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Περίληψη: Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα εκπαιδευτικό σενάριο που
αναπτύχθηκε µε βάση το εποικοδοµητικό και κοινωνικο-πολιτισµικό µοντέλο και
εφαρµόστηκε µέσα από την πλατφόρµα Moodle στο µάθηµα “∆ια βίου µάθηση µε
ΝΤ” του ΜΠΣ “∆ιδακτική Μαθηµάτων Ειδικότητας µε Νέες Τεχνολογίες” του
ΕΚΠΑ µε τη σύµπραξη της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Βασική κατεύθυνση στη σχεδίαση του
σεναρίου ήταν η δηµιουργία ενός αυθεντικού πλαισίου διαδικτυακής µάθησης σε ένα
παραδοσιακό µάθηµα µεταπτυχιακού επιπέδου, η θεµατολογία του οποίου συνδυάζει
την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση µε τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας
και της Επικοινωνίας. Συγκεκριµένα, στόχος του σεναρίου ήταν η ανάληψη από
µέρους των φοιτητών πολλαπλών ρόλων, κλιµακούµενης δυσκολίας και ευθύνης,
που σταδιακά τους οδηγούν να αναγνωρίσουν και να µελετήσουν σηµαντικές
πλευρές της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Το σενάριο, σχεδιάστηκε
ώστε να καλύπτει συγκεκριµένους γνωστικούς στόχους, να καλλιεργήσει θετικές
στάσεις σχετικά µε τη χρήση της τεχνολογίας στην Ανοικτής και εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευσης καθώς και δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας. Ο σχεδιασµός και
η οργάνωση του σεναρίου καθώς και οι πρώτες παρατηρήσεις από την εφαρµογή και
αποτίµησή του σε πραγµατικές συνθήκες παρουσιάζονται και σχολιάζονται.
1. Εισαγωγή
Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και ιδιαίτερα το
∆ιαδίκτυο παρέχουν ποικίλα υποστηρικτικά εργαλεία που προωθούν νέες µαθησιακές
εµπειρίες, επαυξάνουν τις διαθέσιµες πηγές, και επεκτείνουν τις δυνατότητες
πρόσβασης στην εκπαίδευση (Olapiriyakul & Scher, 2006). Η τεχνολογία
µετασχηµατίζει το µαθησιακό περιβάλλον της παραδοσιακής τάξης σε ένα
εναλλασσόµενο εικονικό χώρο που παρέχει ευελιξία στην πρόσβαση (σε χώρο και
χρόνο) και ενισχύει την ανάπτυξη µαθησιακών κοινοτήτων όπου οι εκπαιδευόµενοι
διαµοιράζονται εµπειρία, γνώσεις και οικοδοµούν κοινές αξίες. Τελευταία, σηµαντικό
ερευνητικό θέµα αποτελεί η αξιοποίηση της τεχνολογίας στη διαµόρφωση ενός
υβριδικού µοντέλου εκπαίδευσης (hybrid or blended learning) που συνδυάζει το
παραδοσιακό ‘πρόσωπο µε πρόσωπο’ µοντέλο µε την διαδικτυακή µάθηση (webbased learning) στοχεύοντας να ενσωµατώσει τα πλεονεκτήµατα των δύο µοντέλων
εκπαίδευσης (Garrison & Kanuka, 2004; McCray, 2000). Το υβριδικό µοντέλο έχει
εφαρµογή τόσο στο χώρο της παραδοσιακής εκπαίδευσης (Liotsos et al., 2007) όσο
και στην Εκπαίδευση από Απόσταση (ΕαΑ) (Rovai & Jordan, 2004) εφόσον η
αξιοποίηση του ∆ιαδικτύου µπορεί σηµαντικά να ενισχύσει την ανάπτυξη και παροχή
καινοτόµου εκπαιδευτικού υλικού καθώς και την επικοινωνία και αλληλεπίδραση της
τάξης (Παπανικολάου κ.ά., 2005).
