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Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνιών σε συνέργεια με την ηλεκτρονική
μάθηση και τη διαδικτυακή συνεργατική μάθηση για
την υλοποίηση Εικονικών Τάξεων στην Ανώτατη
Εκπαίδευση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα διδακτορική διατριβή παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αξιοποίησης της
μεικτής μάθησης, το οποίο περιλαμβάνει την ενσωμάτωση των σύγχρονων εικονικών
τάξεων ως συμπληρωματικό εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης, με στόχο την ενίσχυση
της αποτελεσματικότητας της μάθησης τόσο στην επίδοση όσο και στη θετική στάση
των φοιτητών/τριών στη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Αναπτύσσεται ένα πρότυπο δηλαδή ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο διεξαγωγής σύγχρονης
εικονικής τάξης (ΣΕΤ) που συνδυάζει διάφορες εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές
υποστηριζόμενες από κατάλληλες εφαρμογές των Τεχνολογιών

Πληροφορίας και

Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Οι Εικονικές Τάξεις υλοποιούνται αξιοποιώντας τις ΤΠΕ σε
συνέργεια με την ηλεκτρονική μάθηση και τη διαδικτυακή συνεργατική μάθηση.
Στο πλαίσιο της διατριβής δίνεται έμφαση στη δυνατότητα απόκτησης μαθησιακών
εμπειριών μέσα από την εκπαίδευση από απόσταση των φοιτητών/τριών, η οποία
διεξάγεται συμπληρωματικά με το θεωρητικό μέρος του μαθήματος «Aλγόριθμοι με C»
του Α’ Εξαμήνου του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας. Καταγράφονται δυσκολίες και περιορισμοί της υλοποίησης των
εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, διερευνώνται και αναλύονται οι απόψεις και στάσεις των
πρωτοετών φοιτητών/τριών σε σχέση με την ποιότητα και αποτελεσματικότητα των
σύγχρονων διαδικτυακών παρεμβάσεων και διαμορφώνεται ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο,
το οποίο αξιοποιεί τις δυνατότητες των εξ αποστάσεως διαδικτυακών εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων και αντιμετωπίζει με επιτυχία τις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες και

[ix]

απαιτήσεις των φοιτητών/τριών. Το προτεινόμενο πλαίσιο είναι γενικευμένο και μπορεί
να εφαρμοστεί ανεξαρτήτως μαθήματος για να αντιμετωπίσει προβλήματα της
παραδοσιακής δια ζώσης διδασκαλίας.
Οι διδακτικές παρεμβάσεις μέσω σύγχρονων εικονικών τάξεων με το πρότυπο ΣΕΤ, οι
Ομαδικές

Συμβουλευτικές

Τηλεσυναντήσεις

(ΟΣΤ),

συνδυάζουν

διαφορετικές

παιδαγωγικές μεθόδους (εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συνεργατική μάθηση) και
υποστηρίζονται από διαφορετικά τεχνολογικά εργαλεία (συστήματα διαχείρισης
μάθησης, εικονικές τάξεις ή/και εργαλεία συνεργασίας) για τη βελτίωση της
εκπαιδευτικής διεργασίας. Προσδοκάται η υλοποίηση των ΟΣΤ, οι φάσεις και χώροι
τους να αποτελέσουν ένα εποικοδομητικό εργαλείο για τη βελτίωση της συμβατικής
Ανώτατης Εκπαίδευσης. Με εφόδιο το πρότυπο ΣΕΤ και με τη βοήθεια της εμπειρίας
από την παρούσα έρευνα δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω διερεύνησης της εφαρμογής
της μεικτής μάθησης μέσω σύγχρονων εικονικών τάξεων με νέες προτάσεις που θα
αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που εμφανίστηκαν έτσι ώστε να οργανωθούν,
εφαρμοστούν και αξιολογηθούν νέες εκπαιδευτικές δράσεις σε άλλα μαθήματα
προπτυχιακού αλλά και μεταπτυχιακού επιπέδου, οι οποίες θα μπορούν αργότερα να
αξιοποιηθούν στις άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης.

Λέξεις Κλειδιά: Σύγχρονες Εικονικές τάξεις, πρότυπο Σύγχρονης Εικονικής Τάξης
(ΣΕΤ),

συνεργατική

μάθηση,

διαδικτυακό

εκπαιδευτικό

παιχνίδι,

Ομαδικές

Συμβουλευτικές Τηλεσυναντήσεις (ΟΣΤ), ακολουθίες μαθησιακών δραστηριοτήτων,.
ηλεκτρονικά υποστηριζόμενη μάθηση, ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, Μεικτή Μάθηση,
Αλγόριθμοι.

[x]

Application of Information and Communication
Technologies in combination with e-learning and
networked collaborative learning in the
implementation of Virtual Classrooms in Higher
Education.

ABSTRACT
The current PhD thesis proposes an integrated framework of blended learning
application, which uses Synchronous Virtual Classes (SVC) as a complementary tool of
teaching and learning, and aims at improving the efficiency of learning regarding both
students’ grades and their positive attitudes in using Information and Communication
Technologies (ICT) in the educational process. An educational framework for
implementing SVCs is developed, which combines different educational methods and
techniques supported by appropriate ICT applications. Virtual Classes are realized by
combining ICT with e-learning and networked collaborative learning.
In the context of this PhD thesis, emphasis is given on the possibility of students
gaining educational experiences via distance education, to complement the theoretical
part of the course “Algorithms with C” taught in the first semester at the Department of
Applied Informatics at the University of Macedonia. The thesis records the difficulties
and limitations encountered during SVC implementation. Also, the opinions of first year
undergraduate students concerning the quality and effectiveness of the SVC have been
collected and analyzed as they concern the quality and effectiveness of the synchronous
networked interventions. Finally, an educational framework is developed which uses
distance educational activities to successfully face the students’ educational needs and
requirements and deal with the difficulties of traditional face-to-face teaching.
The SVC based teaching interventions, called Tutoring Tele-Meetings (TTMs),
combine different pedagogical methods (distance education and collaborative learning)
[xi]

and are supported by various technological tools (learning management systems, virtual
classes or/and collaboration tools) in order to improve the educational process. It is
expected that the implementation of TTMs, their phases and places will provide a
constructive tool for improving conventional Higher Education. SVC and the
experience acquired during this research provide an opportunity for further researching
the SVC application and for implementing blended learning through virtual classroom
by exploiting innovative suggestions. These will deal with the problems appeared
during this research and organize, implement and evaluate new educational activities for
various courses of bachelor or master degrees, which and later on can be extended to
other levels of education.

Keywords: Synchronous Virtual Classrooms, Educational framework of synchronous
virtual classroom, collaborative learning, web-based educational game, Tutoring TeleMeetings (TTMs), Learning activities sequences, Networked supported learning, ICT in
Education, Blended learning, Algorithms.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
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1.1 Αντικείμενο και πεδία έρευνας της διατριβής
Η έννοια του αλγορίθμου είναι θεμελιώδης για την διδασκαλία της πληροφορικής
(Tucker et. al. 1995, Αvouris et al. 2002). Ένας αλγόριθμος είναι ένα σύνολο
οδηγιών για την πραγματοποίηση μιας διαδικασίας ή την επίλυση ενός προβλήματος
και οι αλγόριθμοι κατέχουν ουσιαστικό ρόλο στην Επιστήμη της Πληροφορικής. Για
το λόγο αυτό, ερευνητές έχουν προσπαθήσει και προσπαθούν να βρουν τον
καλύτερο τρόπο διδασκαλίας και μάθησης των Αλγορίθμων. Μια πολύ γνωστή
προσέγγιση είναι αυτή της οπτικοποίησης (Petre et al. 1998b). Οι οπτικοποιήσεις
χρησιμοποιούν διάφορα είδη πολυμέσων (Petre et al. 1998a), συμπεριλαμβανομένων
των γραφικών, της κίνησης, του βίντεο και του ήχου (το τελευταίο λέγεται και
auralization (Brown et al. 1998)).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών οι μαθητές οικοδομούν συχνά
νοητικές αναπαραστάσεις για τη λειτουργία των υπολογιστών που είναι εστιασμένες
στα εξωτερικά μέρη τους (Baron 2004), και τείνουν να αγνοούν τις διαδικασίες που
εξελίσσονται όταν ‘τρέχουν’ οι αλγόριθμοι, επομένως και να τις σχεδιάζουν. O
αλγόριθμος είναι η περιγραφή μιας διαδικασίας. Είναι ανεξάρτητος από υπολογιστές
και τα χαρακτηριστικά τους (π.χ. μνήμη). Είναι επίσης έννοια διαφορετική από το
πρόγραμμα (που είναι η έκφραση ενός αλγορίθμου με τη χρήση συγκεκριμένης
γλώσσας προγραμματισμού), το οποίο μπορεί να σχετίζεται με τον υπολογιστή.
Όμως η έννοια του αλγορίθμου είναι μια έννοια που παρουσιάζει δυσκολίες
μάθησης, ιδιαίτερα όταν περιορίζεται στην κλασική διδασκαλία στον πίνακα, όπως
στη συμβατική Ανώτατη Εκπαίδευση. Συνεπώς απαιτείται ιδιαίτερη προσπάθεια για
την κατανόηση των αφηρημένων εννοιών όπως της μεταβλητής, της καταχώρησης,
της μεταφοράς, του ελέγχου εκτέλεσης των εντολών, κλπ.
Παράλληλα άρχισαν να εμφανίζονται νέες διδακτικές προσεγγίσεις, συνεργατικά
σενάρια μάθησης με ομάδες εργασίας (groupwork) και ειδικά σχεδιασμένες
δραστηριότητες, σε διάφορα πεδία, αλλά και στο χώρο της Πληροφορικής.
Γενικότερα, υπάρχει ισχυρή ένδειξη ότι οι συνεργατικές μέθοδοι μάθησης
ενθαρρύνουν την οικοδόμηση της γνώσης και τη βαθύτερη κατανόηση, ευνοούν την
ενεργό μάθηση και τη σε βάθος επεξεργασία της πληροφορίας αφού απαιτείται από
τους μαθητές επένδυση σημαντικής νοητικής προσπάθειας (Dillenbourg 1999). Στο
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πλαίσιο μιας συνεργατικής προσέγγισης στη μάθηση, είναι δυνατόν να αναπτυχθούν
δεξιότητες κριτικής σκέψης, επικοινωνίας και να συνειδητοποιηθούν οι μηχανισμοί
οικοδόμησης της γνώσης (Voyiatzaki et al. 2004).
Η ενίσχυση της παραδοσιακής διδασκαλίας

και η επιπλέον υποστήριξη των

φοιτητών αλλά και η ενεργή συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία
απασχόλησε τους διδάσκοντες του μαθήματος Αλγόριθμοι με C, του Α’ εξαμήνου
του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Από
τον αριθμό των εγγεγραμμένων στο μάθημα φοιτητών προκύπτει ότι πάνω από το
50% δεν είναι πρωτοετείς (39,25% άλλων εξαμήνων και 14,52% «λιμνάζοντες»,
δηλαδή φοιτητές που παραμένουν στο πανεπιστήμιο χωρίς να ολοκληρώνουν τις
σπουδές τους). Η διαπίστωση της παθητικής συμμετοχής και παρακολούθησης των
μαθημάτων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου αλλά και το μικρό
ποσοστό επιτυχίας των φοιτητών (~ 40%) στις τελικές εξετάσεις του μαθήματος
οδήγησαν στην διερεύνηση εξεύρεσης λύσης του προβλήματος. Το ερώτημα που
τέθηκε ήταν «πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την παραδοσιακή διδασκαλία
προκειμένου να βελτιώσουμε τόσο τη συμμετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική
διαδικασία όσο την επίδοσή τους στις τελικές εξετάσεις λαμβάνοντας υπόψη τόσο τους
περιορισμούς που προϋπάρχουν λόγω του διαθέσιμου χρόνου των φοιτητών και των
διαθέσιμων ωρών διδασκαλίας όσο και την διατήρηση του υψηλού γνωστικού
επιπέδου τους. Οι περιορισμοί οδηγούν στην ενίσχυση της παραδοσιακής
διδασκαλίας με μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και
την ηλεκτρονική μάθηση.
Η παραδοσιακή ακαδημαϊκή κοινότητα θέλει τους φοιτητές να εκπαιδεύονται σε
συγκεκριμένο χώρο, χρόνο και γνωστικό αντικείμενο. Η παραδοσιακή διδασκαλία
με εισήγηση (και παρουσίαση διαφανειών) έχει ως αποτέλεσμα τόσο την έλλειψη
επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των φοιτητών αλλά και φοιτητώνδιδασκόντων, όσο και μη δυνατότητα συνεργασίας. Όσον αφορά το γνωστικό
αντικείμενο των αλγορίθμων δεν είναι εύκολη η κατανόηση και η χρήση των
αλγοριθμικών δομών από αρχάριους στον προγραμματισμό και αποτελεί μια
ιδιαίτερα δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία. Με την εισήγηση δεν είναι εφικτή η
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αξιοποίηση της οπτικοποίησης (visualization) των αλγορίθμων που βοηθούν στην
κατανόησή τους. (Οπτικοποίηση είναι μια διαδραστική οπτικοποιημένη παρουσίαση
της λογικής που κρύβεται πίσω από τον αλγόριθμο, βασισμένη σε μια σειρά εικόνων
και αναπαραστάσεων που εστιάζουν στα βασικά χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς
του (Hundhausen & Brown 2007)). Επιπλέον τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα οπτικοποίησης αλγορίθμων, τα οποία έχουν ως στόχο
την ανάδειξη των βασικών αλγοριθμικών χαρακτηριστικών και την υποστήριξη των
φοιτητών ώστε να οικοδομήσουν επαρκείς αναπαραστάσεις για τις αλγοριθμικές και
τις προγραμματιστικές δομές (Βραχνός & Τζιμογιάννης 2008). Όμως τέτοια
περιβάλλοντα δεν είναι εφικτό να χρησιμοποιηθούν στην παραδοσιακή συμβατική
διδασκαλία στην αίθουσα.
Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) συνεισφέρουν τα
τελευταία χρόνια στον επαναπροσδιορισμό των ανωτέρω περιορισμών με στόχο
τον εμπλουτισμό και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της μάθησης.
Οι ΤΠΕ αυξάνουν κυρίως τον όγκο και την ταχύτητα μετάδοσης της πληροφορίας.
Έτσι, αλλάζουν τα δεδομένα

στην παραγωγή και διάδοση της γνώσης από τα

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) που εμπλουτίζουν και συμπληρώνουν τα
προγράμματά τους με υπηρεσίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Bates 2000). Η εξ
αποστάσεως εκπαίδευση και η ηλεκτρονική μάθηση δεν παρακωλύονται από τους
περιορισμούς της παραδοσιακής εκπαίδευσης (περιορισμένος χρόνος φοιτητών, μη
διαθεσιμότητα φροντιστηριακών ωρών διδασκαλίας).

Η

Ευρωπαϊκή Ένωση

αναγνωρίζει τον ρόλο της εκπαίδευσης για την ανάπτυξη της «κοινωνίας της
γνώσης» με όχημα την αξιοποίηση των ΤΠΕ και τη συνακόλουθη διαμόρφωση της
παιδαγωγικής και διδακτικής πράξης στα εκπαιδευτικά ιδρύματα (European
Commission 2001). Σύμφωνα με τον Καρούλη (2002) με τον όρο ΤΠΕ εννοούμε το
σύνολο των τεχνολογιών διαχείρισης της πληροφορίας (Η/Υ και εφαρμογές) καθώς
και όλων των τεχνολογιών επικοινωνίας.
Οι εφαρμογές των ΤΠΕ στο χώρο της εκπαίδευσης είναι πάρα πολλές, από τα
ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης εκπαιδευτικών οργανισμών
και την αυτόματη δημιουργία του ωρολογίου προγράμματος μέχρι τα Συστήματα
Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ, Learning Management Systems - LMS) και την
τεχνολογία υποστήριξης Τηλε-εκπαίδευσης (Tele-Education). Τηλεκπαίδευση είναι η
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εκπαιδευτική διαδικασία που υλοποιείται από απόσταση και δεν απαιτεί την
παρουσία του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων στον ίδιο φυσικό χώρο. Με την
χρήση ΤΠΕ στην τηλεκπαίδευση, οι συμμετέχοντες επικοινωνούν με τεχνολογικά
μέσα αμφίδρομης σύγχρονης ή ασύγχρονης επικοινωνίας.
Η τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί πρόσφορο έδαφος για εφαρμογή και αξιοποίηση
νέων τεχνολογιών και παιδαγωγικών μεθόδων που τις αξιοποιούν. Τέτοια
παραδείγματα εφαρμογής στα οποία αναφέρεται η παρούσα διατριβή αποτέλεσαν η
Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΑεξΑΕ, Open and Distance Education), η
μεικτή μάθηση (blended learning) και η συνεργατική μάθηση (collaborative learning)
υποστηριζόμενη από υπολογιστή. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα

(A.E.I.)

αξιοποιούν τις ΤΠΕ κυρίως για την οργάνωση και διαχείριση των μαθησιακών
πόρων αλλά και για την υποστήριξη διδασκόντων και διδασκομένων μέσω κυρίως
ασύγχρονων και ελάχιστα σύγχρονων τρόπων επικοινωνίας. Η έμφαση σε αυτά τα
συστήματα δίνεται (ασύγχρονα, μέσω ΣΔΜ) κυρίως στη διαμοίραση υλικού και
λιγότερο στην άμεση επικοινωνία, την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία.
Η τεχνολογία εμφανίζεται ως λέξη-κλειδί στους περισσότερους ορισμούς για την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση (Garrison & Shale 1987, Panagiotakopoulos et al. 2003)
όπου τονίζεται με έμφαση η γεφύρωση της απόστασης και η αμφίδρομη επικοινωνία
μεταξύ εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων. Τα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά
ιδρύματα που παρέχουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση αλλά και μερικά συμβατικά
πιλοτικά, αξιοποιούν επιπλέον, συστήματα τηλεδιασκέψεων στην εκπαιδευτική
διαδικασία είτε μέσω διαδικτύου είτε μέσω ειδικά διαμορφωμένων αιθουσών
(Bouras et al. 2000, Μουζάκης κ.α. 2004). Σύμφωνα με αρκετούς ερευνητές (Khan
& Hirata 2001, Latchem 2002, Hadzilacos et al. 2007) οι σύγχρονες εικονικές τάξεις
περιορίζουν τα μειονεκτήματα της καθυστέρησης στην ανταλλαγή απόψεων των
συμμετεχόντων σε μια εκπαιδευτική διαδικασία εξ αποστάσεως, της απουσίας
διαπροσωπικής επαφής και της έλλειψης άμεσης ανατροφοδότησης, παρά τις
επιρροές και δυσκολίες που προκαλούνται από τα χαρακτηριστικά του τεχνολογικού
περιβάλλοντος.
Η συνεργασία, ως παιδαγωγική μέθοδος, εισήχθηκε από τον προηγούμενο αιώνα
σταδιακά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Την τελευταία εικοσαετία, η
υποστηριζόμενη από υπολογιστή συνεργασία αποτέλεσε αρχικά μια δυναμικά
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εξελισσόμενη ερευνητική περιοχή, ενώ πλέον αποτελεί μια ενδιαφέρουσα
εκπαιδευτική πρακτική.
Η εμπειρία των Ελληνικών Πανεπιστημίων αφορά κυρίως την αξιοποίηση
Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης (Γιαννέλου κ.α. 2005, Λεβεντίδης κ.α. 2005,
Λάμψας

κ.α.

2006)

και

ακολούθως

της

Υπολογιστικά

Υποστηριζόμενης

Συνεργατικής Μάθησης (ΥΥΣΥΜ, Computer Supported Collaborative Learning,
CSCL) (Κόλλιας κ.α. 2004, Παρασκευάς κ.α. 2001). Το Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο, το μόνο AEI που παρέχει αποκλειστικά εξ αποστάσεως εκπαίδευση,
είναι ένα από τα πρώτα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα που άρχισε να
υποστηρίζει

την

εκπαιδευτική

εξειδικευμένων τεχνολογικών

διαδικασία

εργαλείων

χρησιμοποιώντας

συνδυασμό

(εκπαιδευτική πύλη, συνδυασμό με

προηγμένα περιβάλλοντα συνεργασίας, τηλεδιάσκεψης και εικονικών τάξεων), τα
οποία ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των φοιτητών και τις
απαιτήσεις των εξ αποστάσεως σπουδών τους.
Η διαμεσολάβηση της τεχνολογίας και η αξιοποίηση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ολοένα και μεγαλύτερη. Συνεργασίες
πανεπιστημίων (π.χ. MIT, Stanford, University of Michigan, Indiana University στο
www.sakaiproject.org) αλλά και μεμονωμένες προσπάθειες (Λεβεντίδης κ.α. 2005)
αποφέρουν ανοικτά συστήματα διαχείρισης μαθημάτων, ανάπτυξη και διάθεση
εκπαιδευτικών πόρων και σειρά καινοτομικών λύσεων με τη βοήθεια των ΤΠΕ. Ένα
σημαντικό χαρακτηριστικό των τελευταίων προσπαθειών για την βελτίωση των
παρεχομένων υπηρεσιών στο χώρο της εκπαίδευσης είναι η τάση δημιουργίας και
παροχής μεικτών ή υβριδικών υπηρεσιών μάθησης (blended learning) που
συνδυάζουν την παραδοσιακή με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση τόσο για
μεταπτυχιακά

όσο

και

για

προπτυχιακά

προγράμματα

σπουδών

(http://online.rit.edu). Οι Hamburg, Cernian και Thij (2002), αναφέρουν τη μεικτή
εκπαίδευση ως την παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης που συνδυάζει τη μάθηση
στην αίθουσα διδασκαλίας (onsite learning) με τη μάθηση μέσω διαδικτυακών
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (online learning).
Το ενδιαφέρον για παροχή μεικτής εκπαίδευσης/ μάθησης έχει αυξηθεί τα τελευταία
χρόνια

και

στο

Ελληνικό

Εκπαιδευτικό
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αποτελεσματικότητας των φοιτητοκεντρικών και εξατομικευμένων μοντέλων, της
επέκτασης των τεχνολογικών υποδομών των Πανεπιστημίων και της ανάπτυξης τόσο
συστημάτων διαχείρισης μαθημάτων (όπως το e-class, compus) όσο και υπηρεσιών
για online εκπαίδευση. Επιπλέον, οι σημερινοί σπουδαστές είναι πιο εξοικειωμένοι
με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και η συνεχής αύξηση των γνώσεων και οι
απαιτήσεις για εξοικονόμηση χρόνου επιβάλλουν συνεχή την αναζήτηση και
προτίμηση σε ευέλικτες μορφές εκπαίδευσης, εργασίας και μελέτης (Παπαδάκης κ.α.
2006). Σύμφωνα με τους Hicks et al. (2001), τα πανεπιστήμια θα πρέπει να
ανταποκριθούν στις ανάγκες της εποχής, να μεριμνήσουν για νέα μοντέλα
εκπαίδευσης που προωθούν τη δια βίου μάθηση και να αξιοποιούν την τεχνολογία
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Έρευνα σε οκτώ (8) πανεπιστήμια του Καναδά
(http://www.cohere.ca/briefing.html) που εφάρμοσαν τέτοιες μεθόδους έδειξε ότι οι
καθηγητές που δοκίμασαν μεικτή μέθοδο εκπαίδευσης διαπίστωσαν ότι προσφέρουν
ένα πιο εύκαμπτο, αποδοτικό, προσιτό τρόπο μάθησης για τους σπουδαστές τους και
αισθάνθηκαν ότι γνώρισαν τους σπουδαστές τους καλύτερα. Πάνω από το 60% των
σπουδαστών που ερωτήθηκαν στη μελέτη είπαν ότι θα ήθελαν να πάρουν και άλλο
μάθημα με μεικτή εκπαίδευση αλλά η ικανοποίηση σπουδαστών φάνηκε ιδιαίτερα
εξαρτώμενη από το επίπεδο αλληλεπίδρασης με τους καθηγητές και τους άλλους
σπουδαστές. Το συμπέρασμα αυτό εστίασε την προσοχή της παρούσας έρευνας στο
γεγονός ότι η αλληλεπίδραση είναι ένα θεμελιώδες ζήτημα που πρέπει να ληφθεί
υπόψη κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του ερευνητικού πειράματος.

1.2 Αδυναμίες της συμβατικής διδασκαλίας στην Ανώτατη
Εκπαίδευση
Η παρούσα κατάσταση στα Ελληνικά Πανεπιστήμια δεν διευκολύνει την εφαρμογή
βιωματικών και ενεργητικών τεχνικών εκπαίδευσης, το σεβασμό των διαφορετικών
τρόπων μάθησης των φοιτητών, την άμεση επικοινωνία και ανατροφοδότηση μεταξύ
διδάσκοντα και φοιτητών.

Η από καθ’ έδρας διάλεξη του διδάσκοντα σε μια

αίθουσα διδασκαλίας με 100 και πλέον φοιτητές είναι το παραδοσιακό μοντέλο
εκπαίδευσης που εφαρμόζεται και στη διδασκαλία των Αλγορίθμων στο Α’ εξάμηνο
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σπουδών

στο

Τμήμα

Εφαρμοσμένης

Πληροφορικής

του

Πανεπιστημίου

Μακεδονίας. Τα τελευταία χρόνια γίνεται σταδιακή εισαγωγή και χρήση της
τεχνολογίας προκειμένου να υποστηριχτεί καλύτερα η διδασκαλία και να γίνει
αποτελεσματικότερη

η

εκπαίδευση

των

φοιτητών.

Η

ενίσχυση

αυτή

πραγματοποιείται κυρίως με τη δημιουργία εποπτικού υλικού (παρουσιάσεις με
διαφάνειες) και με τη χρήση του CoMPUs, που είναι ηλεκτρονικό περιβάλλον
διαχείρισης μαθημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για την ανάρτηση
διδακτικών σημειώσεων, διαφανειών και ασκήσεων του μαθήματος.
Οι λόγοι ενίσχυσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και διεργασίας με μεθόδους της
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διαδικτυακής διδασκαλίας και μάθησης ήταν (και
είναι) η αδυναμία πραγματοποίησης επιπλέον ωρών (παραδοσιακής) διδασκαλίας, η
έλλειψη δυνατότητας φροντιστηριακών μαθημάτων δια ζώσης στο χώρο του
Πανεπιστημίου, ο μη διαθέσιμος χρόνος για παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων
από τους φοιτητές και η δυσκολία συγχρονισμού του ρυθμού της ατομικής μελέτης
των φοιτητών με τις παραδόσεις (τα «αφήνουν στο «τέλος»). Ο συνδυασμός των
διαφόρων παιδαγωγικών μεθόδων μπορεί να βοηθήσει στην μερική επίλυση του
προβλήματος αφού: α) η αξιοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης προσπερνά τη
δυσκολία του χώρου, β) η συνεργατική μάθηση μπορεί να μετατρέψει την παθητική
συμμετοχή και παρακολούθηση σε ενεργητική εμπλοκή των φοιτητών στην
εκπαιδευτική διαδικασία και διεργασία, γ) η μεικτή διδασκαλία άρει τις δυσκολίες
της έλλειψης φροντιστηριακών μαθημάτων δια ζώσης και την τροχοπέδη του μη
διαθέσιμου χρόνου των φοιτητών.
Αποτελεί πρόκληση η

αξιοποίηση της υπάρχουσας εμπειρίας των συμβατικών

Ανώτατων ιδρυμάτων στην αξιοποίηση των διαδικτυακών περιβαλλόντων, τα οποία
πέραν των παραδοσιακών διαλέξεων και εργαστηριακών μαθημάτων, μπορούν να
παρέχουν νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και υπηρεσίες στους φοιτητές τους. Το
σημερινό τεχνολογικό περιβάλλον διαμορφώνει νέες συνθήκες διδασκαλίας και νέα
περιβάλλοντα μάθησης. Συστήματα που εκμεταλλεύονται τις νέες δυνατότητες που
προσφέρονται από τις υπηρεσίες του διαδικτύου αποτελούν οι Σύγχρονες Εικονικές
Τάξεις, που χρησιμοποιούνται περισσότερο για την υλοποίηση προγραμμάτων εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
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1.3 Το εννοιολογικό πλαίσιο της διατριβής
Η ενότητα αυτή επεξηγεί βασικές έννοιες των επιστημονικών πεδίων που άπτονται
του αντικειμένου της διατριβής. Ειδικότερα, δίνεται έμφαση στις εικονικές τάξεις
και στη σχέση τους τόσο με την ευρέως γνωστή ηλεκτρονική μάθηση όσο και με τις
φυσικές τάξεις. Επιπλέον, ορίζεται η μεικτή μάθηση που συνδυάζει τόσο τη δια
ζώσης όσο και την ηλεκτρονική μάθηση.
Ηλεκτρονική μάθηση είναι η χρήση των νέων τεχνολογιών και του Διαδικτύου για τη
βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε
πηγές πληροφοριών και υπηρεσίες καθώς και σε ανταλλαγές και εξ αποστάσεως
συνεργασίες. Ο όρος ηλεκτρονική μάθηση συμπεριλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα
μορφών της μάθησης που υλοποιούνται με την αξιοποίηση του ηλεκτρονικού
υπολογιστή ή/και του Διαδικτύου. Στην ηλεκτρονική μάθηση μπορούμε να έχουμε
αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού, λογισμικού και εργαλείων που βασίζονται στο
Διαδίκτυο όπως οι ιστοχώροι (URLs), τα ιστολόγια (blogs), οι πίνακες συζητήσεων,
οι βιντεοδιαλέξεις (webcasts), τα εκπαιδευτικά παιχνίδια (educational games), τα
συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management Systems, CMS) ή
μάθησης (Learning Management Systems, LMS), οι προσομοιώσεις (simulations),
τα περιβάλλοντα διαδικτυακής συνεργασίας (Computer Supported Cooperative
Learning, CSCL), τα περιβάλλοντα τηλεδιασκέψεων, ή εικονικών σχολείων (Virtual
Schools) και πολλά άλλα που συνδυάζουν ή όχι κάποια από τα παραπάνω. Η
ηλεκτρονική μάθηση ταιριάζει με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (distance
education) αλλά μπορεί να συνδυαστεί με την παραδοσιακή δια ζώσης εκπαίδευση
προκειμένου να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά της και έτσι αναδύεται η γνωστή
σήμερα υβριδική ή μεικτή μάθηση (blended learning).
Σύγχρονο (Synchronous) σημαίνει αυτό που συμβαίνει στην ίδια ακριβώς χρονική
στιγμή ή λειτουργεί στην ίδια ακριβώς χρονική περίοδο. Στην ψηφιακή επικοινωνία
αναφέρεται στην τεχνική μεταφοράς πληροφορίας που απαιτεί ένα κοινό χρονικό
σημείο

αναφοράς μεταξύ των συσκευών που επικοινωνούν. Ασύγχρονο

(Asynchronous) σημαίνει αυτό που δεν συμβαίνει ή/και δεν λειτουργεί στην ίδια
ακριβώς χρονική στιγμή. Ο όρος σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα μάθησης
(synchronous elearning systems) δίνει έμφαση στην υλοποίηση ηλεκτρονικής
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μάθησης με σύγχρονη μορφή. Ο όρος «σύγχρονα» διαφοροποιεί αυτή τη μορφή
ηλεκτρονικής μάθησης από άλλες περισσότερο παραδοσιακές που είναι ασύγχρονες.
Με τον όρο τάξη ( class) εννοούμε την ομάδα των ανθρώπων που συγκεντρώνονται
στον ίδιο χώρο (classroom). Ο όρος εικονική τάξη (virtual class) δίνει έμφαση στο
ότι μια ομάδα φοιτητών βιώνουν μια μαθησιακή εμπειρία σε μια τάξη όπως η τάξη
με τον δάσκαλο καθοδηγητή (Instructor Led Training, ILT) αλλά όχι όπως η
παραδοσιακή ηλεκτρονική μάθηση όπου οι φοιτητές μαθαίνουν κυρίως ατομικά. Η
λέξη εικονική στον ανωτέρω όρο δηλώνει ότι η τάξη δεν συναντάται πρόσωπο με
πρόσωπο (f2f) αλλά μαζεύονται όλοι μαζί ενώ ο καθένας ηλεκτρονικά/εικονικά
μπορεί να βρίσκεται σε οποιαδήποτε θέση. Η αδυναμία του όρου είναι ότι πολλοί
χρησιμοποιούν τον όρο εικονικές τάξεις για ένα ευρύ πεδίο εκπαιδευτικών πλαισίων
μη περιορισμένων στα συστήματα σύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης. Η έννοια της
εικονικής τάξης έχει οριστεί από διάφορους ερευνητές με κύρια διαφορά τη
σύγχρονη ή την ασύγχρονη εφαρμογή της. Σύμφωνα με τον Keegan et al. (2005),
εικονική τάξη είναι ο χώρος συγκέντρωσης μιας ομάδας φοιτητών που σε
διαφορετικό τόπο, σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή και για προκαθορισμένη
διάρκεια, διδάσκονται ηλεκτρονικά από καθηγητή με κύριο μέσο διδασκαλίας τη
χρήση προγράμματος πλοήγησης ιστού με ήχο ή/και βίντεο. Η εκπαιδευτική
διεργασία καταγράφεται, μπορεί να αναπαραχθεί, και να ενδυναμωθεί η μάθηση.
Σύμφωνα με το Fisher (2006), με τον όρο εικονική τάξη εννοούμε μια σύγχρονη
διαδικτυακή τάξη, που μοιράζεται πολλά κοινά στοιχεία με την κλασική δια ζώσης
τάξη. Όμως, κάθε συμβάν, επικοινωνία, δραστηριότητα πραγματοποιείται μόνο
μέσω του Η/Υ και του Διαδικτύου. Η εικονική τάξη είναι μια «αρένα»
αλληλεπιδράσεων υψηλού επιπέδου μεταξύ διδασκόντων-φοιτητών και φοιτητώνφοιτητών. Οι εικονικές τάξεις, όπως τις περιγράφει ο Burbles (2004), είναι
«ζωντανές,

σημαντικές

και

δυναμικές,

όπως

οι

πρόσωπο-με-πρόσωπο

αλληλεπιδράσεις της φυσικής τάξης, ή ακόμη και περισσότερο». Η επιτυχία της
εκπαιδευτικής διεργασίας στην εικονική τάξη οφείλεται στη δυνατότητα εφαρμογής
των τριών χαρακτηριστικών: επικοινωνία/συμμετοχή, υποστήριξη και εκπόνηση
δραστηριότητας (Kramer 2005).
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Η έννοια μεικτή μάθηση (blending learning) αναπτύχθηκε λόγω των επιτυχιών και
μη του e-learning. Σύμφωνα με την Douglis (2006), παρόλο που το Διαδίκτυο είναι
κατάλληλο μέσο διανομής εκπαιδευτικού υλικού, υπάρχουν αρκετά στοιχεία που
δηλώνουν ότι

η μάθηση επιτυγχάνεται με καλύτερο τρόπο όταν υλοποιείται ο

συνδυασμός εκπαίδευσης βασισμένης στον παγκόσμιο ιστό (Web-based training,
WBT), σύγχρονης διανομής εκπαιδευτικού υλικού και άλλων ηλεκτρονικών πόρων.
Υβριδική, συνδυαστική και μεικτή είναι όροι που χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν
ένα μοντέλο καθοδηγητικής διδασκαλίας που συνδυάζει την ηλεκτρονική μάθηση με
τη μάθηση δια ζώσης στην τάξη (Schank 2001).
Αναζητώντας στο λεξικό την έννοια της λέξης «μεικτό» βρίσκουμε ότι σημαίνει «να
αναμείξουμε μαζί να βελτιώσουμε την ποιότητα»

(Collins dictionary 2009,

http://www.collinslanguage.com/results.aspx) ή «να σχηματίσουμε ένα αρμονικό
συνδυασμό»

(Oxford

English

dictionary

2009,

http://www.encyclopedia.com/doc/1O999-blend.html). Σαν γλωσσικός όρος, μεικτή
μάθηση είναι γεγονότα μάθησης που συνδυάζουν καθοδηγητική διδασκαλία δια
ζώσης και online- σε απευθείας σύνδεση (Learning Circuits Glossary 2006) ή είναι
μέθοδοι μάθησης που συνδυάζουν την ηλεκτρονική μάθηση με άλλες ευέλικτες
μεθόδους μάθησης ίσως περισσότερο παραδοσιακές μορφές μάθησης (Flexible
Learning Advisory Group 2004).
Ο όρος Μεικτή Μάθηση (Blended Learning) έχει κερδίσει έδαφος τα τελευταία
χρόνια σαν η περιγραφή των ιδιαίτερων μορφών διδασκαλίας με την αξιοποίηση της
τεχνολογίας. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει ένας όρος όχι καλά ορισμένος (Oliver &
Trigwell 2005). Η κοινή λέξη μεταξύ των πολλών ορισμών που έχουν δοθεί φαίνεται
να είναι η λέξη συνδυασμός.
Έτσι μεικτή μάθηση είναι ο συνδυασμός:
 από οφέλη της παραδοσιακής δασκαλοκαθοδηγούμενης εκπαίδευσης και
πλεονεκτημάτων που επιφέρει η ποικιλία των νέων τεχνολογιών (Alvarez
2005),
 της μάθησης σε απευθείας σύνδεση με την πρόσωπο–με–πρόσωπο
διδασκαλία (f2f teaching, δια ζώσης) και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ
καθηγητών-συμβούλων, φοιτητών και συστημάτων καθοδήγησης (Choi
2004),
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 μεθόδων καθοδηγητικής διδασκαλίας (Instructional methods) (Rossett 2002,
Driscoll 2002),
 διδασκαλίας σε απευθείας σύνδεσης και f2f καθοδηγητικής διδασκαλίας
(Sands 2002, Ward & LaBranche 2003, Young 2002),
 παραδοσιακής μάθησης (traditional learning) και προσεγγίσεων βασισμένων
στον παγκόσμιο ιστό (web-based online approaches) ή μέσων και εργαλείων
ενσωματωμένων σε ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης ή παιδαγωγικών
προσεγγίσεων (Whitelock & Jelfs 2003),
 παιδαγωγικών
γνωστικισμός)

προσεγγίσεων
προκειμένου

(π.χ.
να

εποικοδομισμός,

παραχθεί

το

συμπεριφορισμός,

καλύτερο

μαθησιακό

αποτέλεσμα με ή χωρίς τη διδακτική/καθοδηγητική τεχνολογία (instructional
technology) ή οποιασδήποτε μορφής τεχνολογία διδασκαλίας (π.χ. videotape,
CD-ROM, Web-based training, film) με δια ζώσης καθοδήγηση/διδασκαλία
(Driscoll 2002).
Σύμφωνα με τον Hofmann (2001), ιδέα της μεικτής μάθησης είναι ότι «οι σχεδιαστές
διδακτικής τεχνολογίας, χωρίζουν ένα πρόγραμμα μάθησης σε μικρά τμήματα και
ορίζουν τον καλύτερο τρόπο υλοποίησης και διανομής αυτών των τμημάτων στον
μαθητευόμενο». Η μεικτή μάθηση είναι η σύγκλιση των δύο μαθησιακών
περιβαλλόντων: από τη μια μεριά είναι η δια ζώσης διδασκαλία που εφαρμόζονται
εδώ και αιώνες και από την άλλη μεριά είναι τα κατανεμημένα μαθησιακά
περιβάλλοντα που αναπτύσσονται με εκθετικό ρυθμό καθώς οι νέες τεχνολογίες
έχουν επεκτείνει τις δυνατότητες κατανεμημένης επικοινωνίας (distributed
communication) και αλληλεπίδρασης (Graham 2005). Η μεικτή μάθηση είναι ο
αποτελεσματικός συνδυασμός των διαφορετικών μορφών διανομής, μοντέλων
διδασκαλίας και στυλ μάθησης (Procter 2003).

1.4 Η εστίαση και οι ερευνητικοί στόχοι της διατριβής
Στη συγκεκριμένη έρευνα επιχειρείται η διερεύνηση α) των παραγόντων που
επιδρούν με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία

των Εικονικών Τάξεων που

χρησιμοποιούνται για τη μεικτή διδασκαλία των Αλγορίθμων σε πρωτοετείς φοιτητές
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της συμβατικής ανώτατης εκπαίδευσης και β) της αποτελεσματικότητας των
εικονικών τάξεων στην επίδοση των φοιτητών. Ιδιαίτερα, σκοπός της έρευνας της
παρούσας διατριβής είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της αξιοποίησης
τεχνολογιών ηλεκτρονικής μάθησης ως συμπληρωματικό εργαλείο στη συμβατική
Ανώτατη Εκπαίδευση με την υλοποίηση των Ομαδικών Συμβουλευτικών
Τηλεσυναντήσεων (ΟΣΤ), δηλαδή των σύγχρονων εικονικών τάξεων που
σχεδιάζονται και εφαρμόζονται βάση ενός προτύπου ηλεκτρονικά υποστηριζόμενου
μαθήματος (Πρότυπο Σύγχρονης Εικονικής τάξης (ΣΕΤ)).
Οι Υποθέσεις της έρευνας είναι:


Η μεικτή μάθηση με αξιοποίηση των σύγχρονων εικονικών τάξεων ως
συμπληρωματικό εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης είναι αποτελεσματική τόσο
στην επίδοση όσο και στη θετική στάση των φοιτητών στη χρήση των νέων
τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.



Το πρότυπο διεξαγωγής σύγχρονης εικονικής τάξης (ΣΕΤ) που στηρίζεται στην εξ
αποστάσεως διαδικτυακή σύγχρονη συνεργατική μάθηση μπορεί να οδηγήσει σε
αποτελεσματική αξιοποίηση της μεικτής μάθησης.

Ειδικότερα, μεταξύ των ερευνητικών ερωτημάτων είναι: α) ποιά

η στάση των

πρωτοετών φοιτητών της συμβατικής ανώτατης εκπαίδευσης πριν, κατά τη διάρκεια
και μετά τη χρήση τεχνολογίας ως υποστηρικτικό εργαλείο της μαθησιακής
διαδικασίας, β) πώς ενθαρρύνεται η ενεργητική συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική
διαδικασία με την εφαρμογή του προτύπου-ΣΕΤ και τις τεχνικές συνεργατικής και
βιωματικής μάθησης από απόσταση και γ) ποιες δυνατότητες παροχής εξ
αποστάσεως

εξατομικευμένης

υποστήριξης

με

αξιοποίηση

τεχνολογιών

ηλεκτρονικής μάθησης μπορούν να αξιοποιηθούν; Επιπλέον, μπορεί ή όχι και γιατί η
μεικτής (blended) μεθόδου εκπαίδευση στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο να επιφέρει
θετικά αποτελέσματα τόσο στην επίδοση όσο και στη συμμετοχή των φοιτητών; Το
πρότυπο-ΣΕΤ, ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο

εφαρμογής διαδικτυακής μάθησης

προσαρμοσμένης στη μεικτή εκπαίδευση μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα
αλλά και να’ ναι επαναχρησιμοποιούμενο σε διάφορα εκπαιδευτικά σενάρια και
θεματικά πεδία; Αν ναι πώς και αν όχι, γιατί; Τι περιορισμούς εμφανίζει το
«πρότυπο» αυτό, ποιες οι προδιαγραφές, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά του;
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1.5 Μεθοδολογία της έρευνας
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος υποστήριξης των φοιτητών σχεδιάστηκαν
και υλοποιήθηκαν πέντε (5) Ομαδικές Συμβουλευτικές Τηλεσυναντήσεις (ΟΣΤ). Οι
ΟΣΤ είναι τηλε-συναντήσεις μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων, οι οποίες
γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και διαρκούν δύο (2) ώρες (η διάρκεια αυτή
θεωρήθηκε κατάλληλη τόσο από την προτίμηση των φοιτητών/τριών όσο και από τα
αποτελέσματα της προέρευνας της διατριβής). Οι συμμετέχοντες συνδέονται μέσω
προσωπικών υπολογιστών σε μια εικονική αίθουσα με δυνατότητα οπτικοακουστικής
επικοινωνίας, διαμοίρασης αρχείων και εφαρμογών από απόσταση την ίδια χρονική
στιγμή. Οι ΟΣΤ υλοποιήθηκαν για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού
έτους 2004-2005 στη Θεματική Ενότητα «Μαθηματικά για Πληροφορική Ι»
(ΠΛΗ12) του προπτυχιακού προγράμματος «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) για την ενίσχυση των φοιτητών μεταξύ των δια
ζώσης Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ) (Hadzilacos et al. 2007).
Στη συνέχεια, εφαρμόστηκαν πιλοτικά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠαΜακ) με
μία ΟΣΤ για μια διδακτική ενότητα του μαθήματος των Αλγορίθμων κατά τη
διάρκεια του α’ εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2005-2006 (Papadakis et al. 2006)
και με 5 ΟΣΤ βασισμένες στο πρότυπο-ΣΕΤ κατά τη διάρκεια όλου του χειμερινού
ακαδημαϊκού εξαμήνου 2006-2007. Δύο χρόνια αργότερα έγινε προσπάθεια
βελτίωσης του ΣΕΤ με επιπλέον υποστήριξη των φοιτητών πριν και μετά τις ΟΣΤ με
δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του προτύπου.
Για την ερευνητική μελέτη της παρούσας διατριβής ακολουθήθηκε η έρευνα δράση
και η επισκόπηση.
Ο όρος έρευνα δράση καθιερώθηκε από τον Kurt Lewin (1946) και περιγράφεται ως
η δοκιμή των ιδεών στην πράξη, ως ένα μέσο αύξησης της γνώσης ή βελτίωσης του
προγράμματος των σχολείων, της μάθησης και της διδασκαλίας (Elliot 1991, McNiff
1999). Είναι ένας τύπος έρευνας δημοκρατικός και συμμετοχικός που βασίζεται στη
δράση και στοχεύει στην εύρεση εφικτών λύσεων για πραγματικά προβλήματα και
όχι απλά στην παραγωγή θεωρητικής γνώσης (Leh 2002).

Οι περισσότεροι

ερευνητές (Whitehead 1989, Elliot 1991, Carr & Kemmis 1993, McNiff 1999) που

[34]

Κεφάλαιο 1:Εισαγωγή

έχουν ασχοληθεί με την έρευνα δράσης συμφωνούν ότι έρευνα δράσης είναι: α)
συμμετοχική (ο ερευνούμενος/ερευνητής θέτει το ερώτημα «πώς μπορώ να βελτιώσω
την πρακτική μου»), β) συνεργατική (ο ερευνητής συνεργάζεται με συναδέλφους,
ερευνητές, διευκολυντές), γ) δημοκρατική (μπορεί να εκπονηθεί από τον καθέναν
αρκεί να έχει κίνητρο να κατανοήσει και να βελτιώσει τις εκπαιδευτικές πρακτικές
του, και δ) μαθησιακή (εστιάζει στην απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων).
Η έρευνα-δράση (Action Research) σύμφωνα με τον O’Brien (2001) είναι η μάθηση
μέσα από την πράξη (learning by doing) και αναφέρεται σε μια ομάδα ανθρώπων που
αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα, ενεργούν για να το λύσουν και καταγράφουν το
βαθμό επιτυχίας των ενεργειών. Αν ο βαθμός επιτυχίας δεν είναι ικανοποιητικός
επαναστοχοθετούν και προσπαθούν από την αρχή.
Η επισκόπηση σύμφωνα με τους Cohen & Manion, (1994, σελ. 124-146) αναφέρουν
ότι οι επισκοπήσεις μπορούν να :περιγράψουν τη φύση των συνθηκών που
υπάρχουν, συλλέγουν δεδομένα σε συγκεκριμένο χρόνο και χρησιμοποιούν για τη
συλλογή πληροφοριών μία ή περισσότερες τεχνικές συγκέντρωσής τους όπως
ερωτηματολόγια αλλά και δομημένες ή ημι-δομημένες συνεντεύξεις.
Στην προέρευνα, μια μελέτη περίπτωσης κατά την οποία υλοποιήθηκε ΟΣΤ για μία
διδακτική ενότητα του μαθήματος των Αλγορίθμων σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν
δραστηριότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την ενίσχυση και συμπλήρωση του
παραδοσιακού πανεπιστημιακού μαθήματος, στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός
υβριδικού/μεικτού μαθήματος για αποτελεσματικότερη εκπαίδευση και μάθηση. Ως
αντικείμενο αυτής της προέρευνας, επιλέχθηκε η ενότητα των Αλγορίθμων
ταξινόμησης (που είναι μία από τις βασικές έννοιες στην Πληροφορική).
Για την πιλοτική εφαρμογή των ΟΣΤ κατά την διάρκεια όλου του εξαμήνου (της
επόμενης ακαδημαϊκής χρονιάς 2006-2007) σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μια
ολοκληρωμένη σπονδυλωτή διδακτική προσέγγιση με την αξιοποίηση των
διαδικτυακών εργαλείων CoMPUs, CENTRA, SYNERGO, Educational Games
Central. Το διδακτικό σενάριο βασίστηκε στην ταξινομία Bloom σύμφωνα με το
σχεδιασμό του προτύπου-ΣΕΤ και υλοποιήθηκαν συνεργατικές δραστηριότητες σε
διαφορετικούς

χώρους για κάθε φάση της ΟΣΤ. Στόχος ήταν οι ΟΣΤ

να

υλοποιούνται σε περιβάλλον εικονικών τάξεων, και να υπάρχουν σαφώς
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διατυπωμένοι στόχοι και περιεχόμενο, σαφή κίνητρα και προσανατολισμοί για τους
φοιτητές. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των ΟΣΤ βασίστηκε: (α) στη διαδικασία
μάθησης Bloom (ενσωματωμένη στο πρότυπο-ΣΕΤ), (β) σε παιδαγωγικές αρχές που
απορρέουν από θεωρίες μάθησης που υποστηρίζουν τις σύγχρονες εικονικές τάξεις
και (γ) σε αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων λόγω της ηλικίας των φοιτητών αλλά
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές των ενηλίκων αλλά μόλις πριν λίγο εφήβων
φοιτητών.
Το πρότυπο ΣΕΤ περιλαμβάνει μεθόδους διεξαγωγής και οργάνωσης του
μαθήματος, οδηγίες για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων, συγκεκριμένη πολιτική
συντονισμού και κανόνες. Ο σχεδιασμός του προτύπου ΣΕΤ βασίστηκε: στα 5
στάδια του μοντέλου ADDIE (ανάλυση, σχεδιασμός, ανάπτυξη, εφαρμογή,
αξιολόγηση) (Gustafson et al 2002, Kenny et al. 2005). Συγκεκριμένα περιλαμβάνει
α) ανάλυση των μαθησιακών αναγκών, β) σχεδιασμό της διδασκαλίας με βάση την
ταξινομία του Bloom, γ) ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σύμφωνα με τις ανάγκες
των φοιτητών, δ) εφαρμογή των δραστηριοτήτων και ε) αξιολόγηση της προόδου των
φοιτητών αλλά και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού υλικού. Tα 9
σημεία του Gagne (1985) για τη διδασκαλία αξιοποιήθηκαν ως φοιτητοκεντρικός
μηχανισμός για την μετάβαση από τις δραστηριότητες με εισήγηση σε
δραστηριότητες βασισμένες στη εποικοδομητική διδασκαλία όπου οι φοιτητές
«οικοδομούν» τη γνώση τους βασισμένοι στην υπάρχουσα γνώση (Stemler 1997) .
Τέλος, το μοντέλο ARCS συνέβαλλε στην επίδοση έμφασης στους παράγοντες
ενεργοποίησης των φοιτητών (Keller 2000). Συγκεκριμένα, λήφθηκαν υπόψη: η έλξη
της προσοχής (Attention) τραβά το ενδιαφέρον των φοιτητών σε συνδυασμό με την
άμεση σχέση της καθοδήγησης με τις μαθησιακές ανάγκες (Relevance) αλλά και το
μαθησιακό υπόβαθρο των φοιτητών προκειμένου να καλλιεργηθεί η αυτοπεποίθηση
(Confidence) επιτυχίας των προσπαθειών τους και η ικανοποίηση (Satisfaction) με τη
συνεχή ενθάρρυνση και επιβράβευση των ενεργειών τους.
Το Πρότυπο-ΣΕΤ είναι ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο στο οποίο εφαρμόζονται ένα σύνολο
εκπαιδευτικών μεθόδων με συστηματικό τρόπο οι οποίες υποστηρίζονται με τις
κατάλληλες εφαρμογές ΤΠΕ.
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Η πιλοτική εφαρμογή των Ομαδικών Συμβουλευτικών Τηλεσυναντήσεων με
σύγχρονες εικονικές τάξεις (βασισμένες στο πρότυπο ΣΕΤ) στην οποία αναφέρεται η
παρούσα διατριβή αποτελεί την υποστήριξη και συμπλήρωση της διδασκαλίας του
μαθήματος “Αλγόριθμοι με C” του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η συμμετοχή των φοιτητών ήταν προαιρετική. Οι ΟΣΤ
σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού
Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών ετών 2005-2006 και 2006-2007.
Επιπλέον, συνεργασία σε συγκεκριμένες ΟΣΤ υπήρχε με την Ερευνητική Ομάδα
Αλληλεπίδρασης

Ανθρώπου

Υπολογιστή,

του

Τμήματος

Ηλεκτρολόγων

Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών αλλά και με το Πανεπιστήμιο Teluq του
Καναδά.
Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων χρησιμοποιήθηκαν:
 τα αποτελέσματα επίδοσης στις τελικές εξετάσεις του μαθήματος των
συμμετεχόντων φοιτητών σε σχέση με τους μη συμμετέχοντες,
 οι μαγνητοσκοπήσεις της εικονικής αίθουσας και των εικονικών δωματίων,
 οι καταγραφές οθονών των φοιτητών και των καθηγητών κατά τη διάρκεια
χρήσης των εργαλείων,
 εργαλεία ανάλυσης και

αναπαραγωγής με αναλυτική “εικόνα” των

συνεργατικών δραστηριοτήτων (όπου αυτό ήταν εφικτό),
 γραπτά ερωτηματολόγια απαντημένα από τους φοιτητές,
 φύλλα παρατήρησης των καθηγητών-συμβούλων,
 αναπαραγωγή των συζητήσεων μεταξύ καθηγητών-συμβούλων κατά τη
διάρκεια του σχεδιασμού και της αξιολόγησης της δραστηριότητας και
 ψηφιακά ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν από τους συμμετέχοντες
φοιτητές έξι (6) μήνες μετά τη δραστηριότητα.
Η προέρευνα της μελέτης περίπτωσης (Papadakis et al. 2006) έδωσε χρήσιμα
αποτελέσματα τόσο όσον αφορά τη συμμετοχή των φοιτητών στην ασύγχρονη και
σύγχρονη υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όσο και την αλλαγή στο ρόλο
του εκπαιδευτικού από μεταφορέα γνώσεων σε καθηγητή-σύμβουλο. Επιπλέον,
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φάνηκε η διαφορά στον τρόπο σκέψης και συμμετοχής των φοιτητών σε σχέση με
τους ενήλικες και προέκυψε ότι απαιτείται σε κάθε περίπτωση η αντίστοιχη
προσαρμογή. Οι μόλις πριν λίγο έφηβοι, ιεραρχούν ως πρώτη τους επιλογή το
«πέρασμα» του μαθήματος και όχι τη μάθηση. Αποφασίζουν να συμμετέχουν στις
ΟΣΤ μόνο κατόπιν διαρκούς και επίμονης ενημέρωσης. Αξιοσημείωτο είναι ότι
μέχρι λίγες μέρες πριν την εξεταστική έπαιρναν διδακτικές σημειώσεις του
μαθήματος. Τα παραπάνω διαπιστώθηκαν και συγκρίθηκαν με προηγούμενη έρευνα
(2004-2005) κατά τη διδασκαλία Μαθηματικών σε πρωτοετείς φοιτητές του
Τμήματος Πληροφορικής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Παπαδάκης κ.α.
2006). Η εφαρμογή της σειράς των εικονικών τάξεων με το πρότυπο-ΣΕΤ
παρουσιάζει ενδιαφέροντα αποτελέσματα σε σχέση με τα περιβάλλοντα, τα εργαλεία
και τις διαδικασίες που επελέγησαν για την πραγματοποίηση των παιδαγωγικών
στόχων. Αξιολογήθηκαν τα φαινόμενα που αναδύθηκαν κατά τη διάρκεια των ΟΣΤ
αξιοποιώντας την κατηγοριοποίηση που προτάθηκε σε προγενέστερες μελέτες
αποτελεσματικότητας (Κόλλιας κ.ά. 2004).
Η προέρευνα οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η μεικτή (blended) μάθηση/εκπαίδευση
είναι ένας προσιτός, ευέλικτος τρόπος στήριξης της μαθησιακής διαδικασίας των
φοιτητών. Δόθηκε η δυνατότητα γνωριμίας μεταξύ φοιτητών αλλά και φοιτητώνκαθηγητών. Οι συμμετέχοντες φοιτητές, έκριναν ότι επιθυμούν να συμμετέχουν σε
σειρά μαθημάτων με υποστήριξη τεχνολογικών διαδικασιών ενώ στο τέλος του
εξαμήνου, κοντά στην εξεταστική περίοδο επικοινωνούσαν, με λιγότερο δισταγμό
και επιφύλαξη, για διατύπωση αποριών μέσω email, messenger, forum.
Από την υλοποίηση και πιλοτική εφαρμογή της σειράς των ΟΣΤ εξήχθησαν
χρήσιμα συμπεράσματα που αφορούν στα γεγονότα που συνθέτουν τον κύκλο ζωής
μιας σύγχρονης εικονικής τάξης με το πρότυπο-ΣΕΤ και εντοπίστηκαν παράγοντες
που επιδρούν στην επίτευξη των στόχων της, τα στάδια εξέλιξης της, το ρόλο της
επικοινωνίας, της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης και τον τρόπο συντονισμού
της. Η υλοποίηση των ΟΣΤ οδηγεί στην επίτευξη συνεργατικής μάθησης στη
συμβατική τριτοβάθμια εκπαίδευση και αποδείχθηκε εφικτή. Η προετοιμασία μιας
εικονικής τάξης με το πρότυπο-ΣΕΤ με ταυτόχρονη υποστήριξη πολλαπλών
τεχνολογικών

περιβαλλόντων

απαιτεί
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δραστηριοτήτων με βάση την καταλληλότητα του μέσου και τις αντιλήψεις στη
χρήση του. Ο σχεδιασμός

περιλαμβάνει διακριτές και σαφώς ορισμένες και

στοχευόμενες δράσεις που θα λάβουν χώρα σε κάθε χώρο με τη χρήση
συγκεκριμένων εργαλείων και την υιοθέτηση κατάλληλων σεναρίων. Επιπλέον,
κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη τεχνικής υποστήριξης και εναλλακτικών λύσεων για
την αντιμετώπιση προβλημάτων αλλά και παιδαγωγικών ζητημάτων, που
ανακύπτουν από τις διαφορετικές ανάγκες, τα διαφορετικά στάδια και τις
διαφορετικές πορείες που ακολουθούν οι φοιτητές στην επίτευξη των στόχων τους.
Οι συμμετέχοντες δείχνουν ότι αντιλαμβάνονται τη σκοπιμότητα και τη
λειτουργικότητα των πολλαπλών (εικονικών) χώρων όπου συμμετέχουν ενεργά,
οργανώνουν το χρόνο και τις επιμέρους δραστηριότητες, και συνεργάζονται
εστιασμένοι στο σκοπό της δραστηριότητας.
Η εμπειρία εφαρμογής των ΟΣΤ έδειξε την ανάγκη χρήσης συμπληρωματικών
ηλεκτρονικών εργαλείων (e-tools) σ’ αυτήν την καινοτόμο συμπληρωματική
εκπαιδευτική προσέγγιση. Η ΟΣΤ μπορεί να βελτιωθεί με υποστήριξη πριν από την
εφαρμογή της, κατά τη διάρκεια και μετά. Δημιουργήθηκε η ανάγκη αξιοποίησης
ενός εργαλείου σχεδιασμού μαθησιακών δραστηριοτήτων προκειμένου να
υποστηριχθεί αποτελεσματικότερα η εφαρμογή της ΟΣΤ. Επιλέχτηκε το σύστημα
διαχείρισης μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS (Learning Acitivities Mangement
System) λόγω των πλεονεκτημάτων του στο σχεδιασμό και την οργάνωση
μαθησιακών δραστηριοτήτων σε σύγκριση με παλαιότερο LMS. Τα κίνητρα
εφαρμογής των ΟΣΤ με την υποστήριξη του LAMS ήταν: α) ο παιδαγωγικός
εμπλουτισμός της σειράς μαθημάτων, β) η εύκολη πρόσβαση στη γνώση, γ) η
δυνατότητα κοινωνικής αλληλεπίδρασης (μεταξύ φοιτητών-καθηγητών αλλά και
φοιτητών μεταξύ τους), δ) η εκπόνηση προσωπικής δραστηριότητας και συνεπώς
μείωση της παθητικής συμμετοχής, ε) η μείωση του κόστους (λόγω της έλλειψης
αιθουσών διδασκαλίας και διαθέσιμου χρόνου διδασκόντων για δια ζώσης (f2f_faceto-face) σεμινάρια), και στ) η ευκολία της επανάληψης και ανακεφαλαίωσης των
διδασκομένων εννοιών. Τα αναμενόμενα εκπαιδευτικά οφέλη από τις ΟΣΤ με την
υποστήριξη του LAMS απευθύνονταν τόσο στους φοιτητές όσο και τους
διδάσκοντες. Ειδικότερα, για τους φοιτητές τα αναμενόμενα οφέλη ήταν η
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ενεργοποίηση της συμμετοχής κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και η εμβάθυνση στο
γνωστικό αντικείμενο (στην προκειμένη περίπτωση στις έννοιες των αλγορίθμων)
που οδηγεί στις καλύτερες επιδόσεις εξετάσεων. Για τους διδάσκοντες αναμένονταν
να είναι: α) η δημιουργία επαναχρησιμοποιήσιμου εκπαιδευτικού υλικού που μπορεί
συνεχώς να βελτιώνεται, β) η ευκολότερη επικοινωνία και εντοπισμός μαθησιακών
αναγκών και δυσκολιών σε σύγκριση με τον παραδοσιακό τρόπο εκπαίδευσης με την
μετωπική διδασκαλία, γ) η οργάνωση μαθημάτων σύμφωνα με τη σημαντικότητα
των εννοιών και τις ανάγκες των φοιτητών και δ) η μείωση κόστους και
κατανάλωσης χρόνου.
Η βελτίωση των ΟΣΤ με την αξιοποίηση του LAMS είναι αντικείμενο περαιτέρω
έρευνας που είναι εκτός των ορίων της παρούσας διατριβής. Στην παρούσα διατριβή
γίνεται σύντομη αναφορά στη βελτίωση του ΣΕΤ με το LAMS με ακολουθία
μαθησιακών δραστηριοτήτων, που παρέχει στους φοιτητές δραστηριότητες πριν,
κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση της ΟΣΤ με σκοπό να οδηγήσει στο
μέλλον στον παιδαγωγικό σχεδιασμό της ΟΣΤ και την αποτελεσματική εφαρμογή
της. Mε τη βελτίωση του ΣΕΤ με το LAMS δίνεται η δυνατότητα διαμοιρασμού
μαθημάτων προκειμένου να διευκολυνθεί στο μέλλον η ανοικτή εκπαίδευση στο
πανεπιστήμιο (Rossiou et al 2009). Η οργάνωση των ηλεκτρονικών μαθησιακών
ευκαιριών για τους φοιτητές είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος βελτίωσης της
μάθησης με λιγότερη καθοδήγηση και υποστήριξη από τους διδάσκοντες. Με την
αξιοποίηση του LAMS δίνεται η δυνατότητα προετοιμασίας και εποπτείας των
φοιτητών προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή τους στην ΟΣΤ η οποία
συμπληρώνει την εκπαιδευτική διαδικασία των μαθημάτων. Στην πράξη η μικρής
χρονικής διάρκειας εφαρμογή του βελτιωμένου προτεινόμενου προτύπου κατά τη
διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου 2008-2009 έδειξε την καταλληλότητα του
LAMS για την υποστήριξη και βελτίωση της ΟΣΤ. Μελλοντική έρευνα
περιλαμβάνει εφαρμογή και αξιολόγησή τους κατά τη διάρκεια περισσοτέρων του
ενός ακαδημαϊκών εξαμήνων διδασκαλίας των Αλγορίθμων και η επέκτασή του και
σε άλλα μαθήματα αλλά και ο συνδυασμός της με άλλα περιβάλλοντα σύγχρονης
ηλεκτρονικής μάθησης (όπως για παράδειγμα του dimdim http://www.dimdim.com/ )
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1.6 Περιορισμοί της διατριβής
Θεωρείται ότι οι τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών έχουν
ωριμάσει και οι ταχύτητες του Διαδικτύου επιτρέπουν τη δυνατότητα πρόσβασης
τόσο σε σύγχρονα όσο και ασύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης. Επιπλέον, οι
σύγχρονες εικονικές τάξεις δίνουν τη δυνατότητα αμφίδρομου ήχου και εικόνας και
δεν έχουν πλέον τροχοπέδη τις χαμηλές ταχύτητες του διαδικτύου. Πριν μια τριετία,
οι PSTN/ΙSDN συνδέσεις ενώ δεν δημιουργούσαν προβλήματα στη μετάδοση του
αμφίδρομου ήχου και κειμένου, δεν επέτρεπαν τη δυνατότητα της μετάδοσης του
αμφίδρομου βίντεο, δυσκόλευαν την

κοινή χρήση

εφαρμογών καθώς και τη

μεταφορά αρχείων ή μετάδοσης εικόνων. Σήμερα οι ADSL συνδέσεις επιλύουν τα
προβλήματα σύγχρονης και ασύγχρονης διαδικτυακής επικοινωνίας και με το
πρόγραμμα ΔΙΟΔΟΣ διευκολύνονται οι φοιτητές στην αξιοποίησή τους.
Η έρευνα της παρούσας διατριβής υλοποιήθηκε σε πρωτοετείς φοιτητές συμβατικού
Πανεπιστημίου. Οι κυριότερες δυσκολίες και περιορισμοί της έρευνας όπως
αναφέρονται ήταν οι εξής:
 Μη δυνατότητα υποχρεωτικών μαθημάτων μέσω Διαδικτύου από τον Οδηγό
Σπουδών με αποτέλεσμα η συμμετοχή των φοιτητών να είναι προαιρετική. Αυτό
είχε σαν αποτέλεσμα στην προέρευνα να συμμετέχουν ελάχιστοι φοιτητές ενώ
στην πιλοτική εφαρμογή πολύ λιγότεροι από το προσδοκώμενο. Ο περιορισμός
αυτός οδηγεί στη δημιουργία κινήτρων από τους διδάσκοντες.
 Η ηλικία των φοιτητών, ο περιορισμός του διαθέσιμου χρόνου τους αλλά και η
καθυστέρηση πρόσβασης στο διαδίκτυο από το σπίτι λόγω του πρώιμου σταδίου
σπουδών τους (1ο εξάμηνο).
 Η έλλειψη διαθέσιμων εργαστηρίων στο χώρο του Πανεπιστήμιο δε διευκόλυνε
τους φοιτητές με μη δυνατότητα συμμετοχής από το σπίτι.
 Η απαιτούμενη κατάρτιση των εκπαιδευτικών/καθηγητών-συμβούλων των
σύγχρονων εικονικών τάξεων. Η αποτελεσματική αξιοποίηση των Ομαδικών
Συμβουλευτικών Τηλεσυναντήσεων απαιτεί κατάρτιση επιστημονική (γνωστικό
αντικείμενο), παιδαγωγική (εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας) και
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τεχνολογική (υλικοτεχνική υποδομή, εξοικείωση με διαδικτυακά εργαλεία που τις
υποστηρίζουν).
Στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής υλοποιήθηκαν Ομαδικές Συμβουλευτικές
Τηλεσυναντήσεις με Καθηγητές – Συμβούλους που διέθεταν γνώση τόσο από
τεχνολογικής σκοπιάς (αξιοποίηση των διαδικτυακών εργαλείων) όσο από
παιδαγωγικής σκοπιάς με σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία στην εξ αποστάσεως
διδασκαλία καθώς και σε διδασκαλία σε εφήβους αλλά και ενήλικες. Επιπλέον,
αξιοποιήθηκαν τεχνολογικά περιβάλλοντα σε συνεργασία με Πανεπιστήμια της
Ελλάδας και του εξωτερικού. Συγκεκριμένα: α) για το περιβάλλον της σύγχρονης
εικονικής τάξης με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) β) για το περιβάλλον
διαχείρισης μαθησιακών δραστηριοτήτων με το ΕΑΠ και το Πανεπιστήμιο της
Macquarie Αυστραλίας γ) για το περιβάλλον διαδικτυακής συνεργασίας με το
Πανεπιστήμιο Πατρών και δ) για το περιβάλλον διαδικτυακού εκπαιδευτικού
παιχνιδιού με το Πανεπιστήμιο Telluq του Καναδά.
Ακόμη, προκειμένου να είναι εφικτή η αξιοποίηση των περιβαλλόντων του
παιχνιδιού και των μαθησιακών δραστηριοτήτων στην χρονική περίοδο της έρευνας
της παρούσας διατριβής, η υποψήφια διδάκτορας συμμετείχε στην ομάδα
εξελλήνισης των περιβαλλόντων.

1.7 Η συμβολή της διατριβής
Η κύρια συνεισφορά της διδακτορικής διατριβής είναι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο
αξιοποίησης της μεικτής μάθησης, το οποίο περιλαμβάνει την ενσωμάτωση των
σύγχρονων εικονικών τάξεων ως συμπληρωματικό εργαλείο διδασκαλίας και
μάθησης, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της μάθησης τόσο στην
επίδοση όσο και στη θετική στάση των φοιτητών/τριών στη χρήση των νέων
τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον, αναπτύσσεται ένα πρότυπο
δηλαδή ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο διεξαγωγής σύγχρονης εικονικής τάξης (ΣΕΤ) που
συνδυάζει διάφορες εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές υποστηριζόμενες από
κατάλληλες εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

[42]

Κεφάλαιο 1:Εισαγωγή

Το ερευνητικό τμήμα της διατριβής αφορά α) τη στάση των φοιτητών στην
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, β) τους τρόπους
ενθάρρυνσης της ενεργητικής συμμετοχής τους με τεχνικές συνεργατικής και
βιωματικής μάθησης από απόσταση και γ) τις δυνατότητες παροχής εξ αποστάσεως
εξατομικευμένης υποστήριξης με την ηλεκτρονική μάθηση. Πιστεύουμε ότι δίνεται
μια ικανοποιητική προσέγγιση στην προσπάθεια υποστήριξης των παραδοσιακών
μαθημάτων με την υλοποίηση σύγχρονων εικονικών τάξεων. Συγκεκριμένα,
εστιάζουμε στη μετατροπή της συμβατικής διδασκαλίας σε μεικτή εκπαιδευτική
διαδικασία με την αξιοποίηση σύγχρονων εικονικών τάξεων που εφαρμόζουν το
πρότυπο ΣΕΤ στη διαδικασία της μάθησης.
Μεταξύ των προϋποθέσεων της έρευνας της παρούσας διατριβής ήταν η οργάνωση
διαδικτυακών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και δραστηριοτήτων αλλά και
ενσωμάτωσή τους στην παραδοσιακή διδασκαλία μαθήματος της συμβατικής
Ανώτατης Εκπαίδευσης. Έτσι δόθηκε έμφαση στο να:
i.

δοθεί η δυνατότητα απόκτησης εμπειριών και πρακτικής με εκπαίδευση
από απόσταση των φοιτητών/τριών συμπληρωματικά με το θεωρητικό
μέρος του μαθήματος «Aλγόριθμοι με C» του Α’ Εξαμήνου του
Τμήματος

Εφαρμοσμένης

Πληροφορικής

του

Πανεπιστημίου

Μακεδονίας,
ii.

καταγραφούν τεχνικά προβλήματα αλλά και δυσκολίες και περιορισμοί
της υλοποίησης των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων έτσι ώστε να μη
παρεμποδίζεται η οργάνωσή τους στο μέλλον.

iii.

καταγραφούν, διερευνηθούν και αναλυθούν οι απόψεις και στάσεις των
πρωτοετών

φοιτητών/τριών

σε

σχέση

με

την

ποιότητα

και

αποτελεσματικότητα των σύγχρονων διαδικτυακών παρεμβάσεων.
Τέλος, διαμορφώνεται ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο που αξιοποιεί τις δυνατότητες των
εξ αποστάσεως διαδικτυακών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και αντιμετωπίζει με
επιτυχία τις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες και απαιτήσεις των φοιτητών/τριών αλλά
και μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα της παραδοσιακής δια ζώσης διδασκαλίας.
Οι διδακτικές παρεμβάσεις μέσω σύγχρονων εικονικών τάξεων με το πρότυπο ΣΕΤ,
δηλαδή οι Ομαδικές Συμβουλευτικές Τηλεσυναντήσεις συνδυάζουν ταυτόχρονα
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διαφορετικές παιδαγωγικές μεθόδους (εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συνεργατική
μάθηση). Επιπλέον, υποστηρίζονται από διαφορετικά τεχνολογικά εργαλεία
(συστήματα διαχείρισης μάθησης, εικονικές τάξεις ή/και εργαλεία συνεργασίας) για
τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διεργασίας. Προσδοκάται η υλοποίηση των ΟΣΤ, οι
φάσεις και χώροι τους να αποτελέσουν ένα εποικοδομητικό εργαλείο που
συμπληρώνει τη συμβατική Ανώτατη Εκπαίδευση. Με εφόδιο το πρότυπο ΣΕΤ και
με τη βοήθεια της εμπειρίας από την παρούσα έρευνα δίνεται η δυνατότητα
επανασχεδίασης περαιτέρω έρευνας της εφαρμογής της μεικτής μάθησης μέσω
σύγχρονων εικονικών τάξεων με νέες προτάσεις που θα αντιμετωπίζουν τα
προβλήματα που εμφανίστηκαν έτσι ώστε αν οργανωθούν, εφαρμοστούν και
αξιολογηθούν νέες εκπαιδευτικές δράσεις σε άλλα μαθήματα προπτυχιακού αλλά και
μεταπτυχιακού επιπέδου και αργότερα αξιοποίησής τους στις άλλες βαθμίδες
εκπαίδευσης.

1.8 Η δομή της διατριβής
Η παρούσα διατριβή αποτελείται από δέκα κεφάλαια με την ακόλουθη δομή:
Το 1ο κεφάλαιο αναφέρεται σε μια γενική εισαγωγή. Πιο συγκεκριμένα περιγράφει
τη διατύπωση του προβλήματος, το σκοπό και τους επιμέρους στόχους της
διατριβής, τα όρια και τους περιορισμούς που τη διέπουν, τις υποθέσεις και τα
ερευνητικά ερωτήματα που έχουν προκύψει, τo εννοιολογικό της υπόβαθρο, τη
μεθοδολογία συνοπτικά που έχει ακολουθηθεί και τέλος τα αποτελέσματα και τα
παραγόμενα οφέλη της έρευνας. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τη δομή της
διδακτορικής διατριβής.
Το 2ο κεφάλαιο αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο της διατριβής. Η πρώτη ενότητα
αναφέρεται στη διαφορετικότητα της εκπαίδευσης των φοιτητών σε σχέση με την
αντίστοιχη των ενηλίκων ενώ η δεύτερη ενότητα αναφέρεται σε βασικές έννοιες της
διατριβής με έμφαση στις εικονικές τάξεις και στη σχέση τους τόσο με την ευρέως
γνωστή ηλεκτρονική μάθηση όσο και με τις φυσικές τάξεις. Η τρίτη ενότητα του
κεφαλαίου αναφέρεται στο παιδαγωγικό πλαίσιο ειδικότερα στη συσχέτιση των
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σύγχρονων εικονικών τάξεων με τις θεωρίες μάθησης που για αιώνες είναι
αποδεκτές αλλά και τα στυλ μάθησης και την αλληλεπίδραση που είναι
αποτελεσματική στη διαδικασία της μάθησης. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στον
Διδακτικό Σχεδιασμό (Instructional Design), στη σχέση του με την ηλεκτρονική
μάθηση και τη δυνατότητα αξιοποίησης των μοντέλων καθοδηγητικού σχεδιασμού
σ’ αυτή. Η ενότητα ολοκληρώνεται με το ρόλο της διαδικτυακής συνεργατικής
μάθησης και του διαδικτυακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού στην αποτελεσματικότητα
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η τέταρτη ενότητα αναφέρεται στο τεχνολογικό
πλαίσιο υλοποίησης της μεικτής μάθησης και ειδικότερα της σύγχρονης
ηλεκτρονικής μάθησης. Καταγράφονται εργαλεία και τεχνολογικές υποδομές που
είναι απαραίτητες για την υλοποίησή της. Στην πέμπτη ενότητα αναφέρονται
εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς που έχουν αξιοποιήσει τα
διαδικτυακά παιχνίδια, τις ακολουθίες μαθησιακών δραστηριοτήτων, τη σύγχρονη
ηλεκτρονική μάθηση και εξετάζεται πού έχει χρησιμοποιηθεί η μεικτή μάθηση, τι
δυσκολίες και τι πλεονεκτήματα ανέκυψαν από την εφαρμογή της.
Στο 3ο κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικά η μεθοδολογία της έρευνας της διατριβής.
Το 4ο κεφάλαιο αναφέρεται στη μελέτη περίπτωσης (προέρευνα) που υλοποιήθηκε
την ακαδημαϊκή χρονιά 2005-2006. Η προέρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε
προκειμένου να αξιοποιηθούν οι σύγχρονες εικονικές τάξεις κατά τη διάρκεια της
επόμενης ακαδημαϊκής χρονιάς ως συμπληρωματικό εργαλείο στην διδασκαλία των
Αλγορίθμων στους φοιτητές του Α’ εξαμήνου του τμήματος Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφονται:
 η μέθοδος που ακολουθήθηκε για να εντοπιστούν οι ανάγκες, στάσεις και
προσδοκίες των φοιτητών
 ο σχεδιασμός της εικονικής τάξης
 η υλοποίηση της εικονικής τάξης
 τα αποτελέσματα της προέρευνας
 συμπεράσματα της προέρευνας που οδήγησαν στην ανάγκη δημιουργία
προτύπου που βασίζεται η εικονική τάξη.
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Στο 5ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η παιδαγωγική πρόταση, το πρότυπο Σύγχρονης
Εικονικής Τάξης (ΣΕΤ) για την δυνατότητα προσαρμογής του σε διδακτική
παρέμβαση για μεικτή μάθηση. Στη διδακτική αυτή παρέμβαση, την Ομαδική
Συμβουλευτική Τηλεσυνάντηση (ΟΣΤ) συνδυάζονται ταυτόχρονα διαφορετικές
παιδαγωγικές μέθοδοι (εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συνεργατική μάθηση) και
υποστηρίζονται από διαφορετικά τεχνολογικά εργαλεία (συστήματα διαχείρισης
μάθησης, εικονικές τάξεις ή/και εργαλεία συνεργασίας) για τη βελτίωση της
εκπαιδευτικής διεργασίας.
Το 6ο κεφάλαιο αναφέρεται στην πιλοτική εφαρμογή Ομαδικών Συμβουλευτικών
Τηλεσυναντήσεων, δηλαδή εικονικών τάξεων βασισμένων στο πρότυπο-ΣΕΤ. Πιο
συγκεκριμένα περιλαμβάνει:
 το προκαταρκτικό στάδιο για την ανίχνευση των αναγκών και τις προσδοκίες
των φοιτητών (με ερωτηματολόγιο στο 1ο μάθημα, 9/10/2006),
 το σχεδιασμό και υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής με τις 4 ΟΣΤ κατά τη
διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου 2006-2007. Αναφέρονται τα εργαλεία
και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την υποστήριξη των φοιτητών,
 τα αποτελέσματα που προέκυψαν μετά την εφαρμογή των ΟΣΤ
 Την αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής από τους φοιτητές στα πλαίσια της
5ης ΟΣΤ που υλοποιήθηκε 6 μήνες μετά το πέρας του ακαδημαϊκού
εξαμήνου.
Στο 7ο κεφάλαιο αναφέρονται τα προβλήματα που ανέκυψαν και οι λύσεις που
δόθηκαν τόσο σε οργανωτικά όσο και σε τεχνολογικά προβλήματα που
παρουσιάστηκαν

κατά

την

αξιοποίηση

των

διαδικτυακών

περιβαλλόντων.

Συγκεκριμένα, η ανωτέρω αναφορά αφορά το περιβάλλον της σύγχρονης εικονικής
τάξης, το CENTRA (www.centra.com ) στο οποίο υλοποιήθηκε το όλο εγχείρημα ως
προς το τμήμα της σύγχρονης εξ αποστάσεως υποστήριξης όσο και το περιβάλλον
του συστήματος διαχείρισης μάθησης του CoMPUs (http://compus.uom.gr) ως προς
το τμήμα της ασύγχρονης εξ αποστάσεως υποστήριξης. Επιπλέον καταγράφονται τα
ανωτέρω προβλήματα και λύσεις για τα περιβάλλοντα σύγχρονης συνεργασίας όπως
το SYNERGO, (http://hci.ece.upatras.gr/synergo/synergo.php) και των διαδικτυακών
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εκπαιδευτικών παιχνιδιών όπως το EGC

(http://www.savie.qc.ca)

που

χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια των ΟΣΤ.
Στο 8ο κεφάλαιο γίνεται συζήτηση των αποτελεσμάτων και αποτίμηση της
συνεισφοράς της πιλοτικής εφαρμογής ΟΣΤ στην εκπαιδευτική πρόοδο των
φοιτητών. Ειδικότερα, αναφέροντα τα αποτελέσματα της πρότασης της μεικτής
διδασκαλίας των αλγορίθμων με αξιοποίηση των σύγχρονων εικονικών τάξεων
βασισμένες στο πρότυπο ΣΕΤ, για κάθε μία ΟΣΤ χωριστά, αλλά και συνολικά με την
5η ΟΣΤ που υλοποιήθηκε 6 μήνες μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου.
Σημαντικό είναι ότι το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται και στο ρόλο του εκπαιδευτή
συμβούλου και την αλλαγή στο ρόλο του δασκάλου από μεταφορέα γνώσεων σε
καθηγητή-σύμβουλο με αναφορές στη σειρά των ΟΣΤ.
Τέλος, στο 9ο κεφάλαιο συνοψίζονται τα συμπεράσματα της διατριβής και
προτείνονται τρόποι αξιοποίησής τους για την εφαρμογή των Ομαδικών
Συμβουλευτικών Τηλεσυναντήσεων σε περιβάλλον εικονικής τάξης

και του

προτεινόμενου προτύπου διεξαγωγής ΟΣΤ (πρότυπο ΣΕΤ) στην διδασκαλία στη
συμβατική Ανώτατη Εκπαίδευση. Επιπλέον προτείνονται τρόποι αξιοποίησης των
αποτελεσμάτων της διατριβής για την περαιτέρω διερεύνηση ανοιχτών πεδίων της
εκπαιδευτικής έρευνας και προτείνεται βελτίωση της εφαρμογής της σύγχρονης
εικονικής τάξης της ΟΣΤ με την αξιοποίηση διαδικτυακών μαθησιακών ακολουθιών
μέσω του LAMS.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Θεωρητικό Υπόβαθρο
Το 2ο κεφάλαιο αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο των εννοιών της διατριβής.
Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στη διαφορετικότητα της εκπαίδευσης των φοιτητών
σε σχέση με την αντίστοιχη των ενηλίκων γιατί οι φοιτητές, οι μόλις πριν λίγα
χρόνια έφηβοι, είναι μεν ηλικιακά ενήλικες αλλά δεν διαθέτουν την εμπειρία τους
και τα χαρακτηριστικά που διέπουν την εκπαίδευση των ενηλίκων.
Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται σε βασικές έννοιες της διατριβής και δίνεται έμφαση
στις εικονικές τάξεις και στη σχέση τους τόσο με την ευρέως γνωστή ηλεκτρονική
μάθηση όσο και με τις φυσικές τάξεις.
Η τρίτη ενότητα του κεφαλαίου αναφέρεται στο παιδαγωγικό πλαίσιο και τις θεωρίες
μάθησης που για χρόνια είναι αποδεκτές και συνδέονται με την αξιοποίησή τους στις
σύγχρονες εικονικές τάξεις. Στη συνέχεια, γίνεται συσχέτιση των σύγχρονων
εικονικών τάξεων με τις θεωρίες και τα στυλ μάθησης και την αλληλεπίδραση που
είναι βασικό συστατικό της αποτελεσματικής μάθησης. Επιπλέον, η ενότητα
αναφέρεται στο Διδακτικό Σχεδιασμό (Instructional Design), στη σχέση του με την
ηλεκτρονική μάθηση και τη δυνατότητα αξιοποίησης των μοντέλων καθοδηγητικού
σχεδιασμού σ’ αυτή. Τέλος, επισημαίνεται ο ρόλος της διαδικτυακής συνεργατικής
μάθησης και του διαδικτυακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού στην αποτελεσματικότητα
της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Η τέταρτη ενότητα αναφέρεται στο τεχνολογικό πλαίσιο υλοποίησης της σύγχρονης
ηλεκτρονικής μάθησης. Καταγράφονται εργαλεία και τεχνολογικές υποδομές που
είναι απαραίτητες για τη δυνατότητα εφαρμογής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με
σύγχρονη διαδικτυακή μάθηση, περιγράφονται τα κυριότερα πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα τους όπως αυτή προκύπτει από τη βιβλιογραφία και συγκρίνονται
μεταξύ τους.
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Στην πέμπτη ενότητα αναφέρονται εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ευρώπη αλλά και
διεθνώς που έχουν αξιοποιήσει τα διαδικτυακά παιχνίδια, τις ακολουθίες
μαθησιακών δραστηριοτήτων, τη σύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση και εξετάζεται πού
έχει χρησιμοποιηθεί η μεικτή μάθηση, τι δυσκολίες και τι πλεονεκτήματα ανέκυψαν
από την εφαρμογή της.
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2.1 Η διαφορετικότητα της εκπαίδευσης των φοιτητών
Οι προπτυχιακοί φοιτητές βρίσκονται στο πρώτο στάδιο της ενηλικίωσης και
συνεπώς οι αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων αλλά και τα χαρακτηριστικά της ηλικίας
των μόλις πριν ελάχιστα χρόνια εφήβων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο
σχεδιασμό της εφαρμογής της σύγχρονης εικονικής τάξης στην εκπαιδευτική
διαδικασία αλλά και την δόμηση του εκπαιδευτικού πλαισίου/προτύπου εφαρμογής
της.
Οι φοιτητές ναι μεν ηλικιακά είναι ενήλικες, δεν διαθέτουν όμως την εμπειρία των
ενηλίκων. Οι μόλις πριν ελάχιστα χρόνια έφηβοι, θέλουν να γνωρίζουν τι θα μάθουν,
πώς θα το μάθουν και γιατί είναι σημαντικό να το μάθουν όπως και οι ενήλικες.
Διαφέρει όμως ο στόχος τους που είναι η ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών
στο οποίο φοιτούν. Επιπλέον, ενώ οι ενήλικες θέλουν να έχουν τον έλεγχο της
εκπαίδευσής τους και να αισθάνονται ότι η ύλη και οι δεξιότητές τους έχουν σχέση
με το αντικείμενο και τις ανάγκες τους, οι φοιτητές ενδιαφέρονται για την επιτυχή
παρακολούθηση των μαθημάτων κυρίως αλλά και την διευκόλυνση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά τη φοιτητική τους ζωή. Οι φοιτητές δεν
αποφασίζουν να εκπαιδευτούν όταν διαπιστώσουν ότι χρειάζονται ορισμένες
γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να αντεπεξέλθουν καλύτερα στις
σύγχρονες ή στις μελλοντικές συνθήκες όπως οι ενήλικες, αλλά εκπαιδεύονται
«αναγκαστικά» προκειμένου αποκτήσουν εφόδια που μπορούν να τους βοηθήσουν
στην μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία. Επιπλέον, οι ενήλικες έρχονται στην
εκπαίδευση συνήθως εθελοντικά με συγκεκριμένους στόχους συνήθως όπως
επαγγελματικούς, εκπλήρωσης κοινωνικών ρόλων, προσωπικής ανάπτυξης και
κύρους (Κόκκος 2005).
Οι ενήλικες μαθαίνουν γιατί έχουν ανάγκη, πρόβλημα ή στόχο να ικανοποιήσουν,
ενώ οι φοιτητές κυρίως για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σύμφωνα με τον
Κόκκο (2005) οι ενήλικες μαθαίνουν α) όταν θέλουν, β) όταν το χρειάζονται, γ) όταν
συμμετέχουν, δ) όταν το περιβάλλον είναι συνεργάσιμο, ε) όταν η εκπαίδευση
αξιοποιεί την προηγούμενη εμπειρία, στ) όταν αποφασίζουν μόνοι τους ότι είναι
σημαντικό ενώ οι σημερινοί φοιτητές μαθαίνουν χωρίς απαραίτητα να τηρούνται
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όλες οι ανωτέρω προδιαγραφές. Από την άλλη μεριά, σύμφωνα με τις επτά αρχές
διδασκαλίας σε φοιτητές των Chickering & Gamson (1987) οι παράγοντες που
επιδρούν στην αποτελεσματική εκπαίδευσή τους είναι: α) η ενθάρρυνση της
επικοινωνίας φοιτητών και ακαδημαϊκής κοινότητας β) η συνεργασία μεταξύ των
φοιτητών, γ) η εφαρμογή της ενεργούς μάθησης κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, δ) η παροχή γρήγορης ανατροφοδότησης, ε) η έμφαση στη σχέση
χρόνου και επίτευξης στόχου, στ) η δυνατότητα επίτευξης υψηλών προσδοκιών και ζ)
ο σεβασμός των διαφορετικών ταλέντων και τρόπων μάθησης.

2.2 Έννοιες της διατριβής
Η παρούσα ενότητα αναφέρεται στην αξιοποίηση της ηλεκτρονικής μάθησης στην
εκπαιδευτική διαδικασία μέσω ασύγχρονης και σύγχρονης διδασκαλίας. Αρχικά
γίνεται σύντομη σύγκριση μεταξύ της σύγχρονης εικονικής τάξης τόσο με την
παραδοσιακή φυσική τάξη όσο και με την ηλεκτρονική μάθηση. Στη συνέχεια
ακολουθεί το παιδαγωγικό πλαίσιο αξιοποίησης της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα συνδέονται οι εικονικές τάξεις με τις θεωρίες και τα στυλ μάθησης και
περιγράφεται η δυνατότητα αλληλεπίδρασης σ’ αυτές. Η αλληλεπίδραση
επιβεβαιώνεται και με τη συνεργατική μάθηση μέσω διαδικτύου αλλά και με το
διαδικτυακό εκπαιδευτικό παιχνίδι και γι’ αυτό γίνεται αναφορά στο θεωρητικό
υπόβαθρο αυτών των εννοιών.
2.2.1

Εικονικές τάξεις Vs Ηλεκτρονική Μάθηση

Σύμφωνα με τον Paulsen (2001), αλλά και όπως συμφώνησε και ο Keegan (2000), οι
εικονικές τάξεις διαφέρουν από την παραδοσιακή ηλεκτρονική μάθηση στο ότι η
αλληλεπίδραση συμβαίνει σύγχρονα. Για παράδειγμα, στην εικονική τάξη όπως και
στην παραδοσιακή f2f τάξη, υπάρχουν ένας δάσκαλος και μια ομάδα συμμετεχόντων
που βρίσκονται σε συγκεκριμένο χώρο, το συγκεκριμένο χρόνο, για συγκεκριμένη
διάρκεια. Η εικονική τάξη α) βασίζεται στην ομαδική και όχι στην ατομική κυρίως
εργασία όπως συμβαίνει με την παραδοσιακή ηλεκτρονική μάθηση, β) ο τρόπος
επικοινωνίας είναι τόσο ο προφορικός λόγος όσο και μέσω κειμένου και γ) δίνεται η

[52]

Κεφάλαιο 2: Θεωρητικό υπόβαθρο

δυνατότητα για συνεργατική αλληλεπίδραση και διαμοίραση μεταξύ των άλλων
βίντεο και εφαρμογών.
2.2.2

Εικονικές τάξεις Vs Φυσικές τάξεις

Σύμφωνα με την Driscoll (2001), οι εικονικές τάξεις έχουν πολλά κοινά σημεία με
τη φυσική τάξη. Μεταξύ αυτών είναι ο σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας, ο δάσκαλος,
η χρήση του πίνακα σαν εργαλείο διδασκαλίας, το σήκωμα του χεριού του μαθητή,
οι ομάδες εργασίας. Οι ομοιότητες αυτές, αν εξαιρεθούν οι τεχνολογικές απαιτήσεις,
οδηγούν στην ομαλή μετάβαση από την παραδοσιακή φυσική τάξη στην εικονική.
Επιπλέον το παραδοσιακό μαθησιακό υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί και στην εικονική
τάξη (Krogstie & Bygstad 2005).
Οι διαφορές δεν είναι πολλές αλλά είναι σημαντικές με πιο ισχυρή την οπτική
επικοινωνία με τη γλώσσα του σώματος που είναι ανύπαρκτη στο τεχνολογικό
περιβάλλον της εικονικής τάξης ιδιαίτερα όταν δεν χρησιμοποιούνται κάμερες. Έτσι
δημιουργείται η μεγάλη πρόκληση για τις εικονικές τάξεις: Πώς θα καλυφθεί η
έλλειψη της επικοινωνίας με τη γλώσσα του σώματος; Η φυσική παρουσία που είναι η
σημαντική διαφορά της φυσικής από την εικονική τάξη απαιτεί την αύξηση του
βαθμού αλληλεπίδρασης και εμπλοκής των συμμετεχόντων για την καλύτερη και
καταλληλότερη παιδαγωγική επιλογή.

2.3 Παιδαγωγικό πλαίσιο αξιοποίησης σύγχρονης τηλεκπαίδευσης
Είναι αναγκαίο η εκπαιδευτική διαδικασία στο περιβάλλον της σύγχρονης εικονικής
τάξης να μπορεί να καλύψει τα διάφορα στυλ μάθησης, τους διάφορους τύπους
διδασκαλίας και τις θεωρίες μάθησης στο νέο περιβάλλον εκπαίδευσης προωθώντας
την αλληλεπίδραση, τις παιδαγωγικές αρχές και προσαρμόζοντας τις θεωρίες
μάθησης στο νέο αυτό περιβάλλον. Επιπλέον, ο ρόλος του δασκάλου αλλάζει και
από μεταφορέας γνώσεων γίνεται ρυθμιστής, καθοδηγητής, διευκολυντής, συντονιστής.
Η παρούσα ενότητα αναφέρεται α) στο παιδαγωγικό πλαίσιο και ειδικότερα στις
περιοχές της παραδοσιακής εκπαίδευσης (πρόσωπο-με-πρόσωπο) και τις θεωρίες
μάθησης που για αιώνες είναι αποδεκτές καθώς και β) στο ρόλο των στυλ μάθησης

[53]

Κεφάλαιο 2: Θεωρητικό υπόβαθρο

στην εκπαίδευση. Το τελευταίο αναφέρεται από τη σκοπιά που αφορά την
αξιοποίηση των σύγχρονων εικονικών τάξεων προκειμένου να επισημανθούν τα
σημεία που μπορούν αυτές να καλύψουν στα διάφορα στυλ μάθησης και
διδασκαλίας και τη δυνατότητα εφαρμογής των θεωριών μάθησης αλλά και της
αλληλεπίδρασης. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στη συνεργατική μάθηση, την ευρέως
αλλά και αναγκαία πλέον διαδεδομένη εξ αποστάσεως εκπαίδευση αλλά και τα
σχετικά νέα στο χώρο διαδικτυακά εκπαιδευτικά παιχνίδια που παίζουν σημαντικό
ρόλο στην αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τέλος, γίνεται
αναφορά στο διδακτικό σχεδιασμό (ISD, Instructional Design) και στα μοντέλα του
από τη σκοπιά σύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης. Επιπλέον αναφέρονται, σύντομα,
μοντέλα μεικτής μάθησης και η ενότητα ολοκληρώνεται με την ταξινομία του Bloom
και τη δυνατότητα εφαρμογής της στην ηλεκτρονική μάθηση.
Με τη διερεύνηση των ανωτέρω σημείων παρέχονται κατάλληλα εφόδια
διαμόρφωσης ενός εκπαιδευτικού πλαισίου στο οποίο να εφαρμόζονται ένα σύνολο
εκπαιδευτικών μεθόδων με συστηματικό τρόπο, με την υποστήριξη κατάλληλων
εφαρμογών ΤΠΕ. Έτσι προσδοκάται να ενισχυθεί η παραδοσιακή διδασκαλία με την
προώθηση της αλληλεπίδρασης και της ενεργητικής συμμετοχής των φοιτητών στην
εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και να βελτιωθεί η επίδοση των φοιτητών στις τελικές
εξετάσεις λαμβάνοντας υπόψη: α) τους περιορισμούς που προϋπάρχουν λόγω του
διαθέσιμου χρόνου των φοιτητών και των διαθέσιμων ωρών διδασκαλίας και β) τη
διατήρηση του υψηλού γνωστικού επιπέδου των φοιτητών.
2.3.1

Εικονικές τάξεις και θεωρίες μάθησης

Η συμπεριφοριστική (behaviourist approach) και η εποικοδομιστική (constructivist
approach) προσέγγιση είναι σχετικές με την παρούσα διατριβή αν και οι δύο αυτές
προσεγγίσεις αλληλοκαλύπτονται. Και οι δύο στοχεύουν στην αποτελεσματική
μάθηση.
Στην Ανώτατη Εκπαίδευση, η συμπεριφοριστική προσέγγιση με υποστηρικτή τον
Skinner, χαρακτηρίζει τη μάθηση σαν μεταβολή της συμπεριφοράς του φοιτητή.
Στην προσέγγιση αυτή ο διδάσκων είναι υπεύθυνος για τη μάθηση και την
παρουσίαση των νέων εννοιών. Η μάθηση συμβαίνει με τη μεταφορά γνώσης από το

[54]

Κεφάλαιο 2: Θεωρητικό υπόβαθρο

δάσκαλο/καθηγητή στο μαθητευόμενο/φοιτητή, την απομνημόνευση, την εκτέλεση
συγκεκριμένων εργασιών βασισμένων σε λεπτομερή καθοδήγηση και επανάληψη.
Η εποικοδομιστική προσέγγιση με υποστηρικτές τους Piaget, Vygotsky, Dewey,
(Melling-Olsen 1990, Stromnes 1993, Illeris 2004) χαρακτηρίζεται από την άποψη
ότι οι μαθητευόμενοι/φοιτητές είναι ενεργοί και κατασκευάζουν τη μάθησή τους. Η
μάθηση επιτυγχάνεται με μελέτη θεωρίας, κριτική σκέψη, στοχασμό και εκπόνηση
δραστηριοτήτων. Ο ρόλος του καθηγητή-συμβούλου είναι ως διαμεσολαβητής της
γνώσης,

ως

πηγή

πληροφοριών

και

ως

διευκολυντής

του

μαθησιακού

περιβάλλοντος. Η προσέγγιση αυτή αποβλέπει περισσότερο στη διαδικασία της
μάθησης παρά στο μαθησιακό αποτέλεσμα μιας δεδομένης στιγμής. Αλλάζει τους
ρόλους του μαθητή και δασκάλου σε συμμετέχοντα και καθοδηγητή με σκοπό να
εναρμονιστεί ο συγχρονισμός τους κι αυτό οδηγεί σε ενεργητική και όχι παθητική
παρακολούθηση (Schwencke in Keegan et al. 2005). Σύμφωνα με τον Jaworski
(1993), ένας δάσκαλος υποστηρικτής του εποικοδομητισμού πιστεύει ότι γνώση
κατασκευάζεται ενεργά από τον διδασκόμενο.
Η εποικοδομιστική προσέγγιση σχετίζεται με την εικονική τάξη. Είναι περιβάλλον
που μπορεί να υποστηρίξει και τη νέα τάση των θεωριών μάθησης και εκπαίδευσης
για ενεργή συμμετοχή του μαθητευόμενου ως κοινωνικοπολιτιστική στροφή
(socialcultural turn) που εξέφρασαν οι Jonassen & Land (1976). Σύμφωνα με τους
Chickering και Gamson: «Η μάθηση δεν είναι ένα θεαματικό άθλημα. Οι φοιτητές
δεν

μαθαίνουν

καθισμένοι

σε

μια

τάξη,

ακούγοντας

τους

καθηγητές,

απομνημονεύοντας προετοιμασμένες εργασίες και λέγοντάς τες με αποστήθιση.
Πρέπει να μιλήσουν για το τι μαθαίνουν, να γράψουν για αυτό, να το συσχετίσουν με
προηγούμενη εμπειρία και να το εφαρμόσουν στην καθημερινότητά τους. Το τι
μαθαίνουν πρέπει να το κάνουν μέρος του «είναι» τους ( Bonwell, & Eison, 1991,
σελ.3).
2.3.2

Εικονικές τάξεις και στυλ μάθησης

Πολλοί ερευνητές ασχολούνται με τα στυλ μάθησης και τον τρόπο που λαμβάνονται
οι πληροφορίες από τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Κι επειδή τα
στυλ είναι διαφορετικά είναι απαραίτητο να υπάρχει ισορροπία στις μαθησιακές
δραστηριότητες

προκειμένου

να

καλυφθεί
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διαφορετικότητας. Σύμφωνα με τον Gearóid (Keegan et al. 2005, chapter 6,σελ.88)
είναι αναγκαίο να προωθηθεί η αλληλεπίδραση στις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Ο
ίδιος ερευνητής αναφέρει ότι δεν υπάρχει συνοχή μεταξύ των διαφορετικών τρόπων
διδασκαλίας και των μαθησιακών στυλ. Από τη μια μεριά οι διδάσκοντες,
αξιοποιούν τη διάλεξη, άλλοι οδηγούν τους φοιτητές στη νέα γνώση με
δραστηριότητες αυτοανακάλυψης, άλλοι στοχεύουν σε αρχές εννοιών κι άλλοι σε
εφαρμογές, ενώ άλλοι δίνουν έμφαση στην απομνημόνευση. Από την άλλη μεριά, οι
φοιτητές μαθαίνουν βλέποντας και ακούγοντας, άλλοι στοχαζόμενοι και δρώντας
αιτιολογώντας και αναλύοντας, κι άλλοι συνδυάζοντας διάφορα στυλ μάθησης. Σε
κανονικές συνθήκες δεν υπάρχει σύγκλιση μεταξύ των τρόπων διδασκαλίας και των
στυλ μάθησης. Για να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα οι καθηγητές-σύμβουλοι
στις σύγχρονες εικονικές τάξεις θα πρέπει να χρησιμοποιούν τέτοιες μεθόδους
καθοδήγησης (instructional methods) που ισορροπούν την ανωτέρω απόκλιση και
διδάσκουν τους φοιτητές σύμφωνα με τις ατομικές τους μαθησιακές προτιμήσεις. Κι
αν αυτό επιτευχθεί, τότε οι φοιτητές είναι πρόθυμοι να μάθουν.
Στο πέρασμα του χρόνου, διάφορα μοντέλα στυλ μάθησης έχουν προωθηθεί, όπως
Kolb (1984), των Dunn & Dunn (1978), Felder-Soloman (Felder & Brent 2005)
κ.ά. Μεταξύ των στυλ μάθησης ένα γενικό μοντέλο είναι αυτό που κατηγοριοποιεί
τους μαθητευόμενους σε σκεφτικούς (thinkers) που θέλουν να δουν το όλο πριν
κατανοήσουν τα μέρη του και αναλυτές (analysts) που θέλουν να δουν τα μέρη,
συνήθως σειριακά, πριν καταλάβουν το όλο. Μια άλλη κατηγοριοποίηση είναι οι
οπτικοί (visual type), οι ακουστικοί (auditory type) και οι κιναισθητικοί
(kinaesthetic). Στο περιβάλλον της σύγχρονης εικονικής τάξης υποστηρίζονται οι
οπτικοί τύποι, αφού «θέλουν να δουν» κι αυτό επιτυγχάνεται είτε με κείμενο είτε με
γραφικά μέσω των παρουσιάσεων, αλλά και οι ακουστικοί, αφού η προτίμησή τους
«να ακούσουν» είναι εφικτή

με τη διανομή υλικού μέσω του ήχου. Αν και

φαινομενικά οι κιναισθητικοί τύποι δεν υποστηρίζονται στο διαδικτυακό περιβάλλον
της εικονικής τάξης, υπάρχουν πολλαπλά εργαλεία δημιουργίας δραστηριοτήτων
που ικανοποιούν τους τύπους αυτούς όπως η εκπόνηση δραστηριοτήτων κατά
ομάδες και παρουσίασης των αποτελεσμάτων των ομάδων σε όλους τους
συμμετέχοντες.
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Οι Honey & Mumford (1992), βασισμένοι στους τύπους μάθησης του Kolb (1976),
κατηγοριοποιούν τους τύπους μάθησης σε: στοχαστές (reflectors), ενεργητικούς
(activists), θεωρητικούς (theorists) και οι πραγματιστές (pragmatists). Οι στοχαστές
προτιμούν να συλλέγουν δεδομένα, ν’ ακούν πριν πουν την άποψή τους κι αφού τα
σκεφτούν να προβούν σε συμπεράσματα. Οι τύποι αυτοί ευνοούνται στο περιβάλλον
της σύγχρονης εικονικής τάξης με τη συζήτηση και τη δυνατότητα άμεσης
απάντησης σε προβληματισμούς. Οι ενεργητικοί ενθουσιάζονται με τις νέες εμπειρίες
και ιδέες, αλλά αισθάνονται ανιαρά με την απλή εφαρμογή ή τις μακρές διαλέξεις
και οδηγίες και προτιμούν να δρουν και να συμπεράνουν από τα αποτελέσματα των
πράξεών τους. Στο περιβάλλον της εικονικής τάξης υποστηρίζονται με συνεργατικές
δραστηριότητες με ιδιαίτερη προτίμηση στις ομάδες εργασίας σε χωριστούς
εικονικούς χώρους. Οι θεωρητικοί (theorists) αποδίδουν όταν στην εκπαιδευτική
διαδικασία υπάρχει λογική δομή και μεθοδική παρουσίαση των εννοιών. Αυτή η
δομή απαιτείται να γίνεται στην σύγχρονη εικονική τάξη. Οι πραγματιστές
(pragmatists) προτιμούν έννοιες που μπορούν να εφαρμοστούν στη δουλειά τους.
Είναι περισσότερο πρακτικοί αλλά και ανήσυχοι στις μακρές συζητήσεις. Στη
σύγχρονη εικονική τάξη απαιτείται να δίνονται ηλεκτρονικές δραστηριότητες, υλικό
και σε συζητήσεις με άμεση πρακτική χρήση για αυτούς.
Τέλος, ο Gardner που αναφέρει την ύπαρξη 7 ειδών εξυπνάδας (διαπροσωπική,
ενδοπροσωπική, νοητική, μαθηματική, κιναισθητική, οπτική, μουσική) ισχυρίζεται
ότι ο καθένας είναι ισχυρός σε 3-4 είδη από αυτά (Gardner 1993).
2.3.3

Εικονικές τάξεις και αλληλεπίδραση

Όπως αναφέρει η Eva Schwencke (στο Keegan et al., 2005, κεφ.2, σελ.10) κατά την
υλοποίηση μια εικονικής τάξης σαν συμπλήρωμα της παραδοσιακής τάξης ή ακόμη
και όταν αντικαθιστά μια παραδοσιακή τάξη, μια κύρια αρχή είναι ο τρόπος
ενεργοποίησης των συμμετεχόντων σ’ αυτή. Η πρόκληση στη δημιουργία
ενεργητικής συμμετοχής των φοιτητών δεν αφορά το τεχνολογικό μέσο που
αξιοποιείται. Η συμμετοχή των φοιτητών είναι μια τεχνική και πρακτική πρόκληση
αλλά κυρίως μια παιδαγωγική πρόκληση μιας και η ενεργητικότητα της συμμετοχής
των φοιτητών κατά τη μαθησιακή διαδικασία είναι πολύ σημαντική για το
μαθησιακό αποτέλεσμα. Η έμφαση δίνεται στις αναγκαίες συνθήκες που θα πρέπει
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να υπάρχουν έτσι ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες αυτής της
τεχνολογίας.
Οι Benbunan & Fisch (2002) προτείνουν την αξιοποίηση τεχνολογιών ασύγχρονης
επικοινωνίας προκειμένου να ενδυναμωθεί η εποικοδομιστική χροιά και να
καλλιεργηθεί η ενεργητική συμμετοχή των φοιτητών, η εμπειρική μάθηση και να
δοθεί η ευκαιρία στους φοιτητές για μεγαλύτερο έλεγχο της μάθησής τους. Για
παράδειγμα, η χρήση ενός συστήματος διαχείρισης μάθησης (Learning Management
System, LMS) που είναι ήδη πολυχρησιμοποιούμενο στα Ανώτατα Eκπαιδευτικά
Iδρύματα σήμερα, μπορεί να προετοιμάσει τη συμμετοχή των φοιτητών στη
σύγχρονη εικονική τάξη, να τους παρέχει εκπαιδευτικό υλικό αλλά και περαιτέρω
πηγές πληροφοριών. Επιπλέον, ο συνδυασμός της σύγχρονης εικονικής τάξης με
συστήματα μάθησης που υποστηρίζονται από τις ομαδικές εργασίες (Group
Supported Learning Systems, GSS) δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να έχουν
ακόμη μεγαλύτερο έλεγχο της μαθησιακής διεργασίας της ομάδας αλλά και της
ατομικής ταυτόχρονα.
Εμπειρίες από την εφαρμογή των σύγχρονων εικονικών τάξεων στην Ελλάδα
(Μουζάκης κ.ά. 2004) δείχνουν ότι οι φοιτητές είναι στην πλειοψηφία τους
ικανοποιημένοι από την παρακολούθηση διδασκαλίας μέσω τηλεδιάσκεψης. Η
ικανοποίηση

επηρεάζεται

από

τη

δυνατότητα

άμεσης

επικοινωνίας

και

αλληλεπίδρασης με το διδάσκοντα, ο οποίος ζητείται να επιδεικνύει φιλική διάθεση,
να είναι γνώστης του αντικειμένου, να έχει προετοιμάσει και οργανώσει καλά τις
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, να παρέχει ενίσχυση και ανατροφοδότηση, να είναι
μεταδοτικός αλλά και εξοικειωμένος με την τεχνολογία. Η ενίσχυση και η
ενθάρρυνση των φοιτητών από το διδάσκοντα για γόνιμη συνεισφορά τους σε όλες
τις φάσεις της εικονικής τάξης, οι ερωτήσεις και ο διάλογος αυξάνουν την
αλληλεπίδραση και την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών κατά τη διάρκεια της
τηλεκπαίδευσης. Από την πλευρά του τεχνολογικού πλαισίου, η ποιότητα του ήχου
αλλά παράλληλα και οι εναλλαγές στην εικόνα μεταξύ των ομιλητών αλλά και του
χρησιμοποιούμενου εποπτικού υλικού συμβάλλουν σημαντικά στην ικανοποίηση
των φοιτητών (Papadakis et al. 2006).
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2.3.4

Συνεργατική μάθηση μέσω διαδικτύου

Η συνεργατική μάθηση (collaborative learning) αποτελεί ένα πεδίο στο οποίο
συνεργάζονται επιστήμονες προερχόμενοι από διαφορετικές επιστημονικές περιοχές
(ψυχολογία, παιδαγωγική, επιστήμη υπολογιστών κ.ά.). O Dillenbourg (1999a),
περιέγραψε τη συνεργατική μάθηση ως «την κατάσταση στην οποία δύο ή
περισσότεροι άνθρωποι μαθαίνουν ή προσπαθούν να μάθουν κάτι μαζί». Σε
αντίθεση με άλλα περιβάλλοντα που στηρίζονται εξ ορισμού στην τεχνολογία, η
συνεργατική μάθηση δεν προϋποθέτει τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας. Η έμφαση
βρίσκεται στη συνεργασία, η οποία μελετάται συστηματικά τόσο στο χώρο μάθησης
όσο και στο χώρο εργασίας (Webb & Palinscar 1996). Στη συνεργατική μάθηση
μπορεί να εμπλακούν από διμελείς ομάδες έως μεγάλες κοινότητες και να
αναπτυχθούν δραστηριότητες που γίνονται σύγχρονα ή ασύγχρονα, στον ίδιο χώρο ή
από απόσταση, με ή χωρίς τη διαμεσολάβηση υπολογιστή και με διάρκεια που
κυμαίνεται από λίγα λεπτά έως αρκετές εβδομάδες (Μαργαρίτης κ.α. 2004).
Η συνεργατική μάθηση με την διαμεσολάβηση υπολογιστή συγκεντρώνει το
ενδιαφέρον της ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας τα τελευταία χρόνια,
αφού αφενός υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις για την αποτελεσματικότητα της
προσέγγισης αυτής, αφετέρου έχουν αναπτυχθεί σημαντικά εργαλεία λογισμικού που
την υποστηρίζουν με αποτελεσματικότητα (Stahl 2005). O Dillenbourg (1999a)
αναφέρει ότι η συνεργατική μάθηση δεν είναι απλός μηχανισμός ή μέθοδος, αλλά
«είναι μια κατάσταση, στην οποία ειδικές μορφές αλληλεπίδρασης μεταξύ
ανθρώπων αναμένεται να συμβούν, οι οποίες θα ενεργοποιήσουν μηχανισμούς
μάθησης, αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι αναμενόμενες αλληλεπιδράσεις θα
συμβούν πραγματικά». Σύμφωνα με τους Soller et al. (2005), τα συστήματα
συνεργατικής μάθησης υποστηριζόμενης από υπολογιστή συλλέγουν δεδομένα για
τις αλληλεπιδράσεις των συνεργαζομένων, τα οποία διατίθενται είτε στους ίδιους
τους μαθητές είτε στους καθηγητές-συμβούλους κατά την φάση της υλοποίησης με
στόχο την υποστήριξή τους. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να δώσουν πληροφορία για
τις αλληλεπιδράσεις που επετεύχθησαν. Παρόλο που η επιλογή του κατάλληλου
συνεργατικού

σεναρίου

(script)

και

συστήματος

συνεργατικής

μάθησης

υποστηριζόμενης από υπολογιστή μπορούν να βοηθήσουν την εμφάνιση
ενδιαφερόντων αλληλεπιδράσεων, ο Dillenbourg (1999a) επισημαίνει ότι η
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υποστήριξη παραγωγικών αλληλεπιδράσεων καθώς και η παρακολούθηση και ο
συντονισμός

των αλληλεπιδράσεων γενικότερα κατά την υλοποίηση της

δραστηριότητας αποτελούν δράσεις που αναλαμβάνει ο συντονιστής της
δραστηριότητας, συνήθως ο διδάσκων. Αυτός είναι σε θέση να εκτιμήσει από την
ανατροφοδότηση που λαμβάνει κατά την εξέλιξη της συνεργατικής δραστηριότητας
και τα φαινόμενα που εμφανίζονται, την ανάγκη παρέμβασης για υποστήριξη των
συνεργατών.

