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Περίληψη :
Βασικoύς στόχους της έρευνας που περιγράφεται σε αυτήν την εργασία αποτελούν ο
σχεδιασµός ενός πλαισίου περιγραφής εκπαιδευτικών σεναρίων σε διαδικτυακά
µαθήµατα και η διερεύνηση της παιδαγωγικής διάστασης των προσφερόµενων
εργαλείων σύγχρονων Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Μαθηµάτων και των δράσεων που
αυτά µπορούν να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν στο πλαίσιο µιας ηλεκτρονικής
τάξης. Συγκεκριµένα, η έννοια του Εκπαιδευτικού Σεναρίου (ΕΣ) αντιµετωπίζεται ως
εφαλτήριο ανάδυσης σχεδιαστικών ζητηµάτων µε στόχο να προάγει της
προβληµατική του εκπαιδευτικού σχεδιασµού διαδικτυακών µαθηµάτων µε έµφαση
στην ανάπτυξη πλαισίων µάθησης και όχι στις λειτουργικότητες της ίδιας της
τεχνολογίας. Στη συγκεκριµένη µελέτη σχεδιάστηκε µια φόρµα περιγραφής ΕΣ που
αποτυπώνει σηµαντικές σχεδιαστικές παραµέτρους ενός ΕΣ ως πτυχές της
µαθησιακής διαδικασίας (Τι, Πότε, Πού, Ποιος και Πώς). Η αποτελεσµατικότητα της
προτεινόµενης προσέγγισης µελετήθηκε στο πλαίσιο µιας εµπειρικής µελέτης όπου
εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενοι, χρησιµοποίησαν το προτεινόµενο πλαίσιο
περιγραφής ΕΣ και ενεπλάκησαν µε διαφορετικούς ρόλους στο σχεδιασµό
(εκπαιδευτές) και την εφαρµογή (εκπαιδευτές, εκπαιδευόµενοι) ΕΣ στο Moodle.
Συγκεκριµένα, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν τρία εκπαιδευτικά σενάρια ως
µελέτες περίπτωσης στο πλαίσιο του µαθήµατος «∆ια Βίου Μάθηση µε Νέες
Τεχνολογίες» του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών «∆Ιδακτική Μαθηµάτων
Ειδικότητας µε Νέες ΤΕχνολογίες» του ΕΚΠΑ µε τη σύµπραξη της ΑΣΠΑΙΤΕ. Τα
πρωτογενή αποτελέσµατα αναδεικνύουν τη δυναµική της φόρµας ως εργαλείο
υποστήριξης σχεδιασµού και αποτίµησης διαδικτυακών µαθηµάτων καθώς και
σηµεία που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.
1. Εισαγωγή
Η παράµετρος της µαθησιακής αποτελεσµατικότητας στη ∆ιαδικτυακή Εκπαίδευση
από Απόσταση (ΕαΑ) αναδύεται κυρίαρχο ζήτηµα στη σύγχρονη εκπαιδευτική
πραγµατικότητα (Hanson and Robson, 2003). Στη διαδικτυακή εκπαίδευση, τα
Συστήµατα ∆ιαχείρισης Μαθηµάτων (Σ∆Μ) όπως Blackboard, WebCT, Centra,
αξιοποιούνται από ακαδηµαϊκά ιδρύµατα ως µέσα για την παροχή εκπαιδευτικού
υλικού, για τη διαχείριση µαθηµάτων (εγγραφές, επίβλεψη, κ.λπ.), και για την
επικοινωνία και αλληλεπίδραση της εικονικής τάξης (Παπανικολάου και
Γρηγοριάδου, 2005). Ωστόσο, παρά την τρέχουσα θεώρησή τους ως αναδυόµενα
µαθησιακά εργαλεία, σκεπτικισµός εκφράζεται σχετικά µε την αποτελεσµατικότητά
τους στην εκδίπλωση και ανάπτυξη της µαθησιακής διαδικασίας (Britain and Liber
2000, Papastergiou and Solomonidou 2003). Συχνά ως κριτήρια επιλογής των Σ∆Μ
προβάλλουν η χρηστικότητα, η λειτουργικότητα και η επεκτασιµότητά τους
(Edutools, 2007), ενώ παραγκωνίζεται η ανίχνευση της παιδαγωγικής διάστασής τους
ως εργαλείων υποστήριξης µαθησιακών νορµών. Σε αυτήν την κατεύθυνση τελευταία
εµφανίζονται νέες προτάσεις όπως τα συστήµατα Moodle, LAMS, τα οποία παρέχουν
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εργαλεία για την ανάπτυξη εποικοδοµητικών πλαισίων µάθησης. Ωστόσο, ο
εκπαιδευτικός σχεδιασµός µαθηµάτων που αξιοποιούν τις νέες δυνατότητες και τα
παρεχόµενα εργαλεία στo χώρο της ∆ιαδικτυακής ΕαΑ αποτελεί ανοιχτό ερευνητικό
θέµα (Cronjé 2001, Rumble, 2001).
Βασικούς στόχους της έρευνας που περιγράφεται σε αυτήν την εργασία
αποτελούν ο σχεδιασµός ενός πλαισίου περιγραφής εκπαιδευτικών σεναρίων σε
διαδικτυακά µαθήµατα και η διερεύνηση των δράσεων εκπαιδευτών και
εκπαιδευόµενων που µπορεί να υποστηρίξουν σύγχρονα Σ∆Μ στο πλαίσιο µιας
ηλεκτρονικής τάξης. Συγκεκριµένα, η έννοια του Εκπαιδευτικού Σεναρίου (στο εξής
ΕΣ) αντιµετωπίζεται ως εφαλτήριο ανάδυσης σχεδιαστικών ζητηµάτων µε στόχο να
προάγει της προβληµατική του εκπαιδευτικού σχεδιασµού διαδικτυακών µαθηµάτων
µε έµφαση στην ανάπτυξη πλαισίων µάθησης και όχι στις λειτουργικότητες της ίδιας
της τεχνολογίας. Η αποτελεσµατικότητα της προτεινόµενης προσέγγισης µελετήθηκε
στο πλαίσιο µιας εµπειρικής µελέτης όπου εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενοι, µε
αφορµή το πλαίσιο περιγραφής ΕΣ ενεπλάκησαν µε διαφορετικούς ρόλους στο
σχεδιασµό (εκπαιδευτές) και την εφαρµογή (εκπαιδευτές, εκπαιδευόµενοι) ΕΣ σε µια
πλατφόρµα Σ∆Μ. Η εµπλοκή των συµµετεχόντων λειτούργησε αναστοχαστικά για
την αξιολόγηση του ΕΣ και την αποτίµηση της σχεδιαστικής (εκπαιδευτές) και
µαθησιακής (εκπαιδευόµενοι) εµπειρίας. Στην παρούσα έρευνα χρησιµοποιήθηκε η
πλατφόρµα Moodle (Μodular Object Oriented Dynamic Learning Environment:
http://www.moodle.org) ως προϊόν ελεύθερου λογισµικού ανοικτού κώδικα µε
ολοένα αυξανόµενη κοινότητα χρηστών και υποστήριξης (πάνω από 50000 χρήστες
σε 115 χώρες). Ο σχεδιασµός του βασίζεται στη σύγχρονη θεωρία του
εποικοδοµητισµού µε έµφαση στον κοινωνικό εποικοδοµητισµό. Τα αποτελέσµατα
της συγκεκριµένης µελέτης ανέδειξαν σηµαντικές διαστάσεις της µαθησιακής
διαδικασίας στο πλαίσιο µιας ηλεκτρονικής τάξης καθώς και την
αποτελεσµατικότητα της προτεινόµενης προσέγγισης στην προώθηση του
αναστοχασµού εκπαιδευόµενων και εκπαιδευτών στο σχεδιασµό και την αξιολόγηση
εκπαιδευτικών σεναρίων σε µια πλατφόρµα Σ∆Μ.
2. Εκπαιδευτικά Σενάρια σε Σ∆Μ
Ένα ΕΣ αποτελεί ένα ηµιδοµηµένο µεν ευέλικτο δε σχέδιο διαδοχής εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων που παράλληλα αναφέρεται στους τρόπους χρήσης µαθησιακών
εργαλείων, στην οργάνωση των κοινωνικών δοµών, τις χωροχρονικές ρυθµίσεις του
µαθησιακού περιβάλλοντος (Shabajee, 1999). Εκτός από την απαιτούµενη αναφορά
στις πράξεις του εκπαιδευτικού και των εκπαιδευόµενων, αναδεικνύει πτυχές της
µαθησιακής διαδικασίας που στο παρελθόν παρέµειναν άρρητες όπως (Μακρή κ.ά.,
2006, Kynigos & Theodosopoulou, 2001): κανόνες και αξίες που έχουν άµεση σχέση
µε τον κοινωνικό περίγυρο του µαθησιακού περιβάλλοντος, το οργανωτικό και
πολιτισµικό του περικείµενο, το σχεδιασµό του εικονικού χώρου και την κατανοµή
των διαθέσιµων πόρων, την κοινωνική ενορχήστρωση ως προς τους ρόλους των
συµµετεχόντων και την οµαδοποίησή τους.
Ωστόσο στο πλαίσιο µιας διαδικτυακής ηλεκτρονικής τάξης, η βασική
δυνατότητα των Σ∆Μ για παροχή και οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού δεν αρκεί
για να οδηγήσει στη µάθηση. Αρκετοί εκπαιδευόµενοι µπορεί να παραµένουν
παθητικοί δέκτες της παρεχόµενης πληροφορίας χωρίς να µπορούν να την
επεξεργαστούν και να την αναδοµήσουν. Η ερευνητική κοινότητα διερευνά τρόπους
ώστε να ενθαρρύνεται η ενεργή εµπλοκή των εκπαιδευόµενων στην εκπαιδευτική
διαδικασία µετατοπίζοντας το ρόλο των Σ∆Μ από πλατφόρµες που παρέχουν
εκπαιδευτικό υλικό σε εργαλεία που υποστηρίζουν και ενισχύουν την ενεργητική
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µάθηση. Όπως επισηµαίνει ο Dalzier (2005) η κύρια τάση στα σύγχρονα Σ∆Μ είναι
να εστιάσουν ολοένα και περισσότερο:
• στα στοιχεία που συνθέτουν το µαθησιακό πλαίσιο που λαµβάνει χώρα η εξ
αποστάσεως εκπαίδευση (αντί του περιορισµού στο περιεχόµενο),