Ωστόσο η αποτελεσµατικότητα των νέων εργαλείων του ∆ιαδικτύου καθώς και το
εκπαιδευτικό πλαίσιο µέσα στο οποίο αυτά θα αξιοποιηθούν ώστε να υποστηρίξουν
τόσο τη µάθηση όσο και τους βασικούς ανθρώπινους παράγοντες µιας εικονικής
τάξης, εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενους, αποτελεί ανοιχτό ερευνητικό θέµα (Mason,
2000; Mason and Weller 2000; Rumble 2001). Ο Rumble (2001) αναφέρει τέσσερα
µοντέλα εκπαίδευσης που έχουν υιοθετηθεί στο χώρο της ΕαΑ και που η τεχνολογία
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µπορεί να υποστηρίξει και να ενισχύσει: µοντέλο µεταβίβασης της διδασκαλίας και
της µάθησης (transmission model of teaching and learning), εποικοδοµητικό µοντέλο
(constructivist model), κοινωνικο-πολιτισµικό µοντέλο (socio-cultural model),
µεταγνωστικό µοντέλο (metacognitive model). Σύµφωνα µε τον Rumble (2001) η
αµφίδροµη/πολλών κατευθύνσεων τεχνολογία µπορεί σηµαντικά να ενισχύσει τα τρία
τελευταία µοντέλα. Σε αυτά τα µοντέλα ως δοµικά στοιχεία της δραστηριότητας των
εκπαιδευόµενων αναγνωρίζονται ενδιαφέρουσες και ουσιαστικές εργασίες ενταγµένες
σε ένα αυθεντικό πλαίσιο, ενώ η µάθηση αναγνωρίζεται ως µία κοινωνική διεργασία
που βασίζεται στην αλληλεπίδραση, ρυθµίζεται από την οµάδα και ενισχύει την
διαµόρφωση και αξιολόγηση κοινών αξιών µεταξύ των µελών της. Σε αυτήν την
κατεύθυνση και µε στόχο να διερευνήσουµε την ένταξη e-δραστηριοτήτων µε βάση
το εποικοδοµητικό και κοινωνικο-πολιτισµικό µοντέλο σε παραδοσιακά ακαδηµαϊκά
µαθήµατα παρουσιάζουµε ένα εκπαιδευτικό σενάριο που αναπτύχθηκε στο µάθηµα
“∆ια βίου µάθηση µε Νέες Τεχνολογίες” του ΜΠΣ “∆ιδακτική Μαθηµάτων
Ειδικότητας µε Νέες Τεχνολογίες” του ΕΚΠΑ µε τη σύµπραξη της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
(http://dimente.ppp.uoa.gr/Code/home.shtml) και εφαρµόστηκε µέσα από την
πλατφόρµα Moodle. Βασική κατεύθυνση στο σχεδιασµό του σεναρίου ήταν η
δηµιουργία ενός αυθεντικού πλαισίου διαδικτυακής µάθησης σε ένα παραδοσιακό
µάθηµα µεταπτυχιακού επιπέδου, η θεµατολογία του οποίου συνδυάζει την Ανοικτή
και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση µε τις ΤΠΕ.
Η εργασία δοµείται σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται το
θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο βασίστηκε ο σχεδιασµός του σεναρίου. Στη δεύτερη
περιγράφεται το σενάριο και ο εικονικός χώρος εφαρµογής του και στην τρίτη
ενότητα επιχειρείται ένας πρώτος σχολιασµός των δράσεων που παρατηρήθηκαν
κατά την εφαρµογή του σεναρίου.
2. Εκπαιδευτικό σενάριο: απαιτήσεις και στόχοι
Ο σχεδιασµός του σεναρίου βασίστηκε σε ένα συνδυασµό του δεύτερου και τρίτου
µοντέλου διαδικτυακών µαθηµάτων της Mason, “Περιτυλιγµένο Περιεχόµενο” και
“Ολοκληρωµένο Μοντέλο” (Mason, 1998). Συγκεκριµένα, τα µαθήµατα που
υιοθετούν το µοντέλο “Περιτυλιγµένο Περιεχόµενο”, χρησιµοποιούν βοηθητικό
υλικό (οδηγούς µελέτης, δραστηριότητες και συζήτηση), το οποίο πλαισιώνει ή
‘περιτυλίγει’ το προκαθορισµένο υλικό (βιβλία, CD-ROM ή µαθήµατα – tutorials).
Το συγκεκριµένο µοντέλο τείνει προς ένα µοντέλο µάθησης που βασίζεται σε πηγές
παρέχοντας στους εκπαιδευόµενους ελευθερία κινήσεων και τη δυνατότητα να
προσαρµόσουν το µάθηµα στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους. Αντίστοιχα,
σύµφωνα µε το “Ολοκληρωµένο Μοντέλο”, τα µαθήµατα βασίζονται σε
συνεργατικές δραστηριότητες, µαθησιακές πηγές και οµαδικές εργασίες. Τα
περιεχόµενα του µαθήµατος διαµορφώνονται δυναµικά και προκύπτουν από την
ατοµική και οµαδική δραστηριότητα. Ουσιαστικά αυτό το µοντέλο ανατρέπει το
διαχωρισµό µεταξύ περιεχοµένου και υποστήριξης, και ενθαρρύνει τη δηµιουργία
µιας κοινότητας µάθησης.
