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ESRI Δηαηξεία πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ην ινγηζκηθό ArcGIS 

Feature Class Γεσγξαθηθό επίπεδν κε αληηθείκελα 

File Transfer Μεηαθνξά αξρείσλ 

FireFOX Φπιινκεηξεηήο δηαδηθηύνπ από ηελ εηαηξεία NetScape 

Flv Δίδνο video από ηελ Adobe 

Forum Οκάδα ζπδήηεζεο 

GetCapabilities Δληνιή ε νπνία εκθαλίδεη ηηο ππεξεζίεο θαηά OGC ελόο 

ραξηνγξαθηθνύ εμππεξεηεηή 
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GetCoverage Δληνιή ε νπνία επηζηξέθεη ζην ρξήζηε κία ππεξεζία κε κία 

δνξπθνξηθή εηθόλα θαηά OGC, κεηά από αίηεκά ηνπ ζε έλαλ  

ραξηνγξαθηθό εμππεξεηεηή 

GetFeature Δληνιή ε νπνία επηζηξέθεη ζην ρξήζηε κία ππεξεζία, έλα 

δηαλπζκαηηθό επίπεδν θαηά OGC, κεηά από αίηεκά ηνπ ζε έλαλ  

ραξηνγξαθηθό εμππεξεηεηή 

GetMap Δληνιή ε νπνία επηζηξέθεη ζην ρξήζηε έλαλ ράξηε ζε κνξθή 

εηθόλαο θαηά OGC, κεηά από αίηεκα ηνπ ζε έλαλ 

ραξηνγξαθηθό εμππεξεηεηή 

GIF Μνξθή εηθόλαο 

GIS   Geographic Information Systems 

GISPRO Πηζηνπνηεηηθό γλώζεσλ ζηα GIS από ηελ ECDL 

GML Geography Markup Language. Γιώζζα ζήκαλζεο Γεσγξαθίαο 

GOOGLE API GOOGLE Application Programming Interface 

GPS Global Positioning System. Σύζηεκα δνξπθνξηθνύ εληνπηζκνύ 

HATT Γεσδαηηηθό Σύζηεκα Αλαθνξάο ηνπ Διιεληθνύ ρώξνπ ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη από ηελ ΓΥΣ γηα ηνπο ράξηεο 1:5000 

HEADS UP Χεθηνπνίεζε δηαλπζκαηηθώλ νληνηήησλ από νζόλε 

ππνινγηζηή 

HTML HyperText  Markup Language 

ICDE  

Identity Φσξηθή δηαδηθαζία ηαπηόηεηαο  γεσγξαθηθώλ επηπέδσλ κεηά 

από αιιειεπίζεζε 

IE Φπιινκεηξεηήο δηαδηθηύνπ από ηελ εηαηξεία Microsoft 

(Internet Explorer) 

IEEE Γηεζλήο έλσζε πξνηππνπνίεζεο 

IEK Ίδξπκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

IMS Instructional Management System 

Interoperability Γηαιεηηνπξγηθόηεηα 

Interpersonal 

intelligence 

Πξνζσπηθέο δεμηόηεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο 

Intersect Φσξηθή δηαδηθαζία ηνκήο γεσγξαθηθώλ επηπέδσλ κεηά από 

αιιειεπίζεζε 

Intrapersonal 

intelligence 

Κνηλσληθέο δεμηόηεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο 

IQ Γείθηεο επθπΐαο 

JPEG Μνξθή εηθόλαο 

KEK Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

KML Μνξθή αξρείνπ ηνπ Google Earth ην νπνίν ππνζηεξίδεηαη από 

ην OGC 

Live Meeting Τειεδηάθεςε 

LMS Learning Management System 

Mashup Φαξηνγξαθηθή κείμε δηαθόξσλ εηδώλ γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ 

ζην δηαδίθηπν 

MOODLE Διεύζεξν Λνγηζκηθό δηαρείξηζεο καζήκαηνο κέζσ δηαδηθηύνπ 

Multi criteria 

Analysis 

Πνιπθξηηεξηαθή Αλάιπζε 

mxd Βαζηθή κνξθή έγγξαθνπ ράξηε ζην ArcGIS 

MySQL Σρεζηαθή Βάζε Γεδνκέλσλ αλνηθηνύ θώδηθα 
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NOTEPAD Γηνξζσηήο θεηκέλνπ πιήξνπο νζόλεο ησλ Windows 

OGC Open Geospatial Consortium 

OGR Βηβιηνζήθε αλνηθηνύ θώδηθα γηα δηαρείξηζε δηαλπζκαηηθώλ 

δεδνκέλσλ 

OPEN GIS Γεσγξαθηθό Σύζηεκα Πιεξνθνξηώλ αλνηθηνύ θώδηθα 

(ειεύζεξν ινγηζκηθό ΓΣΠ) 

PBL Problem Base Learning (Μάζεζε κέζσ πξνβιεκάησλ) 

PDF Portable Document Format.  Μνξθή εγγξάθνπ από ηελ 

εηαηξεία Adobe. Απαηηείηαη ε ύπαξμε ηνπ ειεύζεξνπ 

ινγηζκηθνύ Adobe Acrobat Reader γηα λα δηαβαζζεί έλα ηέηνην 

έγγξαθν 

Png Μνξθή εηθόλαο 

ppt Παξνπζίαζε ζην Microsoft PowerPoint 

PYTHON Γιώζζα αληηθεηκελνζηξαθνύο πξνγξακκαηηζκνύ 4
εο

 γεληάο 

QGIS Σπληνκνγξαθία ηνπ ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ Quantum GIS. 

Λνγηζκηθό ΓΣΠ αλνηθηνύ θώδηθα 

Quantum GIS Λνγηζκηθό ΓΣΠ αλνηθηνύ θώδηθα 

RASTER GIS Γεσγξαθηθό Σύζηεκα Πιεξνθνξηώλ γηα πιεγκαηηθά δεδνκέλα 

Remote Support Απνκεκαθξπζκέλε ππνζηήξημε 

SCORM Sharable Content Object Reference Model 

shape Σρεκαηηθή κνξθή αξρείνπ 

SHP Σύληκεζε ηεο ζρεκαηηθήο κνξθήο αξρείνπ. Θεσξείηαη από ηηο 

επηθξαηέζηεξεο κνξθέο αληαιιαγήο ρσξηθώλ δεδνκέλσλ 

κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ ινγηζκηθώλ ΓΣΠ 

SQL Structure Query Language. Γιώζζα αλαδήηεζεο δεδνκέλσλ ζε 

Σπζηήκαηα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ 

SVG Scalable Vector Graphics. Μνξθή θσδηθνπνίεζεο 

δηαλπζκάησλ από ηελ εηαηξεία ADOBE 

TEAM VIEWER Λνγηζκηθό ηερληθήο βνήζεηαο εμ απνζηάζεσο 

UNIGIS Έλσζε Παλεπηζηεκίσλ γηα εθπαίδεπζε ζηα ΓΣΠ ζε 

κεηαπηπρηαθό επίπεδν 

Union Φσξηθή δηαδηθαζία έλσζεο γεσγξαθηθώλ επηπέδσλ κεηά από 

αιιειεπίζεζε 

URL Uniform Resource Locator. Δληαίνο Δληνπηζηήο Πόξσλ. 

Γειώλεη κηα δηεύζπλζε ελόο πόξνπ ηνπ Παγθόζκηνπ Ηζηνύ. 

VBA Script  

VLE Virtual Learning Environment 

VML Microsoft's Vector Markup Language 

WEB BUILDER Γηνξζσηήο πιήξνπο νζόλεο, πξνγξακκαηηζηηθώλ γισζζώλ 4
εο

 

γεληάο (HTML, XML, GMLPHP, PYTHON, JAVASCRIPTS 

θιπ) 

WEB GIS Γηαδηθηπαθή κνξθή ελόο Γεσγξαθηθνύ Σπζηήκαηνο 

Πιεξνθνξηώλ 

WEBCGM Web Computer Graphics Metafile 

WEBCT Δκπνξηθό Λνγηζκηθό δηαρείξηζεο καζήκαηνο κέζσ δηαδηθηύνπ 

WFS Web Feature Service. Φαξηνγξαθηθή ππεξεζία θαηά OGC ζε 

δηαλπζκαηηθή κνξθή 

WCS Web Coverage Service. Φαξηνγξαθηθή ππεξεζία θαηά OGC ζε 

κνξθή δνξπθνξηθήο εηθόλαο 
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WGS84 Γεσδαηηηθό Σύζηεκα Αλαθνξάο World Geodetic System 1984 

WMS Web Map Service. Φαξηνγξαθηθή ππεξεζία θαηά OGC. ζε 

κνξθή εηθόλαο 

WORDPAD Γηνξζσηήο θεηκέλνπ πιήξνπο νζόλεο ησλ Windows 

Xlink  Τερλνινγία κε ηελ νπνία  κπνξείηε λα θάλεηε ζπζρεηίζεηο 

επηπέδσλ ζηε γιώζζα GML. H ηερλνινγία απηή επηηξέπεη 

ζπλδέζεηο πνπ δελ εμαξηώληαη από ηε γξακκή ηνπ θώδηθα. 

Έηζη κε ηε ρξήζε ησλ Xlink θαη Xpointer ζηα έγγξαθα GML, 

κπνξείηε λα θάλεηε ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ ρσξηθώλ 

αληηθεηκέλσλ. 

XML eXtended  Markup Language. Γιώζζα ζήκαλζεο ρσξηθώλ 

δεδνκέλσλ 

XML SPY Γηνξζσηήο πιήξνπο νζόλεο, πξνγξακκαηηζηηθώλ γισζζώλ 4
εο

 

γεληάο (HTML, XML, GMLPHP, PYTHON, JAVASCRIPTS 

θιπ) 

Xpointer Τερλνινγία κε ηελ νπνία  κπνξείηε λα θάλεηε ζπζρεηίζεηο 

επηπέδσλ ζηε γιώζζα GML. H ηερλνινγία απηή επηηξέπεη 

ζπλδέζεηο πνπ δελ εμαξηώληαη από ηε γξακκή ηνπ θώδηθα. 

Έηζη κε ηε ρξήζε ησλ Xlink θαη Xpointer ζηα έγγξαθα GML, 

κπνξείηε λα θάλεηε ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ ρσξηθώλ 

αληηθεηκέλσλ 

ΒΗΠΔ Βηνκεραληθή Πεξηνρή 

Γεσαλαθνξά Γηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία κηα εηθόλα απνθηά ζπληεηαγκέλεο 

θαη κπνξεί λα εκθαληζζεί καδί κε ηα ππόινηπα γεσγξαθηθά 

δεδνκέλα 

ΓΣΠ Γεσγξαθηθά Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ 

ΓΥΣ Γεσγξαθηθή Υπεξεζία Σηξαηνύ 

Γηαιεηηνπξγηθόηεηα Ζ δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο δηαθνξεηηθώλ ζπζηεκάησλ ζε 

επίπεδν δηαδηθαζηώλ θαη δεδνκέλσλ. 

ΔΑΠ Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην 

ΔΓΣΑ 87 Διιεληθό  Γεσδαηηηθό Σύζηεκα Αλαθνξάο 1987 

ΔΚΠΑ Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην 

ΔΜΠ Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν 

ΔμΑΔ Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε 

ΔΠΓ Δθπαηδεπηηθό Πεξηβάιινλ Γηαδηθηύνπ 

ΗΓΜΔ Ηλζηηηνύην Γεσινγηθώλ Μεηαιιεπηηθώλ Δξεπλώλ 

ΗΤΑ Ηλζηηηνύην Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

ΚΤΠΑΔ Κνηλσλία Τεο Πιεξνθνξίαο Αλώλπκνο Δηαηξία 

ΣΜΤ Σπζηήκαηα Μαζεζηαθήο Τερλνινγίαο 

ΤΠΔ Τερλνινγίεο  Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο 

ΦΥΤΑ  Φώξνο Υγεηνλνκηθήο Ταθήο Απνξξηκκάησλ 
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αναζκόπηζη ηυν βαζικών απσών ηηρ εξ 
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Δίλαη γεγνλόο όηη ηα ηειεπηαία ρξόληα νη εθαξκνγέο ησλ Γεσγξαθηθώλ πζηεκάησλ 

Πιεξνθνξηώλ έρνπλ ζεκεηώζεη αικαηώδε αλάπηπμε θαη έρνπλ δηεηζδύζεη ζε όιν ην 

θάζκα ησλ θαζεκεξηλώλ καο δξαζηεξηνηήησλ. Η αλάπηπμε απηή νθείιεηαη αθελόο 

ζηε δεκηνπξγία πάξα πνιιώλ γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ θαη αθεηέξνπ ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ησλ ραξηνγξαθηθώλ θόκβσλ γεγνλόο πνπ δηεπθνιύλεη ηελ εύξεζε 

ηεο επηζπκεηήο Γεσγξαθηθήο Πιεξνθνξίαο από ηνλ πξνζσπηθό καο ππνινγηζηή. 

Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηειεί ε ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ Google Earth ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη από εθαηνκκύξηα ρξήζηεο ζε όιν ηνλ θόζκν θαζεκεξηλά 

(Google, 2010).  

Όκσο απηή ε αλάπηπμε ησλ ΓΠ έθαλε επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα εθπαίδεπζε ζηηο 

βαζηθέο αξρέο ησλ ΓΠ ησλ πξνπηπρηαθώλ θαη κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδαζηώλ ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ, αιιά θαη ησλ ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπ 

ηδησηηθνύ θαη δεκόζηνπ ηνκέα πνπ εξγάδνληαη ζε ηνκείο ζηνπο νπνίνπο εθαξκόδνληαη 

ηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ (Αλδξνπιαθάθεο, Κνπηζόπνπινο, 2002). 

Δίλαη γεγνλόο επίζεο όηη ε πιεηνλόηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη άλεξγσλ 

πηπρηνύρσλ δελ έρεη δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζηα ζπκβαηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ 

ησλ Παλεπηζηεκίσλ γηα πνηθίινπο ιόγνπο όπσο: έιιεηςε ρξόλνπ ιόγσ νηθνγελεηαθώλ 

θαη εξγαζηαθώλ ππνρξεώζεσλ, κεγάιε απόζηαζε από ηα εθπαηδεπηηθά θέληξα, θόβνη 

όηη δελ ζα ηα θαηαθέξνπλ ιόγσ παξέιεπζεο κεγάινπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από ηόηε 

πνπ ηειείσζαλ ην Παλεπηζηήκην, έιιεηςε δηάζεζεο εθ κέξνπο ηεο παλεπηζηεκηαθήο 

θνηλόηεηαο λα εθπαηδεύζεη ελειίθνπο ιόγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ απηνί 
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παξνπζηάδνπλ ζηε ζπκβαηηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θ.ά. (Rogers, 1996, 

Αλδξνπιαθάθεο, Κνπηζόπνπινο, 2002) . 

Με ηνλ όξν εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ελλννύκε ηα πξνγξάκκαηα δηα βίνπ 

εθπαίδεπζεο κε ηα νπνία αξθεηά εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ηεο ρώξαο καο δείρλνπλ 

απξνζπκία λα αζρνιεζνύλ. Μία ελαιιαθηηθή πξόηαζε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απηήο 

ηεο δήηεζεο είλαη ε κέζνδνο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. 

Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζηα ΓΠ, εκπεξηέρεη ηηο δηαδηθαζίεο ηξηώλ πόισλ νη 

νπνίνη ζπλεξγάδνληαη ζηελά κεηαμύ ηνπο, 

παξνπζηάδνληαο όκσο ν θαζέλαο από απηνύο κηα 

ζεηξά πξνβιεκάησλ θαη πξνθιήζεσλ. Οη πόινη 

απηνί όπσο θαίλεηαη θαη ζηε δηπιαλή εηθόλα είλαη:  

 Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε  

 Η εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

 Σα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ  

 

 Εξ αποζηάζευρ Εκπαίδεςζη Ενηλίκυν (EμΑΔ): Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

θαη εηδηθόηεξα ε πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνπο ελήιηθεο, παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο 

πξνθιήζεηο θαη πξνβιήκαηα, αθνύ είλαη γλσζηό όηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ είλαη δηαθνξεηηθά από ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

θνηηεηώλ θαη ησλ καζεηώλ (Keegan, 1988, 1996). Ωο απνηέιεζκα, ε 

εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ θαζώο θαη ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε απαζρνιεί ηηο 

θπβεξλήζεηο όινπ ηνπ θόζκνπ, όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηε ιεπθή βίβιν ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλόηεηαο (Commission Européenne, 1995). Πνιινί είλαη απηνί 

πνπ ηαπηίδνπλ ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Όκσο ε δηα 

βίνπ εθπαίδεπζε είλαη κηα εθπαηδεπηηθή αληίιεςε, ζηξαηεγηθή θαη πνιηηηθή 

κέζα ζην ηππηθό ή κε ηππηθό ζύζηεκα εθπαίδεπζεο, ελώ ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

είλαη ζπγθξνηεκέλε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο, ε νπνία αλαθέξεηαη ζε 

επηθεληξσκέλεο εθαξκνγέο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο.  

Σν εξώηεκα θαη ε πξόθιεζε επνκέλσο είλαη,  αλ κπνξεί ε Δμ Απνζηάζεσο 

Δθπαίδεπζε θαη νη δηάθνξεο ηερληθέο ηεο λα θαιύςνπλ ηα θελά ζηα νπνία ε 

ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί. 

 Έλαο παξάγνληαο πνπ παίδεη πνιύ ζεκαληηθό ξόιν, όπσο θαίλεηαη από ηε 

βηβιηνγξαθία, είλαη θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε (Emotional Intelligence), 

ε νπνία απνηειεί έλα από ηα βαζηθά "θιεηδηά" γηα απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε 

Δικόνα 1.1 Πόλοι Δξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζηρ ζηα ΓΠ 
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θαη νηθνδόκεζε νπζηαζηηθήο ζρέζεο κεηαμύ Γηδάζθνληνο - Γηδαζθνκέλνπ ζηελ 

EμΑΔ, αιιά θαη βέιηηζηεο απόδνζεο ησλ εθπαηδεπόκελσλ (Berenson,  et al, 

2008, Selton 2003, Αλδξνπιαθάθεο, Κνπηζόπνπινο, 2009). 

Δπίζεο έλαο αθόκε παξάγνληαο, όπσο θαίλεηαη θαη από ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, 

είλαη κηα ελαιιαθηηθή κέζνδνο εθπαίδεπζεο πνπ βαζίδεηαη ζηε κάζεζε κέζσ 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Η κέζνδνο απηή πνπ νλνκάδεηαη «κάζεζε πνπ 

βαζίδεηαη ζε πξνβιήκαηα» (Problem Based Learning) πξνσζεί ηε 

ζπλεθηηθόηεηα ησλ ηδεώλ, ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ησλ γλώζεσλ. Δπηπιένλ βνεζά 

ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα κάζνπλ πώο λα καζαίλνπλ θαη πώο λα ζπλεξγάδνληαη 

θαη λα αιιειεπηδξνύλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Έηζη νδεγεί ζε κάζεζε πνπ 

δηαηεξείηαη (Barrows, 2000). 

 Διαδίκηςο: Η άιιε δηάζηαζε αλαθέξεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο θαζεκεξηλά 

βειηηνύκελεο ηερλνινγίαο ηνπ δηαδηθηύνπ, έηζη ώζηε ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

θαη ε κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο από ην δηδάζθνληα ζηνπο δηδαζθόκελνπο από 

απόζηαζε,  λα γίλεηαη κε ηξόπν νκαιό θαη ιεηηνπξγηθό θαη λα επηιύεη όια ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηε κεηαηξνπή ηεο ζπκβαηηθήο δηδαζθαιίαο, 

ζε εηθνληθά καζήκαηα κέζσ δηαδηθηύνπ. Μεγάιν ξόιν ζε απηό παίδεη εμάιινπ 

θαη ε ρξήζε ησλ Σερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο, ην ινγηζκηθό 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ην θαηά πόζν απηό ην ινγηζκηθό δίλεη ηε 

δπλαηόηεηα ζην δηδάζθνληα λα αμηνπνηήζεη όιεο ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο 

δηδαζθαιίαο ελειίθσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία εμ απνζηάζεσο. 

 ΓΠ: Η ηξίηε δηάζηαζε αθνξά ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηα Γεσγξαθηθά 

πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ, βαζηζκέλα ζηηο αξρέο ηεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο, 

κπνξνύλ λα επηηύρνπλ έλα δύζθνιν έξγν, ώζηε νη δηδαζθόκελνη λα απνθηήζνπλ 

γλώζεηο ζε βαζηθέο αξρέο όπσο ζπιινγή, δηαρείξηζε, αλάιπζε θαη δηάρπζε ησλ 

Γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ. Η εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη κάιηζηα όηαλ απηή 

αθνξά ζε επηζηεκνληθά πεδία κεγάινπ βαζκνύ δπζθνιίαο όπσο είλαη ηα ΓΠ 

παξνπζηάδεη πνιιά πξνβιήκαηα. Σα πξνβιήκαηα απηά πξνέξρνληαη όπσο 

πξναλαθέξζεθε ηόζν από απηή θαζεαπηή ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ε νπνία από 

ηε θύζε ηεο είλαη πξνβιεκαηηθή, όζν θαη από ηελ έιιεηςε δηαιεηηνπξγηθόηεηαο 

ζηελ εθπαίδεπζε ησλ Γεσγξαθηθώλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ. 

ηε βηνκεραλία ησλ ππνινγηζηώλ ν όξνο δηαιεηηνπξγηθόηεηα αλαθέξεηαη ζηα 

πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη όηαλ πνιιαπιά πζηήκαηα Βάζεσλ 
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Γεδνκέλσλ θαη εθαξκνγέο πνπ δελ ππήξρε εμαξρήο ζθέςε λα ζπλδεζνύλ, 

ζπλδένληαη ηειηθά γηα λα απνηειέζνπλ έλα εληαίν πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα. 

Όζνλ αθνξά ηώξα ζηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ ε 

δηαιεηηνπξγηθόηεηα έρεη κηα δηηηή έλλνηα: απηή πνπ αθνξά ζηελ αζπκβαηόηεηα 

ησλ δηάθνξσλ ινγηζκηθώλ ΓΠ εκπνξηθώλ ή αλνηθηνύ θώδηθα θαη απηή πνπ 

αθνξά ζηνλ ηξόπν εθπαίδεπζεο ζηηο βαζηθέο αξρέο ησλ ΓΠ. 

Με ιίγα ιόγηα ππάξρνπλ δύν πξννπηηθέο πνπ πξέπεη λα εμεηαζζνύλ: 

 Διαλειηοςπγικόηηηα και εκπαίδεςζη ζηα ΓΠ 

 Διαλειηοςπγικόηηηα για ηην εκπαίδεςζη ζηα ΓΠ. 

Δλώ ε πξώηε απηώλ ησλ πξννπηηθώλ πξνθαιεί νινέλα θαη απμαλόκελν 

ελδηαθέξνλ ζηνπο εθπαηδεπηέο ησλ ΓΠ θαη ηδηαίηεξα ζην πώο πξέπεη νη αξρέο 

πνπ ηελ δηέπνπλ λα δηδαρζνύλ ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο, απηή ε δηαηξηβή εζηηάδεη 

ζηε δεύηεξε πξννπηηθή. 

 

 1.1 ΚΙΝΗΣΡΑ 

 

Από ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξό όηη δελ ππάξρεη έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα 

εηδηθά ζρεδηαζκέλν ην νπνίν ζα δηεμάγεηαη εμ απνζηάζεσο θαη ζα ιακβάλεη ππόςε 

ηνπ ηηο δπζθνιίεο κάζεζεο ησλ ελειίθσλ ζπνπδαζηώλ, ηηο δπζθνιίεο ηεο 

εθπαίδεπζεο εμ απνζηάζεσο θαη ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ΓΠ. 

Η έιιεηςε ινηπόλ ελόο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζηα ΓΠ, εηδηθά ζρεδηαζκέλνπ 

γηα ελήιηθεο ζπνπδαζηέο πνπ πξννξίδεηαη γηα εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία έρεη σο 

απνηέιεζκα: 

 Ττηλά ποζοζηά ππόυπηρ εγκαηάλειτηρ ή σαμηλέρ επιδόζειρ εκ μέποςρ 

ηυν ενηλίκυν ζποςδαζηών. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη όηη, ζηα εμ 

απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γεληθώο, παξαηεξείηαη εγθαηάιεηςε 

από πνιινύο καζεηέο θαη ρακειέο επηδόζεηο ζε πνζνζηά 10%-20% 

κεγαιύηεξα από ό,ηη ζηε ζπκβαηηθή κνξθή εθπαίδεπζεο (Car, 2000, Diaz, 

2002). Δπηπξόζζεηεο κειέηεο ππνινγίδνπλ ηα πνζνζηά εγθαηάιεηςεο από ηνπο 

ζπνπδαζηέο ζηα εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε 30%-40%, 

ζπγθξηλόκελα κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά εγθαηάιεηςεο 10%-20%, ζηε 

ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε (Francola, 2001, Parker, 2003, Xenos, 2004, Doherty, 

2006). Όπσο αλαθέξεηαη από ηνπο Harold, et al (2006) ε εμ απνζηάζεσο 
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εθπαίδεπζε παξαδνζηαθά αληηκεησπίδεη πνζνζηά πξόσξεο εγθαηάιεηςεο πνπ 

θηάλνπλ κέρξη θαη 50%, ελώ ε θαηάζηαζε είλαη ρεηξόηεξε ζηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ δηεμάγνληαη κε ηε ρξήζε Σερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο 

θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ). Μάιηζηα ζε νξηζκέλα Παλεπηζηήκηα ηεο Ακεξηθήο 

ηα πνζνζηά θζάλνπλ ην 70%-80% (Martinez, 2003). 

Έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην γηα ηελ 

θαηεύζπλζε ζπνπδώλ Πιεξνθνξηθήο ηα έηε 2001 θαη 2002 δείρλνπλ όηη ηα 

πνζνζηά εγθαηάιεηςεο θαη ρακειώλ επηδόζεσλ αλέξρνληαη ζην 45.5% 

(Xenos, et al, 2002). 

Πξόζθαηε έξεπλα ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηεο ρνιήο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαηαδεηθλύεη όηη ηα πνζνζηά 

εγθαηάιεηςεο ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνύλ ζε Γίθηπα 

Τπνινγηζηώλ θαη Δπηθνηλσλίεο (ΝΔΣ) θαη ζην ρεδηαζκό Ιζηνρώξσλ (WEB) 

θαη δηεμάγνληαη κε ηε κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο αλέξρνληαη ζε 

44% (Lykourentzou, et al, 2009). 

Παξόκνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα, όπσο αλαθέξεηαη από ηνπο Αλησλή, θ.ά. 

(2007), θαη ζηα ΣΔΙ Λακίαο όπνπ ζε ηξεηο θύθινπο καζεκάησλ εμ 

απνζηάζεσο, ηα πνζνζηά εγθαηάιεηςεο (44%) θαη ρακειώλ επηδόζεσλ (16%) 

ήηαλ αξθεηά πςειά (60%). 

 Εκμάθηζη ενόρ ζςγκεκπιμένος εμποπικού λογιζμικού κε ηηο ηδηαηηεξόηεηέο 

ηνπ, κε απνηέιεζκα, όηαλ νη ζπνπδαζηέο αζρνιεζνύλ αξγόηεξα κε θάπνην 

άιιν εκπνξηθό ινγηζκηθό, λα κε πξνζαξκόδνληαη εύθνια. 

 Η εκπαίδεςζη ζηα ΓΠ να θευπείηαι δύζκολη, επεηδή ππνηίζεηαη όηη 

απεπζύλεηαη κόλν ζε ιίγνπο θαη εθιεθηνύο ζπνπδαζηέο. 

Από ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξό όηη είλαη αλαγθαία: 

 ε επηηπρήο αληηκεηώπηζε ελόο από ηα κεγαιύηεξα πξνβιήκαηα ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, πνπ δελ είλαη άιιν από απηό ηεο πξόσξεο 

εγθαηάιεηςεο ή ησλ ρακειώλ επηδόζεσλ ησλ ζπνπδαζηώλ (Αλδξνπιαθάθεο, 

Κνπηζόπνπινο, 2009) 

 ε εθπαίδεπζε ζηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ θαηά ηξόπν 

δηαιεηηνπξγηθό θαη κε εμαξηώκελν από ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό 

 ε αληηκεηώπηζε ηεο απμεκέλεο δήηεζεο γηα εθπαίδεπζε ζηα Γεσγξαθηθά 

πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ ησλ ελειίθσλ, νη νπνίνη δελ έρνπλ δπλαηόηεηα 
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πξόζβαζεο ζηε ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε πνπ παξέρνπλ ηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξύκαηα ηεο ρώξαο καο 

 ε δεκηνπξγία εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ζηα ΓΠ κε ηε 

ρξήζε Σερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ηόζν ζε  επίπεδν 

αξραξίσλ, όζν θαη ζε πξνρσξεκέλν επίπεδν. 

 

1.2  ΚΟΠΟ 

 

θνπόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη ν ζρεδηαζκόο ελόο εθπαηδεπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο ζηα ΓΠ, ην νπνίν ζα δηεμάγεηαη εμ απνζηάζεσο θαη ην νπνίν ζα 

πξέπεη λα ιακβάλεη ππόςε ηνπ ηόζν ηα πξνβιήκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, όζν θαη 

ηελ έιιεηςε δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ Γεσγξαθηθώλ πζηεκάησλ 

Πιεξνθνξηώλ. 

Η δηαιεηηνπξγηθόηεηα αλαθέξεηαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ Γεσγξαθηθώλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ, ιόγσ ησλ κεγάισλ 

δηαθνξώλ πνπ ππάξρνπλ ζηα εκπνξηθά ινγηζκηθά ΓΠ ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο 

ρσξηθήο αλάιπζεο θαη ησλ κνξθώλ απνζήθεπζεο ησλ ρσξηθώλ δεδνκέλσλ 

(Heywood, et al, 1998, 1999). 

Πην ζπγθεθξηκέλα ν ζρεδηαζκόο εθηόο ησλ άιισλ ζα πξέπεη λα εζηηάζεη ζηα 

παξαθάησ: 

1. Καηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ θαη ηερληθέο αληηκεηώπηζήο ηνπο 

2. Δθαξκνγή ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο κε ηε κέζνδν “Μάζεζε Μέζσ 

Πξνβιεκάησλ” (Problem Based Learning) 

3. ρεδηαζκόο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πνπ λα ζηεξίδεηαη ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

δηαιεηηνπξγηθόηεηαο 

4. Δθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ λα ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο θαη θαηάιιεια κέζα 

(εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα) γηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

5. Δλζάξξπλζε θαη εκςύρσζε ησλ ζπνπδαζηώλ από εθπαηδεπηή-ζύκβνπιν κε 

εθαξκνγή ηερληθώλ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο (πξνζσπηθέο θαη 

θνηλσληθέο δεμηόηεηεο) 

6. Οξγαλσκέλε ηερληθή βνήζεηα ζηνπο ζπνπδαζηέο (Help Desk). 
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1.3 ΠΡΟΕΓΓΙΗ 

 

Μεηά από πξνζεθηηθή θαη ελδειερή κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο 

δπζθνιίεο ζηε κάζεζε πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ελήιηθεο ζπνπδαζηέο, ηνπο παξάγνληεο 

γηα ηνλ επηηπρή ζρεδηαζκό ελόο εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, θαζώο 

θαη ηελ έιιεηςε δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ΓΠ, πξνηείλεηαη ην 

παξαθάησ κνληέιν κάζεζεο, ην νπνίν αλαιύεηαη δηεμνδηθά ζην θεθάιαην 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν κνληέιν απηό πεξηιακβάλεη πέληε θύξηα ζηάδηα:  

Θέληζη για μάθηζη: νη ελήιηθνη εθπαηδεπόκελνη κεηέρνπλ ζηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα έρνληαο ζέιεζε γηα κάζεζε. Θα πξέπεη ινηπόλ κε εθαξκνγή δηαθόξσλ 

ηερληθώλ λα δηαηεξείηαη απηή ε ζέιεζε γηα κάζεζε θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ θύθινπ 

κάζεζεο. 

Μαθηζιακή Ππάξη: νη εθπαηδεπόκελνη εθαξκόδνληαο ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη 

ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο (εηδηθέο νκάδεο κε κηθξή εμνηθείσζε ζηνπο ππνινγηζηέο) 

ηελ απηνκάζεζε, κειεηνύλ ην εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη ρξεζηκνπνηνύλ ηα 

εθπαηδεπηηθά κέζα θαη ην πεξηερόκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, βάζεη 

θαηάιιεισλ ηερληθώλ πνπ επηιέγνπλ νη δηδάζθνληεο. 

Αναηποθοδόηηζη: ράξε ζηελ επίιπζε ησλ ρσξηθώλ πξνβιεκάησλ, ηε δηελέξγεηα 

ησλ ηεζη αμηνιόγεζεο, ησλ εξσηήζεσλ θαη ησλ απνξηώλ, έρνπκε αλαηξνθνδόηεζε 

Δικόνα 1.2 Πποηεινόμενο μονηέλο μάθηζηρ ζηα ΓΠ  
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ησλ εθπαηδεπηώλ κε βάζε ηνπο ζηόρνπο πνπ έρνπλ επηηεπρζεί αιιά θαη ηηο 

επηηεπρζείζεο δεμηόηεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Σαπηόρξνλα νη εθπαηδεπόκελνη 

απηναμηνινγνύληαη σο πξνο ηελ επίδνζή ηνπο κε βάζε ηηο δηνξζώζεηο ησλ 

παξαδνζέλησλ αζθήζεσλ θαη ησλ ηεζη αμηνιόγεζεο. 

Αθομοίυζη: ην ζηάδην απηό ιείπεη από ην ζρεδηαζκό ησλ πεξηζζνηέξσλ 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο πνπ αλαθέξνληαη ζε ελήιηθεο εθπαηδεπόκελνπο. Με ιίγα 

ιόγηα ζα πξέπεη λα δίλεηαη έλα εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα ζηνπο ελήιηθεο 

εθπαηδεπόκελνπο, ώζηε λα αθνκνηώλνπλ ηηο έλλνηεο θαη ηηο δεμηόηεηεο πνπ 

δηδάζθνληαη. 

Σεσνική ςποζηήπιξη: ε ηερληθή ππνζηήξημε πξέπεη λα παξέρεηαη ηόζν ζηνπο 

εθπαηδεπνκέλνπο όζν θαη ζηνπο εθπαηδεπηέο ζε 24σξε βάζε. Απηό ζα απνηειέζεη 

ζεκαληηθό παξάγνληα γηα ηε δξαζηηθή κείσζε ησλ πνζνζηώλ πξόσξεο εγθαηάιεηςεο 

θαη ρακειήο επίδνζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνύλ ηα 5 πξναλαθεξζέληα ζηάδηα εθαξκόδνληαη γηα πξώηε 

θνξά ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε γηα ηα ΓΠ, νη παξαθάησ ηερληθέο, πιένλ 

απηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

Όζον αθοπά ζηην εκπαίδεςζη ενηλίκων: 

 

 Δθαξκνγή, γηα πξώηε θνξά ην 2004, ηνπ ζεζκνύ ηνπ επηβιέπνληα 

εθπαηδεπηή-ζπκβνύινπ θαη ζηα εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε 

ζηόρν ηελ εκςύρσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο ησλ ζπνπδαζηώλ. 

Αθνινύζεζαλ θαη άιινη εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί, όπσο γηα παξάδεηγκα ην 

Education Campus ηεο ESRI πνπ εηζήγαγε ην ζεζκό ηνπ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή (supervisor) ζην ηέινο ηνπ 2005. Δίλαη ινηπόλ γεγνλόο όηη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ή αιιηώο ε ηθαλόηεηα λα αλαγλσξίδνπκε ηα δηθά 

καο ζπλαηζζήκαηα θαη ησλ άιισλ, έρεη απνδεηρζεί όηη είλαη έλαο ζεκαληηθόο 

παξάγνληαο εκςύρσζεο θαη ππνζηήξημεο ηεο καζεζηαθήο πνξείαο ελόο 

ελήιηθα ζπνπδαζηή. Μάιηζηα έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ηόζν ζην 

εμσηεξηθό όζν θαη ζηελ Διιάδα θαηαδεηθλύνπλ όηη νη επηθνηλσληαθέο 

ηθαλόηεηεο ηνπ θαζεγεηή-ζπκβνύινπ απνηεινύλ ηζρπξό παξάγνληα 

εκςύρσζεο θαη παξώζεζεο ησλ ζπνπδαζηώλ ηεο ΔμΑΔ (Berenson, et al, 

2008, Shelton, 2003, Γθάθα, Αζαλαζνύια-Ρέππα, 2007, Αλδξνπιαθάθεο, 

Κνπηζόπνπινο,  2009). 
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 Δθαξκνγέο ηερληθώλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ νη νπνίεο κέρξη πξόηηλνο 

εθαξκόδνληαλ κόλν ζηα πξνγξάκκαηα δηα δώζεο 

πγθεθξηκέλα:  

1. Δλαξθηήξηα ζπλάληεζε θαη εθπαηδεπηηθό ζπκβόιαην 

2. Απηνθαηεπζπλόκελε κάζεζε κέζσ ηεο βάζεο γλώζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Ο καζεηήο καζαίλεη ςάρλνληαο γηα 

ιύζε ζηε βάζε γλώζεο ή ζε άιινπο δηθηπαθνύο ηόπνπο θηάλνληαο 

κόλνο ηνπ ζηε ιύζε ησλ πξνβιεκάησλ. 

3. πλεξγαηηθή κάζεζε κέζσ νκαδηθώλ εξγαζηώλ θαη παηρληδηώλ 

αληαιιαγήο ξόισλ. Έλαο εθπαηδεπόκελνο γίλεηαη ν αξρεγόο θαη 

ζπληνληζηήο ηεο νκάδαο θαη ν εθπαηδεπηήο καδί κε ηνπο άιινπο 

εθπαηδεπόκελνπο απιά κέιε 

4. Τηνζέηεζε ηεο κεζόδνπ κάζεζεο κέζσ επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

(PBL) θαη δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ κε ρσξηθά δεδνκέλα ηνπ 

ειιαδηθνύ ρώξνπ. Σα πξνβιήκαηα απηά έρνπλ εθαξκνγή ζε πνιιά 

από ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά 

νξγαληζκνί ηνπ δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα. Παξάιιεια ζε 

ζρέζε κε  ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ απηώλ έρεη δεκηνπξγεζεί 

νπηηθναθνπζηηθό πιηθό ηόζν γηα επίδεημε ησλ ιύζεσλ όζν θαη γηα 

απηναμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Όζον αθοπά ζηη διαλειηοςπγικόηηηα ζηην εκπαίδεςζη ζηα ΓΠ: 

 

 Δθκάζεζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ ησλ ΓΠ κέζσ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

βαζηζκέλνπ ζηε ζεσξία θαη όρη εμαξηεκέλνπ από θάπνην ινγηζκηθό, όπσο 

γίλεηαη ζε όια αλεμαηξέησο ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ηα νπνία 

πηνζεηνύλ έλα εκπνξηθό ινγηζκηθό. πγθεθξηκέλα: 

Δμεηάδνληαη νη βαζηθέο αξρέο θαη έλλνηεο ησλ ΓΠ ζηνπο εμήο ηνκείο:  

 πιινγή δεδνκέλσλ 

 Γεκηνπξγία γεσγξαθηθώλ βάζεσλ 

 Υσξηθή αλάιπζε 

 Υαξηνγξαθηθή παξαγσγή 
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 Γεκηνπξγία αλάγιπθνπ θαη ηερληθώλ απεηθόληζεο ζηελ ηξίηε 

δηάζηαζε 

 Υσξηθό ζρεδηαζκό 

Δλ ζπλερεία νη εθπαηδεπόκελνη θαινύληαη λα επηιύζνπλ δηάθνξα ρσξηθά 

πξνβιήκαηα, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε δηαιεηηνπξγηθώλ δεδνκέλσλ.                                                     

Η έλλνηα ηεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ζηα ρσξηθά δεδνκέλα έγθεηηαη ζην λα 

δηακνξθώλνληαη κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη 

απεπζείαο από νπνηνδήπνηε ινγηζκηθό ΓΠ ρσξίο ελδηάκεζεο κεηαηξνπέο. 

Η επίιπζε ησλ ρσξηθώλ πξνβιεκάησλ γίλεηαη από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο 

κε ηε ρξήζε ελόο εξγαζηεξηαθνύ ινγηζκηθνύ, επηιέγνληαο έλα από ηα δύν 

πιένλ δηαδνκέλα δηεζλώο εκπνξηθά ινγηζκηθά (ArcGIS, AUTOCAD 

MAP) θαη ελόο ινγηζκηθνύ αλνηθηνύ θώδηθα (Quantum GIS).  

 

Όζον αθοπά ζηη δημιοςπγία ενόρ εςέλικηος ζςζηήμαηορ βοήθειαρ ηων ζποςδαζηών 

(Help desk): 

 Γεκηνπξγία ελόο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ απηνδηδαζθαιίαο (Computer 

Base Training) γηα εληζρπηηθή δηδαζθαιία ησλ εηδηθώλ νκάδσλ 

εθπαηδεπνκέλσλ(Θεσξεηηθήο θαηεύζπλζεο, αξραηνιόγνη, θηιόινγνη θιπ) 

 Υξήζε αλνηθηνύ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

(Moodle).  

 Γεκηνπξγία κηαο βάζεο γλώζεο ε νπνία λα εκπινπηίδεηαη θαζεκεξηλά. Η 

βάζε απηή ζα βνεζά ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα θαιιηεξγνύλ ηελ 

απηνθαηεπζπλόκελε κάζεζε, έηζη ώζηε λα καζαίλνπλ κηα δηαδηθαζία 

ρσξίο λα ηελ μερλνύλ. 

 Γηαδηθαζίεο παξαθνινύζεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη επέκβαζε ηνπ 

εθπαηδεπηή-ζπκβνύινπ, είηε γηα εκςύρσζε θαη ελζάξξπλζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, είηε γηα πξνζζήθε επηπιένλ καζεζηαθνύ πιηθνύ. 

 Δθαξκνγή ηεο εμ απνζηάζεσο βνήζεηαο ηνπ εθπαηδεπόκελνπ κε 

θαηάιιειν ινγηζκηθό (Team Viewer) 

 Αληηθαηάζηαζε ηνπ απινύ chat, κε ινγηζκηθό ηειεδηάζθεςεο, έηζη ώζηε 

λα εθαξκόδεηαη θαη ε ηερληθή ηεο εηζήγεζεο ζε πξνγξάκκαηα εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα ν εθπαηδεπηήο θαη νη 

εθπαηδεπόκελνη επηθνηλσλνύλ δσληαλά. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ν 
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εθπαηδεπηήο ηνπο δηδάζθεη κε εηθόλα θαη ήρν θαη ηαπηόρξνλα κνηξάδεηαη 

ηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή ηνπ κε όιεο ηηο νζόλεο ησλ ζπνπδαζηώλ. 

 

 1.4 ΔΟΜΗ ΕΡΓΑΙΑ 

 

Η δηαηξηβή απηή απνηειείηαη από 3 θύξηα κέξε: 

 Δπηζθόπεζε θαη αμηνιόγεζε ηεο μέλεο θαη ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο, ζρεηηθά 

κε ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ηα πξνβιήκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, 

θαζώο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ζηελ εθπαίδεπζε 

 Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε – Πξνηεηλόκελν κνληέιν εθπαίδεπζεο 

 Δθαξκνγή ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζεσξεηηθνύ πιαηζίνπ 

 

Μέπορ Ππώηο: Επιζκόπηζη και αξιολόγηζη ηηρ ξένηρ και ελληνικήρ 

βιβλιογπαθίαρ 

Σν ππώηο κέξνο πεξηιακβάλεη ηέζζεξα θεθάιαηα ηα νπνία είλαη: 

 Κεθάλαιο 2. Απσέρ εξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζηρ: ζην θεθάιαην απηό 

αλαιύνληαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηελ αζύγρξνλε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

 Κεθάλαιο 3. Απσέρ εκπαίδεςζηρ ενηλίκων: ζην θεθάιαην απηό αλαιύνληαη 

δηεμνδηθά νη αξρέο εθπαίδεπζεο ησλ ελειίθσλ θαζώο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ζπλαληά έλα ελήιηθαο ζπνπδαζηήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο 

 Κεθάλαιο 4. Η ζςναιζθημαηική νοημοζύνη ζηην εκπαίδεςζη: ζην θεθάιαην 

απηό γίλεηαη κηα εθηελήο αλαθνξά ζηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε θαη ην 

ξόιν ηεο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ. πγθεθξηκέλα εμεηάδεηαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ηόζν από ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηώλ όζν θαη 

από ηελ πιεπξά ησλ ζπνπδαζηώλ. Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε 

αλαπηύζζεηαη ξαγδαία ηα ηειεπηαία ρξόληα όρη κόλν ζηελ εθπαίδεπζε αιιά 

θαη ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, θαζώο έρεη γίλεη αληηιεπηό όηη ην πςειό IQ θαη 

νη θαιέο επηδόζεηο ζηα καζήκαηα δελ παίδνπλ θαη ηόζν κεγάιν ξόιν ζην λα 

επηηύρεη θάπνηνο ζηα θαζήθνληά ηνπ (Goleman, 1998). 

 Κεθάλαιο 5. Βαζικέρ απσέρ εκπαίδεςζηρ ζηα ΓΠ: ζην θεθάιαην απηό γίλεηαη 

αλαθνξά ζηηο βαζηθέο αξρέο εθπαίδεπζεο ζηα ΓΠ, θαζώο θαη ζηε 
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κεζνδνινγία θαη ηηο ηερληθέο πνπ εθαξκόδνληαη, ώζηε ε εθπαίδεπζε απηή λα 

κελ εμαξηάηαη από θάπνην ινγηζκηθό θαη λα δηέπεηαη από ηηο αξρέο ηεο 

δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ηόζν ζε επίπεδν ρσξηθώλ δηαδηθαζηώλ, όζν θαη ζε 

επίπεδν ζπκβαηόηεηαο ησλ ρσξηθώλ δεδνκέλσλ. 

Μέπορ Δεύηεπο: Μεθοδολογική πποζέγγιζη –Πποηεινόμενο μονηέλο εκπαίδεςζηρ 

Σν δεύηεπο κέξνο ηεο δηαηξηβήο πεξηιακβάλεη ην κεζνδνινγηθό πιαίζην θαη ην 

πξνηεηλόκελν κνληέιν εθπαίδεπζεο θαη απνηειείηαη από ηα παξαθάησ θεθάιαηα:  

 Κεθάλαιο 6. σεδιαζμόρ εκπαιδεςηικού ππογπάμμαηορ ΓΠ: ζην θεθάιαην 

απηό πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα ηα 

ΓΠ θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ηξόπνπ εθπαίδεπζεο 

ζηα ΓΠ, αθνύ είλαη γλσζηό ην πξόβιεκα ηεο έιιεηςεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο 

κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ εκπνξηθώλ ινγηζκηθώλ ΓΠ ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην εξγαζηεξηαθό θνκκάηη ησλ καζεκάησλ. Σέινο 

γίλεηαη αλαθνξά ζηα ππάξρνληα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνύλ ζηα 

ΓΠ θαη έρνπλ αλαπηπρζεί ηόζν ζηελ Διιάδα όζν θαη ζην εμσηεξηθό 

 Κεθάλαιο 7. Μεθοδολογικό πλαίζιο – Μονηέλο εκπαίδεςζηρ: ζην θεθάιαην 

απηό πξνηείλεηαη ην κεζνδνινγηθό πιαίζην πνπ πξέπεη λα αθνινπζεί έλα 

πξόγξακκα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζηα ΓΠ πνπ δηεμάγεηαη κε ηε κέζνδν ηεο 

εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Να ζεκεησζεί όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

εηζαγσγηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη έπεηηα από επεμεξγαζία ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ αμηνιόγεζήο ηνπ από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο, πξνέθπςε ε 

αλάγθε δεκηνπξγίαο ελόο πξνρσξεκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζηα 

ΓΠ. πγθεθξηκέλα ην 80% ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πνπ ζπκπιήξσζε ην 

εξσηεκαηνιόγην απηό, απάληεζε όηη ζα επηζπκνύζε λα ζπλερίζεη ζε έλα 

πξνρσξεκέλν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζηα ΓΠ. 

Μέπορ Σπίηο: Εθαπμογή ηος πποηεινόμενος θευπηηικού πλαιζίος  

ην ηειεπηαίν ηκήκα ηεο δηαηξηβήο κε βάζε ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα πνπ έγηλε ζην 

πξώην κέξνο ηεο δηαηξηβήο θαη ην πξνηεηλόκελν ζεσξεηηθό πιαίζην πνπ αλαπηύρζεθε 

ζην δεύηεξν κέξνο, εθαξκόζηεθε ην ζεσξεηηθό πιαίζην ζε δύν εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζηα ΓΠ, ηα νπνία δηεμάγνληαη κε ηε κέζνδν ηεο αζύγρξνλεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Γειαδή επηρεηξήζεθε ε εθαξκνγή ηνπ κεζνδνινγηθνύ 

πιαηζίνπ ζηα δύν εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηα ΓΠ, βαζηθό θαη πξνρσξεκέλν, 

πνπ δηεμάγνληαη από ην Δξγαζηήξην Γεσγξαθίαο θαη Αλάιπζεο ρώξνπ, ηεο ζρνιήο 
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Αγξνλόκσλ Σνπνγξάθσλ Μεραληθώλ ηνπ ΔΜΠ κε ηε κέζνδν ηεο αζύγρξνλεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα αλαιύνληαη δηεμνδηθά ηα πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο ζηα ΓΠ, ηα νπνία δηδάζθνληαη κε ηε κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο από ην 2004, κε πάξα πνιύ ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα. Σν κέξνο απηό 

πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ θεθάιαηα:  

  

 Κεθάλαιο 8. Δκπαιδεςηικό ςλικό ζηα ΓΠ – Γημιοςπγία CBT: ζην θεθάιαην 

απηό πεξηγξάθεηαη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ δεκηνπξγήζεθε, γηα λα 

βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο πνπ παξνπζηάδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

(εηδηθέο νκάδεο εθπαηδεπνκέλσλ) θπξίσο ιόγσ ηεο ζεσξεηηθήο θαηεύζπλζεο 

ησλ ζπνπδώλ ηνπο. Με ην εθπαηδεπηηθό απηό πιηθό ζε κνξθή CBT ην νπνίν 

αθνινπζεί ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο ηεο AICC, έλαο εθπαηδεπόκελνο πνπ έρεη 

πξόβιεκα λα θαηαλνήζεη θάπνηεο δύζθνιεο έλλνηεο ησλ ΓΠ, κπνξεί λα ηηο 

κειεηήζεη κόλνο ηνπ κε ηνπο δηθνύο ηνπ ξπζκνύο έηζη ώζηε λα ακβιύλεη; ηα 

κεηνλεθηήκαηά ηνπ θαη λα κπνξέζεη λα αθνινπζήζεη ηελ ππόινηπε καζεζηαθή 

νκάδα. 

 Κεθάλαιο 9. Μάθηζη βαζιζμένη ζε πποβλήμαηα (PBL): ζην θεθάιαην απηό 

πεξηγξάθνληαη όια ηα ρσξηθά πξνβιήκαηα κε ηελ επίιπζε ησλ νπνίσλ αλ 

αζρνιεζεί ν εθπαηδεπόκελνο, ζα απνθηήζεη ζηέξεεο βάζεηο ζηηο βαζηθέο αξρέο 

ησλ ΓΠ θαη ζα βειηηώζεη ηε ρσξηθή ηνπ ζθέςε. Σα πξνβιήκαηα απηά δελ 

είλαη απιέο αζθήζεηο γηα εμάζθεζε αιιά απαληώληαη θαζεκεξηλά ζηηο 

δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο ησλ εηαηξεηώλ ή ησλ νξγαληζκώλ πνπ αζρνινύληαη 

κε ηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ. πλεπώο ν εθπαηδεπόκελνο 

αζρνιείηαη κε ηελ επίιπζε ππαξθηώλ ρσξηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ ζπλαληά 

ζην εξγαζηαθό ηνπ πεξηβάιινλ ζε θαζεκεξηλή βάζε. 

 Κεθάλαιο 10. Δθαπμογή απσών διαλειηοςπγικόηηηαρ (Interoperability): ζην 

θεθάιαην απηό αληηκεησπίδεηαη ε έιιεηςε δηαιεηηνπξγηθόηεηαο πνπ 

δηαπηζηώλεηαη ζε δηάθνξα ινγηζκηθά ΓΠ ηόζν ζε επίπεδν ρσξηθώλ 

δηαδηθαζηώλ, όζν θαη ζε επίπεδν ρσξηθώλ δενκέλσλ. Δίλαη γεγνλόο όηη γηα λα 

κεηαβεί ν εθπαηδεπόκελνο από ηε ζεσξία ζηελ πξάμε, ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη θάπνην ινγηζκηθό ΓΠ. Αλεμάξηεηα από ην αλ ην ινγηζκηθό 

απηό είλαη εκπνξηθό ή αλνηρηνύ θώδηθα, ππάξρνπλ αξθεηέο ηδηαηηεξόηεηεο, 

ηόζν ζηε ρξήζε ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ εθαξκόδνληαη γηα ηελ επίιπζε ελόο 
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ρσξηθνύ πξνβιήκαηνο όζν θαη ζηα δεδνκέλα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. Γηα λα 

αξζνύλ νη παξαπάλσ πεξηνξηζκνί δεκηνπξγήζεθαλ αληίζηνηρα ζεη ρσξηθώλ 

δεδνκέλσλ ζε ηξεηο κνξθέο νη νπνίεο είλαη ζπκβαηέο κε όια ηα κέρξη ζήκεξα 

γλσζηά ινγηζκηθά ΓΠ. Οη κνξθέο απηέο είλαη ε ζρεκαηηθή κνξθή (shape), ε 

κνξθή GML θαη νη ραξηνγξαθηθέο ππεξεζίεο WMS θαη WFS θαηά OGC. 

Δπηπξόζζεηα παξαηίζεηαη ε επίιπζε ησλ ρσξηθώλ πξνβιεκάησλ ζε ηξία από 

ηα πιένλ ρξεζηκνπνηνύκελα ινγηζκηθά ΓΠ: δύν εκπνξηθώλ ηνπ ArcGIS ηεο 

εηαηξείαο ESRI, ην Autocad Map ηεο εηαηξείαο Autodesk θαη ελόο ινγηζκηθνύ 

αλνηθηνύ θώδηθα ηνπ Qunatum GIS ηνπ νξγαληζκνύ OSGeo. Η επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ δηαηίζεηαη ζε ηξεηο κνξθέο: ειεθηξνληθό εγρεηξίδην ζε κνξθή 

PDF, ζε κνξθή επίδεημεο κέζσ πνιπκέζσλ(flash) θαη ζε κνξθή ειεθηξνληθνύ 

καζήκαηνο SCORM. 

 Κεθάλαιο 11.  Δθαπμογή – εκπαιδεςηικά ππογπάμμαηα ΔΜΠ: ζην θεθάιαην 

απηό πεξηγξάθνληαη όιεο νη δηαδηθαζίεο πνπ εθηεινύληαη ζε εβδνκαδηαία 

βάζε ζηελ ηζηνζειίδα ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ. Κάζε εβδνκάδα, 

αλάινγα κε ηε ρσξηθή ελόηεηα ζηελ νπνία αλαθέξεηαη, είλαη νξγαλσκέλε κε 

βάζε δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο. Ο εθπαηδεπόκελνο ζα πξέπεη αθνινπζώληαο 

ηνπο δηθνύο ηνπ ξπζκνύο λα κειεηήζεη ηε ζεσξία, αλαηξέρνληαο ζε δηάθνξεο 

πεγέο είηε κέζα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ καζήκαηνο είηε ζε άιιεο εμσηεξηθέο 

πεγέο. Δλ ζπλερεία ζα πξέπεη κέζα ζε ηαθηά ρξνληθά πεξηζώξηα λα επηιύζεη 

θάπνηα πξαγκαηηθά ρσξηθά πξνβιήκαηα θαη λα ηα παξαδώζεη ειεθηξνληθά 

γηα δηόξζσζε θαη ζρόιηα ζηνλ ππεύζπλν εθπαηδεπηή. Σέινο ζε θάζε 

εθπαηδεπηηθή ελόηεηα ζα πξέπεη λα παξαδώζεη έλα ηεζη αμηνιόγεζεο από ην 

νπνίν λα εμάγνληαη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ηόζν γηα ηνλ ίδην όζν θαη ηνλ 

θαζεγεηή-ζύκβνπιν, ν νπνίνο θαιείηαη λα πάξεη κηα απόθαζε γηα ην αλ ζα 

επαλέιζεη κε επηπξόζζεην εθπαηδεπηηθό πιηθό ή ζα πξνζπαζήζεη λα 

εκςπρώζεη ηνλ εθπαηδεπόκελν ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηα έρεη πάεη θαιά. 

Η παξνύζα δηαηξηβή νινθιεξώλεηαη κε ην: 

 Κεθάλαιο 12. ςμπεπάζμαηα – Πποοπηικέρ: ζην θεθάιαην απηό εμάγνληαη 

νξηζκέλα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηείλνληαη κειινληηθέο βειηηώζεηο, 

ώζηε λα επηηεπρζνύλ ηα θαιύηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα. Σέινο γίλνληαη 

νξηζκέλεο πξνηάζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ έξεπλα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 
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ελειίθσλ ζηα ΓΠ κέζσ ηεο κεζόδνπ ηεο αζύγρξνλεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο. 

Σέινο παξνπζηάδεηαη: 

1. Βηβιηνγξαθία ζρεηηθή κε ηα ζέκαηα πνπ αλαπηύζζνληαη ζηε 

παξνύζα δηαηξηβή. 

2. DVD, κε όιεο ηηο ζεκεηώζεηο πνπ έρνπλ γξαθεί θαη γηα ηα δύν 

ζεκηλάξηα ζε κνξθή PDF, ην CBT ΓΠ κε απιά ιόγηα, ην 

εθπαηδεπηηθό πιηθό γηα δηαιεηηνπξγηθόηεηα θαη ην 

νπηηθναθνπζηηθό πιηθό γηα ηε κέζνδν PBL. 
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Ο φξνο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ηε δεθαεηία 

ηνπ 70 θαη επίζεκα απφ ην 1982 κε ηελ ίδξπζε ηνπ παγθνζκίνπ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ 

εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (International Council for Distance Education). Σήκεξα ε 

νλνκαζία ηνπ παγθνζκίνπ ζπκβνπιίνπ είλαη International Council for Open and 

Distance Education κε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (http://www.icde.org). 

Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε δηαθέξεη απφ ηηο άιιεο κνξθέο εθπαίδεπζεο παξφιν 

πνπ δαλείδεηαη απφ απηέο πνιιέο βαζηθέο αξρέο. Καη απηφ γηαηί αθελφο δελ απνηειεί 

έλα νινθιεξσκέλν ηππηθφ ζχζηεκα ή βαζκίδα εθπαίδεπζεο, φπσο ε πξσηνβάζκηα 

θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη αθεηέξνπ δελ απνηειεί εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ή 

ηαθηηθή, φπσο ε δηα βίνπ κάζεζε ή ε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε. 

Ο Ληνλαξάθεο (2006) ππνζηεξίδεη φηη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη αξθεηά 

πνιχπινθε θαη κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζε πνιιέο κνξθέο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο.  

Λφγσ απηήο ηεο πνιππινθφηεηαο είλαη πξνθαλέο φηη έρνπλ δηαηππσζεί πάξα πνιινί 

νξηζκνί γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, θαζηζηψληαο πνιχ δχζθνιν έλαλ 

ζπλνιηθά απνδεθηφ νξηζκφ. 

Σην κέξνο απηφο ηεο δηαηξηβήο ζα εμεηαζζνχλ αξθεηνί νξηζκνί απφ δηάθνξνπο 

 

Κεφάλαιο 2                       
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Εκπαίδευςησ 
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ζεσξεηηθνχο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη ζα αλαθεξζνχλ νη δηάθνξεο 

ζεσξίεο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί κέρξη ζήκεξα. Δλ ζπλερεία ζα κειεηεζεί ν ξφινο πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ νη Τερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ζηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ηα δηάθνξα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα πνπ 

ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν. 

 

2.1 ΟΡΙΜΟΙ 

 

Όπσο αλαθέξεη θαη ην φλνκά ηεο πνιχ απιά κπνξεί λα ππνζέζεη θάπνηνο φηη ε εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη θαη απηή κηα κνξθή εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία ππάξρεη 

κηα θπζηθή απφζηαζε κεηαμχ δηδάζθνληνο θαη δηδαζθνκέλσλ. 

Η απιή απηή εξκελεία ηεο θπζηθήο απφζηαζεο ε νπνία δελ αλαθέξεηαη ζε 

εθπαηδεπηηθά ή παηδαγσγηθά δεδνκέλα, θαζψο θαη ε πξνβιεκαηηθή θαη 

απνπξνζαλαηνιηζηηθή δηάζηαζε ηνπ φξνπ εμ “απνζηάζεσο”, επηζεκάλζεθε απφ ην 

Ληνλαξάθε ν νπνίνο πξφηεηλε θαη ηελ έλλνηα ηεο πνιπκνξθηθφηεηαο. 

“Η πνιπκνξθηθή εθπαίδεπζε πξνηείλεηαη σο όξν, ν νπνίνο νξηνζεηεί ηε δηάζηαζε ηεο 

απόζηαζεο κέζα ζε έλα εθπαηδεπηηθό πιαίζην πξνζεγγίζεσλ α) πνηόηεηαο θαη β) ρξήζεο 

κέζσλ θαη εξγαιείσλ. Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε από ηε θύζε ηεο ζα πξέπεη λα 

πεξηέρεη εθπαηδεπηηθό πιηθό πξνζαλαηνιηζκέλν ζηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία. Τα κέζα 

πνπ ρξεζηκνπνηεί (έληππν πιηθό, νπηηθναθνπζηηθά κέζα, λέεο ηερλνινγίεο θ.ά.) δελ 

βαζίδνληαη πάληα ζε κηα πνηνηηθή πξνζέγγηζε. Από ηε ζηηγκή όκσο πνπ ηα δεδνκέλα 

απηά θαιύπηνληαη θαη ε εθπαίδεπζε από απόζηαζε θαιύπηεη όρη κόλν ηα κέζα αιιά θαη 

ηηο κνξθέο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο, ηόηε δηαθνξνπνηείηαη θαη δύλαηαη λα θαιείηαη 

πνιπκνξθηθή εθπαίδεπζε. Έηζη ν όξνο “πνιπκνξθηθή εθπαίδεπζε” ιακβάλεη κηα 

ηδηαίηεξε αμία θαη ππνδειώλεη ηελ πνηνηηθή εθπαίδεπζε πνπ ιεηηνπξγεί κε αξρέο 

κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο ζε έλα εμ απνζηάζεσο πεξηβάιινλ” (Lionarakis, 1998:13). 

Ο παξαπάλσ νξηζκφο πεξηέρεη ηξεηο έλλνηεο: εμ απνζηάζεσο, εθπαίδεπζε, 

πνιπκνξθηθή. Η έλλνηα “εμ απνζηάζεσο” νξίδεη ηε ρσξηθή θαη γεσγξαθηθή 

δπλαηφηεηα ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ. Η έλλνηα  “εθπαίδεπζε” θαηαηάζζεη ηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζηηο  επηζηήκεο ηεο αγσγήο. Τέινο ε έλλνηα “πνιπκνξθηθή”  

νξίδεη ηηο πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο επηινγψλ θαη πξνζαξκνγψλ πνπ δηαζέηεη ε εμ 
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ΔΔΔμμμ    αααπππνννζζζηηηάάάζζζεεεσσσοοο    

εεεθθθπππαααίίίδδδεεεπππζζζεεε    

ΔΔΔμμμ    αααπππνννζζζηηηάάάζζζεεεσσσοοο    

δδδηηηδδδαααζζζθθθαααιιιίίίααα    

ΔΔΔμμμ    αααπππνννζζζηηηάάάζζζεεεσσσοοο    

κκκάάάζζζεεεζζζεεε    

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ψζηε λα απνηειέζεη κηα δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο κε 

πεξηερφκελν φκνην κε απηφ ηεο ζπκβαηηθήο εθπαίδεπζεο. 

 

2.1.1 Οξηζκνί εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο από δηαθεθξηκέλνπο επηζηήκνλεο  

 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη δηάθνξνη νξηζκνί πνπ έρνπλ δψζεη θαηά θαηξνχο 

επηζηήκνλεο δηαθεθξηκέλνπ θχξνπο πνπ αζρνινχληαη ρξφληα κε ηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε. Η εμ απνζηάζεωο δηδαζθαιία θαη ε εμ απνζηάζεωο κάζεζε 

απνηεινχλ ηηο δχν δηαζηάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ επηρεηξείηαη λα πεξηγξαθεί. Ο φξνο 

εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία δειψλεη ηελ πνξεία αλάπηπμεο ηνπ καζεζηαθνχ πιηθνχ 

γηα έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ. Δλψ αληίζεηα ν φξνο εμ απνζηάζεσο κάζεζε, ν νπνίνο 

ρξεζηκνπνηήζεθε επίζεο πνιχ, αλαθέξεηαη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ ζπνπδαζηή. Η εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία δελ αξθεί γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ην δηδαθηηθφ έξγν. Σπρλά ην αθξηβφ δηδαθηηθφ πιηθφ, πνπ έρεη 

πξνεηνηκαζζεί κε κεγάιε δπζθνιία, παξακέλεη άζηθην θαη παξαπεηακέλν ζηηο 

βηβιηνζήθεο ησλ επίδνμσλ ζπνπδαζηψλ. Ο φξνο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζε είλαη ν 

πιένλ θαηάιιεινο θαζψο ζπλδπάδεη ηφζν ην ζηνηρείν ηεο κάζεζεο φζν θαη ην 

ζηνηρείν ηεο δηδαζθαιίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί απφ ην 1982 ν φξνο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

επηθξάηεζε. Δίλαη άιισζηε ν φξνο πνπ δειψλεη ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηελ απφζηαζε δειαδή πνπ ρσξίδεη ην δηδάζθνληα απφ ην δηδαζθφκελν. 

Η απφζηαζε δειαδή είλαη πνπ θάλεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ζπκβαηηθήο, ε νπνία 

βαζίδεηαη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, θαη ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Η εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη ηα δχν ιεηηνπξγηθά ππνζπζηήκαηα, ην 

ππνζχζηεκα αλάπηπμεο ηεο εθπαίδεπζεο, κε άιια ιφγηα ηελ εμ απνζηάζεωο 
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δηδαζθαιία, θαη ην ππνζχζηεκα ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ηνπ ζπνπδαζηή, κε άιια 

ιφγηα ηελ εμ απνζηάζεωο κάζεζε (Keegan, 1996). 

Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε έρεη ηζηνξία 100 θαη πιένλ εηψλ, νπφηε ηα ζηνηρεία πνπ 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ν νξηζκφο ηεο είλαη αλαγθαίν λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα.  

Παξαθάησ παξαηίζεληαη θάπνηνη νξηζκνί πνπ έρνπλ δψζεη θαηά θαηξνχο νη 

ζεκαληηθφηεξνη απφ ηνπο κειεηεηέο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο.  

O Peters (1973) αλαθέξεη φηη ε εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία / εθπαίδεπζε απνηειεί 

κέζνδν κεηάδνζεο γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ ε νπνία νξγαλψλεηαη επί ηε 

βάζεη ηεο εθαξκνγήο ηνπ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο θαζψο θαη ησλ νξγαλσηηθψλ 

αξρψλ, φπσο επίζεο θαη επί ηε βάζεη ηεο εθηεηακέλεο ρξήζεο ηερληθψλ κέζσλ κε 

ζηφρν ηελ αλαπαξαγσγή πςειήο πνηφηεηαο δηδαθηηθνχ πιηθνχ. Τν πιηθφ είλαη ην 

κέζν κε ην νπνίν θαζίζηαηαη εθηθηή ε εθπαίδεπζε κεγάινπ αξηζκνχ δηδαζθνκέλσλ 

ζηνλ ίδην ρξφλν φπνπ θαη αλ βξίζθνληαη. Πξφθεηηαη γηα βηνκεραλνπνηεκέλε κνξθή 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. 

 

Ο Moore (1973) αλαθέξεη φηη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κπνξεί λα νξηζηεί σο ε 

θαηεγνξία εθείλε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ δηδαθηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο εθδειψλνληαη αλεμάξηεηα απφ ηηο καζεζηαθέο ζπκπεξηθνξέο-

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεζφδσλ πνπ ζα εθαξκφδνληαη ζε ζπλζήθεο ζπλχπαξμεο 

δηδάζθνληνο θαη δηδαζθνκέλσλ ζηνλ ίδην ρψξν-, έηζη ψζηε ε επηθνηλσλία αλάκεζα 

ζηηο δχν πιεπξέο λα πξέπεη λα δηεθπεξαησζεί κέζσ εληχπνπ πιηθνχ, κεραληθψλ, 

ειεθηξνληθψλ ή άιισλ κέζσλ. 

Ο Holmberg (1977) αλαθέξεη φηη ν φξνο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαιχπηεη 

δηάθνξεο κνξθέο ζπνπδψλ ζε φια ηα επίπεδα, νη νπνίεο δελ ηεινχλ ππφ ηε ζπλερή θαη 

άκεζε επνπηεία θαζεγεηψλ-ζπκβνχισλ πνπ βξίζθνληαη καδί κε ηνπο δηδαζθφκελνπο 

ζε αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ή θάησ απφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο, αιιά εθείλεο πνπ, ελ πάζε 

πεξηπηψζεη, αμηνπνηνχλ ην ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε, ηελ θαζνδήγεζε θαη επίβιεςε 

πνπ παξέρεη έλα εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο. 

Οη Garrison θαη Shale (1987) αλαθέξνπλ φηη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

πξνυπνζέηεη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

δηδάζθνληα θαη δηδαζθνκέλσλ δελ πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλαλ θνηλφ ρψξν. Απηνχ ηνπ 
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είδνπο ε εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη, επνκέλσο, ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία αλάκεζα 

ζην δηδάζθνληα θαη ζηνπο δηδαζθφκελνπο, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί θαη λα 

δηεπθνιπλζεί ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σηελ πεξίπησζε απηή ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηερλνινγία πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ακθίδξνκε επηθνηλσλία. 

Οη Barker θαη ινηπνί (1989) αλαθέξνπλ φηη νη πξνζεγγίζεηο ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο σο κνξθήο εθπαίδεπζεο πνπ βαζίδεηαη ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο 

ππεξβαίλνπλ ηα φξηα ησλ ζπνπδψλ δη‟ αιιεινγξαθίαο. Η δηδαθηηθή-καζεζηαθή 

εκπεηξία ηφζν γηα ην δηδάζθνληα φζν θαη γηα ηνπο δηδαζθφκελνπο ιακβάλεη ρψξα 

ζηνλ ίδην ρξφλν. Δθφζνλ πθίζηαηαη επηθνηλσλία κε ζχλδεζε αθνπζηηθή ή νπηηθή, 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα άκεζεο αιιειεπίδξαζεο δηδάζθνληνο-δηδαζθνκέλνπ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν. Σπλεπψο θαζίζηαηαη δπλαηή ή άκεζε αληαπφθξηζε ηνπ 

δηδάζθνληνο ζηηο απνξίεο ηνπ δηδαζθφκελνπ θαη ζηα ζρφιηά ηνπ. Όπσο πεξίπνπ 

ζπκβαίλεη ζην πιαίζην ηεο παξαδνζηαθήο ηάμεο φπνπ νη δηδαζθφκελνη κπνξνχλ λα 

δεηήζνπλ επί ηφπνπ δηεπθξηλίζεηο απφ ην δηδάζθνληα. 

Ο Rumble (1989) ζθηαγξαθεί έλαλ νξηζκφ γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κε 

βάζε ηα εμήο ζεκεία:  

 ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη: έλαο εθπαηδεπηήο θαη έλαο ή πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπφκελνη, 

έλα εθπαηδεπηηθφ πιηθφ καζήκαηνο, ην νπνίν ν εθπαηδεπηήο λα είλαη 

ηθαλφο λα δηδάμεη θαη ν εθπαηδεπφκελνο λα πξνζπαζήζεη λα κάζεη.  

 ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη κηα κέζνδνο εθπαίδεπζεο θαηά ηελ 

νπνία ν εθπαηδεπφκελνο είλαη θπζηθά μεθνκκέλνο ηφζν απφ ηνλ 

εθπαηδεπηή ηνπ φζν θαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θνξέα, ν νπνίνο ρνξεγεί 

ηε δηδαζθαιία - θαζνδήγεζε.  

 ε επηθνηλσλία δηδαζθαιίαο - κάζεζεο απαηηεί ν εθπαηδεπφκελνο λα 

δηδαρζεί, λα αμηνινγεζεί, λα ηνπ δνζνχλ νδεγίεο θαη εθεί πνπ είλαη 

απαξαίηεην, λα πξνεηνηκαζηεί γηα ηηο εμεηάζεηο. Όια απηά ζα πξέπεη 

λα επηηεπρζνχλ κε επηθνηλσλία θαη απφ ηα δχν κέξε. Η κάζεζε κπνξεί 

λα απνθηεζεί αηνκηθά ή ζε νκάδεο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο 

επηηπγράλεηαη κε ηε θπζηθή απνπζία ηνπ εθπαηδεπηή.  
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2.1.2 ύγρξνλνη νξηζκνί γηα ηελ εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζε 

 

Με ηελ αλάπηπμε φκσο ησλ Τερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο θαη 

ηελ αλάγθε γηα ρξήζε ηνπο ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, δηαηππψζεθαλ πην 

πξφζθαηνη νξηζκνί. 

Έλαο ζχγρξνλνο νξηζκφο γηα ηελ ΔμΑΔ αλήθεη ζηνλ Mike Simonson (2002). 

Σχκθσλα κε απηφ ηνλ νξηζκφ, ε Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε απνηειεί έλα ηππηθφ 

ζχζηεκα εθπαίδεπζεο, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ νη εθπαηδεπφκελνη βξίζθνληαη ζε 

δηαθνξεηηθά γεσγξαθηθά ζεκεία θαη ζπλδένληαη ηφζν κε ηνλ εθπαηδεπηή φζν θαη 

κεηαμχ ηνπο κέζσ δηαδξαζηηθψλ κέζσλ θαη ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ”. 

Ο  Moore (1990) αλαθέξεη φηη Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζπληζηνχλ φιεο εθείλεο νη 

ελέξγεηεο, πξνθεηκέλνπ λα παξαζρεζεί δηδαζθαιία κέζσ εληχπνπ πιηθνχ ή 

ειεθηξνληθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο ζε αλζξψπνπο πνπ κεηέρνπλ ζε νξγαλσκέλε 

κάζεζε ζε ηφπν ή ρξφλν δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν ηνπ/ησλ εθπαηδεπηή/ψλ ηνπο. 

Οη  Portway θαη Lane (1994) αλαθέξνπλ φηη ν φξνο «εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε» 

αλαθέξεηαη ζε δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο θαηαζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν θαζεγεηήο 

θαη ν δηδαζθφκελνο ή νη δηδαζθφκελνη είλαη απνκαθξπζκέλνη γεσγξαθηθά θαη, σο εθ 

ηνχηνπ, ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο βαζίδεηαη ζε ειεθηξνληθά κέζα θαη έληππν 

πιηθφ. Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη ηελ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία – 

ην ξφιν ηνπ δηδάζθνληα ζηε δηαδηθαζία - θαη ηελ εμ απνζηάζεσο κάζεζε – ην ξφιν 

ηνπ δηδαζθνκέλνπ ζηε δηαδηθαζία. 

Ο Keegan (1996) φξηζε πέληε βαζηθά ζηνηρεία κε ηα νπνία ζπλέζεζε έλαλ νξηζκφ γηα 

ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε απνηειεί κνξθή 

εθπαίδεπζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ: 

 ηελ απφζηαζε πνπ ρσξίδεη ην δηδάζθνληα απφ ην δηδαζθφκελν ζε ζρεδφλ 

κφληκε βάζε θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

 ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ν εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο ηφζν ζην ζρεδηαζκφ φζν 

θαη ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη ζηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ζηνπο δηδαζθφκελνπο 

 ηε ρξήζε ηερληθψλ κέζσλ -έληππνπ, αθνπζηηθνχ, νπηηθνχ πιηθνχ ή 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή- πνπ ζπλδένπλ ην δηδάζθνληα θαη ην δηδαζθφκελν 

θαη κεηαθέξνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 
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 ηε δπλαηφηεηα ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο, ψζηε νη δηδαζθφκελνη λα κπνξνχλ 

λα επσθεινχληαη αθφκα θαη απφ ηνλ άκεζν δηάινγν 

 ηελ απνπζία, ζε ζρεδφλ κφληκε βάζε, ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο καζεζηαθήο νκάδαο 

ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα 

λα ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν κέζνδνη εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο 

παξά νκαδηθήο. Γελ απνθιείεηαη φκσο ε δπλαηφηεηα πεξηζηαζηαθψλ 

ζπλαληήζεσλ είηε πξφζσπν κε πξφζσπν είηε κέζσ ειεθηξνληθψλ 

ηερλνινγηψλ ηφζν γηα δηδαθηηθνχο φζν θαη γηα θνηλσληθνχο ζθνπνχο. 

Ο Ληνλαξάθεο (2005) δίλεη έλαλ δηαθνξεηηθφ νξηζκφ γηα ηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε πξνζεγγίδνληαο ηελ κε παηδαγσγηθά θαη εθπαηδεπηηθά θξηηήξηα. Θεσξεί 

φηη είλαη ε εθπαίδεπζε πνπ δηδάζθεη θαη ελεξγνπνηεί ην καζεηή ζην πψο λα καζαίλεη 

κφλνο ηνπ θαη πψο λα ιεηηνπξγεί απηφλνκα ζε κηα επξεηηθή πνξεία απηνκάζεζεο. 

Απφ ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο δηαπηζηψλνπκε φηη ν D. Keegan, έδσζε έλαλ νξηζκφ 

πνπ επηδηψθεη λα βξεη ηε ιχζε αλάκεζα ζηα άθξα, δειαδή αλάκεζα ζε έλαλ 

αθαηξεηηθφ νξηζκφ πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ζε έλαλ 

γεληθφινγν πνπ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζε αλάιπζεο θαη αλάπηπμεο ελφο 

ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ. 

Ο Ληνλαξάθεο (2006) αλαθεξφκελνο ζηνλ παξαπάλσ νξηζκφ ηνπ Keegan, 

επηζεκαίλεη φηη ίζσο ηα πην ζεκαληηθά θξηηήξηα, ηα νπνία κπνξεί λα απνηππψζνπλ ηα 

δεδνκέλα γηα έλαλ νξηζκφ ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη ηα νπνία πξέπεη λα 

ιάβεη ππφςε ηνπ έλαο εξεπλεηήο πνπ ζρεδηάδεη θαη εθαξκφδεη έλα κνληέιν κάζεζεο 

εμ απνζηάζεσο είλαη ηα εμήο: 

 ν ζπνπδαζηήο 

 ν θαζεγεηήο-ζχκβνπινο 

 ε κάζεζε 

 ε δηδαζθαιία 

 ε επηθνηλσλία 

 ην καζεζηαθφ/δηδαθηηθφ πιηθφ 

 ν ηφπνο  

 ν ρξφλνο 

 ν εθπαηδεπηηθφο θνξέαο  

 ε αμηνιφγεζε 
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Ο νξηζκφο πνπ πξφηεηλε ν Keegan ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πξφζθαην νξηζκφ ηνπ 

Ληνλαξάθε αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζην ηη είλαη ε Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε. Ο 

ηειεπηαίνο φκσο φξνο πνπ έδσζε ν Keegan γηα ηελ απνπζία ηεο εθπαηδεπηηθήο 

νκάδαο είλαη γεγνλφο φηη κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη 

ησλ επηθνηλσληψλ, ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί πεξηζζφηεξν πξνζεθηηθά. Η ιεηηνπξγία 

ηεο καζεζηαθήο νκάδαο απνηειεί κηα από ηηο θπξηόηεξεο δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο 

πξέπεη λα δώζεη πξνζνρή ν εθπαηδεπηηθόο νξγαληζκόο ή ν εθπαηδεπηήο πνπ 

ζρεδηάδεη έλα πξόγξακκα εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο. Δπεηδή ζηελ εμ 

Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε ππάξρεη απφζηαζε κεηαμχ θαζεγεηή θαη ζπνπδαζηή θαη 

απνπζηάδεη ε πξνζσπηθή επαθή, ην έξγν ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή γίλεηαη αθφκε 

πην δχζθνιν θαη ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθφο, ψζηε κε δηάθνξεο ηερληθέο λα 

κπνξέζεη λα πεξάζεη ην κήλπκα ζηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ, φηη ε γλψζε απεπζχλεηαη ζε 

φινπο θαη φηη ζηα πιαίζηα ηεο νκαδηθφηεηαο ν έλαο πξέπεη λα βνεζά ηνλ άιιν. 

Δπίζεο νθείιεη λα ηνπο κεηαδίδεη κελχκαηα αηζηνδνμίαο, λα εληζρχεη ηελ 

απηνεθηίκεζή ηνπο αιιά θαη λα εκπλέεη εκπηζηνζχλε ζην πξφζσπφ ηνπ.  

Δθηφο απφ ην καζεζηαθφ πιηθφ δειαδή, ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηεί ηνπο ζπνπδαζηέο 

ηνπ ζην πψο λα καζαίλνπλ κφλνη ηνπο θαη πψο λα ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα πξνο κηα 

επξεηηθή πνξεία απηνκάζεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Ληνλαξάθε γηα ηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο.  

Γηα λα γίλεη απηφ εθηθηφ ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί θαη λα πξνζηεζεί ζηα πξνεγνχκελα 

έλα επηπιένλ θξηηήξην, ην θξηηήξην ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. Η 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε έρεη αξρίζεη λα απαζρνιεί ηνπο επηζηήκνλεο θαη ηνπο 

ςπρνιφγνπο ηφζν ζηνλ εξγαζηαθφ φζν θαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, φηαλ άξρηζαλ 

λα ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη νη ζρνιηθέο επηδφζεηο, νη βαζκνί, ηα πηπρία θαη γεληθά ν 

πςειφο δείθηεο Ννεκνζχλεο IQ, δελ ήηαλ αξθεηά γηα λα πξνβιέςνπλ πφζν θαιή ζα 

ήηαλ ε επίδνζε ησλ αλζξψπσλ ζηελ εξγαζία ή θαηά πφζνλ ζα πεηχραηλαλ ζηε δσή. Η 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη ζην πψο απηή ζα 

βνεζήζεη δηδάζθνληεο θαη δηδαζθφκελνπο λα ιεηηνπξγήζνπλ αθελφο σο νκάδα (έλαο 

νκαδηθφο λνπο κε πνιχ πςειφηεξν δείθηε λνεκνζχλεο απφ θάζε κέινο ηεο νκάδαο 

μερσξηζηά) θαη αθεηέξνπ πψο νη δηδαζθφκελνη ζα πνξεπζνχλ πξνο ηελ απηνκάζεζε, 

εμεηάδεηαη εθηελψο ζην ηέηαξην θεθάιαην απηήο ηεο δηαηξηβήο. 
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Παξφιν πνπ νη ζπνπδαζηέο πνπ αθνινπζνχλ ζήκεξα  ηε κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο είλαη πνιχ πην ιίγνη απφ ηνπο ζπνπδαζηέο ηεο ζπκβαηηθήο εθπαίδεπζεο 

(ζρέζε 1 πξνο 20 πεξίπνπ), εληνχηνηο ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε απνηειεί έλα 

θαηλνχξγην, δσληαλφ θαη ξαγδαία εμειηζζφκελν πεδίν εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο θαη 

εθαξκνγήο. Σεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο έπαημε ε 

αλάπηπμε ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ηερληθψλ θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαηά ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία. Πιεζψξα εθαξκνγψλ λέαο ηερλνινγίαο αλαδεηά λα βξεη 

εθαξκνγή ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Οη εθαξκνγέο απηέο είλαη ε παγθφζκηα 

θηλεηή ηειεθσλία, ε εηθνληθή αίζνπζα δηδαζθαιίαο, ην ακθίδξνκν video, ε 

ηειεδηάζθεςε κε δπλαηφηεηα εηθφλαο θαη ηα πνιπκέζα κε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Ο Keegan (1996) δηαηππψλεη ηηο αθφινπζεο ππνζέζεηο ζέινληαο λα δψζεη έλαλ νδεγφ 

γηα ηε ζεσξία θαη ηελ πξαθηηθή ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο:  

 ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζπληζηά δηαθξηηφ θαη ζπγθξνηεκέλν πεδίν 

εθπαίδεπζεο. Πεξηιακβάλεη πξνγξάκκαηα πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, ηερληθνχ επαγγεικαηηθνχ, θνιεγηαθνχ θαη παλεπηζηεκηαθνχ 

επηπέδνπ, ηφζν ηνπ ηδησηηθνχ φζν θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

 ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζπληζηά ζχζηεκα εθπαίδεπζεο. Πξνζθέξεη 

πιήξε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε παηδηά θαη ελειίθνπο εθηφο ηνπ 

πιαηζίνπ ηεο ζπκβαηηθήο, πξνθνξηθήο, νκαδηθήο εθπαίδεπζεο. Έρεη δηθή ηεο 

δηδαθηηθή κέζνδν θαη δηθέο ηεο δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο. 

 ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε απνηειεί κνξθή εθπαίδεπζεο πνπ ζέηεη ζεηξά 

πξνβιεκάησλ ζηα δηνηθεηηθά ηεο ζηειέρε, ζηνπο δηδάζθνληεο θαη ζηνπο 

ζπνπδαζηέο. Γηαθξίλεηαη απφ ξεπζηφηεηα, ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεη θαζεηί 

κε παξαδνζηαθφ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Τα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδεη αθνξνχλ ζηελ πνζφηεηα, ζηελ πνηφηεηα θαη ζην θχξνο ηεο 

παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. 

 ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε απνηειεί απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ησλ 

πεξηζζφηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ζηνλ θφζκν.” 

Σηελ Δπξψπε ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε έρεη κεγάιε απήρεζε ζηε Μεγάιε 

Βξεηαλία, ζηε Γεξκαλία, ζηε Γαιιία, ζηελ Ιηαιία θαη ηειεπηαία ζηελ Ιζπαλία 

(Ληνλαξάθεο, 2006). Σηε ρψξα καο ππάξρνπλ αθφκε αξθεηά πξνβιήκαηα (θπξίσο 

ζεζκηθνχ ραξαθηήξα, αιιά θαη άιια  πνπ νθείινληαη ζηε κηθξή δηείζδπζε ηνπ 
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δηαδηθηχνπ). Παξφια απηά δεηιά-δεηιά έρνπλ μεθηλήζεη θάπνηεο πξνζπάζεηεο, πνπ 

είλαη πεξηζζφηεξν ζπκπιεξσκαηηθέο, ζα ιέγακε, ηεο ζπκβαηηθήο εθπαίδεπζεο.  

Δθηφο απφ ην Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην (ΔΑΠ) ην νπνίν είλαη θαη ην κνλαδηθφ 

ζεζκνζεηεκέλν εθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Αλσηάηεο ΑεμΑΔ, θαλέλα άιιν Παλεπηζηήκην 

ή Πνιπηερλείν δελ αζρνιείηαη κε ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζε επίπεδν 

πξνπηπρηαθψλ ή κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, παξά κφλν ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο, φπσο είλαη ην ΔΜΠ θαη ην Καπνδηζηξηαθφ 

Παλεπηζηήκην. 

Σηε ρψξα καο φζνλ αθνξά  ζηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε, έρνπλ θαηαγξαθεί αξθεηά κε 

ζεζκνζεηεκέλα πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Δηδηθφηεξα ζε φ,ηη αθνξά 

ζηα Γεσγξαθηθά Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ αζρνιείηαη κφλν ην Δζληθφ Μεηζφβην 

Πνιπηερλείν θαη ην Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην. Πξφζθαηα ην Ιλζηηηνχην Τνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο (ΙΤΑ) ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Κνηλσλία Σεο Πιεξνθνξίαο ΑΔ, 

δηεμήγαγε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε ηε κέζνδν ηεο εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο 

γηα 3000 πεξίπνπ ππαιιήινπο ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεπηέξνπ 

βαζκνχ. Οξηζκέλα απφ ηα πξνγξάκκαηα απηά πεξηείραλ ζεκαηηθέο ελφηεηεο ζρεηηθέο 

κε ηα Γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ, φπσο: Open GIS, Mashups, Φπζηθέο 

Καηαζηξνθέο θαη ΓΣΠ. 

Δηδηθά γηα ηα Γεσγξαθηθά Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ ζε επίπεδν κεηαπηπρηαθνχ 

επηπέδνπ είλαη αμηνζεκείσην φηη, ελψ ζε φιεο ηηο ρψξεο δξαζηεξηνπνηνχληαη 

παλεπηζηήκηα θαη εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί φπσο ην UNIGIS (http://www.unigis.org) 

πξνζθέξνληαο πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο, ζηελ Διιάδα θάηη παξφκνην θαληάδεη 

αξθεηά καθξηλφ.  

Τέινο ν Ακεξηθαλφο αθαδεκατθφο Saba (2005), έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

ζεσξεηηθνχο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζηηο ΗΠΑ, αλαθεξφκελνο ζηελ πνξεία 

ηεο Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο ζηε ρψξα ηνπ, ππνζηεξίδεη φηη, αλ νη ζεκεξηλνί 

ξπζκνί ζηελ εθπαίδεπζε ζπλερηζηνχλ, ζα είλαη κφλν ζέκα ρξφλνπ ε επηθξάηεζε ηεο 

εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο έλαληη ηεο ζπκβαηηθήο. Η άπνςε βέβαηα απηή είλαη 

αξθεηά αθξαία, θαη ε αιήζεηα βξίζθεηαη θάπνπ ζην ελδηάκεζν, αθνχ είλαη πιένλ 

ζέκα ρξφλνπ, ε πξνζέγγηζε ζπκβαηηθήο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, κε ηε 

δεχηεξε λα είλαη αξσγφο ηεο πξψηεο θαη λα ηελ ζπκπιεξψλεη αξκνληθά ρσξίο λα 

πξνζπαζεί λα ηελ ππνθαηαζηήζεη. 

http://www.unigis.org/
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2.2 ΘΔΩΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 

Παιαηφηεξα ν ηζηνξηθφο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Delling (1966) είρε 

ηζρπξηζηεί φηη παξά ην γεγνλφο φηη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζεζκνζεηήζεθε πξηλ 

απφ 100 ρξφληα, κφιηο εδψ θαη ιίγν θαηξφ απέθηεζε θάπνην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν. 

Μέρξη ηφηε δελ ππήξρε ζπζηεκαηηθή ζεψξεζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζην 

πιαίζην ηεο νπνίαο ζα κπνξνχζαλ λα ηαμηλνκεζνχλ νη κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο 

εθαξκνγήο ηεο κε θξηηήξην ηα νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

Οη πην ζεκαληηθέο ζέζεηο πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί δηαθξίλνληαη ζε 3 θχξηεο νκάδεο: 

 ζεσξίεο ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο 

 ζεσξία ηεο Βηνκεραλνπνίεζεο 

 ζεσξίεο ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο 

Ο Ληνλαξάθεο (2006) επηζεκαίλεη φηη   είλαη κεγάιν ιάζνο λα πξνζεγγίζνπκε ηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε απνζπαζκαηηθά θαη αλεμάξηεηα απφ άιια επηζηεκνληθά 

πεδία ή επηζηεκνληθνχο θιάδνπο. Όπσο αθξηβψο ε εξκελεία θαη ε θαηαλφεζε ηεο 

ζπκβαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ησλ παηδαγσγηθψλ αλαθέξνληαη θαη ζπγγελεχνπλ κε κηα 

ζεηξά απφ άιια επηζηεκνληθά πεδία, ην ίδην αθξηβψο ηζρχεη θαη γηα ηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Τν φηη είλαη „εμ απνζηάζεσο‟ δελ ηελ θάλεη λα δηαθέξεη απφ 

ηε ζπκβαηηθή. Δμαθνινπζεί λα είλαη εθπαίδεπζε θαη λα πεξηιακβάλεη φια εθείλα ηα 

ζηνηρεία πνπ ηελ θαζνξίδνπλ ζε φιεο ηηο θάζεηο ησλ εθαξκνγψλ ηεο. Η δηαθνξά είλαη 

φηη κε ηελ έλλνηα „εμ απνζηάζεσο‟ πξνζηίζεληαη νξηζκέλα λέα ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη 

λα πξνζδηνξηζηνχλ κε πξνζνρή, ψζηε λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο νπνηνπδήπνηε εθπαηδεπηηθνχ ζρήκαηνο ιεηηνπξγεί απφ απφζηαζε. 

Ο Moore (1983) ζε κηα έξεπλά ηνπ ζπκπέξαλε φηη ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, 

αλνηθηήο, αλεμάξηεηεο θαη κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο ππάξρνπλ δχν ζεκαληηθέο 

κεηαβιεηέο: ε ππνδνκή θαη ε απηνλνκία. 

Ο Holmberg (1986) αλαθέξεη φηη ππάξρεη κηα ζεσξία γηα ηελ αλνηθηή θαη εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πνπ κπνξεί λα νξηζηεί σο κηα ζεηξά απφ ππνζέζεηο 

ζπλπθαζκέλεο ινγηθά κεηαμχ ηνπο, γηα λα εμεγήζνπλ θαη λα ππνινγίζνπλ γεγνλφηα 

θαη εθαξκνγέο. Οη ππνζέζεηο απηέο είλαη ηνπ ηχπνπ „εάλ Α ηφηε Β‟ ή „φζν 

πεξηζζφηεξν Α ηφζν πεξηζζφηεξν / ιηγφηεξν Β‟ . 
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Τέινο ν Saba (2000) ηζρπξίδεηαη φηη ηα πεξηζζφηεξα ηλζηηηνχηα ηερλνινγίαο ησλ 

Η.Π.Α. πξνζεγγίδνπλ ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κέζα απφ ηελ πξννπηηθή ησλ 

θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη φρη σο έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα. 

Ο Ληνλαξάθεο (2006 ) θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

είλαη έλαο ζπγθεξαζκφο δηαθφξσλ κνξθψλ εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, πνπ κέζσ κηαο 

καθξάο πξαθηηθήο εθαξκνγψλ θαη σξηκφηεηαο, έγηλε έλα ζχγρξνλν θαη 

νινθιεξσκέλν εθπαηδεπηηθφ ζχλνιν. Μνξθέο εθπαίδεπζεο παιαηφηεξσλ δεθαεηηψλ 

πνπ δηακφξθσλαλ ζηαζεξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, φπσο: εθπαίδεπζε ελειίθσλ, 

εθπαίδεπζε δη‟ αιιεινγξαθίαο, αληηαπηαξρηθή εθπαίδεπζε, αλνηθηή κάζεζε ή 

αλνηθηή εθπαίδεπζε, εθπαίδεπζε κεξηθήο παξαθνινχζεζεο, δηα βίνπ κάζεζε, 

εθπαίδεπζε κε ηε βνήζεηα ησλ ηερλνινγηψλ, ζπκβνπιεπηηθή θ.ά., νδήγεζαλ ζε έλα 

ζχγρξνλν ζχζηεκα εθπαίδεπζεο πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγεί κε φια ηα 

απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηα νπνία ιεηηνπξγεί έλα ζπκβαηηθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα. Σρεκαηηθά ην ζπκπέξαζκα απηφ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα: 

 

Δηθόλα 2.1 Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

 

Αθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ηξηψλ νκάδσλ ζεσξηψλ γηα ηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί κέρξη ζήκεξα. Η αλαθνξά ζε απηέο ηηο νκάδεο 

ζεσξίαο, ζα βνεζήζεη, ψζηε λα εληνπηζζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα ζηα νπνία 

ζπγθιίλνπλ φιεο νη απφςεηο ησλ κειεηεηψλ πνπ ηηο δηαηχπσζαλ.  
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2.2.1 Θεωξία ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο απηνλνκίαο 

 

Οη ζέζεηο απηέο δηαηππψζεθαλ  γχξσ ζην 1970 κε ζεκαληηθφηεξνπο εθπξνζψπνπο 

ηνπο Delling (Γεξκαλία, 1966), Wedemeyer (ΗΠΑ, 1973) θαη Moore (ΗΠΑ, 1975). 

O Delling έδσζε ηνλ εμήο νξηζκφ γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε: ε εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε απνηειεί ζρεδηαζκέλε θαη ζπζηεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε 

νπνία πεξηιακβάλεη ηελ επηινγή, ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ παξνπζίαζε ηνπ 

δηδαθηηθνχ πιηθνχ, θαζψο επίζεο θαη ηελ επίβιεςε θαη ππνζηήξημε ηεο καζεζηαθήο 

πνξείαο ηνπ δηδαζθνκέλνπ. Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε επηηπγράλεηαη κε ηε 

γεθχξσζε ηεο θπζηθήο απφζηαζεο πνπ ρσξίδεη ην δηδαζθφκελν απφ ην δηδάζθνληα 

κέζσ ελφο ηνπιάρηζηνλ ηερληθνχ κέζνπ. 

Σε πνιιά θείκελα ηνπ ν Delling (1968, 1978) εληνπίδεη ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο νη 

νπνίνη ιεηηνπξγνχλ ζην ζχζηεκα ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο: 

 ην δηδαζθφκελν 

 ην θνηλσληθφ πιαίζην 

 ηνλ νξγαληζκφ ππνζηήξημεο 

 ην καζεζηαθφ ζηφρν 

 ην αληηθείκελν ζπνπδψλ 

 ην απνηέιεζκα ηεο κάζεζεο  

 ηελ απφζηαζε 

 ην θνξέα ηνπ κελχκαηνο 

Φαξαθηεξηζηηθφ ηνπ Delling είλαη ν δηζηαγκφο ηνπ λα ραξαθηεξίζεη ηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε σο δηδαθηηθή δηαδηθαζία. 

Ο φξνο “αλεμάξηεηεο ζπνπδέο” ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ Wedemeyer (1973) γηα λα 

πεξηγξάςεη ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζε παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν, αιιά θαη 

ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Αλεμάξηεηε ζπνπδή είλαη εθείλε 

ε κνξθή ζπνπδήο, πνπ έρεη πξνθχςεη απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθπνλνχλ νη 

ζπνπδαζηέο ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ρξφλν. Οη ζπνπδαζηέο απηνί βξίζθνληαη ζε 

πεξηβάιινλ δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν ηνπ ζρνιείνπ. Δλδέρεηαη λα θαζνδεγνχληαη απφ 

δηδάζθνληεο θαη δελ εμαξηψληαη κφλν απφ απηνχο. Έηζη θαζίζηαληαη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν ππεχζπλνη, θαζψο αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη δηεθπεξαηψλνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ νδεγνχλ ζηε κάζεζε. 
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Ο Wedemeyer ζεσξεί φηη ν αλεμάξηεηνο δηδαζθφκελνο είλαη ν θαηεμνρήλ 

δηδαζθφκελνο γηα ηνλ νπνίν ε καζεζηαθή δηαδηθαζία απνηειεί πεγή δσήο. 

Σε πνιιά απφ ηα θείκελά ηνπ παξαζέηεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ ππνζηεξίδεη: 

 ην ζύζηεκα ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε όπνην κέξνο θαη αλ βξίζθνληαη νη 

δηδαζθόκελνη είηε ππάξρεη δηδάζθσλ είηε όρη 

 ην ζύζηεκα ζα πξέπεη λα παξαρσξεί ζρεηηθά κεγάιν βαζκό ειεπζεξίαο ζην 

δηδαζθόκελν όζνλ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκό ηεο καζεζηαθήο ηνπ πνξείαο 

 ην ζύζηεκα ζα πξέπεη λα απειεπζεξώλεη ην δηδαθηηθό πξνζσπηθό από 

θαζήθνληα αζηπλόκεπζεο, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη πεξηζζόηεξνο ρξόλνο γηα 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 ην ζύζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη ζηνπο δηδαζθόκελνπο κεγάιεο δπλαηόηεηεο 

επηινγώλ σο πξνο ηα αληηθείκελα ησλ ζπνπδώλ, ηνλ ηξόπν κειέηεο θαη ηελ 

επηινγή ηεο κεζνδνινγίαο. 

 ην ζύζηεκα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί όια ηα κέζα δηδαζθαιίαο θαη ηηο 

κεζόδνπο πνπ έρνπλ απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθέο 

 ην ζύζηεκα ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεη κέζα θαη κεζόδνπο, ώζηε θάζε ζέκα θαη 

ελόηεηα λα δηδάζθεηαη κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν 

 ην ζύζηεκα ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηνλ επαλαζρεδηαζκό ησλ καζεκάησλ ζην 

πιαίζην ελόο πξνγξάκκαηνο αξζξσηώλ ζπνπδώλ  

 ην ζύζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζε κεγάιν βαζκό δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο 

ζηηο αηνκηθέο δηαθνξέο 

 ην ζύζηεκα ζα πξέπεη απιώο λα αμηνινγεί ηελ επίδνζε ηνπ δηδαζθόκελνπ, ρσξίο 

λα ιακβάλεη ππόςε ηνπ ηνλ ηόπν κειέηεο, ηε κέζνδν κε ηελ νπνία ν θαζέλαο 

κειεηά ή ηελ αιιεινπρία ησλ ελεξγεηώλ ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζεγγίζεη ην αληηθείκελν 

 ην ζύζηεκα ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ζηνπο δηδαζθόκελνπο λα αξρίδνπλ θαη λα 

δηαθόπηνπλ ηηο ζπνπδέο όπνηε εθείλνη ην ζειήζνπλ (Wedemeyer,1973:73)   

Ο Wedemeyer γλψξηδε πνιχ θαιά φηη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε δελ είλαη εχθνιε 

ππφζεζε. Γη‟ απηφ θαη θαηέγξαςε πέληε ζνβαξά εκπφδηα ζηελ επηηπρία ηνπ 

δηδαζθφκελνπ ζε πξφγξακκα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο:  
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 ν δηδαζθφκελνο ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη ελδηαθέξνλ γηα ην αληηθείκελφ ηνπ 

θαη λα απνθηήζεη θίλεηξα κάζεζεο 

 ε εηνηκφηεηα γηα κειέηε είλαη έλα πξφβιεκα πνπ εκθαλίδεηαη είηε σο 

απξνζπκία λα μεθηλήζεη θάπνηνο ηηο ζπνπδέο ηνπ είηε σο πξψηκε εγθαηάιεηςε 

θαη ρακειέο επηδφζεηο 

 ν δηδαζθφκελνο ζα πξέπεη λα θαηαλνήζεη ηε δνκή ηνπ καζεζηαθνχ 

αληηθεηκέλνπ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

 ζα πξέπεη λα κάζεη ηφζν ηνλ αλαιπηηθφ φζν θαη ηνλ θαζνδεγνχκελν ηξφπν 

ζθέςεο 

 ζα πξέπεη λα κάζεη λα αμηνινγεί ηε καζεζηαθή ηνπ πξφνδν 

Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ φηη ζηελ νπζία ν Wedemeyer άζειά ηνπ εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπνκέλσλ, αθνχ ε επηηπρία ηνπ 

δηδαζθφκελνπ εμαξηάηαη απφ ην δηδάζθνληα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε δηαξθή επαθή 

καδί ηνπ, παξαθηλψληαο ηνλ θαη ελζαξξχλνληάο ηνλ, ψζηε λα αληεπεμέιζεη ζηα 

εκπφδηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαζεκεξηλά θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ο 

εθπαηδεπηήο ινηπφλ, φπσο ζα εμεηαζηεί ιεπηνκεξεηαθά θαη ζην ηέηαξην θεθάιαην ηεο 

δηαηξηβήο, θαιείηαη φρη κφλν λα αζθεζεί ν ίδηνο ζε δεμηφηεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο, αιιά θαη λα ηηο κεηαδψζεη θαη λα ηηο θαιιηεξγήζεη ζηνπο ζπνπδαζηέο 

ηνπ, ψζηε λα απνθχγεη ην αλεπηζχκεην γεγνλφο ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ησλ 

ζπνπδψλ θαη ησλ ρακειψλ επηδφζεσλ. 

Ο Michael Moore (1975) αλέπηπμε κηα ζεσξία πνπ βαζίδεηαη ζηηο κεηαβιεηέο ηεο 

απηνλνκίαο θαη ηεο απφζηαζεο. Αλαγλσξίδεη φηη ε έλλνηα ηεο απφζηαζεο ζηελ 

εθπαίδεπζε πξνέξρεηαη απφ ηελ έλλνηα ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ δηδάζθνληα απφ ην 

δηδαζθφκελν. Παξαδέρεηαη δειαδή, φηη ηα πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ επί ηε βάζεη ηεο απφζηαζεο πνπ ρσξίδεη δηδάζθνληα θαη 

δηδαζθφκελν. Πηζηεχεη εμάιινπ φηη ε ακθίδξνκε επηθνηλσλία κπνξεί λα ππνινγηζηεί 

ζε φια ηα πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο θαη ζεσξεί φηη ε ηειεθσληθή 

επαθή δηδάζθνληνο θαη δηδαζθνκέλνπ απνηειεί παξάδεηγκα πςειήο ακθίδξνκεο 

επηθνηλσλίαο θαη δηαιφγνπ. Σε πνιιέο δεκνζηεχζεηο ηνπ κάιηζηα ππνζηεξίδεη ζεξκά 

ηελ αλάπηπμε ηεο απηνλνκίαο ηνπ δηδαζθφκελνπ.  

Καηά ην Moore ινηπφλ ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα 

παξαθάησ ζηνηρεία: 
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 δξαζηεξηόηεηεο ζρεδηαζκνύ ή πξνπαξαζθεπήο: εδψ δηαηππψλνληαη ηα 

πξνβιήκαηα θαη νη ζηφρνη θαη ζρεδηάδνληαη νη ζηξαηεγηθέο 

 δξαζηεξηόηεηεο εθηέιεζεο: εδψ παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία, νη 

πιεξνθνξίεο θαη νη ηδέεο θαη γίλνληαη νη απαξαίηεηεο δνθηκέο, ψζηε λα δνζνχλ 

νη απαξαίηεηεο ιχζεηο 

 δξαζηεξηόηεηεο αμηνιόγεζεο: εδψ δηαηππψλνληαη θξίζεηο γηα ην θαηά πφζνλ  

νη πιεξνθνξίεο θαη νη ηδέεο ζπλέβαιαλ ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη 

ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

Αληίζηνηρα ζηε ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε ν δηδάζθσλ ζέηεη ηα θξηηήξηα ηεο 

αμηνιφγεζεο θαη ειέγρεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Όηαλ φκσο ππάξρεη θάπνην 

πξφβιεκα, ζπλήζσο νη δηδαζθφκελνη ζπκβηβάδνληαη απφ θφβν, επγέλεηα ή αδηαθνξία 

κε απνηέιεζκα ην πξφβιεκα λα κελ βγαίλεη ζηελ επηθάλεηα, ψζηε λα πξνβιεκαηίζεη 

ην δηδάζθνληα. Η απηνλνκία ηνπ δηδαζθφκελνπ αλαδεηθλχεηαη ιφγσ ηεο απφζηαζεο ε 

νπνία ηνλ αλαγθάδεη λα απηνλνκεζεί, θάηη πνπ ππφ άιιεο ζπλζήθεο δελ ζα έθαλε. 

 

2.2.2 Θεωξία ηεο Βηνκεραλνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο 

 

Δίλαη κέξνο ελφο δηαιφγνπ πνπ δηεμήρζε ζηε δεθαεηία ηνπ 90 γηα ηε ζρέζε ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο κε ηε βηνκεραλνπνίεζε, ηε κεηαβηνκεραληθή θνηλσλία θαη 

άιιεο ζχγρξνλεο θηινζνθηθέο ζρέζεηο, ρσξίο λα είλαη ηφζν ζεκαληηθή, θαζψο δελ 

θαίλεηαη λα επηζθηάδεη ηελ εθπαηδεπηηθή κεζνδνινγία. Σηελ νπζία πξφθεηηαη γηα κηα 

θνηλσληνινγηθή εξκελεία ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο (Rumble, 1995). 

Ο φξνο βηνκεραλνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο πξνηάζεθε απφ ηνλ Peters ζηε Γεξκαλία, 

ην έξγν ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλεη ζπγθξηηηθέο κειέηεο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη 

ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηηο αξρέο ηνπ 1970. 

Ο Peters (1973) ηζρπξίδεηαη φηη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο είκαζηε αλαγθαζκέλνη λα 

ζεσξήζνπκε δεδνκέλε ηελ χπαξμε δχν κνξθψλ δηδαζθαιίαο, νη νπνίεο δηαθξίλνληαη 

απζηεξά κεηαμχ ηνπο: από ηε κηα ε παξαδνζηαθή, πξφζσπν κε πξφζσπν 

δηδαζθαιία πνπ βαζίδεηαη ζηε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία θαη απφ ηελ άιιε ε 

βηνκεραλνπνηεκέλε πνπ βαζίδεηαη ζε κηαο κνξθήο αληηθεηκεληθνπνηεκέλε, 

νξζνινγηθνπνηεκέλε αιιειεπίδξαζε θαη πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζπκβνιή ηεο 

ηερλνινγίαο.  
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Ο Peters εμέηαζε ηε δηαδηθαζία ηεο Βηνκεραληθήο Παξαγσγήο θαη δηαπίζησζε φηη 

κπνξεί λα παξάζρεη κηα ηθαλνπνηεηηθή βάζε γηα ηελ αλάιπζε ηεο εθπαίδεπζεο απφ 

απφζηαζε. Σηελ πεξίπησζε απηή ζεσξείηαη φηη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

απνηειεί βηνκεραλνπνηεκέλε κνξθή δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο (Keegan, 1996). 

Ο Peters ζηεξίδεη ηε ζέζε ηνπ αθελφο ζην γεγνλφο φηη ε παξαγσγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε απνηειεί βηνκεραληθή δηαδηθαζία θαη 

αθεηέξνπ ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη θαη νη νπνίεο δηαθέξνπλ απφ απηέο ηεο 

παξαγσγήο ελφο βηβιίνπ. 

Δπίζεο ζεσξεί φηη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε δελ απνηειεί θπζηνινγηθή κνξθή, 

αθνχ δηαζπά ηελ επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία. Η δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία 

ππνθαζίζηαηαη απφ ηερλεηνχο κεραληζκνχο κε απνηέιεζκα ηε κεηάιιαμε ησλ 

δηδαθηηθψλ θαη καζεζηαθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Γηα ην ιόγν απηό ππνζηεξίδεη θαη 

πξνεηδνπνηεί όηη όπνηνο ζθνπεύεη λα αζρνιεζεί κε ηελ εμ απνζηάζεωο 

εθπαίδεπζε, ζα πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο λα βηώζεη πξνβιήκαηα 

παξόκνηα κε απηά ηεο βηνκεραλνπνίεζεο (Peters, 1973) . 

Ο αληίινγνο ζηνλ Peters είλαη φηη νη παξαπάλσ ηζρπξηζκνί ηνπ έρνπλ λφεκα κφλν 

ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο εμεηάδεη ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε απφ ηε ζθνπηά 

ηνπ κάλαηδκελη ή ηεο δηνίθεζεο θαη ζπλεπψο ν απψηεξνο ζθνπφο ηνπ είλαη ην θέξδνο. 

 

2.2.3 Θεωξία Αιιειεπίδξαζεο θαη επηθνηλωλίαο 

 

Πην ζχγρξνλεο απφςεηο πνπ ηφληζαλ ηε ζεκαζία ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε έρνπλ δηαηππσζεί απφ ηνπο Holmberg 

(Γεξκαλία/Σνπεδία,1978), Baath (Σνπεδία,1979, 1980), Sewart (Μεγάιε Βξεηαλία 

1980, 1981), θαη Daniel (Καλαδά, 1979).  

Τν φλνκα ηνπ Baath ζπλδέεηαη κε ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία, ελψ ηνπ Holmberg κε 

ηνλ θαζνδεγνχκελν εθπαηδεπηηθφ δηάινγν. 

Ο Baath (1979) κειέηεζε δηάθνξα δηδαθηηθά κνληέια θαη πξνζπάζεζε λα ηα 

ζπζρεηίζεη κε ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, αλαδεηθλχνληαο έηζη ηηο ιεηηνπξγίεο 

ηεο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο. 

Δλ ζπληνκία νη ιεηηνπξγίεο απηέο είλαη νη παξαθάησ:  

 εθηίκεζε επηπέδνπ καζεηψλ πξνηνχ μεθηλήζνπλ ην πξφγξακκα 
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 έιεγρνο επίδνζεο ζπνπδαζηψλ 

 κέξηκλα γηα εηδηθέο ηθαλφηεηεο θαη κνξθέο ελίζρπζεο 

 αζθήζεηο αλαηξνθνδφηεζεο 

 παξαθίλεζε γηα ηελ αλαθάιπςε ηεο γλψζεο 

 αζθήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ, δηάινγνο κε θάζε δηδαζθφκελν μερσξηζηά 

 ζπλερήο θαζνδήγεζε θαη αλαηξνθνδφηεζε 

Ο Baath (1980) δίλεη κεγάιε ζεκαζία ζην ξφιν ηνπ θαζεγεηή – ζπκβνχινπ ζηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, γηαηί δηαπίζησζε φηη αθελφο νη εθπαηδεπφκελνη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ρξεηάδνληαη βνήζεηα ηδηαίηεξα θαηά ηελ 

έλαξμε ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη αθεηέξνπ φηη ε βνήζεηα απηή είλαη απαξαίηεηε 

πξνθεηκέλνπ νη δηδαζθφκελνη λα αλαπηχμνπλ θίλεηξα γηα ηε κειέηε ηνπο. Θεσξεί 

επίζεο φηη ν ξφινο ηνπ θαζεγεηή – ζπκβνχινπ ππεξβαίλεη ην ξφιν ηνπ δηνξζσηή – 

βαζκνινγεηή, αθνχ επηηειεί ζεκαληηθέο παηδαγσγηθέο ιεηηνπξγίεο εθηφο απφ ηε 

δηφξζσζε αζθήζεσλ θαη γξαπηψλ.  Γειαδή ν θαζεγεηήο είλαη εθείλνο πνπ εληάζζεη 

ην δηδαθηηθφ πιηθφ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ζπλδένληάο ην κε ηηο καζεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δηδαζθφκελνπ θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ καζαίλεη ή νηθνδνκψληαο 

θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπνπδαζηέο. 

Απφ ηελ άιιε ζθνπηά ν Holmberg (1978) ππνζηεξίδεη φηη ην κνλαδηθφ ζηνηρείν πνπ 

δειψλεη φηη πξφθεηηαη γηα εθπαίδεπζε είλαη ε πξνζσπηθή πξνζπάζεηα πνπ 

θαηαβάιιεη θάζε ζπνπδαζηήο πξνθεηκέλνπ λα κάζεη. Θα επηζπκνχζε ηα ζπζηήκαηα 

ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο λα αθνινπζνχλ απφιπηα ην ξπζκφ ηνπ 

δηδαζθνκέλνπ, κε ηηο εμεηάζεηο θαη ηηο αζθήζεηο λα θαζνξίδνληαη απφ ην ζπνπδαζηή 

θαη λα θπξηαξρεί ε ακθίδξνκε επηθνηλσλία ζηηο δηαδηθαζίεο ζπκβνπιεπηηθήο. Ο 

ζπνπδαζηήο, απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ εμαξηάηαη απφ ηνλ θαζεγεηή ηνπ, εξγάδεηαη 

αηνκηθά θαη έηζη έρεη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο λα επηιέμεη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δπλαηνηήησλ πνπ ηνπ πξνζθέξνληαη. Μπνξεί επίζεο λα αγλνήζεη ηα ζρφιηα ζηηο 

εξγαζίεο ηνπ ή λα κελ επηζθεθηεί πνηέ ηα θέληξα ζπνπδψλ παξά κφλν γηα λα δψζεη 

ηηο ηειηθέο εμεηάζεηο, εάλ απηέο πξνβιέπνληαη.  

Ο Holmberg ππνζηεξίδεη επίζεο φηη ε κειέηε ζηα εμ απνζηάζεσο ζπζηήκαηα είλαη 

ζηελ νπζία κειέηε πνπ δηαθέξεη φκσο απφ ην ειεχζεξν δηάβαζκα, αθνχ ν 

ζπνπδαζηήο δελ είλαη κφλνο ηνπ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, αιιά θαζνδεγείηαη απφ 

ηνλ θαζεγεηή ηνπ θαη ην πξφγξακκα πνπ έρεη ζρεδηάζεη ν εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο. 
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Τέινο ζα ήζειε νη δηδαζθφκελνη λα έρνπλ φζνλ ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα 

επηινγήο φζνλ αθνξά ζην πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ θαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

δηαδηθαζίεο. Δλψ φκσο πηζηεχεη θαη ππνζηεξίδεη ην δηάινγν εθπαηδεπηή - ζπνπδαζηή, 

δελ αλαθέξεη πνπζελά δηάινγν κεηαμχ ζπνπδαζηψλ.  

Αληίζεηα νη Daniel θαη Marquis ζεσξνχλ φηη ηα ζπζηήκαηα εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο νξγαλώλνπλ δξαζηεξηόηεηεο θαηά ηηο νπνίεο ν ζπνπδαζηήο εξγάδεηαη 

κόλνο ηνπ θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ εξγάδεηαη καδί κε άιια άηνκα”. Ολνκάδεη δε ηελ 

πξψηε θαηεγνξία “αλεμάξηεηεο δξαζηεξηόηεηεο” θαη ηε δεχηεξε θαηεγνξία 

“αιιειεπηδξαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο” (Daniel & Marquis 1979:32).   

Γειαδή ν εθπαηδεπφκελνο καζαίλεη ζπληνλίδνληαο ηε δηθή ηνπ καζεζηαθή 

δξαζηεξηφηεηα κε ηε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα ηεο νκάδαο ησλ ζπνπδαζηψλ. Η 

επίηεπμε ηεο ηζνξξνπίαο απηήο απνηειεί θαηά ηνλ Daniel θξίζηκν δήηεκα ζηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε.  

Ο Sewart (1980, 1981) απφ ην αλνηθηφ Παλεπηζηήκην ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο 

ππνζηεξίδεη φηη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ επνρή ησλ 

επηζηνιψλ ηνπ Απνζηφινπ Παχινπ. Η ζεσξεηηθή ηνπ πξνζέγγηζε κπνξεί λα 

ζπλνςηζζεί σο εμήο: 

 ην εθπαηδεπηηθφ έξγν ζπλίζηαηαη ζηε δηαξθή κέξηκλα γηα ηνπο ζπνπδαζηέο 

 ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη έλα θξάκα παξνρήο γλψζεο θαη 

πιεξνθφξεζεο θαζψο θαη δηαδηθαζηψλ θαζνδήγεζεο θαη ππνζηήξημεο 

 ζεσξεί φηη ηέιεην δηδαθηηθφ παθέην δελ κπνξεί λα ππάξμεη θαη γη‟ απηφ είλαη 

απαξαίηεηνο έλα δηακεζνιαβεηήο πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηνλ θαζεγεηή- 

ζχκβνπιν ν νπνίνο θαιείηαη λα γεθπξψζεη ην ράζκα κεηαμχ εθπαηδεπφκελνπ 

θαη εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ έρεη ζρεδηάζεη ν εθπαηδεπηηθφο 

νξγαληζκφο 

 ζεσξεί φηη ε θαζνδήγεζε θαη ε ππνζηήξημε ησλ δηδαζθνκέλσλ ζέηεη ζεηξά 

πξνβιεκάησλ ηα νπνία επηβάιινπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ λα 

αλαπηχμεη πέξα απφ ην θαζαξά δηδαθηηθφ παθέην θαη ππεξεζίεο 

ζπκβνπιεπηηθήο θαη ππνζηήξημεο 

Ο  Sewart θαηαγξάθεη ηα κεηνλεθηήκαηα θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο.   

Ωο πιενλεθηήκαηα ζεσξεί: 
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 ηελ απειεπζέξσζε απφ ην ακθηζέαηξν 

 ηε δπλαηφηεηα λα ζπνπδάζεη θαλείο φπνπ θαη φπνηε ζέιεη 

 ην γεγνλφο φηη ν δηδαζθφκελνο δελ εμαξηάηαη απφ ηε καζεζηαθή νκάδα 

 ην γεγνλφο φηη νη αλάγθεο ηνπ δηδαζθφκελνπ δελ ππνρσξνχλ κπξνζηά ζηηο 

αλάγθεο ηεο καζεζηαθήο νκάδαο 

Ωο κεηνλεθηήκαηα ζεσξεί: 

 ηε κε χπαξμε πιαηζίνπ κειέηεο γηα ην δηδαζθφκελν 

 ηελ απνπζία πίεζεο απφ ηελ νκάδα ησλ ζπλδηδαζθνκέλσλ, αιιά ηελ απνπζία 

ηεο δπλαηφηεηαο λα δηεπθξηλίδνληαη δεηήκαηα ζην πιαίζην ηεο νκάδαο απηήο 

 ηελ απνπζία ελδείμεσλ γηα ηελ πξφνδν ή ηελ απνηπρία ηνπ δηδαζθνκέλνπ 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 ύγθιηζε ζεωξηώλ γηα ηελ εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζε 

 

Όιεο νη παξαπάλσ απφςεηο ησλ κειεηεηψλ ζπγθιίλνπλ ζε δχν βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ηα νπνία ρξήδνπλ πξνζνρήο θαηά 

ην ζρεδηαζκφ ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εμ απνζηάζεσο: ζηνλ θαζεγεηή- 

ζύκβνπιν θαη ζηελ απηνκάζεζε ηνπ ζπνπδαζηή. 

Πξάγκαηη ν ξφινο ησλ δχν παξαπάλσ ζηνηρείσλ είλαη ηδηαίηεξα θαηαιπηηθφο. Ο 

θαζεγεηήο-ζχκβνπινο είλαη εθείλνο ν νπνίνο αθελφο κελ θαζνδεγεί ηνπο ζπνπδαζηέο 

ηνπ, ψζηε απηνί λα απνθηήζνπλ θίλεηξα γηα ηε κειέηε ηνπο θαη αθεηέξνπ ηνπο 

εκςπρψλεη θαη ηνπο ελζαξξχλεη, ψζηε λα δηψμνπλ ηνπο θφβνπο θαη ην άγρνο ηνπο φηη 

δελ ζα ηα θαηαθέξνπλ. Οη  δηδαζθφκελνη ζα πνξεπηνχλ πξνο ηελ απηνκάζεζε, αθελφο 

κελ θαηαβάιινληαο πξνζσπηθή πξνζπάζεηα θαη αθεηέξνπ ράξε ζηελ αιιειεπίδξαζή 

ηνπο κε ηνλ θαζεγεηή, αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηνπ. Θα ζπκθσλήζνπκε κε ηελ 

άπνςε ηνπ Daniel φηη ν ζπνπδαζηήο εξγάδεηαη κφλνο ηνπ αιιειεπηδξψληαο φκσο κε 

ην καζεζηαθφ πιηθφ, αιιά θαη κε ηνλ θαζεγεηή – ζχκβνπιν θαη ηνπο άιινπο 

ζπνπδαζηέο ηεο καζεζηαθήο νκάδαο (ζπλεξγαηηθή κάζεζε). Η ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο 
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αηνκηθήο θαη νκαδηθήο καζεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζπνπδαζηή είλαη θαηά ηελ 

άπνςή καο έλα θξίζηκν δήηεκα ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε.  

Όπσο πξνέθπςε απφ ηε κειέηε ηεο πνξείαο 435 ζπνπδαζηψλ ηνπ εμ απνζηάζεσο 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΜΠ γηα ηα ΓΣΠ, ζπνπδαζηέο κε ειάρηζηε ή 

κεδεληθή εκπεηξία ζηα ΓΣΠ, πνπ ζπκκεηείραλ αλειιηπψο ζηα νκάδεο ζπδήηεζεο, ηηο 

δσληαλέο ζπλνκηιίεο θαη ηηο νκαδηθέο εξγαζίεο, είραλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζε ζρέζε 

κε ηνπο ζπνπδαζηέο κε πξφηεξε εκπεηξία ζηα ΓΣΠ, πνπ φκσο εξγάδνληαλ κφλνη ηνπο 

ρσξίο λα αιιειεπηδξνχλ κε ηελ ππφινηπε καζεζηαθή νκάδα. 

Τέινο επηζεκαίλνληαη νη ιαλζαζκέλεο απφςεηο ηνπ Sewart φζνλ αθνξά: 

 ζην γεγνλφο φηη ν δηδαζθφκελνο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ ππφινηπε καζεζηαθή 

νκάδα 

Δίλαη γεγνλφο φηη κε ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε επηηπγράλνληαη θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα, αθνχ φπσο ιέεη θαη κηα θηλέδηθε παξνηκία: «δχν κπαιά είλαη 

θαιχηεξα απφ έλα». Σε έλα πξφγξακκα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ιφγσ ηεο 

απφζηαζεο πνπ ρσξίδεη ηνπο ζπνπδαζηέο κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη ηνλ θαζεγεηή 

απφ ηνπο ζπνπδαζηέο, ε επίιπζε ηεο απνξίαο ελφο ζπνπδαζηή είλαη αξθεηά 

πην δχζθνιε απφ φ,ηη ζηε δηα δψζεο δηδαζθαιία. Μέζα φκσο απφ ηηο νκαδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ελφο πξνγξάκκαηνο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ν 

ζπνπδαζηήο κπνξεί εχθνια λα αλαξηήζεη ηηο απνξίεο ηνπ θαη λα πάξεη 

απάληεζε ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνλ θαζεγεηή ηνπ ή απφ θάπνηνλ 

άιιν ζπνπδαζηή.  Δπίζεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα βνεζήζεη θάπνηνλ άιιν 

ζπνπδαζηή πνπ έρεη πξφβιεκα αθελφο απνθηά πεξηζζφηεξεο γλψζεηο θαη 

εκπεηξίεο θαη αθεηέξνπ εληζρχεηαη ε ςπρνινγία ηνπ, αθνχ αηζζάλεηαη 

ηθαλνπνίεζε πνπ βνήζεζε θάπνηνλ άιιν ζπνπδαζηή ηεο καζεζηαθήο νκάδαο, 

ψζηε λα μεπεξάζεη ην πξφβιεκά ηνπ. 

 ζην φηη δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα ηελ πξφνδν θαη ηελ απνηπρία ηνπ 

δηδαζθνκέλνπ 

Με ηε ρξήζε ησλ Τερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ζε έλα 

πξφγξακκα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ν θαζεγεηήο έρεη πιήξε εηθφλα γηα 

ηελ πνξεία ησλ ζπνπδαζηψλ, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα επέκβεη εγθαίξσο θαη λα 

εκςπρψζεη εθείλνπο ηνπο ζπνπδαζηέο πνπ έρνπλ αλάγθε, αιιά θαη λα 

επηβξαβεχζεη απηνχο πνπ μερσξίδνπλ. Δπίζεο κπνξεί λα εληνπίζεη θάλνληαο 
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ρξήζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ηεζη αμηνιφγεζεο θαη ησλ αζθήζεσλ 

πνπ παξαδίδνπλ νη ζπνπδαζηέο, πνηα ζεκεία ηεο ζεσξίαο δελ έγηλαλ 

αληηιεπηά, ψζηε λα επαλέιζεη κε πξφζζεην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ είηε ζε κνξθή 

θεηκέλνπ είηε ζε κνξθή νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ. 

 

2.3  ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΟΤ 

ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ 

 

Η αικαηψδεο αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαηά ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία είρε σο απνηέιεζκα λα αλνηρηνχλ λένη νξίδνληεο κε ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο 

γηα ηελ ΔμΑΔ. Τα δίθηπα ππνινγηζηψλ έρνπλ εθκεδελίζεη ηηο απνζηάζεηο θαη θαηά 

ζπλέπεηα πξνζθέξνπλ λένπο θαη ζχγρξνλνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο. Παξάιιεια ε 

ρσξεηηθφηεηα θαη ε ηαρχηεηα ησλ γξακκψλ δηαζχλδεζεο έρεη απμεζεί πνιχ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα δεκηνπξγψληαο ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε 

θαηλνχξγησλ ηερλνινγηψλ. Δίλαη πξνθαλέο φηη νη δπλαηφηεηεο απηέο ζα επεξέαδαλ 

αξγά ή γξήγνξα θαη ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Οη λέεο ηερλνινγίεο απνηεινχλ πιένλ 

έλα ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, θαζψο 

πξνζδίδνπλ ζηε κάζεζε κηα άιιε δηάζηαζε. Οη λέεο ηερλνινγίεο, γλσζηέο σο 

Τερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΤΠΔ), είλαη ην απνηέιεζκα ηεο 

ζχγθιηζεο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ.  

Απηέο νη πξνεγκέλεο λέεο ηερλνινγίεο κεηαβάιινπλ ηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ 

ηφπνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη θέξλνπλ επαλάζηαζε ζην ρψξν ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ηεο ζπκβαηηθήο 

εθπαίδεπζεο ην νπνίν παξακέλεη αλαιινίσην ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, είλαη ε δηα 

δψζεο δηδαζθαιία ηνπ θαζεγεηή ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο κε απζηεξά θαζνξηζκέλν 

σξνιφγην πξφγξακκα. Αληίζεηα ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε δελ απαηηείηαη ε 

ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπνκέλσλ ζηνλ ίδην ρψξν, θαζψο νη 

εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα επηιέγνπλ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηνλ ηφπν, ην 

ρξφλν θαη ην ξπζκφ κε ην νπνίν ζα ζπκκεηέρνπλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

Ο Wegner (2001) αλαθέξεη φηη ηα δίθηπα ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηα ζπζηήκαηα 

ππεξκέζσλ (hypermedia) αλνίγνπλ λέεο πξννπηηθέο γηα ηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε, αθνχ ζπλζέηνπλ έλα λέν πεξηβάιινλ πξνεγκέλσλ καζεζηαθψλ 
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ηερλνινγηψλ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ αλάπηπμε δηαθφξσλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο 

ζην δηαδίθηπν, κε θχξην ζηφρν ηε δηαδξαζηηθφηεηα κεηαμχ εθπαηδεπνκέλσλ – 

εθπαηδεπηψλ - καζεζηαθνχ πιηθνχ θαη εξγαιείσλ. 

Καηά ην Fox (2007) oη λέεο δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο κπνξεί λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε δχν επξχηεξεο θαηεγνξίεο: 

 ηηο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

αλζξψπσλ (αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ κε άλζξσπν) 

 ηηο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο αηνκηθά απφ ηνπο αλζξψπνπο 

(αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ κε ππνινγηζηή) 

Η πξψηε θαηεγνξία είλαη γλσζηή σο «ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο» (communication 

technologies) θαη ε δεχηεξε σο «ηερλνινγίεο καζεζηαθψλ πεγψλ» (learning resources 

technologies). Οη πξψηεο ρσξίδνληαη κε ηε ζεηξά ηνπο ζε ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο. 

 

Πξνεγκέλεο Μαζεζηαθέο Σερλνινγίεο Αζύγρξνλεο κεηάδνζεο: ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε παξέρεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ε δπλαηφηεηα λα εξγαζηνχλ κε ην πιηθφ 

πξνο δηδαζθαιία, νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε έρνληαο φκσο παξάιιεια 

δπλαηφηεηα αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο θαη κε ηνλ 

εθπαηδεπηή. Τν πιηθφ δηδαζθαιίαο δελ είλαη απαξαίηεην λα έρεη δνζεί νιφθιεξν απφ 

ηελ έλαξμε ηνπ καζήκαηνο, αιιά κπνξεί λα πξνζθέξεηαη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

ζηαδηαθά. Ο ξπζκφο δηεμαγσγήο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηή ζε ζπλεξγαζία 

πάληα κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο (wikepedia, 2010).  

Πξνεγκέλεο Μαζεζηαθέο Σερλνινγίεο ύγρξνλεο κεηάδνζεο: ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε ην κάζεκα γίλεηαη ζε εηθνληθή ηάμε θαη νη καζεηέο θαη ν θαζεγεηήο 

κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθφ ηφπν ν θαζέλαο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ηερλνινγίεο ηειεδηάζθεςεο (ζε κία ή πεξηζζφηεξεο αίζνπζεο). Έηζη βξίζθνληαη φινη 

ζε κηα εηθνληθή αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Η δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο γίλεηαη κε ηέηνην 

ηξφπν, ψζηε λα πξνζθέξεη ηηο ίδηεο ή θαη παξαπάλσ δπλαηφηεηεο κε απηέο πνπ 

πξνζθέξνληαη ζε κηα ζπκβαηηθή; αίζνπζα (wikepedia, 2010).  
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2.3.1 ύγρξνλε κεηάδνζε 

 

Η ύγρξνλε κεηάδνζε απαηηεί ηελ ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ θαη 

ησλ εηζεγεηψλ. Η αιιειεπίδξαζε κεηαμχ εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελνπ γίλεηαη ζε 

''πξαγκαηηθφ ρξφλν'', θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο κπνξνχλ λα αληαιιάζζνπλ εθηφο απφ 

απφςεηο θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Η ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή κπνξεί λα επηηεπρζεί είηε 

κε ην λα βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν είηε κε ην λα είλαη δηαζπλδεδεκέλνη κέζσ δηθηχνπ 

πνπ επηηξέπεη κεηάδνζε ήρνπ (audio) ή/θαη κεηάδνζε εηθφλαο θαη ήρνπ (video 

conference) ελψ επηπιένλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο αξρείσλ θαη 

ειεθηξνληθνχ πίλαθα. 

Η ζχγρξνλε κεηάδνζε κπνξεί λα πινπνηεζεί κε: 

 ηε ρξήζε ακθίδξνκεο oπηηθναθνπζηηθήο επηθνηλσλίαο 

 ηε ρξήζε κνλφδξνκεο oπηηθναθνπζηηθήο επηθνηλσλίαο.  

 

Σηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία αληαιιάζζνληαη ξνέο εηθφλαο κεηαμχ ηεο θχξηαο 

αίζνπζαο ηειεθπαίδεπζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν εθπαηδεπηήο θαη κηαο άιιεο 

αίζνπζαο (ή πεξηζζνηέξσλ αηζνπζψλ) ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη απνκαθξπζκέλνη 

εθπαηδεπφκελνη. H ρξήζε ηεο δηαδξαζηηθήο ηειεδηάζθεςεο ζπκβάιιεη ζηελ 

αλάπηπμε ελφο πεξηβάιινληνο κάζεζεο κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ 

αιιειεπίδξαζε, ηελ επειημία, ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη ηελ πξφζβαζε ζε 

πνιιαπιέο πεγέο πιεξνθφξεζεο (Foster & Tompkins, 1994). 

Σηε κνλφδξνκε επηθνηλσλία (web casting) κεηαδίδεηαη ξνή εηθφλαο απφ ηνλ θχξην 

ρψξν (αίζνπζα) ηειεθπαίδεπζεο φπνπ βξίζθεηαη ν θαζεγεηήο πξνο ηνπο 

απνκαθξπζκέλνπο ρξήζηεο νη νπνίνη παξαθνινπζνχλ ηε δηάιεμε απφ πξνζσπηθφ 

ππνινγηζηή ζπλδεδεκέλν ζην δηαδίθηπν κε ρακεινχ ξπζκνχ γξακκή. Οη ηειεπηαίνη 

δελ έρνπλ δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ θαζεγεηή. Η κνλφδξνκε επηθνηλσλία 

είλαη αξθεηά ζπλεζηζκέλε, ζα πξέπεη φκσο λα ζεσξείηαη ζπκπιεξσκαηηθή ηεο 

ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο θαη φρη σο ν θχξηνο ηξφπνο πινπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο ηεο 

ζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο (Haga & Kaneda, 2005).  
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2.3.2 Αζύγρξνλε κεηάδνζε 

 

Η Αζύγρξνλε κεηάδνζε δελ απαηηεί ηελ ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη 

ησλ εηζεγεηψλ. Οη καζεηέο δελ είλαη αλάγθε λα βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλνη ζηνλ 

ίδην ρψξν ή ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή. Αληίζεηα, κπνξνχλ λα επηιέγνπλ κφλνη ηνπο ην 

πξνζσπηθφ ηνπο εθπαηδεπηηθφ ρξνληθφ πιαίζην θαη λα ζπιιέγνπλ ην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ ζχκθσλα κε απηφ. Η αζχγρξνλε εθπαίδεπζε είλαη πεξηζζφηεξν επέιηθηε απφ 

ηε ζχγρξνλε.  

Καηά ηνλ Αλαζηαζηάδε (2006) ζην είδνο απηφ ηεο εθπαίδεπζεο αλήθεη ε Δθπαίδεπζε 

ζε εμαηνκηθεπκέλν ξπζκφ (Απηνδηδαζθαιία), ε Ηκηαπηφλνκε Δθπαίδεπζε θαη ε 

Σπλεξγαηηθή Δθπαίδεπζε.  

Σηελ εθπαίδεπζε ζε εμαηνκηθεπκέλν ξπζκό (Απηνδηδαζθαιία) ν εθπαηδεπφκελνο 

εθπαηδεχεηαη κφλνο ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο φπνην κέζν θξίλεη απηφο θαηάιιειν 

(βηβιία, CBT, Internet θ.ιπ.) φπσο γηα παξάδεηγκα ζπκβαίλεη ζηελ εθκάζεζε μέλσλ 

γισζζψλ. Ο εθπαηδεπφκελνο ιακβάλεη εμαξρήο έλα ζπλδπαζκφ εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ 

(βηβιία, αλαθνξέο ζην δίθηπν, καγλεηνζθνπεκέλα καζήκαηα, ζεκεηψζεηο, 

πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο βαζηζκέλα ζε ππνινγηζηή θ.ιπ), ζπλήζσο ρσξηζκέλα ζε 

ελφηεηεο (καζήκαηα), ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί κε ην δηθφ ηνπ ξπζκφ, απνθαζίδεη 

δειαδή ν ίδηνο πφηε θαη πνχ ζα ηα ρξεζηκνπνηήζεη. Γελ ππάξρεη επηθνηλσλία κε 

δηδάζθνληα ή κε άιινπο καζεηέο θαη πξνθαλψο δελ ππάξρεη αλαηξνθνδφηεζε γηα ηελ 

πξφνδφ ηνπ. 

Σηελ Ηκηαπηόλνκε Δθπαίδεπζε ν εθπαηδεπφκελνο εθηφο απφ ηηο αζθήζεηο θαη ηε 

ζεσξία πνπ πεξηέρνπλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, επηθνηλσλεί ηφζν κε ηνλ ππεχζπλν 

θαζεγεηή φζν θαη κε ηνπο άιινπο ζπνπδαζηέο κέζσ δηαθφξσλ ηξφπσλ, φπσο 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (email), δσληαλή ζπλνκηιία (chat), ηδησηηθά κελχκαηα 

(private messages), δεκφζηεο ζπδεηήζεηο (forums). 

Σηε πλεξγαηηθή (Collaborative) Δθπαίδεπζε εθπαηδεπηήο θαη εθπαηδεπφκελνη 

επηθνηλσλνχλ αζχγρξνλα κεηαμχ ηνπο, δειαδή νη εθπαηδεπφκελνη κειεηνχλ ζην δηθφ 

ηνπο ρξφλν, αθνινπζνχλ φκσο έλα ρξνλνδηάγξακκα παξάδνζεο ησλ εξγαζηψλ. 

Η Σχγρξνλε θαη ε Αζχγρξνλε εθπαίδεπζε δελ πξέπεη λα ζεσξνχληαη αληαγσληζηηθέο 

κεηαμχ ηνπο, αιιά κπνξνχλ θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο επηβάιιεηαη, λα 
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ζπκπιεξψλνπλ ε κία ηελ άιιε, ψζηε λα δεκηνπξγείηαη έλα πεξηβάιινλ ζπλεξγαηηθήο 

κάζεζεο (Αλαζηαζηάδεο, 2005).    

Βέβαηα απηή ε ζχγθιηζε ππνινγηζηψλ, επηθνηλσληψλ, νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ θαη 

θνξεηψλ ζπζθεπψλ πιεξνθνξηψλ αζθεί ζεηηθή επίδξαζε ζηελ Δμ Απνζηάζεσο 

Δθπαίδεπζε δηακνξθψλνληαο επλντθέο ζπλζήθεο γηα έλα αλνηθηφ εθπαηδεπηηθφ 

πεξηβάιινλ. Τελ ίδηα φκσο ζηηγκή δεκηνπξγεί : 

 πξνζδνθίεο γηα κηα αλνηθηή, επέιηθηε, καζεηνθεληξηθή θαη δηαδξαζηηθή 

δηαδηθαζία πςειψλ πξνδηαγξαθψλ ε νπνία ζα είλαη απαιιαγκέλε απφ ηνπο 

παξαδνζηαθνχο ρσξνρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο ζπκβαηηθήο εθπαίδεπζεο 

θαη ζπλεπψο πξνζβάζηκε απφ νκάδεο πιεζπζκψλ πνπ κέρξη ζήκεξα είλαη 

απνθιεηζκέλεο απφ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, φπσο ελήιηθεο άλεξγνη θαη 

εξγαδφκελνη κε ή ρσξίο νηθνγελεηαθά βάξε (Μαθξάθεο, 2000). 

 επηθπιάμεηο επεηδή νη βαζηθέο δεμηφηεηεο ρξήζεο ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ δελ 

έρνπλ γίλεη θηήκα ηνπ ζπλφινπ ησλ πνιηηψλ, εηδηθφηεξα ζηε ρψξα καο φπνπ ε 

δηείζδπζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηα λνηθνθπξηά είλαη ζε ηξαγηθά ρακειά λνχκεξα 

θαη ηα θφζηε πξφζβαζεο πνιχ πςειά (Richter, 1999). 

 δηαζηξέβισζε ησλ παηδαγσγηθψλ αξρψλ ηεο Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο, 

ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ηερλνινγίεο απηέο σο κέζνδνη αληί 

εξγαιείσλ (Ληνλαξάθεο, 1999) 

 ηνλ θίλδπλν λα ππνβαζκηζζεί ε πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο απφ 

πξνγξάκκαηα ηα νπνία έρνπλ σο κφλν ζθνπφ ην θέξδνο, δειαδή κηα 

βηνκεραλία παξαγσγήο δηπισκάησλ (Connick, 1999) 

 ην ελδερφκελν απνκφλσζεο ηνπ ζπνπδαζηή θαη ζηέξεζεο ησλ θνηλσληθψλ ηνπ 

επαθψλ  ιφγσ ηεο πνιχσξεο ελαζρφιεζήο ηνπ κε έλα δηθηπσκέλν 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη απφ πιεπξάο ςπρνινγηθψλ 

θαη θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ (Κφθθνο, et al, 1999). 
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2.3.3 Δθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα ζην δηαδίθηπν  

 

Έλα εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ ζην δηαδίθηπν ζπλίζηαηαη απφ κηα νκάδα 

παηδαγσγηθψλ, νξγαλσηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηεξγαζηψλ, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ 

πξνεγκέλεο καζεζηαθέο ηερλνινγίεο, γηα λα πινπνηήζνπλ ην εγρείξεκα ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. 

Καηά ηνλ Αλαζηαζηάδε (2006) ηα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα ζην δηαδίθηπν 

δηαθξίλνληαη ζε:  

 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο ηα νπνία είλαη γλσζηά δηεζλψο σο LMS 

(Learning Management Systems)  

 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ γλσζηά σο CMS (Content 

Management Systems)  

 Δηθνληθά Πεξηβάιινληα Μάζεζεο γλσζηά σο VLE (Virtual Learning 

Environments).  

Τα LMS ζπλέβαιαλ ζηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά πεξηιακβάλνπλ δηαδηθαζίεο φπσο 

νξγάλσζε καζεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ησλ καζεηψλ, 

αλαθνξέο πξνφδνπ θ.ιπ. 

Τα CMS  ζπλέβαιαλ θπξίσο ζηε δεκηνπξγία, δηαρείξηζε, αλαδήηεζε θαη δηαλνκή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ απφ έλα ζχζηεκα ζε έλα άιιν. Έηζη δεκηνπξγήζεθαλ θαη ηα 

δηάθνξα πξφηππα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηα νπνία ζα κειεηήζνπκε ζηελ επφκελε 

παξάγξαθν. 

Τα VLE ζπληζηνχλ έλα πιεξνθνξηαθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν ελζαξξχλεηαη ε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ θαζεγεηψλ θαη ζπνπδαζηψλ αιιά θαη ζπνπδαζηψλ κεηαμχ 

ηνπο. Σηελ νπζία νη εθπαηδεπφκελνη είλαη απηνί πνπ δηακνξθψλνπλ ην καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ θαη ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε (Dillenburg Scheider & Syntena, 2002). 

Έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα ηθαλνπνηεί ηηο 

παξαθάησ απαηηήζεηο (Clark , 2002):  

 λα ππνζηεξίδεη δηαίξεζε ησλ ρξεζηψλ ζε νκάδεο έηζη ψζηε ε ίδηα πιαηθφξκα 

λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πεξηζζφηεξα απφ έλα καζήκαηα. Πξνθαλψο 

ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη θάπνηνπ είδνπο πηζηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ. 
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 λα ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία βεκάησλ ζπδήηεζεο (discussion forums) γηα 

ηελ επηθνηλσλία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηνπ εθπαηδεπηή αζχγρξνλα. 

 λα ππνζηεξίδεη «δσκάηηα ζπδεηήζεσλ» (chat rooms) γηα ζπδήηεζε ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν (ζχγρξνλε) θαη αληαιιαγή απφςεσλ. 

 λα πινπνηεί ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) γηα ηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία 

ησλ ρξεζηψλ. 

 λα απνηειεί έλαλ εχθνιν ηξφπν ηφζν γηα ηνλ θαζεγεηή, ψζηε λα ηνπνζεηεί ην 

πιηθφ ηνπ καζήκαηνο φζν θαη γηα ην καζεηή γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

εξγαζηψλ ηνπ. 

 λα πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα ηνπηθήο απνζήθεπζεο ηνπ πιηθνχ 

ηνπ καζήκαηνο γηα επεμεξγαζία εθηφο δηθηχνπ. 

Αλ θαη ηα παξαπάλσ ζεσξνχληαη απνιχησο απαξαίηεηα γηα κηα πιαηθφξκα 

αζχγρξνλεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ηελ 

απνθηεζείζα εκπεηξία θαη ηνπο νινέλα πην απαηηεηηθνχο ρξήζηεο έρνπλ αξρίζεη λα 

πξνζηίζεληαη θαη άιιεο απαηηήζεηο φπσο: 

 λα ππάξρεη ην πιηθφ ηνπ καζήκαηνο θαη ζε εχθνια εθηππψζηκε κνξθή γηα 

ηνπο ρξήζηεο πνπ πξνηηκνχλ ην έληππν πιηθφ 

 λα είλαη πξνζβάζηκν ην πεξηβάιινλ απφ έλαλ απιφ θπιινκεηξεηή (web 

browser), ψζηε αθελφο κελ λα κε ρξεηάδεηαη απφ ηνπο ρξήζηεο εγθαηάζηαζε 

άιινπ ινγηζκηθνχ θαη αθεηέξνπ λα είλαη πξνζβάζηκν απφ παληνχ (π.ρ. 

Internet café) θαη απφ νπνηνδήπνηε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 

 λα έρεη θηιηθφ πεξηβάιινλ ηφζν γηα ην ρξήζηε / καζεηή φζν θαη γηα ην ρξήζηε 

/ θαζεγεηή 

 λα ππνζηεξίδεη πξνζσπνπνίεζε (customization) ηνπ πεξηβάιινληνο αλάινγα 

κε ην ρξήζηε. Δπίζεο λα θξαηάεη πιεξνθνξίεο (δεκηνπξγία profiles) γηα ην 

ρξήζηε, ψζηε λα ηνλ «βνεζάεη» θαηά ηελ πινήγεζε. 

 λα δηαζέηεη εκεξνιφγην κε ηηο πξνζεζκίεο θαη άιια ζεκαληηθά γεγνλφηα 

 λα έρεη δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ 

 λα ππνζηεξίδεη ηελ εχθνιε δεκηνπξγία δηαγσληζκάησλ (online tests) 

 λα ππνζηεξίδεη ηελ παξνπζίαζε θαη άιισλ πνιπκεζηθψλ πιηθψλ φπσο video, 

ήρνπ, εηθφλσλ θ.ιπ. 
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Τα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο πιαηθφξκεο πνπ πινπνηνχλ φια ηα 

παξαπάλσ, φπσο ηα WebCT (Clark 2002), Blackboard (Yi & Hwang, 2003), Moodle 

(Rice, 2008),  θ.ιπ. Τα εθπαηδεπηηθά απηά πεξηβάιινληα δηαδηθηχνπ πξνζθέξνπλ 

ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ηφζν ζηνπο ζπνπδαζηέο πνπ κεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, φζν θαη ζηνπο ζπνπδαζηέο ηεο ζπκβαηηθήο εθπαίδεπζεο 

πνπ ζέινπλ λα βνεζεζνχλ απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ. 

 

2.3.3.1  Τα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ελόο εθπαηδεπηηθνύ πεξηβάιινληνο δηαδηθηύνπ: ν 

Αλαζηαζηάδεο (2006) αλαθέξεη φηη ε ζχγρξνλε κνξθή ελφο Δθπαηδεπηηθνχ 

Πεξηβάιινληνο Γηαδηθηχνπ (ΔΠΓ) είλαη έλα εχρξεζην θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ ην 

νπνίν ηίζεηαη ζηελ ππεξεζία ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ ηνπ (θαζεγεηέο, ζπνπδαζηέο, 

δηαρεηξηζηέο ζπζηήκαηνο), πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηηο παξαθάησ δηαδηθαζίεο: 

 ζρεδίαζε θαη νξγάλσζε καζεκάησλ 

 αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

 καζεζηαθνί πφξνη ζε ςεθηαθή κνξθή 

 πεξηβάιινλ δηαδξαζηηθήο επηθνηλσλίαο 

 νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο 

 νξγάλσζε δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ 

Τα ζπζηαηηθά ηνπ είλαη νη αλζξψπηλνη, νη καζεζηαθνί θαη νη ηερλνινγηθνί πφξνη, φπσο 

θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δηθόλα 2.2 Δθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ ζην δηαδίθηπν. Πεγή Αλαζηαζηάδεο 2006   
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2.3.3.2 Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο θαη ραξαθηεξηζηηθά: ζχκθσλα κε ηνλ Broady (1996) ζα 

πξέπεη ζε έλα πξφγξακκα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο λα ηεξνχληαη νξηζκέλεο 

βαζηθέο αξρέο, ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο θαη ηεο 

ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Απηέο νη βαζηθέο αξρέο είλαη: 

 νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη θαη ε παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

 νη αιιειεπηδξάζεηο 

 εθηίκεζε θαη κέηξεζε 

 ηα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία θαη κέζα 

 ππνζηήξημε εθπαηδεπνκέλνπ θαη ππεξεζίεο 

Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο πνπ ζπλζέηνπλ έλα 

νινθιεξσκέλν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ζην δηαδίθηπν είλαη νη παξαθάησ (Rice, 2008):  

 Γηαρείξηζε καζήκαηνο: πξνζθέξεη ππεξεζίεο πξφζβαζεο ζε δηάθνξα 

επίπεδα ρξεζηψλ αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο, εκεξνιφγην δξαζηεξηνηήησλ 

θ.ά. Ο εθπαηδεπηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδεηαη κηα ηάμε, λα 

θαηαζέηεη βαζκνινγίεο, λα έρεη πξφζβαζε ζε δηαβαζκηζκέλεο πεξηνρέο θαη λα 

παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζπνπδαζηψλ. Ο 

εθπαηδεπφκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην κάζεκα, ππνβνιήο ησλ 

εξγαζηψλ ηνπ θαη παξαθνινχζεζεο ηεο βαζκνινγίαο θαη ηεο ηξέρνπζαο 

πξνφδνπ ηνπ. 

 Παξαγωγή θαη αλάξηεζε πιηθνύ: πξνζθέξεη εξγαιεία θαη κεζφδνπο 

αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ βάζεη θάπνησλ πξνηχπσλ ζρεδίαζεο. Ο 

εθπαηδεπηήο αλαπηχζζεη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ είηε κφλνο ηνπ είηε ζε 

ζπλεξγαζία κε άιινπο θαη ν εθπαηδεπφκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο 

ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζε ςεθηαθή κνξθή. 

 Απνζήθεπζε δεδνκέλωλ καζήκαηνο: πξνζθέξεη κηα ζρεζηαθή βάζε 

δεδνκέλσλ γηα απνζήθεπζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ ηνπ καζήκαηνο (ζπλήζσο 

MySql), κεηαδεδνκέλσλ θαη πξνηχπσλ θαζψο θαη ππεξεζίεο δηαρείξηζεο γηα 

ηνλ δηαρεηξηζηή ζπζηήκαηνο. Ο εθπαηδεπηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο 

θαη ηαμηλφκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ησλ καζεζηαθψλ 
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δξαζηεξηνηήησλ, ελψ ν εθπαηδεπφκελνο απνζήθεπζεο θαη ηαμηλφκεζεο ησλ 

εξγαζηψλ ηνπ. 

 Τπνζηεξηθηηθέο ιεηηνπξγίεο: πξνζθέξεη ιεηηνπξγίεο φπσο εξσηήζεηο / 

απαληήζεηο, ιεμηθφ φξσλ, εμσηεξηθέο ζπλδέζεηο κε δηθηπαθνχο ηφπνπο, 

αλαδήηεζε δεδνκέλσλ θαη ρξήζηκα εξγαιεία. Ο εθπαηδεπηήο αιιά θαη ν 

εθπαηδεπφκελνο έρνπλ δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο ζε δηνηθεηηθέο θαη 

καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο, ζε κέζα αλαδήηεζεο θαη κεζφδνπο εξγαζίαο. 

 Γηάζεζε πεξηερνκέλνπ: πξνζθέξεη εξγαιεία γηα ηε δηάζεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ φπσο πεξηβάιινλ δηεπαθήο, πινεγφ, 

ελζσκαησκέλα εξγαιεία (plug in) θαη κεηαθνξά πεξηερνκέλνπ ζε έληππε 

κνξθή ή ζε CD. Ο εθπαηδεπηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο θαη 

αλαλέσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηελ εθπαηδεπηηθή πιαηθφξκα κέζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ, ελψ ν εθπαηδεπφκελνο έρεη πξφζβαζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ 

ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ζε δηαθάλεηεο, ζε πξφζζεηεο ζεκεηψζεηο θαη ζε 

ελαιιαθηηθέο πεγέο. 

 Δπηθνηλωλία καζεζηαθήο νκάδαο: πξνζθέξεη ππεξεζίεο ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ, πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ, ρψξνπο ζπδεηήζεσλ, πξνζσπηθά 

κελχκαηα, ελεκέξσζε ρξεζηψλ πνπ βξίζθνληαη ζπλδεδεκέλνη, 

ηειεδηαζθέςεηο θαη δηάρπζε εγγξάθσλ θαη εθαξκνγψλ. Ο εθπαηδεπηήο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο ηφζν κε άιινπο εθπαηδεπηέο φζν 

θαη κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, θαζψο θαη δπλαηφηεηα αλάπηπμεο θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ κε ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ. Ο εθπαηδεπφκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα γηα 

επηθνηλσλία κε ηνπο δηδάζθνληεο θαη ηνπο άιινπο εθπαηδεπφκελνπο, 

αλαηαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, αλάπηπμεο θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη νκαδηθήο 

εξγαζίαο.   

 Τπνζηήξημε αμηνιόγεζεο εθπαηδεπνκέλωλ: πξνζθέξεη ππεξεζίεο γηα 

αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Ο εθπαηδεπηήο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο δηαθφξσλ εξσηεκαηνιφγησλ, ηεζη, αζθήζεσλ, 

παξαθνινχζεζεο ηεο επίδνζεο θάζε ζπνπδαζηή θαη ιήςεο αλαθνξψλ. Ο 

εθπαηδεπφκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα απηναμηνιφγεζεο. 
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2.3.4 Πξόηππα δηαιεηηνπξγηθόηεηαο καζεζηαθνύ πιηθνύ 

Aλ θαη ππάξρεη ε πξνζδνθία απφ πνιινχο φηη νη λέεο ηερλνινγίεο ζα είλαη έλα κέζν 

άκβιπλζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ν ρψξνο ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο, ε εηζαγσγή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δελ έρεη αθφκα 

απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθή, αθνχ παξνπζηάδνληαη αξθεηά πξνβιήκαηα ζηε 

δεκηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (Mayes 2002, Selwyn, et al., 2004).  

