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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΞΕΝΙΟΣ" 

ΠΠεερρίίλληηψψηη  
 
MMεε  δδεεδδοομμέέννεεςς  ττιιςς  ννέέεεςς  σσυυννθθήήκκεεςς  πποουυ  δδιιααμμοορρφφώώννοοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  εευυρρωωππααϊϊκκήή  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  κκααιι  ττηηνν  ααύύξξηησσηη  ττηηςς  
κκιιννηηττιικκόόττηηττααςς  σσττοονν  εεννιιααίίοο  χχώώρροο,,  εεππααννααττίίθθεεττααιι  ττοο  ππρρόόββλληημμαα  ττηηςς  γγλλωωσσσσιικκήήςς  κκααττάάρρττιισσηηςς  ττωωνν  
εεππααγγγγεελλμμααττιικκώώνν  οομμάάδδωωνν..  HH  ααννάάγγκκηη  εεφφααρρμμοογγήήςς  εεννααλλλλαακκττιικκώώνν  μμοορρφφώώνν  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  κκααιι  ααυυττοοεεκκππααίίδδεευυσσηηςς  
ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  ξξεεππεερραασσττοούύνν  οοιι  εεγγγγεεννεείίςς  δδυυσσκκοολλίίεεςς  πποουυ  ππααρροουυσσιιάάζζεειι  ηη  κκααττάάρρττιισσηη  εεννηηλλίίκκωωνν,,  οοδδηηγγεείί  σσττηηνν  
ααννααζζήήττηησσηη  λλύύσσεεωωνν  μμέέσσωω  ττωωνν  ττεεχχννοολλοογγιιώώνν  ττηηςς  ππλληηρροοφφοορρίίααςς  κκααιι  ττηηςς  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς..    
HH  ππααρροούύσσαα  αανναακκοοίίννωωσσηη,,  ππααρροουυσσιιάάζζεειι  ττοο  ππρροοϊϊόόνν  ττοουυ  εερρεευυννηηττιικκοούύ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  ΞΞEENNIIOOΣΣ,,  ττοο  οοπποοίίοο  
εεππιιχχεειιρρεείί  νναα  δδώώσσεειι  ααππάάννττηησσηη  σσττοο  ππρρόόββλληημμαα  ττηηςς  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήήςς  γγλλωωσσσσιικκήήςς  κκααττάάρρττιισσηηςς  μμεε  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  
εεννόόςς  μμοοννττέέλλοουυ  λλοογγιισσμμιικκοούύ  ααυυττοοεεκκππααίίδδεευυσσηηςς  εεφφααρρμμοοσσμμέέννοουυ  σσττοο  ππεεδδίίοο  ττηηςς  οοιικκοοννοομμίίααςς  κκααιι  ττωωνν  δδιιεεθθννώώνν  
σσυυννααλλλλααγγώώνν..  TTοο  λλοογγιισσμμιικκόό  πποουυ  ππααρροουυσσιιάάζζεεττααιι  έέχχεειι  ααννααππττυυχχθθεείί  ττόόσσοο  σσεε  CCDD--RROOMM  όόσσοο  κκααιι  σσττοο  δδιιααδδίίκκττυυοο  
κκααιι  ααφφοορράά  δδιιδδαακκττιικκόό  υυλλιικκόό  γγιιαα  έέξξιι  γγλλώώσσσσεεςς  κκααθθώώςς  κκααιι  ααννττίίσσττοοιιχχοο  λλεεξξιικκόό  σσυυμμφφρρααζζοομμέέννωωνν..  
H ανακοίνωση συνοδεύεται από παρουσίαση του λογισμικού. 
 
AAbbssttrraacctt  
Given the new conditions under development from the European integration and the increasing of 
mobility in the common european space, we face the problem of the linguistic training of professional 
groups. The need for implementation of alternative forms of training and self-training in order to 
overcome the inherent difficulties of adult training. 
This paper presents the end product of the research programme XENIOS, which attempts to give an 
answer to the problem of professional training through the development of a model of self-instruction 
software concerning the domain of economy and international transactions. The software presented here 
has been developed in a CD-ROM edition as well as for the Internet and includes teaching material for 
six languages and corresponding contextual dictionary. 
The software will be displayed to the participants. 
 
 
Εισαγωγή. Γλωσσικές ανάγκες στον ευρωπαϊκό χώρο. 
 
Η έλλειψη γλωσσομάθειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί κοινή διαπίστωση όλων των ερευνών που 
έγιναν τα τελευταία χρόνια με σκοπό να εντοπισθούν τα αίτια της μειωμένης ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής οικονομίας απέναντι στις οικονομίες των δύο άλλων πόλων της παγκόσμιας αγοράς -των 
Ηνωμένων Πολιτειών και της Ιαπωνίας-43. Η δύσκολη -ούτως ή άλλως- προσπάθεια αντιμετώπισης 
αυτού του προβλήματος, καθώς μια ξένη γλώσσα, σύμφωνα με την κοινή εμπειρία, δεν κατακτάται παρά 
μόνο μετά από μακρόχρονη και επίπονη προσπάθεια, επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο αν ληφθεί υπόψη 
και το πρόβλημα της μετανάστευσης, τόσο της εσωτερικής, δηλαδή των επαγγελματιών που 
μετακινούνται για να εργαστούν σε άλλη χώρα από αυτήν της καταγωγής τους, όσο και της εξωτερικής, 
των οικονομικών δηλαδή προσφύγων που καταφεύγουν τις τελευταίες δεκαετίες στην ευρωπαϊκή ένωση 
προερχόμενοι από χώρες της πρώην ανατολικής ευρώπης ή από χώρες του τρίτου κόσμου. Ιδιαίτερα για 
τους τελευταίους, η κατάκτηση της ξένης γλώσσας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα, τόσο για την εύρεση 
μιας θέσης εργασίας, όσο και για την ομαλή ενσωμάτωσή τους στις κοινωνίες υποδοχής τους. 
 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχοντας επίγνωση όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, θεωρεί απαραίτητη 
την γνώση τουλάχιστον δύο ξένων γλωσσών και την εκτιμά ως "προϋπόθεση, αν οι πολίτες της 
Eυρωπαϊκής Ένωσης προτίθενται να εκμεταλλευτούν επαγγελματικά και προσωπικά τις ευκαιρίες που τους 
ανοίγει ο Eνιαίος Xώρος" [Info CEDEFOP, 2/1997]. Για τον λόγο αυτό, προωθεί τα τελευταία δεκαπέντε 

                                                 
43 Τα πορίσματα αυτών των ερευνών, αναδεικνύουν ως σημαντικότερα προβλήματα, την έλλειψη κατάρτισης του 
προσωπικού στους ηλ. Υπολογιστές και στις ξένες γλώσσες. Βλ.σχ. [White Paper, 1995] και [Kairamo, 1989]. 