Το σενάριο “∆ια βίου µάθηση µε Νέες Τεχνολογίες” προτείνει συγκεκριµένες
δραστηριότητες καθορίζοντας σε µεγάλο βαθµό τους στόχους της εργασίας των
φοιτητών και παρέχει πηγές προς διερεύνηση και µελέτη µε στόχο να τους
υποστηρίξει τους φοιτητές στην εκπόνηση των δραστηριοτήτων (στοιχεία από
“Περιτυλιγµένο Περιεχόµενο”). Ωστόσο το εκπαιδευτικό υλικό δεν είναι αυστηρά
προκαθορισµένο και προεπιλεγµένο επιτρέποντας στους φοιτητές να αναζητήσουν
νέες πηγές και να τις αξιοποιήσουν κατά την εκπόνηση των δραστηριοτήτων ώστε να
παράξουν τις προτεινόµενες εργασίες ή/και να επιχειρηµατολογήσουν για τις
τοποθετήσεις τους. Επίσης σηµαντικό µέρος του υλικού προκύπτει µέσα από τη
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συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων των φοιτητών (στοιχεία από
“Ολοκληρωµένο Μοντέλο”).
Στόχος του σεναρίου είναι η ανάληψη από µέρους των φοιτητών πολλαπλών ρόλων,
κλιµακούµενης δυσκολίας και ευθύνης, που σταδιακά θα τους οδηγήσουν να
αναγνωρίσουν και να µελετήσουν σηµαντικές πλευρές της Ανοικτής και εξ
αποστάσεως Εκπαίδευσης. Σε αυτήν την πορεία αξιοποιούν τις ήδη υπάρχουσες
γνώσεις τους, αναλαµβάνουν ρόλους (υποψήφιου εκπαιδευόµενου σε Ανοικτό
Πανεπιστήµιο, σχεδιαστή και αξιολογητή διαδικτυακών µαθηµάτων), διερευνούν και
µελετούν πηγές µε στόχο να ενηµερωθούν, να αµφισβητήσουν, να αναθεωρήσουν, να
προτείνουν και να επιχειρηµατολογήσουν για τις απόψεις τους. Επίσης το σενάριο
υιοθετεί τη µελέτη περίπτωσης ως διδακτική προσέγγιση καλώντας τους
εκπαιδευόµενους να µελετήσουν συγκεκριµένες περιπτώσεις Ανοικτών
Πανεπιστηµίων αλλά και µοντέλων αξιολόγησης της διαδικυακής εκπαίδευσης, οι
οποίες αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό για τα σχετικά θέµατα.
Πιο συγκεκριµένα, το προτεινόµενο σενάριο αφορά τρεις θεµατικούς άξονες της
Ανοικτής και εξ΄ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: (α) οργάνωση και λειτουργία Ανοικτών
Πανεπιστηµίων και προφίλ εκπαιδευόµενων που µελετούν από απόσταση (σε επίπεδο
δεξιοτήτων αλλά και χρονικών απαιτήσεων), (β) οργάνωση µαθηµάτων που
παρέχονται από απόσταση και ο ρόλος της τεχνολογίας, (γ) κριτήρια αξιολόγησης
µαθηµάτων που παρέχονται από απόσταση. Το σενάριο οργανώνεται σε τρεις φάσεις.
Στην πρώτη φάση, οι φοιτητές αναλαµβάνουν αρχικά το ρόλο ενός υποψήφιου
εκπαιδευόµενου, επιλέγουν ένα Ανοικτό Πανεπιστήµιο και µελετούν το πλαίσιο
λειτουργίας του. Στη συνέχεια, επιλέγουν ένα µάθηµα/πτυχίο που τους ενδιαφέρει για
το οποίο καταθέτουν µια πλήρη περιγραφή συµπληρώνοντας µία σχετική φόρµα. Στη
δεύτερη φάση, αναλαµβάνουν ρόλο σχεδιαστή ενός διαδικτυακού µαθήµατος και
συνεργαζόµενοι επιλέγουν ένα συγκεκριµένο µοντέλο οργάνωσης διαδικτυακών
µαθηµάτων µε βάση το οποίο περιγράφουν τη δική τους πρόταση. Στην τρίτη φάση,
οι φοιτητές καταθέτουν την άποψή τους σχετικά µε την ποιότητα σπουδών των
Ανοικτών πανεπιστηµίων. Επιπλέον, οι φοιτητές µελετούν, αναζητούν και αξιοποιούν
σχετικές πηγές ώστε να ενηµερωθούν για την τρέχουσα κατάσταση και να επιλέξουν
πέντε κριτήρια αξιολόγησης τα οποία θα µπορούσαν να εξασφαλίσουν την ποιότητα
σπουδών σε ένα πλαίσιο ΕαΑ. Σε αυτή τη φάση οι φοιτητές ανταλάσσουν ιδέες,
απόψεις και πηγές και επιχειρηµατολογούν για τις επιλογές τους.