Η έιιεηςε θαζηεξσκέλσλ πξνζεγγίζεσλ ηφζν γηα ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ 

Σπζηεκάησλ Μαζεζηαθήο Τερλνινγίαο (ΣΜΤ) φζν θαη γηα ηε δεκηνπξγία, πεξηγξαθή 

θαη δηαλνκή καζεζηαθψλ πφξσλ ζέηεη εκπφδηα ζηελ απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή 

αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ απηά πξνζθέξνπλ (S3 Working Group, 2003).  

Η αλάπηπμε δηεζλψλ πξνηχπσλ ζην ρψξν ησλ Μαζεζηαθψλ Τερλνινγηψλ ζπκβάιιεη 

απνθαζηζηηθά ζηελ εμαζθάιηζε ησλ παξαθάησ παξαγφλησλ πνπ βνεζνχλ ηελ 

ειεθηξνληθή κάζεζε (S3 Working Group, 2003): 

 δηαιεηηνπξγηθόηεηα (interoperability): δπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ θαη 

ζχλδεζεο πνιιαπιψλ πεγψλ κέζα ζε δηάθνξα ζπζηήκαηα θαη θαζψο θαη 

δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ  

 επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ καζεζηαθνύ πιηθνύ (re-usability): 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ πιηθνχ ηνπ καζήκαηνο αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο 

ζε επφκελε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο, ψζηε λα είλαη απαξαίηεηεο κφλν 

ελεκεξψζεηο θαη βειηηψζεηο. Δπίζεο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ε αλαβάζκηζε ηεο 

πιαηθφξκαο ή ε κεηάβαζε απφ κηα πιαηθφξκα ζε κηα άιιε λα κε 

ζπλεπάγεηαη θαη αλαδεκηνπξγία ηνπ καζεζηαθνχ πιηθνχ. 

 δηαζεζηκόηεηα πξόζβαζεο θαη εύθνιεο αλαδήηεζεο (accessibility): εχθνιε 

αλαδήηεζε ησλ ρξεζηψλ ζην καζεζηαθφ πιηθφ θαη εληνπηζκνχ απηνχ πνπ 

ηνπο ελδηαθέξεη.   Δπίζεο εμαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ ζην θαηάιιειν πιηθφ, ηελ θαηάιιειε ζηηγκή θαη κέζσ ηεο 

θαηάιιειεο ζπζθεπήο 

 επεθηαζηκόηεηα (scalability): επέθηαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ 

καζεζηαθψλ ηερλνινγηψλ, ψζηε λα κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηνπο ζθνπνχο 

δηαθνξεηηθψλ αλζξψπσλ θαη νξγαληζκψλ 
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 νηθνλνκηθόηεηα (affordability): δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

αληαπνδνηηθφηεηαο ησλ επελδχζεσλ ζηε καζεζηαθή ηερλνινγία ζε ζρέζε κε 

ην ξίζθν πνπ έρνπλ. 

 

2.3.4.1 Πξόηππα: νη παξαπάλσ ιφγνη νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία πξνηχπσλ γηα ηελ 

πεξηγξαθή ησλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ κεηαδεδνκέλσλ (metadata) ησλ 

καζεζηαθψλ δεδνκέλσλ. Τα θπξηφηεξα πξφηππα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κέρξη ζηηγκήο 

ζχκθσλα κε ηνλ Marjanovic (2006) είλαη:  

 ην πξφηππν ηεο IMS Global Learning Consortium. H IMS αλαπηχζζεη 

πξνδηαγξαθέο γηα ζπζηήκαηα αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο. Οη πξνδηαγξαθέο 

βαζίδνληαη ζηελ XML (eXtensive Markup Language) (IMS, 2009a). 

 ην πξφηππν ηεο AICC (Aviation Industry CBT(Computer Based Training) 

Committee). H AICC πξνζθέξεη πηζηνπνίεζε ζπκβαηφηεηαο κε ην AGR 010 

(AICC Guidelines and Recommendations). Αθφκα θαη ηα LMS‟s πνπ είλαη 

πηζηνπνηεκέλα θαηά AICC, δε ζεκαίλεη φηη είλαη απφιπηα ζπκβαηά κεηαμχ 

ηνπο θαη φηη ε κεηαθνξά απφ ηε κηα πιαηθφξκα ζηελ άιιε γίλεηαη απηφκαηα 

(AICC, 2009). 

 ην SCORM (Sharable Content Object Reference Model). Τν SCORM 

αλαπηχρζεθε απφ ην ADL (Advanced Destributed Learning)  κε πξσηνβνπιία 

ηνπ ππνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο ηεο Ακεξηθήο (Department of Defense). 

Σθνπφο ηνπ SCORM είλαη λα ζπλελψζεη ηα ππφινηπα πξφηππα. Απηή ηε 

ζηηγκή απνηειεί ην πην δεκνθηιέο πξφηππν. Βαζίδεηαη θαη απηφ ζηελ XML 

(ADL, 2009a). 

2.3.4.2 Γηεζλείο νξγαληζκνί: φπσο πξναλαθέξζεθε ιφγσ ηεο κεγάιεο αλάπηπμεο ηεο 

εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο κε ηε βνήζεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί παγθνζκίσο δηάθνξνη νξγαληζκνί πνπ αζρνινχληαη κε ζέκαηα 

πξνηππνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο λέσλ ηερλνινγηψλ. Οη πιένλ γλσζηνί νξγαληζκνί 

είλαη: 

ADL (Advanced Distributed Learning). Τν ADL είλαη έλαο θξαηηθφο νξγαληζκφο 

πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 1997 απφ ην Υπνπξγείν Άκπλαο ησλ ΗΠΑ, γηα λα θαιχςεη ηα 

θελά ζηελ πηζηνπνίεζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο.  Η 
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ADL είλαη ν νξγαληζκφο πνπ δεκηνχξγεζε ην πξφηππν SCORM ην νπνίν ηείλεη λα 

πηνζεηεζεί απφ φινπο ηνπο δεκηνπξγνχο ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ 

καζεκάησλ αιιά θαη ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ καζεζηαθνχ πιηθνχ (ADL, 2009). 

AICC (Aviation Industry CBT Committee). H AICC είλαη έλαο δηεζλήο 

νξγαληζκφο κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ ηερληθή εθπαίδεπζε. Παξφιν πνπ απεπζχλεηαη 

ζηελ αεξνπνξηθή βηνκεραλία κε ζηφρν ηελ παξάδνζε θαη αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ 

απηνδηδαζθαιίαο ζε ππνινγηζηή (CBT), εληνχηνηο νη νδεγίεο ηνπ έρνπλ γίλεη δηεζλψο 

απνδεθηέο.   Η δεκηνπξγία ηεο ζνπίηαο AICC/CMI Test  Suite έρεη πηνζεηεζεί απφ 

νιφθιεξε ηελ βηνκεραλία ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο θαη απνηειεί ηε βάζε γηα ην 

κνληέιν SCORM (Sharable Content Object Reference Model). Δθηφο απφ ηε 

δεκηνπξγία πξνδηαγξαθψλ, ε AICC έρεη θαζηεξψζεη θαη ην κφλν ελ ιεηηνπξγία 

πξφγξακκα πηζηνπνίεζεο πξνηχπσλ γηα e-learning  ( AICC, 2009). 

IMS (Instructional Management System) Global Learning Consortium, Inc. Η 

IMS είλαη δηεζλήο θνηλνπξαμία κε πάλσ απφ 140 κέιε πξνεξρφκελα απφ 

εθπαηδεπηηθέο, επηρεηξεζηαθέο θαη θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο. Σθνπνί ηεο 

θνηλνπξαμίαο είλαη λα θαζνξίζεη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζπλεξγαζία 

εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ ζηελ θαηαλεκεκέλε κάζεζε θαη λα ππνζηεξίμεη ηελ 

πηνζέηεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ απφ πξντφληα θαη ππεξεζίεο παγθνζκίσο (IMS, 2009).  

Οη πξνδηαγξαθέο απηέο ζηνρεχνπλ ζηελ επίηεπμε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ 

ζπζηεκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε, εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. 

Πνιινί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ IMS ζπκκεηέρνπλ επίζεο ζε εζληθνχο θνξείο, 

ηελ IEEE LTSC (Learning Technology Standards Committee), ηελ AICC (Aviation 

Industry CBT Committee) (Blazik , Klobucar 2005), θ.ά.   

ARIADNE. Τν ίδξπκα απηφ δεκηνπξγήζεθε γηα λα εμεξεπλήζεη θαη λα επεθηείλεη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ ARIADNE θαη ARIADNE II, ηα 

νπνία αλέπηπμαλ εξγαιεία θαη κεζνδνινγίεο γηα ηελ παξαγσγή, δηαρείξηζε θαη 

επαλαρξεζηκνπνίεζε παηδαγσγηθψλ πεγψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ηερλνινγηψλ πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ ηειεκαηηθή (ARIADNE, 2009). 

CETIS Metadata Special Interest Group. Τν CETIS Metadata Special Interest 

Group ηδξχζεθε ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη απεπζχλεηαη ζε εθείλνπο πνπ 

http://www.adlnet.gov/
http://www.aicc.org/
http://www.imsglobal.org/
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ρξεζηκνπνηνχλ ή ζθνπεχνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κεηαδεδνκέλα γηα ηελ εθπαίδεπζε. 

Δίλαη έλα forum αληαιιαγήο εκπεηξίαο θαη γλψζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ θαη ε 

πξνζπάζεηα ηνπ εζηηάδεηαη ζην πψο νη ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ κπνξνχλ λα 

εθαξκνζζνχλ ζηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην (CETIS, 2009). 

IEEE Learning Technology Standards Committee (LTSC). Πξφθεηηαη γηα 

επηηξνπή πνπ ζπζηήζεθε απφ ηελ IEEE Computer Society Standards κε ζηφρν λα 

αλαπηχμεη δηαπηζηεπκέλα ηερληθά πξφηππα θαη ζπληζηψκελεο πξαθηηθέο θαη νδεγίεο 

γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία. Η LTSC ζπλεξγάδεηαη επίζεκα θαη αλεπίζεκα κε 

άιιεο νξγαλψζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ πξνδηαγξαθέο θαη πξφηππα γηα παξφκνηνπο 

ζθνπνχο (LTSC, 2009). 

 

2.4. ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ - ΠΡΟΣΑΔΙ 

 

Απφ φζα αλαπηχρζεθαλ παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε Δμ Απνζηάζεσο 

Δθπαίδεπζε ζπληζηά έλα δηαθξηηφ θαη ζπγθξνηεκέλν πεδίν εθπαίδεπζεο. Λφγσ φκσο 

ηεο πνιππινθφηεηάο ηεο είλαη αδχλαηνλ λα δηαηππσζεί έλαο ζπλνιηθά απνδεθηφο 

νξηζκφο. Έρνπλ σζηφζν δηαηππσζεί ζπλνιηθά ηξεηο νκάδεο ζεσξηψλ γηα ηελ Δμ 

Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε: 

 ζεσξίεο ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο 

 ζεσξία ηεο Βηνκεραλνπνίεζεο 

 ζεσξίεο ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο 

Όκσο παξά ηηο ελλνηνινγηθέο δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ νη παξαπάλσ ζεσξίεο, φιεο 

ζπγθιίλνπλ ζε δχν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο:  

ζηνλ εθπαηδεπηή-ζύκβνπιν θαη ζηελ απηνκάζεζε ηνπ εθπαηδεπόκελνπ.  

Δπηπξφζζεηα ζην θεθάιαην απηφ έγηλε εθηελήο αλαθνξά ζηα εθπαηδεπηηθά 

πεξηβάιινληα ζην δηαδίθηπν, ζηα ζπζηαηηθά ηνπο, ζηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαζψο θαη ζηα πξφηππα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ καζεζηαθνχ 

πιηθνχ πνπ πεξηέρνπλ. 

Σήκεξα ηα δίθηπα ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηα ζπζηήκαηα ππεξκέζσλ (hypermedia) 

αλνίγνπλ λέεο πξννπηηθέο γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, αθνχ ζπλζέηνπλ έλα 

http://metadata.cetis.ac.uk/
http://www.ieeeltsc.org/
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λέν πεξηβάιινλ πξνεγκέλσλ καζεζηαθψλ ηερλνινγηψλ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ 

αλάπηπμε δηαθφξσλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο ζην δηαδίθηπν κε θχξην ζηφρν ηε 

δηαδξαζηηθφηεηα εθπαηδεπνκέλσλ – εθπαηδεπηψλ - καζεζηαθνχ πιηθνχ θαη εξγαιείσλ 

εθκεδελίδνληαο έηζη ηελ απφζηαζε πνπ ρσξίδεη εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπφκελνπο. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη ηδηαίηεξα ζηα ΓΣΠ δελ έρεη 

κειεηεζεί αξθεηά (Αλδξνπιαθάθεο, Κνπηζφπνπινο, 2002) θαη πξέπεη λα εξεπλεζεί 

αθφκε πεξηζζφηεξν, αθνχ ρξφλν κε ην ρξφλν απνθηά φιν θαη κεγαιχηεξε 

ζπνπδαηφηεηα. Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε γίλεηαη εκθαλέο φηη:  

 ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη ηδηαίηεξα ζηα ΓΣΠ, απνηειεί 

ζπγθξνηεκέλν θαη δηαθξηηφ πεδίν εθπαίδεπζεο θαη ζπλππάξρεη κε ηε 

ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε. Δπνκέλσο ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε δελ 

ππνθαζηζηά ηε ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε, αιιά ηελ ζπκπιεξψλεη θαη δξα 

επηθνπξηθά ζε απηήλ. 

 ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζπληζηά ηελ θχξηα κνξθή εθπαίδεπζεο γηα 

εξγαδφκελνπο, γηα αλζξψπνπο πνπ είλαη αδχλαηνλ λα κεηαθηλεζνχλ απφ 

ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο θαη γηα φζνπο δελ επηζπκνχλ λα ζπνπδάζνπλ ζε 

ζπκβαηηθφ ίδξπκα. Γηα φινπο ηνπο άιινπο ε ζπκβαηηθή κνξθή 

εθπαίδεπζεο είλαη ε θαλνληθή  κνξθή εθπαίδεπζεο.  

 φπσο ππνζηεξίδνπλ νη Portway θαη Lane (1994) γηα ηελ Ακεξηθή, ε εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ κηα πξνζπάζεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ, 

ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνπιίσλ θαη ησλ θξαηηθψλ ιεηηνπξγψλ. Απνηειεί έλα 

βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θνηλσληθήο εθπαίδεπζεο. Δίλαη κηα 

ζεσξεηηθή θαη ζπλάκα πξαθηηθή πξνζπάζεηα ηεο θνηλσλίαο λα απνθηήζεη 

ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο επηβίσζεο πνπ απαηηεί ε επνρή ηνπ 

αληαγσληζκνχ. Σηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο εθηηκάηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ν 

πνιίηεο πνπ έρεη κφξθσζε, πνπ δηαζέηεη ηθαλφηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη είλαη 

ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηερλνινγία. Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

ινηπφλ κπνξεί λα δψζεη κηα λέα θαη απνιχησο απαξαίηεηε γηα ην 

ζχγρξνλν άλζξσπν πξννπηηθή. Σηελ  άπνςε κπνξεί λα πξνζηεζεί φηη ν 

πνιίηεο / ππνςήθηνο εθπαηδεπφκελνο, εθηφο απφ ηε κφξθσζή ηνπ ζα 

πξέπεη λα αλαπηχμεη θαη αξθεηέο απφ ηηο ηθαλφηεηεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 
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λνεκνζχλεο φπσο ε απηνεπίγλσζε, ε ελζπλαίζζεζε θαη νη θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο. Με ιίγα ιφγηα πξέπεη λα αξρίζεη λα ζθέθηεηαη κε ηελ θαξδηά 

ηνπ. Σην ηέηαξην θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο εμεηάδεηαη δηεμνδηθά ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη ν ξφινο πνπ κπνξεί λα παίμεη ζηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε.  

 επεηδή ε αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ ζηε ρψξα καο είλαη αικαηψδεο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα θαη επεηδή παξέρνληαη ζηα ηδξχκαηα πςειέο ηαρχηεηεο 

πξφζβαζεο θαη πξνεγκέλεο ππεξεζίεο ηειεκαηηθήο είλαη ζήκεξα 

πεξηζζφηεξν απφ πνηέ ηδαληθέο νη ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε 

ζπζηεκάησλ ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο. Δηδηθά ζε φ,ηη 

αθνξά ζηα Γεσγξαθηθά Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ νη ζπλζήθεο επλννχλ 

αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ αζχγρξνλε εθπαίδεπζε. Βέβαηα ην ζχζηεκα πνπ 

πξνηείλεηαη ζηελ παξνχζα δηαηξηβή απνηειεί κεηθηή πξνζέγγηζε κε ηελ 

αζχγρξνλε δηαδηθαζία λα επηθξαηεί ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο, 

πιελ απηήο ηεο ηερληθήο βνήζεηαο, φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο 

ζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο. Όπσο ζα αλαιπζεί θαη ζηα παξαθάησ 

θεθάιαηα πξνηείλεηαη ε πλεξγαηηθή Δθπαίδεπζε ζην πιαίζην ηεο 

νπνίαο εθπαηδεπηήο θαη εθπαηδεπφκελνη επηθνηλσλνχλ αζχγρξνλα κεηαμχ 

ηνπο, νη εθπαηδεπφκελνη κειεηνχλ ζην δηθφ ηνπο ρξφλν, σζηφζν 

αθνινπζνχλ έλα ρξνλνδηάγξακκα παξάδνζεο ησλ εξγαζηψλ. 

 κε βάζε ηα παξαπάλσ θαη αθνινπζψληαο ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Sewart γηα 

ηελ χπαξμε δηακεζνιαβεηή ελφο δηδαθηηθνχ παθέηνπ πνπ αλαθέξζεθε 

πξνεγνπκέλσο ζηελ παξάγξαθν 2.2.3, ζεσξείηαη αλαγθαία ε παξνπζία 

ηνπ ζπκβνχινπ-εθπαηδεπηή σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζηα Γεσγξαθηθά Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ. Καη 

ηνχην δηφηη ζηα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε πξνζηίζεηαη θαη ε δπζθνιία ηεο δηδαζθαιίαο ησλ ΓΣΠ θαηά 

δηαιεηηνπξγηθφ ηξφπν, κε απνηέιεζκα ε παξνπζία ηνπ λα θξίλεηαη 

επηβεβιεκέλε ηφζν γηα ηελ εκςχρσζε θαη ηελ ελζάξξπλζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, φζν θαη γηα ηελ έγθαηξε επέκβαζή ηνπ ζε ζέκαηα 

θαηαλφεζεο ησλ βαζηθψλ αξρψλ ησλ ΓΣΠ. Φσξίο ηελ παξνπζία 

επηβιέπνληα εθπαηδεπηή-ζπκβνχινπ ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα εμ 
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απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζηα ΓΣΠ νδεγνχληαη ζε καξαζκφ. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ην ΔΜΠ είρε πηνζεηήζεη απφ ηελ αξρή 

θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηφο ηνπ, ηελ χπαξμε ηνπ ζπκβνχινπ- 

εθπαηδεπηή, ηε ζηηγκή πνπ άιινη εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί κε κεγαιχηεξε 

εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ζηα ΓΣΠ, φπσο ην ESRI Campus ηελ αγλφεζαλ 

αξρηθά. Όκσο αλαγθάζηεθαλ έλα ρξφλν αξγφηεξα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

επηβιέπνληα εθπαηδεπηή, αθνχ ηα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα σο πξνο ηηο 

επηδφζεηο ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπο ήηαλ απνγνεηεπηηθά (Αλδξνπιαθάθεο, 

Κνπηζφπνπινο, 2007). 
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Η εθπαίδεπζε ελειίθσλ απνηειεί έλα πεδίν δξαζηεξηνηήησλ πνπ εκθαλίζηεθε ζηελ 

Δπξψπε θαη ζηηο ΗΠΑ ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Όπσο αλαθέξεη ν Κφθθνο (2005), 

αξρηθά ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ είρε σο ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ 

ησλ εππαζψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ θαη ήηαλ ζπλδεδεκέλε κε ηα ιατθά θηλήκαηα. 

Γξήγνξα φκσο επεθηάζεθε ζε φιεο ηηο ρψξεο θαη πξνζέιαβε πνιιέο αθφκα κνξθέο, 

φπσο ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ε εθπαίδεπζε ζε δεηήκαηα πνιηηηθά, θνηλσληθά ή 

πνιηηηζκηθά, θαζψο θαη ε εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνπνίεζε 

ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ.  

Δίλαη  γεγνλφο φηη ε χπαξμε πνιιψλ κνξθψλ πξνθαιεί ζχγρπζε θαη δελ είλαη ιίγνη 

απηνί πνπ ζεσξνχλ φηη ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε είλαη δχν 

έλλνηεο ηαπηφζεκεο. Σην θεθάιαην απηφ ζα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα λα 

απνζαθεληζζνχλ φιεο νη ελλνηνινγηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

θαη ηε κάζεζε, ηε δηα βίνπ κάζεζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ επηκφξθσζε. Δπηπιένλ ζα 

γίλεη κηα εθηελήο αλαθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ, ζηηο 
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εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο θαη ηερληθέο πνπ εθαξκφδνληαη δηεζλψο, ζηα εκπφδηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο, κε ζηφρν ηνλ θαζνξηζκφ 

φισλ εθείλσλ ησλ παξαγφλησλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ 

ελφο επηηπρνχο πξνγξάκκαηνο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζηα Γεσγξαθηθά 

Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ. 

 

3 . 1  Δ Ν ΝΟΙ ΟΛΟΓ ΙΚΟ  Π ΡΟ Γ ΙΟ ΡΙΜΟ   
 

Παξαθάησ δίλνληαη δηάθνξνη νξηζκνί ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη αλαιχνληαη νη 

έλλνηεο θαη νη δηαθνξέο ηεο κάζεζεο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο θαηάξηηζεο, ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Έπεηηα απφ ηε δηαζαθήληζε ησλ 

ελλνηνινγηθψλ ηνπο δηαθνξψλ, ε εζηίαζε γίλεηαη πιένλ ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

θαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο αληηκεησπίδνληαη επηηπρψο ηα πξνβιήκαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο ηνπο δηαδηθαζίαο. 

 

3.1.1 Μάθηζη  

Με ηε δηεξεχλεζε ηεο θχζεο ηεο κάζεζεο έρνπλ αζρνιεζεί πνιινί κειεηεηέο θαη 

έρνπλ αλαπηχμεη πνιιέο ζεσξίεο εκθαλίδνληαο πιήζνο δηαθνξψλ κεηαμχ ηνπο. Κακία, 

φκσο, δε δηαζέηεη αδηακθηζβήηεηεο απνδείμεηο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

“καζαίλνπκε” (Κφθθνο 2005). Καηά ηνλ Rogers (1998), έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο 

ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηε δηεξεχλεζε ηεο θχζεο ηεο κάζεζεο, πνπ ζην ζχλνιφ ηνπο 

ζπλζέηνπλ έλα “αραλέο πεδίν, γεκάην θηλδύλνπο θαη πνιππινθόηεηα”. 

Σχκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηε 

κειέηε ησλ πξνθαλψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ θαη λα 

κεηξεζνχλ, “Η κάζεζε νξίδεηαη σο κηα ζηαζεξή αιιαγή ε νπνία πξνθαιείηαη κε 

αθνξκή εμσηεξηθά εξεζίζκαηα ζην ζύζηεκα γλώζεσλ, ηθαλνηήησλ, ζηάζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξώλ ηνπ αλζξώπνπ (Tight, 2002). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φπσο αλαθέξεη ν Κφθθνο (2005), έλα κέξνο ζεκαληηθψλ 

κειεηεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη αξθεηψλ εθ ησλ ζεκειησηψλ ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ, Dewey, Kolb, Freire, Mezirow, Jarvis, Rogers ππνζηεξίδεη φηη ε κάζεζε 

δελ ηειεηψλεη κε έλα απνηέιεζκα, αιιά απνηειεί κηα ζπλερή δηεξγαζία, ε νπνία έρεη 

σο βαζηθφ ζεκείν αλαθνξάο ηελ επεμεξγαζία ησλ εκπεηξηψλ θαη εκπεξηέρεη ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφκνπ κε ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν. 
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Σηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη νη νξηζκνί ηεο έλλνηαο ηεο κάζεζεο, ζχκθσλα κε 

ηξεηο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζεκειησηέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ.  

«Η κάζεζε απνηειεί κηα δηεξγαζία θαηά ηελ νπνία ε γλώζε δεκηνπξγείηαη κέζα 

ζε έλαλ αέλαν θύθιν, όπνπ ην άηνκν δξώληαο απνθηά ζπλερώο λέεο εκπεηξίεο, 

ηηο νπνίεο ζηε ζπλέρεηα επεμεξγάδεηαη, ηηο δηαζπλδέεη κε ηηο ππάξρνπζεο γλώζεηο 

ηνπ θαη αληιεί ζπκπεξάζκαηα κε βάζε ηα νπνία ζρεδηάδεη λέεο δξάζεηο». (Kolb, 

1984) 

«Μάζεζε είλαη ε δηεξγαζία ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο εκπεηξίαο ζε γλώζεηο, 

δεμηόηεηεο, ζηάζεηο, αμίεο, ζπλαηζζήκαηα.» (Jarvis, 2004) 

«Η κάζεζε είλαη κηα δηεξγαζία ζπλερνύο επαλεξκελείαο ησλ εκπεηξηώλ, ε 

νπνία επηηξέπεη ζηνλ άλζξσπν λα θαηαλνεί πιεξέζηεξα ηα θαηλόκελα, κε 

απνηέιεζκα λα ζπκκεηέρεη ελεξγεηηθά ζην θνηλσληθό γίγλεζζαη.» (Mezirow, 

1990). 

Δξκελεχνληαο ηηο παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο ησλ κειεηεηψλ ζρεηηθά κε ηε θχζε ηεο 

κάζεζεο, δηαπηζηψλνπκε φηη παξά ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ πξνζεγγίζεψλ ηνπο 

ππάξρεη κηα θνηλή πεπνίζεζε φηη ε κάζεζε απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο 

αλζξψπηλεο θχζεο πνπ επηηξέπεη ζηνλ άλζξσπν λα αληηιακβάλεηαη θαη λα θαηαλνεί 

ηα ζπκβαίλνληα ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζηνλ πεξηβάιινληα θνηλσληθφ ρψξν. Έηζη κπνξεί 

λα πξνζαξκφδεηαη θαη λα επηβηψλεη κέζα ζηε ζπλερψο κεηαβαιιφκελε 

πξαγκαηηθφηεηα. 

Σχκθσλα κε ηνλ Κφθθν (2005) ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη άλζξσπνη 

καζαίλνπλ θαηά θπζηθφ ηξφπν, κέζσ ησλ θαζεκεξηλψλ εκπεηξηψλ, ηεο εθηέιεζεο 

ελφο έξγνπ ή κηαο δξαζηεξηφηεηαο ή κε ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε άιινπο. Απηή ε 

κάζεζε είλαη άηππε, πεξηζηαζηαθή. Υπάξρνπλ φκσο πεξηπηψζεηο φπνπ ε κάζεζε 

είλαη ζπλεηδεηή, μεθηλά απφ θάπνηα πξφζεζε ηνπ αηφκνπ θαη ζρεηίδεηαη κε 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο ηνπ. Τφηε, ην άηνκν αλαδεηά λα ζπκκεηάζρεη ζε θάπνην 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ή λα κειεηήζεη έλα εθπαηδεπηηθφ εγρεηξίδην. 
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3.1.2 Δκπαίδεσζη  

 

Όπσο είδακε πξνεγνχκελα, ε έλλνηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο κάζεζεο είλαη δχν 

θαηλφκελα πνπ βξίζθνληαη ζε ζηελή ζρέζε κεηαμχ ηνπο, δεκηνπξγψληαο έηζη 

πξνβιήκαηα ζηνλ αθξηβή νξηζκφ ηνπο θαη θαηά επέθηαζε ζηελ νξζή ηνπο ρξήζε ζε 

δηάθνξεο κειέηεο. Τί ελλννχκε πξαγκαηηθά κε ηελ έλλνηα εθπαίδεπζε; 

Σχκθσλα κε ηνλ Κφθθν (2005), εθπαίδεπζε είλαη ε ζπλεηδεηή κάζεζε, φπνπ ν 

ζπκκεηέρσλ ζπλεηδεηά επηιέγεη ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν κειέηεο θαη ην νπνίν 

είλαη ζρεδηαζκέλν απφ θάπνην θνξέα παξνρήο κάζεζεο. 

Η εθπαίδεπζε κπνξεί λα παξέρεηαη είηε απφ θάπνηνλ εθπαηδεπηηθφ θνξέα, φπσο είλαη 

ην ζρνιείν θαη ην παλεπηζηήκην είηε απφ θνξείο πνπ ε βαζηθή ηνπο ιεηηνπξγία δελ 

είλαη εθπαηδεπηηθή, φπσο ππνπξγεία, δηάθνξνη νξγαληζκνί θαη θνξείο. Αθφκε, κπνξεί 

λα παξέρεηαη απφ απφζηαζε κέζσ δηαδηθηχνπ, φπνπ ν ξφινο ηνπ θνξέα πεξηνξίδεηαη 

ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη γεληθφηεξα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Σπλεπψο, ε κάζεζε απνηειεί επξχηεξε έλλνηα ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία φκσο 

πάληα εκπεξηέρεηαη, δεδνκέλνπ φηη νη κνξθέο ηεο κάζεζεο δελ έρνπλ θάζε θνξά 

εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα. 

3.1.3  Καηάρηιζη  

 

Τα ηειεπηαία ρξφληα ζπζρεηίδνληαη ζπρλά ε εθπαίδεπζε κε ηελ θαηάξηηζε κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρεη έλαο πξνβιεκαηηζκφο θαη κηα ζχγρπζε γχξσ απφ ηα 

δεηήκαηα απηά. Κξίλεηαη ινηπφλ απαξαίηεηνο ν πξνζδηνξηζκφο ησλ δχν απηψλ 

ελλνηψλ, δεδνκέλνπ φηη θαη νη δχν απνηεινχλ ζρεδηαζκέλε δξαζηεξηφηεηα πνπ 

ζηνρεχεη ζηε κάζεζε. Δδψ νη απφςεηο θαη νη ζεσξίεο ησλ κειεηεηψλ έξρνληαη ζε 

ζχγθξνπζε. Υπάξρνπλ κειεηεηέο, φπσο ν Peters (1967), Dearden (1984) θαη νη 

Barrow & Milburn (1990) νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη “ε θαηάξηηζε απνηειεί 

«ππνδεέζηεξν» είδνο εθπαίδεπζεο κε πεξηνξηζκέλνπο ζηόρνπο, πνπ πξνεηνηκάδεη ηα 

άηνκα ώζηε λα κπνξνύλ λα εθηεινύλ έξγα ή ξόινπο κάιινλ κεραληζηηθνύ θαη 

ηππνπνηεκέλνπ ραξαθηήξα, ρσξίο λα θαηαλννύλ ηηο βαζύηεξεο δηαζηάζεηο ησλ 

δεηεκάησλ πνπ ρεηξίδνληαη” (Κφθθνο , 2005:35). Αληίζεηα, νη Jarvis (2001), Tight 

(2002) θαη Rogers (1998) επηζεκαίλνπλ φηη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο εθπαίδεπζεο θαη 
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ηεο θαηάξηηζεο είλαη δπζδηάθξηηε θαη ζπρλά νη δχν έλλνηεο αιιειεπηθαιχπηνληαη. Δμ 

απηψλ, ν Jarvis (2001) αλαθέξεη φηη ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ 

θαηάξηηζε ηείλεη λα εμαθαληζηεί, δεδνκέλνπ φηη νη επηρεηξήζεηο απνδεηνχλ πιένλ 

εξγαδνκέλνπο πνπ γλσξίδνπλ ηφζν πξαθηηθά φζν θαη ζεσξεηηθά ην αληηθείκελν 

απαζρφιεζήο ηνπο. Δθφζνλ ινηπφλ δεηείηαη απηφ ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν δελ κπνξεί 

λα παξαβιεθζεί ε αλάγθε γηα βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ πξαγκάησλ πνπ αιπζηδσηά 

ζα νδεγήζεη ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζηάζεο δσήο θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπο. Με 

άιια ιφγηα, αθφκε θαη αλ ην αληηθείκελν ηεο θαηάξηηζεο ζρεηίδεηαη κε ην ρεηξηζκφ 

αληηθεηκέλσλ, φπσο απηνθίλεηα θαη ζπζθεπέο, είλαη ζθφπηκν, πξνθεηκέλνπ νη 

θαηαξηηδφκελνη λα εληάζζνληαη ιεηηνπξγηθά ζην πιαίζην ηεο εξγαζηαθήο ηνπο ζέζεο, 

λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ φρη κφλν ηνπο ηερληθνχο θαλφλεο ρεηξηζκνχ ησλ 

αληηθεηκέλσλ αιιά θαη επξχηεξα δεηήκαηα κέζα ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπο, 

ηδηφηεηα πνπ πιένλ απαηηείηαη θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 

Δλαξκνληδφκελνη πιήξσο κε ηνλ Jarvis νθείινπκε λα ζπκπιεξψζνπκε ζε φ,ηη αθνξά 

ζηα Γεσγξαθηθά Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ, γηα ηα νπνία ππάξρνπλ αξθεηά ινγηζκηθά 

είηε εκπνξηθά είηε αλνηθηνχ θψδηθα, φηη αθφκε θαη αλ ην αληηθείκελν θαηάξηηζεο 

είλαη ν ρεηξηζκφο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ, ζα πξέπεη νη εθπαηδεπφκελνη 

ππνρξεσηηθά λα εληξπθήζνπλ ζηηο βαζηθέο ζεσξεηηθέο έλλνηεο ηεο επηζηήκεο ησλ 

ΓΣΠ, έηζη ψζηε λα κάζνπλ λα ζθέθηνληαη ρσξηθά. Μφλν έηζη ζα θαηαζηνχλ ηθαλνί λα 

αληηκεησπίζνπλ κειινληηθέο αιιαγέο ζε εθαξκνγέο ή αθφκε θαη ζηα ίδηα ηα 

ινγηζκηθά. Γελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο άηνκα πνπ γλψξηδαλ απιψο θαη 

κφλν ην ρεηξηζκφ ελφο ινγηζκηθνχ ΓΣΠ, δπζθνιεχηεθαλ αξθεηά φηαλ αληηκεηψπηζαλ 

ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο έλα δηαθνξεηηθφ ινγηζκηθφ ΓΣΠ (Αλδξνπιαθάθεο, 

Κνπηζφπνπινο 2007). 

 

3.1.4 Για  βίοσ Μάθηζη  –  Δκπαίδεσζη Δνηλίκων  

 

O Rogers (1998) πξνζπαζψληαο λα ζθηαγξαθήζεη ην πξνθίι ησλ ελειίθσλ 

ζπνπδαζηψλ αλαθέξεη “όηη ππάξρεη πινύζηα βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία 

ελειίθσλ θαη ηηο κεζόδνπο θαη δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο δύλαληαη λα απνθηήζνπλ ηε 

γλώζε επθνιόηεξα. ε αξθεηά από απηά ηα βηβιία πεξηγξάθνληαη θαηάινγνη κε ηα 

γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελειίθνπ εθπαηδεπόκελνπ.  πρλά ζηνπο θαηαιόγνπο απηνύο, 

ζπλαληάηαη ε ιαλζαζκέλε εθηίκεζε όηη νη ελήιηθεο εθπαηδεπόκελνη είλαη άηνκα πνπ από 
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θαηξό έρνπλ ζηακαηήζεη λα ζπνπδάδνπλ, δηαθαηέρνληαη από έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο, 

ελνρινύληαη από δπζθνιίεο θαη αληηπεξηζπαζκνύο θαη αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα 

ρξόλνπ ζηηο ζπνπδέο ηνπο, είλαη θνπξαζκέλνη, νη θίινη ηνπο θαη νη ζύληξνθνη ηνπο 

αληηδξνύλ θαη ηνπο ριεπάδνπλ”. Σίγνπξα ζε απηνχο ηνπο θαηαιφγνπο ππάξρνπλ 

αξθεηέο αιήζεηεο νη νπνίεο φκσο δελ θαιχπηνπλ φινπο ηνπο ελήιηθνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ή ηνπιάρηζηνλ πνιινχο απφ απηνχο. Δπηπξφζζεηα ζε απηέο ηηο 

πεξηγξαθέο, δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζηε γλσζηηθή θαη  ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε ησλ ελειίθσλ ζπνπδαζηψλ. Γλσξίδνπκε πιένλ φηη ε γλσζηηθή λνεκνζχλε 

δελ είλαη κηα ακεηάβιεηε θαη έκθπηε ηθαλφηεηα πνπ δελ κπνξεί λα βειηησζεί κεηά ην 

ηέινο ηεο ζπκβαηηθήο εθπαίδεπζεο, νχηε έλα θάζκα ηθαλνηήησλ νη νπνίεο 

αλαπηχζζνληαη ή θζίλνπλ κε καζεκαηηθέο θακπχιεο. Η γλσζηηθή ηθαλφηεηα 

απμάλεηαη ή κεηψλεηαη ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ησλ ελειίθσλ αλάινγα κε ην πψο νη 

ελαζρνιήζεηο ηνπο ηελ ελζαξξχλνπλ ή ηελ εκπνδίδνπλ.  

Ο Jaques (2001) αλαθέξεη φηη ε αλάπηπμε ηεο γλσζηηθήο λνεκνζχλεο ελφο ελήιηθα 

ζπνπδαζηή εμαξηάηαη αθελφο κελ απφ ην επίπεδν ηεο βαζηθήο ηνπ εθπαίδεπζεο θαη 

απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ ζηηο αζρνιίεο ηνπ θαη αθεηέξνπ απφ ηε 

βαζηθή καζεζηαθή ηθαλφηεηα πνπ αλέπηπμε ζηε λεαληθή ηνπ ειηθία. Άηνκα κε 

κεγάιε κφξθσζε πνπ αζρνινχληαη ζπζηεκαηηθά θαη ελεκεξψλνληαη θαζεκεξηλά γηα  

ηηο εμειίμεηο ζα έρνπλ ζηε κέζε ειηθία κεγαιχηεξε γλσζηηθή λνεκνζχλε απφ φ,ηη ζηα 

θνηηεηηθά ηνπο ρξφληα. Αληίζεηα άηνκα ηα νπνία αζρνινχληαη κε εξγαζίεο πνπ δελ 

απαηηνχλ πξφζζεηε κάζεζε πηζαλφλ λα κελ αλαπηχμνπλ αξθεηά ηε γλσζηηθή ηνπο 

λνεκνζχλε. Απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ζε έλα πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ελειίθσλ 

ην θάζκα ησλ καζεζηαθψλ ηθαλνηήησλ, αθφκα θαη κεηαμχ ησλ αηφκσλ ηεο ίδηαο 

ειηθίαο θαη ηεο ίδηαο αξρηθήο εθπαίδεπζεο, λα είλαη ζεκαληηθά επξχηεξν απφ απηφ 

κηαο αληίζηνηρεο νκάδαο θνηηεηψλ. 

Δπίζεο είλαη πιένλ γλσζηφ φηη κφλν νη γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο ελφο αλζξψπνπ δελ 

απνηεινχλ πξνάγγειν επηηπρίαο ηνπ ζηε δσή, αιιά ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη 

νη ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο (Nelis et al, 2008). Δπίζεο ν Goleman (1995) 

αλαθέξεη φηη ζε πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ ζε απνθνίηνπο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ 

Φάξβαξλη, ππήξμαλ πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο άηνκα κε κηθξφηεξν δείθηε επθπΐαο 

(IQ), αιιά κε απμεκέλεο ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο (EQ), πέηπραλ θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα απφ άηνκα ηα νπνία είραλ πςειφ δείθηε επθπΐαο, αιιά κεησκέλεο 

ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο. 
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Σχκθσλα κε φζα πξναλαθέξζεθαλ ε εθπαίδεπζε κπνξεί λα παξέρεηαη ζηα πιαίζηα 

ελφο εθπαηδεπηηθνχ θνξέα (Παλεπηζηήκην, ΙΔΚ, ΚΔΚ, θιπ) ή ζηα πιαίζηα θνξέσλ 

ρσξίο βαζηθέο εθπαηδεπηηθέο ιεηηνπξγίεο (Δπηρεηξήζεηο, Οξγαληζκνί, Γεκφζην θιπ). 

Μπνξεί επίζεο λα παξέρεηαη εμ απνζηάζεσο θαη κάιηζηα απνθιεηζηηθά κέζσ 

δηαδηθηχνπ (Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηα ΓΣΠ απφ ην ΔΜΠ, ΔΚΠΑ), νπφηε ν 

ξφινο ηνπ θνξέα λα πεξηνξίδεηαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Με βάζε ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα εμεηάζνπκε ηνλ 

φξν “δηα βίνπ κάζεζε”. 

Ο Kogan (2000)  αλαθέξεη φηη ν φξνο “δηα βίνπ κάζεζε”, είλαη πνιχ επξχηεξνο απφ 

ηνλ φξν “εθπαίδεπζε” θαη ππνδειψλεη ηνλ απεξηφξηζην ραξαθηήξα ηεο κάζεζεο πνπ 

θαιχπηεη φιν ην θάζκα ηεο δσήο θαη πεξηιακβάλεη φιεο αλεμαηξέησο ζηηο κνξθέο 

κάζεζεο, ηφζν εθείλεο πνπ παξέρνληαη απφ θάζε είδνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο, φζν 

θαη ηηο κνξθέο άηππεο κάζεζεο. 

Σχκθσλα κε ηνλ Κφθθν Α. (2005) ε “εθπαίδεπζε ελειίθσλ” απνηειεί κηα επξεία 

έλλνηα φπνπ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ φιεο νη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο 

κπνξνχλ λα κεηέρνπλ νη ελήιηθνη, ελψ ε “θαηάξηηζε” είλαη κηα ζρεδηαζκέλε 

καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα πνπ εκπεξηέρεη ζηνηρεία εθπαίδεπζεο, φπσο ε απφθηεζε 

βαζηθψλ ηθαλνηήησλ (γξαθή, νκηιία θ.ιπ), θαζψο θαη ε βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ 

δηαζηάζεσλ ηνπ καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ θαη γη’ απηφ άιισζηε απνηειεί 

ππνθαηεγνξία ηεο πξψηεο. Γηα ηνπο ίδηνπο αθξηβψο ιφγνπο, νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

επηκφξθσζεο θαη ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο απνηεινχλ ππνζχλνιν ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Η επξεία ρξήζε ηνπ φξνπ επνκέλσο δεκηνπξγεί κηα δπλακηθή 

θαη ζεκαηνδνηεί έλα ηδεψδεο, ζχκθσλα κε ην νπνίν θάζε πξφγξακκα ελήιηθεο 

κάζεζεο ζέβεηαη ηελ αλάγθε ησλ αλζξψπσλ λα θαηαλννχλ ηελ πεξηξξένπζα 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηνρεχεη ζην λα ηνπο θαζηζηά ηθαλνχο λα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο 

εμειίμεηο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο.  

Η UNESCO (1976) πηνζεηεί απηφ ηνλ φξν θαζψο δηαπηζηψλεη ηε ζπκβνιή ησλ 

καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ζηε δεκηνπξγηθή έληαμε 

ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαη πνιηηηζκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

«Δθπαίδεπζε ελειίθσλ είλαη θάζε εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία, θάζε πεξηερνκέλνπ, 

επηπέδνπ ή κεζόδνπ, είηε πξόθεηηαη γηα ηππηθή εθπαίδεπζε είηε όρη, είηε γηα 

δηεξγαζία πνπ επεθηείλεηαη ρξνληθά ή αληηθαζηζηά ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε ζηα 
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ζρνιεία, θνιέγηα ή παλεπηζηήκηα, θαζώο γηα καζεηεία, κέζσ ησλ νπνίσλ άηνκα 

πνπ ζεσξνύληαη ελήιηθα από ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία αλήθνπλ αλαπηύζζνπλ 

ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο, εκπινπηίδνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο, βειηηώλνπλ ηα ηερληθά θαη 

επαγγεικαηηθά ηνπο πξνζόληα ή ηα πξνζαλαηνιίδνπλ ζε άιιε θαηεύζπλζε θαη 

επηθέξνπλ αιιαγέο ζηηο ζηάζεηο ή ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο κε ηε δηπιή πξννπηηθή 

ηεο πιήξνπο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζε κηα ελαξκνληζκέλε 

θαη απηνδύλακε θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε».(Unesco, 

1976 ζην Rogers, 1998:55) 

Ωο ηππηθή εθπαίδεπζε ζεσξείηαη θάζε κνξθή εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεηαη απφ θνξείο 

ηνπ δνκεκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ελψ σο άηππε ζεσξείηαη ε εθπαίδεπζε 

πνπ νξγαλψλεηαη απφ θνξείο εθηφο ηνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε 

νπνία κπνξεί λα απεπζχλεηαη είηε ζε ελήιηθνπο είηε ζε αλήιηθνπο. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε “δηα βίνπ κάζεζε” απνηειεί επξχηεξν φξν απφ ηελ 

“εθπαίδεπζε ελειίθσλ” θαη ππνδειψλεη ηνλ απεξηφξηζην ραξαθηήξα ηεο κάζεζεο 

πνπ θαιχπηεη φιν ην θάζκα ηεο δσήο θαη πεξηιακβάλεη φιεο ηηο κνξθέο κάζεζεο, 

ηππηθέο θαη άηππεο. Ο φξνο απηφο ραξαθηεξίδεη ηηο κεηαβηνκεραληθέο θνηλσλίεο θαη 

αληαλαθιά ηελ αλάγθε γηα ζπλερή απφθηεζε γλψζεσλ θαζψο θαη ηνλ εκπινπηηζκφ 

ηνπο. Αθφκε, ε αληηθαηάζηαζε ησλ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ εθπαίδεπζεο απφ ηηο 

πνιιαπιαζηαδφκελεο επέιηθηεο κνξθέο κάζεζεο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ 

πιήζνπο ησλ αηφκσλ πνπ ζπλερίδνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο αηνκηθά 

παξαθνινπζψληαο δηάθνξα πξνγξάκκαηα είηε εμ απνζηάζεσο είηε κεξηθήο ή 

πεξηνδηθήο θνίηεζεο. Τέινο, ε νινέλα κεηνχκελε ρξεκαηνδφηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζεζκψλ, ιφγσ ηνπ δηεζλνχο νμχηαηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο ηάζεο γηα 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ, θαζηζηά αλαγθαία ηελ αηνκηθή κέξηκλα ηνπ 

θαζελφο γηα ηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζή ηνπ. Σπκπεξαζκαηηθά, ζήκεξα ν φξνο «δηα 

βίνπ κάζεζε» θαηά ηνλ Κφθθν (2005) ππνδειψλεη νξηζκέλεο πνιηηηθέο θαη 

ηδενινγηθέο επηινγέο βάζεη ησλ νπνίσλ ηα άηνκα επηιέγνπλ θαη κεξηκλνχλ γηα ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο κάζεζε, θαζψο νη θξαηηθνί εθπαηδεπηηθνί θνξείο πεξηνξίδνπλ ην 

ξφιν ηνπο ζην ζπληνληζκφ θαη ζηε δηακφξθσζε θηλήηξσλ. 

Ο Βεξγίδεο (2000) επηζεκαίλεη φηη ζχκθσλα κε ηελ επίζεκε ζέζε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (1996) ζρεηηθά κε ηνλ φξν “δηα βίνπ κάζεζε” : Η δηα βίνπ κάζεζε είλαη 

πεξηζζφηεξν κηα πξνζέγγηζε πνπ εζηηάδεη ζηηο επθαηξίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο 

ηνπ αηφκνπ, αλαγλσξίδνληαο φηη απηέο νη επθαηξίεο θαη δηαδηθαζίεο ηξνθνδνηνχληαη 
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απφ πνιινχο θνηλσληθνχο ζεζκνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, φρη κφλν ηεο ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ησλ ζπζηεκάησλ θαηάξηηζεο, αιιά θαη ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο 

επηρείξεζεο θαη ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο. 

Σχκθσλα κε απηά πνπ αλαπηχρζεθαλ παξαπάλσ κπνξεί λα απεηθνληζζεί ζπλνπηηθά 

ζε κηα εηθφλα ε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ κνξθψλ εθπαίδεπζεο θαη κάζεζεο. Σηελ 

παξαθάησ εηθφλα κπνξεί λα δηαπηζηψζεη θαλείο φηη ε δηα βίνπ κάζεζε είλαη επξχηεξε 

έλλνηα απφ ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ε νπνία εζηηάδεη ζηηο επθαηξίεο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο κάζεζεο ηνπ αηφκνπ. Η δηα βίνπ κάζεζε πεξηνξίδεη ην ξφιν ηνπ 

θξάηνπο ζην ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ. Αληίζεηα, ε 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζεκαηνδνηεί ην 

νξγαλσκέλν κέξνο ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο πνπ αθνξά ζηνπο ελήιηθεο 

θαη ηαπηφρξνλα ππνδειψλεη ηελ 

αλζξσπηζηηθή θαηεχζπλζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζε απηφ ην 

πιαίζην (Κφθθνο 2005). 

 

 

Δπηπιένλ ζηελ παξαπάλσ εηθφλα παξαηεξνχκε πσο ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

απνηειείηαη απφ δηάθνξεο κνξθέο εθπαίδεπζεο κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο είλαη: ε 

θαηάξηηζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, θαζψο θαη ε 

επηκφξθσζε θαη ε εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε ή αιιηψο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. 

Σχκθσλα κε ηνλ Jarvis (2004), ε  επηκφξθσζε απνηειεί ζπλήζσο πξν-επαγγεικαηηθή 

ή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ή αθαδεκατθή εθπαίδεπζε. Πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, αιιά φρη απαξαίηεηα κεηά ηελ αξρηθή. 

Με ηνλ φξν «εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ή εθπαίδεπζε από απόζηαζε» λνείηαη ε 

εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη κέζσ έληππνπ πιηθνχ ή ειεθηξνληθψλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο ζε αλζξψπνπο πνπ κεηέρνπλ ζε νξγαλσκέλε κάζεζε ζε ηφπν ή/ θαη 

ρξφλν δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν ησλ θαζεγεηψλ ηνπο (Moore, 1990). 

  

 

 

 

Δηθόλα 3.1 Γηαθνξνπνίεζε ησλ κνξθώλ 

εθπαίδεπζεο θαη κάζεζεο. Πεγή Κόθθνο 2005 
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3.1.5  Δνήλικα άηομα 

Σηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα αλαιχζεθαλ θαη πξνζδηνξίζηεθαλ νη έλλνηεο ηεο κάζεζεο 

θαη ηεο εθπαίδεπζεο, ρσξίο, φκσο, λα πξνζδηνξηζηεί ε έλλνηα ησλ ελήιηθσλ αηφκσλ. 

Σήκεξα έλα άηνκν ζεσξείηαη  “ελήιηθαο” φηαλ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18
ν
 έηνο, αιιά  

γηα ηελ εθπαίδεπζε, απηφ έρεη ιίγε ζεκαζία, αθνχ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Jarvis, 

1983, BrookField, 1986, Knowles, 1998, Rogers, 1998, Tight, 2002)  δηαπηζηψλεηαη 

φηη ε ελήιηθε θαηάζηαζε δελ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ην ηππηθφ θξηηήξην ηεο ειηθίαο 

ηεο ελειηθίσζεο, αιιά κε βάζε ηελ θαηάζηαζε ελειηθηφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Ωο 

θαηάζηαζε ελειηθηφηεηαο νξίδεηαη ε θαηάζηαζε ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ην άηνκν 

αλαγλσξίδεη ζηνλ εαπηφ ηνπ ζηνηρεία σξηκφηεηαο θαη απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη ηελ 

ίδηα ζηηγκή ηνπ αλαγλσξίδνληαη ηα ίδηα ζηνηρεία θαη απφ άιινπο αλζξψπνπο. Πξνο 

επίξξσζηλ απηνχ αθνινπζνχλ θάπνηεο αληηπξνζσπεπηηθέο απφςεηο: 

Ο Jarvis (1983) αλαθέξεη φηη ε ελειηθηφηεηα απνθηάηαη φηαλ ην άηνκν 

αληηκεησπίδεηαη απφ ηνπο άιινπο σο θνηλσληθά ψξηκν θαη ηαπηφρξνλα έρεη 

θαηαθηήζεη απηφ ην επίπεδν. 

Ο Knowles (1998), ηζρπξίδεηαη φηη γηλφκαζηε ελήιηθνη απφ θνηλσληθή άπνςε φηαλ 

αξρίδνπκε λα αλαιακβάλνπκε ξφινπο ελειίθσλ, φπσο είλαη νη ξφινη ηνχ πιήξσο 

απαζρνινχκελνπ, ηνπ ζπδχγνπ, ηνπ γνλέα, ηνπ πνιίηε πνπ ςεθίδεη θ.ά. Γηλφκαζηε 

ελήιηθνη απφ ςπρνινγηθή άπνςε φηαλ θηάλνπκε ζηελ απηναληίιεςε φηη εκείο 

είκαζηε νη ππεχζπλνη γηα ηε δσή καο, φηη είκαζηε απηνπξνζδηνξηδφκελνη. 

 

Τέινο ν  Tight (2002) αλαθέξεη φηη ε  έλλνηα ενήλικος δελ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε 

κε ηελ ειηθία, αιιά ζρεηίδεηαη κε φζα γεληθά ζπκβαίλνπλ φηαλ κεγαιψλνπκε. 

Γειαδή, απνθηνχκε θπζηθή σξηκφηεηα, γηλφκαζηε ηθαλνί λα δηαρεηξηδφκαζηε ηνλ 

εαπηφ καο, απνκαθξπλφκαζηε απφ ηνπο γνλείο καο, απνθηνχκε παηδηά θαη έρνπκε 

πνιχ κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα λα θάλνπκε ηηο δηθέο καο επηινγέο. Απηά επεξεάδνπλ 

φρη κφλν ην πψο αληηιακβαλφκαζηε ηνλ εαπηφ καο αιιά θαη ην πψο καο 

αληηιακβάλνληαη θαη νη άιινη. Με άιια ιφγηα, ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ λα είλαη θαλείο 

ελήιηθνο θαη ηνπ λα κελ είλαη έγθεηηαη θπξίσο ζην θχξνο θαη ζηελ απηνεηθφλα. Η 

ελειηθηφηεηα, επνκέλσο, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλαο ηξφπνο χπαξμεο πνπ πξνζδίδεη 

θχξνο θαη δηθαηψκαηα ζηα άηνκα, ελψ ηαπηφρξνλα ηα επηθνξηίδεη κε θαζήθνληα θαη 

επζχλεο.  



Κεθάιαην 3                                                       Βαζηθέο Αξρέο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

 

 69 

 

O Rogers (1998) θάλνληαο κηα ιεπηνκεξέζηεξε αλάιπζε γηα ηελ ελειηθηφηεηα, 

αλαθέξεη φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη ε σξηκφηεηα, ε επζπθξηζία ηνπ αηφκνπ 

πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο θαζψο θαη ε δηάζεζε γηα απηνπξνζδηνξηζκφ. 

Βέβαηα ζπλερίδνληαο ππνζηεξίδεη φηη δελ έρνπλ φινη νη ελήιηθεο απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά, αθνχ ππάξρνπλ αξθεηνί ελήιηθεο πνπ ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ παηδηά, 

ππεξεθηηκψληαο ή ππνηηκψληαο ηνλ εαπηφ ηνπο θαη απνπνηνχκελνη ηηο επζχλεο ηνπο. 

Απφ φζα αλαπηχρζεθαλ παξαπάλσ εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη νη ελήιηθεο 

ζπνπδαζηέο έρνπλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία πξέπεη λα αλαιπζνχλ θαη λα 

θαηαλνεζνχλ πξηλ απφ ην ζρεδηαζκφ ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

Πξάγκαηη φπσο επηζεκαίλεη ν Κφθθνο (2005), αλ νη ππεχζπλνη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα ελήιηθεο (ζρεδηαζηέο, εθπαηδεπηέο) επηδεηνχλ θαη θαηαλννχλ ζε 

βάζνο ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπο αληηκεησπίδνπλ φπσο πξάγκαηη είλαη, ηφηε ηα πξνγξάκκαηα 

απηά έρνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα θεξδίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, κε απνηέιεζκα φρη κφλν ηελ αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπο αιιά θαη ηελ εκπινθή ηνπο ζε κηα δηεξγαζία ελεξγεηηθήο 

ζπκκεηνρήο ζηελ πνξεία ηεο κάζεζεο, ε νπνία εληζρχεη ηελ ηάζε ηνπο πξνο ηελ 

σξηκφηεηα. 

Τελ παξαπάλσ ινγηθή αθνινχζεζε θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ εμ απνζηάζεσο 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηα ΓΣΠ, αθνχ πξψηα κειεηήζεθαλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελειίθσλ ζπνπδαζηψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, φπσο 

ζα αλαπηπρζεί ζην δεχηεξν κέξνο ηεο δηαηξηβήο απηήο. 

 

3.2 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΔΝΗΛΙΚΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΟΜΔΝΩΝ 

  

Πξνεγνπκέλσο δηαπηζηψζακε φηη ζηηο δηάθνξεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο, θνηλέο ζέζεηο αιιά θαη 

αλεμεξεχλεηα ζεκεία. Όπσο ππνζηεξίδεη θαη ν Κφθθνο (2005), ε ζπδήηεζε γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ είλαη αθφκα αλνηθηή, δελ ππάξρνπλ αδηακθηζβήηεηα θαη 

θαζνιηθψο απνδεθηά ζπκπεξάζκαηα.  

Πνιιά βηβιία ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ φπσο Houle (1980), Brookfield 

(1986), Rogers (1998), Knowles (1998), Courau (2005) εμεηάδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο αλήιηθνπο εθπαηδεπνκέλνπο. 
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Καηά ην ζρεδηαζκφ ελφο πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, είλαη ζθφπηκν λα 

ιεθζεί ππφςε φηη ζε κηα νκάδα ελειίθσλ εμαηηίαο ηεο γήξαλζεο: 

 ζπληεινχληαη θπζηθέο κεηαβνιέο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζε θάζε κέινο ηεο  

καζεζηαθήο νκάδαο. Σεκαληηθφ παξάγνληα εδψ δελ απνηειεί κφλν ε 

γλσζηηθή λνεκνζχλε ησλ αηφκσλ, αιιά θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

ηνπο, ηελ νπνία ζα εμεηάζνπκε ζην επφκελν θεθάιαην 

 δηαλχνληαη πεξίνδνη θξίζεσλ, άιινηε κε επθνιία θαη άιινηε κε δπζθνιία θαη 

 φινη αλεμαηξέησο ρξεηάδνληαη λέα κάζεζε θαη κπνξεί λα ππάξμνπλ δπζθνιίεο 

πξνζαξκνγήο.  

Η κηθηή ινηπφλ νκάδα ελειίθσλ πνπ νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηέο αληηκεησπίδνπλ, 

δελ δηαζέηεη κφλν κεγάιν θάζκα ηθαλνηήησλ, αιιά απνηειείηαη ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο απφ άηνκα δηαθνξεηηθήο ειηθίαο θαη δηαθνξεηηθψλ ζηαδίσλ εμέιημεο θαη ζε 

θάζε πεξίπησζε ν θαζέλαο κπνξεί λα αληηδξά κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν. Κάζε ελήιηθαο 

δειαδή ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί σο μερσξηζηή πεξίπησζε. 

Παξά ην κεγάιν θάζκα ησλ δηαθνξψλ πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

εθπαηδεπφκελεο νκάδαο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ θνηλψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ηα νπνία θαηά ηνλ Rogers (1998:92) είλαη ηα 

παξαθάησ: 

 Οη ζπκκεηέρνληεο είλαη εμ νξηζκνχ ελήιηθεο: νη ζπκκεηέρνληεο είλαη 

ψξηκνη άλζξσπνη θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη είλαη 

αλαγθαίν λα ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε ηεο απηνεθπιήξσζεο θαη ηεο 

απηνλνκίαο. Δίλαη αλακθηζβήηεην φηη νη ελήιηθεο έξρνληαη ζηα 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο κε ηε ζέιεζή ηνπο θαη δελ εμαξηψληαη κε ηνλ 

ίδην ηξφπν πνπ εμαξηψληαη ηα παηδηά. Η καζεζηαθή δηεξγαζία γηα ηνπο 

ελήιηθνπο ζα πξέπεη λα ζπκβαδίδεη κε ηε δηεξγαζία σξίκαλζήο ηνπο. Γηα 

παξάδεηγκα αλ αληηκεησπηζζνχλ ζαλ παηδηά, απηφ ζα απνηειέζεη κεγάιν 

εκπφδην ζηε κάζεζε (Race, 1998). Απφ ηελ άιιε πιεπξά πάιη ππάξρνπλ 

νξηζκέλνη ελήιηθεο, εηδηθά απηνί πνπ έρνπλ κείλεη εθηφο εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο γηα αξθεηά ρξφληα, νη νπνίνη πεξηκέλνπλ ηα πάληα έηνηκα 

φπσο ηα παηδηά. Όκσο είλαη καζεκαηηθψο βέβαην φηη αθφκε θαη ε πην 

πεηζαξρεκέλε νκάδα ελειίθσλ, ζα επαλαζηαηήζεη ηελ θαηάιιειε ζηηγκή 

ελαληίνλ ησλ εθπαηδεπηψλ ηεο εάλ ζηγεί ππέξκεηξα ε θξίζε θαη ε 

σξηκφηεηά ηεο (Rogers, 1998). 
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 Βξίζθνληαη ζε εμειηζζφκελε δηεξγαζία αλάπηπμεο: είλαη γεγνλφο φηη νη 

ελήιηθνη εθπαηδεπφκελνη είλαη άλζξσπνη πνπ εμειίζζνληαη, αθνχ 

βξίζθνληαη ζηελ πεξίνδν κεηαμχ ηεο λεφηεηαο θαη ηεο παξαθκήο ηνπ 

γήξαηνο.  Γηα φινπο ηνπο ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνπο ε αλάπηπμε θαη ε 

ζπλερήο αιιαγή ζπκβαίλνπλ ζε πνιιέο φςεηο ηεο δσήο ηνπο, φπσο ε 

θπζηθή θαηάζηαζε, ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, νη θνηλσληθέο ζρέζεηο, 

ν πνιηηηζκηθφο ηνπο θφζκνο. Ο εθπαηδεπηήο ινηπφλ ησλ ελειίθσλ ζα 

πξέπεη λα ιάβεη ζνβαξά ππφςε ηνπ φηη ηα άηνκα πνπ ζα βνεζήζεη λα 

θαηαθηήζνπλ ηε γλψζε δελ είλαη παζεηηθά άηνκα, αιιά ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηεξγαζία. Δπηπιένλ βξίζθνληαη ζην κέζν ηεο 

δηεξγαζίαο απηήο θαη φρη ζηελ αξρή. Δπηζπκνχλ λα έρνπλ κηα δηαθνξεηηθή 

ζρέζε κε ηνλ εθπαηδεπηή ηνπο. Τνλ αληηκεησπίδνπλ σο πεπεηξακέλν 

εκπεηξνγλψκνλα ή ζπλάδειθν παξά σο αδηαθηινλίθεηε απζεληία (Rogers, 

2003). Έλαο εθπαηδεπηήο ζε έλα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη 

κάιηζηα εμ απνζηάζεσο δελ είλαη εθηθηφ λα γλσξίζεη ηφζν ζηελά φινπο 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ψζηε λα εθηηκήζεη κε αθξίβεηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

θαζελφο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έθηαζε ζε απηή. Η επαηζζεζία ηνπ 

εθπαηδεπηή, ην γεγνλφο φηη ε εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία ζπλερίδεηαη θαη φηη 

ην έξγν πνπ πξνζθέξεη είλαη κέξνο κηαο αδηάθνπεο εθπαηδεπηηθήο 

δηεξγαζίαο είλαη ζηνηρεία πνπ ζπληείλνπλ ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

δηάθνξεο απαηηήζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Δηδηθά ζε πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ πνπ δηεμάγεηαη εμ απνζηάζεσο, ν εθπαηδεπηήο ζα 

πξέπεη λα αθηεξψζεη αξθεηφ ρξφλν πξηλ απφ ηελ έλαξμε αιιά θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, κειεηψληαο ηφζν ηα βηνγξαθηθά 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, φζν θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο σο κέιε ηεο 

καζεζηαθήο νκάδαο.  

 Φέξλνπλ καδί ηνπο έλα ζχλνιν εκπεηξηψλ θαη αμηψλ: θαζέλαο απφ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο θαηέρεη έλα ζχλνιν εκπεηξηψλ θαη γλψζεσλ ζρεηηθφ σο 

έλα βαζκφ κε ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ παξαθνινπζεί. Οη λένη 

εθπαηδεπφκελνη έρνπλ αμίεο, πξνθαηαιήςεηο θαη ζηάζεηο δσήο ζηηο νπνίεο 

έρνπλ επελδχζεη ζπλαηζζεκαηηθά. Μεξηθνί κάιηζηα απφ απηνχο έρνπλ 

απηνπεπνίζεζε θαη εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη θαηαζέηνπλ κε 

επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν ηηο απφςεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζηελ νκάδα θαη 
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ζηνλ εθπαηδεπηή. Ο εθπαηδεπηήο ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ρξεηάδεηαη λα 

δείμεη ελζπλαίζζεζε θαη θαηαλφεζε θαη λα πξνζπαζήζεη λα ην 

εθκεηαιιεπζεί ζε φθεινο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο φιεο ηεο νκάδαο. 

Υπάξρνπλ επίζεο πεξηπηψζεηο φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο δελ δηαζέηνπλ 

απηνπεπνίζεζε, δελ πηζηεχνπλ φηη έρνπλ γλψζε ή εκπεηξία θαη επηκέλνπλ 

φηη δελ μέξνπλ ηίπνηε απφ ην ζέκα. Τφηε ζα πξέπεη ν εθπαηδεπηήο ηνπο λα 

αθηεξψζεη πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην λα βνεζήζεη απηά ηα άηνκα λα 

απνθηήζνπλ εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα ηα πείζεη φηη κπνξνχλ 

λα ηα θαηαθέξνπλ. Σε απηφ θαίλεηαη λα ζπκθσλεί θαη ν Race (1998), ν 

νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ν αλζξψπηλνο 

παξάγνληαο κπνξεί θαιχηεξα απφ νπνηνδήπνηε κέζν λα αλαζεξκάλεη ηνλ 

ελζνπζηαζκφ θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ ζπνπδαζηψλ. 

Όηαλ αξρίζεη ε καζεζηαθή δηεξγαζία νη ζπκκεηέρνληεο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα ζπλερίζνπλ ηε δηεξεχλεζε κφλνη ηνπο θαη λα αλαθαιχςνπλ λένπο 

ηξφπνπο πξνθεηκέλνπ λα ζπλδέζνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο κε 

ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο θαη γλψζεηο. Τν δπζθνιφηεξν βήκα γηα ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο είλαη ε έλαξμε ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο, αιιά ην βήκα 

απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ εμαζθάιηζε ζηέξεαο κάζεζεο θαη ηελ 

επηηπρή ηειηθή ηεο έθβαζε (Rogers 1998). 

 Έξρνληαη ζηελ εθπαίδεπζε κε δεδνκέλεο πξνζέζεηο: φζνη ελήιηθεο  

παξαθνινπζνχλ έλα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο έρνπλ δεδνκέλεο πξνζέζεηο 

θαη κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο. Δθείλνπο πνπ έξρνληαη 

γηα λα απνθηήζνπλ ζπγθεθξηκέλε κάζεζε θαη εθείλνπο πνπ έξρνληαη γηα 

θνηλσληθνχο ιφγνπο ή απφ θάπνηα γεληθή απξνζδηφξηζηε αίζζεζε αλάγθεο 

(Rogers, 1998). 

Καηά ηνλ Κφθθν (2005) φηαλ νη ελήιηθεο απνθαζίδνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζε έλα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ην θάλνπλ ζπλήζσο γηα ζπγθεθξηκέλνπο 

ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη ζπλήζσο κε ηε θάζε ηεο δσήο πνπ δηαλχνπλ θαη 

ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηνπο. 

Γηα φζνπο έξρνληαη ζηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο απφ επηζπκία ή αλάγθε 

ε θαηάζηαζε είλαη νξηζκέλεο θνξέο ζπγθερπκέλε. Κακηά θνξά ν 

ζπκκεηέρσλ δηαθαηέρεηαη απφ αφξηζηε αίζζεζε αλεζπρίαο θαη 

δπζαξέζθεηαο. Πνιιέο θνξέο ν ιφγνο πνπ ζπκκεηέρεη δελ ζπλδέεηαη κε ηε 

κάζεζε αιιά κε ηηο θνηλσληθέο επαθέο ή ηελ απνθπγή νηθνγελεηαθψλ 
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ππνρξεψζεσλ ή κε ηελ ηθαλνπνίεζε ελφο ηξίηνπ πξνζψπνπ. Απηφ είλαη ην 

έλα άθξν. Σην άιιν άθξν βξίζθνληαη εθείλνη πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ 

επηζπκία λα αληηκεησπίζνπλ θάηη ζπγθεθξηκέλν πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα 

αληεπεμέιζνπλ ζηνλ θνηλσληθφ ή επαγγεικαηηθφ ηνκέα. Μεηαμχ απηψλ 

είλαη θαη ηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ γηα λα απνθηήζνπλ έλα ραξηί ή 

θάπνην πξνζφλ θαη φρη γηα λα κάζνπλ θάηη θαηλνχξγην. Αθφκε θαη ζε απηά 

ηα άηνκα ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο δηαθέξνπλ. Γηα παξάδεηγκα θάπνηνο 

ζέιεη λα πάξεη πξναγσγή ζηελ εξγαζία ηνπ ή λα εμαζθαιίζεη θάπνηα 

επαγγεικαηηθή ζέζε. Άιινο πάιη ληψζεη ηελ αλάγθε λα πεηχρεη έλα ζηφρν 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ή αλαδεηά ελζάξξπλζε θαη επηβεβαίσζε φηη κπνξεί λα 

πεηχρεη έλα ζηφρν. 

Τέινο δελ ιείπνπλ θαη ηα άηνκα ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζε έλα πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο ιφγσ κηαο απξνζδηφξηζηεο αλάγθεο ή ελφο ελζνπζηαζκνχ θαη 

γηα ην ιφγν απηφ ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά δελ μεθηλνχλ θαζφινπ ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία (Αλδξνπιαθάθεο, Κνπηζφπνπινο, 2009). 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη ε δηακφξθσζε κηαο ζαθέζηεξεο 

αληίιεςεο απφ ηνλ θαζεγεηή γηα ηε ζρέζε ηεο δηδαθηέαο χιεο κε ηα 

άκεζα ελδηαθέξνληα ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα 

ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ καζεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο κε ζηφρν ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηέηνησλ αλαγθψλ. 

 Έξρνληαη κε πξνζδνθίεο φζνλ αθνξά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία: νη 

ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη έρνπλ δηάθνξεο πξνζδνθίεο ζρεηηθά κε ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία νη νπνίεο εδξάδνληαη θπξίσο ζηα καζεηηθά ηνπο 

ρξφληα. Έηζη ε αληίιεςε ηνπ ηη είλαη εθπαίδεπζε θαη ζε ηη απνβιέπεη 

δηαθέξεη απφ ελήιηθα ζε ελήιηθα. Μεξηθνί απφ απηνχο λνκίδνπλ φηη ζα 

δηδαρζνχλ ηα πάληα απφ θάπνην εθπαηδεπηή πνπ ηα μέξεη φια, φπσο 

αθξηβψο ζηε ζρνιηθή πεξίνδν ηεο δσήο ηνπο. Άιινη πάιη πην ηνικεξνί 

επηζπκνχλ λα αζρνιεζνχλ θαηεπζείαλ κε ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο. 

Φαίξνληαη επεηδή ε αίζνπζα ζπλάληεζεο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ΔμΑΔ ε 

εηθνληθή αίζνπζα δελ κνηάδεη θαζφινπ κε ηελ ηάμε ηνπ ζρνιείνπ (Race, 

1998). 

Έηζη ινηπφλ ζε έλα αξρηθφ ζηάδην ηνπ καζεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ν 

θαζεγεηήο ρξεηάδεηαη λα δηεξεπλήζεη ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ηνπ 
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ζρεηηθά κε ηε ζρνιηθή ηνπο εκπεηξία, κε ηε κάζεζε θαη κε ηηο πξνζδνθίεο 

ηνπο απφ ηελ εθπαίδεπζε. 

Τν ρεηξφηεξν πνπ κπνξεί λα θάλεη ν θαζεγεηήο είλαη λα κε ιάβεη ππφςε 

ηνπ ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη λα εθαξκφζεη ην 

πξφγξακκα κε ηνλ ίδην ηξφπν ζε φινπο. Ο θαζεγεηήο ζα πξέπεη αθελφο 

κελ λα παξακέλεη πηζηφο ζηελ χιε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη αθεηέξνπ λα 

θάλεη ζπλερψο επηινγέο κεηαμχ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, εμηζνξξνπψληαο 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο αλάγθεο ησλ δηαθφξσλ ππννκάδσλ.  

Γηα παξάδεηγκα ζα πξέπεη απφ ηε κηα λα ελζαξξχλεη φζνπο έρνπλ ρακειέο 

επηδφζεηο θαη ρακειή απηνεθηίκεζε θαη απφ ηελ άιιε λα ηθαλνπνηεί ηνπο 

απηνδχλακνπο, παξέρνληάο ηνπο λέεο πξνθιήζεηο θαη επθαηξίεο κάζεζεο 

θαη ηαπηφρξνλα επηβξαβεχνληάο ηνπο γηα ηελ επίδνζή ηνπο (Rogers 1998). 

 Έρνπλ αληαγσληζηηθά ελδηαθέξνληα: νη πεξηζζφηεξνη ελήιηθεο είλαη 

εθπαηδεπφκελνη κεξηθήο παξαθνινχζεζεο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε 

εθπαίδεπζε δελ απνηειεί γη’ απηνχο πξψηε πξνηεξαηφηεηα. 

Πξνηεξαηφηεηα γη’ απηνχο έρεη ε εξγαζία ηνπο ή ε έιιεηςε εξγαζίαο, ε 

νηθνγέλεηά ηνπο ή ε θνηλσληθή ηνπο δσή (Knowles, 1998). Όινη ηνπο 

πξνέξρνληαη απφ έλα ζχλζεην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ φπσο ζρέζεηο κε 

γνλείο, ζπλαδέιθνπο θαη θίινπο θαη επηπιένλ είλαη εθπαηδεπφκελνη. Γηα λα 

είλαη απνηειεζκαηηθή ε εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ απηψλ ζα πξέπεη λα 

ιεθζεί κέξηκλα ψζηε λα κελ απνθνπνχλ απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο. Γελ 

είλαη ηπραίν φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο ε πξνζνρή 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ δηαζπάηαη απφ πην επείγνληα πξνβιήκαηα, φπσο 

ζέκαηα πγείαο ζηελ νηθνγέλεηα, εξγαζίεο πνπ παξέιεηςαλ λα θάλνπλ ή 

ηέινο εξγαζηαθφο θφξηνο (Αλδξνπιαθάθεο, Κνπηζφπνπινο, 2009). 

 Έρνπλ δηακνξθσκέλν ηξφπν θαη δηθφ ηνπο κνληέιν κάζεζεο: νη ελήιηθνη 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο έρνπλ ήδε δηακνξθψζεη 

ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα αληαπνθξηζνχλ. Ο Κφθθνο (2005) 

ππνζηεξίδεη γηα ηνπο ελήιηθεο ζπνπδαζηέο φηη: 

 θαζέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο έρεη δηακνξθψζεη ηνλ ηξφπν 

κάζεζήο ηνπ  

 νη καζεζηαθνί ηξφπνη πνπ απαληψληαη ζηηο δηάθνξεο νκάδεο 

ελειίθσλ είλαη πάξα πνιινί. 
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Κάζε ελήιηθαο εθπαηδεπφκελνο έρεη αλαπηχμεη δηθέο ηνπ ζηξαηεγηθέο 

κάζεζεο πνπ ηνλ βνεζνχλ λα καζαίλεη επθνιφηεξα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξα. Οη καζεζηαθέο αιιαγέο απαηηνχλ ζπζίεο θαη ε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία είλαη αξθεηά επίπνλε. Απαηηεί επέλδπζε ρξφλνπ 

θαη ζπλαηζζεκάησλ θαη γη’ απηφ δχζθνια επαλαιακβάλεηαη. Σπλεπψο 

ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ πξνζπαζνχλ λα 

αλαθαιχςνπλ ηξφπνπο γηα λα κεηξηάζνπλ ηνλ θφπν αιιά θαη ην ρξφλν 

εθκάζεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο πιηθνχ. 

Δπίζεο ν ξπζκφο κάζεζεο θάζε ελήιηθα εθπαηδεπφκελνπ δηαθέξεη. 

Γεληθά ηηο γλσζηηθέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο νη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ 

εξγαζηαθή εκπεηξία ηείλνπλ λα ηηο καζαίλνπλ γξήγνξα, πνιχ πην 

γξήγνξα απφ ηνπο λένπο, ππφ ηνλ φξν βέβαηα φηη ην λέν πιηθφ δελ 

αληηπαξαηίζεηαη κε ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ ήδε απνθηήζεη (Rogers 

1998).  

Τα πξάγκαηα βέβαηα δπζθνιεχνπλ ζηελ πεξίπησζε ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ ζηα ΓΣΠ ιφγσ ηνπ κεγάινπ εχξνπο ησλ εθαξκνγψλ ηνπο 

ζηηο θπζηθέο, θνηλσληθέο, θ.ά., επηζηήκεο. Όπσο είλαη ήδε γλσζηφ ηα 

ΓΣΠ εθαξκφδνληαη απφ ηε Γεσγξαθία θαη ηηο Γεσεπηζηήκεο, κέρξη ηελ 

Ιαηξηθή θαη ηελ Αξραηνινγία. Έηζη νη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο βαζηθέο ζπνπδέο θαη νξηζκέλνη απφ απηνχο, εηδηθφηεξα 

ησλ ζεσξεηηθψλ επηζηεκψλ, αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο κε βαζηθέο 

έλλνηεο θαη αξρέο ησλ ΓΣΠ φπσο είλαη νη έλλνηεο ηεο θιίκαθαο, ηα 

πξνβνιηθά ζπζηήκαηα, ε γεσαλαθνξά θ.ιπ, ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ 

έρνπλ ηειεηψζεη Σρνιέο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ. 

Υπάξρεη δειαδή έλα κεγάιν εχξνο ηξφπσλ κάζεζεο κέζα ζε κηα 

νκάδα ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ. Έηζη ν θαζεγεηήο πνπ ζα ηνπο 

εθπαηδεχζεη ρξεηάδεηαη λα βξεη θαηάιιειεο κεζφδνπο θαη λα κελ 

επηβάιεη ηε δηθή ηνπ κέζνδν. 

Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ φηη νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ έρνπλ λ’ 

αληηκεησπίζνπλ απφ ηελ αξρή έλα δχζθνιν έξγν, αθνχ νη 

ζπκκεηέρνληεο ζπληζηνχλ έλα επξχ θάζκα αλζξψπσλ, θαζέλαο απφ 

ηνπο νπνίνπο δηαζέηεη ηα δηθά ηνπ κεηνλεθηήκαηα θαη πιενλεθηήκαηα 

θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 
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Σχκθσλα κε ηνλ Rogers (1998) νη ελήιηθεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα 

καζεζηαθή νκάδα έρνπλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 Μεξηθνί είλαη πεξηζζφηεξν ελήιηθεο απφ ηνπο άιινπο. 

Οξηζκέλνη αλαδεηνχλ αθφκα ηελ εμάξηεζε ζηελ εθπαίδεπζε 

θαη άιινη ηελ απηνλνκία 

 Όινη αλαπηχζζνληαη θαη εμειίζζνληαη αιιά πξνο δηαθνξεηηθέο 

θαηεπζχλζεηο θαη κε δηαθνξεηηθφ ξπζκφ 

 Μεξηθνί δηαζέηνπλ εκπεηξία θαη γλψζε, άιινη ιηγφηεξε 

 Γηαζέηνπλ δηάθνξνπο βαζκνχο πξνζπκίαο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ηηο πεγέο, γηα λα βνεζεζεί ε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

 Έρνπλ κεγάιε δηαζπνξά πξνζέζεσλ θαη αλαγθψλ, άιινη 

ζπγθεθξηκέλεο θαη άιινη πην γεληθέο θαη ηέινο άιινη άγλσζηεο 

αθφκε θαη ζηνπο ίδηνπο 

 Όινη έρνπλ αληαγσληζηηθά ελδηαθέξνληα κεγαιχηεξεο 

ζεκαζίαο απφ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο 

 Έρνπλ απνθηήζεη δηθνχο ηνπο ηξφπνπο κάζεζεο γεγνλφο πνπ 

δηαθνξνπνηεί ζεκαληηθά ηνλ έλα απφ ηνλ άιιν. 

 

3.3  ΔΜΠΟΓΙΑ ΣΗ ΜΑΘΗΗ 

 

Όπσο αλαθέξεη ν Κφθθνο (2005) ε πνξεία ησλ ελειίθσλ πξνο ηε κάζεζε ζπλαληά 

πιήζνο εκπνδίσλ, ηα νπνία πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ θαηάιιεια γηαηί δηαθνξεηηθά 

δηαθπβεχεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηεξγαζίαο. 

Καηαηάζζεη δε ηα εκπφδηα απηά ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

 Δκπφδηα πνπ νθείινληαη ζηελ θαθή νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Η έιιεηςε ζαθψλ ζηφρσλ, ζπληνληζκνχ θαη ππνδνκήο, θιπ 

είλαη επλφεην φηη ζα πξνθαιέζεη αηζζήκαηα απνγνήηεπζεο ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, ζα εγθισβίζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ζα ηνπο νδεγήζεη ζε 

ζηάζε άξλεζεο ή αδηαθνξίαο. 

 Δκπφδηα πνπ απνξξένπλ απφ ηηο θνηλσληθέο ππνρξεψζεηο θαη ηα θαζήθνληα 

ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ, ηα νπνία ζπρλά ηνπο απνζπνχλ ηελ πξνζνρή ή 

ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. 

 Τα εζσηεξηθά εκπφδηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ αηφκσλ. 
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Υπάξρνπλ αξθεηνί ιφγνη πνπ πξνθαινχλ ηελ εκθάληζε εκπνδίσλ ζηε κάζεζε θαη 

απηνί ζρεηίδνληαη ζπλήζσο κε παξάγνληεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Καιχπηνπλ έλα κεγάιν θάζκα κε ην έλα άθξν ηνπ λα είλαη νη “ζπλαηζζεκαηηθέο 

κεηαβιεηέο” θαη ην άιιν άθξν νη “ελλνηνινγηθέο δπζθνιίεο” (Rogers, 1998:274-276) 

Απφ ηε κηα πιεπξά δειαδή ππάξρνπλ νη εθπαηδεπφκελνη πνπ ιέλε “Γελ ζέισ λα 

κάζσ” θαη απφ ηελ άιιε απηνί πνπ πξνζπαζνχλ κε άγρνο λα θαηαλνήζνπλ κηα έλλνηα 

ή λα ηελ ζπλδέζνπλ κε θάπνηα άιιε θαη δελ ηα θαηαθέξλνπλ. 

Έρνπκε δειαδή απφ ηε κηα κεξηά θαζαξά ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο πνπ 

δπζθνιεχνπλ ηνλ εθπαηδεπφκελν θαη απφ ηελ άιιε κεξηά ηε δπζθνιία αθνκνίσζεο 

ηεο λέαο γλψζεο. 

Υπάξρνπλ θαη άιινη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο θάπνηνο εθπαηδεπφκελνο δελ καζαίλεη, 

φπσο: 

 Φπζηθέο αιιαγέο πνπ πξνθαινχλ εκπφδηα ζηελ εθκάζεζε λέσλ δεμηνηήησλ 

θαη αιιαγψλ, δειαδή παξάγνληεο φπσο θνχξαζε, αζζέλεηα, αλεξγία, 

νηθνγελεηαθέο αλάγθεο, επαγγεικαηηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία επηβαξχλνπλ 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 

 Καθέο ζρέζεηο κεηαμχ θαζεγεηή θαη καζεηή ή κεηαμχ ησλ καζεηψλ ή ηέινο 

έιιεηςε ελζπλαίζζεζεο εθ κέξνπο ηνπ θαζεγεηή, ψζηε λα επηθνηλσλήζεη 

ζσζηά κε ηνπο καζεηέο ηνπ 

 Σπλαηζζεκαηηθέο εθδειψζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Οη ζπλαηζζεκαηηθέο απηέο 

θαηαζηάζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ είλαη: 

o Τν άγρνο 

Ιδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά ζηνπο ελήιηθνπο εθπαηδεπφκελνπο ην άγρνο 

πξνθαιείηαη απφ ηελ επαλαθησκέλε ηδηφηεηα ηνπ “καζεηή”. (Noye, 

Pivetau, 1998). 

Απνηειεί ην ζπλεζέζηεξν ραξαθηεξηζηηθφ πνιιψλ ελειίθσλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, ην νπνίν νη θαζεγεηέο ζπλαληνχλ ζπρλά θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Φαίλεηαη φηη απνηειείηαη απφ 

δχν θχξηα ζηνηρεία: ην θφβν γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ καζήκαηνο θαη ηελ 

αλεζπρία ηνπ εθπαηδεπφκελνπ φηη δελ ζα αληαπνθξηζεί ιφγσ ρακειήο 

απηνεθηίκεζεο. 
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Τν άγρνο κπνξεί λα νθείιεηαη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

γήξαλζεο, ζηε κεησκέλε ηθαλφηεηα κλήκεο θαη ζηελ αδπλακία 

ζπγθέληξσζεο. Μπνξεί αθφκε λα νθείιεηαη ζηελ αξλεηηθή 

απηνεθηίκεζε, ζηελ πνιχ κεγάιε αίζζεζε αλάγθεο θαη ζην θφβν ηεο 

απνηπρίαο ελψπηνλ ηεο καζεζηαθήο νκάδαο, αθνχ ζα ζεσξεζεί σο 

ιηγφηεξν κνξθσκέλνο. 

Πψο φκσο ζα αληηκεησπηζζεί ην άγρνο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ; 

Υπάξρνπλ κεξηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ φπσο: 

ε δεκηνπξγία ελφο επράξηζηνπ θιίκαηνο κέζα ζηε καζεζηαθή νκάδα 

θαη κηα αηκφζθαηξα ηέηνηα ψζηε λα είλαη απνδεθηφ ην γεγνλφο φηη 

θάπνηνο ηνικά παξά ηνλ θίλδπλν λα θαλεί γεινίνο. Θα πξέπεη δειαδή 

κε ρηνχκνξ θαη ελζάξξπλζε ν θαζεγεηήο λα σζεί ηνπο καζεηέο ηνπ λα 

πεηξακαηίδνληαη κε λέεο ηερληθέο θάλνληαο ηαπηφρξνλα ζχγθξηζε 

παιηψλ θαη λέσλ ηερληθψλ. Καη φια απηά ρσξίο θξηηηθέο, αξλεηηθέο 

αμηνινγήζεηο θαη ελδείμεηο απφξξηςεο. 

Με ιίγα ιφγηα ν θαζεγεηήο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα εληζρχεη ηελ 

απηνπεπνίζεζε ησλ καζεηψλ ηνπ θαη λα ηνπο πεξλά ην κήλπκα φηη 

κπνξνχλ λα ηα θαηαθέξνπλ. Ο καζεηήο πνπ βιέπεη ηνλ θαζεγεηή ηνπ 

λα έρεη απηνπεπνίζεζε θαη λα πξνζπαζεί λα ηνλ ελζαξξχλεη λα έρεη 

θαη ν ίδηνο απηνπεπνίζεζε, αηζζάλεηαη εκπηζηνζχλε πξνο ην πξφζσπν 

ηνπ θαζεγεηή θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ απνδέρεηαη ηελ εθηίκεζή 

ηνπ γηα ηηο δηθέο ηνπ καζεζηαθέο ηθαλφηεηεο. 

o Φφβνο γηα ηελ απνηπρία 

Δίλαη έλαο θξαγκφο ηνπ ελήιηθα καζεηή πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ 

ην θφβν ηεο απνηπρίαο απέλαληη ζηνλ θαζεγεηή ή ζηε καζεζηαθή 

νκάδα ή απέλαληη ζηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. Ο καζεηήο απηφο 

απνθεχγεη λα ξηςνθηλδπλεχεη θαη ζπρλά ππνηηκά ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα ζηηγκή ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ ελέξγεηα γηα 

λα ζπγθξαηεί ηελ απζφξκεηε αληίδξαζή ηνπ. 

o Απξνζπκία απνδνρήο ησλ κεζφδσλ κάζεζεο 

Κπξίσο πξνέξρεηαη απφ ηελ απξνζπκία ησλ καζεηψλ λα δερζνχλ ηηο 

κεζφδνπο ελφο θαζεγεηή ν νπνίνο είλαη πνιχ ζνβαξφο, πξνζεγγίδεη 

πνιχ αθαδεκατθά ηα δηάθνξα ζέκαηα θαη θνβάηαη κήπσο θαλεί 

αλφεηνο. 
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o Φακειή απηνεθηίκεζε 

Σπρλά πξνέξρεηαη απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα ελφο ελήιηθα καζεηή θαη 

δηαθξίλεη ζπλήζσο ην άηνκν πνπ έρεη ρακειή απηνεθηίκεζε. “Ξέξσ 

φηη απηφ είλαη αδχλαηνλ λα ην θάλσ”. Τα άηνκα απηά ππνθέξνπλ γηαηί 

δελ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ απφ πνχ ζα αληιήζνπλ βνήζεηα είηε απφ 

ην πεξηβάιινλ ηνπο είηε απφ ηνλ ίδην ηνπο ηνλ  εαπηφ. Υπνηηκνχλ θαη 

ηα δχν. Σπρλά απηφ νθείιεηαη ζηε κεησκέλε ζσκαηηθή ή ςπρνινγηθή 

θαηάζηαζε ηνπ καζεηή. Ο καζεηήο απηφο έρεη κεησκέλε επαθή κε ηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν κε απνηέιεζκα λα κελ επηζπκεί 

λα εμεξεπλήζεη ηνλ θφζκν θαη λα θιείλεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ. 

 

3.4  ΔΠΙΛΟΓΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΜΔΘΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΩΝ 

 

Οη εθπαηδεπηέο – ζρεδηαζηέο ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζπαζνχλ λα 

επηιέμνπλ αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο εθπαίδεπζεο, φηαλ πξνεηνηκάδνπλ κηα 

εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα. Γπζηπρψο απηέο νη επηινγέο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο 

εμαηηίαο ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ εθπαηδεπηψλ. Μεξηθνί είλαη θαλαηηθνί ησλ πνιπκέζσλ 

θαη πεξλνχλ ηνλ θαηξφ ηνπο εηνηκάδνληαο video θαη flash animations, άιινη είλαη 

άξηζηνη ζην αθαδεκατθφ κάζεκα θαη άιινπο ηνπο ελδηαθέξεη κφλν ε καζεζηαθή 

νκάδα θαη πξνζπαζνχλ λα πεξάζνπλ θάπνηεο ηερληθέο γλψζεηο κέζα απφ νκαδηθέο 

πξαθηηθέο. 

Δίλαη γεγνλφο φηη θαη ζηελ εθπαίδεπζε ζπκβαίλεη φ,ηη θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν 

πξντφλ, δειαδή πξνζειθχεη ην πεξηηχιηγκα. Έηζη κπνξεί θαλείο λα εληππσζηάζεη ην 

θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη κε κνληέξλεο κεζφδνπο, ελψ νη κέζνδνη απηέο κπνξεί λα 

αληηθάζθνπλ κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη. 

Σε φινπο είλαη γλσζηφ φηη ε παηδαγσγηθή θηινζνθία έρεη ηε ζπλήζεηα λα δηαθξίλεη ηηο 

παξαθάησ κεζφδνπο:  

 Καηαθαηηθέο νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο ππνδηαηξνύληαη ζηηο εθζεηηθέο θαη ζηηο 

δεηθηηθέο. ε απηέο ν εθπαηδεπηήο είλαη απηόο πνπ θαηέρεη ηε γλώζε θαη ηε 

κεηαδίδεη ζηνπο εθπαηδεπόκελνύο ηνπ, είηε κηιώληαο θαη νη εθπαηδεπόκελνη λα 

αθνύλε είηε λα δείρλεη θαη λα εμεγεί ηαπηόρξνλα 

 Δξσηεκαηηθέο. ε απηέο ν εθπαηδεπηήο βνεζά ηνλ εθπαηδεπόκελν λα 

αλαθαιύςεη απηό πνπ ζέιεη λα δηδάμεη. Πξέπεη δειαδή ν εθπαηδεπόκελνο λα 
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θάλεη ηε κηζή απόζηαζε ε νπνία όκσο ραξάδεηαη από ηνλ εθπαηδεπηή κέζα από 

κηα ζεηξά εύζηνρσλ εξσηήζεσλ 

 Δλεξγεηηθέο. Απηέο ζηεξίδνληαη ζηελ αξρή όηη ζπγθξαηεί θαλείο θαιύηεξα απηό 

πνπ καζαίλεη ζπλδπάδνληαο ηελ πξάμε κε ην ιόγν θαη ηδηαίηεξα 

δηακνξθώλνληαο ν ίδηνο ην γλσζηηθό ηνπ αληηθείκελν (Noye, Piveteau, 

1998:44). 

Αο δνχκε φκσο ηηο κεζφδνπο απηέο κε έλα άιιν θξηηήξην ηαμηλφκεζεο, πνπ δελ είλαη 

άιιν απφ απηφ ηεο αληίιεςεο πνπ εκπεξηέρεηαη ζε θάζε εθπαηδεπηηθή κέζνδν.  

 

Πνχ βξίζθεηαη ε γλψζε θαη πψο απνθηάηαη; Μπνξνχκε ινηπφλ λα νξίζνπκε ηξεηο 

θαηεγνξίεο κεζφδσλ: 

 Ο εθπαηδεπηήο θαηέρεη ηε γλώζε θαη ζπλεπώο κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε όηη ε 

γλώζε βξίζθεηαη έμσ από ηνλ εθπαηδεπόκελν 

 Η γλώζε θαηέρεηαη από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο αιιά απνηειεί έλα είδνο πάδι, ην 

νπνίν θαιείηαη ν παηδαγσγόο λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα 

δηαηππώζνπλ θαη λα ζπλζέζνπλ. 

 Σέινο ε γλώζε βξίζθεηαη έμσ από ηνλ εθπαηδεπηή θαη ηνλ εθπαηδεπόκελν. Ο 

εθπαηδεπηήο θαιείηαη λα πξνζθέξεη ζηνλ θάζε εθπαηδεπόκελν ηα κέζα λα 

ηδηνπνηεζεί ηε γλώζε κέζσ κηαο εξγαζίαο ππεύζπλεο θαη πξνζσπηθήο (Noye, 

Piveteau, 1998:47). 

Απφ ηηο ηξεηο παξαπάλσ κεζφδνπο, ε πξψηε θαη ε ηξίηε είλαη απηέο πνπ απαηηνχλ 

ιηγφηεξν θαη πεξηζζφηεξν ρξφλν αληίζηνηρα, αθνχ ε ηειεπηαία γίλεηαη αλάινγα κε ην 

ξπζκφ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. 

Σηελ πξάμε κηα κέζνδνο απνηειείηαη απφ ηε ζχλζεζε δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ ηηο 

νπνίεο ν εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα ζέζεη ζε αξκνλία κε ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ. 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη κηα ζεηξά απφ ηερληθέο ηηο νπνίεο ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Οξηζκέλεο απφ 

απηέο ηηο ηερληθέο είλαη πνιχ δχζθνιν έσο αδχλαην λα εθαξκνζηνχλ ζε έλα 

πξφγξακκα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ιφγσ ηεο απφζηαζεο πνπ ρσξίδεη 

εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπφκελνπο. Καηά ην ζρεδηαζκφ ελφο εμ απνζηάζεσο 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηα ΓΣΠ, πνπ πεξηγξάθεηαη δηεμνδηθά παξαθάησ ζην 

θεθάιαην 6, έρνπλ ιεθζεί ππφςε απηέο νη δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο ησλ ηερληθψλ 

εθπαίδεπζεο.  
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Οη παξαθάησ ηερληθέο απαληψληαη κε ειάρηζηεο παξαιιαγέο ζε φιε ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία (Rogers,1998, Noye, Piveteau, 1998, Courau 2000, Κφθθνο 2005, θ.ιπ)  

θαη εθαξκφδνληαη ζηε δηα δψζεο εθπαίδεπζε ελειίθσλ. 

 Η εηζήγεζε: θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ν θαζεγεηήο παξνπζηάδεη πιεξνθνξίεο 

ζε πεξηνξηζκέλν ρξφλν. Μπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ πξνβνιή νπηηθν-

αθνπζηηθήο ππνζηήξημεο, φπσο παξνπζηάζεσλ ζε PPT θαη ζε κνξθή 

πνιπκέζσλ, φπσο avi, flash θ.ιπ. Όπσο είλαη θαηαλνεηφ ε ηερληθή απηή 

δχζθνια εθαξκφδεηαη ζε έλα εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Όπσο 

ζα αλαθεξζεί ζε παξαθάησ θεθάιαηα ζην Β΄ κέξνο ηεο δηαηξηβήο, ε 

ηειεδηάζθεςε απνηειεί κηα θαιή ηερληθή πνπ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηελ 

εηζήγεζε 

 Η επίδεημε: ν εθπαηδεπηήο παξνπζηάδεη κηα δηαδηθαζία κε θάπνην ινγηζκηθφ 

θαη νη εθπαηδεπφκελνη παξαθνινπζνχλ. Η ηερληθή απηή κπνξεί λα εθαξκνζζεί 

κε επθνιία ζε έλα εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζηα ΓΣΠ, φπσο 

ζα αλαθεξζεί ζην Β΄ κέξνο ηεο δηαηξηβήο, αιιά παζεηηθά ρσξίο δειαδή ηελ 

παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηή. Η επίδεημε απιψο έρεη καγλεηνζθνπεζεί θαη 

παξνπζηάδεηαη ζε κνξθή πνιπκέζσλ απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Δπηπξφζζεηα ε ηειεδηάζθεςε, φπσο ζα δηεξεπλεζεί ζην 

θεθάιαην 6, θαίλεηαη φηη κπνξεί λα δψζεη κηα θαιή ιχζε, ψζηε ε επίδεημε 

αληί λα γίλεηαη παζεηηθά, λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηή 

θαη νη εθπαηδεπφκελνη λα παξαθνινπζνχλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

 Ο πεηξακαηηζκφο: ν εθπαηδεπφκελνο ζπκκεηέρεη ζε κηα δξαζηεξηφηεηα 

αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηνπ εθπαηδεπηή. Τα ζπκπεξάζκαηα απφ απηή ηε 

δξαζηεξηφηεηα επηηξέπνπλ ζηνπο ζπνπδαζηέο λα θαηαιάβνπλ ηηο βαζηθέο 

αξρέο πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Η ηερληθή απηή δελ 

κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε παξά κφλν αλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ηειεδηάζθεςε. Δπηπιένλ νη δξαζηεξηφηεηεο πεξηνξίδνληαη 

κφλν ζε νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ επίιπζε ελφο ρσξηθνχ πξνβιήκαηνο 

κε ηε βνήζεηα ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ ΓΣΠ.  

 Η ζπδήηεζε: ν εθπαηδεπηήο θαη νη εθπαηδεπφκελνη αληαιιάζζνπλ 

πιεξνθνξίεο ή απφςεηο πάλσ ζε θάπνην ζέκα ή πξφβιεκα κε ζθνπφ λα 

θηάζνπλ ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα ή ζε θάπνηα απφθαζε. Σπλήζσο ζηα 

πεξηζζφηεξα εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηα ΓΣΠ θαη φρη 
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κφλν, ε ζπδήηεζε γίλεηαη κέζσ chat. Βέβαηα ππάξρεη πάληα ν θίλδπλνο ν 

γξαπηφο ιφγνο λα παξεξκελεχεηαη πνιχ εχθνια, αιιά θαη ην ζπλερέο γξάςηκν 

θνπξάδεη φρη κφλν ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, αιιά θαη ηνλ εθπαηδεπηή ζηνλ 

νπνίν πέθηεη θπξίσο ην βάξνο ηεο πιεθηξνιφγεζεο ησλ απαληήζεσλ. Η 

ηειεδηάζθεςε απνηειεί ηελ πιένλ αμηφπηζηε ιχζε γηα δσληαλή ζπλνκηιία 

εθπαηδεπηψλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ θαη αλ ππάξρεη ηέηνηα δπλαηφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ δηεμαγάγεη ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απαξαίηεηα αληί ηνπ μεπεξαζκέλνπ ηερλνινγηθά 

chat. 

 

 Η αμηνιφγεζε: εδψ εμεηάδνληαη ηα επηηεχγκαηα, νη ζπκπεξηθνξέο ή νη 

δπζθνιίεο πνπ πξνέθπςαλ. Δίλαη ρξήζηκν ηφζν ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, φζν 

θαη ζηνπο εθπαηδεπηέο. Γηα ηνπο κελ εθπαηδεπφκελνπο ρξεζηκεχεη ζηελ 

απηναμηνιφγεζε ηεο καζεζηαθήο ηνπο πνξείαο αιιά θαη ηεο ελζάξξπλζήο 

ηνπο, γηα ηνπο δε εθπαηδεπηέο ζην λα αληηιεθζνχλ αλ επεηεχρζεζαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη. 

 Η εμάζθεζε: ν εθπαηδεπφκελνο θαιείηαη λα αλαπηχμεη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν 

κηα δξαζηεξηφηεηα, ψζηε λα εκθαλίζεη θάπνηεο δεμηφηεηεο. Η ζηαδηαθή 

επαλάιεςε είλαη πάξα πνιχ ρξήζηκε γηα ηελ εκπέδσζε ησλ θεθηεκέλσλ. 

Δηδηθά ζηα Γεσγξαθηθά Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ ε εμάζθεζε απηή πξέπεη 

λα γίλεη κέζσ πξαγκαηηθψλ ρσξηθψλ πξνβιεκάησλ κε δεδνκέλα απφ ηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν, έηζη ψζηε λα θεληξίδεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. 

 Η αλάγλσζε: ν εθπαηδεπφκελνο κειεηάεη νξηζκέλα γξαπηά θείκελα γηα λα 

ελεκεξσζεί ή επηζθέπηεηαη νξηζκέλνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο γηα αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηψλ. Η ηερληθή απηή εθαξκφδεηαη πνιχ εχθνια ζηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε κέζσ αλάξηεζεο ππεξζπλδέζεσλ ζε αξρεία PDF ή δηεπζχλζεηο 

ηζηνζειίδσλ κε πεξηερφκελν ζρεηηθψλ κε εθπαίδεπζε ζηα ΓΣΠ. 

 Πξνγξακκαηηζκέλε εθπαίδεπζε: ε ηερληθή απηή ζηεξίδεηαη ζε κηα ζπιινγή 

δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη κε ηε βνήζεηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 

απνζθνπεί ζην λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα δηακνξθψζνπλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν επίπεδν γλψζεσλ. Σε απηή ηελ πεξίπησζε έλαο εθπαηδεπφκελνο 

κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ην ξπζκφ εξγαζίαο ηνπ αλάινγα κε ην ρξφλν πνπ 

δηαζέηεη. Σην ηξίην κέξνο ηεο δηαηξηβήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην θεθάιαην 8 



Κεθάιαην 3                                                       Βαζηθέο Αξρέο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

 

 83 

 

πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο γηα λα πινπνηεζεί απηή ε ηερληθή ζε έλα πξφγξακκα εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζηα ΓΣΠ κε ηε δεκηνπξγία ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ ζε κνξθή CBTή WBT. 

Τα πνιπκέζα θαη ν ππνινγηζηήο: ζε γεληθέο γξακκέο ηα πνιπκέζα επηηξέπνπλ 

ηελ εξγαζία κε πξνζσπηθνχο ξπζκνχο. Δίλαη θαηάιιεια γηα ηε κεηάδνζε 

ζπγθεθξηκέλσλ γλψζεσλ ζπκβάιινληαο ζηελ αλαβάζκηζε ησλ βαζηθψλ 

γλψζεσλ. Σε απηή ηελ πεξίπησζε φκσο επεηδή ρξεζηκνπνηείηαη εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ πνπ πεξηνξίδεη ηε γεληθεπκέλε ρξήζε ππάξρεη ν θίλδπλνο ε 

εθπαίδεπζε λα κεηαηξαπεί ζε εθκάζεζε (training) ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ινγηζκηθνχ. 

 Η κειέηε πεξίπησζεο: πξνηείλεη ηελ αλάιπζε θαη ηελ επίιπζε κηαο 

πνιχπινθεο θαη πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο. Ο εθπαηδεπφκελνο δνπιεχεη πιένλ 

κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα ζαλ λα επξφθεηην λα ηα αληηκεησπίζεη ζηελ εξγαζία 

ηνπ, αλαιχεη ηελ πεξίπησζε, αλαδεηά ιχζεηο ζηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα θαη 

παξαζέηεη ηνπο δηθνχο ηνπ ηξφπνπο επίιπζεο ηεο θαηάζηαζεο. Γελ ππάξρεη ην 

κνληέιν ηνπ ζσζηνχ. Αληίζεηα ν εθπαηδεπφκελνο ηεθκεξηψλεη ηηο ιχζεηο πνπ 

επέιεμε. Η ηερληθή απηή κπνξεί λα εθαξκνζζεί θαη ζε έλα πξφγξακκα εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζηα ΓΣΠ κε ηελ παξάδνζε ελφο ζέκαηνο ζρεηηθά κε 

ηε ρσξνζέηεζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο ζε θάπνηα πεξηνρή ηεο Διιάδαο, φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην ηξίην κέξνο ηεο δηαηξηβήο ζην θεθάιαην 11. 

 Αζθήζεηο: ζε ζρέζε κε ηε κειέηε πεξίπησζεο απαηηείηαη ιηγφηεξνο ρξφλνο 

απαζρφιεζεο  εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Οη αζθήζεηο κπνξνχλ λα 

πάξνπλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο φπσο κηθξά πξνβιήκαηα πξνο επίιπζε, 

εξσηεκαηνιφγηα πξνο ζπκπιήξσζε, εξσηήζεηο πνιιαπιψλ επηινγψλ θ.ιπ. Οη 

αζθήζεηο απνζθνπνχλ ζε παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο θαη ζρεηίδνληαη ιηγφηεξν κε 

ηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Η ηερληθή απηή εθαξκφδεηαη ζε έλα 

πξφγξακκα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζηα ΓΣΠ, κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ 

ηεζη αμηνιφγεζεο, ησλ ειεθηξνληθψλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ησλ 

ειεθηξνληθψλ νκάδσλ ζπδήηεζεο (forums). 

 Σπγγξαθή θεηκέλνπ: ν εθπαηδεπηήο δεηά απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηε 

δηακφξθσζε ελφο θεηκέλνπ πάλσ ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ζεσξίαο είηε αηνκηθά 

είηε ζε νκάδεο.  
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 Έξεπλα: κηα νκάδα εθπαηδεπνκέλσλ πξνεηνηκάδεη θαη δηελεξγεί έξεπλα γηα 

ηελ απνθάιπςε θαη ηελ παξαηήξεζε θάπνηαο πξαγκαηηθφηεηαο. Απηφ γίλεηαη 

θπξίσο ζε έλα πξφγξακκα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζηα ΓΣΠ, κέζσ ηεο 

αλάζεζεο κηαο νκαδηθήο εξγαζίαο. Η νκάδα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε ηε 

βνήζεηα ηνπ αξρεγνχ ηεο, ζπλεδξηάδεη είηε κέζσ ηειεδηάζθεςεο είηε κέζσ 

Skype ή MSN, αλαηίζεηαη ζε θάζε εθπαηδεπφκελν ηεο νκάδαο έλα κέξνο ηεο 

έξεπλαο θαη ζην ηέινο φινη καδί παξαδίδνπλ ηελ νκαδηθή εξγαζία ζηνλ 

εθπαηδεπηή–ζχκβνπιν, ηελ νπνία παξνπζηάδνπλ είηε δηα δψζεο ζην ηέινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο είηε κέζσ ηειεδηάζθεςεο, εάλ απηφ είλαη 

εθηθηφ. 

 Πξνεηνηκαζία κηαο παξνπζίαζεο: Ο εθπαηδεπηήο δεηά απφ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ηελ παξνπζίαζε ζην θνηλφ κηαο  εξγαζίαο, είηε αηνκηθά είηε 

ζε νκάδεο. Ιζρχεη θαη εδψ φ,ηη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ζρεηηθά κε ηελ 

έξεπλα 

 Ακνηβαίεο ζπκβνπιέο: ε ηερληθή απηή βάδεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε 

θαηάζηαζε ακνηβαίαο αιιεινβνήζεηαο γηα ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο 

πνπ επηιέγεη θαη δίλεη ζε απηνχο ν εθπαηδεπηήο. Η ηερληθή απηή κεηαθέξεηαη 

εχθνια ζε έλα πξφγξακκα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζηα ΓΣΠ κέζσ ησλ 

ειεθηξνληθψλ νκάδσλ ζπδήηεζεο (forums). Σε απηέο έλαο εθπαηδεπφκελνο 

πνπ αληηκεησπίδεη θάπνην πξφβιεκα δηαηππψλεη ηελ εξψηεζή ηνπ, 

πεξηκέλνληαο ηελ απάληεζε θάπνηνπ άιινπ εθπαηδεπφκελνπ ή θάπνηνπ 

εθπαηδεπηή. 

Σπλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ κπνξεί λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη νη εθπαηδεπηηθέο 

κέζνδνη είλαη δπλαηφλ λα ηαμηλνκεζνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο θαηαθαηηθέο, 

εξσηεκαηηθέο θαη ελεξγεηηθέο. Βέβαηα κπνξεί λα γίλεη ηαμηλφκεζε ησλ ίδησλ 

κεζφδσλ κε βάζε ηνπο παξαθάησ πξνβιεκαηηζκνχο: 

 Η γλψζε αλήθεη ζηνλ εθπαηδεπηή θαη απηφο ηε κεηαδίδεη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

νκάδα 

 Η γλψζε αλήθεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν θαη ν ξφινο ηνπ θαζεγεηή είλαη λα ηε 

θέξεη ζηε επηθάλεηα 

 Η γλψζε δελ αλήθεη νχηε ζηνλ εθπαηδεπηή νχηε ζηνλ εθπαηδεπφκελν. Τν έξγν 

ηνπ εθπαηδεπηή είλαη λα επηηξέςεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα ηελ 

ηδηνπνηεζνχλ 
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Υπάξρνπλ πάξα πνιιέο ηερληθέο εθπαίδεπζεο ηηο νπνίεο ν θαζεγεηήο ζα πξέπεη λα ηηο 

ελαιιάζζεη. Ωζηφζν νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ δηάθνξα θξηηήξηα φπσο: 

 ηε δηαζχλδεζε κε ηνπο παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο 

 ην ζεβαζκφ ησλ αξρψλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

 ηε ζσζηή αλάιπζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ πιαηζίνπ ησλ εθπαηδεπφκελσλ, 

θαζψο θαη ησλ ρξνληθψλ θαη ρξεκαηηθψλ πεξηνξηζκψλ 

 

3.5 ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΟΜΔΝΩΝ 

 

Έρεη ήδε πξναλαθεξζεί φηη γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε κάζεζε ησλ ελειίθσλ, νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηε καζεζηαθή νκάδα ζα πξέπεη λα είλαη ελεξγεηηθνί. Ο εθπαηδεπηήο 

δηδάζθεη θαη νη εθπαηδεπφκελνη εθπαηδεχνληαη. Η δηδαζθαιία ησλ ελειίθσλ 

αλαθέξεηαη ζην λα νξγαλψζεη ν ζρεδηαζηήο / θαζεγεηήο έλα πξφγξακκα 

δξαζηεξηνηήησλ, κειέηεο θαη άζθεζεο θαη λα ελζαξξχλεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα 

ζπκκεηάζρνπλ. Οη εθπαηδεπφκελνη θαη’ νπζίαλ είλαη εθείλνη νη νπνίνη θάλνπλ ηε 

δνπιεηά θαη επηηπγράλνπλ ηνπο ζηφρνπο. 

Καηά ηνλ Rogers (1998) είλαη εληειψο απαξαίηεην νη εθπαηδεπφκελνη λα είλαη 

ελεξγεηηθνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο γηα ηνπο παξαθάησ 

ιφγνπο: 

 Γηα ιφγνπο ππνθίλεζεο: έρνπλ ηελ αλάγθε λα πεηχρνπλ θάηη, ψζηε λα 

νηθνδνκήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ κηα αίζζεζε επηηπρίαο 

 Γηα ηελ πξνψζεζε ηεο κάζεζεο, δειαδή γηα ηελ πξφηαζε, ηελ απνδνρή θαη 

ηελ εζσηεξίθεπζε ησλ καζεζηαθψλ αιιαγψλ. 

Οη απνινγηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη αμηνινγήζεηο γηα ην αλ βξηζθφκαζηε ζηε ζσζηή 

θαηεχζπλζε, ε δνθηκή ηξφπσλ γηα λα πεηχρνπκε θάηη, ε θξηηηθή ζθέςε γηα ηηο 

αληηδξάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ, φιεο απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη θξίζεηο 

εκπιέθνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο κάζεζεο. 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηιέγεη έλαο θαζεγεηήο ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πνπ πξφθεηηαη λα δηδάμεη θαη ηηο κεζφδνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, πξέπεη λα 

ελδπλακψλεη ηελ ελειηθηφηεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, λα βνεζά ζηελ εμέιημε ηνπο σο 

άηνκα, λα ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε πξννπηηθψλ θαη λα παξέρεη επθαηξίεο γηα ηελ 

άζθεζε απηνλνκίαο. Όιε ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα ζπλεηζθέξεη ζηε ζπλερηδφκελε 

κάζεζε θαη ζηελ ελδπλάκσζε ησλ απηφλνκσλ καζεζηαθψλ ζπλεζεηψλ ησλ 
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ζπκκεηερφλησλ (Knowles, 1970). Απηφ βέβαηα ζεκαίλεη ξήμε κε ηελ παξαδνζηαθή 

εμάξηεζε πνπ είλαη δηαδεδνκέλε ζηε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε. Με φπνηα ελέξγεηα θη αλ 

πξνζπαζεί ν θαζεγεηήο λα νδεγήζεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζην λα γίλνπλ 

εμαξηεκέλνη απφ απηφλ, ζηελ νπζία αξλείηαη ηε δηθή ηνπο ελειηθηφηεηα. 

Απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα φζνπο αζρνινχληαη κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Η 

γλψζε δελ είλαη ην πξνλφκην ησλ ιίγσλ, ησλ κνξθσκέλσλ, ψζηε λα πξνζθεξζεί ζην 

πηάην ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε κηθξά θνκκάηηα. Δίλαη θάηη πνπ πξέπεη φινη λα 

κνηξαζηνχλ δεκηνπξγψληαο ην θαη αλαθαιχπηνληαο ην, θάηη  πνπ φινη ην εμεηάδνπλ 

απφ ηε δηθή ηνπο νπηηθή γσλία (Rogers 1998). 

Μηα πξψηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ππάξρεη ζηελ ελαξθηήξηα ζπλάληεζε θάζε 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ο εθπαηδεπηήο δεηάεη απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα 

εθθξάζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο, θαζψο θαη ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην πεξηερφκελν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Με βάζε ηε ζπδήηεζε πνπ ζα γίλεη, ν εθπαηδεπηήο είλαη ζθφπηκν λα 

επηθέξεη αιιαγέο ζην ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, εθφζνλ είλαη εθηθηέο, βάζεη ησλ 

αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (Δitington,1996, Αλδξνπιαθάθεο θαη Κνπηζφπνπινο, 

2007). 

Μηα άιιε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο είλαη λα ζπκβάινπλ νη ίδηνη νη εθπαηδεπφκελνη ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ. Αζθαιψο θάηη ηέηνην δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη 

ζε φιεο ηηο δηδαθηηθέο ελφηεηεο. Υπάξρνπλ φκσο πεξηπηψζεηο, φπνπ κπνξεί λα ηνπο 

δεηεζεί λα ςάμνπλ νη ίδηνη ην δηδαθηηθφ πιηθφ θαη λα ην ζέζνπλ ζηελ θξίζε ηνπ 

εθπαηδεπηή, ν νπνίνο, αλ ζεσξήζεη φηη είλαη θαηάιιειν, κπνξεί λα ην κνηξάζεη ζηελ 

ππφινηπε εθπαηδεπηηθή νκάδα. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζηα 

ΓΣΠ, ζα κπνξνχζε λα ηνπο δεηεζεί λα θάλνπλ θάπνηεο νκαδηθέο εξγαζίεο γηα ζέκαηα 

φπσο ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζηα ΓΣΠ θαη πξφηππα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, Λνγηζκηθφ 

ΓΣΠ αλνηθηνχ θψδηθα, Αζαθήο Λνγηθή θαη ΓΣΠ, ηα νπνία δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα (Αλδξνπιαθάθεο, Κνπηζφπνπινο, 2009).  

Όζα πξναλαθέξζεθαλ πξνυπνζέηνπλ ξηδηθή αιιαγή ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηή. 

Σπρλά ε εθπαηδεπηηθή νκάδα αιιά θαη νη δηνξγαλσηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο θάλνπλ 

πνιιά γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνχο ηνπο. Φσξίο φκσο λα ην θαηαιάβνπλ εμαηξνχλ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο απφ πνιιά ηκήκαηα ηνπ καζεζηαθνχ έξγνπ, αθνχ εξγάδνληαη πάξα 

πνιχ κφλνη ηνπο. Ο εθπαηδεπηήο επηιέγεη ην αληηθείκελν θαη ην πεξηερφκελν, ηνπο 

ζηφρνπο, ην ξπζκφ ηεο κάζεζεο, ηηο κεζφδνπο θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα. 

Όκσο νη εθπαηδεπφκελνη ρξεηάδνληαη ηξνθνδφηεζε. Ο θαζεγεηήο δελ πξέπεη λα 

πηζηεχεη φηη νη εθπαηδεπφκελνη δελ είλαη ζε ζέζε λα ειέγρνπλ ηε κάζεζή ηνπο θαη φηη 
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δελ κπνξνχλ λα απηελεξγήζνπλ. Γελ ζα πξέπεη δειαδή λα έρεη κηα αίζζεζε 

αλσηεξφηεηαο ε νπνία κάιηζηα πξνέξρεηαη απφ ην ζπκβαηηθφ θφζκν εθπαίδεπζεο.  

Η επαλαμηνιφγεζε ησλ ξφισλ ηφζν ηνπ εθπαηδεπηή φζν θαη ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζα 

επεξεάζεη φιε ηε καζεζηαθή δηεξγαζία. Όπσο ππνζηεξίδεη θαη ν Race (1998:205) ν 

εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα εγθαηαιείςεη ηηο θξάζεηο, “Θα ζνπ πσ” θαη αληί γη’ απηφ λα 

πεη  “Θα ζε βνεζήζσ λα ην επεμεξγαζηείο”  ή ηε θξάζε “Θα ζνπ εμεγήζσ” κε ηε 

“Θα ζε βνεζήζσ λα εκπιαθείο ζε κηα ζεηξά καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ”. Έηζη  

φιν ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη νη δηδαθηηθέο κέζνδνη ζα αιιάμνπλ πξνο ην 

θαιχηεξν. 

Κάζε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο ελειίθσλ πνπ ραξάδεη δηαρσξηζηηθέο γξακκέο θαη 

πεξηθξνλεί ηηο απφςεηο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ είλαη 

απαξάδεθηε. Οη εθπαηδεπηέο ζα πξέπεη επηηέινπο λα παξαδερζνχλ φηη αθελφο κελ 

καζαίλνπλ θαη νη ίδηνη  πάξα πνιιά απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη αθεηέξνπ φηη ζα 

πξέπεη λα επηδεηνχλ ηελ ηζρπξνπνίεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ νη 

εθπαηδεπφκελνη πξνζθέξνπλ ζηελ πνξεία ηεο κάζεζεο. Με ιίγα ιφγηα, φπσο 

ππνζηεξίδεη θαη ν Knowles (1970), ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ είλαη δηεξγαζία δηαλνκήο, 

αιιεινεθηίκεζεο θαη ακθίδξνκεο κάζεζεο. 

Γειαδή ν εθπαηδεπηήο ελειίθσλ ζα πξέπεη λα βνεζά ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα 

απνθηνχλ θσλή θαη άπνςε θαη λα επηδεηά λα κνηξάδεηαη κε ίζνπο ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία αληί λα εθπαηδεχεη θαηψηεξνχο ηνπ. 

Απφ φια ηα παξαπάλσ κπνξεί λα εμαρζνχλ ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ 

ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε έλα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. 

 Γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν ε έθθξαζε απνηειεί κέζν απνζαθήληζεο ηεο 

ζθέςεο θαη αθνκνίσζεο. Ο ιφγνο ηνπ ζα πξέπεη λα θαηαιακβάλεη 

ζεκαληηθφ ρψξν θαηά ηε δηάξθεηα ην καζήκαηνο θαη ν εθπαηδεπηήο ζα 

πξέπεη λα ηνλ παξαθηλεί λα εθθξάδεηαη. 

 Οη δηαδηθαζίεο νκαδηθήο εξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο έθθξαζεο, ηελ ελζάξξπλζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ εθ κέξνπο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. 

 Ο εθπαηδεπφκελνη ζα ζπκκεηάζρνπλ κε επραξίζηεζε αλ γλσξίδνπλ φηη ν 

ξφινο ηνπο ζα γίλεη αληηιεπηφο θαη απνδεθηφο. Ο εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη 
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λα δέρεηαη ηελ έθθξαζε ησλ ηδεψλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο θαη λα 

ηνπο γλσζηνπνηεί φηη είλαη δηαηεζεηκέλνο λα ηα ιάβεη ππφςε ηνπ 

Όηαλ ν εθπαηδεπηήο δελ ζπκθσλεί κε ηηο απφςεηο θάπνηνπ ζπνπδαζηή, ηφηε 

εθδειψλεη ηελ επαηζζεζία ηνπ σο αθξναηήο, πεξηνξίδνληαο ηηο θξίζεηο ηνπ, 

ππνγξακκίδνληαο ηα ζεκεία πνπ ζπκθσλεί θαη εκβαζχλνληαο κε εξσηήζεηο ζηα 

ζεκεία πνπ ππάξρνπλ απνθιίζεηο. 

 

3.6 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΗΛΙΚΩΝ 

 

Με βάζε φζα αλεπηχρζεζαλ παξαπάλσ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελειίθσλ 

εθπαηδεπνκέλσλ κπνξεί λα δηαηππσζνχλ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ 

είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί κηα απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε. Ο πξνυπνζέζεηο απηέο 

είλαη: 

 Η εθπαίδεπζε έρεη εζεινληηθφ ραξαθηήξα: ε πίεζε πξνο ηνπο ελειίθνπο γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κηα εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία παξά ηε ζέιεζή ηνπο, έρεη ζρεδφλ αξλεηηθά απνηειέζκαηα 

(Κφθθνο, 2005). 

 Τν πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ:  νη ηερληθέο θαη νη γλψζεηο πνπ πξνζθέξνληαη θαηά ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξέπεη λα ζπλδένληαη εχθνια κε απηά πνπ ήδε 

γλσξίδνπλ  ή εθαξκφδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο. Δάλ ην κάζεκα δελ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ, ηφηε νχηε νη ζηφρνη ζα κπνξνχλ λα 

επηηεπρζνχλ νχηε νη γλψζεηο λα εκπεδσζνχλ (Courau 2000). 

 Όηαλ απνζαθελίδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη: νη ζηφρνη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα δηαηππψλνληαη κε ζαθήλεηα ζηελ αξρή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη λα είλαη ζπλαθείο κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

δηδαζθνκέλσλ (Courau 2000). Θα πξέπεη ινηπφλ ε δηάγλσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ λα γίλεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελψ ε 

ζπδήηεζε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο θαηά ηελ ελαξθηήξηα ζπλάληεζε 

(Silberman 1998, Αλδξνπιαθάθεο, Κνπηζφπνπινο, 2007). 

 Όηαλ ελζαξξχλεηαη ζηαδηαθά ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία: αλάινγα κε ηε δηάζεζε πνπ δείρλεη ε καζεζηαθή νκάδα θαη ηελ 

αηκφζθαηξα πνπ δηακνξθψλεηαη, ν εθπαηδεπηήο είλαη ζθφπηκν λα αθήλεη 
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ζηαδηαθά έδαθνο πξσηνβνπιίαο θαη λα ππνθηλεί ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Κφθθνο, 2005). Ο 

Mucchielli (1991) ππνζηεξίδεη φηη φζν πην ελεξγεηηθφο είλαη ν ελήιηθαο 

εθπαηδεπφκελνο, ηφζν θαιχηεξα καζαίλεη. Σπγθεθξηκέλα 

Δάλ πξνζέρνπκε, ζπγθξαηνύκε θαηά πξνζέγγηζε 

 10% από απηά πνπ δηαβάδνπκε 

 20% από απηά πνπ αθνύκε 

30% από απηά πνπ βιέπνπκε 

50% από απηά πνπ βιέπνπκε θαη αθνύκε ηαπηόρξνλα 

80% από απηά πνπ ιέκε 

90% από απηά πνπ ιέκε, ελώ ηαπηόρξνλα εθηεινύκε πξάμεηο πνπ 

απαηηνύλ ζθέςε θαη ζηηο νπνίεο εκπιεθόκαζηε ελεξγεηηθά 

(Mucchielli 1991, ζην Κφθθνο, 2005:97) 

 Όηαλ δηεξεπλψληαη ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπφκελνη ζηε 

κάζεζε, θαζψο θαη νη ηξφπνη ππέξβαζήο ηνπο: ν εθπαηδεπηήο πξνζπαζεί  λα 

αληηκεησπίζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ ελδερνκέλσο εκπνδίδνπλ ηε κάζεζε θαη 

ελππάξρνπλ ζην πιαίζην ηεο καζεζηαθήο νκάδαο ηεο νπνίαο έρεη ηελ επζχλε. 

Τα εκπφδηα ζηε κάζεζε είλαη ζπλπθαζκέλα κε ηελ αλζξψπηλε θχζε θαη 

απνηεινχλ κέξνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θαζελφο (Κφθθνο 2005). 

 Όηαλ δηακνξθψλεηαη έλα καζεζηαθφ θιίκα πνπ επλνεί ηε ζπκκεηνρή: ζε απηφ 

ην πιαίζην ν εθπαηδεπηήο δελ ιεηηνπξγεί σο θαζνδεγεηήο ή σο θνξέαο ηεο 

απζεληηθήο γλψζεο. Δίλαη ν ζπληνληζηήο, ν θαηαιχηεο ηεο καζεζηαθήο 

δηεξγαζίαο, εθείλνο πνπ ελζαξξχλεη ηελ επξεηηθή πνξεία πξνο ηε γλψζε, 

βξίζθεηαη ζε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο θαη ζπλεξγάδεηαη 

αξκνληθά καδί ηνπο (Κφθθνο 2005).  Ο ελήιηθαο ζπνπδαζηήο αηζζάλεηαη φηη 

ζπλεηζθέξεη θαη φηη δελ ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ, φηη ηνλ ιακβάλνπλ ππφςε θαη φηη 

είλαη ηθαλφο ρσξίο ζπκπιέγκαηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα αλαπηχμεη πξνζσπηθή ζρέζε κε ηνλ εθπαηδεπηή θαη 

ηνπο άιινπο ζπκκεηέρνληεο (Courau 2000).  Σεκαληηθφ ξφιν εδψ θαίλεηαη λα 

παίδεη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ηφζν ηνπ εθπαηδεπηή φζν θαη ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ (Αλδξνπιαθάθεο, Κνπηζφπνπινο, 2009). Όπσο αλαθέξεη ν 

Κφθθνο (2005:98) ζεκαληηθέο είλαη νη αλαιχζεηο ηνπ D. Goleman ζηα βηβιία 
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ηνπ πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε (1995) θαη Η πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε 

ζηνλ Χώξν Δξγαζίαο (1999). 

 

3.7 ΔΝΑΡΚΣΗΡΙΑ ΤΝΑΝΣΗΗ – ΜΑΘΗΙΑΚΟ ΤΜΒΟΛΑΙΟ 

 

Σηε δηεζλή βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο, φπσο νη Rogers 

(1998),  Noye θαη Piveteau (1998), Courau (2000),  Jarvis (2004), φηη ζε έλα 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ είλαη απαξαίηεηε κηα ελαξθηήξηα ζπλάληεζε θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα εμεγεζνχλ νη ζηφρνη θαη ε δνκή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, αιιά θαη λα ζπκθσλεζεί κεηαμχ εθπαηδεπηψλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ ν 

ηξφπνο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

Σηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο έγηλε αλαθνξά ζην γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπφκελνη 

έξρνληαη ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε νξηζκέλνπο ζηφρνπο. Μαδί ηνπο θέξλνπλ 

ηνπο ηξφπνπο κάζεζεο πνπ πξνηηκνχλ θαη ηηο αμίεο πνπ πηζηεχνπλ. Δίλαη θπζηθφ 

ινηπφλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελαξθηήξηαο ζπλάληεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο λα δηαθαηέρνληαη απφ αλαζθάιεηα θαη άγρνο. Γηεξσηψληαη επίζεο αλ ν 

εθπαηδεπηήο ηνπο ζα ηνπο αληηκεησπίζεη σο ππεχζπλνπο ελειίθνπο θαη αλ ην 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο. 

Δίλαη επνκέλσο απαξαίηεην λα αξζνχλ κε θάπνην ηξφπν νη παξαπάλσ θφβνη θαη νη 

αλαζθάιεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αιιά θαη λα δηαηεξεζεί ε ζέιεζή ηνπο γηα κάζεζε 

κε ηελ έλαξμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ 

ελαξθηήξηα ζπλάληεζε φπνπ εθηφο ησλ παξαπάλσ γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ ζηφρσλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη εθηελήο πεξηγξαθή ηνπ. Σην ηέινο ηεο 

ελαξθηήξηαο ζπλάληεζεο φινη καδί, εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπφκελνη, ζπκθσλνχλ ζην 

πεξηερφκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο 

ζα αθνινπζεζνχλ κέρξη ην ηέινο ηνπ. 

 Οη Noye θαη Piveteau πεξηγξάθνπλ ηα αηζζήκαηα αλεζπρίαο ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ 

επηθξαηνχλ ζηελ πξψηε ζπλάληεζε φπσο είλαη νη παξαθάησ θφβνη:  

Πνηνο είλαη απηόο; Πνηνο είλαη ν εθπαηδεπηήο, ηη γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο κπνξεί λα 

έρεη θαη αλ ζα κπνξέζεη λα καο βνεζήζεη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ καο. 

Δπηπξφζζεηα  ηη ζρέζε ζα δηακνξθψζεη αλάκεζά καο; 

Πνηνη είλαη απηνί; Πνηνη είλαη νη άιινη εθπαηδεπφκελνη, πνην ην επίπεδν ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπο, πνηα ζα είλαη ε ζηάζε ηνπο; 
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Γηαηί βξηζθόκαζηε εδώ; Δίλαη κηα απάληεζε ε νπνία δελ είλαη ζαθήο ζε φινπο. 

Κάπνηνο εθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα θνβάηαη φηη ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο 

ζηφρνπο πνπ επηδηψθεη ν ίδηνο θαη ζε απηνχο ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ ή ηνπ εθπαηδεπηή. 

Η ακθηβνιία κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ απνηπρία ηεο εθπαηδεπηηθήο πξνζπάζεηαο, 

επνκέλσο πξέπεη απφ ηελ αξρή λα μεθαζαξίδνληαη νη επηζπκεηνί ζηφρνη. 

Πόζε ώξα ζα είκαζηε εδώ; Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

αλαξσηηνχληαη γηα ην ρξφλν πνπ ζα δηαξθέζεη ε ελαξθηήξηα ζπλάληεζε θαη ην αλ ζα 

πξνιάβνπλ ηηο ππφινηπεο ππνρξεψζεηο ηνπο. Η αγσλία αξθεηψλ νη νπνίνη 

πξνέξρνληαη θπξίσο απφ επαξρία είλαη αλ ζα πξνιάβνπλ ην πινίν, ην ηξαίλν ή ην 

αεξνπιάλν. Γίπια ηνπο θάπνηνο άιινο αλαξσηηέηαη αλ ζα γίλεη δηάιεηκκα θαη πφηε 

γηα λα ηειεθσλήζεη ζηε γξακκαηέα ηνπ. 

Ση ζα θάλνπκε; Ο εθπαηδεπφκελνο αλαξσηηέηαη αλ ζα κπνξέζεη λα παξαθνινπζήζεη 

ρσξίο δπζθνιίεο, πνηα ηα αληηθείκελα πνπ ζα κειεηήζεη θαη κε ηη ξπζκφ. Θα ήζειε 

επίζεο λα μέξεη ηη ζα ηνλ βάινπλ λα θάλεη. Η κέζνδνο εξγαζίαο ζα είλαη άξαγε κηα 

ηδηαίηεξε δνθηκαζία γη’ απηφλ; (Noye, Piveteau, 1998:28) 

Όπσο ζα αλαθεξζεί ζε επφκελν θεθάιαην, νη ίδηνη θφβνη εθθξάδνληαη θαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηα ΓΣΠ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ελαξθηήξηαο ζπλάληεζεο. Παξφιν πνπ ην πξφγξακκα δηεμάγεηαη κε ηε κέζνδν ηεο 

αζχγρξνλεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, εληνχηνηο ε ελαξθηήξηα ζπλάληεζε έρεη 

ζεσξεζεί αλαγθαία θαη απαξαίηεηε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ θφβσλ θαη 

ηε δηαηήξεζε ηεο ζέιεζεο γηα κάζεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Αλ δελ αληηκεησπηζζνχλ νη θφβνη απηνί ηφηε νη επηπηψζεηο κπνξεί λα είλαη πνηθίιεο, 

αλάινγα κε ηα άηνκα: κεξηθή αδξάλεηα, θαηλφκελα αλαδίπισζεο, ιεθηηθή 

επηζεηηθφηεηα θ.ιπ. 

Ο Eitington (1996) ππνζηεξίδεη φηη ηελ πξψηε ψξα ελφο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα γίλεηαη γλσξηκία ηνπ εθπαηδεπηή κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο  

θαη θαηφπηλ ζπδήηεζε γηα ην πξφγξακκα, παξά λα ηνπο βνκβαξδίδεη ακέζσο κε απηά 

πνπ πξέπεη λα κάζνπλ. 

Η Courau αλαθέξεη ηηο αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε  

κηα ελαξθηήξηα ζπλάληεζε: λα δηαηππσζνύλ νη πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, λα 

ζπζηεζνύλ νη κελ ζηνπο δε δεκηνπξγώληαο κηα δπλακηθή κέζα ζηελ νκάδα, λα 

αλαγγειζνύλ νη ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο νη νπνίνη πξέπεη λα ζπκπίπηνπλ κε ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, λα αλαθαιύςνπλ κόλνη ηνπο ην πεξηερόκελν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ή απηό λα ηνπο παξνπζηαζηεί, λα ζπδεηεζνύλ ζέκαηα παηδαγσγηθήο, 
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νξγάλσζεο θαη σξαξίσλ, λα παξνπζηαζηεί ν εθπαηδεπηήο, λα μεθηλήζεη ε εθπαηδεπηηθή 

ζηξαηεγηθή. Όια απηά κέζσ ηεο ρξήζεο ελόο ιεμηινγίνπ ζπκβαηνύ κε ην επίπεδν 

γλώζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ ζπκκεηερόλησλ, απνδεηθλύνληαο ην ζπζρεηηζκό ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηεξγαζίαο κε ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηελ 

αηνκηθή ηδηαηηεξόηεηα ηνπ θαζελόο (Courau, 2000:44). 

Ο Κφθθνο (2005
α
) ζπλνςίδεη ηνπο ζηφρνπο πνπ είλαη ζθφπηκν λα επηηπγράλνληαη θαηά 

ηελ ελαξθηήξηα ζπλάληεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πεξίπνπ σο εμήο: 

Οηθνδφκεζε νκαδηθνχ πλεχκαηνο: λα γλσξηζηνχλ νη εθπαηδεπφκελνη κεηαμχ 

ηνπο θαη κε ηνλ εθπαηδεπηή ή ηνπο εθπαηδεπηέο. Να κηιήζνπλ νη 

εθπαηδεπφκελνη γηα ηηο πξνζδνθίεο ηνπο θαη ην θπξηφηεξν λα αηζζαλζνχλ φηη 

αλήθνπλ φινη ζε κηα καζεζηαθή νκάδα ε νπνία ζα εξγαζηεί γηα έλα θνηλφ 

ζθνπφ 

Σπδήηεζε εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο: λα ελεκεξσζνχλ νη εθπαηδεπφκελνη 

γηα φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ (πεξηερφκελν, εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη, ρξνληθή 

δηάξθεηα, αμηνιφγεζε εθπαηδεπνκέλσλ, ηξφπνη ζπλεξγαζίαο εθπαηδεπηψλ – 

εθπαηδεπνκέλσλ θ.ά.). Να ηα ζπλδπάζνπλ απηά κε ηνπο δηθνχο ηνπο ζηφρνπο, 

αιιά θαη λα εθθξάζνπλ ελδερφκελεο αλεζπρίεο ή αληηξξήζεηο ηνπο 

Πξνζαξκνγή πξνγξάκκαηνο θαη ζχλαςε εθπαηδεπηηθνχ ζπκβνιαίνπ: κέζα 

απφ ηε ζπδήηεζε πνπ ζα γίλεη, ν εθπαηδεπηήο ζα κπνξέζεη λα δηαπηζηψζεη ηηο 

αλαπξνζαξκνγέο πνπ ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ ψζηε ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

λα αληαπνθξίλεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Ταπηφρξνλα ζα νηθνδνκεζεί ε εκπηζηνζχλε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πξνο ην 

πξφγξακκα θαη ζα ππνθηλεζεί ην ελδηαθέξνλ ηνπο, πξάγκα πνπ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο νδεγεί ζηε δέζκεπζή ηνπο λα παξαθνινπζήζνπλ 

δεκηνπξγηθά. 

Η δέζκεπζε απηή ησλ ζπνπδαζηψλ ζηελ νπζία απνηειεί θαη ην εθπαηδεπηηθφ 

ζπκβφιαην ή ζπκβφιαην κάζεζεο θαηά ηνλ Rogers θαη ην νπνίν πξέπεη λα πεξηέρεη 

ηνπιάρηζηνλ θάπνηα απφ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

1. ε ηη αλαθέξεηαη ην πξόγξακκα; Πνην είλαη ην ζέκα ηνπ; Ση ζα θαιύςεη θαη 

ζε πνην επίπεδν; 

2. Πνηα είλαη ε κνξθή ηνπ πξνγξάκκαηνο; Πόζν ζα δηαξθέζεη θαη πνηα ζα 

είλαη ε ζπρλόηεηα ησλ ζπλαληήζεσλ; Ση είδνπο εξγαζίεο ζα απαηηεζνύλ; 

3. ε πνηνπο απεπζύλεηαη ην πξόγξακκα θαη ηη είδνο πξνϋπάξρνπζα γλώζε θαη 

εκπεηξία απαηηεί; 
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4. Πνην είλαη ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηώλ; Ση είδνπο κάζεζε αλακέλεηαη 

λα πξαγκαηνπνηεζεί; 

5. Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο; ε ηη ζα έρνπλ 

δηαθνξνπνηεζεί νη ζπκκεηέρνληεο ζην ηέινο ησλ εξγαζηώλ; (Rogers, 

1998:50)   

Δμ φζσλ αλαπηχρζεθαλ παξαπάλσ, ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη φζα ζα 

ζπκβνχλ ζηελ ελαξθηήξηα ζπλάληεζε έρνπλ θαζνξηζηηθή ζεκαζία. Απφ ηα 

απνηειέζκαηά ηεο ζα θξηζεί αλ νη εθπαηδεπφκελνη ζα αξρίζνπλ λα αηζζάλνληαη 

άλεηα, αλ ζα ελδηαθεξζνχλ γηα ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη αλ ζα εκπιαθνχλ 

ελεξγεηηθά. Η άπνςε πνπ δηαηππψλεηαη ζηε δηαηξηβή απηή, είλαη φηη δελ λνείηαη 

έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη κάιηζηα εμ απνζηάζεσο, 

ρσξίο λα ππάξρεη ελαξθηήξηα ζπλάληεζε. Απφ ηελ εκπεηξία έμη ρξφλσλ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηα ΓΣΠ, έρεη παξαηεξεζεί ην 

θαηλφκελν εθπαηδεπφκελνη πνπ δελ παξαθνινχζεζαλ ηελ ελαξθηήξηα ζπλάληεζε 

λα παξνπζηάζνπλ αξθεηά πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο θαηά ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία ζηε ζπλέρεηα. Μάιηζηα αξθεηνί απφ απηνχο εγθαηέιεηςαλ αξγφηεξα ή 

είραλ κεησκέλεο επηδφζεηο. Φσξίο ηελ ελαξθηήξηα ζπλάληεζε ηα πνζνζηά ησλ 

ζπνπδαζηψλ πνπ δελ ζα μεθηλήζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηα πνζνζηά 

πξψηκεο απνρψξεζεο απφ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη νη ρακειέο επηδφζεηο 

ησλ ζπνπδαζηψλ απμάλνληαη ζεκαληηθά (Αλδξνπιαθάθεο, Κνπηζφπνπινο, 2009). 

 

 3.8 ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΔΠΙΓΙΩΞΔΙ 

 

Κάζε εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα βάδεη ζηφρνπο γηα ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο πνπ 

ζρεδηάδεη. Οη ζηφρνη απηνί δελ είλαη άιινη απφ ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα ησλ 

καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Γειαδή νη εθπαηδεπηέο ή νη ζρεδηαζηέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ δεκηνπξγνχλ θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο νη 

εθπαηδεπφκελνη αζρνινχληαη κε θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο, γηα λα απνθηήζνπλ 

δεμηφηεηεο, λα ελζηεξληζζνχλ έλα λέν ηξφπν καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, λα 

θαηαλνήζνπλ θάηη θαη λα αλαπηχμνπλ απηνπεπνίζεζε, θαζψο θαη ηηο βάζεηο γηα 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε. 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ νη ζηφρνη λα κε είλαη αβέβαηνη θαη ππνζεηηθνί αιιά ζσζηά 

δηαηππσκέλνη, δεδνκέλνπ φηη παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη 



Κεθάιαην 3                                                       Βαζηθέο Αξρέο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

 

 94 

 

ππνθηλνχλ ηνλ εθπαηδεπφκελν. Καηά ηνλ Rogers φζν πην θαζαξά δηαηππψλνληαη νη 

ζηφρνη ηφηε:  

 είλαη ζίγνπξν όηη απηνί πνπ απνθαζίδνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία είλαη πην πξόζπκνη λα εκπιαθνύλ ζηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο 

ηεο νκάδαο 

 ε κάζεζε θαζίζηαηαη απνηειεζκαηηθόηεξε. Ο εθπαηδεπόκελνο ρξεηάδεηαη ζαθή 

θαζνδήγεζε γηα ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη έηζη γλσξίδεη αθξηβώο πώο 

πξέπεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο καζεζηαθέο αιιαγέο πνπ επηδηώθνληαη από ην 

πξόγξακκα εθπαίδεπζεο. 

 ν εθπαηδεπηήο επηιέγεη θαιύηεξα ηηο θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη 

ηηο κεζόδνπο. Αλ νη ζηόρνη παξακέλνπλ αζαθείο ππάξρεη κεγάιε ζύγρπζε ζηνλ 

εθπαηδεπηή γηα ην πνηεο κεζόδνπο λα επηιέμεη. 

 γίλεηαη ζαθώο θαιύηεξε εθηίκεζε ηεο πξνόδνπ ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, 

ηόζν από ηε κεξηά ηνπ θαζεγεηή όζν θαη από ηε κεξηά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Δίλαη πξνθαλέο όηη ε ζπλερήο αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο είλαη 

αλαγθαία γηα λα δηαηεξεζεί ε ππνθίλεζε ησλ ζπνπδαζηώλ (Rogers, 1998:168). 

 

3.8.1  Καηηγορίες ζηότων 

Υπάξρνπλ δηάθνξεο θαηεγνξίεο ζηφρσλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ σο εμήο: 

 

3.8.1.1 Γεληθνί ζηόρνη: Δίλαη γεγνλφο φηη ν εθπαηδεπηήο – ζρεδηαζηήο ελφο 

πξνγξάκκαηνο ζρεδηάδεη κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αιιά πίζσ απφ απηή ηε 

δηαδηθαζία ππάξρεη κηα ζεηξά απφ παξαδνρέο γηα ηε θχζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο 

θνηλσλίαο. Έηζη ν εθπαηδεπηήο ζην ζεκαηηθφ πεδίν ησλ ΓΣΠ δχζθνια κπνξεί λα 

εθπαηδεχζεη θάπνηνλ,  ρσξίο λα έρεη ηελ πεπνίζεζε φηη ηα ΓΣΠ ζα ηνλ βνεζήζνπλ ζην 

λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη εξγαζίαο ηνπ.  

Οη γεληθνί ζηφρνη είλαη ζπλήζσο καθξνπξφζεζκνη ζηφρνη πνπ δίλνπλ λφεκα ζε φιν ην 

καζεζηαθφ πξφγξακκα. Γηα παξάδεηγκα έλαο γεληθφο ζηφρνο ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζηα ΓΣΠ κπνξεί λα είλαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

βαζηθψλ αξρψλ ησλ ΓΣΠ.  Να θαηαλνήζεη δειαδή ν καζεηήο ηηο βαζηθέο αξρέο ρσξίο 

λα βαζίδεηαη ζηελ εθκάζεζε ελφο εκπνξηθνχ ή ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ ΓΣΠ. Έηζη 

φηαλ ηειεηψζεη ηελ εθπαίδεπζή ηνπ ζα κπνξεί λα ιχζεη θάπνην ρσξηθφ πξφβιεκα πνπ 

ηνπ παξνπζηάδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο νπνηνδήπνηε ινγηζκηθφ. 
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Οη γεληθνί ζηφρνη απνηεινχλ παξαδνρέο ηηο νπνίεο λνκίδεη ν θαζεγεηήο φηη νη  

ζπνπδαζηέο ζπκκεξίδνληαη. Ωζηφζν απηέο κπνξεί λα ακθηζβεηεζνχλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνχην δηφηη 

απιψο νη παξαδνρέο ηνπο κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηνπ θαζεγεηή ηνπο 

(Courau, 2000). Μάιηζηα νξηζκέλεο θνξέο ε ακθηζβήηεζε είλαη αλνηθηή, ηνπ ηχπνπ 

“Γηαηί πξέπεη λα θάλνπκε απηέο ηηο εξγαζίεο θαη λα ηα κάζνπκε φια απηά;”. Μεξηθέο 

θνξέο πάιη ε ακθηζβήηεζε είλαη δηαθξηηηθφηεξε, εθθξαδφκελε κε ζρεηηθή αδηαθνξία 

ή ζπλνδεπφκελε απφ ην ζρφιην “Γελ κπνξψ λα θαηαιάβσ ην ζθνπφ φισλ απηψλ”. 

Αο δψζνπκε φκσο έλα παξάδεηγκα ηέηνηαο ακθηζβήηεζεο ζε έλα ζεκηλάξην ΓΣΠ. Ο 

θαζεγεηήο δίδεη ζηνπο καζεηέο ηνπ κηα άζθεζεο ςεθηνπνίεζεο ηζνυςψλ θακππιψλ, 

κε ην γεληθφ ζηφρν νη εθπαηδεπφκελνη λα εμνηθεησζνχλ κε ηε γεληθή αξρή ηεο 

κεηαηξνπήο ελφο ςεθηδσηνχ επηπέδνπ ζε δηαλπζκαηηθφ (Raster to Vector). Καιεί 

ινηπφλ ηνπο καζεηέο ηνπ λα ςεθηνπνηήζνπλ φιεο ηηο θακπχιεο ελφο λεζηνχ θαη λα 

βάινπλ θαη ηα ζσζηά πςφκεηξα. Κπξίσο εκθαλίδνληαη ηξεηο πεξηπηψζεηο: 

 νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ζα ζπκκνξθσζνχλ θαη παξά ηελ επίπνλε πξνζπάζεηα 

πνπ ρξεηάδεηαη εθ κέξνπο ηνπο ζα παξάγνπλ έλα επίπεδν ηζνυςψλ αλάινγα κε 

ηηο ηθαλφηεηεο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη.  

 ζα ππάξρεη κηα νκάδα καζεηψλ πνπ είηε ζα αληηδξάζεη κε ηε ινγηθή φηη “αθνχ 

δελ ζα αζρνιεζψ κε ηελ ςεθηνπνίεζε δελ ρξεηάδεηαη λα θάλσ ηελ  άζθεζε 

απηή”.  

 ηέινο, κηα άιιε νκάδα ζα θάλεη ηελ άζθεζε αιιά ζα ηελ αθήζεη εκηηειή κε 

ηε ινγηθή φηη “γηα πνην ιφγν λα ςεθηνπνηήζσ φιεο ηηο γξακκέο αθνχ 

ςεθηνπνηψληαο κεξηθέο θαηαλνψ ηε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο raster ζε vector ”. 

Απνκέλεη ινηπφλ ζηνλ θαζεγεηή λα άξεη ηηο αληηξξήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη, 

εμεγψληαο ζηνπο καζεηέο ηνπ φηη πξέπεη λα θάλνπλ φιεο ηηο θακπχιεο θαη λα βάινπλ 

ην ζσζηφ πςφκεηξν, αθνχ αθελφο κελ ζα εμνηθεησζνχλ κε ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο απηήο ηεο κεζφδνπ, ψζηε λα έρνπλ ζαθή άπνςε, αθεηέξνπ δε απφ 

απηέο ηηο θακπχιεο ζα δεκηνπξγήζνπλ αξγφηεξα ζε επφκελε ελφηεηα ην δηθφ ηνπο 

ςεθηαθφ κνληέιν εδάθνπο θαη ζα παξαηεξήζνπλ ην λεζί απηφ ζε ηξηζδηάζηαηε 

κνξθή. 

 

3.8.1.2 Δηδηθνί ζηόρνη: νη εηδηθνί ζηφρνη δελ είλαη άιινη απφ ηνπο βξαρππξφζεζκνπο 

ζηφρνπο πνπ βάδεη ν θαζεγεηήο ζην πξφγξακκα πνπ ζρεδηάδεη. Οη ζηφρνη απηνί είλαη 

απφιπηα ζπλεηδεηνί. Ο θαζεγεηήο έρεη κηα ζαθή εηθφλα ζην κπαιφ ηνπ γηα ηηο 
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αιιαγέο πνπ πξέπεη λα πεηχρεη ζε δεμηφηεηεο, γλψζεηο θαη ζηάζεηο ησλ καζεηψλ ηνπ 

θαη ηηο νπνίεο πξέπεη λα ηνπο ελζαξξχλεη λα ηηο αθνινπζήζνπλ. Πξνζπαζεί ινηπφλ λα 

πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο πνπ δελ έρνπλ 

αθφκα, φπσο λα είλαη ηθαλνί λα δηαθξίλνπλ ηηο δηάθνξεο πεξηπηψζεηο ζπιινγήο 

ρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη λα νξίδνπλ έλα θαηάιιειν πξνβνιηθφ ζχζηεκα ζηα 

δεδνκέλα απηά. Όηαλ νη ζηφρνη απηνί γίλνπλ αληηιεπηνί θαη απνδεθηνί απφ ηνπο 

καζεηέο, ηφηε ε καζεζηαθή δηαδηθαζία ζα είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε. Όηαλ ππάξρεη 

κεγάιε δηάζηαζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ εθπαηδεπηή κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ καζεηψλ 

ηφηε ε καζεζηαθή νκάδα θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα αλαπνηειεζκαηηθή. 

Η απνζαθήληζε θαη ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ ζα βνεζήζεη ηνλ 

εθπαηδεπηή λα δεκηνπξγήζεη έλα απνηειεζκαηηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, δίλνληάο 

ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα θξίλεη πψο επηηειεί ην έξγν ηνπ, πνηεο παξαδνρέο θάλεη θαη πψο 

κπνξεί λα ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα απηψλ ησλ παξαδνρψλ. Δπίζεο ηνπ παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα επαλαδηαπξαγκαηεπηεί επθνιφηεξα ηνπο ζηφρνπο κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, αιιά θαη λα αμηνινγήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο 

(Noye, Piveteau,1998). 

 

3.8.1.3 Άκεζνη ζηόρνη: πξνθεηκέλνπ ν θαζεγεηήο λα επηηχρεη ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο 

ζα πξέπεη λα αλαιχζεη ηε ζπγθεθξηκέλε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα ζε επηκέξνπο 

δηδαθηηθέο ελφηεηεο. Απηνί νη ζηφρνη βξίζθνληαη κέζα ζε θάζε πξαθηηθή άζθεζε ή 

εθπαηδεπηηθή ζπλάληεζε. Γηα λα γίλεη ε κάζεζε απνηειεζκαηηθή, είλαη αλαγθαίν νη 

καζεηέο φρη κφλν λα αληηιεθζνχλ ηε καζεζηαθή αιιαγή, αιιά θαη λα δηαπηζηψζνπλ 

ηε ζρέζε ηεο καζεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ην ζπγθεθξηκέλν ζηφρν. 

Η εθπαίδεπζε ελειίθσλ είλαη πεξηζζφηεξν κηα δηεξγαζία παξά έλα ζχζηεκα ή έλα 

ζχλνιν δνκψλ. Σπλεπψο ν θαζεγεηήο πξέπεη λα θξίλεη ηη ρξεηάδνληαη λα θάλνπλ νη 

εθπαηδεπφκελνη πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ην ζπγθεθξηκέλν ζηφρν αθνχ βέβαηα 

δηαπξαγκαηεπηεί καδί ηνπο φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ 

Αλ ν ζηφρνο είλαη ε απφθηεζε κηαο δεμηφηεηαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην λα κπνξνχλ 

λα ςεθηνπνηνχλ, ηφηε ρξεηάδεηαη λα παξαθνινπζήζνπλ κηα επίδεημε, λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην πξφγξακκα ςεθηνπνίεζεο, λα θάλνπλ πξαθηηθή εμάζθεζε θαη 

ζην ηέινο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηή ηε δεμηφηεηα παξαγσγηθά, φπσο γηα παξάδεηγκα 

λα δεκηνπξγήζνπλ απφ ηηο θακπχιεο απηέο έλα ςεθηαθφ κνληέιν εδάθνπο θαη ελ 

ζπλερεία ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν απηφ λα πξνρσξήζνπλ ζε θάπνηα πδξνινγηθή 

αλάιπζε. 
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Αλ ν ζηφρνο είλαη ζε επίπεδν θαηαλφεζεο, ηφηε ρξεηάδεηαη λα κειεηήζνπλ ηηο βαζηθέο 

αξρέο ησλ Γεσγξαθηθψλ Σπζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ, λα ηηο δηαθξίλνπλ θαη λα ηηο 

επεμεξγαζηνχλ. 

 

3.8.2 ύνδεζη ζηότων με προζδοκίες εκπαιδεσομένων 

Οη ελήιηθνη εθπαηδεπφκελνη έξρνληαη λα κάζνπλ πψο λα πεηχρνπλ πξνζσπηθνχο 

ζηφρνπο εθθξάδνληαο ζπλήζσο ηνπο ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ζπκπεξηθνξά. Οη 

επηδηψμεηο ηνπο είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη άκεζεο. Απηφ φκσο δελ ηζρχεη πάληνηε θαη ν 

θαζεγεηήο ζα πξέπεη λα δηεξεπλήζεη ηη αθξηβψο ζθέπηνληαη νη εθπαηδεπφκελνη φηαλ 

έξρνληαη ζην πξφγξακκα (Rogers, 1998). 

Οη εθπαηδεπφκελνη έξρνληαη ζε πξνγξάκκαηα ελειίθσλ κε δηάθνξα θίλεηξα θαη 

ζθνπνχο, ηνπο νπνίνπο ζπρλά δελ δηαηππψλνπλ. Έηζη ζε πνιιά πξνγξάκκαηα πνιινί 

ζπκκεηέρνληεο ζα δειψζνπλ φηη ζπκκεηέρνπλ ζηελ νκάδα πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ 

ζηνπο ζηφρνπο πνπ έζεζε ν θαζεγεηήο. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπκκεηέρνπλ γηα 

θάπνηνλ άιιν ιφγν.  