• στην οπτική της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ως µαθησιακής διαδικασίας
βασισµένης στην εκπαιδευτική δραστηριότητα,
• στην αναγνώριση του ρόλου των περιβαλλόντων πολλών εκπαιδευόµενων (multilearner) αντί των περιβαλλόντων ενός µόνου εκπαιδευόµενου (single-learner) στη
µάθηση.
Στο πλαίσιο της διαδικτυακής εκπαίδευσης µέσω σύγχρονων Σ∆Μ, είναι σηµαντικό η
αξιοποίηση ΕΣ να εστιάζει στη δράση των εκπαιδευόµενων και στην αποτελεσµατική
υποστήριξή της από τα εργαλεία που αυτά διαθέτουν. Στο νέο αυτό µαθησιακό
πλαίσιο αρχικό ερευνητικό στόχο αποτελεί η αποκωδικοποίηση της µαθησιακής
διαδικασίας λαµβάνοντας υπόψη τα διαθέσιµα τεχνολογικά εργαλεία και τις δράσεις
που αυτά µπορεί να υποστηρίξουν. Στην τρέχουσα έρευνα αξιοποιήθηκε ως µέσο
αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας της ηλεκτρονικής τάξης η πλατφόρµα Moodle. Το
Moodle παρέχει διάφορα εργαλεία που µπορούν να υποστηρίξουν (α) τη διαµόρφωση
του ‘χώρου’ της εικονικής τάξης και την επικοινωνία µεταξύ των µελών της, (β) το
χρονοπρογραµµατισµό των µαθησιακών δραστηριοτήτων και δράσεων, (γ) τη
διαχείριση χρηστών καθώς και την ανίχνευση των ενεργειών όλων των
συµµετεχόντων, προσδίδοντας περισσότερες δυνατότητες στον εκπαιδευτή για
παρακολούθηση της µαθησιακής διαδικασίας και αξιολόγησής της, (δ) τη σύνθεση
µαθησιακών αλληλουχιών που συνδυάζουν µαθησιακές δραστηριότητες, διαθέσιµους
πόρους, εκπαιδευτικό υλικό και αλληλεπιδραστικά συµβάντα, (ε) την ενορχήστρωση
των συµµετεχόντων σε µικρές ή µεγαλύτερες οµάδες, και (ζ) τη σύνθεση και
διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού υποστηρίζοντας την διαχείριση αρχείων πολυµέσων
δίνοντας τη δυνατότητα πολλαπλής αναπαράστασης της παρεχόµενης πληροφορίας.
Ωστόσο ανοιχτό παραµένει το ερώτηµα, πως όλες αυτές οι δυνατότητες µπορούν να
συνδυαστούν και συντεθούν για να υποστηρίξουν ένα µαθησιακό πλαίσιο.
3. Πλαίσιο περιγραφής ΕΣ για διαδικτυακά µαθήµατα
Στη συγκεκριµένη µελέτη σχεδιάστηκε µια φόρµα περιγραφής ΕΣ (βλέπε Εικόνα 1) µε
στόχο να µελετήσουµε τα δοµικά στοιχεία ενός ΕΣ στο πλαίσιο µιας ηλεκτρονικής
τάξης και τις δράσεις που µπορεί να υποστηρίξουν τα διαθέσιµα εργαλεία του
Moodle. Η συγκεκριµένη φόρµα στοχεύει να αποτελέσει ένα πλαίσιο σχεδιασµού και
αξιολόγησης της µαθησιακής διαδικασίας σε µια ηλεκτρονική τάξη που έχει ως χώρο
αλληλεπίδρασης την πλατφόρµα Moodle. Η φόρµα που σχεδιάστηκε βασίστηκε στην
αφαιρετική φόρµα DMR (Design, Management, Reflecting) η οποία αποτελεί προϊόν
της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Οµάδας (ERT) «Production of Educational Formats”
(http://www.unisi.it/dida/kaleidoscope) µε ερευνητικό αντικείµενο την ανάπτυξη
εννοιολογικών εργαλείων για την υποστήριξη του σχεδιασµού εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων (Μακρή κ.α., 2006). Η φόρµα DMR αποτελεί ένα σύνθετο
εννοιολογικό εργαλείο που στοχεύει να καλύψει πτυχές της διδακτικής πρακτικής
στα τρία επίπεδα που αυτή λαµβάνει χώρα: σχεδίαση, διαχείριση και αξιολόγησηαναστοχασµός µαθηµάτων. Το νέο ερώτηµα στην παρούσα µελέτη είναι η
διερεύνηση και ο επαναπροσδιορισµός των παραµέτρων της φόρµας σχετικά µε το
σχεδιασµό και την αξιολόγηση της µαθησιακής διαδικασίας σε µια ηλεκτρονική τάξη.
Η φόρµα που διαµορφώθηκε (βλέπε Εικόνα 1) αποτυπώνει σηµαντικές
σχεδιαστικές παραµέτρους ενός ΕΣ ως πτυχές της µαθησιακής διαδικασίας, ενώ η
ηµιδοµηµένη της µορφή στοχεύει να αναδείξει τις διαφορετικές οπτικές εκπαιδευτών
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και εκπαιδευόµενων. Οι παράµετροι που περιλαµβάνει η φόρµα οµαδοποιούνται σε
πέντε σηµαντικές πτυχές/διαστάσεις: Τι, Πότε, Πού, Ποιος και Πώς. Συγκεκριµένα,
κάθε διάσταση στο κύριο τµήµα της φόρµας περικλείει υποερωτήµατα (τα οποία
διαφοροποιούνται ανάλογα µε τους αποδέκτες, εκπαιδευτές ή εκπαιδευόµενους)
σχετικά µε (βλέπε Εικόνα 1): (α) προφίλ συµµετεχόντων και τις προσδοκίες τους
(ΠΟΙΟΣ), (β) χρονοπρογραµµατισµό δράσεων (ΠΟΤΕ), (γ) στόχους, εργαλεία,
θέµατα αξιολόγησης (ΤΙ), (δ) χωρική και πολιτιστική διάσταση (ΠΟΥ), (ε) οργάνωση
µαθήµατος, εκπαιδευτικό υλικό, παιδαγωγική προσέγγιση, ρόλοι (ΠΩΣ). Το πρώτο
τµήµα της φόρµας απευθύνεται σε εκπαιδευτές και τους καλεί να προβούν σε µια
σύντοµη περιγραφή του σεναρίου. Το τελευταίο τµήµα της φόρµας καλεί εκπαιδευτές
και εκπαιδευόµενους να αναπτύξουν µια προσωπική αναστοχαστική παράγραφο
σχετικά µε τους τρόπους σύνδεσης των πέντε αναφερόµενων διαστάσεων για τη
δόµηση ενός “αποτελεσµατικού” ΕΣ.
Η διάρθρωση της φόρµας τη διαφοροποιεί από άλλες µορφές εγγράφων
αξιολόγησης όπως είναι οι αναφορές και οι αξιολογητικές εκθέσεις, ενώ δυνητικά
είναι ανοιχτή σε παρεµβάσεις. Λαµβάνοντας υπόψη τους περιορισµούς που από τη
φύση τους ενέχουν τέτοιου είδους εργαλεία, θεωρήθηκε σκόπιµο η προτεινόµενη
φόρµα να συµπεριλάβει όσο το δυνατό περισσότερες πτυχές µίας µαθησιακής
εµπειρίας, χωρίς ωστόσο να κατακερµατίζεται και να χάνεται η εικόνα του «όλου»
της. Επιπλέον, η µη γραµµική δοµή της και η χαλαρή σύνδεση των παραµέτρων που
περιλαµβάνει, στοχεύει να ενισχύσει την αποτύπωση πτυχών της µαθησιακής
διαδικασίας τις οποίες ο δηµιουργός του σεναρίου θεωρεί σηµαντικές για την
περαίωση του και παράλληλα να προωθήσει τον αναστοχασµό σχετικά µε τις σχέσεις
µεταξύ των διαφορετικών παραµέτρων ενός ΕΣ. Οι σχέσεις αυτές αντανακλούν τις
µεταξύ τους εξαρτήσεις όπως για παράδειγµα την επίδραση του γνωστικού
αντικειµένου και των µαθησιακών στόχων (ΤΙ) στον τρόπο µε τον οποίο
διαµορφώνεται ο εικονικός χώρος (ΠΟΥ), της σύνθεσης της εικονικής τάξης π.χ. τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των µελών της τάξης (ΠΟΙΟΣ) στην επιλογή εκπαιδευτικού
υλικού και πηγών (ΠΩΣ) και στον χρονοπρογραµµατισµό των δράσεων (ΠΟΤΕ), η
επίδραση στο “ΠΩΣ” από το γνωστικό αντικείµενο και τους µαθησιακούς στόχους
(ΤΙ), το διαθέσιµο χρόνο και το χρονοπρογραµµατισµό των δράσεων (ΠΟΤΕ), τον
εικονικό χώρο συνεύρεσης της τάξης (ΠΟΥ).
Στην Εικόνα 1 απεικονίζεται το σχήµα των δύο φορµών για εκπαιδευτές και
εκπαιδευόµενους. Η φόρµα για τους εκπαιδευτές διαφοροποιήθηκε από τη φόρµα για
εκπαιδευόµενους ως προς τη δοµή της (το πρώτο τµήµα της εµφανίζεται µόνο στη
φόρµα εκπαιδευτών) και ως προς τις οδηγίες που συνόδευαν τα υποερωτήµατα; στην
περίπτωση εκπαιδευτών οι ερωτήσεις αφορούσαν στη σχεδιαστική επιλογή ενώ στην
περίπτωση των εκπαιδευόµενων τη µαθησιακή τους εµπειρία. Για παράδειγµα, στο
πεδίο ‘Ποιος ο χρονοπρογραµµατισµός’ οδηγίες προς (α) εκπαιδευτές: ‘πόσος χρόνος
απαιτείται για την εκπόνηση των επιµέρους δραστηριοτήτων και απαιτούµενων
δράσεων, π.χ. συµµετοχή σε λίστες συζήτησης, σύγχρονη συνοµιλία (chat),
αναζήτηση και µελέτη πηγών, σύνταξη εργασιών’, και (β) εκπαιδευόµενους: ‘πόσο
χρόνο χρειαστήκατε για την εκπόνηση των επιµέρους δραστηριοτήτων και
απαιτούµενων δράσεων, π.χ. συµµετοχή σε λίστες συζήτησης, σύγχρονη συνοµιλία,
αναζήτηση και µελέτη πηγών, σύνταξη εργασιών’.
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Τίτλος Σεναρίου:
Οµάδα Ανάπτυξης Σεναρίου:
Σύντοµη Περιγραφή ΕΣ:
ΠΟΙΟΣ

