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Πεπίλητη 

 

Απνηειεί θνηλή παξάδνζε γηα ηελ ζχγρξνλε e-εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, φηη ε ρξεζηκνπνίεζε 

(δηθηπαθψλ) εηθνληθψλ πεξηβαιιφλησλ (ή θφζκσλ), ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έξεπλεο ζρεηηθά 

κε ηα παηδαγσγηθά κνληέια πνπ αθνξνχλ ηφζν ηελ ελζσκάησζε πξσηνπνξηαθψλ κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο, νη νπνίεο ζα ζηεξίδνληαη ζε ζχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο, φζν θαη ηνλ ηξφπν 

αλάπηπμεο ηνπο. Παξφηη φκσο θάηη ηέηνην δελ πθίζηαηαη, ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί έλα 

«πιαίζην ζρεδηαζκνχ», ην νπνίν ζα ζπλδπάδεη ηελ πνηθηιφηεηα ησλ παηδαγσγηθψλ ζεσξηψλ θαη 

πξαθηηθψλ, έηζη ψζηε λα πξνθχςεη κηα θνηλή βάζε ελζσκάησζεο ηνπο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζθνπνχ απηνχ, ε παξνχζα εξγαζία εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηελ παξνπζίαζε ησλ πνηνηηθψλ 

θαη ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Second Life (SL), θαζψο επίζεο θαη ζηε δεκηνπξγία 

ελφο νξγαλσηηθν-δηδαθηηθνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν ζεσξείηαη απαξαίηεην γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή καζεκάησλ απφ απφζηαζε. Ζ επηδίσμε απηή ζα ζηεξηρζεί ζηε 

θαηαζθεπή ηνπ «κνληέινπ ηεο Κπβεξλεηηθήο», κε ην νπνίν πξνζπαζήζακε λα ζπλδέζνπκε 

παηδαγσγηθέο αξρέο θαη ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο πξνεγνχκελσλ εθπαηδεπηηθψλ 

κειεηψλ πνπ πινπνηήζεθαλ εληφο ηνπ SL θαη νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα πξνζαξκνζηνχλ 

επηηπρψο ζε θάζε «αλνηρηφ» θαη «βηψζηκν» ζχζηεκα εθπαίδεπζεο. Ζ πξνζηηζέκελε αμία κηαο 

ηέηνηαο ελέξγεηαο ζα κπνξνχζε λα καο δψζεη κηα θνηλή βάζε πάλσ ζηε νπνία ζα κπνξεί λα 

εθηηκεζεί ε πηζαλή παηδαγσγηθή αμία ησλ εηθνληθψλ θφζκσλ κε έκθαζε ζηε ελζσκάησζε 

λεσηεξηζηηθψλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ.  

 

Λέξειρ-κλειδιά: Second Life, ζπλεξγαηηθή e-κάζεζε, «πζηεκηθφ Μνληέιν Βησζηκφηεηαο»  

 

 

Διζαγυγή 

 

Ζ ζχγρξνλε ηερλνινγηθή ππνδνκή πνπ ππνζηεξίδεη ηα εηθνληθά πεξηβάιινληα έρεη σο ζηφρν λα 

κεηαζρεκαηίζεη ηα ζεκεξηλά δίθηπα Ζ/Τ ζε δηακνηξαζκέλνπο, πινεγήζηκνπο θαη θαηνηθήζηκνπο 

ηξηζδηάζηαηνπο ηφπνπο φπνπ ζα ππνζηεξίδεηαη ε ζπιινγηθή εξγαζία θαη ε δηακνίξαζε 

πξνζνκνησκέλσλ εκπεηξηψλ απφ ζπκκεηέρνληεο αλεμαξηήηνπ ειηθίαο, αλαδεηθλχνληαο 

πεξηζζφηεξν ηελ ζρεζηνδπλακηθή ηεο αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο κε ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ Ζ/Τ. 

Ζ παηδαγσγηθή ηνπο αμηνπνίεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα, έγηλε αθφκα πην ρξήζηκε γηα ηελ εμ 

απνζηάζεσο κάζεζε, φπνπ νη δηαρσξηζκέλνη ρσξηθά θαη ρξνληθά εθπαηδεπφκελνη ρξήζηεο, 

εκπιέθνληαη ζε «ζπλεηαηξηζηηθνχ» ηχπνπ δξάζεηο, ζπλνηθνδνκνχλ ηε γλψζε ζπλππάξρνληαο ζε 

θνηλνχο εηθνληθνχο ρψξνπο θαη αιιειεπηδξνχλ κέζσ ζχγρξνλεο ή αζχγρξνλεο κνξθήο 

«πνιπρξεζηηθήο» επηθνηλσλίαο, ε νπνία πνιιέο θνξέο πξνζθέξεηαη (πίλαθα αλαθνηλψζεσλ, 

γξαπηφ θείκελν, θσλεηηθή θιήζε θ.α.). Πξνεγνχκελεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηε γλσζηηθή επίδνζε 

ησλ καζεηψλ κε ηε ρξήζε ησλ εηθνληθψλ θφζκσλ, έδεημαλ φηη θαηά ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία 

επηηπγράλεηαη πην εχθνια ε αλαδηνξγάλσζε ηεο πξφηεξεο γλψζεο, ε αλαζεψξεζε ησλ παιαηψλ 

πεπνηζήζεσλ θαη ε δεκηνπξγία λέσλ αλαπαξαζηάζεσλ (Πέιιαο, 2010: 305-306; Bailenson & 

Yee, 2007: 8-9; Miao et al., 2007: 237-238; Maher & Bilda, 2006: 4-5). 

Καηά ηε δηάξθεηα ζρεδίαζεο ελφο εηθνληθνχ θφζκνπ θξίλεηαη ζρεδφλ πάληα απαξαίηεηε ε 

δηαδηθαζία νξγάλσζεο, δηαρείξηζεο θαη εθαξκνγήο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο πνπ ζα 

εθαξκνζηεί, ε νπνία πεξηιακβάλεη κηα ή θαη πεξηζζφηεξεο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο θαη πξαθηηθέο 

(Sebok & Nystad, 2004: 4). χκθσλα κάιηζηα θαη κε πξφζθαηα επξήκαηα κειεηψλ, πξνέθπςε ε 
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αλαγθαηφηεηα ρξήζεο λέσλ παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ 

ζε «θαηλνηνκηθά» πεξηβάιινληα κάζεζεο (Oliveira et. al, 2003). Ωζηφζν, ιφγσ ηεο πιεζψξαο 

ηνπο είλαη πνιχ δχζθνιν λα πξνθχςεη έλα θνηλφ παηδαγσγηθφ κνληέιν, πνπ ζα κπνξνχζε λα 

εθαξκνζηεί θαη λα ελζσκαησζεί θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκφ ηνπο. Έηζη, κε γλψκνλα 

ηελ παξαπάλσ πξνβιεκαηηθή, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε παξνπζίαζε ελφο κεζνδνινγηθνχ 

πιαηζίνπ, πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ βάζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ελφο πιαηζίνπ 

αμηνιφγεζεο απφ παηδαγσγηθή άπνςε, γηα θάζε εηθνληθφ πεξηβάιινλ (Heiner, 2001). ηε 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε δεκηνπξγία ηνπ «πιαηζίνπ» εγηλε κε ηελ αξσγή ηνπ «κνληέινπ ηεο 

Κπβεξλεηηθήο» θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ επηιέρζεθε ν εηθνληθφο θφζκνο ηνπ Second Life. 

 

Θευπηηικό ςπόβαθπο  

 

Ζ δπλακηθή ζεψξεζε ηεο ηξηζδηάζηαηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (3D ΔΠ), κπνξεί λα 

πξνζθέξεη κηα εμαηξεηηθά δηαηζζεηηθή επαθή κεηαμχ αλζξψπνπ θαη ππνινγηζηή, θαζψο 

ελζσκαηψλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη εηθνληθνχ θφζκνπ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ πεξηγξάθεηαη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαξηίδνπλ 

έλα «ζχζηεκα» ηξηζδηάζηαηεο πξαγκαηηθφηεηαο, δειαδή έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ (ή θφζκν), ην 

νπνίν επηηξέπεη ζην ζχλνιν ησλ γεσγξαθηθά δηαζθνξπηζκέλσλ ρξεζηψλ
1
, ηε ζπιινγηθή 

αιιειεπίδξαζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Σα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ ηερλνινγηθά 

αλαβαζκηζκέλσλ πεξηβαιιφλησλ πνπ ζα πξέπεη λα εθκεηαιιεπηεί ε ζχγρξνλε παηδαγσγηθή, 

είλαη θπξίσο ηα γλσζηηθά θαη ζπλεξγαηηθά εξγαιεία, νη δηάθνξνη ππνζηεξηθηηθνί ηχπνη 

εθπαίδεπζεο – “πιαίζηα ζηήξημεο” (ελλνηνινγηθνί, δηαδηθαζηηθνί, κεηαγλσζηηθνί) θαη ε 

πξφζβαζε ζε πεγέο γλψζεο, κνληέια θαη ηερληθέο e-κάζεζεο. 

 

Βαζηθφ ζεκείν ζηελ ππνζηήξημε ησλ εηθνληθψλ πεξηβαιιφλησλ εθαξκνγέο e-κάζεζεο, είλαη ε 

παξνρή επθαηξηψλ αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ θαηαλεκεκέλσλ ρξεζηψλ θαη ζπζηήκαηνο εηθνληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο (Ott, 1999: 16-17; Johnson et al., 1996: 1042-1043). Ζ πξνζαξκνγή ησλ 

ρξεζηψλ πξνυπνζέηεη κηα ακνηβαία ηξνπνπνίεζε ηεο κάζεζεο πνπ «κεηνπζηψλεη» ηε 

κνλνρξεζηηθή επηινγή θαη παξνπζίαζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ηζηνχ, ζε έλα ηξηψλ δηαζηάζεσλ 

πνιπρξεζηηθφ-πνιπζπκκεηνρηθφ πεξηβάιινλ αλαθάιπςεο, έξεπλαο θαη δξάζεο γηα ηνπο 

ρξήζηεο, απνθεχγνληαο ηε ζηαηηθή αληηζηνίρηζε ηεο ζπλνιηθήο θαηαζθεπήο ηεο γλψζεο. Ζ 

αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο «εκβπζηζηηθήο εκπεηξίαο» πνπ παξνπζηάδεηαη κέζσ ησλ ηξηψλ 

δηαζηάζεσλ ζηελ νζφλε ηνπ Ζ/Τ, κπνξεί λα δψζεη κηα θαηλή δηάζηαζε ζε φηη αθνξά βαζηθνχο 

ηνκείο ηεο κάζεζεο, φπσο: (α) ηνπ «εκπεηξηθνύ», πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ αλαζηνραζκφ εκπεηξηψλ, 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ αηφκνπ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ, (β) ηνπ 

«επνηθνδνκεηηθνύ», πνπ αλαδεηθλχεη ηελ επεμεξγαζία πξσηνγελψλ πεγψλ θαη δεδνκέλσλ 

γλψζεο πνπ ζέιεη λα θαηαθηήζεη ην άηνκν θαη (γ) ηνπ «θνηλσληθνύ», ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη 

κηα δηαιεθηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ, γηα ηελ ζπλδηακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ 

δξαζηεξηφηεηαο θαη κάζεζεο, θάηη πνπ ηειηθψο ζα νδεγήζεη ζε ζπιινγηθή επζχλε θαη ζπλ-

νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο.  

 

Ζ ζηξαηεγηθή δηδαζθαιίαο πνπ επηηάζζεη ην «κνληέιν ηεο Κπβεξλεηηθήο», ζρεηίδεηαη κε ηελ 

δνκή ελφο πεξηβάιινληνο κάζεζεο (Beer, 1981:150; Jackson 2000: 69-71). Πξσηίζησο, απηφ ζα 

πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηε δηαρείξηζε ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, θαζψο ν ξφινο θάζε αηφκνπ θαζνξίδεη πνηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο είλαη 

δηαζέζηκα, αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα επηηεπρζεί ε αιιειεπίδξαζε απηή 

(Britain & Liber, 1999), δίλνληαο έκθαζε ζηνλ νξγαλσηηθφ ηνκέα (Liber, 1998:13-18). Ζ 

δεκηνπξγία ηνπ κνληέινπ καο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ SL αθνινπζεί απηφ ηνπ Stafford Beer 

(VSM: Viable System Model), πνπ ζεσξείηαη πξφηππν νξγαλσηηθήο δνκήο θάζε ζπζηήκαηνο. 

Κάζε ζχζηεκα κπνξεί λα νξγαλσζεί θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

απαηηήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ (ρξεζηψλ) ζην κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ, κε θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηελ «πξνζαξκνζηηθφηεηα». Σν πξφηππν VSM, εθθξάδεη έλα κνληέιν 

                                                 
1 Ζ ιέμε "ρξήζηεο" ζε έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ αθνξά ζπλήζσο ηνπο καζεηέο θαη ηνπο θαζεγεηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ην πεξηβάιινλ. 
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ζπζηήκαηνο, ην νπνίν αληιείηαη απφ ηελ θπβεξλεηηθή πεξηγξαθή πνπ ηζρχεη γηα θάζε νξγαληζκφ 

πνπ είλαη έλα ζχζηεκα θαη κπνξεί λα παξέρεη απηνλνκία (Beer, 1979: 214-217). 

Έλα βαζηθφ δήηεκα πνπ ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο-θαηά ηε δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία-θνξείο (θαζεγεηή θαη καζεηέο), είλαη ε δηαρείξηζε ησλ «νκάδσλ- δξάζεο» πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ παξάδνζε ησλ καζεκάησλ. Δάλ ινηπφλ ν ζθνπφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

είλαη ε παξνρή κηαο πην απνηειεζκαηηθφηεξεο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο, ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

παξαδνζηαθέο, εληζρχνληαο ηελ παξερφκελε πνηφηεηα εθπαίδεπζεο, ηφηε εθ ησλ πξνηέξσλ 

θαιείηαη απφ κφλνο ηνπ λα εμεηάζεη ή λα άξεη ηηο κεζφδνπο, ηηο ηερληθέο θαη ηα εξγαιεία εθείλα 

πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα επηηειέζεη νξζνινγηθά ην έξγν ηνπ. πλνδνηπφξνη ζε απηή ηελ 

πξνζπάζεηα είλαη νη εθπαηδεπφκελνη ελήιηθεο (δξψληα ππνθείκελα), νη νπνίνη εκπιέθνληαη 

άκεζα ζηελ πξνζπάζεηα εχξεζεο ηεο απνηηκεηηθήο παηδαγσγηθήο αμίαο θάζε εηθνληθνχ 

πεξηβάιινληνο. Δπνκέλσο κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε σο θαηάιιειε δνκή νξγάλσζεο 

δηδαζθαιίαο ζε έλα εηθνληθφ θφζκν, ηελ παξνρή κηαο επθνιφηεξεο δηαρείξηζεο ηεο 

πνιππινθφηεηαο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη ησλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ, 

δηαηεξψληαο αλέπαθε ησλ ηδηνκνξθία θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο ε νπνία, ππνζέηνπκε, φηη ζα 

ήηαλ ίδηα φπσο θαη ζηελ πξαγκαηηθή.  