Στόχοι κατά την εφαρµογή του σεναρίου αποτέλεσαν: (α) η ενεργή εµπλοκή των
εκπαιδευόµενων στην εκπόνηση των δραστηριοτήτων και η κριτική θεώρηση
θεµάτων που σχετίζονται µε την Ανοικτή και εξ΄ Αποστάσεως Εκπαίδευση και το
ρόλο που η τεχνολογία µπορεί να διαδραµατίσει σε αυτήν, (β) η αναζήτηση πηγών σε
e-βιβλιοθήκες και δικτυακούς τόπους, αξιολόγηση και αξιοποίησή τους µε στόχο την
ενηµέρωση και επιχειρηµατολογία, (γ) η εξοικείωση µε εργαλεία της πλατφόρµας
Moodle και η κριτική θεώρησή τους ως προς τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να
επηρεάσουν-υποστηρίξουν-αναχαιτίσουν την αλληλεπίδραση της τάξης καθώς και
τους επιδιωκόµενους στόχους ενός σεναρίου, (ε) η ανάπτυξη µιας κοινότητας
µάθησης που ανταλλάσσει πληροφορίες – ιδέες, αλληλοϋποστηρίζεται και
συνεργάζεται.
2. Σενάριο ‘∆ια βίου µάθηση µε Νέες Τεχνολογίες’
Βασικές δράσεις που έλαβαν χώρα κατά την ανάπτυξη του σεναρίου ήταν η
διαµόρφωση επιµέρους δραστηριοτήτων µε βάση τους επιλεγµένους θεµατικούς
άξονες, τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα, και το προφίλ των εκπαιδευόµενων, ο
χρονοπρογραµµατισµός του σεναρίου, η διαµόρφωση του ‘εικονικού χώρου’
εφαρµογής, η ενορχήστρωση και υποστήριξη της δράσης εκπαιδευόµενων κα
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εκπαιδευτών µε κατάλληλα εργαλεία, πηγές, κ.λπ.. Τα σενάριο δοµείται σε τρια µέρη
κάθε ένα από τα οποία έχει µια κεντρική δραστηριότητα που καλεί τους
εκπαιδευόµενους να αναλάβουν συγκεκριµένες δράσεις και να αναπτύξουν νέες µέσα
από τη συµµετοχή σε οµάδες συζήτησης και chat, την αναζήτηση και µελέτη πηγών,
την κριτική θεώρηση συγκεκριµένων πηγών, τη συνεργασία για την παραγωγή ενός
προϊόντος. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι τρεις δραστηριότητες.
∆ραστηριότητα 1 (ατοµική εργασία): οι εκπαιδευόµενοι καλούνται (α) να
‘επισκεφθούν’ τους δικτυακούς τόπους διαφόρων Ανοικτών Πανεπιστηµίων (από τα
προτεινόµενα στις παρεχόµενες πηγές ή άλλα που θα εντοπίσουν), και να µελετήσουν
και να καταγράψουν την οργάνωση και λειτουργία ενός από αυτά, (β) να
αναζητήσουν και να καταγράψουν τις δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν φοιτητές
που µελετούν από απόσταση, (γ) να επιλέξουν ένα µάθηµα από συγκεκριµένο
Ανοικτό Πανεπιστήµιο και να το περιγράψουν αναφέροντας θέµατα οργάνωσης /
λειτουργίας, χρονοπρογραµµατισµού σπουδών, εκπαιδευτικού υλικού, αξιολόγησης,
οικονοµικών απαιτήσεων (συµπληρώνουν µία φόρµα την οποία καταθέτουν σε
συγκεκριµένη προθεσµία). Αναµενόµενη διάρκεια εκπόνησης: 6+ ώρες
∆ραστηριότητα 2: οι εκπαιδευόµενοι καλούνται (α) να µελετήσουν προτεινόµενη
αρθρογραφία σχετικά µε µοντέλα οργάνωσης διαδικτυακών µαθηµάτων κατά Mason
και να τοποθετηθούν ως προς την καταλληλότητα των µοντέλων σε συγκεκριµένα
πλαίσια εκπαίδευσης (ατοµική εργασία), (β) να σχεδιάσουν έναν κανονισµό
λειτουργίας για ένα πραγµατικό διαδικτυακό µάθηµα µε βάση ένα από τα µοντέλα
οργάνωσης διαδικτυακών µαθηµάτων της Mason – το οποίο θα προκύψει µετά από
ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα/µειονεκτήµατα και τα πεδία
εφαρµογής των µοντέλων (δηµιουργήθηκε µία οµάδα συζήτησης για κάθε µοντέλο
και αναµένεται ο κάθε εκπαιδευόµενος να συµµετέχει σε µία από αυτές), (γ) να
συντάξουν ένα σύντοµο κείµενο όπου να περιγράφεται το διαδικτυακό µάθηµα που
σχεδιάστηκε σε κάθε οµάδα συζήτησης (οµαδική εργασία). Αναµενόµενη διάρκεια
εκπόνησης: 8+ ώρες
∆ραστηριότητα 3: οι εκπαιδευόµενοι καλούνται (α) να αναζητήσουν συνήθεις
πρακτικές και πλαίσια αξιολόγησης που έχουν προταθεί ή υιοθετηθεί στη
διαδικτυακή εκπαίδευση (παρέχονται κάποιες πρωτογενείς πηγές), (β) να προτείνουν
κριτήρια αξιολόγησης και να συζητήσουν σχετικά µε το πεδίο εφαρµογής, την
εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους µέσω σχετικής οµάδας συζήτησης, (δ) να
συνεργαστούν και να επιλέξουν πέντε τουλάχιστον κριτήρια αξιολόγησης
µαθηµάτων που προσφέρονται από Ανοικτά πανεπιστήµια και να τεκµηριώσουν τις
επιλογές τους µε αναφορά σε συγκεκριµένη βιβλιογραφία (ατοµική εργασία).
