121

Επιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών - Τεύσορ 1 (Γενικό Μέπορ)

Ενότθτα 3.3

Σχεδίαςθ μακθμάτων με τθ χριςθ του
Διαδικτφου
1. Ειςαγωγι
Ρρόκειται για ζνα μάκθμα γνωριμίασ με οριςμζνεσ κεωρθτικζσ αρχζσ που πρζπει να
διζπουν τθ ςχεδίαςθ μακθμάτων με τθ χριςθ του διαδικτφου. Οι αρχζσ αυτζσ
ςτθρίηονται ςε ζνα κεωρθτικό μοντζλο το οποίο δεν είναι το μοναδικό που μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί, αλλά είναι ςχετικά πλιρεσ. Θ ςχεδίαςθ μακθμάτων με τθ βοικεια του
Διαδικτφου πρζπει να λαμβάνει υπόψθ τθσ τθν παιδαγωγικι διάςταςθ των
μακθμάτων, τθν τεχνολογικι, τθ κεςμικι, τθν θκικι, τθ ςχεδίαςθ τθσ διεπαφισ,
κζματα αξιολόγθςθσ, διαχείριςθσ και πρόςκετθσ υποςτιριξθσ των μακθμάτων αυτϊν.
Θ

υλοποίθςθ

τζτοιων

μακθμάτων

παρουςιάηει

πλεονεκτιματα

αλλά

και

μειονεκτιματα

Διδακτικοί
Στόχοι



Κατανόθςθ των αρχϊν που διζπουν ζνα μάκθμα (επιμόρφωςθσ ι
διδαςκαλίασ) με τθ χριςθ του Διαδικτφου και των χαρακτθριςτικϊν
τθσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ γενικότερα (e-learning).
 Ραρουςίαςθ τθσ ςφγχρονθσ προβλθματικισ ςχετικά με τα
πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα του e-learning

2. Ζνα γενικό, κεωρθτικό πλαίςιο εργαςίασ για το eLearning
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Το παρουςιαηόμενο πλαίςιο ςτθρίηεται πάνω ςτο μοντζλο που ζχει
αναπτυχκεί από ερευνθτζσ (ιδιαίτερα από τον Badrul Khan, δεσ ςχετικι
βιβλιογραφία) και αποβλζπει ςε μια ςχετικά πλιρθ περιγραφι των
παραγόντων

που

πρζπει

να

λθφκοφν

υπόψθ

προκειμζνου

να

αναπτυχκοφν όχι τόςο ςυγκεκριμζνα, μεμονωμζνα μακιματα, αλλά
προγράμματα εκπαίδευςθσ ι επιμόρφωςθσ που ςτθρίηονται ςτο
Διαδίκτυο.
Ππωσ

είναι

φανερό,

ςτθν

ανάπτυξθ

ςυνόλων

μακθμάτων

με

επιμορφωτικό ι γενικότερα, εκπαιδευτικό, χαρακτιρα, δεν αρκεί να
λθφκεί υπόψθ μόνο θ παιδαγωγικι ι διδακτικι διάςταςθ των μακθμάτων
(θ οποία αναλφεται διεξοδικά ςε άλλθ ενότθτα), αλλά και το γενικότερο
πλαίςιο, μζςα ςτο οποίο πραγματοποιοφνται τα μακιματα αυτά. Ο
γενικόσ όροσ που χρθςιμοποιείται για τα μακιματα αυτά είναι
θλεκτρονικι ι ψθφιακι μάκθςθ (e-learning, να και πρζπει να ςθμειωκεί
ότι ο όροσ αυτόσ γενικότερα καλφπτει και μακιματα που δε ςτθρίηονται
ςτο Διαδίκτυο).
Ο ςχεδιαςμόσ, θ ανάπτυξθ, θ εφαρμογι και θ αξιολόγθςθ ανοικτϊν,
ευζλικτων