Αλ ε επηδίσμε ηεο εθπαίδεπζεο είλαη λα ηθαλνπνηεζνχλ κφλν αλάγθεο, ηφηε ην έξγν 

ηνπ εθπαηδεπηή ζα ήηαλ πνιχ δχζθνιν αλ φρη αλέθηθην. Ωζηφζν ε εθπαίδεπζε δελ 

είλαη απιψο θαη κφλν ε ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ, αιιά ε ελζπλείδεηε κάζεζε. 

Ο θαζεγεηήο έρεη βάιεη απφ ηελ αξρή νξηζκέλνπο ζηφρνπο. Οη καζεηέο πνπ έρνπλ 

ζηφρνπο παξφκνηνπο κε απηνχο ηνπ θαζεγεηή ζα κάζνπλ ηαρχηεξα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξα. Αληίζεηα νη εθπαηδεπφκελνη κε απνθιίλνληεο ζηφρνπο ζα 

αληηκεησπίζνπλ κεγαιχηεξε δπζθνιία ζην λα κάζνπλ θαη πηζαλφλ λα πξνζπαζήζνπλ 

λα εκπνδίζνπλ θαη άιινπο ζπκκαζεηέο ηνπο απφ ην λα κάζνπλ (Rogers, 1998:193). 

Σπκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν θαζεγεηήο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη 

ελζπλείδεηε κάζεζε ζα πξέπεη λα ζέζεη έλα ζχλνιν ζηφρσλ γηα ηνπο καζεηέο ηνπ θαη 

κε βάζε απηνχο λα δηακνξθψζεη ην καζεζηαθφ πιηθφ, έηζη ψζηε απηνί λα επηηχρνπλ 

ηνπο ζηφρνπο πνπ έζεζε. Σίγνπξα ζε έλα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζηα ΓΣΠ θαη 

κάιηζηα ζε απηφ πνπ δηεμάγεηαη κε ηε κέζνδν ηεο ΔμΑΔ ππάξρνπλ αξθεηά εκπφδηα 

πνπ πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ. Μφλν φηαλ ν θαζεγεηήο θαη νη καζεηέο ηνπ βξίζθνληαη 

ζε αιιειεπίδξαζε, κπνξνχλ ηα εκπφδηα απηά λα γίλνπλ εκθαλή θαη λα 

αληηκεησπηζζνχλ κε επηηπρία. 

Μεξηθνί απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ εθπαηδεπηή είλαη ζηελνί, φπσο απφθηεζε θάπνησλ 

δεμηνηήησλ θαη θάπνηνη άιινη επξχηεξνη, φπσο αλάπηπμε επίγλσζεο, θξηηηθήο 

ζθέςεο, απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο θ.ιπ. Πξνθαλψο αλ ηφζν ν εθπαηδεπηήο φζν 
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θαη νη εθπαηδεπφκελνη είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλνπλ ηνπο επξχηεξνπο απφ ηνπο 

ζηελφηεξνπο ζηφρνπο ηφηε ην καζεζηαθφ έξγν ζα βνεζεζεί ζεκαληηθά. 

Σε έλα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζηα ΓΣΠ γηα παξάδεηγκα ν θαζεγεηήο ζα πξέπεη λα 

θαηεπζχλεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο απφ ηνπο ζηελφηεξνπο ζηνπο επξχηεξνπο ζηφρνπο. 

Γειαδή νη ζηελφηεξνη ζηφρνη είλαη νη δεμηφηεηεο πνπ απνθηνχλ νη καζεηέο ηνπ κε ην 

ρεηξηζκφ εκπνξηθψλ ινγηζκηθψλ ΓΣΠ θαη έλαο επξχηεξνο ζηφρνο είλαη λα 

απνθηήζνπλ ρσξηθή ζθέςε θαηαλνψληαο ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ ΓΣΠ. Έηζη ηνπο 

νδεγεί ζην λα βξίζθνπλ κφλνη ηνπο ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα (απηνθαηεπζπλφκελε 

κάζεζε), ρσξίο λα ρξεηάδνληαη ηελ θαζνδήγεζή ηνπ. 

 

3.9 ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ - ΠΡΟΣΑΔΙ 

 

Σην θεθάιαην απηφ ηεο δηαηξηβήο εμεηάζζεθαλ νη βαζηθέο αξρέο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ πνπ πξέπεη ιακβάλνληαη ππφςε ζην ζρεδηαζκφ ελφο εμ απνζηάζεσο 

πξνγξάκκαηνο ζηα ΓΣΠ. Έγηλε κηα εθηελήο αλαθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ, θαζψο θαη ζηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηε κάζεζε 

θαη ηα νπνία πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζηε θάζε ηεο ζρεδίαζεο. Δλ ζπλερεία 

αλαπηχρζεθαλ νη κέζνδνη θαη νη ηερληθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ θαζψο θαη νη ηξφπνη ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ ηειεπηαίσλ ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. Ιδηαίηεξε κλεία έγηλε ζηελ ελαξθηήξηα ζπλάληεζε θαη ην ξφιν πνπ απηή 

παίδεη ζηε δηαηήξεζε ηεο ζέιεζεο γηα κάζεζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο ελήιηθεο 

εθπαηδεπφκελνπο. Μηα επηηπρήο ελαξθηήξηα ζπλάληεζε απνηειεί πξνάγγειν ρακειψλ 

πνζνζηψλ πξφσξεο εγθαηάιεηςεο θαη ρακειψλ επηδφζεσλ εθ κέξνπο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ νη ελήιηθεο αληηκεησπίδνπλ αξθεηά πξνβιήκαηα θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζε έλα πξφγξακκα εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο. Δηδηθά κάιηζηα ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ ΓΣΠ  

παξνπζηάδνληαη θαη άιια πξνβιήκαηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ην γλσζηηθφ 

ππφβαζξν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηελ εξγαζηαθή ηνπο εκπεηξία. Σηελ παξνχζα 

δηαηξηβή πηνζεηήζεθε θαη ζπκπεξηειήθζεζαλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ νη παξαθάησ ηερληθέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε 

ηεο ζέιεζεο γηα κάζεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

 Δλαξθηήξηα ζπλάληεζε – Δθπαηδεπηηθφ ζπκβφιαην 
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 Απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε 

 Δλζάξξπλζε γηα ελεξγή ζπκκεηνρή 

 Δηζήγεζε 

Δηδηθά γηα ηελ εηζήγεζε ε νπνία δελ εθαξκφδεηαη σο ηερληθή ζηα εμ απνζηάζεσο 

πξνγξάκκαηα παξά κφλν ζηα δηα δψζεο, πξνηείλεηαη κηα κεζνδνινγία ζην δεχηεξν 

κέξνο ηεο δηαηξηβήο ζην θεθάιαην 6, ε νπνία ζα πξέπεη λα κειεηεζεί πεξαηηέξσ γηαηί 

πηζαλψο κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο λα δψζεη αξθεηέο ιχζεηο ζηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε. 

Όζνλ αθνξά ζηηο ππφινηπεο ηερληθέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία, νη νπνίεο δχζθνια κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζε έλα πξφγξακκα 

εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζηα ΓΣΠ, επηζεκάλζεθαλ θαη ζα κειεηεζνχλ εθηελψο 

ζην δεχηεξν κέξνο ηεο δηαηξηβήο. 

Δπηπιένλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ειήθζε ππφςε ν ρξφλνο 

πνπ ρξεηάδνληαη νη ελήιηθνη εθπαηδεπφκελνη γηα αθνκνίσζε ησλ δηδαζθφκελσλ 

ελλνηψλ. Έηζη νη εθπαηδεπφκελνη αληί λα βνκβαξδίδνληαη ζπλερψο κε έλλνηεο θαη 

αζθήζεηο, ρσξίο λα πξνιαβαίλνπλ λα αθνκνηψζνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο φπσο 

γίλεηαη ζηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζηα ΓΣΠ, έρνπλ φιν ηνλ 

απαξαίηεην ρξφλν ψζηε λα κειεηήζνπλ ηε ζεσξία, λα επηιχζνπλ δηάθνξα ρσξηθά 

πξνβιήκαηα, λα θάλνπλ ηα ηεζη αμηνιφγεζεο θαη λα ιχζνπλ ηηο απνξίεο ηνπο 

επηθνηλσλψληαο κε ηνπο εθπαηδεπηέο θαη ηνπο άιινπο εθπαηδεπφκελνπο είηε 

αζχγρξνλα είηε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Κάζε ελφηεηα δηεμάγεηαη ζε εβδνκαδηαία 

βάζε, νπφηε θάζε εθπαηδεπφκελνο κειεηά κε ην δηθφ ηνπ ξπζκφ. Μπνξεί κάιηζηα ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λα κεηαθέξεη θαη ρξφλν κειέηεο ζε επφκελε εβδνκάδα αλ 

θάπνηα ζηηγκή έρεη πίεζε  ρξφλνπ. 
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Δίλαη γεγνλόο όηη ην κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε, δειαδή 

ηελ ηθαλόηεηα λα αλαγλσξίδνπκε ηα δηθά καο ζπλαηζζήκαηα θαη ησλ άιισλ μεθίλεζε 

ζηε δεθαεηία ηνπ 70, όηαλ δηάθνξνη επηζηήκνλεο άξρηζαλ λα ζπλεηδεηνπνηνύλ όηη νη 

ζρνιηθέο επηδόζεηο, νη βαζκνί, ηα πηπρία θαη γεληθά ν πςειόο δείθηεο Ννεκνζύλεο 

IQ, δελ ήηαλ αξθεηά γηα λα πξνβιέςνπλ πόζν θαιή ζα ήηαλ ε επίδνζε ησλ αλζξώπσλ 

ζηελ εξγαζία ή θαηά πόζν ζα πεηύραηλαλ ζηε δσή. πγθεθξηκέλα ην 1973 ν 

εθπαηδεπηήο ςπρνινγίαο ζην Harvard, McClelland μεθίλεζε καδί κε κία νκάδα 

θνηηεηώλ ηνπ ηελ εξγαζία “Testing for Competence rather than Intelligence”, όπνπ 

ζεσξνύζε όηη κία νκάδα εηδηθώλ ηθαλνηήησλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ε ελζπλαίζζεζε, ε 

απηνπεηζαξρία θαη ε πξσηνβνπιία έθαλαλ ηνπο πην επηηπρεκέλνπο λα μερσξίδνπλ από 

εθείλνπο πνπ πήγαηλαλ απιά θαιά ζηε δνπιεηά ηνπο παξόιν πνπ δηέζεηαλ πάλσ θάησ 

ην ίδην IQ. Έθηνηε έγηλαλ πάξα πνιιέο κειέηεο θαη έξεπλεο ζε πάξα πνιιέο 

επηρεηξήζεηο κηθξέο θαη κεγάιεο ζηελ Ακεξηθή αιιά θαη δηεζλώο κε θύξην ζέκα ηηο 

ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ησλ αηόκσλ. ε όια ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλώλ κία 

νκάδα πξνζσπηθώλ θαη θνηλσληθώλ ηθαλνηήησλ απνδείρζεθε όηη παίδεη ζεκαληηθό 
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ξόιν ζηελ εμέιημε θαη ηελ επηηπρία ησλ αλζξώπσλ. Η νκάδα απηή ησλ ηθαλνηήησλ 

θαη δεμηνηήησλ είλαη πιένλ γλσζηή ζε όινλ ηνλ θόζκν σο πλαηζζεκαηηθή 

Ννεκνζύλε (Emotional Intelligence). 

 

Η πξώηε νινθιεξσκέλε ζεσξία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο πξνηάζεθε από 

ηνπο Salovey θαη Mayer (1990), νη νπνίνη ηελ όξηζαλ σο ηελ ηθαλόηεηα λα κπνξεί 

θάπνηνο λα παξαθνινπζεί θαη λα ξπζκίδεη ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα αιιά θαη 

ησλ άιισλ θαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί σο νδεγό γηα ζθέςε θαη δξάζε. 

 Έλαο από ηνπο θνηηεηέο ηνπ McClelland, ν Daniel Goleman, ζπλέρηζε ηηο έξεπλεο 

ηνπ θαζεγεηή ηνπ θαη απέδεημε κέζα από ηηο εξγαζίεο ηνπ θαη ηξία βηβιία ηνπ όηη ε 

επηηπρία ζηε δσή δελ εμαξηάηαη από ηνλ πςειό δείθηε λνεκνζύλεο ηνπ αηόκνπ αιιά 

θπξίσο από κία άιιε πηπρή ηεο αλζξώπηλεο ηθαλόηεηαο ηελ πλαηζζεκαηηθή 

Ννεκνζύλε. 

Με ηνλ όξν πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε θαηά ηνλ Goleman (1995), αλαθεξόκαζηε 

ζηελ ηθαλόηεηα λα αλαγλσξίδνπκε ηα δηθά καο ζπλαηζζήκαηα θαη ησλ άιισλ, λα 

δεκηνπξγνύκε θίλεηξα γηα ηνλ εαπηόλ καο θαη λα ρεηξηδόκαζηε ζσζηά ηόζν ηα 

ζπλαηζζήκαηα όζν θαη ηηο ζρέζεηο καο. Ο όξνο απηόο πεξηγξάθεη ηθαλόηεηεο νη 

νπνίεο αθελόο κελ είλαη ζαθώο δηαθνξεηηθέο από ηελ Γλσζηηθή Ννεκνζύλε, δειαδή 

ηηο θαζαξά γλσζηηθέο ηθαλόηεηεο πνπ κεηξώληαη κε ην δείθηε λνεκνζύλεο IQ θαη 

αθεηέξνπ ζπκπιεξσκαηηθέο πξνο απηήλ.  

Πνιινί άλζξσπνη πνπ είλαη επθπείο από απόςεσο γλώζεσλ, αιιά δελ δηαζέηνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε θαηαιήγνπλ λα εξγάδνληαη γηα ινγαξηαζκό άιισλ νη 

νπνίνη δηαζέηνπλ κελ ρακειόηεξν IQ, έρνπλ όκσο αλεπηπγκέλεο ζε πςειό βαζκό ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο δεμηόηεηεο. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Rosen (1997), 

πνιύ ζπρλά, όζν πην έμππλνη είλαη, ηόζν κεγαιύηεξε είλαη ε αλεπάξθεηα ηνπο θαη ε 

ηθαλόηεηά ηνπο λα ρεηξίδνληαη αλζξώπνπο. Δίλαη ιεο θαη ν κπο ηνπ δείθηε 

λνεκνζύλεο ηνπο κεγάισζε εηο βάξνο ησλ κπώλ ηεο πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο 

ηθαλόηεηαο. 

O Goleman πξνζπαζώληαο λα ηεθκεξηώζεη ηελ ύπαξμε ινγηθνύ θαη ζπγθηλεζηαθνύ 

λνπ αλαθέξεη “δειαδή ν άλζξσπνο έρεη δύν κπαιά, έλα πνπ ζθέθηεηαη θαη έλα πνπ 

αηζζάλεηαη. Απηνί νη ζεκειηαθά δηαθνξεηηθνί ηξόπνη γλώζεο αιιειεπηδξνύλ ζηε δόκεζε 

ηεο δηαλνεηηθήο καο δσήο. Ο έλαο ν ινγηθόο λνπο, είλαη πην ελζπλείδεηνο, πην 

ζηνραζηηθόο, πην ηθαλόο λα δπγίδεη ηα πξάγκαηα θαη λα ζπιινγίδεηαη. Δίπια όκσο ζε 

απηόλ ππάξρεη θαη ν ζπγθηλεζηαθόο λνπο, έλα άιιν ζύζηεκα γλώζεο άγλσζην ζηνπο 
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πεξηζζόηεξνπο από εκάο, παξνξκεηηθό θαη παλίζρπξν αλ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο 

αξθεηά παξάινγν. Ο ζπγθηλεζηαθόο –  ινγηθόο δηραζκόο πξνζεγγίδεη ζα ιέγακε ηε 

ιατθή δηάθξηζε κεηαμύ θαξδηάο θαη κπαινύ. Σν λα γλσξίδεη θάπνηνο όηη θάηη είλαη 

ζσζηό ζηελ θαξδηά ηνπ είλαη έλαο δηαθνξεηηθόο ηξόπνο πεπνίζεζεο από ην λα 

ζθέθηεηαη κε ην ινγηθό κπαιό ηνπ. Όζν πην έληνλν είλαη ην ζπλαίζζεκα ηόζν πην πνιύ 

επηθξαηεί ν ζπγθηλεζηαθόο λνπο θαη άιιν ηόζν πην αδξαλήο είλαη ν ινγηθόο λνπο. Απηά 

ηα δύν κπαιά ην ζπγθηλεζηαθό θαη ην ινγηθό, ιεηηνπξγνύλ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο 

αξκνληθά, ηαηξηάδνληαο ηνπο ηόζν δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο γλώζεο πνπ θαηέρνπλ, γηα λα 

καο θαζνδεγνύλ ζηε δσή καο.” (Goleman,1995:36) 

Tν κέξνο απηό ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο αζρνιείηαη κε ηε πλαηζζεκαηηθή 

Ννεκνζύλε θαη ζην πώο ε αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηεο, εθ κέξνπο ηόζν ησλ 

δηδαζθόλησλ θαζεγεηώλ, όζν θαη εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, κπνξεί λα 

βνεζήζεη ηα κέγηζηα ην έξγν ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη λα ειαρηζηνπνηήζεη 

ηνλ αξηζκό ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πνπ εγθαηαιείπνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο, πξάγκα ην 

νπνίνλ απνηειεί ην κεγαιύηεξν πξόβιεκα ζε όια ηα πξνγξάκκαηα ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. 

  

4.1 ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ 

 

πλαηζζεκαηηθή ηθαλόηεηα ραξαθηεξίδεηαη κία ηθαλόηεηα πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηε δηάθξηζε θάπνηνπ πνπ ηε 

δηαζέηεη ζηνλ ρώξν εξγαζίαο ηνπ. Ο όξνο απηόο ζπκπεξηιακβάλεη ηόζν θνηλσληθέο 

όζν θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλόηεηεο (Goleman, 1998). 

Αληίζεηα ν Gardner (1983) ρξεζηκνπνηεί ηνλ όξν “πξνζσπηθή λνεκνζύλε” ν νπνίνο 

αλαθέξεηαη ζηηο ηθαλόηεηεο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηα ςπρνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εαπηνύ καο θαη ησλ γύξσ καο. πκθσλεί όκσο κε ηνλ Goleman 

σο πξνο ην ηη πεξηιακβάλεη πεξηγξάθνληαο δύν είδε πξνζσπηθήο λνεκνζύλεο, ηελ 

ελδνπξνζσπηθή (Intrapersonal intelligence) θαη ηελ δηαπξνζσπηθή (Interpersonal 

intelligence).Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε θαζνξίδεη ηηο δπλαηόηεηεο πνπ έρεη 

θάπνηνο ώζηε λα κάζεη ηηο πξαθηηθέο δεμηόηεηεο πνπ βαζίδνληαη ζηα πέληε ζηνηρεία 

ηεο. Καηά ηνλ Goleman (1998) ηα ζηνηρεία απηά είλαη:  

 Απηνεπίγλσζε  

 Απηνξύζκηζε 
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 Κίλεηξα ζπκπεξηθνξάο 

 Δλζπλαίζζεζε 

 Ιθαλόηεηα ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο 

Όπσο παξαδέρεηαη ν ίδηνο ν Goleman (1998), νη πέληε παξαπάλσ ζπλαηζζεκαηηθέο 

θαη θνηλσληθέο ηθαλόηεηεο, είλαη απόξξνηα ηεο πξνζαξκνγήο πνπ έθαλε ζην κνληέιν 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο πνπ πξνηάζεθε από ηνπο Salovey θαη Mayer 

(1990).  Οη ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλόηεηεο είλαη ζπγθξνηεκέλεο ζε νκάδεο θαη ε 

θαζεκία από απηέο ζηεξίδεηαη ζε κία θνηλή δηάζηαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο. Οη βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθέο πξνθεηκέλνπ λα θαιιηεξγήζνπλ νη εθπαηδεπόκελνη ηηο ηθαλόηεηεο πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο γηα λα πεηύρνπλ ζηε δσή ηνπο. Αλ νη εθπαηδεπόκελνη είλαη 

αλεπαξθείο  ζε θνηλσληθέο δεμηόηεηεο, γηα παξάδεηγκα δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα 

πείζνπλ ή λα εκπλεύζνπλ άιινπο, λα παίμνπλ ηνλ ξόιν ηνπ εγέηε νκάδσλ ηόζν θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο όζν θαη ζηε κεηέπεηηα εξγαζηαθή ηνπο 

θαξηέξα. Αλ πάιη έρνπλ ρακειό δείθηε απηνεπίγλσζεο δελ ζα θαηαλννύλ ηηο δηθέο 

ηνπο αδπλακίεο, νύηε ζα δηαζέηνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε πνπ πξνέξρεηαη από ηελ πίζηε 

ζηα πξνζόληα θαη ηηο δπλάκεηο ηνπο. 
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ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ 

Οη ηθαλόηεηεο απηέο θαζνξίδνπλ πόζν 

θαιά ρεηξηδόκαζηε ηνλ εαπηόλ καο 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ 

Οη ηθαλόηεηεο απηέο θαζνξίδνπλ πόζν θαιά 

ρεηξηδόκαζηε ζρέζεηο 

Απηνεπίγλσζε 

Αλαθέξεηαη ζην λα γλσξίδεη θαλείο ηελ 

εζσηεξηθή ηνπ θαηάζηαζε, ηηο πξνηηκήζεηο, 

ηα πξνζσπηθά ηνπ απνζέκαηα θαη λα έρεη 

επαθή κε ηε δηαίζζεζή ηνπ 

 Δπίγλσζε ζπλαηζζεκάησλ 

 Απηνπεπνίζεζε 

 Αθξηβήο αμηνιόγεζε 

 

Ελζπλαίζζεζε 

Αλαθέξεηαη ζην λα γλσξίδεη θαλείο ηηο αλεζπρίεο 

θαη ηηο αλάγθεο ησλ άιισλ θαη λα έρεη επίγλσζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπο 

 Πξνζαλαηνιηζκόο ζηε παξνρή 

ππεξεζηώλ 

 Δλίζρπζε ηεο αλάπηπμεο ησλ άιισλ 

 σζηόο ρεηξηζκόο ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο 

 Πνιηηηθή αληίιεςε 

Απηνξύζκηζε 

 

Αλαθέξεηαη ζην λα κπνξεί θαλείο λα 

δηαρεηξίδεηαη ηελ εζσηεξηθή ηνπ θαηάζηαζε, 

ηηο παξνξκήζεηο ηνπ θαη ηα πξνζσπηθά ηνπ 

απνζέκαηα 

 Απηνέιεγρνο 

 Αμηνπηζηία 

 Δπζπλεηδεζία 

 Πξνζαξκνζηηθόηεηα 

 Καηλνηνκία 

Κνηλσληθέο δεμηόηεηεο – Ιθαλόηεηεο ζηηο 

ζρέζεηο 

Αλαθέξεηαη ζην λα δηαζέηεη θαλείο ηελ ηθαλόηεηα 

λα πξνθαιεί ζηνπο άιινπο ηηο αληηδξάζεηο πνπ ζέιεη 

 Δπηξξνή 

 Δπηθνηλσλία 

 Ηγεζία 

 Καηαιπηηθή δξάζε 

 Υεηξηζκόο δηαθσληώλ 

 Καιιηέξγεηα δεζκώλ 

 ύκπξαμε θαη ζπλεξγαζία 

 Οκαδηθέο ηθαλόηεηεο 

Κίλεηξα ζπκπεξηθνξάο 

Αλαθέξεηαη ζην λα δηαζέηεη θαλείο ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο ηάζεηο πνπ νδεγνύλ πξνο 

ηελ επίηεπμε ή ηελ δηεπθόιπλζε ησλ ζηόρσλ  

 Σάζε πξνο επίηεπμε 

 Γέζκεπζε 

 Πξσηνβνπιία 

 Αηζηνδνμία 

 

 

 
Πίλαθαο 4.1  πλαηζζεκαηηθέο ηθαλόηεηεο (Πεγή Goleman, 1998:54) 
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ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πεξηγξάθεηαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηηο πέληε δηαζηάζεηο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο θαη ηηο εηθνζηπέληε ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλόηεηεο. 

Φπζηθά είλαη αδύλαηνλ θάπνηνο λα έρεη αλαπηπγκέλεο όιεο απηέο ηηο ηθαλόηεηεο, 

αθνύ ζε θάπνηεο κπνξεί λα ππεξέρεη θαη ζε θάπνηεο άιιεο λα πζηεξεί. Γηα λα έρεη 

όκσο θάπνηνο πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο επηηπρίαο ζηε δσή ηνπ, είλαη αλαγθαίν λα 

δηαζέηεη αλαπηπγκέλεο ηνπιάρηζηνλ κία ηθαλόηεηα ζε θάζε κία από ηηο πέληε 

δηαζηάζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο. 

Ο παξαπάλσ θαηάινγνο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζε θάπνηνλ θαζεγεηή ή ζπνπδαζηή, λα 

θαηαγξάςεη ηα δπλαηά ηνπ ζεκεία θαη λα εληνπίζεη ηθαλόηεηεο πνπ πζηεξεί θαη 

ρξεηάδεηαη λα ηηο εληζρύζεη, γηα λα επηηύρεη ζηνπο ζθνπνύο ηνπ.  

Η Αζαλαζνύια-Ρέππα (2001), εμεηάδνληαο ηνλ ξόιν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο ζηελ επηθνηλσλία δηδάζθνληνο - δηδαζθνκέλνπ αλαθέξεη όηη ζε έλα 

πξόγξακκα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ν εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα είλαη θαιά 

εθπαηδεπκέλνο έηζη  ώζηε λα αθνπγθξαζζεί ηα κελύκαηα ηνπ θάζε ζπνπδαζηή 

μερσξηζηά θαη λα κπνξεί  λα δηεπζεηήζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί ηόζν ηα δηθά ηνπ 

ζπλαηζζήκαηα όζν θαη απηά ησλ ζπνπδαζηώλ ηνπ. 

Ο Berenson et al (2008), εμεηάδνληαο ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ζαλ πξνάγγειν 

ηεο επηηπρίαο ζε έλα πξόγξακκα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, αλαθέξεη όηη ε 

επηηπρία είλαη έλαο ζπλδπαζκόο από ηερληθνύο, πξνζσπηθνύο, γλσζηαθνύο, 

ππνθηλεηηθνύο θαη ςπρνινγηθνύο παξάγνληεο. 

Έρεη δηαπηζησζεί όηη έλα από ηα εξγαζηαθά πεδία ζηα νπνία ε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζύλε δηαδξακαηίδεη ζπνπδαίν ξόιν είλαη ν πξνγξακκαηηζκόο ειεθηξνληθώλ 

ππνινγηζηώλ. ε πεξηπηώζεηο όπνπ ππάξρεη ζπλεξγαζία θαη όρη αληαγσληζκόο 

ππήξμαλ ζεακαηηθά απνηειέζκαηα (Martin, 1990). Απηό νθείιεηαη ζηελ νκαδηθή 

εξγαζία. Οη θαιύηεξνη είλαη πξόζπκνη λα κείλνπλ κέρξη αξγά ην βξάδπ γηα λα 

βνεζήζνπλ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο λα ηειεηώζνπλ έλα πξόγξακκα ή γηα λα 

κνηξαζηνύλ κε ηνπο άιινπο ηα έμππλα θόιπα πνπ έρνπλ αλαθαιύςεη έηζη ώζηε λα 

ηειεηώλνπλ πην γξήγνξα κία εξγαζία αληί λα ηα θξαηήζνπλ γηα ηνλ εαπηό ηνπο. Γελ 

αληαγσλίδνληαη ζπλεξγάδνληαη. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηνλ ρώξν ησλ Γεσγξαθηθώλ 

πζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ όπνπ ππάξρεη έληνλνο αληαγσληζκόο όρη κόλν ζηελ 

δεκηνπξγία εθαξκνγώλ, αιιά θαη ζηελ δεκηνπξγία ησλ ςεθηαθώλ γεσγξαθηθώλ 

δεδνκέλσλ. Έλα ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα δεκηνπξγίαο ίδηνπ ςεθηαθνύ 

ππνβάζξνπ, από πνιινύο ρξήζηεο ΓΠ, είλαη νη ηνπνγξαθηθνί ράξηεο 1:50000 ηεο 

Γεσγξαθηθήο Τπεξεζίαο ηξαηνύ. Δλώ απηνί νη ράξηεο ζα έπξεπε ζήκεξα λα 
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βξίζθνληαη ζε κία δηθηπαθή πύιε ώζηε λα κνηξάδνληαη δσξεάλ ζηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο ή έζησ κε έλα κηθξό αληίηηκν, δηάθνξεο εηαηξείεο, παλεπηζηήκηα, 

πξνπηπρηαθνί θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, επηδίδνληαη ζε έλα αγώλα δξόκνπ 

ςεθηνπνίεζεο απηώλ ησλ ραξηώλ. Έηζη γηα θάπνην θύιιν ηεο ρώξαο καο ππάξρνπλ 

εθαηνληάδεο ειεθηξνληθέο εθδόζεηο ηνπ θύινπ απηνύ.  Απηό ην κνίξαζκα ηεο γλώζεο 

θαη ην νκαδηθό πλεύκα ζπλεξγαζίαο ζα πξέπεη λα κεηαδίδεηαη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο 

θαη λα γίλεηαη βίσκά ηνπο, αθνύ θπξίσο έρνπλ ζπλεζίζεη ζηε ζπκβαηηθή  

δαζθαινθεληξηθή εθπαίδεπζε, ε νπνία είλαη από ηε θύζε ηεο έληνλα αληαγσληζηηθή, 

κε ηε βαζκνζεξία πνπ ηε δηαθξίλεη. Δπεηδή ζηελ εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε 

ππάξρεη κία απόζηαζε κεηαμύ θαζεγεηνύ θαη ζπνπδαζηή θαη δελ ππάξρεη πξνζσπηθή 

επαθή, ην έξγν ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή γίλεηαη αθόκε πην δύζθνιν θαη ζα πξέπεη 

λα είλαη πνιύ πξνζεθηηθόο, ώζηε κε δηάθνξεο ηερληθέο λα κπνξέζεη λα πεξάζεη ην 

κήλπκα ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηνπ, όηη ε γνώζη είναι για όλοσς θαη όηη ζηα πιαίζηα 

ηεο νκαδηθόηεηαο ν έλαο πξέπεη λα βνεζά ηνλ άιιν. Παξαθάησ αθνινπζεί κία πην 

ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ ηθαλνηήησλ πνπ πξέπεη αθελόο κελ λα 

δηαζέηεη ν επηβιέπσλ εθπαηδεπηήο θαη αθεηέξνπ λα πξνζπαζήζεη λα ηηο θαιιηεξγήζεη 

ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηνπ. 

 

4.1.1 Απηνεπίγλσζε 

 

Η δσή πνιιέο θνξέο καο θέξλεη κπξνζηά ζε δηιήκκαηα θαη δύζθνιεο απνθάζεηο πνπ 

πξέπεη λα πάξνπκε, έρνληαο ζπγθερπκέλα θαη αζαθή δεδνκέλα πνπ απέρνπλ πνιύ 

από ηελ μεθάζαξε θαη ζαθή ινγηθή ηνπ “αλ ηζρύεη απηό ηόηε πξνθύπηεη εθείλν 

αιιηώο πξνθύπηεη ην άιιν”, θάηη πνπ κάζακε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ καο 

ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ηνπ θηλδύλνπ ή ηε ιήςε απνθάζεσλ. Όηαλ πξόθεηηαη ινηπόλ 

γηα απνθάζεηο, ηα ελδόκπρα ζπλαηζζήκαηά καο ή αιιηώο ε βαζύηεξε καο αίζζεζε γηα 

απηό πνπ λνηώζνπκε όηη είλαη θαιύηεξν, καο πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο 

πνπ δελ πξέπεη λα αγλννύκε αλ δελ ζέινπκε λα κεηαληώζνπκε αξγόηεξα γηα ηηο 

επηινγέο καο. 

Δίλαη γεγνλόο όηη ην κπαιό καο δελ είλαη ζρεδηαζκέλν όπσο έλαο ππνινγηζηήο ν 

νπνίνο κπνξεί λα καο δώζεη κία ιεπηνκεξή αλάιπζε όισλ ησλ ινγηθώλ 

επηρεηξεκάησλ, ππέξ ή θαηά κίαο απνθάζεσο βάζεη πξνεγνπκέλσλ εκπεηξηώλ από 

αλάινγεο θαηαζηάζεηο. Αληηζέησο ην κπαιό ζθέθηεηαη πην πεξίπινθα θαη δπγίδεη ηα 
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θνηλά ζεκεία από ζπλαηζζεκαηηθή άπνςε απηώλ ησλ πξνεγνπκέλσλ εκπεηξηώλ θαη 

καο δίλεη ηελ απάληεζε κε έλα πξναίζζεκα, κία ελδόκπρε αίζζεζε (Damazio, 1994). 

Απηή ε αίζζεζε γηα ην ζσζηό ή ην ιάζνο πνπ ππάξρεη βαζηά κέζα καο είλαη έλα 

θνκκάηη κία ζπλερνύο ππόγεηαο ξνήο ζπλαηζζεκάησλ πνπ εθηπιίζζεηαη κε ξπζκό 

θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Αθξηβώο όπσο ππάξρεη έλα 

ξεύκα ζθέςεο έηζη ππάξρεη θαη έλα παξάιιειν ξεύκα ζπλαηζζεκάησλ. Η άπνςε όηη 

ππάξρεη “θαζαξή ζθέςε”, ινγηθή ρσξίο ζπλαηζζήκαηα είλαη έλαο κύζνο θαη πεγάδεη 

από ηελ έιιεηςε παξαηήξεζεο απηώλ ησλ ακπδξώλ δηαζέζεσλ πνπ καο αθνινπζνύλ 

κέζα ζηελ κέξα. Έρνπκε ζπλαηζζήκαηα γηα όια όζα θάλνπκε, ζθεθηόκαζηε, 

ζπκόκαζηε, θαληαδόκαζηε. Η ζθέςε θαη ην ζπλαίζζεκα είλαη αιιειέλδεηα θαη δελ 

κπνξνύλ λα μερσξίζνπλ. Όηαλ είκαζηε ζπληνληζκέλνη κε ηα ζπλαηζζήκαηα καο, 

ιακβάλνπκε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ καο βνεζνύλ λα πξνρσξήζνπκε κέζα ζηε 

θαζεκεξηλή καο ξνπηίλα θαη ζηε δσή καο γεληθόηεξα. Απηή ε αίζζεζε γηα ην ζσζηό 

ή ιάζνο είλαη πνπ καο δείρλεη αλ απηό πνπ θάλνπκε ηαηξηάδεη απόιπηα ή όρη κε ηηο 

πξνηηκήζεηο καο, ηηο αμίεο πνπ καο θαζνδεγνύλ θαη ηε ζνθία θαη εκπεηξία πνπ έρνπκε 

απνθηήζεη κέζα από ην παλεπηζηήκην ηεο δσήο (Vogel, 1997). 

Μειέηεο πνπ έγηλαλ ζην Υάξβαξλη (Ambady, 1993), έδεημαλ όηη νη άλζξσπνη 

κπνξνύλ λα δηαηζζαλζνύλ κέζα ζηα πξώηα ηξηάληα δεπηεξόιεπηα κίαο επαθήο πνηα 

είλαη ε βαζηθή εληύπσζε πνπ έρνπλ ζρεκαηίζεη γηα ηνλ άιινλ, κεηά από κηζή ώξα ή 

κεηά από έλα ρξόλν. ηε εθπαίδεπζε, γηα παξάδεηγκα, νη εθπαηδεπόκελνη, αλ 

παξαθνινπζήζνπλ έζησ θαη γηα ηξηάληα δεπηεξόιεπηα θαζεγεηέο πνπ δίλνπλ κία 

δηάιεμε, κπνξνύλ λα αμηνινγήζνπλ ηελ ηθαλόηεηα θάζε θαζεγεηή κε αθξίβεηα πνπ 

αγγίδεη ην 80% πεξίπνπ. 

Έηζη ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαζίζηαηαη πνιύ θξίζηκν γηα ηνλ θαζεγεηή 

ελόο καζήκαηνο, λα πξνεηνηκάζεη πνιύ θαιά ηελ ελαξθηήξηα ζπλάληεζε θαη λα 

πείζεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, όηη κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη 

λα πινπνηήζνπλ ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο. Η αξρή είλαη ην ήκηζπ ηνπ 

παληόο θαη γηα απηό ε επηηπρία ηεο ελαξθηήξηαο ζπλάληεζεο ζα πξέπεη λα απνηειεί ην 

θύξην κέιεκα θαη ζηόρν, ζηε δηελέξγεηα ελόο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο πνπ 

δηδάζθεηαη εμ απνζηάζεσο.  

Η δηαίζζεζε θαη ην ελδόκπρν ζπλαίζζεκα απαηηνύλ από εκάο λα κπνξνύκε λα 

ληώζνπκε ηα κελύκαηα πνπ πξνέξρνληαη από ηε δηθή καο εζσηεξηθή δεμακελή 

ζπλαηζζεκαηηθήο κλήκεο, ηελ πξνζσπηθή καο απνζήθε ζνθίαο θαη θξίζεο. Η 

ηθαλόηεηα απηή απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο απηνεπίγλσζεο θαη ε απηνεπίγλσζε είλαη ε 
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θξίζηκε θαη ζεκειηώδεο δεμηόηεηα πάλσ ζηελ νπνία βαζίδνληαη ηξεηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλόηεηεο (Goleman, 1998:90). Απηέο είλαη: 

 Η επίγλσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ καο: δειαδή ε αλαγλώξηζε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ 

νπνίν ηα ζπλαηζζήκαηά καο επεξεάδνπλ ηελ επίδνζή καο, θαζώο θαη ε ηθαλόηεηα 

λα ρξεζηκνπνηνύκε ηηο αμίεο καο σο νδεγό ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ καο. Η 

επίγλσζε ηνπ ηξόπνπ πνπ ηα ζπλαηζζήκαηα καο επεξεάδνπλ ηηο πξάμεηο καο, 

απνηειεί ηε ζεκαληηθόηεξε ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλόηεηα. Αλ δελ έρνπκε απηή ηελ 

ηθαλόηεηα, είκαζηε επάισηνη θαη παγηδεπόκαζηε από αλεμέιεγθηα ζπλαηζζήκαηα. 

Οη άλζξσπνη πνπ είλαη αλίθαλνη λα αλαγλσξίζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

βξίζθνληαη ζε ηξνκεξά κεηνλεθηηθή ζέζε. Δίλαη ζα ιέγακε ζπλαηζζεκαηηθά 

αγξάκκαηνη θαη αγλννύλ κία πηπρή ηεο πξαγκαηηθόηεηαο πνπ είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία ζηε δσή. Από απηή ηελ επίγλσζε απνξξέεη κία άιιε, 

πνπ είλαη όηη ηα ζπλαηζζήκαηά καο επεξεάδνπλ εθείλνπο κε ηνπο νπνίνπο 

εξρόκαζηε ζε επαθή (Goleman, 1998). Έηζη ζα πξέπεη ν εθπαηδεπηήο ζύκβνπινο 

θαη νη βνεζνί ηνπ λα έρνπλ αλεπηπγκέλε ηελ ηθαλόηεηα απηή, ή αλ δελ ηελ 

δηαζέηνπλ λα ηελ εμαζθήζνπλ, αθνύ ην πώο ληώζνπλ γίλεηαη αληηιεπηό από ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο. O Ascough  αλαθέξεη όηη νη θαζεγεηέο ζα πξέπεη λα 

αληηιεθζνύλ όηη “ ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε δελ είλαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν,  

ην αλέβαζκα εηζεγήζεσλ θαη άιινπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, ή λα ιακβάλεη θαη λα 

ζηέιλεη email ή λα ηνπνζεηεί ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε ζηα θόξνπκ. Απελαληίαο είλαη 

έλα καζεζηαθό πεξηβάιινλ γηα αιιειεπίδξαζε, ζπλεξγαζία, θξηηηθή ζθέςε, 

πξνζσπηθή βειηίσζε θαη πνιπδηάζηαηε ζθέςε” (Ascough, 2002:18). Σέινο o 

Berenson et al (2008), ππνζηεξίδεη όηη νη εθπαηδεπηέο γηα λα ζρεδηάζνπλ 

θαιύηεξα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο, ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ  

πσο νη εθπαηδεπόκελνη ζθέθηνληαη θαη καζαίλνπλ θαη πώο ε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζύλε θαη ε πξνζσπηθόηεηα ηνπο, αληηζηνηρεί ζηελ επηηπρή  καζεζηαθή ηνπο 

πνξεία. 

 Η αθξηβήο απηναμηνιόγεζε: δειαδή κία εηιηθξηλήο αίζζεζε ησλ πξνζσπηθώλ 

καο ηζρπξώλ θαη αδύλαησλ ζεκείσλ, κία μεθάζαξε εηθόλα γηα ην πνύ 

ρξεηαδόκαζηε βειηίσζε, θαζώο θαη ε ηθαλόηεηα λα καζαίλνπκε από ηηο εκπεηξίεο 

καο. Ο εθπαηδεπηήο ζύκβνπινο ζα πξέπεη γηα λα κπνξέζεη λα εγεζεί θαη λα 

βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηνπ πξώηα λα αλαθαιύςεη ηνλ εαπηό ηνπ. Αλ 

δελ βιέπεη ηα αδύλαηα ζεκεία ηνπ κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ην κάζεκα πνπ 
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δηδάζθεη θαη λα απνηειέζεη ηξνρνπέδε γηα ηε καζεζηαθή πξόνδν ησλ 

ζπνπδαζηώλ ηνπ. Η αθξηβήο ινηπόλ απηναμηνιόγεζε ηνπ απνηειεί έλδεημε 

αλώηεξεο επίδνζεο, θάηη πνπ ιείπεη από άιινπο θαζεγεηέο κε ρακειόηεξεο 

επηδόζεηο. Ο McAlister (2001) πξνηείλεη ζηνπο θαζεγεηέο πνπ ζρεδηάδνπλ ή 

δηδάζθνπλ ζε εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα λα απηναμηνινγνύλ ηνλ 

εαπηό ηνπο, εάλ επηζπκνύλ λα είλαη απνηειεζκαηηθνί ζηα θαζήθνληα ηνπο. Γελ 

κπνξεί λα πεη θαλείο όηη δελ ππάξρνπλ όξηα ζηηο ηθαλόηεηεο ησλ ηθαλώλ 

θαζεγεηώλ, αιιά απηνί έρνπλ επίγλσζε ησλ νξίσλ ηνπο θαη έηζη γλσξίδνπλ πνπ 

ρξεηάδνληαη βειηίσζε ή όηη πξέπεη λα δνπιέςνπλ ζε ζπλεξγαζία κε θάπνηνλ 

άιιν ν νπνίνο δηαζέηεη ηελ ηθαλόηεηα πνπ ηνπο ιείπεη. Η αληαγσληζηηθή νξκή 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ ηνπο έζπξσμε ζηε θνξπθή, κπνξεί 

ηαπηόρξνλα λα κε ηνπο αθήλεη λα παξαδερηνύλ ηηο ειιείςεηο ηνπο απιώο θαη 

κόλν επεηδή θνβνύληαη ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο ζηνλ εθπαηδεπηηθό νξγαληζκό ή 

ζε άιινλ νξγαληζκό. Σν πην δύζθνιν είδνο πιεξνθνξίαο πνπ κπνξνύκε λα 

απνθηήζνπκε κέζα ζηε δσή ελόο εθπαηδεπηηθνύ νξγαληζκνύ θαη όρη κόλν είλαη ή 

ηίκηα, επνηθνδνκεηηθή αλαηξνθνδόηεζε γύξσ από ηελ επίδνζή καο, ηδηαίηεξα 

όζνλ αθνξά ηα νιηζζήκαηα καο. Οπνηεδήπνηε θάπνηνο ρεηξίδεηαη κε ιαλζαζκέλν 

ηξόπν κία δεδνκέλε θαηάζηαζε, παξνπζηάδεη έλα ζαθέο ζεκάδη ηύθισζεο. Η 

ηύθισζε απηνύ ηνπ είδνπο σζεί ηνπο αλζξώπνπο λα απνθεύγνπλ ηελ 

απηνεπίγλσζε, γηαηί αλ αλαγλσξίζνπλ ηνπο εαπηνύο ηνπο ζα πξέπεη λα 

παξαδερζνύλ απνηπρίεο θαη ιάζε πνπ έθαλαλ, πξάγκα ην νπνίν δελ αληέρνπλ.  

Έηζη ηα άηνκα απηά αξλνύληαη ζηελ νπζία θάζε κνξθήο αλαηξνθνδόηεζε θαη 

κπνξεί λα κεηαηξέςνπλ ζε εθηάιηε ηελ νκαδηθή εξγαζία ή ηελ ζπλνιηθή 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Αληίζεηα νη άλζξσπνη πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηηο 

επηδόζεηο ηνπο, δεηνύλ από κόλνη ηνπο ηελ αλαηξνθνδόηεζε θαη ζέινπλ ζπλερώο 

λα αθνύλε ηηο απόςεηο ησλ άιισλ, ώζηε λα δηνξζώλνληαη αθνύ έρνπλ 

ζπλεηδεηνπνηήζεη όηη θάηη ηέηνην είλαη αλεθηίκεηε πιεξνθνξία (Boyatzis, 1982).  

Γηα απηό θαη νξηζκέλνη θαζεγεηέο αξθεηέο θνξέο ερνγξαθνύλ ή 

καγλεηνζθνπνύλ ηηο δηαιέμεηο ηνπο. Απηόο νπζηαζηηθά κπνξεί λα είλαη θαη  ν 

ιόγνο πνπ νη άλζξσπνη κε απηνεπίγλσζε έρνπλ θαιύηεξεο επηδόζεηο. Σε 

καγλεηνζθόπεζε πξνηείλνπλ θαη νη Noye θαη Piveteau (1998) ζαλ έλα κέζν 

παηδαγσγηθήο ηειεηνπνίεζεο.   

 Η απηνπεπνίζεζε: δειαδή ην ζάξξνο πνπ πεγάδεη από ηε βεβαηόηεηα πνπ 

ληώζνπκε γηα ηηο ηθαλόηεηεο, ηηο αμίεο θαη ηνπο ζηόρνπο καο. Η απηνπεπνίζεζε 
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πξνζθέξεη ζηνλ θαζεγεηή ηελ αίζζεζε ηεο ζηγνπξηάο γηα ηνλ εαπηόλ ηνπ ε νπνία 

απαηηείηαη γηα λα πξνρσξήζεη ζαλ εγέηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Έηζη 

εκπλέεη έλα αίζζεκα ζηγνπξηάο ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηνπ όηη ζα πάλε όια θαιά 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Αληίζεηα αλ ηνπ ιείπεη ε απηνπεπνίζεζε ηόηε 

εθδειώλεηαη κε αηζζήκαηα απειπηζίαο, δηζηαθηηθόηεηαο θαη αδπλακίαο 

ππνζηήξημεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θάηη πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ απνγνεηεύεη 

ηνπο εθπαηδεπόκελνπο νη νπνίνη αηζζάλνληαη αλαζθαιείο θαη αβεβαηόηεηα γηα ην 

πνπ βαδίδνπλ. Από ηελ άιιε κεξηά ε αθξαία απηνπεπνίζεζε κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε αιαδνλεία εηδηθά αλ ν εθπαηδεπηήο δελ δηαζέηεη θνηλσληθέο δεμηόηεηεο 

(Goleman, 1998).  

Βέβαηα γηα λα ππάξμεη ξεαιηζηηθή απηνπεπνίζεζε είλαη απαξαίηεην ν 

εθπαηδεπηήο λα έρεη απηνεπίγλσζε. Σέηνηνη θαζεγεηέο ζεσξνύλ ηνλ εαπηό ηνπο 

δπλακηθό, ηθαλό λα αληαπνθξηζεί ζε πξνθιήζεηο θαη λα ρεηξηζηεί κε άλεζε λέεο 

ηερληθέο θαη δεμηόηεηεο. Πηζηεύνπλ όηη κπνξνύλ λα παίμνπλ θαηαιπηηθό ξόιν, λα 

ελεξγνπνηήζνπλ άιινπο θαη λα είλαη πξσηνπόξνη. Η απηνπεπνίζεζε ηνπο δίλεη ηε 

δύλακε πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα πάξνπλ κία δύζθνιε απόθαζε ή λα αθνινπζήζνπλ 

κία ζεηξά ελεξγεηώλ παξά ηηο αληηζέζεηο θαη ηηο δηαθσλίεο πνπ ππάξρνπλ. Οη 

άλζξσπνη απηνί είλαη απνθαζηζηηθνί ρσξίο όκσο λα είλαη αιαδόλεο ή ακπληηθνί 

θαη εκκέλνπλ ζηηο απνθάζεηο ηνπο (Kelley, 1999). 

Η απηνεπίγλσζε από κόλε ηεο απνηειεί πνιύηηκν εξγαιείν γηα ηελ αιιαγή, 

εηδηθά αλ ε αιιαγή είλαη αλάκεζα ζηνπο ζηόρνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο. Δίλαη γεγνλόο αλακθηζβήηεην όηη ηα ΓΠ εμειίζζνληαη κε 

ξαγδαίν ξπζκό νπόηε νη αλάγθεο γηα αιιαγή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζε 

απηά είλαη απαξαίηεηε θαη αλαγθαία. 

Η ζπλερήο ινηπόλ απηνβειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηή ζηηο λέεο εμειίμεηο αιιά θαη ε 

αλαλέσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα είλαη ζηηο πξώηεο 

πξνηεξαηόηεηεο ηνπ. Έηζη, κε ηελ αιιαγή θαη ζπλερή πξνζζήθε λέσλ αλαθνξώλ 

κε λέεο ηερλνινγίεο, αζθήζεσλ κε ρξήζε πνιπκέζσλ, ζα ππάξρεη ελδηαθέξνλ από 

ηνπο παιηνύο εθπαηδεπόκελνπο γηα λα ελεκεξσζνύλ κε ηηο λέεο εμειίμεηο. Η 

επίζθεςε απηώλ ησλ ζπνπδαζηώλ ζα νδεγήζεη ζε λέεο απνξίεο, ηδέεο θαη 

νκαδηθέο εξγαζίεο κεηαμύ ησλ ζπνπδαζηώλ παιηώλ ζεκηλαξίσλ, δηεπξύλνληαο 

έηζη ηε βάζε γλώζεο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί. Με ιίγα ιόγηα αληί γηα έλα 

θεξδνζθνπηθό ζεκηλάξην, όπνπ νη παιηνί εθπαηδεπόκελνη απνηεινύλ παξειζόλ θαη 

ε πξνζέιθπζε λέσλ ην θύξην κέιεκα, δεκηνπξγείηαη κία εθπαηδεπηηθή θπςέιε 
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γλώζεο ζηα ΓΠ, όπνπ νη εξγάηεο ηεο γλώζεο είλαη νη ίδηνη νη εθπαηδεπόκελνη 

παιηνί θαη λένη (Αλδξνπιαθάθεο, Κνπηζόπνπινο 2009). 

ε έλα ινηπόλ κάζεκα ζρεδηαζκέλν γηα λα δηδαρζεί εμ απνζηάζεσο κε επηβιέπνληα 

εθπαηδεπηή , είλαη θξίζηκν ηόζν ν εθπαηδεπηήο όζν θαη νη βνεζνί ηνπ, λα γλσξίδνπλ 

ηελ εζσηεξηθή ηνπο θαηάζηαζε, ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, ηα πξνζσπηθά ηνπο απνζέκαηα, 

λα αθνπγθξάδνληαη θαη λα καζαίλνπλ από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηνπο θαη ηέινο 

όληαο ζίγνπξνη γηα ηνλ εαπηό ηνπο, λα εκπλένπλ ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο εκπηζηνζύλε 

θαη πίζηε όηη ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζίγνπξα ζηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθώλ  ηνπο 

ζηόρσλ. 

 

4.1.2  Απηνξύζκηζε 

 

Η απηνξύζκηζε, έρεη λα θάλεη κε ηνλ ρεηξηζκό ησλ παξνξκήζεσλ θαη ησλ 

δπζάξεζησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ αηόκνπ θαη εμαξηάηαη από ην αλ ηα ζπλαηζζεκαηηθά 

θέληξα ηνπ εγθεθάινπ ζπλεξγάδνληαη ζηελά κε ηα εθηειεζηηθά θέληξα ηνπ ζηηο 

πξνκεησπηαίεο πεξηνρέο. Ο ρεηξηζκόο ηόζν ησλ παξνξκήζεσλ όζν θαη ησλ 

δπζάξεζησλ ζπλαηζζεκάησλ απνηεινύλ ηνλ ππξήλα ησλ παξαθάησ ζπλαηζζεκαηηθώλ 

ηθαλνηήησλ (Goleman, 1998:129). 

 Απηνέιεγρνο : Αλαθέξεηαη ζηνλ απνηειεζκαηηθό ρεηξηζκό ησλ δηαζπαζηηθώλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη παξνξκήζεσλ ηνπ αηόκνπ. Ο απηνέιεγρνο κπνξνύκε λα 

πνύκε όηη είλαη κία δεμηόηεηα αόξαηε θαη εθδειώλεηαη κε ηελ απνπζία 

θαλεξώλ ζπλαηζζεκαηηθώλ εθξήμεσλ. Υαξαθηεξηζηηθό ηεο είλαη όηη όηαλ 

επηηίζεηαη έλα άηνκν  δελ ππάξρεη αληαπόδνζε ή πάιη ζε θαηαζηάζεηο ζηξεο 

είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε δηαηήξεζε ηεο ςπρξαηκίαο. ηε δηάξθεηα ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ν εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα ειέγρεη ηελ ςπρηθή ηνπ 

θαηάζηαζε, αθνύ ε δηάζεζε αζθεί κεγάιε δύλακε ζηε ζθέςε ζηε κλήκε θαη 

ηελ αληίιεςή ηνπ. Γηα παξάδεηγκα όηαλ είλαη ζπκσκέλνο, νη ζθέςεηο ηνπ 

εζηηάδνληαη κόλν ζην αληηθείκελν ηνπ ζπκνύ ηνπ, θάλνληαο ηνλ επεξέζηζην 

θαη αδύλακν, ε ελόξαζε ηνπ δηαζηξεβιώλεηαη ώζηε αθόκε θαη ην παξακηθξό 

αζών ζρόιην ή πείξαγκα ηνπ  θαίλεηαη επηζεηηθό. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεη ε Shelton (2003), όηαλ ηα πξνβιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο έρνπλ ζπζζσξεπηεί, δεκηνπξγώληαο αξθεηό 

ζηξεο ζηνλ θαζεγεηή, κεηαθηλώληαο ηνλ από ην θέληξν ηεο απζεληίαο ηνπ, 

ηόηε ε επίγλσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ ηνλ βνεζά λα αθνύζεη έλα 
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“εζσηεξηθό ζπλαγεξκό” ώζηε λα ζπληνληζζεί πιήξσο θαη λα παξακείλεη 

ήξεκνο. 

Όπσο επηζεκαίλεη ε Αζαλαζνύια-Ρέππα (2001), βαζηθό θιεηδί ζηελ επηηπρία 

ελόο πξνγξάκκαηνο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο απνηειεί ε δηαρείξηζε από 

ηνλ θαζεγεηή ζύκβνπιν ηνπ ζηξεο ησλ ζπνπδαζηώλ, πνπ πξνέξρεηαη από ηηο 

παξαθάησ ηέζζεξηο πεγέο: 

Η πξώηε αθνξά ην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ όπνπ ε δηπιή ηδηόηεηα 

(ζπνπδαζηήο θαη εξγαδόκελνο) δεκηνπξγεί δηπιό θόξην εξγαζίαο. Δπνκέλσο ν 

εθπαηδεπηήο ζύκβνπινο πξέπεη λα επεκβαίλεη θαη λα πξνηείλεη ελαιιαθηηθέο 

ιύζεηο, όπσο ειαζηηθόηεηα θαη αλεθηηθόηεηα ζηα ρξνλνδηαγξάκκαηα 

απνζηνιήο αζθήζεσλ  θαη ηεζη, απνζηνιή επηπιένλ βνεζεηηθνύ πιηθνύ ή 

ελεκέξσζε κε πξνζσπηθά κελύκαηα.  

Η δεύηεξε έρεη λα θάλεη κε ην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ. Δίλαη γεγνλόο όηη ε 

κεγαιύηεξε ζύγθξνπζε ξόισλ κπνξεί λα πξνέιζεη κεηαμύ ηνπ ζπνπδαζηηθνύ 

ξόινπ θαη ηνπ νηθνγελεηαθνύ, αθνύ πξνθαλώο ε πεξηζζόηεξε κειέηε γίλεηαη 

ζην ζπίηη θαη ζε βάξνο ησλ νηθνγελεηαθώλ ππνρξεώζεσλ. Δηδηθά γηα ηηο 

εξγαδόκελεο κεηέξεο, ην γεγνλόο όηη ηνπο επηβάιιεηαη έλα επηπιένλ ζσκαηηθό 

θνξηίν, αθνύ ζηηο πηέζεηο ηεο εξγαζίαο πξνζηίζεληαη νη πηέζεηο από ηα 

ζπλεζηζκέλα θαη ηα απξόνπηα νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα (Κόθθνο, 

Ληνλαξάθεο, 1998). Δπνκέλσο, ν εθπαηδεπηήο ζύκβνπινο πξέπεη λα έρεη ηελ 

ελζπλαίζζεζε θαη ηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο ώζηε λα παξεκβαίλεη δηαθξηηηθά 

θαη λα βνεζά ηνπο εθπαηδεπόκελνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηέηνηα πξνβιήκαηα. 

Η ηξίηε πεξίπησζε αθνξά ην καζεζηαθό πεξηερόκελν θαη ηηο εμεηάζεηο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπόκελνη ζην ηέινο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο, αθνύ 

είλαη ζπλεζηζκέλνη ζην ζηξεζνγόλν ζύζηεκα ηεο ζπκβαηηθήο εθπαίδεπζεο, 

όπνπ όιε ηνπο ε πξνζπάζεηα εζηηάδεηαη ζην πώο λα πεξάζνπλ ην κάζεκα θαη 

όρη ζην ηη ζα κάζνπλ.  

Δπνκέλσο ν εθπαηδεπηήο ζύκβνπινο πνπ έρεη ηελ θύξηα επζύλε ηεο 

παξνπζίαζεο, απόδνζεο θαη γεληθά ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπνπδώλ, ζα πξέπεη 

αθελόο λα  ελζαξξύλεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ζηόρν ηε κάζεζε θαη αθεηέξνπ λα ελεξγνπνηνύλ 

θαη λα δίλνπλ θίλεηξα ώζηε νη εθπαηδεπόκελνη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

“δύζθνιεο θαηαζηάζεηο”  
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Δπηπιένλ παξαηεξνύληαη πεξηπηώζεηο όπνπ κία εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

κπνξεί λα ζεσξεζεί από έλα ζπνπδαζηή σο θαηαζηξνθηθή απεηιή, ελώ από 

θάπνηνλ άιιν σο αλαδσνγνλεηηθή πξόθιεζε. Αλ έλαο ζπνπδαζηήο δηαζέηεη ηα 

θαηάιιεια ζπλαηζζεκαηηθά απνζέκαηα, θάηη πνπ θαίλεηαη απεηιεηηθό ή 

αθαηόξζσην, κπνξεί λα ην αληηιεθζεί σο πξόθιεζε θαη λα αληαπνθξηζεί ζε 

απηό κε ελεξγεηηθόηεηα θαη κάιηζηα αξθεηέο θνξέο κε ελζνπζηαζκό. 

Η ηέηαξηε πεξίπησζε αλαθέξεηαη ζην θόβν νινθιήξσζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  Δπνκέλσο, ν εθπαηδεπηήο ζύκβνπινο γηα λα εμαιείςεη ηνλ 

θόβν απηό ζα πξέπεη λα παξεκβαίλεη έγθαηξα θαη λα εκςπρώλεη ηόζν ηνλ 

ζπνπδαζηή πνπ ηα πεγαίλεη θαιά, ώζηε επηβξαβεύνληαο ηνλ λα κε ράζεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ, όζν θαη ηνλ καζεηή κε ρακειέο επηδόζεηο δηεπθνιύλνληαο 

ηελ καζεζηαθή ηνπ πνξεία ώζηε λα ηνπ δηώμεη ηπρόλ θνβίεο θαη ακθηβνιίεο 

ζρεηηθά κε ηε νκαδηθή εξγαζία, ηε κάζεζε κέζα από ηελ πξάμε θαη ηελ 

εμεξεύλεζε. 

 Αμηνπηζηία: Αλαθέξεηαη ζηελ επίδεημε αθεξαηόηεηαο εθ κέξνπο ηνπ αηόκνπ. 

Η αμηνπηζηία πεγάδεη από ηελ αθεξαηόηεηα. Όζνη δηαπξέπνπλ γλσξίδνπλ όηη ε 

αμηνπηζηία ηνπο ζηελ εξγαζία ζεκαίλεη λα πιεξνθνξνύλ ηνπο άιινπο γηα ηηο 

αμίεο θαη ηηο αξρέο ηνπο, ηηο πξνζέζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. 

Παξαδέρνληαη ηα ιάζε ηνπο θαη κηινύλ αλνηθηά ζηνπο άιινπο γηα απηά. Όζνη 

δηαζέηνπλ αθεξαηόηεηα είλαη εηιηθξηλείο θαη καξηπξνύλ αθόκε θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Απηό ζπκβάιεη ζην λα εθηηκνύλ νη άιινη δίπια ηνπο ηελ 

απζεληηθόηεηα πνπ εθπέκπνπλ (Goleman 1998). 

Αληίζεηα εθείλνη πνπ δελ παξαδέρνληαη πνηέ έλα ιάζνο ηνπο ή θάπνηα αηέιεηα 

ηνπο ή δηαθεκίδνπλ ζπλέρεηα ηνλ εαπηόλ ηνπο ππνζθάπηνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπο. Η αθεξαηόηεηα δειαδή ηνπ εθπαηδεπηή ζην λα δξα αλνηθηά θαη ηίκηα 

αιιά θαη κε ζπλέπεηα, εκπλέεη έλα αίζζεκα εκπηζηνζύλεο ζηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο ηνπ θαη ηνλ θάλεη λα μερσξίδεη. 

 Επζπλεηδεζία:  Αλαθέξεηαη ζηελ αμηνπηζηία ηνπ αηόκνπ, όζνλ αθνξά ηελ 

εθπιήξσζε ππνρξεώζεσλ ηνπ. Η επζπλεηδεζία είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο 

γηα ηελ επηηπρία ηνπ εθπαηδεπηή αιιά θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε θάζε πεδίν.  

Ο επζπλείδεηνο άλζξσπνο αθνινπζεί ηνπο θαλόλεο πνπ έρνπλ ηεζεί θαη 

ελδηαθέξεηαη γηα ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ή ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ. Σα 

επζπλείδεηα άηνκα δείρλνπλ λα ηνπο πεξηβάιεη κία αύξα δεισηηθή ηνπ 
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ραξαθηήξα ηνπο, πξάγκα πνπ ηνπο θάλεη λα θαίλνληαη πνιύ θαιύηεξα από όηη 

πξαγκαηηθά είλαη (Goleman,1998). 

Αλ όκσο ππάξρεη επζπλεηδεζία θαη δελ ππάξρεη ελζπλαίζζεζε θαη θνηλσληθέο 

δεμηόηεηεο, ππάξρεη ε πηζαλόηεηα λα ππάξμνπλ πξνβιήκαηα. Τπάξρεη ν 

θίλδπλνο γηα ηνλ επζπλείδεην εθπαηδεπηή, ιόγσ ηνπ όηη νη επζπλείδεηνη 

άλζξσπνη απαηηνύλ πνιιά από ηνλ εαπηό ηνπο θαη ζπγθξίλνπλ πάληα ηνπο 

άιινπο βάζεη ησλ δηθώλ ηνπο δεδνκέλσλ, λα είλαη επηθξηηηθόο έλαληη ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ηνπ όηαλ θαη απηνί δελ δείρλνπλ ηα ίδηα επίπεδα 

ζπκπεξηθνξάο (Organ, Lingl, 1995). Έηζη όηαλ ε επζπλεηδεζία παίξλεη ηε 

κνξθήο ηεο αέλανπ πξνζπάζεηαο γηα λα εθπιεξώζεη θάπνηνο ηηο πξνζδνθίεο 

ηνπ, απηό κπνξεί λα γίλεη κπνύκεξαλγθ  ζηε δεκηνπξγηθόηεηα θαη ηελ 

νκαδηθή εξγαζία. 

 Καηλνηνκία θαη Πξνζαξκνζηηθόηεηα: Δίλαη ε επειημία ζην ρεηξηζκό ηεο 

αιιαγήο θαη ησλ πξνθιήζεσλ. Η ηθαλόηεηα λα είλαη ν εθπαηδεπηήο επέιηθηνο, 

λα δέρεηαη λέεο, αθόκε θαη νδπλεξέο πιεξνθνξίεο (π.ρ. αιιαγή εθδόζεσλ ζηα 

ινγηζκηθά πνπ ηνπ αλαηξέπνπλ ζρεδόλ όιε ηε θηινζνθία ηνπ καζήκαηνο πνπ 

έρεη ζρεδηάζεη κε θόπν), ρσξίο λα πηνζεηεί απηνπξνζηαηεπηηθή ζηάζε, αιιά 

θαη ε γξήγνξε αληίδξαζε είλαη νπζηώδνπο ζεκαζίαο. Γεληθά ηα άηνκα πνπ δελ 

δηαζέηνπλ πξνζαξκνζηηθόηεηα δηαθαηέρνληαη από θόβν άγρνο θαη κία βαζηά 

πξνζσπηθή αίζζεζε δπζθνξίαο ζε ζρέζε κε ηελ αιιαγή. 

Γπζηπρώο δνύκε ζε κία επνρή πνπ γίλνληαη θνζκνγνληθέο αιιαγέο θαη όπσο 

ππνζηεξίδεη θαη ν Boyatzis (1982),  ε ηθαλόηεηα ηελ νπνία απαηηεί ε ζεκεξηλή 

θνηλσλία είλαη ε πξνζαξκνζηηθόηεηα. Όζνη έρνπλ ην ράξηζκα απηό 

απνιακβάλνπλ ηελ αιιαγή θαη αηζζάλνληαη επραξίζηεζε κε ηηο θαηλνηόκεο 

ηδέεο θαη ηερληθέο. Δίλαη αλνηθηνί ζε λέεο πιεξνθνξίεο, απνθαζίδνπλ λα 

αθήζνπλ πίζσ ηηο παιηέο απόςεηο θαη πξνζαξκόδνληαη ζηνπο λένπο ηξόπνπο 

ιεηηνπξγίαο. Δίλαη γεγνλόο όηη ην θαηλνύξγην θαη ην άγλσζην είλαη αξθεηά 

ζηξεζνγόλν, παξόια απηά ηα άηνκα κε πξνζαξκνζηηθόηεηα δελ επεξεάδνληαη 

ηδηαίηεξα, αηζζάλνληαη βνιηθά θαη δηαθηλδπλεύνπλ πξόζπκα ζε ζρέζε κε ηηο 

θαηλνηνκίεο πνπ πξνσζνύληαη. 

Ο Goleman (1998) αλαθεξόκελνο ζηελ πξνζαξκνζηηθόηεηα ελόο αηόκνπ 

ππνζηεξίδεη  όηη ππνβνεζείηαη θαη από ηελ απηνπεπνίζεζε. Η ζηγνπξηά πνπ 

αηζζάλεηαη θάπνηνο γηα ηνλ εαπηόλ ηνπ επηηξέπεη λα πξνζαξκόδεη γξήγνξα ηηο 

αληηδξάζεηο ηνπ, παξαηώληαο αθόκε θαη ηα πάληα ρσξίο θακία επηθύιαμε. 
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 Έλαο εθπαηδεπηήο - ζύκβνπινο πνπ έρεη ζρεδηάζεη έλα πξόγξακκα Δμ 

Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο, ζα πξέπεη ινηπόλ λα είλαη ζίγνπξνο γηα ηνλ εαπηό 

ηνπ θαη αλά πάζα ζηηγκή λα είλαη έηνηκνο λα πξνζαξκνζηεί κε ηα λέα 

δεδνκέλα θαη θαηλνηνκίεο πνπ πξνσζνύληαη, ώζηε λα θάλεη αιιαγέο ζην 

πξόγξακκα αιιά θαη λα ελεκεξώζεη γηα απηέο ηηο αιιαγέο ζηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο ηνπ. Η δεκηνπξγηθόηεηα ηνπ ζηελ εξγαζία ηνπ έρεη λα θάλεη 

κε ηελ εθαξκνγή λέσλ ηδεώλ γηα ηελ επίηεπμε απνηειεζκάησλ. Μπνξνύλ λα 

εθεύξνπλ λέα κνληέια θαη πξσηόηππεο ζρέζεηο πνπ  νη άιινη πεξηθξνλνύλ.  

Αληίζεηα ν εθπαηδεπηήο πνπ δελ δηαζέηεη θιίζε πξνο ηελ θαηλνηνκία, 

κπεξδεύεηαη κε ιεπηνκέξεηεο θαη αζρνιείηαη κε ζύλζεηα πξνβιήκαηα ζε πάξα 

πνιύ αξγό ξπζκό. Ο θόβνο ηνπ γηα ηνλ θίλδπλν ηνλ θάλεη λα απνζηξέθεηαη 

ηελ θαηλνηνκία. Δθ ησλ πξαγκάησλ αλαγθάδνληαη λα βξνπλ ιύζεηο, όκσο 

είλαη αδύλαηνλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη εθείλν πνπ ήηαλ απνηειεζκαηηθό 

ζην παξειζόλ δελ είλαη πάληα ε ιύζε γηα ην κέιινλ. 

 

4.1.3  Κίλεηξα πκπεξηθνξάο 

 

Σα παξαδνζηαθά θίλεηξα απνδεηθλύνληαη αλεπαξθή όηαλ ην ζέκα είλαη λα 

ελεξγνπνηεζνύλ νη άλζξσπνη ώζηε λα έρνπλ κεγαιύηεξεο επηδόζεηο. Γηα λα 

κεγηζηνπνηεζεί ε επίδνζε, ζα πξέπεη νη άλζξσπνη λα αγαπνύλ απηό πνπ θάλνπλ θαη 

λα αληινύλ επραξίζηεζε από ηελ εθηέιεζή ηνπ (Kelley,1998). 

Οπζηαζηηθά ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη απηά πνπ καο θηλνύλ, πνπ καο σζνύλ πξνο ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηόρσλ καο, ελώ ηα θίλεηξα κε ηε ζεηξά ηνπο, είλαη απηά πνπ 

δηακνξθώλνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβαλόκαζηε ηα πξάγκαηα πνπ δίδνπλ 

κνξθή ζηηο πξάμεηο καο. Δίλαη γεγνλόο αλακθηζβήηεην όηη ηα κεγάια έξγα μεθηλνύλ 

από ηα κεγάια ζπλαηζζήκαηα. 

Όηαλ ν εθπαηδεπηήο ζηελ Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε  απνιακβάλεη ην γεγνλόο όηη 

ιόγσ ηεο θύζεο ηνπ έξγνπ ηνπ καζαίλεη ζπλερώο θαηλνύξγηα πξάγκαηα, δέρεηαη 

κόληκα εξεζίζκαηα θαη πξέπεη δηαξθώο λα αθνινπζεί ηηο εμειίμεηο, ηόηε βξίζθεηαη ζε 

απηό πνπ νλνκάδεηαη θαηάζηαζε ξνήο. Ο εγθέθαιόο ηνπ ιεηηνπξγεί παξαγσγηθά ζε 

κία ηδηαίηεξε απαηηεηηθή εξγαζία θαη παξάιιεια ιεηηνπξγεί ζε έλα ειάρηζην επίπεδν 

δξαζηεξηόηεηαο ή θαηαλάισζεο ελέξγεηαο (Goleman 1995). Η ηθαλόηεηα ηνπ 

αλζξώπνπ γηα κάζεζε θνξπθώλεηαη ζε εθείλν ην ζεκείν όπνπ νη δεμηόηεηέο ηνπ 

ελεξγνπνηνύληαη ζην έπαθξν, θαη ην νπνίν ηαπηίδεηαη απνιύησο κε ηελ δώλε ηεο 



Κεθάιαην 4                                                                 πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε 

 

  119 

 

ξνήο. Ο εθπαηδεπηήο ινηπόλ ζα πξέπεη λα δώζεη ζε απηό κεγάιε ζεκαζία θαη λα 

πξνζπαζήζεη λα θέξεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηνπο ζε θαηάζηαζε ξνήο απμάλνληαο 

έηζη ηελ απηνβειηίσζή ηνπο, αθνύ όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Goleman 

(1998), ε ξνή πξνσζεί ηελ απηνβειηίσζε γηα ηνπο παξαθάησ ιόγνπο: 

 Σα άηνκα καζαίλνπλ θαιύηεξα όηαλ είλαη απνιύησο αθνζησκέλα ζε απηό πνπ 

θάλνπλ 

 Όζν πην πνιύ εμαζθνύληαη ζηελ εθηέιεζε κίαο εξγαζίαο ηόζν θαιύηεξνη 

γίλνληαη ζε απηήλ 

Αληίζεηα αλ νη εθπαηδεπόκελνη δελ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ξνήο, αθόκε θαη ε 

επηηπρία ηνπο ζε ηεζη, αζθήζεηο ή εμεηάζεηο κπνξεί λα ζπλνδεύεηαη από κία παξάμελε 

δπζθνξία ή αδηαθνξία γηα ην πεξηερόκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο.  

 

4.1.4 Ελζπλαίζζεζε 

 

Δίλαη γεγνλόο όηη νη άλζξσπνη ζπαλίσο ιέλε κε ιόγηα απηό πνπ αηζζάλνληαη. πλήζσο 

θάπνηνο αληηιακβάλεηαη ηελ θαηάζηαζε ηνπο κόλν από ηελ έθθξαζε ηνπ πξνζώπνπ 

ηνπο, ηνλ ηόλν ηεο θσλήο ηνπο ή από θάπνηνπο άιινπο εθθξαζηηθνύο ηξόπνπο 

(Hatfield et al, 1994). Η αίζζεζε δειαδή απηνύ πνπ ληώζνπλ νη άιινη ρσξίο λα ην 

ιέλε, απνηειεί ζηε νπζία ηελ ηθαλόηεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο. Η ηθαλόηεηα απηή 

ζηεξίδεηαη πάλσ ζε πην βαζηθέο ηθαλόηεηεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο απηέο, 

ηεο απηνεπίγλσζεο θαη ηνπ απηνειέγρνπ.  

Όπσο αλαθέξεη θαη ε Shelton (2003),  εύθνια αληηιακβάλεηαη θαλείο όηη κόλν αλ 

έρνπκε ηελ ηθαλόηεηα λα ληώζνπκε ηα δηθά καο ζπλαηζζήκαηα, ή λα ηα εκπνδίζνπκε 

λα καο θαηαθιείζνπλ, κπνξνύκε λα έρνπκε νπνηαδήπνηε επαθή κε ηηο δηαζέζεηο ησλ 

άιισλ αηόκσλ. 

Αλ έλα άηνκν δελ δηαζέηεη ελζπλαίζζεζε θαη θσθεύεη ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

ηδηαηηεξόηεηεο ησλ άιισλ αηόκσλ, νδεγείηαη καζεκαηηθά ζε θνηλσληθή αδεμηόηεηα, 

ηελ νπνία επηδεηθλύεη είηε κε ηελ παξαλόεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ, είηε κε 

ηελ εθδήισζε αδηαθνξίαο θαη αξλεηηθήο νπδεηεξόηεηαο. 

Πξνθαλώο έλα εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη  λα είλαη ηθαλόο λα δηαβάδεη ηα ζπλαηζζήκαηα 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπ θαη λα αληηδξά αλαιόγσο. Δηδηθόηεξα όηαλ ν εθπαηδεπηήο 

απηόο δηδάζθεη ζε έλα πξόγξακκα Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο  ην έξγν ηνπ είλαη 

πνιιαπιά δπζθνιόηεξν, αθνύ δελ ππάξρεη πξνζσπηθή επαθή παξά κόλν ζηελ 
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ελαξθηήξηα θαη ηηο ζπκβνπιεπηηθέο ζπλαληήζεηο. Θα πξέπεη δειαδή ζηηο ζπλαληήζεηο 

απηέο λα εμαληιήζεη όια ηα απνζέκαηα ελζπλαίζζεζεο πνπ δηαζέηεη, ώζηε λα 

θαηαλνήζεη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ή ηηο αλεζπρίεο πνπ θξύβνληαη πίζσ από ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ ζπνπδαζηώλ ηνπ.  

O Goleman (1998) ππνζηεξίδεη όηη ε ελζπλαίζζεζε αληηπξνζσπεύεη ηε ζεκειηώδε 

δεμηόηεηα ηνπ αηόκνπ γηα όιεο ηηο ζεκαληηθέο θνηλσληθέο ηθαλόηεηεο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ εξγαζία γεληθόηεξα. Μεηαμύ απηώλ ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ  

είλαη: 

 Η θαηαλόεζε ησλ άιισλ: Σν λα ληώζεη θαλείο ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ 

άπνςε ησλ άιισλ, δείρλνληαο όηη ηνλ απαζρνινύλ νη αλεζπρίεο ηνπο. Ο 

εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα θαηαλνεί ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηνπ θαη λα κε ηνπο 

θξαηάεη ζε απόζηαζε, θξεκώληαο κία ηακπέια “Μελ ελνριείηε”. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε νη εθπαηδεπόκελνη ηνπ ζα δηζηάδνπλ λα απεπζύλνληαη ζε απηόλ γηα 

βνήζεηα, ή όηαλ είλαη αλαγθαζκέλνη λα ην θάλνπλ, ζα ξσηήζνπλ θάηη ζηα 

γξήγνξα θαη κεηά ζα θύγνπλ ακέζσο αθόκε θαη αλ δελ θαηαλόεζαλ απηά πνπ 

ηνπο είπε (Kahn, 1990).  Η ελζπλαίζζεζε είλαη βαζηθή, γηαηί απνηειεί ην 

ζύζηεκα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαζνδήγεζεο πνπ βνεζά ηνλ θαζεγεηή λα ηα 

βγάδεη πέξα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

ηελ θαξδηά ηεο ελζπλαίζζεζεο βξίζθεηαη έλα πάξα πνιύ θαιά ζπληνληζκέλν 

απηί (Carnevale, 1989). Η ζσζηή αθξόαζε είλαη ζεκαληηθή ηόζν ζην ρώξν 

ηεο εξγαζίαο όζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Οη 

θαζεγεηέο πνπ δελ κπνξνύλ λα αθνύζνπλ, ή πνπ απιώο δελ έρνπλ δηάζεζε λα 

αθνύζνπλ, δείρλνπλ αδηάθνξνη, θάηη πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ θάλεη ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο λα εθδειώλνπλ θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο κηθξή δηάζεζε 

επηθνηλσλίαο. Η αθξόαζε είλαη  κία ηέρλε θαη ζα πξέπεη ν εθπαηδεπηήο λα 

δίλεη ηελ αίζζεζε όηη είλαη αλνηθηόο θαηά αξράο λα αθνύζεη, άζρεηα αλ δελ 

ζπκκεξίδεηαη ηηο απόςεηο ηνπ εθπαηδεπόκελνπ ηνπ. 

Η ζσζηή θαη πξνζεθηηθή αθξόαζε ζεκαίλεη λα πξνρσξά θαλείο πέξα από 

απηά πνπ αξζξώλνληαη κε ιέμεηο θαη λα θάλεη εξσηήζεηο κε δηθά ηνπ ιόγηα, 

ώζηε λα είλαη ζίγνπξνο όηη θαηάιαβε θαιά ηνλ εθπαηδεπόκελν ηνπ. Δπίζεο ε 

ελζπλαίζζεζε πνπ επηδεηθλύεη έλαο εθπαηδεπηήο δελ ζα πξέπεη λα είλαη 

πξνζπνηεηή, γηαηί αξγά ή γξήγνξα απηό ζα γίλεη αληηιεπηό από ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο ηνπ.  
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Τπάξρεη ε πεξίπησζε σο άλζξσπνη λα δηαζέηνπκε θπζηθά κέζα πξνζηαζίαο 

ελάληηα ζε απηή ηελ πξνζπνηεηή ελζπλαίζζεζε, ηελ ηθαλόηεηα δειαδή λα 

ληώζνπκε ην πόηε νη άιινη δελ είλαη εηιηθξηλείο (Eber, 1996).  

Δθείλν πνπ ζα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ν εθπαηδεπηήο, ζύκβνπινο ζε έλα 

πξόγξακκα Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο, εάλ ζέιεη λα θαζνδεγήζεη ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο ηνπ κε επηηπρία ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία, είλαη όηη ε 

ηθαλόηεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο ηνπ είλαη απαξαίηεηε, αθνύ ην απηαξρηθό ζηπι 

ηνπ παξειζόληνο δελ απνδίδεη όπσο απέδηδε θάπνηε.  

 Η αλάπηπμε ησλ άιισλ: Να ελζαξξύλεη ηελ αλάπηπμε ησλ άιισλ 

θαηαλνώληαο ηηο αλάγθεο ηνπο. Η ελζπλαίζζεζε θαη ε ηθαλόηεηα λα 

εζηηαδόκαζηε ζηα ζπλαηζζήκαηά καο θαη λα ηα κνηξαδόκαζηε κε άιινπο 

θαζνξίδεη θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Η 

θαιή θαζνδήγεζε θαη πξνγύκλαζε βνεζά ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα 

απνδίδνπλ θαιύηεξα, απμάλεη ηελ αθνζίσζή ηνπο ζην εθπαηδεπηηθό 

πεξηερόκελν θαη ηνπο δίδεη κία αίζζεζε πξνζσπηθήο ηθαλνπνίεζεο γηα απηό 

πνπ θάλνπλ. Σν ζεκέιην ινηπόλ ηεο επηηπρίαο γηα ηελ θαζνδήγεζε ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ από ηνπο εθπαηδεπηέο ηνπο είλαη κία αλνηθηή ζρέζε 

βαζηζκέλε ζηελ ακνηβαία εκπηζηνζύλε πνπ δείρλνπλ κεηαμύ ηνπο.  Άξα πνην 

είλαη ην θαιύηεξν θιεηδί γηα ηελ επηηπρία ηνπ εθπαηδεπηή ζε έλα πξόγξακκα 

Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο ; 

Δίλαη γεγνλόο όηη νη επηηπρεκέλνη εθπαηδεπηέο είλαη εθείλνη πνπ δείρλνπλ 

εηιηθξηλέο πξνζσπηθό ελδηαθέξνλ γηα ηνπο εθπαηδεπόκελνπο πνπ θαζνδεγνύλ 

καδί κε ελζπλαίζζεζε θαη θαηαλόεζε (Αλδξνπιαθάθεο, Κνπηζόπνπινο, 

2009). Η εκπηζηνζύλε είλαη επίζεο έλα ζεκαληηθό ζέκα. Όηαλ ν 

εθπαηδεπόκελνο δελ ληώζεη ζεκαληηθή εκπηζηνζύλε ζηνλ εθπαηδεπηή ηνπ, νη 

πεξηζζόηεξεο ζπκβνπιέο πεγαίλνπλ ρακέλεο. Απηό ζπκβαίλεη επίζεο όηαλ ε 

θαζνδήγεζε είλαη απξόζσπε θαη ςπρξή ή ε ζρέζε ηνπο είλαη κνλόπιεπξε ή 

ηδηνηειήο. Αληίζεηα ηα  θαιύηεξα απνηειέζκαηα έξρνληαη όηαλ ζηελ 

θαζνδήγεζε εθθξάδεηαη  ελδηαθέξνλ, αμηνπηζηία θαη ελζπλαίζζεζε. 

Έλα άιιν ζεκείν πνπ ζα πξέπεη λα πξνζέμεη εηδηθά ν εθπαηδεπηήο ελόο 

πξνγξάκκαηνο Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο γηα ηε βειηίσζε ησλ 

ζπνπδαζηώλ ηνπ, είλαη ε ζεηηθή θαη επνηθνδνκεηηθή αλαηξνθνδόηεζε ζε 

ζρέζε κε ηηο επηδόζεηο ηνπο. Θα πξέπεη λα αθηεξώλεη αξθεηό από ηνλ ρξόλν 

ηνπ κε απνζηνιή πξνζσπηθώλ κελπκάησλ ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηνπ αθελόο 
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κελ όηαλ θάλνπλ πνιύ θαιή δνπιεηά θαη αθεηέξνπ όηαλ ηα “ζαιαζζώλνπλ”. 

Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα ηνπο ελεκεξώλεη ζρεηηθά κε ην ηη έρνπλ πξαγκαηηθά 

αλάγθε γηα λα βειηησζνύλ. Φπζηθά πεξηηηεύεη λα αλαθεξζεί όηη ε αμηνιόγεζε 

πξέπεη λα είλαη ηίκηα θαη λα κελ ππεηζέξρνληαη ζε απηή δηάθνξνη πξνζσπηθνί 

παξάκεηξνη.  

Αληίζεηα είλαη ιάζνο λα δίλεη αλαηξνθνδόηεζε θαηά ηελ δηάξθεηα πνπ ν 

εθπαηδεπόκελνο ηνπ είλαη επεξεαζκέλνο κε αξλεηηθά κελύκαηα, γηαηί 

αλακθηζβήηεηα απηό ζα νδεγήζεη ζε πξνζσπηθή επίζεζε κε αξλεηηθά 

επαθόινπζα ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία ηνπ εθπαηδεπόκελνπ. Σα ίδηα 

αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζα έρεη ν εθπαηδεπηήο όηαλ ακειεί λα δίλεη 

αλαηξνθνδόηεζε ζρεηηθά κε ηηο επηδόζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπ 

(McCarthy, 1986).  

Μία άιιε ηερληθή πνπ ελζαξξύλεη ηνπο αλζξώπνπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο 

ελήιηθεο λα έρνπλ θαιύηεξε επίδνζε είλαη ν εληνπηζκόο ησλ πξνβιεκάησλ 

ρσξίο λα πξνζθέξνληαη νη ιύζεηο. Απηό δείρλεη κε έκκεζν ηξόπν όηη ηηο ιύζεηο 

κπνξνύλ λα ηηο βξνπλ κόλνη ηνπο (Lepper et al, 1993). Έηζη ζε έλα πξόγξακκα 

Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο  ν εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί απηή 

ηε ζηξαηεγηθή απαξαίηεηα ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηνπ. Θα πξέπεη κέζσ κίαο 

ζεηξάο εξσηήζεσλ ηύπνπ σθξαηηθνύ δηαιόγνπ λα θαζνδεγνύλ ηνλ 

εθπαηδεπόκελν λα βξεη ηε ιύζε κόλνο ηνπ. Απηό δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο ηνπ λα αλαθαιύςνπλ ηηο δηθέο ηνπο απαληήζεηο θάηη πνπ ζα 

βειηηώζεη θαηά πνιύ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη ζα ηνπο πξνγπκλάζεη ζηνλ 

δηεξεπλεηηθό ηξόπν κάζεζεο (Lepper, Wolverton, 2004). 

Όπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Goleman (1998), ζε έλα πςειόηεξν 

επίπεδν αλάπηπμεο ησλ ζπνπδαζηώλ ηνπ ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα αλαζέηεη 

κία εξγαζία πνπ ζα πξνζθέξεη ζην άηνκν ηελ εθπαίδεπζε ηελ εκπεηξία ή ηηο 

πξνθιήζεηο πνπ ρξεηάδεηαη. Απηό κπνξεί λα γίλεη κε ηε κνξθή αλάζεζεο 

επζπλώλ ή ηελ ηνπνζέηεζε ελόο ζπνπδαζηή ζαλ επηθεθαιήο κίαο νκαδηθήο 

άζθεζεο πνπ απαηηεί ηελ επίδεημε λέσλ δεμηνηήησλ. Γηα λα θάλεη όκσο θάηη 

ηέηνην απαηηείηαη επαηζζεζία εθ κέξνπο ηνπ θαζεγεηή ζρεηηθά κε ην βαζκό 

εηνηκόηεηαο ηνπ ζπνπδαζηή ηνλ νπνίν θαζνδεγεί. Αλ ε εξγαζία είλαη πνιύ 

εύθνιε ν εθπαηδεπόκελνο ζα κάζεη πνιύ ιίγα πξάγκαηα. Αλ πάιη ε εξγαζία 

είλαη πνιύ δύζθνιε ν εθπαηδεπόκελνο ζα βηώζεη κία απνηπρία. Η δεμηόηεηα 

ηνπ εθπαηδεπόκελνπ έγθεηηαη ζην λα κπνξεί λα δηακνξθώλεη ηηο θαηάιιειεο 
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ζπλζήθεο πνπ ζα δηεπξύλνπλ ηελ ηθαλόηεηα θαη ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ 

εθπαηδεπόκελνπ ηνπ ζηηο δπλαηόηεηέο ηνπ. 

 Ο ζσζηόο ρεηξηζκόο ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο: Η θαιιηέξγεηα επθαηξηώλ κέζα 

από δηαθνξεηηθά άηνκα. Δίλαη γεγνλόο όηη ζε έλα πξόγξακκα Δμ Απνζηάζεσο 

Δθπαίδεπζεο ζηα ΓΠ, νη εθπαηδεπόκελνη πξνέξρνληαη από δηάθνξα κέξε ηεο 

Διιάδαο θαη ηνπ Δμσηεξηθνύ, κε δηαθνξεηηθό επίπεδν κόξθσζεο θαη 

θαηεύζπλζεο ζπνπδώλ, κε δηαθνξεηηθό θνηλσληθό επίπεδν θαη ηέινο κε 

δηαθνξεηηθό πνιηηηζκηθό επίπεδν (Αλδξνπιαθάθεο, Κνπηζόπνπινο, 2009).  

Γηάθνξνη εξεπλεηέο (Bell, 2006; Berenson et al, 2008) έρνπλ βξεη όηη νη ζε 

έλα πξόγξακκα Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο νη κεγαιύηεξνη ζε ειηθία 

εθπαηδεπόκελνη, ηείλνπλ λα έρνπλ θαιύηεξε δηάζεζε γηα θξηηηθή ζθέςε θαη 

ελεξγνύλ θαιύηεξα από ηνπο λεώηεξνπο εθπαηδεπόκελνπο. Η Δμ Απνζηάζεσο 

Δθπαίδεπζε ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή, εμαξηάηαη πεξηζζόηεξν από ηελ 

ππνθίλεζε ησλ ζπνπδαζηώλ θαη επνκέλσο νη κεγαιύηεξνη εθπαηδεπόκελνη κε 

πςειόηεξν θίλεηξν, έρνπλ θαιύηεξα απνηειέζκαηα από όηη νη λεώηεξνη 

εθπαηδεπόκελνη. 

Οη εθπαηδεπηέο ινηπόλ ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνύ αληηκεησπίδνπλ κία ζνβαξή 

πξόθιεζε. Σελ πξόθιεζε ηνπ πσο ζα θαηαθέξνπλ λα εμηζνξξνπήζνπλ απηέο 

ηηο δηαθνξέο θαη λα δνπιέςνπλ όινη εθπαηδεπόκελνη θαη εθπαηδεπηέο ζαλ κία 

νκάδα. 

Αξρηθά όηαλ έλαο εθπαηδεπηήο εζηηάδεη ζηελ κεηνλνηηθή νκάδα πνπ αλήθεη 

θάπνηνο, κπνξεί λα δώζεη ηελ εληύπσζε όηη είλαη πξνθαηεηιεκκέλνο απέλαληη 

ζηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα. Καη ηα ζηεξεόηππα γύξσ από ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδεο αηόκσλ κπνξεί λα έρνπλ  κία ζπλαηζζεκαηηθή επίδξαζε πνπ επεξεάδεη 

αξλεηηθά ηελ επίδνζε, από ηε δεκηνπξγία ππεξβνιηθνύ άγρνπο. Η 

ζπλεζηζκέλε αγσλία πνπ αηζζάλεηαη έλαο ζπνπδαζηήο, όηαλ θάλεη θάηη 

θαηλνκεληθά δύζθνιν (γηα παξάδεηγκα καζαίλεη ΓΠ, ελώ είλαη αξραηνιόγνο 

ή θηιόινγνο) γίλεηαη αληηιεπηή σο κία επηβεβαίσζε όηη δελ κπνξεί λα έρεη 

θαιή επίδνζε (αθνύ δελ είλαη ηνπνγξάθνο), γεγνλόο πνπ κεγεζύλεη ηελ 

αγσλία ηνπ θαη ηνλ νδεγεί πξαγκαηηθά ζε ρακειέο επηδόζεηο 

(Αλδξνπιαθάθεο, Κνπηζόπνπινο, 2009). 

Δίλαη γεγνλόο όηη νη άλζξσπνη είλαη ηδηαίηεξα επάισηνη απέλαληη ζηελ 

ακθηζβήηεζε ησλ ηθαλνηήησλ, ησλ ηαιέλησλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπο θαη 

έηζη ππνλνκεύεηαη ή πξνζσπηθή ηνπο αίζζεζε γηα ηηο ηθαλόηεηεο ηνπο. Γηα 
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παξάδεηγκα ζηα Παλεπηζηήκηα ηεο Ακεξηθήο νη καύξνη θνηηεηέο επεξεάδνληαη 

από ηηο θήκεο πεξί θαησηεξόηεηαο ηνπο θαη όηη θάλνπλ κόλν γηα αζιήκαηα 

(κπάζθεη, ξάγθκπη, ζηίβν). Απηνύ ηνπ είδνπο  ε ηξνκνθξαηία γίλεηαη 

παλίζρπξε ζε ζπλαηζζεκαηηθό επίπεδν θαη θαηαζηξνθηθή ζην επίπεδν ηεο 

κάζεζεο θαη ηεο εξγαζίαο γεληθόηεξα (Herrnstein , Murray, 1994). 

Ο εθπαηδεπηήο ινηπόλ ζα πξέπεη λα απνθεύγεη λα εζηηάδεη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδεο, ελώ παξάιιεια ζα πξέπεη λα θξνληίδεη λα ηνλώλεη ηελ 

απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη ηελ επίγλσζή ηνπο. Απηό ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε 

θαζεκεξηλή βάζε ώζηε νη κεηνλνηηθέο νκάδεο ζπνπδαζηώλ λα κε αηζζάλνληαη 

αλίζρπξνη ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο εθπαηδεπόκελνπο, λα απνθηήζνπλ 

απηνπεπνίζεζε θαη εκπηζηνζύλε ζηηο δπλάκεηο ηνπο, έηζη ώζηε λα εληαρζνύλ 

ζηελ καζεζηαθή θνηλόηεηα πνιύ ζύληνκα. 

Έλα νπζηαζηηθό ζηνηρείν ινηπόλ πνπ ιείπεη από πνιιά πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο είλαη ν ρεηξηζκόο ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ θαη ην όηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ θαηαθέξλνπλ λα ηελ 

εθκεηαιιεπηνύλ κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα βνεζήζνπλ ηα άηνκα πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα λα κάζνπλ πσο ζα  θάλνπλ 

ηε δνπιεηά ηνπο θαιύηεξα. 

Ο εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη αθελόο κελ λα θάλεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο απηνύο 

λα αηζζάλνληαη άλεηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα θαη αθεηέξνπ λα 

πξνρσξήζεη αθόκε πεξηζζόηεξν ρεηξηδόκελνο ζσζηά ηε δηαθνξεηηθόηεηα ηνπο 

ώζηε λα βειηηώζεη ηηο επηδόζεηο ηνπο. 

 

4.1.5    Κνηλσληθέο δεμηόηεηεο 

 

Όπσο ήδε έρνπκε πεη ε θνηλσληθή ηθαλόηεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ηνπ 

αλζξώπνπ, έρεη λα θάλεη κε ηηο ηθαλόηεηεο νη νπνίεο θαζνξίδνπλ  πόζν θαιά 

ρεηξηδόκαζηε ζρέζεηο. Οη ηθαλόηεηεο απηέο είλαη ε ελζπλαίζζεζε πνπ πεξηγξάςακε 

πξνεγνπκέλσο θαη νη θνηλσληθέο δεμηόηεηεο πνπ ζα αζρνιεζνύκε ζην εδάθην απηό. 

Οη θνηλσληθέο δεμηόηεηεο αλαθέξνληαη ζην λα δηαζέηεη θαλείο ηελ ηθαλόηεηα λα 

πξνθαιεί ζηνπο άιινπο ηηο αληηδξάζεηο πνπ ζέιεη (Goleman1, 1998).  

Έλαο εθπαηδεπηήο ζε έλα πξόγξακκα ΔμΑΔ ζηα ΓΠ έρεη λα θάλεη κε κία 

αλνκνηνγελή νκάδα, δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ, ηεο νπνίαο νκάδαο ηα άηνκα επηπιένλ 

έρνπλ  δηαθνξεηηθή εκπεηξία ζε ζρέζε κε ππνινγηζηέο θαη δηαδίθηπν. Θα πξέπεη 
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δειαδή λα θάλεη κία κεγάιε πξνζπάζεηα θαη λα έρεη αθελόο κελ απμεκέλε 

ελζπλαίζζεζε θαη αθεηέξνπ λα δηαζέηεη εθείλεο ηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο πνπ ζα ηνπ 

επηηξέςνπλ λα επεξεάδεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηνπ, λα επηθνηλσλεί καδί ηνπο, λα 

ηνπο θαζνδεγεί, λα κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη ηηο δηαθσλίεο πνπ ζα πξνθύςνπλ, λα 

θαιιηεξγήζεη θηιηθό θιίκα κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο νκάδαο θαη ηέινο λα ηνπο θάλεη λα 

θαηαιάβνπλ ην λόεκα ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο. 

Η ηέρλε ηεο επηξξνήο ζεκαίλεη ηνλ απνηειεζκαηηθό ρεηξηζκό ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ησλ άιισλ. Οη επηηπρεκέλνη θαζεγεηέο είλαη δεμηνηέρλεο ζηελ εθπνκπή 

ζπλαηζζεκαηηθώλ ζεκάησλ θάηη πνπ ηνπο θάλεη ηθαλνύο λα επεξεάζνπλ έλα 

αθξναηήξην. Με ιίγα ιόγηα ηνπο θάλεη εγέηεο ζηελ νκάδα ησλ ζπνπδαζηώλ θαη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Lepper,Wolverton, 2004). 

Δίλαη γλσζηό ζε όινπο όηη ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη κεηαδνηηθά. Δπεξεάδνπκε ό έλαο 

ηελ δηάζεζε ηνπ άιινπ. Με έκκεζνπο ηξόπνπο θάλνπκε ν έλαο ηνλ άιινλ λα 

αηζζάλεηαη ιίγν θαιύηεξα ή ρεηξόηεξα κέζα από ηελ επαθή πνπ έρνπκε. Κάζε ηέηνηα 

επαθή κπνξεί λα είλαη από ζπλαηζζεκαηηθά ηνμηθή έσο θαη σθέιηκε. Παξόιν ινηπόλ 

πνπ νη δπλάκεηο ηεο είλαη ζε κεγάιν βαζκό αζέαηεο, ε νηθνλνκία ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

κπνξεί λα έρεη ηεξάζηηα νθέιε ζηελ εθπαηδεπηηθή νκάδα. 

Σα θαιά ζπλαηζζήκαηα δηαρένληαη επθνιόηεξα από ηα άζρεκα (Hatfield et al, 

1994) θαη ηα απνηειέζκαηα είλαη πην σθέιηκα, βειηηώλνληαο θαηά πνιύ ηε ζπλνιηθή 

επίδνζε ηεο καζεζηαθήο νκάδαο. 

Σα αλζξώπηλα όληα είλαη από ηελ πξντζηνξία αθόκε νκαδηθνί παίθηεο. Οη ηδηαίηεξεο 

ζύλζεηεο θνηλσληθέο ζρέζεηο απεηέιεζαλ ζεκαληηθό πιενλέθηεκα γηα ηελ επηβίσζε. 

Μία γηαπσλέδηθε παξνηκία ιέεη “Καλείο καο δελ είλαη ηόζν έμππλνο όζν όινη καο”. 

Υσξίο ακθηβνιία ν νκαδηθόο λνπο είλαη πνιύ πην επθπήο από ηνλ αηνκηθό (Hill, 

1982) θαη ππάξρνπλ πάξα πνιιά επηζηεκνληθά δεδνκέλα κε ην ζέκα απηό. ε αξθεηά 

πεηξάκαηα πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ Ακεξηθή  θαη κεηά από εθαηνληάδεο δνθηκώλ, ην 

ζπκπέξαζκα είλαη όηη νη νκάδεο, εκπίπηνπλ ζε έλα από ηα παξαθάησ ηξία επίπεδα 

επίδνζεο (Williams, Sternberg, 1988): 

ηε ρεηξόηεξε πεξίπησζε, νη πξνζηξηβέο  κέζα ζηελ νκάδα ηελ νδεγνύλ ζηελ 

απνηπρία θαη ε νκάδα παξνπζηάδεη ρακειόηεξε επίδνζε από όηη ν κέζνο όξνο ησλ 

κεκνλσκέλσλ αηόκσλ ηεο νκάδαο. Όηαλ ε νκάδα ιεηηνπξγεί  αξθεηά θαιά ε 

βαζκνινγία ηεο είλαη πςειόηεξε από ηε κέζε βαζκνινγία ησλ κεκνλσκέλσλ 

αηόκσλ. Όηαλ όκσο ζηελ νκάδα ππάξρεη πξαγκαηηθή ζπλεξγαζία, ε βαζκνινγία ηεο 
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ππεξβαίλεη θαηά πνιύ αθόκε θαη ηε βαζκνινγία ηνπ θαιύηεξνπ κεκνλσκέλνπ 

αηόκνπ. 

Όηαλ νη νκάδεο ιεηηνπξγνύλ όζν θαιύηεξα γίλεηαη, ηα απνηειέζκαηα κπνξεί λα είλαη 

θάηη πεξηζζόηεξν από αζξνηζηηθά, αθόκε θαη πνιιαπιαζηαζηηθά. Γειαδή ηα 

ζεκαληηθόηεξα ηαιέληα ηνπ ελόο αηόκνπ λα αλαδεηθλύνπλ ηα ζεκαληηθόηεξα ηαιέληα 

ηνπ επόκελνπ θαη νύησ θαζεμήο, παξάγνληαο πνιύ θαιύηεξα απνηειέζκαηα από όηη 

ζα κπνξνύζε λα παξάγεη ην θαιύηεξν κεκνλσκέλν άηνκν. Η εμήγεζε απηή έγθεηηαη 

ζηε “ρεκεία” πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νκάδαο. Όηαλ ππάξρεη εζσηεξηθή 

αξκνλία κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο νκάδαο, ηα κέιε ηεο ληώζνπλ κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ 

θαη αθνζίσζε ζηνπο ζηόρνπο ηεο, πξνζπαζνύλ πεξηζζόηεξν κε απνηέιεζκα λα 

παξάγνληαη πνιύ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. 

Οη θνηλσληθέο δεμηόηεηεο κε ηελ έλλνηα ηνπ επηδέμηνπ ρεηξηζκνύ ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

θάπνησλ άιισλ αηόκσλ, απνηεινύλ ηε βάζε γηα αξθεηέο ηθαλόηεηεο. (Goleman, 

1998) Μεηαμύ απηώλ ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

 Επηξξνή: Αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε απνηειεζκαηηθώλ κεζόδσλ πεηζνύο. Γηα ηελ 

άζθεζε επηξξνήο ε ελζπλαίζζεζε είλαη πάξα πνιύ ζεκαληηθή. Δίλαη πάξα 

πνιύ δύζθνιν λα αζθήζεη θάπνηνο ζεηηθή επίδξαζε ζε άιινπο, αλ πξσηίζησο 

δελ ληώζεη πσο αηζζάλνληαη θαη δελ θαηαλνήζεη ηελ ζθέςε ηνπο. Απελαληίαο 

άλζξσπνη κε πεξηνξηζκέλε ηθαλόηεηα ζηελ αλάγλσζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ 

ζεκάησλ είλαη ηδηαίηεξα αλεπαξθείο ζε ζέκαηα επηξξνήο. 

Ο εθπαηδεπηήο ζε έλα πξόγξακκα Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο αθόκε θαη αλ 

είλαη αξθεηά επθπήο, δελ ζα κπνξεί λα αλαδείμεη ηελ επθπΐα ηνπ αλ δελ 

δηαζέηεη πεηζώ. Γηα λα κπνξεί λα γίλεη πεηζηηθόο ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηνπ 

δελ αξθεί λα είλαη θαιόο κε αξηζκνύο θαη επηζηεκνληθέο γλώζεηο. Αλ δελ 

κπνξεί λα πείζεη ηόηε: 

 αλαγθαζηηθά βαζίδεηαη ππεξβνιηθά ζε γλσζηή ζηξαηεγηθή αληί λα 

επηιέμεη ηελ θαιύηεξε γηα θάζε πεξίπησζε 

 εκκέλεη ζηηο απόςεηο ηνπ άζρεηα από ηελ αλαηξνθνδόηεζε πνπ 

παίξλεη από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηνπ 

 ζπρλά αγλνείηαη από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηνπ θαη δελ θαηνξζώλεη λα 

εκπλεύζεη ελδηαθέξνλ, έρνληαο αξλεηηθή επίδξαζε ζηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο ηνπ. 



Κεθάιαην 4                                                                 πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε 

 

  127 

 

Γεληθά, ηα άηνκα κε απμεκέλε επίδνζε ζηελ επηξξνή, δελ αζρνινύληαη κε ην 

πξνζσπηθό ηνπο όθεινο ζε βάξνο άιισλ θαη δελ θξνληίδνπλ ηε δεκόζηα 

εηθόλα θαη ην γόεηξν ηνπο. 

 Επηθνηλσλία: Αλαθέξεηαη ζην λα ζηέιλεη θαλείο ζηνπο άιινπο ζαθή θαη 

πεηζηηθά κελύκαηα. Αλακθηζβήηεηα ε ηθαλόηεηα γηα επηθνηλσλία απνηειεί ην 

ζεκέιην ιίζν όισλ ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ. Γηα λα έρεη θάπνηνο ηελ 

ηθαλόηεηα λα επηθνηλσλεί ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα κπνξεί λα αθνύεη, δειαδή 

λα ζέηεη έμππλεο εξσηήζεηο, λα έρεη αλνηθηό κπαιό θαη θαηαλόεζε, λα κε 

δηαθόπηεη θαη λα αλαδεηεί ζπλερώο πξνηάζεηο. Η αθξόαζε είλαη κία δεμηόηεηα 

ε νπνία κπνξεί λα δηδαρζεί πεξηζζόηεξν από ηη άιιεο δεμηόηεηεο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο. Έηζη ν εθπαηδεπηήο ζε έλα πξόγξακκα Δμ 

Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο, ζα πξέπεη λα εμαζθήζεη ηελ δεμηόηεηα γηα 

επηθνηλσλία έηζη ώζηε λα κπνξεί λα αθνπγθξαζζεί ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηνπ 

θαη λα πξνηείλεη θαηάιιειεο ιύζεηο ζηηο απνξίεο θαη ηπρόλ δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα ειέγρεη ηε δηάζεζή ηνπ πξάγκα βαζηθό γηα ηελ 

επηθνηλσλία κε ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηνπ. Γελ έρεη ζεκαζία πνηα είλαη ε 

δηάζεζή ηνπ, αξθεί λα κπνξεί λα δηαηεξήζεη ηελ ςπρξαηκία θαη ηελ εξεκία 

ηνπ. Σν λα έρεη κία νπδέηεξε δηάζεζε σο ζηόρν, όηαλ ζπλαιιάζζεηαη κε ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο ηνπ απνηειεί ηελ θαιύηεξε ζηξαηεγηθή αθνύ απηό ηνπ δίλεη 

κία ζπλαηζζεκαηηθή θαζαξόηεηα θαη ηνπ επηηξέπεη λα πξνζαξκόδεηαη ζηηο 

απαηηήζεηο θάζε πεξίζηαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

Ο εθπαηδεπηήο πνπ κπνξεί λα κείλεη ζπγθεληξσκέλνο όηαλ βξεζεί ζε κία 

θαηάζηαζε αλάγθεο, ή όηαλ αληηκεησπίδεη ηνλ παληθό ή ηνλ ςπρηθό πόλν ησλ 

ζπνπδαζηώλ ηνπ, δηαζέηεη κία αίζζεζε απηνειέγρνπ πνπ εκπλέεη αζθάιεηα, 

κπνξεί λα κηιήζεη κε ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηνπ ηζνξξνπεκέλα θαη λα 

ζπκβάιεη ζηελ εκςύρσζή ηνπο κε ηξόπν ελεξγό θαη απνηειεζκαηηθό. 

Αληίζεηα εθπαηδεπηήο πνπ θνπβαιάεη καδί ηνπ ην θνξηίν ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ηνπ είλαη ιηγόηεξν δηαζέζηκνο απέλαληη ζε απηό πνπ απαηηεί από απηόλ ν 

ζπνπδαζηήο ηνπ. 

 Ηγεζία: Αλαθέξεηαη ζην λα κπνξεί ν εθπαηδεπηήο ζύκβνπινο λα εκπλέεη θαη 

λα θαζνδεγεί. Η εγεζία δίλεη ελέξγεηα. Απηή ε κεηαβίβαζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ελέξγεηαο, επηηξέπεη ζηνπο εγέηεο λα γίλνπλ νη πηιόηνη κίαο 
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νκάδαο ή ελόο νξγαληζκνύ (Kotter, 1990). Ο εθπαηδεπηήο ινηπόλ ζα πξέπεη λα 

είλαη ν εγέηεο ν νπνίνο ζα νδεγήζεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηνπ κέρξη ην ηέινο 

ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Η ηθαλόηεηα απηή ηνπ εγέηε λα δεκηνπξγεί 

θνηλή ζπλαίλεζε βαζίδεηαη ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κεηαδίδνληαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα κίαο νκάδαο. Όπσο ήδε έρνπκε πεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ πην 

εθθξαζηηθνύ αηόκνπ κεηαθέξνληαη πνιύ εύθνια ζε όιε ηελ νκάδα. Απηή 

όκσο ε ηθαλόηεηα ηεο κεηαβίβαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη ζε κεγάιν 

βαζκό ηδίσκα ησλ εγεηώλ, αθνύ ηα άηνκα ηεο νκάδαο παξαθνινπζνύλ 

πεξηζζόηεξν ηνλ εγέηε ηνπο από νπνηνλδήπνηε άιιν. Απηή ε πξνζνρή 

απμάλεη ηε δηάζεζε ηνπ εγέηε λα επηδξά ζηελ νκάδα (McClelland, Boyatzis, 

1982). 

Ο επηηπρεκέλνο εθπαηδεπηήο δηαζέηεη πςειή ζεηηθή ελέξγεηα ηελ νπνία 

δηαρέεη ζε νιόθιεξε ηελ νκάδα ησλ ζπνπδαζηώλ ηνπ. Όζν κεγαιύηεξε είλαη 

ε ζεηηθή δηάζεζε ηνπ θαζεγεηή, ηόζν ηα άηνκα ηεο νκάδαο γίλνληαη ζεηηθνί 

απνδέθηεο θαη είλαη πξόζπκα λα ζπλεξγαζζνύλ θαη λα πξνζθέξνπλ ζηελ 

νκάδα (Friedman, 1981). 

Θα πξέπεη ινηπόλ ν εθπαηδεπηήο  λα δηαζέηεη έληνλα ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία 

λα εθθξάδεη κε έληαζε θαη νξκή θαη λα ιεηηνπξγεί πεξηζζόηεξν ζαλ 

ζπλαηζζεκαηηθόο πνκπόο παξά ζαλ δέθηεο. Οη ηδηαίηεξα εθθξαζηηθνί 

άλζξσπνη επηθνηλσλνύλ κε ην νιόθιεξν ην ζώκα ηνπο. Έηζη γνεηεύνπλ θαη 

εκπλένπλ ηνπο άιινπο. Η ηθαλόηεηα ηνπ εθπαηδεπηή - εγέηε λα κεηαβηβάδεη 

ζπλαηζζήκαηα κε ηξόπν πεηζηηθό, απαηηεί λα είλαη εηιηθξηλήο ζρεηηθά κε ην 

κήλπκα πνπ πξνζπαζεί λα πεξάζεη. Θα πξέπεη λα πηζηεύεη πξαγκαηηθά ζε 

απηό θαη όρη λα ην θάλεη κε ηδηνηέιεηα ώζηε λα απνβιέπεη κόλν ζηελ 

ρεηξαγώγεζε ησλ ζπνπδαζηώλ. Οη εθπαηδεπηέο πνπ έρνπλ ηελ ηάζε λα 

ρεηξαγσγνύλ ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηνπο είλαη απνηειεζκαηηθνί κνλάρα γηα 

ιίγν, αθνύ ηειηθά δελ πείζνπλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηνπο γηα ηελ εηιηθξίλεηα 

ηνπο. 

Βέβαηα θάπνηα ζηηγκή ε εγεζία απαηηείηαη λα είλαη ζθιεξή (Wasielewski, 

1985).  Η ηέρλε ηεο εγεζίαο από έλα εθπαηδεπηή ζεκαίλεη λα γλσξίδεη πόηε 

πξέπεη λα είλαη ακεηάπεηζηνο, όπσο γηα παξάδεηγκα ζε κία θαθή επίδνζε 

θάπνηνπ ζπνπδαζηή, θαη πόηε λα είλαη επηόηεξνο θαη λα ρξεζηκνπνηεί άιινπο 

επηόηεξνπο ηξόπνπο γηα λα επεξεάζεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηνπ.  
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Όηαλ θάπνηνο εθπαηδεπόκελνο δελ έρεη θαιή επίδνζε, ην θαζήθνλ ηνπ 

εθπαηδεπηιε ηνπ είλαη λα ηνπ θξνύζεη ηνλ θώδσλα ηνπ θηλδύλνπ κέζα από κία 

επνηθνδνκεηηθή αλαηξνθνδόηεζε θαη όρη λα αθήλεη απηό λα πεξλά 

απαξαηήξεην. 

 Καηαιπηηθή δξάζε πξνο ηελ αιιαγή: Αλαθέξεηαη ζην λα κπνξεί θάπνηνο λα 

μεθηλά, λα ελζαξξύλεη ή λα ρεηξίδεηαη ζσζηά ηελ αιιαγή. Δίλαη γλσζηό όηη 

ζήκεξα ηα πξάγκαηα ζηελ επηζηήκε ησλ ΓΠ αιιάδνπλ ζρεδόλ θαζεκεξηλά, 

αθνύ ζπλερώο δεκηνπξγνύληαη λέεο ηερλνινγίεο, κνληέια θαη εθαξκνγέο. Σα 

εκπνξηθά ινγηζκηθά πηεδόκελα θαη από κεγάινπο νξγαληζκνύο πξνηύπσλ 

όπσο ην OGC ηείλνπλ λα γίλνπλ αλνηθηά θαη λα ηεξνύλ θάπνηεο αξρέο 

δηαιεηηνπξγηθόηεηαο. Η εκκνλή δηαθόξσλ θαζεγεηώλ λα δηδάζθνπλ ηελ 

μεπεξαζκέλε ηερλνινγία ρσξίο λα δίδνπλ ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηνπο ηε 

δπλαηόηεηα έζησ θαη νλνκαζηηθά λα αθνύζνπλ γηα ηηο ζεκεξηλέο ηερλνινγίεο, 

απνηειεί έλα από ηα κεγαιύηεξα πξνβιήκαηα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ΓΠ.  Ο 

εθπαηδεπηήο ινηπόλ ζε έλα πξόγξακκα εθπαίδεπζεο ΓΠ κέζσ ηεο Δμ 

Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα είλαη πάληα κπξνζηά θαη λα 

αθνινπζεί ην πλεύκα ηεο επνρήο ηνπ. Να αθνπγθξάδεηαη θαη λα αλαγλσξίδεη 

όηη ππάξρεη αλάγθε λα αιιάμεη ή λα πξνζηεζεί θάηη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία παξόιν πνπ ππάξρνπλ εκπόδηα. Οη εγέηεο ηεο αιιαγήο δελ είλαη 

απαξαίηεηα θαη θαηλνηόκνη. Παξόηη νη εγέηεο αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία κίαο 

λέαο ηδέαο ή ελόο λένπ ηξόπνπ κάζεζεο, εληνύηνηο δελ είλαη εθείλνη πνπ 

επηλόεζαλ ηελ ηδέα απηή. Έρνπλ όκσο ηελ ελζπλαίζζεζε λα επηδεηθλύνπλ 

ηζρπξή πίζηε ζην όξακα ηεο αιιαγήο θαη ελζνπζηάδνπλ ηνπο δίπια ηνπο θαη 

ηνπο παξαθηλνύλ λα ελσζνύλ καδί ηνπο (Howell, Avolio, 1993). πρλά νη 

εθπαηδεπηέο απηνί ζα πξέπεη λα ζπγθξνπζζνύλ κε ην θαηεζηεκέλν θαη 

παιεύνπλ ζπλερώο κέρξη απηό λα παξαδερζεί ηελ αιιαγή.  

 Καιιηέξγεηα δεζκώλ: Αλαθέξεηαη ζηελ θαιιηέξγεηα ιεηηνπξγηθώλ ζρέζεσλ 

Δίλαη γλσζηό όηη γηα λα είλαη έλαο εθπαηδεπηήο πάληα κέζα ζηελ επηθαηξόηεηα 

ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πάξα πνιύ από ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπ ζην λα ςάρλεη 

ζην δηαδίθηπν ζε ειιεληθή θαη μέλε βηβιηνγξαθία. Όπσο είλαη επλόεην αλ ν 

εθπαηδεπηήο απηόο δελ έρεη θξνληίζεη ώζηε λα θαιιηεξγήζεη έλα δίθηπν 

ηζρπξώλ θαη ρξήζηκσλ ζρέζεσλ ζα δαπαλά πνιύ πεξηζζόηεξν ρξόλν ζην λα 

εληνπίζεη κία πιεξνθνξία. 
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Σα δίθηπα ησλ πεηπρεκέλσλ εθπαηδεπηώλ δελ είλαη ηπραία. Δπηιέγνληαη 

πξνζεθηηθά θαη θάζε άηνκν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε απηά δηαζέηεη κία 

ζπγθεθξηκέλε εμεηδίθεπζε ή ζεκείν ππεξνρήο. Γηα παξάδεηγκα κηιώληαο γηα 

ΓΠ θάπνηνο είλαη εμεηδηθεπκέλνο ζηελ αζαθή ινγηθή, θάπνηνο ζηα 

λεπξσληθά δίθηπα θαη θάπνηνο άιινο ζηηο ρσξνζεηήζεηο. Σα δίθηπα απηά 

δηαθηλνύλ εηδηθέο γλώζεηο θαη πιεξνθνξίεο κέζα από έλα πεξίηερλν θαη 

ζπλερέο “πάξε - δώζε”. Κάζε κέινο ηνπ δηθηύνπ απνηειεί άκεζα κία 

δηαζέζηκε πεγή γλώζεο ή εκπεηξίαο ζηελ νπνία ν επηηπρεκέλνο εθπαηδεπηήο 

κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε κε έλα ηειεθώλεκα ή έλα mail θαη κόλν. 

Σα άηνκα ινηπόλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλα δίθηπν ην νπνίν ιεηηνπξγεί θαιά 

έρνπλ έλα ηεξάζηην ρξνληθό πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ είλαη 

κόλνη ηνπο θαη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ επξύηεξεο θαη πην γεληθέο πεγέο 

πιεξνθνξηώλ γηα λα βξνπλ θάπνηα ιύζε ζην πξόβιεκα πνπ ηνπο απαζρνιεί. 

Πνιιέο θνξέο εθείλνη πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζε έλα δίθηπν θάλνπλ 

πνιιαπιάζην ρξόλν γηα λα εληνπίζνπλ ηελ πιεξνθνξία πνπ ρξεηάδνληαη από 

όηη αλ ζπκκεηείραλ ζε θάπνην δίθηπν.  

Ο εθπαηδεπηήο ή ν εθπαηδεπόκελνο  πνπ ζπκκεηέρεη ζε έλα ηέηνην δίθηπν είλαη 

ζε ζέζε λα ηζνξξνπεί ηε δηθή ηνπ ζεκαληηθή εξγαζία κε πξνζεθηηθά 

επηιεγκέλεο ράξεο ζε άιινπο θαη λα δεκηνπξγεί ζρέζεηο θαιήο ζέιεζεο κε 

άηνκα πνπ κπνξεί ζην κέιινλ λα βνεζήζεη ζεκαληηθά. 

 πλεξγαζία θαη νκαδηθή δνπιεηά: Αλαθέξεηαη ζηελ εξγαζία καδί κε άιινπο 

γηα ηελ επίηεπμε θνηλώλ ζηόρσλ. Δίλαη γλσζηό όηη νη ζσζηέο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο ζε κία εθπαηδεπηηθή νκάδα θαηαδεηθλύνπλ ηελ αμία ηνπ πλεύκαηνο 

ζπλεξγαζίαο. Οκάδεο πνπ πεξλνύλ θαιά καδί θαη πνπ κπνξνύλ λα 

αζηεηεπηνύλ κεηαμύ ηνπο θαη λα πεξάζνπλ όκνξθα καδί, δηαζέηνπλ ην 

απαξαίηεην ζπλαηζζεκαηηθό θεθάιαην όρη απιά γηα λα δηαπξέςνπλ ζε 

εύθνιεο επνρέο, αιιά θαη γηα λα ηα θαηαθέξνπλ αθόκε θαη ζηηο δύζθνιεο 

ώξεο. Αληίζεηα εθπαηδεπηηθέο νκάδεο πνπ δελ κνηξάδνληαη απηόλ ηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθό δεζκό κπνξεί λα βξεζνύλ επθνιόηεξα ζε θαηάζηαζε 

δπζιεηηνπξγίαο ή αθόκε θαη ζε θαηάζηαζε παξάιπζεο ππό ζπλζήθεο πίεζεο. 

Η βαζύηεξε γλώζε γηα ην ηη ηειηθά θάλεη ηελ νκάδα λα ιεηηνπξγεί θαιά ππό 

ζπλζήθεο κεγάιεο πίεζεο, ππαγνξεύεη όηη νη ζπλαηζζεκαηηθνί δεζκνί είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ην εζηθό ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα αθόκε θαη γηα ηελ 

επηβίσζε ηεο νκάδαο (Osterman, 2000). 
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Θα πξέπεη ινηπόλ ν εθπαηδεπηήο ζε έλα πξόγξακκα Δμ Απνζηάζεσο 

Δθπαίδεπζεο λα θξνληίζεη λα θαιιηεξγεζεί έλα θαιό θιίκα ζηελ νκάδα κε 

ζπκκεηνρή ησλ αηόκσλ ζε εθδειώζεηο, ή ζπλεζηηάζεηο θαη ζπλεπξέζεηο θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ ζπκβνπιεπηηθώλ ζπλαληήζεσλ. Έηζη ζα απμήζεη ηελ ζπλνρή 

ηεο νκάδαο θαζώο θαη ηνπο ζπλαηζζεκαηηθό ηζνδύγην ηεο νκάδαο θάλνληαο ηε 

πην αλζεθηηθή ζε δύζθνιεο ζηηγκέο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

 Οκαδηθέο ηθαλόηεηεο: Αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία πλεύκαηνο ζπλεξγαζίαο 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο νκάδαο. Η ηθαλόηεηα λα δηαηεξεί θάπνηνο 

ηελ θαιή ζπλεξγαζία κίαο νκάδαο, αλακθηζβήηεηα απνηειεί έλα πνιύηηκν 

εξγαιείν από κόλε ηεο. Κάζε νκάδα κε πςειέο επηδόζεηο δηαζέηεη ζρεδόλ 

πάληα έλα κέινο ηεο κε ην ηαιέλην απηό. Όζν πην δύζθνιν είλαη ην έξγν ηεο 

νκάδαο ηόζν πην πνιύηηκνη θαη ζεκαληηθνί ζεσξνύληαη ηα άηνκα απηά γηα ηελ 

επηηπρία ηεο. Ο εθπαηδεπηήο ινηπόλ ζα πξέπεη λα είλαη εθείλνο ν νπνίνο 

αθελόο κελ ζα θξνληίδεη  λα βειηηώζεη ηηο νκαδηθέο ηθαλόηεηεο ησλ 

ζπνπδαζηώλ ηνπ θαη αθεηέξνπ λα θξνληίζεη ζην λα εληνπίζεη κέζα από ηελ 

νκάδα, ηα ζηειέρε εθείλα ηα νπνία έρνπλ ηαιέλην θαη ηθαλόηεηα ζηελ 

θαιιηέξγεηα νκαδηθνύ θιίκαηνο, έηζη ώζηε λα ηνπ ζπλδξάκνπλ ζην έξγν ηνπ. 

Οη θαιύηεξνη εγέηεο νκάδαο κπνξνύλ λα κεηαδώζνπλ ζε όινπο ηελ αίζζεζε 

ηεο θνηλήο απνζηνιήο θαη ησλ ζηόρσλ ηεο νκάδαο. Η ηθαλόηεηα λα αξζξώλεη 

θαλείο έλα ειθπζηηθό όξακα πνπ ιεηηνπξγεί σο θηλεηήξηα δύλακε γηα ηελ 

νκάδα κπνξεί λα είλαη ε κία θαη κνλαδηθή πην ζεκαληηθή ζπκβνιή ελόο θαινύ 

εγέηε νκάδαο. Έλαο ραξηζκαηηθόο εγέηεο κπνξεί λα δηαηεξεί ηελ ζπλνρή κηαο 

νκάδαο όηαλ όιεο νη άιιεο πξνζπάζεηεο απνηπγράλνπλ. Πέξα από ην λα 

δηακνξθώζεη ην βαζηθό ζπλαηζζεκαηηθό ηζνδύγην ηεο νκάδαο ν εγέηεο 

παξέρεη ζπληνληζκό, πξάγκα πνπ είλαη ην κπζηηθό ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο 

ζπλαίλεζεο. Θα πξέπεη ινηπόλ λα εληνπίζεη ηα άηνκα ηα νπνία δηαζέηνπλ 

απμεκέλε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε, αθνύ όηη ηζρύεη γηα ηα άηνκα ηζρύεη 

θαη γηα ηηο νκάδεο. Με ιίγα ιόγηα ζα πξέπεη ν εθπαηδεπηήο ζύκβνπινο λα 

εμαζθαιίζεη ηε ξνή ηεο νκάδαο. Ση ζεκαίλεη όκσο λα βξίζθεηαη ε 

εθπαηδεπηηθή νκάδα ζε θαηάζηαζε ξνήο; 

 

 

 



Κεθάιαην 4                                                                 πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε 

 

  132 

 

ύκθσλα κε ηνλ Goleman (1998) ζα πξέπεη ε νκάδα λα πιεξνί ηα παξαθάησ 

ραξαθηεξηζηηθά 

o Έληνλε πίζηε ζηελ νκάδα 

Σν ελδηαθέξνλ θαη ε αγάπε πνπ ληώζνπλ ηα κέιε κηαο νκάδαο κεηαμύ 

ηνπο θάλνπλ ηελ νκάδα αξθεηά επηηπρεκέλε. Πξάγκαηη νη 

ζπλαηζζεκαηηθνί δεζκνί πνπ ππάξρνπλ ζηελ νκάδα επηηξέπεη ζηα κέιε 

ηεο λα είλαη αλνηθηά απέλαληη ζηα άιια κέιε, απμάλνληαο έηζη ηηο 

δπλαηόηεηεο ηεο νκάδαο γηα επηηπρία 

o Εκπηζηνζύλε θαη κε εγσθεληξηθή ζπλεξγαζία 

Σα άηνκα ζηηο επηηπρεκέλεο νκάδεο αηζζάλνληαη όηη κπνξνύλ λα 

βαζίδνληαη ν έλαο ζηνλ άιινλ θαη έηζη λα αθηεξώλνπλ αξθεηό από ηνλ 

ρξόλν ηνπο βνεζώληαο ηνπο άιινπο εθπαηδεπόκελνπο. 

o Εζηίαζε θαη πάζνο 

Οη απαηηήζεηο ηεο επίηεπμεο ελόο ζηόρνπ ζαθώο πξνζθέξνπλ ηελ 

δπλαηόηεηα γηα εζηίαζε. Όζν δηαξθεί ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία νη 

ιεπηνκέξεηεο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο κπαίλνπλ ζε αλακνλή. 

o Εξγαζία πξαγκαηηθά δηαζθεδαζηηθή πνπ πξνζθέξεη ηθαλνπνίεζε 

Η έληνλε εζηίαζε είλαη θάηη πνπ από κόλν ηνπ “αλεβάδεη” ηα κέιε 

κίαο νκάδαο. Η ζπγθίλεζε απηή πεγάδεη από ηελ ηάζε γηα επίηεπμε, 

είηε από ηελ αλάγθε λα μερσξίζεη θάπνηνο κέζα ζηελ νκάδα. 

o Ύπαξμε ηαιέλησλ 

Θα πξέπεη κέζα ζηελ νκάδα λα ππάξρνπλ ηα άηνκα “θόιια”, δειαδή 

εθείλα ηα άηνκα πνπ κε ην ηδηαίηεξν ηαιέλην θαη ηηο επηδόζεηο ηνπο 

ηξαβάλε ηελ ππόινηπε νκάδα πξνο ηα κπξνζηά. 

o Ύπαξμε πξνθιήζεσλ θαη αλώηεξσλ απνζηνιώλ 

Αλ κέζα ζηελ νκάδα ππάξρνπλ εξγαζίεο πνπ παξόιν πνπ απηέο είλαη 

παξαπάλσ από ηηο δπλάκεηο ηεο νκάδαο, εληνύηνηο ε ελαζρόιεζε ηεο 

νκάδαο θαη ε επηηπρία ηεο ζηηο εξγαζίεο απηέο, απνηειεί πξόθιεζε. 

πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ, κπνξνύκε λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα όηη ηα κπζηηθά ηεο 

επηηπρίαο κίαο εθπαηδεπηηθήο νκάδαο, πνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ν εθπαηδεπηήο 

ηνπο, είλαη ε θαιιηέξγεηα επαθήο, ε ελζπλαίζζεζε, ε πεηζώ, ε ζπλεξγαζία θαη ε 

επίηεπμε ζπλαίλεζεο. 
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4.2 ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΓΡΑΜΜΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΗ 

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΉ ΝΟΗΜΟΤΝΗ 

 

Δίλαη γεγνλόο όηη ε επηηπρία ησλ εμ απνζηάζεσο ζπνπδαζηώλ έρεη κειεηεζεί επαξθώο 

θπξίσο γηα ηνπο όξνπο ηεο εμνηθείσζεο ησλ ζπνπδαζηώλ κε ηελ ηερλνινγία ή ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπο κε ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα, παξά από πιεπξάο εγγελώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ όπσο είλαη ε απηνθαηεπζπλόκελε κάζεζε, ε απηνεπίγλσζε, ε 

απηνξξύζκηζε ή ε  επηκνλή (Gallagher, 2002). Δπηπιένλ ηα ζπλαηζζεκαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία έρνπλ ζπλδεζεί κε ηελ επηηπρία εμ απνζηάζεσο, 

πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνζπάζεηα γηα επηκνλή, εζσηεξηθό ζέκα ηνπ ειέγρνπ θαη απηό-

απνηειεζκαηηθόηεηα (Kemp, 2002; Parker, 2003; Wang & Newlin, 2000). Απηνί νη 

ζπλαηζζεκαηηθνί πξνάγγεινη ηεο επηηπρίαο ζε έλα πξόγξακκα εμ απνζηάζεσο 

αληηζηνηρνύλ κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε. 

Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε πξνβιέπεη ηελ επηηπρία ζην ζρνιείν θαη ηελ 

επηρείξεζε πέξα από ηνπο αθαδεκατθνύο δείθηεο λνεκνζύλεο θαη πξνζσπηθόηεηαο 

(Van der Zee et al, 2002). Πξνβιέπεη επίζεο ηελ αθαδεκατθή επηηπρία ζηελ 

ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε θαη ρξεζηκεύεη ζαλ έλα εξγαιείν κεηάβαζεο ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθό θόζκν (Barchard, 2003; Goldsworthy, 2000; Parker, 2004). ηνλ 

εηαηξηθό θόζκν ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ε νπνία ραξαθηεξίδεη επηηπρείο εγέηεο 

απεηθνλίδεηαη, ζαλ απηνεπίγλσζε, απηνδηαρείξηζε, θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ θαη 

επηθνηλσλία (Goleman, 1995). Δθηόο από ηνπο πξνάγγεινπο ηεο επηηπρίαο ζε έλα 

πξόγξακκα εμ απνζηάζεσο, ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία. 

Οη Goleman (1998) θαη Bar-On (2006) δηαπίζησζαλ όηη νη κεγαιύηεξεο ειηθηαθά 

νκάδεο  εκθάληζαλ ζεκαληηθά πςειόηεξε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε από ηηο 

λεώηεξεο νκάδεο. 

Γεδνκέλνπ όηη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζπλερίδεη λα δηαδξακαηίδεη έλα 

ζεκαληηθό ξόιν ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε πξόθιεζε είλαη λα εμεξεπλεζεί ε 

πηζαλή ζρέζε κεηαμύ ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο (Imel, 2003). 

Oη Berenson et al, εξεπλώληαο ην γεγνλόο όηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε κπνξεί 

λα ζεσξεζεί ζαλ πξνάγγεινο ηεο επηηπρίαο ζε έλα πξόγξακκα εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο, θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα όηη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξεί λα είλαη ζε 

ζέζε λα ζρεδηάζνπλ επηηπρή πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, εάλ 

θαηαλνήζνπλ θαιύηεξα πώο νη εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπόκελνη ζθέθηνληαη θαη 
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καζαίλνπλ, θαη πσο ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε θαη ε πξνζσπηθόηεηα, αληηζηνηρνύλ 

ζηελ αθαδεκατθή επηηπρία εμ απνζηάζεσο (Berenson et al, 2008:13). 

ε κία άιιε έξεπλα νη Nelis et al (2008) κειέηεζαλ ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

κπνξεί λα βειηησζεί ε ζπλαηζζεηηθή λνεκνζύλε, ρξεζηκνπνηώληαο έλα ειεγρόκελν 

πεηξακαηηθό δείγκα ζπνπδαζηώλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα έθαλαλ 

κία ζύληνκε εθπαίδεπζε ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε, ελώ ην δείγκα ειέγρνπ 

ζπλέρηδε λα δεη θαλνληθά ρσξίο εθπαίδεπζε. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ κία ζεκαληηθή 

αύμεζε ησλ δπλαηνηήησλ πξνζδηνξηζκνύ θαη δηαρείξηζεο ζπλαηζζεκάησλ από ηελ 

νκάδα πνπ εθπαηδεύηεθε. Οη κεηξήζεηο παξαθνινύζεζεο κεηά από έμη κήλεο, έδεημαλ 

όηη νη αιιαγέο ησλ δεμηνηήησλ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο απηώλ πνπ 

εθπαηδεύηεθαλ παξέκεηλαλ ζηαζεξέο θαη δελ ράζεθαλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. 

Δπίζεο ζηελ νκάδα ειέγρνπ δελ παξαηεξήζεθε θακία αιιαγή ζηηο δεμηόηεηεο ηνπο. 

Έηζη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα όηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ησλ αηόκσλ 

κπνξεί λα βειηησζεί κεηά από ζρεηηθή εθπαίδεπζε. 

Δίλαη πνιύ κεγάιε πνιπηέιεηα ζε έλα κάζεκα Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζηα ΓΠ, 

λα πεξηέρεη θαη θάπνηα καζήκαηα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ 

δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Παξόια απηά ζα πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα ώζηε ν 

εθπαηδεπηηθόο Οξγαληζκόο πνπ ζρεδηάδεη θαη πινπνηεί ην πξόγξακκα απηό, λα έρεη 

κεξηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηηο νπνίεο θαηαξράο λα αθνινπζνύλ νη θαζεγεηέο 

ζύκβνπινη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαίδεπζε απηή θαη ελ ζπλερεία λα πξνζπαζνύλ 

λα ηηο θαιιηεξγήζνπλ θαη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο. Παξαθάησ γίλεηαη κία ζπλνπηηθή 

αλαθνξά ζηηο θαηεπζπληήξηεο απηέο γξακκέο, νη νπνίεο πξνζθέξνπλ έλα ρξήζηκν 

πξνζρέδην γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο. 

Όζνη αζρνινύληαη κε ηελ εθπαίδεπζε γεληθόηεξα ζα πξέπεη λα δηαβάζνπλ απηέο ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη ηαπηόρξνλα λα αλαζηνραζηνύλ πόζεο από απηέο 

ρξεζηκνπνηνύλ ήδε ζηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνπλ. Απνηειεί πξόθιεζε γηα απηνύο λα 

ζηαζνύλ ζε εθείλεο πνπ δελ απνηεινύλ κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ 

νξγαληζκνύ ζηνλ νπνίνλ εξγάδνληαη θαη λα ηνπο ζπκπεξηιάβνπλ ζην θαηάινγν ηνπο 

Οη θαηεπζπληήξηεο απηέο γξακκέο είλαη νη παξαθάησ: 
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4.2.1 Αμηνιόγεζε ηεο εξγαζίαο 

 

Πξηλ μεθηλήζεη ν ζρεδηαζκόο ελόο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, είλαη απαξαίηεην λα 

απαληήζνπκε ζε είλαη έλα βαζηθό εξώηεκα, πνπ είλαη ην ηη ρξεηάδεηαη λα θέξνπκε ζε 

πέξαο ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ο ζρεδηαζκόο ηεο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα 

ιακβάλεη ππόςε ηνπ όηη κία νκάδα ηθαλνηήησλ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο 

επεξεάδεη θάπνηα άιιε. παλίσο ρξεηάδεηαη ε βειηίσζε κόλν κίαο ηθαλόηεηαο. Όπσο 

είδακε πξνεγνπκέλσο θάπνηεο ηθαλόηεηεο πςειόηεξεο ηάμεο όπσο ε θαηαιπηηθή 

δξάζε γηα αιιαγή ή εγεζία βαζίδνληαη νπζηαζηηθά ζε άιιεο βαζηθέο ηθαλόηεηεο, 

όπσο ε απηνεπίγλσζε, ε απηνξξύζκηζε, ε ελζπλαίζζεζε θαη νη θνηλσληθέο 

δεμηόηεηεο. Γηα παξάδεηγκα αλ έλαο εθπαηδεπηήο πξνζπαζεί λα αιιάμεη ηελ 

θαηαιπηηθή ηνπ δξάζε γηα αιιαγή, πηζαλά ζα πξέπεη λα βειηηώζεη θαη ηελ 

απηνεπίγλσζε ηνπ. 

4.2.2    Αηνκηθή αμηνιόγεζε 

 

Σν πξόβιεκα εδώ είλαη θαηά θάπνην ηξόπν εηξσληθό ζρεηηθά κε ηελ ελζπλαίζζεζε 

πνπ δηαζέηεη έλαο εθπαηδεπηήο. Αλ θαη έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα αλαγλσξίδεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ εληνύηνηο ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο δπζθνιεύεηαη λα  

αλαγλσξίζεη ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα. Οπόηε γηα λα θξίλεη έλαο εθπαηδεπηήο ηα 

δπλαηά θαη αδύλαηα ζεκεία ηνπ, ζα πξέπεη λα θάλεη κία ηδαληθή αμηνιόγεζε ε νπνία 

ζα βαζίδεηαη όρη ζε κία πεγή αιιά ζε πνιιέο (Davis, Kraus, 1993). Μεηαμύ απηώλ 

κπνξεί λα είλαη ε απηναμηνιόγεζε θαη ε αλαηξνθνδόηεζε από ηνπο άιινπο 

εθπαηδεπηέο ή ηνπο εθπαηδεπόκελνπο.  

 

4.2.3 Πξνζσπηθή ελεκέξσζε γηα ηηο αμηνινγήζεηο 

 

Η αλαηξνθνδόηεζε ησλ ζπνπδαζηώλ ζπρλά γίλεηαη αδέμηα από ηνλ εθπαηδεπηή ηνπο 

κε επλόεηεο θαθέο ζπλέπεηεο. Αλ όκσο ε αλαηξνθνδόηεζε γίλεη κε επηδέμην ηξόπν, 

ηόηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ έλα αλεθηίκεην εξγαιείν γηα ηελ απηνεμέηαζε θαη 

ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αιιαγήο θαη ηεο αλάπηπμεο. 

Η ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ αμηνινγήζεσλ ηνπο 

απαηηεί θπξίσο ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε θαη νη ηθαλόηεηεο απηήο όπσο ε 

ελζπλαίζζεζε θαη  ε επαηζζεζία. Σν πην ζύλεζεο ζθάικα πνπ δηαπξάηηεηαη από ηνπο 

εθπαηδεπηέο είλαη ε εζηίαζε ηνπο ζηηο αδπλακίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη όρη ζηα 
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δπλαηά ηνπο ζεκεία. Απηό πξνθαλώο αληί λα δώζεη θίλεηξα ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο, 

ξίρλεη αθόκε πην πνιύ ην εζηθό ηνπο. 

Ο εθπαηδεπηήο ινηπόλ ζα πξέπεη λα βνεζήζεη ηνλ εθπαηδεπόκελν λα αλαγλσξίζεη 

πξώηα ηα δπλαηά ηνπ ζεκεία θαη θαηόπηλ λα ηνπ ππνδείμεη ηηο αδπλακίεο ηνπ. Έηζη νη 

εθπαηδεπόκελνη σθεινύληαη ηα κέγηζηα ζε όηη αθνξά ηελ απνθαζηζηηθόηεηα ηνπο 

αθνύ πηζηεύνπλ όηη ππάξρεη ε δπλακηθή γηα λα αιιάμνπλ ηα πξάγκαηα πξνο ην 

θαιύηεξν. 

 

4.2.4     Μέηξεζε εηνηκόηεηαο 

 

Η πξνζπκία ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ είλαη έλαο βαζηθόο παξάγνληαο πνπ 

πξέπεη λα ιάβεη ππόςε ηνπ ν εθπαηδεπηήο. Αλ νη εθπαηδεπόκελνη δελ είλαη έηνηκνη λα 

αιιάμνπλ, ηόηε ε πξνζνρή ηνπ εθπαηδεπηή πξέπεη λα επηθεληξσζεί πξώηα ζε απηό 

αθξηβώο ην ζεκείν. Σν γεγνλόο όηη νξηζκέλνη εθπαηδεπόκελνη ίζσο δελ είλαη έηνηκνη 

λα αλαιάβνπλ δξάζε, αιιά αλαγθάδνληαη λα ην θάλνπλ, ίζσο απνβεί θαηαζηξνθηθό. 

Δίλαη ζίγνπξν όηη ζα ππνθξίλνληαη, όηη ζα ελδηαθέξνληαη κόλν θαη κόλν γηα λα 

επραξηζηήζνπλ θάπνηνπο, ζα αηζζάλνληαη απνζηξνθή αληί γηα ελζνπζηαζκό ή ζα ηα 

παξαηήζνπλ ζηε κέζε. 

 

4.2.5 Δεκηνπξγία θηλήηξσλ 

 

Γηα λα σζήζεη έλαο εθπαηδεπηήο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα θάλνπλ κία πξνζπάζεηα, 

πξέπεη λα απμήζεη ηελ πξνζδνθία ηνπο γηα επηηπρία θαη λα ηνπο δώζεη ώζεζε. 

Γεληθά νη εθπαηδεπόκελνη καζαίλνπλ αλάινγα κε ην βαζκό ελεξγνπνίεζεο ηνπο. Σα 

θίλεηξα επεξεάδνπλ νιόθιεξε ηε δηαδηθαζία κάζεζεο, από ην αλ ζα απνθαζίζεη 

θάπνηνο λα ζπκκεηάζρεη  κέρξη ην αλ εθαξκόζεη απηά πνπ έρεη κάζεη ζηελ εξγαζία ή 

ζην ρώξν κάζεζεο ηνπ (Quinones, 1996). 

Όηαλ νη εθπαηδεπόκελνη θαηαλνήζνπλ όηη ε εθπαίδεπζε κπνξεί λα απμήζεη ηελ 

αληαγσληζηηθόηεηα ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηα θίλεηξά ηνπο απμάλνληαη. Όζα 

πεξηζζόηεξα θίλεηξα δηαζέηνπλ νη εθπαηδεπόκελνη γηα λα κάζνπλ, ηόζν 

απνηειεζκαηηθόηεξε ζα είλαη ε εθπαίδεπζε ηνπο  (Quinones, 1995). 
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4.2.6 Εζηίαζε ζε εθηθηνύο ζηόρνπο 

 

Παξόιν πνπ έλαο “κεγαιεηώδεο” ζηόρνο είλαη αξθεηά ειθπζηηθόο, ε πξαθηηθή 

εζηίαζε εθ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηή πξέπεη λα γίλεηαη ζηα άκεζα εθηθηά βήκαηα. Αλ 

επηρεηξήζνπλ αιιαγέο ζε ηεξάζηηεο δόζεηο ζέηνπλ ππνςεθηόηεηα γηα λα απνηύρνπλ. 

Η θαηαλνκή ησλ ζηόρσλ ζε κηθξόηεξα επί κέξνπο βήκαηα δεκηνπξγεί επηόηεξεο 

πξνθιήζεηο θαη επηηπρίεο, αθνύ νη εθπαηδεπόκελνη ληώζνπλ λα ηνπο ελζαξξύλνπλ νη 

ζπρλέο κηθξέο επηηπρίεο ηνπο, δηαηεξνύλ ηα θίλεηξα θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπο θαη 

παξαθηλνύληαη από κία όιν θαη κεγαιύηεξε αίζζεζε απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο. 

 

4.2.7 Απνθπγή ππνηξνπώλ 

 

Η θαιιηέξγεηα κηαο λέαο δεμηόηεηαο είλαη ζηαδηαθή δηαδηθαζία, κε παύζεηο θαη 

επαλεθθηλήζεηο. Αλαπόθεπθηα νη παιηέο ζπλήζεηεο ζα επαλέξρνληαη από θαηξνύ εηο 

θαηξόλ. Απηό είλαη κηα πνιύ κεγάιε αιήζεηα αθνύ ε λέα ζπλήζεηα θαίλεηαη άγλσζηε 

ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο, ελώ ε παιηά ζπλήζεηα εμαθνινπζεί λα ηνπο θαίλεηαη θπζηθή. 

Σν απνηέιεζκα ηεο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα απνδπλακσζεί, ηνπιάρηζηνλ πξνζσξηλά 

όηαλ νη εθπαηδεπόκελνη έξρνληαη αληηκέησπνη κε αθξαίεο πξνθιήζεηο. 

Γηα απηό νη εθπαηδεπόκελνη ζα πξέπεη λα πξνεηδνπνηνύληαη ζηελ αξρή ηεο 

εθπαίδεπζεο όηη ππάξρνπλ πηζαλόηεηεο λα δπζθνιεπηνύλ θαη λα ζέινπλ λα 

επηζηξέςνπλ ζηηο παιηέο ηνπο ζπλήζεηεο. Έηζη ν εθπαηδεπηήο ηνπο δείρλεη ηνλ ηξόπν 

λα παίξλνπλ πνιύηηκα καζήκαηα κέζα από απηά ηα νιηζζήκαηα, ηνπο εκβνιηάδεη 

ελάληηα ζηελ απειπηζία ή ζηελ απώιεηα ηνπ εζηθνύ ηνπο ζε ηέηνηεο ζηηγκέο. 

Γηαθνξεηηθά νη εθπαηδεπόκελνη ζα κπνξνύζαλ λα εξκελεύζνπλ ην νιίζζεκα κε 

απαηζηόδνμν ηξόπν, δειαδή ζαλ ζπλνιηθή απνηπρία, αθνύ λνκίδνπλ όηη είλαη 

αλεπαξθείο θαη δελ κπνξνύλ λα αιιάμνπλ 

 

4.2.8 Αλαηξνθνδόηεζε ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε 

 

Αλαηξνθνδόηεζε ζεκαίλεη όηη ν εθπαηδεπηήο παξαθνινπζεί θαηά πόζνλ θαη ζε πνην 

βαζκό ρξεζηκνπνηείηαη ε λέα ηθαλόηεηα θαη ελεκεξώλεη ηνλ εθπαηδεπόκελν. Η 

αλαηξνθνδόηεζε βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ηεο αιιαγήο. Όηαλ ν εθπαηδεπόκελνο 
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γλσξίδεη ηελ πξόνδν ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, είλαη ζε 

ζέζε λα δηαηεξεί ηνλ έιεγρν.  

Όηαλ ε αλαηξνθνδόηεζε παξέρεηαη κε αθαηάιιειν ηξόπν, πνιύ βηαζηηθά ή δελ 

παξέρεηαη θαζόινπ, ν εθπαηδεπόκελνο κπνξεί λα ράζεη ην εζηθό ηνπ θαη ηα θίλεηξα 

ηνπ. Θεηηθά απνηειέζκαηα πξνθύπηνπλ όηαλ ν εθπαηδεπηήο πνπ δίλεη ηελ 

αλαηξνθνδόηεζε μέξεη λα ην θάλεη κε ηξόπν δεκηνπξγηθό θαη αληακείβεηαη γηα απηή 

ηνπ ηε ζηάζε.  

Όκσο ζα πξέπεη θαη ν ίδηνο λα είλαη αλνηθηόο ζηελ αλαηξνθνδόηεζε ζρεηηθά κε ηελ 

πνηόηεηα ηεο αλαηξνθνδόηεζεο πνπ πξνζθέξεη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο 

 

 

4.2.9 Ελζάξξπλζε ζηελ εμάζθεζε 

 

Οη εθπαηδεπόκελνη καζαίλνπλ πην απνηειεζκαηηθά κία λέα δεμηόηεηα όηαλ έρνπλ 

πνιιέο επθαηξίεο λα ηελ εμαζθήζνπλ ζε κία κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν, παξά αλ ε ίδηα 

εμάζθεζε γίλεη κε εληαηηθό ηξόπν κέζα ζε πνιύ κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα. Γπζηπρώο 

ν γεληθόο απηόο θαλόλαο κνλίκσο αγλνείηαη ζηελ εθπαίδεπζε (Dempster, 1990). 

Η ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλόηεηα ελόο εθπαηδεπόκελνπ δελ κπνξεί λα βειηησζεί κέζα ζε 

έλα εηθνζηηεηξάσξν, γηαηί ν ζπλαηζζεκαηηθόο ηνπ εγθέθαινο αιιάδεη ηηο ζπλήζεηεο 

ηνπ κεηά από εβδνκάδεο ή κήλεο θαη πξνθαλώο όρη ζε κέξεο θαη ώξεο. 

Καηά ηνλ Goleman (1998), ην πόζν ρξόλν ρξεηάδεηαη έλαο εθπαηδεπόκελνο λα 

θαηαθηήζεη κία ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλόηεηα εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Όζν 

πην ζύλζεηε είλαη ε ηθαλόηεηα ηόζν πεξηζζόηεξνο ρξόλνο ρξεηάδεηαη. 

 

4.2.10 Πξόηππα 

 

Καηά ηε δηάξθεηα θαιιηέξγεηαο κίαο λέαο ζπκπεξηθνξάο, ην λα έρεη έλαο 

εθπαηδεπόκελνο πξόζβαζε ζε θάπνηνλ άιιν εθπαηδεπόκελν  ή ζε θαζεγεηή, ν νπνίνο 

απνηειεί κνληέιν πξόηππν αλζξώπνπ πνπ θαηέρεη ζε κεγάιν βαζκό απηή ηελ 

ηθαλόηεηα, είλαη ηδηαίηεξν ρξήζηκν. ηελ νπζία απηό ν ζπνπδαζηήο/εθπαηδεπηήο 

πξόηππν απνηειεί από κόλνο ηνπ κία δσληαλή αίζνπζα δηδαζθαιίαο (Bandura, 1971). 

Γηα απηό ην ιόγν ν εθπαηδεπηήο πνπ πξνζπαζεί λα θαιιηεξγήζεη  ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

ηθαλόηεηα ζα πξέπεη θαη ν ίδηνο λα ηε δηαζέηεη. Δθπαηδεπηέο πνπ κηινύλ γηα απηέο ηηο 
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ηθαλόηεηεο, αιιά ιεηηνπξγνύλ κε ηξόπν πνπ δειώλεη ζαθώο όηη δελ ηηο θαηέρνπλ, 

ππνλνκεύνπλ ην κήλπκα πνπ πξνζπαζνύλ λα ζηείινπλ. 

 

4.2.11 Αμηνιόγεζε 

 

Ο εθπαηδεπηήο ελειίθσλ ζε έλα πξόγξακκα εμ απνζηάζεσο ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη 

ζαθείο δείθηεο γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηδηαίηεξα γηα ηηο 

ηθαλόηεηεο πνπ είλαη ζηόρνο ηεο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη  θαη 

αμηνινγήζεηο γηα ηελ  επίδνζε  ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία.  

Ο ζσζηόο ζρεδηαζκόο πξνβιέπεη κεηξήζεηο πξηλ θαη κεηά ηελ εθπαίδεπζε, ζπλ κία 

καθξνρξόληα παξαθνινύζεζε αξθεηνύο κήλεο κεηά ην ηέινο ηεο εθπαίδεπζεο, θαζώο 

θαη νκάδεο ειέγρνπ κε ζπκκεηέρνληεο πνπ ζα επηιέγνληαη ηπραία. 

ε πεξίπησζε πνπ έλα πξόγξακκα απνηύρεη νη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηνύληαη ώζηε λα βειηησζνύλ νη επόκελνη θύθινη εθπαίδεπζεο. 

Ωζηόζν απηέο νη βαζηθέο αξρέο ζπαλίσο αθνινπζνύληαη. Αληίζεηα ππάξρεη κία 

ππνινγίζηκε απόθιηζε αλάκεζα ζε απηό πνπ δείρλεη ε έξεπλα όηη ζα έπξεπε λα γίλεη 

θαη ζηνλ ηξόπν πνπ ηειηθά πξαγκαηνπνηείηαη θαη αμηνινγείηαη ε εθπαίδεπζε. Από ηελ 

έξεπλα πξνθύπηεη επίζεο όηη δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ ππνθεηκεληθή 

εθηίκεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο θαη ηελ κάζεζε θαη 

ηελ απνδεδεηγκέλε βειηίσζε ζηνλ ρώξν δνπιεηάο ή εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ. Με 

ιίγα ιόγηα “ηο αν ζοσ αρέζει κάηι δεν ζημαίνει όηι ηο έμαθες” (Tannenbaum, Yulk, 

1990). 

 

4.3 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΗ – ΠΡΟΣΑΕΙ 

 

ην θεθάιαην απηό έγηλε κία εθηελήο αλαθνξά ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε θαη 

ζηνλ ξόιν ηεο γηα ηελ δηάθξηζε θάπνηνπ πνπ ηελ δηαζέηεη, ζηνλ ρώξν εξγαζίαο ηνπ. 

Γηάθνξνη εξεπλεηέο όπσο νη Goleman θαη Gardner έρνπλ δώζεη ηε δηθή ηνπο 

εξκελεία θαη νξηζκνύο γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε. Ο Goleman ππνζηεξίδεη 

όηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε είλαη ε λνεκνζύλε ηεο θαξδηάο, ε νπνία 

αλαθέξεηαη ηόζν ζε πξνζσπηθέο, όζν θαη ζε θνηλσληθέο ηθαλόηεηεο. Ο Gardner 

αληίζεηα κε ηνλ Goleman ρξεζηκνπνηεί ηνλ όξν πξνζσπηθή λνεκνζύλε, ζπκθσλεί 

όκσο καδί ηνπ πεξηγξάθνληαο δύν είδε πξνζσπηθήο λνεκνζύλεο ηελ ελδνπξνζσπηθή 

πνπ αληηζηνηρεί ζηηο πξνζσπηθέο ηθαλόηεηεο θαη ηελ δηαπξνζσπηθή πνπ αληηζηνηρεί 
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ζηηο θνηλσληθέο ηθαλόηεηεο. Oπσο ππνζηεξίδεη ν Goleman νη πέληε δηαζηάζεηο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο πνπ αθνξνύλ πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηόηεηεο 

είλαη:  

ΠΡΟΩΠΙΚΔ Απηνεπίγλσζε 

Απηνξξύζκηζε 

Κίλεηξα ζπκπεξηθνξάο 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ Δλζπλαίζζεζε 

Κνηλσληθέο δεμηόηεηεο – Ιθαλόηεηα ζηηο ζρέζεηο 

 

Οη πξνζσπηθέο ηθαλόηεηεο θαζνξίδνπλ ην πόζν θαιά ρεηξίδεηαη θάπνηνο ηνλ εαπηό 

ηνπ, ελώ νη θνηλσληθέο ηθαλόηεηεο ην πόζν θαιά ρεηξίδεηαη θάπνηνο ηηο ζρέζεηο ηνπ κε 

ηνπο άιινπο. Ο παξαπάλσ πίλαθαο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζε θάπνηνλ εθπαηδεπηή ή 

εθπαηδεπόκελν λα θαηαγξάςεη ηα δπλαηά ηνπ ζεκεία θαη λα εληνπίζεη ηθαλόηεηεο πνπ 

πζηεξεί θαη ρξεηάδεηαη λα ηηο εληζρύζεη, ώζηε λα επηηύρεη ηνπο ζθνπνύο ηνπ. Από όζα 

αλεπηύρζεζαλ ζην θεθάιαην απηό απνδείρζεθε όηη ππάξρεη κία ζύλδεζε κεηαμύ ησλ 

ηθαλνηήησλ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο θαη ηεο επηηπρίαο ζε έλα εμ 

απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα. Γηάθνξνη εξεπλεηέο (Bell, 2006; Berenson et 

al, 2008) έρνπλ βξεη όηη νη ζε έλα πξόγξακκα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο νη 

κεγαιύηεξνη ζε ειηθία εθπαηδεπόκελνη, ηείλνπλ λα έρνπλ θαιύηεξε δηάζεζε γηα 

θξηηηθή ζθέςε θαη ελεξγνύλ θαιύηεξα από ηνπο λεώηεξνπο εθπαηδεπόκελνη. 