Σκοποθεηικό πεπίγπαμμα και ζκοπόρ ηηρ έπεςναρ 

Σν ζθνπνζεηηθφ πεξίγξακκα ηεο εξγαζίαο απηήο εληάζζεηαη ζην πεδίν ηεο αλδξνκεξνχο 

παξνπζίαζεο θαη «αλάγλσζεο» ησλ πνηνηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Second 

Life πνπ εζηηάδνληαη ζην φηη κπνξεί: (α) λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα βειηίσζεο ηεο παξερφκελεο 

πνηφηεηαο θαη πνηθηιίαο ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, φηαλ απηφ δελ γίλεηαη κε ηηο 

«παξαδνζηαθέο» κεζφδνπο, (β) λα κεηψζεη ην δηαρεηξηζηηθφ βάξνο ηεο νξγάλσζεο-δηαλνκήο 

πφξσλ γλψζεο πνπ επσκίδνληαη νη δηδάζθνληεο, θαζψο επίζεο θαη λα ζπκβάιιεη  ζηελ 

ππνζηήξημε ηνπ κλεκνληθνχ/γλσζηηθνχ ππνβάζξνπ θάζε ζπνπδαζηή, επηηξέπνληαο ηνπο κελ 

πξψηνπο λα δηαρεηξηζηνχλ ηνλ ρξφλν θαη ηα θαζήθνληα ηνπο πην δεκηνπξγηθά θαη ηνπο 

δεχηεξνπο λα δείμνπλ πεξηζζφηεξε πξνζπκία θαη θαηαλφεζε ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ 

θαη ηέινο (γ) λα ζπλεηζθέξεη κέζσ ηεο 3D εηθνληθήο απεηθφληζεο, ζηε δηεξεχλεζε 

επηζηεκνληθψλ ηδεψλ, αξρψλ θαη θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, κε ηελ ρξήζε 

ηξηζδηάζηαησλ πξνζνκνηψζεσλ θαη ηελ ελζσκάησζε κνληέισλ, ζε πεξηβάιινληα κάζεζεο γηα 

ηελ θαιχηεξε απεηθφληζε θαηλνκέλσλ, έηζη ψζηε νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ην 

γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν. Ο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο έξεπλαο καο είλαη αθελφο ε αλάδεημε 

θαη ελζσκάησζε λεσηεξηζηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο κέζα ζην δηαδξαζηηθφ-πνιπρξεζηηθφ 

«θφζκν» ηνπ SL θαη αθεηέξνπ ε δεκηνπξγία κηαο ππνζηεξηθηηθήο βάζεο πάλσ ζηε νπνία ζα 

κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί έλα «πιαίζην-δξάζεο», ην νπνίν ζα απνηηκά ηα ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα πνπ δηέπνπλ ηελ παηδαγσγηθή άμηα ηνπ.  

Δικονικά Πεπιβάλλονηα και ζςνεπγαηική e-μάθηζη 
 

ε αληηδηαζηνιή κε ηα πεξηζζφηεξα δπζδηάζηαηα “ζπζηήκαηα” πνπ ζρεδηάδνληαη απνθιεηζηηθά 

γηα κάζεζε (βι. ΓΜ: πζηήκαηα Γηαρείξηζεο ηεο Μάζεζεο, φπσο Blakboard, Moodle), 

εληνχηνηο ζηα εηθνληθά πεξηβάιινληα ππάξρεη δηαθνξά φζν αθνξά ην ηειηθφ καζεζηαθφ πξντφλ 

πνπ πξέπεη λα ππνβάινπλ νη καζεηέο αλάινγα κε ηελ εκπεηξία ηνπο, θπξίσο κέζα απφ ηε: (α) ηε 

δεκηνπξγία δηαδηθηπαθψλ θνηλνηήησλ, ηφζν ζηελ αξρηθή θαηάξηηζε, φζν θαη ζηε κεηέπεηηα, 

δειαδή ηελ Γηα βίνπ κάζεζε (Bull & Kajder, 2004: 34), (β) ηελ ελαζρφιεζε κε δξάζεηο ζε 

επηζηεκνληθά ζέκαηα, εληζρχνληαο ηελ θνηλσληθή ηνπο ζπκπεξηθνξά (Kafai, 2006: 36-37), (γ) 

πξνψζεζε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο θνηλσληθήο-πνιηηηζκηθήο αλάπηπμεο, κε ηε κεηαηξνπή 

ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ζε λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο  (Barab et al., 2005: 86-87), (δ) ηελ παξνρή 

ελφο πεξηβάιινληνο γηα πξνγξακκαηηζκφ θαη ζπλεξγαζία (Read et al., 2006: 2), (ε) ηε 

δηεξεχλεζε λέσλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, θαη ηελ πξνψζεζε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο (Clarke 

et al., 2006: 27), (ζη) ζχλδεζε θαη αλάδεημε ησλ ςπρν-παηδαγσγηθψλ πιαηζίσλ πνπ ζα νξίδνληαη 

απφ ηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο γηα ηελ θαιχηεξε κειέηε, παξαηήξεζε θαη θαηαλφεζε ηεο 

γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ρξεζηψλ (Dieterle & Clarke, 2005: 3). Δπνκέλσο, ε πξνζηηζέκελε 
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πξνζθνξά ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε ζα κπνξνχζε λα θαηεγνξηνπνηεζεί: (α) κε βάζε έλα επξχ 

πεδίν θαηαζηάζεσλ, νπνχ ν καζεηήο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε αθαίξεζε (απαγσγηθά) ή 

γελίθεπζε ηεο πξνζθηεζείζαο γλψζεο (επαγσγηθά) θαη (β) φηαλ κπνξεί λα επαιεζεχζεη αλ ε 

«αθεξεκέλε» γλψζε πνπ απνθηά βξίζθεη εθαξκνγή κέζα ζε απηήλ ηελ εηδηθή πεξίπησζε.  

Ζ δηεπξπκέλε ρξήζε ησλ Ζ/Τ θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηε Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζε ζπλάξηεζε 

µε ηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο, πνπ δίλνπλ έµθαζε ζηελ δηεξεπλεηηθή µάζεζε, ηελ 

επίιπζε πξνβιεµάησλ θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ, έρνπλ πιένλ επηδξάζεη δπλαµηθά 

ζε φιν ην θάζµα ηεο δηδαθηηθήο θαη µαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ηείλνπλ λα αιιάμνπλ ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηξφπν ηεο (e-)εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο. Ζ «κεηαθνξά» ησλ εηθνληθψλ 

πεξηβαιιφλησλ ζην ζχγρξνλν πξαθηηθν-δηδαθηηθφ πιαίζην γηα ηελ ζπλεξγαηηθή e-κάζεζε 

(collaborative e-learning), ππνδειψλεη θπξίσο ηηο εξγαζίεο πνπ δηεμάγνληαη απφ θνηλνχ, κεηαμχ 

θαηαλεκεκέλσλ ρξεζηψλ, νη νπνίνη ζπλήζσο απαζρνινχληαη ζε κηα δξαζηεξηφηεηα κάζεζεο ή 

θάπνην έξγν, δίλνληαο κηα πεξηζζφηεξν θνηλσληθή δηάζηαζε ζηελ εκπεηξία ηνπο. Σα 

πιενλεθηήκαηα ηεο ζπλεξγαζίαο ζηα πιαίζηα απηά εζηηάδνληαη ζηελ πξνζπάζεηα δηεμαγσγήο 

κηαο απνηειεζκαηηθφηεξεο εθπαίδεπζεο, ηελ απφθηεζε λέσλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη 

δηαπνιηηηζκηθψλ ζρέζεσλ θαη ηέινο ζηελ αχμεζε ηεο απηφ-εθηίκεζεο. Δδψ φκσο ζα πξέπεη λα 

αλαθέξνπκε φηη ζε θάζε ζπιινγηθή αιιειεπίδξαζε θαη δξαζηεξηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ, νη 

«γλσζηηθνί κεραληζκνί» θαη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ δαπαλψληαη, δελ απνηεινχλ πάληνηε 

θάπνην είδνο «εγγχεζεο», ηφζν γηα ηελ παξαγσγή ηεο απαηηνχκελεο γλψζεο, φζν θαη ηελ 

επίηεπμε ηνπ ηειηθνχ καζεζηαθνχ απνηειέζκαηνο (βι. ρήκα 1). 

 
Σρήκα 1: Αθαηξεηηθή απεηθόληζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο από απόζηαζε 

(collaborative e-learning) 

Με γλψκνλα ηελ παξαπάλσ ζπιινγηζηηθή θαη κε δεδνκέλν φηη ε δεκηνπξγία ελφο 

«θπβεξλεηηθνχ» πιαηζίνπ αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα νξηνζεηεί έλα «αλνηρηφ» πεξηβάιινλ γηα 

κάζεζε πνπ ζα ππνζηεξίδεη ζχγρξνλεο ζεσξήζεηο γηα ηε κάζεζε, δελ ρξεηάζηεθε λα 

αλαθεξζνχκε ζηηο “λέν-ζπκπεξηθνξηζηηθέο πξνζεγγίζεηο” ηεο γλψζεο (βι. Pavlov, Skinner), 

θαζψο θάηη ηέηνην δελ ζα κπνξνχζε (ζεσξεηηθά) λα ππνζηεξίμεη ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ζηα ζχγρξνλα (ζπλεξγαηηθά) πεξηβάιινληα κάζεζεο. Αληηζέησο ζεσξίεο φπσο απηέο ηνπ 

(Κνηλσληθνχ-) Δπνηθνδνκεηηζκνχ, ηεο Γξαζηεξηφηεηαο, ηεο Καηαλεκεκέλεο θαη 

Δγθαζηδξπκέλεο κάζεζεο, ζα κπνξνχζακε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπκε σο «ππφζηξσκα» γηα ηελ 

πινπνίεζε καζεκάησλ ζε ηέηνηνπ είδνπο πεξηβάιινληα πνπ θηλνχληαη αλάκεζα ζην δίπνιν 
«άηνκν-θνηλσλία».  

ε γεληθέο γξακκέο, νη ζεσξίεο απηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε νηθνδφκεζε ησλ γλψζεσλ ιακβάλεη 

ρψξα ζε ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα, δηακέζνπ ζπδεηήζεσλ πνπ εκπεξηθιείνπλ ηε δεκηνπξγία 

θαη θαηαλφεζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηελ απφ θνηλνχ (κεηαμχ αηφκσλ ή νκάδσλ) πινπνίεζε 

δξαζηεξηνηήησλ. ηελ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ηεο λφεζεο, βαζηθή παξαδνρή είλαη 

φηη φηαλ έλα άηνκν ζπκκεηέρεη ζ' έλα θνηλσληθφ ζχζηεκα, ε θνπιηνχξα απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηθνηλσλία (θπξίσο ε γιψζζα), δηακνξθψλνπλ 

ηε γλσζηηθή ηνπ ζπγθξφηεζε θαη ζπληζηνχλ πεγή κάζεζεο θαη εμέιημεο.  Σα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ πξνζεγγίζεσλ απηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο πξφηεξνπο δεκηνπξγνχο (Vygotky, 1978: 57; 

Piaget, 1985: 35-36) θαη ηνπο ζηαζψηεο (νινκσλίδνπ, 2006: 38; Κφκεο, 2004: 97; Salomon, 
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1995: 111-113; Sierpinska, 1993: 87-88; Lave & Wenger, 1991: 282), ζπλνπηηθά είλαη: (α) ε 

ελεξγφο γλσζηηθή νηθνδφκεζε πνπ ζπληειεί ζηελ εθ βάζνπο θαηαλφεζε, (β) ε κάζεζε πνπ 

ιακβάλεη ρψξα ζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην κε απηφλνκε δξαζηεξηφηεηα, κε θνηλσληθή θαη 

λνεηηθή ππνζηήξημε (situated cognition), (γ) ε θνηλφηεηα, κέζα απφ ηελ νπνία ιακβάλεη ρψξα ε 

κάζεζε, ζπληειεί ζηε δηάρπζε ηεο θνπιηνχξαο θαη ησλ πξαθηηθψλ ηεο θαη (δ) ε ζπλνκηιία 

(discourse) πνπ θαζηζηά εθηθηή ηε ζπκκεηνρή θαη ηε δηαπξαγκάηεπζε ζην πιαίζην ηεο 
θνηλφηεηαο. 

Χπήζη ηος εικονικού κόζμος Second Life ζηην e-μάθηζη 

 

Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγηθήο ηζρχνο ησλ Ζ/Τ θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ, έρνπλ δψζεη ηελ δπλαηφηεηα 

γηα ηελ δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ ειεθηξνληθψλ πεξηβαιιφλησλ ηφζν γηα ςπραγσγία φζν θαη γηα 

κάζεζε. Οη λέεο ηερλνινγηθέο ππνδνκέο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ ηαρεία δηάδνζε ησλ επξπδσληθψλ 

δηθηχσλ θαη ηηο επηπξφζζεηεο εμειίμεηο ηνπ, φπσο απηή ηνπ Web 2.0 θαη ησλ εθαξκνγψλ 

δεκηνπξγίαο 3D θαηαλεκεκέλσλ εηθνληθψλ πεξηβαιιφλησλ (DVE’s- Distributed Virtual 

Environments), έρνπλ αιιάμεη θαηά πνιχ ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

(Sivan, 2009: 8; Spence, 2005: 2). Δπηπιένλ, ε ξαγδαία εμέιημε ησλ ειεθηξνληθψλ θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ έρεη κεηαηξέςεη ηνλ «θπβεξλνρψξν» ζε έλα γνξγά αλαπηπζζφκελν ζχζηεκα 

επηθνηλσλίαο, θέξλνληαο ζην πξνζθήλην πνιιαπιέο εθθάλζεηο ηεο «δηθηπαθήο ζπιινγηθόηεηαο».  