χρόνια δράσεις44 που αφορούν ειδικά την γλωσσική εκπαίδευση, με στόχο να δημιουργήσει τις 
προϋποθέσεις για την μείωση της ανεργίας, την συνεργασία αλλοεθνών εργαζόμενων και την 
απρόσκοπτη κινητικότητα, φυσική αλλά και εικονική (virtual mobility)45 στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο.  
 
Η ανάγκη για ευέλικτες μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί εδώ, ότι η πρόσβαση στην γλωσσική εκπαίδευση, όταν μιλούμε για 
εργαζόμενους, αποδεικνύεται συνήθως μια ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση. Και αυτό γιατί οι εργαζόμενοι 
είναι συνήθως ενήλικες, με ωράρια απασχόλησης, συνθήκες διαμονής και μετακίνησης, καθώς και 
υποχρεώσεις, που δεν τους επιτρέπουν πάντα την πρόσβαση σε συμβατικά εκπαιδευτικά κέντρα και 
συστήματα. Για τον λόγο αυτό, τα σχετικά με τη γλωσσική εκπαίδευση ευρωπαϊκά προγράμματα, δίνουν 
έμφαση στην προώθηση ευέλικτων και τεχνολογικά καινοτόμων μορφών εκπαίδευσης και 
αυτοεκπαίδευσης, ή εφαρμογών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ικανών να απαντήσουν στις ιδιαίτερες 
ανάγκες των εργαζόμενων ["Report on IST…", 2000]. 
Σε συμφωνία με τις παραπάνω κατευθύνσεις, γίνονται τα τελευταία χρόνια αρκετές προσπάθειες για εξ 
αποστάσεως γλωσσική εκπαίδευση, βασισμένες στη χρήση των πολυμέσων σε CD-ROM ή/και στο 
διαδίκτυο. Σε ότι αφορά την τεχνολογική τους πλευρά, οι εφαρμογές αυτές φαίνονται ιδανικές, καθώς 
εξασφαλίζουν σχετικά χαμηλό κόστος46 και δυνατότητα εύκολης και γρήγορης ανανέωσης του 
διδακτικού υλικού. Σε ότι όμως αφορά το περιεχόμενό τους, δηλαδή τα διδακτικά υλικά, αυτό που 
συνήθως επιχειρείται είναι η προσαρμογή των διδακτικών εγχειριδίων ξένης γλώσσας στο εκάστοτε 
χρησιμοποιούμενο σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ή αυτοεκπαίδευσης [Παναγιωτίδης, 1999: 136-
142]. Μια καταγραφή αυτών των εφαρμογών, μπορεί εύκολα να δείξει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις 
δεν γίνεται συνήθως προσπάθεια εξατομίκευσης της εκπαίδευσης· το περιεχόμενο είναι το ίδιο για όλους, 
ανεξάρτητα από ηλικία, εμπειρία ή τομέα ενδιαφέροντος. Αυτό δεν είναι απαραιτήτως απορριπτέο, 
απέχει όμως αρκετά από αυτό που θα περίμενε ένας ενήλικας εργαζόμενος, που χρειάζεται να μάθει μια 
ξένη γλώσσα για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του επαγγελματικού του πεδίου. Είναι συνεπώς 
σημαντικό, αφενός να καθορισθούν με ακρίβεια αυτές οι γλωσσικές-επικοινωνιακές ανάγκες, και 
αφετέρου να επιλεγεί η κατάλληλη διδακτική μεθοδολογία για την επίτευξη του ζητούμενου 
αποτελέσματος: της κατάκτησης δηλαδή από τους εργαζόμενους εκείνων των γλωσσικών δεξιοτήτων 
που τους είναι απαραίτητες για να κατανοήσουν, να ενημερωθούν, να κινηθούν ή να συνεργαστούν με 
τους συναδέλφους τους σε ένα ξενόγλωσσο, πραγματικό ή εικονικό (όπως το διαδίκτυο) περιβάλλον.  
 
Οι γλωσσικές ανάγκες των εργαζόμενων. Το "επαγγελματικό ιδιόλεκτο". 
 Η συμβατική γλωσσική εκπαίδευση, απευθύνεται συνήθως σε μαθητές ή αποφοίτους της 
θεσμοθετημένης εκπαίδευσης και τοποθετεί τους μαθητές υποχρεωτικά σε τάξεις με κριτήρια όπως η 
ηλικία, το επίπεδο προηγούμενης φοίτησης και οι θεωρητικές τους ανάγκες. Oι γλωσσικές σπουδές 
γίνονται με χρονική διάρκεια, διδακτέα ύλη και ρυθμό παρακολούθησης απολύτως συγκεκριμένο, ενώ η 
ακολουθούμενη μεθοδολογία επιδιώκει τη συσσώρευση γνώσεων γραμματικού ή λεξιλογικού χαρακτήρα 
και την αποτύπωση γλωσσικών μηχανισμών με σκοπό την παραγωγή σωστών φράσεων [Galisson, 1980: 
10-13]. 
 Αντίθετα, το σύγχρονο μοντέλο δίνει έμφαση στη χρηστική αξία της γλώσσας και προτιμά να την 
θεωρεί ως μέσο για την επίτευξη συγκεκριμένων επικοινωνιακών στόχων [‘Modern Languages…", 
1996]. H ιδιαιτερότητα του κάθε μαθητή αναγνωρίζεται και οι συγκεκριμένες γλωσσικές του ανάγκες 
αντιμετωπίζονται με τη δημιουργία ευέλικτων, προσαρμόσιμων και αυτοτελών διδακτικών υλικών47. 