Ποια η
διάρκεια;

Ε κ π α ι δ ε υ ό µ ε ν ο υ

Ποια τα ιδιαίτερα
µαθησιακά
χαρακτηριστικά (για
εκπαιδευόµενους);
Ποια τα
χαρακτηριστικά (των
εκπαιδευτών);
Ποιες οι ανάγκες /
Προσδοκίες;
Ποιος ο αριθµός και
ρόλος τους;

Ποιος ο
χρονοπρογραµµατισµός;

ΤΙ

ΠΟΥ
Σε ποιο
‘φυσικό’ χώρο;

Ποιοι οι στόχοι;

Ποιες οι
αναπτυσσόµενες
δεξιότητες ;

Ποιο το
πολιτισµικό
πλαίσιο;

Ποια εργαλεία του
Μoodle
αξιοποιούνται;
Ποια η µoρφή
αξιολόγησης
εκπαιδευοµένων;

ΠΩΣ
Πώς οργανώνεται
το
µάθηµα σύµφωνα
µε τα
Μοντέλα της
Mason;
Ποιο το
εκπαιδευτικό
Υλικό (υπάρχον και
προστιθέµενο)

Ποια παιδαγωγική
προσέγγιση
υιοθετείται;
Πώς οργανώνεται η
επικοινωνία της eτάξης;
Ποιος ο ρόλος του
εκπαιδευτή;
Ποιος ο ρόλος του
εκπαιδευόµενου;

Φό ρ µ α

Φόρµα Περιγραφής ΕΣ ( Εκπαιδευτή)

Ποιοι συµµετέχουν;
Εκπαιδευόµενοι:
Εκπαιδευτές:

ΠΟΤΕ

Πώς πιστεύετε ότι αλληλοεπηρεάζονται τα βασικά πεδία Ποιος, Πότε, Τι, Που, Πως µεταξύ τους στη διάρκεια
ενός πραγµατικού σεναρίου;
Εικόνα 1: Ενδεικτική απεικόνιση της δοµής της φόρµας περιγραφής ΕΣ για επαιδευτές και
εκπαιδευόµενους.
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4. Εµπειρική µελέτη
Μέθοδος έρευνας. Τρία εκπαιδευτικά σενάρια σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν ως
µελέτες περίπτωσης στο πλαίσιο του µαθήµατος «∆ια Βίου Μάθηση µε Νέες
Τεχνολογίες» του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών «∆ιδακτική Μαθηµάτων
Ειδικότητας µε Νέες Τεχνολογίες» του ΕΚΠΑ µε τη σύµπραξη της ΑΣΠΑΙΤΕ
(http://dimente.ppp.uoa.gr/Code/home.shtml)
στο
χειµερινό
εξάµηνο
του
ακαδηµαϊκού έτους 2006-2007. Στα τρία σενάρια συµµετείχαν ως εκπαιδευόµενοι 14
µεταπτυχιακοί φοιτητές, ενώ κάθε σενάριο σχεδιάστηκε και εφαρµόστηκε από έναν
εκπαιδευτή για ένα διάστηµα δύο εβδοµάδων. Ως εκπαιδευτικά εργαλεία
αξιοποιήθηκαν προσφερόµενα εργαλεία του Moodle; δείγµα του τεχνολογικού
«ρεπερτορίου» του Μοοdle παραθέτουµε στον Πίνακα 1 όπως αξιοποιήθηκε στη
σχεδίαση των τριων σεναρίων. Οι εναλλακτικοί τρόποι µε τους οποίους οι σχεδιαστές
των σεναρίων αξιοποίησαν τα εργαλεία είναι ενδεικτικός της ποικιλίας των δράσεων
που αυτά µπορεί να υποστηρίξουν. Ζητήµατα σχεδιασµού, περιεχοµένου και στόχων
των τριων σεναρίων παρουσιάζονται συνοπτικά στη συνέχεια:
Σενάριο ΕΣ1 « ∆ια Βίου Μάθηση και Νέες Τεχνολογίες»: Στόχος του σεναρίου είναι η
ανάληψη από µέρους των φοιτητών πολλαπλών ρόλων όπως αυτόν του φοιτητή που
αναζητά ένα κύκλο µαθηµάτων σε ένα Ανοικτό Πανεπιστήµιο, του σχεδιαστή
διαδικτυακών µαθηµάτων, του αξιολογητή ποιότητας σπουδών σε Ανοικτά
πανεπιστήµια. Οι συγκεκριµένοι ρόλοι είναι κλιµακούµενης δυσκολίας και ευθύνης,
µε στόχο σταδιακά να οδηγήσουν τους φοιτητές να αναγνωρίσουν και να µελετήσουν
σηµαντικές πλευρές της Ανοικτής και εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης εκπονώντας
ατοµικές και συνεργατικές δραστηριότητες που αφορούν (α) την οργάνωση και
λειτουργία Ανοικτών Πανεπιστηµίων και το προφίλ εκπαιδευόµενων που µελετούν
από απόσταση, (β) την οργάνωση µαθηµάτων που παρέχονται από απόσταση και το
ρόλο της τεχνολογίας, (γ) τη σύνθεση πλαισίου αξιολόγησης µαθηµάτων που
παρέχονται από απόσταση. Στο σενάριο συµµετείχαν µία εκπαιδεύτρια και
σχεδιάστρια του σεναρίου και (7) εκπαιδευόµενοι.
Σενάριο ΕΣ2 «Γλωσσική Εκµάθηση και Νέες Τεχνολογίες»: Οι φοιτητές
εξοικειώνονται µέσω ηλεκτρονικών πηγών µε την έννοια του τεχνολογικού εργαλείου
(artefact), τη δοµή και χρήση του. Aναπτύσσοντας τη συλλογιστική τους, και
αξιοποιώντας παρεχόµενες επιλογές προχωρούν σε διαµόρφωση του προσωπικού
τους µαθησιακού φακέλου (portfolio). Σε δεύτερο επίπεδο διερευνούν την
παιδαγωγική αξία, τα βασικά χαρακτηριστικά και τις σχεδιαστικές παραµέτρους
ισχυρών µεθοδολογικών ρευµάτων (πχ Μάθηση Βάσει ∆ραστηριότητας) στη
σύγχρονη γλωσσική εκµάθηση. Οι εκπαιδευόµενοι προχωρούν σε σχεδιασµό
δραστηριότητας βασιζόµενοι στην κριτική σκέψη, τη δυνατότητα ανάλυσης και
αξιοποίησης πηγών. Στο σενάριο συµµετείχαν µία εκπαιδεύτρια και σχεδιάστρια του
σεναρίου και (4) εκπαιδευόµενοι.
Σενάριο ΕΣ3 “Η Πληροφορική ως αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο στη Γενική
Εκπαίδευση”: Με αφορµή τη φράση του Dijkstra «Οι υπολογιστές αφορούν την
επιστήµη της Πληροφορικής όσο οι τα τηλεσκόπια την Αστρονοµία» οι
εκπαιδευόµενοι καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις και να σχολιάσουν τη φράση.
Η συζήτηση ενισχύεται από προτεινόµενες πηγές προς µελέτη. Στη συνέχεια οι
εκπαιδευόµενοι καλούνται «παίζοντας» το ρόλο του δηµοσιογράφου σε ένα νέο
περιοδικό Πληροφορικής (µηνιαίας κυκλοφορίας) να συλλέξουν πληροφορίες και
γράψουν ένα σύντοµο άρθρο για το αντικείµενο της Πληροφορικής ως αυτόνοµο
γνωστικό αντικείµενο στη Γενική εκπαίδευση. Στο σενάριο συµµετείχαν ένας
εκπαιδευτής και σχεδιαστής του σεναρίου και (3) εκπαιδευόµενοι.
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Μετά την εφαρµογή των τριών παραπάνω ΕΣ ζητήθηκε από συµµετέχοντες
εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενους να συµπληρώσουν τη φόρµα περιγραφής ΕΣ. Το
προτεινόµενο πλαίσιο περιγραφής ΕΣ λειτούργησε ως αναστοχαστικό εννοιολογικό
εργαλείο των εµπλεκόµενων (σχεδιαστών σεναρίου/εκπαιδευτών, εκπαιδευόµενων)
για την ανίχνευση συστατικών στοιχείων της µαθησιακής διαδικασίας, της
παιδαγωγικής διάστασης των προσφερόµενων εργαλείων της πλατφόρµας Moodle και
των δράσεων που αυτά µπορούν να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν. Συγκεκριµένα,
οι εκπαιδευόµενοι κλήθηκαν να αξιολογήσουν συνολικά τη µαθησιακή τους εµπειρία
στο σενάριο που συµµετείχαν βασιζόµενοι στο προτεινόµενο πλαίσιο, ενώ οι
εκπαιδευτές να αποτυπώσουν τη σχεδίαση και να αναστοχαστούν την εφαρµογή της
στην πράξη. Η φόρµα περιγραφής ΕΣ δόθηκε σε εκπαιδευόµενους και εκπαιδευτές σε
ηλεκτρονική µορφή. Σε πρώτη φάση τη συµπλήρωσαν οι εκπαιδευτές, στη δεύτερη
φάση οι εκπαιδευόµενοι και στην τελική φάση οι φόρµες των εκπαιδευτών
κοινοποιήθηκαν στους εκπαιδευόµενους.
Εργαλεία moodle

Υποστηριζόµενες λειτουργίες/δράσεις στα ΕΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ
(CHAT)

− άµεση επίλυση αποριών σχετικά µε το µάθηµα (ΕΣ1)
− χώρος αποκλειστικής επικοινωνίας των εκπαιδευοµένων (ΕΣ2)
− ανάπτυξη σύντοµων διαλόγων για θέµατα που αναπτύσσονται κατά τη
διάρκεια µελέτης του υλικού ( εργαλείο επικοινωνίας και αναστοχασµού)
(ΕΣ3)
− χώρος ανταλλαγής απόψεων και πηγών µεταξύ εκπαιδευοµένων αλλά και
µέσο επικοινωνίας µε την εκπαιδεύτρια (ΕΣ1)
− δίοδος επικοινωνίας µεταξύ εκπαιδεύτριας εκπαιδευόµενων (ΕΣ2)
− χώρος κατάθεσης προσωπικών απόψεων σχετικά µε παρεχόµενο υλικό που
αποτελεί αντικείµενο µελέτης (ΕΣ3)
− η ενίσχυση της ατοµικής εργασίας και του αναστοχασµού σε ατοµικές και
συνεργατικές δράσεις (ΕΣ1, ΕΣ3)
− µέσο αποτύπωσης της προσωπικής και αναστοχαστικής προσπάθειας των
εκπαιδευοµένων (ΕΣ2)
− µέσο προσωπικής συµπερίληψης της συζήτησης που πραγµατοποιήθηκε
στη λίστα συζήτησης (ΕΣ1)

ΟΜΑ∆ΕΣ
ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ
(φόρτωση αρχείου
µε συγκεκριµένη
προθεσµία)
ΕΡΓΑΣΙΑ (από
κοινού σύνθεση
κειµένου)
ΠΗΓΕΣ

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

− παροχή υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού και προτεινόµενων πηγών
µε στόχο την ενηµέρωση των εκπαιδευόµενων και την ενίσχυση µιας
διερευνητικής προσέγγισης στη µελέτη πηγών µε στόχο τη διαµόρφωση
προσωπικής άποψης, την επιχειρηµατολογία και τη διαπραγµάτευση (ΕΣ1)
− παροχή εκπαιδευτικού υλικού ως µέσο διακριτικής καθοδήγησης των
εκπαιδευόµενων στην ολική ή µερική αξιοποίησή τους, µέσο άσκησης
στην επιλογή υλικού (ΕΣ2)
− εκπαιδευτικό υλικό και πηγές στο ∆ιαδίκτυο ως αρχικές πηγές για
περαιτέρω διερεύνηση µε προσανατολισµό κοινωνικού εποικοδοµητισµού
(ΕΣ3)
µέσο παρέµβασης των εκπαιδευόµενων στο περιεχόµενο του µαθήµατος,
µέσο ανάληψης προσωπικής ευθύνης εκπαιδευοµένων για το περιεχόµενο του
µαθήµατος (ΕΣ2)