Κατάλληλες

οπτικοποιήσεις,

αντίστοιχες

με

αυτές

που

χρησιμοποιούνται στην ανάλυση συνεργασίας, μπορούν να αξιοποιηθούν από
καθηγητές-συμβούλους (Voyiatzaki et al., 2006) στη φάση της υλοποίησης και
κυρίως στη φάση της αξιολόγησης.
Η συνεργατική μάθηση που υποστηρίζεται από υπολογιστή είναι από τις πιο
υποσχόμενες ιδέες για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης. Αυτό
οφείλεται πρώτον, στις δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία της
πληροφορίας και των επικοινωνιών, και δεύτερον, στο ανανεωμένο ενδιαφέρον για
το

ρόλο που παίζει η κοινωνική αλληλεπίδραση στη μάθηση (Πέτρου &

Δημητρακοπούλου, 2001). Σύμφωνα με τους Roschelle & Teasley (1995, σελ.70), η
συνεργατική μάθηση απαιτεί την “αμοιβαία εμπλοκή των συμμετεχόντων σε μια
συντονισμένη προσπάθεια, προκειμένου να λύσουν το πρόβλημα από κοινού ” .
Σύμφωνα με τον Dillenbourg

(1999a), “Δεν πρέπει να μιλάμε γενικά για τα

αποτελέσματα της συνεργατικής μάθησης, αλλά ειδικότερα για τα αποτελέσματα
συγκεκριμένων κατηγοριών αλληλεπίδρασης”. Σύμφωνα με τον Soller (2001), τα
χαρακτηριστικά που μελετώνται και φαίνεται να αναδεικνύονται κατά τη διάρκεια
αποδοτικής συνεργατικής μάθησης ανήκουν στις εξής κατηγορίες: α) συμμετοχή, β)
εποικοδομητική συζήτηση γ) ανάλυση ατομικής και ομαδικής απόδοσης δ)
προαγωγική αλληλεπίδραση. Είναι απαραίτητο να ενθαρρύνεται η ενεργός
συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας, με κατάλληλους και ενδεχόμενα ποικίλους
τρόπους γιατί σύμφωνα με τον Jarboe (1996), όταν τα μέλη μιας ομάδας
συμμετέχουν ενεργά στις συζητήσεις τότε οι δυνατότητες μάθησης στην ομάδα
μεγιστοποιούνται. Ο ίδιος ερευνητής υποστηρίζει ότι η ποιότητα των συζητήσεων
της ομάδας επηρεάζει τη μάθηση και τα επιτεύγματα των μελών της. Έτσι τα μέλη
της ομάδας θα πρέπει να επεξηγούν τις απόψεις τους στους ομότιμούς τους, να
αιτιολογούν τις θέσεις τους, να θέτουν ερωτήσεις, να ζητάνε βοήθεια και
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επεξηγήσεις, να σχολιάζουν θετικά ή αρνητικά τις προτάσεις που γίνονται από άλλα
μέλη, να διευκολύνουν τη συζήτηση και να χειρίζονται αντικρουόμενες απόψεις.
Όσο αφορά την ανάλυση της ατομικής αλλά και της ομαδικής απόδοσης, η ανάλυση
της απόδοσης της ομάδας μπορεί να παρακινήσει τους εκπαιδευόμενους να
συζητήσουν ανοιχτά την αποδοτικότητά τους και να προτείνουν τρόπους βελτίωσης
ενώ η ανάλυση της ατομικής απόδοσης μπορεί να αποτελέσει κίνητρο βελτίωσης για
τον κάθε εκπαιδευόμενο. Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι προάγουν ο ένας την κατανόηση
του άλλου μέσω υποστήριξης, βοήθειας και ενθάρρυνσης. Επιπλέον, σύμφωνα με
τους Πέτρου & Δημητρακοπούλου (2001) αν ένας εκπαιδευόμενος δεν κατανοήσει
για παράδειγμα την απάντηση σε μια ερώτηση ή τη λύση ενός προβλήματος, τα
υπόλοιπα μέλη της ομάδας είναι απαραίτητο να αναζητήσουν τα κατάλληλα
επιχειρήματα ή και τον κατάλληλο τρόπο διατύπωσης ώστε η ενδεχόμενη
παρανόηση να αποφευχθεί.
Ο Finkelstein (2006) αναφέρει ότι η σε πραγματικό χρόνο απευθείας σύνδεση, η
σύγχρονη εικονική τάξη, είναι ένα μαθησιακό περιβάλλον που υποστηρίζει
τουλάχιστον πέντε σημαντικές λειτουργίες: οδηγία, συνεργασία, υποστήριξη,
κοινωνικοποίηση και άτυπες ανταλλαγές ή προσεγγίσεις. Η διδασκαλία και
καθοδήγηση

με

σύγχρονη

επικοινωνία

δε

συμβαίνει

αποκλειστικά

όταν

μεταφέρονται πληροφορίες στους φοιτητές με διάλεξη, αλλά μπορεί επίσης να
επιτευχθεί με αλληλεπίδραση κατά την οποία ο φοιτητής κατασκευάζει τη νέα
γνώση. Το παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό μοντέλο αντικαθίσταται με μεγάλη
ταχύτητα από άλλες μορφές καθοδήγησης. Η συνεργασία είναι το κλειδί ενός
μαθησιακού περιβάλλοντος. Η Gokhale (1995) ορίζει τη συνεργασία ως μια μέθοδο
καθοδήγησης κατά την οποία οι φοιτητές σε ομάδες επιτυγχάνουν έναν ακαδημαϊκό
στόχο και πιστεύει ότι η συνεργατική μάθηση οδηγεί στον κριτικό αναστοχασμό.
Σύμφωνα με τον Vygotsky (1978), οι φοιτητές είναι ικανοί να επιτύχουν υψηλούς
στόχους όταν μαθαίνουν συνεργατικά. Το περιβάλλον της σύγχρονης εικονικής
τάξης, είναι ένα εργαλείο με ρόλο

μεσολαβητή και κοινωνικού χώρου που

επιτυγχάνεται μέσω των διαφορετικών τύπων επικοινωνίας, συνεργασίας και
αλληλεπιδράσεων.
Η μάθηση μπορεί να ενισχυθεί και η επιτυχία μπορεί να επιτευχθεί με μια ζωντανή
σε απευθείας σύνδεση τάξη, όχι μόνο με τη γνώση του πώς να χρησιμοποιηθούν τα
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εργαλεία αποτελεσματικά, αλλά με το να διδαχθούν η οικοδόμηση μιας αξιόπιστης
συνεργασίας καθηγητών και φοιτητών και η ενθάρρυνση αξιοποίησης των νέων
προσεγγίσεων και τεχνικών της διαδικτυακής συνεργασίας με την ανάμειξη των
φοιτητών σ’ αυτή (Nehme 2008).
2.3.5

Εκπαιδευτικό παιχνίδι μέσω διαδικτύου

Το εκπαιδευτικό παιχνίδι αποτελεί ένα παιδαγωγικό «εργαλείο» που ενισχύει την
ενεργητική συμμετοχή και διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών.
Σύμφωνα με τον Malone (1980),

το εκπαιδευτικό παιχνίδι αποτελεί μία πηγή

κινήτρου για τους μαθητές που τους δίνει τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις γνώσεις
τους, να τις εφαρμόσουν και να μάθουν πράγματα που δεν γνωρίζουν ή να
εμπεδώσουν νέες έννοιες ενώ ταυτόχρονα διασκεδάζουν. Σύμφωνα με τους Μarago
& Grigoriadou (2005), τα εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά

παιχνίδια αποτελούν

περιβάλλοντα που μπορούν να στηρίξουν βασικές αρχές που ευνοούν τη μάθηση
όπως η ενεργητική ενασχόληση, η κοινωνική συμμετοχή, οι εποικοδομητικές
δραστηριότητες, η ανάπτυξη στρατηγικής για την κατανόηση και επίλυση
προβλημάτων, ο αυτοέλεγχος, η αναδόμηση της προϋπάρχουσας γνώσης. Τα
ηλεκτρονικά παιχνίδια αποτελούν περιβάλλοντα τα οποία έχουν τη δυνατότητα να
υποστηρίξουν όλες τις παραπάνω βασικές αρχές μάθησης ενώ ταυτόχρονα
παρακινούν τους μαθητές να ασχοληθούν με αυτά, προσφέροντάς τους έναν
ευχάριστο εικονικό κόσμο στον οποίο αλληλεπιδρούν είτε ατομικά είτε σε
συνεργασία με άλλους μαθητές. Σύμφωνα με την Pelletier (2005), σε μια
προσπάθεια προσδιορισμού, του κατά πόσο μπορεί ένα παιχνίδι να είναι
εκπαιδευτικό, τα παιχνίδια μπορούν να γίνουν εκπαιδευτικά αν συσχετιστούν με
κοινωνικά ενδιαφέροντα που η εκπαίδευση εξυπηρετεί. Σύμφωνα με τους Dempsey
et al. (1996), το παιχνίδι είναι κατά βάση μια μη προφανής εκπαιδευτική μορφή
δραστηριότητας που περιλαμβάνει τον ανταγωνισμό. Τα παιχνίδια έχουν στόχους,
κανόνες,

σενάριο,

περιβάλλον,

αποτελέσματα

και

παρέχουν

διλλήματα,

ανταγωνισμό, προκλήσεις, αντιθέσεις. Επιτρέπουν μεγάλο βαθμό ελευθερίας δράσης
που περιορίζεται από τους κανόνες του παιχνιδιού. Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια
ευχαριστούν και διασκεδάζουν τους μαθητές που μαθαίνουν παίζοντας (Prensky
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2001). Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν γνωστικές δεξιότητες
όπως: η ανάκτηση πληροφοριών, η ιεράρχηση, η περίληψη και η κριτική σκέψη.
Το εκπαιδευτικό παιχνίδι δεν είναι εκπαιδευτική μέθοδος αλλά είναι μια
εκπαιδευτική τεχνική. Η μέθοδος είναι ο τρόπος επίτευξης του σκοπού (ο τρόπος, η
διαδικασία, το μέσο, η μετα-οδός για να προσεγγίσουμε ή να φτάσουμε ή να
επιτύχουμε ένα σκοπό ή ένα επιθυμητό αποτέλεσμα) και κατά συνέπεια είναι έννοια
ευρύτερη της τεχνικής (Θεοφανίδης 1998). Η μέθοδος αναφέρεται σε ένα σύνολο
αρχών που καθορίζουν την αντίληψη για την πρόσβαση στη γνώση, τις γενικές
προδιαγραφές του τρόπου με τον οποίο γίνεται η εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό
παιχνίδι είναι ένα συγκεκριμένο παιδαγωγικό «εργαλείο» και το μέσο με το οποίο
εφαρμόζεται η εκπαιδευτική μέθοδος (Noyè & Piveteau 2002).
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών παιχνιδιών σύμφωνα με τη
Βούλγαρη (2002) περιλαμβάνουν: σκοπό και μαθησιακούς στόχους, κανόνες βάση
των οποίων διεξάγονται, αλληλεπιδραστικότητα και ανατροφοδότηση, ανταγωνισμό,
προκλήσεις και διασκέδαση. Η στρατηγική που ακολουθούν οι παίκτες και οι
αποφάσεις που παίρνουν, καθορίζουν τη συνέχεια. Η ικανοποίηση του παίκτη
προκαλείται από την ενασχόλησή του με το παιχνίδι και την επίτευξη του σκοπού
του. Τα παιχνίδια είναι ελκυστικά επειδή ικανοποιούν την περιέργεια, προκαλούν τη
φαντασία, προσφέρουν συνεργασία, ανταγωνισμό αλλά και αναγνώριση (Malone
1980). Κάθε μαθησιακή δραστηριότητα που σχετίζεται με ένα τεχνολογικό μέσο
ορίζεται από τρεις παραμέτρους: α) το σκοπό, β) τη δράση και γ) τις συνθήκες
πραγματοποίησης. Οι αναπαραστάσεις που σχηματίζει ο χρήστης για το τεχνολογικό
μέσο που χρησιμοποιεί εξαρτώνται από τις λειτουργίες και τις αναδράσεις στις
ενέργειες του χρήστη καθώς και από τις δράσεις που ο χρήστης υλοποιεί με το μέσο
αυτό (Lévy 1995). Ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι είναι επιτυχές εάν καταφέρνει να
κρατήσει το ενδιαφέρον των μαθητών μέχρι την επίτευξη του σκοπού του, δηλαδή
της μάθησης. Η αποτελεσματικότητα των παιχνιδιών, η ποιότητά τους και η
καταλληλότητά για εκπαιδευτικούς σκοπούς είναι κρίσιμα ζητήματα πριν την
εφαρμογή τους (Can & Cagiltay 2006). Η διαχείριση της τάξης, επίσης, ο χρόνος
που πρέπει να διατεθεί και η τεχνογνωσία που απαιτείται για τη χρήση παιχνιδιών
δημιουργούν αμφιβολίες και επιφυλάξεις. Η ευθύνη του εκπαιδευτικού που
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εφαρμόζει ένα τέτοιο σύστημα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την επιλογή των
κατάλληλων παιχνιδιών.
2.3.6

Μοντέλα Διδακτικού Σχεδιασμού και Ηλεκτρονική Μάθηση

Ο σκοπός του Συστήματος Διδακτικού Σχεδιασμού (Instructional System Design,
ISD) είναι να υποστηρίξει και να αυτοματοποιήσει (μερικώς) τη διαδικασία της
καθοδήγησης της μάθησης στη γνωστική περιοχή, όπως μια σειρά μαθημάτων, ένα
σεμινάριο ή μια σειρά διαλέξεων (Retalis & Avgeriou 2002). Η διδακτική
(καθοδηγητική) διαδικασία (instructional process) αναφέρεται στο συνδυασμό όλων
των δράσεων που διδάσκοντες και διδασκόμενοι εκτελούν προκειμένου να
επιτευχθούν οι μαθησιακοί στόχοι με τον καλύτερο τρόπο. Το ISD χρησιμοποιεί
πηγές που κατανέμονται σε τρείς κατηγορίες: ανθρωπιστικές (human), εκπαιδευτικές
(educational) και τεχνολογικές (technological).

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της

εκπαίδευσης και τις διαθέσιμες μαθησιακές πηγές τα διδακτικά συστήματα
(instructional systems) διαφέρουν μεταξύ τους. Ιδιαίτερη σημαντικότητα δίνεται
στην έννοια ότι οι διδασκόμενοι είναι στο κέντρο του συστήματος και
περιτριγυρίζονται από όλες τις όλες τις πηγές και τα εργαλεία που διευκολύνουν τη
μαθησιακή διαδικασία.
To ISD βασίζεται σε ένα μοντέλο διδακτικού σχεδιασμού που αναπαριστά τον τρόπο
μάθησης. Ο κύριος σκοπός ενός ISD μοντέλου ή διαδικασίας είναι η κατασκευή ενός
μαθησιακού περιβάλλοντος με σκοπό την παροχή των προϋποθέσεων που μπορούν
να υποστηρίξουν τη μαθησιακή διαδικασία. Ο διδακτικός σχεδιασμός αναπτύσσεται
σε πέντε (5) φάσεις, καθεμιά από τις οποίες ενσωματώνει διαμορφωτική αξιολόγηση
προκειμένου να αποτιμηθεί η εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια υλοποίησής
της. Οι περισσότεροι δημιουργοί μοντέλων βασίζονται σε μια ή περισσότερες
θεωρίες μάθησης με τις οποίες διαμορφώνουν το μοντέλο τους. Εάν ο δημιουργός
στηρίζεται στη συμπεριφοριστική θεωρία (behaviourist) ή στη θεωρία του
γνωστικισμού (cognitivist) ή του εποικοδομισμού (constructivist) το μοντέλο
αντανακλά το θεωρητικό υπόβαθρο.
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Θεωρώντας ότι ηλεκτρονική μάθηση είναι η χρήση της διαδικτυακής τεχνολογίας
για την διανομή και απόκτηση των μαθησιακών εμπειριών, ο διδακτικός σχεδιασμός
είναι η διαδικασία που εστιάζει στη μάθηση παρά στην τεχνολογία. Με τη χρήση του
ISD στην ηλεκτρονική μάθηση είναι εφικτό α) να βελτιωθεί η συνέπεια
(Consistency)

μεταξύ

των

μαθησιακών

συστατικών,

β)

να

δομηθεί

αποτελεσματικότερα το μαθησιακό περιεχόμενο γ) να παραμείνει μαθητοκεντρική η
εκπαιδευτική διαδικασία (Siemens 2002).
Γνωστά

μοντέλα

διδακτικού

σχεδιασμού

εξετάστηκαν

σχετικά

με

την

αποτελεσματικότητά τους όταν χρησιμοποιηθούν στην ηλεκτρονική μάθηση.
Έρευνα που υλοποιήθηκε από το Herridge Group επέλεξε τρία μοντέλα ISD με
κριτήριο τον προσανατολισμό τους με βάση την ταξινομία των Gustafson & Brach
(2002) α) τάξης (classroom orieneted) β) περιεχομένου (product oriented) και
συστήματος (systems oriented). Τα μοντέλα που επέλεξε η έρευνα ήταν α) Morrison,
Ross & Kemp (1985), β) Seels & Glasgow (1990), γ) Dick & Carey (1978). Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι καθένα από τα μοντέλα αυτά συμπεριλαμβάνει: α)
ανάλυση για τη θεμελίωση των πιο κατάλληλων στρατηγικών για το περιεχόμενο,
το υλικό και του διδασκόμενους β) τη θεμελίωση των εκπαιδευτικών στόχων γ) τον
καθορισμό των καταλληλότερων μέσων δ) την ανάπτυξη των στρατηγικών
καθοδήγησης ε) διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση και στ) ισχυρή διαχείριση της
όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας (project management). Αν και όλα τα μοντέλα
σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να διευκολύνονται από τη μη διαδικτυακή τεχνολογία
διαθέτουν τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να επεκταθούν στην ηλεκτρονική
μάθηση. Όσον αφορά τη δομή και το περιεχόμενο του μοντέλου του εκπαιδευτικού
σχεδιασμού και τα τρία μοντέλα εμπεριέχουν βήματα ανάλυσης και καθοδήγησης
αλλά και εκπαιδευτικό υλικό και μπορούν να εφαρμοσθούν στο eLearning μιας και
στη διαδικασία αυτή δίνεται η δυνατότητα επιλογής και αλληλεπίδρασης με το
περιεχόμενο και υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης των διδασκομένων στις
απαραίτητες πληροφορίες. Σχετικά με την ενεργοποίηση, αλληλεπίδραση και
συμμετοχή και τα τρία μοντέλα μπορούν να εφαρμοσθούν και στην ηλεκτρονική
μάθηση (Herridge Group 2004).
Στη συνέχεια ακολουθεί σύντομη αναφορά των μοντέλων των Kemp, Seels &
Glasgow και Dick & Carey. Επιπλέον, περιγράφεται σύντομα το μοντέλο διδακτικού
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σχεδιασμού των πέντε σταδίων (ανάλυση, σχεδιασμός, ανάπτυξη, εφαρμογή,
αξιολόγηση), το γνωστό ως μοντέλο ADDIE. Τα μοντέλα αυτά αξιοποιήθηκα στην
διαμόρφωση του εκπαιδευτικού πλαισίου της σύγχρονης εικονικής τάξης (ΣΕΤ).
Περαιτέρω ανάλυση των μοντέλων διδακτικού σχεδιασμού εκτός των ορίων έρευνας
της παρούσας διατριβής.
2.3.6.1 Το μοντέλο ADDIE
Σύμφωνα με τον Gros (1997), τα μοντέλα διδακτικού σχεδιασμού (instructional
design models) φιλοδοξούν να συνδέσουν τις θεωρίες μάθησης και την πρακτική
των διδακτικών συστημάτων. Ο διδακτικός σχεδιασμός που προτείνει περιλαμβάνει
πέντε (5) στάδια: Ανάλυση του στοχευόμενου κοινού και των αναγκών του, Σχεδίαση
μαθημάτων, Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού, Εφαρμογή, Aξιολόγηση και επιστροφή
στο πρώτο στάδιο (ADDIE=Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluate). Το
μοντέλο διδακτικού σχεδιασμού ADDIE παρέχει μια διαδικασία βήμα-προς-βήμα
που βοηθά τους σχεδιαστές της διδακτικής να σχεδιάζουν εκπαιδευτικά
προγράμματα σε τέτοιο πλαίσιο έτσι ώστε να είναι να’ ναι σίγουροι για την
αποτελεσματικότητα και επάρκεια της διδακτικής διαδικασίας (Σχήμα 2.1).

Σχήμα 2.1: Tο μοντέλο ADDIE
(Πηγή: http://carbon.ucdenver.edu/~mryder/itc/idmodels.html)

2.3.6.2 Το μοντέλο του Kemp
Το μοντέλο των Morrison, Ross and Kemp, γνωστό ως Kemp model (Σχήμα 2.2.),
είναι βασισμένο στην τάξη και εστιάζει στο περιεχόμενο και το δάσκαλο (Prestera
2002, σελ. 4). Το μοντέλο αυτό δίνει έμφαση στην υιοθέτηση διαρκούς εφαρμογής
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και αξιολόγησης διαμέσου της διαδικασίας τους διδακτικού σχεδιασμού και όχι στη
«σειριακή διαδικασία ή στο βήμα, στάδιο, επίπεδο» (Morrison et al. 2000)

Σχήμα 2.2: Το μοντέλο του Kemp Model (Kemp et al. 1996)
(Πηγή: http://disenoinstrucional.files.wordpress.com/2007/09/kempmodel.doc )

2.3.6.3 Το μοντέλο των Seels and Glasgow
To μοντέλο των Seels & Glasgow (1998) βασίζεται στις εποικοδομιστικές θεωρίες
μάθησης και η μοναδικότητά του είναι ότι τα μικρότερα τμήματά του είναι μηγραμμικά δηλαδή δεν απαιτείται να ολοκληρωθεί ένα τμήμα προκειμένου να
προχωρήσει η διαδικασία σε επόμενο στάδιο (Σχήμα 2.3.)

Σχήμα 2.3: Tο μοντέλο των Seels and Glasgow (Seels & Glasgow 1998)
(Πηγή:http://michaelhanley.ie/elearningcurve/wp-content/uploads/2009/06/seels_and_glasgow_model_1990.jpg)
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2.3.6.4 To μοντέλο των Dick and Carey
Το μοντέλο των Dick και Carey (Σχήμα 2.4) ορίζει μια μεθοδολογία για το διδακτικό
σχεδιασμό που διασπά την οδηγία σε μικρότερα συστατικά και βασίζεται στη
συμπεριφοριστική προσέγγιση για την επίτευξη των προσδοκώμενων μαθησιακών
αποτελεσμάτων (Dick & Carey 1978).

Σχήμα 2.4:Το μοντέλο Dick και Carey
(Πηγή: http://www.sos.net/~donclark/history_isd/carey.html)

2.3.7

Μοντέλα μεικτής μάθησης

Σύμφωνα με ερευνητές, το πλήθος των προτεινόμενων μοντέλων μεικτής μάθησης
είναι ανάλογο των προκλήσεων των οργανισμών και ιδρυμάτων για την αξιοποίησή
της (Marsh, McFadden, & Price 2003, Reid-Young 2003). Πολλά από αυτά που
προτείνονται συνεχίζουν να εξελίσσονται. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το e2L
μοντέλο (effective e-learning) που προτάθηκε αρχικά το 2003 (Larson-Daugherty &
Cooper, 2004).

Στο βελτιωμένο μοντέλο που προτάθηκε το 2007 από τους

Mossavar-Rahmani & Larson-Daugherty (2007) δόθηκε έμφαση στις διαδικτυακές
παραδόσεις των μαθημάτων ενώ η έκδοση του 2009 παρέχει επιπλέον βελτιώσεις
(Εικόνα 2.1).
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Εικόνα 2.1: το μοντέλο e2L (effective Learning model). (Πηγή:
http://www.spectrumpacific.com/assets/resources/pageResources/Effective_Online_Learning_Whitepaper.pdf )

Οι βελτιώσεις αφορούν το θεωρητικό υπόβαθρο αλλά και την πρακτική εφαρμογή
του μοντέλου εστιάζοντας στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση της
ηλεκτρονικής μάθησης με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο (LarsonDaugherty & Walker 2009).
Στη συνέχεια της υποενότητας αυτής γίνεται σύντομη αναφορά σε μοντέλα μεικτής
μάθησης που εστιάζουν στην αλληλεπίδραση (Larson-Daugherty’s Hybrid Online
Model), στην παρακίνηση διδασκομένου (Keller’s ARCS model) αλλά και στο ρόλο
του διδάσκοντα (Alonso model).
2.3.7.1 Hybrid Online Model
Το υβριδικό μοντέλο (Hybrid Online Model, HOM) προτάθηκε το 2007 από του
Mossavar-Rahmani και Larson-Daugherty και είναι ένα μοντέλο υβριδικού
μαθήματος που επέδρασε σύμφωνα με τους δημιουργούς του θετικά τόσο στην
παράδοση μιας σειράς μαθημάτων όσο και στην επιτυχία των φοιτητών (Σχήμα 2.5.).
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Σχήμα 2.5. Το Hybrid Online Model
(Πηγή: http://net.educause.edu/ir/library/pdf/eqm0313.pdf )

Με τον όρο υβριδική παράδοση (Hybrid delivery) ορίστηκε μια σειρά μαθημάτων
στην οποία τουλάχιστον το 50% των μαθησιακών δραστηριοτήτων υλοποιούνται
διαδικτυακά. Η αποτελεσματικότητα του μοντέλου μετρήθηκε τόσο με την επιτυχία
των φοιτητών όσο και με την ικανοποίησή τους από την παράδοση των μαθημάτων.
Το μοντέλο δίνει έμφαση στην επιρροή και αλληλεπίδραση των κρίσιμων
χαρακτηριστικών της μαθησιακής κοινότητας: α) τον προσχεδιασμό του μαθήματος
(course roadmap) με ιδιαίτερη προσοχή στο περιεχόμενο της δια ζώσης διδασκαλίας
αλλά και στο διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχεδιασμό, β) την
εξοικείωση με την αξιοποίηση της τεχνολογίας, γ) την διευκόλυνση της
αλληλεπίδρασης μεταξύ Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και φοιτητών αλλά και φοιτητών
μεταξύ τους και δ) τα στοιχεία που υποστηρίζουν όλες τις σκοπιές του μαθησιακού
περιβάλλοντος (Martyn 2003).
Σύμφωνα με τους Mossavar-Rahmani και LarsonDaugherty (2007), επειδή η
διαδικτυακή εκπαίδευση είναι ακόμη σε εμβρυακή μορφή συγκρινόμενη με την
παραδοσιακή πρόσωπο-με πρόσωπο διδασκαλία επιβάλλεται η έρευνα σ’ αυτόν τον
χώρο μάθησης να συνεχίσει και να τεκμηριώνεται διαρκώς.
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2.3.7.2 To μοντέλο ARCS του Keller
Το κίνητρο/παρακίνηση (motivation) είναι μια πτυχή διδακτικής στρατηγικής που
αγνοείται συνήθως, όμως ίσως είναι το πιο χρήσιμο στοιχείο που απαιτείται για
αρχάριους.

Ακόμη

και

ένα

καλά

σχεδιασμένο

επιμορφωτικό/εκπαιδευτικό

πρόγραμμα θα αποτύχει εάν οι εκπαιδευόμενοι δεν έχουν κίνητρο μάθησης. Για το
λόγο αυτό, οι σχεδιαστές εκπαιδευτικών προγραμμάτων πρέπει να προσπαθούν να
παρακινούν, να δημιουργούν ένα βαθύτερο κίνητρο στους αρχαρίους για τους για να
αποκτήσουν τις νέες δεξιότητες και να αξιοποιήσουν μελλοντικά τις δεξιότητες
αυτές μεταφέροντάς τες στο περιβάλλον εργασίας (Kruse 2002). Το μοντέλο του
Keller (1987), το ARCS, είναι ένα μοντέλο στο οποίο ο διδακτικός σχεδιασμός
παρακινεί τους εκπαιδευόμενους κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Το ARCS είναι το
ακρωνύμιο των σταδίων του μοντέλου: Προσοχή (Attention), Σχετικότητα
(Relevance), Εμπιστοσύνη (Confidence), Ικανοποίηση (Satisfaction). Το στάδιο της
Προσοχής (που εμπεριέχει το ενδιαφέρον και την περιέργεια), ίσως η σημαντικότερη
παράμετρος του μοντέλου ARCS είναι η απόκτηση και διατήρηση της προσοχής του
μαθητή, που βρίσκεται σε αντιστοιχία με το πρώτο βήμα στο μοντέλο του Gagne
(Gagne 1985, Gagne et al. 1992) (Εικόνα 2.2.)

Εικόνα 2.2: Τα 9 σημεία διδακτικής του Gagne και το μοντέλο ARCS για την παρακίνηση
(Πηγή: http://3.bp.blogspot.com/_rBP4bkbJHY4/SubAjFguN1I/AAAAAAAAAY0/w0SZvs2k1Q/s400/Mapping.png)
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Οι στρατηγικές που προτείνει ο Keller (1987) για την προσοχή, εμπεριέχουν
αισθητήρια διέγερση, εγρήγορση μέσω ερευνητικών δραστηριοτήτων (πχ. με
απρόσμενες ερωτήσεις) και ποικιλία (στις αλληλεπιδράσεις και τα μέσα). Για
παράδειγμα, τα ελκυστικά γραφικά μπορούν να αιχμαλωτίσουν το ενδιαφέρον και τη
φαντασία του φοιτητή (Walker 2003). Το στάδιο της σχετικότητας συμβάλλει στη
διατήρηση της προσοχής και της παρακίνησης τα οποία χάνονται όταν ο μαθητής
δεν πιστεύει ότι μια συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν είναι σχετική με τον ίδιο. Το
στάδιο της εμπιστοσύνης σημαίνει ότι ο μαθητής αισθάνεται ότι χρειάζεται να
προσπαθήσει. Αν όμως οι μαθητές θεωρήσουν ότι δεν είναι ικανοί να
ολοκληρώσουν ή ότι οι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι υπερβολικά
δύσκολοι ή χρονοβόροι, η παρακίνησή τους μειώνεται. Τέλος, οι μαθητές πρέπει να
αισθάνονται ικανοποίηση ή ανταμοιβή από τη μαθησιακή εμπειρία. Αυτό μπορεί να
είναι σε μορφή διασκέδασης ή της αίσθησης επιτυχίας ενός στόχου. Υπάρχουν
πολλές μορφές τέτοιων εξωτερικών ανταμοιβών, όμως πολύ συχνά η καλύτερη
ανταμοιβή έρχεται σε συνδυασμό με το δεύτερο παράγοντα και είναι η απόκτηση
γνώσεων και δεξιοτήτων άμεσα εφαρμόσιμων στο μέλλον.

2.3.7.3 Το διδακτικό μοντέλο μάθησης του Alonso
Οι Alonso et al. (2005) δημιούργησαν ένα διδακτικό μοντέλο μάθησης (instructional
learning model) με ρόλο οδηγού για τον διδάσκοντα για να δημιουργήσει τη
διαδικασία αυτομάθησης στον διδασκόμενο. Το μοντέλο αποτελείται από 7 φάσεις:
ανάλυση, σχεδιασμός, ανάπτυξη, υλοποίηση, εκτέλεση, αξιολόγηση και επανάληψη. Η
φάση της ανάλυσης (analysis) καθορίζει τι θα διδαχθεί, δηλαδή το περιεχόμενο της
διδασκαλίας. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο παρουσιάζεται με τη μορφή γραφήματος
γνώσης (knowledge graph). Στη φάση του σχεδιασμού (design) καθορίζεται ο τρόπος
διδασκαλίας, το πώς. Η παρουσίαση των πληροφοριών εξαρτάται από το τύπο του
περιεχομένου και η μέθοδος περιλαμβάνει δραστηριότητες και ασκήσεις
αξιολόγησης της γνώσης. Η ανάπτυξη (development) περιγράφει την πραγματική
μαθησιακή διαδικασία συμπεριλαμβάνοντας τα εργαλεία που αξιοποιούνται στη
διδασκαλία. Η φάση της υλοποίησης (implementation) περιέχει τη δημιουργία
λογισμικού της διαδικασίας της ηλεκτρονικής μάθησης με χρήση ενός συγγραφικού
εργαλείου και τη θέση του σε ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης (LMS). Στη φάση
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της αξιολόγησης (evaluation) εξάγονται πληροφορίες εκτέλεσης που αποθηκεύονται
σε φάκελο του διδασκόμενου στο LMS. Ο φάκελος αυτός μπορεί να αξιοποιηθεί για
την επίβλεψή του. Τέλος, στη φάση της επανάληψης (Review) αναλύεται η
μαθησιακή διαδικασία με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.
2.3.8

Tαξινομία διδακτικών στόχων Bloom

Στην υποενότητα αυτή γίνεται σύντομη περιγραφή της ταξινομίας

διδακτικών

στόχων του Bloom (1956). Η ταξινομία του Bloom παρουσιάστηκε για πρώτη φορά
το 1956 (Εικόνα 2.3). Σύμφωνα με τους Δαγδιλέλη και Δεληγιάννη (2004), στην
ακαδημαϊκή κοινότητα επικρατεί η άποψη ότι οι στόχοι γνώσεων ενός αντικειμένου
πρέπει να κατηγοριοποιηθούν με κάποιο είδος ταξινομίας. Η ταξινομία του Bloom
(1956), είναι ταξινομία γνωστικών στόχων για την οποία πολλοί ερευνητές
προτείνουν παραλλαγές της σε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία (Anderson et al 2001,
Mayer 2002). Όμως σύμφωνα με έρευνες Ελλήνων επιστημόνων η αρχική μορφή
της ταξινομίας χρησιμοποιείται στην Ελλάδα αρκετά (Δημητρόπουλος 1989,
Ζησιμόπουλος κ.α. 2002, Κασσωτάκης 2001, Κόκκοτας 2001). Σύμφωνα με τον
Bloom (1956), η διαδικασία της μάθησης επιτυγχάνεται μέσω υλοποίησης έξι
σταδίων:


στο επίπεδο της Γνώσης ελέγχεται η ανάκληση της γνώσης και οι διδασκόμενοι
ονομάζουν μέρη, αναγνωρίζουν, δίνουν ορισμό (λένε ποιος, πότε, πώς, τι).



στο επίπεδο της Κατανόησης ελέγχεται η κατανόηση της γνώσης του
προηγούμενου επιπέδου. Δηλαδή ελέγχεται αν οι διδασκόμενοι εκτός από την
απομνημόνευση των πληροφοριών, τις έχουν εντάξει σε ένα ολοκληρωμένο
νοητικό μοντέλο, στο οποίο οι πληροφορίες δεν είναι ανεξάρτητες αλλά
συσχετίζονται μεταξύ τους. Ειδικότερα περιγράφουν με δικά τους λόγια, εξηγούν
έννοιες, συσχετίζουν, συγκρίνουν,



στο επίπεδο της Εφαρμογής ελέγχεται η ικανότητα εφαρμογής της γνώσης (που
έχει κατανοηθεί) στην επίλυση ενός προβλήματος. Οι διδασκόμενοι θα πρέπει να
χρησιμοποιήσουν τους κανόνες και τις μεθόδους που έχουν διδαχθεί για την
επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος (λένε πώς θα χρησιμοποιήσουν κάτι,
το χρησιμοποιούν, εκθέτουν),
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στο επίπεδο της Ανάλυσης ελέγχεται η ικανότητα ανάλυσης του προβλήματος
στα μέρη του. Οι διδασκόμενοι θα πρέπει να διακρίνουν τη δομή - οργάνωση του
προβλήματος και να αναλύουν τα τμήματά του (δηλαδή να αναλύουν τα μέρη
ενός προβλήματος, εξηγούν αιτίες που το προκάλεσαν),



στο επίπεδο της Σύνθεσης ελέγχεται η δημιουργική ικανότητα των διδασκομένων
στη σύνθεση διάσπαρτων πληροφοριών για την ολοκλήρωση ενός προβλήματος.
Η νέα αυτή γνώση μπορεί να προέλθει από τη σύνθεση, την οργάνωση και το
συνδυασμό υπαρχουσών γνώσεων (οι διδασκόμενοι εξελίσσουν, βελτιώνουν,
προοδεύουν, δημιουργούν),



στο επίπεδο της Αξιολόγησης ελέγχεται η ικανότητα κρίσης. Οι διδασκόμενοι θα
πρέπει να έχουν την ικανότητα να συγκρίνουν, να αξιολογούν και να επιλέγουν
μεθόδους και λύσεις ενός προβλήματος σε σχέση με την ορθότητα, την
πληρότητα και την ακρίβεια της μεθόδου που χρησιμοποιείται για τη λύση του
(κρίνουν ένα γεγονός αν πέτυχε ή όχι, την αποτελεσματικότητά του).

Εικόνα 2.3: Τα στάδια της ταξινομία του Bloom
http://www2.selu.edu/Academics/Faculty/rhancock/bloomcog.gif

Οι Peiwen κ.ά. (2005) εφάρμοσαν την ταξινομία του Bloom στην ηλεκτρονική
μάθηση με τη δημιουργία ιστοχώρου με δραστηριότητες που οι διδάσκοντες είναι σε
θέση να κατεβάσουν τις δραστηριότητες δεξιοτήτων από τον ιστοχώρο αυτό και να
τις προσαρμόσουν για δική τους χρήση δίνοντας έτσι την ευκαιρία και δυνατότητα
ανάπτυξης δεξιοτήτων σκέψης των μαθητών.
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2.4 Τεχνολογικό πλαίσιο αξιοποίησης τηλεκπαίδευσης
Η τέταρτη ενότητα αναφέρεται στο τεχνολογικό πλαίσιο υλοποίησης της
ηλεκτρονικής μάθησης. Συγκεκριμένα γίνεται εκτενής αναφορά στα εργαλεία και
τεχνολογικές υποδομές που είναι απαραίτητες για τη δυνατότητα εφαρμογής εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης και διαδικτυακής μάθησης. Γίνεται σύντομη περιγραφή
διαδικτυακών εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και δίνεται
ιδιαίτερη έμφαση στα εργαλεία της σύγχρονης επικοινωνίας και ιδιαίτερα των
εικονικών τάξεων.
Τα τελευταία χρόνια στην Ανώτατη Εκπαίδευση, αξιοποιούνται διάφορα ευέλικτα
συστήματα (πλατφόρμες) και εφαρμογές που επιτρέπουν την παροχή υπηρεσιών
σύγχρονης

και

ασύγχρονης

Τηλεκπαίδευσης

και

ηλεκτρονικής

μάθησης

(Κασσελίδης & Πολίτης 2006). Επιπλέον, αποτέλεσμα της ραγδαίας τεχνολογικής
εξέλιξης ήταν η μετάβαση από την ασύγχρονη στη σύγχρονη επικοινωνία μέσω
γραπτού κειμένου και στη συνέχεια στην ένα-προς-έναν επικοινωνία με ήχο
(Messenger) με περισσότερα του ενός ατόμων όπως το Skype (μέχρι εφτά
www.skype.com) και το netmeeting. Τα περιβάλλοντα σύγχρονων εικονικών τάξεων
κατάφεραν να «μεταφέρουν» χαρακτηριστικά της
διαδίκτυο.

παραδοσιακής τάξη στο

Τέτοια περιβάλλοντα είναι το CENTRA www.centra.com , Horizon

Wimba

LearnLinc,

(http://www.wimba.com),

Elluminate

(http://www.elluminate.com) κ.α. Πρόσφατα και δωρεάν διαθέσιμο είναι το DIM
DIM (http://ww.dimdim.com ).
2.4.1

Πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Οι πλατφόρμες ασύγχρονης εκπαίδευσης παρέχουν εργαλεία, τα οποία διευκολύνουν
τους χρήστες τους (καθηγητές και φοιτητές) στη διαχείριση των μαθησιακών πόρων.
Έτσι δίνεται η δυνατότητα σε καθηγητές που δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με
τους υπολογιστές να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν με σχετική ευκολία και να
διαθέσουν στους χρήστες τους ολοκληρωμένα μαθήματα μέσω Διαδικτύου με
ευέλικτες

και

χρήσιμες

υπηρεσίες

όπως

διαδικτυακή

εγγραφή,

διάθεση

εκπαιδευτικού υλικού, εκπόνηση εργασιών, επικοινωνία, συνεργασία, αξιολόγηση-
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εξέταση. Στην Ελλάδα, στα περισσότερα ΑΕΙ και ΤΕΙ αξιοποιούνται συστήματα
διαχείρισης μάθησης για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με έμφαση
κυρίως στη διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού και ίσως των εκπαιδευομένων και
όχι στη μάθηση όπως λέει το όνομά τους. Τέτοια παραδείγματα είναι το e-class που
χρησιμοποιούν στο ΤΕΙ Κρήτης και στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Εικόνα 2.4).

Εικόνα 2.4: Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών
(Πηγή: http://eclass.upatras.gr/)

Η πλατφόρμα e-class

αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης

Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της
συμβατικής διδασκαλίας αξιοποιώντας την πληροφορική τεχνολογία. Ακολουθεί τη
φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται
με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση
εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων. Μια εκτεταμένη τροποποίηση στο e-Class
ερευνητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οδήγησε στο νέο Περιβάλλον
Διαχείρισης Μαθημάτων CoMPUs (Course Management Platform for Universities).
To περιβάλλον CoMPUs του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εικόνα 2.5.) είναι
προσβάσιμο στη διεύθυνση http://compus.uom.gr και βασίζεται εξ ολοκλήρου σε
βάσεις δεδομένων..

Εικόνα 2.5: Το ασύγχρονο περιβάλλον διαχείρισης μαθημάτων CoMPUs
(Πηγή: http://compus.uom.gr/)
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Σαν πλατφόρμα εκκίνησης για τη δημιουργία του, χρησιμοποιήθηκε το προϊόν
ανοιχτού κώδικα Claroline (και πιο συγκεκριμένα η ελληνική εκδοχή του, το eClass) το οποίο προσαρμόστηκε στις ιδιαίτερες ανάγκες του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας (Ευαγγελίδης 2005). Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
υιοθέτησαν τις επτά αρχές καλών Πρακτικών στην προπτυχιακή (τριτοβάθμια)
εκπαίδευση των Chickering & Gamson (1987). Μεταξύ αυτών που επελέχθησαν
ήταν: α) η ενθάρρυνση της επικοινωνίας μεταξύ διδασκόμενου και διδάσκοντα β)
ανάπτυξη της αμοιβαιότητας και της συνεργασίας μεταξύ των διδασκομένων γ)
ενθάρρυνση της ενεργής μάθησης δ) άμεση ανατροφοδότηση και ε) ο σεβασμός της
ποικιλομορφίας ικανοτήτων και τρόπων μάθησης.
2.4.2

Βιντεοδιαλέξεις

Οι Παπαδάκης και Χατζηλάκος (2004) υποστηρίζουν ότι η βιντεοδιάλεξη επιτρέπει
στους φοιτητές να προετοιμάζονται καλύτερα καθώς υπάρχει περισσότερος χρόνος
για περισσότερες ερωτήσεις αλλά και για την αξιοποίηση και άλλων εκπαιδευτικών
τεχνικών. Οι συγγραφείς αναφέρουν ως μειονέκτημα της βιντεοδιάλεξης ότι δεν
προσφέρει την δυνατότητα άμεσης επαφής και επικοινωνίας. Οι Esteve et al. (2000)
συγκρίνοντας την σύγχρονη με την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση θεωρούν την
αλληλεπίδραση της παραδοσιακής διδασκαλίας ως την κύρια έλλειψη της
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Το μειονέκτημα αυτό μπορεί να ξεπεραστεί με τον
συνδυασμό των εργαλείων της ασύγχρονης εκπαίδευσης, με τη βιντεοδιάλεξη και με
την σύγχρονη τηλεδιάσκεψη. Ο συνδυασμός τους κατά την εκπαιδευτική διαδικασία
ενδέχεται να εξαλείψει μερικά από τα μειονεκτήματα της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης.
Ένα εργαλείο δημιουργίας βιντεοδιαλέξεων είναι το WebCast
Producer.

Το Webcast

Producer

(WCP) είναι

μια

εφαρμογή

λογισμικού για την παραγωγή εκπαιδευτικού - μαθησιακού υλικού και
δραστηριοτήτων τύπου βιντεοδιαλέξεων (webcast) που αναπτύχθηκε
από το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου από το 2003 (Μητρόπουλος κ.α., 2006). To
WCP προσφέρει ένα ολοκληρωμένο Ελληνικό ή Αγγλικό περιβάλλον, μέσω του
οποίου είναι εύκολη η δημιουργία βιντεοδιαλέξεων (Σχήμα 2.6).
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Αρχείο PP/ ∆ιαφάνειες - Animation

Βίντεο / Ήχος – Φωτογραφία Ομιλητή

Συγχρονισμός
Σχήμα 2.6: Συστατικά μιας βιντεοδιάλεξης με το λογισμικό webcast Producer

Αυτή η εφαρμογή λογισμικού έχει δυνατότητα σύγχρονης προβολής διαφανειών με
μαγνητοσκοπημένη εικόνα ή ήχο ενώ η δημοσίευση του τελικού προϊόντος σε
κατάλληλα διαμορφωμένες ιστοσελίδες στο WEB ή διανομή με CD-ROM ή DVD.
Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα ευέλικτης - ασύγχρονης προσπέλασης και
πλοήγησης από το φοιτητή με απαιτούμενο λογισμικό Internet Explorer, Real Player
(Εικόνα 2.6).

Εικόνα 2.6. To περιβάλλον παρουσίασης μιας βιντεοδιάλεξης
(Πηγή: http://www.epyna.gr/show/bol_58.pdf)

2.4.3

Σύγχρονη Εικονική Τάξη στο περιβάλλον του CENTRA

Το περιβάλλον σύγχρονης εικονικής τάξης του CENTRA μπορεί να παραστήσει μια
τυπική τάξη με πολλά στοιχεία αλληλεπίδρασης, δυνατότητα δημιουργία ομάδων
εργασίας σε χωριστούς εικονικούς χώρους. Η πραγματικού χρόνου, πολλαπλών
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σημείων συνδιάσκεψη αμφίδρομου ήχου/βίντεο, επιτρέπει στους φοιτητές να
συμμετέχουν σε μία συνάντηση και να συνομιλούν και βλέπουν τον καθηγητή σύμβουλο ή τους υπολοίπους συμφοιτητές τους από το σπίτι τους (Εικόνα 2.7).

Εικόνα 2.7: Το περιβάλλον σύγχρονης εικονικής τάξης του CENTRA (Hadjilacos et al. 2007)

Η συμμετοχή του φοιτητή από τον προσωπικό του υπολογιστή (σύνδεση πάνω από
IP), ακόμη και με χαμηλή ταχύτητα σύνδεσης στο Ιnternet (PSTN, ISDN 64K),
προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση κόστους και χρόνου σε σχέση με τις
παραδοσιακές

τηλεφωνικές

συνεδρίες

ή

τη

χρήση

ειδικών

αιθουσών

τηλεδιασκέψεων .
Μερικά από τα κυριότερα χαρακτηριστικά αλληλεπίδρασης (Hadjilacos et al. 2007)
είναι: α) dυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με κείμενο, ήχο
και εικόνα μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, β) παρουσίαση οποιαδήποτε μορφής
ψηφιακού υλικού γ) δυναμική αλληλεπίδραση με αξιολογήσεις- έρευνες, δ) αίτημα
λόγου σηκώνοντας το χέρι, απαντώντας με ναι/όχι σε ερωτήσεις, με αντιδράσεις
γέλιου και επιδοκιμασίας, με τις δυνατότητες δημόσιας ή ιδιωτικής συνομιλίας
κειμένου και με την παροχή ανώνυμα ανατροφοδότησης στον συντονιστή και τους
παρουσιαστές, ε) κοινή χρήση ηλεκτρονικού «ασπροπίνακα» με αλληλεπιδραστική
επισήμανση συμπεριλαμβανομένου και του περιεχομένου που δημιουργήθηκε σε μια
αίθουσα ομάδας εργασίας, που μπορεί να αποθηκευτεί για μελλοντική χρήση στ)
κοινή χρήση εφαρμογής σε απομακρυσμένο υπολογιστή χωρίς να είναι
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εγκατεστημένη στον τοπικό υπολογιστή, η) δημιουργία υποομάδων εργασίας και
συνεργασία σε χωριστές εικονικές αίθουσες και θ) μαγνητοσκόπηση – καταγραφή
της συνάντησης (με ή χωρίς video) για μελλοντική αναπαραγωγή.
2.4.4

Διαδικτυακά παιχνίδια στο περιβάλλον του EGC

Ο δικτυακός τόπος Educational Games Central (www.savie.qc.ca/carrefourjeux2)
είναι ένα

περιβάλλον διαδικτυακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού που προσφέρει

υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης σύγχρονων διαδικτυακών εκπαιδευτικών
παιχνιδιών χρησιμοποιώντας γνωστά παιχνίδια (Εικόνα 2.8). Στόχοι του EGC είναι η
ανάπτυξη της γνώσης με τη χρήση διαδικτυακού παιχνιδιού, η ενίσχυση της
διδασκαλίας με μαθησιακά εργαλεία που είναι αποτελεσματικά και υιοθετούν τις
εκπαιδευτικές και διδακτικές ανάγκες και η δημιουργία ενός καταλόγου παιχνιδιών
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από

διδάσκοντες και διδασκομένους από

απόσταση.

Εικόνα 2.8: Η αρχική σελίδα της πλατφόρμας του εκπαιδευτικού παιχνιδιού
(Πηγή: http://www.savie.qc.ca/carrefourjeux2)

O δικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος δωρεάν σε εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές και μη
κερδοσκοπικούς οργανισμούς για την ανάπτυξη και χρήση εκπαιδευτικών
παιχνιδιών χρησιμοποιώντας τα διατιθέμενα παιχνίδια-κελύφη που είναι διαθέσιμα
είτε για ατομική (local mode) είτε για ομαδική χρήση (distributed mode) (Εικόνα
2.9).
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Εικόνα 2.9: Διαθεσιμότητα εκπαιδευτικού παιχνιδιού: ατομικά ή ομαδικά

Για είναι εφικτή η πρόσβαση των παικτών στο παιχνίδι θα πρέπει ο Η/Υ να έχει:
εγκατεστημένο Flash Player, σύνδεση στο Internet (κατά προτίμηση adsl ή isdn),
μικρόφωνο, ακουστικά ή ηχεία (και προαιρετικά Web camera). Το παιχνίδι αν δεν
πραγματοποιηθεί ατομικά, μπορεί να υλοποιηθεί ομαδικά με έναν έως 4 συμπαίκτες
που βρίσκονται σε άλλο υπολογιστή (distributed mode). Μετά την πρόσβαση στο
δικτυακό τόπο και την επιλογή της γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά) γίνεται
εγγραφή του φοιτητή με την εισαγωγή ονόματος χρήστη και κωδικού και είναι
έτοιμος να παίξει μόνος του ή με συμπαίκτες του αφού συνδεθούν. Όταν συνδεθούν
στο περιβάλλον διεξαγωγής του παιχνιδιού (Εικόνα 2.10) οι παίκτες μπορούν να
έχουν οπτικοακουστική και γραπτή επικοινωνία (αριστερή πλευρά της οθόνης).

Εικόνα 2.10: Xώρος διεξαγωγής παιχνιδιού, Snakes and Ladders, του EGC
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Στο υπόλοιπο μέρος της οθόνης εμφανίζεται ο πίνακας του παιχνιδιού και οι παίκτες.
Οι παίκτες ρίχνουν το ζάρι και παίζουν διαδοχικά. Προκειμένου να ανεβεί ο παίκτης
μια σκάλα ή να μην κατέβει στην ουρά του φιδιού θα πρέπει να απαντήσει στην
ερώτηση Σωστού/Λάθους ή Πολλαπλής επιλογής επιλέγοντας με κλικ τη σωστή
απάντηση. Στην περίπτωση της λανθασμένης απάντησης, ο χρήστης λαμβάνει
ανατροφοδότηση με αιτιολόγηση της σωστής επιλογής.
2.4.5
Το

Περιβάλλον διαδικτυακής συνεργασίας στο SYNERGO
περιβάλλον

συνεργατικών

((http://hci.ece.upatras.gr/synergo/)

δραστηριοτήτων,

SYNERGO

είναι ένα εργαλείο συνεργατικής σχεδίασης

διαγραμμάτων (Avouris et al. 2004). Διαθέτει δυο κανάλια επικοινωνίας α) το
διαμοιρασμένο χώρο σχεδίασης αλγορίθμου, όπου αλληλεπιδρούν οι συνεργάτες και
ισχύει η αρχή WYSIWIS (ό,τι βλέπεις είναι ό,τι βλέπω) και β) το χώρο συζήτησης,
όπου ανταλλάσσονται μηνύματα γραπτού κειμένου (Εικόνα 2.11).

Χώρος
συζήτησης

Σύμβολα του
διαγράμματος
ροής

∆ιαμοιρασμένος
Χώρος σχεδίασης
αλγορίθμου

Εικόνα 2.11: Το περιβάλλον του SYNERGO ((Voyiatzaki et al. 2008)

To σύνολο όλης της δραστηριότητας των συνεργατών καταγράφεται σε ειδικά
αρχεία (logfiles). Το διάγραμμα ροής που παράγεται μετά το τέλος της συνεργασίας,
ο διάλογος στο χώρο συζήτησης και οι λεπτομέρειες των αλληλεπιδράσεων
παρέχονται με πολλαπλές οπτικοποιήσεις (πίνακες, διαγράμματα, αναπαραγωγή
video) και χρησιμεύουν για τον εντοπισμό των συλλογισμών των συνεργατών κατά
την επίλυση του προβλήματος. Η διαδικασία παραγωγής της λύσης, δηλαδή ο
σχεδιασμός, η διερεύνηση, η διόρθωση, οι απορίες, οι επεξηγήσεις, οι διαφωνίες, τα
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λάθη και παρανοήσεις

που προέκυψαν, αναδύονται μέσα από τις παραπάνω

οπτικοποιήσεις.
2.4.6

Περιβάλλον διαχείρισης μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS

Το LAMS (Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων, Learning Activities
Management System) είναι ένα νέο εργαλείο για σε
απευθείας σύνδεση διαχείριση και εκπόνηση συνεργατικών
μαθησιακών δραστηριοτήτων (LAMS documentation 2008).
Παρέχει στους εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές ένα οπτικό περιβάλλον δημιουργίας για
τη δημιουργία ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων. Αυτές οι δραστηριότητες
μπορούν να περιλαμβάνουν ατομικές εργασίες, εργασίες για μικρές ομάδες και
εργασίες για την ολομέλεια μιας εκπαιδευτικής ομάδας βασισμένων σε περιεχόμενο
και συνεργασία. Το LAMS μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομο σύστημα ή σε
συνδυασμό με άλλα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (LMS) όπως Moodle,
WebCT BlackBoard κ.α. Το LAMS παρέχει στους εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές ένα
οπτικό περιβάλλον δημιουργίας για τη δημιουργία, την αποθήκευση και την
επαναχρησιμοποίηση ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί
σύρουν και αφήνουν (drag & drop) τις δραστηριότητες στην επιφάνεια δημιουργίας
και έπειτα ενώνουν τις δραστηριότητες για να παραγάγουν μια μαθησιακή
ακολουθία. Αυτό το πρότυπο ροής της δουλειάς είναι που διακρίνει κυρίως το
LAMS από άλλα περισσότερο βασισμένα στο περιεχόμενο LMS με την παροχή σε
εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους ακολουθιών δραστηριοτήτων με ένα υψηλό
επίπεδο της αλληλεπίδρασης και της συνεργασίας. Το LAMS έχει ένα ευρύ φάσμα
εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια σειρά παιδαγωγικών
προσεγγίσεων, από τους καθηγητές και τους σπουδαστές με διαφορετικά επίπεδα
γνώσεων και εξειδίκευσης.
Το LAMS είναι μία Διαδικτυακή υπηρεσία που διευκολύνει τη διδασκαλία και τη
μάθηση μέσα από τις δυνατότητες: α) ανάθεσης Ακολουθιών Δραστηριοτήτων
(Sequences/Lessons) σε Εκπαιδευόμενους (Learners) β) δημιουργίας από τους
Συγγραφείς (Authors), και γ)εποπτείας – συντονισμού της εκπόνησης (off line ή on
line) από τους Επόπτες (Monitors). Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να πλοηγούνται
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στις δραστηριότητες παρόμοια όπως σε ένα δικτυακό τόπο στο Internet. Η εκπόνηση
μιας ακολουθίας δραστηριοτήτων στο LAMS περιλαμβάνει, προβολή περιεχομένου
σε διάφορες μορφές (κείμενο, υπερκείμενο, υπερμέσα, εικόνες, κινούμενα σχέδια,
ήχος, video, αντικείμενα εικονικής πραγματικότητας), συμμετοχή σε ατομικές ή
ομαδικές δράσεις και χρήση εργαλείων επικοινωνίας (Chat, Forum), κουμπιών
πλοήγησης και αξιοποίηση εξωτερικών πηγών μέσω υπερσυνδέσεων. Η πρόσβαση
σε έναν εξυπηρετητή (server) του LAMS γίνεται με ένα πρόγραμμα πλοήγησης στο
Διαδίκτυο (Mozilla, IE) από έναν υπολογιστή συνδεμένο στο Διαδίκτυο με τη
διεύθυνσή του (Εικόνα 2.12α).

Εικόνα 2.12: Το περιβάλλον του LAMS στον εξυπηρετητή του ΕΑΠ
(Πηγή: http://lams.eap.gr/lams)

Όταν ανοίξει η οθόνη εισόδου ο χρήστης πληκτρολογεί το μοναδικό Όνομα χρήστη
και τον Κωδικό που του έχει δοθεί και συνδέεται στο μαθησιακό περιβάλλον του
LAMS (Εικόνα 2.12β).

2.5 Αξιοποίηση μεικτής μάθησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση
Στην παρούσα ενότητα γίνεται αναφορά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και στην
αξιοποίηση

του διαδικτυακού παιχνιδιού στην Εκπαίδευση και στη συνέχεια

καταγράφονται παραδείγματα αξιοποίησης στην εκπαιδευτική διαδικασία των
σύγχρονων εικονικών τάξεων και της μεικτής μάθησης στην Ελλάδα αλλά και

[84]

Κεφάλαιο 2: Θεωρητικό υπόβαθρο

διεθνώς. Από τα αποτελέσματα της εφαρμογής τους αναδύονται οι δυσκολίες και τα
πλεονεκτήματά τους.
2.5.1

Ανοικτή και εξ Aποστάσεως εκπαίδευση στα Πανεπιστήμια

Το κλασικό μοντέλο εκπαίδευσης των δύο τελευταίων αιώνων έχει συνήθως, τα εξής
χαρακτηριστικά:
 κυρίαρχο ρόλο της διδασκαλίας και μάλιστα με τη μορφή διάλεξης,
 ταυτόχρονη παρουσία (σε ειδικό χώρο, την αίθουσα διδασκαλίας) ενός καθηγητή
και πολλών μαθητών),
 κοινή ηλικία μαθητών,
 περιορίζεται (ή τουλάχιστον εστιάζει) στα πρώτα χρόνια της ζωής του μαθητή,
 βιβλιοκεντρική και εξεταστικοκεντρική,
 προκαθορισμένος αυστηρά ρυθμός εκπαίδευσης (διάρκεια σπουδών, διάρκεια
μαθήματος, κλπ).
Η ανοικτή και εξ αποστάσεως δια βίου εκπαίδευση, διεθνώς ήδη πραγματικότητα
αλλά ως εξαίρεση ακόμη, αναιρεί ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω
χαρακτηριστικά. Η εκπαίδευση από απόσταση (Distance Εducation) στις δεκαετίες
1980 και 1990 οργανώθηκε από τα ανοικτά πανεπιστήμια και τα σχολεία
αλληλογραφίας ενώ οι εκπαιδευόμενοι διδάσκονταν σαν άτομα στο σπίτι ή τη
δουλειά. Για πολλούς λόγους ένα από τα ισχυρά πλεονεκτήματα της εκπαίδευσης
από απόσταση ήταν η απελευθέρωση των εκπαιδευομένων να παρευρίσκονται στο
χώρο του Πανεπιστημίου ή του εκπαιδευτικού κέντρου. Για τον ίδιο λόγο είναι
σημαντική η εκπαίδευση αυτού του είδους σήμερα για τη δια βίου εκπαίδευση γιατί
υλοποιείται όταν υπάρχει ανάγκη, είναι ανεξάρτητη του χρόνου και του τόπου και
είναι μαθητοκεντρική (Κeegan et al., 2005).
Υπάρχουν (Hadjilacos et al, 2007) πολλά και ποικίλα μοντέλα εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης και αρκετά μεγάλος αριθμός πειραμάτων (πετυχημένων και μη), και
ένας μικρός αλλά σημαντικός αριθμός πετυχημένων περιπτώσεων συστηματικής,
μακρόχρονης εφαρμογής σε μεγάλη κλίμακα. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(ΕΑΠ), είναι ένα Εκπαιδευτικό Ίδρυμα μιας τέτοιας περίπτωσης στη χώρα μας,
μοναδική έως τώρα (20.000 φοιτητές, 1.500 καθηγητές, 30 προγράμματα σπουδών,
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πάνω από 10 χρόνια λειτουργίας). Το εκπαιδευτικό μοντέλο που, με σημαντική
επιτυχία αλλά και αδυναμίες, εφαρμόζει το ΕΑΠ περιλαμβάνει:
 κύριο ρόλο του εκπαιδευτικό υλικού,
 καθηγητή με ρόλο συμβούλου που επικοινωνεί εξ αποστάσεως με σχετικά μικρό
αριθμό φοιτητών (~25) (τηλεφωνικά, ταχυδρομικά ή/και ηλεκτρονικά ) και τους
συναντά ομαδικά δια ζώσης 5-6 φορές το χρόνο (σε 4ωρες συναντήσεις),
 ομάδα διδακτικού προσωπικού με συντονιστή που διευθύνει το πρόγραμμα
(Θεματική Ενότητα),
 δεν απαιτεί φυσική παρουσία του φοιτητή παρά μία φορά το χρόνο, στις γραπτές
εξετάσεις,
 εστιάζει στη μετά τα 23 χρόνια ζωή των φοιτητών,
 μεγάλη ελαστικότητα ως προς το ρυθμό εκπαίδευσης (4-12 χρόνια για να
ολοκληρώσει κανείς ένα προπτυχιακό και 2-5 για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα
σπουδών).
Στο πρόγραμμα πληροφορικής του ΕΑΠ από το 2000 και στο μεταπτυχιακό
πρόγραμμα ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων από το 2004 καθώς και από το
Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας, έχουν
εφαρμοστεί σειρά καινοτομιών που επεκτείνουν το σύστημα του ΕΑΠ αξιοποιώντας
νέες τεχνολογίες. Τέτοιες καινοτομίες είναι:
 η γενικευμένη ηλεκτρονική επικοινωνία (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
forums) μεταξύ φοιτητών και καθηγητών,
 η συχνή και γρήγορη ανανέωση του διδακτικού υλικού με συμπληρώματα σε
ηλεκτρονική μορφή,
 οn-line εργασίες
 εικονικές τάξεις ή τηλε-συναντήσεις.
Οι καινοτομίες αυτές αντιμετωπίζουν, με μεγαλύτερη ή μικρότερη επιτυχία, κάποιες
από τις αδυναμίες, σημαντική από τις οποίες είναι η υποστήριξη των φοιτητών. Όσο
και αν ο μικρός αριθμός φοιτητών ανά καθηγητή οδηγεί σε μεταξύ τους γνωριμία
καλύτερη από αυτήν του κλασικού πανεπιστημίου, η «απόσταση» εξακολουθεί να
δημιουργεί προβλήματα ιδίως όταν σε αυτή συμπεριλάβουμε και την απόσταση
μεταξύ του γνωστού εκπαιδευτικού μοντέλου που ο φοιτητής είχε για τουλάχιστον
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δώδεκα (12) – και μάλιστα διαμορφωτικά-χρόνια και του εφαρμοζόμενου στο ΕΑΠ
(Μαυρογιώργος 2001).
2.5.2

Αξιοποίηση σύγχρονης εικονικής τάξης

Από το 2000 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην
αξιοποίηση του e-Learning στην εκπαίδευση. Στην εκτεταμένη τεκμηρίωση της
έμφασης αυτής μεταξύ των οποίων είναι και το «The e-learning initiative» και «The
elearning action plan» είναι εμφανής η κατεύθυνση προς την «παραδοσιακή
εκπαίδευση» και γίνεται μικρή αναφορά στα σύγχρονα συστήματα ή στις εικονικές
τάξεις. Σε έρευνα που έγινε το 2005 στα πλαίσια του έργου MINERVA
καταγράφηκε η αξιοποίηση της σύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης στα εκπαιδευτικά
Ιδρύματα της Ευρώπης (European Socrates Minerva Project, 2004). Τα δεδομένα
συλλέχθηκαν από 28 χώρες από τις οποίες 25 ήταν μέλη τη ΕΕ. Τα αποτελέσματα
έδειξαν ότι το 5% των Ιδρυμάτων αξιοποιούν τα συστήματα σύγχρονης
ηλεκτρονικής μάθησης. Μερικά από τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ισπανίας και της
Πορτογαλίας όμως τα αξιοποιούν στο 100% των μαθημάτων τους.
Ένα άλλον περιβάλλον σύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης είναι το περιβάλλον
Horizon Wimba που αξιοποιήθηκε από αρκετά Πανεπιστήμια όπως το California
State University. O Krogstie (2005) στην έρευνά του περιγράφει δύο πειράματα για
τη χρήση των εικονικών τάξεων στο Norwegian School of Information Technology
(NITH) που υλοποιήθηκαν σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών το 2004 στα
πλαίσια του έργου Socrates/MINERVA. Για το περιβάλλον της σύγχρονης εικονικής
τάξης αξιοποιήθηκε το CENTRA (www.centra.com ). Το σημαντικό ερευνητικό
ερώτημα ήταν αν η εικονική τάξη δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες διδασκαλίας
προκειμένου να αντικαταστήσει την παραδοσιακή τάξη ή θα πρέπει να εξεταστεί ως
συμπλήρωμα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι φοιτητές ένιωσαν την έλλειψη της
αλληλεπίδρασης, της συνεργασίας δασκάλου-φοιτητή και φοιτητών μεταξύ τους. Τα
αποτελέσματα

αυτά

συγκρίθηκαν

με

τις

απαντήσεις

των

φοιτητών

σε

ερωτηματολόγια σχετικά με τη στάση των φοιτητών για την αξιοποίηση των
εικονικών τάξεων. Τα πλεονεκτήματα ήταν το κέρδος χρόνου και κόστους, η
ευελιξία, η αποδοτικότητα λόγω καλού σχεδιασμού και δομής και η πρόσβαση σε
μεγάλη ποσότητα εκπαιδευτικού περιεχομένου στον παγκόσμιο ιστό. Από την άλλη
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μεριά διαπιστώθηκαν αδυναμίες όπως η έλλειψη διαπροσωπικής επαφής,
συνεργατικής δραστηριότητας και αλληλεπίδρασης, η αναγκαία προαπαιτούμενη
γνώση της τεχνολογίας, η δυσκολία στην επίλυση προβλήματος και αποστολής
εργασιών χέρι με χέρι (Krogstie 2004). O Krogstie (2005), επισημαίνει τα εμπειρικά
οφέλη του πειράματος όπως είναι ο απαραίτητος ο έλεγχος του τεχνολογικού
εξοπλισμού, η δυνατότητα μετατροπής της παραδοσιακής διάλεξης σε εικονική με
ιδιαίτερη προσοχή στην αξιοποίηση των μικρών τεστ, των εικόνων και γραφικών και
η διαρκής εγρήγορση ότι η προσοχή στο εικονικό περιβάλλον αποσπάται πολύ πιο
εύκολα απ’ ότι στην κλασική τάξη και συνεπώς απαιτούνται δραστηριότητες
πρόκλησης του ενδιαφέροντος.
Μεταξύ των αξιόλογων παραδειγμάτων αξιοποίησης σύγχρονης εικονικής τάξης
στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι εκείνα του Πανεπιστημίου Corvinus της
Βουδαπέστης στην Ουγγαρία και στην Ιρλανδία της Ericsson που συνδύασε
ταυτόχρονα ασύγχρονο περιβάλλον μάθησης αλλά και δια ζώσης διδασκαλία. Η
αξιοποίηση της σύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης με το περιβάλλον CENTRA
πρωτοξεκίνησε το 2000. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις τα αποτελέσματα
έδειξαν την επιτυχή εφαρμογή της. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα Trinity College του
Δουβλίνου, και το Sligo Institute of Technology της Ιρλανδίας εφάρμοσαν κι αυτά
τους νέους τρόπους μάθησης με την χρήση της τεχνολογίας.
Στην Αμερική η σύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση αξιοποιείται αλλά σε πιο ευρεία
κλίμακα από ότι στην Ευρώπη. Μερικά παραδείγματα είναι το Paloma College,
California από το 2002, το Washington State School από το 2004 για εκπαίδευση
από απόσταση.
Στην Ελλάδα το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο προπτυχιακό πρόγραμμα
Πληροφορικής από το 2000 και στο πρόγραμμα μεταπτυχιακής εξειδίκευσης στα
Πληροφοριακά Συστήματα από το 2004 καθώς και από το Εργαστήριο
Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας, έχουν εφαρμοστεί σειρά
καινοτομιών που επεκτείνουν το σύστημα του ΕΑΠ αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες
(Hadjilacos et al. 2007).
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2.5.3

Αξιοποίηση Μεικτής Μάθησης

Η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση έχει μειονεκτήματα όπως η καθυστέρηση στην
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία, η
έλλειψη διαπροσωπικής επαφής, η απουσία άμεσης ανατροφοδότησης, η
περιορισμένη συμμετοχή σε συνεργατικές δραστηριότητες και η δυσκολία
συντονισμού των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Όλα αυτά μπορεί να τα άρει ο
συνδυασμός της με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Khan & Hirata, 2001). Η
σύγχρονη και η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση δε λειτουργούν ως ανταγωνιστικές
έννοιες, αλλά μπορούν, και πολλές φορές επιβάλλεται, να συμπληρώνουν η μία την
άλλη, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον
συνεργατικής μάθησης (Αναστασιάδης 2005).
Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των προσπαθειών για την βελτίωση των
παρεχομένων υπηρεσιών στο χώρο της εκπαίδευσης είναι η τάση δημιουργίας και
παροχής μεικτών ή υβριδικών υπηρεσιών μάθησης (blended learning) που
συνδυάζουν την παραδοσιακή με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση τόσο για
μεταπτυχιακά όσο και για προπτυχιακά προγράμματα σπουδών (Σχήμα 2.7).

Σχήμα 2.7: Μεικτή ή συνδυασμένη (blended) εκπαίδευση/μάθηση (Πηγή http://online.rit.edu)

Μερικά πανεπιστήμια έχουν πειραματιστεί ήδη με το υβριδικό σχήμα και έχουν
εκθέσει τα ελπιδοφόρα αποτελέσματα.
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Το Πρόγραμμα DELTT (Distance English Language Teacher Training) υλοποιήθηκε
το 2001 στην Τουρκία και αξιοποίησε ένα μικτό μοντέλο που περιελάμβανε
πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία για τα πρώτα 2 χρόνια και εξ αποστάσεως
εκπαίδευση τα επόμενα 2 χρόνια (Aydin et al. 2006) . Μεταξύ των αποτελεσμάτων
του προγράμματος αυτού ήταν η δυνατότητα αξιοποίησης περισσότερων της μιας
διδακτικών

μεθόδων

εκπαιδευομένων

προκειμένου

να

καλυφθεί

η

διαφορετικότητα

στον τρόπο μάθησης, στις προτιμήσεις, τις ανάγκες

διαφορετικά στυλ μάθησης κάτι που υποστηρίζουν και οι

των

και τα

Beyth-Marom et al.

(2005) που εστιάζουν στη μη ομογένεια μιας ομάδας εκπαιδευομένων. Έτσι,
διαφορετικά εργαλεία της τεχνολογίας εφαρμόστηκαν στις διάφορες μεθόδους
εκπαίδευσης και δόθηκε η δυνατότητα να αντιμετωπιστούν οι φοιτητές που
προτιμούσαν την αυτόνομη και ελεγχόμενη από τους ίδιους μάθηση αλλά και εκείνοι
που είχαν ανάγκη περισσότερης καθοδήγησης από τους διδάσκοντες.

Ιδιαίτερα

σημαντικό είναι το συμπέρασμα της υλοποίησης του DELTT ότι ο συνδυασμός της
παραδοσιακής f2f διδασκαλίας με τα εικονικά μαθήματα μέσω διαδικτύου φαίνεται
ότι είναι ένας επαρκής τρόπος εκπαίδευσης φοιτητών με διαφορετικό τρόπο
μάθησης.
Ο Gordon Hensley (2005) στις μελέτες που αφορούν το πανεπιστήμιο WisconsinMilwaukee και το πανεπιστήμιο της Κεντρικής Φλώριδας αναφέρεται «στη
δημιουργία μιας υβριδικής σειράς μαθημάτων κολλεγίου». Οι μελέτες που
πραγματοποιούνται στο Milwaukee διαπιστώνουν ότι οι σπουδαστές ωφελήθηκαν
από το υβριδικό σχήμα στα εξής: α) μαθαίνουν περισσότερα β) γράφουν καλύτερες
εργασίες γ) έχουν καλύτερη επίδοση στα τεστ δ) συζητούν για το εκπαιδευτικό υλικό
με περισσότερη εμβάθυνση σ’ αυτό ε) ολοκληρώνουν υψηλότερης ποιότητας
εργασίες (projects) (Mossavar-Rahmani

& Larson-Daugherty 2007).

Τα

αποτελέσματα από το πανεπιστήμιο της Κεντρικής Φλώριδας επίσης έδειξαν ότι οι
σπουδαστές που συμμετείχαν στις υβριδικές σειρές μαθημάτων έλαβαν καλύτερους
βαθμούς από εκείνους που παρακολουθούσαν παραδοσιακές κατηγορίες ή τις σε
απευθείας σύνδεση σειρές μαθημάτων (online courses). Επιπλέον, oι Dziuban et al.
(2004), διευθυντής της ερευνητικής πρωτοβουλίας για την αποτελεσματικότητα
διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο της κεντρικής Φλώριδας έχει διαπιστώσει ότι τα
ποσοστά επιτυχίας σπουδαστών στις υβριδικές σειρές μαθημάτων για την κεντρική
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πανεπιστημιούπολη της Φλώριδας είναι «αντίστοιχα ή ελαφρώς ανώτερα» από τις
πρόσωπο-με-πρόσωπο σειρές μαθημάτων (face -to-face courses, f2f). Επίσης
σημειώνει ότι οι υβριδικές σειρές μαθημάτων έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά
διακοπής φοίτησης από τις σειρές μαθημάτων που διδάσκουν απλώς διαδικτυακά.
Στο πανεπιστήμιο του

Concepciοn (Universidad de Concepción), στη Χιλή

(Baandos et al 2006) αντιμετώπισαν την ανάγκη διδασκαλίας των Αγγλικών σε
μεγάλο αριθμό φοιτητών. Έτσι δημιούργησαν ένα πρόγραμμα Αγγλικών που
αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και αποτελούνταν από τέσσερα (4) μέρη που
κάλυπταν τέσσερα (4) τμήματα σε τα ακαδημαϊκές περιόδους. Το πρόγραμμα αυτό
στόχευε στην ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων με εστίαση στη μάθηση μέσω
αυθεντικής επικοινωνίας. Αξιοποιήθηκε ένα διαδικτυακό λογισμικό (UdeC English
Online software), η πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία, με διδάσκοντες τους ίδιους
με τα διαδικτυακά μαθήματα, η διαδικτυακή επίβλεψη των διδασκομένων και
εβδομαδιαίες συζητήσεις σε τάξη με ομιλητές με μητρική γλώσσα την Αγγλική. Οι
παράγοντες που λήφθηκαν υπόψη για τη μίξη αφορούσαν α) τις μαθησιακές
προτιμήσεις των φοιτητών, β)την ανάγκη των φοιτητών για αποτελεσματική
επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα γ)την ανάγκη των φοιτητών για την επίτευξη του
διττού στόχου εκμάθησης αγγλικών και εξοικείωσης με τις νέες τεχνολογίες. Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι η επιτυχία του μεικτού μοντέλου μάθησης ήταν ανάλογη
των προσπαθειών τεσσάρων (4) ετών της ομάδας που ήθελε να δημιουργήσει ένα
αλληλεπιδραστικό περιβάλλον εκμάθησης της γλώσσας.
Έρευνα σε οκτώ (8) πανεπιστήμια του Καναδά (Owtson et al. 2006) που εφάρμοσαν
τέτοιες μεθόδους έδειξε ότι οι καθηγητές που δοκίμασαν μεικτή μέθοδο εκπαίδευσης
διαπίστωσαν ότι προσφέρουν ένα πιο εύκαμπτο, αποδοτικό, προσιτό τρόπο μάθησης
για τους σπουδαστές τους και αισθάνθηκαν ότι γνώρισαν τους σπουδαστές τους
καλύτερα. Πάνω από το 60% τοις εκατό των σπουδαστών που συμμετείχαν στην
έρευνα είπαν ότι θα ήθελαν να πάρουν και άλλο μάθημα με μεικτή εκπαίδευση αλλά
η ικανοποίηση των σπουδαστών φάνηκε ιδιαίτερα εξαρτώμενη από το επίπεδο
αλληλεπίδρασης με τους καθηγητές και τους άλλους σπουδαστές. Το συμπέρασμα
αυτό εστίασε την προσοχή στο γεγονός ότι η αλληλεπίδραση είναι ένα θεμελιώδες
ζήτημα που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του
πειράματος της έρευνας της παρούσας διατριβής.
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Η πιλοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Mathus (2005) αξιοποίησε το
περιβάλλον της εικονικής τάξης Centra (http://www.centra.com/) στο Πανεπιστήμιο
της Νότιας Αφρικής με σκοπό να παρέχει υψηλής ποιότητας μάθηση αλλά και
εμπειρίες ευέλικτης μάθησης των φοιτητών από απόσταση σε συνδυασμό με την
πρόσωπο-με-πρόσωπο αλληλεπίδραση. Μεταξύ των αποτελεσμάτων της έρευνας
είναι ότι οι από απόσταση φοιτητές προτιμούν το περιβάλλον της εικονικής τάξης
του CENTRA από ένα εργαλείο επικοινωνίας μέσω κειμένου (chat, messenger),
αλλά επιθυμούν το CENTRA σε ρόλο μόνο υποστηρικτικό και προτιμούν τη
πρόσωπο-με-πρόσωπο αλληλεπίδραση από οποιοδήποτε τρόπο διαδικτυακής
αλληλεπίδρασης. Επιπλέον, τα προβλήματα τεχνολογικής φύσεως των αρχαρίων
εύκολα επιλύονται με αρχική καθοδήγηση και αν και οι ταχύτητες δικτύωσης δεν
είναι ακόμη σε ικανοποιητικό επίπεδο οι παρουσιάσεις και η πραγματική χρήση των
εργαλείων του περιβάλλοντος της εικονικής τάξης μπορούν να οδηγήσουν σε έναν
υψηλό βαθμό συνεργασίας που συνδυάζεται με την κριτική σκέψη και την
παραγωγική εργασία ομάδας (Mathus 2005).
Το ενδιαφέρον για παροχή μεικτής εκπαίδευσης/ μάθησης έχει αυξηθεί τα τελευταία
πέντε χρόνια και στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα κυρίως για τους ακόλουθους
λόγους:
 υπάρχει μία τάση για πιο φοιτητοκεντρικά και εξατομικευμένα μοντέλα
εκπαίδευσης που θεωρούνται αποτελεσματικότερα,
 τα Πανεπιστήμια επεκτείνουν τις τεχνολογικές τους υποδομές και
αναπτύσσουν συστήματα διαχείρισης μαθημάτων (e-class, compus, …) και
υπηρεσίες για online εκπαίδευση,
 οι σημερινοί σπουδαστές νιώθουν πιο άνετα και επιθυμούν περισσότερο την
online επικοινωνία.
 η συνεχής αύξηση των γνώσεων και οι απαιτήσεις για εξοικονόμηση χρόνου
κάνουν συνεχή την αναζήτηση και την προτίμηση σε ευέλικτες μορφές
εκπαίδευσης, εργασίας και μελέτης.
2.5.4

Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία (Can & Cagiltay 2006), προσεγγίζει
τον τρόπο ένταξης της τεχνικής του εκπαιδευτικού παιχνιδιού στη διδασκαλία από
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τέσσερις πλευρές: α) την ευελιξία των καθηγητών ώστε να προσαρμόζονται στην
πρόκληση της χρήσης των νέων τεχνολογιών στις τάξεις τους, β) τις επιδράσεις των
παιχνιδιών υπολογιστών στους μαθητές, γ) το κατά πόσο το παιχνίδι αποτελεί
εκπαιδευτική μέθοδο και δ) την αναδιοργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος που
θα απαιτήσει αλλαγές στα διαθέσιμα εποπτικά μέσα και εκπαιδευτικά υλικά. Στην
Ισπανία η ανάπτυξη και εφαρμογή του εκπαιδευτικού παιχνιδιού ΜΙΤΟ (Multimedia
Intelligent Tutor of Orthography) για την εκμάθηση ορθογραφίας από παιδιά 8-12
ετών έδειξε ότι το περιβάλλον του παιχνιδιού απετέλεσε σημαντικό κίνητρο ενώ δεν
έδωσαν τόσο μεγάλη προσοχή στα μηνύματα ανατροφοδότησης (Carmona & Millan
2006). Οι Virvou et al. (2005), σε έρευνά τους για τη χρήση του εκπαιδευτικού
παιχνιδιού VR-ENGAGE για τη διδασκαλία της γεωγραφίας συμπεραίνουν ότι τα
παιδιά επωφελήθηκαν από το εκπαιδευτικό παιχνίδι μέσα στην τάξη, οι μαθητές με
λιγότερο ενδιαφέρον και συμμετοχή στο παραδοσιακό μάθημα συμμετείχαν και
βελτίωσαν την επίδοσή τους και έμαθαν διασκεδάζοντας. Σε άλλο πείραμα, το
γεγονός της χρησιμοποίησης του περιβάλλοντος του παιχνιδιού και σε χρόνο εκτός
σχολείου ως μέθοδο εξάσκησης, αντιμετωπίστηκε θετικά και αύξησε τη συμμετοχή
και επίδοση των μαθητών (Jonnavithula & Kinshuk 2005).
2.5.5

Αξιοποίηση ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS

Εκατοντάδες εκπαιδευτικοί οργανισμοί σε περισσότερες από 20 χώρες έχουν
αξιοποιήσει και συνεχίζουν να αξιοποιούν το LAMS. Εκτός από το Macquarie
University και τον James Dalziel (2006), μερικά πανεπιστήμια είναι: Oxford
University, Cambridge University, Australian National University, University of
Canberra, Nanyang Technological University of Singapore, University of Sussex,
National Library of New Zealand, Tasmanian Department of Education κ.α.
Η αξιοποίηση του LAMS στο Macquarie University έχει οδηγήσει τους φοιτητές σε
υψηλά επίπεδα συμμετοχής τόσο με το γνωστικό αντικείμενο όσο και με την
τεχνολογία. Οι φοιτητές σχολίασαν ότι η συνεργασία και η συζήτηση με την
αξιοποίηση του LAMS τους έκανε να αισθανθούν ότι δίνεται έμφαση στο δικό τους
στυλ μάθησης αντίθετα από άλλα μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης που δίνεται
ιδιαίτερη βαρύτητα στο περιεχόμενο ή στις μακροσκελείς διαλέξεις στις αίθουσες
διδασκαλίας με ελάχιστη αλληλεπίδραση (Dalziel 2006).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Μεθοδολογία έρευνας της διατριβής

Στο 3ο κεφάλαιο αρχικά γίνεται μια σύντομη αναφορά στο σκοπό και τα ερευνητικά
ερωτήματα της διατριβής και στη συνέχεια περιγράφεται η μεθοδολογία έρευνάς
της. Συγκεκριμένα, αναλύονται η μέθοδος έρευνας-δράσης και της επισκόπησης,
καθώς και οι τεχνικές συλλογής δεδομένων (ερωτηματολόγια-συνέντευξη) που
αξιοποιήθηκαν προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα και αξιοπιστία των
αποτελεσμάτων της έρευνας. Μετά από σύντομη αναφορά στη δεοντολογία, το
κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την ανάλυση των σταδίων που ακολουθήθηκαν για την
ολοκλήρωση της έρευνας.
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3.1 Εισαγωγή
Oι εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών/τριών αποτελούν ίσως την κυριότερη
αφετηρία για διαδικασίες, όπως ο προσδιορισμός του εκπαιδευτικού σκοπού, του
περιεχομένου καθώς και η δόμηση προγραμμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.

Οι

διαδικασίες αυτές δε μπορεί να θεωρηθούν ως βήματα που επαναλαμβάνονται αλλά
αποτελούν αντικείμενο συστηματικής επιστημονικής έρευνας και είναι προϊόν της
δημιουργικότητας, της φαντασίας και της πρωτοβουλίας κατάλληλα εκπαιδευμένων
εκπαιδευτών. Επομένως, η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών αναδεικνύει
σπουδαίους παράγοντες που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα
της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της μαθησιακής διεργασίας των φοιτητών. Το
πρόγραμμα σπουδών είναι αποτελεσματικό, όταν επιτυγχάνονται οι στόχοι του. Στις
περιπτώσεις όπου οι στόχοι που τίθενται δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των
φοιτητών και στα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει κάθε διδακτική
παρέμβαση, τότε η επίτευξή τους είναι αμφίβολη.
Το θέμα που εξετάζει η παρούσα διατριβή αφορά τη διδασκαλία και μάθηση στην
συμβατική ανώτατη εκπαίδευση.

Ως εκ τούτου αναδεικνύεται η αναγκαιότητα

έρευνας προκειμένου να αναδειχθούν οι «φωνές» των ιδίων των φοιτητών ώστε να
σχεδιαστούν τα προγράμματα σπουδών προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους. Τα
συμπεράσματα της έρευνας αυτής μπορούν να αξιοποιηθούν από τους διδάσκοντες
της ανώτατης παραδοσιακής εκπαίδευσης για το σχεδιασμό αλλά και τη βελτίωση
του προγραμμάτων σπουδών, ώστε να υπηρετεί τις αρχές μάθησης ενηλίκων (αλλά
πριν ελάχιστα χρόνια εφήβων), να δοθούν δυνατότητες συμμετοχής των φοιτητών
στην εκπαιδευτική διαδικασία καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους και να
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διεργασίας των φοιτητών. Κατά
τον ίδιο τρόπο τα αποτελέσματα θα αποτελέσουν εφαλτήριο βελτίωσης και λήψης
μέτρων για την ενεργοποίηση απαραίτητων παρεμβάσεων στο Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας. Επιπλέον, τα αποτελέσματα μπορούν να κοινοποιηθούν και σε άλλους
φορείς ανώτατης, και όχι μόνο, εκπαίδευσης που έχουν τη δυνατότητα ενσωμάτωσης
των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
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3.2 Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα
Κύριος σκοπός της έρευνας που ξεκίνησε στις αρχές του 2004 και ολοκληρώθηκε το
2009 σε τμήμα πρωτοετών φοιτητών ενός συμβατικού πανεπιστημίου αποτέλεσε η
διερεύνηση του τρόπου διδασκαλίας και μάθησης με ενσωμάτωση των νέων
τεχνολογιών.
Έναυσμα για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της αξιοποίησης τεχνολογιών
ηλεκτρονικής μάθησης ως συμπληρωματικό εργαλείο στη συμβατική Ανώτατη
Εκπαίδευση ήταν η ανάγκη ενίσχυσης της παραδοσιακής διδασκαλίας

και η

επιπλέον υποστήριξη των φοιτητών που απασχόλησε τους διδάσκοντες του
μαθήματος «Αλγόριθμοι με C» λόγω του μικρού ποσοστού (~ 40%) επιτυχίας στις
εξετάσεις του μαθήματος (Παπαδάκης κ.α. 2006) Από τον αριθμό των
εγγεγραμμένων στο μάθημα φοιτητών (372) προέκυψε ότι πάνω από το 50% δεν
ήταν πρωτοετείς (39,25% άλλων εξαμήνων και 14,52% «λιμνάζοντες») ( Σχήμα 3.1).

Σχήμα 3.1: Κατανομή εγγεγραμμένων φοιτητών στο μάθημα

Το ερώτημα που τέθηκε ήταν «πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την παραδοσιακή
διδασκαλία με μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και
την ηλεκτρονική μάθηση;». Οι λόγοι ενίσχυσης με μεθόδους της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης είναι η αδυναμία πραγματοποίησης επιπλέον ωρών (παραδοσιακής)
διδασκαλίας, η έλλειψη δυνατότητας φροντιστηριακών μαθημάτων δια ζώσης στο
χώρο του Πανεπιστημίου, ο μη διαθέσιμος χρόνος για παρακολούθηση επιπλέον
μαθημάτων από τους φοιτητές και η δυσκολία συγχρονισμού του ρυθμού της
ατομικής μελέτης των φοιτητών με τις παραδόσεις (τα «αφήνουν» στο τέλος).
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Στην έρευνα δόθηκε βαρύτητα στην αξιοποίηση εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης
ως συμπληρωματικό εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας η οποία επικεντρώθηκε
στην αξιοποίηση των σύγχρονων εικονικών τάξεων. Συγκεκριμένα, επιχειρήθηκε η
διερεύνηση α) των παραγόντων που επιδρούν με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία
των εικονικών τάξεων που χρησιμοποιούνται για τη μεικτή διδασκαλία των
Αλγορίθμων σε πρωτοετείς φοιτητές της συμβατικής ανώτατης εκπαίδευσης και β)
της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης των εικονικών τάξεων στην επίδοση των
φοιτητών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της
αξιοποίησης τεχνολογιών ηλεκτρονικής μάθησης ως συμπληρωματικό εργαλείο στη
συμβατική Ανώτατη Εκπαίδευση με την υλοποίηση των Ομαδικών Συμβουλευτικών
Τηλεσυναντήσεων (ΟΣΤ), δηλαδή των σύγχρονων εικονικών τάξεων που
σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν βάσει ενός προτύπου ηλεκτρονικά υποστηριζόμενου
μαθήματος (Πρότυπο Σύγχρονης Εικονικής τάξης (ΣΕΤ)).
Η έρευνα διήρκεσε 5 έτη θέτοντας ως ειδικότερους στόχους:
 την καταγραφή των αντιλήψεων, στάσεων, προσδοκιών και ενδεχομένων
επιφυλάξεων των συμμετεχόντων φοιτητών σχετικά με την εισαγωγή της
ηλεκτρονικής μάθησης στην ανώτατη εκπαίδευση,
 την καταγραφή και διερεύνηση πιθανών αλλαγών τόσο στις στάσεις και στις
πεποιθήσεις των φοιτητών απέναντι στην αξιοποίηση της μεικτής μάθησης
καθώς και τον τρόπο ενθάρρυνσης της ενεργητικής συμμετοχής τους στην
εκπαιδευτική διαδικασία με την εφαρμογή του προτύπου-ΣΕΤ και τεχνικών
συνεργατικής και βιωματικής μάθησης από απόσταση,
 την καταγραφή των δυνατοτήτων παροχής εξ αποστάσεως εξατομικευμένης
υποστήριξης με αξιοποίηση τεχνολογιών ηλεκτρονικής μάθησης που
μπορούν να αξιοποιηθούν στους πρωτοετείς φοιτητές της ανώτατης
εκπαίδευσης,
 τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της μεικτής (blended) μεθόδου
εκπαίδευσης στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, με την αξιοποίηση των ΟΣΤ, τόσο
στην επίδοση όσο και στην ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στις σύγχρονες
εικονικές τάξεις.
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3.3 Μεθοδολογία της έρευνας
Η προσπάθεια για τη συνεχή βελτίωση της εκπαιδευτικής πράξης είναι μια ατέρμονη
διαδικασία και για το λόγο αυτό η έρευνα-δράση μπορεί να θεωρηθεί είναι χρήσιμος
αρωγός στην επίτευξη του στόχου αυτού. Οι Kemmis & Wilkinson (1998, σελ.21
στο Δάλκος 2002) αναφέρουν ότι η έρευνα δράσης μπορεί να οργανωθεί σε
αλλεπάλληλα στάδια υλοποίησης το καθένα από τα οποία έχει τέσσερα βήματα:
1. το σχεδιασμό συγκεκριμένων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση ενός
προβλήματος που έχει ήδη διαπιστωθεί και οριοθετηθεί,
2. την εφαρμογή του σχεδίου παρέμβασης και την παρατήρηση της διαδικασίας,
3. την αυτοδιερεύνηση μέσω και της αξιολόγησης των ερευνητικών δεδομένων,
4. τον ανασχεδιασμό με βάση την κριτική ανάλυση της διαδικασίας (Hopkins
1993, σελ.48).
Σύμφωνα με τους Kemmis & Wilkinson (1998), η συνάφεια της έρευνας με την
πράξη υπονοεί ότι μόνο ο πρακτικά εμπλεκόμενος έχει πρόσβαση στην
πραγματοποίηση της έρευνας, αφού αυτός μόνο μπορεί να σπουδάσει την πράξη. Ο
Stenhouse (1979) αναφέρει ότι κεντρικό ρόλο στην εκπαιδευτική έρευνα κατέχει η
σχέση μεταξύ διδασκαλίας, μάθησης και γνώσης η οποία “μπορεί να ελεγχθεί από
τους ίδιους τους δασκάλους” (Rudduck & Hopkins 1985, σελ.29). Ο Kennedy (1999)
υποστηρίζει ότι η άποψη του Stenhouse απαιτεί συστηματική επανάληψη στην
πράξη.
Έτσι, προσδοκώντας τη βελτίωση των συνθηκών της εκπαιδευτικής διαδικασίας και
συνεπώς της ποιότητας διδασκαλίας και μάθησης, οργανώσαμε μία μακροχρόνια
έρευνα δράσης. Η έρευνα δράσης: α) βελτιώνει τον εκπαιδευτικό και αναγνωρίζει
τον κυρίαρχο ρόλο του, β) αναζητά πραγματικές συνθήκες έρευνας και
αντιμετωπίζει προβλήματα πραγματικών καταστάσεων γ) αφήνει περιθώρια για
αναθεωρήσεις των αρχικών υποθέσεων ή αξιολογικών κρίσεων και με την έμφαση
που δίνει στο διάλογο και τη συνεργασία επιτρέπει διορθώσεις σε κάθε βήμα της
όλης διαδικασίας (Δάλκος 2002, σελ.124 και Κοσμίδου 1989, σελ 32).
Η έρευνα της παρούσας διατριβής περιλαμβάνει: α) το σχεδιασμό συγκεκριμένων
διδακτικών παρεμβάσεων, τις Ομαδικές Συμβουλευτικές Τηλεσυναντήσεις για την
αντιμετώπιση της μαθησιακής υποστήριξης των φοιτητών, β) την εφαρμογή των
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σχεδίων παρέμβασης, δηλαδή των σεναρίων υλοποίησης των ΟΣΤ, γ) την
παρατήρηση

της

διαδικασίας

υλοποίησής

τους

μέσω

των

καταγραφών

βιντεοσκοπήσεων και των φύλλων παρατήρησης των καθηγητών-συμβούλων των
ΟΣΤ, δ) την αυτοδιερεύνηση μέσω της αξιολόγησης των ερευνητικών δεδομένων που
προέρχονται τόσο από τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης των φοιτητών/τριών όσο και
της παρατήρησης και ε) τον ανασχεδιασμό με βάση την κριτική ανάλυση της
διαδικασίας.
Επιπλέον, η έρευνα της παρούσας διατριβής εντάσσεται στη κατηγορία
«Διερευνητική-περιγραφική

στρατηγική»

του

γενικότερου

πλαισίου

των

νατουραλιστικών ερευνητικών στρατηγικών (Παρασκευόπουλος 1993). Κύριο
χαρακτηριστικό της κατηγορίας αυτής είναι ο χαμηλός βαθμός περιοριστικών
ελέγχων και ρυθμιστικών παρεμβάσεων εκ μέρους του ερευνητή και η οποία
διενεργείται με μεθοδολογικό τρόπο ευέλικτο, δίνει έμφαση στη φυσική ροή των
γεγονότων και αποσκοπεί κυρίως στην πληρέστερη περιγραφή και καταγραφή των
διαφόρων εκφάνσεων του φαινομένου και όχι στην ερμηνεία του, καθορίζοντας
αιτιώδεις σχέσεις που το διέπουν και στη γενίκευση των ευρημάτων σε ευρύτερα
ομοειδή σύνολα. Η διερευνητική- περιγραφική έρευνα, χάρη στην ευελιξία του
μεθοδολογικού τρόπου με τον οποίο διεξάγεται, χρησιμοποιείται κυρίως στις
παρακάτω περιπτώσεις ερευνητικών προβλημάτων:
 στις έρευνες που γίνονται πρώτες, σε μια καινούρια γνωστική περιοχή για
την οποία οι διαθέσιμες πληροφορίες είναι ελάχιστες,
 στις έρευνες που δίνεται έμφαση στη φυσική ροή των γεγονότων, όπως αυτά
επισυμβαίνουν μέσα στο φυσικό περιβάλλον,
 στις έρευνες που δίνεται έμφαση στην όσο το δυνατόν πληρέστερη
απεικόνιση της παρούσας κατάστασης σύνθετων μορφών συμπεριφοράς,
 στις έρευνες που σκοπό έχουν να ελέγξουν την εγκυρότητα της γενίκευσης
των διαπιστώσεων άλλων ερευνών (Παρασκευόπουλος 1993).
Σύμφωνα με τους Cohen και Manion (1994, σελ.122) το είδος αυτό της έρευνας
ονομάζεται
συνηθέστερα

επισκόπηση και τονίζουν, ότι στην εκπαιδευτική έρευνα είναι η
χρησιμοποιούμενη

περιγραφική

μέθοδος.

Στις

επισκοπήσεις

συλλέγονται δεδομένα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αποσκοπώντας να
περιγράψουν τη φύση των υπαρχουσών συνθηκών ή να εντοπίσουν σταθερές με
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βάση τις οποίες μπορούν να συγκριθούν οι υπάρχουσες συνθήκες ή να
προσδιορίσουν τις σχέσεις ανάμεσα σε συγκεκριμένα γεγονότα. Τα στάδια για τον
προγραμματισμό μιας επισκόπησης είναι: α) ο προσδιορισμός των στόχων και ο
καθορισμός των αναγκαίων πληροφοριών β) ο καθορισμός του δείγματος και
επιλογή μεθόδου επισκόπησης, γ) ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου, η δομή και
διατύπωση των ερωτήσεών του και επιλογή της μεθόδου επεξεργασίας, δ) η πιλοτική
επισκόπηση και οι βελτιώσεις του ερωτηματολογίου, ε) η κυρίως επισκόπηση, στ) η
επιμέλεια και κωδικοποίηση των δεδομένων και η κατάταξή τους σε πίνακες και
τέλος η) η συγγραφή ερευνητικής έκθεσης.
Για τη συλλογή των στοιχείων επιλέξαμε περισσότερες της μιας μεθόδους. Η τεχνική
της τριγωνοποίησης είναι ιδιαίτερα κατάλληλη στο χώρο της εκπαίδευσης μιας και η
διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης είναι τόσο σύνθετη και περίπλοκη ώστε η μονομεθοδική προσέγγιση αποδίδει περιορισμένα και μερικές φορές παραπλανητικά
αποτελέσματα. Επιπλέον είναι κατάλληλη όταν πρόκειται να αξιολογηθούν
διαφορετικές μέθοδοι διδασκαλίας. Με την τριγωνοποίηση, την τεχνική της έρευνας
που «πολλοί αποδέχονται καταρχήν αλλά μόνο μια μειοψηφία τη χρησιμοποιεί στην
πράξη» (Cohen & Manion 1994, σελ.321) αυξήθηκε η βεβαιότητα της ερευνήτριας
σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνάς της. Η βεβαιότητα αυτή επετεύχθη με τη
συλλογή στοιχείων με διάφορες μεθόδους, και όχι μόνο μίας, που παράγουν όμως
τα ίδια αποτελέσματα. Επιπλέον, αξιοποιήθηκε η ερευνητική τριγωνοποίηση με τη
χρήση περισσοτέρων του ενός παρατηρητών/συμμετεχόντων στη διεξαγωγή της
έρευνας (Cohen & Manion 1994, σελ.324).
Στις υποενότητες που ακολουθούν αρχικά αναλύονται η μέθοδος της έρευνας
δράσης και της επισκόπησης. Στη συνέχεια, μετά την παρουσίαση του δείγματος της
έρευνας περιγράφεται ο σχεδιασμός και η δομή των ερωτηματολογίων αλλά και της
συνέντευξης που αξιοποιήθηκαν στην έρευνα της παρούσας διατριβής, ο τρόπος
συλλογής των δεδομένων αλλά και της επεξεργασίας και ανάλυσής τους. Το
κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την περιγραφή της πορείας της έρευνας με αναφορά
στα στάδιά της.
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3.4 Η μέθοδος της έρευνας δράσης
Η μέθοδος έρευνας-δράσης επιλέχτηκε γιατί, σύμφωνα με τον John Elliott (1991),
αυτή η μέθοδος έρευνας μελετά μια κοινωνική κατάσταση, με στόχο τη βελτίωση
της ποιότητας της δράσης στο πλαίσιο αυτής της κατάστασης. Η έρευνα δράσης
είναι όρος που καθιέρωσε ο πατέρας της έρευνας δράσης Kurt Lewin (1946). Είναι ο
τύπος της έρευνας που βασίζεται στη δράση, που στοχεύει στην εύρεση απτών
λύσεων για πραγματικά προβλήματα και όχι απλά στην παραγωγή θεωρητικής
γνώσης και περιγράφεται σαν τη δοκιμή των ιδεών μας στην πράξη, ως ένα μέσο για
τη βελτίωση του προγράμματος των σχολείων, της μάθησης, της διδασκαλίας (Elliot
1991, McNiff 1995). Σύμφωνα με τον Hasley (1972), ένας συμβατικός ορισμός του
είδους αυτού της έρευνας είναι παρέμβαση μικρής κλίμακας στη λειτουργία του
πραγματικού κόσμου και μια εξέταση από κοντά επιδράσεων αυτής της παρέμβασης.
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες το ενδιαφέρον για την έρευνα-δράση εντάθηκε κυρίως
γιατί δίνει έμφαση στους πρακτικά εμπλεκόμενους στην καθημερινή πρακτική και
άρχισε να γίνεται κατανοητό ότι η γνώση της καθημερινής πρακτικής είναι
απαραίτητη για τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής και γίνεται αποδεκτή
ως κατανοητή εφαρμόσιμη μέθοδος προσέγγισης και βελτίωσης της καθημερινής
πρακτικής (Δάλκος 2002).
Οι Cohen & Manion (1994, σελ.258) αναφέρουν μεταξύ των χαρακτηριστικών της
έρευνας-δράσης ότι είναι εμπεριστατωμένη –ενδιαφέρεται για τη διάγνωση ενός
προβλήματος σε ένα ειδικό πλαίσιο και προσπαθεί να το λύσει στο πλαίσιο αυτό.
Επιπλέον, είναι συνήθως συνεργατική (ομάδες ερευνητών εργάζονται από κοινού σ
αυτό) και συμμετοχική (τα ίδια μέλη της ερευνητικής ομάδας λαμβάνουν μέρος
άμεσα ή έμμεσα στην υλοποίηση της έρευνας). Τέλος είναι αυτο-αξιολογική (οι
τροποποιήσεις αξιολογούνται συνεχώς μέσα στο πλαίσιο της τρέχουσας κατάστασης
επειδή ο τελικός στόχος είναι η βελτίωση της πρακτικής).
Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω η έρευνα της παρούσας διατριβής είναι μια έρευνα
δράσης κατά την οποία αρχικά υλοποιήθηκε ένα διαγνωστικό στάδιο του Blum
(Cohen & Manion 1994, σελ. 258) κατά το οποίο αναλύθηκε το πρόβλημα και
αναπτύχθηκαν οι υποθέσεις. Στη συνέχεια οι υποθέσεις ελέγχθηκαν μέσω ενός
πειράματος, το οποίο σχετίζεται με την προτεινόμενη από την παρούσα διατριβή
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αλλαγή και η οποία κατευθύνθηκε συνειδητά κατά προτίμηση στο πλαίσιο της
ανάλυσης του προβλήματος. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση η πενταετής έρευνα-δράσης
να συνεισφέρει όχι μόνο στην πρακτική αλλά και σε μια ‘θεωρία της παιδείας και
διδασκαλίας στην οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι δάσκαλοι’ (Stenhouse
1979).
Η έρευνα-δράση της παρούσας διατριβής ενδιαφέρεται για καινοτομίες και αλλαγές
στην εκπαιδευτική διαδικασία, για την επίλυση του προβλήματος της συμμετοχής
των φοιτητών σ’ αυτή καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους αλλά και για την
διαρκή υποστήριξή τους κατά τη μάθηση. Ξεκίνησε με σκοπό την διάγνωση
συγκεκριμένων καταστάσεων και τη βελτίωση των συνθηκών της διδασκαλίας και
μάθησης στην ανώτατη εκπαίδευση. Με το πέρασμα των ετών εφοδίασε τους
συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς με νέες δεξιότητες και μεθόδους, προώθησε την
αυτογνωσία τους αλλά κυρίως έγινε ένα μέσο εισαγωγής πρόσθετων και καινοτόμων
προσεγγίσεων στη διδασκαλία και τη μάθηση σε ένα συμβατικό σύστημα που
συνήθως παρεμποδίζεται από τις καινοτομίες και αλλαγές για το λόγο ότι κλήθηκε
να ερευνήσει μια συγκεκριμένη κατάσταση και να ενσωματώσει μια νέα προσέγγιση
στο ήδη υπάρχον σύστημα (Cohen & Manion 1994, σελ.270). Συγκεκριμένα
θεωρήθηκε η πλέον κατάλληλη μέθοδος έρευνας διότι η έρευνα της παρούσας
διατριβής αφορά:
 μέθοδο διδασκαλίας και αντικατάστασης μιας παραδοσιακής μεθόδου με τη
μεικτή,
 στρατηγική μάθησης και υιοθέτηση μια ολοκληρωμένης μεθόδου μάθησης,
 διαδικασία αξιολόγησης

και βελτίωσης της παραδοσιακής μεθόδου

αξιολόγησης,
 στάσεις και αξίες και ενθάρρυνση θετικότερων στάσεων απέναντι στη μελέτη
των πανεπιστημιακών μαθημάτων αλλά και την ενεργή συμμετοχή και
εμπλοκή των φοιτητών σ’ αυτά,
 εξέλιξη των εκπαιδευτικών με τη βελτίωση των δεξιοτήτων διδασκαλίας αλλά
και των φοιτητών με την καλλιέργεια νέων μεθόδων μάθησης.