                                                 
44 Μέσω κυρίως των προγραμμάτων του Eυρωπαϊκού Kοινωνικού Tαμείου και του προγράμματος LINGUA 
Δράσεις III-IV και πιο πρόσφατα μέσω του προγράμματος LEONARDO DA VINCI. Προηγούμενες πρωτοβουλίες 
είχαν αναληφθεί από την Eυρωπαϊκή Kοινότητα με τη μορφή Aποφάσεων του Συμβουλίου (LINGUA 89/489/EOK) 
και του Συμβουλίου Yπουργών Παιδείας των χωρών μελών (Oδηγία 77/486/EOK). 
45 Virtual mobility: η ελεύθερη διακίνηση γνώσης μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων, η πρόσβαση σε βάσεις 
δεδομένων, η χρήση του Internet και των νέων τεχνολογιών σε εργασιακό περιβάλλον, η τηλεεργασία, αλλά και η 
απλή παρακολούθηση δορυφορικών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων. 
46 Για το κόστος των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, βλ. [Bates, 1995]. 
47 Eίναι συνεπώς δυνατόν, ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας-στόχου, να δίνεται προτεραιότητα σε κάποια από τις 
μορφές του λόγου -γραπτή ή προφορική- . Παράλληλα, λαμβάνονται υπόψη και εξωγλωσσικές παράμετροι όπως οι 



Αντίστοιχα προσαρμόζεται και η μαθησιακή διαδικασία: μακρυά από την συμβατική τάξη, εξαρτάται 
σχεδόν αποκλειστικά από τον χρόνο που μπορεί κάθε φορά να διαθέσει ο εργαζόμενος-μαθητής. 
Η υιοθέτηση αυτής της προσέγγισης οδηγεί στην θεώρηση των μαθητών-χρηστών της διδασκόμενης 
γλώσσας ως κοινωνικών ατόμων με συγκεκριμένους κάθε φορά στόχους, που δραστηριοποιούνται σε ένα 
συγκεκριμένο περιβάλλον και σε ένα ιδιαίτερο πεδίο δράσης. Kατά συνέπεια, ο στόχος της 
"επικοινωνιακής προσέγγισης" δεν είναι η διδασκαλία του γλωσσικού συστήματος, αλλά η ανάπτυξη 
"επικοινωνιακών δεξιοτήτων" στους μαθητές, κατάλληλων για τις συγκεκριμένες περιστάσεις 
επικοινωνίας στις οποίες πρόκειται να εκτεθούν [Widdowson, 1981]48. 
Aυτό σημαίνει ότι για την ανάπτυξη ενός γλωσσικού προγράμματος, πρέπει να προηγηθεί ανάλυση των 
γλωσσικών και επικοινωνιακών αναγκών της ομάδας-στόχου καθώς και καταγραφή του λόγου του 
περιβάλλοντος στο οποίο πρόκειται να δραστηριοποιηθεί49. 
Πράγματι, όπως έχει διαπιστωθεί από σχετικές έρευνες, στην επικοινωνία μεταξύ μελών μιας 
συγκεκριμένης επαγγελματικής ομάδας χρησιμοποιείται συνήθως ένα ειδικό λεξιλόγιο, η "ορολογία" 
όπως λέγεται συνήθως και συγχρόνως ένα μέρος του συστήματος. Χρησιμοποιείται δηλαδή "…ένα μέρος 
του συνόλου της γλώσσας και μάλιστα με έναν τρόπο που διαφέρει από ομάδα σε ομάδα…", και που "…θα 
μπορούσε να ονομασθεί "συλλογικό ιδιόλεκτο"." [Τοκατλίδου, 2000]. Η κατάκτηση συνεπώς αυτού του 
"συλλογικού ιδιολέκτου" αποτελεί αναγκαία και ικανή συνθήκη προκειμένου μια επαγγελματική ομάδα-
στόχος να μπορέσει να επικοινωνήσει αποτελεσματικά στο πεδίο που την αφορά χρησιμοποιώντας την 
ξένη γλώσσα. 
Το ζητούμενο συνεπώς της διδακτικής των γλωσσών, είναι η ανάπτυξη τεχνολογικά ευέλικτων και 
μεθοδολογικά εξειδικευμένων γλωσσικών προγραμμάτων, που να βοηθούν τους εργαζόμενους να 
κατακτήσουν το απαραίτητο για τις ανάγκες τους συλλογικό ιδιόλεκτο.  
Ένα τέτοιο "εργαλείο" προορισμένο για την επαγγελματική γλωσσική κατάρτιση, είναι και το πρόγραμμα 
ΞΕΝΙΟΣ που παρουσιάζεται σε αυτήν την ανακοίνωση.  
 
Το πρόγραμμα ΞΕΝΙΟΣ. Θεσμικό πλαίσιο και βασικοί στόχοι. 
 Το ερευνητικό πρόγραμμα επαγγελματικής γλωσσικής κατάρτισης ΞΕΝΙΟΣ, αναπτύχθηκε από 
το Εργαστήριο Διδακτικής Ζωντανών Γλωσσών του Γαλλικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του 
ΑΠΘ, υπό την διεύθυνση της Καθηγήτριας Β. Τοκατλίδου, με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και του ΥΠΕΠΘ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΕΠΕΑΕΚ - υποπρόγραμμα 3) - ενέργεια 3.1α. Στην ανάπτυξη του προγράμματος που διήρκεσε από το 
1997 έως το 1999, συμμετείχαν περισσότεροι από είκοσι ειδικοί ερευνητές καθώς και δέκα 
μεταπτυχιακοί φοιτητές. 
 Το έργο, όπως αναφέρεται στην τελική έκθεση, είναι βασισμένο στα πορίσματα της ανάλυσης 
γλωσσικών αναγκών που προηγήθηκε (βλ. και παρακάτω) και έχει στόχο την ανάπτυξη ενός αρθρωτού 
προγράμματος σπουδών με την πρόταση ενός εναλλακτικού μοντέλου διαδικασιών εκπαίδευσης 
βασισμένου σε "πακέτα" πολυμεσικών διδακτικών υλικών. Σε αυτήν του την υλοποίηση το μοντέλο 
αφορά την εξειδικευμένη γλωσσική κατάρτιση στο πεδίο της οικονομίας και γι αυτό ο τίτλος του τελικού 
προϊόντος που απευθύνεται στον χρήστη είναι "Μιλάτε…οικονομικά;". Το συγκεκριμένο πεδίο 
επιλέχθηκε για να εφοδιάσει τους αποφοίτους των ξενόγλωσσων Τμημάτων με εξειδικευμένες γλωσσικές 
γνώσεις, οι οποίες συνήθως απαιτούνται από την αγορά εργασίας, και τις οποίες δεν διαθέτουν, αφού 
τέτοια θέματα δεν συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματα σπουδών τους50. Για τον λόγο αυτό, στο 
σχεδιασμό του έργου προβλέπεται η ένταξη του ΞΕΝΙΟΣ στα προγράμματα των ξενόγλωσσων -ίσως και 
άλλων- τμημάτων του ΑΠΘ ως επιλεγόμενο μάθημα για εξ αποστάσεως κατάκτηση επικοινωνιακών 