Πίνακας 1: ∆είγµα εργαλείων του Moodle που χρησιµοποιήθηκαν στα (3) σενάρια µε
εναλλακτικούς τρόπους: “∆ια βίου µάθηση και Νέες Τεχνολογίες” (ΕΣ1), “Γλωσσική
Εκµάθηση και Νέες Τεχνολογίες” (ΕΣ2), και “Η Πληροφορική ως αυτόνοµο
γνωστικό αντικείµενο στη Γενική Εκπαίδευση” (ΕΣ3).
Συλλογή και Ανάλυση ∆εδοµένων. Συνολικά συγκεντρώθηκαν από το ΕΣ1 (7)
φόρµες εκπαιδευόµενων και µία εκπαιδευτή, από το ΕΣ2 (4) φόρµες εκπαιδευόµενων
και µία εκπαιδευτή, και από το ΕΣ3 (3) φόρµες εκπαιδευόµενων και µία εκπαιδευτή.
Μελετώντας και αντιπαραβάλλοντας φόρµες εκπαιδευόµενων και εκπαιδευτών
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προέκυψαν ενδιαφέροντα ποιοτικά δεδοµένα που αφορούν τόσο στη σχεδίαση της
φόρµας όσο και στα εργαλεία Moodle που αξιοποιήθηκαν. Στη συνέχεια
πραγµατοποιήθηκε ανάλυση των ποιοτικών δεδοµένων που αναδύθηκαν από τις
απαντήσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων στα πεδία της φόρµας. Επιπλέον,
αναζητήθηκαν σηµεία σύγκλισης αλλά και απόκλισης των απόψεων εκπαιδευτών και
εκπαιδευοµένων σχετικά µε τον αρχικό σχεδιασµό και την περαιωθείσα µαθησιακή
διαδικασία. Συγκεκριµένα, η ανάλυση των δεδοµένων επικεντρώθηκε στη
διερεύνηση: (α) της αποτελεσµατικότητας της φόρµας στην αποτύπωση του
µαθησιακού πλαισίου της ηλεκτρονικής τάξης συνδυάζοντας την οπτική
εκπαιδευόµενων και εκπαιδευτών, (β) των υποστηριζόµενων δράσεων εκπαιδευτών
και εκπαιδευόµενων από εργαλεία της πλατφόρµας Moodle µε βάση τις πέντε
διαστάσεις της φόρµας.
Αποτελέσµατα. Aκολούθως αναφέρονται τα σηµαντικότερα ευρήµατα µε βάση τις 5
διαστάσεις της φόρµας και αξιολογείται η σχεδίαση της φόρµας µε βάση αυτά τα
ευρήµατα. Συγκεκριµένα, οι εκπαιδευόµενοι στη διάσταση ΠΟΙΟΣ κατέγραψαν τις
ανάγκες και προσδοκίες τους από το σενάριο που εκπόνησαν. Επιπλέον, έθεσαν µία
ποικιλία στόχων και εκπαιδευτικών αναγκών, η σύνθεση των οποίων συµπίπτει σε
µεγάλο βαθµό µε τη στοχοθεσία σχεδιαστών/εκπαιδευτών των σεναρίων. Η
σηµαντικότητα των στόχων για τους εκπαιδευόµενους προκύπτει από τη συχνότητα
εµφάνισής τους στις φόρµες τους αναδεικνύοντας ότι οι γενικοί στόχοι των σεναρίων
έγιναν αντιληπτοί από την πλειονότητα των εκπαιδευόµενων. Ωστόσο κατά τον
επανασχεδιασµό των σεναρίων θα ληφθεί υπόψη η συγκεκριµένη αξιολόγηση της
στοχοθεσίας καθώς και οι επιµέρους στόχοι που τέθηκαν από εκπαιδευόµενους
θεωρώντας ότι αντανακλούν ανάγκες του συγκεκριµένου κοινού. Επίσης, οι
εκπαιδευόµενοι σε αυτή τη διάσταση περιγράφουν το προφίλ τους καθώς και των
υπόλοιπων συµµετεχόντων της ηλεκτρονικής τάξης. Ωστόσο, σε ορισµένες
περιπτώσεις δεν δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο γνωστικό τους υπόβαθρο και τα
πρότερα βιώµατά τους σε σχέση µε το γνωστικό αντικείµενο, παράγοντες που έχουν
ιδιαίτερη σηµασία σε εποικοδοµητικές προσεγγίσεις. Η φόρµα θα επεκταθεί ώστε να
ενισχύει την καταγραφή αυτή και να προωθεί τον αναστοχασµό σε σχέση µε την
πρότερη γνώση και εµπειρία των εκπαιδευόµενων. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι οι
εκπαιδευόµενοι συχνά δεν κατέγραφαν το προφίλ των άλλων συµµετεχόντων
(εκπαιδευτή/σχεδιαστή σεναρίου) γεγονός που προκαλεί ενδιαφέρον καθώς θεωρείται
ότι το προφίλ του εκπαιδευτή αποτελεί σηµαντικό στοιχείο για ενήλικες
εκπαιδευόµενους.
Οι εκπαιδευόµενοι στη διάσταση ΠΟΤΕ αναστοχάστηκαν την προσωπική
προσπάθεια που κατέλαβαν σε σχέση µε τις απαιτήσεις των δραστηριοτήτων αλλά
και τις προσδοκίες τους από την εκπόνηση του σεναρίου (ΠΟΙΟΣ). Με βάση τις
καταγραφές των εκπαιδευόµενων, σε αυτή τη διάσταση διαφαίνονται διαφορετικές
στάσεις µεταξύ τους ως προς την συµµετοχή και εµπλοκή τους στις δραστηριότητες
του σεναρίου, την ατοµική προσπάθεια και συµµετοχή σε αλληλεπιδραστικά
γεγονότα. Οι εκπαιδευόµενοι κατέγραψαν την προσωπική τους εκτίµηση για το
βαθµό συµµετοχής τους στο σενάριο και το χρόνο που αφιέρωσαν, παρέχοντας
χρήσιµες πληροφορίες στον σχεδιαστή/εκπαιδευτή για την αξιολόγηση του αρχικού
χρονοπρογραµµατισµού του σεναρίου και την εµπλοκή των εκπαιδευόµενων στην
εφαρµογή του. Επίσης µε βάση τον αναστοχασµό των εκπαιδευτών, κοινή
διαπίστωση αποτελεί το γεγονός ότι στο πλαίσιο µιας ηλεκτρονικής τάξης είναι
απαραίτητη η θέσπιση ενός διδακτικού συµβολαίου σύµφωνα µε το οποίο όλοι οι
συµµετέχοντες καθορίζουν από την αρχή σαφή χρονικά περιθώρια υλοποίησης των