Αναµενόµενη διάρκεια εκπόνησης: 16+ ώρες
Στόχος της δεύτερης και τρίτης δραστηριότητας είναι η αυτοργάνωση των
εκπαιδευόµενων κατά τις συνεργατικές δράσεις. Αυτό περιλαµβάνει το
χρονοπρογραµµατισµό τους καθώς και την ανάληψη ρόλων από µέρους των
φοιτητών ως προς το συντονισµό της συζήτησης και συνεργασίας µε βάση τους
επιδιωκόµενους στόχους.
Ο εικονικός χώρος εφαρµογής του σεναρίου. Τα εργαλεία που παρέχει η
πλατφόρµα Moodle µπορούν να συνδυαστούν µε πολλούς τρόπους ώστε να
υποστηρίξουν ποικιλία δράσεων εκπαιδευτών και εκπαιδευόµενων στο πλαίσιο
σχεδίασης και εφαρµογής ενός εκπαιδευτικού σεναρίου. Στο συγκεκριµένο σενάριο
τα εργαλεία που αξιοποιήθηκαν για τη διαµόρφωση της εικονικής τάξης
οµαδοποιούνται σε τρεις βασικές κατηγορίες: (α) εργαλεία που συµβάλλουν στην
περιγραφή/παροχή του σεναρίου στους εκπαιδευόµενους, (β) εργαλεία που
υποστηρίζουν την αλληλεπίδραση των µελών της εικονικής τάξης, (γ) εργαλεία που
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υποστηρίζουν τη διαµόρφωση του ‘χώρου’ εκπόνησης του σεναρίου. Συγκεκριµένα
(βλέπε Εικόνα 1):
Α. Εργαλεία που συµβάλλουν στην περιγραφή/παροχή του σεναρίου:
Ετικέτες (Labels): ενισχύουν την αφηγηµατική µορφή ενός σεναρίου επιτρέποντας
την εισαγωγή κειµένου µεταξύ των δραστηριοτήτων
Πηγές (Resources): επιτρέπουν την παροχή εκπαιδευτικού υλικού και πηγών µε τη
µορφή συνδέσµων. ∆όθηκαν στους εκπαιδευόµενους συγκεκριµένες πηγές προς
διερεύνηση µε τη µορφή συνδέσµων σε επιστηµονικά άρθρα, και
συγκεκριµένους δικτυακούς τόπους όπως Eλληνικό ∆ίκτυο Ανοικτής και Εξ
αποστάσεως Εκπαίδευσης, Journal of asynchronous learning networks, eΒιβλιοθήκη Πανεπιστηµίου Αθηνών, Μηχανή αναζήτησης Scirus, Ανοικτό
Πανεπιστήµιο Αγγλίας-Νότιας Αφρικής-Ελλάδας-Γερµανίας, China Central
Radio and TV University(I), Sloan-C Wiki.
Eργασία (Είδος: φορτώστε ενα αρχείο): δραστηριότητα που απαιτεί την κατάθεση
αρχείου συγκεκριµένης µορφής σε συγκεκριµένες προθεσµίες. Στόχος η
ενίσχυση της ατοµικής εργασίας.
Eργασία (Είδος: online text): δραστηριότητα που απαιτεί την σύνταξη ενός
διαδικτυακού κειµένου σε συγκεκριµένες προθεσµίες. Στόχος η διαµόρφωση
ενός σύντοµου κειµένου που να συµπυκνώνει τη συζήτηση που
πραγµατοποιήθηκε στην οµάδα συζήτησης, όπως ο καθένας την αντιλήφθηκε.

Εικόνα 1. Κεντρική οθόνη Moodle όπου εµφανίζεται τµήµα από το σενάριο ‘∆ιαβίου
µάθηση µε Νέες Τεχνολογίες’.
Β. Εργαλεία που υποστηρίζουν την αλληλεπίδραση της εικονικής τάξης
Άτοµα: εµφάνιση προφίλ συµµετεχόντων προς ενηµέρωση όλων για τα µέλη της
‘εικονικής τάξης’. Μέσω του συγκεκριµένου εργαλείου οι εκπαιδευόµενοι
αναµένεται να διαµορφώσουν το προσωπικό τους προφίλ.
Chat: επιτρέπει στους συµµετέχοντες να έχουν µια συγχρονισµένη συζήτηση σε
πραγµατικό χρόνο.