                                                                                                                                                             
κοινωνικοί και πολιτισμικοί κώδικες με τους οποίους η γλώσσα είναι άρρηκτα δεμένη και οι οποίοι παίζουν το ρόλο 
τους σε μια δεδομένη επικοινωνιακή περίσταση. 
48 Επίσης και Hymes [1984: 128-129]. 
49 Σχετικά με την ανάλυση γλωσσικών αναγκών, έχουν προταθεί τις τελευταίες δεκαετίες διάφορα μοντέλα. Bλ. Σχ. 
[Richterich, 1972], [Richetrich-Chancerel, 1977], [Raasch, 1994: 29-34] και επίσης [Tocatlidou, 1996: 335-341] 
50 Για αυτήν την ομάδα, η προγενέστερη επαφή με την ξένη γλώσσα και η ικανοποιητική γνώση της θεωρήθηκε 
δεδομένη. 



δεξιοτήτων στο πεδίο της οικονομίας και των διεθνών σχέσεων στην αγγλική, τη γαλλική, τη γερμανική, 
την ιταλική, την ελληνική και την ισπανική γλώσσα51. 
Το πρόγραμμα ΞΕΝΙΟΣ, είναι σχεδιασμένο για να χρησιμοποιηθεί για αυτοεκπαίδευση και στοχεύει 
ιδιαίτερα "…στην ανάπτυξη της ικανότητας των χρηστών να κατανοούν, να αξιολογούν, να μεταφέρουν και 
να αντιδρούν στις πληροφορίες που αναφέρονται στα πεδία της οικονομίας και των διεθνών συναλλαγών, 
όπως αυτές μεταδίδονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης" [Τοκατλίδου, 2000]. 
 
Η διερεύνηση των αναγκών των χρηστών και η συγκρότηση του corpus 
 Η έρευνα για την επιλογή των διδακτικών υλικών ξεκίνησε με την διατύπωση των στόχων που 
θα έπρεπε να επιτευχθούν. Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα-στόχος θα έπρεπε στο τέλος της κατάρτισής της 
σχετικά με το οικονομικό ιδιόλεκτο, 
- να έχει αναπτύξει δεξιότητες κατανόησης του λόγου στην προφορική (τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές 
συνεντεύξεις) και στην γραπτή μορφή (κείμενα περιοδικών, εφημερίδων, ειδικού τύπου, κτλ) του λόγου 
όπως αυτός εμφανίζεται στα ΜΜΕ 
- να έχει αναπτύξει ικανότητες αξιολόγησης και αντίδρασης σε αυτού του είδους τις πληροφορίες 
- να έχει εξοικειωθεί με τους πολιτισμικούς και κοινωνικούς κώδικες που συναντώνται σε συναλλαγές 
ή συζητήσεις οικονομικού ενδιαφέροντος, και 
- να έχει αναπτύξει στρατηγικές που να διευκολύνουν την διαχείριση τέτοιου είδους πληροφοριών και 
την αυτονόμηση στη μάθηση 
Συνεπώς κρίθηκε απαραίτητο πρώτα να συγκεντρωθεί και να ορισθεί με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια 
αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε "οικονομικό ιδιόλεκτο". Για το σκοπό αυτό, έγινε αποδελτίωση 
όσων εντύπων οικονομικού περιεχομένου ήταν προσβάσιμα στην ερευνητική ομάδα και είχαν εκδοθεί σε 
μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο 2 μηνών (Δεκέμβριος 1997 – Ιανουάριος 1998). Πιο συγκεκριμένα, 
αποδελτιώθηκαν οικονομικά έντυπα και οικονομικές στήλες του ημερήσιου και του εβδομαδιαίου τύπου 
κάθε μιας από τις έξι χώρες των οποίων οι γλώσσα αφορά το πρόγραμμα. Η ίδια διαδικασία 
επαναλήφθηκε δύο φορές, μια μετά από τρεις μήνες και μια μετά από έξι μήνες προκειμένου να 
αποκλεισθούν θέματα που τυχόν απασχολούσαν τον ειδικό τύπο απλώς λόγω των συνθηκών και της 
επικαιρότητάς τους. Με αυτόν άλλωστε τον τρόπο εξασφαλίσθηκε και η εγκυρότητα όσων 
αποσπασμάτων απέμειναν τελικά στο corpus. Παρόμοια διαδικασία, ακολουθήθηκε και σε ότι αφορά το 
οπτικοακουστικό υλικό. Στην περίπτωση αυτή, η αποδελτίωση έγινε δύο φορές από τηλεοπτικές 
εκπομπές οικονομικού περιεχομένου δορυφορικών ή επίγειων τηλεοπτικών σταθμών52. 
 Το υλικό που συγκεντρώθηκε από την φάση της αποδελτίωσης, αποτέλεσε την πρώτη ύλη για 
την ανάπτυξη του μαθησιακού υλικού που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα. Θα πρέπει εδώ να 
υπογραμμισθεί, η αυθεντικότητα του υλικού που συγκεντρώθηκε και κατ’ επέκταση η εγκυρότητα του 
μαθησιακού υλικού που προέκυψε από αυτό. Πρόκειται για μια ποικιλία κειμένων και ειδών λόγου (όπως 
άρθρα, ειδήσεις, συνεντεύξεις, πίνακες, διαφημίσεις, αξιόγραφα κτλ), που αφορούν ένα ευρύ φάσμα 
αντικειμένων (όπως το χρηματιστήριο, η απασχόληση, οι τράπεζες, η αγροτική πολιτική, η ευρωπαϊκή 
διεύρυνση κ.ά.) τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην μορφή που θα τα συναντήσει ο καταρτιζόμενος στην 
πραγματικότητα και όχι ειδικά επεξεργασμένα ή απλουστευμένα σε "διδακτική" εκδοχή. 
 Ο μεγάλος αριθμός των κειμένων που συγκεντρώθηκαν53 απαιτούσε αξιολόγηση και 
ταξινόμηση54 ώστε να επιτρέψει την παράλληλη και ισότιμη ανάπτυξη και για τις έξι γλώσσες. Σε αυτή 