Έλα απφ ηα πην δηαδεδνκέλα εηθνληθά πεξηβάιινληα πνπ έρεη ηξαβήμεη ην ελδηαθέξνλ ηφζν ησλ 

θίισλ ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φζν θαη ηδξπκάησλ Αλψηαηεο θαη Αλψηεξεο εθπαίδεπζεο 

(θπξίσο ηνπ εμσηεξηθνχ), είλαη ην Second Life (SL). Ζ ηερλνινγηθή ηνπ ππνδνκή νινθιεξψλεη 

ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή έλα νινθιεξσκέλν δηθηπαθφ ζχζηεκα ηξηζδηάζηαηεο εηθνληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο ζε γεσγξαθηθά 

απνκνλσκέλνπο ρξήζηεο άλσ ησλ 18 εηψλ. Απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην γλσζηνχο εμνκνησηέο 

ηξηζδηάζηαηεο απεηθφληζεο ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη γηα ην ιφγν απηφ 

κπνξεί κα ζεσξεζεί σο κηα απφ ηηο πην ιεηηνπξγηθέο πιαηθφξκεο, φζν αθνξά ηελ εθαξκνγή 

ζελαξίσλ θαη ηερληθψλ ζπλεξγαηηθήο e-κάζεζεο (απφ απφζηαζε) κέζσ H/Y θαη Γηαδηθηχνπ 

([D]CSCL: [Distributed] Computer Supported Collaborative Learning) (Πέιιαο, 2011; Fox et 

al., 2009; Poole, 2008; Alvarez, 2006). Οη πνιπκεζηθέο-δηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο πνπ δηαζέηεη 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο έλα ζρεηηθά λέν δηδαθηηθφ εξγαιείν πνπ επηηξέπεη ηελ εθαξκνγή 

ζχγρξνλσλ ζηξαηεγηθψλ θαη κεζφδσλ δηδαζθαιίαο γηα ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε. Έηζη νη 

εθπαηδεπφκελνη αλαθαιχπηνπλ λένπο ηνκείο ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο, ελψ γίλνληαη πξαθηηθά 

«αλαδεηεηέο ηεο γλώζεο» θαη φρη απινί παξαιήπηεο νδεγηψλ θαη θαλφλσλ (βι. Δηθφλα 1). 

 

   

Δηθόλα 1: Σηηγκηόηππα ζπλεξγαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζην εηθνληθό πεξηβάιινλ ηνπ Second Life 

(Πεγή: Bignell & Parson, 2010: 19) 
 

Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ SL σο «θακβά» δεκηνπξγίαο γλψζεσλ, κπνξεί λα ζεσξεζεί ζπκπιήξσκα 

(ή κε), αθφκε θαη ηνπ παξαδνζηαθνχ πεξηβάιινληνο κηαο ηάμεο, παξέρνληαο λέεο επθαηξίεο 

αθφκα γηα έλα ππάξρνλ πξφγξακκα ζπνπδψλ. ρεδφλ θαζεκεξηλά λέα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην SL θαη αλαπηχζζνπλ απνθιεηζηηθά πξνγξάκκαηα e-κάζεζεο 

εθκεηαιιεπφκελα ηελ πιαηθφξκα ηνπ, γηα λα παξαδψζνπλ πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο ζε έλα 

παγθφζκην αθξναηήξην κε ρακειφ θφζηνο. Ωζηφζν, πξηλ απφ ηελ είζνδν ησλ καζεηψλ θαη ηνλ 
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ζρεδηαζκφ δξαζηεξηνηήησλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ SL, ν εθπαηδεπηήο πξέπεη λα πξνβιεκαηίδεηαη 

ζε φηη αθνξά ηνλ: 

(α) Πξνζδηνξηζκφ ηνλ ζθνπφ θαη ζηφρν ηνπ καζήκαηνο: Δίλαη ζεκαληηθφ απφ ηελ αξρή ηεο 

δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, νη εθπαηδεπφκελνη λα ελεκεξψλνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηνπ 

καζήκαηνο πνπ ζα πξέπεη λα επηηεπρζνχλ κε ηε ρξήζε ηνπ SL ή αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηαο,  

(β) Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο θαη ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο: Υσξίο ηελ αληηκεηψπηζε ησλ  

ειάρηζησλ απαηηήζεσλ, ν ππνινγηζηήο πνπ ζα πξνζπαζήζεη λα «ηξέμεη» ην πξφγξακκα ηνπ SL, 

ζα ζπλαληήζεη  δπζθνιίεο επηβξάδπλζεο θαη «θνιιεκάησλ» ζην ζχζηεκα ηνπ. Άξα, εθ 

πξννηκίνπ  ζα πξέπεη θάζε λεζίδα λα παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηελ θαηάιιειε πιηθνηερληθή 

ππνδνκή,  

(γ) χλδεζε πεξηερφκελνπ ηνπ καζήκαηνο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ:  Ωο επηηαθηηθή θξίλεηαη ε 

αλάγθε λα εμεγήζεη ν δηδάζθσλ ηελ ζχλδεζε πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ζηε «Γεχηεξε Εσή» (Second Life), έηζη ψζηε ζηαδηαθά  νη καζεηέο 

λα θαηαιάβνπλ ηε ζπκβνιή ηνπ Second Life, γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθάζηνηε 

καζήκαηνο. 

(δ) Υξήζε ηνπ εηθνληθνχ ρψξνπ ή ηφπνπ: Σν Second Life σο έλα «παγθνζκηνπνηεκέλν» 

πεξηβάιινλ κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκν γηα ηε δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ καζεζηαθψλ ρψξσλ ή 

ηελ εμεξεχλεζε εηθνληθψλ ηφπσλ, γηα ηελ πξνψζεζε δηαθφξσλ ηχπσλ αιιειεπίδξαζεο θαη ηελ 

ζπγθξφηεζε κηαο «θνηλφηεηαο κάζεζεο».  

(ε) Σν «πιαίζην ζηήξημεο» ησλ δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο: Γεδνκέλνπ φηη ην Second Life κπνξεί 

λα βνεζήζεη ζηε εθκάζεζε (e-)δεμηνηήησλ ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο επηθάλεηαο-δηεπαθήο, 

ζα πξέπεη λα δνζεί βάξνο ζηε ζρεδίαζε απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Καηά ζπλέπεηα ε κάζεζε 

ζα ζπληειείηαη κέζα ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην 3D εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ην νπνίν ζα 

παξέρεη ηα θαηάιιεια γλσζηηθά εξγαιεία θαη ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ ζηήξημεο, ηα νπνία 

βνεζνχλ ηελ εθάζηνηε «θνηλόηεηα δηεξεύλεζεο», δειαδή ηνπο καζεηέο, ζηαδηαθά λα κάζνπλ, λα 

εμεξεπλνχλ θαη λα εθκεηαιιεπηνχλ ηα ηερληθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. Βέβαηα αλ θαη είλαη πινχζην 

ζε δπλαηφηεηεο, απηφ δελ ην θαζηζηά απηφκαηα θαη ηδαληθφ γηα εθπαηδεπηηθή ρξήζε. Σε 

δεδνκέλε ζηηγκή πάλησο ζεσξείηαη απαξαίηεην λα απνηηκήζνπκε ην βαζκφ επρξεζηίαο θαη ηα 

πνηνηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη σο 

εξγαιείν εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο (βι. Πίλαθα 1): 

 

Πίνακαρ 1 

Τεσνικά σαπακηηπιζηικά ηος Second Life πος ενιζσύοςν ηην αναπηςξιακή ποπεία ηηρ διδακηικήρ διαδικαζίαρ 

Υποζηήπιξη ζεναπίυν ζςνεπγαηικήρ μάθηζηρ με ηη 

σπήζη Η/Υ & Διαδικηύος 

Το SL μποπεί να ςποζηηπίξει ηην ζςνεπγαζία ηυν 

μαθηηών, ηη δημιοςπγία ζςνεπγαηικών ηεσνικών 

μάθηζηρ (brainstorming, jigsaw), ηην 

ππαγμαηοποίηζη διάθοπυν ζεναπίυν ([D]-CSCL), 

αλλά και μελέηερ πεπίπηυζηρ  (case studies), 

πποζθέπονηαρ λειηοςπγίερ, όπυρ η ιδιυηική και 

δημόζια ζςνομιλία μέζυ κειμένος και θυνήρ ή βίνηεο 

και ήσος, ηη διάδπαζη με ανηικείμενα και ηον 

ζσημαηιζμό ομάδυν, δίνονηαρ ζηο σπήζηη ηην 

αίζθηζη ηηρ κοινυνικήρ παποςζίαρ. 

Ενίζσςζη ηηρ αναπαπάζηαζηρ και ενημεπόηηηαρ 

ηυν σπηζηών 

Μέζα από ηον ζςνδςαζμό σειπονομιών, μιμήζευν, 

εικονικήρ ςπόζηαζηρ, καθώρ και επικοινυνίαρ με 

ζςνομιλίερ μέζυ ηυν κειμενικήρ ζςγγπαθήρ (chat 

text, notes) ή θυνηηικήρ κλήζηρ (IM), οι σπήζηερ 

μποπούν να ανηαλλάξοςν απότειρ, εξηγώνηαρ 
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παπάλληλα ηιρ ενέπγειερ ηοςρ. 

Παποσή επγαλείυν πος βοηθούν ζηην ελάηηυζη ηηρ 

«εξυγενούρ γνυζηικού θοπηίος» ηυν σπηζηών 

Οι βαζικέρ επιλογέρ ηηρ «επιθάνειαρ-διεπαθήρ» ηος 

σπήζηη, είναι διαθέζιμερ για να ςποζηηπίξοςν, ηόζο 

με ηην μοπθή γπαθικήρ αναπαπάζηαζηρ, όζο και ηην 

ποικιλία πολςμεζικών επγαλείυν για ηην απηιόηεπη 

οπγάνυζη και ηον ζςνηονιζμό ηυν μαθηζιακών 

δπαζηηπιοηήηυν. 

Διαμόπθυζη ενόρ πολςμεζικού εικονικού 

εκπαιδεςηικού σώπος 

Από ηον ζσεδιαζμό ηος, ηο SL είναι ένα πεπιβάλλον 

με έμθαζη ζηα πολςμέζα. Οι σπήζηερ μποπούν να 

επικοινυνήζοςν σπηζιμοποιώνηαρ ςπεπμεζικέρ 

εθαπμογέρ, όπυρ κείμενο και θυνή, να ανεβάζοςν 

εικόνερ, ή να κάνοςν μεηάδοζη ήσος και βίνηεο ζηον 

εικονικό σώπο.  

Υλοποίηζη ενόρ ανοικηού ζηην ππόζβαζη και 

πποζαναηολιζμένος ζηοςρ σπήζηερ εικονικού σώπος 

Σηο SL η ζςμμεηοσή είναι δυπεάν, καθώρ 

οποιοζδήποηε άηομο άνυ ηυν 18 εηών μποπεί να 

εγγπαθεί. Ωζηόζο, ςπάπσει ξεσυπιζηόρ κόζμορ για 

εθήβοςρ (13-17 εηών) ηο Teen SL, ηο εικονικό 

πεπιεσόμενο ηος οποίος δημιοςπγείηαι αποκλειζηικά 

από ηοςρ ανήλικοςρ σπήζηερ (Rufer-Bach, 2009) 

 

Μεθοδολογικόρ ζσεδιαζμόρ αποηίμηζηρ ηυν εκπαιδεςηικών δπαζηηπιοηήηυν ζηο Second 

Life με ηην απυγή ηος «μονηέλος ηηρ Κςβεπνηηικήρ» (θευπηηικο-διδακηικό μέπορ) 

 

Ζ ρξήζε ησλ ζπλεξγαηηθψλ εηθνληθψλ πεξηβαιιφλησλ ζα κπνξνχζε λα εληζρχζεη ηελ πνηφηεηα 

ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ηελ επίηεπμε κηαο απνηειεζκαηηθφηεξεο δηδαζθαιίαο 

ζε ζχγθξηζε κε ηηο «παξαδνζηαθέο» (Schutte, 1997: para. 2). Ζ εμέιημε απηή ζεσξείηαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή φηαλ ην πεξηβάιινλ κάζεζεο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη δηαθνξεηηθέο 

παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αθνξνχλ ζέκαηα ζρεηηθά κε: (α) ηηο αθνινπζνχκελεο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο (θπξίσο νκαδνζπλεξγαηηθέο), (β) ηηο ηερληθέο κάζεζεο (jigsaw, brainflowing θιπ) 

θαη (γ) ηα πνιπκεζηθά εξγαιεία (βίληεν, ήρνο, θείκελν), πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο 

καζεηέο (κε ηελ βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ) γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο. Γηα λα είκαζηε ζε ζέζε 

λα θαηαλνήζνπκε ην πψο κπνξεί λα επηηεπρηεί απηφ κέζα απφ κηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε, 

απαηηείηαη ε πηνζέηεζε ελφο θαηάιιεινπ «παηδαγσγηθνχ» κνληέινπ. 

Γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ εηθνληθψλ πεξηβαιιφλησλ ζηελ εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα δηεμαρζνχλ 

νξηζκέλεο κειέηεο ζρεηηθά κε ηηο παηδαγσγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη ηφζν γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο, φζν θαη γηα ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηνπο, 

ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην ζρεδηαζκνχ πνπ ζα ζπλδπάδεη ζεσξίεο κάζεζεο 

θαη παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο θαη ζα απνηειεί ηε βάζε εθαξκνγήο ζε ηέηνηνπ είδνπο 

πεξηβάιινληα. Έλα κνληέιν πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ βάζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ηνπ πιαηζίνπ αμηνιφγεζεο απφ παηδαγσγηθή άπνςε είλαη ην «κνληέιν ηεο Κπβεξλεηηθήο» 

(cybernetic model) (Μηραειίδνπ & Οηθνλνκίδεο, 2007: 11; Britain & Liber, 2004: 23; Liber, 

1999: 13-14). Ζ κέζνδνο αμηνιφγεζεο ελφο εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο πνπ ζα βαζίδεηαη 

ζην «κνληέιν ηεο Κπβεξλεηηθήο», ζχκθσλα κε ηνπο Britain & Liber (2004), απνηππψλεηαη κέζα 

απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηέπνπλ ην «πζηεκηθνχ Μνληέινπ Βησζηκφηεηαο» (ΜΒ), 

πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαρείξηζε ιεηηνπξγηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ δνκψλ ησλ 

ζπζηεκάησλ, φπσο πξνηείλεηαη απφ ηνλ βξεηαλφ ζεσξεηηθφ Anthony Stafford Beer (1926-

2002), ν νπνίνο θαη πξσηναζρνιήζεθε κε ηελ απνηειεζκαηηθή νξγαλσηηθή θαη θπβεξλεηηθή 

δηαρείξηζε ησλ ζπζηεκάησλ (Beer, 1959: 150-152). Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ΜΒ, 
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επηηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο νξγαλσηηθήο πνιππινθφηεηαο ησλ θπζηθψλ 

θαη ηερληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ δηέπνπλ θάζε ζχζηεκα θαζηζηψληαο ην πξαθηηθά 

εθαξκφζηκν (Kutsikos, 2007: 207). Οη άμνλεο ηεο δνκήο ελφο ΜΒ, απφ κηα «παηδαγσγηθή» 

πξνζέγγηζε, κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνληέινπ καο θαζψο 

θαη ηελ αληίζηνηρε επίδξαζε ηνπο ζηελ αλάπηπμε ηεο «θπβεξλεηηθήο δηαρείξηζεο» ησλ 

δηδαθηηθψλ θαη καζεζηαθψλ ζπληζησζψλ πνπ δηέπνπλ κηα εηθνληθή αίζνπζα.  