8

δραστηριοτήτων καθώς και των “εικονικών” συναντήσεων για ασύγχρονη ή
σύγχρονη επικοινωνία στην πλατφόρµα. Η φόρµα µπορεί µε την προσθήκη
κατάλληλων ερωτηµάτων να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση.
Στη διάσταση ΤΙ οι εκπαιδευόµενοι κατέγραψαν τους στόχους που θεωρούν
ότι πέτυχαν σε γνωστικό επίπεδο και σε επίπεδο δεξιοτήτων ως προς τη χρήση της
τεχνολογίας. Η συγκεκριµένη αποτύπωση αναδεικνύει διαφορετικές γενικές και
ειδικές δράσεις των εκπαιδευόµενων στο πλαίσιο του σεναρίου όπως για παράδειγµα
η αναζήτηση -επιπλέον του προτεινόµενου- υλικού για την εκπόνηση
δραστηριοτήτων και η κοινοποίησή του στην τάξη, η συµµετοχή σε λίστες συζήτησης
µε στόχο την ενηµέρωση ή κατάθεση άποψης ή διαπραγµάτευση, η µελέτη
προτεινόµενων πηγών κ.λπ. Επίσης, εντύπωση προκάλεσε ότι κανένας από τους
εκπαιδευόµενους δεν οικειοποιήθηκε περιγραφικά τη χρήση των εργαλείων
αναπτύσσοντας ενδεχοµένως προσωπική αφήγηση όπως “η σύγχρονη συνοµιλία µε
βοήθησε στο....ενώ µε δυσκόλεψε στο....”. Οι εκπαιδευόµενοι αρκέστηκαν σε
περιγραφές των εργαλείων που χρησιµοποίησαν χωρίς να αποτιµήσουν τον
υποστηρικτικό ή µη ρόλο των εργαλείων στη µαθησιακή τους διαδικασία κατά τη
διάρκεια εκπόνησης του σεναρίου.
Ως προς την αξιολόγηση των στόχων που επιτεύχθηκαν διαπιστώνεται ότι η
προσωπική εικόνα των εκπαιδευόµενων συχνά διαφοροποιείται από τον αρχικό
σχεδιασµό του σεναρίου, ενώ η βαρύτητα µεταξύ βασικών και επιµέρους στόχων
µετατοπίζεται σε ορισµένες περιπτώσεις σε σχέση µε τα προσδοκώµενα
αποτελέσµατα. Επίσης, οι εκπαιδευόµενοι δηλώνουν ότι αξιοποίησαν ιδιαίτερα τα
επικοινωνιακά εργαλεία (Oµάδες συζήτησης και Σύγχρονη συνοµιλία). Μάλιστα η
προτίµηση στη χρήση της Σύγχρονης συνοµιλίας ήταν εµφανής παρ΄όλο που αρχικά
χρειάστηκε
η
υποστήριξη
των
εκπαιδευτών
(σχετικά
µε
θέµατα
χρονοπρογραµµατισµού της σύγχρονης συνοµιλίας ή τεχνικής φύσεως προβλήµατα)
ώστε οι εκπαιδευόµενοι να τη χρησιµοποιήσουν εποικοδοµητικά. Ωστόσο, οι Οµάδες
συζήτησης λειτούργησαν αποτελεσµατικά ως προς την αποσαφήνιση εννοιών, την
αντιµετώπιση προβληµάτων, την ανταλλαγή απόψεων, ενώ παρουσιάστηκαν και
περιπτώσεις που οι εκπαιδευόµενοι προτίµησαν την προσωπική τηλεφωνική
επικοινωνία από την ηλεκτρονική συνοµιλία αναπτύσσοντας προσωπικές νόρµες
επικοινωνίας. Τέλος, οι εκπαιδευόµενοι αντιµετώπισαν δυσκολίες µε το εργαλείο
‘Εργασίες’, τη διαδικασία φόρτωσης αρχείου, την κατανόηση της λειτουργίας του
Γλωσσαρίου, που τελικά ξεπεράστηκαν µε την υποστήριξη του εκπαιδευτή και τη
συνεχή ενασχόλησή τους.
Οι εκπαιδευόµενοι στη διάσταση ΠΟΥ αναφέρθηκαν στο χώρο εργασίας. Σε
αυτή τη διάσταση οι εκπαιδευόµενοι περιορίστηκαν στην περιγραφή του φυσικού
χώρου και όχι του ηλεκτρονικού στον οποίο εργάστηκαν. Συγκεκριµένα, δεν τους
απασχόλησαν ζητήµατα του ηλεκτρονικού χώρου, ενώ αρκέστηκαν σε γενικές κρίσεις
περί “δυνατότητας επιλογής χώρου εργασίας και απρόσκοπτης εφαρµογής του
σεναρίου που παρέχουν οι πλατφόρµες Σ∆Μ” οι οποίες υποδηλώνουν πως δεν
πραγµατοποιήθηκε διάκριση µεταξύ φυσικού και ηλεκτρονικού χρόνου. Οι
εκπαιδευόµενοι δεν αναφέρονται επίσης µε σαφήνεια στο φυσικό χώρο άτυπων
συναντήσεών τους, δηλαδή στο χώρο του Πανεπιστηµίου. Παρόλα αυτά στη
διάσταση ΠΟΤΕ αναφέρουν ότι καθόρισαν µεταξύ τους το χρόνο για τη διεξαγωγή
Σύγχρονης συνοµιλίας, χωρίς όµως να αναφέρουν περισσότερα στοιχεία. Είναι επίσης
ενδεικτικό ότι ενίοτε ζητήµατα πρακτικά και προσωπικά (π.χ. φυσικός χώρος
εργασίας) ασκούν µεγαλύτερη επίδραση στους εκπαιδευόµενους από ζητήµατα που
συνδέονται µε την κατανόηση της γενικότερης µαθησιακής διαδικασίας. Εποµένως η
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αξιολόγηση της σύνθεσης του ηλεκτρονικού χώρου της εικονικής τάξης δεν
επιτεύχθηκε, γεγονός που θα ληφθεί υπόψη κατά τον επανασχεδιασµό της φόρµας.
Οι εκπαιδευόµενοι στη διάσταση ΠΩΣ αναφέρονται σε άξονες οργάνωσης
του ΕΣ (π.χ. µοντέλο οργάνωσης διαδικτυακών µαθηµάτων, παιδαγωγική
προσέγγιση), αξιολογούν την ποιότητα και διάρθρωση του υλικού καθώς και τα
εργαλεία του Moodle. Παρατηρούµε πως και εδώ οι εκπαιδευόµενοι αναφέρθηκαν
µεν στη χρήση εργαλείων σε σχέση µε την στοχοθεσία του κάθε σεναρίου,
αποστασιοποιηµένα όµως σε σχέση µε τη µάθηση και την προσωπική πορεία που
ακολούθησαν- παρόλο που κατά καιρούς αναφέρονται σε “τεχνικής φύσης”
δυσκολίες που αντιµετώπισαν. Τέλος, εκτιµήσεις εκπαιδευόµενων και εκπαιδευτών
που αφορούν την παιδαγωγική προσέγγιση, το εκπαιδευτικό περιεχόµενο, και το
µοντέλο οργάνωσης διαδικτυακών µαθηµάτων που υιοθετήθηκε σε κάθε σενάριο
παρουσιάζονται συνοπτικά ακολούθως:
Παιδαγωγική προσέγγιση: στην περίπτωση του ΕΣ1 και ΕΣ3 αναγνωρίζεται από
εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενους ως κυρίαρχη η παιδαγωγική προσέγγιση του
εποικοδοµητισµού και κοινωνικού εποικοδοµητισµού αντίστοιχα. Στην περίπτωση
του ΕΣ2 αναγνωρίστηκαν από τους εκπαιδευόµενους στοιχεία από διάφορες
παιδαγωγικές θεωρίες που αξιοποιήθηκαν κατά το σχεδιασµό του σεναρίου όπως η
µάθηση µε παρεµβατική εξάρτηση, µε ανακάλυψη, ενεργού υποδοχής, και η µάθηση
ως επεξεργασία πληροφοριών. Τα παραπάνω αποτελούν ενδείξεις ότι οι
εκπαιδευόµενοι µέσα από την εκπόνηση των σεναρίων προσέγγισαν θέµατα
σχεδιασµού ηλεκτρονικών µαθηµάτων βάσει σύγχρονων θεωριών µάθησης τις οποίες
και αναγνώρισαν στο σχεδιασµό των σεναρίων.
Το εκπαιδευτικό περιεχόµενο και στα τρία σενάρια χαρακτηρίστηκε από τους
εκπαιδευόµενους ενδιαφέρον και επαρκές για την ολοκλήρωσή τους. Ωστόσο και στα
τρία σενάρια, οι εκπαιδευόµενοι διερεύνησαν τις παρεχόµενες πηγές και τις
εµπλούτισαν µε πρόσθετο υλικό όπως άρθρα και πηγές στο ∆ιαδίκτυο, το οποίο
συχνά έθεταν υπόψη των υπόλοιπων εκπαιδευόµενων µέσα από τις οµάδες
συζήτησης. Στόχος της µελέτης πηγών ήταν συνήθως η ενηµέρωση, η συγκρότηση
άποψης και η επιχειρηµατολογία.
Μοντέλα Σχεδιασµού ∆ιαδικτυακών Μαθηµάτων: ζητήθηκε από τους
εκπαιδευόµενους και εκπαιδευτές να κατατάξουν τα (3) ΕΣ σύµφωνα µε την
κατηγοριοποίηση που προτείνει η Mason για την οργάνωση διαδικτυακών
µαθηµάτων (1998). Οι εκπαιδευόµενοι τεκµηρίωσαν τις απαντήσεις τους βασιζόµενοι
ως επί το πλείστον σε κριτήρια που αξιολογούσαν: (α) το βαθµό στον οποίο το
εκπαιδευτικό περιεχόµενο ήταν προκαθορισµένο, (β) το ποσοστό συνεργασίας και
αλληλεπίδρασης που προβλεπόταν σε κάθε ΕΣ, (γ) το ρόλο του εκπαιδευτή και το
βαθµό εµπλοκής των εκπαιδευόµενων στο σχεδιασµό και κατά τη διάρκεια
εκπόνησης του σεναρίου. Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί η ποικιλία των
τοποθετήσεων που υποδεικνύει ότι οι εκπαιδευόµενοι µελέτησαν τη συγκεκριµένη
κατηγοριοποίηση διαδικτυακών µαθηµάτων µέσα από τις προτεινόµενες πηγές και
εξοικειώθηκαν µε εναλλακτικές σχεδιαστικές προτάσεις ηλεκτρονικών µαθηµάτων
µέσα από τις διαφορετικές προσεγγίσεις των σεναρίων.
Εργαλεία Μοοdle. Τα βασικά εργαλεία του Moodle καθώς και οι δράσεις που εκείνα
υποστήριξαν στα (3) ΕΣ (µε βάση τις εκτιµήσεις κύρια των εκπαιδευτών αλλά και
ορισµένων εκπαιδευόµενων) σε σχέση µε τις βασικές διαστάσεις της φόρµας
παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.
ΠΟΙΟΣ