                                                 
51 Οι τέσσερις πρώτες γλώσσες επιλέχθηκαν επειδή αντιπροσωπεύουν τα τέσσερα ξενόγλωσσα τμήματα του 

ΑΠΘ, η ελληνική ως γλώσσα αφετηρίας και η ισπανική επειδή υπήρχαν διαθέσιμοι οι κατάλληλοι ερευνητές για 

να την αναλάβουν. 

 
52 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση όλου αυτού του υλικού, απαίτησε και την εξασφάλιση των πνευματικών 
δικαιωμάτων από όλες τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν. 
53 Από τα 400 περίπου κειμένα και τις 6-10 ώρες video ανά γλώσσα που συγκεντρώθηκαν αρχικά, επιλέχθηκαν σε 
δεύτερη φάση 150-200 κείμενα και 20 τηλεοπτικά αποσπάσματα διάρκειας 30-70 sec από τηλεοπτικές εκπομπές -
επίσης ανά γλώσσα-. 



τη φάση, αναπτύχθηκε για κάθε γλώσσα ένας πίνακας συχνοτήτων δύο αξόνων (είδος 
κειμένου/επιμέρους οικονομικό θέμα) ο οποίος επέτρεψε τόσο τον ποσοτικό (συχνότητα εμφάνισης 
κάποιου συγκεκριμένου θέματος), όσο και τον ποιοτικό (ποια θέματα εμφανίζονται και σε ποια γλώσσα) 
έλεγχο των αποκλίσεων που παρατηρούνται55. Σκοπός αυτού του σταδίου της έρευνας, ήταν να βρεθεί ο 
κοινός τόπος για τις έξι γλώσσες ώστε να εντοπισθούν τα θέματα γενικού ενδιαφέροντος και να γίνει η 
καλύτερη δυνατή ομαδοποίηση του συγκεντρωμένου υλικού.  
Σε αυτό το ερευνητικό στάδιο, έγινε επίσης φανερή η ανάγκη δημιουργίας ενός πολύγλωσσου λεξικού 
συμφραζομένων56 (βλ. και παρακάτω). Αυτό κρίθηκε απαραίτητο, προκειμένου να υποστηριχθούν τα 
διδακτικά υλικά και να ενισχυθεί η διαδικασία της αυτοεκπαίδευσης.  
 Τελικά, από την συγκριτική μελέτη των πινάκων συχνοτήτων των έξι γλωσσών, προέκυψε ότι τα 
θέματα τα οποία απασχολούν τον ειδικό τύπο και των έξι χωρών (ακριβέστερα, τον απασχολούσαν την 
περίοδο της καταγραφής) είναι έξι: ανεργία-απασχόληση, εμπόριο, τράπεζες-οργανισμοί, επιχειρήσεις, 
διεθνείς σχέσεις και νομισματική ένωση. Αυτά είναι και τα θέματα για τα οποία αναπτύχθηκε το 
διδακτικό υλικό. 
 Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί, ότι καθόλη τη διάρκεια αυτής της έρευνας, υπήρχε τόσο 
εσωτερική (με τακτικές συνεδρίες) όσο και εξωτερική αξιολόγηση. Αυτή έγινε από εμπειρογνώμονες 
τριών ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, αλλά και με πειραματική εφαρμογή σε ομάδα τυχαία επιλεγμένων 
φοιτητών και διδασκόντων. 
 
Τεχνικές επιλογές ανάπτυξης 
 Οι προδιαγραφές που ετέθησαν από την φάση του σχεδιασμού, προέβλεπαν ότι η εφαρμογή θα 
έπρεπε να επιτρέπει την ευέλικτη ενσωμάτωση και διαχείριση πολυμεσικού περιεχομένου, ότι θα έπρεπε 
να είναι εύκολα προσβάσιμη σε δικτυακά περιβάλλοντα και ότι θα έπρεπε να εξασφαλίζει στον χρήστη 
υψηλό βαθμό διαδραστικότητας. Υπήρχε επίσης η απαίτηση, η παραγωγή του υλικού να γίνει τόσο σε 
CD-ROM όσο και στο διαδίκτυο. Συνεπώς για λόγους εργονομίας,  ομοιομορφίας και φυσικά 
οικονομίας, αποφασίστηκε η ανάπτυξη της εφαρμογής να γίνει σε ιστοσελίδες (web pages) προσβάσιμες 
από όλα τα προγράμματα πλοήγησης της αγοράς57.  
Αντίστοιχες με αυτά τα μέσα ήταν και οι επιλογές που έγιναν κατά την ψηφιοποίηση του υλικού. Τα 
γραπτά αυθεντικά κείμενα εμφανίζονται και στα δύο μέσα τόσο σε φωτογραφίες, ώστε να μεταφέρονται 
όλα τα παρακειμενικά στοιχεία (γραφισμός, ύφος κειμένου, τυπογραφικά στοιχεία κτλ), όσο και 
μεταγραμμένα σε απλό κείμενο, ώστε να είναι σίγουρα ευανάγνωστα58. Για τα τηλεοπτικά αποσπάσματα 
αντίθετα, επελέγη διαφορετική έκδοση για κάθε μέσο, λόγω των διαφορετικών τους τεχνικών 
προδιαγραφών59. 
 Για την ανάπτυξη του λεξικού, αρχικά επελέγη η χρήση του λογισμικού Microsoft SQL Server 
και σελίδων *.asp για την ανάπτυξή του στο διαδίκτυο. Ωστόσο το τελικό του περιεχόμενο ξεπέρασε τα 
12.000 λήμματα μαζί με τα συμφραζόμενά τους για τις έξι γλώσσες. Έτσι στην πορεία της εργασίας 