[104]

Κεφάλαιο 3: Μεθοδολογία έρευνας διατριβής

3.5 Η μέθοδος της επισκόπησης
Η μέθοδος της επισκόπησης επιλέχτηκε λόγω της δυνατότητας έρευνας ευρέως
φάσματος, και για την ακρίβεια και αντιπροσωπευτικότητα πληροφοριών και
απόψεων.

Οι Cohen & Manion, (1994, σελ. 124-146) μεταξύ των άλλων,

αναφέρουν ότι οι επισκοπήσεις:
 με σκοπό να περιγράψουν τη φύση των συνθηκών που υπάρχουν, συλλέγουν
δεδομένα σε συγκεκριμένο χρόνο,
 για τη συλλογή πληροφοριών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μία ή
περισσότερες τεχνικές συγκέντρωσης πληροφοριών όπως ερωτηματολόγια
που συμπληρώνονται επί τόπου ή λαμβάνονται μέσω ταχυδρομείου αλλά και
δομημένες ή ημι-δομημένες συνεντεύξεις.
Σύμφωνα με τους Cohen & Manion (2000), oι επισκοπήσεις είναι η συνηθέστερα
χρησιμοποιούμενη μέθοδος στην εκπαιδευτική έρευνα και διαφοροποιούνται
ανάλογα με την έκταση που καλύπτουν. Πολλοί ερευνητές έχουν αξιοποιήσει στην
εκπαιδευτική τους έρευνα την επισκόπηση. Μεταξύ των παραδειγμάτων
επισκόπησης που έχουν αξιοποιηθεί είναι η ευρείας κλίμακας επισκόπηση που έγινε
για λογαριασμό της Επιτροπής Plowden και η μικρής κλίμακας επισκόπηση των
Jackson & Marsden. Συγκεκριμένα, η ευρείας κλίμακας είχε σκοπό τη διερεύνηση
χρήσης σύγχρονων αναλυτικών τεχνικών για την πρόβλεψη της μαθητικής επίδοσης
στο δημοτικό σχολείο και οι πληροφορίες συλλέχθηκαν τόσο από τα παιδιά του
δημοτικού σχολείου όσο και από τους γονείς τους (Central Advisory Council 1967)
Η επισκόπηση μικρής κλίμακας ήταν μια διερεύνηση των προσόντων και αξιών 88
ενηλίκων που ανήκαν στην εργατική τάξη, οι οποίοι είχαν κατορθώσει να πετύχουν
στις διαδικασίες επιλογής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Jackson & Marsden
1962).
3.5.1

Αξιοποίηση της τριγωνοποίησης

Στην παρούσα έρευνα ήταν αναγκαίο να εξασφαλιστεί όσο το δυνατό περισσότερο,
τόσο η εγκυρότητα όσο και η αξιοπιστία των δεδομένων της. Για το σκοπό αυτό
επιλέχθηκε η τεχνική έρευνας της τριγωνοποίησης. Οι Cohen & Manion, (1994, σελ.
258), αναφέρουν ότι «οι τεχνικές τριγωνοποίησης στις κοινωνικές επιστήμες
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επιχειρούν να σχεδιάσουν, ή να εξηγήσουν, πιο ολοκληρωμένα, τον πλούτο και την
πολυπλοκότητα της ανθρώπινης συμπεριφοράς, εξετάζοντάς την από περισσότερες
οπτικές γωνίες, και το κάνουν, χρησιμοποιώντας και ποσοτικά και ποιοτικά
δεδομένα». Γενικότερα λοιπόν, η τριγωνοποίηση μπορεί να οριστεί ως ο τύπος της
έρευνας που χρησιμοποιεί, είτε (α) την ίδια μέθοδο σε διαφορετικές περιπτώσεις,
όπως συμβαίνει στη παρούσα έρευνα αφού αξιοποιήθηκε σταδιακά η αξιοποίηση
των ΟΣΤ σε πρωτοετείς φοιτητές διαφορετικών ετών,

είτε (β) διαφορετικές

μεθόδους στο ίδιο αντικείμενο ή στην ίδια μελέτη που επίσης αξιοποιήθηκε στην
παρούσα έρευνα αφού αξιοποιούνται διαφορετικές μέθοδοι (σύγχρονοι/ασύγχρονοι
και διαφορετικά εργαλεία) για το ίδιο γνωστικό αντικείμενο (των αλγορίθμων).
Η προσέγγιση του θέματος της αξιοποίησης των σύγχρονων εικονικών τάξεων και
της μεικτής μάθησης ως συμπληρωματικό εργαλείο στην Ανώτατη εκπαίδευση
γίνεται ποσοτικά με τη χρήση ερωτηματολογίου και ποιοτικά με τη διεξαγωγή
συνεντεύξεων. Η χρήση των δύο μεθόδων στηρίζεται στην άποψη ότι αποτελούν
διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές προσεγγίσεις της εκπαιδευτικής έρευνας. Η
καθεμιά από τις προσεγγίσεις αυτές (τόσο η ποσοτική όσο και η ποιοτική) μπορεί να
είναι μονόπλευρες. Τα εκπαιδευτικά φαινόμενα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα και
πολύπλευρα κι αυτό απαιτεί από τη φύση του την αξιοποίηση περισσότερων της μιας
ερευνητικής μεθοδολογίας. Σύμφωνα με τον Μακράκη (1998, σελ.288) οι δύο
μέθοδοι μπορούν να λειτουργούν συμπληρωματικά και να παρέχουν εγγυήσεις για
την καλύτερη δυνατή γνώση αν ο συνδυασμός των δύο προσεγγίσεων δεν είναι
διακοσμητικός και ευκαιριακός. Έτσι, με τις δύο προσεγγίσεις γίνεται προσπάθεια
να απαντηθούν σχεδόν τα ίδια ερευνητικά ερωτήματα με διαφορετικό τρόπο και από
άλλη σκοπιά. Μέσω των ερωτηματολογίων αποσκοπείται η συλλογή των όσο το
δυνατόν περισσότερο αντικειμενικών απόψεων των φοιτητών και η γενίκευσή των
συμπερασμάτων (όπου αυτό είναι εφικτό) μέσω της στατιστικής ανάλυσης. Η μη
χρήση των ονομάτων των φοιτητών κατά τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και
η εχεμύθεια των απαντήσεών τους (αξιοποίησή τους μόνο για τους σκοπούς της
έρευνας) είχε σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση του βαθμού ειλικρίνειας από τη μεριά
των φοιτητών/τριών. Σκοπός αυτού ήταν η προστασία των αποτελεσμάτων της
έρευνας από πιθανές λανθασμένες απαντήσεις ή υποκινούμενες συμπεριφορές των
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φοιτητών/τριών, στην περίπτωση που υπήρχε η ανασφάλεια της αξιολόγησής τους
από τους καθηγητές (π.χ. σε μία έρευνα μέσω επώνυμων ερωτηματολογίων ή ακόμη
και παρατήρησης). Με την ποιοτική προσέγγιση και τις συνεντεύξεις η έρευνα μέσω
της τριγωνοποίησης αποσκοπεί στη βελτίωση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας
των αποτελεσμάτων της. Επιπλέον,

η από κοινού συμμετοχή καθηγητών-

συμβούλων και φοιτητών σε μια αλληλεπιδραστική σχέση οδηγούν σε ορθότερη
ερμηνεία των φαινομένων και αντιλήψεων που αναδύονται έτσι ώστε να γίνεται
λεπτομερέστερη εξέταση του ερευνητικού θέματος. Για τους παραπάνω λόγους οι
άξονες και τα κριτήρια της διαμόρφωσης των ερωτήσεων των συνεντεύξεων έχουν
την ίδια λογική με εκείνες του ερωτηματολογίων. Έτσι επιδιώκεται διττό
αποτέλεσμα: α) τη συμφωνία των αποτελεσμάτων των δύο τεχνικών και β) την
ανάδυση τυχόν μη προσδοκώμενων αποτελεσμάτων μετά τη συζήτηση με τους
φοιτητές.
Εκτός από τα ερωτηματολόγια και τις συνεντεύξεις αξιοποιήθηκε και η παρατήρηση
η οποία αναφέρεται στην τεχνική συλλογής πληροφοριών από τον ίδιο τον
ερευνητή-αξιολογητή (Μακράκης 1998, σελ.298). Θεωρήθηκε απαραίτητο να
χρησιμοποιηθεί η παρατήρηση μιας και η κύρια μεθοδολογική διαφορά της από τα
άλλα μέσα συλλογής δεδομένων εστιάζεται στις απόψεις του ίδιου του ερευνητήαξιολογητή κι όχι στις απαντήσεις των φοιτητών/τριών.
3.5.2

Δείγμα - Δειγματοληψία

Το δείγμα της έρευνας κατά τη διάρκεια τριών ακαδημαϊκών ετών αποτέλεσαν οι
φοιτητές του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής που ήταν εγγεγραμμένοι
φοιτητές στο υποχρεωτικό μάθημα «Αλγόριθμοι με C» του

Α’ εξαμήνου, του

Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Η επιλογή του συνόλου του δείγματος
έγινε με τη μέθοδο της «τυχαίας» ή «βολικής» δειγματοληψίας (Cohen & Manion,
1994, σελ.128-130). Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, η οποία χρησιμοποιείται σε
έρευνες επισκοπήσεων μικρής κλίμακας και είναι συχνή σε φοιτητές, επιλέγονται τα
πλησιέστερα άτομα, για να χρησιμεύσουν ως απαντώντες και αυτή η διαδικασία
συνεχίζεται μέχρι να αποκτηθεί το απαιτούμενο μέγεθος του δείγματος. Όσον αφορά
το μέγεθος του δείγματος, ένα δείγμα μεγέθους 30 ατόμων θεωρείται από πολλούς
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ως ο ελάχιστος αριθμός περιπτώσεων όταν σχεδιάζεται χρήση στατιστικής ανάλυσης
(Cohen & Manion 1994, σελ. 131).
Στην παρούσα έρευνα, ανταποκρίθηκαν και επέστρεψαν συμπληρωμένα τα
ερωτηματολόγια όλων των φοιτητών/τριών που συμμετείχαν στην αξιοποίηση των
ΟΣΤ αλλά και εκείνων που ήταν εγγεγραμμένοι στο μάθημα και συμμετείχαν στις
τελικές εξετάσεις του μαθήματος «Αλγόριθμοι με C».

Συγκεκριμένα, σε κάθε

ακαδημαϊκή χρονιά συμμετείχαν, στην διερεύνηση δυνατότητας αξιοποίησης
μεικτής μάθησης στην ανώτατη εκπαίδευση απαντώντας σε ερωτηματολόγιο, οι 438
φοιτητές/τριες των τριών ακαδημαϊκών ετών που ήταν εγγεγραμμένοι στο μάθημα
«Αλγόριθμοι με C» και συμμετείχαν στις τελικές εξετάσεις του μαθήματος αυτού.
Για την αξιολόγηση της ανωτέρω αξιοποίησης συμμετείχαν 40 φοιτητές: οι επτά
συμμετέχοντες στην προέρευνα αλλά και οι τριάντα τρεις συμμετέχοντες στην
κυρίως εφαρμογή των ΟΣΤ οι οποίοι απάντησαν εκτός των ανωτέρω
ερωτηματολογίων και σε: α) ερωτηματολόγια που αφορούσαν την διαδικασία της
μεικτής εκπαίδευσης που εφαρμόστηκε, β) σε ερωτηματολόγια που διανέμονταν
μετά από κάθε δράση αξιοποίησης των ΟΣΤ και γ) σε συνεντεύξεις.
Ακολούθησε η διαδικασία της «επιμέλειας» (Cohen & Μanion 1994, σελ.146), από
την οποία προέκυψαν για στατιστική επεξεργασία 438 ερωτηματολόγια που
απαντήθηκαν από τους/τις φοιτητές/τριες ανεξάρτητα της συμμετοχής τους σε ΟΣΤ
και 91 που απαντήθηκαν από τους φοιτητές/τριες που συμμετείχαν σε τουλάχιστον
μία ΟΣΤ.
Μετά τη συλλογή των ερωτηματολογίων της ακαδημαϊκής χρονιάς της κυρίως
έρευνας, προτάθηκε η εθελοντική συμμετοχή στη διαδικασία των συνεντεύξεων
μεταξύ των φοιτητών/τριών που συμμετείχαν σε τουλάχιστον μία ΟΣΤ. Βασικό
πλεονέκτημα των συνεντεύξεων ήταν ότι μας δόθηκε η δυνατότητα εξέτασης του
ερευνητικού προβλήματος σε βάθος με τη συλλογή γνώσεων, εμπειριών, απόψεων
αλλά και προσδοκιών των φοιτητών/τριών. Επίσης, υπήρχε μεγαλύτερη ευελιξία
στον τρόπο δόμησης και παρουσίασης των ερωτήσεων. Η ομάδα των
συνεντευξιαζόμενων φοιτητών/τριών δημιουργήθηκε με τη μέθοδο της «απλής–
τυχαίας» δειγματοληψίας μιας και κάθε φοιτητής/φοιτήτρια που συμμετείχε στην
αξιοποίηση των ΟΣΤ είχε ίσες ευκαιρίες να επιλεγεί. Σύμφωνα με τους Cohen &
Manion (1994) η μέθοδος αυτή διασφαλίζει ότι το δείγμα, εξαιτίας της πιθανότητας
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και της τύχης, αναμένεται να περιλαμβάνει υποκείμενα με χαρακτηριστικά παρόμοια
με αυτά του πληθυσμού στο σύνολό του.
3.5.3

Σχεδιασμός επισκόπησης

Η προσέγγιση αξιολόγησης της αξιοποίησης των σύγχρονων εικονικών τάξεων και
της μεικτής μάθησης ως συμπληρωματικό εργαλείο στην Ανώτατη εκπαίδευση
γίνεται ποσοτικά με τη χρήση ερωτηματολογίου και ποιοτικά με την χρήση της
συνέντευξης.
Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές, η αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού συστήματος ή
των συστατικών μερών του είναι μια διαδικασία που αποσκοπεί στον προσδιορισμό
του βαθμού υλοποίησης των στόχων του. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη
διεξαγωγή της μπορούν να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση του συστήματος
“διδασκαλία – μάθηση” (Chinapah & Miron 1990, Calder 1995, Holmberg 1999,
Κουστουράκης & Παναγιωτακόπουλος 2000). Έτσι η αξιολόγηση μιας σειράς
εκπαιδευτικών παρεμβάσεων είναι απαραίτητη προκειμένου να προωθηθούν οι
μαθησιακοί στόχοι.
Κατά την διεξαγωγή μιας αξιολόγησης δεν μπορούν να αξιολογούνται τα πάντα, για
αυτό αρχικά προσδιορίζονται οι στόχοι της αξιολόγησης, δηλαδή γιατί θα πρέπει να
γίνει αυτή η αξιολόγηση και με βάση ποιες κατευθυντήριες γραμμές θα
διεκπεραιωθεί. Βασικής σημασίας κατά τον σχεδιασμό και διεξαγωγή μιας
αξιολόγησης είναι ο προσδιορισμός των αξόνων, των βασικών κατευθύνσεων
δηλαδή από τις οποίες θα προκύψουν τα διάφορα κριτήρια για τον έλεγχό τους. Οι
άξονες στην αξιολογική διαδικασία είναι βασικές έννοιες που καθορίζουν γενικά τα
προς αξιολόγηση σημεία της έρευνας. Είναι ευνόητο πως δεν μπορούμε να
προσεγγίσουμε άμεσα τους άξονες αυτούς, αν δεν καθορίσουμε λεπτομερή κριτήρια
για καθέναν, τα οποία μπορούν να «μετρηθούν». Οι άξονες και τα κριτήρια πρέπει
να προσεγγίζουν ακριβώς το αξιολογούμενο ζήτημα της έρευνας. Η χρήση
κατάλληλων και προκαθορισμένων αξόνων και κριτηρίων είναι σημαντική. Από
αυτή εξαρτάται η μελλοντική συνεισφορά της στο σύστημα με ανατροφοδότηση, και
τη βελτίωση των συνθηκών της ανώτατης εκπαίδευσης με την υποστήριξή της από
την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την ηλεκτρονική μάθηση, αυξάνοντας την
αποτελεσματικότητα και μεγιστοποιώντας την εκπαιδευτική προσφορά.
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3.5.3.1 Αναγκαιότητα αξιολόγησης των ΟΣΤ
H αξιολόγηση των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων ως συμπληρωματικό εργαλείο στην
Ανώτατη Εκπαίδευση είναι χρήσιμη στην πράξη γιατί αναφέρονται στη μάθηση,
διδασκαλία και εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εμπλέκονται οι ίδιοι οι
φοιτητές/τριες αλλά και διδάσκοντες (Thorpe 1998). Είναι αναγκαία για λόγους
κοινωνικοοικονομικούς, παιδαγωγικούς και εκσυγχρονιστικούς. Πιο συγκεκριμένα,
για να:
 δρομολογηθεί η επίτευξη του διπλού στόχου της μάθησης: α) να αυξήσει την
ενεργή συμμετοχή των φοιτητών/τριών στη μάθηση και εκπαίδευση και β) να
βελτιώσει την ποιότητα και να «εκτείνει» τη μάθηση των φοιτητών/τριών,
 βοηθήσει στον εντοπισμό των μαθησιακών προβλημάτων των φοιτητών/τριών
ιδιαίτερα όταν ενθαρρύνεται η αξιολόγηση της ατομικής του μάθησης,
 βρεθούν τύποι βοήθειας για τους φοιτητές/τριες στις διάφορες φάσεις της
μελέτης τους και να ανακαλυφθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τα
αποτελέσματά της,
 ελεγχθεί

ο βαθμός υλοποίησης των αρχικών στόχων των εκπαιδευτικών

παρεμβάσεων

με

σκοπό

να

αξιοποιηθεί

η

καταλληλότητα

και

αποτελεσματικότητα τόσο των διδακτικών μεθόδων της όσο και του
εκπαιδευτικού υλικού που έχει άμεση σχέση με τους/τις φοιτητές/τριες,
 πάρει νέα διάσταση η εκπαιδευτική διαδικασία και να συγχρονιστεί με τον ρυθμό
της εποχής με τη χρήση των νέων μορφών διαλογικής και πολυμεσικής
τεχνολογίας.
Στη συνέχεια της ενότητας αυτής καθορίζονται οι σκοποί, δηλαδή οι αντικειμενικοί
στόχοι της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων λαμβάνοντας υπόψη το
μοντέλο μάθησης «θέληση, πράξη, ανατροφοδότηση, αφομοίωση» (Race 1999,
σελ.52-65), το ιδεώδες της Ανοικτής Εκπαίδευσης και τα χαρακτηριστικά της
εκπαίδευσης από απόσταση (Λιοναράκης & Λυκουργιώτης 1998, σελ.30), μιας και
οι Ομαδικές Συμβουλευτικές Τηλεσυναντήσεις υποστηρίζουν την εκπαιδευτική
διαδικασία με τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στις σύγχρονες εικονικές τάξεις
από απόσταση. Τέλος, καθορίζονται οι άξονες και τα κριτήρια που είναι απαραίτητα
για τη διεξαγωγή της αξιολόγησης μέσω της επισκόπησης (με ερωτηματολόγια και
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συνεντεύξεις) προκειμένου να διαμορφωθεί το θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο
αξιολόγησης των ΟΣΤ.
3.5.3.2 Θεωρητικό πλαίσιο αξιολόγησης των ΟΣΤ
Οι αντικειμενικοί στόχοι της αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού αντικειμένου
απαντούν στην ερώτηση «γιατί πρέπει να γίνει η αξιολόγηση του αντικειμένου
αυτού». Οι αντικειμενικοί στόχοι αξιολόγησης των ΟΣΤ είναι: α) είναι η διερεύνηση
της καταλληλότητας των ΟΣΤ για διδασκαλία από απόσταση που συμπληρώνει την
παραδοσιακή διδασκαλία στη συμβατική Ανώτατη Εκπαίδευση, β) η διερεύνηση
των παραγόντων που συνεισφέρουν στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα
των ΟΣΤ, όπως για παράδειγμα η (ελκυστική) παρουσίαση, ο σχεδιασμός, οι
μαθησιακές προτιμήσεις, οι τρόποι επικοινωνίας, οι μαθησιακές δυσκολίες. Οι
παραπάνω αντικειμενικοί στόχοι λειτουργούν ως κατευθυντήριες γραμμές για τη
διεκπεραίωση της αξιολόγησης και έχουμε φυσικά υπόψη μας ότι με μια έρευνα
αξιολόγησης δεν είναι δυνατόν να γίνουν τα πάντα. Για το λόγο αυτό καθορίζονται
με σαφήνεια οι άξονες της αξιολόγησης. Οι άξονες αξιολόγησης των εκπαιδευτικών
παρεμβάσεων είναι οι παράγοντες που διαμορφώνουν με την αλληλοσυσχέτισή τους,
το θεωρητικό πλαίσιο αξιολόγησης και παριστάνουν τις ιδιότητες ή τα γεγονότα του.
Η βασικότερη απαίτηση των ΟΣΤ είναι ότι πρέπει να είναι έτσι δομημένες ώστε οι
φοιτητές να μπορούν να μάθουν αποτελεσματικά, να υποστηριχτεί η μελέτη τους και
να είναι ευέλικτες όσον αφορά τον προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησής τους. Η δομή
των ΟΣΤ θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να καθοδηγεί τους φοιτητές, να επεξηγεί τα
δύσκολα σημεία και έννοιες, να καλλιεργεί την ενεργητική τους συμμετοχή αλλά και
να τους αξιολογεί, καθώς και να τους εμψυχώνει και παροτρύνει να συνεχίσουν.
Ακόμη, θα πρέπει

να «μάθουν οι φοιτητές να δουλεύουν με την ανοικτή

εκπαίδευση» και για να επιτευχθεί η αποδοτικότητα του νέου περιβάλλοντος
εργασίας θα πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τα προσδοκώμενα από τους
ίδιους αποτελέσματα. Οι

ΟΣΤ μπορούν να βοηθήσουν τους φοιτητές μόνο αν

στηρίζονται στο μοντέλο μάθησης «θέλοντας, πράττοντας, ανατροφοδοτώντας,
αφομοιώνοντας» (Race 1999, σελ..52).
Έρευνες σχετικά με την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής μάθησης στην εκπαιδευτική
διαδικασία έδωσαν έμφαση στη σημαντικότητα όχι μόνο του εκπαιδευτικού
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περιεχομένου αλλά και α) της αλληλεπίδρασης μεταξύ των εκπαιδευομένων,β) της
συνεργατικότητας, γ) της ενθάρρυνσης για ενεργητική συμμετοχή, δ) του προφίλ και
του γνωστικού υπόβαθρου των εκπαιδευομένων, και των δεξιοτήτων τους στη χρήση
των νέων τεχνολογιών και ε) των δυνατοτήτων των τεχνολογικών περιβαλλόντων
(Govindasamy 2002, Oblinger 2005, Εbner et al. 2007, Hrastinski 2008, Alivisos &
Apostolos 2009)
Από όλα τα παραπάνω καθορίζουμε τους άξονες:


Δομή



Γνώση-εκπαιδευτικό περιεχόμενο,



Εμψύχωση – ενθάρρυνση,



Αλληλεπίδραση και



Τεχνολογικό περιβάλλον.

Κύρια χαρακτηριστικά των αξόνων αυτών είναι η επίδραση, αποτελεσματικότητα,
αποδοτικότητα των ΟΣΤ.
3.5.3.3 Μεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης
Το θεωρητικό πλαίσιο, δηλαδή οι άξονες αξιολόγησης δεν μπορούν να
προσεγγιστούν αν δεν καθορίσουμε λεπτομερή και όσο το δυνατόν περισσότερα
κριτήρια που να μπορούν να μετρηθούν (μεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης). Με
τον καθορισμό των κριτηρίων, δηλαδή με τη διαδικασία μέτρησης γεφυρώνεται το
θεωρητικό-εννοιολογικό με το εμπειρικό-λειτουργικό επίπεδο έρευνας-αξιολόγησης
(Μακράκης 1998, σελ. 262). Ο κάθε άξονας αποκτά ερευνητική σημασία (μπορεί να
προσδιοριστεί) με τον καθορισμό των κριτηρίων του. Βέβαια ο προσδιορισμός αυτός
δεν εξαντλείται με τη μέτρηση κάποιων κριτηρίων αλλά όσο μεγαλύτερος είναι ο
αριθμός των κριτηρίων τόσο περισσότερο έγκυρος και αξιόπιστος είναι ο άξονας.
Προκειμένου να συνταχθούν τα ερωτηματολόγια αρχικής, διαμορφωτικής και
αθροιστικής αξιολόγησης, τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν μετά από κάθε
ΟΣΤ αλλά και οι ερωτήσεις των συνεντεύξεων λήφθηκαν υπόψη οι ανωτέρω άξονες
και τα κριτήρια προσδιορισμού τους.
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Τα μετρήσιμα κριτήρια των ανωτέρω αξόνων (δομή, γνώση, ενθάρρυνση,
αλληλεπίδραση, τεχνολογικό περιβάλλον) φαίνονται στα σχήματα που ακολουθούν
(Σχήματα: 3.2, 3.3., 3.4., 3.5., 3.6).

Σύνοψη στο τέλος
της ΟΣΤ

Κατατοπιστικές
οδηγίες σύνδεσης
της ύλης

Κατά το δυνατόν
απλούστερη διατύπωση

Κατατμημένη
παρουσίαση της
ύλης

Φιλικό ύφος

Πλαίσια με τα
σημαντικά σημεία
ή τις δύσκολες έννοιες

Παροχή
συνεργατικών
δραστηριοτήτων

Δομή

Σαφώς προκαθορισμένοι
στόχοι, προσδοκώμενα
αποτελέσματα και λέξεις
κλειδιά

Ευκολία στον
προσδιορισμό
προσδοκώμενων
αποτελεσμάτων

Δραστηριότητες
κατάλληλες για τους
στόχους της μάθησης

Χρήση
εναλλακτικών
μορφών υλικού

Καλή σύνδεση των
εννοιών μεταξύ τους
Καθαρή και
πλήρη
καθοδήγηση

Εντυπωσιακή
παρουσίαση
(εικόνες-διαγράμματα)

Σχήμα 3.2. Κριτήρια αξιολόγησης του άξονα ΔΟΜΗ της ΟΣΤ
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Καθορισμένοι στόχοι,
αναμενόμενα αποτελέσματα
Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη,
οδηγίες για συμπληρωματικές
πηγές

Δυνατότητα
επαναχρησιμοποίησης του
εκπαιδευτικού υλικού

Γνώση /
Εκπαιδευτικό
περιεχόμενο
Ικανοποιητικό
εκπαιδευτικό υλικό
έτσι ώστε να καλύπτει
το γνωστικό
αντικείμενο

Κατάλληλο
εκπαιδευτικό υλικό
έτσι ώστε να ευνοεί
την αλληλεπίδραση

Σχήμα 3.3. Κριτήρια αξιολόγησης άξονα ΓΝΩΣΗ/Εκπαιδευτικό περιεχόμενο της ΟΣΤ

Δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης με ανατροφοδότηση τις
σωστές απαντήσεις και συζήτηση για πιθανές δυσκολίες και
λάθη
Συμβουλές μελέτης του
εκπαιδευτικού υλικού και
συμμετοχής στην ΟΣΤ

Συχνές αναφορές στη
εμπειρία των
φοιτητών/τριών
Τόνος
υποκειμενικός,
κοντινός, φιλικός.

Ευέλικτες
ενότητες (αρχή,
μέση, τέλος)

Εμψύχωση
Ενθάρρυνση

Ανταπόκριση
στις ανάγκες των
φοιτητών/τριών

Μέσα
Περιλήψεις
Ανασκοπήσεις

ελέγχου

Σχήμα 3.4. Κριτήρια αξιολόγησης άξονα ΕΜΨΥΧΩΣΗ/ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ της ΟΣΤ
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Παροχή
δραστηριοτήτων

Φιλικό ύφος

Πρόκληση συμμετοχής
και ενδιαφέροντος

Σαφώς διατυπωμένη
επίγνωση δυσκολιών
που θα συναντήσει ο
φοιτητής
Οπτικά μέσα
διαγράμματα
πίνακες εικόνες

Ασκήσεις με
στόχο τον
περαιτέρω
προβληματισμό

Αλληλεπίδραση
Παραδείγματα
και μελέτη
περιπτώσεων

Ευκρινείς στόχοι,
προσδοκώμενα
αποτελέσματα,
έννοιες κλειδιά

Περιλήψεις
ανασκοπήσεις
(βοηθούν στην
αφομοίωση)
Δραστηριότητες
αυτοαξιολόγησης με
ανατροφοδότηση τις σωστές
απαντήσεις και συζήτηση για
πιθανές δυσκολίες και λάθη

Σχήμα 3.5. Κριτήρια αξιολόγησης άξονα ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ στην ΟΣΤ

Ανάγκη
Εξοπλισμού
Ποιότητα
ήχου, βίντεο

Ευκολία
Εγκατάστασης

Ποιότητα
απόκρισης

Τεχνολογικό
Περιβάλλον

Τρόποι
Επικοινωνίας

Ευκολία
χρήσης

Δυνατότητες
Επικοινωνίας

Σχήμα 3.6. Κριτήρια αξιολόγησης άξονα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της ΟΣΤ
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3.5.4

Συλλογή δεδομένων - Ερωτηματολόγια

Όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος της επισκόπησης, το ερωτηματολόγιο παίρνει
ιδιαίτερη αξία, και η χρήση του ξεχωριστή βαρύτητα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η
χρησιμότητά του περιορίζεται αποκλειστικά σε εκείνη τη μέθοδο (Hakim, 1987). Η
χρήση του ερωτηματολογίου επιλέχθηκε λόγω α) της δυνατότητας συγκέντρωσης
πολλών και ποικίλων πληροφοριών από μεγάλο αριθμό ατόμων, β) δυνατότητας
συγκρίσεων, γ) την ποσοτικοποίηση των δεδομένων και δ) τις στατιστικές
αναλύσεις. Επίσης, η μη παρουσία της ερευνήτριας και η ανωνυμία των
ερωτηματολογίων εξασφάλισαν την ειλικρίνεια των απαντήσεων (Βάμβουκας 2002,
Κυριαζή 1998, Παπαναστασίου 1996). Στα πλαίσια της ποσοτικής προσέγγισης της
παρούσας έρευνας, η συλλογή των δεδομένων και των πληροφοριών με
ερωτηματολόγια, περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου. Το
ερωτηματολόγιο αξιοποιείται ευρέως στις κοινωνικές επιστήμες γιατί είναι εφικτή η
συλλογή πολλών δεδομένων και πληροφοριών σε σύντομο χρονικό διάστημα. Με
την επιλογή του ερωτηματολογίου ως εργαλείο της έρευνας δόθηκε η δυνατότητα
στους φοιτητές να εκφράσουν ανώνυμα, ελεύθερα και αβίαστα τις σκέψεις τους.
Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να αποτυπωθούν, κυρίως, οι συνειδητές
εκπαιδευτικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες των φοιτητών αλλά και οι απόψεις
και προσδοκίες τους από την αξιοποίηση της μεικτής εκπαίδευσης. Επιπλέον η
χρήση του ερωτηματολογίου έχει τα πλεονεκτήματα: α) ευκολία στην κατασκευή και
τη χρήση του, β) οικονομικός τρόπος όταν χρειάζονται απαντήσεις από σχετικά
μεγάλο πλήθος ατόμων, γ) είναι γραπτό και το ίδιο για όλα τα άτομα, δ) είναι εύκολη
η συλλογή δεδομένων ακόμα και χωρίς να χρειάζεται η ταυτόχρονη παρουσία του
ερευνητή και του ερωτώμενου και ε) οι φοιτητές δεν είναι πάντα διαθέσιμοι να
απαντήσουν σε ερωτήσεις και είναι πιο προσιτοί στο να συμπληρώσουν ένα
ερωτηματολόγιο.
Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου σχεδιάστηκαν με βάση το σκοπό και τους
στόχους της έρευνας και έγινε προσπάθεια α) να είναι σωστά διατυπωμένες, εύκολες
στην κατανόηση με απλές λέξεις και σαφείς, β) η κάθε ερώτηση να μετράει ένα
πράγμα κάθε φορά, γ) να μην καθοδηγούν την απάντηση αλλά να αφήνουν στον
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ερωτηθέντα την επιλογή της απάντησης, δ) να έχουν λογική σειρά και να δίνουν
κίνητρο στον ερωτηθέντα να προχωρήσει στην επόμενη ερώτηση.
Τα είδη των ερωτήσεων που χρησιμοποιήθηκαν στο ερωτηματολόγιο είναι
ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου.
Οι ερωτήσεις ανοικτού τύπου, με τις οποίες οι φοιτητές/τριες καταγράφουν εμπειρίες,
στάσεις ή απόψεις, είναι περιορισμένες και απλές, ώστε να μη δημιουργηθεί
πρόβλημα κατανόησης λόγω ορολογίας και να αποφευχθούν περιπτώσεις μη
συμπλήρωσης ερωτήσεων λόγω δυσκολίας των φοιτητών. Στις ερωτήσεις αυτές δεν
προτείνονται στον ερωτώμενο συγκεκριμένες τιμές ώστε να επιλέξει αλλά δέχονται
γενικές απαντήσεις που ποικίλουν από ερωτώμενο σε ερωτώμενο.
Στις ερωτήσεις κλειστού τύπου υποδεικνύεται μια σειρά τιμών- πιθανών
απαντήσεων από τις οποίες ο ερωτώμενος μπορεί να επιλέξει. Αυτού του τύπου οι
ερωτήσεις επιτρέπουν τη χρήση ποσοτικών αναλύσεων και κάνουν συγκρίσιμες τις
απαντήσεις μεταξύ ομάδων ερωτώμενων. Για το λόγο αυτό, στην παρούσα έρευνα
και στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκαν τέτοιου είδους ερωτήσεις.
Όμως, οι κλειστού τύπου ερωτήσεις παρουσιάζουν το πρόβλημα ότι οι
προτεινόμενες απαντήσεις μπορεί να μην εκφράζουν πλήρως το σύνολο των πιθανών
απαντήσεων που θα μπορούσαν να δώσουν οι φοιτητές. Μπορεί έτσι να τους
περιορίζουν την έκφραση και επιλογή απαντήσεων. Έτσι, στα ερωτηματολόγια που
αξιοποιήθηκαν στην έρευνα της παρούσας διατριβής οι δυνατές απαντήσεις των
ερωτήσεων κλειστού τύπου είναι προτεινόμενες και δεσμευτικές, αλλά ταυτόχρονα
δίνεται η δυνατότητα να προστεθεί από τους φοιτητές απάντηση διαφορετική των
προτεινόμενων. Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου διακρίνονται στις κατηγορίες α)
διχοτομικές, αυτές που επιδέχονται ως απάντηση μία από δύο δυνατές τιμές, β)
κλίμακες απλής επιλογής, που επιδέχονται μόνο μία από σειρά προτεινόμενων
απαντήσεων, γ) κλίμακες πολλαπλής επιλογής με τις ερωτήσεις που επιδέχονται μία ή
περισσότερες

απαντήσεις

από

μια

σειρά

προτεινόμενων

απαντήσεων

(Μιχαλοπούλου 1992) και ο ερωτώμενος μπορεί να επιλέξει από καμία έως όλες τις
προτεινόμενες απαντήσεις, δ) κλίμακες αξιολόγησης που αφορούν ερωτήσεις στις
οποίες ο ερωτώμενος καλείται να βαθμολογήσει μια σειρά από προτάσεις, ή λόγους,
ή άλλα, με σειρά σπουδαιότητας, βάζοντας 1 στη σπουδαιότερη κ.ο.κ. Οι ερωτήσεις
κλειστού τύπου των ερωτηματολογίων της παρούσας έρευνας είναι: α) επιλογής μιας
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απάντησης μεταξύ δύο ή περισσοτέρων απαντήσεων, β) πολλών επιλογών μεταξύ
πολλαπλών μη αλληλοαποκλειόμενων απαντήσεων, γ) ποσοστικής διαβαθμιστικής
επιλογής, μέσω των οποίων ζητήθηκε από τους φοιτητές να δηλώσουν το βαθμό που
έχουν υποστηριχθεί ή δυσκολευτεί κατά την εκπαιδευτική διαδικασία και βασίζεται
στην κλίμακα Likert (Μακράκης Β. 1998, σελ. 278-280), την οποία χρησιμοποιούμε
στο ερωτηματολόγιο με τα χαρακτηριστικά «πάρα πολύ, πολύ, αρκετά, λίγο,
καθόλου» ή «πολύ, λίγο, καθόλου» ή «συμφωνώ απόλυτα, συμφωνώ, δεν έχω
άποψη, διαφωνώ, διαφωνώ απόλυτα». Η δυνατότητα που προσφέρει η κλίμακα
Likert, είναι ότι δεν καταγράφει τη γενική συμφωνία ή ασυμφωνία με μία πρόταση,
αλλά και το βαθμό συμφωνίας. Είναι πενταβάθμια ή τριβάθμια, και αποδίδει την
τιμή πάρα πολύ στο ένα άκρο και την τιμή καθόλου στο άλλο άκρο. Επιτρέπεται
στον ερωτώμενο να επιλέξει οποιαδήποτε από τις δύο τιμές ή τις ενδιάμεσές τους
ανάλογα με το βαθμό συμφωνίας του και την άποψή του. Ο ερωτώμενος θα πρέπει
να επιλέξει μία μόνο τιμή από τις προτεινόμενες βαθμίδες της κλίμακας.

3.5.4.1 Η δομή των ερωτηματολογίων
Σκοπός των ερωτηματολογίων ήταν να αποτυπωθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των
φοιτητών αλλά και οι εμπειρίες και στάσεις τους για τη χρήση των μεθόδων
τηλεκπαίδευσης ως συμπληρωματικό εργαλείο στη συμβατική ανώτατη εκπαίδευση.
Τα ερωτηματολόγια διαμορφωτικής αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια
της εφαρμογής της έρευνας και μετά από κάθε υλοποίηση Ομαδικής Συμβουλευτικής
Τηλεσυνάντησης, κατά την οποία το ενδιαφέρον της ερευνήτριας εστιάστηκε στην

πορεία που ακολουθήθηκε κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων των
ΟΣΤ. Η αθροιστική αξιολόγηση ή τελική (summative evaluation) κατά την οποία το
ενδιαφέρον

της

ερευνήτριας

εστιάστηκε

κυρίως

στο

τελικό

αποτέλεσμα

πραγματοποιήθηκε μέσω των ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν στο τέλος του
ακαδημαϊκού εξαμήνου της εφαρμογής των ΟΣΤ. Η τελική αξιολόγηση εστίασε στη

συνολική εκτίμηση του τι ακριβώς επιτεύχθηκε σε σύγκριση βέβαια προς ό,τι είχε
αρχικά καθοριστεί ως τελικός στόχος. Ο τελικός, δηλαδή, γενικός στόχος
επιμερίστηκε σε υποστόχους, των οποίων ο έλεγχος αποτέλεσε αντικείμενο της
διαμορφωτικής αξιολόγησης, ενώ η εκτίμηση της επιτεύξεως του τελικού στόχου
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είναι αντικείμενο της αθροιστικής ή τελικής αξιολογικής διαδικασίας (Κασσωτάκης,
2003).
Επιπλέον αξιοποιήθηκε και ένα ερωτηματολόγιο αρχικής ή διαγνωστικής
αξιολόγησης προκειμένου να επιχειρηθεί η εκτίμηση της αρχικής κατάστασης.
Οι άξονες και τα κριτήρια της αξιολόγησης διαμορφώθηκαν ως εξής:
I.

Το προφίλ των φοιτητών/τριών και η χρήση του Διαδικτύου με μετρήσιμα
κριτήρια το προφίλ των φοιτητών/φοιτητριών και το βαθμό χρήσης του
διαδικτύου.

II.

Οι μαθησιακές δυσκολίες των φοιτητών/τριών με κριτήρια το βαθμό
κατανόησης του γνωστικού αντικειμένου με την παραδοσιακή διδασκαλία,
την αναγκαιότητα υποστήριξης και

βελτίωσης της εκπαιδευτικής

διαδικασίας και τα σημεία των δυσκολιών του γνωστικού αντικειμένου.
III.

Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση
με κριτήρια την άποψη των φοιτητών/τριών σχετικά με το βαθμό
αξιοποίησης των σύγχρονων εικονικών τάξεων, το λόγο χρήσης ή μη των
διαθέσιμων διαδικτυακών περιβαλλόντων και τη συμβολή των εναλλακτικών
τρόπων διδασκαλίας.

IV.

Τα κίνητρα συμμετοχής με μετρήσιμα κριτήρια τα αίτια συμμετοχής ή μη των
φοιτητών/τριών στις εικονικές τάξεις, τις προσδοκίες τους από αυτές και την
επίδρασή τους στην μαθησιακή διαδικασία.

V.

Η αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού και μεθοδολογίας με μετρήσιμα κριτήρια
το βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών/τριών από τη δομή υλοποίησης των
εικονικών τάξεων και το χρησιμοποιούμενο εκπαιδευτικό υλικό σ’ αυτές

VI.

Η αξιολόγηση του τεχνολογικού περιβάλλοντος με κριτήρια το βαθμό ευκολίας
πρόσβασης

και

χρήσης

των

χρησιμοποιούμενων

διαδικτυακών

περιβαλλόντων από τους φοιτητές/τριες.
Συγκεκριμένα η δομή των ερωτηματολογίων αποτελείτο από τις εξής κατηγορίες
ερωτήσεων:
Α) Προφίλ φοιτητών – Χρήση Διαδικτύου
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τρία ερευνητικά πεδία τα οποία σκιαγραφούν το
προσωπικό προφίλ των φοιτητών. Το πρώτο πεδίο εστιάζει σε στοιχεία όπως το
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φύλο και το εξάμηνο σπουδών, το δεύτερο πεδίο ανιχνεύει το επίπεδο της
δεξιοτήτων στη χρήση του Η/Υ και τη πρόσβαση στο Διαδίκτυο και το τρίτο πεδίο
καταγράφει τη γνώση ξένων γλωσσών.
Β) Μαθησιακές δυσκολίες
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τέσσερα ερευνητικά πεδία τα οποία αποσκοπούν
στην ανάδειξη μαθησιακών δυσκολιών και εκπαιδευτικών αναγκών των φοιτητών.
Το πρώτο αφορά την κάλυψη της κατανόησης του γνωστικού αντικειμένου με την
παραδοσιακή διδασκαλία και το δεύτερο πεδίο

τη δυνατότητα βελτίωσης της

διδασκαλίας με βάση τη διαθεσιμότητα των φοιτητών. Το τρίτο ερευνητικό πεδίο
ασχολείται με την αναγκαιότητα υποστήριξης της παραδοσιακής διδασκαλίας με
φροντιστηριακά μαθήματα και το τέταρτο αφορά τις δυσκολίες των αλγορίθμων ως
γνωστικό αντικείμενο.
Γ) Κίνητρα συμμετοχής και προσδοκίες
Η κατηγορία των κινήτρων συμμετοχής ή όχι στις δραστηριότητες ηλεκτρονικής
μάθησης περιλαμβάνει τρία ερευνητικά πεδία τα οποία αποσκοπούν στην ανάδειξη
των κινήτρων συμμετοχής ή μη, αλλά και των εμπειριών μάθησης μέσω Διαδικτύου.
Το πρώτο ερευνητικό πεδίο αφορά τα αίτια συμμετοχής ή μη στις εικονικές τάξεις,
το δεύτερο πεδίο αναφέρεται στις προσδοκίες των φοιτητών για την υποστήριξή τους
με τη συμμετοχή τους στις εικονικές τάξεις αλλά και πώς τελικά υποστηρίχτηκαν,
και το τρίτο ερευνητικό πεδίο αφορά την υλοποίηση των εικονικών τάξεων σχετικά
με την επίδραση στους ίδιους, τις δραστηριότητες που εκπονήθηκαν και το ρόλο των
καθηγητών-συμβούλων σ’ αυτή.
Δ) Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τρία ερευνητικά πεδία τα οποία εστιάζουν στην
χρήση της μεικτής μάθησης ως συμπληρωματικό εργαλείο στη διδασκαλία με στόχο
την συλλογή απόψεων των φοιτητών σχετικά με α) τη λειτουργία των εικονικών
τάξεων όσον αφορά το χρόνο υλοποίησής τους και τη διάρκεια, β) το λόγο χρήσης ή
μη των διαθέσιμων Διαδικτυακών περιβαλλόντων γ) τη συμβολή των εναλλακτικών
τρόπων εξατομικευμένης υποστήριξης της διδασκαλίας και μάθησης.
Ε) Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού και μεθοδολογίας
Η κατηγορία του εκπαιδευτικού υλικού και μεθοδολογίας περιλαμβάνει δύο
ερευνητικά πεδία τα οποία αποσκοπούν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των
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ΟΣΤ. Το πρώτο ερευνητικό πεδίο αφορά τη δομή της υλοποίησης των εικονικών
τάξης και την επιτυχή και αποτελεσματική εφαρμογή των τεχνικών και μεθόδων που
αξιοποιήθηκαν και το δεύτερο πεδίο αφορά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
υλικού.
ΣΤ) Αξιολόγηση τεχνολογικού περιβάλλοντος
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ένα ερευνητικό πεδίο το οποίο σκιαγραφεί το
προφίλ των τεχνολογικών περιβαλλόντων που χρησιμοποιήθηκαν. Το πεδίο αυτό
εστιάζει στην ευκολία πρόσβασης και χρήσης των Διαδικτυακών περιβαλλόντων.
3.5.4.2 Πιλοτική δοκιμή και εφαρμογή των ερωτηματολογίων
Σύμφωνα με τους Faulkner et. al (1999), η πιλοτική έρευνα είναι ‘η δοκιμαστική
εφαρμογή του σχεδίου έρευνας και ένα απαραίτητο στάδιο που εξασφαλίζει στον
ερευνητή αφ’ ενός την εξοικείωσή του με την κυρίως έρευνα που θα διεξάγει και
αφετέρου του επισημαίνει τα προβλήματα της έρευνας σε όλα τα επίπεδα ώστε να
προβεί σε διόρθωσή τους και να επιτύχει τη μέγιστη δυνατή εγκυρότητα και αξιοπιστία
του σχεδίου έρευνας και των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί’. Με σκοπό να
εξασφαλιστεί η επάρκεια και να ελεγχθεί η αξιοπιστία των ερωτηματολογίων δόθηκε
πιλοτικά στην αρχική του μορφή σε πέντε φοιτητές προπτυχιακούς να το
συμπληρώσουν με την παράκληση να κάνουν και σχετικές παρατηρήσεις. Τα σχόλιά
τους διευκόλυναν την τροποποίηση, βελτίωση και τελική εκπόνησή του. Τα
ερωτηματολόγια δόθηκαν για συμπλήρωση στην αρχή, στο μέσο περίπου και στο
τέλος του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε επί τόπου και
ιδιοχείρως στο σύνολο των φοιτητών το πρώτο κατά τη έναρξη των μαθημάτων, το
δεύτερο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και το 3ο μετά το πέρας των τελικών
εξετάσεων του μαθήματος. Η επιλογή της επιτόπου (in situ) επίδοσης των
ερωτηματολογίων βασίστηκε τόσο στην εξοικονόμηση χρόνου όσο και στην
προσδοκία μεγαλύτερου ποσοστού ανταπόκρισης που θα έχουν σαν αποτέλεσμα πιο
αντιπροσωπευτικές και αξιόπιστες πληροφορίες από τον πληθυσμό που εξετάζουμε
(Faulkner et. al. 1999). Κυρίως όμως η επιτόπου επίδοση από την ερευνήτρια
εξασφάλισε την αντιμετώπιση των δυσκολιών που μπορεί να παρουσιάζονταν στη
διατύπωση ή στη μορφή. Σύμφωνα με τα παραπάνω διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο
στο χώρο διεξαγωγής των μαθημάτων αλλά και εξετάσεων από την ερευνήτρια
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κατόπιν άδειας από τον καθηγητή του μαθήματος επιτρέποντας έτσι την
αλληλεπίδραση με τους φοιτητές ώστε να δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες, να
υπάρξει η ανάλογη υποστήριξη και να συζητηθεί ο σκοπός και οι στόχοι της
έρευνας. Η κατάλληλη επεξήγηση των ερωτήσεων επιβαλλόταν σε ορισμένες
περιπτώσεις λόγω προβλημάτων κατανόησης λέξεων-εννοιών εξαιτίας της μη
σχετικότητας μ’ αυτές των φοιτητών/τριών.
3.5.5

Συλλογή Δεδομένων - Συνέντευξη

Κατά την ποιοτική προσέγγιση της έρευνας, η συλλογή των δεδομένων και των
πληροφοριών έγινε με ατομικές ημι-δομημένες συνεντεύξεις. Μετά τη συλλογή και
την επιμέλεια των ερωτηματολογίων, ακολούθησε η διαδικασία των συνεντεύξεων
με σκοπό να ελεγχθεί η εγκυρότητα των υποθέσεων της έρευνας, όσο και να
συλλεχθούν

πληροφορίες-απαντήσεις,

οι

οποίες

δεν

είχαν

προβλεφθεί,

δημιουργώντας έτσι περισσότερες υποθέσεις. Σύμφωνα με τους Cohen και Manion
(1994) η συνέντευξη, ως ερευνητικό εργαλείο, παρέχει μεγαλύτερες δυνατότητες
εμβάθυνσης σε σχέση με άλλα μέσα συλλογής δεδομένων. Τέλος, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους στη διεξαγωγή μιας έρευνας.
Σχετικά ο Kerlinger (1970, στο Cohen & Manion 1994) αναφέρει ότι μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση μη αναμενόμενων αποτελεσμάτων, ή για
την αξιολόγηση άλλων μεθόδων ή για τη βαθύτερη εξέταση των κινήτρων των
ερωτώμενων και για τους λόγους, που απάντησαν με συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι
λοιπόν, οι άξονες και οι ερωτήσεις των συνεντεύξεων ακολουθούν την ίδια λογική
με εκείνες του ερωτηματολογίου. Το είδος της συνέντευξης, ατομική ημι-δομημένη,
επιλέχθηκε με κριτήριο να εξυπηρετεί το σκοπό και τους στόχους της έρευνας,
καθώς και τη διαδικασία ελέγχου της εγκυρότητας. Κατά την ημι-δομημένη
συνέντευξη παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία στον συνεντευκτή να τροποποιεί τη
διαδικασία κατά την υλοποίησή της. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι η ημι-δομημένη
συνέντευξη είναι τυχαία υπόθεση, διότι οργανώθηκε και σχεδιάσθηκε με το δικό της
ξεχωριστό τρόπο. Σχετικά οι Cohen και Manion (1994) σημειώνουν, ότι αν και οι
στόχοι της έρευνας καθορίζουν τις ερωτήσεις που τίθενται, ωστόσο το περιεχόμενο
τους, η αλληλουχία και η διατύπωσή τους βρίσκονται αποκλειστικά στα χέρια του
συνεντευκτή.
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Η συνέντευξη βασίστηκε σε ανοιχτές ερωτήσεις, οι οποίες έχουν οριστεί από τον
Kerlinger ως «εκείνες που παρέχουν ένα πλαίσιο αναφοράς για τις απαντήσεις των
ερωτώμενων, αλλά βάζουν ελάχιστους περιορισμούς στις απαντήσεις και στην
έκφρασή τους» (Kerlinger 1970, στο Cohen & Manion 1994). Στα πλεονεκτήματα
των ανοιχτών ερωτήσεων συγκαταλέγονται η ευελιξία, η ενθάρρυνση της
συνεργασίας και της διάδρασης (Mason 2003, σελ. 90-91) μεταξύ ερευνητή και
ερωτώμενου, η διευκρίνιση παρανοήσεων, η δημιουργία επαφής και η υπόδειξη
σχέσεων ή υποθέσεων που δεν είχαν προβλεφθεί (Cohen & Manion 1994).

3.5.5.1 Η δομή της συνέντευξης
Σκοπός της συνέντευξης ήταν να προσεγγίσουμε μη ρητές και μη συνειδητές
(λανθάνουσες) εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευομένων,

αλλά και να

αποτυπώσουμε τις ρητές και συνειδητές εκπαιδευτικές τους ανάγκες, απόψεις και
προσδοκίες που οι ίδιοι θα εκφράσουν. Η συνέντευξη χρησιμοποιήθηκε, αφενός ως
μέσο ελέγχου της εγκυρότητας της έρευνας και αφετέρου ως μέσο συλλογής
ερευνητικού υλικού με αποτέλεσμα να προσομοιάζει αρκετά στο ερωτηματολόγιο.
Οι ερωτήσεις επελέγησαν με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτουν το κύριο ερευνητικό
θέμα και ακολουθώντας το σχεδιασμό της επισκόπησης σύμφωνα με τους άξονες και
κριτήρια αξιολόγησης. Για το λόγο αυτό η επιλογή των ερωτήσεων, που
χρησιμοποιήθηκαν στη συνέντευξη, έγινε κυρίως μεταξύ εκείνων των θεματικών
περιοχών του ερωτηματολογίου, από τις οποίες αναμένεται να προκύψουν δεδομένα
αναφορικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και την άποψη των φοιτητών/τριών
σχετικά με την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής μάθησης ως συμπληρωματικό εργαλείο
στην ανώτατη εκπαίδευση. Ένα άλλο σημαντικό κριτήριο για την επιλογή των
ερωτήσεων αποτελεί η εκτίμηση του συνολικού χρόνου υλοποίησης της κάθε
συνέντευξης. Είναι σημαντικό να μην υπερβεί τα 25 λεπτά επιφέροντας έτσι σχετική
κόπωση και ανησυχία στους συνεντευξιαζόμενους. Συγκεκριμένα, η δομή της
συνέντευξης αποτελείται από τις εξής κατηγορίες:
Α) Προφίλ φοιτητών, αξιοποίηση του Διαδικτύου και προσδοκίες
Οι ερωτήσεις καταγράφουν το προφίλ των φοιτητών, το πόσο αξιοποιούν το
Διαδίκτυο αλλά και τους στόχους και τις προσδοκίες των φοιτητών από την
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παρακολούθηση του νέου τρόπου εκπαίδευσης και την εκμάθηση των αλγορίθμων
με αυτή.
Β) Εκπαιδευτικές ανάγκες – Μαθησιακές δυσκολίες
Η κατηγορία αυτή χωρίζεται σε τρεις άξονες ερωτήσεων και έχει ως στόχο την
ανάδειξη των εκπαιδευτικών αναγκών και δυσκολιών σε σχέση: α) με την
κατάκτηση της μάθησης, β) με το ρόλο του εκπαιδευτή και το μαθησιακό κλίμα που
δημιουργείται και γ) με τη χρήση συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών και το
βαθμό ενεργής συμμετοχής τους στο μάθημα.
Γ) Απόψεις – Στάσεις των φοιτητών
Η κατηγορία αυτή επιδιώκει να συμπεριλάβει τις γενικότερες στάσεις και απόψεις
των φοιτητών απέναντι στον τρόπο υλοποίησης της μεικτής εκπαίδευσης, τον
καθηγητή-σύμβουλο και στο εκπαιδευτικό υλικό. Η τελευταία ερώτηση δίνει τη
δυνατότητα να προσθέσει ο φοιτητής αν θέλει οτιδήποτε άλλο δεν αναφέρθηκε.
Δ) Αξιολόγηση παιδαγωγικού πλαισίου των ΟΣΤ
Η κατηγορία αυτή επιδιώκει να εκμαιεύσει τις απόψεις των φοιτητών σχετικά με τη
δομή της υλοποίησης των εικονικών τάξης και εφαρμογή των εκπαιδευτικών
τεχνικών σ αυτή.
Ε) Αξιολόγηση τεχνολογικού πλαισίου των ΟΣΤ
Η κατηγορία αυτή επιδιώκει στην απόκτηση ολοκληρωμένης εικόνας σχετικά με το
προφίλ του τεχνολογικού πλαισίου των ΟΣΤ που υλοποιήθηκαν όσον αφορά την
ευκολία πρόσβασης και χρήσης των διαδικτυακών περιβαλλόντων αλλά και τη
φιλικότητά τους.
3.5.5.2 Η διεξαγωγή της συνέντευξης
Η διαδικασία των συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε αφού είχαν επιστραφεί όλα τα
ερωτηματολόγια. Η συμμετοχή των φοιτητών/τριών σ’ αυτή τη διαδικασία ήταν
εθελοντική και το σύνολο του δείγματος ήταν οκτώ φοιτητές/τριες. Ως χώρος
διεξαγωγής

των

συνεντεύξεων,

ορίστηκε

ένα

εργαστήριο

του

Τμήματος

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, οικείο στους συνεντευξιαζόμενους φοιτητές και το
οποίο είχε χρησιμοποιηθεί και κατά την υλοποίηση των ΟΣΤ για όσους φοιτητές δεν
είχαν δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο από το σπίτι. Ο χρόνος διεξαγωγής των
συνεντεύξεων καθορίσθηκε κατόπιν συμφωνίας της ερευνήτριας και των

[124]

Κεφάλαιο 3: Μεθοδολογία έρευνας διατριβής

ερωτώμενων/φοιτητών στο τέλος του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η διάρκεια των
συνεντεύξεων ήταν περίπου 20 έως 25 λεπτά και ο συνεντευκτής σε όλες τις
περιπτώσεις

ήταν

μαγνητοφώνου,

το

η

ίδια
οποίο

ερευνήτρια.

Θεωρήθηκε

χρησιμοποιήθηκε

μετά

απαραίτητη
τη

η

συγκατάθεση

χρήση
των

εκπαιδευομένων. Καταβλήθηκε προσπάθεια, ώστε να δημιουργηθεί φιλική και άνετη
ατμόσφαιρα, ώστε η συνέντευξη να έχει τη μορφή ευχάριστης και ισότιμης
συνομιλίας, ενθαρρύνοντας έτσι τον ερωτώμενο να ανταλλάξει μαζί μας ιδέες και
απόψεις και όχι χαρακτήρα ανάκρισης. Ευχαριστήσαμε θερμά κάθε ερωτώμενο για
τη συμμετοχή του και του εξηγήσαμε με απλά λόγια και ειλικρινή τρόπο το σκοπό
και τους στόχους της έρευνας γενικότερα, καθώς και της συνέντευξης ειδικότερα.
Για τη διευκόλυνση του ερωτώμενου στις απαντήσεις του, ρωτούσαμε μόνον μία
ερώτηση κάθε φορά. Έγινε προσπάθεια να επικεντρωθεί η προσοχή του ερωτώμενου
στην ερώτηση και να βεβαιωνόμαστε κάθε φορά, ότι έχει καταλάβει πλήρως την
ερώτηση. Επικεντρωθήκαμε στην παροχή αρκετού χρόνου στον ερωτώμενο για να
απαντήσει κάθε ερώτηση πλήρως, χωρίς να δοθεί η εντύπωση ότι βιαζόμαστε, χωρίς
διακοπές κατά τη διάρκεια της παράθεσης των σκέψεων και των απόψεών του, αλλά
τον επαναφέραμε στη συζήτηση μόλις αντιλαμβανόμασταν, ότι είναι εκτός θέματος
με ευγενικό τρόπο. Επίσης, προσπαθήσαμε να αποφύγουμε την παγίδα του ρόλου
του «δασκάλου», δηλαδή αποφεύγαμε να επιδοκιμάζουμε ή να αποδοκιμάζουμε μια
συγκεκριμένη απάντηση ή συμπεριφορά του ερωτώμενου (Παρασκευόπουλος 1993).
Παράλληλα έγινε προσπάθεια χρήσης απλού κατανοητού λόγου, ώστε να
αποφύγουμε παρανοήσεις από τους συνεντευξιαζόμενους και να διευκολύνουμε τη
συζήτηση. Στα σημεία των ερωτήσεων που δυσκόλεψαν τους εκπαιδευόμενους,
δόθηκαν οι κατάλληλες εξηγήσεις, με συνειδητή προσπάθεια από μέρους μας να μην
κατευθύνουμε τις απαντήσεις τους.
3.5.6

Συλλογή Δεδομένων – Παρατήρηση

Κατά τη διάρκεια της παρατήρησης ο βαθμός ελευθερίας που παρέχεται στον
ερευνητή-αξιολογητή για το τι θα παρατηρήσει και πώς θα το καταγράψει εξαρτάται
από τη φύση του αντικειμένου της παρατήρησης των στόχων και των αξόνων
αξιολόγησης. Στην παρούσα έρευνα, χρησιμοποιήθηκαν διάφορα μέσα για τη
συλλογή δεδομένων μέσω της παρατήρησης όπως καταγραφές οθονών καθηγητών-

[125]

Κεφάλαιο 3: Μεθοδολογία έρευνας διατριβής

συμβούλων των ΟΣΤ, βιντεοσκοπήσεις των ΟΣΤ, αλλά και τα φύλλα παρατήρησης
των καθηγητών-συμβούλων και οι συζητήσεις τους μετά το πέρας της κάθε ΟΣΤ. Οι
άξονες αξιολόγησης των φύλλων παρατήρησης των καθηγητών-συμβούλων ήταν:
I.

το τεχνολογικό περιβάλλον με μέτρηση α) του βαθμού ευκολίας
εγκατάστασης και χειρισμού του περιβάλλοντος, β) τις ανάγκες σε εξοπλισμό,
γ) την εμφάνιση των τεχνικών προβλημάτων λόγω των τεχνολογικών
συστημάτων ή του Διαδικτύου, και δ) την ποιότητα ήχου και εικόνας αλλά
και απόκρισης αντίστοιχα,

II.

το εκπαιδευτικό υλικό και προετοιμασία με αξιολόγηση: α) της σαφήνειας
των στόχων και β) του βαθμού συμβολής του εκπαιδευτικού υλικού στην
επίτευξή τους, γ) της χρησιμότητας του εκπαιδευτικού υλικού και της
δυνατότητας επαναχρησιμοποίησής του και δ) τη διευκόλυνση του
προβληματισμού,

αναστοχασμού

και

διατύπωσης

ερωτήσεων

και

διαφορετικών απόψεων,
III.

η διδακτική μεθοδολογία με μέτρηση α) της αποτελεσματικότητας των
εκπαιδευτικών τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των ΟΣΤ,
β) του βαθμού ικανοποίησης των φοιτητών/τριών από τη συμμετοχή τους
στην εικονική τάξη, γ) το βαθμό παροχής δυνατοτήτων συνεργασίας και
ενεργητικής συμμετοχής των φοιτητών και δ) το βαθμό επάρκειας χρόνου για
συζήτηση,

IV.

ο ρόλος του καθηγητή-συμβούλου με καταγραφή α) του βαθμού
ενθάρρυνσης και αλληλεπίδρασης των φοιτητών, β) του βαθμού αξιοποίησης
των δυνατοτήτων του περιβάλλοντος για αλληλεπίδραση και γ) του βαθμού
αφομοίωσης των γνώσεων και εκπλήρωσης των στόχων των ΟΣΤ.

Οι άξονες των φύλλων παρατήρησης βασίστηκαν στους άξονες και τα κριτήρια των
ερωτηματολογίων και των συνεντεύξεων.
3.5.7

Επεξεργασία και Ανάλυση δεδομένων της έρευνας

Το επόμενο στάδιο της έρευνας αποτέλεσε η επεξεργασία, η ανάλυση, η
κωδικοποίηση και η στατιστική μελέτη των στοιχείων της έρευνας, η οποία
ακολούθησε τη παρακάτω διαδοχική σειρά:
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Επιμέλεια και αρίθμηση των ερωτηματολογίων. Πραγματοποιήθηκαν τα τρία
βασικά καθήκοντα της επιμέλειας (Moser & Kalton 1977, στο Cohen & Manion,
1994, σελ.146) με τον έλεγχο: α) πληρότητας των ερωτηματολογίων δηλαδή αν
περιέχουν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα, β) ακρίβειας στις απαντήσεις προς
αποφυγή μείωσης της εγκυρότητας των δεδομένων και γ) ομοιομορφίας των
οδηγιών και ερωτήσεων προς αποφυγή δημιουργίας πηγής σφάλματος με την
διαφορετική κωδικοποίηση ίδιων απαντήσεων.
Τα ερωτηματολόγια που

παρέμειναν για στατιστική επεξεργασία συνολικά

ήταν 529. Συγκεκριμένα:
 κατά τη φάση της προέρευνας, 2005-2006: Από τους 367 εγγεγραμμένους
στο μάθημα φοιτητές, συμμετείχαν στις εξετάσεις τους ακαδημαϊκού
εξαμήνου οι 198 στους οποίους μοιράστηκε ερωτηματολόγιο και απαντήθηκε
από 192 φοιτητές.
 κατά τη φάση της κυρίως έρευνας (2006-2007):
 ερωτηματολόγιο 1: στην έναρξη των ακαδημαϊκών μαθημάτων
μοιράστηκε σε 130 φοιτητές που παρευρέθησαν στην αίθουσα
διδασκαλίας και απαντήθηκε από 126 φοιτητές.
 ερωτηματολόγιο 2: το ερωτηματολόγιο διαμορφωτικής αξιολόγησης
διανεμήθηκε επί-τόπου στους 62 παρόντες φοιτητές κατά τη διάρκεια του
μαθήματος (στη μέση του ακαδημ. εξαμήνου) και απαντήθηκε από 60.
 ερωτηματολόγιο 3: το ερωτηματολόγιο της τελικής αξιολόγησης
διανεμήθηκε επί-τόπου στους 185 (από τους 379 εγγεγραμμένους στο
μάθημα) φοιτητές που συμμετείχαν στις τελικές εξετάσεις του
μαθήματος. Συγκεκριμένα απαντήθηκαν:
o 120 ερωτηματολόγια (από τα 185) ανεξάρτητα συμμετοχής σε ΟΣΤ
o 31 (από τους 33) που συμμετείχαν σε τουλάχιστον μία ΟΣΤ.
 στη φάση της περαιτέρω έρευνας (που είναι εκτός των ορίων της παρούσας
διατριβής), την ακαδημαϊκή χρονιά 2008-2009, για τη βελτίωση των ΟΣΤ με
την αξιοποίηση του LAMS απαντήθηκε ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μετά
από κάθε μία από τις 2 ΟΣΤ που υλοποιήθηκαν. Το ερωτηματολόγιο
αξιολόγησης ήταν μια εφαρμογή, μια ακολουθία δραστηριοτήτων του LAMS
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που εκπονήθηκε μερικώς ή πλήρως από τους 22 φοιτητές που συμμετείχαν
σε αυτή ενώ ολοκληρώθηκε από τους 7.


Κωδικοποίηση των ερωτήσεων έτσι ώστε οι απαντήσεις να είναι σε μορφή
κατάλληλη για μηχανογραφική επεξεργασία. Με την κωδικοποίηση έγινε η
μετατροπή των απαντήσεων σε αριθμούς ή σύμβολα, δηλαδή το ποιοτικό
στοιχείο (ολόκληρες φράσεις, ένα όνομα, μια κατάφαση ή άρνηση κλπ) σε
ποσοτικό ή ποιοτικό-συμβολικό. Αν η απάντηση είχε ήδη αριθμό, δε χρειαζόταν
μετατροπή. Η κωδικοποίηση διαμορφώθηκε με βάση τις γενικές τάσεις των
απαντήσεων, ώστε οι προκύπτουσες κατηγορίες να μην υπερβαίνουν τις 5 ανά
ερώτηση. Όσον αφορά τις ανοιχτές ερωτήσεις που δεν ήταν εφικτό να αναχθούν
σε κωδικό αριθμό φτιάχτηκε ένα πλαίσιο κωδικοποίησης κατά το οποίο έγινε
υπολογισμός της συχνότητας του φάσματος των απαντήσεων.



Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων για την ανάλυση συχνοτήτων, καθώς
και η διμεταβλητή ανάλυση, πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια Ηλεκτρονικού
Υπολογιστή και του λογισμικού EXCEL αρχικά και στη συνέχεια με SPSS 15
(Howitt & Cramer, 2003). Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν
αντίστοιχες των ερωτήσεων.

Για την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας αξιοποιήθηκαν α) η καταγραφή των
βιντεοσκοπημένων διδακτικών παρεμβάσεων, β) η απομαγνητοφώνηση των
συνεντεύξεων και γ) η επεξεργασία των δεδομένων των συνεντεύξεων με τη μέθοδο
της ανάλυσης περιεχομένου (Mason, 2003). Η ανάλυση περιεχομένου, σε αντίθεση
με την απλή ανάγνωση του κειμένου, είναι η πιο διαδεδομένη τεχνική για τη μελέτη
περιεχομένου και επιτρέπει τη συστηματική διερεύνησή του. Πρόκειται για μια
τυποποιημένη μέθοδο που οδηγεί στη συστηματική κωδικοποίηση του γραπτού και
του προφορικού λόγου και ως εκ τούτου, αντιστοιχεί στην ποσοτικοποίηση των
απαντήσεων στις ανοικτές ερωτήσεις των ερωτηματολογίων και του περιεχομένου
των μη τυποποιημένων συνεντεύξεων. Αυτό συνεπάγεται ότι α) το κείμενο
εξετάζεται στην ολότητά του και όχι επιλεκτικά, β) ότι οι κατηγορίες που
χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση των δεδομένων ορίζονται με σαφήνεια, έτσι
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ώστε να είναι δυνατή η επανάληψη και ο έλεγχος της διαδικασίας από άλλους
ερευνητές

και

γ)

ότι

χαρακτηριστικά

που

εμφανίζονται

στο

κείμενο

ποσοτικοποιούνται, ούτως ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί η σημασία που φέρουν
στο ίδιο κείμενο αλλά και σε σύγκριση με άλλα (Κυριαζή, 2002).
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα, τόσο από την προέρευνα όσο και
από την πιλοτική εφαρμογή

αναλύονται και παρουσιάζονται στην παρούσα

διατριβή. Με αρχή την βιβλιογραφική επισκόπηση και αντίστοιχες μελέτες που
έχουν γίνει, και σε συνδυασμό με τα ελληνικά δεδομένα, τα στοιχεία αναλύονται
ώστε να προκύψουν τα ωφέλιμα αποτελέσματα και συμπεράσματα. Τα
συμπεράσματα αυτά παρουσιάζονται με σκοπό να χρησιμοποιηθούν αργότερα από
επόμενους ερευνητές.

3.6 Δεοντολογία της έρευνας
Μετά τη μελέτη της βιβλιογραφίας (Cohen & Manion 1994, Mason, 2003) έγινε
προσπάθεια τήρησης βασικών δεοντολογικών αρχών. Η συνειδητή συναίνεση έχει
οριστεί από τους Diener & Crandall (1978, στο Cohen & Manion, 1994, σελ. 476),
ως «οι διαδικασίες με τις οποίες τα άτομα επιλέγουν εάν θα συμμετέχουν σε μία
έρευνα, αφού ενημερωθούν για γεγονότα τα οποία είναι πιθανό να επηρεάσουν τις
αποφάσεις τους». Σύμφωνα λοιπόν με την αρχή της συνειδητής συναίνεσης στο
αρχικό στάδιο της διεξαγωγής της έρευνας δόθηκε ιδιαίτερη φροντίδα εξασφάλισης
της πρόσβασης στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και την αποδοχή της
πραγματοποίησης της έρευνας από την ερευνήτρια της παρούσας διατριβής. Σε
πρώτη φάση αλλά και στις επόμενες εξασφαλίστηκε επίσημη άδεια από τον
διδάσκοντα του μαθήματος «Αλγόριθμοι με C» που είναι και ο επιβλέπων
καθηγητής της παρούσας διατριβής. Εξηγήθηκε η φύση, η μορφή και η αιτιολόγηση
της έρευνας. Ταυτόχρονα

μέσω προσωπικής επαφής αλλά και ηλεκτρονικής

αλληλογραφίας εξασφαλίσαμε την υποστήριξη και ερευνητική συνεργασία του
Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα ζητήθηκε και έγινε δεκτό το
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αίτημά μας για τη χρήση του περιβάλλοντος σύγχρονης εικονικής τάξης CENTRA
εγκατεστημένου σε εξυπηρετητές του ΕΑΠ. Κατά τη διάρκεια της έρευνας της
παρούσας διατριβής ζητήθηκε επίσης και επετεύχθη η υποστήριξη και συνεργασία
της Ερευνητικής Ομάδας Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (κατά τη διάρκεια του
ακαδημαϊκού έτους 2006-2007). Τέλος, ζητήθηκε και επετεύχθη η υποστήριξη και
συνεργασία με το Savie's Online Educational Games Central (EGC) Πανεπιστημίου
του Quebec στον Καναδά (http://EGC.savie.ca) για την αξιοποίηση της πλατφόρμας
διαδικτυακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της παρούσας
έρευνας και με αφορμή την αξιοποίηση του EGC από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
δόθηκε η δυνατότητα χρήσης της πλατφόρμας με ελληνική γραμματοσειρά μιας και
μέχρι τότε δεν ήταν δυνατή η χρήση γραμμάτων της ελληνικής αλφαβήτου.
Μετά την πιλοτική εφαρμογή και με στόχο την ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση
αξιοποίησης της σύγχρονης εικονικής τάξης, η επιτυχής ερευνητική συνεργασία των
προηγούμενων ετών μας έδωσε τη δυνατότητα αξιοποίησης του συστήματος
διαχείρισης μαθησιακών δραστηριοτήτων (LAMS), εγκατεστημένο σε εξυπηρετητή
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Επιπλέον, πριν την αξιοποίησή του (στο
μάθημα «Αλγόριθμοι με C» κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς 2008-2009)
η ερευνήτρια συμμετείχε στην ομάδα μετάφρασης του LAMS προκειμένου αν είναι
εφικτό να αξιοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα και συνεχίζει να συμμετέχει στην
ομάδα αξιοποίησης και αξιολόγησής του.
Λόγω της φύσης της έρευνας (υλοποίηση σύγχρονων εικονικών τάξεων,
ερωτηματολόγια που διανέμονται επιτόπου και συνεντεύξεις), η οποία θα
προκαλούσε διατάραξη της διεξαγωγής των μαθημάτων, δόθηκε έμφαση στην
προαιρετική συμμετοχή των φοιτητών και τη συνεργασία με τους διδάσκοντες του
μαθήματος εξηγώντας τη φύση της έρευνας, τους όρους διεξαγωγής της και το χρόνο
που θα χρειαζόταν κάθε φορά για την πραγματοποίησή της. Οι καλές σχέσεις και το
φιλικό κλίμα μαζί τους βοήθησε στην επίτευξη συνεργασίας τόσο κατά την
υλοποίηση των ΟΣΤ όσο και κατά την επίδοση των ερωτηματολογίων. Επίσης,
δόθηκε η διαβεβαίωση η οποία και πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια, ότι η έρευνα
υλοποιείται στο πλαίσιο εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.
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Η εστίαση στο βασικό δεοντολογικό στοιχείο της έρευνας που αφορούσε τους /τις
φοιτητές/τριες, δηλαδή της τήρησης της εθελοντικής συμμετοχής και της ανωνυμίας
τους αποτέλεσε βασικό μέλημά μας κατά τη παροχή των σχετικών οδηγιών. Πριν
την επίδοση των ερωτηματολογίων εξασφαλίστηκε η συναίνεση των φοιτητών/τριών
και τονίσαμε ιδιαιτέρως την εθελοντική συμμετοχή τους στην έρευνα. Με απλά
λόγια εξηγήθηκαν οι στόχοι της έρευνας και οι λόγοι πραγματοποίησής της
(διδακτορική διατριβή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας). Για την διεξαγωγή των
συνεντεύξεων δόθηκε η υπόσχεση για εμπιστευτικότητα, εξαιτίας της προσωπικής
επαφής με τον κάθε φοιτητή. Λόγω της πρόθεσης για χρήση μαγνητοφώνου αλλά
και βιντεοσκόπησης των εικονικών τάξεων εξασφαλίστηκε η συγκατάθεση των
φοιτητών και εξηγήθηκε η αιτία χρήσης τους.

3.7 Από τη θεωρία στην πράξη: Στάδια – Πορεία έρευνας
Η πρώτη φάση της έρευνας κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς 2005-2006
περιλαμβάνει τη σχεδίαση και υλοποίηση δραστηριοτήτων εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης για την ενίσχυση και συμπλήρωση του παραδοσιακού πανεπιστημιακού
μαθήματος, στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός υβριδικού μαθήματος για
αποτελεσματικότερη εκπαίδευση και μάθηση. Κατά τη διάρκεια της επόμενης
ακαδημαϊκής χρονιάς 2006-2007 υλοποιήθηκε η κυρίως έρευνα καθ’ όλη τη διάρκεια
του ακαδημαϊκού εξαμήνου.

3.7.1
Οι

Πρώτη φάση της έρευνας - Προέρευνα
εικονικές

τάξεις,

Ομαδικές

Συμβουλευτικές

Τηλεσυναντήσεις

(ΟΣΤ)

υλοποιήθηκαν για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2004-2005
στη Θεματική Ενότητα «Μαθηματικά για Πληροφορική Ι» (ΠΛΗ12) του
προπτυχιακού προγράμματος «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) για την ενίσχυση των φοιτητών μεταξύ των δια ζώσης
Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ) (Hadzilacos et al. 2007). Στη
συνέχεια, εφαρμόστηκαν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠαΜακ) με μία ΟΣΤ για
τη διδακτική ενότητα «Αλγόριθμοι ταξινόμησης» του μαθήματος “Αλγόριθμοι με C”
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κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2005-2006 (Papadakis et
al. 2006).
Μέσω της προέρευνας επιδιώχτηκε η συλλογή δεδομένων με στόχο α) την
ανίχνευση, καταγραφή και κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών, β) τον
εντοπισμό των προσδοκιών των φοιτητών από το μάθημα και γ) την άποψη και την
αξιολόγηση του ρόλου του καθηγητή από τους φοιτητές.
Ως αντικείμενο της μελέτης περίπτωσης στη φάση αυτή, επιλέχτηκε η ενότητα των
Αλγορίθμων Ταξινόμησης που είναι μία από τις βασικές έννοιες στην Πληροφορική.
Η υποστήριξη της συμβατικής εκπαίδευσης με μεθόδους

εξ αποστάσεως

εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε τόσο με ασύγχρονες όσο και σύγχρονες μορφές
τηλεκπαίδευσης. Η ανάπτυξη και παροχή ασύγχρονων υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης
στηρίχθηκε από το Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων (Learning Courses
Management System LCMS) COMPUS του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ενώ η
ανάπτυξη και παροχή σύγχρονων υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης στηρίχθηκε για την
υλοποίηση σύγχρονων εικονικών τάξεων (synchronous virtual classes) στην
πλατφόρμα Centra Symposium και μέσω του εξυπηρετητή του ΕΑΠ.
Στην προσπάθεια εμπλουτισμού της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με νέα εργαλεία
απαιτείται να γίνει συνδυαστική εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων τους για την
υποστήριξη της ποιότητας της μάθησης και τη δημιουργία συνθηκών επικοινωνίας
και αλληλεπίδρασης όλων των συμμετεχόντων στη διδακτική διαδικασία (Μουζάκης
2005). Έτσι προγραμματίστηκε η δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων μέσω
του Διαδικτύου (βιντεοδιαλέξεις) και αλληλεπιδραστική διδασκαλία σε πραγματικό
χρόνο με δυνατότητα αμφίδρομης οπτικοακουστικής επικοινωνίας σε περιβάλλον
εικονικής τάξης. Σχεδιάστηκαν:
 τρεις βιντεοδιαλέξεις για τους αλγορίθμους ταξινόμησης (Με εισαγωγή, Με
επιλογή, Με εναλλαγή), διάρκειας δέκα-δεκαπέντε λεπτών κάθε μία και
 δύο εικονικές τάξεις (virtual classes) με διάρκεια μιάμιση ώρα (21:00-22:30):


η πρώτη με σκοπό τη γνωριμία και εξοικείωση με το περιβάλλον και τα
εργαλεία της εικονικής τάξης,



η δεύτερη με σκοπό την επίλυση αποριών στους απλούς αλγόριθμους
ταξινόμησης και η εμβάθυνση των εννοιών με συνεργατική μάθηση, και
αλληλεπιδραστικές ομαδικές δραστηριότητες.
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Το ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε στο τέλος του ακαδημαϊκού εξαμήνου είχε ως
σκοπό τη διερεύνηση εμπειριών και στάσεων των φοιτητών για τη χρήση των
μεθόδων τηλεκπαίδευσης ως συμπληρωματικό εργαλείο στη συμβατική ανώτατη
εκπαίδευση (Παράρτημα διατριβής). Συγκεκριμένα, η συλλογή δεδομένων είχε
στόχους: α) το προφίλ των φοιτητών και τη χρήση του Διαδικτύου, β) την ανίχνευση,
καταγραφή και κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών και μαθησιακών
δυσκολιών, γ) την καταγραφή και εντοπισμό των δυσκολιών κατά τη χρήση των
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και δ)
την άποψη των φοιτητών για τη βελτίωση της εκπαίδευσης μέσω τηλεκπαίδευσης.
3.7.2

Δεύτερη φάση της έρευνας – Κυρίως έρευνα

Στην δεύτερη φάση της έρευνας συμμετείχαν εθελοντικά τριάντα τρεις (από 185
εγγεγραμμένους στο μάθημα) φοιτητές/τριες. Ο κύριος σκοπός της ερευνητικής
προσπάθειας ήταν η υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο
μάθημα «Αλγόριθμοι με C» με την αξιοποίηση εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης,
τόσο σύγχρονα όσο και ασύγχρονα (Rossiou & Papadakis 2007). Η ηλεκτρονική
μάθηση και τηλεκπαίδευση δεν αντικατέστησε μέρος του μαθήματος στην
παραδοσιακή αίθουσα αλλά ήταν επέκταση και συμπλήρωμά της. Η παραδοσιακή
εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίχτηκε από τις Ομαδικές Συμβουλευτικές
Τηλεσυναντήσεις (ΟΣΤ) που συμπεριλάμβαναν διάφορα μέσα όπως: α) αυτόνομη
μάθηση βασισμένη στον παγκόσμιο ιστό (stand-alone web-based learning) μέσω
συστήματος διαχείρισης μάθησης για τη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, β)
ασύγχρονη (με forum και webcasts) και σύγχρονη (virtual classroom, educational
games) διαδικτυακή διδασκαλία. Καθεμία από τις ΟΣΤ είχε συγκεκριμένο σκοπό να
βοηθήσει τους φοιτητές να καλύψουν τα κενά της διδαχθείσας ύλης με το συμβατικό
τρόπο (αίθουσα διδασκαλίας) και να εκπονήσουν επανάληψη του αντίστοιχου
κεφαλαίου. Έτσι, σχεδιάστηκαν τρεις ΟΣΤ για τα κεφάλαια της διδαχθείσας ύλης
του μαθήματος «Αλγόριθμοι με C» και άλλες δύο, μια στην αρχή και μία ένα
εξάμηνο μετά την λήξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου με σκοπό την γνωριμία με το
περιβάλλον υλοποίησης της ΟΣΤ και την αξιολόγησή τους αντίστοιχα. Στη σειρά
των πέντε ΟΣΤ που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του χειμερινού ακαδημαϊκού
εξαμήνου 2006-2007, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μια ολοκληρωμένη σπονδυλωτή
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διδακτική προσέγγιση με τη αξιοποίηση των διαδικτυακών εργαλείων CoMPUs,
CENTRA, SYNERGO, Educational Games Central και οι ΟΣΤ ήταν βασισμένες στο
πρότυπο-ΣΕΤ. Η προετοιμασία συμμετοχής των φοιτητών/τριών στην ΟΣΤ ήταν
μέρος της ΟΣΤ. Το διδακτικό σενάριο των ΟΣΤ βασίστηκε στην ταξινομία Bloom
σύμφωνα με το σχεδιασμό του προτύπου-ΣΕΤ και υλοποιήθηκαν συνεργατικές
δραστηριότητες σε διαφορετικούς

χώρους για κάθε φάση της ΟΣΤ. Οι ΟΣΤ

σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού
Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών ετών 2005-2006 και 2006-2007 αλλά και 20082009. Επιπλέον, συνεργασία σε συγκεκριμένες ΟΣΤ υπήρχε με την Ερευνητική
Ομάδα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών αλλά και με το Online Educational Games
Central, του Πανεπιστημίου TELUQ του Quebec στον Canada.
Η συμμετοχή των εγγεγραμμένων φοιτητών στο μάθημα “Aλγόριθμοι με C” στην
αξιοποίηση της ηλεκτρονικής μάθησης ήταν εθελοντική και η μεικτή μέθοδος
διήρκεσε 14 εβδομάδες. Οι ΟΣΤ λειτούργησαν συμπληρωματικά με την
παραδοσιακή διδασκαλία (από την έδρα) των 2 ωρών τη βδομάδα.
Τρία ερωτηματολόγια χρησιμοποιήθηκαν για τη διερεύνηση προφίλ, εμπειριών και
προσδοκιών των φοιτητών από τη χρήση μεθόδων ηλεκτρονικής μάθησης στην
ανώτατη εκπαίδευση (Παράρτημα διατριβής):


Το πρώτο ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε πριν την έναρξη των μαθημάτων με
σκοπό τη διερεύνηση του προφίλ των φοιτητών και των προσδοκιών τους για
τη χρήση της ηλεκτρονικής μάθησης στην ανώτατη εκπαίδευση.



Το δεύτερο ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε 2 μήνες μετά την έναρξη της
αξιοποίησης της ηλεκτρονικής μάθησης (διαμορφωτική αξιολόγηση) με
σκοπό τη διερεύνηση του προφίλ των κινήτρων συμμετοχής, των
προσδοκιών και των εμπειριών τους από την μέχρι τότε χρήση των μεθόδων
ηλεκτρονικής μάθησης.



Το τρίτο ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε στο τέλος του ακαδημαϊκού
εξαμήνου και είχε δύο μέρη: ένα Α’ μέρος απαντήθηκε από όλους τους
φοιτητές και το Β’ μέρος μόνο από τους συμμετέχοντες σε τουλάχιστον μία
ΟΣΤ. Το ερωτηματολόγιο στο Α’ μέρος είχε στόχο τη διερεύνηση του προφίλ
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των κινήτρων συμμετοχής, των προσδοκιών και των εμπειριών τους από την
χρήση των μεθόδων ηλεκτρονικής μάθησης και τις απόψεις τους για
βελτίωση της αξιοποίησης μεικτής μάθησης. Στο Β’ μέρος που απευθύνονταν
μόνο στους συμμετέχοντες σε τουλάχιστον μία ΟΣΤ είχε στόχο τη συλλογή
δεδομένων για α) την καταγραφή χρήσης και κατηγοριοποίηση των
δυνατοτήτων των διαδικτυακών εργαλείων, β) την άποψη των φοιτητών για
το ρόλο της αξιοποίησης των ΟΣΤ στην εκπαιδευτική διαδικασία και γ) τη
διερεύνηση της επιθυμίας τους για αξιοποίηση των ΟΣΤ.
Επιπλέον δεδομένα συλλέχτηκαν από τη συνέντευξη των καθηγητών-συμβούλων με
τους φοιτητές. Το ερωτηματολόγιο περιείχε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου και
διερευνούσε την άποψη των φοιτητών σχετικά με τη μαθησιακή τους εμπειρία, τις
προτιμήσεις τους και την επίδραση των διαδικτυακών εργαλείων (εκπαιδευτικών
παιχνιδιών, συνεργατικών δραστηριοτήτων) στη μαθησιακή διεργασία. Ήταν μια
διερεύνηση των εμπειριών και στάσεων των φοιτητών σχετικά με την αξιοποίηση
των μεθόδων τηλεκπαίδευσης ως συμπληρωματικό εργαλείο της συμβατικής
ανώτατης εκπαίδευσης. Οι ερωτήσεις των φοιτητών χωρίζονταν σε τρία μέρη: α) το
παιδαγωγικό μέρος που εστίαζε στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες αυτές καθαυτές
(εκπαιδευτικοί στόχοι, απόψεις συναισθήματα και ενεργοποίηση των φοιτητών), β)
το γνωστικό μέρος που εστίαζε στη μάθηση των αλγορίθμων, γ) το τεχνολογικό
μέρος, δηλαδή οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια της πρόσβασή
τους στην πλατφόρμα των διαδικτυακών εργαλείων.
Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων χρησιμοποιήθηκαν εκτός
των ερωτηματολογίων και των συνεντεύξεων που προαναφέρθηκαν, και η επίδοση
των φοιτητών στις τελικές εξετάσεις του μαθήματος των συμμετεχόντων φοιτητών
σε σχέση με τους μη συμμετέχοντες. Ακόμη, αξιοποιήθηκαν οι μαγνητοσκοπήσεις
της εικονικής αίθουσας και των εικονικών δωματίων,

καταγραφές οθονών των

φοιτητών και των καθηγητών κατά τη διάρκεια χρήσης των εργαλείων, εργαλεία
ανάλυσης και

αναπαραγωγής με αναλυτική “εικόνα” των συνεργατικών

δραστηριοτήτων (όπου αυτό ήταν εφικτό), φύλλα παρατήρησης των καθηγητώνσυμβούλων, αναπαραγωγή των συζητήσεων μεταξύ καθηγητών-συμβούλων κατά τη
διάρκεια του σχεδιασμού και της αξιολόγησης της δραστηριότητας και ηλεκτρονικά
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ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν από τους συμμετέχοντες φοιτητές έξι (6) μήνες
μετά τη δραστηριότητα.
3.7.3

Περαιτέρω έρευνα – βελτίωση του προτύπου εικονικής τάξης

Ένα χρόνο αργότερα, κατά τη διάρκεια του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου
2008-2009 έγινε προσπάθεια βελτίωσης του -διαμορφωμένου πλέον- ΣΕΤ
συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον υποστήριξη των φοιτητών/τριών πριν και μετά τις
ΟΣΤ και με την προσδοκία δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης του προτύπου. Η
απόπειρα αυτή οδήγησε στα πρώτα συμπεράσματα δυνατότητας βελτίωσης των ΟΣΤ
με την αξιοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων
(Learning Activity Management System). Δημιουργήθηκε ένα πρότυπο ακολουθίας
μαθησιακών δραστηριοτήτων, που παρέχει στους φοιτητές δραστηριότητες πριν,
κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση της ΟΣΤ με σκοπό να οδηγήσει στο
μέλλον στον παιδαγωγικό σχεδιασμό της ΟΣΤ και την αποτελεσματική εφαρμογή
της (Rossiou et al 2009). Όμως η βελτίωση ή μη τελικά, είναι αντικείμενο περαιτέρω
έρευνας που είναι εκτός των ορίων της παρούσας διατριβής.

3.8 Σύνοψη του κεφαλαίου
Στο κεφάλαιο αυτό της παρούσας διατριβής παρουσιάστηκε η μεθοδολογία της
έρευνας, οι τεχνικές συλλογής δεδομένων, η δεοντολογία και το κεφάλαιο
ολοκληρώνεται με σύντομη περιγραφή των φάσεων της έρευνας.
Το τέταρτο κεφάλαιο που ακολουθεί αναφέρεται στη μελέτη περίπτωσης
(προέρευνα) που υλοποιήθηκε την ακαδημαϊκή χρονιά 2005-2006. Η προέρευνα
πραγματοποιήθηκε προκειμένου να αξιοποιηθούν οι σύγχρονες εικονικές τάξεις
κατά τη διάρκεια της επόμενης ακαδημαϊκής χρονιάς ως συμπληρωματικό εργαλείο
στην διδασκαλία των Αλγορίθμων στους φοιτητές του Α’ εξαμήνου του τμήματος
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πιο συγκεκριμένα,
περιγράφονται η μέθοδος που ακολουθήθηκε

για να εντοπιστούν οι ανάγκες,

στάσεις και προσδοκίες των φοιτητών/τριών, ο σχεδιασμός και υλοποίηση της
εικονικής

τάξης

και

τα

αποτελέσματα

υλοποίησής

τους.

Το

κεφάλαιο

ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα της προέρευνας που οδήγησαν στην ανάγκη
δημιουργία προτύπου που βασίζεται η εικονική τάξη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Προέρευνα
Το 4ο κεφάλαιο αναφέρεται στη μελέτη περίπτωσης (προέρευνα) που υλοποιήθηκε
την ακαδημαϊκή χρονιά 2005-2006. Σκοπός της προέρευνας ήταν διερεύνηση της
δυνατότητας αξιοποίησης των σύγχρονων εικονικών τάξεων κατά τη διάρκεια της
επόμενης ακαδημαϊκής χρονιάς ως συμπληρωματικό αποτελεσματικό εργαλείο στην
διδασκαλία των Αλγορίθμων στους φοιτητές του Α’ εξαμήνου του τμήματος
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πιο συγκεκριμένα,
στην πρώτη ενότητα περιγράφεται η μέθοδος που ακολουθήθηκε για να εντοπιστούν
οι ανάγκες, στάσεις και προσδοκίες των φοιτητών από την αξιοποίηση της
ηλεκτρονικής μάθησης. Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στο σχεδιασμό και την
υλοποίηση της σύγχρονης εικονικής τάξης για μια διδακτική ενότητα του μαθήματος
Αλγόριθμοι με C. Στη συνέχεια καταγράφονται τα αποτελέσματα της προέρευνας και
το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματά της που οδήγησαν στην ανάγκη
δημιουργίας ενός προτύπου, δηλαδή ενός εκπαιδευτικού πλαισίου στο οποίο βασίζεται
η υλοποίηση της σύγχρονης εικονικής τάξης και τη διαμόρφωση πλέον της
Ομαδικής Συμβουλευτικής Τηλεσυνάντησης.
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4.1 Εντοπισμός εκπαιδευτικών αναγκών και προσδοκιών φοιτητών
Σκοπός της προέρευνας ήταν η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της
αξιοποίησης τεχνολογιών ηλεκτρονικής μάθησης ως συμπληρωματικό εργαλείο στη
συμβατική Ανώτατη Εκπαίδευση. Ειδικότερα, οι στόχοι της ήταν: α) η διερεύνηση
της στάσης των πρωτοετών φοιτητών της συμβατικής ανώτατης εκπαίδευσης στη
χρήση τεχνολογίας ως υποστηρικτικό εργαλείο της μαθησιακής διαδικασίας, β) η
ενθάρρυνση της ενεργητικής συμμετοχής των φοιτητών στην εκπαιδευτική
διαδικασία με τεχνικές συνεργατικής και βιωματικής μάθησης, γ) η έρευνα των
δυνατοτήτων παροχής εξ αποστάσεως εξατομικευμένης υποστήριξης με αξιοποίηση
τεχνολογιών ηλεκτρονικής μάθησης και δ) η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας
της υβριδικής ή μεικτής (blended) μεθόδου εκπαίδευσης στο συμβατικό Ελληνικό
Πανεπιστήμιο (Παπαδάκης κ.α. 2006).
Έτσι ανιχνεύτηκαν οι ανάγκες, στάσεις και προσδοκίες των πρωτοετών φοιτητών με
την υλοποίηση μεικτής εκπαίδευσης για μια διδακτική ενότητα του μαθήματος.
Συγκεκριμένα, σχεδιάστηκαν, προετοιμάστηκαν και υλοποιήθηκαν τρεις σύγχρονες
εικονικές τάξεις που πραγματοποιήθηκαν μετά το πέρας της διδασκαλίας των
αντίστοιχων διδακτικών ενοτήτων με το συμβατικό τρόπο στην αίθουσα. Η
διαδικασία αυτή αξιολογήθηκε από τους συμμετέχοντες στην έρευνα φοιτητές και
καθηγητές με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής δράσης στο
πλαίσιο της συμβατικής ανώτατης εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα της προέρευνας
στόχευσαν στην εύρεση απτών λύσεων για πραγματικά προβλήματα και όχι απλά
στην παραγωγή θεωρητικής γνώσης για την ιδεατή διδασκαλία (McNiff 1995).
Δοκιμάστηκαν ιδέες στην πράξη προκειμένου να αποτυπωθούν οι βέλτιστες λύσεις
για τη διδασκαλία και μάθηση των Αλγορίθμων ταξινόμησης. Με μια διδακτική
παρέμβαση μικρής κλίμακας παράλληλα με τη λειτουργία της πραγματικής
συμβατικής τάξης και με την εξέταση από κοντά των επιδράσεων αυτής της
παρέμβασης στοχεύσαμε στην κατανόηση της καθημερινής πρακτικής που είναι
απαραίτητη στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών πλαισίων των μαθημάτων, δίνοντας
έμφαση στους πρακτικά εμπλεκόμενους της καθημερινής πρακτικής της διδασκαλίας
(Hasley 1972). Εστιάζοντας το ενδιαφέρον μας στη διάγνωση του προβλήματος στο
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πλαίσιο της διδασκαλίας των Αλγορίθμων, προσπαθήσαμε να βρούμε τη λύση του
με την αξιοποίηση της μεικτής μάθησης. Η ερευνήτρια της παρούσας διατριβής σε
συνεργασία με τους διδάσκοντες του μαθήματος αλλά και με ερευνητές παρόμοιων
ενδιαφερόντων, συνεργάστηκαν από κοινού και όλοι μαζί συμμετείχαν άμεσα ή
έμμεσα στην υλοποίηση της έρευνας. Οι τροποποιήσεις του σχεδιασμού
αξιολογούνταν συνεχώς μέσα στο πλαίσιο της τρέχουσας κατάστασης επειδή ο
τελικός στόχος ήταν η βελτίωση της εκπαιδευτικής πρακτικής.
Το στάδιο της προέρευνας, είναι η υλοποίηση του διαγνωστικό σταδίου (Blum στο
Cohen & Manion 1994, σελ. 258) κατά το οποίο αναλύθηκε το πρόβλημα με τον
εντοπισμό των εκπαιδευτικών αναγκών, στάσεων και προσδοκιών των φοιτητών από
την μεικτή εκπαίδευση αλλά και αναπτύχθηκαν οι υποθέσεις για τη δημιουργία
βέλτιστης αξιοποίησής της. Στο τέλος της προέρευνας οι συμμετέχοντες
εκπαιδευτικοί εφοδιάστηκαν με νέες δεξιότητες και μεθόδους, προωθήθηκε η
αυτογνωσία τους αλλά κυρίως δημιουργήθηκαν οι συνθήκες έτσι ώστε να εισαχθούν
πρόσθετες και καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση σε ένα
συμβατικό σύστημα που συνήθως παρεμποδίζεται από τις καινοτομίες και αλλαγές.
Έτσι, δόθηκε η δυνατότητα να ερευνηθεί μια συγκεκριμένη κατάσταση και να
ενσωματωθεί μια νέα προσέγγιση στο ήδη υπάρχον σύστημα.
Για τη συλλογή πληροφοριών, έγκυρων και αξιόπιστων, χρησιμοποιήθηκαν
ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν επί τόπου αλλά και ημι-δομημένες
συνεντεύξεις με σκοπό να εντοπιστούν και να εξηγηθούν πιο ολοκληρωμένα οι
ανάγκες, στάσεις και προσδοκίες των φοιτητών εξετάζοντάς τα από περισσότερες
οπτικές γωνίες χρησιμοποιώντας ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα (Cohen & Manion
1994).

4.2 Αξιοποίηση σύγχρονης εικονικής τάξης
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η σχεδίαση και υλοποίηση δραστηριοτήτων εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης για την ενίσχυση και συμπλήρωση του παραδοσιακού
πανεπιστημιακού μαθήματος, στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός υβριδικού
μαθήματος για αποτελεσματικότερη διδασκαλία και μάθηση. Ως αντικείμενο αυτής
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της μελέτης περίπτωσης, επιλέξαμε τους Αλγόριθμους Ταξινόμησης που είναι μία
από τις βασικές έννοιες στην Πληροφορική. Η σημαντικότητα της ταξινόμησης
αλγορίθμων οδήγησε πολλούς ερευνητές να ασχοληθούν με την εύρεση των
καλύτερων δυνατών τρόπων διδασκαλίας, (για παράδειγμα χρήση τεχνικών
οπτικοποίησης), για την κατανόηση των αλγορίθμων ταξινόμησης (Lattu et al. 2000,
Naps et al. 2002). Τέτοιες μέθοδοι διδασκαλίας χρησιμοποιούνται ευρέως στην
κατασκευή εκπαιδευτικού λογισμικού για την κατανόηση και άλλων αλγορίθμων
όπως για παράδειγμα δικτυακής βελτιστοποίησης (Andreou et. al. 2005).
Η υποστήριξη της συμβατικής εκπαίδευσης με μεθόδους

εξ αποστάσεως

εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε τόσο με ασύγχρονες όσο και σύγχρονες μορφές
τηλεκπαίδευσης. Η ανάπτυξη και παροχή ασύγχρονων υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης
στηρίχθηκε στο Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων (Learning Courses Management
System LCMS) CοMPUs του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (http://compus.uom.gr),
ενώ η ανάπτυξη και παροχή σύγχρονων υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης στηρίχθηκε για
την υλοποίηση εικονικών τάξεων (virtual classes) στην πλατφόρμα
Symposium, μέσω του εξυπηρετητή
(http://centra.eap.gr).

Για

τη

Centra

του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

δημιουργία

βιντεοδιαλέξεων

του

μαθήματος

χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο WebCast producer (Μητρόπουλος κ.ά 2006) και οι
βιντεοδιαλέξεις ήταν δημοσιευμένες στο διαδίκτυο όπου οι φοιτητές είχαν τη
δυνατότητα ευέλικτης πρόσβασης και πλοήγησης. Για τα δικτυακά εκπαιδευτικά
παιχνίδια χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα Οnline Educational Games Central, του
Πανεπιστημίου TELUQ του Quebec στον Canada (http://www.savie.qc.ca).
Όλοι οι εγγεγραμμένοι στο μάθημα φοιτητές είχαν τη δυνατότητα μέσω του
CoMPUs να πλοηγούνται σε υπερσυνδέσμους με επιπλέον πηγές πληροφοριών για
το γνωστικό αντικείμενο, να αποθηκεύουν στον υπολογιστή τους τις διδακτικές
σημειώσεις του μαθήματος και τις διαφάνειες διδασκαλίας αλλά και να
ενημερώνονται για τις ενότητες της ύλης που έχουν ανά βδομάδα διδαχθεί αφού η
ατζέντα του μαθήματος στο CoMPUs ενημερωνόταν περιοδικά. Επιπλέον, είχαν
άμεση πληροφόρηση από το διδάσκοντα μέσω των ανακοινώσεων του σε ό,τι αφορά
τόσο την παραδοσιακή διδασκαλία όσο και την ερευνητική προσπάθεια χρήσης
τεχνολογιών για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας. Η ηλεκτρονική
αλληλογραφία και ο χώρος συζητήσεων (forum) ήταν εργαλεία επικοινωνίας τόσο
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μεταξύ των φοιτητών όσο και μεταξύ φοιτητών και διδάσκοντα για επίλυση αποριών
(Εικόνα 4.1).

Εικόνα 4.1. Σύστημα διαχείρισης μαθημάτων CoMPUs σε εξυπηρετητή του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας

Η πλατφόρμα Centra Symposium χρησιμοποιήθηκε για να δώσει τη δυνατότητα
στους φοιτητές να αλληλεπιδρούν, να συνεργάζονται και να μαθαίνουν προσομοιώνοντας την τυπική αλληλεπίδραση τάξης σε πραγματικό χρόνο χωρίς
φυσική παρουσία, μέσω του Internet. (Εικόνα 4.2). Έτσι υπήρχε η δυνατότητα για
αμφίδρομο ήχο, εναλλαγή εικόνας video από web camera από πολλαπλά σημεία
ακόμη και μέσα από συνδέσεις 56Kbps.

Εικόνα 4.2. Η πλατφόρμα Centra Symposium σε εξυπηρετητή του ΕΑΠ

Η πλατφόρμα Οnline Educational Games Central (Sauvé et al. 2005),
χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία και χρήση εκπαιδευτικών παιχνιδιών με στόχο
την ανάπτυξη, τη μεταφορά και τον έλεγχο γνώσεων με τη βοήθεια
αυτοματοποιημένων διαδικτυακών δραστηριοτήτων. Τα παιχνίδια αποτελούν ένα
πολύ αγαπητό τρόπο μάθησης, αλληλεπίδρασης, ενεργής συμμετοχής των φοιτητών
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(Sauvé 2005). Το παιχνίδι “Sorting Algorithms” με βάση το κέλυφος Φιδάκι (Snakes
& Ladders shell) που δημιουργήσαμε στην πλατφόρμα του Educational Games
Central περιείχε 20 ερωτήσεις αυτοξιολόγησης τρίβαθμης δυσκολίας: πολλαπλής
επιλογής, σωστού/λάθους και συμπλήρωσης κενού. Το διαδικτυακό παιχνίδι εστίασε
στην κινητοποίηση των φοιτητών προκειμένου να αυτοξιολογήσουν παίζοντας, τις
γνώσεις τους στους αλγόριθμους ταξινόμησης (Εικόνα 4.3).

(α)

(β)

Εικόνα 4.3. Πλατφόρμα διαδικτυακού Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού
α) Πληροφορίες παιχνιδιού “Sorting Algorithms” β) Παιχνίδι “Sorting Algorithms”

4.2.1

Σχεδιασμός και προετοιμασία σύγχρονης εικονικής τάξης

Στην προσπάθεια εμπλουτισμού της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με νέα εργαλεία
απαιτείται να γίνει συνδυαστική εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων τους για την
υποστήριξη της ποιότητας της μάθησης και τη δημιουργία συνθηκών επικοινωνίας
και αλληλεπίδρασης όλων των συμμετεχόντων στη διδακτική διαδικασία (Μουζάκης
2005). Σύμφωνα με τον Keegan (1996)

αλλά και τον Picciano (2001),

η εξ

αποστάσεως εκπαίδευση γίνεται ολοένα και πιο ανθρωποκεντρική και πολύμορφη
και συχνά συνδυάζεται με συμβατικά προγράμματα σπουδών όπως συμβαίνει και με
την έρευνα της παρούσας διατριβής. Ο Λιοναράκης (2001) αναφέρει ότι τα
τελευταία τριάντα χρόνια έχουν αναπτυχθεί αρκετές θεωρίες σχετικά με το
παιδαγωγικό μοντέλο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης το οποίο είναι σαφώς
διαφορετικό από το παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας. Η δημιουργία συνθηκών
μάθησης που προωθεί την ενεργή συμμετοχή των μαθητών/φοιτητών στη μαθησιακή
διαδικασία,

σε

ένα

περιβάλλον

ανοιχτό,
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αλληλεπιδραστικό ευνοείται η αυτόνομη, διερευνητική και συνεργατική μάθηση
στην τυπική εκπαίδευση (σχολείο, πανεπιστήμιο) αλλά και έξω από αυτή (Lave &
Wegner 1991 Dillenbourg et al. 1995, Wilson 1996, Jonassen & Land 2000). Όπως
επισημαίνει ο Harley (2001), η δημιουργία εικονικών τάξεων αποτελεί προπομπό της
νέας εποχής στο χώρο της εκπαίδευσης. Όμως τα τεχνολογικά εργαλεία από μόνα τους
δεν αποτελούν παρά το πρώτο βήμα στη μετάβαση από τη σημερινή συμβατική αίθουσα
διδασκαλίας στο νέο μοντέλο διδασκαλίας (Αναστασιάδης 2007, Χαμπιαούρης κ.ά.
2004). Οι εικονικές τάξεις αποτελούν καινοτόμα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, που η
υλοποίησή τους έγινε τεχνολογικά εφικτή κατά τα τελευταία χρόνια και έτσι δεν έχει
αρκούντως μελετηθεί, ιδιαίτερα στη χώρα μας (Χαμπιαούρης κ.α. 2009).

Έτσι, η

σχετική βιβλιογραφία δεν έχει να επιδείξει σημαντικό αριθμό ερευνών που αφορούν τη
διερεύνηση των αποτελεσμάτων και της φύσης της μαθησιακής διαδικασίας στο
περιβάλλον της εικονικής τάξης.

Ο σχεδιασμός υποστήριξης της συμβατικής διδασκαλίας συμπεριέλαβε τη
δυνατότητα

παρακολούθησης

μαθημάτων

μέσω

του

διαδικτύου

με

τις

βιντεοδιαλέξεις και την αλληλεπιδραστική διδασκαλία σε πραγματικό χρόνο με
δυνατότητα αμφίδρομης οπτικοακουστικής επικοινωνίας σε περιβάλλον εικονικής
τάξης. Σχεδιάστηκαν:
 τρεις βιντεοδιαλέξεις για τους επαναληπτικούς αλγόριθμους ταξινόμησης: α)
ταξινόμηση με εισαγωγή, β) ταξινόμηση με επιλογή, και γ) ταξινόμηση με
εναλλαγή, διάρκεια δέκα-δεκαπέντε λεπτών κάθε μία και
 τρεις εικονικές συναντήσεις (virtual classes) με διάρκεια μιάμιση ώρα η
καθεμία (21:00-22:30).
Στο σχεδιασμό εφαρμογής των σύγχρονων εικονικών τάξεων της προέρευνας
υιοθετήθηκαν παιδαγωγικές αρχές του γνωστικού και κοινωνικού εποικοδομισμού
(Ματσαγγούρας

1999)

και

σχεδιάστηκε

και

προετοιμάστηκε

κατάλληλο

εκπαιδευτικό υλικό (Κόκκος 1998, σελ32). Οι εικονικές τάξεις είχαν σκοπό: η πρώτη
τη γνωριμία και εξοικείωση με το περιβάλλον και τα εργαλεία της εικονικής τάξης, η
δεύτερη την επίλυση αποριών στους απλούς αλγόριθμους ταξινόμησης και την
εμβάθυνση των εννοιών με συνεργατική μάθηση, και αλληλεπιδραστικές
δραστηριότητες και η τρίτη την εμπέδωση, επανάληψη και αξιολόγηση με
διαδικτυακό εκπαιδευτικό παιχνίδι που όμως τελικά δεν πραγματοποιήθηκε λόγω
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τεχνικών προβλημάτων του εξυπηρετητή του Πανεπιστημίου Telluq, του Quebec
του Καναδά μέσω του οποίου ήταν διαθέσιμη η πλατφόρμα του παιχνιδιού.
Συνοψίζοντας, η προετοιμασία της υλοποίησης της σύγχρονης εικονικής τάξης
περιελάμβανε:
 σχεδιασμό, προετοιμασία και ανάρτηση ανακοινώσεων για ενημέρωση
φοιτητών για τη συμμετοχή τους στην έρευνα αξιοποίησης ηλεκτρονικής
μάθησης αλλά σχετικά με τρόπος σύνδεσης.
 τεχνολογική προετοιμασία και πραγματοποίηση απαραίτητων ενεργειών έτσι
ώστε να είναι εφικτή η υλοποίηση της σύγχρονης εικονικής τάξης.
 σχεδιασμό, προετοιμασία και ανάρτηση των οδηγιών σύνδεσης στο
περιβάλλον της σύγχρονης εικονικής τάξης

που θα περιείχε και τον

απαραίτητο εξοπλισμό σύνδεσης σ αυτή.
 σχεδιασμό και προετοιμασία βιντεοδιαλέξεων.
 σχέδιο μαθήματος της σύγχρονης εικονικής τάξης και προετοιμασία
κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού.

