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Ζλεκηπονική μάθηζη ζε διαδπαζηικά εικονικά πεπιβάλλονηα
Ολνκαηεπψλπκν Φνηηήηξηαο
ΔΛΔΝΖ ΚΑΛΑΨΣΕΗΓΟΤ

Ολνκαηεπψλπκν
Δπηβιέπνληα

Ολνκαηεπψλπκν
Μέινπο 1

Ολνκαηεπψλπκν
Μέινπο 2

ΦΛΧΡΟ ΑΝΓΡΔΑ

ΞΔΝΟ ΜΗΥΑΛΖ

ΚΟΡΜΔΝΣΕΑ ΓΗΧΡΓΟ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Σα πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο (Distance Learning) ηζηνξηθά
έρνπλ ζεσξεζεί σο παξνρή εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ ζε καζεηέο νη νπνίνη
δηαθνξεηηθά δελ ζα είραλ πξφζβαζε ζε έλα νξγαλσκέλν πεξηβάιινλ κάζεζεο.
πλήζσο, ραξαθηεξίδνληαη απφ ην δηαρσξηζκφ ηνπ ρξφλνπ / ρψξνπ κεηαμχ ησλ
καζεηψλ αιιά θαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ησλ δαζθάισλ θαη ζπλδένληαη κε κία ή
πεξηζζφηεξεο κνξθέο ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαη ηερλνινγίαο. Ζ εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζε κε ηελ αλάπηπμε ησλ ΣΠΔ έρεη αλαπηπρζεί θπξίσο κε ηε κνξθή ηεο
Ζιεθηξνληθήο κάζεζεο.
Ζ ζπλεξγαηηθή κάζεζε ππνζηεξηδφκελε απφ ππνινγηζηέο (computer-supported
collaborative learning, CSCL) θαη νη Κνηλφηεηεο (Μάζεζεο, Πξαθηηθήο, πδήηεζεο,
Γηεξεχλεζεο, Online, Classroom) απνηεινχλ έλα θνκκάηη ηεο Ζιεθηξνληθήο κάζεζεο
κέζα ζηα πιαίζηα ηεο κεγάιεο θαη ζπνπδαίαο ζεσξίαο ηνπ Δπνηθνδνκεηηζκνχ
(Constructivism).
Μέζα ζηνλ ρψξν ηεο Δθπαίδεπζεο πνπ αλήθνπκε, ε παξνχζα εξγαζία εθθξάδεη ηνπο
πξνβιεκαηηζκνχο καο σο δαζθάινπο θαη εξεπλεηέο:


Πνπ νδεγνχκαζηε ζηελ εθπαίδεπζε;
o Πνηεο είλαη νη ζχγρξνλεο ηάζεηο – Παγθνζκηνπνίεζε (Globalization);
o Δίλαη ε πλεξγαηηθή Μάζεζε ε ζπληαγή;
o Παξαδνζηαθή ηάμε, Δηθνληθή ηάμε, κηα πιαηθφξκα Ζιεθηξνληθήο
κάζεζεο, ηειηθά πνηνο είλαη ν θπζηθφο ρψξνο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο
ζήκεξα;
o Ζ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ δηθηχσλ αλάγθαζε ζε αιιαγέο
ζηελ εθπαίδεπζε ή ε εμέιημε ηεο επηζηήκεο ηεο Γηδαθηηθήο θαη νη λέεο
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δηδαθηηθέο ζεσξίεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ηερλνινγία απιά σο έλα
εξγαιείν-κέζν γηα λα αλαπηπρζνχλ;


Δίλαη απαξαίηεηεο νη λέεο κνξθέο πεξηβαιιφλησλ Μάζεζεο;
o Έρεη ζεκαζία ην πεξηβάιινλ Μάζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ή ν
ηξφπνο πνπ ην ρξεζηκνπνηνχκε;
o Μαζεηέο-Γάζθαινη-Τιηθφ:

Μηα

ελνπνηεκέλε

πξνζέγγηζε

ζα

κπνξνχζε λα είλαη ε απάληεζε αιιά κέζα ζε πνην πεξηβάιινλ
κάζεζεο, ζηα πιαίζηα πνηαο παηδαγσγηθήο ζεσξίαο θαη κε πνηα
αλαζεσξεκέλα

ραξαθηεξηζηηθά

ζρεδηαζκνχ,

εθαξκνγήο

θαη

αμηνιφγεζεο;
Ζ εξγαζία πξνζπαζεί λα πξνζεγγίζεη ηελ Ζιεθηξνληθή κάζεζε κέζα απφ κηα
ζχγρξνλε δηδαθηηθή πξφηαζε: Ζιεθηξνληθή κάζεζε ζε Γηαδξαζηηθά Δηθνληθά
Πεξηβάιινληα. Νέεο δηδαθηηθέο ζεσξίεο, λέεο ηερλνινγίεο αιιά θαη λέεο θνηλσληθέο
ζπκπεξηθνξέο εκπιέθνληαη ζην εγρείξεκα.
Λέξειρ κλειδιά: Ζιεθηξνληθή Μάζεζε, Δηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα, Moodle, Second
Life, Sloodle, ζπλεξγαηηθφηεηα, ειεθηξνληθέο θνηλφηεηεο, επνηθνδνκεηηθέο ζεσξίεο
κάζεζεο.
Πεπιεσόμενο: Κείκελν, ρεδίαζε Πηινηηθνχ Μαζήκαηνο ζε Moodle-SL
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E-learning in Collaborative Virtual Learning Environments
Ολνκαηεπψλπκν Φνηηήηξηαο (ζηα Αγγιηθά)
Eleni Kalaitzidou
Ολνκαηεπψλπκν
Δπηβιέπνληα

Ολνκαηεπψλπκν
Μέινπο 1

Ολνκαηεπψλπκν
Μέινπο 2 (ζηα Αγγιηθά)

Andreas Floros

Michalis Xenos

George Kormentzas

ABSTRACT
Historically the programs of Distance Learning have been considered as benefit
of educational occasions in students which otherwise would not have access in an
organised environment of learning. Usually characterized by the segregation of time
and space between the students but also between the students and the schoolteachers
and are associated with one or more forms of electronic means and technology.
Distance Learning with the growth of Information Technology and Communications
(ITC) has been developed mainly with the form of e-learning.
The collaborative learning supported from computers (computer-supported
collaborative learning, CSCL) and the communities (Learning, Practice, Discussion,
Investigation, Online, Classroom) constitute a piece of e-learning in the context of the
meaningful and important theory of Constructivism.
In the area of Education where we belong, the present work expresses our reflections
as schoolteachers and researchers:


Where education heads to?
o Which are the modern tendencies – Globalization?
o Is Collaborative Learning the solution?
o Traditional classroom, Virtual classroom, an e-learning computer
based environment, which is eventually the actual space of formal
education today?
o Did the growth of technology and communication networks force in
changes in the education or the development of science of Didactics
and the new educational theories did use the technology as a tool just
for their development?



Are the new forms of Learning environments essential?
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o What is of most importance: the Learning environment we use or the
way that we use it?
o Students-schoolteacher-Learning materials: Could a unified teaching
approach be the answer? If so, in which learning environment, in the
frames of which pedagogic theory and with which exactly revised
characteristics of planning, application and evaluation?
This study aims to approach the e-learning through a modern educational
proposal: E-learning through Collaborative Virtual Learning Environments. New
educational theories, new technologies but also new social behaviors are involved in
the task undertaking assignment.

Keywords: e-learning, virtual reality, Moodle, Second Life, Sloodle, collaboration,
communities, constructivist learning theories.
Content: Text, design of pilot course to Moodle-SL
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Αρκτικόλεξα
CSCW
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ILPS
IT
ΣΠΔ
ILT
Η CT
CMC
SCORM
ADLNet
AICC
IMS
HTML
XML
LRN
LTSC
ED
LMS
VLE
CMS
LCMS
MLE
LSS
OLC
LP
VR
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VW
VE
MMORGs
MMOGs
mDVEs
CVEs
LVEs
MUVEs
CVLE
PBL
SL
VoIP
VAL
HLE
LSL
SLOODLE

Computer Supported Collaborative Learning
Computer Supported Collaborative Work
Individual Learning Plans
Internet technology
Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ
Information and Learning Technology
INFORMATION COMMUNICATIONS TECHNOLOGY
Computer-Mediated Communication
Sharable Content Object Reference Model
Advanced Distributed Learning Network
Aviation Industry CBT Committee
Instructional Management Systems Project
HyperText Markup Language
Extensible Markup Language
Microsoft‟s Learning Resource Interchange
IEEE Learning Technology Standards Committee
Educational Delivery
Learning Management System
Virtual Learning Environments
Course Management System
Learning Content management System
Managed Learning Environment
Learning Support System
Online Learning Centre
Learning Platform
Virtual Reality
Virtual Learning
Virtual Worlds
Virtual Environments
Massively Multiplayer Online Role
Massively Multiplayer Online Games
Multi-user distributed virtual environments
Collaborative VE-systems
Learning virtual environments
Multi-user virtual environments
Collaborative Virtual Learning Environment
Problem-based learning
Second Life
Voice over Internet Protocol
Virtual Action Learning
Holistic Learning Environment
Linden Scripting Language

IM

Second Life Object Oriented Distance Learning Environment
Instant Message

LDL
JISC
ΔΠ

Learning Design Language
Joint Information Systems Committee
Δηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα
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1. Ειςαγωγή - Ερευνητικά ερωτήματα – Φάρτησ τησ
εργαςίασ
Σα ηειεπηαία ρξφληα νη άλζξσπνη δεκηνπξγνχλ θαη κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο,
γλψζε θαη πεξηερφκελα κέζα απφ ηηο Web 2.0 ηερλνινγίεο φπσο ηα wikis, ηα blogs
θαη ηελ θνηλσληθή δηθηχσζε πνπ πιένλ είλαη δηάρπηεο ζηελ θαζεκεξηλή θνπιηνχξα.
Πεξηζζφηεξε ρξήζε ηερλνινγίαο φπσο εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα, θνηλσληθά δίθηπα,
YouTube, αλεπηπγκέλε αμηνπνίεζε ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο δελ αθήλνπλ
αλεπεξέαζην ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο.
Ζ παξνχζα εξγαζία αζρνιείηαη κε ηηο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζην ρψξν ηεο
εθπαίδεπζεο θαη θηλείηαη ζε 3 επίπεδα:
 ην πξψην επίπεδν πεξηνξίδεη απφ ην ρψξν ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ηελ
Ζιεθηξνληθή κάζεζε (e-learning) θαη επεθηείλεηαη ζε κηα βηβιηνγξαθηθή κειέηε πνπ
απαληά ζε εξσηήκαηα φπσο (Κεθάιαηα 2, 3):


Γηαηί ε Ζιεθηξνληθή κάζεζε είλαη αλαγθαία, δπλαηή θαη αμηφπηζηε;



Πνηνο ν ξφινο ηεο ζηε κάζεζε; Ση είδνπο γλψζε παξέρεη θαη ηη δπλαηφηεηεο
έρεη;



Μήπσο έρεη θελά;

Ζ κειέηε ζηεξίρζεθε ζηε ζεσξία κάζεζεο ηνπ Κνηλσληθνχ Δπνηθνδνκεηηζκνχ
(Social Constructivism) κέζσ ηεο πλεξγαηηθήο κάζεζεο ππνζηεξηδφκελεο απφ
ππνινγηζηέο θαη ηεο αμίαο ησλ Ζιεθηξνληθψλ Κνηλνηήησλ (communities).
Μειεηήζεθε ηδηαίηεξα ν ξφινο ηεο Οκάδαο (νκφηηκε νκάδα – Peer Group) θαη ηεο
πλεξγαζίαο

(Collaboration)

θαζψο

θαη

ηεο

Αζχγρξνλεο

Δπηθνηλσλίαο

(Asynchronous Communication) κέζα ζηα Ζιεθηξνληθά Πεξηβάιινληα Μάζεζεο.
Δπίζεο δηεξεπλήζεθαλ βηβιηνγξαθηθά θάπνηα Μνληέια / ελάξηα πνπ πξνηείλνληαη
γηα ηελ Ζιεθηξνληθή κάζεζε (ρεδηαζκφο, Πεξηερφκελν, Αμηνιφγεζε) θαζψο θαη
Δξγαιεία Μάζεζεο (Γηδαζθαιία - Teaching, Αμηνιφγεζε - Evaluation, Γηδαθηηθή
δηαρείξηζε - Instructional Management). Απφ ηηο πιαηθφξκεο Ζιεθηξνληθήο κάζεζεο
(Learning Management Systems - LMS / Virtual Learning Environments - VLE)
επηιέρζεθε ην Moodle σο ην πην ρξεζηκνπνηεκέλν LMS/ VLE παγθφζκηα.
 Απφ ηε κειέηε δηαπηζηψζεθε φηη ππήξραλ θάπνηα εθπαηδεπηηθά θελά ζην ρψξν
ηεο Ζιεθηξνληθήο κάζεζεο. Γη‟ απηφ ε εξγαζία πξνρψξεζε ζε δεχηεξν επίπεδν
βηβιηνγξαθηθήο δηεξεχλεζεο, ηεο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο (Virtual Reality) θαη
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ησλ Δηθνληθψλ Κφζκσλ (Virtual Worlds). Έγηλε πξνζπάζεηα λα απαληεζνχλ
εξσηήκαηα φπσο (Κεθάιαην 4):


Σα Πεξηβάιινληα Δηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
ζηελ Ζιεθηξνληθή κάζεζε θαη αλ λαη ηη κνλαδηθέο δπλαηφηεηεο εκπεηξίαο
κάζεζεο πξνζζέηνπλ;



Ση ηα θαζηζηά δπλαηά θαη αμηφπηζηα;



Υξεζηκνπνηνχληαη ήδε ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε;

Ζ κειέηε ζηεξίρηεθε ζηηο ζεσξίεο κάζεζεο: Θεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο,
Καηαλεκεκέλεο κάζεζεο, Δγθαηεζηεκέλεο κάζεζεο, Μάζεζεο βαζηζκέλε ζηελ
Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ (Activity Learning Theory, Distributed Cognition, Situated
Learning, Problem-Based Learning), ζεσξίεο πνπ πεγάδνπλ απφ ηνλ Κνηλσληθφ
Δπνηθνδνκεηηζκφ

θαη

κειεηήζεθε

ν

ξφινο

ηεο

νκάδαο

(Group),

ηεο

Κνηλσληθνπνίεζεο (Socialization), ηεο πλεξγαζίαο (Collaboration) θαζψο θαη ηεο
χγρξνλεο Δπηθνηλσλίαο (Synchronous Communication) κέζα ζηα Πνιπρξεζηηθά
Δηθνληθά Πεξηβάιινληα Μάζεζεο. Έγηλε πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ησλ ηδηαίηεξσλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ Δηθνληθψλ Πεξηβαιιφλησλ φπσο π.ρ. εηθνληθνί εθπξφζσπνη
(Avatar), γλσζηηθή εκβχζηζε αιιά θαη ε ζεκαζία ησλ Υψξνπ θαη Υξφλνπ. Δπίζεο
αλαδεηήζεθαλ βηβιηνγξαθηθά θάπνηα Μνληέια / ελάξηα πνπ πξνηείλνληαη γηα ηα
Πεξηβάιινληα Δηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο (ρεδηαζκφο, Πεξηερφκελν, Αμηνιφγεζε)
θαζψο θαη Δξγαιεία Μάζεζεο (Παηδαγσγηθέο εθαξκνγέο θαη Λεηηνπξγίεο,
Pedagogical Applications – Functionalities). ηελ επηινγή Πεξηβάιινληνο Δηθνληθήο
Πξαγκαηηθφηεηαο επηιέρηεθε ην Second Life (SL) γηα ηελ εξγαζία σο ην πην
δηαδεδνκέλν πεξηβάιινλ εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζην ρψξν ηεο παγθφζκηαο
εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο.
 Ζ εξγαζία νδήγεζε ζε κηα πξφηαζε ζηελ νπνία ηα Ζιεθηξνληθά (e-learning)
Πεξηβάιινληα Μάζεζεο εμειίζζνληαη δηδαθηηθά ζε Οιηζηηθά Πεξηβάιινληα
Μάζεζεο (Holistic Learning Environments, HLE) θαη ηα VLE / LMS ζπζηήκαηα
ελνπνηνχληαη κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο κε ηα πεξηβάιινληα Δηθνληθήο
πξαγκαηηθφηεηαο (Κεθάιαην 5). Ζ πξφηαζε ελνπνηεί ην Moodle θαη ην Second Life
κε ηε βνήζεηα ηνπ αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ Sloodle (Second Life Object-Oriented
Distance Learning Environment, Αληηθεηκελνζηξαθέο πεξηβάιινλ γηα εθπαίδεπζε εμ
απνζηάζεσο κέζσ ηνπ Second Life) κε ηε δεκηνπξγία ελφο project (Αξρηηεθηνληθή –
ρεδηαζκφο – Δθαξκνγή – Πξφηαζε κεζνδνινγίαο γηα αμηνιφγεζε, Κεθάιαην 6).
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Ζ δπλακηθή ηεο ζχδεπμεο ηξηζδηάζηαηεο (3D) ηερλνινγίαο θαη ηερλνινγίαο πνπ
βαζίδεηαη ζην Γηαδίθηπν (Web-based) θάησ απφ ηελ νκπξέια ησλ ζεσξηψλ κάζεζεο
πνπ κειεηήζεθε θαη κε νδεγφ εθαξκνγήο Γηδαθηηθνχ ζρεδηαζκνχ ην νιηζηηθφ
κνληέιν πνπ επηιέρζεθε, έδσζε ηελ απάληεζε φηη νη κνξθέο Δθπαίδεπζεο κέζσ
Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο δπλακψλνπλ παγθφζκηα κε ηε βνήζεηα ηεο Δηθνληθήο
Πξαγκαηηθφηεηαο κφλν φηαλ ν Δθπαηδεπηηθφο ρεδηαζκφο αθνινπζεί ηηο πξνηάζεηο
ηεο Γηδαθηηθήο θαη ηε θαληαζία ηνπ Γηδάζθνληα. Όηαλ δειαδή πξνζεθηηθά θαη
επηθνπξηθά ε Σερλνινγία εμππεξεηεί ηε Γηδαθηηθή θαη φρη ην αληίζεην (Κεθάιαην 7).
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2. Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςη
2.1 χέςη τησ Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ με την Ηλεκτρονική
μάθηςη
Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη έληνλα ην θαηλφκελν εκθάληζεο λέσλ κνξθψλ
παξνρήο ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο, πέξαλ ηεο παξαδνζηαθήο, φπσο ε εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζε θαη ε Ζιεθηξνληθή κάζεζε. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηελ ειάηησζε
ησλ δαπαλψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε, ζηε δηαξθψο απμαλφκελε ρξήζε ησλ
ππνινγηζηψλ, ζηε δηάδνζε ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ζηε γεληθφηεξε πξφνδν ηεο
ηερλνινγίαο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ φπσο ε αχμεζε ππνινγηζηηθήο ηζρχνο ζηνλ
ηνκέα ησλ γξαθηθψλ, ε αλάπηπμε δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ θαη ην εχξνο κεηάδνζεο
ηεο πιεξνθνξίαο. Κπξίσο φκσο νθείιεηαη ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο
φπσο απηή θαίλεηαη λα δηακνξθψλεηαη κέζα απφ φξνπο παγθνζκηνπνίεζεο ηεο
αγνξάο, εμνηθνλφκεζεο δηδαθηηθνχ θαη καζεζηαθνχ ρξφλνπ θαη ηέινο, ζηελ
εθαξκνγή κηαο αλνηρηήο εθπαίδεπζεο σο αίηεκα φισλ ησλ θαηξψλ.
Ζ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (Distance Learning) πθίζηαηαη φηαλ νη
δηδαζθφκελνη δελ παξεπξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν αιιά κε ηε βνήζεηα
ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη ζπλδένληαη κε ηηο
πεγέο θαη ηνπο δαζθάινπο (1).
ηελ Ζιεθηξνληθή Μάζεζε ρξεζηκνπνηνχληαη νη λέεο πνιπκεζηθέο ηερλνινγίεο
θαη ην Internet κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο κάζεζεο κε πξφζβαζε ζηηο απφ
απφζηαζε πεγέο θαη ππεξεζίεο θαη πεηπραίλνληαο ζπλεξγαζία θαη αιιειεπίδξαζε
(2). Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηηο δχν παξαπάλσ κνξθέο εθπαίδεπζεο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα
1.

Δικόνα 1 σέζη Δξ Αποζηάζευρ Δκπαίδεςζηρ με Ζλεκηπονική Μάθηζη

Οη νκνηφηεηεο αλάκεζα ζηηο δχν κνξθέο εθπαίδεπζεο αλαθέξνληαη παξαθάησ:
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Μπνξνχλ λα είλαη θαη νη δχν ζχγρξνλεο ή αζχγρξνλεο. Ζ ζχγρξνλε
εθπαίδεπζε απαηηεί ηελ ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ
δαζθάισλ. Ζ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ δηδάζθνληα θαη δηδαζθφκελνπ γίλεηαη ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν ελψ αληίζεηα ε αζχγρξνλε εθπαίδεπζε δελ απαηηεί ηελ
ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή ζηνλ ίδην ρψξν ή ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή.



Τπάξρεη ζχλδεζε κεηαμχ καζεηψλ θαη πεγψλ κε κεζνιαβεηή ην δάζθαιν.

Οη δηαθνξέο αλάκεζά ηνπο πξνζδηνξίδνπλ ην ξφιν ηνπο φπσο θαηαγξάθνληαη
ζηνλ πίλαθα 1.
Πίνακαρ 1 Οι διαθοπέρ ανάμεζα ζηην Δξ αποζηάζευρ εκπαίδεςζη και ηην Ζλεκηπονική μάθηζη

Δξ αποζηάζευρ εκπαίδεςζη

Ζλεκηπονική Μάθηζη

Πνιιέο δηαθνξεηηθέο πεγέο ζπλδένπλ Οη πεγέο βαζίδνληαη θπξίσο ζηηο λέεο
ηνπο καζεηέο θαη ηνπο δαζθάινπο: Σερλνινγίεο

Πιεξνθνξηθήο

Γηαδίθηπν, ξάδην, ηειεφξαζε, δνξπθφξνο Δπηθνηλσληψλ

(ΣΠΔ):

θ.ά.

(email),

ηαρπδξνκείν

θαη

ειεθηξνληθφ
Γηαδίθηπν

(Internet), πνιπκέζα, ζπζθεπέο θηλεηψλ
ηειεθψλσλ θ.ά.
Γηαρσξηζκφο αλάκεζα ζε δηδάζθνληα θαη Ο
καζεηή (ρξνληθφο θαη λνεηηθφο)

δηαρσξηζκφο

αλάκεζα

ζηνλ

δηδάζθνληα θαη ηνλ δηδαζθφκελν δελ
είλαη πάληνηε ρξνληθφο – Σειεδηάζθεςε
(videoconference)

Ζ αιιειεπίδξαζε είλαη επηζπκεηή αιιά Ζ
δελ είλαη νπζηαζηηθή

αιιειεπηδξαζηηθφηεηα

κεηαμχ

καζεηψλ, καζεηψλ θαη δαζθάισλ είλαη
πνιχ πην νπζηαζηηθή κε ηε βνήζεηα ηεο
ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο

Ζ πιεξνθνξία θαζπζηεξεί ζπρλά λα Άκεζε πιεξνθφξεζε θαη αλαβάζκηζε
θηάζεη ή λα αλαβαζκηζηεί

ηεο πιεξνθνξίαο

Οη κέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο Δμαηηίαο
είλαη παζεηηθέο

ηεο

επηθνηλσλίαο

θαη

ηεο

ζπλεξγαζίαο νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη
κάζεζεο είλαη ιηγφηεξν παζεηηθέο

2.2 Η θεωρία του Εποικοδομητιςμού ςτην εκπαίδευςη
Σν έξγν ηνπ Διβεηνχ βηνιφγνπ Jean Piaget (3) έζεζε ηηο βάζεηο ηεο
επνηθνδνκεηηθήο ζεσξίαο γηα ηε κάζεζε, ε νπνία δηεπξχλζεθε αξγφηεξα απφ ην έξγν
πνιιψλ άιισλ ζεσξεηηθψλ. Ζ πην γλσζηή απφ ηηο πνηθίιεο εθδνρέο θαη παξαιιαγέο
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ηεο ζεσξίαο απηήο είλαη ν Γλσζηηθφο Δπνηθνδνκεηηζκφο (cognitive constructivism).
χκθσλα κε ηνλ Γλσζηηθφ Δπνηθνδνκεηηζκφ, ε κάζεζε είλαη κηα δηαδηθαζία ελεξγνχ
αηνκηθήο νηθνδφκεζεο ηεο ζθέςεο, ε νπνία ιακβάλεη ρψξα κέζα απφ ηελ
εζσηεξίθεπζε ησλ ινγηθψλ αληηθάζεσλ, νη νπνίεο δηακνξθψλνληαη ζε θάζε άηνκν
απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη ην βνεζνχλ λα θαηαλνήζεη ηνλ
θφζκν θαη λα βειηηψζεη ηε γλψζε ηνπ ζε κηα ζπλερή θαη αδηάθνπε δηαδηθαζία (4).
πρλά ην ξεχκα απηφ θαιείηαη θαη θξηηηθφο (critical) επνηθνδνκεηηζκφο, δεδνκέλνπ
φηη έρεη πνιιέο αλαθνξέο θαη θνηλά ζηνηρεία κε ηελ αξρηθά δηαηππσκέλε ζεσξία ηνπ
Piaget (5).
Μηα

πνιχ

γλσζηή

επνηθνδνκεηηθή

ζεσξία

είλαη

ν

Ρηδνζπαζηηθφο

Δπνηθνδνκεηηζκφο (radical constructivism), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε πξαγκαηηθφηεηα
ζεσξείηαη κφλν σο κηα επηλφεζε ή έλα πξντφλ ππφζεζεο ή κηα ιεηηνπξγία πνπ
απνξξέεη απφ ηε γλσζηηθή δνκή (6). πλεπψο ε γλψζε πνπ ζπιιακβάλεηαη λνεηηθά
γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα απνηειεί κηα πνιχ πξνζσπηθή εκπεηξία. Ζ άπνςε απηή
ππνγξακκίδεη ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ζηνλ ηξφπν αληίιεςεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο,
ηνλίδνληαο φηη ηίπνηα δελ ππάξρεη αληηθεηκεληθά. Ζ κάζεζε δελ ζεσξείηαη σο θάπνην
θαηλφκελν ηνπ ηχπνπ «εξέζηζκα - απάληεζε», αιιά απαηηεί ηελ απηνξξχζκηζε θαη ην
ρηίζηκν γλσζηηθψλ δνκψλ κέζα απφ ζπιινγηζκνχο θαη αθαηξέζεηο.
Ο επνηθνδνκεηηζκφο ή θνλζηξνπθηηβηζκφο (constructivism theory) ζηε κάζεζε
ζεσξεί φηη ε γλψζε δελ απνθηάηαη κέζα απφ κηα δηαδηθαζία κεηαθνξάο απφ
εμσηεξηθή πεγή (δάζθαιν) ζην άηνκν (καζεηή) αιιά νη άλζξσπνη (καζεηέο)
θαηαζθεπάδνπλ ελεξγά ηε γλψζε ζε κηα πξνζπάζεηα λνεκαηνδφηεζεο ηνπ θφζκνπ.
χκθσλα κε ηνλ θνλζηξνπθηηβηζκφ, νη καζεηέο θαηαζθεπάδνπλ λνεηηθά κνληέια γηα
ηνλ ηξφπν πνπ ηα πξάγκαηα ππάξρνπλ. Απηά ηα λνεηηθά κνληέια ή «θαηαζθεπέο»
απνηεινχλ πξνζσπηθέο θαηαλνήζεηο. Όηαλ ιακβάλνληαη λέεο πιεξνθνξίεο, ε λέα
γλψζε νηθνδνκείηαη πάλσ ζηηο ήδε πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο θαη απηή ε λέα γλψζε
πξνζαξκφδεηαη. Μηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δηαδηθαζία ιακβάλεη ρψξα φηαλ
δεκηνπξγείηαη κηα ζχγθξνπζε ηεο λέαο γλψζεο κε ηελ παιηά. Οη καζεηεπφκελνη είλαη
πηζαλφ λα έρνπλ ακεραλία, αθνχ πξνθαινχληαη λα επαλεμεηάζνπλ θαη λα ξπζκίζνπλ
απφ ηελ αξρή ην λνεηηθφ ηνπο θαηαζθεχαζκα. Απηή ε επαλαιεπηηθή θαη ελεξγή
δηαδηθαζία νδεγεί ζε θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη ζε βειηίσζε ηεο κάζεζεο.
Δληφο νξηζκέλσλ νξίσλ, δηαθνξεηηθνί καζεηέο ιακβάλνπλ δηαθνξεηηθέο εξκελείεο
γηα θάζε λέα πιεξνθνξία, δηφηη απηέο νη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ δνζεί
πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ήδε πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ θαη ηηο γλσζηηθέο
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ηνπο δνκέο. Απηφ έρεη ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ζηε κάζεζε θαη δηδαζθαιία, γεγνλφο
πνπ ν δάζθαινο πξέπεη λα ην έρεη θαηά λνπ θαη λα δξα αλαιφγσο ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία. Ο θνλζηξνπθηηβηζκφο ιέεη επίζεο φηη ε κάζεζε είλαη κηα πξνζσπηθή
πξάμε, αιιά δελ είλαη ζε ηέηνην βαζκφ δηαθνξεηηθή γηα θάζε άηνκν, ψζηε λα θάλεη
αδχλαηε ηελ θνηλή έλλνηα. Τπνζηεξίδεηαη απφ ηελ πεπνίζεζε φηη νη λνεηηθέο
θαηαζθεπέο είλαη πεξηζζφηεξν φκνηεο απφ φζν αληίζεηεο, γεγνλφο πνπ βνεζάεη ζηελ
επηβίσζε ησλ θνηλσληθψλ φλησλ.
Ο επνηθνδνκεηηζκφο ζηελ εθπαίδεπζε ππνζηεξίδεη φηη νη καζεηέο εξκελεχνπλ ηηο
πιεξνθνξίεο ηνπ θφζκνπ, ζχκθσλα κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο πξαγκαηηθφηεηα, θαη φηη
καζαίλνπλ απφ ηελ παξαηήξεζε, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ εξκελεία, θαη ζηε ζπλέρεηα
δηακνξθψλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πήξαλ ζχκθσλα κε ηε δηθή ηνπο θνζκνζεσξία.
Δπίζεο καζαίλνπλ θαιχηεξα φηαλ κπνξνχλ λα πιαηζηψζνπλ άκεζα απηά πνπ
καζαίλνπλ θαη ε γλψζε λα απνθηήζεη πξνζσπηθή έλλνηα. Ζ καζεηνθεληξηθή
πξνζέγγηζε επηηξέπεη ζηνπο δηδαζθφκελνπο λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο επίιπζεο
πξνβιεκάησλ, θαη λα κάζνπλ κέζα απφ ηελ πξάμε θαη φρη κέζα απφ ην αθνχσ.
Γηα ην δάζθαιν ν επνηθνδνκεηηζκφο ζεσξεί φηη ζα πξέπεη:


Να θαιιηεξγήζεη κέζα απφ έλα παηρλίδη ηε θπζηθή πεξηέξγεηα ησλ καζεηψλ
γηα ηνλ θφζκν



Να θάλεη ρξήζε αλεπεμέξγαζησλ δεδνκέλσλ θαη πξσηνγελψλ πεγψλ



Να παξέρεη θπζηθφ, δηαδξαζηηθφ θαη θαζνδεγεηηθφ πιηθφ ζηνπο καζεηέο γηα
ηελ εξγαζία ηνπο



Να ρξεζηκνπνηεί γλσζηηθή νξνινγία κε φξνπο φπσο ηαμηλφκεζε, αλάιπζε,
πξφβιεςε θαη δεκηνπξγία



Να ελζαξξχλεη θαη λα δερζεί ηελ απηνλνκία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηελ
πξσηνβνπιία ηνπο



Να δεκηνπξγήζεη επθαηξίεο γηα δηεξεπλεηηθή ζπδήηεζε ζηελ ηάμε



Να νδεγήζεη ηνπο καζεηέο ζε ζπκκεηνρή θαη ζε εκπεηξίεο, πνπ ζα νδεγήζνπλ
ζε γλσζηηθή ζχγθξνπζε (7).

Δπεηδή ν θνλζηξνπθηηβηζκφο είλαη θπξίσο κηα ζεσξία γηα ην πψο νη άλζξσπνη
καζαίλνπλ, κπνξνχλ λα αληιεζνχλ πνιιέο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο απφ απηφλ ζηελ
εθπαίδεπζε:


Ζ δηάγλσζε ησλ αηνκηθψλ ηξφπσλ κάζεζεο ησλ καζεηψλ



Ζ αλαγλψξηζε ησλ ηζρπξψλ ζεκείσλ ησλ καζεηψλ
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Πξαθηηθέο αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, φπσο αηνκηθά ρέδηα καζήκαηνο
(Individual Learning Plans ILPS)



Πξνζνρή ζηνλ πνιηηηζκηθφ απνθιεηζκφ



Καηλνηφκεο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο



Γεκηνπξγία δεζκψλ κεηαμχ ησλ θνηλνηήησλ κάζεζεο θαη ηεο ηππηθήο
εθπαίδεπζεο



Απζεληηθέο πξαθηηθέο αμηνιφγεζεο, νη νπνίεο ελζσκαηψλνπλ ηηο απφςεηο ησλ
καζεηψλ.

2.3 υνεργατική Μάθηςη υποςτηριζόμενη από Τπολογιςτέσ
Ζ πξαθηηθή ηεο ζπιινγηθήο εξγαζίαο ή ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηελ εμ
απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κε ηε ρξήζε ππνινγηζηψλ έρεη δηθφ ηεο αθξσλχκην CSCW ή
CSCL (Computer Supported Collaborative Work or Learning) θαη ιέγεηαη
ζπλεξγαηηθή κάζεζε ππνζηεξηδφκελε απφ ππνινγηζηέο.
Ο νξηζκφο ηνπ φξνπ ζηα πιαίζηα ηεο Ζιεθηξνληθήο κάζεζεο είλαη:
εξγαζίεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί απφ θνηλνχ ζε κηα δξαζηεξηφηεηα ή έξγν κε ζθνπφ λα
απνθηεζνχλ γλψζεηο ή ηθαλφηεηεο.
Πξέπεη πξψηα λα πξνζδηνξηζηεί ν φξνο κάζεζε:


Πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν θάζε ζπιινγηθή δξαζηεξηφηεηα
κέζα ζε έλα εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, φπσο ε κειέηε ηνπ πιηθνχ ησλ
καζεκάησλ ή ζπλεξγαηηθέο εξγαζίεο πνπ γίλνληαη ζηα πιαίζηα ησλ
καζεκάησλ



Δίλαη ε απφ θνηλνχ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ε κάζεζε αλακέλεηαη λα
πξνθχςεη σο απνηέιεζκα ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ απφ ηελ απνθφκηζε
ησλ λέσλ γλψζεσλ ή απφ ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ζηελ επίιπζε
πξνβιεκάησλ. Απηή ε θαηαλφεζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ
πνιππαξαγνληηθή κάζεζε



Μέζα ζε κεξηθέο ζεσξίεο ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε αληηκεησπίδεηαη απφ
αλαπηπμηαθή πξννπηηθή, σο βηνινγηθή ή θαη πνιηηηζηηθή δηαδηθαζία πνπ
ιακβάλεη ρψξα κε ηα ρξφληα



Αλαθέξεηαη επίζεο θαη σο απνηέιεζκα απφ ηε ζπιινγηθή εξγαζία θαη ζηε
δηα βίνπ απφθηεζε εκπεηξίαο ζε κηα επαγγεικαηηθή θνηλφηεηα
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Με άιια ιφγηα, ν θνηλφο παξνλνκαζηήο φισλ απηψλ ησλ ζπλζεθψλ κάζεζεο
είλαη ε ιέμε

«ζπλεξγαηηθή». Σν επίζεην ζπλεξγαηηθή αθνξά ηξεηο πηπρέο ηεο

κάζεζεο:


Ζ θαηάζηαζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν
ζπλεξγαηηθή (π.ρ. ζπλεξγαζία είλαη πην πηζαλφλ λα εκθαληζηεί κεηαμχ
καζεηψλ απφ φ, ηη αλάκεζα ζε έλα δάζθαιν θαη έλαλ καζεηή)



Οη αιιειεπηδξάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο
κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ζπλεξγαηηθέο (π.ρ. ε
δηαπξαγκάηεπζε έρεη ηζρπξφηεξε ζπλεξγαηηθή γεχζε απφ ην λα δίλεη
θάπνηνο νδεγίεο)



Οξηζκέλνη κεραληζκνί κάζεζεο θηλεηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν κέζα απφ
ζπλεξγαηηθέο θαηαζηάζεηο (8).

Ζ πνηθηιία ησλ ρξήζεσλ ηνπ φξνπ «κάζεζε» αληαλαθιά δχν δηαθνξεηηθέο
αληηιήςεηο ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο: ηελ παηδαγσγηθή θαη ηελ ςπρνινγηθή. Ζ
παηδαγσγηθή άπνςε είλαη πεξηνξηζηηθή, φηαλ θάπνηνο παξαηεξεί δχν ή πεξηζζφηεξα
άηνκα λα ζπλεξγάδνληαη επεηδή είλαη αλακελφκελν φηη ζα κάζνπλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν
πην απνηειεζκαηηθά. Ζ ςπρνινγηθή αίζζεζε είλαη πεξηγξαθηθή, φηαλ θάπνηνο
παξαηεξεί δχν ή πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο πνπ έκαζαλ θαη ε ζπλεξγαζία
παξαηεξείηαη σο ν κεραληζκφο κάζεζεο δει. πσο έκαζαλ.
Ζ ζπλεξγαηηθή κάζεζε δελ είλαη νχηε κεραληζκφο, νχηε κέζνδνο. Αθνχ ινηπφλ ε
ζπλεξγαηηθή κάζεζε δελ είλαη έλαο εληαίνο κεραληζκφο ζα πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά
γηα ηα επηκέξνπο γλσζηηθά ζπζηήκαηα. Οη καζεηέο ζηε ζπλεξγαζία δελ καζαίλνπλ
γηαηί είλαη δχν, αιιά επεηδή αζθνχλ νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελεξγνπνηνχλ
εηδηθνχο κεραληζκνχο κάζεζεο. Απηφ πεξηιακβάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ή
κεραληζκνχο πνπ εθηεινχληαη αηνκηθά, δεδνκέλνπ φηη θάζε γλσζηηθή ιεηηνπξγία δελ
θαηαζηέιιεηαη ζε αιιειεπίδξαζε νκάδαο. Αιιά, επηπιένλ, ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ
ησλ αηφκσλ δεκηνπξγεί επηπιένλ δξαζηεξηφηεηεο (εμήγεζε, δηαθσλία, ακνηβαία
ξχζκηζε, θ.ά.), νη νπνίεο πξνθαινχλ επηπιένλ γλσζηηθνχο κεραληζκνχο (εμαγσγή
γλψζεο, εζσηεξίθεπζε, κείσζε ηεο γλσζηηθνχ θνξηίνπ, θ.ά.). Χζηφζν, απφ ηε κία
πιεπξά, δελ ππάξρεη εγγχεζε φηη νη κεραληζκνί απηνί εκθαλίδνληαη ζε θάζε
ζπιινγηθή αιιειεπίδξαζε ελψ απφ ηελ άιιε δελ ζπκβαίλνπλ κφλν θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ζπλεξγαζίαο. Ζ ζπλεξγαηηθή κάζεζε δελ είλαη κηα κέζνδνο, ιφγσ ηεο ρακειήο
πξνβιεςηκφηεηαο

ησλ

ζπγθεθξηκέλσλ

ηχπσλ

αιιειεπηδξάζεηο.
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ζπλεξγαηηθή κάζεζε ιακβάλεη ηε κνξθή νδεγηψλ πξνο ηα ππνθείκελα θαη άιισλ
ζεζκηθψλ πεξηνξηζκψλ. Χο εθ ηνχηνπ, ε ζπλεξγαηηθή θαηάζηαζε είλαη έλα είδνο
θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ, είηε κεηαμχ ησλ καζεηψλ είηε κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ησλ
εθπαηδεπηηθψλ (δειαδή έλα δηδαθηηθφ ζπκβφιαην). Αληηζέησο, ε ακνηβαία
δηδαζθαιία (peer teaching) (9) ζα κπνξνχζε λα νλνκαζηεί κέζνδνο δηφηη ηα ζέκαηα
αθνινπζνχλ έλα ζελάξην ζην νπνίν πξέπεη λα εθηειεζηνχλ ζπγθεθξηκέλα είδε
αιιειεπίδξαζεο, ζε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο ζηηγκέο.
Έηζη, πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ ηξφπνη πνπ λα απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα φηη ε
αιιειεπίδξαζε ζα έρεη ζεηηθφ απνηέιεζκα ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Έλαο είλαη
λα ζρεδηαζηεί πξνζεθηηθά ε θαηάζηαζε. Οη πην ζπρλέο εξσηήζεηο γηα ηνλ δάζθαιν
είλαη: πνηφ είλαη ην βέιηηζην κέγεζνο ηεο νκάδαο, αλ πξέπεη λα επηιέμεη ηα κέιε ηεο
νκάδαο ζε ζρέζε κε νξηζκέλα θξηηήξηα ή λα γίλνπλ νη νκάδεο απφ κφλεο ηνπο, αγφξηα
θαη θνξίηζηα, καδί ή φρη, είλαη θαιχηεξα ηα κέιε ηεο νκάδαο λα έρνπλ ηελ ίδηα άπνςε
ή φρη, ην ίδην γεληθφ επίπεδν αλάπηπμεο ή φρη, ην ίδην πνζφ γλψζεο ζε ζρέζε κε ην
έξγν ή φρη θ.ά. Δάλ ε αιιειεπίδξαζε επηηπγράλεηαη κε ηε κεζνιάβεζε ηνπ δηθηχνπ,
πνηα πξέπεη λα είλαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηεζεί; Πνηα είλαη ηα θξηηήξηα γηα ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο ή δελ
ππάξρνπλ; Οη απαληήζεηο βέβαηα πνηθίινπλ αλάινγα κε ηα επηδησθφκελα
απνηειέζκαηα π.ρ. ε εηεξνγέλεηα ζηελ νκάδα ζα έθεξλε δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα
γηα δηαθνξεηηθέο εξγαζίεο. Δμαηηίαο απηψλ ησλ πνιιαπιψλ αιιειεπηδξάζεσλ, είλαη
πνιχ

δχζθνιν

λα

δεκηνπξγεζνχλ

αξρηθέο

ζπλζήθεο

πνπ

εγγπψληαη

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο.
Χζηφζν ηξείο βαζηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη απφ ην δάζθαιν: λα
θαζνξίζεη ην ζπκβφιαην ζπλεξγαζίαο κε έλα ζελάξην πνπ λα βαζίδεηαη ζε ξφινπο,
ψζηε ε καζεζηαθή ζπλεξγαζία λα εμειηρζεί ζε κέζνδν, λα ππνζηεξίδεη ηηο
παξαγσγηθέο αιιειεπηδξάζεηο κε ηελ ελζσκάησζε θαλφλσλ αιιειεπίδξαζεο
κεζνπξφζεζκα θαη λα παξαθνινπζεί θαη λα ξπζκίδεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο έξγνπ κέζα
απφ γλσζηέο δηεπαθέο ινγηζκηθνχ γηα ηνπο καζεηέο (10).
Κάπνηεο βαζηθέο θαηεγνξίεο εθαξκνγψλ CSCL αλαθέξνληαη παξαθάησ (11):
•

ζπζηήκαηα επηθνηλσληψλ (communications systems)
o

ζχγρξνλν θείκελν, ήρνο, ζπλδπαζκφο ήρνπ θαη γξαθηθψλ, επηθνηλσλία
κέζσ video, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, δηάζθεςε κέζσ ππνινγηζηή,
θσλεηηθφ ηαρπδξνκείν, θαη ηειενκνηνηππία

•

ζπζηήκαηα δηακνηξαζκνχ πφξσλ (resource sharing systems)
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o

ζχγρξνλνο δηακνηξαζκφο νζφλεο θαη ειεθηξνληθνί αζπξνπίλαθεο,
εξγαιεία

ραξηνγξάθεζεο

ελλνηψλ,

αζχγρξνλε

πξφζβαζε

ζε

ζπζηήκαηα αξρείσλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ
•

ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο νκάδσλ (group support systems)
o

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο έξγνπ, θνηλά εκεξνιφγηα, εξγαιεία ζπιινγηθήο
δεκηνπξγίαο, εξγαιεία ςεθνθνξίαο, εξγαιεία παξαγσγήο ηδεψλ θαη
θαηαηγηζκνχ ηδεψλ (brainstorming).

Οη ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κέζν ππνινγηζηή ζπγθεληξψλνπλ ηα κνλαδηθά
θαη πνιχηηκα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning:


ηζφηηκε επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε



δηαξζξσκέλε κάζεζε επηλνεκέλε απφ ηνλ ζρεδηαζηή ηνπ πιηθνχ



πξφζβαζε ζηηο πεγέο ηνπ Γηαδηθηχνπ



επθαηξία γηα ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηεο νκαδηθήο
εξγαζίαο



καζαίλσ θάλνληαο (learning by doing)



δξαζηεξηφηεηεο κηθξψλ νκάδσλ. Σν κέγεζνο ηεο νκάδαο θαη ην ρξνληθφ
δηάζηεκα πνπ επηηξέπεηαη γηα ηε δξαζηεξηφηεηα, είλαη δεηήκαηα πνπ
πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ην αηνκηθφ πιαίζην.

2.4 Ηλεκτρονικέσ Κοινότητεσ και μάθηςη
«Η καζεζηαθή θνηλόηεηα είλαη όπσο έλαο θήπνο, πξέπεη λα θαιιηεξγεζεί.
Απηή ε θαιιηέξγεηα ζπκβαίλεη όηαλ έλαο δηδάζθσλ παξέρεη άθζνλε επηθνηλσλία, δηεπθνιύλεη ηε
ζπδήηεζε, αληηκεησπίδεη θάζε καζεηή σο άηνκν, πξνζζέηεη ζπλαίζζεκα θαη ηελ αίζζεζε όηη
θάπνηνο αλήθεη ζηελ θνηλόηεηα, αληαπνθξίλεηαη γξήγνξα ζε εξσηήζεηο, κνληεινπνηεί
ζπκπεξηθνξέο, δεκηνπξγεί θαηάιιεινπ κεγέζνπο νκάδεο θαη πεξηγξάθεη κε ζαθήλεηα ηηο
πξνζδνθίεο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο νκάδαο.». (12)

Ζ έλλνηα ηεο θνηλφηεηαο έρεη αιιάμεη ζεκαληηθά ηνλ ηειεπηαίν αηψλα.
Πξνεγνχκελνη νξηζκνί ηεο θνηλφηεηαο πνπ επηθεληξψλνληαλ ζηελ εγγχηεηα θαη ζηε
ζπγγέλεηα δελ είλαη επαξθείο γηα λα θαιχςνπλ ηα είδε ησλ θνηλνηήησλ πνπ
αλαπηχζζνληαη ζήκεξα. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, θνηλσληνιφγνη έζηξεςαλ ηελ
πξνζνρή ηνπο ζε θνηλφηεηεο πνπ δελ έρνπλ έλα πξαγκαηηθφ ηφπν σο βάζε αιιά
πθίζηαληαη κέζσ ελφο θνηλνχ ελδηαθέξνληνο (13). Οη εξεπλεηέο εμεηάδνπλ ηψξα ηε
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δχλακε θαη ηε θχζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ αηφκσλ ψζηε απηφ λα απνηειέζεη κηα
ρξήζηκε βάζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο θνηλφηεηαο (14).
Οη online θνηλφηεηεο έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζε πέληε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο:
1. Κνηλφηεηεο ζθνπνχ, πνπ απνηεινχληαη απφ αλζξψπνπο πνπ πξνζπαζνχλ
λα πεηχρνπλ έλα παξφκνην ζηφρν, νη νπνίνη ζπλδξάκνπλ κεηαμχ ηνπο κε
ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ, πιεξνθνξηψλ θαη νκφηηκεο (peer-to-peer)
αληαιιαγήο γλψζεσλ
2. Κνηλφηεηεο πξαθηηθήο, πνπ ζρεκαηίδνληαη απφ νκάδεο αλζξψπσλ πνπ
κνηξάδνληαη έλα παξφκνην επάγγεικα ή κηα απνζηνιή θαη πξνζπαζνχλ λα
αληαιιάμνπλ εκπεηξίεο θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ ηζφηηκε

αληαιιαγή

γλψζεσλ
3. Κνηλφηεηεο πεξίζηαζεο, νη νπνίεο είλαη παξφκνηεο κε ηηο θνηλφηεηεο
πξαθηηθήο, αιιά είλαη γεληθά πην πξνζσπηθά εζηηαζκέλεο, ή ζρεηίδνληαη
κε εκπεηξίεο δσήο θαη δελ θαζνδεγνχληαη απφ επαγγεικαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο
4. Κνηλφηεηεο

ελδηαθέξνληνο, πνπ

ζπλδένπλ ηνπο

αλζξψπνπο

πνπ

κνηξάδνληαη ηηο ηδέεο ηνπο, ην πάζνο θαη ηε γλψζε ζε έλα θνηλφ ζπκθέξνλ
ή ζέκα θαη δελ θαζνδεγνχληαη απφ επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
5. Κνηλφηεηεο ρξεζηψλ, νη νπνίεο εθπξνζσπνχληαη απφ ηα πην θαηλνηφκα
θαη δηαδξαζηηθά επαγγεικαηηθά

δίθηπα επηρεηξήζεσλ θαη επηηξέπνπλ

αληαιιαγέο απφ πειάηε ζε πειάηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο δηάδνζεο
ησλ πιεξνθνξηψλ, ζρνιίσλ θαη εηδηθψλ ζεκαηηθψλ ζπδεηήζεσλ.
Μηα ιίζηα κε ηα βαζηθά θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επηηπρή δεκηνπξγία
θνηλνηήησλ είλαη ε παξαθάησ:
1. Απηφ-παξαγφκελε εμέιημε, φπνπ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο δεκηνπξγνχλ
ην πεξηερφκελν θαη ιακβάλνπλ απνθάζεηο πνπ ζα επεξεάζνπλ ηελ αλάπηπμε
ηεο θνηλφηεηαο, ηελ πξνζαξκνγή θαη ηελ εμέιημε
2. πκκεηνρή θαη δηαδξαζηηθφηεηα, κέζσ ησλ νπνίσλ ηα κέιε
ζπκκεηέρνπλ θαη αιιειεπηδξνχλ κε άιια κέιε ηεο θνηλφηεηαο (π.ρ. κέζσ email, πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ, ζχγρξνλν chat θιπ.)
3. πρλφηεηα θαη δηάξθεηα ησλ ζπκκεηνρψλ ζηελ θνηλφηεηα, απηφ
ελζαξξχλεη ηα κέιε λα έξζνπλ πίζσ ζηελ θνηλφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα
κνηξαζηνχλ ηηο ηδέεο ηνπο κε άιια κέιε ηεο θνηλφηεηαο, σο κέξνο ηεο
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δηαδηθαζίαο γηα ηε ζέζπηζε κηαο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο θαη δεκηνπξγία
αίζζεζεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο.
Γελ ππάξρεη θαζνιηθά απνδεθηφο νξηζκφο ηνπ φξνπ «αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο»
(15). Ζ αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο κεηαμχ καζεηψλ έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά
(16):
Αίζζεζε ηνπ αλήθσ. Σα κέιε ηαπηίδνληαη κε ηελ νκάδα (ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη) γηα
ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο αμίεο ηεο νκάδαο.
Δκπηζηνζχλε. Σα κέιε αηζζάλνληαη αζθαιή ζην εζσηεξηθφ ηεο νκάδαο θαη γίλνληαη
ελεξγά γηα ην θαιφ ηνπ ζπλφινπ.
Αλακελφκελε κάζεζε. Σα κέιε αλακέλνπλ απφ ηελ νκάδα λα παξέρεη αμία, ηδίσο ζε
ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηνπο.
Τπνρξέσζε. Σα κέιε αηζζάλνληαη κηα εζηθή επηηαγή θαη ηελ επηζπκία λα
ζπκκεηάζρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη λα ζπκβάινπλ ζηνπο ζηφρνπο ηεο νκάδαο.
ε πξνγξάκκαηα Ζιεθηξνληθήο κάζεζεο πνπ νη καζεηέο αηζζάλνληαη
ζπλδεδεκέλνη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, δει. αηζζάλνληαη ηελ θνηλφηεηα,
παξαηεξείηαη κεγαιχηεξε εθπαηδεπηηθή επηηπρία θαη επηκνλή πξνο κάζεζε (15).
Τπάξρνπλ πνιιά δηαθνξεηηθά είδε θνηλνηήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ρψξν ηεο
εθπαίδεπζεο:
Online Κνηλφηεηεο. Οη πξσηνπφξνη ησλ online θνηλνηήησλ ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο
έξεπλαο Howard Rheingold θαη Roxanne Hiltz

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν «online

θνηλφηεηα» γηα λα ππνδειψζνπλ ην έληνλν αίζζεκα ηεο ζπληξνθηθφηεηαο θαη ηεο
ζπκπάζεηαο πνπ αλαπηχζζεηαη ζηνπο online ρψξνπο κάζεζεο (15). Ο φξνο κπνξεί λα
εζηηαζηεί ζηελ άπνςε φηη είλαη εθπαηδεπφκελνη πνπ βξίζθνληαη καδί γηα έλα
ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, θαη νη νπνίνη θαζνδεγνχληαη απφ δηδαθηηθέο πνιηηηθέο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θνξκψλ θαη θαλφλσλ) θαη ππνζηεξίδνληαη απφ ινγηζκηθφ
(15)
Κνηλφηεηεο κάζεζεο. Οη θνηλφηεηεο κάζεζεο μερσξίδνπλ σο απηέο πνπ έρνπλ
ζρεδηαζηεί γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο. Οη θνηλφηεηεο κάζεζεο κπνξνχλ λα
ρσξηζηνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ζηηο task-based , practice-based θαη knowledge-based
θνηλφηεηεο (17). Καη νη ηξεηο ηχπνη κνηξάδνληαη νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά.
Δίλαη φιεο ζηφρν-νξηνζεηεκέλεο θαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε κηα θνπιηνχξα εξγαζίαο
πνπ βνεζά ηα κέιε λα λνεκαηνδνηνχλ ην έξγν πνπ παξάγνπλ
Κνηλφηεηεο Πξαθηηθήο. Οη θνηλφηεηεο πξαθηηθήο εκπίπηνπλ ζην πιαίζην practicebased

θνηλφηεηεο.

Οη

θνηλφηεηεο

πξαθηηθήο

πεξηγξάθνληαη
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καζεηεπφκελσλ νη νπνίνη κνηξάδνληαη κηα αλεζπρία ή έλα πάζνο γηα θάηη πνπ
θάλνπλ θαη πξνζπαζνχλ λα κάζνπλ πψο λα ην θάλνπλ θαιχηεξα αιιειεπηδξψληαο
ηαθηηθά κεηαμχ ηνπο. Σα κέιε κηαο θνηλφηεηαο πξαθηηθήο:
• Έρνπλ κηα ηαπηφηεηα πνπ νξίδεηαη απφ έλα θνηλφ πεδίν ελδηαθέξνληνο
• πκκεηέρνπλ ζε θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπδεηήζεηο
• Βνεζνχλ ν έλαο ηνλ άιιν θαη αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο
• Γεκηνπξγνχλ ζρέζεηο πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα γλσξηζηνχλ κεηαμχ ηνπο
• Δίλαη επαγγεικαηίεο
• Αλαπηχζζνπλ έλα θνηλφ ξεπεξηφξην πεγψλ, φπσο εκπεηξίεο, ηζηνξίεο, εξγαιεία, θαη
ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ (18).
Ζ κάζεζε, φπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο, είλαη ζπλάξηεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηνπ
πνιηηηζκνχ θαη ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν εληάζζεηαη (δειαδή είλαη εγθαηεζηεκέλε).
Απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο παξαδνζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο ζε κηα
αίζνπζα δηδαζθαιίαο πνπ αθνξνχλ ηε γλψζε, ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζπρλά ζε
αθεξεκέλε κνξθή θαη έμσ απφ πιαίζην. Ζ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε είλαη
ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο εγθαηεζηεκέλεο κάζεζεο, νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε κηα
θνηλφηεηα πξαθηηθήο ε νπνία ελζσκαηψλεη νξηζκέλεο πεπνηζήζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο.
Καζψο ν αξράξηνο ή λενεηζεξρφκελνο κεηαθηλείηαη απφ ηελ πεξηθέξεηα ηεο
θνηλφηεηαο πξνο ην θέληξν, γίλεηαη

πην ελεξγφο θαη ελζσκαηψλεηαη κε ην

πνιηηηζκηθφ πιαίζην ηεο θνηλφηεηαο θαη κπνξεί λα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ εηδηθνχ.
Κνηλφηεηεο Σάμεο. Ο πξσηαξρηθφο ζθνπφο κηαο θνηλφηεηαο ηάμεο είλαη ε κάζεζε. Ζ
δηάξθεηα δσήο κηαο ηέηνηαο θνηλφηεηαο έρεη ζπγθεθξηκέλν ρξφλν (16). Ζ θνηλφηεηα
ηάμεο

ραξαθηεξίδεηαη

απφ

ηέζζεξα

ζεκεία

(16):

πλεχκα,

εκπηζηνζχλε,

αιιειεπίδξαζε θαη κάζεζε. Σν πλεχκα αλαθέξεηαη ζηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ «αλήθσ»,
ηελ απνδνρή θαη ηελ ηαπηφηεηα ηεο νκάδαο. Ζ εκπηζηνζχλε αλαθέξεηαη ζηελ
αίζζεζε φηη ε θνηλφηεηα κπνξεί λα είλαη αμηφπηζηε θαη φηη ε αλάδξαζε ζα είλαη
επηθείκελε θαη επνηθνδνκεηηθή. Απηφ νδεγεί ζε αηζζήκαηα αζθάιεηαο θαη πξνζπκίαο
γηα αλνηρηφ δηάινγν. Ζ αιιειεπίδξαζε αλαθέξεηαη ζηελ αίζζεζε φηη ε εγγχηεηα θαη
ε ακνηβαηφηεηα σθειεί φινπο. Ζ αιιειεπίδξαζε κπνξεί είηε λα θαζνδεγείηαη απφ
ηνλ δηδάζθνληα, ή λα έρεη θνηλσληθφ-ζπλαηζζεκαηηθή πξνέιεπζε. Ζ θνηλσληθή
αιιειεπίδξαζε είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ππνζηεξίδεη ηφζν ηε
δηαδηθαζία

νηθνδφκεζεο

ηεο

θνηλφηεηαο

φζν

θαη

ηεο

κάζεζεο.

Κνηλφηεηεο Γηεξεχλεζεο. Οη Κνηλφηεηεο Γηεξεχλεζεο είλαη έλαο άιινο ηχπνο
θνηλνηήησλ κάζεζεο. Απνηεινχληαη απφ θαζεγεηέο θαη καζεηέο γηα ηελ επίηεπμε
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ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζηφρνπ. Γηαθξίλνληαη απφ ραξαθηεξηζηηθά κεηαγλψζεο πνπ
δεκηνπξγνχληαη σο απνηέιεζκα δηεξεπλήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ζηνραζηηθψλ θαη
αλαζηνραζηηθψλ δηαδηθαζηψλ (19). πκκεηνρή ζε κηα θνηλφηεηα δηεξεχλεζεο
πεξηιακβάλεη θξηηηθή εμέηαζε ησλ πξαθηηθψλ ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη νη καζεηέο,
πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ έλα πην αλαιπηηθφ θαη ζρεηηθφ κε ην πξαθηηθφ επίπεδν
θαηαλφεζεο απηνχ πνπ θάλνπλ θαη απηνχ πνπ πξνζπαζνχλ λα πεηχρνπλ. Ζ
επηθνηλσλία κέζσ ππνινγηζηή (computer-mediated communication CMC) έρεη
ρξεζηκνπνηεζεί πνιχ ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ θαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε
νηθνδφκεζεο ηεο αίζζεζεο χπαξμεο κηαο θνηλφηεηαο κεηαμχ ηεο νκάδαο (18).
ρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο CMC ζηελ ππνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο, νη
Garrison, Anderson θαη Archer αλέπηπμαλ έλα εξγαιείν γηα ηνπο εξεπλεηέο ζηελ
αλάιπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ρξήζεο ησλ καζεηψλ ηεο CMC (20). ην κνληέιν ηεο
Κνηλφηεηαο Γηεξεχλεζεο, πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 2, πξνζδηνξίδνληαη ηξία
βαζηθά ζηνηρεία: ε γλσζηηθή παξνπζία, ε θνηλσληθή παξνπζία θαη ε δηδαζθαιία.

Δικόνα 2 Μονηέλο Κοινόηηηαρ Γιεπεύνηζηρ

Ζ κάζεζε πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηεο θνηλφηεηαο Γηεξεχλεζεο κέζσ ηεο
αιιειεπίδξαζεο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ. Χο γλσζηηθή παξνπζία νξίδεηαη ν βαζκφο
ζηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο ζε κηα θνηλφηεηα δηεξεχλεζεο είλαη ζε ζέζε λα
θαηαζθεπάζνπλ έλλνηεο, κέζσ ζηαζεξήο επηθνηλσλίαο (18). Ζ δηδαζθαιία
απνηειείηαη απφ δχν γεληθέο ιεηηνπξγίεο. Ζ πξψηε είλαη ν ζρεδηαζκφο ηεο
εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο. Απηφ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ επηινγή, νξγάλσζε θαη
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παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ, θαζψο θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ
δξαζηεξηνηήησλ κάζεζεο θαη αμηνιφγεζεο. Ζ δεχηεξε ιεηηνπξγία είλαη ε
δηεπθφιπλζε. Ζ επζχλε απηή κπνξεί λα θαηαλεκεζεί κεηαμχ ησλ θαζεγεηψλ θαη ησλ
άιισλ ζπκκεηερφλησλ. Σν ζηνηρείν ηεο δηδαζθαιίαο ζεσξείηαη σο ελίζρπζε
ηφζν γηα ηε γλσζηηθή φζν θαη ηελ θνηλσληθή παξνπζία (18). Ζ θνηλσληθή παξνπζία
νξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ Κνηλφηεηα Γηεξεχλεζεο λα
παξνπζηάζνπλ ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, θπξίσο παξνπζηάδνπλ

ηνπο

εαπηνχο ηνπο σο «πξαγκαηηθνχο αλζξψπνπο». Σν ζεκαληηθφηεξν είλαη λα
ππνζηεξηρζνχλ νη γλσζηηθνί θαη ζπλαηζζεκαηηθνί
Χζηφζν, φηαλ νη ζπλαηζζεκαηηθνί

ζηφρνη ηεο κάζεζεο (21).

ζηφρνη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο

πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία, φπσο είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ αλήθεη θαη ε αίζζεζε ηεο
θνηλφηεηαο, γηα λα ζηεξίμνπλ ηελ έληαμε ησλ κειψλ ζηελ θνηλφηεηα, ηφηε ε
θνηλσληθή παξνπζία ζπκβάιιεη άκεζα ζηελ επηηπρία ηεο εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο
(18).
Βξέζεθε φηη νη δηδάζθνληεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δηαδξαζηηθέο κεζφδνπο
δηδαζθαιίαο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνψζεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ
καζεηψλ πξνσζνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα θνηλφηεηαο ζηνπο καζεηέο ηνπο (16). Ζ ρξήζε
ησλ νκάδσλ καζεηψλ θαη ε ζπλεξγαηηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ, είλαη ζεκαληηθφ
κέζν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλφηεηαο ζε κηα νκάδα καζεηψλ (22). Πξνηείλνληαη
ζηξαηεγηθέο, φπσο ε πξφζθιεζε ζ‟ έλα θπβεξλνπεξηβάιινλ, φπνπ ν δηδάζθσλ είλαη
πάληα δηαζέζηκνο ζηνπο δηδαζθφκελνπο, ε γξήγνξε θαη έγθαηξε αλάδξαζε κε
ειεθηξνληθή

απάληεζε

θαη

ε

δεκηνπξγία

ελφο

δεζηνχ,

επράξηζηνπ

θαη

ππνζηεξηθηηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο πνπ ζα κπνξνχζε λα εθθξαζηεί κε ηνλ φξν
«CyberCaring» (23). Ζ απνδεθηή έλλνηα ηεο κάζεζεο επεθηείλεηαη σο κία
ζπλεξγαηηθή δηαδηθαζία αιιαγήο ηεο θνπιηνχξαο ηνπ καζεηή. Πξνθεηκέλνπ λα
ζπκκεηέρεη πιήξσο ζε κηα θνηλφηεηα καζεηψλ, έλαο καζεηήο, πξέπεη λα απνθηήζεη
λέν ιεμηιφγην, γλψζεηο θαη γισζζηθέο δεμηφηεηεο δειαδή λα ζπκκεηέρεη ζην πιαίζην
ηεο θνπιηνχξαο ηεο κάζεζεο φπσο απηή δηακνξθψλεηαη κέζα ζηελ θνηλφηεηα (24).
Απηή ε δηαδηθαζία κάζεζεο είλαη απφ ηε θχζε ηεο, κηα ζπλεξγαηηθή δηαδηθαζία .
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3. Ηλεκτρονική Μάθηςη
3.1 Η ςχέςη τησ Ηλεκτρονικήσ Μάθηςησ με την Σεχνολογία
«Απηό πνπ κε απαζρνιεί είλαη ν ζπλερήο ζόξπβνο γύξσ από ηελ ηερλνινγία – θαίλεηαη λα
πξνρσξά ρσξίο ελδηάκεζε ζηάζε γηα βαζηά ζθέςε θαη κειέηε ησλ εθβάζεσλ γηα απηνύο πνπ
καζαίλνπλ. Έηζη πνηέ δελ θαηαιαβαίλνπκε πξαγκαηηθά ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξαγκαηηθά
ζπκβαίλνπλ. Πηζηεύσ ινηπόλ όηη ζηελ Ηιεθηξνληθή κάζεζε (e-learning) πξέπεη λα
ζπγθεληξώζνπκε ηελ πξνζνρή καο πην πνιύ ζην θνκκάηη ηεο κάζεζεο θαη ιηγόηεξν ζην
Ηιεθηξνληθή (“e”)». (25)

Ζ Ζιεθηξνληθή κάζεζε φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ σο έλα θνκκάηη ηεο εμ
απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ζρεηίδεηαη κε ζεσξίεο κάζεζεο, ππνζηεξίδεη ηηο
ειεθηξνληθέο θνηλφηεηεο κε ηε ρξήζε φκσο πάληα ηεο ηερλνινγίαο αθνχ ζρεηίδεηαη
άκεζα κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ην Γηαδίθηπν. Ο φξνο Σερλνινγία Γηαδηθηχνπ
(Internet technology, IT) αθνξά ππνινγηζηέο καδί κε ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηε ρξήζε ηνπο π.ρ. λα γξάςνπκε έλα γξάκκα ζηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ. Όηαλ
κηιάκε γηα ΣΠΔ (ICT) είλαη ην απνηέιεζκα πνπ έρνπκε αλ ζπλδέζνπκε θνκκάηηα
Σερλνινγίαο Γηαδηθηχνπ κε θάπνην ηξφπν π.ρ. ε αλαδήηεζε εγγξάθσλ κέζσ
Γηαδηθηχνπ ή ε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Αλ νη ΣΠΔ ρξεζηκνπνηνχληαη
ζηελ εθπαίδεπζε ηφηε απηφ θαιείηαη ILT (Information and Learning Technology). Ζ
Ζιεθηξνληθή κάζεζε είλαη κέξνο ηεο ILT φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 3 θαη
αζρνιείηαη κε ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε (θαη φρη κε ηελ νξγάλσζε ηεο
εθπαίδεπζεο).