Εργαλείο ‘Άτοµα’: δυνατότητα σύνθεσης/διαχείρισης προφίλ των
συµµετεχόντων
(εκπαιδευτές,
εκπαιδευόµενοι,
σχεδιαστές
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ΠΟΥ

ΠΟΤΕ

περιεχοµένου) στην εικονική τάξη από τους ίδιους
∆ράση: Υποστηρίζεται η ανάπτυξη της εικονικής τάξης. Το προφίλ των
συµµετεχόντων στην εικονική τάξη είναι ορατό στα υπόλοιπα µέλη µε
συνοπτική ή λεπτοµερή περιγραφή παρέχοντας πληροφορίες για τον
τόπο, την ηλικία, το φύλλο, τη διεύθυνση του προσωπικού
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, την ιδιότητα του στο µάθηµα, την
τελευταία πρόσβαση στην «ηλεκτρονική τάξη» ή ακόµα και µία
αντιπροσωπευτική φωτογραφία.
Ολοκληρωµένο σύστηµα αναφοράς ενεργειών εκπαιδευόµενων: (α)
διαγράµµατα επισκέψεων στην πλατφόρµα ανά ηµέρα, (β) αναφορά
των δράσεων κάθε εκπαιδευόµενου ανά ηµέρα, εβδοµάδα ή ενότητα,
(γ) αναφορά των δραστηριοτήτων που επισκέφτηκε και ολοκλήρωσε
κάθε εκπαιδευόµενος
∆ράση: ∆ιευκολύνεται η διαδικασία αξιολόγησης της µαθησιακής
διαδικασίας από τον εκπαιδευτή
Εργαλεία διαµόρφωσης ‘περιβάλλοντος’ εικονικής τάξης /
επικοινωνίας:
− διαµόρφωση διεπαφής: σχετίζεται µε την οργάνωση του µαθήµατος
(“Πως”) και περιλαµβάνει εργαλεία που αφορούν το
χρονοπρογραµµατισµό δράσεων, την πρόσβαση σε πηγές και
δραστηριότητες, την επικοινωνία, κ.ά.
− ενηµέρωση για το ποιοι συµµετέχοντες είναι συνδεδεµένοι στην
ηλεκτρονική τάξη (“Συνδεδεµένοι Χρήστες”)
− διαχείριση οµάδων συζήτησης, αποριών, σύγχρονων συνοµιλιών,
προσωπικών µηνυµάτων, διαλόγων (dialogues)
− αυτόµατη αναφορά νέων γεγονότων στις διευθύνσεις του
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου των συµµετεχόντων
∆ράση: ∆υνατότητα διαµόρφωσης περιβάλλοντος ηλεκτρονικής τάξης
και εµφάνισης παρεχόµενων εργαλείων. Η δοµή της οθόνης του
µαθήµατος αποτελείται από τρία µέρη. ∆εξιά και αριστερά υπάρχουν
µενού, των οποίων η σειρά και ο αριθµός ποικίλει ανάλογα µε τις
προτιµήσεις και τις µεταβολές κάθε εκπαιδευτή. Τα µενού
αναφέρονται στις διάφορες λειτουργίες του µαθήµατος και βοηθούν
τόσο στη διαχείριση του όσο και στην αναζήτηση πληροφοριών για το
µάθηµα. Στο κεντρικό τµήµα της σελίδας εµφανίζεται η δοµή και το
διδακτικό περιεχόµενο του µαθήµατος, το οποίο διαµορφώνεται µε την
προσθήκη δραστηριοτήτων, πηγών, αφηγηµατικών τµηµάτων.
Εργαλεία:
− “Ηµερολόγιο” για την σύνδεση γεγονότων ανά ηµέρα και µήνα
− Εργαλείο καθορισµού προθεσµιών για την υποβολή ασκήσεων /
δραστηριοτήτων
− Εργαλείο καθορισµού ώρας και ηµέρας για σύγχρονη συνοµιλία
− Εργαλείο καθορισµού έναρξης και διάρκειας µαθήµατος
− “Πρόσφατη
∆ραστηριότητα”:
εµφάνιση
πιο
πρόσφατων
δραστηριοτήτων από την τελευταία σύνδεση
− “Επικείµενα γεγονότα”: εµφάνιση πιο πρόσφατων γεγονότων µετά
την τελευταία πρόσβαση στην ηλεκτρονική τάξη ενηµερώνοντας για
τα γεγονότα που πρόκειται να συµβούν στο προσεχές µέλλον
− “Τελευταία νέα”: εµφάνιση νέων ειδήσεων ή “προσθήκη νέου
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ΤΙ

ΠΩΣ

θέµατος”
∆ράση: Υποστήριξη καθορισµού και διαχείρισης ενός χρονικού
πλαισίου στο οποίο λαµβάνουν χώρα οι µαθησιακές δραστηριότητες.
Εργαλείο ‘Επεξεργασία των ρυθµίσεων του µαθήµατος’:
διαµόρφωση χαρακτηριστικών µαθήµατος προσανατολισµένων κυρίως
στην διαχείριση του
∆ράση: επιτρέπει στον εκπαιδευτή να ορίσει χαρακτηριστικά του
µαθήµατος που αφορούν τη µορφή, διάρκεια, διαθεσιµότητα, τρόπο
πρόσβασης, λειτουργία οµάδων, εµφάνιση αναφορών δραστηριότητας
/ βαθµολογίας. Υποστηρίζεται η διαχείριση του µαθήµατος και όχι ο
παιδαγωγικός σχεδιασµός του. Ωστόσο, ορισµένα από τα διαθέσιµα
πεδία, όπως η σύντοµη περιγραφή του µαθήµατος (σύνοψη), µπορούν
µερικώς να περιγράψουν τον σκοπό του µαθήµατος και τους κύριους
στόχους του.
Πρότυπα οργάνωσης µαθηµάτων:
− Εβδοµαδιαία µορφή: το µάθηµα είναι οργανωµένο ανά εβδοµάδα, µε
ηµεροµηνία έναρξης και λήξης. Σε κάθε εβδοµάδα ορίζονται
συγκεκριµένες οι οποίες µπορεί να επεκτείνονται σε περισσότερες
από µία εβδοµάδες
− Θεµατική µορφή όπου κάθε "εβδοµάδα" ονοµάζεται "θέµα". Ένα
"θέµα" δεν έχει κανένα χρονικό περιορισµό
− Κοινωνική µορφή: εστιάζεται στην οργάνωση ενός πλαισίου
ανάπτυξης συζήτησης µε κάποιο κυρίαρχο θέµα συνοδευόµενο από
πρόσθετες πηγές και εκπαιδευτικό υλικό. Κατά την ανάπτυξη της
συζήτησης οι εκπαιδευτές µπορούν να χωρίσουν το κύριο θέµα σε
νέα θέµατα προς συζήτηση καθώς και να ορίσουν το βαθµό
εµπλοκής των συµµετεχόντων (ανάγνωση, συγγραφή, ή ανώνυµη
καταχώριση)
Εργαλείο “Πηγές”: παροχή πηγών µε τη µορφή άρθρων, κειµένων,
εικόνων, διευθύνσεων στο ∆ιαδίκτυο
Εργαλεία ανάπτυξης & διαχείρισης µαθησιακών δραστηριοτήτων:
Ασκήσεις,
Έρευνα,
Ανάθεση/εργασίας,
Εργαστήριο,
Wiki,
Γλωσσάρι, Κουίζ.
Εργαλείο ‘Οµάδες’: οργάνωση συµµετεχόντων σε οµάδες
∆ράσεις: Υποστηρίζονται εναλλακτικές µορφές οργάνωσης
µαθηµάτων, δραστηριοτήτων, εκπαιδευόµενων µε βάση τον
παιδαγωγικό σχεδιασµό και χρονοπρογραµµατισµό του µαθήµατος.