και

κατανεμθμζνων

μακθςιακϊν

ςυςτθμάτων

απαιτεί

προςεκτικι ανάλυςθ και ζρευνα των τρόπων χριςθσ των χαρακτθριςτικϊν
και των πθγϊν του Διαδικτφου και των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν, ςε
ςυμφωνία με αρχζσ διδακτικοφ ςχεδιαςμοφ και με κζματα ςθμαντικά ςε
ςχζςθ με τισ ποικίλεσ διαςτάςεισ των online μακθςιακϊν περιβαλλόντων.
Ραιδαγωγικι
Διάςταςθ

Ο παράγοντασ αυτόσ του e-learning αναφζρεται ςτθ διδαςκαλία και τθ
μάκθςθ. Καταπιάνεται με κζματα όπωσ
o

Ανάλυςθ του περιεχομζνου

o

Ανάλυςθ του ακροατθρίου, τθσ ομάδασ-ςτόχου

o

Ανάλυςθ των ςτόχων
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o

Ανάλυςθ των χρθςιμοποιοφμενων μζςων

o

Σχεδίαςθ προςζγγιςθσ

o

Οργάνωςθ

Μζκοδοι και ςτρατθγικζσ (Ραρουςίαςθ, ζκκεςθ, επεξιγθςθ, εξάςκθςθ και
προγφμναςθ - drill and practice - tutorials, παιχνίδια, αφιγθςθ ιςτοριϊν,
προςομοιϊςεισ,

παιχνίδι

ρόλων,

ςυηιτθςθ,

αλλθλεπίδραςθ,

μοντελοποίθςθ, διευκόλυνςθ, ςυνεργαςία, μελζτθ περιπτϊςεων, ...)

Τεχνολογικι
Διάςταςθ

Θ διάςταςθ αυτι αναφζρεται ςε κζματα τεχνολογικισ υποδομισ ςτο
περιβάλλον του e-learning.
o

Σχεδιαςμόσ

υποδομισ

(τεχνολογικό

ςχζδιο,

standards,

μεταδεδομζνα, προςβαςιμότθτα, μακθςιακά αντικείμενα).

Σχεδίαςθ
Διεπαφισ
(Interface
Design)

o

Υλικό (hardware)

o

Λογιςμικό (software)

Αναφζρεται ςε μια γενικι κεϊρθςθ περιβάλλοντοσ των μακθμάτων και
ςχετίηεται με τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ οι χριςτεσ επικοινωνοφν με
το ςφςτθμα. Ρεριλαμβάνει κζματα όπωσ:
o

Σχεδίαςθ ςελίδων

o

Σχεδίαςθ τθσ παρουςίαςθσ του περιεχομζνου

o

Ρλοιγθςθ ςτο υλικό

o

Ρροςβαςιμότθτα

o

Ζλεγχοσ ευχρθςτίασ (usability testing)

o
Αξιολόγθςθ

Διαχείριςθ

Ρεριλαμβάνει
o

Αξιολόγθςθ των επιμορφοφμενων (μακθτϊν)

o

Αξιολόγθςθ τθσ διδαςκαλίασ και του μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ

o

Αξιολόγθςθ του όλου ςυςτιματοσ

Αναφζρεται ςτθ:
o

Συντιρθςθ του μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ (maintenance) και ςτθν

o

Κατανομι τθσ πλθροφορίασ
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Θ διάςταςθ αυτι του e-learning εξετάηει τισ πθγζσ που απαιτοφνται για
τθν ανάπτυξθ ενόσ ουςιαςτικοφ μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ:
o

Online support

o

Διδακτικι/ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ

o

Τεχνικι υποςτιριξθ

o

Υπθρεςίεσ ςυμβουλευτικισ επαγγελματικισ ςταδιοδρομίασ

o

Άλλεσ online υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ

o

Υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ offline

Ρεριλαμβάνει κζματα όπωσ:
o

Κοινωνικι και πολιτικι επίδραςθ

o

Ρολιτιςμικι διαςπορά

o

Ρροκατάλθψθ

o

Γεωγραφικι διαςπορά

o

Ψθφιακι διανομι

o

Κανόνεσ ςυμπεριφοράσ

o

Λδιωτικότθτα

o

Λογοκλοπι (plagiarism)

o

Ρνευματικά δικαιϊματα

o

Κζματα

διαχειριςτικά.:

αξιολόγθςθ

αναγκϊν,

αξιολόγθςθ

αμεςότθτασ (οικονομικισ, υποδομϊν, περιεχομζνου), οργάνωςθ
και αλλαγι (αποδοχι και εφαρμογι καινοτομιϊν), χρθματοδότθςθ
και απόςβεςθ τθσ επζνδυςθσ, ςυνεργαςία με άλλα ιδρφματα,
κατάλογοσ

πλθροφοριϊν

προγράμματοσ

και

μακθμάτων

(ακαδθμαϊκό θμερολόγιο, πρόγραμμα μακθμάτων, δίδακτρα,
αποφοίτθςθ), marketing, παροχι οικονομικισ βοικειασ, εγγραφι
και πλθρωμζσ, διδακτικόσ ςχεδιαςμόσ και υπθρεςίεσ μζςων,
ζγγραφα αποφοίτθςθσ).
o

Κζματα ακαδθμαϊκά: επικφρωςθ τίτλων, διδακτικι ποιότθτα,
επιςτθμονικό προςωπικό, μζγεκοσ τμθμάτων, φόρτοσ εργαςίασ και
αποηθμίωςθ, δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ.

o

Ραροχι Υπθρεςιϊν ςτουσ εκπαιδευόμενουσ: Υπθρεςίεσ πριν τθν
ειςαγωγι

τουσ

επιςτθμονικοφ
επαγγελματικόσ

ςτο
και

πρόγραμμα,
λοιποφ

κατευκφνςεισ,

προςωπικοφ,

προςανατολιςμόσ,

ανάπτυξθ

τομείσ

ςυμβουλευτικι,
μακθςιακϊν

Επιμόπθωζη Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Εθαπμογή ηων ΤΠΕ ζηη Διδακηική Ππάξη
ΙΤΥΕ Διόθανηορ - Διεύθςνζη Επιμόπθωζηρ και Καηάπηιζηρ (ΔΕΚ)

125

Επιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών - Τεύσορ 1 (Γενικό Μέπορ)

δεξιοτιτων, υπθρεςίεσ για μακθτζσ με ειδικζσ ανάγκεσ, βιβλιοκικθ,
υπθρεςίασ tutorial, δίκτυο κοινωνικισ υποςτιριξθσ, μακθτικό
newsletter, υπθρεςίεσ εφρεςθσ εργαςίασ, κλπ.

3. Μερικά πλεονεκτιματα τθσ χριςθσ
ςυςτθμάτων e-learning


Ευκαμψία ςε επίπεδο πρόςβαςθσ, μεκόδων διανομισ, ταχφτθτασ και
ςτρατθγικϊν διδαςκαλίασ.



Οι μακθτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα να επιλζξουν μακθςιακό υλικό
ανάλογα με το επίπεδο γνϊςθσ και τα ενδιαφζροντά τουσ.



Θ μελζτθ μπορεί να γίνεται οπουδιποτε υπάρχει υπολογιςτισ με
ςφνδεςθ ςτο δίκτυο.



Ο μακθτισ εργάηεται με βάςθ προςωπικοφσ ρυκμοφσ εργαςίασ και
απόδοςθσ.



Αςφγχρονθ, οπουδιποτε-οποτεδιποτε και ςε πραγματικό χρόνο,
αλλθλεπίδραςθ με ςυν-εκπαιδευόμενουσ, διδάςκοντεσ και ζλεγχο
πάνω ςτθ μακθςιακι διαδικαςία.



Ρροςαρμόηει διαφορετικά μακθςιακά ςτυλ και διευκολφνει τθ
μάκθςθ μζςα από μια ποικιλία δραςτθριοτιτων.



Αναπτφςςει γνϊςθ ςχετικά με το Διαδίκτυο και δεξιότθτεσ ςτθ χριςθ
του υπολογιςτι, προςόν χριςιμο για τθν μετζπειτα ηωι και καριζρα
τουσ.



Αναπτφςςει αυτοπεποίκθςθ και ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ να
αναλαμβάνουν ευκφνεσ για τθν ίδια τουσ τθ μάκθςθ.