                                                                                                                                                             
54 Για τον σκοπό αυτό επιχειρήθηκε ο εντοπισμός αντιστοιχιών με παραμέτρους όπως το θέμα αναφοράς, το είδος 
του κειμένου, η λεκτική πράξη που επιτελεί ο συντάκτης του κειμένου, ο τελικός του στόχος κ.α. Για αυτές τις 
μεθοδολογικές επιλογές αλλά και όσες άλλες επιλογές χρειάστηκε να γίνουν, βλ. [Tοκατλίδου, 2000]. 
55 Βλ. σχ. [Σαμολαδά, 2000]. 
56 Από το αρχικό σύνολο των 4000 περίπου όρων που συγκεντρώθηκαν για κάθε γλώσσα τόσο από τα γραπτά 
κείμενα όσο και από τις μαγνητοσκοπημένες τηλεοπτικές εκπομπές, στην τελική του λεξικού περιελήφθηκαν τελικά 
περισσότερα από 2000 λήμματα από κάθε γλώσσα. 
57 Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν οι γλώσσες HTML και Javascript, καθώς παρείχαν ευκολία και ευελιξία 
στην ανάπτυξη, λειτουργία σύμφωνα με τα πρότυπα Object DHTML (Dynamic HyperText Markup Language), 
αλλά και αυτονομία στον υπολογιστή-πελάτη (client). Ωστόσο η έλλειψη συμβατότητας μεταξύ των Javascript 
interpreters των δύο σημαντικότερων προγραμμάτων πλοήγησης δηλ. του Netscape Navigator και του Internet 
Explorer, μας υποχρέωσε να βελτιστοποιήσουμε το τελικό προϊόν για τον Microsoft Internet Explorer σε 
υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows. 
58 Το θέμα αυτό είναι de facto λυμμένο στα τηλεοπτικά αποσπάσματα, καθώς η τηλεοπτική εικόνα μεταφέρει 
ούτως ή άλλως όλες τις παραμέτρους του λόγου. 

59 Xρησιοποιήθηκαν αρχεία *.mpg στο CD-ROM και τεχνολογία streaming στην έκδοση για το διαδίκτυο. 

 



αποφασίστηκε η αυτοτέλειά του, με συνέπεια να αναπτυχθεί εξ αρχής σε Microsoft Access 2000 σε ότι 
αφορά τη βάση λεξιλογικών δεδομένων και σε Microsoft Visual Basic 6.0 σε ότι αφορά το ενδιάμεσο 
(interface) του χρήστη. 
Τέλος σε ότι αφορά τον ήχο -τον οποίο μπορεί να ακούσει ο χρήστης και στις έξι γλώσσες επιλέγοντας 
κάποια λέξη στο λεξικό-, αναπτύχθηκαν δύο εκδόσεις. Η πρώτη χρησιμοποιεί ηχογραφημένες λέξεις από 
φυσικούς ομιλητές, ενώ η δεύτερη κάνει χρήση τεχνολογίας σύνθεσης φωνής (Text to Speech 
Synthesis)60· αυτή είναι και η έκδοση που περιέχεται στο CD-ROM. 
Δομή και περιεχόμενο της εφαρμογής 
 Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, το διδακτικό υλικό χωρίσθηκε σε έξι ενότητες: ανεργία-
απασχόληση, εμπόριο, τράπεζες-οργανισμοί, επιχειρήσεις, διεθνείς σχέσεις και νομισματική ένωση. Για 
κάθε μια από αυτές τις ενότητες προβλέφθηκαν έξι μαθήματα με διακεκριμένο διδακτικό στόχο. Το 
καθένα από αυτά τα μαθήματα, αποτελείται από έξι γραπτά και τρία οπτικοακουστικά κείμενα τα οποία 
καλύπτουν τριάντα περίπου επικοινωνιακές δραστηριότητες. Έτσι το σύνολο του διδακτικού υλικού 
("πακέτου") για κάθε γλώσσα, περιέχει 54 κείμενα που συνοδεύονται από περισσότερες από 180 
επικοινωνιακές δραστηριότητες. 
 Τόσο μεθοδολογικά όσο και πρακτικά, η εφαρμογή μπορεί να χαρακτηρισθεί αρθρωτή 
(modular). Η ενασχόληση του χρήστη με κάθε μία από τις ενότητες αλλά και με κάθε ένα από τα κείμενα 
της ενότητας και τις επιμέρους δραστηριότητες, μπορεί να γίνεται με ελεύθερη επιλογή (με μη γραμμικό 
τρόπο), κατά τη διάθεση και τις ανάγκες του χρήστη. Ο χρήστης έτσι αυτονομείται, εντοπίζει μόνος του 
τις αδυναμίες του, επαναλαμβάνει αν χρειαστεί την συγκεκριμένη άσκηση όσες φορές είναι αναγκαίο, 
και τελικά αφού ασχοληθεί με όλες τις δραστηριότητες κατακτά την  "μονάδα" γνώσης την οποία αφορά 
η συγκεκριμένη ενότητα. Για τη βοήθειά του σε αυτήν τη διαδικασία, έχει προβλεφθεί ένας μετρητής του 
βαθμού επιτυχίας (score) ο οποίος λειτουργεί αθροιστικά σε κάθε "επίσκεψή" του στην συγκεκριμένη 
ενότητα, επιτρέποντας του να διαθέτει κάθε φορά τον χρόνο που έχει στη διάθεσή του μέχρις ότου την 
ολοκληρώσει. 
Για την βοήθεια του χρήστη επίσης, έχει προβλεφθεί ένα "έξυπνο" σύστημα βοήθειας το οποίο τον 
συμβουλεύει με συγκεκριμένο τρόπο κάθε φορά που δίνει λάθος απάντηση. Το σύστημα αυτό παρέχει 
επιπλέον βοήθεια για κάθε συνεχόμενη λανθασμένη απάντηση στην ίδια άσκηση (μέχρι τρεις φορές), 
δίνοντας στον χρήστη τις κατάλληλες συμβουλές προκειμένου να δώσει μόνος του την σωστή απάντηση. 
Σαν υποστηρικτικό της διαδικασίας μάθησης, μπορεί να θεωρηθεί και το λεξικό που συνοδεύει την 
εφαρμογή και το οποίο είναι άμεσα προσβάσιμο μέσα από το περιβάλλον εργασίας. Όπως αναφέρθηκε 
και προηγουμένως, δεν πρόκειται για ένα απλό λεξικό ορολογίας, αλλά για ένα μη εξαντλητικό 
εξάγλωσσο λεξικό συμφραζομένων που δεν έχει σκοπό να δώσει στον χρήστη την ακριβή μετάφραση 
ενός όρου, αλλά την σημασία του στο συγκεκριμένο γλωσσικό περιβάλλον, στο κείμενο στο οποίο 
βρίσκεται (context) και την αντιστοιχία του σε αντίστοιχα περιβάλλοντα συμφραζομένων των άλλων 
γλωσσών. Οι έξι συνδυαζόμενες βάσεις δεδομένων (μία για κάθε γλώσσα) περιέχουν τους όρους και τα 
συμφραζόμενά τους όπως βρέθηκαν κατά την φάση της αποδελτίωσης στο αυθεντικό υλικό που 
χρησιμοποιείται στο ΞΕΝΙΟΣ. Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης έχει στη διάθεσή του ένα υποστηρικτικό 
μέσο αποκλειστικά σχεδιασμένο για το διδακτικό υλικό το οποίο καλείται να κατακτήσει και άρα 
σίγουρα αποτελεσματικό την στιγμή που θα του χρειαστεί. Η ταυτόχρονη μάλιστα παρουσία και των έξι 
γλωσσών στην οθόνη, μπορεί να βοηθήσει τον χρήστη να αντιληφθεί τη σημασία των όρων που 
αναζητεί, βοηθούμενος και από μια δεύτερη γλώσσα που ενδεχομένως γνωρίζει. 
 Στη διάθεση του χρήστη, τέλος, είναι και ένα "τετράδιο" προσωπικών σημειώσεων. Εδώ ο 
χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει όποιο σχόλιο θελήσει και να το έχει διαθέσιμο όποτε του χρειαστεί. 
 

