Γενικά Προαπαιτούµενα Παρακολούθησης
των ∆ιδακτικών Ενοτήτων Εξ Αποστάσεως
Η παρακολούθηση των διδακτικών ενοτήτων θα γίνεται από το ∆ιαδίκτυο (χωρίς
φυσική παρουσία), µέσω ενός απλού φυλλοµετρητή ιστοσελίδων (browser).
Επιπλέον, παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχής εκπαιδευτική
υποστήριξη. Για την παρακολούθηση µιας διδακτικής ενότητας απαιτούνται ορισµένα
γενικά προαπαιτούµενα που πρέπει καταρχήν να διαθέτει όποιος επιθυµεί να
υποβάλει αίτηση παρακολούθησης των διδακτικών ενοτήτων. Τα γενικά αυτά
προαπαιτούµενα συνοψίζονται στη συνέχεια:
• Βασικές γνώσεις χειρισµού Η/Υ, του Λειτουργικού Συστήµατος Η/Υ (π.χ.
Windows, LINUX), ενός προγράµµατος φυλλοµετρητή ιστοσελίδων,
προγραµµάτων επεξεργασίας κειµένου (π.χ. MS Word) και συµπίεσηςαποσυµπίεσης αρχείων καθώς και άλλων βασικών προγραµµάτων.
• Εξοικείωση στη χρήση εργαλείων ασύγχρονης και σύγχρονης
επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης µε άλλους χρήστες. Τέτοια εργαλεία
είναι chat, φόρουµ ασύγχρονων συζητήσεων, ηλεκτρονικοί πίνακες
ανακοινώσεων, διαµοιρασµένοι χώροι (shared workspaces). Το συγκεκριµένο
προαπαιτούµενο έχει µεγάλη σηµασία καθώς η αλληλεπίδραση του κάθε
εκπαιδευόµενου µε τους άλλους εκπαιδευόµενους και µε τον υπεύθυνο
εκπαιδευτικό θα γίνεται κυρίως µε τη χρήση των συγκεκριµένων
εργαλείων. Να σηµειωθεί ότι η επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευοµένων θα
γίνεται κυρίως µε τη χρήση φόρουµ ασύγχρονων συζητήσεων και απαιτείται η
ανάλογη συχνή συµµετοχή από κάθε εκπαιδευόµενο. Για ασύγχρονη υποβολή
ερωτήσεων προς τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό συνιστάται η χρήση του φόρουµ
ασύγχρονων συζητήσεων ενώ δεν συνιστάται η χρήση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου (email). Ο βασικός λόγος της συγκεκριµένης πολιτικής είναι
επειδή το περιεχόµενο όλων των µηνυµάτων κειµένου του φόρουµ
ασύγχρονων συζητήσεων (π.χ. ερωτήσεις εκπαιδευοµένων και απαντήσεις του
υπευθύνου εκπαιδευτικού) θα είναι διαθέσιµο σε όλους όσους
παρακολουθούν τη διδακτική ενότητα. Αυτό δεν θα ισχύει στην περίπτωση
των µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
• Επαρκής διαθέσιµος χρόνος σε εβδοµαδιαία βάση για τη µελέτη του
εκπαιδευτικού υλικού. Πέραν της µελέτης του διαθέσιµου εκπαιδευτικού
υλικού θα απαιτείται ενδεχοµένως και αναζήτηση επιπλέον σχετικών
πληροφοριών στον Παγκόσµιο Ιστό.
• ∆ιαθέσιµος χρόνος για την προετοιµασία εργασιών που πιθανώς θα
ανατίθενται από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό. Οι εργασίες θα πρέπει να
παραδίδονται βάσει συγκεκριµένων προθεσµιών. Να σηµειωθεί ότι ορισµένες
εργασίες θα είναι οµαδικές.
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
• Προσεκτική ανάγνωση των περιγραµµάτων των διδακτικών ενοτήτων,
των προαπαιτούµενων και επιθυµητών γνώσεων. Οι σχετικές πληροφορίες
είναι διαθέσιµες στο URL: http://esp.inf.teilam.gr (βασική επιλογή
«Μαθήµατα»).
Η εκπαιδευτική υποστήριξη θα παρέχεται βάσει ενός συγκεκριµένου σεναρίου σε
εβδοµαδιαία βάση. Πιο συγκεκριµένα, κάθε εβδοµάδα ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός θα
διαθέτει το εκπαιδευτικό υλικό της κάθε διδακτικής ενότητας. Θα δίνεται ο

απαραίτητος χρόνος στους εκπαιδευόµενους για τη µελέτη του εκπαιδευτικού υλικού.
Οι εκπαιδευόµενοι θα επικοινωνούν µε τον διδάσκοντα σύγχρονα και ασύγχρονα
µέσω chat και φόρουµ ασύγχρονων συζητήσεων αντίστοιχα για την υποβολή
ερωτήσεων. Η επικοινωνία µέσω chat θα γίνεται σε συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα για
κάθε οµάδα εκπαιδευόµενων. Η ασύγχρονη επικοινωνία θα γίνεται σε οποιαδήποτε
χρονική στιγµή. Σε προκαθορισµένη µέρα (µεταγενέστερη της ηµέρας επικοινωνίας
µέσω chat) και για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα θα υπάρχει διαθέσιµο ένα τεστ
για τη συγκεκριµένη ενότητα στο οποίο και θα κληθούν να απαντήσουν οι
εκπαιδευόµενοι.
Η αξιολόγηση όσων παρακολουθούν τις διδακτικές ενότητες θα προκύπτει ως
συνδυασµός διαφόρων παραµέτρων (συµµετοχή, αποτελέσµατα σε τεστ, εργασίες,
κλπ).
Η κάθε διδακτική ενότητα απαιτεί ορισµένες ειδικότερες προαπαιτούµενες γνώσεις
που αναλύονται στο έγγραφο «Ειδικά Προαπαιτούµενα Παρακολούθησης
∆ιδακτικών Ενοτήτων Εξ Αποστάσεως».