Οι μακθτζσ μποροφν να περάςουν γριγορα φλθ που ιδθ γνωρίηουν
και να επικεντρϊςουν τισ προςπάκειζσ τουσ ςτο να αποκτιςουν
περιοχζσ με νζεσ γνϊςεισ ι δεξιότθτεσ.

4. Μερικά μειονεκτιματα τθσ χριςθσ του e-learning
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Μακθτζσ με μειωμζνο κίνθτρο ι άςχθμεσ ςυνικειεσ μελζτθσ κα
μείνουν πίςω ςε ςχζςθ με τουσ άλλουσ.



Χωρίσ τθν αλγορικμικι δομι των παραδοςιακϊν μακθμάτων, οι
μακθτζσ μπορεί να μπερδευτοφν ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ που
ζχουν να αντιμετωπίςουν.



Οι μακθτζσ μπορεί να αιςκάνονται απομονωμζνοι από τον
διδάςκοντα και τουσ ςυμμακθτζσ.



Ο διδάςκων πικανά να μθν είναι πάντα διακζςιμοσ, όταν οι μακθτζσ
μελετοφν ι χρειάηονται βοικεια.



Χαμθλζσ ταχφτθτεσ ςτο δίκτυο θ παλαιάσ τεχνολογίασ υπολογιςτζσ,
πικανόν να αποκαρρφνουν τθν πρόςβαςθ ςτο μακθςιακό υλικό.



Θ διαχείριςθ αρχείων ι online λογιςμικοφ, μπορεί κάποιεσ φορζσ να
φαίνεται πολφπλοκθ ςε μακθτι που βρίςκεται ςτο επίπεδο του
αρχαρίου ςε ςχζςθ με τισ υπολογιςτικζσ δεξιότθτεσ.

5. Προτεινόμενεσ Δραςτθριότθτεσ και εργαςίεσ
Επιςκεφτείτε μερικζσ ι όλεσ από τισ παρακάτω ςελίδεσ που παρζχουν
εκπαίδευςθ
Δραςτθριότθτα
1θ

βαςιςμζνθ

ςτο/υποςτθριηόμενθ

από

το

Διαδίκτυο

(θμερομθνία τελευταίασ επίςκεψθσ για όλεσ τισ ςελίδεσ 08/10/2012):
Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ
http://telemathea.uom.gr

Ρρόκειται για ζνα περιβάλλον αςφγχρονθσ

τθλεκπαίδευςθσ που προςφζρει θλεκτρονικι υποςτιριξθ ςτα μακιματα
ξζνων γλωςςϊν και τα μακιματα ςεμιναριακοφ τφπου αλλά και
προγράμματα για τθν απόκτθςθ βαςικϊν δεξιοτιτων που ςτθρίηονται ςε
Ανοιχτό Λογιςμικό και προςφζρονται από το Ρανεπιςτιμιο Μακεδονίασ.
Βαςίηεται ςτο λογιςμικό ανοικτοφ κϊδικα Moodle.
http://eos.uom.gr/~bsolist/ πρόκειται για ψθφιακό κζντρο για τα ςχολεία
δεφτερθσ ευκαιρίασ με ψθφιακό και άλλο περιεχόμενο.
http://compus.uom.gr/

Σφςτθμα αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ του

πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ, με διακζςιμα μακιματα ανά Τμιμα.

Massachusetts Institute of Technology
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/web/home/home/index.htm Ρρόκειται για
ελεφκερθ πρόςβαςθ ςε 1700 μακιματα που διδάςκονται ςτο ΜΛΤ. Το
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υλικό περιλαμβάνει ομιλίεσ, παραδόςεισ, ςυλλογζσ προβλθμάτων, φλθ
εργαςτθρίου, βίντεο κλπ και αφορά μεγάλθ ποικιλία αντικειμζνων.

Ελλθνικό Ανοικτό Πανεπιςτιμιο
http://www.eap.gr Ρρόκειται για τθ ςελίδα του ανοικτοφ πανεπιςτθμίου
που βαςίηεται ςτθν απόςταςθ από εκπαίδευςθ παρζχοντασ προπτυχιακι
και μεταπτυχιακι εκπαίδευςθ και επιμόρφωςθ.

e-school
http://www.e-school.com/

Ρροςφζρει εκπαίδευςθ από απόςταςθ ςε

μεγάλθ ποικιλία αντικειμζνων με ζμφαςθ ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων.