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Οµάδες συζητήσεων: υποστηρίζει την ασύγχρονη επικοινωνία και επιπλέον
επιτρέπει το χαρακτηρισµό των µηνυµάτων από τους συµµετέχοντες και την
αλλαγή των µηνυµάτων που καταθέτουν σε χρονικό περιθώριο 30 λεπτών.
Στόχος η χρήση τους για την ανταλλαγή απόψεων και τη συνεργασία µεταξύ
εκπαιδευόµενων αλλά και την επικοινωνία µε εκπαιδευτές.
Γ. Εργαλεία που υποστηρίζουν τη διαµόρφωση του ‘χώρου’ εκπόνησης του σεναρίου
Εβδοµαδιαία περιγραφή: το σενάριο εντάχθηκε σε συγκεκριµένη χρονική περίοδο
του µαθήµατος, ώστε να αναδειχθεί ως τµήµα του µαθήµατος.
∆ραστηριότητες: υπενθυµίζει σε κάθε εκπαιδευόµενο και παρέχει πρόσβαση στις
δραστηριότητες και τα διαθέσιµα εργαλεία (οµάδες συζήτησης, chat)
∆ιαχείριση: επιτρέπει την ενηµέρωση του προφίλ και την πρόσβαση σε προσωπικά
στοιχεία επίδοσης και αλληλεπίδρασης του εκπαιδευόµενου µε το σύστηµα.
Στόχος είναι η συγκεκριµένη πληροφορία να λειτουργήσει ως ‘καθρέφτης’ της
δραστηριότητας του κάθε εκπαιδευόµενου παροτρύνοντάς τον να αναστοχαστεί
τις κινήσεις του και να δράσει κατάλληλα.
Τα µαθήµατά µου: εµφανίζει τα µαθήµατα στα οποία συµµετέχει ο εκπαιδευόµενος.
Ηµερολόγιο, Τελευταία γεγονότα, Επικείµενα γεγονότα: εµφανίζουν τα γεγονότα
που αφορούν τον εκπαιδευόµενο µε στόχο την υποστήριξη των εκπαιδευόµενων
στο χρονοπρογραµµατισµό των εργασιών τους, π.χ. εµφάνιση τις καταληκτικών
ηµεροµηνιών υποβολής εργασιών.
Συνδεδεµένοι χρήστες: ενηµερώνει για τα µέλη της τάξης που είναι συνδεδεµένα
κάθε στιγµή µε στόχο την δηµιουργία αίσθησης κοινότητας.
3. Εφαρµογή και αποτίµηση σεναρίου
Στην εφαρµογή του σεναρίου συµµετείχαν οι δύο διδάσκουσες (και συγγραφείς του
άρθρου) ως σχεδιάστριες του σεναρίου, η µία και ως εκπαιδεύτρια και 7 (επτά)
εκπαιδευόµενοι-µεταπτυχιακοί φοιτητές που επέλεξαν το συγκεκριµένο σενάριο ως
πρώτη επιλογή (µεταξύ τριων διαφορετικών σεναρίων). Η διάρκεια εφαρµογής του
σενάριου ήταν δύο εβδοµάδες.
Σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης του σεναρίου ο ρόλος των εκπαιδευόµενων
αναπτύχθηκε σε τρεις διαστάσεις:
Ως προς το γνωστικό αντικείµενο: ∆ιερεύνηση, µελέτη παρεχόµενων πηγών,
εντοπισµός και αξιολόγηση νέων πηγών. Ανάπτυξη µηχανισµών επιχειρηµατολογίας
µε βάση προσωπικές εκτιµήσεις και έγκυρες πηγές.
Ως προς την οµάδα: Οι εκπαιδευόµενοι συνεργάστηκαν µε στόχο την ανταλλαγή
απόψεων και πηγών, την κριτική θεώρηση τοποθετήσεων συµφοιτητών. Ωστόσο σε
περιπτώσεις που στόχος της οµάδας ήταν η σύνθεση µιας πρότασης, αυτό δεν
επιτεύχθηκε και η συνεργασία περιορίστηκε στην κατάθεση απόψεων/ ερωτήσεων/
κριτικής σε απόψεις άλλων, απόκριση σε κρίσεις συµφοιτητών. Οι εκπαιδευόµενοι
ανέλαβαν ρόλους µε στόχο το συντονισµό της οµάδας, τη διευκόλυνση της
επικοινωνίας και την πλήρωση των επιδιωκόµενων στόχων. Αυτό προκύπτει από την
παρατήρηση των µηνυµάτων που οι εκπαιδευόµενοι αντάλλαξαν στις οµάδες
συζητήσεων.