Η Selton (2003) ζεσξεί ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ζαλ ζεκειηώδε παξάγνληα 

ζηελ δηδαζθαιία, θαζνδήγεζε θαη κάζεζε. Δλζαξξύλεη ηνπο θαζεγεηέο γηα λα 

αλαθαιύςνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο έηζη ώζηε  λα  ηα ελζσκαηώζνπλ ζηηο γλσζηηθέο 

δηαδηθαζίεο ζθέςεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Βνεζά επίζεο ηνπο θαζεγεηέο έηζη 

ώζηε λα ζθέθηνληαη ηελ αλάπηπμε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ ζπνπδαζηώλ ηνπο θαη ηελ 

ζύλδεζε,  κεηαμύ εθείλεο ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο κάζεζεο. Σέινο επηζεκαίλεη όηη: 

 ζαλ θαζεγεηέο νθείινπκε ζηνπο εαπηνύο καο θαη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο καο λα 

θέξνπκε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ζην επίθεληξν ησλ επαγγεικαηηθώλ 

πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο θαη ησλ αθαδεκατθώλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ, κε ζηόρν 

λα βνεζήζνπκε ηνπο εθπαηδεπόκελνπο όρη κόλν λα θαηαιάβνπλ ην αληηθείκελν, αιιά 

λα θαηαιάβνπλ επίζεο ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηνπο άιινπο. 
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O Quinones (1996), ζε κία κειέηε ηνπ ζρεηηθά κε ηηο ηάζεηο ζηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θάλεη ηελ εμήο παξαηήξεζε, ε νπνία απνηειεί θαη βαζηθή ζέζε ηεο 

παξνύζεο δηαηξηβήο: 

 πρλά νη πιηθνί θαη νη ρακειήο ηερλνινγίαο παξάγνληεο ελόο ζπζηήκαηνο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, είλαη απηνί πνπ θάλνπλ λα δηαθέξεη έλα επηηπρεκέλν 

πξόγξακκα εθπαίδεπζεο, από έλα άιιν ην νπνίν ζεκαίλεη ζπαηάιε ρξεκάησλ γηα ηνλ 

νξγαληζκό- θαη απηνί νη παξάγνληεο είλαη νη άλζξσπνη κε ηηο ζεκειηώδεηο 

ηθαλόηεηεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο. 

πλεπώο γηα λα είλαη πεηπρεκέλν έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο ζηα ΓΠ, ζα πξέπεη ζε δηάθνξα ζηάδηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

λα εθαξκνζηνύλ εθ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηή – ζπκβνύινπ ηερληθέο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο θαη ησλ θόβσλ ησλ παξαπάλσ 

εθπαηδεπνκέλσλ. Σα ζηάδηα απηά είλαη: ε ελαξθηήξηα ζπλάληεζε, νη  ζπκβνπιεπηηθέο 

ζπλαληήζεηο θαη ε πξνζεθηηθή παξαθνινύζεζε ησλ νκάδσλ ζπδήηεζεο (forum) θαη 

ησλ δσληαλώλ ζπλεδξηάζεσλ (chats, ηειεδηαζθέςεηο). Παξάιιεια ν εθπαηδεπηήο -

ζύκβνπινο πξέπεη λα πξνζπαζεί θαζεκεξηλά λα  βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο 

ώζηε  λα βειηηώζνπλ ηηο πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηόηεηεο ηνπο, έηζη ώζηε λα ηηο 

εθαξκόζνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.   

Αξθεηνί εξεπλεηέο ζεσξνύλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ζαλ ζεκειηώδε 

παξάγνληα ζηελ δηδαζθαιία, θαζνδήγεζε θαη κάζεζε ζε έλα εμ απνζηάζεσο 

εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα. ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηαιήγεη θαη ε δηαηξηβή απηή κε 

ηελ πεξηγξαθή ζε επόκελν θεθάιαην αξθεηώλ πεξηζηαηηθώλ πνπ ζπλέβεζαλ ζηελ 

δηάξθεηα ησλ έμη ρξόλσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ. Σα πεξηζηαηηθά απηά   

ζπλεγνξνύλ όηη ν ξόινο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο είλαη ζεκαληηθόο ζηελ 

επηηπρή πνξεία ελόο εθπαηδεπόκελνπ ζε έλα πξόγξακκα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. 

Δπηπξόζζεηα βνεζά ηνλ εθπαηδεπόκελν λα δηαηεξεί αθέξαηα ηε ζέιεζε ηνπ γηα 

κάζεζε, ε νπνία ηνλ απνηξέπεη από ζθέςεηο θαη θόβνπο πξόσξεο εγθαηάιεηςεο.  
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Δίλαη γεγνλφο φηη ζηε ζεκεξηλή επνρή ηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ 

απνηεινχλ απνδεθηή ηερλνινγία ζηελ θνηλσλία θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δπλακηθή 

ησλ ππεξεζηψλ εληνπηζκνχ ζέζεο (LBS) θαη ησλ ραξηνγξαθηθψλ ππεξεζηψλ 

δηαδηθηχνπ (WEBGIS) θαίλεηαη λα έρνπλ έλα πνιιά ππνζρφκελν κέιινλ ζηνλ ηνκέα 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ θνηλσλία γεληθφηεξα.  

Τπάξρνπλ επίζεο αμηνζεκείσηεο αιιαγέο ζηελ αθαδεκατθή εθπαίδεπζε θαη ζηελ 

έξεπλα φζνλ αθνξά ζηελ ηερλνινγία ησλ ΓΠ. Ζ αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ ζηα Παλεπηζηήκηα, είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε 

ζηελ πξαθηηθή. Ζ παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε ζα έπξεπε πάληα λα δείρλεη ηνλ ηξφπν 

λα παξνπζηάδεη θαηλνχξηεο ιχζεηο θαη ηερλνινγίεο θαη λα αλαπηχζζεη επίζεο ηηο 

αληίζηνηρεο ζεσξίεο. Γπζηπρψο, ζε πνιιά παλεπηζηήκηα ε εθπαίδεπζε ζηα ΓΠ, 

θαίλεηαη αθφκα λα ρξεζηκνπνηεί ηα πθηζηάκελα εκπνξηθά παθέηα ινγηζκηθψλ θαη 
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έηνηκεο εθαξκνγέο εθκάζεζεο. Όπσο νη Longley θαη ινηπνί (2001) αλαθέξνπλ φηη ε 

πνιιή κεγάιε επραξίζηεζε θαη ν ελζνπζηαζκφο γηα ηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα 

Πιεξνθνξηψλ πξνέξρεηαη απφ ηελ θαζεκεξηλή ρξήζε ηνπο θαη ε εθπαίδεπζε ζε απηά 

πξέπεη λα είλαη δηα βίνπ, αθνχ ε ηερλνινγία εμειίζζεηαη πνιχ γξήγνξα. 

Δπηζεκαίλνπλ φκσο φηη  νη ζεκειηψδεηο αξρέο ζηα ΓΠ δελ αιιάδνπλ θαη ηείλνπλ λα 

δηαηεξεζνχλ, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ θάπνην ινγηζκηθφ ΓΠ, αληηθαζίζηαηαη πνιχ 

ζπρλά απφ λέεο εθδφζεηο. 

Σα πξψηα δεκνθηιή βηβιία γηα ηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ, γξάθεθαλ 

θαηά ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄80 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄90. πλήζσο 

μεθηλνχζαλ κε ηνλ νξηζκφ ελφο Γεσγξαθηθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ φπσο:  

Έλα ΓΠ είλαη έλα ζχζηεκα βαζηζκέλν ζε ππνινγηζηή ην νπνίν παξέρεη ηηο 

αθφινπζεο δπλαηφηεηεο γηα ην ρεηξηζκφ γεσαλαθεξζέλησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ:  

εηζαγσγή, δηαρείξηζε δεδνκέλσλ, ηξνπνπνίεζε θαη αλάιπζε, απνηειέζκαηα 

αλάιπζεο γηα ιήςε απφθαζεο. Παξαιιαγέο απηνχ ηνπ νξηζκνχ, κπνξεί θάπνηνο λα 

δηαβάζεη ζην μεθίλεκα ζρεδφλ θάζε βηβιίνπ πνπ αθνξά  ζηα ΓΠ, πνπ έρεη εθδνζεί 

ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα, μεθηλψληαο απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ Aronoff (1989) θαη 

ζπλερίδνληαο κέρξη ζήκεξα. 

Μηα άιιε πξνζέγγηζε γηα ηνλ νξηζκφ ησλ ΓΠ ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο απφ ηνπο 

κεραληθνχο ησλ ΓΠ, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ηα ΓΠ έρνπλ ζεσξεζεί σο έλα 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα απνηεινχκελν απφ πιηθφ, ινγηζκηθφ, δεδνκέλα, ρξήζηεο θαη 

δηαδηθαζίεο πνπ εμεηδηθεχεηαη ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ 

(Artimo, 1994). 

ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη εθηελήο αλαθνξά  ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο 

ζηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ εζηηάδνληαο θπξίσο ζε ηξεηο θχξηνπο 

άμνλεο: ζηηο βαζηθέο αξρέο ησλ ΓΠ πνπ πξέπεη λα δηδάζθνληαη θαη νη νπνίεο 

παξακέλνπλ κέρξη ζηηγκήο αλαιινίσηεο, ζηε κάζεζε απηψλ ησλ αξρψλ κέζσ ηεο 

κεζφδνπ επίιπζεο ρσξηθψλ πξνβιεκάησλ (PBL) θαη ζηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ. 
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5.1   ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΩΝ ΓΠ 

Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη βαζηθέο αξρέο ησλ ΓΠ μεθηλψληαο απφ ηελ 

παξάζεζε αξθεηψλ νξηζκψλ πνπ έρνπλ δψζεη παιηνί θαη ζχγρξνλνη εξεπλεηέο, κέρξη 

ηνλ θαζνξηζκφ ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ πνπ πξέπεη λα δηδάζθνληαη ζε έλα εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα γηα ηα ΓΠ. 

5.1.1 Οξηζκνί 

 

ηα πιένλ πξφζθαηα βηβιία ν νξηζκφο ησλ ΓΠ έρεη κηα πνιχ πην επέιηθηε κνξθή, 

φπσο αλαθέξεη ν  Longley θαη ινηπνί (2001). Οη νξηζκνί πνηθίιινπλ: «ε απνζήθε από 

ράξηεο ζε ςεθηαθή κνξθή», «έλα ζύζηεκα ππνζηήξημεο ρσξηθώλ απνθάζεσλ» θαη 

«έλα εξγαιείν ηεο απνθάιπςεο απηνύ πνπ αιιηώο είλαη αόξαην ζηε γεσγξαθηθή 

πιεξνθνξία». Απφ ηελ άιιε κεξηά ηα ΓΠ παξνπζηάδνληαη κέρξη ζήκεξα σο έλα 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κε ηερληθά ζπζηαηηθά φπσο δίθηπν, ινγηζκηθφ, πιηθφ, 

δεδνκέλα, άλζξσπνη θαη δηαδηθαζίεο, ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ κηα ζεκαληηθή 

πξνζέγγηζε ησλ ΓΠ. Φαίλεηαη λα ππάξρνπλ μεθάζαξα δχν θχξηεο πξνζεγγίζεηο κε 

δχν θχξηα ξεχκαηα εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο: 

 ε αλάιπζε θαη ε πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε κνληεινπνίεζε ρξήζε ησλ ΓΠ 

 ε άπνςε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ ΓΠ. 

Απηέο νη δχν πξνζεγγίζεηο, παξνπζηάδνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο επαγγεικαηίεο νη 

νπνίνη πξνέξρνληαη είηε απφ ηνλ ρψξν ηεο επηζηήκεο, είηε απφ ηνλ ρψξν ηεο 

βηνκεραλίαο ησλ ΓΠ . Ζ ρξήζε ησλ ΓΠ (πξνρσξεκέλε ρσξηθή αλάιπζε θαη 

κνληεινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ), παξνπζηάδεηαη θπξίσο απφ γεσγξάθνπο, 

ρσξνηάθηεο θαη γεσηερληθνχο φπσο γεσιφγνη, δαζνιφγνη θ.ιπ, ελψ ε αλάπηπμε 

ζπζηεκάησλ ΓΠ απφ κεραληθνχο, επηζηήκνλεο ησλ ππνινγηζηψλ θαη εξεπλεηέο. 

Ο φξνο Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ (ΓΠ) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε 

θνξά ηε δεθαεηία ηνπ '60 απφ ηνλ Roger Tomlinson, γηα λα πεξηγξάςεη έλα χζηεκα 

Αλάιπζεο Υαξηνγξαθηθψλ Γεδνκέλσλ πνπ είρε αλαπηπρζεί γηα ηελ θαλαδηθή 

θπβέξλεζε. Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθε θαη απφ ηνλ Duane Marble, γηα λα πεξηγξάςεη 

έλα χζηεκα Μειέηεο Αζηηθψλ Κπθινθνξηαθψλ Πξνβιεκάησλ (Κνπηζφπνπινο, 

2002). 

χκθσλα κε ηε δηεζλή Οξνινγία ηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ 

(Geographic Information Systems, κε ην αθξσλχκην GIS) είλαη “έλα ππνινγηζηηθό 
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ζύζηεκα γηα ηε ζπιινγή, δηαρείξηζε, νινθιήξσζε, εθκεηάιιεπζε, αλάιπζε θαη 

εκθάληζε δεδνκέλσλ, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε έλα ηκήκα ηεο γήηλεο επηθάλεηαο” 

(McDonnell, Kemp, 1995). 

Γειαδή έλα ΓΠ απνηειεί κηα εηδηθή κνξθή βάζεο δεδνκέλσλ ζηελ νπνία ηα 

δεδνκέλα αλαπαξίζηαληαη ρσξηθά, κε έλα θνηλφ ζχζηεκα αλαθνξάο, κε δπλαηφηεηεο 

γηα εηζαγσγή, απνζήθεπζε, κνληεινπνίεζε, αλάιπζε, νπηηθνπνίεζε θαη απφδνζε 

δεδνκέλσλ θαη ηειηθφ ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Απφ πνιινχο 

εξεπλεηέο έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξνη νξηζκνί γηα ηα ΓΠ. Υαξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξνληαη: 

Τα ΓΣΠ αληηπξνζσπεύνπλ έλα ηζρπξό ζύλνιν εξγαιείσλ γηα ηε ζπιινγή, 

απνζήθεπζε, αλάθηεζε θαηά βνύιεζε, κεηαζρεκαηηζκό θαη εκθάληζε ρσξηθώλ 

δεδνκέλσλ από ηνλ πξαγκαηηθό θόζκν (Burrough, 1986).  

Τα ΓΣΠ είλαη νπνηνδήπνηε ρεηξνθίλεην ή ππνινγηζηηθό ζεη δηαδηθαζηώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ 

(Aronoff, 1989). 

Απφ ηνπο αλσηέξσ νξηζκνχο δηαπηζηψλεηαη φηη έλα ΓΠ έρεη ηηο παξαθάησ ηδηφηεηεο: 

 λα απνζεθεύεη, λα δηαρεηξίδεηαη θαη λα ελζσκαηώλεη έλα κεγάιν φγθν 

ρσξηθψλ αληηθεηκέλσλ  

 απνηειεί ην θαηαιιειφηεξν εξγαιείν ρσξηθήο αλάιπζεο, εζηηαδφκελν 

εηδηθά ζηε ρσξηθή δηάζηαζε ησλ ζηνηρείσλ   

 απνηειεί έλαλ πνιχ απνηειεζκαηηθφ κεραληζκφ γηα ηελ επίιπζε 

ρσξηθψλ πξνβιεκάησλ κέζα απφ ηελ νξγάλσζε, ηε δηαρείξηζε θαη ην 

κεηαζρεκαηηζκφ κεγάινπ φγθνπ ζηνηρείσλ κε ηέηνην ηξφπν, πνπ ε 

πιεξνθνξία λα είλαη πξνζηηή ζε φινπο (Κνπηζφπνπινο, 2002).  

Δθηφο, φκσο, απφ ηα ππνινγηζηηθά θαη ινγηζκηθά ζπζηήκαηα θαη ηα ρσξηθά 

δεδνκέλα, έλαο αθφκε ζεκαληηθφο παξάγνληαο, γηα ηελ επηηπρή, απνηειεζκαηηθφηεξε 

θαη απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ είλαη ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ. Με βάζε απηή ηελ επηζήκαλζε, ζεσξήζεθε φηη ν αθξηβέζηεξνο  

νξηζκφο ησλ ΓΠ είλαη:  

«Γεσγξαθηθό Σύζηεκα Πιεξνθνξηώλ είλαη κηα νξγαλσκέλε ζπιινγή 

κεραληθώλ ππνινγηζηηθώλ κεραλεκάησλ (hardware), ινγηζκηθώλ ζπζηεκάησλ 

(software), ρσξηθώλ δεδνκέλσλ θαη αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, κε ζθνπό ηε 

ζπιινγή, θαηαρώξηζε, ελεκέξσζε, δηαρείξηζε, αλάιπζε θαη απόδνζε θάζε 



Κεθάιαην 5                                                          Βαζηθέο αξρέο εθπαίδεπζεο  ζηα ΓΠ 

 

  151 

 

κνξθήο πιεξνθνξίαο πνπ αθνξά ζην γεσγξαθηθό πεξηβάιινλ» (Κνπηζφπνπινο, 

2002). 

5 . 1 . 2  Σ α κέξ ε  ελό ο  Γ Π  

πλνςίδνληαο φζα αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα δηαπηζηψλεηαη φηη ηα 

ΓΠ απνηεινχληαη απφ ηξία βαζηθά ζπζηαηηθά, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε ζπλερή 

ηζνξξνπία θαη αιιειεμάξηεζε. Απηά είλαη: α) ηα κεραλήκαηα (hardware), β) νη 

αιγφξηζκνη (software) θαη γ) ηα δηαζέζηκα (resources). Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε 

θαηαηγηζηηθή πξφνδνο πνπ παξαηεξείηαη θπξίσο ζηα δχν πξψηα ζπζηαηηθά ησλ ΓΠ, 

θαζηζηά θάζε ζπδήηεζε γηα ζπγθεθξηκέλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ή ινγηζκηθά 

ρσξίο λφεκα (Κνπηζφπνπινο, 2002). 

Με απηά αζρνινχληαη θαηά βάζε νη κεραληθνί ινγηζκηθνχ, νη νπνίνη εζηηάδνληαη 

θπξίσο ζε ζέκαηα αλάπηπμεο ινγηζκηθψλ, ζηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ζηα ζπζηήκαηα 

δηάρπζεο θαη ζηηο 

κνληέξλεο 

αξρηηεθηνληθέο 

ζρεδηαζκνχ 

ινγηζκηθψλ θαη 

αλαπηπμηαθψλ 

εξγαιείσλ. 

 

 

 

 

  5.1.3  Β αζηθά  η άδη α  θ αη  Γ η αδ ηθα ζί εο  ζηα  Γ Π  

Γηα ηελ εμαγσγή νξζψλ απνηειεζκάησλ ζηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ 

απαηηείηαη ε εθηέιεζε ησλ αθφινπζσλ ζηαδίσλ θαη δηαδηθαζηψλ, φπσο απηά 

παξνπζηάδνληαη ζηελ εηθφλα 5.5. 

Δηθόλα 5.4 Τα κέξε ελόο ΓΣΠ  
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Γ..Π
ΔΠΔΜΒΑΗ

ΣΟΝ ΥΩΡΟ
ΥΩΡΟ

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟ ΣΟΙΥΔΙΑ

 Δ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΔΞΟΓΟΑΝΑΛΤΗΓΙΑΥΔΙΡΙΗΔΙΟΓΟ

ΚΑΘΟΡΙΜΟ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΣΤΑΔΙΑ

 

ηελ παξαπάλσ εηθφλα παξνπζηάδεηαη ε ζρέζε ησλ ΓΠ κε ην ρψξν, θαζψο θαη νη 

ζρέζεηο αλάδξαζεο ησλ δηαδηθαζηψλ κέζα ζηα ίδηα ηα ΓΠ. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

ΓΠ απαξαίηεηα είλαη:  

 ν θαζνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο  

 ε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ησλ ζηνηρείσλ ζε πιεξνθνξία  

 ε δηαδηθαζία εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ. 

5.1.3.1 Καζνξηζκόο ηνπ πξνβιήκαηνο : ν θαζνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο 

απνηειεί πξναπαηηνχκελν βήκα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θχξηαο εθαξκνγήο ελφο 

ΓΠ (Κνπηζφπνπινο, 2002). 

Βαζηθφο άμνλαο κηαο κειέηεο είλαη ν ζηφρνο ζηνλ νπνίν απνβιέπεη. Γη’ απηφ θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηνπ θαζνξηζκνχ επηβάιιεηαη ε νξηνζέηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Απαηηείηαη 

ε ζσζηή θαη αλαιπηηθή δηαηχπσζή ηνπ, θαζψο θαη ε εζηίαζή ηνπ ζε ππαξθηά 

πξνβιήκαηα, ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφηεηα εχξεζεο ηεο θαηαιιειφηεξεο ηερληθήο γηα 

ηελ πινπνίεζή ηνπ. Καηά ηε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ηνπ πξνβιήκαηνο πξέπεη λα 

ππάξρεη ζαθήο νξηνζέηεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφρνπ ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηεο 

αλάπηπμεο θαη ρξήζεο ηνπ ΓΠ θαζψο θαη κηα ζεηξά απφ πξνθαηαξθηηθέο ελέξγεηεο 

γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ζηνλ Ζ/Τ. 

Δηθόλα 5.5  Σηάδηα θαη Γηαδηθαζίεο ζε έλα ΓΣΠ. (Πεγή: Κνπηζόπνπινο, 2002) 
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5.1.3.2 Γηαδηθαζία κεηαηξνπήο ζηνηρείσλ ζε πιεξνθνξία : ε  δηαδηθαζία  

απηή είλαη ην λεπξαιγηθφ θέληξν θάζε ΓΠ θαη απνηειείηαη απφ ηέζζεξα 

ζηάδηα:  

 ην ζηάδην ηεο Ειζόδος: ζην ζηάδην απηφ ηα ζηνηρεία, ρσξηθά θαη κε, 

θσδηθνπνηνχληαη θαη απνζεθεχνληαη ζηνλ Ζ/Τ. Έηζη ην ζηάδην απηφ από ηη 

ζθνπηά ησλ ΓΠ αλαθέξεηαη ζηελ απνηχπσζε θαη απνζήθεπζε ησλ 

θαηάιιεισλ ζηνηρείσλ γηα ηελ εθάζηνηε εθαξκνγή. Σα ζηνηρεία απηά 

πξνέξρνληαη είηε απφ πξσηνγελείο δηαδηθαζίεο (π.ρ. ζεσξεηηθή έξεπλα ή έξεπλα 

πεδίνπ) είηε απφ ηελ επεμεξγαζία πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ (π.ρ. ςεθηνπνίεζε) 

αιιά θαη απφ δηάθνξεο ηξάπεδεο ζηνηρείσλ (π.ρ. ΓΤ) κε απεπζείαο εηζαγσγή. 

 ην ζηάδην ηεο Διασείπιζηρ: ζην ζηάδην απηφ ηα ρσξηθά ζηνηρεία 

δηακνξθψλνληαη θαηάιιεια ζε πιεξνθνξηαθέο βάζεηο γηα λα είλαη έηνηκα γηα 

ην επφκελν ζηάδην. Ζ έλλνηα ηεο διασείπιζηρ ζηα ΓΠ αθνξά ζηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν δνκνχληαη θαη νξγαλψλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο γεσγξαθηθέο 

νληφηεηεο, φπσο ε ζέζε, ε ηνπνινγία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Δπνκέλσο, ε 

έλλνηα απηή αληηζηνηρεί πεξηζζφηεξν ζηνλ φξν χζηεκα Γηαρείξηζεο 

Γεδνκέλσλ. Σν ζηάδην απηφ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ηκήκα ησλ ΓΠ. 

 ην ζηάδην ηεο Ανάλςζηρ: ζην ζηάδην απηφ νη ρσξηθέο πιεξνθνξίεο ππόθεηληαη 

ζε αλάινγεο, κε ηελ εθαξκνγή, ηερληθέο αλάιπζεο. ην ζηάδην αςηό είναι 

δχζθνιν λα θαζνξηζηνύλ εθ ησλ πξνηέξσλ νη ηερληθέο αλάιπζεο πνπ νθείιεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλα ΓΠ, ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ απαηηήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηνλ αληηθεηκεληθφ ζηφρν ηνπ ΓΠ, ηε θχζε θαη ηε κνξθή ησλ ζηνηρείσλ 

θαζψο θαη ην ζπλδπαζκφ ινγηζκηθνχ-Ζ/Τ. 

Σα ΓΠ θαηά ηε διαδικαζία ηεο Αλάιπζεο δχλαληαη λα δώζνπλ απαληήζεηο 

ζηηο εμήο θαηεγνξίεο εξσηεκάησλ: 

o Γεσγξαθία: ηη ππάξρεη ζηε ρσξηθή νληφηεηα........; 

o Αλαδήηεζε: πνχ βξίζθεηαη.......; 

o Σάζεηο: πνηα κεηαβνιή......; 

o Πξόηππα: απφ πνηα ρσξηθά πξφηππα ραξαθηεξίδεηαη.....; 

o Γηαδηθαζίεο: ηη ζα ζπλέβαηλε αλ......; 
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 ην ζηάδην ηεο Εξόδος: ζην ζηάδην απηφ ε ρσξηθή πιεξνθνξία φπσο πξνέθπςε 

απφ ην ζηάδην ηεο Αλάιπζεο, παξνπζηάδεηαη κε ηε κνξθή πηλάθσλ, 

ηζηνγξακκάησλ θαη ζπλεζέζηεξα ραξηψλ. Σξεηο είλαη νη βαζικέρ κνξθέο 

εμφδνπ ηεο πιεξνθνξίαο. ηελ πξψηε αλήθνπλ νη πίλαθεο, νη καζεκαηηθέο 

ζπλαξηήζεηο θαη άιιεο κε ζρεδηαζηηθέο απνδφζεηο, ζηε δεχηεξε 

πεξηιακβάλνληαη ηα ηζηνγξάκκαηα, ηα πνιχγσλα ζπρλφηεηαο θαη άιιεο κνξθέο 

γξαθεκάησλ θαη ηέινο ζηελ ηξίηε βξίζθνληαη νη ράξηεο. Δπηπιένλ, ηα 

απνηειέζκαηα κπνξνχλ είηε λα εκθαληζηνχλ ζηελ νζφλε ηνπ Ζ/Τ είηε λα 

απνζεθεπηνχλ ζε δίζθνπο θαη δηζθέηεο ή θαη λα εθηππσζνχλ. 

Σν θχξην κέζν απφδνζεο ηεο επεμεξγαζκέλεο πιεξνθνξίαο ελφο ΓΠ είλαη ν ράξηεο. 

Ο ράξηεο παξακέλεη έλαο βαζηθφο ηξφπνο επηθνηλσλίαο, δηφηη, ζε φιεο ηνπ ηηο κνξθέο 

θαη δηαζηάζεηο, παξέρεη κηα άκεζε επνπηεία ησλ ρσξηθψλ θαηλνκέλσλ κε ειεγκέλε 

αθξίβεηα θαη πιεξφηεηα. (Κνπηζφπνπινο, 2002). Ηδηαίηεξε ζεκαζία σο κνξθή εμφδνπ 

ησλ ΓΠ έρνπλ νη ζεκαηηθνί ράξηεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

απεηθφληζε ηφζν ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ φζν θαη ησλ θαηλνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Γεδνκέλνπ φηη ε αλζξψπηλε αληίιεςε είλαη πην 

άκεζε ζηηο εηθφλεο παξά ζηα πηλαθνπνηεκέλα ζηνηρεία, θξίλεηαη απνηειεζκαηηθφηεξε 

θαη απνδνηηθφηεξε ε ρξήζε ζεκαηηθψλ ραξηψλ γηα ηε κεηάδνζε θαη επηθνηλσλία 

ζπγθεθξηκέλσλ ηδεψλ.  

 

5.1.3.3 Γηαδηθαζία εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ :  θαηά ηε δηαδηθαζία εμαγσγήο 

ζπκπεξαζκάησλ ζηφρνο είλαη ε απφδνζε ηεο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίαο, φπσο απηή 

έρεη πξνθχςεη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο γηα ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Πξέπεη, δειαδή, λα θαζξεπηίδεηαη ηφζν ε πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ ηνπ ΓΠ φζν θαη 

ηεο Οινθιεξσκέλεο Υσξηθήο Πξνζέγγηζεο θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ απφςεσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Παξνπζηάδνληαη νη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο 

ζηνρεχνληαο ζηελ απάληεζε εξσηεκάησλ φπσο: 

 Ση είλαη; Ση πξέπεη; Ση είλαη εθηθηφ; 

Γεδνκέλνπ φηη ε εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ πξνθχπηεη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

αλάιπζεο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ηεθκεξίσζή ηνπο κε βάζε ηα θαηάιιεια ζηνηρεία. 

ε πεξίπησζε πνπ ηα ζπκπεξάζκαηα απηά βαζίδνληαη ζηε γλψκε ή ζηελ θξίζε ηνπ 

κειεηεηή απαηηείηαη ε επηζήκαλζε ηεο πξάμεσο απηήο. Δπίζεο πξέπεη λα αλαθεξζνχλ 

κε ζαθήλεηα θαη νη ιφγνη απηήο ηεο γλψκεο. Σέινο, απαξαίηεηε είλαη ε δηαηχπσζε 
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ησλ παξαδνρψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ. Ο 

θξίθνο δηαζχλδεζεο ηεο Οινθιεξσκέλεο Υσξηθήο Πξνζέγγηζεο κε ηε δηαδηθαζία 

επέκβαζεο ζην ρψξν είλαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε κέζσ 

ηνπ ΓΠ. Γη’ απηφ ηα ΓΠ νθείινπλ λα ζπγθεληξψλνπλ ην απαξαίηεην πιηθφ γηα ηελ 

επέκβαζε απηή αιιά θαη λα βξίζθνπλ ηνλ θαηαιιειφηεξν ηξφπν γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζή ηεο ρσξίο λα παξνπζηάδνληαη αζπλέρεηεο. 

5 . 1 . 4   Ιδ ηα ηη εξό ηεη ε ο  ησ λ  ρσ ξηθώ λ  δε δνκ έλσ λ  

Ζ βαζηθή ηδηαηηεξφηεηα ησλ ΓΠ πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη θαη φιε ε ηδενινγία 

ηνπο είλαη φηη ηα ρσξηθά δεδνκέλα (spatial data), δηαθέξνπλ απφ ηα θιαζηθά δεδνκέλα 

(data), αθνχ ελζσκαηψλνπλ ζηελ εξκελεία ηνπο ηελ έλλνηα ηνπ ρψξνπ. Σα ΓΠ 

ιεηηνπξγνχλ κε ρσξηθά δεδνκέλα, δειαδή ιακβάλνπλ φισλ ησλ εηδψλ ηηο 

πιεξνθνξίεο θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηηο κεηαηξέπνπλ ζε δεδνκέλα κε ρσξηθή 

αιιά θαη πεξηγξαθηθή πιεξνθνξία. 

Ζ ρσξηθή πιεξνθνξία πξνζδηνξίδεη ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπζηθνχ 

θαηλνκέλνπ, φπσο είλαη ε ζέζε, νη δηαζηάζεηο θαη ην ζρήκα, κέζσ ησλ νπνίσλ γίλεηαη 

θαη ν εληνπηζκφο ηνπ. Ζ ζέζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαηαρσξίδεηαη κε ηε κνξθή 

ζπληεηαγκέλσλ, ελψ νη δηαζηάζεηο κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κεθψλ ησλ πιεπξψλ θαη 

ηνπ εκβαδνχ. Ζ αλαπαξάζηαζε ησλ θαηλνκέλσλ γίλεηαη κε ζεκεία, γξακκέο θαη 

πνιχγσλα. 

Σα πεξηγξαθηθά δεδνκέλα αλαθέξνληαη κφλν ζε ραξαθηεξηζηηθά ή ηδηφηεηεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θπζηθνχ θαηλνκέλνπ, ρσξίο λα ππάξρεη άκεζε ζπζρέηηζε κε ηνλ 

εληνπηζκφ ηνπ. Σα δεδνκέλα απηά κπνξεί λα είλαη πνζνηηθά (π.ρ. κεηξήζεηο 

ζηνηρείσλ, θ.ά) ή πνηνηηθά (π.ρ. νλφκαηα, επεμεγήζεηο, θ.ά). 

Σα ρσξηθά δεδνκέλα θαη θαη’ επέθηαζε ηα ΓΠ παξνπζηάδνπλ κηα ζεηξά απφ 

πιενλεθηήκαηα. Πξψηνλ είλαη ε δηαθνξά ησλ ρσξηθψλ βάζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο 

θαλνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ. Ζ δηαθνξά έγθεηηαη ζηνλ ηξφπν ζχλδεζεο ησλ πηλάθσλ 

πνπ απαξηίδνπλ ηηο βάζεηο απηέο. ηηο ρσξηθέο βάζεηο ε ζχλδεζε δχν πηλάθσλ κπνξεί 

λα γίλεη είηε κέζσ ελφο θνηλνχ πεδίνπ είηε ρσξηθά (π.ρ. ζεκεία εληφο πνιπγψλνπ, 

ηνκήο γξακκψλ κε πνιχγσλα θ.ά) θάηη πνπ δελ κπνξεί λα γίλεη ζηηο θαλνληθέο βάζεηο 

δεδνκέλσλ. Γεχηεξνλ είλαη ε δηαθνξά ζηνλ ηξφπν αλαδήηεζεο θαη επηινγήο θάπνησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ. ηηο ρσξηθέο βάζεηο ππάξρεη δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο θαη επηινγήο 

εγγξαθψλ είηε κε εξσηήκαηα SQL ζηα πεξηερφκελα ελφο πίλαθα είηε γξαθηθά απφ 



Κεθάιαην 5                                                          Βαζηθέο αξρέο εθπαίδεπζεο  ζηα ΓΠ 

 

  156 

 

ηελ νζφλε είηε κε γεσκεηξηθέο αλαδεηήζεηο, ελψ νη θιαζηθέο βάζεηο πεξηνξίδνληαη 

κφλν ζηελ πξψηε επηινγή. Με άιια ιφγηα, είλαη αδχλαηνλ έλα θιαζηθφ ζχζηεκα 

βάζεσλ δεδνκέλσλ λα θάλεη αλαδήηεζε ηεο κνξθήο «βξεο κνπ ηα θαξκαθεία πνπ 

βξίζθνληαη ζε απφζηαζε 500 m απφ ην λνζνθνκείν Δξξίθνο Νηπλάλ» ή «επίιεμε φια 

ηα επίθεληξα ησλ ζεηζκψλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην λνκφ Ζιείαο». Αθφκε είλαη 

ζαθήο ε ππεξνρή ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ζε ζέκαηα αλάιπζεο, αθνχ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ρσξηθή αιιειεπίζεζε αληηθεηκέλσλ πνπ ζα δψζνπλ σο απνηέιεζκα 

λέα αληηθείκελα πνπ ζα πεξηέρνπλ φιεο ηηο ηδηφηεηεο θαη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

αξρηθψλ. αθήο ππεξνρή παξνπζηάδεηαη θαη ζην θνκκάηη ηεο παξνπζίαζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ, φπνπ ηα ΓΠ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, φπσο πξναλαθέξζεθε, λα 

απνηππψλνπλ ηα απνηειέζκαηα ζε γξαθηθέο παξαζηάζεηο αιιά θπξίσο ζε ράξηεο. 

Σέινο, νη θιαζηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, ζε αληίζεζε κε ηα ΓΠ, δελ κπνξνχλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ θαη λα κειεηήζνπλ θαηλφκελα πνπ κεηαβάιινληαη ζην ρψξν, φπσο 

είλαη ην πςφκεηξν, ε ζεξκνθξαζία, θ.ά.. Γηα ηα θαηλφκελα απηά είλαη απαξαίηεηα ηα 

ρσξηθά δεδνκέλα. Δληνχηνηο, ηα ρσξηθά δεδνκέλα εθηφο απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ 

παξνπζηάδνπλ έρνπλ θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα, φπσο είλαη ην πςειφ θφζηνο 

παξαγσγήο ηνπο, ν κεγάινο φγθνο πνπ θαηαιακβάλνπλ θαηά ηελ απνζήθεπζή ηνπο 

θαη ηέινο ε αδπλακία ηνπο λα ζπζρεηίδνληαη θαη λα αιιεινεπεξεάδνληαη απφ ηηο 

κεηαβνιέο ησλ πεξηγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (π.ρ. αλ κεηαβιεζεί κηα γξακκή 

ηδηνθηεζίαο ζε θάπνην θηεκαηνινγηθφ δηάγξακκα, επεξεάδνληαη θαη νη γχξσ 

νληφηεηεο πέξαλ ηεο γξακκήο). 

 Κιαζηθέο 

Βάζεηο  

ΓΠ / 

Υσξηθέο Βάζεηο  

Υσξηθή ζχλδεζε πηλάθσλ   

Σξφπνο αλαδήηεζεο θαη επηινγήο 

ραξαθηεξηζηηθψλ   

Θέκαηα αλάιπζεο   

Παξαθνινχζεζε θαη κειέηε θαηλνκέλσλ πνπ 

κεηαβάιινληαη ζην ρψξν   

Κφζηνο παξαγσγήο   

Όγθνο θαηά ηελ απνζήθεπζε   

πζρέηηζε κε πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά   
Πίλαθαο 5.2 . Σύγθξηζε ρσξηθώλ θαη κε ρσξηθώλ βάζεσλ δεδνκέλσλ =πιενλέθηεκα  =κεηνλέθηεκα 
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5 . 1 . 5  Δ θαξ κνγ έο  ησ λ  Γ Π  

Σα ΓΠ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ φπνπ ππάξρεη αλάγθε γηα δηαρείξηζε ρσξηθψλ 

δεδνκέλσλ ή αθφκα θαη φπνπ ππάξρεη αλάγθε γηα αλάιπζε ηεο ρσξηθήο δηάζηαζεο 

ησλ δεδνκέλσλ. ηνλ πίλαθα 5.3 παξνπζηάδνληαη ηα πεδία εθαξκνγήο ησλ ΓΠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απηή ε ρσξηθή ηδηφηεηα είλαη πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπο λα έρνπλ γξήγνξε 

θαη εχθνιε πξφζβαζε ζε κεγάιεο πνζφηεηεο γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ, θαζψο ηνπο 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα επεμεξγαζηνχλ, λα αλαιχζνπλ δεδνκέλα κηαο πεξηνρήο θαη λα 

ρεηξηζηνχλ ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηεο. 

 Γαζνπνλία  

 Γεσινγία  

 Υαξηνγξαθία  

 Χθεαλνγξαθία  

 Δμφξπμε νξπθηψλ  

 Πεξηβαιινληηθά Πξνγξάκκαηα  

 Γηαρείξηζε πδάησλ θαη απνβιήησλ  

 Γηαρείξηζε επηθίλδπλσλ πιηθψλ  

 Φπζηθέο θαηαζηξνθέο  

 Κηεκαηνιφγην  

 Γηαρείξηζε πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ  

 Αθαδεκατθή έξεπλα  

 Δθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα  

 Γηαθήκηζε θαη πξνψζεζε αγαζψλ  

 Αξρηηεθηνληθή  

 Έξγα αλάπηπμεο  

 Καηαζθεπαζηηθά έξγα  

 Έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ  

 Γεκηνπξγία δηθηχσλ ππνινγηζηψλ  

 Δμππεξέηεζε θαη ζρέζεηο πειαηψλ  

 Δγθιεκαηνινγηθή έξεπλα  

 Λήςε απφθαζεο  

 Γεκνγξαθηθή αλάιπζε  

 Γεσπνλία  

 Έξγα ζρεδηαζκνχ  

 Τπεξεζίεο ρξεκαηνδνηήζεσλ  

 Αληαπφθξηζε ζε θαηαζηξνθέο  

 Τπνδνκέο αληηκεηψπηζεο 

έθηαθησλ αλαγθψλ  

 Γηαρείξηζε θηλδχλσλ  

 Δπηδεκηνινγία θαη ππεξεζίεο 

πγείαο  

 Γηαρείξηζε εξγνζηαζηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ  

 Κπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο  

 Σειεπηθνηλσλίεο  

 ηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο  

 Γηαρείξηζε θαη έιεγρνο δηθηχσλ  

 Γηαρείξηζε ζηφινπ νρεκάησλ  

 Ξελνδνρεηαθέο θαη ηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο  

 Μεηαθνξέο  

 Αεξνπινΐα  

 Γίθηπα κεηαθνξάο πάζεο θχζεσο 

ελέξγεηαο  

 Αζηπλφκεπζε θαη δεκφζηα 

αζθάιεηα  

 Κπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο  

Πίλαθαο 5.3. Πεδία εθαξκνγήο ησλ ΓΣΠ 
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5.1.6 Βαζηθέο έλλνηεο 

 

Σν βαζηθφ εξψηεκα θαηά ην ζρεδηαζκφ ελφο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ είλαη ν ζηφρνο 

ηεο εθπαίδεπζεο. Ο ζηφρνο ινηπφλ ελφο εθπαηδεπφκελνπ πνπ επηζπκεί λα εληξπθήζεη 

ζηα ΓΠ θαη ηελ επηζηήκε ηεο γεσπιεξνθνξηθήο κπνξεί λα είλαη: 

Υξήζηεο ΓΠ: αλαθέξεηαη ζε έλα πξφζσπν πνπ ην κφλν πνπ θάλεη είλαη λα 

ρξεζηκνπνηεί ηα ΓΠ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ εξγαζία, πηζαλφλ ζε θαηά θάπνην ηξφπν 

πξνζαξκνζκέλεο θαη απιέο εθαξκνγέο ρσξίο λα έρεη αλάγθε γηα ιεπηνκεξή 

θαηαλφεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ ΓΠ. 

Αλαιπηήο ΓΠ: αλαθέξεηαη ζε έλα πξφζσπν πνπ έρεη κηα γεληθή αληίιεςε ηεο 

αξρηηεθηνληθήο ελφο ΓΠ, θαζψο επίζεο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ζρεδηαζκνχ θαη 

ελζσκάησζεο κηαο εθαξκνγήο. Δπηπιένλ είλαη ηθαλφο λα ιεηηνπξγήζεη σο 

πξντζηάκελνο ελφο έξγνπ ΓΠ, παξφιν πνπ δελ δηαζέηεη ζηέξεεο γλψζεηο γηα ηερληθέο 

ιχζεηο. Ο αλαιπηήο ΓΠ είλαη επίζεο ηθαλφο λα δνπιέςεη ζε κηα νκάδα ρσξηθήο 

κνληεινπνίεζεο δηαζέηνληαο ηε βαζηθή αληίιεςε ηεο ρσξηθήο αλάιπζεο, θαζψο θαη 

γλψζεηο κνληεινπνίεζεο. Δπηπξφζζεηα είλαη θαιφο γλψζηεο ησλ βαζηθψλ αξρψλ πνπ 

αθνξνχλ ζε δηαθνξεηηθέο ιχζεηο ρσξηθψλ πξνβιεκάησλ. 

Μεραληθόο ΓΠ: αλαθέξεηαη ζε έλα πξφζσπν πνπ κπνξεί λα ζρεδηάζεη θαη λα 

ελζσκαηψζεη ηερληθά κηα εθαξκνγή ΓΠ θαη είλαη εμεηδηθεπκέλν ζηε δηαρείξηζε 

δεδνκέλσλ, ζην ρσξηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη επίζεο ζηε ρσξηθή αλάιπζε θαη 

απεηθφληζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ ινγηζκηθνχ. Σν πξφζσπν απηφ ζα πξέπεη λα 

ελεκεξψλεηαη ζπλερψο γηα ηηο ηξέρνπζεο  εμειίμεηο ηνπ ινγηζκηθνχ ΓΠ. 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα ρξήζηεο ησλ ΓΠ, 

ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην πνπ πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ 

ελφηεηεο: 

 Δηζαγσγή: ηη είλαη ΓΠ,  δνκέο δηαλπζκαηηθψλ θαη ςεθηδσηψλ δεδνκέλσλ 

 πιινγή δεδνκέλσλ:  γεσαλαθνξά εηθφλαο, ςεθηνπνίεζε απφ νζφλε (Heads 

Up Digitizing), κεηαηξνπή ςεθηδσηνχ ζε δηαλχζκαηα (Raster to Vector), 

πξνζζήθε επηπέδσλ ζπκβάλησλ (add event themes), δηαρείξηζε πεξηγξαθηθψλ 

δεδνκέλσλ, ζπζρέηηζε θαη έλσζε πηλάθσλ 

 Γηαρείξηζε ρσξηθήο πιεξνθνξίαο:  ζπζηήκαηα πξνβνιψλ, ρσξηθέο βάζεηο 

δεδνκέλσλ, ζρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ κε ππνζηήξημε αληηθεηκελνζηξαθψλ 

πεδίσλ, δηαρείξηζε γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ 
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 Γηαιεηηνπξγηθόηεηα ρσξηθώλ δεδνκέλσλ: κεηαηξνπή ρσξηθψλ δεδνκέλσλ 

απφ κηα κνξθή ινγηζκηθνχ ζε κηα άιιε κε έκθαζε ζηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα 

ησλ αξρείσλ ελφο ΓΠ κε CAD αξρεία θαη αξρεία ηνπ Google Earth γηα ηε 

δηάρπζή ηνπο ζην δηαδίθηπν. Δπίζεο κεηαηξνπή ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ζε 

κνξθή GML ή ζε κνξθή ραξηνγξαθηθψλ ππεξεζηψλ θαηά OGC, WMS, WFS 

θαη WCS. 

 Υσξηθή Αλάιπζε: δεκηνπξγία δσλψλ επηξξνήο - απνθιεηζκνχ, αιιειεπίζεζε 

γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ, απνθνπή δεδνκέλσλ, απαινηθή, απινπνίεζε, 

γελίθεπζε, κειέηε εθαξκνγήο 

 Υαξηνγξαθηθή απεηθόληζε:  ραξηνγξαθία θαη ΓΠ, ραξηνγξαθηθά ζηνηρεία 

– δεκηνπξγία ζπκβφισλ θαη βηβιηνζεθψλ, ζχλζεζε ζεκαηηθψλ ραξηψλ 

 

5.2  ΜΑΘΗΗ ΜΔΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ  (PBL) 

Όπσο αλαθέξακε θαη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ζηε ζπκβαηηθή δηδαζθαιία ν 

εθπαηδεπηήο είλαη ελεξγφο θαη ν εθπαηδεπφκελνο παζεηηθφο. Σν πξφβιεκα απηφ, 

δειαδή ηεο αδξάλεηαο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ, νδήγεζε ηνπο κειεηεηέο ζηε δεκηνπξγία 

λέσλ πξνζεγγίζεσλ θαη κεζφδσλ δφκεζεο ηεο δηδαζθαιίαο. Όπσο ειέρζε θαη ζηα 

πξνεγνχκελα θεθάιαηα ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε επίθεληξν είλαη, πιένλ, ν 

εθπαηδεπφκελνο, ν νπνίνο είλαη ελεξγεηηθφο, ελψ ν εθπαηδεπηήο είλαη απιφο 

ζχκβνπινο θαη πξνζθέξεη ηηο θαηαζηάζεηο θαη ηα εξγαιεία, ψζηε ν εθπαηδεπφκελνο 

λα θηάζεη ζηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Γειαδή ε εθπαίδεπζε βαζίδεηαη ζηηο 

παξαδνρέο φηη: 

 ε κάζεζε είλαη κηα θηλεηήξηα θαη ελεξγφο δηαδηθαζία  

 ε κάζεζε είλαη κηα απηνξξπζκηδφκελε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία κπνξεί ν 

εθπαηδεπφκελνο λα ειέγμεη ηνλ ηξφπν κάζεζεο  

 ε κάζεζε είλαη κηα δνκηθή δηαδηθαζία, δεδνκέλνπ φηη ν εθπαηδεπφκελνο 

κπνξεί λα αθνκνηψζεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε λέα γλψζε φηαλ απηή 

ζπλδέεηαη κε ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπ  

 ε γλψζε είλαη κηα θνηλσληθή δηαδηθαζία, δεδνκέλνπ φηη ε αθνκνίσζε ηεο λέαο 

γλψζεο επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ κε άιια 

άηνκα (Kopp, Mandl, 2002). 
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ηε δεθαεηία ηνπ ’60, εθηφο απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, 

αλαπηχρζεθε θαη κηα άιιε ελαιιαθηηθή κέζνδνο εθπαίδεπζεο πνπ βαζίδεηαη ζηε 

κάζεζε κέζσ επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Ζ κέζνδνο απηή νλνκάδεηαη κάζεζε πνπ 

βαζίδεηαη ζε πξνβιήκαηα (Problem Based Learning).  

Ζ Μάζεζε κέζσ Πξνβιεκάησλ (PBL) εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά ην 1960 απφ 

ηελ ηαηξηθή ζρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ McMaster ηνπ Καλαδά θαη έθηνηε 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ηαηξηθέο ζρνιέο θαη ηηο ζρνιέο ζεηηθψλ 

επηζηεκψλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αξρίζεη θαη επεθηείλεηαη θαη ζηηο ζρνιέο 

αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ. 

Ζ θηινζνθία ηεο κάζεζεο κέζσ πξνβιεκάησλ ζπλδπάδεη ηφζν ηελ εθπαηδεπηηθή φζν 

θαη ηε δνκηθή άπνςε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Ζ πξνζέγγηζε απηή πξνζπαζεί λα 

ελζσκαηψζεη θαη ηηο δχν απηέο δηαδηθαζίεο, δειαδή ε κάζεζε λα είλαη ελεξγή, 

απηνπξνζδηνξηδφκελε, επνηθνδνκεηηθή θαη θνηλσληθή θαη ν εθπαηδεπηήο λα έρεη ην 

ξφιν ηνπ εκςπρσηή, ππνζηεξηθηή θαη ζπκβνχινπ θαη ηαπηφρξνλα ε κάζεζε λα έρεη 

απψηεξν ζηφρν ηελ εθπαίδεπζε, ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ επεμήγεζε ζηνλ 

εθπαηδεπφκελν ησλ λέσλ γλψζεσλ (Kopp, Mandl, 2002). 

ΓΟΜΗ
Μάζεζε σο ελεξγή, απηνπξνζδηνξηδόκελε, επνηθνδνκεηηθή,

απζηεξώο νξηζκέλε θαη θνηλσληθή δηαδηθαζία

Μεηαβνιή ηεο θαηάζηαζεο ηνπ εκπαιδευόμενου κεηαμύ

ελεξγήο ζε κεξηθώο αληηδξαζηηθήο ζέζεο

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
Ο εθπαηδεπηήο έρεη ππνζηεξηθηηθό, εκςπρσηηθό ραξαθηήξα

δξα σο ζύκβνπινο

Μεηαβνιή ηεο θαηάζηαζεο ηνπ εκπαιδευτή κεηαμύ

αληηδξαζηηθήο ζε κεξηθώο ελεξγήο ζέζεο

χεδιαζμός Μάθηζης μέζω Προβλημάηων (PBL)

 

Δηθόλα 5.1: Σρεδηαζκόο Μάζεζεο κέζσ Πξνβιεκάησλ (PBL) (Πεγή: Kopp, Mandl . 

2002)  

 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο κέζσ πξνβιεκάησλ (PBL) νη εθπαηδεπφκελνη 

πξψηα έξρνληαη αληηκέησπνη κε έλα πξφβιεκα, ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί κειέηε, 

δηάιεμε ή πξνεηνηκαζία θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ κηα καζεηνθεληξηθή 

δηαδηθαζία έξεπλαο θαηά ηελ νπνία επηιχεηαη ην πξφβιεκα. ηε κέζνδν απηή δίλεηαη 
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έκθαζε θαη ζην πεξηερφκελν αιιά θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Βαζηθφ ηεο 

αμίσκα είλαη ην πξόβιεκα ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη σο εξέζηζκα γηα ηε κάζεζε. ηε 

ζπλέρεηα, ε δηαηχπσζε εξσηήζεσλ γελλά ηελ αλάγθε ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα 

εμεξεύλεζε ησλ απαληήζεσλ κέζα απφ ζπζηεκαηηθή απηνθαηεπζπλφκελε έξεπλα. Ζ 

ιεηηνπξγία κέζα ζε κηθξέο νκάδεο θαη ν «έιεγρνο» ησλ απαληήζεσλ κέζσ ηεο 

ζπδήηεζεο θαη ηεο αλάιπζεο νδεγνχλ ζε αλαζεψξεζε ησλ ππνζέζεσλ κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο ησλ λεναπνθηεζέλησλ γλψζεσλ. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη νη 

εθπαηδεπφκελνη λα έρνπλ απνθηήζεη γλψζεηο κέζσ ηεο ελεξγήο ζπκκεηνρήο ηνπο 

δειαδή ηεο πξάμεο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο πξνζσπηθήο ηνπο έξεπλαο. Ζ κέζνδνο 

απηή πξνσζεί ηε ζπλεθηηθφηεηα ησλ ηδεψλ, ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ γλψζεσλ. 

Βνεζά ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα κάζνπλ πψο λα καζαίλνπλ, πψο λα ζπλεξγάδνληαη 

θαη λα αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη νδεγεί ζε κάζεζε πνπ 

δηαηεξείηαη (Barrows, 2000). 

Ζ κνξθή ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε κέζνδν απηή είλαη ην 

πξφβιεκα λα βξίζθεηαη φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Γελ κπνξεί 

λα ιπζεί κε ηελ πξψηε καηηά ή κφλν κε ηηο αξρηθέο πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη. Σν 

πξφβιεκα θαηαζθεπάδεηαη έηζη ψζηε νη ζπνπδαζηέο θαηά ηελ εμεξεχλεζε ησλ 

απαληήζεσλ κέζσ ησλ γλψζεσλ πνπ ήδε έρνπλ λα δηαπηζηψζνπλ φηη απηέο δελ είλαη 

αξθεηέο θαη φηη ρξεηάδνληαη επηπιένλ πιεξνθνξίεο. Ζ ρξήζε ησλ πνιπκέζσλ (video, 

ήρνο, εηθφλεο ζπλνδεπφκελα ή φρη απφ θείκελν) γηα ηελ αλαπαξάζηαζε θαη 

παξνπζίαζε ησλ πξνβιεκάησλ πξνθαινχλ θαη ελεξγνπνηνχλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

λα αζρνιεζνχλ επράξηζηα κε ην πξφβιεκα. 

Ο εθπαηδεπηήο παχεη λα έρεη ην ξφιν ηνπ δάζθαινπ θαη λα γίλεηαη θαζνδεγεηήο, λα 

δηεπθνιχλεη δειαδή ηε κάζεζε, ρσξίο λα ζπκβάιεη άκεζα ζηε ιχζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη ρσξίο λα απνηειεί ηελ πξσηαξρηθή πεγή πιεξνθνξηψλ. Αθφκε, ν 

εθπαηδεπηήο δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο νηθείνπ 

πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα 

αηζζαλζνχλ ειεχζεξνη λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο θαη ηηο απνξίεο ηνπο. 

Ζ ινγηθή ηεο PBL είλαη φηη ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζηε κάζεζε πξνζθέξεη 

κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηελ παζεηηθή κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ απφ ην 

δάζθαιν ζην καζεηή. Ζ ελεξγεηηθή κάζεζε νδεγεί ζε εληζρπκέλε δηαηήξεζε ζηε 

κλήκε θαη αλάθιεζε απφ ηε κλήκε γλψζεσλ (Bransford et al, 2000). Οη 

εθπαηδεπφκελνη πξνθαινχληαη λα εμεηάζνπλ, λα εξεπλήζνπλ, λα ζηνραζηνχλ, λα 
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βξνπλ ην λφεκα θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

επίιπζε θαζνξηζκέλσλ πξνβιεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

ζηαδηνδξνκία (Neufeld, Barrows, 1974). Ζ ζπδήηεζε ησλ πξνβιεκάησλ ζε κηθξέο 

νκάδεο πξνσζεί ηε ζπλδεζηκφηεηα ησλ ηδεψλ θαη ησλ ελλνηψλ θαη θαιιηεξγεί ηε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπνπδαζηψλ (Schmidt, Moust, 2000). 

5.2.1  Θεκειηώδεηο αξρέο ηεο PBL 

χκθσλα κε ηνπο Kopp θαη Mandl (2002) ε θηινζνθία θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο PBL 

ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξηο αξρέο: 

 Απζεληηθόηεηα θαη Αλαθνξά ζηελ εθαξκνγή 

Ζ αθεξεκέλε γλψζε πξνζαξκφδεηαη ζε πξαθηηθά παξαδείγκαηα, πξνβιήκαηα ή 

κειέηεο πεξίπησζεο ψζηε λα παξνπζηαζηεί ε ζρέζε ηνπο κε ηνλ επαγγεικαηηθφ 

ηνκέα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν παξνπζηάδεηαη ε πξαθηηθφηεηα, δειαδή ε δπλαηφηεηα 

εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο γλψζεο θαη παξάιιεια απμάλεηαη ην θίλεηξν θαη 

ην ελδηαθέξνλ ηνλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

 Γηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο ηνύ ππό εμέηαζε ζέκαηνο 

Γηα λα απνθεπρζεί ν πεξηνξηζκφο ηεο γλψζεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην θαη ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα, νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο 

πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη κέζα απφ δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο θαη πξννπηηθέο. 

Απηή ε δηαδηθαζία δεκηνπξγεί κηα πην επέιηθηε γλψζε πάλσ ζην ππφ εμέηαζε 

ζέκα. πγρξφλσο, ε κέζνδνο απηή εληζρχεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εθπαηδεπφκελνπ λα 

αλαιχεη ηηο θαηαζηάζεηο απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο θαη λα απνδίδεη ηηο γλψζεηο 

απηέο ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. 

 Ρπζκίζεηο Κνηλσληθήο Μάζεζεο 

Παξφιν πνπ ε εθκάζεζε είλαη κηα κεκνλσκέλε δηαδηθαζία, εληνχηνηο είλαη 

βαζχηαηα επεξεαζκέλε απφ ηηο θνηλσληθέο απφςεηο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

θαηαθηάηαη ε γλψζε. Καη απηφ γηαηί νη ηθαλφηεηεο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο είλαη απαξαίηεηα ζπζηαηηθά ζε φινπο ηνπο επαγγεικαηηθνχο ηνκείο. 

Δπηπιένλ, ε δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζε νκάδεο είλαη έλαο επαξθήο 

ηξφπνο γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ εκβάζπλζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζην 

πεξηερφκελν ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο. 
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 Παξνρή Οδεγηώλ, Πιεξνθνξηώλ θαη Καηαζθεπώλ 

Ζ παξνρή νδεγηψλ είλαη ρξήζηκε θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ. Ο εθπαηδεπφκελνο 

πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη κέζσ απηψλ, γηα λα εξεπλήζεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο, 

ψζηε λα θηάζεη ζηελ επίιπζε ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Δθηφο απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ ηεζζάξσλ αξρψλ ν εθπαηδεπφκελνο πξέπεη λα 

δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο απηνπεηζαξρίαο αιιά θαη απηή ηεο ζπλεξγαζίαο κε άιια 

άηνκα, δειαδή ηθαλφηεηεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο πνπ αλαπηχμακε ζην 

ηέηαξην θεθάιαην. Υσξίο απηέο ηηο ηθαλφηεηεο ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο κέζσ 

πξνβιεκάησλ δελ είλαη ιεηηνπξγηθή. Με άιια ιφγηα, νη ηθαλφηεηεο απηέο απνηεινχλ 

απαξαίηεηα ζπζηαηηθά γηα ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία ηεο κεζφδνπ PBL. Παξφια απηά 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο λα βειηησζνχλ. 

 

 

Δηθόλα 5.2 Σπζηαηηθά ηεο Μάζεζεο κέζσ Πξνβιεκάησλ (PBL) (Πεγή: Kopp, Mandl, 2002)  

 

 

5.2.2 Πιενλεθηήκαηα ηεο κάζεζεο πνπ βαζίδεηαη ζε πξνβιήκαηα 

 

Οη NewBle θαη Clark (1986) αλαθέξνπλ κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθά νθέιε πνπ ε 

κέζνδνο επίιπζεο πξνβιεκάησλ πξνζθέξεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο: 

 ελζάξξπλζε γηα ελεξγεηηθή κάζεζε 

 απμεκέλε θαηαλφεζε απηψλ πνπ καζαίλνπλ θαη δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε 

ηζφβηαο ηθαλφηεηαο γηα κάζεζε  
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 βαζηά θαη φρη επηθαλεηαθή κάζεζε, θαζψο νη εθπαηδεπφκελνη εκβαζχλνπλ ζην 

πεξηερφκελν, ρξεζηκνπνηνχλ κε κεγάιε πξνζνρή ην καζεζηαθφ πιηθφ θαη 

ζπζρεηίδνπλ ηηο έλλνηεο πνπ ζπλαληνχλ κε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο πξαγκαηηθφηεηαο. 

πγρξφλσο, φπσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο, αλαπηχζζνπλ ζεκειηψδεηο 

ηθαλφηεηεο δεκηνπξγηθήο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο άιινπο ζπνπδαζηέο σο κέιε κηαο 

νκάδαο κε θνηλφ ζηφρν. 

Ζ Shefton (2001) κειεηψληαο ηε κέζνδν επίιπζεο πξνβιεκάησλ απφ ηε ζθνπηά ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ςπρνινγίαο, αλαθέξεηαη ζε ζεηξά πιενλεθηεκάησλ πνπ παξέρεη ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο: 

 ελζαξξχλεη ηελ αλεμαξηεζία, θαζψο νη ίδηνη νη εθπαηδεπφκελνη πξνζδηνξίδνπλ 

θαη εθπιεξψλνπλ ηηο αηνκηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπο 

 θεληξίδεη ηνλ αλαζηνραζκφ (reflection) θαη ηελ απηνθαηεχζπλζε (self-

direction) γηα δηα βίνπ κάζεζε 

 ζηεξίδεη ηε ζπλερή αμηνιφγεζε 

 απμάλεη ηελ θξηηηθή ζθέςε (critical thinking) θαη εληζρχεη ηε ιήςε 

απνθάζεσλ πνπ βαζίδεηαη ζε ελδείμεηο 

 ππνζηεξίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή νκαδηθή εξγαζία (team work) θαη ηελ 

επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο εθπαηδεπφκελνπο 

Όπσο ήδε έρεη πξναλαθεξζεί ηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ είλαη κηα 

επηζηήκε ε νπνία παξέρεη ηα απαξαίηεηα εξγαιεία ζηνπο επηζηήκνλεο πνπ 

αζρνινχληαη κε πξαγκαηηθά θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα, ψζηε λα πάξνπλ θάπνηεο 

απνθάζεηο. Γηα παξάδεηγκα πνχ ζα θάλνπλ αληηπιεκκπξηθά έξγα κεηά απφ κηα 

θαηαζηξνθηθή ππξθαγηά, πνχ ζα δεκηνπξγήζνπλ κηα λέα ζέζε Τγεηνλνκηθήο ηαθήο 

απνξξηκκάησλ θ.ιπ. Δπνκέλσο ε δεκηνπξγία ελφο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν ζα 

πεξηιακβάλεη πξαγκαηηθά ρσξηθά πξνβιήκαηα πνπ νη ζπνπδαζηέο αληηκεησπίδνπλ 

ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη εληζρχεη ηελ ελεξγή 

ηνπο ζπκκεηνρή. 
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5.2.3 Μεηνλεθηήκαηα ηεο κάζεζεο πνπ βαζίδεηαη ζε πξνβιήκαηα 

Δθηφο απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ππάξρεη θαη κηα 

ζεηξά κεηνλεθηεκάησλ ηα νπνία έρνπλ ζρέζε θπξίσο κε ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ. 

ε θάζε πεξίπησζε απηά ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Σν ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα είλαη ην κεγάιν θφζηνο δεκηνπξγίαο εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ, αιιά θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ. Δίλαη γεγνλφο φηη απαηηείηαη αθελφο 

κελ κεγάινο αξηζκφο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη αθεηέξνπ αξθεηφο ρξφλνο γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε θαη ην ζπληνληζκφ ησλ καζεζηαθψλ νκάδσλ. Αθφκε πξέπεη λα 

αλαθεξζεί φηη αλάινγα κε ην βαζκφ εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ επίιπζεο πξνβιεκάησλ, 

κεηαβάιινληαη νη απαηηήζεηο ζε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη εθπαηδεπηηθέο πεγέο, αιιά 

θαη ν ηξφπνο εξγαζίαο ησλ νκάδσλ.  

Δπηπιένλ, φπσο αλαθέξνπλ νη Hitchock θαη Anderson (1997), θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ επίιπζεο πξνβιεκάησλ παξνπζηάδνληαη θάπνηεο δπζιεηηνπξγίεο κέζα ζηηο 

νκάδεο εξγαζίαο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, νη νπνίεο 

ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη δπζιεηηνπξγίεο απηέο νθείινληαη 

ζηελ έιιεηςε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη είλαη: 

 απάζεηα ή έιιεηςε νπζηαζηηθήο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

 πεξηνξηζκέλε ζπδήηεζε πνπ αγλνεί ηεο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο 

 δπζιεηηνπξγία κέινπο ηεο νκάδαο, ν νπνίνο δελ ζπκκεηέρεη θαζφινπ ή ζε 

κηθξφ βαζκφ ζπγθξηηηθά κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο 

 εθπαηδεπφκελνο πνπ αγλνείηαη απφ ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο 

 απηαξρηθφο εθπαηδεπφκελνο, ν νπνίνο δηαθφπηεη θαη εκπνδίδεη ηα ππφινηπα 

κέιε ηεο νκάδαο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Οη παξαπάλσ κεησκέλεο δηαπξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηε 

δεκηνπξγία ερζξηθνχ θιίκαηνο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηνπ εθπαηδεπηή, πνπ 

νθείιεηαη ζηελ απνγνήηεπζε ηεο νκάδαο απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη 

ζηελ ππεξβνιηθή εμάξηεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηέο γηα ηε ιχζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο (Peterson, 1997). 
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5.2.4  Μέζνδνο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ζπλαηζζήκαηα 

Οη Johnson θαη Johnson (1997) ππνζηεξίδνπλ φηη γηα ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο κεζφδνπ επίιπζεο πξνβιεκάησλ, νη 

εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηηο παξαθάησ δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο, 

δεμηφηεηεο δειαδή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο πνπ αλαπηχμακε ζην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην. Οη ζπνπδαζηέο πνπ δηαζέηνπλ ηηο δεμηφηεηεο απηέο έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα απφ ηνπο ζπνπδαζηέο πνπ δελ ηηο δηαζέηνπλ. Απηέο 

είλαη: 

 ζπλαηλεηηθή ιήςε απνθάζεσλ: ε ζπλαηλεηηθή ιήςε απνθάζεσλ αλαθέξεηαη 

ζηε ζηήξημε ηεο ηειηθήο απφθαζεο απφ φια ηα κέιε ηεο νκάδαο. Οη Sheive 

θαη Metivier (1994) αλαθέξνπλ φηη γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζπλαίλεζεο ζα 

πξέπεη: 

o φια ηα κέιε ηεο νκάδαο λα ζπκθσλήζνπλ φηη δελ απαηηνχληαη 

επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, 

o νη ζπκκεηέρνληεο ηεο νκάδαο “λα κηινχλ ηελ ίδηα γιψζζα”, δειαδή λα 

αληηιακβάλνληαη απηά πνπ ιέεη θάζε κέινο ηεο νκάδαο. Πεξηιακβάλεη 

ηε δηεπθξίλεζε ησλ πιεξνθνξηψλ. 

o φια ηα κέιε ηεο νκάδαο λα ζπκθσλήζνπλ γηα ηε ζρέζε ησλ ζηνηρείσλ, 

δηαθνξνπνηψληαο ηα θχξηα ζηνηρεία απφ ηηο ππνζηεξηθηηθέο ηδέεο  

o φια ηα κέιε ηεο νκάδαο λα ζπκθσλήζνπλ ζρεηηθά κε ηελ ηεξαξρία ησλ 

ηδεψλ (πξσηεχνπζεο θαη δεπηεξεχνπζεο)  

o φια ηα κέιε ηεο νκάδαο λα ζπκθσλήζνπλ ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ, ψζηε λα επηιπζεί ην πξφβιεκα. 

 ηθαλόηεηα δηαιόγνπ θαη ζπδήηεζεο:  νη ηθαλφηεηεο ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο 

ζπδήηεζεο είλαη βαζηθά ζπζηαηηθά γηα ηελ επηηπρή ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

αιιά θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Με ην 

δηάινγν ηα κέιε ηεο νκάδαο «ρηίδνπλ» κηα θνηλή γιψζζα επηθνηλσλίαο κέζα 

απφ ηελ νπνία παξάγνληαη θνηλά λνήκαηα θαη θνηλνί νξηζκνί κε ηα νπνία ζα 

νδεγεζνχλ ζηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Ο δηάινγνο θαιιηεξγείηαη θαη δελ 

επηβάιιεηαη. ηφρν έρεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ηεο νκάδαο θαη φρη ηελ εμαγσγή θάπνηνπ απνηειέζκαηνο. 
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Αληίζεηα, ε ζπδήηεζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο ζρεηηθά κε 

ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Δίλαη ρξήζηκε γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε 

θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ ζηνηρείσλ βάζεη ηεο ζρέζεο ηεο κε ην πξφβιεκα θαη 

ηειηθά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηινγή ηεο ηειηθήο ιχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Οη εθπαηδεπηέο ζε απηήλ ηε δηαδηθαζία πξέπεη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθνί, 

θαζψο δελ πξέπεη λα παξεκβάιινπλ ηηο ηδέεο ηνπο αιιά, αληηζέησο, πξέπεη λα 

πξνσζνχλ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη λα θαζνδεγνχλ ηε 

ζπδήηεζε πξνο ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 ηθαλόηεηα ζπλνρήο θαη δηαηήξεζεο ηεο νκάδαο: νη νκάδεο έρνπλ δχν 

ζεκειηψδεηο ζηφρνπο. Ο πξψηνο είλαη ε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ν 

δεχηεξνο, ε δηαηήξεζε ηεο νκάδαο. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πξέπεη φια 

ηα κέιε ηεο νκάδαο λα ζπκβάιινπλ ζηε ζπλερή αλαηξνθνδφηεζε θαη 

αμηνιφγεζε ηεο νκάδαο πάλσ ζε ζέκαηα πινπνίεζεο ησλ δεζκεχζεσλ θάζε 

κέινπο ζηελ νκάδα θαη ζην έξγν, δεκηνπξγίαο θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηέινο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο νκάδαο, ψζηε λα 

επηηχρεη ην ζηφρν ηεο. Ζ αλαηξνθνδφηεζε θαη ε αμηνιφγεζε έρνπλ σο ζηφρν 

ηελ αλάπηπμε ηεο γλψζεο ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε επίπεδν νκάδαο.. Ο 

ηξφπνο γηα λα δηαηεξεζεί ε ζπλνρή ηεο νκάδαο είλαη ν απνινγηζκφο ζηα 

πιαίζηα ηνπ νπνίνπ εμεηάδεηαη ε πνξεία πεξάησζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη νη 

δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηελ επίιπζή ηνπ. Σέινο ζπδεηνχληαη ηα 

επφκελα βήκαηα ηεο νκάδαο . 

 δηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ κέζα ζηελ νκάδα: ε αληηπαξάζεζε κέζα ζε κηα 

νκάδα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη είηε παξαγσγηθά είηε θαηαζηξνθηθά. Έρεη 

αξλεηηθή επίδξαζε, φηαλ νη ζπγθξνχζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζε πξνζσπηθφ επίπεδν κε απνηέιεζκα λα παξεκπνδίδεηαη ε 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Οη ζπγθξνχζεηο κπνξεί λα νθείινληαη είηε ζηελ 

έιιεηςε δεμηνηήησλ δηαιφγνπ είηε ζηελ έιιεηςε θνηλνχ θψδηθα επηθνηλσλίαο, 

ζηνηρεία πνπ φηαλ απνπζηάδνπλ νδεγνχλ ζε παξεξκελείεο θαη παξεμεγήζεηο. 

Αθφκε, ζπγθξνχζεηο πεγάδνπλ απφ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ δηαθνξεηηθφηεηα απηή 

έγθεηηαη ζην δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζθέςεο ηνπ θάζε ζπνπδαζηή. Έηζη, φηαλ δελ 

γίλεηαη θαηαλνεηφο θαη δελ εθηηκάηαη ν ηξφπνο ζθέςεο θάπνηνπ 

εθπαηδεπνκέλνπ πξνθαινχληαη ζπλαηζζήκαηα ζχγρπζεο θαη εθλεπξηζκνχ. Γη’ 
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απηφ ην ιφγν πξέπεη νη ζπκκεηέρνληεο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

δηαρεηξίδνληαη ηηο ζπγθξνχζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα απηά κέζα ζηελ νκάδα. 

χκθσλα, ινηπφλ, κε ηνλ Peterson (1997) γηα ηελ απνθπγή θαη ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε απηψλ ησλ ζπγθξνχζεσλ πξέπεη:  

o νη ζπκκεηέρνληεο λα επηθεληξψλνληαη ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη φρη ζηα πξφζσπα πνπ κπνξεί λα απνηειέζνπλ πεγή 

ζπγθξνχζεσλ 

o  λα παξέρεηαη έλα αζθαιέο θιίκα ζπλεξγαζίαο, φπνπ νη ζπγθξνχζεηο 

ζα είλαη επηθαλεηαθέο θαη ζα μεπεξληνχληαη γξήγνξα 

o  λα δηακνξθψλνληαη θνηλνί ζηφρνη ζηελ νκάδα 

o  λα αλαπηχζζεηαη θνηλφο θψδηθαο επηθνηλσλίαο, ψζηε λα κελ 

ππάξρνπλ παξεξκελείεο θαη παξεμεγήζεηο,  

o λα ζεζπίδεηαη κηα θνηλή πξνζέγγηζε επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο κε 

βάζεη ηεο νπνίαο ζα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο νκάδαο 

o λα ηνλίδεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηέο ε αλάπηπμε θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 ηθαλόηεηα ηεο νκαδηθήο εγεζίαο: ηέινο, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο κεζφδνπ  

επίιπζεο πξνβιεκάησλ πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί ε παξαδνζηαθή λννηξνπία 

επηινγήο θαη νξηζκνχ ελφο κφλν ζπγθεθξηκέλνπ επηθεθαιήο ηεο νκάδαο. Ο 

ξφινο ηνπ εγέηε ζηε κέζνδν επίιπζεο πξνβιεκάησλ είλαη λα δηεπθνιχλεη ηε 

δηακφξθσζε επηθνηλσληαθψλ, ζπκκεηνρηθψλ θαη ζπλαηλεηηθψλ ζπλζεθψλ 

εξγαζίαο. Αθφκε, ν εγέηεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηελ 

εμνκάιπλζε ηπρφλ ζπγθξνχζεσλ κέζα ζηελ νκάδα θαζψο θαη γηα ηελ 

επηθέληξσζε ηεο νκάδαο ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Γηα λα 

είλαη επηηπρήο ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε 

έλα πξφβιεκα, πξέπεη φινη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εγεζνχλ ηεο νκάδαο 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Γειαδή πξέπεη λα κνηξάδνληαη νη επζχλεο κεηαμχ ηνπο. 

Ζ ηερληθή απηή δελ είλαη άιιε απφ ηελ θαηαλνκή ξφισλ. Έηζη, κε ηε 

δηαδηθαζία απηή ν αξρεγφο ηεο νκάδαο γίλεηαη κέινο θαη ην κέινο ηεο νκάδαο 

γίλεηαη αξρεγφο. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξνχλ φια ηα κέιε ηεο νκάδαο λα 

αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο ηεο νκάδαο, καζαίλνληαο έηζη λα εγνχληαη κηαο 
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νκάδαο θαη λα γίλνληαη πην αλεμάξηεηνη. Παξάιιεια, φηαλ γίλνληαη κέιε 

είλαη πην πξνζεθηηθνί ζε ζέκαηα ζπλνρήο ηεο νκάδαο θαη δηαρείξηζεο 

ζπγθξνχζεσλ, γηαηί θαηαλννχλ ηηο επζχλεο ηνπ επηθεθαιήο ηεο νκάδαο θαη 

ζπκπάζρνπλ κε απηφλ (Peterson, 1997). 

5.2.5 Δθαξκνγέο ηεο κεζόδνπ κάζεζεο κέζσ επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

Ζ κέζνδνο ηεο κάζεζεο πνπ βαζίδεηαη ζε πξνβιήκαηα, φπσο πξναλαθέξζεθε, 

εθαξκφζηεθε θπξίσο ζηηο ηαηξηθέο ζρνιέο θαη αξγφηεξα επεθηάζεθε θαη ζηηο 

ππφινηπεο. Οη πεξηζζφηεξεο ζρνιέο έρνπλ ηξνπνπνηήζεη πιήξσο ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ηνπο βάζεη ηεο κεζφδνπ PBL. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ην 

ηκήκα Σξνθίκσλ θαη Οηθνλνκηθψλ Πφξσλ θαη ην ηκήκα Γεσγξαθίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Delaware, ην Παλεπηζηήκην ηεο Ληζαβφλαο φπνπ δηδάζθνληαη 

καζήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο θαη θαηαλάισζεο θαη ην Δζληθφ Κνιέγην Καζεγεηψλ 

ηεο Σατπέη ζηελ Σατβάλ πνπ ζρεδίαζε έλα πξφγξακκα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

ηερλνινγηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη θαηαζθεπήο κε ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ.  

Δθηφο, φκσο, απφ απηέο ηηο ζρνιέο ππάξρνπλ θαη άιιεο πνπ έρνπλ ζπλδπάζεη ηε 

κάζεζε κέζσ πξνβιεκάησλ (PBL) κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ Γεσγξαθηθψλ 

πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ (GIS). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ην 

Παλεπηζηήκην Δπξσπατθήο Παηδείαο ζηε Γεσδαηηηθή Μεραληθή, Υαξηνγξαθίαο θαη 

Σνπνγξαθίαο ζηελ Ηζπαλία. πγθεθξηκέλα, ην εξγαζηήξην πεηξακαηηθήο 

ραξηνγξαθίαο θαη Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ δηδάζθεη ηα ΓΠ απφ ην 

1992. Σα ηειεπηαία ρξφληα, απνθάζηζε λα αλαδνκήζεη ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ησλ 

ΓΠ (Calvo, 2005) αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα: 

 δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εμ απνζηάζεσο, ζην νπνίν 

εθαξκφζηεθε ε εθπαηδεπηηθή κέζνδνο PBL θαη ε νπνία βαζίζηεθε ζηελ 

παξαδνρή, φηη φια ηα ελήιηθα άηνκα έρνπλ ηελ ηάζε θαη ηελ ηθαλφηεηα 

γηα απηνδηδαζθαιία.  

 θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα ρσξίζηεθε ζε ηέζζεξα επίπεδα κε βάζε ηηο αξρέο 

δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ ησλ ΓΠ θαη ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. 

 θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα ρσξίζηεθε ζε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ ηκήκα 

εθαξκνγήο ηνπ ΓΠ (GIS).  
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 θαηά ηε δηαδηθαζία απηή παξαηεξήζεθε φηη ε κέζνδνο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ απαηηνχζε πνιχ ρξφλν, δεδνκέλνπ φηη νη εθπαηδεπφκελνη 

έπξεπε πξψηα λα κάζνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο\εληνιέο ηνπ εκπνξηθνχ 

ινγηζκηθνχ GIS θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηηο εθαξκφζνπλ, γηα λα επηιχζνπλ ην 

πξφβιεκα. Οπφηε, θξίζεθε απαξαίηεην λα δεκηνπξγεζεί κηα παξαιιαγή 

ηεο κεζφδνπ απηήο γηα λα βειηηζηνπνηεζεί ν ρξφλνο κάζεζεο. Έηζη, 

απνθαζίζηεθε θάζε επίπεδν λα ρσξηζηεί ζε ηξία ζηάδηα βαζηδφκελα ζηε 

κέζνδν επίιπζεο πξνβιεκάησλ: 

 Καζνδεγνχκελε Δπίιπζε ηνπ Πξνβιήκαηνο (Problem Guided 

Resolution). ην ζηάδην απηφ, ν εθπαηδεπφκελνο καζαίλεη λα 

ρξεζηκνπνηεί ην πξφγξακκα, αθνχ καδί κε ην πξφβιεκα ηνπ δίλνληαη 

ζαθείο νδεγίεο γηα ηελ επίιπζή ηνπ. Σν πιηθφ απηφ κπνξεί λα είλαη 

είηε ζε έληππε κνξθή είηε ζε ςεθηαθή κε ηε κνξθή video (επίδεημεο). 

 Τπνβνεζνχκελε Δπίιπζε ηνπ Πξνβιήκαηνο (Problem Assisted 

Resolution). ην ζηάδην απηφ, ν εθπαηδεπφκελνο ιακβάλεη ην 

πξφβιεκα θαζψο θαη ηηο νδεγίεο γηα λα ην ιχζεη αιιά ρσξίο λα ηνπ 

δίλνληαη νη ιεηηνπξγίεο\ εληνιέο ηνπ GIS πνπ πξέπεη λα εθαξκφζεη. 

 Αμηνιφγεζε (Evaluation). ην ζηάδην απηφ, ν εθπαηδεπφκελνο 

θαιείηαη λα ιχζεη έλα πξφβιεκα ρσξίο λα ηνπ δίλνληαη πεξαηηέξσ 

πιεξνθνξίεο, εθηφο απφ ηελ εθθψλεζε. Ο ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο 

είλαη λα εθηηκήζεη ν εθπαηδεπηήο αιιά θαη ν εθπαηδεπφκελνο ην 

επίπεδφ ηνπ κεηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη λα εληνπίζεη θαη λα 

δηνξζψζεη ηα ζεκεία φπνπ παξνπζηάδνληαη αζηνρίεο. 

Σέινο, ην πξφγξακκα δηαζέηεη εξγαιεία επηθνηλσλίαο, φπσο είλαη ηα chats, ηα 

forums, ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) θ.ιπ., δεδνκέλνπ φηη νη εθπαηδεπφκελνη 

είλαη απνκαθξπζκέλνη απφ ηνλ εθπαηδεπηή. ε έλα αθφκε παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο 

κεζφδνπ PBL ζηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ, νη Kopp θαη Mandl (2002) 

πξνηείλνπλ ηα αθφινπζα γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο PBL ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.  
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Σθνπόο ηνπ πξνβιήκαηνο

Παξάδεηγκα \ Μειέηε Πεξίπησζεο

Εξσηήζεηο

Πεξηερόκελν \ Θεσξία (βαζηδόκελν ζε πνιπκέζα)

Λύζε ηνπ πξνβιήκαηνο

Πεξαηηέξσ εθαξκνγή

Τεζη \ Εξγαζίεο

 

Δηθόλα 5.3 Γνκή δεκηνπξγίαο εηθνληθνύ πεξηβάιινληνο GIS κε ηε Μάζεζε κέζσ Πξνβιεκάησλ 

(PBL) (Πεγή: Kopp, Mandl, 2002)  

ηελ αξρή θάζε ελφηεηαο νξίδνληαη νη ζηφρνη ηνπ πξνβιήκαηνο κέζσ ησλ νπνίσλ 

θαζνξίδεηαη ν ζθνπφο θάζε δηδαθηηθήο ελφηεηαο. Σν ζηάδην απηφ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ, θαζψο ν εθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα ζπγθξίλεη ηνπο δηθνχο ηνπ ζηφρνπο κε 

απηνχο ηνπ εθπαηδεπηή. Ζ δηαδηθαζία απηή ζηνρεχεη: πξψηνλ, ζηελ αξρή ηεο 

ελφηεηαο, δειαδή λα κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ν εθπαηδεπφκελνο ηε ρξεζηκφηεηα ηεο 

ελφηεηαο απηήο θαη δεχηεξνλ, ζην ηέινο ηεο ελφηεηαο, δειαδή λα κπνξεί ν 

εθπαηδεπφκελνο λα ζπγθξίλεη εάλ ε ελφηεηα απηή πέηπρε ηα πξνζδνθψκελα 

απνηειέζκαηα, ηφζν γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν φζν θαη γηα ηνλ εθπαηδεπηή. 

Ζ ρξήζε παξαδεηγκάησλ, πξνβιεκάησλ θαη κειεηψλ πεξίπησζεο είλαη απαξαίηεηε 

ζηε κέζνδν ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, δηφηη βνεζά ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο λα 

θαηαλνήζνπλ ζε βάζνο ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο ελφηεηαο. 

Οη εξσηήζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα παξαδείγκαηα, ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο κειέηεο 

πεξηπηψζεηο ζηνρεχνπλ ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ην πξφβιεκα 

θαη ζηελ θηλεηνπνίεζή ηνπο γηα πεξαηηέξσ παξαθνινχζεζε. 

Ζ παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα θαζειψλεη ηνλ 

εθπαηδεπφκελν θαη παξάιιεια λα ηνλ θάλεη ελεξγεηηθφ απέλαληη ζην ζέκα. Δηδηθά 

ζηα ζέκαηα ησλ ΓΠ, έλαο κεγάινο αξηζκφο νπηηθνπνίεζεο ηεο ελφηεηαο, φπσο 
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θσηνγξαθίεο, video ή θηλνχκελα ζρέδηα, κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ απφθηεζε ηεο 

γλψζεο κέζσ κηαο επνηθνδνκεηηθήο θαη απηνξξπζκηδφκελεο δηαδηθαζίαο. Ζ 

δηδαζθαιία κέζσ ηεο κεζφδνπ PBL γίλεηαη απνδνηηθφηεξε, φηαλ αλαπαξάγεηαη κε 

πνιπκέζα.  

Όπσο αλαθέξνπλ νη Hofman θαη Ritcie( 1997) κε ηε βνήζεηα ησλ πνιπκέζσλ 

απνθεχγνληαη πξνβιήκαηα: 

 δπζπηζηίαο, φπνπ ν εθπαηδεπφκελνο είλαη επηθπιαθηηθφο γηα ηελ πιήξε 

πεξηγξαθή θαη ηελ απνδνηηθφηεξε θαη ξεαιηζηηθφηεξε εηθφλα ηνπ 

πξνβιήκαηνο κέζσ ησλ ζπλεζηζκέλσλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο (γξαπηψο ή 

πξνθνξηθψο). Σα πνιπκέζα πξνζθέξνπλ κεγάιε πνηθηιία παξνπζίαζεο, 

φπσο ην video, ηα θείκελα, ε θαηαγξαθή ήρνπ θαη ε παξαπνκπή ζε 

εηδηθνχο κέζσ ππεξζχλδεζεο (hyperlink). Ζ θαηαζθεπή θαη 

ελζσκάησζε πιεξνθνξηψλ ζε θαζεκία απφ απηέο ηηο κνξθέο κπνξεί λα 

απνδψζεη αθξηβέζηεξα ηελ εηθφλα ηνπ πξνβιήκαηνο κεηψλνληαο έηζη 

ηελ πηζαλφηεηα δεκηνπξγίαο ζχγρπζεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. 

 πεξηνξηζκνχ ηεο γλψζεο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή πξνβιήκαηνο, 

φηαλ δειαδή δελ ππάξρεη πνηθηιία παξαδεηγκάησλ. Με ηε ρξήζε ησλ 

πνιπκέζσλ, αξρηθά δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ηνπ πξνβιήκαηνο 

κε δηαθνξεηηθέο κνξθέο, ψζηε λα ελεξγνπνηεί εθπαηδεπφκελνπο θάζε 

ηχπνπ κάζεζεο. Αθφκε, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο εηδηθψλ 

πξνγξακκάησλ, ηα νπνία ζα «δηαβάδνπλ» ηελ πξφνδν ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ θαη θάζε θνξά πνπ ν εθπαηδεπφκελνο ζα 

επαλαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζα ηνπ εκθαλίδνληαη 

δηαθνξεηηθά παξαδείγκαηα θαη δηαθνξεηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. 

Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ν ζπλερήο εκπινπηηζκφο ησλ γλψζεσλ ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ κε ηειηθφ ζηφρν ηελ, φζν ην δπλαηφλ, θαιχηεξε 

πξνεηνηκαζία ηνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε αιεζηλψλ πξνβιεκάησλ. 

 ρξφλνπ αθνκνίσζεο ησλ λέσλ πιεξνθνξηψλ. Με ηα πνιπκέζα δίλεηαη 

πιένλ ε δπλαηφηεηα ζπλερνχο επαλάιεςεο ηεο δηαδηθαζίαο, ψζηε ν 

εθπαηδεπφκελνο λα αθνκνηψζεη πιήξσο ηελ πξνζθάησο απνθηεζείζα 

γλψζε. Αθφκε, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηπραίαο επηινγήο ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ επηζπκεί ν εθπαηδεπφκελνο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 
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αθνινπζήζεη κηα «γξακκηθή» πξνθαζνξηζκέλε πνξεία κέζα ζηε 

δηδαθηηθή ελφηεηα. Δπίζεο, ν εθπαηδεπφκελνο κπνξεί ηα θαηλφκελα πνπ 

βαζίδνληαη ζην ρξφλν, λα ηα πξνρσξήζεη γξεγνξφηεξα (speed up), λα 

ηνπο κεηψζεη ηελ ηαρχηεηα (slow down), λα παγψζεη (freeze) ηε θπζηθή 

ηνπο εμέιημε θάλνληαο ηαπηφρξνλα παξαηεξήζεηο αιιά θαη κεηξήζεηο. 

Ζ κέζνδνο επίιπζεο πξνβιεκάησλ κέζσ ησλ πνιπκέζσλ πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο 

παξαγσγήο επηδείμεσλ ή θαζνδεγνχκελεο πξαθηηθήο κε ζθνπφ, είηε λα παξνπζηαζηεί 

ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο δχζθνισλ πξνβιεκάησλ είηε λα παξνπζηαζηεί ην 

απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλσλ αιιειεπηδξάζεσλ.  

Γηα ηελ απάληεζε ησλ εξσηήζεσλ θαη ηειηθά ηελ επίηεπμε ηεο ιχζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο πνπ ηέζεθε ζηελ αξρή, πξέπεη λα ζπλδπαζηεί ην πξφβιεκα κε ην 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο ελφηεηαο. ηελ απάληεζε ησλ εξσηήζεσλ θαη ζηε ιχζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ελζσκαηψλεηαη ε γλψζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ιχλεηαη ην 

πξφβιεκα. 

Οη επηπιένλ πιεξνθνξίεο ηνπ ζέκαηνο κε πνηθίισλ κνξθψλ παξαδείγκαηα θαη 

πξνβιήκαηα παξνπζηάδνπλ ην βαζκφ εθαξκνγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ζε 

δηάθνξα πεδία. Απηή ε δηαδηθαζία είλαη πνιχ ζεκαληηθή, δηφηη κέζα απφ απηή ν 

εθπαηδεπφκελνο αληηιακβάλεηαη ηηο δηάθνξεο νπηηθέο ηνπ ζέκαηνο θαη έηζη 

επηηπγράλεηαη ε θαηάθηεζε ηεο γλψζεο. 

Σέινο, ε εθαξκνγή ηεζη θαη εξγαζηψλ θαηά ην πέξαο ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο 

ζηνρεχεη ζηελ εκπέδσζε ησλ λέσλ γλψζεσλ απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν θαη ζηελ 

απηναμηνιφγεζή ηνπ κέζσ ηεο νπνίαο κπνξεί λα δηαπηζηψζεη εάλ έρεη θαηαλνήζεη, 

θαη ζε ηη βαζκφ, ην πεξηερφκελν ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο. 

Με βάζε απηή ηε δνκή, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπνπδαζηέο λα επηιέμνπλ πφηε, 

πνχ, γηα πφζν θαηξφ θαη κε πνην ηξφπν επηζπκνχλ λα κάζνπλ (Kopp, Mandl, 2002). 

ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη παξφκνηα βήκαηα έρνπλ γίλεη θαη ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηα εμ’ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηα ΓΠ ηφζν γηα αξράξηνπο φζν θαη γηα 

πξνρσξεκέλνπο, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην 2004 ζην Δξγαζηήξην Γεσγξαθίαο 

θαη Αλάιπζεο Υψξνπ ηεο ζρνιήο ΑΣΜ ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ.  
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χκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο Μάζεζεο 

πνπ Βαζίδεηαη ζε Πξνβιήκαηα (Γξφζνο, Γεκνιηάηεο, 2004), νη ζπνπδαζηέο πνπ 

είραλ εθπαηδεπηεί κε ηε κέζνδν Μάζεζεο Μέζσ Πξνβιεκάησλ ζε ζχγθξηζε κε 

εθείλνπο πνπ εθπαηδεχηεθαλ κε ηε δαζθαινθεληξηθή κέζνδν: 

 είραλ αιιάμεη ηξφπν κάζεζεο. ηξάθεθαλ ζηελ πνηνηηθή κάζεζε πνπ 

είλαη πην επέιηθηε θαη ε νπνία πεξηιακβάλεη πξνβιήκαηα θαη αλεζπρίεο 

ρσξίο λα παξάγεη ηππνπνηεκέλε γλψζε. 

 παξνπζίαζαλ απμεκέλε δπλαηφηεηα απνκλεκφλεπζεο ησλ γλψζεσλ. 

 απέθηεζαλ θαιχηεξν ξπζκφ απφδνζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 είραλ αλαπηχμεη θαη βειηηψζεη δεμηφηεηεο, φπσο είλαη ε ζπλεξγαζία, ν 

δηάινγνο, ν θξηηηθφο ζηνραζκφο, ε ηθαλφηεηα αλάιπζεο ησλ δηεξγαζηψλ 

κέζα ζε κηα νκάδα, νη  εγεηηθέο ηθαλφηεηεο, ε αμηνιφγεζε θ.ά. 

 είραλ ζπλεζίζεη λα κειεηνχλ θαη λα επηζθέπηνληαη ζπρλφηεξα ηηο 

βηβιηνζήθεο, ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ην πξφβιεκα θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

επίιπζήο ηνπ. 

Όζνλ αθνξά ηψξα ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, νη δηδάζθνληεο απνιακβάλνπλ ηε 

κέζνδν εθπαίδεπζεο κέζσ πξνβιεκάησλ “αιιειεπηδξώληαο θαη δαπαλώληαο πνηνηηθό 

ρξόλν κε ηνπο εθπαηδεπόκελνπο”. Οη δαπάλεο απφ πιεπξάο ρξφλνπ θαη θφπνπ είλαη 

φκνηεο κε απηέο ησλ ζπκβαηηθψλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο, κφλν πνπ ζηε κάζεζε 

κέζσ πξνβιεκάησλ ν εθπαηδεπηήο “δηαζθεδάδεη”, κεηαδίδνληαο έκκεζα θαη κε 

δεκηνπξγηθφ ηξφπν ηηο γλψζεηο ηνπ. 

 

5.3  ΓΙΣΣΗ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΓΙΑΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΑ ΓΠ 

 

Ο φξνο δηαιεηηνπξγηθφηεηα δελ αθνξά κφλν ζε ζπζηήκαηα ΓΠ, αιιά απνηειεί 

πξφβιεκα γεληθφηεξα γηα ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Γειαδή φηαλ δηαθνξεηηθνί 

νξγαληζκνί αλαπηχζζνπλ έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ππάξρεη ε ηάζε λα 

ρξεζηκνπνηεί ν θαζέλαο δηαθνξεηηθά κεραλήκαηα, ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, 

ινγηζκηθά θαη κνληέια δεδνκέλσλ. Όηαλ νη νξγαληζκνί απηνί ζειήζνπλ λα 

ζπλδέζνπλ ηα πιεξνθνξηαθά ηνπο ζπζηήκαηα ζηα πιαίζηα κηαο εληαίαο πνιηηηθήο, 
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ηφηε δεκηνπξγνχληαη ηα πξνβιήκαηα ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. ηε βηνκεραλία ησλ 

ππνινγηζηψλ ν φξνο δηαιεηηνπξγηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη, φηαλ πνιιαπιά πζηήκαηα Βάζεσλ Γεδνκέλσλ θαη εθαξκνγέο πνπ 

δελ ππήξρε εμαξρήο ζθέςε λα ζπλδεζνχλ, ζπλδένληαη ηειηθά, γηα λα απνηειέζνπλ έλα 

εληαίν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Σν ίδην αθξηβψο λφεκα έρεη θαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα 

ζηα ΓΠ, αθνχ σο γλσζηφλ πξφθεηηαη γηα πζηήκαηα Βάζεσλ Υσξηθψλ Γεδνκέλσλ.  

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φκσο, φηη ζηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ ε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα έρεη ηνπιάρηζηνλ δηηηή έλλνηα: ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα πνπ αθνξά 

ζηελ αζπκβαηφηεηα ησλ δηαθφξσλ ινγηζκηθψλ ΓΠ εκπνξηθψλ ή αλνηθηνχ θψδηθα 

θαη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα πνπ αθνξά ζηνλ ηξφπν εθπαίδεπζεο ζηηο βαζηθέο αξρέο 

ζηα ΓΠ. 

Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ δχν πξννπηηθέο ζε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε 

ζηα ΓΠ πνπ πξέπεη λα εμεηαζζνχλ : 

 

 Γηαιεηηνπξγηθόηεηα θαη εθπαίδεπζε ζηα ΓΠ 

 Γηαιεηηνπξγηθόηεηα γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηα ΓΠ. 

 

Δλψ ε πξψηε απηψλ ησλ πξννπηηθψλ είλαη έλα ζεκαληηθά απμαλφκελν ζέκα γηα ηνπο 

εθπαηδεπηέο ησλ ΓΠ θαη γηα ην πψο πξέπεη νη αξρέο πνπ ηελ δηέπνπλ λα δηδαρζνχλ 

ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, απηή ε δηαηξηβή εζηηάδεη ζηε δεχηεξε πξννπηηθή γηα ηνπο 

εμήο ιφγνπο: 

 νη πξνκεζεπηέο ησλ ΓΠ, πηεδφκελνη απφ ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο 

ηππνπνίεζεο OGC, ISO θ.ιπ θηλνχληαη πξνο αλνηθηά ζπζηήκαηα πνπ κπνξνχλ 

λα ελζσκαησζνχλ ζε πνιιέο παξαδνζηαθέο δηαδηθαζίεο. Δπνκέλσο ε ρξήζε 

ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ε ρσξηθή αλάιπζε ζα δηαδνζεί επξέσο ζε 

επηρεηξήζεηο, θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο θαη θπζηθά ζηελ εθπαίδεπζε. Χο εθ 

ηνχηνπ ε αλάγθε γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηελ επηζηήκε ησλ ΓΠ δηεπξχλεηαη 

πνιχ γξήγνξα 

 Ο Κνπηζφπνπινο (2005) αλαθέξεη φηη ε δηαθνξνπνηεκέλε ηαρχηεηα αλάκεζα 

ζηελ παξαγσγή ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο είλαη γλσζηή σο ην 

ζχλδξνκν ηνπ ιαγνχ θαη ηεο ρειψλαο. Οη ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, 

θαζηζηά αδχλαην γηα ηνπο κεκνλσκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ΓΠ  ην λα 

κείλνπλ ζηελ θχξηα ηερλνινγηθή πιεπξά, εθεί δειαδή φπνπ νη εθπαηδεπφκελνί 
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ηνπο έρνπλ ηελ αλάγθε λα είλαη. Κπξηεχνληαη δειαδή απφ ην ζχλδξνκν ηνπ 

ιαγνχ θαη ηεο ρειψλαο θαη επηθεληξψλνληαη ζε έλα ινγηζκηθφ ΓΠ,  

αζρνινχκελνη ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν κε ηελ εθκάζεζή ηνπ, κε απνηέιεζκα 

λα δηαζέηνπλ ειάρηζην ρξφλν γηα ηε δηδαζθαιία ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ησλ 

ΓΠ. 

 Οη βαζηθέο αξρέο ησλ ΓΠ παξακέλνπλ αλαιινίσηεο ζην πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ θαη δελ εμαξηψληαη απφ ηελ πξφνδν ησλ ινγηζκηθψλ θαη ησλ 

πξνηχπσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Δπνκέλσο πξέπεη λα βξεζεί θάπνηα ιχζε, 

ψζηε απηέο νη αξρέο λα δηδάζθνληαη απφ φινπο ηνπο εθπαηδεπηέο ησλ ΓΠ κε 

ηνλ ίδην ηξφπν θαη κε ρσξηθέο δηαδηθαζίεο πνπ λα κελ εμαξηψληαη απφ θάπνην 

ινγηζκηθφ. 

 Ζ ζπλεξγαζία ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ηψξα πεξηζζφηεξν επηηαθηηθή, παξά πνηέ.  

 

5.3.1 Γηαιεηηνπξγηθόηεηα θαη εθπαίδεπζε ζηα  ΓΠ- Θεσξεηηθό πιαίζην 

 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ν φξνο δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζηα ΓΠ αλαθέξεηαη ζηε 

δπλαηφηεηα κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ λα 

επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο απξφζθνπηα, ρσξίο ελδηάκεζεο θαη πνιχπινθεο 

κεηαηξνπέο, ηφζν ζε επίπεδν ρσξηθψλ ελλνηψλ φζν θαη ζε επίπεδν δηαδηθαζηψλ θαη  

ρσξηθψλ δεδνκέλσλ (Lo, Yeung, 2007).  

Δίλαη γεγνλφο φηη κεηαμχ 2010 – 2015 ζα ζεκεησζνχλ πάξα πνιιέο αιιαγέο ζηε 

κνξθή ησλ ινγηζκηθψλ ΓΠ, αθνχ πνιχ γνξγά γίλεηαη ε κεηάβαζε απφ ην θιαζηθφ 

επηηξαπέδην ΓΠ ζην δηαδηθηπαθφ ΓΠ (WEB GIS) θαη ζηηο ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ 

(WEB Services). Γηα ηελ επηζηήκε ησλ ΓΠ αιιά θαη ηε Βηνκεραλία παξαγσγήο 

εκπνξηθψλ ινγηζκηθψλ θαη ινγηζκηθψλ αλνηθηνχ θψδηθα, ην GEOWEB ζα επηηξέπεη 

ηελ εθηεηακέλε θνηλή ρξήζε ραξηψλ θαη ρσξηθψλ δεδνκέλσλ, αιιά θαη ηελ αλνηθηή 

πξφζβαζε ζε εθαξκνγέο ΓΠ γηα ηνλ θαζέλα καο. Οδεγνχκαζηε ινηπφλ ζε κηα λέα 

ζεψξεζε θαη αξρηηεθηνληθή γηα ηα ΓΠ. ε απηφ βνεζάεη θαη ην ζπλερψο απμαλφκελν 

πεξηερφκελν εληνπηζκνχ ππεξεζηψλ (location based services) θαζψο θαη ε εχθνιε 

πιένλ αλαδήηεζε, αλαθάιπςε θαη απηνκαηνπνίεζε ηέηνησλ ππεξεζηψλ. Ζ Google 

θαη Microsoft έρνπλ ήδε θηλεζεί πνιχ γξήγνξα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θαη 

πξνζθέξνπλ ζε εθαηνκκχξηα ρξήζηεο εκθάληζε ραξηψλ ζε δχν θαη ηξεηο δηαζηάζεηο 

αιιά θαη ηε καδηθή πιένλ εκθάληζε ππεξεζηψλ (φπσο ηξάπεδεο, πξαηήξηα βελδίλεο, 

θηήξηα, θσηνγξαθίεο θ.ιπ). 
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ην θαηλφκελν απηφ πνπ παξνκνηάδεηαη σο έλα θαηλφκελν καδηθήο πζηεξίαο απφ κε 

ρξήζηεο ησλ ΓΠ (Αλδξνπιαθάθεο, 2009), νδήγεζε αθελφο κελ ην γεγνλφο ηεο 

εχθνιεο πξφζβαζεο ζην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ δηαζχλδεζεο κε ην Google 

Earth, ην ιεγφκελν GOOGLE API, ή ην Bing API γηα ηελ Microsoft αιιά θαη ε 

πηνζέηεζε ηεο δνκήο ησλ αξρείσλ ηνπ Google, KML απφ ην Open Geospatial 

Consortium γλσζηφ κε ην αθξσλχκην OGC. Έηζη πάξα πνιχ εχθνια πιένλ ν 

θαζέλαο απφ εκάο κπνξεί λα δεκνζηεχζεη ζην δηαδίθηπν έλα ή πεξηζζφηεξα 

γεσγξαθηθά επίπεδα απφ απηά πνπ δηαζέηεη, ρσξίο ηελ παξεκβνιή ησλ γθνπξνχ ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ. πγθεθξηκέλα, ρσξίο λα δηαζέηεη ζηνλ ηνπηθφ ηνπ ππνινγηζηή 

θαλέλα ρσξηθφ δεδνκέλν, παξά κφλν ίζσο θάπνηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο, κπνξεί κε 

έλα απιφ πξφγξακκα HTML κε έηνηκν JavaScript θψδηθα λα δεκηνπξγήζεη ζηελ 

νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ηνπ κηα ραξηνζχλζεζε, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηα 

ζεκεία ελδηαθέξνληφο ηνπ, κηα δνξπθνξηθή εηθφλα πςειήο αλάιπζεο κε ηελ πεξηνρή 

ελδηαθέξνληνο θαη δηάθνξα δηαλπζκαηηθά δεδνκέλα ιεθζέληα απφ δηάθνξεο 

ππεξεζίεο πνπ ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν. 

Ήδε γίλεηαη έλαο αγψλαο δξφκνπ κεηαμχ ησλ κεγαιχηεξσλ εηαηξεηψλ παξαγσγήο 

εκπνξηθνχ ινγηζκηθνχ λα κεηαηξέςνπλ φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο επηηξαπέδηνπ 

ζπζηήκαηνο ΓΠ, ψζηε λα κπνξνχλ λα δνπιεχνπλ δηαδηθηπαθά, γεγνλφο ην νπνίν ζα 

επεξεάζεη βέβαηα θαη ηελ εθπαίδεπζε ζηα ΓΠ.  

 

5.3.1.1  Μνξθέο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ρσξηθώλ δεδνκέλσλ: απφ ηελ άιιε κεξηά ζηνλ 

ηνκέα ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ έρεη γίλεη κεγάιε πξφνδνο θαη απηφ 

βέβαηα νθείιεηαη θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο ηππνπνίεζεο 

φπσο ην OGC. 

Σν Open Gis Consortium κε ην αθξσλχκην OGC (OGC,2010), είλαη έλαο δηεζλήο 

νξγαληζκφο πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηελ αλάπηπμε αλνηθηψλ ζπζηεκάησλ ζρεηηθά κε ηηο 

γεσεπεμεξγαζίεο. Σν OGC έρεη αζθήζεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζην παγθφζκην 

γεσπιεξνθνξηαθφ νηθνδφκεκα θαη ζηελ θνηλφηεηα πξνηχπσλ γεσεπεμεξγαζίαο, 

αλαγλσξίδνληαο φηη νη λέεο ηερλνινγίεο νδεγνχλ ηελ εμέιημε ησλ λέσλ 

επηρεηξεζηαθψλ πξνηχπσλ. Με ηε βνήζεηα κηαο αλνηθηήο θαη επίζεκεο δηαδηθαζίαο 

ζπλαίλεζεο, ην OGC έρεη δεκηνπξγήζεη κηα OpenGIS πξνδηαγξαθή, πνπ είλαη 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ γεσεπεμεξγαζηψλ.   

Αλ θαη νη πξνδηαγξαθέο OpenGIS δελ έρνπλ ζηφρν λα ηθαλνπνηήζνπλ εηδηθά ηηο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ν ζπλππνινγηζκφο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηαηηθψλ 
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γεσεπεμεξγαζίαο ζηα εθπαηδεπηηθά πιηθά, αλαδεηθλχεη ηελ αλάγθε λα εμαζθαιηζηεί 

φηη νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ΓΠ, πνπ ζρεδηάδνπλ δηαιεηηνπξγηθά πξνγξάκκαηα  

εθπαίδεπζεο, πξέπεη λα εμεηάδνπλ απηέο ηηο λέεο πξνδηαγξαθέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλάπηπμεο. Ηδηαίηεξα ζα πξέπεη λα εμεηάδνπλ ην γεγνλφο φηη ηα δεδνκέλα πνπ ζα 

ζπγθεληξψζνπλ γηα ηελ επίιπζε ησλ ρσξηθψλ πξνβιεκάησλ (PBL), ζα πξέπεη λα 

είλαη ζπκβαηά κε νπνηνδήπνηε εξγαζηεξηαθφ ινγηζκηθφ ΓΠ ρξεζηκνπνηήζνπλ. Μηα 

θαηάιιειε κνξθή θαίλεηαη λα είλαη ε κνξθή GML ή νη Τπεξεζίεο ηνπ OGC, 

WFS,WMS θαη WCS πνπ πεξηγξάθνληαη ακέζσο παξαθάησ. 

   

5.3.1.2 Μνξθή GML: νη κνξθέο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ κε ηηο νπνίεο κπνξνχλ ηα 

δηάθνξα ινγηζκηθά ΓΠ λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο είλαη πάξα πνιιέο. 

Σειεπηαία θαίλεηαη φηη επηθξαηνχλ νη κνξθέο ζε GML θαη ζε Τπεξεζίεο θαηά OGC. 

Σν GML είλαη ην αθξσλχκην ηνπ Geography Markup Language, δειαδή κηα γιψζζα 

ζήκαλζεο Γεσγξαθίαο γηα αλαπαξάζηαζε θαη δηαρείξηζε γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο.  

Τπάξρεη πιεζψξα εθαξκνγψλ ζρεηηθά κε ηελ GML, φπσο δεκηνπξγία ραξηψλ κε ηελ 

GML, κεηαηξνπή GML δεδνκέλσλ, ρσξηθέο αλαδεηήζεηο θαη γεσγξαθηθή αλάιπζε, 

ρσξηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ ζηεξηγκέλεο ζε GML θ.ιπ. Τπάξρεη ε εθηίκεζε φηη ε 

γιψζζα απηή ζα θέξεη επαλάζηαζε ζηε δηαρείξηζε ηεο ρσξηθήο πιεξνθνξίαο, αθνχ 

είλαη ηδηαίηεξα θηιηθή πξνο ην WEB. Απνηειεί έλα πξφηππν θσδηθνπνίεζεο γηα ηε 

γεσγξαθηθή πιεξνθνξία, πνπ βαζίδεηαη ζηε γιψζζα θαη έρεη αλαπηπρζεί απφ ην 

OGC.  

Πξνηνχ πξνρσξήζνπκε ζηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο γιψζζαο ζα πξέπεη λα μεθαζαξηζηεί ην 

γεγνλφο ηεο θσδηθνπνίεζεο ησλ γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ζε GML θαη ηεο γξαθηθήο 

απφδνζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ εκθαλίδνληαη κε ηε κνξθή ραξηψλ. Σα γεσγξαθηθά 

δεδνκέλα αθνξνχλ ζηελ απεηθφληζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ κε ρσξηθνχο φξνπο, νη 

νπνίνη είλαη αλεμάξηεηνη απφ ηελ νπνηαδήπνηε νπηηθνπνίεζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ. 

Όηαλ κηιάκε γηα γεσγξαθηθά δεδνκέλα πξνζπαζνχκε λα ζπιιάβνπκε ηελ 

πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηε γεσκεηξία ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ηηο ηδηφηεηέο ηνπο ηα 

νπνία πεξηγξάθνπλ ηνλ θφζκν καο.  

Ζ γιψζζα GML ελδηαθέξεηαη κφλν γηα ην πεξηερφκελν ησλ γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ 

θαη φρη γηα ηελ νπηηθνπνίεζή ηνπο. Βέβαηα ε GML κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε 

δεκηνπξγία ραξηψλ. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε δεκηνπξγία ελφο εξγαιείνπ 

νπηηθνπνίεζεο ην νπνίν ζα κεηαθξάδεη ηα GML δεδνκέλα γηα γξαθηθή απεηθφληζε 
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ζην θπιινκεηξεηή ηνπ ρξήζηε. Ζ δεκηνπξγία ελφο ράξηε απφ ην έλα GML γίλεηαη κε 

ηε βνήζεηα ηεο γιψζζαο SVG ή X3D.  

Αξθεηά εκπνξηθά ή αλνηθηνχ θψδηθα ινγηζκηθά ΓΠ ππνζηεξίδνπλ ηε κνξθή ησλ 

ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ζε γιψζζα GML θαη κπνξνχλ λα ηα δηαβάζνπλ είηε απεπζείαο, 

φπσο ην ινγηζκηθφ Quantum GIS είηε κε κηα ελδηάκεζε κεηαηξνπή, φπσο ην 

ινγηζκηθφ ArcGIS. 

Ζ GML φπσο θαη ε XML αλαπαξηζηνχλ ηε γεσγξαθηθή πιεξνθνξία ζε κνξθή 

θεηκέλνπ. Ζ ινγηθή απηή, δειαδή ηεο αλαπαξάζηαζεο ηεο ρσξηθήο πιεξνθνξίαο ζε 

αξρεία θεηκέλνπ ήηαλ απαγνξεπκέλε πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα. Όκσο πάιη ζήκεξα 

βξίζθεηαη ζηελ επηθαηξφηεηα θαη ηδηαίηεξα απφ ηε ζηηγκή πνπ ην WEBGIS κε ηηο 

ραξηνγξαθηθέο ηνπ ππεξεζίεο θεξδίδεη θαζεκεξηλά έδαθνο έλαληη ησλ παξαδνζηαθψλ 

Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην 

θείκελν έρεη κηα απιφηεηα ζηελ εκθάληζή ηνπ θαη κπνξεί λα κειεηεζεί θαη λα 

αιιάμεη πνιχ εχθνια κε θάπνην δηνξζσηή θεηκέλνπ. 

5.3.1.3 Αξρηηεθηνληθή ηνπ αξρείνπ GML: έλα θείκελν GML ζπλίζηαηαη απφ 4 

βνεζεηηθά ζρήκαηα, ηα νπνία είλαη ηα Geometry schema, Feature schema, Xlink 

schema θαη application schema. 

Ζ GML βαζίδεηαη ζην πεξηιεπηηθφ κνληέιν ηεο γεσγξαθίαο πνπ αλαπηχρζεθε απφ ην 

OGC θαη ην νπνίν πεξηγξάθεη ηνλ “πξαγκαηηθφ θφζκν” κε φξνπο γεσγξαθηθψλ 

νληνηήησλ πνπ θαινχληαη αληηθείκελα (Features). ηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα 

αληηθείκελν είλαη κηα ζεηξά απφ γεσκεηξίεο θαη ηδηόηεηεο. Οη γεσκεηξίεο 

απνηεινχληαη απφ ηα βαζηθά δνκηθά 

ζηνηρεία, φπσο ζεκεία, γξακκέο, 

πνιχγσλα θαη ςεθηδσηά.  

Οη αξρηθέο πξνδηαγξαθέο ήηαλ γηα 

αληηθείκελα δχν δηαζηάζεσλ, φκσο ε 

ζεκεξηλή έθδνζε GML3 κπνξεί λα 

κνληεινπνηήζεη ζχλζεηεο γεσκεηξίεο, 

ηνπνινγία, ζπζηήκαηα γεσδαηηηθψλ 

αλαθνξψλ, κνλάδεο κέηξεζεο, αιιά θαη 

ζχκβνια νπηηθνπνίεζεο. 

                                                                                Δηθόλα 5.6 Γνκηθά ζηνηρεία αληηθεηκέλνπ 
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Έλα ζχλζεην αληηθείκελν κπνξεί γηα παξάδεηγκα λα απνηειείηαη απφ άιια 

αληηθείκελα. Γηα παξάδεηγκα ην αληηθείκελν ξππαίλνπζα δξαζηεξηόηεηα, ζα 

κπνξνχζε λα απνηειείηαη απφ άιια αληηθείκελα, φπσο ηα φξηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο, 

ηα θηήξηα πνπ πεξηέρεη, ηνπο ρψξνπο ελαπφζεζεο απνβιήησλ ή ηα ζεκεία 

δεηγκαηνιεπηηθψλ ειέγρσλ. Έηζη ε γεσκεηξία ηνπ αληηθεηκέλνπ ξππαίλνπζα 

δξαζηεξηόηεηα είλαη ζχλζεηε θαη δνκείηαη απφ πνιχγσλα δηαθνξεηηθψλ ηδηνηήησλ 

καδί κε ζεκεία, φπσο είλαη εκθαλέο ζην παξαθάησ ζρήκα: 

 

 

Δηθόλα 5.7 Αληηθείκελν ξππαίλνπζα δξαζηεξηόηεηα  

5.3.1.4  Κσδηθνπνίεζε Γεσκεηξίαο: γηα λα θσδηθνπνηεζεί ε γεσκεηξία ελφο 

αληηθεηκέλνπ, γηα παξάδεηγκα ελφο θηεξίνπ, ζα πξέπεη απιψο λα γξαθνχλ ηα 

παξαθάησ κέζα ζε εηηθέηεο, φπσο ζηε γιψζζα HTML.  

<Feature   fid="142" featureType="ζρνιείν"  Description="Γπκλάζην">  

      <Polygon name="extent" srsName="epsg:2100">  

            <LineString name="extent" srsName="epsg:2100">  

                <CData>  

                   491888.999999459,5458045.99963358   

491904.999999458,4058044.99963358  

 491908.999999462,4058064.99963358 

491924.999999461,4058064.99963358  

 491925.999999462,4058079.99963359 
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491977.999999466,4058120.9996336  

491953.999999466,4058017.99963357  

  </CData>  

           </LineString>  

     </Polygon>  

</Feature> 

Αλ ζέιεηε ηψξα λα πξνζζέζεηε ηδηφηεηεο εθηφο ηεο γεσκεηξίαο ζην αληηθείκελν απηφ, 

ζα πξέπεη λα πξνζζέζεηε ηηο παξαθάησ γξακκέο: 

<Feature   fid="142" featureType="ζρνιείν"  

 <Description>1
ν
 Λχθεην Εσγξάθνπ</Description>>  

   <Property Name="φξνθνη" type="Integer" value="2"/>  

   <Property Name="καζεηέο" type="Integer" value="504"/> 

      <Polygon name="extent" srsName="epsg:2100">  

            <LineString name="extent" srsName="epsg:2100">  

                <CData>  

                   491888.999999459,5458045.99963358   

491904.999999458,4058044.99963358  

 491908.999999462,4058064.99963358 

491924.999999461,4058064.99963358  

 491925.999999462,4058079.99963359 

491977.999999466,4058120.9996336  

491953.999999466,4058017.99963357  

  </CData>  

           </LineString>  

     </Polygon>  

</Feature> 

ην παξαπάλσ παξάδεηγκα παξνπζηάδεηαη έλα παξάδεηγκα θσδηθνπνίεζεο ελφο 

θηεξίνπ ζε γιψζζα GML, κε επηά θνξπθέο, έλαλ θσδηθφ, ηνλ 142, έλαλ ηχπν, κηα 

πεξηγξαθή θαη δχν γλσξίζκαηα, φξνθνη θαη καζεηέο. Σν γεσδαηηηθφ ζχζηεκα 

αλαθνξάο είλαη ην ΔΓΑ 87, θσδηθφο 2100. 
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5.3.1.5 Γεκηνπξγία ζπζρεηίζεσλ κέζσ ππεξζπλδέζεσλ: κε ηελ ηξέρνπζα ηερλνινγία 

HTML είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγεζνχλ γεσγξαθηθά δεδνκέλα ζπλδεδεκέλα κεηαμχ 

ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα κηα ζεηξά απφ εηθφλεο ραξηψλ νη νπνίνη είλαη 

ζπλδεδεκέλνη κε άιια έγγξαθα ραξηψλ. Απηφο φκσο ν κεραληζκφο ππεξζπλδέζεσλ 

ηεο HTML έρεη αξθεηνχο πεξηνξηζκνχο θαη δελ είλαη αξθεηά πξαθηηθή ε δεκηνπξγία 

κηαο ζχλζεηεο γεσγξαθηθήο δνκήο δεδνκέλσλ βαζηζκέλεο ζε HTML. Ο 

ζεκαληηθφηεξνο πεξηνξηζκφο ζε κηα ππεξζχλδεζε HTML είλαη φηη πξέπεη 

ππνρξεσηηθά λα γξαθεί θψδηθαο ζηελ εηηθέηα <a href = …. >, ν νπνίνο είλαη αξθεηά 

εχζξαπζηνο θαη δελ ππνζηεξίδεη θιίκαθεο. 

Αληίζεηα ζηελ GML ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα ζπζρεηίζεηο επηπέδσλ ζηεξηγκέλεο 

ζηελ ηερλνινγία XLink ή νπνία αληηκεησπίδεη ην παξαπάλσ πξφβιεκα θαη επηηξέπεη 

ζπλδέζεηο πνπ δελ εμαξηψληαη απφ ηε γξακκή ηνπ θψδηθα. ηηο ζπλδέζεηο απηέο ηα 

πεγαία ζεκεία δείρλνπλ ζε κηα ζχλδεζε βάζεο δεδνκέλσλ ε νπνία πιένλ παξέρεη ην 

δείθηε ζηα ζηνηρεία XML ηνπ εγγξάθνπ-ζηφρνπ. Έηζη ε ππεξζχλδεζε δελ εμαξηάηαη 

απφ θαλέλαλ θψδηθα ζε θαλέλα απφ δχν έγγξαθα (πεγαίν θαη ζηφρν). Έηζη κε ηε 

ρξήζε ησλ Xlink θαη Xpointer ζηα έγγξαθα XML κπνξείηε λα θάλεηε ζπζρεηίζεηο 

κεηαμχ ησλ ρσξηθψλ αληηθεηκέλσλ. 

Οη ζπζρεηίζεηο απηέο κνληεινπνηνχληαη σο αληηθείκελα θαη επνκέλσο δηαζέηνπλ δηθά 

ηνπο γλσξίζκαηα. Γηα παξάδεηγκα 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα ζπζρέηηζε 

ησλ αληηθεηκέλσλ-δξαζηεξηφηεηεο κε 

ηα αληηθείκελα-θηήξηα. Ζ ζπζρέηηζε 

απηή δεκηνπξγεί έλα λέν επίπεδν 

αληηθεηκέλσλ ηα νπνία ζπζρεηίδνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο (πνιπγσληθφ επίπεδν) 

κε ηα θηήξηα (πνιπγσληθφ επίπεδν)  ηα 

νπνία ππάξρνπλ ζε κηα δξαζηεξηφηεηα. 

        

ηελ παξαθάησ ζρέζε νξίδεηαη κηα ζρέζε κεηαμχ ησλ εγγξαθψλ ηνπ πίλαθα ησλ 

πεξηγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ (activities) κε ηηο εγγξαθέο ηνπ 

πίλαθα ησλ θηεξίσλ (buildings), κε ζρέζε 1 πξνο πνιιά, δεδνκέλνπ φηη κία 

δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα έρεη ζην ρψξν ηεο πνιιά θηήξηα. 

Δηθόλα 5.8 Σπζρέηηζε αληηθεηκέλσλ   
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5.3.1.6   Σύλζεηα αληηθείκελα: ε ηξέρνπζα έθδνζε ηεο GML ρξεζηκνπνηεί ηε ζπιινγή 

αληηθεηκέλσλ σο βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ εγγξάθνπ. Μηα ζπιινγή αληηθεηκέλσλ (ζχλζεην 

αληηθείκελν), απνηειείηαη απφ δηάθνξα επίπεδα αληηθεηκέλσλ πνπ πεξηθιείνληαη απφ 

έλα θάθειν (bounding box), κηα ζπιινγή ηδηνηήησλ πνπ εθαξκφδεηαη ζηε ζπιινγή 

αληηθεηκέλσλ θαη κηα πξναηξεηηθή ιίζηα γεσδαηηηθψλ ζπζηεκάησλ αλαθνξάο . 

Μηα ζπιινγή αληηθεηκέλσλ πεξηέρεη άιιεο ζπιινγέο αληηθεηκέλσλ, δεκηνπξγψληαο 

έηζη κηα θσιηαζκέλε δνκή ζπιινγψλ αληηθεηκέλσλ. Ο αξρηθφο θάθεινο πνπ 

πεξηθιείεη ηε ζπιινγή 

αληηθεηκέλσλ, πξνθαλψο 

εζσθιείεη φια ηα αληηθείκελα 

ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ 

ζπιινγψλ, φπσο θαίλεηαη ζηε 

δηπιαλή εηθφλα. 

 

 

ην ArcGIS θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δνκή κηαο Γεσβάζεο, απηή ε ζπιινγή  

αληηθεηκέλσλ θαιείηαη Data Feature Set, ελψ έλα επίπεδν αληηθεηκέλσλ θαιείηαη 

Feature Class. 

Όηαλ γίλεηαη κηα αίηεζε ζην δηαθνκηζηή γηα δεδνκέλα GML, ηα δεδνκέλα πνπ 

επηζηξέθνληαη είλαη ζηε κνξθή απηή, δειαδή ζηε κνξθή ζπιινγή αληηθεηκέλσλ. 

 5.3.1.7 Γεκηνπξγία εγγξάθσλ GML: φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ηα έγγξαθα 

GML είλαη απιά θείκελα, νπφηε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπο κπνξνχκε λα 

Δηθόλα 5.9 Σπζρέηηζε δξαζηεξηνηήησλ κε θηήίξηα   

 

Δηθόλα 5.10 Σπιινγή αληηθεηκέλσλ   
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ρξεζηκνπνηήζνπκε έλαλ νπνηνδήπνηε δηνξζσηή θεηκέλνπ, απφ ηνπο απινχο πνπ 

παξέρνπλ ηα Windows (NotePad, WordPad) κέρξη ηνπο πιένλ ζχλζεηνπο πνπ 

παξέρνπλ άιινη θαηαζθεπαζηέο φπσο ην WebBuilder θαη XML Spy. Δπεηδή φκσο 

απηή ε δηαδηθαζία είλαη αξθεηά επίπνλε, ν πιένλ ζπλήζεο ηξφπνο είλαη ε κεηαηξνπή 

ελφο πθηζηάκελνπ ρσξηθνχ επηπέδνπ. Γηα παξάδεηγκα ζην ινγηζκηθφ ArcGIS, έλα 

αξρείν ζε ζρεκαηηθή κνξθή (shape file) κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε κνξθή GML κε ηε 

βνήζεηα ηεο εξγαιεηνζήθεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 

Δπηπιένλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα Quantum GIS, 

γηα λα δηαβάζεη απεπζείαο έλα ζρεκαηηθφ αξρείν θαη λα ην κεηαηξέςεη ζε κνξθή 

GML κε ρξήζε ηεο εξγαιεηνζήθεο OGR layer converter. 

ην Παξάξηεκα 1 δίλνληαη ηξία παξαδείγκαηα ηα νπνία πεξηγξάθνπλ ηνλ ηξφπν 

δεκηνπξγίαο αξρείσλ GML κε ρξήζε ησλ ινγηζκηθψλ ArcGIS, Autocad Map θαη 

Quantum GIS. 

5.3.1.8   Οπηηθνπνίεζε εγγξάθνπ GML: έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο πξνδηαγξαθέο 

βαζηζκέλεο ζε XML γηα ηελ πεξηγξαθή δηαλπζκαηηθψλ γξαθηθψλ ζηνηρείσλ, κεξηθά 

εθ ησλ νπνίσλ είλαη:  

 Scalable Vector Graphics (SVG) 

 Microsoft's Vector Markup Language (VML) 

 X3D 

Οη παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο είλαη παξφκνηεο κε ηελ GML, έρνπλ φκσο δηαθνξεηηθφ 

ζθνπφ: ηελ πεξηγξαθή ηεο γεσκεηξίαο. Οη γξαθηθέο πξνδηαγξαθέο εζηηάδνπλ ζηελ 

απεηθφληζε θαη επνκέλσο πεξηιακβάλνπλ ηα ζπζηαηηθά θαη ηνπο θαλφλεο ηεο 

ραξηνγξαθηθήο απφδνζεο, δειαδή ηηο νπηηθέο κεηαβιεηέο (ρξψκαηα, κεγέζε 

γξακκψλ, δηαθάλεηα ρξσκάησλ θ.ιπ). Γηα λα απεηθνληζζεί κία απφ ηηο παξαπάλσ 

κνξθέο απαηηείηαη θαη έλαο θαηάιιεινο  γξαθηθφο νπηηθνπνηεηήο. 

Όζνλ αθνξά ζηελ VML, απηή είλαη ελζσκαησκέλε ζηνλ IE έθδνζε 5.0 θαη πνπζελά 

αιινχ. Γηα ηελ SVG ε εηαηξία Adobe έρεη αλαπηχμεη δηάθνξα έλζεηα (plug-in) ηφζν 

γηα ηνλ IE, φζν θαη γηα ηνλ Mozilla FireFνx. 

Γηα λα εκθαλίζεηε έλαλ ράξηε απφ GML δεδνκέλα ζα πξέπεη πξψηα λα ηα 

κεηαηξέςεηε ζε κία απφ ηηο παξαπάλσ γξαθηθέο κνξθέο SVG, VML, VRML. 

ηελ παξαθάησ εηθφλα βιέπεηε κηα ηέηνηνπ είδνπο κεηαηξνπή. 
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Σν ινγηζκηθφ Quantum GIS δηαβάδεη απεπζείαο GML δεδνκέλα θαη ηα νπηηθνπνηεί, 

ελψ ην ινγηζκηθφ ArcGIS ηα δηαβάδεη κέζσ ηεο εξγαιεηνζήθεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

πνπ δηαζέηεη. ην Παξάξηεκα 1 πεξηγξάθνληαη δχν ζρεηηθά παξαδείγκαηα 

νπηηθνπνίεζεο αξρείσλ GML. 

5.3.1.9   Μνξθέο δεδνκέλσλ ζε Υπεξεζίεο OGC: ν νξγαληζκφο Open Geospatial 

Consortium, Inc. (αθξσλχκην OGC) έρεη δεκνζηεχζεη πξνδηαγξαθέο γηα θνηλή ρξήζε 

ραξηψλ, δηαλπζκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ςεθηδσηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Απηέο 

είλαη νη πξνδηαγξαθέο WMS, WFS θαη WCS αληίζηνηρα. Όηαλ έλαο ράξηεο ή κηα 

εηθφλα ή κηα ππεξεζία ρσξηθψλ δεδνκέλσλ δεκνζηεχεηαη ζην δηαδίθηπν ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα λα εθηεζεί βάζεη ησλ αθφινπζσλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ OGC: 

 Web Map Service (WMS): κηα ππεξεζία ραξηψλ Ηζηνχ (WMS) παξάγεη 

ράξηεο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ δπλακηθά απφ ηηο γεσγξαθηθέο πιεξνθνξίεο. 

Απηφ ην δηεζλέο πξφηππν θαζνξίδεη έλαλ «ράξηε», γηα λα είλαη κηα 

απφδνζε ησλ γεσγξαθηθψλ νληνηήησλ σο ςεθηαθφ αξρείν εηθφλαο 

θαηάιιειν γηα εκθάληζε ζε κηα νζφλε ππνινγηζηή. Δπνκέλσο ν ράξηεο 

Δηθόλα 5.11Γεκηνπξγία ράξηε κε ηε βνήζεηα XSLT θαη SVG  
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απηφο δελ είλαη αμηνπνηήζηκνο. Ζ ππεξεζία WMS δεκηνπξγεί  ράξηεο νη 

νπνίνη γεληθά απνδίδνληαη κε γξαθηθή κνξθή φπσο ην PNG, ην GIF ή 

JPEG ή πεξηζηαζηαθά σο δηαλπζκαηηθή, βαζηζκέλε ζε γξαθηθά ζηνηρεία 

κε ηα θιηκαθσηά δηαλπζκαηηθά ζρήκαηα γξαθηθήο παξάζηαζεο (SVG) ή 

ζε Web Computer Graphics Metafile (WebCGM).  

Σν δηεζλέο πξφηππν WMS θαζνξίδεη ηξεηο δηαδηθαζίεο:  

 ε πξψηε επηζηξέθεη κεηαδεδνκέλα ζε επίπεδν ππεξεζηψλ 

 ε δεχηεξε επηζηξέθεη έλαλ ράξηε ηνπ νπνίνπ νη γεσγξαθηθέο θαη νη  

ρσξηθέο παξάκεηξνη είλαη θαζνξηζκέλεο κε ζαθήλεηα   

 ε ηξίηε ιεηηνπξγία ε νπνία είλαη πξναηξεηηθή επηζηξέθεη ηηο 

πιεξνθνξίεο γηα ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζε έλαλ ράξηε.  

Οη ππεξεζίεο ραξηψλ Ηζηνχ (WMS) κπνξνχλ λα θιεζνχλ 

ρξεζηκνπνηψληαο κηα ηππνπνηεκέλε κεραλή αλαδήηεζεο Ηζηνχ (ΗΔ, 

FireFox θ.ιπ) κε ηελ ππνβνιή εξσηεκάησλ ηεο κνξθήο δηεπζχλζεσλ 

(URLs). Σν πεξηερφκελν ηέηνησλ δηεπζχλζεσλ εμαξηάηαη απφ ην πνηα 

ιεηηνπξγία δεηείηαη λα εθηειεζζεί. Δηδηθφηεξα, φηαλ δεηείηαη έλαο ράξηεο, 

ε δηεχζπλζε URL πξνζδηνξίδεη πνηεο πιεξνθνξίεο πξφθεηηαη λα 

παξνπζηαζηνχλ ζην ράξηε, πνην κέξνο ηεο γεο ζα απεηθνληζζεί, ην 

επηζπκεηφ γεσδαηηηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο θαη ην πιάηνο θαη ην χςνο ηεο 

εηθφλαο πνπ ηειηθά παξάγεηαη. 

Όηαλ δχν ή πεξηζζφηεξνη ράξηεο παξάγνληαη κε ηηο ίδηεο παξακέηξνπο 

θιίκαθαο, πξνβνιηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ίδην κέγεζνο, κπνξεί λα γίλεη 

αιιειεπίζεζε απνηειεζκάησλ, ψζηε λα παξαρζεί έλαο ζχλζεηνο ράξηεο. 

Ζ ρξήζε εηθφλσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ δηαθάλεηα ππνβάζξνπ (π.ρ. GIF ή 

PNG) επηηξέπεη ζηνπο ράξηεο πνπ βξίζθνληαη απφ θάησ λα είλαη νξαηνί.  

Δπηπιένλ, νη κεκνλσκέλνη ράξηεο κπνξνχλ λα δεηεζνχλ απφ 

δηαθνξεηηθνχο θεληξηθνχο ππνινγηζηέο, δειαδή απφ δηαθνξεηηθέο 

δηεπζχλζεηο URL ζην δηαδίθηπν. Ζ ππεξεζία ραξηψλ Ηζηνχ (WMS) 

επηηξέπεη έηζη ηε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ εμππεξεηεηψλ ραξηψλ (map 

servers) απφ ηνπο νπνίνπο νη δηάθνξνη ρξήζηεο κπνξνχλ λα “ρηίζνπλ” 

ράξηεο κε δηθέο ηνπο παξακέηξνπο.  
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Απηφ ην δηεζλέο πξφηππν εθαξκφδεηαη ζε κηα ππεξεζία WMS, ε νπνία 

δεκνζηεχεη ηε δπλαηφηεηά ηεο λα παξάγεη ράξηεο παξά ηε δπλαηφηεηά ηεο 

λα έρεη πξφζβαζε ζηα ζπγθεθξηκέλα ρσξηθά δεδνκέλα. Μηα βαζηθή 

ππεξεζία  WMS ηαμηλνκεί ηηο ππάξρνπζεο γεσγξαθηθέο πιεξνθνξηψλ ζε 

επίπεδα (Layers) θαη πξνζθέξεη έλαλ πεπεξαζκέλν αξηζκφ 

πξνθαζνξηζκέλσλ «κνξθψλ» (styles) κε ηηο νπνίεο απεηθνλίδεη ηα επίπεδα 

απηά. To πξφηππν WMS ππνζηεξίδεη κφλν νλνκαζηηθά επίπεδα θαη  

κνξθέο θαη δελ πεξηιακβάλεη έλαλ κεραληζκφ, ψζηε ν ρξήζηεο λα 

θαζνξίδεη κφλνο ηνπ ην ζπκβνιηζκφ ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ. 

 

 Web Feature Service (WFS): ε ππεξεζία ραξηψλ Ηζηνχ (WMS) ηνπ 

OGC επηηξέπεη ζε έλαλ ρξήζηε λα αιιειεπηζέηεη εηθφλεο ραξηψλ γηα 

εκθάληζε νη νπνίνη εμππεξεηνχληαη 

απφ πνιιαπιέο ππεξεζίεο ραξηψλ 

ζην δηαδίθηπν. Καηά ηνλ ίδην 

ηξφπν, ε ππεξεζία αληηθεηκέλσλ  

Ηζηνχ (WFS) ηνπ OGC επηηξέπεη 

ζε έλαλ ρξήζηε - πειάηε λα 

αλαθηήζεη θαη λα ελεκεξψζεη 

ρσξηθά δεδνκέλα ηα νπνία είλαη 

θσδηθνπνηεκέλα ζηε γιψζζα 

ζήκαλζεο γεσγξαθίαο (Geography Markup Language) απφ πνιιαπιέο 

ππεξεζίεο WFS ζην δηαδίθηπν.   

Οη απαηηήζεηο γηα κηα ππεξεζία WFS είλαη:   

1. νη δηεπαθέο πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ ζε XML.   

2. ε GML πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί, γηα λα εθθξάζεη ηα 

αληηθείκελα  (features) κέζα ζηε δηεπαθή  

3. ηνπιάρηζηνλ έλα WFS πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

παξνπζηάζεη ηα αληηθείκελα ρξεζηκνπνηψληαο GML  

4. ν ρψξνο απνζήθεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, γηα λα 

απνζεθεχζεη ηα γεσγξαθηθά αληηθείκελα, πξέπεη λα είλαη 

Δηθόλα 5.12 WFS  
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αδηαθαλήο ζηηο εθαξκνγέο πειαηψλ θαη ε κφλε ζέαζε ησλ 

δεδνκέλσλ πξέπεη λα είλαη κέζσ ηεο δηεπαθήο WFS 

 

5. ε ρξήζε ελφο ππνζπλφινπ εθθξάζεσλ XPath γηα παξαπνκπή 

ησλ ηδηνηήησλ 

 Web Coverage Service (WCS): ε ππεξεζία ζεκαηηθνχ Ηζηνχ (WCS) 

ππνζηεξίδεη ηελ ειεθηξνληθή αλάθηεζε ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ σο 

“ζεκαηηθά επίπεδα”, δειαδή ςεθηαθέο ρσξηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ θαηλφκελα πνπ κεηαβάιινληαη ζην ρψξν. Έλα WCS 

παξέρεη πξφζβαζε ζηα ελδερνκέλσο ιεπηνκεξή θαη πινχζηα ζεη ρσξηθψλ 

πιεξνθνξηψλ, κε κνξθέο πνπ είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ απφδνζε απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ πειάηε, πνιιαπιψλ ζεκαηηθψλ επηπέδσλ θαη εηζαγσγή ζηα 

επηζηεκνληθά πξφηππα θαη ζε άιινπο πειάηεο. Σν WCS κπνξεί λα 

ζπγθξηζεί κε ηελ ππεξεζία ραξηψλ Ηζηνχ OGC (WMS) θαη ηελ ππεξεζία 

ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ Ηζηνχ (WFS). Γειαδή, φπσο ηα WMS θαη 

WFS, έηζη θαη απηφ επηηξέπεη ζηνπο πειάηεο λα επηιέμνπλ έλα κέξνο ησλ 

ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ ελφο θεληξηθνχ ππνινγηζηή πνπ βαζίδνληαη ζε 

ρσξηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη ζε άιια θξηηήξηα. Αληίζεηα απφ ην WMS πνπ 

απεηθνλίδεη ηα ρσξηθά δεδνκέλα, γηα λα επηζηξέςεη ηνπο ζηαηηθνχο ράξηεο 

(πνπ απνδίδνληαη σο εηθφλεο απφ ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή), ε ππεξεζία 

WCS παξέρεη ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα καδί κε ηηο ιεπηνκεξείο πεξηγξαθέο 

ηνπο. Καζνξίδεη κηα πινχζηα ζχληαμε γηα ηα αηηήκαηα ελάληηα ζε απηά ηα 

δεδνκέλα θαη επηζηξέθεη δεδνκέλα κε ηελ αξρηθή ζεκαζηνινγία ηνπο (αληί 

ησλ εηθφλσλ) πνπ κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ, λα ππνζηνχλ επεμεξγαζία 

θ.ιπ. θαη φρη κφλν σο απεηθφληζε.  

Αληίζεηα απφ ην WFS ην νπνίν επηζηξέθεη δηαλχζκαηα, ε ππεξεζία WFC 

επηζηξέθεη ζεκαηηθά επίπεδα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ θπζηθά θαηλφκελα 

κεηαβαιιφκελα ζην ρψξν, πνπ ζπζρεηίδνπλ κηα ρσξνρξνληθή πεξηνρή κε 

κηα (ελδερνκέλσο πνιπδηάζηαηε) ζεηξά ησλ ηδηνηήησλ. Ζ ππεξεζία WCS 

παξέρεη ηξεηο δηαδηθαζίεο: GetCapabilities, DescribeCoverage θαη 

GetCoverage.  

Ζ ιεηηνπξγία GetCapabilities επηζηξέθεη έλα έγγξαθν XML ην νπνίν 

πεξηγξάθεη ηελ ππεξεζία θαη ζπλνπηηθά ηα ζεκαηηθά επίπεδα πνπ νη 

πειάηεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ.  
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Ζ ιεηηνπξγία DescribeCoverage επηηξέπεη ηνπο πειάηεο λα δεηήζνπλ κηα 

πιήξε πεξηγξαθή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ζεκαηηθψλ επηπέδσλ πνπ 

εμππεξεηνχληαη απφ έλαλ ηδηαίηεξν θεληξηθφ ππνινγηζηή WCS. Ο 

θεληξηθφο ππνινγηζηήο απνθξίλεηαη κε έλα έγγξαθν XML πνπ πεξηγξάθεη 

πιήξσο ηα πξνζδηνξηζκέλα ζεκαηηθά πεδία.   

Ζ ιεηηνπξγία GetCoverage ηξέρεη θαλνληθά, αθφηνπ νη ιεηηνπξγίεο  

GetCapabilities θαη DescribeCoverage έρνπλ απαληήζεη πνηα αηηήκαηα 

επηηξέπνληαη θαη πνηα ζηνηρεία είλαη δηαζέζηκα. Ζ ιεηηνπξγία 

GetCoverage επηζηξέθεη έλα ζεκαηηθφ επίπεδν (δειαδή ηηκέο ή ηδηφηεηεο 

ελφο ζπλφινπ γεσγξαθηθψλ ζέζεσλ), πνπ θσδηθνπνηείηαη κε έλα γλσζηφ 

ζρήκα.  

Ζ ζχληαμε θαη ε ζεκαζηνινγία ηεο έρνπλ θάπνηα νκνηφηεηα κε ηα 

αηηήκαηα WMS GetMap θαη WFS GetFeature, αιιά δηάθνξεο επεθηάζεηο 

ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάθηεζε ησλ ζεκαηηθψλ επηπέδσλ αληί  ησλ ζηαηηθψλ 

ραξηψλ ή ησλ ηδηαίηεξσλ δηαθξηηψλ αληηθεηκέλσλ. 

 

5.3.1.10   Γηαιεηηνπξγηθόηεηα δηαδηθαζηώλ γεσεπεμεξγαζίαο: φζνλ αθνξά ζηελ 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζηηο δηαδηθαζίεο γεσεπεμεξγαζίαο, ηα πξάγκαηα ρεηξνηεξεχνπλ 

θαη ζα πξέπεη δπζηπρψο λα πεξηκέλνπκε λα αλαζρεδηαζηνχλ νη δηαδηθαζίεο απηέο, 

ψζηε λα ιεηηνπξγήζνπλ ζην δηαδίθηπν θαη λα δεκηνπξγεζνχλ θάπνηα πξφηππα 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαθάησ αλαθέξνληαη θάπνηα παξαδείγκαηα 

έιιεηςεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ εκπνξηθψλ ινγηζκηθψλ ArcGIS, Autocad Map θαη 

ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα Quantum GIS ζηηο δηαδηθαζίεο ρσξηθήο αλάιπζεο 

πνπ απνηειεί θαη ην ζεκαληηθφηεξν ζπζηαηηθφ ελφο ΓΠ. 

 Πξναλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο - Δπηινγή αληηθεηκέλσλ 

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΟΝΟΜΑΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ArcGIS SELECT Δπηινγή κε εξψηεκα ζε πεξηγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά 

Δπηινγή αληηθεηκέλσλ κε γξαθηθφ ηξφπν 

Δπηινγή κε πνληίθη 

Υσξηθή επηινγή 

Autocad Map  SELECT Δπηινγή κε εξψηεκα ζε πεξηγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (ηζρχεη γηα drawing ζην νπνίν 

ππάξρεη δεκηνπξγεκέλνο πίλαθαο δεδνκέλσλ 

αληηθεηκέλσλ (object data table) ή έρεη 
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δεκηνπξγεζεί ζχλδεζκνο (Link template) κε 

εμσηεξηθή βάζε δεδνκέλσλ ή ζε επίπεδα (feature 

layers) πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζην Autocad map 

(κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο FDO) κε ηελ νπνία 

γίλεηαη ζχλδεζε (Connect), φπσο shp, gml θ.ιπ, 

κε ηε δηαδηθαζία εξσηήκαηνο (query), πξηλ ηελ 

εηζαγσγή ηνπο ζην Autocad Map, αιιά θαη αθνχ 

έρνπλ εηζαρζεί κε εξψηεκα sql). 

Δπηινγή αληηθεηκέλσλ κε γξαθηθφ ηξφπν (θχθιν, 

ηεηξάθσλν, γξακκή, δψλε-buffer) 

Δπηινγή κε πνληίθη 

Υσξηθή επηινγή (απαηηείηαη ε δεκηνπξγία 

ηνπνινγίαο πξνεγνπκέλσο ζηα drawing layers), 

αιιά θαη επηινγή ή εξψηεκα (query) ζε απηά  

ηα feature layers* κφλν θαηά ηε δεκηνπξγία 

buffer 

Quantum GIS SELECT Δπηινγή κε εξψηεκα ζε πεξηγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά 

Δπηινγή κε πνληίθη 

Υσξηθή επηινγή κφλν κε Intersect. Βέβαηα ζηελ 

πεξίπησζε απηή δεκηνπξγείηαη λέν επίπεδν 

*φια ηα επίπεδα δηαθφξσλ κνξθψλ δεδνκέλσλ ηα νπνία κεηά απφ ηε ζχλδεζή ηνπο 

αληηκεησπίδνληαη εληαία ζην πεξηβάιινλ ηνπ Autocad Map σο GIS επίπεδα 

(πξνζηίζεληαη ζε πίλαθα πεξηερνκέλσλ (table of contents). 

** Σα θπζηθά αξρεία κνξθήο .dwg. 

 Πξναλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο - πζρέηηζε πηλάθσλ 

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΟΝΟΜΑΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ArcGIS JOIN 

 

 

RELATE 

χλδεζε πηλάθσλ 1:1. Έρεη ηε δπλαηφηεηα 

κφληκεο ζχλδεζεο ζε έλα λέν αξρείν  

1: πνιιά 

Υσξηθή ζχλδεζε 

Autocad Map  JOIN χλδεζε πηλάθσλ 1:1. Έρεη ηε δπλαηφηεηα 

κφληκεο ζχλδεζεο ζε έλα λέν αξρείν  

1: πνιιά  
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Υσξηθή ζχλδεζε (θάπνηεο πεξηπηψζεηο, φπσο 

ζεκείν  ζε πνιχγσλν) 

Quantum GIS JOIN χλδεζε πηλάθσλ 1:1. Γεκηνπξγεί έλα λέν αξρείν 

κε κφληκε ζχλδεζε 

1: πνιιά  Γελ ππνζηεξίδεηαη 

Υσξηθή ζχλδεζε  

 Πξναλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο - Δγγύηεηα (Proximity) 

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΟΝΟΜΑΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ArcGIS Buffer Τπνζηήξημε πνιιαπιψλ Buffers 

Τπνζηήξημε Buffer Μεηαβιεηνχ κεγέζνπο 

Τπνζηήξημε επηιεγκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

Autocad Map Buffer Τπνζηήξημε πνιιαπιψλ Buffers (φρη κε ηελ ίδηα 

εληνιή, αιιά ρξεζηκνπνηψληαο ην ίδην εξγαιείν 

επαλαιακβαλφκελα θαη δεκηνπξγψληαο θάζε 

θνξά λέν επίπεδν) 

Τπνζηήξημε Buffer Μεηαβιεηνχ κεγέζνπο (κε 

πεδίν ζε πίλαθα δεδνκέλσλ).  

Τπνζηήξημε επηιεγκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

Γπλαηφηεηα εζσηεξηθνχ buffer ζε πνιπγσληθά 

επίπεδα (αξλεηηθή ηηκή απφζηαζεο). 

Quantum GIS Buffer Γελ ππνζηεξίδεη πνιιαπιά buffers 

Τπνζηήξημε Buffer Μεηαβιεηνχ κεγέζνπο 

Γελ ππνζηεξίδεη επηιεγκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

 

  Πξναλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο - Απνθνπή 

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΟΝΟΜΑΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ArcGIS Clip Τπνζηήξημε επηιεγκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

Autocad Map Clip Τπνζηήξημε επηιεγκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

δπλαηφηεηα επηινγήο απνθνπήο ησλ νληνηήησλ 

ηφζν εληφο ηεο κάζθαο φζν θαη εθηφο απηήο ζην 

ίδην πιαίζην δηαιφγνπ, αιιά πινπνίεζε κεηαμχ 

δχν drawing layers κεηά ηε δφκεζε ηνπνινγίαο. 

Τπνζηήξημε θαη ζε feature layers (Autocad Map 

3D 2010, 2011). 

Quantum GIS Clip Γελ ππνζηεξίδεη επηιεγκέλα ραξαθηεξηζηηθά 
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 Πξναλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο - βήζηκν 

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΟΝΟΜΑΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ArcGIS Erase Τπνζηήξημε επηιεγκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

Autocad Map Erase Τπνζηήξημε επηιεγκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

(απαξαίηεηε πξνεγνπκέλσο ε δφκεζε 

ηνπνινγίαο) 

Quantum GIS  Difference Γελ ππνζηεξίδεη επηιεγκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

 

 Πξναλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο - Απινπνίεζε νξίσλ 

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΟΝΟΜΑΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ArcGIS Dissolve Τπνζηήξημε επηιεγκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

Γπλαηφηεηα επηινγήο πεδίσλ πνπ ζα 

πεξηιεθζνχλ ζην λέν επίπεδν 

Autocad Map  Dissolve Γελ ππνζηεξίδεη επηιεγκέλα ραξαθηεξηζηηθά, ελψ 

είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ηνπνινγίαο ζε 

drawing layers. 

Γπλαηφηεηα επηινγήο πεδίσλ πνπ ζα 

πεξηιεθζνχλ ζην λέν επίπεδν (δελ είλαη 

απαξαίηεην λα ζπκπεξηιεθζνχλ φια). 

Quantum GIS Dissolve Γελ ππνζηεξίδεη επηιεγκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα επηινγήο πεδίσλ πνπ ζα 

πεξηιεθζνχλ ζην λέν επίπεδν 

 

 Αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο-Έλσζε 

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΟΝΟΜΑΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ArcGIS Union Τπνζηήξημε επηιεγκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

Ζ άδεηα Arc/INFO έρεη ηε δπλαηφηεηα έλσζεο 

πνιιαπιψλ επηπέδσλ κε κία ελέξγεηα 

Autocad Map  Union Γελ ππνζηεξίδεη επηιεγκέλα ραξαθηεξηζηηθά, 

απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ηνπνινγίαο ζε drawing 

layers, ππνζηεξίδεηαη ε έλσζε feature layers. 

Γελ έρεη ηε δπλαηφηεηα έλσζεο πνιιαπιψλ 

επηπέδσλ κε κία ελέξγεηα, αιιά δηαδνρηθά αλά 

δχν επίπεδα. 

Quantum GIS Union Γελ ππνζηεξίδεη επηιεγκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

Ζ έλσζε πνιιαπιψλ επηπέδσλ γίλεηαη δηαδνρηθά 

αλά δχν επίπεδα 
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 Αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο-Σνκή 

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΟΝΟΜΑΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ArcGIS Intersect Τπνζηήξημε επηιεγκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

Ζ άδεηα Arc/INFO έρεη ηε δπλαηφηεηα ηνκήο 

πνιιαπιψλ επηπέδσλ κε κία ελέξγεηα 

Autocad Map  Intersect Γελ ππνζηεξίδεη επηιεγκέλα ραξαθηεξηζηηθά, 

απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ηνπνινγίαο ζε drawing 

layers, ππνζηεξίδεηαη ε έλσζε feature layers. 

Γελ έρεη ηε δπλαηφηεηα ηνκήο πνιιαπιψλ 

επηπέδσλ κε κία ελέξγεηα, αιιά δηαδνρηθά αλά 

δχν επίπεδα. 

Quantum GIS Intersect Γελ ππνζηεξίδεη επηιεγκέλα ραξαθηεξηζηηθά. 

Ζ ηνκή πνιιαπιψλ επηπέδσλ γίλεηαη δηαδνρηθά 

αλά δχν επίπεδα 

 

 

 Αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο – Σαπηόηεηα 

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΟΝΟΜΑΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ArcGIS Identity Τπνζηήξημε επηιεγκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

Ζ άδεηα Arc/INFO έρεη ηε δπλαηφηεηα 

ηαπηφηεηαο πνιιαπιψλ επηπέδσλ κε κία 

ελέξγεηα. 

Autocad Map  Identity Γελ ππνζηεξίδεη επηιεγκέλα ραξαθηεξηζηηθά. 

Aπαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ηνπνινγίαο ζε drawing 

layers. Γελ έρεη ηε δπλαηφηεηα ηαπηφηεηαο 

πνιιαπιψλ επηπέδσλ κε κία ελέξγεηα, αιιά 

δηαδνρηθά αλά δχν επίπεδα. 

Quantum GIS  Γελ ππνζηεξίδεηαη. 

         Πίλαθαο 5.4. Γηαιεηηνπξγηθόηεηα ρσξηθώλ δηαδηθαζηώλ  

 

5.3.2 Γηαιεηηνπξγηθόηεηα γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηα ΓΠ 

Σέζζεξα είλαη ηα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ πξέπεη λα απαληεζνχλ γηα ηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε ηεο επηζηήκεο ησλ ΓΠ: 

 ηη είλαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε ηεο επηζηήκεο ησλ ΓΠ; 

 γηαηί λα ππάξρεη δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε ηεο επηζηήκεο ησλ 

ΓΠ; 

 πψο κπνξεί απηή ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα λα παξαζρεζεί ζηελ εθπαίδεπζε ηεο 

επηζηήκεο ησλ ΓΠ; 
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 πνηα ηα πξνβιήκαηα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ΓΠ απφ ηελ έιιεηςε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζηα ινγηζκηθά ΓΠ; 

 

 Ση είλαη δηαιεηηνπξγηθόηεηα ζηελ εθπαίδεπζε ηεο επηζηήκεο ησλ ΓΠ; 

Ο φξνο δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ΓΠ αλαθέξεηαη ζηε 

δπλαηφηεηα δχν ή πεξηζζνηέξσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ λα 

πεξηιακβάλνπλ  ηξφπνπο εθκάζεζεο ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ησλ ΓΠ θαηά ηέηνην 

ηξφπν, ψζηε λα είλαη εληαίνο θαη αλεμάξηεηνο απφ ηελ εθκάζεζε θάπνηνπ 

ινγηζκηθνχ. 

ηελ εθπαίδεπζε ηεο επηζηήκεο ησλ ΓΠ ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα έρεη επηπηψζεηο 

ηφζν ζηε θχζε φζν θαη ζην πεξηερφκελν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πιηθψλ. Ο ππξήλαο 

ηεο είλαη θπξίσο ε έλλνηα ηεο δηαλνκήο ησλ πιηθψλ. Οη Kemp θαη ινηπνί, (1999) 

αλαθεξφκελνη  ζηε  δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε ζηελ επηζηήκε ησλ 

ΓΠ ηζρπξίδνληαη φηη θάπνηνο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πιηθά πνπ είλαη 

δηακνηξάζηκα θαη κπνξνχλ λα έρνπλ πνιιαπιέο ρξήζεηο ζε δηάθνξα πιαίζηα. 