Δικόνα 3 Ζλεκηπονική Μάθηζη και Σεσνολογία

Κάπνηνη ζεσξεηηθνί ηεο εθπαίδεπζεο ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρεη δηάθξηζε κεηαμχ
ηεο Ζιεθηξνληθήο κάζεζεο θαη ηεο online εθπαίδεπζεο. Ζ Ζιεθηξνληθή Μάζεζε
είλαη πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ην πεξηερφκελν θαη κπνξεί ή δελ κπνξεί
λα πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο online, ελψ ε online εθπαίδεπζε επηθεληξψλεηαη
πεξηζζφηεξν ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ησλ δηδαζθφλησλ.
Μπνξεί αθφκε λα πεξηιακβάλεη πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο θαη απηφ δείρλεη φηη ν φξνο
ζα πξέπεη επίζεο λα δηεπθξηλίζεη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηη είδνπο εξγαιεία
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ρξεζηκνπνηεί. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ έλλνηα ηεο πξάμεο θαη έλαο ηξφπνο γηα
λα εμεηάζνπκε ηε δηαδηθαζία ησλ εξγαιείσλ θαη ηεο ρξήζεο ηνπο απφ θνηλνχ (δει. ην
καζεζηαθφ εξγαιείν λα γίλεη κέζν), είλαη λα νξίζνπκε κηα άιιε έλλνηα, ηελ
εξγαιεηαθή γέλεζε (instrumental genesis).
Ζ ηερλνινγία απνηειείηαη απφ ηνλ εμνπιηζκφ καδί κε ηηο δεμηφηεηεο γηα ηε ρξήζε
ηνπ θαη ηελ ηερλνγλσζία. Έλαο ηξφπνο ζχλδεζεο ηεο ρξήζεο ζπζηεκάησλ θαη
εξγαιείσλ κπνξεί λα γίλεη κε ηελ εξγαιεηαθή γέλεζε. Ζ αλάπηπμε ησλ ελλνηψλ απφ
ηνπο καζεηέο σο απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε ην καζεζηαθφ ειεθηξνληθφ
πεξηβάιινλ εγείξεη έλα ζεκαληηθφ δήηεκα, ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ησλ θαηλνκέλσλ
πνπ παξαηεξνχληαη πάλσ ζηελ νζφλε. Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ
ηερλνπξγήκαηνο εμειίζζεηαη, απηή ε δηαδηθαζία θαιείηαη εξγαιεηαθή γέλεζε.
Τπάξρεη κηα δηαιεθηηθή ζηελ νπνία ν καζεηήο θαη ην ηερλνχξγεκα, δειαδή ην
θπζηθφ εξγαιείν πνπ εμεηάδεηαη έρεη ακνηβαίσο ζπζηαζεί γηα δξάζε. Ζ εξγαιεηαθή
γέλεζε πεξηιακβάλεη ηελ instrumentalisation φπνπ ην ππνθείκελν δίλεη ζρήκα ζην
ηερλνχξγεκα γηα εηδηθέο ρξήζεηο θαη ηελ instrumentation, φπνπ ην ππνθείκελν
ζρεκαηνπνηείηαη ζε αιιειεπίδξαζε κε ην ηερλνχξγεκα (26).
Πξνθεηκέλνπ ε Ζιεθηξνληθή κάζεζε λα είλαη απνηειεζκαηηθή, ηξεηο δηαζηάζεηο
πξέπεη λα εμεηάδνληαη: ε παηδαγσγηθή, ε ηερλνινγηθή θαη ε νξγαλσηηθή, βι. εηθφλα 4
(27). Ζ ηερλνινγία είλαη ε κία ζπληζηψζα θαη παξέρεη ηηο ππνδνκέο γηα λα θαηαζηεί
δπλαηή ε Ζιεθηξνληθή κάζεζε. Ζ πην ζεκαληηθή πηπρή είλαη ε παηδαγσγηθή κε
εζηίαζε ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ε Ζιεθηξνληθή Μάζεζε
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εληζρπζεί απηή ε δηαδηθαζία θαη ηα πξνζδνθψκελα
απνηειέζκαηα. Ζ νξγαλσηηθή πηπρή αθνξά ξφινπο θαη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ
καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεζηαθψλ πφξσλ.
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Δικόνα 4 Οι ηπειρ διαζηάζειρ ηηρ Ζλεκηπονικήρ μάθηζηρ

Ζ Ζιεθηξνληθή κάζεζε πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηελ παξαδνζηαθή εθπαίδεπζε
ζηελ ηάμε εθκεηαιιεχεηαη ηα νθέιε ηεο ηερλνινγίαο (28):
• ε εθπαίδεπζε είλαη επεθηάζηκε, δεδνκέλνπ φηη ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα δελ
ρξεηάδεηαη λα νηθνδνκήζνπλ αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ππνδνκέο γηα ηελ κεησπηθή
δηδαζθαιία. Γηα λα θηινμελήζνπλ πεξηζζφηεξνπο καζεηέο ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα
πξέπεη απιψο λα επεθηείλνπλ ην δίθηπφ ηνπο θαη λα πξνζιάβνπλ δηδάζθνληεο ψζηε λα
δηεπθνιπλζνχλ ηα ζπκπιεξσκαηηθά καζήκαηα
• ην Ζιεθηξνληθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ είλαη εχθνιν λα ελεκεξσζεί, λα αλαβαζκηζηεί
αθφκα θαη λα αιιάμεη. Δπεηδή νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο ηνπο ή
ηνλ ππνινγηζηή γηα πξφζβαζε ζηε κάζεζε, ζε έλα εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ παξέρεηαη
απφ έλα θεληξηθφ server, κπνξνχλ λα ιάβνπλ απηέο ηηο ελεκεξψζεηο ηε ζηηγκή πνπ
απηέο γίλνληαη
• νη καζεηέο κπνξνχλ λα νινθιεξψζνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο απφ νπνηαδήπνηε
ηνπνζεζία, πηζαλφλ κέζσ κηαο αζχξκαηεο ζχλδεζεο
• επεηδή νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ
νπνηεδήπνηε, κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ην ρξφλν πνπ ζα νινθιεξψζνπλ ηελ εξγαζία
ηνπο. Απηφ απμάλεη ηελ επηηπρία ζην πνζνζηφ κάζεζεο θαη δηεπθνιχλεη ηελ άηππε
κάζεζε
• είλαη αξθεηφ νη ζρεδηαζηέο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο λέεο
ηερλνινγίεο θαη λα απμήζνπλ ηελ ππνινγηζηηθή ηζρχ ηεο ηερλνινγίαο ψζηε λα
πξνζαξκφζνπλ ηε καζεζηαθή εκπεηξία μερσξηζηά γηα ηνλ θάζε εθπαηδεπφκελν
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• δεδνκέλνπ φηη ε κάζεζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο είλαη εζηηαζκέλε ζηε κάζεζε, νη
καζεηέο ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν νη ίδηνη ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ζπλεπψο,
απηφ ζεκαίλεη θίλεηξα γηα επίηεπμε πςειφηεξνπ επηπέδνπ κάζεζεο
• γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ε ειεθηξνληθή κάζεζε κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε θαζεκεξηλέο
δηαδηθαζίεο εξγαζίαο, νη νπνίεο πξνσζνχλ ηελ άκεζε ελεκέξσζε. Οη λέεο ηερλνινγίεο
επηηξέπνπλ ζηνπο εξγαδφκελνπο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα
εθπαίδεπζε ζηε ζηηγκή (just-in-time εθπαίδεπζε)
• επεηδή νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο έρνπλ ήδε ζηε δηάζεζή ηνπο ηελ θηλεηή ηερλνινγία,
ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα κπνξνχλ λα ζρεδηάζνπλ θαη λα παξαδψζνπλ καζήκαηα
κέζα απφ απηήλ.
Βαζηθέο αξρέο γηα ηε ζχλδεζε ηεο ηερλνινγίαο κε ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο
ζηελ Ζιεθηξνληθή κάζεζε αλαθέξνληαη παξαθάησ:
• νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ ζε «θνκκάηηα» γηα λα δηεπθνιπλζεί ε
εξγαζία ηεο κλήκεο αθνχ ν άλζξσπνο έρεη πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα κλήκεο. Σν
θνκκάηη ηεο πιεξνθνξίαο είλαη ζεκαληηθφ γηα θηλεηέο ηερλνινγίεο πνπ έρνπλ κηθξέο
νζφλεο απεηθφληζεο, φπσο ηα θηλεηά ηειέθσλα, PDA, θιπ.
• ην πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο ζα πξέπεη λα αλαιχεηαη ζε καζεζηαθά αληηθείκελα
έηζη ψζηε νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ηκήκαηα ηεο κάζεζεο
αλάινγα κε ηηο καζεζηαθέο ηνπο αλάγθεο. Σν καζεζηαθφ αληηθείκελν νξίδεηαη σο
θάζε ςεθηαθφο πφξνο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί εθ λένπ γηα λα επηηεπρζεί έλα
ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα κάζεζεο (28). Σν Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ κε ηηο λέεο
ηερλνινγίεο πξέπεη λα αλαπηπρζεί κε ηε κνξθή ησλ πιεξνθνξηαθψλ αληηθεηκέλσλ, ηα
νπνία ζπλαξκνινγνχληαη γηα λα απνηειέζνπλ ηα αληηθείκελα κάζεζεο γηα ηα
καζήκαηα. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ είλαη ρξήζηκε, αθνχ νη
καζεηέο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην ζπγθεθξηκέλν πιηθφ πάλσ ζηελ ψξα
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κφλνη ηνπο, κέζα απφ εκπεηξηθή δηαδηθαζία
• ε επνηθνδνκεηηθή πξνζέγγηζε ζηε κάζεζε λα θαηαζηεί δπλαηή ψζηε νη καζεηέο λα
δηεξεπλήζνπλ θαη λα πξνζαξκφζνπλ ην πιηθφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο
δηαδηθαζίαο. Ζ κάζεζε ζα πξέπεη λα είλαη έξγν πνπ ζα επηηξέπεη ηνπο δηδαζθφκελνπο
λα πεηξακαηηζηνχλ κε ηνλ θφζκν θαη ηα πξάγκαηα θαη φρη παζεηηθά λα ιάβνπλ
πιεξνθνξίεο. Να νηθνδνκήζνπλ έλλνηεο, λα ζθεθηνχλ θξηηηθά, θαη λα αλαπηχμνπλ
δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ (29)
• απιφ πεξηβάιινλ δηεπαθήο απνηειεί πξφιεςε γηα γλσζηηθή ππεξθφξησζε. Σν
γξαθηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο δηεπαθή θαζψο θαη σο εξγαιεία
Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην: ΠΛΖ - Γηπισκαηηθή Δξγαζία

33 απφ 187

Ζιεθηξνληθή Μάζεζε ζε Γηαδξαζηηθά Δηθνληθά Πεξηβάιινληα
πινήγεζεο γηα ηνπο δηδαζθφκελνπο. Ζ δηεπαθή ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε
ζην καζεηή ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κε ειάρηζηε πξνζπάζεηα θαη κε επθνιία ζηελ
πινήγεζε
• εξγαιεία αμηνπνίεζεο ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο, πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα
ζπλνςίζνπλ ηη καζαίλνπλ θαη βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε θξηηηθήο θαη δεμηνηήησλ. Γηα
παξάδεηγκα, νη καζεηέο κπνξνχλ λα θιεζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ράξηε ηδεψλ
ζπλνςίδνληαο ηη έκαζαλ
• ζην πιηθφ κάζεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα πξέπεη νη πιεξνθνξίεο λα
κεηαθέξνληαη απφ ηηο αηζζήζεηο ζηε κλήκε εξγαζίαο. Σν πνζφ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
κεηαθέξνληαη ζηελ κλήκε εξγαζίαο εμαξηάηαη απφ ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηελ
εηζεξρφκελε πιεξνθνξία θαη εάλ νη ππάξρνπζεο γλσζηηθέο δνκέο κπνξνχλ λα
απνξξνθήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο. ηξαηεγηθέο πνπ ειέγρνπλ αλ νη καζεηέο έρνπλ ηηο
θαηάιιειεο ππάξρνπζεο γλσζηηθέο δνκέο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ
• πξέπεη λα ππάξρεη κηα πνηθηιία απφ ζηξαηεγηθέο κάζεζεο πνπ λα ιακβάλνπλ ππφςε
ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο. Ο θάζε καζεηήο αληηιακβάλεηαη, αιιειεπηδξά θαη
αληαπνθξίλεηαη δηαθνξεηηθά ζην ίδην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ κε βάζε ην πξνζσπηθφ
ηνπ ζηπι κάζεζεο (30).

3.2 Ο ρόλοσ τησ Ηλεκτρονικήσ μάθηςησ ςτην Εκπαίδευςη
Τπάξρεη έλα θαίξην εξψηεκα ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο Ζιεθηξνληθήο
κάζεζεο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν, ηε δηαθνξεηηθφηεηα πνπ ηνπ πξνζδίδεη θαη ην
κέιινλ ηεο φπσο απηφ θαίλεηαη λα δηαγξάθεηαη. O Doolittle απαξίζκεζε νθηψ
παηδαγσγηθέο ζπζηάζεηο γηα ηε κάζεζε ρξεζηκνπνηψληαο σο ζεσξεηηθφ ππφβαζξν
ηνλ επνηθνδνκεηηζκφ, θαη απηέο νη παηδαγσγηθέο αξρέο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κηα
αλεμάξηεηε πηπρή ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ (31):
1. Ζ κάζεζε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε απζεληηθφ θαη πξαγκαηηθφ
πεξηβάιινλ
2. Ζ κάζεζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ θνηλσληθή δηαπξαγκάηεπζε θαη
δηακεζνιάβεζε
3. Σν πεξηερφκελν θαη νη δεμηφηεηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζρεηηθέο κε ηνλ
καζεηεπφκελν
4. Σν πεξηερφκελν ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηελ πξνεγνχκελε γλψζε
θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ καζεηή
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5. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη, γεγνλφο πνπ εμππεξεηεί ηελ
γλψζε κηαο κειινληηθήο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο
6. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα ελζαξξπλζνχλ ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ σο
απηνξξπζκηζηέο, απηνκεζνιαβεηέο θαη απηνγλψζηεο
7. Ο εθπαηδεπηηθφο απνθηά ην ξφιν ηνπ νδεγνχ θαη δηακεζνιαβεηή ηεο
κάζεζεο
8. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα πξνβιέπεη θαη λα ελζαξξχλεη ηηο πνιιαπιέο
νπηηθέο γσλίεο θαη αλαπαξαζηάζεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ.
Απηέο νη αξρέο πνπ δελ κπνξνχλ λα βξνπλ πιήξε αληαπφθξηζε πνιιέο θνξέο ζηελ
παξαδνζηαθή ηππηθή εθπαίδεπζε βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηελ Ζιεθηξνληθή κάζεζε.
Έλα άιιν ζέκα πνπ αγθαιηάδεη ε Ζιεθηξνληθή κάζεζε είλαη ην θνηλσληθφ
θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. ην κέιινλ είλαη πηζαλφ λα ππάξρεη κηα πεξαηηέξσ
ζπγρψλεπζε

ησλ

εηαηξεηψλ

θαη

ησλ

εθπαηδεπηηθψλ

ηδξπκάησλ

αθνχ

ε

εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο ζπλερίδεηαη θαη εμαπιψλεηαη ζε φινπο ηνπο
ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ πηπρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ε νπνία έρεη ήδε ζεκαληηθή
επίδξαζε ζηελ εθπαίδεπζε πξνθχπηεη απφ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο.
χκθσλα κε απηή νη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα αλαβαζκίδνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζε
ζπλερή βάζε, αθνχ ε γλψζε κεηαζρεκαηίδεηαη θαη νη εηαηξείεο, νη πεξηθέξεηεο θαη ηα
θξάηε νθείινπλ λα δηαηεξήζνπλ ην αληαγσληζηηθφ ηνπο πιενλέθηεκα. Ζ ρξήζε ησλ
online δηαδηθαζηψλ κάζεζεο θαη ηεο Ζιεθηξνληθήο κάζεζεο ζα δηεπθνιχλεη απηή ηε
δηαδηθαζία.
Δίλαη ζεκαληηθφ φηη ε Ζιεθηξνληθή κάζεζε δεκηνπξγεί λέεο επθαηξίεο ζε
καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο:
• είλαη ηδαληθή γηα φζνπο δελ κπνξνχλ λα ηαμηδέςνπλ ή λα κεηαθηλεζνχλ
• κε κεγάιεο γξακκαηνζεηξέο, κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή γηα άηνκα κε
πξνβιήκαηα φξαζεο
• γηα ηνπο θσθνχο καζεηέο ιεηηνπξγεί ζε γεληθέο γξακκέο πνιχ θαιά
• ρξήζε αλαπαξαγσγή ήρνπ, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη γηα ηνπο ηπθινχο.

3.3 Θεωρία του Κοινωνικού Εποικοδομητιςμού
Ζ θνηλσληθή ζεσξία ηεο κάζεζεο βαζίδεηαη ζε ηέζζεξηο βαζηθέο αξρέο:
1. Όινη νη άλζξσπνη είλαη θνηλσληθά πιάζκαηα, θαη απηφ είλαη έλα θεληξηθφ
δήηεκα γηα ηελ κάζεζε
2. Ζ γλψζε ζεκαίλεη ηθαλφηεηα ζε δηάθνξνπο ηνκείο
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3. Ζ γλψζε είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ ελεξγφ εκπινθή
4. Ζ κάζεζε ζα πξέπεη λα παξάγεη λνήκαηα δει. ηε δπλαηφηεηα λα αληηιεθζεί
θάπνηνο ηνλ θφζκν κε λφεκα.
O θνλζηξνπθηηβηζκφο ζεσξεί φηη ε απφθηεζε ηεο γλψζεο είλαη αηνκηθή
δηαδηθαζία κε αηνκηθά απνηειέζκαηα, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηα πξνζσπηθά
πλεπκαηηθά πιαίζηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο. Αιιά, αλ θαη ζηνλ θνλζηξνπθηηβηζκφ δίλεηαη
ε δπλαηφηεηα λα ππνγξακκηζηνχλ νη αηνκηθέο δηαθνξέο ε εκπεηξία ζηελ θαζεκεξηλή
δσή δελ βαζίδεηαη ζηηο δηαθνξέο, αιιά ζηηο νκνηφηεηεο. Όινη ζπκκεηέρνπλ ζηελ
θαηαζθεπή ελφο θνηλνχ θφζκνπ. Έηζη ν θνηλσληθφο επνηθνδνκεηηζκφο (social
constructivism), κε πξψην εθθξαζηή ηνλ ζνβηεηηθφ ςπρνιφγν L. Vygotsky, ηνλίδεη ην
ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε θνηλσλία θαη ε θνπιηνχξα ζηε κάζεζε. ε απηή ηελ
θαηεγνξία ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ, ν πνιηηηζκφο θαη νη θνηλσληθέο θνηλφηεηεο δίλνπλ
ζρήκα ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα αληηιακβάλνληαη, εξκελεχνπλ θαη ζπλδένπλ
ηηο έλλνηεο κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Ζ κνξθή ηεο θνηλσλίαο πξνζδηνξίδεη ην πψο νη
άλζξσπνη ζθέθηνληαη. Ζ γλψζε είλαη θαηαζθεπαζκέλε ζην πιαίζην ηνπ
πεξηβάιινληνο ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη. Δηδηθφηεξα, ν θνηλσληθφο επνηθνδνκεηηζκφο
ππνζηεξίδεη φηη ε γλψζε είλαη ην απνηέιεζκα ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη
ηεο ρξήζεο ηεο γιψζζαο. Χο απνηέιεζκα απηνχ, ηζρπξίδεηαη φηη είλαη δπλαηφ, λα
έρνπλ

νη

άλζξσπνη

θνηλέο

έλλνηεο

θαη

αληηιήςεηο

πνπ

πεγάδνπλ

απφ

δηαπξαγκαηεχζεηο κέζσ ζπδήηεζεο.
Ο

θνηλσληθφο

επνηθνδνκεηηζκφο

ζπκπεξηιακβάλεη

δχν

έλλνηεο:ηελ

θαζνδεγνχκελε κάζεζε θαη ηελ ππνζηήξημε (Scaffolding). Καζνδεγνχκελε κάζεζε
ζεκαίλεη θαηαζθεπή ηεο γλψζεο κε ηε βνήζεηα ζπδήηεζεο θάησ απφ ηελ επηδέμηα
δηαρείξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Τπνζηήξημε (Scaffolding) ζεκαίλεη φηη ν δάζθαινο
ζηεξίδεη ηνπο καζεηέο θαη ηνπο βνεζά ζηελ θαηαζθεπή λέσλ γλψζεσλ. Οη ζθαισζηέο
(βνήζεηα) κπνξεί λα είλαη πεγέο, ακθηζβήηεζε θαη θαζνδήγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ζα απνζπξζνχλ ζηαδηαθά φηαλ νη
καζεηέο έρνπλ θαηαζθεπάζεη ηε γλψζε ηνπο θαη ελεξγνχλ αλεμάξηεηα (32).
Σν επίπεδν ηεο βνήζεηαο επεξεάδεηαη επίζεο απφ ην βαζκφ ζηε δψλε επηθείκελεο
αλάπηπμεο πνπ νη καζεηέο έρνπλ πξνρσξήζεη. Τπάξρνπλ ηέζζεξα ζηάδηα πνπ
πξνζδηνξίδνπλ ηελ εμέιημε ησλ καζεηψλ κέζα ζηε δψλε επηθείκελεο αλάπηπμεο (33):
1. Βνήζεηα πνπ παξέρεηαη απφ άιινπο
2. Βνήζεηα πνπ παξέρεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηδαζθφκελνπο, γηα παξάδεηγκα
απφ ηνλ απηφ-δηάινγν
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3. Βνήζεηα πνπ θαζίζηαηαη πεξηηηή αθνχ νη καζεηέο ελεξγνχλ απηφλνκα
4. Βνήζεηα πνπ απαηηείηαη εθ λένπ αλ ππάξρνπλ αιιαγέο ζηελ εξγαζία ή ζην
πιαίζην.
ηξαηεγηθέο βνήζεηαο (Scaffolding) γηα ηελ ηάμε, κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ
θνηλσληθνχ επνηθνδνκεηηζκνχ, παξνπζηάδνληαη παξαθάησ:


λα δνζεί ρξφλνο ζηνπο καζεηέο λα θαηαζθεπάζνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο



λα επηηξέπνληαη εξσηήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ θαζνδήγεζε ζην
κάζεκα, ηνλ θαζνξηζκφ ηεο κεζνδνινγίαο δηδαζθαιίαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ



λα γίλεηαη δηεξεχλεζε ζρεηηθά κε ηελ θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ, πξηλ λα
κνηξαζηνχλ νη καζεηέο ηελ πξνζσπηθή ηνπο θαηαλφεζε



λα ελζαξξχλνληαη νη καζεηέο ζηε ζπκκεηνρή ζε δηάινγν κε ην δάζθαιν θαη
κεηαμχ ηνπο



λα ελζαξξχλεηαη ε δηεξεχλεζε ζέηνληαο αλνηρηέο εξσηήζεηο



λα επηδηψθεηαη ε επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζηηο εξσηήζεηο



λα δίλεηαη ρξφλνο γηα απάληεζε κεηά απφ εξσηήζεηο



λα δεκηνπξγνχληαη κεηαθνξέο θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθά ζηπι
δηδαζθαιίαο γηα ελίζρπζε ηεο λνεηηθήο αλαπαξάζηαζεο.

ηνλ πίλαθα 2 θαηαγξάθνληαη νη βαζηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ επνηθνδνκεηηζκφ
ηνπ Piaget θαη ηνλ θνηλσληθφ επνηθνδνκεηηζκφ ηνπ Vygotsky.
Πίνακαρ 2 Οι διαθοπέρ ηος εποικοδομηηιζμού και ηος κοινυνικού εποικοδομηηιζμού

Piaget

Vygotsky

Σν πλεπκαηηθφ δπλακηθφ ησλ παηδηψλ Ζ

θνηλσληθή

αιιειεπίδξαζε

είλαη

αλαπηχζζεηαη κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο απαξαίηεηε γηα ηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε
κε ηνλ θφζκν
Σα

παηδηά

κεηαθηλνχληαη

απφ

ην Σα

πξνζσπηθφ ζην θνηλσληθφ

παηδηά

κεηαθηλνχληαη

απφ

ην

θνηλσληθφ ζην πξνζσπηθφ

Σα ζηάδηα ηεο πλεπκαηηθήο αλάπηπμεο Σα ζηάδηα ηεο πλεπκαηηθήο αλάπηπμεο
είλαη πξνθαζνξηζκέλε σο θπζηθή εμέιημε

κπνξεί

λα

επηηαρπλζνχλ

θνηλσληθή

κε

αιιειεπίδξαζε

ηελ
θαη

ππνζηήξημε
Ζ θνηλσληθή αλάπηπμε είλαη ζπλέπεηα ηεο Ζ
πλεπκαηηθήο αλάπηπμεο

πλεπκαηηθή

αλάπηπμε

είλαη

ζπλέπεηα ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο
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κηα

Ζιεθηξνληθή Μάζεζε ζε Γηαδξαζηηθά Δηθνληθά Πεξηβάιινληα
3.3.1

Ηλεκτρονική μάθηςη και Κοινωνικόσ Εποικοδομητιςμόσ

Ο ζηφρνο ησλ θνλζηξνπθηηβηζηηθψλ αξρψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Ζιεθηξνληθή
κάζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζεη αλεμάξηεηνπο, απηνδχλακνπο καζεηέο, πνπ έρνπλ ηελ
εκπηζηνζχλε θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα ζεηξά απφ ζηξαηεγηθέο γηα
λα θαηαζθεπάζνπλ ηε δηθή ηνπο γλψζε. Ζ επίηεπμε πςειφηεξεο γλψζεο, ζηάζεσλ
θαη πξνζεγγίζεσλ, ελζσκαησκέλσλ ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην θαη ελδπλάκσζε κέζσ
ηεο ηερλνινγίαο είλαη ν ζηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ κεηακνληέξλα θνηλσλία (34).
Ζ Ζιεθηξνληθή Μάζεζε ζπλδέεηαη ζηελά κε ηνλ θνηλσληθφ θνλζηξνπθηηβηζκφ αθνχ
απφ ηε θχζε ηεο έρεη καζεζηαθά καζεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε θαη ζηεξίδεηαη ζηελ
αιιειεπίδξαζε.
Τπάξρνπλ αξθεηέο

γεληθέο αξρέο ηεο κάζεζεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ

θνλζηξνπθηηβηζκφ θαη νη νπνίεο ππνζηεξίδνληαη θαη κέζσ ηεο Ζιεθηξνληθήο
κάζεζεο:


ε κάζεζε είλαη κηα ελεξγφο δηαδηθαζία ζηελ νπνία ν καζεηήο ζπλδέεηαη κε ηηο
ηδέεο θαη αιιειεπηδξά κε άιινπο καζεηέο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπάζεη ηηο
έλλνηεο



ν αλαζηνραζκφο ζηε κάζεζε είλαη έλα άιιν βαζηθφ ζηνηρείν ζηελ
επνηθνδνκεηηθή ζεσξία φζν θαη ζηελ Ζιεθηξνληθή κάζεζε. Ζ κάζεζε
απνηειείηαη ηφζν απφ ηελ θαηαζθεπή ηεο έλλνηαο φζν θαη απφ ηελ δνκή
ζπζηεκάησλ ελλνηψλ



ε κάζεζε πξνυπνζέηεη ηε γιψζζα θαη ηελ απηνέθθξαζε. Σα Γηαδηθηπαθά
πεξηβάιινληα κάζεζεο ππνζηεξίδνπλ απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο



ε κάζεζε είλαη κηα θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα: ε πξνζσπηθή κάζεζε
ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε ζρέζε ηνπ καζεηή κε άιινπο αλζξψπνπο, ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηνπ, ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ, ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ θαζψο θαη
πεξηζηαζηαθψλ γλσξηκηψλ

•

ε κάζεζε είλαη πιαηζησκέλε: καζαίλνπκε ζε ζρέζε κε φ, ηη άιιν μέξνπκε, φηη
πηζηεχνπκε θαη ζπλδέεηαη κε ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ηνπο θφβνπο καο

•

έλα ρξεηάδεηαη ε γλψζε γηα λα απνθηεζεί: δελ είλαη δπλαηφλ λα αθνκνησζνχλ
λέεο γλψζεηο αλ δελ ππάξρεη θάπνηα δνκή ήδε αλαπηπγκέλε απφ
πξνεγνχκελεο γλψζεηο. Όζν πεξηζζφηεξα γλσξίδνπκε, ηφζν πεξηζζφηεξν
καζαίλνπκε
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•

ε κάζεζε δελ είλαη ζηηγκηαία: ρξεηάδεηαη ρξφλνο γηα λα κάζνπκε. Πξέπεη λα
επαλεμεηάζνπκε ηηο ηδέεο, λα αλαινγηζηνχκε, λα δνθηκάζνπκε, λα παίμνπκε
κέζα απφ πεηξακαηηζκφ θαη λα αλαζεσξήζνπκε. Σν ρξφλν ηνλ δίλεη ε
Ζιεθηξνληθή κάζεζε.

Απνηειεζκαηηθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα θάησ απφ ην βιέκκα ηνπ θνηλσληθνχ
επνηθνδνκεηηζκνχ, εληάζζνληαη ζε έλα πιαίζην ζχγθιηζεο ηεζζάξσλ βαζηθψλ αξρψλ
θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο (35): ν καζεηήο ζην θέληξν, ε γλψζε ζην θέληξν, ε
αμηνιφγεζε ζην θέληξν θαη ε θνηλφηεηα ζην θέληξν. Απηφ είλαη θαη ην πξψην πιαίζην
γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ κνλαδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο Ζιεθηξνληθήο κάζεζεο:
Ο καζεηήο ζην θέληξν. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο κνλαδηθφηεηαο ησλ γλσζηηθψλ δνκψλ
θαη αληηιήςεσλ ηνπ καζεηή ζέηεη ην καζεζηαθφ πιαίζην. Έηζη, έλαο εθπαηδεπηηθφο
πξνζπαζεί

λα

θαηαλνήζεη

ηηο

πξνυπάξρνπζεο

γλψζεηο

ησλ

καζεηψλ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηπρφλ παξαλνήζεσλ. Δπηπιένλ ε κάζεζε πξέπεη λα
ζέβεηαη ηα ηδηαίηεξα πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πηζαλφλ ρξεζηκνπνηεί ν
καζεηήο γηα ηελ εξκελεία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο γλψζεο.
Ζ γλψζε ζην θέληξν. Απνηειεζκαηηθή κάζεζε δελ ζπκβαίλεη ζε έλα θελφ
πεξηερφκελν. Ζ γεληθεπκέλε δηδαζθαιία δεμηνηήησλ, ζθέςεο θαη ηερληθψλ πξέπεη λα
ζηνρεχεη ζε ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ηεο γλψζεο (36). Κάζε θιάδνο ή ηνκέαο ζπνπδψλ
πεξηέρεη κηα θνζκνζεσξία πνπ παξέρεη ζπρλά κνλαδηθέο δπλαηφηεηεο θαηαλφεζεο γηα
γλψζε. Ζ Ζιεθηξνληθή κάζεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην Γηαδίθηπν ην νπνίν
παξέρεη απεξηφξηζηεο επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο σο κέζν γηα λα απμήζνπλ ηηο γλψζεηο
ηνπο θαη λα επσθειεζνχλ απφ ηελ έθθξαζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζε πιεζψξα κνξθψλ
θαη πιαηζίσλ. Δπεηδή ε πιεζψξα ησλ πεγψλ κπνξεί λα είλαη ζπληξηπηηθή, ν επηδέμηνο
e-δάζθαινο πξέπεη λα απνηειεί ηνλ ππνζηεξηθηή ζηνλ νπνίν νη καζεηέο κπνξνχλ λα
ζηεξηρζνχλ γηα λα αλαπηχμνπλ ηε δηθή ηνπο γλψζε θαη πεηζαξρία θεληξαξηζκέλε ζην
ζέκα.
Ζ αμηνιφγεζε ζην θέληξν. Ζ πνηνηηθή Ζιεθηξνληθή κάζεζε παξέρεη πνιιέο
επθαηξίεο γηα αμηνιφγεζε πνπ αθνξνχλ ην δάζθαιν, ηνπο εηδηθνχο πνπ κπνξεί λα
εκπιέθνληαη, πνιχπινθνπο αιγνξίζκνπο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαη ην πην
ζεκαληηθφ ελζάξξπλζε απηναμηνιφγεζεο ησλ καζεηεπνκέλσλ. Αλαγλψξηζε απηνχ
πνπ είλαη πην ρξήζηκν θαη φρη απηνχ πνπ είλαη πην εχθνιν λα εθηηκεζεί είλαη κηα
πξφθιεζε γηα ηνπο ζρεδηαζηέο ηεο Ζιεθηξνληθήο κάζεζεο. Δμειίμεηο ζηελ γλσζηηθέο
ζεσξίεο θαη εθαξκνγή ηνπο ζην ζρεδηαζκφ ηεο αμηνιφγεζεο βνεζνχλ ζηελ επηλφεζε
αμηνινγήζεσλ πνπ επζπγξακκίδνληαη κε ην ζέκα ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηηο γλσζηηθέο
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δηαδηθαζίεο, θαζψο θαη ηα γλσζηηθά απνηειέζκαηα. Ζ κείσζε επθαηξηψλ γηα άκεζε
αιιειεπίδξαζε κεηαμχ καζεηψλ θαη δαζθάισλ κπνξεί λα κεηψζεη ηηο επθαηξίεο γηα
αμηνιφγεζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο.
Τπάξρεη κηα ιίζηα εξγαιείσλ πνπ παξέρνπλ αμηνινγήζεηο ρσξίο απμεκέλε
ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Ζιεθηξνληθή κάζεζε φπσο (37):
• ε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ πνπ θέξνπλ αμηνινγήζεηο πνπ
εθηείλνληαη ζε θνπίδ, ζε αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο, εηθνληθά εξγαζηήξηα, θαζψο θαη
άιιεο απηνκαηνπνηεκέλεο αμηνινγήζεηο ηεο ελεξγεηηθήο κάζεζεο ησλ καζεηψλ
• ζπλεξγαηηθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα φπνπ νη καζεηέο δεκηνπξγνχλ

θαη

αμηνινγνχλ ηε κάζεζή ηνπο ζε εηθνληθέο νκάδεο
• κεραληζκνί, φπσο online απηνκαηνπνηεκέλνη επφπηεο, νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ
θαη βνεζνχλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία ηνπο θαη ησλ
νκφηηκσλ ζηελ νκάδα πνπ πηζαλφλ λα κεηέρνπλ
• καζεηέο - πξάθηνξεο πνπ δηεπθνιχλνπλ θαη παξαθνινπζνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο
ησλ άιισλ θαη επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα αμηνινγήζνπλ αλεπίζεκα θαη λα
αιιειν-εληζρπζνχλ
• αλάπηπμε αμηνιφγεζεο βαζηζκέλεο ζε project ή ζε πξντφλ
• ρξήζε εμειηγκέλσλ εξγαιείσλ ινγηζκηθνχ, φπσο ζεκαζηνινγηθή αλάιπζε
(LSA) ή λεπξσληθά δίθηπα (38)
• άηππα θνηλσληθά δίθηπα φπνπ νη καζεηέο κπνξνχλ λα ζηείινπλ ή λα
απαληήζνπλ ζε ηδέεο ζρεηηθά κε ην κάζεκα θαη πίζσ απφ απηφ (39).
Ζ θνηλφηεηα ζην θέληξν. Δδψ βξίζθεη εθαξκνγή ν θνηλσληθφο επνηθνδνκεηηζκφο ηνπ
Vygotsky, κε έλλνηεο ησλ θνηλσληθψλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, φπνπ νη καζεηέο
κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ απφ θνηλνχ, ζε ζπλεξγαζία, ζε έλα online καζεζηαθφ πιαίζην,
γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ γλψζεσλ βαζηδφκελνη ζηηο ηδέεο ησλ θνηλνηήησλ πξαθηηθήο
(40). Τπάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο ζηηο πξνζδνθίεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ δαζθάισλ
ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ζε κηα θνηλφηεηα. Παξαδνζηαθά, ε εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζε έρεη πξνζειθχζεη καζεηέο γηαηί έρνπλ ηελ ειεπζεξία απφ ηνπο
πεξηνξηζκνχο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ηφπν θαη κπνξνχλ λα θηλεζνχλ κέζα ζε έλα θχθιν
ζπνπδψλ κε ην δηθφ ηνπο ξπζκφ. Ζ ζπκκεηνρή ζε θνηλφηεηα δηδαζθνκέλσλ ζρεδφλ
αλαπφθεπθηα ζέηεη πεξηνξηζκνχο ζρεηηθά κε απηή ηελ αλεμαξηεζία, αθφκε θαη φηαλ ε
πίεζε ηεο ζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο

εμαιείθεηαη κε ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ

αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο. Οη απαηηήζεηο ηεο κάζεζεο ελδέρεηαη νξηζκέλεο θνξέο λα
αλαγθάζεη ζε ηξνπνπνηήζεηο ζηελ θαλνληζηηθή ζπκκεηνρή ζε θνηλφηεηεο κάζεζεο,
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παξφιν πνπ ζα ππήξραλ ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ε ζπκκεηνρή απηή ζα
νδεγνχζε ζε πεξαηηέξσ δεκηνπξγία γλψζεο.

3.4 Βαςικέσ αρχέσ τησ Ηλεκτρονικήσ Μάθηςησ
Σέζζεξα είλαη

ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξζψλ πξαθηηθψλ ζηελ

Ζιεθηξνληθή Μάζεζε (41):
•

Γηάινγνο:

κε

ειεθηξνληθφ

ηαρπδξνκείν,

πίλαθεο

αλαθνηλψζεσλ,

βηληενδηάζθεςε, αζχγρξνλε ζπδήηεζε, δσληαλέο ζπδεηήζεηο ηεο νκάδαο
θαη αληηπαξάζεζε, ν παηδαγσγφο ή κεζνιαβεηήο λα δεκηνπξγήζεη δνκέο
κε δηαδξαζηηθέο δπλαηφηεηεο ζην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο
•

πκκεηνρή: πεξηιακβάλεη απαληήζεηο ζε δνκεκέλεο εξγαζίεο, ελεξγή
ζχλδεζε κε ην πιηθφ, ζπλεξγαζία θαη δξαζηεξηφηεηεο νκφηηκσλ νκάδσλ

•

Τπνζηήξημε: πεξηιακβάλεη (πηζαλφλ) πεξηνδηθά πξφζσπν κε πξφζσπν
επαθέο (face-to-face, f2f), ειεθηξνληθά tutorial, ακνηβαία ζηήξημε,
ζπκβνπιέο απφ εηδηθνχο, αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηηο επηδφζεηο ησλ
καζεηψλ,

ππεξεζίεο

ππνζηήξημεο

θαη

εξγαιεία

ινγηζκηθνχ.

Ζ

ππνζηήξημε είλαη ην πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επηηπρίαο ελφο
πξνγξάκκαηνο ειεθηξνληθήο κάζεζεο
•

Έιεγρνο: αλαθέξεηαη ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη καζεηέο έρνπλ ηνλ έιεγρν
ησλ βαζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κάζεζεο θαη ελζαξξχλνληαη λα αζθήζνπλ
απηφλ ηνλ έιεγρν.

3.4.1

Παιδαγωγικέσ ςτρατηγικέσ και μέθοδοι ςτην Ηλεκτρονική μάθηςη

Οη παηδαγσγηθέο ζηξαηεγηθέο θαη κέζνδνη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ Ζιεθηξνληθή
κάζεζε ηνπνζεηεκέλεο πάληα κέζα ζην πιαίζην ηεο δηα βίνπ κάζεζεο πξέπεη λα
αθνινπζνχλ ηηο παξαθάησ αθφινπζεο αξρέο:
Μεζνδνινγία ηεο κάζεζεο (Μαζαίλσ πψο λα καζαίλσ). Ο καζεηήο είλαη ζην
θέληξν ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο
πλεξγαηηθή κάζεζε. Ζ ελζάξξπλζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζε
δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, θαζψο θαη πξνο ηελ
θαηεχζπλζε αλάπηπμεο θνηλνηήησλ κάζεζεο
πκβαηφηεηα

θαη

ζχλδεζε

κε

ηελ

επαγγεικαηηθή

πξαγκαηηθφηεηα.

Πξνζθέξνληαο πξνγξάκκαηα πνπ είλαη ρξήζηκα γηα ηνπο επαγγεικαηίεο θαη ηα νπνία
επηηξέπνπλ ηελ κάζεζε κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ζηα πιαίζηα κηαο επαγγεικαηηθήο
πξαγκαηηθφηεηαο
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Υξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Πξνψζεζε λέσλ κέζσλ γηα ηελ
επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη δηεπθφιπλζε ζηελ πξφζβαζε ηεο δηά βίνπ κάζεζεο θαη
ησλ επθαηξηψλ πνπ απηή παξέρεη.
Σα θιεηδηά γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Μάζεζε, ζε έλα ζχζηεκα θαζνδεγνχκελεο
κάζεζεο, είλαη δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο καζεηέο κε ζθνπφ:
Σελ Απηφλνκε εξγαζία. Οη εθπαηδεπφκελνη αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε θαη ηνλ
έιεγρν γηα ηε δηθή ηνπο κάζεζε, κε ην δηθφ ηνπο ξπζκφ θαη ε εμέιημε ζηε δηαδηθαζία
γίλεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε σο κνλάδεο λα πξνζεγγίδνπλ ηε κάζεζε απηφλνκα,
ζχκθσλα κε ην πξνζσπηθφ ηνπο ζηπι κάζεζεο πνπ ζα πξέπεη λα θαζνξίζνπλ. Ζ
εθπαίδεπζε ζην κέιινλ ζα βαζίδεηαη πνιχ ιηγφηεξν ζηελ ηάμε θαη πνιχ πεξηζζφηεξν
ζην ζέκα-πεξηερφκελν. Ζ ηδέα είλαη φηη ν ξπζκφο κάζεζεο δελ πξνζδηνξίδεηαη κφλν
απφ ην δάζθαιν αιιά θπξίσο απφ ηε πξνζσπηθή ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα απνθηήζεη
ην πιηθφ δειαδή πξνζσπνπνηεκέλε – εμαηνκηθεπκέλε Μάζεζε. Σν ζέκα γηα ηελ
εθπαίδεπζε ελφο αηφκνπ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ αλάγθε ηνπ θαη φρη λα
πεξηέρεηαη απιά κέζα ζ‟ έλα πξνεπηιεγκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ. Γηα λα θαηαζηεί
απηφ δπλαηφλ ν ρψξνο ηεο εθπαίδεπζεο νδεγείηαη ζηελ αλάπηπμε κηαο ηερλνινγίαο
πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο Δθπαηδεπηηθή Γηαλνκή (Educational Delivery, ED).
Ο πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο ED δελ είλαη κφλν ε δηδαζθαιία δει. ε δηαρείξηζε ηεο
κάζεζεο. Οη καζεηέο σο μερσξηζηέο νληφηεηεο ζα εμππεξεηνχληαη απφ ηελ ED ζε
δηάθνξεο δηαζηάζεηο. Γηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα ζα κπνξνχλ λα επηιεγνχλ
αλάινγα κε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, ηε γλσζηηθή ηνπο επάξθεηα θαη ην
εθπαηδεπηηθφ ηνπο επίπεδν, αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο αλάγθε.
Σε πλεξγαηηθή ή Οκαδηθή δνπιεηά παξάιιεια, κε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη
δξάζεηο. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα κνηξάδνληαη απηά πνπ έρνπλ κάζεη κε φινπο ηνπο
άιινπο παξάγνληεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Απφ απηή ηελ άπνςε, είλαη πνιχ
ζεκαληηθφ λα αηζζάλνληαη νη καζεηέο κέιε κηαο θνηλφηεηαο φπνπ ε γλψζε, νη
εκπεηξίεο θαη νη απφςεηο κνηξάδνληαη.
Σε δεκηνπξγία πξνζσπηθνχ ζελαξίνπ κάζεζεο. Οη καζεηέο πξέπεη κέζα ζην
καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ βξίζθνληαη λα αθνινπζνχλ ην δηθφ ηνπο ζελάξην
κάζεζεο. Απηφ ην ζελάξην ζα ηνπο βνεζήζεη λα αμηνπνηήζνπλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν
ηελ θαζνδεγνχκελε κάζεζε πνπ παξέρεη ε Ζιεθηξνληθή κάζεζε. Δπηπιένλ, είλαη
πνιχ ζεκαληηθφ λα ππάξμεη κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ζηελ πιαηθφξκα (πεξηνρή ησλ
καζεηψλ), φπνπ νη καζεηέο φρη κφλν ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία αιιά ζα
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κπνξνχλ λα ηελ δηαρεηξίδνληαη. Σέηνηα εξγαιεία κπνξεί λα είλαη εθεκεξίδεο, blogs,
πξνζσπηθά δεδνκέλα θιπ.
Σε δηδαζθαιία ζηξαηεγηθήο κε ζθνπφ ηελ θαζνδήγεζε. Ζ νκάδα ησλ δαζθάισλ
πξέπεη λα ελεξγεί σο ν θχξηνο παξάγνληαο θαζνδήγεζεο γηα ηνλ καζεηή. Ζ
δηδαζθαιία πξνυπνζέηεη ηελ ελζσκάησζε ζηνηρείσλ θαζνδήγεζεο πνπ βνεζνχλ ζηε
ζπκκεηνρή, ζηε δεκηνπξγία θνηλνηήησλ, ζηελ αιιειεπίδξαζε.
Ο δάζθαινο δελ αξθεί λα είλαη εηδηθφο ζην πεξηερφκελν, πξέπεη λα είλαη
ζχκβνπινο, θαζνδεγεηήο θαη κηα ζηαζεξή πεγή ππνζηήξημεο γηα ηνπο καζεηέο.
Πξέπεη:


λα πξνγξακκαηίζεη θαη λα ζρεδηάζεη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ



λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί δηάθνξα εξγαιεία, ηερληθέο θαη κέζα ζηε
δηδαζθαιία



λα πξνζθέξεη ςπρν-παηδαγσγηθέο θαηεπζχλζεηο



λα θαζνξίδεη ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο ζηεξηδφκελνο ζε θάπνην παηδαγσγηθφ
κνληέιν – ζεσξία κάζεζεο



λα ελζαξξχλεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία



λα πξνσζεί ηε ρξήζε θαηλνηφκσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο



λα εμαζθαιίζεη ηελ θαηάιιειε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ



λα αμηνινγεί ηηο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο θαη λα αλαζεσξεί φηαλ ρξεηάδεηαη.

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ηξείο ηχπνη δξαζηεξηνηήησλ κάζεζεο πξνηείλνληαη κε
θπξίαξρν πάληα θξηηήξην ηελ απηνλνκία ηνπ καζεηή ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο βι.
εηθφλα 5 (42):
Απηφλνκε Μάζεζε. Σν ςεθηαθφ πεξηερφκελν παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν γηαηί απνηειεί
πςειή δηδαθηηθή θαη απηνμεξεπλεηηθή ζπληζηψζα γηα ηνλ καζεηή. Δίλαη ζεκαληηθφ
λα ππάξρνπλ επίζεο δηαδηθαζίεο απηναμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή π.ρ. κε ηε ρξήζε θαη
ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ.
Καζνδεγνχκελε Μάζεζε. Θα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη απφ δηδαθηηθφ πιηθφ
δηδαζθαιίαο πνπ απαηηεί δηδαθηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ απφ ην δηακεζνιαβεηή. Ζ
κάζεζε αμηνινγείηαη ζπλερψο κέζσ ηεο ρξήζεο θξηηεξίσλ πνπ ηίζεληαη ζε θάζε
κάζεκα.
Μάζεζε κε ηνπο Δηδηθνχο. Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο απαηηνχλ πην εθηεηακέλν έιεγρν
απφ έκπεηξνπο γλψζηεο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο γλψζεο. Δηδηθέο ζπλεδξίεο
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κπνξνχλ λα ιάβνπλ ρψξα ελψ ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή,
απαηηεί ζπλερή επνπηεία πξνο κηα ηππηθή θαη δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε.

Δικόνα 5 Σύποι δπαζηηπιοηήηυν μάθηζηρ ζηην Ζλεκηπονική μάθηζη

3.4.2

Διδακτικά Εργαλεία – Σεχνολογία ςτην Ηλεκτρονική μάθηςη

Σα δηδαθηηθά εξγαιεία γηα λα επηηεπρζνχλ νη παξαπάλσ ηχπνη δξαζηεξηνηήησλ
κάζεζεο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε (43):
Δξγαιεία Γηδαζθαιίαο:
• Οκάδεο ζπδήηεζεο (Forums)
• Ζιεθηξνληθή αληαιιαγή κελπκάησλ
• πλεξγαηηθέο, δπλακηθέο ηζηνζειίδεο (Wikis θαη Blogs)
• Αιιειεπηδξαζηηθά γισζζάξηα
• Φεθηαθφ πεξηερφκελν
• Δπηπιένλ πεξηερνκέλν (multimedia, open source, ζπλδέζεηο, θιπ)
• Πεξηνρή αξρείσλ / Download area
• πδεηήζεηο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (Chat)
• Δηθνληθή ηάμε
• Σειεδηαζθέςεηο
• Web 2.0 εθαξκνγέο
• Οκάδεο εξγαζίαο
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Δξγαιεία αμηνιφγεζεο:
• Αζθήζεηο θαη Δξγαζίεο
• Δμεηάζεηο
• Δξσηεκαηνιφγηα
Δξγαιεία Γηαρείξηζεο καζήκαηνο:
• Ζκεξνιφγηα
• Πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ
• Απνζηνιή κελχκαηνο SMS
• Απνζηνιή ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο e-mail
ηελ Ζιεθηξνληθή κάζεζε εληάζζνληαη ζέκαηα ηερλνινγηθήο φπσο θαη παηδαγσγηθήο
θχζεο:
1. Σερλνινγηθά ζέκαηα:
Πνιχ γξήγνξα θάλεθε ε αλάγθε χπαξμεο αλνηθηψλ πξνηχπσλ γηα ηελ πεξηγξαθή
ηνπ καζεζηαθνχ πιηθνχ. Οη βαζηθφηεξνη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε
πξνηχπσλ πεξηγξαθήο καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ είλαη :


ε αλάγθε γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ καζεζηαθνχ πιηθνχ



ε αλάγθε γηα ζπλεξγαζία κεηαμχ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Μαζεζηαθνχ
Τιηθνχ.



ε αλάγθε γηα δηαζεζηκφηεηα πξφζβαζεο θαη εχθνιεο αλαδήηεζεο.

Οη παξαπάλσ ιφγνη νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία πξνηχπσλ γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ
καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ κεηαδεδνκέλσλ (metadata) ησλ καζεζηαθψλ
δεδνκέλσλ. Έλα απφ ηα θπξηφηεξα πξφηππα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κέρξη ζηηγκήο είλαη
ην SCORM (Sharable Content Object Reference Model), ην αξθηηθφιεμν πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο Ζιεθηξνληθήο κάζεζεο
θαη απνηειεί ζχζηεκα ρξήζεο καζεζηαθνχ πεξηερνκέλνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζην
Γηαδίθηπν σο αληηθείκελν εθκάζεζεο ζηε βάζε ελφο θνηλνχ ηερληθνχ πιαηζίνπ γηα
Ζιεθηξνληθή Μάζεζε. Σν SCORM, είλαη έλα ζχλνιν πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ
αλάπηπμε, ηε ζπζθεπαζία (packaging) θαη ηε δηαλνκή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πςειήο
πνηφηεηαο, φπνηε θαη νπνπδήπνηε απηφ απαηηείηαη. Σν παθέην SCORM είλαη ζχλνιν
πεξηερνκέλσλ ζην Γηαδίθηπν πνπ αθνινπζεί ην ζχζηεκα απηφ θαη πεξηιακβάλεη
ζπλήζσο ηζηνζειίδεο, γξαθηθά, πξνγξάκκαηα Javascript, παξνπζηάζεηο θαη νηηδήπνηε
ιεηηνπξγεί ζε έλαλ web browser. Δμαζθαιίδεη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε, ηελ
πξνζβαζηκφηεηα θαη ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηηο αιιαγέο ηεο
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ηερλνινγίαο, θαζψο θαη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ζπζηεκάησλ Ζιεθηξνληθήο
κάζεζεο.
Ζ Ζιεθηξνληθή Μάζεζε αθνινπζεί γεληθά ηα παξαθάησ πξφηππα:


Advanced Distributed Learning Network (ADLNet)



Sharable Course Object Reference Model (SCORM)



Aviation Industry CBT Committee (AICC)



Instructional Management Systems Project (IMS)



Extensible Markup Language (XML)



Microsoft‟s Learning Resource Interchange (LRN)



IEEE Learning Technology Standards Committee (LTSC)

2. Παηδαγσγηθά ζέκαηα:
Καηά ην ζρεδηαζκφ αλνηρηνχ πεξηερνκέλνπ ζηελ Ζιεθηξνληθή κάζεζε,
πξνηείλνληαη ηα αθφινπζα απφ εθπαηδεπηηθή ζθνπηά:
Παηδαγσγηθή πξφζεζε: Ο ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν ην πεξηερφκελν έρεη παξαρζεί θαη ε
δηδαθηηθή ηνπ ρξήζε ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζζνχλ. Έηζη ψζηε νη ρξήζηεο πνπ
επηζπκνχλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ λα γλσξίδνπλ ηελ νξζή ρξήζε ηνπ
ρεδηαζηηθφ πιαίζην: Σν πεξηερφκελν πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη κε βάζε ηνλ θπζηθφ ηνπ
ρψξν, δει. ηελ Ζιεθηξνληθή κάζεζε θαη φρη ηε θπζηθή ηάμε
Κνηλφ αλαθνξάο: ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνηλνχ-ζηφρνπ γηα ην ςεθηαθφ πεξηερφκελν.
Σν ςεθηαθφ πεξηερφκελν ζρεδηάδεηαη γηα ρξήζε σο πιηθφ ή δξαζηεξηφηεηεο
θαηάξηηζεο γηα ηνπο καζεηέο θαη φρη γηα δηδάζθνληεο ή νπνηνδήπνηε άιιν παξάγνληα
ζηε καζεζηαθή θνηλφηεηα
Βαζκφο δηαδξαζηηθφηεηαο: Πξηλ απφ ην ζρεδηαζκφ, είλαη απαξαίηεην λα θαζνξηζηεί
ην επίπεδν ησλ δηαδξαζηηθφηεηαο ζρεδίαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ.
Δίλαη ζεκαληηθφ νη πεγέο ησλ ΣΠΔ λα πξννξίδνληαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο
καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη φρη λα είλαη θπξίαξρνο παξάγνληαο απφ κφλεο ηνπο.
Καιή Ζιεθηξνληθή κάζεζε δελ είλαη κφλν λα ζπιιακβάλεη ηα νθέιε ησλ
αζχγρξνλσλ επθαηξηψλ κάζεζεο πνπ δεκηνπξγνχληαη, αιιά λα αμηνπνηεί επίζεο ηα
πιενλεθηήκαηα ηνπο απφ έλα επξχ θάζκα ςεθηαθψλ πφξσλ δηαζέζηκσλ κέζσ ηνπ
δηαδηθηχνπ, φπσο:
•

Πίλαθεο ζπδεηήζεσλ ή chat-rooms πνπ δηεπθνιχλνπλ θαη ελζαξξχλνπλ ην
δηάινγν κε ηνπο καζεηέο
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•

Ήρν / βίληεν θιπ εθηφο απφ ηελ απιή θείκελν. Όζν νη καζεηέο γίλεηαη
νινέλα θαη πην εμειηγκέλνη ρξήζηεο ηεο ηερλνινγίαο, πεξηκέλνπλ
πεξηζζφηεξα απφ έλα απιφ θείκελν απφ ηα καζήκαηα Ζιεθηξνληθήο
κάζεζεο

•

Τπεξζπλδέζεηο ζε άιιεο πεγέο πιεξνθνξηψλ, φπσο είλαη ρξήζηκεο
ηζηνζειίδεο, ειεθηξνληθέο πχιεο θαη online βηβιηνζήθεο

•

Γξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ
εθπαηδεπνκέλσλ θαη κεηαμχ καζεηή θαη δαζθάινπ (είηε κεκνλσκέλα είηε
ζε νκάδεο)

•

Δπθαηξίεο γηα αμηνιφγεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο
κέζσ δξαζηεξηνηήησλ φπσο εξσηεκαηνιφγηα πνιιαπιψλ επηινγψλ, ή
ίζσο παηρλίδηα, ή ελζσκάησζε animations θαη πξνζνκνηψζεσλ

•

Δπθαηξίεο γηα ηνπο καζεηέο λα ιάβνπλ αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηελ
εξγαζία θαη ηελ πξφνδν ηνπο.

3.4.3

Σα

Ο δάςκαλοσ ςτην Ηλεκτρονική μάθηςη.

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο δάζθαινο ζηελ Ζιεθηξνληθή

κάζεζε αλαθέξνληαη παξαθάησ:
•

λα είλαη έλαο θαιφο δηεπθνιπληήο ζηελ Ζιεθηξνληθή κάζεζε. Ο δάζθαινο
πξέπεη λα δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε κνληεινπνηψληαο ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο
πνπ πξνσζνχλ ηελ κάζεζε, λα ελζαξξχλεη ην δηάινγν αλαδεηθλχνληαο ηηο
δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο. Ο δάζθαινο σο κεζνιαβεηήο ζα αληηζηαζκίζεη
ηελ έιιεηςε ηεο πξφζσπν-κε-πξφζσπν επηθνηλσλίαο, ζα ζπλδεζεί κε ηνλ
καζεηή δεκηνπξγψληαο έλα πςειφ αίζζεκα παξνπζίαο (43)

•

λα αλαγλσξίδεη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κάζεζεο θαη πξνζαξκνγήο ζε απηνχο

•

λα θαηαλνεί ηε ζεκαζία ηεο αλάδξαζεο, θαη λα είλαη ζε ζέζε λα παξάζρεη
απνηειεζκαηηθή,

επνηθνδνκεηηθή

θαη

έγθαηξε

αλάδξαζε

ζηνπο

δηδαζθφκελνπο (44). Οη καζεηέο πξέπεη λα αηζζάλνληαη άλεηα θαη ν
ελζνπζηαζκφο ηνπ δηδάζθνληα ζρεηηθά κε ην καζεζηαθφ πιηθφ λα απνηειεί
θίλεηξν γηα απηνχο
•

λα είλαη ζε ζέζε λα ζπκβνπιεχεη ηνπο καζεηέο φηαλ αληηκεησπίδνπλ
αθαδεκατθά θαη πξνζσπηθά πξνβιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο

•

λα έρεη ηελ ηερλνγλσζία γηα ηελ επίιπζε ηερληθψλ πξνβιεκάησλ. Δάλ νη
καζεηέο δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε θνηλφηεηα κάζεζεο ιφγσ
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ηερληθψλ δπζθνιηψλ, αηζζάλνληαη απνγνεηεπκέλνη θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα
ζπκκεηάζρνπλ πιήξσο ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλφηεηαο
•

λα αλαπηχζζνπλ θαη λα αλαζεσξνχλ καζήκαηα ζε ζπλερή βάζε. Μέξνο ηεο
δηδαζθαιίαο είλαη ε γξαπηή αλαηξνθνδφηεζε. Ο δάζθαινο νθείιεη λα ιχλεη
ηα πξνβιήκαηα θπξίσο

εξκελεχνληαο θαη παξέρνληαο δηνξζσηηθέο

δξαζηεξηφηεηεο αλ ρξεηαζηεί. Ζ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο καζεηέο απαηηεί
θαιέο πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο.
3.4.4

Ποιότητα και εςωτερική αξιολόγηςη ςτην Ηλεκτρονική μάθηςη

Ζ Ζιεθηξνληθή κάζεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
εξγαιείσλ κέζα ζε κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν πνπ είλαη ε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ ζηε
κάζεζε. Έρεη απνδεηρζεί σο κηα ζεκαληηθή κνξθή κάζεζεο, αιιά ππάξρεη έλα
πξφβιεκα πνηφηεηαο ζηε ζρεδίαζε ηεο Ζιεθηξνληθήο κάζεζεο. Με ηελ εθαξκνγή
πξνθαζνξηζκέλσλ ζπληειεζηψλ πνηφηεηαο ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, ε πνηφηεηα
κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί. Με ηνλ φξν δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ελλνείηαη φηη νη
κεραληζκνί επηηξέπνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε. Οη
κεραληζκνί ηεο Ζιεθηξνληθήο κάζεζεο ζα πξέπεη:
•

λα εζηηάζνπλ ζε παηδαγσγηθέο αμίεο, φπσο είλαη ε αηνκηθή ή ζπλεξγαηηθή
κάζεζε

•

λα ζηνρεχνπλ ζε εληνπηζκφ, έιεγρν θαη εμάιεηςε ησλ εγγελψλ
πξνβιεκάησλ θαη

•

λα παξέρνπλ δπλακηθή αμηνιφγεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.

ε κηα έξεπλα γηα ηελ πνηφηεηα ζηελ Ζιεθηξνληθή κάζεζε πνπ έθαλε ζε
καζεηέο, ην Cedefop, ν Δπξσπατθφο νξγαληζκφο γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε,
δηαπίζησζε φηη ε πιεηνςεθία ηεο βαζκνιφγεζεο ήηαλ αξλεηηθή (45). Γφζεθαλ
δηάθνξνη ιφγνη φπσο ε έιιεηςε αμηνιφγεζεο θαη κεηξήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ειεθηξνληθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, πξνβιήκαηα ππνθινπήο θαη έιιεηςεο
πξσηφηππσλ ηδεψλ θαη θπξίσο έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ
κειψλ ζε παηδαγσγηθφ επίπεδν θαη εκκνλή ζηνλ ηερλνθξαηηθφ ζρεδηαζκφ θαη φρη
ζηνλ παηδαγσγηθφ (46).
Ζ καζεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε γηα πνηνηηθή Ζιεθηξνληθή κάζεζε δελ βαζίδεηαη
κφλν ζηηο γλσζηηθή αιιά θαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή ηνπ καζεηή. Μηα ηέηνηα
καζεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηνπ πιαηζίνπ θαη ηηο απφςεηο
φηη ε κάζεζε είλαη κηα θνηλσληθή θαη ζπλεξγαηηθή δηαδηθαζία. Ο καζεηήο ιεηηνπξγεί
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κε δηπιή πξνζσπηθφηεηα κε ηζρπξνχο δεζκνχο αλάκεζα ζηηο δχν πξνζσπηθφηεηεο σο
αηφκνπ θαη σο κέινπο ηεο θνηλφηεηαο κάζεζεο ζηελ Ζιεθηξνληθή Μάζεζε.
Σα ζπλαηζζεκαηηθά δίθηπα ησλ θνηλνηήησλ δηθαηνινγνχλ ην γηαηί ζηε κάζεζε νη
άλζξσπνη επηδηψθνπλ λα πεηχρνπλ ζηφρνπο, λα αλαπηχμνπλ πξνηηκήζεηο, λα
νηθνδνκήζνπλ ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο, γηαηί εμαθνινπζνχλ λα αληηκεησπίδνπλ ηηο
δπζθνιίεο, λα θαζνξίδνπλ πξνηεξαηφηεηεο θαη λα ελδηαθέξνληαη γηα κάζεζε. Ζ
καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα είλαη ην απνηέιεζκα.
Οη καζεηέο πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε φιεο ηεο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο
ηεο Ζιεθηξνληθήο κάζεζεο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, πξνβιέπεηαη έλα ζχλνιν
ζεκείσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα ζην ζρεδηαζκφ ηεο Ζιεθηξνληθήο κάζεζεο
(47):
• νη αηνκηθέο δηαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηξφπνπο κάζεζεο θαη ηηο
πξνηηκήζεηο
• ε ππεξθφξησζε πιεξνθνξηψλ
• ε πιαηζησκέλε κάζεζε
• ε θνηλσληθή κάζεζε
• ε ελεξγεηηθή κάζεζε
• ε αληαλαθιαζηηθή κάζεζε
• ε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή εζηηαζκέλε ζηα θίλεηξα.
Κνηλά πξφηππα γηα ηελ Ζιεθηξνληθή κάζεζε πεξηιακβάλνπλ:
(1) Υαξαθηεξηζκφ ησλ δεδνκέλσλ:
• Πνηα ζηνηρεία πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα γηα αληαιιαγή κε άιιν ζχζηεκα
(ζηνηρεία φπσο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ καζεηή, ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ
καζεηή, ηηο αλαζέζεηο καζεκάησλ, ηελ απφδνζε θ.ά.)
• Σν θάζε ζηνηρείν δεδνκέλσλ πξέπεη λα νλνκάδεηαη θαη λα νξίδεηαη ζε πνηα
κνξθή ζα πξέπεη λα είλαη (θείκελν, αθέξαηνο, δεθαδηθφο αξηζκφο, θ.ιπ.)
(2) Μνξθή ησλ δεδνκέλσλ:
• Πψο ηα δεδνκέλα είλαη ζπζθεπαζκέλα γηα αληαιιαγή (δεδνκέλα δηαρσξηζκέλα
κε θφκκαηα, δεδνκέλα ππνινγηζηηθψλ θχιισλ, XML)
• XML (κηα δνκεκέλε κνξθή θεηκέλνπ, φπνπ ζε θνκκάηη ησλ δεδνκέλσλ
πξνεγείηαη ην φλνκά ηνπ) είλαη ε πην δηαδεδνκέλε κνξθή
(3) πζθεπαζία Μελχκαηνο:
• ηνηρεία ηνπ πξσηνθφιινπ γηα ηελ απνζηνιή ησλ δεδνκέλσλ απφ έλα ζχζηεκα
ζην άιιν
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• Γηαρείξηζε δηαλνκήο
• ηνηρεία ηνπ πξσηνθφιινπ γηα φηη ην ζχζηεκα ιήςεο έρεη λα θάλεη κε ηα
δεδνκέλα (φπσο ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ καζεηή, ηελ ελεκέξσζε πεδίνπ ηνπ
καζεηή, δεκηνπξγία ελφο λένπ πεδίνπ θ.ά)
(4) Γηαρείξηζε αζθάιεηαο:
• ηνηρεία πψο ηα δεδνκέλα είλαη εγγπεκέλα, επηβεβαίσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ
απνζηνιέα ησλ δεδνκέλσλ θαη επηβεβαίσζε φηη ν απνζηνιέαο έρεη δηθαίσκα λα
ζηείιεη δεδνκέλα θαη λα εθηειεί ηε ζπλαιιαγή πνπ αλαθέξεηαη
(5) Πξνδηαγξαθέο πεξηερφκελνπ:
• ηνηρεία γηα ην πεξηβάιινλ πνπ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο εκθαλίδεη σο
πεξηερφκελν
(6) Γεκηνπξγία θαηαιφγσλ θαη κεηαδεδνκέλσλ:
• Αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία γηα ηε δεκηνπξγία δηαξζξσκέλσλ πεξηγξαθψλ πνπ
παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε πηπρή ελφο ςεθηαθνχ πφξνπ (νη
πιεξνθνξίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηερληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ
ςεθηαθή νληφηεηα ή πεξηγξάθνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο ςεθηνπνίεζεο
• Τπάξρνπλ πνιινί ηχπνη κεηαδεδνκέλσλ φπσο

δηνηθεηηθά

κεηαδεδνκέλα,

ηερληθά θαη κεηαδεδνκέλα ζπληήξεζεο.
Πξνζεγγίζεηο νξζήο πξαθηηθήο γηα ηελ αμηνιφγεζε ζηελ Ζιεθηξνληθή κάζεζε
πξνγξακκάησλ πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα:
• Βξφρνη αλάδξαζεο θαηά ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα
εθαξκφζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ηνπ δαζθάινπ ζηηο εξγαζίεο
ηνπο ψζηε λα δείμνπλ βειηίσζε ζηηο επηδφζεηο
• Αλαζέζεηο εξγαζηψλ ζε νκάδεο κε ηηο νπνίεο νη καζεηέο έρνπλ επθαηξίεο λα
αλαπηχμνπλ νκαδηθέο εξγαζηαθέο δεμηφηεηεο θαη αμηνιφγεζή ηνπο
• Δπθαηξίεο γηα ηνπο δηδαζθφκελνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηαζθεπή θαη
αλαζπγθξφηεζε ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ησλ εξγαζηψλ
• Δληνπηζκφο θξίζηκσλ ζεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ
• Δπθαηξίεο γηα ζρνιηαζκφ απφ ηνπο καζεηέο εξγαζηψλ άιισλ καζεηψλ, θαζψο
θαη γηα αμηνιφγεζε ηεο δηθήο ηνπο εξγαζίαο απφ ηνπο ίδηνπο.
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3.5 Η επικοινωνία ςτην Ηλεκτρονική μάθηςη
3.5.1

Ο ρόλοσ τησ ομάδασ

Ζ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ζηα πιαίζηα κηθξψλ νκάδσλ πνπ κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Ζιεθηξνληθή κάζεζε, κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθή πηπρή
ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο. Μεξηθνί ζρεδηαζηέο
καζεκάησλ Ζιεθηξνληθήο κάζεζεο νηθνδνκνχλ νκφηηκν ζρνιηαζκφ θαη αμηνιφγεζε
ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ζπλεξγαζίαο (48). Άιινη ρξεζηκνπνηνχλ online ζπδεηήζεηο (49)
εξγαζίεο νκάδαο, δηαξζξσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο . Δπηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί
λα αθνξνχλ ηελ εμεχξεζε online πεγψλ, παξνπζίαζε γηα ηελ νκάδα, ζπκβνιή ζε κηα
βάζε δεδνκέλσλ ή αλάιπζε ελφο άξζξνπ ή δηθηπαθνχ ηφπνπ. Ο ζηφρνο φισλ απηψλ
ησλ δξαζηεξηνηήησλ, είηε ζπιινγηθέο είηε αηνκηθέο, είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ
ζην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ θαη ε κάζεζε κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο,
εθκεηαιιεπφκελε ηηο ηδέεο ησλ άιισλ καζεηψλ.
ε νκφηηκεο νκάδεο (peer groups) ηα άηνκα καζαίλνπλ λα επηθνηλσλνχλ, λα
ζπκπεξηθέξνληαη θαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε θνηλσληθά απνδεθηνχο ηξφπνπο.
Απνθηνχλ θνηλσληθνχο ξφινπο, επζχλεο θαη ηαπηφηεηεο, νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη
κέζσ ησλ ζρέζεσλ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ νκάδα. Σα κέιε ηεο νκάδαο
αλαπηχζζνπλ ηζρπξνχο ζπλαηζζεκαηηθνχο δεζκνχο θαη καζαίλνπλ λα έρνπλ
ζπλαηζζεκαηηθφ έιεγρν. Άηνκα πνπ δελ αλήθνπλ, ή δελ ζπκκεηέρνπλ νπζηαζηηθά ζηηο
θνηλσληθέο νκάδεο, δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν αλάπηπμεο ςπρηθψλ θαη
ζπλαηζζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ (50). Βέβαηα ε θνηλσληθνπνίεζε ζηελ νκάδα κπνξεί
επίζεο λα νδεγήζεη ζε «Groupthink», δειαδή ζε ππνρξεσηηθή ζπλαίλεζε ηεο νκάδαο
θαη παξάθακςε κηαο αληηθεηκεληθήο αλάιπζεο. Δίλαη επηθίλδπλν, ε ζεκαζία ηεο
ελφηεηαο ηεο νκάδαο κεξηθέο θνξέο, λα εκπνδίζεη ηα κέιε ηεο νκάδαο λα εθθξάζνπλ
απφςεηο ή επηθπιάμεηο απφ ην θφβν απνζχλδεζεο απφ ηελ νκάδα (51).
Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο νη νκφηηκεο νκάδεο πξνζηαηεχνπλ απφ ηελ θνηλσληθή
απνκφλσζε. Οη καζεηέο πνπ έρνπλ ελζσκαησζεί ζε νκφηηκεο νκάδεο πξνζηαηεχνληαη
απφ αηζζήκαηα εγθαηάιεηςεο θαη θνβηζκνχ (52). Δπίζεο, νκφηηκεο νκάδεο πνπ
εθηεινχλ εξγαζίεο κάζεζεο πεηπραίλνπλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε έλα επξχηεξν θάζκα
πιεξνθνξηψλ θαη πεηπραίλνπλ βαζχηεξε θαηαλφεζε απφ φηη μερσξηζηά ηα άηνκα
κπνξνχλ λα επηηχρνπλ απφ κφλα ηνπο (53). Γηα ηελ πξνψζεζε ηεο έληαμεο ησλ
καζεηψλ ζε νκφηηκεο νκάδεο ν δάζθαινο ζα πξέπεη:
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λα ρξεζηκνπνηήζεη κηθξή νκάδα κάζεζεο γηα ηνπο ληξνπαινχο καζεηέο ψζηε
λα ηνπο ελζαξξχλεη λα ζπκκεηέρνπλ



λα αλαπηχμεη ζηξαηεγηθέο γηα ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο πγηνχο αληαγσληζκνχ
ζηελ νκάδα



λα πνηθίιεη ηε ζχλζεζε ησλ νκάδσλ φζνλ αθνξά ηε θηιία, ην θχιν ή / ηελ
ηθαλφηεηα λα εθρσξήζεη ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο ζηα κέιε ηεο νκάδαο



λα νξγαλψζεη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλνρήο ηεο
νκάδαο



λα θαλνλίζεη εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απμάλνπλ ηελ θνηλσληθή
ζπλνρή



λα ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα εληαρζνχλ θνηλσληθά θαη ζπιινγηθά



λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ζπδεηήζεηο ζηελ νκάδα, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζεη
ελαιιαθηηθέο πξννπηηθέο



λα δεκηνπξγήζεη εηθνληθέο νκάδεο κέζσ ηεο ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο
επηθνηλσλίαο (ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ, blogging,
skype, facebook, twitter, virtual worlds).