Full Web Building Tutorials
http://www.w3schools.com/

Θ ςελίδα προςφζρει πάρα πολλά web-

building tutorials, από basic HTML και XHTML μζχρι XML, SQL, Βάςεισ
δεδομζνων, Ρολυμζςα και WAP.

Αφοφ επιςκεφτείτε όλεσ ι κάποιεσ από τισ ςελίδεσ αυτζσ εντοπίςτε τισ
ςχεδιαςτικζσ αρχζσ που τισ διζπουν. Βρείτε τα υπζρ και τα κατά ςτθν κάκε
ςελίδα. Ραρατθρείςτε τυχόν ομοιότθτεσ ι διαφορζσ μεταξφ τουσ (ςε
επίπεδο για παράδειγμα διεπαφισ, ι ευχρθςτίασ κλπ).
Βρείτε πλθροφορίεσ για ανοικτά κζματα όπωσ: δίνουν αυτοί οι φορείσ
πτυχία και ςτθν περίπτωςθ που δίνουν πόςο ζγκυρα είναι;
Εργαηόμενοι ςε ομάδεσ, υλοποιείςτε το ςχεδιαςμό μιασ τζτοιασ
υπθρεςίασ παροχισ εκπαίδευςθσ από απόςταςθ. Αρκεςτείτε ςτο να
περιγράψετε τα βαςικά ςτοιχεία που κα διζπουν τθ φιλοςοφία
ςχεδιαςμοφ του εγχειριματοσ ςφμφωνα με το μοντζλο που ζχει
παρουςιαςτεί. Ππου νομίηετε, μπορείτε να διαφοροποιείςτε από το
μοντζλο δίνοντασ τθ ςχετικι τεκμθρίωςθ.

6. Ερωτιςεισ
1) Κάνοντασ τθν υπόκεςθ ότι ζνα ςθμαντικό τμιμα των εκπαιδευτικϊν
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ζχει τισ
προαπαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ για τθν παρακολοφκθςθ μακθμάτων
βαςιςμζνων ςτο Διαδίκτυο, ποια κα ιταν, κατά τθ γνϊμθ ςασ, θ αξία ενόσ
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ςυςτιματοσ διαρκοφσ αυτεπιμόρφωςθσ αυτισ τθσ μορφισ;

2) Κα μποροφςατε να ςχεδιάςετε μερικά μακιματα βαςιςμζνα ςτο
Διαδίκτυο για ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα τθσ ειδικότθτάσ ςασ; Ροια κα ιταν,
κατά τθ γνϊμθ ςασ, τα ςθμαντικότερα προβλιματα που κα
αντιμετωπίηατε;

7. Αςκιςεισ
1. Αναηθτιςτε ςτο Διαδίκτυο ςελίδεσ που προςφζρουν online μακιματα
ςχετικά με τθν ειδικότθτά ςασ.

2. Σκεφτείτε πωσ μπορείτε να υποςτθρίξετε τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ
πράξθσ ςτθ χριςθ και κατανόθςθ από μζρουσ τουσ του e-learning.

8. Βιβλιογραφία - Δικτυογραφία

Συλλογι από
πθγζσ για το
ςχεδιαςμό και τθ
διαχείριςθ elearning projects
Σελίδα με
βιβλιογραφία
ςχετικι με το elearning

Σελίδα του
πανεπιςτθμίου
Towson που
χρθςιμοποιεί το
μοντζλο του
Khan

Ενδεικτικι
βιβλιογραφία

http://www.e-learningcentre.co.uk/eclipse/Resources/pm.htm

(θμερομθνία τελευταίασ επίςκεψθσ 08/10/2012)

http://www.chartula.com/isdarticles.htm
(θμερομθνία τελευταίασ επίςκεψθσ 08/10/2012)

http://mywebpages.comcast.net/atkinson/framework.html
(θμερομθνία τελευταίασ επίςκεψθσ 08/10/2012)

Khan, B. (2000). A framework for e-learning. Distance Education Report,
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