Τπνζηεξίδεηαη φηη πξέπεη λα δνζεί ηνπηθή πθή ηφζν ζηηο έλλνηεο φζν θαη ζηα  

ρσξηθά δεδνκέλα  γηα ηε δεκηνπξγία  δηαιεηηνπξγηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πιηθψλ. Ζ 

ηνπηθή απηή πθή φκσο πξνυπνζέηεη έλα ζχλνιν νξηζκψλ ή ζπκβάζεσλ κεηαμχ 

ησλ δπλεηηθψλ ρξεζηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πιηθψλ. Γηα παξάδεηγκα έλα 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ηε Γεσινγία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο θαη 

ρσξηθά δεδνκέλα ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο πνπ αθνινπζεί ην Ηλζηηηνχην 

Γεσινγηθψλ θαη Μεηαιιεπηηθψλ Δξεπλψλ.  

Δπηπιένλ, ηα εθπαηδεπηηθά πιηθά πξέπεη λα είλαη εχρξεζηα θαη ζηελ 

θαηεπζπλφκελε κάζεζε αιιά θαη ζηελ απηνδηδαζθαιία. Κάηη ηέηνην απαηηεί απφ 

ηνπο ζρεδηαζηέο δηαιεηηνπξγηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πιηθψλ λα εμεηάζνπλ  κεηαμχ 

άιισλ δεηήκαηα, φπσο: 

 ε δνκή, ε αλάιπζε θαη ε παηδαγσγηθή ηνπ πιηθνχ 

 νη κέζνδνη αιιειεπίδξαζεο  θαη 

 έλα πιαίζην πάλσ ζην νπνίν ην πιηθφ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί 

(ιακβάλνληαο ππφςε ηε γιψζζα, ηνλ πνιηηηζκφ, ην φξγαλν θαη ηα 

δηεπηζηεκνληθά πιαίζηα). 
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 Γηαηί λα ππάξρεη δηαιεηηνπξγηθόηεηα ζηελ εθπαίδεπζε ηεο επηζηήκεο ησλ 

GIS; 

ηε πξνεγνχκελε παξάγξαθν νξίζζεθε ηη ζεκαίλεη δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζηελ 

εθπαίδεπζε ηεο επηζηήκεο ησλ ΓΠ. Μηα βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη φηη ηα 

πιηθά πνπ παξάγνληαη είλαη  δηακνηξάζηκα θαη εμαηνκηθεπκέλα ζε 

δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο κέζσ θάπνησλ πξνδηαγξαθψλ. Πξνηνχ 

αληηκεησπίζνπκε ηα δεηήκαηα ζηελ παξνρή κηαο ηέηνηαο δηαιεηηνπξγηθήο 

εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο είλαη ζεκαληηθφ λα θαζνξηζηεί εάλ κηα ηέηνηα 

πξνζέγγηζε παξέρεη ηθαλνπνηεηηθά νθέιε. 

Δίλαη αδηακθηζβήηεην γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηψλ ζηα ΓΠ, 

πξνεηνηκάδεη ή ζρεδηάδεη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ην νπνίν έρεη πςειφ θφζηνο, 

ηδηαίηεξα αλ ην πιηθφ απηφ είλαη δεκηνπξγεκέλν κε ρξήζε πνιπκέζσλ. 

Δπνκέλσο ε δεκηνπξγία ελφο δηαιεηηνπξγηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηα ΓΠ 

θαη ε απξφζθνπηε θαη ρσξίο πξνβιήκαηα δηάζεζή ηνπ, είηε ζε επίπεδν ελφο 

Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο είηε ζε επίπεδν ειιεληθήο επηθξάηεηαο ζα είρε σο 

απνηέιεζκα ηε δξαζηηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο δηελέξγεηαο εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζηα ΓΠ αιιά θαη ηελ απνθπγή επαλαιήςεσλ ηνπ ίδηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ κφλν ζχγρπζε πξνθαιεί ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 

Δπηπξφζζεηα ε απνπζία δηαιεηηνπξγηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηα ΓΠ 

πξνθαιεί ζεηξά πξνβιεκάησλ ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ζε επφκελε 

παξάγξαθν. 

 Σα πξνβιήκαηα ζηελ εθπαίδεπζε ζηα ΓΠ από ηελ έιιεηςε 

δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ζηα ινγηζκηθά ΓΠ 

Ζ έιιεηςε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζηα εκπνξηθά ινγηζκηθά ΓΠ ηηο ηειεπηαίεο δχν 

δεθαεηίεο επέθεξε έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ πξνβιεκάησλ ζηελ εθπαίδεπζε ζηα 

ΓΠ. Σα πξνβιήκαηα απηά ελ ζπληνκία είλαη ηα εμήο (Heywood et al, 1999): 

o Δλλνηνινγηθή Γηαθνξνπνίεζε ρσξηθώλ δηαδηθαζηώλ.  Παξφιν πνπ ηα 

Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ ζηεξίδνληαη ζε ζρεζηαθέο ή 

αληηθεηκελνζηξαθείο βάζεηο δεδνκέλσλ, εληνχηνηο δελ έρεη γίλεη κέρξη 

ζήκεξα εθηθηή ε επηθξάηεζε κηαο θνηλήο γιψζζαο, φπσο είλαη γηα 

παξάδεηγκα ε SQL, ε νπνία επηθνηλσλεί κε φια ηα πζηήκαηα Βάζεσλ 

Γεδνκέλσλ. Αληίζεηα ηα πεξηζζφηεξα ινγηζκηθά ΓΠ παξνπζηάδνπλ 

δηαθνξέο ζηα ρσξηθά κνληέια πνπ ππνζηεξίδνπλ, ζηελ νξνινγία ηνπο, 
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ζηηο εζσηεξηθέο κνξθέο απνζήθεπζεο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζηελ 

αλάπηπμε εθαξκνγψλ. Πξαθηηθά απηφ γηα ην δηδάζθνληα θαη ηνπο 

δηδαζθφκελνπο ζεκαίλεη φηη ε εθπαίδεπζε ζηα ΓΠ έρεη θηηζζεί πάλσ ζε 

έλα αζηαζέο θαη κεηαθηλνχκελν πιαίζην ηδεψλ  θαη γεσγξαθηθψλ φξσλ. 

o Δμεηδίθεπζε ινγηζκηθνύ. πλέπεηα ηεο παξαπάλσ ελλνηνινγηθήο 

δηαζπνξάο είλαη ην γεγνλφο φηη αξθεηνί δηδάζθνληεο πηνζέηεζαλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν εκπνξηθφ ινγηζκηθφ, θαζψο θαη ηελ νξνινγία θαη ηα 

κνληέια ζπγθεθξηκέλνπ θαηαζθεπαζηή, απινπνηψληαο έηζη ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη κεηαηξέπνληάο ηελ ζε εθκάζεζε ινγηζκηθνχ. 

Δάλ βέβαηα ην ινγηζκηθφ απηφ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλν, ηφηε ππάξρεη έλα 

πιενλέθηεκα γηα ηνπο δηδαζθφκελνπο, φηη κπνξεί λα θαιπηεξεχζνπλ ηελ 

εξγαζηαθή ηνπο θαηάζηαζε. Απφ ηελ πιεπξά φκσο ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο απηφ είλαη πνιχ επηθίλδπλν, δηφηη ε εθπαίδεπζε πεξηνξίδεηαη 

ζηα φξηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ. Ο δηδαζθφκελνο εμαξηάηαη απφ 

έλα ζπγθεθξηκέλν εκπνξηθφ ινγηζκηθφ θαη επνκέλσο ε εθπαίδεπζε δελ 

ηνπ δίλεη ηα απαξαίηεηα εθφδηα, ψζηε, φηαλ βξεζεί κπξνζηά ζε έλα 

δηαθνξεηηθφ ινγηζκηθφ ΓΠ λα κπνξεί λα εθαξκφζεη ηηο γλψζεηο ηνπ. Με 

ιίγα ιφγηα εθπαηδεχεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο ελφο ινγηζκηθνχ ρσξίο λα 

παίξλεη βαζηθέο ζεσξεηηθέο γλψζεηο γηα ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ησλ ΓΠ. 

o Πνιππινθόηεηα ρξήζεο ησλ ΓΠ. Λφγσ ησλ παξαπάλσ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ΓΠ, έρεη επηθξαηήζεη ε άπνςε 

φηη ηα ΓΠ απνηεινχλ εμεηδηθεπκέλε εθαξκνγή ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ θαη απεπζχλνληαη κφλν ζε ιίγνπο πξνπηπρηαθνχο ή 

κεηαπηπρηαθνχο ζπνπδαζηέο. Αληί ινηπφλ ηα ΓΠ λα ζεσξνχληαη έλα 

εξγαιείν ην νπνίν φινη νη ζπνπδαζηέο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηε 

δηαρείξηζε θαη αλάιπζε ρσξηθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ην ρσξηθφ 

ζρεδηαζκφ ζα πξέπεη λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ, ζεσξνχληαη εηδηθφ κάζεκα 

γηα εηδηθνχο ζπνπδαζηέο.  

 Πώο κπνξεί απηή ε δηαιεηηνπξγηθόηεηα λα παξαζρεζεί ζηελ εθπαίδεπζε ηεο 

επηζηήκεο  ησλ GIS; 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

βαζηζκέλν ζηηο αξρέο ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ην νπνίν ζα είλαη 

πξνζβάζηκν απφ φινπο ηνπο εθπαηδεπηέο απφ κηα δηθηπαθή πχιε. Όπσο 

πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην επφκελν εδάθην πεξί ησλ πξννπηηθψλ ηεο 
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δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε ζηα ΓΠ, ην πιηθφ απηφ ζα πξέπεη 

λα βαζίδεηαη ηφζν ζε δηαιεηηνπξγηθέο ρσξηθέο δηαδηθαζίεο φζν θαη ζε 

δηαιεηηνπξγηθά ρσξηθά δεδνκέλα. Σφζν νη ρσξηθέο δηαδηθαζίεο φζν θαη ηα 

ρσξηθά δεδνκέλα ζα απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο βάζεη ησλ 

νπνίσλ ζα δεκηνπξγεζνχλ πξαγκαηηθά ρσξηθά πξνβιήκαηα ζε δηάθνξα 

επηζηεκνληθά πεδία. 

Απφ ηα πξνεγνχκελα γίλεηαη θαλεξφ φηη ν ζρεδηαζκφο ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα πεξηέρεη κεζφδνπο θαη ηερληθέο νη νπνίεο λα δίλνπλ ιχζεηο 

ζηελ έιιεηςε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ απνζήθεπζεο 

ρσξηθψλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ζηηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο ρσξηθήο αλάιπζεο.  

Δπηπιένλ δίλεηαη ην πιαίζην γηα ηηο ιχζεηο ζηελ εθπαίδεπζε, νη νπνίεο ζα είλαη 

δηαιεηηνπξγηθέο θαη δελ ζα εμαξηψληαη απφ έλα θαη κφλν εκπνξηθφ ινγηζκηθφ. 

 

5.4 Τπάξρνληα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηα ΓΠ 

 

 Με φζα αλαθέξζεζαλ παξαπάλσ γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε ζηα 

ΓΠ γελλάηαη ην εξψηεκα αλ ππάξρνπλ ήδε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηα ΓΠ ηα 

νπνία έρνπλ ήδε ιάβεη ππφςε ηνπο ην πξφβιεκα απηφ. Παξαθάησ ζα εξεπλεζεί ε 

ζχγρξνλε δηεζλήο θαη ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ΓΠ κε 

αλαθνξά ζε ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ζηα ΓΠ 

ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. 

 

5.4.1 UNIGIS 

 

Δίλαη έλα δίθηπν Παλεπηζηεκίσλ πνπ αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηεο ζην ζρεδηαζκφ  θαη 

ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζηα ΓΠ. Σξία βξεηαληθά παλεπηζηήκηα  

Huddersfield, Manchester θαη Salford ήηαλ νη ηδξπηέο ηνπ UNIGIS καδί κε ην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Salzburg θαη ην ειεχζεξν Παλεπηζηήκην ηνπ Amsterdam. Απηή ηελ 

πεξίνδν δέθα ηξία παλεπηζηήκηα ζε έλδεθα ρψξεο απνηεινχλ ην δίθηπν UNIGIS. 

Πξνζθέξεη ηέζζεξα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα: 

 Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ (GIS) 

 Δπηζηήκε Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ (GIS Science) 
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 Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ θαη Γηνίθεζε (GIS and Management) 

 Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ θαη Πεξηβάιινλ (GIS and 

Environment) 

Ζ επίηεπμε ελφο Msc απαηηεί ζπλήζσο ηξία έηε κειέηεο.  

Απεπζχλεηαη θπξίσο ζε ζπνπδαζηέο πνπ κφιηο έρνπλ ηειεηψζεη ηηο πξνπηπρηαθέο ηνπο 

ζπνπδέο θαη ζέινπλ λα πξνρσξήζνπλ ζε κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ, ζε άηνκα 

δειαδή λεαξήο ειηθίαο. 

Σν δηδαθηηθφ αληηθείκελν ηεο ζεηξάο καζεκάησλ είλαη έλα αξζξσηφ πξφγξακκα 

κειέηεο πνπ κπνξεί λα νινθιεξσζεί ζε δχν έηε. Σν πξφγξακκα Msc ιακβάλεηαη ζην 

ηξίην έηνο.  

Δάλ νη ζπνπδαζηέο γηα θάπνην ιφγν ρξεηαζζεί λα δηαθφςνπλ πξνζσξηλά ηηο ζπνπδέο 

ηνπο, ηφηε δίλεηαη έλαο κέγηζηνο ρξφλνο 5 εηψλ γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπ. Ο 

ζπνπδαζηήο ζα πξέπεη λα αθηεξψζεη πεξίπνπ 1200 ψξεο κειέηεο, γηα λα νινθιεξψζεη 

ηε ζεηξά καζεκάησλ.  

Έλα πιενλέθηεκα ηεο εμ απνζηάζεσο κάζεζεο είλαη φηη ν ζπνπδαζηήο κπνξεί λα 

θαλνλίζεη κφλνο ηνπ ηνπο ρξφλνπο κειέηεο πνπ απαηηνχληαη. Μπνξεί λα κειεηά ηα 

ζαββαηνθχξηαθα ή νξηζκέλεο ψξεο ηηο θαζεκεξηλέο ή λα κειεηήζεη εληαηηθά κία 

εβδνκάδα θαη λα ραιαξψζεη ηηο ππφινηπεο. Σν ηξίην έηνο ζα πξέπεη λα αθηεξψζεη 

πεξίπνπ 600 ψξεο ζην ζχλνιν (έξεπλα, ζπιινγή ζηνηρείσλ, πιεξνθνξίεο, 

βηβιηνγξαθία,  γξάςηκν) γηα ηε δηαηξηβή ηνπ. 

Σα καζήκαηα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζε καζεηνθεληξηθή κάζεζε θαη ε ππνζηήξημε 

ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο γίλεηαη κέζα απφ ζεηξά ζηξαηεγηθψλ θαη πιηθψλ, φπσο 

ηζηνζειίδα, καζεζηαθά αληηθείκελα πνπ κπνξνχλ λα θαηέβνπλ (download),  

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ βαζηζκέλν ζε ππνινγηζηή, video θαη πνιπκέζα, forum, 

εξγαζηήξηα θαη πξφζβαζε ζε πεξηνδηθά. 

Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη κέζσ αζθήζεσλ πνπ παξαδίδνληαη κέζα ζε πξνθαζνξηζκέλνπο 

ρξφλνπο θαη επηζηξέθνληαη δηνξζσκέλεο κε ζρφιηα απφ ηνλ αληίζηνηρν θαζεγεηή. Ζ 

ππνζηήξημε κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηειεθψλνπ, Fax, Skype ή email. 

Απφ ηα παξαπάλσ είλαη θαλεξφ φηη ε έλλνηα ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πεξηιακβάλεηαη 

ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ UNIGIS, αθνχ: 

 ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ είλαη εχθνια δηακνηξάζηκν ζε φια ηα Παλεπηζηήκηα 

ησλ 11 ρσξψλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ 

 αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία ηεο καζεηνθεληξηθήο κάζεζεο 
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 αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ ζπνπδαζηψλ  

 ε ηερληθή ππνζηήξημε ησλ ζπνπδαζηψλ γίλεηαη κε εληαίν ηξφπν 

Χζηφζν δελ επηιχεη αξθεηά απφ ηα παξαπάλσ αλαθεξζέληα πξνβιήκαηα 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο φπσο:  

 ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν κφλν ζην ινγηζκηθφ 

ArcGIS 

 ηα ρσξηθά δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επίιπζε ησλ ρσξηθψλ 

πξνβιεκάησλ δελ είλαη ζε δηαιεηηνπξγηθή κνξθή, αιιά ζηε θπζηθή κνξθή 

ηνπ ArcGIS, δειαδή ζρεκαηηθά αξρεία θαη γεσβάζεηο. 

 δελ επηιχεηαη ην πξφβιεκα ηεο εληνπηφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα θάπνηα 

ρσξηθά δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ πεξηνρέο ηεο Αγγιίαο, πξάγκα πνπ 

δεκηνπξγεί πξφζζεην άγρνο ζηνπο ζπνπδαζηέο άιισλ ρσξψλ νη νπνίνη δελ 

αηζζάλνληαη άλεηα κε απηά ηα δεδνκέλα, αθνχ δελ κπνξνχλ λα 

πξνζαλαηνιηζζνχλ εχθνια. 

 

5.4.2 ESRI CAMPUS 

 

Σν εηθνληθφ παλεπηζηήκην ηεο  ESRI έρεη αλαπηπρζεί, γηα λα βνεζήζεη ζην λα 

μεπεξαζζεί  ην πξφβιεκα φηη πνιινί άλζξσπνη δελ θαηαιαβαίλνπλ ηηο έλλνηεο πίζσ 

απφ ην ινγηζκηθφ ArcGIS. Με ηελ παξνρή κηαο εηθνληθήο παλεπηζηεκηνχπνιεο, ε 

ESRI ειπίδεη λα ππεξληθήζεη κεξηθά απφ ηα εκπφδηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα 

παξαδνζηαθά εθπαηδεπηηθά καζήκαηα θαη πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θφζηνο θαη ηελ 

ηνπνζεζία. Ζ παλεπηζηεκηνχπνιε πξννξίδεηαη λα παξέρεη έλα θέληξν πφξσλ κάζεζεο 

γηα ηνπο ππάξρνληεο θαη πηζαλνχο πειάηεο, θαζψο επίζεο θαη γηα άιια ελδηαθεξφκελα 

άηνκα πνπ επηζπκνχλ λα εξεπλήζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα πξντφληα ινγηζκηθνχ ESRI. Γεδνκέλνπ φηη απηέο νη ζεηξέο 

καζεκάησλ είλαη είηε ειεχζεξεο είηε ρακεινχ θφζηνο, απηφ ην πςειήο πνηφηεηαο 

επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα GIS ρξεζηκνπνηείηαη, γηα λα ζπκπιεξψζεη ή αθφκα θαη λα 

αληηθαηαζηήζεη κεξηθά ζηνηρεία ηνπ εξγαζηεξηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζε κεξηθέο 

παξαδνζηαθέο ζεηξέο καζεκάησλ ΓΠ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ην πξφγξακκα UNIGIS 

απαηηεί απφ ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ λα έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο ελφηεηεο ηεο ESRI  

ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα ARCVIEW πνπ παξέρνληαη κέζσ ηεο εηθνληθήο 

παλεπηζηεκηνχπνιεο. Βέβαηα απφ ην 2005 ε ESRI δηέγλσζε ηελ αλάγθε ηνπ 
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επηβιέπνληα θαζεγεηή λα κεγηζηνπνηήζεη ηα απνηειέζκαηα κάζεζεο ησλ 

ζπνπδαζηψλ ηεο θαη άξρηζε λα δηαζέηεη αξθεηά ζεκηλάξηά ηεο ζε δχν κνξθέο, ηφζν κε 

επηβιέπνληα θαζεγεηή φζν θαη ρσξίο απηφλ. Όκσο ην ζεκηλάξην κε επηβιέπνληα 

θαζεγεηή έρεη δηπιάζην θφζηνο. 

Απφ ηα παξαπάλσ θαη κε δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη ε ESRI είλαη ν δεκηνπξγφο ηνπ 

ινγηζκηθνχ ArcGIS ζπλάγεηαη εχθνια φηη ε έλλνηα ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζηα 

παξαπάλσ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πθίζηαηαη κφλν ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

 ζηε δηάρπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ  

 ζηα ππάξρνληα πξνγξάκκαηα πνπ πξαγκαηεχνληαη ηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ 

 

5.4.3 Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ 

 

Σν Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ δηεμάγεη πεξηζηαζηαθά θαη φρη επί ζπλερνχο βάζεο ζηα 

πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πκπιεξσκαηηθήο εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο, έλα 

ζεκηλάξην κε εθπαηδεπηηθφ αληηθείκελν “Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ - 

GIS”. 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη 5 κήλεο, ελψ ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

θνίηεζεο είλαη 1750 επξψ. 

Ζ δηδαζθαιία ζηα πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ηνπ ΚΔΚ δηεμάγεηαη 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, πξνζθέξνληαο ζηνλ εθπαηδεπφκελν απηνλνκία, δειαδή 

δπλαηφηεηα κειέηεο αλεμαξηήησο πεξηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ, φπσο ε ππνρξέσζε ηεο 

θπζηθήο ηνπ παξνπζίαο ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ρξφλν. 

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαηίζεηαη ζηαδηαθά, αλά δηδαθηηθή 

ελφηεηα, κέζσ εηδηθά δηακνξθσκέλσλ ειεθηξνληθψλ ηάμεσλ. Καηά ηελ εμέιημε θάζε 

καζήκαηνο αλαξηψληαη ζε ζρεηηθφ link νη απαξαίηεηεο γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο αλαθνηλψζεηο, φπσο: 

 ην Υξνλνδηάγξακκα ππνβνιήο ησλ αζθήζεσλ ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο 

εκεξνκελίεο εηνηκαζίαο ησλ ελνηήησλ θαη ηηο πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ 

αληίζηνηρσλ tests 

 ν Οδεγφο Μειέηεο αλά Γηδαθηηθή Δλφηεηα πνπ ζηνρεχεη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο 

νξγάλσζεο ηεο κειέηεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ 
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 ε Σειηθή Δξγαζία ε νπνία δηαηίζεηαη θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο 

θαη αθνξά ζην ζχλνιν ηεο δηδαθηέαο χιεο. 

Ο εθπαηδεπφκελνο, αθνχ νινθιεξψζεη ηε κειέηε ηεο εθάζηνηε δηδαθηηθήο ελφηεηαο, 

θαιείηαη λα ππνβάιεη ειεθηξνληθά θαη βάζεη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ έρεη 

αλαθνηλσζεί απφ ηνλ εθπαηδεπηή ηνπ, ην αληίζηνηρν ηεζη. Σα ηεζη πεξηιακβάλνπλ 

εξσηήζεηο αληηζηνίρηζεο, νξζψλ απαληήζεσλ, πνιιαπιήο επηινγήο, αιεζνχο/ςεπδνχο 

δήισζεο ή θνξηψκαηνο (upload) φπνπ ν εθπαηδεπφκελνο ζα πξέπεη λα δηαηππψζεη θαη 

λα επηζπλάςεη ηελ απάληεζή ηνπ. 

Παξάιιεια, παξέρεηαη πιήξεο εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε δεδνκέλνπ φηη ν 

εθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα απεπζχλεηαη ειεθηξνληθά ζηνλ νξηζκέλν εθπαηδεπηή ηνπ, 

κέζσ ελζσκαησκέλνπ ζηελ πιαηθφξκα ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο, γηα 

ηελ άκεζε επίιπζε απνξηψλ ζρεηηδφκελσλ κε ηα καζήκαηα θαη ηηο αζθήζεηο 

αμηνιφγεζεο. 

Σέινο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε κέζσ ηεο 

νπνίαο πξνκεζεχεηαη ζε έληππε κνξθή ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ησλ καζεκάησλ. 

Σν πξφγξακκα απηφ δελ ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ΓΠ θαη 

είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ εθκάζεζε ηνπ εκπνξηθνχ ινγηζκηθνχ ArcGIS. 

Όπσο αθξηβψο πεξηγξάθεηαη ζην δηαθεκηζηηθφ ηνπ θπιιάδην: 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ν εθπαηδεπόκελνο ζα είλαη επίζεο ζε ζέζε: 

 λα ρξεζηκνπνηεί ηα επηκέξνπο πξνγξάκκαηα ηνπ ArcGIS γηα ηελ εηζαγσγή 

κεγάινπ όγθνπ πιεξνθνξηώλ ζε έλα ΓΣΠ (δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ) 

 λα ζπλδπάδεη ηα επηκέξνπο πξνγξάκκαηα ηνπ ArcGIS γηα ηε δηεθπεξαίσζε 

εμεηδηθεπκέλσλ εξγαζηώλ αλάθιεζεο, επεμεξγαζίαο, αλάιπζεο θαη παξνπζίαζεο 

δεδνκέλσλ. 

Δπίζεο δελ δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα ζπλεξγαηηθή κάζεζε, αθνχ νη ζπνπδαζηέο δελ 

κπνξνχλ λα ζέζνπλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ζε forum, δσληαλέο ζπλνκηιίεο θ.ιπ.  

Σέινο δελ ππάξρεη  ςπρνινγηθή ζηήξημε θαη ελζάξξπλζε ησλ ζπνπδαζηψλ, αθνχ 

ζηελ νπζία δελ ππάξρεη επηβιέπσλ θαζεγεηήο αιιά δηνξζσηέο αζθήζεσλ θαη 

κάιηζηα αλψλπκνη (Tutor 221).  
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5.4.4 Ιλζηηηνύην Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΙΣΑ) 

 

Πξφζθαηα ην Ηλζηηηνχην Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο δηεμήγαγε ζεκηλάξηα κε ηε κέζνδν 

ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο γηα ππαιιήινπο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

Οξηζκέλα απφ ηα ζεκηλάξηα απηά πεξηειάκβαλαλ θαη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ζρεηηθά κε 

ηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ. Σν ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο καζήκαηνο ήηαλ 

ην Moodle. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γξάθηεθε απφ ηδησηηθέο εηαηξείεο, ε δηαρείξηζε 

ηνπ LMS έγηλε απφ κηα άιιε ηδησηηθή εηαηξεία θαη ην έξγν ηεο εθπαίδεπζεο 

αλαηέζεθε ζε δηάθνξα ΚΔΚ. 

Σα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ήηαλ: 

 ν ζρεδηαζκφο ηνπ πιηθνχ έγηλε ρσξίο λα ιεθζεί ππφςε ε νκάδα-ζηφρνο  

Γηα παξάδεηγκα ππήξρε ελφηεηα δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδσλ θαη ραξηνγξαθηθψλ 

θφκβσλ κε πξνγξακκαηηζκφ ζε VBA, ηε ζηηγκή πνπ ε νκάδα-ζηφρνο ήηαλ 

ππάιιεινη ΟΣΑ, αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο (κεραληθνί, δηνηθεηηθνί ππάιιεινη, 

θαζαξίζηξηεο, νδεγνί απνξξηκκαηνθφξσλ θ.ιπ). 

 ε εθπαίδεπζε πεξηειάκβαλε 70 ψξεο θαη αληί λα γίλεη εμ απνζηάζεσο έγηλε 

δηα δψζεο κε ηε ρξήζε ηνπ πιηθνχ εμ απνζηάζεσο. ε θάζε πεξίπησζε 70 

ψξεο είλαη ειάρηζηεο ηε ζηηγκή πνπ ν ελήιηθαο ρξεηάδεηαη πεξίπνπ 2 κε 3 

κήλεο, γηα λα αξρίζεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, φπσο 

αλαθέξακε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. 

 ηηο εηζεγήζεηο δελ κπνξνχζε λα ηηο θαηεβάζεη ν εθπαηδεπφκελνο θαη λα ηηο 

εθηππψζεη κε απνηέιεζκα λα πέζνπλ ζε αρξεζηία, αθνχ δχζθνια έλαο 

ελήιηθαο κπνξεί λα κειεηήζεη κφλν ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ηνπ. 

 δελ ππήξρε ρξφλνο γηα ςπρνινγηθή ζηήξημε ηνπ ζπνπδαζηή νχηε ππήξραλ 

forum, chat θαη ινηπέο ππνζηεξηθηηθέο ελέξγεηεο. Ζ ηερληθή ππνζηήξημε ήηαλ 

κφλν γηα ην login ησλ ζπνπδαζηψλ. 

 ηα πνζνζηά ρακειψλ επηδφζεσλ ήηαλ 80%-90% (εγθαηάιεηςε δελ ππήξρε 

ιφγσ επηδφηεζεο ησλ ζπνπδαζηψλ). 
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5.4.5 GIS RPO 

 

Σέινο κε αθνξκή ην πξφγξακκα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ κεραληθψλ ηνπ ΣΔΔ, ππήξμε 

κηα πηζηνπνίεζε απφ ηελ ECDL ζην ινγηζκηθφ ArcGIS. Έηζη ζηγά ζηγά, 

δεκηνπξγήζεθαλ ζεκηλάξηα απφ δηάθνξα ΚΔΚ, ηα νπνία κε ηε κέζνδν ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, παξέρνπλ εθπαίδεπζε 70 σξψλ ζην ινγηζκηθφ ArcGIS, 

αθνινπζψληαο θπζηθά ην πξφγξακκα πηζηνπνίεζεο ηνπ GIS PRO. 

ηελ νπζία πξφθεηηαη πεξί πξνγξακκάησλ εθκάζεζεο ινγηζκηθνχ θαη απφθηεζεο 

δεμηνηήησλ. Βέβαηα πξνθαινχλ ζχγρπζε ζηνπο ππνςήθηνπο εθπαηδεπφκελνπο, αθνχ 

απηνί έρνπλ ηελ αίζζεζε φηη εθηφο απφ ην ArcGIS ζα απνθηήζνπλ θαη επξχηεξεο 

γλψζεηο ζηα ΓΠ πξάγκα ην νπνίν δελ ζπκβαίλεη. Σέινο ε πξνζπάζεηα απηή είλαη 

εληειψο θεξδνζθνπηθή, αθνχ κεηά απφ παξέιεπζε ηξηκήλνπ ν θσδηθφο ηνπ 

ζπνπδαζηή  παχεη λα ηζρχεη.  

Δπηπξφζζεηα ν ζρεδηαζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, εθηφο απφ ηελ έιιεηςε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, αγλνεί παληειψο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

ελήιηθεο ζηε κάζεζε. 

 

5.5  ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ  - ΠΡΟΣΑΔΙ 

 

ην θεθάιαην απηφ εμεηάζζεθαλ φιεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ην 

ζρεδηαζκφ ελφο εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηα ΓΠ. Γφζεθε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο βαζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα δηδαρζνχλ, δειαδή ηε ρξήζε 

δηαιεηηνπξγηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κε κνξθή πνιπκέζσλ θαη κε πξαγκαηηθά 

παξαδείγκαηα απφ δηάθνξα επηζηεκνληθά πεδία (PBL) θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ελλνηνινγηθψλ δηαθνξψλ ησλ ρσξηθψλ δηαδηθαζηψλ απφ ηξία δεκνθηιή ινγηζκηθά. 

Δπηπξφζζεηα έγηλε αλαθνξά ζηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη 

δφζεθαλ ιχζεηο γηα ηε ρξήζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ κε ζηφρν ηελ επίιπζε ρσξηθψλ 

πξνβιεκάησλ. 

Σέινο έγηλε  αλαθνξά ζε δηάθνξα εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηα 

ΓΠ πνπ γίλνληαη ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ θαη κηα αμηνιφγεζή ηνπο 

ζρεηηθά κε ην αλ ηεξνχλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ. 
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Δίλαη γεγνλφο φηη δηεζλψο ζηελ εθπαίδεπζε ζηα ΓΠ κε ηε κέζνδν ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ππάξρνπλ αξθεηά πξνγξάκκαηα ηφζν ζε κεηαπηπρηαθφ 

επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν ζεκηλαξίσλ. ε γεληθέο γξακκέο ηα πεξηζζφηεξα απφ 

απηά αθνινπζνχλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο θαλφλεο πνπ αλαπηχμακε ζην παξφλ θεθάιαην. 

Σν πξφβιεκα φκσο ησλ πςειψλ πνζνζηψλ πξφσξεο εγθαηάιεηςεο θαη ρακειψλ 

επηδφζεσλ ησλ ζπνπδαζηψλ παξακέλεη. Όπσο αλαθέξζεθε εθηελψο ζηα πξνεγνχκελα 

θεθάιαηα, παξφιν πνπ ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά πηνζεηνχλ έλα καζεηνθεληξηθφ 

πεξηβάιινλ κάζεζεο θαη καζεζηαθέο κεζφδνπο PBL, εληνχηνηο ν ζεζκφο ηνπ 

εθπαηδεπηή-ζπκβνχινπ είηε απνπζηάδεη εληειψο είηε ππάξρεη αιιά είλαη αξθεηά 

ππνβαζκηζκέλνο. Δπίζεο φια αλεμαηξέησο ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πηνζεηνχλ 

έλα ινγηζκηθφ ΓΠ ην νπνίν ελζσκαηψλνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο δηαδηθαζία, 

ζπαηαιψληαο αξθεηφ ρξφλν ζηελ εθκάζεζή ηνπ ζε βάξνο ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη 

γηα ηελ εθκάζεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ θαη ηεο απφθηεζεο ρσξηθήο ζθέςεο. 

 

5.5.1 Πξνηάζεηο 

 

Ζ εμέηαζε απηή δείρλεη θαζαξά φηη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ην νπνίν πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ην ζρεδηαζκφ ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηα ΓΠ, 

νθείιεη λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

 ρξήζε ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ζε κνξθή GML, ζρεκαηηθψλ αξρείσλ θαη 

Υαξηνγξαθηθψλ Τπεξεζηψλ θαηά OGC. Παξφιν πνπ μεθεχγεη ησλ ζηφρσλ 

ηεο δηαηξηβήο απηήο ζεσξείηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί φηη ηα δεδνκέλα απηά 

θαιφ είλαη λα δεκηνπξγνχληαη κε ηε ζπλεξγαζία ησλ δηαθφξσλ νξγαληζκψλ νη 

νπνίνη ηα ρξεζηκνπνηνχλ ζε θαζεκεξηλή ρξήζε, φπσο ην ΗΓΜΔ, ε 

Κηεκαηνιφγην ΑΔ, ε ΓΤ θ.ιπ. Καη απηφ γηαηί κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα 

επηηεπρζνχλ νη παξαθάησ ζηφρνη: 

o ηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ απφ νπνηνδήπνηε ινγηζκηθφ ΓΠ 

ρσξίο ελδηάκεζεο κεηαηξνπέο 

o ιφγσ ηνπ φηη έρνπλ ηε ζθξαγίδα ηνπ επίζεκνπ θνξέα πνπ ηα 

ρξεζηκνπνηεί, απμάλνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, αθνχ ηα 

δεδνκέλα απηά είηε ηα ρξεζηκνπνηνχλ θαζεκεξηλά είηε πξφθεηηαη λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ 

o  εμαζθαιίδεηαη επίζεο ε ηνπηθή πθή ησλ δεδνκέλσλ ησλ αζθήζεσλ, 

αθνχ νη εθπαηδεπφκελνη αηζζάλνληαη αλεηφηεξα κε ηα δεδνκέλα ηεο  



Κεθάιαην 5                                                          Βαζηθέο αξρέο εθπαίδεπζεο  ζηα ΓΠ 

 

  205 

 

ειιεληθήο επηθξάηεηαο, παξά κε δεδνκέλα απφ ην εμσηεξηθφ ζηα νπνία 

δελ πξνζαλαηνιίδνληαη εχθνια 

 επίιπζε πξαγκαηηθψλ ρσξηθψλ πξνβιεκάησλ κε ηε ρξήζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ 

ελφο ινγηζκηθψλ ΓΠ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα επηηεπρζνχλ νη παξαθάησ 

ζηφρνη:  

o  ν εθπαηδεπφκελνο αθελφο κπνξεί λα επηιέμεη ην ινγηζκηθφ κε ην νπνίν 

ζα επηιχζεη ηα πξαγκαηηθά ρσξηθά πξνβιήκαηα θαη αθεηέξνπ κπνξεί 

λα δνθηκάζεη λα επηιχζεη ην ίδην πξφβιεκα θαη κε άιιν ινγηζκηθφ, 

θαιιηεξγψληαο έηζη ηε ρσξηθή ηνπ ζθέςε 

o ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα αθηεξψζεη πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηελ 

εκβάζπλζε ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ ΓΠ παξά λα αλαιψλεηαη κε ηελ 

εθκάζεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ 

o ιφγσ ηνπ φηη ηα ρσξηθά πξνβιήκαηα είλαη ζε δηάθνξεο κνξθέο, φπσο 

PDF, video ζε SWF, SCORM, κπνξεί λα επηιέμεη ηνλ ηξφπν 

αιιειεπίδξαζεο κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, αθνχ θάζε εθπαηδεπφκελνο 

καζαίλεη δηαθνξεηηθά. Δπηπξφζζεηα ην πιηθφ απηφ είλαη 

δηαιεηηνπξγηθφ ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα θαη κπνξεί λα 

κεηαθεξζεί εχθνια απφ έλα ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ (π.ρ. Moodle) ζε έλα άιιν (π.ρ.WEBCT). 

 δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ εθκάζεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ησλ 

ΓΠ, νη νπνίεο κέρξη ζήκεξα παξακέλνπλ αλαιινίσηεο, παξφιν πνπ ηα 

δηάθνξα ινγηζκηθά αιιάδνπλ θάζε ρξφλν. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα επηηεπρζνχλ 

νη παξαθάησ ζηφρνη: 

o εθκάζεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ κε ρξήζε πνιπκέζσλ θαη παξαδείγκαηα 

ηα νπνία δελ ζα εμαξηψληαη απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ. 

o ε ρξήζε απηνχ ηνπ πιηθνχ λα κπνξεί λα γίλεη αλεμάξηεηα απφ ηελ 

εηδηθφηεηα ησλ ρξεζηψλ πνπ ζα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ (π.ρ 

αξραηνιφγνπο, γεσιφγνπο, πεξηβαιινληνιφγνπο θ.ιπ). 

o ην πιηθφ απηφ λα είλαη δηαιεηηνπξγηθφ θαη λα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε νπνηαδήπνηε ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο καζήκαηνο 

(LMS).  
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o λα βνεζά ηηο εηδηθέο νκάδεο εθπαηδεπνκέλσλ γηα εληζρπηηθή 

δηδαζθαιία κε ηε κέζνδν ηεο απηνδηδαζθαιίαο 

o ην πιηθφ απηφ λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ελίζρπζε ηεο δηα 

δψζεο δηδαζθαιίαο. Με ιίγα ιφγηα λα είλαη πνιπκνξθηθφ, γηα λα 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηάθνξεο κνξθέο θαη γηα δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο δηδαζθαιίαο, φπσο δηα δψζεο, αζχγρξνλα ή ζχγρξνλα κέζσ 

ηειεδηάζθεςεο. 

Απφ ηα παξαπάλσ εγείξεηαη έλα εχινγν εξψηεκα ζρεηηθά κε ηε κειινληηθή πνξεία 

θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε ζηα ΓΠ. Ο 

Κνπηζφπνπινο ζε κηα πξνζπάζεηα ηνπ λα πξνβιέςεη ην κέιινλ ησλ ΓΠ αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά ηα εμήο: “Η ζύληνκε ηζηνξία ησλ ΓΣΠ έρεη δείμεη όηη ζε δηάζηεκα 

νιίγσλ ζρεηηθά ρξόλσλ κεξηθέο απιέο ηδέεο θαη θάπνηα όρη θαη ηόζν απνδνηηθά 

ινγηζκηθά, έρνπλ εμειηρζεί ζε κηα νιόθιεξε επηζηήκε, απηή ησλ Γεσγξαθηθώλ 

Σπζηεκάησλ (Geographic Information Science). Δπνκέλσο θαη κε δεδνκέλν ην 

ζύλδξνκν ηνπ ιαγνύ θαη ηεο ρειώλαο, θάπνηνο πξέπεη λα δηεξσηεζεί αλ αμίδεη ηνλ θόπν 

λα αζρνιεζεί κε ην κέιινλ, όηαλ δπζθνιεύεηαη λα αληηκεησπίζεη ηηο εμειίμεηο ηνπ 

ζήκεξα” (Κνπηζφπνπινο, 2002:355). 

Με αθνξκή ινηπφλ ηνλ νξακαηηζκφ γηα ην κέιινλ ηεο εθπαίδεπζεο ζηα ΓΠ, 

ζεσξείηαη ζθφπηκν λα γίλεη κηα πνιχ ζπλνπηηθή απνηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

πξννπηηθψλ ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε ζηα ΓΠ ζηελ Διιάδα θαη 

δηεζλψο.  Έηζη νη παξαθάησ γξακκέο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ κπνξνχλ λα εηδσζνχλ σο 

έλα πξνζσπηθφ ζηνίρεκα γηα ηε δπλαηφηεηα πξφβιεςεο ηνπ κέιινληνο ζηελ 

εθπαίδεπζε ζηα ΓΠ. 

5.5.2 Πξννπηηθέο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε ζηα ΓΠ 

Κάπνπ ζην πξνζερέο κέιινλ ε Γεσγξαθηθή Πιεξνθνξία ζα είλαη παληνχ. Ζ 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ πνπ έρεη ζεζπηζζεί 

απφ ηνπο δηάθνξνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο έρεη θέξεη επαλάζηαζε ζηνλ ηξφπν πνπ νη 

θαηαζθεπαζηέο ινγηζκηθνχ, νη πάξνρνη δεδνκέλσλ θαη νη δεκηνπξγνί εθαξκνγψλ, 

πξνζθέξνπλ ιχζεηο ζε ρσξηθά πξνβιήκαηα. Σα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα 

Πιεξνθνξηψλ έρνπλ ελζσκαησζεί ζηα δηάθνξα πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα θαη 

ζπζηήκαηα ιήςεο απνθάζεσλ. Οη εθαξκνγέο ηνπο μεθηλνχλ απφ δηαρείξηζε αθηλήησλ 

κέρξη ζηξαηησηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη πξνζσπηθήο πινήγεζεο. Όια απηά βαζίδνληαη 
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ζε κηα θνηλή δνκή ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ε νπνία παξέρεη δεδνκέλα αλεμάξηεηα απφ 

θάπνηα θιίκαθα θαη ηα νπνία ελεκεξψλνληαη ζπλερψο. Σα ΓΠ είλαη δηαζέζηκα 

παληνχ, νπνηεδήπνηε θαη νπνπδήπνηε ρξεηαζζεί, έρνπλ δε γίλεη ηφζν δηαιεηηνπξγηθά 

ψζηε δελ ππάξρνπλ πιένλ σο ρσξηζηά πξντφληα. 

 Ζ εθπαίδεπζε ζηα ΓΠ έρεη επίζεο αιιάμεη δξακαηηθά. Σα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα “Έλα κάζεκα γηα φια” γηα ηα ΓΠ είλαη πηα παξειζφλ. ηε ζέζε ηνπο 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνηθίιεο κνξθήο. Καζέλα απφ απηά 

ζηνρεχεη ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ καζεηψλ. Πξνθαλψο 

έρνπλ παξακείλεη θάπνηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ακηγψο  γηα ΓΠ θπξίσο γηα 

πξνγξακκαηηζηέο θαη δεκηνπξγνχο εθαξκνγψλ ΓΠ. Γηα ηνπο ππφινηπνπο 

ζπνπδαζηέο ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα εζηηάδνπλ ζην πψο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ηα ΓΠ ζε θάπνηα επηζηήκε θαη φρη πάλσ ζηηο ηερλνινγίεο πνπ παξαδίδνπλ απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο. Γειαδή κε ιίγα ιφγηα νη ζπνπδαζηέο πιένλ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ΓΠ 

αιιά δελ ζπνπδάδνπλ ΓΠ. Ζ παληαρφζελ παξνπζία ησλ ςεθηαθψλ ρσξηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη ε εχθνιε ρξήζε εξγαιείσλ γεσεπεμεξγαζίαο έρνπλ επηηξέςεη ηελ 

επξεία δηάδνζε ηεο γεσγξαθηθήο αλάιπζεο πέξαλ ησλ νξίσλ ηεο κέζα ζηηο ρσξηθέο 

επηζηήκεο. ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη ε κειινληηθή πξννπηηθή ζηελ εθπαίδεπζε 

ζηα ΓΠ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 5.13 Γηαιεηηνπξγηθόηεηα ζηελ εθπαίδεπζε ζηα ΓΣΠ  
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Έλαο θαζεγεηήο Γεσινγίαο ηνπ Δζληθνχ Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ 

πξνεηνηκάδεη ηα κάζεκά ηνπ κε ηίηιν “Γεσινγία ζην πεδίν”, ην νπνίν πξφθεηηαη λα 

δηδάμεη δηα δψζεο ζε 100 ζπνπδαζηέο. Δπίζεο απφ θνηλνχ κε έλαλ θαζεγεηή ηεο 

Πιεξνθνξηθήο πξφθεηηαη λα δηδάμεη ην ίδην κάζεκα ζε 50 ζπνπδαζηέο ζε δηάθνξα 

κέξε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κχπξνπ κε ηε κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. 

Σελ ίδηα ζηηγκή κηα θαζεγήηξηα Αξραηνινγίαο ηνπ ΑΠΘ, πξνεηνηκάδεη θαη απηή ην 

κάζεκά ηεο κε ηίηιν “Αξραηνινγία ζην πεδίν”, ην νπνίν πξφθεηηαη λα δηδάμεη δηα 

δψζεο ζε 60 ζπνπδαζηέο ηεο. 

Ο θαζεγεηήο Γεσινγίαο εθηφο απφ ηηο δηθέο ηνπ ζεκεηψζεηο ζρεηηθά κε ζέκαηα ηεο 

Γεσινγίαο θαη ησλ ηδηνηήησλ ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ, επηζπκεί λα εκπινπηίζεη 

ην κάζεκά ηνπ κε ηε δηαδηθαζία ηεο ραξηνγξάθεζεο ησλ δηαθφξσλ γεσινγηθψλ 

νληνηήησλ θαη ηεο ςεθηαθήο ζπιινγήο ηνπο ζε κηα Γεσινγηθή Φεθηαθή Βάζε. 

Παξφκνηα θαη ε θαζεγήηξηα ηεο Αξραηνινγίαο, επηζπκεί λα ζπκπεξηιάβεη ηελ 

ζπιινγή αξραηνινγηθψλ νληνηήησλ ζε κηα Αξραηνινγηθή Φεθηαθή Βάζε. 

Ο θαζεγεηήο ηεο Γεσινγίαο κπαίλεη κε ηνλ ππνινγηζηή ηνπ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη 

ηνπ θσδηθνχ ηνπ ζηε δηθηπαθή πχιε www.gis.edu.gr. 

Καηεβάδεη ζε κνξθή PDF, ηελ εηζήγεζε “Δηζαγσγή Υσξηθψλ Γεδνκέλσλ” θαη δχν 

ρσξηθά πξνβιήκαηα. Σα ρσξηθά απηά πξνβιήκαηα αλαθέξνληαη ζηελ εηζαγσγή 

ρσξηθψλ δεδνκέλσλ κέζσ GPS θαη ηελ ςεθηνπνίεζε απφ νζφλε ελφο γεσινγηθνχ 

ράξηε. Σα δεδνκέλα πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ 

κέζσ ηνπ εξγαζηεξηαθνχ ινγηζκηθνχ πνπ δηαζέηεη ε ζρνιή ηνπ είλαη δεκηνπξγεκέλα 

ζε ηε ζπλεξγαζία θαη κε ηελ επηκέιεηα ηνπ ΗΓΜΔ θαη απνζεθεπκέλα ζε δηάθνξεο 

κνξθέο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην OGC, γηα παξάδεηγκα ζε κνξθή GML. 

Σελ ίδηα ψξα ε θαζεγήηξηα Αξραηνινγίαο θαηεβάδεη ηελ ίδηα εηζήγεζε γηα ηελ 

“Δηζαγσγή Υσξηθψλ Γεδνκέλσλ” θαη έλα ρσξηθφ πξφβιεκα, απηφ ηεο ςεθηνπνίεζεο 

κηαο αξραηνινγηθήο αλαζθαθήο. Σα ρσξηθά δεδνκέλα είλαη δεκηνπξγεκέλα ζε 

ζπλεξγαζία θαη κε ηελ επηκέιεηα ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πνιηηηζκνχ θαη απνζεθεπκέλα βέβαηα θαη απηά ζε κνξθή GML. 

Ο θαζεγεηήο Γεσινγίαο, επεηδή ζα πξέπεη λα αλεβάζεη ην πιηθφ απηφ ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνλ θαζεγεηή Πιεξνθνξηθήο ζε κηα εθπαηδεπηηθή πιαηθφξκα εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο, θαηεβάδεη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηεο εηζήγεζεο θαη ησλ ρσξηθψλ 

πξνβιεκάησλ θαη ζε κνξθή scorm, καδί κε θάπνηεο παξνπζηάζεηο ζε κνξθή PPT. 

http://www.gis.edu.gr/
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Ζ θαζεγήηξηα Αξραηνινγίαο απφ ηελ άιιε κεξηά, επεηδή νη ζπνπδαζηέο ηεο έρνπλ έλα 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη δπζθνιεχνληαη θάπσο κε ηελ Δπηζηήκε ησλ ΓΠ, θαηεβάδεη 

έλα βνεζεηηθφ πιηθφ ζε κνξθή CBT ή ζε κνξθή video. 

Σέινο θαη νη δχν θαζεγεηέο, αθνχ θάλνπλ κηα ηειηθή αλαζθφπεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπ καζήκαηνο πνπ ζα παξαδψζνπλ ηελ επφκελε κέξα θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

πνπ ρξεηάδνληαη απφ ηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πχιε γηα ηα ΓΠ, θάλνπλ θιηθ ζην 

πιήθηξν απνδνρήο ησλ φξσλ ρξήζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ ηνπο είλαη έηνηκν γηα ρξήζε ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο. 

 Σν εξγαζηεξηαθφ ινγηζκηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηα ηξία εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα, κπνξεί λα είλαη είηε εκπνξηθφ ινγηζκηθφ ή ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα 

θαη απφ απηά πνπ δηαζέηεη ε ζρνιή ηνπο. Οη ζπνπδαζηέο θαινχληαη λα αλαηξέμνπλ 

ζην αληίζηνηρν ινγηζκηθφ πνπ επηζπκνχλ θαη αθνχ κειεηήζνπλ ηε ζεσξία λα ιχζνπλ 

ηα ρσξηθά πξνβιήκαηα. Σα απνηειέζκαηα ζα απνζηαινχλ πίζσ ζηνλ θαζεγεηή ηνπο, 

ζηελ ίδηα κνξθή πνπ ηα παξέιαβαλ, δειαδή ζε κνξθή GML. 

Σν παξαπάλσ ζελάξην πηζαλψο λα βγεη ή λα κε βγεη αιεζηλφ. Δίλαη ζαθέο φκσο φηη 

ζε ιίγα ρξφληα ε εθπαίδεπζε ζηα ΓΠ δελ ζα είλαη ή ίδηα, φπσο ήηαλ ηα ηειεπηαία 

είθνζη ρξφληα. Παξνπζηάδεηαη ινηπφλ κηα ηεξάζηηα πξφθιεζε γηα ηνπο εθπαηδεπηέο 

ησλ ΓΠ. Δπνκέλσο είλαη αλάγθε λα αλαζεσξεζεί ην ηη δηδάζθεηαη, πψο δηδάζθεηαη 

θαη ζε πνηνπο ζα πξέπεη λα δηδάζθεηαη. 
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Σηο μέπορ αςηό πεπιγπάθονηαι ηα ζηάδια 

ζσεδιαζμού ενόρ εξ αποζηάζευρ 

εκπαιδεςηικού ππογπάμμαηορ ζηα ΓΣΠ και 

πποηείνεηαι ηο μονηέλο μάθηζηρ πος ππέπει να 

ακολοςθεί ηο παπαπάνυ ππόγπαμμα με ζηόσο 

αθενόρ μεν ηην επιηςσή ανηιμεηώπιζη ηυν 

ππόυπυν εγκαηαλείτευν και ηυν σαμηλών 

επιδόζευν ηυν εκπαιδεςομένυν και αθεηέπος 

ηην καηάκηηζη εκ μέποςρ ηοςρ ηηρ συπικήρ 

ζκέτηρ. 

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τν θεθάιαην απηό αθνξά ζην ζρεδηαζκό ελόο εθπαηδεπηηθνύ πεξηβάιινληνο γηα ηα 

ΓΣΠ ζην δηαδίθηπν πνπ ζεσξείηαη αλαγθαίν θαη ην νπνίν πξνηείλεηαη λα 

αθνινπζείηαη. Πξνθαλώο ν ζρεδηαζκόο απηόο αθνινπζεί ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη επηπιένλ ιακβάλεη 

ππόςε ηνπ ηόζν ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ Γεσγξαθηθώλ Σπζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ, 

όζν θαη ηελ έιιεηςε δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ ινγηζκηθώλ βάζεη ησλ νπνίσλ 

πινπνηνύληαη νη αηνκηθέο θαη νκαδηθέο εξγαζίεο ησλ ζπνπδαζηώλ.  Από όζα 

αλεπηύρζεζαλ θαη πξνηάζεθαλ ζηα πξνεγνύκελα θεθάιαηα, ε δεκηνπξγία ελόο 

εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο γηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ελειίθσλ γηα ΓΣΠ ζα 

πξέπεη λα επηθεληξώλεηαη ζηνπο παξαθάησ άμνλεο, όπσο  θαίλεηαη θαη ζηελ εηθόλα 

6.1: 

 

Κεφάλαιο 6                                  
Σχεδιαςμόσ 
Εκπαιδευτικού 
προγράμματοσ ςτα 
ΓΣΠ 
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Δηθόλα 6.1 Βήκαηα δεκηνπξγίαο Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ζηα ΓΣΠ 

 Δπηινγή ησλ αξρώλ εθπαίδεπζεο ζηα ΓΣΠ 

 Καζνξηζκόο αλαγθώλ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

 Σρεδηαζκόο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

 Υινπνίεζε εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

 Τειηθή Αμηνιόγεζε  

  

Από ηελ εηθόλα 6.1 θαίλεηαη θαζαξά ε ζρέζε ηεο αλάδξαζεο πνπ δηέπεη ηα βήκαηα 

ζρεδηαζκνύ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζηα ΓΣΠ. Γειαδή 

αξρηθά πξέπεη λα επηιεγνύλ νη αξρέο εθπαίδεπζεο, ώζηε ελ ζπλερεία λα θαζνξηζζνύλ 

νη αλάγθεο, νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ ζην ζρεδηαζκό, ν νπνίνο νδεγεί ζηελ πινπνίεζε 

ηνπ, έηζη ώζηε λα γίλεη ε ηειηθή αμηνιόγεζε. Αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ηειηθήο αμηνιόγεζεο, ε αλάδξαζε νδεγεί είηε ζηελ αξρή ηνπ ζπζηήκαηνο, είηε ζην 

βήκα ηνπ ζρεδηαζκνύ. 

 

6.1  ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΡΥΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 

Σην βήκα απηό πξέπεη λα επηιεγνύλ θαηαξράο όιεο νη βαζηθέο αξρέο πνπ αθνξνύλ 

αθελόο κελ ηελ Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε θαη αθεηέξνπ ηα Γεσγξαθηθά 

Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ, έηζη ώζηε ζην επόκελν ζηάδην λα θαζνξηζζνύλ νη αλάγθεο 

θαη λα ηεθκεξησζνύλ νη παξάκεηξνη ζρεηηθά κε ην εθπαηδεπηηθό ίδξπκα, ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο θαη ην εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν, πνπ ζα νδεγήζνπλ κε ηε ζεηξά 

ηνπο ζηνλ ζρεδηαζκό ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Απηέο νη βαζηθέο αξρέο 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ακέζσο παξαθάησ. 
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6.1.1 Βαζηθέο αξρέο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

 

Σην θεθάιαην 2 αλεπηύρζεζαλ δηεμνδηθά νη βαζηθέο αξρέο ηεο Δμ απνζηάζεσο 

Δθπαίδεπζεο. Από απηέο ηηο βαζηθέο αξρέο πξέπεη λα επηιεγνύλ εθείλεο, νη νπνίεο ζα 

ιεθζνύλ ππόςε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεκηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

ζηα ΓΣΠ θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ ηηο ζπλζήθεο γηα έλα επηηπρεκέλν εθπαηδεπηηθό 

πεξηβάιινλ ζην δηαδίθηπν. Όπσο αλαθέξνπλ νη Colis θαη Moonen(2001), ν 

ζρεδηαζκόο ελόο εθπαηδεπηηθνύ πεξηβάιινληνο ζην δηαδίθηπν πξέπεη λα ζηεξίδεηαη 

ζηηο παηδαγσγηθέο αξρέο, ζηελ θαηαλόεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνλ θαζνξηζκό ησλ 

καζεζηαθώλ ζηόρσλ θαη βέβαηα αλαπόθεπθηα ζηελ αλαγλώξηζε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ 

νπνίν νη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο  δηαδηθηύνπ κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε 

ησλ ζηόρσλ απηώλ. Ο Αλαζηαζηάδεο (2002) επηζεκαίλεη όηη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό 

ζα πξέπεη λα ζρεδηαζζεί ζε έλα πιαίζην ην νπνίν ζα δηέπεηαη από ηηο βαζηθέο αξρέο 

ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη πάλσ ζην νπνίν ζα πξέπεη λα επηιεγεί ν 

ζπλδπαζκόο ησλ ηερλνινγηθώλ κέζσλ πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ επίηεπμε ησλ 

καζεζηαθώλ ζηόρσλ. Σηνλ ζρεδηαζκό ηνπ καζήκαηνο δηδαζθαιίαο ησλ ΓΣΠ ζα 

πξέπεη λα  πηνζεηεζνύλ νη βαζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ έλα πεξηβάιινλ 

κάζεζεο κε βάζε  ηελ πξνηεηλόκελε κεζνδνινγία ηεο Ακεξηθάληθεο Έλσζεο γηα ηελ 

Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε (ADEC, 2010). Δλ θαηαθιείδη νη αξρέο απηέο είλαη: 

 Τν πεξηβάιινλ κάζεζεο ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεη ηε ρξήζε ηερλνινγηθώλ 

κέζσλ ζηε βάζε ηεο επίηεπμεο ησλ καζεζηαθώλ ζηόρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί, 

θαιύπηνληαο ηα δηαθνξεηηθά ζηπι κάζεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Ζ 

επηινγή ησλ ηερλνινγηθώλ κέζσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ εμαξηάηαη από 

ηε θύζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αιιά θαη ηε γεληθόηεξε  εθπαηδεπηηθή 

θηινζνθία ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ. 

 Τν πεξηβάιινλ πξέπεη λα ελζαξξύλεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ 

αλζξώπηλσλ πόξσλ ηνπ, δεκηνπξγώληαο ζπλζήθεο θαη ππνζηεξίδνληαο ηελ 

αλάπηπμε θνηλνηήησλ θνηλώλ ελδηαθεξόλησλ, κε ζηόρν ηελ πινπνίεζε ηεο 

ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. 

 Τν πεξηβάιινλ κάζεζεο από απόζηαζε ζα πξέπεη λα δηέπεηαη από 

μεθάζαξνπο καζεζηαθνύο ζηόρνπο θαη λα εζηηάδεη ζε ζαθώο 

πξνθαζνξηζκέλα πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα, ιακβάλνληαο ππόςε ηα 
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ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηα 

πιαίζηα κίαο αλνηθηήο , επέιηθηεο, καζεηνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο. 

 Ο εθπαηδεπόκελνο ζα πξέπεη λα ελζαξξύλεηαη έηζη ώζηε λα ιακβάλεη 

ελεξγά κέξνο ζε όιε ηε καζεζηαθή πνξεία, ζπλδπάδνληαο ηελ κάζεζε 

κέζσ ηεο πξάμεο (learning by doing), ηε κάζεζε κε αλάδξαζε (learning 

by reflection), ηε κάζεζε κέζα από ηε κειέηε πεξηπηώζεσλ (case-based 

learning), ηε κάζεζε κέζα από ηελ εμεξεύλεζε (learning by exploring). Ζ 

ζύλδεζε ησλ καζεζηαθώλ ζηόρσλ κε καζεζηαθέο εκπεηξίεο από ηελ 

πξαγκαηηθή δσή απνηειεί ζεκαληηθή πξνηεξαηόηεηα. 

Από όζα αλαθέξζεζαλ παξαπάλσ γηα ηνλ ζρεδηαζκό ελόο επηηπρεκέλνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζηα ΓΣΠ, πξέπεη λα γίλεη κία θαηαγξαθή ησλ 

βαζηθώλ αξρώλ νη νπνίεο ζα  ιεθζνύλ ζην πξνηεηλόκελν κνληέιν κάζεζεο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Σπγθεθξηκέλα 

όπσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην επόκελν θεθάιαην, ηα καζεζηαθό κνληέιν 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη όια ηα ζηάδηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο ζα 

εμαζθαιίδνπλ ηελ επηηπρία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ απνθπγή 

κεγάισλ πνζνζηώλ εγθαηαιείςεσλ εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Ηδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζην ζέκα ηεο αιιειεπίδξαζεο θαζώο ζεσξείηαη 

έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθώλ 

ζηόρσλ. Ζ αιιειεπίδξαζε απηή κπνξεί λα είλαη κεηαμύ εθπαηδεπηώλ θαη 

εθπαηδεπνκέλσλ, θαη εθπαηδεπνκέλσλ κε εθπαηδεπόκελνπο κε ζρέζεηο έλα πξνο 

έλα, έλα πξνο πνιιά θαη πνιιά πξνο πνιιά όπσο βιέπνπκε ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα 6.1. 
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Τα αλακελόκελα απνηειέζκαηα από ηελ επηινγή ησλ βαζηθώλ αξρώλ ηεο 

εθπαίδεπζεο είλαη όηη πξέπεη λα γξαθεί κηα αλαθνξά ζηελ νπνία λα 

πεξηιακβάλνληαη νη :  

 Βαζηθέο αξρέο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο νη νπνίεο πξέπεη λα 

ζπκπεξηιεθζνύλ ζην κεζνδνινγηθό πιαίζην γηα ην κνληέιν εθπαίδεπζεο 

θαηά ηε δηάξθεηα tνπ ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ πξνηεηλόκελνπ εθπαηδεπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο. Οη αξρέο απηέο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ: 

 Τερλνινγηθά κέζα αλάινγα κε ηνπο καζεζηαθνύο ζηόρνπο 

 Σπλεξγαηηθό πεξηβάιινλ κάζεζεο 

 Δζηίαζε ζε κία επέιηθηε καζεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε 

 Δλζάξξπλζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

 Γηάθνξεο ηερληθέο θαη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμύ εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ κε ζηόρν πάληα 

ηελ ςπρνινγηθή θαη ηελ άξηηα ηερληθή ππνζηήξημε ησλ ηειεπηαίσλ. 

 

 

   ΑΛΛΗΛΔΠΙΓΡΑΗ 

 

ΜΔΘΟΓΟ 

Δθπαηδεπόκελνο -

Πεξηερόκελν 

Δθπαηδεπόκελνο -

Δθπαηδεπηήο 

Δθπαηδεπόκελνο-

Δθπαηδεπόκελνο 

ΔΝΑ Ηζηνζειίδεο κε 

γξαθηθά, video, 

θίλεζε, ήρν, 

εξγαζίεο,  θνπΐδ 

  

ΔΝΑ ΠΡΟ ΔΝΑ  Ζιεθηξνληθό 

Ταρπδξνκείν, 

Εσληαλή ζπδήηεζε, 

Υπνδείμεηο 

θαζεγεηή, 

Πξνζσπηθά 

κελύκαηα 

Ζιεθηξνληθό 

Ταρπδξνκείν, 

Εσληαλή ζπδήηεζε, 

Πξνζσπηθά 

κελύκαηα 

ΔΝΑ ΠΡΟ ΠΟΛΛΑ  Email, ιίζηα email, 

νκαδηθό chat , 

Οκάδεο ζπδήηεζεο 

Email, ιίζηα email, 

νκαδηθό chat , 

Οκάδεο ζπδήηεζεο 

ΠΟΛΛΑ ΠΡΟ 

ΠΟΛΛΑ 

 νκαδηθό chat, 

Οκάδεο ζπδήηεζεο 

νκαδηθό chat , 

Οκάδεο ζπδήηεζεο, 

Οκαδηθέο εξγαζίεο 

Πίλαθαο 6.1 Πεξηβάιινλ αιιειεπίδξαζεο ζηελ εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζε 

 



Κεθάιαην 6            Σρεδηαζκόο Δθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζηα ΓΣΠ 

 

  218 

 

6.1.2  Δπηινγή αξρώλ εθπαίδεπζεο ζηα ΓΠ 

Καηά ηε δεκηνπξγία ελόο εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζηα ΓΣΠ θαη 

εηδηθόηεξα ζηε δηάξθεηα ηεο πξώηεο θάζεο ηνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε θαη νη 

βαζηθέο αξρέο ησλ ΓΣΠ πνπ εμεηάζζεθαλ ζην θεθάιαην 5. Ζ επηινγή απηώλ ησλ 

βαζηθώλ αξρώλ ζα νδεγήζεη ζην επόκελν βήκα ηνπ θαζνξηζκνύ ησλ αλαγθώλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζηα ΓΣΠ. 

6.1.2.1 Θεωξία ηωλ βαζηθώλ αξρώλ  πνπ ζα δηδαρζνύλ: Αλάινγα κε ηελ νκάδα ζηόρν 

πνπ απεπζύλεηαη ην ππό ζρεδηαζκό πξόγξακκα, ζα πξέπεη λα νκαδνπνηεζνύλ νη 

βαζηθέο ζεσξεηηθέο αξρέο, ώζηε λα δεκηνπξγεζεί θαη ην αληίζηνηρν εθπαηδεπηηθό 

πιηθό. Γηα παξάδεηγκα άιια ζέκαηα ζεσξίαο ζα ζπκπεξηιεθζνύλ γηα ηε δηδαζθαιία 

απιώλ ρξεζηώλ ΓΣΠ θαη άιια ζέκαηα γηα ηε δηδαζθαιία αλαιπηώλ ΓΣΠ.  

Σπγθεθξηκέλα ζηελ πξώηε νκάδα ησλ ρξεζηώλ ησλ ΓΣΠ δίλεηαη έκθαζε ζηε 

δεκηνπξγία ρσξηθώλ δεδνκέλσλ, ρσξηθή αλάιπζε κε δηαλπζκαηηθά δεδνκέλα θαη 

ραξηνγξαθηθή παξαγσγή, ελώ ζηε δεύηεξε νκάδα ησλ αλαιπηώλ ΓΣΠ δίλεηαη 

έκθαζε ζηελ αλάιπζε ςεθηδσηώλ, πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε θαη ζηε κνληεινπνίεζε 

ρσξηθώλ δεδνκέλσλ θαη δηαδηθαζηώλ. 

6.1.2.2 Δπηινγή Χωξηθώλ πξνβιεκάηωλ (PBL): Σην πξνεγνύκελν θεθάιαην 

απνδείρζεθε όηη ε ρξήζε ησλ πξαγκαηηθώλ ρσξηθώλ πξνβιεκάησλ ζε έλα 

εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζηα ΓΣΠ, θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ   ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

θαη δηαηεξεί αλαιινίσηε ηε ζέιεζε ηνπο γηα κάζεζε αθνύ πνιιά από ηα πξνβιήκαηα 

απηά ηα αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά. Με ηελ ελαζρόιεζε ηνπο κε ηα πξνβιήκαηα 

απηά, νη εθπαηδεπόκελνη εμνηθεηώλνληαη κε ηε ρσξηθή ζθέςε θαη εκβαζύλνπλ 

πεξηζζόηεξν ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ ΓΣΠ. Δπνκέλσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζρεδηαζκνύ πξέπεη αλάινγα θαη κε ηελ νκάδα ζηόρνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα 

εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεη έλα ηθαλό αξηζκό πξνβιεκάησλ. Τα 

ρσξηθά πξνβιήκαηα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε όζνλ ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξα 

ινγηζκηθά ΓΣΠ, είηε εκπνξηθά είηε αλνηθηνύ θώδηθα. Έηζη ν εθπαηδεπόκελνο κπνξεί 

λα επηιέμεη ην ινγηζκηθό ηεο αξεζθείαο γηα λα επηιύζεη ηα ρσξηθά πξνβιήκαηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. 

6.1.2.3 Δπηινγή κνξθήο ηωλ ρωξηθώλ δεδνκέλωλ: Πξνεγνύκελα αλαθέξζεθε όηη θαηά 

ηε δηάξθεηα ελόο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζηα ΓΣΠ, ν εθπαηδεπόκελνο κπνξεί λα 

επηιέμεη ην ινγηζκηθό ηεο αξεζθείαο ηνπ γηα λα επηιύζεη έλα ρσξηθό πξόβιεκα. Όκσο 

ηα ρσξηθά δεδνκέλα ζα πξέπεη λα είλαη εύρξεζηα, λα δηαβάδνληαη από νπνηνδήπνηε 

ινγηζκηθό ρσξίο νη εθπαηδεπόκελνη λα ζπαηαινύλ ρξόλν γηα ηε κεηαηξνπή ηνπο. 
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Δπνκέλσο θαηά ηνλ ζρεδηαζκό πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα ώζηε ηα ρσξηθά δεδνκέλα 

ησλ αζθήζεσλ λα είλαη εύθνια πξνζβάζηκα από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο. Οη κνξθέο 

πνπ κπνξεί λα επηθξαηνύλ δηεζλώο είλαη ε ζρεκαηηθή (shape), ε GML θαη νη 

ραξηνγξαθηθέο ππεξεζίεο θαηά OGC, WMS θαη WFS 

Τα αλακελόκελα απνηειέζκαηα από ηελ επηινγή ησλ βαζηθώλ αξρώλ ηεο 

εθπαίδεπζεο ζηα ΓΣΠ είλαη όηη πξέπεη λα γξαθεί κηα αλαθνξά ζηελ νπνία λα 

πεξηιακβάλνληαη νη :  

 Βαζηθέο ζεσξεηηθέο αξρέο πνπ ζα δηδαρζνύλ αλάινγα κε ηελ νκάδα ζηόρν 

 Τα ρσξηθά πξνβιήκαηα κε ηα νπνία ζα γίλεη εκπέδσζε θαη θαηαλόεζε ησλ 

παξαπάλσ βαζηθώλ αξρώλ 

 Τε κνξθή ησλ ρσξηθώλ δεδνκέλσλ πνπ ζα απαηηεζνύλ γηα ηελ επίιπζε ησλ 

ρσξηθώλ πξνβιεκάησλ 

  

6.2 ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

Ωο γλσζηόλ έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα εμ απνζηάζεσο ζηα ΓΣΠ απνηειείηαη από 

ηξεηο πόινπο: ηνπο εθπαηδεπόκελνπο, ην εθπαηδεπηηθό ίδξπκα θαη ην δηδαθηηθό 

πεξηερόκελν. Δπνκέλσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο ηνπ θαζνξηζκνύ ησλ αλαγθώλ 

πξέπεη λα ηεθκεξησζνύλ κία ζεηξά από παξακέηξνπο ζρεηηθά κε ηνπο παξαπάλσ 

πόινπο, έηζη ώζηε ηειηθά λα ιεθζεί κία απόθαζε αλ ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζα 

πξέπεη λα ζρεδηαζηεί ηειηθά ή όρη. 

 

6.2.1 Καζνξηζκόο αλαγθώλ δηδαθηηθνύ πεξηερνκέλνπ 

Καηαξράο ζα πξέπεη λα ηεθκεξησζεί ε αλάγθε γηα ηελ εμεύξεζε ιύζεσλ  ζε κία ζεηξά 

εξσηεκάησλ όπσο: 

 Πνηεο είλαη νη καζεζηαθέο αλάγθεο πνπ θαιύπηνληαη; 

Γηα παξάδεηγκα ζα θαιπθζνύλ αλάγθεο εθπαίδεπζεο ζηα ΓΣΠ ζε 

Παλειιήληα εκβέιεηα, ή ζε ηνπηθό επίπεδν; Ζ εθπαίδεπζε ζα γίλεη ζηα 

πιαίζηα δηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο ή ζε επίπεδν Παλεπηζηεκηαθήο 

Δθπαίδεπζεο; 

 Πνηεο είλαη νη νκάδεο ζηόρνη; 
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Πξέπεη  δειαδή λα μεθαζαξηζζεί αλ ζα γίλεη εθπαίδεπζε ζε ρξήζηεο ΓΣΠ, 

αλαιπηέο ΓΣΠ ή κεραληθνύο ΓΣΠ, αθνύ θάζε νκάδα ζηόρνο έρεη θαη 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο. 

 Η ιύζε είλαη εθηθηή από δηδαθηηθήο / ηερλνινγηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

άπνςεο; 

Μπνξνύλ λα δηδαρζνύλ γηα παξάδεηγκα κε επηηπρία νη βαζηθέο αξρέο ησλ 

ΓΣΠ κε ηε κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ρσξίο ηελ ύπαξμε 

παλάθξηβσλ ηερληθώλ κέζσλ. Θα είλαη απνηειεζκαηηθή ε εθπαίδεπζε ή ζα 

ππάξρνπλ κεγάια πνζνζηά πξόσξεο εγθαηάιεηςεο; 

 Θα ππάξμεη πηζηνπνίεζε θαη αλ λαη πνηα κνξθή ζα έρεη; 

Δίλαη γεγνλόο όηη εάλ ππάξμεη πηζηνπνίεζε, ηόηε ν ζρεδηαζκόο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζα είλαη δηαθνξεηηθόο αθνύ ζα πξέπεη λα ππάξμνπλ ηξόπνη 

ζσζηήο αμηνιόγεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, πνπ είλαη αλάινγνη κε ην 

εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Θα ππάξρεη νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ; 

Αξρηθά πξέπεη λα μεθαζαξηζζεί αλ ππάξρεη δπλαηόηεηα ρξεκαηνδόηεζεο 

από θάπνην εξεπλεηηθό πξόγξακκα. Αλ όρη ηόηε αλάινγα κε ην 

εθπαηδεπηηθό πιηθό, ηνλ ηξόπν δηεμαγσγή ηνπ θαη ηελ παξερόκελε ηερληθή 

ππνζηήξημε ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο, πξέπεη λα απνθαζηζζεί αλ ζα ππάξμεη 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε θαη εάλ λαη έλα εθηηκώκελν θόζηνο ζπκκεηνρήο 

ηνπ εθπαηδεπόκελνπ. 

Τα αλακελόκελα απνηειέζκαηα από απηή ηελ ελέξγεηα πξέπεη λα είλαη κία γξαπηή 

αλαθνξά ηνπ γεληθνύ πεξηγξάκκαηνο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ, ν 

πξνγξακκαηηζκόο ησλ ελεξγεηώλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ θαζώο θαη κία αξρηθή 

εθηίκεζε ησλ νηθνλνκηθώλ κεγεζώλ. 

 

6.2.2 Καζνξηζκόο ραξαθηεξηζηηθώλ εθπαηδεπνκέλσλ 

 

Αλαθέξεηαη θαζαξά ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην 

εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα θαζώο θαη ζηελ εμεύξεζε ιύζεσλ  ζε κία ζεηξά 

εξσηεκάησλ όπσο: 

 Η παξαθνινύζεζε ησλ καζεκάησλ απαηηεί ηδηαίηεξα ηερλνινγηθά 

εξγαιεία; 
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Γηα παξάδεηγκα απαηηείηαη εμαζθάιηζε άδεηαο ρξήζεο θάπνηνπ 

ινγηζκηθνύ ή ν εθπαηδεπηηθόο θνξέαο ζα ην δηαζέζεη ζηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο;  

 Με πην ηξόπν ζα ηα πξνκεζεπηεί ν εθπαηδεπόκελνο; 

Θα ρξεηαζζεί λα ππνγξάςνπλ νη εθπαηδεπόκελνη θάπνην έγγξαθν γηα ηε 

ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ ή ηελ ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, ή ηέινο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ρσξηθώλ δεδνκέλσλ πνπ ζα ηνπ ρνξεγεζνύλ; 

 Πνηεο είλαη νη επηθνηλσληαθέο δπλαηόηεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ; 

Δπηπξόζζεηα πξέπεη λα μεθαζαξηζηεί αλ απαηηνύληαη πςειέο ηαρύηεηεο 

ζύλδεζεο κε ην δηαδίθηπν. Υπάξρνπλ ελαιιαθηηθέο ιύζεηο ζε πεξίπησζε 

πνπ ν εθπαηδεπόκελνο δελ δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε ζύλδεζε; Γηα 

παξάδεηγκα αίζνπζα δηαζέζηκε ζηελ πόιε ηνπ εθπαηδεπόκελνπ ή θάπνην 

άιιν ρώξν πνπ δηαζέηεη πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν (HOT SPOT, Internet 

café θιπ) 

 Θα ππάξμεη πξόβιεςε ππνζηήξημεο ζε εθπαηδεπόκελνπο πνπ δελ 

δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε ηερλνινγηθή θαη επηθνηλσληαθή ππνδνκή; 

Δίλαη γεγνλόο όηη ε εθπαίδεπζε γεληθά ζηα Γεσγξαθηθά Σπζηήκαηα 

Πιεξνθνξηώλ απαηηεί ινγηζκηθά θαη εμνπιηζκό κε ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο, 

όπσο ηαρύηεηα επεμεξγαζηή, κεγάιε δηαζέζηκε κλήκε RAM, κεγάιεο 

ρσξεηηθόηεηεο ζε δίζθνπο θαζώο θαη πςειέο ηαρύηεηεο ζύλδεζεο ζην 

δηαδίθηπν. Δπνκέλσο πξέπεη λα μεθαζαξηζηεί από ηελ αξρή, αλ απηέο νη 

απαηηήζεηο είλαη ππνρξεσηηθέο γηα ηελ ζπκκεηνρή ελόο εθπαηδεπόκελνπ ή 

ν εθπαηδεπηηθόο νξγαληζκόο ζε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο ζα δηαζέηεη θαη ηνλ 

εμνπιηζκό. 

Τα αλακελόκελα απνηειέζκαηα από απηή ηελ ελέξγεηα ζα είλαη κία γξαπηή 

αλαθνξά κε ηηο ειάρηζηεο ηερλνινγηθέο θαη επηθνηλσληαθέο απαηηήζεηο, ην 

ζύζηεκα ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη έλαο νδεγόο γηα ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο. 

 

6.2.3 Καζνξηζκόο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ην εθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο 

Αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ Ηδξύκαηνο λα δηεμάγεη ην 

εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα θαη ζηελ εμεύξεζε ιύζεσλ  ζε κία ζεηξά εξσηεκάησλ 

όπσο: 
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 Με πνηόλ ηξόπν ζα εμνηθεησζνύλ νη δηδάζθνληεο ζην λέν ζύζηεκα; 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζηα πξνεγνύκελα θεθάιαηα ν ξόινο ηνπ δηδάζθνληα 

ζε έλα εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα έρεη αιιάμεη. Δίλαη 

πεξηζζόηεξν ππνζηεξηθηηθόο θαη δελ πεξηνξίδεηαη ζε κία ή πεξηζζόηεξεο 

δηαιέμεηο. Δπνκέλσο νη δηδάζθνληεο πνπ ζα αλακεηρζνύλ ζην 

πξνηεηλόκελν πξόγξακκα πξέπεη λα εμνηθεησζνύλ θαηαξράο κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο θαη ηηο  λέεο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο, αθνινπζώληαο έλα 

αληίζηνηρν πξόγξακκα εθπαίδεπζεο ή ζπκβνπιεπόκελνη θάπνηνλ 

ζπλάδειθό ηνπο κε αληίζηνηρε εκπεηξία. 

 Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλζξώπηλσλ θαη ηερλνινγηθώλ 

πόξσλ πνπ απαηηνύληαη;  

Σπγθεθξηκέλα πξέπεη λα αλαιπζνύλ θαη λα ηεθκεξησζνύλ νη αλάγθεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ νξγαληζκνύ ηόζν ζε αλζξώπηλν όζν θαη ηερλνινγηθό 

εμνπιηζκό. Γειαδή πνηεο είλαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ δηδαζθόλησλ γηα κία απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία εμ 

απνζηάζεσο, θαζώο θαη ηνλ ηερλνινγηθό εμνπιηζκό πνπ ζα απαηηεζεί. 

 Πνηα κνξθή ζα έρεη ε δνκή ππνζηήξημεο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο; 

Πξνθαλέο είλαη όηη ην λέν ζύζηεκα εθπαίδεπζεο εμ απνζηάζεσο, πξέπεη 

λα ππνζηεξηρηεί ηόζν ζε επίπεδν ησλ δηδαζθόλησλ όζν θαη ζε επίπεδν 

ηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ. Έηζη ζην ζηάδην ηεο αλάιπζεο πξέπεη λα 

νξηζηνύλ επαθξηβώο νη αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνύ ζε άηνκα ηα νπνία ζα 

ππνζηεξίδνπλ αθελόο κελ ηνπο δηδάζθνληεο θαη αθεηέξνπ θαη ηνλ 

εμνπιηζκό πνπ ζα δηαηεζεί γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο 

Τα αλακελόκελα απνηειέζκαηα από απηή ηελ ελέξγεηα πξέπεη λα είλαη κία 

γξαπηή αλαθνξά κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ απαηηνύκελσλ πόξσλ 

(ηερλνινγηθώλ θαη αλζξώπηλσλ), έλα ζρέδην δνκήο ππνζηήξημεο καδί κε 

ηα ελαιιαθηηθά ζρέδηα πινπνίεζεο θαη ηέινο έλα ζρέδην θαλνληζκνύ 

ιεηηνπξγίαο γηα δηδάζθνληεο, βνεζνύο θιπ. 

 

Από ηα παξαπάλσ θαη κε βάζεη απηά πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, ηηο αλάγθεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Ηδξύκαηνο πνπ δηεμάγεη 

ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πνπ ζα 
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ζπκκεηάζρνπλ ζε απηό, θαζνξίδεηαη ην επόκελν βήκα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, πνπ δελ είλαη άιιν από ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ. 

 

6.3  ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

Μεηά ηε θάζε ηνπ θαζνξηζκνύ ησλ αλαγθώλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

αθνινπζεί ε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνύ πνπ ζα αθνινπζεζεί, ώζηε λα νδεγήζεη ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ. Ζ θάζε ηνπ ζρεδηαζκνύ πξέπεη λα εμεηάζεη δηάθνξνπο παξάγνληεο 

όπσο είλαη ν παηδαγσγηθόο ζρεδηαζκόο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε αλάπηπμε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, νη ηερλνινγίεο κεηάδνζεο, θαζώο θαη νη ηξόπνη αμηνιόγεζεο. 

 

6.3.1 Παηδαγσγηθόο ζρεδηαζκόο 

 

 Αλαθέξεηαη ζηνλ παηδαγσγηθό ζρεδηαζκό ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαζώο 

θαη ζηελ εμεύξεζε ιύζεσλ ζε κία ζεηξά από εξσηήκαηα όπσο: 

 

 Πνην κνληέιν ζα αθνινπζεζεί;  

Αλάινγα κε ηηο κεζόδνπο θαη ηηο ηερληθέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ, αιιά θαη ηνλ δηαζέζηκν εμνπιηζκό, πξέπεη λα επηιεγεί 

θαη ην κνληέιν εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο πνπ ζα αθνινπζεζεί. Θα είλαη 

δειαδή ζύγρξνλν, αζύγρξνλν, ή ζπλδπαζκόο ηνπο. Έλα θαίξην εξώηεκα 

πνπ ηίζεηαη ζηελ πεξίπησζε απηή, είλαη ν ηξόπνο αιιειεπίδξαζεο 

εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ θαη αλ ρξεζηκνπνηεζεί ε ηερληθή ηεο 

δηάιεμεο. Αλ ε απάληεζε είλαη όηη πξέπεη κέζσ ηειεδηάζθεςεο λα γίλεηαη 

ε δηάιεμε θαη επηθνηλσλία κεηαμύ εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ ηόηε 

ν ζπλδπαζκόο θαη ησλ δύν παξαπάλσ κεζόδσλ είλαη κνλόδξνκνο. 

 

 Πνηεο ζεσξίεο κάζεζεο ζα εθαξκνζζνύλ; 

Με βάζε ηνπο καζεζηαθνύο ζηόρνπο θαη ην πξνθίι ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, 

πξέπεη λα απνθαζηζζεί πνηα ζεσξία κάζεζεο ζα εθαξκνζηεί. Γειαδή ε 

εθπαίδεπζε ζε εμαηνκηθεπκέλν ξπζκό (Απηνδηδαζθαιία), ε 

Ζκηαπηόλνκε Δθπαίδεπζε ή ε Σπλεξγαηηθή Δθπαίδεπζε. Δπίζεο πξέπεη 

λα εμεηαζζεί αλ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο 



Κεθάιαην 6            Σρεδηαζκόο Δθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζηα ΓΣΠ 

 

  224 

 

εθπαηδεπνκέλσλ λα εθαξκνζζεί  ζπλδπαζκόο ησλ παξαπάλσ, όπσο ε 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ε απηνδηδαζθαιία γηα παξάδεηγκα. 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζηα πξνεγνύκελα θεθάιαηα γηα λα αληηκεησπηζζεί 

ην πξόβιεκα ησλ κεγάισλ πνζνζηώλ πξόσξεο εγθαηάιεηςεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, ζε έλα πξόγξακκα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζα 

πξέπεη λα ιεθζεί απαξαίηεηα ε κέξηκλα γηα ηε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαζώο θαη ηελ απξόζθνπηε αιιειεπίδξαζε κεηαμύ 

ησλ ή κεηαμύ απηώλ θαη ησλ εθπαηδεπηώλ ηνπο. Σηελ νπζία πξόθεηηαη γηα 

ηε δεκηνπξγία ελόο ζπλεξγαηηθνύ πεξηβάιινληνο κε ηελ ύπαξμε κίαο 

ζπκπαγνύο καζεζηαθήο νκάδαο. Δπνκέλσο όπσο ηζρπξίδνληαη νη Hanafin 

θαη  Land (1997), ν ζρεδηαζκόο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ζηα ΓΣΠ 

πξέπεη λα ιακβάλεη ππόςε ηνπ ςπρνινγηθέο, παηδαγσγηθέο θαη 

ηερλνινγηθέο θαηεπζύλζεηο. 

Τα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο πξνηάζεηο νη νπνίεο 

ππνζηεξίδνπλ ηε δεκηνπξγία καζεζηαθώλ πεξηβαιιόλησλ ζην δηαδίθηπν. 

Οη πεξηζζόηεξεο από απηέο ζπγθιίλνπλ όηη ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα 

ηνλ ζρεδηαζκό ελόο καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο είλαη νη καζεζηαθνί 

ζηόρνη, νη καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο, ν ξόινο ησλ εθπαηδεπηώλ, ε 

ζπζρέηηζε ησλ καζεζηαθώλ ζηόρσλ κε ην εθπαηδεπηηθό πιηθό, ε 

αμηνιόγεζε θαη ην θνηλσληθό πεξηερόκελν ηεο κάζεζεο (Karpov, 

Haywood, 1998; Horton, 2000). 

Τα παηδαγσγηθά πιενλεθηήκαηα από ηε δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθώλ 

πεξηβαιιόλησλ κάζεζεο είλαη πνιιά θαη ζεκαληηθά. Όκσο ε επηηπρία 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ην ζρεδηαζκό ελόο πεξηβάιινληνο πνπ 

έρεη ζαλ ζηόρν ηελ ελζάξξπλζε θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο ελεξγεηηθήο 

ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Ο Cobb (1994) θαη  Philips(1995) αλαθέξνπλ όηη ν εθπαηδεπόκελνο ζα 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα επηιύεη πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα, λα 

ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο, λα είλαη ππεύζπλνο ηεο πξνζσπηθήο ηνπ 

πνξείαο εθκάζεζεο θαη λα επηβξαβεύεηαη όηαλ επηηπγράλεη ηνπο ζηόρνπο 

ηνπ ζηα πιαίζηα ηεο καζεζηαθήο νκάδαο. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί θάηη 

ηέηνην κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ κέζνδν κάζεζεο κέζσ πξνβιεκάησλ 

(PBL). Δπνκέλσο ζηα πιαίζηα κία ζπζηεκαηηθήο πξνζέγγηζεο γηα ην 

ζρεδηαζκό ελόο εθπαηδεπηηθνύ πεξηβάιινληνο ζην δηαδίθηπν ζα πξέπεη 



Κεθάιαην 6            Σρεδηαζκόο Δθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζηα ΓΣΠ 

 

  225 

 

λα ιεθζνύλ ζνβαξά ππόςε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνύ ε 

ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ε ύπαξμε κίαο 

καζεζηαθήο νκάδαο θαη ε κάζεζε κέζσ επίιπζεο πξαγκαηηθώλ 

πξνβιεκάησλ 

Τν απνηέιεζκα απηήο ηεο ελέξγεηαο πξέπεη λα είλαη κία εηζήγεζε κε ηηο 

θαηεπζύλζεηο ηνπ παηδαγσγηθνύ ζρεδηαζκνύ. 

 

6.3.2 ρεδηαζκόο αλάπηπμεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ 

 

 Αλαθέξεηαη ζηνλ ζρεδηαζκό ηεο αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, θαζώο θαη 

ζηελ εμεύξεζε ιύζεσλ ζηα αθόινπζα εξσηήκαηα : 

 

 Με πνηα κεζνδνινγία ζα αλαπηπρζεί; 

Τν ζηάδην απηό είλαη πνιύ ζεκαληηθό θαη νξόζεκν γηα ηελ επηηπρή 

δηνξγάλσζε ελόο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζηα ΓΣΠ. Καηαξράο 

ζα πξέπεη λα επηιεγεί ην κεζνδνινγηθό πιαίζην θαη ην  κνληέιν 

εθπαίδεπζεο πνπ ζα αθνινπζεζεί. Με βάζεη ηώξα ην κνληέιν απηό 

πξέπεη λα ζρεδηαζζνύλ ηερληθέο θαη δηαδηθαζίεο νη  νπνίεο ζα 

εμαζθαιίδνπλ 

o Γηαηήξεζε ελεξγήο, ηεο ζέιεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα κάζεζε  

o Τε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

o Τελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

o Αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε ηνπο εθπαηδεπηέο θαη ηνπο 

άιινπο εθπαηδεπόκελνπο 

o Καζνδήγεζε ηεο καζεζηαθήο πνξείαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ από 

ηνλ θαζεγεηή ζύκβνπιν 

o Βαζηθέο έλλνηεο ησλ ΓΣΠ πνπ ζα δηδαρζνύλ 

o Αλάκεημε εθπαηδεπνκέλσλ θαη ελζάξξπλζε γηα θξηηηθή ζθέςε, 

ελεξγή ζπκκεηνρή θαη απόθηεζε ρσξηθήο ζθέςεο, κέζσ ρσξηθώλ 

πξνβιεκάησλ (PBL) θαη νκαδηθώλ εξγαζηώλ 

 

Τν κεζνδνινγηθό πιαίζην θαη ην καζεζηαθό κνληέιν πνπ πξέπεη λα 

εθαξκνζζεί πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην επόκελν θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο. 
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 Πνηνη ζα εκπιαθνύλ, κε πνην ηξόπν, κε ηη επζύλεο; 

Τη αλζξώπηλνπο πόξνπο πξόθεηηαη λα δηαζέζεη ν εθπαηδεπηηθόο 

νξγαληζκόο θαη πνηνη ζα είλαη νη ξόινη απηώλ πνπ πξόθεηηαη λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ ζρεδηαζκό; 

 Δζσηεξηθή νξγάλσζε ή εμσηεξηθή αλάζεζε; 

Ο εθπαηδεπηηθόο νξγαληζκόο πξόθεηηαη λα ζρεδηάζεη κε δηθνύο ηνπο 

εθπαηδεπηέο ην εθπαηδεπηηθό πιηθό, ή ζα ην αλαζέζεη ζε θάπνηνπο 

εμεηδηθεπκέλνπο ζπκβνύινπο; 

 Πνηνη κεραληζκνί παξαθνινύζεζεο ζα ππάξμνπλ; 

Ζ παξαθνινύζεζε ηεο πνξείαο ηνπ ζρεδηαζκνύ πξέπεη λα γίλεη από 

νκάδα εθπαηδεπηηθώλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Ηδξύκαηνο, ώζηε λα 

εληνπηζζνύλ πηζαλά ιάζε θαη παξαιείςεηο. Απηό βέβαηα πξνϋπνζέηεη 

ην εθπαηδεπηηθό Ίδξπκα λα δηαζέηεη εθπαηδεπηηθνύο κε εκπεηξία ζηε 

εθπαίδεπζε κέζσ δηαδηθηύνπ. 

 

Τα αλακελόκελα απνηειέζκαηα από απηή ηελ ελέξγεηα ηνπ ζρεδηαζκνύ πξέπεη λα 

είλαη έλα εγρεηξίδην αλάπηπμεο Δθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, έλα ζρέδην νξγάλσζεο ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ην πξόγξακκα εθπαίδεπζεο. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

6.3.3 ρεδηαζκόο ηερλνινγηώλ αζύγρξνλεο κεηάδνζεο 

 

 Αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο θαη δηαδηθαζίεο κεηάδνζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ζηελ εμεύξεζε ιύζεσλ ζε εξσηήκαηα όπσο: 

 

 Πνηα ζα είλαη ηα παηδαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αζύγρξνλεο 

πιαηθόξκαο; 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ζηνλ ζρεδηαζκό ηεο κεζνδνινγίαο 

αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, ε αζύγρξνλε πιαηθόξκα εηζάγεη 

λέεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο θαη επηθνηλσλίαο κε ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο κέζσ δηαδηθηύνπ. Δπνκέλσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

αζύγρξνλεο πιαηθόξκαο ζα εμαζθαιίδνπλ ηα παηδαγσγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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 Πνηεο είλαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα ππνζηεξίδεη; 

Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα ππνζηεξίδεη ην ινγηζκηθό δηαρείξηζεο 

καζήκαηνο έρνπλ αλαπηπρζεί ιεπηνκεξώο ζην θεθάιαην 2 πεξί 

βαζηθώλ αξρώλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Δπνκέλσο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνύ πξέπεη λα γίλεη έιεγρνο αλ ην πξνηεηλόκελν 

ινγηζκηθό δηαρείξηζεο καζήκαηνο δηαζέηεη ηηο δπλαηόηεηεο 

ππνζηήξημεο ησλ βαζηθώλ απηώλ ιεηηνπξγηώλ 

 Αλνηθηνύ θώδηθα ή εκπνξηθό ινγηζκηθό; 

Σπλήζσο ηα πεξηζζόηεξα ινγηζκηθά  δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθνύ 

πεξηερνκέλνπ είλαη αλνηθηά ινγηζκηθά. Ζ απόθαζε γηα ην είδνο ηνπ 

ινγηζκηθνύ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, εμαξηάηαη αθελόο κελ από ηελ 

νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ Ηδξύκαηνο θαη αθεηέξνπ 

από ηελ ύπαξμε θαηάιιεινπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. Ωο γλσζηόλ  γηα 

ηελ εγθαηάζηαζε, δηαρείξηζε, ππνζηήξημε θαη αλαλέσζε ελόο 

ινγηζκηθνύ αλνηθηνύ θώδηθα απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό. 

 Οη πόξνη πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε θαη ηελ 

αλαλέσζεο ηεο πιαηθόξκαο; 

Αλάινγα κε ην είδνο ηεο ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο καζήκαηνο πνπ έρεη 

επηιεγεί ζηελ πξνεγνύκελε ελέξγεηα εμαξηώληαη θαη νη αλζξώπηλνη θαη 

ηερλνινγηθνί πόξνη πνπ πξέπεη λα δηαηεζνύλ 

 Δζσηεξηθή νξγάλσζε ή εμσηεξηθή αλάζεζε; 

Δάλ ην εθπαηδεπηηθό Ίδξπκα δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό  είλαη 

πξνθαλέο όηη ν ζρεδηαζκόο ζα γίλεη εζσηεξηθά, εηδάιισο ζα αλαηεζεί 

ζε εμσηεξηθό ζύκβνπιν 

 

Τα αλακελόκελα απνηειέζκαηα από απηή ηελ ελέξγεηα πξέπεη λα είλαη έλα Σρέδην 

Αλάπηπμεο Τερλνινγηώλ Αζύγρξνλεο κεηάδνζεο. 
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6.3.4 ρεδηαζκόο αμηνιόγεζεο 

 

 Αλαθέξεηαη ζηνλ ζρεδηαζκό ησλ ηξόπσλ αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο θαζώο θαη ζηελ  εμεύξεζε ιύζεσλ ζε κία ζεηξά από εξσηήκαηα 

όπσο: 

 Ση ζα αμηνινγεζεί; 

Τν ηειηθό θξηηήξην βάζεη ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα θξίλεηαη έλα εμ 

απνζηάζεσο πξόγξακκα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ είλαη αλ νη 

εθπαηδεπόκελνη καζαίλνπλ ε όρη. Δπηπιένλ γηα ηα ΓΣΠ, ζα πξέπεη λα 

θξηζεί αλ νη εθπαηδεπόκελνη απέθηεζαλ ηειηθά ρσξηθή ζθέςε ή όρη. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί ε εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία θαη λα 

εζηηαζηεί ζηνλ εθπαηδεπόκελν. Τν ζέκα δελ είλαη ηόζν αλ νη 

εθπαηδεπηέο δηδάζθνπλ ζσζηά, αιιά αλ νη εθπαηδεπόκελνη είλαη 

ηζρπξά ππνθηλεκέλνη. 

Τέινο ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί ε αλάπηπμε ζηάζεσλ από ηνπο 

εθπαηδεπνκέλνπο, δειαδή πόζν βειηηώζεθε ε απηνπεπνίζεζε ηνπο 

ζηελ επίιπζε ρσξηθώλ πξνβιεκάησλ, θαζώο θαη ε δηάζεζή ηνπο λα 

εμαθνινπζνύλ λα καζαίλνπλ. Σπλήζσο απηή ε πιεπξά παξαιείπεηαη 

από ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο. 

 Πσο ζα αμηνινγεζεί; 

Σηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ε αμηνιόγεζε βαζίδεηαη ζηνπο δείθηεο 

ηθαλνπνίεζεο, έηζη όπσο έρνπλ αλαθεξζεί από ηνλ Rogers(1998):  

o Γεισκέλε δήηεζε:  Αηηήζεηο από κειινληηθνύο 

εθπαηδεπόκελνπο 

o Απνηειεζκαηηθή δήηεζε: Ο αξηζκόο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πνπ 

πξνζειθύνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα 

o Πξνέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο: Καηά πόζν ε ζπλέρηζε ηεο 

καζεζηαθήο θαηάζηαζεο δεηείηαη θαη πξαγκαηνπνηείηαη . 

o Πνζνζηό παξαθνινύζεζεο: Καηά πόζν ηα πνζνζηά 

εγθαηάιεηςεο θαη ρακειώλ επηδόζεσλ είλαη ζε επηζπκεηά 

επίπεδα 
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o Πξνθνξηθά ε γξαπηά ζρόιηα από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο: 

Δπηδνθηκαζίαο θαη παξαπόλσλ, δεισηηθά ηεο αίζζεζεο 

επηηπρίαο ή ηεο δπζαξέζθεηαο ηνπο 

o Σπλέρηζε: Καηά πόζν νη εθπαηδεπόκελνη ζπλερίδνπλ λα 

κειεηνύλ κόλνη ηνπο ή πξνρσξνύλ ζε λέα πξάγκαηα θαη κεηά 

ην ηέινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. 

 

 Πόηε ζα αμηνινγείηαη; 

Ζ αμηνιόγεζε κπνξεί λα γίλεηαη είηε ζε θάζε ηέινο εθπαηδεπηηθήο 

ελόηεηαο, είηε ζην ηέινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. 

Μπνξεί βέβαηα λα γίλεηαη θαη πεξηζηαζηαθά, είηε ζε κε 

πξνθαζνξηζκέλν ρξόλν. Δπηπξόζζεηα είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα 

γίλεηαη θαη αμηνιόγεζε, κεηά από παξέιεπζε θάπνηνπ εύινγνπ 

ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο κεηά ην πέξαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο, έηζη ώζηε λα αμηνινγείηαη αλ πξάγκαηη νη καζεηέο 

ρξεζηκνπνηνύλ ηα ΓΣΠ ζηνλ εξγαζηαθό ηνπο ρώξν ή ζηνλ ρώξν 

εθπαίδεπζεο θαη θαηά πόζνλ έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα θαη ηηο 

δεμηόηεηεο λα εξγάδνληαη απηόλνκα ή όρη. Σπλήζσο ε αμηνιόγεζε 

κεηά ην πέξαο ελόο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζπλήζσο είλαη 

αλύπαξθηε. 

 Πνηνο ζα αμηνινγεί; 

Ζ αμηνιόγεζε κπνξεί λα είλαη: 

 εμσηεξηθή θαη εθηειείηαη από ην Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα, είηε 

από θάπνην ζώκα εμσηεξηθώλ αμηνινγεηώλ κε ην ηέινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, είηε πεξηζηαζηαθά. 

 Δζσηεξηθή θαη πξαγκαηνπνηείηαη από ηνπο εθπαηδεπηέο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζε πην ηαθηηθή 

βάζε 

 

Τα αλακελόκελα απνηειέζκαηα από απηή ηελ ελέξγεηα πξέπεη λα είλαη κία 

κεζνδνινγία αμηνιόγεζεο Αζύγρξνλεο Δθπαίδεπζεο. 
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6.4  ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

Ζ πινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο αθνξά δηάθνξνπο παξάγνληεο, όπσο 

ε ηειηθή εθπαηδεπηηθή πιαηθόξκα, ην εθπαηδεπηηθό πιηθό, ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο, 

ηελ ελεκέξσζε θαη δηάρπζε ηνπ ζην επξύ θνηλό θαη ηέινο ζηηο δηαδηθαζίεο 

ζπληήξεζεο θαη αλαλέσζεο ηνπ. 

 

6.4.1 Αλάπηπμε πιαηθόξκαο 

 

 Αλαθέξεηαη ζε εμεύξεζε ιύζεσλ ζε δηαδηθαζίεο όπσο: 

 Δθαξκνγή παηδαγσγηθνύ ζρεδηαζκνύ 

 Αγνξά εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ 

 Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο 

 Δθπαίδεπζε 

Τα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηώλ πξέπεη λα είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο 

πιαηθόξκαο θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ζηε ρξήζε ηεο 

πιαηθόξκαο θαη ζηηο παηδαγσγηθέο ηερληθέο. 

 

6.4.2 Αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ  

 

Αλαθέξεηαη ζε εμεύξεζε ιύζεσλ ζε δηαδηθαζίεο όπσο: 

 Δγθαηάζηαζε ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο καζήκαηνο ζην δηαδίθηπν 

 Σπγγξαθή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, όπσο ζεκεηώζεηο ζεσξίαο, αζθήζεηο 

θαη θνπΐδ 

 Μεηαηξνπή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζε SCORM, PDF, VIDEO θαη 

αλάξηεζε ηνπ ζην ινγηζκηθό δηαρείξηζεο καζήκαηνο. 

 Αλαηξνθνδόηεζε – νινθιήξσζε πξνζαξκνγώλ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

 Τειηθή αλαηξνθνδόηεζε  

Τα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηώλ πξέπεη λα είλαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζηελ πιαηθόξκα εθπαίδεπζεο, ε πηινηηθή ρξήζε ηεο 

πιαηθόξκαο, ε αμηνιόγεζε ηεο θαη ε αλαζεώξεζή ηεο. 
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6.4.3 Σειηθό πιαίζην ιεηηνπξγίαο αλζξσπίλσλ πόξσλ 

 

 Αλαθέξεηαη ζηελ εμεύξεζε ιύζεσλ ζε δηαδηθαζίεο όπσο: 

 Πιαίζην ιεηηνπξγίαο Γηδαθηηθνύ θαη ππνζηεξηθηηθνύ πξνζσπηθνύ  

 Πιαίζην ιεηηνπξγίαο εθπαηδεπνκέλσλ 

Τν απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο πξέπεη λα είλαη έλαο νδεγόο γηα ην 

δηδαθηηθό πξνζσπηθό, γηα ην πξνζσπηθό ππνζηήξημεο θαη έλαο νδεγόο γηα ηνπο 

εθπαηδεπνκέλνπο. 

 

6.4.4 Δλεκέξσζε - δηάρπζε 

 

 Αλαθέξεηαη ζηελ εμεύξεζε ιύζεο γηα ηελ ελεκέξσζε πιεζπζκώλ πνπ αλήθνπλ 

ζηηο νκάδεο ζηόρνπο. Ζ ελεκέξσζε απηή κπνξεί λα γίλεη είηε ζην δηαδίθηπν, είηε 

ζε αγγειίεο ζηνλ έληππν ηύπν, είηε ηέινο ζε παξνπζηάζεηο ζε επηζηεκνληθά 

ζπλέξηα ή εκεξίδεο. 

Τν απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο πξέπεη είλαη κία ζεηξά από ελέξγεηεο 

ελεκέξσζεο γηα ηε ύπαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

6.4.5 πληήξεζε - αλαλέσζε 

 

 Αλαθέξεηαη ζε  εμεύξεζε ιύζεσλ ζε δηαδηθαζίεο όπσο: 

 Μεραληζκόο ζπιινγήο παξαηεξήζεσλ ησλ εθπαηδεπηώλ θαη ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ: 

Δίλαη γεγνλόο όηη θαζεκεξηλά ζε έλα εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθό 

πξόγξακκα πξνθύπηνπλ πξνβιήκαηα, αζηνρίεο ζε εξγαζηήξηα ή ρσξηθά 

δεδνκέλα. Γηα όια απηά ηα πξνβιήκαηα ιόγσ θαη ηνπ ζπλεξγαηηθνύ 

πεξηβάιινληνο πνπ πξέπεη απαξαίηεηα λα ππάξρεη, θαηαγξάθνληαη νη 

παξαηεξήζεηο, ηόζν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ όζν θαη ησλ εθπαηδεπηώλ, 

θαζώο θαη νη ιύζεηο ηνπο. Δπνκέλσο ε δεκηνπξγία ζπιινγήο 

παξαηεξήζεσλ θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη πξέπεη λα πινπνηείηαη κε 

δηάθνξνπο ηξόπνπο. Δμ άιινπ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ απηή ε ζπιινγή 

νδεγεί ζηε δεκηνπξγία κία βάζεο γλώζεο ζηελ νπνία πξέπεη νη λένη 
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εθπαηδεπόκελνη λα αλαηξέρνπλ, είηε γηα λα βξνπλ ιύζε ζην πξόβιεκα 

ηνπο, είηε γηα λα αλαξηήζνπλ ηε δηθή ηνπο απνξία, ή παξαηήξεζε. 

 

 Γπλακηθή αλαλέσζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

 

Από όζα αλεπηύρζεζαλ ζηα πξνεγνύκελα θεθάιαηα, πξνθύπηεη ε αλάγθε 

αλαλέσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. Οη ιόγνη γηα ηελ νπνία γίλεηαη ε 

αλαλέσζε απηή είλαη νη εμήο: 

o Ο εθπαηδεπηήο έρεη δηαγλώζεη είηε κέζσ ησλ δηνξζώζεσλ ησλ 

εξγαζηεξίσλ, είηε κέζσ ησλ ηεζη πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη νη 

εθπαηδεπόκελνη, όηη ππάξρνπλ δπζθνιίεο θαηαλόεζεο θάπνηαο 

ρσξηθήο ε έλλνηαο ή δηαδηθαζίαο. 

o Λόγσ ησλ δξακαηηθώλ αιιαγώλ πνπ ζπληεινύληαη θαζεκεξηλά 

ζηελ επηζηήκε ησλ ΓΣΠ, θάπνην κέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

είλαη ήδε μεπεξαζκέλν θαη ζα πξέπεη κνηξαίσο λα αληηθαηαζηαζεί. 

o Κάπνηα ζέκαηα ησλ ΓΣΠ πνπ ζεσξνύληαη δύζθνια γηα αξράξηνπο 

εθπαηδεπνκέλνπο, όπσο ε δηαιεηηνπξγηθόηεηα, ε δεκνζηνπνίεζε 

ρσξηθώλ δεδνκέλσλ καδί κε ράξηεο ηνπ Google Earth, ε ηνπ 

Microsoft Bing, θαζίζηαληαη πνιύ δεκνθηιή, κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγνύληαη αλάγθεο εθκάζεζεο ηνπο από ην επξύ θνηλό. 

Δπνκέλσο ην εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν ελόο εμ απνζηάζεσο 

πξνγξάκκαηνο ζηα ΓΣΠ δελ ζα πξέπεη λα είλαη ζηαηηθό, αιιά 

δπλακηθό θαη λα αλαλεώλεηαη ζπρλά, ιακβάλνληα ππόςε ηνπ ηηο 

ηξέρνπζεο εμειίμεηο. 

  

 Νέεο εθδόζεηο ηνπ ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο καζήκαηνο 

 

Δίλαη γεγνλόο όηη όπσο όια ηα ινγηζκηθά, έηζη θαη ην ινγηζκηθό δηαρείξηζεο 

καζήκαηνο ππόθεηληαη ζε λέεο εθδόζεηο. Ζ εγθαηάζηαζε ινηπόλ κηα λέαο 

έθδνζεο κπνξεί λα δώζεη πεξηζζόηεξεο επθνιίεο θαη δπλαηόηεηεο ηόζν ζηνλ 

δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνπο εθπαηδεπηέο θαη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο 

αιιά πηζαλόλ λα δεκηνπξγήζεη δηάθνξα πξνβιήκαηα ζπκβαηόηεηαο θαη 

απώιεηα θαηαγεγξακκέλσλ πιεξνθνξηώλ. Έηζη ε εγθαηάζηαζε λέαο έθδνζεο 

πξέπεη λα απνθεύγεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 
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πξνγξάκκαηνο. Όηαλ ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ηειεηώζεη, ηόηε πξέπεη λα 

γίλεηαη ε εγθαηάζηαζε ηεο λέαο έθδνζεο θαη αθνύ γίλνπλ νη ηειηθνί έιεγρνη 

θαη δνθηκέο, λα νξηζηηθνπνηείηαη ε λέα έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνύ. 

 

 Λήςε αληηγξάθσλ  

 

Ζ ζπρλή ιήςε αληηγξάθσλ αζθαιείαο είλαη κία δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα 

γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη ππεπζπλόηεηα. Δίλαη γεγνλόο όηη ζε έλα εμ 

απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ηα πάληα γίλνληαη θαη απνζεθεύνληαη 

ςεθηαθά. Γελ ππάξρεη θακία ρεηξόγξαθε δηαδηθαζία. Έηζη κία ηπρόλ βιάβε ή 

αζηνρία ηνπ ζπζηήκαηνο ζα ήηαλ θαηαζηξνθηθή αλ δελ ππάξρεη πξόζθαην 

αληίγξαθν αζθαιείαο. Τν πξόβιεκα δελ είλαη ηόζν κε ην ππάξρνλ 

εθπαηδεπηηθό πιηθό ην νπνίν είλαη αλαξηεκέλν θαη κπνξεί λα απνθαηαζηαζεί 

εύθνια, όζν κε ηηο εξγαζίεο, ηα ηεζη, ηα εξσηεκαηνιόγηα θαη ηηο αλαξηήζεηο 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηηο νκάδεο ζπδήηεζεο. Απηά δελ  κπνξνύλ λα 

αληηθαηαζηαζνύλ θαη πιήηηνπλ αλεπαλόξζσηα ην θύξνο θαη ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. 

Τν απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο πξέπεη είλαη ε ύπαξμε ελόο πιαηζίνπ 

ζπληήξεζεο θαη αλαλέσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ  πξνγξάκκαηνο. 

 

6.5   ΣΔΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

Πξνεγνύκελα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνύ, έγηλε κηα εθηελήο αλαθνξά ζηνπο 

ηξόπνπο αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, θαζώο θαη ζηα εξσηήκαηα, 

ηη πξέπεη λα αμηνινγείηαη, πώο λα αμηνινγείηαη, πόηε θαη πνηνο αμηνινγεί. Σην βήκα 

απηό αμηνινγείηαη ην ηειηθό απνηέιεζκα πνπ έρεη παξαρζεί. πην ζπγθεθξηκέλα απαληά 

ζηηο εξσηήζεηο: 

 είλαη απνηειεζκαηηθό σο πξνο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία; 

 παξνπζηάδεη θάπνηεο αηέιεηεο σο πξνο ηελ αηζζεηηθή ή ηελ επρξεζηία ηνπ;  

 κήπσο ρξεηάδεηαη θάπνηα επηπιένλ δξαζηεξηόηεηα;  

Οη απαληήζεηο ζε απηά ηα εξσηήκαηα, πηζαλόλ λα νδεγήζνπλ πίζσ ζην βήκα ηνπ 

ζρεδηαζκνύ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο γηα κία αλαζεώξεζε ηνπ. Γειαδή ζην 

βήκα απηό δίδνληαη ιύζεηο ζηηο παξαθάησ δηαδηθαζίεο: 
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 Μαζεζηαθή απνηειεζκαηηθόηεηα 

Ο κόλνο ηθαλνπνηεηηθόο ηξόπνο αμηνιόγεζεο σο πξνο ην αλ νη 

εθπαηδεπόκελνη καζαίλνπλ απνηειεζκαηηθά, δειαδή αλ καζαίλνπλ ηα 

ζσζηά πξάγκαηα ζην ζσζηό επίπεδν, είλαη ε απόδνζή ηνπο κεηά ην ηέινο 

θάζε καζεζηαθνύ ζηαδίνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Οη 

απαληήζεηο γηα ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα δίλεη  

ζνβαξέο ελδείμεηο γηα ηελ καζεζηαθή απνηειεζκαηηθόηεηα 

o Δλεξγνύλ έηζη ώζηε λα θαλεξώλνπλ απμεκέλε απηνπεπνίζεζε ζε 

νπνηνδήπνηε καζεζηαθό αληηθείκελν θαη αλ εκπιαθνύλ; 

o Φξεζηκνπνηνύλ ηηο θαηλνύξγηεο δεμηόηεηεο θαιύηεξα ή πην ζπρλά; 

o Αλαδεηθλύνπλ θαηλνύξγηεο αληηιήςεηο θαη γλώζεηο ζε απηό πνπ 

ιέλε θαη πξάηηνπλ; 

o Γείρλνπλ ζεκάδηα ηθαλνπνίεζεο κε ηελ απόδνζε ηνπο θαη 

πξνζπαζνύλ λα βειηησζνύλ; 

o Δθδειώλνπλ ζεκάδηα ηθαλνπνίεζεο ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο 

εθπαηδεπηέο;  

 

 Δπρξεζηία 

 

Δίλαη πξνθαλέο όηη ζε έλα εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζηα 

ΓΣΠ, κπνξεί λα ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο νη νπνίεο λα είλαη αξθεηά 

δύζρξεζηεο. Δπνκέλσο πξέπεη έγθαηξα λα εληνπίδνληαη θαη λα 

αληηθαζηζηώληαη κε άιιεο δηαδηθαζίεο πην εύρξεζηεο. Δπίζεο κία κνξθή 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ (πρ PDF) κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη κε κία άιιε 

κνξθή(πρ PPT) 

 

 Αηζζεηηθή  

 

Αλαθέξεηαη ζηελ αιιαγή θάπνησλ δηαδηθαζηώλ ή νζνλώλ ζην ινγηζκηθό 

δηαρείξηζεο καζήκαηνο, πνπ πξνθαινύλ ηελ αηζζεηηθή θαη ηελ άπνςε πεξί 

σξαίνπ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ή ησλ εθπαηδεπηώλ ηνπο. Τέηνηεο 

πεξηπηώζεηο πξέπεη λα εληνπίδνληαη θαη λα ελεκεξώλνληαη γξήγνξα 

πξνηνύ πξνθαιέζνπλ αλαζηάησζε ή εθλεπξηζκό ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο. 
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 Γξαζηεξηόηεηα 

 

Αλαθέξεηαη ζηελ πξνζζήθε κίαο δξαζηεξηόηεηαο πνπ δελ είρε πξνζηεζεί 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ε νπνία ζα βνεζήζεη ηελ δηεπθόιπλζε 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ή ησλ εθπαηδεπηώλ ηνπο ή ζα δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο 

δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη ελαζρόιεζεο γηα ηνπο εθπαηδεπόκελνπο. Γηα 

παξάδεηγκα ηέηνηεο δξαζηεξηόηεηεο είλαη ε δπλαηόηεηα νκαδηθνύ email ή κία 

δξαζηεξηόηεηα WIKI. 

Τν απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηώλ πξέπεη λα  είλαη κία ζπκπεξαζκαηηθή 

αμηνιόγεζε ηεο πιαηθόξκαο αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο, ε νπνία ζα νδεγήζεη ζε 

ηπρόλ αλαλέσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, αιιαγή νξηζκέλσλ νζνλώλ, 

πξνζζήθε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ θιπ. 

 

6.6   ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ – ΠΡΟΣΑΔΙ 

 

Σην θεθάιαην απηό εμεηάζζεθαλ ιεπηνκεξώο ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζεζνύλ γηα ηε δεκηνπξγία ελόο επηηπρεκέλνπ πξνγξάκκαηνο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο ζηα Γεσγξαθηθά Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ. Τα βήκαηα απηά είλαη. 

 Δπηινγή αξρώλ εθπαίδεπζεο 

 Καζνξηζκόο ησλ αλαγθώλ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

 Σρεδηαζκόο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

 Υινπνίεζε  εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

 Τειηθή αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

 

Δίλαη γεγνλόο όηη δηεζλώο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ΓΣΠ, κε ηε κέζνδν ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ππάξρνπλ αξθεηά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηόζν ζε 

κεηαπηπρηαθό επίπεδν, όζν θαη ζε επίπεδν ζεκηλαξίσλ. Σε γεληθέο γξακκέο ηα 

πεξηζζόηεξα από απηά αθνινπζνύλ θάπνηνπο από ηνπο θαλόλεο ζρεδίαζεο πνπ 

αλαπηύρζεθαλ πξνεγνπκέλσο. Όκσο γηα ηελ επηηπρή δεκηνπξγία ελόο εμ απνζηάζεσο 

εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζηα ΓΣΠ, έηζη ώζηε λα εμαθαληζζεί ν εθηάιηεο ησλ 

πξόσξσλ εγθαηαιείςεσλ θαη ησλ ρακειώλ επηδόζεσλ πξέπεη λα ιεθζνύλ ζνβαξά 

ππόςε ηα παξαθάησ: 
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 Δπηινγή ησλ βαζηθώλ αξρώλ ηεο Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο θαη ησλ 

βαζηθώλ αξρώλ ησλ Γεσγξαθηθώλ Σπζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ. Ζ επηινγή 

απηώλ ησλ βαζηθώλ αξρώλ, νδεγεί ζην επόκελν βήκα ηνπ θαζνξηζκνύ ησλ 

αλαγθώλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. 

 Καζνξηζκόο ησλ αλαγθώλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, ηνπ 

ηδξύκαηνο πνπ ζα δηεμάγεη ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα, θαζώο θαη ηεο 

νκάδαο ζηόρνπ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Ο θαζνξηζκόο απηόο νξηνζεηεί ην 

επόκελν βήκα ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ βήκαηνο ηνπ ζρεδηαζκνύ, πξέπεη λα πξνηαζεί ην 

κεζνδνινγηθό πιαίζην γηα ην κνληέιν εθπαίδεπζεο πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζεζεί. Τν κνληέιν απηό πξέπεη λα εμαζθαιίδεη νξηζκέλεο 

πξνϋπνζέζεηο όπσο: 

 Δλδπλάκσζε ηεο ηάζεο γηα αλεμαξηεζία ηνπ 

εθπαηδεπνκέλνπ. Ο εθπαηδεπόκελνο πξέπεη λα είλαη 

πεξηζζόηεξν ππεύζπλνο γηα ηελ επηινγή ηνπ ρξόλνπ, ηνπ 

ηόπνπ, ηνπ ξπζκνύ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο κάζεζήο ηνπ 

 Έκθαζε ζε καζεηνθεληξηθά ζπζηήκαηα ηα νπνία 

ππνζηεξίδνπλ ηελ θηινζνθία θαη ηελ νξγάλσζή ηνπο ζην 

ζηπι κάζεζεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

 Μεηεμέιημε ηνπ καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο ζε πεξηβάιινλ 

ζπλεξγαζίαο, ζε ρώξν έληνλσλ θνηλσληθώλ δηεξγαζηώλ κε 

θύξην ζηόρν ηε κάζεζε (θνηλόηεηεο κάζεζεο). 

 Γηαρείξηζε άγρνπο θαη θόβσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ από 

επηβιέπνληα εθπαηδεπηή – ζύκβνπιν 

Ο επηηπρήο ζρεδηαζκόο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο αθνινπζείηαη 

από ην επόκελν βήκα πνπ είλαη ε πινπνίεζε ηνπ. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο, δεκηνπξγείηαη εθπαηδεπηηθό πιηθό ην 

νπνίν πξέπεη λα εμαζθαιίδεη νξηζκέλεο πξνϋπνζέζεηο όπσο: 

o  ηήξεζε ησλ δηεζλώλ πξνδηαγξαθώλ ώζηε λα είλαη δηαιεηηνπξγηθό 

θαη εύθνια αληαιιάμηκν 

o Να είλαη γξακκέλν θαη πινπνηεκέλν ζε κνξθέο πνπ λα ιακβάλνπλ 

ππόςε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ελήιηθεο 

εθπαηδεπόκελνη ζηε κάζεζε  
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o Να βαζίδεηαη ζηελ κέζνδν κάζεζεο κέζσ επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

o Να ιακβάλεη ππόςε ηνπ:  

 ηηο αξρέο πνπ αλαπηύρζεθαλ ζην πέκπην θεθάιαην θαη 

θπξίσο ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ζηελ εθπαίδεπζε ζηα ΓΣΠ 

ρσξίο λα βαζίδεηαη ζε θάπνην εκπνξηθό ινγηζκηθό  

 ηελ εμέιημε ηεο Τερλνινγίαο όπσο αζύξκαηε δηθηύσζε, 

επξπδσληθή επηθνηλσλία, ςεθηαθή ηειεόξαζε, θηλεηή 

ηειεθσλία 4εο Γεληάο, θαζώο θαη ην ρακειό θόζηνο ηεο 

ηειεδηάζθεςεο πνιιώλ ρξεζηώλ ηαπηόρξνλα. 

 Τν ζπλδπαζκό εθπαηδεπηηθώλ ππεξεζηώλ αζύγρξνλεο θαη 

ζύγρξνλεο κεηάδνζεο κε ελζσκάησζε ηεο ηειεδηάζθεςεο 

σο κέζνπ αλαπιήξσζεο ηεο ζπκβαηηθήο δηάιεμεο Ζ 

πινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, νδεγεί 

αλαπόθεπθηα ζην ηειεπηαίν ζηάδην, πνπ είλαη ε γεληθή 

αμηνιόγεζε ηνπ 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ ηεο ηειηθήο αμηνιόγεζεο πξέπεη λα 

αμηνινγείηαη ε καζεζηαθή απνηειεζκαηηθόηεηα θαη λα πξνηείλνληαη 

αιιαγέο θαη βειηηώζεηο ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα. Ζ ηειηθή 

αμηνιόγεζε νδεγεί είηε ζην αξρηθό βήκα ηεο επηινγήο ησλ αξρώλ 

εθπαίδεπζεο, ώζηε λα αλαζεσξεζεί από ηελ αξρή ην εθπαηδεπηηθό 

πξόγξακκα, είηε ζην βήκα ηνπ ζρεδηαζκνύ ώζηε λα γίλνπλ επηπιένλ 

βειηηώζεηο ή πξνζζήθεο ζε απηό. 
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ην πξνεγνύκελν θεθάιαην αλαπηύρζεζαλ ιεπηνκεξώο νη δηάθνξεο δηαδηθαζίεο γηα 

ην ζρεδηαζκό ελόο εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζηα ΓΠ. Δπνκέλσο 

απαηηείηαη έλα κεζνδνινγηθό πιαίζην γηα ην κνληέιν εθπαίδεπζεο πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζεζεί. Απηό αθξηβώο ην κνληέιν εθπαίδεπζεο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά 

παξαθάησ. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαιύεηαη ε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ελόο εμ απνζηάζεσο 

πξνγξάκκαηνο ζηα ΓΠ, έηζη ώζηε λα επηηεπρζεί ν ζηόρνο πνπ δελ είλαη άιινο από 

ηελ απνθπγή ηεο πξόσξεο εγθαηάιεηςεο εθ κέξνπο ησλ ζπνπδαζηώλ ή ηελ 

παξνπζίαζε ρακειώλ καζεζηαθώλ επηδόζεσλ. 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, (Noye θαη Piveteau, 

1998) νη πόινη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

είλαη ηξείο: ν εθπαηδεπηήο, ν εθπαηδεπόκελνο 

θαη ην πεξηερόκελν εθπαίδεπζεο (εηθ. 7.1). 

 

 

 

O εθπαηδεπηήο δηδάζθεη ην εθπαηδεπηηθό 

 

Κεφάλαιο 7                                  
Μεθοδολογικό 
πλαίσιο – Μοντέλο 
Εκπαίδευσης 

 

 
 
 

Εηθόλα 7.1 
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πεξηερόκελν θαη ηαπηόρξνλα εκςπρώλεη ηνλ εθπαηδεπόκελν. Από ην κνληέιν απηό 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο απνπζηάδεη ε αιιειεπίδξαζε ηνπ εθπαηδεπόκελνπ κε 

ην εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν. Γηα ην ιόγν απηό πξνηείλεηαη έλα λέν κνληέιν. 

 

7.1 ΜΟΝΣΕΛΟ ΜΑΘΗΗ ΣΑ ΓΠ 

 

ηελ εηθόλα 7.2   παξνπζηάδεηαη έλα δηαθνξεηηθό κνληέιν ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο ην νπνίν έρεη, όπσο ην 

παξαπάλσ κνληέιν ησλ Noye θαη 

Piveteau, ηξεηο πόινπο: εθπαηδεπηήο, 

εθπαηδεπόκελνο θαη εθπαηδεπηηθό 

αληηθείκελν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

εθπαηδεπηηθό αληηθείκελν αθνξά ζηελ  

θαηαλόεζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ ησλ 

ΓΠ θαη ζηελ απόθηεζε ρσξηθήο 

ζθέςεο εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.  

 

Ο εθπαηδεπόκελνο κέζσ ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο επηθνηλσλεί κε ηνπο εθπαηδεπηέο 

ηνπ θαη ηνπο άιινπο εθπαηδεπόκελνπο θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ απηνδηδαζθαιία θαη 

ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ην εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν, νδεγείηαη από ηνλ 

εθπαηδεπηή ηνπ ζηελ θαηάθηεζε ηεο ρσξηθήο ζθέςεο θαη ηελ θαηαλόεζε ησλ 

βαζηθώλ αξρώλ ησλ ΓΠ. 

Αθνινπζεί κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ησλ ηξηώλ πόισλ. 

Εθπαηδεπηήο: επηθνηλσλεί κε ηνπο εθπαηδεπόκελνπο, αζύγρξνλα κε δηάθνξνπο 

ηξόπνπο νη νπνίνη ζα πεξηγξαθνύλ αλαιπηηθά παξαθάησ, κε θύξην κέιεκα ηελ 

εκςύρσζή ηνπο. 

Εθπαηδεπόκελνο: νη εθπαηδεπόκελνη κε ηε ζεηξά ηνπο επηθνηλσλνύλ ηόζν κε ηνπο 

εθπαηδεπηέο, όζν θαη κε ηνπο άιινπο εθπαηδεπόκελνπο, αθνινπζώληαο έλα 

ρξνλνδηάγξακκα παξάδνζεο εξγαζηώλ θαη ηεζη αμηνιόγεζεο. Ζ κειέηε γίλεηαη κε ην 

δηθό ηνπο ξπζκό, όκσο ππάξρεη ε δπλαηόηεηα θπξίσο γηα ηηο εηδηθέο νκάδεο (άηνκα ηα 

νπνία έρνπλ ζεσξεηηθό επίπεδν ζπνπδώλ), λα αθνινπζήζνπλ επηθνπξηθά κηα κέζνδν 

απηνδηδαζθαιίαο ζε κνξθή Computer Base Training, ε νπνία ζα ηνπο βνεζήζεη λα 

θαιύςνπλ ηα θελά ώζηε λα κπνξέζνπλ λα αθνινπζήζνπλ ηελ ππόινηπε καζεζηαθή 

νκάδα. 

Εηθόλα 7.2 Πόινη εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο  
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Αληηθείκελν: ν εθπαηδεπηήο κέζσ ηεο αλαηξνθνδόηεζεο πνπ παίξλεη από ηελ 

επίδνζε ηεο καζεζηαθήο νκάδαο πξνζζέηεη επηπιένλ εθπαηδεπηηθό πιηθό ζε δηάθνξεο 

κνξθέο, γηα έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο δελ έρνπλ γίλεη θαηαλνεηέο από ηνπο 

ζπνπδαζηέο. Δπηπιένλ πξνζπαζεί λα δηαρεηξηζζεί ην άγρνο ησλ αδπλάησλ 

ζπνπδαζηώλ θαη λα επηβξαβεύζεη απηνύο πνπ έρνπλ πεηύρεη ηνπο καζεζηαθνύο 

ζηόρνπο, πνπ είλαη  ε θαηαλόεζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ ησλ ΓΠ θαη ε απόθηεζε 

ρσξηθήο ζθέςεο.  

Οη παξαπάλσ ηξεηο πόινη ζπκκεηέρνπλ ζηνλ θύθιν κάζεζεο πνπ θαίλεηαη ζηελ 

εηθόλα 7.3 θαη πνπ ζηελ νπζία απνηειεί θαη ην πξνηεηλόκελν κνληέιν εθπαίδεπζεο 

γηα έλα εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζηα ΓΠ. Σν κνληέιν απηό 

απνηειείηαη από πέληε ζηάδηα: 

 ζέιεζε γηα κάζεζε 

 καζεζηαθή Πξάμε  

 αλαηξνθνδόηεζε 

 αθνκνίσζε 

 ηερληθή ππνζηήξημε 

 
Εηθόλα 7.3 Μνληέιν κάζεζεο ζηα ΓΣΠ  
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ε θάζε ζηάδην ρξεζηκνπνηνύληαη δηάθνξεο ηερληθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηελ επηηπρή ηνπ έθβαζε. 

Θέιεζε γηα κάζεζε: νη ελήιηθνη εθπαηδεπόκελνη ζπκκεηέρνπλ ζηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα έρνληαο ζέιεζε γηα κάζεζε. Ο εθπαηδεπηήο-ζύκβνπινο παξαθνινπζεί 

ηε καζεζηαθή ηνπο πνξεία πξνζπαζώληαο λα αλαπηύμεη ηηο πξνζσπηθέο θαη 

θνηλσληθέο δεμηόηεηεο ηόζν ηηο δηθέο ηνπ όζν θαη ησλ εθπαηδεπόκελσλ ηνπ. Σνπο 

εκςπρώλεη, δηαρεηξίδεηαη ην άγρνο ηνπο θαη ηνπο θαζνδεγεί ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Ζ ελαξθηήξηα ζπλάληεζε θαζώο θαη νη ελδηάκεζεο 

ζπκβνπιεπηηθέο ζπλαληήζεηο είλαη νη θαηάιιειεο ηερληθέο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

ζέιεζεο γηα κάζεζε ησλ εθπαηδεπόκελσλ. 

Μαζεζηαθή Πξάμε: νη εθπαηδεπόκελνη αθνινπζώληαο ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη 

ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο (εηδηθέο νκάδεο) ηελ απηνκάζεζε, κειεηνύλ ην 

εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη θάλνπλ ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ κέζσλ θαη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, βάζεη θαηάιιεισλ ηερληθώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο δηδάζθνληεο. Οη ηερληθέο απηέο είλαη ε εηζήγεζε, ε 

επίδεημε, ε παξαπνκπή ζε άιιεο πεγέο, ε κέζνδνο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, νη 

ακνηβαίεο ζπκβνπιέο θαη ε ζπδήηεζε. 

Αλαηξνθνδόηεζε: από ηελ επίιπζε ησλ ρσξηθώλ πξνβιεκάησλ κε ηε κέζνδν 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ (PBL), ηε δηελέξγεηα ησλ ηεζη αμηνιόγεζεο, ησλ εξσηήζεσλ 

θαη απνξηώλ πνπ έρνπλ δηαηππσζεί ζηηο νκάδεο ζπδήηεζεο (forums), έρνπκε 

αλαηξνθνδόηεζε ησλ εθπαηδεπηώλ κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί θαη 

ηηο επηηεπρζείζεο δεμηόηεηεο ησλ εθπαηδεπόκελσλ. Σαπηόρξνλα νη εθπαηδεπόκελνη 

απηναμηνινγνύλ ηελ επίδνζή ηνπο κε βάζε ηηο δηνξζώζεηο ησλ παξαδνζέλησλ 

αζθήζεσλ θαη ησλ ηεζη αμηνιόγεζεο. ηε ζπλέρεηα αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αλαηξνθνδόηεζεο, αθελόο κελ ζπκπιεξώλεηαη ή δηνξζώλεηαη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό 

θαη αθεηέξνπ ν εθπαηδεπηήο-ζύκβνπινο δηαρεηξίδεηαη ην άγρνο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ  

πνπ έρνπλ ρακειέο επηδόζεηο θαη επηβξαβεύεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο κε πςειέο 

επηδόζεηο ελζαξξύλνληάο ηνπο λα εκβαζύλνπλ πεξηζζόηεξν ζηηο έλλνηεο ησλ ΓΠ. 

Αθνκνίωζε: κεηά από ηελ παξέιεπζε ελόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηθαλνύ γηα ηελ 

αθνκνίσζε ησλ δηδαρζέλησλ από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο θαη αθνύ είλαη πιένλ έηνηκνη 

λα θαηαθηήζνπλ ηε ρσξηθή ζθέςε, αλαιακβάλνπλ ηελ παξάδνζε κηαο αηνκηθήο 

κειέηεο πεξίπησζεο θαη κηαο νκαδηθήο εξγαζίαο κε ηελ νπνία ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία 

γηα βειηίσζε ησλ θνηλσληθώλ ηνπο δεμηνηήησλ κε παηρλίδηα ελαιιαγήο ξόισλ. 

εκεησηένλ όηη ην ζηάδην ηεο αθνκνίσζεο αγλνείηαη ζε όια ηα κνληέια κάζεζεο πνπ 
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αθνξνύλ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζηα ΓΠ θαη επηζεκαίλεηαη γηα πξώηε 

θνξά ζηελ παξνύζα δηαηξηβή. 

Σερληθή ππνζηήξημε: ην ζηάδην απηό είλαη ππνζηεξηθηηθό ησλ ππνινίπσλ ηεζζάξσλ 

ζηαδίσλ πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ. Πξόθεηηαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο εθείλεο πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηελ ππνζηήξημε ηόζν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ όζν θαη ησλ εθπαηδεπηώλ 

ηνπο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. 

Αθνινπζεί εθηελέζηεξε πεξηγξαθή ησλ δηαθόξσλ ζηαδίσλ ηνπ πξνηεηλόκελνπ 

κνληέινπ κάζεζεο. 

 

7.2  ΠΡΩΣΟ ΣΑΔΙΟ: ΘΕΛΗΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΗ 

 

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, νη ελήιηθεο ζπνπδαζηέο παξαθνινπζνύλ εμ 

απνζηάζεσο  εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε δηακνξθσκέλν ηξόπν κάζεζεο, αιιά θαη 

κε ηζρπξή ζέιεζε γηα κάζεζε. Σν θύξην κέιεκα ηνπ εθπαηδεπηή – ζπκβνύινπ αιιά 

θαη ησλ άιισλ κειώλ ηεο εθπαηδεπηηθήο νκάδαο πξέπεη λα είλαη απηή ε ζέιεζε λα 

παξακείλεη ηζρπξή κέρξη ην ηέινο ηεο καζεζηαθήο πνξείαο. ε απηό ην πιαίζην ν 

εθπαηδεπηήο-ζύκβνπινο ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο, σο θαηαιύηεο ηεο καζεζηαθήο 

δηεξγαζίαο, ελζαξξύλεη ηε γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπ, βξίζθεηαη 

ζε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο θαη ζπλεξγάδεηαη αξκνληθά καδί ηνπο. 

Απηό ην πεηπραίλεη θαηαξράο ζηελ ελαξθηήξηα ζπλάληεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

πξνγξακκάησλ, ζηελ ελδηάκεζε ζπκβνπιεπηηθή ζπλάληεζε, αιιά θαη ζε όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ησλ επθνιηώλ πνπ παξέρνληαη από ην 

εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό δηαρείξηζεο καζήκαηνο, όπσο chat, νκάδεο ζπδήηεζεο 

(forums), πξνζσπηθά κελύκαηα θαη ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν. Καηά ηελ επηθνηλσλία 

απηή, ν εθπαηδεπηήο-ζύκβνπινο πξνζπαζεί αθελόο κελ λα βειηηώζεη ηηο πξνζσπηθέο 

θαη θνηλσληθέο ηνπ δεμηόηεηεο, ώζηε λα κπνξέζεη λα εκπλεύζεη εκπηζηνζύλε ζηνπο 

ζπνπδαζηέο θαη λα ηνπο νδεγήζεη νκαιά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη αθεηέξνπ λα 

βειηηώζεη ηηο ίδηεο ηηο δεμηόηεηεο ησλ ζπνπδαζηώλ ηνπ, δίλνληαο έκθαζε ζηηο 

θνηλσληθέο ηνπο δεμηόηεηεο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο λννηξνπίαο ηεο νκαδηθόηεηαο. Οη 

δηάθνξεο ηερληθέο κε ηηο νπνίεο ζπληεξείηαη ε ζέιεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα 

κάζεζε είλαη: 
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7.2.1 Ελαξθηήξηα ζπλάληεζε 

 

Μεγάιν βάξνο πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ ελαξθηήξηα ζπλάληεζε. Ζ θξηζηκόηεηα ηεο 

ελαξθηήξηαο ζπλάληεζεο ζηα ηκήκαηα ελειίθσλ είλαη ζεκαληηθή. Γηα κηα επηηπρή 

ελαξθηήξηα ζπλάληεζε ν εθπαηδεπηήο- ζύκβνπινο ζα πξέπεη λα πξνεηνηκαζζεί 

αξθεηά θαιά ώζηε λα απνθηήζεη ηελ εκπηζηνζύλε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπ. Ζ 

δεκηνπξγία θιίκαηνο εκπηζηνζύλεο, ζεσξείηαη απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα κηα 

δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία κάζεζεο. Βνεζάεη απνηειεζκαηηθά ζην λα μεπεξαζηνύλ 

ηα εκπόδηα θαη νη κεραληζκνί άκπλαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζσπηθόηεηα, ηηο 

εκπεηξίεο ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπνκέλσλ θαζώο θαη ηηο θνηλσληθέο ηνπο 

ππνρξεώζεηο.  

Ο ρεηξηζκόο ηεο ελαξθηήξηαο ζπλάληεζεο, κε ηε ζπκβαηηθή εθπαηδεπηηθή ηερληθή 

ζπλίζηαηαη ζηελ «θαηάζεζε» από ηνλ εθπαηδεπηή θαη από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο 

νξηζκέλσλ ηππηθώλ πιεξνθνξηώλ. Ωζηόζν ε ίδηα απηή ζπκβαηηθή ηερληθή κπνξεί 

λα βειηησζεί, αλ δνζεί κεγαιύηεξε δπλαηόηεηα έθθξαζεο ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο. 

Αλ δειαδή θάλνπκε ρξήζε πην ελεξγεηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ ηερληθώλ όπσο νη 

ζπλεληεύμεηο, ε αμηνπνίεζε εκπεηξηώλ, ε αλαδήηεζε ηξόπσλ ζπλεξγαζίαο ή 

θάπνηνπ ζπλδπαζκνύ απηώλ. 

ηελ αξρή ηεο ελαξθηήξηαο ζπλάληεζεο ν εθπαηδεπηήο – ζύκβνπινο αληί λα 

βνκβαξδίδεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο κε έλλνηεο θαη αξρέο πνπ πξέπεη λα κάζνπλ, ηνπο 

ρσξίδεη ζε νκάδεο. Εεηά από θάζε κέινο ηεο νκάδαο λα παξνπζηάζεη ελ ζπληνκία ηνλ 

εαπηό ηνπ ζηα ππόινηπα κέιε ηεο νκάδαο, δίλνληαο έκθαζε ζην γλσζηηθό ηνπ 

ππόβαζξν, ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ελαζρόιεζε, ηηο εκπεηξίεο, ηνπο ιόγνπο 

ζπκκεηνρήο ηνπ, ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ. ην ηέινο ν 

εθπξόζσπνο θάζε νκάδαο παξνπζηάδεη ζε όιε ηε καζεζηαθή νκάδα ό,ηη ζπδεηήζεθε 

κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο νκάδαο ηνπ. 

Καηά ηελ ελαξθηήξηα ζπλάληεζε γίλεηαη κηα ζπδήηεζε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζώο θαη κηα δηάγλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. 

Ζ ζπλεηή ρξήζε ηνπ ρηνύκνξ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ελαξθηήξηαο ζπλάληεζεο αιιά 

θαη ζε όιεο ηηο ζπλαληήζεηο θαη κνξθέο επηθνηλσλίαο κεηαμύ εθπαηδεπηώλ θαη 

εθπαηδεπνκέλσλ ζπληειεί ζηελ εμάιεηςε ησλ εληάζεσλ θαη ησλ ζπγθξνύζεσλ θαη 

εμνκαιύλεη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Πνιινί ζπγγξαθείο  (Lefcourt, 2001; Long & 

Graesser, 1988) ππνζηεξίδνπλ όηη νη άλζξσπνη κε θαιύηεξε αίζζεζε ηνπ ρηνύκνξ 
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έρνπλ κεγαιύηεξε θνηλσληθή ηθαλόηεηα θαη απμεκέλε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε. 

Δπίζεο ζεσξνύλ όηη ην ρηνύκνξ δηαδξακαηίδεη έλα ζεκαληηθό ξόιν ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. 

Ο εθπαηδεπηήο- ζύκβνπινο δεηάεη από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα εθθξάζνπλ ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπο, θαζώο θαη ηηο απόςεηο ηνπο γηα ην πεξηερόκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Με βάζε ηε ζπδήηεζε πνπ ζα γίλεη, ν εθπαηδεπηήο είλαη ζθόπηκν λα επηθέξεη αιιαγέο 

ζην ζρεδηαζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο, εθόζνλ είλαη εθηθηέο, βάζεη ησλ αλαγθώλ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. (Δitington,1996, Αλδξνπιαθάθεο θαη Κνπηζόπνπινο, 2007). 

θνπόο είλαη λα εκπιαθνύλ ελεξγεηηθά νη εθπαηδεπόκελνη ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. Ο ζπλδπαζκόο εθπαηδεπηηθώλ ηερληθώλ πξέπεη λα έρεη θάζε θνξά 

ζαθή εθπαηδεπηηθό ζηόρν, ώζηε λα ελαξκνλίδεηαη κε ην αληηθείκελν θαη ηνπο 

ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, ην δηαζέζηκν ρξόλν θαη ηε δηάζεζε 

ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Έηζη κε ην πέξαο ηεο ελαξθηήξηαο ζπλάληεζεο 

δηακνξθώλεηαη ην ηειηθό πξόγξακκα ην νπνίν θαηά θάπνην ηξόπν απνηειεί θαη ην 

εθπαηδεπηηθό ζπκβόιαην πνπ έρνπλ δεζκεπζεί όηη ζα ηεξήζνπλ εθπαηδεπηέο θαη 

εθπαηδεπόκελνη. Από πξνζσπηθή εκπεηξία  θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλόκελνπ 

καζεζηαθνύ κνληέινπ, ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ζηελ ελαξθηήξηα 

ζπλάληεζε απνπζίαδαλ αξθεηνί εθπαηδεπόκελνη, ηα πνζνζηά απηώλ πνπ δελ 

μεθίλεζαλ θαζόινπ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηα πνζνζηά πξώηκεο απνρώξεζεο 

από ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα θαη νη ρακειέο επηδόζεηο απμήζεθαλ ζεκαληηθά 

(Αλδξνπιαθάθεο, Κνπηζόπνπινο, 2009). 

 

 

7.2.2 πκβνπιεπηηθή ζπλάληεζε 

 

 Κάζε εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα πξέπεη λα έρεη κηα ελδηάκεζε ζπκβνπιεπηηθή 

ζπλάληεζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο απηήο επηιύνληαη νη ηπρόλ απνξίεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ πνπ δελ απαληήζεθαλ κε ηνλ έλα ή κε ηνλ άιιν ηξόπν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. 

Δπηπξόζζεηα ππάξρεη αλαηξνθνδόηεζε ηόζν ησλ εθπαηδεπηώλ κε ηα απνηειέζκαηα 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηελ εμαθξίβσζε αλ έρνπλ επηηεπρζεί νη καζεζηαθνί ζηόρνη, 

όζν θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε ηε κέρξη ηόηε πνξεία ηνπο.  

Ο εθπαηδεπηήο-ζύκβνπινο αλαιύεη ηα ζεκαληηθόηεξα ιάζε πνπ έρνπλ θάλεη νη 

ζπνπδαζηέο ζηα ηεζη θαη ζηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο. Ζ αλαθνξά ζηα ιάζε απηά 
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δελ γίλεηαη πνηέ νλνκαζηηθά, εθηόο θη αλ θάπνηνο εθπαηδεπόκελνο επηζπκεί λα ην 

αλαθνηλώζεη ζηελ ππόινηπε καζεζηαθή νκάδα. 

Παξάιιεια γίλεηαη πξνζπάζεηα ελζάξξπλζεο θαη ελίζρπζεο ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ πνπ θηλδπλεύνπλ, ώζηε λα κελ εγθαηαιείςνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο. 

Ο εθπαηδεπηήο–ζύκβνπινο δεηά θαη ηε βνήζεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πνπ έρνπλ 

πςειέο επηδόζεηο, ώζηε λα ζπλδξάκνπλ όινη καδί ζηε βειηίσζε ησλ επηδόζεσλ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ πνπ έρνπλ κείλεη πίζσ. Έηζη επηβξαβεύεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο, 

θάλνληάο ηνπο λα αηζζάλνληαη ρξήζηκνη θαη παξαγσγηθνί. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα 

νη ζπγθεθξηκέλνη εθπαηδεπόκελνη λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα κηα επηηπρή 

καζεζηαθή πνξεία. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζπλάληεζεο επηρεηξείηαη από ηνλ εθπαηδεπηή- 

ζύκβνπιν λα ηνληζζεί ην γεγνλόο όηη όινη νη εθπαηδεπόκελνη απνηεινύλ κέιε κηαο 

καζεζηαθήο νκάδαο. Δπηπιένλ πξνζπαζεί λα ηνπο εκθπζήζεη ην νκαδηθό πλεύκα 

ζπλεξγαζίαο. 

 

 

7.2.3 Κνηλωληθέο εθδειώζεηο 

 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, αιιά θαη κεηά ην πέξα απηήο, 

πξέπεη λα γίλεηαη πξνζπάζεηα ζπγθέληξσζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε δηάθνξεο 

εκεξίδεο, ζπλέδξηα θ.ιπ. Έηζη νη παιηνί θαη νη λένη εθπαηδεπόκελνη γλσξίδνληαη 

κεηαμύ ηνπο, αληαιιάζνληαο εκπεηξίεο θαη ηαπηόρξνλα ελεκεξώλνληαη γηα ηηο 

ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζην ρώξν ησλ Γεσγξαθηθώλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ.  

Παξόκνηα επθαηξία γηα ηέηνηνπ είδνπο ζπγθέληξσζε δίλεηαη κεηά ην ηέινο θάζε 

ζπκβνπιεπηηθήο ζπλάληεζεο. Γειαδή όινη καδί, εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπόκελνη, 

ραιαξώλνπλ, πεγαίλνπλ γηα θαγεηό, γλσξίδνληαη πεξηζζόηεξν κεηαμύ ηνπο θαη 

αληαιάζζνπλ απόςεηο θαη εκπεηξίεο από ην εξγαζηαθό ή νηθνγελεηαθό ηνπο 

πεξηβάιινλ.  

 

7.3 ΔΕΤΣΕΡΟ ΣΑΔΙΟ: ΜΑΘΗΙΑΚΗ ΠΡΑΞΗ 

 

Μεηά ην πξώην ζηάδην ηεο δηαηήξεζεο ηεο ζέιεζεο γηα κάζεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, 

αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο καζεζηαθήο πξάμεο. Έρνληαο εμαζθαιηζκέλε ηε ζέιεζε 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ε νπνία ηξνθνδνηείηαη από ηνλ εθπαηδεπηή ζύκβνπιν, γίλεηαη 

κεηάβαζε ζηε κάζεζε κέζσ ηνπ ζηαδίνπ ηεο καζεζηαθήο πξάμεο. Ζ κάζεζε κέζσ 
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ηεο πξάμεο βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά θάζε ζσζηήο κνξθσηηθήο ή εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη θάζε θαινζρεδηαζκέλνπ, επέιηθηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

(Race, 1999). Σν ζηάδην απηό πεξηιακβάλεη ηξεηο θύξηνπο παξάγνληεο:  ην 

πεξηερόκελν, ηα κέζα θαη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό. 

 

7.3.1  Πεξηερόκελν  

 

πσο αλαθέξζεθε ζην πξνεγνύκελν θεθάιαην ηνπ ζρεδηαζκνύ ελόο εθπαηδεπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο ζηα ΓΠ ην πεξηερόκελν εμαξηάηαη πάληα από ηελ νκάδα-ζηόρν πνπ 

ζα εθπαηδεπηεί. Γειαδή έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα πνπ απεπζύλεηαη ζε απινύο 

ρξήζηεο ησλ ΓΠ, πξνθαλώο έρεη άιιν πεξηερόκελν θαη ρξνληθή δηάξθεηα από απηό 

πνπ απεπζύλεηαη ζε αλαιπηέο ησλ ΓΠ.  

 Γεληθά ζε θάζε εθπαηδεπηηθή πξνζπάζεηα ην πξώην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα πξέπεη 

λα είλαη εηζαγσγηθνύ ραξαθηήξα, αθνύ ζα απεπζύλεηαη θπξίσο ζε αξράξηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο πνπ δελ έρνπλ γλώζεηο ή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζρεηηθά κε ηα 

ΓΠ. Σν δεύηεξν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα πνπ ζα απεπζύλεηαη θπξίσο ζε 

εθπαηδεπόκελνπο κε πξόηεξε εκπεηξία ζηα ΓΠ, ζα πξέπεη λα εζηηάδεηαη ζε 

ζύγρξνλα θαη πξνρσξεκέλα ζέκαηα ησλ ΓΠ, όπσο είλαη ε αλάιπζε ςεθηδσηώλ 

(Raster GIS), πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε (Multi criteria Analysis), δηάρπζε ρσξηθώλ 

δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν (Web GIS), ρσξηθή αλάιπζε ζε ηξεηο δηαζηάζεηο (3D GIS) 

θ.ά. 

Σν πεξηερόκελν όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πξέπεη λα είλαη νξγαλσκέλν 

ζε ζεκαηηθέο ελόηεηεο. Κάζε ελόηεηα ζα πξέπεη λα δηαξθεί έλα πξνθαζνξηζκέλν 

ρξνληθό δηάζηεκα ζπλήζσο κία εβδνκάδα θαη λα πεξηιακβάλεη αξθεηέο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη ηερληθέο. Σν κνληέιν ηεο ζπλεξγαηηθήο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα 

αθνινπζείηαη ππνρξεσηηθά ζε όια ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Δηδηθά ζην πξώην 

εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα απαηηείηαη επηπξόζζεηε ππνζηήξημε γηα νξηζκέλνπο 

αδύλακνπο εθπαηδεπόκελνπο, θαζώο θαη ε εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ηεο 

απηνδηδαζθαιίαο ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε. 

Μία εβδνκάδα ελόο ηππηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ δξαζηεξηόηεηεο: 

 

7.3.1.1 Εηζήγεζε: ε εηζήγεζε παξακέλεη ε πην δηαδνκέλε εθπαηδεπηηθή ηερληθή παξά 

ηελ θξηηηθή πνπ δέρεηαη (Κόθθνο et al, 1999). Σν εξώηεκα πνπ γελλάηαη εηδηθά ζε έλα 
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πξόγξακκα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο είλαη ην αλ είλαη απαξαίηεηε ε εηζήγεζε, ηε 

ζηηγκή κάιηζηα πνπ ν εθπαηδεπηήο δελ βξίζθεηαη ζηνλ ίδην ρώξν κε ηνπο ζπνπδαζηέο 

ηνπ θαη έηζη δελ κπνξεί λα επηρεηξήζεη λα κεηαβηβάζεη όζεο πεξηζζόηεξεο 

πιεξνθνξίεο κπνξεί ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο. Ζ απάληεζε είλαη λαη αιιά κε 

πξνϋπνζέζεηο. 

πσο αλαθέξεη έλαο από ηνπο έκπεηξνπο κειεηεηέο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

Phile Race (1999), «όηαλ πξέπεη λα δηδαρζεί έλα ζέκα ρξεζηκνπνηώληαο “ πξόζσπν 

κε πξόζσπν“ κεζόδνπο, δελ είλαη αθαηόξζσην λα κεηαθέξεηε ηελ εκπεηξία ζαο ζην 

ζρεδηαζκό επέιηθηνπ πιηθνύ εθπαίδεπζεο. Θα πξέπεη όκσο ε εηζήγεζε λα είλαη 

ζπλνπηηθή θαη γξακκέλε ζε θαηαλνεηή γιώζζα, ζε εηθνλνγξαθεκέλε κνξθή». 

Δπηπξόζζεηα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά, όπσο: 

o λα ππάξρεη θηιηθή πξνο ηνλ εθπαηδεπόκελν δηαηύπσζε ζηόρσλ 

o ζπκπιεξσκαηηθέο αζθήζεηο – δξαζηεξηόηεηεο 

o θξηηήξηα αμηνιόγεζεο 

o καγλεηνθσλεκέλα ζρόιηα θαη ζπδεηήζεηο 

o πεξηιήςεηο – αλαζθνπήζεηο 

Έλα πνιύ ζεκαληηθό βνήζεκα, είλαη νη παξνπζηάζεηο ζε κνξθή PPT θαη ε επίδεημε 

βαζηθώλ δηαδηθαζηώλ ζηα ΓΠ κε ηε ρξήζε πνιπκέζσλ, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ ε δηα 

δώζεο επηθνηλσλία κεηαμύ εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπόκελνπ είλαη πάξα πνιύ δύζθνιε. 

Μέρξη πξόηηλνο όιεο νη πξνζπάζεηεο γηα δηελέξγεηα ηειεδηάζθεςεο, δειαδή 

ηαπηόρξνλε εηθνληθή ζπλεύξεζε εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπνκέλσλ απνηύγραλαλ ιόγσ 

ηερληθώλ δπζθνιηώλ, όπσο κηθξέο ηαρύηεηεο ζην δηαδίθηπν, κε ύπαξμεο ηζρπξνύ 

εμππεξεηεηή (server) γηα δηαρείξηζε εηθόλαο θαη ήρνπ,  αθαηάιιειν ινγηζκηθό θ.ιπ.  

κσο ζήκεξα ε ηερλνινγία έρεη πξνρσξήζεη αξθεηά θαη ε εηζήγεζε κπνξεί λα 

δηεμάγεηαη πιένλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, κε ηειεδηάζθεςε, αλαβαζκίδνληάο ηελ πάιη 

ζε ζεκαληηθό παξάγνληα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Βέβαηα ην ηίκεκα γη’ απηό 

είλαη όηη απαηηνύληαη απμεκέλεο ηερλνινγηθέο ηθαλόηεηεο ησλ εθπαηδεπηώλ, αθνύ 

εθηόο από ην θπξίσο έξγν ηεο δηδαζθαιίαο ν εθπαηδεπηήο πξέπεη λα γλσξίδεη 

δηαρείξηζε ηνπ ινγηζκηθνύ αιιά θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ από απόζηαζε. Οη βαζηθέο 

αξρέο ηεο ηειεδηάζθεςεο πνπ θαιείηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ ηερληθή ηεο εηζήγεζεο 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 

 

7.3.1.2 Παξαπνκπέο ζε άιινπο δηθηπαθνύο ηόπνπο: ε παξαπνκπή ζε θάπνηα 

ηζηνζειίδα ελόο κεγάινπ εθπαηδεπηηθνύ νξγαληζκνύ, βνεζά αθελόο κελ ηνλ 
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εθπαηδεπόκελν ζην λα ελεκεξώλεηαη γηα ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζηα ΓΠ θαη 

αθεηέξνπ λα βειηηώλεη ηελ θξηηηθή ηνπ ζθέςε θαη λα αλαθαιύπηεη ηε γλώζε κε ηηο 

δηθέο ηνπ δπλάκεηο. πγθξίλεη απηά πνπ καζαίλεη ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα πνπ 

παξαθνινπζεί κε ηηο απόςεηο δηεζλώλ εθπαηδεπηηθώλ νξγαληζκώλ, απνθηώληαο έηζη 

πεξηζζόηεξε απηνπεπνίζεζε θαη έρνληαο κεγαιύηεξε εκπηζηνζύλε ζηνπο 

δηδάζθνληεο όηη θαηεπζύλεηαη ζσζηά από απηνύο θαη κε ζπλέπεηα ζηε καζεζηαθή ηνπ 

δηαδηθαζία. 