Με ηε ζηελή έλλνηα, ε γλψζε δεκηνπξγείηαη κφλν απφ ηα άηνκα (54). Καζψο ε
γλψζε είλαη θνηλή κεηαμχ ησλ αηφκσλ ζηα πιαίζηα κηαο νκάδαο, θηλείηαη απφ
«ζησπεξή» γλψζε ζε «ξεηή / θαηεγνξεκαηηθή» γλψζε. Γηα ηε κεηαηξνπή απηή ε
γλψζε πεξλάεη κέζα απφ ηέζζεξηο ηξφπνπο κεηαηξνπήο γλψζεο ηεο: κεηαθνξάο,
θνηλσληθνπνίεζεο, εμσζηξέθεηαο, θαη εζσηεξίθεπζεο, νη νπνίεο θάζεηο εληζρχνπλ
απηή ηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ε γλψζε λα κεγαιψζεη,
λα απνθηήζεη ζηνηρεία θνπιηνχξαο θαζψο θηλείηαη κέζα ζηελ νκάδα (54).
Μέρξη πξφζθαηα νη θνηλσληθέο νκάδεο εμαξηηφληαλ απφ ηελ απφ θνηλνχ παξνπζία
ζην θπζηθφ ρψξν (π.ρ. ηάμε) δει. απφ ηηο θνηλέο θπζηθέο παξνπζίεο. Απηφ φκσο
θαίλεηαη πσο αιιάδεη κε ηελ Ζιεθηξνληθή κάζεζε θαη ηελ Δηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα,
νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ απφ απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ζε ραιαξά νξηνζεηεκέλεο
εηθνληθέο θνηλφηεηεο (αλεμαξηήηνπ θπζηθήο ζπλχπαξμεο, θνηλψλ πξνγξακκάησλ
ζπνπδψλ ή εγγξαθήο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε π.ρ. παλεπηζηεκηνχπνιε) (55).
3.5.2

Αςύγχρονη επικοινωνία

Σξεηο ηχπνη επηθνηλσλίαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηελ νηθνδφκεζε θαη
δηαηήξεζε θνηλνηήησλ ζηελ Ζιεθηξνληθή κάζεζε: επηθνηλσλία ζρεηηθά κε ην
πεξηερφκελν,

επηθνηλσλία ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ θαη
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θνηλσληθή ζηήξημε (56). Ζ επηθνηλσλία ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ
είλαη απαξαίηεηε γηα ηε κάζεζε. Αθξηβψο φπσο ζηελ παξαδνζηαθή εθπαίδεπζε, νη
ειεθηξνληθνί καζεηέο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ππνβάινπλ εξσηήζεηο θαη λα
αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο θαη ηδέεο. Ζ ζηήξημε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ
πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ είλαη απαξαίηεηε, εηδηθά φηαλ νη καζεηέο παξάγνπλ θάπνηα
πξντφληα, φπσο εξγαζίεο ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο καζεηέο ζε νκάδεο. Σέινο, ε
ππνζηήξημε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ είλαη επηζπκεηή γηα ηε δεκηνπξγία κηαο
αηκφζθαηξαο πνπ πξνσζεί ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε.
Ο φξνο αζχγρξνλα αλαθέξεηαη ζε ρξήζηεο πνπ δελ ρξεηάδνληαη λα είλαη online
ηελ

ίδηα

ζηηγκή

γηα

λα

επηθνηλσλνχλ.

Ζ

αζχγρξνλε

επηθνηλσλία

πξσηνρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο
ηνπ ‟80 αιιά ρξεζηκνπνηήζεθε ζε επξεία θιίκαθα απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ
‟90. Ζ αζχγρξνλε CMC κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ,
επηθνπξνχκελε δηδαζθαιία κέζσ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ιίζηεο, ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν (57). ηα πιαίζηα ηεο ρξήζεο ηεο αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο σο κηα
κνξθή ππνζηήξημεο γηα online καζήκαηα ππνγξακκίδεηαη ε αλάγθε λα αλαπηπρζεί
θνηλσληθή ζηήξημε γηα ηνπο καζεηέο κε ηε κνξθή ηεο δεκηνπξγίαο κηαο θνηλφηεηαο
(58).
Τπάξρνπλ φκσο πεξηνξηζκνί πνπ ζπλδένληαη κε ηα αζχγρξνλα εξγαιεία. Υακειά
επίπεδα θνηλσληθήο δξάζεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε πεξηζζφηεξεο αλαζηνιέο ζηελ
ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ, παξεμεγήζεηο θαη παξεξκελείεο, πνπ κπνξεί λα
εκπνδίδνπλ ηελ κάζεζε (59). Μαζεηεπφκελνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αζχγρξνλε CMC
πηζαλφλ λα παξνπζηάζνπλ

αίζζεκα έιιεηςεο θνηλσληθήο παξνπζίαο πνπ είλαη

ζπλπθαζκέλν κε ηελ πξφζσπν κε πξφζσπν επηθνηλσλία (60). Οη καζεηέο ζπρλά
παξαπνλνχληαη γηα ηελ έιιεηςε ηεο κεησπηθήο επηθνηλσλίαο θαη εθθξάδνπλ ηελ
επηζπκία γηα πην ξεαιηζηηθέο επθαηξίεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο
(61). Ζ γλσζηηθή ζπκκεηνρή είλαη κηα δηάζηαζε κάζεζεο ζηελ Ζιεθηξνληθή κάζεζε
πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ έξεπλεο απφ ηελ αζχγρξνλε επηθνηλσλία θαη απμάλεη ηελ
αλάδξαζε θαη ηελ ηθαλφηεηα πξνζέγγηζεο πιεξνθνξηψλ θαη επεμεξγαζίαο ηνπο. Ζ
γλσζηηθή ζπκκεηνρή πεξηγξάθεη κηα πεξηζζφηεξν ζηνραζηηθή ζε είδνο ζπκκεηνρή
θαηάιιειε γηα ηελ αλάπηπμε πην πνιχπινθσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ (62).
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3.6 Περιβάλλοντα LMS/VLE
«Τν Γηαδίθηπν θαη ε Δθπαίδεπζε ηζνξξνπνύλ ζε αηνκηθό, εκπνξηθό αιιά θαη ζε επίπεδν
θξαηώλ ζε όιν ηνλ θόζκν. Με ηελ παξνρή επθνιόηεξεο πξόζβαζεο ζε εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο
κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ, νη θνηηεηέο είλαη ζε ζέζε λα κάζνπλ πεξηζζόηεξα. Οη εξγαδόκελνη έρνπλ
κεγαιύηεξε πξόζβαζε ζε e-learning επθαηξίεο γηα ηελ ελίζρπζε θαη ηελ αύμεζε ησλ δεμηνηήησλ
ηνπο. Καη νη εηαηξίεο θαη ηα ζρνιεία κπνξνύλ λα κεηώζνπλ ην θόζηνο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ
ηερλνινγία γηα κεγαιύηεξε παξαγσγηθόηεηα». (63)
3.6.1

Φαρακτηριςτικά και τεχνολογία των περιβαλλόντων LMS/VLE

H θπξίαξρε ηερλνινγία κάζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα είλαη ην ζχζηεκα
πνπ νξγαλψλεη θαη παξαδίδεη καζήκαηα online, κηα πιαηθφξκα κάζεζεο (Learning
management system, LMS) ή φπσο αιιηψο πιένλ ζπλεζίδνληαη λα ιέγνληαη Virtual
Learning Environment (VLE). Βηβιηνγξαθηθά ηαπηίδεηαη κε ηνπο φξνπο Course
Management System (CMS), Learning Content management System (LCMS),
Managed Learning Environment (MLE), Learning Support System (LSS), Online
Learning Centre (OLC) ή ηέινο Learning Platform (LP). Ο φξνο αλαθέξεηαη ζε έλα
εηθνληθφ πεξηβάιινλ γηα κάζεζε θαη φρη ζε εηθνληθή κάζεζε. Σέηνηα ζπζηήκαηα
δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμεο κάζεζεο, νη ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο,

κπνξνχλ λα

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ έλαξμε θαη ηελ παξαθνινχζεζε καζεκάησλ Ζιεθηξνληθήο
κάζεζεο θαη εληζρχνπλ αθφκα θαη ηελ κεησπηθή δηδαζθαιία κε online ζηνηρεία ζηελ
κηθηή κάζεζε (Blending learning). Δηαηξίεο, φπσο νη WebCT, Blackboard, θαη
Desire2Learn έρνπλ εγθαηαζηήζεη πξντφληα ζε ρηιηάδεο παλεπηζηήκηα θαη θνιέγηα
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δεθάδεο ρηιηάδεο δαζθάισλ θαη καζεηψλ. Σα VLE
παίξλνπλ ην πεξηερφκελν κάζεζεο θαη ην νξγαλψλνπλ κε έλα ηππνπνηεκέλν ηξφπν,
σο κηα ζεηξά καζεκάησλ πνπ ρσξίδνληαη ζε ελφηεηεο θαη καζήκαηα, ηα νπνία
ππνζηεξίδνληαη κε θνπίδ, ηεζη θαη ζπδεηήζεηο. ε πνιιά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα
ζήκεξα έρεη ελζσκαησζεί σο ζχζηεκα κάζεζεο. ε απηά ηα ζπζηήκαηα κάζεζεο
θάπνηνο ή θάπνηνη δηαρεηξίδνληαη επίζεο ηελ ηάμε δηδαζθαιίαο, φπσο γίλεηαη θαη
ζηελ θαηά κέησπν δηδαζθαιία. Πξψηα απηνκαηνπνηείηαη ε δηαρείξηζε ηεο κάζεζεο
θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαγξάθνληαη φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ καζεηή.
Σα LMSs βαζίδνληαη ζε ζπκπεξάζκαηα εξεπλεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζρεηηθά κε ηα
καζεζηαθά ζηπι (64):
•

νη άλζξσπνη έρνπλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κάζεζεο

•

ε ππνθεηκεληθή δπζθνιία ηνπ πιηθνχ επεξεάδεη ην ζηπι κάζεζεο
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•

ζηα ζχλζεηα γλσζηηθά αληηθείκελα, νη άλζξσπνη πξέπεη λα αηζζαλζνχλ
άλεηα κε ην ζέκα πξηλ ην θαηαλνήζνπλ

•

ε θαηαλφεζε δελ απνξξέεη θαη αλάγθελ κε γξακκηθφ ηξφπν απφ ην
ζπάζηκν ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζε απινχζηεξα ηκήκαηα

•

ε κάζεζε είλαη ζπρλά κηα ζηαδηαθή δηαδηθαζία πνπ ζπκβαίλεη κέζα απφ
κηα ζεηξά εηδηθά δηακνξθσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο δελ μεθηλνχλ
πάληα απφ ηνλ δηδάζθνληα

•

ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο αλαγλσξίδεη ην γεγνλφο φηη ε αλάπηπμε
δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ ζα αλαπηπρζεί κφλν αλ δνζεί ζαθήο έκθαζε ζε
απηέο ηηο δεμηφηεηεο

•

ε κάζεζε κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ ηηο θνηλφηεηεο. Τπάξρεη κηα
θνηλσληθή, θαζψο θαη γλσζηηθή δηάζηαζε ζηε κάζεζε

•

νη καζεηέο κεηαηξέπνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παίξλνπλ απφ ηνπο
δηδάζθνληεο θαη ην πιηθφ κάζεζεο ζε νπζηαζηηθή γλψζε, κέζα απφ
ζπδεηήζεηο, επηρεηξήκαηα, νκάδεο ζπδήηεζεο, θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο
ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ.

Καζψο αλαπηχζζνληαη ηα ζπζηήκαηα θαη ε ρξήζε ηνπο, πξνζζέηνληαη λέα
ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, εξγαιεία επηθνηλσλίαο, δεμηφηεηεο
παξαθνινχζεζεο, δηαρείξηζε απφδνζεο θαη δηαρείξηζε επθπΐαο. Σα LMSs έρνπλ
εμειηρζεί δηαθνξεηηθά γηα ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε θαη δηαθνξεηηθά γηα ηελ
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε κε ζθνπφ ηελ θάιπςε δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ. ηα
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ην κνληέιν κάζεζεο ρξεζηκνπνηεί καζήκαηα αξθεηά κεγάιεο
δηάξθεηαο ελψ ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ην κνληέιν είλαη ζπλήζσο κηθξήο
δηάξθεηαο καζήκαηα, γηα ηελ άκεζε ελεκέξσζε, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο ιεηηνπξγίεο
θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο εξγαζίαο.
Σα πην θνηλά ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ην
WebCT, Blackboard (ηψξα είλαη πιένλ νπζηαζηηθά έλα) θαη ην Moodle:
Blackboard - ηδξχζεθε ην 1997. Πξσηνρξεζηκνπνηήζεθε ζην Cornell University
ην 1998. Ζ εηαηξεία μεθίλεζε απφ ηελ παξαγσγή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ην
IMS Global Learning Consortium.
WebCT - Ζ ζχιιεςε ηεο ηδέαο έγηλε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 απφ ηνλ
Murray W. Goldberg ζην Παλεπηζηήκην British Columbia, απφ ηνλ νπνίν έγηλε θαη ε
εηαηξεία πνπ πινπνίεζε ην ζχζηεκα θαηά ηελ πεξίνδν 1996-1997.
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Moodle - ρεδηάζηεθε απφ ηνλ Martin Dougiamas φζν ήηαλ ζην Curtain
University. Κπθινθφξεζε ην 2002 θαη ππνζηεξίρζεθε κέζσ κηαο ελεξγνχο νκάδαο
ρξεζηψλ θαη ζρεδηαζηψλ πνπ δεζκεχηεθαλ γηα ηε βειηίσζε απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο
αλνηθηνχ θψδηθα.
Σν κνληέιν LMS/ VLE ζρεδηάζηεθε γηα ηελ εθπαίδεπζε έηζη ψζηε ν δηδάζθσλ
λα ρξεζηκνπνηεί δηαδηθηπαθά εξγαιεία γηα λα θνξηψζεη ειεθηξνληθά ην απαξαίηεην
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
ζπλεξγαηηθά εξγαιεία, φπσο:
• e-mail
• text chat
• εξγαιεία παξνπζίαζεο (γηα παξάδεηγκα, έλαλ πίλαθα γηα ζπλεξγαηηθή αλάπηπμε
θαη ζρεδίαζε)
• group web page publishing.
Οη καζεηέο έρνπλ πξφζβαζε ζην πιηθφ ηνπ καζήκαηνο κέζσ Γηαδηθηχνπ
ζπκκεηέρνληαο ηφζν ζε αηνκηθέο φζν θαη ζπιινγηθέο εξγαζίεο, ηηο νπνίεο ππνβάινπλ
ζην δάζθαιν.
Οη πεξηζζφηεξεο πιαηθφξκεο LMSs γηα ηελ εθπαίδεπζε έρνπλ ηα αθφινπζα
ραξαθηεξηζηηθά (65):
Δξγαιεία γηα ηνπο δηδάζθνληεο:


εξγαιεία αλάπηπμεο καζεκάησλ - κηα δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα γηα ηε
κεηαθφξησζε

πφξσλ

(θείκελν,

πνιπκεζηθφ

πιηθφ

θιπ.),

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εκεξνιφγην, αλαθνηλψζεηο, γισζζάξην, θαη εξγαιεία
δεκηνπξγίαο επξεηεξίνπ


εξγαιεία αλάπηπμεο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, κε ηελ δπλαηφηεηα απηφ λα
δνκεζεί ζε κνλάδεο κάζεζεο



εξγαιεία θνπίδ, αλάπηπμεο έξεπλαο, αμηνιφγεζεο, θ.ιπ.



βαζκνιφγην



δηαρεηξηζηηθά εξγαιεία γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ
καζεηψλ, ηφζν σο άηνκα φζν θαη σο νκάδεο

Δξγαιεία γηα ηνπο δηδαζθφκελνπο:


ινγαξηαζκνχο πξνζηαηεπφκελνπο κε θσδηθφ γηα ηελ πξφζβαζε ζην πιηθφ ηνπ
καζήκαηνο



πεξηερφκελν καζεκάησλ κε ζειηδνδείθηε θαη ζρνιηαζκφ
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δπλαηφηεηα δεκνζίεπζεο πξνζσπηθήο ηζηνζειίδαο



ινγαξηαζκνχο γηα πξφζβαζε ζε εξγαιεία ζπλεξγαζίαο (ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν, νκάδεο ζπδήηεζεο, δεκνζίεπζε ηζηνζειίδαο κέζα απφ
ζπλεξγαζία)



πξφζβαζε ζηνπο βαζκνχο θαη ζηηο εθζέζεηο πξνφδνπ



πξφζβαζε ζε ηνκείο κε νκαδηθέο εξγαζίεο γηα ηε ζπλεξγαηηθή δεκνζίεπζε
ηζηνζειίδσλ



εξγαιεία απηφ-αμηνιφγεζεο

Γηαρεηξηζηηθά εξγαιεία:


δηαρείξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ δηδαζθνκέλσλ θαη δηδάζθνληα θαζψο θαη
ηζηνζειίδσλ



παξαθνινχζεζε θαη ππνβνιή εθζέζεσλ δξαζηεξηφηεηαο



e-εξγαιεία εκπνξίνπ γηα ηελ πψιεζε ησλ καζεκάησλ



εξγαιεία επηθνηλσλίαο θαη έξεπλαο

Οξηζκέλεο πιαηθφξκεο κπνξνχλ επίζεο λα πξνζθέξνπλ, ίζσο κε επηπιένλ θφζηνο,
νξηζκέλα απφ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά (66):


κάζεζε αληηθείκελσλ δηαρείξηζεο (δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ
καζεκάησλ γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε)



ειεθηξνληθά ραξηνθπιάθηα (e-portfolios)



αξρεία θαη δηαρείξηζε ξνήο εξγαζηψλ



κεηαθνξά ήρνπ θαη βίληεν



πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο.

Έρνπλ φκσο θαη άιιεο πηπρέο φπσο (67):
• αλάπηπμε ζεηξάο καζεκάησλ κε εξγαιεία πνπ νλνκάδνληαη ζπγγξαθηθά
εξγαιεία, θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ πεξηζζφηεξσλ LMSs εθπαίδεπζεο.
Μεξηθνί δάζθαινη ζέινπλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηνχλ νξηζκέλα απφ ηα εξγαιεία ηνπο,
φπσο εξγαιεία ζπγγξαθήο web, επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ (π.ρ. Microsoft Word, Open
Office) θαη εξγαιεία παξνπζηάζεσλ. Σα LMSs ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλά λα
ιεηηνπξγνχλ κε ηέηνηα εξγαιεία. Απηά ηα εξγαιεία παξέρνπλ θαη νξγαλψλνπλ ηνπο
πφξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη δεκηνπξγνχλ εξγαιεία
επηθνηλσλίαο γηα ηνπο δαζθάινπο πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ αιιά θαη γηα ηνπο καζεηέο.
Δπίζεο ζηεξίδνπλ ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ (δεμηφηεηεο, γλψζεηο,
θαη ζηάζεηο), αθνχ παξέρνπλ πξννπηηθέο γηα ηνπο καζεηέο, λα ππνβάινπλ ηηο
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εξγαζίεο ηνπο θαη γηα ηνπο δηδάζθνληεο δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ
ηχπσλ

επηδφζεσλ

ησλ

καζεηψλ.

Σέινο

παξέρνπλ

αμηνιφγεζε

ηεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο κε εξγαιεία έξεπλαο.
• web conferencing (ηειεδηαζθέςεηο) κε ήρν, βίληεν, γξαθηθά θαη ζχγρξνλεο
ειεθηξνληθέο ηάμεηο δελ πεξηιακβάλνληαη ζπλήζσο σο κέξνο ελφο LMS, αιιά είλαη
δηαζέζηκα μερσξηζηά.
• ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (Learning content management systems
LCMS), παξέρνπλ έλα κέζν απνζήθεπζεο ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ ζε βάζεηο
δεδνκέλσλ, σο αληηθείκελα κάζεζεο, φπνπ κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ θαη λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη απφ άιινπο.
Σα LCMS έρνπλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά φπσο:
• δηαθνξεηηθά επίπεδα πξφζβαζεο γηα ηνπο ρξήζηεο
• θαηάινγν καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ θαη πξφηππα
• ζπγγξαθηθά εξγαιεία πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ
• δξάζεηο, φπσο ε εηζαγσγή, εμαγσγή, κεηαθίλεζε, δηαγξαθή, ζρεηηθφηεηα,
πεξηεθηηθφηεηα, ελεκεξφηεηα θαη ελεκεξψζεηο κεηαδεδνκέλσλ
• παξαθνινχζεζε ηεο ελεξγήο γλψζεο
• δηαγξάκκαηα ξνήο γηα ην ζρεδηαζκφ, ηε ρξήζε θαη ηε δηαρείξηζε
• νξηζκφ ρξήζηε δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ ησλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ
• δπλαηφηεηα παξνπζίαζεο κε κνξθή ηζηνζειίδσλ (HyperText Markup Language,
HTML)
• δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο θαη αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ ζε κνξθή XML
• πεξηερφκελν, δεδνκέλα θαη ηαμηλφκεζε ρξεζηψλ
• θηιηξαξηζκέλν πεξηερφκελν
• ζχιιεςε ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ θαη κεηαδεδνκέλσλ
• επηινγέο γηα εγγξαθέο θαη δηάζεζε εγγξάθσλ
• αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε εγγξάθσλ
• απνζήθεπζε θαη κεηαηξνπή εγγξάθσλ δηαθφξσλ ηχπσλ
• ζάξσζε εηθφλσλ
• έιεγρν θαη παξαγσγή εθζέζεσλ ζρεηηθά κε ηε ξνή εξγαζίαο
• εθεδξηθφ ζχζηεκα επαλαθνξάο θαη αλάθηεζεο
• εξγαιεία γηα ηελ εχθνιε ζπγγξαθή / πξφζβαζε ρξεζηψλ
• αζθάιεηα θαη επαιήζεπζε ρξεζηψλ
• παξνρή πξνθίι ρξεζηψλ
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• παξνρή δηαρείξηζεο ςεθηαθψλ ζηνηρείσλ (θσηνγξαθηψλ, θηλνχκελσλ ζρεδίσλ,
βίληεν, κνπζηθήο, θηι.)
• παξνρή δπλαηφηεηαο καδηθήο απνζήθεπζεο
• παξνρή εθζέζεσλ θαη ζηαηηζηηθψλ δηαρείξηζεο.
Σα LMSs αλνηρηνχ θψδηθα (open source) θεξδίδνπλ έδαθνο ζηελ αγνξά ηεο
εθπαίδεπζεο, σο αληίδξαζε ζηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηα εκπνξηθά ζπζηήκαηα
θαη επίζεο ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο επειημίαο θαη ηεο καζεηνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο
ζηε κάζεζε. Πνιινί δηδάζθνληεο, θπξίσο εθείλνη κε ηερληθέο γλψζεηο θαη εκπεηξία,
πξνηηκνχλ απηά ηα ζπζηήκαηα, ιφγσ ησλ ιηγφηεξσλ πεξηνξηζκψλ θαη ηεο
κεγαιχηεξεο αίζζεζεο ειέγρνπ θαη γεληθά ησλ θαιχηεξσλ εξγαιείσλ επηθνηλσλίαο.
Τπάξρνπλ πνιιά ηέηνηα ζπζηήκαηα αλνηθηνχ θψδηθα δηαζέζηκα. Μεξηθά απφ ηα πην
γλσζηά είλαη ηα Moodle1, ATutor2, Sakai3, Bodington4, Claroline5,

Magnolia6.

Οξηζκέλα απφ ηα open source ζπζηήκαηα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί απφ έλα
παλεπηζηήκην ή κηα νκάδα παλεπηζηεκίσλ φπσο π.ρ. ην ATutor αλαπηχρζεθε ζην
Παλεπηζηήκην ηνπ Σνξφλην θαη ε πξσηνβνπιία Sakai είλαη κηα ζπιινγηθή
πξνζπάζεηα απφ 65 αθαδεκατθνχο εηαίξνπο.
Σν Moodle είλαη έλα απφ ηα πην θηιηθά πξνο ηνλ ρξήζηε θαη επέιηθηα ινγηζκηθά
αλνηρηνχ θψδηθα ζρεδηαζκνχ καζεκάησλ Ζιεθηξνληθήο κάζεζεο. Έρεη εμαηξεηηθή
ηεθκεξίσζε, ηζρπξή ζηήξημε ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη δηαρείξηζεο, θαη αλαπηχζζεηαη
πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ IMS / SCORM πξνηχπσλ. Σν θιεηδί επηηπρίαο ηνπ Moodle
είλαη φηη ζρεδηάζηεθε θαη αλαπηχρζεθε κε βάζε δχν παξάιιεινπο άμνλεο:

ηελ

παηδαγσγηθή θαη ηελ ηερλνινγία. Σν Moodle έρεη ηζρπξή αλάπηπμε θαη κεγάιε
θνηλφηεηα ρξεζηψλ θαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ αθνινπζεί νξζέο πξαθηηθέο ρακειήο
δεχμεο θαη πςειήο ζπλνρήο πνπ άιια VLE δελ κπνξνχλ λα επηηχρνπλ. Απηφ απνδίδεη
έλα ζχζηεκα πνπ είλαη απιφ, επέιηθην θαη απνηειεζκαηηθφ θαη θπξίσο εχθνια
πξνζβάζηκν ζε πξνγξακκαηηζηέο. Τπάξρεη κηα δσληαλή θνηλφηεηα πξνγξακκαηηζηψλ
ρηηζκέλε γχξσ απφ ην Moodle κε έλαλ θψδηθα πξνγξάκκαηνο πξαγκαηηθά ψξηκν.
Μηα ζπνλδπισηή, επεθηάζηκε αξρηηεθηνληθή είλαη βαζηθά θξηηήξην επηινγήο γηα έλα
LMS/ VLE. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Moodle είλαη ξεαιηζηηθή, κε ηε ρξήζε έμππλσλ
ζηξαηεγηθψλ π.ρ. θψδηθαο ρσξηζκέλνο ζε ελφηεηεο θαη πξφηππα βηβιηνζήθεο, θαζψο
1

http://moodle.org/
http://www.atutor.ca/
3
http://sakaiproject.org/
4
http://bodington.org/
5
http://www.claroline.net/
6
http://www.magnoliamultimedia.com/
2
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θαη έλα πξφηππν γηα API ελφηεηεο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ζηελ παξνχζα εξγαζία
επηιέρζεθε σο LMS ην Moodle.
3.6.2

MOODLE

Ζ πιαηθφξκα Moodle δηαλέκεηαη ζαλ ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα κέζσ Γεληθήο
Άδεηαο Γεκφζηαο Υξήζεο (GNU General Public license). Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη
δπλαηή ε ιήςε ηνπ θψδηθα απφ ην Γηαδίθηπν, ε ειεχζεξε θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο
ρξήζε ηνπ, θαζψο θαη επεκβάζεηο, δηνξζψζεηο θαη επαπμήζεηο ζηνλ θψδηθα. Έηζη δελ
πθίζηαηαη θφζηνο αγνξάο θαη πεξηνξηζκφο αδεηψλ ρξήζεο. Δίλαη δηαδεδνκέλν ζε φιν
ηνλ θφζκν θαη ην ινγηζκηθφ ηνπ Moodle είλαη δηαζέζηκν ζε 75 γιψζζεο. Σν Moodle
επηηξέπεη ζηνπο δηδάζθνληεο ή ζηνπο δηακεζνιαβεηέο λα πξνζζέζνπλ, λα δηαγξάςνπλ
ή λα πξνζαξκφζνπλ ηε δηεπαθή LMS ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ
καζήκαηνο.
Ζ απηνλνκία ηνπ ινγηζκηθνχ, ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ, ε
επθνιία ηεο ρξήζεο ηνπ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ σο έλα ζπνπδαίν εξγαιείν γηα ηελ
αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ έρνπλ ηε ζεσξεηηθή βάζε ηνπ θνηλσληθνχ
επνηθνδνκεηηζκνχ. Σν Moodle κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ηέηνην ηξφπν απφ ην
καζεηή, ψζηε λα έρεη πξφζβαζε ζην LMS ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ ζπνπδψλ ηνπ θαη φρη θαη‟ αλάγθε ζεηξηαθά. Απηφ ζέηεη ην καζεηή ζε επζχλεο
ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, πξάγκα πνπ απφ
κφλν ηνπ απνηειεί θίλεηξν – πξφθιεζε γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν. Απφ απηή ηελ άπνςε,
κπνξεί θαλείο λα ζπκπεξάλεη φηη ην θίλεηξν γηα έλαλ καζεηή θαηά ηελ πξφζβαζε ζε
έλα LMS δελ είλαη κφλν εμσηεξηθφ, αιιά θαη εζσηεξηθφ. Ζ δηαδηθαζία κάζεζεο
ζχκθσλα κε ηνλ θνηλσληθφ θνλζηξνπθηηβηζκφ βαζίδεηαη ζηα θίλεηξα ηνπ καζεηή,
ζηελ πξνζσπηθή ηνπ επζχλε, ηζηνξία θαη κνλαδηθφηεηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
αιιειεπίδξαζε κεηαμχ απηνχ θαη ησλ άιισλ καζεηψλ θαη ηνπ δηδάζθνληα. Απηή ε
αιιειεπίδξαζε ππνζηεξίδεηαη απφ φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Moodle φπσο απηά
θαηαγξάθνληαη παξαθάησ. Δπίζεο ε αμηνιφγεζε, πνπ δηαδξακαηίδεη εμίζνπ
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θνλζηξνπθηηβηζηηθή πξνζέγγηζε, φπσο θαη ε απηναμηνιφγεζε,
ππνζηεξίδεηαη κε πνηθίινπο ηξφπνπο απφ ηελ πιαηθφξκα Moodle (68).
Οη θπξηφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ Moodle αλαθέξνληαη παξαθάησ (69):
Γξάζεηο:
· Απνξίεο

Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην: ΠΛΖ - Γηπισκαηηθή Δξγαζία

60 απφ 187

Ζιεθηξνληθή Μάζεζε ζε Γηαδξαζηηθά Δηθνληθά Πεξηβάιινληα
Κάζε καζεηήο κπνξεί λα εθθξάζεη θάπνηα απνξία δίλνληαο ηίηιν, πεξηγξαθή,
ιέμεηο-θιεηδηά θαη λα ιάβεη απάληεζε είηε απφ απηέο πνπ ήδε ππάξρνπλ, είηε αλ δελ
θαιπθζεί απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο απαληήζεηο, λα ιάβεη κηα λέα απάληεζε απφ ηνλ
θαζεγεηή.
· Απνπζηνιφγηα (Attendance rolls)
Ο καζεηήο κπνξεί λα δεη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ παξνπζηψλ ηνπ πνπ
θαηεγξάθεζαλ κε βάζε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε έλα δηαδηθηπαθφ κάζεκα ή ηελ
δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζην κάζεκα. Καηαρψξηζε παξνπζηψλ ησλ καζεηψλ ζε θάπνηα
ζπλεδξία ή θαηά ηελ επίζθεςε ηεο ηζηνζειίδαο.
· Αζθήζεηο (Exercises)
Τπνβνιή απφ ην καζεηή ηεο αμηνιφγεζεο ηεο εξγαζίαο πνπ έθαλε θαη ηνπ αλέζεζε
ν δηδάζθσλ θαη ππνβνιή ηεο ίδηαο ηεο εξγαζίαο. Ο δηδάζθσλ κπνξεί λα αλαζέζεη
άζθεζε (έθζεζε, αλαθνξά, παξνπζίαζε) ζηνλ καζεηή. Ο δηδάζθσλ κπνξεί λα δψζεη
αλαηξνθνδφηεζε ζηνλ καζεηή θαη λα ηνπ δεηήζεη λα βειηηψζεη ηελ άζθεζε ηνπ θαη
λα ηελ ππνβάιιεη εθ λένπ.
· Ζιεθηξνληθά Βηβιία (e-books)
Σν βηβιίν απνηειεί έλα εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ αλαπηχζζεηαη ζε πνιιαπιέο
ζειίδεο. Δίλαη ζαλ λα δηαβάδεη θάπνηνο έλα βηβιίν ζην Γηαδίθηπν. Σν βηβιίν κπνξεί
λα ρσξίδεηαη ζε θεθάιαηα θαη ππνθεθάιαηα. Οη καζεηέο κπνξνχλ κφλν λα δνπλ ην
βηβιίν θαη δελ κπνξνχλ λα επέκβνπλ ζηελ δεκηνπξγία ηνπ.
· Γηάινγνη (Dialogues)
Παξέρεη κηα απιή κέζνδν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ (καζεηψλ θαη
δηδαζθφλησλ). Έλαο καζεηήο κπνξεί λα αλνίμεη δηάινγν κε έλαλ δηδάζθνληα, ν
δηδάζθσλ κε ηελ ζεηξά ηνπ κπνξεί λα αλνίμεη δηάινγν κε θάπνηνλ καζεηή θαη είλαη
δπλαηφ λα δεκηνπξγεζεί ζπλνκηιία αλάκεζα ζε δχν ή πεξηζζφηεξνπο καζεηέο κεηαμχ
ηνπο.
· Δπηινγέο (Choices)
Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςε ηνπο γηα θάπνην
ζέκα πνπ ζα νξίζεη ν δηδάζθσλ. Οη επηινγέο ιεηηνπξγνχλ ζαλ ςεθνθνξία θαη έηζη νη
καζεηέο

κπνξνχλ

λα

απνθαζίζνπλ

γηα

θάπνην

ζέκα

πνπ

ηνπο

αθνξά.

Ο δηδάζθσλ κπνξεί λα θάλεη κηα εξψηεζε ζηνπο καζεηέο θαη λα θαζνξίζεη κηα
επηινγή πνιιαπιψλ απαληήζεσλ γηα λα δεη ηελ άπνςε ηνπο πάλσ ζε έλα ζέκα.
· Δξγαζίεο ή αλαζέζεηο (Assignements)
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Τπνβνιή εξγαζίαο ησλ καζεηψλ πνπ ηνπο αλαηέζεθε απφ ηνλ δηδάζθνληα ηνπο.
Οη αλαζέζεηο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ δηδάζθνληα λα θαζνξίζεη κηα εξγαζία θαη
δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ έλα αξρείν θαη λα ην ππνβάινπλ
θνξηψλνληάο ην ζηε ζειίδα.
· Δξγαζηήξηα (Workshops)
Δπηηξέπεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αμηνινγήζνπλ ηηο κεηαμχ ηνπο εξγαζίεο ή λα
αμηνινγήζνπλ δείγκαηα εξγαζηψλ πνπ ηνπο έρνπλ δνζεί απφ ηνλ δηδάζθνληα, έηζη
ψζηε λα κπνξέζνπλ λα θαηαιάβνπλ ηη πεξηκέλεη ν δηδάζθσλ απφ ηηο δηθέο ηνπο
εξγαζίεο. Δπίζεο, ζπληνλίδεη ηε ζπιινγή θαη θαηαλνκή απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ κε
δηάθνξνπο ηξφπνπο.
· Έξεπλεο
Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ καζεηή κέζσ θάπνηνλ ηππνπνηεκέλσλ εξεπλψλ λα
εθθξάζεη ηελ άπνςε ηνπ ζρεηηθά κε ην κάζεκα, ηε δηδαθηέα χιε ή ηε δηαδηθαζία
δηδαζθαιίαο.
· Κνπίδ
Κάηη ζαλ ηεζη ζην νπνίν ν καζεηήο πξέπεη λα απαληήζεη. Σν θνπίδ κπνξεί λα έρεη
δηάθνξεο κνξθέο εξσηήζεσλ φπσο πνιιαπιήο επηινγήο, ζσζηφ-ιάζνο θαη εξσηήζεηο
κε ζχληνκεο απαληήζεηο. Ο δηδάζθσλ κπνξεί λα ζρεδηάζεη θαη λα δεκηνπξγήζεη ηεζη.
Απηέο νη εξσηήζεηο θπιάζζνληαη ζε κηα θαηεγνξηνπνηεκέλε βάζε δεδνκέλσλ θαη
κπνξνχλ λα μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ζην κάζεκα.
· Λεμηθά / ιίζηεο φξσλ (Glossaries)
Μπνξεί λα δεκηνπξγεζεί θαη λα δηαηεξεζεί έλαο θαηάινγνο νξηζκψλ, φπσο έλα
ιεμηθφ. Κάζε κάζεκα κπνξεί λα έρεη έλα βαζηθφ θαη πνιιά δεπηεξεχνληα ιεμηθά. Ο
καζεηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ιεμηθφ πνπ φξηζε ν δηδάζθσλ θαη ηνπ δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο κε ηε ρξήζε ιέμεσλ θιεηδηψλ, κε αιθαβεηηθή αλαδήηεζε,
αλαδήηεζε αλά θαηεγνξία θα αλαδήηεζε κε βάζε ην ζπγγξαθέα. Μπνξεί λα δνζεί
ζην καζεηή ε δπλαηφηεηα λα ζπλεηζθέξεη ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ιεμηθνχ
θαηαρσξψληαο εγγξαθέο ζηα δεπηεξεχνληα ιεμηθά, ηηο νπνίεο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί
ή λα δηαγξάςεη θαη λα εηζπξάμεη βαζκνινγία. Σηο εγγξαθέο απηέο ν δηδάζθσλ κπνξεί
λα ηηο επεμεξγαζηεί, λα ηηο δηαγξάςεη ή λα ηηο κεηαθέξεη ζην βαζηθφ ιεμηθφ. Δίλαη
επίζεο εθηθηφ λα δεκηνπξγεζνχλ απηφκαηα ζχλδεζκνη ζε απηνχο ηνπο νξηζκνχο κέζα
απφ ηα καζήκαηα.
· Μαζήκαηα (Lessons)
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Ο καζεηήο κπνξεί λα δεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ καζήκαηνο ζε ηκήκαηα. Κάζε ηκήκα
κπνξεί λα έρεη κηα εξψηεζε πνπ αλάινγα κε ηελ απάληεζε πνπ ζα επηιέμεη λα ηνλ
νδεγεί ζε δηαθνξεηηθφ ηκήκα ηνπ καζήκαηνο. Παξνπζίαζε ηνπ καζήκαηνο κε
επέιηθην ηξφπν πνπ λα πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ. Σν θάζε κάζεκα απνηειείηαη απφ
πνιιέο ζειίδεο. ην ηέινο θάζε ζειίδαο κπνξεί λα ππάξρεη κηα εξψηεζε θαη δηάθνξεο
πηζαλέο απαληήζεηο. Αλάινγα κε ηελ επηινγή ηεο απάληεζεο ηνπ καζεηή είηε
ζπλερίδεη ζηελ επφκελε ζειίδα είηε επηζηξέθεη πίζσ ζε κηα πξνεγνχκελε ζειίδα.
· Οκάδεο ζπδεηήζεσλ (Forums)
Δπηηξέπεη ηηο ζπδεηήζεηο κεηαμχ ζπκκεηερφλησλ ζε έλα κάζεκα. Ο θάζε καζεηήο
κπνξεί λα μεθηλήζεη κηα λέα ζπδήηεζε θαη κπνξεί λα ζηείιεη κελχκαηα ζε
νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε, εθφζνλ είλαη αλνηθηή ζε καζεηέο. Οη νκάδεο ζπδεηήζεσλ
κπνξνχλ λα δνκεζνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη λα ζπκπεξηιάβνπλ εθηηκήζεηο ησλ
ζπκκεηερφλησλ γηα θάζε κήλπκα. Σα κελχκαηα κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ κε πνηθηιία
κνξθψλ θαη κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ ζπλεκκέλα. Με ηε ζπλδξνκή ζε κηα νκάδα
ζπδεηήζεσλ, νη ζπκκεηέρνληεο ιακβάλνπλ αληίγξαθα θάζε λένπ κελχκαηνο ζην
ειεθηξνληθφ ηνπο ηαρπδξνκείν.
· πλνκηιίεο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (Chats)
Ο καζεηήο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη απεπζείαο επηθνηλσλία πξαγκαηηθνχ
ρξφλνπ κε ζπκκεηέρνληεο ελφο καζήκαηνο. Δίλαη δπλαηή ε χπαξμε πνιιαπιψλ chat
κε δηαθνξεηηθφ ζέκα ζε θάζε κάζεκα. Σν chat επηηξέπνπλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα
έρνπλ κηα ζπγρξνληζκέλε ζπδήηεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζην Γηαδίθηπν.
· SCORM (Shareable Content Object Reference Model).
Ζ δξαζηεξηφηεηα SCORM επηηξέπεη ηελ εχθνιε “θφξησζε” ελφο παθέηνπ
SCORM ψζηε λα θαηαζηεί ηκήκα ησλ καζεκάησλ.
· Wikis
πιινγηθή

ζπγγξαθή

αξρείσλ

ζε

κηα

απιή

γιψζζα

πξνγξακκαηηζκνχ

ρξεζηκνπνηψληαο web browser.
Δλφηεηεο (Blocks):
· Αλαδήηεζε
ην block «Αλαδήηεζε» κε ηελ ρξήζε ιέμεσλ-θιεηδηψλ κπνξεί λα γίλεη αλαδήηεζε
ζηηο νκάδεο ζπδεηήζεσλ κε ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη ηελ ρξήζε πνιιψλ ιέμεσλ θάζε
θνξά.
· Άηνκα
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ην block «Άηνκα» εκθαλίδεηαη ε ιίζηα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην ζπγθεθξηκέλν
κάζεκα, ηηο δηάθνξεο νκάδεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο
ηνπ πξνθίι.
· Γηαρείξηζε
Απηφ είλαη έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ block γηα ηνλ καζεηή, θαζψο ηνπ επηηξέπεη λα
εθηειέζεη θάπνηεο ηδηαίηεξα ρξήζηκεο ελέξγεηεο. Απηέο είλαη ε πξνβνιή κηαο ιίζηαο
βαζκψλ πνπ έρεη πάξεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, ε αιιαγή ηνπ θσδηθνχ
πξφζβαζήο ηνπ ζην Moodle θαη ε αθχξσζε ηεο εγγξαθήο ηνπ ζην κάζεκα.
ηνλ δηδάζθνληα πξνζθέξνληαη δηάθνξεο επηινγέο γηα ηελ γεληθή δηαρείξηζε ηνπ
καζήκαηνο, φπσο επεμεξγαζία, ξπζκίζεηο, δηαρεηξηζηέο, ρξήζηεο, αληίγξαθν
αζθαιείαο, επαλαθνξά, θιίκαθεο, βαζκνί, αξρεία θαηαγξαθήο, αξρεία, βνήζεηα θαη
νκάδα ζπδεηήζεσλ δηδαζθφλησλ.
· Γξαζηεξηφηεηεο
Με ηε βνήζεηα ηνπ κπινθ απηνχ κπνξεί ν δάζθαινο λα δηαρεηξηζηεί ηηο δηάθνξεο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ην κάζεκα ηνπ. Κάζε λέα δξαζηεξηφηεηα πνπ
δεκηνπξγεί, θαηαγξάθεηαη απηφκαηα ζην κελνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ.
· Δπηθείκελα Γεγνλφηα
ην block «Δπηθείκελα γεγνλφηα» εκθαλίδνληαη ηα πην πξφζθαηα γεγνλφηα κεηά
απφ ηελ ηειεπηαία πξφζβαζε ηνπ ρξήζηε ζην δηθηπαθφ ηφπν. Δίλαη νπζηαζηηθά κηα
ιίζηα κε ηα γεγνλφηα πνπ πξφθεηηαη λα ζπκβνχλ ζην πξνζερέο κέιινλ βνεζψληαο
έηζη ηνπο καζεηέο λα πξνγξακκαηίζνπλ θαιχηεξα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο.
· Ζκεξνιφγην
Απνηειεί έλα απιφ θαη ζπκπαγέο κέζν παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
δξαζηεξηνηήησλ ησλ καζεκάησλ, ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Moodle θαη ησλ ρξεζηψλ.
Όηαλ ν ρξήζηεο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηφηε έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα
πξνζζέζεη έλα λέν γεγνλφο.
· Μαζήκαηα
ην block «Μαζήκαηα» κπνξεί θάπνηνο λα κεηαθεξζεί ζην πεξηβάιινλ θάπνηνπ
άιινπ καζήκαηνο ή κπνξεί

λα κεηαθεξζεί ζηελ θεληξηθή ζειίδα φισλ ησλ

καζεκάησλ. ηελ θεληξηθή ζειίδα κπνξεί λα θάλεηε πξνζζήθε λένπ καζήκαηνο ή
αλαδήηεζε θάπνηνπ ήδε ππάξρνληνο.
· Πξφζθαηε δξαζηεξηφηεηα
Σν κπινθ απηφ πεξηέρεη ζπλδέζκνπο νη νπνίνη επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα
παξαθνινπζνχλ ηελ πξφζθαηε δξαζηεξηφηεηα ζε έλα κάζεκα.
Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην: ΠΛΖ - Γηπισκαηηθή Δξγαζία

64 απφ 187

Ζιεθηξνληθή Μάζεζε ζε Γηαδξαζηηθά Δηθνληθά Πεξηβάιινληα
· Πξνζσπηθά κελχκαηα
Απνζηνιή θαη ιήςε πξνζσπηθψλ κελπκάησλ. Οη δηδάζθνληεο κπνξνχλ λα
επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο ή κε θάπνηνλ καζεηή απνζηέιινληαο κελχκαηα ζην
άηνκν πνπ ηνπο ελδηαθέξεη.
· πλδεδεκέλνη Υξήζηεο
Ο δηδάζθσλ κπνξεί λα δεη πνηνη ζπκκεηέρνληεο βξίζθνληαλ ηα ηειεπηαία ιεπηά
κέζα ζην κάζεκα.
· Σα καζήκαηα κνπ
Πεξηέρεη ζπλδέζκνπο γηα ηα άιια καζήκαηα, ζηα νπνία είλαη γξακκέλνο ν καζεηήο
· Σειεπηαία λέα
Αλαθνηλψζεηο γηα ηα πην πξφζθαηα κελχκαηα πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ νκάδα
ζπδεηήζεσλ εηδήζεσλ. Μέζσ απηνχ ηνπ κπινθ νη καζεηέο κπνξνχλ λα
ελεκεξψλνληαη γηα ηα πξφζθαηα κελχκαηα. Μπνξνχλ αθφκα λα θάλνπλ πξνζζήθε
λένπ ζέκαηνο.

3.7 Μοντέλο Ηλεκτρονικήσ μάθηςησ
3.7.1

χεδίαςη – Περιεχόμενο

Έλα πξψην βήκα ζηελ νηθνδφκεζε ελφο ζεσξεηηθνχ κνληέινπ είλαη λα νξηζηνχλ
νη θχξηεο κεηαβιεηέο θαζψο θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. Ζ απνηειεζκαηηθή κάζεζε
έρεη σο θεληξηθά ζεκεία ηνλ εθπαηδεπφκελν, ηε γλψζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ
θνηλφηεηα. Αλαιχνληαο θαζέλα απφ απηά ηα θεληξηθά ζεκεία, ν ζηφρνο είλαη λα
νξηζηεί ε κάζεζε σο κηα γεληθφηεξε έλλνηα, ψζηε λα εθαξκνζηεί, ζηελ παξνχζα
εξγαζία, έλα κνληέιν ζρεδίαζεο πεξηβάιινληνο Ζιεθηξνληθήο κάζεζεο.
Ο δηδαζθφκελνο ζην θέληξν δελ ζεκαίλεη φηη ην πιαίζην ζην νπνίν ε
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία βιέπεη ηνλ θάζε καζεηή είλαη αλεμάξηεην απφ ην πιαίζην
ηνπ δαζθάινπ, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο θαη ηεο θνηλσλίαο πνπ απηφ εληάζζεηαη.
Οη αλάγθεο ηνπ δηδαζθφκελνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο κνλαδηθέο γλσζηηθέο δνκέο θαη
αληηιήςεηο πνπ ν καζεηήο ζέηεη ζην καζεζηαθφ πιαίζην (35). Απφ ηελ άιιε πιεπξά
έλαο δάζθαινο πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απφθηεζε γλψζεο
απφ ηνλ θάζε καζεηή, θαζψο θαη ηπρφλ παξαλνήζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη ν καζεηήο
θαηά ηελ θαηαζθεπή ηεο λέαο γλψζεο. Δπίζεο, ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ζέβεηαη θαη
θηινμελεί ηα ηδηαίηεξα πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ηε γιψζζα θαη ηηο κνξθέο
έθθξαζεο πνπ ν καζεηήο ρξεζηκνπνηεί γηα λα εξκελεχζεη θαη λα αλαπηχμεη ηε γλψζε.
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Γηαγλσζηηθά εξγαιεία θαη δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα θαηαζηήζνπλ νξαηέο ηηο
αλάγθεο ηνπ καζεηή ζην δάζθαιν θαη ζηνπο άιινπο καζεηέο.
Απνηειεζκαηηθή κάζεζε δελ ζπκβαίλεη ζε θελφ πεξηερνκέλνπ. Ζ δηδαζθαιία
γεληθψλ δεμηνηήησλ ζθέςεο ή ηερληθψλ δεμηνηήησλ είλαη άρξεζηε εθηφο κηαο
ζπγθεθξηκέλεο γλψζεο (36). Ζ απνηειεζκαηηθή κάζεζε θαζνξίδεηαη θαη νξηνζεηείηαη
απφ ηελ επηζηεκνινγία, ηε γιψζζα θαη ην πιαίζην ηεο ζθέςεο γχξσ απφ έλα
επηζηεκνληθφ πεδίν (35). Κάζε επηζηεκνληθφ πεδίν, ζηα πιαίζηα κειέηεο ηνπ,
εκπεξηέρεη κηα θνζκνζεσξία πνπ παξέρεη κνλαδηθέο δπλαηφηεηεο θαηαλφεζεο θαη
γλψζεο. Οη καζεηέο ρξεηάδνληαη επθαηξίεο γηα λα αληηκεησπίζνπλ απηέο ηηο δνκέο ηεο
γλψζεο πνπ απαηηεί ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Πξέπεη φκσο απηέο νη επθαηξίεο λα
αληηθαηνπηξίδνπλ ηε δηθή ηνπο ζθέςε. Ζ Ζιεθηξνληθή κάζεζε κπνξεί λα δψζεη
δηεπξπκέλεο επθαηξίεο ζηνπο δηδαζθφκελνπο θαη λα ηνπο βπζίζεη νινέλα θαη
βαζχηεξα ζηε γλψζε κέζα απφ αλαθαιππηηθνχο δξφκνπο, παξέρνληαο ζρεδφλ
απεξηφξηζηα κέζα, ψζηε λα βξνπλ ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν γχξσ απφ ηελ γλψζε ελφο
επηζηεκνληθνχ ζέκαηνο, επσθεινχκελνη απφ ηελ δηαθνξεηηθφηεηα έθθξαζεο,
πιαηζίσλ θαη πιηθνχ πνπ παξέρεη. Ζ πξφζθαηε εκθάληζε ζεσξηψλ κάζεζεο πνπ
βαζίδνληαη ζε δηθηπσκέλα πιαίζηα, φπσο "heutagogy" (70) θαη "connectivism" (71),
βνεζά ζηελ αλαγλψξηζε φηη ε κάζεζε είλαη κηα πξαγκαηνπνίεζε ζπλδέζεσλ κε ηδέεο,
γεγνλφηα, αλζξψπνπο, θαη θνηλφηεηεο.
Ζ αλάγθε ζηφρεπζεο ζηελ αμηνιφγεζε ζε έλα πεξηβάιινλ κάζεζεο είλαη
πξνυπφζεζε γηα απνηειεζκαηηθή κάζεζε (35). Ζ αμηνιφγεζε πξέπεη λα ρξεζηκεχεη
γηα απφδνζε θηλήηξσλ, ελεκέξσζε θαη αληαιιαγή εκπεηξηψλ κεηαμχ καζεηψλ θαη
δαζθάισλ. Οη πην ζεκαληηθνί κεραληζκνί αμηνιφγεζεο είλαη απηνί πνπ κπνξνχλ λα
νδεγήζνπλ ηνλ ίδην ηνλ καζεηή ζε αμηνιφγεζε άξα θαη ζε αλαηξνθνδφηεζε. Ζ
αμηνιφγεζε ζηελ Ζιεθηξνληθή κάζεζε αθνξά ην πεξηερφκελν, ηελ πξφζβαζε ζηε
γλσζηηθή δηαδηθαζία θαη ην απνηέιεζκα. Ζ κείσζε ησλ επθαηξηψλ γηα άκεζε
αιιειεπίδξαζε κεηαμχ καζεηψλ θαη δαζθάισλ κπνξεί λα κεηψζεη ηηο επθαηξίεο γηα
αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ ελίζρπζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ε ελαζρφιεζε κε
παξαδείγκαηα απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ θαιέο επθαηξίεο
γηα δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο θαη κάιηζηα ζπλεξγαηηθέο. Έλαο απφ ηνπο θηλδχλνπο
ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ε δπλεηηθή αχμεζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο γηα ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ζηελ online κάζεζε (72). Σέινο ε θνηλφηεηα σο θεληξηθφ ζεκείν ζην
ζρεδηαζκφ ελφο πξνγξάκκαηνο Ζιεθηξνληθήο κάζεζεο πξνζζέηεη ηα θνηλσληθά
ζηνηρεία ηεο κάζεζεο.
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Σν κνληέιν ηνπ Terry Anderson πνπ επηιέρζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία απεηθνλίδεη
ηνπο δχν ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ζηελ εθπαίδεπζε: καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο, θαη

Δικόνα 6 Ζ αλληλεπίδπαζη ζηην Ζλεκηπονική μάθηζη

ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηνπο θαζψο θαη κε ην πεξηερφκελν φπσο θαίλεηαη ζηελ
εηθφλα 6 (37).
Σξεηο είλαη νη πην θνηλέο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο ζηελ εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζε, ε αιιειεπίδξαζε καζεηή-καζεηή, καζεηή-δάζθαινπ θαη καζεηήπεξηερνκέλνπ (73). ε απηέο ηηο αιιειεπηδξάζεηο πξνζηίζεληαη θαη ε αιιειεπίδξαζε
δάζθαινπ-δάζθαινπ, δάζθαινπ-πεξηερνκέλνπ, θαη πεξηερνκέλνπ-πεξηερνκέλνπ (74).
Ζ εηθφλα 7 δείρλεη αλαιπηηθά ηα έμη είδε αιιειεπίδξαζεο.

Δικόνα 7 Σο μονηέλο Ζλεκηπονικήρ μάθηζηρ
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Ο θνηλσληθφο επνηθνδνκεηηζκφο ηνλίδεη ηελ αμία ησλ νκφηηκσλ νκάδσλ θαη ηε
ζεηηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ νκφηηκσλ κειψλ δει. ηε ζρέζε καζεηή - καζεηή.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε αιιειεπίδξαζε καζεηή – πεξηερνκέλνπ ήηαλ πάληα έλα
ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, αθφκε θαη ζηελ αλάγλσζε βηβιίσλ ή
ζηελ κεησπηθή δηδαζθαιία. Ζ Ζιεθηξνληθή κάζεζε ππνζηεξίδεη έλα πιήζνο λέσλ
επθαηξηψλ

αλάπηπμεο

ακθίδξνκνπ

πεξηερνκέλνπ

πνπ

αληαπνθξίλεηαη

ζηηο

ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ππνζηεξίδνληαο ηηο αηνκηθέο
αλάγθεο ηνπ θάζε κνλαδηθνχ καζεηή. Ζ αιιειεπίδξαζε καζεηή - δάζθαινπ γίλεηαη
ιηγφηεξν δαζθαινθεληξηθή απφ ηε θχζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε ζηάζε ηνπ δάζθαινπ
ζηεξίδεη θπξίσο ζηελ πξάμε ηε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή. Ζ αιιειεπίδξαζε δάζθαινπ πεξηερνκέλνπ επηθεληξψλεηαη ζηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ δει.
καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ, θαζψο θαη κνλάδσλ κειέηεο, νινθιεξσκέλσλ καζεκάησλ
θαη ζπλαθψλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ ζρέζε δάζθαινπ - πεξηερνκέλνπ
επηηξέπεη ζηνπο δηδάζθνληεο λα παξαθνινπζνχλ δηαξθψο ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ
ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ ησλ καζεκάησλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ
αιιειεπίδξαζε δάζθαινο - δάζθαινο δεκηνπξγεί ηελ επθαηξία λα αλαπηπρζεί
ππνζηήξημε κέζσ ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σέινο ε
αιιειεπίδξαζε πεξηερφκελν - πεξηερφκελν είλαη κηα λέα ιεηηνπξγία εθπαηδεπηηθήο
αιιειεπίδξαζεο φπνπ ην πεξηερφκελν είλαη πξνγξακκαηηζκέλν λα αιιειεπηδξά κε
άιιεο απηνκαηνπνηεκέλεο πεγέο πιεξνθφξεζεο θαη λα αλαλεψλεηαη θαη ην ίδην
ζπλερψο, λα απνθηά λέεο δπλαηφηεηεο, κέζσ ησλ ελεκεξψζεσλ θαη ηεο
αιιειεπίδξαζεο κε άιιεο πεγέο πεξηερνκέλνπ. Απηή ε αιιειεπίδξαζε κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην κηαο θνηλφηεηαο δηεξεχλεζεο, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη
απφ ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ ζρήκαηνο, ρξεζηκνπνηψληαο ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε
(βίληεν, ήρν, web conferencing, chats, ή εηθνληθφ θφζκν) επηθνηλσλία. Έλα ηέηνην
πεξηβάιινλ είλαη ηδηαίηεξα πινχζην θαη επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ, πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζψο θαη
ζπλεξγαζίαο. Ζ θνηλφηεηα, δεζκεχεη ηνπο καζεηέο φζνλ αθνξά ζην ρξφλν θαη ηνπο
αλαγθάδεη ζε ηαθηηθέο ζπλεδξίεο ή ε νκάδα κπνξεί λα επεξεάζεη ηνπο ξπζκνχο
κάζεζεο. Ζ δεμηά πιεπξά ηνπ ζρήκαηνο, απεηθνλίδεη ηα δνκεκέλα εξγαιεία κάζεζεο
πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε. Δξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
πεξηιακβάλνπλ βνήζεηα κέζσ ππνινγηζηή κειεηψληαο

tutorials, αζθήζεηο θαη

πξνζνκνηψζεηο. Δηθνληθά εξγαζηήξηα, φπνπ νη καζεηέο κε πξνζνκνηψζεηο έρνπλ
πξφζβαζε ζε εμειηγκέλα εξγαιεία αλαδήηεζεο θαη αλάθηεζεο. Ζιεθηξνληθά θείκελα
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ζηεξίδνπλ ηελ εμαηνκηθεπκέλε κειέηε. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί σζηφζν φηη παξφιν πνπ
πξνσζείηαη ε πξνζσπνπνηεκέλε κειέηε

ν καζεηήο δελ είλαη κφλνο. Με ηε

ζπκκεηνρή ζε νκάδεο αιιά θαη ζηελ θνηλφηεηα, έρεη ζεκαληηθέο πεγέο ζηήξημεο θαη
βνήζεηαο (75). Σν θνηλσληθφ ινγηζκηθφ επίζεο επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα
ζπλαληεζνχλ ειεθηξνληθά, λα αλαπηχμνπλ θνηλά ελδηαθέξνληα θαη ζρέζεηο νκάδαο
κειέηεο, λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αθφκα θαη ζηε πεξίπησζε
πνπ αθνινπζνχλ εμαηνκηθεπκέλα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ (76). Ζ γλψζε κπνξνχκε λα
πνχκε κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κέζσ πνιιψλ δηθηχσλ γλψζεο θαη κέζσ ζπιινγηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ (77).
Υξεζηκνπνηψληαο απηφ ην κνληέιν ειεθηξνληθήο κάζεζεο απαηηείηαη ε ιήςε
απνθάζεσλ απφ ην κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζρεδηαζηψλ. Έλαο βαζηθφο
παξάγνληαο ιήςεο απνθάζεσλ βαζίδεηαη ζην ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ
πξνζδνθάηαη. Σν ζεκαληηθφ εξψηεκα δελ είλαη πψο νη καζεηέο καζαίλνπλ, αιιά πην
ζπγθεθξηκέλα πψο καζαίλνπλ ηη, αθνχ φινη καζαίλνπλ κέζσ (78):
• ζπκπεξηθνξψλ θαη δηαδηθαζηψλ κίκεζεο, αλαηξνθνδφηεζεο θαη πξαθηηθήο
• δεκηνπξγηθφηεηαο θαη παηρληδηνχ
• γεγνλφησλ αλαθνξάο, εμάζθεζεο κλήκεο, εξσηεκάησλ
• θξίζεο κε ηελ κειέηε πεξηπηψζεσλ, εξσηήζεσλ, επηινγψλ, αλαηξνθνδφηεζεο,
αλαζηνραζκνχ θαη θαζνδήγεζεο
• ρξήζεο ηνπ ιφγνπ
• παξαηήξεζεο κε ηελ πξνβνιή παξαδεηγκάησλ θαη αλάδξαζεο
• δηαδηθαζηψλ αλάιπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη απνδφκεζεο
• αλαθαιππηηθψλ θαη δηεξεπλεηηθψλ ηξφπσλ
• ζπιινγηζηηθήο θαη ζχλζεζεο παδι, επίιπζεο πξνβιεκάησλ
• αλάπηπμεο δεμηνηήησλ (ζσκαηηθψλ ή ςπρηθψλ)
• πξνθιήζεσλ ή αλάζεζεο ξφισλ
•εξκελείαο, ζεσξηψλ ινγηθήο θαη πξνβιεκαηηζκνχ.
Κάζε κία απφ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο
Ζιεθηξνληθήο κάζεζεο, κε θάπνην ζπλδπαζκφ δξαζηεξηνηήησλ ζε απεπζείαο
ζχλδεζε κε ηελ θνηλφηεηα κέζα απφ ην παξαπάλσ κνληέιν.
3.7.2 Αξιολόγηςη
Σν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο πνπ πξνηείλεη ε παξνχζα εξγαζία γηα ην πεξηβάιινλ
Ζιεθηξνληθήο κάζεζεο είλαη ην κνληέιν HELAM (Hexagonal E-learning Assessment
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Model) ησλ Ozkan, Koseler θαη Baykal (79). ην πξνηεηλφκελν ελλνηνινγηθφ
κνληέιν, ε ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ απνηειεί ην θχξην ζεκείν ηεο αμηνιφγεζεο.
Οξίδεηαη απφ δχν δηαθνξεηηθέο κεηαβιεηέο εθ ησλ νπνίσλ ε κία είλαη ε πξνζδνθία
απφ ην LMS, θαη ε άιιε είλαη ε επηβεβαίσζε απηψλ ησλ πξνζδνθηψλ. Αθνινπζψληαο
ην κνληέιν ηνπ Khan γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Μάζεζε (80) ζην νπνίν κπαίλνπλ νθηψ
βαζηθέο δηαζηάζεηο – θιεηδηά (παηδαγσγηθή, ζεζκηθή, ηερλνινγηθή, πεξηβάιινλ
δηεπαθήο, αμηνιφγεζε, δηαρείξηζε, ππνζηήξημε πφξσλ θαη εζηθή) γηα ην ζρεδηαζκφ
ηνπ πιαηζίνπ ελφο πεξηβάιινληνο Ζιεθηξνληθήο κάζεζεο νη Ozkan θαη Koseler
πξνηείλνπλ ην κνληέιν HELAM. Σν HELAM απνηειεί κηα πνιπδηάζηαηε πξνζέγγηζε
γηα ηελ αμηνιφγεζε LMS κέζα απφ έμη δηαζηάζεηο: α) ηελ πνηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο,
β) ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, γ) ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ, δ) ηελ πξννπηηθή
ηνπ καζεηή, ε) ηηο ζηάζεηο ηνπ δηδάζθνληα, θαη ζη) ππνζηεξηθηηθά ζέκαηα (81).
Ζ Ζιεθηξνληθή κάζεζε κπνξεί λα εηδσζεί κέζα απφ δχν νπηηθέο γσλίεο, ηελ
θνηλσληθή θαη ηελ ηερληθή πιεπξά. Έηζη ζην θνηλσληθφ πιαίζην κπνξεί λα εληαρζεί ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ καζεηή θαη δάζθαινπ θαζψο θαη νη ππνζηεξηθηηθνί
παξάγνληεο, ελψ ζην ηερληθφ πιαίζην ε πνηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ησλ ππεξεζηψλ θαη
ηνπ πεξηερνκέλνπ - δηεπαθήο. Ζ ζεκαληηθφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε δελ είλαη ε ίδηα ε
ηερλνινγία, αιιά ε εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ε νπνία θαζνξίδεη ηηο
επηπηψζεηο

ζηε

κάζεζε

(82).

Ο

δηαδξαζηηθφο

εθπαηδεπηηθφο

ζρεδηαζκφο

απνδεηθλχεηαη νπζηαζηηθφο παξάγνληαο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ καζεηψλ.
Όηαλ κηιάκε γηα πνηφηεηα ζπζηήκαηνο ζηελ Ζιεθηξνληθή κάζεζε αλαθεξφκαζηε
ζε δχν ζπληζηψζεο: ζηελ ίδηα ηελ πιαηθφξκα – ινγηζκηθφ LMS θαη ζην πιηθφ. Ζ
πνηφηεηα ινγηζκηθνχ αθνξά ηε ζηαζεξφηεηα, αζθάιεηα, αμηνπηζηία, ηαρχηεηα,
αληαπφθξηζε, επθνιία ρξήζεο, θηιηθφηεηα πξνο ην ρξήζηε, θαιή νξγάλσζε θαη
ζρεδηαζκφ θαη ηέινο ηελ πξνζσπνπνίεζε ζηε κάζεζε. Ζ πνηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ
εμαξηάηαη απφ ην πφζν θαιά ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ είλαη ζρεδηαζκέλν θαη
απνηειεζκαηηθφ ζηε δηαρείξηζε. Οη εθπαηδεπφκελνη δίλνπλ κεγάιε αμία ζην ίδην ην
πεξηερφκελν, ζηελ θαιή ηνπ νξγάλσζε, παξνπζίαζε, δηαδξαζηηθφηεηα, πνζφηεηα,
ρξεζηκφηεηα,

επειημία,

ελεκεξφηεηα

θαη

επηθαηξφηεηα

(83).