Ως προς τον εκπαιδευτή: Η επικοινωνία µε την εκπαιδεύτρια επιζητήθηκε µε κύριο
στόχο την αποσαφήνιση εννοιών όπως τα µοντέλα διαδικτυακών µαθηµάτων της
Mason, και τη διευκρίνιση θεµάτων που σχετίζονταν µε το σενάριο ή/και την
πλατφόρµα. Ωστόσο στο πλαίσιο των συνεργατικών δραστηριοτήτων δεν ανατέθηκε
στην εκπαιδεύτρια συγκεκριµένος ρόλος από την οµάδα. Ο ρόλος της εκπαιδεύτριας
παρέµεινε υποστηρικτικός της δραστηριότητας των εκπαιδευόµενων µέσα από
σύντοµες παρεµβάσεις σε συζητήσεις µε στόχους: (α) την ενθάρρυνση των
εκπαιδευόµενων και την παροχή διευκρινίσεων ως προς το περιεχόµενο των
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δραστηριοτήτων και τα παρεχόµενα εργαλεία, (β) την επανατοποθέτηση θεµάτων και
ερωτηµάτων µε βάση τους επιδιωκόµενους στόχους των δραστηριοτήτων σε
περιπτώσεις παρέκκλισης (ρόλος µεσολαβητή στη συζήτηση), (γ) την πρόκληση
αναστοχασµού σε περιπτώσεις ασαφών ή λανθασµένων τοποθετήσεων.
Οι σηµαντικότερες παρατηρήσεις που προέκυψαν από την εφαρµογή του σεναρίου σε
πραγµατικές συνθήκες σε σχέση µε τους επιδιωκόµενους στόχους, έχουν ως εξής:
Οι εκπαιδευόµενοι µελέτησαν τις παρεχόµενες πηγές και εντόπισαν επιπλέον
ενδιαφέροντα άρθρα σε ακαδηµαϊκές e-βιβλιοθήκες, σε δικτυακούς τόπους έγκυρων
εκδοτικών οίκων καθώς και δικτυακούς τόπους σχετικά µε θέµατα αξιολόγησης
Ανοικτών πανεπιστηµίων. Οι εκπαιδευόµενοι αξιοποίησαν τις νέες πηγές για να
τεκµηριώσουν τις απόψεις τους ή κατά την εκπόνηση των ατοµικών τους εργασιών.
Στο πλαίσιο της πρώτης δραστηριότητας οι εκπαιδευόµενοι µελέτησαν συγκεκριµένα
Ανοικτά Πανεπιστήµια µε βάση το προσωπικό τους ενδιαφέρον και περιέγραψαν µε
επιτυχία θέµατα που αφορούν τη λειτουργία και οργάνωση του οργανισµού αλλά και
το πλαίσιο παροχής-αξιολόγησης συγκεκριµένων θεµατικών ενοτήτων-µαθηµάτων
(ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο). Ο
στόχος που αφορά την αναγνώριση και περιγραφή των απαραίτητων δεξιοτήτων των
εκπαιδευόµενων που παρακολουθούν µαθήµατα από Απόσταση σε συγκεκριµένη
βαθµίδα, ανέδειξε την αδυναµία των εκπαιδευόµενων να αντιληφθούν τις απαιτήσεις
µιας τέτοιας µορφής εκπαίδευσης σε σχέση µε πιο παραδοσιακές µορφές. Με βάση
τις εργασίες των εκπαιδευόµενων για την πρώτη δραστηριότητα, όλοι οι φοιτητές
θεώρησαν ότι το συγκεκριµένο πεδίο της φόρµας αφορούσε προαπαιτούµενες
γνώσεις σχετικά µε το µάθηµα και όχι ιδιαίτερες δεξιότητες που απαιτούνται για την
παρακολούθηση µαθηµάτων από Απόσταση.
Στο πλαίσιο της δεύτερης δραστηριότητας κατατέθηκαν διαφορετικές απόψεις σχετικά
µε τα µοντέλα που προτείνει η Mason και την εφαρµογή τους στη σχεδίαση ενός
πραγµατικού διαδικτυακού προγράµµατος επιµόρφωσης. Ιδιαίτερος προβληµατισµός
αναπτύχθηκε σχετικά µε το βαθµό ευελιξίας των τριων µοντέλων σε επίπεδο
αναλυτικού προγράµµατος και τρόπου εργασίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αλλά και
δυσκολία παρουσιάστηκε στην κατανόηση του Ολοκληρωµένου µοντέλου το οποίο
επιτρέπει σε οµάδες εκπαιδευόµενων µε κοινούς στόχους να αυτοργανωθούν και να
συνεργαστούν ώστε να αυτοεπιµορφωθούν έχοντας τη βασική ευθύνη της µάθησής
τους. Η ανταλλαγή απόψεων που πραγµατοποιήθηκε στη συγκεκριµένη οµάδα
συζήτησης (καθώς και στις άλλες οµάδες) δεν οδήγησε σε ένα κοινό αποτέλεσµα
αλλά σε προτάσεις που σχολιάστηκαν από εκπαιδευόµενους και την εκπαιδεύτρια. Η
λειτουργία των τριων παράλληλων οµάδων συζήτησης (µία για κάθε µοντέλο
διαδικτυακών µαθηµάτων) δεν ήταν αποδοτική. Οι φοιτητές κατέθεσαν σε όλες τις
οµάδες την άποψή τους ενώ δεν οργανώθηκαν µε βάση το ενδιαφέρον τους σε ένα
από τα µοντέλα αναλαµβάνοντας ρόλους µε στόχο την αποδοτικότερη συνεργασία
και την παραγωγή ενός κοινού προϊόντος.