 

7.3.1.3 Εξγαζηήξηα: θάζε εξγαζηήξην πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ επίιπζε ελόο 

πξαγκαηηθνύ ρσξηθνύ πξνβιήκαηνο, ην νπνίν ζπλαληά ν εθπαηδεπόκελνο είηε ζην 

ρώξν ηεο εξγαζίαο ηνπ είηε ζην ρώξν ησλ ζπνπδώλ ηνπ. Δηδηθά γηα ην εθπαηδεπηηθό 

πξόγξακκα πνπ πξννξίδεηαη γηα ρξήζηεο ησλ ΓΠ, ηα εξγαζηήξηα ησλ πξώησλ  

εβδνκάδσλ, ζα πξέπεη είλαη ιπκέλα θαη λα παξνπζηάδνληαη ζηνλ εθπαηδεπόκελν είηε 

ζε κνξθή εηθνλνγξαθεκέλνπ θείκελνπ (pdf) είηε ζε κνξθή επίδεημεο (video). Ο 

εθπαηδεπόκελνο απιώο πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ εθπαηδεπηή ηνπ θαη λα 

θαζνδεγείηαη ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, εκπεδώλνληαο ηαπηόρξνλα ηηο 

ζεσξεηηθέο γλώζεηο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ην ρσξηθό πξόβιεκα. Αξγόηεξα, αθνύ 

πιένλ ν εθπαηδεπόκελνο έρεη αξρίζεη λα ζθέπηεηαη ρσξηθά, θαιείηαη λα επηιύζεη ηα 

πξνβιήκαηα, αθνινπζώληαο κόλν θάπνηεο ζύληνκεο ππνδείμεηο. Έηζη αλαγθάδεηαη 

πιένλ λα ζθέθηεηαη ρσξηθά θαη λα επηιύεη ηα πξνβιήκαηα κόλνο ηνπ, εκπεδώλνληαο 

κε απηό ηνλ ηξόπν ηελ απηνθαηεπζπλόκελε κάζεζε.  

 

7.3.1.4 Τεζη αμηνιόγεζεο: ζην ηέινο θάζε ελόηεηαο πξέπεη λα ππάξρεη έλα ηεζη 

αμηνιόγεζεο, ην νπνίν λα βνεζά ηόζν ηνλ εθπαηδεπηή-ζύκβνπιν λα αληηιεθζεί πνηεο 

έλλνηεο δελ έγηλαλ θαηαλνεηέο από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο, όζν θαη ηνλ ίδην ηνλ 

εθπαηδεπόκελν ζηελ απηναμηνιόγεζή ηνπ. Σα ηεζη πξέπεη λα είλαη αλνηθηά γηα 

θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα θαη κεηά λα θιείλνπλ. ηαλ πιένλ θάπνην ηεζη θιείζεη ν 

εθπαηδεπόκελνο ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δεη ηηο ζσζηέο απαληήζεηο θαη λα 

εληνπίζεη ηα ιάζε ηα νπνία έθαλε. Δπηπιένλ ζα πξέπεη θάζε θνξά πνπ ν 

εθπαηδεπόκελνο ηξέρεη ην ηεζη, νη εξσηήζεηο λα εκθαλίδνληαη ζε ηπραία ζεηξά θαη όρη 

πάληα νη ίδηεο. Κάζε θνξά πξέπεη λα εκθαλίδνληαη 20 ή 30 εξσηήζεηο από κηα νκάδα 

50 εξσηήζεσλ. Έηζη θαηά θάπνην ηξόπν απνηξέπεηαη ε απνζηήζηζε ησλ ζσζηώλ 

απαληήζεσλ θαη ν ζπνπδαζηήο θξίλεηαη αληηθεηκεληθά γηα ηηο γλώζεηο ηνπ. 
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7.3.1.5 Εβδνκαδηαία Επηθνηλσλία: ε επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη 

κεηαμύ εθπαηδεπνκέλσλ θαη εθπαηδεπηώλ γίλεηαη κέζσ ησλ θόξνπκ θαη ηεο 

εβδνκαδηαίαο δσληαλήο ζπδήηεζεο. Να ζεκεησζεί όηη νη δσληαλέο ζπδεηήζεηο πξέπεη 

λα απνζεθεύνληαη, ώζηε λα κπνξνύλ νη ζπνπδαζηέο πνπ δελ παξεπξέζεθαλ λα 

επαλέιζνπλ θαη λα δηαβάζνπλ ηα πεξηερόκελά ηνπο. 

 

πλνςίδνληαο ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηεο ν εθπαηδεπόκελνο ζε εβδνκαδηαία βάζε: 

 δηαβάδεη ηελ ηξέρνπζα ζεσξία θάλνληαο ρξήζε δηαθόξσλ κέζσλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ  

 αλαδεηά δηαθνξεηηθέο απόςεηο από ηζηνζειίδεο άιισλ εθπαηδεπηηθώλ 

νξγαληζκώλ  

 ιύλεη ηα ρσξηθά πξνβιήκαηα πνπ ηνπ έρνπλ ηεζεί  

 δίλεη έλα ηεζη αμηνιόγεζεο 

Ζ αλαηξνθνδόηεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο γίλεηαη κε ηε δηόξζσζε ησλ 

ρσξηθώλ πξνβιεκάησλ από ηνπο εθπαηδεπηέο θαη ηα ζρεηηθά ζρόιηα πνπ ηα 

ζπλνδεύνπλ, θαζώο θαη από ηε βαζκνινγία θαη ηνλ έιεγρν ησλ ζσζηώλ απαληήζεσλ 

ζηα ηεζη αμηνιόγεζεο.  

 

7.3.2  Μέζα 

 

Ζ ρξήζε ησλ δηαθόξσλ παηδαγσγηθώλ βνεζεκάησλ επηηξέπεη λα εμαζθαιηζζεί ε 

επηθνηλσλία κε ηελ πνιιαπιή αμηνπνίεζε δηαθόξσλ αηζζήζεσλ (Noye, Piveteau,  

1999). Σα παηδαγσγηθά κέζα κπνξνύλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο όπσο: 

 λα ππνγξακκίδνπλ θαη λα επεθηείλνπλ ηα κελύκαηα ηνπ εθπαηδεπηή 

 λα απνηεινύλ απηόλνκε πεγή πιεξνθνξηώλ 

 λα γίλνληαη αθνξκή δεκηνπξγίαο θαη πξνβιεκαηηζκνύ εθ κέξνπο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ.  

Σα κέζα πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε έλα εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθό 

πξόγξακκα είλαη ηα παξαθάησ: 

 

7.3.2.1 Λνγηζκηθό δηαρείξηζεο καζήκαηνο: ην ινγηζκηθό πνπ πξέπεη λα επηιεγεί είλαη 

έλα ινγηζκηθό αλνηθηνύ θώδηθα ην νπνίν πξέπεη λα απνηειεί µηα νινθιεξσκέλε 

δηθηπαθή πιαηθόξκα ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Οη δπλαηόηεηέο ηνπ δελ πξέπεη λα  

πεξηνξίδνληαη ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε αιιά πξέπεη λα κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη επηθνπξηθά θαη ζηε ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε µε δηαθόξνπο ηξόπνπο. ηε 
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ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ελ ζπληνκία νη δπλαηόηεηεο θαη ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ε πιαηθόξκα.  

 

 Αμηνπηζηία - Αζθάιεηα  

 

Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο από Δθπαηδεπηηθά Ηδξύκαηα, νξγαληζκνύο 

θαη εηαηξείεο γηα ηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπο αλαγθώλ. Ηδηαίηεξε 

έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηελ αζθάιεηα µε έιεγρν ησλ δηθαησκάησλ θάζε 

ρξήζηε θαη ησλ δεδνκέλσλ πνπ εηζάγνληαη.  

 

  Επρξεζηία  

 

Ζ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο καζήκαηνο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη 

µε έλα πξόγξακκα πεξηήγεζεο ζην δηαδίθηπν ( π.ρ. Internet Explorer, Firefox) 

ρσξίο λα απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε πξνζζέησλ πξνγξακκάησλ. Απηό 

επηηξέπεη ηελ πξόζβαζε ρξεζηώλ πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηβάιινληα µε 

ηδηαίηεξνπο πεξηνξηζκνύο γηα ιόγνπο αζθαιείαο. Ο δηαρεηξηζηήο πξέπεη λα 

έρεη ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμεη ηα ζηνηρεία πνπ ζα εκθαλίδνληαη ζην 

πεξηβάιινλ εθκάζεζεο επηιέγνληαο από έλα πην ιηηό έσο έλα πην πινύζην θαη 

ζύλζεην ηξόπν. Κάζε ρξήζηεο πξέπεη λα κπνξεί λα επηιέμεη ηα ζηνηρεία ηεο 

πιαηθόξκαο πνπ ζα εκθαλίδνληαη ζηε δηθή ηνπ αξρηθή ζειίδα θαη λα ηνπ 

δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα επηιέμεη ηε γιώζζα πνπ επηζπκεί λα έρεη ην 

πεξηβάιινλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ. Αλ έρεη μεράζεη ην όλνκα 

ρξήζηε ή ηνλ θσδηθό πξόζβαζήο ηνπ µε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ηνπ 

ηαρπδξνκείνπ, ε πιαηθόξκα κπνξεί λα ηνπ ηα ππελζπκίζεη. 

 

 Δηαρείξηζε ρξεζηώλ 

 

Ζ πιαηθόξκα πξέπεη  λα ππνζηεξίμεη κεγάιν αξηζκό ρξεζηώλ. Ήδε 

ιεηηνπξγνύλ µε επηηπρία εγθαηαζηάζεηο µε δεθάδεο ρηιηάδεο ρξήζηεο. ιεο νη 

εξγαζίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, νη αλαξηήζεηο ζηα θόξνπκ, νη βαζκνινγίεο θαη 

νη απαληήζεηο ηνπο πξέπεη λα απνζεθεύνληαη θαη λα κπνξνύλ λα αλαθιεζνύλ 

αλά πάζα ζηηγκή. Οη ρξήζηεο έρνπλ ξόινπο νη νπνίνη ηνπο έρνπλ αλαηεζεί αλά 

εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα. Κάζε ξόινο δίλεη ηα αληίζηνηρα δηθαηώκαηα ζην 

ρξήζηε θαη ηνπ επηηξέπεη λα εθηειεί θάπνηεο ιεηηνπξγίεο, ζηα πιαίζηα ηεο 
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εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Οη ξόινη κπνξνύλ λα νξηζηνύλ ζε θάζε 

εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα μερσξηζηά, επηηξέπνληαο ζε θάπνηνλ πνπ είλαη 

εθπαηδεπόκελνο ζε έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα λα είλαη εθπαηδεπηήο ζε 

θάπνην άιιν. Οη ρξήζηεο  λα κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζε νκάδεο ζηα πιαίζηα 

ελόο καζήκαηνο. Απηό είλαη ρξήζηκν γηα ηνλ πεξαηηέξσ δηαρσξηζκό ησλ 

ρξεζηώλ κέζα ζε έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα µε θξηηήξηα πνπ ζα επηιέμεη ν 

εθπαηδεπηήο.  

 

 Δηαρείξηζε καζεκάηωλ  

Ζ πιαηθόξκα πξέπεη λα ππνζηεξίμεη ηελ ελζσκάησζε πνιιώλ καζεκάησλ γηα 

παξαθνινύζεζε από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο. Ο εληνπηζκόο ησλ καζεκάησλ πξέπεη 

λα είλαη εύθνινο κε ην δηαρσξηζκό ηνπο ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο. Ο 

δηαρσξηζκόο κπνξεί λα γίλεη θαη µε ρξνλνινγηθά θξηηήξηα δεκηνπξγώληαο έλα 

πξόγξακκα ζπνπδώλ. Ζ αλαδήηεζε θάπνηνπ καζήκαηνο πξέπεη λα είλαη δπλαηή 

µε ηε ρξήζε νξηζκέλσλ ιέμεσλ-θιεηδηώλ, όηαλ ε ιίζηα ησλ καζεκάησλ είλαη 

πνιύ κεγάιε θαη έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα δελ είλαη νξαηό µε ηελ πξώηε 

καηηά.  

Δπηπξόζζεηα ην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, ρξεζηκνπνηώληαο έλαλ ελζσκαησκέλν 

ζπληάθηε.  Δθηόο από ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ βξίζθεηαη ζηελ πιαηθόξκα, ζε 

θάζε εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα πξέπεη λα ππάξρνπλ πεγέο πνπ λα παξαπέκπνπλ ζε 

ζειίδεο θαη πιηθό εθηόο ηεο πιαηθόξκαο γηα ηελ πεξαηηέξσ κειέηε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ.  

  

 Αμηνιόγεζε  

 

Οη εθπαηδεπηέο πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αλαζέηνπλ έλα πιήζνο 

θνπΐδ ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηα νπνία λα δηνξζώλνληαη απηόκαηα από ην 

ινγηζκηθό δηαρείξηζεο καζήκαηνο. ηα θνπΐδ απηά πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη 

εξσηήζεηο ησλ αθόινπζσλ ηύπσλ:  

 ωζηό – Λάζνο. Δπηιέγεηαη σζηό ή Λάζνο ζηελ εξώηεζε πνπ 

ηίζεηαη.  

 Πνιιαπιήο επηινγήο. Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα επηινγήο κίαο ή 
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πεξηζζνηέξσλ απαληήζεσλ από έλα πιήζνο πηζαλώλ απαληήζεσλ.  

 Αληηζηνίρηζεο. Σα ζηνηρεία κηαο ζηήιεο αληηζηνηρίδνληαη µε ηα 

ζηνηρεία κηαο άιιεο.  

 Αλάπηπμεο. Γίλεηαη µηα απάληεζε ζε θάπνην εξώηεκα πνπ έρεη ηεζεί 

από ηνλ εθπαηδεπηή θαη ε πιαηθόξκα ηελ απνζεθεύεη. Ο εθπαηδεπηήο 

ζηε ζπλέρεηα ειέγρεη ηελ απάληεζε θαη ζπκπιεξώλεη ηε βαζκνινγία 

ζηελ πιαηθόξκα.  

 Αξηζκεηηθέο: Ο εθπαηδεπόκελνο πξέπεη λα εηζαγάγεη µηα αξηζκεηηθή 

απάληεζε ζε θάπνην πξόβιεκα (π.ρ. επίιπζε εμίζσζεο). Ζ πιαηθόξκα 

κπνξεί λα ζεσξήζεη µηα απάληεζε σο ζσζηή αθόκε θαη αλ έρεη µηα 

ζπγθεθξηκέλε απόθιηζε από ηε ζσζηή. Ζ απόθιηζε απηή νξίδεηαη από 

ηνλ εθπαηδεπηή.  

ηα θνπΐδ πξέπεη λα ππάξρνπλ ρξνληθνί πεξηνξηζκνί γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο 

θαζώο θαη κέγηζην πιήζνο πξνζπαζεηώλ. Οη εξσηήζεηο ησλ θνπΐδ πξνέξρνληαη 

από µηα βάζε δεδνκέλσλ θαη επηιέγνληαη ηπραία θάπνηεο ζε θάζε εθηέιεζε 

ηνπ. Σα απνηειέζκαηα ηνπ θνπΐδ κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ κπνξνύλ λα 

απνζηέιινληαη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο.  

Δθηόο ησλ θνπΐδ, πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα αλαηεζνύλ θαη εξγαζίεο 

ηηο νπνίεο νη εθπαηδεπόκελνη θαινύληαη λα εθηειέζνπλ. Σν απνηέιεζκα ηεο 

εξγαζίαο κπνξεί λα είλαη έλα έγγξαθν, έλα ινγηζηηθό θύιιν ή θάπνηα άιια 

αξρεία κε γεσγξαθηθά επίπεδα, ηα νπνία ζπκπηέδνληαη κε έλα πξόγξακκα 

ζπκπίεζεο γηα γξήγνξε απνζηνιή. Απηά ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνύληαη από 

ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζηελ πιαηθόξκα γηα βαζκνιόγεζε από ηνπο 

εθπαηδεπηέο. Ζ πιαηθόξκα ζε απηή ηελ πεξίπησζε έρεη ηε δπλαηόηεηα λα 

θηινμελήζεη ηελ εξγαζία, λα ειέγμεη ηελ εκπξόζεζκε ππνβνιή θαη λα 

απνζεθεύζεη ηελ ηειηθή βαζκνινγία.  

Γηα ηε βαζκνιόγεζε ππάξρνπλ θάπνηεο ηππνπνηεκέλεο θιίκαθεο, αιιά 

ππάξρεη θαη ε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο θαη λέσλ. Ζ ιίζηα µε όινπο ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο θαη ηηο βαζκνινγίεο ηνπο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ 

καζήκαηνο κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζε κνξθή αξρείνπ Excel ή ζε κνξθή απινύ 

θεηκέλνπ γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία.  
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 πλεξγαζία εθπαηδεπνκέλωλ 

Σν εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηδηαίηεξα ηε 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε. Μέζα από έλα πιήζνο εξγαιείσλ νη ρξήζηεο κπνξνύλ 

λα αληαιιάμνπλ ηδέεο, πιεξνθνξίεο θαη λα ζπλεξγαζηνύλ ζηα πιαίζηα ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα πξέπεη λα:  

o ππνζηεξίδεηαη ε αζύγρξνλε επηθνηλσλία ησλ ρξεζηώλ µέζσ ηεο 

δεκνζίεπζεο κελπκάησλ (Forum).  

o ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα ζπλνκηινύλ νη εθπαηδεπόκελνη ζε 

πξαγκαηηθό ρξόλν (Chat) θαη λα είλαη δπλαηή ε ύπαξμε πνιιαπιώλ 

chats µε δηαθνξεηηθό ζέκα ζε θάζε εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα 

o ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ρξήζεο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο. Οη ρξήζηεο πνπ αλήθνπλ ζε έλα εθπαηδεπηηθό 

πξόγξακκα λα κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο αληαιιάζζνληαο 

κελύκαηα.  

o γίλεηαη νξγάλσζε ησλ ρξεζηώλ ζε νκάδεο, ώζηε λα αλαπηύζζνπλ 

πλεύκα ζπλεξγαζίαο θαη αιιεινβνήζεηαο. Έηζη αθόκε θαη ρσξίο ηε 

βνήζεηα από ηνπο εθπαηδεπηέο λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα επίιπζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ ηεο νκάδαο. 

 

 Καηαγξαθή ελεξγεηώλ  

 

Σν εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα ηεο πιήξνπο θαηαγξαθήο 

όισλ ησλ ελεξγεηώλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ησλ εθπαηδεπηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Γειαδή λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί αλαδήηεζε ζηα αξρεία θαηαγξαθήο αλά ρξήζηε, 

εκεξνκελία θαη εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα. Δπίζεο είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη 

πιήξεο γλώζε ηεο ζπκκεηνρήο ή µε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε θάζε δηαδηθαζία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, θαζώο θαη ην πόηε έγηλε απηή. Σα ζηνηρεία θαηαγξαθήο 

πξέπεη λα εμάγνληαη θαη ζε έλα αξρείν Excel ώζηε λα είλαη εύθνιε ζηε ζπλέρεηα ε 

επεμεξγαζία θαη ε ρξήζε ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ησλ αμηνινγήζεσλ, θαζώο θαη 

πνιιά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο πιαηθόξκαο πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη θαη µε 

δηαγξακκαηηθή κνξθή. 
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 Πξόζζεηα εξγαιεία  

Πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηόηεηα εξγαιείσλ ηα νπνία λα απνηεινύλ ηκήκα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη λα εθηεινύλ ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο γηα ηελ ππνζηήξημε 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

Ηκεξνιόγην: απνηειεί έλα απιό θαη ζπκπαγέο µέζν παξαθνινύζεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δξαζηεξηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ, ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηνπ ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο καζήκαηνο θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

ηαλ ν εθπαηδεπηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην δηθηπαθό ηόπν ηόηε έρεη ηε 

δπλαηόηεηα λα πξνζζέζεη έλα λέν γεγνλόο.  

Επηθείκελα Γεγνλόηα: δεκηνπξγεί θαη εκθαλίδεη µηα ιίζηα µε ηα γεγνλόηα 

πνπ πξόθεηηαη λα ιάβνπλ ρώξα. Σα γεγνλόηα απηά αθνξνύλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (π.ρ. ζπλάληεζε εθπαηδεπνκέλσλ, δηεμαγσγή θνπίδ) 

ή ζην ζύζηεκα (π.ρ. πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε).  

Wikis: αλαθέξεηαη ζηε ζπιινγηθή ζπγγξαθή αξρείσλ θεηκέλσλ 

ρξεζηκνπνηώληαο έλα πξόγξακκα πεξηήγεζεο. Μπνξεί λα γίλεη έλα πνιύ 

εύρξεζην εξγαιείν ζε πεξηπηώζεηο νκαδηθώλ εξγαζηώλ. Καζώο ην έγγξαθν 

ηξνπνπνηείηαη, απνζεθεύνληαη νη πξνεγνύκελεο εθδνρέο ηνπ θαη παξακέλνπλ 

δηαζέζηκεο όπνηε δεηεζνύλ.  

Γιωζζάξην: ιεηηνπξγεί σο θαηάινγνο νξηζκώλ, όπσο έλα ιεμηθό. ε θάζε 

κάζεκα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ελόο βαζηθνύ θαη πνιιώλ δεπηεξεπόλησλ 

γισζζαξίσλ. ε απηά κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ θαη νη ζπνπδαζηέο 

θαηαρσξίδνληαο εγγξαθέο ζηα δεπηεξεύνληα γισζζάξηα ηηο νπνίεο κπνξνύλ 

λα επεμεξγαζηνύλ ή λα δηαγξάςνπλ. 

Εκθάληζε Εηδήζεωλ. εκθάληζε ζε ιίζηα ησλ ηειεπηαίσλ εηδήζεσλ ή 

αλαθνηλώζεσλ πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζηελ πιαηθόξκα. Απνηειεί µηα πνιύ θαιή 

πεγή ελεκέξσζεο γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη όρη 

µόλν.  

Έξεπλεο: δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα απνηππσζνύλ νη απόςεηο ησλ ρξεζηώλ γηα 

θάπνην ζέκα πνπ ζέηεη ν εθπαηδεπηήο. Έηζη, δηεμάγεηαη µηα «δεκνζθόπεζε» 

κέζα ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα από ηελ νπνία κπνξνύλ λα βγνπλ ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα.  

εκεηώζεηο Υξεζηώλ: θάζε ρξήζηεο απνζεθεύεη ηηο δηθέο ηνπ ζεκεηώζεηο 
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ζηελ πιαηθόξκα. Με απηόλ ηνλ ηξόπν έρεη εύθνιε πξόζβαζε ζε απηέο θάζε 

θνξά πνπ παξαθνινπζεί ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα θαη ζε νπνηνλδήπνηε 

ρώξν θη αλ ην παξαθνινπζεί.  

 

7.3.2.2 Λνγηζκηθό ηερληθήο ππνζηήξημεο: θαηά ηε δηάξθεηα ελόο Δμ Απνζηάζεσο 

Δθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζηα ΓΠ κπνξεί λα ππάξμνπλ πεξηπηώζεηο αζηνρίαο 

ινγηζκηθώλ ή πεξηπηώζεηο όπνπ νη εθπαηδεπόκελνη δελ κπνξνύλ λα πξνρσξήζνπλ 

ζηελ επίιπζε ησλ ρσξηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί. ηηο 

πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ηα πξνβιήκαηα πξέπεη λα ιύλνληαη κέζσ ησλ θόξνπκ είηε 

από ηνπο εθπαηδεπηέο είηε από ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο. ηηο ινηπέο 

πεξηπηώζεηο ιόγσ θαη ηνπ πξόζζεηνπ άγρνπο πνπ πξνθαιεί ε θαζπζηέξεζε ζηελ 

επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη άκεζε επηθνηλσλία εθπαηδεπηή θαη 

εθπαηδεπόκελνπ κε έλα ινγηζκηθό δηαζύλδεζεο ησλ ππνινγηζηώλ ηνπο κέζσ 

δηαδηθηύνπ.  

 

 

 

Με ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ απνκεκαθξπζκέλεο βνήζεηαο ν εθπαηδεπηήο πξέπεη λα 

κπνξεί λα ζπλδεζεί απνκεκαθξπζκέλα από ηνλ ππνινγηζηή ηνπ κε ηνλ ππνινγηζηή 

ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ, έρνληαο ηηο παξαθάησ επηινγέο: 

 

 Remote Support (Πιήξεο έιεγρνο ηνπ ππνινγηζηή εθπαηδεπόκελνπ) 

 Presentation (Ο εθπαηδεπόκελνο κπνξεί λα βιέπεη ηνλ ππνινγηζηή ηνπ 

Εηθόλα 7.4  Λνγηζκηθό απνκεκαθξπζκέλεο βνήζεηαο 
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 εθπαηδεπηή γηα επίδεημε παξνπζηάζεσλ) 

 File Transfer (Ο εθπαηδεπηήο κπνξεί λα κεηαθέξεη αξρεία είηε από ηνλ  

   ππνινγηζηή ηνπ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ εθπαηδεπόκελνπ ή ην  

   αληίζηξνθν) 

Έρνληαο ηνλ πιήξε έιεγρν ηνπ ππνινγηζηή ηνπ εθπαηδεπόκελνπ κπνξεί λα θάλεη 

εγθαηαζηάζεηο ινγηζκηθνύ αιιά θαη λα βιέπεη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ηα κελύκαηα 

ιάζνπο ή ην πξόβιεκα ηνπ εθπαηδεπόκελνπ, ην νπνίν δελ ηνπ επηηξέπεη λα ζπλερίζεη 

ηε καζεζηαθή ηνπ δηαδηθαζία.  

Ζ όιε ζπλεδξία πξέπεη λα κπνξεί λα θαηαγξαθεί θαη έηζη λα είλαη δηαζέζηκε ζηνπο 

ππόινηπνπο εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπόκελνπο, ώζηε παξόκνην ιάζνο λα απνθεπρζεί. 

Δθηόο από ηε ζπλνκηιία κε εηθόλα θαη ήρν, ν εθπαηδεπηήο πξέπεη λα έρεη ζηε δηάζεζε 

ηνπ αξθεηά εξγαιεία ώζηε λα βνεζήζεη ηνλ εθπαηδεπόκελν λα θαηαλνήζεη απηά πνπ 

ζέιεη λα ηνπ κεηαθέξεη. πγθεθξηκέλα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα κνηξάδεη είηε 

όιν ηνλ ππνινγηζηή ηνπ είηε θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα  ζε όζνπο 

εθπαηδεπόκελνπο είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ηνλ ππνινγηζηή ηνπ. 

Σέινο ν εθπαηδεπηήο πξέπεη λα κπνξεί λα κεηαθέξεη δηάθνξα αξρεία από ηνλ έλα 

ππνινγηζηή ζηνλ άιιν. 

Σν ινγηζκηθό απνκεκαθξπζκέλεο βνήζεηαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα έλα 

κηθξό γθξνππ ζπνπδαζηώλ, όπσο ζηηο νκαδηθέο εξγαζίεο. Ο εθπαηδεπηήο κπνξεί λα 

ζπληνλίδεη εμ απνζηάζεσο ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ θαη λα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο 

νκαδηθήο εξγαζίαο. Σαπηόρξνλα ν αξρεγόο ηεο νκάδαο ζπληνλίδεη κε ηε ζεηξά ηνπ 

θαιύηεξα ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ, ηα νπνία βξίζθνληαη δηαζθνξπηζκέλα ζε δηάθνξα 

κέξε ηεο Διιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνύ. 

 

7.3.2.3 Video επίδεημεο – αμηνιόγεζεο: ζε θάζε εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθό 

πξόγξακκα ζηα ΓΠ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη πάξα πνιιά εθπαηδεπηηθά video κε 

ζέκαηα ζρεηηθά κε βαζηθέο έλλνηεο ησλ ΓΠ θαη κε δηάθνξα ρσξηθά πξνβιήκαηα. Σα 

video  απηά πξέπεη λα ζπλαληώληαη ζε δύν κνξθέο: 

 επίδεημεο(demo) όπνπ ν ζπνπδαζηήο απιώο παξαθνινπζεί  

 δηαδξαζηηθή (interactive) όπνπ ν ζπνπδαζηήο πξέπεη λα θάλεη ηηο 

απαξαίηεηεο θηλήζεηο, ώζηε λα θηάζεη ζε έλα απνηέιεζκα.  

ηελ νπζία ν ζπνπδαζηήο αμηνινγεί ηνλ εαπηό ηνπ ζρεηηθά κε ην αλ έρεη θαηαλνήζεη 

πιήξσο ηε ζεσξία ή ηνλ ηξόπν επίιπζεο ηνπ ρσξηθνύ πξνβιήκαηνο 
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Ζ δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζε κνξθή video θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο κάζεζεο 

κέζσ πξνβιεκάησλ πξέπεη  λα είλαη όπσο παξαθάησ: 

 θάζε ζεκαηηθή ελόηεηα πξέπεη λα πεξηέρεη ζεσξεηηθό θαη πξαθηηθό ηκήκα 

 ζηελ αξρή θάζε ζεκαηηθήο ελόηεηαο πξέπεη λα νξηζηνύλ νη ζηόρνη ηεο ελόηεηαο, 

ώζηε κε ηελ έλαξμε ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο λα αληηιεθζεί ν εθπαηδεπόκελνο 

ηε ρξεζηκόηεηα ησλ γλώζεσλ πνπ πξνζθέξνληαη από ηελ ελόηεηα απηή, αιιά θαη 

κε ηελ νινθιήξσζή ηεο λα κπνξεί λα θάλεη έλαλ απνινγηζκό ησλ γλώζεσλ πνπ 

έρεη απνθνκίζεη 

 γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ρξόλνπ εθκάζεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, δεδνκέλεο 

ηεο δπζθνιίαο απνκλεκόλεπζεο ησλ ιεηηνπξγηώλ εληνιώλ ΓΠ, θάζε ελόηεηα 

πξέπεη λα απνηειείηαη από δύν ζηάδηα βαζηδόκελα ζηε κέζνδν PBL: 

 Καζνδεγνύκελε Δπίιπζε ηνπ Πξνβιήκαηνο (Problem Guided 

Resolution), πνπ είλαη ε επίδεημε κε ηε κνξθή video (demo) ηεο 

δηαδηθαζίαο επίιπζεο ελόο πξαγκαηηθνύ πξνβιήκαηνο ζρεηηθνύ κε ηελ 

εθάζηνηε ζεκαηηθή ελόηεηα. 

 Τπνβνεζνύκελε Δπίιπζε ηνπ Πξνβιήκαηνο (Problem Assisted 

Resolution). Σν ζηάδην απηό έρεη σο ζηόρν ηελ αμηνιόγεζε θαη 

απηναμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ. Ο ζπκκεηέρσλ θαιείηαη λα 

ιύζεη έλα παξόκνην πξόβιεκα κε απηό ηεο επίδεημεο. Σν ζηάδην 

ρσξίδεηαη ζε ηκήκαηα: 

  ην πξώην ηκήκα απνηειείηαη από κηα ζεηξά 

εξσηήζεσλ  

 ηo δεύηεξν ηκήκα πεξηιακβάλεη ηελ πξαθηηθή 

εθαξκνγή θαη ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  

Καηά ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή δίλνληαη νδεγίεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηόρνπ ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ πνπ είλαη ε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Οη 

νδεγίεο δίλνληαη δηόηη ε πξαθηηθή εθαξκνγή δελ έρεη ην ξόιν ηεο 

εμέηαζεο θαη ηεο βαζκνιόγεζεο ηνπ ζπνπδαζηή αιιά ηεο αθνκνίσζεο 

όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο γλώζεο. Αθόκε, κέζα από ηελ πξαθηηθή 

άζθεζε ν εθπαηδεπόκελνο ζπλεηδεηνπνηεί ηηο αδπλακίεο ηνπ ηηο νπνίεο 

κπνξεί λα ακβιύλεη είηε δηαβάδνληαο θάπνηα βηβιία είηε 

παξαθνινπζώληαο ην ζεσξεηηθό ηκήκα ηνπ video. Δληνύηνηο, πξέπεη 

λα αλαθεξζεί όηη ζηηο νδεγίεο απηέο δελ δίλνληαη νη ιεηηνπξγίεο\ 

εληνιέο ηνπ ΓΠ πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνύλ, δηόηη επηζπκείηαη ε 

ζπλερήο ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή (ελεξγή ζθέςε) ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ. 

πλεπώο, θάζε εθπαηδεπηηθή ελόηεηα πξέπεη λα ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο ππνελόηεηεο:  

 ζεκεία -θιεηδηά 

 κειέηε πεξίπησζεο 
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 βηβιηνγξαθία 

 εθαξκνγή\ αμηνιόγεζε. 

 

7.3.2.4 Έληππν πιηθό   (Εηζεγήζεηο – αζθήζεηο – ηεζη αμηνιόγεζεο): όιν ην έληππν 

πιηθό όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πξέπεη είλαη ζε κνξθή PDF, ελώ ηα 

ηεζη αμηνιόγεζεο πξέπεη λα είλαη ειεθηξνληθά ζε κνξθή θιεηζηώλ εξσηήζεσλ θαη λα 

δηνξζώλνληαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα. Οη ζεκεηώζεηο θαη νη αζθήζεηο πξέπεη λα 

είλαη γξακκέλεο ζε απιή θαη θαηαλνεηή γιώζζα θαη λα ζπλνδεύνληαη από εηθόλεο, 

ώζηε λα πξνθαινύλ ην ελδηαθέξνλ ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

 

7.3.2.5 Οκάδα Σπδήηεζεο – Φόξνπκ: θάζε καζεζηαθή ελόηεηα ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη θαη κηα νκάδα ζπδήηεζεο. Ο εθπαηδεπόκελνο πξέπεη λα  

πξνηξέπεηαη θαζεκεξηλά από ηνπο εθπαηδεπηέο ώζηε λα ζέηεη ππόςε νιόθιεξεο 

ηεο καζεζηαθήο νκάδαο ηηο απνξίεο ηνπ, ώζηε ε γλώζε λα κνηξάδεηαη ζε όινπο. 

Έηζη ζηγά - ζηγά δεκηνπξγείηαη κηα πνιύηηκε βάζε γλώζεο ηόζν γηα ηνπο παιηνύο 

όζν θαη γηα ηνπο λένπο εθπαηδεπόκελνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ παξαθνινύζεζε 

ησλ νκάδσλ ζπδεηήζεσλ πξέπεη λα γίλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε από ηνπο 

εθπαηδεπηέο, κε ζηόρν λα κεησζεί αξθεηά ν ρξόλνο απόθξηζεο. Ο εθπαηδεπόκελνο 

πξνηξέπεηαη λα βξεη κόλνο ηελ απάληεζε ζηελ απνξία ηνπ, κε αλαδήηεζε ζηε βάζε 

γλώζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο πνπ ηνπο πξνζθέξεη ην ινγηζκηθό ηεο 

εθπαίδεπζεο. Γηα παξάδεηγκα αλ έρεη πξόβιεκα ζε κηα άζθεζε κε ηε Γεσλαθνξά 

θάπνηαο εηθόλαο, αξθεί λα δώζεη ζηελ νζόλε ηεο δηαδηθαζίαο εύξεζεο (search) ηε 

ιέμε Γεσαλαθνξά. Ζ  απόθξηζε πνπ πξέπεη λα παίξλεη από ην ζύζηεκα,  είλαη  όια ηα 

πεξηερόκελα ησλ νκάδσλ ζπδήηεζεο πνπ έρνπλ αλαξηεζεί θαη έρνπλ απαληεζεί θαη 

ζηα νπνία πεξηέρεηαη ε ιέμε γεσαλαθνξά. 

 

7.3.2.6 Ζσληαλέο ζπδεηήζεηο (chats): θάζε εβδνκάδα πξέπεη λα γίλεηαη κηα δσληαλή 

ζπδήηεζε, ζηελ νπνία νη εθπαηδεπόκελνη ζα ζέηνπλ απνξίεο ζηνπο εθπαηδεπηέο ηνπο. 

Οη απνξίεο απηέο κπνξεί λα είλαη είηε από ηε ζεσξία θαη ηηο αζθήζεηο είηε γεληθνύ 

ελδηαθέξνληνο πνπ λα αθνξνύλ ζηελ πνξεία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. ηηο 

ζπδεηήζεηο απηέο ν εθπαηδεπηήο-ζύκβνπινο πξνζπαζεί λα δηαηεξήζεη επράξηζηε 

αηκόζθαηξα κε ρηνύκνξ αιιά θαη κε ζνβαξόηεηα ηαπηόρξνλα. Δίλαη γεγνλόο όηη κόλν 

κε ζην γξαπηό ιόγν ππάξρνπλ παξεμεγήζεηο ηόζν εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

όζν θαη εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηώλ. Γη’ απηό ην ρηνύκνξ δηεπθνιύλεη πάληα θαη 
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εθηνλώλεη ηηο δύζθνιεο θαηαζηάζεηο. Δπηπξόζζεηα εκπλέεη ζηνπο ζπνπδαζηέο έλα 

αίζζεκα αζθάιεηαο θαη αηζηνδνμίαο όηη ηειηθά ζα πεηύρνπλ ην ζηόρν ηνπο.  

ε πεξίπησζε πνπ ην εθπαηδεπηηθό Ίδξπκα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εγθαηαζηήζεη έλαλ 

εμππεξεηεηή ηειεδηάζθεςεο, ηόηε είλαη πξνηηκόηεξν λα αληηθαηαζηαζεί ην chat κε 

ηειεδηάζθεςε. 

 

 

7.3.2.7 Λνγηζκηθό ηειεδηάζθεςεο: ην ινγηζκηθό ηειεδηάζθεςεο απαηηεί έλαλ ηζρπξό 

εμππεξεηεηή (server) θαζώο θαη πςειέο ηαρύηεηεο ζύλδεζεο ζην δηαδίθηπν. Με ηελ 

ηειεδηάζθεςε ηόζν νη εθπαηδεπηέο όζν θαη νη εθπαηδεπόκελνη πξέπεη λα έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ζε όπνην ζεκείν ηεο γεο θη αλ 

βξίζθνληαη. Ζ ρξήζε θάκεξαο θαη κηθξνθώλνπ από ηε κεξηά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αλ 

θαη δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη απαξαίηεηε, σζηόζν απμάλεη ηε ζπλνρή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο νκάδαο. Οη εθπαηδεπηέο όκσο πξέπεη νπσζδήπνηε λα δηαζέηνπλ 

θάκεξα θαη κηθξόθσλν, ώζηε λα γίλεηαη πξνζνκνίσζε ηεο δηα δώζεο δηδαζθαιίαο. Ζ 

δύλακε ηνπ ινγηζκηθνύ απηνύ όκσο έγθεηηαη ζηε δπλαηόηεηα πνπ πξνζθέξεη ζηνπο 

εθπαηδεπηέο λα κνηξάζνπλ, είηε ηνλ ππνινγηζηή ηνπο ώζηε λα ηξέμνπλ νπνηαδήπνηε 

εθαξκνγή θαη ηαπηόρξνλα λα ηελ βιέπνπλ νη εθπαηδεπόκελνη είηε λα αλεβάζνπλ κηα 

παξνπζίαζε ζην PowerPoint. Παξάιιεια πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα 

δνπιέςνπλ όινη καδί, εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπόκελνη, ζε έλαλ καπξνπίλαθα, γηα λα 

αληαιιάμνπλ απόςεηο, λα πξνθαιέζνπλ θαηαηγηζκό ηδεώλ, λα δηνξζώζνπλ αξρεία 

θ.ιπ. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εηθόλα 7.5 Αξρηηεθηνληθή Τειεδηάζθεςεο 
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Γηα λα γίλεη ηειεδηάζθεςε ζα πξέπεη ν εθπαηδεπηήο-ζπληνληζηήο, κε ηνλ θσδηθό ηνπ 

πνπ δηαζέηεη ζηνλ εμππεξεηεηή (meeting server), λα αλνίμεη κηα λέα ζπλεδξία.  

Σαπηόρξνλα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα ελεκέξσζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κέζσ 

email ή κέζσ αλάξηεζεο ηεο ππεξζύλδεζεο ηεο ζπλεδξίαο εληόο ηεο αληίζηνηρεο 

εβδνκάδαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο.  

 

 

 

 

Ζ ζπλεδξία πξέπεη λα γίλεηαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν θαη λα ζπκκεηέρνπλ εθπαηδεπηέο 

θαη εθπαηδεπόκελνη από δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο. Ο εθπαηδεπηήο-ζπληνληζηήο 

πξέπεη λα έρεη ην θύξην βάξνο ηεο ζπλεδξίαο θαη κόλν απηόο λα κπνξεί λα θαηαγξάθεη 

ηηο ζπλεδξίεο, έηζη ώζηε λα είλαη δηαζέζηκεο ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο πνπ δελ 

κπόξεζαλ λα ηηο παξαθνινπζήζνπλ. Πξέπεη λα έρεη επίζεο ηε δπλαηόηεηα λα θάλεη 

θνηλόρξεζην όιν ηνλ ππνινγηζηή ηνπ ή κόλν θάπνηα πξνγξάκκαηα (ArcGIS, MS 

Office θ.ιπ). Σαπηόρξνλα νη εθπαηδεπόκελνη πξέπεη λα κπνξνύλ λα βιέπνπλ ηνλ ίδην, 

αιιά θαη ηνπο άιινπο εθπαηδεπηέο ζε έλα παξάζπξν ηεο νζόλεο ηνπ ππνινγηζηή ηνπο.  

Ο εθπαηδεπηήο-ζπληνληζηήο πξέπεη λα έρεη επίζεο ηε δπλαηόηεηα λα δίλεη ηνλ έιεγρν 

ηνπ ππνινγηζηή ηνπ ζε έλαλ άιιν εθπαηδεπηή ή εθπαηδεπόκελν ν νπνίνο κπνξεί λα 

ρεηξηζζεί ηνλ ππνινγηζηή ηνπ ζπληνληζηή κέζσ ηνπ πιεθηξνινγίνπ θαη ηνπ πνληηθηνύ 

ηνπ δηθνύ ηνπ ππνινγηζηή. Έηζη δελ ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη ζην δηθό ηνπ ππνινγηζηή 

θαλέλα ινγηζκηθό παξά κόλν ην θπιινκεηξεηή ηνπ θαη λα κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε 

ζην δηαδίθηπν. Απηή ε δπλαηόηεηα πηζαλόλ λα θέξεη επαλάζηαζε ζηνλ ηξόπν 

αμηνιόγεζεο ησλ ζπνπδαζηώλ από απόζηαζε θαη ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί 

πεξηζζόηεξν. Γηα παξάδεηγκα, έλα ζεκαληηθό πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη έλαο 

εθπαηδεπηήο ζηελ  εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη ε “αλεληηκόηεηα” (dishonesty) 

ελόο εθπαηδεπόκελνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ ή ηελ παξάδνζε ησλ 

αζθήζεσλ, αθνύ δελ κπνξεί λα ειεγρζεί πνηνο πξαγκαηηθά είλαη πίζσ από ηνλ 

απνκεκαθξπζκέλν ππνινγηζηή (Olt, 2002). Με ην ινγηζκηθό απηό ππάξρεη ε 

δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ εθπαηδεπόκελνπ θαη αμηνιόγεζήο ηνπ ηελ 

ώξα πνπ εξγάδεηαη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ εθπαηδεπηή θαη όρη ζην δηθό ηνπ. 

Σν ινγηζκηθό ηειεδηάζθεςεο πξέπεη λα παξέρεη αξθεηέο επθνιίεο, έηζη ώζηε ε 

εηζήγεζε ζε έλα εμ απνζηάζεσο πξόγξακκα λα είλαη πιένλ εθηθηή θαη λα ππνιείπεηαη 

ειάρηζηα ησλ πιενλεθηεκάησλ ηήο δηα δώζεο εηζήγεζεο. Δπηπιένλ πξέπεη λα δίλεηαη 

Εηθόλα 7.6 Υπεξζύλδεζε γηα ηειεδηάζθεςε ζηελ ηξέρνπζα εβδνκάδα 
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ε δπλαηόηεηα ζηνλ εθπαηδεπηή λα βιέπεη ηε καγλεηνζθνπεκέλε ζπλεδξία, λα 

εληνπίδεη ηα ιάζε ηνπ, ώζηε λα πξνζπαζεί λα ηα απνθύγεη ζε επόκελεο ζπλεδξίεο. 

Δπίζεο ε ζπλεδξία πξέπεη λα παξακέλεη δηαζέζηκε ηόζν γηα ηνπο εθπαηδεπόκελνπο 

πνπ δελ κπόξεζαλ λα ηελ παξαθνινπζήζνπλ, όζν θαη γηα ηνπο παιηνύο 

εθπαηδεπόκελνπο νη νπνίνη επηζθέπηνληαη ζπρλά ηελ εθπαηδεπηηθή πύιε. 

 

7.3.3  Εθπαηδεπηηθό πιηθό 

 

Ο Merril (2002) ηζρπξίδεηαη όηη ζε έλα εμ απνζηάζεσο πξόγξακκα ζηα πιαίζηα κηαο 

ζπζηεκαηηθήο πξνζέγγηζεο, ν εθπαηδεπόκελνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα επηιύεη 

πξαγκαηηθά ρσξηθά πξνβιήκαηα, λα ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο, λα είλαη ππεύζπλνο ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπ πνξείαο εθκάζεζεο θαη λα επηβξαβεύεηαη, όηαλ επηηπγράλεη ηνπο 

ζηόρνπο ηνπ ζηα πιαίζηα ηεο καζεζηαθήο νκάδαο.  

Δπνκέλσο θαηά ηε δηάξθεηα ελόο εμ απνζηάζεσο  εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζηα 

ΓΠ, νη καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο πξέπεη λα είλαη έηζη νξγαλσκέλεο ώζηε ν 

εθπαηδεπόκελνο, αθνύ πξώηα κειεηήζεη ηε ζεσξία θαη αλαηξέμεη ζε άιιεο πεγέο γηα 

λα εκβαζύλεη ζηηο δηάθνξεο ρσξηθέο έλλνηεο, ελ ζπλερεία  πξέπεη  λα  επηιύζεη 1 ή 2 

πξαγκαηηθά ρσξηθά πξνβιήκαηα θάζε εβδνκάδα, κε ρσξηθά δεδνκέλα θαη εθαξκνγέο 

από απηέο πνπ εθαξκόδνληαη ήδε ζηνλ ηδησηηθό θαη δεκόζην ηνκέα. Δπηπξόζζεηα  γηα 

ηελ ηειηθή ηνπ αμηνιόγεζε πξέπεη λα αζρνιεζεί κε κηα κειέηε πεξίπησζεο 

επηιύνληαο έλα πξαγκαηηθό πξόβιεκα ρσξνζέηεζεο θάπνηαο δξαζηεξηόηεηαο. Σέινο 

ν ζπνπδαζηήο πξνηξέπεηαη λα επηιύεη ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα κέζσ ηεο 

ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, αλαηξέρνληαο ζηα ζρεηηθά βνεζήκαηα ηεο ηερληθήο 

ππνζηήξημεο, δειαδή ζηε βάζε γλώζεο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί, ζηηο δσληαλέο 

ζπδεηήζεηο, ζηα νκάδεο ζπδήηεζεο  θ.ιπ. 

Οη δηαιέμεηο πνπ πξέπεη ζε γεληθέο γξακκέο λα πεξηιακβάλνληαη ζε εμ απνζηάζεσο 

πξνγξάκκαηα ηόζν γηα ρξήζηεο όζν θαη γηα αλαιπηέο ΓΠ θαη πνπ πεξηγξάθνπλ 

βαζηθέο θαη πξνρσξεκέλεο έλλνηεο ζηα ΓΠ, πεξηγξάθνληαη ελ ζπληνκία ακέζσο 

παξαθάησ.  

 

7.3.3.1 Πξνηεηλόκελεο δηαιέμεηο γηα ρξήζηεο ΓΣΠ: ελ ζπληνκία ηα ζέκαηα πνπ πξέπεη 

λα πξαγκαηεύνληαη νη εηζεγήζεηο ηνπ εηζαγσγηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

είλαη ηα παξαθάησ: 

 γεληθά πεξί ΓΠ, όπσο νξηζκνί, εθαξκνγέο, ηδηαηηεξόηεηεο ρσξηθώλ 

δεδνκέλσλ θ.ιπ 
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 αλαπαξάζηαζε ησλ ρσξηθώλ θαηλνκέλσλ κε δηαλπζκαηηθή, ςεθηδσηή θαη 

ηξηγσληθή κνξθή 

 ζπιινγή ρσξηθώλ δεδνκέλσλ ζε έλα ΓΠ κε δηάθνξεο κεζόδνπο 

 Πξνβνιηθά πζηήκαηα 

 δεκηνπξγία, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε Γεσγξαθηθώλ Βάζεσλ 

 ρσξηθή αλάιπζε θαη κνληεινπνίεζε ρσξηθώλ δηαδηθαζηώλ 

 ραξηνγξαθία θαη  ΓΠ 

 εθαξκνγέο εληνπηζκνύ ζέζεο  

 εηζαγσγή ζηελ αλάιπζε ςεθηδσηώλ θαη ηελ ηξηζδηάζηαηε αλάιπζε 

(πξναηξεηηθά) 

 

7.3.3.2 Πξνηεηλόκελεο δηαιέμεηο γηα αλαιπηέο ΓΣΠ: ελ ζπληνκία ηα ζέκαηα πνπ 

πξαγκαηεύνληαη νη εηζεγήζεηο ηνπ πξνρσξεκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη 

ηα παξαθάησ: 

 αλαζθόπεζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ ησλ ΓΠ 

 πξνρσξεκέλεο έλλνηεο  κνληεινπνίεζεο ρσξηθώλ δηαδηθαζηώλ 

 δηαιεηηνπξγηθόηεηα ρσξηθώλ δεδνκέλσλ 

 γεσζηαηηζηηθή 

 ρσξηθή αλάιπζε κε ςεθηδσηά (Raster Analysis) 

 πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε 

 ρσξηθή αλάιπζε ζηελ Σξίηε δηάζηαζε 

 πξνρσξεκέλεο έλλνηεο ραξηνγξαθίαο 

 πξνρσξεκέλεο έλλνηεο Γεσγξαθηθώλ Βάζεσλ, Σνπνινγία αληηθεηκέλσλ, 

εθδόζεηο, ηζηνξηθόηεηα 

 ηειεπηζθόπηζε θαη ΓΠ 

 αληηθεηκελνζηξαθήο ηερλνινγία ζηα ΓΠ 

 ραξηνγξαθηθά Mashups 

 ραξηνγξαθηθέο ππεξεζίεο -  Web GIS 

 πδξνινγία θαη  ΓΠ 

 

Έλαο ελδεηθηηθόο θαηάινγνο κε ηα πξαγκαηηθά ρσξηθά πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα 

ιύζνπλ νη εθπαηδεπόκελνη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ 

απεπζύλνληαη ζε ρξήζηεο θαη αλαιπηέο ησλ ΓΠ, πεξηγξάθνληαη ακέζσο παξαθάησ.  
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7.3.3.3 Πξνηεηλόκελα ρσξηθά πξνβιήκαηα γηα ρξήζηεο ΓΣΠ: ηα πξνβιήκαηα απηά ζα 

πξέπεη λα δίδνληαη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζε κνξθή PDF θαη video ζύκθσλα κε ηηο 

αξρέο ηεο κεζόδνπ PBL.  Θα πξέπεη δε λα πξαγκαηεύνληαη ζέκαηα όπσο: 

 βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ελόο ΓΠ, όπσο πινήγεζε ζην ράξηε, αιιαγή θιίκαθαο, 

κέηξεζε απνζηάζεσλ ή εκβαδώλ, εξγαιεία πιεξνθνξηώλ θαη επηινγήο 

ραξαθηεξηζηηθώλ 

 αλαπαξάζηαζε ρσξηθώλ δεδνκέλσλ κε δηαλπζκαηηθή, ςεθηδσηή θαη 

ηξηγσληθή κνξθή 

 ςεθηνπνίεζε Γεσινγηθνύ ράξηε κε ηε κέζνδν Heads Up  

 κεηαηξνπή ςεθηδσηνύ ζε δηαλπζκαηηθή κνξθή (Raster to Vector) 

 εηζαγσγή δεδνκέλσλ από GPS θαη Γεσκεηξηθέο θαηαζθεπέο (COGO) 

 δηόξζσζε, κεηαηξνπή ππαξρόλησλ ρσξηθώλ δεδνκέλσλ 

 εμνηθείσζε κε ηνπο νξζνθσηνράξηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο 

 κεηαηξνπή δηαλπζκαηηθνύ αξρείνπ από HATT ζε ΔΓΑ 87 θαη ην αληίζηξνθν 

 δεκηνπξγία Γεσβάζεο 

 πξναλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο 

 δηάλνημε λέαο νδνύ θαη ππνινγηζκόο απνδεκηώζεσλ 

 κνληεινπνίεζε ρσξηθώλ δηαδηθαζηώλ 

 εύξεζε θνληηλόηεξεο απόζηαζεο 

 δεκηνπξγία ραξηώλ 

 δεκηνπξγία ραξηνγξαθηθώλ ζπκβόισλ θαη βηβιηνζεθώλ 

 δεκηνπξγία ζεκαηηθώλ ραξηώλ 

 εληνπηζκόο ζέζεσλ – Γεσθσδηθνπνίεζε (πξναηξεηηθά) 

 δηάρπζε ςεθηαθώλ δεδνκέλσλ (πξναηξεηηθά) 

 εμνηθείσζε κε αλάιπζε ςεθηδσηώλ (πξναηξεηηθά) 

 δεκηνπξγία ςεθηαθνύ κνληέινπ εδάθνπο (πξναηξεηηθά) 

 εμνηθείσζε κε ηξηζδηάζηαηεο αλαιύζεηο (πξναηξεηηθά) 

Ο παξαπάλσ θαηάινγνο είλαη ελδεηθηηθόο θαη αλαθέξεηαη ζε όιεο ηηο αξρέο πνπ 

πξέπεη λα δηδάζθνληαη νη εθπαηδεπόκελνη ζηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο ρξεζηώλ 

ΓΠ. Πξέπεη επίζεο λα παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ηξνπνπνίεζήο ηνπ αλάινγα κε ηηο 

εηδηθέο αλάγθεο θαη ηε ζύλζεζε ηεο νκάδαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Έλα ζεκαληηθό 

πξόβιεκα πνπ πξέπεη λα επηζεκαλζεί είλαη ε ελεκέξσζε ηνπ θαηαιόγνπ βάζεη ηεο 

ηξέρνπζαο ηερλνινγίαο θαζώο θαη ε δπλαηόηεηα πξνζζήθεο ζεκάησλ θαη 
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πξνβιεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εθπαίδεπζε ησλ αλαιπηώλ ΓΠ. Γηα 

παξάδεηγκα ε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ρσξηθώλ δεδνκέλσλ θαη νξηζκέλεο αξρέο 

δηάρπζεο ρσξηθώλ δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν, ζα πξέπεη ζηγά-ζηγά λα πξνζηίζεληαη 

ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ ΓΠ, αθνύ ζηηο κέξεο καο νη 

ηερλνινγίεο απηέο ηείλνπλ λα επηθξαηήζνπλ. 

 

7.3.3.4 Πξνηεηλόκελα ρσξηθά πξνβιήκαηα γηα αλαιπηέο ΓΣΠ: Σα πξνβιήκαηα απηά ζα 

πξέπεη λα δίδνληαη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζε κνξθή PDF θαη video ζύκθσλα κε ηηο 

αξρέο ηεο κεζόδνπ PBL. Θα πξέπεη δε λα δηαπξαγκαηεύνληαη ζέκαηα όπσο: 

 Υσξνζέηεζε κίαο δξαζηεξηόηεηαο  κε δηαδηθαζίεο κνληεινπνίεζεο 

 Υσξηθή ζύλδεζε ζεκεηαθώλ αληηθεηκέλσλ κε πνιπγσληθά αληηθείκελα 

 Υσξηθό πξόβιεκα πιεκκπξηθνύ θηλδύλνπ 

 Αιιαγή θαηεγνξηώλ  δηαλπζκαηηθώλ δεδνκέλσλ (Reclassify Vector files) 

 Μεηαηξνπέο CAD Αξρείσλ ζε Γεσγξαθηθέο βάζεηο 

 Γεσζηαηηζηηθή :  Καηαλνκή ελόο θπζηθνύ θαηλνκέλνπ(ζεξκνθξαζηώλ 

εδάθνπο πρ) κε ηε κέζνδν Kriging 

 Γεσζηαηηζηηθή :  Πεξηβαιινληνινγηθή κειέηε κίαο πεξηνρήο κε ρξήζε 

γεσζηαηηζηηθώλ κεζόδσλ 

 Δύξεζε απόζηαζεο ιηγόηεξνπ θόζηνπο 

 Άιγεβξα ραξηώλ 

 Πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε: Υσξνζέηεζε θέληξνπ επηζθεπηώλ 

 Πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε: Υσξνζέηεζε ΥΤΣΑ 

 Πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε: Δπηθηλδπλόηεηα έλαξμεο ππξθαγηάο 

 Υσξνζέηεζε ππξνθπιαθίνπ 

 Γεκηνπξγία ράξηε ζέαζεο 

 Πξνρσξεκέλεο ηερληθέο ζθίαζεο αλαγιύθνπ 

 Τπεξζπλδέζεηο ζε έλα ράξηε 

 Ηζηνξηθόηεηα γεσγξαθηθήο βάζεο 

 Δπηβιεπόκελε ηαμηλόκεζε ρξήζεσλ γεο 

 Με επηβιεπόκελε ηαμηλόκεζε ρξήζεσλ γεο 

 Γηακόξθσζε πεξηβάιινληνο ΓΠ κε PYTHON θαη VBA 

 Γεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ κε ραξηνγξαθηθά mashups από GOOGLE θαη BING 

 Γεκηνπξγία ραξηνγξαθηθώλ ππεξεζηώλ ζην δηαδίθηπν (Map Services) 
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 Γεκηνπξγία ιεθαλώλ απνξξνήο 

Ο παξαπάλσ θαηάινγνο είλαη ελδεηθηηθόο θαη αλαθέξεηαη  ζε όιεο ηηο αξρέο πνπ 

πξέπεη λα δηδάζθνληαη νη εθπαηδεπόκελνη ζηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο αλαιπηώλ 

ΓΠ. Πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα ηξνπνπνηείηαη αλάινγα κε ηηο εηδηθέο 

αλάγθεο θαη ηε ζύλζεζε ηεο νκάδαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Καη εδώ ζεκαληηθό 

πξόβιεκα είλαη ε ελεκέξσζε ηνπο βάζεη ηεο ηξέρνπζαο ηερλνινγίαο θαη πξέπεη λα 

ππάξρεη ε δπλαηόηεηα δπλακηθά λα πξνζηίζεληαη ή λα αθαηξνύληαη ζέκαηα θαη 

πξνβιήκαηα. Γηα παξάδεηγκα ζέκαηα ηηο αζαθνύο ινγηθήο θαη ησλ λεπξσληθώλ 

δηθηύσλ  πξέπεη ζηγά-ζηγά λα πξνζηίζεληαη ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό γηα ηνπο αλαιπηέο 

ησλ ΓΠ, αθνύ ζηηο κέξεο καο νη ηερλνινγίεο απηέο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηελ πξάμε. 

Σέινο ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε πξέπεη λα εληζρύεηαη κε: 

 ηελ αλάζεζε νκαδηθώλ εξγαζηώλ ζε ζέκαηα ηα νπνία νη εθπαηδεπόκελνη 

πξέπεη λα αλαδεηνύλ ζην δηαδίθηπν 

 ελαιιαγή ησλ ξόισλ εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ. Πξέπεη δειαδή λα  

γίλεηαη πξνζπάζεηα  γηα ηελ ελίζρπζε ησλ πξνζσπηθώλ θαη θνηλσληθώλ 

δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ώζηε λα  πξνεηνηκαζηνύλ ζε πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο.  

 

7.3.3.5 Τερληθέο αληηκεηώπηζεο έιιεηςεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε: όπσο 

αλαθέξζεθε ζην πξνεγνύκελν θεθάιαην γηα λα είλαη έλα πξόγξακκα εθπαίδεπζεο 

ζηα ΓΠ δηαιεηηνπξγηθό, πξέπεη λα κε βαζίδεηαη ζε θάπνην ινγηζκηθό ΓΠ, νύηε θαη 

ζε θάπνηεο κνξθέο ρσξηθώλ δεδνκέλσλ ηα νπνία είλαη αμηνπνηήζηκα από 

ζπγθεθξηκέλα ινγηζκηθά θαη όρη από ην ζύλνιν ησλ ινγηζκηθώλ. Ο ζρεδηαζκόο 

πξέπεη λα δίλεη κεγάιν βάξνο ζηηο βαζηθέο αξρέο ησλ ΓΠ θαη ζην πώο ν 

εθπαηδεπόκελνο ζα απνθηήζεη ρσξηθή ζθέςε θαη όρη πώο λα ρεηξίδεηαη θάπνην 

ινγηζκηθό. Γηα λα αληηκεησπηζζεί απηό ην πξόβιεκα, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ νη 

εμήο ηερληθέο:   

 Δεκηνπξγία δηαιεηηνπξγηθώλ ρωξηθώλ δεδνκέλωλ: γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ρσξηθώλ δεδνκέλσλ ηα νπνία πξέπεη λα είλαη δηαιεηηνπξγηθά 

θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε νπνηνδήπνηε ινγηζκηθό ΓΠ, πξέπεη λα 

δεκηνπξγεζνύλ αθελόο κελ αξρεία ζε γιώζζα GML θαη αθεηέξνπ 

ραξηνγξαθηθέο ππεξεζίεο θαηά OGC. 
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 Μεηαηξνπή ζε γιώζζα GML: Οη δηαδηθαζίεο κεηαηξνπήο ησλ 

ρσξηθώλ δεδνκέλσλ ζε GML πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 

ηξίην κέξνο ηεο δηαηξηβήο. Σα ρσξηθά δεδνκέλα πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί ζε GML βξίζθνληαη ζην DVD πνπ ζπλνδεύεη ηε 

δηαηξηβή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θαηάινγν GML DATA. 

 Ζ δηαδηθαζία νπηηθνπνίεζεο ησλ GML δεδνκέλσλ θαη ε ρξήζε 

ηνπο ζε θάπνην από ηα ινγηζκηθά πνπ θαιείηαη λα επηιέμεη ν 

εθπαηδεπόκελνο γηα ηελ επίιπζε ηνπ ρσξηθνύ πξνβιήκαηνο 

PBL πεξηγξάθεηαη ζε επόκελν θεθάιαην.  Ο εθπαηδεπόκελνο 

πξέπεη λα επηιύζεη ην ρσξηθό πξόβιεκα κε ην ινγηζκηθό πνπ 

πξνηηκά θαη ελ ζπλερεία λα επηζηξέςεη ζηνλ εθπαηδεπηή ηνπ 

γηα δηόξζσζε ηα απνηειέζκαηα ζε κνξθή GML 

  Φαξηνγξαθηθέο Υπεξεζίεο: νη δηαδηθαζίεο κεηαηξνπήο ησλ 

ρσξηθώλ δεδνκέλσλ ζε ππεξεζίεο OGC, πεξηγξάθνληαη ζε 

επόκελν θεθάιαην, ζην ηξίην κέξνο ηεο δηαηξηβήο απηήο. Γηα ην 

ζθνπό απηό  πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα ραξηνγξαθηθόο 

εμππεξεηεηήο κε ηε βνήζεηα ελόο αληίζηνηρνπ  ινγηζκηθνύ. Να 

ζεκεησζεί όηη νη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη έλαο ραξηνγξαθηθόο 

εμππεξεηεηήο θαζώο θαη ηα δεδνκέλα ηνπ, πξέπεη λα είλαη 

δηαζέζηκα ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο κε επηινγή νπνηνδήπνηε ινγηζκηθνύ ΓΠ. Οη 

δηαδηθαζίεο ρξήζεο ππεξεζηώλ OGC από ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο πεξηγξάθνληαη ζε επόκελν θεθάιαην ζην 

ηξίην κέξνο ηεο δηαηξηβήο απηήο. 

 

 Μαζήκαηα scorm ή ζε PDF γηα ρωξηθέο δηαδηθαζίεο δηαθόξωλ 

ινγηζκηθώλ ΓΠ:  ηα ινγηζκηθά απηά πξέπεη λα είλαη επξέσο απνδεθηά είηε 

είλαη εκπνξηθά είηε αλνηθηνύ θώδηθα. Γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ ρσξηθώλ 

δηαδηθαζηώλ, είλαη αλαγθαίν λα δεκηνπξγεζνύλ ρσξηθά πξνβιήκαηα ζε ηξία 

ηνπιάρηζηνλ ινγηζκηθά. Σα πξνβιήκαηα απηά πξέπεη λα δίλνληαη ζηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο είηε ζε κνξθή PDF είηε ζε κνξθή καζήκαηνο Scorm. Καη νη 

δύν κνξθέο είλαη δηαιεηηνπξγηθέο θαη κπνξνύλ λα κεηαθεξζνύλ από έλα 

εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζε έλα άιιν ρσξίο αιιαγέο.  
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Γηα παξάδεηγκα ην ρσξηθό πξόβιεκα δηάλνημεο λέαο νδνύ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεξηζζόηεξα από έλα εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα ησλ ΓΠ, αλεμάξηεηα από ην ινγηζκηθό δηαρείξηζεο καζήκαηνο 

(LMS) πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θαη αλεμάξηεηα από ην εξγαζηεξηαθό ινγηζκηθό 

ΓΠ πνπ δηαζέηνπλ ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο.  Με ηνλ ηξόπν απηό έλα 

εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζηα ΓΠ θαζίζηαηαη αλεμάξηεην από ζπγθεθξηκέλν 

ινγηζκηθό θαη ν εθπαηδεπόκελνο κπνξεί λα επηιέμεη ην εξγαζηεξηαθό 

ινγηζκηθό ηεο αξεζθείαο ηνπ. Σα απνηειέζκαηα βέβαηα πνπ ζα ζηείιεη γηα λα 

αμηνινγεζεί από ηνπο εθπαηδεπηέο ηνπ, πξέπεη λα είλαη ζε δηαιεηηνπξγηθή 

κνξθή, δειαδή είηε ζε GML είηε ζε ραξηνγξαθηθή Τπεξεζία θαηά OGC. 

 

7.4 ΣΡΙΣΟ ΣΑΔΙΟ: ΑΝΑΣΡΟΦΟΔΟΣΗΗ  

 

Σν ζηάδην ηεο καζεζηαθήο πξάμεο, όπνπ νη εθπαηδεπόκελνη πιένλ αθνινπζνύλ ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία ρξεζηκνπνηώληαο ην πεξηερόκελν, ηα κέζα θαη ην εθπαηδεπηηθό 

πιηθό, αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο αλαηξνθνδόηεζεο. ην ζηάδην απηό πεξηιακβάλνληαη 

δηαδηθαζίεο αλαηξνθνδόηεζεο ηόζν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε βάζε ηε καζεζηαθή ηνπο 

πνξεία όζν θαη ησλ εθπαηδεπηώλ σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. 

Πεξηιακβάλεη ηξεηο θύξηνπο άμνλεο: ηελ απηναμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ηελ 

αμηνιόγεζε ησλ καζεζηαθώλ ζηόρσλ θαη ηηο ελέξγεηεο ηνπ εθπαηδεπηή – ζπκβνύινπ. 

 

7.4.1 Απηναμηνιόγεζε εθπαηδεπνκέλωλ 

 

Ο εθπαηδεπόκελνο πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα βιέπεη ηηο επηδόζεηο ηνπ ζε όιε 

ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο ηνπ δηαδηθαζίαο. πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα κπνξεί λα 

δεη ηε ζπλνιηθή ηνπ επίδνζε αιιά θαη ηηο επηκέξνπο επηδόζεηο ηνπ ζηηο 

εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο θαη ηα ηεζη αμηνιόγεζεο. 

Δθηόο από ηε βαζκνινγία ηνπ πξέπεη λα αλαηξνθνδνηείηαη ηόζν από ηνλ εθπαηδεπηή 

πνπ δηόξζσζε ηελ εξγαζηεξηαθή ηνπ άζθεζε όζν θαη από ην ειεθηξνληθό ζύζηεκα 

δηόξζσζεο ησλ ηεζη αμηνιόγεζεο. Γειαδή πξέπεη ν εθπαηδεπόκελνο λα κπνξεί λα δεη 

ηα ιάζε πνπ έθαλε θαη λα πξνζπαζήζεη λα ηα δηνξζώζεη βάζεη ησλ ππνδείμεσλ θαη 

ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ είρε από ηνπο εθπαηδεπηέο ηνπ.  

 

.  
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7.4.2 Αμηνιόγεζε καζεζηαθώλ ζηόρωλ 

 

Ζ αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί πξέπεη λα γίλεηαη από ηνλ 

εθπαηδεπηή, είηε κε ειεθηξνληθά εξσηεκαηνιόγηα πνπ ζπκπιεξώλνπλ νη 

εθπαηδεπόκελνη ζην ηέινο θάζε εθπαηδεπηηθήο ελόηεηαο,  είηε κε δηάθνξα ζηαηηζηηθά 

εξγαιεία ηνπ ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο καζήκαηνο, ηα νπνία πξέπεη λα έρεη ηε 

δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη αλά πάζα ζηηγκή ν εθπαηδεπηήο. Δπηπξόζζεηα ν 

εθπαηδεπηήο – ζύκβνπινο ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζήζεη ηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπ ηξέρνληνο θύθινπ ελόο 

εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο  θαη λα ηα ζπγθξίλεη κε ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα 

παξειζόλησλ θύθισλ.  

 

7.4.2.1 Ηιεθηξνληθά εξσηεκαηνιόγηα: : εθηόο από ην ηειηθό εξσηεκαηνιόγην πνπ 

ζπκπιεξώλνπλ νη εθπαηδεπόκελνη κε ην πέξαο ελόο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, νη 

εθπαηδεπόκελνη πξέπεη ζην ηέινο κηαο εθπαηδεπηηθήο ελόηεηαο λα απαληήζνπλ ζε 

νξηζκέλα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηε ζαθήλεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ, ηε 

ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηώλ. Οη 

ζπνπδαζηέο ζε κηα θιίκαθα από ην ζρεδόλ πνηέ – ζρεδόλ πάληα, ζπκπιεξώλνπλ δύν 

απαληήζεηο, κηα πξνηηκώκελε θαη κηα πξαγκαηηθή. Ο εθπαηδεπηήο–ζύκβνπινο ζα 

πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εκθαλίζεη ηα δηάθνξα ζηαηηζηηθά είηε ζην ζύλνιν 

ησλ απαληήζεσλ είηε ζε θάζε εξώηεζε μερσξηζηά είηε γηα θάζε εθπαηδεπόκελν 

μερσξηζηά. Να κπνξεί δειαδή λα βγάιεη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πνξεία ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, θαζώο θαη γηα ην αλ έρνπλ επηηεπρζεί νη ζηόρνη πνπ έρνπλ 

ηεζεί γηα θάπνηα εθπαηδεπηηθή ελόηεηα. Έηζη ζα κπνξεί λα ιάβεη θάπνηα πξόζζεηα 

κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο καζεζηαθήο πνξείαο, όπσο πξνζζήθε επηπιένλ πιηθνύ, 

ζπζηάζεηο πξνο ηνπο άιινπο εθπαηδεπηέο ή αθόκα θαη λα εκςπρώζεη ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο θαη  λα ηνπο πείζεη όηη κπνξνύλ λα ηα θαηαθέξνπλ. 

 

7.4.2.2 Σηαηηζηηθά παξαθνινύζεζεο εθπαηδεπόκελνπ: θαηαξράο ν εθπαηδεπηήο πξέπεη 

λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εθπαηδεπόκελν, κία 

θσηνγξαθία ηνπ θαη θάπνηα ζύληνκε πεξηγξαθή κε ηηο ζπνπδέο θαη ηα ελδηαθέξνληά 

ηνπ, ώζηε λα πξνζπαζήζεη ρξεζηκνπνηώληαο ηηο πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο ηνπ 

δεμηόηεηεο λα δηακνξθώζεη θάπνηα άπνςε γηα ηνλ εθπαηδεπόκελν. 
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Δλ ζπλερεία ζα πξέπεη λα κπνξεί λα δεη ηηο επηδόζεηο ηνπ εθπαηδεπόκελνπ απηνύ  αλά 

καζεζηαθή εβδνκάδα θαζώο θαη ην πόζεο θνξέο έρεη κειεηήζεη ή έρεη εθηειέζεη 

θάπνηα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο εβδνκάδαο. 

Σέινο πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δεη ζε γξάθεκα ηηο ζπλδέζεηο ηνπ 

εθπαηδεπόκελνπ ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα αλά εκέξα.  

Έρνληαο ηελ παξαπάλσ εηθόλα ζρεηηθά κε ηηο επηδόζεηο ηνπ εθπαηδεπόκελνπ είλαη 

εύθνιν ζηνλ εθπαηδεπηή–ζύκβνπιν λα ζπκπεξάλεη αλ ν εθπαηδεπόκελνο είλαη πνιύ 

επηκειήο θαη δελ έρεη θαζόινπ πξνβιήκαηα ζηε καζεζηαθή ηνπ δηαδηθαζία ή αλ έρεη 

κείλεη αξθεηά πίζσ θαη πζηεξεί ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο. Έηζη ην κόλν πνπ 

ρξεηάδεηαη είλαη ή λα επηβξαβεύζεη ηνλ εθπαηδεπκέλν ώζηε λα αηζζάλεηαη ρξήζηκνο 

ζηελ νκάδα θαη λα πξνζπαζεί λα δίλεη όιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο βνεζώληαο θαη ηνπο 

άιινπο εθπαηδεπόκελνπο ή λα ηνλ εκςπρώζεη επηζεκαίλνληαο δηαθξηηηθά ηηο 

αδπλακίεο ηνπ θαη πξνζπαζώληαο παξάιιεια λα ηνλ πείζεη όηη κπνξεί ηειηθά λα ηα 

θαηαθέξεη θαη λα αθνινπζήζεη ηελ ππόινηπε καζεζηαθή νκάδα. 

 

7.4.2.3 Σηαηηζηηθά ηεζη: ν εθπαηδεπηήο πξέπεη λα κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηα 

ζηαηηζηηθά ελόο ηεζη θαη λα βγάδεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ. Γηα παξάδεηγκα ζα πξέπεη 

λα κπνξεί λα εληνπίδεη ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε πιεηνλόηεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ δελ 

αληηιήθζεθε έλα εξώηεκα. Δληνπίδνληαο ην πξόβιεκα απηό ν εθπαηδεπηήο νθείιεη λα 

επαλέιζεη ηνπνζεηώληαο ζηελ αληίζηνηρε εβδνκαδηαία νκάδα ζπδήηεζεο έλα ζέκα 

θαηαλόεζεο ή λα εηνηκάζεη θαη λα αλαξηήζεη έλα PDF κε ηηο απαξαίηεηεο εμεγήζεηο. 

 

7.4.3 Ελέξγεηεο εθπαηδεπηή - ζπκβνύινπ 

 

Ο εθπαηδεπηήο κεηά από πξνζεθηηθή κειέηε ησλ ζηαηηζηηθώλ απνηειεζκάησλ κε ηα 

εξγαιεία πνπ ηνπ παξέρεη ην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό δηαρείξηζεο καζήκαηνο θαη 

πεξηγξάθεθαλ πξνεγνπκέλσο, είλαη απαξαίηεην λα πξνρσξά είηε ζηελ αλάξηεζε 

λένπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ είηε λα πξνζπαζεί λα δηαρεηξηζζεί ην άγρνο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ θαη λα ηνπο ελζαξξύλεη λα ζπλερίζνπλ κε εξεκία θαη κε ηελ ίδηα 

αξρηθή ζέιεζε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 
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7.4.3.1 Πξόζζεην εθπαηδεπηηθό πιηθό: ην πξόζζεην πιηθό πνπ ζα αλαξηήζεη ν 

εθπαηδεπηήο ζε θάπνηα από ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο πξέπεη λα είλαη ζε κία από ηηο 

παξαθάησ κνξθέο: 

 έληππε ηύπνπ PDF ή DOC αξρείνπ 

 αλάξηεζε ζε νκάδα ζπδήηεζεο, ώζηε λα είλαη δηαζέζηκν ζε όινπο ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο γηα πξνβιεκαηηζκό, ζπδήηεζε θαη θαηαηγηζκό ηδεώλ 

 video ζε κνξθή avi ή flv 

 παξνπζίαζεο ηύπνπ PPT 

 

7.4.3.2 Δηαρείξηζε άγρνπο ζπνπδαζηώλ: κηα από ηηο θαηλνηνκίεο ζην ζρεδηαζκό ελόο  

εμ απνζηάζεωο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζηα ΓΠ είλαη ε ύπαξμε 

εθπαηδεπηή- ζπκβνύινπ πνπ ζπλεπηθνπξείηαη από έλαλ ηθαλό αξηζκό 

εθπαηδεπηώλ γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηωλ ζπνπδαζηώλ. 

Είλαη παγθνζκίωο απνδεθηό όηη ζε έλα πξόγξακκα Εμ Απνζηάζεωο Εθπαίδεπζεο  

ε επηηπρία ηνπ δηδαζθόκελνπ εμαξηάηαη από ηνλ εθπαηδεπηή ηνπ, ν νπνίνο ζα 

πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε δηαξθή επαθή καδί ηνπ, παξαθηλώληαο θαη 

ελζαξξύλνληάο ηνλ, ώζηε λα αληεπεμέξρεηαη ζηα εκπόδηα πνπ ηνπ 

παξνπζηάδνληαη θαζεκεξηλά θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Κόθθνο, Ληνλαξάθεο, 

1998). Δπεηδή ζηελ Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε δελ ππάξρεη πξνζσπηθή επαθή 

κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ ελόο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, ην έξγν ηνπ 

εθπαηδεπηή-ζπκβνύινπ είλαη θαζνξηζηηθό, αθνύ πξέπεη λα πεξάζεη ην κήλπκα ζηνπο 

εθπαηδεπόκελνύο ηνπ όηη ε γνώση είναι για όλους θαη όηη ζηα πιαίζηα ηεο 

νκαδηθόηεηαο ν έλαο πξέπεη λα βνεζά ηνλ άιιν (καζεζηαθή νκάδα). 

Δίλαη γεγνλόο όηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε, ή αιιηώο ε ηθαλόηεηα λα 

αλαγλσξίδνπκε ηα δηθά καο ζπλαηζζήκαηα θαη ησλ άιισλ ή ε λνεκνζύλε ηεο 

θαξδηάο (Goleman, 1998) έρεη απνδεηρζεί όηη είλαη έλαο ζεκαληηθόο παξάγνληαο 

εκςύρσζεο θαη ππνζηήξημεο ηεο καζεζηαθήο πνξείαο ελόο ελήιηθα εθπαηδεπόκελνπ. 

Έρνπλ δηεμαρζεί αξθεηέο έξεπλεο ηόζν ζην εμσηεξηθό όζν θαη ζηελ Διιάδα από ηηο 

νπνίεο δηαθάλεθε όηη νη επηθνηλσληαθέο ηθαλόηεηεο ηνπ εθπαηδεπηή ζπκβνύινπ 

απνηεινύλ ηζρπξό παξάγνληα εκςύρσζεο θαη παξώζεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηεο 

Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο.( Γθάθα, Αζαλαζνύια - Ρέππα, 2007). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν εθπαηδεπηήο πξέπεη λα βειηηώζεη θαη ν ίδηνο αξθεηέο δεμηόηεηεο 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο, ηηο νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπ ζα πξέπεη λα 
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πξνζπαζήζεη λα βειηηώζεη θαη  ζηνπο εθπαηδεπόκελνύο ηνπ, γηα λα απνθύγεη ηελ 

πξόσξε απνρώξεζε θαη ηηο ρακειέο επηδόζεηο ηνπο. 

 
7.5 ΣΕΣΑΡΣΟ ΣΑΔΙΟ: ΑΦΟΜΟΙΩΗ  

 

Δίλαη γεγνλόο όηη νη ελήιηθεο εθπαηδεπόκελνη ηόζν ιόγσ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζηε κάζεζε όζν θαη ιόγσ ηεο εμειηζζόκελεο δηεξγαζίαο αλάπηπμεο, 

δειαδή ηε κεησκέλε ηθαλόηεηα κλήκεο θαη ηελ αδπλακία ζπγθέληξσζεο, αδπλαηνύλ 

λα αθνκνηώζνπλ γξήγνξα απηά ηα νπνία δηδάζθνληαη. Ζ βηβιηνγξαθία θαη ε 

πξνζσπηθή εκπεηξία έμη ρξόλσλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ζηα ΓΠ δείρλεη όηη 

ην δηάζηεκα θαηά ην νπνίν νη ελήιηθεο εθπαηδεπόκελνη αξρίδνπλ λα αθνκνηώλνπλ ηηο 

βαζηθέο έλλνηεο ησλ ΓΠ θαη λα ζθέθηνληαη ρσξηθά, αλέξρεηαη ζηνπο δύν κε ηξεηο 

κήλεο. 

Από ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία πξνθύπηεη όηη ζε πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο ε γλσζηηθή ππεξθόξησζε πξνθαιεί κεγάιν αξηζκό εγθαηαιείςεσλ εθ 

κέξνπο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξώησλ εβδνκάδσλ ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (Smith, 2006; Diaz, 2002; Francola, 2001). 

Δίλαη ινηπόλ απαξαίηεην ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα λα αξρίδνπλ κε αξγό ξπζκό 

ρσξίο λα ππεξθνξηώλνληαη γλσζηηθά νη εθπαηδεπόκελνη θαη ζηε ζπλέρεηα κε ην 

πέξαζκα ησλ εβδνκάδσλ λα απμάλεηαη ν ξπζκόο ώζηε λα δίλεηαη ν απαξαίηεηνο 

ρξόλνο ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα αθνκνηώζνπλ ηηο δηάθνξεο έλλνηεο θαη ρσξηθέο 

δηαδηθαζίεο. Ο παξάγνληαο απηόο, δειαδή ηνπ ζηαδίνπ αθνκνίσζεο εθ κέξνπο ησλ 

ζπνπδαζηώλ, παξαιείπεηαη από ηα πεξηζζόηεξα εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα. Αληίζεηα ζην πξνηεηλόκελν κνληέιν εθπαίδεπζεο ζηα ΓΠ, ε 

ζρεδίαζή ηνπο πξέπεη λα είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 20 εβδνκάδσλ γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ 

ΓΠ θαη ησλ 15 εβδνκάδσλ γηα ηνπο αλαιπηέο ΓΠ, ρξόλνο ν νπνίνο δίλεη ηε 

δπλαηόηεηα γηα αθνκνίσζε ησλ δηδαρζέλησλ από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο. Μέρξη ηηο 

10 πξώηεο εβδνκάδεο νη εθπαηδεπόκελνη πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ ρσξηθά 

πξνβιήκαηα, ηα νπνία έρνπλ ήδε ιπζεί θαη απιώο επαλαιακβάλνπλ ηνλ ηξόπν 

επίιπζήο ηνπο. Απηά ηνπο έρνπλ δνζεί είηε ζε κνξθή PDF είηε ζε κνξθή επίδεημεο 

πνιπκέζσλ. Μεηά όκσο ηε 10
ε
 εβδνκάδα έρνπλ ήδε αξρίζεη λα πξνζαξκόδνληαη ζηε 

ρσξηθή ζθέςε, νπόηε πξννδεπηηθά πξέπεη λα αζρνινύληαη κόλνη ηνπο, κε θάπνηα 

κηθξή ππόδεημε από ηνπο εθπαηδεπηέο, κε ηα ρσξηθά πξνβιήκαηα πνπ ηνπο δίδνληαη. 
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Έρνληαο πιένλ αθνκνηώζεη ην ρσξηθό ηξόπν ζθέςεο, εκβαζύλνπλ πεξηζζόηεξν θαη 

αζρνινύληαη αθελόο αηνκηθά κε ηελ επίιπζε ελόο πξαγκαηηθνύ ρσξηθνύ 

πξνβιήκαηνο ρσξνζέηεζεο ελόο λένπ νηθηζκνύ θαη αθεηέξνπ νκαδηθά κε ηελ 

εθπόλεζε κηαο εξγαζίαο ζε έλα ζέκα ησλ ΓΠ, ην νπνίν δελ ηνπο έρεη δηδαρζεί αιιά 

είλαη επίθαηξν θαη ελδηαθέξνλ. 

ην ηέινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο νη εθπαηδεπόκελνη πξέπεη λα παξαδίδνπλ 

ηελ αηνκηθή θαη νκαδηθή ηνπο εξγαζία θαη λα ππνβάιινληαη ζην ηειηθό ηεζη 

αμηνιόγεζεο. Σν ηεζη απηό πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηόζν ζεσξεηηθή όζν θαη 

πξαθηηθή εμέηαζε. Έηζη ηειεηώλεη ν θύθινο ηεο καζεζηαθήο ηνπο δηαδηθαζίαο. κσο 

επεηδή ε κάζεζε είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία, νη εθπαηδεπόκελνη πξέπεη λα έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα θαη κεηά ην ηέινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο λα επηζθέπηνληαη κε 

ηνλ θσδηθό ηνπο, ην δηθηπαθό θόκβν κάζεζεο θαη λα δηαηππώλνπλ απνξίεο ή λα 

βνεζνύλ ζηελ επίιπζε απνξηώλ από ηνπο λένπο εθπαηδεπόκελνπο. 

 

7.6 ΠΕΜΠΟ ΣΑΔΙΟ: ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

 

Σν ζηάδην απηό εθηειείηαη ζπλερώο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο θαη είλαη ππνζηεξηθηηθό γηα ηα ππόινηπα ηέζζεξα ζηάδηα ηνπ 

πξνηεηλόκελνπ καζεζηαθνύ κνληέινπ. Ζ ηερληθή ππνζηήξημε πξέπεη λα παξέρεηαη 

ηόζν ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο όζν θαη ζηνπο εθπαηδεπηέο ζε 24σξε βάζε.  

Ζ ηερληθή ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζπλίζηαηαη ηόζν ζηελ επίιπζε απνξηώλ 

ηνπο όζν θαη ζηελ ππνζηήξημή ηνπο ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη πεξηιακβάλεη δηόξζσζε 

αζθήζεσλ, επηθνηλσλία κέζσ πξνζσπηθώλ κελπκάησλ θαη απαληήζεηο ζηηο νκάδεο 

ζπδήηεζεο. 

Δπηπιένλ ν εθπαηδεπηήο-ζύκβνπινο κε ηε βνήζεηα θαηάιιεινπ ινγηζκηθνύ πξέπεη λα 

έρεη ηε δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζεί ηηο επηδόζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηα ηεζη θαη 

ζηηο αζθήζεηο, θαζώο θαη ηηο επηζθέςεηο ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο  θαη 

λα επεκβαίλεη αλάινγα. Σέινο, κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ επηδόζεσλ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ πνπ παξέρεη ην ινγηζκηθό, ν θαζεγεηήο-ζύκβνπινο πξέπεη λα 

εληνπίδεη ειιείςεηο θαη λα παξέρεη πξόζζεην δηδαθηηθό πιηθό ή λα δίλεη 

δηεπθξηληζηηθέο απαληήζεηο ζηελ εβδνκαδηαία δσληαλή ζπδήηεζε. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί όηη όιεο νη ζπδεηήζεηο πξέπεη λα απνζεθεύνληαη θαη έηζη λα είλαη 

πξνζβάζηκεο ζε όζνπο εθπαηδεπόκελνπο δελ ηηο παξαθνινύζεζαλ γηα νπνηνδήπνηε 

ιόγν. 
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Ζ ηερληθή ππνζηήξημε είλαη επίζεο θαζνξηζηηθή, αθνύ κέζα από ηε ζπλερή πξνζζήθε 

λέσλ αλαθνξώλ, λέσλ αζθήζεσλ κε ρξήζε πνιπκέζσλ, ηελ αλαλέσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θ.ιπ αλαδσνγνλείηαη ην ελδηαθέξνλ από λένπο θαη παιηνύο 

εθπαηδεπόκελνπο θαη ελεκεξώλνληαη γηα ηηο λέεο εμειίμεηο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ, λέσλ θαη παιαηώλ πξνθαιεί λέεο απνξίεο, ηδέεο θαη νκαδηθέο 

εξγαζίεο, δηεπξύλνληαο έηζη ηε βάζε γλώζεο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί.  

Με ιίγα ιόγηα, αληί γηα έλα θεξδνζθνπηθό ζεκηλάξην όπνπ νη παιηνί εθπαηδεπόκελνη 

απνηεινύλ παξειζόλ θαη ε πξνζέιθπζε λέσλ απνηειεί θύξην κέιεκα, είλαη 

πξνηηκόηεξν λα δεκηνπξγείηαη κηα εθπαηδεπηηθή θπςέιε γλώζεο ζηα Γεσγξαθηθά 

πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ, όπνπ νη εξγάηεο ηεο γλώζεο είλαη νη ίδηνη νη 

εθπαηδεπόκελνη, παιηνί θαη λένη. 
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7.7 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΗ - ΠΡΟΣΑΕΙ 

ην θεθάιαην απηό πξνηάζεθε ην κεζνδνινγηθό πιαίζην γηα ην καζεζηαθό κνληέιν 

ελόο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζηα ΓΠ, πνπ δηεμάγεηαη κε ηε κέζνδν ηεο 

αζύγρξνλεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 7.1: 

ΣΑΔΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΑΔΙΟΤ 

1 ΘΕΛΗΗ ΓΙΑ 

ΜΑΘΗΗ 

Ελαξθηήξηα ζπλάληεζε: Υξήζε ρηνύκνξ, Σερληθέο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο, πκβόιαην κάζεζεο 

πκβνπιεπηηθέο ζπλαληήζεηο 

Κνηλωληθέο εθδειώζεηο 

2 ΜΑΘΗΙΑΚΗ 

ΠΡΑΞΗ 

Πεξηερόκελν: Γηάιεμε, Δξγαζηήξηα, Παξαπνκπέο, Σεζη 

αμηνιόγεζεο, Δπηθνηλσλία 

Μέζα: Λνγηζκηθό Γηαρείξηζεο καζήκαηνο &  Σερληθήο 

ππνζηήξημεο , Video,  Έληππν πιηθό, Οκάδεο ζπδήηεζεο, 

Chat, Σειεδηάζθεςε 

Εθπαηδεπηηθό πιηθό: Δηζεγήζεηο γηα Υξήζηεο & 

Αλαιπηέο ΓΠ, PBL γηα Υξήζηεο & Αλαιπηέο ΓΠ  

3 ΑΝΑΣΡΟΦΟΔΟ

ΣΗΗ 

Απηναμηνιόγεζε  εθπαηδεπόκελνπ: 

Απαληήζεηο θαζεγεηώλ ζηηο αζθήζεηο 

Απαληήζεηο ζε ηεζη 

Αμηνιόγεζε καζεζηαθώλ ζηόρωλ: 

Ζιεθηξνληθά εξσηεκαηνιόγηα 

ηαηηζηηθά εθπαηδεπόκελνπ  & ηεζη 

Ελέξγεηεο εθπαηδεπηή – ζπκβνύινπ: 

Πξνζζήθε πιηθνύ 

Γηαρείξηζε άγρνπο – θόβσλ εθπαηδεπνκέλσλ 

4 ΑΦΟΜΟΙΩΗ Οκαδηθέο εξγαζίεο 

Μειέηε πεξίπηωζεο 

5 ΣΕΥΝΙΚΗ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

Εθπαηδεπνκέλωλ 

Εθπαηδεπηώλ 

Πίλαθαο 7.1 Πξνηεηλόκελν κνληέιν εθπαίδεπζεο 
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Σν παξαπάλσ κνληέιν βαζίδεηαη ζηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ιακβάλεη ππόςε 

ηνπ όιεο ηηο αξρέο γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, 

θαζώο θαη ην ξόιν ηεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ΓΠ. 

Πεξηιακβάλεη  πέληε ζηάδηα:  

 Θέιεζε γηα κάζεζε: είλαη γεγνλόο όηη νη ελήιηθεο εθπαηδεπόκελνη 

πξνζέξρνληαη ζε έλα εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα κε ηζρπξή ηε 

ζέιεζε γηα κάζεζε γηα δηαθόξνπο ιόγνπο ν θαζέλαο. Μεξηθνί από ηνπο 

ιόγνπο απηνύο είλαη ε ηζρπξνπνίεζή ηνπο ζηνλ εξγαζηαθό ηνπο ρώξν, ε 

εύξεζε λέαο εξγαζίαο, ε βειηίσζε ησλ επηδόζεώλ ηνπο ζην ζπνπδαζηηθό ηνπο 

πεξηβάιινλ. Ζ δηαηήξεζε απηήο ηεο ζέιεζεο είλαη έλα ζεκαληηθόο 

παξάγνληαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Γηα ην ζθνπό απηό ζα πξέπεη λα 

εθαξκνζηνύλ νη παξαθάησ ηερληθέο: 

Ζ ελαξθηήξηα ζπλάληεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ν εθπαηδεπηήο- 

ζύκβνπινο εμεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο, πξνζπαζεί λα θαηεπλάζεη ην 

άγρνο θαη ηνπο θόβνπο ηνπο, δεκηνπξγεί κηα επράξηζηε αηκόζθαηξα κε 

ρηνύκνξ αιιά θαη ζνβαξόηεηα θαη πείζεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο όηη ζα ηα 

θαηαθέξνπλ. 

Δλ ζπλερεία κε ζπλερή παξαθνινύζεζε από ηα ζηαηηζηηθά ησλ επηδόζεσλ 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πνπ ηνπ παξέρεη ην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό, επηβξαβεύεη 

όζνπο αθνινπζνύλ επηηπρώο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ελζαξξύλεη θαη 

βνεζά όζνπο έρνπλ κείλεη πίζσ, πείζνληάο ηνπο όηη ζα ηα θαηαθέξνπλ 

εληείλνληαο ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο. 

Αξθεηά πξνβιήκαηα ιύλνληαη επίζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο 

ζπλάληεζεο ζην κέζνλ πεξίπνπ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, όπνπ εθηόο 

από ηελ επίιπζε ησλ απνξηώλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, δίλεηαη ε επθαηξία γηα 

αλάπηπμε ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ηνπο θαη ηελ εμάιεηςε ηεο απνκόλσζεο 

πνπ αηζζάλνληαη ιόγσ ηεο απόζηαζεο πνπ ηνπο ρσξίδεη από ηελ ππόινηπε 

καζεζηαθή νκάδα. 

 Μαζεζηαθή Πξάμε: νη ζπνπδαζηέο αθνινπζώληαο ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε 

θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο (κεηνλνηηθέο νκάδεο) ηελ απηνκάζεζε, 

κειεηνύλ ην εθπαηδεπηηθό πιηθό, θάλνπλ ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ κέζσλ θαη 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, βάζεη θαηάιιεισλ 

ηερληθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο δηδάζθνληεο. Οη ηερληθέο απηέο είλαη 
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ε εηζήγεζε, ε επίδεημε, ε παξαπνκπή ζε άιιεο πεγέο, ε κέζνδνο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ, νη ακνηβαίεο ζπκβνπιέο θαη ε ζπδήηεζε 

 Αλαηξνθνδόηεζε: από ηελ επίιπζε ησλ ρσξηθώλ πξνβιεκάησλ κε ηελ 

κέζνδν επίιπζεο πξνβιεκάησλ (PBL), ηε δηελέξγεηα ησλ ηεζη αμηνιόγεζεο, 

ησλ εξσηήζεσλ θαη απνξηώλ πνπ έρνπλ δηαηππσζεί ζηηο νκάδεο ζπδήηεζεο 

(forums), έρνπκε αλαηξνθνδόηεζε ησλ εθπαηδεπηώλ από ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηόρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί θαη ηηο επηηεπρζείζεο δεμηόηεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Σαπηόρξνλα νη εθπαηδεπόκελνη απηναμηνινγνύληαη σο πξνο ηελ επίδνζή ηνπο, 

από ηηο δηνξζώζεηο ησλ παξαδνζέλησλ αζθήζεσλ θαη ησλ ηεζη αμηνιόγεζεο. 

ηε ζπλέρεηα αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαηξνθνδόηεζεο, γίλεηαη 

αθελόο κελ  ζπκπιήξσζε ή δηόξζσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη αθεηέξνπ 

ν θαζεγεηήο-ζύκβνπινο δηαρεηξίδεηαη ην άγρνο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε 

ρακειέο επηδόζεηο θαη επηβξαβεύεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο κε πςειέο 

επηδόζεηο ελζαξξύλνληάο ηνπο λα εκβαζύλνπλ πεξηζζόηεξν ζηηο έλλνηεο ησλ 

ΓΠ. 

 Αθνκνίωζε: κεηά από παξέιεπζε ελόο ηθαλνύ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο γηα ηελ 

αθνκνίσζε ησλ δηδαρζέλησλ από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο θαη αθνύ είλαη πιένλ 

έηνηκνη λα θαηαθηήζνπλ ηε ρσξηθή ζθέςε, αλαιακβάλνπλ ηελ παξάδνζε κηαο 

αηνκηθήο κειέηεο πεξίπησζεο θαη κηαο νκαδηθήο εξγαζίαο κε ηελ νπνία ηνπο 

δίλεηαη ε επθαηξία λα βειηηώζνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηόηεηεο κε παηρλίδηα 

ελαιιαγήο ξόισλ. 

 Σερληθή ππνζηήξημε: ε ηερληθή ππνζηήξημε πξέπεη λα παξέρεηαη ηόζν ζηνπο 

εθπαηδεπνκέλνπο όζν θαη ζηνπο εθπαηδεπηέο ζε 24σξε βάζε. Απνηειεί 

ζεκαληηθό παξάγνληα γηα ηε δξαζηηθή κείσζε ησλ πνζνζηώλ πξόσξεο 

εγθαηάιεηςεο θαη ρακειήο επίδνζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Ζ ζηήξημε ηνπ παξαπάλσ κνληέινπ κάζεζεο γίλεηαη από ηερληθέο νη νπνίεο δελ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί κέρξη ηώξα, αιιά νθείινπλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο ζηα ΓΠ, όπσο: 

 ρσξηθά πξνβιήκαηα πνπ επηιύνληαη κε ηελ κέζνδν PBL, ηα νπνία δελ 

εμαξηώληαη από ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνύ ΓΠ 

 δηαιεηηνπξγηθά ρσξηθά δεδνκέλα ζε κνξθή GML θαη ραξηνγξαθηθώλ 

ππεξεζηώλ θαηά OGC, γηα ηελ επίιπζε ησλ ρσξηθώλ πξνβιεκάησλ. 
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 εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο εηζήγεζεο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν κε ρξήζε 

ηειεδηάζθεςεο. Έηζη νη εθπαηδεπόκελνη δελ αηζζάλνληαη πιένλ 

απνκνλσκέλνη, όπσο γίλεηαη ζε όια ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

δηεμάγνληαη κε ηε κέζνδν ηεο αζύγρξνλεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. 

 δεκηνπξγία βάζεο γλώζεο, κε απνζήθεπζε ησλ θόξνπκ ζε ζρεζηαθή βάζε. 

Απηό βνεζά ζεκαληηθά ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα αλαθαιύςνπλ ηε ιύζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο κόλνη ηνπο, αιιά ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά θαη ζηε ζπλνρή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο νκάδαο αθνύ επηζθέπηνληαη αξθεηέο θνξέο ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο αθόκε θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

εθπαίδεπζήο ηνπο.  

 νξγαλσκέλε ηερληθή βνήζεηα, κε ρξήζε ινγηζκηθνύ εμ απνζηάζεσο 

δηαρείξηζεο ππνινγηζηή. Απηό εθηόο από ηελ νπζηαζηηθή βνήζεηα πνπ 

πξνζθέξεη ζηνλ εθπαηδεπόκελν όηαλ δπζθνιεύεηαη ζε έλα ζεκείν θαη δελ 

κπνξεί λα ζπλερίζεη ηε καζεζηαθή ηνπ πνξεία, ηνλ βνεζά λα απαιιαγεί από 

ην άγρνο θαη ην θόβν όηη δελ ζα ηα θαηαθέξεη, αθνύ αηζζάλεηαη ζηγνπξηά όηη 

ππάξρεη θάπνηνο δίπια ηνπ λα ηνλ βνεζήζεη, παξόιν πνπ πηζαλόλ λα 

βξίζθεηαη εθαηνληάδεο ρηιηόκεηξα καθξηά. 

 δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο θαη ηνπ θόβνπ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ από εθπαηδεπηή – 

ζύκβνπιν, κε εθαξκνγή ηερληθώλ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο γηα ηε 

βειηίσζε ησλ πξνζσπηθώλ θαη θνηλσληθώλ ηνπο δεμηνηήησλ. 
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Σην κέξνο απηό κε βάζε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πξώην κέξνο θαη ην κνληέιν 

κάζεζεο πνπ πξνηάζεθε ζην δεύηεξν κέξνο, γίλεηαη ε 

εθαξκνγή ηνπ ζε δύν εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα ηνπ ΕΜΠ, γηα ρξήζηεο θαη αλαιπηέο ΓΣΠ, ηα 

νπνία είλαη δηαιεηηνπξγηθά, άξα εύθνια κεηαθεξόκελα. Τα 

πξνγξάκκαηα απηά δελ βαζίδνληαη ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

ινγηζκηθό. Αληίζεηα ζηεξίδνληαη ζηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε 

θαη εθαξκόδεηαη ζε απηά γηα πξώηε θνξά ε κέζνδνο 

κάζεζεο κέζσ επίιπζεο πξνβιεκάησλ (PBL), ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο 

θαη ησλ θόβσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηέινο ε 

ηειεδηάζθεςε σο έλα κέζν πνπ αληηθαζηζηά ηε ζπκβαηηθή 

δηάιεμε θαη βειηηώλεη θαηά πνιύ ηελ επηθνηλσλία ησλ 

εθπαηδεπηώλ κε ηνπο εθπαηδεπόκελνπο. Επηπξόζζεηα γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ εηδηθώλ νκάδσλ εθπαηδεπνκέλσλ 

δεκηνπξγήζεθε έλα CBT γηα ηελ απηνδηδαζθαιία ηνπο. 
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Σην κέξνο απηό ηεο δηαηξηβήο εθαξκόδεηαη ην πξνηεηλόκελν κεζνδνινγηθό πιαίζην 

γηα ην καζεζηαθό κνληέιν ζε δύν εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Απηά ηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα, παξόιν πνπ εθαξκόζηεθαλ ζην ΕΜΠ, εληνύηνηο ιόγσ ηεο 

δηαιεηηνπξγηθόηεηάο ηνπο κπνξνύλ λα κεηαθεξζνύλ ζε νπνηαδήπνηε καζεζηαθή 

πιαηθόξκα. Οη εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη νη ηερληθέο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα 

πξνγξάκκαηα απηά, πξέπεη λα αθνινπζνύληαη ζε όια ηα εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζηα ΓΣΠ, ηα νπνία έρνπλ σο ζηόρν ηελ απόθηεζε ηεο ρσξηθήο ζθέςεο 

από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο θαη ηε κείσζε ηνπ πνζνζηνύ ησλ εγθαηαιείςεσλ θαη ησλ 

ρακειώλ επηδόζεσλ εθ κέξνπο ηνπο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ καζεζηαθνύ κνληέινπ πξνέθπςαλ δηάθνξεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο νη νπνίεο νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία: 

 εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ απηνδηδαζθαιίαο ζε κνξθή CBT γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ πνπ αλήθνπλ ζε εηδηθέο νκάδεο. Σηηο νκάδεο απηέο αλήθνπλ 

εθπαηδεπόκελνη πνπ είηε έρνπλ ειάρηζηε εκπεηξία ζε ππνινγηζηέο είηε 

πξνέξρνληαη από ζρνιέο ζεσξεηηθήο θαηεύζπλζεο (αξραηνιόγνη, θηιόινγνη 

θ.ιπ). Τν εθπαηδεπηηθό απηό πιηθό, ην νπνίν ζεκεησηένλ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο ππνζηεξηθηηθό εθπαηδεπηηθό πιηθό ηεο δηα δώζεο 

δηδαζθαιίαο ζηα ΓΣΠ, πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην 8. 

 εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζε κνξθή πνιπκέζσλ γηα ηελ επίιπζε πξαγκαηηθώλ 

ρσξηθώλ πξνβιεκάησλ (PBL). Τν εθπαηδεπηηθό απηό πιηθό, ην νπνίν 

θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη εληζρύεη ηε ζπλεξγαηηθή 

κάζεζε, πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην 9. Επεηδή ην πιηθό απηό είλαη 

δηαιεηηνπξγηθό θαη αλεπηπγκέλν βάζεη ησλ πξνδηαγξαθώλ ηεο AICC, κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απηό σο ππνζηεξηθηηθό πιηθό ηεο ζπκβαηηθήο 

δηδαζθαιίαο ζηα ΓΣΠ. 

 δηαιεηηνπξγηθώλ ρσξηθώλ δεδνκέλσλ ζε κνξθή GML θαη ππεξεζηώλ OGC, 

θαζώο θαη ρσξηθώλ δηαδηθαζηώλ πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο ινγηζκηθνύ ΓΣΠ. 

Έηζη δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνλ εθπαηδεπηή λα αθηεξώλεη πεξηζζόηεξν ρξόλν 

ζηε δηδαζθαιία ησλ βαζηθώλ αξρώλ θαη όρη ζηελ εθκάζεζε θάπνηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνύ ΓΣΠ.  Η δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθώλ 

γηα δηαιεηηνπξγηθή εθπαίδεπζε πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην 10. 

Τέινο ζην θεθάιαην 11 πεξηγξάθνληαη όιεο νη δηαδηθαζίεο θαη νη ηερληθέο πνπ 

εθαξκόζηεθαλ ζηα εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΕΜΠ θαη ηα 

νπνία πνιύ εύθνια θαη ρσξίο πεξηνξηζκνύο κπνξνύλ θαη πξέπεη λα εθαξκόδνληαη γηα 

έλα πεηπρεκέλν εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζηα ΓΣΠ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ καζεζηαθνύ κνληέινπ ζην εηζαγσγηθό 

εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζηα ΓΣΠ, πξνέθπςε ε αλάγθε γηα επηπξόζζεηε βνήζεηα ζε 

εθπαηδεπόκελνπο πνπ αλήθαλ ζηηο ιεγόκελεο εηδηθέο νκάδεο. Οη εθπαηδεπόκελνη 

απηνί πξνέξρνληαλ από ζρνιέο ζεσξεηηθήο θαηεύζπλζεο θαη ήηαλ αξθεηά δύζθνιν 

γη’ απηνύο λα αθνκνηώζνπλ θάπνηεο δηαδηθαζίεο π.ρ. ζπζηήκαηα ζπληεηαγκέλσλ, 

παξεκβνιή, γεσαλαθνξά θ.ιπ. Η κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

απηώλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ήηαλ ε απηνδηδαζθαιία κε καζεζηαθό πιηθό κέζσ 

ππνινγηζηή (Computer Base Training). Τν καζεζηαθό πιηθό απηό ζρεδηάζηεθε εμ 

νινθιήξνπ από ηελ αξρή βάζεη ησλ πξνδηαγξαθώλ ηεο AICC κε λέα παξαδείγκαηα, 

αζθήζεηο θαη ηεζη αμηνιόγεζεο, πάληα βέβαηα κε βάζε ηηο αξρέο πνπ ζπδεηήζεθαλ 

εθηελώο ζην θεθάιαην 5. 

Η κάζεζε κέζσ ελόο CBT, είλαη κέζνδνο απηνδηδαζθαιίαο κέζσ ππνινγηζηή, ε 

νπνία αθνινπζεί κηα ινγηθή ζεηξά όπσο ην δηάβαζκα ελόο ειεθηξνληθνύ βηβιίνπ ή 

εγρεηξηδίνπ. Γηα ην ιόγν απηό ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηδαζθαιία ζεηξηαθώλ 

δηαδηθαζηώλ, όπσο ε ρξεζηκνπνίεζε ελόο ινγηζκηθνύ. 

Κεφάλαιο 8         
Σχεδιασμός CBT 

 

 



Κεθάιαην 8.           Σρεδηαζκόο CBT 

 

 286 

 

Ο όξνο CBT ρξεζηκνπνηείηαη ελαιιαθηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε κέζσ δηαδηθηύνπ (Web 

Base Training). Η δηαθνξά κεηαμύ CBT θαη WBT είλαη κόλν ζην κέζν παξάδνζεο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. Τν CBT παξαδίδεηαη ζε έλα CD ή DVD, ελώ ην WBT 

είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε έλαλ δηθηπαθό ηόπν θαη ε πξόζβαζε ζε απηό γίλεηαη κέζσ 

θάπνηνπ θπιινκεηξεηή δηαδηθηύνπ IE, Fire Fox θιπ, όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ 

εηθόλα. 

 

 

Έλα CBT παξέρεη καζεζηαθά εξεζίζκαηα πέξα από ηελ παξαδνζηαθή κεζνδνινγία 

εθπαίδεπζεο κέζσ βηβιίσλ ή ζεκεηώζεσλ. Γηα παξάδεηγκα έλα CBT πξνζθέξεη 

θηιηθέο ιύζεηο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπλερώλ εθπαηδεπηηθώλ απαηηήζεσλ. Αληί 

δειαδή λα πεξηνξίδεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα παξαθνινπζνύλ δηαιέμεηο ή λα 

δηαβάδνπλ εθηππσκέλν πιηθό ηνπο βνεζά λα απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο, 

κέζσ κεζόδσλ πνπ είλαη πην πξόζθνξεο ζηηο πξνηηκήζεηο αηνκηθήο εθκάζεζεο, όπσο 

είλαη ε θηλνύκελε εηθόλα, ν ήρνο θαη ηα videν. 

Δπίζεο έλα ζεκαληηθό πιενλέθηεκα ηνπ CBT, είλαη όηη κόιηο νινθιεξσζεί ε αξρηθή 

ηνπ αλάπηπμε, ηόηε δηαλέκεηαη πνιύ εύθνια θαη νηθνλνκηθά ζε έλα κεγάιν 

αθξναηήξην. Όκσο ην ηίκεκα ζε απηή ηε κεζνδνινγία είλαη όηη απαηηνύληαη αξθεηνί 

πόξνη γηα ηε δεκηνπξγία ελόο απνηειεζκαηηθνύ CBT. Τν ινγηζκηθό κε ην νπνίν 

δεκηνπξγείηαη έλα CBT είλαη αξθεηά απαηηεηηθό θαη δαπαλεξό (Adobe flash) θαη γη’  

απηό είλαη αξθεηά δύζθνιν ζε θάπνηνλ εθπαηδεπηή λα ην ρξεζηκνπνηήζεη θαη λα 

δεκηνπξγήζεη εθπαηδεπηηθό πιηθό. 

 

Εικόνα 8.1 Μορφή CBT Εικόνα 8.2 Μορφή WBT 
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8.1 ΚΟΠΟ  CBT  

Όπσο αλαθέξζεθε ζηα πξνεγνύκελα θεθάιαηα, ην CBT δεκηνπξγήζεθε κε ζηόρν ηελ 

εληζρπηηθή δηδαζθαιία όζσλ από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο είραλ πξόβιεκα λα 

αθνινπζήζνπλ ηελ ππόινηπε καζεζηαθή νκάδα ζην εηζαγσγηθό εθπαηδεπηηθό 

πξόγξακκα. Με ηε βνήζεηα ηνπ πιηθνύ απηνύ ν εθπαηδεπόκελνο ζα κπνξέζεη λα: 

 θαηαλνήζεη ηη είλαη έλα ΓΣΠ θαη από ηη απνηειείηαη 

 αλαπαξαζηήζεη ρσξηθά δεδνκέλα ζε κνξθέο όπσο δηαλπζκαηηθή, ςεθηδσηή, 

ηξηγσληθή 

 εμνηθεησζεί κε ηηο δηάθνξεο κεζόδνπο εηζαγσγήο ρσξηθώλ δεδνκέλσλ ζε έλα 

ΓΣΠ 

 νξγαλώζεη ηα ρσξηθά δεδνκέλα ζε Γεσγξαθηθέο Βάζεηο 

 εμνηθεησζεί κε ηα ειιεληθά θαη δηεζλή γεσδαηηηθά ζπζηήκαηα αλαθνξάο 

 αληηιεθζεί ηηο δηαδηθαζίεο ρσξηθήο αλάιπζεο θαη λα κπνξεί λα εξκελεύεη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ νδεγνύλ ζηε ιήςε θάπνηαο απόθαζεο 

 θαηαλνήζεη ηηο αξρέο κνληεινπνίεζεο ησλ ρσξηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη 

δεδνκέλσλ 

 δεκηνπξγεί ράξηεο κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ρσξηθώλ αλαιύζεσλ θαζώο θαη 

ραξηνγξαθηθά ζύκβνια θαη βηβιηνζήθεο ζπκβόισλ 

 εμνηθεησζεί θαη ζηε ζπλέρεηα λα εθαξκόζεη ηε ρσξηθή ζθέςε, επηιύνληαο έλα 

πξαγκαηηθό πξόβιεκα ρσξνζέηεζεο κηαο βηνκεραληθήο πεξηνρήο ζηελ 

πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο 

  

 

8.2 Πεπιεσόμενο  CBT  

Με βάζε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηα πξνεγνύκελα 

θεθάιαηα, δεκηνπξγήζεθε έλα εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ πεξηειάκβαλε ηηο βαζηθέο 

αξρέο ησλ ΓΣΠ, νη νπνίεο δελ είλαη άιιεο από απηέο ηεο εηζαγσγήο ρσξηθώλ 

δεδνκέλσλ ζε έλα ΓΣΠ, ηεο δηαρείξηζεο, ηεο ρσξηθήο αλάιπζεο θαη ηεο 

ραξηνγξαθηθήο παξαγσγήο, όπσο αλαιύζεθε εθηελώο ζην θεθάιαην 5. 
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Σηελ εηθόλα 8.3 θαίλνληαη νη εθπαηδεπηηθέο ελόηεηεο κε ηηο νπνίεο θαιείηαη λα 

αζρνιεζεί ν ππνςήθηνο εθπαηδεπόκελνο. 

 

 

Όιν ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πεξηιακβάλεη 10 ελόηεηεο. Η καζεζηαθή πξνζέγγηζε 

ηεξεί ηηο αξρέο πνπ ζπδεηήζεθαλ ζην θεθάιαην 5. Δθηόο ηεο ζεσξίαο ππάξρνπλ θαη 

αξθεηά πξαγκαηηθά ρσξηθά πξνβιήκαηα, έηζη ώζηε ν εθπαηδεπόκελνο λα εμνηθεησζεί 

ζηελ πξάμε θαη λα απνθηήζεη ζηαδηαθά ρσξηθή ζθέςε.  

Όπσο κπνξεί λα δεη θαλείο θαη ζηελ εηθόλα 8.3, ν εθπαηδεπόκελνο έρεη ηε δπλαηόηεηα 

λα δηαπηζηώζεη ηηο γλώζεηο ηνπ ζηα ΓΣΠ, πξνηνύ μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία 

απηνδηδαζθαιίαο. Από ηα απνηειέζκαηα ηεο αξρηθήο αμηνιόγεζεο, ην ζύζηεκα 

απηόκαηα πξνηείλεη ζηνλ εθπαηδεπόκελν ηα θεθάιαηα πνπ κπνξεί λα παξαιείςεη. 

Βέβαηα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα αλαίξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ώζηε ν 

εθπαηδεπόκελνο λα κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη όπνηεο ελόηεηεο επηζπκεί. 

Η πινήγεζε κέζα ζηηο ελόηεηεο γίλεηαη κέζσ ησλ 

εηθνληδίσλ πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα 8.4. 

 

 

Δικόνα 8.3 Δπεξήγηζη ηων επιλογών ηος CBT 

Δικόνα 8.4 Δπιλογέρ πλοήγηζηρ ζηο 

εκπαιδεςηικό πεπιεσόμενο 
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Δπηπξόζζεηα ν εθπαηδεπόκελνο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πινεγεζεί ζε όινπο ηνπο 

καζεζηαθνύο πόξνπο αλεμάξηεηα θαη κεκνλσκέλα. Οη καζεζηαθνί πόξνη είλαη 

εηζεγήζεηο θαη αζθήζεηο ζε κνξθή PDF, ππεξζπλδέζεηο ζε ζρεηηθνύο κε ΓΣΠ 

δηαδηθηπαθνύο ηζηνρώξνπο θαη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο. Η πξόζβαζε ζε απηνύο 

γίλεηαη είηε αλά ελόηεηα, είηε επί ηνπ ζπλόινπ ησλ ελνηήησλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάζε ελόηεηα κπνξεί λα κειεηεζεί από ηνλ εθπαηδεπόκελν αλάινγα κε ην ρξόλν πνπ 

δηαζέηεη, δειαδή είηε ζε κία κέξα είηε ζε κία εβδνκάδα. Σην ηέινο θάζε ελόηεηαο ν 

εθπαηδεπόκελνο θάλεη έλα ηεζη αμηνιόγεζεο, ώζηε λα έρεη κηα εθηίκεζε γηα ην αλ ζα 

ζπλερίζεη ζε επόκελε ελόηεηα ή ζα ηελ επαλαιάβεη. 

Τν ζύζηεκα απνζεθεύεη ηα πνζνζηά νινθιήξσζεο θαη επηηπρίαο θάζε ππνελόηεηαο, 

έηζη ώζηε ν εθπαηδεπόκελνο λα έρεη κηα πιήξε εηθόλα ηνπ ηη έρεη κειεηήζεη θαη ηνπ ηη 

ππνιείπεηαη, όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 8.6.  

 

Δικόνα 8.5 Πηγέρ – Αναθοπέρ  

Δικόνα 8.6  Σηαηιζηικά με ηιρ επιδόζειρ ηος εκπαιδεςόμενος  
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Κάζε ππνελόηεηα απνηειείηαη από έλαλ αξηζκό νζνλώλ. Κάζε νζόλε κπνξεί λα 

απνηειείηαη από θείκελν, θηλνύκελεο εηθόλεο ή έλα νιόθιεξν video επίδεημεο κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ρσξηθήο δηαδηθαζίαο, όπσο βιέπεηε ζηηο παξαθάησ εηθόλεο 8.7 θαη 

8.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα 8.7  Απόζπαζμα ηηρ ενόηηηαρ 3 ζσεηικά με ηην ειζαγωγή δεδομένων  

Δικόνα 8.8  Απόζπαζμα από ηο μαθηζιακό ανηικείμενο ηηρ μελέηηρ πεπίπηωζηρ σωποθέηηζηρ ΒΙΠΔ  
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8.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΑ ΣΤΠΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ. 

 Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηή ε καζεζηαθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ζε απηό ην 

CBT, αθνινπζεί κηα πεξηγξαθή ηεο 3
εο 

ελόηεηαο πνπ είλαη ην πξώην κέξνο ηεο 

εηζαγσγήο ρσξηθώλ δεδνκέλσλ. Πεξηιακβάλεη ηξεηο ππνελόηεηεο, όπσο θαίλεηαη 

ζηελ νζόλε 8.9 

 

 

 

8.3.1 Τποενόηηηα 3.1  

Η ππνελόηεηα απηή πξαγκαηεύεηαη ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ εηζαγσγή 

δεδνκέλσλ ζε έλα ΓΣΠ θαη απνηειείηαη από  22 νζόλεο, όπσο κπνξεί λα δεη θάπνηνο 

ζηελ εηθόλα 8.10. 

 

 

Η κεηάβαζε ζηηο 22 νζόλεο ηεο ππνελόηεηαο γίλεηαη κε ηα πιήθηξα  

Δικόνα 8.9 Δνόηηηα 3 Διζαγωγή Γεδομένων ζε ένα ΓΣΠ – Μέπορ Α 

Δικόνα 8.10 Οθόνη 1 από 22 



Κεθάιαην 8.           Σρεδηαζκόο CBT 

 

 292 

 

Καη νη 22 νζόλεο πεξηέρνπλ θείκελα θαη εηθόλεο ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ. 

Γηα παξάδεηγκα ε ηέηαξηε νζόλε θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 8.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ηειεπηαία νζόλε είλαη έλα ηεζη αμηνιόγεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππνελόηεηαο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεξηιακβάλεη δέθα εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζεσξία πνπ δηαηππώζεθε ζηηο 

πξνεγνύκελεο 21 νζόλεο.  Ο εθπαηδεπόκελνο ζπκπιεξώλεη ηελ απάληεζε πνπ λνκίδεη 

όηη είλαη ζσζηή θαη ηελ ππνβάιεη ζην ζύζηεκα, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ απαληά κε 

θάπνην κήλπκα. 

Δικόνα 8.11 Οθόνη 4 από 22 

Δικόνα 8.12 Οθόνη 22 από 22. Τεζη αξιολόγηζηρ ςποενόηηηαρ 3.1 
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Όηαλ ηειεηώζνπλ όιεο νη εξσηήζεηο ην ζύζηεκα απηόκαηα ππνινγίδεη ηε βαζκνινγία 

ηνπ εθπαηδεπόκελνπ θαη ηνπ πξνηείλεη, ή λα ζπλερίζεη, ή αλ επηζπκεί λα θάλεη εθ λένπ 

ην ηεζη αμηνιόγεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππνελόηεηαο 

8.3.2 Τποενόηηηα 3.2  

Η ππνελόηεηα απηή πξαγκαηεύεηαη ηελ επίιπζε ελόο ρσξηθνύ πξνβιήκαηνο ζρεηηθά 

κε ηελ εηζαγσγή ρσξηθώλ 

δεδνκέλσλ από έλα αξρείν 

πνπ απνηειείηαη από 5 

νζόλεο θαη πεξηιακβάλεη 

δεδνκέλα ηα νπνία έρνπλ 

ιεθζεί από GPS, όπσο 

βιέπεηε ζηελ εηθόλα 8.13. 

 

 

Σε απηή ηελ ππνελόηεηα, ε ηέηαξηε νζόλε είλαη έλα video επίδεημεο, όπσο κπνξεί λα 

δεη θάπνηνο ζηελ νζόλε 8.14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα 8.13 Οθόνη 1 από 5. Υποενόηηηα  3.2 

Δικόνα 8.14 Οθόνη 4 από 5. Υποενόηηηα  3.2 Video επίδειξηρ 
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Αλ παξαηεξήζεη θάπνηνο ηελ παξαπάλσ εηθόλα, ζα δηαπηζηώζεη όηη ππάξρνπλ 

εηθνλίδηα γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ήρνπ, ην ζηακάηεκα/μεθίλεκα ηνπ video, θαζώο θαη ην 

δείθηε δηαξθείαο. Ο εθπαηδεπόκελνο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα κεηαθηλήζεη ην δείθηε 

κόλνο ηνπ, έηζη ώζηε λα κεηαθηλεζεί κέζα ζην video θαη λα κε πεξηκέλεη λα θηάζεη 

ζε θάπνην ζεκείν κεηά από έλα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. Η ηειεπηαία νζόλε είλαη 

έλα ηεζη αμηνιόγεζεο. 

8.3.3 Τποενόηηηα 3.3  

 Η ππνελόηεηα απηή 

πξαγκαηεύεηαη ηελ επίιπζε 

ελόο ρσξηθνύ πξνβιήκαηνο κε 

ηελ εηζαγσγή ρσξηθώλ 

δεδνκέλσλ κεηά από 

ςεθηνπνίεζε από νζόλε(Heads 

Up digitize) ελόο ζαξσκέλνπ 

ράξηε θαη απνηειείηαη από  11 

νζόλεο, όπσο κπνξεί λα δεη 

θάπνηνο ζηελ εηθόλα 8.15. 

Γηα επθνιία ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ θαη γηα λα κελ θνπξάδεηαη κε καθξνζθειή video, 

έρεη γίλεη θαηάηκεζε ησλ δηαθόξσλ θάζεσλ επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη έηζη όιε 

ε επίδεημε επίιπζεο ηεο άζθεζεο γίλεηαη ζε 7 νζόλεο, κε αξρή ηελ νζόλε 4, όπσο 

κπνξεί λα δεη θάπνηνο ζηελ εηθόλα 8.16. 

 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα 8.15 Οθόνη 1 από 11. Υποενόηηηα  3.3  

Δικόνα 8.16 Οθόνη 4 από 11. Υποενόηηηα  3.3 Video Δπίδειξηρ 
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Βέβαηα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνλ εθπαηδεπόκελν, αληί λα δεη νιόθιεξν ην video, λα 

αλνίμεη έλα PDF αξρείν κε ηελ 

επίιπζε ηεο άζθεζεο, λα ην 

εθηππώζεη θαη λα θάλεη ηελ 

άζθεζε ζπκβνπιεπόκελνο ηελ 

έληππε κνξθή.  

 

Τέινο θαη εδώ, ε ηειεπηαία 

νζόλε είλαη έλα ηεζη 

αμηνιόγεζεο. 

 

 

8.4 ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ CBT 

8.4.1 Ελάσιζηερ απαιηήζειρ ζε εξοπλιζμό  

 
Πξηλ μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο εθαξκνγήο, ζα πξέπεη 

λα ειεγρζεί, αλ ν ππνινγηζηήο, πνπ ζα εγθαηαζηαζεί, δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηα 

παξαθάησ:  

  Δπεμεξγαζηήο: Intel Pentium ΙV @ 2.4GHz   

  Μλήκε: 1 GΒ  

  Φώξνο ζην ζθιεξό δίζθν: 405MB (1.36 GB κε ηα δεδνκέλα ησλ αζθήζεσλ)  

  Κάξηα γξαθηθώλ: VGA 256MB  

  Αλάιπζε νζόλεο: 1024X768 pixels (ειάρηζηε)  

  Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα: Microsoft Windows 2000, XP, Vista  

  Κάξηα ήρνπ: Sound Card 128bit  

  Οδεγόs αλάγλσζεο CD-ROM  

 

 

 

 

 

 

Δικόνα 8.17 Οθόνη 3 από 11. Υποενόηηηα  3.3 PDF Απσείο 
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8.4.2 Έναπξη διαδικαζίαρ εγκαηάζηαζηρ  

 
Τνπνζεηείηε ην CD εγθαηάζηαζεο ζηνλ νδεγό αλάγλσζεο CD-ROM ηνπ ππνινγηζηή. 

Μόιηο ν ππνινγηζηήο «αλαγλσξίζεη» ην CD, μεθηλάεη απηόκαηα θαη ν νδεγόο 

εγθαηάζηαζεο. Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, αλνίγεηε κε ηελ Δμεξεύλεζε ησλ 

Windows (Windows Explorer) ηα πεξηερόκελα ηνπ CD θαη εθηειείηε ην αξρείν 

setup.exe  

 

8.4.2.1 Οδηγόρ εγκαηάζηαζηρ – Βήμα 1  

 
Παξαθάησ βιέπεηε ηελ αξρηθή νζόλε ηνπ Οδεγνύ εγθαηάζηαζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

εθαξκνγήο:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παηάηε ην θνπκπί Επόμενο, γηα λα πξνρσξήζεηε ζηε δηαδηθαζία, ή ην Άκςπο, γηα λα 

αθπξώζεηε θαη λα ηεξκαηίζεηε ηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα 8.18 Δγκαηάζηαζη CBT- BHMA 1 
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8.4.2.2 Οδηγόρ εγκαηάζηαζηρ – Βήμα 2 

 
Σε απηό ην βήκα επηιέγεηε ηα ζηνηρεία εγθαηάζηαζεο. Η εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή 

αλαθέξεηαη ζε αξρεία 

δεδνκέλσλ ρξήζηκα γηα 

ηελ πινπνίεζε ησλ 

αζθήζεσλ. Γηα λα ηα 

αληηγξάςεηε ζηνλ Η/Υ 

ζαο έρεηε επηιεγκέλε 

ηελ αλαθνξά «Γεδ. 

Αζθήζεσλ» (απαηηείηαη 

ειεύζεξνο ρώξνο 

950Mb ζηνλ ηνπηθό 

θάθειν c:\GIS_CBT\).  

Παηάηε ην θνπκπί Επόμενο γηα λα πξνρσξήζεηε ζηε δηαδηθαζία, ή ην Άκςπο, γηα λα 

αθπξώζεηε θαη λα ηεξκαηίζεηε ηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο.  

8.4.2.3 Οδηγόρ εγκαηάζηαζηρ – Βήμα 3 
 

Σε απηό ην βήκα νξίδεηαη 

ν θάθεινο εγθαηάζηαζεο 

ηεο εθπαηδεπηηθήο 

εθαξκνγήο.  

 Αλ επηζπκείηε λα 

αιιάμεηε ην θάθειν 

εγθαηάζηαζεο, παηάηε ην 

θνπκπί Αναζήηηζη...  θαη 

δειώλεηε ην λέν θάθειν. 

Παηάηε ην θνπκπί 

Επόμενο > γηα λα πάηε 

ζην επόκελν βήκα.  

 

 

 

 

 

 

 

 Δικόνα 8.19 Δγκαηάζηαζη CBT- BHMA 2 

Δικόνα 8.20 Δγκαηάζηαζη CBT- BHMA 3 
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8.4.2.4  Οδηγόρ εγκαηάζηαζηρ – Βήμα 4 
 

Σε απηό ην βήκα νξίδεηε ηνλ ηίηιν ηεο ζπληόκεπζεο ζην Μελνύ Δθθίλεζεο 

Πξνγξακκάησλ.  

Αλ επηζπκείηε λα αιιάμεηε θάηη, παηάηε ην θνπκπί < Πίζω θαη πεγαίλεηε ζην βήκα 

πνπ επηζπκείηε.  

 

Παηάηε ην θνπκπί 

Εγκαηάζηαζη γηα λα 

πάηε ζην επόκελν 

βήκα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.2.5 Οδηγόρ εγκαηάζηαζηρ – Βήμα 5 
 
Η εγκαηάζηαζη ηων απσείων ηηρ εκπαιδεςηικήρ εθαπμογήρ ξεκινάει.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Δικόνα 8.21 Δγκαηάζηαζη CBT- BHMA 4 

Δικόνα 8.22 Δγκαηάζηαζη CBT- BHMA 5 
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8.4.2.6  Οδηγόρ εγκαηάζηαζηρ – Βήμα 6 
 
Μόιηο νινθιεξσζεί ε κεηαθνξά ησλ αξρείσλ, εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ νζόλε, όπνπ 

παηάηε ην Σέλορ θαη ηεξκαηίδεηαη ν νδεγόο εγθαηάζηαζεο.  

Αλ επηζπκείηε λα 

μεθηλήζεη απηόκαηα ε 

εθπαηδεπηηθή 

εθαξκνγή, επηιέγεηε 

ην Εκηέλεζη ηος [...]  

  

 

 

 

 

 

8.5 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΗ – ΠΡΟΣΑΕΙ 

Σην θεθάιαην απηό πεξηγξάθεθε ελ ζπληνκία ην εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν 

απηνδηδαζθαιίαο ζηα ΓΣΠ, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ ππνβνήζεζε όζσλ 

εθπαηδεπνκέλσλ πξνέξρνληαη από ζεσξεηηθέο ζρνιέο (αξραηνιόγνη, θηιόινγνη, 

δηθεγόξνη θιπ). Δίλαη γεγνλόο όηη νη εθπαηδεπόκελνη απηνί δπζθνιεύνληαη λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηνπο ππόινηπνπο εθπαηδεπόκελνπο ηεο καζεζηαθήο νκάδαο θαη 

αηζζάλνληαη κεηνλεθηηθά απέλαληί ηνπο. Απηό ήηαλ θάηη πνπ παξαηεξήζεθε θαηά ηα 

πξώηα έηε ιεηηνπξγίαο ηνπ εηζαγσγηθνύ εθπαηδεπηηθό πξνγξάκκαηνο θαη γη’ απηό 

θξίζεθε απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα ηηο εηδηθέο 

απηέο νκάδεο, ώζηε λα αξζνύλ νη πεξηνξηζκνί θαη νη θόβνη απηώλ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ όηη δελ ζα ηα θαηαθέξνπλ. Ο εθπαηδεπόκελνο πνπ αλήθεη ζηηο 

παξαπάλσ νκάδεο κπνξεί λα κειεηήζεη ηηο δηάθνξεο ελόηεηεο, λα επηιύζεη ρσξηθά 

πξνβιήκαηα παξόκνηα κε απηά ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, κειεηώληαο κε 

  

Δικόνα 8.23Δγκαηάζηαζη CBT- BHMA 6 
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ηνπο δηθνύο ηνπ ξπζκνύο, ρσξίο ην άγρνο θαη ην θόβν πνπ αληηκεησπίδεη ζην 

εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα πνπ παξαθνινπζεί. 

Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό δεκηνπξγήζεθε βάζεη ησλ δηεζλώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο AICC 

θαη βξίζθεηαη κέζα ζην DVD πνπ ζπλνδεύεη ηε δηαηξηβή απηή θαη ζπγθεθξηκέλα  

ζηνλ θαηάινγν ΔΙΣΑΓΩΓΙΚΟ\CBT. Πεξηέρεη ηα απαξαίηεηα αξρεία, video, PDF 

θαζώο θαη ηα απαξαίηεηα ρσξηθά δεδνκέλα γηα ηελ επίιπζε ησλ ρσξηθώλ 

πξνβιεκάησλ.  Μπνξεί λα ηξέμεη είηε απεπζείαο είηε κέζσ θάπνηνπ θπιινκεηξεηή  

ηνπ δηαδηθηύνπ, αθνύ πξώηα γίλεη ε εγθαηάζηαζή ηνπ, όπσο πεξηγξάθεθε 

πξνεγνπκέλσο. Τν παξαπάλσ εθπαηδεπηηθό πιηθό ιόγσ ησλ πξνδηαγξαθώλ πνπ 

αθνινπζήζεθαλ θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ, είλαη δηαιεηηνπξγηθό θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ππνινγηζηή ή δηθηπαθό ρώξν γηα ελίζρπζε, είηε ηεο 

εμ απνζηάζεσο είηε ηεο δηα δώζεο εθπαίδεπζεο ζηα ΓΣΠ. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ην θεθάιαην απηό πεξηγξάθεηαη ε δεκηνπξγία νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ ζε κνξθή 

SCORM, ηξηώλ ρσξηθώλ πξνβιεκάησλ, ηα νπνία θαινύληαη νη ζπνπδαζηέο λα 

κειεηήζνπλ παξάιιεια κε ηα άιια ρσξηθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη είηε 

ζε κνξθή PDF, είηε ζε κνξθή video. Γεκηνπξγήζεθαλ βάζεη ησλ δηεζλώλ 

πξνδηαγξαθώλ ηεο AICC θαη αλαθέξνληαη ζηελ ύιε θαη ησλ δύν εθπαηδεπηηθώλ 

πξνγξακκάησλ. Πξόθεηηαη ζπγθεθξηκέλα γηα έλα παξάδεηγκα πνπ αθνξά ζην 

εηζαγσγηθό εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα, δειαδή ζηελ εηζαγσγή ζηα Γεσγξαθηθά 

πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ θαη γηα δύν παξαδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ζην εθπαηδεπηηθό 

πξόγξακκα γηα πξνρσξεκέλνπο, δειαδή ζηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ρσξηθώλ 

δεδνκέλσλ θαη ζηελ πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε. 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 9                                                                     
Οπτικοακουστικό 
υλικό PBL 
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9 . 1  Π Α ΡΑ ΓΔΙΓ ΜΑ SC OR M  Β Α Ι ΚΔ ΔΝ ΝΟ ΙΔ  ΣΩ Ν Γ Π  

Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζην θεθάιαην 5, ηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ 

έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ζπλδένπλ ηα γεσκεηξηθά θαη ηα πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ελόο αληηθεηκέλνπ, λα δεκηνπξγνύλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη δεδνκέλα ζε ρσξηθέο βάζεηο 

όπνπ θαζίζηαηαη δπλαηή ε ζύλδεζε ησλ πηλάθσλ ηνπο, λα αλαδεηνύλ θαη λα 

επηιέγνπλ εγγξαθέο πηλάθσλ βάζεη θάπνησλ γεσκεηξηθώλ ή πεξηγξαθηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ή αθόκε θαη γξαθηθώλ από ηελ νζόλε θαη λα παξαθνινπζνύλ θαη 

λα κειεηνύλ θπζηθά θαηλόκελα πνπ κεηαβάιινληαη ζπλερώο ζην ρώξν, όπσο ε 

ζεξκνθξαζία, ην πςόκεηξν, ε αηκνζθαηξηθή πίεζε θ.ιπ. Σν βαζηθόηεξν, όκσο, 

πιενλέθηεκα ησλ ΓΠ θαη ησλ ρσξηθώλ δεδνκέλσλ είλαη νη ιεηηνπξγίεο αλάιπζεο κε 

ηηο νπνίεο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα κέζσ ηεο ρσξηθήο αιιειεπίζεζεο αληηθεηκέλσλ λα 

πξνθύςνπλ λέα αληηθείκελα πνπ πεξηέρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο ηδηόηεηεο ησλ δύν 

αξρηθώλ επηπέδσλ. 

ε απηή, ινηπόλ, ηε ζεκαηηθή ελόηεηα γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε όισλ απηώλ 

ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ΓΠ, ώζηε ν εθπαηδεπόκελνο λα αληηιεθζεί ηε ζεκαληηθόηεηα 

θαη ηηο δπλαηόηεηεο ησλ ζπζηεκάησλ απηώλ. Η ελόηεηα απηή είλαη εηζαγσγηθή κε 

ζθνπό λα δεκηνπξγεζεί έλα θιίκα εκπηζηνζύλεο κεηαμύ ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ θαη ηνπ 

πιηθνύ εθπαίδεπζεο, κε απώηεξν ζηόρν λα ελεξγνπνηήζεη ηελ πεξηέξγεηα ηνπ 

εθπαηδεπόκελνπ θαη λα ηνλ νδεγήζεη λα παξαθνινπζήζεη θαη ηηο ππόινηπεο ζεκαηηθέο 

ελόηεηεο αλαγλσξίδνληαο ηε ρξεζηκόηεηα ησλ ΓΠ. Η αξρηθή νζόλε ηνπ 

παξαδείγκαηνο απηνύ θαίλεηαη ακέζσο παξαθάησ. 
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Με θιηθ ζην Continue ηεο εηθόλαο 9.1 παξνπζηάδνληαη ηα πξνζδνθώκελα 

απνηειέζκαηα. 

Σα πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα ηεο ελόηεηαο απηήο, είλαη λα κπνξεί ν 

εθπαηδεπόκελνο κέζσ ησλ αζθήζεσλ, λα δηαρσξίδεη ηηο πξναλαιπηηθέο από ηηο 

αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο, ώζηε λα κπνξεί πιένλ λα κειεηήζεη επαξθώο έλα ρσξηθό 

πξόβιεκα, ζθεπηόκελνο ρσξηθά θαη αληηιακβαλόκελνο ηελ πνιπδηάζηαηε πθή ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα 9.1 Διζήγηζη Βαζικέρ λειηοςπγίερ ΓΠ ζε μοπθή Scorm 

Δικόνα 9.2 Πποζδοκώμενα αποηελέζμαηα ειζήγηζηρ 
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Δλ ζπλερεία εκθαλίδεηαη ε νζόλε 9.3, ζηελ νπνία ν εθπαηδεπόκελνο θαιείηαη λα 

επηιέμεη κέζα από ηέζζεξηο επηινγέο. ηελ πξώηε επηινγή πεξηγξάθνληαη ζεσξεηηθά 

νη βαζηθόηεξεο έλλνηεο ησλ ΓΠ, ζηε δεύηεξε επηινγή ζα παξαθνινπζήζεη επίδεημε 

ελόο πξαγκαηηθνύ πξνβιήκαηνο ρσξνζέηεζεο ΒΙΠΔ ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο, 

ζηελ ηξίηε επηινγή κπνξεί λα δεη ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη ζηελ ηέηαξηε επηινγή 

ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εθηειέζεη κηα δηαδξαζηηθή άζθεζε ρσξνζέηεζεο ελόο 

νηθηζκνύ ζηε Μήιν, έηζη ώζηε λα αμηνινγήζεη ηνλ εαπηό ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.1 ημεία - Κλειδιά  

ηελ ππνελόηεηα απηή πεξηγξάθνληαη νη ζεκαληηθόηεξεο ιεηηνπξγίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηε ζεκαηηθή ελόηεηα ησλ βαζηθώλ δηαδηθαζηώλ ησλ ΓΠ. ην ην 

ηέινο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ν εθπαηδεπόκελνο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη θαη λα 

έρεη θαηαλνήζεη ζε έλα 

βαζκό ηηο ιεηηνπξγίεο 

απηέο, θαιιηεξγώληαο ηε 

ρσξηθή ηνπ ζθέςε. 

 

  

Δικόνα 9.3 Δπιλογέρ ειζήγηζηρ  

Δικόνα 9.4 ημεία-κλειδιά ειζήγηζηρ  
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9.1.2 Δπίδειξη Μελέηηρ Πεπίπηωζηρ: Δύπεζη καηάλληληρ πεπιοσήρ 

για ΒΙΠΔ  ζηη Θεζζαλία  

ηελ ππνελόηεηα απηή κειεηάηαη θαη παξνπζηάδεηαη έλα ρσξηθό πξόβιεκα όπνπ ν 

εθπαηδεπόκελνο ζπκκεηέρεη θαη παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία επίιπζήο ηνπ. ηόρνο 

είλαη ε πςειόηεξε απνξξόθεζε ησλ γλώζεσλ ηνπ ζπνπδαζηή κέζσ ηεο κεηάδνζεο 

ησλ λέσλ γλώζεσλ κε ελδηαθέξνπζα, ειθπζηηθή θαη επράξηζηε κνξθή. 

ην ελ ιόγσ πξόβιεκα αλαδεηνύληαη θαηάιιειεο πεξηνρέο ζηελ πεξηθέξεηα ηεο 

Θεζζαιίαο γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο βηνκεραληθήο πεξηνρήο (ΒΙΠΔ). Η δηαδηθαζία 

επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο αθνινπζεί ηα βήκαηα ηεο αλάιπζεο δειαδή: 

 ηνλ θαζνξηζκό ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ησλ θξηηεξίσλ, ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ 

γεσγξαθηθώλ επηπέδσλ πνπ απαηηνύληαη, ηα πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηελ 

θσδηθνπνίεζε ησλ γεσκεηξηθώλ αιιά θαη ησλ πεξηγξαθηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ, αιιά θαη ηνλ θαζνξηζκό ησλ κεηαδεδνκέλσλ.  

 ηε ζπκπιήξσζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο κε ηε βνήζεηα ησλ εξγαιείσλ δηαρείξηζεο  

 ηε ρσξηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κε ηε δεκηνπξγία λέσλ επηπέδσλ θαη κε ηε 

βνήζεηα αλαιπηηθώλ ιεηηνπξγηώλ. 

  

 

 

 

 

 

 

Δικόνα 9.5  Απόζπαζμα από ηο video επίδειξηρ δημιοςπγίαρ ΒΙΠΔ  
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Σα βαζηθόηεξα ζεκεία γηα ηελ επίιπζε απηνύ ηνπ πξνβιήκαηνο, είλαη ε δεκηνπξγία 

ηεο γεσγξαθηθήο βάζεο δεδνκέλσλ όπνπ ζα απνζεθεπηνύλ ηα παξαγόκελα επίπεδα 

θαη ε δεκηνπξγία ησλ ηξηώλ δσλώλ (επηξξνήο, απνθιεηζκνύ θαη θαηαιιειόηεηαο 

εδάθνπο), νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα ζπλδπάδνληαη κεηαμύ ηνπο θαη παξάγνπλ ηηο 

θαηάιιειεο πεξηνρέο γηα ηε ρσξνζέηεζε ηεο βηνκεραληθήο πεξηνρήο. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.3 Βιβλιογπαθία  Παπαδείγμαηορ  δημιοςπγίαρ ΒΙΠΔ  

ηελ ελ ιόγσ ππνελόηεηα αλαθέξνληαη βηβιηνγξαθηθέο πεγέο θαη δηθηπαθνί ηόπνη 

όπνπ ν εθπαηδεπόκελνο κπνξεί λα αλαηξέμεη, ώζηε λα ιάβεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθέο κε ηηο δπλαηόηεηεο ησλ ΓΠ. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Δικόνα 9.6  Απόζπαζμα από ηο video επίδειξηρ δημιοςπγίαρ ΒΙΠΔ. Ροή 

σωπικών διαδικαζιών  

Δικόνα 9.7  Πποηεινόμενη βιβλιογπαθία 
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9 .1.4  Γιαδπαζηική  Δθαπμογή: Δύπεζη καηάλληληρ οικιζηικήρ  

πεπιοσήρ ζηο νηζί ηηρ Μήλος  

ηελ ππνελόηεηα απηή, ν εθπαηδεπόκελνο θαιείηαη λα επηιύζεη έλα παξόκνην ρσξηθό 

πξόβιεκα κε απηό πνπ παξνπζηάζηεθε ζηε κειέηε πεξίπησζεο. ηόρνο είλαη ε 

κάζεζε κέζσ ηνπ πξνβιήκαηνο, ώζηε λα θαηαλνήζεη θαη λα εκπεδώζεη ηηο 

πξνζθάησο απνθηεζείζεο γλώζεηο ηνπ, ακθηζβεηώληαο ηηο δηθέο ηνπ πξνϋπάξρνπζεο 

γλώζεηο, ώζηε λα νδεγεζεί κόλνο ηνπ ζηελ εύξεζε ηεο ιύζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Η 

δηαδηθαζία απηή ρξεζηκνπνηείηαη θαη ππό ηε κνξθή ηεο απηναμηνιόγεζεο ηνπ 

εθπαηδεπνκέλνπ, ώζηε λα δηαπηζηώζεη ην βαζκό πνπ έρεη θαηαλνήζεη ηε λέα 

πιεξνθνξία. 

Καηά ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή αλαδεηνύληαη θαηάιιειεο πεξηνρέο ζην λεζί ηεο 

Μήινπ γηα ηελ θαηαζθεπή νηθηζηηθήο πεξηνρήο. Αθνύ θαζνξίδνληαη ην πξόβιεκα, ηα 

θξηηήξηα θαη ηα γεσγξαθηθά επίπεδα θαιείηαη ν εθπαηδεπόκελνο κέζσ εξσηήζεσλ λα 

δεκηνπξγήζεη ηα βήκαηα αλάιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

πξνρσξήζεη ζηελ πξαθηηθή ηνπο εθαξκνγή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα 9.8  Απόζπαζμα από ηο διαδπαζηικό video σωποθέηηζηρ οικιζμού 

ζηη Μήλο  
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Με απηόλ ηνλ ηξόπν καζαίλεη όρη κόλν ηα ζηάδηα θαη ηε ινγηθή πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη, ώζηε λα επηιύζεη παξόκνηα ρσξηθά πξνβιήκαηα, αιιά θαη πώο λα ηα 

εθαξκόδεη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε απηήλ ηελ ελόηεηα αλαθέξνληαη ζρόιηα επηβξάβεπζεο θαη 

ελζάξξπλζεο, θαζώο θαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηήζεσλ πνπ εληζρύνπλ ηελ 

απηνπεπνίζεζε ησλ εθπαηδεπόκελσλ, αιιά θαη επεμεγνύλ ηνπο ιόγνπο πνπ ε 

απάληεζή ηνπο ήηαλ ιαλζαζκέλε. 

Σα βαζηθόηεξα ζεκεία γηα ηελ επίιπζε απηνύ ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ε δεκηνπξγία 

ησλ ηξηώλ δσλώλ (επηξξνήο, απνθιεηζκνύ θαη θαηαιιειόηεηαο εδάθνπο), νη νπνίεο 

ζηε ζπλέρεηα ζπλδπάδνληαη κεηαμύ ηνπο θαη παξάγνπλ ηηο θαηάιιειεο πεξηνρέο γηα ηε 

ρσξνζέηεζε ηνπ νηθηζκνύ. 

Δικόνα 9.9  Απόζπαζμα από ηο διαδπαζηικό video δημιοςπγίαρ οικιζμού.  

ςμπλήπωζη από ηον εκπαιδεςόμενο ηων παπαγόμενων επιπζδων 



Κεθάιαην 9  Οπηηθναθνπζηηθό πιηθό PBL 

 

 309 

 

 

 

 

9 . 2  Π Α ΡΑ ΓΔΙΓ ΜΑ SC OR M ,  Γ Ι ΑΛΔΙΣΟ Τ ΡΓΙ ΚΟΣΗ ΣΑ  

Υ Ω ΡΙ ΚΩ Ν ΓΔΓΟΜΔ ΝΩ Ν  

Σα ηειεπηαία ρξόληα, ε αλάγθε γηα δηαιεηηνπξγηθόηεηα κεηαμύ ησλ ινγηζκηθώλ θαη 

ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη νινέλα θαη πην επηηαθηηθή. Η ESRI ζε ζπλεξγαζία κε ηε Safe 

Software ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα εληζρύζνπλ ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα απηή 

αλέπηπμαλ κηα επέθηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ ArcGIS πνπ νλνκάδεηαη Interoperability 

Extension. Η επέθηαζε απηή δίλεη ηε δπλαηόηεηα αλάγλσζεο ησλ ρσξηθώλ 

δεδνκέλσλ ησλ πεξηζζνηέξσλ εκπνξηθώλ ινγηζκηθώλ αιιά θαη ηε κεηαηξνπή ηνπο 

από θαη πξνο νπνηνδήπνηε ζύζηεκα ρσξηθώλ δεδνκέλσλ ζε πεξηζζόηεξεο από 120 

ρσξηθέο δνκέο δεδνκέλσλ. Οη δπλαηόηεηεο απηέο θαζηζηνύλ ην ArcGIS πξώην ζηελ 

ηεξαξρία ησλ εκπνξηθώλ ινγηζκηθώλ πνπ δηαρεηξίδνληαη ρσξηθά δεδνκέλα. 

Έλα από ηα ινγηζκηθά απηά είλαη θαη απηό ηεο Autodesk πνπ παξάγεη αξρεία ηεο 

κνξθήο dwg. Σα αξρεία απηά είλαη επξέσο δηαδεδνκέλα. Γηα ην ιόγν απηό ζην 

ινγηζκηθό ArcGIS έρνπλ ελζσκαησζεί ιεηηνπξγίεο αλαπαξάζηαζεο, δηαρείξηζεο, 

απνζήθεπζεο αιιά θαη κεηαηξνπήο ησλ αξρείσλ ηνπ, ζε κνξθή CAD θαη ην 

αληίζηξνθν. 

Δικόνα 9.10  Απόζπαζμα από ηο διαδπαζηικό video δημιοςπγίαρ ΒΙΠΔ. 

Γημιοςπγία από ηον εκπαιδεςόμενο ηων καηάλληλων εδαθών 
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 Δπηζπκεηό απνηέιεζκα ζηελ ελόηεηα απηή είλαη ν εθπαηδεπόκελνο κέζσ ησλ 

αζθήζεσλ, λα κάζεη ηηο βαζηθόηεξεο ιεηηνπξγίεο κεηαηξνπήο δεδνκέλσλ από ηε κηα 

κνξθή ζηελ άιιε θαη λα κπνξεί λα εθαξκόζεη ηε δηαδηθαζία θαζνξηζκνύ πξνβνιηθνύ 

ζπζηήκαηνο ζε αξρεία CAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

  

 

 

 

 

 

Δικόνα 9.11 Παποςζίαζη ηων πποζδοκώμενων αποηελεζμάηων ηηρ ειζήγηζηρ ζε 

μοπθή Scorm, με ηον ηίηλο Γιαλειηοςπγικόηηηα σωπικών δεδομένων. 

Δικόνα 9.12 Δπιλογέρ ηηρ ειζήγηζηρ ζε μοπθή Scorm, με ηον ηίηλο “Γιαλειηοςπγικόηηηα 

σωπικών δεδομένων”. 
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Δλ ζπλερεία όπσο θαη  ζην πξνεγνύκελν παξάδεηγκα, κεηά από κηα ζύληνκε 

πεξηγξαθή ηεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο, ν εθπαηδεπόκελνο βξίζθεηαη ελώπηνλ 

ηεζζάξσλ επηινγώλ. 

9 . 2 . 1  Βιβλιογπαθία  Παπαδείγμαηορ  Γιαλειηοςπγικόηηηαρ  

ηελ ελ ιόγσ ππνελόηεηα αλαθέξνληαη βηβιηνγξαθηθέο πεγέο θαη δηθηπαθνί ηόπνη 

όπνπ ν εθπαηδεπόκελνο κπνξεί λα αλαηξέμεη, ώζηε λα ιάβεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθέο κε ηηο δπλαηόηεηεο ησλ ΓΠ ζε ζέκαηα δηαιεηηνπξγηθόηεηαο κε δεδνκέλα 

AutoCAD. 

  

 

 

 

 

 

99 .. 22 .. 22   Λειηοςπγίερ  

ηελ ππνελόηεηα απηή πεξηγξάθνληαη νη ζεκαληηθόηεξεο ιεηηνπξγίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηε ζεκαηηθή ελόηεηα ηεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ ΓΠ κε αξρεία 

AutoCAD. ην ηέινο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ν εθπαηδεπόκελνο ζα πξέπεη λα 

γλσξίδεη θαη λα έρεη θαηαλνήζεη ζε έλα βαζκό ηηο ιεηηνπξγίεο απηέο. 

Δικόνα 9.13 Δπιλογή Βιβλιογπαθία ηηρ ειζήγηζηρ Γιαλειηοςπγικόηηηα σωπικών 

δεδομένων. 
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99 .. 22 .. 33   Δπίδειξη Μελέηηρ Πεπίπηωζηρ: Γεωαναθοπά απσείων CAD και 

Γημιοςπγία γεωβάζηρ από απσεία CAD  

 

ηελ ππνελόηεηα απηή κειεηάηαη θαη παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία θαζνξηζκνύ 

πξνβνιηθνύ ζπζηήκαηνο ζε αξρεία CAD, αιιά θαη ε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο από 

CAD ζε γεσβάζε ηνπ ArcGIS. ηόρνο είλαη ε πςειόηεξε απνξξόθεζε γλώζεσλ ηνπ 

ζπνπδαζηή, κέζσ ηεο κεηάδνζεο ησλ λέσλ γλώζεσλ κε ελδηαθέξνπζα, ειθπζηηθή θαη 

επράξηζηε κνξθή. 

ηα ελ ιόγσ πξνβιήκαηα δεηείηαη λα γεσαλαθεξζεί ε δηαλνκή ελόο νξζνθσηνράξηε 

κνξθήο CAD κε ηε δηαλνκή δύν γεηηνληθώλ νξζνθσηνραξηώλ πνπ έρνπλ πξνβνιηθό 

ζύζηεκα ΔΓΑ’87 θαη λα δεκηνπξγεζεί κηα γεσβάζε από δύν αξρεία CAD πνπ λα 

πεξηέρνπλ δύν ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα ηα νπνία λα αλήθνπλ ζηελ ίδηα πεξηνρή, 

αιιά λα κελ είλαη γεηηνληθά.  

Δικόνα 9.14 Δπιλογή Λειηοςπγίερ ηηρ ειζήγηζηρ Γιαλειηοςπγικόηηηα  

σωπικών δεδομένων. 
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Γηα ηελ επίιπζε ησλ δύν πξνβιεκάησλ απαηηνύληαη ιεηηνπξγίεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο.  

99 .. 22 .. 44   Γιαδπαζηική  Δθαπμογή: Γεωαναθοπά απσείων CAD και 

Γημιοςπγία γεωβάζηρ από απσεία CAD  

ηελ ππνελόηεηα απηή ν εθπαηδεπόκελνο θαιείηαη λα επηιύζεη έλα δήηεκα 

θαζνξηζκνύ πξνβνιηθνύ ζπζηήκαηνο ζε έλα αξρείν CAD παξόκνην κε απηό πνπ 

παξνπζηάζηεθε ζηε κειέηε πεξίπησζεο. ηόρνο είλαη ε κάζεζε κέζσ ηνπ 

πξνβιήκαηνο, ώζηε λα θαηαλνήζεη θαη λα εκπεδώζεη ηηο πξνζθάησο απνθηεζείζεο 

γλώζεηο ηνπ. Η δηαδηθαζία απηή ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ απηναμηνιόγεζε ηνπ 

εθπαηδεπόκελνπ, ώζηε λα δηαπηζηώζεη ην βαζκό ζηνλ νπνίν έρεη αθνκνηώζεη ηε λέα 

πιεξνθνξία. 