Ζ «ζπζηεκηθή» απηή ζεψξεζε κπνξεί λα παξέρεη ην απαξαίηεην ππφβαζξν γηα ηελ πξαθηηθή 

πινπνίεζε ηνπ «θπβεξλεηηθνχ» κνληέινπ, ζε ζπλδπαζκφ φκσο κε ηνπο βαζηθνχο άμνλεο πνπ 

πξνζθέξεη ην «πζηεκηθφ Μνληέιν Βησζηκφηεηαο» (Dickover, 1994: 43-44). Σν ΜΒ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα κειέηε πεξηγξάθεη ηνπο θαηάιιεινπο κεραληζκνχο πνπ πξέπεη 

λα θαηέρεη θάζε ζχλζεην ζχζηεκα, ψζηε λα παξακείλεη «βηψζηκν» (Achterbergh, et al., 2003: 

1387-1388). Ωο «βηψζηκν», ραξαθηεξίδεηαη θάζε ζχζηεκα ην νπνίν κπνξεί λα δηαηεξεί ηελ 

αξρηθή ηνπ ηαπηφηεηα θαη ηαπηφρξνλα λα επηηειεί ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθε κέζα 

ζην δπλακηθά κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη (Donalson, 1992: 11-

13). Ζ έλλνηα ηεο «βησζηκφηεηαο» επηηπγράλεηαη κέζσ δπν ζεκειησδψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

(Κεηήο θ.α., 2006: 5-7; Kaplan & Herring, 2000: 2-3): α) ηεο απηνλνκίαο (autonomy), πνπ 

αλαθέξεηαη ζην βαζκφ ειεπζεξίαο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη β) ηεο πξνζαξκνγήο (adaptation), 

πνπ αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα δεζκεχεη λέα «ζπζηαηηθά» θαη λα 

απνδεζκεχεη αιιά. Ωο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ΜΒ ζεσξείηαη ε κνληεινπνίεζε ησλ 

ζπζηεκάησλ, σο επαλαιακβαλφκελεο κνξθέο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο (αλαηξνθνδφηεζε), ελψ 

ην ίδην απνηειεί ππνζχζηεκα ελφο κεγαιχηεξνπ (Viedgen, 1998: 118) (βι. ρήκα 2).      

 

 

Σρήκα 2: Πξνζαξκνγή ηνπ  «Σπζηεκηθνύ Μνληέινπ Βησζηκόηεηαο» ζηελ εθπαίδεπζε 

 

Δπνκέλσο, ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ελζσκάησζεο ηνπ ΜΒ ζε εηθνληθνχο θφζκνπο, ζα πξέπεη 

λα ελέρεη (Britain & Liber, 1999: 20-21): (α) ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ πφξσλ γλψζεο, (β) ηνλ 

ζπληνληζκφο, (γ) ηελ παξαθνινχζεζε (απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ), (δ) ηελ εμαηνκηθεπκέλε 

δξαζηεξηφηεηα (ή απηφλνκε κάζεζε), (ε) ηελ απην-νξγάλσζε ησλ «λνκάδσλ» γλψζεο θαζψο 

θαη (ζη) ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζην «πεξηβάιινλ-δξάζεο», ζα απνηειέζνπλ ηα βαζηθά θξηηήξηα 

επηινγήο γηα εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην πεξηβάιινλ ηνπ Second Life. Με θχξην 

γλψκνλα ηελ ζθέςε απηή πηζηεχνπκε φηη ε θαηαζθεπή ελφο ηέηνηνπ κνληέινπ ζα κπνξνχζακε 

λα αλαδείμεη θαιχηεξα ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ SL, θαζψο επίζεο θαη ηελ ζπκβνιή 

ηνπ ζε κηα θαηλή ζρεζηνδπλακηθή δηαρείξηζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ζε ζπλάξηεζε ηφζν κε ην 

«θφζκν» πνπ δξνπλ θαη καζαίλνπλ φζν θαη κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ. Ζ παξαπάλσ ζπιινγηζηηθή 

καο νδήγεζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ κηαο ελεξγεηηθήο πξνζπάζεηαο πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ 

αλάπηπμε θαη παξνπζίαζε ελφο κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ, πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί 

σο βάζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ελφο πιαηζίνπ αμηνιφγεζεο απφ παηδαγσγηθήο-νξγαλσηηθήο-

ηερλνινγηθήο άπνςεο (Kolas & Stampe, 2004: 1-3; Heiner et al., 2001: 11-13; Clark & Maher, 

2001: 3) θαη ελ πξνθεηκέλσ απηφ ζα επηηεπρηεί κε ηελ αξσγή ηνπ «Σπζηεκηθνύ Μνληέινπ 

Βησζηκόηεηαο». 
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Μεθοδολογική πποζέγγιζη καηαζκεςήρ ενόρ αξιολογικού πλαιζίος με ηο «Σςζηημικό 

Μονηέλο Βιυζιμόηηηαρ» (ππακηικο-διδακηικό μέπορ) 

 

ηε παξνχζα θάζε θξίλεηαη αλαγθαίν λα δηαπηζησζεί φηη ε ηππηθή ζχζηαζε κηαο δηδαζθαιίαο 

θαηαλεκεκέλσλ ρξεζηψλ ζην δηαδίθηπν κε ρξήζε Ζ/Τ, πξνυπνζέηεη ηελ ζπκκεηνρή θαη 

νξγάλσζε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, ζε ελφο είδνπο «θπβεξλεηηθήο» δηαρείξηζεο. Απηνχ ηνπ 

είδνπο ε «δηαρείξηζε», πξνζβιέπεη αθελφο ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο «νιφηεηαο» ησλ κειψλ ηεο 

(ςπρνζσκαηηθήο νληφηεηαο θάζε καζεηή) θαη αθεηέξνπ ζηε νξζφηεξε επηθνηλσληαθή δηάζηαζε 

(αθχπληζε αηζζεηηθν-θηλεηηθψλ, γλσζηηθψλ θαη ιεθηηθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ θάζε 

καζεηή), κέζσ ζπλνκηιηψλ κε ηνλ θαζεγεηή θαη ηνπο ππφινηπνπο (Landon, 1999). Δπνκέλσο, 

ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ελζσκάησζεο ηνπ θπβεξλεηηθνχ κνληέινπ, φπσο π.ρ. ε 

δηαπξαγκάηεπζε ησλ πφξσλ γλψζεο, ν ζπληνληζκφο, ε παξαθνινχζεζε (απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ), 

ε εμαηνκηθεπκέλε δξαζηεξηφηεηα, ε απην-νξγάλσζε ησλ «λνκάδσλ» γλψζεο θαη ε πξνζαξκνγή 

ηνπο ζην εηθνληθφ πεξηβάιινλ, ζα απνηειέζνπλ θξηηήξηα επηινγήο ηνπ γηα εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, άξα θαη απνηίκεζεο ηεο παξερφκελεο παηδαγσγηθήο αμίαο ηνπ θάζε 

ζπλεξγαηηθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ ελδερνκέλσο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δηδαζθαιία.  

 

Πέξαλ ησλ δηάθνξσλ κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ (Mason, 1998), κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην 

«θπβεξλεηηθφ κνληέιν», ζαλ κεζνδνινγία ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε εηθνληθψλ 

πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ζπλεξγαηηθφηεηα, κπνξεί λα εγείξεη νξηζκέλα 

εξσηήκαηα. Μεξηθά απφ απηά, πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ επηηπρή ελζσκάησζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ εληφο ηνπ SL, κηαο δειαδή κνξθήο δηδαζθαιίαο πνπ ζα πεξηιακβάλεη 

ηα δξψληα ππνθείκελα (εθπαηδεπηηθφ θαη εθπαηδεπφκελνπο). Μέζα απφ κηα ηέηνηα δηαδηθαζία, ε 

αμηνιφγεζε ηεο παηδαγσγηθήο αμίαο  απνθηά κηα πην νινθιεξσκέλε κνξθή, θαζψο νη ρξήζηεο 

θαινχληαη λα εληνπίζνπλ ηα εξγαιεία εθείλα πνπ παξέρνληαη απφ ηελ εηθνληθή πιαηθφξκα θαη 

επηηξέπνπλ ην δηάινγν, ηα “κέζα” επηθνηλσλίαο, ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε δξάζε κεηαμχ ησλ 

ρξεζηψλ πνπ επηηειείηαη ηφζν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ φζν θαη απφ ηνλ καζεηή, κε βαζηθφ ζθνπφ 

ηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο (Crawley, 1999).  

Ζ θχξηα επηδίσμε ηνπ θαζεγεηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηε ρξήζε 

θάπνηνπ εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο πνπ «κεηαηξέπεηαη» ζε «ρψξν-δξάζεο», ζα πξέπεη 

πξσηαξρηθψο λα αθνξά ηελ νξγάλσζε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ θαη ηελ θαηάθηεζε ηεο 

γλψζεο απφ ηνπο ίδηνπο. Αθφκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ζρεδίαζεο ελφο καζήκαηνο απφ απφζηαζε 

εληφο ηνπ Second Life, θξίλεηαη ζρεδφλ πάληα απαξαίηεηε ε δηαδηθαζία νξγάλσζεο, δηαρείξηζεο 

θαη εθαξκνγήο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο, πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κηα ή θαη 

πεξηζζφηεξεο παηδαγσγηθέο αξρέο ή ζεσξίεο κάζεζεο. Άιισζηε θαη ν πνιιαπιαζηαζκφο ησλ 

γλσζηηθψλ εξεπλψλ, έρεη αιιάμεη ξηδηθά ηελ «πξνθαζνξηζκέλε» αληίιεςε γηα ηελ ρξήζε ηνπ 

Ζ/Τ, θέξλνληαο ζην πξνζθήλην ηελ ηδέα ηεο «θπβεξλεηηθήο ησλ αλνηρηώλ πεξηβαιιόλησλ» θαη 

ην εξψηεκα πνπ γελλάηαη είλαη: «πώο λα δνκήζνπκε έλα εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ πνπ λα παίξλεη 

ππόςε ηνπ πεξηζζόηεξν ηε ζρεηηθά απξόβιεπηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπνπδαζηή;» (Bertrand, 1994: 103-

104).   

Ζ ζηξαηεγηθή δηδαζθαιίαο πνπ πξνηείλεηαη κε ην «κνληέιν ηεο Κπβεξλεηηθήο», φπσο πξνείπακε, 

ζρεηίδεηαη κε ηελ νξγαλσηηθή δνκή ελφο πεξηβάιινληνο κάζεζεο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο πνπ 

επηηάζζεη ην «πζηεκηθφ Μνληέιν Βησζηκφηεηαο» (Jackson, 2000: 155-157; Forrester, 1994: 6-

7). Απηφ ζα πξέπεη πξσηίζησο, λα ζηεξίδεηαη ζηε δηαρείξηζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (“Νφκνο ηεο αλαγθαίαο πνηθηιίαο”: Ashby’s law requisite variety), θαζψο θάζε 

νκάδα θαζνξίδεη ηα δηαζέζηκα θαλάιηα επηθνηλσλίαο αιιά θαη ηνλ ηξφπν πνπ αιιειεπηδξά, 

δίλνληαο έκθαζε ζηνλ νξγαλσηηθφ ηνκέα θαη ζηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο γλψζεο πνπ θαινχληαη 

λα δηαρεηξηζηνχλ (“Γηαρείξηζε ηεο Πνηθηιίαο”:Variety of Management) (Ashby, 1956: 35).  

ηε δηθή καο πεξίπησζε, ε κνληεινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, δειαδή ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ 

δηεπαθήο (ηερληθφ πιαίζην), έρεη άκεζε ζρέζε κε ην πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ρξήζηε 

(θπζηθφ πιαίζην). Δπνκέλσο θαη νη ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο εθθξάδνληαη κέζσ αιιειεπηδξάζεσλ 

ησλ ππνζπζηεκάησλ (αλζξψπσλ θαη ηερληθψλ κέζσλ), ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα 

αλαηξνθνδφηεζεο, παξέρνληαο ζην ζχζηεκα ηε δπλαηφηεηα γηα δπλακηθή αιιαγή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, ζε κεηαβνιέο ηνπ πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Έλα βαζηθφ δήηεκα πνπ ζα 

πξέπεη λα δηεξεπλεζεί απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο-θαηά ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία-θνξείο 
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(θαζεγεηέο θαη εθπαηδεπφκελνπο), είλαη ε νξζή δηαρείξηζε ησλ «νκάδσλ-κάζεζεο» (ή «νκάδσλ-

δξάζεο») πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ παξάδνζε ησλ καζεκάησλ. Ωο θαηαιιειφηεξε 

νξγαλσηηθή δνκή ηεο δηδαζθαιίαο ζε έλα εηθνληθφ θφζκν, ζεσξείηαη ε παξνρή κηαο 

επθνιφηεξεο δηαρείξηζεο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη ησλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 

κειψλ ησλ νκάδσλ, ζηα ίδηα επίπεδα, φπσο θαη κε ηε θπζηθή ηνπο παξνπζία. Με απηά ηα 

δεδνκέλα ζεσξνχκε φηη ην ΜΒ ζα κπνξνχζε λα παξέρεη κηα ππνζηεξηθηή βάζε γηα ηελ 

δηεξεχλεζε ελφο «εθπαηδεπηηθνχ» πιαηζίνπ, ζην νπνίν ζα πξνζαξκφδνληαλ ην πεξηβάιινλ ηνπ 

SL. Ζ ζπκβνιή ηεο ελέξγεηαο απηήο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί παηδαγσγηθά, ζπκβάιινληαο ζηελ 

νξγαλσηηθή δηαρείξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ δξάζεο ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ, πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο, ηδηαίηεξα φηαλ ν 

αξηζκφο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ είλαη κεγάινο (Liber, 1994: 183-184).  