Δπηπιένλ,

ε

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε, φπσο ε γξήγνξε εηθφλα ηεο βαζκνινγίαο, αλαθνηλψζεηο
ζηελ ψξα, πξνθαζνξηζκέλεο εμεηάζεηο θαη θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, επηηξέπεη ζηνπο
καζεηέο λα αηζζάλνληαη πην άλεηα κε ην πεξηβάιινλ, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο
ηθαλνπνίεζήο ηνπο. Ζ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πεξηιακβάλεη δηνηθεηηθά ζέκαηα,
φπσο, εληνπηζκνχ ησλ ζπνπδαζηψλ, δηδαζθαιίεο, ηάμεηο, παξνρή εξγαιείσλ
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ζρεδηαζκνχ LMS, δηαρείξηζε καζεκάησλ, νηθνλνκηθά δεδνκέλα θαη ζεζκηθά,
ρξεκαηνδνηήζεηο θαη πφξνπο γηα παξνρή θαη ζπληήξεζε. ηνλ πίλαθα 3
θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα θξηηήξηα ζηνπο επηκέξνπο άμνλεο ηνπ HELAM:
Πίνακαρ 3 Κπιηήπια αξιολόγηζηρ ζηο μονηέλο HELAM

a.
Ποιόηηηα ζςζηήμαηορ

Δπθνιία ρξήζεο

b.

Αζθάιεηα

c.

ηαζεξφηεηα

d.

Γηαζέζηκε βνήζεηα

e.

Τπνζηήξημε κε Δθπαηδεπηηθά Δξγαιεία

f.

Φηιηθφηεηα πξνο ηνλ ρξήζηε

g.

Καιή νξγάλσζε

h.

Σαρχηεηα

i.
Ποιόηηηα ςπηπεζιών

Δχξεζε ζπνπδαζηψλ

j.

Δμνπζηνδνηήζεηο καζεκάησλ / δηδαζθαιηψλ

k.

Γπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ δηδαθηηθψλ
εξγαιείσλ

l.

Γπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ζεηξάο καζεκάησλ

m.

Πξνζβαζηκφηεηα ζηε γλψζε

n.

Αζθάιεηα

Ποιόηηηα

o.

Γηαρείξηζε πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ

πεπιεσομένος

p.

Δπειημία καζεκάησλ

q.

Αιιειεπηδξαζηηθφηεηα

r.

Πξαθηηθή εμάζθεζε

s.

Μειέηε πεξηπηψζεσλ

t.

αθήλεηα

u.

Γηαθάλεηεο

v.

Πνηφηεηα πεξηερνκέλνπ

w.

Δξγαζίεο

x.

Tutorial

y.

Δλεκεξφηεηα

z.

Δπηθαηξφηεηα

aa.

Δμεηάζεηο
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bb.

σζηφ κέγεζνο

cc.

Καιή νξγάλσζε πιηθνχ

dd.

Πνηθηιία πιηθνχ

Πποοπηική μαθηηήee.
ff.

ηάζε ηνπ καζεηή απέλαληη ζην LMS
Άγρνο ηνπ καζεηή ζηε ρξήζε ηνπ κε ηνλ
ππνινγηζηή

gg.

Απηφ-απνδνηηθφηεηα

hh.

Δπραξίζηεζε

ii.

Αιιειεπίδξαζε κε άιινπο καζεηέο θαη κε
ηνλ δάζθαιν

ηάζειρ διδάζκονηαjj.

Αληαπφθξηζε

kk.

Δπραξίζηεζε

ll.

Γηαζεζηκφηεηα

mm.

Απηφ-απνδνηηθφηεηα

nn.

Πξνζπκία

oo.

Υξεζηκφηεηα

pp.

Δπζχηεηα

qq.

Ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο

rr.

Δλζάξξπλζε θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε
ηνπο άιινπο καζεηέο

Τποζηηπικηικά

ss.

Πεξηβάιινλ

θέμαηα

tt.

Σάζεηο

uu.

Ζζηθά δεηήκαηα
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4. Εικονική μάθηςη (Virtual Learning, VL)
4.1 Η εξέλιξη ςτην Ηλεκτρονική μάθηςη
Έλα παηδί πνπ έρεη κεγαιώζεη κε ηελ ειεπζεξία λα εμεξεπλήζεη όηη παξέρεηαη από ηα
κεραλήκαηα δελ αξθείηαη κε έλα ηππηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ πνπ ππάξρεη ζηα πεξηζζόηεξα
ζρνιεία ζήκεξα. Ήδε, ηα παηδηά γίλνληαη όιν θαη πην αλήζπρα από ηελ αληίζεζε κεηαμύ ηεο
βξαδύηεηαο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο θαη ηνπ ζπλαξπαζηηθνύ ξπζκνύ πνπ βηώλνπλ ζε βηληενπαηρλίδηα,
ζηνλ ππνινγηζηή θαη ζηελ ηειεόξαζε. Αιιά ε αλεζπρία είλαη κόλν έλαο αρλόο πξνάγγεινο ζε
απηό πνπ ζα έξζεη όηαλ κπνξνύλ λα εηζέιζνπλ ειεύζεξα ζε εηθνληθέο πξαγκαηηθόηεηεο π.ρ. ζε
πνιέκνπο ζηελ αξραία Διιάδα ... ε αλάγλσζε δελ ζα είλαη πιένλ ν κνλαδηθόο βαζηθόο δξόκνο
πξόζβαζεο ζηε γλώζε θαη ηε κάζεζε, θαη ζα πξέπεη απηό λα ιεθζεί θπξίαξρα ππόςε ζην
ζρεδηαζκό ηνπ ζρνιείνπ.
(Papert, 1993 p)
4.1.1

Από τα LMS ςτην Εικονική πραγματικότητα

Σν Ζιεθηξνληθή κάζεζε δηαδίδεη πιεξνθνξίεο, κεηαθέξεη δεδνκέλα θαη
εθθξάδεη ηε γλψζε (84). Ο κέγηζηνο φκσο αξηζκφο ησλ ζπζηεκάησλ Ζιεθηξνληθήο
κάζεζεο ζήκεξα ζεσξνχληαη σο ζεσξεηηθά ζπζηήκαηα. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή
εμαθνινπζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ λα ζηεξίδνληαη ζην θείκελν σο απφδνζε γλψζεο.
Γεμηφηεηεο θαη εκπεηξίεο κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κφλνλ κε πξαθηηθέο θαη
δηαδξαζηηθφηεηα, ηα νπνία είλαη θπξίσο ραξαθηεξηζηηθά γηα ηα πεηξακαηηθά
ζπζηήκαηα Ζιεθηξνληθήο κάζεζεο. Γη‟ απηφ ην ιφγν ζε πνιιά πεξηβάιινληα
πξνζηέζεθε κεγάιε πνζφηεηα πνιπκέζσλ φπσο ήρνο, βίληεν, εηθφλα, streaming
ηερλνινγία, θηλνχκελα ζρέδηα. Παξφια απηά δελ αθήλνπλ πνιιά πεξηζψξηα
δηαδξαζηηθφηεηαο ζηνπο ρξήζηεο ηνπο (85).
Ζ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα (Virtual Reality, VR) (86) θαη ε ηερλνινγία
ραξηνγξάθεζεο εηθφλαο (87) δίλεη ιχζε ζε απηφ ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα πνπ
αληηκεησπίδεη ε Ζιεθηξνληθή κάζεζε. Ζ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα πξνζθέξεη
εμαηξεηηθά αιιειεπηδξαζηηθή δηεπαθή κεηαμχ αλζξψπνπ -ππνινγηζηή θαη ε νπνία
ελζσκαηψλεη ην ραξαθηεξηζηηθφ αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ πξαγκαηηθνχ θαη εηθνληθνχ
θφζκνπ (88).
Μηα βειηησκέλε αίζζεζε φηη «ππάξρεη» κία ηάμε, ε αίζζεζε ηνπ ρψξνπ θαη φρη
φηη θάπνηνο είλαη απιά παξαηεξεηήο παξέρεηαη κέζα απφ απηή ηελ ηερλνινγία.
Παξάιιεια ε θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα πνπ ράλεηαη κέζα απφ ηα LMS
πεξηβάιινληα κπνξεί λα αλαθηεζεί κέζα απφ ηε λέα ηερλνινγία.
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Πινχζηα ηξηζδηάζηαηα (3D) κνληέια επίδεημεο επηηξέπνπλ επίζεο ζηνπο καζεηέο
λα απνθηνχλ εκπεηξία ησλ θαηλνκέλσλ. Ζ δχλακε ησλ πνιπκέζσλ κέζα απφ ηέηνηα
πεξηβάιινληα γηα ηε βειηίσζε παξάδνζεο ηνπ πιηθνχ γίλεηαη εθηθηή. Έηζη, απφ ηελ
άπνςε ηεο ελίζρπζεο ηεο εκπεηξίαο ηεο κάζεζεο, είλαη ζαθέο φηη ηα ηξηζδηάζηαηα
εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα πξέπεη λα έρνπλ θάπνηα μερσξηζηά πιενλεθηήκαηα έλαληη
ησλ παξαδνζηαθψλ LMS. Έρνπλ βέβαηα νξηζκέλα ζαθή κεηνλεθηήκαηα. Αλ γηα
παξάδεηγκα ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη κφλν έγγξαθα, ηφηε ε
επηινγή 3D δελ είλαη ε ελδεδεηγκέλε αθνχ απηά δελ απνηεινχλ ηελ ηδαληθή επηινγή
γηα απνζήθεο εγγξάθσλ. Σα έγγξαθα πνπ κπνξνχλ λα παξαρζνχλ είλαη νπζηαζηηθά
απιά θείκελα ASCII κε ελζσκαησκέλν αληηθείκελα.
Βέβαηα θάπνηα δεηήκαηα πξνθαινχλ αλεζπρία ζηελ θνηλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ
πνπ θαινχληαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ. Σα

ηξηζδηάζηαηα πεξηβάιινληα έρνπλ

ζεκαληηθέο απαηηήζεηο πιηθνχ θαη νη ειάρηζηεο ηερληθέο απαηηήζεηο είλαη πέξα απφ ηηο
δπλαηφηεηεο ελφο ηππηθνχ εξγαζηεξίνπ ζηα πεξηζζφηεξα ζρνιεία θαη ηδηαίηεξα φζνλ
αθνξά ηηο θάξηεο γξαθηθψλ (89). Σν δήηεκα απηφ επηηείλεηαη απφ κηα ζπλερή
πξφζθιεζε γηα βειηηψζεηο κε απμαλφκελεο απαηηήζεηο. Ζ κεγάιε γθάκα ρξεζηψλ ζε
απηά ηα πεξηβάιινληα, απφ ζρεδηαζηέο θαη ρξήζηεο ηξηζδηάζηαησλ παηρληδηψλ έσο ηε
ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ ζθνπψλ θάλεη κεγάιεο θαη ηηο απαηηήζεηο (90).
Ζ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα δελ αληηθαζηζηά άιιεο κνξθέο κάζεζεο. Αιιά
πξνζεθηηθή εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ηεο VR κπνξεί λα εληζρχζεη ζεκαληηθά ηελ
εκπεηξία θαη ηε κεηαθνξά ηεο κάζεζεο. Καιφ ζα ήηαλ λα εηδσζεί απηή ε ηερλνινγία
ζε ζρέζε κε ηηο επηπιένλ επαηζζεζίεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν
θαη ζηνλ δηδάζθνληα: ηελ αίζζεζε ηνπ εαπηνχ, ηελ έιιεηςε ηεο απφζηαζεο, ηε
δχλακε ηεο παξνπζίαο, ηελ αίζζεζε αιιά θαη ηελ ειεπζεξία ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ
ρξφλνπ, ηελ ηθαλφηεηα ηεο ζπλδεκηνπξγίαο, ηε δηεηζδπηηθφηεηα ηεο πξαθηηθήο, ηνλ
εκπινπηηζκφ ηεο εκπεηξίαο, ηελ επθνιία επηθνηλσλίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ηε
ζπκκεηνρή ζε νκάδεο θαη θνηλφηεηεο. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα ησλ 3D εηθνληθψλ
θφζκσλ ζηελ εθπαίδεπζε, είλαη φηη πξνζθέξνπλ ζχγρξνλεο κνξθήο πνιπρξεζηηθέο
(multi-user) επηθνηλσληαθέο δπλαηφηεηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο νπηηθέο ηξηζδηάζηαηεο
(3D) αλαπαξαζηάζεηο πνπ παξέρνληαη ζηε VR.
Κνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηερλνινγηθψο αλαβαζκηζκέλσλ θνλζηξνπθηηβηζηηθψλ
πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο είλαη ηα γλσζηηθά θαη ζπλεξγαηηθά εξγαιεία, δηάθνξνη ηχπνη
εθπαίδεπζεο

ππνζηεξηθηηθνί

-

scaffolding

(ελλνηνινγηθνί,

δηαδηθαζηηθνί,

κεηαγλσζηηθνί) θαζψο θαη πξφζβαζε ζε πφξνπο, κνληέια, θαη ππνδείγκαηα (91).
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Κξίζηκν ζεκείν ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ ζηα πεξηβάιινληα κάζεζεο είλαη φηη ζηνπο
καζεηέο πξέπεη λα παξέρνληαη επθαηξίεο γηα ηελ αιιειεπίδξαζε εζσηεξηθά αιιά θαη
πάλσ ζην πεξηβάιινλ κάζεζεο ραξαθηεξηζηηθφ ζηα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα
εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (92).
Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο αιιάδνπλ ηα δεδνκέλα ζε
ηξεηο ηνκείο ηεο εθπαηδεπηηθήο ζεσξίαο: ζηελ εκπεηξηθή εθπαίδεπζε, ηνλ
θνλζηξνπθηηβηζκφ θαη ηελ θνηλσληθή κάζεζε.
Ζ εκπεηξηθή πνηφηεηα ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο παξέρεη κηα ηθαλφηεηα πνπ
είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηε δηαδηθαζία. Έλαο εηθνληθφο θφζκνο είλαη έλαο
ρψξνο φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο κάζεζεο. Με
ηελ έληαμή ηνπο ζην πιαίζην ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ νη ζπκκεηέρνληεο αηζζάλνληαη
κηα ηζρπξή αίζζεζε παξνπζίαο (93). Ζ αιιειεπίδξαζε ζηε VR ζπλεπάγεηαη ζθφπηκε
θίλεζε πνπ ζπληνλίδεη ην γλσζηηθφ, ην ςπρνθηλεηηθφ, θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα,
δει. ζρεηίδεηαη κε ην ζχλνιν καζεηή - έξγν. Οη εηθνληθνί θφζκνη είλαη
επνηθνδνκεηηθά

πεξηβάιινληα

ζηα

νπνία

νη

ζπκκεηέρνληεο

κπνξνχλ

λα

δεκηνπξγήζνπλ, λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα ρεηξηζηνχλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο ςεθηαθέο
πιεξνθνξίεο. Αληηθείκελα, δηαδηθαζίεο θαη θάηνηθνη ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ είλαη
ζηνηρεία γηα ηελ ελεξγή επίιπζε πξνβιεκάησλ (94). Ζ ζπλεξγαηηθή δεκηνπξγία
εηθνληθψλ θφζκσλ γηα κάζεζε επηηξέπεη ζηνπο δάζθαινπο θαη ζηνπο καζεηέο ηε
ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ ζε κηα ζπλεξγαηηθή θαηάζηαζε νκάδαο, φπνπ νη καζεηέο
ηείλνπλ λα είλαη πην παξαγσγηθνί.

4.2 Οριςμόσ – Κατηγοριοποίηςη
4.2.1

Εικονική πραγματικότητα (Virtual Reality, VR) –Εικονικοί κόςμοι
(Virtual Worlds, VW) – Εικονικά Περιβάλλοντα (Virtual
Environments, VE)

Ο ακεξηθαληθφο επηζηήκνλαο πιεξνθνξηθήο, ζπλζέηεο, εηθαζηηθφο, θαη
ζπγγξαθέαο Jaron Zepel Lanier πνπ γελλήζεθε ζηε Νέα Τφξθε ην 1960, εηζήγαγε
πξψηνο ηνλ φξν «Δηθνληθή Πξαγκαηηθφηεηα» ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Μία
ελαιιαθηηθή κεηάθξαζε είλαη ε «Γπλεηηθή Πξαγκαηηθφηεηα». Δθείλε ηελ επνρή
ίδξπζε θαη ηελ VPL Research, ηελ πξψηε εηαηξεία πψιεζεο πξντφλησλ VR. χκθσλα
κε ηνλ Lanier έλα ζχζηεκα εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη έλα αιιειεπηδξαζηηθφ,
ηξηζδηάζηαην πεξηβάιινλ, ην νπνίν αλαπηχρζεθε απφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη

Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην: ΠΛΖ - Γηπισκαηηθή Δξγαζία

75 απφ 187

Ζιεθηξνληθή Μάζεζε ζε Γηαδξαζηηθά Δηθνληθά Πεξηβάιινληα
ζην νπνίν κπνξεί θάπνηνο λα εκβπζηζηεί (95). Τπάξρνπλ ζηε βηβιηνγξαθία πνιινί
νξηζκνί ζρεηηθά κε ηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα, έλαο απφ απηνχο ηελ νξίδεη σο κηα
εκβπζηζκέλε, πνιχ-αηζζεηηθή εκπεηξία ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ςεπδαίζζεζε
ηεο ζπκκεηνρήο ζε έλα ζπλζεηηθφ πεξηβάιινλ θαη φρη απιψο απφ ηελ εμσηεξηθή
παξαηήξεζε ελφο ηέηνηνπ πεξηβάιινληνο (96).
Ο φξνο εηθνληθφο θφζκνο δε ζα πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηνλ φξν εηθνληθή
πξαγκαηηθφηεηα

ν

νπνίνο

έρεη

πην

ζπγθεθξηκέλε

ζεκαζία.

Ζ

εηθνληθή

πξαγκαηηθφηεηα απαζρνιείηαη θπξίσο κε ηνπο κεραληζκνχο κέζσ ησλ νπνίσλ νη
άλζξσπνη κπνξνχλ λα δηαδξάζνπλ κε πξνζνκνηψζεηο ππνινγηζηψλ. Με άιια ιφγηα,
δελ αθνξά ηελ θχζε ησλ ίδησλ ησλ πξνζνκνηψζεσλ. Οη εηθνληθνί θφζκνη ζεσξνχληαη
ζπρλά φηη είλαη απιά 3D multiplayer παηρλίδηα ή chatroom, αιιά ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα είλαη φιν θαη πην ηζρπξά εξγαιεία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ
επηρεηξήζεσλ. Χο εηθνληθφο θφζκνο νξίδεηαη ε πεξηγξαθή ηεο ζπιινγήο ησλ
αληηθεηκέλσλ ελφο ρψξνπ, ησλ θαλφλσλ θαη ησλ ζρέζεσλ πνπ δηνηθνχλ ηα
αληηθείκελα απηά, θαζψο θαη ησλ ρξεζηψλ πνπ ηα ρεηξίδνληαη (97).
Ο φξνο εηθνληθφ πεξηβάιινλ πνιχ ζπρλά ζηε βηβιηνγξαθία ηαπηίδεηαη κε ηνλ φξν
εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα, πεξηγξάθνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ην ζχλνιν ησλ
ζηνηρείσλ

θαη

ησλ

δηαδηθαζηψλ

πνπ

απαξηίδνπλ

έλα

ζχζηεκα

εηθνληθήο

πξαγκαηηθφηεηαο (98), ελψ ηαπηφρξνλα ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
πεξηγξαθή ησλ απεηθνληδφκελσλ ζηνηρείσλ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ (ηξηζδηάζηαην
κνληέιν) ελφο πεξηβάιινληνο (99). Έλαο νξηζκφο πνπ ζπλδπάδεη ζηνηρεία απφ ηνπο
παξαπάλσ νξηζκνχο είλαη γηα ηνπο εηθνληθνχο θφζκνπο, έλα ζπλερέο αλζξψπηλν
δίθηπν, κε ζχγρξνλε επηθνηλσλία, πνπ εθπξνζσπείηαη απφ είδσια θαη δηεπθνιχλεηαη
απφ δηθηπσκέλνπο ππνινγηζηέο (100):
χγρξνλε επηθνηλσλία: Κνηλέο δξαζηεξηφηεηεο απαηηνχλ ζχγρξνλε επηθνηλσλία
πλέρεηα: Έλαο εηθνληθφο θφζκνο δελ κπνξεί λα δηαθνπεί. πλερίδεη λα πθίζηαηαη
θαη λα ιεηηνπξγεί αθφκα θη αλ ν ζπκκεηέρσλ παχεη λα ζπκκεηέρεη. Απηή ε
ζηαζεξφηεηα αιιάδεη ηνλ ηξφπν πνπ νη άλζξσπνη αιιειεπηδξνχλ κε άιινπο
ζπκκεηέρνληεο θαη κε ην πεξηβάιινλ. Γελ είλαη πιένλ έλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο
ην θέληξν ηνπ θφζκνπ, αιιά κέινο κηαο δπλακηθήο θνηλφηεηαο
Αλζξψπηλν Γίθηπν: Οη άλζξσπνη βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ησλ εηθνληθψλ
θφζκσλ. Οη ζπκκεηέρνληεο επηθνηλσλνχλ θαη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ην
πεξηβάιινλ. Δίλαη έλα νηθνζχζηεκα ζην νπνίν νη ελέξγεηεο ελφο ρξήζηε ηνπ
εηθνληθνχ θφζκνπ κπνξεί λα επεξεάζεη θάζε άιιν κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο
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Δθπξνζψπεζε κέζα απφ Δίδσια:

Έλα είδσιν είλαη

θάζε

ςεθηαθή

αλαπαξάζηαζε (γξαθηθή ή θείκελν), πίζσ απφ κηα απιή εηηθέηα ή έλα φλνκα πνπ έρεη
αξκνδηφηεηα (ηελ ηθαλφηεηα λα εθηειεί δξάζεηο) θαη ειέγρεηαη απφ έλα αλζξψπηλν
παξάγνληα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν
Γηεπθφιπλζε κέζα απφ δηθηπσκέλνπο ππνινγηζηέο: ε κεγάιε δηαθνξά κε άιιεο
εθαξκνγέο είλαη φηη έλαο εηθνληθφο θφζκνο επηηξέπεη ηε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ
φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ, πεξηβαιιφλησλ, αιιειεπηδξάζεσλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ,
απνζεθεχνληάο ηα ρσξίο φξην (φρη απφιπηα). Δπίζεο, ε ππνινγηζηήο θξαηά ηα ίρλε
φισλ ησλ ζπδεηήζεσλ, θνηλσληθψλ ζπλδέζεσλ θαη αλζξψπηλσλ δηθηχσλ παξέρνληαο
ηε δπλαηφηεηα ηαρείαο επηθνηλσλίαο πέξα απφ ηα εζληθά θαη γεσγξαθηθά ζχλνξα.
ηελ επηζηεκνληθή εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα επηθξαηεί ν φξνο εηθνληθά
πεξηβάιινληα ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο φξνπο, θαζψο ζε έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ
κπνξνχλ λα ππάξρνπλ θαη θαληαζηηθά ζηνηρεία έμσ απφ ηνπο λφκνπο θαη ηελ αιήζεηα
πνπ δηέπεη ην θπζηθφ θφζκν πξνο φθεινο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο ελψ απφ ηελ
άιιε πιεπξά έλα κφλν ηκήκα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ θαη ησλ ηδηνηήησλ ηνπ
αλαπαξίζηαηαη θαη φρη κηα θαζνιηθή αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.
4.2.2

Κατηγορίεσ εφαρμογών Εικονικών περιβαλλόντων

Σα δηάθνξα είδε εθαξκνγψλ ησλ εηθνληθψλ πεξηβαιιφλησλ νκαδνπνηνχληαη ζηηο
αθφινπζεο πέληε θαηεγνξίεο: θφζκνη κε παηρλίδη ξφισλ, θνηλσληθνί θφζκνη, θφζκνη
εξγαζίαο, θφζκνη θαηάξηηζεο θαη θφζκνη θαζξέθηεο. Απηνί νη δηαθνξεηηθνί ηχπνη
εηθνληθψλ θφζκσλ πξνζθέξνπλ έλα επξχ πεδίν γηα θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο,
ζπλεξγαζίεο θαη θαηλνηνκίεο ζηελ κάζεζε θαη ζηε δηδαζθαιία.
ηνπο θφζκνπο κε παηρλίδη ξφισλ αλήθνπλ ηα Massively Multiplayer Online
Role (MMORGs) ή Massively Multiplayer Online Games (MMOGs), παηρλίδηα πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γεληθφηεξα γηα ςπραγσγία. Δίλαη απφ ηα πιένλ γλσζηά θαη πην
δηαδεδνκέλε παξαδείγκαηα 3D πεξηβαιιφλησλ. Αλ θαη θαηά θαλφλα δελ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο επίζεκεο εθπαίδεπζεο, πνιιέο κειέηεο
έρνπλ αζρνιεζεί κε ηε ρξήζε απηψλ ησλ παηρληδηψλ ςπραγσγίαο γηα ηελ εθπαίδεπζε
θαζψο νη καζεηέο αλαπηχζζνπλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο,

εγεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη

επηθνηλσλία κέζα απφ ηελ νκαδηθφηεηα ηνπ παηρληδηνχ θαη ησλ ξφισλ (101).
Οη θνηλσληθνί θφζκνη είλαη εμαηξεηηθά δεκνθηιείο θαη επηηπρεκέλνη. Σν θνηλσληθφ
ζηνηρείν απηψλ ησλ θφζκσλ έρεη ζαθψο ζρέζε κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο κάζεζεο, θαη
έηζη πξνζθέξνληαη γηα ρξήζε ζε εθπαηδεπηηθά πιαίζηα (102). Ζ πην ελδηαθέξνπζα
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πηπρή απηνχ ηνπ είδνπο ησλ εηθνληθψλ θφζκσλ δελ είλαη θαηά θχξην ιφγν ην ίδην ην
έξγν πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ απηνχο, αιιά πεξηζζφηεξν ε ρξήζε ηνπο σο
έλα θνηλσληθφ ή θνηλσληθνπνίεζεο εξγαιείν. Σα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα
πεξηβάιινληα γηα ηελ επηθνηλσλία κε άιινπο θίινπο ή γηα αληαιιαγή πεξηερνκέλνπ.
Ο ξφινο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ζηελ ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο, ηφζν επίζεκα φζν
θαη αλεπίζεκα, απνηειεί ζέκα ζπδήηεζεο θαη δηαιφγνπ φζνλ αθνξά ηελ Ζιεθηξνληθή
κάζεζε. ην πιαίζην ησλ εηθνληθψλ θφζκσλ απηφο ν πξνβιεκαηηζκφο ζπλερίδεη λα
ππάξρεη σο ζέκα ελψ αλαδεηθλχνληαη κεξηθέο ζπλαξπαζηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ
κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ εηαηξηθή θαη επηρεηξεκαηηθή ζπλεξγαζία θαη λα
βνεζήζνπλ ζηελ έληαμε ηξφπσλ κάζεζεο θαη εξγαζίαο (103).
Οη θφζκνη θαηάξηηζεο είλαη εηδηθά θαηαζθεπαζκέλνη γηα εθπαίδεπζε, φπσο γηα
παξάδεηγκα ε ζηξαηησηηθή, ε επηρεηξεζηαθή θαη ε ηαηξηθή εθπαίδεπζε θάλνπλ ρξήζε
ησλ εξγαιείσλ απηψλ (102).
ηνπο θφζκνπο θαζξέθηεο νη θπξηφηεξεο εμειίμεηο αθνξνχλ ηε ρξήζε ηνπ
mashup. ην πεδίν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηέηνηεο εθαξκνγέο ζα κπνξνχζαλ λα
παξάζρνπλ θάπνηα πξαγκαηηθή θαηλνηνκία ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο κάζεζεο θαη
αληαιιαγή πεξηερνκέλνπ ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Απηή ε πξνζέγγηζε ζα κπνξνχζε λα
νδεγήζεη ζην ζρεκαηηζκφ κηαο παγθφζκηαο απηφ-νξγάλσζεο θνηλνηήησλ κε
επίθεληξν ην ελδηαθέξνλ γηα θάπνην αληηθείκελν θαη ηε ζηήξημε ηδηαίηεξσλ ζηφρσλ ή
σο κέξνο θάπνησλ πεηξακαηηθψλ εξγαζηψλ. Οη mashup εθαξκνγέο έρνπλ νθέιε γηα
ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε, επηηξέπνληαο ηα δεδνκέλα λα νξγαλσζνχλ ζε
επίπεδα θαη απμάλνληαο ηελ εκπεηξία κάζεζεο. Σν Google Earth είλαη ην πην γλσζηφ
απφ απηνχο ηνπο θφζκνπο. Όιν θαη πεξηζζφηεξα mashup κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ
ζε άιιεο εθαξκνγέο. Ζ ζπγθέληξσζε ησλ δηαθφξσλ εθαξκνγψλ δηεπθνιχλεηαη απφ
ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη απηφ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνπζεο επηινγέο γηα ηελ
εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε, ηδίσο κηα κείμε απφ πξαγκαηηθφ θαη εηθνληθφ ρψξν.
Μηα θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εηθνληθψλ πεξηβαιιφλησλ κπνξεί λα γίλεη κε βάζε ην
πιηθφ δηεπαθήο, δειαδή ηηο ζπζθεπέο εηζφδνπ - εμφδνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, νπφηε ε
δηαθνξεηηθφηεηα νθείιεηαη ζηα δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα δηεπαθήο θαζψο θαη ζηηο
δηαδηθαζίεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ ρξήζηε κε ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ. χκθσλα κε ηελ
θαηεγνξηνπνίεζε πιηθνχ ηα εηθνληθά πεξηβάιινληα κπνξεί λα είλαη πεξηβάιινληα
νζφλεο ή επηηξαπέδηα πεξηβάιινληα (desktop environments), εκβχζηζεο (immersive
environments), πξνβνιήο ή πξνβνιηθά (projected environments), κε αλαπαξάζηαζε
ηνπ ρξήζηε, ηειεπαξνπζία θαη επαπμεκέλα (augmented environments) (104).
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ηελ θαηεγνξία ησλ επηηξαπέδησλ εηθνληθψλ πεξηβαιιφλησλ ή πεξηβαιιφλησλ
νζφλεο,

πεξηιακβάλνληαη

ζπζηήκαηα

εηθνληθήο

πξαγκαηηθφηεηαο

ηα

νπνία

ρξεζηκνπνηνχλ νζφλεο ππνινγηζηψλ γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ.
Σα ζπζηήκαηα απηά δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξέρνπλ ηελ εκπεηξία κηαο πιήξνπο
εκβχζηζεο αθνχ ε πεξηθεξεηαθή φξαζε πξνζδίδεη κεγάιν πνζφ πιεξνθνξηψλ ηνπ
θπζηθνχ θφζκνπ. Ζ πιεξνθνξία ηεο ζέζεο θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ ρξήζηε
γίλεηαη κέζσ ηεο ρξήζεο θιαζηθψλ ζπζθεπψλ εηζφδνπ ησλ επηηξαπέδησλ
ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, φπσο είλαη ην πιεθηξνιφγην, ην πνληίθη, ηα ρεηξηζηήξηα
θηι. Σα ζπζηήκαηα επηηξαπέδησλ εηθνληθψλ πεξηβαιιφλησλ απνηεινχλ ηελ
πεξηζζφηεξν δεκνθηιή θαηεγνξία εηθνληθψλ πεξηβαιιφλησλ, εμαηηίαο ησλ εχρξεζησλ
ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αιιά θαη ιφγσ ησλ ρακειψλ νηθνλνκηθψλ
απαηηήζεσλ.
ηα πεξηβάιινληα εκβχζηζεο δίλεηαη κεγάιε ζεκαζία ζηελ πνηφηεηα ηεο
εκβχζηζεο ηνπ ρξήζηε, κε ρξήζε ζπζθεπψλ πνπ ηνλ απνθφπηνπλ απφ εξεζίζκαηα ηνπ
πξαγκαηηθνχ θφζκνπ πξνζθέξνληαο ξεαιηζηηθή αιιειεπίδξαζε κε ηνλ εηθνληθφ
θφζκν.
ηα ζπζηήκαηα κε αλαπαξάζηαζε ηνπ ρξήζηε ε αίζζεζε παξνπζίαο ηνπ ρξήζηε
ζην εηθνληθφ πεξηβάιινλ εληζρχεηαη απφ ηελ χπαξμε κηαο ηξηζδηάζηαηεο
αλαπαξάζηαζεο ηνπ κέζα ζηνλ εηθνληθφ ρψξν. Ζ αλαπαξάζηαζε κπνξεί λα
πξνέξρεηαη απφ ζχλζεζε ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ απφ ηνλ ππνινγηζηή ή αθφκε θαη
απφ ηελ εηθφλα ηνπ ρξήζηε, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, κε ραξηνγξάθεζε video. ηα
πξνβνιηθά πεξηβάιινληα ρξεζηκνπνηνχληαη νζφλεο ζε φιε ηελ επηθάλεηα ελφο
δσκαηίνπ θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα

κηα πνηνηηθήο ςεπδαίζζεζεο εκβχζηζεο ηνπ

ρξήζηε.
τειεπαξνπζία ρξεζηκνπνηνχληαη απνκαθξπζκέλνη αηζζεηήξεο γηα λα

ηελ

κεηαθεξζνχλ νη ζπλζήθεο ηνπ πξαγκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ζην εηθνληθφ. Έλα ηέηνην
δηαδξαζηηθφ ζχζηεκα απνηειεί έλα ζχζηεκα κηθηήο πξαγκαηηθφηεηαο, θαζψο
ζπλδπάδεη εηζφδνπο απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θαη ηνλ εηθνληθφ θφζκν. Σέινο ε
επαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα ζπλδπάδεη ηελ πξαγκαηηθή ζθελή κε ηελ εηθνληθή πνπ
παξάγεη

ν

ππνινγηζηήο,

βειηηζηνπνηψληαο

ηελ

αίζζεζε

ξεαιηζκνχ

θαη

πξνζεγγίδνληαο πνιχ ηε ζπλεηδεηή πξαγκαηηθφηεηα.
ε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο αιιειεπίδξαζεο πεξηβάιινλ – ρξήζηεο, πνπ
παξέρεηαη ζηνπο ρξήζηεο απφ ην ζχζηεκα ππάξρνπλ ηξία βαζηθά είδε εηθνληθψλ
πεξηβαιιφλησλ, ηα παζεηηθά, ηα εμεξεπλεηηθά θαη ηα δηαδξαζηηθά. ηα παζεηηθά
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εηθνληθά πεξηβάιινληα, νη ρξήζηεο ιακβάλνπλ κέξνο ζην εηθνληθφ πεξηβάιινλ σο
απινί - εμσηεξηθνί παξαηεξεηέο ρσξίο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο κε
ηνλ εηθνληθφ θφζκν θαη ηα ζηνηρεία ηνπ. Δπηπιένλ, ε πινήγεζή ηνπο κέζα ζην
εηθνληθφ πεξηβάιινλ είλαη πξνθαζνξηζκέλε θαη δελ κπνξνχλ λα επέκβνπλ ή λα ηε
δηαθνξνπνηήζνπλ. ηα εμεξεπλεηηθά εηθνληθά πεξηβάιινληα ε πινήγεζε ηνπ ρξήζηε
ειέγρεηαη απφ ηνλ ίδην θαη δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλε αιιά ε δξάζε ηνπ ζε ζρέζε κε
επηκέξνπο ζηνηρεία – αληηθείκελα ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ είλαη πεξηνξηζκέλε. Σέινο,
ζηα δηαδξαζηηθά εηθνληθά πεξηβάιινληα, ε πνξεία πινήγεζεο ειέγρεηαη απφ ηνλ ίδην
ηνλ ρξήζηε, ελψ παξάιιεια επηηξέπεηαη ε δξάζε ηνπ ρξήζηε κε ηα ζηνηρεία ηνπ
εηθνληθνχ θφζκνπ, θαζψο θαη ε επέκβαζή ηνπ ζε ηδηφηεηεο ηνπ πεξηβάιινληνο.
Μηα άιιε θαηεγνξηνπνίεζε κπνξεί λα γίλεη κε βάζε ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ
ησλ ρξεζηψλ:
Πνιπρξεζηηθά δηαλεκεκέλα εηθνληθά πεξηβάιινληα, Multi-user distributed
virtual

environments

(mDVEs)

επηηξέπνπλ

ζε

κηα

νκάδα

γεσγξαθηθά

δηαζθνξπηζκέλσλ ρξεζηψλ λα επηθνηλσλνχλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (105). Δλψ έλα
απιφ εηθνληθφ πεξηβάιινλ είλαη έλαο ππνινγηζηήο πνπ δεκηνπξγεί πξνζνκνίσζε κε
ηελ νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ιακβάλεη ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν αλάδξαζε (106) κε ζηφρν λα παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ κηα
αίζζεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, έλα mDVE είλαη θάηη πεξηζζφηεξν. ηα mDVE,
πνιινί ρξήζηεο κπνξνχλ λα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη
επηπιένλ, ηα πεξηβάιινληα απηά ηξέρνπλ ζε δηάθνξνπο ππνινγηζηέο πνπ είλαη
ζπλδεδεκέλνη κε έλα δίθηπν, ρξεζηκνπνηψληαο κηα ζεηξά απφ εθαξκνγέο πειάηεδηαθνκηζηή (105). Σα mDVEs έρνπλ πνιιά ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηδηαίηεξα ζηελ Ζιεθηξνληθή κάζεζε
κε έλα εχθνιν πεξηβάιινλ δηεπαθήο θαη κε πνηθίινπο ηξφπνπο αιιειεπίδξαζεο.
Σα ζπλεξγαηηθά Δηθνληθά πεξηβάιινληα, Collaborative VE-systems (CVEs),
είλαη κηα επέθηαζε ησλ mDVE θαη απνζθνπνχλ ζε ζπλεξγαηηθή εξγαζία. Σα CVEs
έρνπλ σο ζηφρν λα παξέρνπλ νινθιεξσκέλν, ζαθή θαη ζηαζεξφ πιαίζην γηα
ζπλεξγαζία πνπ ζπλδπάδεη ηφζν ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπο ζε έλα
θνηλφ ρψξν παξνπζίαο. Οη ζηφρνη απηνί δεκηνπξγνχλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίμνπλ
έλα επξχ θάζκα εθαξκνγψλ ζπλεξγαζίαο, φπσο ε εθπαίδεπζε (107).
Σα Δηθνληθά πεξηβάιινληα κάζεζεο, Learning virtual environments (LVEs) είλαη
έλα CVE πνπ δελ απνζθνπεί κφλν ζε κηα νκαδηθή άζθεζε αιιά θαη ζε πξφζζεηα
εθπαηδεπηηθά θαζήθνληα, φπσο ε ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε κάζεζε. Έλα LVE
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πεξηβάιινλ είλαη έλαο εηθνληθφο θφζκνο, πνπ πξνζθέξεη εθπαηδεπηηθέο δπλαηφηεηεο
ζηνπο ρξήζηεο ηνπ (108). Πνιινί ηξφπνη αιιειεπίδξαζεο ρξεζηψλ φπσο chat,
θσλεηηθή επηθνηλσλία θαη ρεηξνλνκίεο κέζσ ηεο γξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ
ρξεζηψλ ιακβάλνπλ ρψξα ζε έλα LVE. Απηφ ην είδνο ηεο αιιειεπίδξαζεο
ππνζηεξίδεηαη απφ ηε δηαρείξηζε δηακνηξαδφκελσλ 3D αληηθεηκέλσλ. Δπίζεο
ππνζηεξίδεηαη ε αιιειεπίδξαζε ρξήζηε-ζπζηήκαηνο αθνχ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα
πινεγεζνχλ ή λα εθηειέζνπλ εληνιέο θαζψο επίζεο λα εηζάγνπλ αληηθείκελα θαη λα
επηθέξνπλ αιιαγέο ζηνλ 3D θφζκν.

4.3 Εικονικά Περιβάλλοντα και Εκπαίδευςη
Ζ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο έλα πνιχ ηζρπξφ
εξγαιείν ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Μέζσ ησλ εθαξκνγψλ εθπαηδεπηηθνχ
ραξαθηήξα παξέρεηαη ζηνπο ρξήζηεο ε δπλαηφηεηα εμεξεχλεζεο θαη κάζεζεο
ζεκαηηθψλ πεξηνρψλ νη νπνίεο δελ είλαη πξνζβάζηκεο ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Καηά
ηελ ελλνηνινγηθή ζεψξεζε ε ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο εηθνληθήο
πξαγκαηηθφηεηαο γηα εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο εζηηάδεη ζηηο γλσζηηθέο, πλεπκαηηθέο,
θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δηεξγαζίεο ηνπ καζεηή. Έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ
εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο εθκεηαιιεχεηαη θαη αλαδεηθλχεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
παηδαγσγηθψλ αξρψλ θαη ηεο δηδαθηηθήο θαη θπζηθά ηεο ζεσξίαο ηνπ θνηλσληθνχ
επνηθνδνκεηηζκνχ ελψ αλνίγεη ην δξφκν γηα αλάπηπμε λέσλ δηδαθηηθψλ
πξνζεγγίζεσλ θαη ζεσξηψλ (109). ε έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα θαζνξίδεηαη
θαη λα κεηαβάιιεηαη ε ζέζε, ε θιίκαθα, ε ππθλφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο, ε
αιιειεπίδξαζε θαη ε απφθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ν ρξφλνο θαη ν βαζκφο ζπκκεηνρήο
ηνπ ρξήζηε.
Πξνζεγγίδνληαη δχν είδε ηέηνησλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ:
1.

Σα πνιπρξεζηηθά εηθνληθά πεξηβάιινληα (Multi-user virtual

environments, MUVEs), είλαη κηα δεκνθηιήο κνξθή πνιπκεζηθψλ
πεξηβαιιφλησλ πνπ αξρηθά ν ζηφρνο ηνπο ήηαλ ε

ςπραγσγία ησλ

ρξεζηψλ. Σα MUVEs πνπ ζρεδηάδνληαη γηα ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα
ελζσκαηψλνπλ αληηθείκελα κάζεζεο ή πξνβιήκαηα κέζα ζε έλα εηθνληθφ
πεξηβάιινλ ή πιαίζην. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα εμεξεπλήζνπλ ην
πεξηβάιινλ θαη λα εμεηάζνπλ ηα ςεθηαθά αληηθείκελα. ‟ έλα ηέηνην
πεξηβάιινλ ππάξρνπλ ζχγρξνλα κέζα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ.
Σα εθπαηδεπηηθά MUVEs έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ
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έξεπλα κάζεζεο θαη ελλνηνινγηθήο θαηαλφεζεο. πλήζσο δελ ππάξρεη
έλαο ζσζηφο ηξφπνο νινθιήξσζεο ηεο εξγαζίαο ή ηεο επίιπζεο ελφο
πξνβιήκαηνο. Γηάθνξεο ιχζεηο δηθαηνινγνχληαη, φπσο θαη ζηελ
πξαγκαηηθή δσή, θάπνηεο ιχζεηο κπνξεί λα είλαη θαιχηεξεο απφ άιιεο.
Μεγάιε ζεκαζία δίλεηαη ζηε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ. ε αληίζεζε κε
ηα MUVEs πνπ ζρεδηάδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ςπραγσγία, ζηα
εθπαηδεπηηθά MUVEs ππάξρεη ζπλήζσο έλα ηειηθφ πξντφλ πνπ πξέπεη λα
ππνβάινπλ νη καζεηέο αλάινγα κε ηελ εκπεηξία ηνπο. Σα MUVEs
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθπαίδεπζε γηα:
• ηε δεκηνπξγία δηαδηθηπαθψλ θνηλνηήησλ θαη ηελ αξρηθή θαηάξηηζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη ζηε κεηά θαηάξηηζή ηνπο θαηά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο
εμέιημε (110)
• ηελ ελαζρφιεζε κε δξάζεηο ζε επηζηεκνληθά ζέκαηα πξνσζψληαο ηελ
θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά (111)
• ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο ησλ πνιηηηζκψλ κέζσ ηνπ
εκπινπηηζκνχ (112)
• ηελ παξνρή ελφο πεξηβάιινληνο γηα πξνγξακκαηηζκφ θαη ζπλεξγαζία (113)
• ηε δηεξεχλεζε δεκηνπξγηθά καζεκαηηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ (114),
• ηελ πξνψζεζε επηζηεκνληθήο έξεπλαο (115).
2. Σα πλεξγαηηθά Δηθνληθά πεξηβάιινληα (Collaborative Virtual Learning
Environment, CVLE) είλαη ζπλεξγαηηθφ καζεζηαθά πεξηβάιινληα, απφ
απφζηαζε, φπνπ νη καζεηέο εξγάδνληαη ζε νκάδεο κε κεγάιε επηθνηλσλία
κεηαμχ ηνπο. Δμειίμεηο ζηε ζχγρξνλε γλψζε ζρεηηθά κε ηελ αλζξψπηλε
γλσζηηθή επίδνζε νδεγνχλ ζε βειηίσζε ησλ ζρεδίσλ δηδαζθαιίαο θαη
ησλ εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ (116). Έξεπλεο ζηε γλσζηηθή επίδνζε
δείρλνπλ φηη ε κάζεζε απαηηεί ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο πξφηεξεο γλψζεο,
ηελ αλαζεψξεζε ησλ παιαηψλ πεπνηζήζεσλ, θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ
αλαπαξαζηάζεσλ. Οη έξεπλεο πξφζζεηα νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο
νπηηθνπνίεζεο κέζσ ππνινγηζηή καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ, έμππλσλ
κηθξφθνζκσλ εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. ηνηρεία πνπ ζπκβάιινπλ
θαζνξηζηηθά ζηελ παηδαγσγηθή πιεξφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη
ε αιιειεπίδξαζε, ε παξακεηξνπνίεζε, ε ξεαιηζηηθφηεηα θαη ηα αλνηρηά
πεξηβάιινληα.
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Μία γεληθή πεξηγξαθή ηνπ ηχπνπ ησλ πλεξγαηηθψλ Δηθνληθψλ Μαζεζηαθψλ
Πεξηβαιιφλησλ είλαη κηα ζχλζεζε απιψλ κνληέισλ εηθνληθψλ πεξηβαιιφλησλ (117)
θαη CVEs (118) κε κνληέια αιιειεπίδξαζεο ζηελ ηάμε (119). Έλα πεξηβάιινλ
CVLE κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη απνηειείηαη απφ ηξία θχξηα ζηνηρεία:
1. Σηο νληφηεηεο: ην πεξηβάιινλ, ηα αληηθείκελα κέζα ζε απηφ, ηνπο
ζπκκεηέρνληεο, ηηο νκάδεο ζπκκεηερφλησλ
2. Σηο δξάζεηο κεηαμχ ησλ θνξέσλ: αιιειεπηδξάζεηο κε ην πεξηβάιινλ θαη
αιιειεπηδξάζεηο κε αληηθείκελα
3. Σελ θαηάζηαζε ηεο ζπλεξγαζίαο: ηε‟ δξαζηεξηφηεηα πνπ απνηειεί ην
αληηθείκελν ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηελ παηδαγσγηθή (ην ζηπι ηεο δηδαζθαιίαο /
εθκάζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη).
Οη καζεηέο θαινχληαη λα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
θαζεκεξηλή εκπεηξία. Δθηφο απφ ην πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο πνπ ζηεξίδεη έλα CVLE,
ηα CVLE έρνπλ ζρεδηαζηεί ψζηε λα παξέρνπλ επειημία θαη πνιιέο δπλαηφηεηεο
αλαπαξάζηαζεο. Δπεηδή ε θαηαλφεζε ελλνηψλ ηεο επηζηήκεο είλαη δχζθνιε θαη
ρξνλνβφξα, νη καζεηέο κπνξνχλ λα εμεξεπλήζνπλ κφλν κεξηθέο βαζηθέο έλλνηεο. Ζ
ζηξαηεγηθή επηθεληξψλεηαη ζε βάζνο θαη φρη ζην λα θαιχςεη φιν ην πιηθφ ζε βάζνο.
Σα CVLE δηεπθνιχλνπλ ηε κεηαγλσζηηθή επαηζζεηνπνίεζε επηηξέπνληαο ζηνπο
καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηηο παξαηεξήζεηο θαη αλαπαξαζηάζεηο ηνπο γηα έλα
αληηθείκελν γλψζεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην ζπγθξίλνπλ κε ησλ άιισλ. Οη καζεηέο
ιακβάλνπλ γλψζε ηνπ ηη μέξνπλ θαη ηνπ ηη πξέπεη λα κάζνπλ. Δπηπιένλ, κε ηελ
πνηθηιία θαη ηνλ ηχπν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηνπο πξνζθέξεηε κπνξνχλ λα δνπλ ηα
ζχλζεηα πξνβιήκαηα απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο.

4.4 Θεωρίεσ μάθηςησ ςτα υνεργατικά / Πολυχρηςτικά Εικονικά
Περιβάλλοντα Μάθηςησ (CVLEs / MUVEs)
Ο θνηλσληθφο επνηθνδνκεηηζκφο ζηα ζπλεξγαηηθά εηθνληθά πεξηβάιινληα κάζεζεο
θαη σο πιαίζην κάζεζεο / πεξηβάιινλ αιιά θαη σο ρψξνο ζπλεξγαζίαο εθθξάδεηαη κε
ηηο παξαθάησ ζεσξίεο, κεραληζκνχο ή ηερληθέο κάζεζεο:
Θεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο
Καηαλεκεκέλε κάζεζε
Δγθαηεζηεκέλε κάζεζε
Μάζεζε βαζηζκέλε ζην Πξφβιεκα.
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4.4.1

Activity Learning Theory (θεωρία τησ Δραςτηριότητασ)

Ζ ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηνλ Vygotsky ζηε δεθαεηία ηνπ
1920 θαη ζηνλ θνηηεηή ηνπ,

Alex Leontev, ν νπνίνο αλέπηπμε πεξηζζφηεξν ηε

ζεσξία. Σν 1987 ν Φηιαλδφο Yrjö Engeström επαλαθέξεη ηε ζεσξία ζε παγθφζκην
ελδηαθέξνλ πξνζαξκφδνληάο ηελ ζηηο εμειίμεηο ηεο δηδαθηηθήο κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ θαη ην ξφιν ησλ θνηλνηήησλ κάζεζεο. Δξεπλά ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ
αλζξψπνπ κε ην πεξηβάιινλ κέζσ ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Μηα
δξαζηεξηφηεηα είλαη ην ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηε κειέηε ηεο αλζξψπηλεο
ζπκπεξηθνξάο. Οη ζεσξεηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη ε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα δελ
είλαη κεκνλσκέλε ή έλα πεξηζηαζηαθφ γεγνλφο, αιιά κηα δηαζπλδεδεκέλε νληφηεηα
ηξηψλ

βαζηθψλ

ζηνηρείσλ:

ππνθείκελν,

αληηθείκελν,

θαη

εξγαιεία.

Μηα

δξαζηεξηφηεηα εθηειείηαη απφ έλα άηνκν ή κηα νκάδα αηφκσλ (ππνθείκελν) θαη
γίλεηαη ζπλήζσο κε ηε κεζνιάβεζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ηερλνπξγεκάησλ
(εξγαιείσλ). Οη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο νδεγνχληαη απφ νξηζκέλνπο ζηφρνπο ή
ζθνπνχο (αληηθείκελα).
χκθσλα ινηπφλ κε ηε ζεσξία ζηα ζπλεξγαηηθά εηθνληθά πεξηβάιινληα
ππάξρνπλ: ην ππνθείκελν πνπ ελεξγεί (π.ρ. ν καζεηήο), ην αληηθείκελν πνπ ζα
εθηειεζηεί (π.ρ. ην αληηθείκελν κάζεζεο), ην ζρεηηθφ απνηέιεζκα (π.ρ. καζεζηαθά
απνηειέζκαηα), ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα κεζνιαβήζεη ε δξαζηεξηφηεηα
(π.ρ. κηα εηθνληθή αίζνπζα δηδαζθαιίαο), ε θνηλφηεηα ζηελ νπνία ε δξαζηεξηφηεηα
ιακβάλεη ρψξα (π.ρ. ε εηθνληθή ηάμε), νη θαλφλεο - ηππηθνί θαη άηππνη - πνπ
εθαξκφδνληαη (π.ρ. νη νδεγίεο απφ ην δάζθαιν) θαη ε θαηαλνκή ηεο εξγαζίαο κέζα
απφ ηελ αιιειεπίδξαζε (120). Ζ απεηθφληζε ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ

Δικόνα 8 Σο διαμεζολαβηηικό μονηέλο ηος Engeström ζ’ ένα ζύζηημα Γπαζηηπιόηηηαρ

ζηε ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 8.
Ο άλζξσπνο δελ αληηδξά άκεζα κε ην πεξηβάιινλ, αιιά αιιειεπηδξά κε απηφ,
κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ εξγαιείσλ θαη ζπκβφισλ. Σξεηο είλαη νη ζεκαληηθέο αξρέο, νη
νπνίεο δηαθξίλνπλ ηα αλζξψπηλα φληα απφ ηα άιια έκβηα φληα, ν πξνζαλαηνιηζκφο

Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην: ΠΛΖ - Γηπισκαηηθή Δξγαζία

84 απφ 187

Ζιεθηξνληθή Μάζεζε ζε Γηαδξαζηηθά Δηθνληθά Πεξηβάιινληα
ζην αληηθείκελν, ε δηακεζνιάβεζε θαη ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. Ζ ζεσξία ηεο
Γξαζηεξηφηεηαο ηνλίδεη φηη φιεο νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη πάληα ζθφπηκεο
(121). Με άιια ιφγηα, έλαο άλζξσπνο πνπ αλαιακβάλεη κηα δξαζηεξηφηεηα ζέιεη λα
επηηχρεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ - αληηθείκελν. ηε ζπλέρεηα ην αληηθείκελν
παξαθηλεί θαη δίλεη ηελ θαηεχζπλζε ζην ππνθείκελν (122). Ζ αλζξψπηλε
δξαζηεξηφηεηα επηηπγράλεηαη απφ κηα πνηθηιία εξγαιείσλ θαη ηερλνπξγεκάησλ. Ζ
δξαζηεξηφηεηα νξίδεηαη απφ ην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ε νπνία πεξηγξάθεη
ηη ην άηνκν ή ε νκάδα πξνζπαζεί λα επηηχρεη θαη πξνο πνηα απνηειέζκαηα. Ζ
δξαζηεξηφηεηα είλαη κηα δηαδηθαζία θαζνδεγνχκελε απφ θίλεηξα θαη απνηειείηαη απφ
αληηθεηκεληθά θαζνδεγνχκελεο δξάζεηο θαη παξερφκελεο ιεηηνπξγίεο, βι. Δηθφλα 9.

Δικόνα 9 Αποζύνθεζη ηηρ Γπαζηηπιόηηηαρ

Σα εξγαιεία κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο: ηα
ζσκαηηθά θαη ηα ςπρνινγηθά εξγαιεία. Χζηφζν, ε δηάθξηζε κεηαμχ θπζηθψλ θαη
ςπρνινγηθψλ εξγαιείσλ δελ είλαη πάληνηε ζαθήο. Γηα παξάδεηγκα κηα ηνπνζεζία
Web είλαη έλα θπζηθφ εξγαιείν αιιά ε δηαδξαζηηθφηεηα ηνπ Web ην θαζηζηά
εξγαιείν επηθνηλσλίαο. Χο ζπκβνιηθφ φκσο ζχζηεκα απνηειείηαη απφ δηάθνξα
ζεκεία φπσο θείκελν, ήρν, βίληεν, εηθφλεο θαη απηά κπνξνχλ λα ην θαηαζηήζνπλ θαη
ςπρνινγηθφ εξγαιείν. Απηά ηα ςπρνινγηθά εξγαιεία πξνσζνχλ κηα πινχζηα
θαηαλφεζε κελπκάησλ θαη επηθνηλσλίαο αιιειεπίδξαζεο ησλ αλζξψπσλ κε βάζε
ηελ εκπεηξία ηνπο, ηηο γλψζεηο, θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο (123). Απφ ηελ άπνςε απηή, ηα
εξγαιεία είλαη ελζσκαησκέλα ζ‟ έλα θνηλσληθφ-ηζηνξηθφ πιαίζην. χκθσλα κε ηνλ
Vygotsky νη πςειφηεξεο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξψπνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο
θαη αιιειεπηδξνχλ κε άιινπο αλζξψπνπο θαη κε ην πεξηβάιινλ. Μηα δξαζηεξηφηεηα
είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία ακνηβαίσλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ζεκάησλ,
αληηθεηκέλσλ, θαη εξγαιείσλ. Ζ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε δεκηνπξγείηαη κε ηε ζεηξά
ηεο κέζα απφ ηε δηακφξθσζε ησλ εξγαιείσλ, ησλ ζεκάησλ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ.
Απηή ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε είλαη πνπ αλαπηχζζεη πςειφηεξεο λνεηηθέο
ιεηηνπξγίεο (124). Υσξίο απηέο ηηο πςειέο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηα αλζξψπηλα φληα
δελ κπνξνχλ λα έρνπλ ζηφρνπο, θαη δελ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ εξγαιεία.
Τπάξρεη δειαδή κηα ακνηβαηφηεηα θαη αλαηξνθνδφηεζε.
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Ζ ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο είλαη έλα γεληθφ ελλνηνινγηθφ πιαίζην θαη φρη
απιά κηα ζεσξία. εκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο κπνξεί
λα είλαη κηα εηθνληθή θνηλφηεηα, αθνχ νη πςειφηεξεο λνεηηθέο δηαδηθαζίεο
ζεσξνχληαη απνηέιεζκα θνηλσληθφηεηαο θαη φρη αηνκηθφηεηαο αθνχ δελ πξνέξρνληαη
κέζα αιιά απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ππνθεηκέλσλ. Ζ επηθνηλσλία δελ είλαη
κφλν αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ αιιά επίζεο θαη κηα αληαιιαγή θνηλσληθψλ
αιιειεπηδξάζεσλ. Ζ ζεσξία ηεο Γξαζηεξηφηεηαο ζεκαηνδνηεί κηα κεηαζηξνθή απφ
ηε κάζεζε βαζηζκέλε ζην πεξηερφκελν πνπ ζπλδέεηαη κε ηε δηάιεμε ηνπ δαζθάινπ
(δαζθαινθεληξηθή πξνζέγγηζε) θαη κε νξηζκέλεο κνξθέο ηεο εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζε, ζηε καζεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε θαη ζηε δχλακε ηεο θνηλφηεηαο. Ζ
ππνθείκελε ζεσξία ππνζηεξίδεη φηη νη άλζξσπνη καζαίλνπλ κέζα απφ ηελ πξάμε θαη
φηη ε εκπεηξία είλαη ε βάζε φισλ ζηε κάζεζε. πκκαρεί κε ην ζηνηρείν ηεο
δξαζηεξηφηεηαο θαη κε ηελ έλλνηα ηεο αλάδξαζεο, θαη καδί ηα δχν απηά απνηεινχλ
κηα θπθιηθή δηαδηθαζία: δξάζεο θαη πξνβιεκαηηζκνχ ζρεηηθά κε ηελ ίδηα ηε δξάζε.
4.4.2

Distributed Cognition (Κατανεμημένη μάθηςη)

Ο φξνο θαηαλεκεκέλε (distributed) κάζεζε ηζρχεη θπξίσο γηα κηα κνξθή εμ
απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζε κηα επξεία γεσγξαθηθή πεξηνρή αιιά θαη
ζηε κνξθή ηεο κηθηήο κάζεζεο ζηελ νπνία ε δηδαζθαιία θαη νη πφξνη θαηαλέκνληαη
ζε δηάθνξνπο ηχπνπο κέζσλ θαη κνξθψλ επηθνηλσλίαο. Ζ πξφζεζε ηνπ φξνπ είλαη λα
πεξηγξάςεη ηε δηαδηθαζία θαη φρη κηα ζπγθεθξηκέλε ζεσξία κάζεζεο θαη ζπλήζσο
αλαθέξεηαη ζε κηα κνξθή εθπαηδεπηηθήο παξάδνζεο πνπ θαηαλέκεηαη ζηα πιαίζηα
ησλ ηνπνζεζηψλ θαη καζεζηαθψλ πφξσλ. Χζηφζν ζα κπνξνχζε πην εμεηδηθεπκέλα λα
κειεηεζεί ε ζρέζε θαηαλεκεκέλεο γλψζεο θαη πνιπρξεζηηθψλ εηθνληθψλ
πεξηβαιιφλησλ MUVEs.
Απφ ηελ θαηαλεκεκέλε πξννπηηθή νη γλσζηηθέο δηεξγαζίεο - αληίιεςε, κάζεζε,
ινγηθή θαη κλήκε - δελ πεξηνξίδνληαη αηνκηθά (125). Μηα δηαδηθαζία δελ είλαη
γλσζηηθή απιά επεηδή ζπκβαίλεη ζε έλαλ εγθέθαιν ή δελ είλαη κηα δηαδηθαζία κε
γλσζηηθή απιά επεηδή ζπκβαίλεη κέζσ αιιειεπίδξαζεο ζε πνιινχο εγθέθαινπο
(126). Ζ πξφνδνο ζηελ ζεσξία ηεο θαηαλεκεκέλεο κάζεζεο πεξηιακβάλεη ηε
δηεξεχλεζε ζρεηηθά κε ηε γλσζηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία θαηαλέκεηαη εζσηεξηθά
ζην αλζξψπηλν κπαιφ, εμσηεξηθά ζηα γλσζηηθά ηερλνπξγήκαηα κε ηηο νκάδεο, θαζψο
θαη κε ην ρψξν θαη ην ρξφλν πνπ απηέο δξνπλ (127). Πξνβάιινληαο κε ηα ίδηα
θξηηήξηα ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο, ηα λνεηηθά βάξε ηεο δξαζηεξηφηεηαο κπνξνχλ
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λα λνεζνχλ σο δηακνηξαζκέλα ζσκαηηθά, θνηλσληθά θαη ζπκβνιηθά κεηαμχ ησλ
αηφκσλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ απηά ρξεζηκνπνηνχλ (128).
Λακβάλνληαο ππφςε θάζε κία απφ ηηο ηξεηο απηέο πηπρέο ηεο δηαλνκήο, κπνξνχκε
λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ MUVEs / CVLE.
1. Φπζηθή θαηαλνκή ηεο Γλψζεο
Όηαλ έλαο καζεηήο εξγάδεηαη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ γηα λα πξνεηνηκάζεη κηα εξγαζία
ηνπ, ην ζεκεησκαηάξην κπνξεί είλαη ηφζν ε αξέλα ηεο ζθέςεο ηνπ φζν θαη έλα
θηβψηην

κάζεζεο

(129).

Οη

ζεκεηψζεηο,

νη

εξγαζίεο,

νη

πξνζπάζεηεο

αληηπξνζσπεχνπλ κηα θπζηθή θαηαλνκή ηεο γλψζεο, ινγηθήο θαη κλήκεο κεηαμχ ηνπ
καζεηή θαη ηνπ ζεκεησκαηάξηνχ ηνπ. Ζ γλψζε δελ θαηνηθεί κφλν ζηνλ καζεηή ή ζην
ειεθηξνληθφ ζεκεησκαηάξην, αιιά θαηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ δχν νληνηήησλ.
ε έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ γηα λα μεπεξαζηεί ην πεξηνξηζκέλν πνζφ ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξνχλ λα επεμεξγαζηεί κφλνο ηνπ ν καζεηήο παξεκβάιιεηαη θαη
σο νληφηεηα ην ίδην ην πεξηβάιινλ κε ηα αληηθείκελα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ.
2. Κνηλσληθή θαηαλνκή ηεο Γλψζεο
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θνηλσληθή θαηαλνκή ηεο κάζεζεο είλαη ε θπζηθή
θαηαλνκή ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγία (129). Οη καζεηέο εμαηνκηθεπκέλα απνθηνχλ έλα
είδνο γλψζεο κέζα απφ ηηο δηάθνξεο εκπεηξίεο θαη εξγαιεία, εθκεηαιιεπφκελνη ηελ
θπζηθή θαηαλνκή ηεο γλψζεο θαη ζηε ζπλέρεηα εξγάδνληαη κε άιινπο δηδαζθφκελνπο
γηα λα εθαξκφζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά κνξθέο εκπεηξνγλσκνζχλεο, κε ζθνπφ λα
θαηαλνήζνπλ έλα ζχλζεην πεδίν. Μέζσ ησλ ζπλεξγαηηθψλ εκπεηξηψλ ηεο
δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο κε άιινπο καζεηέο θαη εηθνληθνχο πξάθηνξεο ζηνλ
εηθνληθφ θφζκν, νη καζεηέο θαηαλέκνπλ ηελ γλψζε θνηλσληθά. ε έλα εηθνληθφ
πεξηβάιινλ νη καζεηέο κπνξνχλ λα κειεηήζνπλ θαηλφκελα κε παξφκνηα
πνιππινθφηεηα ελφο πξαγκαηηθνχ θφζκνπ, επηιέγνληαο βέβαηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλα
ραξαθηεξηζηηθά

σο

αλεμάξηεηεο

κεηαβιεηέο.

πιιέγνληαο

δεδνκέλα,

ρξεζηκνπνηψληαο θνηλέο ηερληθέο θαη πεγέο απφ ηνπο εηθνληθνχο θφζκνπο, νη νκάδεο
ησλ καζεηψλ κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηελ

ππφζεζε ηνπο θαη λα δηαηππψζνπλ

ζπκπεξάζκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε εκπεηξηθά δεδνκέλα. Μέζα απφ ηελ θνηλσληθή
θαηαλνκή ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζηελ εηθνληθή ηάμε, νη δηαθπκάλζεηο κεηαμχ
ησλ ζπκπεξαζκάησλ βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα αξρίζνπλ λα καζαίλνπλ φηη ν θφζκνο
είλαη έλαο πνιχπινθνο ρψξνο ζηνλ νπνίν ππάξρνπλ πνιιαπιέο πξννπηηθέο θαη ε
«αιήζεηα» είλαη ζπρλά έλα δήηεκα ηεο απνδεηθηηθήο εξκελείαο αιιά θαη νπηηθήο
καηηάο κε ηελ νπνία βιέπεη ν άλζξσπνο ηα πξάγκαηα.
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3. πκβνιηθή θαηαλνκή ηεο Γλψζεο
Ζ θπζηθή θαη ε θνηλσληθή θαηαλνκή ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ πξνθαιεί ζπρλά
ζπκβνιηθή θαηαλνκή ηεο γλψζεο κέζσ δηαθφξσλ ζπκβνιηθψλ ζπζηεκάησλ, φπσο
καζεκαηηθέο εμηζψζεηο, εμεηδηθεπκέλν ιεμηιφγην πνπ έρεη λα θάλεη κε θάπνηα πεδία
εξγαζίαο, δηαγξάκκαηα θ.α. (129). Οη ελλνηνινγηθνί ράξηεο, γηα παξάδεηγκα,
κεηαηξέπνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηηο ηδέεο ζε απηά ζχκβνια φπνπ νη θφκβνη αλαπαξηζηνχλ
έλλνηεο θαη πξνηάζεηο θαη ελεξγνχλ σο ινγηθέο γέθπξεο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ (130).
Σα ζχγρξνλα ινγηζκηθά ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ παξέρνπλ εξγαιεία γηα ηε
ζπλεξγαηηθή παξαγσγή γλψζεο ή αμηνιφγεζεο.
Έλα εκπφδην ζηελ ζπκβνιηθή θαηαλνκή ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο ζηελ ηάμε είλαη ε
έιιεηςε ηεο γιψζζαο ηεο ζθέςεο θαη ε αλάγθε θαιιηέξγεηαο θνηλνχ ιεμηινγίνπ γηα
έξεπλα, εξκελεία, επηρείξεκα, θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ (129).
Έλα επηπιένλ παξάδεηγκα ηεο ζπκβνιηθήο θαηαλνκήο ηεο γλψζεο ραξαθηεξηζηηθφ
φισλ ησλ CVLE είλαη ε ρξήζε ησλ avatar δει. ην εηθνληθφ, ζπκβνιηθφ, ε ελζάξθσζε
ηνπ ρξήζηε ζηνλ εηθνληθφ ρψξν. Κηλήζεηο, ρεηξνλνκίεο, εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ,
έλδπζε, θαζψο θαη άιια ζχκβνια ή ζπκβνιηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ρξήζηε δεκηνπξγνχληαη εηθνληθά απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζην CVLE / MUVEs. Απηνί νξίδνπλ πσο ή ηη ζέινπλ λα είλαη. Ζ
ζπκκεηνρή ζε ηέηνηα πεξηβάιινληα παξέρεη ζην ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα λα
δεκηνπξγήζεη κία ή πνιιαπιέο online ηαπηφηεηεο.
4.4.3

Problem-Based Learning (Μάθηςη βαςιςμένη ςτο Πρόβλημα)

H δηδαθηηθή πεξηερνκέλνπ ζχκθσλα κε ηνλ θνηλσληθφ επνηθνδνκεηηζκφ θηλείηαη
πξνο καζεηνθεληξηθά κνληέια, κε ηερληθέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αλεμάξηεηε,
απηελεξγφ κάζεζε. Μηα ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο
απηνθαηεπζπλφκελεο πξνζέγγηζεο είλαη ε

ζπκκεηνρή νκάδσλ καζεηψλ γηα ηελ

εμεξεχλεζε επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Ζ κάζεζε βαζηζκέλε ζην πξφβιεκα (Problembased learning, PBL) είλαη κηα εθπαηδεπηηθή κέζνδνο πνπ πξνθαιεί ηνπο καζεηέο λα
«κάζνπλ πσο λα καζαίλνπλ», πνπ εξγάδνληαη ζπλεξγαηηθά ζε νκάδεο θαη αλαδεηνχλ
ιχζεηο

ζε

πξνβιήκαηα

ηνπ

πξαγκαηηθνχ

θφζκνπ.