Καηά ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή δεηείηαη λα γεσαλαθεξζεί έλα αξρείν CAD πνπ λα 

πεξηέρεη ηα όξηα ησλ νηθνπέδσλ κηαο πεξηνρήο κε έλα αξρείν ηνπ ArcGIS πνπ λα 

πεξηέρεη ηα νηθόπεδα ηεο ίδηαο πεξηνρήο. ηε ζπλέρεηα δεηείηαη ην αξρείν απηό λα 

ελζσκαησζεί κε ην ήδε ππάξρνλ αξρείν ηνπ ArcGIS θαη λα δεκηνπξγεζεί έλα εληαίν 

γξακκηθό επίπεδν ην νπνίν ζα κεηαηξαπεί ζε πνιπγσληθό.  

Δικόνα 9.15 Δπιλογή Δπίδειξη ηηρ ειζήγηζηρ Γιαλειηοςπγικόηηηα  σωπικών δεδομένων. 
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Παξάιιεια, ππό κνξθή 

εξσηήζεσλ εμεηάδνληαη 

ηόζν ε δηαδηθαζία ηεο 

γεσαλαθνξάο όζν θαη ε 

δηεξγαζία κεηαηξνπήο 

αξρείσλ ζε γεσβάζε. Με 

απηόλ ηνλ ηξόπν ν 

ζπνπδαζηήο καζαίλεη ηα 

ζηάδηα θαη ηε ινγηθή πνπ 

πξέπεη λα αθνινπζήζεη,  

ώζηε λα κπνξεί λα επηιύζεη παξόκνηα πξνβιήκαηα δηαιεηηνπξγηθόηεηαο κε δεδνκέλα 

CAD. Δπίζεο καζαίλεη θαη πώο λα ηα εθαξκόδεη. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηελ ελόηεηα αλαθέξνληαη θαη ζρόιηα επηβξάβεπζεο θαη 

ελζάξξπλζεο, θαζώο θαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηήζεσλ, ώζηε αθελόο λα εληζρπζεί ε 

απηνπεπνίζεζε ησλ εθπαηδεπόκελσλ θαη αθεηέξνπ λα εμεγεζνύλ νη ιόγνη πνπ ε 

απάληεζή ηνπο ήηαλ ιαλζαζκέλε. 

9 . 3  ΠΑ Ρ ΑΓΔ ΙΓ Μ Α S CO R M,  ΠΟ ΛΤ ΚΡ ΙΣ ΗΡ Ι ΑΚ Η ΑΝ Α ΛΤ Η   

Δίλαη γεγνλόο όηη θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ δεκηνπξγείηαη ζύγρπζε όηαλ 

ην πιήζνο ησλ θξηηεξίσλ είλαη κεγάιν. Γηα ην ιόγν απηό, απαηηείηαη ε εθαξκνγή κηαο 

ινγηθήο, ελόο πιάλνπ, ην 

νπνίν ζα είλαη θαιά 

δνκεκέλν γηα ηελ νξζόηεξε 

θαη απνηειεζκαηηθόηεξε 

απόθαζε. Οη πεξηζζόηεξεο 

ηερληθέο δελ ιακβάλνπλ 

ππόςε ηνπο ηε ρσξηθή 

νκνηνγέλεηα κέζα ζε κηα 

πεξηνρή κειέηεο, θάηη ην 

νπνίν είλαη ιάζνο θαη 

θαζόινπ ξεαιηζηηθό.  

πλέπεηα απηνύ είλαη λα κε γίλεηαη ζσζηά ε αμηνιόγεζε ησλ επηκέξνπο θξηηεξίσλ ηα 

νπνία δηακνξθώλνληαη ρσξηθά. Γη’ απηνύο ηνπο ιόγνπο ε πνιπθξηηεξηαθή 

Δικόνα 9.16 Δπιλογή διαδπαζηικήρ εθαπμογήρ, ηηρ ειζήγηζηρ  

Γιαλειηοςπγικόηηηα σωπικών δεδομένων. 

Δικόνα 9.17 Διζήγηζη Πολςκπιηηπιακή Ανάλςζη ζε μοπθή Scorm 
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πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε απνηειεί ηελ θαηαιιειόηεξε ηερληθή γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ ζε ζύλζεηα πξνβιήκαηα πνιιαπιώλ θξηηεξίσλ. Η αλάιπζε απηή παξέρεη 

ηηο εμήο δπλαηόηεηεο:  

 λα πξνζαξκόδνληαη πνιιαπιάζηα θξηηήξηα ζηελ αλάιπζε 

 λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε ζηνηρεία δηαθόξσλ ηύπσλ θαη λα κε 

ρξεηάδεηαη λα είλαη ε αλάιπζε εληαηηθή κε ηα δεδνκέλα. Δπίζεο επηηξέπεη 

ηελ ελζσκάησζε ησλ πνηνηηθώλ θαη ησλ πνζνηηθώλ πιεξνθνξηώλ. 

 επηηξέπεη λα είλαη άκεζε ε ζπκκεηνρή πνιιώλ εκπεηξνγλσκόλσλ, νκάδσλ 

ελδηαθέξνληνο θαζώο θαη ησλ αξκόδησλ θνξέσλ 

 λα είλαη δηάθαλε ε αλάιπζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

 λα πεξηιακβάλεη κεραληζκνύο γηα αλαηξνθνδόηεζε ζρεηηθά κε ηε 

ζπλέπεηα ησλ θξίζεσλ πνπ γίλνληαη. 

Σα θύξηα ζπζηαηηθά ηεο πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο είλαη:  

 ν θαζνξηζκόο ηνπ πξνβιήκαηνο,  

 ην ζύλνιν ησλ θξηηεξίσλ πξνο αμηνιόγεζε,  

 ην ζύλνιν ησλ ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ απόθαζεο,  

 ε βαζκνλόκεζε ή αιιηώο ε απόδνζε βαξώλ ζηα θξηηήξηα,  

 νη θαλόλεο ιήςεο απόθαζεο,  

 ε αλάιπζε επαηζζεζίαο θαη  

 ε ηειηθή πξόηαζε. 

Σν πξσηαξρηθό – ζηνηρεηώδεο ζηάδην ηεο πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο είλαη ε ζπιινγή 

ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξόθεηηαη λα απνηειέζνπλ ηα θξηηήξηα γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 

ελαιιαθηηθώλ ζελαξίσλ θαη γηα ηελ επηινγή ηεο ηειηθήο πξόηαζεο. Οη πιεξνθνξίεο 

απηέο θαη θαη’ επέθηαζε ηα θξηηήξηα θαη ελ ζπλερεία ηα ελαιιαθηηθά ζελάξηα δελ 

είλαη ηίπνηε άιιν παξά γεσγξαθηθά δεδνκέλα θαζνξηζκέλα ρσξηθά θαη κε 

ζπγθεθξηκέλεο ηδηόηεηεο. Σα δεδνκέλα απηά αθνινπζνύλ ηελ πξνζέγγηζε ησλ ΓΠ. 

Θα πξέπεη αξρηθά λα ιεθζνύλ ζε πξσηνγελή κνξθή, λα απνζεθεπηνύλ ζε 

γεσγξαθηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ππνζηνύλ επεμεξγαζία θαη λα 

αλαιπζνύλ αλάινγα, ώζηε λα απνδώζνπλ ηηο ηδηόηεηεο θάζε θξηηεξίνπ. Με ηα 

επεμεξγαζκέλα πιένλ θξηηήξηα κπνξνύλ λα παξαρζνύλ ζεκαηηθνί ράξηεο γηα θάζε 

θξηηήξην. Γη’ απηό ηα ΓΠ απνηεινύλ ην θαηαιιειόηεξν εξγαιείν ιήςεο απνθάζεσλ 
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ζηελ πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε. ηα ΓΠ ηα δεδνκέλα –θξηηήξηα είλαη θαηαλεκεκέλα 

ρσξηθά θαη ε αθξηβήο ζέζε ηνπο πξνζδηνξίδεηαη από ζπληεηαγκέλεο. 

Η ζπκβνιή ησλ ΓΠ ζηελ πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε εληνπίδεηαη ζε ηξεηο θάζεηο: 

 ζηελ ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε, όπνπ νξίδεηαη ην πξόβιεκα θαη 

ζπιιέγνληαη όια ηα πξσηνγελή δεδνκέλα. Απηά ζηε ζπλέρεηα πθίζηαληαη 

αλάινγε επεμεξγαζία, ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ επόκελε θάζε. 

 ζηε θάζε ζρεδηαζκνύ, όπνπ γίλεηαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη 

παξάγνληαη λέα δεδνκέλα θξηηήξηα, πνπ κπνξνύλ λα παξνπζηαζηνύλ ζε 

ζεκαηηθνύο ράξηεο. 

 ζηε θάζε επηινγήο, όπνπ όια ηα επίπεδα ζπγθξίλνληαη θαη 

αιιεινεπηθαιύπηνληαη, ώζηε λα ζπλζέζνπλ θαη λα παξάμνπλ ηηο 

θαηάιιειεο ηδηόηεηεο από ηηο νπνίεο ζα πξνθύςεη ην ηειηθό απνηέιεζκα. 

Δπηδησθώκελν απνηέιεζκα ζηελ ελόηεηα απηή είλαη ν εθπαηδεπόκελνο 

κέζσ ησλ ζύλζεησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα αληηκεησπίζεη λα δηαθξίλεη 

γεληθά ηελ αλάγθε θαη ηε ζεκαληηθόηεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο 

πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο, εηδηθά κέζσ ησλ ΓΠ, ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα έρεη κάζεη θαη λα κπνξεί λα εθαξκόδεη 

ηα ζηάδηα ηεο πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο ζε πεξηβάιινλ GIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Δικόνα 9.18 Διζήγηζη Πολςκπιηηπιακή Ανάλςζη ζε μοπθή Scorm. 

Πποζδοκώμενα αποηελέζμαηα. 
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Δλ ζπλερεία όπσο θαη  ζην πξνεγνύκελν παξάδεηγκα, κεηά από κηα ζύληνκε 

πεξηγξαθή ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο,  ν 

εθπαηδεπόκελνο βξίζθεηαη ελώπηνλ ηεζζάξσλ επηινγώλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 . 3 . 1  Βιβλιογπαθία  Παπαδείγμαηορ  Πολςκπιηηπιακήρ Ανάλςζηρ  

ηελ ελ ιόγσ ππνελόηεηα αλαθέξνληαη βηβιηνγξαθηθέο πεγέο θαη δηθηπαθνί ηόπνη 

όπνπ ν εθπαηδεπόκελνο κπνξεί λα αλαηξέμεη, ώζηε λα ιάβεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθέο κε ηελ πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε θαη ηε ζπκβνιή ησλ ΓΠ ζηελ ηερληθή 

απηή.  

  

  

 

 

 

 

  

 

Δικόνα 9.19 Διζήγηζη Πολςκπιηηπιακή Ανάλςζη ζε μοπθή Scorm. Δπιλογέρ 

Δικόνα 9.20 Διζήγηζη Πολςκπιηηπιακή Ανάλςζη ζε μοπθή Scorm. Βιβλιογπαθία 
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9 . 3 . 2  Θ εω πία  

ηελ ππνελόηεηα απηή πεξηγξάθνληαη ηα ζηάδηα ηεο πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο 

θαζώο θαη νη ζεκαληηθόηεξεο ιεηηνπξγίεο πνπ εθαξκόδνληαη ζηελ αλάιπζε κέζσ ηνπ 

πεξηβάιινληνο ησλ ΓΠ. ην ηέινο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ν εθπαηδεπόκελνο ζα 

πξέπεη λα γλσξίδεη 

θαη λα έρεη 

θαηαλνήζεη σο έλα 

βαζκό ηηο 

ιεηηνπξγίεο απηέο. 

 

  

  

9 . 3 . 3  Θ εω πία  Δπίδειξη Μελέηηρ Πεπίπηωζηρ: Δύπεζη καηάλληληρ 

πεπιοσήρ για ηην καηαζκεςή παπαηηπηηηπίος ζηην πεπιοσή ηηρ 

Δκάηηρ  

ηελ ππνελόηεηα απηή κειεηάηαη θαη παξνπζηάδεηαη έλα ζύλζεην ρσξηθό πξόβιεκα 

ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ν εθπαηδεπόκελνο θαη παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία επίιπζήο 

ηνπ. ηόρνο είλαη ε πςειόηεξε απνξξόθεζε ησλ γλώζεσλ ηνπ ζπνπδαζηή, κέζσ ηεο 

κεηάδνζεο ησλ λέσλ γλώζεσλ 

κε ελδηαθέξνληα θαη ειθπζηηθό 

ηξόπν. 

ην ελ ιόγσ πξόβιεκα 

αλαδεηείηαη ε θαηάιιειε 

πεξηνρή γηα ηελ ίδξπζε ελόο 

θέληξνπ επηζθεπηώλ ζε κηα 

θαληαζηηθή πεξηνρή, ηελ Δθάηε, 

ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

παξαηεξεηήξην πνπιηώλ. 

Δικόνα 9.21 Διζήγηζη Πολςκπιηηπιακή Ανάλςζη ζε μοπθή Scorm. Θεωπία 

Δικόνα 9.22 Διζήγηζη Πολςκπιηηπιακή Ανάλςζη ζε μοπθή Scorm.  

Δπίδειξη επίλςζηρ ζε μοπθή video. 
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Η δηαδηθαζία επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο αθνινπζεί ηα βήκαηα ηεο πνιπθξηηεξηαθήο 

αλάιπζεο πνπ ζην πεξηβάιινλ ησλ ΓΠ κεηαθξάδεηαη ζε ηέζζεξα ζηάδηα:  

  ζηε δεκηνπξγία ησλ θξηηεξίσλ θαη ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε ςεθηδσηή κνξθή  

  ζηε δεκηνπξγία ησλ ζεκαηηθώλ επηπέδσλ, όπνπ εκθαλίδνληαη νη ηδηόηεηεο ησλ 

θξηηεξίσλ βάζεη ησλ νπνίσλ ζα γίλεη ε επηινγή ηεο ηειηθήο πεξηνρήο  

  ζηε βαζκνιόγεζε ησλ θξηηεξίσλ, δεδνκέλνπ όηη θάζε θξηηήξην δε ζπκκεηέρεη 

κε ηνλ ίδην βαζκό ζπνπδαηόηεηαο ζηε ιήςε ηεο απόθαζεο θαη  

  ζηε δεκηνπξγία ησλ ελαιιαθηηθώλ ζελαξίσλ θαη ηελ επηινγή ηεο ηειηθήο 

πεξηνρήο. 

Δικόνα 9.23 Διζήγηζη Πολςκπιηηπιακή Ανάλςζη ζε μοπθή Scorm. Δπίδειξη επίλςζηρ 

ζε μοπθή video. Αξιολόγηζη κπιηηπίων 
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9 . 3 . 4  Γιαδπαζηική  Δθαπμογή: Γημιοςπγία σάπηη επικινδςνόηηηαρ 

(έναπξη –  διάδοζη) πςπκαγιάρ ζηο νηζί ηηρ Λέ ζβος  

 ηελ ππνελόηεηα απηή ν εθπαηδεπόκελνο θαιείηαη λα επηιύζεη έλα παξόκνην ζύλζεην 

ρσξηθό πξόβιεκα κε απηό πνπ παξνπζηάζηεθε ζηε κειέηε πεξίπησζεο. ηόρνο είλαη 

ε κάζεζε κέζσ ηνπ πξνβιήκαηνο, ώζηε λα θαηαλνήζεη θαη λα εκπεδώζεη ηηο 

πξνζθάησο απνθηεζείζεο γλώζεηο 

ηνπ, ακθηζβεηώληαο ηηο δηθέο ηνπ 

πξνϋπάξρνπζεο γλώζεηο. Η δηαδηθαζία 

απηή πξαγκαηνπνηείηαη θαη κε ζηόρν 

ηελ απηναμηνιόγεζε ηνπ 

εθπαηδεπνκέλνπ, ώζηε λα δηαπηζηώζεη 

ην βαζκό ζηνλ νπνίν έρεη αθνκνηώζεη 

ηε λέα πιεξνθνξία. 

 

 

Δικόνα 9.24 Διζήγηζη Πολςκπιηηπιακή Ανάλςζη ζε μοπθή Scorm. Δπίδειξη επίλςζηρ 

ζε μοπθή video. Δπιλογέρ επίλςζηρ ημημαηικά ή ζςνολικά 

Δικόνα 9.25 Διζήγηζη Πολςκπιηηπιακή Ανάλςζη ζε  

μοπθή Scorm. Γιαδπαζηική επίλςζη ζε μοπθή video.  
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 Καηά ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή δεηείηαη ε δεκηνπξγία ελόο ράξηε επηθηλδπλόηεηαο 

έλαξμεο θαη δηάδνζεο ππξθαγηάο ζην λεζί ηεο Λέζβνπ. Αθνύ θαζνξίδνληαη ην 

πξόβιεκα, ηα θξηηήξηα θαη ηα 

γεσγξαθηθά επίπεδα, δεηείηαη από 

ηνλ εθπαηδεπόκελν κε ηε κνξθή 

εξσηήζεσλ, λα δεκηνπξγήζεη ηα 

βήκαηα ηεο πνιπθξηηεξηαθήο 

αλάιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα πξνρσξήζεη ζηελ 

πξαθηηθή ηνπο εθαξκνγή.  

 

 

 

Με απηόλ ηνλ ηξόπν ν εθπαηδεπόκελνο καζαίλεη ηα ζηάδηα θαη ηε ινγηθή πνπ πξέπεη 

λα αθνινπζήζεη, ώζηε λα επηιύζεη παξόκνηα ρσξηθά πξνβιήκαηα. Δπίζεο καζαίλεη 

θαη πώο λα ηα εθαξκόδεη. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε απηήλ ηελ ελόηεηα αλαθέξνληαη θαη ζρόιηα επηβξάβεπζεο θαη 

ελζάξξπλζεο, θαζώο θαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηήζεσλ, ώζηε λα εληζρπζεί ε 

απηνπεπνίζεζε ησλ εθπαηδεπόκελσλ, αιιά θαη λα εμεγεζνύλ νη ιόγνη πνπ ε 

απάληεζή ηνπο ήηαλ ιαλζαζκέλε.  

Σα βαζηθόηεξα ζεκεία γηα ηελ επίιπζε απηνύ ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ε δεκηνπξγία 

ησλ θξηηεξίσλ θαη ε κεηαηξνπή ηνπο ζε ςεθηδσηή κνξθή, ε δεκηνπξγία ησλ 

ζεκαηηθώλ επηπέδσλ, όπνπ 

εκθαλίδνληαη νη ηδηόηεηεο 

ησλ θξηηεξίσλ βάζεη ησλ 

νπνίσλ ζα γίλεη ε επηινγή 

ηεο ηειηθήο πεξηνρήο, ε 

βαζκνιόγεζε ησλ 

θξηηεξίσλ θαη ηέινο ε 

δεκηνπξγία ησλ 

ελαιιαθηηθώλ ζελαξίσλ θαη 

ε επηινγή ηεο ηειηθήο πεξηνρήο.  

Δικόνα 9.26 Διζήγηζη Πολςκπιηηπιακή Ανάλςζη ζε μοπθή Scorm.  

Γιαδπαζηική επίλςζη ζε μοπθή video. Αξιολόγηζη κπιηηπίων από 

εκπαιδεςόμενο 

Δικόνα 9.27 Διζήγηζη Πολςκπιηηπιακή Ανάλςζη ζε μοπθή Scorm.  

Γιαδπαζηική επίλςζη ζε μοπθή video. Δπίλςζη από ηον εκπαιδεςόμενο 

ημημαηικά ή ζςνολικά 
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9.4 ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ - ΠΡΟΣΑΔΙ 

 

Η ινγηθή ηεο κάζεζεο κέζσ πξνβιεκάησλ (PBL) είλαη όηη ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή 

ζηε κάζεζε πξνζθέξεη κεγαιύηεξε ηθαλνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηελ παζεηηθή 

κεηαθνξά πιεξνθνξηώλ από ηνλ εθπαηδεπηή ζηνλ εθπαηδεπόκελν. Η ελεξγεηηθή 

κάζεζε νδεγεί ζε εληζρπκέλε δηαηήξεζε ηεο απνθηεζείζαο γλώζεο ζηε κλήκε, 

θαζώο θαη αλάθιεζε από ηε κλήκε γλώζεσλ. Ο ζρεδηαζκόο ηνπ παξόληνο 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ βαζίζηεθε ζηελ αξρή ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, θαηά ηελ 

νπνία ν εθπαηδεπόκελνο κέζσ ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο θαη ηεο βησκαηηθήο 

δηαδηθαζίαο, νδεγείηαη ζηελ σξηκόηεηα θαη ηνλ απηνπξνζδηνξηζκό. Γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηόρσλ απηώλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή ηεο Μάζεζεο πνπ Βαζίδεηαη ζε 

Πξνβιήκαηα (Problem Based Learning). Με ηελ PBL ν εθπαηδεπόκελνο θαιείηαη λα  

επηιύζεη έλα πξόβιεκα θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί κηα καζεηνθεληξηθή έξεπλα. Σν 

πξόβιεκα απνηειεί εξέζηζκα γηα ηε κάζεζε, θαζώο ελεξγνπνηεί ηνλ εθπαηδεπόκελν 

λα δηεξεπλήζεη ηηο απαληήζεηο κέζσ ζπζηεκαηηθήο απηνθαηεπζπλόκελεο έξεπλαο. Με 

ηελ ηερληθή απηή δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ηεο ηπραίαο επηινγήο δηαδηθαζηώλ, ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη ν εθπαηδεπόκελνο λα αθνινπζήζεη κηα γξακκηθή πξνθαζνξηζκέλε πνξεία. 

Δπηπιένλ, θαηά ην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ελνηήησλ 

ιήθζεθαλ ππόςε νη ηδηαηηεξόηεηεο πνπ εκθαλίδνπλ νη ελήιηθεο θαηά ηε δηαδηθαζία 

ηεο κάζεζεο, όπσο είλαη ην εύξνο ησλ εκπεηξηώλ ηνπο, ε δηαθνξεηηθόηεηα ζηνλ ηξόπν 

κάζεζεο, ε δηαθνξεηηθόηεηα ζηνπο ζηόρνπο κάζεζεο, αιιά θαη ζηα εκπόδηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη ελήιηθεο θαηά ηε καζεζηαθή δηεξγαζία. 

Η δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ βάζεη ηεο PBL έρεη σο εμήο: 

 θάζε ζεκαηηθή ελόηεηα ρσξίδεηαη ζε ζεσξεηηθό θαη πξαθηηθό ηκήκα. 

 ζηελ αξρή θάζε ζεκαηηθήο ελόηεηαο νξίδνληαη νη ζηόρνη ηεο ελόηεηαο, ώζηε κε 

ηελ έλαξμε ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο λα αληηιεθζεί ν εθπαηδεπόκελνο ηε 

ρξεζηκόηεηα ησλ γλώζεσλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηελ ελόηεηα απηή, αιιά θαη κε 

ηελ νινθιήξσζή ηεο λα κπνξεί λα θάλεη έλαλ απνινγηζκό ησλ γλώζεσλ πνπ 

έρεη απνθηήζεη. 

 γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ρξόλνπ εθκάζεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, δεδνκέλεο 

ηεο δπζθνιίαο απνκλεκόλεπζεο ησλ ιεηηνπξγηώλ \ εληνιώλ ησλ ΓΠ, θάζε 

ελόηεηα ρσξίδεηαη ζε δύν ζηάδηα πνπ βαζίδνληαη ζηε κέζνδν PBL: 
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 Καζνδεγνύκελε Δπίιπζε ηνπ Πξνβιήκαηνο (Problem Guided 

Resolution), πνπ είλαη ε επίδεημε κε ηε κνξθή video (demo) 

ηεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο ελόο πξαγκαηηθνύ πξνβιήκαηνο 

ζρεηηθνύ κε ηελ εθάζηνηε ζεκαηηθή ελόηεηα. 

 Τπνβνεζνύκελε Δπίιπζε ηνπ Πξνβιήκαηνο (Problem Assisted 

Resolution). Σν ζηάδην απηό έρεη σο ζηόρν ηελ αμηνιόγεζε θαη 

απηναμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ. Ο ζπκκεηέρσλ θαιείηαη 

λα ιύζεη έλα παξόκνην πξόβιεκα κε απηό ηεο επίδεημεο. Σν 

ζηάδην ρσξίδεηαη ζε δύν ηκήκαηα. Σν πξώην ηκήκα 

απνηειείηαη από κηα ζεηξά εξσηήζεσλ θαη ην δεύηεξν ηκήκα 

πεξηιακβάλεη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή θαη ηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Καηά ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή δίλνληαη νδεγίεο 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ, πνπ είλαη ε 

ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο. πλεπώο, θξίλεηαη απαξαίηεην θάζε 

εθπαηδεπηηθή ελόηεηα λα ρσξηζηεί ζε ηέζζεξηο ππνελόηεηεο: 

βηβιηνγξαθία, ζεκεία - θιεηδηά, κειέηε πεξίπησζεο θαη 

εθαξκνγή \ αμηνιόγεζε. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ε δεκηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ απαηηεί πνιύ ρξόλν θαη 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό. Δίλαη ζρεδόλ αδύλαηνλ λα δεκηνπξγεζεί από ην ίδην ην 

Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα θαη ζα πξέπεη λα αλαηεζεί ζε εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία πνπ λα 

αζρνιείηαη κε ηελ παξαγσγή νπηηθναθνπζηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, πάληα βέβαηα 

ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εθπαηδεπηηθή νκάδα. 

Σέινο, όπσο αθξηβώο ζπκβαίλεη θαη κε ην CBT, ην νπηηθναθνπζηηθό πιηθό πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ PBL θαη δεκηνπξγήζεθε βάζεη δηεζλώλ πξνδηαγξαθώλ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο ελίζρπζε ελόο νπνηνπδήπνηε εμ απνζηάζεσο ή δηα δώζεο 

εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζηα ΓΠ. 

Όια ηα παξαδείγκαηα πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ πεξηιακβάλνληαη ζην DVD πνπ 

ζπλνδεύεη ηε δηαηξηβή απηή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο θαηαιόγνπο 

DVD\ΔΙΑΓΩΓΙΚΟ\PBL θαη DVD\ΠΡΟΥΩΡΗΜΔΝΟ\PBL. 
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Όπσο αλαθέξζεθε ζηα θεθάιαηα 5 θαη 6 ηεο δηαηξηβήο, ε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ζηελ 

εθπαίδεπζε ζηα ΓΣΠ ζηεξίδεηαη ζε δύν βαζηθνύο άμνλεο. Ο πξώηνο άμνλαο 

ζρεηίδεηαη κε ηε δεκηνπξγία δηαιεηηνπξγηθώλ ρσξηθώλ δεδνκέλσλ θαη ν δεύηεξνο κε 

ηε δεκηνπξγία ρσξηθώλ δηαδηθαζηώλ ππό κνξθή πξνβιεκάησλ (PBL) ζε δηάθνξα 

ινγηζκηθά παθέηα. Σηo ζπγθεθξηκέλνo εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα  ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ηα ινγηζκηθά ArcGIS, Autocad Map θαη Quantum GIS. Τα δύν πξώηα είλαη από ηα 

πιένλ δεκνθηιή εκπνξηθά ινγηζκηθά κε εθαηνκκύξηα ρξήζηεο ζε όιν ηνλ θόζκν θαη 

ην ηξίην είλαη έλα πνιιά ππνζρόκελν ινγηζκηθό αλνηθηνύ θώδηθα. Όια ηα 

πξνβιήκαηα PBL δεκηνπξγήζεθαλ ζε κνξθή  PDF θαη ζε κνξθή καζεκάησλ Scorm. 

Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα πιένλ ζεκαληηθά από απηά. 
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10.1 ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΓΙΑΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

Όπσο αλαθέξζεθε εθηελώο ζην πξώην κέξνο ηεο δηαηξηβήο απηήο θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζην θεθάιαην 5, ππάξρνπλ αξθεηέο κνξθέο ρσξηθώλ δεδνκέλσλ πνπ πξνζπαζνύλ λα 

εδξαησζνύλ ζην επηζηεκνληθό πεδίν ησλ ΓΣΠ. Δπηθξαηέζηεξεο θαη πιένλ δεκνθηιείο 

είλαη ε κνξθή GML θαη νη Υπεξεζίεο ηνπ OGC, WFS,WMS θαη WCS. Σε απηέο ηηο 

κνξθέο πξέπεη λα ζηεξηρζεί έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζηα ΓΣΠ γεληθόηεξα θαη 

όρη κόλν εμ απνζηάζεσο, ώζηε λα δηακνξθσζνύλ νη ζπλζήθεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο 

γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηα ΓΣΠ. Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη ηξόπνη 

δεκηνπξγίαο GML δεδνκέλσλ κε ηα ηξία παξαπάλσ ινγηζκηθά, θαζώο θαη νη ηξόπνη 

δεκηνπξγίαο ραξηνγξαθηθώλ ππεξεζηώλ WFS, WMS θαη WCS. 

10.1.1 GML 

Όπσο αλαθέξζεθε ζην θεθάιαην 5, ε GML είλαη ην αθξσλύκην ηνπ Geography 

Markup Language. Πξόθεηηαη δειαδή γηα κηα γιώζζα ζήκαλζεο Γεσγξαθίαο κε 

ζθνπό ηελ αλαπαξάζηαζε θαη δηαρείξηζε γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο. Υπάξρεη ε 

εθηίκεζε όηη ε γιώζζα απηή ζα θέξεη επαλάζηαζε ζηε δηαρείξηζε ηεο ρσξηθήο 

πιεξνθνξίαο, αθνύ είλαη ηδηαίηεξα θηιηθή πξνο ηνλ παγθόζκην ηζηό (WEB). 

Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ε δεκηνπξγία GML γεσγξαθηθώλ επηπέδσλ κε 

ηα ινγηζκηθά ArcGIS, Autocad Map θαη Quantum GIS. Έλα ζεκείν πνπ ρξήδεη 

πξνζνρήο είλαη ε ηξέρνπζα έθδνζε ηεο GML. Γειαδή, επεηδή ε GML ζηελ νπζία 

είλαη κηα γιώζζα ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ ηερλνινγία XML, βειηηώλεηαη ζπλερώο 

θαη ππάξρνπλ αξθεηέο εθδόζεηο ηεο (version). Σήκεξα ε ηξέρνπζα έθδνζε είλαη ε 

GML 3.1.1. Όπσο ζπκβαίλεη κε όιεο ηηο εθδόζεηο ππάξρεη ε ζπκβαηόηεηα πξνο ηα 

πίζσ. Όκσο δηάθνξα ινγηζκηθά, όπσο ην Quantum GIS, δελ έρνπλ πξνζαξκνζζεί 

αθόκε (πξνζσξηλά ηνπιάρηζηνλ), ώζηε λα είλαη ζπκβαηά κε ηελ έθδνζε 3 θαη 

παξακέλνπλ ζπκβαηά κε ηελ έθδνζε 2.  
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10.1.1.1 Μεηαηποπή ζσημαηικού απσείος ζε απσείο GML με ηο ArcGIS:  παξαθάησ ζα 

δεκηνπξγεζεί έλα αξρείν ζε κνξθή GML κε ην όλνκα roads1.gml από έλα ζρεκαηηθό 

αξρείν ησλ δξόκσλ ηεο Νηζύξνπ. 

Φνξηώζηε ην ζρεκαηηθό αξρείν ησλ 

δξόκσλ ηεο Νηζύξνπ, (roads.shp) ζηνλ 

πίλαθα πεξηερνκέλσλ ηνπ ArcGIS. Δλ 

ζπλερεία αλνίμηε ηελ εξγαιεηνζήθε Quick 

Export πνπ βξίζθεηαη ζηελ εξγαιεηνζήθε 

Data Interoperability Tools ηνπ 

ArcToolBox. 

Παξνπζηάδεηαη ε παξαθάησ εηθόλα ηελ νπνία ζπκπιεξώλεηε σο εμήο: 

Με θιηθ ζην βέινο ηνπ Input Layer 

επηιέγεηε ην ζρεκαηηθό αξρείν roads. 

Δλ ζπλερεία θάλεηε θιηθ ζηηο ηειείεο 

ηνπ Output Dataset, νπόηε 

παξνπζηάδεηαη κηα δεύηεξε νζόλε 

ζηελ νπνία επηιέγεηε ηε κνξθή GML 

γηα ην παξαγόκελν αξρείν. Αλ θάλεηε 

θιηθ ζηηο ηειείεο, εκθαλίδεηαη ε 

νζόλε κε ηηο δηάθνξεο κνξθέο 

αξρείσλ. 

Όηαλ ηειεηώζεηε κε ηε ζπκπιήξσζε ηεο δεύηεξεο νζόλεο ζα έρεηε ηελ εηθόλα δίπια. 

Κάλεηε θιηθ ζην ΟΚ, νπόηε 

επηζηξέθεηε ζηελ αξρηθή ζαο 

νζόλε, όπσο αθξηβώο βιέπεηε θαη 

ζηελ παξαθάησ νζόλε. 
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 Κάληε θιηθ ζην ΟΚ 

 

 

 

 

 

 

Μεηά από έλα εύινγν 

ρξνληθό δηάζηεκα ην ζρεκαηηθό ζαο αξρείν roads.shp ζα κεηαηξαπεί ζην αξρείν 

roads1.xml.  

 

 

 

 

Κάληε θιηθ ζην Close. 

10.1.1.2 Μεηαηποπή ζσημαηικού απσείος ζε απσείο GML με ηο Autocad Map: ε 

κεηαηξνπή ζρεκαηηθνύ αξρείνπ ζε κνξθή GML, δελ κπνξεί λα γίλεη απεπζείαο ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ Autocad Map, παξά κόλν αλ κεηαηξαπεί αξρηθά ζε αξρείν .dwg 

Η δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ηνπ ζρεκαηηθνύ επηπέδνπ ζε αξρείν .dwg, κπνξεί λα γίλεη 

κε ηνλ ηξόπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα: 

εηζάγνπκε θαηαξράο ην ζρεκαηηθό επίπεδν 

ησλ δξόκσλ ζην Autocad Map. Από ην κελνύ 

Map, επηιέμηε Tools Import  
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Σηελ νζόλε πνπ αλνίγεη, 

θάληε αξρηθά θιηθ ζην βέινο 

ηνπ πεδίνπ Files of type θαη 

επηιέμηε ESRI 

Shapefile(*.shp), ελώ ζηε 

ζπλέρεηα πινεγεζείηε ζηνλ 

θαηάινγν πνπ έρεηε 

απνζεθεπκέλα ηα δεδνκέλα 

ζαο, επηιέμηε roads θαη ζηε 

ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην ok.  

Σηελ νζόλε πνπ εκθαλίδεηαη, θάληε 

θιηθ ζην ζεκείν πνπ δείρλεη ε 

δηπιαλή εηθόλα, πξνθεηκέλνπ λα 

νξίζεηε ην επίπεδν (layer), ζην νπνίν 

ζα απνζεθεπηνύλ νη νληόηεηεο ηνπ 

ζρεκαηηθνύ επηπέδνπ roads.shp.  

 

 

 

 

 

Ακέζσο εκθαλίδεηαη κηα λέα νζόλε (Layer 

Mapping) ηελ νπνία ζπκπιεξώλεηε όπσο ζηελ 

εηθόλα δίπια, επηιέγνληαο ην λέν layer 

απνζήθεπζεο λα δεκηνπξγεζεί κε ην όλνκα roads 

(έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμεηε ηελ πξώηε 

επηινγή απνζήθεπζεο ζην layer 0 ή ηελ ηειεπηαία 

επηινγή, νξίδνληαο ε απεηθόληζε λα γίλεη βάζεη 

θάπνηνπ πεδίνπ ηνπ πίλαθα πεξηγξαθηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ζρεκαηηθνύ επηπέδνπ 

roads.shp.  

Τέινο θάληε θιηθ ζην Ok, γηα 

λα επηζηξέςεηε ζηελ αξρηθή 

νζόλε εηζαγσγήο, ε νπνία ζα 

κνηάδεη κε ηελ εηθόλα δίπια. 
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Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία, επηιέμηε λα εηζαρζνύλ ηα πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ Autocad Map, θάλνληαο αξρηθά θιηθ ζην ζεκείν πνπ δείρλεη ε 

παξαπάλσ εηθόλα θαη ζην πεδίν Data. 

Σηελ νζόλε Attribute 

Data πνπ εκθαλίδεηαη, 

επηιέμηε ηελ επηινγή 

Create object data, 

αθήζηε ην όλνκα ηνπ 

πίλαθα πνπ ζαο πξνηείλεη 

ην πξόγξακκα 

(Default_roads) θαη ζηε 

ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην 

θνπκπί Select Fields, γηα 

λα επηιέμεηε πνηα πεδία ζέιεηε λα κεηαθεξζνύλ.  

Σηε ζπλέρεηα θάληε δύν θνξέο θιηθ ζην ΟΚ, ώζηε λα κεηαβείηε ζηελ αξρηθή νζόλε 

εηζαγσγήο ζρεκαηηθνύ επηπέδνπ, ε νπνία ζπκπιεξσκέλε ζα κνηάδεη κε ηελ 

παξαθάησ εηθόλα. 
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Τέινο θάληε θιηθ ζην ok.  Τν ζρεκαηηθό επίπεδν roads.shp, έρεη εηζαρζεί ζαλ αξρείν 

dwg θαη απεηθνλίδεηαη ζηελ νζόλε ηνπ Autocad Map, ελώ νη νληόηεηεο έρνπλ 

απνζεθεπηεί ζην επίπεδν –layer- κε ην όλνκα roads, πνπ βιέπεηε ζηελ παξαθάησ 

εηθόλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δθηόο από ηηο γξακκέο, έρνπλ εηζαρζεί θαη ηα πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

δξόκσλ θαη γηα λα ην δηαπηζηώζεηε, επηιέμηε MapObject dataEdit object data 

θαη θάληε θιηθ πάλσ ζε έλα δξόκν, νπόηε ζα πάξεηε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ πίλαθα 

πεξηγξαθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ, γηα ην ζπγθεθξηκέλν δξόκν, όπσο δείρλεη ε 

παξαθάησ εηθόλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σώζηε ην ζρέδην ζαο επηιέγνληαο FileSave as θαη πινεγνύκελνη ζην δίζθν ζαο 

δώζηε ην όλνκα roads_nisiros.dwg. 
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Γηα λα κεηαηξέςεηε ην ζρεκαηηθό απηό επίπεδν ζε θάπνηα άιιε κνξθή από απηέο πνπ 

ππνζηεξίδεη ην Autocad Map (εδώ ζε κνξθή GML), αξρηθά ζα πξέπεη λα νξίζεηε 

πξνβνιηθό ζύζηεκα ζην ζρέδην ζαο (drawing). 

Από ην κελνύ MapToolsAssign Global coordinate system 

Σηελ νζόλε πνπ εκθαλίδεηαη, θάληε αξρηθά θιηθ ζην θνπκπί Select Coordinate 

System.., ελώ ζηε ζπλέρεηα θαη ζηελ επόκελε νζόλε θάληε θιηθ κε ην βειάθη ζην 

πεδίν Category, επηιέμηε Greece θαη επηιέμηε ηελ ηξίηε επηινγή GGRS87/Greek 

Grid. 

 

 

Οινθιεξώζηε κε θιηθ ζην OK 2 θνξέο. Σηε ζπλέρεηα, από ην κελνύ Map, επηιέμηε 

Tools 

Export 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σηελ νζόλε πνπ εκθαλίδεηαη, πινεγεζείηε ζην θάθειν πνπ ζέιεηε λα απνζεθεπηεί ην 

αξρείν ζαο, δώζηε ηνπ έλα όλνκα (roads) ζην πεδίν File name, ελώ κε θιηθ ζην 

βειάθη ζην πεδίν Types of files, παξαηεξήζηε ηηο δηάθνξεο κνξθέο ζηηο νπνίεο 

κπνξείηε λα κεηαηξέςεηε ην ζρεκαηηθό ζαο επίπεδν θαη επηιέμηε ηε κνξθή GML, 

θάλνληαο θιηθ ζην OK. 
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Σηελ νζόλε πνπ εκθαλίδεηαη δίπια θαη 

ζηελ θαξηέια Selection, έρεηε ηε 

δπλαηόηεηα λα επηιέμεηε όιεο ηηο νληόηεηεο 

ηνπ ζρεδίνπ ζαο (Select all), γηα λα 

κεηαηξαπνύλ ζε κνξθή GML ή λα 

επηιέμεηε ρεηξνθίλεηα (Select manually), 

όπνηεο εζείο επηζπκείηε. Δδώ νη κόλεο 

νληόηεηεο πνπ ππάξρνπλ είλαη απηέο ζην 

layer roads, νπόηε, θάληε θιηθ ζην 

εηθνλίδην  ζηελ πεξηνρή Filter selection 

θαη ζπκπιεξώζηε ην κε ην layer roads, 

όπσο δείρλεη ε εηθόλα αξηζηεξά. 
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Σηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζηελ θαξηέια Data, ώζηε λα επηιέμεηε θαη ηνλ πίλαθα 

πεξηγξαθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ δξόκσλ γηα λα κεηαηξαπεί ζε κνξθή GML. 

Σηελ νζόλε πνπ εκθαλίδεηαη θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Select Attributes. Σηελ 

επόκελε νζόλε επηιέμηε δηαδνρηθά κε θιηθ ζην + ηνλ πίλαθα πεξηγξαθηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ δξόκσλ θαη θάληε θιηθ ζην OK. 

 

 

 

 

 

Δπηζηξέθνληαο ζηελ νζόλε Export, ηα πεδία Source Field θαη Output Field, 

ζπκπιεξώλνληαη κε ηα πθηζηάκελα πεδία πνπ επηιέμαηε θαη κε ηα πεδία ησλ νπνίσλ 

ηα νλόκαηα ζα δεκηνπξγεζνύλ κεηά ηε κεηαηξνπή αληίζηνηρα, όπσο δείρλεη ε 

επόκελε 

εηθόλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ηειεπηαία θαξηέια πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξώζεηε είλαη ε Options. 



Κεθάιαην 10                      Γηαιεηηνπξγηθόηεηα Φσξηθώλ δεδνκέλσλ θαη δηαδηθαζηώλ          

 

 335 

 

Σε απηή ηελ θαξηέια νξίδεηε ην πξνβνιηθό ζύζηεκα ζην νπνίν ζέιεηε λα 

κεηαηξέςεηε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ dwg αξρείνπ, όηαλ απηό εμαρζεί ζε κνξθή GML. 

Μπνξείηε λα επηιέμεηε μαλά ην Greek Grid, όκσο εδώ ζα επηιέμεηε ην ζύζηεκα 

ζπληεηαγκέλσλ WGS_84 (LL84), αθνύ πξώηα θάλεηε θιηθ ζην  . 

 

 

 

Τέινο θάληε 2 θνξέο θιηθ ζην OK. 

Μεηά από κηα ζύληνκε δηαδηθαζία ε 

κεηαηξνπή νινθιεξώλεηαη. Σηε γξακκή 

εληνιώλ παίξλεηε έλα κήλπκα 

επηηπρεκέλεο κεηαηξνπήο. 

Κιείζηε ην Autocad Map, ζώδνληαο ηηο 

αιιαγέο. 

Αλαδεηήζηε ην αξρείν roads.gml ζην 

ζεκείν πνπ ην απνζεθεύζαηε:     

 

 

 

Τε κνξθή GML, ηελ «δηαβάδεη» απεπζείαο ην Autocad Map, κέζσ ηεο 

δηαιεηηνπξγηθήο ζύλδεζεο FDO. 

 

10.1.1.3 Μεηαηποπή ζσημαηικού απσείος ζε GML με ηο Quantum GIS: Καηαξράο 

θνξηώζηε ην ζρεκαηηθό αξρείν ζηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ ηνπ ινγηζκηθνύ QGIS.  

Φνξηώζηε ην ζρεκαηηθό αξρείν ησλ 

δξόκσλ ηεο Νηζύξνπ (roads.shp) ζηνλ 

πίλαθα πεξηερνκέλσλ ηνπ Quantum GIS. 

 

 

Η νζόλε ζαο είλαη όπσο παξαθάησ: 
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Δλ ζπλερεία θάληε θιηθ ζηα 

εηθνλίδηα ηεο βηβιηνζήθεο 

GDAL κε ηελ νπνία θάλεηε 

κεηαηξνπέο αξρείσλ από κηα κνξθή ζε κηα άιιε.  

Παξνπζηάδεηαη ε δηπιαλή νζόλε ηελ 

νπνία ζπκπιεξώλεηε σο εμήο: 

θαηαξράο ζπκπιεξώζηε ηε κνξθή ηνπ 

αξρείνπ εηζόδνπ, ώζηε λα είλαη ην 

Esri ShapeFile θαη ηε κνξθή ηνπ 

παξαγόκελνπ αξρείνπ, ώζηε λα είλαη 

GML. 

Δλ ζπλερεία ζπκπιεξώζηε ηα 

νλόκαηα ησλ αξρείσλ όπσο δίπια. Η 

ζπκπιήξσζε γίλεηαη κε θιηθ ζηα αληίζηνηρα πιήθηξα Browse. 

Κάληε θιηθ ζην ΟΚ. 

Μεηά από ιίγν παίξλεηε ην κήλπκα 

επηηπρνύο κεηαηξνπήο.  

Τν αξρείν ζαο έρεη πιένλ κεηαηξαπεί ζε 
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κνξθή GML, ηελ νπνία κπνξείηε λα ειέγμεηε θνξηώλνληαο ην αξρείν απηό ζηνλ 

πίλαθα πεξηερνκέλσλ ηνπ Quantum GIS 

10.1.2  Γεκηνπξγία GML από Υαξηνγξαθηθέο ππεξεζίεο 

Τέινο ε γιώζζα GML έρεη πηνζεηεζεί σο βαζηθή κνξθή δηάζεζεο δηαλπζκαηηθώλ 

δεδνκέλσλ από ηνπο δηάθνξνπο ραξηνγξαθηθνύο εμππεξεηεηέο, όπσο είλαη ε 

ππεξεζία WFS(Web Feature Services) πνπ ζα δνύκε αλαιπηηθά παξαθάησ. Έηζη αλ 

επηζθεθηείηε ζην δηαδίθηπν έλαλ εμππεξεηεηή ραξηώλ θαη δεηήζεηε λα θαηεβάζεηε 

κηα ππεξεζία WFS ζην θπιινκεηξεηή ζαο, ζα πάξεηε σο απάληεζε από ηνλ 

εμππεξεηεηή έλα αξρείν GML, ην νπνίν κπνξείηε ελ ζπλερεία πξέπεη λα ην 

νπηηθνπνηήζεηε κε έλαλ από ηνπο ηξόπνπο πνπ πεξηγξάθνπκε παξαθάησ. 

Αο δνύκε έλα παξάδεηγκα κε ηνλ εμππεξεηεηή ραξηώλ ηνπ εξγαζηεξίνπ Γεσγξαθίαο 

θαη Αλάιπζεο ρώξνπ ηεο ζρνιήο Τνπνγξάθσλ ηνπ ΔΜΠ. 

Γώζηε ζην θπιινκεηξεηή ζαο ηελ παξαθάησ δηεύζπλζε 

http://geography1.survey.ntua.gr/ArcGIS/rest/services/ΑΤΤΙΚΗ/fires_wgs84/MapServer 

Η ππεξεζία απηή είλαη κηα ραξηνγξαθηθή ππεξεζία πνπ δείρλεη ηα όξηα ησλ θακέλσλ 

εθηάζεσλ ηεο θαηαζηξνθηθήο ππξθαγηάο ηνπ 2009 ζηελ Αηηηθή.  

Πεγαίλεηε ζην ηέινο ηεο ζειίδαο θαη θάληε θιηθ ζηελ επηινγή 

WFS

 

Ακέζσο παίξλεηε ζην θπιινκεηξεηή ζαο έλα αξρείν ζε κνξθή XML ην νπνίν 

κπνξείηε λα ζώζεηε ζηνλ ηνπηθό ζαο δίζθν θαη ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη ηα WFS 

Services πνπ ηξέρνπλ ζηνλ θόκβν.  

http://geography1.survey.ntua.gr/ArcGIS/rest/services/ΑΤΤΙΚΗ/fires_wgs84/MapServer
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Αλ ηώξα δώζεηε ηελ εληνιή 

http://geography1.survey.ntua.gr/arcgis/services/ΑΤΤΙΚΗ/fires_wgs84/MapServer/WFSServer

?request=GetFeature&service=WFS&version=1.0.0&typename=fires_wgs84_spher 

ηόηε ζα πάξεηε έλα αξρείν ζε κνξθή GML ην νπνίν ζα πεξηέρεη ηα πνιύγσλα ησλ 

θακέλσλ εθηάζεσλ θαη ην νπνίν κπνξείηε λα ζώζεηε ζην δίζθν ζαο. 

10.1.2.1  Οπηικοποίηζη GML με ηο ArcGIS: ην ινγηζκηθό ArcGIS ζε αληίζεζε κε ην 

Quantum GIS, δελ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δηαβάζεη απεπζείαο έλα αξρείν GML παξά 

κόλν κέζα από κηα δηαζύλδεζε ηεο επέθηαζεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ή κέζσ ηνπ 

εξγαιείνπ quick Import, ώζηε λα κεηαηξέςεηε ην αξρείν GML ζε ζρεκαηηθό 

αξρείν.  

Αλνίμηε ην ArcCatalog θαη πινεγεζείηε κέρξη ηελ 

επηινγή Interoperability Connections, όπνπ θάλεηε 

θιηθ ζην +. Δλ ζπλερεία θάληε δηπιό ην Add 

Interoperability Connection . 

http://geography1.survey.ntua.gr/arcgis/services/ΑΤΤΙΚΗ/fires_wgs84/MapServer/WFSServer?request=GetFeature&service=WFS&version=1.0.0&typename=fires_wgs84_spher
http://geography1.survey.ntua.gr/arcgis/services/ΑΤΤΙΚΗ/fires_wgs84/MapServer/WFSServer?request=GetFeature&service=WFS&version=1.0.0&typename=fires_wgs84_spher
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Παξνπζηάδεηαη ε παξαθάησ νζόλε ηελ νπνία ζπκπιεξώλεηε σο εμήο: 

 

 

 

 

 

 

Κάληε θιηθ ζηηο ηειείεο ηεο κνξθήο ηνπ αξρείνπ. Τόηε παξνπζηάδνληαη ζε κηα 

δεύηεξε νζόλε νη κνξθέο ηεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο, από ηηο νπνίεο επηιέγεηε ηελ  

GML.  Δλ ζπλερεία θάληε θιηθ ζην ΟΚ θαη επηζηξέθεηε ζηελ πξώηε ζαο νζόλε. 

Δλ ζπλερεία θάληε θιηθ ζηηο ηειείεο ηνπ Dataset, πινεγεζείηε ζην κέξνο ηνπ δίζθνπ 

ζαο πνπ βξίζθεηαη ην αξρείν roads.gml θαη επηιέμηε ην. Δπηζηέθεηε πάιη ζηελ αξρηθή 

νζόλε όπνπ θάλεηε θιηθ ζην ΟΚ. Τν αξρείν roads.gml πξνζηίζεηαη ζηνλ θαηάινγν 

ησλ αξρείσλ αθξηβώο θάησ από ην Interoperability Connections. 
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Τν αξρείν απηό πιένλ είλαη δηαζέζηκν ζε όιεο ηηο εθαξκνγέο ηνπ ArcGIS. 

10.1.2.2   Οπηικοποίηζη GML με ηο Quantum GIS: ε νπηηθνπνίεζε κε ην Quantum 

GIS είλαη πνιύ απιή, αθνύ ην ινγηζκηθό απηό δηαβάδεη απεπζείαο ηα αξρεία GML, ηα 

πξνζζέηεη ζηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ηαπηόρξνλα εκθαλίδεη ζηε γξαθηθή νζόλε 

ηε γεσκεηξία ηνπ γεσγξαθηθνύ επηπέδνπ. 

Σην πεξηβάιινλ ηνπ Quantum GIS θάλεηε θιηθ ζην εηθνλίδην 

πξνζζήθεο δηαλπζκαηηθνύ επηπέδνπ. Παξνπζηάδεηαη ε παξαθάησ 

νζόλε ζηελ νπνία αιιάδεηε 

ηνλ ηύπν ηνπ αξρείνπ ζε 

GML, πινεγείζηε ζηνλ 

θαηάινγν πνπ ππάξρεη ην 

αξρείν roads.gml, ην 

επηιέγεηε θαη θάλεηε θιηθ 

ζην OPEN. Ακέζσο ην 

αξρείν roads.gml, 

πξνζηίζεηαη ζηνλ πίλαθα 

πεξηερνκέλσλ θαη ε νζόλε 

ζαο είλαη όπσο παξαθάησ: 

 

 

 

 

 

 

10.1.2.2   Οπηικοποίηζη GML με ηο Autocad Map:  ην ινγηζκηθό Autocad Map, έρεη 

ηε δπλαηόηεηα λα «δηαβάζεη» έλα αξρείν .GML, αθνύ πξώηα ην εηζαγάγεη ζηνλ 
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πίλαθα πεξηερνκέλσλ ηνπ. Η εηζαγσγή .GML αξρείνπ, αιιά θαη πνιιώλ άιισλ 

κνξθώλ δεδνκέλσλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ Autocad Map παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

Αλνίμηε έλα θελό drawing. Από ην 

κελνύ Map, επηιέμηε Tools Import  

 

 

 

Σηελ νζόλε πνπ αλνίγεη, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

θάληε αξρηθά θιηθ κε ην βειάθη ζην πεδίν Files of type θαη επηιέμηε GML-

Geography Markup Language (* .gml, * .xml, *.gml.gz), ελώ ζηε ζπλέρεηα 

πινεγεζείηε ζηνλ θαηάινγν πνπ έρεηε απνζεθεπκέλα ηα δεδνκέλα ζαο, επηιέμηε 

roads.gml θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην ok.  

 

Σηελ νζόλε πνπ εκθαλίδεηαη, 

παξαηεξήζηε όηη ην όλνκα ηνπ 

επηπέδνπ ζην πεδίν Drawing 

Layer ζην νπνίν ζα 

απνζεθεπηνύλ νη νληόηεηεο ηνπ 

αξρείνπ roads.gml, έρεη 

ζπκπιεξσζεί απηόκαηα κε ην 

όλνκα ηνπ αξρείνπ (roads). 

Μπνξείηε λα εηζαγάγεηε θαη ηνλ 

πίλαθα πεξηγξαθηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ επηπέδνπ θάλνληαο θιηθ ζην   ζηελ πεξηνρή Data, όπσο 
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δείρλεη ε αξηζηεξή εηθόλα, πξνθεηκέλνπ λα επηιέμεηε από ηνλ πίλαθα ηα πεδία πνπ 

επηζπκείηε λα εηζαρζνύλ. 

Σηελ νζόλε Attribute Data πνπ εκθαλίδεηαη, επηιέμηε ηε δπλαηόηεηα Create object 

data, αθήζηε ην όλνκα ηνπ πίλαθα πνπ ζαο πξνηείλεη ην πξόγξακκα (roads), ην νπνίν 

ηαπηίδεηαη κε ην όλνκα ηνπ αξρείνπ θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην θνπκπί Select 

Fields, γηα λα επηιέμεηε πνηα πεδία ζέιεηε λα κεηαθεξζνύλ.  

 

 

 

 

 

 

Παξαηεξήζηε ζηελ παξαπάλσ εηθόλα ηελ εκθάληζε δύν επηπιένλ πεδίωλ, πνπ 

ππνζηεξίδεη ε κνξθή .GML θαη ηα νπνία απνζεθεύνπλ πιεξνθνξία γηα ηε γεσκεηξία 

ηνπ επηπέδνπ θαη έλαλ θσδηθό (gml_geometry_property θαη gml_id αληίζηνηρα). 

Κάληε ζηε ζπλέρεηα δύν θνξέο θιηθ ζην ok, ώζηε λα κεηαβείηε ζηελ αξρηθή νζόλε 

εηζαγσγήο ζρεκαηηθνύ επηπέδνπ, ε νπνία ζπκπιεξσκέλε ζα κνηάδεη κε ηελ 

παξαθάησ εηθόλα. 
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Σηελ πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο εηζαγσγήο ηνπ .gml αξρείνπ κε 

ην όλνκα roads, είλαη θαζνξηζκέλν ην πξνβνιηθό ζύζηεκα (WGS_84), όκσο πάληα 

πξηλ ηελ εηζαγσγή θάζε κνξθήο αξρείνπ, θαιό είλαη λα νξίδεηε ην πξνβνιηθό 

ζύζηεκα ηνπ ράξηε ζαο (Drawing), θάλνληαο αξρηθά θιηθ ζην εηθνλίδην  θαη 

αθνινπζώληαο ηα γλσζηά βήκαηα νξηζκνύ πξνβνιηθνύ ζπζηήκαηνο, λα νξίζεηε ην 

GreekGrid. ηε ζπλέρεηα κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη θάλνληαο θιηθ ζην πεδίν 

Input Coordinate system, λα νξίζεηε ην πξνβνιηθό ζύζηεκα γηα ην αξρείν 

roads.gml (LL84, δειαδή WGS_84), όπωο βιέπεηε ζηελ παξαπάλω εηθόλα. Με 

απηή ηε δηαδηθαζία, εμαζθαιίδεηαη όηη θαηά ηε δηάξθεηα εηζαγσγήο, θα γίνει 

μεηαηροπή ηοσ προβολικού ζσζηήμαηος ηοσ αρτείοσ ποσ ειζάγεηε, ζηο προβολικό 

ζύζηημα ηοσ τάρηη ασηόμαηα και ηο αρτείο ζας θα απεικονιζηεί ζε ΔΓΣΑ_87.  

Κάληε θιηθ ζην ok. 

Τν ζρεκαηηθό επίπεδν roads.gml, έρεη εηζαρζεί ζαλ αξρείν dwg θαη απεηθνλίδεηαη 

ζηελ νζόλε ηνπ Autocad Map, ελώ νη νληόηεηεο έρνπλ απνζεθεπηεί ζην επίπεδν –

layer- κε ην όλνκα roads, πνπ βιέπεηε ζηελ παξαθάησ εηθόλα θαη ζε ζπληεηαγκέλεο 

ΔΓΑ_87. 
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Δθηόο από ηηο γξακκέο, έρνπλ εηζαρζεί θαη ηα πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

δξόκσλ θαη γηα λα ην δηαπηζηώζεηε, επηιέμηε MapObject dataEdit object data 

θαη θάληε θιηθ πάλσ ζε έλα δξόκν, νπόηε ζα πάξεηε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ πίλαθα 

πεξηγξαθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν δξόκν, όπσο δείρλεη ε 

παξαθάησ εηθόλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παξαηεξήζηε θαη ηηο ηηκέο ζηα δύν λέα πεδία κε ηελ πιεξνθνξία γηα ηνλ θσδηθό θαη 

ηε γεσκεηξία ησλ νληνηήησλ. Σώζηε ην ζρέδηό ζαο επηιέγνληαο FileSave as θαη 

πινεγνύκελνη ζην δίζθν ζαο δώζηε ην όλνκα dromoi.dwg. Τν ζρέδην απηό πεξηέρεη 

νληόηεηεο ζε .dwg κνξθή.  

Τηο νληόηεηεο απηέο, κπνξείηε λα ηηο κεηαηξέςεηε ζε άιιε κνξθή (π.ρ .shp), κέζα 

από ην πεξηβάιινλ ηνπ Autocad Map, επηιέγνληαο  MapToolsExport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κεθάιαην 10                      Γηαιεηηνπξγηθόηεηα Φσξηθώλ δεδνκέλσλ θαη δηαδηθαζηώλ          

 

 345 

 

10.1.3 Γεκηνπξγία ραξηνγξαθηθώλ ππεξεζηώλ θαηά OGC 

 

Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί έλαο ζεκαληηθόο παξάγνληαο πνπ θαίλεηαη λα 

δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ζηελ εθπαίδεπζε ζηα ΓΣΠ 

είλαη θαη νη ραξηνγξαθηθέο ππεξεζίεο παγθόζκηνπ ηζηνύ (Web services). Παξαθάησ 

ζα γίλεη εθηελήο αλαθνξά ζην πώο δεκηνπξγνύληαη ηέηνηεο ππεξεζίεο κε έλα 

ινγηζκηθό ραξηνγξαθηθνύ εμππεξεηεηή, ην ArcGIS Server. Παξόιν πνπ νη ππεξεζίεο 

απηέο δεκηνπξγνύληαη κε έλα εκπνξηθό ινγηζκηθό εληνύηνηο ιόγσ ηεο 

δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ, νη ππεξεζίεο απηέο είλαη δηαζέζηκεο ζηνλ 

νπνηνδήπνηε αλεμαξηήησο ηνπ ινγηζκηθνύ ΓΣΠ πνπ ρξεζηκνπνηεί. 

Αληίζεηα κε ηηο εθαξκνγέο ηνπ παγθόζκηνπ ηζηνύ, νη ππεξεζίεο δελ ρξεζηκνπνηνύληαη 

απεπζείαο από ηνπο ρξήζηεο αιιά από ηηο δηάθνξεο εθαξκνγέο. Δπνκέλσο δελ 

δηαζέηνπλ έλα θαηάιιειν πεξηβάιινλ δηαδξαζηηθόηεηαο κε ην ρξήζηε (user 

interface). Σηελ νπζία ε ρξήζε κηαο ηέηνηαο ππεξεζίαο θξύβεηαη εληειώο από ηνλ 

ρξήζηε ηεο εθαξκνγήο. Με ηνλ ίδην αθξηβώο ηξόπν ζπκπεξηθέξνληαη θαη νη 

ππεξεζίεο ηνπ ArcGIS Server. Παξέρνπλ ιεηηνπξγηθόηεηα ΓΣΠ ζηηο εθαξκνγέο πνπ 

ηελ ρξεηάδνληαη, ππνζέηνληαο όηη νη εθαξκνγέο απηέο πξνζθέξνπλ ζην ρξήζηε ηελ 

απαξαίηεηε εκπεηξία γηα λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη. Οη ππεξεζίεο πνπ δεκηνπξγνύληαη κε 

ηνλ ArcGIS Server είλαη ππεξεζίεο ραξηώλ, γεσθσδηθνπνηήζεσλ, γεσγξαθηθώλ 

δεδνκέλσλ, γεσεπεμεξγαζίαο, δεδνκέλσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη αλάιπζεο δηθηύσλ. 

Δπίζεο ππνζηεξίδνληαη ππεξεζίεο ηνπ Open GIS Consortium (OGC) , όπσο  WMS, 

WFS, WCS, θαζώο θαη ππεξεζίεο KML ηνπ Google Earth 
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10.1.3.1 Τι είναι Υπηπεζία: κηα Υπεξεζία είλαη ε αλαπαξάζηαζε ελόο δηαζέζηκνπ 

πόξνπ ΓΣΠ ηνλ νπνίν ν εμππεξεηεηήο ηνλ δηαζέηεη ζε άιινπο ππνινγηζηέο ζην 

δηαδίθηπν ή ζην ηνπηθό δίθηπν. Όινη νη ππνινγηζηέο νη νπνίνη έρνπλ πξόζβαζε ζηελ 

ππεξεζία απηή θαινύληαη πειάηεο. Όηαλ δεκνζηεύεηαη κηα ππεξεζία κέζσ ηνπ 

ArcGIS Server ηόηε δίλεηαη πξόζβαζε ζηνπο πειάηεο γηα έλαλ δηαζέζηκν πόξν ΓΣΠ. 

Οη πειάηεο πνπ θαινύλ κηα ππεξεζία ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο εθηεινύλ ηηο ίδηεο 

δηαδηθαζίεο ζαλ λα είραλ έλα αληίγξαθν ηνπ δηαζέζηκνπ πόξνπ ζην δηθό ηνπο 

ππνινγηζηή. Έηζη ζηελ νπζία δελ ρξεηάδεηαη λα έρνπλ παλάθξηβν ινγηζκηθό ΓΣΠ 

ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο παξά κόλν έλαλ θπιινκεηξεηή παγθόζκηνπ Ιζηνύ. 

10.1.3.2 Γημοζίεςζη Υπηπεζίαρ ζηο ArcGIS Server: γηα λα δεκνζηεπζεί κηα 

Γεσγξαθηθή πιεξνθνξία ζην ArcGIS Server ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνύλ ηα 

παξαθάησ ηξία βήκαηα:  

 1
ν
 Βήκα: δεκηνπξγία ηνπ δηαζέζηκνπ πόξνπ ΓΣΠ κε ην ArcGIS Desktop 

 2
ν
 Βήκα: δεκνζίεπζε ηνπ δηαζέζηκνπ πόξνπ ΓΣΠ κε ην ArcGIS Server 

 3
ν
 Βήκα:  ρξήζε ηεο ππεξεζίαο κέζσ κηαο εθαξκνγήο πειάηε 

10.1.3.3 Γημιοςπγία Γιαθέζιμος πόπος ΓΣΠ: κε ην ArcGIS Server δελ έρεηε ηε 

δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγείηε δηαζέζηκνπο πόξνπο. Απηό ην θάλεηε κε ηε ρξήζε ηνπ 

ArcGIS DeskTop. Σηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθεηαη ν ηύπνο ηνπ δηαζέζηκνπ 

πόξνπ ΓΣΠ πνπ κπνξεί λα δεκνζηεπηεί από ην ArcGIS Server, ηη αθξηβώο θάλεη θαη 

κε πνηα εθαξκνγή ηνπ ArcGIS Desktop κπνξείηε λα ην δεκηνπξγήζεηε. 

Γιαθέζιμος πόρος  Τι μπορεί να κάνει  Δθαρμογή ηοσ 

ArcGIS 

Desktop με 

ηην οποία 

δημιοσργείηαι  

Έγγραθο τάρηη Mapping 

Geoprocessing 

Network Analysis 

Web Coverage Service (WCS) publishing 

Web Feature Service (WFS) publishing 

Web Map Service (WMS) publishing 

ArcMap 
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Mobile data publishing 

KML publishing 

Geodatabase data extraction and replication 

Δνηοπιζηής 

διεύθσνζης Address 

locator 

Γεσθσδηθνπνίεζε Geocoding ArcCatalog 

Γεωβάζη 

Geodatabase 

Geodatabase query, extraction, replication 

WCS publishing 

WFS publishing 

ArcCatalog 

3D έγγραθο τάρηη 

Globe document 

3D mapping ArcGlobe 

Δργαλειοθήκη 

Toolbox 

Γεσεπεμεξγαζία 

Geoprocessing 

ModelBuilder 

Ψηθιδωηά Δπίπεδα  

Γιερμηνεσμένες 

σπηρεζίες εικόνας 

Raster layers and 

compiled image 

service definitions 

Imaging 

WCS publishing 

ArcCatalog, 

ArcMap, 

ArcGIS Image 

Server 

Πίνακαρ 10.1 Πίνακαρ διαθέζιμων πόπων ζηο ArcGIS Server 

Από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα 10.1 κπνξείηε λα επηιέμεηε ηηο ππεξεζίεο πνπ ρξεηάδεζηε 

ώζηε λα πεηύρεηε ην ζηόρν ζαο γηα ηε δεκνζίεπζε ησλ ρσξηθώλ ζαο δεδνκέλσλ. Γηα 

παξάδεηγκα, αλ επηζπκείηε λα έρεηε έλα δηαδξαζηηθό ράξηε ζην δηαδίθηπν, ηόηε ζα 

πξέπεη λα δεκηνπξγήζεηε έλα mxd κε ην ArcMap θαη λα ην δεκνζηεύζεηε κε ην 

ArcGIS Server (map service), ελώ εάλ ζέιεηε λα θάλεηε κηα εθαξκνγή εύξεζεο 

δηεπζύλζεσλ, ηόηε ζα δεκηνπξγήζεηε έλα Address locator κε ην ArcCatalog θαη ελ 

ζπλερεία ζα ην δεκνζηεύζεηε ζην δηαδίθηπν κε ην ArcGIS Server (Geocoding 

Service). 
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10.1.3.4 Γημοζίεςζη ηος διαθέζιμος πόπος ΓΣΠ ωρ Υπηπεζία: αθνύ έρεη 

δεκηνπξγεζεί ν δηαζέζηκνο πόξνο ΓΣΠ ηνλ νπνίν επηζπκείηε λα δεκνζηεύζεηε ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Manager ηνπ ArcGIS Server. Δπηπιένλ κε ηνλ 

Manager έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα δηαρεηξηζηείηε ηηο δηαζέζηκεο ππεξεζίεο, λα ηηο 

νξγαλώζεηε ζε θαθέινπο, λα θαηαγξάςεηε ηελ απόδνζή ηνπο θαη λα δεκηνπξγήζεηε 

εθαξκνγέο κε ηηο νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαηάιιεια νη ππάξρνπζεο ππεξεζίεο 

από ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ. 

Η δεκνζίεπζε ησλ ππεξεζηώλ απαηηεί κηα πξνεξγαζία έηζη ώζηε λα εμαζθαιηζζεί όηη 

νη δηαζέζηκνη πόξνη είλαη πξνζπειάζηκνη από όια ηα απαξαίηεηα ζπζηαηηθά ηνπ 

εμππεξεηεηή. Θα πξέπεη δειαδή λα εμαζθαιηζζεί όηη ηόζν νη πόξνη όζν θαη ηα 

ρσξηθά δεδνκέλα πνπ ηνπο ζπλνδεύνπλ είλαη πξνζπειάζηκα από όινπο ηνπο 

ππνινγηζηέο ζηνπο νπνίνπο θπιάζζνληαη νη ππεξεζίεο αληηθείκελα (SOC). 

Δπηπξόζζεηα ζα πξέπεη λα θαζνξίζεηε ηα δηθαηώκαηα πξόζβαζεο ησλ ινγαξηαζκώλ 

ρξεζηώλ SOC ζε όινπο ηνπο θαηαιόγνπο πνπ πεξηέρνπλ πόξνπο θαη ρσξηθά 

δεδνκέλα. Δάλ δειαδή γηα παξάδεηγκα ζηνλ εμππεξεηεηή ζαο, έρεηε δεκηνπξγήζεη 

νξηζκέλεο ππεξεζίεο θαη δεδνκέλα ζηνλ θαηάινγν C:\Nisyros ηόηε ζα πξέπεη ζε 

απηόλ ηνλ θαηάινγν λα δώζεηε δηθαηώκαηα πξόζβαζεο από ηνπο ινγαξηαζκνύο SOC. 

Όηαλ δεκηνπξγείηε κηα ππεξεζία ηόηε εξσηάζζε λα δηαιέμεηε πνηεο από ηηο 

δπλαηόηεηεο ηνπ δηαζέζηκνπ πόξνπ ΓΣΠ επηζπκείηε λα ελεξγνπνηήζεηε. Όιεο νη 

ππεξεζίεο ππνζηεξίδνπλ κηα βαζηθή δπλαηόηεηα θαη ηπρόλ άιιεο πνπ πξέπεη λα 

ελεξγνπνηεζνύλ. Γηα παξάδεηγκα κηα ππεξεζία ράξηε ππνζηεξίδεη εμ νξηζκνύ ηε 

δπλαηόηεηα λα εκθαλίζεη ν ρξήζηεο θάπνην ράξηε. Όκσο αλ ν ράξηεο απηόο έρεη 

δπλαηόηεηεο γεσεπεμεξγαζίαο, ηόηε ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηήζεηε απηή ηε 

δπλαηόηεηα, έηζη ώζηε νη ρξήζηεο ηνπ ράξηε απηνύ λα ηξέρνπλ έλα εξγαιείν 

γεσεπεμεξγαζίαο ζηνλ εμππεξεηεηή θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ ζα εκθαλίδνληαη σο 

ππεξεζίεο ράξηε ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε. Δμ νξηζκνύ θάζε ππεξεζία 

ππνζηεξίδεη πξόζβαζε κέζσ ηνπ WEB. Έρεηε όκσο ηε δπλαηόηεηα εάλ ην επηζπκείηε 

είηε λα απελεξγνπνηήζεηε απηή ηελ πξόζβαζε είηε λα ηελ πεξηνξίζεηε κέζσ ελόο 

νλόκαηνο ρξήζηε θαη ελόο ζπλζεκαηηθνύ θσδηθνύ. 

10.1.3.5 Φπηζιμοποίηζη ηηρ Υπηπεζίαρ μέζω μιαρ εθαπμογήρ πελάηη: αθνύ 

δεκνζηεπζεί κηα ππεξεζία, ηόηε νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα 

λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ. Σε κεξηθέο πεξηπηώζεηο νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα έηνηκε εθαξκνγή όπσο ArcGIS Explorer, ArcMap θαη 
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ArcGlobe, ώζηε λα δνπλ ηελ ππεξεζία απηή. Σε άιιεο όκσο πεξηπηώζεηο πνπ νη 

ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ δελ δηαζέηνπλ θάπνηα από ηα πξνγξάκκαηα απηά, ζα πξέπεη 

ππνρξεσηηθά λα δεκηνπξγήζεηε εζείο κηα εθαξκνγή κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ 

εξγαιείσλ πνπ ζαο παξέρεη ν ArcGIS Server. 

Σε νξηζκέλεο βέβαηα πεξηπηώζεηο, άιιεο εθαξκνγέο κπνξεί λα έρνπλ από κόλεο ηνπο 

ηε δπλαηόηεηα εκθάληζεο νξηζκέλσλ ππεξεζηώλ. Γηα παξάδεηγκα, κπνξείηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε κόλν έλαλ θπιινκεηξεηή WEB γηα λα δεη κηα ππεξεζία ράξηε εάλ 

έρεηε ελεξγνπνηήζεη ηε δπλαηόηεηα WMS. Δπηπιένλ εάλ έρεηε ελεξγνπνηήζεη ηε 

δπλαηόηεηα KML ηόηε νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα δνπλ ηελ ππεξεζία απηή κέζσ ηνπ 

Google Earth. 

10.1.3.6 Γημιοςπγία εθαπμογών Web: νη εθαξκνγέο WEB κε ηηο νπνίεο νη ρξήζηεο ζα 

κπνξνύλ λα δνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ εμππεξεηεηή ρσξίο λα δηαζέηνπλ ηδηαίηεξν 

ινγηζκηθό ζην πεξηβάιινλ ηνπ ArcGIS Server γίλνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ Manager. 

Σηελ νπζία ν Manager απνηειεί ζεηξά επεμεγεκαηηθώλ νζνλώλ κε ηηο νπνίεο 

επηιέγεηε ηα επίπεδα ρσξηθήο πιεξνθνξίαο πνπ ζα εκθαλίζεηε, θαζνξίδεηε ηηο 

ελέξγεηεο πνπ απινπνηνύλ ηε ξνή εξγαζηώλ θαη ηέινο θαζνξίδεηε ηελ εκθάληζε ηεο 

εθαξκνγήο ζαο. Δπίζεο κε ηνλ Manager κπνξείηε λα δηαρεηξηζηείηε ηηο εθαξκνγέο πνπ 

έρεηε δεκηνπξγήζεη ώζηε λα ηηο δείηε, λα ηηο δηνξζώζεηε ή λα ηηο δηαγξάςεηε όπνηε 

επηζπκείηε. Δάλ ηώξα επηζπκείηε θαιύηεξε ιεηηνπξγηθόηεηα από απηή ηνπ Manager 

ηόηε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην WEB Application FrameWork (ADF). Τν 

ζπγθεθξηκέλν πιαίζην εξγαζίαο πεξηέρεη όια ηα απαξαίηεηα εξγαιεία, ώζηε λα 

δεκηνπξγήζεηε κηα εθαξκνγή από ηελ αξρή ή πάιη λα δηνξζώζεηε κηα έηνηκε 

εθαξκνγή πνπ έρεηε δεκηνπξγήζεη κε ηνλ Manager. Δπίζεο ην πιαίζην απηό ζαο 

παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα αλακείμεηε ηηο ππεξεζίεο ηνπ ArcGIS Server κε άιιεο 

ππεξεζίεο όπσο ηνπ ArcIMS θαη ArcWEB. 

Δάλ ρξεηάδεζζε κόλν κηα ιεηηνπξγηθόηεηα ραξηνγξαθηθή θαη αλαδεηήζεσλ, ηόηε 

κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Javascript API πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ArcGIS 

Server. Έηζη κπνξείηε λα αλαπηύμεηε ειαθξηέο εθαξκνγέο MashUps νη νπνίεο είλαη 

δηαζέζηκεο κέζσ Java Κώδηθα. Τν κόλν πνπ απαηηείηαη κε απηέο ηηο εθαξκνγέο είλαη 

λα έρεηε πξόζβαζε απιώο ζηνλ ArcGIS Server. 
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10.1.3.7 Γημοζίεςζη ςπηπεζιών με ηον Manager: ζην εδάθην απηό ζα αθνινπζήζεηε 

ηα παξαθάησ βήκαηα, ώζηε λα δεκνζηεύζεηε κηα ππεξεζία ράξηε ρξεζηκνπνηώληαο 

ηνλ Manager ηνπ ArcGIS Server. Βέβαηα πξνηνύ μεθηλήζεηε ηε δηαδηθαζία απηή κε 

ηνλ Manager ζα πξέπεη λα έρεηε δεκηνπξγήζεη έλα mxd έγγξαθν ην νπνίν ζα 

βξίζθεηαη ζε έλαλ θνηλόρξεζην ρώξν θαη ηνλ νπνίν ζα βιέπνπλ όιεο νη κεραλέο SOC 

ηνπ GIS Server. Δπίζεο νη θσδηθνί αξηζκνί SOC πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ 

αξρηθή εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα έρνπλ πιήξε πξόζβαζε ζην θνηλόρξεζην κέξνο 

θαη λα κπνξνύλ λα δηαβάδνπλ ην Mxd θαη όια ηα δεδνκέλα ηα νπνία απηό δείρλεη. 

Η δεκηνπξγία ηεο ππεξεζίαο ράξηε γίλεηαη αλ αθνινπζήζεηε ηα παξαθάησ βήκαηα: 

1. Ξεθηλήζηε ηνλ ArcGIS Server Manager από ηελ παξαθάησ δηεύζπλζε:  

http://geography1.survey.ntua.gr/ArcGIS/Manager 

 Δλ ζπλερεία ζηελ νζόλε πνπ 

εκθαλίδεηαη  θάληε Login δίλνληαο σο 

όλνκα ρξήζηε ην ………. θαη  σο 

ζπλζεκαηηθό ην …………………….. 

 

2. Κάληε θιηθ ζηελ θαξηέια 

Services ηεο παξαθάησ νζόλεο:  

http://geography1.survey.ntua.gr/ArcGIS/Manager
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3. Δλ ζπλερεία επηιέμηε ην Publish GIS 

Resource από ην πηπζζόκελν κελνύ πνπ 

εκθαλίδεηαη όπσο είλαη δίπια.  

 

 

4. Δκθαλίδεηαη ε παξαθάησ νζόλε ηελ νπνία 

ζπκπιεξώλεηαη σο εμήο: γηα λα επηιέμεηε ην αξρείν mxd θάληε θιηθ ζην 

εηθνλίδην αλνίγκαηνο αξρείνπ θαη πινεγεζείηε ζηνλ θαηάινγν πνπ έρεηε 

απνζεθεπκέλν ην Mxd αξρείν. Δπηπιένλ δώζηε έλα όλνκα ζην πιαίζην ηνπ 

Name, ώζηε λα 

νλνκάζεηε ηελ 

ππεξεζία ζαο. Τν 

όλνκα δελ πξέπεη 

λα είλαη 

κεγαιύηεξν από 

120 ραξαθηήξεο 

θαη ζα πξέπεη λα 

πεξηέρεη κόλν 

αιθαξηζκεηηθνύο ραξαθηήξεο θαη underscores. Πιεθηξνινγήζηε ην όλνκα 
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Nisyros_View. Αιιάμηε ην όλνκα ηνπ θαηαιόγνπ πνπ ζα απνζεθεπηεί ην 

Service απηό ζε Nisiros. Αλ δελ ην θάλεηε απηό, ηόηε ε ππεξεζία ζα 

απνζεθεπηεί ζηνλ θαηάινγν εμ νξηζκνύ.  

Τέινο ε πινήγεζε γηα λα βξείηε ην Mxd γίλεηαη σο εμήο:  

 

 

Γηπιό θιηθ πάλσ ζην \\GEOGRAPHY1 

 

 

Δλ ζπλερεία πινεγείζηε ζηνλ 

θαηάινγν Nisyros πνπ βξίζθεηαη ζην 

sharedocs, επηιέγεηε ην 

Nisyros.mxd θαη θάλεηε θιηθ ζην 

ΟΚ. 

Δπαλέξρεζηε ζηελ αξρηθή νζόλε θαη 

θάλεηε θιηθ ζην Next 

5. Κάληε πάιη θιηθ ζην 

Next, ώζηε λα δερηείηε 

απηά πνπ ζαο πξνηείλεη 

ην ζύζηεκα.  

Όπσο βιέπεηε ζηε δηπιαλή 

εηθόλα ζα ελεξγνπνηεζνύλ νη 

ππεξεζίεο ράξηε θαη 

δεκηνπξγίαο KML αξρείνπ, ώζηε λα εκθαλίδεηαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ Google Earth. 
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6. Τέινο εκθαλίδεηαη ε ηειηθή νζόλε ζύλνςεο ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ππεξεζηώλ, 

όπσο βιέπεηε ζηελ παξαθάησ νζόλε:     

Κάληε θιηθ ζην Finish. Έρεηε δεκηνπξγήζεη ηελ ππεξεζία πνπ ζέιεηε. 

7. Διέγμηε αλ ε ππεξεζία πνπ δεκηνπξγήζαηε ηξέρεη, θάλνληαο θιηθ ζηελ 

θαξηέια Manage Services, εάλ δελ είλαη ήδε επηιεγκέλε. Θα πάξεηε ηελ 

παξαθάησ νζόλε:  

Από ηελ παξαπάλσ εηθόλα έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα ζηακαηήζεηε, λα μεθηλήζεηε ή λα 

δηαγξάςεηε ηελ ππεξεζία απηή. Δπίζεο κε ηελ επηινγή Permissions,  κπνξείηε λα 

αιιάμεηε ηα δηθαηώκαηα πξόζβαζεο θαη κε ηελ επηινγή Edit λα αιιάμεηε ηηο 

δηάθνξεο παξακέηξνπο ηεο ππεξεζίαο. 

Κάληε θιηθ ζην      έηζη  ώζηε λα δηνξζώζεηε ηηο παξακέηξνπο ηεο 

ππεξεζίαο. Παξνπζηάδεηαη ε παξαθάησ νζόλε:  
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   Αλ ζέιεηε θάληε θιηθ θαη ζηηο άιιεο θαξηέιεο, ώζηε λα δείηε ηηο δηάθνξεο 

παξακέηξνπο ηεο ππεξεζίαο. Αο δνύκε ηώξα ηελ θαξηέια Capabilities. 
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Σηελ θαξηέια απηή έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα ζεθώζεηε θαη ππεξεζίεο θαηά OGC όπσο 

WCS,WMS θαη WFS. 

Κάληε θιηθ ζην Save and Restart έηζη ώζηε λα αλέβεη πάιη ε ππεξεζία, αιιά κε ηηο 

λέεο αιιαγέο πνπ θάλαηε. 

10.1.3.8 Ππόζβαζη ζηην ςπηπεζία σάπηη: ε ππεξεζία πνπ κόιηο δεκηνπξγήζαηε, είλαη 

δπλαηόλ λα γίλεη δηαζέζηκε ζηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ είηε κέζα από ην ArcGIS 

(ArcMap, ArcCatalog) είηε κέζσ ηνπ ArcExplorer είηε ηέινο κε ηε δεκηνπξγία κηαο 

εθαξκνγήο δηαδηθηύνπ. 

Γώζηε ζην θπιινκεηξεηή ζαο ηελ παξαθάησ δηεύζπλζε:  

http://geography1.survey.ntua.gr/ArcGIS/rest 

 

Θα πάξεηε ηελ παξαθάησ νζόλε ζηελ νπνία κπνξείηε λα δείηε ηηο δηαζέζηκεο 

ππεξεζίεο. 

Με θιηθ ζην Nisiros, εκθαλίδνληαη νη ππεξεζίεο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ θαηάινγν απηό. 

Πξνθαλώο ππάξρεη κόλν ε Nisyros_View, νπόηε θάληε θιηθ πάλσ ηεο, ώζηε λα 

πάξεηε ηελ παξαθάησ εηθόλα:  

http://geography1.survey.ntua.gr/ArcGIS/rest
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Από ηε δηπιαλή εηθόλα 

έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα 

δείηε ηελ ππεξεζία απηή 

είηε κέζσ ηνπ ArcMap 

ArcGIS Explorer είηε κέζσ 

ηνπ Google Earth θαη 

ArcGIS Javascript. 

 

Δπίζεο κπνξείηε λα δείηε ηα 

επίπεδα πνπ έρεη ν ράξηεο 

απηόο θαζώο θαη λα ηνλ 

εμαγάγεηε είηε ζε κνξθή 

εηθόλαο είηε ζε κνξθή 

KML. 

 

 

Κάληε θιηθ πάλσ ζην ArcMap ή πάλσ ζην ArcGIS Explorer.  

Ο ράξηεο ζαο ζα εκθαληζηεί κέζα ζην ArcMap ή ζην ArcGIS Explorer αλ ηνλ έρεηε 

εγθαηαζηήζεη. Σην Google Earth δελ ζα εκθαληζηεί ζσζηά, αθνύ ν ράξηεο ζαο είλαη 

δεκηνπξγεκέλνο ζην EGSA 87. 

Αλνίμηε ηώξα ην ArcCatalog  θάληε θιηθ ζην + ηνπ 

GIS Servers θαη ελ ζπλερεία δηπιό θιηθ πάλσ ζην 

Add ArcGIS Server. Παξνπζηάδεηαη ε παξαθάησ 

νζόλε:  

 

 

 

 

Κάληε θιηθ ζην Δπόκελν> 
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Σηε δηπιαλή εηθόλα 

πιεθηξνινγήζηε ηε δηεύζπλζε 

ηνπ ArcGIS Server, θαζώο θαη 

ην όλνκα ρξήζηε θαη ην 

ζπλζεκαηηθό ηνπ. 

Κάληε θιηθ ζην Finish. 

 

Θα παξαηεξήζεηε όηη ζην 

αξηζηεξό παξάζπξν έρεη 

πξνζηεζεί ν ραξηνγξαθηθόο 

εμππεξεηεηήο ηνπ εξγαζηεξίνπ 

καο, ηνλ νπνίν κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα δείηε ηηο 

ππεξεζίεο πνπ έρεη. Πξνο ην παξόλ βέβαηα δηαζέηεη κόλν κηα ππεξεζία ράξηε. 

 

 

 

 

10.1.3.9 Γημιοςπγία WEB εθαπμογήρ με ηο Manager: από ην Manager θάληε θιηθ 

πάλσ ζηε επηινγή Web Applications ηνπ κελνύ 

Applications. 

Σην δεμί παξάζπξν εκθαλίδεηαη ε επηινγή Create 

Web Application ζηελ νπνία θάλεηε θιηθ.  
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Παξνπζηάδεηαη ε παξαθάησ νζόλε ηελ νπνία ζπκπιεξώλεηε σο εμήο: 

 

Κάληε θιηθ ζην Next. 

Σηελ επόκελε νζόλε πνπ παξνπζηάδεηαη, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Add Layer. 

 

 

Δλ ζπλερεία αθνύ πινεγεζείηε ζηνλ θαηάινγν πνπ έρεηε βάιεη ηελ ππεξεζία 

Nisyros_View, ζα δείηε ηελ παξαθάησ νζόλε:  
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Σηελ παξαπάλσ νζόλε κπνξείηε κε θιηθ πάλσ ζηα επίπεδα λα νξίζεηε ηηο 

παξακέηξνπο εκθάληζεο θάζε επηπέδνπ. 

Πξνο ην παξόλ θάληε θιηθ ζην Next. 

 

Σηελ νζόλε απηή κπνξείηε από ηελ επηινγή Add Task λα 

πξνζζέζεηε κηα από ηηο δπλαηόηεηεο δίπια. 

 

Κάληε δηαδνρηθά θιηθ ζην Print θαη ΟΚ θαη ζην Query 

Attributes θαη ΟΚ. 

 

Οη δηαδηθαζίεο απηέο ζα πξνζηεζνύλ σο επηπιένλ δπλαηόηεηεο 

ζην ράξηε ζαο, όπσο βιέπεηε ζηελ παξαθάησ νζόλε. Βέβαηα 

είλαη απαξαίηεην λα θαζνξίζεηε ηηο παξακέηξνπο απηώλ ησλ 

δηαδηθαζηώλ κε θιηθ ζηελ επηινγή Configure. 
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Αθήζηε ηηο παξακέηξνπο ηνπ Print σο έρνπλ θαη επηιέμηε ην Query Attributes θαη 

ελ ζπλερεία θάληε θιηθ ζην configure… ώζηε λα θαζνξίζεηε ηηο παξακέηξνπο. 

Παξνπζηάδεηαη ε παξαθάησ νζόλε ε νπνία έρεη ηξεηο θαξηέιεο παξακέηξσλ. Δζείο ζα 

νξίζεηε ηηο παξακέηξνπο ησλ δύν πξώησλ θαξηειώλ θαη ζα αθήζεηε ηελ ηξίηε 

θαξηέια σο έρεη.  
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Σηελ πξώηε θαξηέια απιώο αιιάμηε ην Task Name κε ην Δύξεζε αληηθεηκέλσλ. 

Κάληε θιηθ ζηε  δεύηεξε θαξηέια  Settings. 

 

 

Δδώ κπνξείηε λα ζέζεηε πξνθαζνξηζκέλα εξσηήκαηα, έηζη ώζηε λα δέρεζζε ηα 

απνηειέζκαηα ζην ράξηε ζαο. Σηελ παξαπάλσ νζόλε απιώο νξίδεηε έλα εξώηεκα ην 

νπνίν ζα ζαο εκθαλίδεη κηα ιίζηα κε ηηο εθθιεζίεο από ηηο νπνίεο ζα επηιέγεηε εζείο 

όπνηα επηζπκείηε. 

Δπίζεο κε θιηθ ζην βέινο ηνπ Layers εκθαλίδνληαη 

θαη ηα ππόινηπα επίπεδα ηα νπνία κπνξείηε λα 

επηιέμεηε θαη λα νξίζεηε θαη ζε απηά ηα εξσηήκαηα 

πνπ επηζπκείηε.  

 

 

Γηα παξάδεηγκα παξαθάησ βιέπεηε ηελ νζόλε κε ηελ αλαδήηεζε ζην επίπεδν ησλ 

γεσινγηθώλ ζρεκαηηζκώλ. 
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Με θιηθ ζην ΟΚ επηζηξέθεηε ζηελ πξνεγνύκελε νζόλε θαη θάλεηε θιηθ ζην Next. 

 

Παξνπζηάδεηαη ε παξαθάησ νζόλε ζηελ νπνία απιώο θάλεηε θιηθ ζην Next. 
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Παξνπζηάδεηαη ε παξαθάησ νζόλε ζηελ νπνία πιεθηξνινγείηε ην όλνκα ηεο 

εθαξκνγήο. 

 

Κάληε θιηθ ζην Next. 

Δκθαλίδεηαη ε παξαθάησ νζόλε ηελ νπνία αθήλεηε σο έρεη θαη θάλεηε θιηθ ζην Next. 

Σηελ νζόλε απηή κπνξείηε λα νξίζεηε ηα δηάθνξα κέξε ηνπ ράξηε ζαο, θαζώο θαη ηηο 

ηδηόηεηέο ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάληε θιηθ ζην Next. 
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Κάληε θιηθ ζην Finish, νπόηε ε εθαξκνγή WEB έρεη δεκηνπξγεζεί κε ην όλνκα 

Geology, όπσο εμάιινπ θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ νζόλε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πξάγκαηη αλ ζην θπιινκεηξεηή ζαο δώζεηε ηώξα ηε δηεύζπλζε 

http://geography1.survey.ntua.gr/Geology 

 

ζα εκθαληζηεί ε παξαθάησ νζόλε: 

 

 

 

 

 

http://geography1.survey.ntua.gr/Geology
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10.1.3.10 Πεπιγπαθή λειηοςπγιών σάπηη: ν ράξηεο πνπ βιέπεηε παξαπάλσ δηαζέηεη 

θάπνηεο θιαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηηο νπνίεο ζα δνύκε αλαιπηηθά. 

 Μεηαθίλεζε κέζα ζην ράξηε 

Η κεηαθίλεζε γίλεηαη είηε κε ηα γξαθηθά εηθνλίδηα ηα νπνία βξίζθνληαη 

αξηζηεξά από ην ράξηε ζαο, όπσο βιέπεηε ζηελ εηθόλα δίπια είηε από ηελ 

εξγαιεηνζήθε πνπ βξίζθεηαη πάλσ δεμηά ζην ράξηε 

ζαο 

 Μεγεζπληηθόο θαθόο (Magnifier)   

Όπσο ζην ArcGIS κπνξείηε λα 

δείηε κηα ιεπηνκέξεηα ζην ράξηε 

ζαο, έηζη θαη κε ηνλ κεγεζπληηθό 

θαθό, όηαλ βξίζθεζζε ζε κηα 

θιίκαθα όπνπ δελ κπνξείηε λα 

δηαθξίλεηε θάηη θαζαξά, 

κπνξείηε λα ηνλ κεηαθέξεηε 

πάλσ ζηελ πεξηνρή απηή θαη  λα 

δείηε ζε κεγέζπλζε κέζα ζην 

αληίζηνηρν παξάζπξν ηελ 
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πεξηνρή ζαο, όπσο ζηελ δηπιαλή εηθόλα. 

 Πιήθηξν αλαγλώξηζεο (Map Identify)     

Όπσο θαη ζην ArcGIS, έηζη θαη 

εδώ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε 

ην εξγαιείν απηό, γηα λα δείηε ηα 

πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ελόο  

αληηθεηκέλνπ, όπσο θαίλεηαη ζηε 

δηπιαλή εηθόλα. 

 

 

 

 Μέηξεζε απόζηαζεο (Measure)      

Με ην εξγαιείν απηό κπνξείηε λα βξείηε ηηο ζπληεηαγκέλεο ελόο ζεκείνπ θαη λα 

κεηξήζεηε κηα απόζηαζε ή έλα εκβαδό. 

Σηε δηπιαλή εηθόλα βιέπεηε ηε 

κέηξεζε κηαο απόζηαζεο. Έρεηε ηε 

δπλαηόηεηα λα αιιάμεηε ηηο κνλάδεο 

ηνπ ράξηε ζε ρηιηόκεηξα, κέηξα ή 

κίιηα. 

 Πιήθηξν Δπηζθόπεζεο (OverView)    

Καη εδώ, όπσο θαη ζην ArcGIS, κε θιηθ ζην εηθνλίδην απηό παίξλεηε έλα παξάζπξν 

επηζθόπεζεο ηεο πεξηνρήο πνπ βξίζθεζζε. Δίλαη πνιύ ρξήζηκν ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ 

έρεηε κεγεζύλεη πνιύ κέζα ζην ράξηε ζαο θαη ρξεηάδεηαη λα πξνζαλαηνιηζηείηε ζε 

πνηα πεξηνρή βξίζθεζζε, όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα. 
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 Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ (Map Contents) 

Βξίζθεηαη ζην αξηζηεξό κέξνο ηεο νζόλεο ζαο θαη ζαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα 

αλαπηύμεηε ηε ιεδάληα θάπνηνπ γεσγξαθηθνύ επηπέδνπ ή λα απνθξύςεηε ή λα 

εκθαλίζεηε ηελ πιεξνθνξία ηνπ. 
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 Δύξεζε αληηθεηκέλωλ 

Σην πάλσ αξηζηεξά ζεκείν ηνπ ράξηε ζαο βξίζθεηαη κηα επηινγή αλαδήηεζεο 

αληηθεηκέλσλ. Μπνξείηε λα έρεηε πνιιέο αλαδεηήζεηο (SQL εξσηήκαηα), αιιά αλ 

ζπκάζηε, όηαλ δεκνζηεύζακε ην ράξηε, δεκηνπξγήζακε έλα κόλν εξώηεκα γηα ηνπο 

γεσινγηθνύο ζρεκαηηζκνύο. Πξάγκαηη, αλ θάλεηε θιηθ ζηελ επηινγή «εύξεζε 

αληηθεηκέλσλ», εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ εηθόλα κε ηηκή ζρεκαηηζκνύ σο αξρηθή ηηκή. 

Με θιηθ ζην βέινο ηεο επηινγήο αλαδήηεζεο ζρεκαηηζκνύ εκθαλίδνληαη όινη νη 

ζρεκαηηζκνί από ηνπο νπνίνπο επηιέγνπκε ην ζρεκαηηζκό αλώηεξε θίζζεξε 

Νηζύξνπ. 

Δκθαλίδεηαη ε παξαθάησ νζόλε θαη θάλνπκε θιηθ ζην Find. 

 

Ακέζσο ζπκπιεξώλεηαη ε 

πεξηνρή ησλ απνηειεζκάησλ 

(Results), όπσο δείρλεη ε δηπιαλή 

εηθόλα. 
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Δάλ ζηελ νζόλε ησλ απνηειεζκάησλ πεξάζνπκε ην πνληίθη πάλσ από ην ζρεκαηηζκό 

106, ζα εκθαληζζεί ν ζρεκαηηζκόο απηόο κε θόθθηλν ρξώκα, όπσο δείρλεη ε 

παξαθάησ εηθόλα. 

 

Δπηπιένλ, αλ θάλεηε δεμί θιηθ πάλσ ζην ζρεκαηηζκό 106 ζηνλ πίλαθα 

απνηειεζκάησλ, ζα εκθαληζζνύλ νη εμήο επηινγέο: κεγέζπλζε ζηα όξηα ηνπ 

ζρεκαηηζκνύ απηνύ, pan ή ηέινο 

δηαγξαθή από ηνλ πίλαθα ησλ 

απνηειεζκάησλ, όπσο θαίλεηαη 

ζηε δηπιαλή εηθόλα. 
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10.2 Γηαιεηηνπξγηθόηεηα εθπαίδεπζεο ζηηο ρωξηθέο δηαδηθαζίεο 

 

Όπσο αλαθέξζεθε ζην θεθάιαην 5, ην κεγάιν πξόβιεκα ζηελ εθπαίδεπζε ζηα ΓΣΠ 

είλαη ε έιιεηςε δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ δηαθόξσλ ινγηζκηθώλ ΓΣΠ θπξίσο ζηηο 

ρσξηθέο δηαδηθαζίεο. Έηζη, επεηδή ε πιεηνλόηεηα ησλ εθπαηδεπηώλ πηνζεηεί έλα 

ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό θαη πάλσ ζε απηό ζρεδηάδεη ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο ρσξηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ ζα δηδάμεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο, πξνθαιείηαη ζύγρπζε κε 

απνηέιεζκα νη εθπαηδεπόκελνη λα κελ κπνξνύλ λα αληηδξάζνπλ ζσζηά, όηαλ 

βξεζνύλ κπξνζηά ζε έλα δηαθνξεηηθό ινγηζκηθό, αθνύ δελ έρνπλ αλαπηύμεη ηε 

ρσξηθή ηνπο ζθέςε. Σην παξάξηεκα απηό επηιύνπκε νξηζκέλα βαζηθά ρσξηθά 

πξνβιήκαηα PBL, ρξεζηκνπνηώληαο ηξία από ηα πιένλ δηαδεδνκέλα ινγηζκηθά ΓΣΠ. 

Γύν από απηά είλαη εκπνξηθά, ηα ArcGIS θαη Autocad Map θαη έλα αλνηθηό 

ινγηζκηθό ην Quantum GIS. 

Οη ρσξηθέο δηαδηθαζίεο πνπ επειέγεζαλ θαη επηιύνληαη θαη ζηα ηξία παξαπάλσ 

ινγηζκηθά θαιύπηνπλ έλα κεγάιν κέξνο ησλ απαηηήζεσλ γηα νινθιεξσκέλε 

εθκάζεζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ ησλ ΓΣΠ ζε αξρηθό ζηάδην θαη πεξηγξάθνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα. 

  

Υωξηθό πξόβιεκα (PBL) ARCGIS Autocad 

Map 

Quantum 

GIS 

Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ΓΣΠ    

Αλαπαξάζηαζε ρσξηθώλ δεδνκέλσλ    

Δηζαγσγή δεδνκέλσλ από αξρείν θεηκέλνπ    

Χεθηνπνίεζε Heads Up     

Χεθηνπνίεζε Raster - Vector    

Γηάλνημε νδνύ    

Αιιειεπίζεζε επηπέδσλ κε ηε δηαδηθαζία 

ηαπηόηεηαο 

   

Φσξνζέηεζε BIPE    

Γεκηνπξγία ραξηώλ    

Δθηύπσζε ζεκαηηθώλ ραξηώλ    
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Αθνινπζεί ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο επίιπζεο ησλ ρσξηθώλ πξνβιεκάησλ θαη ζηα ηξία 

ινγηζκηθά. Βέβαηα ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, θπξίσο ηνπ Quantum GIS, δελ ππάξρεη 

ε δπλαηόηεηα επίιπζεο ιόγσ πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ ηνπ ινγηζκηθνύ, 

ηνπιάρηζηνλ ζηηο ηξέρνπζεο εθδόζεηο. Γηα παξάδεηγκα ην Quantum GIS δελ 

ππνζηεξίδεη επεμεξγαζία ςεθηδσηώλ, νπόηε ε κεηαηξνπή Raster ζε Vector δελ είλαη 

εθηθηή. Τα πιήξε θείκελα ησλ ρσξηθώλ πξνβιεκάησλ ππάξρνπλ ζε κνξθή PDF ζηνλ 

θαηάινγν DVD\Interoperability. 

 

10.2.1 Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ΓΠ 

 

Σηελ άζθεζε απηή ν εθπαηδεπόκελνο θαιείηαη λα εμνηθεησζεί κε ηηο βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο ελόο ΓΣΠ, δειαδή κεγέζπλζε, ζκίθξπλζε θιίκαθαο, πινήγεζε κέζα ζηνλ 

ειεθηξνληθό ράξηε, κεηξήζεηο απνζηάζεσλ, εύξεζε πιεξνθνξηώλ, άλνηγκα πίλαθα 

πεξηγξαθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ, επηινγή, απνεπηινγή αληηθεηκέλσλ, πξνζζήθε λέσλ 

γεσγξαθηθώλ επηπέδσλ, αθαίξεζε γεσγξαθηθώλ επηπέδσλ, εκθάληζε, απόθξπςε 

επηπέδνπ θ.ιπ. Παξάιιεια γλσξίδεη θαη εμνηθεηώλεηαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

εξγαζηεξηαθνύ ινγηζκηθνύ κε ηα νπνίν ζα επηιύζεη ηα ππόινηπα ρσξηθά πξνβιήκαηα. 

 

10.2.1.1  Δπίλςζη PBL Βαζικέρ λειηοςπγίερ με ArcGIS: κε ηελ άζθεζε απηή ν 

εθπαηδεπόκελνο εμνηθεηώλεηαη κε ην ArcMap, έλα κέξνο ηνπ ινγηζκηθνύ ArcGIS, κε 

ην νπνίν κπνξεί αθελόο κελ λα δεκηνπξγήζεη κηα ραξηνζύλζεζε θαη αθεηέξνπ λα 

πξνβεί ζε κηα ρσξηθή αλάιπζε κε ηα επίπεδα ηεο ραξηνζύλζεζεο. Σηελ νπζία θάλεη 



Κεθάιαην 10                      Γηαιεηηνπξγηθόηεηα Φσξηθώλ δεδνκέλσλ θαη δηαδηθαζηώλ          

 

 372 

 

ηα πξώηα ηνπ βήκαηα κε ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ελόο ζπζηήκαηνο ΓΣΠ, γλσξίδνληαο 

παξάιιεια θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνύ.  

Η όιε δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην έγγξαθν πνπ βξίζθεηαη ζην DVD πνπ 

ζπλνδεύεη ηε δηαηξηβή απηή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θαηάινγν   

Interoperability\Basic\ArcGIS 

 

10.2.1.2 Δπίλςζη PBL Βαζικέρ λειηοςπγίερ με Autocad Map: ε όιε δηαδηθαζία 

πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην έγγξαθν πνπ βξίζθεηαη ζην DVD πνπ ζπλνδεύεη ηε 

δηαηξηβή απηή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θαηάινγν   Interoperability\Basic\Autocad 

Map 

 

10.2.1.3 Δπίλςζη PBL Βαζικέρ λειηοςπγίερ με Quantum GIS: ε όιε δηαδηθαζία 

πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην έγγξαθν πνπ βξίζθεηαη ζην DVD πνπ ζπλνδεύεη ηε 

δηαηξηβή απηή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θαηάινγν   Interoperability\Basic\Quantum 

GIS 

 

10.2.2 Αλαπαξάζηαζε ρωξηθώλ δεδνκέλωλ 

 

Με ηελ άζθεζε απηή ν εθπαηδεπόκελνο εμνηθεηώλεηαη κε ηηο κνξθέο αλαπαξάζηαζεο 

ησλ ρσξηθώλ δεδνκέλσλ ζηνλ ππνινγηζηή. Σπγθεθξηκέλα δεκηνπξγεί κηα 

ραξηνζύλζεζε κε ρσξηθά δεδνκέλα ζε δηαλπζκαηηθή, ςεθηδσηή θαη ηξηγσληθή κνξθή 

θαη πεηξακαηίδεηαη κε ηηο δηάθνξεο κνξθέο απεηθόληζήο ηνπο. 

Γηαλπζκαηηθή (Vector) 

 

 

 

 

 

 

 

Χεθηδσηή (Raster) Τξηγσληθή (TIN) 
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10.2.2.1  Δπίλςζη Αναπαπάζηαζη σωπικών δεδομένων με ArcGIS: ην  ινγηζκηθό 

ArcGIS ππνζηεξίδεη όιεο ηηο κνξθέο ησλ ρσξηθώλ δεδνκέλσλ θαη παξέρεη ζηνλ 

εθπαηδεπόκελν κεγάιε γθάκα ζπκβόισλ, ρξσκάησλ θαη εξγαιείσλ δεκηνπξγίαο 

βηβιηνζεθώλ θαη ζπκβόισλ. 

 

Η όιε δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην έγγξαθν πνπ βξίζθεηαη ζην DVD πνπ 

ζπλνδεύεη ηε δηαηξηβή απηή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θαηάινγν   

Interoperability\Representation\ArcGIS. 

 

10.2.2.2  Δπίλςζη Αναπαπάζηαζη σωπικών δεδομένων με Autocad Map: ε όιε 

δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην έγγξαθν πνπ βξίζθεηαη ζην DVD πνπ 

ζπλνδεύεη ηε δηαηξηβή απηή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θαηάινγν   

Interoperability\Representation\Autocad Map. 

 

10.2.2.3  Δπίλςζη Αναπαπάζηαζη σωπικών δεδομένων με Quantum GIS: ε όιε 

δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην έγγξαθν πνπ βξίζθεηαη ζην DVD πνπ 

ζπλνδεύεη ηε δηαηξηβή απηή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θαηάινγν   

Interoperability\Representation\Quantum GIS. 

 

10.2.3 Δηζαγωγή δεδνκέλωλ από αξρείν θεηκέλνπ 

 

Με ηελ άζθεζε απηή ν εθπαηδεπόκελνο θαιείηαη λα δεκηνπξγήζεη έλα ζεκεηαθό 

γεσγξαθηθό επίπεδν από έλα αξρείν Excel. Γειαδή θαιείηαη λα θάλεη άκεζε ζύλδεζε 

ησλ αξρείσλ πνπ πεξηέρνπλ ζπληεηαγκέλεο ζεκείσλ κε ηα ινγηζκηθά ΓΣΠ θαη 

παξάιιεια λα δεκηνπξγήζεη έλα ζεκεηαθό αξρείν ζπκβάλησλ. Σε απηή ηε ινγηθή 

ζηεξίδνληαη αξθεηέο εθαξκνγέο, όπσο ε παξαθνινύζεζε ζηόινπ νρεκάησλ (AVL). H 

εθαξκνγή απηή ζπλίζηαηαη ζηε ιήςε ζπληεηαγκέλσλ από GPS θαη ε κεηαθνξά ηνπο 

κέζσ ηειεπηθνηλσληαθώλ κεζόδσλ απεπζείαο ζε θάπνηνλ ππνινγηζηή, θαζώο θαη ε 

απηόκαηε απεηθόληζή ηνπο ζηελ νζόλε κέζσ ησλ δηαθόξσλ ινγηζκηθώλ ΓΣΠ. 

 

 

 

 

 



Κεθάιαην 10                      Γηαιεηηνπξγηθόηεηα Φσξηθώλ δεδνκέλσλ θαη δηαδηθαζηώλ          

 

 374 

 

10.2.3.1  Διζαγωγή δεδομένων από απσείο κειμένος με ArcGIS: ην ArcGIS έρεη ηε 

δπλαηόηεηα λα δηαβάδεη απεπζείαο ηα αξρεία ηνπ Microsoft Excel κε ηελ επηινγή 

Add X,Y Data από ην κελνύ Tools. 

Σεκεησηένλ όηη ην λέν ζεκεηαθό επίπεδν είλαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλν κε ην αξρείν Excel, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη 

όηη νη αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζην Excel, ελεκεξώλνπλ 

άκεζα ηελ εκθάληζε ησλ ζεκείσλ ζην ArcMap. 

Υπάξρεη ε δπλαηόηεηα θαηάξγεζεο απηνύ ηνπ δεζκνύ 

θαη δεκηνπξγίαο ελόο λένπ αλεμάξηεηνπ γεσγξαθηθνύ 

επηπέδνπ. 

 Η όιε δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην 

έγγξαθν πνπ βξίζθεηαη ζην DVD πνπ ζπλνδεύεη ηε 

δηαηξηβή απηή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θαηάινγν   Interoperability\ADD X,Y 

DATA\ArcGIS. 

 

10.2.3.2  Διζαγωγή δεδομένων από απσείο κειμένος με Autocad Map: ζην ινγηζκηθό 

Autocad Map ηα Excel Αξρεία δηαβάδνληαη κόλν κέζσ ODBC ζύλδεζεο, όπσο 

θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα: 

 

 

 

 

 

 

 

Δλ ζπλερεία ν εθπαηδεπόκελνο δίλεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην πξνβνιηθό ζύζηεκα θαη 

ηέινο νξίδεη πνηα πεδία πεξηέρνπλ ηηο ζπληεηαγκέλεο Φ,Υ ησλ ζεκείσλ. 
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Η όιε δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην έγγξαθν πνπ βξίζθεηαη ζην DVD πνπ 

ζπλνδεύεη ηε δηαηξηβή απηή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θαηάινγν Interoperability\ADD 

X,Y DATA\Autocad Map. 

 

10.2.3.3  Διζαγωγή δεδομένων από απσείο κειμένος με Quantum GIS: ζην ινγηζκηθό 

απηό ε ζύλδεζε κε αξρεία Excel γίλεηαη κέζσ 

ελόο έλζεηνπ ινγηζκηθνύ (Plugin) κε ην όλνκα 

eVis. 

 

 

 

Δλ ζπλερεία βάζεη απηνύ ηνπ έλζεηνπ ινγηζκηθνύ δεκηνπξγείηαη κηα ODBC ζύλδεζε 

κε ην αξρείν Excel. 

 

 

 

 

Η όιε δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά 

ζην έγγξαθν πνπ βξίζθεηαη ζην DVD πνπ 

ζπλνδεύεη ηε δηαηξηβή απηή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θαηάινγν Interoperability\ADD 

X,Y DATA\Quantum GIS. 

 

10.2.4  Φεθηνπνίεζε Heads Up 

 

Σηελ άζθεζε απηή νη εθπαηδεπόκελνη θαινύληαη λα ςεθηνπνηήζνπλ έλαλ γεσινγηθό 

ράξηε κε όιεο ηηο ηερληθέο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαη 

ζηελ πξάμε: γεσλαθνξά ζαξσκέλνπ 

ράξηε, δεκηνπξγία γεσγξαθηθήο 

βάζεο, ςεθηνπνίεζε γξακκώλ θαη 

ζεκείσλ, δεκηνπξγία πνιπγώλσλ από 

ηηο γξακκέο θαη ηα ζεκεία, δεκηνπξγία 

ηνπνινγίαο θαη εηζαγσγήο 
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κεηαδεδνκέλσλ.  

 

10.2.4.1  Δπίλςζη Χηθιοποίηζηρ Heads Up με ArcGIS: ε όιε δηαδηθαζία 

πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην έγγξαθν πνπ βξίζθεηαη ζην DVD πνπ ζπλνδεύεη ηε 

δηαηξηβή απηή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θαηάινγν   Interoperability\Heads Up\Arc 

GIS. 

 

10.2.4.2  Δπίλςζη Χηθιοποίηζηρ Heads Up με Autocad Map: ε όιε δηαδηθαζία 

πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην έγγξαθν πνπ βξίζθεηαη ζην DVD πνπ ζπλνδεύεη ηε 

δηαηξηβή απηή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θαηάινγν   Interoperability\Heads Up 

\Autocad Map. 

 

10.2.4.3  Δπίλςζη Χηθιοποίηζηρ Heads Up με Quantum GIS: ε όιε δηαδηθαζία 

πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην έγγξαθν πνπ βξίζθεηαη ζην DVD πνπ ζπλνδεύεη ηε 

δηαηξηβή απηή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θαηάινγν   Interoperability\Heads Up 

\Quantum GIS. 

 

 

 10.2.5 Φεθηνπνίεζε Raster – Vector 

 

Σηελ άζθεζε απηή νη εθπαηδεπόκελνη θαινύληαη λα ςεθηνπνηήζνπλ πςνκεηξηθέο 

θακπύιεο κε ηε ρξήζε απηόκαησλ θαη 

εκηαπηόκαησλ πξνγξακκάησλ 

κεηαηξνπήο ςεθηδσηνύ ζε 

δηαλπζκαηηθό αξρείν. Η δπλαηόηεηα 

απηή δίλεηαη κόλν ζην ArcGIS θαη ζην 

Autocad Map ηα νπνία δηαζέηνπλ 

αληίζηνηρα έλζεηα (plugin) 

πξνγξάκκαηα, ηα νπνία είλαη ην 

ArcScan θαη Raster Design 

αληίζηνηρα. Σην ινγηζκηθό Quantum GIS δελ ππάξρεη πξνο ην παξόλ απηή ε 

δπλαηόηεηα. Έηζη ν εθπαηδεπόκελνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη αλαγθαζηηθά έλα από ηα δύν 

παξαπάλσ ινγηζκηθά ή θάπνην άιιν πξόγξακκα, όπσο ην ινγηζκηθό GRASS ην νπνίν 
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είλαη έλα ινγηζκηθό αλνηθηνύ θώδηθα γηα επεμεξγαζία ςεθηδσηώλ θαη ζπλεξγάδεηαη 

κε ην quantum GIS.  

 

10.2.5.1  Δπίλςζη Χηθιοποίηζηρ Raster – Vector με ArcGIS: ε όιε δηαδηθαζία 

πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην έγγξαθν πνπ βξίζθεηαη ζην DVD πνπ ζπλνδεύεη ηε 

δηαηξηβή απηή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θαηάινγν   Interoperability\R2V\ArcGIS. 

 

10.2.5.2  Δπίλςζη Χηθιοποίηζηρ Raster – Vector με Autocad Map: ε όιε δηαδηθαζία 

πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην έγγξαθν πνπ βξίζθεηαη ζην DVD πνπ ζπλνδεύεη ηε 

δηαηξηβή απηή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θαηάινγν   Interoperability\R2V\Autocad 

Map. 

 

10.2.5.3  Δπίλςζη Χηθιοποίηζηρ Raster – Vector με Quantum GIS: Τν ινγηζκηθό 

Quantum GIS δελ ππνζηεξίδεη πξνο ην παξόλ ςεθηδσηά δεδνκέλα, παξά κόλνλ κε 

ζύλδεζή ηνπ κε ην ινγηζκηθό GRASS, ην νπνίν είλαη ηεο ίδηαο θνηλνπξαμίαο OSGeo 

(Open Source Geospatial Foundation). Δπνκέλσο ε κεηαηξνπή απηή κπνξεί λα γίλεη 

κόλν κέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ GRASS. 

 

10.2.6 Γηάλνημε νδνύ 

Σηελ άζθεζε απηή νη εθπαηδεπόκελνη 

αληηκεησπίδνπλ έλα ππαξθηό ρσξηθό 

πξόβιεκα: ηε δηάλνημε κηαο λέαο νδνύ ζε 

θάπνηνλ ΟΤΑ θαη ηνλ ππνινγηζκό ησλ 

απνδεκηώζεσλ ησλ δηθαηνύρσλ. Η άζθεζε 

απηή απαηηεί δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο δώλεο 

(Buffer) γύξσ από ην λέν δξόκν θαη ηνκήο 

δύν επηπέδσλ (Intersect). Όιεο νη ρσξηθέο δηαδηθαζίεο έρνπλ ην ίδην όλνκα θαη ζηα 

ηξία ινγηζκηθά. Δλ ζπλερεία ζα πξέπεη λα γίλνπλ θάπνηεο ζπλδέζεηο πηλάθσλ κε 

ζρέζε 1 πξνο 1 θαη 1 πξνο πνιιά. Τν ινγηζκηθό Quantum GIS δελ ππνζηεξίδεη 

ζύλδεζε 1 πξνο πνιιά νπόηε ε ηειηθή δηαδηθαζία ηνπ ππνινγηζκνύ ηνπ πνζνύ 

απνδεκίσζεο αλά ηδηνθηήηε ζα πξέπεη λα γίλεη εθηόο ινγηζκηθνύ κε ην Excel. 

Αθνινπζεί ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο δηάλνημεο νδνύ 

θαη ζηα ηξία ινγηζκηθά. 

 

http://www.osgeo.org/
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10.2.6.1  Δπίλςζη Γιάνοιξηρ οδού με ArcGIS: ζην ινγηζκηθό ArcGIS ε επίιπζε 

αθνινπζεί ηα παξαθάησ βήκαηα: 

ζηελ αξρή ν εθπαηδεπόκελνο δεκηνπξγεί κηα δώλε 10 κέηξσλ αξηζηεξά θαη δεμηά ηνπ 

λένπ δξόκνπ κε ρξήζε ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο δώλεο (Buffer).  

Δλ ζπλερεία θάλεη ηνκή (Intersect) ηνπ επηπέδνπ ησλ νηθνπέδσλ κε ην πνιύγσλν ηεο 

δώλεο ηνπ δξόκνπ, νπόηε δεκηνπξγείηαη έλα λέν επίπεδν κε ηα απαιινηξησζέληα 

νηθόπεδα. Δδώ πξέπεη λα επηζεκαλζεί ζηνλ εθπαηδεπόκελν όηη, αλ ην λέν επίπεδν 

είλαη ζε κνξθή ζρεκαηηθή, ζα πξέπεη λα γίλεη εθ λένπ ππνινγηζκόο ησλ εκβαδώλ, 

αθνύ ην ζρεκαηηθό αξρείν δελ ππνζηεξίδεη ηνπνινγία, όπσο άιισζηε θαη ην DWG 

ηνπ Autocad Map. Αλ όκσο ην λέν επίπεδν πνπ δεκηνπξγείηαη αλήθεη ζε κηα 

Γεσβάζε, ηόηε ν ππνινγηζκόο ησλ εκβαδώλ γίλεηαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα. 

 

 

 

 

Δλ ζπλερεία ζα πξέπεη λα γίλνπλ νη ζπλδέζεηο ησλ νηθνπέδσλ κε ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο 

ζε ζρέζε έλα πξνο πνιιά (Relate), ώζηε λα γίλεη ν ππνινγηζκόο ηεο απνδεκίσζεο γηα 

θάζε ηδηνθηήηε.  

Τν ζπλνιηθό απνηέιεζκα κπνξεί λα εμαρζεί ζε έλα θύιιν εξγαζίαο Excel γηα 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. 
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 Η όιε δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην έγγξαθν πνπ βξίζθεηαη ζην DVD πνπ 

ζπλνδεύεη ηε δηαηξηβή απηή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θαηάινγν Interoperability\New 

Road\ArcGIS. 

 

10.2.6.2  Δπίλςζη Γιάνοιξηρ οδού με Autocad Map: ε όιε δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη 

αλαιπηηθά ζην έγγξαθν πνπ βξίζθεηαη ζην DVD πνπ ζπλνδεύεη ηε δηαηξηβή απηή θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θαηάινγν Interoperability\New Road\Autocad Map. 

 

10.2.6.2  Δπίλςζη Γιάνοιξηρ οδού με Quantum GIS: ε όιε δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη 

αλαιπηηθά ζην έγγξαθν πνπ βξίζθεηαη ζην DVD πνπ ζπλνδεύεη ηε δηαηξηβή απηή θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θαηάινγν Interoperability\New Road\Quantum GIS. 

 

10.2.7 Αιιειεπίζεζε επηπέδωλ κε ρξήζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ηαπηόηεηαο 

 

Η ρσξηθή απηή δηαδηθαζία ρξεζηκνπνηείηαη πνιύ ζπρλά ζε δηάθνξεο πεξηπηώζεηο πνπ 

απαηηείηαη ε ρσξηθή ζύλδεζε δύν επηπέδσλ. Σπγθεθξηκέλα έρεηε έλα ζεκεηαθό 

επίπεδν θαη επηζπκείηε λα πξνζζέζεηε ζηνλ πίλαθα ησλ πεξηγξαθηθώλ ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηηο ηδηόηεηεο ελόο πνιπγσληθνύ γεσγξαθηθνύ επηπέδνπ. Με 

αιιειεπίζεζε ησλ δύν επηπέδσλ θαη ηελ πξάμε ηαπηόηεηα (identity) ηα πεξηγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνιπγσληθνύ επηπέδνπ πξνζηίζεληαη ζηνλ πίλαθα πεξηγξαθηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ζεκεηαθνύ επηπέδνπ. Καη ζηα ηξία ινγηζκηθά ππάξρεη ε 

δπλαηόηεηα γηα ηε δηαδηθαζία Identity. Σην ArcGIS θαη ην Autocad Map ππάξρεη ε 

εληνιή, νπόηε ηελ εθηειείηε άκεζα, ελώ ζην Quantum GIS ζα πξέπεη λα εθηειέζεηε 

ηε δηαδηθαζία Identity έκκεζα, όπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. Τν ρσξηθό πξόβιεκα 

είλαη ην εμήο: 

δίλεηαη  ην επίπεδν ησλ γεσινγηθώλ δσλώλ ηεο Διιάδνο, θαζώο θαη ην επίπεδν ησλ 

γεσινγηθώλ ζρεκαηηζκώλ ηεο Κξήηεο. Θα δεκηνπξγήζεηε ηπραία ζεκεία πνπ λα 

βξίζθνληαη κέζα ζην πεξίγξακκα ηεο Κξήηεο κε ζηόρν λα δεκηνπξγεζεί έλα λέν 

ζεκεηαθό επίπεδν ην νπνίν ζα πεξηέρεη ηα παξαπάλσ ηπραία ζεκεία κε πεξηγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ηε Γεωινγηθή δώλε θαη ην γεωινγηθό ζρεκαηηζκό ζηνλ νπνίν 

αλήθνπλ. 
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10.2.7.1  Δπίλςζη Αλληλεπίθεζηρ επιπέδων με σπήζη ηηρ διαδικαζίαρ ηηρ ηαςηόηηηαρ με 

ArcGIS:  θαηαξράο ζην ArcGIS έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζεηε ηπραία 

ζεκεία, δηαδηθαζία ε νπνία δελ ππάξρεη ζην Autocad Map. Η δηαδηθαζία απηή 

πινπνηείηαη από ηελ εξγαιεηνζήθε Data Management Tools, ελ ζπλερεία από ηελ 

εξγαιεηνζήθε Feature Class θαη ζην ηέινο κε δηπιό θιηθ πάλσ ζην εξγαιείν Create 

Random Points. 

Σην ινγηζκηθό Autocad Map ζα πξέπεη λα ςεθηνπνηήζεηε κόλνη ζαο ηα ηπραία 

ζεκεία. 

 

Σην ArcGIS ε δηαδηθαζία IDENTITY 

θαιείηαη κέζα από ηελ εξγαιεηνζήθε 

Analysis Tools, ελ ζπλερεία από ηελ 

εξγαιεηνζήθε Overlay θαη ηέινο κε 

δηπιό θιηθ ζην εξγαιείν Identity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η όιε δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην έγγξαθν πνπ βξίζθεηαη ζην DVD πνπ 

ζπλνδεύεη ηε δηαηξηβή απηή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θαηάινγν   

Interoperability\TAYTOTHTA (IDENTITY)\ArcGIS. 
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10.2.7.2  Δπίλςζη Αλληλεπίθεζηρ επιπέδων με σπήζη ηηρ 

διαδικαζίαρ ηηρ ηαςηόηηηαρ με Autocad Map: ζην Autocad Map δελ 

είλαη δπλαηόλ λα δεκηνπξγεζνύλ ηπραία ζεκεία, νπόηε έρεηε δύν 

επηινγέο: είηε λα δεκηνπξγήζεηε ηπραίν ζεκεηαθό επίπεδν σο 

ζρεκαηηθό αξρείν ζην ArcGIS θαη ελ ζπλερεία λα ην δηαβάζεηε 

από ην Autocad Map κε ηελ επηινγή Add shape Connection είηε λα 

ςεθηνπνηήζεηε ρεηξνθίλεηα κέζα ζην Autocad Map ηα ηπραία 

ζεκεία. Δλ ζπλερεία ζα θαιέζεηε ηε δηαδηθαζία Identity κέζα από 

ην κελνύ Map θαη ελ ζπλερεία GIS Overlay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σηελ παξαπάλσ νζόλε ζα πξέπεη λα επηιέμεηε ηνλ ηύπν ηνπ Overlay ζε Identity θαη 

λα δώζεηε ηα νλόκαηα ησλ δύν επηπέδσλ, δειαδή ησλ ηπραίσλ ζεκείσλ θαη ηεο 

γεσινγίαο ηεο Κξήηεο. Τν απνηέιεζκα ζα είλαη έλα λέν επίπεδν κε ηα πεξηγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ησλ δύν επηπέδσλ. 

Η πιήξεο πεξηγξαθή ηεο άζθεζεο δίλεηαη ζην DVD πνπ ζπλνδεύεη ηε 

δηαηξηβή απηή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θαηάινγν Interoperability\TAYTOTHTA 

(IDENTITY)\Autocad Map. 
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10.2.7.3  Δπίλςζη Αλληλεπίθεζηρ επιπέδων με 

σπήζη ηηρ διαδικαζίαρ ηηρ ηαςηόηηηαρ με 

Quantum GIS:   ζην ινγηζκηθό Quantum 

GIS, ελώ ππάξρεη ε δηαδηθαζία ηεο 

δεκηνπξγίαο ηπραίσλ  ζεκείσλ, δελ ππάξρεη ε 

ρσξηθή δηαδηθαζία ηεο ηαπηόηεηαο. Μπνξεί όκσο έκκεζα κε ρξήζε ηεο εληνιήο 

ηνκήο (intersect) ή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ρσξηθήο ζύλδεζεο λα  ιάβεηε ηα ίδηα 

απνηειέζκαηα.  

 

Α ηρόπος 

 

 

 

 

 

 

 

Β ηρόπος 
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10.2.8 Υωξνζέηεζε ΒΙΠΔ 

 

Σην ρσξηθό απηό πξόβιεκα νη εθπαηδεπόκελνη θαινύληαη λα βξνπλ θαηάιιειεο 

πεξηνρέο γηα ρσξνζέηεζε κηαο Βηνκεραληθήο Πεξηνρήο (ΒΙΠΔ) ζηελ πεξηθέξεηα 

Θεζζαιίαο. Όια ηα θξηηήξηα πνπ ηνπο δίλνληαη κεηά από θαηάιιειεο ρσξηθέο 

δηαδηθαζίεο θαηαιήγνπλ ζηε δεκηνπξγία ηξηώλ γεσγξαθηθώλ επηπέδσλ: θαηάιιεια 

εδάθε, δώλεο απνθιεηζκνύ θαη δώλεο επηξξνήο. Αθαηξώληαο ηηο δώλεο απνθιεηζκνύ 

από ηα θαηάιιεια εδάθε δεκηνπξγείηαη έλα λέν γεσγξαθηθό επίπεδν από ην νπνίν κε 

απνθνπή από ηηο δώλεο επηξξνήο, δεκηνπξγείηαη ην ηειηθό επίπεδν ησλ πεξηνρώλ 

θαηάιιεισλ γηα ρσξνζέηεζε ΒΙΠΔ. 

 

Η επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε ηα ηξία ινγηζκηθά πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ 

αθνινπζεί ηε ινγηθή ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο. Βέβαηα νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο δελ 

ππάξρνπλ ζε θάπνηα από ηα ινγηζκηθά. Γηα παξάδεηγκα ην Autocad Map απαηηεί ηε 

δεκηνπξγία ηνπνινγίαο ζηα γεσγξαθηθά επίπεδα ζηα νπνία ζα γίλεη 

αιιεινεπηθάιπςε (overlay), θάηη πνπ δελ απαηηείηαη από ηα άιια ινγηζκηθά. 

 

10.2.8.1  Δπίλςζη Φωποθέηηζηρ ΒΙΠΔ με ArcGIS: ζην ινγηζκηθό απηό, όπσο είπακε 

θαη παξαπάλσ, ππάξρνπλ όιεο νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο. Απιώο δεκηνπξγνύκε ηηο 

δώλεο απνθιεηζκνύ, επηξξνήο θαη θαηάιιεισλ εδαθώλ. Οη δώλεο θαηάιιεισλ 

εδαθώλ πξνθύπηνπλ από ηελ ηνκή ησλ θξηηεξίσλ 1 θαη 2. 
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Οη δώλεο απνθιεηζκνύ πξνέξρνληαη κόλν 

από ην θξηηήξην 3. Δάλ ππήξραλ θαη 

άιια θξηηήξηα απνθιεηζκνύ, ηόηε ζα 

ελώλακε όια ηα θξηηήξηα ζε κία δώλε 

απνθιεηζκνύ κε ρξήζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ηεο έλσζεο (union). 

Οη δώλεο επηξξνήο ζα πξνθύςνπλ από ηελ ηνκή ησλ θξηηεξίσλ 4 θαη 5. 
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Τέινο αθνινπζώληαο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα 

 

πξνθύπηνπλ νη ηειηθέο πεξηνρέο πνπ 

είλαη θαηάιιειεο γηα ρξήζε ΒΙΠΔ. 

 

Η πιήξεο πεξηγξαθή ηεο άζθεζεο 

βξίζθεηαη ζε κνξθή PDF ζην DVD 

πνπ ζπλνδεύεη ηε δηαηξηβή απηή θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θαηάινγν 

Interoperability\ΒΙΠΔ\ArcGIS. 

 

10.2.8.2  Δπίλςζη Φωποθέηηζηρ ΒΙΠΔ με Autocad Map: ζην Autocad Map ππάξρνπλ 

θάπνηεο δπζθνιίεο θπξίσο ζηηο δηαδηθαζίεο αιιειεπίζεζεο γεσγξαθηθώλ επηπέδσλ. 

Σπγθεθξηκέλα γηα λα εθηειέζεηε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία αιιειεπίζεζεο ζα πξέπεη 

ππνρξεσηηθά ηα δύν επίπεδα πνπ ζπκκεηέρνπλ λα έρνπλ ηνπνινγία. Τν δπζάξεζην 

όκσο είλαη όηη θαη ζην δεκηνπξγνύκελν λέν επίπεδν εμαηηίαο ηεο αιιειεπίζεζεο ησλ 

αξρηθώλ επηπέδσλ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί ηνπνινγία. Έηζη ν  εθπαηδεπόκελνο 

δεκηνπξγεί ζπλερώο λέεο ηνπνινγίεο, θάηη πνιύ δπζάξεζην, αθνύ ζπρλά ιόγσ ησλ 

πνιιώλ δηαδηθαζηώλ ράλεη ην ζηόρν ηνπ, πνπ δελ είλαη άιινο από ηε ρσξνζέηεζε ηεο 

ΒΙΠΔ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζην θξηηήξην 1 ησλ ρξήζεσλ γεο ζα πξέπεη λα επηιέμεηε 

νξηζκέλεο ρξήζεηο γεο. Σην Autocad Map ζα πξέπεη, αθνύ θάλεηε ηελ επηινγή ησλ 

ρξήζεσλ γεο, λα ζώζεηε ηα επηιεγκέλα αληηθείκελα ζε έλα λέν ζρέδην ζην νπνίν λα 

δεκηνπξγήζεηε ηνπνινγία, πξάγκα αξθεηά ελνριεηηθό.   

 

 

 

 

 

 



Κεθάιαην 10                      Γηαιεηηνπξγηθόηεηα Φσξηθώλ δεδνκέλσλ θαη δηαδηθαζηώλ          

 

 386 

 

Δπίζεο έλα άιιν 

ζεκαληηθό πξόβιεκα 

πνπ δεκηνπξγείηαη θαη κπεξδεύεη ηνλ 

εθπαηδεπόκελν είλαη όηη ζα πξέπεη λα πξνζζέηεη θαη 

λα αθαηξεί ζπλερώο ζηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ ηα 

δηάθνξα επίπεδα πνπ δεκηνπξγνύληαη.  

 

 

Γηα παξάδεηγκα ζην ηέινο, αθνύ έρεη δεκηνπξγήζεη 

ηα ηξία επίπεδα ησλ δσλώλ επηξξνήο, απνθιεηζκνύ 

θαη θαηάιιεισλ εδαθώλ, ζα πξέπεη πάιη λα ηα πξνζζέζεη ζηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ, 

ώζηε λα εθαξκόζεη ηελ ηειηθή δηαδηθαζία πνπ θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα:  

 

Τν πιήξεο θείκελν ηεο επίιπζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο άζθεζεο βξίζθεηαη ζε κνξθή 

PDF ζην DVD πνπ ζπλνδεύεη ηε δηαηξηβή απηή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θαηάινγν 

Interoperability\ΒΙΠΔ\Autocad Map. 

 

10.2.8.3  Δπίλςζη Φωποθέηηζηρ ΒΙΠΔ με Quantum GIS:   ζην ινγηζκηθό Quantum 

GIS δελ έρεηε ηε δπλαηόηεηα, ελώ θάλεηε κηα ρσξηθή δηαδηθαζία, λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε κόλν ηα επηιεγκέλα αληηθείκελα ελόο γεσγξαθηθνύ επηπέδνπ. 

Υπνρξεσηηθά ινηπόλ ν εθπαηδεπόκελνο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεί ελδηάκεζα επίπεδα. 

Σεκαληηθό είλαη εδώ είλαη λα αλαθεξζεί ε ελλνηνινγηθή δηαθνξά ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

ζβεζίκαηνο.  
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Δλώ δειαδή ηε δηαδηθαζία απηή ην ArcGIS θαη ην Autocad Map ηελ αλαθέξνπλ σο 

Erase, ην ινγηζκηθό Quantum GIS ηελ αλαθέξεη σο Difference, όπσο βιέπεηε θαη 

ζηελ παξαθάησ εηθόλα:  

 

 

 

 

 

Τν πιήξεο θείκελν ηεο επίιπζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο άζθεζεο βξίζθεηαη ζε κνξθή 

PDF ζην DVD πνπ ζπλνδεύεη ηε δηαηξηβή απηή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θαηάινγν 

Interoperability\ΒΙΠΔ\Quantum GIS. 

 

 

10.2.9 Γεκηνπξγία ράξηε 

Σηελ άζθεζε απηή ν 

εθπαηδεπόκελνο θαιείηαη 

λα δεκηνπξγήζεη εμαξρήο 

κηα ραξηνγξαθηθή ζύλζεζε 

ε νπνία θαίλεηαη ζηελ 

εηθόλα δίπια. 

Δμνηθεηώλεηαη έηζη κε ηα 

δηάθνξα κέξε πνπ 

απνηεινύλ έλα ράξηε, κε 

ηε δεκηνπξγία 

ραξηνγξαθηθώλ επηθαλεηαθώλ θαη γξακκηθώλ ζπκβόισλ, κε ηε δεκηνπξγία 

ρξσκάησλ, ζθηάζεσλ θ.ιπ.  

  

10.2.9.1  Δπίλςζη δημιοςπγίαρ σάπηη με ArcGIS: ην πιήξεο θείκελν ηεο επίιπζεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο άζθεζεο βξίζθεηαη ζε κνξθή PDF ζην DVD πνπ ζπλνδεύεη ηε 

δηαηξηβή απηή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θαηάινγν 

Interoperability\Create Map\ArcGIS. 
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10.2.9.2  Δπίλςζη δημιοςπγίαρ σάπηη με Autocad Map: ην πιήξεο θείκελν ηεο 

επίιπζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο άζθεζεο βξίζθεηαη ζε κνξθή PDF ζην DVD πνπ 

ζπλνδεύεη ηε δηαηξηβή απηή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θαηάινγν 

Interoperability\Create Map\Autocad Map. 

 

10.2.9.3  Δπίλςζη δημιοςπγίαρ σάπηη με Quantum GIS: ην πιήξεο θείκελν ηεο 

επίιπζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο άζθεζεο βξίζθεηαη ζε κνξθή PDF ζην DVD πνπ 

ζπλνδεύεη ηε δηαηξηβή απηή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θαηάινγν 

Interoperability\Create Map\Quantum GIS. 

 

10.2.10  Δθηππώζεηο ζεκαηηθώλ ραξηώλ 

 

Σηελ άζθεζε απηή ν εθπαηδεπόκελνο θαιείηαη λα δεκηνπξγήζεη ζεκαηηθνύο ράξηεο κε 

δηάθνξεο κεζόδνπο, όπσο δηαθξηηέο ηηκέο, δηαβαζκηζκέλν ρξώκα, δηαβαζκηζκέλα 

ζύκβνια. Δμνηθεηώλεηαη επίζεο κε ηε δεκηνπξγία δπλακηθήο νλνκαηνινγίαο 

(labeling) θαη ηε δεκηνπξγία γξαθηθήο νλνκαηνινγίαο (Annotation).  

 

 

10.2.10.1  Δπίλςζη εκηςπώζεων θεμαηικών σαπηών με ArcGIS: ην πιήξεο θείκελν ηεο 

επίιπζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο άζθεζεο βξίζθεηαη ζε κνξθή PDF ζην DVD πνπ 

ζπλνδεύεη ηε δηαηξηβή απηή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θαηάινγν 

Interoperability\Create Thematic Map\ArcGIS. 
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10.2.10.2  Δπίλςζη εκηςπώζεων θεμαηικών σαπηών με Autocad Map: ην πιήξεο 

θείκελν ηεο επίιπζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο άζθεζεο βξίζθεηαη ζε κνξθή PDF ζην 

DVD πνπ ζπλνδεύεη ηε δηαηξηβή απηή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θαηάινγν 

Interoperability\Create Thematic Map\Autocad Map. 

 

10.2.10.3  Δπίλςζη εκηςπώζεων θεμαηικών σαπηών με Quantum GIS: ην πιήξεο 

θείκελν ηεο επίιπζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο άζθεζεο βξίζθεηαη ζε κνξθή PDF ζην 

DVD πνπ ζπλνδεύεη ηε δηαηξηβή απηή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θαηάινγν 

Interoperability\Create Thematic Map\Quantum GIS. 

 

 

10.3 ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΧΗ  - ΠΡΟΣΑΔΙ 

 

Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί ε δεκηνπξγία δηαιεηηνπξγηθώλ δεδνκέλσλ θαη 

δηαιεηηνπξγηθώλ δηαδηθαζηώλ δηαδξακαηίδεη έλα ζεκαληηθό ξόιν ζηε 

δηαιεηηνπξγηθόηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ζηα ΓΣΠ. Σην θεθάιαην απηό εμεηάζζεθαλ 

δηεμνδηθά όινη νη ηξόπνη δεκηνπξγίαο ρσξηθώλ δεδνκέλσλ ζε κνξθή GML θαη ζε 

κνξθή ραξηνγξαθηθώλ ππεξεζηώλ παγθόζκηνπ ηζηνύ θαηά OGC. Ήδε ζηα 

πξνεγνύκελα θεθάιαηα έρεη πξνηαζεί ε ύπαξμε ελόο δηθηπαθνύ ηζηόηνπνπ όπνπ νη 

παξαπάλσ κνξθέο δεδνκέλσλ ζα είλαη δηαζέζηκεο ζε νπνηνλδήπνηε ελδηαθεξόκελν 

είηε απηόο είλαη εθπαηδεπηήο θαη επηζπκεί δηαιεηηνπξγηθά δεδνκέλα γηα ην ινγηζκηθό 

ΓΣΠ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηδξύκαηνο όπνπ εξγάδεηαη είηε είλαη εθπαηδεπόκελνο θαη 

πξνζπαζεί λα επηιύζεη έλα ρσξηθό πξόβιεκα θαη ρξεηάδεηαη δεδνκέλα. Ο δηθηπαθόο 

ηόπνο ήδε έρεη δεκηνπξγεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γεσγξαθίαο θαη 

Αλάιπζεο Φώξνπ ηεο Σρνιήο Τνπνγξάθσλ ηνπ ΔΜΠ ζηε δηεύζπλζε: 

http://geography1.survey.ntua.gr/ArcGIS/rest/services 

Δπηπιένλ ζην θεθάιαην απηό εμεηάζζεθαλ ηξόπνη επίιπζεο ρσξηθώλ πξνβιεκάησλ 

βαζηζκέλσλ ζε ρσξηθέο δηαδηθαζίεο ησλ ΓΣΠ, ζε ηξία ινγηζκηθά ArcGIS, Autocad 

Map θαη Quantum GIS. Η αλάπηπμε ησλ παξαπάλσ ρσξηθώλ δηαδηθαζηώλ έγηλε θαηά 

ηξόπν δηαιεηηνπξγηθό, ώζηε νη εθπαηδεπόκελνη λα κελ εζηηάδνπλ ζηηο ιεηηνπξγίεο ησλ 

ινγηζκηθώλ αιιά ζηηο βαζηθέο ρσξηθέο έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο. 

Σπλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ κπνξεί εύθνια πιένλ λα γίλεη θαηαλνεηό όηη γηα λα είλαη 

έλα εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζηα ΓΣΠ πεηπρεκέλν, πξέπεη λα 

ιεθζνύλ ππόςε νη παξαθάησ ελέξγεηεο:  

http://geography1.survey.ntua.gr/ArcGIS/rest/services
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 δεκηνπξγία ζεη ρσξηθώλ δεδνκέλσλ ζε κνξθή GML θαη ππεξεζηώλ WMS θαη 

WFS 

 δεκηνπξγία ρσξηθώλ πξνβιεκάησλ βαζηζκέλσλ ζηηο αξρέο ηεο 

δηαιεηηνπξγηθόηεηαο θαη ζε όζνλ ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξα ινγηζκηθά ΓΣΠ είηε 

εκπνξηθώλ είηε αλνηθηνύ θώδηθα 

 δεκηνπξγία ελόο δηθηπαθνύ ηζηόηνπνπ ζηνλ νπνίν ζα θηινμελνύληαη νη 

δηαδηθαζίεο θαη ηα ρσξηθά δεδνκέλα καδί κε επηπιένλ εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ 

έρεη πξνηαζεί ζε πξνεγνύκελα θεθάιαηα. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηα ηξία πξνεγνχκελα θεθάιαηα ηνπ ηξίηνπ κέξνπο ηεο δηαηξηβήο εμεηάζζεθαλ 

ιεπηνκεξψο ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ απηνδηδαζθαιίαο γηα ηηο εηδηθέο νκάδεο 

εθπαηδεπνκέλσλ, ε κέζνδνο κάζεζεο κέζσ πξνβιεκάησλ θαη ε δεκηνπξγία 

δηαιεηηνπξγηθψλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη δηαδηθαζηψλ. Με ην θεθάιαην απηφ 

νπζηαζηηθά ζπκπιεξψλεηαη ην ηξίην κέξνο ηεο δηαηξηβήο κε ηελ πεξηγξαθή ησλ δχν 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηα ΓΠ πνπ δηνξγαλψζεθαλ απφ ην ΔΜΠ κε ηε 

κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο απφ ην 2004 έσο ην 2009.  

ην κέξνο απηφ κε βάζε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πνπ κειεηήζεθε ζην πξψην 

κέξνο θαη ην κνληέιν κάζεζεο πνπ πξνηάζεθε ζην δεχηεξν κέξνο, γίλεηαη ε 

εθαξκνγή ηνπ ζε δχν εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΜΠ, γηα 

ρξήζηεο θαη αλαιπηέο ΓΠ, ηα νπνία είλαη δηαιεηηνπξγηθά θαη επνκέλσο εχθνια 

κεηαθεξφκελα. Γελ βαζίδνληαη ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ παξά κφλν ζηε 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε. ε απηά εθαξκφδεηαη γηα πξψηε θνξά ε κέζνδνο κάζεζεο 

κέζσ επίιπζεο πξνβιεκάησλ (PBL), ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε γηα ηε δηαρείξηζε 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 11         
ΣΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 
ΣΑ ΓΠ ΣΟΤ 
ΕΜΠ 
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ηνπ άγρνπο θαη ησλ θφβσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηέινο ε ηειεδηάζθεςε σο έλα 

κέζν πνπ αληηθαζηζηά ηε ζπκβαηηθή δηάιεμε θαη βειηηψλεη θαηά πνιχ ηελ 

επηθνηλσλία ησλ εθπαηδεπηψλ κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο.  

Ζ πεξηγξαθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζα αθνινπζήζεη ηε δνκή ηνπ 

έβδνκνπ θεθαιαίνπ ζην νπνίν πεξηγξάθεθε ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ καζεζηαθνχ κνληέινπ. 

 

11.1 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΟΤ ΔΦΑΡΜΟΣΖΚΑΝ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΣΖ 

ΘΔΛΖΖ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΟΜΔΝΧΝ ΓΗΑ ΜΑΘΖΖ  

 

Όπσο αλαθέξζεθε ζην δεχηεξν κέξνο ηεο δηαηξηβήο νη ελήιηθεο ζπνπδαζηέο 

πξνζέξρνληαη ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΜΠ κε ηζρπξή ζέιεζε γηα 

κάζεζε. Σν θχξην κέιεκα ηνπ εθπαηδεπηή – ζπκβνχινπ αιιά θαη ησλ άιισλ κειψλ 

ηεο εθπαηδεπηηθήο νκάδαο είλαη απηή ε ζέιεζε λα παξακείλεη ηζρπξή κέρξη ην ηέινο 

ηεο καζεζηαθήο πνξείαο. Οη δηάθνξεο ηερληθέο κε ηηο νπνίεο ζπληεξείηαη ε ζέιεζε 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα κάζεζε θαη πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε νπνηνδήπνηε 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζηα ΓΠ είλαη: 

 

 

11.1.1 Δλαξθηήξηα ζπλάληεζε 

 

Καη ζηα δχν εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΜΠ δφζεθε κεγάιν βάξνο ζηελ 

ελαξθηήξηα ζπλάληεζε. Ζ θξηζηκφηεηα ηεο ελαξθηήξηαο ζπλάληεζεο ζηα ηκήκαηα 

ελειίθσλ είλαη ζεκαληηθή. Ζ δεκηνπξγία θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα κηα δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία κάζεζεο. Βνεζάεη 

απνηειεζκαηηθά ζην λα μεπεξαζηνχλ ηα εκπφδηα θαη νη κεραληζκνί άκπλαο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηηο εκπεηξίεο ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπνκέλσλ 

θαζψο θαη ηηο θνηλσληθέο ηνπο ππνρξεψζεηο.  

ηελ αξρή ηεο ελαξθηήξηαο ζπλάληεζεο ν εθπαηδεπηήο – ζχκβνπινο αληί λα 

βνκβαξδίδεη ηνπο ζπνπδαζηέο κε έλλνηεο θαη αξρέο πνπ πξέπεη λα κάζνπλ, ηνπο 

ρσξίδεη ζε νκάδεο. Εεηά απφ θάζε κέινο ηεο νκάδαο λα παξνπζηάζεη ελ ζπληνκία ηνλ 

εαπηφ ηνπ ζηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο δίλνληαο έκθαζε ζην γλσζηηθφ ηνπ 

ππφβαζξν, ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ελαζρφιεζε, ηηο εκπεηξίεο, ηνπο ιφγνπο 

ζπκκεηνρήο ηνπ, ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ.  
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ην ηέινο ν εθπξφζσπνο θάζε νκάδαο παξνπζηάδεη ζε φιε ηε καζεζηαθή νκάδα φ,ηη 

ζπδεηήζεθε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ηνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηελ ελαξθηήξηα ζπλάληεζε γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη δηάγλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. 

 

Ζ κε κέηξν ρξήζε ηνπ ρηνχκνξ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ελαξθηήξηαο ζπλάληεζεο αιιά 

θαη ζε φιεο ηηο επαθέο κεηαμχ εθπαηδεπηψλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ, ακβιχλεη ηηο 

εληάζεηο θαη ηηο ζπγθξνχζεηο θαη εμνκαιχλεη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο.  

 

Ο εθπαηδεπηήο-ζχκβνπινο δεηάεη απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα εθθξάζνπλ ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπο, θαζψο θαη ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Δηθόλα 11.1 Δλαξθηήξηα ζπλάληεζε. πλεληεύμεηο 
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Έηζη ζην ηέινο ηεο ελαξθηήξηαο ζπλάληεζεο δηακνξθψλεηαη ην ηειηθφ πξφγξακκα 

ην νπνίν θαηά θάπνην ηξφπν απνηειεί θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζπκβφιαην πνπ 

δεζκεχνληαη φηη ζα ηεξήζνπλ εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπφκελνη. Ζ εκπεηξία καο 

θαηέδεημε φηη, φηαλ θαηά ηελ ελαξθηήξηα ζπλάληεζε απνπζίαδαλ θάπνηνη 

ζπνπδαζηέο, ηα πνζνζηά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πνπ δελ μεθίλεζαλ ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, ηα πνζνζηά απηψλ πνπ απνρψξεζαλ λσξίο απφ ην εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα, θαζψο θαη ηα πνζνζηά ρακειψλ επηδφζεσλ απμήζεθαλ ζεκαληηθά 

 

 

11.1.2 πκβνπιεπηηθή ζπλάληεζε 

 

Κάζε εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα έρεη κηα ελδηάκεζε ζπκβνπιεπηηθή ζπλάληεζε. Καηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο απηήο επηιχνληαη νη ηπρφλ απνξίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

πνπ δελ απαληήζεθαλ κε ηνλ έλα ή κε ηνλ άιιν ηξφπν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

πξνεγνχκελσλ εβδνκάδσλ. 

Δπηπξφζζεηα ππάξρεη αλαηξνθνδφηεζε ηφζν ησλ θαζεγεηψλ κε ηα απνηειέζκαηα 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηελ εμαθξίβσζε αλ έρνπλ επηηεπρζεί νη καζεζηαθνί ζηφρνη, 

φζν θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε ηε κέρξη ηφηε πνξεία ηνπο.  

 

Δηθόλα 11.2 Δλαξθηήξηα ζπλάληεζε. πδήηεζε γηα ην πξόγξακκα 
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Ο εθπαηδεπηήο-ζχκβνπινο αλαιχεη ηα ζεκαληηθφηεξα ιάζε πνπ έρνπλ θάλεη νη 

ζπνπδαζηέο ζηα ηεζη θαη ηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, φπσο βιέπεηε ζηηο παξαθάησ 

εηθφλεο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ αλαθνξά ζηα ιάζε απηά δελ γίλεηαη πνηέ νλνκαζηηθά, εθηφο θη αλ θάπνηνο 

εθπαηδεπφκελνο επηζπκεί λα ηα αλαθνηλψζεη ζηελ ππφινηπε καζεζηαθή νκάδα. 

Δηθόλα 11.3 πκβνπιεπηηθή ζπλάληεζε. εκαληηθόηεξα ιάζε ζε ηεζη. 

Δηθόλα 11.4 πκβνπιεπηηθή ζπλάληεζε. εκαληηθόηεξα ιάζε ςεθηνπνίεζεο. 
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Δλ ζπλερεία ν εθπαηδεπηήο – ζχκβνπινο αλαιχεη ζε κία δηαθάλεηα, αλψλπκα ηε κέρξη 

ζηηγκήο καζεζηαθή πνξεία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, φπσο θαίλεηαη ζηελ επφκελε εηθφλα: 

 

 

 

ηελ παξαπάλσ εηθφλα θαίλεηαη λα έρνπλ ζρεκαηηζζεί ηέζζεξηο νκάδεο, εθ ησλ 

νπνίσλ νη δχν πξψηεο νκάδεο κε θφθθηλν ρξψκα θηλδπλεχνπλ είηε λα εγθαηαιείςνπλ 

είηε λα έρνπλ πνιχ ρακειέο επηδφζεηο. 

Παξάιιεια γίλεηαη πξνζπάζεηα ελζάξξπλζεο θαη ελίζρπζεο ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ πνπ θηλδπλεχνπλ, ψζηε λα κελ εγθαηαιείςνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο. 

Ο εθπαηδεπηήο – ζχκβνπινο δεηά θαη ηε βνήζεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πνπ έρνπλ 

πςειέο επηδφζεηο, ψζηε λα ζπλδξάκνπλ θαη απηνί ζηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ησλ δχν πξψησλ νκάδσλ. Μάιηζηα επηβξαβεχεη ηηο πξνζπάζεηέο 

ηνπο, θάλνληάο ηνπο λα αηζζαλζνχλ ρξήζηκνη θαη παξαγσγηθνί. Σειηθά απηνί νη 

εθπαδεπφκελνη εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο, ψζηε λα έρνπλ κηα επηηπρεκέλε 

καζεζηαθή πνξεία. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζπλάληεζεο ν εθπαηδεπηήο-ζχκβνπινο 

επηρεηξεί λα δψζεη έκθαζε ζην γεγνλφο φηη φινη νη εθπαδεπφκελνη απνηεινχλ κέιε 

κηαο καζεζηαθήο νκάδαο θαη λα ηνπο εκθπζήζεη ην νκαδηθφ πλεχκα ζπλεξγαζίαο. 

 

Δηθόλα 11.5 πκβνπιεπηηθή ζπλάληεζε. Γξάθεκα καζεζηαθώλ επηδόζεσλ. 
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11.1.3 Κνηλσληθέο εθδειώζεηο 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο αιιά θαη κεηά ην πέξα απηήο, 

γίλεηαη πξνζπάζεηα ζπγθέληξσζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζε δηάθνξεο εκεξίδεο, ζπλέδξηα θ.ιπ. Έηζη νη παιηνί θαη νη λένη 

καζεηέο γλσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο, αληαιιάζζνπλ εκπεηξίεο θαη ηαπηφρξνλα 

ελεκεξψλνληαη γηα ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζην ρψξν ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ 

Πιεξνθνξηψλ. Ζ 

παξαθάησ 

θσηνγξαθία 

πξνέξρεηαη απφ 

κηα ηέηνηα 

ζπλάληεζε ζην 

21
ν
 παλεπξσπατθφ 

ζπλέδξην ηνπ 

ArcGIS, ην 2006 

ζην μελνδνρείν 

Hilton. 

 

 

 

ην ηέινο θάζε ζπκβνπιεπηηθήο ζπλάληεζεο φινη καδί, εθπαηδεπηέο θαη 

εθπαηδεπφκελνη, ραιαξψλνπλ, πεγαίλνπλ γηα θαγεηφ, γλσξίδνληαη πεξηζζφηεξν 

κεηαμχ ηνπο θαη αληαιιάζζνπλ απφςεηο θαη εκπεηξίεο απφ ην εξγαζηαθφ ή 

νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ.  

 

11.2 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΟΤ ΔΦΑΡΜΟΣΖΚΑΝ ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΣΖ 

ΜΑΘΖΗΑΚΖ ΠΡΑΞΖ 
 

Μεηά ην πξψην ζηάδην ηεο δηαηήξεζεο ηεο ζέιεζεο γηα κάζεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, 

αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο καζεζηαθήο πξάμεο. 

Έρνληαο εμαζθαιηζκέλε ηε ζέιεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ε νπνία ηξνθνδνηείηαη απφ 

ηνλ εθπαηδεπηή-ζχκβνπιν, πξνρσξάκε ζηε κάζεζε κέζσ ηνπ ζηαδίνπ ηεο πξάμεο.  

Σν ζηάδην ηεο κάζεζεο πεξηιακβάλεη ην πεξηερφκελν, ηα κέζα θαη ην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ. 

Δηθόλα 11.6 Κνηλσληθέο εθδειώζεηο 
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11.2.1  Πεξηερόκελν 

 

Σν πξψην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα είλαη εηζαγσγηθνχ ραξαθηήξα θαη αθνινπζεί έλα 

ζπλδπαζκφ κνληέισλ ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο θαη απηνδηδαζθαιίαο. Απεπζχλεηαη ζε 

αξράξηνπο εθπαηδεπφκελνπο νη νπνίνη δελ έρνπλ γλψζεηο ή επαγγεικαηηθή εκπεηξία 

ζρεηηθά κε ηα ΓΠ. Γηεμάγεηαη απφ ην 2004 θαη ήδε έρνπλ νινθιεξσζεί δψδεθα 

θχθινη εθπαίδεπζεο.  

