Τηλεκπαίδευση
Η σύγχρονη τηλεκπαίδευση είναι μία υπηρεσία που πραγματοποιείται σε πραγματικό
χρόνο, κατά τη διάρκεια της οποίας ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι είναι
διασυνδεδεμένοι μέσω δικτύου. Η επικοινωνία πραγματοποιείται με συνδυασμό ήχου και
εικόνας (audio και video conference), ενώ επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα ανταλλαγής
αρχείω αλλά και εκτέλεσης βοηθητικών εφαρμογών, όπως για παράδειγμα ο
"ηλεκτρονικός μαυροπίνακας".
Η σύγχρονη τηλεκπαίδευση μπορεί να προσφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία την
αμεσότητα της επαφής του εκπαιδευτή με τους εκπαιδευόμενους και να προσθέσει μια άλλη διάσταση στο αντικείμενο
της μάθησης. Οι εκπαιδευόμενοι, αν και δεν βρίσκονται στον ίδιο τόπο με τον εκπαιδευτή, μπορούν να έχουν μαζί του
φωνητική και οπτική επικοινωνία. Προσφέρεται κατ'αυτόν τον τρόπο η γνώση και εμπειρία του εκπαιδευτή, ενώ
επιπλέον αξιοποιείται ο εξοπλισμός απομακρυσμένων εργαστηρίων ή μονάδων. Ουσιαστικά εκμηδενίζονται οι
περιορισμοί των αποστάσεων, δημιουργούνται νέα ερεθίσματα στους εκπαιδευόμενους κατά τη διάρκεια της
διδασκαλίας και διευκολύνεται η διάχυση της γνώσης.
Το α΄εξάμηνο του 2004 το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετείχε στο έργο «Εξοπλισμός Αίθουσας
Τηλεκπαίδευσης του Γ.Π.Α.», το οποίο περιλαμβάνεται στο μέτρο 1.1 «Εξοπλισμός και δικτύωση σε όλες τις βαθμίδες
της εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». Στα πλαίσια αυτόυ του έργου
διαμορφώθηκε και εξοπλίστηκε πλήρως το Αμφιθέατρο Βιβλιοθήκης για την υποστήριξη της υπηρεσίας της Σύγχρονης
Τηλεκπαίδευσης.
Η αίθουσα διαθέτει Η/Υ πολυμέσων και DVD, προβολικό σύστημα, προβολικό τυπωμένων διαφανειών, οπτικοποιητή
για προβολή σελίδων ή άλλων αντικειμένων, σύστημα προβολής slides, Video VHS, κασετόφωνο, σύστημα
τηλεδιάσκεψης, μίκτη εικόνας, μίκτη ήχου, ψηφιακές κάμερες και ασύρματα μικρόφωνα. Η χρήση της συγκεκριμένης
αίθουσας καλύπτει τις ακόλουθες ανάγκες:



Υποστήριξη διαλέξεων σε τοπικούς χρήστες με χρήση του πολυμεσικού εξοπλισμού (Η/Υ πολυμέσων,
προβολικό σύστημα, προβολικό τυπωμένων διαφανειών, οπτικοποιητή για προβολή σελίδων ή άλλων αντικειμένων,
σύστημα προβολής slides, DVD, Video VHS, Κασετόφωνο).
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απομακρυσμένες αίθουσες/αμφιθέατρα.
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Κρατήσεις αιθουσών
Οι κρατήσεις των αιθουσών γίνονται μετά από αίτηση προς τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων. Δικαίωμα στην
κράτηση και χρήση των αιθουσών έχουν τα μέλη ΔΕΠ και οι διευθυντές ή προϊστάμενοι των υπηρεσιών του Γ.Π.Α. και
για σκοπούς που εμπίπτουν στην πανεπιστημιακή δραστηριότητα.
Υπεύθυνος για τη συντήρηση και υποστήριξη του εξοπλισμού της αίθουσας είναι το άτομο που έχει οριστεί από τον
υπεύθυνο Μονάδας της αίθουσας. Αυτός παραλαμβάνει από τον αιτούντα την αίθουσα μετά από τη χρήση σε άριστη
κατάσταση.
Ο αιτών πρέπει να επικοινωνεί δέκα (10) ημέρες πριν την ζητούμενη ημερομηνία με τον πεύθυνο κρατήσεων (για το
αμφιθέατρο Βιβλιοθήκης από 8.00π.μ. - 2.30μ.μ. στο εσωτερικό τηλ: 4276, fax: 4278), προκειμένου να
προγραμματίσει τη χρήση της αίθουσας. Ειδικά για την τεχνική υποστήριξη της αίθουσας κατά την υπηρεσία της
Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, υπεύθυνο είναι το Τμήμα Δικτύων – Διαδικτύου του Γ.Π.Α. και ο αιτών πρέπει να
επικοινωνεί επιπλέον και με το ΤΔΔ στο εσωτερικό τηλ. 4889 fax: 4890, για να προγραμματίσει την υπηρεσία
τηλεκπαίδευσης δέκα (10) ημέρες πριν την ζητούμενη ημερομηνία. Το ΤΔΔ έχει επίσης την ευθύνη για την οργάνωση
και αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης και τηλεδιάσκεψης.
Για περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΤΔΔ
από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις εργάσιμες ώρες στα τηλέφωνα 210 - 5294889 και 210 - 5294887, fax 210 5294890 ή να προσέλθετε στα γραφεία του ΤΔΔ. Ακόμα μπορείτε να στείλετε e-mail στην ηλεκ.
διεύθυνση: teleteaching@noc.aua.gr
Σχετικές ιστοσελίδες (links):




http://www.teleteaching.gr – Τηλεκπαίδευση ΑΕΙ και ΤΕΙ, έργο που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ
και το ΥΠΕΠΘ.
http://www.teleteaching.gr/SynchronousReport.doc - Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση: Αξιολόγηση της
πορείας εισαγωγής της στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