Σσεδιαζμόρ ππόηαζηρ  

Ζ αιιειεπίδξαζε πνπ πξνζθέξεη ε 3D ΔΠ, ζπλεπάγεηαη ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ γλσζηηθνχ, ην 

ςπρνθηλεηηθνχ, θαη ζπλαηζζεκαηηθνχ ηνκέα ησλ καζεηψλ, ν νπνίνο απνθξπζηαιιψλεηαη ζηε 

ζρέζε «καζεηήο-έξγν». Σα ζηνηρεία πνπ ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ παηδαγσγηθή πιεξφηεηα 

θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κάζεζεο, είλαη ε αιιειεπίδξαζε, ε παξακεηξνπνίεζε, ε 

ξεαιηζηηθφηεηα θαη ην «αλνηρηφ» πεξηβάιινλ κάζεζεο. Έξεπλεο ζην ρψξν ηεο Γλσζηνινγίαο 

ηνπνζεηνχλ ηελ απφθηεζε ησλ γλψζεσλ κέζα ζε έλα ζχζηεκα αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ 

αηφκσλ, ηνπ θνηλσληθνχ θαη ηνπ πιηθνχ πιαηζίνπ. Ζ πξφζθηεζε ηεο γλψζεο πιένλ δελ 

εμαξηάηαη κφλν απφ ηα εξεζίζκαηα ή ηηο λνεηηθέο δηεξγαζίεο ηνπ αηφκνπ, αιιά απφ έλα ζχλνιν 

παξαγφλησλ πνπ ζπλάδνπλ κε ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ 

(Steinkuehler & Williams, 2006: 885–887; Koleva, et al., 2000: 155–157). Μάιηζηα νη εμειίμεηο 

πνπ έρεη επηθέξεη ζρεηηθά κε ηελ αλζξψπηλε γλσζηηθή επίδνζε, νδεγεί ζε βειηίσζε ησλ 

ζρεδίσλ δηδαζθαιίαο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ. Έηζη, ζπκπεξαίλνπκε φηη ε ρξήζε 

ηέηνηνπ είδνπο πεξηβαιιφλησλ, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη ηηο «ζχγρξνλεο» ζεσξίεο γηα ηε 

κάζεζε, θαζψο νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ, λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα 

ρεηξηζηνχλ ζρεδφλ νπνηαδήπνηε κνξθή ςεθηαθψλ πιεξνθνξηψλ. Αληηθείκελα, δηαδηθαζίεο θαη 

“θάηνηθνη” ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ, ζεσξνχληαη «ζηνηρεία» ηεο ελεξγήο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 

Μάιηζηα ε νκαδηθή θαη δεκηνπξγηθή κάζεζε πνπ πξνζθέξεηαη ζε εηθνληθνχο θφζκνπο, 

επηηξέπεη ζε δηδάζθνληεο θαη εθπαηδεπφκελνπο ηε ρξήζε ηεο ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο, ζε κηα 

ζπλεξγαηηθή θαη ζπλάκα παξαγσγηθή θαηάζηαζε. 

Απηφ πνπ ζα πξέπεη εμ αξρήο λα αλαθέξνπκε είλαη φηη ε ππξήλαο ηεο δεκηνπξγίαο ελφο νξγαλν-

δηδαθηηθνχ πιαηζίνπ, ζα πξέπεη πξσηίζησο λα δηαηξέρεη ην πεδίν έξεπλαο πνπ αθνξά: (α) ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ δπλεηηθά σθέιηκσλ ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ SL (δίαπινπο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ, εξγαιεία θεηκεληθήο επεμεξγαζίαο θιπ) θαη (β) ηελ 

επεμεξγαζία ηνπ “ζπζηήκαηνο” e-κάζεζεο, δειαδή (i) ηελ ελίζρπζε ηεο πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο 

ησλ καζεκάησλ κε ηελ ρξήζε λεσηεξηζηηθψλ κεζφδσλ, κε βαζηθή έλλνηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο 

αλαπηπμηαθήο πνξείαο ηεο δηδαζθαιίαο, φηαλ ζε απηή ζπκκεηέρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο 

θνηηεηψλ θαη (ii) θαηαλφεζε ηεο νξγαλσηηθήο δηάξζξσζεο θαη δνκήο ησλ e-καζεκάησλ, κε 

παξάιιειε θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ «νκάδσλ-δξάζεο». Γλσξίδνπκε επίζεο φηη απφ 

ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ ζρεδηάζηεθε ην Second Life απεπζχλνληαλ θπξίσο γηα ρξήζηεο άλσ ησλ 

18 εηψλ. Δπνκέλσο, είλαη θπζηθφ λα πξννξίδεηαη γηα ηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ θνηηεηψλ θαη θαζεγεηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο βαζκίδαο. Έηζη γηα ηελ 

παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ηνπ Second Life, ν/ε δηδάζθσλ/-νχζα θαη νη εθπαηδεπφκελνη, 

θαινχληαη λα ζπλεξγαζηνχλ ζε έλα ζπλεθηηθφ αιιά θαη αλνηθηφ ηζηφ ππνζέζεσλ, αληηθεηκέλσλ 

θαη ζρέζεσλ πνπ ηα δηέπνπλ, εμεξεπλψληαο πνιιαπιέο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο θαη 

πξνζεγγίζεηο, κηαο πην επνηθνδνκεηηθήο λννηξνπίαο θαη ζηάζεο. Ζ ρξήζε ησλ ππνινγηζηηθψλ 

εξγαιείσλ πνπ πξνζθέξεη ην SL κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ δηαδξαζηηθψλ εξγαιείσλ θαη 

εθαξκνγψλ, ζπληειεί ζην λα νηθνδνκήζνπλ νη καζεηέο αηνκηθά θαη θνηλσληθά ηε γλψζε, ζε 

θαηαζηάζεηο πνπ απηή είλαη ιεηηνπξγηθή θαη ζθφπηκε, αλαπηχζζνληαο παξάιιεια θαη ηε 

κεηαγλσζηηθή ηνπο ζπλείδεζε.  
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Ζ ζρεδίαζε, αλάπηπμε θη εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

αμηνπνηψληαο ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ, ζηεξίδνληαη ζε έλα πιαίζην γεληθψλ παηδαγσγηθψλ 

αξρψλ πνπ απνηεινχλ ηε ζπληζηακέλε ησλ αληηιήςεσλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ζην πεδίν ησλ γλσζηηθψλ θαη θνηλσληθν-πνιηηηζκηθψλ ζεσξηψλ κάζεζεο, κε βάζε ην 

«θνηλσληθφ-επνηθνδνκεηηθφ» κνληέιν (Γιέδνπ & Γξεγνξηάδνπ, 2003). Οη βαζηθφηεξεο 

παηδαγσγηθέο/δηδαθηηθέο ελέξγεηεο γηα ηε ζρεδίαζε εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνηείλνληαη ζα πξέπεη λα ζρεηίδνληαη κε: ηε δφκεζε δηεξεπλεηηθψλ 

ξφισλ (Soloway, 1990), ηελ ππνζηήξημε δηαδηθαζηψλ ελεξγεηηθήο δφκεζεο ηεο γλψζεο 

(Μπαζέηαο, 2002), ηελ αλάπηπμε πινχζηνπ ελλνηνινγηθνχ δηθηχνπ (Genovese, 2003), ε 

αμηνπνίεζε ησλ πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ, εκπεηξηψλ-βησκάησλ θαη δηαηζζήζεσλ ησλ καζεηψλ 

(diSessa, 1995), ηελ αλάπηπμε κηαο ζρεζηνδπλακηθήο  κεηαμχ καζεηψλ-δαζθάινπ (Hoyles, 

1999), θαη ηελ δηακφξθσζε ζπλεξγαηηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο (Vergnaud, 1987). 

Ανάλςζη απαιηήζευν ηηρ διδακηικήρ διαδικαζίαρ 

 

Οη απαηηήζεηο θαη ε πεξηγξαθή ηεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο κε ηελ αξσγή ηνπ ΜΒ, 

ζπλδηακνξθψζεθαλ θαη αλαπιάζηεθαλ κέζα απφ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, φπνπ απνηηκεζήθαλ νη 

πξνζηηζέκελεο ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζθέξεη ην SL,  ζε ζπλδπαζκφ κε απηέο πνπ πξνηείλνληαη απφ 

ηνπο Pereira et al. (2000): 

Γεληθέο απαηηήζεηο: (α) πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζθνπνχ θαη ζηφρνπ (“βξαρππξόζεζκνπο & 

καθξππξόζεζκνπο”), (β) θαζνξηζκφο ελεξγεηψλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ θαζεγεηή θαη 

καζεηψλ γηα ηε ιήςε αλαηξνθνδφηεζεο, (γ) επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

καζεηή αλάινγα κε ηελ αλάδξαζε πνπ έρεη ιάβεη.  

Δηδηθέο απαηηήζεηο: (α) από ηελ πιεπξά ηνπ καζεηή: αίζζεζε ηνπ θνηλσληθνχ ρψξνπ, αχμεζε ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ θαζεγεηή-θνηηεηή, (β) από ηελ πιεπξά ηεο εηθνληθήο θνηλόηεηαο: 

κεηαηξνπή-κεηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ SL ζε έλα θνηλσληθφ ηφπν, ν νπνίνο ζα 

θαηνηθείηαη θαη ηα κέιε ηεο ζα έρνπλ ηελ αίζζεζε ηεο «ζπλχπαξμεο» γηα εχινγν ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη αλαπηχζζνπλ ζηαδηαθά ζπλαηζζεκαηηθνχο δεζκνχο, δηακνξθψλνληαο έηζη “δίθηπα 

αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ”, (γ) από ηελ πιεπξά ηνπ θαζεγεηή: δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ νκάδσλ θαη 

ηξφπσλ αιιειεπίδξαζεο, (δ) από ηελ πιεπξά ηνπ δηαρεηξηζηή: ρξήζε κεηαδεδνκέλσλ, απιή θαη 

ιεηηνπξγηθή δηεπαθή ρξήζηε, (ε) από ηελ πιεπξά ηεο παηδαγσγηθήο–δηδαθηηθήο: δεκηνπξγία ελφο 

εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο (VLE: Virtual Learning Environment), πνπ λα αθνινπζεί ηηο 

αξρέο ηεο θνηλσληθήο-επνηθνδνκεηηθήο εθπαηδεπηηθήο πξνζέγγηζεο, δπλαηφηεηα ελαιιαγήο 

ξφισλ θαζεγεηή-θνηηεηή, (ζη) από ηελ πιεπξά ηεο ηερλνινγίαο: Λνγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα, 

ζχλδεζε επξπδσληθψλ δηθηχσλ (ADSL). 

 

Παιδαγυγική ανάλςζη ηυν δπαζηηπιοηήηυν ζηο Second Life με βάζη ηο «Σςζηημικό 

Μονηέλο Βιυζιμόηηηαρ» 

 

Ζ ηππηθή ζχζηαζε κηαο δηδαζθαιίαο θαηαλεκεκέλσλ ρξεζηψλ ζην δηαδίθηπν κε ρξήζε Ζ/Τ 

([D]-CSCL), πξνυπνζέηεη ηελ ζπκκεηνρή θαη νξγάλσζε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ζε ελφο 

είδνπο «θπβεξλεηηθήο» δηαρείξηζεο. Απηνχ ηνπ είδνπο ε δηαρείξηζε, ζα πξέπεη λα πξνζβιέπεη 

αθελφο ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο «νιφηεηαο» ησλ εθάζηνηε κειψλ ηεο αηνκηθά (ςπρν-ζσκαηηθήο 

νληφηεηαο θάζε καζεηή) θαη αθεηέξνπ ζηε νξζφηεξε επηθνηλσληαθή δηάζηαζε (αθχπληζε 

αηζζεηηθν-θηλεηηθψλ, γλσζηηθψλ θαη ιεθηηθψλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ θάζε καζεηή), κέζσ 

ζπλνκηιηψλ κε ηνλ θαζεγεηή θαη ηνπο ππφινηπνπο. ηελ ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ην ΜΒ, ζα κπνξνχζε λα πξνζαξκνζηεί ζε έλα νξγαλσηηθφ-δηδαθηηθφ πιαίζην θαη 

ζα πξνηείλνπκε νξηζκέλεο δηεξγαζίεο πνπ επηηεινχληαη κε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ΜΒ ζην 

Second Life, νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο παηδαγσγηθά θξηηήξηα, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ.  

Ζ επηδίσμε απηή ζα ζηεξηρηεί ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ «Σπζηεκηθνύ Μνληέινπ Βησζηκόηεηαο» 

(ΜΒ), ε νπνία ζα είλαη αλάινγε κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο, πνπ δηέπνπλ 

θάζε «αλνηθηφ» εηθνληθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία επηδηψθεηαη ε 

αμηνιφγεζε ηνπ ελ ιφγσ ζπλεξγαηηθνχ εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ είλαη κηα επίπνλε 
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εξγαζία, θαζψο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη ζχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο, αιιά θαη πνηθίια 

παηδαγσγηθά δεηήκαηα φπσο ε δηαινγηθφηεηα, ε πξνζαξκνζηηθφηεηα, ε αιιειεπίδξαζε θαη ε 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε (Redfern & Naughton, 2002: 208-210). Ζ πξνζπάζεηα θαηαζθεπήο ελφο 

πιαηζίνπ απνηίκεζεο ηεο παηδαγσγηθήο αμίαο ηνπ SL, φπσο ζα παξαηεξήζνπκε πην θάησ, 

ιακβάλεη ππφςε: (α) ην νξγαλσηηθν-δηδαθηηθφ πιαίζην, κε βάζε ην κνληέιν ηνπ Beer (VSM: 

Viable System Model), πνπ πεξηιακβάλεη ηελ «θπβεξλεηηθή δηαρείξηζε» ηεο ε-κάζεζεο κεηαμχ 

ρξεζηψλ θαη «κέζνπ» (SL), (β) ην «ππνζηεξηθηηθφ» πιαίζην δξαζηεξηνηήησλ κάζεζεο, δειαδή 

ησλ δηδαθηηθψλ ελεξγεηψλ θαη παηδαγσγηθψλ αξρψλ πνπ ηα δηέπνπλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ζηνηρείσλ απφ ηελ ζεσξεηηθή απνηίκεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ SL, ζχκθσλα κε παιαηφηεξεο 

κειέηεο, νη νπνίεο ζηεξίρηεθαλ ζηελ απνηίκεζε ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο. Μέζα απφ κηα 

ηέηνηα δηαδηθαζία, ζα επηρεηξήζνπκε θαη ηελ απνηίκεζε ηεο παξερφκελεο παηδαγσγηθήο ηνπ 

αμίαο. πλεπψο ν ππξήλαο ηνπ Μεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ αμηνιόγεζεο, πεξηιακβάλεη ηελ εμήο 

δηαδηθαζία: 

 
Μεθοδολογικό πλαίζιο αποηίμηζηρ ηηρ παιδαγυγικήρ 

αξίαρ ηος Second Life (Καθηγηηήρ) 

 

Γιδακηικό πεδίο ενεπγειών και μαθηζιακών 

δπαζηηπιοηήηυν ζηο εικονικό πεπιβάλλον Second Life  

(Μέζο) 

 

Α. Γιαππαγμάηεςζη 

 

Πεξηιακβάλνληαη δηεξγαζίεο πνπ άπηνληαη ηεο 
δηαπξαγκάηεπζεο ησλ πφξσλ γλψζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ 

θαη θαζεγεηή. Με ηελ αλάπηπμε ηνπ δηαιφγνπ απηνχ, ν 

ζπνπδαζηήο θαηαλνεί ηελ αμία ηνπ εαπηνχ ηνπ, ελεξγνπνηεί 
ηελ «νιφηεηα» ηνπ θαη θαηαλνεί ηνλ πξσηαγσληζηηθφ-

ελεξγεηηθφ ηνπ ξφιν ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία (Knowles, 

1984: 11-12). 
Χπήζη ηυν επγαλείυν: Voice call, IM, chat text, note cards 

 

Γιδακηικέρ απσέρ 
 

Α. Αξρή ηεο δηαινγηθφηεηαο 

Ζ δπλαηφηεηα δφκεζεο δηαιφγνπ, κέζσ ηηο αληαιιαγήο 

απφςεσλ ηνπ καζεηή πξέπεη λα γίλνληαη ζεβαζηέο απφ ηνλ 
θαζεγεηή θαη αληίζηξνθα.  