Σν δεχηεξν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπφκελνπο κε πξφηεξε 

εκπεηξία ζηα ΓΠ θαη αθνινπζεί ακηγψο ην κνληέιν ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. 

Γηεμάγεηαη απφ ην 2008 θαη έρνπλ ήδε νινθιεξσζεί δχν θχθινη ζπνπδψλ. Σν 

πξφγξακκα απηφ δεκηνπξγήζεθε αθελφο κελ έπεηηα απφ επηζπκία ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ηνπ εηζαγσγηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη αθεηέξνπ γηα λα 

θαιχςεη ηα θελά πνπ ππάξρνπλ ζηε ρψξα καο ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ζε 

ζχγρξνλα θαη πξνρσξεκέλα ζέκαηα ησλ ΓΠ, φπσο είλαη ε αλάιπζε ςεθηδσηψλ 

(Raster GIS), ε πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε (Multi criteria Analysis), ε δηάρπζε 

ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν (Web GIS), ε αλάιπζε ζε ηξεηο δηαζηάζεηο (3D 

GIS) θ.ά. 

Καη ηα δχν εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ην ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο 

καζεζηαθνχ πεξηερνκέλνπ Moodle. 

 

    

 

Δηθόλα 11.7 Αξρηθή νζόλε εηζαγσγήο ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. 
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Κάζε εθπαηδεπφκελνο έρεη έλα κνλαδηθφ φλνκα ρξήζηε θαη έλα ζπλζεκαηηθφ θπζηθά. 

Ζ είζνδφο ηνπ θαη ε παξαθνινχζεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εμαξηάηαη 

απφ έλα θιεηδί εγγξαθήο ην νπνίν ιακβάλεη απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Μεηά ηελ επηηπρή ηνπ είζνδν ζε έλα απφ ηα δχν εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ν 

εθπαηδεπφκελνο, κπαίλεη ζην αληίζηνηρν πεξηβάιινλ, φπσο θαίλεηαη ζηηο παξαθάησ 

εηθφλεο:   

 

11.2.1.1 Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα Βαζηθέο αξρέο ησλ ΓΠ: 

 

 
 

 

 

Σν εηζαγσγηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζηα ΓΠ απνηειείηαη απφ 20 εθπαηδεπηηθέο 

εβδνκάδεο θαη έρεη ηελ παξαθάησ ζεκαηνινγία. 
 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ 1                           ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΑ ΓΠ 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2                           ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΖ ΥΧΡΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ 3, 4, 5                   ΔΗΑΓΧΓΖ ΥΧΡΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ Δ ΔΝΑ ΓΠ 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ 6                           ΓΔΧΓΑΗΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ 7, 8                       ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΔ ΒΑΔΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ 9, 10, 11, 12, 13   ΥΧΡΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΑΝΑΛΤΖ ΣΑ ΓΠ 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ 14, 15, 16, 17       ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΓΠ 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ 18                         ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΥΧΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΦΖΦΗΓΧΣΧΝ 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ 19                         ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΥΧΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 3 ΓΗΑΣΑΔΧΝ 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ 20                        ΠΑΡΑΓΟΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ - ΣΔΛΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ 

Μηα ηππηθή εβδνκάδα πεξηιακβάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο φπσο απηέο αλαθέξνληαη 

ζηελ παξαθάησ εηθφλα:  

 

Δηθόλα 11.8 Ηζηνζειίδα εηζαγσγηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. 
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Ο εθπαηδεπφκελνο ζε εβδνκαδηαία βάζε δηαβάδεη ηελ ηξέρνπζα ζεσξία θάλνληαο 

ρξήζε δηαθφξσλ κέζσλ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. Δπίζεο αλαδεηά θαη 

δηαθνξεηηθέο απφςεηο απφ ηζηνζειίδεο άιισλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ, ιχλεη ηα 

ρσξηθά πξνβιήκαηα πνπ ηνπ έρνπλ ηεζεί θαη ηέινο δίλεη έλα ηεζη αμηνιφγεζεο. Ζ 

αλαηξνθνδφηεζε ηνπ ζπνπδαζηή γίλεηαη κε ηε δηφξζσζε ησλ ρσξηθψλ πξνβιεκάησλ 

απφ ηνπο εθπαηδεπηέο θαη ηα ζρεηηθά ζρφιηα πνπ ηα ζπλνδεχνπλ θαη κε ηε 

βαζκνινγία ηνπο θαη ηνλ έιεγρν ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ απφ ηα ηεζη αμηνιφγεζεο.  

 

 Δηζήγεζε: σο γλσζηφλ ε  εηζήγεζε παξακέλεη ε πην δηαδεδνκέλε 

εθπαηδεπηηθή ηερληθή. Όπσο αλαθέξζεθε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ε 

ηερληθή απηή εθαξκφδεηαη κε δπζθνιία ζε έλα εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα. 

Απφ ηελ εμαεηή εκπεηξία εθαξκνγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο απεδείρζε φηη έλα πνιχ ζεκαληηθφ βνήζεκα είλαη νη 

παξνπζηάζεηο ζε κνξθή PPT θαη ε επίδεημε βαζηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηα ΓΠ κε 

ηε ρξήζε πνιπκέζσλ, φπσο θαίλεηαη ζηα παξαθάησ παξαδείγκαηα, ηε ζηηγκή 

κάιηζηα πνπ ε δηα δψζεο επηθνηλσλία κεηαμχ εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελνπ 

είλαη πάξα πνιχ δχζθνιε. ηνπο πξψηνπο θχθινπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ νη εηζεγήζεηο ήηαλ κφλν ζε κνξθή PDF. Βέβαηα είλαη 

Δηθόλα 11.9 Μηα ηππηθή εβδνκάδα. 
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γξακκέλεο ζε απιή γιψζζα, κε αξθεηέο επεμεγεκαηηθέο εηθφλεο θαη κε βάζε 

ηηο αξρέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζην ηξίην θεθάιαην.  

 

 

 

Με ηνλ θαηξφ πξνζηέζεθαλ θαη νη κνξθέο ζε PPT θαη video πνπ βιέπεηε 

ακέζσο παξαθάησ ζηηο εηθφλεο 11.11 θαη 11.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 11.10 Δηζήγεζε ζε κνξθή PDF. 

Δηθόλα 11.11 Παξνπζίαζε ζε κνξθή PPT γηα ηηο πξναλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο ζε έλα ΓΠ. 
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Όιεο νη πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ ζηνπο πεξαζκέλνπο θχθινπο γηα δηελέξγεηα 

ηειεδηάζθεςεο, δειαδή ηαπηφρξνλεο εηθνληθήο ζπλεχξεζεο εθπαηδεπηή θαη 

εθπαηδεπνκέλσλ απέηπραλ ιφγσ ηερληθψλ δπζθνιηψλ, φπσο κηθξέο ηαρχηεηεο 

ζην δηαδίθηπν, κε χπαξμε ηζρπξνχ εμππεξεηεηή (server) γηα δηαρείξηζε 

εηθφλαο θαη ήρνπ, αθαηάιιειν ινγηζκηθφ θ.ιπ. Όκσο ζε απηφλ ηνλ ηειεπηαίν 

θχθιν καζεκάησλ ε εηζήγεζε δηεμάγεηαη πιένλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε 

ηειεδηάζθεςε. Έηζη αλαβαζκίδεηαη πάιη ζε ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Χζηφζν ε δπζθνιία έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη 

πξνυπνζέηεη απμεκέλεο ηερλνινγηθέο ηθαλφηεηεο ησλ εθπαηδεπηψλ, αθνχ 

εθηφο απφ ην θπξίσο έξγν ηεο δηδαζθαιίαο ν εθπαηδεπηήο έρεη λα 

αληηκεησπίζεη ηε δηαρείξηζε ηνπ ινγηζκηθνχ αιιά θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

απφ απφζηαζε. Σν ινγηζκηθφ ηειεδηάζθεςεο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. 

 

 Παξαπνκπέο ζε άιινπο δηθηπαθνύο ηόπνπο 

 

Ζ παξαπνκπή ζε θάπνηα ηζηνζειίδα ελφο κεγάινπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ 

βνεζά ην ζπνπδαζηή αθελφο λα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο γηα ηηο ηξέρνπζεο 

εμειίμεηο ζηα ΓΠ θαη αθεηέξνπ λα βειηηψλεη ηελ θξηηηθή ηνπ ζθέςε θαη ηελ 

αλαθάιπςε ηεο γλψζεο κε ηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο. πγθξίλεη απηά πνπ 

καζαίλεη ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ ΔΜΠ κε ηηο απφςεηο δηεζλψλ 

εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ κε ζπλέπεηα λα απνθηά πεξηζζφηεξε 

απηνπεπνίζεζε. Δπίζεο εληζρχεηαη ε εκπηζηνζχλε ηνπ ζηνπο δηδάζθνληεο, 

Δηθόλα 11.12 Video επίδεημεο δηαδηθαζηώλ ρσξηθήο αλάιπζεο. 
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θαζψο αληηιακβάλεηαη φηη θαηεπζχλεηαη ζσζηά απφ απηνχο θαηά ηε 

καζεζηαθή ηνπ δηαδηθαζία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δξγαζηήξηα 
 

Κάζε εξγαζηήξην πεξηιακβάλεη ηελ επίιπζε ελφο πξαγκαηηθνχ ρσξηθνχ 

πξνβιήκαηνο, ην νπνίν ζπλαληά ν εθπαηδεπφκελνο είηε ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ 

είηε ζην ρψξν ζπνπδψλ ηνπ. Σα εξγαζηήξηα ησλ πξψησλ 10 εβδνκάδσλ είλαη ήδε 

ιπκέλα θαη παξνπζηάδνληαη ζην ζπνπδαζηή είηε ζε κνξθή εηθνλνγξαθεκέλνπ 

θείκελνπ (pdf) είηε ζε κνξθή επίδεημεο (video). Ο εθπαηδεπφκελνο απιψο 

αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ εθπαηδεπηή ηνπ θαη θαζνδεγείηαη ζηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο εκπεδψλνληαο ηαπηφρξνλα ηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο ζηηο νπνίεο 

βαζίδεηαη ην ρσξηθφ πξφβιεκα. Μεηά ηε 10
ε
 εβδνκάδα, αθνχ πιένλ ν 

εθπαηδεπφκελνο έρεη αξρίζεη λα ζθέπηεηαη ρσξηθά, θαιείηαη λα επηιχζεη ηα 

πξνβιήκαηα, αθνινπζψληαο κφλν θάπνηεο ζχληνκεο ππνδείμεηο. Έηζη 

αλαγθάδεηαη πιένλ λα ζθέθηεηαη ρσξηθά θαη λα επηιχεη ηα πξνβιήκαηα κφλνο 

Ιστοσελίδα Αμερικάνικου Γεωλογικοφ Ινστιτοφτου USGS 

Δηθόλα 11.13 Ηζηνζειίδα Ακεξηθάληθνπ Γεσινγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ USGS. 
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ηνπ, εκπεδψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε. 

Παξαθάησ βιέπνπκε νξηζκέλεο εηθφλεο ζρεηηθέο κε ηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 11.14 Άζθεζε κεηαηξνπήο ςεθηδσηνύ αξρείνπ ζε δηαλύζκαηα (Λπκέλε ζε κνξθή 

PDF). 

 

Δηθόλα 11.15 Video επίδεημεο Γεσαλαθνξάο ςεθηδσηνύ αξρείνπ. 
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Δηθόλα 11. 16 Δπίιπζε Υσξηθνύ πξνβιήκαηνο κε ππόδεημε. 

 

 

 



Κεθάιαην 11   Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ΓΠ ηνπ ΔΜΠ 

 

 406 

 

 Σεζη αμηνιόγεζεο 

  

ην ηέινο θάζε ελφηεηαο ππάξρεη έλα ηεζη αμηνιφγεζεο πνπ αθνξά ηφζν ζηνλ 

εθπαηδεπηή-ζχκβνπιν, ψζηε λα αληηιεθζεί πνηεο έλλνηεο δελ έγηλαλ 

αληηιεπηέο απφ ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ φζν θαη ζηνλ ίδην ην ζπνπδαζηή, ψζηε 

λα κπνξέζεη λα απηναμηνινγεζεί. Σα ηεζη είλαη αλνηθηά απφ Παξαζθεπή – 

Γεπηέξα βξάδπ, εθηφο θαη αλ γηα θάπνην ιφγν έρεη δνζεί θάπνηα παξάηαζε. 

Όηαλ πιένλ ην ηεζη θιείζεη ν εθπαηδεπφκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεη ηηο 

ζσζηέο απαληήζεηο θαη λα εληνπίζεη ηα ιάζε ηα νπνία έθαλε. 

 

 

Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα ηεζη αμηνιφγεζεο πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα δχν 

πξνζπάζεηεο. Κάζε θνξά πνπ ν εθπαηδεπφκελνο ηξέρεη ην ηεζη νη εξσηήζεηο 

εκθαλίδνληαη ζε ηπραία ζεηξά αιιά φρη πάληα νη ίδηεο. Κάζε θνξά εκθαλίδνληαη 20 ή 

30 εξσηήζεηο απφ κηα νκάδα 50 εξσηήζεσλ. Έηζη θαηά θάπνην ηξφπν απνηξέπεηαη ε 

απνζηήζηζε ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ θαη ν εθπαηδεπφκελνο θξίλεηαη αληηθεηκεληθά 

γηα ηηο γλψζεηο ηνπ. 

 

 Δβδνκαδηαία Δπηθνηλσλία 

 

Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη κεηαμχ εθπαηδεπνκέλσλ θαη 

εθπαηδεπηψλ γίλεηαη κέζσ ησλ νκάδσλ ζπδήηεζεο θαη ηεο εβδνκαδηαίαο 

δσληαλήο ζπδήηεζεο (chat). Ζ εβδνκαδηαία δσληαλή ζπδήηεζε αληηθαηαζηάζεθε 

ζηνλ ηειεπηαίν θχθιν απφ ηελ ηειεδηάζθεςε ε νπνία παξνπζηάδεηαη παξαθάησ. 

Δηθόλα 11. 17 Απόζπαζκα από ηεζη αμηνιόγεζεο. 
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Αθνινπζεί έλα δείγκα δσληαλήο ζπλάληεζεο. Να ζεκεησζεί φηη νη δσληαλέο 

ζπδεηήζεηο απνζεθεχνληαη, ψζηε λα κπνξνχλ νη ζπνπδαζηέο πνπ δελ παξεπξέζεθαλ 

λα επαλέιζνπλ θαη λα δηαβάζνπλ ηα πεξηερφκελά ηνπο. 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 11. 18 Δπηθνηλσλία κέζσ νκάδσλ ζπδήηεζεο. 

 

 

 

Δηθόλα 11. 19 Απόζπαζκα από δσληαλή ζπδήηεζε 
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11.2.1.2 Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα πξνρσξεκέλεο αξρέο ζηα ΓΠ: ην πξνρσξεκέλν 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζηα ΓΠ απνηειείηαη απφ 15 εθπαηδεπηηθέο εβδνκάδεο θαη 

έρεη ηελ παξαθάησ ζεκαηνινγία:  

 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ 1          ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΒΑΗΚΧΝ ΑΡΥΧΝ ΓΠ 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2          ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΥΧΡΗΚΧΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ 3          ΓΗΑΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΧΡΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ 4          ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ - ΓΔΧΣΑΣΗΣΗΚΖ 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ 5          ΓΔΧΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΦΖΦΗΓΧΣΧΝ 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ 6          ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ 7          ΑΝΑΛΤΖ ΥΧΡΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΗΑΣΑΖ 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ 8          ΠΡΟΥΧΡΖΜΔΝΑ ΘΔΜΑΣΑ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΓΠ 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ 9          ΠΡΟΥΧΡΖΜΔΝΑ ΘΔΜΑΣΑ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΧΝ ΒΑΔΧΝ 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ 10, 11   ΣΖΛΔΠΗΚΟΠΖΖ ΚΑΗ ΓΠ 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ 12         ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΣΡΑΦΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ 13         MASHUPS 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ 14        ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ 15         ΤΓΡΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΠ 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ 16         ΠΑΡΑΓΟΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ - ΣΔΛΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ 

Μηα ηππηθή εβδνκάδα θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα:  

 

 

Δηθόλα 11. 20 Μηα ηππηθή εβδνκάδα ηνπ πξνρσξεκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. 
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Ζ καζεζηαθή δηαδηθαζία αθνινπζεί ηα ίδηα πξφηππα κε ην εηζαγσγηθφ εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα. Δμάιινπ νη ζπνπδαζηέο έρνπλ εμνηθεησζεί κε ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε κε 

απνηέιεζκα λα εληξπθνχλ πεξηζζφηεξν ζηε ρσξηθή ζθέςε κε ηε βνήζεηα ησλ 

εθπαηδεπηψλ ηνπο. Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα είλαη αξθεηά επίπνλν θαη θαιχπηεη 

δχζθνια θαη ζχγρξνλα ζέκαηα ηεο Δπηζηήκεο ησλ ΓΠ ηα νπνία νη ζπνπδαζηέο 

ζπλαληνχλ γηα πξψηε ηνπο θνξά. Ο ζηφρνο εδψ είλαη εθηφο απφ ηελ εκπέδσζε απφ ηε 

κεξηά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηεο ρσξηθήο ζθέςεο, λα κάζνπλ νη ζπνπδαζηέο λα 

εξγάδνληαη ππφ πίεζε. Πξάγκαηη αξθεηέο αζθήζεηο έρνπλ αξθεηά ζηελά ρξνληθά φξηα 

παξάδνζεο θαη είλαη αξθεηά δχζθνιεο. Παξφιν πνπ ηα βνεζήκαηα είλαη αξθεηά, 

εληνχηνηο πνιινί απφ ηνπο ζπνπδαζηέο δελ θαηαθέξλνπλ λα είλαη εληφο απηψλ ησλ 

ρξνληθψλ νξίσλ. Παξάιιεια νη ζπνπδαζηέο θαζνδεγνχληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηέο 

ηνπο θαη ελζαξξχλνληαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε, έηζη ψζηε λα 

ηεξαξρήζνπλ ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο δίλνληαο βάξνο ζε αζθήζεηο πνπ ηνπο 

ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν. Γηα παξάδεηγκα είλαη νξηζκέλνη ζπνπδαζηέο νη νπνίνη δελ 

κπνξνχλ λα ηειεηψζνπλ θάπνηα άζθεζε ιφγσ θάπνησλ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ. 

Παξφιν πνπ έρνπλ αλαδεηήζεη βνήζεηα ζηα θφξνπκ νη απαληήζεηο πνπ πήξαλ δελ 

ηνπο βνήζεζαλ. Δμαθνινπζνχλ ινηπφλ λα πξνζπαζνχλ λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα απηφ, 

ρσξίο λα πξνρσξνχλ ζηηο παξαθάησ ελφηεηεο. Ο εθπαηδεπηήο – ζχκβνπινο 

παξεκβαίλεηο ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο θαη ηνπο πξνηξέπεη λα ζπλερίζνπλ ζηελ επφκελε 

ελφηεηα, αθνχ νχησο ή άιισο θάζε ελφηεηα είλαη μερσξηζηή θαη δελ εμαξηάηαη απφ 

ηελ πξνεγνχκελε, φπσο ζην εηζαγσγηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα.  

 

11.2.2  Μέζα 

 

Σα παηδαγσγηθά κέζα κπνξνχλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο: λα 

ππνγξακκίδνπλ θαη λα επεθηείλνπλ ηα κελχκαηα ηνπ εθπαηδεπηή, λα απνηεινχλ 

απηφλνκε πεγή πιεξνθνξηψλ θαη ηέινο λα γίλνληαη αθνξκή δεκηνπξγίαο θαη 

πξνβιεκαηηζκνχ εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Σα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζηα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΜΠ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 

 

11.2.2.1 Δθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό δηαρείξηζεο καζήκαηνο: ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

πνπ επειέγε απφ ηελ αξρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Οθηψβξηνο 2004) είλαη 

ην ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα Moodle. Σν ινγηζκηθφ απηφ απνηειεί µηα 

νινθιεξσκέλε δηθηπαθή πιαηθφξκα ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Οη δπλαηφηεηέο ηνπ 
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πιεξνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ είραλ ηεζεί ζην θεθάιαην 6 ζρεηηθά 

κε ην ζρεδηαζκφ ελφο εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηα ΓΠ 

Ζ πιαηθφξκα Moodle κπνξεί λα ππνζηεξίμεη κεγάιν αξηζκφ ρξεζηψλ. Μέρξη ην 12
ν
  

θχθιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΜΠ νη ρξήζηεο είλαη 435 θαη δελ έρεη 

παξνπζηαζζεί ην παξακηθξφ πξφβιεκα. Όιεο νη εξγαζίεο ηνπο, νη ηνπνζεηήζεηο ζηα 

θφξνπκ, νη βαζκνινγίεο θαη νη απαληήζεηο ηνπο έρνπλ απνζεθεπηεί θαη κπνξνχλ λα 

αλαθιεζνχλ αλά πάζα ζηηγκή. ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΜΠ ν 

δηαρσξηζκφο γίλεηαη αλά εθπαηδεπηηθφ θχθιν. Γηα παξάδεηγκα νη καζεηέο ηνπ Β΄ 

εμακήλνπ ηνπ 2007 απνηεινχλ ηελ νκάδα 2007Β. 

Ζ νξγάλσζε ησλ ρξεζηψλ ζε νκάδεο ηνπο βνεζάεη λα αλαπηχζζνπλ πλεχκα 

ζπλεξγαζίαο θαη αιιεινβνήζεηαο. Έηζη αθφκε θαη ρσξίο ηε βνήζεηα απφ ηνπο 

εθπαηδεπηέο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ εληφο ηεο νκάδαο. 

Αθνινπζεί έλα πξφζθαην παξάδεηγκα ζην νπνίν θαίλεηαη ε αιιεινβνήζεηα κεηαμχ 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.   

 

 

Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο καζήκαηνο Moodle έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο 

πιήξνπο θαηαγξαθήο φισλ ησλ ελεξγεηψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ησλ εθπαηδεπηψλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Γειαδή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί αλαδήηεζε ζηα αξρεία 

θαηαγξαθήο αλά ρξήζηε, εκεξνκελία θαη εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα.  

Δπίζεο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα πιήξνπο γλψζεο ηεο ζπκκεηνρήο ή µε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζε θάζε δηαδηθαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ην 

πφηε έγηλε απηή. Σα ζηνηρεία θαηαγξαθήο εμάγνληαη ζε έλα αξρείν Excel γηα εχθνιε 

επεμεξγαζία θαη ρξήζε ζηε ζπλέρεηα. Χο πξνο ηα απνηειέζκαηα ησλ αμηνινγήζεσλ, 

πνιιά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο πιαηθφξκαο παξνπζηάδνληαη θαη µε δηαγξακκαηηθή 

κνξθή. 

  

 

Δηθόλα 11. 21 πλεξγαηηθή κάζεζε κέζσ νκάδαο ζπδήηεζεο (forum). 
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11.2.2.2 Λνγηζκηθό ηερληθήο ππνζηήξημεο: ην ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΜΠ  είλαη ην TeamViewer, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ 

εηθφλα 11.2. 

 
 

 

Με ηε ρξήζε ηνπ παξαπάλσ ινγηζκηθνχ ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα ζπλδεζεί 

απνκεκαθξπζκέλα κε ηνλ ππνινγηζηή ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπ, 

έρνληαο ηηο παξαθάησ επηινγέο: 

 Remote Support (πιήξεο έιεγρνο ηνπ ππνινγηζηή ηνπ εθπαηδεπφκελνπ) 

 Presentation (ν εθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα βιέπεη ηνλ ππνινγηζηή ηνπ 

 εθπαηδεπηή γηα επίδεημε παξνπζηάζεσλ) 

 File Transfer (ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα κεηαθέξεη αξρεία είηε απφ ηνλ  

   ππνινγηζηή ηνπ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ή ην  

   αληίζηξνθν) 

ηελ εηθφλα 11.23 θαίλεηαη κηα αληίζηνηρε ζπλεδξία κε ηνλ εθπαηδεπηή λα έρεη ηνλ 

έιεγρν ηνπ ππνινγηζηή ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. ην κεζαίν παξάζπξν θαίλεηαη ν 

ππνινγηζηήο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζηνλ νπνίν ηξέρεη ην ινγηζκηθφ ArcGIS. Ζ 

επηθάλεηα εξγαζίαο (desktop) ζηελ παξαθάησ εηθφλα πξνέξρεηαη απφ ηνλ ππνινγηζηή 

ηνπ εθπαηδεπηή. Ζ φιε ζπλεδξία κπνξεί λα θαηαγξαθεί, ψζηε λα είλαη δηαζέζηκε 

ζηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπφκελνπο θαη λα απνθεπρζεί παξφκνην 

ιάζνο.  

Δηθόλα 11. 22 Λνγηζκηθό απνκεκαθξπζκέλεο βνήζεηαο. 
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Ζ θαηαγεγξακκέλε ζπλεδξία βξίζθεηαη ζηνλ θαηάινγν ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ\ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ\  

κε ην φλνκα 428338771 ΜΠΑΣΖ ΑΝΝΑ.tvs. Δλλνείηαη βέβαηα φηη ην αξρείν απηφ 

κπνξεί λα ην δεη θάπνηνο κφλν κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ Team Viewer. 

Δπίζεο ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ ππνινγηζηή ηνπ σο κέζν 

παξνπζηάζεσλ θαη ηαπηφρξνλα λα κπνξνχλ λα ηνλ δνπλ θαη νη ζπνπδαζηέο ηνπ. 

Παξαθάησ απεηθνλίδεηαη κηα ζπλεδξία κεηαμχ εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελνπ. 

 

 

 

Δηθόλα 11. 23 Απνζεθεπκέλε ζπλεδξία βνήζεηαο ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπόκελνπ. 

 

 

 

 

Δηθόλα 11. 24 Δπθνιίεο ζηε ζπλεδξία εθπαηδεπηή – εθπαηδεπνκέλνπ. 
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Δθηφο απφ ηε ζπλνκηιία κε εηθφλα θαη ήρν ν εθπαηδεπηήο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 

αξθεηά εξγαιεία, ψζηε λα βνεζήζεη ηνλ εθπαηδεπφκελν λα θαηαλνήζεη απηά πνπ 

ζέιεη λα ηνπ κεηαθέξεη. πγθεθξηκέλα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κνηξάδεη ή νιφθιεξν 

ηνλ ππνινγηζηή ηνπ ή θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα (ArcGIS, Word, PowerPoint 

θιπ) ζε φζνπο ζπνπδαζηέο είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ηνλ ππνινγηζηή ηνπ. ηελ 

παξαπάλσ εηθφλα έρεη κνηξάζεη ην Word θαη δείρλεη έλα ζπγθεθξηκέλν αξρείν. 

Παξάιιεια κπνξεί λα έρεη εξγαιεία καπξνπίλαθα, φπσο κνιχβη, γνκνιάζηηρα, 

επηζήκαλζε, θχθινπο, ηεηξάγσλα, θείκελν θ.ιπ., αληηθαζηζηψληαο θαηά θάπνηνλ 

ηξφπν ην καπξνπίλαθα πνπ δηαζέηεη ζηε δηα δψζεο δηδαζθαιία. Βέβαηα εμππαθνχεηαη 

φηη ν εθπαηδεπηήο επηθνξηίδεηαη κε ηελ εθκάζεζε πξνρσξεκέλσλ ηερλνινγηψλ θάηη 

πνπ απαηηεί κεγάιε 

πξνζπάζεηα εθ 

κέξνπο ηνπ. 

Σέινο ν εθπαηδεπηήο 

κπνξεί λα κεηαθέξεη 

δηάθνξα αξρεία απφ 

ηνλ έλα ππνινγηζηή 

ζηνλ άιιν, φπσο 

βιέπεηε δίπια. 

 

Σν ινγηζκηθφ TeamViewer κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα έλα κηθξφ γθξνππ 

εθπαηδεπνκέλσλ, φπσο γίλεηαη ζηηο νκαδηθέο εξγαζίεο. Ο εθπαηδεπηήο κπνξεί λα 

ζπληνλίδεη εμ απνζηάζεσο ηνπο εθπαηδεπφκελνχο ηνπ θαη λα παξαθνινπζεί ηελ 

πνξεία ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο. Σαπηφρξνλα ν αξρεγφο ηεο νκάδαο ζπληνλίδεη κε ηε 

ζεηξά ηνπ θαιχηεξα ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ ηα νπνία βξίζθνληαη δηαζθνξπηζκέλα ζε 

δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο. 

Σα απνηειέζκαηα απφ ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ απηνχ είλαη εληππσζηαθά. Πξηλ απφ 

ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ εξγαζηεξηαθνχ ινγηζκηθνχ απφ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο δηαξθνχζε πεξίπνπ 2 κε 3 εβδνκάδεο, θπξίσο γη’ απηνχο πνπ δελ 

ήηαλ θαη πνιχ εμνηθεησκέλνη κε ηνπο ππνινγηζηέο κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ 

θαζπζηεξήζεηο ζηηο παξαδφζεηο ησλ αζθήζεσλ θαη εληέιεη έιιεηςε ζπληνληζκνχ ηεο 

καζεζηαθήο νκάδαο. Παξάιιεια απμαλφηαλ ην άγρνο θαη νη θφβνη απηψλ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ φηη δελ ζα ηα θαηαθέξνπλ. ηνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο θχθινπο 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ην ινγηζκηθφ απηφ, ε 

Δηθόλα 11. 25 Μεηαθνξά αξρείσλ από ππνινγηζηή εθπαηδεπηή ζε ππνινγηζηή 

εθπαηδεπόκελνπ. 
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εγθαηάζηαζή ηνπ νινθιεξψλεηαη ζε δχν κε ηξεηο εκέξεο θαη νη ζπνπδαζηέο 

αηζζάλνληαη πην άλεηα, αθνχ έρνπλ ηε ζηγνπξηά φηη, αλ θάπνπ δελ κπνξνχλ λα ηα 

θαηαθέξνπλ, ζα ππάξρεη πάληα θάπνηνο εθπαηδεπηήο ή εθπαηδεπφκελνο πνπ ζα ηνπο 

βνεζήζεη ζαλ λα ήηαλ δίπια ηνπο, αλ θαη βξίζθεηαη ρηιηφκεηξα καθξηά.  

 

11.2.3.3 Video επίδεημεο – αμηνιόγεζεο: θαη ζηα δχν εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

ρξεζηκνπνηνχληαη πάξα πνιιά εθπαηδεπηηθά video κε ζέκαηα ζρεηηθά κε βαζηθέο 

έλλνηεο ησλ ΓΠ θαη κε δηάθνξα ρσξηθά πξνβιήκαηα. Σα video απηά είλαη είηε ζε 

κνξθή επίδεημεο (demo) ηα νπνία ν εθπαηδεπφκελνο απιψο παξαθνινπζεί είηε ζε 

κνξθή δηαδξαζηηθή (interactive), φπνπ ν εθπαηδεπφκελνο πξέπεη λα θάλεη ηηο 

απαξαίηεηεο θηλήζεηο, γηα λα θηάζεη ζε θάπνην απνηέιεζκα. ηελ νπζία ν 

εθπαηδεπφκελνο αμηνινγεί ηνλ εαπηφ ηνπ γηα ην αλ έρεη θαηαλνήζεη πιήξσο ηε ζεσξία 

ή ηνλ ηξφπν επίιπζεο ηνπ ρσξηθνχ πξνβιήκαηνο. 

 

11.2.2.4 Έληππν πιηθό (Δηζεγήζεηο – αζθήζεηο – ηεζη αμηνιόγεζεο): φιν ην έληππν 

πιηθφ θαη ησλ δχν εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη ζε κνξθή PDF, ελψ ηα ηεζη 

αμηνιφγεζεο είλαη ειεθηξνληθά ζε κνξθή θιεηζηψλ εξσηήζεσλ θαη δηνξζψλνληαη 

απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. Οη ζεκεηψζεηο θαη νη αζθήζεηο είλαη γξακκέλα ζε απιή 

θαη θαηαλνεηή γιψζζα θαη ζπλνδεχνληαη απφ εηθφλεο, ψζηε λα πξνθαινχλ ην 

ελδηαθέξνλ ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ. Όιν ην έληππν πιηθφ βξίζθεηαη ζην DVD 

πνπ ζπλνδεχεη ηε δηαηξηβή απηή ζηνπο θαηαιφγνπο: 

 γηα ηηο εηζεγήζεηο θαη ησλ δχν εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ: 

ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ\ΔΗΖΓΖΔΗ θαη ΠΡΟΥΧΡΖΜΔΝΟ\ΔΗΖΓΖΔΗ  

 γηα ηηο αζθήζεηο: ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ\PBL θαη ΠΡΟΥΧΡΖΜΔΝΟ\PBL 

 

11.2.2.5 Φόξνπκ: έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα θάζε καζεζηαθή ελφηεηα. Ο 

εθπαηδεπφκελνο πξνηξέπεηαη θαζεκεξηλά λα ζέηεη ππφςε νιφθιεξεο ηεο 

καζεζηαθήο νκάδαο ηηο απνξίεο ηνπ, ψζηε ε γλψζε λα κνηξάδεηαη ζε φινπο. 

Μέζα ζηνπο δψδεθα θχθινπο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα έμη ζπλαπηά έηε έρεη 

δεκηνπξγεζεί κηα πνιχηηκε βάζε γλψζεο ηφζν γηα ηνπο παιηνχο φζν θαη γηα ηνπο 

λένπο καζεηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αμηνζεκείσηε είλαη ηφζν ε ζπκκεηνρή ησλ 

πεξηζζφηεξσλ εθπαηδεπνκέλσλ φζν θαη ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ιακβάλεη ηηο 

απαληήζεηο ν εθπαηδεπφκελνο απφ ηνπο εθπαηδεπηέο ηνπ αιιά θπξίσο απφ ηνπο 

άιινπο εθπαηδεπφκελνπο. Παξαζέηνπκε έλα παξάδεηγκα απφ έλα θφξνπκ: 
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Μαθήτρια, Σεηάξηε, 31 Ηαλνπάξηνο 2007, 03:00 κ.κ. 

ΣΟ LAB19_1 ΟΣΑΝ ΠΑΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟ IDW ΚΑΗ ΝΑ ΚΑΝΩ 

ΣΟ EXTRACT BY MASK ΜΟΤ ΒΓΑΕΔΗ ΟΣΗ ΓΔΝ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΚΑΝΔΗ 

ΑΤΣΖ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑΣΗ ΓΔΝ ΔΥΩ ΣΟ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΟ LICENCE.  

ΔΥΔΗ ΚΑΝΔΗ ΚΑΜΗΑ ΗΓΔΑ ΣΗ ΚΑΝΟΤΜΔ? 

Μαθητής 1, Σεηάξηε, 31 Ηαλνπάξηνο 2007, 03:19 κ.κ. 

Διέλε, πήγαηλε ζηελ εξγαιεηνζήθε tools-extensions θαη ηζέθαξε ηελ επηινγή 

Analyst 

Μαθήτρια Σεηάξηε, 31 Ηαλνπάξηνο 2007, 03:25 κ.κ. 

ΥΗΛΗΑ ΔΤΥΑΡΗΣΩ ΓΗΑΝΝΖ! 

Μαθητής 2, Σεηάξηε, 31 Ηαλνπάξηνο 2007, 07:04 κ.κ. 

Πην γξήγνξνο θαη απ' ηελ Express Service.... θάηη ηέηνηα κνπ αξέζνπλ ζ' 

απηό ην ζεκηλάξην. 

 

 
 

 

Ζ παξαθνινχζεζε ησλ νκάδσλ ζπδεηήζεσλ γίλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε απφ 

ηνπο εθπαηδεπηέο κε ζηφρν λα κεησζεί αξθεηά ν ρξφλνο απφθξηζεο. Ο 

εθπαηδεπφκελνο πξνηξέπεηαη λα βξεη κφλνο ηνπ ηελ απάληεζε ζηε απνξία ηνπ 

κε αλαδήηεζε ζηε βάζε γλψζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ ηνπο 

πξνζθέξεη ην ινγηζκηθφ ηεο εθπαίδεπζεο. Γηα παξάδεηγκα, αλ έρεη πξφβιεκα 

ζε κηα άζθεζε γηα ηε Γεσλαθνξά θάπνηαο εηθφλαο, αξθεί λα δψζεη ζηελ 

νζφλε ηεο δηαδηθαζίαο εχξεζεο (search) ηε ιέμε ΓΔΧΑΝΑΦΟΡΑ, φπσο 

θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα 11.27:   

  

 

 

Δηθόλα 11. 26 Απόζπαζκα από θόξνπκ. 
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Οη απαληήζεηο πνπ παίξλεη απφ ην ζχζηεκα είλαη φια ηα πεξηερφκελα ησλ θφξνπκ 

πνπ έρνπλ ηεζεί θαη έρνπλ απαληεζεί θαη ζηα νπνία πεξηέρεηαη ε ιέμε γεσαλαθνξά. 

 

 

 

11.2.2.6 Εσληαλέο ζπδεηήζεηο (chats): θάζε εβδνκάδα δηεμάγεηαη κηα δσληαλή 

ζπδήηεζε ζηελ νπνία νη εθπαηδεπφκελνη ζέηνπλ απνξίεο ζηνπο εθπαηδεπηέο ηνπο. Οη 

απνξίεο απηέο πξνέξρνληαη είηε απφ ηε ζεσξία θαη ηηο αζθήζεηο είηε είλαη γεληθνχ  

ελδηαθέξνληνο θαη αθνξνχλ ζηελ πνξεία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. ηηο 

ζπδεηήζεηο απηέο ν εθπαηδεπηήο-ζχκβνπινο πξνζπαζεί λα δηαηεξήζεη κηα επράξηζηε 

αηκφζθαηξα κε ρηνχκνξ αιιά θαη κε ζνβαξφηεηα ηαπηφρξνλα. Δίλαη γεγνλφο φηη κφλν 

κε ζην γξαπηφ ιφγν ππάξρνπλ παξεμεγήζεηο ηφζν εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

φζν θαη εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ ην ρηνχκνξ δηεπθνιχλεη πάληα 

Δηθόλα 11. 27 Οζόλε αλαδήηεζεο κέζα ζηε βάζε γλώζεο  

                       ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 11. 28 Απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο κε ηε θξάζε “Γεσαλαθνξά”. 
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θαη εθηνλψλεη ηηο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο. Δπηπξφζζεηα γεκίδεη ηνπο ζπνπδαζηέο κε 

έλα αίζζεκα αζθάιεηαο θαη αηζηνδνμίαο φηη ηειηθά ζα πεηχρνπλ ην ζηφρν ηνπο. 

Αθνινπζνχλ δχν παξαδείγκαηα, έλα πξνο κίκεζε θα έλα πξνο απνθπγή. 

 Εσληαλή ζπδήηεζε 1. Υηνύκνξ θαη ζπάζηκν ηνπ πάγνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εσληαλή ζπδήηεζε 2. Παξεμήγεζε κεηαμύ εθπαηδεπηή θαη 

εθπαηδεπόκελνπ 

Ζ ζπδήηεζε απηή είλαη θαηαγεγξακκέλε ζην ζχζηεκα θαη έρεη κεηαθεξζεί 

ζην θείκελν κε παξάιεηςε ησλ νλνκάησλ ησλ εκπιεθνκέλσλ. Ο εθπαηδεπηήο 

δηέγλσζε ην άγρνο ηεο εθπαηδεπφκελεο θαη ηελ αγσλία ηεο λα παξαδψζεη κηα 

άζθεζε ζηελ νπνία αληηκεηψπηδε ηερληθά πξνβιήκαηα. Πξνζπάζεζε λα ηελ 

εκςπρψζεη θαη λα ηεο δψζεη γεληθέο νδεγίεο, ψζηε λα βξεη ηε ιχζε κφλε ηεο, 

αιιά ε ζπνπδάζηξηα επέκελε, ζε ηέηνην βαζκφ, πνπ παξεκπφδηδε ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κε απνηέιεζκα λα επηθξαηήζεη εθλεπξηζκφο. Ο 

Δηθόλα 11. 29 Απόζπαζκα από chat. Υξήζε ρηνύκνξ. 
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εθπαηδεπηήο εθείλε ηε ζηηγκή ζα έπξεπε λα επηζηξαηεχζεη ηελ ελζπλαίζζεζή 

ηνπ θαη κε ρηνχκνξ λα εθηνλψζεη ηελ θαηάζηαζε. Όκσο δπζηπρψο απάληεζε 

αξθεηά απφηνκα, αλαθέξνληαο φηη: ”αθνύ δελ κε αθήλεηο λα νινθιεξώζσ ζα 

ξσηήζσ ηα άιια ηα παηδηά αλ έρνπλ απνξίεο θαη κεηά ζα επαλέιζσ”. Απηφ είρε 

σο απνηέιεζκα ε καζήηξηα κεηά απφ ιίγν λα απνρσξήζεη απφ ηε ζπδήηεζε 

θαλεξά εθλεπξηζκέλε. 

          21:18 ΓΗΓΑΠΘΥΛ: ΡΗ ΓΔΛ ΘΑΡΑΙΑΒΑΗΛΔΗΠ? 

 21:19 ΠΞΝΓΑΠΡΟΗΑ: θάπνην ιάζνο θάλω ζηηο ξπζκίζεηο ζην data packaging 

 21:19 ΠΞΝΓΑΠΡΟΗΑ: θαη ζην ηέινο δελ κνπ εκθαλίδεηαη ε θωηνγξαθία ηνπ 
ιηκαληνύ 

 21:19 ΠΞΝΓΑΠΡΟΗΑ: είλαη δηαθνξεηηθά ηα παξάζπξα από απηά πνπ έρεη ε 
εηζήγεζε 

 21:20 ΠΞΝΓΑΠΡΟΗΑ: όηαλ ιέεη compressed and locked 

 21:20 ΠΞΝΓΑΠΡΟΗΑ: απηό δελ ππάξρεη 

 21:20 ΠΞΝΓΑΠΡΟΗΑ: ππάξρεη compressed and locked geodatabase 

  

 21:20 ΠΞΝΓΑΠΡΟΗΑ: ππάξρεη δηαθνξά? 

 21:21 ΓΗΓΑΠΘΥΛ: ΘΑΗ ΔΓΥ ΠΔ ΑΡΔΠ ΡΗΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ ΚΞΔΟΓΔΝΚΝΛΑ ΘΑΗ 
ΔΣΔΗ ΛΑ ΘΑΛΔΗ ΘΑΗ ΚΔ ΡΖΛ ΑΙΙΑΓΖ ΡΥΛ ΔΘΓΝΠΔΥΛ ΡΝ ARCGIS 

 21:21 ΠΞΝΓΑΠΡΟΗΑ: λαη ην μέξω…… 

 21:21 ΠΞΝΓΑΠΡΟΗΑ: ωζηόζν ε άζθεζε πξέπεη λα βγεη θαη έρω θάλεη πνιινύο 

ζπλδπαζκνύο θαη δελ βγαίλεη 

 21:22 ΠΞΝΓΑΠΡΟΗΑ: γηα ηελ αθξίβεηα απηήλ θάλω πάιη ηώξα πνπ κηιάκε  

 21:22 ΠΞΝΓΑΠΡΟΗΑ: γηα εθαηνζηή θνξά 

  

 21:22 ΓΗΓΑΠΘΥΛ: Σξηζηίλα ΔΛΑ ΙΔΞΡΝ ΠΔ ΞΑΟΑΘΑΙΥ` 

 21:24 ΓΗΓΑΠΘΥΛ: ΔΣΔΗΠ ΘΑΗ ΗΠΥΠ ΝΣΗ ΚΝΛΝ ΔΠ, 

 21:26 ΓΗΓΑΠΘΥΛ: ΔΛΑ ΞΝΙ ΚΔΓΑΙΝ ΑΓΣΝΠ ΓΗΑ ΡΖ ΙΠΖ ΡΖΠ ΑΠΘΖΠΖΠ Ή ΡΥΛ 
ΑΠΘΖΠΔΥΛ 

 21:27 ΓΗΓΑΠΘΥΛ: ΣΥΟΗΠ ΛΑ ΞΟΝΠΞΑΘΔΗΡΔ ΛΑ ΘΑΡΑΛΝΖΠΔΡΔ ΡΝΛ ΡΟΝΞΝ 
ΠΘΔΤΖΠ-ΣΥΟΗΘΝ, ΑΙΙΑ 

 21:28 ΓΗΓΑΠΘΥΛ: ΛΑ ΔΞΗΚΔΛΔΡΔ ΛΑ ΑΞΑΛΡΖΘΝΛ ΔΟΥΡΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΣΝΛ 
ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΔΟΓΑΙΔΗΑ ΘΑΗ ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ 

 21:28 ΓΗΓΑΠΘΥΛ: ΡΝ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ ΘΑΗ ΚΑΙΗΠΡΑ ΠΔ ΑΠΘΖΠΔΗΠ ΞΝ ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ 
ΛΑ ΡΗΠ ΙΠΔΡΔ ΣΥΟΗΠ ΒΝΖΘΔΗΑ! 

 21:29 ΠΞΝΓΑΠΡΟΗΑ: ……….. θάλεηο κεγάιν ιάζνο 

 21:29 ΓΗΓΑΠΘΥΛ: ΑΦΖΠΔ ΚΔ ΙΗΓΝ ΛΑ ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΥ ΑΛ ΘΔΠ 

 21:29 ΠΞΝΓΑΠΡΟΗΑ: ην λα καο πεηο ηε ιύζε δελ είλαη ζέκα λα δώζνπκε ηελ 
άζθεζε γηα λα ηειεηώλνπκε 

 21:29 ΠΞΝΓΑΠΡΟΗΑ: γηαηί κάιινλ απηό θαηαιαβαίλεηε όηαλ ξωηάκε 

 21:29 ΠΞΝΓΑΠΡΟΗΑ: ζπγγλώκε αιιά ην ρεηε πεη πνιιέο θνξέο απηό 

 21:30 ΠΞΝΓΑΠΡΟΗΑ: κεηά ΓΗΑΒΑΕΔΗΠ ηε ιύζε γηα λα θαηαιάβεηο 

 21:30 ΠΞΝΓΑΠΡΟΗΑ: ελλνείηαη όηη πξνεγνπκέλωο έρεηο πξνζπαζήζεη πνιύ  

 21:30 ΠΞΝΓΑΠΡΟΗΑ: γηα λα θηάζεηο λα δεηάο ηε ιύζε 

 21:30 ΠΞΝΓΑΠΡΟΗΑ: είλαη κέζνδνο θαηαλόεζεο θαη απηή 
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 21:30 ΠΞΝΓΑΠΡΟΗΑ: ην λα ηξώω 100 ώξεο θάλνληαο ην ίδην νθ ηηο πξώηεο 50 

έρεη λόεκα 

 21:31 ΠΞΝΓΑΠΡΟΗΑ: κεηά είλαη απιώο ζπάζηκν λεύξωλ 

 21:31 ΓΗΓΑΠΘΥΛ: ΙΝΗΞΝΛ ΑΦΝ ΓΔΛ ΚΔ ΑΦΖΛΔΗΠ ΛΑ ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΥ, 

 21:32 ΓΗΓΑΠΘΥΛ: ΓΔΛ ΘΑ ΠΛΔΣΗΠΥ ΚΔ ΑΡΝ ΑΙΙΑ ΘΑ ΟΥΡΖΠΥ ΘΑΗ ΡΑ 
ΞΝΙΝΗΞΑ ΞΑΗΓΗΑ ΑΛ ΔΣΝΛ ΑΞΝΟΗΔΠ ΘΑΗ ΔΞΑΛΔΟΣΝΚΑΗ ΑΟΓΝΡΔΟΑ 

  

 21:32 ΓΗΓΑΠΘΥΛ: ΞΑΟΣΝΛ ΞΑΗΓΗΑ ΑΞΝΟΗΔΠ ΑΞΝ ΘΔΥΟΗΑ? 

  

 21:34 ΓΗΓΑΠΘΥΛ: ΑΞΝ ΑΠΘΖΠΔΗΠ? 

 21:34 ΓΗΓΑΠΘΥΛ: ΑΞΝ ΑΠΘΖΠΔΗΠ? 

 21:35 ΑΙΙΖ ΠΞΝΓΑΠΡΟΗΑ: εγώ έρω απνξίεο γηα ηελ άζθεζε ηεο 

γεωθωδηθνπνίεζεο? 

 21:35 ΓΗΓΑΠΘΥΛ: ΓΗΑ ΞΔΠ  

 21:38 ΑΙΙΖ ΠΞΝΓΑΠΡΟΗΑ: Πην παξάζπξν Geocode Addresses δίλω ην όλνκα 
Ξειαηεο.shp (ζην output Shapefile) παηάω ΝΘ θαη απηόκαηα ην Arcmap θιείλεη θαη 

δελ εκθαλίδεηαη ελλνείηαη θαλέλα επηπιένλ ζεκεηαθό επίπεδν... 

 21:38 ΓΗΓΑΠΘΥΛ: ΔΣΔΗΠ ΘΝΗΡΑΜΔΗ ΠΡΗΠ ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΠΡΝ FORUM, πνπ 
ΑΦΝΟΝΛ ΠΡΖΛ ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΝΛΝΚΑΡΥΛ ΚΔ ΙΑΡΗΛΗΘΝΠ ΣΑΟΑΘΡΖΟΔΠ? 

 21:39 ΓΗΓΑΠΘΥΛ: ΠΡΑ ΞΔΓΗΑ, ΠΡΑ ΝΛΝΚΑΡΑ ΡΥΛ ΔΞΗΞΔΓΥΛ ΘΙΞ 

 21:39: ΓΗΥΟΓΝΠ ΒΑΛΡΑΟΑΘΖΠ έρεη κπεη ζ' απηή ην ζπδήηεζε 

 21:40 ΑΙΙΖ ΠΞΝΓΑΠΡΟΗΑ: όρη ....δελ έρω θνηηάμεη θαζόινπ... 

 21:41 ΓΗΓΑΠΘΥΛ: ΛΝΚΗΕΥ ΞΥΠ ΚΔ ΞΟΝΠΔΘΡΗΘΖ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΠΡO FORUM, ζα 
ΞΑΟΔΗΠ ΡΗΠ ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΞΝ ΣΟΔΗΑΕΔΠΑΗ 

 21:41 ΑΙΙΖ ΠΞΝΓΑΠΡΟΗΑ: αλ είλαη ζα ξίμω κηα καηηά ...θη αλ δελ γίλεη ηίπνηα 
...ηα ιεκέ μαλά 

 21:41 ΓΗΓΑΠΘΥΛ: ΝΘ, ΑΙΙΖ ΔΟΥΡΖΠΖ? 

 21:43 ΠΞΝΓΑΠΡΖΠ: λα πω? 

 

 21:43 ΓΗΓΑΠΘΥΛ: ΑΘΝΚΔ ΓΗΝΛΠΖ 

 21:44 ΠΞΝΓΑΠΡΖΠ:  …………. κπνξείο λα καο εμεγήζεηο ιίγν  

 21:44 ΠΞΝΓΑΠΡΖΠ: ηελ αλαινγία κε ηα θαηλία ζηελ ζει 7 ηεο άζθεζεο 19_3? 

 

 

ηνλ ηειεπηαίν θχθιν καζεκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ έρεη 

αληηθαηαζηαζεί ην chat κε έλα ινγηζκηθφ ηειεδηάζθεςεο ην νπνίν κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζπλεχξεζε εθπαηδεπηψλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ κε ήρν 

θαη εηθφλα. Δπηπιένλ ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ 

ππνινγηζηή ηνπ γηα παξνπζηάζεηο θαη εξγαιεία καπξνπίλαθα θαζψο θαη γηα 

επηζεκάλζεηο ζηελ παξνπζίαζή ηνπ. Σν γεγνλφο απηφ παξφιν πνπ ε 

ηειεδηάζθεςε απαηηεί γξήγνξε επηθνηλσλία θαη ηζρπξά κεραλήκαηα, απνηειεί 

ηελ αξρή γηα κηα επαλάζηαζε ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ εθπαηδεπηψλ θαη 

Δηθόλα 11. 30 Απόζπαζκα από chat. Παξάδεηγκα πξνο απνθπγή. 
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εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. ην ινγηζκηθφ απηφ γίλεηαη 

αλαθνξά ακέζσο παξαθάησ. 

 

11.2.2.7 Λνγηζκηθό ηειεδηάζθεςεο: ην ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηειεδηάζθεςε είλαη ην Microsoft Live Meeting 2007. Με απηφ ηφζν νη εθπαηδεπηέο 

φζν θαη νη εθπαηδεπφκελνη κπνξεί λα επηθνηλσλήζνπλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε φπνην 

ζεκείν ηεο γεο θη αλ βξίζθνληαη. Ζ ρξήζε θάκεξαο θαη κηθξνθψλνπ απφ ηε κεξηά ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ αλ θαη δελ είλαη απαξαίηεηε εληνχηνηο απμάλεη ηε ζπλνρή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο νκάδαο.  

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ηειεδηάζθεςε ζα πξέπεη ν εθπαηδεπηήο-ζπληνληζηήο κε 

ηνλ θσδηθφ ηνπ πνπ δηαζέηεη ζηνλ εμππεξεηεηή (meeting server) λα αλνίμεη κηα λέα 

ζπλεδξία. Σαπηφρξνλα πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ κέζσ email ή 

κέζσ αλάξηεζεο ηεο ππεξζχλδεζεο ηεο ζπλεδξίαο κέζα ζηελ αληίζηνηρε εβδνκάδα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο.  

 

 

 

 

Ζ ζπλεδξία πξαγκαηνπνηείηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ζπκκεηέρνπλ εθπαηδεπηέο θαη 

εθπαηδεπφκελνη απφ δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο. Ο εθπαηδεπηήο-ζπληνληζηήο έρεη 

αλαιάβεη ην θχξην βάξνο ηεο ζπλεδξίαο θαη κφλν απηφο κπνξεί λα θαηαγξάςεη ηηο 

ζπλεδξίεο, έηζη ψζηε λα είλαη δηαζέζηκεο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο πνπ δελ ζα 

κπνξέζνπλ λα ηηο παξαθνινπζήζνπλ. Έρεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη 

θνηλφρξεζην νιφθιεξν ηνλ ππνινγηζηή ηνπ ή κφλν θάπνηα πξνγξάκκαηα (ArcGIS, 

MS Office θιπ). Σαπηφρξνλα νη εθπαηδεπφκελνη βιέπνπλ ηνλ ίδην αιιά θαη ηνπο 

άιινπο εθπαηδεπηέο ζε έλα παξάζπξν ηεο νζφλεο ηνπ ππνινγηζηή ηνπο. Παξαθάησ 

βιέπεηε δχν ζρεηηθέο εηθφλεο απφ κηα δσληαλή ζπλεδξία: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Δηθόλα 11. 31 Τπεξζύλδεζε γηα ηειεδηάζθεςε ζηελ ηξέρνπζα εβδνκάδα. 
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Δηθόλα 11. 32 Σειεδηάζθεςε θαη εηζήγεζε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν γηα CAD θαη GIS. 

 

 

 

Δηθόλα 11. 33 Σειεδηάζθεςε θαη επίδεημε ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο εηζαγσγήο Excel 

αξρείνπ ζην ArcMap. 
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Ο εθπαηδεπηήο-ζπληνληζηήο έρεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα δψζεη ηνλ έιεγρν ηνπ 

ππνινγηζηή ηνπ ζε έλαλ άιιν εθπαηδεπηή ή εθπαηδεπφκελν πνπ λα κπνξεί λα ηνλ 

ρεηξηζζεί κέζσ ηνπ πιεθηξνινγίνπ θαη ηνπ πνληηθηνχ ηνπ δηθνχ ηνπ ππνινγηζηή. Έηζη 

δελ ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη θαλέλα ινγηζκηθφ ζην δηθφ ηνπ ππνινγηζηή, παξά κφλν ην 

θπιινκεηξεηή ηνπ θαη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν. Με ην ινγηζκηθφ απηφ 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαζψο θαη 

αμηνιφγεζήο ηνπ ηελ ψξα πνπ εξγάδεηαη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ εθπαηδεπηή. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν ινγηζκηθφ ηειεδηάζθεςεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη έρεη αξθεηέο επθνιίεο θαη 

ζπκβάιιεη ψζηε ε εηζήγεζε ζε έλα εμ απνζηάζεσο πξφγξακκα λα είλαη πιένλ εθηθηή 

θαη λα ππνιείπεηαη ειάρηζηα ησλ πιενλεθηεκάησλ ηήο δηα δψζεο εηζήγεζεο. 

Δπηπιένλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηή λα δεη ηελ καγλεηνζθνπεκέλε 

ζπλεδξία, λα εληνπίζεη ηα ιάζε ηνπ θαη λα πξνζπαζήζεη λα ηα απνθχγεη ζε επφκελεο 

ζπλεδξίεο. Σέινο ε ζπλεδξία παξακέλεη δηαζέζηκε ηφζν γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

πνπ δελ κπφξεζαλ λα ηελ παξαθνινπζήζνπλ φζν θαη γηα ηνπο παιηνχο 

εθπαηδεπφκελνπο νη νπνίνη επηζθέπηνληαη ζπρλά ηελ εθπαηδεπηηθή πχιε. 

ην DVD πνπ ζπλνδεχεη ηε δηαηξηβή απηή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θαηάινγν 

C:\ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ\DVD\ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ βξίζθεηαη ε πξψηε 

καγλεηνζθνπεκέλε ζπλεδξία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Διιάδα, ζε πξφγξακκα εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζηα ΓΠ, κε ην φλνκα 1st_gis_livemeeting. 

Δηθόλα 11.34. Σειεδηάζθεςε: ν έλαο εθπαηδεπηήο ρξεζηκνπνηεί από απόζηαζε ηνλ ππνινγηζηή 

ηνπ άιινπ εθπαηδεπηή, ελώ ηαπηόρξνλα ε δηαδηθαζία εκθαλίδεηαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ζηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο. 
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11.2.3  Δθπαηδεπηηθό πιηθό 

 

ην πξφγξακκα ζηα πιαίζηα κηαο ζπζηεκαηηθήο πξνζέγγηζεο πηνζεηήζεθε ην κνληέιν 

κάζεζεο κέζσ επίιπζεο πξνβιεκάησλ (Problem Based Learning).  

ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ν εθπαηδεπφκελνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, αθνχ πξψηα κειεηήζεη ηε ζεσξία θαη αλαηξέμεη ζε άιιεο πεγέο γηα 

λα εκβαζχλεη ζηηο δηάθνξεο ρσξηθέο έλλνηεο, ελ ζπλερεία  θαιείηαη λα  επηιχζεη 1 ή 2 

πξαγκαηηθά ρσξηθά πξνβιήκαηα θάζε εβδνκάδα, κε ρσξηθά δεδνκέλα θαη εθαξκνγέο 

απφ απηέο πνπ εθαξκφδνληαη ήδε ζηνλ ηδησηηθφ θαη ην δεκφζην ηνκέα. Δπηπξφζζεηα  

γηα ηελ ηειηθή ηνπ αμηνιφγεζε θαιείηαη λα επηιχζεη έλα πξαγκαηηθφ πξφβιεκα 

ρσξνζέηεζεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο. ην ηέινο ηνπ εηζαγσγηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαιείηαη λα παξαδψζεη κηα ηερληθή έθζεζε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

λένπ νηθηζκνχ ζηε λήζν Μήιν. ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα πξνρσξεκέλνπο 

θάζε εθπαηδεπφκελνο είλαη ειεχζεξνο λα αζρνιεζεί κε έλα ζέκα ηεο αξεζθείαο ηνπ. 

Δλδεηθηηθέο εξγαζίεο πεξηγξάθνληαη ελ ζπληνκία παξαθάησ. ην DVD πνπ ζπλνδεχεη 

ηε δηαηξηβή απηή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θαηάινγν ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ\ΔΡΓΑΗΔ θαη 

ΠΡΟΥΧΡΖΜΔΝΟ\ΔΡΓΑΗΔ ππάξρνπλ δείγκαηα ησλ εξγαζηψλ πνπ παξέδσζαλ νη 

καζεηέο θαη ησλ δχν εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Δπηπιένλ ν καζεηήο πξνηξέπεηαη λα επηιχεη ηα παξαπάλσ PBL κέζσ ηεο 

ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο αλαηξέρνληαο ζηα ζρεηηθά βνεζήκαηα ηεο ηερληθήο 

ππνζηήξημεο, δειαδή ζηε βάζε γλψζεο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζηηο ζπδεηήζεηο, ζηα 

θφξνπκ θ.ιπ. 

Οη εηζεγήζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ βαζηθέο θαη πξνρσξεκέλεο έλλνηεο ζηα ΓΠ θαη 

έρνπλ γξαθεί γηα ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, πεξηγξάθνληαη ελ 

ζπληνκία ακέζσο παξαθάησ. Σα πιήξε θείκελα πεξηέρνληαη ζε κνξθή PDF ζην DVD 

πνπ ζπλνδεχεη ηε δηαηξηβή απηή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο θαηαιφγνπο 

ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ\ΔΗΖΓΖΔΗ θαη ΠΡΟΥΧΡΖΜΔΝΟ\ΔΗΖΓΖΔΗ. 

 

11.2.3.1  Δηζεγήζεηο εηζαγσγηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: ελ ζπληνκία ηα 

ζέκαηα πνπ πξαγκαηεχνληαη νη εηζεγήζεηο ηνπ εηζαγσγηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 
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Όλνκα Δηζήγεζεο ύληνκε Πεξηγξαθή 

 Δηζαγσγή ζηα ΓΠ Αλαθέξεηαη ζηνλ νξηζκφ ελφο ΓΠ, ηελ ηδηαηηεξφηεηα 

ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ, ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΠ ζηηο 

άιιεο επηζηήκεο, ηα κέξε πνπ απαξηίδνπλ έλα ΓΠ, 

θαζψο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ λα επηιχνπλ ρσξηθά 

πξνβιήκαηα θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο εξγαιείν ιήςεο 

απνθάζεσλ. 

Αλαπαξάζηαζε ρσξηθήο 

Πιεξνθνξίαο 

Αλαθέξεηαη ζηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ πξαγκαηηθνχ 

θφζκνπ κε δηαθξηηά αληηθείκελα θαη αληηθείκελα 

ζπλερνχο πεδίνπ, θαζψο θαη ζηηο ρσξηθέο δνκέο 

δεδνκέλσλ, αιιά θαη δηαλπζκαηηθέο, ςεθηδσηέο, 

ηξηγσληθέο κε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά 

ηνπο. 

Δηζαγσγή Γεσγξαθηθψλ 

Γεδνκέλσλ 

Αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο κεζφδνπο δεκηνπξγίαο 

δηαλπζκαηηθψλ θαη ςεθηδσηψλ δεδνκέλσλ ζε έλα ΓΠ. 

Πξνβνιηθά πζηήκαηα Αλαθέξεηαη ζηα Γεσδαηηηθά πζηήκαηα Αλαθνξάο πνπ 

ππάξρνπλ δηεζλψο αιιά θπξίσο ζηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα, θαζψο θαη ζηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπο. 

Γεσγξαθηθέο Βάζεηο Αλαθέξεηαη ζηηο αξρέο ησλ ζρεζηαθψλ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ, ζηηο αξρέο ηεο SQL, θαζψο θαη ζηνπο 

ηξφπνπο δεκηνπξγίαο Γεσγξαθηθψλ Βάζεσλ. 

Δηζαγσγή ζηηο Γεσβάζεηο Αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία ελφο ζρήκαηνο Γεσγξαθηθήο 

Βάζεο, ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ, θαζψο θαη ζηνπο 

ηξφπνπο δηαρείξηζεο θαη ελεκέξσζεο κηαο Γεσβάζεο. 

Δπίζεο γίλεηαη αλαθνξά ζηα κνληέια δεδνκέλσλ, ζηελ 

ηνπνινγία αληηθεηκέλσλ θαη ζηε δεκηνπξγία 

κεηαδεδνκέλσλ κηαο Γεσβάζεο. 

Γηαρείξηζε Γεσγξαθηθψλ 

Γεδνκέλσλ 

Αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο ρσξηθέο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο 

πξνεηνηκάδνπλ ηα ρσξηθά δεδνκέλα, ψζηε λα είλαη 

θαηάιιεια γηα ρσξηθή αλάιπζε. 

Υσξηθή Αλάιπζε Αλαθέξεηαη ζηηο βαζηθέο αξρέο γεσεπεμεξγαζίαο ζε έλα 

ΓΠ, ζηηο δηαδηθαζίεο κνληεινπνίεζεο ρσξηθψλ 

επεμεξγαζηψλ θαζψο θαη ζηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζεί κηα κειέηε ρσξνζέηεζεο θάπνηαο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

Υαξηνγξαθία θαη ΓΠ Αλαθέξεηαη ζηνπο ηξφπνπο δεκηνπξγίαο 
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ραξηνζπλζέζεσλ, ζηε δεκηνπξγία βηβιηνζεθψλ 

ζεκεηαθψλ, γξακκηθψλ θαη επηθαλεηαθψλ ζπκβφισλ θαη 

ηέινο ζηε δεκηνπξγία ζεκαηηθψλ ραξηψλ κε δηάθνξεο 

κεζφδνπο. 

 

11.2.3.2  Δηζεγήζεηο πξνρσξεκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: ελ ζπληνκία ηα 

ζέκαηα πνπ πξαγκαηεχνληαη νη εηζεγήζεηο ηνπ πξνρσξεκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

 

Όλνκα Δηζήγεζεο ύληνκε Πεξηγξαθή 

ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΒΑΗΚΧΝ 

ΑΡΥΧΝ ΓΠ 

Δπαλάιεςε ησλ βαζηθψλ αξρψλ πνπ δφζεθαλ ζην 

εηζαγσγηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. 

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ 

ΥΧΡΗΚΧΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ 

Πξνρσξεκέλεο ηερληθέο κνληεινπνίεζεο ρσξηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, φπσο βξφγρνη, ζεηξέο, ιίζηεο θαη 

αλαηξνθνδφηεζε κνληέινπ. 

ΓΗΑΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ 

ΥΧΡΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

Δθηελήο αλαθνξά ζηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 

ρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζηηο δηάθνξεο κεηαηξνπέο 

ηνπο απφ ην έλα ινγηζκηθφ ζην άιιν. Γίλεηαη έκθαζε 

ζηε δεκηνπξγία γεσβάζεσλ απφ CAD αξρεία, αιιά 

θαη ζηελ εκθάληζε ρσξηθψλ δεδνκέλσλ απφ ην ΓΠ 

ζην Google Earth θαη ην αληίζηξνθν. 

Βαζηθέο_αξρέο_Γεσζηαηηζηηθήο

αλάιπζεο 

Μειεηψληαη φιεο νη αηηηνθξαηηθέο θαη 

γεσζηαηηζηηθέο κέζνδνη ρσξηθήο παξεκβνιήο. 

Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηε κέζνδν Kriging θαζψο 

κειεηψληαη πνιιέο παξαιιαγέο ηεο, ηφζν ζεσξεηηθά 

φζν θαη πξαθηηθά. 

Υσξηθή Αλάιπζε Φεθηδσηψλ Δθηελήο αλαθνξά ζηε γεσεπεμεξγαζία ςεθηδσηψλ. 

Πεξηγξάθνληαη νη βαζηθφηεξεο ρσξηθέο ιεηηνπξγίεο 

ςεθηδσηψλ, φπσο ηνπηθέο, εζηηαθέο θαη 

γεληθεπκέλεο. Σέινο δίλνληαη ηα βαζηθά βήκαηα γηα 

ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο ρσξνζέηεζεο κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο κε ρξήζε ςεθηδσηψλ. 

ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑΚΖ 

ΑΝΑΛΤΖ 

Πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε πνιπθξηηεξηαθή κέζνδνο 

ρσξηθήο αλάιπζεο, νη δηάθνξνη ηξφπνη ππνινγηζκνχ 

ησλ βαξψλ θαη ηεο βαζκνλφκεζεο ησλ θξηηεξίσλ 

ρσξνζέηεζεο. Γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηα βήκαηα 
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ππνινγηζκνχ ηνπ ςεθηδσηνχ θφζηνπο. 

Υσξηθή Αλάιπζε ζηελ ηξίηε 

Γηάζηαζε 

Αλαθέξεηαη ζηε ρσξηθή αλάιπζε ζηελ Σξίηε 

δηάζηαζε θαη ηηο δηάθνξεο εθαξκνγέο ηεο, φπσο 

νξαηφηεηα, ππνινγηζκφο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη 

θιίζεσλ εδαθψλ, κνλνπάηηα δηαθπγήο λεξνχ, 

δηαρξνληθή θίλεζε εηθφλσλ (time animation) θαζψο 

θαη ζηηο δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο ηξηζδηάζηαησλ 

κνληέισλ θαη εηθνληθψλ πηήζεσλ     

Πξνρσξεκέλεο ηερληθέο 

Υαξηνγξαθίαο 

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά πξνρσξεκέλεο έλλνηεο 

ραξηνγξαθίαο, φπσο κέζνδνη ζθίαζεο αλαγιχθνπ, 

εμνκάιπλζε αθηνγξακκήο, νλνκαηνινγία θαη 

ππεξζπλδέζεηο. 

Πξνρσξεκέλεο έλλνηεο 

ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΧΝ ΒΑΔΧΝ 

Αλαθέξεηαη ζε πξνρσξεκέλεο έλλνηεο γεσγξαθηθψλ 

βάζεσλ, φπσο ε ηζηνξηθφηεηα θαη νη εθδφζεηο. 

Αληηθεηκελνζηξαθήο 

Σερλνινγία 

Πεξηγξάθνληαη  νη αξρέο ηεο αληηθεηκελνζηξαθνχο 

ηερλνινγίαο, φπσο ηα αληηθείκελα, νη κέζνδνη θαη νη 

ηδηφηεηέο ηνπο. 

Αληηθεηκελνζηξαθήο 

Πξνγξακκαηηζκφο, Python, 

ArcObjects 

Αλαθέξεηαη ζηηο αξρέο ηνπ αληηθεηκελνζηξαθνχο 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη πεξηγξάθνληαη εληνιέο θαη 

ηερληθέο ησλ γισζζψλ Python, ArcObjects.  

Mashups Αλαθέξεηαη ζηε δηάρπζε ρσξηθψλ δεδνκέλσλ κε 

δεκηνπξγία ραξηνγξαθηθψλ Mashups κε ηερλνινγίεο 

ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ, HTML, JAVASCRIPTS, 

XML, WEB Services. 

Υαξηνγξαθία ζην Γηαδίθηπν 

(Web GIS) 

Αλαθέξεηαη ζηε δηάρπζε ρσξηθψλ δεδνκέλσλ κέζσ 

ραξηνγξαθηθψλ ππεξεζηψλ (WEB SERVICES). 

Βαζηθέο αξρέο XML Πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε γιψζζα XML. 

Βαζηθέο αξρέο GML Πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε γιψζζα GML. 

Βαζηθέο αξρέο Javascripts Πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε γιψζζα JAVASCRIPTS. 

Βαζηθέο αξρέο KML Πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε γιψζζα KML. 

Δμνηθείσζε κε ηνπο ράξηεο 

GOOGLE, BING 

Πεξηγξάθνληαη ηα βήκαηα εμνηθείσζεο κε ηηο 

ραξηνγξαθηθέο ππεξεζίεο ηεο GOOGLE θαη ηνπ 

BING. 

Τδξνινγία θαη ΓΠ Αλαθέξεηαη ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο πδξνινγίαο θαη 

ζηε ζπκβνιή ησλ ΓΠ γηα ηελ επίιπζε βαζηθψλ 



Κεθάιαην 11   Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ΓΠ ηνπ ΔΜΠ 

 

 427 

 

πδξνγεσινγηθψλ πξνβιεκάησλ. 

 

Σα  ρσξηθά πξνβιήκαηα πνπ θαινχληαη λα ιχζνπλ νη ζπνπδαζηέο θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πεξηγξάθνληαη ελ ζπληνκία ακέζσο παξαθάησ. Σα 

πιήξε θείκελα πεξηέρνληαη ζε κνξθή PDF ζην DVD πνπ ζπλνδεχεη ηε δηαηξηβή απηή 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο θαηαιφγνπο ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ\PBL θαη 

ΠΡΟΥΧΡΖΜΔΝΟ\PBL. 

 

11.2.3.3  Υσξηθά πξνβιήκαηα εηζαγσγηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: ελ ζπληνκία 

ηα  ρσξηθά πξνβιήκαηα πνπ πξαγκαηεχνληαη νη εηζεγήζεηο ηνπ εηζαγσγηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ηα παξαθάησ: 

 

 βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ελφο ΓΠ, φπσο πινήγεζε ζην ράξηε, αιιαγή θιίκαθαο, 

κέηξεζε απνζηάζεσλ, εκβαδψλ, εξγαιεία πιεξνθνξηψλ θαη επηινγήο 

ραξαθηεξηζηηθψλ 

 αλαπαξάζηαζε ρσξηθψλ δεδνκέλσλ κε δηαλπζκαηηθή, ςεθηδσηή θαη 

ηξηγσληθή κνξθή 

 ςεθηνπνίεζε γεσινγηθνχ ράξηε κε ηε κέζνδν Heads Up  

 κεηαηξνπή ςεθηδσηνχ ζε δηαλπζκαηηθή κνξθή (Raster to Vector) 

 εηζαγσγή δεδνκέλσλ απφ GPS θαη κε γεσκεηξηθέο θαηαζθεπέο (COGO) 

 δηφξζσζε, κεηαηξνπή ππαξρφλησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ 

 εμνηθείσζε κε ηνπο νξζνθσηνράξηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο 

 κεηαηξνπή δηαλπζκαηηθνχ αξρείνπ απφ HATT ζε ΔΓΑ 87 θαη ην αληίζηξνθν 

 δεκηνπξγία Γεσβάζεο 

 πξναλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο 

 δηάλνημε λέαο νδνχ θαη ππνινγηζκφο απνδεκηψζεσλ 

 κνληεινπνίεζε ρσξηθψλ δηαδηθαζηψλ 

 εχξεζε θνληηλφηεξεο απφζηαζεο 

 δεκηνπξγία ραξηψλ 

 δεκηνπξγία ραξηνγξαθηθψλ ζπκβφισλ θαη βηβιηνζεθψλ 

 δεκηνπξγία ζεκαηηθψλ ραξηψλ 

 γεσθσδηθνπνίεζε πειαηψλ 

 δηάρπζε ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ 
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 εμνηθείσζε κε αλάιπζε ςεθηδσηψλ 

 δεκηνπξγία ςεθηαθνχ κνληέινπ εδάθνπο 

 εμνηθείσζε κε ηξηζδηάζηαηεο αλαιχζεηο 

 

11.2.3.4  Υσξηθά πξνβιήκαηα πξνρσξεκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο: ελ 

ζπληνκία ηα ρσξηθά πξνβιήκαηα πνπ πξαγκαηεχνληαη νη εηζεγήζεηο ηνπ 

πξνρσξεκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ηα παξαθάησ: 

 

 ρσξνζέηεζε ΒΗΠΔ κε δηαδηθαζίεο κνληεινπνίεζεο 

 ρσξηθή ζχλδεζε ζεκείσλ δεηγκαηνιεςίαο κε πνιχγσλα Γεσινγηθψλ 

ρεκαηηζκψλ 

 ρσξηθφ πξφβιεκα πιεκκπξηθνχ θηλδχλνπ 

 αιιαγή θαηεγνξηψλ δηαλπζκαηηθψλ δεδνκέλσλ (Reclassify Vector files) 

 κεηαηξνπέο CAD Αξρείσλ ζε Γεσγξαθηθέο βάζεηο 

 Γεσζηαηηζηηθή: Καηαλνκή ζεξκνθξαζηψλ εδάθνπο ζηε Μπηηιήλε (Kriging) 

 Γεσζηαηηζηηθή: Πεξηβαιινληνινγηθή κειέηε Λαπξίνπ 

 εχξεζε απφζηαζεο ιηγφηεξνπ θφζηνπο 

 άιγεβξα ραξηψλ 

 Πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε: ρσξνζέηεζε θέληξνπ επηζθεπηψλ 

 Πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε: ρσξνζέηεζε ΥΤΣΑ 

 Πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε: επηθηλδπλφηεηα έλαξμεο ππξθαγηάο 

 ρσξνζέηεζε ππξνθπιαθίνπ 

 δεκηνπξγία ράξηε ζέαζεο 

 πξνρσξεκέλεο ηερληθέο ζθίαζεο αλαγιχθνπ 

 ππεξζπλδέζεηο ζε έλαλ ράξηε 

 ηζηνξηθφηεηα γεσγξαθηθήο βάζεο 

 επηβιεπφκελε ηαμηλφκεζε ρξήζεσλ γεο 

 κε επηβιεπφκελε ηαμηλφκεζε ρξήζεσλ γεο 

 δηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ΓΠ κε PYTHON θαη VBA 

 δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ κε ραξηνγξαθηθά mashups απφ GOOGLE θαη BING 

 δεκηνπξγία ραξηνγξαθηθψλ ππεξεζηψλ ζην δηαδίθηπν (Map Services) 

 δεκηνπξγία ιεθαλψλ απνξξνήο 
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Σέινο ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε εληζρχεηαη αθελφο κε ηελ αλάζεζε νκαδηθψλ εξγαζηψλ 

ζηνπο ζπνπδαζηέο θαη ζέκαηα ηα νπνία αλαδεηνχλ ζην δηαδίθηπν θαη αθεηέξνπ κε 

ελαιιαγή ησλ ξφισλ εθπαηδεπηψλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ. Γίλεηαη, δειαδή, πξνζπάζεηα  

γηα ηελ ελίζρπζε ησλ πξνζσπηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

θαη πξνεηνηκαζίαο ηνπο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Παξαθάησ δίλεηαη ην 

ζελάξην κηαο νκαδηθήο εξγαζίαο. Ζ πιήξεο αιιεινγξαθία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο θαζψο θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα πεξηέρνληαη ζην DVD πνπ ζπλνδεχεη ηε 

δηαηξηβή απηή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο θαηαιφγνπο 

ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ\ΔΡΓΑΗΔ\ΟΜΑΓΗΚΔ θαη 

ΠΡΟΥΧΡΖΜΔΝΟ\ΔΡΓΑΗΔ\ΟΜΑΓΗΚΔ.. 

 

11.3 ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΣΟ ΣΑΓΗΟΣΖ ΑΝΑΣΡΟΦΟΓΟΣΖΖ 

 

 

Μεηά ην ζηάδην ηεο πξάμεο, φπνπ νη ζπνπδαζηέο πιένλ αθνινπζνχλ ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία ρξεζηκνπνηψληαο ην πεξηερφκελν, ηα κέζα θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, 

αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο αλαηξνθνδφηεζεο. ην ζηάδην απηφ πεξηιακβάλνληαη 

δηαδηθαζίεο αλαηξνθνδφηεζεο ηφζν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ απφ ηε καζεζηαθή ηνπο 

πνξεία φζν θαη ησλ εθπαηδεπηψλ απφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. Έρεη 

ηξεηο θχξηνπο άμνλεο: ηελ απηναμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ηηο ελέξγεηεο ηνπ εθπαηδεπηή – ζπκβνχινπ. 

 

11.3.1 Απηναμηνιόγεζε εθπαηδεπνκέλσλ 

 

Ο εθπαηδεπφκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζεί ηηο επηδφζεηο ηνπ ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο ηνπ δηαδηθαζίαο. πγθεθξηκέλα κπνξεί λα δεη ηε ζπλνιηθή 

ηνπ επίδνζε, αιιά θαη ηηο επί κέξνπο επηδφζεηο ηνπ ζηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο θαη 

ηα ηεζη αμηνιφγεζεο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηηο παξαθάησ εηθφλεο: 
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Δθηφο απφ ηε βαζκνινγία αλαηξνθνδνηείηαη ηφζν απφ ηνλ εθπαηδεπηή πνπ δηφξζσζε 

ηελ εξγαζηεξηαθή ηνπ άζθεζε φζν θαη απφ ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δηφξζσζεο ησλ 

ηεζη αμηνιφγεζεο. Όηαλ θάπνην ηεζη αμηνιφγεζεο θιείζεη, ηφηε ν εθπαηδεπφκελνο 

κπνξεί λα δεη ηα ιάζε ηα νπνία έθαλε. 

Δηθόλα 11.35. πλνιηθή εηθόλα αμηνιόγεζεο εθπαηδεπόκελνπ. 

Δηθόλα 11.36. ρόιηα εθπαηδεπηή ζε δηνξζσκέλε εξγαζηεξηαθή άζθεζε. 
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11.3.2 Αμηνιόγεζε καζεζηαθώλ ζηόρσλ 

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί γίλεηαη είηε κε 

εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία ππάξρνπλ ζην ηέινο θάζε εθπαηδεπηηθήο ελφηεηαο θαη ηα 

νπνία νη εθπαηδεπφκελνη ζπκπιεξψλνπλ ειεθηξνληθά είηε κε δηάθνξα ζηαηηζηηθά 

εξγαιεία ηνπ ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο καζήκαηνο, ηα νπνία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηήζεη αλά πάζα ζηηγκή ν εθπαηδεπηήο. Μάιηζηα κπνξεί λα 

παξαθνινπζήζεη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπ ηξέρνληνο 

θχθινπ ζε ζρέζε κε ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα φισλ ησλ άιισλ θχθισλ.  

 

11.3.2.1 Ζιεθηξνληθά εξσηεκαηνιόγηα: εθηφο απφ ην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζην ηέινο ελφο εθπαηδεπηηθνχ θχθινπ νη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη 

ζην ηέινο θάζε εθπαηδεπηηθήο ελφηεηαο λα απαληήζνπλ ζε νξηζκέλα εξσηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηε ζαθήλεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηψλ. Οη ζπνπδαζηέο ζε κηα 

θιίκαθα απφ ην ζρεδφλ πνηέ – ζρεδφλ πάληα ζπκπιεξψλνπλ δχν απαληήζεηο, κία 

πξνηηκψκελε θαη κία πξαγκαηηθή, φπσο βιέπεηε ζηελ παξαθάησ εηθφλα:  

Δηθόλα 11.37. Δκθάληζε ησλ απνηειεζκάησλ ελόο ηεζη αμηνιόγεζεο κε δηνξζσκέλεο ηηο ιάζνο 

απαληήζεηο. 
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Ο εθπαηδεπηήο – ζχκβνπινο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εκθαλίζεη δηάθνξα ζηαηηζηηθά 

είηε ζην ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ είηε γηα θάζε εξψηεζε μερσξηζηά είηε γηα θάζε 

εθπαηδεπφκελν μερσξηζηά.   

 

 

 

Δηθόλα 11.38 Απόζπαζκα από ειεθηξνληθό εξσηεκαηνιόγην. 

Δηθόλα 11.39 Πεξίιεςε ηεο αμηνιόγεζεο ηεο ελόηεηαο ΔΗΑΓΩΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ από 182 εθπαηδεπόκελνπο.  
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Δηθόλα 11.40 Πεξίιεςε ηεο αμηνιόγεζεο ηεο ελόηεηαο ΔΗΑΓΩΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ από 182 

εθπαηδεπόκελνπο, γηα ηελ εξώηεζε “Ο Δθπαηδεπηήο κε ελζαξξύλεη λα ζπκκεηάζρσ”. 

Δηθόλα 11.41 Αμηνιόγεζε ηεο ελόηεηαο ΔΗΑΓΩΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ από ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπόκελν ζε 

ζρέζε κε ηνπο ππόινηπνπο εθπαηδεπόκελνπο. 
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11.3.2.2 ηαηηζηηθά παξαθνινύζεζεο εθπαηδεπόκελνπ: θαηαξράο ν εθπαηδεπηήο έρεη 

ζηε δηάζεζή ηνπ πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν, κία θσηνγξαθία 

ηνπ θαη θάπνηα ζχληνκε πεξηγξαθή κε ηηο ζπνπδέο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δλ ζπλερεία κπνξεί λα δεη ηηο επηδφζεηο ηνπ αλά εβδνκάδα, θαζψο θαη ην πφζεο θνξέο 

έρεη κειεηήζεη ή έρεη αλνίμεη θάπνην απφ ηα ζέκαηα ηεο εβδνκάδαο.  

   

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 11.42 Καξηέια εθπαηδεπόκελνπ. 

Δηθόλα 11.43 Καξηέια εθπαηδεπόκελνπ: επηδόζεηο εθπαηδεπόκελνπ  αλά εβδνκάδα. 
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Σέινο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεη ζε γξάθεκα ηηο ζπλδέζεηο ζην εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα αλά εκέξα.  

 

 

Έρνληαο απηέο ηηο ηξεηο παξαπάλσ εηθφλεο ζρεηηθά κε ηηο επηδφζεηο ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ εχθνια ζπκπεξαίλεη θάπνηνο φηη ε παξαπάλσ ζπνπδάζηξηα είλαη 

πνιχ επηκειήο θαη δελ έρεη θαζφινπ πξνβιήκαηα θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Σν 

κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ε επηβξάβεπζή ηεο θαηά πεξηφδνπο, ψζηε λα αηζζάλεηαη 

ρξήζηκε ζηελ νκάδα θαη λα πξνζπαζεί λα δίλεη φιεο ηεο ηηο δπλάκεηο βνεζψληαο θαη 

ηνπο άιινπο εθπαηδεπφκελνπο. 

 

11.3.2.2 ηαηηζηηθά παξαθνινύζεζεο ηεζη: 

Ο εθπαηδεπηήο κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηα ζηαηηζηηθά ελφο ηεζη θαη λα βγάιεη ηα 

ζπκπεξάζκαηά ηνπ. ην παξαθάησ παξάδεηγκα θαίλεηαη ε πεξίπησζε ζηελ νπνία 

κφλν έλαο ζηνπο ηξεηο εθπαηδεπφκελνπο δελ αληηιήθζεθε ην εξψηεκα. 

Δηθόλα 11.44 Καξηέια εθπαηδεπόκελνπ: επηζθέςεηο ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. 
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Δληνπίδνληαο ην πξφβιεκα απηφ ν εθπαηδεπηήο ζα επαλέιζεη ηνπνζεηψληαο ζην 

θφξνπκ έλα ζέκα θαηαλφεζεο ή ζα εηνηκάζεη θαη ζα αλαξηήζεη έλα PDF κε ηηο 

απαξαίηεηεο εμεγήζεηο. 

 

11.3.3 Δλέξγεηεο εθπαηδεπηή - ζπκβνύινπ 

 

Ο εθπαηδεπηήο κεηά απφ πξνζεθηηθή κειέηε ησλ ζηαηηζηηθψλ απνηειεζκάησλ κε ηα 

εξγαιεία πνπ ηνπ παξέρεη ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ Moodle θαη πεξηγξάθεθαλ 

πξνεγνπκέλσο πξνρσξά είηε ζηελ αλάξηεζε λένπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ είηε 

πξνζπαζεί λα δηαρεηξηζζεί ην άγρνο ηνπο θαη λα ηνπο ελζαξξχλεη, ψζηε λα ζπλερίζνπλ 

κε εξεκία θαη κε ηελ ίδηα αξρηθή ζέιεζε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 

11.3.3.1 Πξόζζεην εθπαηδεπηηθό πιηθό: ην πξφζζεην πιηθφ πνπ ζα αλαξηήζεη ν 

εθπαηδεπηήο κπνξεί λα είλαη ζε κηα απφ ηηο παξαθάησ κνξθέο: 

 έληππε ηχπνπ PDF ή DOC αξρείνπ 

 αλάξηεζε ζε θφξνπκ, ψζηε λα είλαη δηαζέζηκν ζε φινπο ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο γηα πξνβιεκαηηζκφ, ζπδήηεζε θαη θαηαηγηζκφ ηδεψλ 

 video ζε κνξθή avi ή flv 

 παξνπζίαζε ηχπνπ PPT 

 

 

Δηθόλα 11.45 Καξηέια απνηειεζκάησλ ησλ ηεζη αμηνιόγεζεο. ηαηηζηηθά αλά εξώηεζε. 
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11.3.3.2 Γηαρείξηζε άγρνπο εθπαηδεπνκέλσλ: κηα απφ ηηο θαηλνηνκίεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΜΠ είλαη ε χπαξμε θαζεγεηή-ζπκβνχινπ πνπ 

ζπλεπηθνπξείηαη απφ έλαλ ηθαλφ αξηζκφ εθπαηδεπηψλ γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. 

Αθνινπζνχλ δχν πξαγκαηηθά παξαδείγκαηα απφ ην εηζαγσγηθφ εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα ησλ ΓΠ, ην νπνίν δηεμάγεηαη επηηπρψο απφ ην 2004 κέρξη ζήκεξα. Σα 

παξαδείγκαηα απηά δείρλνπλ πψο ν εθπαηδεπηήο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο 

θαηάιιειεο ηερληθέο, ψζηε λα ελζαξξχλεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη λα ηνπο πείζεη 

λα ζπλερίζνπλ επηηπρψο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

 

 Παξάδεηγκα 1: Γηαρείξηζε άγρνπο εθπαηδεπόκελνπ 

Ζ εθπαηδεπφκελε είλαη δαζνιφγνο, ρσξίο πξνεγνχκελεο γλψζεηο ΓΠ, γχξσ 

ζηα 40, θαλεξά επεξεαζκέλε απφ ην θιαζηθφ δαζθαινθεληξηθφ ζχζηεκα 

εθπαίδεπζεο, κε αξθεηφ άγρνο θπξίσο εμαηηίαο ηεο δηελέξγεηαο θάπνηνπ ηεζη. 

Ζ επηθνηλσλία έγηλε κέζσ πξνζσπηθψλ κελπκάησλ. Παξαζέηνπκε ηε 

ζπλνκηιία, φπσο θαηαγξάθεθε απφ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο εθπαίδεπζεο 

Moodle. Έγηλε αιιαγή κφλν ησλ νλνκάησλ.  

 

ΜΑΘΖΣΡΗΑ [12:22 ]: Κύξηε Καζεγεηά  θαιεζπέξα, 

κόιηο ηειείσζα ην θνπΐδ αιιά δε κπνξώ λα ην ππνβάισ γηαηί δελ κπόξεζα λα είκαη ζην ζπίηη πην 

λσξίο ιόγσ δνπιεηάο. Σηο απαληήζεηο ηηο γλσξίδσ. Παξόια απηά ζα πξέπεη λα κεδεληζηώ; 

ΜΑΘΖΣΡΗΑ [03:22 ]: πγγλώκε αλ ζαο θνπξάδσ πάιη κε έλα ηόζν άραξν ζέκα, αιιά ζα ήζεια λα 

μέξσ πόζν επεξεάδεη ε βαζκνινγία ζηα δηάθνξα θνπΐδ ηε ζπλνιηθόηεξε απόδνζή καο.  

Τπάξρεη πεξίπησζε λα επαλαιεθζεί έλα θνπΐδ κε ζέκα ηελ αλαπαξάζηαζε ρσξηθώλ δεδνκέλσλ κε 

δηαθνξεηηθά εξσηήκαηα θπζηθά; Έθαλα ηόζε πξνζπάζεηα θαη δελ ζα ήζεια λα πάεη ρακέλε ιόγσ 

θαθνύ ζπγρξνληζκνύ. Γελ πξόιαβα ην θνπΐδ γηα έλα ηέηαξην. 

 

ΚΑΘΖΓΖΣΖ [05:25 ]: Διηζάβεη  κελ αλεζπρείο θαζόινπ. εθείλν πνπ κε ελδηαθέξεη θαη πξέπεη 

λα ζε ελδηαθέξεη θαη ζέλα είλαη ε κάζεζε. Μνπ θηάλεη ην όηη ήμεξεο ηηο απαληήζεηο. Σέινο πάλησλ 

όια ηα θνπΐδ ζα μαλαλνίμνπλ θάπνηα θνξά κία πξνο ην κέζνλ θαη κία πξνο ην ηέινο ηνπ 

ζεκηλαξίνπ, νπόηε ζα απνθαηαζηήζεηο βαζκνινγηθά ην ζηάηνπο ζνπ. Βέβαηα θαη εκέλα θαη εζέλα 

αιιά θαη όια ηα άιια παηδηά ηεο νκάδαο δελ ζα πξέπεη λα καο ελδηαθέξεη ε βαζκνινγία. Απηό 

είλαη έλα θαηάινηπν ηεο δαζθαινθεληξηθήο κεζόδνπ ηελ νπνία όπσο θαηάιαβεο δελ ηελ 

αθνινπζνύκε. Θα ζε παξαθαιέζσ, αλ ζέιεηο βέβαηα, λα ηνπνζεηήζεηο ζην πνζη ηόζν ηελ εξώηεζή 

ζνπ όζν θαη ηελ απάληεζή κνπ. Υσξίο θόβν θαη πάζνο κόλν αλ ζέιεηο εζύ.  

  

ΜΑΘΖΣΡΗΑ [08:23 ]: Δπραξηζηώ πνιύ γηα ηελ απάληεζε, κνπ θηηάμεηε ηε κέξα, κνπ έθηηαμεο 

κάιινλ (ηα θαηάινηπα πνπ ιέγακε) θαη δελ ππεξβάιισ θαζόινπ. ίγνπξα δελ πεξίκελα απηή ηελ 

απάληεζε. Δίλαη πνιύ θαιό γηα λα είλαη αιεζηλό. Φπζηθά θαη ζηόρνο είλαη ε κάζεζε πάληα ήηαλ, 

κόλν πνπ ζην θαζηεξσκέλν ζύζηεκα δηδαζθαιίαο απηό δελ ήηαλ πνηέ ην δεηνύκελν θαη δελ 

απνηεινύζε θξηηήξην αμηνιόγεζεο. Ζ δηάζεζε γηα κάζεζε θαη ε αλαδήηεζε ηεο γλώζεο πξέπεη λα 

είλαη κηα επράξηζηε εκπεηξία, ηνπιάρηζηνλ έηζη ην βιέπσ εγώ, θαη όρη θαηαλαγθαζκόο. Άξα 

ζπκκεξίδνκαη απόιπηα ηελ εθδνρή ζαο (ζνπ) πεξί καζήζεσο θαη ραίξνκαη πνπ βξίζθσ επηηέινπο 

αληαπόθξηζε. Όζν γηα ην ηειεπηαίν θπζηθά θαη δελ έρσ θακία αληίξξεζε θαη θαλέλαλ ελδνηαζκό  

πιένλ. 
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Ο εθπαηδεπηήο δηέγλσζε ακέζσο απφ ην πεξηερφκελν ησλ κελπκάησλ ηεο 

εθπαηδεπφκελεο φηη πξφθεηηαη γηα θαζαξή πεξίπησζε άγρνπο θαη κάιηζηα 

πξνεξρφκελν απφ ηα θαηάινηπα ηεο δαζθαινθεληξηθήο κάζεζεο, αθνχ δχν 

θνξέο αλέθεξε ζηνηρεία βαζκνινγίαο θαη αμηνιφγεζεο. Έηζη θαηαξράο 

πξνζπάζεζε λα ηελ θαζεζπράζεη  ιέγνληάο ηεο αθελφο λα κελ αλεζπρεί 

θαζφινπ γηα ηε βαζκνινγία θαη αθεηέξνπ φηη ηα ηεζη ζα αλνίμνπλ πάιη 

θάπνηα θνξά. Αθνχ ινηπφλ εμαζθάιηζε ηελ εξεκία ηεο εθπαηδεπφκελεο, ελ 

ζπλερεία ηελ πξνέηξεςε έκκεζα λα ζθεθηεί θαη ηελ ππφινηπε καζεζηαθή 

νκάδα θαη λα γξάςεη εάλ ήζειε ηε ζπδήηεζε ζην θφξνπκ, ρσξίο βέβαηα λα 

ηελ πηέδεη λα ην θάλεη, εκθαληδφκελνο αξθεηά δηαιιαθηηθφο. 

Έηζη ην άγρνο ηεο εθπαηδεπφκελεο ππνρψξεζε. Μάιηζηα εμεπιάγε γηα ηηο λέεο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ηαπηηδφκελε πιήξσο κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ εθπαηδεπηή 

ηεο. Έβαιε ακέζσο ηε ζπλνκηιία ζην θφξνπκ, πεξλψληαο έηζη ην κήλπκα θαη 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ εθπαηδεπηή θαη ζηελ ππφινηπε νκάδα. πλέρηζε δε  ην 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε κεγαιχηεξε φξεμε, αθνχ απαιιάρζεθε απφ ην 

άγρνο θαη ηαπηφρξνλα απέθηεζε εκπηζηνζχλε ζηηο δπλάκεηο ηεο. Σέινο 

ζπλέρηζε ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε επηηπρία, παξφιν πνπ είρε θαθέο 

επηδφζεηο ζηελ αξρή. 

Απνδεηθλχεηαη δειαδή φηη ε ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ εθ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηή-ζπκβνχινπ παίδεη κεγάιν ξφιν 

ζηε καζεζηαθή ηνπο πνξεία. Οη εθπαηδεπφκελνη απαιιαγκέλνη απφ ην βάξνο 

ηεο βαζκνινγίαο θαη ηεο αμηνιφγεζεο εζηηάδνπλ πιένλ θαζαξά ζην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ζπλερίδνπλ ζηαζεξά ηηο καζεζηαθέο ηνπο δηεξγαζίεο 

 

 Παξάδεηγκα 2:  Δλζάξξπλζε εθπαηδεπόκελνπ 

Ο εθπαηδεπφκελνο είλαη δαζνιφγνο, ρσξίο πξνεγνχκελεο γλψζεηο ΓΠ, γχξσ 

ζηα 25, θαλεξά απνγνεηεπκέλνο απφ ηε βαζκνινγία ηνπ ζην πξψην θηφιαο 

ηεζη, φπσο δειψλεη θαη ν ίδηνο. Ζ επηθνηλσλία έγηλε κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ. Παξαζέηνπκε ηελ επηθνηλσλία, φπσο αθξηβψο δηεκείθζε. 

 

Καιεζπέξα ζαο θύξηε Νίθν. Μαο έρεηε ζηείιεη email κε ην νπνίν  καο ελεκεξώλαηε όηη ηα δύν 

ηεζη ησλ εβδνκάδσλ 1 θαη 2 ζα είλαη αλνηθηά κέρξη 31Μαξηίνπ. Απηό έγηλε αθνύ είρα ήδε 

εμεηαζζεί ζην test ηεο 1 βδνκάδαο (2 θνξέο). Απιώο ήζεια λα ζαο ξσηήζσ εάλ ππάξρεη 

πηζαλόηεηα λα κνπ δνζεί ε επθαηξία λα ην μαλαδώζσ κέρξη ηε δηνξία πνπ έρεη ηεζεί γηαηί ην 

άθεζα ηειεπηαίεο κέξεο θαη είρα κπεξδεπηεί ζρεηηθά κε ηελ ύιε έηζη ώζηε λα κελ ηα πάσ θαη 

ηόζν θαιά. 
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Απάληεζε  εθπαηδεπηή - ζπκβνύινπ 

 

Αληώλε 

  κελ αλεζπρείο δελ έρεη θαη πνιύ ζεκαζία ν βαζκόο. Αξθεί λα έρεηο θαηαιάβεη ηα ιάζε ζνπ. 

  Σα ηεζη άλνημαλ γηαηί θάπνηα παηδηά είραλ πξνβιήκαηα κε εγθαηαζηάζεηο θαη έηζη δελ πξόιαβαλ 

  Πξνρώξα ινηπόλ θαη κε ζε απαζρνιεί ε βαζκνινγία. Αξθεί λα θαηαιαβαίλεηο. 

  

  Νίθνο 

 
Απάληεζε  εθπαηδεπόκελνπ 

 
Απιώο, επεηδή θαηάιαβα ηα ιάζε πνπ έθαλα ζηε ζπλέρεηα έηζη απνγνεηεύηεθα ιίγν κε ην 

απνηέιεζκα. Γελ ππάξρεη όκσο πξόβιεκα, έρεηε δίθην, ζεκαζία δελ έρεη ε βαζκνινγία αιιά ε 

θαηαλόεζε. Δπραξηζηώ θαη θαιό ζαο βξάδπ. 
 

ην παξαπάλσ παξάδεηγκα ν εθπαηδεπηήο-ζχκβνπινο δηέγλσζε ακέζσο φηη ν 

εθπαηδεπφκελνο αθελφο κελ ήηαλ απνγνεηεπκέλνο κε ηελ απφδνζή ηνπ ζην 

πξψην ηεζη θαη αθεηέξνπ είρε θάπνην παξάπνλν, επεηδή δφζεθε θάπνηα 

παξάηαζε, αθνχ απηφο είρε νινθιεξψζεη θαη ηηο δχν πξνζπάζεηέο ηνπ. 

Εεηνχζε κάιηζηα λα επαλαιάβεη ην ηεζη. Σν επθνιφηεξν ζα ήηαλ ν 

εθπαηδεπηήο λα ηνπ δψζεη ηελ επθαηξία λα ην επαλαιάβεη θαη έηζη ζα ήηαλ 

φινη ηθαλνπνηεκέλνη. Γελ ην έθαλε φκσο θαη αλη’ απηνχ, αθνχ πξψηα εμήγεζε 

ηνπο ιφγνπο πνπ δφζεθε ε παξάηαζε, ψζηε λα κελ αηζζάλεηαη ξηγκέλνο ν 

εθπαηδεπφκελνο, πξνζπάζεζε λα ηνπ πεξάζεη ην κήλπκα φηη νη βαζκνί δελ 

έρνπλ θακία ζεκαζία ζηε καζεζηαθή ηνπ πνξεία θαη φηη είλαη απιψο κηα 

έλδεημε. εκαζία έρεη λα θαηαιάβεη ηα ιάζε ηνπ, ψζηε λα κελ ηα επαλαιάβεη 

ζηε ζπλέρεηα. Πξάγκαηη ν εθπαηδεπφκελνο ζπκθψλεζε κε ηνλ εθπαηδεπηή ηνπ 

θαη ζπλέρηζε ηε καζεζηαθή ηνπ πνξεία κε πεξηζζφηεξε εξεκία θαη 

αλαθνχθηζε. 

 
 

11.4 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΟΤ ΔΦΑΡΜΟΕΟΝΣΑΗ ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΑΦΟΜΟΗΧΖ 

 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί εθηελψο ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ηεο δηαηξηβήο νη ελήιηθεο 

ζπνπδαζηέο ηφζν ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηε κάζεζε φζν θαη 

ιφγσ ηεο εμειηζζφκελεο δηεξγαζίαο αλάπηπμεο, δειαδή ηεο κεησκέλεο ηθαλφηεηαο 

κλήκεο θαη ηεο αδπλακίαο ζπγθέληξσζεο, αδπλαηνχλ λα αθνκνηψζνπλ γξήγνξα απηά 

ηα νπνία δηδάζθνληαη. Απφ ηελ πείξα έμη ρξφλσλ ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηα 

ΓΠ έρεη απνδεηρηεί φηη ην δηάζηεκα θαηά ην νπνίν νη ελήιηθεο ζπνπδαζηέο αξρίδνπλ 



Κεθάιαην 11   Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ΓΠ ηνπ ΔΜΠ 

 

 440 

 

λα αθνκνηψλνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ ΓΠ θαη λα ζθέθηνληαη ρσξηθά αλέξρεηαη 

ζηνπο δχν κε ηξεηο κήλεο.  

Ο παξάγνληαο απηφο, δειαδή ηνπ ζηαδίνπ αθνκνίσζεο εθ κέξνπο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, παξαιείπεηαη απφ ηα πεξηζζφηεξα εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα. Αληίζεηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ ΓΠ ζρεδηάζηεθαλ σο 

εμήο: 20 εβδνκάδεο γηα ηνπο ρξήζηεο ζηα ΓΠ (εηζαγσγηθφ)  θαη 15 εβδνκάδεο γηα 

ηνπο αλαιπηέο ζηα ΓΠ (πξνρσξεκέλν), ρξφλνο ν νπνίνο δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα 

αθνκνίσζε ησλ δηδαρζέλησλ απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. ηηο 10 πξψηεο εβδνκάδεο 

νη εθπαηδεπφκελνη αληηκεησπίδνπλ ρσξηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία έρνπλ ήδε ιπζεί θαη 

απιψο επαλαιακβάλνπλ ηνλ ηξφπν επίιπζήο ηνπο, πνπ ηνπο έρεη δνζεί είηε ζε κνξθή 

PDF είηε ζε κνξθή επίδεημεο πνιπκέζσλ. Μεηά φκσο ηε 10
ε
 εβδνκάδα έρνπλ ήδε 

αξρίζεη λα πξνζαξκφδνληαη ζηε ρσξηθή ζθέςε, νπφηε πξννδεπηηθά αζρνινχληαη 

κφλνη ηνπο κε θάπνηα κηθξή ππφδεημε απφ ηνπο εθπαηδεπηέο κε ηα ρσξηθά 

πξνβιήκαηα πνπ ηνπο δίδνληαη. 

Έρνληαο πιένλ αθνκνηψζεη ην ρσξηθφ ηξφπν ζθέςεο εκβαζχλνπλ πεξηζζφηεξν θαη 

αζρνινχληαη αθελφο κελ αηνκηθά κε ηελ επίιπζε ελφο πξαγκαηηθνχ ρσξηθνχ 

πξνβιήκαηνο ρσξνζέηεζεο ελφο λένπ νηθηζκνχ ζηε λήζν Μήιν θαη αθεηέξνπ 

νκαδηθά κε ηελ εθπφλεζε εξγαζίαο ζε θάπνην ζέκα ησλ ΓΠ, ην νπνίν δελ ηνπο έρεη 

δηδαρζεί αιιά είλαη επίθαηξν θαη ελδηαθέξνλ. 

ην ηέινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο παξαδίδνπλ ηελ αηνκηθή θαη νκαδηθή 

ηνπο εξγαζία θαη ππνβάιινληαη ζην ηειηθφ ηεζη αμηνιφγεζεο. Σν ηεζη απηφ 

πεξηιακβάλεη ηφζν ζεσξεηηθή φζν θαη πξαθηηθή εμέηαζε. Έηζη νινθιεξψλεηαη ν 

θχθινο ηεο καζεζηαθήο ηνπο δηαδηθαζίαο. Όκσο επεηδή ε κάζεζε είλαη κηα ζπλερήο 

δηαδηθαζία, νη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαη κεηά ην ηέινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο λα επηζθέπηνληαη κε ηνλ θσδηθφ ηνπο ην δηθηπαθφ 

θφκβν κάζεζεο θαη λα ζέηνπλ ή λα ιχλνπλ απνξίεο λέσλ εθπαηδεπφκελσλ.  

 

11.4.1 Σν ελάξην Οκαδηθήο εξγαζίαο 

 

Εεηήζεθε απφ ηνλ εθπαηδεπηή-ζχκβνπιν λα γξαθεί κηα νκαδηθή εξγαζία απφ ηνπο 

ζπνπδαζηέο ηνπ εηζαγσγηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε έλα αξθεηά δχζθνιν  

ζέκα πνπ αθνξνχζε ζηα “Αλνηθηά Λνγηζκηθά ΓΠ ”(Open Source GIS). Οη 

ζπνπδαζηέο ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο. Κάζε νκάδα είρε θαη έλα κέινο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηέο νη νπνίνη εξγάζηεθαλ σο απιά κέιε κε ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο ν 
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θαζέλαο ηνπο. Ο έλαο εθπαηδεπηήο ζα ιεηηνπξγνχζε σο έλα κέινο ηεο νκάδαο κε 

πςειή αθνζίσζε ζην ξφιν ηνπ θαη ζα παξέδηδε ην θνκκάηη πνπ ηνπ αλαινγνχζε 

εκπξφζεζκα θαη κάιηζηα ζα έθαλε θαη ηε δνπιεηά εθπαηδεπνκέλσλ πνπ δελ ζα ήζειαλ 

λα εξγαζηνχλ. Ο άιινο εθπαηδεπηήο ζα ιεηηνπξγνχζε εληειψο αληίζεηα απφ ηνλ 

πξψην θαη ζα έπαηδε ην ξφιν ηνπ αζπλεπνχο κέινπο ην νπνίν θάπνηα ζηηγκή ελψ 

έιεγε ζπλερψο φηη ην έρεη έηνηκν εληνχηνηο δελ παξέδσζε πνηέ ηνπ ηίπνηα. Ζ 

επηθνηλσλία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζα γηλφηαλ κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαη 

δσληαλέο ζπδεηήζεηο (chat). 

Όηαλ νξίζηεθαλ νη αξρεγνί θαη ηα κέιε ησλ νκάδσλ, ν αξρεγφο ηεο νκάδαο έζηεηιε 

κήλπκα ζηνλ εθπαηδεπηή-ζχκβνπιν, ν νπνίνο ήηαλ κάιηζηα κέινο ηεο νκάδαο κε ηελ 

θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ δεηψληαο ηνπ βνήζεηα. 

Καιεζπέξα!! 

Πξηλ ζηείισ έλα mail ζην νπνίν ζα επηζπλάςσ θαη απηό ην θείκελν, είπα λα δεηήζσ ηε 

βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηή κνπ θαη αθνύ ην εγθξίλεη...κεηά λα ην πξνσζήζσ. Γηαηί αλ 

είλαη θάηη ιάζνο ζα ράζνπκε ρξόλν. 

-Πώο θαίλεηαη ν ζθειεηόο ηεο εξγαζίαο (ιίγα-πνιιά)?  

ηνπο νξγαληζκνύο...αλ θαηάιαβα θαιά ν OSG είλαη μερσξηζηόο από ηνλ OGC. 

σζηά? 

 

-ε γεληθέο γξακκέο ην πξώην ζηάδην θαιά πήγε...από όηη θαίλεηαη νη πεξηζζόηεξνη 

κπήθαλ ζηε δηαδηθαζία λα ςάμνπλ θαη επηθνηλώλεζαλ καδί κνπ.  

-Γηα ηα άηνκα πνπ δελ έδσζαλ ζήκα δσήο (Κηκησλίδεο, Κηλαηζίδεο, Ησάλλνπ θαη 

Λίηαηλαο)..ηη θάλνπκε??...δελ είλαη ζσζηό λα δνπιεύνπλ νη άιινη θαη απηνί 

όρη...Παξαθνινπζνύλ θαλνληθά?? 

Κνύξαζααα??? 

παξόια απηά πηζηεύσ ζα έρσ απηή ηε βνήζεηα, όπσο πάληα άιισζηε..... 

 

Όκσο ε απάληεζε ηνπ εθπαηδεπηή-ζπκβνχινπ ήηαλ ε παξαθάησ ζηελ πξνζπάζεηά 

ηνπ πάληα λα πεξάζεη κελχκαηα ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. 

 

Άλλα ζπγγλώκε αιιά ζα ζε δπζαξεζηήζσ. Λέεη ν ιαόο όηη όπνηνο αγαπά παηδεύεη.  

Έλαο εγέηεο πξέπεη λα είλαη ζίγνπξνο γηα ηνλ εαπηό ηνπ θαη λα εκπλέεη εκπηζηνζύλε 

ζηνπο άιινπο. Αλ έρεηο θαηαιάβεη ζε εθπαηδεύσ ηώξα εζέλα θαη ηα άιια κέιε ηεο 

νκάδαο. Ξεράζηε κε είκαη έλα απιό κέινο. Άξα δώζηε κνπ δνπιεηά λα θάλσ. Καη αλ δελ 

απαληάσ ή δελ είκαη ζπλεπήο λα πξνζπαζήζεηε λα βξείηε ηξόπνπο λα κε αλακείμεηε. 

Σν ίδην ηζρύεη γηα όινπο ηνπο ινπθαδόξνπο. Διπίδσ λα κε κνπ θξαηάο θαθία. 

 

ην ηέινο θαη νη δχν νκάδεο παξέδσζαλ εξγαζία θαη κάιηζηα ζην ρξφλν ηνπο παξφιν 

πνπ ζην ηέινο ε κηα νκάδα αλαγθάζηεθε λα θαιχςεη ην θελφ ηνπ αζπλεπνχο 

ζπνπδαζηή (εθπαηδεπηή – ζχκβνπινπ). Παξαθάησ πεξηγξάθεηαη ε ηειεπηαία 

αιιεινγξαθία αξρεγνχ θαη αζπλεπνχο κέινπο. 

 

Μήλπκα αξρεγνχ 
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Καιεζπέξα!!!!!! 

Γηαθξίλσ κηα θαζπζηέξεζε ζηελ παξάδνζε ηνπ θνκκαηηνύ ηεο εξγαζίαο. Διπίδσ λα 

ζηαιεί άκεζα... 

 

Απάληεζε αζπλεπνχο κέινπο ηεο νκάδαο: 

Καιεζπέξα!!!!!! 

Πεο ινηπόλ όηη δελ ζνπ ζηέιλσ ηίπνηα. Πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί ην πξόβιεκα από ηελ 

νκάδα θαη θπξίσο από ηνλ αξρεγό ηεο. 

 

Απάληεζε αξρεγνχ:  

 

ΖΜΟΤΝΑ ΗΓΟΤΡΖ ΟΤ ΛΔΩ ΟΣΗ ΓΔΝ ΘΑ ΔΠΑΗΡΝΑ ΔΣΟΗΜΟ ΣΟ 

ΚΟΜΜΑΣΗ............. 

ΓΗΑΣΗ ΓΔΝ ΔΒΑΛΑ ΚΑΗ ΓΔΤΣΔΡΟ ΝΟΜΗΕΔΗ?????? 

 

Με ιίγα ιφγηα απαληνχζε φηη ην είρε θαηαιάβεη θαη γη’ απηφ είρε δψζεη κφλν έλα 

θνκκάηη ηεο εξγαζίαο θαη φρη δχν. Σν πεξίκελε φηη ζα ζπκβεί απηφ θαη γξήγνξα 

αληέδξαζε αλαζέηνληαο ηελ εξγαζία ζε έλαλ άιιν ζπνπδαζηή. 

 

 

11.4.2 Παξάδεηγκα επηζθεςηκόηεηαο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο από  

εθπαηδεπόκελν παιηόηεξνπ θύθινπ 

 

Ο εθπαηδεπηήο-ζχκβνπινο δέρεηαη έλα πξνζσπηθφ κήλπκα απφ έλαλ εθπαηδεπφκελν 

παιαηφηεξν θχθινπ ν νπνίνο ηνλ ξσηνχζε “Γλσξίδεηο κήπσο πώο θάλνπκε hyperlink 

έλαλ θάθειν; Έρσ έλα πνιύγσλν, ζέισ λα ην θιηθάξσ κε ην hyperlink tool θαη λα 

αλνίγεη έλαο θάθεινο κε ηα πεξηερόκελά ηνπ”. 

Ο εθπαηδεπηήο-ζχκβνπινο ηνπ απήληεζε: “ Σν θάλνπκε ζην πξνρσξεκέλν ζεκηλάξην, 

αιιά ζα θάλνπκε θάηη πνπ ζα είλαη ρξήζηκν γηα όινπο. Θα κπεηο ζην εηζαγσγηθό 

εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα  θαη ζα ην γξάςεηο ζε θόξνπκ. ηελ αξρηθή εβδνκάδα ππάξρεη 

νκάδα ζπδήηεζεο παιηώλ καζεηώλ. Θα ζνπ απαληήζσ εθεί, ώζηε λα ππάξρεη γηα όια ηα 

παηδηά ηα νπνία γηα θάπνηνπο ιόγνπο δελ κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ ην 

πξνρσξεκέλν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα”. 
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Πξάγκαηη απηφο ν εθπαηδεπφκελνο έζεζε ηελ εξψηεζε ζην θφξνπκ, ψζηε` λα 

εκπινπηίζεη ηε βάζε γλψζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη λα είλαη 

δηαζέζηκε γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, παιηνχο , παξφληεο θαη κέιινληεο. 

 

 

Ο εθπαηδεπηήο-ζχκβνπινο απάληεζε ζηνλ εθπαηδεπφκελν θαη ηαπηφρξνλα αλάξηεζε 

έλα ζρεηηθφ video ζηελ αξρηθή εβδνκάδα ηνπ εηζαγσγηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, φπσο 

θαίλεηαη ζηε δηπιαλή 

εηθφλα. 

 

 

 
11.5 ΣΔΥΝΗΚΔ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΔΛΛΔΗΦΖ ΓΗΑΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ  

 

Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί γηα λα είλαη έλα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζηα ΓΠ 

δηαιεηηνπξγηθφ, ζα πξέπεη λα κε βαζίδεηαη ζε θάπνην ινγηζκηθφ ΓΠ νχηε ζε θάπνηεο 

κνξθέο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ λα είλαη αμηνπνηήζηκεο απφ ζπγθεθξηκέλα κφλν 

ινγηζκηθά θαη φρη απφ ην ζχλνιν ησλ ινγηζκηθψλ. Ο ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα δίλεη 

κεγάιν βάξνο ζηηο βαζηθέο αξρέο ησλ ΓΠ θαη ζην πψο ν εθπαηδεπφκελνο ζα 

απνθηήζεη ρσξηθή ζθέςε θαη φρη πψο ζα ρεηξηζηεί θάπνην ινγηζκηθφ. Γηα λα 

αληηκεησπηζζεί απηφ ην πξφβιεκα ζηελ παξνχζα δηαηξηβή, έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί νη 

εμήο ηερληθέο: δεκηνπξγία δηαιεηηνπξγηθψλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ, καζήκαηα scorm ή 

ζε PDF γηα ρσξηθέο δηαδηθαζίεο ηξηψλ ινγηζκηθψλ ΓΠ, ηνπ ArcGIS, Autocad Map 

θαη Quantum GIS. 

 

 

 

 

Δηθόλα 11.46 Παξάδεηγκα επηζθεςηκόηεηαο ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο από 

παιηνύο εθπαηδεπόκελνπο. 

Δηθόλα 11.47  Αλάξηεζε λένπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ σο απνηέιεζκα εξώηεζεο  

παιηνύ εθπαηδεπνκέλνπ.  
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 11.5.1 Γεκηνπξγία δηαιεηηνπξγηθώλ ρσξηθώλ δεδνκέλσλ 

 

Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ηα νπνία ζα είλαη 

δηαιεηηνπξγηθά θαη ζα ζπλεξγάδνληαη κε νπνηνδήπνηε ινγηζκηθφ ΓΠ, 

δεκηνπξγήζεθαλ αθελφο κελ αξρεία ζε γιψζζα GML θαη αθεηέξνπ ραξηνγξαθηθέο 

ππεξεζίεο ζηε δηαδηθηπαθή ραξηνγξαθηθή πχιε http://geography1.survey.ntua.gr 

 

11.5.1.1 Μεηαηξνπή ζε γιώζζα GML: νη δηαδηθαζίεο κεηαηξνπήο ησλ ρσξηθψλ 

δεδνκέλσλ ζε GML αξρεία ήδε έρνπλ πεξηγξαθεί ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην θαη ηα 

δεδνκέλα ζε GML βξίζθνληαη ζην DVD πνπ ζπλνδεχεη ηε δηαηξηβή θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θαηάινγν GML DATA. 

Ζ δηαδηθαζία νπηηθνπνίεζεο ησλ GML δεδνκέλσλ θαη ε ρξήζε ηνπο ζε θάπνην απφ 

ηα ινγηζκηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν εθπαηδεπφκελνο γηα ηελ επίιπζε ηνπ ρσξηθνχ 

πξνβιήκαηνο ζε PBL αξρεία έρνπλ ήδε πεξηγξαθεί ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην.  Ο 

εθπαηδεπφκελνο, αθνχ επηιχζεη ην ρσξηθφ πξφβιεκα κε ην ινγηζκηθφ πνπ πξνηηκά, ελ 

ζπλερεία επηζηξέθεη ηα απνηειέζκαηα ζε κνξθή GML ζηνλ εθπαηδεπηή ηνπ γηα 

δηφξζσζε. 

 

11.5.1.2 Υαξηνγξαθηθέο Τπεξεζίεο: νη δηαδηθαζίεο κεηαηξνπήο ησλ ρσξηθψλ 

δεδνκέλσλ ζε ππεξεζίεο OGC έρνπλ πεξηγξαθεί ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ έρεη δεκηνπξγεζεί έλα ραξηνγξαθηθφο εμππεξεηεηήο κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ινγηζκηθνχ ArcGIS Server. Να ζεκεησζεί φηη παξφιν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε εκπνξηθφ 

ινγηζκηθφ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θφκβνπ, εληνχηνηο νη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη θαη ηα 

δεδνκέλα ηνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο κε ρξήζε 

νπνηνδήπνηε ινγηζκηθνχ ΓΠ. Οη δηαδηθαζίεο ρξήζεο ππεξεζηψλ OGC απφ ηνπο 

καζεηέο πεξηγξάθνληαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. Ζ δηεχζπλζε ηνπ ραξηνγξαθηθνχ 

θφκβνπ είλαη: http://geography1.survey.ntua.gr/ArcGIS/rest/services, φπσο θαίλεηαη 

θαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα:  

http://geography1.survey.ntua.gr/
http://geography1.survey.ntua.gr/ArcGIS/rest/services
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Οη ππεξεζίεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί αθνξνχλ θάπνηα γεσγξαθηθά επίπεδα ηεο 

ειιεληθήο επηθξάηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Αηηηθήο θαη ηεο Νηζχξνπ. Οη 

εθπαηδεπφκελνη δηδάζθνληαη ζην πξνρσξεκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, δειαδή ζην 

πψο λα δεκηνπξγνχλ ππεξεζίεο, αιιά θαη πψο λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ κέζα απφ 

εθαξκνγέο θαη πξνγξάκκαηα ζε Java script. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 11.48  Υαξηνγξαθηθόο θόκβνο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ζηα ΓΠ. 

Δηθόλα 11.49  Τπεξεζίεο γηα γεσγξαθηθά επίπεδα ηεο Διιάδαο ζε κνξθή WMS, WFS. 
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11.5.2  Υσξηθέο δηαδηθαζίεο ζηα ινγηζκηθά ArcGIS, Autcad Map, Quantum GIS 

 

Γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ρσξηθψλ δηαδηθαζηψλ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ρσξηθά 

πξνβιήκαηα θαη ζηα ηξία ινγηζκηθά ArcGIS, Autocad Map θαη Quantum GIS. Σα 

πξνβιήκαηα απηά δίλνληαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο είηε ζε κνξθή PDF είηε ζε κνξθή 

καζήκαηνο Scorm. Καη νη δχν κνξθέο είλαη δηαιεηηνπξγηθέο θαη κπνξνχλ λα 

κεηαθεξζνχλ απφ έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζε έλα άιιν ρσξίο αιιαγέο.  

Γηα παξάδεηγκα ην ρσξηθφ πξφβιεκα δηάλνημεο λέαο νδνχ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηα ΓΠ, 

αλεμάξηεηα απφ ην ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο καζήκαηνο (LMS) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη 

αλεμάξηεηα απφ ην εξγαζηεξηαθφ ινγηζκηθφ ΓΠ πνπ δηαζέηνπλ ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο.  

Όια ηα παξαδείγκαηα πεξηγξάθνληαη ζην παξάξηεκα 2 θαη πεξηιακβάλνληαη 

ηαπηφρξνλα θαη ζην DVD πνπ ζπλνδεχεη απηή ηε δηαηξηβή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ 

θαηάινγν C:\ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ\DVD\ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ\PBL. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζηα ΓΠ θαζίζηαηαη αλεμάξηεην 

απφ ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ θαη ν εθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα επηιέμεη ην 

εξγαζηεξηαθφ ινγηζκηθφ ηεο αξεζθείαο ηνπ. Σα απνηειέζκαηα βέβαηα πνπ ζα ζηείιεη, 

γηα λα αμηνινγεζεί απφ ηνπο εθπαηδεπηέο, ζα πξέπεη θαη απηά λα είλαη ζε 

δηαιεηηνπξγηθή κνξθή, δειαδή είηε ζε GML είηε ζε ραξηνγξαθηθή Τπεξεζία θαηά 

OGC. 

 
11.6 ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

 

Ζ ηερληθή ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζπλίζηαηαη ηφζν ζηελ επίιπζε απνξηψλ 

ηνπο φζν θαη ζηελ ππνζηήξημή ηνπο ζε θαζεκεξηλή βάζε, πνπ πεξηιακβάλεη 

δηφξζσζε αζθήζεσλ, επηθνηλσλία κέζσ πξνζσπηθψλ κελπκάησλ θαη απαληήζεηο ζηα 

θφξνπκ. 

Δπηπιένλ ν εθπαηδεπηήο-ζχκβνπινο κε ηε βνήζεηα θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ, 

παξαθνινπζεί ηηο επηδφζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηα ηεζη θαη ηηο αζθήζεηο, θαζψο 

θαη ηηο επηζθέςεηο ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη επεκβαίλεη αλάινγα. 

Σέινο, κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ επηδφζεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πνπ 

παξέρεη ην ινγηζκηθφ, ν εθπαηδεπηήο-ζχκβνπινο εληνπίδεη ειιείςεηο θαη παξέρεη 

πξφζζεην δηδαθηηθφ πιηθφ ή δίλεη δηεπθξηληζηηθέο απαληήζεηο ζηελ εβδνκαδηαία 



Κεθάιαην 11   Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ΓΠ ηνπ ΔΜΠ 

 

 447 

 

δσληαλή ζπδήηεζε (chat). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη φιεο νη ζπδεηήζεηο απνζεθεχνληαη 

θαη έηζη είλαη πξνζβάζηκεο ζε φζνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ ηηο 

παξαθνινχζεζαλ. Ζ ηερληθή ππνζηήξημε είλαη επίζεο θαζνξηζηηθή, αθνχ κέζα απφ 

ηε ζπλερή πξνζζήθε λέσλ αλαθνξψλ, λέσλ αζθήζεσλ κε ρξήζε πνιπκέζσλ, ηελ 

αλαλέσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θ.ιπ αλαδσνγνλείηαη ην ελδηαθέξνλ απφ λένπο 

θαη παιηνχο καζεηέο, ψζηε λα επηζπκνχλ λα ελεκεξψλνληαη γηα ηηο λέεο εμειίμεηο. Ζ 

ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, λέσλ θαη παιαηψλ, νδεγεί ζε λέεο απνξίεο, ηδέεο θαη 

νκαδηθέο εξγαζίεο, δηεπξχλνληαο έηζη ηε βάζε γλψζεο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με ιίγα ιφγηα, αληί γηα έλα θεξδνζθνπηθφ ζεκηλάξην ζην νπνίν νη παιηνί καζεηέο 

απνηεινχλ παξειζφλ θαη ε πξνζέιθπζε λέσλ είλαη ην θχξην κέιεκα, δεκηνπξγείηαη 

κηα εθπαηδεπηηθή θπςέιε γλψζεο ζηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ, φπνπ 

νη εξγάηεο ηεο γλψζεο είλαη νη ίδηνη νη ζπνπδαζηέο, παιηνί θαη λένη. Σν γεγνλφο απηφ 

απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ θαζεκεξηλή επηζθεςηκφηεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ζεκηλαξίνπ, ζηελ νπνία πεξίπνπ ην 20% ησλ επηζθέςεσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ παιηνχο καζεηέο ηνπ ζεκηλαξίνπ. 

ηα δχν εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα νη εηζεγήζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηάθνξεο έλλνηεο 

ησλ ΓΠ ηφζν γηα ην εηζαγσγηθφ φζν θαη γηα ην πξνρσξεκέλν εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα δηεμάγνληαη κέζσ ηειεδηάζθεςεο. Λφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ ησλ 

εηζεγήζεσλ απηψλ (πάλσ απφ 2000 ζειίδεο) είλαη αδχλαηνλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε 

έληππε κνξθή. Όιεο νη εηζεγήζεηο πεξηέρνληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή PDF ζην DVD 

Δηθόλα 11.50  Δπηζθεςηκόηεηα παιηώλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο.  
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πνπ ζπλνδεχεη ηε δηαηξηβή απηή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο θαηαιφγνπο 

ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ\ΔΗΖΓΖΔΗ θαη ΠΡΟΥΧΡΖΜΔΝΟ\ΔΗΖΓΖΔΗ αληίζηνηρα. 

 

11.7 ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ - ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη ε εθαξκνγή ηνπ καζεζηαθνχ κνληέινπ πνπ πξνηάζεθε 

ζην έβδνκν θεθάιαην ζε δχν εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΜΠ, 

γηα ρξήζηεο θαη αλαιπηέο ΓΠ. Ζ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ απηνχ βαζίζζεθε ζε 

δηάθνξεο ηερληθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ, ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη παξαθάησ 

πξνυπνζέζεηο: 

 ζπλεξγαηηθή κάζεζε 

 δηαιεηηνπξγηθφηεηα φζνλ αθνξά ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ζηα ρσξηθά 

δεδνκέλα θαη ζηηο ρσξηθέο δηαδηθαζίεο 

 κέζνδνο κάζεζεο κέζσ πξνβιεκάησλ 

 δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο θαη ησλ θφβσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

 κηθξφ πνζνζηφ εγθαηαιείςεσλ θαη ρακειψλ επηδφζεσλ  

Οη ηερληθέο πνπ εθαξκφζζεθαλ είλαη νη παξαθάησ: 

Δλαξθηήξηα ζπλάληεζε  

πκβνπιεπηηθέο ζπλαληήζεηο Γηαηήξεζε ηεο ζέιεζεο γηα κάζεζε 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

Κνηλσληθέο εθδειψζεηο  

Δηζήγεζε  

Παξαπνκπέο ζε άιιεο πεγέο Μαζεζηαθή Πξάμε 

Δξγαζηήξηα  

CBT Απηνδηδαζθαιία 

Οκάδεο ζπδήηεζεο  

Chat Δπηθνηλσλία,  

βειηίσζε πξνζσπηθώλ θαη θνηλσληθώλ 

δεμηνηήησλ εθπαηδεπνκέλσλ από 

εθπαηδεπηή - ζύκβνπιν  

Σειεδηάζθεςε  

Σεζη αμηνιφγεζεο Αλαηξνθνδόηεζε εθπαηδεπνκέλσλ, 
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εθπαηδεπηώλ 

Δξσηεκαηνιφγηα Γηαρείξηζε άγρνπο εθπαηδεπνκέλσλ 

από εθπαηδεπηή - ζύκβνπιν 

Οδεγίεο απφ ηηο δηνξζψζεηο εξγαζηεξίσλ  

Οκαδηθέο εξγαζίεο Αθνκνίσζε 

Μειέηε Πεξίπησζεο πλεξγαηηθή κάζεζε 

Σειηθφ ηεζη αμηνιφγεζεο  

 

Απφ ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη φηη ζηα ζπγθεθξηκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

εθαξκφζηεθαλ ηερληθέο, νη νπνίεο δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε εμ απνζηάζεσο 

πξνγξάκκαηα γηα ηα ΓΠ. Οη ηερληθέο απηέο πνπ πξέπεη απαξαίηεηα λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζηα ΓΠ, γηα λα 

είλαη επηηπρεκέλν, είλαη: 

 

 ρσξηθά πξνβιήκαηα πνπ επηιχνληαη κε ηε κέζνδν PBL ηα νπνία δελ 

εμαξηψληαη απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ ΓΠ 

 δηαιεηηνπξγηθά ρσξηθά δεδνκέλα ζε κνξθή GML θαη ραξηνγξαθηθψλ 

ππεξεζηψλ θαηά OGC γηα ηελ επίιπζε ησλ ρσξηθψλ πξνβιεκάησλ 

 εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο εηζήγεζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε ρξήζε 

ηειεδηάζθεςεο. Έηζη νη εθπαηδεπφκελνη δελ αηζζάλνληαη πιένλ 

απνκνλσκέλνη, φπσο γίλεηαη ζε φια ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

δηεμάγνληαη κε ηε κέζνδν ηεο αζχγρξνλεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. 

 δεκηνπξγία βάζεο γλψζεο κε απνζήθεπζε ησλ θφξνπκ ζηε ζρεζηαθή βάζε 

MySQL. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε βνήζεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ψζηε λα 

αλαθαιχςνπλ ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο κφλνη ηνπο αιιά θαη ηε ζπλνρή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο νκάδαο, αθνχ επηζθέπηνληαη αξθεηέο θνξέο ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, αθφκε θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

εθπαίδεπζήο ηνπο.  

 νξγαλσκέλε ηερληθή βνήζεηα κε ρξήζε ινγηζκηθνχ εμ απνζηάζεσο 

δηαρείξηζεο ππνινγηζηή. Απηφ εθηφο απφ ηελ νπζηαζηηθή βνήζεηα πνπ 

πξνζθέξεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν, φηαλ δπζθνιεχεηαη ζε έλα ζεκείν θαη δελ 

κπνξεί λα ζπλερίζεη ηε καζεζηαθή ηνπ πνξεία, ηνλ βνεζά θαη ζηελ απαιιαγή 

ηνπ απφ ην άγρνο θαη ην θφβν φηη δελ ζα ηα θαηαθέξεη, αθνχ αηζζάλεηαη 
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ζηγνπξηά φηη ππάξρεη θάπνηνο δίπια ηνπ λα ηνλ βνεζήζεη παξφιν πνπ πηζαλφλ 

λα βξίζθεηαη εθαηνληάδεο ρηιηφκεηξα καθξηά. 

 δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο θαη ηνπ θφβνπ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ απφ εθπαηδεπηή- 

ζχκβνπιν κε εθαξκνγή ηερληθψλ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο γηα ηε 

βειηίσζε ησλ πξνζσπηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηνπο δεμηνηήησλ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ιόγνο ύπαξμεο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο δελ ζεκαίλεη όηη δεκηνπξγήζεθε 

γηα λα ιύζεη ηα πξνβιήκαηα ηεο ζπκβαηηθήο εθπαίδεπζεο. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε επηθίλδπλα αδηέμνδα. Γελ ζα πξέπεη ινηπόλ λα αζθνύληαη θξηηηθέο νύηε 

από ηε κεξηά ησλ ππνζηεξηθηώλ ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ελάληηα ζηε 

ζπκβαηηθή ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ απηή αληηκεησπίδεη νύηε 

από ηελ πιεπξά ησλ ππνζηεξηθηώλ ηεο ζπκβαηηθήο εθπαίδεπζεο ελάληηα ζηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κε ην επηρείξεκα όηη ηα πάληα γίλνληαη κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο. 

 

Σηε δηαηξηβή απηή αληηκεησπίζηεθε ε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

ζηα ΓΣΠ θαη ν ζρεδηαζκόο ελόο εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζηα 

ΓΣΠ κε δηηηό ζηόρν: αθελόο κελ λα κεηώζεη ην πνζνζηό ησλ πξόσξσλ 

εγθαηαιείςεσλ θαη ησλ ρακειώλ επηδόζεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη αθεηέξνπ λα 

νδεγήζεη κε ζηγνπξηά ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζηελ θαηάθηεζε ηεο ρσξηθήο ζθέςεο. 

Η δηαηξηβή βαζίζηεθε ζηε δηεζλή θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ εμ 

 

 

Κεφάλαιο 12         
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απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε 

θαη ηα Γεσγξαθηθά Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ. Βάζεη ηεο βηβιηνγξαθίαο απηήο θαη 

νξηζκέλσλ ηερληθώλ πνπ εθαξκόζηεθαλ γηα πξώηε θνξά, πξνηάζεθε έλα καζεζηαθό 

κνληέιν ζηα ΓΣΠ θαη βάζεη ηνπ κνληέινπ απηνύ ζρεδηάζζεθαλ δύν πξνγξάκκαηα εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ γηα ηα ΓΣΠ. Αξρηθά έλα γηα αξραξίνπο θαη 

αξγόηεξα έλα γηα πξνρσξεκέλνπο. Ο ιόγνο ήηαλ όηη ζηελ πνξεία ηνπ αξρηθνύ 

εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο δηαπηζηώζεθε όηη νη ζπνπδαζηέο πνπ ηειείσζαλ ην 

εηζαγσγηθό εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα δεηνύζαλ επηηαθηηθά ζηα εξσηεκαηνιόγηα πνπ 

ζπκπιήξσλαλ, ηε δεκηνπξγία ηνπ. Δπηπιένλ από ηελ έξεπλα πνπ έγηλε ζην δηαδίθηπν, 

θάλεθε όηη δελ ππήξραλ πξνρσξεκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηα ΓΣΠ πνπ λα 

θαιύπηνπλ ζέκαηα πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο ςεθηδσηώλ, Γεσζηαηηζηηθήο θαη 

WEB GIS. 

 

 

12.1 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΟΝΣΕΛΟ 

 

Πξνηάζεθε ινηπόλ ην καζεζηαθό κνληέιν ελόο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζηα 

ΓΣΠ πνπ δηεμάγεηαη κε ηε κέζνδν ηεο αζύγρξνλεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Τν 

κνληέιν απηό βαζίδεηαη ζηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ιακβάλεη ππόςε ηνπ όιεο ηηο 

αξρέο ηεο δηεζλνύο θαη ειιεληθήο  βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε, ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ην ξόιν ηεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ ΓΣΠ. Δπηπξόζζεηα πξνηείλεη θαη εθαξκόδεη ηερληθέο νη νπνίεο δελ 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο γηα ηα ΓΣΠ, πεξηιακβάλεη δε 

πέληε ζηάδηα:  

 Θέληζη για μάθηζη 

 Μαθηζιακή Ππάξη 

 Αναηποθοδόηηζη 

 Αθομοίωζη 

 Σεσνική Τποζηήπιξη 
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12.2  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

 

Η πποηεινόμενη μεθοδολογική πποζέγγιζη εθαπμόζηηκε θαηαξράο ζε έλα εμ 

απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ελειίθσλ ζηα ΓΣΠ ζε εηζαγσγηθό επίπεδν. Δλ 

ζπλερεία κεηά από απαίηεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη έξεπλαο ζην δηαδίθηπν πνπ 

θαηέδεημε ηελ αλππαξμία εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο γηα πξνρσξεκέλεο έλλνηεο ζηα 

ΓΣΠ, από ην 2008 εθαξκόδεηαη αληίζηνηρν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα γηα 

πξνρσξεκέλνπο. 

Σα αποηελέζμαηα ηηρ μεθοδολογίαρ πος αναπηύσθηκε ζηην ζςγκεκπιμένη έπεςνα 

είλαη θάηη παξαπάλσ από ελζαξξπληηθά. Όπσο ζα αλαπηπρζεί παξαθάησ κε βάζε 

δηάθνξα ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα ηα πνζνζηά εγθαηάιεηςεο είλαη πνιύ ρακειόηεξα 

από ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ησλ εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη 

πνιύ θνληά ζηα όξηα ηεο ζπκβαηηθήο εθπαίδεπζεο. 

Η δηεζλήο βηβιηνγξαθία έρεη δείμεη όηη ζηα Δμ Απνζηάζεσο Δθπαηδεπηηθά 

Πξνγξάκκαηα γεληθώο, παξαηεξείηαη εγθαηάιεηςε από πνιινύο εθπαηδεπόκελνπο θαη 

ρακειέο επηδόζεηο, κε απνηέιεζκα θάπνηα ζηηγκή νη πξνζπάζεηεο απηέο λα 

νδεγνύληαη ζε καξαζκό. Όπσο αλαθέξεηαη, ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

παξαδνζηαθά αληηκεησπίδεη πνζνζηά πξόσξεο εγθαηάιεηςεο πνπ θηάλνπλ θαη ην 

50% (Harold F, O'Neil Ray S., Perez ,2006), ελώ ηα πξάγκαηα ρεηξνηεξεύνπλ ζηελ 

αζύγρξνλε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, όπνπ ζε νξηζκέλα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα  παλεπηζηεκίσλ ηεο Ακεξηθήο ηα πνζνζηά θζάλνπλ ην 70%-80% 

(Martinez 2003). 

Τα πνζνζηά εγθαηάιεηςεο ζηε ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε είλαη 20% – 25 %. Τα 

πνζνζηά εγθαηάιεηςεο ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκόζζεθε ε 

κεζνδνινγία ηεο δηαηξηβήο απηήο είλαη 22.95 %. Δπί ζπλόινπ 427 εθπαηδεπνκέλσλ ν 

αξηζκόο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πνπ δελ άξρηζαλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

εγθαηέιεηςαλ πξόσξα ή παξνπζίαζαλ ρακειέο επηδόζεηο ήηαλ 98. 
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Από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο πνπ εγθαηέιεηςαλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ην 

κεγαιύηεξν πνζνζηό είλαη άλδξεο. Σπγθεθξηκέλα παξόιν πνπ ηα πνζνζηά αλδξώλ θαη 

γπλαηθώλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζηα ΓΣΠ είλαη 53% θαη 47% αληίζηνηρα, 

ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο πνπ εγθαηέιεηςαλ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά είλαη  65,37% θαη 

34,37%. Οη γπλαίθεο ζαθώο έρνπλ πνιύ θαιύηεξεο επηδόζεηο από ηνπο άλδξεο, όπσο 

θαίλεηαη θαη ζηελ εηθόλα 12.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 12.1 ύγκπιζη ποζοζηών εγκαηάλειτηρ από εκπαιδεςόμενοςρ ζε εκπαιδεςηικά ππογπάμμαηα 

Εικόνα 12.2 Ποζοζηά εγκαηάλειτηρ από εκπαιδεςόμενοςρ ηος εκπαιδεςηικού ππογπάμμαηορ ανά θύλο 
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Σπκπεξαζκαηηθά, ηα ζεκαληηθά ρακειά πνζνζηά εγθαηάιεηςεο θαη ρακειήο 

επίδνζεο ησλ ζπνπδαζηώλ ηνπ πξνηεηλόκελνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο  (23%), 

είλαη πνιύ θνληά κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ηεο ζπκβαηηθήο εθπαίδεπζεο (20% – 

25%) θαη νθείινληαη θπξίσο ζηελ: 

 Τερληθή ππνζηήξημε ζε θαζεκεξηλή βάζε. 

 Γεκηνπξγία βάζεο γλώζεο ζηελ νπνία πξνηξέπεηαη ν ζπνπδαζηήο λα αλαδεηήζεη 

θαη λα βξεη κόλνο ηνπ ηηο ιύζεηο ζην πξόβιεκα πνπ ηνλ απαζρνιεί. 

 Σπλερή εμάζθεζε ησλ εθπαηδεπηώλ ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηόηεηεο θαη ζηελ 

πξνζπάζεηα κεηάδνζεο απηώλ ζηνπο ζπνπδαζηέο. Έηζη αθελόο κελ θάζε 

ζπνπδαζηήο ζεσξείηαη μερσξηζηή πεξίπησζε θαη αθεηέξνπ ελζαξξύλεηαη θαη 

ιακβάλεη θαζεκεξηλά ζρεδόλ κελύκαηα νκαδηθόηεηαο, ώζηε λα θαηαζηεί ελεξγό 

κέινο ηεο καζεζηαθήο νκάδαο. 

 Σπλερή αλαλέσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ώζηε λα θαιύπηεη ηηο ηξέρνπζεο 

εμειίμεηο. Αθξηβώο γηα ην ιόγν απηό νη παιηνί εθπαηδεπόκελνη πνιύ ζπρλά 

επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζεκηλαξίνπ όρη κόλν γηα λα ελεκεξσζνύλ αιιά 

θαη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά καδί κε ηνπο λένπο εθπαηδεπόκελνπο ζηηο 

δσληαλέο ζπλνκηιίεο θαη ζηα θόξνπκ. Έηζη ε καζεζηαθή νκάδα παξακέλεη 

ζπκπαγήο θαη νινέλα απμάλεηαη κε ηελ πξνζζήθε λέσλ ζπνπδαζηώλ. Από ηνπο 

427 ζπλνιηθά ζπνπδαζηέο πεξίπνπ 200 ζπνπδαζηέο είλαη ελεξγνί θαη 

επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζεκηλαξίνπ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. (90 

παιηνί ζπνπδαζηέο έρνπλ επηζθεθζεί ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζεκηλαξίνπ ηνπιάρηζηνλ 

1 θνξά ηνλ ηειεπηαίν κήλα). 

12.3 ΠΕΡΑΙΣΕΡΩ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ 

Παξά ην γεγνλόο όηη ηα απνηειέζκαηα είλαη ελζαξξπληηθά ζίγνπξα ζα πξέπεη λα γίλεη 

πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε θπξίσο ζε δύν ζέκαηα:  

 ην ξόιν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ γηα 

ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο εμ απνζηάζεσο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Ήδε ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ θάπνηεο δηαδηθαζίεο βάζεη ησλ νπνίσλ – ππνζηεξίδεηαη – 

όηη κπνξεί λα πξνβιεθζεί εάλ έλαο εθπαηδεπόκελνο κπνξεί λα θέξεη επηηπρώο ζε 

πέξαο λέα εμ απνζηάζεσο πξνγξάκκαηα. Δίλαη όκσο αθόκε ζηελ αξρή, αθνύ νη 
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πεξηζζόηεξνη εξεπλεηέο δελ κπνξνύλ λα βξνπλ κηα θνηλή ζπληζηώζα, δειαδή 

πνηεο από ηηο πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηόηεηεο είλαη κεηξήζηκεο. Έηζη θάζε 

εξεπλεηήο ζηα ηεζη θαη ηηο δηαδηθαζίεο πξόβιεςεο πξνηείλεη δηθέο ηνπ 

παξακέηξνπο. 

 ηελ ηερληθή ηεο εηζήγεζεο κέζσ ηειεδηάζθεςεο πνπ εθαξκόδεηαη κε κεγάιε 

επηηπρία ζηνλ ηειεπηαίν θύθιν καζεκάησλ, ηόζν ζην εηζαγσγηθό όζν θαη ζην 

πξνρσξεκέλν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα. Η ηερληθή απηή ζίγνπξα αλνίγεη λέεο 

πξννπηηθέο ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, αθνύ επηδξά ζεκαληηθά ζηηο 

παξαθάησ δηαδηθαζίεο:  

 εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ, αθνύ απνθεύγνληαη νη θαζπζηεξήζεηο από ηελ 

πιεθηξνιόγεζε ησλ απνξηώλ θαη ησλ απαληήζεσλ. Έηζη αθελόο 

ζπδεηνύληαη πεξηζζόηεξα ζέκαηα θαη αθεηέξνπ γίλνληαη πεξηζζόηεξν 

θαηαλνεηά, αθνύ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηεο δσληαλήο επίδεημεο ή ηεο 

ρξήζεο ησλ εξγαιείσλ ηνπ καπξνπίλαθα.  

 απνθεύγνληαη νη παξεμεγήζεηο θαη νη ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ κειώλ 

ηεο καζεζηαθήο νκάδαο, αθνύ ν γξαπηόο ιόγνο παξεμεγείηαη πνιύ 

εύθνια. 

 ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα εθαξκόζεη επθνιόηεξα ηερληθέο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο θαη λα ηηο πεξάζεη ζηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο, αθνύ ππάξρεη ε ακεζόηεηα ηεο δσληαλήο ζπλεδξίαο 

κέζσ ηεο κεηάδνζεο ηεο εηθόλαο θαη  ηεο  θσλήο ησλ εθπαηδεπηώλ θαη 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.  

 ηερληθέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ πνπ εθαξκόδνληαη από έλαλ 

εθπαηδεπηή δηα δώζεο θαη νη νπνίεο ήηαλ αδύλαηνλ παιαηόηεξα λα 

εθαξκνζηνύλ ζηελ αζύγρξνλε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, όπσο 

ηόλνο νκηιίαο, ζηάζε ζώκαηνο θιπ, κπνξνύλ πιένλ λα εθαξκνζηνύλ 

δηεπξύλνληαο έηζη ηνπο νξίδνληεο ηεο εμ απνζηάζεσο κάζεζεο. 

 αίζζεζε απνκόλσζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Οη εθπαηδεπόκελνη 

ζπλνκηινύλ βιέπνληαο ηαπηόρξνλα ν έλαο ηνλ άιιν, αληαιιάζνληαο 

εκπεηξίεο θαη απόςεηο. Έηζη παξά ηελ απόζηαζε πνπ ρσξίδεη ηνπο 
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εθπαηδεπόκελνπο, ε καζεζηαθή νκάδα γίλεηαη πην ζπκπαγήο θαη 

αλζεθηηθή ζε ηπρόλ δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνθύςνπλ.  

 απάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο έιιεηςεο εηιηθξίλεηαο εθ κέξνπο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ (dishonesty). Δίλαη γλσζηό όηη αξθεηνί επηθξηηέο ηεο 

εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ηζρπξίδνληαη όηη ιόγσ ηεο αλσλπκίαο ηνπ 

δηαδηθηύνπ ν εθπαηδεπόκελνο κπνξεί λα εθηειεί ηηο αζθήζεηο ή ηα 

ηεζη, είηε έρνληαο θάπνηνλ δίπια ηνπ λα ηνλ βνεζά είηε αθόκε 

ρεηξόηεξα, ηνλ αληηθαζηζηά θάπνηνο άιινο. Ο εθπαηδεπηήο κπνξεί λα 

εμεηάζεη έλαλ εθπαηδεπόκελν κε ην πξόγξακκα ή ην ηεζη λα ηξέρεη 

ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ θαη όρη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ εθπαηδεπόκελνπ θαη 

ηαπηόρξνλα λα έρεη θαη νπηηθή επαθή καδί ηνπ κέζσ ηεο θάκεξαο. 

 αληηθαηάζηαζε ηεο δηα δώζεο δηάιεμεο ηνπ δηδάζθνληα θαζεγεηή, όρη 

βέβαηα πιήξσο αιιά ζε ζεκαληηθό πνζνζηό. Έηζη ν εθπαηδεπόκελνο 

πιένλ κπνξεί λα δηαηππώλεη εξσηήζεηο θαη λα δέρεηαη απαληήζεηο ζε 

πξαγκαηηθό ρξόλν ρσξίο λα πεξηκέλεη ηε ρξνλνβόξν δηαδηθαζία ησλ 

κελπκάησλ ή ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. 

 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηάιεμεο ν εθπαηδεπόκελνο αηζζάλεηαη πην άλεηα 

θαη ραιαξώλεη κελ έρνληαο ην άγρνο ηνπ ρξόλνπ, παξαθνινπζεί κε 

κεγάιε επραξίζηεζε ηε δηάιεμε, ρσξίο λα ηνλ απαζρνινύλ ηα 

θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα, όπσο θπθινθνξηαθό, έιιεηςε πάξθηλγθ, 

θαγεηό, παηδηά θ.ιπ 

 ζε πεξίπησζε αδπλακίαο παξαθνινύζεζεο ηεο ηειεδηάζθεςεο από 

θάπνηνλ εθπαηδεπόκελν ιόγσ έιιεηςεο ρξόλνπ ή θάπνηνπ 

επαγγεικαηηθνύ ηαμηδηνύ, κπνξεί αξγόηεξα λα παξαθνινπζήζεη ηελ 

απνζεθεπκέλε δηάιεμε. Τν ίδην κπνξεί όκσο λα θάλεη θαη έλαο 

εθπαηδεπόκελνο πνπ είρε παξαθνινπζήζεη ηε δηάιεμε, αιιά δελ 

ζπκόηαλ πώο λα εθηειέζεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.  

 δπλαηόηεηα ζηνπο εθπαηδεπηέο λα αλαηξέμνπλ ζηελ απνζεθεπκέλε 

ζπλεδξία, λα εληνπίζνπλ ηα ιάζε ηνπο θαη λα βειηηώζνπλ ηηο 

αδπλακίεο θαη ηελ ηερληθή ηνπο. Βέβαηα ε ηερληθή απηή απαηηεί 

απμεκέλεο ηθαλόηεηεο ζηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ από ηνπο 
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εθπαηδεπηέο, αθνύ ε δηάιεμε γίλεηαη αξθεηά πην δύζθνιε, γηαηί ν 

εθπαηδεπηήο εθηόο από ην πεξηερόκελν ηεο δηάιεμήο ηνπ, έρεη λα 

αληηκεησπίζεη ηελ θάκεξα θαη ηε δηαρείξηζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Απηνί από ηε ζηηγκή πνπ δελ βξίζθνληαη ζε αίζνπζα δελ κπνξνύλ λα 

ειεγρζνύλ εύθνια, αθνύ βξίζθνληαη ζην ζπίηη ηνπο θαη αηζζάλνληαη 

αξθεηά ραιαξνί. 

 Γίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ηειεδηάζθεςεο λα παξνπζηάζνπλ κέζσ ηνπ ππνινγηζηή ηνπο ην 

πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ. Σηελ νπζία όινη καδί, εθπαηδεπηέο θαη 

εθπαηδεπόκελνη, επηιύνπλ από θνηλνύ θαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ηηο 

απνξίεο θάπνηνπ εθπαηδεπόκελνπ. Έηζη κεηώλεηαη αξθεηά ην άγρνο θαη 

νη αλαζθάιεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη θπξίσο απηώλ πνπ αλήθνπλ 

ζηηο εηδηθέο νκάδεο. 

 

 

 

12.4  ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

Τν ζεκηλάξην γηα ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζηα Γεσγξαθηθά Σπζηήκαηα 

Πιεξνθνξηώλ δηεμάγεηαη από ην Δξγαζηήξην Γεσγξαθίαο θαη Αλάιπζεο Χώξνπ ηνπ 

ΔΜΠ, αλειιηπώο από ην 2004 ζε εμακεληαία βάζε, έρνληαο θιείζεη 12 θύθινπο 

καζεκάησλ κε 427 εθπαηδεπόκελνπο. Οη 

εθπαηδεπόκελνη πξνέξρνληαη ζηελ 

πιεηνλόηεηά ηνπο από ηελ επαξρία θαη 

ην εμσηεξηθό (Κύπξνο, Αγγιία), ελώ 

από ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Αηηηθήο 

ην πνζνζηό είλαη 47%.  

 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
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Εικόνα 12.3 Καηανομή εκπαιδεςομένυν ανά πόλη 
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Οη  πεξηζζόηεξνη από ηνπο ζπνπδαζηέο είλαη εξγαδόκελνη (79%), ελώ νη ππόινηπνη 

(21%)  είλαη άλεξγνη  ή ζπνπδάδνπλ ζε θάπνηα ζρνιή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τν ζύλνιν ησλ ζπκκεηερόλησλ είλαη απόθνηηνη παλεπηζηεκίσλ, ελώ ην 42% είλαη 

θάηνρνη κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ή δηδαθηνξηθνύ, όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ 
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Εικόνα 12.4 Ενδεικηικόρ σάπηηρ με ηιρ πόλειρ όπος καηοικούν οι εκπαιδεςόμενοι 

Εικόνα 12.5 Επγαζιακή καηάζηαζη εκπαιδεςομένυν ζηο εξ αποζηάζευρ εκπαιδεςηικό ππόγπαμμα 
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Σεκεησηένλ όηη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο κόιηο ην 20% πεξίπνπ ησλ καζεηώλ είρε 

θάπνηεο γλώζεηο ζρεηηθέο κε ηα ΓΣΠ είηε ιόγσ ηνπ παλεπηζηεκηαθνύ ρώξνπ ζηνλ 

νπνίν θνίηεζαλ είηε ιόγσ ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ηνπο. 
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Παξαθάησ αλαθέξνληαη ηα βηβιία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζέκαηα πνπ πξαγκαηεύεηαη 

ε δηαηξηβή απηή θαη δελ αλαθέξνληαη ζηα επηκέξνπο θεθάιαηά ηεο. 
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Ανηί επιλόγος….. 

Κξεκαζκέλε ζηνλ ηνίρν κηαο κηθξήο θαιύβαο, ζε έλα από ηα πνιύβνπα πξνάζηηα ηνπ Μαλδξάο, ζηα 

γξαθεία ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Αλαπηπμηαθή Έξεπλα θαη Γξάζε, βξίζθεηαη κηα επηγξαθή κε ηνπο 

αθόινπζνπο ζηίρνπο. ηνπο ζηίρνπο απηνύο έρνπλ αληηθαηαζηαζεί νη εμήο ιέμεηο:  

ε ιέμε “ανθρώποσς” κε ηε ιέμε “εκπαιδεσόμενοσς” 

ε ιέμε “ηγέτες” κε ηε ιέμε “εκπαιδεστές”. 

ε  ιέμε “άνθρωποι” κε ηε ιέμε “εκπαιδεσόμενοι” 

 

 

Σςμπέπαζμα: όηαλ ζε έλα εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα, ε πιεηνλόηεηα 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αλαθσλήζεη όηη ηα “καηαθέπαμε μόνοι μαρ”, ηόηε ην έξγν ηνπ 

εθπαηδεπηή-ζπκβνύινπ, θαζώο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ 

ολοκληπωθεί με επιηςσία. (Νίθνο Αλδξνπιαθάθεο, 2010). 

 

 

Πήγαινε ππορ ηοςρ εκπαιδεςόμενοςρ 

Ζήζε Ανάμεζά ηοςρ 

Μάθε από αςηούρ 

Αγάπηζέ ηοςρ 

Ξεκίνα με ό,ηι ξέποςν 

Χηίζε ζε αςηό πος έσοςν 

 

Αλλά για ηοςρ καλύηεποςρ εκπαιδεςηέρ 

Όηαν ολοκληπωθεί ηο έπγο ηοςρ 

Όηαν ηο έπγο ηοςρ ππαγμαηωθεί 

Οι εκπαιδεςόμενοι λένε 

"Τα καταφέραμε μόνοι μας……" 
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