4.2.2

Υλοποίηση σύγχρονης εικονικής τάξης

Το πρώτο βήμα για την αποτελεσματική υλοποίηση της σύγχρονης εικονικής τάξης
ήταν η πλήρης, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών. Στην έναρξη του
ακαδημαϊκού εξαμήνου ανακοινώθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
συμμετοχή φοιτητών Α’ Εξαμήνου Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
ΠΑΜΑΚ σε έρευνα για τη συμβολή του «e-Learning στη βελτίωση της ποιότητας
παρερχομένης εκπαίδευσης στη συμβατική ανώτατη εκπαίδευση» σε συνεργασία με
το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Η ενημέρωση των φοιτητών με την
ανωτέρω πρόσκληση περιελάμβανε πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της
έρευνας όπως η δυνατότητα χρήσης εναλλακτικού εκπαιδευτικού υλικού από τους
φοιτητές και υποστήριξη και συνεργασία τους από απόσταση με μεθόδους
σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας παράλληλα με τη δια ζώσης διδασκαλία
(Εικόνα 4.4α). Οι φοιτητές καλέστηκαν να χρησιμοποιήσουν στη μελέτη τους
βιντεοδιαλέξεις (Webcast), να συμμετέχουν σε φόρουμ συζητήσεων και σε τρεις (3)
εικονικές τάξεις (virtual classroom, συναντήσεις on-line με ήχο και video). Κατά τη
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διάρκεια της έρευνας, οι συμμετέχοντες φοιτητές θα καλούνταν να απαντήσουν σε
ερωτηματολόγια αξιολόγησης. Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στην έρευνα
φοιτητές του Α’ εξαμήνου του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής μπορούσαν
να δηλώσουν συμμετοχή ή να ζητήσουν περαιτέρω διευκρινήσεις από την
ερευνήτρια ή τον διδάσκοντα του μαθήματος.

(α)
(β)
Εικόνα 4.4. α) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην έρευνα
β)Ανακοίνωση ενημέρωσης φοιτητών για τον τρόπο σύνδεσης στην 1η εικονική τάξη

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διανεμήθηκε στους φοιτητές αλλά και
αναρτήθηκε σε αίθουσες διδασκαλίας μαθημάτων του πρώτου ακαδημαϊκού
εξαμήνου (Εικόνα 4.4α). Ένα μήνα αργότερα, οι φοιτητές ενημερώθηκαν για τον
τρόπο συμμετοχής τους στην πρώτη σύγχρονη εικονική τάξη (Εικόνα 4.4β). Οι
φοιτητές/τριες ενημερώνονταν για περαιτέρω ενέργειες όπως αποθήκευση
μαγνητοσκοπημένων

εικονικών

τάξεων,

ανάρτηση

βιντεοδιαλέξεων

και

εκπαιδευτικού υλικού μέσω του πίνακα ανακοινώσεων στο σύστημα διαχείρισης
μαθημάτων CoMPUs. Μετά από προφορική πρόσκληση του διδάσκοντα-καθηγητή
στο μάθημα, το πρώτο τρίμηνο ήταν εγγεγραμμένοι στο CoMPUs 225 φοιτητές (από
τους 372 εγγεγραμμένους στο μάθημα φοιτητές).
Το δεύτερο

βήμα για την υλοποίηση ήταν η προσαρμογή και ανάπτυξη του

εκπαιδευτικού υλικού σε μορφή κατάλληλη για εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
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Δημιουργήσαμε βιντεοδιαλέξεις του διδάσκοντα με προσομοίωση της από έδρας
διδασκαλίας. Για τη δημιουργία των βιντεοδιαλέξεων χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο
WCP - Web Cast Producer (Papadakis & Chadzilacos, 2005). Δημιουργήθηκαν 3
βιντεοδιαλέξεις του διδάσκοντα για τους τρεις βασικούς επαναληπτικούς
αλγόριθμους ταξινόμησης. Οι βιντεοδιαλέξεις ήταν στη διάθεση των φοιτητών πριν
την υλοποίηση της εικονικής τάξης προκειμένου να θυμηθούν όσα έχουν ειπωθεί
στις συμβατικές ώρες διδασκαλίας αλλά και να «γνωρίσουν» τη διδαχθείσα ύλη όσοι
τυχόν απουσίαζαν από αυτές (Εικόνα 4.5).

Εικόνα 4.5. Βιντεοδιάλεξη διδάσκοντα σχετικά με τη διδαχθείσα ύλη

Το τρίτο βήμα ήταν η επιλογή εργαλείων και η ετοιμασία υλικού για την
υποβοήθηση της αλληλεπίδρασης. Επιλέξαμε τη δημιουργία φόρουμ συζητήσεων για
την έκφραση – επίλυση και συζήτηση αποριών και την ανάπτυξη πολυμορφικού
υλικού για τις δραστηριότητες των εικονικών τάξεων. Διαπιστώθηκε ότι αν και
είχαν περάσει τρεις μήνες από το κάλεσμα των φοιτητών από τον διδάσκοντα να
εγγραφούν στην ομάδα των συζητήσεων στο CoMPUs και να συμμετέχουν ενεργά,
χωρίς να γίνει άλλη παρακίνηση ή κίνητρο δεν μπήκε ούτε ένας φοιτητής στο forum
του μαθήματος για να ανοίξει ένα θέμα συζήτησης ή να διατυπώσει μία απορία.
Για τη σύγχρονη διδακτική υποστήριξη πραγματοποιήθηκαν δύο (2) εικονικές
συναντήσεις (αν και είχαν προγραμματιστεί τρεις) με συμμετοχή κατά μέσο όρο
δώδεκα (12) φοιτητών/τριών. Στις συναντήσεις χρησιμοποιήθηκε η διαδικασία
μάθησης

Bloom

(1984)

και

έγινε

ανίχνευση

αναγκών

(λόγω

έλλειψης

καταγεγραμμένων αποριών στο χώρο συζήτησης του μαθήματος) με σύντομο
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ερωτηματολόγιο. Στη συνέχεια η ολιγόλεπτη παρουσίαση των εννοιών με χρήση
ελκυστικής παρουσίασης και επίλυση αποριών συνεργατικά με χρήση κοινού
αλληλεπιδραστικού ασπροπίνακα και ερωαταπαντήσεων, προώθησαν την εμπέδωση
και εμβάθυνση των εννοιών και βοήθησαν στην επίλυση ασκήσεων σε ομάδες και
την ανάλυση οπτικοποιήσεων των αλγορίθμων με συζήτηση και χρήση
αναδυόμενων ερωτήσεων αξιολόγησης.
4.2.3

Αξιολόγηση εικονικών τάξεων

Σύμφωνα με τον Rowntree (1988), με τους όρους αξιολόγηση (assessment) και
αποτίμηση (evaluation) εννοούμε την συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία όλων των
δεδομένων ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με σκοπό τη διαπίστωση της
αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του καθώς και την εκτίμηση όλων
εκείνων των παραμέτρων που ενδεχομένως επηρεάζουν την υλοποίησή του
(Rowntree, 1988). Aκολουθώντας λοιπόν τον ορισμό του Rowntree, η προέρευνα
εστίαζε στην αξιολόγηση και αποτίμηση των σύγχρονων εικονικών τάξεων. Τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν στην πιλοτική
εφαρμογή των σύγχρονων εικονικών τάξεων καθ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού
εξαμήνου για την εξ αποστάσεως υποστήριξη της διδασκαλίας των Αλγορίθμων σε
πρωτοετείς φοιτητές της Συμβατικής Ανώτατης Εκπαίδευσης και τη βελτίωσή τους
σε διάφορα επίπεδα (παιδαγωγικό, ψυχολογικό, τεχνολογικό και οικονομικό).
Κατά τη διάρκεια της σύγχρονης εικονικής τάξης έγινε διαμορφωτική αξιολόγηση σε
μικρό αριθμό φοιτητών από αυτούς που συμμετείχαν στη σύγχρονη τηλεκπαίδευση,
με

ημι-δομημένες

συνεντεύξεις.

Η

τελική

αξιολόγηση

έγινε

με

γραπτό

ερωτηματολόγιο κλειστών και ανοικτών ερωτήσεων το οποίο συμπληρώθηκε από
τους φοιτητές την ημέρα των γραπτών εξετάσεών τους.
Η αξιολόγηση των σύγχρονων εικονικών τάξεων έγινε σε μεγάλο βαθμό με
ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε από 192 εγγεγραμμένους στο μάθημα
«Αλγόριθμοι με C», του ακαδημαϊκού έτους 2005-2006 οι οποίοι συμμετείχαν στις
γραπτές εξετάσεις της πρώτης εξεταστικής περιόδου (Φεβρουάριος 2006).
Χρήσιμα συμπεράσματα προέκυψαν επίσης: α) από τις τακτικές (διαδικτυακές)
συναντήσεις των καθηγητών-συμβούλων μεταξύ τους αλλά και με τον διδάσκοντα
του μαθήματος, β) από την αλληλεπίδραση των φοιτητών/τριών με τους καθηγητές-
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συμβούλους (δηλαδή τους διδάσκοντες στη σύγχρονη εικονική τάξη) και γ) από τα
αρχεία καταγραφής της εικονικής τάξης (μέσω του περιβάλλοντος CENTRA), δ)
από τα στατιστικά δεδομένα του CoMPUS (διαθέσιμα για τους διδάσκοντες του
μαθήματος).
Η διαμόρφωση του θεωρητικού πλαισίου αξιολόγησης των σύγχρονων εικονικών
τάξεων βασίστηκε στον αντικειμενικό στόχο της διερεύνησης εμπειριών και
στάσεων φοιτητών του μαθήματος «Αλγόριθμοι με C» για τη χρήση μεθόδων
τηλεκπαίδευσης ως συμπληρωματικό εργαλείο στη συμβατική ανώτατη εκπαίδευση.
Συγκεκριμένα εστιάσαμε α) στη διερεύνηση της καταλληλότητας των σύγχρονων
εικονικών τάξεων για συμπληρωματική διδασκαλία από απόσταση στη συμβατική
Ανώτατη Εκπαίδευση, β) στη διερεύνηση των απόψεων/προτάσεων των φοιτητών
σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας – αποτελεσματικότητας της δια ζώσης
διδασκαλίας και της εκπαιδευτικής διεργασίας μέσω σύγχρονων εικονικών τάξεων.

4.3 Αποτελέσματα της προέρευνας
Από το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μάθημα φοιτητών, στην ασύγχρονη
εκπαίδευση συμμετείχε το 61 % και στη σύγχρονη το 6%. (Παπαδάκης κ.α. 2006).
Βάσει των συζητήσεων που άτυπα πραγματοποιήθηκαν, μετά το πέρας των
εξετάσεων, μεταξύ των καθηγητών/συμβούλων των εικονικών τάξεων και των
φοιτητών, εκτιμούμε ότι η μεγάλη προσέλευση (61 %) οφείλεται στην ανάρτηση
διδακτικών σημειώσεων και διαφανειών των διαλέξεων έγκαιρα πριν πάρουν τις
διδακτικές σημειώσεις ενώ οι λόγοι μη χρήσης του χώρου συζήτησης του μαθήματος
(forum) ήταν: α) η δυσκολία πρόσβασης στο internet των πρωτοετών φοιτητών από
το σπίτι, β) η μικρή παρακίνηση από τους διδάσκοντες και γ) η έλλειψη
«χειροπιαστών» κινήτρων ή υποχρεωτικής δραστηριότητας.
Η επίδοση των ερωτηματολογίων της προέρευνας έγινε από την ίδια την ερευνήτρια
στους φοιτητές την ημέρα των εξετάσεων του μαθήματος. Διανεμήθηκαν 199
ερωτηματολόγια και απαντήθηκαν τα 191. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τα
απαντημένα ερωτηματολόγια των φοιτητών/τριών έδωσαν χρήσιμα συμπεράσματα
για τη συνέχεια της έρευνας.
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Το προφίλ των φοιτητών/τριών ως προς το φύλο, ήταν 55,2% των φοιτητών/τριών
ήταν άντρες ενώ το 44,2% γυναίκες. Οι περισσότεροι/ρες φοιτητές/τριες βρίσκονταν
στο 1ο ή 2ο εξάμηνο σπουδών (67%) ενώ το 1/3 αυτών ήταν φοιτητές/τριες
μεγαλύτερων εξαμήνων (Σχήμα 4.1(α)). Σχεδόν όλοι είχαν πρόσβαση στο Διαδίκτυο
(93,72% από το σπίτι) ενώ μόνο το 2,09% δεν είχε τη δυνατότητα πρόσβασης στο
Διαδίκτυο. Τα ¾ των φοιτητών/τριών διέθεταν σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω απλής
γραμμής (PSTN) ενώ το 1/5 διέθετε γρήγορη σύνδεση (Σχήμα 4.1. (β)).

Σχήμα 4.1. Προφίλ φοιτητών ως προς α)το εξάμηνο σπουδών και β)τη σύνδεση στο Διαδίκτυο

Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τους φοιτητές να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά
με το βαθμό ικανοποίησής τους από την παραδοσιακή διδασκαλία όσον αφορά την
κατανόηση του μαθήματος. Από τις απαντήσεις τους φάνηκε ότι οι μισοί φοιτητές
είναι ικανοποιημένοι αλλά το 42% όχι ενώ το 8% δήλωσε ότι δεν έχει άποψη σ’
αυτό (Σχήμα 4.2).

Σχήμα 4.2. Απόψεις φοιτητών/τριών για την παραδοσιακή διδασκαλία
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Οι φοιτητές/τριες εξέφρασαν την άποψή τους σχετικά με τη βελτίωση της
διδασκαλίας του μαθήματος με βάση τη διαθεσιμότητά τους (Σχήμα 4.3). Η
πλειοψηφία αυτών έκρινε αναγκαία την επανάληψη των κύριων σημείων και την
επίλυση αποριών δια ζώσης (50%), μέσω σύγχρονων εικονικών τάξεων (13,54%) ή
μέσω διαδικτυακών συζητήσεων (15,63%). Είναι αξιοσημείωτο ότι σχεδόν το 70%
των φοιτητών/τριών επιθυμεί τη βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού με βιωματικέςενεργητικές δραστηριότητες όπως για παράδειγμα τα εκπαιδευτικά παιχνίδια
(27,08%) αλλά και με ασκήσεις αυτοαξιολόγησης (39,58%). Τα εκπαιδευτικά
παιχνίδια δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω τεχνικών προβλημάτων στους εξυπηρετητές
(servers) του Πανεπιστημίου Καναδά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δυσαρέσκεια των
φοιτητών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον αλλά και ενθουσιασμό όταν ενημερώθηκαν
στην αρχή της ακαδημαϊκής χρονιάς ότι επρόκειτο να «μάθουν παίζοντας».

Σχήμα 4.3. Προτάσεις φοιτητών/τριών για τη βελτίωση της διδασκαλίας

Η ανάρτηση των βιντεοδιαλέξεων (webcast) στο εξυπηρετητή του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας παρουσίασε αρχικά κάποιες τεχνικές δυσκολίες. Η πρόσβαση των
φοιτητών/τριών ήταν σχετικά εύκολη γιατί δεν απαιτούσε ιδιαίτερες τεχνικές
προδιαγραφές του ηλεκτρονικού υπολογιστή τους και έδωσε τη δυνατότητα
παρακολούθησης όχι μόνο σε όσους απουσίαζαν από την από έδρας διδασκαλία
αλλά και σε όσους «χρειάζονταν» επανάληψη των διδασκομένων εννοιών. Έτσι, οι
φοιτητές/τριες πρότειναν τη δημιουργία βιντεοδιαλέξεων (15,63%) προκειμένου να
βελτιωθεί η παραδοσιακή διδασκαλία ενώ μικρό ποσοστό των φοιτητών/τριών
πρότεινε την υλοποίηση επιπλέον ωρών διδασκαλίας (8,33%).
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Μεταξύ των προτάσεων των φοιτητών/τριών ήταν ακόμη: η επίλυση ασκήσεων δια
ζώσης στην αίθουσα,

φιλικότερη σχέση διδασκόντων-φοιτητών, αξιοποίηση

αποτελεσματικών εκπαιδευτικών τεχνικών πλην της εισήγησης μέσω διαφανειών και
ανάλυση των δύσκολων ή/και σημαντικών σημείων, η εκπόνηση υποχρεωτικών
ασκήσεων από τους φοιτητές και υποβολή τους σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
με αξιολόγηση και ανατροφοδότηση, η εκπόνηση ομαδικών και συνεργατικών
δραστηριοτήτων, η βελτίωση του διαθέσιμου εκπαιδευτικού υλικού του μαθήματος
(πανεπιστημιακές παραδόσεις με εμπλουτισμό τους με λυμένα παραδείγματα αλλά
και παροχή εναλλακτικού εκπαιδευτικού υλικού).
Αν και οι μισοί φοιτητές εξέφρασαν την άποψη ότι καλύπτονται στην κατανόηση
του μαθήματος με την παραδοσιακή διδασκαλία, περισσότεροι από τους μισούς
(61,4%) θεώρησαν αναγκαία την πραγματοποίηση φροντιστηριακών μαθημάτων.

Σχήμα 4.4. Πρόθεση συμμετοχής φοιτητών σε διαθέσιμα φροντιστήρια μέσω Διαδικτύου

Αντίφαση παρουσίασαν οι απαντήσεις των φοιτητών/τριών στη ερώτηση σχετικά με
τους λόγους μη συμμετοχής τους στην επίλυση αποριών τους στο γραφείο του
διδάσκοντα. Αν και οι μισοί φοιτητές/τριες εξέφρασαν την άποψη ότι καλύπτονται
από την παραδοσιακή διδασκαλία στην κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του
μαθήματος, μόνο το 6% εξέφρασε την άποψη ότι το μάθημα είναι εύκολο και
συνεπώς δεν υπάρχουν απορίες. Η επιφύλαξη, ο δισταγμός και η αμηχανία φαίνεται
ότι εμπόδισαν περισσότερους (39%), ενώ αρκετοί (35,04%) θεώρησαν ότι η μη
έγκαιρη μελέτη τους κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου είχε ως
αποτέλεσμα τη μη διευκόλυνση της μαθησιακής τους διαδικασίας με τη βοήθεια του
διδάσκοντα. Είναι σημαντικό ότι το 1/5 των φοιτητών/τριών ήθελε περισσότερη
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παρότρυνση παρακίνηση και ενθάρρυνση προκειμένου να προβεί στην διατύπωση
αποριών με άμεση επαφή με το διδάσκοντα (Σχήμα 4.5)

Σχήμα 4.5. Απόψεις φοιτητών για τη μη επίλυση αποριών τους στο γραφείο του διδάσκοντα

Οι δυσκολίες κατανόησης των αλγορίθμων εστιάζονται στην κατανόηση του
ψευδοκώδικά τους (45,55%) και συνεπώς και στην εφαρμογή τους σε συγκεκριμένα
αριθμητικά παραδείγματα (42,93%) ενώ δεν εμφανίζονται ιδιαίτερες δυσκολίες στην
κατανόηση των λυμένων παραδειγμάτων (Σχήμα 4.6).

Σχήμα 4.6. Απόψεις φοιτητών/τριών για τα σημεία δυσκολίας των αλγορίθμων

Οι απόψεις των φοιτητών/τριών σχετικά με τον εντοπισμό των μαθησιακών
δυσκολιών των αλγορίθμων στην κατανόηση του ψευδοκώδικα και την εφαρμογή
τους σε αριθμητικά παραδείγματα επιβεβαιώθηκε και στην αξιολόγησή τους μέσω
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των γραπτών εξετάσεων. Επιπλέον, είχαμε μια πρώτη ένδειξη ότι οι εικονικές τάξεις
μπορούν να υποστηρίξουν τους φοιτητές στη μελέτη τους μιας και η επίδοση των
συμμετεχόντων στην πιλοτική εφαρμογή των εικονικών τάξεων ήταν μεγαλύτερη
των υπολοίπων φοιτητών στη συνολική βαθμολογία (Σχήμα 4.7).

Σχήμα 4.7. Επίδοση φοιτητών/τριών στις τελικές εξετάσεις

Καλύτερη ήταν επίσης η επίδοση των συμμετεχόντων στις εικονικές τάξεις
φοιτητών/τριών στο θέμα των εξετάσεων σχετικό με τους αλγορίθμους ταξινόμησης
και στο θέμα των εξετάσεων σχετικό με την επεξήγηση δοθέντος ψευδοκώδικα και
εφαρμογή του σε αριθμητικό παράδειγμα (Πίνακας 4.1).
Πίνακας 4.1. Θετική η συμβολή των εικονικών τάξεων στην επίδοση συμμετεχόντων
φοιτητών/τριών σ’ αυτές
Μέσος όρος αξιολόγησης
φοιτητών/τριών

Επίδοση
Μη Συμμετεχόντων

Επίδοση
Συμμετεχόντων

Τελικός βαθμός αξιολόγησης
(με άριστα 10)

4,6

7,1

Θέμα Αλγ.Ταξινόμησης
(με άριστα 2)

1,54

2,35

Θέμα επεξήγησης και εφαρμογής
ψευδοκώδικα (με άριστα 4)

1,15

2,1

Η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης CοMPUs δεν μας παρείχε τα πλήρη
στατιστικά στοιχεία που θα θέλαμε ως διδάσκοντες/καθηγητές-σύμβουλοι (π.χ.
αριθμός φοιτητών που «κατέβασαν» το εκπαιδευτικό υλικό ανά κατηγορία)
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προκειμένου να εκτιμηθεί ο βαθμός χρήσης του εκπαιδευτικού υλικού από τους
φοιτητές και κατά συνέπεια η προστιθέμενη αξία της παροχής συμπληρωματικού
εναλλακτικού εκπαιδευτικού υλικού θα μπορούσε εκτιμηθεί μόνο από τις
απαντήσεις των φοιτητών στο ερωτηματολόγιο της τελικής αξιολόγησης.
Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, υπήρχε η δυνατότητα στο CoMPUs να γίνει
καταγραφή αποριών των φοιτητών/τριών και επίλυσή τους είτε από τους ίδιους
φοιτητές είτε από διδάσκοντες (FORUM). Οι λόγοι κατά την άποψη των
φοιτητών/τριών της ελάχιστης συμμετοχής τους στο χώρο συζητήσεων του μαθήματος
ήταν κυρίως η μη έγκαιρη μελέτη τους (42,41%). Το ¼ των φοιτητών/τριών
εξέφρασε την επιθυμία της ανωνυμίας στις συζητήσεις κάτι που εκτιμάται ότι
οφείλεται στο τρόπο σκέψης των μόλις πριν λίγους μήνες μαθητές της
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά αυτό χρήζει περαιτέρω έρευνα. Άλλοι λόγοι
παρεμπόδισης της συμμετοχής των φοιτητών/τριών ήταν η ανάγκη για περισσότερη
παρότρυνση και ενθάρρυνση από τη μεριά του διδάσκοντα (18,32%) και η μη
ενημέρωση ύπαρξης χώρου συζήτησης του μαθήματος (15,71%). Το τελευταίο
προκάλεσε έκπληξη μιας και οι ανακοινώσεις του μαθήματος μετά την ανάρτησή
τους στο CoMPUs αποστέλλονταν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους
εγγεγραμμένους στο μάθημα (στο CoMPUs) καθώς επίσης η έντυπη ανακοίνωση
βρισκόταν έγκαιρα αναρτημένη στο χώρο διδασκαλίας του μαθήματος. Εκτιμάται
ότι το ποσοστό αυτό των φοιτητών/τριών δεν είχαν πάρει έγκαιρα το λογαριασμό
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που τους διατίθενται από το Πανεπιστήμιο με την
εγγραφή τους σ’ αυτό ή/και δεν είχαν εγγραφεί στο CoMPUs (λόγω του πρώιμου
σταδίου σπουδών τους).
Τις διαθέσιμες (αναρτημένες στον εξυπηρετητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας)
βιντεοδιαλέξεις σχετικά με τους αλγόριθμους ταξινόμησης παρακολούθησε λιγότερο
από το ¼ των φοιτητών/τριών παρόλο που όπως αναφέρθηκε παραπάνω η πρόσβαση
των φοιτητών/τριών ήταν σχετικά εύκολη. Από αυτούς το 14,74% τις
παρακολούθησε μία φορά ενώ το 8,95% περισσότερες από μία.
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Σχήμα 4.8. Απόψεις φοιτητών/τριών για τη μη επίλυση αποριών τους στο CoMPUs

Αν και δόθηκε η δυνατότητα παρακολούθησης των διδασκόμενων εννοιών τόσες
φορές όσες έκριναν οι ίδιοι οι φοιτητές/τριες, περισσότεροι από τα ¾ αυτών δεν
παρακολούθησαν βιντεοδιάλεξη. Οι φοιτητές/τριες που δεν παρακολούθησαν μία
τουλάχιστον βιντεοδιάλεξη θεωρούν ότι παρεμποδίστηκαν κυρίως από προβλήματα
τεχνικής φύσεως (26,70%) και από την έλλειψη διαθέσιμου χρόνου τους (26,18%).
Όπως και παραπάνω επανεμφανίστηκε το φαινόμενο της μη ενημέρωσής τους
(18,85%) και της έλλειψης πρόσβασης στο Διαδίκτυο (13,61%).

Σχήμα 4.9. Απόψεις φοιτητών/τριών για τη μη παρακολούθηση των διαθέσιμων
βιντεοδιαλέξεων του μαθήματος και τη μη συμμετοχή τους στις εικονικές τάξεις
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Παρόμοιους λόγους μη συμμετοχής στις εικονικές τάξεις εξέφρασε το 79,89% των
φοιτητών/τριών (οι οποίοι δεν συμμετείχαν σε τουλάχιστον μία εικονική τάξη).
Συγκεκριμένα σχεδόν το 1/3 αυτών παρεμποδίστηκε από την έλλειψη χρόνου ενώ το
¼ από προβλήματα τεχνικής φύσεως (Σχήμα 4.9).
Οι φοιτητές/τριες που παρακολούθησαν τουλάχιστον μία βιντεοδιάλεξη ή
συμμετείχαν σε εικονική τάξη θεώρησαν ότι η εμπειρία τους αυτή ήταν χρήσιμη για
τους περισσότερους από το 80% των συμμετεχόντων και εκδήλωσαν την επιθυμία
να είναι διαθέσιμες περισσότερες βιντεοδιαλέξεις ή/και εικονικές τάξεις. Μιρκό
ποσοστό έχει την άποψη ότι δεν βοηθήθηκε από τις βιντεοδιαλέξεις (4,44%) ή/και
τις εικονικές τάξεις (13,16%). Εκτιμούμε (και χρειάζεται ίσως αν διερευνηθεί
περαιτέρω) ότι οι ανωτέρω φοιτητές/τριες δεν βοηθήθηκαν λόγω του μικρού
πλήθους των βιντεοδιαλέξεων και των εικονικών τάξεων και συνεπώς την κάλυψη
μικρής έκτασης ύλης που πιθανώς να μην συνέπιπτε με τη διδαχθείσα ύλη στην
οποία εκείνοι παρουσίαζαν δυσκολίες κατανόησης.
Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της προέρευνας σχετικά με τους φοιτητές:
I.

κυριάρχησε η έκφραση θετικής γνώμης για την αξιοποίηση των σύγχρονων
εικονικών τάξεων στη μαθησιακή διαδικασία,

II.

η αλληλεπίδραση με συμφοιτητές/τριες καλλιέργησε κλίμα ικανοποίησης και
ενθουσιασμού,

III.

εκφράστηκε η ανάγκη περιοδικής συχνότητας και συμμετοχής των φοιτητών
σε εικονικές τάξεις,

IV.

διαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές/τριες δεν έκαναν συχνή χρήση του χώρου
συζήτησης για ασύγχρονη επικοινωνία και

V.

καταγράφηκαν οι προτάσεις των φοιτητών/τριών για τη βελτίωση της
ποιότητας – αποτελεσματικότητας της δια ζώσης διδασκαλίας

και της

εκπαιδευτικής διεργασίας μέσω τηλεδιάσκεψης.
Μεταξύ των προτάσεων των φοιτητών/τριών συμπεριλαμβάνονται σημαντικές ιδέες
βελτίωσης της δια ζώσης διδασκαλίας αλλά και προτάσεις βελτίωσης της
υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω των σύγχρονων εικονικών τάξεων.
Συγκεκριμένα οι προτάσεις για τη δια ζώσης διδασκαλία εστιάστηκαν:
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στις συνθήκες της διδασκαλίας (θερμοκρασία, χώρος, χρόνος, διαλείμματα,
φιλικότητα διδασκόντων για μείωση του φόβου των φοιτητών)



στη λειτουργία του μαθήματος (ενδιάμεση αξιολόγηση μέσω προόδου,
περισσότερες ώρες διδασκαλίας, φροντιστηριακές ώρες ανά βδομάδα για
επίλυση αποριών)



στη δομή του μαθήματος με:
o ενδεικτικά παραδείγματα κατανόησης των εννοιών αλλά και αντίστοιχα
με τις απορίες των φοιτητών,
o εκπόνηση υποχρεωτικών ασκήσεων,
o μείωση των διαλέξεων και αύξηση επεξήγησης με παραδείγματα,
o διαθεσιμότητα εναλλακτικού εκπαιδευτικού υλικού,
o εστίαση διδασκόντων στην κατανόηση της ύλης από τους φοιτητές κι όχι
στην περάτωση της παράδοσής της.

Οι προτάσεις των φοιτητών/τριών για της υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας
μέσω εικονικών τάξεων εστιάστηκαν:


στη λειτουργία των εικονικών τάξεων προτείνοντας:
o συχνή πραγματοποίηση εικονικών τάξεων για επίλυση αποριών,
o τακτική λειτουργία εικονικών τάξεων,
o απογευματινή λειτουργία εικονικών τάξεων και κατόπιν συμφωνίας
(μέρας και ώρας) με τους φοιτητές,
o συμμετοχή των διδασκόντων για επαφή με τους φοιτητές,
o διαρκή ενημέρωση μέσω ανακοινώσεων στη Γραμματεία του Τμήματος,
o δυνατότητα ανώνυμης παρακολούθησης για τη μείωση δισταγμού χρήσης
του νέου περιβάλλοντος μάθησης λόγω άγνοιάς του,
o διοργάνωση συνάντησης ή ημερίδας στην αρχή της ακαδημαϊκής χρονιάς
με σκοπό την ενημέρωση για τη λειτουργία των εικονικών τάξεων (το
ρόλο τη σημαντικότητα και τον τρόπο λειτουργίας τους),



στην ενθάρρυνση και εμψύχωση προτείνοντας:
o παροχή κινήτρων στους φοιτητές και τακτική επικοινωνία με καθηγητές
o παρουσία

των καθηγητών και πολλών φοιτητών για να υπάρξει

συζήτηση σε θέματα αποριών αλλά και ενθάρρυνση συμμετοχής,
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o δημιουργία φροντιστηριακών τμημάτων για επίλυση αποριών είτε με
«άμεση» επαφή καθηγητών-φοιτητών είτε σύγχρονα είτε ασύγχρονα,


στην αλληλεπίδραση προτείνοντας:
o παρότρυνση/ «πίεση» για τη σημαντικότητα της συμμετοχής,.
o συμμετοχή πολλών φοιτητών/τριών,
o εκπόνηση ομαδικοσυνεργατικών δραστηριοτήτων,
o ύπαρξη φόρουμ ελεύθερα προσβάσιμου από φοιτητές/τριες άλλων
σχολών για ανταλλαγή απόψεων στην ακαδημαϊκή κοινότητα,



στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο προτείνοντας την παροχή:
o βοηθητικού υλικού μέσω Διαδικτύου,
o εναλλακτικού εκπαιδευτικού υλικού με παραδείγματα,
o ελκυστικού εκπαιδευτικού υλικού,
o εκπαιδευτικού υλικού με ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης,



στη διαθεσιμότητα της τεχνολογικής υποδομής προτείνοντας:
o εφικτή παρακολούθηση από εργαστήριο του Πανεπιστημίου μιας και οι
εκτός πόλης φοιτητές/τριες δεν διαθέτουν όλοι τηλεφωνική γραμμή στο
σπίτι,
o δωρεάν παροχή ευρυζωνικής σύνδεσης από το Πανεπιστήμιο,
o βελτίωση του συστήματος τηλεκπαίδευσης έτσι ώστε να είναι πιο
αξιόπιστο και πιο εκτενής η χρήση του και σε άλλα μαθήματα.

Ως εκπαιδευτικοί που συμμετείχαμε στην ερευνητική διαδικασία με το ρόλο του
καθηγητή-συμβούλου διαπιστώσαμε την ανησυχία και δισταγμό των φοιτητών στη
χρήση νέων τεχνολογιών. Όμως αυτό, είναι ένα προσωρινό φαινόμενο που μπορεί να
μειωθεί με ένα ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον. Ο ρόλος του δασκάλου είναι
σημαντικός αφού πρέπει να καλλιεργήσει κλίμα συμπάθειας και συνάφειας, να
συνοψίσει τις βασικές έννοιες και να βεβαιωθεί ότι οι συμμετέχοντες έχουν
πρόσβαση σε ό,τι χρησιμοποιηθεί με χρήση της τεχνολογίας (Hodge & Mark 2005).
Η μικρή συμμετοχή στις εικονικές τάξεις οφείλεται, κατά την άποψη των φοιτητών,
στην ελλιπή ενημέρωση - μη συνεχή παρότρυνση συμμετοχής, στην αμφιβολία
χρησιμότητας, στο δισταγμό λόγω μη επαρκούς και έγκαιρης μελέτης τους και στις
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συνήθεις αντιστάσεις προς κάθε τι καινούργιο αφού ήταν κάτι εντελώς «ξένο» από
την εμπειρία τους στα χρόνια του Λυκείου.
Τόσο από τη σύγχρονη όσο και από την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση στην υποστήριξη
της μαθησιακής διαδικασίας φάνηκε η διαφορά στον τρόπο σκέψης και συμμετοχής
των φοιτητών σε σχέση με τους ενήλικες και απαιτείται σε κάθε περίπτωση η
αντίστοιχη προσαρμογή. Οι μόλις πριν λίγο έφηβοι, ιεραρχούν ως πρώτη τους
επιλογή το «πέρασμα» του μαθήματος και όχι τη μάθηση. Αποφασίζουν να
συμμετέχουν στην τηλεκπαίδευση μόνο κατόπιν διαρκούς

και επίμονης

ενημέρωσης. Αξιοσημείωτο είναι ότι μέχρι λίγες μέρες πριν την εξεταστική
έπαιρναν σημειώσεις. Η διαφορετικότητα στον τρόπο σκέψης και το λόγο
συμμετοχής

των

πρωτοετών

φοιτητών

φροντιστηριακά μαθήματα επιβεβαιώθηκε

της

συμβατικής

εκπαίδευσης

σε

σε σύγκριση με έρευνα κατά την

ακαδημαϊκή χρονιά 2004-2005 κατά τη διδασκαλία Μαθηματικών σε πρωτοετείς
φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Hatzilacos et al. 2007). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αναγκαιότητα
προσαρμογής των εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται εξ
αποστάσεως για τους ενήλικες φοιτητές της συμβατικής Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της προέρευνας για τους καθηγητές-συμβούλους:
I.

εκφράστηκε θετική άποψη για τη χρήση των εικονικών τάξεων διδακτική πράξη,

II.

εκδηλώθηκε η επιθυμία επέκτασης υλοποίησης εικονικών τάξεων καθ όλη τη
διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου,

III.

προτάθηκε η αξιοποίησή των εικονικών τάξεων σε συναδέλφους άλλων
μαθημάτων,

IV.

διαπιστώθηκε ο πολύπλευρος ρόλος του καθηγητή-συμβούλου της εικονικής
τάξης, όχι ως μεταφορέα γνώσεων αλλά διευκολυντή, συντονιστή, οργανωτή,
συμβούλου, συνεργάτη και

V.

διατυπώθηκε η ανάγκη δημιουργίας προτύπου υλοποίησης των εικονικών
τάξεων, ενός εκπαιδευτικού πλαισίου που θα υποστηρίζεται από κατάλληλες
διαδικτυακές εφαρμογές και θα είναι εύκολα επαναχρησιμοποιήσιμο τόσο στο
ίδιο όσο και σε άλλα διδακτικά αντικείμενα.
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4.4 Συμπεράσματα της προέρευνας
Ο μεγάλος αριθμός φοιτητών/τριών, σε συνδυασμό με το μικρό αριθμό των
διαθέσιμων ωρών διδασκαλίας και τη συνεχώς αυξανόμενη διδακτέα ύλη, οδηγεί σε
μη αποτελεσματική εκπαίδευση. Η διδασκαλία στην Ελληνική Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση που διεξάγεται κυρίως σε μεγάλες ομάδες φοιτητών με χρήση έντυπου
υλικού και διαλέξεις από το διδάσκοντα μπορεί να εμπλουτιστεί και να συμπληρωθεί
με στοιχεία (μεθόδους, τεχνικές και μέσα) εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η

ενεργητικότερη συμμετοχή των φοιτητών, η ευελιξία στην επικοινωνία με έμμεσους
αλλά και άμεσους τρόπους, η ενθάρρυνση και υποκίνηση των φοιτητών για μελέτη
σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου, είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα που
προσφέρει η αξιοποίηση τεχνολογιών ηλεκτρονικής μάθησης στην παραδοσιακή δια
ζώσης εκπαίδευση.
Η μεικτή μάθηση/εκπαίδευση (blended learning/education) είναι ένας προσιτός,
ευέλικτος τρόπος στήριξης της μαθησιακής διαδικασίας των φοιτητών. Με την
προέρευνα, δόθηκε η δυνατότητα να γνωρίσουμε καλύτερα τους φοιτητές που
συμμετείχαν. Οι συμμετέχοντες φοιτητές, έκριναν ότι επιθυμούν να συμμετέχουν σε
σειρά μαθημάτων με υποστήριξη τεχνολογικών διαδικασιών ενώ στο τέλος του
εξαμήνου, κοντά στην εξεταστική περίοδο επικοινωνούσαν, με λιγότερο δισταγμό
και επιφύλαξη, για διατύπωση αποριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email),
αποστολής άμεσων μηνυμάτων (instant messenger), χώρου συζητήσεων (forum). Η
αλληλεπίδραση με τους φοιτητές φανέρωσε τη διαφορετικότητά τους από τους
ενήλικες αλλά και τη διαφορετικότητα της εκπαίδευσης στα Γ/θμια συμβατικά
ιδρύματα από την εκπαίδευση τόσο των ανηλίκων όσο και από την εκπαίδευση των
ενηλίκων

στο

Ελληνικό

Ανοικτό

Πανεπιστήμιο.

Απαιτείται

περισσότερη

ενθάρρυνση της επικοινωνίας μεταξύ φοιτητών και καθηγητή με καλλιέργεια
κλίματος συνεργασίας αλλά και δημιουργία κινήτρου συμμετοχής (Papadakis et al.
2006).
Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της προέρευνας οδήγησαν στη δημιουργία
και εφαρμογή ενός προτύπου ηλεκτρονικά υποστηριζόμενου μαθήματος, του
προτύπου Σύγχρονης Εικονικής τάξης (ΣΕΤ). Η υλοποίηση των Ομαδικών
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Συμβουλευτικών Τηλεσυναντήσεων δηλαδή των σύγχρονων εικονικών τάξεων με το
πρότυπο ΣΕΤ μπορεί να είναι ένα επαναχρησιμοποιήσιμο συμπληρωματικό εργαλείο
στη συμβατική Ανώτατη Εκπαίδευση. Το πρότυπο ΣΕΤ είναι ένα εκπαιδευτικό
πλαίσιο στο οποίο εφαρμόζονται ένα σύνολο εκπαιδευτικών μεθόδων με
συστηματικό τρόπο οι οποίες υποστηρίζονται με τις κατάλληλες εφαρμογές ΤΠΕ.
Η πρόταση του ΣΕΤ περιγράφεται αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο της παρούσας
διατριβής.

4.5 Σύνοψη του κεφαλαίου
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η προέρευνα που υλοποιήθηκε την ακαδημαϊκή
χρονιά 2005-2006. Σκοπός της ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης των
σύγχρονων εικονικών τάξεων κατά τη διάρκεια της επόμενης ακαδημαϊκής χρονιάς
ως συμπληρωματικό αποτελεσματικό εργαλείο στην διδασκαλία των Αλγορίθμων
στους φοιτητές του Α’ εξαμήνου του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ειδικότερα, περιγράφονται: α) η μέθοδος που
ακολουθήθηκε

για να εντοπιστούν οι ανάγκες, στάσεις και προσδοκίες των

φοιτητών από την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής μάθησης, β) ο σχεδιασμός και γ) η
υλοποίηση της σύγχρονης εικονικής τάξης για μια διδακτική ενότητα του μαθήματος
Αλγόριθμοι με C. Το κεφάλαιο

ολοκληρώνεται με την καταγραφή των

αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων της έρευνας που οδήγησαν στην ανάγκη
δημιουργίας ενός προτύπου, δηλαδή ενός εκπαιδευτικού πλαισίου υλοποίησης της
σύγχρονης εικονικής τάξης και τη διαμόρφωση πλέον της Ομαδικής Συμβουλευτικής
Τηλεσυνάντησης.
Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται το πρότυπο Σύγχρονης Εικονικής Τάξης (ΣΕΤ).
Στη διδακτική παρέμβαση, την Ομαδική Συμβουλευτική Τηλεσυνάντηση (ΟΣΤ)
συνδυάζονται ταυτόχρονα διαφορετικές παιδαγωγικές μέθοδοι και υποστηρίζονται
από διαφορετικά τεχνολογικά εργαλεία για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής
διεργασίας. Το πρότυπο ΣΕΤ περιγράφεται από την παιδαγωγική και τεχνολογική
του σκοπιά και στη συνέχεια αναλύονται οι φάσεις και χώροι της Ομαδικής
Συμβουλευτικής Τηλεσυνάντησης .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Πρότυπο Σύγχρονης Εικονικής τάξης: συνδυασμός
εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών υποστηριζόμενες από
κατάλληλες εφαρμογές των ΤΠΕ

Στο 5ο κεφάλαιο παρουσιάζεται το πρότυπο Σύγχρονης Εικονικής Τάξης (ΣΕΤ), ένα
εκπαιδευτικό πλαίσιο που συνδυάζει διάφορες εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές
υποστηριζόμενες από κατάλληλες εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και
Επικοινωνιών για την δυνατότητα προσαρμογής του σε διδακτική παρέμβαση για
μεικτή μάθηση στην Ανώτατη εκπαίδευση. Στη διδακτική αυτή παρέμβαση, την
Ομαδική

Συμβουλευτική

Τηλεσυνάντηση

(ΟΣΤ)

συνδυάζονται

ταυτόχρονα

διαφορετικές παιδαγωγικές μέθοδοι (εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συνεργατική
μάθηση) και υποστηρίζονται από διαφορετικά τεχνολογικά εργαλεία (συστήματα
διαχείρισης μάθησης, εικονικές τάξεις ή/και εργαλεία συνεργασίας) για τη βελτίωση
της εκπαιδευτικής διεργασίας.
Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζεται το

πρότυπο ΣΕΤ από την

παιδαγωγική και τεχνολογική του σκοπιά, στη συνέχεια περιγράφονται οι φάσεις και
χώροι

της

Ομαδικής

Συμβουλευτικής

Τηλεσυνάντησης

και

το

κεφάλαιο

ολοκληρώνεται με τη σχέση της ΟΣΤ με δημοσιευμένα μοντέλα ηλεκτρονικής
μάθησης.
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5.1 Συνδυασμός εκπαιδευτικών μεθόδων-διαδικτυακών εργαλείων
Οι παιδαγωγικές θεωρίες και ψυχολογικές προσεγγίσεις ερευνητών οδηγούν στο
γεγονός ότι τα μαθήματα που αποσκοπούν μόνο στη μετάδοση της γνώσης δεν
υπήρξαν ιδιαίτερα αποτελεσματικά (Salmon, 2003). Αντίθετα, κατά τον Wenger
(1998) είναι προτιμότερο το είδος της μάθησης που λαμβάνει υπόψη του την
εξατομικευμένη μάθηση που επηρεάζεται τόσο από τις ατομικές ανάγκες όσο και τα
προσωπικά ενδιαφέροντα των φοιτητών και τα στυλ μάθησής τους (Derntl &
Motsching-Pitrik, 2004). Έχοντας αυτά ως έναυσμα προέκυψε το ερώτημα: Πώς
μπορεί η πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία να συνδυαστεί με την ηλεκτρονική μάθηση
ώστε να υπάρξει το μέγιστο δυνατό εκπαιδευτικό όφελος; Για να απαντηθεί αυτό το
ερώτημα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη παράγοντες Παιδαγωγικής, της
Κοινωνιολογίας, της Ψυχολογίας και της Τεχνολογίας. Είναι αναγκαίο

να

συνδυαστούν παιδαγωγικά και τεχνολογικά μέτρα προκειμένου να είναι εφικτή η
υλοποίηση αποτελεσματικής ηλεκτρονικής μάθησης (Jochems et al. 2004). Είναι
συχνό το φαινόμενο εστίασης σε θέματα που αφορούν το ψηφιακό περιεχόμενο ενώ
παραμερίζεται ή δε δίνεται η απαραίτητη έμφαση στη μαθησιακή διαδικασία αυτή
καθεαυτή και τις συνθήκες μέσα στις οποίες υλοποιείται, παρόλο που αυτό το
υποστηρίζουν οι θεωρίες της μάθησης. Επιπλέον, όταν οι θεωρίες της μάθησης
αναπτύσσονται τμηματικά ή/και μεμονωμένα, δεν είναι εφικτή η αποτελεσματική
συμβολή τους τόσο στο σχεδιασμό όσο και υλοποίηση εκπαιδευτικών σεναρίων και
διδακτικών σεναρίων μεικτής μάθησης.
Πολλοί ερευνητές ασχολήθηκαν με τη δημιουργία ενός μοντέλου μεικτής μάθησης
και πολλοί τα μοντέλα αυτά τα ονομάζουν υβριδικά μοντέλα μάθησης. Ανάλογα με
τους εκπαιδευτικούς σκοπούς και στόχους και τις θεωρίες μάθησης που θέλει ο κάθε
εκπαιδευτής/καθηγητής–σύμβουλος να ακολουθήσει αλλά και τις μεθόδους
διδασκαλίας που θέλει να εφαρμόσει, προκύπτει ότι μπορούν να γίνουν πολλοί και
διάφοροι συνδυασμοί στο πλαίσιο του μεικτού μοντέλου μάθησης. Στον επόμενο
πίνακα παρουσιάζονται ορισμένοι από τους πιθανούς συνδυασμούς που βασίζονται
στην προσέγγιση της μεικτής μάθησης σύμφωνα με τους Rossett, Douglis και Frazee
(2003).
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Πίνακας 5.6. Συνδυασμοί μεθόδων για την προσέγγιση της μεικτής μάθησης
Πρόσωπο
με
πρόσωπο

Εικονική
συνεργασία












Ατομική
μάθηση














Τυπική
Διδασκαλία στην τάξη ή στο εργαστήριο
Καθοδήγηση ή/και Συμβουλευτική Εκπαίδευση στο
αντικείμενο
Μη τυπική
Συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημιακών Τμημάτων
Εργαστήρια
Ομάδες εργασίας
Σύγχρονη
Τάξεις μάθησης
Συμβουλευτική μέσω Διαδικτύου (e-mentoring)
Ασύγχρονη
email
Ενημερωτικοί πίνακες στο διαδίκτυο
Διαδικτυακές κοινότητες
Αυτορυθμιζόμενη μάθηση
Διδακτικές ενότητες
Πηγές του Παγκόσμιου ιστού
Προσομοιώσεις
Σενάρια
Βίντεο και ήχος (CD/DVDs)
Διαδικτυακή αυτοαξιολόγηση
Εγχειρίδια
Υποστηρικτικά συστήματα απόδοσης
Βοηθητικά συστήματα
Εκτυπώσιμο εργασιακό υλικό
Βάσεις δεδομένων
Έγγραφα
Εργαλεία υποστήριξης της επίδοσης / λήψης αποφάσεων

γνωστικό

Οι Ομαδικές Συμβουλευτικές Τηλεσυναντήσεις (ΟΣΤ) είναι σύγχρονες εικονικές
τάξεις, εκπαιδευτικές παρεμβάσεις η πρόταση των οποίων βασίστηκε στην
επαναλαμβανόμενη έρευνα επί σειράς ετών από το 2001 μέχρι σήμερα αναζητώντας
αν και πώς οι πρωτοετείς φοιτητές της Πληροφορικής μπορούν να αποκτήσουν
γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες ενώ έχουν εμπλακεί σε διαδικτυακή
διαδικασία μάθησης (online learning). Το πρότυπο Σύγχρονης Εικονικής Τάξης
(ΣΕΤ) είναι το εκπαιδευτικό πλαίσιο στο οποίο εφαρμόζονται με συστηματικό τρόπο
ένα σύνολο εκπαιδευτικών μεθόδων οι οποίες υποστηρίζονται με τις κατάλληλες
εφαρμογές των ΤΠΕ και συγκεκριμένων σύγχρονων και ασύγχρονων διαδικτυακών
εργαλείων. Οι ΟΣΤ υλοποιούνται με βάση το πρότυπο ΣΕΤ. Στη συνέχεια του
κεφαλαίου αναλύεται ο κύκλος ζωής της πρότασης της εκπαιδευτικής παρέμβασης,
της ΟΣΤ και περιγράφεται η ΟΣΤ αλλά και το πρότυπο ΣΕΤ τόσο από την
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παιδαγωγική όσο και από την τεχνολογική σκοπιά. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με
τη σύγκριση του προτύπου ΣΕΤ με γνωστά μοντέλα ηλεκτρονικής μάθησης (elearning).
Η ευρεία χρήση του Διαδικτύου και η βελτίωση της ταχύτητάς του είναι θεμελιώδεις
παράγοντες εξάπλωσης της εξ αποστάσεως αλλά και διαδικτυακά υποστηριζόμενης
εκπαίδευσης. Για να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη μαθησιακή
διεργασία, προτείνεται ένας συνδυασμός των εξ αποστάσεως παιδαγωγικών μεθόδων
και των διαδικτυακών εργαλείων που τις υποστηρίζουν με τις κατάλληλες
προσαρμογές. Για να επιτευχθεί ο συνδυασμός αυτός, προτείνεται ο σχεδιασμός του
να υλοποιείται με βάση διδακτικούς και μαθησιακούς στόχους και αξιοποίηση των
πλεονεκτημάτων των διαθέσιμων μαθησιακών περιβαλλόντων και εργαλείων. Έτσι
μπορεί να οριστεί ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο στο οποίο εφαρμόζονται ένα σύνολο
εκπαιδευτικών μεθόδων με συστηματικό τρόπο οι οποίες υποστηρίζονται με τις
κατάλληλες εφαρμογές των ΤΠΕ. Το εκπαιδευτικό αυτό πλαίσιο δημιουργεί ένα
πρότυπο σύγχρονης διαδικτυακής διδασκαλίας.
Ο συνδυασμός περισσότερων του ενός τεχνολογικού

περιβάλλοντος είναι μια

ενδιαφέρουσα, σύγχρονη και σύνθετη πρόταση αλλά δεν μπορεί να υλοποιηθεί ως
μια «συρραφή» διαδικτυακών εργαλείων ή εκπαιδευτικών σεναρίων που έχουν
αναπτυχθεί και εφαρμοστεί επιτυχώς στο κάθε περιβάλλον ξεχωριστά. Η τεχνολογία
από μόνη της, ανεξάρτητα από την ποιότητα και την εμβέλειά της, έχει
περιορισμένες δυνατότητες για υποστήριξη της μάθησης. Αν η τεχνολογία θεωρηθεί
ως απλό εργαλείο που αξιοποιείται στο μαθησιακό περιβάλλον προκειμένου να
επιτευχθεί η τεχνολογική αναβάθμισή του, τότε οι δυνατότητές της να
ενεργοποιήσουν τους μηχανισμούς μάθησης ελαχιστοποιούνται.
Η συνδυασμένη αξιοποίηση πολλαπλών διαδικτυακών εργαλείων (και συνεπώς
περισσοτέρων του ενός τεχνολογικού περιβάλλοντος) σε ένα μαθησιακό περιβάλλον
απαιτεί τη μελέτη των: α) αντικειμενικών χαρακτηριστικών, δυνατοτήτων και
περιορισμών

του κάθε εργαλείου,

β) αντιλήψεων των φοιτητών (και

εκπαιδευτικών) σχετικά με τη χρήση τους στο παιδαγωγικό πλαίσιο που θα
εφαρμοστούν, γ) εμπειριών των συμμετεχόντων, δ) χαρακτηριστικών των
συμμετεχόντων (ηλικία, φύλο, κοινωνικό περιβάλλον) και των αντιλήψεών τους
όσον αφορά την αξιοποίηση των εργαλείων κατά τη διδασκαλία, την επικοινωνία και
[167]

Κεφάλαιο 5: Πρότυπο Σύγχρονης Εικονικής Τάξης

τη συνεργασία. Τα παραπάνω είναι σημαντικά για το σχεδιασμό μιας εκπαιδευτικής
παρέμβασης, ενός εκπαιδευτικού πλαισίου που υποστηρίζεται από πολλαπλά
διαδικτυακά εργαλεία προκειμένου να επιτευχθεί ο κατάλληλος συνδυασμός τους,
αλλά και για την ερμηνεία των φαινομένων που θα παρουσιαστούν κατά την
υλοποίησή της. Για την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης είναι σημαντική
η καταγραφή και ανάλυση των αλληλεπιδράσεων των συμμετεχόντων με τα
χρησιμοποιούμενα περιβάλλοντα αλλά και μεταξύ τους μέσω των διαφορετικών
περιβαλλόντων επικοινωνίας, ώστε να αναδειχθούν ενδιαφέροντα φαινόμενα που
σχετίζονται με την επίτευξη των στόχων του παιδαγωγικού σχεδιασμού. Σημαντικό
ρόλο επίσης παίζουν οι συμπεριφορές και αλληλεπιδράσεις των συμμετεχόντων που
υποδηλώνουν προβλήματα στο τεχνολογικό πλαίσιο ή που αναδεικνύουν
πλεονεκτήματά του. Οι συμπεριφορές αυτές και αλληλεπιδράσεις δίνουν την
δυνατότητα άμεσης επίλυσης των προβλημάτων ή καλύτερης αξιοποίησης των
πλεονεκτημάτων του.
Στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου περιγράφεται το πρότυπο-ΣΕΤ μέσα σε μια
εκπαιδευτική παρέμβαση για μεικτή μάθηση. Την εκπαιδευτική αυτή παρέμβαση,
που υλοποιείται σε περιβάλλον σύγχρονης εικονικής τάξης, και εφαρμόζει το
πρότυπο ΣΕΤ την καλούμε «Ομαδική Συμβουλευτική Τηλεσυνάντηση» (ΟΣΤ). Στην
ΟΣΤ συνδυάζονται συστηματικά διαφορετικές εκπαιδευτικές μέθοδοι

(εξ

αποστάσεως εκπαίδευση και συνεργατική μάθηση) που υποστηρίζονται από
διαφορετικά τεχνολογικά εργαλεία (συστήματα διαχείρισης μάθησης, εικονικές
τάξεις και εργαλεία συνεργασίας) για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής
διεργασίας. Στις επόμενες ενότητες γίνεται σύνδεση μεταξύ των προϋποθέσεων που
τίθενται από το παιδαγωγικό πλαίσιο και των προϋποθέσεων επιτυχίας των
εκπαιδευτικών μεθόδων. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών των διαφορετικών μαθησιακών περιβαλλόντων και στην
πολυπλοκότητα που εισάγει κάθε ένα από αυτά στην οργάνωση και υλοποίηση των
εκπαιδευτικών δράσεων. Στην δεύτερη και τρίτη ενότητα περιγράφεται το πρότυποΣΕΤ και τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη προκειμένου ο συνδυασμός να μην
είναι αποτέλεσμα συρραφής εργαλείων ή εκπαιδευτικών σεναρίων. Θεμελιώνονται
από παιδαγωγικής πλευράς, οι μέθοδοι που επελέγησαν να συνδυαστούν και
αναλύεται η πρόταση συνδυασμένης χρήσης εργαλείων που υποστηρίζουν τις
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μεθόδους για διαδικτυακά υποστηριζόμενη μεικτή μάθηση μέσω συνεργατικών
δραστηριοτήτων σε ένα συγκεκριμένο παιδαγωγικό πλαίσιο. Στη συνέχεια
παρουσιάζεται το τεχνολογικό πλαίσιο υλοποίησης του προτύπου (και κατ’ επέκταση
της ΟΣΤ) και ενδεικτικά παραδείγματα εργαλείων και παραγόντων που οδήγησαν
στην επιλογή τους. Στην τέταρτη ενότητα περιγράφονται οι φάσεις της ΟΣΤ στους
χώρους της λόγω εφαρμογής του προτύπου ΣΕΤ. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με
σύγκριση του ΣΕΤ και της ΟΣΤ με εφαρμογές μοντέλων ηλεκτρονικής μάθησης που
αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και καταγράφεται ο τρόπος που γνωστά
μοντέλα ηλεκτρονικής μάθησης επέδρασαν στο σχεδιασμό του ΣΕΤ.
Στο επόμενο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής περιγράφεται η υλοποίηση των
Ομαδικών Συμβουλευτικών Τηλεσυναντήσεων (ΟΣΤ), δηλαδή των εκπαιδευτικών
παρεμβάσεων κατά τις οποίες υλοποιήθηκαν συνεργατικές δραστηριότητες στο
πλαίσιο σύγχρονης εικονικής τάξης με βάση το πρότυπο ΣΕΤ προκειμένου να
επιτευχθεί αποτελεσματική υποστήριξη της διδασκαλίας των αλγορίθμων από
απόσταση.

5.2 Παιδαγωγικό Πλαίσιο της ΟΣΤ
Στην παρούσα ενότητα θεμελιώνονται από παιδαγωγικής πλευράς, οι μέθοδοι που
επελέγησαν να συνδυαστούν και αναλύεται η πρόταση συνδυασμένης χρήσης
εργαλείων που υποστηρίζουν τις μεθόδους για διαδικτυακά υποστηριζόμενη μεικτή
μάθηση μέσω συνεργατικών δραστηριοτήτων σε ένα συγκεκριμένο παιδαγωγικό
πλαίσιο.
5.2.1

Επιλογή εκπαιδευτικής στρατηγικής (μεθόδων & τεχνικών)

Η πρόταση εκπαιδευτικής παρέμβασης στο πλαίσιο σύγχρονης εικονικής τάξης, η
ΟΣΤ, βασίζεται στις ακόλουθες προϋποθέσεις και περιορισμούς: α) οι φοιτητές
συμμετέχουν από απόσταση β) οι διδάσκοντες συμμετέχουν από απόσταση και είναι
«παρόντες» καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας με το ρόλο του καθηγητήσυμβούλου και συντονιστή, γ) η ανασκόπηση του γνωστικού πεδίου γίνεται με
εκπαιδευτικές τεχνικές εμπλουτισμένης εισήγησης, ερωτήσεων-απαντήσεων και
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συζήτησης για τον εντοπισμό παρανοήσεων και επίλυσης αποριών, δ) η
δραστηριότητα εμπέδωσης και εμβάθυνσης αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της
συνεργατικής μάθησης και ε) η μεταγνωστική αξιολόγηση γίνεται με την
εκπαιδευτική τεχνική της συζήτησης σε μικρές υποομάδες. Οι δυνατότητες που
παρέχονται στο διδάσκοντα από τα συστήματα συνεργατικής μάθησης σκοπεύουν
στη διάγνωση τυχόν παρανοήσεων ή σφαλμάτων παρατηρώντας φοιτητές να
συνεργάζονται κατά την επίλυση προβλήματος. Αφετηρία του κριτικού στοχασμού
είναι η παρουσίαση των απόψεων όλων των υποομάδων (μέσω αντιπροσώπων) για
ανασκόπηση, σύνοψη των αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων. Επιπλέον,
μέσω της συνεργασίας καλλιεργούνται καλύτερα οι διαπροσωπικές σχέσεις των
φοιτητών/τριών (Χαραλάμπους 1996), μαθαίνουν να αποδέχονται όλα τα μέλη της
ομάδας ως ισότιμα και νιώθουν συνυπεύθυνοι για τα αποτελέσματα της ομαδικής
εργασίας (Κουτσελίνη & Θεοφιλίδης 1998), μαθαίνουν να δέχονται και να ασκούν
κριτική, να αναγνωρίζουν λάθη και παραλείψεις, να αναθεωρούν αστήρικτες και
ατεκμηρίωτες θέσεις έτσι που να οδηγούνται σε νοητική και συναισθηματική
ωρίμανση.
Τα παραπάνω οδήγησαν στην επιλογή της μεικτής μεθόδου που συνδυάζει τέσσερις
εκπαιδευτικές μεθόδους: δια ζώσης, ασύγχρονη και σύγχρονη εξ αποστάσεως
εκπαίδευση, και συνεργατική μάθηση υποστηριζόμενη από υπολογιστή. Ένα από τα
κίνητρα για την εφαρμογή μεικτής μάθησης είναι ο συνδυασμός «των καλύτερων
στοιχείων» από τους δύο κόσμους, αλλά το πιο σημαντικό είναι η κάλυψη
αδυναμιών των δύο κόσμων (δια ζώσης και διαδικτυακού). Για τη σχεδίαση και
δημιουργία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων μεικτής μάθησης
λαμβάνονται αποφάσεις για ένα πλήθος παραμέτρων που αφορούν το χώρο, τον
τρόπο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων, τη δόμηση της
δραστηριότητας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού περιεχομένου (Πίνακας 5.1).
Ο τρόπος συνδυασμού των κατάλληλων μεθόδου ανάλογα με τις εκάστοτε
εμφανιζόμενες ανάγκες είναι ουσιαστική για την μεικτή μάθηση. Η συντριπτική
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών εστιάζεται σε στρατηγικές μετάδοσης της γνώσης
(knowledge transmission) αντί της έμφασης στην αλληλεπίδραση (interactivity), τη
συμμετοχή (participation) και τη συνεργασία (collaboration).
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Πίνακας 5.1: Παράμετροι που επηεράζουν τον παιδαγωγικό σχεδιασμό δραστηριοτήτων
«μεικτής μάθησης».
Χώρος
εκπαιδευτικής
διεργασίας
Επικοινωνία και
αλληλεπιδράσεις

Φυσικός χώρος / δια ζώσης

Εικονικός χώρος / από
απόσταση

Σύγχρονη επικοινωνία / άμεση

Ασύγχρονη επικοινωνία /
έμμεση

Δομημένη / τυπική

Αδόμητη / άτυπη

Ατομικός ρυθμός / αλληλεπίδραση
κύρια με το περιεχόμενο

Αλληλεπίδραση σε συνεργατική
δράση

Περιορισμός χρόνου

Χωρίς χρονικό περιορισμό

Δόμηση
Κατευθυνόμενη
Δραστηριότητας
Διδασκαλία
Οργάνωση
Εκπαιδευτικού
Περιεχομένου

Διερευνητική
Υποστήριξη

Γενικό περιεχόμενο

Εξειδικευμένο περιεχόμενο

Θεωρητικό περιεχόμενο

Εφαρμοσμένο περιεχόμενο

Σταθερό περιεχόμενο

Ανοικτό, μεταβαλλόμενο
περιεχόμενο

Με βάση τις παραμέτρους που επηρεάζουν τον παιδαγωγικό σχεδιασμό των
δραστηριοτήτων μεικτής μάθησης (Πίνακας 5.1) επιλέγονται:
i.

ο συνδυασμός φυσικού χώρου (εργαστήριο για τους φοιτητές που δεν έχουν δική
τους πρόσβαση στο διαδίκτυο) και εικονικού χώρου. Οι φοιτητές της Ανώτατης
εκπαίδευσης, πολύ περισσότερο δε οι πρωτοετείς φοιτητές δεν είναι υποχρεωτικό
να διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Για το λόγο αυτό υπάρχουν διαθέσιμα
εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών τα οποία είναι στη διάθεση των
φοιτητών κατά τη μη λειτουργία μαθημάτων και συνεπώς μπορούν να
συμμετέχουν σε διαδικτυακά μαθήματα,

ii.

ο συνδυασμός σύγχρονης άμεσης επικοινωνίας, που δίνει δυνατότητα άμεσης
αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων, με ασύγχρονη
επικοινωνία για την ενημέρωση και προετοιμασία των φοιτητών. Η σύγχρονη
εικονική τάξη επιβάλλει την ταυτόχρονη συμμετοχή των φοιτητών μέσω
Διαδικτύου. Η ενημέρωση μέσω ανακοινώσεων, η ανάρτηση του εκπαιδευτικού
υλικού και οι οδηγίες προετοιμασίας των φοιτητών για τη συμμετοχής τους στη
διαδικτυακή

εκπαιδευτική

παρέμβαση

συστήματος διαχείρισης μαθημάτων,
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iii.

η άτυπη/προαιρετική διαδικασία. Η διδασκαλία στα συμβατικά πανεπιστήμια
υλοποιείται με δια ζώσης διαλέξεις στο χώρο του Πανεπιστημίου και οι διαλέξεις
αυτές δεν αντικαθίστανται με διαδικτυακά μαθήματα. Επιπλέον δε, η συμμετοχή
των φοιτητών σε διαδικτυακά μαθήματα είναι προαιρετική αφού δεν
προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών,

iv.

μία εβδομάδα για την ασύγχρονη δραστηριότητα προετοιμασίας (όταν κρίνεται
απαραίτητο) και δύο (2) ώρες για τη σύγχρονη εικονική τάξη. Οι φοιτητές μέσω
ασύγχρονων δραστηριοτήτων ενημερώνονται αλλά και προετοιμάζονται για τη
συμμετοχή τους στη σύγχρονη εκπαιδευτική παρέμβαση,

v.

ο συνδυασμός κατευθυνόμενης και διερευνητικής δραστηριότητας κατά τη
σύγχρονη δραστηριότητα προκειμένου να ερευνώνται από τους φοιτητές
παρόμοια θέματα και να εκφράζουν τη δική τους άποψη για αυτά,

vi.

εξειδικευμένο περιεχόμενο από την τρέχουσα ύλη του μαθήματος και να δίνεται
έμφαση σε συγκεκριμένες έννοιες με επιπλέον παραδείγματα,

vii.

ο συνδυασμός θεωρητικού και εφαρμοσμένου περιεχομένου προκειμένου να
μεταβούν οι φοιτητές στην εμβάθυνσή της θεωρίας μέσα από την πρακτική
εξάσκηση και

viii.

σταθερό περιεχόμενο που έχει προεπιλεγεί και δοκιμαστεί σε αντίστοιχες
δραστηριότητες. Έτσι εξασφαλίζεται η κατάλληλη η/και διαρκής βελτίωση
επιλογής των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με τον Dillenbourg (1999), για να εμφανιστούν φαινόμενα γόνιμης
αλληλεπίδρασης που μπορούν να οδηγήσουν στη μάθηση, πρέπει να δημιουργηθούν
κατάλληλες αρχικές συνθήκες που αφορούν τόσο το παιδαγωγικό όσο και το
τεχνολογικό σκέλος της πρότασης της εκπαιδευτικής παρέμβασης. Η επιλογή
σύγχρονων δραστηριοτήτων πρέπει να είναι κατάλληλη για συνεργασία εξ
αποστάσεως και να εντάσσεται πλήρως στο γνωστικό πλαίσιο του μαθήματος.
Προηγείται ανασκόπηση της προαπαιτούμενης γνώσης, ενώ οι φοιτητές έχουν
διαθέσιμο υποστηρικτικό υλικό (σημειώσεις, παραδείγματα, οδηγίες). Δίνεται
κατεύθυνση ώστε να μην αναλωθούν στην αναζήτηση και παρουσίαση θεωρητικών
γνώσεων, αλλά να εστιάσουν στην επίλυση προβλήματος. Κατά την επίλυση
αναμένεται να αξιοποιήσουν το διαθέσιμο υποστηρικτικό υλικό, να αναλύσουν, να
συνθέσουν ή/και να διερευνήσουν την ορθότητα της λύσης τους και να την
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υποστηρίξουν με κατάλληλη τεκμηρίωση. Για το σκοπό αυτό προτείνεται η επιλογή
μέσων για την εξ αποστάσεως επίλυση, κατάλληλων για την πολυπλοκότητα της
λύσης και την αναμενόμενη πραγμάτευση (συνδυασμός άμεσης γραπτής ή/και
προφορικής συνομιλίας ή/και διαγραμματικής αναπαράστασης σε διαμοιρασμένο
χώρο). Οι φοιτητές συμμετέχουν σε προκαταρκτική δραστηριότητα, για να υπάρχει
εξοικείωση με τη χρήση των εργαλείων (όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο).
Οι φοιτητές είναι ισότιμοι και δεν τους ανατίθεται κάποιος συγκεκριμένος ρόλος.
Από προηγούμενες μελέτες (Meier et al. 2007) προκύπτει ότι δεν είναι σαφής η
έννοια της συνεργασίας, οι ρόλοι και οι δράσεις που καλούνται οι συμμετέχοντες να
αναλάβουν. Προτείνεται το επιθυμητό μοντέλο συνεργασίας να παρουσιάζεται στους
συμμετέχοντες, με «παίξιμο ρόλων» σε αντίστοιχη δραστηριότητα με αυτή που θα
εμπλακούν και αντίστοιχο σχολιασμό από τους καθηγητές-συμβούλους (όταν αυτό
κρίνεται απαραίτητο). Έτσι, αναμένεται να παρουσιαστούν ως επιθυμητά πρότυπα
συνεργασίας όπως: ερώτηση- απάντηση, ερώτηση-επεξήγηση, ερώτηση-επεξήγησηδιόρθωση, ενέργεια-διόρθωση με επεξήγηση, ερώτηση-αναλυτική επεξήγηση με
αναφορά σε σημειώσεις ή παράδειγμα κ.ο.κ.

Όσον αφορά το συνεργατικό

συμβόλαιο, αναμένεται να γίνει σαφής ο στόχος της εκπαιδευτικής παρέμβασης που
είναι υποστηρικτικός στο παραδοσιακό μάθημα και παράλληλα ανοικτός για συνεχή
και άμεση επικοινωνία, ανταλλαγή απόψεων, ελεύθερη έκφραση ερωτημάτων και
αποριών. Η υποστήριξη παραγωγικών αλληλεπιδράσεων, η παρακολούθηση,
εποπτεία και ο συντονισμός αποτελούν αρμοδιότητα του καθηγητή-συμβούλου.
5.2.2

Στάδια Εφαρμογής της ΟΣΤ από την Παιδαγωγική σκοπιά

Στην ενότητα αυτή γίνεται λεπτομερής περιγραφή της εφαρμογής της σύγχρονης
εικονικής τάξης με βάση το πρότυπο ΣΕΤ. Για να εφαρμοστεί αναλύεται σε στάδια,
με ξεχωριστούς στόχους το κάθε ένα, ώστε να μπορεί να υιοθετηθεί στο σύνολό της
ή τμηματικά, σε συναφείς δραστηριότητες. Ο κύκλος ζωής της εκπαιδευτικής
παρέμβασης της ΟΣΤ, περιλαμβάνει τρία (3) στάδια: Προετοιμασία, Υλοποίηση και
Αξιολόγηση (Πίνακας 5.2).
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Πίνακας 5.2: Ο Κύκλος ζωής εκπαιδευτικής παρέμβασης της ΟΣΤ βασίζεται στο συνδυασμό
εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών που υποστηρίζονται από εργαλεία διαδικτυακά
υποστηριζόμενης μάθησης
ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΟΣΤ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ με το πρότυπο ΣΕΤ
Α. Προετοιμασία
Β. Υλοποίηση
Γ. Αξιολόγηση
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

..........................Φοιτητές..........................

........................................... Καθηγητές – Σύμβουλοι ...........................................

ΣΤΟΧΟΙ






ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΣ



Προετοιμασία
φοιτητών στο
περιεχόμενο της
δραστηριότητας και τη
χρήση των εργαλείων
που θα τους διατεθούν
(Εφόσον απαιτείται)
Παροχή κινήτρων για
συμμετοχή
Σχεδιασμός
παρέμβασης με βάση
την ταξινομία του
Bloom (Πίνακας 5.3)
Αξιολόγηση της
προετοιμασίας των
φοιτητών.



Ασύγχρονη
επικοινωνία





LMS
Webcasts
E-mail



Ανασκόπηση των
εννοιών της θεωρίας
και εμβάθυνση σε
σημαντικές έννοιες
Εντοπισμός
παρανοήσεων
Δημιουργία νέων
νοητικών σχημάτων
Εποικοδόμηση εννοιών



Αξιολόγηση των
συνεργατικών
δραστηριοτήτων



Αποτίμηση της
συνολικής
παιδαγωγικής
παρέμβασης



Εφαρμογή
συνδυασμένη χρήση
διαδικτυακών
εργαλείων (σύγχρονων
και ασύγχρονων)






LMS
Εργαλείο Σύγχρονης
Εικονικής τάξης
Εργαλείο Σύγχρονης
Συνεργατικής
δραστηριότητας από
απόσταση (κατάλληλο
με το τι απαιτείται)
Ερωτηματολόγια



Παρατήρηση και
ανάλυση των
φαινομένων που
εμφανίζονται κατά την
προετοιμασία και την
υλοποίηση
Βίντεο καταγραφής των
δραστηριοτήτων κατά
τη διάρκεια της
εκπαιδευτικής
παρέμβασης
Φύλλα παρατήρησης
εκπαιδευτικών
Εργαλεία ανάλυσης
συνεργατικών
δραστηριοτήτων







ΔΙΑΡΚΕΙΑ


2 εβδομάδες

2 ώρες




3 εβδομάδες
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Α) Το στάδιο προετοιμασίας οργανώνεται από τους καθηγητές-συμβούλους και
διαρκεί περίπου δυο εβδομάδες. Έχει ως στόχο κυρίως την προετοιμασία των
φοιτητών στο περιεχόμενο της ΟΣΤ και την εξοικείωσή τους με τα εργαλεία που θα
τους διατεθούν. Επιπλέον, δεδομένου ότι η δραστηριότητα είναι προαιρετική,
συστήνεται να δίνονται κίνητρα, ώστε να αυξηθεί το ενδιαφέρον για συμμετοχή και
να διατηρηθεί έως και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης.
Οι καθηγητές-σύμβουλοι δομούν το σχεδιασμό της υλοποίησης με βάση τα 6 στάδια
(Γνώση, Κατανόηση, Εφαρμογή, Ανάλυση, Σύνθεση, Αξιολόγηση) της ταξινομίας
του BLOOM (Bloom, 1956a, 1956b) (Πίνακας 5.3).
Πίνακας 5.3: Πρότυπο ΣΕΤ: σχεδιασμός σύγχρονης εικονικής τάξης με ταξινομία BLOOM
(Πηγή: http://www.coun.uvic.ca/learn/program/hndouts/bloom.html)
Στάδια
Γνώση
Κατανόηση
Εφαρμογή
Ανάλυση

Σύνθεση

Αξιολόγηση

Στόχος σταδίου
Σύντομη περιγραφή και ανασκόπηση των
εννοιών, επισήμανση των κύριων σημείων
της διδακτικής ενότητας
Έλεγχος σύλληψης των εννοιών, περιγραφή
εννοιών με δικά τους λόγια
Επίλυση νέου παραδείγματος με
εφαρμογή/χρήση των εννοιών θεωρίας και
των μεθόδων (και δεξιοτήτων)
Οργάνωση των μερών της λύσης,
αναγνώριση «κρυφών» σημείων,
προσδιορισμός της ταυτότητας των
συστατικών στοιχείων του προβλήματος
Συνδυασμός των εννοιών για την παραγωγή
«πρωτότυπου» προϊόντος.
Επίλυση προβλήματος πάνω στο
συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο
Κριτική της δραστηριότητας με κατάθεση
απόψεων για σύγκριση.
Συμφωνία/διαφωνία, επιλογή με
επιχειρηματολογία, εκτίμηση της
δραστηριότητας σε όλα τα στάδια,
συμπεράσματα

Εκπαιδευτική Τεχνική
Παρουσίαση, ερωτήσειςαπαντήσεις
Ερωτήσεις-απαντήσεις
Επίδειξη,
Ερωτήσεις-απαντήσεις

Εργασία σε Ομάδες
(προτείνονται διμερείς (2 ή
4 μελών))

Εργασία σε Ομάδες (4-6
μέλη):
α) Ανοικτές Ερωτήσεις για
το γνωστικό περιεχόμενο
β) Αξιολόγηση
δραστηριότητας ανάλυσης/
σύνθεσης

Β) Το στάδιο υλοποίησης διαρκεί 1½ - 2 ώρες. Στο στάδιο αυτό έχουμε την
εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθόδων με συστηματικό τρόπο που υποστηρίζονται με
κατάλληλες εφαρμογές των ΤΠΕ.

Είναι το στάδιο στο οποίο αναμένεται η

συνδυασμένη χρήση των διαδικτυακών εργαλείων, σύγχρονης και ασύγχρονης
επικοινωνίας, με σκοπό την επίτευξη των διδακτικών και μαθησιακών στόχων του
μαθήματος.

[175]

Κεφάλαιο 5: Πρότυπο Σύγχρονης Εικονικής Τάξης

Γ) Το στάδιο αξιολόγησης πραγματοποιείται από τους καθηγητές-συμβούλους, είναι
διάρκειας τριών εβδομάδων και έχει διπλό σκοπό: α) την αξιολόγηση των
δραστηριοτήτων των φοιτητών (assessment) που πραγματοποιούνται κατά τη
διάρκεια των συνεργατικών δραστηριοτήτων και β) αποτίμηση (evaluation) της
συνολικής εκπαιδευτικής παρέμβασης μέσω της παρατήρησης και ανάλυσης των
φαινομένων που εμφανίζονται κατά την υλοποίησή της. Ειδικότερα, οι φοιτητικές
συνεργατικές δραστηριότητες που έχουν αποσταλεί κατά τη διάρκεια της
υλοποίησης της εκπαιδευτικής παρέμβασης αξιολογούνται και αποστέλλεται
σχολιασμός αυτής της αξιολόγησης στους φοιτητές (feedback). Η αποτίμηση της
υλοποίησης της ΟΣΤ πραγματοποιείται με τη βοήθεια μαγνητοσκοπημένων
καταγραφών, ερωτηματολογίων αξιολόγησης των συμμετεχόντων φοιτητών και
φύλλων παρατήρησης των καθηγητών-συμβούλων. Στο στάδιο αυτό αξιοποιούνται
οι δυνατότητες των διαδικτυακών εργαλείων, όπως της αναπαραγωγής και του
σχολιασμού της δραστηριότητας και εξαγωγής στατιστικών στοιχείων για τη
σύγκριση δραστηριοτήτων διαφορετικών ομάδων. Ο καθηγητής-σύμβουλος μπορεί
να αναπαραγάγει τις συνεργατικές δραστηριότητες, να δημιουργήσει αρχεία με
σημειώσεις και σχόλια πάνω στις διάφορες φάσεις της λύσης της κάθε ομάδας, έτσι
ώστε η ομάδα να μελετήσει τα λάθη της ή τις υποδείξεις του καθηγητή - συμβούλου.
Κατά την υλοποίηση των τριών σταδίων χρησιμοποιούνται οι χώροι δράσης.

5.2.3

«Χώροι δράσης» της ΟΣΤ με την εφαρμογή του ΣΕΤ

Οι χώροι δράσης αποτελούν τμήμα του παιδαγωγικού πλαισίου. Η παραδοσιακή
τάξη, ο κύριος χώρος υλοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελείται από
χώρους, στους οποίους οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν ορισμένα τεχνουργήματα
και δρουν. Για παράδειγμα, υπάρχει ο χώρος του καθηγητή, ο οποίος είναι
διαμορφωμένος έτσι ώστε να είναι ορατός από τους φοιτητές και ο οποίος του
επιτρέπει να έχει καλή εποπτική εικόνα της τάξης. Στο χώρο του βρίσκονται
εποπτικά μέσα, όπως ο πίνακας και το μηχάνημα προβολής εικόνας (Video
projector), τα οποία χρησιμοποιεί κατά τη διδασκαλία του με διαφάνειες ή
παρουσίαση εφαρμογών για τη συζήτηση πάνω σε παραδείγματα ή προβλήματα.
Άλλος χώρος της παραδοσιακής τάξης είναι το «θρανίο» ή το «έδρανο», όπου οι
φοιτητές δουλεύουν και, αν τους ζητηθεί, μπορούν να συνεργαστούν στο πλαίσιο
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σύντομων δραστηριοτήτων σε μικρές ομάδες (ανά δύο-τέσσερα άτομα). Ο
καθηγητής στην περίπτωση αυτή έχει μια γενική εποπτική εικόνα της τάξης, αλλά
δεν μπορεί να έχει λεπτομερή εικόνα των δράσεων κάθε ομάδας. Τέλος, δύο ακόμη
χώροι με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι ο χώρος ανακοινώσεων και ο χώρος της
βιβλιοθήκης, στους οποίους έχουν πρόσβαση όλοι οι συμμετέχοντες, και οι οποίοι
ελέγχονται από τον καθηγητή (Ρώσσιου κ.ά. 2008).
Στην Ομαδική Συμβουλευτική Τηλεσυνάντηση που περιγράφεται, δίνεται έμφαση
στη δημιουργία «χώρων» και στον καθορισμό της δράσης και αλληλεπίδρασης των
συμμετεχόντων σε αυτούς. Οι χώροι δράσης των καθηγητών-συμβούλων και των
φοιτητών, καθώς και η αναμενόμενη χρήση τους, αλλά και οι ρόλοι των
συμμετεχόντων σε κάθε «χώρο» με τα διαθέσιμα σε κάθε διαφορετικό ρόλο
εργαλεία, αποτελούν βάση του σχεδιασμού. Οι απαραίτητοι χώροι και η
απαιτούμενη χρήση τους είναι:
i. Χώρος Ανάρτησης Ανακοινώσεων και Διαμοίρασης Υλικού που αντιστοιχούν σε
εκείνους των Πινάκων Ανακοινώσεων και της Βιβλιοθήκης και ο οποίος
υποστηρίζει:
1.

Ανάρτηση ηλεκτρονικών ανακοινώσεων σχετικά με τη δραστηριότητα
πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής
παρέμβασης.

2. Διαμοίραση

εκπαιδευτικού

υλικού

ή

υλικού

σχετικού

με

τη

δραστηριότητα (πχ ερωτηματολογίων).
3. Aσύγχρονη επικοινωνία των μελών της κοινότητας (διδασκόντων,
καθηγητών-συμβούλων, φοιτητών και υπευθύνων τεχνικής υποστήριξης)
με σκοπό την ενημέρωση και την παροχή υποστήριξης σε θέματα σχετικά
με τη μαθησιακή δραστηριότητα. Η ευρεία χρήση του κατά τη φάση της
προετοιμασίας τον καθιστά ταυτόχρονα εργαλείο δημιουργίας κλίματος
«κοινότητας» μεταξύ των συμμετεχόντων, με στόχο την κινητοποίηση,
την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους.
Συντονιστές είναι οι καθηγητές-σύμβουλοι και ως εργαλείο προτείνεται να
χρησιμοποιηθεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (Learning Management System,
LMS).

[177]

Κεφάλαιο 5: Πρότυπο Σύγχρονης Εικονικής Τάξης

ii. Χώρος Σύγχρονης Εικονικής Αίθουσας είναι ο χώρος άμεσης συνάντησης-συζήτησης
της ολομέλειας και αντιστοιχεί σε εκείνον της παραδοσιακής τάξης. Μπορεί να
χρησιμοποιείται για παρουσίαση, συζήτηση μεταξύ διδάσκοντα και φοιτητών,
παρουσίαση-προβολή

παραδειγμάτων,

επίλυση

αποριών,

ανατροφοδότηση,

ανάλυση μελετών περίπτωσης και αξιολόγηση.
Στην εικονική αίθουσα υποστηρίζονται οι διαδικασίες:
1. Συντονισμός όλων των συμμετεχόντων οι οποίοι μπορούν να έχουν επίγνωση
της κατάστασης (awareness), δηλαδή ποιος μιλάει τη συγκεκριμένη χρονική
στιγμή, ποιος έχει απορία, ποιος θέλει να μιλήσει και με ποια σειρά, αν είναι
περισσότεροι από ένας. Οι καθηγητές-σύμβουλοι μπορούν να ρυθμίζουν τη
λειτουργία της εικονικής αίθουσας, με στόχο την ισότιμη συμμετοχή των
φοιτητών και την αμεσότητα της υποστήριξής τους.
2. Παρουσίαση και Συνεργασία με λειτουργία «ασπροπίνακα» ή χώρου
παρουσίασης

και

διαμοίρασης

εφαρμογών

και

υποστήριξη

της

αλληλεπίδρασης και συνεργασίας όλων των συμμετεχόντων. Η ροή των
διαφανειών

ή

η

παρουσίαση

εφαρμογών

και

παραδειγμάτων

πραγματοποιείται από τους καθηγητές-συμβούλους, ενώ η δυνατότητα
αλληλεπίδρασης παρέχεται σε όλους, και έτσι μπορούν να δείξουν κάτι, να
επισημειώσουν, ακόμα και να “ζωγραφίσουν”.
3. Επικοινωνία με χρήση κειμένου, ήχου ή και βίντεο. Ο συντονισμός γίνεται
διακριτικά από τους καθηγητές-συμβούλους και διατηρείται η αμεσότητα
επικοινωνίας. Απαιτείται η ύπαρξη εναλλακτικού καναλιού επικοινωνίας,
έτσι ώστε σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων να είναι δυνατή η παροχή
βοήθειας. Η χρήση πρέπει να γίνεται χωρίς να προκαλεί τη διάσπαση της
προσοχής

στα υπόλοιπα μέλη της αίθουσας που παράλληλα δουλεύουν

αυτόνομα. Για το σκοπό αυτό προτείνεται η αξιοποίηση εργαλείου άμεσης
γραπτής συνομιλίας (chat) είτε από τα ήδη χρησιμοποιούμενα περιβάλλοντα
είτε ως ανεξάρτητου λογισμικού (instant messenger). Αυτό το εργαλείο
επικοινωνίας δεν υπόκειται σε έλεγχο πέραν των συμμετεχόντων σε αυτό.
Συντονιστές

του χώρου είναι οι καθηγητές-σύμβουλοι και υπάρχει ανάγκη

υποστηρικτών της λειτουργίας του χώρου (βοηθοί – υπεύθυνοι τεχνικής
υποστήριξης).
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iii. Χώρος

Συνεργασίας

Υποομάδας

για

την

επίλυση

ενός

προβλήματος/δραστηριότητας. Αντιστοιχεί στο χώρο του «θρανίου» ή του
«πάγκου εργασίας», όπου μικρές ομάδες δουλεύουν από κοινού γύρω από ένα
κοινό φύλλο εργασίας, στο οποίο αποτυπώνουν τις ιδέες τους κατά την επίλυση
ενός

προβλήματος.

Ο

καθηγητής-σύμβουλος

δεν

έχει

δυνατότητα

παρακολούθησης της δραστηριότητας ενώ αυτή εξελίσσεται, και δεν παρεμβαίνει.
Τα μέλη της υποομάδας αναμένεται να αναλάβουν διαφορετικούς ρόλους, οι
οποίοι μπορούν να εναλλάσσονται, όπως π.χ. να συντονίσουν τη δραστηριότητα,
να σχεδιάσουν τη λύση, να διερευνήσουν την ορθότητά της, να τεκμηριώσουν τη
λύση, ενώ παράλληλα να υποστηρίζουν το συνεργάτη τους, να διαπραγματεύονται
τις προτάσεις τους και να επιλύουν τις απορίες τους. Η ομάδα επικοινωνεί με δυο
κανάλια σύγχρονης επικοινωνίας: την επικοινωνία μέσω γραπτού κειμένου και το
διαμοιρασμένο χώρο σχεδιασμού.

Εδώ οι συνεργάτες επιλύουν το πρόβλημα,

επισημειώνουν ή τεκμηριώνουν τη λύση του, ενώ παραμένει διαθέσιμη συνεχώς η
τρέχουσα εικόνα της δραστηριότητας της

ομάδας ως η μνήμη εργασίας της

ομάδας (Dillenbourg 1999).
Συντονιστές του χώρου είναι οι φοιτητές.
iv. Χώρος Εικονικού Δωματίου, για τη συνάντηση-συζήτηση σύσκεψη υποομάδων
φοιτητών, το πλήθος των οποίων επιλέγεται από τον καθηγητή-σύμβουλο και δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) άτομα. Τα μέλη της κάθε υποομάδας μπορούν
να έχουν οπτικοακουστική επικοινωνία ή/και γραπτή συνομιλία, αλλά η
ομιλία/εικόνα τους δε μεταφέρεται σε άλλες ομάδες και μπορεί να καταγραφεί.
Συντονιστές του χώρου είναι οι φοιτητές. Ένα από αυτούς αναλαμβάνει το ρόλο
του συντονιστή, για να δίνει το λόγο, όπως κάνει ο καθηγητής-σύμβουλος στην
εικονική αίθουσα, και ένα μέλος «κρατά πρακτικά» για την παρουσίαση των
απόψεων-συμπερασμάτων της υποομάδας στην ολομέλεια.

5.2.4

«Φάσεις» της ΟΣΤ με την εφαρμογή του προτύπου ΣΕΤ

Η υλοποίηση της Ομαδικής Συμβουλευτικής Τηλεσυνάντησης γίνεται σε τέσσερις
(4) φάσεις (Πίνακας 5.4).
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Η πρώτη φάση ονομάζεται ολομέλεια και πραγματοποιείται με τη συμμετοχή όλων
των φοιτητών και των καθηγητών-συμβούλων. Η επικοινωνία είναι σύγχρονη και εξ
αποστάσεως. Στόχοι της συγκεκριμένης ακολουθίας δραστηριοτήτων της πρώτης
φάσης του προτύπου ΣΕΤ

είναι η επιτυχής υποστήριξη των διδακτικών

παρεμβάσεων με δημιουργία κλίματος ομάδας, η επανάληψη των θεωρητικών
εννοιών, η διερεύνηση του επιπέδου γνώσεων των φοιτητών και η ενίσχυσή τους,
ώστε να μπορούν να επιλύσουν συνεργατικά το πρόβλημα που θα τους δοθεί στη
δεύτερη φάση.
Η δεύτερη φάση ονομάζεται συνεργατική. Περιλαμβάνει τη συνεργασία μικρών
ομάδων (διμελών ή τετραμελών), για να επιλύσουν ένα πρόβλημα εξ αποστάσεως
από δύο σημεία, πιο συγκεκριμένα δύο υπολογιστές συνδεδεμένους στο Διαδίκτυο
(σε κοινό διαδικτυακό χώρο) και ένας (στις διμελείς)

ή δύο φοιτητές (στις

τετραμελείς) μπροστά σε κάθε υπολογιστή. Η συνεργασία πραγματοποιείται χωρίς
την παρουσία και παρέμβαση διδάσκοντα μέσα από το περιβάλλον συνεργασίας.
Η τρίτη φάση ονομάζεται ομαδική με τη συμμετοχή μικρού αριθμού φοιτητών (4-6
άτομα), στην οποία ο καθηγητής-σύμβουλος μπορεί να παρίσταται υποστηρικτικά.
Στη φάση αυτή γίνεται αξιολόγηση και αυτο-αξιολόγηση όσον αφορά τόσο το
γνωστικό αντικείμενο όσο και τη συνεργασία.
Η τέταρτη φάση ονομάζεται ολομέλεια για αξιολόγηση. Οι απόψεις των ομάδων
μεταφέρονται μέσω των αντιπροσώπων τους και πραγματοποιείται ανασκόπηση των
θετικών (ή μη) αποτελεσμάτων της δραστηριότητας και κριτικός αναστοχασμός.
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Πίνακας 5.4: Ακολουθία δραστηριοτήτων ανά φάση υλοποίησης της ΟΣΤ

Ολομέλεια για αξιολόγηση
4Η ΦΑΣΗ

Ομαδική
3Η ΦΑΣΗ

Συνεργατική
2Η ΦΑΣΗ

Ολομέλεια
1Η ΦΑΣΗ

Φάσεις

ΣΤΟΧΟΣ
Δημιουργία κλίματος ομάδας
και σύνταξη μαθησιακού
συμβολαίου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ανασκόπηση του θεωρητικού
πλαισίου.

10-15 λεπτά

Διερεύνηση του επιπέδου
γνώσεων των φοιτητών
Εφαρμογή της θεωρίας με
παράδειγμα.
Επίλυση προβλήματος από
πολύ μικρή ομάδα φοιτητών.
Ανάπτυξη κοινής
στρατηγικής για την
διερεύνηση της ορθότητας
της λύσης και για την
τεκμηρίωσή της.

Αξιολόγηση των
δραστηριοτήτων όσον
αφορά:
 το γνωστικό αντικείμενο
 τη συνεργασία
 το χρησιμοποιούμενο
σενάριο (script) και
 τα εργαλεία (tools)
Αξιολόγηση όλης της
δραστηριότητας.
Διατήρηση δυναμικής
ομάδας.

50-60 λεπτά

15-20 λεπτά

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Στο μαθησιακό συμβόλαιο
συμφωνούν φοιτητές και καθηγητέςσύμβουλοι για την πορεία της
εκπαιδευτικής διαδικασίας
(Ηadjilacos et al, 2007).
Οι καθηγητές- σύμβουλοι δίνουν
έμφαση στην αποσαφήνιση των
στόχων των επιμέρους
δραστηριοτήτων.
Το πρόβλημα που θα δοθεί προς
επίλυση θα πρέπει να είναι
κατάλληλο για την εμφάνιση
συγκρούσεων, ώστε να αναδυθούν
απορίες και παρανοήσεις.
Μπορεί να επιλεγεί ένα πρόβλημα το
οποίο είχε αντιμετωπιστεί σε
ανάλογες μελέτες, που
πραγματοποιήθηκαν σε άλλα
πανεπιστήμια.
Η διερεύνηση της ορθότητας της
λύσης από τους φοιτητές και της
τεκμηρίωσής της αναδύονται
ενδιαφέροντα μεταγνωστικά
φαινόμενα.
Οι φοιτητές αναμένεται να αυτοοργανωθούν και να αναλάβουν
ρόλους για την πραγματοποίηση της
δραστηριότητας.
Οι φοιτητές αναμένεται να αυτόοργανωθούν και να αναλάβουν
ρόλους.
Αναμένεται να αναδείξουν τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα
της δραστηριότητας.
Αναμένεται η ενεργός συμμετοχή
όλων των συμμετεχόντων.

10-15 λεπτά

Σύνοψη των θετικών ή μη
αποτελεσμάτων που
αποκομίστηκαν από τους
συμμετέχοντες.
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νέου κύκλου δραστηριοτήτων.
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5.3 Τεχνολογικό πλαίσιο της ΟΣΤ
Για να υλοποιηθεί η ΟΣΤ, η σύνθετη αυτή πρόταση εκπαιδευτικής παρέμβασης
απαιτείται η επιλογή κατάλληλων περιβαλλόντων, τα οποία να μην δημιουργούν
σημαντική επιβάρυνση στους συμμετέχοντες και ειδικότερα στους φοιτητές. Αυτό
σχετίζεται με την υπάρχουσα εμπειρία και από την καταληπτότητα χρήσης
(affordance) των επιμέρους εργαλείων από την πλευρά των χρηστών. Είναι
σημαντικό να επιτυγχάνεται η αξιοποίηση των καλύτερων χαρακτηριστικών κάθε
περιβάλλοντος, χωρίς να δημιουργούνται άσκοπες μεταβάσεις των συμμετεχόντων
από το ένα περιβάλλον στο άλλο. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αντιλαμβάνονται
ήδη από τη φάση προετοιμασίας, ότι υπάρχει σημαντικός και σαφής λόγος για την
επιλογή περισσοτέρων του ενός περιβαλλόντων για την καλύτερη υποστήριξη της
ΟΣΤ.
Τα βασικά χαρακτηριστικά των περιβαλλόντων, που μπορούν να υποστηρίξουν την
προτεινόμενη εκπαιδευτική παρέμβαση με βάση της απαιτήσεις που περιγράφηκαν,
παρουσιάζονται στον πίνακα 5.5. και συσχετίζονται με τυπικά περιβάλλοντα, τα
οποία αναλύονται στη συνέχεια.
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Πίνακας 5.5. Χαρακτηριστικά τεχνολογικών περιβαλλόντων της ΟΣΤ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
Α/Α

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
COMPUS

CENTRA

W
E

SYNERGO

B
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

Να είναι διαδικτυακά
Να πραγματοποιείται
προσομοίωση της φυσικής
αίθουσας και «μηδενισμός»
της γεωγραφικής
απόστασης
Να μπορούν να
διαμοιράσουν –
χρησιμοποιήσουν
παράλληλα και άλλες
εφαρμογές
Να είναι δυνατή η
ταυτόχρονη παρουσία
περισσοτέρων των δύο
ατόμων
Να είναι δυνατή η
επικοινωνία από έναν προς
όλους
Να μπορεί να δίνεται η
πρόσβαση με κωδικό
χρήστη (login), ώστε να
είναι διακριτή η ταυτότητα
των συμμετεχόντων
Να μπορούν να λαμβάνουν
οι περισσότερων του ενός
ρόλους
Να υπάρχουν πολλαπλά
κανάλια επικοινωνίας
(γραπτό κείμενο-chat, ήχο,
βίντεο, διαμοιρασμένος
χώρος)
Να καταγράφονται οι
αλληλεπιδράσεις των
συμμετεχόντων στα
διαφορετικά κανάλια
επικοινωνίας σε logfiles
Να υπάρχει δυνατότητα
αναπαραγωγής του
γεγονότος (event playback)
Να έχουμε δυνατότητα
επισημείωσης της
δραστηριότητας

√

√

√

√

√
√

E
G
C

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√
√
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Το CoMPUs (http://compus.uom.com) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα
Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Ευαγγελίδης, 2005).
Είναι ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που δίνει τη δυνατότητα οργάνωσης και
διαχείρισης

ηλεκτρονικών μαθημάτων με διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό μέσω

Διαδικτύου. Το CoMPUs επιτρέπει στους καθηγητές να δημιουργούν και να
διαχειρίζονται ιστοσελίδες μαθημάτων, όπου μπορούν να δημοσιεύουν έγγραφα σε
οποιαδήποτε μορφή (Word, PDF, HTML, Video, κ.τ.λ.), να διαχειρίζονται περιοχές
δημόσιας ή ιδιωτικής συζήτησης, να συνθέτουν ασκήσεις και εργασίες για τους
φοιτητές και να ενημερώνουν τους φοιτητές σχετικά με το περιεχόμενο και την
εξέλιξη των μαθημάτων τους (Εικόνα 5.1).

Εικόνα 5.1: Το περιβάλλον του Συστήματος διαχείρισης μάθησης CoΜPUs

Το CoMPUs είναι ένα λειτουργικό και εύχρηστο εργαλείο και για τους φοιτητές,
καθώς δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις υπολογιστών για τη χρήση του. Οι
φοιτητές-μέλη του συστήματος διαχείρισης μάθησης μπορούν να παραλάβουν στον
υπολογιστή τους το ψηφιακό υλικό που τους παρέχουν οι καθηγητές τους και να το
μελετήσουν, να λάβουν μέρος σε δημόσιες ή ιδιωτικές συζητήσεις, να λύσουν
ασκήσεις online και να υποβάλουν εργασίες ηλεκτρονικά. Το CoMPUs
χρησιμοποιείται κυρίως για να καλύψει τις ανάγκες που περιγράφηκαν στο Χώρο
Ανάρτησης Ανακοινώσεων και Διαμοίρασης Υλικού.
Το Centra Symposium (http://www.centra.com) είναι ένα εργαλείο για σύγχρονη εξ
αποστάσεως εκπαίδευση. Δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να αλληλεπιδρούν,
να συνεργάζονται και να μαθαίνουν, προσομοιώνοντας την αλληλεπίδραση της
τυπικής τάξης σε πραγματικό χρόνο χωρίς φυσική παρουσία μέσω του Internet.
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Υπάρχει η δυνατότητα για αμφίδρομο ήχο και εναλλαγή εικόνας video (από web
camera από πολλαπλά σημεία ακόμη και μέσα από συνδέσεις 56Kbps) (Εικόνα 5.2).
Αποτελεί το κατάλληλο περιβάλλον για την υλοποίηση του Χώρου Εικονικής
Αίθουσας και Χώρου Εικονικού Δωματίου.

1

2
4

3

Εικόνα 5.2: Το περιβάλλον της εικονικής τάξης στο CENTRA
1,2,3: Χώρος Συντονισμού και Επίβλεψης
4: Χώρος παρουσιάσεων, προβολής και συνεργασίας

Το SYNERGO (http://hci.ece.upatras.gr/synergo/) (Avouris et al., 2004) είναι ένα
εργαλείο συνεργατικής σχεδίασης διαγραμμάτων (Εικόνα 5.3).

Χώρος
συζήτησης

Σύμβολα του
διαγράμματος
ροής

∆ιαμοιρασμένος
Χώρος σχεδίασης
αλγορίθμου

Εικόνα 5.3: Το περιβάλλον του SYNERGO κατά τη διάρκεια της συνεργασίας
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Διαθέτει δυο κανάλια επικοινωνίας α) το διαμοιρασμένο χώρο σχεδίασης
αλγορίθμου, όπου αλληλεπιδρούν οι συνεργάτες και ισχύει η αρχή WYSIWIS (ό,τι
βλέπεις είναι ό,τι βλέπω) και β) το χώρο συζήτησης, όπου ανταλλάσσονται μηνύματα
γραπτού κειμένου (chat). To σύνολο όλης της δραστηριότητας των συνεργατών
καταγράφεται σε ειδικά αρχεία (logfiles). Το διάγραμμα ροής που παράγεται μετά το
τέλος της συνεργασίας, ο διάλογος στο χώρο συζήτησης και οι λεπτομέρειες των
αλληλεπιδράσεων παρέχονται με πολλαπλές οπτικοποιήσεις (πίνακες, διαγράμματα,
αναπαραγωγή video) και χρησιμεύουν για τον εντοπισμό των συλλογισμών των
συνεργατών κατά την επίλυση του προβλήματος. Η διαδικασία παραγωγής της
λύσης, δηλαδή ο σχεδιασμός, η διερεύνηση, η διόρθωση, οι απορίες, οι επεξηγήσεις,
οι διαφωνίες, τα λάθη και παρανοήσεις που προέκυψαν, αναδύονται μέσα από τις
παραπάνω οπτικοποιήσεις. Το περιβάλλον αυτό επελέγη να χρησιμοποιηθεί ως
Χώρος Συνεργασίας Υποομάδας για την επίλυση ενός προβλήματος.
Το Educational Games Central (ΕGC) (www.savie.qc.ca/carrefourjeux2) προσφέρει
υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης σύγχρονων διαδικτυακών εκπαιδευτικών
παιχνιδιών χρησιμοποιώντας γνωστά παιχνίδια (Εικόνα 5.4). Στόχοι του EGC είναι η
ανάπτυξη της γνώσης με τη χρήση διαδικτυακού παιχνιδιού, η ενίσχυση της
διδασκαλίας με μαθησιακά εργαλεία που είναι αποτελεσματικά και υιοθετούν τις
εκπαιδευτικές και διδακτικές ανάγκες και η δημιουργία ενός καταλόγου παιχνιδιών
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από

διδάσκοντες και διδασκομένους από

απόσταση.

Εικόνα 5.4: To περιβάλλον του EGC κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
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O δικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος δωρεάν σε εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές και μη
κερδοσκοπικούς οργανισμούς για την ανάπτυξη και χρήση εκπαιδευτικών
παιχνιδιών χρησιμοποιώντας τα διατιθέμενα παιχνίδια-κελύφη.

5.4 Εφαρμογή του ΣΕΤ στην ΟΣΤ: φάσεις και χώροι της ΟΣΤ
Η εικονική αίθουσα (virtual classroom), που αποτελεί μεταφορά της φυσικής
αίθουσας, είναι ο «χώρος» όπου πραγματοποιείται η οπτικοαουστική επικοινωνία
και αλληλεπίδραση όλων των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική ομάδα (ολομέλεια).
Στην ολομέλεια γίνεται αρχικά ανασκόπηση θεωρίας, επίλυση αποριών, συζήτηση
και ένα σύντομο ερωτηματολόγιο με γραφική παρουσίαση των απαντήσεων των
φοιτητών που δίνει στους καθηγητές–συμβούλους μια εικόνα της κατανόησης των
εννοιών από τους φοιτητές. Ακολούθως γίνεται εφαρμογή της θεωρίας και
συζήτηση πάνω σε δοσμένο παράδειγμα κι έτσι επιλύονται απορίες και
διευκρινίζονται παρανοήσεις. Στη συνέχεια υλοποιείται η συνεργατική φάση κατά
την οποία οι καθηγητές-σύμβουλοι χρησιμοποιούν το χώρο της ολομέλειας ως χώρο
συντονισμού και επίβλεψης και η επικοινωνία είναι οπτικοακουστική (Σχήμα 5.1).
Για τη συνεργατική φάση ζητείται από μικρές ομάδες φοιτητών να εργαστούν από
κοινού μέσω ενός διαδιακτυακού χώρου που είναι «ιδιωτικός χώρος» της ομάδας,
στον οποίο δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης και απευθείας παρέμβαση των
καθηγητών-συμβούλων. Αν επιθυμούν οι φοιτητές υποστήριξη σε μεμονωμένα
αιτήματα (απορίες ή ερωτήσεις τεχνικής φύσεως), για να μην διαταράσσεται η
δραστηριότητα στις ομάδες, μπορούν να χρησιμοποιήσουν γραπτό κείμενο (chat)
στην εικονική αίθουσα ή το εικονικό δωμάτιο (με δυνατότητα χρήσης ήχου) που
δημιουργείται για το σκοπό αυτό και συντονιζόταν από καθηγητή-σύμβουλο Οι
φοιτητές έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε υλικό διαθέσιμο στο CoMPUs, σε
βιβλία και άλλες πηγές. Μετά την ολοκλήρωση της συνεργατικής δραστηριότητας οι
φοιτητές χωρίζονται σε νέες

μεγαλύτερες ομάδες και στα εικονικά δωμάτια

συνεργάζονται και συζητούν πάνω σε μια δοσμένη ατζέντα. Ένας από τους φοιτητές
σε κάθε ομάδα αναλαμβάνει το ρόλο του συντονιστή.
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Α)
Φοιτητές και καθηγητές- σύμβουλοι συμμετέχουν στην ολομέλεια που πραγματοποιείται στην εικονική
τάξη. Εχουν διαρκώς διαθέσιμο το υλικό που έχει αναρτηθεί στο Compus.

Β)
Φοιτητές και καθηγητές- σύμβουλοι παραμένουν στην εικονική τάξη. Εχει δημιουργηθεί ένα εικονικό
δωμάτιο στο οποίο μπορεί να μετακινηθεί καθηγητής-σύμβουλος και όποιος φοιτητής χρειάζεται
επιπλέον υποστήριξη. Οι φοιτητές είναι παράλληλα συνδεδεμένοι στο περιβάλλον συνεργατικής
δραστηριότητας (SYNERGO, Educational Game, small virtual room).

Γ)
Οι φοιτητές παραμένουν συνδεδεμένοι στην εικονική αίθουσα και μεταβαίνουν στη 3η φάση σε εικονικά
δωμάτια στα οποία μπορεί να παρευρίσκεται καθηγητής-σύμβουλος. Στην 4η φάση είναι όλοι
συνδεδεμένοι στην εικονική αίθουσα.

Σχήμα 5.1: Οι τέσσερις φάσεις της ΟΣΤ (Voyiatzaki et al. 2008)
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Η επικοινωνία στην τρίτη φάση γίνεται όπως στην εικονική αίθουσα ενώ οι
καθηγητές-σύμβουλοι έχουν τη δυνατότητα να παρευρίσκονται ως παρατηρητές ή
ως υποστηρικτές της εκπαιδευτικής διεργασίας. Στην τέταρτη φάση, ολομέλεια για
αξιολόγηση, γίνεται αξιολόγηση και αποτίμηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης με
παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ομάδων μέσω των αντιπροσώπων τους, οπτική
αξιολόγηση με κοινή χρήση ασπροπίνακα και «σχεδίαση» απόψεων γραφικά και
συμπλήρωση διαδικτυακού ερωτηματολογίου.

5.5 Μοντέλα ηλεκτρονικής μάθησης και πρότυπο ΣΕΤ
To πρότυπο ΣΕΤ δημιουργήθηκε για διάφορους λόγους μεταξύ των οποίων είναι η
πρακτική εφαρμογή από εκπαιδευτικούς/διευκολυντές/καθηγητές-συμβούλους.
Στην παρούσα ενότητα καταγράφεται η σχέση του προτύπου ΣΕΤ με τα διάφορα
μοντέλα ηλεκτρονικής μάθησης που έχουν δημοσιευθεί από διάφορους ερευνητές
αλλά και τα μοντέλα σχεδιασμού μάθησης που έχουν επιδράσει και ενσωματωθεί
στο σχεδιασμό του προτύπου ΣΕΤ.
5.5.1

Σχέση του ΣΕΤ με μοντέλα διαδικτυακής εκπαιδευτικής διαδικασίας

Σύμφωνα με τον Chowcat (2005), τα μοντέλα που κατά καιρούς δημοσιεύονται
βασίζονται: α) στην παιδαγωγική με έμφαση στον σχεδιασμό μάθησης, β) στο ρόλο
των συμμετεχόντων ή του εκπαιδευτικού φορέα όπως των Berge & Haung (2004)
που ασχολήθηκαν με την παραίτηση των σπουδών των φοιτητών (που εκπαιδεύονται
ηλεκτρονικά και έδωσαν έμφαση στο ρόλο τόσο των φοιτητών και των συνθηκών
μελέτης τους όσο και του εκπαιδευτικού φορέα, γ) στην εκπαιδευτική διαδικασία
όπως της Gilly Salmon (2000).
Μεταξύ μοντέλων που έχουν δημοσιοποιηθεί είναι:
i.

το μοντέλο ηλεκτρονικής διδασκαλίας (Model of e-teaching) του Goldwell
(2003) που διευκολύνει τους αρχάριους στην ηλεκτρονική μάθηση
δασκάλους (e-Teacher) με μια γέφυρα μεταξύ παιδαγωγικής και τεχνολογίας
(Σχήμα 5.2)
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Σχήμα 5.2: Goldwell’s e-teaching model

ii.

το μοντέλο ηλεκτρονικής διδασκαλίας του Burton (1997) που συνδυάζει το
φοιτητικοκεντρικό μοντέλο μάθησης με τη μέθοδο της έρευνας με επτά
βασικά στοιχεία (seven E-s of e-learning model): προσδοκία (expectation),
δελεασμός (enticement), δέσμευση (engagement), εξήγηση (explanation),
εξερεύνηση (exploration), επέκταση (extension), και απόδειξη (evidence),

iii.