Στο πλαίσιο της τρίτης δραστηριότητας η συζήτηση σχετικά µε τα κριτήρια
αξιολόγησης µαθηµάτων που προσφέρονται από απόσταση και Ανοικτών
πανεπιστηµίων αποτέλεσε αφορµή για την κατάθεση απόψεων σχετικά µε την
ποιότητα
παραδοσιακών
έναντι
Ανοικτών πανεπιστηµίων,
αξιολόγηση
πανεπιστηµίων, διακοπή φοίτησης σε Ανοικτά πανεπιστήµια. Η συζήτηση δεν
εστιάστηκε σε ένα συγκεκριµένο θέµα και δεν οδηγήθηκε σε µία συγκεκριµένη
πρόταση σχετικά µε κριτήρια αξιολόγησης µαθηµάτων που προσφέρονται από
απόσταση. Στη διάρκεια της συζήτησης διατυπώθηκαν διάφορες προτάσεις κριτηρίων
αξιολόγησης και ανταλλάχθηκαν σχετικές ή µη, πηγές. Ωστόσο οι συγκεκριµένες
προτάσεις δεν συζητήθηκαν, αξιολογήθηκαν, επαναπροσδιορίστηκαν ώστε να
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αναπτυχθεί µία γόνιµη συζήτηση- αντιπαράθεση-σύγκλιση σε µία κοινή πρόταση των
εκπαιδευόµενων που θα ενσωµάτωνε πολλαπλές οπτικές του θέµατος.
Επιχειρώντας έναν αναστοχασµό στη σχεδίαση του σεναρίου µε βάση τις
παρατηρήσεις θεωρούµε ότι η δεύτερη και τρίτη δραστηριότητα πέτυχαν να
ενεργοποιήσουν τους εκπαιδευόµενους προς την αναζήτηση πηγών και τη συµµετοχή
σε αλληλεπιδραστικά συµβάντα. Ωστόσο δεν αναπτύχθηκε µεταξύ των
εκπαιδευόµενων η αίσθηση της κοινότητας που καλείται συνεργαζόµενη να παράξει
ένα συγκεκριµένο έργο π.χ. από κοινού συγγραφή ενός κειµένου. Πιθανά το γεγονός
ότι οι περισσότεροι εκπαιδευόµενοι είναι αρχάριοι στο συγκεκριµένο γνωστικό
αντικείµενο και στη χρήση του Moodle σε συνδυασµό µε τον περιορισµένο διαθέσιµο
χρόνο τους και την ευρύτητα του θέµατος, ιδιαίτερα της τρίτης δραστηριοτήτας,
περιόρισε τη συνεργασία σε ανταλλαγή πηγών και απόψεων. Κοµβικό επίσης θέµα
αποτελεί η στοχοθεσία και ο χρονοπρογραµµατισµός µιας τέτοιας αλληλεπιδραστικού
τύπου δραστηριότητας που εµπλέκει σύγχρονες και ασύγχρονες συζητήσεις.
4. Συµπεράσµατα
Η σχεδίαση και εφαρµογή ενός αυθεντικού σεναρίου σε ένα σύγχρονο σύστηµα
διαχείρισης µαθηµάτων όπως το Moodle ανέδειξε σηµαντικές πτυχές της µαθησιακής
εµπειρίας που διαµορφώνεται και υποστηρίζεται από ένα τέτοιο περιβάλλον µάθησης.
Τα διαθέσιµα εργαλεία της πλατφόρµας αξιοποιήθηκαν µε πολλαπλούς τρόπους
αναδεικνύοντας τη δυναµική στην υποστήριξη της µάθησης και θέτοντας νέους όρους
στη σχεδίαση e-δραστηριοτήτων στο πλαίσιο µιας παραδοσιακής τάξης όπου οι
εκπαιδευόµενοι έχουν τη δυνατότητα της φυσικής επικοινωνίας. Επίσης, ο
χρονοπρογραµµατισµός και η στοχοθεσία e-δραστηριοτήτων οι οποίες εκπονούνται
σε χρόνο και χώρο επιλογής των εκπαιδευόµενων, ωστόσο παράλληλα µε τις
υπόλοιπες υποχρεώσεις τους, είναι σηµαντικό να λαµβάνει υπόψη τις αντικειµενικές
δυσκολίες και να συνδέεται µε την υπόλοιπη δραστηριότητα της ‘φυσικής’ τάξης
ώστε να προωθείται η δράση των εκπαιδευόµενων µε κατάλληλη ανατροφοδότηση
και να ενισχύεται το κίνητρο των εκπαιδευόµενων για την εκπόνησή τους.
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