Ο θαζεγεηήο ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεί θαη νη καζεηέο απφ 

ηελ πιεπξά ηνπο λα γλσξίδνπλ, πνηνη είλαη θαη πσο ζα 

επηηεπρζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη πνπ αθνξνχλ έλα 
ζπγθεθξηκέλν ζέκα  θαη πνηα είλαη ηα θαζήθνληα πνπ ζα 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ2.  

Β. Αξρή ηεο επνπηείαο 

 
Ζ ρξήζε εηθφλσλ, βίληεν θαη ήρνπ θ.α., πνπ πξνζθέξεη ην SL, 

κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ πνιιαπιή αλαπαξάζηαζε ηεο 

πιεξνθνξίαο, απμάλνληαο παξάιιεια ηελ ελεξγεηηθή 
«γλσζηηθή αλαπαξάζηαζε». 

Γ. Αξρή ηεο πξνζθνξάο ζπζηεκαηηθψλ γλψζεσλ 

 
Μηα απφ ηηο πην βαζηθέο επηδηψμεηο ζηελ εθπαίδεπζε, είλαη ε 

πξνζθνξά κε νξγαλσκέλν θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ πεγψλ γλψζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν 
καζεηήο εηζάγεηαη ζην πεξηερφκελν θαη ζην ηξφπν ζθέςεο 

ηνπ καζήκαηνο. 

Γιδακηικέρ ενέπγειερ με βάζη ηη θευπία ηος Κοινυνικού 

Δποικοδομηηιζμού 

1.Πιεξνθόξεζε ησλ εθπαηδεπόκελσλ γηα ηνπο δηδαθηηθνύο 
ζηόρνπο θαη ηνπο ηξόπνπο παξνπζίαζεο ηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ: 

Θα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα δηαιφγνπ θαη 

δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο καζεηηθήο 
θνηλφηεηαο, γηα ηελ δηάζεζε θαη επηινγή ησλ πφξσλ γλψζεο 

κέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ SL. Ζ δηαζεζηκφηεηα ηνπο κπνξεί 

λα θαζνξηζηεί κέζα απφ νκαδηθέο ζπδεηήζεηο θαη ππνδείμεηο 
ηνπ δηδάζθνληα. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

εγγξαθνχλ ζε νκάδεο (group) καζεκάησλ ησλ ηάμεσλ, ή λα 

ζρεδηάζνπλ κφλνη ηνπο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπλνκηινχλ 
θαη λα αληαιιάζνπλ απφςεηο κέζα ζηα πιαίζηα πνπ ζέηεη ν 

θαζεγεηήο (Rappa et al., 2009: 62-63). 

 
2. Γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ ελήιηθσλ ρξεζηώλ κέζσ ηεο 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο: Γηα λα γίλεη αθφκε πην 

νπζηαζηηθφο ν ηξφπνο κάζεζεο, ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηελ 
έλλνηα ηεο ΕΔΑ ηνπ Vygotsky, δειαδή λα ππάξρεη ε 

δηακεζνιαβεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

αηφκσλ κεηαμχ ηνπο (ζηαδηαθή ππνβνήζεζε), γηα λα 
επηηεπρηεί ην αλακελφκελν απνηέιεζκα, ηφζν ζην αθαδεκατθφ 

φζν θαη θνηλσληθφ ηνπ βίν (πιαίζην ζηήξημεο) (Weusijana et 

al., 2007: 33-34).  

 

Β. Σςνηονιζμόρ 

 

Πεξηιακβάλνληαη δηεξγαζίεο ζπληνληζκνχ, νκαδηθήο 
εξγαζίαο, δξαζηεξηνηήησλ κάζεζεο θαη δηακνίξαζεο ηδεψλ, 

κέζσ ησλ δηαζέζηκσλ εξγαιείσλ πνπ πξνζθέξεη ην ζχζηεκα 

ηνπ SL. 
 

 

Γιδακηικέρ ενέπγειερ με βάζη ηην θευπία ηηρ 

Καηανεμημένηρ μάθηζηρ  

 
1.Γηακόξθσζε ζπλζεθώλ ζπλεξγαηηθνύ πεξηβάιινληνο: 

Ζ δπλακηθή ρξήζε ηνπ SL εληνπίδεηαη ζηε δπλαηφηεηα ησλ 

κεραληζκψλ αλάπηπμεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο 
νκάδαο. Οπζηαζηηθά εδψ ζα πξέπεη λα ππάξρεη θνηλσληθή θαη 

                                                 
2 χκθσλα κε ην ζπιινγηζκφ ηνπ Gagnė, ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία είλαη απαξαίηεην λα ζέηεη ηνπο ζθνπνχο, νη νπνίνη ζα είλαη 

εθάκηιινη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ έρνπλ απνθηήζεη νη καζεηέο κεηά ην ηέινο ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο (πξντφλ ηεο κάζεζεο). Γηα 

ηνλ Gagnė ε κάζεζεο είλαη ζθνπφο πνπ κπνξεί λα επηηεπρηεί κε δηάθνξνπο κεζφδνπο, φπσο αλαθάιπςε, θαζνδεγνχκελε 
δηδαζθαιία, πξαθηηθή εμάζθεζε, επαλάιεςε (ή αλαθεθαιαίσζε) (νπβαηδφγινπ, 2009: 231-232). 
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Γιδακηικέρ απσέρ (Υνπξδάθεο & Παπαδάθεο, 2004: 6-7) 

Α. Αξρή ηεο αλαθνξηθφηεηαο & αιιεινδξάζεο 

 

Ζ ζπλεξγαζία θαη αιιειεπίδξαζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη πιηθνχ 
πιαηζίνπ ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο Καηαλεκεκέλεο 

κάζεζεο, πεξηιακβάλεη θαη ηελ έλλνηα ηεο αλαθνξηθόηεηαο. Ζ 

έλλνηα απηή εζηηάδεη ζηε πξνζσπηθή δφκεζε δηαιφγνπ θαη 
ζπληνληζκνχ ηνπ ρξεζηψλ, γηα ηε δηακνίξαζε ησλ πφξσλ 

γλψζεο.  Γηα ηελ επίηεπμε ηεο αιιειόδξαζεο θαη ζπλάκα ηεο 
ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ησλ δπν ελλνηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο 

Hollan et al. (2000), ζα πξέπεη λα γίλνληαη εκθαλή 3 είδε 

θαηαλνκήο γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ: α) θαηαλνκή γλσζηηθψλ 
δηεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ κειψλ, β) ζπληνληζκφο 

πεξηβαιινληηθψλ ή πιηθψλ δνκψλ θαη γ) ε θαηαλνκή ηνπ 

θνηλσληθνχ θαη πιηθνχ πιαηζίνπ ζα πξέπεη λα ηνλίδεη ηε 
δηππνθεηκεληθή δηακφξθσζε ηνπ λνήκαηνο, ε νπνία δίλεη 

έκθαζε ζηηο αιιειεπηδξάζεηο, ζηελ ακνηβαία ζπκκεηνρή θαη 

κεζνιάβεζε εξγαιείσλ θαη κέζσλ ζην δπλακηθά 
κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ ηνπ SL.   

Β. Ζ αξρή ηεο ζπλεξγείαο & ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο 

 

Οη αξρέο ηεο ζπλέξγεηαο θαη ζπκπιεξσκαηηθόηεηαο ηνπ 

ηερληθν-θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά θαη ηεο δεκηνπξγηθήο 

πξνζαξκνγήο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξνζθέξνπλ κηα 
«δπλακηθή δηαδηθηύσζε» ελφο ζπλεξγαηηθνχ πιαηζίνπ 

κάζεζεο κεηαμχ ρξεζηψλ-πεξηβάιινληνο. Απην νξηνζεηείηαη 

απφ ηελ πξφζεζε αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο ζπλερνχο ξνήο 
γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

θαη ηεο/ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ζ (αξρηθή) έληαμε απηψλ ησλ 

γλψζεσλ, παξαζηάζεσλ θαη εκπεηξηψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο εμ 
απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο, απνηειεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ζηελ απνδνρή ησλ κεραληζκψλ θαη εξγαιείσλ, πνπ κεηέρνπλ 

ζηε γλσζηηθή δηεξγαζία θαη θαηάθηεζε ηεο γλψζεο 
(Dabbagh, 2005:29-30).   

πιηθή θαηαλνκή ηεο λφεζεο. Ζ πιηθή κπνξεί λα βαζίδεηαη: (α) 

ρξήζε ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη (β) ρξήζε ησλ εξγαιείσλ θαη 

ηερλνπξγεκάησλ (notes, prims). 

2.Γεκηνπξγία ζπλεξγαηηθνύ πιαηζίνπ κάζεζεο: Καζ’ φιε ηελ 

δηάξθεηα ησλ δηεξγαζηψλ, ν εθπαηδεπηηθφο  ζα πξέπεη λα 
επνπηεχεη ηνπο καζεηέο ηνπ θαη λα ηνπο ελζαξξχλεη λα 

ζπλεξγαζηνχλ. Βέβαηα ζηα πιαίζηα ησλ καζεκάησλ, ππάξρεη 

θαη ε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο ζηνηρείσλ ηνπ SL κε 
ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ησλ καζεκάησλ (ΓΜ), γηα 

κεγαιχηεξε επειημία εθαξκνγψλ (π.ρ. Moodle). 
Ο θαζεγεηήο/-ηξηα, ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη εθείλε ηε 

δηαδηθαζία, κε ηελ νπνία νη ζπνπδαζηέο ζα ζπλδέζνπλ ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε ησλ πξάμεψλ ηνπο κε ηελ επίηεπμε ησλ 
ζηφρσλ ζε θάζε επίπεδν ηεο καζεζηαθήο δνκήο (Kemp & 

Livingstone, 2009:17).  

3. Γπλαηόηεηα δόκεζεο δηεξεπλεηηθώλ ξόισλ: Ζ απμεκέλε 

(γλσζηηθνχ ή λνεηηθνχ ηχπνπ) αιιειεπίδξαζε κε ηνλ/ελ 
ρξήζηε θαη ε πξνψζεζε ηεο απηνλνκίαο ηνπ/εο κπνξεί λα 

ηνλ/ελ βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε, ζηε δεκηνπξγία θαη ζηελ 

νηθνδφκεζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο απφ κέξνπο ηνπ/εο. 
Πάξα ηαχηα ε δεκηνπξγία ελφο πίλαθα ζπδεηήζεσλ κεηαμχ 

ησλ κειψλ (κέζσ chat text) (δειαδή γλσζηηθά εξγαιεία 

ζπζηήκαηνο-ρξήζηε),  πνπ πξνζθέξεη ην SL, ζα βνεζνχζε ηα 
κέιε λα αλαθαιχςνπλ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο, γηα ηελ 

νξζφηεξε θαηαλνκή ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ησλ καζεκάησλ, 

κέζσ ηεο άκεζεο επηθνηλσλίαο δηδάζθνληα-εθπαηδεπφκελσλ 
(feedback prompt) (Jeffery & Collins, 2008). 

 

Γ. Παπακολούθηζη 

Μηα απφ ζεκαληηθφηεξεο παηδαγσγηθέο παξακέηξνπο θξίλεηαη 

ε παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ, απφ ηνλ 

θαζεγεηή έηζη ψζηε ν καζεηήο λα ιακβάλεη ηελ θαηάιιειε 
αλαηξνθνδφηεζε, γηα λα απηφ-αμηνινγεζεί. Ο ξφινο ηνπ 

θαζεγεηή ζην ζεκείν απηφ πξέπεη λα είλαη δηεπθνιπληηθφο 

θαη θαζνδεγεηηθφο (mediator)3. 

 

 

Γιδακηικέρ απσέρ (Νήκα & Καςάιεο, 2002: 136-137) 
 

Α. Ζ αξρή ηεο ελζάξξπλζεο γηα ζπκκεηνρή ζε 

δξαζηεξηφηεηεο 
 

Κάζε καζεηήο ζα πξέπεη λ’ ελζαξξχλεηαη ζπλερψο θαηά ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία, γηα λα ζπληνληζηεί κε ηνπο άιινπο. 
Έηζη αμηνπνηνχληαη νη έλλνηεο ηεο απηφ-ελίζρπζεο θαη απηφ-

αμηνιφγεζεο, θαζψο ν καζεηήο ελεκεξψλεηαη, ζπκκεηέρεη θαη 

κπνξεί λα ζπλερίζεη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ. 
  

Β. Ζ αξρή ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ ιάζνπο 

 
ε θάζε ιαλζαζκέλε πξνζπάζεηα ηνπ καζεηή, ην «ιάζνο» ηνπ 

ιεηηνπξγεί αλαηξνθνδνηηθά. Ο καζεηήο ελεκεξψλεηαη γηα ηε 

κε αλακελφκελε εθδήισζε αληίδξαζήο ηνπ, επηζεκαίλεηαη ην 
«πνχ» θαη «γηαηί» ηνπ ιάζνπο ηνπ θαη θαζνδεγείηαη, βάζεη 

νδεγηψλ, ζηελ απνδεθηή αληίδξαζε.  

 
Γ. Έθθξαζε θαη ππνζηήξημε ηεο ζχλζεηεο & πνιπεπίπεδεο 

δνµήο ησλ λνεηηθψλ ζρεµάησλ 

 
Οη αλαπαξαζηάζεηο πνπ νηθνδνµνχλ ηα ππνθείµελα, 

ζπγθξνηνχληαη ζε ελλνηνινγηθά ζρήµαηα, ηα νπνία ηνπο 

πεξηβάιινπλ θαη επηδξνχλ ζε δηάθνξα κέξε. Σα ελλνηνινγηθά 

 

Γιδακηικέρ ενέπγειερ με βάζη: (α) ηιρ απότειρ ηος 

C.Rogers & (β) ηην θευπία ηος Κοινυνικού 

Δποικοδομηηιζμού 

 
1.Αλάπηπμε λέσλ ξόισλ ζηε ζρεζηνδπλακηθή εθπαηδεπόκελνπ  

θαη θαζεγεηή: Αλαθέξνληαη ζε δηεξγαζίεο πνπ: (α) 

επηθεληξψλνληαη ζηνλ άκεζν έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

καζεηή απφ ηνλ θαζεγεηή, (β) νδεγνχλ ζε κηα πην 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη (γ) ελ πξνθεηκέλσ ζηε ζηελ 

νξζφηεξε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ πηζαλφλ λα 
πξνθχςνπλ, κε βάζε ηηο γλσζηηθέο αλάγθεο ηνπ/εο ρξήζηε θαη 

ε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηνπ ιάζνπο ηνπ/εο (Macedo & 

Morgado, 2009:5).  
 