Σα

πξνβιήκαηα

απηά

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πξνθαιέζνπλ ηελ πεξηέξγεηα ησλ καζεηψλ θαη ηε κάζεζε
ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Σν PBL πξνεηνηκάδεη ηνπο καζεηέο λα ζθέθηνληαη
θξηηηθά θαη αλαιπηηθά γηα ηελ εμεχξεζε θαη ηε ρξήζε θαηάιιεισλ πεγψλ κάζεζεο
(131). Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζε νκάδεο γηα λα δηεξεπλήζνπλ έλα πξφβιεκα, λα
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εληνπίζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ, αλαπηχζζνπλ θαηάιιειεο δεμηφηεηεο πνπ
απαηηνχληαη, έλα task-based, κηα επνηθνδνκεηηθή πξνζέγγηζε. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη
καζεηέο θαζνδεγνχληαη λα αλαθαιχςνπλ ηε δηθή ηνπο αληίιεςε γηα ηνλ εαπηφ ηνπο
(132). Έρεη απνδεηρζεί φηη φηαλ κφλνη ηνπο νη καζεηέο αλαδεηνχλ γηα βνήζεηα ζε
δηαδξαζηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο, απηφ ζπλδέεηαη κε θαιχηεξα καζεζηαθά
απνηειέζκαηα (133). Ζ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κπνξεί λα ελζαξξπλζεί σο ε
αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ αιιά ππάξρεη πηζαλφηεηα λα κελ ζπκβεί ζηελ
θπζηθή πνξεία ησλ γεγνλφησλ (134). Πξάγκαηη, ε θαζνδήγεζε (scaffolding) έρεη
ραξαθηεξηζηεί σο έλα θξίζηκν ζηνηρείν ηνπ επηηπρνχο ζρεδηαζκνχ PBL, θαη έρεη
απνδεηρζεί φηη κεηψλεη ην γλσζηηθφ θνξηίν θαη εληζρχεη ηελ έξεπλα θαη ηηο επηδφζεηο
ζηα καζεζηαθά πεξηβάιινληα επίιπζεο πξνβιεκάησλ (135). Έλα ζεκαληηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ γηα έλα PBL δηεξεπλεηηθφ πεξηβάιινλ πνπ βαζίδεηαη ζηελ
ππνζηήξημε (scaffolded) είλαη φηη δίλεη ζηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα εκπιαθνχλ ζε
πεξίπινθεο εξγαζίεο πέξα απφ ηε ζεκεξηλέο ηνπο ηθαλφηεηεο. Μηα άιιε βαζηθή πηπρή
ηεο PBL είλαη ε θχζε ηνπ «πξαγκαηηθνχ θφζκνπ» ηνπ καζεζηαθνχ έξγνπ. Ζ
δηαδηθαζία PBL θάλεη ηνπο καζεηέο ππεχζπλνπο γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο,
ηνλ εληνπηζκφ ζεκάησλ κάζεζεο, ηελ έξεπλα πεγψλ, θαζψο θαη ηελ παξνπζίαζε
ιχζεσλ.
ηα επνηθνδνκεηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ επίιπζε
πξνβιεκάησλ νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ζπληνληζκφ, ζηελ επίιπζε ελφο
πξνβιήκαηνο, αλαπαξηζηνχλ, πεξηγξάθνπλ ην πιαίζην ζην νπνίν εκθαλίδεηαη ην
πξφβιεκα θαη αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ρεηξίδνληαη θαη λα δνθηκάδνπλ
δηάθνξεο ιχζεηο ζην πξφβιεκα. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ είλαη
επζπγξακκηζκέλν πξνο απηή ηελ πεξηγξαθή (παξέρνληαη νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ
πξνβιήκαηνο, νη καζεηέο αζρνινχληαη, δεκηνπξγνχλ ην δηθφ ηνπο πιαίζην, θαη είλαη
ζε ζέζε λα ρεηξηζηνχλ δηάθνξεο ιχζεηο) (136). Έλα θαιά επηιεγκέλν έξγν ζα πξέπεη
λα ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πξνο ηελ
θαηεχζπλζε δεκηνπξγίαο ελφο επαγγεικαηία παξ‟ φινπο ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ
εηθνληθνχ θφζκνπ.
Παξαθάησ αλαπηχζζεηαη ην πιαίζην PBL (135):


Δπέιηθηε Γλψζε: Κάζε νκάδα καζεηψλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αμηνιφγεζε
ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεγψλ θαη λα
αλαγλσξίζεη πσο απηνί νη πεξηνξηζκνί επεξεάδνπλ πηζαλά ηηο δεκηνπξγηθέο
ηδέεο ηνπο
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Απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ: ζρεδίαζε,
αλάπηπμε, απνδφκεζε πξνβιήκαηνο απφ ηελ νκάδα



Απηνθαηεπζπλφκελεο δεμηφηεηεο κάζεζεο: Βαζηθή εμεξεχλεζε ηνπ εηθνληθνχ
θφζκνπ πνπ παξέρεη ην πιαίζην γηα αλάπηπμε απιψλ εμεξεπλεηηθψλ
δεμηνηήησλ, μεθαζάξηζκα αλάκεζα ζηηο πεγέο, tutorials θαη ηζηνζειίδεο γηα ην
ηη ρξεηάδεηαη πξαγκαηηθά θάπνηνο καζεηήο θαη εμαζθαιίδεη έλα θαιφ ηξφπν
ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο απηψλ ησλ δεμηνηήησλ



Απνηειεζκαηηθή πλεξγαζία: Οη νκάδεο γηα λα δνπιέςνπλ απνδνηηθά πξέπεη
λα ζπγρξνληζηνχλ ζε ρξφλν θαη θαηεχζπλζε (ζχγρξνλε επηθνηλσλία), λα
κνηξαζηνχλ πεγέο θαη ηερληθέο



Δγγελή θίλεηξα ζηελ νκάδα: Υσξίο λα βξίζθνληαη ζε αληαγσληζκφ αιιά κε
ηε δπλαηφηεηα λα κπνξνχλ λα έρνπλ άπνςε γηα ην ηη θάλεη κηα άιιε νκάδα
θαη κέζα απφ ηελ αίζζεζε ηεο ραξάο, εμαζθαιίδεηαη ην θίλεηξν γηα
δεκηνπξγία.

4.4.4

Situated Learning (Εγκατεςτημένη μάθηςη)

Βαζηθφ ζεκείν ζηελ εγθαηεζηεκέλε άπνςε ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο είλαη ε
κειέηε ηεο κάζεζεο σο θαηλφκελν πνπ ζπκβαίλεη θαηά ηε ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθά
πιαίζηα. Οη έλλνηεο δελ ζεσξνχληαη αλεμάξηεηεο νληφηεηεο, έμσ απφ δξαζηεξηφηεηεο
θαη πνιηηηζκνχο ζηνπο νπνίνπο ππάξρνπλ (137). Αληίζεηα ε δξαζηεξηφηεηα, ε έλλνηα
θαη ν πνιηηηζκφο είλαη αδηαρψξηζηα κεηαμχ ησλ θπζηθψλ θαη θνηλσληθψλ πιαηζίσλ
γηα ηε γλψζε θαη ηελ θαηαλφεζε. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνζψπνπ θαη ηνπ
πεξηβάιινληνο απνηεινχλ κέξε κηαο ακνηβαίαο ζπλνιηθήο θαηαζθεπήο. Ζ
πξνζαξκνγή

ηνπ

αηφκνπ

θαη

ηνπ

πεξηβάιινληνο

πξνυπνζέηνπλ

ακνηβαία

ηξνπνπνίεζε θαη φρη ζηαηηθή αληηζηνίρηζε. Μηα ηέηνηα αιιειεπηδξαζηηθή ζρέζε
επηθεληξψλεηαη ζε δηεξγαζίεο δηαδξαζηηθφηεηαο (138). Οη έλλνηεο ζεσξνχληαη
αλαπφζπαζηεο απφ ηελ εξκελεία θαη ε γλψζε ζπλδέεηαη άκεζα κε ην αληηθείκελν. Με
άιια ιφγηα, ε γλψζε δελ είλαη απιψο κηα δηαλνεηηθή θαηάζηαζε αιιά πεξηζζφηεξν
είλαη κηα εκπεηξηθή ζρέζε κε ηα αληηθείκελα θαη δελ έρεη θαλέλα λφεκα έμσ απφ ηε
ζρέζε απηή (139). Όκνηα ζχκθσλα κε ηνλ θνηλσληθφ επνηθνδνκεηηζκφ, ν δάζθαινο
ζα πξέπεη λα εμεηάδεη ηη ζεκαίλεη ην πεξηβάιινλ γηα ηνλ καζεηή αιιά θαη ηε ζρέζε
ηνπ καζεηή κε ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηνπ πεξηβάιινληνο. Τπάξρεη δειαδή κηα
δηαιεθηηθή ζρέζε πνπ δελ είλαη παζεηηθή ζρέζε ή αληίιεςε ή κεηαπνίεζε
εηζεξρφκελσλ εξεζηζκάησλ, αιιά κηα ζρέζε νξηδφκελε απφ ηηο αλάγθεο θαη ηνπο
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ζηφρνπο ηνπ καζεηή, κηα ζρέζε νξηζκέλε απφ ηηο κνξθέο θνηλσληθήο πξαθηηθήο πνπ
ζρεηίδεη ηνλ δηδαζθφκελν κε ην αληηθεηκεληθφ πεξηβάιινλ. Άξα ην θέληξν ηεο
εγθαηεζηεκέλεο κάζεζεο βξίζθεηαη ζηελ ηζηνξία ηεο ζρέζεο πνπ πξνθαιεί έλα
απνηέιεζκα, φρη ζηηο δξάζεηο ηεο κηαο ή ηεο άιιεο πιεπξάο απνθνκκέλα. Απηφ
ζεκαίλεη φηη δελ έρεη κφλν αμία ην πξντφλ ηεο αλάπηπμεο αιιά θπξίσο νη ίδηεο νη
δηαδηθαζίεο, θαηά ηηο νπνίεο πςειέο λνεηηθέο θφξκεο ιακβάλνπλ ρψξα. Έλα δπλακηθφ
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζε έλα νπζηαζηηθφ πιαίζην κάζεζεο έρεη ζεκαληηθέο
επηπηψζεηο ζην επίπεδν ηνπ καζεηή, θπξίσο ζηελ νηθεηνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ θαη ησλ
ππνλννχκελσλ δηαδηθαζηψλ γλψζεο (40).
Σν λα γλσξίδεη θάπνηνο: (α) είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα, δελ είλαη έλα αληηθείκελν
(β) ζπκβαίλεη πάληνηε κέζα ζ‟ έλα πιαίζην, δελ είλαη κηα αθαίξεζε (γ) είλαη κηα
ακνηβαία θαηαζθεπαζκέλε γλψζε κεηαμχ ελφο αηφκνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ,
δελ είλαη κηα αιιειεπίδξαζε πνπ θαζνξίδεηαη αληηθεηκεληθά ή δεκηνπξγείηαη
ππνθεηκεληθά θαη (δ) ηέινο είλαη κηα ιεηηνπξγηθή ζηάζε πνπ βαζίδεηαη ζε
αιιειεπίδξαζε θαη θαηάζηαζε, δελ είλαη κηα "αιήζεηα" (140).
Ζ

εγθαηεζηεκέλε

κάζεζε

επηθεληξψλεηαη

ζηηο

δεμηφηεηεο

επίιπζεο

πξνβιεκάησλ ή εθαξκφδεηαη ζηε θνηλφηεηα κέζα απφ θαηαζηάζεηο ηζφηηκεο κάζεζεο
φπνπ αξράξηνη ζηελ θνηλφηεηα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο κε ηνπο πην εηδηθνχο πξνο
ακνηβαίν φθεινο. Ζ ζπλεξγαηηθή εξγαζία θαη νη δεμηφηεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ
εγθαηεζηεκέλε κάζεζε είλαη παξφκνηεο κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ
πξνψζεζε ηεο θαιήο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, φπσο ε ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο
ζηελ θνηλφηεηα, ε δηαδξαζηηθή κάζεζε νη δξαζηεξηφηεηεο δνθηκψλ ζην πιαίζην ηεο
κάζεζεο θαη νη ζαθείο, εχθνια αλαγλσξίζηκνη καζεζηαθνί ζηφρνη. Οη καζεζηαθέο
δξαζηεξηφηεηεο είλαη ζπλήζσο ζχληνκεο θαη εζηηαζκέλεο. Σν θιεηδί κε ηελ
εγθαηεζηεκέλε κάζεζε είλαη φηη ν καζεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη απφ κηα
πνηθηιία πεγψλ γλψζεο θαη καζεζηαθψλ ζηπι ψζηε απηά λα αληαπνθξίλνληαη
θαιχηεξα ζην δηθφ ηνπ επηκέξνπο πιαίζην κάζεζεο.
Ζ ζεκεξηλή κνξθή ηεο ζρνιηθήο κάζεζεο πνπ είλαη έμσ απφ ηα πιαίζηα ηεο
εγθαηεζηεκέλεο κάζεζεο αιιάδεη θαη κε ηε βνήζεηα ησλ ζπλεξγαηηθψλ εηθνληθψλ
πεξηβαιιφλησλ δίλεηαη έκθαζε ζηε ζχλδεζε ηεο γλψζεο κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν
θαη εθαξκνγήο ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ κάζεζε αιιάδεη ζε ηέζζεξηο
δηαζηάζεηο: πιαηζηνζέηεζε, θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, αιιειεμάξηεζε, θαη ππνδνκή.
Πιαηζηνζέηεζε ζεκαίλεη ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ επνηθνδνκεηηζκνχ
φηη ε γλψζε πινπνηείηαη ζε πινχζηα θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά πιαίζηα,
Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην: ΠΛΖ - Γηπισκαηηθή Δξγαζία

91 απφ 187

Ζιεθηξνληθή Μάζεζε ζε Γηαδξαζηηθά Δηθνληθά Πεξηβάιινληα
αλαθεξφκελε είηε ζε ξεηή είηε ζε ζησπεξή γλψζε (141). ηα εηθνληθά ζπλεξγαηηθά
πεξηβάιινληα νη καζεηέο έρνπλ πξφζβαζε ζε ζπλδεδεκέλα εγθαηεζηεκέλα πιαίζηα
φπνηε θαη νπνπδήπνηε ζειήζνπλ. Ζ γλψζε απνθηά κεηαγλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη
εμειίζζεηαη απφ θνηλσληθή ζε αηνκηθή. Σα εηθνληθά πεξηβάιινληα έρνπλ θνξεηφηεηα
θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πιαίζην. Μπνξνχλ λα ζηνρεχζνπλ ζε ζέκα ή
project θαη λα αλαπηχμνπλ κάζεζε κέζα απφ δξαζηεξηφηεηα θαη εκπεηξία. Δπίζεο
ζηεξίδνπλ ηε ζπλεξγαηηθφηεηα. Κνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζεκαίλεη φηη νη καζεηέο
κνηξάδνληαη θνηλά ελδηαθέξνληα θαη πξνβιήκαηα ηα νπνία απαηηνχλ πξνζπάζεηα απφ
θνηλνχ. Δπίζεο καζαίλνπλ κηα ζεηξά απφ θνηλά πξάγκαηα φπσο ζηπι, εξγαιεία,
ζεκάδηα θαη ιέμεηο πνπ είλαη θαηαλνεηά απφ ηε δηθή ηνπο εηθνληθή θνηλφηεηα.
Αιιειεμάξηεζε ζπκβαίλεη ζηελ πξάμε φηαλ ε δνκή κηαο θνηλφηεηαο αμηνπνηεί κε
δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ θνηλφηεηα. Οη ζπκκεηέρνληεο
κπνξνχλ λα αιιειεπηδξνχλ κε βάζε πνηθίιεο αλάγθεο, εκπεηξίεο (γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο), πξννπηηθέο θαη γλψκεο. Έηζη ζηα ζπλεξγαηηθά εηθνληθά πεξηβάιινληα νη
καζεηέο βνεζνχληαη κεηαμχ ηνπο, θάλνπλ ρξήζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ άιισλ θαη
κεηψλνπλ ηηο αδπλακίεο (40). Οη ζπκκεηέρνληεο αλαπηχζζνπλ ηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο
δείρλνπλ πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ θαη κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ ηελ εκπεηξία ηνπο κε
ηελ άιινπο ζπκκεηέρνληεο. Έλα ζπλεξγαηηθφ εηθνληθφ πεξηβάιινλ πξέπεη λα έρεη
ππνζηεξηθηηθέο δνκέο θαη κεραληζκνχο ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο σο
πξνο ηηο δηαδηθαζίεο ζηελ αλάιεςε νπνηαζδήπνηε δξαζηεξηφηεηαο θαη κπνξεί λα
κεηαβάιεη ξηδηθά παξαδνζηαθνχο θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ πεξηνξίδνληαη απφ ηνλ
ηφπν θαη ηνλ ρξφλν.
Ζ κάζεζε είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηε βησκαηηθή κάζεζε, θαζψο θαη κε ηηο
δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο. Άξα ε εγθαηεζηεκέλε κάζεζε θαη ε ζεσξία ηεο
δξαζηεξηφηεηαο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο θαη απνηεινχλ κηα ζεκαληηθή φςε ηεο
ζπλεξγαηηθψλ εηθνληθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο, δηφηη δίλνπλ έκθαζε ζηελ
θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ ζην πιαίζην ησλ θνηλνηήησλ
κάζεζεο (π.ρ. θνηλφηεηεο πξαθηηθήο ή θνηλφηεηεο ελδηαθέξνληνο). Μεξηθνί
ζεσξεηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη ε εγθαηεζηεκέλε κάζεζε είλαη ζπλήζσο αθνχζηα θαη
φρη ζθφπηκε θαη έηζη νη

καζεηέο ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν ζηε θνηλφηεηα θαη

αξρίδνπλ λα πξνζδηνξίζνπλ θνηλέο αμίεο, ζπκθέξνληα θαη πεπνηζήζεηο πνπ
κνηξάδνληαη.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε καζεηεία κπνξεί λα ελζσκαηψζεη ηε κάζεζε κέζα ζε
έλα εμεηδηθεπκέλν θνηλσληθφ πιαίζην. Έλα κνληέιν γλσζηηθήο καζεηείαο κπνξεί λα
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πεξηιακβάλεη ηα ζηάδηα ηεο κνληεινπνίεζεο, θαζνδήγεζεο, θαη μεζσξηάζκαηνο
(142). Ο καζεηεπφκελνο παξαηεξεί ην δάζθαιν πνπ πινπνηεί έλα ζηνρνζεηεκέλν
έξγν. Καηφπηλ ν δάζθαινο δεηά απφ ηνλ καζεηή λα πινπνηήζεη θάπνην αλάινγν έξγν
παξέρνληαο ππνζηήξημε φπνπ ρξεηάδεηαη θαη ηέινο θαζψο ν καζεηεπφκελνο γίλεηαη
κχζηεο ζην έξγν, ν δάζθαινο ειαηηψλεη ηε βνήζεηα. Σν κνληέιν απηφ ηαηξηάδεη πνιχ
ζηα εηθνληθά ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο (142).
Σέινο ε κάζεζε εκθαλίδεηαη σο απνηέιεζκα ηεο εκπεηξίαο ζηελ εγθαηεζηεκέλε
κάζεζε. Ζ εκπεηξία κπνξεί λα είλαη ε πξνγελέζηεξε εκπεηξία ή ε εκπεηξία ησλ άιισλ
θαη κπνξεί λα δνκεζεί ή λα απνδνκεζεί, επίζεκα ή αλεπίζεκα, εληφο ή εθηφο ηάμεο.
Ο Πίλαθαο 4 δείρλεη φηη πνιινί ζχγρξνλνη νξηζκνί ηεο κάζεζεο δίλνπλ κηα θεληξηθή
ζέζε ζηελ εκπεηξία.
Πίνακαρ 4 Ζ ζημαζία ηηρ εμπειπίαρ ζε οπιζμούρ ηηρ μάθηζηρ

Θεσξεηηθόο

Οξηζκόο ηεο κάζεζεο

Kolb (30)

Ζ δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ε γλψζε δεκηνπξγείηαη κέζσ ηνπ
κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο εκπεηξίαο.

Mezirow (30)

Ζ δηαδηθαζία ρξήζεο πξφηεξεο εξκελείαο γηα ηελ νηθνδφκεζε
κηαο λέαο ή αλαζεσξεκέλεο εξκελείαο γηα ην λφεκα κηαο
εκπεηξίαο ζαλ νδεγφ γηα κειινληηθή δξάζε.

Wilson (143)

Μηα ζρεηηθά κφληκε αιιαγή ηεο γλψζεο, ζηάζεο ή ζπκπεξηθνξάο
πνπ επέξρεηαη σο απνηέιεζκα ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο ή
θαηάξηηζεο ή σο απνηέιεζκα ηεο άηππεο εκπεηξίαο

Beard and Wilson Ζ αίζζεζε εθηέιεζεο δηαδηθαζίαο ελεξγήο εκπινθήο κεηαμχ ηνπ
(144)

εζσηεξηθνχ θφζκνπ ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ ηνπ
πεξηβάιινληνο.

Ο Πίλαθαο 5 θαηαγξάθεη πσο νη ζεσξεηηθνί ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ βιέπνπλ ηελ
εκπεηξία ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο.
Πίνακαρ 5 Θευπηηικοί ηηρ μάθηζηρ και Δμπειπία

Θεσξεηηθόο

Δκπεηξηθό - Βησκαηηθό ζηνηρείν

Vygotsky

Κνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή εκπεηξία

Piaget

Ζ εκπεηξία ηεο δξάζεο ζηνλ θφζκν

Lave θαη Wenger

Ζ εκπεηξία ηεο θνηλφηεηαο

Bruner

Γλσζηηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή εκπεηξία

Bandura

Αληηπξνζσπεπηηθή εκπεηξία
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ηελ

εκπεηξηθή κάζεζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ εγθαηεζηεκέλε κάζεζε ν

αλαζηνραζκφο γίλεηαη κέζα απφ δχν δηαδηθαζίεο:
-

Σνλ αλαζηνραζκφ ζε δξάζε, ηελ ψξα πνπ γίλεηαη ε δξαζηεξηφηεηα θαη
πξνθχπηεη απφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνεγνχκελσλ δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ
θπξίσο ζηνπο αξράξηνπο

-

Σνλ αλαζηνραζκφ γηα δξάζε, πνπ πεξηιακβάλεη αλαδξνκηθή εμέηαζε ησλ
γεγνλφησλ. Ο πην έκπεηξνο θαη γλψζηεο ρξεζηκνπνηεί ηελ εκπεηξία σο
ζθεπηηθφ γηα κειινληηθή βειηίσζε (145).

4.5 Φαρακτηριςτικά των Εικονικών περιβαλλόντων
ηα εηθνληθά πεξηβάιινληα ιακβάλνπλ ρψξα νη παξαθάησ έλλνηεο νη νπνίεο
κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζηνλ ρξήζηε πνηνηηθή αίζζεζε ηεο παξνπζίαο ηνπ (146)
1. εκβχζηζε (immersion): ε ςεπδαίζζεζεο ηεο χπαξμεο ηνπ ρξήζηε κέζα ζην
έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ (being there)
2. εκπινθή: ε θαηάζηαζε δξάζεο θαη πξνζνρήο ηνπ ρξήζηε απέλαληη ζε έλα
ζχλνιν εξεζηζκάησλ ή ελλνηνινγηθά ζπζρεηηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη
γεγνλφησλ ζην εηθνληθφ πεξηβάιινλ πνπ κπνξεί λα εθθξάδεηαη κε δχν
ηξφπνπο:
a. ηελ αιιειεπίδξαζε (interaction) δει. ηελ δπλεηηθή πξνζαξκνγή ηνπ
εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο αλάινγα κε ηηο δξάζεηο ηνπ ρξήζηε, ζε
"πξαγκαηηθφ" ρξφλν (in real time) θαη
b. ηελ πινήγεζε (navigation) ζην πεξηβάιινλ πνπ γίλεηαη κε δηαηζζεηηθφ
θαη θπζηθφ ηξφπν.
Ζ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα βαζίδεηαη ζε ηξία βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία: (147)
• ην πεξηερφκελν δει. ηα ίδηα ηα αληηθείκελα πνπ πεξηέρνληαη ζε έλα εηθνληθφ
πεξηβάιινλ
• ηε γεσκεηξία δει. ηελ πεξηγξαθή ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν
ηνπνζεηείηαη ην πεξηερφκελν
• θαη ηε δπλακηθή δει. ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ
ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ ρξεζηψλ.
4.5.1

Ο ρόλοσ του Φώρου / Φρόνου

Σν πεξηβάιινληα ζηα νπνία δεη ν άλζξσπνο, καζαίλεη, εξγάδεηαη, παίδεη δελ
είλαη νχηε νπδέηεξα νχηε δηαρσξίδνληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αζθνχληαη ζε
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απηά. Αληίζεηα απνηεινχλ «places- ηφπνπο» δει. ξπζκίζεηο πνπ παξέρνπλ έλα επξχ
θάζκα δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη πνπ επεξεάδνπλ θαη επεξεάδνληαη απφ ηελ
θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή ζπκπεξηθνξά. Έλαο ηφπνο είλαη κηα πεξηνρή πνπ νξίδεηαη
απφ ηελ αίζζεζε ηνπ «θάπνπ», ζε αληίζεζε κε ην «νπνπδήπνηε», θαη δεκηνπξγεί έηζη
έλα θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην ην νπνίν ελεκεξψλεη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
ζπκβαίλνπλ ζε απηφ. Απηή ε αίζζεζε ηνπ ηφπνπ νξίδεηαη σο ε δηαζεκαηηθή
θαηαζθεπή ηεο εκπεηξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ δίλεη ζ‟ έλα κέξνο ην ραξαθηήξα ηνπ
(148). Λεηηνπξγηθά ινηπφλ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν «place –ηφπνο» είλαη ε ξχζκηζε
πνπ

κεηαζρεκαηίδεη

ηνπο

ρψξνπο

θαη

ηηο

δξαζηεξηφηεηεο

ζε

κνλαδηθά

θνηλσληθνπνιηηηζκηθά γεγνλφηα: Ζ ζπλάληεζε ησλ αλζξψπσλ ζηελ ίδηα ζέζε, ηελ
ίδηα ζηηγκή, γηα ηνπο ίδηνπο ζθνπνχο κε ζηφρν ηε ζπκκεηνρή ζε κηα θνηλή, απζεληηθή
θαη κνλαδηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, νη δξαζηεξηφηεηέο
ηνπο, θαζψο θαη ην πιαίζην ζην νπνίν ζπκβαίλεη είλαη ακνηβαίν δει. ππάξρεη ε έλλνηα
ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο νκάδαο. Με ηε ζεηξά ηεο ε δξαζηεξηφηεηα επεξεάδεη ηνπο
αλζξψπνπο θαη ην πιαίζην (149). πκβαίλεη φκσο ην παξάδνμν, ζηελ Ζιεθηξνληθή
κάζεζε, ζε κηα απφ ηηο πην αλαπηπζζφκελεο δξάζεηο ζην ρψξν ηεο κάζεζεο θαη ηνπ
θπβεξλνρψξνπ,

ε

πιαηζησκέλε

δξαζηεξηφηεηα

–

κάζεζε

λα

ράλεη

ηνλ

θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ ηεο ραξαθηήξα. Σα θνηλσληθνπνιηηηζκηθά πιενλεθηήκαηα ηεο
κάζεζεο πνπ πινπνηείηαη ζε ηφπν – place κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα

ηεο

Ζιεθηξνληθήο

κάζεζεο

αλ

ρξεζηκνπνηήζνπκε

ηα

ζπλεξγαηηθά εηθνληθά πεξηβάιινληα κάζεζεο.
Ζ ίδηα ε επηζηήκε ηεο αξρηηεθηνληθήο ζεσξεί φηη ε ηέρλε ηνπ λα θαηαζθεπάδεη
θάπνηνο ηφπνπο αθνξά ην ζπλδπαζκφ πιαηζίνπ, δξαζηεξηνηήησλ θαη δξαζηψλ ζε
ζρέζε κεηαμχ ηνπο ιεηηνπξγηθή θαη ελλνηνινγηθή (150). Αθνινπζψληαο απηήλ ηε
κεηαθνξά ζρεδηαζκνχ θαη δεκηνπξγίαο ηφπνπ φπσο ζπκβαίλεη ζε έλαλ εηθνληθφ
θφζκν

θαη

φρη

απιά

κηαο

ειεθηξνληθήο

ζειίδαο,

απηφ

πεξηιακβάλεη

θνηλσληθνπνιηηηζκηθή θαη αληηιεπηηθή πνηφηεηα πνπ πιεζηάδεη πεξηζζφηεξν ζηηο
θπζηθέο ζπλζήθεο. Βέβαηα ν εηθνληθφο θφζκνο είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ
πξαγκαηηθφ. Ο ρξφλνο θαη ν ηφπνο είλαη θαηαζθεπέο. Μπνξεί γηα παξάδεηγκα ν
ρξφλνο ηνλ νπνίν κειεηά έλα πεξηβάιινλ εηθνληθήο κάζεζεο λα κελ ηαπηίδεηαη κε
ηνλ πξαγκαηηθφ. Δπίζεο ε πξφζβαζε ζε ηέηνηα πεξηβάιινληα απαηηεί θαηάιιειν
ινγηζκηθφ θαη εμνπιηζκφ ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα λα δψζνπλ ηελ αίζζεζε ηεο
παξνπζίαο ηνπ ρξήζηε αιιά θαη ησλ άιισλ ρξεζηψλ. Άξα ην κέζν δηαθέξεη απφ ηνλ
πξαγκαηηθφ θφζκν θαη ε δηαρείξηζε γίλεηαη κέζα απφ ην πεξηβάιινλ δηεπαθήο.
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Οη «ηφπνη - places» δηαθέξνπλ απφ ηνπο «ρψξνπο – spaces» γηαηί εκπεξηέρνπλ
θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο αμίεο ζε αληίζεζε κε κηα απιή ρσξηθή δηεπζέηεζε. Δίλαη
ε έλλνηα ηνπ ηφπνπ πνπ θάλεη έλα πεξηβάιινλ λα αληαπνθξίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο
αλάγθεο (151). Δίλαη ε αίζζεζε ηνπ ηφπνπ ε νπνία παξέρεη ην αίζζεκα ηνπ αλήθεη,
θαηεπζχλεη ηε ζπκπεξηθνξά θαη δηεγείξεη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο. Ο ηφπνο είλαη πεξηζζφηεξν έλα γλσζηηθφ παξά θπζηθφ θαηλφκελν.
Δίλαη ε θνηλή εκπεηξία πνπ θάλεη ηελ αίζζεζε ηνπ ηφπνπ πξαγκαηηθφηεηα: ν ηφπνο
δελ είλαη θαληαζηηθφο θαη δελ είλαη ζέκα πξνζσπηθήο εξκελείαο. Δίλαη ε ηθαλφηεηα
ελφο ηφπνπ λα επεξεάδεη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά κέζσ ηεο ρσξηθήο νξγάλσζεο
θαη κε θνηλή πνιηηηζηηθή αληίιεςε, φηη κπνξεί λα είλαη ίδηα γηα φινπο ηνπο θνξείο ζε
έλα ζπγθεθξηκέλν ρσξνρξνληθφ ρψξν. Ζ θνηλή αίζζεζε ηνπ ηφπνπ επηηξέπεη ηνπο
αλζξψπνπο λα ηνπνζεηεζνχλ ζε ζρέζε κε ηνλ ρψξν πνπ θαηαιακβάλνπλ θαη κε
ζεβαζκφ ν έλαο ζηνλ άιινλ λα ζεζπίδνπλ θνηλσληθέο αλαθνξέο κε ηξφπν πνπ λα
δίλνπλ λφεκα ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Ο ηφπνο είλαη κνλαδηθφο θαη ε κνλαδηθφηεηα
πξνέξρεηαη απφ ηα εζσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ζέζε θαη απφ ηα εμσηεξηθά
ραξαθηεξηζηηθά φπσο ζπγγέλεηα κε άιινπο θνηλσληθφ-ρσξηθνχο θαζνξηζηηθνχο
παξάγνληεο (νηθνλνκηθνχο, γεσγξαθηθνχο, θ.ιπ.). Γελ είλαη φκσο απνκνλσκέλνο,
ζπλδέεηαη θπζηθά θαη ελλνηνινγηθά κε άιινπο ηφπνπο. Ο ηφπνο έρεη ηζηνξία,
παξειζφλ, παξφλ θαη κέιινλ. Πάλσ απ 'φια φκσο έρεη λφεκα αθνχ ζρεηίδεηαη κε ηηο
πεπνηζήζεηο ησλ αλζξψπσλ πνπ ζπλδένληαη κε απηφλ δει. θαζνξίδεη ηηο πξνζδνθίεο
ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. Οη ηφπνη είλαη δεκηνπξγία ηεο αλζξψπηλεο
παξέκβαζεο, δεκηνπξγνχληαη κέζσ ηεο πξάμεο θαη ηεο νηθεηνπνίεζεο.
Παξάιιεια ε Ζιεθηξνληθή κάζεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ αλεμάξηεην ρξφλν. Ο
ρξφλνο ρξεζηκνπνηείηαη σο (ζρεηηθά ζηαζεξά) κεηαβιεηή ζηελ παξαδνζηαθή κάζεζε,
θαη σο επίζεο (ζρεηηθά επέιηθηε) κεηαβιεηή ζηελ online κάζεζε (152). Δηδηθφηεξα,
απηέο νη ρξνληθέο κεηαβιεηέο κπνξεί ηψξα λα είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αηνκηθέο
αλάγθεο ηνπ καζεηή: ψξα έλαξμεο θαη ιήμεο, ψξεο εξγαζίαο, ρξφλνο δηαιείκκαηνο,
ψξεο γηα ην κάζεκα, ρξφλνο αλά δξαζηεξηφηεηα, ρξφλνο γηα ηεζη, εκέξεο ηεο
εβδνκάδαο, ηνπ κήλα ή ηνπ έηνπο, ψξεο ηελ εβδνκάδα, ην κήλα ή ην έηνο, εκεξνκελία
έλαξμεο ησλ καζεκάησλ ή άιισλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, αξηζκφο
καζεκάησλ ζε κία εβδνκάδα, κήλα ή έηνο θ.ιπ. Κάζε κηα απφ απηέο ηηο κεηαβιεηέο
κπνξεί λα θαζνξηζηεί μερσξηζηά γηα θάζε καζεηή, φπνπ ν ρξφλνο, αληί λα είλαη έλα
ζηαηηθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ δηεμάγεηαη ε κάζεζε, λα θαηαζηεί κηα δπλακηθή
πεγή πνπ δηαηίζεηαη ζε κία δεηνχκελε βάζε. Τπάξρεη φκσο ν θίλδπλνο απηή ε
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ρξνληθά απηνξπζκηδφκελε κάζεζε λα απνβεί θαη κε πινπνίεζε κε απνηέιεζκα ηελ
εγθαηάιεηςε ηεο ίδηαο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο (153). Σν ρακειφ πνζνζηφ
νινθιήξσζεο ζηελ

online εθπαίδεπζε ζπρλά ζπλδένληαη κε απηφ ηνλ θίλδπλν,

θπξίσο ζηνπο λεφηεξνπο θαη ρακειφηεξεο επίδνζεο καζεηέο. εκαληηθφ ξφιν ζηελ
θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζα παίμεη ν ξφινο ηεο νκάδαο θαη ε ζπλεξγαζία κέζα
ζηελ Ζιεθηξνληθή κάζεζε. Σα CVLE κπνξνχλ λα δψζεη ηα θίλεηξα γηα ρξνληθά
απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε αιιά θαη λα θαιχςνπλ ην θελφ κάζεζεο ιφγσ έιιεηςεο
επηθνηλσλίαο πνπ ειινρεχεη λα δεκηνπξγεζεί .
4.5.2

Avatar (Εικονικοί εκπρόςωποι)

Οη άλζξσπνη γελληνχληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη ρξφλν, θαη κεγαιψλνπλ
κέζα απφ ζρέζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο κε άιια άηνκα θαη ηνπνζεζίεο. Μέζσ ησλ
ζσκάησλ ηνπο ηα άηνκα είλαη εκβπζηζκέλα ζηνλ ηφπν, απφ ηνλ νπνίν απνθηνχλ φιεο
ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα λα νηθνδνκήζνπλ ηε ζσκαηηθή θαη δηαλνεηηθή ηνπο
ζθαίξα θαη κηα εηθφλα ηνπ θφζκνπ (154). Ο ξφινο ηνπ ζψκαηνο είλαη θαζνξηζηηθφο
ζε ζρέζε κε ηελ αλάγθε ησλ αλζξψπσλ λα αιιειεπηδξνχλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη
λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνπο άιινπο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηα φξηα ηεο χπαξμήο
ηνπο. Μέζα ζηα CVLE ε αλάπηπμε εηθνληθψλ ζσκάησλ ζεσξείηαη δσηηθήο ζεκαζίαο
γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε αιιειεπίδξαζε θαη ε δέζκεπζε. Δπηπιένλ, νη ηαπηφηεηεο
ζηα εηθνληθά πεξηβάιινληα κπνξνχλ λα είλαη δπλακηθέο. Ζ έλλνηα ηεο ηνπνζέηεζεο
(positioning) (155) θαη ε ζεσξία ηεο πνιιαπιψλ εγψ (multiple-populated self) (156)
ζεσξνχληαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ζην πιαίζην ησλ ζπλεξγαηηθψλ εηθνληθψλ
πεξηβαιιφλησλ. Δθφζνλ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα επηιέγνπλ δπλακηθά ηελ εηθνληθή
ηνπο αλαπαξάζηαζε ή θαη λα ηελ ζρεδηάδνπλ παίδνληαο κέζα απφ δηαθνξεηηθέο
ηαπηφηεηεο απηφ κπνξεί λα απνηειέζεη έλα πφξν ζε ηέηνηα πεξηβάιινληα (157).
Ζ ελζάξθσζε - αλαπαξάζηαζε ελφο ρξήζηε ζε έλα ζπλεξγαηηθφ εηθνληθφ
πεξηβάιινλ νλνκάδεηαη avatar. Ζ ιέμε avatar πξνέξρεηαη απφ ηε ζαλζθξηηηθή γιψζζα
θαη κπνξεί λα κεηαθξαζηεί σο ε ελζάξθσζε ή εκθάληζε ηνπ Θενχ επί ηεο γεο. ηε
κπζνινγία ησλ Hindu ν Θεφο πνπ νλνκάδεηαη Vishnu πηζηεχεηαη φηη έρεη επηζθεθζεί
ηε γε ελλέα θνξέο γηα λα πεξηνξίζεη ην θαθφ. ε θάζε επίζθεςε πνπ έθαλε είρε
δηαθνξεηηθή ελζάξθσζε, πνπ νλνκαδφηαλ avatar. Υξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά
ζην πιαίζην ησλ εηθνληθψλ θφζκσλ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη έγηλε
δεκνθηιήο φξνο απφ ην 1992 κε ην κπζηζηφξεκα επηζηεκνληθήο θαληαζίαο Snow
Crash ηνπ Stephenson. Οη εξεπλεηέο θαη νη θαηαζθεπαζηέο ησλ ζπζηεκάησλ
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εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο νξίδνπλ ην avatar σο είδσιν ηεο εθπξνζψπεζεο ηεο
ηαπηφηεηαο ελφο ρξήζηε ζε έλα πνιχ-ρξεζηηθφ πεξηβάιινλ ππνινγηζηή. Ο ξφινο ηνπ
εηδψινπ - avatar, παξέρνληαο κηα απηή κνξθή εθπξνζψπεζεο ηνπ ρξήζηε, είλαη
θξίζηκν ζηνηρείν πνπ δηαθξίλεη ηα ζπλεξγαηηθά εηθνληθά πεξηβάιινληα απφ άιινπο
ειεθηξνληθνχο θνηλσληθνχο ρψξνπο (158). Σν avatar σο κηα ζσκαηηθή παξνπζία ζηνλ
εηθνληθφ ρψξν, παξέρεη κηα εζηία γηα ζπλνκηιία θαη θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. Σα
avatar κπνξνχλ λα κηινχλ κεηαμχ ηνπο παξέρνληαο ηζνδχλακα κηα πξφζσπν κε
πξφζσπν επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ. Ζ επηινγή ηνπ avatar είλαη επίζεο
ζεκαληηθή γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ εηθνληθνχ πξνζψπνπ, φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη κε
ην θπζηθφ ζψκα ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη αλαγθαζηηθά φηη
έλα «θαιφ» avatar πξέπεη λα είλαη κηα ξεαιηζηηθή θαη αθξηβήο αλαπαξάζηαζε ηνπ
πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. Μηα πην αθεξεκέλε πξνζέγγηζε ζε δεηήκαηα εθπξνζψπεζεο
κε απινχο ή αζπλήζεηο ηξφπνπο, κπνξεί λα είλαη πην θαηάιιειε θαη ππνζηεξηθηηθή
πξνο ηελ αληίιεςε θαη ηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία (159). Οη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ ηα
ζψκαηά ηνπο γηα λα παξέρνπλ άκεζε θαη ζπλερή ελεκέξσζε ζρεηηθά κε

ηελ

παξνπζία ηνπο, ηε δξάζε ηνπο, ηελ πξνζνρή, ηε δηαζεζηκφηεηα, ηε δηάζεζε, ηελ
θαηάζηαζε, ηε ζέζε, ηελ ηνπνζεζία, ηελ ηαπηφηεηα-αλαγλσξηζηκφηεηα,ηηο ηθαλφηεηεο
ηνπο αιιά θαη πνιινχο άιινπο παξάγνληεο. Σα αλζξψπηλα ζψκαηα κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε επηθνηλσλία π.ρ. κέζα απφ ηε λνεκαηηθή
γιψζζα ησλ ρεηξνλνκηψλ ή γηα λα παξέρνπλ ζεκαληηθφ ζπκπιήξσκα ζε άιιεο
κνξθέο επηθνηλσλίαο, κε ηε ιεγφκελε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο. Γελ είλαη κφλν ε
εκθάληζε ηνπ εηθνληθνχ ζψκαηνο ζεκαληηθφ δήηεκα αιιά επίζεο θαη νη ιεηηνπξγίεο
ηνπ, νη ζπκπεξηθνξέο θαη ε ζρέζε ηνπ avatar κε ην θπζηθφ ζψκα ηνπ ρξήζηε θαη πψο
ην avatar ρεηξαγσγείηαη θαη ειέγρεηαη απφ απηφλ. Μέζσ ησλ εηδψισλ νη ρξήζηεο
ελζσκαηψλνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη θάλνπλ πξαγκαηηθή ηελ εκπινθή ηνπο κε έλα
εηθνληθφ θφζκν (160).
Ζ ρξήζε ησλ avatar ζε ζπλεξγαηηθά εηθνληθά πεξηβάιινληα κάζεζεο
ζπλεπάγεηαη δπλεηηθά πνιιέο ρξήζηκεο ηδηφηεηεο κέζα ζε έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ,
φπσο ηαπηφηεηα, παξνπζία, έιεγρνο, απζεληηθφηεηα θαη θνηλσληθή δηεπθφιπλζε. Σα
avatar κπνξνχλ λα παξέρνπλ έλαλ ηξφπν ψζηε νη άιινη ρξήζηεο λα θαηαλνήζνπλ
θαιχηεξα ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ππνθείκελνπ ρξήζηε δει. ηελ ηαπηφηεηά ηνπ.
Μπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξγία αίζζεζεο παξνπζίαο ζε έλα πνιπρξεζηηθφ
εηθνληθφ πεξηβάιινλ θαη λα βνεζήζνπλ ζην αίζζεκα ηεο πεηζαξρίαο αθνχ βξίζθνληαη
ππφ ηνλ άκεζν έιεγρν ηνπ ρξήζηε, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη έιεγρν επί ησλ δηθψλ ηνπ
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ελεξγεηψλ θαη εζσηεξηθψλ θαηαζηάζεσλ (161). Δπίζεο κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηηο
θνηλσληθέο ζπλαληήζεηο ζηνλ εηθνληθφ θφζκν. Οη άλζξσπνη, δελ ζηεξίδνληαη κφλν ζε
έλα κέζν επηθνηλσλίαο, ψζηε λα αληαιιάζνπλ πιεξνθνξίεο κε άιινπο, αιιά
ρξεζηκνπνηνχλ πιεζψξα ζπζθεπψλ θαη θαλαιηψλ αλάινγα κε ηε ζηηγκή. Παξάγνληεο
πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξνηηκψκελε επηινγή ηεο επηθνηλσλίαο είλαη κε πνηνλ γίλεηαη ε
επηθνηλσλία, ε πξνζπκία γηα επηθνηλσλία, νη δηαζέζηκνη κέζνδνη επηθνηλσλίαο, ε
ρσξηθή εγγχηεηα θαη ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ ρξφλνπ. Έλα είδσιν είλαη πιεξεμνχζην γηα
ηελ απινχζηεπζε θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο
ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο. Σν πξφζσπν είλαη κηα απφ ηηο πην
ζεκαληηθέο πεξηνρέο γηα κε ιεθηηθή ζεκαηνδφηεζε. ε γεληθέο γξακκέο νη εθθξάζεηο
ηνπ πξνζψπνπ είλαη δείθηεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ,
ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο σο ζήκαηα αιιειεπίδξαζεο. Παξέρνπλ αλάδξαζε θαη
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην επίπεδν θαηαλφεζεο ηνπ αθξναηή δείρλνληαο ελδηαθέξνλ,
ακεραλία ή δπζπηζηία.
Δπηπιένλ ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο επηηξέπνπλ ηνπο αθξναηέο λα ζπλαγάγνπλ
ηελ ηξέρνπζα ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ νκηιεηή θαη λα απνδψζνπλ
ζπλαηζζεκαηηθή αλάδξαζε ζε φζα ιέγνληαη. εκαληηθέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη
ππάξρνπλ έμη ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα γλσζηνπνηνχληαη κε αθξίβεηα απφ
ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ: έθπιεμε, θφβνο, αεδία, ζπκφο, επηπρία θαη ζιίςε (162).
Απηά ηα ζπλαηζζήκαηα έρνπλ κηα βηνινγηθή βάζε θαη έλα ζαθέο λφεκα ζηνπο
πνιηηηζκνχο. Οκνίσο, ην βιέκκα είλαη κηα γεληθή έλδεημε ηεο πξνζνρήο θαη είλαη
ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηε ιεθηηθή επηθνηλσλία (163). Ζ ζηξνθή ηνπ βιέκκαηνο
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ξχζκηζε ηνπ ζπγρξνληζκνχ ηεο νκηιίαο ελψ ην ίδην ην βιέκκα
ρξεζηκνπνηείηαη σο έλα ζήκα εθθίλεζεο ζε ζπλαληήζεηο, ζην ραηξεηηζκφ, σο
ελίζρπζε ζηελ επηθνηλσλία θαη έλδεημε θαηαλφεζεο. Πεξαηηέξσ ηα ρέξηα, θαη ζε
κηθξφηεξν βαζκφ ην θεθάιη θαη ηα πφδηα, κπνξνχλ λα παξάγνπλ έλα επξχ θάζκα απφ
ρεηξνλνκίεο. πκβαηηθέο ρεηξνλνκίεο ζπλήζσο πξννξίδνληαη σο ζεκεία πιήξνπο
επίγλσζεο. Ζ ζηάζε απνηειεί επίζεο έλα ζεκαληηθφ κέζν γηα ηε κεηαθνξά
δηαπξνζσπηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ζπλδέεηαη κε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε. Ζ
ζηάζε είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζψκαηνο
ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ επηθνηλσλία. Σέινο, ε απηφ-παξνπζίαζε κπνξεί λα
ζεσξεζεί σο έλα ηδηαίηεξν είδνο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο. Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο είλαη
λα ζηείιεη θάπνηνο κελχκαηα ζρεηηθά κε ηνλ εαπηφ ηνπ. Ζ κε ιεθηηθή επηθνηλσλία
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κέζσ ησλ avatar είλαη έλα ζεκαληηθφ ζέκα ζηα ζπλεξγαηηθά εηθνληθά πεξηβάιινληα
φπσο ζεκαληηθή είλαη θαη ζην θπζηθφ θφζκν.
Τπάξρνπλ ηξεηο πξνζεγγίζεηο ζηε δηαρείξηζε ησλ κε ιεθηηθψλ εθθξάζεσλ ησλ
ρξεζηψλ κέζσ ησλ εηδψισλ ηνπο ζηα CVLE (164):
1. Να ειέγρνληαη άκεζα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ζαλ καξηνλέηεο
2. Με ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ρξήζηε. Ο ρξήζηεο νξίδεη ηα θαζήθνληα θαη ηηο
θηλήζεηο κέζσ κηαο εθεδξηθήο δηάηαμεο, π.ρ. πνληίθη ή ην πιεθηξνιφγην
3. Απηφλνκα δει. ν εηθνληθφο άλζξσπνο θαίλεηαη λα έρεη κηα εζσηεξηθή
θαηάζηαζε πνπ εμαξηάηαη απφ ζηφρνπο θαη πιεξνθνξίεο απφ ην
πεξηβάιινλ. Ο ρξήζηεο ειέγρεη ή ηξνπνπνηεί ηελ παξνχζα θαηάζηαζε,
π.ρ. επαλαθαζνξίδεη ηνπο ζηφρνπο θαη μεθηλάεη λέεο εξγαζίεο.
Σα

είδσια

ζηα

ζπλεξγαηηθά

εηθνληθά

πεξηβάιινληα

αληηπξνζσπεχνπλ

ζπκκεηέρνληεο φηαλ είλαη online. Σν avatar βξίζθεηαη ππφ ηνλ άκεζν έιεγρν ηνπ
ρξήζηε γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θνηλσληθήο δξάζεο, ελψ ελεξγεί θάησ απφ ηελ αξρή
ηνπ ππνθείκελνπ ρξήζηε. Σα avatar κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ ην ζπλαίζζεκα φρη κφλν
ηεο παξνπζίαο, αιιά θαη ηεο ζπλεξγαηηθήο παξνπζίαο (ζπλ-παξνπζίαο), πνπ είλαη ε
επίγλσζε ησλ άιισλ εληφο ησλ ζπλεξγαηηθψλ εηθνληθψλ πεξηβαιιφλησλ. Δάλ ζηα
κέιε κηαο νκάδαο δελ πθίζηαηαη ε ζπλ-παξνπζία ηφηε ππάξρεη έιιεηςε ηνπ
αηζζήκαηνο ηεο θνηλφηεηαο (165). Σν είδσιν είλαη δπλεηηθά ζε ζέζε, παξά ηελ
θπζηθή απνπζία ηνπ ρξήζηε, λα αιιειεπηδξά κε ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ θαη άιια
είδσια δίλνληαο, παίξλνληαο θαη θηιηξάξνληαο πιεξνθνξίεο ψζηε λα εθπιεξψζεη
κηα εξγαζία πνπ έρεη πξνθαζνξίζεη ν ρξήζηεο, ζε ζπλ-παξνπζία κε άιινπο ρξήζηεο είδσια.
4.5.3

Ο ρόλοσ τησ Εμβύθιςησ

Ζ εκβχζηζε σο ςεθηαθή εκπεηξία, είλαη ε ππνθεηκεληθή εληχπσζε ή
ςεπδαίζζεζε φηη θάπνηνο ζπκκεηέρεη ζε κηα ξεαιηζηηθή εκπεηξία, ε χπαξμε ηνπ
ρξήζηε ζ‟ έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ (166). Ζ αηζζεηεξηαθή εκβχζηζε αλαπαξάγεη
ςεθηαθά ηελ εκπεηξία ζέζεο κέζα ζε έλα ηξηζδηάζηαην ηφπν. Υξεζηκνπνηνχληαη
εηδηθά εξγαιεία π.ρ. θξάλε κε αηζζεηήξεο ή δσκάηηα εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο κε
ζηεξενζθνπηθφ ήρν, ή ηερλνινγίαο αθήο θ.α. Ζ ελεξγεηηθή εκβχζηζε αλαθέξεηαη
ζηελ ελαζρφιεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζε κηα εκπεηξία δξάζεσλ, αδχλαησλ ζηνλ
πξαγκαηηθφ

θφζκν,

κε

ελδηαθέξνπζεο

ζπλέπεηεο.

Ζ

ζπκβνιηθή

εκβχζηζε

πεξηιακβάλεη ηζρπξέο ζεκαζηνινγηθέο θαη ςπρνινγηθέο ζπλδέζεηο κέζσ ηνπ
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πεξηερνκέλνπ κηαο εκπεηξίαο (167). Όζν πεξηζζφηεξν κηα εκβπζηζκέλε εηθνληθή
εκπεηξία βαζίδεηαη ζε ζηξαηεγηθέο ζρεδηαζκνχ πνπ ζπλδπάδνπλ ελεξγεηηθνχο,
ζπκβνιηθνχο, θαη αηζζεηεξηαθνχο παξάγνληεο, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε αίζζεζε ηνπ
ζπκκεηέρνληα φηη είλαη κέζα ζηνλ ςεθηαθφ θφζκν. Οη κειέηεο δείρλνπλ φηη ε
εκβχζηζε ζε έλα ςεθηαθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ εθπαίδεπζε ζε
ηνπιάρηζηνλ ηξία επίπεδα: φζνλ αθνξά ηηο πνιιαπιέο πξννπηηθέο κε ηηο νπνίεο
κπνξεί θάπνηνο λα δεη ηα πξάγκαηα, ηε ζηήξημε ηεο ζεσξίαο ηεο εγθαηεζηεκέλεο
κάζεζεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο κεηαθνξάο ηεο γλψζεο απφ έλα αληηθείκελν ζε έλα
άιιν.
Ζ ηθαλφηεηα αιιαγήο ηεο πξννπηηθήο ή ηνπ πιαηζίνπ αλαθνξάο είλαη έλα ηζρπξφ
κέζν γηα ηελ θαηαλφεζε ελφο ζχλζεηνπ θαηλνκέλνπ. πλήζσο απηφ γίλεηαη κε ηε
κεηαηφπηζε κεηαμχ ελφο εμσηεξηθνχ θαη ελφο εζσηεξηθνχ πιαηζίνπ αλαθνξάο. Σν
εμσηεξηθφ πιαίζην αλαθνξάο παξέρεη άπνςε ελφο αληηθεηκέλνπ, ηνπ ηφπνπ, ή ηνπ
θαηλνκέλνπ απφ έμσ, ελψ ην εζσηεξηθφ πιαίζην αλαθνξάο παξέρεη κηα άπνςε απφ ην
εζσηεξηθφ ηνπ αληηθεηκέλνπ, ηνπ ηφπνπ, ή ηνπ θαηλνκέλνπ. Μειέηεο ζρεηηθά κε ηελ
αηζζεηεξηαθή εκβχζηζε ζε πιαίζηα αλαθνξάο έδεημαλ φηη ε εζσηεξηθή θαη ε
εμσηεξηθή πξννπηηθή έρνπλ δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο κάζεζεο (168). Έλα
ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο εζσηεξηθήο πξννπηηθήο είλαη φηη επηηξέπεη ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο ελεξγεηηθή εκβχζηζε θαη θίλεηξα κέζσ ηεο ελζσκάησζεο, θαη άξα
ζπγθεθξηκέλε κάζεζε, ελψ ε εμσηεξηθή πξννπηηθή επλνεί ηελ πην αθεξεκέλε,
ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απνζηαζηνπνίεζε ηνπ εαπηνχ απφ
ην πιαίζην.
Δκβπζηζκέλα πεξηβάιινληα δηεπαθήο κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ εθπαηδεπηηθέο
εκπεηξίεο πνπ βαζίδνληαη ζ‟ έλα ηζρπξφ παηδαγσγηθφ πιαίζην, απηφ ηεο
εγθαηεζηεκέλεο κάζεζεο (169). Ζ εγθαηεζηεκέλε κάζεζε ρξεζηκνπνηείηαη ζπάληα
ζηελ ηάμε δηδαζθαιίαο γηαηί δηεπζεηεί ζπκπιεξσκαηηθή, ζησπεξή, ζρεηηθά αδφκεηε
κάζεζε ζε πνιχπινθεο ζπλζήθεο πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. Χζηφζν ηα εκβπζηζκέλα
πεξηβάιινληα, φπσο ηα ζπλεξγαηηθά εηθνληθά πεξηβάιινληα κάζεζεο, κπνξνχλ λα
βαζηζηνχλ ζηε δχλακε ηεο εγθαηεζηεκέλεο κάζεζεο, επηηξέπνληαο ςεθηαθέο
πξνζνκνηψζεηο ζε απζεληηθέο ιχζεηο πξνβιεκάησλ, ζε θνηλφηεηεο κάζεζεο ζηηο
νπνίεο νη καζεηέο αιιειεπηδξνχλ κε άιιεο εηθνληθέο νληφηεηεο κε δηαθνξεηηθά
επίπεδα δεμηνηήησλ κεηαμχ ηνπο. ηα εηθνληθά πεξηβάιινληα νη καζεηέο καζαίλνπλ
λα ζπκπεξηθέξνληαη σο επηζηήκνλεο ζηνλ εληνπηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ κέζα απφ
ζπλεξγαζία θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ παξαηήξεζε, ηα ηεθκήξηα, ηηο θφξκεο, ηηο
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ππνζέζεηο δνθηκήο ζπλαγάγνπλ ζπκπεξάζκαηα βαζηδφκελνη ζε ζηνηρεία ζρεηηθά κε
ηηο ππνθείκελεο αηηίεο (170). Έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε ςεθηαθή εκβχζηζε εληζρχεη ηελ
ελαζρφιεζε ησλ εκπιεθνκέλσλ κε ηε κάζεζε. Ζ ελεξγεηηθή κάζεζε πνπ βαζίδεηαη
ζε εκβπζηζκέλεο εγθαηεζηεκέλεο εκπεηξίεο, πεξηιακβάλεη ζπρλά επθαηξίεο γηα
αλαηξνθνδφηεζε κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ
πξννπηηθψλ θαη είλαη ηζρπξφ θίλεηξν γηα έλα επξχ θάζκα καζεηψλ (167).
Ζ εγθαηεζηεκέλε κάζεζε κέζσ εκβπζηζκέλσλ δηεπαθψλ είλαη ζεκαληηθή γηαηί
βνεζά ζηε κεηαθνξά ησλ γλψζεσλ. Χο κεηαθνξά νξίδεηαη ε εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ
πνπ δηδάζθνληαη απφ ηε κηα θαηάζηαζε ζηελ άιιε θαη φηαλ νη νδεγίεο γηα κηα
καζεζηαθή εξγαζία νδεγνχλ ζε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ κηαο άιιεο εξγαζίαο σο
κεηαθνξά γλψζεο θαη εθαξκνγήο. Οη εξεπλεηέο δηαθξίλνπλ δχν ηξφπνπο κέηξεζεο
ηεο κεηαβίβαζεο απηήο: κε ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ πξνεηνηκαζία γηα
κειινληηθή κάζεζε (171). Ο πξψηνο ηξφπνο είλαη πην ηππνπνηεκέλνο, εθαξκνγή ησλ
γλψζεσλ πνπ απνθνκίδνληαη απφ κηα θαηάζηαζε εθαξκφδεηαη ζε έλα παξφκνην
πιαίζην κε θάπσο δηαθνξεηηθά επηθαλεηαθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ πξνεηνηκαζία γηα ηε
κειινληηθή πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο κε ηε κέηξεζε ηεο κεηαθνξάο επηθεληξψλεηαη
ζηελ επέθηαζε ησλ παξαζηάζεσλ θαη ηεο γλσζηηθήο δνκήο, φπνπ νη καζεηέο
«καζαίλνπλ πψο λα καζαίλνπλ» ζε έλα πινχζην πεξηβάιινλ θαη ζηε ζπλέρεηα
επηιχνπλ πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πξαγκαηηθφ πεξηβάιινληα θφζκν. Μία
απφ ηηο βαζηθέο επηθξίζεηο ηεο ζπκβαηηθήο δηδαζθαιίαο ζήκεξα είλαη ην ρακειφ
πνζνζηφ επηηπρνχο κεηαθνξάο γλψζεσο φπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ απφ ηελ ηξφπν
δηδαζθαιίαο. Αθφκε θαη νη καζεηέο πνπ δηαθξίλνληαη ζε εθπαηδεπηηθέο επηδφζεηο δελ
είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζνπλ φζα έρνπλ κάζεη ζε θαηαζηάζεηο πξαγκαηηθνχ θφζκνπ.
Σν δπλακηθφ πιενλέθηεκα ηεο εκβπζηζκέλεο δηεπαθήο γηα εγθαηεζηεκέλε κάζεζε
είλαη ε πξνζνκνίσζε ζε πξνβιήκαηα θαη θαηαζηάζεηο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ πνπ
ζεκαίλεη φηη ν καζεηήο πξέπεη λα θζάλεη θνληά ζηε κεηαθνξά γηα λα επηηχρεη
πξνεηνηκαζία γηα επηθείκελε κάζεζε.
4.5.4

Ο ρόλοσ τησ κοινωνικοποίηςησ και τησ ανωνυμίασ

ηνπο εηθνληθνχο θφζκνπο ε νκάδα φπσο νξίζηεθε ζηελ Ζιεθηξνληθή κάζεζε
αιιάδεη αθνχ έλα θαηλνχξην ζηνηρείν εηζέξρεηαη, απηφ ηεο θνηλσληθνπνίεζεο. Σξία
ζηνηρεία ραξαθηεξίδνπλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε: ε αιιειεπίδξαζε, ε παξνπζία θαη ε
θαηαζθεπή ηεο γλψζεο (172). Ζ αμία ηεο αιιειεπίδξαζεο έγθεηηαη ζηελ ζπκβνιή
ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ κηα αίζζεζε χπαξμεο
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ζηνλ εηθνληθφ πεξηβάιινλ, δειαδή θνηλσληθήο παξνπζίαο. Ζ θνηλσληθή παξνπζία
νξίδεηαη σο ν βαζκφο επαηζζεηνπνίεζεο ελφο άιινπ πξνζψπνπ ζε κηα
αιιειεπίδξαζε θαη ε εθηίκεζε ηεο δηαπξνζσπηθήο ζρέζεο πνπ αλαπηχζζεηαη. Ζ
χπαξμε παξαδνζηαθψλ κνξθψλ επηθνηλσλίαο, εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, βιέκκα,
θσλεηηθέο λχμεηο, ζηάζε, ξνχρα θαη κε ιεθηηθέο λχμεηο φπσο ηίλαγκα ηνπ θεθαιηνχ ή
κεηαθίλεζε ησλ ρεξηψλ κηιψληαο, ζε έλα ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ δει. ε θνηλσληθή
παξνπζία, είλαη έλα κέηξν ηεο αίζζεζεο ζπκκεηνρήο ζε θνηλφηεηα (173). Δπίζεο σο
θνηλσληθή παξνπζία κπνξεί λα λνεζεί φηαλ νη καζεηέο αηζζάλνληαη νηθεηφηεηα θαη
ζπληξνθηθφηεηα απφ ηελ άπνςε ηεο θαηαλνκήο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ηφπνπ. Κνηλσληθή
παξνπζία επίζεο είλαη ην απνηέιεζκα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαζψο θαη νη
αιιειεπηδξαζηηθέο επηξξνέο (174).