                                                 
60 Χρησιμοποιήθηκαν μηχανές φωνής (speech engines) για όλες τις γλώσσες εκτός από τα ελληνικά που βρίσκονται 
υπό ανάπτυξη. Για αυτά χρησιμοποιήθηκαν στο CD-ROM οι φωνές των φυσικών ομιλητών (σε αρχεία *.wav). 



 
 
ΕΙΚΟΝΑ 1 
 
ΤΤοο  ππεερριιββάάλλλλοονν  εερργγαασσίίααςς  
 Με την εκκίνηση της εφαρμογής, και μετά από την σελίδα υποδοχής με τον τίτλο του 
προγράμματος, ο χρήστης καλείται να επιλέξει την γλώσσα στην οποία θέλει να ασκηθεί, και να 
μελετήσει -αν θέλει- ένα αρχείο βοήθειας, στο οποίο περιγράφεται με γραφικά το περιβάλλον εργασίας 
και οι διάφορες λειτουργίες του προγράμματος. Αμέσως μετά, καλείται να επιλέξει για τον εαυτό του ένα 
όνομα χρήστη (username). Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται παρέχοντάς του έναν κωδικό τον οποίο πρέπει 
να χρησιμοποιεί κάθε φορά που θα δουλεύει με το πρόγραμμα. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει στο 
πρόγραμμα να αναγνωρίζει τον χρήστη καταγράφοντας τις έως εκείνη τη στιγμή επιδόσεις του και τις 
προσωπικές του σημειώσεις.  
 Μετά την επιτυχημένη αναγνώριση, ο χρήστης οδηγείται στην σελίδα επιλογής πεδίου 
ενδιαφέροντος η οποία περιέχει τα έξι βασικά θέματα (ανεργία-απασχόληση, εμπόριο, τράπεζες-
οργανισμοί, επιχειρήσεις, διεθνείς σχέσεις και νομισματική ένωση). Η επιλογή πεδίου οδηγεί τον χρήστη 
στη σελίδα παρουσίασης των εννέα ενοτήτων του συγκεκριμένου θέματος (εικόνα 1). Από εδώ ο 
χρήστης μπορεί να διαλέξει όποια προτιμά, να συνεχίσει κάποια που έχει αφήσει ανολοκλήρωτη, ή να 
επαναλάβει κάποια στην οποία δεν έχει πετύχει ικανοποιητική επίδοση. Η επιλογή ενότητας, οδηγεί τον 
χρήστη στην σειρά δραστηριοτήτων που προβλέπεται για την συγκεκριμένη ενότητα, και στην οθόνη 
παρουσιάζεται η πρώτη άσκηση της σειράς. 
Αν πρόκειται για άσκηση που αφορά γραπτό κείμενο, στην οθόνη εμφανίζεται το αυθεντικό απόσπασμα 
(εικόνα 2) και αμέσως μετά η ερώτηση που το αφορά. Αν ο χρήστης απαντήσει σωστά, δέχεται την 
επιβράβευση από τον υπολογιστή και προχωρά στην επόμενη δραστηριότητα και τον ενθαρρύνει ώστε να 
ξαναεπιχειρήσει. Αν απαντήσει λάθος, ο υπολογιστής ανταποκρίνεται δίνοντάς του μια συμβουλή 
σχετική με την συγκεκριμένη δραστηριότητα. Σε περίπτωση δεύτερης συνεχόμενης λανθασμένης 
απάντησης, το σύστημα βοήθειας δίνει πιο συγκεκριμένες πληροφορίες ("φωτίζει" για παράδειγμα 
σημαντικά σημεία του αυθεντικού κειμένου) και κάποιο σχόλιο, προκειμένου να τον βοηθήσει να 
απαντήσει σωστά επαναλαμβάνοντας την προσπάθεια για τρίτη φορά. Στην τρίτη συνεχόμενη 
αποτυχημένη απόπειρα, το σύστημα πληροφορεί τον χρήστη για την σωστή απάντηση δικαιολογώντας 
την και εμφανίζει την επόμενη δραστηριότητα. Η διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί μέχρι την εξάντληση 
αυτής της σειράς δραστηριοτήτων, ή να διακοπεί κατά βούληση. Καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ο 



μετρητής του score είναι εμφανής, πληροφορώντας τον χρήστη για την μέχρι εκείνο το σημείο επίδοσή 
του. 
Ανάλογη είναι η διαδικασία και στην περίπτωση που η άσκηση αφορά μαγνητοσκοπημένο απόσπασμα. 
 