2.Καζνδεγνύκελε ζπκκεηνρηθή κάζεζε: Ζ δπλαηφηεηα πνπ 

πξνζθέξεη ην πεξηβάιινλ ηνπ SL, γηα ηειε-κεηαθεξζνχλ ζε 
κέξε (παλεπηζηήκηα, βηβιηνζήθεο, κνπζεία), κπνξεί λα ηνπο 

βνεζήζεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε νξγαλσηηθή δνκή 

αλάπηπμεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο.  
Κάζε καζεηήο, απηφλνκα, ζα πξέπεη λα κπνξεί λ’ αλαδεηήζεη 

ηξφπνπο επίιπζεο δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ (π.ρ. δεκηνπξγία 

πνιπκεζηθνχ πιηθνχ ή αλαδηάξζξσζε ηνπ πιηθνχ αλάινγα κε 
ην ζθνπνζεηηθφ πιαίζην πνπ ηέζεθε απφ θαζεκία νκάδα θηι.), 

ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ θαζεγεηή. ην ζεκείν απηφ πηζαλφηεξν 

είλαη λα ππάξρεη θαη ε αξρή ζηαδηαθήο κείσζεο ηεο βνήζεηαο 
απφ ηα πην έκπεηξα άηνκα, απηή πνπ νλνκάδεηαη 

«ππνβνεζνύκελε αλαθάιπςε» ή ρξήζεο δηαηαθηηθψλ πιαηζίσλ 

«θζίλνπζαο θαζνδήγεζεο» (fading scaffolding)4. 

                                                 
3 Σύκθσλα κε ηνλ Vygotsky, ε κάζεζε νδεγεί άκεζα ζηελ αλάπηπμε, γη‟ απηό θαιείηαη ν εθπαηδεπηηθόο λα ιεηηνπξγεί σο 

«δηακεζνιαβεηήο» (mediator) (Welk, 2006: para. 3). 
4 Ζ κεηαθεξφκελε-ζην δηδαθηηθφ πεδίν-«βηγθνηζθηαλή» ζθέςε, πξνζδίδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε δηακαζεηηθή επηθνηλσλία θαη 
δηακεζνιάβεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, σο θηλεηήξηνο κνριφο αλάπηπμήο (De Lucia, et al., 2009: 222-223).  
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ζρήµαηα, πνπ είλαη ζχλζεηεο γλσζηηθέο θαηαζθεπέο ηνπ ίδην 

ηνπ γλσζηηθνχ ζπζηήµαηνο θάζε αλζξψπηλνπ φληνο, ζα 

πξέπεη κε θάπνην ηξφπν λα αλαδπζνχλ. Κάησ απφ ην πξίζµα 

απηφ, ην ελδηαθέξνλ δελ ζα πξέπεη λ’ εζηηάδεηαη ηφζν ζηελ 

νηθνδφµεζε ηεο αλαπαξάζηαζεο µίαο κφλν έλλνηαο, αιιά 
πεξηζζφηεξν ζηνλ ηξφπν µε ηνλ νπνίν νη δηάθνξεο 

αλαπαξαζηάζεηο ζπλδένληαη µεηαμχ ηνπο ζπγθξνηψληαο έηζη 

πην ζχλζεηεο ελλνηνινγηθέο δνµέο, απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 
εθπαηδεπφκελνπο, κε ηε «ζηαδηαθή κείσζε ηεο βνεζείαο» απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ θαζεγεηή.  

 

Γ. Δξαηομίκεςζη 

(Αςηόνομη μάθηζη) 

 

Θα πξέπεη ην ζχζηεκα λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο 

απφ κφλνη ηνπο λα κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ είηε βάζεηο 

δεδνκέλσλ ή άιιεο πεγέο, δειαδή λα «κάζνπλ θάλνληαο» 
(learning by doing: J. Dewey). 

 

Γιδακηικέρ απσέρ (Καςάιεο & Νήκα, 2009) 
Α. Αξρή ηεο εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο 

 

ηεξίδεηαη ζηηο αηνκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληα 
ησλ καζεηψλ. Θα πξέπεη λα ππάξρεη ηαπηφρξνλε 

αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ ηφζν κεηαμχ ηνπο, φζν θαη κε 

ηνλ Ζ/Τ θαη έηζη λα επνδσζνχλ νη πξνζπάζεηεο ζπλεξγαζίαο 
θαη θνηλσληθνπνίεζεο ησλ κειψλ. 

B. Αξρή ηεο ελεξγεηηθήο κάζεζεο ή ζπκκεηνρήο ζηε κάζεζε 

Μέζα ζην πιαίζην απην ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο ζα πξέπεη λα 
ζρεδηάδνληαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αμηνπνηνχλ ηελ εκπεηξία 

θαη ηηο ππάξρνπζεο γλψζεηο ηνπ καζεηή. 

 
Γ. Αξρή ηεο απηελέξγεηαο 

Πξσηεχνλ ζηνηρείν γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ζπνπδαζηψλ είλαη 

ν ελεξγεηηθφο θαη πξσηαγσληζηηθφο ξφινο ζηε κάζεζε, γηα 
λα κπνξεί λα επεμεξγαζηεί θαη ζπζρεηίζεη απφ κφλνο ηνπ ηα 

ζηνηρεία. 

 

Γιδακηικέρ ενέπγειερ με βάζη: (α) ηιρ απότειρ ηος Gagne 

& (β) ηη θευπία ηος Δποικοδομηηιζμού 

1.Αμηνπνίεζε πξνεγνύκελσλ γλώζεσλ θαη εκπεηξηώλ-
βησκάησλ ησλ καζεηώλ: Ζ πξνθαζνξηζκέλε αληίιεςε ησλ 

καζεηψλ πνπ έρεη ζρεκαηηζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξνγελέζηεξεο εκπεηξίαο θαη κάζεζεο, πξνθαλψο κπνξεί θαη 
λα επεξεάζεη ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηελ εξκελεία απηψλ 

(«αζξνηζηηθφ κνληέιν» ηνπ Gagne) (Wang et al., 2009: 14). 

Οη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ κέζσ ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο 
(search) ηνπ ζπζηήκαηνο, λα ςάρλνπλ κφλνη ηνπο, γηα λα 

αλαθαιχςνπλ θαηαλνήζνπλ θαη απηφ-αμηνινγήζνπλ ηελ 

γλψζε (καζεζηαθφ πιηθφ). 
2.Υπνζηήξημε δηαδηθαζηώλ ελεξγεηηθήο δόκεζεο ηεο γλώζεο: Ζ 

πνηθηιία ησλ γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί ν θαζεγεηήο/-ηξηα γηα ηελ πξφνδν ηεο 
δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, πεξηιακβάλνπλ (Kim & Beak, 2010: 

165; Coksel-Canbek et al, 2009: 2): (α) ηελ επηθέληξσζε ηεο 

πξνζνρήο ησλ θνηηεηψλ κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην 
κάζεκα, (β) ηελ νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο πξνυπάξρνπζεο θαη ηέινο (γ) ηελ κεηνπζίσζε ησλ λέσλ 

αλαπαξαζηάζεσλ, ελλνηψλ θαη ηδεψλ ζε γλψζε5.  

 

Δ. Αςηό-οπγάνυζη 

 

Ζ «αξρηηεθηνληθή» δνκή ηνπ εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο ζα 
πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ νξγάλσζε ησλ καζεηψλ  αιιά θαη 

ηαπηνρξφλσο λα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο κε 

ην ίδην ην ζχζηεκα. Απηφ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κέζσ 
εηδηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ δηνρεηεχνληαη, κέζσ πιεξνθνξηψλ. 

 
Γιδακηικέρ απσέρ (Γακηαλάθεο θ.α., 2007: 5) 

Α. Αξρή ηεο αιιειεπίδξαζεο  

Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 
αιιειεπηδξνχλ κε θάζε δπλαηή εθαξκνγή. Δπίζεο, ζα πξέπεη 

λα ππάξρεη πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλε δξάζε πνπ ζα ζρεηίδεηαη 

κε ηηο ελέξγεηεο ησλ καζεηψλ θαη ζα εμππεξεηεί ηνπο 
γεληθνχο ζθνπνχο ηεο κάζεζεο. εκαληηθή ζεσξείηαη θαη ε 

δπλαηφηεηα «επαλαδφκεζεο» ηνπ πιηθνχ ή λα πξνζζήθεο 

δηθψλ ηνπο πεγψλ θιπ.  
 

B. Αξρή παξνρήο πιαηζίνπ ζηήξημεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ 
 

Σν πιαίζην είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αλάδπζε ησλ λνεηηθψλ 
αλαπαξαζηάζεσλ, νη νπνίεο, εθ θχζεσο, σο λνεηηθέο 

θαηαζθεπέο ησλ ππνθεηµέλσλ, δελ είλαη νχηε άµεζα 

αληηιεπηέο νχηε ζπλήζσο ελ γλψζεη απηψλ πνπ ηηο δηαζέηνπλ.  
 

Γ. Αξρή ηεο δηάδξαζεο 

 
Οη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ 

εξγαιείσλ πνπ δηαηίζεληαη απφ ην ζχζηεκα, λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο δηακαζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, λα 
αιιειεπηδξάζνπλ κε ην παξερφκελν πιηθφ, λα παξέρνπλ αιιά 

θαη λα δέρνληαη κελχκαηα γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη 

 

Γιδακηικέρ ενέπγειερ με βάζη ηη θευπία ηηρ 

Δγκαθιδπςμένηρ μάθηζηρ 

 
1.Οξγάλσζε θαη εθηέιεζε ελεξγεηώλ από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο 

ρξήζηεο: Όηαλ νινθιεξψζνπλ ηε δηαδηθαζία νη θνηηεηέο 

κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ ζε έλα μερσξηζηφ ρψξν 
επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο (θαηαζθεπή θαη 

θηινμελία καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ), πξνο ην θέληξν ηεο 

(Eliens et al., 2010: 3). Σα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ζηελ 
πεξίπησζε απηή είλαη: (α) ε ζεκαζία ηνπ πιαηζίνπ πνπ είλαη 

ζπλπθαζκέλε κε ηηο λνεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη (β) ε 

κάζεζε είλαη ην πξντφλ αιιειεπίδξαζεο πνπ ιακβάλεη ρψξα 
κέζα απφ δηαδηθαζίεο γλσζηηθήο καζεηείαο (cognitive 

apprenticeship) θαη νη νπνίεο είλαη εληαγκέλεο ζηηο 

«θνηλφηεηεο πξαθηηθήο» (communities of practice), πνπ 
κπνξνχλ δεκηνπξγήζνπλ νη ζπνπδαζηέο κέζα ζην εηθνληθφ 

πεξηβάιινλ. Ζ έλλνηα απηή ζηεξίδεηαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

«Νφκηκεο Πεξηθεξεηαθήο πκκεηνρήο» (Esteves et al, 2008: 
100-101).  

 

2.Αλαπηπμε πιαηζίνπ εθαξκνγήο δξαζηεξηνηήησλ κάζεζεο: Οη 
ζηξαηεγηθέο απηνχ ηνπ πιαηζίνπ πνπ ππνζηεξίδεη ην SL, 

αθνξνχλ ζηε δπλαηφηεηα ηεο νηθνδφκεζεο λέσλ 
αλαπαξαζηάζεσλ µε βάζε ηηο ήδε ππάξρνπζεο, ζηηο 

πνιιαπιέο µνξθέο αλαπαξάζηαζεο µε ζπγθεθξηκέλα θαη 

αθεξεκέλα αληηθείκελα θαη ζηελ χπαξμε ελζσκαησκέλσλ 
εξγαιείσλ (επηθνηλσλίαο ή δεκηνπξγίαο πνιπκεζηθψλ 

αληηθεηκέλσλ), πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε 

κάζεζε. Ζ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο ζπκβαίλεη δηακέζνπ 
δηαπξαγκάηεπζεο λνήκαηνο θαη επίηεπμεο νκνθσλίαο, 

επηηξέπνληαο λα δνθηκαζηεί ε εγθπξφηεηα κηαο ηέηνηαο 

γλψζεο  (Hayes, 2006: 3-4). Όια ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο 
κάζεζεο αλακέλεηαη λα κάζνπλ, είλαη έηνηκα λα εκπιαθνχλ 

ζηηο απαηηνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη νθείινπλ λα 

                                                 
5 Δδψ εκπίπηνπλ νη αξρέο ηηο επνηθνδνκεηηθήο αληίιεςεο ηεο κάζεζεο, δειαδή ηεο ελεξγνχο αηνκηθήο νηθνδφκεζεο ηεο ζθέςεο, ε 
νπνία δηακνξθψλεηαη κέζα ζην αιιειεπηδξαζηηθφ πεξηβάιινλ ην SL (Can, 2009: 63-64).  
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ηνλ ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Ζ εκπινθή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ σο ελφο αθφκα παξάγνληα ηεο δηδαθηηθήο 

δηαδηθαζίαο, κπνξεί λα δηεπξχλεη ην πιαίζην δξάζεο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα κπνξνχλ θαη νη 

ίδηνη λα εθκεηαιιεπηνχλ ην δηαδξαζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ 
πξνζθέξεηαη. 

ελδηαθέξνληαη γηα ηελ επηηπρία ησλ άιισλ κειψλ. Σν γεγνλφο 

ηεο νξγάλσζεο γχξσ απφ κηα ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή πεξηνρή 

θαη ηελ πξαθηηθή εμάζθεζή ηεο δίλεη ζηα κέιε κηα αίζζεζε 

θνηλήο δξάζεο θαη θνηλήο ηαπηφηεηαο. Σν εζσηεξηθφ ηεο 

θνηλφηεηαο πξαθηηθήο επηηξέπεη αιιειεπηδξάζεηο θαη ηε 
δηαπξαγκάηεπζε ηεο πιεξνθνξίαο κέζσ ηεο απφθηεζεο 

εκπεηξίαο ησλ κειψλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλφηεηα 

θαη ηεο κεηαπήδεζήο ηνπο ζε δηαθνξεηηθφ θαζεζηψο, απφ ηελ 
πεξηθέξεηα ηεο θνηλφηεηαο πξνο ην θέληξν (Vasileiou & 

Paraskeva, 2010: 28-29). 