Ζ θνηλσληθή παξνπζία θαη αιιειεπηδξάζεηο

εληζρχνπλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε. Ζ θνηλσληθνπνίεζε είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε
γηα ζπλεξγαζία αιιά ηαπηφρξνλα είλαη θαη ην απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο.
χκθσλα κε ηνλ Vygotsky ε θαηαζθεπή ηεο γλψζεο επηηπγράλεηαη κε ηελ
αιιειεπίδξαζε πνπ ιακβάλεη ρψξα εζσηεξηθά κέζα απφ ζηνραζκφ θαη απφ ηελ
αιιειεπίδξαζε πνπ ζπκβαίλεη κέζα απφ ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία κε άιια
άηνκα.
ηνπο εηθνληθνχο θφζκνπο νη καζεηέο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, κέζσ κηαο
ςεπδφ-αλσλπκίαο, κε ηξφπνπο πνπ κπνξεί λα ηνπο θάλνπλ λα αηζζάλνληαη πην άλεηα
απ‟ φηη ζε κηα πξαγκαηηθή ηάμε. ε αληίζεζε κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν ησλ ζρέζεσλ,
νη απεπζείαο ζρέζεηο παξέρνπλ κηα κνλαδηθή αίζζεζε ηεο αλσλπκίαο, πνπ επηηξέπεη
ζηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ζρέζεηο ρσξίο άγρνο πνπ πηζαλφ λα ππάξρεη ζηε
κεησπηθή δηδαζθαιία (175). Απηή ε ηδέα ηεο αλσλπκίαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο
επθαηξία γηα δηαπνιηηηζκηθέο γέθπξεο (176). Δπίζεο απηή ε ςεπδφ-αλσλπκία κπνξεί
λα απνηειέζεη ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνπο ρξήζηεο λα εμεξεπλήζνπλ θαη λα
αλαπηχμνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο (177).
4.6 Από την Αςύγχρονη ςτη ύγχρονη επικοινωνία
Σν ζχγρξνλν κνληέιν επηθνηλσλίαο απαηηεί ηελ ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή καζεηψλ
θαη δαζθάισλ. Ζ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ δηδάζθνληα θαη δηδαζθφκελνπ γίλεηαη ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κπνξνχλ λα αληαιιάζζνπλ απφςεηο θαη
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Ζ ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή ζηελ Ζιεθηξνληθή κάζεζε ζπκβαίλεη
φηαλ είλαη ζπλδεδεκέλνη κέζσ δηθηχνπ καζεηέο θαη δηδάζθσλ θαη επηηξέπεηαη κέζσ
ηεο ηερλνινγίαο ε κεηαθνξά ήρνπ ή αληαιιαγή κελπκάησλ, αξρείσλ ή ε ρξήζε
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ειεθηξνληθνχ πίλαθα θαη βηληενδηάζθεςεο . Ζ ζχγρξνλε επηθνηλσλία κπνξεί λα
πξνζθέξεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηελ ακεζφηεηα ηεο επαθήο ηνπ δηδάζθνληα
κε ηνπο δηδαζθφκελνπο. Οη καζεηέο, αλ θαη δε βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ηφπν κε ηνλ
δάζθαιν ή κεηαμχ ηνπο, κπνξνχλ λα έρνπλ θσλεηηθή θαη νπηηθή επηθνηλσλία θαη κε
απηφ ηνλ ηξφπν απνδπλακψλνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ απνζηάζεσλ. Κάζε ζπλεδξία
ζχγρξνλεο Ζιεθηξνληθήο κάζεζεο είλαη έλα γεγνλφο πνπ κπνξεί λα έρεη αμία θαη
κεηά ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο δξάζεο ηεο. Ζ θαηαγξαθή ηεο ζπλεδξίαο κπνξεί λα
βνεζήζεη ηνπο δηδαζθφκελνπο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηή θαη ζε κειινληηθέο
ρξνληθέο ζηηγκέο ή σο αλαηξνθνδφηεζε γηα ην δάζθαιν. Δπηπιένλ, ην
καγλεηνζθνπεκέλν πιηθφ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη απφ άιινπο δηδαζθφκελνπο, πνπ
δε ζπκκεηείραλ απαξαίηεηα ζην αξρηθφ γεγνλφο, δηεπξχλνληαο έηζη ην δπλεηηθφ θνηλφ
ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.
Ζ ζχγρξνλε επηθνηλσλία απμάλεη ηελ ςπρηθή δηέγεξζε θαη ηα θίλεηξα. Κάζε
ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεη ηε θπζηθή ησλ κέζσλ (γηα παξάδεηγκα, ε δπλαηφηεηα
κεηαθνξάο εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ θαη ηεο γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο), ζπκβάιιεη
ζηελ ςπρνινγηθή δηέγεξζε (178). Πνιινί e-καζεηέο ζεσξνχλ φηη ε ζχγρξνλε
επηθνηλσλία είλαη «πεξηζζφηεξν ζαλ λα κηιάλε» ζε ζρέζε κε ηελ αζχγρξνλε
επηθνηλσλία. ηελ ζχγρξνλε Ζιεθηξνληθή κάζεζε, νη καζεηέο αληαπνθξίλνληαη
γξήγνξα επεηδή δελ ζέινπλ λα δηαηαξάμνπλ ηε ζπλνκηιία.
Έλα κεηνλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηελ αζχγρξνλε επηθνηλσλία είλαη φηη ην θέληξν
βάξνπο είλαη ζπρλά ζηελ πνζφηεηα θαη φρη ζηελ πνηφηεηα, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ
καζεηή λα αληαπνθξηζεί γξήγνξα. Ζ ζχγρξνλε επηθνηλσλία δίλεη ηε δπλαηφηεηα
παξαθνινχζεζεο ηεο αληίδξαζεο ηνπ δέθηε ζε έλα κήλπκα, θαζηζηψληαο ηνλ δέθηε
πην ππεχζπλν ζην λα δηαβάζεη θαη λα απαληήζεη ζε έλα κήλπκα. Χζηφζν αζχγρξνλα,
ν δέθηεο έρεη πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα θαηαλνήζεη ην κήλπκα, δεδνκέλνπ φηη ν
απνζηνιέαο δελ πεξηκέλεη άκεζε απάληεζε. Έηζη ελψ ε ζχγρξνλε Ζιεθηξνληθή
κάζεζε απμάλεη ηε ζπκκεηνρή θαη ηα θίλεηξα, ε αζχγρξνλε Ζιεθηξνληθή κάζεζε
απμάλεη ηελ ηθαλφηεηα γηα επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ.
Οη έλλνηεο ηεο πξνζσπηθήο ζπκκεηνρήο θαη ηεο γλσζηηθήο ζπκκεηνρήο
πεξηγξάθνπλ ηηο δηαζηάζεηο ηεο κάζεζεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ζχγρξνλε θαη
αζχγρξνλε Ζιεθηξνληθή κάζεζε αληίζηνηρα. Ζ πξνζσπηθή ζπκκεηνρή πεξηγξάθεη
κηα ζπκκεηνρή ζε εγξήγνξζε θαηάιιειε γηα ιηγφηεξν πνιχπινθεο αληαιιαγέο
πιεξνθνξηψλ πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ θαζεθφλησλ θαη ηεο
θνηλσληθήο ππνζηήξημεο (179).
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Ζ ζπδήηεζε γηα ηα νθέιε θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο
Ζιεθηξνληθήο κάζεζεο θαίλεηαη λα έρεη εγθαηαιείςεη ην αξρηθφ ζηάδην, ζην νπνίν νη
εξεπλεηέο πξνζπάζεζαλ λα θαζνξίζνπλ ην κέζν πνπ ιεηηνπξγεί θαιχηεξα (180).
Καηά ζπλέπεηα αληί λα γίλεη πξνζπάζεηα λα θαζνξίζεη ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ην
θαιχηεξν κέζν, ζηξέθεηαη πιένλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πφηε, γηαηί θαη πψο λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ νη δχν ηξφπνη επηθνηλσλίαο ζηελ Ζιεθηξνληθή κάζεζε. Δπίζεο
πνιιέο θνξέο νη ρξήζηεο είλαη απηνί πνπ απνθαζίδνπλ πψο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα
κέζν. Γηα παξάδεηγκα, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν
ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδφλ ζπγρξφλσο φηαλ νη ρξήζηεο παξακέλνπλ ζπλδεδεκέλνη θαη
παξαθνινπζνχλ ην e-mail ηνπο ζπλερφκελα θαη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο άκεζν
κήλπκα (instant message).
Ζ αζχγρξνλε εθπαίδεπζε είλαη πεξηζζφηεξν επέιηθηε απφ ηε ζχγρξνλε, φκσο ηα
δχν κνληέια δε ιεηηνπξγνχλ αληαγσληζηηθά, κπνξνχλ θαη πνιιέο θνξέο επηβάιιεηαη,
λα ζπκπιεξψλνπλ ην έλα ην άιιν. Οη ζεκεξηλέο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο φιν θαη
πεξηζζφηεξν απαηηνχλ ηε δηαξθή αιιειεπίδξαζε δηδάζθνληα θαη δηδαζθφκελσλ θαη
ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ησλ δεχηεξσλ κέζσ εξγαζηψλ, εξσηήζεσλ θαη
ζπδεηήζεσλ. Απηέο νη ελέξγεηεο πξνθαλψο δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ άκεζα ζε κηα
ζχγρξνλε ζπλεδξία, θαζψο εθεί πξνηεξαηφηεηα έρεη ε δξάζε ησλ καζεηψλ θαη ε
αιιειεπίδξαζε ησλ εκπιεθνκέλσλ. ηελ αζχγρξνλε φκσο Ζιεθηξνληθή κάζεζε δελ
ππάξρεη απηφο ν πεξηνξηζκφο θαη έηζη κηα ζχγρξνλε ζπλεδξία κπνξεί λα έρεη ηε
ζπλέρηζε ηεο κε αζχγρξνλν ηξφπν, κέζα απφ έλα πιεξέζηεξν πεξηβάιινλ
εθπαίδεπζεο, ζην νπνίν έρνπλ πξφζβαζε θαη ν δάζθαινο θαη νη καζεηέο.
Σα ζπλεξγαηηθά εηθνληθά πεξηβάιινληα κάζεζεο πξνζθέξνπλ κηα ζεηξά
εξγαιείσλ ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο πνπ δπλακηθά αιιάδνπλ ην ρψξν
ηεο Ζιεθηξνληθήο κάζεζεο φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 6.
Πίνακαρ 6 Δπγαλεία επικοινυνίαρ ζηα εικονικά πεπιβάλλονηα

Δπγαλεία

Γιαθεζιμόηηηα

Κείκελν - Text chat

Γεκφζηα

ζπδήηεζε,

βαζηζκέλε

ζε

θείκελν, ζχγρξνλε επηθνηλσλία
Φσλή - Voice chat

Γεκφζηα

θσλεηηθή

ζπλνκηιία,

αθνπζηηθή, ζχγρξνλε επηθνηλσλία
Άκεζν

κήλπκα

δηακέζνπ θεηκέλνπ

-

Instant

message Ηδησηηθφηεηα, βαζηζκέλε ζε θείκελν,
ζχγρξνλε θαη εκη-αζχγρξνλε επηθνηλσλία
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Ηδησηηθή θσλεηηθή ζπλνκηιία - One to Ηδησηηθφηεηα,
one voice chat

αθνπζηηθή,

ζχγρξνλε

επηθνηλσλία. Καηαγξαθή ηνπ θεηκέλνπ κε
βάζε ηε ζπλνκηιία

Καηαγξαθή - Chat logs

Καηαγξαθή ησλ ζπδεηήζεσλ ζην chat
Καηαγξαθή ησλ instant messages

Αζπξνπίλαθαο - Whiteboard

Δίλαη

ην

γξαθηθφ

ηζνδχλακν

ησλ

ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ chat. Δπηηξέπνπλ
ζε πνιινχο ρξήζηεο λα ζρεδηάδνπλ ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν
Δίδσιν - Avatar

Αίζζεζε ηεο παξνπζίαο. Δηθνληθή επαθή
κε αληηθείκελα. Κίλεζε. πγθπξηαθέο
ζπλαληήζεηο. Γφζηκν θαη παξαιαβή ησλ
αληηθεηκέλσλ, Notecards, textures θιπ.

Καηαγξαθή / Καηάινγνο

Φχιαμε

ησλ

αληηθεηκέλσλ,

textures,

θσηνγξαθίεο, Notecards, νξφζεκα θαη
animation
Μεηαθνξά - Teleport

ηηγκηαία κεηαθνξά

Γεκηνπξγία - Rez

Γεκηνπξγία

ησλ

πξνθαζνξηζκέλσλ

αληηθεηκέλσλ (prims)
Πεξηζηξνθή

Πεξηζηξνθή

ηνπ

αληηθεηκέλνπ

ζην

επηιεγκέλνπ
πιαίζην

ηνπ

πεξηβάιινληνο
Αιιαγή ζρήκαηνο

Αιιαγή ζρήκαηνο ησλ αληηθεηκέλσλ

Θέζε

Σνπνζέηεζε

ησλ

αληηθεηκέλσλ

ζην

πεξηβάιινλ
Άδεηεο

Γηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο ηνπ επηιεγκέλνπ
αληηθεηκέλνπ

Φπζηθέο Ηδηφηεηεο

Ηδηφηεηεο ησλ θπζηθψλ λφκσλ πνπ δξνπλ
επί ελφο αληηθεηκέλνπ

Γηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ

Πξνζζήθε ή αθαίξεζε πεξηερνκέλνπ, ή
αληηθεηκέλσλ επί ελφο αληηθεηκέλνπ

Κψδηθαο - Scripting

Μφιηο πξνζηεζεί ζε έλα αληηθείκελν ηνπ
πξνζδίδεη ηδηφηεηεο φπσο θίλεζε, θπζηθή
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κεηαβνιή,

εηζαγσγή

πεξηερνκέλνπ,

αηζζεηήξεο, άλνηγκα, θιπ.
Heads-Up Displays (HUDs)

Ζ πξνβνιή ελφο αληηθεηκέλνπ ρσξίο λα
κεηαθεξζεί «ζηνλ θφζκν», πξφζζεζε
εηθφλσλ ή πιεξνθνξηψλ ζην νπηηθφ πεδίν
ηνπ ρξήζηε απφ κηα δηάθαλε νζφλε

Κάξηεο - Notecards

Δκθάληζε

θεηκέλνπ

πνπ

δηαθηλείηαη

πνπ

δηαθηλείηαη

κεηαμχ ησλ avatar
Τθή - Texture

Δκθάληζε

εηθφλσλ

κεηαμχ ησλ avatar
Αληηθείκελα

Οκαδνπνίεζε, Δπαθή, Λήςε

Κάκεξα

Πξνβνιή

ηνπ

πεξηβάιινληνο,

Μεγέζπλζε, Πξννπηηθή αιιαγήο
Φφξησκα - Uploading

Γεκηνπξγία texture

4.7 Περιβάλλοντα CVLEs / MUVEs
4.7.1

Παράγοντεσ ερευνητικού ενδιαφέροντοσ

Τπάξρνπλ πέληε ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ νπνηαδήπνηε εξεπλεηηθή
δξαζηεξηφηεηα ζην ρψξν ηεο παηδαγσγηθήο ζηα ζπλεξγαηηθά εηθνληθά πεξηβάιινληα:


Ζ παηδαγσγηθή θνηλφηεηα. Μηα παηδαγσγηθή θνηλφηεηα πεξηέρεη ηελ
ελεκεξσκέλε άπνςε γηα ην πψο νη καζεηέο καζαίλνπλ. Σέηνηεο νκάδεο
επηζηεκνληθέο πνπ κνηξάδνληαη απηέο ηηο παηδαγσγηθέο πεπνηζήζεηο θαη νη
νπνίεο πξνζθέξνπλ ππνζηήξημε κέζσ ηεο ζπδήηεζεο θαη θαηάζεζεο γλψζεο
γχξσ απφ ηνπο εηθνληθνχο θφζκνπο ζηελ εθπαίδεπζε αλαπηχζζνληαη ζην
Γηαδίθηπν. Απηέο νη νκάδεο κπνξεί λα έρνπλ σο ζηφρν ηε κεηαθνξά
εκπεηξηψλ θαη πξαθηηθψλ ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ (in-world) απφ ηε
δεκηνπξγία ησλ εηθνληθψλ ζρνιείσλ ζηνλ εμσηεξηθφ πξαγκαηηθφ θφζκν



Ζ θνηλσληθή δέζκεπζε. Ζ θνηλσληθή δέζκεπζε είλαη εγγελήο ζηελ
παηδαγσγηθή θαη αλαθέξεηαη ζηηο εκπεηξίεο κάζεζεο ζηηο νπνίεο ε θνηλσληθή
εκπινθή θξίλεηαη ζεκαληηθή γηα ηε δεκηνπξγία ηεο γλψζεο. Τπάξρεη κηα
πιεζψξα εκπεηξηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ππνζηεξίδεη απηέο ηηο πξνζεγγίζεηο. ε
απηά ηνλίδεηαη ε θηιία θαη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο ζηελ ηάμε σο ζεκαληηθά
ζηνηρεία απφ κφλα ηνπο, θαη ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ
ζην λα επηηεπρζνχλ ζεκαληηθά αθαδεκατθά απνηειέζκαηα (181). Οη avatar
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κεζνιαβεηέο ζηελ αιιειεπίδξαζε ζηνπο εηθνληθνχο θφζκνπο, κπνξνχλ λα
δηεπθνιχλνπλ ηηο ιεθηηθέο θαη κε ιεθηηθέο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη απηφ
θξνλεί φηη ε παγθφζκηα θνηλσληθή παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ελδέρεηαη λα
απνδερζεί σο ρξήζηκεο ηηο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ. Οη
εηθνληθνί θφζκνη επηηξέπνπλ ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ηνπ καζεηή πην
απνηειεζκαηηθά απφ φηη είλαη δπλαηφ ζηελ παξαδνζηαθή ηάμε θαη απηφ ζα
κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί απφ ηνλ δάζθαιν ζηα πιαίζηα ηνπ θνηλσληθνχ
επνηθνδνκεηηζκνχ (182). ην πιαίζην απηήο ηεο πξνζέγγηζεο ν καζεηήο ζα
πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα επαλεμεηάζεη θαη λα αλαζηνραζηεί ζηηο εζσηεξηθέο
αιιειεπηδξάζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ, ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ζηελ ίδηα
ηε γλψζε κέζα ζε έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ κε θνηλσληθφ πιαίζην


Δπέιηθηνη

ηξφπνη

έθθξαζεο

δξαζηεξηνηήησλ.

Οη

ηξφπνη

έθθξαζεο

δξαζηεξηνηήησλ αληηπξνζσπεχνπλ δξαζηεξηφηεηεο, θαη αιιειεπηδξάζεηο πνπ
ιακβάλνπλ ρψξα κε δηάθνξνπο ηξφπνπο κε βάζε ην θείκελν, ιεθηηθφ ή
αηζζεηεξηνθηλεηηθφ. Απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα ππάξμεη κέζα απφ κηα
πνηθηιία καζεζηαθψλ εξγαιείσλ θαιχηεξε πξνζέγγηζε πξνο έλα επξχ θάζκα
εθπαηδεπνκέλσλ (απηηζηηθά παηδηά, ηπθινί καζεηέο θ.ά.) (182)


ηαδηαθή ππνζηήξημε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε. Έξεπλα πάλσ ζην ξφιν
ηνπ scaffolding ζηε κάζεζε



Απζεληηθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ ηάμε. Σν ζέκα ηεο απζεληηθφηεηαο
ηεο καζεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο, δει. γηα θαηαζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο κηα
δξαζηεξηφηεηα ή δεμηφηεηα έρεη λφεκα γηα ην καζεηή θαη ε νπνία ζα
κπνξνχζε λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξαγκαηηθή δσή. Δηθνληθέο δξαζηεξηφηεηεο
κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ σο απζεληηθέο απφ ηελ άπνςε ηεο γλψζεο απφ ηελ
παηδαγσγηθή θνηλφηεηα (183). Σν εηθνληθφ πεξηβάιινλ δηεπθνιχλεη ηελ
αλάπηπμε ησλ απζεληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ρσξίο ην νπνίν δελ ζα κπνξνχζαλ
λα αλαπηπρζνχλ.

4.7.2

Κοινά χαρακτηριςτικά των CVLE / MUVE περιβαλλόντων

Σα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ CVLE / MUVE πεξηβαιιφλησλ είλαη (184):
1. Γηακνηξαδφκελνο ηφπνο (Shared Space): ν εηθνληθφο θφζκνο επηηξέπεη ζε
πνιινχο ρξήζηεο λα ζπκκεηέρνπλ
2. Πεξηβάιινλ δηεπαθήο (Graphical User Interface): ν εηθνληθφο

θφζκνο

απεηθνλίδεη ηνλ ρψξν νπηηθά

Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην: ΠΛΖ - Γηπισκαηηθή Δξγαζία

108 απφ 187

Ζιεθηξνληθή Μάζεζε ζε Γηαδξαζηηθά Δηθνληθά Πεξηβάιινληα
3. Ακεζφηεηα: αιιειεπίδξαζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν
4. Γηαδξαζηηθφηεηα: ν εηθνληθφο

θφζκνο επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα

ηξνπνπνηήζνπλ, λα αλαπηχμνπλ, λα θαηαζθεπάζνπλ πεξηερφκελν
5. Γηάξθεηα: εμαθνινπζεί λα ππάξρεη αλεμάξηεηα απφ ην αλ νη κεκνλσκέλνη
ρξήζηεο είλαη ζπλδεδεκέλνη ή φρη.
6. Κνηλσληθνπνίεζε / Κνηλφηεηα: ν εηθνληθφο θφζκνο επηηξέπεη θαη ελζαξξχλεη
ην ζρεκαηηζκφ κέζα ζηνλ θφζκν θνηλσληθψλ νκάδσλ.
Γηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηα πεξηβάιινληα απηά είλαη νη παξαθάησ:
1. Αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο
2. Αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο
3. Αιιειεπίδξαζε κέζα απφ ηε δηαδηθαζία κάζεζεο
4. Δλεξγή ελαζρφιεζε κε ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο
5. πλεξγαζία
6. Γεκνζηνπνίεζε ηεο γλψζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο αιιά θαη ησλ
νκάδσλ κεηαμχ ηνπο
7. Μεηαθνξά ηεο γλψζεο κεηαμχ ησλ νκάδσλ
8. Γπλακηθά καζήκαηα – Μεηαζρεκαηηζκφο ηεο γλψζεο
4.7.3

Παράγοντεσ επιλογήσ περιβάλλοντοσ

Παξάγνληεο επηινγήο πιαηθφξκαο ζηνπο εηθνληθνχο θφζκνπο (185):
• Έκθαζε ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ηππηθή θαη άηππε
• Έιεγρνο απφ ην ρξήζηε
• Γπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο
• πλαηζζεκαηηθφηεηα
• Ηζρπξή αίζζεζε ηεο θνηλσληθήο παξνπζίαο
• Απζφξκεηεο, απξνγξακκάηηζηεο αιιειεπηδξάζεηο, αλάπηπμε θνηλσληθνπνίεζεο
• Βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηππηθήο αιιειεπίδξαζεο
• Σξηζδηάζηαηε (3D) εκπεηξία θαη αιιειεπίδξαζε
• Αληαιιαγή εγγξάθσλ
• Απεξηφξηζηε επεθηαζηκφηεηα
• Διεπζεξία ζηνλ πξνγξακκαηηζηή – δάζθαιν
• χγρξνλεο αληαιιαγέο εθαξκνγψλ
• Δζσηεξηθή ή εμσηεξηθή αλάπηπμε (απφ πνιχ κεγάιν ζε πνιχ κηθξφ)
• 100% Java
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• Αλνηρηφ ινγηζκηθφ
• Υξήζε – αλάπηπμε πνιπκέζσλ
Ο αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ ησλ εηθνληθψλ θφζκσλ κεγαιψλεη θαζεκεξηλά, κε
πάλσ απφ 300 εθαηνκκχξηα παγθνζκίσο ρξήζηεο ην 2008. Αλαιπηηθέο πξνβιέςεηο
θάλνπλ ιφγν γηα 1 δηζεθαηνκκχξην ρξήζηεο ην 2017, ελψ λένη εηθνληθνί θφζκνη
ζπλερψο αλαπηχζζνληαη. Φαίλεηαη λα ππάξρεη κηα αχμεζε ζπκκεηνρήο ζηνπο
εηθνληθνχο θφζκνπο γχξσ ζην 15% θάζε κήλα (186).

4.8 Σο MUVE SECOND LIFE
4.8.1

Σο περιβάλλον του Second Life

Σν MUVE Second Life7 (SL) δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ εηαηξία Linden Labs ην
2003. Οη ρξήζηεο ηνπ έρνπλ απμεζεί πάξα πνιχ ηα ηειεπηαία 2 ρξφληα. ηαηηζηηθά
θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξα απφ φια ηα άιια MUVEs. ηηο 28 Ηνπιίνπ
2008 ην SL είρε εγγεγξακκέλνπο 14.537.201 ρξήζηεο απφ πεξηζζφηεξεο απφ 100
ρψξεο, απφ ηνπο νπνίνπο ην 60% ήηαλ άληξεο θαη ην 40% γπλαίθεο απφ ειηθίεο 18-85
εηψλ (187). Απηή ε εθπιεθηηθή αλάπηπμή ηνπ ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ζην γεγνλφο
φηη ε ππνινγηζηηθή ηζρχ ηνπ κέζνπ ππνινγηζηή έρεη γίλεη πην ηζρπξή θαη είλαη πιένλ
ζε ζέζε λα ππνζηεξίμεη ηελ πιαηθφξκα (188). Οη ρξήζηεο ηνπ SL έρνπλ ηελ επηινγή
ζην ζηπι επηθνηλσλίαο. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην δεκφζην chat. Μπνξνχλ
επίζεο λα επηιέμνπλ λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κέζσ άκεζσλ κελπκάησλ (Instant
Messenger) σο αζχγρξνλε επηθνηλσλία. Σν 2007, ε Linden Labs πξφζζεζε θσλεηηθή
ζπλνκηιία, θαη ρξεζηκνπνηψληαο ην πξφηππν VoIP (Voice over Internet Protocol) νη
ρξήζηεο επηθνηλσλνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πξαγκαηηθέο θσλέο ηνπο.
Οη εθπαηδεπηηθέο ρξήζεηο ηνπ SL κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζηελ ηππηθή
εθπαίδεπζε κε δηαιέμεηο, tutorials, θαηάξηηζε, παξνπζηάζεηο, επηδείμεηο θαη ζηελ
άηππε εθπαίδεπζε πνπ πξνζθέξεη πεξηζζφηεξε δπλαηφηεηα εμεξεχλεζεο θαη
δεκηνπξγίαο κε εθζέζεηο καζεηψλ, παηρλίδηα ξφισλ, παηρλίδηα θαη εηθνληθέο
αλαδεηήζεηο (189) .
Σα ζεκαηηθά πεδία ζην SL κπνξνχλ λα είλαη ε επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ,
ζέκαηα επηζηήκεο θαη αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ (190), αξρηηεθηνληθέο κειέηεο,
πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο, γξαθηζηηθέο ηέρλεο, αλαηνκία, θπζηθέο επηζηήκεο, δίθαην,
γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, ινγνηερλία, ηέρλε, ηνπξηζκφο θ.α. (191).

7

http://www.secondlife.com
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Ζ ηζρχο ηνπ πνιπρξεζηηθνχ εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο SL είλαη ε ηθαλφηεηά ηνπ
λα ελψλεη ηνπο αλζξψπνπο απφ νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν έηζη ψζηε λα ζπλεξγάδνληαη
θαη λα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. Έρεη απνδεηρζεί φηη παξέρεη έλα ρψξν ζηνλ νπνίν
κπνξεί ε θνηλφηεηα λα ζπζηαζεί θαη λα πξνσζεζεί (61). Σα MUVEs ζα κπνξνχζαλ
λα εληζρχζνπλ ην ζηνηρείν ηεο θνηλσληθήο παξνπζίαο πνπ ιείπεη απφ πνιιέο κνξθέο
ηνπ CMC. Χο ηφπνο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ην SL απνηειεί κηα ειπηδνθφξα
δπλαηφηεηα αθνχ κπνξεί λα πξνζθέξεη έλα απηφλνκν πεξηβάιινλ γηα κάζεζε, ην
νπνία βνεζά λα εμαζθαιηζηεί ην αίζζεκα «ηνπ αλήθεη» ζηνπο καζεηέο. Όπσο θαη κε
ην ζρεδηαζκφ ησλ θπζηθψλ ρψξσλ κάζεζεο, ν ζρεδηαζκφο ησλ ρψξσλ κάζεζεο ζε
ηξηζδηάζηαηα εηθνληθά πεξηβάιινληα ζα πξέπεη λα αλαπαξηζηά ην φξακα ηνπ
εθπαηδεπηή ή ηνπ ηδξχκαηνο ζρεηηθά κε ηε κάζεζε. Έλαο ηξηζδηάζηαηνο ρψξνο
κάζεζεο ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζεη ηα ηξηζδηάζηαηα παξερφκελα κέζα, ιακβάλνληαο
παξάιιεια ππφςε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ εθαξκνγή ζε έλα
εηθνληθφ θφζκν θαη ηηο δηαθνξέο ζηε ζπκπεξηθνξά κεηαμχ ελφο αηφκνπ θαη ηνπ
αληίζηνηρνπ εηθνληθνχ εθπξφζσπνπ (avatar).
4.8.2

Παιδαγωγικέσ εφαρμογέσ του Second Life

Ζ ρξήζε ηνπ SL ζηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε θαηαγξάθεηαη παξαθάησ:


Οπηηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ (Data Visualization)

Οη εηθνληθνί θφζκνη έρνπλ έλα ηδηαίηεξν γξαθηθφ πεξηβάιινλ θαη ζε ζπλδπαζκφ
κε ην ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα επηηξέπνπλ ζηνλ θάζε ρξήζηε λα δεκηνπξγήζεη
ηξηζδηάζηαηα αληηθείκελα. Απφ ηελ πιεπξά ηεο δηδαζθαιίαο απηφ ζεκαίλεη φηη
είλαη πιένλ δπλαηή ε δπλαηφηεηα επίδεημεο ηδεψλ νπηηθά, θπξίσο γηα ηε
δηδαζθαιία πεξίπινθσλ θαη ζπρλά αθεξεκέλσλ ελλνηψλ.


Γηαδξαζηηθή Βηβιηνζήθε

Ζ ηζνξξνπία κεηαμχ γξακκηθψλ θαη κε γξακκηθψλ ηξφπσλ παξάδνζεο
πεξηερνκέλνπ είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία
ηεο

εθπαηδεπηηθήο

ηερλνινγίαο.

Αμηνπνηψληαο

ηα

ραξαθηεξηζηηθά

κηαο

ηξηζδηάζηαηεο ηερλνινγίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε θαιή δηδαζθαιία, κπνξεί λα
βειηησζεί αηζζεηά ην εθπαηδεπηηθφ απνηέιεζκα (123).

Έηζη κηα πνιπκεζηθή

βάζε δεδνκέλσλ είλαη πνιχηηκε ζηελ αλαδήηεζε πεγψλ θαη πιεξνθνξηψλ απφ ην
καζεηή. Σν SL κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα λα
θηινμελήζεη αληηθείκελα δηαδξαζηηθήο κάζεζεο, έγγξαθα θαη ζπλδέζκνπο θαη
άιιν πιηθφ κάζεζεο, φπσο π.ρ. δηαιέμεηο. Απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα
ζπκπιεξψζεη ηελ ζχγρξνλεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε θαη παξέρεη παξάιιεια
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κηα πεγή πξφζβαζεο γηα ηνπο καζεηέο πνπ κπνξνχλ λα ηελ αμηνπνηήζνπλ αλά
πάζα ζηηγκή.

Σν

Μέζν Δπηθνηλσλίαο
SL παξέρεη κηα εμαηξεηηθή πιαηθφξκα γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο

αλζξψπνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά παξφληεο. Δπίζεο έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα θηινμελήζεη πιηθφ πνπ κπνξεί λα είλαη πξνζηηφ ζε κεηαγελέζηεξν
ρξφλν. Ο παξαθάησ πίλαθαο δίλεη κηα ιίζηα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εηθνληθψλ
θφζκσλ ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ηερλνινγίεο πνπ κπνξεί λα είλαη πην γλσζηέο θαη
αγαπεηέο. Ο Πίλαθαο 7 έρεη σο ζηφρν λα εξκελεχζεη ηη κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ
νη εηθνληθνί θφζκνη (192).
Πίνακαρ 7 Ανηιζηοίσιζη επγαλείυν ηος SL με άλλα επγαλεία επικοινυνίαρ

Second Life

Ομοιόηηηερ με καθημεπινέρ
σπήζειρ επικοινυνίαρ

χγρξνλε ηδησηηθή επηθνηλσλία κε θείκελν

Instant messaging

χγρξνλε επηθνηλσλία νκάδαο κε θείκελν

Chat room

Αζχγρξνλε επηθνηλσλία θεηκέλνπ

Email

χγρξνλε θσλεηηθή επηθνηλσλία

VoIP / telephone & conference
calling

χγρξνλε κεηαθνξά βίληεν / ήρνπ

Video calling

Γηεξεπλεηηθά εξγαιεία δηθηχνπ

Social software / Web 2.0

Μελχκαηα κέζσ θάξηαο

RSS / newsfeeds

Ηθαλφηεηα ζχλζεζεο πεξηερνκέλνπ απφ

Forum, wiki, blogs

θνηλνχ
Δγγξαθή δξαζηεξηνηήησλ γηα κεηέπεηηα

Podcasting

ρξήζε
Φφξησκα εγγξάθσλ


File sharing

Μέζν αλαπαξαγσγήο ξφισλ

Σν SL επηηξέπεη ζηνπο δαζθάινπο λα αλαζέζνπλ ζηνπο καζεηέο ξφινπο κέζα απφ
εηθνληθέο θαηαζηάζεηο. Παξέρεη έλα πεξηβάιινλ φπνπ νη καζεηέο κπνξνχλ λα
βπζηζηνχλ ζε έλα ζελάξην πνπ δηαθνξεηηθά δελ ζα ήηαλ δπλαηφ. Δπεηδή ν ρψξνο
είλαη εηθνληθφο, νη καζεηέο κπνξνχλ λα πάξνπλ ξίζθα, λα θάλνπλ πνιιέο
πξνζπάζεηεο θαη κάιηζηα απνηπρεκέλεο ρσξίο ζπλέπεηεο φπσο ζηνλ πξαγκαηηθφ
θφζκν (193).
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Μέζν πξνζνκνίσζεο

Τπάξρεη κηα ζεκαληηθή δηάθξηζε ρξεζηκνπνηψληαο έλα εηθνληθφ θφζκν σο
κεραλή ξφισλ ή σο ζπζθεπή πξνζνκνίσζεο. Οη πξνζνκνηψζεηο κπνξεί ή δελ
κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ξφινπο ζε αληίζεζε κε ην SL. Σν ζεκαληηθφηεξν, νη
πξνζνκνηψζεηο ζρεδηάδνληαη γηα λα επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο ηελ εμάζθεζε σο
δηαδηθαζία. Απηφ παξέρεη έλα πεξηβάιινλ φπνπ νη καζεηέο κπνξνχλ λα κάζνπλ
κέζα απφ απηφ, θαη λα κάζνπλ κέζα απφ ην ιάζνο αλ ρξεηαζηεί.
Σν πξαγκαηηθφ φθεινο ησλ πξνζνκνηψζεσλ είλαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα
επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα αλαθαιχςνπλ θαη λα ειέγμνπλ ππνζέζεηο (193).


Παηρλίδηα γηα κάζεζε

Δηθνληθνί θφζκνη, φπσο ην SL, πνπ δελ βαζίδνληαη ζην παηρλίδη, δελ έρνπλ
γεληθνχο ζηφρνπο θαη δελ κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ κε ηνλ ηξφπν
πνπ ην θάλνπλ ηα παηρλίδηα, αιιά ε κάζεζε ζε απηνχο ηνπο θφζκνπο είλαη ζαλ λα
παίδεη θάπνηνο έλα παηρλίδη.


Αλάπηπμε Γεμηνηήησλ

Ζ έλλνηα ηεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ εθαξκφδεηαη θπξίσο φηαλ ε παηδαγσγηθή δελ
είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζην πεξηερφκελν δει. κε άιια ιφγηα, ην πεξηερφκελν
πνπ πξαγκαηεχεηαη ν εηθνληθφο θφζκνο δελ είλαη αληηθείκελν απηνζθνπνχ.
Αληηζέησο, είλαη κηα κέζνδνο γηα ηελ εμάζθεζε ησλ επηζπκεηψλ δεμηνηήησλ.
Απηέο κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξν απηέο δεμηφηεηεο, φπσο θξηηηθή ζθέςε, επίιπζε
πξνβιεκάησλ, δεκηνπξγία ηεο νκάδαο θαη ζπλεξγαζία. Ο δάζθαινο μεθηλάεη κε
ηελ αλάζεζε κηαο εξγαζίαο πνπ είλαη αξθεηά εχθνιν γηα ηνπο καζεηέο θαη πνπ
κπνξεί λα επηηεπρζεί κε βάζε ηελ εκπεηξία ηνπο θαη θαηφπηλ πξνρσξά ζηελ
εθηέιεζε ηνπ ζέκαηνο ην νπνίν απαηηεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δεμηφηεηεο. ηνλ
εηθνληθφ θφζκν, φηαλ νη καζεηέο δελ μέξνπλ πψο λα εθηειέζνπλ κηα εξγαζία, ην
θάλνπλ κέζα απφ ζπλεξγαζία θαη θαηαιήγνπλ λα εμαζθήζνπλ δεμηφηεηεο κε
απηφλ ηνλ ηξφπν. Αλ βέβαηα νη δεμηφηεηεο είλαη άκεζα ζρεηηδφκελεο κε ην ζέκα
ηφηε ε εκπεηξία κάζεζεο είλαη πνιχ πην δπλαηή (193). Μηα δηαδηθαζία ηεζζάξσλ
βεκάησλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ δεμηνηήησλ πεξηιακβάλεη: α) ην κνληέιν
επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά, β) νη καζεηέο εμάγνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία κεκνλσκέλα,
γ) θάλνπλ ρξήζε παξαδεηγκάησλ εληφο πιαηζίνπ, δ) επηηξέπεηαη ζηνπο καζεηέο λα
εθαξκφδνπλ θαη λα πξνζαξκφδνπλ κε βάζε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο (194).


Έξεπλα
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Οη δάζθαινη πνπ επηζπκνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην SL σο εξγαιείν έξεπλαο
κπνξνχλ λα αλαζέζνπλ ζηνπο καζεηέο λα κειεηήζνπλ δηάθνξεο πηπρέο ηνπ
εηθνληθνχ θφζκνπ. πγθεθξηκέλεο νδεγίεο επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα
δηεξεπλήζνπλ, λα ξσηήζνπλ θαη λα ζρεδηάζνπλ πιηθφ παξνπζηαζκέλν ζε έλα
πιαίζην πξνδηαγξαθψλ (94). Δπηπιένλ, ππνζηεξίδνληαο απηέο ηηο καζεζηαθέο
εκπεηξίεο, νη δάζθαινη κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ απηή ηε γλψζε ζηνλ εηθνληθφ
θφζκν ζε δηαθνξεηηθφ πιαίζην.


Δηθνληθφο Σνπξηζκφο θαη Δθπαηδεπηηθέο Δπηζθέςεηο

Ο δάζθαινο κπνξεί λα θάλεη κία εθπαηδεπηηθή επίζθεςε νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν
θαη ζε θάζε ηζηνξηθή πεξίνδν. Μηα θαιή ηζηνξία, φρη νπσζδήπνηε ξεαιηζηηθή,
κπνξεί λα γίλεη απνηειεζκαηηθή φηαλ ζέηεη πξνβιήκαηα θαη επηηξέπεη ζηνπο
καζεηέο λα πεξηεγεζνχλ ζε ιχζεηο. Υξεηάδεηαη κφλν λα παξέρεη ην ζθεληθφ,
απαξαίηεην γηα λα ζπκκεηέρνπλ νη καζεηέο (195). Αλ νη καζεηέο αζρνινχληαη θαη
δηαζθεδάδνπλ, ηφηε ζα κείλνπλ ζην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πεξηζζφηεξν, ζα
θάλνπλ πεξηζζφηεξα θαη έηζη ζα κάζνπλ πεξηζζφηεξα (196).


Μέζν θνηλσληθνπνίεζεο

Σν SL είλαη έλαο θνηλσληθφο ρψξνο. ην πιαίζην απηφ, κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ
θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη δξάζεηο απηέο κπνξεί λα βνεζήζνπλ ηα κέιε ηεο
νκάδαο λα γλσξίζνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ αλαπηχζζνληαο πξαθηηθέο επηθνηλσλίαο
θαη άιιεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Απηέο νη θνηλσληθέο εθδειψζεηο απνηεινχλ
ζηνλ καζεζηαθφ ρψξν έλα δηάιεηκκα. Δπίζεο νη καζεηέο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο
avatar ζηνλ ίδην εηθνληθφ ρψξν δηαζθεδάδνπλ φηαλ εμεξεπλνχλ καδί θαη βνεζνχλ
ν έλαο ηνλ άιινλ, κνηξαδφκελνη ηηο λέεο εκπεηξίεο μεπεξλψληαο πνιιέο θνξέο ην
θαηλφκελν ηεο απξνζπκίαο.


Γηαηήξεζε Αλσλπκίαο

Σν SL κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλαο ρψξνο φπνπ νη καζεηέο κπνξνχλ λα
εθθξαζηνχλ πην εηιηθξηλά θαη λα μεπεξάζνπλ πηζαλνχο θφβνπο. Οη εηθνληθνί
θφζκνη κπνξεί λα είλαη πνιχηηκνη φηαλ ε αλσλπκία εληζρχεη ηελ πνηφηεηα ηεο
επηθνηλσλίαο.


Γεκηνπξγία machinima (βίληεν πνπ δεκηνπξγείηαη κέζα ζην SL)

Σν Machinima είλαη κηα ιέμε πνπ ελψλεη ηηο δχν ιέμεηο „machine‟ θαη „cinema‟
γηα λα πεξηγξάςεη κηα δξαζηεξηφηεηα ζχιιεςεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν,
δηαδξαζηηθή πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα βίληεν. Σν βίληεν πνπ παξάγεηαη
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κνηάδεη ζαλ animation. Ζ παξαγσγή ηνπ machinima κπνξεί λα παξνκνηαζηεί κε
εθείλε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, κε εηθνληθνχο εζνπνηνχο (θάηνηθνη ηνπ εηθνληθνχ
πεξηβάιινληνο), ζθελέο, πξφβεο, θαηεχζπλζε ηεο θάκεξαο, γσλίεο, θσηηζκφο,
θνζηνχκηα. Υξεζηκνπνηψληαο ην machinima σο έλα έξγν ή εξγαιείν, απηφ
απαηηεί κηα πιεζψξα δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο έξγνπ. Ζ ρξήζε ηνπ machinima σζεί
ηνπο καζεηέο πξνο ην ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηάξζξσζε πεξηερνκέλνπ.
Οη ζεσξίεο κάζεζεο πνπ βαζίδνληαη ζε κηα άπνςε ζπλφινπ (gestalten) ζεσξνχλ
φηη ε επίηεπμε ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ είλαη πην ζεκαληηθή απφ ηα επηκέξνπο
ηκήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμή ηνπ (197). Οη καζεηέο κπνξνχλ λα
εξγαζηνχλ ζε νκάδεο ζηε δεκηνπξγία κηθξψλ κήθνπο ηαηληψλ ζην SL
ρξεζηκνπνηψληαο ην machinima. Μπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαζία
ελφο e-portfolio ή λα πξνζηεζεί ζηηο παξαδνζηαθέο παξνπζηάζεηο PowerPoint.
Χζηφζν, είλαη ππεξβνιηθά πνιχπινθν γηα ζχληνκεο ζεηξέο καζεκάησλ ή γηα
καζεηέο αξράξηνπο ζηνλ εηθνληθφ θφζκν.


ηξαηνιφγεζε

Τπάξρεη κηα νινέλα απμαλφκελε εθπαηδεπηηθή ζπκκεηνρή. Σα ζρνιεία ηα νπνία
έρνπλ αλαπηχμεη ηα λεζηά ηνπο (εηθνληθνί ρψξνη) ηα ρξεζηκνπνηνχλ ηαθηηθά θαη
βξίζθνπλ

φηη

είλαη

έλα

πνιχηηκν

εξγαιείν

γηα

κάζεζε.

«Νεζηά»

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνψζεζε εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ, αλαιπηηθψλ
πξνγξακκάησλ, καζεκάησλ θαη εξεπλεηηθψλ έξγσλ.


Δπαηζζεηνπνίεζε / πξνψζεζε ελφο ζπκβάληνο

Αλ νη καζεηέο γλσξίδνπλ φηη ην έξγν ηνπο ζα πξνβιεζεί δεκφζηα, απηφ είλαη έλα
πηζαλφ θίλεηξν ψζηε λα εξγαζηνχλ πην επηκειψο θαη λα παξάγνπλ
απνηειεζκαηηθφηεξν έξγν. Οη καζεηέο ζα αζθήζνπλ πίεζε κεηαμχ ηνπο θαη ζα
απμήζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο (198). Σν SL κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο
πιαηθφξκα γηα ηελ απεηθφληζε ηεο εξγαζίαο ησλ καζεηψλ, ηελ πξνψζεζε
εθδειψζεσλ πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηνπο καζεηέο θαη ηελ ππνζηήξημε
θνηλσληθψλ δεηεκάησλ πνπ ζπκβαίλνπλ κέζα ζηνλ θφζκν.


Οη καζεηέο καζαίλνπλ ην πψο λα νηθνδνκήζνπλ ηε γλψζε

Ζ ηθαλφηεηα γηα ηε δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ ζε έλα αλνηθηφ πεξηβάιινλ
απνηειεί πξσηαξρηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εηθνληθψλ θφζκσλ. Ο φξνο ρηίδσ ζην
πεξηερφκελν αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία θαη ζην ζπλδπαζκφ ζεκειησδψλ
αληηθεηκέλσλ (prims), πθήο θαη ζπγγξαθήο θψδηθα κε απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο.
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ην SL νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα πεηξακαηηζηνχλ κε ηξηζδηάζηαηεο απνδφζεηο,
ζπγγξαθή θψδηθα, ρσξηθέο ζρέζεηο, θηλνχκελε εηθφλα, βάζεηο δεδνκέλσλ. ζέκαηα
ηεο δηαρείξηζεο δηθηχνπ θαη ρξήζε εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ φπσο ην Adobe
Photoshop θαη Illustrator, βίληεν θαη ήρν (δεκηνπξγία θαη επεμεξγαζία). ε
καζήκαηα επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηψλ νη ίδηεο απηέο πεξηνρέο απνηεινχλ κέξνο
ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο γλψζεο πνπ νη καζεηέο πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ. Σφηε ε
ρξήζε εηθνληθψλ θφζκσλ είλαη κηα απιή κέζνδνο καζαίλσ θάλνληαο - learning by
doing, ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο (Activity learning theory) ζην πξφγξακκα
ζπνπδψλ ηνπο. Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο δηδαζθαιίαο
δεμηνηήησλ ππνινγηζηή κε ζεκαληηθφ επίπεδν θαηαλφεζεο (199). Ζ θχζε ησλ
εηθνληθψλ θφζκσλ κπνξεί λα απνηειέζεη έλα πνιχηηκν εξγαιείν πξνο απηή ηελ
θαηεχζπλζε.


Χο Αλνηρηφ Μαζεζηαθφ Πεξηβάιινλ – Θεσξία Δηθνληθήο Γξάζεο (Virtual
Action Learning)

Όηαλ ε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο εθαξκφδεηαη ζε έλα πεξηβάιινλ φπσο ην SL
ηφηε ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο ζεσξία Δηθνληθήο Γξάζεο (Virtual Action
Learning, VAL). Ζ ζεσξία Δηθνληθήο Γξάζεο (VAL)

αληιεί ζηνηρεία απφ

δηάθνξεο ζεσξίεο κάζεζεο, φπσο ηελ εκπεηξηθή κάζεζε, ηε ζεσξία επίιπζεο
πξνβιεκάησλ, ηε ζεσξία ηεο εγθαηεζηεκέλεο κάζεζεο θαη ζπλδπάδεη ηνλ
θνηλσληθφ επνηθνδνκεηηζκφ πνπ αθνινπζεί ε Ζιεθηξνληθή κάζεζε (200). ε
εηθνληθνχο θφζκνπο φπσο ην SL, ε VAL κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ε θχξηα
παηδαγσγηθή ζηξαηεγηθή. Ζ ρξήζε ηεο VAL σο παηδαγσγηθή ζεσξία πξνηξέπεη
ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηε πξφνδφ
ηνπο ζηε κάζεζε. Μέζα απφ ηε ζπλεξγαζία νη καζεηέο ζα απνθαζίζνπλ πψο ζα
πεηχρνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο. Απηφ
γίλεηαη κέζσ θχθισλ κάζεζεο πνπ αθνξνχλ έξεπλα, δξάζε θαη αλάδξαζε.
εκαληηθφ ξφιν ζην δπλακηθφ πεξηβάιινλ ηνπ SL παίδεη

ε γιψζζα

πξνγξακκαηηζκνχ LSL (Linden scripting language), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα
ζελάξηά ηνπ θαη δίλεη ζπκπεξηθνξά ζηα αληηθείκελα.
Γηα ηε ρξήζε ηνπ SL σο εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ ηα
παξαθάησ (201):
• δηαζθάιηζε φηη ην εξγαζηήξην ππνινγηζηψλ έρεη επαξθέο εχξνο δψλεο θαη
θάξηεο γξαθηθψλ κε δπλαηφηεηεο πνπ λα επηηξέπνπλ ην SL λα ιεηηνπξγεί νκαιά
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• αξθεηφο ρξφλνο ζηνπο καζεηέο φηαλ θηηάρλνπλ ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπο ζην SL
ψζηε λα δψζνπλ ην φλνκα πνπ επηζπκνχλ ζην avatar πνπ ζα ηνπο αληηπξνζσπεχεη
• επίζεκα έγγξαθα ηεο θνηλφηεηαο SL πξέπεη λα δηαβαζηνχλ θαη λα γίλνπλ
θαηαλνεηά απφ φινπο ηνπο καζεηέο
• δεκηνπξγία ηεο επηινγήο «Home» απφ ηνπο καζεηέο ψζηε λα κπνξνχλ λα ηελ
ρξεζηκνπνηνχλ σο δπλαηφηεηα επηζηξνθήο ζηελ αζθαιή ζέζε ηνπο, αλ ρξεηαζηεί
• δεκηνπξγία νκάδαο ρξεζηψλ ε νπνία ζα επηηξέπεη ηελ απνζηνιή κελπκάησλ
νκάδαο κεηαμχ άιισλ. Μπνξεί ν δάζθαινο λα δεκηνπξγήζεη κηα νκάδα γηα ηελ
ηάμε ηνπ θαη λα πξνζθαιέζεη ηνπο καζεηέο λα γίλνπλ κέιε. Απηφ βνεζά ζηε
δηαρείξηζε ησλ καζεηψλ
• ελεκέξσζε ζε δχν ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ειηθία θαη ηελ
αζθάιεηα: ζηνπο ελήιηθεο θάπνηα πεξηβάιινληα επηηξέπνπλ ηε γχκληα θαη ηελ
θαθή γιψζζα θαη θάπνηα ζε επηζθαιήο πεξηνρέο επηηξέπνπλ ηε βία. Σν avatar
κπνξεί αθφκε θαη λα πεζάλεη
• ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην πψο λα ρεηξηζηνχλ θαηαρξεζηηθέο θαηαζηάζεηο θαη
ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ abuse reporter (αλαθνξά θαηάρξεζεο)
• επηζήκαλζε φηη ζε θνπβέληα κε αγλψζηνπο δελ πξέπεη νη καζεηέο λα
ρξεζηκνπνηνχλ ην πξαγκαηηθφ ηνπο φλνκα ή λα δίλνπλ πξνζσπηθά ζηνηρεία ζην
πξνθίι ηνπο
• δεκηνπξγία κηαο αξρηθήο αλαγλσξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ην δάζθαιν
πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα γλσξίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ SL.
4.8.3

Μοντέλο μάθηςησ ςτο Second Life

Ζ ρξήζε ηνπ SL θαη άιισλ εηθνληθψλ πεξηβαιιφλησλ νδήγεζε ζε
δξαζηεξηφηεηεο απφ ηνλ e-καζεηή - αξρεγφ θαη ηνλ e-καζεηή - δεκηνπξγφ (202). Ζ
κάζεζε κε εηθνληθνχο θφζκνπο φπσο ην SL κπνξεί λα ππνζηεξίμεη δχν βαζκίδεο
κάζεζεο: ν ρξήζηεο έρεη ηε γλψζε ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ SL, φηη δει. είλαη έλαο
εληειψο

λένο

ηξφπνο

κάζεζεο

κε

δξαζηεξηφηεηεο

θαη

έρνπλ

θνηλσληθά

ραξαθηεξηζηηθά φζνλ αθνξά ηε κάζεζε θαη ηε γλψζε θαη ν ρξήζηεο αγλνεί ηη
πεξηκέλεη, αιιά ε πεξηέξγεηά ηνπ θαη ε αλζξψπηλε παξνπζία ζην SL ηνλ ελζαξξχλεη
λα δηεξεπλήζεη θαη λα επηθνηλσλήζεη. Ζ ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε ζπδήηεζε ζην SL
δίλεη ηελ αίζζεζε ηεο εγγχηεηαο θαη ηεο δέζκεπζεο, κηα εηθνληθήο παξνπζίαο.
Τπάξρνπλ δχν ηχπνη κάζεζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, νη γλσζηηθέο θαη νη
εκπεηξηθέο θαη νη δχν είλαη ηζνδχλακεο ζηελ πξνζσπηθή αιιαγή θαη αλάπηπμε (203).
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Οη καζεηέο έρνπλ κηα ηάζε λα ζέινπλ λα κάζνπλ θαη είλαη ζην ξφιν ηνπ κεζνιαβεηή
– δαζθάινπ λα εθαξκφζεη ηηο αθφινπζεο ξπζκίζεηο ζε έλα εηθνληθφ ζελάξην κάζεζεο:
• ζεηηθφ θιίκα γηα ηε κάζεζε
• απινχζηεπζε ηεο πξφζεζεο ησλ καζεηψλ
• νξγάλσζε καζεζηαθψλ πεγψλ – πιηθνχ
• δηαηήξεζε πλεπκαηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο κάζεζεο
• ειεπζεξία έθθξαζεο ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ.
Ζ δεκηνπξγία ηνπ ζελαξίνπ ζε κηα εηθνληθή θνηλφηεηα εμαξηάηαη απφ ηε
ζπκκεηνρή ηεο κάζεζεο ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην. Ζ κάζεζε βαζίδεηαη θαηά θχξην
ιφγν ζηελ άκεζε αληηπαξάζεζε κε πξαθηηθά, θνηλσληθά, πξνζσπηθά ή εξεπλεηηθά
πξνβιήκαηα, βαζηθά ζπζηαηηθά γηα έλα ζελάξην ζην SL.
Υξεζηκνπνηψληαο ηελ θίλεζε θαη ηελ επαθή νη καζεηέο είλαη ηθαλνί λα
εμεξεπλήζνπλ θαη λα αηζζαλζνχλ ειεχζεξνη, επηηξέπνληαο ειεπζεξία δεκηνπξγίαο θαη
έθθξαζεο. Ζ πινήγεζε ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν επηηξέπεη θίλεζε ζην ρψξν,
πέηαγκα, νδήγεζε, πεξπάηεκα ή κεηαθνξά ζε δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο. Οη εηθνληθνί
ρψξνη παξέρνπλ ηελ αζθάιεηα ζηνπο καζεηέο

φηη κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε

εκπεηξηθή κάζεζε, λα αλαπηχμνπλ πξαθηηθέο δεμηφηεηεο, λα δνθηκάζνπλ θαη λα
εθαξκφζνπλ ππνζεηηθά ζελάξηα θαη λα θάλνπλ ιάζε ρσξίο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο.
ην SL νη ρξήζηεο αλαγλσξίδνπλ φηη νη πξφζσπν κε πξφζσπν δξαζηεξηφηεηεο
θαη ζπδεηήζεηο είλαη κηα αλνηρηή εκπεηξία κάζεζεο, φπνπ ν e-καζεηήο πξέπεη λα
είλαη έλαο εγέηεο λα ζέηεη εξσηήζεηο γηα λα αλαθαιχςεη ηελ απάληεζε. Σν ζελάξην
κάζεζεο είλαη κηα θαζνδεγεηηθή δηεξεχλεζε, δίλνληαο κηα αξρηθή εξψηεζε (φπσο
κηα παξνπζίαζε ή πιαίζην ή πξφβιεκα) θαη αθήλνληαο ηνλ καζεηή λα πεηξακαηηζηεί
ζην πεξηβάιινλ. Σν SL βάζε ηεο έιιεηςεο νπνηαζδήπνηε κεκνλσκέλεο θαηαζθεπήο
είλαη κε δηαδνρηθφ, ηπραία πξνζβάζηκν θαη δηεξεπλεηηθφ (204). Οη καζεηέο είλαη ζε
ζέζε λα απνθηήζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα
ζπλαηζζήκαηα κε θάπνηα ζρεηηθή ξχζκηζε θαη κε άκεζε ζπλάληεζε κε ηα θαηλφκελα
πνπ κειεηάλε, ρσξίο λα ζθέθηνληαη ηελ ίδηα ηε ζπλάληεζε (30).
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Ζ παξνχζα εξγαζία πηνζεηεί ην κνληέιν αλάπηπμεο θαη ζρεδίαζεο ελφο
καζήκαηνο ζηνπο εηθνληθνχο θφζκνπο ησλ Grove & Stevenson, Κνηλσληθφ θιίκα γηα
κάζεζε (Social Climate Learning, SCL) πνπ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλαλ νδεγφ
γηα ηελ αλάπηπμε ζελαξίσλ κάζεζεο ζην SL (205). Απηφ ην κνληέιν ζρεδηάζηεθε γηα
λα αλαπηχμεη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ, θπξίσο κέζσ βησκαηηθψλ
(εκπεηξηθψλ) πξνζσπηθψλ αιιαγψλ θαη αλάπηπμεο, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 10
(206).

Δικόνα 10 μονηέλο Social climate for learning

1. Δμεξεχλεζε: πξφζβαζε ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ θαηάζηαζε. Οη καζεηέο
εμνηθεηψλνληαη κε ην πεξηβάιινλ, ηελ ηερλνινγία θαη νηηδήπνηε άιιν φπσο θηλήζεηο,
πνιπκέζα, νπηηθά

ηξηζδηάζηαηα ζηνηρεία. Σν πξφβιεκα θαη ηα δεηνχκελα

απνηειέζκαηα ηνπο παξνπζηάδνληαη.
2. Γξάζε: ππνβάιινληαη εξσηήζεηο κέζσ ηεο ζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο. Οη
εθπαηδεπφκελνη εμεηάδνπλ ην πξφβιεκα θαη επηθνηλσλνχλ κε εξσηήζεηο, απαληήζεηο
θαη ζθέςεηο κέζα απφ αζχγρξνλε θαη ζχγρξνλε επηθνηλσλία. Οξηζκέλνη καζεηέο
κπνξεί λα αξρίζνπλ λα αιιειεπηδξνχλ κε ηα καζεζηαθά αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη
ζην πεξηβάιινλ ηνπ SL.
3. Αλάδξαζε: νη καζεηέο θαηαλννχλ ηελ θαηάζηαζε θαη θάλνπλ ίζσο θάπνηα ζρφιηα.
Οη καζεηέο έρνπλ ρξφλν λα ζθεθηνχλ ηηο απαληήζεηο ησλ άιισλ θαη ηελ επφκελε
θαηεχζπλζή ηνπο ζην παηρλίδη ξφισλ.
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4. Γξάζε: νη καζεηέο αιιειεπηδξνχλ, επηθνηλσλνχλ θαη αληαπνθξίλνληαη κε ηδέεο. Οη
καζεηέο απαληνχλ κεηαμχ ηνπο, αιιειεπηδξνχλ αηνκηθά ή ζπιινγηθά θαη
αληαπνθξίλνληαη κε ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο.
5. Λχζε (εηο): νη καζεηέο ζπδεηνχλ ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο θαιχηεξεο ιχζεηο /
πξνηάζεηο. Αληαπνθξίλνληαη ζε γεγνλφηα θαη εκπεηξίεο πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ ζελαξίνπ θαη αμηνινγνχλ.
Σν θχξην ελδηαθέξνλ γηα ην κνληέιν SCL παξακέλεη φηη ην καζεζηαθφ ζελάξην
ζηνρεχεη ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ θαη ε εθαξκνγή γίλεηαη ζην SL.
Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζελαξίνπ σο ηδέα θαη σο ζρεδηαζκφο πξέπεη λα βαζίδνληαη
ζηελ πξαγκαηηθή δσή φζνλ αθνξά ηε δνκή, ηελ πξνζβαζηκφηεηα, ηελ
επξεκαηηθφηεηα, ην animation. Σα καζεζηαθά αληηθείκελα πνπ νξίδνληαη θαη σο
δηδαθηηθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα είλαη:


Παξνπζηάζεηο



Πνιπκεζηθά ζηνηρεία



Αιιειεπηδξαζηηθφο πίλαθαο αλαθνηλψζεσλ



Κνπίδ



Δπίδεημε θαη παξνπζίαζε κε εξγαζίεο καζεηψλ



ελάξην αμηνιφγεζεο



Δπηθνηλσλία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν - Chat



Δκπεηξηθή δξάζε.

Θεσξείηαη θαιφ νη δξάζεηο λα θαηαγξάθνληαη.
Σν παξαπάλσ κνληέιν αθνινπζεί ην κνληέιν Ζιεθηξνληθήο κάζεζεο ηνπ
Anderson πνπ παξνπζηάζηεθε επίζεο ζηελ ίδηα εξγαζία δει. ηηο ηξεηο κνξθέο
αιιειεπίδξαζεο πνπ πξέπεη λα αζθνχληαη ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ηελ
αιιειεπίδξαζε καζεηή-καζεηή, καζεηή-δαζθάινπ θαη καζεηή-πεξηερνκέλνπ.
4.8.4

Πεδία αξιολόγηςησ ςτον εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό ςτο SL

Έλα βαζηθφ εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζην παξαπάλσ κνληέιν αλάπηπμεο ελφο
εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ ζηνπο εηθνληθνχο θφζκνπο φπσο ην SL είλαη ε επηινγή
θξηηήξησλ ζε ζρέζε κε ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εγρεηξήκαηνο. Ζ
εξγαζία πηνζεηεί ηα παξαθάησ θξηηήξηα πνπ ζέηεη ν Sheehy (207):


ε ππνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ζηε δξάζε ηνπ δαζθάινπ. Μηα
παηδαγσγηθή θνηλφηεηα παξέρεη ελεκεξσκέλε άπνςε γηα ην πψο νη καζεηέο
καζαίλνπλ θαη ζπλεπψο δηεπθνιχλεη ην δάζθαιν πνπ είλαη κέινο απηήο ηεο
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θνηλφηεηαο, κέζσ πξφζβαζεο ζε κηα νκάδα πνπ κνηξάδεηαη ηηο ίδηεο
παηδαγσγηθέο πεπνηζήζεηο θαη ε νπνία πξνζθέξεη ππνζηήξημε κέζσ ηεο
ζπδήηεζεο θαη ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο γλψζεο.


ε θνηλσληθή δέζκεπζε εζσηεξηθά ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή. Ζ θηιία θαη ε
έληαμε ζε κηα θνηλφηεηα ζηα πιαίζηα ηεο ηάμεο κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε
ησλ avatar παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα.
Γηεπθνιχλνληαη νη θνηλσληθέο ιεθηηθέο θαη κε ιεθηηθέο δεμηφηεηεο
επηθνηλσλίαο (208). Δπίζεο νη καζεηέο εμνηθεηψλνληαη ζε έλα θαηλνχξην
ιεμηιφγην, ην ιεμηιφγην ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ ψζηε λα κηινχλ φινη ηελ ίδηα
γιψζζα (209).



ε επειημία ζηνλ ηξφπν αλαπαξάζηαζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη δξάζεο. Ο
δάζθαινο ρξεζηκνπνηεί ηα εξγαιεία θαη ηα πνιπκέζα πνπ ζεσξεί φηη
αληαπνθξίλνληαη ζην δπλακηθφ ησλ καζεηψλ ηνπ θαη κέζα απφ δηαδηθαζίεο
αλαηξνθνδφηεζεο θαηά ηελ εμέιημε ηνπ καζήκαηνο κπνξεί λα θαηεπζχλεη
πξνο αιιαγή δξάζεσλ θαη αλαπαξαζηάζεσλ.



ε ζηαδηαθή ππνζηήξημε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο. Ο δάζθαινο πξέπεη λα έρεη
άκεζε εηθφλα ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη επξεηηθψλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
απφ ηνπο καζεηέο γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζπλεπψο έρεη ηελ
παξαθνινχζεζε ή παξέρεη δηεπθφιπλζε φπνπ ρξεηάδεηαη.



ε απζεληηθφηεηα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο. Πξφθεηηαη γηα θαηαζηάζεηο θαηά ηηο
νπνίεο κηα δξαζηεξηφηεηα έρεη λφεκα γηα ην καζεηή θαη ε νπνία κπνξεί λα
αληαλαθιά δεμηφηεηα ή δξαζηεξηφηεηα ζηελ πξαγκαηηθή δσή. Δπίζεο νη
εηθνληθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί επίζεο λα είλαη απζεληηθέο απφ ηελ άπνςε
ηεο γλψζεο φπσο απνηηκάηαη απφ ηελ παηδαγσγηθή θνηλφηεηα.

Οη παξάγνληεο αμηνιφγεζεο ηνπ παηδαγσγηθνχ ζρεδηαζκνχ κηαο εθπαηδεπηηθήο
δξάζεο ζε εηθνληθφ πεξηβάιινλ φπσο παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ, έξρεηαη λα ηνλίζεη
ηα ζεκεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζέμεη ν δάζθαινο πνπ αθνινπζεί έλα κνληέιν
αμηνιφγεζεο Ζιεθηξνληθήο κάζεζεο φπσο απηφ παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ ζηελ
παξνχζα εξγαζία, ην κνληέιν HELAM ησλ Ozkan, Koseler, Baykal.
Άιισζηε έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ φηη ην αδχλακν ζεκείν ησλ εηθνληθψλ θφζκσλ είλαη
έιιεηςε δνκήο, ζηφρσλ, ζεκάησλ, αθεγεκαηηθφηεηαο θαη θαζνδήγεζεο (210), ζεκεία
ηα νπνία ζεσξνχληαη βαζηθά πξνο αμηνιφγεζε ζην παξαπάλσ κνληέιν.
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4.8.5

Αδυναμίεσ του SL – Μειονεκτήματα των εικονικών κόςμων

Κάπνηεο έξεπλεο έδεημαλ φηη ππάξρεη κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ
εθαξκνγή εηθνληθψλ θφζκσλ ζηελ εθπαίδεπζε (211). Σν SL δελ είλαη εχθνια
πξνζβάζηκν γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο θαη πηζαλφλ λα δπζθνιεχνληαη λα
πξνζαξκνζηνχλ άηνκα πνπ δελ είλαη εμνηθεησκέλα κε ηελ ηερλνινγία. Ζ εμνηθείσζε
κπνξεί λα ρξεηαζηεί θάπνην ρξφλν. Δίλαη απαξαίηεην νη ρξήζηεο λα έρνπλ γξήγνξε
ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν θαη θαιή θάξηα γξαθηθψλ. Γηα ηα πεξηζζφηεξα ηδξχκαηα ην
κεγαιχηεξν ζέκα είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ αγνξά εθηάζεσλ εηθνληθψλ
εθπαηδεπηηθψλ ρψξσλ. Δλψ ηα πεξηζζφηεξα ηδξχκαηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
κπνξνχλ λα αγνξάδνπλ εηθνληθή γε αξθεηά εχθνια, δελ είλαη ηφζν απιφ γηα ηα
ζρνιεία. Τπάξρνπλ επίζεο νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί ηεο ρξήζεο ηνπ SL: ν αξηζκφο ησλ
θαηαρσξίζεσλ απφ ηελ ίδηα δηεχζπλζε IP θαη έλαο κεγάινο αξηζκφο ρξεζηψλ κπνξεί
λα πξνθαιέζεη lag (ζθάικα, θαζπζηέξεζε). Ο αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή είλαη πεξηνξηζκέλνο (212).
Γεληθά

νη

εηθνληθνί

θφζκνη

σο

εθπαηδεπηηθή

ρξήζε

απμάλνπλ

ηηο

θνηλσληθννηθνλνκηθέο δηαθνξέο κεηαμχ απηψλ πνπ έρνπλ θαη απηψλ πνπ δελ έρνπλ
πξφζβαζε ζηε πιεξνθνξία. Δπίζεο απφ ηε κεξηά ηνπ δαζθάινπ ν ρξφλνο ηνπ
κεηαηξέπεηαη απφ ρξφλνο δηδαζθαιίαο ζε ρξφλν αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ
ειεθηξνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (courseware). Δπίζεο ππάξρεη ν πεξηνξηζκφο
αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ ππνινγηζηή θαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ δελ
είλαη ηφζν επέιηθηε φζν ε θπζηθή παξνπζία.
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5. Η νέα μορφή τησ Ηλεκτρονικήσ μάθηςησ
«Έλα από ηα πξάγκαηα πνπ κε ελζνπζηάδεη είλαη έλα mashup κεηαμύ Second Life θαη ζύζηεκα
δηαρείξηζεο κάζεζεο Moodle.»
Joe Miller, VP Platform, Linden Lab

5.1

Ενοποίηςη MUVE και VLE / LMS υςτημάτων
Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ηα VLE πεξηβάιινληα θαηέρνπλ φιν θαη κεγαιχηεξε

ζέζε ζηελ παγθφζκηα ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ελψ παξάιιεια παξνπζηάδνπλ επίζεο
κηα αχμεζε ζηε δεπηεξνβάζκηα θαη πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (213). Μέζα ζηα
ηειεπηαία ρξφληα, ν αξηζκφο ησλ δαζθάισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εηθνληθά
πεξηβάιινληα γηα κάζεζε έρεη ηδηαίηεξα ηαρεία αλάπηπμε εμαηηίαο ηεο επηηπρίαο πνπ
παξνπζηάδεη ην SL (214). Σν 80% ησλ παλεπηζηεκίσλ ζηε Μεγάιε Βξεηαλία
αλαπηχζζνληαη ή δηδάζθνπλ κέζα απφ ην SL. ηαηηζηηθά θαίλεηαη φηη ζην ηέινο ηνπ
2011 ην 80% ησλ ελεξγψλ ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ θάπνην είδνο
εκβπζηζκέλνπ θφζκνπ γηα θαζεκεξηλή ρξήζε (210). Φαίλεηαη επίζεο φηη πνιινί απφ
ηνπο δαζθάινπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην SL δελ έρνπλ θακία πξνεγνχκελε
εκπεηξία απφ πεξηβάιινληα εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (215).
Απφ ηελ άιιε κεξηά ην Moodle ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εθπαίδεπζε ζε
πεξηζζφηεξεο απφ 200 ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν κε πεξίπνπ 30 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο
ζε πεξηζζφηεξα απφ 2,5 εθαηνκκχξηα καζήκαηα (216). Σα εθηεηακέλα εξγαιεία
δηαρείξηζεο καζήκαηνο πνπ είλαη δηαζέζηκα ζην Moodle θπζηθά δελ ππάξρνπλ
ζήκεξα ζηνπο πεξηζζφηεξνπο εηθνληθνχο θφζκνπο ησλ νπνίσλ ε θχξηα δχλακε ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη ε παξνρή ζπλαξπαζηηθφηεξα ρψξσλ γηα θνηλσληθή
αιιειεπίδξαζε θαη εκπεηξηθή κάζεζε. Χζηφζν απηφ εγείξεη έλα βαζηθφ πξφβιεκα
γηα ηε ρξήζε ησλ εηθνληθψλ θφζκσλ ζηελ εθπαίδεπζε, φηη δειαδή ελψ πξνζθέξνπλ
ηε δπλαηφηεηα εμεξεχλεζεο ειεχζεξα αλνηρηψλ θφζκσλ, ζηεξνχληαη επίζεκεο δνκήο
κε ζαθείο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο γηα ηνλ ρξήζηε – καζεηή θαη απνηειέζκαηα
κάζεζεο (190). Απηέο νη ειιείςεηο ζα κπνξνχζαλ λα παξεκπνδίζνπλ ηελ επξεία
πηνζέηεζε ησλ εηθνληθψλ θφζκσλ σο εξγαιείν γηα ηελ αλαβαζκηζκέλε ηερλνινγηθά
κάζεζε. Ζ αλάγθε γηα κηα ιεηηνπξγία πνπ ζα ελζσκαηψλεη εηθνληθνχο θφζκνπο κε ηα
θαζηεξσκέλα ζεζκηθά Ζιεθηξνληθά πεξηβάιινληα κάζεζεο (VLE/LMS) γηα θνηλή
ρξήζε δεδνκέλσλ είλαη απαξαίηεηε.
Σν αλνηρηφ ινγηζκηθφ

Sloodle (Object Oriented Dynamic Learning

Environment) πξνζθέξεη απηή ηε ιεηηνπξγία ζχλδεζεο ηνπ SL θαη ηνπ Moodle θαη
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ηελ αληαιιαγή θαη ην ζπγρξνληζκφ ηεο ξνήο δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ δχν
πεξηβαιιφλησλ

(217).

Απηή

ε

αιιειεπίδξαζε

κε

εμσηεξηθέο

εθαξκνγέο

δηεπθνιχλεηαη απφ ηελ γιψζζα LSL ηνπ SL. Σν SL κε ηε γιψζζα LSL πεξηιακβάλεη
δηάθνξεο κεζφδνπο γηα ηε δεκηνπξγία αληηθείκελσλ ηα νπνία κπνξνχλ λα
επηθνηλσλνχλ κέζσ ηνπ Internet κε εμσηεξηθνχο Web-servers κέζσ email, XML
θιήζεηο απνκαθξπζκέλεο δηαδηθαζίαο (XML-RPC remote procedure calls ) θαη κέζσ
αηηεκάησλ HTTP. Σν Moodle πινπνηείηαη ζηε γιψζζα PHP θαη πεξηιακβάλεη κηα
κεγάιε ζπιινγή απφ PHP scripts πνπ βξίζθνληαη ζε έλα Web server κε κηα βάζε
δεδνκέλσλ. Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα έρεη πξφζβαζε ζην Moodle κέζσ ηνπ
Web browser πνπ ρξεζηκνπνηεί, ην νπνίν επηθνηλσλεί κε ην δηαθνκηζηή
ρξεζηκνπνηψληαο HTTPS (HTTP-Secure), βι. εηθφλα 11. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ
δηαθνκηζηή ειέγρεηαη αλ ν ρξήζηεο έρεη ηα θαηάιιεια δηθαηψκαηα θαη
αληαπνθξίλεηαη. Σν ίδην ζπκβαίλεη φηαλ έλαο ρξήζηεο αιιειεπηδξά κε ζηνηρεία απφ
ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Moodle ρξεζηκνπνηψληαο ην SL πειάηε, κε ην πξσηφθνιιν
HTTP, ην αίηεκα απνζηέιιεηαη απφ έλα αληηθείκελν ζην SL θαη παξαδίδεηαη κηα
ελφηεηα Sloodle ζηνλ εμππεξεηεηή, βι. εηθφλεο 11 θαη 12.