το μοντέλο LAAT που χρησιμοποιεί τη θεωρία της δραστηριότητας (activity
theory) και τη συνεργατική μάθηση μέσω ΗΥ (Joyes 2006),

iv.

τα παιδαγωγικά μοντέλα των 3 P’ s (Basiel et al. 2009) που έχουν 3 στάδια:
Παρουσίαση

(Presentation),

Πρακτική

(Practice)

και

Απόδοση

(Performance). Με το στάδιο της παρουσίασης οι φοιτητές έρχονται σε
επαφή και γνωρίζουν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο το οποίο παρουσιάζεται
από τον ίδιο τον καθηγητή, με την πρακτική υλοποιούνται μέσω ασκήσεων η
κατανόηση, αποδοχή, εκμάθηση της γνώσης προκειμένου να επιτευχθούν οι
διδακτικοί στόχοι του προηγούμενου σταδίου και με την εκπόνηση
δραστηριοτήτων αξιολόγησης ή/και αυτοαξιολόγησης, ατομικά, σε ζευγάρια
ή σε ομάδες πραγματοποιείται η απόδοση. Τα στάδια αυτά μπορεί να
υλοποιηθούν και με διαφορετική σειρά (Πίνακας 5.6).
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Πίνακας 5.6. Τα παιδαγωγικά μοντέλα των 3 P’s
(Πηγή: http://www.ou.nl/Docs/Campagnes/ICDE2009/Papers/Final_Paper_123Basiel.pdf)

1

Συμβατικό μοντέλο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΕΞΑΣΚΗΣΗΑΠΟΔΟΣΗ

Conventional

PRESENTATIONPRACTICEPERFORMANCE
Παροχή γνώσης, εκπόνηση δραστηριοτήτων, αξιολόγηση

2

Πορεία ανατροφοδότησης

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΑΠΟΔΟΣΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Follow feedback

PRESENTATIONPERFORMANCEPRACTICE

Παροχή γνώσης, έλεγχος αναγκών για περισσότερη εξάσκηση, εκπόνηση
δραστηριοτήτων.
3

Βασισμένο στις πηγές

ΕΞΑΣΚΗΣΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Resource-based

PRACTICEPRESENTATIONPERFORMANCE

Αναζήτηση της γνώσης από τους φοιτητές, σύνοψη πηγών της γνώσης, αξιολόγηση
4

Ανακαλυπτική μάθηση

ΕΞΑΣΚΗΣΗ  ΑΠΟΔΟΣΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Discovery learning

PRACTICEPERFORMANCEPRESENTATION

Οι φοιτητές ανακαλύπτουν τη γνώση μέσω δραστηριοτήτων, αξιολογούνται και
συνοψίζεται η γνώση

5

Επίλυση προβλήματος Α

ΑΠΟΔΟΣΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Problem based ‘A’

PERFORMANCE PRESENTATIONPRACTICE

Επίλυση προβλήματος από τους φοιτητές, παρουσίαση λύσης και εκπόνηση επιπλέον
εξάσκησης
6

Επίλυση προβλήματος Β’
Problem based ‘B’

ΑΠΟΔΟΣΗ  ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

PERFORMANCE PRACTICE PRESENTATION
Επίλυση προβλήματος από τους φοιτητές, εφαρμογή γνώσης και σύνοψη της λύσης (από
τον καθηγητή).

To πρότυπο ΣΕΤ συνδυάζει τόσο τη μαθησιακή και διδακτική διαδικασία όσο και το
ρόλο διδάσκοντα και φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δίνει έμφαση στην
αλληλεπίδραση, δεν επικεντρώνεται σε ένα στυλ μάθησης, είναι ευέλικτο, αξιοποιεί
ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες αξιολόγησης, αυτοαξιολόγησης αλλά και
ανακαλυπτικής μάθησης, βελτιώνει τη γνώση, συνδυάζει χαρακτηριστικά διαφόρων
μοντέλων ηλεκτρονικής μάθησης και δεν κοστίζει (Πίνακας 5.7).
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Πίνακας 5.7. Αλληλεπίδραση στο εκπαιδευτικό πλαίσιο ΣΕΤ
Χρόνος αλληλεπίδρασης

Σύγχρονα
Ασύγχρονα
Φοιτητής-φοιτητής

Τύπος αλληλεπίδρασης

Καθηγητής-φοιτητής
Περιεχόμενο-φοιτητής

Στυλ μάθησης

Σε ομάδες
Εξατομικευμένη
Οποιαδήποτε χρονική στιγμή (προγραμματισμένη)

Ευελιξία

Από οπουδήποτε
Ευκολοχρηστία / ευκολία πρόσβασης
Βελτίωση γνώσης (Development)

Ταχύτητα γνώσης

Ανατροφοδότηση (feedback)
Διανομή υλικού

Καθοδήγηση- διδασκαλία

Ατομική
Υποστηριζόμενη από ΗΥ

Σημαντικός είναι ο ρόλος της συμβατικής τάξης στο ΣΕΤ μιας και η εφαρμογή του
επηρεάζεται από τη διδαχθείσα ύλη αλλά και αντίστροφα, το ΣΕΤ επιδρά στη
συμβατική τάξη. Για το λόγο αυτό η παρούσα ενότητα αναφέρεται στη σχέση του
ΣΕΤ με δύο μοντέλα ηλεκτρονικής μάθησης από τα οποία το δεύτερο είναι βελτίωση
του πρώτου με επέκτασή του στη μεικτή μάθηση. Συγκεκριμένα,
I. το μοντέλο των πέντε σταδίων ηλεκτρονικής μάθησης της Salmon χαρακτηρίζεται
από την ευκολία χρήσης του και τη βάση του στην εμπειρία. H Salmon (2000,
2004) ανέπτυξε ένα μοντέλο 5-σταδίων προκειμένου να παρέχει βοήθεια στους
έμπειρους εκπαιδευτικούς της πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλίας ώστε να
πετύχουν στο νέο τους ρόλο ως e-διαμεσολαβητές (e-moderators) σε
διαδικτυακά μαθήματα Ανοικτού Πανεπιστημίου στον οποίο καλούνταν να
υποστηρίξουν την μάθηση αλλά και την συμμετοχή των φοιτητών στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Το μοντέλο αυτό βασίστηκε στις αρχές του
εποικοδομισμού (Salmon 2007) και εφαρμόστηκε στην έρευνα δράσης της ίδιας
της Salmon’s στο Business School του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Αγγλίας
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(Chowcat 2005), όπου οι φοιτητές είχαν διαφορές τόσο στις προσδοκίες όσο και
στην εμπειρία όσον αφορά την τεχνολογία αλλά και το εκπαιδευτικό σύστημα.
II. τη σκάλα της η-μάθησης (e-learning ladder) της Pam Moule (2007) που
βελτιώνει το μοντέλο της Salmon με την εφαρμογή της μεικτής μάθησης (κάτι
που έχει άμεση σχέση με το πρότυπο της παρούσας διατριβής). Η Pam Moule
ενίσχυσε τη σπουδαιότητα του μοντέλου των 5 σταδίων της Salmon με την
αξιοποίηση της δια ζώσης (πρόσωπο-με-πρόσωπο) διδασκαλίας.
5.5.1.1 ΣΕΤ και μοντέλο 5 σταδίων της Salmon’s
Το μοντέλο των 5 σταδίων της Gilly Salmon (2000) έχει αξιοποιηθεί από πολλούς
αλλά και πολλοί έχουν αντιταχθεί στην εγκυρότητά και τη θεωρητική τεκμηρίωσή
του στις θεωρίες μάθησης. Είναι ένα μοντέλο που βασίστηκε στην εμπειρία και είναι
απλό για τον αρχάριο χρήστη που αξιοποιεί την ηλεκτρονική μάθηση (Σχήμα 5.3).
Η έρευνα της Salmon (2000) και η δημιουργία ενός μοντέλου 5 σταδίων εστιάζει στο
να βοηθήσει την εκπαίδευση δασκάλων και την προετοιμασία τους για την
διαδικτυακή εκπαίδευση. Τα πέντε στάδια είναι α) πρόσβαση και κινητοποίηση
(αccess and motivation), β) διαδικτυακή κοινωνικοποίηση (οnline socialization), γ)
ανταλλαγή πληροφοριών (information exchange), δ) οικοδόμηση της γνώσης
(knowledge construction) και ε) ανάπτυξη (development) (Salmon 2000).

Σχήμα 5.3 Το μοντέλο 5 σταδίων της Salmon
(Πηγή: http://hs21777.u131.hosting365.ie/files/NiallWattsEdTech2009.ppt )
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Ο ρόλος του καθηγητή-συμβούλου είναι πολυδιάστατος και αλλάζει σε κάθε στάδιο,
εξαρτώμενος από τις ανάγκες των φοιτητών και τις συνθήκες της κάθε τάξης. Το
πρώτο στάδιο εμπεριέχει υποστήριξη των φοιτητών ώστε να εξοικειωθούν με τα
διαδικτυακά εργαλεία και να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τεχνολογικές
δυσκολίες πριν τη συμμετοχή τους στην διαδικτυακή εκπαιδευτική διαδικασία. Στη
συνέχεια οι καθηγητές σύμβουλοι καλωσορίζουν τους φοιτητές στην ηλεκτρονική
τάξη και προσφέρουν βοήθεια τέτοια ώστε να τους κάνουν να αισθάνονται άνετα. Οι
φοιτητές αισθάνονται αμήχανα κατά την προσπάθειά τους να μάθουν πώς να
χρησιμοποιούν τα διαδικτυακά εργαλεία. Οι καθηγητές-σύμβουλοι διευκολύνουν
την μείωση του άγχους των φοιτητών με την αποστολή μηνυμάτων που τους
υποστηρίζουν σ’ αυτό (Muirhead 2002).
Το πρώτο βήμα του μοντέλου της Salmon (Salmon 2000), η πρόσβαση και
κινητοποίηση (access and motivation) είναι εμφανής στο ΣΕΤ. Η ανακοίνωση της
υλοποίησης εικονικής τάξης μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης αλλά
και η ανάρτηση οδηγιών σ αυτή για τον τρόπο πρόσβασης στη σύγχρονη εικονική
τάξη εξασφαλίζουν τη δυνατότητα πρόσβασης των φοιτητών στο διαδικτυακό
περιβάλλον μάθησης. Ταυτόχρονα, μια μέρα πριν την υλοποίηση της ΟΣΤ, δίνεται η
δυνατότητα δοκιμαστικής σύνδεσης στο περιβάλλον της εικονικής τάξης
προκειμένου να αποφευχθούν τεχνικές δυσκολίες. Τέλος, κατά τη διάρκεια της ΟΣΤ
λειτουργεί κανάλι επικοινωνίας εκτός του περιβάλλοντος της ΟΣΤ προκειμένου να
αντιμετωπιστούν έκτακτες δυσκολίες. Η έναρξη της ΟΣΤ δημιουργεί κλίμα
εμπιστοσύνης αφού μετά το σπάσιμο πάγου και τη δημιουργία ζεστού κλίματος,
ακολουθεί η σύνταξη του μαθησιακού συμβολαίου στο οποίο συμφωνούν φοιτητές
και καθηγητές-σύμβουλοι για την πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Ηadjilacos
et al. 2007). Η σύγχρονη διαδικτυακή κοινωνικοποίηση των φοιτητών (online
socialization), το δεύτερο στάδιο του μοντέλου του Salmon (2000),

το

καλωσόρισμα, η διερεύνηση αναγκών, η ενθάρρυνση της συμμετοχής όλων των
φοιτητών στη διαμόρφωση του μαθησιακού συμβολαίου αναπτύσσουν τη δυναμική
της ομάδας (Εικόνα 5.5Α). Η ανασκόπηση

της διδαχθείσας ύλης με

ερωταπαντήσεις, η διερεύνηση των προϋπαρχουσών γνώσεων των φοιτητών, και
ανταλλαγή πληροφοριών (information exchange, τρίτo στάδιο Salmon) οδηγούν τη
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συζήτηση σε παραδείγματα της θεωρίας και προωθούν την ενεργητική συμμετοχή
των φοιτητών (Εικόνα 5.5Β).
Στη συνέχεια οι συνεργατικές δραστηριότητες σε μικρές και μεγαλύτερες ομάδες
φοιτητών διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία και τη σύνδεση της θεωρίας με
την πράξη μιας και οικοδομείται η γνώση σταδιακά (knowledge construction,
τέταρτο στάδιο Salmon) (Εικόνα 5.5Γ).

Α) 2ο στάδιο: οι συμμετέχοντες αλληλεπιδρούν με καθηγητή σύμβουλο μεταξύ τους

Β) 3ο στάδιο: οι συμμετέχοντες εμπλέκονται στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο και ανταλλάσσουν
πληροφορίες μεταξύ τους

Γ) 4ο στάδιο: οι συμμετέχοντες αλληλεπιδρούν για την οικοδόμηση της γνώσης με συζητήσεις
σε επίλυση προβλήματος

Εικόνα 5.5. 2ο, 3ο, 4ο Στάδια μοντέλου Salmon

(Πηγή: http://coe.sdsu.edu/EET/articles/salmonmodel/index.htm)

Η εκπόνηση δραστηριοτήτων στην ομαδική φάση του προτύπου ΣΕΤ αντιστοιχεί
στο πέμπτο στάδιο του μοντέλου της Salmon (Development), και η γνώση
αναπτύσσεται μιας και δίνεται η ευκαιρία στους ίδιους τους φοιτητές στα μικρά
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δωμάτια της ΟΣΤ να συμμετέχουν στο συντονισμό της συζήτησης και στον κριτικό
αναστοχασμό αξιοποιώντας ομαδοσυνεργατικά τη γνώση που απέκτησαν (Πίνακας
5.8).
Πίνακας 5.8. Σύγκριση μοντέλου Salmon 5-σταδίων και προτύπου ΣΕΤ
Μοντέλο 5 σταδίων της

Πρότυπο ΣΕΤ εκπαιδευτικό πλαίσιο υλοποίησης

Gilly Salmon

Ομαδικής Συμβουλευτικής Τηλεσυνάντησης

Πλήρως

ηλεκτρονική Μεικτή μάθηση με συνδυασμό πρόσωπο με πρόσωπο

μάθηση

ασύγχρονης και σύγχρονης επικοινωνίας

Βασισμένο στον

Βασισμένο στο/στη:

εποικοδομισμό



συμπεριφορισμό

(λόγω

συμπληρωματικότητας

στη

συμβατική διδασκαλία)


καθοδηγητική διδασκαλία



εποικοδομισμό

(Οικοδόμηση

γνώσης

με

ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες)
Πρόοδος μέσω βημάτων

Δυναμική πρόοδος μέσω βημάτων (εξαρτώμενη από τις
εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών)

Μείωση προβλημάτων

Ελαχιστοποίηση

τεχνικών

λόγω δεξιοτήτων χρήσης

λεπτομερών

Η/Υ

διαδικτυακών εργαλείων

οδηγιών

προβλημάτων

πρόσβασης

και

με

ανάρτηση
αξιοποίησης

Το πρότυπο ΣΕΤ βελτιώνει τα μειονεκτήματα του Salmon μοντέλου που αναφέρει ο:
Chowcat (2005) διότι α) η διαμόρφωση εκπαιδευτικής διαδικασίας της ΟΣΤ
επηρεάζεται από τις εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών και συνεπώς δεν θεωρεί
συγκεκριμένη δομή στο διαδικτυακό μάθημα, β) δεν αγνοεί το ρυθμό συμμετοχής των
φοιτητών μιας και η επισκόπηση των εννοιών συντελείται με τη συμμετοχή τους και η
περαιτέρω εκπαιδευτική διαδικασία εξαρτάται από αυτή, γ) δεν απομονώνει την
ηλεκτρονική μάθηση από μάθηση άλλων μορφών μιας και έχει άμεση σχέση τόσο με
τη μάθηση με το συμβατικό τρόπο διδασκαλίας όσο και με τη μάθηση που
επιτυγχάνεται ασύγχρονα, ε) δεν είναι ένα πρότυπο που εφαρμόζεται μόνο στην
ηλεκτρονική μάθηση όπως το μοντέλο της Salmon. Τα πλεονεκτήματα του μοντέλου
της Salmon (Chowcat 2005) δηλαδή ότι α) σχετίζεται άμεσα με την πράξη, β)
στοχάζεται εποικοδομητικά γ) η εκπαιδευτική πορεία βασίζεται στην εμπειρία και
δ)μπορεί να είναι οδηγός για τους καθηγητές συμβούλους, αξιοποιούνται στην ΟΣΤ.
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Επιπλέον, με τις ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες στην ΟΣΤ καλύπτονται τα
χαρακτηριστικά των η-δραστηριοτήτων (e-tivities) που ορίζει σε συνέχεια της έρευνά
της η Salmon (2002) στο βιβλίο της E-tivities: The key to active online learning: α)
παροχή μικρής ποσότητας πληροφοριών, β) διαδικτυακή δραστηριότητα που
συμπεριλαμβάνει

ατομική

ανάρτηση

αποτελεσμάτων,

γ)

αλληλεπιδραστική

δραστηριότητα σε έργο άλλων, δ) σύνοψη και στοχαστική κριτική από τον
καθηγητή-σύμβουλο και ε) παροχή όλων των οδηγιών διαδικτυακά και διαθέσιμα
κατόπιν αποστολής μηνύματος ενημέρωσης (Πίνακας 5.8).
5.5.1.2 ΣΕΤ και Moule’s e-learning ladder
Η σκάλα της ηλεκτρονικής μάθησης της Pam Moule (2007) βελτιώνει το μοντέλο
μάθησης και διδασκαλίας μέσω διαδικτύου των πέντε σταδίων της Salmon
λαμβάνοντας υπόψη τόσο την προσέγγιση της καθοδήγησης (instructivist approach)
όσο και την εποικοδομητική (constructivist approach) (Moule 2006). Η σκάλα ημάθησης αναγνωρίζει ότι η μάθηση μπορεί να επιτευχθεί μέσω του διαδικτυακού
υλικού και των πηγών σαν μέρος της διαδικτυακής κοινωνικής αλληλεπίδρασης
(Σχήμα 5.4).

Σχήμα 5.4. Τα ‘σκαλιά’ του μοντέλου e-learning ladder της Pam Moule (2007)
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Το μοντέλο απεικονίζεται μεταφορικά με τη σκάλα στην οποία το ψηλότερο “σκαλί”
παριστάνει την δημιουργική σκέψη, την ενεργητική συμμετοχή, τον εμπλουτισμό
γνώσεων και δεξιοτήτων, τον κριτικό αναστοχασμό (Σχήμα 5.2).
Το πρώτο “σκαλί” περιλαμβάνει συλλογή πληροφοριών από συγκεκριμένες βάσεις
δεδομένων, ενώ το δεύτερο αξιοποιεί αλληλεπιδραστικά μέσα μάθησης όπως τα CDROMs. Το επίπεδο της αλληλεπίδρασης περιορίζεται σε εκείνη του φοιτητή με τα
εκπαιδευτικά μέσα. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως παράδειγμα καθοδήγησης (Rusby
1979), όπου η πληροφορία παρουσιάζεται τμηματικά προκειμένου να βοηθηθεί η
μαθησιακή διαδικασία. Επίσης, μπορεί να αντιστοιχηθεί στην συμπεριφοριστική
προσέγγιση της μάθησης του Skinner, στην οποία συγκεκριμένα βήματα γνώσης θα
πρέπει να ακολουθηθούν για να εμπεδωθεί η νέα γνώση (Nye 1996). Το υλικό στο
επίπεδο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει προσομοιώσεις (simulations) ή κινούμενες
εικόνες (animations) που αναπαριστούν την πραγματικότητα. (Rusby 1979).
Ένα κατάλληλο λογισμικό που μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη της
ανακαλυπτικής μάθησης (Bruner 1967), είναι μια εποικοδομητική τεχνική
(constructivist technique) που χαρακτηρίζει το ψηλότερο “σκαλί”. Τα υψηλότερα
“σκαλιά” σχετίζονται με μαθησιακές προσεγγίσεις που μπορούν να θεωρηθούν
εποικοδομητικές κι έτσι ικανοποιείται η ανάγκη ενθάρρυνσης των φοιτητών να
σκεφτούν δημιουργικά, να συμμετέχουν στην επίλυση προβλήματος, να ανανεώσουν
τη γνώση και τις δεξιότητές τους και να βελτιώσουν την ικανότητα κριτικού
στοχασμού και αξιολόγησης (Adams 2004).
Το πρότυπο ΣΕΤ συμπεριλαμβάνει όπως και η σκάλα η-μάθησης την
αλληλεπίδραση και τη συμμετοχή (Πίνακας 5.9).
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Πίνακας 5.9. Σύγκριση μοντέλου e-learning ladder και προτύπου ΣΕΤ
e-learning ladder
Πρότυπο ΣΕΤ εκπαιδευτικό πλαίσιο υλοποίησης
της Pam Moule

Ομαδικής Συμβουλευτικής Τηλεσυνάντησης,

Μεικτή με συνδυασμό

Μεικτή μάθηση με συνδυασμό πρόσωπο με πρόσωπο

σύγχρονης και

ασύγχρονης και σύγχρονης επικοινωνίας

ασύγχρονης επικοινωνίας
Βασισμένο στην

Βασισμένο στο/στη:

καθοδηγητική



διδασκαλία και τον

συμπεριφορισμό

(λόγω

συμπληρωματικότητας

στη

συμβατική διδασκαλία)

εποικοδομισμό



καθοδηγητική διδασκαλία



εποικοδομισμό

(οικοδόμηση

γνώσης

με

ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες)
Χωρίς σταδιακή πρόοδο

Δυναμική πρόοδος μέσω βημάτων

Προβλήματα στην πράξη Ελαχιστοποίηση
λόγω

πρόσβασης

και λεπτομερών

δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ.

τεχνικών

οδηγιών

προβλημάτων

πρόσβασης

και

με

ανάρτηση
αξιοποίησης

διαδικτυακών εργαλείων.

Κατά τη διάρκεια της ΟΣΤ επιτυγχάνεται μεταφορά μαθησιακού υλικού. Οι φοιτητές
συμμετέχουν με αμφίδρομη επικοινωνία μέσω κειμένου, εικόνας, ήχου, βίντεο και
αλληλεπιδρούν μέσω ερωταπαντήσεων και προφορικών συζητήσεων. Ανταλλαγή
απόψεων με ασύγχρονες συζητήσεις υλοποιείται πριν αλλά και μετά την υλοποίηση
των ΟΣΤ. Επιπλέον, δημιουργούνται ευκαιρίες αποτελεσματικής σύγχρονης
επικοινωνίας καθώς οι φοιτητές εκπονούν δραστηριότητες σε ομάδες και
αναπτύσσεται η αμοιβαία συμμετοχή και διαμοίραση γνώσεων και εμπειριών. Η
συλλογή πληροφοριών πραγματοποιείται αρχικά μέσα από της πλατφόρμα
τηλεκπαίδευσης του μαθήματος αλλά και μέσω αλληλεπιδραστικών τρόπων
πλοήγησης στο Διαδίκτυο σε προτεινόμενες τοποθεσίες του παγκόσμιου ιστού. Η
εκπόνηση από κοινού δραστηριοτήτων με καθοδήγηση, οδηγεί σε τμηματική
παρουσίαση της γνώσης. Με κατάλληλο λογισμικό κατά τη διάρκεια της ΟΣΤ
εκπονούν ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες που μπορούν να οδηγήσουν στα
υψηλότερα “σκαλιά” και να ενθαρρύνονται οι φοιτητές στη δημιουργική σκέψη και
βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων αλλά και ικανότητας κριτικού προβληματισμού.
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5.5.2

Επιδράσεις μοντέλων ηλεκτρονικής μάθησης στο πρότυπο ΣΕΤ

Το πρότυπο ΣΕΤ περιλαμβάνει μεθόδους διεξαγωγής και οργάνωσης του
μαθήματος, οδηγίες για την εκπόνηση των δραστηριοτήτων, συγκεκριμένους
κανόνες και στρατηγική συντονισμού. Στο σχεδιασμό του προτύπου ΣΕΤ έχουν
ενσωματωθεί τα 5 στάδια του μοντέλου ADDIE (ανάλυση, σχεδιασμός, ανάπτυξη,
εφαρμογή, αξιολόγηση) (Gustafson et al 2002, Kenny et al. 2005) αλλά και το
μοντέλο ARCS του Keller συνδυασμένο με τα 9 σημεία του Gagne (Σχήμα 2.1).
5.5.2.1 ΣΕΤ και μοντέλο ADDIE
Συγκεκριμένα το ΣΕΤ περιλαμβάνει:
I. Ανάλυση των εκπαιδευτικών και μαθησιακών αναγκών μέσω ασύγχρονων
συζητήσεων στο διαδικτυακό χώρο του μαθήματος. Έτσι, δίνεται η ευκαιρία να
διευκρινιστούν διδακτικές δυσκολίες να αναγνωριστούν τα χαρακτηριστικά των
φοιτητών, η προϋπάρχουσα γνώση τους και οι δεξιότητες που έχουν αποκτήσει.
Στο στάδιο αυτό οι καθηγητές-σύμβουλοι αλληλεπιδρούν με τους φοιτητές τους,
γνωρίζουν

χαρακτηριστικά

τους,

καθορίζουν

πλήρως

το

προσδοκώμενο

αποτέλεσμα που θα επιδιωχθεί στη γνώση, τις στάσεις και τη συμπεριφορά.
Επιπλέον, λαμβάνουν υπόψη τους περιορισμούς στη μάθηση που υπάρχουν και το
είδος τους, προκειμένου να υποστηρίξουν τους φοιτητές ανάλογα μ αυτούς, να
οργανώσουν τον τρόπο και τη μορφή μετάδοσης της γνώσης, το παιδαγωγικό
πλαίσιο της παρέμβασης αλλά και τα χρονικά της πλαίσια.
II. Σχεδιασμό της διδασκαλίας με βάση την ταξινομία του Bloom (1956).
Σχεδιάζονται οι ρόλοι, τα εργαλεία αξιολόγησης, οι ασκήσεις, το εκπαιδευτικό
περιεχόμενο που θα χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων, η
ροή των δραστηριοτήτων και η επιλογή των μέσων.
III. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού η οποία γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες των
φοιτητών όπως μπορούν να προκύψουν από την προετοιμασία των φοιτητών για τη
συμμετοχή τους στην ΟΣΤ σύμφωνα με το προηγούμενο στάδιο. Στο στάδιο αυτό
δημιουργείται και συγκεντρώνεται το διδακτικό περιεχόμενο που έχει αποφασιστεί
στο προηγούμενο στάδιο, δοκιμάζεται η λειτουργία των τεχνολογικών μέσων
υποστήριξης της διδασκαλίας ώστε να υπάρξει ανατροφοδότηση και γίνονται
τροποποιήσεις πριν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία.
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IV. Εφαρμογή των δραστηριοτήτων εμπέδωσης αλλά και αυτοξιολόγησης προκειμένου
να ανανεώνουν τη γνώση και τις δεξιότητές τους και να βελτιώνουν την ικανότητα
κριτικού στοχασμού.
V. Αξιολόγηση της προόδου των φοιτητών αλλά και της αποτελεσματικότητας του
εκπαιδευτικού υλικού.
5.5.2.2 ΣΕΤ και μοντέλο ARCS
Το μοντέλο ARCS συνέβαλλε στην επίδοση έμφασης στους παράγοντες
ενεργοποίησης των φοιτητών (Keller 2000). Ο John Keller λαμβάνοντας υπόψη την
υπάρχουσα έρευνα στον τομέα της ψυχολογικής παρακίνησης δημιούργησε το
μοντέλο ARCS (Keller & Kopp 1987, Keller 1998). Όπως έχει αναφερθεί στο 2ο
κεφάλαιο της παρούσας διατριβής, το ακρωνύμιο ARCS αντιστοιχεί στην Προσοχή
(Attention), Σχετικότητα (Relevance), Εμπιστοσύνη (Confidence), και Ικανοποίηση
(Satisfaction) . Το πρότυπο ΣΕΤ εστιάζει στην έλξη της προσοχής και τη διατήρηση
του ενδιαφέροντος των φοιτητών σε συνδυασμό με την άμεση σχέση (Relevance) της
καθοδήγησης και αλληλεπίδρασης με τις μαθησιακές ανάγκες αλλά και το γνωσιακό
υπόβαθρο των φοιτητών προκειμένου να καλλιεργηθεί η αυτοπεποίθηση επιτυχίας
των προσπαθειών τους και η ικανοποίηση με τη συνεχή ενθάρρυνση και
επιβράβευση των ενεργειών τους. Το μοντέλο ARCS δεν επηρέασε από μόνο του το
πρότυπο

ΣΕΤ

σαν

αυτάρκες

σύστημα

εκπαιδευτικού

σχεδιασμού,

αλλά

ενσωματώθηκε στο γνωστό μοντέλο του Gagne των εννέα συμβάντων της μάθησης
(Gagne 1985 & 1992) (Πίνακας 5.10).
Tα 9 σημεία του Gagne (1985) για τη διδασκαλία (υποδοχή, προσδοκία, ανάκτηση
εκλεκτική αντίληψη, σημασιολογική κωδικοποίηση, απάντηση, ενίσχυση, ανάκτηση,
γενίκευση) αξιοποιήθηκαν ως φοιτητοκεντρικός μηχανισμός για την μετάβαση από
τις δραστηριότητες με εισήγηση σε δραστηριότητες βασισμένες στη εποικοδομητική
διδασκαλία όπου οι φοιτητές «οικοδομούν» τη γνώση τους βασισμένοι στην
υπάρχουσα γνώση (Stemler 1997).
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Πίνακας 5.10. ΣΕΤ και ενσωμάτωση του μοντέλου ARCS στο μοντέλο του Gagne

9 σημεία του μοντέλου Gagne
1. Υποδοχή
Προσέλκυση προσοχής
2. Προσδοκία
Πληροφόρηση των φοιτητών για τους
μαθησιακούς στόχους
3. Ανάκτηση
Πρόκληση ανάδυσης προϋπάρχουσας
γνώσης
4. Εκλεκτική αντίληψη
Παρουσίαση νέου υλικού
5. Σημασιολογική κωδικοποίηση
Παροχή οδηγιών μάθησης
6. Απάντηση
Παρουσίαση αποτελεσμάτων – απόδοση
7. Ενίσχυση,
Παροχή ανατροφοδότησης για την
ορθότητα της απόδοσης
8. Ανάκτηση
Αξιολόγηση της απόδοσης
9. Γενίκευση
Ενίσχυση της διατήρησης και της
ανάκτησης

ARCS
μοντέλο
Keller

Πρότυπο ΣΕΤ

Προσοχή
(Attention)

1η φάση της ΟΣΤ

Σχετικότητα
(Relevance)

1η φάση της ΟΣΤ

Εμπιστοσύνη
(Confidence)

Ικανοποίηση
(Satisfaction)

1η 2η 3η φάσεις της ΟΣΤ
2η 3η 4η φάσεις
3η , 4η φάσεις της ΟΣΤ

3η, 4η φάσεις της ΟΣΤ
4η φάση της ΟΣΤ

Η Προσοχή, η οποία εμπεριέχει την προσέλκυση του ενδιαφέροντος, είναι η πρώτη
παράμετρος του μοντέλου ARCS και περιγράφει την απόκτηση και διατήρηση της
προσοχής του φοιτητή. Η παράμετρος αυτή αντιστοιχεί στο πρώτο βήμα του
μοντέλου Gagne που αφορά την επικέντρωση της προσοχής. Ο Keller προτείνει
στρατηγικές για τη διέγερση της προσοχής οι οποίες συμπεριλαμβάνουν εγρήγορση
μέσω ερευνητικών δραστηριοτήτων (πχ. με απρόσμενες ερωτήσεις) και ποικιλία
(στις αλληλεπιδράσεις και τα μέσα) κάτι που επιτυγχάνεται στις διάφορες φάσεις της
ΟΣΤ στους διαφορετικούς χώρους της. Η προσοχή και η παρακίνηση όμως δεν
μπορούν να διατηρηθούν αν ο φοιτητής πιστέψει ότι η δραστηριότητα που εκπονεί
δεν είναι σχετική με τον ίδιο. Γίνεται προσπάθεια οι δραστηριότητες της ΟΣΤ να
είναι κοντά στα ενδιαφέροντα των φοιτητών και να ανταποκρίνονται στις ικανότητές
τους αλλά και στις ανάγκες και προσδοκίες τους.
Ο παράγοντας της Εμπιστοσύνης (προσμονή επιτυχίας) σημαίνει ότι οι φοιτητές
νιώθουν ότι χρειάζεται να επενδύσουν ένα λογικό ποσό προσπάθειας, αλλά αν
πιστέψουν ότι δεν μπορούν να περατώσουν τη δραστηριότητα ή ότι οι στόχοι της
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είναι υπερβολικά δύσκολοι ή χρονοβόροι, η παρακίνησή τους θα μειωθεί. Τέλος,
αποσκοπείται οι φοιτητές να αισθάνονται ικανοποίηση ή ανταμοιβή από τη
μαθησιακή εμπειρία που απέκτησαν με τη συμμετοχή τους στην ΟΣΤ. Αυτό μπορεί
να είναι σε μορφή διασκέδασης ή της αίσθησης επιτυχίας ενός στόχου, και αυτό που
εστιάζει το ΣΕΤ είναι ο συνδυασμός τους, δηλαδή εμπέδωση γνώσεων και απόκτηση
δεξιοτήτων άμεσα εφαρμόσιμων στη μελέτη τους. Επιπλέον, η ικανοποίηση
εξυπηρετείται και μέσω της εύκολης μετάβασης στους χώρους της ΟΣΤ, καθώς η
εκτέλεση των δραστηριοτήτων δεν προαπαιτεί την εκτέλεση μιας προηγούμενης
δραστηριότητας προετοιμασίας και δίνονται οι απαραίτητες οδηγίες.
Κατά την έναρξη της ΟΣΤ οι φοιτητές πληροφορούνται για τους μαθησιακούς
στόχους της και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα (2ο σημείο του Gagne,
προσδοκία). Παρακινούνται να συμμετέχουν στην επανάληψη του γνωστικού
αντικειμένου προκειμένου να ανακληθεί η προγενέστερη μάθησή τους (3ο στάδιο
Gagne, ανάκτηση), παρουσιάζονται κατάλληλα ερεθίσματα εμπέδωσης και
εμβάθυνσης της γνώσης (4ο στάδιο Gagne) και δίνονται οι κατάλληλες οδηγίες
εκπόνησης δραστηριοτήτων (5ο στάδιο Gagne σημασιολογική κωδικοποίηση). Στη
συνέχεια υλοποιούνται οι δραστηριότητες, απαντώνται (6ο στάδιο Gagne) και
παρέχεται ανατροφοδότηση (7ο στάδιο Gagne, ενίσχυση) ενώ ταυτόχρονα
αξιολογούνται οι δραστηριότητες και η διδακτική παρέμβαση ολοκληρώνεται με τη
γενίκευση των αποτελεσμάτων (8ο -9ο στάδια Gagne).

5.6 Σύνοψη του Κεφαλαίου
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε πρότυπο Σύγχρονης Εικονικής Τάξης (ΣΕΤ), ένα
εκπαιδευτικό πλαίσιο που συνδυάζει διάφορες εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές
υποστηριζόμενες από κατάλληλες εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και
Επικοινωνιών για την δυνατότητα προσαρμογής του σε διδακτική παρέμβαση για
μεικτή μάθηση στην Ανώτατη εκπαίδευση. Στη διδακτική αυτή παρέμβαση, την
Ομαδική

Συμβουλευτική

ταυτόχρονα

διαφορετικές

Τηλεσυνάντηση
παιδαγωγικές

(ΟΣΤ)
μέθοδοι

μπορούν
και

να

συνδυάζονται

υποστηρίζονται

από

διαφορετικά τεχνολογικά εργαλεία για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διεργασίας. Η
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ΟΣΤ περιγράφηκε τόσο από την παιδαγωγική όσο και από τεχνολογική σκοπιά και
αναλύθηκαν οι φάσεις και χώροι της. Το κεφάλαιο ολοκληρώθηκε με τη σχέση του
προτύπου ΣΕΤ με δημοσιευμένα μοντέλα ηλεκτρονικής μάθησης.
Στο επόμενο κεφάλαιο περιγράφεται η υλοποίηση των ΟΣΤ, δηλαδή η εφαρμογή
εικονικών τάξεων με το πρότυπο ΣΕΤ κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού
εξαμήνου. Για κάθε μία από τις ΟΣΤ γίνεται ανάλυση του σχεδιασμού, υλοποίησης
και αξιολόγησής τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Εφαρμογή σύγχρονων εικονικών τάξεων με το ΣΕΤ
Το

6ο

κεφάλαιο

αναφέρεται

στην

εφαρμογή

Ομαδικών

Συμβουλευτικών

Τηλεσυναντήσεων, δηλαδή εικονικών τάξεων βασισμένων στο πρότυπο-ΣΕΤ κατά τη
διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη ενότητα
περιλαμβάνει το προκαταρκτικό στάδιο για την ανίχνευση των αναγκών και τις
προσδοκίες των φοιτητών (ερωτηματολόγιο στο πρώτο μάθημα 9/10/2006). Στη
συνέχεια περιγράφεται ο σχεδιασμός και υλοποίηση της εφαρμογής των τεσσάρων
ΟΣΤ κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου 2006-2007. Για κάθε μία ΟΣΤ
αναφέρονται το σχέδιο μαθήματος, τα εργαλεία, οι εκπαιδευτικές μέθοδοι και
τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για την υποστήριξη των φοιτητών και τα
αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή τους. Η αξιολόγηση υλοποιήθηκε
εκτός από το τέλος της καθεμιάς, και το τέλος του ακαδημαϊκού εξαμήνου και στο
πλαίσιο της πέμπτης ΟΣΤ, έξι μήνες μετά το πέρας του ακαδημαϊκού εξαμήνου η
οποία και περιγράφεται στην τελευταία ενότητα του παρόντος κεφαλαίου.
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6.1 Αξιοποίηση της προέρευνας και ανίχνευση αναγκών φοιτητών
Η υλοποίηση της εφαρμογής των ΟΣΤ κατά τη διάρκεια όλου του ακαδημαϊκού
εξαμήνου, απαιτούσε έγκαιρη προετοιμασία και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της
προέρευνας. Επιπλέον, ήταν αναγκαίο να ανιχνευθούν οι ανάγκες αλλά και
προσδοκίες των πρωτοετών φοιτητών προκειμένου να ληφθούν υπόψη στο
σχεδιασμό των ΟΣΤ.
6. 1.1 Αξιοποίηση της προέρευνας
Τα αποτελέσματα της προέρευνας κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ακαδημαϊκής
χρονιάς έδειξαν ότι από το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών του μαθήματος
στην ασύγχρονη εκπαίδευση συμμετείχε το 61 % και στη σύγχρονη το 6%.
(Παπαδάκης κ.α. 2006).

Εκτιμάται ότι

η μεγάλη προσέλευση οφείλεται στην

ανάρτηση διδακτικών σημειώσεων και διαφανειών των διαλέξεων έγκαιρα, πριν
πάρουν τις διδακτικές σημειώσεις, ενώ οι λόγοι μη χρήσης του χώρου συζήτησης
του μαθήματος είναι η δυσκολία πρόσβασης στο Διαδίκτυο των πρωτοετών φοιτητών,
η μικρή παρακίνηση από το διδάσκοντα και η έλλειψη «χειροπιαστών» κινήτρων ή
υποχρεωτικής δραστηριότητας. Η ανάρτηση των βιντεοδιαλέξεων (webcast) σε
εξυπηρετητή του Πανεπιστημίου παρουσίασε αρχικά κάποιες τεχνικές δυσκολίες. Η
πρόσβαση των φοιτητών όμως ήταν εύκολη γιατί δεν απαιτούσε ιδιαίτερες
προδιαγραφές από τον υπολογιστή τους και έδωσε τη δυνατότητα παρακολούθησης
και σε όσους απουσίαζαν από την από έδρας διδασκαλία αλλά και σε όσους
«χρειάζονταν» επανάληψη των διδασκομένων εννοιών. Η πλατφόρμα ασύγχρονης
τηλεκπαίδευσης CοMPUs δεν παρέχει τα πλήρη στατιστικά στοιχεία που θα θέλαμε
(π.χ. αριθμός φοιτητών που «κατέβασαν» το εκπαιδευτικό υλικό ανά κατηγορία)
προκειμένου να εκτιμήσουμε το βαθμό χρήσης του εκπαιδευτικού υλικού από τους
φοιτητές και κατά συνέπεια η προστιθέμενη αξία της παροχής συμπληρωματικού
εναλλακτικού εκπαιδευτικού υλικού θα μπορούσε να εκτιμηθεί μόνο από τις
απαντήσεις των φοιτητών στο ερωτηματολόγιο της τελικής αξιολόγησης. Τα
εκπαιδευτικά παιχνίδια δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω τεχνικών προβλημάτων στους
εξυπηρετητές (servers) του Πανεπιστημίου Καναδά. Επίσης, διαπιστώθηκε η
ανησυχία και δισταγμός των φοιτητών στη χρήση νέων τεχνολογιών. Όμως αυτό,
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αργότερα φάνηκε ότι ήταν ένα προσωρινό φαινόμενο που μπορούσε να μειωθεί με
ένα

ελκυστικό

μαθησιακό

περιβάλλον

μάθησης.

Ο ρόλος

του

δασκάλου

επιβεβαιώθηκε ως σημαντικός αφού θα έπρεπε να καλλιεργήσει κλίμα συμπάθειας
και συνάφειας, να συνοψίσει τις βασικές έννοιες και να βεβαιωθεί

ότι οι

συμμετέχοντες έχουν πρόσβαση σε ό,τι αξιοποιούσε τη διαδικτυακή τεχνολογία
(Hodge E, Mark S., 2005). Η μικρή συμμετοχή στις εικονικές τάξεις οφειλόταν κατά
την άποψη των φοιτητών, στην ελλιπή ενημέρωση, στη μη συνεχή παρότρυνση
συμμετοχής, στην αμφιβολία χρησιμότητας, στο δισταγμό λόγω μη επαρκούς μελέτης
τους και στις συνήθεις αντιστάσεις προς κάθε τι καινούργιο αφού ήταν κάτι εντελώς
«ξένο» από την εμπειρία τους στα χρόνια του Λυκείου. Τόσο από τη σύγχρονη όσο
και από την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση στην υποστήριξη της μαθησιακής
διαδικασίας, φάνηκε ότι οι μόλις πριν λίγο έφηβοι, ιεραρχούν ως πρώτη τους
επιλογή το «πέρασμα» του μαθήματος και όχι τη μάθηση. Επιπλέον, για να
αποφασίσουν τη θετική προαιρετική συμμετοχή αναμένουν επίμονη ενημέρωση
αλλά και παροχή κινήτρου.
Στην έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς εφαρμογής της υλοποίησης των ΟΣΤ
λήφθηκαν υπόψη τα αποτελέσματα της προέρευνας προκειμένου να προσπεραστούν
ή/και μειωθούν δυσκολίες που εμφανίστηκαν στην προηγούμενη ακαδημαϊκή
χρονιά. Αρχικό έναυσμα ήταν ο μεγάλος αριθμός φοιτητών, σε συνδυασμό με το
μικρό αριθμό των διαθέσιμων ωρών διδασκαλίας και τη συνεχώς αυξανόμενη
διδακτέα ύλη, που οδηγούν σε μη αποτελεσματική εκπαίδευση. Η διδασκαλία στην
Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που διεξάγεται κυρίως σε μεγάλες ομάδες
φοιτητών με χρήση έντυπου υλικού και διαλέξεις από το διδάσκοντα μπορούσε να
εμπλουτιστεί και να συμπληρωθεί με στοιχεία (μεθόδους, τεχνικές και μέσα) εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης. Η ενεργητικότερη συμμετοχή των φοιτητών, η ευελιξία
στην επικοινωνία με έμμεσους αλλά και άμεσους τρόπους, η ενθάρρυνση και
υποκίνηση των φοιτητών για μελέτη σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου, είναι μερικά
από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η αξιοποίηση τεχνολογιών ηλεκτρονικής
μάθησης στην παραδοσιακή δια ζώσης εκπαίδευση.
Τα σημεία στα οποία δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή σε όλη τη διάρκεια του
ακαδημαϊκού εξαμήνου ήταν:
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i.

δημιουργία λογαριασμών email μέσω του πανεπιστημίου για όλους τους
πρωτοετείς φοιτητές προκειμένου να είναι άμεσα διαθέσιμοι με την έναρξη
των μαθημάτων,

ii.

έγκαιρη ανάρτηση διδακτικών σημειώσεων και διαφανειών των δια ζώσης
διαλέξεων,

iii.

έγκαιρη ανάρτηση των βιντεοδιαλέξεων (webcast) στο server του
Πανεπιστημίου με τη συνεργασία τεχνικών του πανεπιστημίου και υπέρβαση
τεχνικών δυσκολιών αλλά και παροχή οδηγιών αξιοποίησής τους,

iv.

διαρκή και λεπτομερή ενημέρωση των φοιτητών και παροχή ελκυστικού και
εναλλακτικού μαθησιακού υλικού προκειμένου να μειώνεται η ανησυχία και
ο δισταγμός των φοιτητών στη χρήση νέων τεχνολογιών αλλά και
συμμετέχουν στις δραστηριότητες της σύγχρονης εικονικής τάξης,

v.

εμπλουτισμός του ρόλου του διδάσκοντα με κείνον του καθηγητή-συμβούλου
που διαμορφώθηκε σε δημιουργός κλίματος συμπάθειας και συνάφειας,
διευκολυντής της μαθησιακής διαδικασίας, συντονιστής της εκπαιδευτικής
διεργασίας, σωστός οργανωτής που φροντίζει οι συμμετέχοντες να έχουν
πρόσβαση σε ό,τι αξιοποιεί τη διαδικτυακή τεχνολογία,

vi.

περιοδική παρακίνηση συμμετοχής στο χώρο συζητήσεων του μαθήματος,

vii.

συνεχής παρότρυνση συμμετοχής και ενημέρωση για το σκοπό των
διαδικτυακών δραστηριοτήτων και συμβουλές μελέτης,

viii.

καταγραφή των διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων της πλατφόρμας
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης CοMPUs όπως επισκεψιμότητα του μαθήματος
ανά μέρα, βδομάδα και μήνα,

ix.

επίλυση των τεχνικών προβλημάτων της πλατφόρμας των εκπαιδευτικών
παιχνιδιών με τη διαρκή συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων με τους
τεχνικούς των εξυπηρετητών του Πανεπιστημίου Telluq του Καναδά,

x.

πραγματοποίηση

συνάντησης

προσανατολισμού

και

διαμόρφωσης

εκπαιδευτικού συμβολαίου για όλη τη διάρκεια του εξαμήνου κατά την
πρώτη μέρα δια ζώσης διδασκαλίας προκειμένου να υπάρχει τόσο η επίσημη
ενημέρωση και παρακίνηση από το διδάσκοντα του μαθήματος όσο και η
παροχή «χειροπιαστών» κινήτρων βαθμολογικής αξιολόγησης μέσω
δραστηριοτήτων.
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6. 1.2 Ανίχνευση αναγκών και προσδοκιών των φοιτητών
Στην πρώτη μέρα έναρξης των δια ζώσης μαθημάτων υλοποιήθηκε η συνάντηση
προσανατολισμού του μαθήματος και διανεμήθηκε στους παρόντες φοιτητές
ερωτηματολόγιο ενημερώνοντάς τους ότι εντάσσεται στο πλαίσιο έρευνας για τη
βελτίωση των σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την υιοθέτηση
στρατηγικών μεικτής μάθησης (blended learning) και την αξιοποίηση ψηφιακών
μέσων (Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Διαδίκτυο) και μεθόδων ηλεκτρονικής μάθησης
(e-learning). Το ερωτηματολόγιο απευθυνόταν στους εγγεγραμμένους φοιτητές του
μαθήματος «Αλγόριθμοι με C» του Α’ Εξαμήνου του Τμήματος Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και η συμπλήρωσή του ήταν
προαιρετική. Σκοπός του ήταν η διερεύνηση του προφίλ των φοιτητών του
μαθήματος και των προσδοκιών τους για τη χρήση μεθόδων ηλεκτρονικής μάθησης
στην ανώτατη εκπαίδευση (Παράρτημα ΠΒ.1.1. ).
Το

ερωτηματολόγιο

ήταν

ανώνυμο

και

οι

απαντήσεις

των

φοιτητών

χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της έρευνας που
πραγματοποιούνταν σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

6.2 Οι Ομαδικές Συμβουλευτικές Τηλεσυναντήσεις (ΟΣΤ)
Προγραμματίστηκαν, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν πέντε (5) σύγχρονες
εικονικές τάξεις βασισμένες στο πρότυπο ΣΕΤ. Η πρώτη είχε σκοπό την εξοικείωση
των φοιτητών με το περιβάλλον της σύγχρονης εικονικής τάξης, η δεύτερη και η
τρίτη την επανάληψη των επαναληπτικών αλγορίθμων με έμφαση στους
αλγόριθμους ταξινόμησης και αναζήτησης αντίστοιχα και η τέταρτη την επανάληψη
των αναδρομικών αλγορίθμων. Η πέμπτη ΟΣΤ είχε σκοπό την αξιολόγηση όλων των
ΟΣΤ και υλοποιήθηκε 6 μήνες μετά το πέρας του ακαδημαϊκού εξαμήνου.
Τα εργαλεία της διαδικτυακής τεχνολογίας που αξιοποιήθηκαν σε όλες τις ΟΣΤ
ήταν:

α) το περιβάλλον της σύγχρονης εικονικής τάξης (CENTRA), β) ένα

περιβάλλον άμεσης επικοινωνίας μεταξύ καθηγητών συμβούλων για τον καλύτερο
συντονισμό της ΟΣΤ (SKYPE και MSN messenger), γ) εργαλείο καταγραφής
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οθονών χρήστη για την καταγραφή ενεργειών καθηγητών-συμβούλων και φοιτητών
(Camtasia).
Για την αξιολόγηση και εξαγωγή αποτελεσμάτων των ΟΣΤ χρησιμοποιήθηκαν: α)
μαγνητοσκοπήσεις της εικονικής αίθουσας (με το CENTRA playback) και των
εικονικών δωματίων (Camtasia recording), β) καταγραφές οθονών των φοιτητών
κατά τη διάρκεια χρήσης των εργαλείων, γ) γραπτά ερωτηματολόγια από φοιτητές,
δ) φύλλα παρατήρησης των

καθηγητών-συμβούλων, ε) αναπαραγωγή των

συζητήσεων μεταξύ καθηγητών-συμβούλων κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και
της αξιολόγησης της δραστηριότητας, στ) καταγραφές των οθονών των καθηγητώνσυμβούλων στην οποία φαίνεται η κίνησή τους μεταξύ των χώρων και ζ)
ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν από τους συμμετέχοντες φοιτητές
έξι (6) μήνες μετά τη δραστηριότητα και συνεντεύξεις τους.

6.3 H 1η ΟΣΤ - Γνωριμία με το περιβάλλον της σύγχρονης
τηλεκπαίδευσης
Η πρώτη ΟΣΤ είχε σκοπό την απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας των φοιτητών σε
υπηρεσίες σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και την προετοιμασία τους για
την αποτελεσματικότερη χρήση του συστήματος CENTRA. Μια βδομάδα πριν την
υλοποίηση της πρώτης σύγχρονης εικονικής τάξης αναρτήθηκε στο COMPUs
κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό προετοιμασίας σύνδεσης στο περιβάλλον της, το
οποίο περιελάμβανε οδηγίες σύνδεσης και σύντομες οδηγίες επικοινωνίας σ αυτή ενώ
πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική σύνδεση λίγες μέρες πριν (Εικόνα 6.1).

Εικόνα 6.1. Προετοιμασία συμμετοχής στη σύγχρονη εικονική τάξη με οδηγίες σύνδεσης και
επικοινωνίας σ’ αυτή αλλά και δοκιμαστική σύνδεση λίγες μέρες πριν την υλοποίησή της.
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Κατά την διάρκεια της σύγχρονης εικονικής τάξης υλοποιήθηκε σύντομη εισαγωγή
και δημιουργία θερμού κλίματος με αλληλογνωριμία των συμμετεχόντων (Εικόνα
6.2).

Εικόνα 6.2.Δημιουργία θερμού κλίματος με αλληλογνωριμία και επιλογή εικόνας

Μετά τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού συμβολαίου, παρουσιάστηκε το περιβάλλον
σύγχρονης εξ αποστάσεως συνεργασίας, οι φοιτητές εξασκήθηκαν με τα εργαλεία
επικοινωνίας (ζητώ το λόγο/μιλώ/γράφω/εκφράζομαι) και μετά την επίδειξη των
μορφών ανατροφοδότησης χρησιμοποίησαν στην πράξη τα εργαλεία επίτευξής της
(Εικόνα 6.3).

Εικόνα 6.3. Ανατροφοδότηση φοιτητών με τη χρήση των εργαλείων σύγχρονης
εικονικής τάξης: α)επικοινωνίας και β) σχολίων
Οι φοιτητές εξοικειώθηκαν με τη χρήση του ασπροπίνακα και τη διαμοίραση
εφαρμογής. Η σύγχρονη εικονική τάξη ολοκληρώθηκε με την αξιολόγησή της μέσω
ερωτήσεων με το εργαλείο έρευνας και σύντομου ερωτηματολογίου (Εικόνα 6.4).
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α)

β)

ης

Εικόνα 6.4. Αξιολόγηση 1 σύγχρονης εικονικής τάξης με α) σύντομο ερωτηματολόγιο
έρευνας και β) ερωτηματολόγιο δημιουργημένο με Agenda Builder.

Σύμφωνα με την άποψη των φοιτητών οι στόχοι, της 1ης ΟΣΤ πέτυχαν. Το ζεστό
κλίμα που αρχικά δημιουργήθηκε ήταν αρκετό για την καλλιέργεια κλίματος
συνεργασίας. Γνώρισαν τις δυνατότητες του περιβάλλοντος σύγχρονης και εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης, αξιοποίησαν τα εργαλεία συνεργασίας (εικονικά δωμάτια,
ασπροπίνακας) και ανατροφοδότησης (σχόλια, έρευνα), αξιολόγησαν τη συμμετοχή
τους στο περιβάλλον της ΟΣΤ.

6.4 Η 2η ΟΣΤ-Αξιοποίηση του WEB
Ως αντικείμενο μελέτης επιλέχτηκε ενότητα που αφορά τους επαναληπτικούς
αλγόριθμους ταξινόμησης που είναι

μεταξύ

των βασικών εννοιών στην

Πληροφορική. Η σημαντικότητα των αλγορίθμων ταξινόμησης οδήγησε πολλούς
ερευνητές να ασχοληθούν με την εύρεση των καλύτερων δυνατών τρόπων
διδασκαλίας, (για παράδειγμα χρήση τεχνικών οπτικοποίησης), για την κατανόηση
των αλγορίθμων ταξινόμησης (Lattu 2000, Naps et al. 2002). Τέτοιες μέθοδοι
διδασκαλίας χρησιμοποιούνται ευρέως στην κατασκευή εκπαιδευτικού λογισμικού
για την κατανόηση και άλλων αλγορίθμων όπως για παράδειγμα δικτυακής
βελτιστοποίησης (Andreou et al. 2005).

6.4.1

Σχεδιασμός 2ης ΟΣΤ

Ο σκοπός της 2ης ΟΣΤ ήταν να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τους αλγόριθμους
ταξινόμησης, να αναγνωρίσουν τη σπουδαιότητά τους και να μπορούν να
ιεραρχήσουν τη χρήση τους ανάλογα με την περίπτωση. Ειδικοί διδακτικοί στόχοι
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του μαθήματος ήταν οι μαθητές μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, να είναι σε
θέση: α) να αναγνωρίζουν τους τρεις αλγόριθμους ταξινόμησης και την
σπουδαιότητα τους, β) να διατυπώνουν τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για
καθέναν από τους τρόπους ταξινόμησης, γ) να διακρίνουν τους τρόπους
παρουσίασης καθενός από τους τρεις αλγορίθμους και δ) να ταξινομούν ένα
διάνυσμα με καθέναν από τους τρεις τρόπους. Η διδακτική προσέγγιση που
σχεδιάστηκε να χρησιμοποιηθεί ήταν ο συνδυασμός της μεθόδου της παρουσίασης,
της συνεργατικής μεθόδου (εργασία σε ομάδες) και της συζήτησης σε περιβάλλον
εικονικής τάξης. Η διαδικασία μάθησης Bloom ήταν η βάση προκειμένου να
επιτευχθούν οι στόχοι της ΟΣΤ (γνωστικός, δεξιοτήτων, στάσεων). Τα μέσα
διδασκαλίας και τα απαραίτητα υλικά ήταν σύνδεση στην εικονική τάξη μέσω του
Centra

σε

εξυπηρετητή

του

ΕΑΠ,

οι

διαφάνειες

παρουσίασης

και

τα

ερωτηματολόγια. Όσον αφορά τη δομή του μαθήματος σύμφωνα με το σχέδιό του
(Παράρτημα ΠΒ.4.1) περιείχε α) σύντομη σύνδεση με τα προηγούμενα και
συζήτηση σχετικά με την αναγκαιότητα της ταξινόμησης, β) παρουσίαση των τριών
αλγορίθμων ταξινόμησης, γ) εφαρμογή των εννοιών με τη βοήθεια του καθηγητήσυμβούλου σε δοθέν διάνυσμα, δ) χωρισμός σε ομάδες και επίλυση μια
δραστηριότητας με καθοδηγούμενα βήματα ε) παρουσίαση των αποτελεσμάτων
στην ολομέλεια των φοιτητών και στ) αξιολόγηση τόσο των φοιτητών, όσο και της
ΟΣΤ, μέσω ερωτηματολογίων.
6.4.2

Υλοποίηση 2ης ΟΣΤ

Το πρότυπο ΣΕΤ όπως περιγράφηκε στο 5ο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής
εφαρμόστηκε σταδιακά στις Ομαδικές Συμβουλευτικές Τηλεσυναντήσεις και η
τελική του μορφή και δομή ολοκληρώθηκε με το πέρας της σειράς των ΟΣΤ. Όμως
σε καθεμιά από τις ΟΣΤ διατηρήθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά του ΣΕΤ. Η
δεύτερη σύγχρονη εικονική τάξη και κατ’ επέκταση η δεύτερη ΟΣΤ σχεδιάστηκε και
υλοποιήθηκε προκειμένου να υποστηρίξει τους φοιτητές στη μελέτη της διδακτικής
ενότητας των επαναληπτικών αλγορίθμων ταξινόμησης. Οι τέσσερις φάσεις του
προτύπου ΣΕΤ λήφθησαν υπόψη στο σχεδιασμό της δεύτερης ΟΣΤ. Συγκεκριμένα,
στην ολομέλεια, αρχικά έγινε σύντομη σύνδεση με έννοιες που είχαν ήδη διδαχθεί
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δια ζώσης και αποσαφηνίστηκε η έννοια της ταξινόμησης και οι τρόποι επίτευξής
τους (Εικόνα 6.5).

Εικόνα 6.5. Η 2η ΟΣΤ εστίασε στην εξοικείωση των φοιτητών με τους επαναληπτικούς
αλγόριθμους ταξινόμησης.
Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους φοιτητές να αναφέρουν παραδείγματα ταξινόμησης
της καθημερινότητας και παρακινήθηκαν να συμμετέχουν στη συζήτηση σχετικά με
την αναγκαιότητα της ταξινόμησης. Μετά την παρουσίαση των τριών αλγορίθμων
ταξινόμησης (Εικόνα 6.6α), έγινε έλεγχος κατανόησης των εννοιών μέσω
αναδυόμενων ερωτήσεων και στη συνέχεια εφαρμογή της θεωρίας σε ένα διάνυσμα,
από τους φοιτητές με τη βοήθεια του καθηγητή-συμβούλου, με απώτερο σκοπό την
εξοικείωσή τους με την έννοια της ταξινόμησης (Εικόνα 6.6β).

Εικόνα 6.6. Η 2η ΟΣΤ: α) παρουσίαση βασικών αλγορίθμων ταξινόμησης μέσω διαφανειών
β) πραγματοποίηση σταδίου κατανόησης μέσω αναδυόμενων

Στη συνεργατική φάση οι φοιτητές σε τριμελείς ομάδες προσπάθησαν να επιλύσουν
μια δραστηριότητα με καθοδηγούμενα βήματα εκπόνησής της: προσεκτική μελέτη
της δραστηριότητας προκειμένου να κατανοήσουν τι πρέπει να κάνουν, παρατήρηση
στο διαδίκτυο και συζήτηση προκειμένου να απαντηθούν τα ερωτήματα της
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δραστηριότητας, και παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους στην ολομέλεια (Εικόνα
6.7α).

α)

β)

Εικόνα 6.7. Στην ολομέλεια οι φοιτητές μέσω των αντιπροσώπων τους παρουσιάζουν τα
αποτελέσματα α) της συνεργατικής δραστηριότητας (περιβάλλον καθηγητή συμβούλου) και
β)των ομάδων εργασίας (περιβάλλον φοιτητή)

Στη φάση των ομάδων εργασίας που ακολούθησε, οι φοιτητές σε 5μελείς ομάδες με
άσκηση κριτικού αναστοχασμού προβληματίστηκαν σε δοσμένο παράδειγμα και τα
συμπεράσματα των ομάδων εργασίας παρουσιάστηκαν στην επόμενη φάση (Εικόνα
6.7β) στην οποία πραγματοποιήθηκε και η αξιολόγηση.
Η αξιολόγηση τόσο των γνώσεων των φοιτητών, όσο και εκπαιδευτικής παρέμβασης
της ΟΣΤ έγινε μέσω ερωτηματολογίων στο τέλος της ΟΣΤ (Εικόνα 6.8)

Εικόνα 6.8. Γνωστική αξιολόγηση των φοιτητών μέσω ερωτηματολογίου στο
περιβάλλον της εικονικής τάξης
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Στη δεύτερη ΟΣΤ συμμετείχαν 16 φοιτητές και 2 καθηγητές-σύμβουλοι. Οι 8
φοιτητές συμμετείχαν μέσω εργαστηρίου του πανεπιστημίου λόγω έλλειψης της
απαραίτητης τεχνολογικής υποδομής στο σπίτι, που χρειαζόταν προκειμένου να
συμμετέχουν.
6.4.3

Αποτελέσματα 2ης ΟΣΤ

Κατά τη διάρκεια της ΟΣΤ, οι αναδυόμενες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής προς
τους φοιτητές δημιούργησαν μικρή διαχειριστική επιβάρυνση στους καθηγητές –
συμβούλους οι οποίοι συμμετείχαν ταυτόχρονα σε διαφορετικούς χώρους: στο
περιβάλλον της εικονικής τάξης, σε εναλλακτικό κανάλι επικοινωνίας μεταξύ τους και
με τους τεχνικούς προκειμένου να επιτυγχάνεται καλύτερος συντονισμός της
εκπαιδευτικής παρέμβασης της ΟΣΤ και στο περιβάλλον δημιουργίας ερωτήσεων
(Εικόνα 6.9).

Εικόνα 6.9. Χώροι του καθηγητού-συμβούλου στην ΟΣΤ: ταυτόχρονη συμμετοχή σε πολλαπλά
τεχνολογικά περιβάλλοντα, και χώρους της ΟΣΤ

Η συμμετοχή των φοιτητών στις ερωτήσεις κατανόησης, παρείχε σύντομη οπτική
αξιολόγηση κατανόησης των βασικών εννοιών προκειμένου να συνεχιστεί η
εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον, οι καθηγητές-σύμβουλοι ήταν ενήμεροι και σε
συνεχή εγρήγορση (awareness) για το ποιος/ποια ζητά το λόγο αλλά και για τις
συζητήσεις των φοιτητών με απορίες που δινόταν γραπτά. Οι φοιτητές
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παρακολούθησαν τα δρώμενα στην εικονική τάξη τόσο με τις παρουσιάσεις και τις
προφορικές συζητήσεις, όσο και μέσω γραπτού κειμένου και τις εκφράσεις
συμφοιτητών τους μέσω των συμβόλων-εικονιδίων.
Η πολυπλοκότητα της αξιοποίησης διαφορετικών περιβαλλόντων δημιούργησε
εκτός της μικρής διαχειριστικής επιβάρυνσης στους καθηγητές συμβούλους, έναν
συνδυασμό ενεργειών στους φοιτητές οι οποίοι όμως ανταποκρίθηκαν θετικά και
εύκολα, το οποίο αιτιολογείται από την εξοικείωσή τους με το περιβάλλον της
σύγχρονης εικονικής τάξης κατά τη διάρκεια της πρώτης ΟΣΤ. Η ύπαρξη
περισσοτέρων του ενός καθηγητών-συμβούλων στην ΟΣΤ και η διακριτότητα των
ρόλων τους αποτιμήθηκε από τους συμμετέχοντες σημαντική (Εικόνα 6.10).

Εικόνα 6.10. Οι καθηγητές-σύμβουλοι α)παρακολουθούν τη δράση των συμμετεχόντων
όταν οι φοιτητές ζητούν το λόγο, β) συντονίζονται μέσω εναλλακτικού καναλιού επικοινωνίας
γ) συζητούν ιδιωτικά ή δημόσια

Μετά την υλοποίηση της δεύτερης ΟΣΤ, οι φοιτητές συμμετείχαν προαιρετικά σε
εκπόνηση ασύγχρονης δραστηριότητας οι οποίες οδήγησαν σε περαιτέρω εμβάθυνση
των αλγορίθμων ταξινόμησης (Εικόνα 6.11).
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Εικόνα 6.11. Χώρος συζήτησης-εκπόνησης δραστηριοτήτων μετά την υλοποίηση της ΟΣΤ στο
περιβάλλον του CoMPUs

Η συμμετοχή των φοιτητών στην έκφραση αποριών, απόψεων και αναζήτησης
πληροφοριών στο χώρο της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βελτιώθηκε σημαντικά και
έτσι δόθηκε η ευκαιρία για περαιτέρω υποστήριξή τους στη μαθησιακή διαδικασία.

6.5 H 3η ΟΣΤ - Αξιοποίηση SYNERGO
Η τρίτη Ομαδική Συμβουλευτική Τηλεσυνάντηση είχε ως στόχο την επανάληψη της
διδακτικής ενότητας των επαναληπτικών αλγορίθμων και ειδικότερα της δυαδικής
αναζήτησης μέσω συνεργατικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο μιας σύγχρονης
εικονικής τάξης και έγινε σε συνεργασία με την ομάδα Αλληλεπίδρασης ΑνθρώπουΥπολογιστή του

Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο έχει μακρόχρονη εμπειρία της
διδασκαλίας του αντικειμένου με μεθόδους συνεργατικής μάθησης. Στην τρίτη ΟΣΤ
συμμετείχαν τριάντα ένας (31) φοιτητές, τρεις (3) καθηγητές-σύμβουλοι της ΟΣΤ
και τρία (3) άτομα ως υποστηρικτικό τεχνικό προσωπικό. Επιπλέον, συμμετείχαν και
2 μέλη ΔΕΠ, Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, διδάσκοντες του μαθήματος
Αλγόριθμοι με C.
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6.5.1

Σχεδιασμός 3ης ΟΣΤ

Πριν την υλοποίηση της τρίτης ΟΣΤ, οι καθηγητές-σύμβουλοι προέβησαν στις
κατάλληλες ενέργειες προκειμένου να προετοιμαστούν οι φοιτητές για τη συμμετοχή
τους αξιοποιώντας το χώρο των ανακοινώσεων, την ενημέρωση της ατζέντας και τη
διατύπωση

κατάλληλων

μηνυμάτων.

Οι

δραστηριότητες

προετοιμασίας

πραγματοποιήθηκαν μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης CoMPUs
(Εικόνα 6.12).
Οι φοιτητές στη φάση της προετοιμασίας τους εξέφρασαν τις απορίες τους και
αντιμετώπισαν τις λειτουργικές δυσκολίες αλληλεπιδρώντας μέσω του CoMPUs
(Εικόνα 6.13, 6.14)

Εικόνα 6.12. Προετοιμασία φοιτητών για τη συμμετοχή τους στην 3η ΟΣΤ α)ενημέρωση μέσω
ατζέντας β) παρακίνηση έκφρασης αποριών

Εικόνα 6.13. Αντιμετώπιση δυσκολιών των φοιτητών στη φάση προετοιμασίας τους για τη
συμμετοχή τους στην 3η ΟΣΤ
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Εικόνα 6.14. Χώρος συζητήσεων του μαθήματος: Επικοινωνία φοιτητών – φοιτητών και
φοιτητών καθηγητών-συμβούλων πριν την 3η ΟΣΤ α) forum β) κουβεντούλα

Επιπλέον ανατέθηκαν προαιρετικές δραστηριότητες προετοιμασίας στους φοιτητές
και δόθηκε εναλλακτικό εκπαιδευτικό υλικό αλλά και οδηγίες εξοικείωσης με τα
περιβάλλοντα που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν στην 3η ΟΣΤ (Εικόνα 6.15).

Εικόνα 6.15. Οδηγίες πρόσβασης και εξοικείωσης των φοιτητών στο περιβάλλον συνεργασίας
SYNERGO.

6.5.1.1 Σχεδιασμός προαιρετικής δραστηριότητας
Η προαιρετική δραστηριότητα που σχεδιάστηκε

και αναρτήθηκε στο CoMPUs

περιείχε: α) οδηγίες εγκατάστασης του SYNERGO, β) βιντεοδιάλεξη με σκοπό της
εξοικείωση των φοιτητών με το λογισμικό συνεργασίας και γ) εκφώνηση της
προαιρετικής δραστηριότητας με τον τρόπο αξιολόγησής της. Συγκεκριμένα, η
αξιολόγηση της δραστηριότητας αφορούσε τη λύση, την τεκμηρίωσή της και τη
συνεργασία με το/τη συνάδελφό τους. Οι φοιτητές ενημερώθηκαν για την καταγραφή
της δραστηριότητας τους στην οποία καταγράφεται και η συμμετοχή τους από το
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ίδιο το εργαλείο SYNERGO. Ακόμη, δόθηκαν και συμβουλές εκπόνησης της
δραστηριότητας για: α) την τεκμηρίωση της λύσης με τη χρήση Sticky Note και
εισαγωγή επεξηγηματικού κειμένου, β) την δημιουργία ποιοτικής συνεργασίας
(δημιουργία εργασίας από κοινού και όχι απλώς μεταφέροντας στο χώρο σχεδίασης
κάποια επεξεργασμένη και προετοιμασμένη λύση), έκφραση ερωτήσεων στο
συνεργάτη τους για οτιδήποτε μη κατανοητό παρουσιαστεί, απάντηση στις
ερωτήσεις των συνεργατών, αναλυτική εξήγηση όπου χρειάζεται, ενθάρρυνση του
συνεργάτη, διαπραγμάτευση του τρόπου ελέγχου τη λύσης και γ) την αποθήκευση και
υποβολή της δραστηριότητας.
Σύμφωνα με το σχεδιασμό της προαιρετικής συνεργατικής δραστηριότητας, οι
φοιτητές θα έπρεπε:
 να τεκμηριώσουν τον αλγόριθμο χρησιμοποιώντας σημειώσεις (Sticky Notes)
με σχετικό περιεχόμενο,
 να διερευνήσουν την ορθότητα του αλγορίθμου που θα απεικονίζει το
διάγραμμα ροής που θα κάνουν και
 να τεκμηριώσουν πάνω στο διάγραμμά τους με την χρήση σημειώσεων τον
τρόπο με τον οποίο ελέγχθηκε η ορθότητά του (Εικόνα 6.16).

Εικόνα 6.16. Η προαιρετική συνεργατική δραστηριότητα εστίασε στην προετοιμασία των
φοιτητών για τη συμμετοχή τους στην 3η ΟΣΤ

6.5.1.2 Σχεδιασμός συνεργατικής δραστηριότητας της 3ης ΟΣΤ
Η συνεργατική δραστηριότητα που επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί στη δεύτερη φάση
της τρίτης ΟΣΤ σχεδιάστηκε έτσι ώστε η εκπόνησή της να επιτευχθεί με βήματα
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ανάλογα της συνεργατικής δραστηριότητας προετοιμασίας και να αποφευχθούν
δυσκολίες κατανόησής της (Εικόνα 6.17).

Εικόνα 6.17. α) Συνεργατική δραστηριότητα της 3ης ΟΣΤ β) Σημείωση φοιτητών για την
τεκμηρίωση της λύσης τους

6.5.1.3 Σχεδιασμός της ομαδικής δραστηριότητας της 3ης ΟΣΤ
Η ομαδική δραστηριότητα σχεδιάστηκε για την τρίτη φάση της ΟΣΤ σε 5μελείς
ομάδες φοιτητών. Σκοπός της δραστηριότητας ήταν ο κριτικός αναστοχασμός για
την εμπειρία τους από τη συνεργατική δραστηριότητα. Εκτός της συζήτησης σχετικά
με το βαθμό ολοκλήρωσης της συνεργατικής δραστηριότητας και της βοήθειας των
καθηγητών-συμβούλων που χρειάστηκαν κατά την εκπόνησή της, σχεδιάστηκε έτσι
ώστε να συνοψιστούν οι δυσκολίες που συνάντησαν και να προβληματιστούν
σχετικά με τα βήματα που ακολούθησαν κατά τη διερεύνηση της ορθότητας του
αλγορίθμου, την τεκμηρίωσή του και τη συνολική ατομική προσφορά τους στην
εκπόνηση της δραστηριότητας.
6.5.1.4 Σχέδιο μαθήματος της 3ης ΟΣΤ
Σκοπός της τρίτης ΟΣΤ ήταν η ανασκόπηση των επαναληπτικών αλγορίθμων και η
εμβάθυνση στους αλγόριθμους αναζήτησης.
Ή επίτευξη των στόχων της ΟΣΤ (γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων) σχεδιάστηκε
σε 4 στάδια τα οποία περιγράφονται στον Πίνακα 6.1 που ακολουθεί.
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Πίνακας 6.1. Περιγραφή σχεδιασμού σταδίων επίτευξης των στόχων της 3ης ΟΣΤ
Στόχοι
Στόχος
Γνώσεων

Στάδιο 1
Αναφορά στους
επαναληπτικούς
αλγόριθμους και
στον αλγόριθμο
Αναζήτησης

Στάδιο 2
Επίλυση
παραδειγμάτων
με συνεργασία
των φοιτητών

Στόχος
δεξιοτήτων

Αναγνώριση
αξίας της
συνεργασίας

Στόχος
Στάσεων

Χρονική
Διάρκεια

10’

Εκπαιδευτικές
Διάλεξη
τεχνικές
/επίδειξη και
παιχνίδι ρόλων

10’+5’

ΕρωτήσειςΑπαντήσεις

Στάδιο 3
Επεξήγηση
βημάτων
επίλυσης
προβλήματος με
συνεργασία
Ανάπτυξη
δεξιοτήτων των
φοιτητών στην
έννοια της
αναζήτησης
μέσω
συνεργασίας
Ενίσχυση της
αυτοπεποίθησής
τους στην
επίλυση
ασκήσεων μέσω
συνεργασίας
40’
Περιγραφή των
σταδίων
αλγόριθμου
δυαδικής
αναζήτησης
Ανάθεση
εργασίας σε
ομάδες
Αποστολή των
λύσεων
μέσω
COMPUs
Επίλυση
αποριών

Στάδιο 4
Παρακίνηση
για
συνεργασία
Ακόμη
μεγαλύτερη
εξοικείωση

Καλλιέργεια
πρόθεσης
φοιτητών να
διερευνούν
και να
συνεργάζονται
15’
Προφορική
και
γραπτή
καθοδήγηση
και
ενθάρρυνση

Στο σχέδιο μαθήματος της ΟΣΤ, το διδακτικό σενάριο βασίστηκε στην ταξινομία
Bloom σύμφωνα με το πρότυπο ΣΕΤ και σχεδιάστηκε η υλοποίηση συνεργατικών
δραστηριοτήτων (Πίνακας 6.2) σε διαφορετικούς χώρους για κάθε φάση της ΟΣΤ.

[224]

Κεφάλαιο 6: Εφαρμογή σύγχρονων εικονικών τάξεων με το ΣΕΤ

Πίνακας 6.2: Ανάλυση δραστηριοτήτων ανά στάδιο σύμφωνα με την ταξινομία BLOOM

Επίλυση νέου παραδείγματος
δυαδικής αναζήτησης
Εφαρμογή θεωρίας και
μεθοδολογίας δημιουργίας
αλγορίθμου μέσω υποδειγματικής
παρουσίασης της λειτουργίας
επιλεγμένου αλγορίθμου
Οργάνωση των τμημάτων των
επαναληπτικών αλγορίθμων και
ειδικότερα του αλγορίθμου
δυαδικής αναζήτησης
Εντοπισμός κρίσιμων σημείων του
αλγορίθμου αυτού με έμφαση στη
διερεύνηση ορθότητας και την
τεκμηρίωση της διαδικασίας
ανάπτυξής του
Επίλυση προβλήματος πάνω στο
συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο

Εφαρμογή



Ανάλυση





Σύνθεση




Αξιολόγηση






Παραγωγή διαγράμματος ροής
αλγορίθμου δυαδικής αναζήτησης
με διερεύνηση της ορθότητας της
λύσης και τεκμηρίωσή της

Γνωστική αξιολόγηση των εννοιών
των επαναληπτικών αλγορίθμων
και ειδικότερα της δυαδικής
αναζήτησης
Αποτίμηση της εκπαιδευτικής
παρέμβασης με συνδυασμένη
χρήση διαδικτυακών εργαλείων
Κριτικός αναστοχασμός,
κατάθεση απόψεων για σύγκριση,
συμφωνία/διαφωνία, επιλογή με
επιχειρηματολογία,
συμπεράσματα.

Τεχνική

Μέσα

Εμπλουτισμένη
εισήγηση
Καθοδηγούμενη
συζήτηση

Διαφάνειες
Ασπροπίνακας
(whiteboard)

Ερωτήσειςαπαντήσεις

Συζήτηση
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SYNERGO



Εικονική αίθουσα /CENTRA

Έλεγχος κατανόησης θεμελιωδών
εννοιών

Εικονική αίθουσα
/CENTRA
Χώρος συνεργασίας
μικρής ομάδας /



Χώρος συνεργασίας μικρής
ομάδας/ SYNERGO

Γνώση

Ανασκόπηση
Επισήμανση κύριων σημείων
επαναληπτικών αλγορίθμων με
έμφαση στον αλγόριθμο δυαδικής
αναζήτησης

Κατανόηση




Χώροι/
Εργαλεία

Εικονικά Δωμάτια και
Εικονική αίθουσα / CENTRA

Στόχος σταδίου

Στά
δια










Οnline
ερωτηματολόγιο
μέσω CENTRA με
γραφική απεικόνιση
των σωστών/λάθος
απαντήσεων μέσων
των εργαλείου
έρευνας του
CENTRA
Διαφάνειες
Ασπροπίνακας
(whiteboard)

Ερωτήσειςαπαντήσεις
Συζήτηση
Καταιγισμός
Ομάδεςσυζήτηση

Διαμοιρασμένος
χώρος για την
επίλυση
προβλήματος και
για την
αλληλεπίδραση
μέσω γραπτού
κειμένου (chat)

Εργασία σε
Ομάδες (2 ή
4 φοιτητών
από δύο
υπολογιστές)
Συζήτηση
Συνεργατική
δραστηριότη
τα (μικρών
ομάδων)

Διαμοιρασμένος
χώρος για την
επίλυση
προβλήματος και
επικοινωνία μέσω
γραπτού κειμένου.



Ομάδες 3-5
φοιτητών με
καθοδηγούμε
νη συζήτηση



Ολομέλεια

Εικονικά δωμάτια
για υποστήριξη από
τους καθηγητέςσυμβούλους
Ερωτηματολόγιο
μέσω του CENTRA
(Survey) με: Α)
ανοικτές Ερωτήσεις
γνωστικού
περιεχομένου Β)
ερωτήσεις
αξιολόγησης της
συνεργατικής
δραστηριότητας

Κεφάλαιο 6: Εφαρμογή σύγχρονων εικονικών τάξεων με το ΣΕΤ

6.5.2

Υλοποίηση 3ης ΟΣΤ

Μισή ώρα πριν την έναρξη της τρίτης ΟΣΤ ο εξυπηρετητής της σύγχρονης εικονικής
τάξης τέθηκε εκτός λειτουργίας. Με άμεσο τρόπο και γρήγορες κινήσεις οι οποίες
είχαν προβλεφθεί κατά το σχεδιασμό το πρόβλημα επιλύθηκε και η τρίτη ΟΣΤ
πραγματοποιήθηκε την προγραμματισμένη ώρα. Συγκεκριμένα οι ενέργειες που
έγιναν σε χρονικό διάστημα μισής ώρας έγιναν ήταν:
I.

ο αρχικός εξυπηρετητής της σύγχρονης εικονικής τάξης «μετακόμισε» με
επιτυχία λόγω της άμεσης συνεργασίας των υπευθύνων τεχνολογικής
υποστήριξης του ΕΑΠ κατόπιν ενεργειών του καθηγητή-συμβούλου που είχε
αναλάβει το ρόλο αυτό,

II.

ο καθηγητής-σύμβουλος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που είχε αναλάβει
το ρόλο της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης των φοιτητών ανάρτησε
κατάλληλες οδηγίες στο CoMPUs και απέστειλε ενημερωτικές οδηγίες μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους φοιτητές,

III.

οι φοιτητές προσαρμοσμένοι, ευέλικτοι και προετοιμασμένοι σε δυσκολίες
που τυχόν παρουσιαστούν ενημερώθηκαν γρήγορα και συμμετείχαν έγκαιρα
στην αποκατάσταση της τάξης.

Έτσι, στην προγραμματισμένη ώρα υλοποίησης της τρίτης ΟΣΤ είχαν τεθεί σε
λειτουργία ο νέος server εικονικής τάξης CENTRA στο Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο,

o

server

του

SYNERGO

στην

Πολυτεχνική

Σχολή

του

Πανεπιστημίου Πατρών και το Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με
εγκατεστημένα τα περιβάλλοντα της νέας εικονικής τάξης και της συνεργατικής
μάθησης με τη βοήθεια των δύο εθελοντών μεταπτυχιακών φοιτητών προκειμένου
να συμμετάσχουν στην ΟΣΤ οι φοιτητές που δεν είχαν διαδίκτυο στο σπίτι τους.
Επιπλέον, ήταν παρόντες στη νέα σύγχρονη εικονική τάξη: α) οι διδάσκοντες
μαθήματος «Aλγόριθμοι με C», δύο μέλη ΔΕΠ του τμήματος Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής προκειμένου να συμμετέχουν στην τρίτη ΟΣΤ, β) οι τρεις
καθηγητές–σύμβουλοι της Ομαδικής Συμβουλευτικής Τηλεσυνάντησης, γ) τρεις
τεχνικοί των τριών Πανεπιστημίων, ο καθένας στο δικό του χώρο, δ) οι φοιτητές στο
εργαστήριο αλλά και ε) φοιτητές από τα σπίτια τους (Εικόνα 6.18).
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α)

β)

γ)

Εικόνα 6.18. Συμμετέχοντες στην 3η ΟΣΤ: φοιτητές που συμμετέχουν στην 3η ΟΣΤ μέσω του
εργαστηρίου (α), (β), τεχνικοί (β), μέλη ΔΕΠ, διδάσκοντες του μαθήματος (β) (γ)

Σύμφωνα με τους χώρους της ΟΣΤ, της σύγχρονης εικονικής τάξης βασισμένης στο
πρότυπο ΣΕΤ που περιγράφηκε στο πέμπτο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής,
εικονική

αίθουσα

ήταν

ο

χώρος

της

οπτικοαουστικής

επικοινωνίας

και

αλληλεπίδρασης όλων των συμμετεχόντων στην ολομέλεια (Εικόνα 6.19). Όπως και
στις προηγούμενες ΟΣΤ, σ’ όλη τη διάρκεια της ολομέλειας οι καθηγητές-σύμβουλοι
χρησιμοποιούσαν το χώρο συντονισμού και επίβλεψης με οπτικοακουστική
επικοινωνία.

Εικόνα 6.19. 1η φάση της 3ης ΟΣΤ

Μετά την ανασκόπηση της θεωρίας και την επίλυση αποριών, ακολούθησε συζήτηση
και ένα σύντομο (online) ερωτηματολόγιο με γραφική παρουσίαση των απαντήσεων
των φοιτητών, παρέχοντας έτσι στους συμμετέχοντες μια εικόνα του βαθμού
κατανόησης των εννοιών. Ακολούθως έγινε εφαρμογή της θεωρίας πάνω σε δοσμένο
παράδειγμα αλγορίθμου. Ζητήθηκε από τους φοιτητές να συζητήσουν τη νοητική
εκτέλεση του αλγόριθμου δυαδικής αναζήτησης. Η επιλογή του συγκεκριμένου
αλγόριθμου έγινε γιατί σύμφωνα με το σχεδιασμό της ΟΣΤ, ο αλγόριθμος αυτός
επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί στη επόμενη, συνεργατική φάση. Όμως αυτό δεν είχε
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ειπωθεί στους φοιτητές. Στη συνέχεια, έγινε επίδειξη υποδειγματικής συνεργατικής
δραστηριότητας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τους φοιτητές ως υπόδειγμα
συνεργασίας (Εικόνα 6.20).

Εικόνα 6.20. Επίδειξη υποδειγματικής συνεργατικής δραστηριότητας με διαμοίραση
εφαρμογής SYNERGO στην εικονική τάξη μέσω CENTRA

Για τη συνεργατική επίλυση προβλήματος ζητήθηκε από διμελείς ομάδες φοιτητών
να σχεδιάσουν στο περιβάλλον SYNERGO το διάγραμμα ροής του αλγορίθμου της
δυαδικής αναζήτησης (Εικόνα 6.21). Η συνεργασία στο περιβάλλον του SYNERGO
επιτυγχανόταν μέσω ενός διαμοιρασμένου χώρου διαγραμματικής αναπαράστασης
και μέσω γραπτού κειμένου (chat), ενέργειες που καταγραφόταν σε αντίστοιχα
αρχεία μέσω του ίδιου του περιβάλλοντος συνεργασίας.

Εικόνα 6.21. Συνεργατική δραστηριότητα δύο φοιτητών στο SYNERGO.
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Οι φοιτητές που χρειάζονταν υποστήριξη σε μεμονωμένα αιτήματα (απορίες ή
ερωτήσεις τεχνικής φύσεως), για να μην διαταράσσεται η δραστηριότητα στις
ομάδες, μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν γραπτό κείμενο (chat) στην εικονική
αίθουσα ή με ήχο στα εικονικά δωμάτια στο CENTRA στα οποία υπήρχε
καθηγητής-σύμβουλος.
Το αναρτημένο εκπαιδευτικό υλικό από τη φάση της προετοιμασίας ήταν διαθέσιμο
στο CoMPUs, αλλά υπήρχε και η δυνατότητα πρόσβασης σε βιβλία και σε πηγές. Οι
φοιτητές ανέτρεξαν στο εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος και προσπάθησαν να
αντιμετωπίσουν το πρόβλημα χωρίς να ζητήσουν βοήθεια από τους καθηγητέςσυμβούλους. Μεταξύ των ζητηθέντων στην εκπόνηση της συνεργατικής
δραστηριότητας ήταν να διερευνήσουν νοητικά την ορθότητα του διαγράμματός
τους και να το τεκμηριώσουν (Σχήμα 6.1). Σκοπός αυτού ήταν η ενίσχυση της
διαπραγμάτευσης και η ανίχνευση παρανοήσεων.

Σχήμα 6.1. 2η φάση της ΟΣΤ: το σύνολο των φοιτητών είναι παράλληλα συνδεδεμένο στο
SYNERGO. Φοιτητές ( )και καθηγητές- σύμβουλοι ( ) παραμένουν μέσα στην εικονική τάξη
ενώ έχει δημιουργηθεί ένα εικονικό δωμάτιο στο οποίο μπορεί να μετακινηθεί καθηγητήςσύμβουλος και όποιος φοιτητής χρειάζεται επιπλέον υποστήριξη.

Στη συνέχεια, στη τρίτη φάση, που ακολούθησε την ολοκλήρωση της συνεργατικής
δραστηριότητας και την ηλεκτρονική υποβολή της μέσω του CoMPUs, οι φοιτητές
χωρίστηκαν σε νέες

μεγαλύτερες ομάδες και στα εικονικά δωμάτια πλέον

συνεργάστηκαν σύμφωνα με το σχεδιασμό της ΟΣΤ και συζήτησαν την εμπειρία
τους από την προηγούμενη δραστηριότητα επισημαίνοντας τις δυσκολίες που
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αντιμετώπισαν. Σε κάθε εικονικό δωμάτιο, ένας από τους φοιτητές της ομάδας
ανέλαβε το ρόλο του συντονιστή και επικοινωνούσε με τα υπόλοιπα μέλη της
ομάδας στην εικονική αίθουσα. Οι καθηγητές-σύμβουλοι είχαν τη δυνατότητα να
παρευρίσκονται ως παρατηρητές ή ως υποστηρικτές της εκπαιδευτικής διεργασίας.
6.5.3

Αποτελέσματα 3ης ΟΣΤ

Οι τέσσερεις φάσεις ΟΣΤ καταγράφηκαν με αξιοποίηση εργαλείων που ήταν
ενσωματωμένα στα περιβάλλοντα που χρησιμοποιήθηκαν (CENTRA, SYNERGO)
αλλά και εργαλείων καταγραφής οθόνης (όπως το Camtasia), με στόχο την
περαιτέρω ανάλυση και μελέτη των ενεργειών και αλληλεπιδράσεων των φοιτητών.
Επιπλέον, καταγράφηκε και η συνεργασία των καθηγητών-συμβούλων μεταξύ τους
κατά τη διάρκεια της ΟΣΤ. Στο στάδιο αξιολόγησης της εκπαιδευτικής παρέμβασης
χρησιμοποιήθηκε το καταγεγραμμένο υλικό και κυρίως τα αρχεία καταγραφής
(logfiles) του SYNERGO. Τα φαινόμενα που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της
εκπαιδευτικής παρέμβασης μελετήθηκαν και έδειξαν ότι οι φοιτητές κατά τη
διάρκεια των ερωτήσεων εξέφραζαν ελεύθερα τη γνώμη τους και τις τυχόν
διαφωνίες τους στις απόψεις των συμφοιτητών τους. Με τα ανοικτά ερωτήματα της
πρώτης φάσης της ΟΣΤ παρακινήθηκαν στο να πάρουν περισσότερες πρωτοβουλίες,
και να λάβουν ανατροφοδότηση και υποστήριξη σε γνωστικό και συναισθηματικό
επίπεδο. Κλίμα ομάδας είχε διαμορφωθεί σε καθεμία από τις τρεις διαφορετικές
ομάδες (ολομέλεια, ομάδα συνεργατικής δραστηριότητας, ομάδα αξιολόγησης) που
συμμετείχαν οι φοιτητές. Η μελέτη των αρχείων καταγραφής (logfiles) του
SYNERGO, αναδύει τη συμπεριφορά των φοιτητών κατά τη διάρκεια τη
συνεργασίας τους. Οι περισσότεροι φοιτητές αρχικά γνωρίστηκαν και στη συνέχεια
παρότρυναν ο ένας τον άλλον για την εκπόνηση της δραστηριότητας («Γεια ποιος ή
ποιά είσαι?» «Ο Δ.» «οκ. Καλή μας συνεργασία»). Σε περίπτωση διαφωνίας κατά την
επίλυση του αλγόριθμου, οι φοιτητές συζήτησαν στο σημείο διαφωνίας και, όπου
δεν υπήρχε συμφωνία, ανέτρεχαν σε έγκυρες πηγές (πανεπιστημιακές παραδόσεις
μαθήματος) ή κατέφυγαν σε υποδείξεις από τον καθηγητή-σύμβουλο, όπως στο
ακόλουθο στιγμιότυπο:
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Στο πλαίσιο της συνεργασίας οι φοιτητές αντιμετώπισαν προβλήματα διαχείρισης
χρόνου και προσπάθησαν να τα αντιμετωπίσουν με τον κατάλληλο συντονισμό, και
καταμερισμό εργασίας όπως φαίνεται και στο στιγμιότυπο:

Η διαχείριση χρόνου, αποδείχθηκε σημείο που αντιμετώπισαν σχεδόν όλοι οι
φοιτητές δυσκολίες. Αυτό οφείλεται, όπως φάνηκε στη συνέχεια από τη συζήτηση
με τους φοιτητές, κυρίως στην έλλειψη εμπειρίας σε συναφείς συνεργατικές
δραστηριότητες επίλυσης προβλήματος μικρής διάρκειας και σε περιορισμένο
χρόνο.
Οι καθηγητές-σύμβουλοι διέγνωσαν υπάρχουσες αντιλήψεις των φοιτητών με τη
βοήθεια στιγμιοτύπων, όπως:

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι περισσότεροι φοιτητές προσπάθησαν να
αντιμετωπίσουν το πρόβλημα χωρίς να ζητήσουν βοήθεια από τους καθηγητέςσυμβούλους αλλά με την μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού του μαθήματος.
Δυσκολίες συνάντησαν κατά τη δημιουργία του διαγράμματος ροής στο σημείο
έκφρασης εντολών επανάληψης και ελέγχου με χρήση των συμβόλων του
διαγράμματος ροής. Η δυσκολία αυτή αποτέλεσε και το σημείο έναρξης των
διαπραγματεύσεων μεταξύ των φοιτητών. Οι δυσκολίες αυτές εντοπίστηκαν στη
φάση της αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε μετά την υλοποίηση της ΟΣΤ από
τους καθηγητές-συμβούλους μέσω των αρχείων καταγραφής (logfiles) των
συνεργατικών

δραστηριοτήτων

των

φοιτητών.
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δραστηριότητας οι φοιτητές αναγκάστηκαν να θυμηθούν ή εμβαθύνουν στις βασικές
έννοιες των αλγορίθμων, όπως το χειρισμό βοηθητικών μεταβλητών με τη χρήση
παραδειγμάτων που βρήκαν στις πανεπιστημιακές παραδόσεις του μαθήματος
γραμμένα σε ψευδογλώσσα.
Από την ανταλλαγή απόψεων με γραπτό κείμενο μεταξύ των φοιτητών, οι
καθηγητές-σύμβουλοι εντόπισαν επαναλαμβανόμενα λάθη που οφείλονταν σε
προϋπάρχουσες αντιλήψεις και τα επεσήμαναν στους φοιτητές κατά τη διάρκεια της
ανατροφοδότησης που έγινε γραπτώς μετά την αξιολόγηση των εκπονηθέντων
δραστηριοτήτων που υποβλήθησαν στο CoMPUs και πριν τις εξετάσεις του
μαθήματος. Η διαδικασία ανατροφοδότησης αποτελεί σημαντική υποστήριξη στη
μάθηση των φοιτητών. Τα αρχεία καταγραφής των δραστηριοτήτων σε συνδυασμό
με τα εργαλεία ανάλυσης του SYNERGO έδωσαν τη δυνατότητα στους καθηγητέςσυμβούλους να μελετήσουν όχι μόνο το τελικό αποτέλεσμα της συνεργασίας αλλά
και τα ενδιάμεσα στάδια και να εντοπίσουν μέσω των γραπτών διαλόγων των
φοιτητών αδυναμίες και παρανοήσεις (Voyiatzaki et al., 2006). Οι τρεις καθηγητέςσύμβουλοι δημιούργησαν μια σειρά στιγμιότυπων από τις φάσεις ανάπτυξης (5-6
εικόνες οθόνης ανά υποομάδα) και στο αρχείο PDF που δημιουργήθηκε για κάθε
ομάδα επεσήμαναν τα λάθη και τα σημαντικά σημεία της λύσης, καθώς και
υποδείξεις/συμβουλές όχι μόνο στο τελικό στιγμιότυπο της λύσης αλλά και στα
ενδιάμεσα (Εικόνα 6.22).

Εικόνα 6.22: Ανατροφοδότηση των φοιτητών με επισημείωση διαγράμματος που παρήχθη
κατά τη συνεργατική δραστηριότητα
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Έτσι, δόθηκε στους φοιτητές η δυνατότητα να μελετήσουν τα σχόλια πάνω σε λάθη
που είχαν κάνει, και ενδεχομένως τα είχαν διορθώσει στην τελική λύση, ή
σχολιασμό ιδεών που είχαν απορρίψει.
Η εναλλαγή περιβαλλόντων (CENTRA-SYNERGO-CoMPUs) γινόταν με αρκετή
διαχειριστική επιβάρυνση από την πλευρά των καθηγητών-συμβούλων και των
συνεργατών που παρείχαν την τεχνική υποστήριξη και ιδιαίτερα ένας από τους τρεις
που είχε αναλάβει το ρόλο αυτό. Κατά τη μετάβαση στο περιβάλλον του SYNERGO
απαιτήθηκε εκτός της μετακίνησης από το περιβάλλον της σύγχρονης εικονικής
τάξης σε ένα άλλο διαδικτυακό περιβάλλον, απαιτήθηκε η δημιουργία πολλών
μικρών διμελών ομάδων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα επιπλέον επιβάρυνση χρόνου.
Γενικά δεν παρατηρήθηκαν προβλήματα τεχνολογικής φύσεως και η υλοποίηση της
διδακτικής παρέμβασης έγινε όπως είχε προσχεδιαστεί. Η «μη παρέμβαση» των
καθηγητών-συμβούλων κατά τη συνεργατική δραστηριότητα στο SYNERGO δεν
δημιούργησε προβλήματα και από τους διαλόγους των φοιτητών φαίνεται ότι δεν
υπήρξε ανάγκη υποστήριξης που δε ζητήθηκε.
Η αδιαφάνεια της δράσης των φοιτητών σχετικά με την συμβολή τους στη
συνεργατική δραστηριότητα αντιμετωπίστηκε πλήρως με τη αναπαραγωγή των
συνεργατικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της ΟΣΤ. Η
συνδυασμένη χρήση των περιβαλλόντων της εικονικής τάξης αλλά και της
συνεργατικής δραστηριότητας επέφερε πλεονεκτήματα που δεν παρέχονταν μόνο
από το ένα από αυτά. Η δυνατότητα παρακολούθησης όλης της εκπαιδευτικής
παρέμβασης της ΟΣΤ με τη μορφή βίντεο, μετά την ολοκλήρωσή της ήταν εφικτή
τόσο στο CENTRA όσο και το SYNERGO. Όμως

μόνο το CENTRA είχε

δυνατότητα χειρισμού της αναπαραγωγής με δόμηση ενοτήτων, που αντιστοιχούσαν
σε ενότητες της δραστηριότητας στην τάξη. Επίσης, μόνο το SYNERGO μας έδωσε
τη δυνατότητα δημιουργίας διαφορετικών αναπαραστάσεων που έδειχναν τους
τρόπους αλληλεπίδρασης των φοιτητών, όπως για παράδειγμα το ρυθμό αποστολής
γραπτών μηνυμάτων, καθώς και τον αριθμό των λέξεων ανά μήνυμα. Η
οπτικοποίηση αυτή δείχνει ότι όλες οι ομάδες είχαν τον ίδιο περίπου αριθμό λέξεων
ανά μήνυμα εκτός των ομάδων 2 και 8 οι οποίες έγραφαν μεγαλύτερα μηνύματα
(Σχήμα 6.2).
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Σχήμα 6.2. Οπτικοποιήσεις των αλληλεπιδράσεων από το περιβάλλον SYNERGO

Περαιτέρω ανάλυση των συνεργατικών δραστηριοτήτων είναι εκτός ορίων της
παρούσας διατριβής αλλά είναι μελλοντικός στόχος των ερευνητών καθηγητώνσυμβούλων με αξιοποίηση εργαλείων ανάλυσης της συνεργασίας. Είναι ενδιαφέρον
να σημειωθεί ότι το 85% των φοιτητών έκαναν

αναπαραγωγή (playback) της

μαγνητοσκοπημένης εικονικής τάξης και δήλωσαν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από
αυτή τη δυνατότητα. Στα σχόλιά τους αναφέρουν ότι αυτή η δυνατότητα τούς
βοήθησε να επαναλάβουν στιγμιότυπα από τις διεργασίες στις οποίες συμμετείχαν,
να αναστοχαστούν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους. Μέσω της συζήτησης στο
CoMPUs εξέφρασαν την άποψη ότι η τεχνολογία βοηθά τη συνεργασία τη οποία
θεωρούν «κλειδί» του αύριο (Εικόνα 6.23).

Εικόνα 6.23. Χώρος συζητήσεων του μαθήματος: αξιολόγηση εκπαιδευτικής παρέμβασης μετά
την υλοποίησή της.
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Μεταξύ των άλλων επεσήμαναν την άποψη ότι: « Όταν η τεχνολογία έρχεται πιο
κοντά στους ανθρώπους και "αναζητά" την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ τους, τότε
γίνεσαι αισιόδοξος για το μέλλον της σύγχρονης εκπαίδευσης και πιστεύεις σ' ένα απ'
τα μεγαλύτερα ¨"κλειδιά" του αύριο τη "συνεργασία". Από τις καλύτερες εμπειρίες που
μπορεί να έχει ένας νέος φοιτητής!!!»
Από τα φύλλα παρατήρησης των καθηγητών-συμβούλων αλλά και των διδασκόντων
του μαθήματος και των μεταπτυχιακών φοιτητών που υποστήριξαν τεχνολογικά τους
παρόντες στο εργαστήριο φοιτητές, πραγματοποιήθηκε η αποτίμηση της υλοποίησης
της τρίτης ΟΣΤ με την αξιολόγηση:
I.
II.

του τεχνολογικού περιβάλλοντος και της ευχρηστίας των εργαλείων,
της προετοιμασίας της ΟΣΤ και του εκπαιδευτικού υλικού,

III.

της διδακτικής μεθοδολογίας και

IV.

του ρόλου του καθηγητή-συμβούλου.

Αναλυτικότερα, τα αποτελέσματα των φύλλων παρατηρήσεων των καθηγητώνσυμβούλων με βάση τους άξονες και τα κριτήρια αξιολόγησης που προαναφέρθησαν
φαίνονται στον Πίνακα 6.3 που ακολουθεί.
Πίνακας 6.3. Αποτελέσματα φύλλων παρατήρησης των καθηγητών-συμβούλων της 3ης ΟΣΤ

I.

Κριτήρια
αξιολόγη
σης

Περιβάλλοντα επικοινωνίας

το τεχνολογικό περιβάλλον και η
ευχρηστία του συστήματος

Άξονες

Ευκολία
χειρισμού

Παρατηρήσεις καθηγητών-συμβούλων και τεχνικών
Οι δύο από τους τρεις καθηγητές-συμβούλους δεν εντόπισαν
προβλήματα στο τεχνολογικό περιβάλλον της εικονικής τάξης ενώ
ο τρίτος συνάντησε δυσκολίες στην εγκατάστασή του, ίσως λόγω
μη εξοικείωσή με ανάλογο περιβάλλον. Δεν υπήρξαν
προβλήματα πρόσβασης στο περιβάλλον της εικονικής τάξης από
τους Η/Υ του εργαστηρίου.
Όσον αφορά το περιβάλλον συνεργασίας SYNERGO ένας από
τους τρεις καθηγητές συμβούλους συνάντησε δυσκολίες στην
εγκατάστασή του που επιλύθηκε γιατί οφειλόταν σε διαφορά
έκδοσης της JAVA που υπήρχε νεότερη στον ΗΥ του.
Δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα στο εναλλακτικό κανάλι
επικοινωνίας MSN ή Skype ούτε και στο λογισμικό καταγραφής
των οθονών συμμετεχόντων με το CAMTASIA με διαχειριστική
επιβάρυνση επαγρύπνησης των συμμετεχόντων για περιοδική
αποθήκευση των καταγεγραμμένων.
Δε συναντήθηκαν προβλήματα και η εξοικείωση μετάβασης στα
διαφορετικά περιβάλλοντα επετεύχθη σύντομα.
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Εκπαιδευτικό υλικό και
δυνατότητα
επαναχρησιμοποίησής
του.

Στόχοι και
καταλληλότητα
εκπαιδευτι-κού
υλικού

Τεχνικά προβλήματα

Ποιότητα
ήχου/
εικόνας
και
ταχύτητα
απόκρισης
Ανάγκες
σε
εξοπλισμό

Διευκόλυνση της
αλληλεπίδρασης

II. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού – προετοιμασίας

I. το τεχνολογικό περιβάλλον και η ευχρηστία του
συστήματος
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Ο ήχος ήταν πολύ καλός ακόμη και στις χαμηλές ταχύτητες σύνδεσης
ενώ η ταχύτητα απόκρισης εμφάνισε μικρή καθυστέρηση. Η εμφάνιση
του βίντεο δεν ήταν εφικτή στις συνδέσεις PSTN ενώ η ταχύτητα
αποστολής εικόνας ήταν μικρή στις συνδέσεις ISDN. Γενικότερα η
ταχύτητα απόκρισης του ήχου ήταν μεγαλύτερη από εκείνη της εικόνας.
Ο απαραίτητος εξοπλισμός Η/Υ, πρόσβαση στο Ιντερνετ, μικρόφωνο,
ακουστικά, web-camera (προαιρετικά) δεν ήταν διαθέσιμα από όλους
τους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος με αποτέλεσμα αρκετά
μεγάλος αριθμός των φοιτητών να συμμετέχει από το εργαστήριο του
Τμήματος μικρής όμως χωρητικότητας.
Οι εξυπηρετητές (servers) του περιβάλλοντος σύγχρονης εικονικής
τάξεις «χτύπησαν» μια ώρα πριν την υλοποίηση της ΟΣΤ. Η ύπαρξη
τεχνικού και η άμεση επέμβασή του αποκατέστησε το πρόβλημα με
αξιοποίηση νέου εξυπηρετητή.
Στο εργαστήριο του Τμήματος, τέσσερεις από τους υπολογιστές του
εργαστηρίου του χρειάστηκαν επανεγκατάσταση του CENTRA,
δημιουργήθηκε δυσκολία στην εύρεση της κατάλληλης έκδοσης JAVA
προκειμένου να είναι εφικτή η λειτουργία του SYNERGO και
δημιουργήθηκε σύγκρουση (conflict) κατά τη σύνδεση 3 υπολογιστών
στο διαδίκτυο.
Τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίστηκαν άμεσα από τους δύο
μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος που ήταν παρόντες στο
εργαστήριο προκειμένου να παρέχουν τεχνολογική υποστήριξη.
Σύμφωνα με την άποψη όλων των καθηγητών-συμβούλων οι στόχοι
ήταν σαφείς, το εκπαιδευτικό υλικό πλήρες και κατάλληλο για την
επίτευξη των στόχων ενώ ο χώρος συμμετοχής ήταν σωστά
προετοιμασμένος.
Θεωρήθηκε σημαντική η εμπειρία των καθηγητών-συμβούλων στη
χρήση πολλαπλών μέσων επικοινωνίας και εργασίας και αυτό
διευκόλυνε στην αξιοποίηση του συνδυασμού τους και την οργάνωση
των διαφόρων δραστηριοτήτων.
Χρησιμοποιήθηκε υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό όπως α) οι διαφάνειες
διδασκαλίας του μαθήματος που όμως άλλαξαν μορφή προκειμένου να
είναι πιο ελκυστικές και β) επεξηγηματικές ασκήσεις SYNERGO που
έχουν επαναχρησιμοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
Απαιτήθηκε η δημιουργία νέου εκπαιδευτικού υλικού όπως: α)
παραδείγματα, β) ερωτήσεις έρευνας κατανόησης και ερωτηματολόγια
αξιολόγησης γ) βιντεοδιάλεξη με επίδειξη χρήσης του Synergo. Το νέο
εκπαιδευτικό
υλικό
δημιουργήθηκε
με
δυνατότητα
επαναχρησιμοποίησης.
Δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε να επιτευχθεί η
ανταλλαγή απόψεων και διαμόρφωση της τελικής μορφής κατόπιν
συνεργασίας των τριών εκπαιδευτικών (καθηγητών-συμβούλων).
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Οι συμμετέχοντες φοιτητές φάνηκε να συμμετέχουν με κέφι και καλή
διάθεση. Η συνεργασία τους ήταν πρωτόγνωρη για τα συμβατικά
δεδομένα και η κούρασή τους ανύπαρκτη παρόλο που η ώρα
πραγματοποίησης της ΟΣΤ ήταν ασυνήθιστη για πανεπιστημιακές
δραστηριότητες μάθησης.

Εκπαιδευτικές
τεχνικές
Επάρκεια
χρόνου
για
συζήτηση

Καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια στην επάρκεια χρόνου για
συζήτηση.

Ανάπτυξη αλληλεπίδρασης
και ενεργητικής
συμμετοχής

Η δυνατότητα συνεργασίας και ενεργητικής συμμετοχής των χρηστών
δόθηκε σε μεγάλο βαθμό.

Ο καθηγητής-σύμβουλος ενθάρρυνε σημαντικά την ανάπτυξη της
αλληλεπίδρασης κατά τη διάρκεια των συνεδριών. Καθένας από τους
τρεις καθηγητές συμβούλους συμμετείχε και βοηθούσε όποιον φοιτητή
το χρειαζόταν τη στιγμή που το χρειαζόταν και όλες οι δραστηριότητες
αποσκοπούσαν στη ενεργητική συμμετοχή των φοιτητών. Οι
δυνατότητες του περιβάλλοντος για αλληλεπίδραση αξιοποιήθηκαν σε
μεγάλο βαθμό και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν δεν δημιούργησαν
προβλήματα.

Υποστήριξη
των φοιτητών

Ικανοποίηση των
χρηστών από τη
συμμετοχή τους στην
εικονική τάξη.

Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν αξιοποιούσαν τη
συνεργασία και συμμετοχή των φοιτητών: εισήγηση, ομάδες,
ερωτήσεις-απαντήσεις, παίξιμο ρόλων σε επίδειξη, καταιγισμός ιδεών.

Η εξατομικευμένη υποστήριξη των φοιτητών δόθηκε μέσω των
εικονικών δωματίων ενώ η ομαδική υποστήριξη μέσω ολομέλειας και
του γραπτού κειμένου (chat). Επιπλέον ο συντονισμός της εκπαιδευτικής
διαδικασίας υποστηρίχτηκε επιτυχώς από τη συνεργασία των
καθηγητών-συμβούλων μέσω εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας
(MSN και Skype)

Έλεγχος
επίτευξης των
στόχων

IV. Αξιολόγηση του ρόλου καθηγητή-συμβούλου.

III. Αξιολόγηση διδακτικής μεθοδολογίας
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Έλεγχος του βαθμού αφομοίωσης των γνώσεων και εκπλήρωσης
των στόχων του προγράμματος επετεύχθη με τη βοήθεια
ερωτηματολογίων αλλά κυρίως μέσω εκπόνησης συνεργατικής
δραστηριότητας

6.6 Η 4η ΟΣΤ - Αξιοποίηση διαδικτυακού παιχνιδιού
Οι αναδρομικοί αλγόριθμοι είναι από τα σημαντικότερα θέματα που παρουσιάζονται
στο εισαγωγικό μάθημα “Αλγόριθμοι με C”, του Α’ εξαμήνου του Τμήματος
Εφαρμοσμένης

Πληροφορικής.