 

Ση. Πποζαπμογή 

Ζ «πξνζαξκνζηηθφ-ηεηα» ηνπ ζπζηήκαηνο,  αλάινγα κε ηηο 

απαηηήζεηο θαη αλάγθεο ηνπ δηδάζθνληα θαη ησλ 
εθπαηδεπφκελσλ, απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά θξηηήξηα 

επηινγήο γηα ηε δεκηνπξγία καζεκάησλ. Σα δνκηθά ζηνηρεία 

ηεο «πξνζαξκνγήο», πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ ην εθπαηδεπηηθφ 
πιαίζην εθαξκνγήο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο (activity-centered 

approach), είλαη ην πιαίζην πξάμεο-θαζνδήγεζεο & 

δεκηνπξγίαο απφ ηελ θνηλφηεηαο κάζεζεο, κέζσ ησλ 
ππνζηεξηθηηθψλ εξγαιείσλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην SL. 

Γιδακηικέρ απσέρ (Πήιηνπξαο θ.α., 2002: 742) 

 
Α. Αξρή ηξνπνπνίεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ 

Ζ δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ, κπνξεί 

λα πξνζθεξζεί ζην πεξηβάιινλ ηνπ SL, κέζσ ηεο 3D 
κνληεινπνίεζεο αληηθεηκέλσλ θαη ηεο ρξήζεο ησλ 

πνιπκεζηθψλ εξγαιείσλ. Έηζη κπνξεί λα γίλεη επθνιφηεξε ε 

πξνζζήθε ή αθαίξεζε ηνπ καζεζηαθνχ πιηθνχ, γηα λα 
θαιχπηεη ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ ελειίθσλ 

ρξεζηψλ. Ζ «δηεξεπλεηηθή θχζε» πνπ πξνβάιιεηαη κέζα απφ 

ην SL, δίλεη ζην ρξήζηε κηα ηάζε απηνλνκίαο, ειεπζεξίαο 
θηλήζεσλ θαη αλαθάιπςεο ηεο γλψζεο, έηζη ψζηε λα κπνξεί 

ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο λα αμηνινγεζεί ε πξφνδνο απφ ηνλ 

θαζεγεηή.   
 

 
B. Αξρέο έθθξαζεο θαη δηεξεχλεζεο µέζσ πνιιαπιψλ 

εμσηεξηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ κε άµεζν ρεηξηζµφ 

Σν SL κε ηα πνιπκεζηθά εξγαιεία πνπ δηαζέηεη, επηηξέπεη ηελ 
έθθξαζε θαη δηεξεύλεζε ησλ ηδεώλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ 

µαζεηψλ µέζσ ηνπ ρεηξηζµνχ ηαπηόρξνλσλ πνιιαπιώλ 

αλαπαξαζηάζεσλ αλαινγηθήο (εηθνληθήο) θαη ζπµβνιηθήο 

µνξθήο (νπηηθν-αθνπζηηθφο ζπλδπαζκφο). ην πιαίζην απηφ, 

παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα λα ρεηξίδνληαη θαη λα 

ζπλδένπλ µε άµεζν ρεηξηζµφ ηηο εμσηεξηθέο αλαπαξαζηάζεηο 
(εηθφλεο θαη ζχµβνια πνπ αλαπαξηζηνχλ έλλνηεο), µε ηελ 

πξνζζήθε θαη ελζσκάησζε λέσλ εηθφλσλ θαη ζπµβφισλ, 

εληζρχνληαο θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν ηνλ αλνηθηφ ραξαθηήξα ηνπ. 

 

Γιδακηικέρ ενέπγειερ με βάζη ηην θευπία ηηρ 

Γπαζηηπιόηηηαρ 

 
1.Δθαξκνγή: Ζ δπλαηφηεηα απεηθφληζεο πνιιαπιψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ, ελλνηψλ θαη θαηλνκέλσλ, ζεσξείηαη έλα 

απφ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ ηξηζδηάζηαησλ ζπζηεκάησλ. Ζ 
έλλνηα ηεο πξνζνκνίσζεο (simulation) θαηλνκέλσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ πνπ είλαη δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ε δεκηνπξγία θαη κειέηε 
«ελαιιαθηηθψλ θφζκσλ», θξίλεηαη επηβεβιεκέλε. Ζ ρξήζε 

πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ πνπ πξνζθέξεη ην SL, κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζηε πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ελλνηψλ αλάινγα κε 
εθάζηνηε γλσζηηθφ αληηθείκελν, πνπ ζα ρξεηαζηεί λα δηδάμεη 

ν/ε θαζεγεηήο (Robbins, 2007: 28). 

 
2.Αλάπηπμε πινύζηνπ ελλνηνινγηθνύ δηθηύνπ γλώζεσλ: Ζ 

νηθνδφκεζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, απαηηεί ηε δεκηνπξγία 

αλαπαξαζηάζεσλ ζε ηξία επίπεδα: ην πεηξακαηηθφ-
καθξνζθνπηθφ, ην αηνκηθφ-κηθξνζθνπηθφ θαη ην ζπκβνιηθφ-

καζεκαηηθφ επίπεδν, θαζψο θαη ηε ζχλδεζε ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ απηψλ (Mennecke et al., 2008: 3). Ζ 
ζπλαξκνιφγεζε κηαο απνηειεζκαηηθφηεξεο νξγαλσηηθήο 

δνκήο ελφο καζήκαηνο, κε ηελ ηξνθνδφηεζε ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ κε πιεξνθνξίεο, θξίλνληαη σο απαξαίηεηεο γηα 
ηνπο καζεηέο, έηζη ψζηε λα γίλνπλ θαηαλνεηά: (α) ε 

παξαζηαηηθή θαηαλφεζε αληηθείκελσλ θαη (β) ηνλ νπηηθφ-
αθνπζηηθφο ζπλδπαζκφο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ. Ζ 

ζπκβνιή κηαο ηέηνηαο ελέξγεηαο ζα βνεζνχζε ηνπο 

ππφινηπνπο ρξήζηεο (avatars) λα «ηειε-κεηαθέξνληαη» εχθνια 
θαη γξήγνξα ζε πξνζβάζηκνπο, γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία ρψξνπο. Σν λέν απηφ ζρήκα αληηπξνζσπεχεη ην 

επξχηεξν πιαίζην θαη ηελ πξαθηηθή εληφο ηνπ νπνίνπ 

πξαγκαηψλεηαη ε κάζεζε θαη πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ην 

ππνθείκελν (καζεηηθφ πιεζπζκφ θαη θαζεγεηή), ηα εξγαιεία 

δηακεζνιάβεζεο (πνιπκεζηθά εξγαιεία ηνπ SL), ην 
αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο (πηζαλφλ ε δεκηνπξγία κηαο 

βάζεο δεδνκέλσλ), κηα θνηλφηεηα, θαλφλεο θαη ηελ θαηαλνκή 

ξφισλ κεηαμχ ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ησλ ινηπψλ κειψλ ηεο 
θνηλφηεηαο.  Ζ κνλάδα αλάιπζεο είλαη φιν ην πιαίζην ζην 

νπνίν δξα ην ππνθείκελν θαη θαη’ επέθηαζε ην πιαίζην 

ελνπνηείηαη σο έλα ζχζηεκα δξαζηεξηφηεηαο (Schmeil & 
Eppler, 2008: 665-667). 

 

 

Καηαληκηικέρ επιζημάνζειρ 

 

Ζ ζχγρξνλε πξνβιεκαηηθή πνπ θαιχπηεη ην πεδίν ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο γηα ηελ ρξήζε ησλ 

εηθνληθψλ θφζκσλ ζηελ εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε, απνηειεί ζίγνπξα ηε κειινληηθή 

θαηεχζπλζε ζηε κάζεζε, ε νπνία φκσο γηα λα καο δψζεη ζνβαξά απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα 

νξηνζεηείηαη ζε έλα ηδαληθφ νξγαλν-δηδαθηηθφ πιαίζην εθαξκνγήο. Γελ ζα πξέπεη λα μερλάκε φηη 

ε πξφθιεζε απηή δελ είρε θαλεξσζεί απφ ηηο πξνεγνχκελεο κειέηεο πνπ παξνπζηάζακε ζην 

ζεσξεηηθν κέξνο (βι. ίδηα εξγαζία ζει.12-15), θαζψο ην βάξνο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο 

είρε πέζεη ζηε κνξθή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ απνθηά ε κάζεζε ζε εηθνληθά 

πεξηβάιινληα, ρσξίο λα γίλεηαη κλεία ζην νξγαλσηηθφ πιάλν πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη.  

Με ηελ παξνχζα εξγαζία, πξνζπαζήζακε λα αλαδείμνπκε απηφ ην εξεπλεηηθφ θελφ πνπ 

παξαηεξήζεθε, κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ «κνληέινπ ηεο Κπβεξλεηηθήο» φπνπ γηα πξψηε θνξά 

λα θάλνπκε ιφγν γηα βαζηθέο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο πνπ ζα πξέπεη λα ζπληεινχληαη, φρη κφλν γηα 

ην SL, αιιά θαη ζε ηξηζδηάζηαηα “ζπζηήκαηα” κάζεζεο ηα νπνία νθείινπλ λα ππνβνεζνχλ ηνλ 
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εθπαηδεπηηθφ λα άξεη ηνπο πθηζηάκελνπο “ηερλνθξαηηθνχο” κεζνδνινγηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο 

θαη λα παξάγεη νπζηαζηηθή γλψζε. Ζ θχξηα ζπκβνιή απηήο ηεο πξάμεο ζα καο θάλεη λα 

θαηαλνήζνπκε ην θαηά πφζν ε νξγαλσηηθή δνκή ελφο εηθνληθνχ θφζκνπ, φπσο ην SL, ζα 

απνηεινχζε έλα ζεκαληηθή επηινγή πιαηθφξκαο κάζεζεο, ε νπνία ζα πξνζθέξεη ζηήξημε: (α) 

ζε παηδαγσγηθά θαηλνηφκεο πξνζπάζεηεο πινπνίεζεο e-καζεκάησλ κε ςπρν-παηδαγσγηθφ 

ππφβαζξν πνπ ππνζηεξίδνπλ νη ζχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο (βι. Δπνηθνδνκεηηζκφο, 

Καηαλεκεκέλε θαη Δγθαζηδξπκέλε κάζεζε), (β) άξηηα ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ δπλεηηθά 

σθέιηκσλ ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο «αλνηρηνχ» πεξηβάιινληνο δξάζεο θαη κάζεζεο 

πνπ απνηειεί έλα “ζεζκηθφ”-ζε νξγάλσζε- θαη “θνηλσληθφ”-ζε γλψζε- πιαίζην ζην νπνίν ζα 

ζηεξίδνληαη θαη ζα εθαξκφδνληαη θαηλνηνκηθέο παξεκβάζεηο δηδαζθαιίαο, (γ) ηελ επίδξαζε ησλ 

ηξφπσλ κε ηνλ νπνίν νη ίδηνη καζαίλνπλ πάλσ ζηηο ζθέςεηο θαη ζηηο δξάζεηο ηνπο, κέζα απφ ηε 

δηαρείξηζε ησλ «νκάδσλ-δξάζεο». Όια ηα παξαπάλσ κπνξνχλ λα ζπλδξάκνπλ ζηε πνηνηηθή 

κεηαηξνπή ελφο εηθνληθνχ ρψξνπ ζε έλα θαηλνηνκηθφ καζεζηαθφ ηφπν, ην νπνίν ζα ππνζηεξίμεη 

βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ εληζρχνπλ ζην κέγηζην βαζκφ ηελ «εκπεηξία εκβχζηζεο» ησλ 

ρξεζηψλ, φπσο ε εκπινθή, ην ελδηαθέξνλ, ην θίλεηξν ζπκκεηνρήο, ε θαληαζία θαη ε 

αιιειεπίδξαζε. 

Σειηθψο, ζεσξνχκε φηη επεηεχρζεη ε βαζηθή επηδίσμε ηεο έξεπλαο καο πνπ ήηαλ ν εκπινπηηζκφο 

ηεο πξφηεξεο βηβιηνγξαθίαο ε νπνία αζρνιείηαη κε ηε “ζέζε” ησλ εηθνληθψλ πεξηβαιιφλησλ 

ζηε εθπαίδεπζε. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ καο θέξλνπλ ζηελ επηθάλεηα θάπνηα πνιχ 

ελδηαθέξνληα ζηνηρεία, δεδνκέλεο θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο ησλ 3D πεξηβαιιφλησλ γηα ηελ 

ππνζηήξημε θνηλνηήησλ κάζεζεο, κπνξνχλ γίλνπλ κηα εχζηνρε επηινγή γηα ηελ εθπαίδεπζε 

κέζσ δηαδηθηχνπ (e-learning). ηελ πεξίπησζε ηνπ SL, ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη 

εληνπίδνληαη ζην φηη: α) νη καζεηέο κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ επθνιφηεξα κέζσ ησλ 

δηαδξαζηηθψλ εξγαιείσλ (θσλεηηθή θιήζε, θεηκεληθή ζπγγξαθή θιπ) πνπ δηαηίζεληαη απφ ηελ 

εηθνληθή πιαηθφξκα, άιινπο ρξήζηεο κε ηνπο νπνίνπο έρνπλ θνηλά ζπκθέξνληα θαη ζηφρνπο, β) 

θάζε καζεηήο είλαη ζε ζέζε λα ζπλεηζθέξεη ηδίνπο πφξνπο γλψζεο ζηελ νκάδα, ελψ παξάιιεια 

παξαθνινπζείηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, δηακνξθψλνληαο ν ίδηνο ην πεξηερφκελν κάζεζεο 

(ελεξγεηηθή/βησκαηηθή κάζεζε), γ) επηηπγράλεηαη ε εχθνιε πξνζαξκνγή θαη εμαηνκίθεπζε ησλ 

δνκψλ ηνπ καζεζηαθνχ πιηθνχ, κε ην νπνίν αιιειεπηδξνχλ αξκνληθά, θαζψο θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πινπνηνχληαη θαηά ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηεο δηδαθηηθή πξάμεο, θαη 

εθηφο απηνχ δ) ιφγσ ηεο «αλνηρηήο» πξνζβαζηκφηεηαο νη εθπαηδεπφκελνη ρξήζηεο κπνξνχλ λα 

ζπγθεληξψζνπλ θαη λα νξγαλψζνπλ ην θαηάιιειν πιεξνθνξηαθφ πιηθφ γηα ην κάζεκα, θάηη 

πνπ απνδεηθλχεη φηη ε εηθνληθή πιαηθφξκα κπνξεί εθηφο απφ ςπραγσγηθνχο ζθνπνχο λα 

πξνζθέξεη θαη πνιιά ζηε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Ζ δπλαηφηεηα κάιηζηα πνπ δίλεη γηα 

απνζήθεπζε ησλ αξρείσλ δξαζηεξηνηήησλ κάζεζεο («Βάζε Γεδνκέλσλ»), κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη αλαηξνθνδνηηθά αθφκε θαη γηα ηελ κειινληηθή ηνπ επαλαρξεζηκνπνίεζε, θάηη 

πνπ απνδεηθλχεη ηελ παηδαγσγηθή ηνπ ρξεζηκφηεηα. 
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