 

 
 
EIKONA 2 
 
 Σε αυτήν την περίπτωση, ενεργοποιείται το κατάλληλο πρόγραμμα εκτέλεσης που υπάρχει στον 
υπολογιστή (Windows Media Player), ο χρήστης βλέπει σε παράθυρο της οθόνης το video και συνεχίζει 
με την ίδια διαδικασία που περιγράφηκε προηγουμένως (εικόνα 3). Eάν χρειαστεί μάλιστα μπορεί να δεί 
στην οθόνη την μεταγραφή του προφορικού λόγου που ακούει από το video. 
 Σε οποιαδήποτε στιγμή, ο χρήστης μπορεί να καλέσει το λεξικό (εικόνα 4), πατώντας το 
αντίστοιχο κουμπί στην οθόνη. Μπορεί ακόμη με τα αντίστοιχα κουμπιά να ανοίξει το τετράδιο 
προσωπικών σημειώσεων ή να μεγεθύνει την εικόνα κάποιου αυθεντικού κειμένου προκειμένου να το 
μελετήσει πιο άνετα.  
 Τέλος ο χρήστης μπορεί να διακόψει τη σειρά των ασκήσεων, και να επιστρέψει στην σελίδα 
επιλογής των ενοτήτων, όπου εμφανίζεται το συνολικό score ( σε ποσοστό επί τοις εκατό) που πέτυχε 
στην συγκεκριμένη σειρά ασκήσεων. 



 
ΕΙΚΟΝΑ 3 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 4 
ΕΕππίίλλοογγοοςς..    ΜΜεελλλλοοννττιικκέέςς  εεππεεκκττάάσσεειιςς  
 Το πρόγραμμα ΞΕΝΙΟΣ, σχεδιάστηκε για να αποτελέσει ένα εναλλακτικό πρόγραμμα 
επιλεγομένων μαθημάτων προτείνοντας ταυτόχρονα ένα μοντέλο διαδικασιών εκπαίδευσης βασισμένο σε 
"πακέτα" πολυμεσικών διδακτικών υλικών. Ο τρόπος της σχεδίασής του, επιτρέπει τόσο την ανανέωση 
και τον εμπλουτισμό του με νέο υλικό, όσο και την προσαρμογή του, χωρίς ουσιώδεις αλλαγές, σε άλλα 
γνωστικά πεδία ή σε άλλες γλώσσες. Ήδη σχεδιάζεται η παραγωγή αντίστοιχης εφαρμογής για το πεδίο 
της κλωστοϋφαντουργίας61, αλλά και η επέκτασή του σε άλλες γλώσσες.  
 Από τεχνολογικής και λειτουργικής άποψης, εξετάζονται επίσης οι πιθανές του επεκτάσεις. Το 
πρόγραμμα από το δεύτερο εξάμηνο του 2001, θα είναι προσβάσιμο στο Διαδίκτυο, στην αρχή μέσω ενός 
Web Server που θα φιλοξενεί ολόκληρη την εφαρμογή62, και αργότερα -μετά το τέλος των σχετικών 

                                                 
61 Η σχετική πρόταση έχει υποβληθεί για έγκριση στο πλαίσιο του προγράμματος LEONARDO DA VINCI. 
62 Στη διεύθυνση http://www.frl.auth.gr/Xenios . 



δοκιμών- μέσω ενός Web Server και ενός εξειδικευμένου για τα video Streaming Media Server ο οποίος 
θα εξασφαλίσει αρκετά καλύτερη απόκριση [Alvear, 1998]63. 
 Παράλληλα εξετάζεται και το θέμα της παροχής βοήθειας προς τον χρήστη (tutoring). Σε πρώτη 
φάση, το πρόγραμμα θα υποστηρίζεται μέσω προγραμματισμένης χρονικά επικοινωνίας ή μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Γίνονται ωστόσο ήδη δοκιμές για την παροχή βοήθειας μέσω γραπτής 
συνομιλίας σε πραγματικό χρόνο (chat) αλλά και μέσω τηλεδιάσκεψης (videoconferencing)64. 
Στην παρούσα του υλοποίηση, το πρόγραμμα θα προτείνεται ως ελεύθερο επιλεγόμενο μάθημα από τον 
Σεπτέμβριο του 2001 στους φοιτητές των ξενόγλωσσων τμημάτων του ΑΠΘ65, ενώ παράλληλα, 
μελετάται από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ και η δυνατότητα εμπορικής του εκμετάλλευσης. 

                                                 
63 Eπίσης: στο άρθρο Streaming Methods: Web Server Vs. Streaming Media Server , στη διεύθυνση 
http://www.microsoft.com/ntserver/mediaserv/exec/comparison/WebServVStreamServ.asp , σελ.4, υποστηρίζεται 
ότι η βελτίωση στην ταχύτητα διαμεταγωγής μπορεί να είναι έως 3 φορές μεγαλύτερη αν χρησιμοποιείται 
εξειδικευμένος NetShw=ow Server αντί κοινού Web Server. Σε ανάλογα συμπεράσματα καταλήγει και το άρθρο 
RealVideo Technical White Paper, στη διεύθυνση http://www.real.com/devzone/library/whitepapers/authoring.html 
. 
64 Μέσω των προγραμμάτων Videoconferencing CU-SeeMe της εταιρίας WhitePine Software ή/και NetMeeting της 
εταιρίας Microsoft. Βλ. σχ. [Παναγιωτίδης, 1999]. 
65 Το μάθημα θα κατοχυρώνει στους φοιτητές ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS) σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προγράμματος SOCRATES. 
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