Ένας

αλγόριθμος
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πραγματοποιεί μια σειρά αποτελεσματικών βημάτων και μετά από ένα πεπερασμένο
πλήθος βημάτων και χρόνου παράγει νέα δεδομένα. Μια μέθοδος αυτής της
διαδικασίας είναι η διαίρεση του προβλήματος σε υπο-προβλήματα του ίδιου τύπου.
Έτσι, ο αλγόριθμος υλοποιεί την αρχή του διαίρει και βασίλευε (divide and conquer).
Σύμφωνα με αυτή την αρχή το αρχικό πρόβλημα διαιρείται σε άλλα υποπροβλήματα μικρότερης διάστασης. Η διαίρεση αυτή των προβλημάτων σε άλλα
μικρότερα συνεχίζεται μέχρις ότου καταλήξουμε σε προβλήματα, των οποίων η
λύση είναι εύκολο να υπολογιστεί. Οι λύσεις των υπο-προβλημάτων συντίθενται
μετά κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προκύψει η λύση του αρχικού προβλήματος. Η
ανωτέρω μέθοδος που βασίζεται στην αρχή διαίρει και βασίλευε, είναι μία
διαδικασία που καλεί τον εαυτό της και λέγεται αναδρομή. Αναδρομικός αλγόριθμος
είναι αυτός, του οποίου ο κώδικας περιέχει τουλάχιστον μια κλήση στον εαυτό του.
Το χαρακτηριστικό αυτό

καθιστά

τους αναδρομικούς αλγόριθμους πολύ

διαφορετικούς από τους επαναληπτικούς. Μάλιστα, η σωστή και επιδέξια χρήση
αυτού του χαρακτηριστικού οδηγεί συχνά στην ανάπτυξη αποτελεσματικών
αλγόριθμων (Παπαρρίζος & Ρώσσιου 2005).
Σε προηγούμενες διδακτικές ενότητες οι φοιτητές έχουν διδαχθεί την έννοια των
αλγορίθμων, τη δομή τους και τη διαδικασία ανάπτυξής τους για την επίλυση
κάποιου

προβλήματος.

Συγκεκριμένα,

έχουν

εμπεδώσει

τις

έννοιες

των

επαναληπτικών αλγορίθμων τόσο όσον αφορά την ταξινόμηση και την αναζήτηση όσο
και τις έννοιες των βασικών δομών ουράς, σωρού, λίστας. Η τέταρτη ΟΣΤ είχε ως
στόχο την υλοποίηση επανάληψης της διδακτικής ενότητας των αναδρομικών
αλγορίθμων με την ενσωμάτωση διαδικτυακού παιχνιδιού στο πλαίσιο μιας
σύγχρονης εικονικής τάξης. Για την υλοποίηση της τέταρτης ΟΣΤ, εκτός των
εργαλείων της διαδικτυακής τεχνολογίας που περιγράφονται στη δεύτερη ενότητα
του παρόντος κεφαλαίου, χρησιμοποιήθηκε το περιβάλλον του διαδικτυακού
εκπαιδευτικού

παιχνιδιού

Educational

Games

Central.

Η

τέταρτη

ΟΣΤ

πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και
Εκπαιδευτικής μεθοδολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με συνεργάτη
ερευνητή του ΕΑΠ με ρόλο καθηγητή- συμβούλου σ αυτή. Συμμετείχαν τριάντα
τρεις (33) φοιτητές, τρεις (3) καθηγητές-σύμβουλοι της ΟΣΤ και δύο (2) άτομα ως
υποστηρικτικό τεχνικό προσωπικό.
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6.6.1

Σχεδιασμός 4ης ΟΣΤ

Για την υλοποίηση της τέταρτης ΟΣΤ σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μια
ολοκληρωμένη σπονδυλωτή διδακτική προσέγγιση με τη αξιοποίηση των
διαδικτυακών εργαλείων CoMPUs, CENTRA και Educational Games Central. Η
ΟΣΤ ακολούθησε το πρότυπο ΣΕΤ (Πίνακας 6.4) λαμβάνοντας υπόψη τα
αποτελέσματα των προηγούμενων ΟΣΤ με σκοπό την καταγραφή επιπλέον
στοιχείων για τη βελτίωσή του. Το διδακτικό σενάριο βασίστηκε στην ταξινομία
Bloom και σχεδιάστηκαν συνεργατικές δραστηριότητες (Πίνακας 6.5) για τους
διαφορετικούς χώρους για κάθε φάση της ΟΣΤ (Σχήμα 6.3).
6.6.1.1 Το πρότυπο ΣΕΤ στην 4η ΟΣΤ
Το πρότυπο ΣΕΤ όπως περιγράφηκε στο πέμπτο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής
εφαρμόστηκε και στην τέταρτη σύγχρονη εικονική τάξη και η τέταρτη ΟΣΤ
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε προκειμένου να υποστηρίξει τους φοιτητές στη
μελέτη της διδακτικής ενότητας των αναδρομικών αλγορίθμων. Ακολουθώντας το
βελτιωμένο πρότυπο ΣΕΤ, η τέταρτη ΟΣΤ σχεδιάστηκε προκειμένου να υλοποιηθεί
σε 4 φάσεις: την ολομέλεια, τη συνεργατική μικρών ομάδων, των ομάδων εργασίας
και της ολομέλειας για αξιολόγηση.
Σκοπός της πρώτης φάσης είναι η δημιουργία θερμού κλίματος ομάδας και
συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων στην εικονική τάξη και η σύνταξη του
μαθησιακού συμβολαίου με την από κοινού συμφωνία φοιτητών και καθηγητώνσυμβούλων για την πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Ηadjilacos et al 2007).
Στη δεύτερη φάση, τη συνεργατική μικρών ομάδων, οι φοιτητές εμπεδώνουν και
αναστοχάζονται παίζοντας ανταγωνιστικά. Το παιχνίδι που δίνεται στους φοιτητές
θα πρέπει να είναι κατάλληλο ώστε να αναδυθούν απορίες και παρανοήσεις αλλά και
να τους προκαλέσει το ενδιαφέρον να συνεχίσουν να μαθαίνουν παίζοντας.
Αναμένεται οι φοιτητές να αυτο-οργανωθούν και να αναλάβουν ρόλους για την
πραγματοποίηση της δραστηριότητας.
Στην τρίτη φάση η ομαδοσυνεργατική μεγαλύτερων ομάδων οι φοιτητές αξιολογούν
τις δραστηριότητες που βίωσαν τόσο όσον αφορά στο γνωστικό αντικείμενο όσο και
τα εργαλεία που χρησιμοποίησαν αλλά και το χρησιμοποιούμενο εκπαιδευτικό
σενάριο. Αναμένεται τα αποτελέσματα των ομάδων εργασίας να αναδείξουν
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πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της εκπαιδευτικής παρέμβασης αλλά και να
αναστοχαστούν και προβληματιστούν σε νέα σχετική δραστηριότητα.
Η Ομαδική Συμβουλευτική Τηλεσυνάντηση ολοκληρώνεται με την τέταρτη φάση,
την ολομέλεια για αξιολόγηση στην οποία παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των
ομάδων

εργασίας

και

διεκπεραιώνεται

η

αξιολόγηση

της

ΟΣΤ

και

επαναστοχοθέτηση για μελλοντική έναρξη νέου κύκλου δραστηριοτήτων.

Αναστοχασμός και Αξιολόγηση των
δραστηριοτήτων όσον αφορά:
Α) το γνωστικό αντικείμενο της
αναδρομής και το το παιχνίδι ως
δραστηριότητα επανάληψης των
εννοιών Β) το χρησιμοποιούμενο
Σενάριο (Script) και τα εργαλεία
(tools) της ΟΣΤ
 Διατήρηση δυναμικής ομάδας
 Σύνοψη των θετικών ή μη
αποτελεσμάτων που
αποκομίστηκαν από τους
συμμετέχοντες
 Αξιολόγηση όλης της
εκπαιδευτικής παρέμβασης της
ΟΣΤ

10-15 λεπτά
50-60 λεπτά

Επανάληψη των εννοιών παίζοντας
ανταγωνιστικά από πολύ μικρή
ομάδα φοιτητών

15-20 λεπτά

Δημιουργία κλίματος ομάδας και
σύνταξη μαθησιακού συμβολαίου
Ανασκόπηση της διδαχθείσας
ενότητας της αναδρομής
Διερεύνηση του επιπέδου γνώσεων
των φοιτητών στους αναδρομικούς
αλγόριθμους
Εφαρμογή της θεωρίας της
αναδρομής σε παράδειγμα

Διαμόρφωση μαθησιακού
συμβολαίου με συμφωνία φοιτητών
και καθηγητών-συμβούλων για την
πορεία της εκπαιδευτικής
διαδικασίας.
Οι καθηγητές- σύμβουλοι
επισημαίνουν και διευκρινίζουν τους
στόχους των επιμέρους
δραστηριοτήτων
Το παιχνίδι που θα δοθεί θα πρέπει
να είναι κατάλληλο ώστε να
αναδυθούν απορίες και παρανοήσεις.
Οι φοιτητές αναμένεται να αυτοοργανωθούν και να αναλάβουν
ρόλους για την πραγματοποίηση της
δραστηριότητας
Οι φοιτητές αναμένεται να αυτοοργανωθούν και να αναλάβουν
ρόλους
Αναμένεται να αναδείξουν τα
πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα της δραστηριότητας
Αναμένεται η ενεργός συμμετοχή
όλων των συμμετεχόντων

10-15 λεπτά

Ολομέλεια
Αξιολόγησης

Ομαδική (μικρών
ομάδων)

Συνεργασίας Παιχνιδιού

Ολομέλεια

Πίνακας 6.4: Στόχοι ανά φάση της 3ης σύγχρονης εικονικής τάξης με βάση το πρότυπο ΣΕΤ
ΔΙΑΡΦάσ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΕΙΑ
εις
ΣΤΟΧΟΣ
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Ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης και
του κριτικού στοχασμού αναμένεται
επαναστοχοθέτηση για την έναρξη
νέου κύκλου δραστηριοτήτων
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6.6.1.2 Σχέδιο μαθήματος της 4ης ΟΣΤ
Το σχέδιο μαθήματος ήταν απαραίτητο προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα στάδια
της ΟΣΤ και να εξασφαλιστεί με καλύτερη βάση η επίτευξη των εκπαιδευτικών
στόχων της τέταρτης ΟΣΤ (Παράρτημα ΠΒ.6.1). Σκοπός της τέταρτης ΟΣΤ ήταν η
ανασκόπηση των αναδρομικών αλγορίθμων και η εμβάθυνση στην έννοια της
αναδρομικότητας. Ειδικότερα οι ειδικοί διδακτικοί στόχοι της ήταν οι φοιτητές μετά
την ολοκλήρωση του μαθήματος: α) να ορίζουν έναν αναδρομικό αλγόριθμο και τα
στοιχεία του, β) να διακρίνουν έναν αναδρομικό αλγόριθμο από έναν που δεν είναι,
γ) να διατυπώνουν τα βήματα ενός αναδρομικού αλγόριθμου και δ) να αναγνωρίζουν
τη σημαντικότητα των στοιχείων ενός αναδρομικού αλγόριθμου. Σύμφωνα με το
σχέδιο μαθήματος (Παράρτημα ΠΒ.6.1), η διδακτική προσέγγιση αφορά την
αξιοποίηση των τεχνικών της εμπλουτισμένης εισήγησης, των ερωτήσεωναπαντήσεων, την εργασία σε ομάδες, το εκπαιδευτικό παιχνίδι (σε ομάδες των 2-4)
και τη συζήτηση σε περιβάλλον εικονικής τάξης. Η διαδικασία μάθησης Bloom
(1956) αξιοποιείται προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ΟΣΤ (γνωστικός,
δεξιοτήτων, στάσεων). Τα μέσα διδασκαλίας-υλικά συμπεριλαμβάνουν: σύνδεση
στην εικονική τάξη του CΕΝΤΡΑ μέσω του εξυπηρετητή του ΕΑΠ, διαφάνειες,
ερωτηματολόγια,

εγκατάσταση

λογισμικού

Educational

Game,

οδηγίες

εγκατάστασης και χρήσης. Η προτεινόμενη διάρκεια του μαθήματος είναι 1 ½ ώρα
μέσω του διαδικτύου ενώ δεν προηγείται άσκηση εξοικείωσης λογισμικού που θα
χρησιμοποιηθεί στη συνεργατική δραστηριότητα (το παιχνίδι: Φιδάκια και Σκάλες).
Η δομή μαθήματος σύμφωνα με το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει: τη γνώση με
σύντομη ανασκόπηση των αναδρομικών αλγορίθμων και

σύνδεση με τα

προηγούμενα. Αρχικά γίνεται αναφορά σε βασικές έννοιες της διδαχθείσας ενότητας
(ορισμός αναδρομικών αλγορίθμων, ταξινόμηση, στατιστικές κλίμακας, αριθμητικοί
αναδρομικοί αλγόριθμοι) και στη συνέχεια δίνεται έμφαση στην έννοια της
αναδρομικότητας και με παραδείγματα της φύσης. Στη συνέχεια, ζητείται από τους
φοιτητές να αναφέρουν παράδειγμα φύσης/ή καθημερινότητας και συζητείται η
σημαντικότητα της αναδρομής. Η κατανόηση των εννοιών ελέγχεται με
ερωτηματολόγιο (με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στο CΕNTRA με άμεση
απάντηση και ερωτήσεις κρίσης σε 3 δοθέντες αλγόριθμους αναδρομικούς). Μετά
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τις διευκρινήσεις στην εικονική αίθουσα σχετικά με το περιβάλλον του
εκπαιδευτικού παιχνιδιού, οι φοιτητές αυτοαξιολογούνται παίζοντας. Οι φοιτητές
σχηματίζουν μικρές (ομάδες 2-4) και συνδέονται στο διαμοιρασμένο χώρο του
παιχνιδιού στο περιβάλλον του EGC. Μετά το πέρας του παιχνιδιού, μεγαλύτερες
ομάδες φοιτητών συνεργάζονται στα εικονικά δωμάτια, προβληματίζονται,
αναστοχάζονται κριτικά σε συγκεκριμένα δοθέντα παραδείγματα από τη φύση με
αριθμούς Fibonacci και παρουσιάζουν στην ολομέλεια το παράδειγμά τους. Οδηγίες
παρέχονται με συγκεκριμένες διευθύνσεις του παγκόσμιου ιστού αλλά και μέσω
διαθέσιμων αρχείων στο CoMPUs. H εκπαιδευτική παρέμβαση ολοκληρώνεται με
την ανατροφοδότηση των φοιτητών μέσω online ερωτηματολογίου (δημιουργημένο
με Agenda Builder).

ΣΚΟΠΟΣ /Δραστηριότητα

Σύντομη επανάληψη των
αναδρομικών αλγορίθμων

Έλεγχος κατανόησης της
αναδρομικότητας (Ερωτήσεις
σε 3 δοσμένους
αναδρομικούς αλγόριθμους)

Τεχνικές / εργαλεία

Εισήγηση-ΣυζήτησηΕρωταπαντήσεις
Παρουσίαση με
δυνατότητα
σχολιασμού text and
graphics)
/Ασπροπίνακας
Ερωτηματολόγιο με
άμεση εμφάνιση των
αποτελεσμάτων στους
φοιτητές /
Περιβάλλον Centra

Οι φοιτητές περιγράφουν ένα Συζήτηση
παράδειγμα «από τη ζωή»
/
αναδρομικού αλγόριθμου
Ήχος
προκειμένου να εμπεδώσουν
τη σημαντικότητα της έννοιας
της αναδρομής.
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Διάρκεια

Ενέργεια
ΘΥΜΑΜΑΙ
ΚΑΤΑΝΟΩ
ΕΦΑΡΜΟΖΩ

Χώροι
CENTRA – Εικονική αίθουσα

Εφαρμογή

Κατανόηση

Γνώση

Επίπεδα
Bloom

Πίνακας 6.5: Ενσωμάτωση διαδικτυακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού στη σύγχρονη εικονική
τάξη: Δραστηριότητες ανά επίπεδο της ταξινομίας του Bloom σύμφωνα με το πρότυπο ΣΕΤ
(Rossiou & Papadakis, 2008)

~15

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΑΙ
Παίζοντας
ΑΝΑΛΥΩ

CENTRA Main room LMS - EGC

ΑΞΙΟΛΟΓΩ

CENTRA –
εικονική αίθουσα

Αξιολόγηση

*

Ανάλυση

CENTRA – virtual rooms

Από την εφαρμογή στην Ανάλυση
Αυτοαξιολόγηση-Επανάληψη
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Σύντομη παρουσίαση του
περιβάλλοντος διαδικτυακού
παιχνιδιού
(Λεπτομερείς οδηγίες
δόθηκαν στη φάση της
προετοιμασίας μέσω του
CoMPUs)

Ομάδες 2-4 φοιτητών
παίζουν. Αυτοαξιολογούνται
και μαθαίνουν παίζοντας και
εμβαθύνουν απαντώντας σε
ερωτήσεις κρίσης.
Σύντομη παρουσίαση της
αναδρομικότητας από την
καθημερινότητα και οι
φοιτητές σε ομάδες αναλύουν
εξηγούν εμβαθύνουν στην
έννοια της αναδρομικότητας.
Ζητείται από τις μικρές
ομάδες να απαντήσουν, να
σκεφτούν, να αναστοχαστούν
και προβληματιστούν σε
δοσμένα παραδείγματα
αναδρομικών αλγορίθμων
που βρίσκουν στο διαδίκτυο
όπως οι αριθμοί Fibonacci
και ετοιμάζουν μικρή
παρουσίαση των
αποτελεσμάτων της ομάδας
Παρουσιάσεις ομάδων
εργασίας και αξιολόγηση της
ΟΣΤ όσον αφορά το επίπεδο
των γνώσεων, δεξιοτήτων και
στάσεων.

ΕισήγησηΕρωταπαντήσεις /
Ασπροπίνακας – LMS
~45’

Παιχνίδι σε ομάδες /
Περιβάλλον
εκπαιδευτικού
παιχνιδιού
Εισήγηση –ομάδες/
Παρουσίαση,
Ασπροπίνακας,
δραστηριότητα, οδηγίες
παιχνιδιού στο
CoMPUs

(15’)

Ομάδες/
Τοποθεσίες του
Παγκόσμιου Ιστού

Διαδικτυακό
ερωτηματολόγιο /
Agenda Builder

~15’

* Το στάδιο της σύνθεσης δεν συμπεριλαμβάνεται λόγω της έλλειψης χρόνου της ΟΣΤ. Για το στάδιο
της Σύνθεσης εκπονείται μετά την ΟΣΤ κατάλληλη δραστηριότητα που παραδίδεται μέσω του
συστήματος διαχείρισης μάθησης CoMPUs

6.6.1.3 Σχεδιασμός συνεργατικής δραστηριότητας παιχνιδιού
O δικτυακός τόπος του Educational Games Central είναι διαθέσιμος δωρεάν σε
εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για την ανάπτυξη
και χρήση εκπαιδευτικών παιχνιδιών χρησιμοποιώντας τα διατιθέμενα παιχνίδιακελύφη. Από τα διατιθέμενα κελύφη (shells), επιλέχτηκε το φιδάκι, επειδή είναι
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ιδιαίτερα γνωστό και αγαπητό στους Έλληνες φοιτητές και θεωρήθηκε κατάλληλο
για την ανάπτυξη των ερωτήσεων για το γνωστικό αντικείμενο. Επιπλέον, σε
συνεννόηση με τους δημιουργούς του υπό ανάπτυξη δικτυακού τόπου EGC ήταν το
πρώτο διαθέσιμο κέλυφος με δυνατότητα χρήσης ελληνικής γραμματοσειράς στη
νέα έκδοση (2.0) για την δημιουργία κατανεμημένου παιχνιδιού (Εικόνα 6.24).

Εικόνα 6.24: Επιλογή τρόπου παιχνιδιού: ατομικού (local) ή ομαδικού (distributed)

Το παιχνίδι Algorithms_Recursive που δημιουργήθηκε στη φάση της προετοιμασίας
περιλαμβάνει σαράντα τέσσερεις (44) ερωτήσεις τριών (3) επιπέδων δυσκολίας.
Επιπλέον, περιέχει οδηγίες και κανόνες του παιχνιδιού (Εικόνα 6.25) αλλά και
φόρμα αξιολόγησής του.

Εικόνα 6.25: Περιβάλλον παικτών: ενημέρωση των παικτών σχετικά με το παιχνίδι
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Σκοπός των ερωτήσεων ήταν η επανάληψη των αναδρομικών αλγορίθμων και ο
κριτικός αναστοχασμός σε ό,τι έχουν μάθει ή/και ό,τι δεν έχουν εμπεδώσει
ικανοποιητικά (Εικόνα 6.26).

Εικόνα 6.26. Περιβάλλον συγγραφής του παιχνιδιού
α)επεξεργασία ιδιοτήτων του β) προσθήκη νέων ερωτήσεων γ)επεξεργασία και μορφοποίηση
ερωτήσεων αξιολόγησης
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6.6.1.4 Σχεδιασμός συνεργατικής δραστηριότητας ομάδων εργασίας
Στην πρώτη φάση της τέταρτης ΟΣΤ η εκπαιδευτική ομάδα ενημερώθηκε για το
σκοπό και τους στόχους της και διαμορφώθηκε το εκπαιδευτικό συμβόλαιο. Η
αλληλογνωριμία των μελών έχει ήδη συμβεί αφού προϋπήρχαν συναντήσεις της
ομάδας. Στη φάση αυτή η εκπαιδευτική ομάδα διαπίστωσε τις γνώσεις που
αποκόμισε με τις δια ζώσης συναντήσεις με τον παραδοσιακό τρόπο αλλά και
αποσαφηνίστηκαν παρανοήσεις των αναδρομικών αλγορίθμων. Η έκφραση
διαφορών και η δημιουργία διαφωνιών αλλά και η ταραχή του συγκινησιακού
κλίματος οδηγούν τον καθηγητή σύμβουλο σε αλλαγή του αρχικού σχεδιασμού της
εκπαιδευτικής διαδικασίας της τηλεσυνάντησης. Προσπαθεί να αποφύγει ή/και να
βελτιώσει τυχόν συναισθήματα ανησυχίας των φοιτητών, που αναδύονται λόγω μη
επαρκούς γνώσης στην αναδρομικότητα των φοιτητών και βρίσκεται σε διαρκή
εγρήγορση επανεξετάζοντας διαρκώς το σχεδιασμό της.
Στη δεύτερη φάση οι φοιτητές αυτοαξιολογούνται αλλά και προβληματίζονται για
τις γνώσεις τους στο γνωστικό αντικείμενο. Μετά την επανάληψη και εμπέδωση των
γνώσεών τους, αξιολογούν σε μεγαλύτερες ομάδες την επανάληψη στη 2η φάση και
με

νέα

ομαδοσυνεργατική

δραστηριότητα

εμβαθύνουν

στην

έννοια

των

αναδρομικών αλγορίθμων με παραδείγματα που συναντούμε στη φύση όπως τους
αριθμούς Fibonacci ( Εικόνα 6.27).

Εικόνα 6.27: Ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα για εμβάθυνση με παραδείγματα
αναδρομικότητας από τη φύση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6)
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6.6.1.5 Σχεδιασμός αξιολόγησης της 4ης ΟΣΤ
Κρίθηκε απαραίτητο να αξιολογηθεί όχι μόνο η εκπαιδευτική παρέμβαση της
τέταρτης ΟΣΤ αλλά και το διαδικτυακό εκπαιδευτικό παιχνίδι. Έτσι σχεδιάστηκε
αξιολόγηση τόσο των διαδικτυακών περιβαλλόντων και εργαλείων όσο και των
εκπαιδευτικών τεχνικών και μεθόδων που επελέγησαν για την πραγματοποίηση των
παιδαγωγικών στόχων της τέταρτης ΟΣΤ. Η αξιολόγηση βασίστηκε στις απαντήσεις
των φοιτητών σε δύο ερωτηματολόγια (Παράρτημα ΠΒ.6.6):

αξιολόγηση του

παιχνιδιού μέσω της πλατφόρμας EGC και αξιολόγηση της τέταρτης ΟΣΤ μέσω του
περιβάλλοντος της σύγχρονης εικονικής τάξης δημιουργημένο με το λογισμικό
Agenda Builder (Εικόνα 6.28).

Εικόνα 6.28. Agenda Builder

Η αξιολόγηση της τέταρτης ΟΣΤ συμπληρώθηκε με συνέντευξή τους και
ολοκληρώθηκε με την επίδοση των συμμετεχόντων φοιτητών στις τελικές
εξετάσεις..
6.6.2

Υλοποίηση 4ης ΟΣΤ

Η εικονική αίθουσα (virtual classroom) ήταν ο χώρος της οπτικοαουστικής
επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης όλων των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική
ομάδα, στην ολομέλεια. Στην ολομέλεια έγινε αρχικά ανασκόπηση της θεωρίας και
επίλυση αποριών. Ακολούθησε συζήτηση και ένα σύντομο (online) ερωτηματολόγιο
με γραφική παρουσίαση των απαντήσεων των φοιτητών που έδωσε στους
συμμετέχοντες μια εικόνα του βαθμού κατανόησης των εννοιών. Ακολούθως έγινε
εφαρμογή της θεωρίας και συζήτηση πάνω σε ένα συγκεκριμένα παραδείγματα, τη
νοητική εκτέλεση συγκεκριμένων αναδρομών (Εικόνα 6.29).
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Εικόνα 6.29: Η συζήτηση στην ολομέλεια σε δοσμένους αναδρομικούς αλγόριθμους
αναδύει μη σωστή κατανόηση των εννοιών

Δόθηκε η ευκαιρία να εμφανιστούν απορίες, διαφορετικές απόψεις και παρανοήσεις.
Στη συνέχεια, η επίδειξη της δραστηριότητας του παιχνιδιού βοήθησε τους φοιτητές
να εξοικειωθούν με το περιβάλλον του παιχνιδιού (Εικόνα 6.30) στην περίπτωση
που δεν είχαν συμμετάσχει στη φάση της προετοιμασίας της ΟΣΤ. Σε όλη τη
διάρκεια της ολομέλειας οι καθηγητές-σύμβουλοι χρησιμοποιούσαν το χώρο
συντονισμού και επίβλεψης με οπτικοακουστική επικοινωνία (Σχήμα 6.3, Φάση 1).

Εικόνα 6.30: Επίδειξη του περιβάλλοντος του εκπαιδευτικού παιχνιδιού με διαμοίραση
εφαρμογής στο περιβάλλον της σύγχρονης εικονικής τάξης.
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Για τη συνεργατική δραστηριότητα του παιχνιδιού ζητήθηκε από μικρές ομάδες
φοιτητών να παίξουν στο περιβάλλον Educational Games Central. Οι φοιτητές μετά
την πρόσβαση τους με ατομικό όνομα χρήστη και κωδικό, επέλεξαν το παιχνίδι
Algorithms_Recursive από τον κατάλογο των παιχνιδιών Snakes and Ladders,
διαθέσιμα στην ελληνική γλώσσα ( Εικόνα 6.31)

Εικόνα 6.31 Οι φοιτητές επιλέγουν το παιχνίδι που αφορά την αναδρομικότητα

Η συνεργασία και το παιχνίδι επετεύχθη μέσω ενός διαμοιρασμένου χώρου με τον
πίνακα του παιχνιδιού και μέσω γραπτού κειμένου (chat) ή/και Βίντεο. Μετά τη
σύνδεση στο περιβάλλον διεξαγωγής του παιχνιδιού οι παίκτες είχαν τη δυνατότητα
οπτικοακουστικής και γραπτής επικοινωνίας στην αριστερή πλευρά της οθόνης. Στο
υπόλοιπο μέρος της οθόνης εμφανίζεται ο πίνακας του παιχνιδιού, οι παίκτες, ο
χώρος των ερωτήσεων και πιθανών απαντήσεων καθώς και τα μηνύματα
καθοδήγησης (Εικόνα 6.32).

Εικόνα 6.32: Τρεις παίκτες στο περιβάλλον του εκπαιδευτικού παιχνιδιού EGC
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Οι παίκτες ρίχνουν το ζάρι και παίζουν διαδοχικά. Προκειμένου να ανεβεί ο παίκτης
μια σκάλα ή να μην κατέβει στην ουρά του φιδιού θα πρέπει να απαντήσει στην
ερώτηση Σωστού/Λάθους ή Πολλαπλής επιλογής επιλέγοντας με κλικ τη σωστή
απάντηση (Εικόνα 6.33). Στην περίπτωση της λανθασμένης απάντησης, ο χρήστης
λαμβάνει ανατροφοδότηση με αιτιολόγηση της σωστής επιλογής.

Εικόνα 6.33: Ανάδυση ερώτησης στον παίκτη που θα βρεθεί στη βάση σκάλας ή στο κεφάλι
φιδιού το μήκος των οποίων είναι ανάλογο του βαθμού δυσκολίας της αντίστοιχης ερώτησης

Οι φοιτητές που χρειάζονταν υποστήριξη σε μεμονωμένα αιτήματα (απορίες ή
ερωτήσεις τεχνικής φύσεως), για να μην διαταράσσεται η δραστηριότητα στις
ομάδες, μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν γραπτό κείμενο (chat) στην εικονικά
αίθουσα και αν χρειαζόταν περαιτέρω υποστήριξη με χρήση ήχου μπορούσαν να
«εισέρχονται» σε χώρο δωματίου με καθηγητή σύμβουλο. Επιπλέον, υπήρχε η
δυνατότητα πρόσβασης σε υλικό διαθέσιμο στο CoMPUs, σε βιβλία και σε άλλες
πηγές. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες φοιτητές ανέτρεξαν στο εκπαιδευτικό υλικό
του μαθήματος και προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τις ερωτήσεις του παιχνιδιού
χωρίς να ζητήσουν βοήθεια από τους καθηγητές-συμβούλους. Οι πηγές που
χρησιμοποίησαν ήταν κυρίως οι πανεπιστημιακές παραδόσεις και περιείχαν το
κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στις
απαιτήσεις του παιχνιδιού (Σχήμα 6.3, Φάση 2). Μετά την ολοκλήρωση της
δραστηριότητας του παιχνιδιού οι φοιτητές χωρίστηκαν σε νέες μεγαλύτερες ομάδες
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και στα εικονικά δωμάτια πλέον, συνεργάστηκαν και συζήτησαν πάνω σε δεδομένη
ατζέντα, και με εφόδιο την εμπειρία από την προηγούμενη δραστηριότητα
προέβησαν στην επίλυση νέου προβλήματος που οδηγούσε σε περαιτέρω εμβάθυνση
των εννοιών των αναδρομικών αλγορίθμων. Ένας από τους φοιτητές σε κάθε ομάδα
ανέλαβε το ρόλο του συντονιστή. Η επικοινωνία ήταν όπως στην εικονική αίθουσα,
ενώ οι καθηγητές-σύμβουλοι είχαν τη δυνατότητα να παρευρίσκονται ως
παρατηρητές ή ως υποστηρικτές της εκπαιδευτικής διεργασίας (Σχήμα 6.3, Φάση 3).
Στην ολομέλεια έγινε αξιολόγηση και αποτίμηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης με
παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ομάδων μέσω των αντιπροσώπων τους, οπτική
αξιολόγηση με κοινή χρήση ασπροπίνακα και «σχεδίαση» απόψεων με γραφικά και
συμπλήρωση (online) ερωτηματολογίου (Σχήμα 6.3, Φάση 4).
Σε όλα τα στάδια της ΟΣΤ (σχεδιασμός - προετοιμασία, υλοποίηση, αξιολόγηση)
γινόταν καταγραφή των συζητήσεων και της συνεργασίας των καθηγητώνσυμβούλων και των φοιτητών με αξιοποίηση και εργαλείων που ήταν
ενσωματωμένα στα περιβάλλοντα που χρησιμοποιήθηκαν (όπως το CENTRA) αλλά
και εργαλείων καταγραφής οθόνης (όπως το Camtasia), με στόχο την περαιτέρω
ανάλυση και μελέτη από την πλευρά των συμμετεχόντων. Το καταγεγραμμένο
υλικό από τις δραστηριότητες των φοιτητών χρησιμοποιήθηκε στο στάδιο
αξιολόγησης της εκπαιδευτικής παρέμβασης (Εικόνα 6.34).

Εικόνα 6.34: Οι φάσεις της ΟΣΤ καταγράφονται και δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να
επαναλάβουν τη βιντεοσκόπησή της όποτε και όσες φορές θέλουν.
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Α)
Φοιτητές/τριες και καθηγητές σύμβουλοι παρευρίσκονται στην εικονική αίθουσα και συμμετέχουν στην
ολομέλεια. Εκπαιδευτικό υλικό είναι συνεχώς διαθέσιμο στο CoMPUs

Β)
Οι συμμετέχοντες βρίσκονται στην εικονική αίθουσα. Ένα εικονικό δωμάτιο έχει δημιουργηθεί στο
οποίο ο καθηγητής-σύμβουλος υποστηρίζει τους φοιτητές που το χρειάζονται.Ταυτόχρονα όλοι οι
φοιτητές είναι συνδεδεμένοι στο περιβάλλον του EGC στο οποίο παίζουν.

C)
Οι φοιτητές από την εικονική αίθουσα «μετακινούνται» στην 3η φάση στα εικονικά δωμάτια όπου
βρίσκεται υποστηρικτικά καθηγητής-σύμβουλος. Στην 4η φάση όλοι οι συμμετέχοντες (φοιτητές και
καθηγητής-σύμβουλοι) βρίκονται στην εικονική αίθουσα.

Σχήμα 6.3: Οι 4 φάσεις της 4ης ΟΣΤ
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6.6.3

Αποτελέσματα 4ης ΟΣΤ

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σε σχέση με τα
περιβάλλοντα, τα εργαλεία και τις διαδικασίες που επελέγησαν για την
πραγματοποίηση των παιδαγωγικών στόχων της τέταρτης ΟΣΤ. Η αξιολόγηση
προέκυψε από τις απαντήσεις των φοιτητών σε δύο ερωτηματολόγια: α) μέσω της
πλατφόρμας EGC για το διαδικτυακό παιχνίδι και β) για την αξιολόγηση της
τέταρτης ΟΣΤ μέσω του περιβάλλοντος της σύγχρονης εικονικής τάξης (Εικόνα
6.35).

α)

β)

Εικόνα 6.35. Αξιολόγηση της 4ης ΟΣΤ μέσω a) EGC και β) CENTRA

Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών έκαναν
αναπαραγωγή (playback) της μαγνητοσκοπημένης εικονικής τάξης και δήλωσαν
ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από αυτή τη δυνατότητα διότι τους βοήθησε να
επαναλάβουν στιγμιότυπα από τις διεργασίες στις οποίες συμμετείχαν και να
εμβαθύνουν στη νέα γνώση.
Σχετικά με τις δυσκολίες που συνάντησαν οι φοιτητές κατά την πρόσβασή τους στην
πλατφόρμα του διαδικτυακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού περισσότεροι από τους
μισούς φοιτητές (62,5%) δυσκολεύτηκαν αρκετά ή πολύ (Σχήμα 6.4). Οι οδηγίες
του παιχνιδιού βοήθησαν τους φοιτητές να «παίξουν» αφού βρήκαν τις οδηγίες
σαφείς (50%) ή πολύ σαφείς (25%) αλλά ένα σημαντικό ποσοστό φοιτητών (25%)
δεν τις θεώρησαν σαφείς (Rossiou & Papadakis 2007).
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Σχήμα 6.4: Βαθμός δυσκολίας πρόσβασης στην πλατφόρμα του εκπαιδευτικού παιχνιδιού

Οι περισσότεροι από τους μισούς φοιτητές (62,5%) δήλωσαν ότι η γνώση τους στους
αλγόριθμους βελτιώθηκε πολύ ή πάρα πολύ και μπορούν να διακρίνουν έναν
αναδρομικό αλγόριθμο και τα στοιχεία του εύκολα ή πολύ εύκολα (Σχήμα 6.5).
Επιπλέον κανείς από τους φοιτητές δεν ανέφερε μη γνωστική βελτίωση στην
αναδρομικότητα των αλγορίθμων (Rossiou & Papadakis 2007).

Σχήμα 6.5: Αποτελεσματικότητα του παιχνιδιού στη μάθηση αναδρομικών αλγορίθμων

Σχετικά με την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων της ΟΣΤ και την ενεργοποίηση
που προκάλεσε στους φοιτητές η δραστηριότητα του παιχνιδιού, οι περισσότεροι
[254]

Κεφάλαιο 6: Εφαρμογή σύγχρονων εικονικών τάξεων με το ΣΕΤ

φοιτητές (87,5%) θεώρησαν ότι πέτυχαν οι στόχοι της ΟΣΤ και κανείς δεν θεώρησε
ότι απέτυχαν (Σχήμα 6.6).

Σχήμα 6.6: Επίτευξη στόχων και ενεργοποίηση των φοιτητών

Οι φοιτητές που συμμετείχαν στην τέταρτη ΟΣΤ και έπαιξαν το παιχνίδι
“Algorithms_Recursive” παρουσίασαν υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας στις τελικές
εξετάσεις αφού το ποσοστό τελικής βαθμολογίας των συμμετεχόντων φοιτητών ήταν
7.06/10 ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους μη συμμετέχοντες φοιτητές ήταν 3.8/10.
Πολύ περισσότερο δε, το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώθηκε με την άσκηση των
εξετάσεων που αφορούσε την άσκηση των αναδρομικών αλγορίθμων και η
αντίστοιχη αξιολόγηση ήταν 2,2 και 1,17 με άριστα το 3 αντίστοιχα (Σχήμα 6.7).

Σχήμα 6.7: Σύγκριση βαθμολογίας-αξιολόγησης, φοιτητών, παικτών και μη, στις τελικές
εξετάσεις του μαθήματος (Rossiou & Papadakis 2008)
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Είναι αξιοσημείωτο ότι οι παίκτες-φοιτητές αλλά μη συμμετέχοντες στην ΟΣΤ
παρουσίασαν μικρότερο ποσοστό επιτυχίας (6,13/10) σε σύγκριση με τους παίκτες
και συμμετέχοντες στην ΟΣΤ. Παρόμοια αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στα
γραπτά των τελικών εξετάσεων των φοιτητών στην άσκηση της αναδρομικότητας.
Συγκεκριμένα η επίδοση στο πρόβλημα της αναδρομής των συμμετεχόντων στην
ΟΣΤ φοιτητών (βαθμός 1,8/2) έδειξε ότι η κατανόηση της αναδρομής

ήταν

μεγαλύτερη σε σχέση με εκείνη των φοιτητών που δεν είχαν την εμπειρία του
παιχνιδιού (βαθμός 1,17/2). Οι περισσότεροι φοιτητές προσπάθησαν να λύσουν το
πρόβλημα της αναδρομής των θεμάτων των εξετάσεων Συγκεκριμένα, το 87,5% των
συμμετεχόντων στην τέταρτη ΟΣΤ φοιτητών προσπάθησε να απαντήσει ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό των μη συμμετεχόντων ήταν 62,5% σχήμα (Σχήμα 6.8).

Σχήμα 6.8: Η συμμετοχή των φοιτητών στην επίλυση του θέματος του αναδρομικού
αλγορίθμου ήταν μεγαλύτερη από τους φοιτητές που είχαν την εμπειρία της 4ης ΟΣΤ.

H συνέντευξη των φοιτητών/τριών, που είχαν την εμπειρία της μάθησης μέσα από το
παιχνίδι κατά τη διάρκεια της τέταρτης ΟΣΤ, έδειξε ότι οι φοιτητές αισθάνονται
έντονα την έλλειψη του παιχνιδιού γιατί δεν δίνεται παρόμοια ευκαιρία σε άλλα
μαθήματα. Επίσης οι συνεντευξιαζόμενοι φοιτητές επεσήμαναν ότι

“είναι πιο

αποτελεσματική η μάθηση παίζοντας” ή “είναι διασκεδαστικό να μαθαίνεις
παίζοντας”. Μερικοί φοιτητές σημείωσαν ότι η “μάθηση μέσω παιχνιδιού προωθεί
ψυχαγωγικά τη μάθηση που οδηγεί στην εμπέδωση και εμβάθυνση των εννοιών” ή
“ήταν εφικτό να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ακόμη προβλήματα ή παρανοήσεις στο
γνωστικό αντικείμενο των αναδρομικών αλγορίθμων” ή τέλος “δίνεται η δυνατότητα
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και ευκαιρία να εντοπιστούν τα σημεία παρανοήσεων με διασκεδαστικό τρόπο,
επικοινωνώντας, αλληλεπιδρώντας με τους συμφοιτητές και διδάσκοντες και όχι με
τον παραδοσιακό βαρετό τρόπο με την αυτομάθηση μέσω της μελέτης των βιβλίων!”
Ένας φοιτητής είπε: “Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια ήταν εμπειρία, άνευ προηγουμένου,
για έναν πρωτοετή φοιτητή και συνδυάζει με μοναδικό τρόπο τη γνώση και την
ψυχαγωγία”. Όλοι οι παρόντες φοιτητές συμφώνησαν μ’ αυτό και πρόσθεσαν
εκφράσεις όπως: “Αυτός ο τρόπος διδασκαλίας είναι μοναδικός γιατί διαφέρει από την
τετριμμένη διδασκαλία και είναι ένας ευχάριστος τρόπος για τους φοιτητές να
αυτοαξιολογούνται” ή “μέσω των εκπαιδευτικών παιχνιδιών οι φοιτητές μπορούν να
παίζουν και όχι μόνο να ψυχαγωγούνται αλλά και να μαθαίνουν τόσο από τα λάθη
τους όσο και από τα λάθη των συμφοιτητών τους. Οι φοιτητές θυμούνται τα λάθη τους
και δεν τα επαναλαμβάνουν”. Όσον αφορά τη συναισθηματική κατάσταση των
φοιτητών μετά το παιχνίδι οι περισσότεροι φοιτητές δήλωσαν ευχαρίστηση και
ενθουσιασμό, και επεσήμαναν τη σημαντικότητα της διαδικασίας του παιχνιδιού και
όχι της νίκης αυτής καθεαυτής. Ένας φοιτητής/νικητής είπε “Κέρδισα και
αισθάνθηκα ότι κέρδισα διότι μελέτησα αρκετά την αναδρομικότητα” και ένας
φοιτητής/ηττημένος του παιχνιδιού “Έχασα!! Δεν ήταν πολύ σημαντικό να κερδίσω
αλλά απογοητεύτηκα ‘ανακαλύπτοντας’ τα κενά που είχα στους αναδρομικούς
αλγόριθμους. Αλλά από την άλλη μεριά, ήταν καλό και πολύ χρήσιμο διότι έδωσα
έμφαση στη μελέτη μου κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου στις έννοιες που
δεν είχα κατανοήσει”.

6.7 Η 5η Ομαδική Συμβουλευτική Τηλεσυνάντηση-Αξιολόγηση ΟΣΤ
Σκοπός της πέμπτης ΟΣΤ ήταν η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των
σύγχρονων εικονικών τάξεων, των Ομαδικών Συμβουλευτικών Τηλεσυναντήσεων
στη διδασκαλία των αλγορίθμων. Η πέμπτη ΟΣΤ υλοποιήθηκε 6 μήνες μετά το
πέρας τους ακαδημαϊκού εξαμήνου και της υλοποίησης της σειράς των ΟΣΤ.
Μεταξύ των στόχων της ΟΣΤ ήταν η θύμηση των πεπραγμένων του προηγούμενου
εξαμήνου και ο κριτικός αναστοχασμός στην αποτελεσματικότητά τους.
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6.7.1

Σχεδιασμός 5ης ΟΣΤ

Ο σχεδιασμός της ΟΣΤ περιελάμβανε σύντομη ανασκόπηση των ΟΣΤ που
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων εξαμήνων με επισήμανση
του σκοπού και των στόχων της καθεμιάς και συζήτηση σχετικά με την τότε
εμπειρία των φοιτητών. Στη συνέχεια οι φοιτητές σε ομάδες εργασίας, στα εικονικά
δωμάτια

επρόκειτο

δραστηριότητες

που

να

αξιολογήσουν

περιγράφονται

τις

ΟΣΤ

παρακάτω,

με

και

βάση
να

συγκεκριμένες

παρουσιάσουν

τα

αποτελέσματα των ομάδων τους στην ολομέλεια μέσω των αντιπροσώπων τους.
Σχεδιάστηκαν τέσσερις δραστηριότητες για τις ομάδες εργασίας προκειμένου οι
φοιτητές να προβληματιστούν, να αναστοχαστούν κριτικά αξιοποιώντας την
εμπειρία τους και να προτείνουν βελτίωση της αξιοποίησης των ΟΣΤ.
Η πρώτη δραστηριότητα («Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην Ανώτατη
εκπαίδευση») είχε στόχο τον προβληματισμό και την εξαγωγή συμπερασμάτων
σχετικά με: α) την αναγκαιότητα και αποτελεσματικότητα της παρουσίας 2-3
καθηγητών-συμβούλων στην κάθε εικονική τάξη σε σύγκριση με την διδασκαλία
στην

τάξη

όπου

συμμετέχει

ένας

διδάσκοντας,

β)

τα

σημαντικότερα

πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα της χρήσης των εικονικών τάξεων και γ) στην
αιτιολόγηση της μικρής συμμετοχής (16%) των φοιτητών στην υλοποίηση των
ΟΣΤ.
Η δεύτερη δραστηριότητα («Χρήση των ΟΣΤ στην Ανώτατη εκπαίδευση») είχε σκοπό
την

εποικοδομητική

συζήτηση

μεταξύ

των

φοιτητών

και

την

εξαγωγή

συμπερασμάτων σχετικά με την εφαρμογή της μεικτής εκπαίδευσης στην Ανώτατη
εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, στόχευε στον προβληματισμό των φοιτητών, με βάση
την εμπειρία τους, σχετικά με τις αλλαγές που επιφέρει η αξιοποίηση της
τεχνολογίας ως συμπληρωματικό εργαλείο στη συμβατική δια ζώσης διδασκαλία και
την καταγραφή θετικών και αρνητικών στοιχείων της εμπειρίας τους.
Η τρίτη δραστηριότητα στόχευε στην ανάδυση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν
από τους φοιτητές λόγω της συμμετοχής τους στις εικονικές τάξεις σε θέματα που
αφορούν α) το γνωστικό πεδίο Αλγορίθμων, β) τις δυνατότητες Διαδικτύου στην
εκπαίδευση, γ) την εκπόνηση Ομαδικών/Συνεργατικών δραστηριοτήτων, δ) τις
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δυνατότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και ε) στην ευκαιρία
κοινωνικοποίησης μέσω της αλληλεπίδρασης με τους συμφοιτητές.
Η τέταρτη δραστηριότητα παρότρυνε τον κριτικό αναστοχασμό των φοιτητών
σχετικά με την αποτελεσματικότητα στη μάθησή τους: α) των ομάδων εργασίας κατά
τη διάρκεια των ΟΣΤ, β) της διαδικτυακής συνεργατικής δραστηριότητας μέσω τoυ
SYNERGO και γ) του διαδικτυακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού.
Η πέμπτη δραστηριότητα σχεδιάστηκε προκειμένου να αποτυπωθούν οι απόψεις των
φοιτητών για μελλοντική αξιοποίηση της μεικτής μάθησης. Συγκεκριμένα
σχεδιάστηκε η παρότρυνση των φοιτητών να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά με
το τι θα συμβούλευαν α) τους διδάσκοντες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν την
τεχνολογία προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί και τους παράγοντες που θα
πρέπει να λάβουν υπόψη τους, και β) τους φοιτητές που προβληματίζονται να
συμμετέχουν στην αξιοποίηση της τεχνολογίας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
Επιπλέον ζητήθηκε η άποψή τους με τον τρόπο που μπορεί γενικότερα να
εφαρμοστεί η μεικτή εκπαίδευση προκειμένου να ενισχυθεί η μάθηση.
6.7.2

Υλοποίηση 5ης ΟΣΤ

Η πέμπτη ΟΣΤ πραγματοποιήθηκε με βάση το σχεδιασμό της και συμμετείχαν 10
φοιτητές. Μετά την ανασκόπηση των ΟΣΤ με έμφαση στο σκοπό και τις
αξιολογήσεις της καθεμιάς οι φοιτητές σε ομάδες εργασίας στα εικονικά δωμάτια
εκπόνησαν τις δραστηριότητες που τους ανατέθηκαν (Εικόνα 6.36).

Εικόνα 6.36: Η 5η ΟΣΤ και πρώτη φάση υλοποίησής της με ανασκόπηση των ΟΣΤ
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Μετά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων οι φοιτητές/τριες απάντησαν σε
ερωτηματολόγια αξιολόγησης των ΟΣΤ που είχαν από πριν αναρτηθεί στο Διαδίκτυο
μέσω πλατφόρμας Μoodle σε εξυπηρετητή του ΕΑΠ.
6.7.3

Αποτελέσματα 5ης ΟΣΤ

Μεταξύ των αποτελεσμάτων της πέμπτης ΟΣΤ ήταν: α) η αναθέρμανση των
σχέσεων των φοιτητών μεταξύ τους αλλά και με τους καθηγητές-συμβούλους και β)
η αξιολόγηση των ΟΣΤ 6 μήνες μετά την υλοποίησή τους. Οι συμμετέχοντες
φοιτητές είχαν πετύχει στις εξετάσεις του μαθήματος κατά τη διάρκεια του
προηγούμενου ακαδημαϊκού εξαμήνου και αξιολόγησαν την εμπειρία τους κατά τη
διάρκεια του προηγούμενου εξαμήνου. Ειδικότερα, από τις απαντήσεις των
ερωτηματολογίων (με 39 ερωτήσεις) εξήχθησαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:
Σχετικά με το προφίλ των συμμετεχόντων στην πέμπτη ΟΣΤ φοιτητών, που
αποτελούσαν το 1/3 του συνόλου των φοιτητών που συμμετείχαν στις ΟΣΤ, το 70%
των συμμετεχόντων φοιτητών ήταν γυναίκες και το 80% ήταν φοιτητές του πρώτου
έτους. Σχετικά με τη χρήση των Η/Υ εκτός Πανεπιστημιακής δραστηριότητας το
10% δήλωσε ότι δεν τον χρησιμοποιεί συχνά, το 60% ότι χρησιμοποιεί τον Η/Υ πριν
την είσοδό τους στο Πανεπιστήμιο ενώ το 30% από τότε που απόκτησαν τη
φοιτητική ιδιότητα.
Σχετικά με τη συμμετοχή στις εικονικές τάξεις, σχεδόν το 70% συμμετείχε στην
πρώτη αλλά και στη δεύτερη ΟΣΤ, το 100% στην τρίτη και το 90% στην τέταρτη
ΟΣΤ (Σχήμα 6.9).

Σχήμα 6.9: Συμμετοχή των φοιτητών/τριών στις ΟΣΤ
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Οι απόψεις των φοιτητών σχετικά με την εξοικείωσή τους στη τη χρήση των νέων
τεχνολογιών διίστανται αλλά το 80% θεωρεί ότι εύκολα προσαρμόζονται στη χρήση
της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία (Σχήμα 6.10).

Σχήμα 6.10: Χρήση νέων τεχνολογιών από τους φοιτητές

Όσον αφορά την εφαρμογή των εικονικών τάξεων το 100% των φοιτητών θεωρεί ότι
μπορούν να εφαρμοστούν στα θεωρητικά μαθήματα ενώ το 80% στα εργαστηριακά
μαθήματα. Επιπλέον, το 90% θεωρεί ότι για την πραγματοποίηση των εικονικών
τάξεων είναι απαραίτητοι τουλάχιστον δύο εκπαιδευτικοί με γνώσεις τόσο
τεχνολογικές όσο και του διδασκόμενου αντικειμένου. Όσον αφορά τη
σημαντικότητα του είδους των δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της εικονικής τάξης
το 80% των φοιτητών θεωρούν πολύ σημαντικές τις συνεργατικές δραστηριότητες,
το 50% την ελκυστικότητα και περιεκτικότητα των διαφανειών, το 60% τη
δυνατότητα της άμεσης συνομιλίας (chat) και το 20% τη δυνατότητα αποστολής
βίντεο (Σχήμα 6.11).

Σχήμα 6.11: Σημαντικά στοιχεία εφαρμογής των εικονικών τάξεων

Ειδικότερα, σχεδόν οι μισοί φοιτητές (45%) θεωρούν πολύ σημαντικό στοιχείο τη
χρήση των ελκυστικών διαφανειών, λίγο σημαντική τη δυνατότητα επικοινωνίας
μέσω γραπτού κειμένου ενώ σχεδόν όλοι οι φοιτητές θεωρούν πάρα πολύ σημαντική
την επικοινωνία με ήχο (90%) και δεν δίνεται ιδιαίτερη σημαντικότητα στην χρήση
του βίντεο (Σχήμα 6.12).
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Σχήμα 6.12: Βαθμός σημαντικότητας στοιχείων επικοινωνίας της εικονικής τάξης

Όσον αφορά τις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της ΟΣΤ, το 90% των φοιτητών
θεωρεί πολύ σημαντικές ή πάρα πολύ σημαντικές τις συνεργατικές δραστηριότητες
ενώ σημαντική θεωρήθηκε η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών παιχνιδιών
από τους μισούς φοιτητές ενώ πάρα πολύ σημαντική θεωρήθηκε από τον 33% των
φοιτητών (Σχήμα 6.13).

Σχήμα 6.13: Βαθμός σημαντικότητας δραστηριοτήτων της ΟΣΤ

Η μικρή συμμετοχή των φοιτητών στις ΟΣΤ προβλημάτισε τους διδάσκοντες του
μαθήματος και ζητήθηκε η άποψη των φοιτητών για τα κυριότερα εμπόδια
εφαρμογής τους. Οι κύριες αιτίες κατά την άποψη των φοιτητών ήταν η μικρή
διαθεσιμότητα του χρόνου των φοιτητών (67%) και η έλλειψη του τεχνολογικού
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εξοπλισμού των φοιτητών (100%). Άλλες αιτίες θεωρούνται η μικρή διαθεσιμότητα
του χρόνου των εκπαιδευτικών (45%) αλλά και η εθελοντική συμμετοχή σ αυτές των
φοιτητών (34%) μιας και οι πρωτοετείς φοιτητές ήταν μαθητές πριν ένα εξάμηνο.
Τέλος σημαντικός παράγοντας που εμπόδισε την εφαρμογή των εικονικών τάξεων
θεωρήθηκε η μη παροχή κινήτρου με τη μορφή μονάδων αξιολόγησης στην τελική
βαθμολογία τους στις εξετάσεις του μαθήματος (Σχήμα 6.14).

Σχήμα 6.14: Κυριότερα εμπόδια εφαρμογής των ΟΣΤ

Σχετικά με την αποτελεσματικότητα του είδους των δραστηριοτήτων των φάσεων
της ΟΣΤ στη μάθησή τους, οι φοιτητές θεωρούν τη σύντομη ανασκόπηση πάρα πολύ
σημαντική (67%) ενώ οι δραστηριότητες των 3-4 ατόμων θεωρήθηκαν πολύ ή πάρα
πολύ σημαντικές (88%) ενώ οι δραστηριότητες των 2 ατόμων θεωρήθηκαν λίγο ή
πολύ αποτελεσματικές (Σχήμα 6.15).

Σχήμα 6.15: Αποτελεσματικότητα στη μάθηση των φοιτητών των δραστηριοτήτων της ΟΣΤ
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Όσον αφορά τον καταλληλότερο χρόνο υλοποίησης των ΟΣΤ οι περισσότεροι
φοιτητές θεωρούν ότι είναι απαραίτητο να γίνονται μετά τη διδασκαλία δια ζώσης
προκειμένου να επιλύονται οι απορίες (67%). Είναι σημαντικό ότι πάνω από τους
μισούς φοιτητές (56%) θεωρούν ότι είναι απαραίτητες ταυτόχρονα με τη διδασκαλία
των ενοτήτων συμβατικά, ενώ σχεδόν οι μισοί (44%) πιστεύουν ότι είναι
αποτελεσματικές να υλοποιούνται μετά τη διδασκαλία των ενοτήτων συμβατικά και
να αξιοποιούνται συνεργατικές δραστηριότητες. Το 1/3 των φοιτητών κρίνουν
αποτελεσματική την υλοποίηση των εικονικών τάξεων κατόπιν αιτήματος των
φοιτητών. Είναι ενδιαφέρον να τονιστεί ότι δεν ήταν αναμενόμενο μόνο το 1/5 των
φοιτητών να θεωρήσει σημαντικές τις εικονικές τάξεις κατά τη διάρκεια της
εξεταστικής περιόδου (Σχήμα 6.16).

Σχήμα 6.16: Καταλληλότητα χρόνου υλοποίησης των εικονικών τάξεων

Σχετικά με την καταλληλότητα του χώρου που επιτυγχάνονται α) η επανάληψη των
εννοιών, β) η επίλυση αποριών γ) η εκπόνηση παραδειγμάτων και ασκήσεων και δ)
η αυτοξιολόγηση των φοιτητών από τις απαντήσεις τους φάνηκε ότι οι εικονικές
τάξεις είναι ο κατάλληλος χώρος για την επίλυση αποριών (56%), την εκπόνηση
παραδειγμάτων και ασκήσεων (44%) και την ανασκόπηση των εννοιών (Σχήμα
6.17α,β,γ).
Οι περισσότεροι φοιτητές (56%) θεωρούν ότι μέσω της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
με τις βιντεοδιαλέξεις μπορεί να πραγματοποιηθεί η επανάληψη της θεωρίας (Σχήμα
6.17α). Σχετικά με το χώρο που είναι κατάλληλος για την αυτοαξιολόγησή τους οι
φοιτητές δεν δηλώνουν ιδιαίτερη προτίμηση στο χώρο αλλά στον τρόπο και θεωρούν
ότι επιτυγχάνεται μέσω ατομικών (44%) ή συνεργατικών δραστηριοτήτων (33%)
(Σχήμα 6.17δ).
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α)

β)

γ)

δ)
Σχήμα 6.17: Καταλληλότητα χώρου για α) επανάληψη θεωρίας β) επίλυση αποριών
γ) εκπόνησης παραδειγμάτων και ασκήσεων δ) αυτοαξιολόγησης

Σχεδόν όλοι οι φοιτητές θεωρούν ότι πολυτιμότερος αρωγός στη διάρκεια των
σπουδών τους είναι η ενίσχυση της παραδοσιακής διδασκαλίας με χρήση μεθόδων εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης και διαδικτυακών τάξεων και μόνο το 11% θεωρεί ότι
μπορεί να βοηθηθεί με την αντικατάσταση της δια ζώσης διδασκαλίας με εικονικές
τάξεις (Σχήμα 6.18).

Σχήμα 6.18: Καταλληλότερος τρόπος στήριξης των φοιτητών κατά τη διάρκεια των σπουδών
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Δυσκολίες εφαρμογής των ΟΣΤ

Στο 7ο κεφάλαιο αναφέρονται οι περιορισμοί και δυσκολίες αλλά και οι λύσεις που
δόθηκαν τόσο από την οργανωτική όσο και από την τεχνολογική σκοπιά κατά την
αξιοποίηση των διαδικτυακών περιβαλλόντων προκειμένου να αντιμετωπιστούν.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις δυσκολίες υλοποίησης των ΟΣΤ από την πλευρά των
συμμετεχόντων σ’ αυτή (φοιτητών και διδασκόντων) αλλά και λόγω των
τεχνολογικών περιβαλλόντων που χρησιμοποιήθηκαν. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται
με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το μεγαλύτερο μέρος των δυσκολιών
αυτών.
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7.1 Περιορισμοί του Τμήματος και του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 160/2008 που αφορά τον Πρότυπο
Γενικό Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Α.Ε.Ι. το άρθρο 29, αναφέρει:
«σκοπός των προπτυχιακών σπουδών είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές ή σπουδαστές
τις γνώσεις που χρειάζονται για να αξιοποιήσουν και να καλλιεργήσουν επιστημονικά
και επαγγελματικά το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών που επέλεξαν, παράλληλα με
την καλλιέργεια του ήθους και της προσωπικότητάς τους ως υπεύθυνων ακαδημαϊκών
πολιτών. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών τα Α.Ε.Ι. οφείλουν να παρέχουν σε
όλους τους φοιτητές και σπουδαστές υψηλό επίπεδο σπουδών και να προσαρμόζουν
συνεχώς τα προγράμματα σπουδών και τις μεθόδους έρευνας και διδασκαλίας στις
σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας». Στο ίδιο ΠΔ, στο άρθρο 30
αναφέρεται «…το πρόγραμμα σπουδών περιέχει τους τίτλους και το περιεχόμενο των
υποχρεωτικών και των προαιρετικών ή επιλεγόμενων μαθημάτων, τις ώρες
εβδομαδιαίας διδασκαλίας τους…». Έτσι, δεν προβλέπονται από το πρόγραμμα
σπουδών φροντιστηριακές ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, και κατ’ επέκταση
υπάρχει έλλειψη διδασκόντων αλλά και αιθουσών για το σκοπό αυτό. Η συμμετοχή
των διδασκόντων σε τέτοιες δραστηριότητες αλλά και των φοιτητών στην
παρακολούθηση επιπλέον ωρών διδασκαλίας από τις προβλεπόμενες είναι
προαιρετική. Οι περιορισμοί αυτοί ενισχυμένοι από τη μη δυνατότητα παροχής
κινήτρου συμμετοχής είχαν σαν αποτέλεσμα τη μικρή συμμετοχή των φοιτητών στις
ΟΣΤ στις ερευνητικές μαθησιακές δραστηριότητες. Συμμετείχε πολύ μικρός αριθμός
φοιτητών στην προέρευνα, ενώ στην ακαδημαϊκή χρονιά της κυρίως έρευνας ο
αριθμός των συμμετεχόντων 20-40 φοιτητών ήταν μικρότερος από τον αναμενόμενο
αλλά επέτρεψε τελικά την εξαγωγή συμπερασμάτων όπως η διεθνής βιβλιογραφία σε
ποικίλες μελέτες αναφέρει (Darbyshire & Sandy 2006, Day & Foley 2006).

7.2 Δυσκολίες συμμετεχόντων στις ΟΣΤ
Η μέχρι σήμερα έρευνα στην αξιοποίηση της μεικτής εκπαίδευσης, δηλαδή του
συνδυασμού της δια ζώσης διδασκαλίας με την εξ αποστάσεως σύγχρονη και
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ασύγχρονη διδασκαλία παρέχει ενδείξεις ότι η μεικτή εκπαίδευση μπορεί να είναι το
ίδιο αν όχι περισσότερο αποτελεσματική και αποδοτική σε σχέση με το παραδοσιακό
μοντέλο εκπαίδευσης της δια ζώσης διδασκαλίας ή της εκπαίδευσης μόνο από
απόσταση. Οι Heterick & Twigg (2003) κατέγραψαν βελτιωμένη απόδοση των
συμμετεχόντων σε μεικτή εκπαίδευση φοιτητών σε 19 από 30 έρευνες ενώ δεν
κατέγραψαν καμιά σημαντική διαφορά στις υπόλοιπες 11. Ένα χρόνο αργότερα, τo
2004, οι Garrison & Kanuka (2004) επεσήμαναν την καλύτερη ανταπόκριση των
συμμετεχόντων, σε μεικτή εκπαίδευση, φοιτητών στο γνωστικό αντικείμενο, την
ικανοποίησή τους, τη μεγαλύτερη επίδοση στα μαθησιακά τους αποτελέσματα αλλά
και τις αυξημένες βαθμολογίες στις τελικές εξετάσεις των μαθημάτων.
Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνονται και στην περίπτωση των ΟΣΤ που υλοποιούνται
ως συμπληρωματικό εργαλείο στη διδασκαλία και τη μάθηση και δεν αντικαθιστούν
μέρος της δια ζώσης παραδοσιακής διδασκαλίας δια ζώσης. Όμως η υλοποίηση των
εκπαιδευτικών παρεμβάσεων των ΟΣΤ μέσω πολλαπλών διαδικτυακών εργαλείων
δημιουργεί προβλήματα τόσο στους φοιτητές όσο και στους διδάσκοντες. Η
αξιοποίηση της τεχνολογίας είναι θεμελιώδης παράγοντας επίτευξης των στόχων της
ΟΣΤ και δημιουργία κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος (Bannan-Ritland
2002). Ακόμη, δυσκολίες δημιουργούνται στον καθορισμό της κατάλληλης μέρας
και ώρας προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η συμμετοχή των φοιτητών αλλά και των
διδασκόντων. Επιπρόσθετη δυσκολία μπορεί να δημιουργηθεί με τη χρήση βίντεο,
ήχου, παρουσιάσεων με εικόνες μεγάλης χωρητικότητας εικόνων λόγω του
περιορισμένου ορίου (limited bandwidth) της διαδικτυακής γραμμής (Schullo et al,
2007).
7.2.1

Δυσκολίες διδασκόντων

Παρατηρήθηκαν στις ΟΣΤ οι δυσκολίες που επεσήμαναν οι Garnham & Kaleta
(2002)

για

τους

διδάσκοντες

σχεδιαστές

και

οργανωτές

εκπαιδευτικών

παρεμβάσεων. Συγκεκριμένα, οι καθηγητές-σύμβουλοι απαιτείται:
i.

να έχουν ιδιαίτερη κατάρτιση γιατί θα πρέπει να οργανώσουν την
εκπαιδευτική διαδικασία της ΟΣΤ με παιδαγωγικά κριτήρια, διαχωρίζοντας
ποιες από τις έννοιες θα διδαχθούν και από απόσταση,
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ii.

να

έχουν μελετήσει τις διαδικασίες αξιοποίησης των ΤΠΕ για να

οργανώσουν και να ετοιμάσουν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες μέσω του
διαδικτυακού περιβάλλοντος και επιπλέον να είναι εξοικειωμένοι με τις νέες
τεχνολογίες προκειμένου να γίνει εφικτή η εκμάθηση από απόσταση,
iii.

να διαθέτουν ικανότητες συντονισμού και οργάνωσης συζήτησης των
συμμετεχόντων προκειμένου να διεκπεραιώνονται με αποτελεσματικότητα οι
συζητήσεις επίλυσης αποριών και κριτικού αναστοχασμού,

iv.

να μπορούν να δημιουργούν εκπαιδευτικό περιεχόμενο που προσελκύει το
ενδιαφέρον των φοιτητών και καλύπτει τις μαθησιακές τους ανάγκες και
ταυτόχρονα να έχει μορφή κατάλληλη για την αξιοποίηση του στο σύγχρονο
ή/και ασύγχρονο περιβάλλον επικοινωνίας και

v.

να έχουν πρόσθετο φόρτο εργασίας και διάθεσης μιας και απαιτείται
σημαντικός

αριθμός

ανθρωποωρών

προετοιμασίας,

υλοποίησης

και

αξιολόγησης των ΟΣΤ.
Επιπλέον δυσκολίες όσον αφορά τους διδάσκοντες είναι:
vi.

η αριθμητική ανεπάρκεια διδασκόντων για επιπλέον φροντιστηριακά
διαδικτυακά μαθήματα και

vii.

η ανεπάρκεια κατάλληλου εργαστηριακού εξοπλισμού (εξυπηρετητές) στα
οποία να είναι εγκατεστημένα τα διαδικτυακά προγράμματα τηλεκπαίδευσης.

7.2.2

Δυσκολίες των φοιτητών

Όσον αφορά τους φοιτητές, οι περιορισμοί που τέθηκαν και οι δυσκολίες που
έπρεπε να αντιμετωπιστούν αφορούσαν:
i.

μη διαθεσιμότητα επιπλέον ωρών διδασκαλίας στο χώρο του πανεπιστημίου,

ii.

μη συμμετοχή των φοιτητών λόγω έλλειψης χειροπιαστού κινήτρου
συμμετοχής (πχ ότι εξασφαλίζεται καλύτερη επίδοση στις τελικές εξετάσεις),

iii.

έλλειψη ιδιωτικού τεχνολογικού εξοπλισμού από τους πρωτοετείς φοιτητές
κατάλληλου για συμμετοχή και παρακολούθηση των ΟΣΤ (Η/Υ, διαδικτυακή
σύνδεση),

iv.

κόστος αγοράς εξοπλισμού ( μικρόφωνο, ακουστικά, σύνδεση στο
Διαδίκτυο),
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v.

έλλειψη διαθεσιμότητας εργαστηρίων τηλεκπαίδευσης στο χώρο του
πανεπιστημίου και

vi.

περιορισμένος αριθμός προγραμματισμένων ΟΣΤ σε συγκεκριμένη μέρα και
ώρα.

7.3 Δυσκολίες τεχνολογικού εξοπλισμού
Η από απόσταση εκπαίδευση μέσω διαδικτύου απαιτεί την εξασφάλιση:
 απαραίτητου

εξοπλισμού

(hardware)

κεντρικού

Η/Υ

με

αυξημένη

υπολογιστική ισχύ σε θέση Server (κύριος εξοπλισμός), βοηθητικού
εξοπλισμού (Hub-Switch) και ευρυζωνικής σύνδεσης Internet προκειμένου να
επιτευχθούν υψηλές ταχύτητες σύνδεσης,
 κατάλληλου λογισμικού (Software): περιβάλλον για εξ αποστάσεως
εκπαίδευση, Antivirus (πρόγραμμα προστασίας από ιούς) και πρόγραμμα
γενικής προστασίας των Η/Υ (Firewall),
 τεχνικού προσωπικού: Διαχειριστή (Administrator) του εκαπιδευτικού
περιβάλλοντος μέσω διαδικτύου και
 ομάδας υποστήριξης για ενημέρωση και παροχή βοήθειας σε όλους τους
συμμετέχοντες χρήστες της.
Ένα σύνολο τεχνολογικών προβλημάτων παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή των
ΟΣΤ. Για παράδειγμα, μερικοί φοιτητές δεν μπορούσαν να πετύχουν την πρόσβασή
τους (login) στην εικονική τάξη αλλά και στα άλλα περιβάλλοντα που
χρησιμοποιήθηκαν παράλληλα όπως το ΕGC και το SYNERGO. Τα χαρακτηριστικά
χρήσης των διαδικτυακών περιβαλλόντων όπως η πλοήγηση, ο σχεδιασμός οθονών,
η ταχύτητα, η ποιότητα μεταφοράς και η ευκολία χρήσης από τους συμμετέχοντες
ήταν διαφορετικά στα περιβάλλοντα που χρησιμοποιήθηκαν. Όμως τόσο περιβάλλον
του CoMPUs όσο και το περιβάλλον της εικονικής τάξης CENTRA καθώς και το
περιβάλλον του διαδικτυακού παιχνιδιού και της διαδικτυακής συνεργασίας δε
φάνηκε να δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα στους συμμετέχοντες μιας και ήταν
αρκετά οικείο στους χρήστες των Windows.
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Η ποιότητα του ήχου στο περιβάλλον της εικονικής τάξης στο CENTRA ήταν
πολύ καλή και δε δημιούργησε ιδιαίτερα προβλήματα με εξαίρεση την καθυστέρηση
αποστολής του βίντεο με αποτέλεσμα μερικές φορές να δημιουργεί διακοπή της
αυθόρμητης επικοινωνίας με ήχο των φοιτητών. Επιπλέον, μερικοί φοιτητές είχαν
αρχικά δυσκολία ρύθμισης του ήχου μέσω ακουστικών και μικροφώνου και
επιπλέον δυσκολία προκάλεσε η αναγκαία χρήση του πλήκτρου CTRL κατά τη
διάρκεια της ομιλίας. Η ταχύτητα και ποιότητα μεταφοράς του βίντεο και των
διαφανειών παρουσίασης με μεγάλης χωρητικότητας εικόνες δημιούργησε
καθυστέρηση κατά την εφαρμογή τους.
Η εναλλαγή περιβαλλόντων CENTRA-SYNERGO-CoMPUs γινόταν με μικρή
διαχειριστική επιβάρυνση κυρίως από την πλευρά των καθηγητών-συμβούλων και
των συνεργατών που παρείχαν την τεχνική υποστήριξη. Μεγαλύτερη χρονική
επιβάρυνση είχε η μετάβαση στο περιβάλλον της συνεργατικής δραστηριότητας
SYNERGO, όπου απαιτήθηκε όχι μόνο η μεταφορά σε άλλο περιβάλλον αλλά και η
δημιουργία πολλών μικρών ομάδων. Δυσκολία στους χρήστες δημιούργησε σε
αρκετές περιπτώσεις η συγκεκριμένη έκδοση JAVA που απαιτούσε το SYNERGO.
Το περιβάλλον του διαδικτυακού παιχνιδιού EGC δε δημιούργησε ιδιαίτερη
δυσκολία στους χρήστες, δε χρειαζόταν την εγκατάσταση κάποιου λογισμικού αλλά
η καθυστερημένη έναρξη του παιχνιδιού οφειλόταν στη μεγάλης χωρητικότητας
ιστοσελίδα του περιβάλλοντος κατανεμημένου παιχνιδιού.

7.4 Αντιμετώπιση δυσκολιών - περιορισμών
Η διδακτική και μαθησιακή διαδικασία στο περιβάλλον της εικονικής τάξης είναι
μια σύνθετη διαδικασία αφού όχι μόνο αγγίζει την ουσία και πολυπλοκότητα της
διδακτικής πράξης αλλά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι ιδιαιτερότητες που
εισάγονται με τη διαμεσολάβηση των διαδικτυακών εργαλείων. Σύμφωνα με την
άποψη αρκετών ερευνητών (Μακράκης 1999, Rees 1998) οι τηλεμαθησιακές
διαδικασίες απαιτούν καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που απορρέουν κυρίως
από τις συνεργατικές και εποικοδομητικές θεωρίες μάθησης (Μακράκης 2000,
Ράπτης & Ράπτη 2001) γιατί στο περιβάλλον της εικονικής τάξης απαιτείται η
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ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής των φοιτητών και της αποτελεσματικής
αλληλεπίδρασης με το μαθησιακό περιβάλλον που περιλαμβάνει καθηγητέςσυμβούλους, φοιτητές, εκπαιδευτικό υλικό, πηγές γνώσης, εκπαιδευτικά μέσα και
εργαλεία μαθησιακών δραστηριοτήτων.
Έτσι, για την αντιμετώπιση των περιορισμών και δυσκολιών εφαρμογής των ΟΣΤ,
αξιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα της προέρευνας, σχεδιάστηκαν δραστηριότητες
ενεργούς εμπλοκής των φοιτητών με ερεθίσματα κατάλληλου κλίματος γόνιμης
αλληλεπίδρασής τους με το μαθησιακό περιβάλλον και προγραμματίστηκαν
συντονισμένες ενέργειες σε περίπτωση τεχνολογικών δυσκολιών. Οι καθηγητέςσύμβουλοι ήταν ερευνητές και έμπειροι καθηγητές πληροφορικής και συνεπώς
διέθεταν την εξοικείωση με τα τεχνολογικά περιβάλλοντα μάθησης αλλά και την
κατάλληλη κατάρτιση τόσο παιδαγωγική όσο και στο γνωστικό αντικείμενο των
αλγορίθμων. Ως ερευνητές αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
μελετούσαν διαρκώς τις απαραίτητες διαδικασίες αξιοποίησης τους για να
οργανώσουν και να ετοιμάσουν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες μέσω του
διαδικτυακού

περιβάλλοντος.

Το

πλήθος των

συμμετεχόντων

καθηγητών-

συμβούλων ήταν 2-3 ερευνητές προκειμένου να γίνεται καταμερισμός του
συντονισμού της ΟΣΤ και ήταν ερευνητές διαφορετικών Πανεπιστημίων:

του

Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο οποίο
και υπήρχε εξυπηρετητής περιβάλλοντος σύγχρονης εικονικής τάξης και τεχνικοί
που το υποστήριζαν (Εικόνα 7.1).

Εικόνα 7.1. Αξιοποίηση εργαστηρίου του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής κατά τη
διάρκεια των ΟΣΤ.

Η αξιοποίηση εργαστηρίου του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής βοήθησε
τους μη έχοντες ΗΥ φοιτητές να συμμετέχουν στην υλοποίηση των ΟΣΤ. Δύο
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μεταπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος προσέφεραν τεχνολογική υποστήριξη του
εργαστηρίου.
Σχετικά με την αντιμετώπιση του κόστους απόκτησης απαραίτητου εξοπλισμού για
τη συμμετοχή στην ΟΣΤ, η δράση ΔΙΟΔΟΣ (www.diodos.gsrt.gr) συνέβαλλε
σημαντικά με την παροχή σε φοιτητές υπηρεσίας ευρυζωνικής πρόσβασης στο
Διαδίκτυο με προνομιακούς όρους, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος. Επιπλέον, οι
λειτουργικές απαιτήσεις του τεχνολογικού περιβάλλοντος της εικονικής τάξης ήταν
μικρές με ελάχιστο κόστος το κόστος μικρόφωνου-ακουστικών.
Τα τεχνολογικά προβλήματα δεν παρουσίασαν ιδιαίτερη επίδραση στην υλοποίηση
των ΟΣΤ και τα περισσότερα επιλύθηκαν γρήγορα με την πρόβλεψη αξιοποίησης
εναλλακτικού καναλιού επικοινωνίας (MSN, Skype), τον καταμερισμό εργασίας των
καθηγητών-συμβούλων με συγκεκριμένο ρόλο του καθενός και την υποστήριξη των
συμμετεχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών που είχαν αναλάβει το ρόλο αυτό. Η
αμφίδρομη επικοινωνία στο περιβάλλον της σύγχρονης εικονικής τάξης είναι
απαραίτητο στοιχείο επίτευξης του στόχου υλοποίησής της. Στο περιβάλλον του
CENTRA ένας από τους καθηγητές-συμβούλους έχοντας τον έλεγχο της ηχητικής
επικοινωνίας έδινε κατάλληλα το λόγο, σε έναν κάθε φορά και οι φοιτητές είχαν ήδη
καθοδηγηθεί έτσι ώστε σε περίπτωση μη ηχητικής επικοινωνίας να το εκφράζουν με
κατάλληλο σχόλιο μέσω εργαλείου του CENTRA είτε με σύμβολο είτε γραπτώς
μέσω του εργαλείου γραπτού κειμένου του CENTRA (Εικόνα 7.2).

α)

β)

γ)

Εικόνα 7.2. Οργάνωση ηχητικής επικοινωνίας με εργαλεία του CENTRA α) αποστολής
σχολίων β) έκφρασης γ) γραπτού κειμένου

Όσον αφορά τον τεχνολογικό εξοπλισμό για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου, οι συνεργασίες διδασκόντων του Τμήματος
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και
Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), το
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τμήμα

Ηλεκτρολόγων

Μηχανικών

του

Πολυτεχνείου

Πατρών

και

του

Πανεπιστημίου Telluq του Καναδά εξασφάλισαν τις απαραίτητες τεχνολογικές
υποδομές και στήριξη τεχνικού προσωπικού. Συγκεκριμένα,

ο απαραίτητος και

βοηθητικός εξοπλισμός για το περιβάλλον της σύγχρονης εικονικής τάξης
(CENTRA) ήταν εγκατεστημένο σε ΗΥ του ΕΑΠ, το περιβάλλον για ασύγχρονη εξ
αποστάσεως διαχείριση του μαθήματος (CoMPUs) είναι το περιβάλλον που
αξιοποιεί το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το περιβάλλον διαδικτυακής σύγχρονης
συνεργατικής δραστηριότητας (SYNERGO) ήταν εγκατεστημένο στο Πολυτεχνείο
Πατρών και στηρίχθηκε από την ομάδα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου – Υπολογιστή
του Πανεπιστημίου Πατρών. Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό εξασφαλίστηκαν 2
τεχνικοί του ΕΑΠ, 2 του Πανεπιστημίου Πατρών, 2 του Πανεπιστημίου Telluq αλλά
και 2 μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τη διαχείριση των
εκπαιδευτικών περιβαλλόντων και την ομάδα υποστήριξης των χρηστών ανέλαβαν
οι καθηγητές-σύμβουλοι των ΟΣΤ.

α)

β)

γ)
Εικόνα 7.3. O απαραίτητος εξοπλισμός για την υλοποίηση των ΟΣΤ εξασφαλίστηκε με τη
συνεργασία του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με α) το εργαστήριο Εκπαιδευτικού
Υλικού και εκπαιδευτικής μεθοδολογίας του ΕΑΠ β)του Εducational Games Central του
Πανεπιστημίου Telluq, του Καναδά και γ) την ομάδα αλληλεπίδρασης ανθρώπου-Η/Υ του
Πολυτεχνείου Πατρών
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Aποτελέσματα Έρευνας

Στο 8ο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας της παρούσας
διατριβής και αποτίμηση της συνεισφοράς της εφαρμογής των ΟΣΤ στην
εκπαιδευτική

πρόοδο

των

φοιτητών.

Συγκεκριμένα,

καταγράφονται

τα

αποτελέσματα της έρευνας όπως αυτά προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια των
φοιτητών/τριών από τις συνεντεύξεις τους, από την συμμετοχή τους στην
εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου και από την
επίδοσή τους στις τελικές εξετάσεις του μαθήματος. Σημειώνεται ότι για την τελική
αξιολόγηση των ΟΣΤ λήφθησαν υπόψη τα φύλλα παρατήρησης των καθηγητών
συμβούλων, οι καταγραφές οθονών των συμμετεχόντων στις ΟΣΤ, τα αρχεία
καταγραφής συνεργατικών δραστηριοτήτων και οι βιντεοσκοπήσεις των εικονικών
τάξεων.
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8.1 Συλλογή δεδομένων και αποτελεσμάτων έρευνας
Η αξιολόγηση των ΟΣΤ έγινε σε μεγάλο βαθμό με ερωτηματολόγια που
συμπληρώθηκαν από τους φοιτητές/τριες και τους διδάσκοντες (καθηγητές
συμβούλους). Οι απαντήσεις που δόθηκαν στα συγκεκριμένα ερωτηματολόγια
συνέβαλαν στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με την όλη
εκπαιδευτική διαδικασία της ΟΣΤ. Τα ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν ήταν:
 ερωτηματολόγια αξιολόγησης που απαντήθηκαν από εγγεγραμμένους στο
μάθημα Αλγόριθμοι με C φοιτητές,
 ερωτηματολόγια

αξιολόγησης

και

συνεντεύξεις

των

φοιτητών

που

συμμετείχαν στην αξιοποίηση των ΟΣΤ,
 ερωτηματολόγια αξιολόγησης μετά από κάθε ΟΣΤ, των συμμετεχόντων σ’
αυτές φοιτητών/τριών και φύλλα παρατήρησης των καθηγητών-συμβούλων
που συμμετείχαν στην έρευνα δράσης όπως περιγράφεται στο τρίτο
κεφάλαιο της παρούσας διατριβής.
Χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τη λειτουργία και αξιολόγηση των ΟΣΤ
προέκυψαν επίσης από:
 τις τακτικές συναντήσεις των καθηγητών-συμβούλων μεταξύ τους αλλά και
με τον διδάσκοντα του μαθήματος,
 την αλληλεπίδραση των φοιτητών με τους καθηγητές-συμβούλους,
 τα αρχεία καταγραφής των ΟΣΤ (CENTRA, CAMTASIA) και την ανάλυση
των βιντεοσκοπημένων καταγραφών,
 τα αρχεία καταγραφής των συνεργατικών δραστηριοτήτων όπου αυτό ήταν
εφικτό (SYNERGO) και την ανάλυσή τους,
 την επίδοση των συμμετεχόντων στις ΟΣΤ φοιτητών στις τελικές εξετάσεις
του μαθήματος.
Ο Bloom και οι συνεργάτες του (1971, αναφ. στο Κασσωτάκης, 2003) διακρίνουν
τρία είδη αξιολόγησης ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο πραγματοποιείται η
αξιολογική διαδικασία στην εκπαίδευση: α) η αρχική ή διαγνωστική αξιολόγηση, η
οποία ασχολείται κυρίως με την έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, β) η
διαμορφωτική ή σταδιακή αξιολόγηση, η οποία αναφέρεται άμεσα στην πορεία μιας
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εκπαιδευτικής διαδικασίας και γ) η τελική ή συνολική αξιολόγηση, η οποία
αναφέρεται στο τελικό σημείο μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Οι κύριες φάσεις της συλλογής δεδομένων και αξιολόγησης των ΟΣΤ ήταν τρεις:
στην αρχή, στο μεσοδιάστημα και στο πέρας του ακαδημαϊκού εξαμήνου.
 Στην αρχή του ακαδημαϊκού εξαμήνου και πριν την έναρξη των μαθημάτων
διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο σε εγγεγραμμένους στο μάθημα Αλγόριθμοι με C
φοιτητές/τριες που ήταν παρόντες στην αίθουσα διδασκαλίας τη μέρα έναρξης
των μαθημάτων. Το ερωτηματολόγιο αυτό είχε σκοπό τη συλλογή πληροφοριών
για το προφίλ των φοιτητών/τριών και την ανίχνευση των προσδοκιών τους αλλά
και των στάσεών τους στη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική
διαδικασία.
 Στο μεσοδιάστημα του εξαμήνου διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο, με σκοπό τη
διαμορφωτική αξιολόγηση των ΟΣΤ μέχρι τότε, στους συμμετέχοντες στην
αξιοποίηση των σύγχρονων εικονικών τάξεων και μεθόδων τηλεκπαίδευσης.
 Στο πέρας του ακαδημαϊκού εξαμήνου διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια στους
συμμετέχοντες στις τελικές εξετάσεις του μαθήματος με σκοπό την ανίχνευση
των εκπαιδευτικών αναγκών των φοιτητών αλλά και καταγραφή των εμπειριών
και στάσεων για τη χρήση των μεθόδων τηλεκπαίδευσης ως συμπληρωματικό
εργαλείο στη συμβατική ανώτατη εκπαίδευση.
Το πλήθος των ερωτηματολογίων των 3 φάσεων που διανεμήθηκαν κατά τη διάρκεια
της έρευνας φαίνεται στον πίνακα 8.1.
Πίνακας 8.1. Πλήθος ερωτηματολογίων 3 φάσεων έρευνας
ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2006-2007
Διανομή
Απαντημένα
Εγγεγραμμένοι φοιτητές 379

ερωτηματολογίου

ερωτηματολόγια

130

126

Συμμετέχοντες σε τουλάχιστον μία ΟΣΤ

35

31

3η Φάση Τελική Αξιολόγηση

195

192

33

31

393

380

η

1 Φάση
Ανίχνευση Αναγκών
2η Φάση
Διαμορφωτική Αξιολόγηση

3η Φάση
Συμμετέχοντες σε τουλάχιστον μία ΟΣΤ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ
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Μετά τη συμπλήρωση και τη συλλογή των ερωτηματολογίων, ακολούθησε η
κωδικοποίησή τους που πραγματοποιήθηκε με εννοιολογική συνέπεια και η
στατιστική ανάλυση των απαντήσεων, με το Στατιστικό πακέτο SPSS (10.0).

8.2 1η Φάση συλλογής δεδομένων: Ανίχνευση αναγκών-προσδοκιών
Το πρώτο ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε πριν την έναρξη των μαθημάτων σε 130
παρόντες στη διδασκαλία του 1ου μαθήματος και επεστράφησαν συμπληρωμένα τα
126. Σκοπός του ερωτηματολογίου ήταν η διερεύνηση του προφίλ των
εγγεγραμμένων στο μάθημα φοιτητών και των προσδοκιών τους για τη χρήση
μεθόδων ηλεκτρονικής μάθησης στην ανώτατη εκπαίδευση.
Το ερωτηματολόγιο δέκα (10) ερωτήσεων αποτελείται από δύο μέρη: α) το πρώτο
μέρος αφορά το προφίλ του κάθε φοιτητή (φύλο, εξάμηνο σπουδών, γνώσεις ξένων
γλωσσών) και την εξοικείωσή του με τις νέες τεχνολογίες (συχνότητα χρήσης ΗΥ και
δυνατότητα πρόσβασης στο Internet). Το δεύτερο μέρος αφορά τη χρήση
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τη δυνατότητα υποστήριξης
της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω διαδικτύου προκειμένου να πετύχει τους
στόχους της.
8.2.1

Προφίλ φοιτητών

Από το σύνολο των 126 φοιτητών/φοιτητριών που συμμετείχαν στην αρχική
αξιολόγηση/ανίχνευση αναγκών, το ποσοστό ανδρών γυναικών ήταν περίπου το ίδιο,
ενώ οι περισσότεροι ανήκαν στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (76,98%). Ένας
στους πέντε φοιτητές ήταν φοιτητής μεγαλύτερου εξαμήνου ενώ μόνο το 1,59%
ήταν φοιτητές στο πτυχίο (Σχήμα 8.1).
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Σχήμα 8.1: Προφίλ φοιτητών/τριών ως προς το φύλο και το εξάμηνο σπουδών.

Η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών/τριών δήλωσε ότι χρησιμοποιεί τον ΗΥ
στο σπίτι (90,48%) αλλά δεν είχαν όλοι πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Σχεδόν το 70%
είχε πρόσβαση στο Διαδίκτυο από το σπίτι (Σχήμα 8.2). Το ποσοστό αυτό ήταν
αναμενόμενο αφενός μεν γιατί οι φοιτητές αυτοί ζουν στην εποχή της κοινωνίας της
πληροφορίας και αφετέρου γιατί το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα τους παρέχει
φθηνότερη πρόσβαση μέσω της δράσης ΔΙΟΔΟΣ (http://diodos.gsrt.gr/). Η δράση
ΔΙΟΔΟΣ διευκολύνει τους φοιτητές και τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην απόκτηση υπηρεσίας ευρυζωνικής πρόσβασης στο
Διαδίκτυο με προνομιακούς όρους, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Σχήμα 8.2: Προφίλ φοιτητών/τριών ως προς τη χρήση του Η/Υ και της δυνατότητας
πρόσβασης στο Διαδίκτυο.
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8.2.2

Χρήση νέων τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

Στη συνέχεια της παραγράφου περιγράφονται οι προσδοκίες των φοιτητών/τριών για
την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη χρήση Τεχνολογιών
Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Οι περισσότεροι/ες φοιτητές/τριες (76,98%)
εξέφρασαν την προσδοκία να συμπληρώνεται η παραδοσιακή διδασκαλία με τη
χρήση ηλεκτρονικών μέσων όπως ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και το διαδίκτυο
(Σχήμα 8.3).

Σχήμα 8.3: Προσδοκίες φοιτητών/τριών για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας
με τη χρήση ΤΠΕ

Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε αντίθεση με την μικρή συμμετοχή των
φοιτητών/τριών στη διαδικασία και την έκφραση έλλειψης κινήτρων από αυτούς
(όπως έχει αναφερθεί στο 7ο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής). Δεν υπάρχουν
προφανείς λόγοι για την αντίθεση αυτή εκτός ίσως από την ανάγκη περισσότερης
και διαρκούς παρακίνησης και παρότρυνσης από την πλευρά των διδασκόντων και
καλό είναι να διερευνηθεί περαιτέρω σε μελλοντική έρευνα.
Όσον αφορά τη συχνότητα και διάρκεια υποστήριξής τους με οπτικοακουστική
επικοινωνία με τους συμφοιτητές και τους διδάσκοντες εκδήλωσαν την προτίμησή
τους στην ανά δεκαπενθήμερο ή εβδομαδιαία επικοινωνία και με διάρκεια 1 ½-2
ώρες (Σχήμα 8.4). Οι προσδοκίες αυτές λήφθησαν υπόψη στο σχεδιασμό των
συμπληρωματικών διαδικτυακών μαθημάτων.
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Σχήμα 8.4: Προσδοκίες φοιτητών/τριών για τη συχνότητα και διάρκεια της υποστήριξης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη χρήση ΤΠΕ

Οι φοιτητές/τριες εξέφρασαν την άποψή τους σχετικά με το βαθμό συμβολής
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην μαθησιακή διεργασία και η άποψη που
επικράτησε ήταν η επίλυση αποριών σε τακτά χρονικά διαστήματα και η ενεργητική
συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες δια ζώσης ή εξ αποστάσεως (Σχήμα
8.5). Συγκεκριμένα, η από έδρας διδασκαλία θεωρήθηκε από περισσότερους από
τους μισούς φοιτητές ότι συμβάλει πάρα πολύ (45,24%) ή πολύ (15,87 %), ενώ
λιγότερο από το 5% θεώρησε ότι η συμβολή της είναι ανύπαρκτη.
Η προσδοκία επανάληψης βασικών εννοιών από το διδάσκοντα δια ζώσης ή εξ
αποστάσεως για τους μισούς περίπου φοιτητές ήταν πολύ (30,95%), ή πάρα πολύ
(22,22%), ενώ ένας στους τρείς φοιτητές θεωρεί αρκετή τη συμβολή αυτή (37,30%).
Μικρό ποσοστό των φοιτητών θεωρεί πολύ(10,32%) ή πάρα πολύ (8,73%) μεγάλο
το βαθμό συμβολής του επιπλέον εκπαιδευτικού υλικού ενώ ένας στους δύο φοιτητές
βοηθείται αρκετά.
Η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών/τριών (91,27%) εκτιμά πάρα πολύ
(52,38%), πολύ (29,37%) ή αρκετά (9,52%) σημαντική τη συμβολή της επίλυσης
αποριών σε τακτά χρονικά διαστήματα δια ζώσης ή εξ αποστάσεως.
Η ατομική μελέτη/εργασία θεωρήθηκε ότι συμβάλει αρκετά για τους μισούς φοιτητές
ενώ για σημαντικό ποσοστό φοιτητών (37,30%,) συμβάλει λίγο ή καθόλου.
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσδοκία των φοιτητών/τριών για ενεργητική συμμετοχή
τους και συνεργατικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, η ενεργητική συμμετοχή σε
εκπαιδευτικές δραστηριότητες δια ζώσης ή εξ αποστάσεως συμβάλει πάρα πολύ
(57,14%) ή πολύ (39,42%) ενώ λιγότερο από το 10% θεώρησε τη συμβολή αυτή
μικρή ή μηδαμινή (Σχήμα 8.5). Παρόμοια αποτελεσματικότητα θεωρήθηκε ότι
επιφέρουν οι εργασίες σε ομάδες και η συνεργατική μάθηση με βαθμό συμβολής
πάρα πολύ (28,57%) ή πολύ (53,17%).

Σχήμα 8.5. Απόψεις φοιτητών για το βαθμό συμβολής συμπληρωματικών εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων στην μαθησιακή διεργασία

Τα ανωτέρω ποσοστά επικροτούν τις απόψεις των Dewar & Sharp (2006) που
προτείνουν την αξιοποίηση περιβαλλόντων συνεργατικής μάθησης όπου οι
προπτυχιακοί φοιτητές που μελετούν με τους συμφοιτητές τους συνεισφέρουν σε μια
εναλλακτική αξιόλογη μαθησιακή εμπειρία στην εκπαιδευτική διαδικασία μιας και
με τις συνεργατικές δραστηριότητες δίνεται η ευκαιρία για αναστοχασμό αλλά και
δομημένο τρόπο πρακτικής εξάσκησης.
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8.3 2η Φάση συλλογής δεδομένων: Διαμορφωτική Αξιολόγηση
Το δεύτερο ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε στο μεσοδιάστημα του ακαδημαϊκού
εξαμήνου στους φοιτητές/τριες που παρακολουθούσαν εκείνη τη χρονική περίοδο α)
την παραδοσιακή διδασκαλία ή/και τα δια ζώσης εργαστήρια και β) τις εικονικές
τάξεις (σύγχρονα εξ αποστάσεως), του μαθήματος «Αλγόριθμοι με C» του Α’
Εξαμήνου του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας (ΠαΜακ). Η συμπλήρωσή του ερωτηματολογίου ήταν προαιρετική,
διανεμήθηκε σε 35 φοιτητές και επεστράφησαν απαντημένα 31. Σκοπός της
διαμορφωτικής αξιολόγησης ήταν η διερεύνηση του προφίλ, των κινήτρων
συμμετοχής, των προσδοκιών και των εμπειριών των φοιτητών/τριών από τη μέχρι
τώρα χρήση μεθόδων ηλεκτρονικής μάθησης στην ανώτατη εκπαίδευση. Την εποχή
διανομής του ερωτηματολογίου είχαν ήδη υλοποιηθεί 3 ΟΣΤ από τις οποίες η πρώτη
είχε σκοπό την εξοικείωση με το περιβάλλον της εικονικής τάξης ενώ οι άλλες δύο
την επανάληψη της διδαχθείσας ύλης δια ζώσης στο αμφιθέατρο. Το
ερωτηματολόγιο των 39 ερωτήσεων περιελάμβανε 6 κατηγορίες ερωτήσεων που
αφορούσαν:
i.

το προφίλ των συμμετεχόντων,

ii.

το διαθέσιμο κατά τη διάρκεια των ΟΣΤ εκπαιδευτικό υλικό,

iii.

την αξιολόγηση της διαδικτυακής εκπαιδευτικής διαδικασίας (διδασκαλίας
και μάθησης) ως συμπληρωματικό εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία
της συμβατικής ανώτατης εκπαίδευσης,

iv.

την αξιολόγηση των διαδικτυακών εργαλείων που αξιοποιήθηκαν μέχρι τότε
κατά τη διάρκεια των ΟΣΤ (CoMPUs, CENTRA, SYNERGO),

v.

την καταγραφή προβλημάτων της διαδικτυακής εκπαιδευτικής διαδικασίας
και των διαδικτυακών περιβαλλόντων και

vi.
8.3.1

τη συλλογή προτάσεων για τη βελτίωση των ΟΣΤ .
Προφίλ φοιτητών/τριών διαμορφωτικής αξιολόγησης

Το ερωτηματολόγιο της διαμορφωτικής αξιολόγησης απαντήθηκε από 31 φοιτητές,
οι μισοί από τους οποίους δήλωσαν τόπο κατοικίας της οικογένειάς τους τη
Θεσσαλονίκη δηλαδή τον τόπο λειτουργίας του Πανεπιστημίου (54,8%). Η αναλογία
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ανδρών-γυναικών

ήταν

ίδια

και

οι

περισσότεροι/ες

(80,6%)

ήταν

ου

φοιτητές/φοιτήτριες του 1 έτους σπουδών ( Σχήμα 8.6).

Σχήμα 8.6: Προφίλ φοιτητών/τριών

Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο από το σπίτι ήταν εφικτή για τους περισσότερους
φοιτητές (71%) με σύνδεση ADSL για το 60% αυτών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο
τόπος πρόσβασης ‘Αλλού (Net-cafe, Πανεπιστήμιο)’. Οι φοιτητές που δεν είχαν
καμία σύνδεση στο Διαδίκτυο (16,1%), ήταν αρκετά λιγότεροι από εκείνους που
δήλωσαν ως τόπο πρόσβασης χώρο εκτός σπιτιού τους (29%) (Σχήμα 8.7). Αυτό
μπορεί να συμβαίνει για διάφορους λόγους. Μπορεί οι ίδιοι οι φοιτητές που
διαμένουν με την οικογένειά τους να προτιμούν να περάσουν το χρόνο τους εκτός
σπιτιού, καθότι έχουν περάσει στην ηλικία ανεξαρτητοποίησης. Είναι όμως ένα
αποτέλεσμα όχι και τόσο αναμενόμενο και θα μπορούσε να μελετηθεί περαιτέρω.

Σχήμα 8.7: Προφίλ φοιτητών ως προς της πρόσβαση στο διαδίκτυο

8.3.2

Απόψεις φοιτητών από τη μερική τους εμπειρία στις εικονικές τάξεις

Μέχρι τη διαμορφωτική αξιολόγηση είχαν υλοποιηθεί τρεις (3) ΟΣΤ από τις οποίες
η πρώτη είχε στόχο την εξοικείωση με το περιβάλλον της σύγχρονης εικονικής τάξης
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και οι άλλες δύο την επανάληψη της διδαχθείσας μέχρι τότε ύλης του κεφαλαίου των
Επαναληπτικών Αλγορίθμων.
8.3.2.1 Απόψεις φοιτητών για τη συμμετοχή στις εικονικές τάξεις
Σχεδόν οι μισοί φοιτητές/τριες που συμμετείχαν στην αξιοποίηση των εικονικών
τάξεων, συμμετείχαν σε περισσότερες από μία (45,2%), ενώ οι υπόλοιποι (54,8%) σε
μία εικονική τάξη. Το αποτέλεσμα αυτό είναι ενθαρρυντικό και δείχνει ότι ακόμα
και αυτοί οι φοιτητές που ξεκίνησαν από περιέργεια, ήθελαν να συνεχίσουν τη νέα
αυτή μέθοδο. Οι φοιτητές ρωτήθηκαν για το λόγο συμμετοχής τους στις εικονικές
τάξεις αλλά και για το ποιοι κατά τη γνώμη τους είναι οι λόγοι μη συμμετοχής σ’
αυτές. Οι τρεις στους τέσσερις φοιτητές/τριες συμμετείχαν λόγω της πρόκλησης του
ενδιαφέροντός τους για τη χρήση των νέων τεχνολογιών ενώ το 50% από περιέργεια.
Ας μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι φοιτητές είναι από τις πρώτες γενιές που έχουν
μεγαλώσει έχοντας το διαδίκτυο ως στοιχείο της καθημερινότητάς τους και
αισθάνονται τις νέες τεχνολογίες όπως το ψάρι το νερό (Woolsey et al. 2005, σελ.5),
η ψηφιακή τεχνολογία

έχει επιδράσει σημαντικά στις εμπειρίες τους και

προκαλούνται από τις νέες εξελίξεις της.
Σχεδόν οι μισοί φοιτητές/τριες συμμετείχαν στις εικονικές τάξεις επειδή ήθελαν να
διευρύνουν τη γνώση τους και να εμβαθύνουν στις έννοιες των αλγορίθμων (45%),
ενώ το 40% λόγω της μη δυνατότητας επίλυσης των αποριών τους στη συμβατική
δια ζώσης διδασκαλία. Ένας στους τρεις φοιτητές συμμετείχε για να διευρύνει τον
κύκλο των γνωριμιών του με τους/τις συμφοιτητές/τριες ενώ το 30% για να
αποκτήσει μεγαλύτερης διάρκειας και καλύτερης ποιότητας επικοινωνία με τους
διδάσκοντες του μαθήματος (Σχήμα 8.8).
Τα τελευταία αυτά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τις διάφορες έρευνες που γίνονται
κατά

καιρούς

και

καταλήγουν

στο

ότι

οι

νέες

γενιές

προτιμούν

κοινωνικοποιούνται μέσω Διαδικτύου ή γενικά με τη χρήση νέων τεχνολογιών.
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Σχήμα 8.8: Λόγοι συμμετοχής των φοιτητών στις ΟΣΤ

Οι σημαντικότεροι λόγοι μη συμμετοχής των φοιτητών/τριών, κατά την άποψη των
συμμετεχόντων σε τουλάχιστον μία εικονική τάξη, είναι η έλλειψη διαθέσιμου
χρόνου (47,4%), η εμφάνιση τεχνικών προβλημάτων (42,1%) και η έλλειψη
πρόσβασης στο διαδίκτυο (36,8%). Άλλοι λόγοι είναι η μη κατάλληλη μέρα και ώρα
υλοποίησης της εικονικής τάξης αλλά και η ελλιπής ενημέρωση ύπαρξής τους
(10,5%) (Σχήμα 8.9). Το ποσοστό αυτό είναι μικρό και σχετικά αναμενόμενο μιας
και η ενημέρωση των φοιτητών γινόταν κατά κύριο λόγο μέσω CoMPUs. Το
γεγονός ότι το COMPUs είναι εργαλείο διαδικτυακό, εμπόδισε τους φοιτητές/τριες
χωρίς πρόσβαση στο Διαδίκτυο (16,1%, σχήμα 8.7) να ενημερωθούν έγκαιρα.

Σχήμα 8.9: Λόγοι μη συμμετοχής των φοιτητών στις ΟΣΤ
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8.3.2.2 Απόψεις φοιτητών για τα χαρακτηριστικά καθηγητή-συμβούλου
Οι απόψεις των φοιτητών/τριών σχετικά με τα χαρακτηριστικά των καθηγητώνσυμβούλων των εικονικών τάξεων συγκλίνουν στα στοιχεία της οργάνωσης (100%)
της παρακίνησης και ενεργοποίησης των φοιτητών (83,3%) και της φιλικής διάθεσης
(66,7%). Άλλα χαρακτηριστικά είναι η καλή γνώση του διδασκόμενου αντικειμένου
αλλά και η δεξιότητα μετάδοσής του, η δυνατότητα ανίχνευσης και κατανόησης των
αναγκών των φοιτητών αλλά και η επιβράβευση των προσπαθειών τους και η
καλλιέργεια αλληλεπίδρασης μεταξύ των φοιτητών (Πίνακας 8.2).
Πίνακας 8.2. Χαρακτηριστικά καθηγητών-συμβούλων της ΟΣΤ
Χαρακτηριστικά Καθηγητού-Συμβούλου

Φοιτητές %

να παρακινεί και ενεργοποιεί τους φοιτητές

83,3%

να είναι οργανωτικός

100,0%

να είναι φιλικός

66,7%

να γνωρίζει καλά το γνωστικό αντικείμενο

16,7%

να κατανοεί τις ανάγκες των φοιτητών

16,7%

να έχει μεταδοτικότητα

16,7%

να επιβραβεύει τις προσπάθειες των φοιτητών

16,7%

να καλλιεργεί την αλληλεπίδραση με τους φοιτητές

16,7%

Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι οι φοιτητές/τριες εκτίμησαν τις ανθρωποώρες
οργάνωσης των εικονικών τάξεων και αναγνώρισαν την προσπάθεια των
καθηγητών-συμβούλων σε κάθε τους βήμα. Θεωρούν ότι είναι πιο σημαντικά τα
χαρακτηριστικά που αναδεικνύουν την προσωπικότητα και την κοινωνικότητα του
καθηγητή- συμβούλου παρά την επιστημονική του κατάρτιση. Αυτό δεν υποβιβάζει
τον καθηγητή αλλά ίσως δείχνει την ανάγκη των φοιτητών για επικοινωνία και
αλληλεπίδραση με τους διδάσκοντες που είναι «δάσκαλοι» και όχι μόνο
«επιστήμονες». Δεν αμφισβητούν τη γνωστική κατάρτιση αλλά αναζητούν στον
καθηγητή τον «άνθρωπο» και τον παιδαγωγό πέρα από τον επιστήμονα.
8.3.3

Ενδιάμεση αξιολόγηση εκπ. υλικού και μεθοδολογίας των ΟΣΤ

Σχετικά με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικής
μεθοδολογίας των ΟΣΤ οι φοιτητές/τριες εξέφρασαν την άποψή τους σχετικά με τη
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σαφήνεια των στόχων των ΟΣΤ, την ποιότητα του διαθέσιμου εκπαιδευτικού υλικού,
την δυνατότητα συνεργασίας αλλά και την ύπαρξη αλληλεπίδρασης μεταξύ
φοιτητών, καθηγητών-φοιτητών.
Οι περισσότεροι φοιτητές (86,9%) θεώρησαν πάρα πολύ, πολύ ή αρκετά σαφείς τους
στόχους της ΟΣΤ ενώ πάρα πολύ, πολύ ή αρκετά μεγάλος ήταν ο βαθμός
ικανοποίησης σχεδόν όλων (94,7%) των συμμετεχόντων φοιτητών όσον αφορά την
ποιότητα του διαθέσιμου εκπαιδευτικού υλικού (Σχήμα 8.10).

Σχήμα 8.10: Απόψεις φοιτητών/τριών σχετικά με τη σαφήνεια των στόχων και την ποιότητα
του εκπαιδευτικού υλικού των ΟΣΤ

Περισσότεροι από τους μισούς φοιτητές/τριες δεν αισθάνθηκαν απομονωμένοι και
έντονη την έλλειψη της φυσικής παρουσίας (58,8%) όμως 1 στους 4 φοιτητές/τριες
ένιωσαν πάρα πολύ ή πολύ το συναίσθημα αυτό (Σχήμα 8.11). Οι μισοί φοιτητές
θεώρησαν πάρα πολύ ή πολύ σημαντική τη συμμετοχή τους στις ΟΣΤ από το σπίτι,
ενώ το 20% των φοιτητών/τριών θεωρεί λίγο ή καθόλου σημαντική τη συμμετοχή
τους από το σπίτι (Σχήμα 8.11). Το τελευταίο αυτό ποσοστό θα μπορούσε να πει
κανείς ότι είναι μεγαλύτερο από ότι θα ήταν αναμενόμενο, μιας και οι Έλληνες
φοιτητές/τριες πολλές φορές αποφεύγουν τη φυσική παρουσία στο πανεπιστήμιο. Η
μη συστηματική παρακολούθηση των μαθημάτων επηρεάζεται από πολλούς άλλους
παράγοντες, όπως ο φόρτος μαθημάτων, οι πιέσεις που δέχονται οι φοιτητές από
καθηγητές, και γενικά η αποθάρρυνση που βιώνουν γιατί πιστεύουν ότι η
παρακολούθηση των μαθημάτων δεν επηρεάζει θετικά τη βαθμολογία τους. Η
πλειονότητα των φοιτητών/τριών που έχουν την πεποίθηση ότι, η εκπαίδευσή τους
δεν είναι καθοριστική για τη μετέπειτα καριέρα τους, επιδιώκουν με την παρουσία
τους στο μάθημα και γενικότερα στο εκπαιδευτικό ίδρυμα να ικανοποιήσουν την
ανάγκη τους για αναζήτηση παρέας. Επιπλέον, πολλές φορές ενδίδουν σ’ έναν
ανθυγιεινό τρόπο ζωής με καταχρήσεις σε διάφορες ουσίες εθισμού, οι οποίες
επηρεάζουν αρνητικά την τελική τους επίδοση (Μαρβάκη κ.α. 2007) και έτσι δεν
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εστιάζουν στη μόρφωσή τους. Από την άλλη πλευρά όμως, έχοντας υπ’ όψιν το
ποσοστό των φοιτητών που δεν έχουν πρόσβαση στο internet στο σπίτι τους, το 20%
είναι αναμενόμενο.

Σχήμα 8.11: Απόψεις φοιτητών για την έλλειψη φυσικής παρουσίας και σημαντικότητας
συμμετοχής στις ΟΣΤ από το σπίτι

Όσον αφορά την επάρκεια χρόνου για συζήτηση κατά τη διάρκεια των ΟΣΤ, οι
περισσότεροι φοιτητές/τριες θεώρησαν ότι ο χρόνος για συζήτηση ήταν αρκετά,
πολύ ή πάρα πολύ επαρκής (81,8%) ενώ κανείς δεν θεώρησε ότι ήταν μηδαμινός.
Σχετικά με τη δυνατότητα διατύπωσης ερωτήσεων και έκφρασης αποριών κατά τη
διάρκεια των ΟΣΤ μόνο το 4,3% θεώρησε το βαθμό ευκολίας μικρό (Σχήμα 8.12).