Δικόνα 11 Ζ απσιηεκηονική ηος Sloodle
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Δικόνα 12 ςζσέηιζη ηυν επγαλείυν Moodle και SL με σπήζη ηος Sloodle

5.1.1

Η δημιουργία του SLOODLE

θνπφο ηνπ Sloodle είλαη ε αλάπηπμε εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο - θπξίσο
ινγηζκηθνχ - γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ web-based εηθνληθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο
(VLE) θαη ηξηζδηάζηαησλ πνιπρξεζηηθψλ εηθνληθψλ θφζκσλ (MUVEs) γηα
εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο8. Μηα άιιε άπνςε γηα ην Sloodle ζα κπνξνχζε λα είλαη φηη
ζθνπεχεη πξνο δξαζηεξηφηεηεο απφ πεξηζζφηεξν εκβπζηζκέλα πεξηβάιινληα κάζεζεο
ζηελ ήδε ππάξρνπζα πιαηθφξκα ηνπ Moodle VLE.
Τπάξρεη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο απφ VLE ζπζηήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
θαη ζπζηεκάησλ LMS θαζψο θαη CMS. Ο βαζηθφο ιφγνο πνπ επηιέρηεθε ην Moodle
ήηαλ γηαηί είλαη έλα αλνηρηφ ινγηζκηθφ κε άδεηα ηξνπνπνίεζεο θαη αλαδηαλνκή.
Δπίζεο ην Moodle ζρεδηάζηεθε γηα λα ππνζηεξίδεη ηνλ θνηλσληθφ επνηθνδνκεηηζκφ
σο ζεσξία κάζεζεο.
Όπσο κειεηήζεθε παξαπάλσ ηα πεξηβάιινληα MUVEs ραξαθηεξίδνληαη σο
επνηθνδνκεηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο. Ηδηαίηεξα ην SL έρεη κηα ζεηξά απφ
πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ άιισλ MUVEs :
• ππάξρεη ήδε κηα αξθεηά κεγάιε θνηλφηεηα εθπαηδεπηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην
SL, αηζζεηά πεξηζζφηεξν απφ ηε ρξήζε νπνηαζδήπνηε άιιεο πιαηθφξκαο.
• ζηνλ ππξήλα ηνπ, ε πιαηθφξκα ηνπ SL είλαη ρηηζκέλε γηα λα ππνζηεξίμεη
πεξηερφκελν πνπ παξάγεηαη απφ ηνλ ρξήζηε (user-generated). Απηφ είλαη πνιχηηκν σο

8

http://slisweb.sjsu.edu/sl/index.php/Sloodle, http://www.sloodle.org /moodle/
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κηα εθπαηδεπηηθή πιαηθφξκα πνπ επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία ελφο πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ ζρεηηθνχ πεξηερνκέλνπ

είηε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είηε απφ ηνπο

καζεηέο.
• πξνγξακκαηηζκέλα (scripted) ζηνηρεία ζην SL είλαη ζε ζέζε λα επηθνηλσλνχλ κέζσ
ελφο αξηζκνχ ηππνπνηεκέλσλ πξσηνθφιισλ κε εμσηεξηθέο εθαξκνγέο ζην Γηαδίθηπν
ρσξίο λα απαηηνχληαη πεξίπινθεο αιιαγέο ζηνλ πεγαίν θψδηθα ηνπ SL.
Σν ίδην ην έξγν έρεη ηξεηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο αλάπηπμεο φπσο δείρλεη ε
εηθφλα 13:


ην πξντφλ (ην Sloodle σο ινγηζκηθφ)



ηελ θνηλφηεηα (ην Sloodle σο κία θνηλφηεηα ρξεζηψλ θαη πξνγξακκαηηζηψλ)



ηελ έξεπλα (κειέηεο γηα ηε ρξήζε / ρξήζηεο ηνπ Sloodle γηα αθαδεκατθνχο
ζθνπνχο).

Δικόνα 13 Σο Sloodle υρ επγαλείο ανάπηςξηρ, υρ κοινόηηηα σπηζηών και υρ επεςνηηική δπάζη

Ζ αλάπηπμε θαιχηεξσλ εξγαιείσλ ζπκβαδίδεη ζπλήζσο κε ηελ αλάπηπμε ηεο
θνηλφηεηαο ρξεζηψλ θαη ηελ εξεπλεηηθή δξάζε. Ζ αξρηθή ηδέα ήηαλ ην Sloodle λα
πινπνηήζεη κηα ζεηξά καζεκάησλ Moodle ζε ηξεηο δηαζηάζεηο – ραξηνγξαθψληαο ην
πεξηερφκελν κηαο ζειίδαο ζε αληηθείκελα ζην SL, ηνπνζεηεκέλα ζε ζρέζε κε ηηο
ζέζεηο αληηζηνηρίδνληαο ηκήκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηζηνζειίδα (190). Σν
Sloodle άξρηζε ηφζν σο ινγηζκηθφ αλάπηπμεο αιιά θαη σο εξεπλεηηθφ έξγν κε ζηφρν
ηελ αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ελζσκαηψλνπλ έλα web-based VLE κε έλα
πεξηβάιινλ MUVE θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ έξεπλα γηα ην πψο ηα ζπζηήκαηα απηά ζα
κπνξνχζαλ θαιχηεξα λα ζρεδηάδνληαη θαη λα αλαπηχζζνληαη αιιά θαη γηα λα
ππνζηεξίμεη ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο καζεηέο.
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5.1.2

Σο λεξιλόγιο του Sloodle

Οη θπξηφηεξεο ζπληζηψζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην SL θαη πνπ απνηεινχλ
εζσηεξηθφ ιεμηιφγην ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ είλαη νη παξαθάησ:
- Griefer : Σν Griefer είλαη έλα avatar πνπ ζθνπίκσο ζέιεη λα βιάςεη θαη λα
παξελνριήζεη άιια avatar. Κάλεη πξάγκαηα (εγθισβηζκφ, ρηππήκαηα) ζε πεξηνρέο
πνπ ηέηνηα ζπκπεξηθνξά απαγνξεχεηαη, κε ζθνπφ λα πξνθαιέζεη ζιίςε (grief) ζηα
άιια avatar.
- Groups: Τπάξρνπλ πνιιέο νκάδεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ ζην SL. Οη
νκάδεο, είλαη έλαο θαιφο ηξφπνο γηα ηε ζπλάληεζε αλζξψπσλ κε παξφκνηα
ελδηαθέξνληα. Οη νκάδεο κπνξνχλ επίζεο λα είλαη ρξήζηκεο γηα ηε ρνξήγεζε
αδεηψλ. Γηα παξάδεηγκα, πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ κπνξεί λα έρνπλ πξφζβαζε κφλν ζε
κέιε νξηζκέλσλ νκάδσλ (φπσο εγγεγξακκέλνη καζεηέο).
- Friends: Γηα λα πξνζζέζεη έλα avatar άιιν avatar άιινπ ρξήζηε σο θίιν, ππάξρεη ε
αληίζηνηρε επηινγή, Έλα κήλπκα ζα ζηαιεί ζην είδσιν, δεηψληαο άδεηα.
- Inventory (Απνγξαθή/Απνζήθε): Κάζε avatar έρεη ην δηθφ ηνπ Inventory πνπ είλαη
ν ρψξνο (νπηηθά ην παξάζπξν) πνπ πεξηέρεη φια ηα αληηθείκελα πνπ ηνπ αλήθνπλ.
- Island: Έλα λεζί είλαη έλα εηθνληθφ ηεκάρην γεο ζην SL. Σα λεζηά κπνξεί λα
ρσξίδνληαη απφ πνιιά κέηξα ηνπ σθεαλνχ ή λα νκαδνπνηνχληαη γηα λα απνηειέζνπλ
επξχηεξεο πεξηνρέο.
- Lag : Σν Lag είλαη θαηάζηαζε ζηελ νπνία ππάξρεη θαζπζηέξεζε αληαπφθξηζεο ζηνλ
θφζκν ηνπ SL. Δλψ νη ιφγνη πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί lag πνηθίινπλ, κεξηθνί δείθηεο
γηα ην φηη αληηκεησπίδεη θάπνηνο lag πεξηιακβάλνπλ αξγή αληαπφθξηζε ζην chat,
αξγή εκθάληζε αληηθεηκέλσλ θαη εηθφλσλ θαη ζηηγκηαίν ράζηκν ηεο αληίδξαζεο
κεηαμχ ηνπ avatar θαη ηνπ θφζκνπ.
- Landmark ( Οξφζεκν, LM ): Σν LM είλαη ν ηξφπνο γηα λα βάιεη θάπνην avatar
ζειηδνδείθηε (νξφζεκν) ζε κηα ηνπνζεζία ζην SL ψζηε αλ ζέιεη λα επηζηξέςεη ζε
απηήλ ηελ πεξηνρή ή λα ηελ πξνηείλεη ζε άιια avatar.
- L$ (Linden Dollar): Σν L$ είλαη ην λφκηζκα ηνπ θφζκνπ ηνπ SL. Τπάξρεη ζην
ρξεκαηηζηήξην ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο (ΖΠΑ). H ηζνηηκία ηνπ ζε ζρέζε
κε ην δνιάξην ησλ ΖΠΑ (US$) αιιάδεη.
- Map: Ο ράξηεο δείρλεη ηελ έθηαζε ηνπ εδάθνπο γχξσ απφ ηνλ avatar. Οη πξάζηλεο
θνπθίδεο αληηπξνζσπεχνπλ αλζξψπνπο, ηα ξνδ αζηέξηα είλαη γεγνλφηα. Κάλνληαο
δηπιφ θιηθ ζε κηα πεξηνρή ηεο γεο γίλεηαη ηειεκεηαθνξά ζε απηήλ ηε ζέζε (αλ ν
ηδηνθηήηεο ηεο γεο ην επηηξέπεη ζηνπο επηζθέπηεο).
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- Notecard: Μηα notecard είλαη κηα θάξηα ζαλ έλα θνκκάηη ραξηί κε ζεκαληηθέο
πιεξνθνξίεο πάλσ ζε απηφ. Όζνη επηζθέπηνληαη ηνπο ρψξνπο ζην SL, κπνξεί λα
πξνζθέξνπλ notecards πνπ πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηφπν. Μπνξεί ην avatar λα
επηιέμεη λα απνδερζεί ή λα απνξξίςεη ηελ θάξηα. Δάλ ηελ απνδερζεί, απηή
απνζεθεχεηαη ζε έλα θάθειν πνπ νλνκάδεηαη notecards ζην inventory θαη φπνπ
κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε θαη λα επαλεμεηάζεη ηηο πιεξνθνξίεο αλά πάζα ζηηγκή ν
ρξήζηεο.
- Prim (Πξσηφγνλν, Primitive): Σν Prim απνηειεί βαζηθφ-αξρηθφ ζηνηρείν γηα ηελ
νηθνδφκεζε ζην SL. Σα Prim ζπλδπάδνληαη γηα λα δεκηνπξγήζεη ην avatar έπηπια,
θηίξηα θαη ζρεδφλ νηηδήπνηε βξίζθεηαη ζηνλ θφζκν ηνπ SL. Δπίζεο ηα avatar
θνξνχλ Prim σο επηζπλαπηφκελα.
- Rez: Ζ δεκηνπξγία κε ηα εξγαιεία ηεο νηθνδφκεζεο (built tools) ή ε εκθάληζε
νηηδήπνηε ζηνλ θφζκν ηνπ SL νλνκάδεηαη Rez. Αθφκα θαη ε δεκηνπξγία ελφο avatar.
Δάλ πάξεη έλα avatar έλα αληηθείκελν απφ ην δηθφ ηνπ inventory, ην βγάιεη ζην
έδαθνο θαη ην αλνίμεη, ηφηε ην έρεη θάλεη Rezzed.
- Sandbox: Έλα sandbox είλαη κηα πεξηνρή γεο πνπ είλαη δεκφζηνο ειεχζεξνο ρψξνο
γηα ηνπο επηζθέπηεο, γηα πξαθηηθή ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. Μπνξεί λα αλαδεηεζεί έλα
sandbox απφ ηελ επηινγή Search.
- SIM (πξνζνκνησηήο, δηαθνκηζηήο, server): ην SIM είλαη κηα πεξηνρή ηνπ θφζκνπ,
έλα θαλάιη, έλα λεζί.
- SLURL: Έλα SLurl είλαη έλα URL ζην SL. Ζ SLURL ζχλδεζε πεγαίλεη απεπζείαο
ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία ζην SL.. Όηαλ ν ρξήζηεο πνπ θάλεη θιηθ ζην
ζχλδεζκν έρεη εγθαηεζηεκέλν ην ινγηζκηθφ SL είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε
δηεχζπλζε SLURL.
- Teen Grid: Σν Teen Grid είλαη κηα πξνζνκνίσζε ηνπ SL πνπ πξννξίδεηαη γηα ηνπο
εθήβνπο θαη επαιεζεχεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Δλήιηθεο πνπ επηζπκνχλ λα
ζπκκεηάζρνπλ πξέπεη λα πεξάζνπλ έιεγρν ηζηνξηθνχ εληφο SL. Γηα πεξαηηέξσ
πξνζηαζία ησλ αλήιηθσλ θαηνίθσλ, αληηθείκελα δελ θαηαζθεπάδνληαη αιιά
κεηαθέξνληαη ζηελ πεξηνρή Teen Grid.
- Telehub (Σειεζπγθεληξσηήο,TH): Έλα telehub είλαη έλα Teleport πξννξηζκνχ.
Όηαλ επηιέγεη ην avatar ηειεκεηαθνξά θάπνπ, κπνξεί λα θηάζεη ζηνλ πιεζηέζηεξν
ζπγθεληξσηή (HUB) κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπ. Μεηά κπνξεί λα πεηάμεη ή λα πάεη κε ηα
πφδηα ηνλ ππφινηπν δξφκν.
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- Teleport (Σειεκεηαθνξά, TP): Με ηελ επηινγή Teleport ην avatar κπνξεί λα
κεηαθεξζεί ζε φπνηα πεξηνρή ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ επηιέμεη.
- Texture (Δηθφλα, Τθή): Σν Texture είλαη κηα πθή - εηθφλα πνπ κπνξεί λα
εθαξκνζηεί ζε έλα Prim γηα λα δψζεη ηελ ςεπδαίζζεζε ελφο πξαγκαηηθνχ
αληηθεηκέλνπ. Γηα παξάδεηγκα νη ζειίδεο ελφο βηβιίνπ είλαη Texture, φπσο θαη νη
ηνίρνη ζε πνιιά θηίξηα. Σα Texture κπνξνχλ λα θνξεζνχλ θαη απφ ηα avatar κε
κνξθή δέξκαηνο ή ξνχρσλ.
5.1.3

Σα εργαλεία (tools) του Sloodle

To Sloodle Set είλαη ην πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηνλ θφζκν ηνπ Sloodle.
Απηνκαηνπνηεί ην rezzing θαη θάλεη ηε ξχζκηζε ησλ πεξηζζφηεξσλ αληηθεηκέλσλ ηνπ
Sloodle, έηζη ψζηε λα θάλεη ηελ εξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πην γξήγνξε θαη
εχθνιε. Μφιηο δεκηνπξγεζεί θαη ξπζκηζηεί, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη (rez) φια ηα
ππφινηπα εξγαιεία ηνπ Sloodle. Μπνξεί έλα avatar λα απνθηήζεη ην Sloodle Set είηε
κε ηελ επίζθεςε ζην λεζί Sloodle (πεξηνρή Freemarket γηα ην λεζί Sloodle) ή κε ηελ
επίζθεςε ζηελ ηζηνζειίδα https://www.xstreetsl.com/
Παξαθάησ παξαηίζεληαη κεξηθά απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εξγαιεία ηνπ Sloodle Set9:


Sloodle Controller

Ζ ελφηεηα (module) απηή ζην Moodle πξέπεη λα πξνζηεζεί ζε έλα κάζεκα (course)
απφ ην δάζθαιν ή ην δηαρεηξηζηή. Ζ δεκηνπξγία ηνπ ζα επηηξέςεη ηε ρξήζε ηνπ
Sloodle ζην κάζεκα θαη ρξεζηκεχεη γηα ηνλ έιεγρν ηεο έγθξηζεο αληηθείκελσλ ηνπ
Sloodle ζην SL. Απηφ επηηξέπεη ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ Moodle ηνλ έιεγρν θαη ηνλ
πεξηνξηζκφ ησλ αληηθεηκέλσλ ζην SL πνπ ζα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα
δεδνκέλα ηνπ Moodle.


Sloodle Access Checker

Δίλαη κηα πεξηνρή φπνπ ε πξφζβαζε ειέγρεηαη γηα avatar πνπ ζέινπλ λα εηζέιζνπλ
κέζα θαη έμσ απφ ην κάζεκα ηνπ Moodle.


Sloodle Choice (Horizontal and Vertical)

Απηφ επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα ςεθίζνπλ πάλσ ζε κηα κηθξή έξεπλα πνπ θάλεη ν
δάζθαινο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηνπ καζήκαηνο, θπξίσο γηα αλαηξνθνδφηεζε, ζην
SL θαζψο θαη ζην Moodle. Υξεζηκνπνηεί ην module Choice ηνπ Moodle.

9

http://slisweb.sjsu.edu/sl/index.php/Sloodle_Set
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Δικόνα 14 Μεηακίνηζη ηυν δεδομένυν μεηαξύ ηυν εθαπμογών

Σα δεδνκέλα απνζεθεχνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Moodle φπσο θαίλεηαη ζηελ
εηθφλα 14.


Sloodle MetaGloss



Sloodle Password Reset



Sloodle Presenter.

Γξήγνξνο ηξφπνο παξνπζηάζεσλ ηνπ SL, δηαθαλεηψλ, βίληεν θαη ηζηνζειίδσλ πνπ
γίλνληαη ζην Moodle. Με απηφ ηνλ ηξφπν δελ ρξεηάδεηαη θάπνηνο λα αλεβάζεη
εηθφλεο – αξρεία απφ ην SL, νη νπνίεο κάιηζηα θνζηίδνπλ. Χο plug-in κπνξεί λα
επηηξέςεη ηελ ηαρεία κεηαηξνπή παξνπζηάζεσλ απφ κνξθή PDF ζε κηα ζεηξά απφ
εηθφλεο πνπ είλαη απνζεθεπκέλεο ζην Moodle γηα πξνβνιή ζην SL. Βέβαηα νη
παξνπζηάζεηο κπνξεί επίζεο λα εκθαλίδνληαη θαη κέζα απφ ηε ζειίδα ηνπ Moodle
online γηα ηελ επθνιία ησλ καζεηψλ.


Sloodle Prim Drop

Οη καζεηέο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ εξγαζίεο ζην SL κέζα απφ ηζηνζειίδα ηνπ
Sloodle


Sloodle Quiz Chair.

Πξφζβαζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ - quiz (εξσηήζεηο πνιιαπιψλ επηινγψλ,
ζσζηνχ-ιάζνπο, αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ, απάληεζε κε απιφ θείκελν) ζην SL βαζκνιφγεζε ζην Moodle. Σν εξγαιείν θνπίδ επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα
ιακβάλνπλ ηα θνπίδ ζε έλα πην ειθπζηηθφ ηξηζδηάζηαην πεξηβάιινλ θαη έλα
δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν, κηα θαξέθια πνπ αλεβαίλεη πην ςειά ζε θάζε ζσζηή
απάληεζε. Ο δάζθαινο παίξλεη ηε βαζκνινγία ζην βαζκνιφγην ηνπ

Moodle

απηφκαηα.


Sloodle Quiz Pile on



Sloodle Registration Booth.

Έλα απφ ηα πην ζεκειηψδε ζηνηρεία ηνπ Sloodle είλαη λα γίλεη ε αληηζηνίρεζε – ην
δεπγάξσκα Moodle ρξήζηεο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ avatar ηνπ καζεηή ζηνλ θφζκν.
Όηαλ έλαο ρξήζηεο θάλεη θιηθ ζην SL ζην Sloodle Registration Booth, ζα ηνπ
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δεηεζεί λα επηζθεθζεί ηε ζειίδα εγγξαθήο ζην Moodle (go to page). Απηφ
επηηξέπεη ζην Moodle λα εμαθξηβψζεη ηελ ηαπηφηεηα ζην SL ηνπ ρξήζηε Moodle
θαη απηά ηα δεδνκέλα απνζεθεχνληαη ζηε ζπλέρεηα ζην Moodle.


Sloodle Login Zone.

Δλαιιαθηηθά, ην αληηθείκελν Login Zone ζην SL επηηξέπεη ηελ θαηαρψξηζε ηνπ
avatar νδεγνχκελε απφ ην Moodle, αθνινπζνχκελε απφ ζχλδεζε (log in) ζην SL.


Sloodle WebIntercom.

Έλα chat-room πνπ θέξεη έλα θαλάιη επηθνηλσλίαο ζην Moodle θαη ην SL λα
θνηλσλνχλ. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλνκηιίεο ζην SL κε ην
θαλάιη ζπδήηεζεο ηνπ Moodle. Οη ζπδεηήζεηο κπνξνχλ λα αξρεηνζεηνχληαη κε
αζθάιεηα ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Moodle.


Sloodle Vending Machine.

Σν εξγαιείν Vending Machine ζην SL κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί σο έλα θνπηί κε
αληηθείκελα απφ ην δάζθαιν θαη επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο εχθνιε πξφζβαζε ζε
απηά. Έλα πεξηβάιινλ δηεπαθήο επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα επηιέμνπλ
αληηθείκελα απφ ην Moodle ή ην SL ή ζηνλ δηδάζθνληα λα ζηείιεη ηα αληηθείκελα
ζηνπο εγγεγξακκέλνπο καζεηέο ζηελ ηάμε. Πξνυπνζέηεη φηη έρεη εγθαηαζηαζεί
ζην πεξηβάιινλ ηνπ Moodle έλα module Sloodle Distributer (δηαλνκέαο)


Sloodle Object Distributor



Sloodle Postcard Blogger (Freemail).

Πξφζζεηεο plug-in ιεηηνπξγίεο ζην

Moodle επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα

απνζηέιινπλ θσηνγξαθίεο postcard απφ ην SL θαη λα έρνπλ ηα ζηηγκηφηππα
(screenshots) κε ζπλνδεπηηθφ θείκελν πνπ ζα θνξηψλνληαη απηφκαηα ζην Moodle
blog ηνπο. Απηφ βέβαηα εμαξηάηαη απφ ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πξφζζεησλ
βηβιηνζεθψλ ινγηζκηθνχ ζην server ηνπ Moodle


Sloodle Toolbar.

Βειηηψλεη ηε δηεπαθή ρξήζηε SL. Υξεζηκνπνηεί κηα ζεηξά ρεηξνλνκίεο ηάμεο πρ.
ρεηξνθξφηεκα, αξλεηηθή απάληεζε θ.α., ιακβάλεη γξήγνξα κηα ιίζηα κε ηα
νλφκαηα ησλ ρξεζηψλ - avatars ηνπ Moodle ή γξάθεη ζεκεηψζεηο απεπζείαο ζε
έλα Moodle blog απφ ην SL.


Sloodle Picture Gloss

Άιια εξγαιεία ηνπ Sloodle / SL:


Collaborative Browsing in SL
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Δξγαιείν πεξηήγεζεο ζην Γηαδίθηπν κέζα απφ ηνλ εηθνληθφ θφζκν. Σν πξφγξακκα
πεξηήγεζεο Sloodle είλαη δηαζέζηκν απφ http://www.sloodle.org/browser


QuizHUD

Μεξηθά

απφ

ηα

εξγαιεία

έρνπλ

θπθινθνξήζεη

αλεμάξηεηα απφ ηα θχξηα εξγαιεία ηνπ

σο

απηφλνκν

εξγαιεία,

Sloodle. Έλα ηέηνην εξγαιείν είλαη ην

QuizHUD10. Σν QuizHUD παξέρεη έλα Γηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ (web-based
authoring) γηα ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζην SL θαη κηα δηεπαθή
ρξήζηε HUD πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο καζεηέο. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα
εμεξεπλήζνπλ έηνηκα δεκηνπξγεκέλα πεξηβάιινληα ζην SL θαη λα κάζνπλ ζρεηηθά
κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο επηιέγνληαο αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη γχξσ
ηνπο. Σν θνπίδ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο ή
εξσηήκαηα πνπ πξέπεη λα απαληεζνχλ κε εληνπηζκφ θαη θάλνληαο θιηθ ζηα
αληηθείκελα ζηνλ ηξηζδηάζηαην ρψξν.


Sloodle Tracker.

Σν Sloodle Tracker είλαη έλα plug-in πνπ αλαπηχρζεθε απφ ην Serious Games θαη ηελ
Virtual Worlds εξεπλεηηθή νκάδα ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Ulster, πνπ επεθηείλεη ηε
ιεηηνπξγηθφηεηα Sloodle θαη επηηξέπεη ηελ αιιειεπίδξαζε κε αληηθείκελα ζην SL θαη
ηελ θαηαγξαθή θαη αξρεηνζέηεζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ρξήζηε ζην εζσηεξηθφ ηνπ
εηθνληθνχ θφζκνπ θαη ηηο δπλεηηθέο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδεη απηή ε επέθηαζε ψζηε
λα παξαθνινπζνχληαη θαη λα θαηαγξάθνληαη νη δξάζεηο ησλ καζεηψλ ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Moodle. Απηφ αλαπηχρζεθε γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηελ εθκάζεζε
εθαξκνγψλ ζην SL γηα λα θαηαζηεί δπλαηφ ν δάζθαινο λα εμαζθαιίζεη ηε δνκή
δξάζεο ηνπ καζεηή απφ πάλσ πξνο ηα θάησ. Με απιά ιφγηα ζηνλ καζεηή έρεη δνζεί
κηα ζεηξά απφ δηαδνρηθά θαζήθνληα δηεμαγσγήο ζηνλ εηθνληθφ θφζκν. Σν Sloodle
Tracker έρεη δχν θχξηα κέξε σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ, έλαλ αηζζεηήξα πνπ
αληρλεχεη θαη θαηαγξάθεη έλαλ εγγεγξακκέλν ζην κάζεκα εηθνληθφ εθπξφζσπν
(καζεηή) φηαλ πιεζηάδεη ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ηνπ θφζκνπ θαη ηε
ιεηηνπξγία tracker πνπ θαηαγξάθεη φηαλ ην είδσιν αιιειεπηδξάζεη κε ην αληηθείκελν
π.ρ. παηήζεη έλα θνπκπί. Καη ηα δχν απηά θνκκάηηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαηαγξάθνληαη
ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ θαη εκθαλίδνληαη ζηε ζειίδα ηνπ Moodle ηνπ καζήκαηνο γηα
έιεγρν ηφζν απφ ην δάζθαιν φζν θαη απφ ην καζεηή (210) .
10

http://www.sloodle.org/quizhud/
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Σα βήκαηα γηα ηε ρξήζε ηνπ Sloodle είλαη πξψηα ε εγθαηάζηαζε ηνπ Sloodle σο
plug-in ζην Moodle (απηφ γίλεηαη αθνχ πξψηα εγθαηαζηαζεί ην Moodle,
δεκηνπξγεζεί ην κάζεκα – course θαη θαηεβάζεη ν ρξήζηεο ην SL ζην νπνίν ζα έρεη
θάλεη ινγαξηαζκφ, δει. ζα έρεη δεκηνπξγήζεη έλαλ εηθνληθφ εθπξφζσπν avatar),
θαηφπηλ γίλεηαη ξχζκηζε (configuration) ηνπ Sloodle (αθνχ πξψηα δεκηνπξγεζεί έλα
module Controller Sloodle ζην Moodle) κέζα απφ ην SL κε ηε ρξήζε ηνπ Sloodle Set,
ην νπνίν γίλεηαη rez ζην έδαθνο ηνπ εηθνληθνχ ρψξνπ, φπνπ ζα δηεμαρζεί ην εηθνληθφ
κάζεκα θαη ηέινο γίλεηαη ε ζχλδεζε ησλ δχν πεξηβαιιφλησλ. Καηφπηλ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ (rezzing) ηα εξγαιεία ηνπ Sloodle απφ ην Sloodle Set. Σέινο γηα
θάζε εξγαιείν γίλεηαη ε ζχλδεζε κεηαμχ Moodle θαη SL.
Ζ επηθνηλσλία ζην Sloodle/SL γίλεηαη κε 3 ηξφπνπο:
Local Chat: Οη εηθνληθνί εθπξφζσπνη

(avatar) εληφο δέθα κέηξσλ απφζηαζεο

κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κέζσ ηνπ θνπκπηνχ Chat. Καηαγξάθεηαη ην ηζηνξηθφ φισλ
ησλ ζπλνκηιηψλ.
Instant Message: Ο δεχηεξνο ηξφπνο επηθνηλσλίαο είλαη κέζσ ηδησηηθψλ άκεζσλ
κελπκάησλ απφ ην θνπκπί Communicate.
Voice Chat: Ο ηξίηνο ηξφπνο επηθνηλσλίαο είλαη κέζσ θσλεηηθήο ζπλνκηιίαο κε
απαξαίηεηε θπζηθά ρξήζε κηθξνθψλνπ θαη ερείσλ / αθνπζηηθψλ. Μπνξεί λα ππάξρεη
ηδησηηθή ερεηηθή ζπλνκηιία.

5.2 Ολιςτικά Διδακτικά Περιβάλλοντα – HLE (Holistic Learning
Environment)
Οιηζηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο είλαη έλα πεξηβάιινλ πνπ επηδηψθεη ηε
δηεπθφιπλζε ηεο κάζεζεο κέζα απφ κηα πην καζεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε. Κεληξηθφ
ζεκείν ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο απνηειεί ε αιιειεπίδξαζε. Σν νιηζηηθφ κνληέιν
κάζεζεο αγθαιηάδεη ην κνληέιν κάζεζεο ζηελ Ζιεθηξνληθή κάζεζε θαη ην κνληέιν
κάζεζεο ζην SL πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία.
Έλα ηέηνην πιαίζην κπνξεί λα ζεσξεζεί ε λέα κνξθή Ζιεθηξνληθήο κάζεζεο κε ηελ
ελνπνίεζε VLE θαη VW πεξηβαιιφλησλ φπσο ηα πεξηβάιινληα Moodle – SL κέζσ
ηνπ Sloodle βι. εηθφλα 15.
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Δικόνα 15 Σο ολιζηικό πεπιβάλλον μάθηζηρ

Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην ελφο νιηζηηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο κνληέιν
δνκεκέλν γηα Ζιεθηξνληθή κάζεζε πεξηγξάθεηαη παξαθάησ (218):
• ην δηδαθηηθφ πεξηβάιινλ
• ην εγθαηεζηεκέλν πεξηβάιινλ
• ην επνηθνδνκεηηθφ πεξηβάιινλ
• ην ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ
• ην επηθνηλσληαθφ πεξηβάιινλ
• ην πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο
• ην αμηνινγηθφ πεξηβάιινλ
Σν δηδαθηηθφ πεξηβάιινλ, αλαθέξεηαη ζην πεξηερφκελν θαη ζηελ παξερφκελε
πιεξνθνξία. Ζ πιεξνθνξία δίλεηαη απφ ηνπο εηδηθνχο κέζσ tutorials, notecards ή
δηαιέμεσλ ζην SL. Σν εγθαηεζηεκέλν πεξηβάιινλ, αθνξά ηελ εγθαηεζηεκέλε κάζεζε
δει. ε γλψζε νηθνδνκείηαη πην εχθνια κέζα απφ απζεληηθέο δξαζηεξηφηεηεο παξά
κέζα απφ αθαηξεηηθέο έλλνηεο. Αλάινγεο κπνξνχλ λα είλαη νη δξάζεηο ζην SL. Σν
επνηθνδνκεηηθφ πεξηβάιινλ, δει. ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ε γλψζε δελ κεηαθέξεηαη
αιιά νηθνδνκείηαη κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Οη καζεηέο νηθνδνκνχλ ηε γλψζε
κέζα απφ ηελ αλαθάιπςε θαη ηελ εγθαηεζηεκέλε πξαθηηθή – κάζεζε. Ζ εηθνληθή
πξαγκαηηθφηεηα απφ ηε θχζε ηεο πξνζθέξεηαη γηα δξάζεηο δεκηνπξγηθέο θαη
αλαθαιππηηθέο. Σν ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη εξγαιεία δξάζεο γηα
ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ (ππνζηήξημε δξάζεο) θαη θαζνδήγεζεο πξνο ηνλ
καζεηεπφκελν (γλσζηηθή ππνζηήξημε). Σν SL εμαζθαιίδεη εξγαιεία γηα επεμεξγαζία
θαη ρεηξηζκφ, γηα ζπγγξαθηθφ έξγν, θπξίσο φκσο γηα ζέκαηα ζπλεξγαζίαο αθνχ νη
καζεηέο έρνπλ ζηήξημε κεηαμχ ηνπο φπσο θαη απφ ηνπο δαζθάινπο ηνπο κέζα απφ ηνλ
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εηθνληθφ θφζκν. Σν επηθνηλσληαθφ πεξηβάιινλ, ε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο
καζεηέο εμαζθαιίδεη ηελ αίζζεζε ηνπ αλήθεη θαη κεηψλεη ηελ απνκφλσζε. Σν
πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο εληζρχεηαη απφ ηελ δπλαηφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα λα
δνπιεχεηο ζε νκάδεο. Σν SL δηεπθνιχλεη ηνπο ρξήζηεο λα ζπλαζξνίζνπλ ηελ γλψζε.
Σν αμηνινγηθφ πεξηβάιινλ παξέρεη ηππηθή θαη άηππε αμηνιφγεζε. Οη καζεηέο κέζα
ζε έλα ζπλεξγαηηθφ θαη επηθνηλσληαθφ πεξηβάιινλ δηεπθνιχλνληαη λα ζπκκεηέρνπλ
ζε άηππεο αμηνινγήζεηο.
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6. Πιλοτική Εφαρμογή (Moodle-Second Life-Sloodle)
6.1 Σο Διδακτικό Αντικείμενο
Με βάζε ην νιηζηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο ην νπνίν αγθαιηάδεη έλα πεξηβάιινλ
Ζιεθηξνληθήο κάζεζεο ζε δηαδξαζηηθά εηθνληθά πεξηβάιινληα, έγηλε πξνζπάζεηα
πινπνίεζεο κηαο πηινηηθήο εθαξκνγήο ζην πεξηβάιινλ ηνπ SL. Σν κάζεκα ρηίζηεθε
ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Moodle θαη κε ρξήζε ηνπ Sloodle ζπλδέζεθαλ θαη
ζπλεξγάζηεθαλ ηα δχν πεξηβάιινληα.
Χο δηδαθηηθφ αληηθείκελν γηα ηελ πηινηηθή απηή εθαξκνγή επηιέρηεθε έλα πεδίν
απφ ηα καζεκαηηθά, ην Ππζαγφξεην ζεψξεκα.
Όηαλ νη εθπαηδεπηηθνί καζεκαηηθνί δηδάζθνπλ καζεκαηηθά ζην ζρνιείν, ζπλήζσο
επηιέγνπλ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο πνπ ζεκαίλεη κνιχβη, ράξαθαο,
πίλαθαο θαη πξνζσπηθή ππφζεζε ηνπ καζεηή κέζα απφ αζθήζεηο πνπ γίλνληαη ζηελ
ηάμε θαη ζην ζπίηη. ηελ πεξίπησζε φκσο ηεο δηεπξπκέλεο Ζιεθηξνληθήο κάζεζεο ην
ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην δάζθαιν λα εθαξκφζεη ηηο
ζχγρξνλεο ζεσξίεο ηεο Γηδαθηηθήο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηελ ηξέρνπζα εξγαζία φπσο
ηεο εγθαηεζηεκέλεο κάζεζεο, ηεο ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηεο κάζεζεο
βαζηδφκελεο ζην πξφβιεκα θαη ηεο θαηαλεκεκέλεο κάζεζεο θάησ απφ ηελ ζθέπε ηνπ
θνηλσληθνχ επνηθνδνκεηηζκνχ θαη ηεο ηερλνινγίαο. Κάησ απφ απηφ ην πξίζκα ην
αληηθείκελν επηιέρζεθε λα εηδσζεί κε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε, ψζηε λα θαιχςεη θαη
λα ζπλδέζεη δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν, λα
ζπλδέζεη επίζεο ηα καζεκαηηθά κε ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη θπξίσο λα απμήζεη ηα
θίλεηξα γηα κάζεζε θαη λα δεκηνπξγήζεη θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη πνιιαπιψλ
ελδηαθεξφλησλ. Ζ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία κεηαθέξεη ζπλήζσο ζηνπο καζεηέο ηηο
καζεκαηηθέο ηδέεο σο απνηειέζκαηα ήδε γλσζηψλ δηαδηθαζηψλ, ην πξντφλ έηνηκν,
παξαιείπνληαο ηε θάζε ηεο παξαγσγήο πνπ παξνπζηάδεη θαη ην κεγαιχηεξν
ελδηαθέξνλ. Έηζη δεκηνπξγείηαη έλα γλσζηηθφ ξήγκα κεηαμχ ηνπ ηξφπνπ πνπ
παξνπζηάδνληαη ηα καζεκαηηθά θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά είλαη ηθαλά λα
δνκήζνπλ ηε δηθή ηνπο θαηαλφεζε γηα ηα καζεκαηηθά (219). Δπίζεο ν παξαδνζηαθφο
ηξφπνο αγλνεί ηνλ ππνινγηζηή, ην Γηαδίθηπν, ηελ εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία, ηελ
εηθνληθή κάζεζε, ηηο εθπαηδεπηηθέο ζεσξίεο. Απηφ πνπ ζπκβαίλεη είλαη φηη
απηνκαηνπνηείηαη ε δηδαζθαιία, ζηακαηά ε αλζξψπηλε επηθνηλσλία θαη θαιιηεξγείηαη
έλα θιίκα πνπ ζθνηψλεη ηε κάζεζε, κέζα απφ δηαξθείο επαλαιήςεηο ησλ ίδησλ
ζπλερψο πξαγκάησλ ρσξίο ελδηαθέξνλ (220). Οη καζεηέο δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο
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δεμηφηεηέο ηνπο ζηελ ηερλνινγία θαη πηζηεχνπλ εζθαικέλα φηη ηα καζεκαηηθά δελ
έρνπλ θακία ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθή δσή, ηελ ηερλνινγία αθφκα θαη ηα παηρλίδηα.
Σν γεγνλφο απηφ έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο, δηφηη πνιινί καζεηέο απνγνεηεχνληαη απφ
ηελ αδπλακία ηνπο λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηα ίδηα ηα καζεκαηηθά θαη κέζα απφ ηα
καζεκαηηθά θαη κε άιιεο γλσζηηθέο πεξηνρέο, ράλνπλ νξηζηηθά ην ελδηαθέξνλ ηνπο
γηα ην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη δηαθφπηνπλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν θάζε
ζρέζε κε ηε καζεκαηηθή ζρνιηθή εθπαίδεπζε. Απηφο ήηαλ θαη ν θχξηνο ιφγνο
επηινγήο ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ.
Ζ δηαζεκαηηθφηεηα πξνζεγγίδεηαη κέζα απφ ηελ Ηζηνξία, ηε Μεραληθή, ηελ
Πιεξνθνξηθή. Ζ δξάζε ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Ππζαγφξεηνπ
ζεσξήκαηνο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. Σν εγρείξεκα θηάλεη ζηνλ ζπνπδαίν κεραληθφ ηεο
αξραηφηεηαο Δππάιηλν θαη κειεηά ηε δηάλνημε ηεο ζήξαγγαο γηα ηε κεηαθνξά λεξνχ
ζηελ πφιε ηεο άκνπ ηνλ 6ν αη. π.Υ. Μειεηάηαη ην Δππαιίλεην φξπγκα θαη ε ρξήζε
ηνπ Ππζαγφξεηνπ ζεσξήκαηνο απφ ηνλ ζπνπδαίν Έιιελα κεραληθφ. Ο ζπλδπαζκφο
ηνπ Ππζαγφξεηνπ ζεσξήκαηνο θαη ηνπ Δππαιίλεηνπ νξχγκαηνο βαζίζηεθε ζην
γεγνλφο φηη ζήκεξα ε νπδέηεξε θχζε ησλ καζεκαηηθψλ ακθηζβεηείηαη απφ πνιχ
κεγάιν αξηζκφ καζεκαηηθψλ, εξεπλεηψλ θαη παηδαγσγψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ηα
καζεκαηηθά δεκηνπξγνχληαη θαη άξα εληάζζνληαη ζε θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά
ζπκθξαδφκελα, έρνπλ δειαδή ηζηνξία, κεηαθέξνπλ θαη πξνάγνπλ αμίεο. Γειαδή, ηα
καζεκαηηθά αληηκεησπίδνληαη σο αλζξψπηλν δεκηνχξγεκα κε ηε δηθή ηνπο ηζηνξηθή
εμέιημε θαη φρη σο αθεξεκέλν θαη απφιπην ζψκα γλψζεσλ (221).
Σν δηδαθηηθφ αληηθείκελν ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα κάζεκα κέζσ Ζιεθηξνληθήο
κάζεζεο είηε ζε έλα απνκαθξπζκέλν ζρνιείν ζην νπνίν νη καζεηέο δηδάζθνληαη
νξηζκέλα αληηθείκελα απφ απφζηαζε κε ηε κνξθή project, είηε έλα project πνπ ζα
κπνξνχζε έλαο καζεκαηηθφο λα αλαπηχμεη κε ηνπο καζεηέο κηαο θπζηθήο ηάμεο εμ
απνζηάζεσο, είηε αληηθείκελν δηδαζθαιίαο ζε θαζεγεηέο θαη δαζθάινπο νη νπνίνη
ζπνπδάδνπλ ή επηκνξθψλνληαη ζρεηηθά κε ηηο λέεο δπλαηφηεηεο ηεο Γηδαθηηθήο θαη
ηεο Δθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο, κε ρξήζε ελφο πξνγξάκκαηνο Ζιεθηξνληθήο κάζεζεο
ζε δηαδξαζηηθά εηθνληθά πεξηβάιινληα.
Δπίζεο ζεσξείηαη απαξαίηεην νη καζεηέο λα έρνπλ εμνηθεησζεί κε ην πεξηβάιινλ
ηνπ SL πξηλ ηελ εγγξαθή ζην κάζεκα, λα έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηνπο εηθνληθνχο ηνπο
εθπξφζσπνπο (avatar) θαη λα έρεη πξνεγεζεί θάπνην ή θάπνηα αλαγλσξηζηηθά
καζήκαηα ψζηε λα γλσξίδνπλ νη καζεηέο ηνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο εζσηεξηθά ζηνλ
εηθνληθφ θφζκν θαη λα είλαη ζε ζέζε εμνηθείσζεο κε βαζηθά εξγαιεία π.ρ. λα ρηίδνπλ
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αληηθείκελα (prims), λα ρξεζηκνπνηνχλ κε ιεθηηθνχο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο φπσο
ρεηξνλνκίεο θαη γεληθά λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ην πεξηβάιινλ. Σν κάζεκα
ζρεδηάζηεθε κε βάζε απηή ηε ινγηθή σο πξνυπφζεζε.

6.2 Σο Παιδαγωγικό Πλαίςιο
Σν παηδαγσγηθφ πιαίζην πάλσ ζην νπνίν βαζίζηεθε ν ζρεδηαζκφο ηνπ πηινηηθνχ
καζήκαηνο ήηαλ ην νιηζηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο πνπ αλαπηχρζεθε παξαπάλσ:


Σν δηδαθηηθφ πεξηβάιινλ δει. ην ίδην ην πεξηερφκελν θαη ε παξερφκελε
πιεξνθνξία πνπ δφζεθε ζηνπο καζεηέο κέζα απφ ην πεξηβάιινλ Moodle κε
κνξθή ειεθηξνληθνχ βηβιίνπ, ζπλδέζκσλ ζην Γηαδίθηπν πξνο αλαδήηεζε
πιεξνθνξίαο, ηζηνζειίδαο, photo gallery, θεηκέλνπ, βίληεν θαη κέζα απφ ην
πεξηβάιινλ ηνπ SL κε κνξθή παξνπζηάζεσλ, βίληεν, notecards, ρξήζεο θαη
θαηαζθεπήο ηξηζδηάζηαησλ αληηθεηκέλσλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κε
εξγαιεία φπσο ν Sloodle presenter θαη ν Sloodle browser ηνπ SL.



Σν εγθαηεζηεκέλν πεξηβάιινλ κε αλάινγεο δξάζεηο ζην SL ρξεζηκνπνηψληαο
παξαδείγκαηα απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή, ρξήζεο ηνπ Ππζαγφξεηνπ
ζεσξήκαηνο θαζψο θαη γλσξηκία ησλ καζεηψλ κε κηα ζπνπδαία κεραληθή
εθαξκνγή πνπ ρξεζηκνπνίεζε ην Ππζαγφξεην ζεψξεκα, κε εξγαιεία φπσο ην
Vending machine θαη Sloodle Distributer αληίζηνηρα ζην SL θαη Moodle.



Σν επνηθνδνκεηηθφ πεξηβάιινλ, κέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ SL θαη κε ηε
δφκεζε ηνπ καζήκαηνο ζην πεξηβάιινλ ηνπ Moodle, κε ζθνπφ νη καζεηέο λα
αλαδεηήζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ κφλνη ηνπο κέζα απφ θαζνδεγνχκελεο
δηαδηθαζίεο θαη βήκαηα ηηο απνδείμεηο ηνπ Ππζαγφξεηνπ ζεσξήκαηνο, λα
κάζνπλ γηα ην Δππαιίλεην φξπγκα θαη λα γλσξίζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ
θαζεκεξηλέο εθαξκνγέο. Ζ γλψζε ζπλδπάδεηαη θαη νηθνδνκείηαη ζηαδηαθά
κέζα απφ ηηο πεγέο θαη ηηο εξγαζίεο - δξαζηεξηφηεηεο. Ζ αλαδήηεζε
πξνυπνζέηεη είηε αηνκηθή δνπιεηά είηε ζπλεξγαηηθή, κέζα ζηελ νκάδα θαη
κπνξεί λα γίλεη είηε ζην πεξηβάιινλ ηνπ Moodle είηε ζην SL κέζσ ηνπ media
browser ηνπ SL.



Σν ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ κέζα απφ ην Moodle θαη ην SL

γίλεηαη

ηκεκαηηθά κε ππνζηήξημε δξάζεο θαη θαζνδήγεζεο απφ ην δάζθαιν αιιά θαη
απφ ηνπο καζεηέο κεηαμχ ηνπο, κε γλσζηηθή ππνζηήξημε. Σν εξγαιείν ηνπ
chat ζην Moodle θαη αληίζηνηρα ηνπ

Sloodle WebIntercom βνεζά ηνπο

καζεηέο λα επηθνηλσλνχλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη άκεζα θαη ζε πξαγκαηηθφ
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ρξφλν είηε κεηαμχ ηνπο είηε κε ην δάζθαιν θαη κέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ SL
θαη ζην Moodle.


Σν επηθνηλσληαθφ πεξηβάιινλ θαη ην πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο εμαζθαιίδεηαη
κε ηελ θνηλή παξνπζία ησλ εηθνληθψλ εθπξνζψπσλ (avatars) ζην εηθνληθφ
πεξηβάιινλ, φπνπ επηηπγράλεηαη θαη ε θνηλσληθνπνίεζε. Ζ επηθνηλσλία
γίλεηαη θαη κε ηνπο ηξεηο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο πνπ παξέρεη ην SL δει. chat,
IM, voice chat. Ο ζρεκαηηζκφο νκφηηκσλ νκάδσλ εληζρχεη ηε ζπλεξγαζία
εμαζθαιίδνληαο κηθξφηεξν αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ ζε θάζε εξγαζία κε
ζπλεπαθφινπζν επιπγηζία ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηελ ζπλεξγαζία αιιά θαη
αίζζεζε αληαγσληζηηθφηεηαο θαη θηλήηξσλ ζηελ θνηλφηεηα. Με ιεθηηθέο
εθθξάζεηο πξνζνκνίσζεο ηεο πξαγκαηηθήο ηάμεο κε ρξήζε ηνπ Sloodle
toolbar εληζρχνπλ ηελ εκβχζηζε ζην πεξηβάιινλ.



Σν αμηνινγηθφ πεξηβάιινλ απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηνπ
νιηζηηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο αθνχ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζε πνιιά
επίπεδα θαη κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ αλαηξνθνδφηεζε ζε θάζε επίπεδν
δξάζεο θαη ζρεδηαζκνχ θαη γηα ην καζεηή θαη γηα ην δάζθαιν. Έηζη ην
παηρλίδη πνπ ζρεδηάζηεθε απνηειεί έλα ηειηθφ επίπεδν αμηνιφγεζεο ηνπ
ηξφπνπ πνπ αλαπηχρζεθε ε γλψζε ζηνπο καζεηέο κέζα απφ ηε δνκή ηνπ
καζήκαηνο φπσο απηφ ζρεδηάζηεθε, φπσο θαη έλα θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηεο
ζπλεξγαζίαο πνπ αλαπηχρζεθε ζε φιεο ηηο δξάζεηο ηνπ καζήκαηνο. Δλδηάκεζα
νη εξγαζίεο ζηηο νκάδεο αμηνινγνχληαη, ελψ ην θνπίδ κε ην εξγαιείν Quiz
Chair θάλεη ην ηεζη παηρλίδη θαη αθαηξεί ην άγρνο απφ ηελ εμεηαζηηθή
δηαδηθαζία. Ο δάζθαινο κέζα απφ ην εξγαιείν Choice ησλ

Moodle θαη

Sloodle θαη κέζα απφ εξσηήζεηο ζε δηαβαζκηδφκελε θιίκαθα rubric,
πξνζπαζεί λα εθκαηεχζεη ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πνξεία ηνπ καζήκαηνο κε
εξσηήκαηα φπσο:
Θεσξείηε φηη ε ζπκκεηνρή ζηνλ εηθνληθφ θφζκν ηνπ SL βνήζεζε ζηελ
θαηαλφεζε ηνπ Ππζαγφξεηνπ ζεσξήκαηνο;
Θεσξείηε φηη ε επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία ζηνλ εηθνληθφ θφζκν ηνπ SL
βνήζεζε ζηελ θαηαλφεζε ηνπ παηρληδηνχ;
Πηζηεχεηε φηη ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ ηνπ SL έθαλε ην κάζεκα πην
επράξηζην θαη ελδηαθέξνλ;
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Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε γίλεηαη κε έλα ζηαπξφιεμν πνπ ζρεδηάζηεθε ζην
ινγηζκηθφ Hot Potatoes θαη αλέβεθε ζην Moodle σο ηζηνζειίδα. Γηαδξαζηηθά
νη καζεηέο ην ιχλνπλ ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο κέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ SL,
κέζα απφ ην media browser ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ ζπκκεηνρή ζην ζηαπξφιεμν
πεξηζζφηεξν είλαη κηα αλαθεθαιαίσζε ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο ηνπ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ θαη κηα ηειηθή αίζζεζε γηα ην δάζθαιν ηεο ζπκκεηνρηθήο
δξάζεο θαη ηεο επηηπρίαο ή κε ησλ νκάδσλ. εκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ
αμηνιφγεζε παίδεη ε θαηαγξαθή ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Moodle ηνπ
θαλαιηνχ επηθνηλσλίαο πνπ δξα κεηαμχ SL θαη Moodle. Με ηελ εγγξαθή ηεο
ζπδήηεζεο ν δάζθαινο θαη ν καζεηήο έρεη ζηνηρεία πξνο αμηνιφγεζε,
επεμεξγαζία θαη αμηνπνίεζε.

6.3 Ο χεδιαςμόσ
Σν κνληέιν πνπ αθνινπζήζεθε ζην ζρεδηαζκφ ηνπ καζήκαηνο είλαη ην κνληέιν
ηνπ Κνηλσληθνχ Κιίκαηνο γηα Μάζεζε (SCL) πνπ αλαπηχρζεθε ήδε, κε ηε βνήζεηα
ελφο ζρεδηαζηηθνχ εξγαιείνπ, ελφο κεηα-κνληέινπ, ηνπ LDL (Learning Design
Language) ησλ Martel θαη Vignollet (222) γηα ηελ ηππνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ
βαζίδνληαη ζε ζελάξην ζηελ Ζιεθηξνληθή κάζεζε. Σν εξγαιείν απηφ επηιέρζεθε γηαηί
έρεη σο θέληξν ηελ αιιειεπίδξαζε, ζρεδηάζηεθε εηδηθά γηα ζπλεξγαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαη είλαη ζεκειησκέλν πάλσ ζηηο θνηλσληθέο ζεσξίεο ηνπ
επνηθνδνκεηηζκνχ, ηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο εγθαηεζηεκέλεο κάζεζεο
(223). Ζ δξαζηεξηφηεηα αληηκεησπίδεηαη σο κνλάδα παξαηήξεζεο ζχκθσλα κε ηε
ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο (224) πνπ ππνζηεξίδεη φηη ε δξαζηεξηφηεηα είλαη ηη
ζπκβαίλεη ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή, ε νπνία κπνξεί λα παξαηεξεζεί θαη λα αλαιπζεί
απφ έλαλ παξαηεξεηή. Δλζσκαηψλεη έλλνηεο πνπ επηηξέπνπλ λα ιεθζνχλ ππφςε
νξηζκέλα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά κηαο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο ηνπ ηπραίνπ (225), ηνπ
ρψξνπ πνπ απηή ζπκβαίλεη (226) θαη ε αιιειεπηδξαζηηθή ηεο θχζε. Ο ζρεδηαζκφο
θαζνδεγείηαη απφ ηελ ρσξηθή παξνκνίσζε: ε δξαζηεξηφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ
βξίζθεηαη ζην πιαίζην κηαο ππεξεζίαο ή ελφο πεξηερνκέλνπ. Δπίζεο ζηελ απιή
κνξθή ηεο κηα αιιειεπίδξαζε κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη είλαη κηα δξάζε απφ έλαλ
ζπκκεηέρνληα ζε άιινλ, ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν (227).
Σν κάζεκα ην νπνίν ζρεδηάζηεθε ζην Moodle έγηλε ζε δνκή project θαη ην
γλσζηηθφ αληηθείκελν αλαπηχρζεθε δηαζεκαηηθά.
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χκθσλα κε ην εξγαιείν ζρεδηαζκνχ LDL ιακβάλνληαη ππφςε 3 επίπεδα ζην
ζρεδηαζκφ πνπ απνηεινχλ θαη ηε βάζε ηεο Ζιεθηξνληθήο κάζεζεο ζε δηαδξαζηηθά
εηθνληθά πεξηβάιινληα (228):
1. Οη καζεηέο δνπιεχνπλ αηνκηθά πάλσ ζε επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο
θαη δελ επηθνηλσλνχλ απαξαίηεηα κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο κε
εμαίξεζε πάληα ηνλ δάζθαιν ν νπνίνο θαζνδεγεί, δηεγείξεη, ζπληνλίδεη
θαη ειέγρεη. Ο δάζθαινο έρεη θεληξηθή ζέζε ζηελ αληαιιαγή θαη ζηελ
επηθνηλσλία.
2. Μηα πην ειεχζεξε θαη ζπλεξγαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία νη καζεηέο
κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζε νκφηηκεο
νκάδεο (peer groups)

κε ή ρσξίο ην δάζθαιν ψζηε λα παξάγνπλ

απνηειέζκαηα σο νκάδα.
3. Καη ηέινο σο κηα ζπιινγηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία νη καζεηέο
ζπλεξγάδνληαη φινη καδί γηα ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο,
ζπιινγηθήο δνπιεηάο ε νπνία ηνπο έρεη αλαηεζεί. ε απηή ηελ
πεξίπησζε ε ζπκβνιή θάζε ζπκκεηέρνληα ζεσξείηαη σο ζπλεηζθνξά

Δικόνα 16 Γιάγπαμμα UML αναπαπάζηαζηρ ηος μονηέλος LDL

ζηελ νκάδα.
Σν κνληέιν αθνινπζεί ην δηάγξακκα UML φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 16.
Σν ζελάξην πνπ αλαπηχρζεθε ζχκθσλα κε ην ζρεδηαζηηθφ κνληέιν SCL
εθθξάδεηαη κε ην εξγαιείν LDL σο ε κειινληηθή δει. ε πξνο πινπνίεζε καζεζηαθή
δξαζηεξηφηεηα (learning activity) φπσο απηή έρεη ζρεδηαζηεί απφ ην δάζθαιν. ε
απηφ ην ζελάξην ν δάζθαινο ηνπνζεηεί ην γηαηί, πνηνο, πνπ, πσο, πφηε θαη θάλεη
ζχλδεζε φισλ απηψλ ησλ εξσηεκάησλ κε ηε δξαζηεξηφηεηα ψζηε λα επηηχρεη ην
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επηζπκεηφ καζεζηαθφ απνηέιεζκα. Σν ζελάξην σο πξψην βήκα πξνυπνζέηεη ηε
ζχιιεςε ηνπ ελλνηνινγηθνχ κνληέινπ ησλ αληίζηνηρσλ δξαζηεξηνηήησλ (229).
πγθεληξψλνληαη νη έλλνηεο θαη νη ζρέζεηο ησλ ελλνηψλ. Έηζη ν ζρεδηαζκφο
μεθηλά κε:
1) πξνζδηνξηζκφ ηεο δνκήο ηεο δξάζεο δειαδή ν ηξφπνο πνπ ζα πινπνηεζεί ε
αιιειεπίδξαζε ηνπ καζεηή κε ην πεξηερφκελν, ην δάζθαιν θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ.
Ζ δνκή κπνξεί λα θηλείηαη ζε δχν άμνλεο, ζηε κειέηε θαη ζηελ εμέηαζε. Ζ δηαδηθαζία
ηεο κειέηεο κπνξεί λα εκπεξηέρεη δξάζεηο ηνπ καζεηή φπσο δηαβάδεη, εμεξεπλά,
πξάηηεη, ζπδεηά δεκφζηα. Ζ δνκή ζχκθσλα κε ην κνληέιν LDL πξνζδηνξίδεη ηνλ
ηξφπν ηεο αιιειεπίδξαζεο απηψλ ησλ δξάζεσλ πνπ κπνξεί λα γίλνπλ ζεηξηαθά δει. ε
κηα κεηά ηελ άιιε ή κε επηινγή κέζα απφ κηα πξνηεηλφκελε ιίζηα ή εληειψο
ειεχζεξα.
2) ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε καζεηή –
δάζθαινπ. Λεθηηθή θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία κπνξεί λα πξνσζείηαη απφ ην
ζρεδηαζκφ ηνπ ζελαξίνπ. Ο βαζκφο ηεο αιιειεπίδξαζεο ζα πξνζδηνξίζεη θαη ην
βαζκφ ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ είηε ζηελ νκάδα είηε ζηελ θνηλφηεηα. Ο βαζκφο ηεο
αιιειεπίδξαζεο θαζψο ζρεδηάδεηαη εμαξηάηαη θαη απφ ην πεξηβάιινλ Ζιεθηξνληθήο
κάζεζεο πνπ ζα ιάβεη ρψξα ην ζελάξην, δει. απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα ζηεξίδεη
εγγελψο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο θαζψο θαη απφ ην ρψξν ηεο ίδηαο ηεο
δξαζηεξηφηεηαο.
3) ην ρψξν δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ νπνίν εμειίζζεηαη ην ζελάξην πνπ κπνξεί λα είλαη
κηα ππεξεζία ή έλα πεξηερφκελν. Μηα νκάδα ζπδήηεζεο (forum), κηα κεραλή
αλαδήηεζεο, ή έλα θαλάιη επηθνηλσλίαο (chatroom) κπνξεί λα ζεσξεζεί έλαο ρψξνο
παξνρήο ππεξεζίαο ελψ κηα άζθεζε, κηα απνζήθε θσηνγξαθηψλ (photo gallery), κηα
ηζηνζειίδα κπνξεί λα ζεσξεζεί ρψξνο πεξηερνκέλνπ. Οη καζεηέο αιιειεπηδξνχλ ζε
απηνχο ηνπο ρψξνπο δξαζηεξηφηεηαο κέζα απφ ξφινπο πνπ ηνπο απνδίδεη ν δάζθαινο
θαηά ηε ζρεδίαζε ζχκθσλα κε ην κνληέιν LDL.
4) ηνλ νξηζκφ ησλ ξφισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ καζεηψλ. Ο ξφινο θαηά ην ζρεδηαζκφ
πξνζδηνξίδεηαη κέζα απφ ηηο ξπζκίζεηο ηεο επηθνηλσλίαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην
ζρεδηαζκφ ηεο αιιειεπίδξαζεο. Ο ξφινο κπνξεί λα είλαη θαη ζεκαηηθφο, εθηφο απφ
καζεηήο, δάζθαινο.
5) ηνλ νξηζκφ ησλ θαλφλσλ πνπ νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ, νη
νδεγίεο δειαδή πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ νη καζεηέο γηα λα πινπνηήζνπλ ην
ζελάξην. Οη νδεγίεο αθνξνχλ θαη ηε δνκή ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνλ ηξφπν
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αιιειεπίδξαζεο ζηελ νκάδα. Δπίζεο κέζα ζηνπο θαλφλεο ζρεδηαζηηθά πξνβιέπεηαη
φηαλ ρξεηάδεηαη ε ζηαδηαθή ππνζηήξημε (scaffolding) φπσο θαη ε δπλαηφηεηα
βνήζεηαο πξνο ην καζεηή πνπ δελ κπνξεί λα νινθιεξψζεη ηε δξαζηεξηφηεηα θαη
πξνβιέπεηαη βνήζεηα ή ζηήξημε απφ ηελ νκάδα. Έηζη κέζα ζηνπο θαλφλεο
εκπεξηέρνληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ αιιειεπίδξαζε ή ζηνηρεία πξνζσπνπνίεζεο.
6) ηνλ νξηζκφ ησλ ζέζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ δειαδή ηηο δηάθνξεο απφςεηο πνπ ζα
πξέπεη λα εθθξάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ή ηε βαζκνινγία θαη
ηελ θαηάζηαζε (status) κάζεζεο ηνπ θάζε καζεηή ή ηεο νκάδαο. Απηέο νη ζέζεηο ησλ
καζεηψλ ζα απνηειέζνπλ ηελ αλαηξνθνδφηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζελαξίνπ γηα
αιιαγέο ζηε ζρεδίαζε θαη βειηηψζεηο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.
Με ην εξγαιείν LDL νξίζηεθαλ ηέζζεξηο ηχπνη δξαζηεξηνηήησλ: καζεζηαθή
(learning), νξγάλσζεο, παξαηήξεζεο θαη αμηνιφγεζεο (assessment).
Γηα ηε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα ην ζελάξην πεξηιακβάλεη πνιιέο πιεξνθνξίεο θαη
ζε πνηθίιεο κνξθέο ζρεηηθά κε ηε δξαζηεξηφηεηα απηή. Ο ζηφρνο είλαη πξνθαλψο γηα
ηνπο καζεηέο ε θαηαζθεπή ηεο γλψζεο ζρεηηθά κε ην Ππζαγφξεην ζεψξεκα.
Σν ζελάξην αλαθέξεη επίζεο παξεκβάζεηο ηνπ δαζθάινπ ζε ζρέζε κε ηηο καζεζηαθέο
δξαζηεξηφηεηεο, π.ρ. ν δάζθαινο πξέπεη λα ηεξεί ηηο νκάδεο, ελψ ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο κπνξεί λα πξνσζήζεη αληαιιαγέο ζηα κέιε ηεο νκάδαο αλ
θξίλεη φηη ρξεηάδεηαη. ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο κπνξεί ν δάζθαινο λα πξνζδηνξίζεη
ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο, λα ζέζεη λέα ζηνηρεία ζηε δηάζεζή
ηνπο, θιπ. Απηή είλαη ε δξαζηεξηφηεηα παξαηήξεζεο. Ζ δξαζηεξηφηεηα αμηνιφγεζεο
έρεη σο ζηφρν ηε κέηξεζε ηνπ επηπέδνπ, ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο δνκήο ησλ
γλψζεσλ ησλ καζεηψλ.
Σέινο, ππάξρνπλ νξηζκέλα ζηνηρεία ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ νξγάλσζε φπσο
γηα παξάδεηγκα ε πξνεηνηκαζία απφ ην δάζθαιν θάπνησλ νδεγηψλ πνπ πξννξίδνληαη
γηα ηνπο καζεηέο, πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ ζηε δηάζεζε ηνπο, καδί κε ρξήζηκεο πεγέο
(choice research, chatroom, θ.α.) έηζη ψζηε λα νξγαλσζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο ζε
ζπγθεθξηκέλν ρξφλν.
Σν ζελάξην πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ εθαξκνγή ήηαλ έλα παηρλίδη θαη κηα ηζηνξία,
κε ζηφρν ηε κειέηε ηνπ Ππζαγφξεηνπ ζεσξήκαηνο κε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε (230).
Μηα δξάζε πνπ νινθιεξψζεθε ζην ηέινο ηνπ project. Οη δχν ήξσεο Αζηεξίμ θαη
Οβειίμ ζέινπλ λα θηάζνπλ ηνλ Παλνξακίμ γηα λα πηνπλ ην καγηθφ θίιηξν φπσο
θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 17. Οη καζεηέο θαινχληαη λα ηνπο βνεζήζνπλ ψζηε λα
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θηηάμνπλ κηα γέθπξα πνπ ζα ελψλεη ηα δχν ζεκεία Αξρήο – Σέινπο ηεο ιίκλεο σο ηε
ζπληνκφηεξε δηαδξνκή.
Πξέπεη λα απαληήζνπλ ζην εξψηεκα: πφζε είλαη απηή ε απφζηαζε. Γηα λα ην θάλνπλ

Δικόνα 17 Σο παισνίδι

ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηελ ηερληθή πνπ εθάξκνζε ν αξραίνο Έιιελαο κεραληθφο
Δππάιηλνο ζηελ θαηαζθεπή ηνπ Δππαιίλεηνπ νξχγκαηνο ζηε άκν, ψζηε λα
απνθχγνπλ φια ηα εκπφδηα θαη λα ππνινγίζνπλ ηηο δχν θάζεηεο πιεπξέο ηνπ
νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ πνπ ζρεκαηίδεηαη, ηνπ νπνίνπ ε ππνηείλνπζα πνπ ζα
ππνινγηζηεί ηειηθά απφ ην Ππζαγφξεην ζεψξεκα, ζα δψζεη θαη ηελ απάληεζε ζην
εξψηεκα, δει. ην κήθνο ηεο γέθπξαο φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 18.
Γηα λα πινπνηεζεί ην παξαπάλσ ζελάξην – δξαζηεξηφηεηα ζρεδηάδνληαη κηα
ζεηξά απφ άιια κηθξφηεξα ζελάξηα – δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνηεινχλ θαη ηνπο
επηκέξνπο θπξίαξρνπο γλσζηηθνχο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο. Ζ δνκή ηνπ αξρηθνχ
ζελαξίνπ δνκείηαη ζε 5 θάζεηο πνπ ε θάζε κία εμειίζζεηαη ρξνληθά ζε κηα εβδνκάδα
ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Moodle θαη ζην πεξηβάιινλ SL.
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Δικόνα 18 Ζ εθαπμογή ηος Πςθαγόπειος θευπήμαηορ ζηο παισνίδι

ηελ 1ε θάζε ζρεδηαζηηθά επηδηψθεηαη ε γλσξηκία κε ηνλ Δππάιηλν θαη ην
Δππαιίλεην φξπγκα. Σα επηκέξνπο ζελάξηα - δξαζηεξηφηεηεο ηα νπνία ζρεδηάζηεθαλ
είλαη ε κειέηε ελφο ειεθηξνληθνχ βηβιίνπ, ν εκπινπηηζκφο κηαο απνζήθεο
θσηνγξαθηψλ, ε παξαθνινχζεζε βίληεν απφ ην Youtube ψζηε λα θαηαλνεζεί ε
πξαθηηθή ηνπ Δππάιηλνπ, ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν. Οη καζεηέο
απνθηνχλ ην ξφιν ηνπ βηνγξάθνπ θαη αιιειεπηδξνχλ κέζα απφ