Πίνακας 2: Εργαλεία του Μoodle και δράσεις που αυτά υποστήριξαν κατά την
εφαρµογή των ΕΣ σε σχέση µε τις (5) διαστάσεις της φόρµας.
5. Συµπεράσµατα
Η συµπλήρωση της φόρµας περιγραφής ΕΣ από εκπαιδευτές και
εκπαιδευόµενους αποτέλεσε την πρώτη προσπάθεια σχεδιαστικής αποτίµησης των
(3) ΕΣ και µέσο προαγωγής ενός εκπαιδευτικού σχεδιασµού διαδικτυακών
µαθηµάτων. Ο σχεδιασµός διαδικτυακών µαθηµάτων κατά αυτόν τον τρόπο
ενσωµατώνει εκτός από το ΕΣ και ένα αξιολογητικό µικροσύστηµα (φόρµα) το οποίο
όµως δοµείται σε παραµέτρους εξαιρετικά σηµαντικές για την περιγραφή της νοητής
(σχεδιαστής) και λειτουργικής (χρήστης) µαθησιακής διαδικασίας. Σε ένα πρώτο
επίπεδο οι αφηγήσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευόµενων διαµορφώνουν ένα πλέγµα
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βασικών στοιχείων σηµαντικό από λειτουργικής και παιδαγωγικής πλευράς για την
διαµόρφωση ενός διαδικτυακού µαθήµατος. Τόσο ο εκπαιδευτής/σχεδιαστής όσο και
ο εκπαιδευόµενος ακολουθώντας την ίδια διαδικασία (συµπλήρωση φόρµας) µε
µικρές τροποποιήσεις γνωρίζουν και αφοµοιώνουν µέσω της χρήσης της βασικούς
σχεδιαστικούς όρους ΕΣ.
Η συγκεκριµένη εµπειρική µελέτη υποστήριξε την ανάδυση της σχεδιαστικής
λογικής των σεναρίων και την εκλέπτυνση και αποκρυστάλλωση από πλευράς
εκπαιδευτών σχεδιαστικών ζητηµάτων µε βάση και την ανατροφοδότηση των
εκπαιδευόµενων. Όσον αφορά τους εκπαιδευτές που λειτούργησαν και ως σχεδιαστές
των ΕΣ, η φόρµα ως εργαλείο περιγραφής ΕΣ σε Σ∆Μ φαίνεται να υποστήριξε τον
διδακτικό σχεδιασµό. Οι εκπαιδευτές αναστοχάστηκαν πάνω στη δυναµική που
αναπτύσσεται κατά την εκπόνηση ενός σεναρίου µεταξύ συµµετεχόντων,
εκπαιδευτικού υλικού, και διαθέσιµων εργαλείων. Επίσης εµβάθυναν στα δοµικά
στοιχεία ενός σεναρίου που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τη φάση του
σχεδιασµού όπως χώρος, χρόνος, στοχοθεσία, προφίλ συµµετεχόντων, παιδαγωγική
προσέγγιση, εκπαιδευτικό υλικό, παιδαγωγική αξιοποίηση εργαλείων σύγχρονων
Σ∆Μ, ενορχήστρωση συµµετεχόντων για την εµπλοκή τους σε µία “προβληµατική
κατάσταση προς επίλυση” µε την ανάπτυξη διαφορετικών ρόλων.
Επιπλέον, σηµαντικός στόχος της φόρµας περιγραφής ΕΣ για
εκπαιδευόµενους ήταν η προώθηση του αναστοχασµού στον τρόπο που τα εργαλεία
του Moodle µπορεί λειτουργικά να ενταχθούν στο δοµικό πλέγµα ενός ΕΣ και να
υποστηρίξουν τη µάθηση. Κι ενώ µπορούµε να πούµε ότι η αναγνώριση της
λειτουργικότητας των διαθέσιµων τεχνολογικών εργαλείων επιτεύχθηκε, ωστόσο η
δηµιουργική ανάλυση και σύνθεση σε προσωπικό επίπεδο αποτελεί ανοιχτό θέµα;
πώς ενδεχοµένως τα εργαλεία της πλατφόρµας Moodle προώθησαν ή εµπόδισαν
προσωπικές δράσεις των εκπαιδευόµενων κατά την εκπόνηση των σεναρίων. Όσον
αφορά στην ποιότητα των αναστοχαστικών σχολίων, εκπαιδευόµενοι οι οποίοι
ασχολήθηκαν ουσιαστικά µε τα ΕΣ, ανέπτυξαν και ισχυρότερη/πλουσιότερη λεκτική
ανατροφοδότηση, γεγονός που τεκµηριώνουν η έκταση και η ποιότητα των σχολίων
και παρεµβάσεών τους στη φόρµα περιγραφής ΕΣ. Επίσης, από µια πρώτη
προσπάθεια αποτίµησης της χρήσης λεκτικού, χρησιµοποιούµενα ρήµατα στην
αξιολόγηση όπως καταλαβαίνω, γνωρίζω, είναι πολύ γενικά και δεν βοηθούν
ιδιαίτερα την εξαγωγή συµπερασµάτων. Πιθανά η εκτεταµένη και διακριτή µορφή
των πεδίων της φόρµας λειτούργησε αποθαρρυντικά σε σχέση µε τη διάθεση προς
εκδίπλωση της προσωπικής αφήγησης επί της διαδικασίας. Επίσης, το γεγονός ότι η
συµπλήρωση της φόρµας ζητήθηκε από τους εκπαιδευόµενους στο τέλος της
µαθησιακής διαδικασίας είχε ενδεχοµένως ως αποτέλεσµα να αντιµετωπίσουν τις
δράσεις αξιολόγησης στατικά, και όχι εξελικτικά, παράλληλα µε την εκπόνηση των
(3) ΕΣ. Εποµένως, τόσο η µορφή των ερωτηµάτων, όσο και η σειριακότητα και η
έκταση της φόρµας είναι παράµετροι που χρειάζεται περαιτέρω να διερευνηθούν
κατά τον επανασχεδιασµό της ώστε σχετικές τροποποιήσεις να προωθήσουν την
εκδίπλωση της προσωπικής αφήγησης των εκπαιδευόµενων και την ανάδειξη των
σχέσεων µεταξύ των διαφορετικών διαστάσεων ενός ΕΣ.
Επίσης, ενδιαφέροντα ζητήµατα που προέκυψαν από τη χρήση της φόρµας
συνδέονται µε την επίδραση της διάστασης ΠΟΙΟΣ ακόµη και στον τελικό ρυθµό
ροής του µαθήµατος (ΠΩΣ), την πολυπλοκότητα της διάστασης του χρόνου (φυσικού
και ηλεκτρονικού) (ΠΟΤΕ), τη διάσταση του φυσικού και ηλεκτρονικού χώρου
(ΠΟΥ) αλλά και τη διάκριση του ηλεκτρονικού χρόνου σε «προσωπικό» και
«συνεργατικό»: η υλοποίηση του ΕΣ συνδέεται τόσο µε το χρόνο της ηλεκτρονικής
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κοινότητας σε επίπεδο οµάδας ή τάξης όσο και µε το χρόνο προσωπικής ενασχόλησης
του κάθε εκπαιδευόµενου.
Τέλος, ανοιχτό θέµα προς διερεύνηση παραµένει το πώς θα µπορούσαν οι
εκπαιδευόµενοι να αξιοποιήσουν τη φόρµα κατά τη διαδικασία ενασχόλησης µε τα
ΕΣ και όχι ως προϊόν τετελεσµένης δράσης. Η οργάνωση µίας συνεργατικού τύπου
συµπλήρωσης της αναθεωρηµένης φόρµας από εκπαιδευόµενους πιθανά θα ενίσχυε
τον προβληµατισµό και αναστοχασµό των εκπαιδευόµενων κατά την αποτίµηση της
εµπειρίας τους. Μια τέτοια προσέγγιση αποτελεί µελλοντικό στόχο στην έρευνά µας.
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