Σχήμα 8.12: Απόψεις φοιτητών για την αλληλεπίδραση κατά τη διάρκεια των ΟΣΤ

Οι

δυνατότητες

συνεργασίας,

αλληλεπίδρασης

και

ενεργητικής

συμμετοχής

κυριάρχησαν κατά τη διάρκεια των ΟΣΤ (91%), ενώ οι λόγοι που χρειάστηκαν
βοήθεια κατά τη διάρκεια εκπόνησης συνεργατικών δραστηριοτήτων ήταν κυρίως
διευκρινήσεις στην εκφώνηση των εργασιών που τους ανατέθηκαν και τεχνικά
προβλήματα (Σχήμα 8.13).
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Σχήμα 8.13: Απόψεις φοιτητών για τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης των ΟΣΤ

Κατά την εκπόνηση των συνεργατικών δραστηριοτήτων ο βαθμός βοήθειας που
έλαβαν οι φοιτητές από τους συνεργάτες τους ήταν μεγάλος (πάρα πολύ ή πολύ) για
περισσότερους από τους μισούς φοιτητές ενώ μικρός (λίγος) ήταν για το 10,5% των
φοιτητών (Σχήμα 8.14).

Σχήμα 8.14: Απόψεις φοιτητών/τριών για τις συνεργατικές δραστηριότητες στις ΟΣΤ

Η ανάγκη βοήθειας από τους καθηγητές συμβούλους ήταν για τους μισούς φοιτητές
λίγη (53,8%) ενώ για το 23,1% μηδαμινή. Οι προτιμήσεις των φοιτητών/τριών για
την εκπόνηση δραστηριοτήτων ατομικών ή συνεργατικών κατανέμονται έτσι ώστε η
ατομική εκπόνηση να δραστηριοτήτων να λαμβάνει το 31,6% των προτιμήσεων
(πάρα πολύ ή πολύ) ενώ περισσότεροι από τους μισούς (57,4%) την επιθυμούν λίγο
ή καθόλου (Σχήμα 8.14).
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8.3.4

Ενδιάμεση Αξιολόγηση Τεχνολογικών περιβαλλόντων

Οι φοιτητές αξιολόγησαν τα τεχνολογικά περιβάλλοντα τόσο ως προς την ευκολία
εγκατάστασης και ρυθμίσεών τους όσο και ως προς τη χρήση τους.
8.3.4.1 Βαθμός ικανοποίησης ευκολίας εγκατάστασης και ρυθμίσεων
Η εγκατάσταση των τεχνολογικών περιβαλλόντων τόσο της εικονικής τάξης, μέσω
του CENTRA όσο και της εκπόνησης της συνεργατικής δραστηριότητας μέσω του
SYNERGO δυσκόλεψε αρκετά τους πρωτοετείς φοιτητές. Το 70% των φοιτητών
δυσκολεύτηκε αρκετά, λίγο ή πολύ ενώ το 30% θεώρησε την εγκατάσταση του
CENTRA εύκολη. Όσον αφορά το περιβάλλον του SYNERGO αξιολόγησαν γενικά
εύκολη ή πάρα πολύ εύκολη την εγκατάστασή του και την καταχώρηση των
απαραίτητων ρυθμίσεων (Σχήμα 8.15). Τα αποτελέσματα αυτά εξαρτώνται καθαρά
από τις μέχρι τώρα εμπειρίες των φοιτητών/τριών σε εγκατάσταση προγραμμάτων
και γενικά χρήση λογισμικών. Ανάμεσα στους φοιτητές υπήρχαν άτομα που δεν
χρειάστηκαν καθόλου βοήθεια και επίλυσαν μόνοι τους ό,τι πρόβλημα
παρουσιάστηκε κατά την εγκατάσταση. Όμως υπήρχαν και φοιτητές/τριες που λόγω
του πρώιμου σταδίου σπουδών τους δεν είχαν τη ευκαιρία να ασχοληθούν με
εγκατάσταση προγραμμάτων και δεν ήταν έμπειροι σε αυτό.

Σχήμα 8.15: Απόψεις φοιτητών/τριών για την ευκολία εγκατάστασης των τεχνολογικών
περιβαλλόντων.
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8.3.4.2 Βαθμός ικανοποίησης χρήσης των τεχνολογικών περιβαλλόντων
Οι φοιτητές/τριες εξέφρασαν το βαθμό ικανοποίησης από τη χρήση των
τεχνολογικών περιβαλλόντων όσον αφορά: α) την ποιότητα της οπτικοακουστικής
επικοινωνίας β) την εμφάνιση των τεχνικών προβλημάτων και γ) την ευκολία
χρήσης των περιβαλλόντων.
Η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών/τριών ήταν πάρα πολύ ή πολύ
ικανοποιημένοι από την ποιότητα της οπτικοακουστικής επικοινωνίας (94,4%) αλλά
και από το μικρό ποσοστό εμφάνισης τεχνικών προβλημάτων. Οι περισσότεροι
φοιτητές/τριες ήταν πάρα πολύ (70%) ή πολύ (14,3%) ικανοποιημένοι/ες από την
ευκολία χειρισμού του περιβάλλοντος επικοινωνίας και μόνο 1 στους 10 φοιτητές
συνάντησε δυσκολία σ’ αυτό (Σχήμα 8.16).

Σχήμα 8.16: Διαμορφωτική Αξιολόγηση Τεχνολογικών Περιβαλλόντων

8.4 3η Φάση συλλογής δεδομένων: Τελική Αξιολόγηση
Δύο ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν στο πέρας του ακαδημαϊκού εξαμήνου: το
πρώτο απευθυνόταν σ όλους τους εγγεγραμμένους στο μάθημα Αλγόριθμοι με C
φοιτητές και το δεύτερο απαντήθηκε μόνο από όσους από αυτούς συμμετείχαν σε
τουλάχιστον μία ΟΣΤ.
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Το πρώτο ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε 195 φοιτητές και απαντήθηκε από 192.
Αποτελούνταν από 18 ερωτήσεις που ανήκαν σε τρεις (3) κατηγορίες ερωτημάτων:
Προφίλ-Χρήση Ιντερνετ, Μαθησιακές δυσκολίες και Χρήση ΤΠΕ. Με το
ερωτηματολόγιο αυτό ανιχνεύτηκαν τόσο οι εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών
όσο και η στάση τους για τη χρήση των μεθόδων τηλεκπαίδευσης ως
συμπληρωματικό εργαλείο στη συμβατική ανώτατη εκπαίδευση.
Το δεύτερο ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε 33 παρόντες στις εξετάσεις φοιτητές
και απαντήθηκε από 31. Αποτελούνταν από 12 ερωτήσεις που αφορούσαν την
αξιολόγηση της λειτουργίας της εικονικής τάξης τόσο από τεχνολογικής (ευκολία
εγκατάστασης, ποιότητα ήχο, εικόνας, βίντεο) και λειτουργικής πλευράς (ευκολία
χρήσης, δυνατότητες επικοινωνίας και συχνότητα/διάρκεια υλοποίησης) όσο και από
παιδαγωγικής (ενεργητική παρακολούθηση, συνεισφορά, στη μάθηση, ρόλος
δραστηριοτήτων, χρησιμότητα υλοποίησης των ΟΣΤ). Έτσι, μέσω των ερωτήσεων
αυτών καταγράφηκαν τόσο οι εκπαιδευτικές ανάγκες που καλύπτονται ή/και
συνεχίζουν να υπάρχουν με την υλοποίηση των ΟΣΤ όσο και η στάση των φοιτητών
για την επαναχρησιμοποίηση των μεθόδων τηλεκπαίδευσης ως συμπληρωματικό
εργαλείο στη συμβατική ανώτατη εκπαίδευση.
8.4.1

Προφίλ φοιτητών/τριών τελικής αξιολόγησης

Η πρώτη κατηγορία του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει 3 ερευνητικά πεδία τα
οποία σκιαγραφούν το προφίλ των φοιτητών/τριών. Το ποσοστό των ανδρών στο
σύνολο των φοιτητών που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο ήταν 53,13% ενώ
67,19% ανήκαν στο πρώτο ή δεύτερο εξάμηνο σπουδών (Σχήμα 8.17).

Σχήμα 8.17. Προφίλ φοιτητών/τριών ως προς το φύλο και το εξάμηνο σπουδών
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Όσον αφορά τη χρήση των νέων τεχνολογιών και τη δυνατότητα πρόσβασης στο
Διαδίκτυο το 93,23% των φοιτητών/τριών δήλωσε ότι χρησιμοποιεί τον ΗΥ από το
σπίτι ενώ το 73,96% έχει δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο από σπίτι (Σχήμα
8.18).

Σχήμα 8.18. Προφίλ φοιτητών ως προς τη χρήση ΗΥ και δυνατότητα πρόσβασης στο Internet

8.4.2

Μαθησιακές δυσκολίες

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τρία (3) ερευνητικά πεδία τα οποία αποσκοπούν
στην

ανάδειξη

μαθησιακών

δυσκολιών

και

εκπαιδευτικών

αναγκών

των

φοιτητών/τριών: α) τις δυσκολίες του γνωστικού αντικειμένου, β) την αναγκαιότητα
υποστήριξης της παραδοσιακής διδασκαλίας και τη δυνατότητα βελτίωσης της
παραδοσιακής διδασκαλίας.
8.4.2.1 Δυσκολίες των αλγορίθμων ως γνωστικό αντικείμενο.
Οι δυσκολίες που συνάντησαν οι φοιτητές/τριες στο γνωστικό αντικείμενο των
αλγορίθμων επικεντρώθηκαν στην κατανόηση του ψευδοκώδικα (52,29%) και στην
εφαρμογή των αλγορίθμων σε αριθμητικά παραδείγματα (46,88%). Μικρή δυσκολία
παρουσίασαν τα λυμένα παραδείγματα (7,29%) των διδακτικών σημειώσεων (Σχήμα
8.19). Τα αποτελέσματα αυτά μπορεί να θεωρηθούν από κάποιον ως έκπληξη μιας
και ο ψευδοκώδικας και η κατανόησή του είναι ύλη του μαθήματος κατεύθυνσης
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Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον που παρακολουθούν οι
μαθητές της τρίτης τάξης του Ενιαίου Λυκείου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θα
ήταν ενδιαφέρον να ερευνηθεί το γιατί βρίσκουν τόση δυσκολία στο κομμάτι αυτό
επειδή το μάθημα αυτό διδάσκεται την τελευταία δεκαετία και δεν έχει στόχο τη
διδαχή

και

την

εκμάθηση

κάποιου

συγκεκριμένου

προγραμματιστικού

περιβάλλοντος, ούτε την καλλιέργεια προγραμματιστικών δεξιοτήτων από τη μεριά
των μαθητών αλλά τη δόμηση της σκέψης των μαθητών και τη διδασκαλία τεχνικών
επίλυσης προβλημάτων.

Σχήμα 8.19. Δυσκολίες αλγορίθμων σύμφωνα με την άποψη των φοιτητών/τριών

8.4.2.2 Αναγκαιότητα υποστήριξης παραδοσιακής διδασκαλίας
Στο ερώτημα που αφορούσε την αναγκαιότητα της υποστήριξης της παραδοσιακής
διδασκαλίας οι απόψεις των φοιτητών/τριών μοιράστηκαν.
Σχεδόν οι μισοί/ές φοιτητές/τριες (48,96%) θεώρησαν ότι η παραδοσιακή
διδασκαλία (διάλεξη με διαφάνειες και γραπτές εξετάσεις) τους καλύπτει πλήρως
στην κατανόηση του μαθήματος ενώ οι υπόλοιποι διαφώνησαν (38,54%). Μικρό
ήταν το ποσοστό των φοιτητών που διαφώνησαν απόλυτα ή δεν εξέφεραν άποψη
(Σχήμα 8.20).
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Σχήμα 8.20 . Βαθμός κατανόησης του μαθήματος με την παραδοσιακή διδασκαλία

Οι απαντήσεις των φοιτητών/τριών φαίνεται ότι εξαρτώνται από τις εκπαιδευτικές
τους εμπειρίες. Μπορεί όμως να υποθέσει κανείς ότι ίσως είναι και «επηρεασμένες»
υπό την έννοια ότι η έρευνα γίνεται στα πλαίσια του πανεπιστημίου και στα πλαίσια
του μαθήματος, οπότε μπορεί να απάντησαν πιο θετικά από ότι πίστευαν
πραγματικά. Παρ’ όλα αυτά όμως είναι πολύ ενδιαφέρον να μελετηθεί περισσότερο
το κάθε στάδιο της παραδοσιακής διδασκαλίας και τι προσφέρει στους σημερινούς
φοιτητές.
Όσον αφορά την αναγκαιότητα των φροντιστηριακών μαθημάτων από το σύνολο των
184 φοιτητών που απάντησαν, οι 113 (61,41%) θεώρησαν ότι χρειάζονται
φροντιστηριακά μαθήματα ενώ οι 71 δεν το κρίνουν απαραίτητο (Σχήμα 8.21).
Στα αποτελέσματα αυτά ίσως παίζει ρόλο το γεγονός ότι είναι κυρίαρχη η άποψη της
αναγκαιότητας των φροντιστηρίων και οι περισσότεροι φοιτητές στη χώρα μας
έχουν συνηθίσει στα φροντιστηριακά μαθήματα από την χρονιά πριν εισαχθούν στο
πανεπιστήμιο. Αυτό όμως ίσως οδηγεί σε έλλειψη αυτοπεποίθησης ότι μπορούν να
τα καταφέρουν με τη μελέτη τους. Έτσι εισάγονται στο πανεπιστήμιο με την
αίσθηση ότι υπάρχει και εδώ ανάγκη για φροντιστηριακά μαθήματα. Από την άλλη
πλευρά, λόγω του γεγονότος ότι μια γενική ιδέα για το μάθημα αυτό μπορεί να είχε
δοθεί και στο αντίστοιχο μάθημα κατεύθυνσης που παρακολούθησαν στο λύκειο,
μπορεί οι φοιτητές να θεωρούν εύκολο το μάθημα και δεν έχουν την ανάγκη
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φροντιστηριακών μαθημάτων. Αυτό, δεν ελαττώνει τη δυσκολία του γνωστικού
αντικειμένου αλλά αυξάνει την αυτοπεποίθηση των φοιτητών λόγω εξοικείωσή τους
με τις αλγοριθμικές έννοιες.

Σχήμα 8.21. Απόψεις φοιτητών/τριών για την αναγκαιότητα φροντιστηριακών μαθημάτων

Για να εξαχθούν συμπεράσματα σε αυτόν τον τομέα θα είναι καλό να διεξαχθεί
περαιτέρω έρευνα που να εστιάζει σε συγκεκριμένα σημεία του μαθήματος και την
ανάδειξη μαθησιακών αδυναμιών των φοιτητών.
8.4.2.3 Δυνατότητα βελτίωσης της παραδοσιακής διδασκαλίας
Οι φοιτητές/τριες πρότειναν ενέργειες βελτίωσης της παραδοσιακής διδασκαλίας
βασιζόμενοι στη διαθεσιμότητά τους (Σχήμα 8.22). Μεταξύ των προτάσεών τους
υπερίσχυσαν η δυνατότητα επανάληψης των κύριων σημείων και επίλυσης αποριών
δια ζώσης (50% των φοιτητών/τριών), η βελτίωση του διαθέσιμου εκπαιδευτικού
υλικού του μαθήματος με ενσωμάτωση σ’ αυτό περισσότερων δραστηριοτήτων και
ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και η επίλυση αποριών μέσω διαδικτυακών
συζητήσεων

(39,58%).

Μεταξύ

άλλων

προτάσεων

είναι

τα

διαδικτυακά

εκπαιδευτικά παιχνίδια (27,08%), η διαθεσιμότητα βιντεοδιαλέξεων (15,63%) και η
αύξηση των ωρών διδασκαλίας (8,33%).
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Σχήμα 8.22. Προτάσεις φοιτητών/τριών για τη βελτίωση της παραδοσιακής διδασκαλίας
με βάση τη διαθεσιμότητά τους.

Το γεγονός ότι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό φοιτητών προτείνει βελτίωση του
διαθέσιμου εκπαιδευτικού υλικού μπορεί άμεσα να συσχετιστεί με προηγούμενη
ερώτηση που αφορούσε την κατανόηση του μαθήματος. Στη ερώτηση εκείνη (σχήμα
8.19) οι φοιτητές εξέφρασαν τη δυσκολία που συνάντησαν στην κατανόηση των
αριθμητικών παραδειγμάτων. Συνέπεια αυτού είναι η ανάγκη για εμπλουτισμό του
διαθέσιμου εκπαιδευτικού υλικού, των πανεπιστημιακών παραδόσεων του
μαθήματος με δραστηριότητες, παραδείγματα και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης.
8.4.3

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών

Η ενότητα αυτή αναλύει τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το τρίτο μέρος των
ερωτηματολογίων που περιλαμβάνει ερωτήσεις με σκοπό τη συλλογή απόψεων των
φοιτητών σχετικά με τη συμμετοχή τους στα διαθέσιμα διαδικτυακά περιβάλλοντα
προκειμένου να υποστηριχτούν στη μελέτη τους. Συγκεκριμένα, αποσκοπείται η
ανίχνευση των παραγόντων που οδήγησαν στη μικρή συμμετοχή των φοιτητών στη
διαδικτυακή τους υποστήριξη (Rossiou & Sifaleras 2007). Καταγράφεται αρχικά η
άποψη των φοιτητών για τους λόγους συμμετοχής στη διαδικτυακή υποστήριξη και
στη συνέχεια η άποψη όλων των φοιτητών/τριών για τους παράγοντες μη
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συμμετοχής τους σε διαδικτυακά φροντιστήρια ή επίλυση αποριών στο γραφείο του
διδάσκοντα. Ειδικότερα καταγράφονται οι παράγοντες:
 περιορισμένης χρήσης του συστήματος διαχείρισης μαθημάτων CoMPUs για την
επίλυση των αποριών τους είτε από τους ίδιους φοιτητές είτε από διδάσκοντες
στο χώρο συζητήσεων του μαθήματος,
 μειωμένης παρακολούθησης των διαθέσιμων βιντεοδιαλέξεων,
 μικρής συμμετοχής στα διαδικτυακά εκπαιδευτικά παιχνίδια,
 μικρής συμμετοχής στη διαδικτυακή συνεργατική δραστηριότητα αλλά και στα
 φροντιστηριακά μαθήματα στο περιβάλλον των σύγχρονων εικονικών τάξεων.
8.4.3.1 Παράγοντες συμμετοχής στη διαδικτυακή υποστήριξη
Οι παράγοντες συμμετοχής των φοιτητών/τριών στις εικονικές τάξεις ήταν η
πεποίθηση ότι θα ήταν χρήσιμες (31,03%), η γνωριμία και εξοικείωσή τους με ένα
νέο μαθησιακό περιβάλλον (25,86%) και η υποστήριξη της μελέτης τους τόσο
(18,97%). Επίσης ένας στους τέσσερις φοιτητές θεωρεί λόγο συμμετοχής την
κατανόηση των αλγοριθμικών εννοιών (24,14%) που είχαν διδαχθεί με τον
παραδοσιακό τρόπο (Σχήμα 8.23).

Σχήμα 8.23. Παράγοντες συμμετοχής φοιτητών/τριών στις εικονικές τάξεις

8.4.3.2 Παράγοντες μη συμμετοχής φοιτητών στη διαδικτυακή υποστήριξη
Ο λόγος συμμετοχής των φοιτητών/τριών σε διαθέσιμα διαδικτυακά φροντιστηριακά
μαθήματα ήταν η επίλυση των αποριών (68,83%) σύμφωνα με τις απαντήσεις των
154 φοιτητών (Σχήμα 8.24). Επιπλέον, εξέφρασαν την άποψη ότι δε συμμετείχαν
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λόγω έλλειψης διαθέσιμου χρόνου (13,64%) ή λόγω μη εύκολης πρόσβασης στο
Διαδίκτυο (17,53%).

Σχήμα 8.24 . Αιτίες συμμετοχής ή μη σε διαδικτυακά φροντιστηριακά μαθήματα

Η ελάχιστη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στην επίλυση αποριών στο γραφείο του
διδάσκοντα οφείλεται κυρίως στην επιφύλαξη και δισταγμό τους (47,40%) να
εκφράσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αλλά και στη μη έγκαιρη προσωπική
τους μελέτη (42,71%) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου (Σχήμα 8.25).
Λόγω του μεγάλου πλήθους των φοιτητών/τριών ανά μάθημα σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο αριθμό των μαθητών ανά τάξη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η σχέση
τους με τους καθηγητές τους δεν είναι τόσο προσωπική όπως ήταν στη διάρκεια της
φοίτησής τους στο λύκειο. Μικρό ποσοστό φοιτητών/τριών θεώρησε το μάθημα
εύκολο (6,77%) και συνεπώς δεν χρειάζονταν υποστήριξη στη μελέτη τους ενώ ένας
στους τέσσερις φοιτητές θα ήθελε περισσότερη παρότρυνση από το διδάσκοντα του
μαθήματος και κίνητρα συμμετοχής. Το γεγονός ότι οι περισσότεροι φοιτητές δεν
θεωρούν το μάθημα εύκολο έρχεται σε αντίθεση με την άποψη τους για την ανάγκη
φροντιστηριακών μαθημάτων που δηλώθηκε από πολύ λιγότερους φοιτητές (Σχήμα
8.21).
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Σχήμα 8.25. Λόγοι μη επίλυσης αποριών του μαθήματος στο γραφείο του διδάσκοντα

Η συμμετοχή των φοιτητών/τριών στη διαδικτυακή υποστήριξη του μαθήματος
«Αλγόριθμοι με C» μέσω εικονικών τάξεων και βιντεοδιαλέξεων ήταν μικρή. Μόνο
το 20% των φοιτητών συμμετείχαν στις εικονικές τάξεις μία φορά ή περισσότερες
από μία φορές ενώ 23,16% παρακολούθησε βιντεοδιαλέξεις μια φορά ή
περισσότερες από μία(Σχήμα 8.26).

Σχήμα 8.26. Βαθμός συμμετοχής φοιτητών στις εικονικές τάξεις και την παρακολούθηση
βιντεοδιαλέξεων.
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Οι απόψεις των φοιτητών/τριών, τόσο των συμμετεχόντων όσο και των μη
συμμετεχόντων στη διαδικτυακή υποστήριξη του μαθήματος σχετικά με τους λόγους
μικρής συμμετοχής συγκλίνουν. Οι κυριότεροι λόγοι ήταν η έλλειψη του διαθέσιμου
χρόνου τους, τεχνικά προβλήματα που καλέστηκαν να αντιμετωπίσουν, η μη επαρκής
ενημέρωση ύπαρξής τους και η μη δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο.
Πολύ μικρό ποσοστό φοιτητών/τριών θεώρησε ότι δεν χρειαζόταν υποστήριξη στη
μελέτη τους. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τη μη συμμετοχή των φοιτητών στο χώρο
συζητήσεων του μαθήματος οι κυριότεροι λόγοι αποχής τους ήταν η μη έγκαιρη
μελέτη τους κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (42,86%), η προτίμηση της ανωνυμίας
σ’ αυτό (25,93%) και η ανάγκη για περισσότερη παρακίνηση και παρότρυνση
(Σχήμα 8.27).

Σχήμα 8.27. Απόψεις φοιτητών/τριών για τη μικρή συμμετοχή τους στο χώρο συζητήσεων του
μαθήματος στο CoMPUs

Η έλλειψη διαθέσιμου χρόνου (30,41%) και η εμφάνιση τεχνικών προβλημάτων
(20,10%) συμπεριλαμβανομένου και τη μη μελέτης τους κατά τη διάρκεια του
εξαμήνου (23,20%) ήταν τα βασικά εμπόδια της συμμετοχής τους στις σύγχρονες
εικονικές τάξεις. (Σχήμα 8.28).

[305]

Κεφάλαιο 8: Αποτελέσματα έρευνας

Σχήμα 8.28. Απόψεις φοιτητών/τριών για τους λόγους μη συμμετοχής στις εικονικές τάξεις

Παρόμοιοι παράγοντες επηρέασαν και τη μη συμμετοχή τους στην παρακολούθηση
των διαθέσιμων βιντεοδιαλέξεων. Συγκεκριμένα, εκτός από την έλλειψη του
διαθέσιμου χρόνου (41,30%), ένας στους/στις 5 φοιτητές/τριες αντιμετώπισε τεχνικά
προβλήματα ή/και δεν είχε πρόσβαση στο διαδίκτυο (Σχήμα 8.29).

Σχήμα 8.29. Παράγοντες μη συμμετοχής φοιτητών στην παρακολούθηση βιντεοδιαλέξεων

Οι παράγοντες που επηρέασαν τη μη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στη
διαδικτυακή συνεργατική δραστηριότητα μέσω του SYNERGO, ήταν η έλλειψη του
διαθέσιμου χρόνου (33,62%) και η εμφάνιση των τεχνικών προβλημάτων 18,10%.
Προβληματισμό προκάλεσε το γεγονός ότι το 33,62% εξέφρασε ως παράγοντα μη
συμμετοχής την ελλιπή ενημέρωση υλοποίησης αφού η ενημέρωση μέσω των
ανακοινώσεων στο χώρο του μαθήματος αποστέλλονταν με ηλεκτρονικό
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ταχυδρομείο μέσω του CoMPUs. Καλό θα ήταν να διερευνηθεί περαιτέρω η
αξιοποίηση του COMPUs από τους φοιτητές (Σχήμα 8.30).

Σχήμα 8.30. Παράγοντες μη συμμετοχής φοιτητών στη διαδικτυακή συνεργατική
δραστηριότητα μέσω του SYNERGO

Οι ίδιοι λόγοι εμπόδισαν τους/τις φοιτητές/τριες να συμμετέχουν στα διαθέσιμα
διαδικτυακά εκπαιδευτικά παιχνίδια (Σχήμα 8.31).

Σχήμα 8.31. Παράγοντες μη συμμετοχής φοιτητών στα διαδικτυακά εκπαιδευτικά παιχνίδια
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Μετά την εμπειρία των ΟΣΤ οι καθηγητές-σύμβουλοι κατανόησαν τα οργανωτικά
αλλά

και

κοινωνικά

χαρακτηριστικά

του

συνδυασμού

των

διαφορετικών

εκπαιδευτικών μεθόδων σε διαφορετικά διαδικτυακά μαθησιακά περιβάλλοντα με την
υποστήριξη εργαλείων σύγχρονων διαδικτυακών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
Έτσι διαμορφώθηκε το πρότυπο ΣΕΤ, το εκπαιδευτικό πλαίσιο για τη σχεδίαση,
εφαρμογή υλοποίηση και αξιολόγηση των σύγχρονων εικονικών τάξεων με σκοπό
την βέλτιστη χρήση των κατάλληλων εργαλείων των ΤΠΕ και την πρόταση για τη
λειτουργία των ΟΣΤ στη συμβατική Ανώτατη Εκπαίδευση.
8.4.4

Απόψεις φοιτητών/τριών για την λειτουργικότητα των ΟΣΤ

Οι απόψεις των συμμετεχόντων στις ΟΣΤ φοιτητών/τριών συλλέχτηκαν μέσω
γραπτών ερωτηματολογίων στο τέλος του ακαδημαϊκού εξαμήνου (επεστράφησαν
31 από τα 33 που διανεμήθηκαν) αλλά και 6 μήνες μετά το πέρας του ακαδημαϊκού
εξαμήνου μέσω συνεντεύξεων και κατά διάρκεια της πέμπτης ΟΣΤ. Τα
αποτελέσματα των ερωτηματολογίων παρουσιάζονται στην παρούσα ενότητα ενώ
σε επόμενη ενότητα γίνονται μια σύντομη περιγραφή των αποτελεσμάτων της
πέμπτης ΟΣΤ τα οποία παρουσιάστηκαν αναλυτικά στο 6ο κεφάλαιο της παρούσας
διατριβής.
Η εμπειρία των φοιτητών/τριών της αξιοποίησης των ΟΣΤ παρουσιάζεται με την
καταγραφή των άποψεών τους σχετικά με τη λειτουργία των εικονικών τάξεων όσον
αφορά το χρόνο και τη διάρκεια υλοποίησής τους αλλά και το βαθμό αξιοποίησης
των διαθέσιμων δυνατοτήτων τους, την παιδαγωγική αποτελεσματικότητα των
διαθέσιμων σ’ αυτή εργαλείων, την ποιότητα των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν, και
τη συμβολή των εναλλακτικών τρόπων εξατομικευμένης υποστήριξης της διδασκαλίας
και μάθησης.
8.4.4.1 Αξιοποίηση διαθέσιμων δυνατοτήτων των εικονικών τάξεων
Οι διαθέσιμες υπηρεσίες της εικονικής τάξης ήταν α) η ανταλλαγή γραπτών
μηνυμάτων, β) η συνομιλία (ήχος), γ) η λήψη εικόνας - ήχου (video) του
διδάσκοντα, δ) η αποστολή video (εικόνας & ήχου) των φοιτητών, ε) το αίτημα
λόγου (με «σηκώνω το χέρι») στ)η διατύπωση ερωτήσεων, ζ) η απάντηση σε
ερωτηματολόγιο-έρευνα, η) η απάντηση σε ανώνυμη δημοσκόπηση, θ) η κοινή
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χρήση ασπρο-πίνακα ταυτόχρονα με άλλους και ι) η χρήση εφαρμογής που
διαμοιράζει άλλος χρήστης.
Από την εμπειρία των φοιτητών/τριών προκύπτει ότι οι δυνατότητες που
χρησιμοποιήθηκαν πολύ από τους/τις φοιτητές/τριες ήταν οι δυνατότητες της
συνομιλίας με ήχο (66,7%) και της άμεσης αλληλεπίδρασης ζητώντας το λόγο
(51,6%), η αποστολή μηνυμάτων (44,8%) ή η απάντηση σε δημοσκόπηση (46,4%).
(Σχήμα 8.32).

Σχήμα 8.32 . Βαθμός αξιοποίησης των διαθέσιμων δυνατοτήτων του περιβάλλοντος της
εικονικής τάξης.

Λίγο ή καθόλου (64,3%) αξιοποιήθηκαν η δυνατότητα αποστολής βίντεο και η
χρήση του ασπροπίνακα. Αυτό βέβαια ήταν αναμενόμενο λόγω του σχεδιασμού της
εικονικής τάξης
8.4.4.2 Συχνότητα και διάρκεια οπτικοακουστικής επικοινωνίας
Οι περισσότεροι φοιτητές/τριες επιθυμούν την υλοποίηση των εικονικών τάξεων μία
φορά το δεκαπενθήμερο και για διάρκεια δύο (2) ωρών. Αναμενόμενη προσδοκία
των φοιτητών για την υλοποίηση των ΟΣΤ ήταν μια φορά το μήνα λόγω της μικρής
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διαθεσιμότητας του χρόνου τους όμως η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στις ΟΣΤ
θεωρεί χρήσιμη την υλοποίησή τους ανά 15ήμερο (Σχήμα 8.33).

Σχήμα 8.33 . Βαθμός προτίμησης συχνότητας και διάρκειας αξιοποίησης της
οπτικοακουστικής επικοινωνίας με διδάσκοντες και συμφοιτητές

Η αντίθεση αυτή έχει άμεση σχέση με το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες στις ΟΣΤ
φοιτητές λόγω της εμπειρίας τους σ’ αυτή αναγνωρίζουν τα οφέλη που μπορούν να
αποκομίσουν από αυτή και τον διαφορετικό τρόπο μελέτης και μάθησης. Ίσως αν
όλοι οι φοιτητές είχαν αυτήν την εμπειρία να είχαν διαφορετικές προσδοκίες για πιο
συχνή υλοποίηση των ΟΣΤ.
Όσον αφορά τη διάρκεια των ΟΣΤ, η πλειοψηφία των φοιτητών/τριών θεωρεί ότι οι
ΟΣΤ θα πρέπει αν έχουν διάρκεια 2 ώρες (Σχήμα 8.34).

Σχήμα 8.34. Βαθμός προτίμησης συχνότητας και διάρκειας αξιοποίησης της
οπτικοακουστικής επικοινωνίας με διδάσκοντες και συμφοιτητές.
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Η διάρκεια των δύο ωρών είναι χρόνος επιθυμητός αλλά και κατάλληλος και κατά
την άποψη των καθηγητών-συμβούλων μιας και δίνεται ο απαραίτητος χρόνος
δημιουργίας θερμού κλίματος, συνεργατικών δραστηριοτήτων και επίτευξης των
εκπαιδευτικών στόχων των ΟΣΤ.
8.4.4.3 Καταλληλότητα χρόνου υλοποίησης εικονικής τάξης
Οι φοιτητές/τριες ρωτήθηκαν «πότε θεωρούν πιο χρήσιμη τη λειτουργία της
εικονικής τάξης». Μπορούσαν να επιλέξουν αν θεωρούν καταλληλότερη περίοδο
υλοποίησης λίγο πριν τις εξετάσεις ή/και κατά τη διάρκεια της επανάληψης της
μελέτης των κεφαλαίων ή/και κατά την ανάθεση εργασιών από το διδάσκοντα ή/και
για την επίλυση αποριών σε τακτά χρονικά διαστήματα. Παρά του ότι αναμενόταν
να επιλέξουν τη χρονική περίοδο λίγο πριν τις εξετάσεις, οι περισσότεροι φοιτητές
(36,67%) θεώρησαν χρησιμότερη την υλοποίηση των εικονικών τάξεων για την
επανάληψη της διδαχθείσας ύλης και για την επίλυση των αποριών (30%) σε τακτά
χρονικά διαστήματα (Σχήμα 8.35).

Σχήμα 8.35. Απόψεις φοιτητών/τριών για την καταλληλότητα του χρόνου υλοποίησης των
εικονικών τάξεων

8.4.4.4 Ποιότητα επικοινωνίας και μέσων των ΟΣΤ
Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών ως προς την ποιότητα της επικοινωνίας και των
μέσων που αξιοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των ΟΣΤ (Σχήμα 8.36) εκτιμά ως καλή
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ή πολύ καλή την ποιότητα του ήχου (73,33%), της εικόνας (66,67%) και των
διαφανειών (93,33%).

Σχήμα 8.36 . Απόψεις φοιτητών/τριών για την ποιότητα επικοινωνίας και μέσων των ΟΣΤ

8.4.4.5 Ευκολία εγκατάστασης/χρήσης
Σχετικά με την ευκολία εγκατάστασης και χρήσης των απαραίτητων εργαλείων για τη
διαδικτυακή υποστήριξη του μαθήματος μεγαλύτερη δυσκολία αντιμετώπισαν οι
φοιτητές στην εγκατάσταση του λογισμικού συνεργατικής δραστηριότητας (Σχήμα
8.37).

Σχήμα 8.37 . Απόψεις φοιτητών/τριών για την ευκολία εγκατάστασης και χρήσης των
διαδικτυακών εργαλείων των ΟΣΤ
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8.4.5

Απόψεις των φοιτητών/τριών για την αποτελεσματικότητα των ΟΣΤ

Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων θεώρησε χρήσιμες τόσο τις
βιντεοδιαλέξεις (92,86%) όσο και τις εικονικές τάξεις (86,11%). Πολύ μικρό
ποσοστό δεν ωφελήθηκε από αυτές (Σχήμα 8.38). Τα αποτελέσματα αυτά είναι
ενθαρρυντικά για τον τρόπο υλοποίησης φροντιστηριακών μαθημάτων και
επιβεβαιώνουν την άποψη που κυριαρχεί για τη σχέση των σημερινών φοιτητών με
τις νέες τεχνολογίες. Η γενιά αυτή που έχει μεγαλώσει με ηλεκτρονικό υπολογιστή
και πρόσβαση στο Διαδίκτυο, μπορεί να καλύπτει την ανάγκη για περισσότερες ώρες
μαθημάτων με την αξιοποίηση των διαδικτυακών εργαλείων.

Σχήμα 8.38. Αποτελεσματικότητα διαδικτυακής υποστήριξης μέσω βιντεοδιαλέξεων και
εικονικών τάξεων

8.4.5.1 Απόψεις φοιτητών για την υλοποίηση των ΟΣΤ
Μετά την εμπειρία της συμμετοχής τους οι φοιτητές/τριες ζητήθηκαν να εκφράσουν
το βαθμό που συμφωνούν (Συμφωνώ Απόλυτα, Συμφωνώ, Δεν έχω άποψη, Διαφωνώ,
Διαφωνώ απόλυτα) σχετικά με:
 τη σαφήνεια του σκοπού και των στόχων των ΟΣΤ ,
 την αξιοποίηση των προϋπαρχουσών γνώσεων των φοιτητών/τριών,
 τον όγκο της ύλης που παρουσιάστηκε,
 την ταχύτητα ομιλίας των καθηγητών-συμβούλων,
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 τη δυνατότητα διακοπής του μαθήματος για έκφραση ερώτησης ή
παρέμβασης,
 την ικανότητα των καθηγητών-συμβούλων να αντιλαμβάνονται την ύπαρξη
αποριών των φοιτητών/τριών,
 τη διάρκεια του μαθήματος,
 την παροχή ενθάρρυνσης από τους καθηγητές-συμβούλους για την υποβολή
ερωτήσεων και της ενεργής συμμετοχής των φοιτητών/τριών,
 την ανάγκη περισσότερων διαλειμμάτων,
 το βαθμό συνεργασίας των φοιτητών/τριών μεταξύ τους κατά τη διάρκεια
των ΟΣΤ.
Η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών/τριών (90,6%) συμφωνούν με την άποψη
για την σαφήνεια των παιδαγωγικών στόχων των ΟΣΤ. Οι περισσότεροι φοιτητές
αναγνωρίζουν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ καθηγητών συμβούλων και
φοιτητών αλλά και φοιτητών μεταξύ τους μέσω της έκφρασης αποριών (85,19%) και
των συνεργατικών δραστηριοτήτων (82,14%) ενώ κανείς δεν εξέφρασε την άποψη
για τη μη δυνατότητα αλληλεπίδρασης (Σχήμα 8.39).

Σχήμα8.39. Απόψεις φοιτητών/τριών για το βαθμό επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων των
ΟΣΤ
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Οι φοιτητές/τριες ζητήθηκε να μεταφέρουν την εμπειρία τους σχετικά με τα
χαρακτηριστικά των καθηγητών-συμβούλων στις ΟΣΤ που συμμετείχαν. Εξέφρασαν
την άποψή τους τόσο σχετικά με την εγρήγορση των καθηγητών-συμβούλων κατά
τη διάρκεια των ΟΣΤ όσο και για την παρακίνηση και ενθάρρυνση των φοιτητών για
την ενεργή συμμετοχή τους και την υποβολή ερωτήσεων.
Σχεδόν οι μισοί φοιτητές θεώρησαν ότι λήφθησαν υπόψη στο σχεδιασμό των ΟΣΤ οι
προϋπάρχουσες γνώσεις των φοιτητών (62,07%). Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες
(96,43%) αναγνώρισαν την ενθάρρυνση και παρακίνηση που είχαν προκειμένου να
συμμετέχουν ενεργά κατά τη διάρκεια των ΟΣΤ ενώ οι περισσότεροι (72,42%)
εκδήλωσαν την πεποίθηση για τη διαρκή εγρήγορση των καθηγητών-συμβούλων για
την ύπαρξη αποριών (Σχήμα 8.40).

Σχήμα8.40. Συμπεριφορά του καθηγητή-συμβούλου στις ΟΣΤ
Τέλος, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά με
τη λειτουργία των ΟΣΤ όσον αφορά τον όγκο της ύλης, τη διάρκειά της και την
ανάγκη διαλειμμάτων. Σχετικά με τον όγκο της διδαχθείσας ύλης και την
αναγκαιότητα διαλειμμάτων οι απόψεις των φοιτητών μοιράστηκαν, ενώ οι
περισσότεροι (75%) θεώρησαν τη διάρκειά της κανονική (Σχήμα 8.41).
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Σχήμα 8.41. Απόψεις φοιτητών/τριών για τη λειτουργία των ΟΣΤ

8.4.5.2 Βοήθεια εικονικών τάξεων στη μελέτη των φοιτητών
Σχετικά με τη βοήθεια που προσέφεραν οι εικονικές τάξεις, οι φοιτητές/τριες
δήλωσαν ότι βοηθήθηκαν στην επίλυση αποριών, εμπέδωση διδασκόμενων εννοιών,
εκμάθηση τεχνικών επίλυσης ασκήσεων και διευκρινήσεις στο διαθέσιμο
εκπαιδευτικό υλικό. Αυτοί ήταν και οι στόχοι κατά το σχεδιασμό των ΟΣΤ και από
τα αποτελέσματα φαίνεται ότι πέτυχαν (Σχήμα 8.42)..

Σχήμα 8.42. Απόψεις φοιτητών/τριών για τα σημεία παροχής βοήθειας των εικονικών τάξεων
στη μαθησιακή διαδικασία.
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Η ανάγκη φροντιστηριακών μαθημάτων προέκυψε από το γεγονός ότι οι
φοιτητές/τριες είχαν δυσκολία στην επίλυση ασκήσεων και δεν είχαν ίσως
εμπεδώσει τις έννοιες. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ανάγκη αυτή καλύφθηκε σε
μεγάλο βαθμό.
Επιπλέον σημαντική βοήθεια τους παρείχε η επικοινωνία με το διδάσκοντα και τους
συμφοιτητές.
8.4.5.3 Συμβολή εναλλακτικών τρόπων διαδικτυακής υποστήριξης
Όσον αφορά τη συμβολή των εναλλακτικών τρόπων διαδικτυακής υποστήριξης των
φοιτητών/τριών οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν τη συνεισφορά της συνεργασίας μέσω
της συνεργατικής δραστηριότητας στο SYNERGO αλλά και των ομάδων εργασίας κατά
τη διάρκεια των ΟΣΤ και την επίδραση του διαδικτυακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού.
Επιπλέον, η συμβολή των ανωτέρω δραστηριοτήτων εκτιμήθηκε και από τη επίδοση
των φοιτητών στις τελικές εξετάσεις του μαθήματος.
Ο βαθμός συνεισφοράς της συνεργατικής δραστηριότητας μέσω του SYNERGO στην
επίλυση αποριών με τον συνεργάτη ήταν πολύ μεγάλος για τα 2/3 των φοιτητών ενώ
για την επίλυση της άσκησης η βοήθεια του συνεργάτη ήταν πολύ μεγάλη για το
46,15% των φοιτητών/τριών ενώ οι περισσότεροι φοιτητές/τριες (61/54%)
βοηθήθηκαν πολύ στην κατανόηση των αλγοριθμικών εννοιών (Σχήμα 8.43). Τα
αποτελέσματα αυτά είναι ενθαρρυντικά και δείχνουν το δρόμο για τη χρήση νέων
τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Οι συνεργατικές δραστηριότητες φαίνεται να
δημιουργούν κλίμα ευνοϊκό για την μάθηση και ταυτόχρονα ευνοούν και την
κοινωνικοποίηση των φοιτητών. Είναι σημαντικό το ότι οι φοιτητές έλυσαν τις
απορίες τους μεταξύ τους, γεγονός ίσως αναμενόμενο μιας και αισθάνονται πιο άνετα
να εκφραστούν στους συμφοιτητές τους παρά στους διδάσκοντες. Στην ουσία μπορεί
κάποιος να πει ότι οι δραστηριότητες αυτού του τύπου όπως αυτές μέσω του
SYNERGO μπορούν να αντιστοιχηθούν και ίσως να αντικαταστήσουν τη συνεργατική
μελέτη που γινόταν παλαιότερα στις βιβλιοθήκες. Είναι παρόμοιος τρόπος μελέτης
αλλά πιο εκσυγχρονισμένος μιας και αξιοποιεί εργαλεία των νέων τεχνολογιών.
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Σχήμα 8.43 . Απόψεις φοιτητών/τριών για τη συνεισφορά της συνεργατικής δραστηριότητας
μέσω του SYNERGO

Η εκδήλωση επιθυμίας για την επανάληψη της συνεργατικής δραστηριότητας για την
κατανόηση της ανάπτυξης ενός αλγορίθμου ήταν μεγάλη (66,67%) ενώ το 7,41% δεν
εκδήλωσε αυτή την επιθυμία (Σχήμα 8.44).

Σχήμα 8.44 . Επιθυμία φοιτητών/τριών για την επανάληψη συνεργατικής δραστηριότητας
μέσω του SYNERGO

Η

διαδικτυακή

πλατφόρμα

Online

Educational

Games

Central

http://www.savie.qc.ca/CarrefourJeux2/Accueil_content.asp) αξιοποιήθηκε ως ένας
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εικονικός χώρος δράσης των φοιτητών/τριών τόσο κατά τη διάρκεια της 4ης ΟΣΤ όσο
και εκτός αυτής (Εικόνα 8.1).

Εικόνα 8.1. Savie's online Educational Games Central (EGC)

Οι φοιτητές/τριες, με τα εκπαιδευτικά παιχνίδια βρέθηκαν σε μια τεχνητή κατάσταση
που όπως αναφέρουν οι Sauvé et al. (2005) μπορούσε ο καθένας χωριστά ή
περισσότεροι του ενός να είναι σε θέση συγκρούσεων (αντιπαράθεσης –αγώνα). Με τα
δύο διαθέσιμα εκπαιδευτικά παιχνίδια οι φοιτητές έκαναν επανάληψη τα δύο κεφάλαια
που διδάχθηκαν δια ζώσης: α) τους επαναληπτικούς αλγόριθμους και ειδικότερα τους
αλγόριθμους ταξινόμησης και β) τους αναδρομικούς αλγόριθμους με έμφαση στην
έννοια της αναδρομής αντίστοιχα. Το παιχνίδι Algorithms Recursive όπως αναφέρθηκε
στο 6ο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής υλοποιήθηκε αρχικά κατά τη διάρκεια της
τέταρτης ΟΣΤ αλλά ήταν διαθέσιμο και μετά από αυτή μαζί με το Sorting Algorithms
παιχνίδι. Οι φοιτητές έπαιξαν και ξαναέπαιξαν το παιχνίδι στο πλαίσιο της ΟΣΤ αλλά
και ανεξάρτητα από αυτή. Τα κίνητρα χρήσης τους δεν θεωρήθηκαν δεδομένα και
διερευνήθηκαν στη συνέχεια με θετικά αποτελέσματα τόσο στην αποδοχή του
παιχνιδιού ως εκπαιδευτική τεχνική όσο κι ως την αποτελεσματικότητα στη μάθηση.
Επιπλέον έμφαση δόθηκε

στην καταγραφή των κύριων διαπιστώσεων από την

εμπειρία του παιχνιδιού με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση του θεωρητικού μοντέλου
εφαρμογής, του εκπαιδευτικού πλαισίου των σύγχρονων εικονικών τάξεων με
αξιοποίηση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών.
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Οι παίκτες προσπαθώντας να «νικήσουν», μέσω ορισμένων ενεργειών που μπορούσαν
να κάνουν είχαν τη δυνατότητα να μάθουν παίζοντας. Ο κοινωνικός χαρακτήρας των
παιχνιδιών μιας και ήταν διαθέσιμα όχι μόνο σε τοπική μορφή (local mode-ένας
παίκτης) αλλά και σε κατανεμημένη μορφή (distributed mode, 2-4 παίκτες) αύξησε το
κίνητρο και το ενδιαφέρον των φοιτητών ως προς το περιβάλλον (De Kanter 2005)
αλλά και τη δραστηριότητα αυτή καθεαυτή (Εικόνα 8.2).

Εικόνα 8.2. Το παιχνίδι με βάση το κέλυφος Snakes & Ladders στο επίπεδο του παίκτη.

Η προτίμηση των φοιτητών/παικτών ως προς τα διαθέσιμα παιχνίδια ήταν μεγαλύτερη
στα διαδικτυακά και συνεργατικά τόσο στο παιχνίδι σχετικό με την αναδρομικότητα
(36,17%) όσο και σ’ εκείνο της ταξινόμησης (25,53%). Λιγότεροι φοιτητές (21,28%
και 17,02% αντίστοιχα) προτιμούν το παιχνίδι ως ατομική δραστηριότητα (Rossiou &
Sifaleras 2007).
Τα

αποτελέσματα

αυτά

επιβεβαιώνουν

και

τις

προσδοκίες/επιθυμίες

των

φοιτητών/τριών, που εκφράστηκαν στην πρώτη φάση της αξιολόγησης, να
συμμετέχουν σε συνεργατικές παρά σε ατομικές δραστηριότητες.
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Σχήμα 8.45. Προτίμηση διαδικτυακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών

Οι περισσότεροι φοιτητές/τριες βελτίωσαν σημαντικά τη γνώση τους στους
αναδρομικούς αλγόριθμους, ενεργοποιήθηκαν με τη δραστηριότητα του παιχνιδιού και
έμειναν πλήρως ικανοποιημένοι από την επίτευξη των στόχων της ΟΣΤ. H συνέντευξη
συμμετεχόντων στην τέταρτη ΟΣΤ, φοιτητών που είχαν την εμπειρία της μάθησης
μέσα από το παιχνίδι, είχε σαν αποτέλεσμα την έντονη έλλειψη της εμπειρίας του
παιχνιδιού γιατί δεν δίνεται παρόμοια ευκαιρία σε άλλα μαθήματα. Επίσης, οι
συνεντευξιαζόμενοι φοιτητές επεσήμαναν την αποτελεσματικότητα της μάθησης μέσα
από το παιχνίδι, τη δυνατότητα εντοπισμού και παρανοήσεων παίζοντας,
επικοινωνώντας, αλληλεπιδρώντας με τους συμφοιτητές και διδάσκοντες και όχι με
τον παραδοσιακό τρόπο της αυτομάθησης. Ο έντονος ενθουσιασμός των
φοιτητών/τριών μετά το παιχνίδι και η έκδηλη ευχαρίστησή τους ανεξαρτήτως νίκης ή
ήττας επεσήμαναν τη σημαντικότητα της διαδικασίας του παιχνιδιού και όχι της νίκης
αυτής καθεαυτής. Η δυνατότητα «ανακάλυψης των κενών» στη γνώση της
αναδρομικότητας οδήγησε τους φοιτητές στην περαιτέρω έμφαση της μελέτης τους.
8.4.6

Μαθησιακή επίδοση και απόδοση φοιτητών

Σύμφωνα με αρκετούς ερευνητές, στην περίπτωση της αξιολόγησης των μαθητών,
βασικό κριτήριο αξιολόγησης εκπαιδευομένων θεωρείται η επίδοση σε συγκεκριμένες
δοκιμασίες, που σχετίζεται με την απόδοση που έχει ο εκπαιδευόμενος σε
συγκεκριμένες γνωστικής φύσης απαιτήσεις. Τα κριτήρια που αναφέρονται στις
εκπαιδευτικές και ψυχοπαιδαγωγικές όψεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της
μάθησης καλούνται εκπαιδευτικά- παιδαγωγικά κριτήρια και διακρίνονται σε
ποσοτικά και ποιοτικά με βάση τη φύση και τη μορφή τους. Ποσοτικά θεωρούνται
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εκείνα τα κριτήρια τα οποία έχουν ποσοτική μορφή και τα αποτελέσματα της κρίσης
εκφράζονται ποσοτικά, ενώ ποιοτικά είναι τα κριτήρια που έχουν ποιοτική μορφή και
που παρουσιάζουν το αποτέλεσμα της κρίσης με περιγραφικό τρόπο (Δημητρόπουλος,
2003,˙Ανδρεαδάκης 2005). Με τον όρο μαθησιακή επίδοση και απόδοση ορίζουμε
τη μέτρηση εκείνων των μεγεθών που κατά προσέγγιση καταδεικνύουν, αυτά που οι
φοιτητές/τριες έμαθαν ως αποτέλεσμα μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με άλλα
λόγια, ορίζουμε την απόδοση ως την ικανότητα των φοιτητών να επιτυγχάνουν τα
προσδοκώμενα αποτελέσματα του μαθήματος αλλά και το βαθμό επίτευξης των
στόχων που έχουν καθοριστεί από το διαδικτυακό μάθημα και το πρόγραμμα Σπουδών
για όλο το μάθημα γενικότερα. Τα κριτήρια που λήφθησαν υπόψη προκειμένου
μετρηθεί η μαθησιακή επίδοση και απόδοση είναι τα κριτήρια που αφορούν Ι) τους
επιτυχόντες τους μαθήματος με βάση τα αποτελέσματα των τελικών εξετάσεων και ΙΙ)
την εκπόνηση δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου.
Αναλυτικότερα,
I. κριτήρια που αφορούν τους επιτυχόντες δείχνουν το βαθμό επίτευξης των
ακαδημαϊκών στόχων των φοιτητών αναφορικά με τη βαθμολογία τους στο
μάθημα. Συγκεκριμένα μετρούμε με τα αποτελέσματα των τελικών εξετάσεων:
 ποσοστό σπουδαστών που πέρασαν σε σχέση με αυτούς που παρουσιάστηκαν
στην τελική εξέταση,
 από τους φοιτητές/τριες που πέρασαν, το ποσοστό που παρακολούθησε τη
συμπληρωματική διδασκαλία των Αλγορίθμων μέσω των ΟΣΤ,
 από τους φοιτητές/τριες που πέρασαν, το βαθμό επίδοσης τόσο στο γενικό βαθμό
εξέτασης όσο και στα θέματα των εξετάσεων που είχαν σχέση με τις έννοιες που
διδάχθηκαν και στις ΟΣΤ (δηλαδή θέματα που αφορούσαν τους επαναληπτικούς
και αναδρομικούς αλγόριθμους),
II. κριτήρια που αφορούν την εκπόνηση δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του
εξαμήνου. Συγκεκριμένα μετρούμε τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στην
εκπόνηση εργασιών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και συγκρίνουμε το βαθμό
συμμετοχής και επίδοσης συμμετεχόντων στις ΟΣΤ σε σχέση με τους φοιτητές που
δεν συμμετείχαν σ αυτές.
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8.4.6.1 Κριτήρια μαθησιακής επίδοσης/απόδοσης για τους επιτυχόντες
Από τους 379 εγγεγραμμένους στο μάθημα φοιτητές/τριες συμμετείχαν στις τελικές
εξετάσεις 184 φοιτητές/τριες. Από αυτούς, συμμετείχαν σε τουλάχιστον μία ΟΣΤ οι 35
ενώ το 80,08% δε συμμετείχε σε ΟΣΤ. Το 47,83% των παρόντων στην τελική εξέταση
πέρασαν το μάθημα. Από αυτούς ένας στους τέσσερις παρακολούθησε τη
συμπληρωματική διδασκαλία των Αλγορίθμων μέσω των ΟΣΤ.
Σημαντική επιτυχία παρουσίασαν οι συμμετέχοντες σε ΟΣΤ φοιτητές/τριες περνώντας
την τελική εξέταση σε ποσοστό

85,19% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των μη

συμμετεχόντων ήταν 41,40% (Σχήμα 8.46). Τεράστια η διαφορά που παρουσιάζεται
στο ποσοστό επιτυχίας. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν πόσο αποτελεσματικές και
σημαντικές ήταν οι εικονικές τάξεις για τους φοιτητές/τριες που συμμετείχαν σε αυτές.

Σχήμα 8.46. Μεγαλύτερη η επιτυχία στην τελική εξέταση των συμμετεχόντων στις ΟΣΤ

Ο γενικός μέσος όρος της επίδοσης των συμμετεχόντων στις σε ΟΣΤ ήταν 7,5/10
έναντι του 4/10 των μη συμμετεχόντων (Σχήμα 8.47).
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Σχήμα 8.47. Μέσος όρος επίδοσης στην τελική εξέταση (με άριστα 10)

Η βαθμολογία αυτή είναι μια ένδειξη της πολλά υποσχόμενης πρότασης αξιοποίησης
των ΟΣΤ στη Ανώτατη Εκπαίδευση.

Σχήμα 8.48. Μέσος όρος επίδοσης στην τελική εξέταση (με άριστα 10)

Η βαθμολογία των φοιτητών/τριών στα θέματα των εξετάσεων που είχαν σχέση με τις
έννοιες που επιλύθηκαν απορίες και εκπονήθηκαν δραστηριότητες κατά τη διάρκεια
των ΟΣΤ ήταν μεγαλύτερη όπως αναμενόταν για τους συμμετέχοντες σε ΟΣΤ
φοιτητές/τριες. Όμως η διαφορά ήταν πολύ σημαντική. Γενικά η επίδοση των
φοιτητών/τριών στις τελικές εξετάσεις σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες στις ΟΣΤ
φοιτητές αναμενόταν να είναι μικρότερη αλλά έκπληξη προκάλεσε το ποσοστό
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βελτίωσης. Από τα τρία θέματα των εξετάσεων τα δύο αφορούσαν το θεωρητικό μέρος
του μαθήματος και το ένα το εργαστηριακό μέρος. Η συνολική βαθμολογία προέκυπτε
από το άθροισμα της βαθμολογίας των τριών θεμάτων (3+3+4=10). Έτσι, η βελτίωση
ανήλθε στο 32,43% όσον αφορά την γενική αξιολόγηση στις εξετάσεις. Ειδικότερα, η
επίδοση ήταν βελτιωμένη κατά 19,66% στο θέμα που αφορούσε το κεφάλαιο των
επαναληπτικών αλγορίθμων

ενώ στο θέμα που αφορούσε το κεφάλαιο των

Αναδρομικών Αλγορίθμων η βελτίωση ανήλθε στο 38,47% (Πίνακας 8.1).
Πίνακας 8.1. Βελτίωση επίδοσης συμμετεχόντων στις ΟΣΤ φοιτητών/τριών

Βελτίωση
επίδοσης

Στην επίλυση του
θέματος των
Επαναληπτικών
Αλγορίθμων

Στην επίλυση του
θέματος των
Αναδρομικών
αλγορίθμων

Στο σύνολο
των θεμάτων

19,66%

38,47%

32,43%

Όπως αναφέρθηκε στο 6ο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής, στην υποενότητα 6.6.3.
που αφορά τα αποτελέσματα της τέταρτης ΟΣΤ, η επίδοση των φοιτητών/τριών που
συμμετείχαν στην τέταρτη ΟΣΤ και έπαιξαν το παιχνίδι “Algorithms_Recursive”
εμφάνισε υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας στις τελικές εξετάσεις σε σχέση με το
αντίστοιχο ποσοστό τελικής βαθμολογίας των συμμετεχόντων στις εξετάσεις
φοιτητών/τριών αλλά και των συμμετεχόντων παικτών αλλά όχι συμμετεχόντων στις
ΟΣΤ φοιτητών/τριών. Συγκεκριμένα, οι παίκτες-φοιτητές αλλά μη συμμετέχοντες στην
ΟΣΤ παρουσίασαν μικρότερο ποσοστό επιτυχίας σε σύγκριση με τους παίκτες και
συμμετέχοντες στην ΟΣΤ. Παρόμοια αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στα γραπτά των
τελικών εξετάσεων των φοιτητών/τριών στο θέμα των Επαναληπτικών Αλγορίθμων.
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Σχήμα 8.49. Μέσος όρος επίδοσης στην τελική εξέταση ανά θέμα

Ειδικότερα, όσον αφορά τη δεύτερη και την τρίτη ΟΣΤ που είχαν σκοπό την
επανάληψη και εμβάθυνση των εννοιών των επαναληπτικών αλγορίθμων, η δεύτερη
ΟΣΤ αξιοποίησε συνεργατικές δραστηριότητες με παρατήρηση οπτικοποιήσεων
αλγορίθμων ταξινόμησης και η τρίτη με συνεργατική δραστηριότητα μέσω του
SYNERGO. Η επίδοση των φοιτητών/τριών σε θέμα σχετικό με τη διδαχθείσα ύλη
στις αντίστοιχες ΟΣΤ καταγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 8.2).
Πίνακας 8.2. Επίδοση φοιτητών/τριών στα θέματα των επαναληπτικών αλγορίθμων
Αποτελεσματικότητα ΟΣΤ και
βαθμός επίδοσης
στις εξετάσεις

2η ΟΣΤ
Αποτελεσματικότητα ομάδων
εργασίας και
οπτικοποίησης αλγορίθμων
(Μον.1)

Βαθμός επίδοσης στις εξετάσεις

0,4

1,4

0,5

1,8

0,4

1,4

Βαθμός επίδοσης στις εξετάσεις
των συμμετεχόντων σε ΟΣΤ
Βαθμός επίδοσης στις εξετάσεις
των μη συμμετεχόντων σε ΟΣΤ

3η ΟΣΤ
Αποτελεσματικότητα
συνεργατικής
δραστηριότητας με το
SYNERGO (Μον.2)

Είναι ενδιαφέρον να καταγραφεί η βελτίωση των αποτελεσμάτων της τελικής
εξέτασης όσον αφορά το ποσοστό των επιτυχόντων στις ΟΣΤ φοιτητών σε σύγκριση
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με τις προηγούμενες ακαδημαϊκές χρονιές (~40%). Θεωρούμε ότι η βελτίωση
οφείλεται στη διαθεσιμότητα

εναλλακτικού εκπαιδευτικού υλικού αλλά και του

εκπαιδευτικού υλικού που αξιοποιήθηκε στις ΟΣΤ μιας και η επισκεψιμότητα των
φοιτητών/τριών στο

CoMPUs κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου ήταν

αυξημένη. Η καταγραφή της επισκεψιμότητας φαίνεται από τα στατιστικά
αποτελέσματα στο CoMPUs ανά μήνα (Εικόνα 8.3).

Εικόνα 8.3. Επισκεψιμότητα φοιτητών/τριών στο χώρο του μαθήματος στο CoMPUs

Κρίνεται σημαντικό να επισημανθεί ότι μελετώντας την επισκεψιμότητα των
φοιτητών/τριών στο CoMPUs ανά μέρα του ακαδημαϊκού εξαμήνου διαπιστώθηκε
αύξηση τις εβδομάδες υλοποίησης των ΟΣΤ, τόσο πριν όσο και μετά την υλοποίησή
τους (Εικόνα 8.4).

Εικόνα 8.4. Αυξημένη επισκεψιμότητα φοιτητών/τριών στο χώρο του μαθήματος στο CoMPUs
την εβδομάδα υλοποίησης των ΟΣΤ (εδώ για την 4η ΟΣΤ)

Η αύξηση αυτή είναι δικαιολογημένη κυρίως πριν την υλοποίηση των ΟΣΤ λόγω
αυξημένης ανάγκης ενημέρωσης. Η αιτία αύξηση επισκεψιμότητας μετά τις ΟΣΤ
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πιθανολογείται ότι είναι η ανάγκη πληροφόρησης αλλά και ενημέρωσης σχετικά με τα
πεπραγμένα στις ΟΣΤ (Εικόνα 8.4). Αξίζει να σημειωθεί ότι παρατηρήθηκε άμεση
ανταπόκριση των περισσοτέρων φοιτητών/τριών στις ανακοινώσεις μέσω του
CoMPUs η ανάρτηση των οποίων γινόταν γνωστή στους φοιτητές μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (με αυτόματη μέσω του CoMPUs). Έτσι για παράδειγμα η μεγάλη
επισκεψιμότητα στις 9/1/2007 (Εικόνα 8.4) φαίνεται ότι έχει άμεση σχέση με την
ανάρτηση ανακοίνωσης σχετικά με τα πεπραγμένα της τέταρτης ΟΣΤ (Εικόνα 8.5).

Εικόνα 8.5. Ενημέρωση φοιτητών για την υλοποίηση της 4ης ΟΣΤ και ανάρτηση καταγραφής της
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8.4.6.2 Κριτήρια μαθησιακής επίδοσης/απόδοσης για τις δραστηριότητες
Στην υποενότητα αυτή καταγράφουμε τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στην
εκπόνηση εργασιών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και συγκρίνουμε το βαθμό
συμμετοχής και επίδοσης συμμετεχόντων στις ΟΣΤ σε σχέση με τους φοιτητές που δεν
συμμετείχαν σ αυτές.
Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου δόθηκαν δύο σύντομες εργασίες με προαιρετική
δυνατότητα εκπόνησής τους. Η πρώτη από αυτές είχε σχέση με τη διδαχθείσα ύλη και
η δεύτερη, εκτός από τον στόχο γνώσεων, είχε επιπλέον διττό ρόλο: α) την εξοικείωση
των φοιτητών/τριών με την πλατφόρμα διαδικτυακών συνεργατικών δραστηριοτήτων
SYNERGO και β) την προετοιμασία των φοιτητών/τριών για τη συμμετοχή τους στην
3η ΟΣΤ. Η πρώτη εργασία εκπονήθηκε από το 27,72% των φοιτητών/τριών που
συμμετείχαν στις τελικές εξετάσεις ενώ η δεύτερη από το 33,15%. Τα ποσοστά
εκπόνησης των δραστηριοτήτων από τους συμμετέχοντες σε ΟΣΤ είναι 70,37% και
77,78% για την πρώτη και δεύτερη δραστηριότητα αντίστοιχα. Τα αντίστοιχα ποσοστά
εκπόνησης των δραστηριοτήτων από τους μη συμμετέχοντες σε ΟΣΤ είναι 40,76% και
26,11% (Σχήμα 8.50). Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι η δεύτερη
δραστηριότητα εκπονήθηκε από λιγότερους/ες φοιτητές/τριες μεταξύ εκείνων που δε
συμμετείχαν σε ΟΣΤ και το ποσοστό αυτό είναι δικαιολογημένο μιας και δε
συμμετείχαν στην τρίτη ΟΣΤ όλοι και συνεπώς θεωρήθηκε μάλλον μη χρήσιμη.

Σχήμα 8.50. Βαθμός συμμετοχής φοιτητών/τριών στην εκπόνηση προαιρετικών
δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου
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8.5 Απόψεις καθηγητών-συμβούλων που συμμετείχαν στις ΟΣΤ
Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τις απόψεις των καθηγητών-συμβούλων που
συμμετείχαν στις ΟΣΤ. Οι απόψεις των καθηγητών-συμβούλων συλλέχτηκαν μέσω
των φύλλων παρατήρησης που συμπληρώνονταν από τους ίδιους κατά τη διάρκεια των
ΟΣΤ. Τα φύλλα παρατήρησης συμπληρώθηκαν ατομικά και για κάθε ΟΣΤ χωριστά
και αφορούσαν τις εξής παραμέτρους:
i.

αξιολόγηση

της

διαδικτυακής

(εξ

αποστάσεως)

εκπαίδευσης

ως

συμπληρωματικό εργαλείο διδασκαλίας στη συμβατική ανώτατη εκπαίδευση
ii.

αξιολόγηση των χρησιμοποιούμενων διαδικτυακών εργαλείων

iii.

παρατηρήσεις σχετικά με αντιδράσεις των φοιτητών κατά τη διεξαγωγή των
ΟΣΤ

iv.

καταγραφή προβλημάτων της εκπαιδευτικής διαδικασίας της ΟΣΤ και των
διαδικτυακών εργαλείων

v.

προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικτυακής και συμπληρωματικής
εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η εμπειρία των καθηγητών-συμβούλων, επιβεβαίωσε την αρχική τους άποψη ότι η
επιστημονική κατάρτιση στο γνωστικό αντικείμενο δεν είναι αρκετή. Η εξοικείωσή
τους με τα διαδικτυακά εργαλεία (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διαδίκτυο, σύγχρονη
επικοινωνία και εικονικές τάξεις) είναι αναγκαία. Βασιζόμενοι στο ότι η μαθησιακή
διαδικασία γίνεται βέλτιστη όταν υποστηρίζεται και εξατομικεύεται (Gell-Mann,
1996), εστίασαν στην προώθηση της ατομικής μάθησης μέσω των ηλεκτρονικών
υπολογιστών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι καθηγητές-σύμβουλοι να αναπτύξουν τις
ικανότητές τους στο συντονισμό της μάθησης των φοιτητών ανάλογα με τις
μαθησιακές ανάγκες της τάξης και στην προετοιμασία του κατάλληλου εκπαιδευτικού
υλικού αλλά και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων βασισμένων σε διαδικτυακές
πλατφόρμες (όπως το εκπαιδευτικό παιχνίδι και συνεργατικές δραστηριότητες).
Χρειάστηκε να βελτιώσουν τη γνώση τους στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό
(instructional design) καθώς και στις παιδαγωγικές αρχές και αρχές ηλεκτρονικής
μάθησης. Και εκτός όλων των παραπάνω, απαιτήθηκε χρόνος για τη διατήρηση του
ενδιαφέροντος των φοιτητών και την προετοιμασία ελκυστικού και κατάλληλου
μαθησιακού υλικού. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην επίτευξη των εκπαιδευτικών
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στόχων βασισμένων στην ταξινομία του Bloom, όπως αναφέρθηκε στο 5ο κεφάλαιο
της παρούσας διατριβής. Η εστίαση στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων των
εικονικών τάξεων βασισμένων στο πρότυπο ΣΕΤ οδήγησε τους καθηγητέςσυμβούλους στην αναζήτηση εμπειριών διαφόρων ερευνητών που προσπάθησαν να
διαμορφώσουν μοντέλα για τη διαδικτυακή ηλεκτρονική μάθηση (Alonso et al 2005).
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την απαίτηση για τη διαθεσιμότητα ακόμη περισσότερου
χρόνου προετοιμασίας.
Οι καθηγητές-σύμβουλοι έλαβαν υπόψη τους τα αποτελέσματα ερευνών (Jaykanthan,
2002) ότι τα εκπαιδευτικά παιχνίδια είναι ένας από τους πιο ενδιαφέροντες τρόπους
διδασκαλίας μιας και επαινούνται για την ικανότητά τους να έλκουν το ενδιαφέρον
των εκπαιδευομένων και να διατηρούν την προσοχή τους. Η διαδικτυακή πλατφόρμα
Online Educational Games Central (EGC) του Πανεπιστημίου TELUQ στο Καναδά
αξιοποιήθηκε ως περιβάλλον ανάπτυξης δραστηριότητας εκπαιδευτικού παιχνιδιού
(Εικόνα 8.6). Οι καθηγητές-σύμβουλοι εξοικειώθηκαν με την πλατφόρμα αυτή και
σχεδίασαν δύο παιχνίδια λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του διδάσκοντα του
μαθήματος αλλά και τις ανάγκες των φοιτητών. Με σκοπό να αποκτήσουν οι φοιτητές
νέες δεξιότητες και στρατηγικές για να κερδίσουν το παιχνίδι, τα σχεδίασαν έτσι ώστε
να έχουν διάφορα επίπεδα δυσκολίας (τρία) και καθόρισαν τους κανόνες τους
(Rossiou & Papadakis 2008).

Εικόνα 8.6. Δημιουργία παιχνιδιού βάση κελύφους Snakes And Ladders (επίπεδο συγγραφέα)
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Η εμπειρία των καθηγητών-συμβούλων στη δημιουργία του παιχνιδιού έδειξε ότι η
δημιουργία του χαρακτηρίστηκε από τη μια μεριά σχετικά εύκολη, αλλά από την άλλη
χρονοβόρα λόγω του περιορισμού του πλήθους των χαρακτήρων των ερωτήσεων
(μέχρι 100). Επιπλέον, απαιτήθηκε γνώση τόσο του γνωστικού αντικειμένου όσο και
των δεξιοτήτων δημιουργίας ερωτήσεων με σκοπό την εμβάθυνση στο γνωστικό
αντικείμενο αλλά και την κλιμακωτή δυσκολία τους. Η εξοικείωση και η δημιουργία
παιχνιδιών με την πλατφόρμα του διαδικτυακού παιχνιδιού οδήγησε στην σύσταση σε
μελλοντικό εκπαιδευτικό/δημιουργό να σχεδιάζει πριν δημιουργήσει το παιχνίδι των
ερωτήσεων και να λαμβάνει υπόψη του τις εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών/τριών
αλλά και τις δυνατότητες, προδιαγραφές της πλατφόρμας και μειονεκτήματα/
πλεονεκτήματα της πλατφόρμας.
Κατά την περίοδο έρευνας της παρούσας διατριβής υπήρχαν διαθέσιμα έξι παιχνίδια,
δηλαδή διαθέσιμα κελύφη βάση των οποίων μπορούσαν να δημιουργηθούν
εκπαιδευτικά παιχνίδια: Snakes & Ladders, Tic Tac Toe, Trivia, Mother Goose Game
and Concentration, Parcheesi (Sauvé et al., 2005). Όμως διαπιστώθηκαν προβλήματα
κατά τη χρήση των ελληνικών χαρακτήρων με αποτέλεσμα την περίοδο της
προέρευνας της διατριβής (2005-2006) να μην είναι εφικτό να χρησιμοποιηθεί η
πλατφόρμα. Στη συνέχεια, κατόπιν συνεργασίας με την ομάδα ανάπτυξης της
πλατφόρμας τροποποιήθηκε ένα από τα κελύφη αυτά (Snakes & Ladders), επιλύθηκε
το πρόβλημα της μη αποδοχής των ελληνικών χαρακτήρων και με βάση αυτό
δημιουργήθηκαν τα δύο παιχνίδια που αξιοποιήθηκαν στην περίοδο της έρευνας. Η
συνεργασία αυτή απέδωσε νέες δεξιότητες στους καθηγητές-συμβούλους και
συνειδητοποίηση ύπαρξης των δυσκολιών που η τεχνολογία μπορεί αν επιφέρει με
αποτέλεσμα να απαιτεί περισσότερο χρόνο προετοιμασίας προκειμένου να
αποφευχθούν αντικειμενικές δυσκολίες (Παπαδάκης κ.α. 2006).
Όπως περιγράφηκε και στο 6ο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής όλες οι φάσεις της
τρίτης ΟΣΤ αλλά και η συνεργασία των καθηγητών-συμβούλων μεταξύ τους κατά τη
διάρκεια της ΟΣΤ καταγράφηκαν με αξιοποίηση εργαλείων που ήταν ενσωματωμένα
στα περιβάλλοντα που χρησιμοποιήθηκαν (CENTRA, SYNERGO) αλλά και
εργαλείων καταγραφής οθόνης (όπως το Camtasia). Σημαντικό στοιχείο στο στάδιο
της αξιολόγησης της εκπαιδευτικής παρέμβασης ήταν τα αρχεία καταγραφής (logfiles)
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του SYNERGO.

Το διάγραμμα ροής που παρήχθη στο τέλος συνεργασίας των

διμελών ομάδων των φοιτητών/τριών, ο διάλογος στο χώρο συζήτησης του
περιβάλλοντος του SYNERGO και οι λεπτομέρειες των αλληλεπιδράσεων κατά τη
διάρκεια της παραγωγής του διαγράμματος ροής παρέχονται μέσω των αρχείων
καταγραφής με πολλαπλές οπτικοποιήσεις (πίνακες διαγράμματα αναπαραγωγή
βίντεο). Οι καθηγητές-σύμβουλοι μέσω των οπτικοποιήσεων:
 εντόπισαν το συλλογισμό των συνεργατών κατά την επίλυση του
προβλήματος,
 ακολούθησαν τη διαδικασία παραγωγής της λύσης δηλαδή το σχεδιασμό, τη
διερεύνηση, τη διόρθωση, τις απορίες, τις διαφωνίες, τα λάθη και παρανοήσεις
που προέκυψαν.
Οι ενέργειες των καθηγητών-συμβούλων με βάση τα αρχεία καταγραφής και τα
εργαλεία ανάλυσης του SYNERGO ήταν:
i. μελέτη του αποτελέσματος της συνεργασίας,
ii. λεπτομερειακή παρατήρηση και σχολιασμός ενδιάμεσων σταδίων ,
iii. εντοπισμός αδυναμιών και παρανοήσεων των φοιτητών,
iv. δημιουργία

σειράς

στιγμιότυπων

από

τις

φάσεις

ανάπτυξης

της

δραστηριότητας (5-6 εικόνες οθόνης ανά υποομάδα),
v. δημιουργία αρχείου PDF για κάθε ομάδα με επισήμανση των λαθών και των
σημαντικών σημείων της λύσης, καθώς και υποδείξεις/συμβουλές όχι μόνο
στο τελικό στιγμιότυπο της λύσης αλλά και στα ενδιάμεσα (Εικόνα 8.7),
vi. απoστολή του αρχείου PDF στους φοιτητές/δημιουργούς προκειμένου να
τους δοθεί η δυνατότητα να εμβαθύνουν στη γνώση τους μέσα από τα λάθη
τους.
Η ανωτέρω διαδικασία εφοδίασε τους διδάσκοντες με νέες δεξιότητες αλλά
κατανάλωσε πολύ χρόνο και οι καθηγητές-σύμβουλοι επεσήμαναν για άλλη μια
φορά ότι για την επιτυχία μιας ΟΣΤ απαιτούνται νέες δεξιότητες τόσο από την
πλευρά των εκπαιδευτικών όσο και από την πλευρά των φοιτητών/τριών.
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Εικόνα 8.7. Ανατροφοδότηση φοιτητών/τριών με τη δημιουργία αρχείου PDF για εμβάθυνση
στη γνώση μέσω των λαθών

Η επικοινωνία μέσω μιας οθόνης υπολογιστή και η χρήση άλλων συσκευών όπως το
μικρόφωνο και η κάμερα απαιτούν επιπλέον δεξιότητες και εξοικείωση. Με αφορμή
την τρίτη ΟΣΤ, κατά την οποία αυξήθηκαν τα διαθέσιμα μέσα αλλά και τα κανάλια
επικοινωνίας κατέγραψαν στα φύλλα παρατήρησης την πολυπλοκότητα της
εκπαιδευτικής παρέμβασης. Η δημιουργία των τεχνικών προβλημάτων λίγο πριν την
έναρξης της τρίτης ΟΣΤ (όπως περιγράφεται στο 6ο κεφάλαιο της διατριβής) δεν
παραξένεψε τους καθηγητές συμβούλους μιας και ήταν εξοικειωμένοι με την ιδέα ότι
μικρά ή μεγαλύτερα τεχνικά προβλήματα είναι συνήθως αναπόφευκτα παρόλο που η
τεχνολογία είναι αρκετά ώριμη. Η ραγδαία εξέλιξή της αναδεικνύει θέματα
συμβατότητας και αυτό οδηγεί στην αύξηση της σημαντικότητας του συντονισμού και
της οργάνωσης καθώς αυξάνονται σημεία πρόσβασης.
Οι καθηγητές – σύμβουλοι ακολούθησαν τις οδηγίες του Lehman (1999) ότι θα
πρέπει να νιώθουν άνετοι και πολύ εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και τα νέα
μέσα διδασκαλίας έτσι ώστε να εστιάζουν μόνο στην διδασκαλία και καθοδήγηση
αυτή καθεαυτή. Φρόντισαν έτσι ώστε να αποκτήσουν γνώση νέου περιβάλλοντος
διδασκαλίας,
παραδοσιακής

ανακάλυψαν
τάξης

και

και

συνειδητοποίησαν

του

νέου

τις

διαφορές

αλληλεπιδραστικού

εξασκήθηκαν με τα νέα εργαλεία.
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Τα συνολικά αποτελέσματα των φύλλων παρατήρησης ανέδειξαν τη θετική γνώμη των
καθηγητών-συμβούλων για την εμπλοκή των φοιτητών στη μαθησιακή διαδικασία,
την πρόθεσή τους να συνεχίσουν να υλοποιούν ΟΣΤ και σε άλλα εξάμηνα/μαθήματα.
Επιπλέον, καταγράφηκε η διάθεσή τους να προτείνουν σε άλλους συναδέλφους
εκπαιδευτικούς να υλοποιήσουν ΟΣΤ αλλά και σε συναδέλφους άλλων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων που υποστηρίζουν διαδικτυακά την συμβατική εκπαιδευτική διαδικασία.

8.6 Απόψεις φοιτητών/τριών 6 μήνες μετά το πέρας των ΟΣΤ
Σκοπός της πέμπτης ΟΣΤ ήταν η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των
Ομαδικών Συμβουλευτικών Τηλεσυναντήσεων στη διδασκαλία των αλγορίθμων
στους/στις φοιτητές/τριες του Α’ εξαμήνου του Τμήματος Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής. Η πέμπτη ΟΣΤ υλοποιήθηκε έξι (6) μήνες μετά το πέρας τους
ακαδημαϊκού εξαμήνου που υλοποιήθηκε η έρευνα της παρούσας διατριβής και
συμμετείχαν σε αυτή 10 φοιτητές/τριες που συμμετείχαν στις εικονικές τάξεις (στην
πρώτη ΟΣΤ οι 7, στη δεύτερη ΟΣΤ οι 7, στην τρίτη όλοι/ες και στην τέταρτη ΟΣΤ
οι 9). Η άποψή τους σχετικά με την εξοικείωσή τους στη χρήση των ΤΠΕ στην
εκπαίδευση είναι ότι το 80% θεωρεί ότι εύκολα μπορούν οι ίδιοι να προσαρμοστούν
στη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι εντυπωσιακό ότι
όλοι συμφώνησαν στο ότι η εφαρμογή των εικονικών τάξεων είναι εφικτή στα
θεωρητικά μαθήματα ενώ 8/10 στα εργαστηριακά μαθήματα. Επιπλέον, 9/10
φοιτητές/τριες θεωρούν ότι για την πραγματοποίηση των εικονικών τάξεων είναι
απαραίτητοι τουλάχιστον δύο εκπαιδευτικοί με γνώσεις τόσο τεχνολογικές όσο και
του διδασκόμενου αντικειμένου. Όσον αφορά τη σημαντικότητα του είδους των
δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της εικονικής τάξης οι 8 στους/στις 10 θεωρούν
πολύ σημαντικές τις συνεργατικές δραστηριότητες, ενώ οι μισοί δίνουν ιδιαίτερη
βαρύτητα στην ελκυστικότητα και περιεκτικότητα των διαφανειών. Επιπλέον, 6
στους 10 φοιτητές/τριες θεωρούν πολύ σημαντική τη δυνατότητα της άμεσης
συνομιλίας (chat) ενώ μόνο 2 στους 10 θεωρούν πολύ σημαντική τη δυνατότητα
αποστολής βίντεο.
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Σχετικά με τις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των ΟΣΤ, οι 9 στους/στις 10
φοιτητές/τριες θεωρούν πολύ ή πάρα πολύ σημαντικές τις συνεργατικές
δραστηριότητες,

ενώ

σημαντική

θεωρήθηκε

η

αποτελεσματικότητα

των

εκπαιδευτικών παιχνιδιών από τους μισούς φοιτητές ενώ πάρα πολύ σημαντική
θεωρήθηκε από τον 33% των φοιτητών.
Η μικρή συμμετοχή των φοιτητών στις ΟΣΤ προβλημάτισε τους διδάσκοντες του
μαθήματος και ζητήθηκε η άποψη των φοιτητών για τα κυριότερα εμπόδια
εφαρμογής τους. Οι αιτίες κατά την άποψη των φοιτητών ήταν α) η μικρή
διαθεσιμότητα του χρόνου των φοιτητών (67%), β) η έλλειψη του τεχνολογικού
εξοπλισμού των φοιτητών (100%), γ) η μικρή διαθεσιμότητα του χρόνου των
εκπαιδευτικών (45%), δ) η εθελοντική συμμετοχή σ αυτές των φοιτητών (34%) μιας
και οι πρωτοετείς φοιτητές ήταν μαθητές πριν ένα εξάμηνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι
σημαντικός παράγοντας που εμπόδισε την εφαρμογή των εικονικών τάξεων
θεωρήθηκε η μη παροχή κινήτρου με τη μορφή μονάδων αξιολόγησης στην τελική
βαθμολογία τους στις εξετάσεις του μαθήματος. Το αποτέλεσμα αυτό καλό θα ήταν
να διερευνηθεί περαιτέρω με εστίαση στο αν όντως ανέμεναν βαθμολογικό όφελος ή
ότι δεν θεώρησαν ότι θα βοηθηθούν στη μαθησιακή διαδικασία.
Σχετικά με την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων των φάσεων των ΟΣΤ στη
μάθησή τους, οι φοιτητές/τριες θεώρησαν πάρα πολύ σημαντική τη σύντομη
ανασκόπηση (67%), ενώ τις δραστηριότητες των 3-4 ατόμων τις θεώρησαν πολύ ή
πάρα πολύ σημαντικές (88%) σε αντίθεση με τις δραστηριότητες των 2 ατόμων που
τις θεώρησαν λίγο ή πολύ αποτελεσματικές.
Όσον αφορά τον καταλληλότερο χρόνο υλοποίησης των ΟΣΤ οι περισσότεροι/ες
φοιτητές/τριες θεώρησαν ότι είναι απαραίτητο να γίνονται μετά τη δια ζώσης
διδασκαλία προκειμένου να επιλύονται οι απορίες (67%). Το 1/3 των φοιτητών
κρίνουν αποτελεσματική την υλοποίηση των εικονικών τάξεων κατόπιν αιτήματος
των φοιτητών. Είναι ενδιαφέρον να τονιστεί ότι δεν ήταν αναμενόμενο μόνο το 1/5
των φοιτητών να θεωρήσει σημαντικές τις εικονικές τάξεις κατά τη διάρκεια της
εξεταστικής περιόδου.
Σχετικά με την καταλληλότητα ή με των εικονικών τάξεων ως του χώρου
συμπληρωματικότητας της παραδοσιακής διδασκαλίας από τις απαντήσεις των
[336]
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φοιτητών/τριών φάνηκε ότι οι εικονικές τάξεις είναι ο κατάλληλος χώρος για την
επίλυση αποριών (56%), την εκπόνηση παραδειγμάτων και ασκήσεων (44%) και την
ανασκόπηση των εννοιών. Όμως σχεδόν οι μισοί φοιτητές θεώρησαν ότι μέσω της
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης με τις βιντεοδιαλέξεις μπορεί να πραγματοποιηθεί η
επανάληψη της θεωρίας αποτελεσματικά. Σχετικά με το χώρο που είναι κατάλληλος
για την αυτοαξιολόγησή τους, οι φοιτητές δεν δηλώνουν ιδιαίτερη προτίμηση στο
χώρο αλλά στον τρόπο και θεωρούν ότι επιτυγχάνεται μέσω ατομικών ή
συνεργατικών

δραστηριοτήτων

(77%).

Η

συντριπτική

πλειοψηφία

των

φοιτητών/τριών θεώρησε ότι μπορεί να βοηθηθεί περισσότερο από την ενίσχυση της
παραδοσιακής διδασκαλίας με χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και
διαδικτυακών τάξεων και μόνο το 11% θεωρεί ότι μπορεί να βοηθηθεί με την
αντικατάσταση της δια ζώσης διδασκαλίας με εικονικές τάξεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Συζήτηση - Συμπεράσματα - Περαιτέρω έρευνα

Στο 9ο κεφάλαιο συζητούνται τα αποτελέσματα της διατριβής, συνοψίζονται τα
συμπεράσματά της και καταγράφονται οι τρόποι αξιοποίησής τους για την εφαρμογή
των Ομαδικών Συμβουλευτικών Τηλεσυναντήσεων σε περιβάλλον σύγχρονης
εικονικής τάξης με το προτεινόμενο πρότυπο διεξαγωγής ΟΣΤ (πρότυπο ΣΕΤ) στην
διδασκαλία στη συμβατική Ανώτατη Εκπαίδευση. Επιπλέον προτείνονται τρόποι
αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της διατριβής για την περαιτέρω διερεύνηση
ανοιχτών πεδίων της εκπαιδευτικής έρευνας με αρχικό στόχο τη βελτίωση του
προτύπου ΣΕΤ.
Η ανωτέρω μελέτη παρουσιάζει ενδιαφέροντα αποτελέσματα σε σχέση με τα
περιβάλλοντα, τα εργαλεία και τις διαδικασίες που επελέγησαν για την
πραγματοποίηση των παιδαγωγικών στόχων. Για την εξαγωγή συμπερασμάτων
χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας που προέκυψαν από:

α)

μαγνητοσκοπήσεις της εικονικής αίθουσας (CENTRA playback) και των εικονικών
δωματίων (Camtasia recording), β) καταγραφές οθονών των φοιτητών κατά τη
διάρκεια χρήσης των εργαλείων, γ) εργαλεία ανάλυσης και αναπαραγωγής του
SYNERGO με αναλυτική “εικόνα” των συνεργατικών δραστηριοτήτων, δ) γραπτά
ερωτηματολόγια από φοιτητές, ε) φύλλα παρατήρησης των καθηγητών-συμβούλων,
στ) αναπαραγωγή των συζητήσεων μεταξύ καθηγητών-συμβούλων κατά τη διάρκεια
του σχεδιασμού και της αξιολόγησης της δραστηριότητας, ζ) καταγραφές των
οθονών των καθηγητών-συμβούλων στην οποία φαίνεται η κίνησή τους μεταξύ των
χώρων και η) ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν από τους
συμμετέχοντες φοιτητές έξι (6) μήνες μετά την περίοδο της έρευνας.
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9.1 Εισαγωγή
Στην επόμενη ενότητα αναλύεται η αποτελεσματικότητα των ΟΣΤ τόσο από
παιδαγωγικής και διδακτικής πλευράς, όσο και από τεχνολογικής. Αξιολογείται η
επίδραση των ΟΣΤ με βάση τη μελέτη των φαινομένων που αναδύθηκαν κατά τη
διάρκεια των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων των σύγχρονων εικονικών τάξεων
λαμβάνοντας υπόψη προγενέστερες μελέτες αποτελεσματικότητας εκπαιδευτικών
παρεμβάσεων που αξιοποιούν την ενεργή συμμετοχή, τον κοινωνικό χαρακτήρα
συμμετοχής και συνεργασίας και την έκφραση προϋπαρχουσών γνώσεων και
αντιλήψεων. Επιπλέον, αποτιμάται η επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων των ΟΣΤ,
αναλύεται η επίδραση της σύνθεσης των χώρων δράσης των ΟΣΤ και συγκρίνεται η
βαθμολογία στις τελικές εξετάσεις των συμμετεχόντων στις ΟΣΤ φοιτητών με τους
μη συμμετέχοντες. Η υποενότητα ολοκληρώνεται με την αλλαγή στο ρόλο του
δασκάλου που από μεταφορέας γνώσεων αναλαμβάνει το ρόλο του εκπαιδευτήσυμβούλου και γίνεται σύντομη αναφορά στη σειρά των ΟΣΤ. Στη συνέχεια της
ενότητας περιγράφεται η αξιολόγηση των τεχνολογικών περιβαλλόντων που
αξιοποιήθηκαν στις ΟΣΤ και το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την αποτίμηση της
ποιότητας της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω των ΟΣΤ ως προς: α) το
μαθησιακό περιβάλλον με βάση τα μετρήσιμα κριτήρια αξιολόγησης με βάση τις
αρχές οδηγίες που διατυπώνονται στο Guidelines on the Quality Assurance of Distance
Learning που εξέδωσε το The Quality Assurance Agency for Higher Education (1999)

και β) την ποιότητα της τεχνολογικής υποδομής.

9.2 ΟΣΤ και δράση συμμετεχόντων
Μελετήθηκαν τα φαινόμενα που αναδύθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής
παρέμβασης, αξιοποιώντας την κατηγοριοποίηση που προτάθηκε σε προγενέστερες
μελέτες αποτελεσματικότητας (Κόλλιας κ.ά. 2004), και παρατηρήθηκαν τα
φαινόμενα που αφορούν α) την ενεργή συμμετοχή των συμμετεχόντων, β) τον
κοινωνικό χαρακτήρα της συμμετοχής και της συνεργασίας και γ) την έκφραση της
προϋπάρχουσας γνώσης και αντιλήψεων των φοιτητών/τριών (Ρώσσιου κ.ά 2008):
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9.2.1

Ενεργή συμμετοχή φοιτητών/τριών.

Οι φοιτητές/τριες εξοικειώθηκαν πολύ γρήγορα με το νέο τρόπο επικοινωνίας στο
περιβάλλον της εικονικής τάξης και μάλιστα η συμμετοχή τους ήταν πιο ενεργή από
τη συμμετοχή που είχαν στην παραδοσιακή αίθουσα (έχοντας φυσικά υπ’ όψη και το
γεγονός ότι αριθμητικά ήταν λιγότεροι σε σύγκριση με το αμφιθέατρο).
Οι καθηγητές-σύμβουλοι διατήρησαν σημαντικό έλεγχο της ΟΣΤ αρχικά αλλά στη
συνέχεια οι φοιτητές είχαν μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία να θέσουν ζητήματα
για συζήτηση αν και ανέμεναν από τους διδάσκοντες να έχουν τον κυρίαρχο ρόλο,
παραμένοντας σε στερεότυπα συμπεριφοράς παραδοσιακής τάξης. Μετά από
παραίνεση των καθηγητών-συμβούλων οι φοιτητές άρχισαν να συζητούν απορίες,
έγιναν περισσότερο ενεργοί κατά τη συζήτηση του γνωστικού αντικειμένου και
άρχισαν να ανακύπτουν τυχόν παρανοήσεις. Τα βίντεο των ΟΣΤ δείχνουν ότι οι
συμμετέχοντες

φοιτητές/τριες

αντιλαμβάνονται

τη

σκοπιμότητα

και

τη

λειτουργικότητα των πολλαπλών χώρων όπου: α) συμμετέχουν ενεργά ακολουθώντας
τους κανόνες εικονικής επικοινωνίας, β) οργανώνουν το χρόνο και τις επιμέρους
δραστηριότητες, όπου έχουν την ευθύνη του συντονισμού και γ) συνεργάζονται
εστιασμένοι στο σκοπό της δραστηριότητας, ακολουθώντας ως μέλη των ομάδων τους
κανόνες και τους ρόλους τους.
Όπως αναφέρεται και στο 6ο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής, στην ενότητα 6.5 που
αφορά την υλοποίηση της τρίτης ΟΣΤ στην οποία ενσωματώθηκε διαδικτυακή
συνεργατική δραστηριότητα, μελετήθηκαν ιδιαίτερα τα φαινόμενα που αναδύθηκαν
κατά τη διάρκεια της συνεργατικής δραστηριότητας και καταγράφηκε η ενεργή
συμμετοχή. Αναλυτική καταγραφή της συμπεριφοράς των φοιτητών/τριών αντλείται
από τα αρχεία καταγραφής (logfiles) του SYNERGO, στα οποία στο σύνολο των
συνεργασιών εμφανίστηκαν στο αρχικό τους τμήμα τα στοιχεία ταυτότητας των
συνεργατών και ενθάρρυνσης για τη δραστηριότητα και στη συνέχεια σε περίπτωση
διαφωνίας συζήτηση πάνω στο θέμα της διαφωνίας και, όπου δεν υπήρχε συμφωνία,
ανέτρεχαν σε έγκυρες πηγές (πανεπιστημιακές παραδόσεις μαθήματος) ή ζητούσαν
υποδείξεις. Στο πλαίσιο της συνεργασίας κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν προβλήματα
συντονισμού,

καταμερισμού

εργασίας

και

διαχείρισης

χρόνου

στα

οποία

αντιμετώπισαν στο σύνολό τους δυσκολίες. Αυτό αποδόθηκε κυρίως στην έλλειψη
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εμπειρίας σε συναφείς συνεργατικές δραστηριότητες επίλυσης προβλήματος μικρής
διάρκειας και στον περιορισμένο χρόνο που είχαν στη διάθεσή τους.
Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα που περιγράφονται στο προηγούμενο κεφάλαιο
οι δυνατότητες συνεργασίας, αλληλεπίδρασης και ενεργητικής συμμετοχής κυριάρχησαν
κατά τη διάρκεια των ΟΣΤ. Κατά την εκπόνηση των συνεργατικών δραστηριοτήτων η
βοήθεια που έλαβαν οι φοιτητές/τριες από τους συνεργάτες τους ήταν μεγάλη ενώ
μικρή ήταν εκείνη από τους καθηγητές συμβούλους.
Από τη στιγμή που οι φοιτητές συμμετέχουν τόσο ενεργά στις εικονικές τάξεις,
δείχνουν εν μέρει τη θετική τους στάση απέναντι στη χρήση των νέων τεχνολογιών
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το γεγονός αυτό μπορεί να πει κανείς ότι επιβεβαιώνει
και την πρώτη υπόθεση αυτής της έρευνας όσον αφορά την αντιμετώπιση της χρήσης
νέων τεχνολογιών.
9.2.2

Κοινωνικός χαρακτήρας συμμετοχής/συνεργασίας φοιτητών/τριών

Οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων εξέφραζαν ελεύθερα τη γνώμη
τους και τις τυχόν διαφωνίες τους στις απόψεις των συμφοιτητών τους. Τα ανοικτά
ερωτήματα που τέθηκαν σε όλες τις ΟΣΤ στη Φάση 1 τους βοήθησαν να πάρουν
περισσότερες

πρωτοβουλίες,

να

εκφραστούν

ελεύθερα

και

να

λάβουν

ανατροφοδότηση και υποστήριξη σε γνωστικό και συναισθηματικό επίπεδο.
Ανέφεραν σε ποιες έννοιες είχαν δυσκολίες και βοηθήθηκαν για την κατανόησή τους
σε βάθος. Κάθε συμμετέχων συμμετείχε σε τρεις διαφορετικές ομάδες (ολομέλεια,
ομάδα συνεργατικής δραστηριότητας, ομάδα αξιολόγησης). Σε όλες τις περιπτώσεις
είχε διαμορφωθεί κλίμα ομάδας όπως φάνηκε από τη συμπεριφορά των
φοιτητών/τριών κατά τη διάρκεια των ΟΣΤ. Στο πλαίσιο της συνεργασίας στα
εικονικά

δωμάτια,

κλήθηκαν

να

αντιμετωπίσουν

προβλήματα

συντονισμού,

καταμερισμού εργασίας και διαχείρισης χρόνου. Ο συντονισμός και η διαχείριση
χρόνου δε φάνηκε να αναδύει ιδιαίτερα προβλήματα στους φοιτητές τα οποία
ξεπεράστηκαν πλήρως στις επόμενες ΟΣΤ.
Ιδιαίτερα, στην τρίτη ΟΣΤ, μελετήθηκαν τα φαινόμενα που αναδύθηκαν κατά τη
διάρκεια της συνεργατικής δραστηριότητας και από τα αρχεία καταγραφής (logfiles)
του SYNERGO καταγράφηκε τόσο η ενεργή συμμετοχή που περιγράφηκε σε
προηγούμενη υποενότητα όσο και η κοινωνική συμμετοχή. Θεωρείται σημαντικό να
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αναφερθεί ότι στο περιβάλλον της συνεργατικής δραστηριότητας μικρής ομάδας, ο
καταμερισμός εργασίας, ο συντονισμός και ειδικότερα η διαχείριση χρόνου,
αποδείχθηκαν σημεία που δυσκόλεψαν στο σύνολό τους συμμετέχοντες της ΟΣΤ. Το
αποτέλεσμα αυτό πρόεκυψε τόσο από την παρατήρηση των καθηγητών-συμβούλων
των ΟΣΤ όσο και από τα βίντεο καταγραφής της συνεργασίας των μελών των
ομάδων). Η αιτία της δυσκολίας αποδόθηκε κυρίως στην έλλειψη εμπειρίας των
φοιτητών/τριών σε συναφείς συνεργατικές δραστηριότητες επίλυσης προβλήματος
μικρής διάρκειας και στον περιορισμένο χρόνο που είχαν στη διάθεσή τους. Όμως
αυτό δεν εμπόδισε τους/τις φοιτητές/τριες να εκφραστούν ελεύθερα, χωρίς να
φοβούνται ότι θα κάνουν λάθη. Πρότειναν εναλλακτικές λύσεις, αναζητώντας με
ενδιαφέρον τη γνώμη των συμφοιτητών τους. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι
περισσότεροι φοιτητές ανέτρεξαν στο εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος και
προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα χωρίς να ζητήσουν βοήθεια από τους
καθηγητές-συμβούλους.
9.2.3

Έκφραση προϋπαρχουσών αντιλήψεων-γνώσεων των φοιτητών.

Το κλίμα που δημιουργήθηκε και η αίσθηση αμεσότητας που είχε ο/η κάθε
φοιτητής/τρια με τον καθηγητή-σύμβουλο οδήγησαν στην ελεύθερη έκφραση αποριών
και αντιλήψεων που σε άλλη περίπτωση δεν θα είχαν αναφερθεί στην παραδοσιακή
αίθουσα αλλά μόνο ίσως στο γραφείο του καθηγητή. Έτσι, η διόρθωση παρανοήσεων
θα γινόταν μόνο σε ένα/μία φοιτητή/τρια χωρίς να το ακούσουν οι υπόλοιποι, κάτι που
αποφεύχθηκε στην παρούσα κατάσταση της εικονικής τάξης.
Οι καθηγητές-σύμβουλοι μελέτησαν τα αρχεία καταγραφής του SYNERGO

και

διέγνωσαν υπάρχουσες αντιλήψεις των φοιτητών/τριών από τις συζητήσεις των
συνεργατών. Παρατήρησαν ορισμένα επαναλαμβανόμενα λάθη τα οποία υπέδειξαν
κατά τη διάρκεια της ανατροφοδότησης που έγινε πριν τις εξετάσεις. Η διαδικασία
ανατροφοδότησης

αποτέλεσε

καλή

πρακτική

μιας

και

δόθηκε

στους/στις

φοιτητές/τριες η δυνατότητα να δουν σχόλια πάνω σε λάθη που έκαναν κατά την
επίλυση του προβλήματος αλλά αυτό απαίτησε επιπλέον χρόνο από τους καθηγητές –
συμβούλους.
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9.3 ΟΣΤ και παιδαγωγικοί στόχοι
Οι μαθησιακές ανάγκες των φοιτητών/τριών, η διαθεσιμότητα του χρόνου τους, η
δυνατότητα πρόσβασης σε διαδικτυακές πλατφόρμες από το σπίτι λήφθηκαν υπόψη
στο σχεδιασμό των ΟΣΤ. Επιπλέον, για την προετοιμασία τους μελετήθηκε η
διαθεσιμότητα του κατάλληλου λογισμικού και άδειας πρόσβασης σ’ αυτό και δόθηκε
ιδιαίτερη έμφαση στην εξοικείωση των καθηγητών-συμβούλων με διαδικτυακά
εκπαιδευτικά εργαλεία αλλά και τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό (instructional design).
9.3.1

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι των ΟΣΤ

Σε σχέση με τους παιδαγωγικούς στόχους των ΟΣΤ μπορούμε να έχουμε ενδείξεις
επίτευξής τους από τα ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν κατά τη διάρκεια και μετά
το τέλος των δραστηριοτήτων και από τα αποτελέσματα

των εξετάσεων. Η

συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών/τριών εξέφρασαν την άποψη για την επίτευξη
όλων των παιδαγωγικών στόχων των ΟΣΤ. Οι περισσότεροι αναγνώρισαν τη
δυνατότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ καθηγητών-συμβούλων και φοιτητών αλλά και
φοιτητών μεταξύ τους τόσο με την έκφραση αποριών όσο και με τις συνεργατικές
δραστηριότητες.
Η υλοποίηση εικονικών τάξεων και η επίτευξη συνεργατικής μάθησης στη συμβατική
τριτοβάθμια εκπαίδευση αποδείχθηκε εφικτή. Η προετοιμασία μιας εκπαιδευτικής
παρέμβασης με ταυτόχρονη υποστήριξη πολλαπλών τεχνολογικών περιβαλλόντων
απαιτεί τον καθορισμό των επιμέρους δραστηριοτήτων με βάση την καταλληλότητα
του μέσου και τις αντιλήψεις στη χρήση του. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει διακριτές
και σαφώς ορισμένες και στοχευόμενες δράσεις που θα λάβουν χώρα σε κάθε χώρο με
τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων και την υιοθέτηση κατάλληλων σεναρίων.
Επιπλέον, κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη τεχνικής υποστήριξης και εναλλακτικών
λύσεων για την αντιμετώπιση προβλημάτων αλλά και παιδαγωγικών ζητημάτων, που
ανακύπτουν από τις διαφορετικές ανάγκες, τα διαφορετικά στάδια και τις διαφορετικές
πορείες που ακολουθούν οι φοιτητές στην επίτευξη των στόχων τους.
Η ενσωμάτωση επιπλέον διαδικτυακών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην ΟΣΤ
(όπως του SYNERGO και του διαδικτυακού παιχνιδιού) επέφερε αλλαγή στις απόψεις
και στάσεις των φοιτητών/τριών. Ειδικότερα, η χρήση μιας επιπλέον εξειδικευμένης
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εκπαιδευτικής τεχνικής για την υποστήριξη της μελέτης τους όπως του παιχνιδιού
ενθουσίασε τους/τις φοιτητές/τριες. Όλοι θεώρησαν ότι η επανάληψη της διδαχθείσας
ύλης παίζοντας είναι ένας «μοναδικός συνδυασμός απόκτησης γνώσης και
ψυχαγωγίας» και αισθάνθηκαν ότι η επανάληψη δεν είναι μια «τετριμμένη
εκπαιδευτική διαδικασία». Επιπλέον, δήλωσαν ότι είναι μια «πρωτόγνωρη εμπειρία
για τον πρωτοετή φοιτητή και η μάθηση γίνεται με ευχάριστο τρόπο».
Ωστόσο έκπληξη παρουσίασε η έλλειψη διαθέσιμου χρόνου των φοιτητών/τριών
γεγονός που εμπόδισε πολλούς/ές να συμμετέχουν στις νέες εκπαιδευτικές μεθόδους
ηλεκτρονικής μάθησης όπως το παιχνίδι ή οι εικονικές τάξεις. Εκδήλωσαν την
προτίμησή τους στην κατανάλωση του χρόνου μελέτης τους σε μελέτη με τον κλασικό
τρόπο, ατομικά. Ίσως αυτό να οφείλεται στο ότι οι περισσότεροι φοιτητές/τριες δεν
έχουν πειστεί ακόμη για τα οφέλη που μπορούν να έχουν με τη συμμετοχή τους σε
τέτοιου είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Αντίθετα, σύμφωνα με τις απόψεις των
«παικτών» το διαδικτυακό παιχνίδι ήταν χρήσιμο και ήταν ιδιαίτερα πρόθυμοι να
συμμετέχουν σε τέτοιου είδους δραστηριότητες (σε web-based εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα). Επίσης, εξέφρασαν την άποψη ότι είναι μεγαλύτερης σημασίας η
συμμετοχή στο παιχνίδι παρά η νίκη αυτή καθεαυτή. Νικητές του παιχνιδιού δήλωσαν
ότι η «νίκη έρχεται μέσα από την γνώση» ενώ οι ηττημένοι «ανακάλυψαν τα κενά
στην γνώση τους και εστίασαν κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου τη μελέτη
τους με περισσότερη προσοχή στα κενά αυτά. Η συμμετοχή των φοιτητών/τριών σε
μια Ομαδική Συμβουλευτική Τηλεσυνάντηση με ενσωματωμένη τη δραστηριότητα
του διαδικτυακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού είναι μια μοναδική εμπειρία που
συνδυάζει τη γνώση με την ψυχαγωγία.
Παρόλο

που

οι

συμμετέχοντες

(φοιτητές/τριες

και

καθηγητές-σύμβουλοι),

συμφώνησαν ότι τα εκπαιδευτικά παιχνίδια απαιτούν χρόνο τόσο για τη δημιουργία
τους (για τους καθηγητές-συμβούλους) όσο και για την εκτέλεσή τους (για τους
παίκτες)

αποδέχθηκαν

την

υψηλή

αποτελεσματικότητα

της

πρωτοποριακής

εκπαιδευτικής τεχνικής και εκδήλωσαν την προτίμησή τους στη μάθηση μέσω του
παιχνιδιού. Ο ενθουσιασμός των φοιτητών/τριών και η επίδοσή τους ήταν τα κίνητρα
των καθηγητών συμβούλων για την υιοθέτηση του νέου τους ρόλου στην εκπαίδευση
των σημερινών φοιτητών που μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον με την κυριαρχία της
τεχνολογίας.
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9.3.2

Ο ρόλος του καθηγητή-συμβούλου

Ο ρόλος του καθηγητή-διδάσκοντα μεταλλάσσεται από μεταφορέα γνώσεων σε
καθηγητή-σύμβουλο. Ο δάσκαλος εξακολουθεί και παίζει σημαντικό ρόλο στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Η επιστημονική γνώση του διδασκόμενου αντικειμένου δεν
είναι αρκετή μιας και αναλαμβάνει ρόλο καθοδηγητή, συμβουλάτορα, συντονιστή,
παρακινητή. Η εξοικείωσή του με τα διαδικτυακά εργαλεία (email, internet, forums,
online communication and virtual classroom) είναι απαιτούμενες δεξιότητες του
καθηγητή-συμβούλου. Επιπλέον, αφού οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές οδηγούν σε
ατομική μάθηση, ο καθηγητής-σύμβουλος θα πρέπει να είναι ικανός να συντονίζει και
να οργανώνει/ελέγχει τη μάθηση των φοιτητών του σύμφωνα με τις ανάγκες της
τάξης του. Παρόλο που η τεχνολογία μπορεί να υποστηρίξει τη διδασκαλία, οι
δεξιότητες του δασκάλου απαιτείται να εμπλουτιστούν με εκείνες του εκπαιδευτικού
σχεδιασμού (instructional design) και των παιδαγωγικών αρχών ηλεκτρονικής
μάθησης. Ακόμη, ο σύγχρονος ρόλος του δασκάλου απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο
όχι μόνο για την απάντηση στις ερωτήσεις των φοιτητών αλλά και στην διατήρηση της
ενεργής συμμετοχής τους, την προετοιμασία ελκυστικού εκπαιδευτικού υλικού και το
σχεδιασμό του σύγχρονου διαδικτυακού μαθήματος.
Οι απόψεις των φοιτητών/τριών σχετικά με τα χαρακτηριστικά των καθηγητώνσυμβούλων των εικονικών τάξεων συγκλίνουν στα στοιχεία της οργάνωσης, της
παρακίνησης και ενεργοποίησης των φοιτητών/τριών και της έκφρασης φιλικότητας.
Θεωρούν επίσης πολύ σημαντική και απαραίτητη την εγρήγορση των καθηγητώνσυμβούλων κατά τη διάρκεια των ΟΣΤ όσο και για την παρακίνηση και ενθάρρυνση
των συμμετεχόντων για την ενεργή συμμετοχή τους και την υποβολή ερωτήσεων αλλά
και την ανίχνευση της προϋπάρχουσας γνώσης. Άλλα χαρακτηριστικά

του

καθηγητού-συμβούλου των ΟΣΤ είναι η καλή γνώση του διδασκόμενου αντικειμένου
αλλά και η δεξιότητα μετάδοσής του, η δυνατότητα ανίχνευσης και κατανόησης των
αναγκών των φοιτητών αλλά και η επιβράβευση των προσπαθειών τους

και η

καλλιέργεια αλληλεπίδρασης μεταξύ των φοιτητών.
Συμπερασματικά λοιπόν, για τα χαρακτηριστικά των καθηγητών-συμβούλων των ΟΣΤ
πιο σημαντικά είναι εκείνα που αναδεικνύουν την προσωπικότητα και την
κοινωνικότητά του χωρίς βέβαια να αμφισβητούν τη γνωστική κατάρτιση. Αναζητούν
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στο διδάσκοντα τον «άνθρωπο» με τον πολύπλευρο ρόλο: του κάτοχου τεχνικών
δεξιοτήτων, του σχεδιαστή, συντονιστή, διευκολυντή και οργανωτή της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, τον παιδαγωγού που εκτός από επιστήμονας είναι ο αρωγός της ατομικής
τους μάθησης.
9.3.3

Επίδοση στις τελικές εξετάσεις

Η καλύτερη επίδοση των συμμετεχόντων σε ΟΣΤ σε σχέση με το μέσο όρο επίδοσης
των συμφοιτητών τους, μας δίνει ισχυρές ενδείξεις ότι υπήρχε θετική επίδραση στην
κατανόηση και το χειρισμό αλγοριθμικών εννοιών. Όμως δεν μπορούμε να
γενικεύσουμε τις ενδείξεις αυτές αλλά απαιτείται διαδοχική επανάληψη της
εκπαιδευτικής διαδικασίας με νέες δραστηριότητες, οι οποίες θα επιβεβαιώσουν ή όχι
τη επίδρασή της σε μαθησιακό επίπεδο.
Σχετικά με τους στόχους γνώσεων και δεξιοτήτων της 4ης ΟΣΤ οι συμμετέχοντες σ’
αυτή παίκτες εμφάνισαν καλύτερη επίδοση από εκείνους που δε συμμετείχαν αλλά και
από εκείνους/ες που έπαιξαν το παιχνίδι αλλά δεν συμμετείχαν στην ΟΣΤ. Μια ένδειξη
αλλά όχι απόδειξη σχετικά με την εμβάθυνση στην έννοια της αναδρομικότητας είναι
το γεγονός ότι οι «παίκτες» αξιολογήθηκαν με μεγαλύτερο βαθμό στις τελικές
εξετάσεις του μαθήματος μιας και το 65% των φοιτητών/τριών-παικτών απάντησαν
σωστά στο θέμα των εξετάσεων που αφορούσε την αναδρομικότητα έναντι του 40%
των υπολοίπων φοιτητών. Συνεπώς, οι παίκτες εμφάνισαν καλύτερη επίδοση στις
τελικές εξετάσεις και αυτό είναι ένας λόγος που οι παίκτες/φοιτητές σύστησαν στους
νέους φοιτητές/τριες να συμμετέχουν σε δραστηριότητες διαδικτυακού παιχνιδιού.
Με βάση τα παραπάνω, φαίνεται πως η μεικτή μάθηση με τον τρόπο που
πραγματοποιήθηκε ήταν αποτελεσματική και στην επίδοση των φοιτητών. Το γεγονός
αυτό επιβεβαιώνει εν μέρει την πρώτη υπόθεση της παρούσας διατριβής και
ταυτόχρονα ενθαρρύνει και προτρέπει τη χρήση μεικτής μάθησης ως συμπληρωματικό
εργαλείο και σε άλλα μαθήματα και σε άλλους τομείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
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9.4 ΟΣΤ και χώροι δράσης
Σε σχέση με την πρόταση της σύνθεσης χώρων δράσης που υλοποιούνται από
διαφορετικά περιβάλλοντα, η μελέτη των δραστηριοτήτων των ΟΣΤ έδειξε ότι οι
τρεις χώροι δράσης λειτούργησαν επιτυχώς. Οι φοιτητές τούς αντιμετώπισαν ως
διακριτούς χώρους μέσα στους οποίους κατείχαν διαφορετικούς ρόλους, δρούσαν
αξιοποιώντας διαφορετικά εργαλεία και επικοινωνούσαν με διαφορετικά κανάλια
επικοινωνίας. O χώρος της εικονικής αίθουσας (ολομέλεια, Φάση 1 και 4, Σχήμα 6.4)
παρείχε στους συμμετέχοντες ικανοποιητική αίσθηση της τάξης. Ο χειρισμός των
δυνατοτήτων για τον έλεγχο της οπτικοακουστικής επικοινωνίας αποδείχθηκε
κατανοητός και εύχρηστος σε όλους τους συμμετέχοντες. Δεδομένου ότι υπήρχαν
πολλοί αλληλεπιδρώντες, σε μερικές περιπτώσεις ο καθηγητής-σύμβουλος και οι
φοιτητές είχαν διαφορετική εστίαση (π.χ. ο καθηγητής-σύμβουλος έδειχνε στο χώρο
προβολής, ενώ η προσοχή μερικών

φοιτητών επικεντρωνόταν στο χώρο

συντονισμού, όπου κάποιος συμφοιτητής δήλωνε ότι επιθυμεί να μιλήσει). Αυτό είχε
προβλεφθεί και αντιμετωπίστηκε με τη συμμετοχή περισσοτέρων του ενός
καθηγητών-συμβούλων. Ο χώρος αλληλεπίδρασης που χρησιμοποιήθηκε για
παρουσίαση και προβολή ήταν χρηστικός και αξιοποιήθηκε η δυνατότητα
επισημειώσεων και υποδείξεων κατά τη διάρκεια της εισήγησης και της συζήτησης
μεταξύ των συμμετεχόντων. Δεν ήταν εμφανές όμως ποιος επισημειώνει, γεγονός
που μπορούσε να δημιουργήσει σύγχυση στους συμμετέχοντες. Γι’ αυτό η
υποστήριξη των καθηγητών-συμβούλων ήταν συστηματική. Στο χώρο της εικονικής
αίθουσας οι φοιτητές τήρησαν τους κανόνες επικοινωνίας που τους υποδείχθηκαν.
Χρησιμοποίησαν τα εργαλεία με τα αντίστοιχα σύμβολα που αντιστοιχούσαν στο
αίτημα να τους δοθεί ο λόγος, σε επιδοκιμασία, συμφωνία ή διαφωνία με αυτά που
έλεγε ο εκάστοτε ομιλών, και «μετακινήθηκαν» με ευκολία από το οπτικοακουστικό
κανάλι επικοινωνίας στη γραπτή λεκτική επικοινωνία (chat), όταν τους υποδείχθηκε
να το κάνουν.
Η άνεση που ένιωθαν οι φοιτητές στην εικονική τάξη, ανάλογη και μεγαλύτερη από
αυτή της πραγματικής τάξης, ήταν εμφανής. Ειδικότερα παρέμειναν στο χώρο μετά
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το πέρας της ΟΣΤ και χρησιμοποίησαν τον ασπροπίνακα (μεταφορά του πίνακα της
τάξης) για να εκφράσουν ελεύθερα την άποψή τους με κείμενο ή σχέδιο.
Τα εικονικά δωμάτια (Φάση 3) χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τον αρχικό
σχεδιασμό της κάθε ΟΣΤ. Οι φοιτητές σε καθεμία από τις ΟΣΤ, χωρίς δυσκολία
συντόνισαν την ομάδα εργασίας, εκπόνησαν την πρακτική άσκηση και
συγκέντρωσαν τις παρατηρήσεις τους. Η μετάβαση από και προς την ολομέλεια ήταν
εύκολη για τους φοιτητές και δεν απαιτήθηκε υποστήριξη. Το γεγονός αυτό
ερμηνεύεται από την εξοικείωση με το περιβάλλον του CENTRA, η οποία είχε
αποκτηθεί μετά την πρώτη ΟΣΤ.
Η εναλλαγή περιβαλλόντων (CENTRA – WEB/SYNERGO/EGC - CoMPUs) γινόταν
με μικρή διαχειριστική επιβάρυνση από την πλευρά των καθηγητών-συμβούλων και
των συνεργατών που παρείχαν την τεχνική υποστήριξη (εκτός από την 3η ΟΣΤ). Η
επιβάρυνση αυτή ήταν μεγάλη στην 3η ΟΣΤ. Τόσο το WEB όσο και το SYNERGO
και το EGC χρησιμοποιήθηκαν από τους/τις φοιτητές/τριες όπως είχαν αρχικά
σχεδιαστεί στο διδακτικό σενάριο της κάθε ΟΣΤ. Γενικά, δεν υπήρξαν τεχνικά
προβλήματα. Η «μη παρέμβαση» των καθηγητών-συμβούλων κατά τη συνεργατική
δραστηριότητα των μικρών ομάδων (στο EGC και στο SYNERGO) δεν
δημιούργησε προβλήματα. Αντίθετα, οι ομάδες συνεργάστηκαν απερίσπαστα και
ζήτησαν υποστήριξη από τους καθηγητές-συμβούλους μόνο για διευκρινιστικές ή
τεχνικές ερωτήσεις. Ενώ βρίσκονταν στην εικονική αίθουσα μετέβησαν με ευκολία
στο χώρο προετοιμασίας και ανακοινώσεων, για να πάρουν το υλικό που αφορούσε
τη συνεργατική δραστηριότητα (Φάση 2) και αξιοποιήθηκε μόνο από τους φοιτητές
που δεν είχαν συμμετάσχει σε δραστηριότητα προετοιμασίας προκειμένου να είναι
εξοικειωμένοι με το περιβάλλον της. Ο καθηγητής-σύμβουλος, χωρίς να
παρακολουθεί τη δραστηριότητα της ομάδας, είναι διαρκώς παρών σε ξεχωριστό
εικονικό δωμάτιο, παρέχοντας υποστήριξη όταν ζητηθεί. Αυτό δημιούργησε
αδιαφάνεια στους καθηγητές-συμβούλους για τη δραστηριότητα τόσο του
SYNERGO όσο και του παιχνιδιού. Η αδιαφάνεια αυτή αντιμετωπίστηκε πλήρως με
την αναπαραγωγή της καταγραφής των οθονών των συνεργατικών δραστηριοτήτων.
Η χρήση των διαφορετικών περιβαλλόντων ανέδειξε πλεονεκτήματα που δεν
υπήρχαν συγκεντρωμένα σε ένα μόνο περιβάλλον από αυτά, όπως: α) δυνατότητα
παρακολούθησης όλης της διαδικασίας με τη μορφή video μετά την ολοκλήρωσή
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της (το CENTRA παρείχε τη δυνατότητα αναπαραγωγής της δραστηριότητας, είχε
δυνατότητα χειρισμού της αναπαραγωγής με δόμηση ενοτήτων, που αντιστοιχούσαν
σε ενότητες της δραστηριότητας στην τάξη), β) δυνατότητα αναπαραγωγής της
δραστηριότητας του παιχνιδιού μας έδωσε τη δυνατότητα καταγραφής αλληλεπίδρασης των φοιτητών, όπως για παράδειγμα το ρυθμό αποστολής γραπτών
μηνυμάτων. Τέλος, είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι τα 2/3 των φοιτητών έκαναν
αναπαραγωγή (playback) της μαγνητοσκοπημένης εικονικής τάξης και δήλωσαν
ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από αυτή τη δυνατότητα. Στα σχόλιά τους αναφέρουν ότι
αυτή η δυνατότητα τούς βοήθησε να επαναλάβουν στιγμιότυπα από τις διεργασίες
στις οποίες συμμετείχαν, να αναστοχαστούν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους.