έλα θαλάιη

επηθνηλσλίαο (chat). Ζ αιιειεπίδξαζε πξνζδηνξίδεηαη απφ θαλφλεο, νη καζεηέο
δνπιεχνπλ αηνκηθά κειεηψληαο ην ειεθηξνληθφ βηβιίν αιιά θαη ζε νκάδεο φηαλ
θαινχληαη ζην SL λα παξαθνινπζήζνπλ ηα βίληεν θαη λα ζπδεηήζνπλ ή φηαλ ηνπο
δεηείηαη λα βξνπλ θσηνγξαθίεο θαη πιηθφ ζην Γηαδίθηπν σο νκάδα. Ζ ζέζε ησλ
καζεηψλ θαηαγξάθεηαη, κε ηελ θαηαγξαθή ηεο ζπδήηεζεο κέζσ ηνπ Sloodle, κε ηε
βαζκνινγία ηεο νκάδαο ζην θάζε επηκέξνπο ζελάξην αιιά θαη κε κηα κηθξή rubric
έξεπλα.
ηε 2ε θάζε ν ζηφρνο είλαη ε θαηαλφεζε απφ ηνπο καζεηέο ησλ απνδείμεσλ,
αιγεβξηθψλ θαη γεσκεηξηθψλ ηνπ Ππζαγφξεηνπ ζεσξήκαηνο. Ο ζεκαηηθφο ξφινο ηνπ
καζεηή είλαη ν καζεηήο κηθξφο επηζηήκνλαο. Ζ ζρεδίαζε αλέπηπμε επηκέξνπο
ζελάξηα - δξαζηεξηφηεηεο φπσο κειέηε θεηκέλνπ, επίζθεςε ζπλδέζκσλ ζην
Γηαδίθηπν θαη κειέηε ησλ απνδείμεσλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζε απηέο ηηο ηζηνζειίδεο,
αλαδήηεζε άιισλ πεγψλ ζην Γηαδίθηπν, θνπίδ. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα δνπιέςνπλ
αηνκηθά

αθνινπζψληαο

ζεηξηαθά

ή

επηιεγκέλα

ηε

ζεηξά

ησλ

επηκέξνπο

δξαζηεξηνηήησλ, αιιά θαη νκαδηθά αθνχ ζρεδηάδεηαη δξάζε πνπ δεηά απφ ηελ νκάδα
λα βξεη κηα άιιε απφδεημε ηνπ Ππζαγφξεηνπ ζεσξήκαηνο θαη λα ηελ αλεβάζεη ζηελ
πιαηθφξκα. Οη καζεηέο, κε δξάζε δνκήο εμέηαζεο, ππνβάιινληαη ζε θνπίδ φρη
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αηνκηθά κέζα ζην Moodle αιιά κέζα ζην SL, κε θνηλή δξάζε, ηαπηφρξνλα, κε
θαλφλεο πνπ ηίζεληαη θαηά ηε ζρεδίαζε. Ζ αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ ηνλίδεηαη
κέζα απφ ηνπο θαλφλεο γηα εξγαζία ζηελ νκάδα θαη ζπδήηεζε, αθνχ ε καζεκαηηθή
πξνζέγγηζε ζε απηή ηε θάζε σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ αλαιπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο αιιά θαη ε εγγελήο δπζθνιία ησλ καζεηψλ θάλεη επηβεβιεκέλε ηε
ζηήξημε ησλ πην αδχλακσλ καζεηψλ. Δδψ ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ κπνξεί θαη πξέπεη
λα είλαη ππνζηεξηθηηθφο κέζα απφ ηελ θαηάιιειε επηινγή ηνπ πιηθνχ αιιά θαη ηεο
παξαθνινχζεζεο ηεο ζέζεο ησλ καζεηψλ ζπλερψο. Ζ ζέζε ησλ καζεηψλ
ελεκεξψλεηαη απηφκαηα κέζσ ηνπ Sloodle θαηαγξάθνληαο ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ
Moodle ηα απνηειέζκαηα ηνπ θνπίδ, επίζεο θαηαγξάθεηαη ε επηθνηλσλία (chat) πνπ
γίλεηαη κέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ SL θαη ηέινο θαηαγξάθεηαη κηα κηθξή έξεπλα rubric
πνπ γίλεηαη θαη ζε απηή ηε θάζε. Δπίζεο ν δάζθαινο παξαθνινπζεί ηα avatar ησλ
καζεηψλ θαη εηζπξάηηεη απφ ηε ιεθηηθή αιιά θαη ηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία.
ηελ 3ε θάζε ζρεδηάδνληαη κηθξά ζελάξηα – δξαζηεξηφηεηεο κε ζηφρν ηελ
παξνπζίαζε θαη αλάπηπμε εθαξκνγψλ ηνπ Ππζαγφξεηνπ ζεσξήκαηνο ζηελ
θαζεκεξηλή δσή. Ο καζεηήο απνθηά ην ξφιν ηνπ θαζεκεξηλνχ καζεκαηηθνχ. Ζ
επηινγή ησλ δξάζεσλ κπνξεί λα γίλεη αηνκηθά ζην Moodle αιιά θαη νκαδηθά ζην SL
κε ζεηξά επηινγήο ή ζεηξηαθά ή ειεχζεξα. Γξαζηεξηφηεηεο φπσο κειέηε ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηζηνζειίδαο, αλαδήηεζε θαη εχξεζε ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζην
Γηαδίθηπν, ζχλζεζε εξγαζίαο, εκπεηξηθή δξάζε κέζα απφ ην SL. Οη θαλφλεο
ζρεδηάδνληαη ψζηε λα δίλνληαη νδεγίεο σο πξνο ηε δνκή θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ή ην
ρψξν ηεο δξαζηεξηφηεηαο κέζα ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Moodle ή ζην SL κε notecards,
αιιά θαη κέζα απφ ην θαλάιη επηθνηλσλίαο ή ηνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο πνπ παξέρεη
ην ίδην ην SL. Δκπεηξηθέο δξάζεηο - ζελάξηα ζρεδηάδνληαη κέζα ζην SL θαη νη καζεηέο
δνπιεχνπλ νκαδηθά, ε αιιειεπίδξαζε ζε απηή ηε θάζε πξνυπνζέηεη κεγαιχηεξν
βαζκφ ζπλεξγαζίαο. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο εθαξκνγήο φισλ ησλ
ζελαξίσλ απφ ηνλ θάζε καζεηή κέζα απφ ηα αλεπηπγκέλα εξγαιεία ηνπ Sloodle, φπσο
ην Sloodle tracker πξάγκα πνπ δελ γίλεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν ζρεδηαζκφ ηνπ
καζήκαηνο αθνχ φιεο νη δξάζεηο είλαη νκαδηθέο. Σν WebIntercom θαηαγξάθεη ηε
ζέζε ησλ καζεηψλ κέζσ ηνπ θαλαιηνχ επηθνηλσλίαο ζην Moodle.
ηελ 4ε θάζε ζρεδηάδεηαη ε επίιπζε ηνπ παηρληδηνχ κε ζελάξηα –
δξαζηεξηφηεηεο φπσο παξνπζίαζε κέζα ζην SL κε νδεγίεο ψζηε νη καζεηέο λα
δνπιέςνπλ πάιη σο νκάδεο. Ζ ζπδήηεζε πάιη θαηαγξάθεηαη θαη νη καζεηέο κε ην
ξφιν ηνπ παίρηε θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην εξγαιείν
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Sloodle presenter θαινχληαη λα αλαζχξνπλ ηηο γλψζεηο πνπ έκαζαλ ζηηο
πξνεγνχκελεο θάζεηο θαη λα εθαξκφζνπλ ην Ππζαγφξεην ζεψξεκα ψζηε λα ιχζνπλ
ην παηρλίδη. Μηα κηθξή rubric έξεπλα πνπ απαληάηαη είηε ζην SL είηε ζην Moodle
θαηαγξάθεηαη ζην Moodle θαη δειψλεη ηε ζέζε ησλ καζεηψλ.
Σν έξγν νινθιεξψλεηαη κε δχν αλεμάξηεηεο δξαζηεξηφηεηεο – ζελάξηα ζηελ 5ε
εβδνκάδα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηνπ καζεζηαθνχ απνηειέζκαηνο
ηνπ δηαζεκαηηθνχ αξρηθνχ ζελαξίνπ αιιά θαη ηεο ζέζεο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηε
ζπλδπαζηηθή ρξήζε ησλ δχν πεξηβαιιφλησλ, έλα ζηαπξφιεμν, κηα εμεηαζηηθή δνκή
κε ραξαθηεξηζηηθά ζπλεξγαζίαο πνπ δηεμάγεηαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ SL θαη ηέινο
πάιη κηα κηθξή rubric έξεπλα.
Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο βαζίζηεθε ζηελ θνηλή δξάζε ησλ
καζεηψλ θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε θαη έγηλε κε ηε κνξθή ελφο έξγνπ - project. Απηφ
ζεκαίλεη φηη δελ ππήξμε ζρεδηαζηηθά αηνκηθή βαζκνιφγεζε θαη δελ ήηαλ απηφο ν
επηζπκεηφο ζηφρνο. Σν ζπγθεθξηκέλν project πνπ ζρεδηάζηεθε πηινηηθά γηα ηελ
παξνχζα

εξγαζία

πξνζπάζεζε

λα

δνθηκάζεη,

κε

ρξήζε

ησλ

εηθνληθψλ

πεξηβαιιφλησλ, λα εληζρχζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή γηα ηα καζεκαηηθά θαζψο
θαη λα αλαγλσξίζεη ηελ χπαξμε ησλ καζεκαηηθψλ σο θνκκάηη ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο
θνηλσλίαο, κέζα ζηα πιαίζηα φρη κηαο παξαδνζηαθήο θπζηθήο ηάμεο αιιά ζηα πιαίζηα
ηεο Ζιεθηξνληθήο κάζεζεο.
Οη καζεηέο κέζα απφ ην κάζεκα πξέπεη λα εθαξκφζνπλ απηά πνπ έκαζαλ γηα ηελ
επίιπζε θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ κε πξαθηηθφ θαη εκπεηξηθφ ηξφπν, λα δνπιέςνπλ
ζε νκάδεο κε αλαηξνθνδφηεζε, λα ππνδπζνχλ ξφινπο θαη πνιιέο θνξέο λα βξνπλ
αλεπάληερνπο θαη απξνζδφθεηνπο ηξφπνπο επίιπζεο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ ζε έλα
κάζεκα εμ απνζηάζεσο δελ ήηαλ αξθεηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα πιαηθφξκα
LMS/VLE φπσο ην Moodle αιιά ρξεηαδφηαλ θαη θάπνην πεξηβάιινλ πνπ ζα πξφζζεηε
ζηελ πξάμε θαη ζηελ πξνζνκνίσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ζα απέδηδε ξφινπο ζηνπο
καζεηέο, ζα βνεζνχζε ζην λα παξαθνινπζήζνπλ φινη καδί νη καζεηέο κηα
παξνπζίαζε ή κηα δηάιεμε ζαλ λα ήηαλ ζε θπζηθή ηάμε, ζα έρηηδε επνηθνδνκεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο κε ηξηζδηάζηαηα αληηθείκελα, ζα είρε επειημία, ζα πξνθαινχζε
εκβχζηζε, έζησ θαη κεξηθψο, θαη ζα ελίζρπε ηε ζπλεξγαζία. ην SL νη εηθνληθνί
εθπξφζσπνη ησλ καζεηψλ θαη ησλ δαζθάισλ εθηφο απφ ηε ιεθηηθή επηθνηλσλία
κπνξνχζαλ λα επηθνηλσλνχλ θαη κε κε ιεθηηθά κέζα φπσο π.ρ. κε ρεηξνλνκίεο πνπ
ζπλεζίδνληαη ζε κηα θπζηθή ηάμε φπσο ζήθσκα ρεξηνχ, ρεηξνθξφηεκα, άξλεζε θ.α.,
δπλαηφηεηα πνπ δίλεη ην εξγαιείν Sloodle toolbar θαη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην
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ζρεδηαζκφ. Δπίζεο ε θαηαγξαθή ησλ ζπδεηήζεσλ ησλ καζεηψλ απνηειεί έλα δπλαηφ
εξγαιείν αλαζρεδηαζκνχ γηα ην δάζθαιν φπσο θαη ε πιεξνθνξία ηνπ ηη ζπκβαίλεη
θαηά ηελ ψξα ηεο κάζεζεο θαη πξνζσπηθά ζηνλ θάζε καζεηή αιιά θαη ζηηο
δηεξγαζίεο ηεο νκάδαο πρ. ξφινο αξρεγνχ νκάδαο, ππνζηήξημε, βαζκφο ζπλεξγαζίαο
θ.α.

6.4 Η Εφαρμογή
Ζ πηινηηθή εθαξκνγή ρξεζηκνπνίεζε ηελ έθδνζε Moodle 1.9.7, ηε δνθηκαζηηθή
έθδνζε ινγηζκηθνχ ηνπ Second Life Viewer 2 (δεχηεξε γεληά) θαη ηελ έθδνζε
Sloodle 0.4. Σν project θηινμελήζεθε δσξεάλ ζην κε θεξδνζθνπηθφ έξγν Key ην
School11 πνπ δηαρεηξίδεηαη ην Vidya Mantra EduSystems Private Limited, Ηλδία , έλα
έξγν πνπ επηθπξψλεη ε Ηλδηθή θπβέξλεζε12.
Εεηήζεθε κέζα απφ ην mailing list ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δνπιεχνπλ ζην SL
(SL Educators, SLED) (231), ε δπλαηφηεηα λα θηινμελεζεί ην εγρείξεκα ζε θάπνηα
γε αθνχ φιεο νη εθαξκνγέο ηνπ Sloodle π.ρ. ν presenter δελ κπνξεί λα δνπιέςεη ζε
δεκφζην ρψξν (Sandbox). Πνιινί εθπαηδεπηέο αληαπνθξίζεθαλ ζην κήλπκα θαη ην
πηινηηθφ κάζεκα θηινμελήζεθε ζην SLurl (Rodasia (97,122,26)).
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Moodle αλαπηχρζεθε ην κάζεκα13 «Σν Ππζαγφξεην ζεψξεκα
κέζα απφ ηελ Ζιεθηξνληθή κάζεζε ζε Γηαδξαζηηθά Δηθνληθά πεξηβάιινληα», βι.
εηθφλα 19.

Δικόνα 19 Σο μάθημα ζηο Moodle

11

http://www.keytoschool.com/
www.mca.gov.in
13
http://www.edu3d.net/
12
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Οξίζηεθε ν Sloodle controller πνπ ζα επηηξέςεη ηε ζχλδεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ
πνπ ζρεδηάδνληαη ζην Moodle κε ην πεξηβάιινλ SL, εηθφλα 20. Ο ειεγθηήο Sloodle
controller ειέγρεη ηελ πξφζβαζε φισλ ησλ δξάζεσλ Sloodle ζην κάζεκα. Απνηειεί
έλα είδνο πξνζηαζίαο (firewall) γηα ηελ ηζηνζειίδα Moodle ηνπ καζήκαηνο θαη
παξέρεη αζθάιεηα ζηα εξγαιεία Sloodle πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. ε εζσηεξηθφ
επίπεδν, ην ζχζηεκα Sloodle ρξεζηκνπνηεί θσδηθνχο πξφζβαζεο θαη θιεηδηά γηα λα
δηαζθαιίζεη φηη θαλείο δελ ζα κπνξέζεη λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε πφξνπο ηνπ
καζήκαηνο πέξα απφ ηε ζέιεζε ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο ζειίδαο ηνπ καζήκαηνο.

Δικόνα 20 Sloodle controller

To Sloodle Set πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε έθδνζε Sloodle 1.0 Set Revision
14, βλ. εικόνα 21.

Δικόνα 21 Σο επγαλείο Sloodle set
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Σν πξψην εξγαιείν πνπ εγθαηαζηάζεθε ήηαλ ην εξγαιείν Sloodle Registration
Booth ην νπνίν επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο πνπ είλαη ρξήζηεο ζην SL λα ζπλδέζνπλ ηνπο

Δικόνα 22 Σο επγαλείο Sloodle registration Booth

εηθνληθνχο ηνπο εθπξφζσπνπο κε ην ινγαξηαζκφ ηνπο ζην κάζεκα Moodle. Απηή ε
δηαδηθαζία είλαη γλσζηή σο επηθχξσζε (avatar authentication) ή εγγξαθή (avatar
registration), εηθφλα 22.
Αξρηθά πεξηγξάθεηαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζα αλαπηπρζεί ην κάζεκα θαη ην

Δικόνα 23 Σο επώηημα

24 1η θάζη ηος μαθήμαηορ
Δικόνα 23

δηεξεπλεηηθφ ζελάξην κε ηε κνξθή εξσηήκαηνο, εηθφλα 23.
ηελ 1ε θάζε ηνπ καζήκαηνο βι. εηθφλα 24, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα εξγαιεία ηνπ
Sloodle Presenter γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο ηερληθήο πνπ αθνινχζεζε ν Δππάιηλνο
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Δικόνα 25 Σο επγαλείο Presenter ηεσνική ηος Δςπάλινος

κέζα απφ δηάιεμε ηνπ δάζθαινπ θαη ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο βι. εηθφλα 25. Σν
εξγαιείν WebIntercom γηα θαηαγξαθή ηεο δσληαλήο ζπδήηεζεο (chat ΔΤΠΑΛΗΝΔΗΟ ΟΡΤΓΜΑ) ζην θαλάιη επηθνηλσλίαο Δππαιίλεην φξπγκα βι. εηθφλα
26.
Δπίζεο ην βίληεν γηα ηελ ηερληθή ηνπ Δππάιηλνπ παξαθνινπζείηαη απφ φινπο ηνπο
καζεηέο ηεο ηάμεο κε ηε βνήζεηα ηνπ media browser ηνπ Sloodle, βι. εηθφλα 27.

Δικόνα 26 Σο επγαλείοWebIntercom

Δικόνα 27 Βίνηεο με παποςζίαζη ηηρ ηεσνικήρ ηος
Δςπάλινος ζηο SL
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Απηέο είλαη νη θνηλέο δξάζεηο φισλ ησλ καζεηψλ ηεο νκάδαο ζηνλ εηθνληθφ θφζκν.
Παξάιιεια αλαπηχζζνληαη αηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο κειέηεο θαη αιιειεπηδξάζεηο
νκάδαο κε δηεξεπλεηηθφ ραξαθηήξα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ καζήκαηνο, βι. εηθφλα 28.
ηε 2ε θάζε ηνπ καζήκαηνο νη δξαζηεξηφηεηεο αλαπηχζζνληαη κε εξγαιεία ηνπ
Sloodle φπσο ην Quiz chair, φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη έλα θνπίδ κε εξσηήζεηο πάλσ

Δικόνα 28 Ζ αποθήκη θυηογπαθιών ζηο Moodle

ζην Ππζαγφξεην ζεψξεκα, πνπ ζρεδηάζηεθε ζην Moodle αιιά εθηειείηαη
αιιειεπηδξαζηηθά κέζα απφ ην SL βι. εηθφλεο 29, 30. Δξσηήκαηα πνιιαπιήο
επηινγήο, ζσζηνχ-ιάζνπο, αξηζκεηηθά απνηειέζκαηα δεηνχληαη λα απαληεζνχλ ηνπ
ηχπνπ:
Tν ηξίγσλν πνπ έρεη πιεπξέο 3,4,5 είλαη νξζνγψλην. Σν ηξίγσλν πνπ έρεη πιεπξέο
5,6,7 είλαη νξζνγψλην?
Απάληεζε:
Ναη
Όρη
Ζ θαξέθια απνκαθξχλεηαη απφ ην έδαθνο ζε θάζε ζσζηή απάληεζε.
Tν εξγαιείν Sloodle Choice επηηξέπεη ζην δάζθαιν λα θέξεη δξαζηεξηφηεηεο
επηινγήο ηνπ Moodle ζην SL βι. εηθφλα 31, θαη νη απαληήζεηο θαηαγξάθνληαη ζηε

Δικόνα 29 Δπώηηζη ζηο επγαλείο Quiz chair και ζηο Moodle

Δικόνα 30 Σο επγαλείο Quiz chair
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Δικόνα 31 Σο επγαλείο Sloodle choice vertical

βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Moodle βι. εηθφλα 32.

Δικόνα 32 Σο επγαλείο Choise data

Σν εξγαιείν WebIntercom ρξεζηκνπνηείηαη γηα θαηαγξαθή ηεο ζπδήηεζεο πνπ γίλεηαη
ζην SL κέζα απφ ην θαλάιη επηθνηλσλίαο (chat ΘΔΧΡΖΜΑΣΟ)

ΑΠΟΓΔΗΞΖ

ΠΤΘΑΓΟΡΔΗΟΤ

βι. εηθφλεο 33, 34, 35.
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Δικόνα 33 Καηαγπαθή ζςνομιλίαρ (Chat) ζηο Moodle

Δικόνα 34 Καηαγπαθή ζςνομιλίαρ (Chat) ζηο SL

Δικόνα 35 Ρςθμίζειρ ζηο SL για καηαγπαθή ζςνομιλίαρ
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Ζ επηινγή παξέρεη έλα κέζν γηα ηελ εθηέιεζε κηαο δεκνζθφπεζεο, ή εθινγήο ή
γεληθά ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο καζεηέο πάλσ ζην κάζεκα. Μειεηάηαη θαη
θαηαγξάθεηαη ε ζέζε ησλ καζεηψλ ζηελ παξνχζα εθαξκνγή, κε κηθξή
δηαβαζκηζκέλε έξεπλα κηαο εξψηεζεο (rubric).
ηε 3ε θάζε ηνπ καζήκαηνο ηα ζεκαληηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ
ηα δχν παξάιιεια εξγαιεία

Sloodle distributor θαη vending machine. Απηά ηα

εξγαιεία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε ινγηθή αλάζεζεο δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο καζεηέο
θπξίσο κε εκπεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνλ εηθνληθφ θφζκν, νη καζεηέο ζηελ επίιπζε
πξνβιεκάησλ

ηεο

θαζεκεξηλφηεηαο.

Γχν

αληηθείκελα

δεκηνπξγήζεθαλ

θαη

απνζεθεχηεθαλ αξρηθά ζην Inventory ηνπ δεκηνπξγνχ θαη θαηφπηλ ζην vending

Δικόνα 36 Γημιοςπγία ανηικειμένυν

machine πνπ ηνπνζεηείηαη ζην SL, βι. εηθφλα 36. Σν έλα απφ ηα αληηθείκελα
θηηάρηεθε κε ηα εξγαιεία ηνπ SL ελψ ην άιιν αγνξάζηεθε (κε κεδεληθή ηηκή) απφ
ηελ αγνξά (market place14) ηνπ SL.
Σα αληηθείκελα απηά θαίλνληαη θαη κέζα ζηελ ηζηνζειίδα Moodle ηνπ καζήκαηνο ζηε
δξαζηεξηφηεηα Sloodle distributor, βι. εηθφλα 37.

14

https://www.xstreetsl.com/
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Δικόνα 37 Σα ανηικείμενα ζηη δπαζηηπιόηηηα Distributor

Δικόνα 38 Οθόνη επιλογήρ ηος vending machine

Οη καζεηέο ή ν δάζθαινο κπνξνχλ λα πάξνπλ ή λα ζηείινπλ αληίζηνηρα ηα
αληηθείκελα νη ίδηνη ή ζε θάπνηνλ άιιν απφ φπνην πεξηβάιινλ ζέινπλ βι. εηθφλεο 38,
39.
Σα δχν ηξηζδηάζηαηα αληηθείκελα measure θαη one prim ladder εκπινπηίζηεθαλ κε
θάξηεο νδεγηψλ (notecards) ζηηο νπνίεο θαηαγξάθεθαλ νη νδεγίεο γηα ην καζεηή, ηη
αθξηβψο πξέπεη λα θάλεη, θαη κε scripts ζηε γιψζζα LDL φπσο ην παξαθάησ:
default
{
touch_start(integer total_number)
{
llGiveInventory(llDetectedKey(0),llGetInventoryName(measure_object, 0));
}
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}
ηα νπνία έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα ζηα αληηθείκελα, θάζε θνξά πνπ ν καζεηήο ηα
παίξλεη απφ ην vending machine ή ηνπ ηα ζηέιλεη ν δάζθαινο απφ ηελ ηζηνζειίδα
Moodle ηνπ καζήκαηνο κέζα απφ ηε δξαζηεξηφηεηα Sloodle distributor, λα ζηέιλνπλ
ηαπηφρξνλα θαη ηηο νδεγίεο.

Δικόνα 39 Άνοιγμα κάπηαρ (notecard) ηος ανηικειμένος measure
ε

ηελ 4 θάζε αλαπηχζζεηαη ε επίιπζε ηνπ αξρηθνχ ζελαξίνπ, δει ε επίιπζε ηνπ
παηρληδηνχ κε ρξήζε ηνπ presenter εξγαιείνπ πνπ παξνπζηάδεη ζε κνξθή power point
ηηο νδεγίεο θαη ηα δεηνχκελα ηνπ παηρληδηνχ βι. εηθφλα 40.
εκεηψλεηαη φηη ε παξνπζίαζε απνζεθεχεηαη ζε κνξθή εηθφλαο ε θάζε δηαθάλεηα θαη
γίλεηαη ε κεηαθνξά ηνπ πνιπκέζνπ ζην SL κε ηε βνήζεηα ηνπ εξγαιείνπ Sloodle
presenter. Μεηά ηα απνηειέζκαηα ησλ νκάδσλ παξνπζηάδεηαη θαη ε επίιπζε ηνπ
παηρληδηνχ βι. εηθφλεο 41, 42.

Δικόνα 40 Οδηγίερ παισνιδιού
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Δικόνα 41 Ζ επίλςζη ηος παισνιδιού - η ηεσνική ηος Δςπάλινος

Δικόνα 42 Ζ επίλςζη ηος παισνιδιού - η σπήζη ηος Πςθαγόπειος
θευπήμαηορ

Σν παηρλίδη ζα κπνξνχζε λα ζρεδηαζηεί θαη ηξηζδηάζηαηα πξνθαιψληαο κεγαιχηεξε
εκβχζηζε ζηνπο καζεηέο.
ην ηέινο απηήο ηεο θάζεο πινπνηείηαη πάιη κηα κηθξή έξεπλα ηεο ζηάζεο ησλ
καζεηψλ κε ην εξγαιείν choice.
ηελ 5ε θαη ηειεπηαία θάζε ηνπ καζήκαηνο γίλεηαη ε δξάζε ελφο ζηαπξφιεμνπ
κέζα ζην SL αλαθεθαιαηψλνληαο ηηο γλψζεηο πνπ νηθνδνκήζεθαλ κέζα απφ ηε
δηαζεκαηηθφηεηα θαη ηελ αιιειεπηδξαζηηθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ
καζεηψλ, βι. εηθφλα 43.
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Δικόνα 43 Σο ζηαςπόλεξο

Μηα ηειεπηαία choice δξαζηεξηφηεηα θιείλεη ην κάζεκα, βι. εηθφλα 44.

Δικόνα 44 Ζ απάνηηζη ζηη δπαζηηπιόηηηα choice ηος Moodle μέζα ζηο SL

ε φιε ηε δξάζε ησλ καζεηψλ κέζα ζην SL νη καζεηέο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο
θαη κε ρεηξνλνκίεο (gestures) πνπ ηνπο παξέρνληαη απφ ην ίδην ην πεξηβάιινλ ηνπ SL
αιιά θαη κε ρεηξνλνκίεο πξνζνκνίσζεο κηαο θπζηθήο ηάμεο πνπ παξέρνληαη κέζα απφ
ην εξγαιείν Sloodle toolbar, βι. εηθφλα 45.

Δικόνα 45 Sloodle toolbar

Δλδεηθηηθέο εηθφλεο ηεο εηθνληθήο ηάμεο θαηαγξάθνληαη ζηηο εηθφλεο 46, 47.
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Δικόνα 46 Ζ άποτη ηηρ εικονικήρ ηάξηρ

Δικόνα 47 Σο avatar μος
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6.5 Μεθοδολογία αξιολόγηςησ τησ Ηλεκτρονικήσ μάθηςησ ςε
διαδραςτικά εικονικά περιβάλλοντα
Σν

ζχλνιν

ησλ

καζεζηαθψλ

απνηειεζκάησλ

ησλ

καζεηψλ

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη δεδνκέλσλ αλάθιεζεο, κεηαθνξάο, δνθηκψλ ηεο
ζησπεξήο γλψζεο, κέηξσλ ηθαλνπνίεζεο ησλ καζεηψλ, θ.ιπ.) κεξηθέο θνξέο δίλνπλ
κηα πνιχ ζαθή έλδεημε ηεο απνηπρίαο θαη ζίγνπξα ν δάζθαινο κπνξεί λα κάζεη πνιιά
απφ ηελ απνηπρία ησλ καζεηψλ ηνπ αλ αλαζηνραζηεί πάλσ ζε απηή. Όηαλ φκσο ηα
απνηειέζκαηα θαίλεηαη λα δείρλνπλ επηηπρία, ν δάζθαινο ζπλήζσο δπζθνιεχεηαη
πνιχ λα απνδψζεη ζσζηά απηή ηελ εηθφλα. Οη βαζκνινγίεο ησλ καζεηψλ ζε έλα
κάζεκα Ζιεθηξνληθήο κάζεζεο ζε δηαδξαζηηθφ εηθνληθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα έρνπλ
βειηησζεί ζεκαληηθά, αιιά γηαηί; Πνιιά ζρεηηθά εξσηήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνί
κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ φπσο:


Δπεξέαζε ζεηηθά ε πιαηθφξκα πνπ αλαπηχρζεθε ην κάζεκα, ν εηθνληθφο
θφζκνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ην πιηθφ, νη πφξνη θαη νη καζεζηαθέο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ έηξεμαλ ζε απηφ;



Σν επηηπρέο απνηέιεζκα νθείιεηαη πηζαλά ζηελ παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε;



πλέβαιε νπζηαζηηθά ν ελζνπζηαζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ;



Ζ θαηλνηνκία έπαημε θάπνην ξφιν;



Σειηθά κήπσο ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ νξηζκέλσλ ή φισλ απηψλ ησλ
παξαγφλησλ επεξέαζαλ ηελ ηειηθή έθβαζε ηνπ καζήκαηνο; θ.α.

Τπάξρεη κηα εθηεηακέλε ζπδήηεζε ζηνπο θφιπνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο
γηα ηηο δπζθνιίεο ηεο αλάζεζεο ξφισλ ζηελ αμηνιφγεζε ελφο πεξηβάιινληνο
Ζιεθηξνληθήο κάζεζεο κε καζεζηαθά θξηηήξηα (232). Μέξνο ηεο πνιππινθφηεηαο
ηνπ πξνβιήκαηνο αμηνιφγεζεο κπνξεί λα εηδσζεί απφ ηελ πξννπηηθή εθαξκνγήο κηαο
θαηλνηφκνπ εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο, φπσο απνηειεί ε Ζιεθηξνληθή κάζεζε ζε
δηαδξαζηηθά εηθνληθά πεξηβάιινληα, φηαλ παξαιείπεηε λα γίλεηαη δηάθξηζε ζηε
ζπκβνιή ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ ηεο ή φηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη έλα θαηάιιεια επξχ
θάζκα κεηξήζηκσλ απνηειεζκάησλ.

Δπίζεο φηαλ απηέο νη κεηξήζεηο δελ

πεξηνξίδνληαη κφλν ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα γηα ην καζεηή, αιιά επεθηείλνληαη
θαη ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα απφ ην ίδην ην έξγν ηα πξάγκαηα γίλνληαη αθφκε
πην πνιχπινθα (233).
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Σν πιαίζην αμηνιφγεζεο πνπ πξνηείλεηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο
αιιά θαη σο έλα γεληθφηεξν πιαίζην αμηνιφγεζεο ησλ νιηζηηθψλ πεξηβαιιφλησλ
Ζιεθηξνληθήο

κάζεζεο

ζε

δηαδξαζηηθά

εηθνληθά

πεξηβάιινληα

πξνέθπςε

ζπλδπαζηηθά απφ ην κνληέιν ησλ ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνπο de
Freitas,

Rebolledo-Mendez,,

Liarokapis,

Magoulas,

Poulovassilis

(234)

εκπινπηηζκέλν κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Jones (233). Καη νη δχν κεζνδνινγηθέο
πξνζεγγίζεηο πνπ πηνζεηνχληαη αθνινπζνχλ ηα πξφηππα ηεο επηηξνπήο JISC (Joint
Information Systems Committee15) πνπ ζηεξίδεη θαη πξνσζεί ηελ θαηλνηφκν ρξήζε
ησλ ΣΠΔ ζηελ αλψηεξε θαη αλψηαηε εθπαίδεπζε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην.
Σν κνληέιν αμηνιφγεζεο πξνηείλεη παξαηήξεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ παξαθάησ
δηαζηάζεσλ: ηνπ καζεηή, ηεο αληηπξνζψπεπζεο πνπ πεηπραίλεηαη ζην φιν έξγν θαη
ηέινο, ηνπ παηδαγσγηθνχ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν ε κάζεζε ιακβάλεη ρψξα κε
ζπγθεθξηκέλν παηδαγσγηθφ πεξηερφκελν θαη ηφπν δει. εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ βι.
εηθφλα 48.

Δικόνα 48 Σο αξιολογικό μονηέλο ηηρ εθαπμογήρ υρ ππορ μαθηζιακά κπιηήπια

Ζ δηάζηαζε ηνπ καζεηή πεξηιακβάλεη κηα δηαδηθαζία ραξαθηεξηζκνχ θαη
κνληεινπνίεζεο ηνπ πξνθίι ησλ καζεηψλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο. Ζ αλαγλψξηζε
ηνπ πξνθίι ησλ καζεηψλ απφ ηελ αξρή ζα δηαζθαιίζεη κηα ζηελή αληηζηνηρία κεηαμχ
ησλ δξαζηεξηνηήησλ κάζεζεο θαη ησλ πξνζδνθψκελσλ απνηειεζκάησλ. Σν πξνθίι
θαη νη ηθαλφηεηεο ηνπ καζεηή ζα πξνζδηνξίζνπλ θαη ην ξφιν ηνπ ζηε δηαδηθαζία ηεο
κάζεζεο σο άηνκν αιιά θαη σο κέινο ηεο νκάδαο θαη ηεο θνηλφηεηαο ζηνλ εηθνληθφ
θφζκν. Απηή ε δηάζηαζε πξνυπνζέηεη ζπκπιήξσζε ειεθηξνληθά εξσηεκαηνινγίνπ
απφ ηνπο καζεηέο ή ζπλέληεπμε ειεθηξνληθά θαη αμηνιφγεζε απφ ην δάζθαιν πξηλ
ηελ έλαξμε ηνπ καζήκαηνο θαη θαηά ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ.

15

http://www.jisc.ac.uk/
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Ζ δηάζηαζε ηεο αληηπξνζψπεπζεο έρεη λα θάλεη κε πνην ηξφπν πινπνηείηαη,
επηηπρψο ή φρη, ε δηαδξαζηηθή εκπεηξία ηεο κάζεζεο, αλ αλαπηχζζνληαη επίπεδα
εκπηζηνζχλεο θαη θνηλσληθνπνίεζεο ζηελ νκάδα θαη ζηελ θνηλφηεηα κέζσ ησλ
εηθνληθψλ εθπξνζψπσλ θαη αλ πεηπραίλεηαη κε θάπνην ηξφπν θάπνηνπ βαζκνχ
εκβχζηζε. Απηή ε δηάζηαζε πεξηγξάθεη ζηελ νπζία ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εηθνληθνχ
θφζκνπ, ηελ επρξεζηία ηνπ θαη κπνξεί λα επεξεάζεη ηα επίπεδα ηεο δέζκεπζεο θαη ηα
θίλεηξα ησλ καζεηψλ. Απηή ε δηάζηαζε κπνξεί λα αμηνινγεζεί κε παξαηήξεζε απφ
ην δάζθαιν κέζα απφ ηα ίδηα ηα εξγαιεία ησλ πεξηβαιιφλησλ πνπ αλαπηχζζνληαη
φπσο κε θαηαγξαθή ησλ δσληαλψλ ζπδεηήζεσλ, κε κηθξέο έξεπλεο πνπ ζα γίλνληαη
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, κε αλάζεζε θαη αμηνιφγεζε νκαδηθψλ εξγαζηψλ, κε
ηειηθή αμηνιφγεζε απφ ηνπο καζεηέο κέζα απφ έλα ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην
ζρεηηθά κε ηηο δξάζεηο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο θνηλσληθνπνίεζεο, ηεο
εκπηζηνζχλεο, ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο θαη ηεο εκβχζηζεο. Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή
αλάιπζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα δψζεη απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο πξνο
απηή ηε δηάζηαζε θαη κπνξεί λα πινπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ρξφλνπ ηνπ καζήκαηνο.
Ζ δηάζηαζε ηνπ παηδαγσγηθνχ πιαηζίνπ εκπεξηέρεη ηε γεληθφηεξε θηινζνθία
κέζα ζηελ νπνία αλαπηχζζεηαη ην Ζιεθηξνληθφ κάζεκα ζην εηθνληθφ πεξηβάιινλ,
αλαθνξηθά κε ηε θχζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, δει. κε ηνλ ηξφπν κάζεζεο πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη, πψο νη καζεηέο πξέπεη ή δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη, θ.ιπ.,
πεξηζζφηεξν δει. ε επηζηεκνινγηθή ζέζε ελφο έξγνπ (235). Κπξίαξρα φκσο
επηθεληξψλεηαη ζε πξνζεγγίζεηο ηεο κάζεζεο θαη ζηε ζπλέπεηα εθαξκνγήο ηεο
εθπαηδεπηηθήο ζεσξίαο πνπ επηιέρζεθε, π.ρ. ζηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή, ηνπ
θνηλσληθνχ επνηθνδνκεηηζκνχ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνληέισλ κάζεζεο δει. ηεο
ζεσξίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηεο θαηαλεκεκέλεο κάζεζεο, ηεο κάζεζεο βαζηζκέλεο
ζην πξφβιεκα θαη ηεο εγθαηεζηεκέλεο κάζεζεο, κε φρεκα ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε
ππνζηεξηδφκελε απφ ππνινγηζηέο (CSCL) θαη ηε ζεσξία ησλ θνηλνηήησλ. ηελ ίδηα
δηάζηαζε αμηνινγείηαη ε ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζεζεί ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη
καζεζηαθνί ζηφρνη. ηε ζηξαηεγηθή αμηνινγνχληαη ζέκαηα φπσο αλ ιακβάλνληαη
ππφςε νη αβεβαηφηεηεο, δει. αλ ππάξρεη ζρέδην γηα ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο επίηεπμεο
ησλ ζηφρσλ. Κπξίσο φκσο αμηνινγείηαη αλ ε ζηξαηεγηθή πξνσζεί ην αλνηρηφ,
ζπλεξγαηηθφ θαη ηζφηηκν πεξηβάιινλ κάζεζεο πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζηνλ
εηθνληθφ θφζκν θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ παηδαγσγηθή ζεσξία θαη αλ επηηπγράλεηαη
επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία πξνο φθεινο ησλ καζεηψλ ή πξνο ακνηβαίν φθεινο
καζεηψλ

θαη

δαζθάισλ,

κέζα

απφ

ηελ

πεξηγξαθή
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πξνζέζεσλ. Πεξηιακβάλεη επηπξφζζεηα ηηο ηαθηηθέο δει. ηηο ιεπηνκεξείο θηλήζεηο
κέζσ ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηείηαη ε εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή.
Σν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, ν ηφπνο φπνπ ζπκβαίλεη ε κάζεζε ή
ρξεζηκνπνηείηαη ε εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν εηθνληθφο
θφζκνο SL, ε πιαηθφξκα ηνπ Moodle θαη ην ελδηάκεζν ινγηζκηθφ ηνπ Sloodle κπνξεί
λα ζπλεπάγεηαη πιεζψξα καζεηψλ, ρξφλνπ αλάπηπμεο καζήκαηνο ή καζεζηαθψλ
αληηθεηκέλσλ π.ρ. 10 καζεηέο σο έλα εληαίν έξγν θαη κηα ψξα καζεζηαθήο
δξαζηεξηφηεηαο αιιά κπνξεί θαη εθαηνληάδεο καζεηέο πνπ δνπιεχνπλ ζε πνιιαπιά
αληηθείκελα θαηά ηε δηάξθεηα αξθεηψλ κελψλ. Έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ελφο
εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη φηη πξφθεηηαη γηα κηα θαηάιιειε θιίκαθα γηα ην
ζρεδηαζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ελφο Ζιεθηξνληθνχ καζήκαηνο. Τπάξρεη θπξίσο σο έλα
ηερλνχξγεκα ή ζχζηεκα πνπ είλαη ηερλεηφ θαη θαηαζθεπαζκέλν θαη φρη κηα ζεηξά
απφ θπζηθά θαηλφκελα ησλ νπνίσλ νη ηδηφηεηεο, νη ζρέζεηο θαη ηα φξηα πξέπεη λα
αλαθαιπθζνχλ. Σν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ είλαη θαηά ζπλέπεηα έλαο ηξφπνο
εθπξνζψπεζεο

ησλ

πεγψλ,

ησλ

εξγαζηψλ

κάζεζεο,

ησλ

καζεζηαθψλ

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ εηθνληθνχ
θφζκνπ θαη ηεο πιαηθφξκαο Ζιεθηξνληθήο κάζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αιιά θαη
ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ελψλεη ηα δχν απηά πεξηβάιινληα. Γξαζηεξηφηεηεο θαη
καζεζηαθέο εξγαζίεο έρνπλ κηα δηαιεθηηθή ζρέζε κε ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. Με
ηε ρξήζε ησλ εηθνληθψλ θφζκσλ θαη ηεο ηερλνινγίαο ζηα νιηζηηθά πεξηβάιινληα
Ζιεθηξνληθήο κάζεζεο, ν δάζθαινο έρεη πεξηζζφηεξε ειεπζεξία λα αλακνξθψζεη ην
πεξηβάιινλ κάζεζεο ζε ζρέζε κε θάπνηνλ πνπ δηδάζθεη κε πην παξαδνζηαθνχο
ηξφπνπο. Έηζη ην πεξηβάιινλ αμηνινγείηαη ζε ζρέζε κε ην αλ θαηαθέξλεη λα
ππνζηήξημεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ καζεηή θαη αλ κπνξεί ν δάζθαινο λα θαηεπζχλεη
ην καζεηή πξνο ειεπζεξία δξάζεο θαη έθθξαζεο, λα ηνλ θάλεη δει. ζπλ-δεκηνπξγφ
ζην πεξηβάιινλ. Κείκελα, θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα, θνπίδ, παηρλίδη, παξνπζηάζεηο,
δνκεκέλεο ζπδεηήζεηο online, δηαγλσζηηθέο δηαδηθαζίεο, ζέκαηα γηα έξεπλα,
ηξηζδηάζηαηα αληηθείκελα πξνο θαηαζθεπή, ζπγγξαθή θψδηθα - φια απηά κέζα απφ
ηελ εκπεηξία ηνπ καζεηή απνηεινχλ παξαδείγκαηα εξγαζηψλ κάζεζεο θαη
δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζ‟ έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ (236). Ζ θαηαλφεζε ηνπ ηη
πξαγκαηηθά θάλνπλ νη καζεηέο απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηνπ νξζνχ ζρεδηαζκνχ
αιιά θαη ηεο αμηνιφγεζεο, φηαλ πξφθεηηαη γηα κάζεζε ζε πεξηβάιινληα εηθνληθήο
πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ζε απηή ηε δηάζηαζε πεξηιακβάλνληαη
πξν, θαηά θαη κεηά εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο κε
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εξσηήκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ηελ επρξεζηία ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ, ηα πηζαλά
πξνβιήκαηα κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ηε ρξήζε ησλ εηθνληθψλ εθπξνζψπσλ – avatars,
ηελ επραξίζηεζε πνπ κπνξεί λα αλέπηπμε ε δξάζε θαη ε εμεξεχλεζε ζ‟ έλα εηθνληθφ
πεξηβάιινλ, ηε δπζθνιία ή πξσηνηππία ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηα
θίλεηξα πνπ πηζαλφλ αλαπηχρζεθαλ, ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ πιηθνχ πνπ αλαξηήζεθε,
ηε ξνή ηνπ καζήκαηνο, ηελ κεηαθνξά δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ, ην ρξφλν αλάπηπμεο
ηνπ καζήκαηνο, ηε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο, ην ξφιν ηεο θνηλφηεηαο, ηελ ππνζηήξημε
θαη θαζνδήγεζε απφ ην δάζθαιν.
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7. υμπεράςματα
Δίκαζηε ζηα πξόζπξα κηαο λέαο γεληάο όπνπ νη γνλείο ζα πεξηγξάθνπλ ζηα παηδηά ηνπο ηηο
ζπλζήθεο θάησ από ηηο νπνίεο ζπλαληήζεθαλ θαη ζηηο αθεγήζεηο ηνπο δελ ζα πεξηζηξαθνύλ
γύξσ από ηηο αίζνπζεο ελόο θνιεγίνπ [...]. Αλη 'απηνύ, ζα πνπλ ζηα παηδηά ηνπο πώο
ζπλαληήζεθαλ κεηαμύ ηνπο, σο καρόκελνη δξάθνη κέζα ζε ππόγεηα ζπήιαηα ή ζθνηώλνληαο
θαληάζκαηα ζε μεραζκέλεο θξύπηεο, ελώ πξνζπνηνύληαλ όηη ήηαλ πνιεκηζηέο ή θιεξηθνί [... ]
(237).

Ζ παξνχζα εξγαζία πξνζπάζεζε λα απαληήζεη ζηα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ
ζηελ εηζαγσγή φζνλ αθνξά ηελ Ζιεθηξνληθή κάζεζε θαη ηα Δηθνληθά πεξηβάιινληα.
Αλαγλσξίδεηαη ε αμία ηεο Ζιεθηξνληθήο κάζεζεο θαη θαηαγξάθνληαη νη δπλαηφηεηεο
ηεο αιιά θαη ηα θελά κάζεζεο πνπ παξνπζηάδεη. Με ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο ε
Ζιεθηξνληθή

κάζεζε

εληζρχεηαη

θαη

δπλακψλεη

κέζα

απφ

ηελ

εηθνληθή

πξαγκαηηθφηεηα.
Ζ εηθνληθή ηάμε απφ πνιιέο απφςεηο κνηάδεη κε ηελ παξαδνζηαθή ηάμε: ν
δάζθαινο είλαη ν ξπζκηζηήο φζνλ αθνξά ηελ επηθνηλσλία, ηε ρξήζε ησλ δηδαθηηθψλ
βνεζεκάησλ, νη καζεηέο ζεθψλνπλ ηα ρέξηα ηνπο, ε νκάδα θάλεη ζπλεδξίεο, νη
δάζθαινη θαη νη καζεηέο επηθνηλσλνχλ ιεθηηθά ή κε ιεθηηθά κεηαμχ ηνπο (238). Ο
δάζθαινο κπνξεί λα θαηεπζχλεη ηε δηδαζθαιία κε βάζε ηελ εξκελεία ησλ ζεκάησλ
πνπ

απνζηέιινληαη

απφ

ηνπο

καζεηέο

θαη

έρνληαο

πιήξε

εηθφλα ησλ

ζπκκεηερφλησλ. Απηφ άιισζηε είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ θαζηζηά ηελ πξφζσπν
κε πξφζσπν δηδαζθαιία κνλαδηθή. Οη καζεηέο επίζεο γλσξίδνπλ αξθεηά θαιά ην
παξαδνζηαθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο ψζηε θαη ζηελ εηθνληθή ηάμε λα κπνξνχλ λα
θάλνπλ ζπλεηδεηά ρξήζε ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο. Ζ κε ιεθηηθή επηθνηλσλία
εθθξάδεη ηε ζησπεξή γλψζε θαη επηθνηλσλία πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηε ξεηή θαη
επίζεκε γλψζε. Δπίζεο, κεγάιν κέξνο ηνπ παξαδνζηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εηθνληθή ηάμε (239). Οη νκνηφηεηεο απηέο θάλνπλ ηε
κεηάβαζε απφ κηα παξαδνζηαθή ηάμε ζηελ εηθνληθή ηάμε ιηγφηεξν δχζθνιε θαη γηα
ηνπο καζεηέο θαη γηα ηνπο δαζθάινπο, αλ βέβαηα εμαηξεζνχλ νη ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο. Με απζνξκεηηζκφ θαη κε ζπλερή πξνζαξκνγή θαη
θπξίσο κε επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα δπλακηθή
θαηάζηαζε κάζεζεο. Απηή ε πηπρή ηεο δηδαζθαιίαο δελ είλαη παξνχζα ζηελ εμ
απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κέζα απφ ηελ Ζιεθηξνληθή κάζεζε, είηε ζχγρξνλε είηε
αζχγρξνλε. Απηφ ην θελφ έξρεηαη λα θαιχςεη ε εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα.
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Ζ εξγαζία θαηαιήγεη ζηε ζπνπδαηφηεηα ζπλάληεζεο ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ
πξνζεγγίζεσλ: ησλ δνκεκέλσλ Ζιεθηξνληθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο θαη ησλ
ειεχζεξσλ εηθνληθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο. Πξνηείλεη θαη ζρεδηάδεη ην
απνηέιεζκα απηήο ηεο ζπλεχξεζεο: έλα νιηζηηθφ κνληέιν Ζιεθηξνληθήο κάζεζεο.
ην νιηζηηθφ κνληέιν ηεο Ζιεθηξνληθήο κάζεζεο κέζα απφ δηαδξαζηηθά εηθνληθά
πεξηβάιινληα πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία:


ε κάζεζε δελ πεξηνξίδεηαη ζε κηα πξνζσπηθή ππφζεζε φπσο ζπκβαίλεη
ζπλήζσο ζηελ Ζιεθηξνληθή κάζεζε, αιιά ζπκβαίλεη ζην πιαίζην κηαο
θνηλφηεηαο. Οη καζεηέο ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο. Γεκηνπξγνχλ
νκάδεο, εξγάδνληαη ζε έξγα θαη βνεζνχλ ν έλαο ηνλ άιιν φηαλ
ρξεηάδεηαη. ηα πεξηβάιινληα

Ζιεθηξνληθήο κάζεζεο έλα απφ ηα

πξνβιήκαηα είλαη ε έιιεηςε νκφηηκεο επαθήο θαη αιιειεπίδξαζεο κε
ηελ νκάδα, νπφηε νη καζεηέο εξγάδνληαη κφλνη θαη ε αλάγθε γηα επειημία
θαη γηα δηαζέζηκε ππνζηήξημε κέλεη αλεθπιήξσηε δηαδηθαζία.


ν δάζθαινο καζαίλεη καδί κε ηνπο καζεηέο θαη αληίζηξνθα. Δλεξγεί σο
ζπλεξγάηεο, δηεπθνιπληήο θαη κέληνξαο παξά σο εθπαηδεπηήο.



ην πεξηερφκελν ηεο Ζιεθηξνληθήο κάζεζεο

κέζα απφ ην νιηζηηθφ

πεξηβάιινλ κπνξεί λα γίλεη πεξηζζφηεξν δηεπηζηεκνληθφ, λα ελζαξξχλεη
ηνπο καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ θαη λα ρηίζνπλ ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ
δηαθφξσλ ηνκέσλ ηεο γλψζεο (240). Ζ αιιαγή ζην πεξηερφκελν ζηνρεχεη
ζην λα πξνζδψζεη ιηγφηεξε ζεκαζία ζηα πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα
γλσξίδεη ν καζεηήο θαη πεξηζζφηεξν ζηηο ζηξαηεγηθέο γηα ηε κάζεζε ησλ
πξαγκάησλ πνπ δελ γλσξίδεη. Καζψο νη λέεο ηερλνινγίεο ζπλερίδνπλ
θαζεκεξηλά λα επηηαρχλνπλ ην ξπζκφ αιιαγήο ηεο δσήο ηνπ καζεηή, ην
επηδησθφκελν είλαη ν καζεηήο λα κάζεη ηνλ ηξφπν λα καζαίλεη, θαη απηφ
είλαη πνιχ πην ζεκαληηθφ απφ ην λα κάζεη ηππηθέο επαλαιακβαλφκελεο
γλψζεηο ή λα απνθηήζεη γλψζεηο απνκλεκφλεπζεο (240).


ν θνηλσληθφο θαη εκβπζηζκέλνο ραξαθηήξαο ησλ Δηθνληθψλ θφζκσλ
εληζρχεη ηηο άηππεο δξαζηεξηφηεηεο. Δπίζεο νη Δηθνληθνί θφζκνη κπνξνχλ
λα πξνζαξκνζηνχλ γηα εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ απζεληηθήο κάζεζεο. Ζ
απζεληηθή κάζεζε επηθεληξψλεηαη ζπλήζσο ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, κε
ζχλζεηα πξνβιήκαηα θαη ηε ιχζε ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο αζθήζεηο κέζα
απφ παηρλίδη ξφισλ θαη δξαζηεξηφηεηεο βαζηζκέλεο ζηελ επίιπζε
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πξνβιεκάησλ, κειέηεο πεξίπησζεο θαη ζπκκεηνρή ζε εηθνληθέο
θνηλφηεηεο πξαθηηθήο. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ παχεη λα
είλαη γξακκηθφο. Αθνχ ηα καζεζηαθά πεξηβάιινληα ησλ εηθνληθψλ
θφζκσλ πνπ είλαη εγγελψο δηεπηζηεκνληθά πξνζθέξνληαη γηα παηρλίδηα
ξφισλ θαη ζελαξίσλ, επηηξέπνληαο ηνπο καζεηέο λα αλαιάβνπλ
πξνζσξηλά ηηο επζχλεο ζαλ πξαγκαηηθνί επηζηήκνλεο, ρσξίο φκσο ηηο
ζπλέπεηεο φπσο ζ‟ έλα πξαγκαηηθφ θφζκν (241). Σα παηρλίδηα θαη νη
πξνζνκνηψζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηνπο εηθνληθνχο θφζκνπο απαηηνχλ
ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη εκπινθή ηνπ καζεηή. Οη καζεηέο δελ κπνξεί
λα είλαη παζεηηθνί δέθηεο, φηαλ παίδνπλ έλα παηρλίδη ή ζπκκεηέρνπλ ζε
κηα πξνζνκνίσζε. Υξεζηκνπνηνχλ ηελ εξκελεία, αλάιπζε, αλαθάιπςε,
αμηνιφγεζε, δξάζε θαη επίιπζε. Απηή ε πξνζέγγηζε ζηε κάζεζε είλαη
ζπλεπήο

κε

ηνλ

θνηλσληθφ

επνηθνδνκεηηζκφ,

φπνπ

ε

γλψζε

θαηαζθεπάδεηαη απφ ηνπο καζεηέο (242). Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ
ςεθηαθέο ηερλνινγίεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο γηα ηελ αλάπηπμε
έξγσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζηελ θαζεκεξηλή
δσή κέζα απφ ηα καζεκαηηθά, ηηο θπζηθέο θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο, κε
γλψκνλα γεληθφηεξεο αλζξψπηλεο αμίεο, κε ζθνπφ πάληα ηελ νηθνδφκεζε
γλψζεσλ θαη ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ. Απηφ κπνξεί λα βειηηψζεη πνιχ
ηελ πνηφηεηα ησλ εκπεηξηψλ κάζεζεο, λα θαηαζηήζεη ηε κάζεζε πην
ειθπζηηθή, πην ελδηαθέξνπζα απφ ηελ άπνςε θηλήηξσλ θαη ζεκειησκέλε
πάλσ ζε δηεξεπλεηηθά κνληέια. Έηζη ε εθπαίδεπζε ζα κπνξνχζε λα
κεηξά φρη κφλν ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα, αιιά
ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο γηα ηε κάζεζε λα αγθαιηάζεη ηε
ζπκκεηνρή, ηελ απφιαπζε θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ, ζηα πιαίζηα ηεο
θαζεκεξηλήο καζεζηαθήο εκπεηξίαο (243).


ρξεζηκνπνηψληαο ην Second Life σο κηα εηθνληθή θνηλφηεηα κάζεζεο θαη
φρη απιψο έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο κπνξεί ν δάζθαινο λα
εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ζηηο ζρέζεηο, ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημε
(244). Σν κέιινλ ηεο Ζιεθηξνληθήο κάζεζεο ζα εμαξηεζεί απφ ηελ
ηθαλφηεηα ησλ δαζθάισλ λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη άιισλ
ηερλνινγηψλ πνπ εζηηάδνπλ ιηγφηεξν ζηε δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ
(245) αιιά

πεξηζζφηεξν ζηελ επηθνηλσλία, ζηε ζπληξνθηθφηεηα, θαη

ζηελ εκπεηξία ηνπ αλζξψπνπ. Σν Second Life είλαη κηα ηέηνηα ηερλνινγία.
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νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε θνηλφηεηεο

κε θνηλά

ελδηαθέξνληα, πξνβιήκαηα θαη ηδέεο ψζηε λα έρνπλ ηελ ππνζηήξημε πνπ
ρξεηάδνληαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ έξγνπ ηνπο θαη ηελ απαηηνχκελε
βνήζεηα ζηε ρξήζε θάζε λέαο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο. Σν SL-Sloodle
παξέρνπλ ηξεηο πεγέο ππνζηήξημεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο: ηελ ιίζηα
αιιεινγξαθίαο - mailing list16 ηνπ SLED, ηε ζπδήηεζε – forum17 ηνπ
Sloodle, ηα καζήκαηα πνπ πινπνηνχληαη κέζα ζηνλ θφζκν18 θαη άιιεο
πεγέο19. πνπδαία πεγή πιεξνθφξεζεο απνηεινχλ ηα ζρεηηθά video –
tutorials πνπ είλαη δηαζέζηκα ζην YouTube.
Τπάξρεη φκσο θαη ν αληίπνδαο ζηα ζεηηθά:


ηα ζεσξεηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ηερλνινγίαο ησλ πνιπρξεζηηθψλ
εηθνληθψλ

πεξηβαιιφλησλ

ηεο

κε

ιεθηηθήο

επηθνηλσλίαο

δελ

αμηνπνηνχληαη ζε πιήξε έθηαζε. Πξνηηκάηαη ην θείκελν (chat
επηθνηλσλία) θαη ε θσλή θαη νη ρεηξνλνκίεο πνπ ν ρξήζηεο δηαζέηεη δελ
ρξεζηκνπνηνχληαη πνιιέο θνξέο.


ε δηδαζθαιία ζε εηθνληθνχο θφζκνπο είλαη πξφθιεζε. Ζ δεκηνπξγία κηαο
ηάμεο ζε έλαλ εηθνληθφ θφζκν απαηηεί δεμηφηεηεο πνπ νη πεξηζζφηεξνη
εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ. Ο ρξφλνο γηα ηελ αλάπηπμε καζεκάησλ είλαη
πνιχ πέξα απφ απηφ πνπ απαηηείηαη γηα έλα κάζεκα ζε έλα απιφ
πεξηβάιινλ LMS/VLE. Δπίζεο γηα νξηζκέλα καζήκαηα πνπ έρνπλ πνιχ
ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο κάζεζεο, ε πξνζπάζεηα ζρεδηαζκνχ ζ‟ έλα
εηθνληθφ πεξηβάιινλ δελ είλαη δηθαηνινγεκέλε θαη απαξαίηεηε (246).



ε ηερλνινγία πνπ απαηηείηαη είηε απφ ηελ άπνςε πιηθνχ θαη ζπληήξεζεο
ππνινγηζηψλ είηε απφ άπνςε ηαρχηεηαο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ είλαη
ζεκαληηθή. Δπίζεο ζπρλά παξαηεξνχληαη θάπνηα πξνβιήκαηα θαηά ηε
ρξήζε ηνπ Sloodle (ζε θάπνηα εξγαιεία φπσο ν Sloodle presenter) ζε
θαηλνχξηα έθδνζε δηαζέζηκε πξνο εγθαηάζηαζε ηνπ SL, ηα νπνία ζέινπλ
ην ρξφλν ηνπο γηα λα ιπζνχλ.

16

http://www.simteach.com/wiki/index.php?title=Second_Life_Mailing_Lists#SL_Educators_.22SLED.22

17

https://www.sloodle.org/moodle/login/index.php

18

π.ρ.

http://slurl.com/secondlife/Sloodle/21/136/22/?img=http://uniques.com/images/NauNewBldg.png&title=NAU%20Virtua
l%20Meeting%20Place&msg=For%20NAU%20faculty%20and%20students,%20come%20enjoy%20a%20quaint%20
place%20to%20meet%20and%20learn%20about%20virtual%20learning%20environments.
19

π.ρ.http://www.moodlemonthly.com/2010/a-sneak-peek-at-sloodle-dallasm12/
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ην θφζηνο είλαη επίζεο έλα ζέκα γηα θάπνηνπο εηθνληθνχο θφζκνπο φπσο
ην Second Life. Σα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα πνπ ζα αλαπηχμνπλ καζήκαηα
έρνπλ ηελ ππνρξέσζε αγνξάο γεο, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα λα
δεκηνπξγεζεί έλα βηψζηκν θαη αζθαιέο πεξηβάιινλ κάζεζεο γηα ηνπο
καζεηέο.

Πξνθεηκέλνπ

λα

πεξηνξίζνπλ

ηελ

πξφζβαζε

θαη

λα

θηινμελήζνπλ πνιιαπιέο θαηεγνξίεο δξάζεο, ηα ηδξχκαηα πξέπεη
ζπλήζσο λα αγνξάζνπλ έλα ηδησηηθφ λεζί. Τπάξρεη κηα πνιηηηθή
έθπησζεο ζηε δηάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αγνξά γεο (247).


ππάξρνπλ πνιιά άιπηα λνκηθά θαη εζηθά δεηήκαηα πνπ πεξηβάιινπλ
δεδνκέλα φπσο ε εηθνληθή βία, ε εηθνληθή επίζεζε θαη ε ζεμνπαιηθή
παξελφριεζε (248). Σν Second Life θαη πνιινί εηθνληθνί θφζκνη δελ
δεκηνπξγήζεθαλ γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. Χζηφζν, πξνζαξκφδνληαη
απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε θαη
ηαπηφρξνλα δεκηνπξγήζεθαλ θαη εξγαιεία φπσο ην Sloodle πξνο απηή ηελ
θαηεχζπλζε.



ην SL δίλεη ζην δάζθαιν πνιχ ιίγν έιεγρν ηεο αιιεινπρίαο ηνπ
καζήκαηνο. Γη‟ απηφ ν ζπλδπαζκφο SL θαη Moodle κε ρξήζε ηνπ Sloodle
δίλεη ηελ θαιχηεξε ιχζε, ζπλδπάδνληαο ηηο δχν δνκέο απνκαθξχλνληαο
ηα αξλεηηθά ζεκεία θαη θξαηψληαο κφλν ηα ζεηηθά.



ν ρξφλνο είλαη πξφβιεκα. Αλ θαη ζηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία ε ρξήζε
ηνπ ππνινγηζηή θαίλεηαη λα κεηψλεη ην ρξφλν γηα κάζεζε, απηφ δελ είλαη
αιήζεηα φηαλ ην Γηαδίθηπν γίλεηαη απνθιεηζηηθά ην κέζν γηα κάζεζε. Ζ
ζρέζε κεηαμχ ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηα ησλ καζεηψλ
παξακέλεη ην πην θξίζηκν ζηνηρείν ζην ζρεδηαζκφ ησλ πξνγξακκάησλ
ζπνπδψλ. Ο ρξφλνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθφο
γηα ηνλ δάζθαιν φπσο θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Γηα
παξάδεηγκα, ζε έλα αλαθαιππηηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ φπσο είλαη ηα
εηθνληθά πεξηβάιινληα, κπνξεί λα απμεζεί ε θαζπζηέξεζε κεηαμχ ηνπ
ζηαδίνπ ηεο αλαθάιπςεο θαη ηεο απνινγηζηηθήο θάζεο. Ζ θαζπζηέξεζε
κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απνδπλάκσζε ηεο

δπλακηθήο πνπ ζπλήζσο

ππάξρεη ζηελ απνινγηζηηθή θάζε. Δπίζεο νη καζεηέο ρξεηάδνληαη θάπνην
ρξφλν εμνηθείσζεο κε ην πεξηβάιινλ.
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ε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο είλαη επίζεο έλα πξφβιεκα γηα ην δάζθαιν.
Οη νκάδεο ζπδήηεζεο θαη νη ιίζηεο αιιεινγξαθίαο πξνζθέξνπλ πνιχ
κεγάιε βνήζεηα ζε επίπεδν ελεκέξσζεο θαη ππνζηήξημεο αιιά ν φγθνο
ηεο πιεξνθνξίαο είλαη ηφζν κεγάινο πνπ ν δάζθαινο αδπλαηεί λα ηνλ
δηαρεηξηζηεί ζε θαζεκεξηλή βάζε. Δπίζεο ε αλαδήηεζε ηεο απνδνηηθήο
πιεξνθνξίαο γίλεηαη αξθεηά δχζθνια φηαλ ν δάζθαινο δελ θαηέρεη ην
αληηθείκελν γηα ην νπνίν ςάρλεη.

7.1 Προτάςεισ για περαιτέρω έρευνα
Πνιιά εξσηήκαηα παξακέλνπλ αλνηρηά ζρεηηθά κε ηελ Ζιεθηξνληθή κάζεζε ζε
δηαδξαζηηθά Δηθνληθά πεξηβάιινληα φπσο:


πψο κπνξεί ν δάζθαινο ζε έλα εηθνληθφ θφζκν λα έρεη ηνλ έιεγρν ηνπ
καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο;



ηη δηδαθηηθά εξγαιεία θαη εξγαιεία αμηνιφγεζεο πξέπεη λα αλαπηχμεη ν
δάζθαινο ζηνλ εηθνληθφ θφζκν;



κπνξεί ν δάζθαινο λα πξνζαξκφζεη εχθνια ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ζηηο
δπλαηφηεηεο θαη ηηο πξνθιήζεηο ελφο εηθνληθνχ θφζκνπ;



κπνξεί ν δάζθαινο λα μεθχγεη απφ έλα ή θάπνηα βηβιία θαη ηηο
ζεκεηψζεηο ηνπ ζην κάζεκα θαη λα αλαζεσξήζεη φιν ηνλ ηξφπν
δηδαζθαιίαο;



πνηα θαηάξηηζε είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ νη δάζθαινη λα έρνπλ
απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηδαζθαιία ηνπο ζε απηφ ην πεξηβάιινλ;



πφζν ζεκαληηθφ ξφιν ζηε γλψζε παίδνπλ νη θνηλφηεηεο κάζεζεο ή νη
θνηλφηεηεο πξαθηηθήο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ εηθνληθψλ θφζκσλ, σο
εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία;



έλα άιιν δήηεκα πνπ πξέπεη λα δηεξεπλεζεί είλαη "πνχ είλαη ε ηάμε;" Οη
καζεηέο, αθφκε θαη ζε online καζήκαηα ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ζην κπαιφ
ηνπο ηε θπζηθή ηάμε. Θα ππάξμεη ζηξνθή ζηελ αληίιεςε κηαο εηθνληθήο
ηάμεο;



ην avatar, ε αλαπαξάζηαζε ελφο αηφκνπ ζε έλα εηθνληθφ θφζκν, παίδεη
ξφιν ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έλαο δάζθαινο δηδάζθεη θαη ζην πψο έλαο
καζεηήο καζαίλεη;



πνην είλαη ην φξην απνδνρήο νπνηαζδήπνηε ξεαιηζηηθφηαηεο θαη
ειεπζεξίαο έθθξαζεο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, καζεηή ή δαζθάινπ;
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Ζ παξνχζα εξγαζία αθήλεη αλνηρηφ πξνο επηπιένλ έξεπλα ην θνκκάηη ηεο πινπνίεζεο
ηεο εθαξκνγήο πνπ ζρεδηάζηεθε κέζα ζε κηα εηθνληθή ηάμε κε καζεηέο θαη ηελ
εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο αμηνιφγεζεο πνπ αλαπηχρζεθε.
Σν πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε Δηθνληθνχο θφζκνπο πνπ ην
θέληξν ηνπο είλαη εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο είλαη εμαηξεηηθά κηθξφ ζε
ζρέζε κε ην εχξνο ηεο Ζιεθηξνληθήο κάζεζεο. Με πιενλεθηήκαηα φπσο ε δπλακηθή
ηεο κάζεζεο ζε παηρλίδη ξφισλ, ε ειεθηξνληθή θαζνδήγεζε (e-mentoring), ε κάζεζε
ζε θαηαλεκεκέλεο νκάδεο, ην έξγν πνπ βαζίδεηαη ζηνλ εζσηεξηθφ εηθνληθφ θφζκν, ε
κάζεζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ε εκπεηξηθή θαη δηεξεπλεηηθή
πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία πνπ πξνηείλεηαη απφ κεγάιν κέξνο ηεο επηζηεκνληθήο
εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θάλνπλ ηε κεηάβαζε απφ ην e-learning ζην v- learning λα
θαληάδεη ζαλ κηα πξφθιεζε (249).
Καζψο ε ηερλνινγία έρεη ελζσκαησζεί ζηε δηδαζθαιία, νη καζεηέο έρνπλ
πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο γηα λα γίλνπλ ζπλ-δεκηνπξγνί ησλ δηθψλ ηνπο πεξηβαιιφλησλ
κάζεζεο θαη αληίζηνηρα νη δάζθαινη λα γίλνπλ πην επθίλεηνη ζηε ρξήζε ησλ
επνηθνδνκεηηθψλ ζεσξηψλ. Οη δάζθαινη φκσο φπσο θαη νιφθιεξε ε επηζηεκνληθή
θνηλφηεηα πξέπεη λα απαληήζνπλ ζηελ πξφθιεζε γηα έλαλ αλαζρεδηαζκφ ζηελ
εθπαίδεπζε, κε εξγαιεία ηελ ηερλνινγία θαη ηηο λέεο κνξθέο επηθνηλσλίαο, βάδνληαο
φκσο απηνί ηνπο επηζηεκνληθνχο φξνπο ζε απηφ ην εγρείξεκα.
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