9.5 ΟΣΤ και αποτίμηση ποιότητας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης
Από τις αξιολογήσεις των φοιτητών/τριών μετά από κάθε ΟΣΤ, μέσω των
ερωτηματολογίων ή/και συζητήσεων ή/και συνεντεύξεων έχουμε την αποτίμηση της
ποιότητας του περιβάλλοντος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης σύμφωνα με τις οδηγίες
του the Quality Assurance Agency for Higher Education (1999), για την ποιότητα
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Έτσι η αποτίμηση αυτή δίνει έμφαση σε
συγκεκριμένους τομείς όπως:
i.

το σχεδιασμό του γενικού προγράμματος θεωρώντας ότι το περιβάλλον
σύγχρονης τηλεκπαίδευσης πρέπει να ακολουθεί τις γενικές αρχές της
εκπαίδευσης, αλλά και να ενσωματώνει ταυτόχρονα και τις ιδιαιτερότητες
της τηλεκπαίδευσης,

ii.

το σχεδιασμό της διδασκαλίας και μάθησης απαιτώντας κατά τη χρήση του
διδακτικού μοντέλου που προβλέπεται, να διασφαλίζεται η συνάφεια
ανάμεσα στους σκοπούς και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της
μαθησιακής διαδικασίας, τις μεθόδους/τεχνικές της τηλεκπαίδευσης, τα
χαρακτηριστικά και τους σκοπούς του εκπαιδευτικού υλικού και των
κριτηρίων αξιολόγησης,

iii.

τη διαχείριση και την εφαρμογή του περιβάλλοντος προκειμένου κατά την
εφαρμογή, να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις, ώστε οι φοιτητές/τριες να
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μπορούν να πετύχουν τους μαθησιακούς στόχους τους μέσα από την
παρακολούθηση και την ενεργή συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία.
iv.

την ενίσχυση των φοιτητών/τριών θεωρώντας ότι πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη
έμφαση στην "αυτόνομη" μάθηση, και την ενθάρρυνση των φοιτητών ώστε
να μπορούν να αναλάβουν τον έλεγχο της μάθησής τους και την ευθύνη της
περαιτέρω εξέλιξής τους,

v.

την "επικοινωνία" με τους/τις φοιτητές/τριες έτσι ώστε το πρόγραμμα
σπουδών να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, το επίπεδο, τους στόχους και τα
ενδιαφέροντα των φοιτητών/τριών και να προσδιορίζονται σαφώς, οι ρόλοι
και οι υποχρεώσεις τους, καθώς και τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος
και το πώς θα αλληλεπιδρούν με αυτό.

Σχετικά

με

την

αποτίμηση

τεχνολογικής

υποδομής

της

σύγχρονης

τηλεκπαίδευσης αποτιμήθηκε μετά από κάθε ΟΣΤ η τεχνολογική υποδομή των
εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν και η οποία επηρέασε άμεσα την προσοχή των
φοιτητών/τριών, τη διάθεσή τους για συμμετοχή και το βαθμό εμπλοκής τους στις
διάφορες μαθησιακές δραστηριότητες. Έτσι διαμορφώθηκαν τα μετρήσιμα κριτήρια
αξιολόγησης του τεχνολογικού περιβάλλοντος που αφορούν:
i.

την ποιότητα της μεταδιδόμενης εικόνας δηλαδή α) τις διαστάσεις της
προβαλλόμενης εικόνας της απομακρυσμένης τάξης και του εκπαιδευτικού
υλικού, β) την πιστότητα της προβαλλόμενης εικόνας (καθαρότητα, βάθος,
φυσικότητα χρωμάτων κλπ.), γ) τη μετάδοση των κινήσεων των συμμετεχόντων
(διακοπτόμενη - frame to frame, συνεχής - φυσική κίνηση), δ) την απόδοση
επικοινωνιακών

χαρακτηριστικών

(εκφράσεις

των

προσώπων

των

συμμετεχόντων και ο συγχρονισμός εικόνας και ήχου (lip synchronization),
κλπ.), ε) την ποιότητα της μεταδιδόμενης εικόνας του εκπαιδευτικού υλικού
(χρώματα, γραμματοσειρές, ήχοι, κίνηση, κλπ.)
ii.

την ποιότητα του μεταδιδόμενου ήχου, δηλαδή, α) την πιστότητα, την ένταση και
τη χροιά του ήχου, β) την ύπαρξη παρασίτων, βόμβου ή θορύβου που οφείλεται
στο δίκτυο, η επιστροφή ήχου (echo), γ) τις διακοπές ή καθυστερήσεις στη
μετάδοση του ήχου, δ) την ύπαρξη θορύβων που μεταδίδονται από τα
μικρόφωνα των απομακρυσμένων Η/Υ,
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iii.

την

αποτελεσματικότητα

των

σκηνοθετικών

επιλογών

στις

οποίες

συγκαταλέγονται η εναλλαγή προβολών μεταξύ διδάσκοντα και φοιτητών/τριών
και η χρήση ποικιλίας εποπτικών μέσων και τεχνικών,
iv.

τη δικτυακή/τεχνολογική υποδομή στην οποία μετρούμε το βαθμό:
I. της ευχρηστίας των τεχνολογικών και επικοινωνιακών μέσων που έχουν
στη διάθεσή τους οι διδάσκοντες και οι φοιτητές/τριες,
II. της χρήσης ποικιλίας εποπτικών/επικοινωνιακών μέσων,
III. της αξιοπιστίας των ηλεκτρονικών συσκευών,
IV. την

αξιοπιστία

της

δικτυακής

επικοινωνίας

(διακοπές

σύνδεσης,

προβλήματα μετάδοσης εικόνας και ήχου, κλπ.). (www.teleteaching.gr).
Από τα αποτελέσματα της έρευνας συμπεραίνουμε την αποτελεσματική αξιοποίηση
της τεχνολογικής υποδομής και των εφαρμογών της. Ακόμη, δεν δημιουργήθηκαν
κατά τη διάρκεια των ΟΣΤ συμβάντα που να επηρεάσουν την προσοχή και την
πρόκληση ενδιαφέροντος των φοιτητών/τριών, και το βαθμό εμπλοκής τους στις
συνεργατικές δραστηριότητες.

9.6 Υποθέσεις και Ερευνητικά Ερωτήματα διατριβής
Κάνοντας μια γενική αποτίμηση των ευρημάτων της έρευνας και ελέγχοντας
ταυτόχρονα τις ερευνητικές μας υποθέσεις διαπιστώνουμε την αποτελεσματικότητα
των ΟΣΤ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τη συμβολή του προτύπου ΣΕΤ στην
ενεργό συμμετοχή των φοιτητών/τριών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σύμφωνα με
πολλούς ερευνητές η υιοθέτηση συμβατικών μοντέλων διδασκαλίας

στην εξ

αποστάσεως εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών δεν επιφέρει επιτυχή
αποτελέσματα, ενώ αντίθετα, οι διδακτικές δραστηριότητες που απαιτούν την ενεργό
συμμετοχή των μαθητών αναγνωρίζονται ως παράγοντες που συμβάλλουν στην
βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας (Hedesting & Κeptelinin 2002,
Laurillard 1993, Hearnshaw 1999, Ράπτης & Ράπτη 2001). Η σύγχρονη εικονική τάξη
(μέσω του CENTRA) ως μια εκπαιδευτική παρέμβαση σύγχρονης τηλεκπαίδευσης
μπορεί να αξιοποιηθεί για την διδασκαλία των Αλγορίθμων στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση, αφού όπως δείχνουν τα αποτελέσματα οι φοιτητές/τριες βελτίωσαν
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αρκετά τις γνώσεις τους στις Αλγοριθμικές έννοιες. Ο βαθμός ικανοποίησης των
φοιτητών/τριών από την παρακολούθηση της διδασκαλίας στην εικονική αίθουσα του
CENTRA ήταν μεγάλος. Επιβεβαιώθηκαν οι απόψεις πολλών ερευνητών ότι
δυνατότητες που προσφέρουν τα προγράμματα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης για
αλληλεπίδραση σε συνδυασμό με τις κατάλληλες διδακτικές τεχνικές, συμβάλλουν
στην ικανοποίηση των μαθησιακών τους αναγκών (Keith 1999, Pallof & Pratt 1999).
Τα

χαρακτηριστικά

του

τεχνολογικού

περιβάλλοντος

επιδρούν

στην

αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας στο περιβάλλον σύγχρονης τηλεκπαίδευσης του
Centra. Η πιστότητα της εικόνας και η πιστότητα του ήχου ικανοποίησε σε μεγάλο
βαθμό τους/τις φοιτητές/τριες και αυτό συνέβαλλε στη διατήρηση της προσοχής τους
και την αμεσότητα της επικοινωνίας τους με τους καθηγητές-συμβούλους. Η
πιστότητα της εικόνας και του ήχου διευκόλυνε την παρουσίαση του διδακτικού
υλικού και την άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ των καθηγητών-συμβούλων και των
απομακρυσμένων φοιτητών/τριών στην διαδικτυακή αίθουσα του CENTRA
(Hearnshaw 2000, Milrad 1999).
Η καλά οργανωμένη παρουσίαση των διδακτικών περιεχομένων, η σαφήνεια
διατύπωσης των διδακτικών στόχων και η προσαρμογή της διδασκαλίας στο γνωστικό
φοιτητικό επίπεδο φαίνεται να ικανοποίησε τους/τις φοιτητές/τριες. To πρότυπο ΣΕΤ
και οι διδακτικές-μαθησιακές δραστηριότητες για την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών
αναγκών των φοιτητών/τριών στο περιβάλλον της εικονικής αίθουσας του CENTRA
συνέβαλλαν στην αποτελεσματικότητα αξιοποίησης των ΟΣΤ ως συμπληρωματικό
εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι διδακτικές
δραστηριότητες των εικονικών τάξεων ακολουθώντας το πρότυπο ΣΕΤ απαίτησαν την
ενεργό συμμετοχή των φοιτητών/τριών και συνέβαλλαν στη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας των Αλγορίθμων.

Η θετική στάση των

φοιτητών/τριών στη χρήση του σύγχρονου διαδικτυακού παιχνιδιού συμπληρωματικά
με την παραδοσιακή δια ζώσης διδασκαλία φαίνεται ως μια πολλά υποσχόμενη
εκπαιδευτική δραστηριότητα για τη βελτίωση των ακαδημαϊκών σπουδών στο μέλλον.
Οι απόψεις τους σχετικά με τη γνώση των αναδρομικών αλγορίθμων και την
εμβάθυνση σ’ αυτούς μπορούν να αποτελέσουν οδηγό βελτίωσης διδασκαλίας και
μάθησης αλγορίθμων στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Με δεδομένο ότι οι διδάσκοντες
προσπαθούν να βελτιώσουν τις ακαδημαϊκές σπουδές στα Πανεπιστήμια, τα
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αποτελέσματα της παρούσας διατριβής οδηγούν σε ένα ακόμη βήμα προς αυτή την
κατεύθυνση και θεωρείται βέβαιο ότι τα εκπαιδευτικά παιχνίδια θα πρέπει να
επεκταθούν και να υποστηρίξουν την εκπαιδευτική διαδικασία στην Ανώτατη
Εκπαίδευση. Μελλοντική έρευνα προτείνεται για τον εντοπισμό των απόψεων των
φοιτητών/τριών σχετικά με την εφαρμογή των παιχνιδιών σε άλλα πανεπιστημιακά
μαθήματα τόσο θεωρητικά όσο και εργαστηριακά. Επιπλέον έρευνα προτείνεται για
την εύρεση τρόπων αύξησης της συμμετοχής των φοιτητών/τριών στη μάθηση μέσω
του παιχνιδιού.
9.6.1

Έλεγχος Υποθέσεων

Τα συμπεράσματα της έρευνας που προέκυψαν από τα αποτελέσματά της και
αναφέρονται στις προηγούμενες ενότητες του παρόντος κεφαλαίου επιβεβαιώνουν τις
δύο υποθέσεις της έρευνας της παρούσας της διατριβής που αναφέρθησαν στο 1ο
κεφάλαιο:
 Η μεικτή μάθηση με αξιοποίηση των σύγχρονων εικονικών τάξεων ως
συμπληρωματικό εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης είναι αποτελεσματική τόσο
στην επίδοση όσο και στη θετική στάση των φοιτητών στη χρήση των νέων
τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 Το πρότυπο διεξαγωγής σύγχρονης εικονικής τάξης (ΣΕΤ) που στηρίζεται στην εξ
αποστάσεως διαδικτυακή σύγχρονη συνεργατική μάθηση μπορεί να οδηγήσει σε
αποτελεσματική αξιοποίηση της μεικτής μάθησης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με
την υλοποίηση των Ομαδικών Συμβουλευτικών Τηλεσυναντήσεων (ΟΣΤ) ως
συμπληρωματικό εργαλείο στη παραδοσιακή δια ζώσης εκπαίδευση.
9.6.2

Απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα της διατριβής

Η εξέλιξη της εκπαίδευσης επηρεάζεται τόσο από τη μεγάλη εξέλιξη των επιστημών
και της τεχνολογίας με έμφαση στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) όσο και από τη σύνθεση του φοιτητικού πληθυσμού από
φοιτητές/τριες με διαφορετικές πολιτισμικές επιρροές, τα οποία δημιουργούν νέες
απαιτήσεις για το προφίλ και το ρόλο των εκπαιδευτικών πληροφορικής (Ξωχέλης,
2008) αλλά και κατ’ επέκταση όλων των διδασκόντων. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο
των εκπαιδευτικών γίνεται δύσκολο, απαιτούνται νέες δεξιότητες και επιβάλλεται η
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διαρκής επιμόρφωσή τους τόσο στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την παιδαγωγική,
όσο και στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών προκειμένου να επιτευχθεί πιο
αποτελεσματική επιτέλεση του πολυσύνθετου έργου τους.
9.6.2.1 Φοιτητές/τριες και χρήση των νέων τεχνολογιών
Ο μεγάλος αριθμός φοιτητών/τριών, σε συνδυασμό με το μικρό αριθμό των
διαθέσιμων ωρών διδασκαλίας στα συμβατικά Πανεπιστήμια και τη συνεχώς
αυξανόμενη διδακτέα ύλη, οδηγεί σε μη αποτελεσματική εκπαίδευση. Η διδασκαλία
στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση διεξάγεται κυρίως σε μεγάλες ομάδες
φοιτητών/τριών με χρήση έντυπου υλικού και διαλέξεις από το διδάσκοντα. Η
έρευνα της παρούσας διατριβής έδειξε ότι η παραδοσιακή διδασκαλία μπορεί να
εμπλουτιστεί και να συμπληρωθεί με στοιχεία (μεθόδους, τεχνικές και μέσα) εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι Herrington, Reeves & Oliver (2005) αναφέρουν ότι σε
πολλές χώρες του κόσμου λόγω της αύξησης της διαθεσιμότητας των ΤΠΕ και τη
βελτίωση της πρόσβασης στο Διαδίκτυο, οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν συχνότερα
διδακτικές παρεμβάσεις που βασίζονται στην ηλεκτρονική μάθηση (η-μάθηση) ως
συμπλήρωμα της παραδοσιακής διδασκαλίας ή ακόμη και σε αντικατάσταση ενός
μέρους της. Όμως, παρόλο που υπάρχουν αρκετά σύγχρονα εργαλεία η-μάθησης, η
αξιοποίησή τους είναι περιορισμένη και συνήθως περιορίζεται στην χρήση
συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου όπως το CoMPUs που χρησιμοποιείται στο
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Όμως τέτοιου είδους εργαλεία δεν διευκολύνουν την
εφαρμογή

σύγχρονων

εκπαιδευτικών

προσεγγίσεων.

Πολλοί

εκπαιδευτικοί,

συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τα νέα μέσα κυρίως για παροχή πληροφοριών
δίνοντας έμφαση στο περιεχόμενο (Goodyear 2005) και όχι στην υποστήριξη και
εφαρμογή στρατηγικών που βασίζονται στις μαθησιακές δραστηριότητες και την
αλληλεπίδραση.
Με την υλοποίηση των σύγχρονων εικονικών τάξεων βασισμένων στο πρότυπο ΣΕΤ
δίνεται έμφαση στην εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών που αξιοποιούν τη
συνεργασία και προωθούν την αλληλεπίδραση. Η ενεργητικότερη συμμετοχή των
φοιτητών/τριών, η ευελιξία στην επικοινωνία με έμμεσους αλλά και άμεσους
τρόπους, η ενθάρρυνση και υποκίνηση των φοιτητών/τριών για μελέτη σε όλη τη
διάρκεια του εξαμήνου, είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα που προσέφερε στην
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παραδοσιακή δια ζώσης εκπαίδευση η αξιοποίηση τεχνολογιών ηλεκτρονικής
μάθησης μέσω των Ομαδικών Συμβουλευτικών Τηλεσυναντήσεων. Η μεικτή
(blended) μάθηση/εκπαίδευση αναδείχθηκε ως ένας προσιτός και ευέλικτος τρόπος
στήριξης της μαθησιακής διαδικασίας των φοιτητών/τριών. Δόθηκε η δυνατότητα
για αλληλογνωριμία διδασκόντων-φοιτητών και φοιτητών μεταξύ τους. Οι
διδάσκοντες ανέλαβαν έναν πολύπλευρο ρόλο και έγιναν οι καθηγητές μεν αλλά και
σύμβουλοι, συντονιστές αλλά και διευκολυντές των φοιτητών/τριών στην
προσπάθειά επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων τους. Οι φοιτητές/τριες
λειτουργούν διαφορετικά από τους ενήλικες και η εκπαίδευση στα συμβατικά
ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαφέρει τόσο από την εκπαίδευση των
ανηλίκων όσο και από την εκπαίδευση των ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο. Απαιτείται περισσότερη ενθάρρυνση της επικοινωνίας μεταξύ
φοιτητών/τριών και καθηγητών με καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας και αυτό
αποδείχθηκε εφικτό μέσω των ΟΣΤ.
9.6.2.2 ΟΣΤ και ενθάρρυνση ενεργητικής συμμετοχής
Σύμφωνα με αρκετούς μελετητές (Μακράκης, 1999; Rees, 1998), τηλεμαθησιακές
διαδικασίες απαιτούν καινοτόμες διδακτικές και μαθησιακές προσεγγίσεις που
απορρέουν κυρίως από τις συνεργατικές και εποικοδομητικές θεωρίες μάθησης
(Μακράκης, 2000β, Ράπτης και Ράπτη, 2001). Τα αποτελέσματα του έργου
ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(http://www.teleteaching.gr)

έδειξαν

ότι

στο

εικονικό

περιβάλλον διδασκαλίας δίνεται ιδιαίτερη έμφαση α) στην ενίσχυση της συμμετοχής
και της εμπλοκής των φοιτητών/τριών σε μια διαδικασία ενεργητικής μάθησης και
β) σε μια διαδικασία ενεργούς και γόνιμης αλληλεπίδρασης με το μαθησιακό
περιβάλλον που σχετίζεται τόσο με τον ανθρώπινο παράγοντα (διδάσκοντα,
συμφοιτητές τους) όσο και με τις πηγές γνώσης, τα μέσα και τα εργαλεία της
μάθησης (http://www.teleteaching.gr/w5/text-2-1-2.htm).
Στις ΟΣΤ, όπως περιγράφεται και σε προηγούμενη ενότητα καταγράφηκε η ενεργή
συμμετοχή των φοιτητών/τριών. Η επικοινωνία καθηγητών-συμβούλων και
φοιτητών/τριών ήταν αμφίδρομη με χρήση ερωταποκρίσεων, αναλογία λόγου μεταξύ
τους και ύπαρξη αμεσότητας επικοινωνίας μιας και είχε καλλιεργηθεί και
ενθαρρυνθεί η δυνατότητα διακοπής των διδασκόντων ανά πάσα στιγμή. Η μειωμένη
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δυνατότητα μη λεκτικής επικοινωνίας σε σύγκριση με τη παραδοσιακή τάξη
καλύφθηκε. Συγκεκριμένα οι κινήσεις του σώματος, οι εκφράσεις προσώπου, η
στάση των συμμετεχόντων παρουσιάστηκε με τη χρήση της κάμερας και της
εξοικείωσής τους μ’ αυτή σε συνδυασμό με τη χρήση των εργαλείων του χώρου
εικονικής τάξης. Η ενεργή συμμετοχή των φοιτητών/τριών ήταν καθολική και η
ενθάρρυνση της ενεργητικής συμμετοχής τους επετεύχθη με την παραίνεση των
καθηγητών/συμβούλων αλλά κυρίως με την ενσωμάτωση τις ΟΣΤ συνεργατικών
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Το πρότυπο ΣΕΤ και η σειρά των φάσεων τους
επιτυγχάνει την ενθάρρυνση της ενεργητικής συμμετοχής.
9.6.2.3 ΟΣΤ και δυνατότητες παροχής εξατομικευμένης υποστήριξης
Οι νέες δικτυακές τεχνολογίες μπορούν να αξιοποιηθούν στην εξ αποστάσεως
εκπαίδευση αλλά και στη συμβατική υποστηρικτικά. Είναι φανερό ότι διευκολύνουν
τόσο την παροχή του εκπαιδευτικού υλικού των μαθημάτων όσο και τη δημιουργία
εικονικής τάξης με δυνατότητες αλληλεπίδρασης και συνεργασίας. Ο Παγκόσμιος
Ιστός αποτελεί το μέσο, το οποίο προσφέρει νέα εργαλεία που όμως θα πρέπει να
αξιοποιηθούν με άξονα και στόχο τη μάθηση. Η ΟΣΤ είναι μια εικονική τάξη η
οποία αποτελεί ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που μπορεί να προσομοιώσει
δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε μια παραδοσιακή τάξη αλλά δίνονται
περισσότερες δυνατότητες εξατομικευμένης υποστήριξης. Οι ΟΣΤ αξιοποίησαν κατά
τη διάρκεια της προετοιμασίας τους ένα σύστημα διαχείρισης μαθημάτων, το
COMPUs, στο οποίο οι διδάσκοντες ανάρτησαν εκπαιδευτικό υλικό που είχαν
αναπτύξει, υπήρχε η δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τους φοιτητές και
λειτούργησαν συμβουλευτικά στηρίζοντας και ενισχύοντας την προσπάθειά τους. Οι
φοιτητές/τριες: α) μελέτησαν το εκπαιδευτικό υλικό, β) επικοινώνησαν και
συνεργάστηκαν με τους καθηγητές-συμβούλους και τους συμφοιτητές/τριες, γ) είχαν
την ευκαιρία στις ΟΣΤ να επιλύσουν απορίες, δ) μέσω συνεργατικών
δραστηριοτήτων είχαν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν στις έννοιες που είχαν διδαχθεί
και μελετήσει και να ολοκληρώσουν την επανάληψη της διδαχθείσας ύλης. Στην
ΟΣΤ επομένως δημιουργείται μια νέα πρακτική στην εκπαιδευτική διαδικασία που
επηρεάζει τη διαδικασία ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού αφού θα πρέπει να είναι
ελκυστικό και αλληλεπιδραστικό, να παροτρύνει τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών
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και να καλλιεργεί τις κατάλληλες συνθήκες συνεργασίας προκειμένου να αναδύονται
παρανοήσεις και να επιλύονται απορίες. Επιπλέον, με την ΟΣΤ δημιουργείται μία
νέας μορφής επικοινωνίας μεταξύ των βασικών συντελεστών της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, των καθηγητών-συμβούλων, των φοιτητών/τριών αλλά και του
εκπαιδευτικού υλικού. Η επικοινωνία αυτή βασίζεται στην τεχνολογία αλλά εστιάζει
στην επίτευξη υποστήριξης της εξατομικευμένης μάθησης. Η καθολική ενεργή
συμμετοχή των φοιτητών/τριών κατά τη διάρκεια των ΟΣΤ με την ενθάρρυνση και
παραίνεση των καθηγητών/συμβούλων αλλά κυρίως με την ενσωμάτωση τις ΟΣΤ
συνεργατικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων έδειξε ότι παρέχεται η βάση παροχής
εξατομικευμένης υποστήριξης. Απαιτείται όμως βελτίωση των ΟΣΤ με την
υποστήριξη επιπλέον διαδικτυακών εργαλείων και σχεδιασμού κατά τη φάση της
προετοιμασίας των ΟΣΤ προκειμένου να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη συμμετοχή
των φοιτητών/τριών σ αυτές αλλά κυρίως η καλύτερη προετοιμασία τους για τη
συμμετοχή τους.
9.6.2.4 ΟΣΤ και απόδοση/επίδοση των φοιτητών/τριών
Μεταξύ των ευρημάτων της έρευνας ελέγχοντας ταυτόχρονα τις ερευνητικές μας
υποθέσεις διαπιστώνουμε ότι:
 Ένα πρόγραμμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (όπως το CENTRA) μπορεί να
αξιοποιηθεί για την διδασκαλία των Αλγορίθμων στην Tριτοβάθμια
Εκπαίδευση. Το σημαντικότερο ρόλο όμως τον έχει ο τρόπος αξιοποίησης του
τεχνολογικού περιβάλλοντος. Οι ΟΣΤ όπως δείχνουν και τα αποτελέσματα
συνέβαλλαν

στη

βελτίωση

των

γνώσεων

των

φοιτητών/τριών

στις

Αλγοριθμικές έννοιες.
 Η μεγαλύτερη σημαντικότητα αποδίδεται σε εκείνη του παιδαγωγικού πλαισίου
και των διδακτικών-μαθησιακών δραστηριοτήτων για την ικανοποίηση των
εκπαιδευτικών αναγκών των φοιτητών/τριών στο περιβάλλον της εικονικής
αίθουσας. Η καλά οργανωμένη παρουσίαση των διδακτικών περιεχομένων, η
σαφήνεια διατύπωσης των διδακτικών στόχων και η προσαρμογή της
διδασκαλίας στο επίπεδο των μαθητών φαίνεται να ικανοποίησε τους
φοιτητές/τριες.
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 Η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών/τριών στην εκπαιδευτική διαδικασία παίζει
καταλυτικό ρόλο στην επίδοσή τους στις εξετάσεις. Εξάλλου, σύμφωνα με
πολλούς ερευνητές, η υιοθέτηση συμβατικών μοντέλων διδασκαλίας στην εξ
αποστάσεως εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών δεν επιφέρει επιτυχή
αποτελέσματα, ενώ αντίθετα, οι διδακτικές δραστηριότητες που απαιτούν την
ενεργό συμμετοχή των φοιτητών/τριών αναγνωρίζονται ως παράγοντες που
συμβάλλουν στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας (
Ράπτης και Ράπτη 2001, Hedesting and keptelinin 2001, Hearnshaw 1999,
Goodyear 1999, Laurillard 1993).
 Οι φοιτητές/τριες έμειναν ικανοποιημένοι από την παρακολούθηση της
διδασκαλίας στην εικονική αίθουσα. Οι δυνατότητες που προσφέρουν τα
προγράμματα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης για αλληλεπίδραση σε συνδυασμό με
τις κατάλληλες διδακτικές τεχνικές, συμβάλλουν στην ικανοποίηση των
μαθησιακών τους αναγκών (Keith 1999, Pallof and Pratt 1999).
9.6.2.5 Παράγοντες λειτουργίας και αποτελεσματικής υλοποίησης ΟΣΤ
Συνοψίζοντας τα σημαντικότερα σημεία λειτουργίας και υλοποίησης των ΟΣΤ, η
έρευνα μας έδειξε την έμφαση στα εξής: α) συμμετοχή των φοιτητών/τριών, β) το
εκπαιδευτικό υλικό, γ) την εκπαιδευτική διαδικασία της ΟΣΤ και δ) το τεχνολογικό
περιβάλλον. Έτσι διαμορφώνονται οι προδιαγραφές εφαρμογής του ΣΕΤ στις
σύγχρονες εικονικές τάξεις.
Σχετικά με την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προαιρετική συμμετοχή φοιτητών/τριών σε
ένα συμβατικό Ανώτατο Ίδρυμα όπου δεσπόζει η παραδοσιακή διδασκαλία και οι
μέθοδοι εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ηλεκτρονικής μάθησης δεν είναι
υποχρεωτικές, προτείνονται:
I. Έμφαση στη διαχείριση των ΟΣΤ με:
 έγκαιρη και έγκυρη προβολή και διαρκής ενημέρωση για προσέλκυση
ενδιαφερομένων φοιτητών/τριών,
 λεπτομερής διευκρίνιση των απαιτήσεων του μαθήματος (βασικές γνώσεις
χρήσης Η/Υ, απαιτούμενος χρόνος που πρέπει να διατίθεται για τη μελέτη
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της ύλης των διδακτικών ενοτήτων, χρονοδιάγραμμα μελέτης, πρόγραμμα
εργασιών),
 εξασφάλιση συμμετοχής με κίνητρο (π.χ. να πειστούν οι φοιτητές/φοιτήτριες
για τη βελτίωση της επίδοσής τους κι όχι να αναζητούν πρόσθετη
βαθμολογία στην τελική αξιολόγηση) προκειμένου να αποφευχθεί η
αποχώρηση των φοιτητών/τριών αλλά και να αυξηθεί η εθελοντική τους
συμμετοχή,
 διάθεση αναλυτικού πλάνου και χρονοδιαγράμματος των διαδικτυακών
μαθημάτων στους/στις φοιτητές/τριες,
 έγκαιρη ανακοίνωση των ωρών ΟΣΤ και πλάνο δραστηριοτήτων της ΟΣΤ.
II.Εστίαση στο περιεχόμενο των ΟΣΤ με:
 εκπαιδευτικό υλικό διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή μέσω πλατφόρμας
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (π.χ. COMPUS) αλλά και σε έντυπη μορφή,
 διαθέσιμο εναλλακτικό διδακτικό υλικό (π.χ. βιντεοδιαλέξεις),
 εκπαιδευτικό υλικό με λυμένα παραδείγματα,
 ασκήσεις αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευόμενων με έμφαση στους βασικούς
εκπαιδευτικούς στόχους του κάθε κεφαλαίου της διδαχθείσας ύλης,
 προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού (διαφανειών) στις απαιτήσεις της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης.
Σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία και διεργασία συνοψίζουμε στα εξής:
 Αξιοποίηση ασύγχρονης επικοινωνίας με βιντεοδιαλέξεις από τους
διδάσκοντες με χρήση ήχου-εικόνας προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος
«παράδοσης» στις ΟΣΤ αλλά και να επαναληφθούν οι δια ζώσης διαλέξεις.
 Οργάνωση-καταγραφή

“frequently

asked

questions

(FAQs)”

των

φοιτητών/τριών σε θέματα που αφορούν τη συμμετοχή στη διαδικτυακή
εκπαίδευση.
 Υλοποίηση μιας ΟΣΤ με την έναρξη των μαθημάτων για το πώς θα πρέπει να
κινείται ένας e-student, π.χ. χρήση φόρουμ, τρόπος διαβάσματος,
προετοιμασία για την ΟΣΤ.
 Συγκεκριμένη διάρκεια μαθημάτων και τήρηση χρονοδιαγράμματος της ΟΣΤ
 Προετοιμασία συμμετοχής φοιτητών/τριών για την ΟΣΤ.
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 Παρότρυνση συμμετοχής στο χώρο συζητήσεων του μαθήματος για
διατύπωση αποριών και διαμόρφωση από κοινού με τους φοιτητές/τριες της
ατζέντας της ΟΣΤ.
 Αξιοποίηση χρόνου της ΟΣΤ στην αρχή της υλοποίησής της για το «χρόνο
αναμονής» δηλαδή της σύνδεσης όλων στην εικονική τάξη. Ειδικότερα,
καλλιέργεια δυναμικής ομάδας, δημιουργία θετικού κλίματος

και

παρότρυνση για μεταξύ τους επικοινωνία πριν την έναρξη των ΟΣΤ.
 Έμφαση στην προβληματοκεντρική προσέγγιση και στην ομαδοσυνεργατική
μάθηση.
Όσον αφορά την αξιοποίηση των τεχνολογικών εργαλείων τα οποία δεν αξιοποιούνται
ως ένα αποτέλεσμα συρραφής δραστηριοτήτων αλλά βάση εκπαιδευτικού σχεδιασμού,
προτείνονται κατά τη διάρκεια των ΟΣΤ:
 ύπαρξη επιπλέον καναλιού επικοινωνίας προκειμένου να επιλύονται τεχνικά
προβλήματα κατά τη διάρκεια των ΟΣΤ,
 δυνατότητα

χρήσης

των

τεχνολογικών

περιβαλλόντων

σε

διάφορα

λειτουργικά συστήματα,
 δυνατότητα καταγραφής της σύγχρονης εικονικής τάξης στους χώρους των
επιμέρους συνεργατικών δραστηριοτήτων,
 δυνατότητα καταγραφής δραστηριότητας των συμμετεχόντων.
Οι βασικοί παράγοντες που επιδρούν στη λειτουργία αλλά και αποτελεσματική
υλοποίηση των ΟΣΤ είναι: το περιεχόμενο του γνωστικού αντικειμένου, το εκπαιδευτικό
υλικό, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός τους, τα διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα, ο χρόνος και η
εμπειρία και κατάρτιση των καθηγητών-συμβούλων. Αυτά επιδρούν και διαμορφώνουν
τα κύρια σημεία λειτουργίας (σχεδιασμού) και υλοποίησης των ΟΣΤ που
αναφέρθηκαν στην αρχή της παρούσας ενότητας. Το περιεχόμενο του γνωστικού
αντικειμένου, ο χρόνος και η εμπειρία και κατάρτιση των καθηγητών συμβούλων
επηρεάζουν την εθελοντική συμμετοχή των φοιτητών/τριών στις ΟΣΤ ενώ ο
εκπαιδευτικός σχεδιασμός διαμορφώνει την εκπαιδευτική διαδικασία και διεργασία
των ΟΣΤ. Τέλος, αξιοποίηση των κατάλληλων τεχνολογικών εργαλείων που
υποστηρίζουν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό προωθούν την αποτελεσματική αξιοποίηση
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των ΟΣΤ. Κατά την εφαρμογή των ΟΣΤ θεωρούμε ότι το γνωστικό περιεχόμενο του
διδασκόμενου μαθήματος είναι συγκεκριμένο και εξαρτάται από τον διδάσκοντα, το
Τμήμα και το Εκπαιδευτικό ίδρυμα. Έτσι, δεν αναφερόμαστε σ’ αυτό μιας και η
αξιοποίηση των ΟΣΤ προσδοκάται να μπορεί μελλοντικά να εφαρμοστεί και σε άλλα
μαθήματα.
Η έρευνα της παρούσας διατριβής ήταν μια έρευνα δράσης όπως έχει αναφερθεί και
στο 3ο κεφάλαιο της διατριβής. Έτσι εστιάζουμε την προσοχή μας στον παράγοντα
«καθηγητή-συμβούλου». Η επιστημονική κατάρτιση στο γνωστικό αντικείμενο δεν
είναι αρκετά για τους καθηγητές-συμβούλους που έντονα αισθάνθηκαν την αλλαγή
του ρόλου τους από μεταφορείς γνώσεων σε καθοδηγητές, συμβούλους, συντονιστές,
παρακινητές. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Lehman (1999), η εξοικείωσή τους με τα
διαδικτυακά εργαλεία, η ανάπτυξη δεξιοτήτων τους στο συντονισμό της τάξης τους
ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες των μελών της και ο εμπλουτισμός του
θεωρητικού τους υπόβαθρου στο εκπαιδευτικό σχεδιασμό δραστηριοτήτων και στις
παιδαγωγικές αρχές της ηλεκτρονικής μάθησης είναι μερικές από τις απαιτήσεις που
φάνηκε ότι χρειάζονται οι καθηγητές-σύμβουλοι. Οι Harper et al. (2004) δήλωσαν ότι
υπάρχει σχέση μεταξύ της παιδαγωγικής, της προσωπικής εμπειρίας και της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης. Όταν οι διδάσκοντες είναι απρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν
την τεχνολογία ή έχουν αρνητική στάση σ’ αυτή, η παιδαγωγική μπορεί να υποφέρει.
Η μέθοδος εισαγωγής των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι
επιπλέον ένας παράγοντας που επηρεάζει την προσωπική ανάπτυξη στην παιδαγωγική
τεχνολογία. Φαίνεται επιτακτικό ότι η παιδαγωγική συνεχίζει να εξελίσσεται και να
βελτιώνεται καθώς οι τεχνολογίες αλλάζουν (Harper, Chen, & Yen 2004).
Οι «δάσκαλοι» της νέας εποχής γίνονται καθηγητές-σύμβουλοι που νιώθουν
εξοικειωμένοι με την χρήση των νέων τεχνολογιών και εστιάζουν την προσοχή τους
στην εκπαιδευτική διαδικασία αυτή καθεαυτή κι όχι στη χρήση των εργαλείων. Τα
φύλλα

παρατήρησης

των

καθηγητών-

συμβούλων

κατά

τη

διάρκεια

των

εκπαιδευτικών παρεμβάσεων αναδεικνύουν τρεις δραστηριότητες αντιμετώπισης του
νέου ρόλου τους: α) γνώση των δομικών στοιχείων του νέου τεχνολογικού
περιβάλλοντος, β) διάκριση των διαφορών της παραδοσιακής τάξης και του νέου
αλληλεπιδραστικού περιβάλλοντος και γ) εξάσκηση με τα νέα εργαλεία.
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Οι Beyth-Marom et al. (2005) δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη διαφορετικότητα των
φοιτητών/τριών στα στυλ μάθησης, τις προτιμήσεις και τις μαθησιακές ανάγκες. Ενώ
μερικοί φοιτητές/τριες όπως έδειξαν και τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας
προτιμούν να μελετούν με αυτονομία και ευθύνη της μελέτης τους άλλοι χρήζουν
βοήθειας και καθοδήγησης από τους διδάσκοντες. Συνεπώς, κατά το σχεδιασμό των
ΟΣΤ απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στις προτιμήσεις και ανάγκες και να δίνεται
έμφαση στις δημιουργικές δραστηριότητες με βάση τις ανάγκες και τα στυλ μάθησής
τους. Παρόλο που καμία εκπαιδευτική μέθοδος ή τεχνολογία δεν μπορεί από μόνη της
να είναι αποτελεσματική για όλα τα στυλ μάθησης, οι ΟΣΤ δηλαδή οι σύγχρονες
εικονικές τάξεις με βάση το εκπαιδευτικό πλαίσιο του ΣΕΤ συμπληρωματικά με τις δια
ζώσης διδασκαλίες μπορούν να παρέχουν την απαραίτητη βοήθεια για την
αντιμετώπιση της δυσκολίας της διαφορετικότητας των στυλ μάθησης, των
μαθησιακών αναγκών και προτιμήσεων.
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό επίδρασης της ψυχαγωγίας των
φοιτητών/τριών αλλά και της μεθόδου διδασκαλίας στην επιτυχία μιας εκπαιδευτικής
διαδικασίας (Mantyla & Gividen 1997), η ΟΣΤ μπορεί να θεωρηθεί ως ένας
αποτελεσματικός και επιτυχής τρόπος διαδικτυακού μαθήματος.
Όσον αφορά τα διαθέσιμα μέσα και ειδικότερα το περιβάλλον της σύγχρονης εικονικής
τάξης του CENTRA, η έρευνα έδειξε ότι η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας στο
περιβάλλον σύγχρονης τηλεκπαίδευσης εξαρτάται και από τα χαρακτηριστικά του
τεχνολογικού περιβάλλοντος. Η πιστότητα της εικόνας και η πιστότητα του ήχου
σχετίζεται σημαντικά με την ικανοποίηση των φοιτητών/τριών καθώς συμβάλλει στην
διατήρηση της προσοχής τους και στην αμεσότητα της επικοινωνίας τους με τον
διδάσκοντα. Ακόμη, διευκολύνει την απρόσκοπτη παρουσίαση των διδακτικών
περιεχομένων και την άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ του διδάσκοντα και των
απομακρυσμένων μαθητών στην ηλεκτρονική αίθουσα του CENTRA (Hearnshaw
2000, Milrad 1999).
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9.7 Περαιτέρω έρευνα και βελτίωση του προτύπου ΣΕΤ
Οι ΟΣΤ, οι σύγχρονες εικονικές τάξεις με βάση το πρότυπο ΣΕΤ, είναι εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις που συμπληρώνουν την παραδοσιακή διδασκαλία με αξιοποίηση των
ΤΠΕ.

Ο

σχεδιασμός

αποτελεσματικών

ΟΣΤ

απαιτεί

λεπτομερές

σχέδιο

διδασκαλίας/καθοδήγησης και μάθησης και αυτό, σύμφωνα με τις γνωσιοθεωρητικές
προσεγγίσεις αποτελεί μια σημαντική πρόκληση τόσο για τους διδάσκοντες όσο και
για τους ερευνητές (Bates & Poole (2003). Η αξιοποίηση της τεχνολογίας μέσω των
ΟΣΤ αποτελεί αρωγό της διδασκαλίας και προωθεί την αποτελεσματικότερη
εκπαίδευση των φοιτητών/τριών. Η προστιθέμενη αξία που φέρνει στην εκπαίδευση
δεν είναι προφανής. Όμως απαιτείται αναστοχασμός πάνω στη σημασία της
επικοινωνίας, της αλληλεπίδρασης και της συνεργασίας στην εκπαίδευση αλλά και τον
κοινωνικό χαρακτήρα της διαδικασίας. Έτσι, τα τελευταία χρόνια αρκετά συμβατικά
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ενσωματώνουν στις εκπαιδευτικές τους στρατηγικές
μεθόδους, εργαλεία και εκπαιδευτικό υλικό από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση,
γεγονός που οδηγεί στην κατεύθυνση της μεικτής μάθησης (Cook 2004, Sharma 2001,
Papadakis et al. 2006).
Για τη μεταφορά της πρότασης της διδακτικής παρέμβασης των ΟΣΤ σε άλλα
διδακτικά σενάρια μπορούν να υιοθετηθούν τα στάδιά της τόσο από την παιδαγωγική
όσο και από την τεχνολογική άποψη. Επιπλέον, χρήσιμος αρωγός είναι η οργάνωση
των χώρων, οι επιμέρους φάσεις της ΟΣΤ και οι δραστηριότητες ανά φάση. Τέλος,
μπορεί να εφαρμοστεί και σε περιπτώσεις που απαιτείται η επίλυση προβλήματος με
συμβολική γλώσσα (π.χ. διαγράμματα οντοτήτων σχέσεων, εννοιολογικοί χάρτες,
απλά μαθηματικά προβλήματα κλπ).
Ιδιαίτερα σημαντική για επιπλέον έρευνα είναι η διαδικασία ανατροφοδότησης με
σχολιασμό

της

διαδικασίας

και

όχι

μόνο

του

τελικού

παραδοτέου.

Η

αποτελεσματικότητα και η επίδραση μιας τόσο σύνθετης εκπαιδευτικής παρέμβασης,
δεν είναι εύκολο να μετρηθεί με ακρίβεια. Όμως, από την παρούσα έρευνα,
προκύπτουν πολλές ενδείξεις αν όχι αποδείξεις για τη θετική επίδρασή της σε σχέση
με τους διδακτικούς και τους μαθησιακούς στόχους.
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Περαιτέρω μελέτες αλλά και η συνέχεια της έρευνας αυτής στο ίδιο ή συναφή
αντικείμενα, με τη συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού φοιτητών και λεπτομερέστερη
ανάλυση των φαινομένων, θα αποδείξουν ή θα απορρίψουν την υπόθεση για τη θετική
επίδραση τέτοιων διδακτικών παρεμβάσεων στη μάθηση.
Είναι γνωστό ότι έχουν δημοσιευτεί πολλές συμβουλές, οδηγίες αλλά και μελέτες
περίπτωσης (Salmon 2002) για την ανάπτυξη κατάλληλων σχεδίων μαθημάτων και τη
βελτίωση της διδασκαλίας με την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Όμως όπως σύμφωνα με τη
Laurillard (2002), δεν υπάρχει επαρκής επιμόρφωση, εφαρμογή στην πράξη ή
ανταλλαγή καλών πρακτικών που να στηρίζουν τους διδάσκοντες στην αξιοποίηση
του εκπαιδευτικού υλικού που αφορά τη δημιουργία εκπαιδευτικών παρεμβάσεων
κατάλληλων για τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών (Kordaki et al. 2007).
Ο σχεδιασμός μάθησης (Learning Design) είναι μια νέα προσέγγιση για την
εκπαιδευτική τεχνολογία που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη «ψηφιακών σχεδίων
μαθημάτων»,

με

τη

διαμοίραση

και

εκπόνηση

ακολουθιών

μαθησιακών

δραστηριοτήτων (Dalziel, 2008). Η θεωρία του σχεδιασμού μάθησης βασίζεται στην
άποψη ότι κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους οι άνθρωποι στο πλαίσιο μαθησιακών
περιβαλλόντων επιτελούν δραστηριότητες που περιλαμβάνουν εκπαιδευτικούς πόρους
(Kirschner 2004). Η άποψη αυτή, σύμφωνα με τους Παπαδάκη & Κορδάκη (2010),
υπερβαίνει τις παραδοσιακές, επικεντρωμένες στο περιεχόμενο προσεγγίσεις και την
έμφαση στο «τι οι μαθητές μαθαίνουν», δίνοντας μέσα από ατομικές και συνεργατικές
δραστηριότητες έμφαση στο «πως οι μαθητές μαθαίνουν» (γνωστικές δεξιότητες) και
«τι είναι ικανοί να κάνουν» με αυτά που έμαθαν (κριτική σκέψη).
Με βάση τα παραπάνω, η έρευνα αξιοποίησης των ΟΣΤ, και ειδικότερα το
εκπαιδευτικό πλαίσιο ΣΕΤ μπορεί να βελτιωθεί στοχεύοντας στο σχεδιασμό μάθησης.
Μια πρώτη προσπάθεια βελτίωσης εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής
χρονιάς 2008-2009 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αξιοποιώντας ένα Σύστημα
Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων όπως το LAMS. Δημιουργήσαμε σχέδια
μαθημάτων που εφαρμόστηκαν πριν από κάθε ΟΣΤ με σκοπό να ενθαρρύνουν την
ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων των φοιτητών/τριών και να καλλιεργήσουν την
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κριτική τους σκέψη (Παράρτημα Γ). Τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας για τη
βελτίωση του ΣΕΤ με την αξιοποίηση του LAMS παρουσιάστηκαν στο Ευρωπαϊκό
Συνέδριο του LAMS & Μαθησιακού Σχεδιασμού το 2009 (Rossiou et al. 2009) και
προσδοκάται να αποτελέσει το έναυσμα για τη συνέχιση της έρευνας.
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Λ., Αργυρίου, Γ. & Καπάδοχος, Θ. (2007). Σχέση της παρακολούθησης της
διδασκαλίας των μαθημάτων με την απόδοση στις τελικές εξετάσεις σε φοιτητές
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Ερωτηματολόγιο προέρευνας
ΠαΜακ

ΕΑΠ

Διερεύνηση εμπειριών και στάσεων φοιτητών του ΠΑΜΑΚ για τη χρήση μεθόδων τηλεκπαίδευσης ως συμπληρωματικό
ΑΚ. ΕΤ. 2005-2006
εργαλείο στη συμβατική ανώτατη εκπαίδευση.

Α.

ΠΡΟΦΙΛ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΧΡΗΣΗ Η/Υ-INTERNET

1.

Φύλο

Άνδρας 

2.

Εξάμηνο σπουδών:

1ο-2ο 

3.

Κάνετε χρήση Η/Υ τακτικά;

Ναι, στο σπίτι 

Όχι 

 Αλλού (Net-café, ΠΑΜΑΚ)

4.

Έχετε πρόσβαση στο Internet;

Ναι στο σπίτι 

Όχι 

 Αλλού (Net-café, ΠΑΜΑΚ)

5.

Τι είδους σύνδεση στο
Internet έχετε:

Β.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

6.

Η παραδοσιακή διδασκαλία (διάλεξη με
διαφάνειες – γραπτές εξετάσεις) με καλύπτει
πλήρως στην κατανόηση του μαθήματος

7.

8.

Γυναίκα 
3ο -80 

 Pstn

 ISDN

Επί πτυχίω 

ADSL 

…….........
(ταχύτητα)











Συμφωνώ
Απόλυτα

Συμφωνώ

Δεν έχω
άποψη

Διαφωνώ

Διαφωνώ
απόλυτα

Τι θα προτείνατε για βελτίωση της διδασκαλίας του μαθήματος υπολογίζοντας τη διαθεσιμότητά σας
(χρόνος, διάθεση, ...):
Βελτίωση
εκπαιδευτικού
υλικού
(περισσότερες δραστηριότητες – ασκήσεις
αυτοαξιολόγησης για εκπόνηση)



Επανάληψη των κύριων σημείων επίλυση
αποριών
δια
ζώσης
(φροντιστηριακές ώρες)



Επίλυση αποριών μέσω
συζητήσεων (forum)



Περισσότερες ώρες διδασκαλίας



Webcast (Βιντεοδιαλέξεις)



Επανάληψη των κύριων σημείων επίλυση αποριών με εικονικές τάξεις

Βιωματικές–ενεργητικές δραστηριότητες
(π.χ. εκπαιδευτικά παιχνίδια)



Άλλο (σημειώστε):

διαδικτυακών



......................................................

Υπάρχει ανάγκη φροντιστηριακών μαθημάτων; Ναι  Όχι .
Αν ΝΑΙ, στην περίπτωση προσφοράς εικονικών φροντιστηριακών μαθημάτων (virtual classes)

9.

10.

θα συμμετείχα γιατί θα έλυνα τις απορίες
μου ευκολότερα



Δεν θα συμμετείχα γιατί δεν έχω
χρόνο



Δεν θα συμμετείχα λόγω μη εύκολης
πρόσβασης στο Internet



Άλλο



Το μάθημα είναι εύκολο και συνεπώς δεν
υπάρχουν απορίες



Επιφύλαξη, δισταγμός, αμηχανία …



Η μη έγκαιρη μελέτη κατά τη διάρκεια
του εξαμήνου



Θα ήθελα περισσότερη παρότρυνση και
παρακίνηση



...............………................................
Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, υπήρχε η δυνατότητα επίλυσης αποριών στο γραφείο του
διδάσκοντα: Η συμμετοχή σ αυτές ήταν μηδαμινή. Ο λόγος κατά την άποψή μου ήταν:

Οι αλγόριθμοι ταξινόμησης παρουσιάζουν δυσκολία για σας στα ...
Κατανόηση κώδικα
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Στην εφαρμογή στην πράξη
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Στα απαντημένα παραδείγματα

Γ.
11.

12.
13.

14.

Άλλο (σημειώστε):...........................



Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, υπήρχε η δυνατότητα στο compus να γίνει καταγραφή αποριών και
επίλυσή τους είτε από τους ίδιους φοιτητές είτε από διδάσκοντες (FORUM). Η συμμετοχή σ αυτές
ήταν μηδαμινή. Οι λόγοι κατά την άποψή μου ήταν:
Το μάθημα είναι εύκολο και συνεπώς δεν
υπάρχουν απορίες



Η μη ενημέρωση ύπαρξης του forum



Η μη έγκαιρη μελέτη κατά τη διάρκεια
του εξαμήνου



Θα ήθελα περισσότερη παρότρυνση
και παρακίνηση



Επιφύλαξη, δισταγμός, αμηχανία …



Θα προτιμούσα να ήταν ανώνυμο



Παρακολούθησα τις βιντεοδιαλέξεις
των αλγορίθμων ταξινόμησης;

 Όχι

 Ναι μία φορά

 Ναι περισσότερες από μία
φορές

Αν απαντήσατε ΝΑΙ
(στην ερώτηση 12);

 Θεωρώ τα webcast χρήσιμα

 Δεν μου προσέφερε τίποτε

Αν απαντήσατε ΟΧΙ
(στην ερώτηση 12)
για ποιο λόγο;

 Έλλειψη χρόνου

 Μη ενημέρωση ύπαρξης τους

 Τεχνικά προβλήματα

 Έλλειψη πρόσβασης στο WEB

 Θα προτιμούσα να ................................................................................

 Δεν έκρινα ότι μου χρειαζόταν διότι ......................................................
Όχι 

Ναι μία φορά 

15.

Συμμετείχα στις εικονικές τάξεις
των αλγορίθμων ταξινόμησης;

16.

Αν απαντήσατε ΝΑΙ
(στην ερώτηση 15);

 Θεωρώ τις εικονικές τάξεις χρήσιμες

Αν απαντήσατε ΟΧΙ
(στην ερώτηση 15)
για ποιο λόγο;

 Έλλειψη χρόνου

 Μη ενημέρωση ύπαρξης τους

 Τεχνικά προβλήματα

 Έλλειψη πρόσβασης στο WEB

17.

Ναι περισσότερες από μία
φορές 

 Δεν μου προσέφερε τίποτε

 Θα προτιμούσα να ................................................................................

 Δεν έκρινα ότι μου χρειαζόταν διότι ......................................................
 Τεχνικά προβλήματα

 Έλλειψη πρόσβασης στο WEB

 Δεν με ενδιέφεραν διότι .....................................................................
18. Τι θα προτείνατε για την βελτίωση της ποιότητας – αποτελεσματικότητας της δια ζώσης
διδασκαλίας και της εκπαιδευτικής διεργασίας μέσω τηλεδιάσκεψης;
. ..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Παπαρρίζος Κ., Ρώσσιου Ε., Παπαδάκης Σ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Εφαρμογή των ΟΣΤ
ΠΒ.1 Ερωτηματολόγια αξιολόγησης
ΠΒ.1.1 Ερωτηματολόγιο 1: Ανίχνευση αναγκών

ΠαΜακ

ΕΑΠ

∆ιερεύνηση προφίλ φοιτητών του ΠαΜακ και
προσδοκιών τους για τη χρήση μεθόδων ηλεκτρονικής
μάθησης στη συμβατική ανώτατη εκπαίδευση.

Ερωτηματολόγιο 1

(Πριν από την έναρξη των μαθημάτων)

Το παρόν ερωτηματολόγιο εντάσσεται στο πλαίσιο έρευνάς μας για τη βελτίωση των
σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την υιοθέτηση στρατηγικών μεικτής
μάθησης (blended learning) και την αξιοποίηση ψηφιακών μέσων (Ηλεκτρονικός
Υπολογιστής, ∆ιαδίκτυο) και μεθόδων ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning).
Απευθύνεται στους φοιτητές του μαθήματος «Αλγόριθμοι με C” του Α’ Εξαμήνου
του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
(ΠαΜακ). Η συμπλήρωσή του είναι προαιρετική.
Σκοπός του είναι η διερεύνηση του προφίλ των φοιτητών του μαθήματος και των
προσδοκιών τους για τη χρήση μεθόδων ηλεκτρονικής μάθησης στην ανώτατη
εκπαίδευση.
Σας παρακαλούμε να απαντήσετε με ακρίβεια και ειλικρίνεια.
Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και οι απαντήσεις σας θα χρησιμοποιηθούν
αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της έρευνας που πραγματοποιείται σε
συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
[Χρόνος συμπλήρωσης: 5’]

Α.

ΠΡΟΦΙΛ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΧΡΗΣΗ Η/Υ-INTERNET

1.

Φύλο

Άνδρας 

2.

Εξάμηνο σπουδών:

1ο-2ο 

Γυναίκα 
3ο -80 
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3.

Κάνετε χρήση Η/Υ τακτικά;

Ναι, στο σπίτι 

Όχι 

 Αλλού (Net-café, Παν/μιο…)

4.

Έχετε πρόσβαση στο Internet;

Ναι στο σπίτι 

Όχι 

 Αλλού (Net-café, Παν/μιο…)

5.

Τι είδους σύνδεση στο
Internet έχετε:

6.

Γνώση Ξένων Γλωσσών:

 Pstn

 ISDN
Άριστα

ADSL



…….........
(ταχύτητα)

Πολύ Καλά

Καλά

Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Άλλη/ες ποια/ες;

Β.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

7.

Επιθυμώ η παραδοσιακή διδασκαλία (διάλεξη
με διαφάνειες – γραπτές εξετάσεις) να
συμπληρώνεται με τη χρήση ηλεκτρονικών
μέσων (Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, ∆ιαδίκτυο)

8.

9.









Συμφωνώ

∆εν έχω
άποψη

∆ιαφωνώ

∆ιαφωνώ
απόλυτα

Με τι συχνότητα θα επιθυμούσατε να έχετε οπτικοακουστική επικοινωνία με τον
καθηγητή και τους συμφοιτητές σας μέσω διαδικτύου:
Μία φορά την εβδομάδα



Μία φορά το μήνα



Μία φορά το 15/νθήμερα



Μία φορά το δίμηνο



Άλλο (σημειώστε):



Καθόλου



Για πόση διάρκεια θα επιθυμούσατε να έχετε οπτικοακουστική επικοινωνία με
τον καθηγητή και τους συμφοιτητές σας μέσω διαδικτύου:
30’



2-3 ώρες



1-2 ώρες



3-4 ώρες





Καθόλου



Άλλο (σημειώστε):

10.


Συμφωνώ
Απόλυτα

Σε τι βαθμό συμβάλλουν στην καλύτερη εκπαίδευσή σας τα παρακάτω:
(1:καθόλου 2:ελάχιστα 3:αρκετά 4:πολύ, 5:πάρα πολύ)
Από έδρας διδασκαλία

Επανάληψη
βασικών
εννοιών
από
διδάσκοντα δια ζώσης ή εξ αποστάσεως

Εκπαιδευτικό υλικό

Επίλυση
αποριών
σε
τακτά
χρονικά
διαστήματα δια ζώσης ή εξ αποστάσεως

Ατομική μελέτη/εργασία

Ενεργητική συμμετοχή σε εκπαιδευτικές
δραστηριότητες δια ζώσης ή εξ αποστάσεως

Εργασίες σε ομάδες- Συνεργατική
μάθηση

Άλλο, τι …
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ΠΒ.1.2 Ερωτηματολόγιο 2: Διαμορφωτική αξιολόγηση

ΠαΜακ

ΕΑΠ

∆ιερεύνηση προφίλ, εμπειριών και προσδοκιών
φοιτητών του ΠαΜακ από τη χρήση μεθόδων
ηλεκτρονικής μάθησης στη συμβατική ανώτατη
εκπαίδευση.

Ερωτηματολόγιο 2

(∆ιαμορφωτική αξιολόγηση)

Το παρόν ερωτηματολόγιο εντάσσεται στο πλαίσιο έρευνάς μας για τη βελτίωση των
σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την υιοθέτηση στρατηγικών μεικτής
μάθησης (blended learning) βασισμένη σε απλά και κοινά τεχνολογικά μέσα
(Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, ∆ιαδίκτυο) και μεθόδους δια ζώσης και εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης.
Απευθύνεται στους φοιτητές που παρακολουθούν τη διδασκαλία ή/και συμμετέχουν
στα εργαστήρια (δια ζώσης) ή/και στις εικονικές τάξεις (σύγχρονα εξ αποστάσεως),
του μαθήματος «Αλγόριθμοι με C” του Α’ Εξαμήνου του Τμήματος Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠαΜακ). Η συμπλήρωσή του είναι
προαιρετική.
Σκοπός του είναι η διερεύνηση του προφίλ των κινήτρων συμμετοχής, των
προσδοκιών και των εμπειριών τους από τη μέχρι τώρα χρήση μεθόδων ηλεκτρονικής
μάθησης στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σας παρακαλούμε να απαντήσετε με ακρίβεια και ειλικρίνεια.
Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και οι απαντήσεις σας θα χρησιμοποιηθούν
αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της έρευνας που πραγματοποιείται σε
συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιου Πατρών.
[Χρόνος συμπλήρωσης: 30’]

Α.

ΠΡΟΦΙΛ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ INTERNET
1Φύλο

Άνδρας 

Γυναίκα 

1ο-2ο 

2.

Εξάμηνο σπουδών:

3.

Έχετε πρόσβαση στο Internet;

4.

Τι είδους σύνδεση στο
Internet έχετε:

5.

Τόπος κατοικίας
οικογένειας

3ο -80 

Ναι στο σπίτι 

 Pstn

Όχι 

 ISDN

 Θεσσαλονίκη

Επί πτυχίω 

 Αλλού (Net-café, Παν/μιο…)
ADSL



…….........
(ταχύτητα)

Αλλού (πού?)
……………………………………………………………….
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Β.

ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η ΜΗ - ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

6.

Σε πόσες εικονικές τάξεις συμμετείχατε ;

7.

Αν απαντήσατε
ΚΑΜΙΑ (στην
ερώτηση 5) για
ποιους λόγους;

Καμία 

1 φορά 

> 1 φορές 

 Έλλειψη χρόνου

 Μη ενημέρωση ύπαρξης τους

 Τεχνικά προβλήματα

 Έλλειψη πρόσβασης στο WEB

 Ακατάλληλη μέρα

 Ακατάλληλη ώρα

8.  Έκρινα ότι δε μου χρειαζόταν διότι

9.  Έκρινα ότι δε με ενδιέφεραν διότι:

10.

Αν απαντήσατε ΜΙΑ ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΕΣ (στην ερώτηση 5),
Για ποιους λόγους
αποφασίσατε να
συμμετέχετε;

 περιέργεια

 ενδιαφέρον για τη χρήση νέων
τεχνολογιών

 διεύρυνση των γνώσεων

 εμβάθυνση των γνώσεων στους
αλγορίθμους

 διεύρυνση των γνωριμιών

 καλύτερη και μεγαλύτερη σε

διάρκεια
επικοινωνία
διδάσκοντες

με

τους

 Μη επίλυση όλων των αποριών κατά τη διάρκεια του διάρκεια της
διδασκαλίας στο αμφιθέατρο.

11.  Έκρινα ότι μου χρειαζόταν διότι:

12.  Έκρινα ότι με ενδιέφεραν διότι:

13.

Τι είδους υποστήριξη περιμένατε από τους καθηγητές-συμβούλους κατά τη διάρκεια των
εικονικών τάξεων
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

14.

Τι είδους
υποστήριξη λάβατε
τελικά;

15.

Ποιες ήταν οι τρεις σημαντικότερες δυσκολίες που
είχατε κατά τη συμμετοχή σας στην εικονική τάξη
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16.

Ποια ήταν τα τρία
πλεονεκτήματα που
διαπιστώνετε ότι σας
έδωσε η συμμετοχή
σας στην εικονική
τάξη

17.

Ποιες από τις
δραστηριότητες που
πραγματοποιήθηκαν
κατά τη διάρκεια των
εικονικών τάξεων σας
ενδιαφέρουν
περισσότερο.

 Εισήγηση από καθηγητή σύμβουλο
 Συζήτηση με καθηγητή σύμβουλο και συμφοιτητές
 Παρουσίαση δουλειάς ομάδας στην ολομέλεια

εργασίας από

συμφοιτητές

 Συνεργασία με συμφοιτητή σε 2άδες
 Συνεργασία με συμφοιτητές σε μικρές ομάδες (σε rooms)

(βάλτε 1,2,3 στις 3
σημαντικότερες κατά
σειρά
προτεραιότητας)

 Ερωτήσεις –απαντήσεις
 Καταιγισμό ιδεών
 Σχολιασμός ανατροφοδότηση από τον καθηγητή σύμβουλο
 Βιωματικές εκπαιδευτικές τεχνικές
 Χρήση εναλλακτικού εκπαιδευτικού υλικού (applets)

18.

Ποια χαρακτηριστικά
πιστεύετε ότι πρέπει
να έχει ο Καθηγητής
Σύμβουλος
της
εικονικής τάξης

 να παρακινεί/ενεργοποιεί τους φοιτητές
 να είναι οργανωτικός
 να είναι φιλικός
 να γνωρίζει καλά το αντικείμενο
 να κατανοεί τις ανάγκες των φοιτητών

(βάλτε 1,2,3 στα 3
σημαντικότερα, κατά
σειρά
προτεραιότητας)

 να έχει μεταδοτικότητα
 να επιβραβεύει τις προσπάθειες των φοιτητών
 να καλλιεργεί την αλληλεπίδραση με τους φοιτητές

Γ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ

19.

Πόσο σαφής ήταν ό
σκοπός και οι στόχοι
των εικονικών τάξεων;

20.

Σε τι βαθμό σας
ικανοποίησε το
εκπαιδευτικό υλικό που
χρησιμοποιήθηκε;











Πάρα πολύ

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου











Πάρα πολύ

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου











Πάρα πολύ

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου











Πάρα πολύ

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου

(διαφάνειες, διαδίκτυο,
λογισμικό)

21.

22.

Ήταν
εύκολη
η
διατύπωση ερωτήσεων
/αντιρρήσεων/
προβληματισμών;
Υπήρχαν
δυνατότητες
συνεργασίας, αλληλεπίδρασης και ενεργητικής
συμμετοχής;
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23.

24.

25.

26.

27.

Υπήρχε επάρκεια χρόνου
για συζήτηση;











Πάρα πολύ

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου

Σε τι βαθμό είχατε το αίσθημα
της απομόνωσης ή της έλλειψης
της φυσικής παρουσίας του
διδάσκοντα κατά τη διάρκεια της
εικονικής τάξης
Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι η
συμμετοχή μπορεί να γίνεται από
το σπίτι











Πάρα πολύ

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου











Πάρα πολύ

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου

Για πόση διάρκεια θεωρείτε ότι θα πρέπει να έχει μια εικονική τάξη;
1 ώρα



2 ώρες



1,5 ώρα



3 ώρες



Με τι συχνότητα θα επιθυμούσατε
διαδικτύου:

να γίνονται οι εικονικές τάξεις μέσω

Μία φορά την εβδομάδα



Μία φορά το μήνα



Μία φορά το 15/νθήμερα



Καθόλου



28.

Τι θα προτείνατε για την βελτίωση της ποιότητας – αποτελεσματικότητας των
Ομαδικών Συμβουλευτικών Τηλε-συναντήσεων;

∆.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ
SYNERGO)

29.

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι
η συνεργασία σας βοήθησε
κατά την επίλυση της
άσκησης;

30.

31.

Θα προτιμούσε να
εκπονήσετε μία άσκηση
μόνοι σας (αντί 2 ίδιας
δυσκολίας σε συνεργασία);
Κατά τη διάρκεια της
συνεργασίας πόσο συχνά
ζητήσατε τη βοήθειά των
Καθηγητών Συμβούλων

32. Και για ποιο λόγο;

33.











Πάρα πολύ

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλο
υ











Πάρα πολύ

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλο
υ











Πάρα πολύ

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλ
ου











Τεχνικά
προβλήματα

Κατανόηση
εκφώνησης

Απορίες
κατά την
επίλυση

∆υσκολίες
με το
συνεργάτη

Άλλο
(τι?)

Με ποιο τρόπο κατά τη διάρκεια της συνεργασίας σας ….
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Α) μου εξήγησε / εξήγησα
στο συνεργάτη
Β) με διόρθωσε / τον
διόρθωσα
Γ) με βοήθησε / τον
βοήθησα
∆) με αγνόησε / αγνόησα

Ε.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

34.

Ευκολία εγκατάστασης
και ρυθμίσεων:
Α) περιβάλλοντος
επικοινωνίας CENTRA

35.

36.

37.

38.

39.

Β) περιβάλλοντος
συνεργασίας (SYNERGO)
Γ) λογισμικού οπτικοποίησης
αλγορίθμων
Ευκολία χειρισμού
περιβάλλοντος επικοινωνίας
Σε τι βαθμό σας ικανοποίησε
η ποιότητα ήχου και εικόνας
Εμφάνιση τεχνικών
προβλημάτων











Πάρα πολύ

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου











Πάρα πολύ

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου











Πάρα πολύ

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου











Πάρα πολύ

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου











Πάρα πολύ

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου











Πάρα πολλά

Πολλά

Αρκετά

Λίγα

Καθόλου
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ΠΒ.1.3 Ερωτηματολόγιο 3: Τελική Αξιολόγηση
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 3Α (ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ)

Α.

ΠΡΟΦΙΛ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΧΡΗΣΗ Η/Υ-INTERNET
1Φύλο

Άνδρας 

Γυναίκα 

1ο-2ο 

3ο -80 

Επί πτυχίο 

2.

Εξάμηνο σπουδών:

3.

Κάνατε χρήση Η/Υ τακτικά κατά
τη διάρκεια του εξαμήνου;

 Ναι, στο σπίτι

 Όχι

 ΠαΜακ

 Αλλού (Net-café)

4.

Είχατε πρόσβαση στο Internet;

 Ναι στο σπίτι

 Όχι

 ΠαΜακ

 Αλλού (Net-café)

5.

Τι είδους σύνδεση στο
Internet έχετε:

ADSL 



Β.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

6.

Η παραδοσιακή διδασκαλία (διάλεξη με
διαφάνειες) κάλυψε πλήρως την κατανόηση
του μαθήματος

7.

 Pstn

 ISDN

Απευθείας
σύνδεση ΠαΜακ











Συμφωνώ
Απόλυτα

Συμφωνώ

Δεν έχω
άποψη

Διαφωνώ

Διαφωνώ
απόλυτα

Τι θα προτείνατε για βελτίωση της διδασκαλίας του μαθήματος υπολογίζοντας τη διαθεσιμότητά σας
(χρόνος, διάθεση, ...):
Βελτίωση
εκπαιδευτικού
υλικού
(περισσότερες δραστηριότητες – ασκήσεις
αυτοαξιολόγησης για εκπόνηση)



Επανάληψη των κύριων σημείων επίλυση
αποριών
δια
ζώσης
(φροντιστηριακές ώρες)



Επίλυση αποριών μέσω
συζητήσεων (forum)



Περισσότερες ώρες διδασκαλίας



Webcast (Βιντεοδιαλέξεις)



Επανάληψη των κύριων σημείων επίλυση αποριών με εικονικές τάξεις

Βιωματικές–ενεργητικές δραστηριότητες
(π.χ. εκπαιδευτικά παιχνίδια)



Άλλο (σημειώστε): ...........................

διαδικτυακών



8.

Θεωρείτε ότι υπάρχει ανάγκη για φροντιστηριακά μαθήματα, επιπλέον των ήδη καθορισμένων ωρών
διδασκαλίας; Ναι  Όχι .

9.

Οι αλγόριθμοι παρουσιάζουν δυσκολίες στο/στα ...

Γ.
10.

11.

Κατανόηση κώδικα



Στην εφαρμογή τους στην πράξη



Λυμένα παραδείγματα



Άλλο (σημειώστε):



Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, υπήρχε η δυνατότητα στο Compus να γίνει καταγραφή αποριών και
επίλυσή τους είτε από τους ίδιους φοιτητές είτε από διδάσκοντες (FORUM). Η συμμετοχή σ αυτές
ήταν σχετικά μικρή. Οι λόγοι κατά την άποψή σας ήταν:
Το μάθημα ήταν εύκολο και συνεπώς
δεν υπήρχαν απορίες



Η δυσκολία χρήσης του forum



Η μη έγκαιρη μελέτη των φοιτητών
κατά τη διάρκεια του εξαμήνου



Χρειαζόταν περισσότερη παρότρυνση
και παρακίνηση



Επιφύλαξη, δισταγμός, αμηχανία …



Θα’ ταν προτιμότερο να ήταν ανώνυμο



Παρακολουθήσατε
βιντεοδιαλέξεις (webcast);

 Όχι

 Ναι, μία φορά
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12.

13.

Αν απαντήσατε ΝΑΙ
(στην ερώτηση 11);

 Θεωρώ τα webcast χρήσιμα

 Δεν μου προσέφεραν τίποτε

Αν απαντήσατε ΟΧΙ
(στην ερώτηση 11)
για ποιο λόγο;

 Έλλειψη χρόνου

 Μη ενημέρωση ύπαρξής τους

 Τεχνικά προβλήματα

 Έλλειψη πρόσβασης στο WEB

 Θα προτιμούσα ................................................................................

 Δεν έκρινα ότι μου χρειαζόταν διότι ......................................................
14.
15.

Συμμετείχατε στις εικονικές
τάξεις;
Αν απαντήσατε ΝΑΙ
(στην ερώτηση 14)
για ποιούς λόγους;

 Όχι

 Ναι, μία φορά

 Ναι, περισσότερες από μία
φορές

 Θεωρώ τις εικονικές τάξεις χρήσιμες

 Γιατί αφορούσε το μάθημα

 Για να λύσω απορίες ευκολότερα



Για
να
γνωρίσω
περιβάλλοντα μάθησης

νέα

 Θα προτιμούσα……
16.

Αν απαντήσατε ΟΧΙ
(στην ερώτηση 14)
για ποιούς λόγους;

 Έλλειψη χρόνου

 Μη ενημέρωση ύπαρξής τους

 Δεν μελετούσα κατά τη διάρκεια του  Το μάθημα ήταν απλό και δεν
εξαμήνου

το θεώρησα απαραίτητο

 Τεχνικά προβλήματα

 Έλλειψη πρόσβασης στο WEB

 Άλλο …
17.
18.

19.

Χρησιμοποιήσατε τα εκπαιδευτικά
παιχνίδια;
Αν απαντήσατε ΝΑΙ
(στην ερώτηση 17)
ποια παιχνίδια και
πώς;

Αν απαντήσατε ΟΧΙ
(στην ερώτηση 17)
για ποιο λόγο;

 Ναι, μία
φορά

 Ναι, περισσότερες από μία

 Όχι

φορές

 Αναδρομικότητα

 Μόνος μου (Local Mode)

(Algorithms Recursive)

 Με συμπαίχτες (Distributed Mode)

 Αλγόριθμοι Ταξινόμησης
(Sorting Algorithm)

 Μόνος μου (Local Mode)
 Με συμπαίχτες (Distributed Mode)

 Έλλειψη χρόνου

 Μη ενημέρωση ύπαρξής τους

 Τεχνικά προβλήματα

 Έλλειψη πρόσβασης στο WEB

 Άλλο (σημειώστε):………
20.

21.

22.
23.

Η χρήση εκπαιδευτικών παιχνιδιών βοηθά
στην επανάληψη - εμπέδωση των εννοιών
Επιθυμώ να είναι διαθέσιμα και άλλα
εκπαιδευτικά παιχνίδια για να συμμετάσχω
στο μέλλον
Συμμετείχατε στη δραστηριότητα
μέσω του Synergo;

 Όχι











Συμφωνώ
Απόλυτα

Συμφωνώ

Δεν έχω
άποψη

Διαφωνώ

Διαφωνώ
απόλυτα











Συμφωνώ
Απόλυτα

Συμφωνώ

Δεν έχω
άποψη

Διαφωνώ

Διαφωνώ
απόλυτα

 Ναι, μόνο ατομικά

 Ναι, ατομικά και
συνεργατικά

Αν απαντήσατε ΝΑΙ, Μόνο Ατομικά (στην ερώτηση 22) γιατί;
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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24.

Αν απαντήσατε ΝΑΙ Ατομικά και Συνεργατικά (στην ερώτηση 22) γιατί;
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

25.

Αν απαντήσατε ΟΧΙ
(στην ερώτηση 22)
γιατί;

 Έλλειψη χρόνου

 Μη ενημέρωση ύπαρξης τους

 Τεχνικά προβλήματα

 Έλλειψη πρόσβασης στο WEB

 Δεν έκρινα ότι μου χρειαζόταν διότι…
26.

27.

Μετά από την πραγματοποίηση (μηνιαία) των εικονικών τάξεων (ΟΣΤ), με τι
συχνότητα προτείνετε να γίνονται οι εικονικές τάξεις λαμβάνοντας υπόψη και
τις άλλες σας υποχρεώσεις:
Μία φορά την εβδομάδα



Μία φορά το μήνα



Μία φορά το 15/θήμερο



Μία φορά το δίμηνο



Άλλο (σημειώστε):



Καθόλου



Μετά από τη πραγματοποίηση (δίωρων) εικονικών τάξεων (ΟΣΤ), πόση διάρκεια
θεωρείτε ότι πρέπει να έχουν οι ΟΣΤ:
1 ώρα



2 ώρες



3 ώρες



Καθόλου



28.
Τι άλλο θα προτείνατε για την βελτίωση της ποιότητας – αποτελεσματικότητας της δια
ζώσης διδασκαλίας και της εκπαιδευτικής διεργασίας μέσω εικονικών τάξεων;
. ..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 3Β
(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ)

Ποιες από τις παρακάτω δυνατότητες της εικονικής τάξης έχετε χρησιμοποιήσει;

2.

Α
3.

Πολύ

Λίγο

Καθόλου

Πολύ

Λίγο

Καθόλου

i. Ανταλλαγή γραπτών
μηνυμάτων







ii. Συνομιλία (ήχος)







iii. Λήψη εικόνας - ήχου
(video) του διδάσκοντα







iv. Αποστολή video
(εικόνας & ήχου) μου







v. Ζητώ το λόγο /
σηκώνω το χέρι







vi. Διατύπωση
ερωτήσεων







vii. Απάντηση σε
ερωτηματολόγιο-έρευνα







viii. Απάντηση σε
ανώνυμη δημοσκόπηση







ix. Ασπρο-πίνακα
ταυτόχρονα με άλλους







x. Χρήση εφαρμογής
που μοιράζει άλλος
χρήστης







Με τι συχνότητα και για πόση διάρκεια θα επιθυμούσατε να έχετε οπτικοακουστική
επικοινωνία με διδάσκοντα και συμφοιτητές σας (Επιλέξετε ένα από το Α και ένα από το Β):
a) Μία φορά το 15/νθήμερα



b) Μία φορά το μήνα



c) Μία φορά το δίμηνο





2) 2 ώρες



3) 3 ώρες



Πότε θεωρείτε πιο χρήσιμη τη λειτουργία εικονικής τάξης: (Επιλέξετε μέχρι 2)
Επίλυση αποριών
διαστήματα

σε

τακτά

χρονικά

Επανάληψη κεφαλαίων
4.

Β

1) 30’



Κατά την ανάθεση εργασιών/ασκήσεων





Λίγο πριν τις εξετάσεις



Σε ποια από τα παρακάτω σας έχουν βοηθήσει οι εικονικές τάξεις;
Πολύ

Λίγο

Καθόλου

Πολύ

Λίγο

Καθόλου

i. Επίλυση αποριών







ii. Εμπέδωση εννοιών







iii. Εκμάθηση τεχνικών
επίλυσης ασκήσεων







iv. Διευκρινήσεις στο
εκπαιδευτικό υλικό







v. Επικοινωνία με τον
διδάσκοντα







vi. Επικοινωνία με
συμφοιτητές
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5.

Εμπειρία από τη συμμετοχή σε ΟΣΤ

Συμφωνώ

Δεν έχω
άποψη

Διαφωνώ

Διαφωνώ
απόλυτα

i.

Ο σκοπός και οι στόχοι
των ΟΣΤ ήταν σαφείς.











ii.

Ο διδάσκων έλαβε υπόψη
τις προηγούμενες γνώσεις μας











iii.

Ο όγκος της ύλης που
παρουσιάστηκε ήταν μεγαλύτερος από
αυτόν που θα ήθελα.





















iv.

6.

Συμφωνώ
Απόλυτα

γρήγορα

Ο διδάσκων μιλούσε πολύ

v.

Είχα τη δυνατότητα να
διακόψω το μάθημα και να ρωτήσω ή να
παρέμβω











vi.

Ο διδάσκων δεν
αντιλαμβανόταν ότι οι φοιτητές είχαν
απορίες











vii.

Η διάρκεια του μαθήματος
ήταν μεγαλύτερη από όση θα ήθελα











viii.
Ο διδάσκων ενθάρρυνε
την υποβολή ερωτήσεων-ενεργή
συμμετοχή φοιτητών











ix.

Θα ήθελα να κάναμε
περισσότερα διαλείμματα











x.

Οι φοιτητές
συνεργάστηκαν μεταξύ τους κατά τη
διάρκεια των ΟΣΤ











Επικοινωνία - μέσα που χρησιμοποιήθηκαν

Πολύ Καλή

Καλή

Μέτρια

Κακή

Δεν έχω
γνώμη

Ποιότητα ήχου











Ποιότητα εικόνας











Ποιότητα διαφανειών











7.

Θα επιθυμούσατε να συμμετάσχετε στο μέλλον σε
εικονικές τάξεις και σε άλλα μαθήματα;

8.

Ευκολία εγκατάστασης/χρήσης

Ναι 

Όχι 

Πολύ
εύκολο

Αρκετά
εύκολο

Δύσκολο

Πολύ δύσκολο

Έγινε από
άλλον

Εικονικής τάξης (CENTRA)











Λογισμικό Συνεργασίας Synergo











Πλατφόρμα για εκπαιδευτικό
παιχνίδι (Educational Games)
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9.

Η συνεισφορά της συνεργασίας (αφορά στη
δραστηριότητα με το synergo)

Πολύ

Λίγο

Καθόλου

Λύσατε απορίες με τον συνεργάτη σας







Σας βοήθησε να επιλύσετε την άσκηση που σας δόθηκε







Σας βοήθησε να κατανοήσετε τις αλγοριθμικές έννοιες







Σας ενδιαφέρει να επαναλάβετε τέτοια δραστηριότητα
(συνεργασία για ανάπτυξη αλγορίθμου)







10.

Θεωρείτε ότι ο συνδυασμός εργαλείων (Compus,
Centra, Synergo) σας διευκόλυνε;

11.

Για ποιους λόγους:

Ναι 

Όχι 

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

12. Τι άλλα εργαλεία θα προτείνατε να χρησιμοποιούνται στις εικονικές τάξεις
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Αφού ολοκληρώσατε τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μπορείτε να εκφράσετε ελεύθερα τη
γνώμη – εμπειρία σας για:
Ι.

Τη χρήση σύγχρονων εικονικών τάξεων:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

ΙΙ.

Τη χρήση αποθηκευμένων εικονικών ΟΣΤ (playback):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

ΙΙΙ.

Τη χρήση συνεργατικών δραστηριοτήτων (Synergo)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

IV.

Τη χρήση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

V.

Άλλο (σημειώστε τι)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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ΠΒ.2 Βοηθητικό υλικό όλων των ΟΣΤ
ΠΒ.2.1 Αναλυτικό πρόγραμμα
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ΠΒ.2.2 Φύλλο παρατήρησης καθηγητών – συμβούλων

ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ
Α. Αξιολόγηση τεχνολογικού περιβάλλοντος και ευχρηστία συστήματος
Ευκολία εγκατάστασης περιβάλλοντος
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Ευκολία χειρισμού του περιβάλλοντος
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Ανάγκες σε εξοπλισμό
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Εμφάνιση τεχνικών προβλημάτων που οφείλονταν στο σύστημα ή στο Internet
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Ποιότητα ήχου, ταχύτητα απόκρισης
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Ποιότητα εικόνας, ταχύτητα απόκρισης
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Β. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού – προετοιμασίας
Σαφήνεια στόχων/συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην επίτευξη στόχων
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Χρήση εκπαιδευτικού υλικού και δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
∆ιευκόλυνση του προβληματισμού και διατύπωσης ερωτήσεων – άλλων απόψεων
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
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Γ. Αξιολόγηση διδακτικής μεθοδολογίας
Εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Ικανοποίηση των χρηστών από τη συμμετοχή τους στην εικονική τάξη
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
∆όθηκε η δυνατότητα συνεργασίας και ενεργητικής συμμετοχής των χρηστών;
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Υπήρχε επάρκεια χρόνου για συζήτηση;
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
∆. Αξιολόγηση του ρόλου καθηγητή-συμβούλου;
Ο καθηγητής-σύμβουλος ενθάρρυνε σημαντικά την ανάπτυξη της αλληλεπίδρασης κατά τη
διάρκεια των συνεδριών;
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Σε τι βαθμό αξιοποίησε τις δυνατότητες του περιβάλλοντος για αλληλεπίδραση;
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Έλεγξε το βαθμό αφομοίωσης των γνώσεων και εκπλήρωσης των στόχων του
προγράμματος;
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
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ΠΒ.3 Βοηθητικό υλικό 1ης ΟΣΤ
ΠΒ.3.1 Διαφάνειες δοκιμαστικής σύνδεσης στην 1η εικονική τάξη
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ΠΒ.3.2 Διαφάνειες εικονικής τάξης της 1ης ΟΣΤ
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ΠΒ.4 Βοηθητικό υλικό 2ης ΟΣΤ
ΠΒ.4.1 Σχέδιο μαθήματος 2ης ΟΣΤ (WEB)

Ανίχνευση αναγκών: Ερωταπαντήσεις:

1

Στην ταξινόμηση με επιλογή στην αρχή επιλέγεται το μικρότερο στοιχείο από τα ν-στοιχεία του Τ
και τοποθετείται πρώτο (Σ/Λ)

2

Στην ταξινόμηση μ εναλλαγή σ ένα διάνυσμα ν-στοιχείων γίνονται ν/2 εναλλαγές. (Σ/Λ)

3

Στην ταξινόμηση με εισαγωγή ταξινομούνται διαδοχικά ένα ένα τα στοιχεία του Τ με εισαγωγή
του στη σωστή θέση στο ταξινομημένο διάνυσμα των προηγούμενων στοιχείων του (Σ/Λ)

Γνώση: Παρουσίαση ppt με ήχο
Κατανόηση: Ερωτήσεις Σωστού/Λάθους

1

Στην ταξινόμηση μ επιλογή στην αρχή επιλέγεται το μικρότερο στοιχείο από τα ν-στοιχεία του Τ
και τοποθετείται πρώτο (Σ/Λ)
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2

Στην ταξινόμηση μ επιλογή στο 2ο βήμα επιλέγεται το μικρότερο από τα Τ(2), Τ(3)...Τ(ν) και
τοποθετείται στη θέση Τ(1) (Σ/Λ)

3

Στην ταξινόμηση μ εναλλαγή στο στάδιο κατά το οπόιο το Τ είναι ήδη ταξινομημένο οι
υπολογισμοί σταματούν (Σ/Λ)

4

Στην ταξινόμηση μ εναλλαγή σ ένα διάνυσμα ν-στοιχείων γίνονται ν/2 εναλλαγές. (Σ/Λ)

5

Στην ταξινόμηση με εισαγωγή ταξινομούνται διαδοχικά ένα ένα τα στοιχεία του Τ με εισαγωγή
του στη σωστή θέση στο ταξινομημένο διάνυσμα των προηγούμενων στοιχείων του (Σ/Λ)

Εφαρμογή: σε ομάδες εφαρμόζουν τις νέες έννοιες
 Λύνουν κατά ομάδες με τη βοήθεια του διδάσκοντα ένα παράδειγμα της κάθε κατηγορίας
(select, bubble, insert)
 Και το συζητούν/εξηγούν όλοι μαζί (ένας αντιπρόσωπος ανά ομάδα)
Ανάλυση: Καθοδηγούμενη δραστηριότητα
 Περιηγηθείτε στο web και βρείτε οπτικοποιημένες παρουσιάσεις των ταξινομήσεων
 Επιλέξτε μία από αυτές και εξηγείστε την...
Προτεινόμενες διευθύνσεις:

1

http://math.hws.edu/TMCM/java/xSortLab/

2

http://people.cs.vt.edu/~shaffer/Book/animation.html

3

http://www.ee.unb.ca/brp/lib/java/insertionsort/

4

http://www.ee.unb.ca/brp/lib/java/selectionsort/

5

http://www.cse.msu.edu/~albeepau/SortVisualizer/sorting.html

6

http://www.research.compaq.com/SRC/JCAT/jdk10/sorting/index.html

7

http://www.brian-borowski.com/Sorting/index.html

Σύνθεση: Παρουσίαση με πρωτότυπο τρόπο μιας από τις τρείς ταξινομήσεις με παράδειγμα ή
αναλυτική περιγραφή μιας από τις παραπάνω οπτικοποιήσεις (1-7)
Αξιολόγηση: απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο σχετικά με:
 Επίτευξη στόχου μαθήματος
 Τρόπος παρουσίασης μαθήματος
 Συνεργατική μάθηση
 Αυτοαξιολόγηση γνωστική
Αυτοαξιολόγηση συναισθηματική κατά τη διάρκεια του μαθήματος
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ΠΒ.4.2 Διαφάνειες εικονικής τάξης 2ης ΟΣΤ

[423]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

[424]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΒ.4.3 Δραστηριότητες ομάδων 2ης ΟΣΤ
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ΠΒ.4.4 Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
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ΠΒ.5 Βοηθητικό υλικό 3ης ΟΣΤ
ΠΒ.5.1 Σχέδιο μαθήματος 3ης ΟΣΤ (SYNERGO)
Σχεδιασμός-Περιγραφή ΟΣΤ (διάρκεια 1 ½ ώρα)
Αλγόριθμοι και Αλγόριθμος δυαδικής αναζήτηση
(Οι φοιτητές προετοιμάζονται για τη χρήση του SYNERGO, λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της
ΟΣΤ)
Στόχοι
Α.
Στόχος
Γνώσεων

Στάδιο 1
Αναφορά στους
επαναληπτικούς
αλγόριθμους
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Στάδιο 2
Επίλυση
παραδειγμάτων
σε συνεργασία
με τους φοιτητές

Β.
Στόχος
δεξιοτήτων
Αναγνώριση
αξίας της
συνεργασίας

Γ.
Στόχος
Στάσεων
Χρονική
Διάρκεια

10’

Εκπαιδευτικές
τεχνικές

Διάλεξη /επίδειξη
με role playing

10+5’


ΕρωτήσειςΑπαντήσεις

Στάδιο 3
Επεξήγηση βημάτων
επίλυσης
προβλήματος με
συνεργασία
Ανάπτυξη δεξιοτήτων
των φοιτητών για την
αναζήτηση μέσω
συνεργασίας

Στάδιο 4
Παρακίνηση για
συνεργασία

Ενίσχυση της
αυτοπεποίθησής τους
στην επίλυση
ασκήσεων μέσω
συνεργασίας
40’

Καλλιέργεια
πρόθεσης
φοιτητών να
διερευνούν και να
συνεργάζονται
15’



Προφορική και
γραπτή
καθοδήγηση και
ενθάρρυνση
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Περιγραφή των
σταδίων
αλγόριθμου
δυαδικής
αναζήτησης
Ανάθεση
εργασίας
σε
ομάδες
Αποστολή
των
λύσεων
μέσω
compus
Επίλυση αποριών

Ακόμη
μεγαλύτερη
εξοικείωση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΒ.5.2 Διαφάνειες εικονικής τάξης 3ης ΟΣΤ
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ΠΒ.5.3 Δραστηριότητες ομάδων 3ης ΟΣΤ
Συνεργατική δραστηριότητα
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ΠB.6 Βοηθητικό υλικό 4ης ΟΣΤ
ΠB.6.1 Σχέδιο μαθήματος της 4ης ΟΣΤ (Games )
Σκοπός Ανασκόπηση των αναδρομικών αλγορίθμων και Εμβάθυνση στην έννοια της αναδρομικότητας.
2. Ειδικοί διδακτικοί σκοποί του μαθήματος
Οι μαθητές μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, θα πρέπει να είναι σε θέση :


Να ορίζουν έναν αναδρομικό αλγόριθμο και τα στοιχεία του



Να διακρίνουν έναν αναδρομικό αλγόριθμο από έναν που δεν είναι.



Να διατυπώνουν τα βήματα ενός αναδρομικού αλγόριθμου



Να αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα των στοιχείων ενός αναδρομικού αλγόριθμου

3.Διδακτική προσέγγιση: Θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της παρουσίασης, ερωτήσεις απαντήσεις, η εργασία σε ομάδες,
το Εκπαιδευτικό παιχνίδι (σε ομάδες των 4) και η συζήτηση σε περιβάλλον εικονικής τάξης. Η διαδικασία μάθησης
Bloom θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ΟΣΤ (Γνωστικός, δεξιοτήτων, στάσεων)
4.Μέσα διδασκαλίας-υλικά: Σύνδεση στην εικονική τάξη μέσω του Centra

ΕΑΠ, διαφάνειες, ερωτηματολόγια,

εγκατάσταση λογισμικού Educational Game, Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης.
5.Προτεινόμενος αριθμός μαθημάτων:

Ένα μάθημα διάρκειας 1 ½ ώρας μέσω του διαδικτύου ενώ δεν έχει προηγηθεί

άσκηση εξοικείωσης λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί στη συνεργατική δραστηριότητα (Παιχνίδι: Σκάλες και φιδάκια).
6. Λέξεις κλειδιά Αναδρομικότητα, fibonacci
7. Δομή μαθήματος


(~5’ ) ΓΝΩΣΗ: Σύντομη ανασκόπηση των αναδρομικών αλγορίθμων και σύνδεση με τα προηγούμενα. Αρχικά θα
γίνει αναφορά σε βασικές έννοιες του μαθήματος (αναδρομικοί αλγόριθμοι: ορισμός, ταξινόμηση, στατιστικές
κλίμακας, αριθμητικοί αναδρομικοί αλγόριθμοι)

και θα δοθεί έμφαση στην έννοια της αναδρομικότητας και

παραδειγμάτων της ..φύσης


(~3’ ) Στην συνέχεια… ζητείται από τους φοιτητές να αναφέρουν παράδειγμα φύσης/ή καθημερινότητας Συζήτηση
Γιατί χρειάζεται αναδρομή



(~5’ ) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ερωτηματολόγιο (ΠΕ) (ερωτήσεις Centra με άμεση απάντηση/ ερωτήσεις κρίσης σε 3 δοθέντες
αλγόριθμους αναδρομικούς)



(~50’ )Αυτοαξιολογούνται παίζοντας…
a.

Δίνουμε μέσω Centra διευκρινήσεις. (επίδειξη του ΕGC)

b.

Συνδέονται ανά 4 μέσω EGC. (Τα παιχνίδια που δημιουργούνται γίνονται από το εργαστήριο και οι υπόλοιποι
κάνουν join. Στους ΗΥ τους εργαστηρίου που κάνουν create βάζουμε το Camtasia).



c.

Ολοκληρώνουν (τους δίνουμε 20-40 λεπτά)

d.

ΣΥΖΗΤΟΥΝ (σε ομάδες και) στην ολομέλεια (15’)

(~2’) Στη συνέχεια παρουσιάζονται παραδείγματα αριθμών Fibonacci της φύσης προκειμένου να τους ζητηθεί να
δουλέψουν ομαδικά



(20’) Οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες των 5-6 ατόμων και στα μικρά… δωμάτια ζητείται να διερευνήσουν
συνεργατικά και ομαδικά (~10’) συγκεκριμένα παραδείγματα αριθμών Fibonacci (bees, rabbits, ladders, honeybees,
chairs in a row) και να παρουσιάσουν στην ολομέλεια (10’: 2’ ανά ομάδα) το παράδειγμά τους. (Δίνονται URL, και
αρχεία pdf στο compus).



(~5’ ). Συμπλήρωση online ερωτηματολογίου feedback (με agenda builder..)

8. Δραστηριότητες φοιτητών


συσχέτιση φύση/αναδρομικότητα



Συνεργασία στο διαδίκτυο με applet σε ομάδες των 4 (3-6) και συζήτηση στην ολομέλεια
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Εκπαιδευτικό παιχνίδι με ερωτήσεις αναδρομικών αλγορίθμων

9. Αξιολόγηση φοιτητών


Τεστ αξιολόγησης με ερωτήσεις απαντήσεις μέσω Centra



Εκπαιδευτικό παιχνίδι –άσκηση αυτοαξιολόγησης



Συνεργατική δραστηριότητα ανά 4 που συζητείται στην ολομέλεια.

Βιβλιογραφία - Πηγές:
i.

Παπαρρίζος Κ. Ρώσσιου Ε., Πανεπιστημιακές παραδόσεις πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2005.

ii.

http://www.savie.qc.ca/CarrefourJeux2/Accueil_content.html

iii.

http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~mveera/AlgorithmVisualization/SeniorProject2000/mergesort.htm

iv.

http://math.hws.edu/TMCM/java/labs/xSortLabLab.html

v.

http://cse.unl.edu/~dsadofs/RecursionTutorial/index.php?s=how

vi.

http://www.mcs.surrey.ac.uk/Personal/R.Knott/Fibonacci/fibnat.html#bees

vii.

http://www.mcs.surrey.ac.uk/Personal/R.Knott/Fibonacci/fibpuzzles.html#beeline

viii.

http://www.mcs.surrey.ac.uk/Personal/R.Knott/Fibonacci/fibnat.htm

ix.

http://www.mcs.surrey.ac.uk/Personal/R.Knott/Fibonacci/fibpuzzles.html#stairs

x.

http://www.mcs.surrey.ac.uk/Personal/R.Knott/Fibonacci/fibpuzzles.html#chairs

ΠB.6.2 Διαφάνειες εικονικής τάξης της 4ης ΟΣΤ
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ΠB.6.3 Οδηγίες Algorithms Recursive
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ΠB.6.4 Δραστηριότητες ομάδων στα εικονικά δωμάτια
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ΠB.6.5 Ερωτήσεις-Απαντήσεις του παιχνιδιού
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ΠB.6.6 Φύλλο αξιολόγησης 4ης ΟΣΤ

Α. Αξιολόγηση τεχνολογικού περιβάλλοντος και ευχρηστία συστήματος EGC
Ήταν εύκολη η πρόσβαση στην πλατφόρμα του εκπαιδευτικού παιχνιδιού?
...............................................................................................................................................................
Ήταν εύκολος ο χειρισμός του περιβάλλοντος;
...............................................................................................................................................................
Είχα επαρκή εξοπλισμό;
...............................................................................................................................................................
Εμφανίστηκαν τεχνικά προβλήματα που οφείλονταν στο σύστημα ή στο Internet
...............................................................................................................................................................
Ήταν καλή η Ποιότητα ήχου, ταχύτητα απόκρισης;
...............................................................................................................................................................
Ήταν καλή η Ποιότητα εικόνας, ταχύτητα απόκρισης
...............................................................................................................................................................
Β. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού – προετοιμασίας
Ήταν σαφείς οι στόχοι του εκπαιδευτικού παιχνιδιού;
...............................................................................................................................................................
Ανταποκρινόταν το εκπαιδευτικό παιχνίδι στο εκπαιδευτικό υλικό που έχει διδαχθεί;
...............................................................................................................................................................
Ήταν σαφείς οι στόχοι της 4ης ΟΣΤ;
...............................................................................................................................................................
Ανταποκρινόταν το εκπαιδευτικό υλικό στην επίτευξη των στόχων της 4ης ΟΣΤ
...............................................................................................................................................................
Γ. Αξιολόγηση διδακτικής μεθοδολογίας
Εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν (ομάδες, παιχνίδι, συζήτηση κλπ) βοήθησαν στην επίτευξη των στόχων;
...............................................................................................................................................................
Ικανοποίηση από τη συμμετοχή στην εικονική τάξη
...............................................................................................................................................................
Δόθηκε η δυνατότητα συνεργασίας και ενεργητικής συμμετοχής των φοιτητών; Πώς;
...............................................................................................................................................................
Υπήρχε επάρκεια χρόνου για συζήτηση;
...............................................................................................................................................................
Δ. Αξιολόγηση του ρόλου καθηγητή-συμβούλου;
Ο καθηγητής-σύμβουλος ενθάρρυνε σημαντικά την ανάπτυξη της αλληλεπίδρασης κατά τη διάρκεια της 4ης ΟΣΤ;
...............................................................................................................................................................
Σε τι βαθμό αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες του περιβάλλοντος για αλληλεπίδραση;
...............................................................................................................................................................
Έγινε έλεγχος αφομοίωσης των γνώσεων και εκπλήρωσης των στόχων του
της ΟΣΤ; ΠΩΣ?
...............................................................................................................................................................
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ΠB.6.7 Απαντήσεις αξιολόγησης 4ης ΟΣΤ (CENTRA - Agenda Builder)

Πηγή: http://artemis.eap.gr/SiteRoots/main/Report/Evaluation/ViewEven 20/6/2007
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ΠB.7 Βοηθητικό υλικό 5ης ΟΣΤ
ΠB.7.1 Διαφάνειες εικονικής τάξης της 5ης ΟΣΤ
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ΠB.7.2 Δραστηριότητες ομάδων
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ΠB.7.3 Αξιολόγηση όλων των ΟΣΤ 6 μήνες μετά…
ΠB.7.3.1 Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης όλων των ΟΣΤ

Χώρος ανάρτησης ερωτηματολογίου: http://labpc1.eap.gr/course/view.php?id=55 (1/6/2007)
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ΠB.7.3.2 Απαντήσεις ερωτηματολογίων όλων των ΟΣΤ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ1: Βελτίωση προτύπου ΣΕΤ με το RAS
(Πηγή: Rossiou, E., Papadakis, S. & Paparrizos, K. 2009)

ΠΓ1.1 Θέση ενσωμάτωσης του LAMS για τη βελτίωση του ΣΕΤ.

ΠΓ1.2 H ακολουθία 5 σταδίων RAS (Resume Algorithm Sequence)

a

b

c
e
d

f
h

g
j
i

1.1η φάση: α) Εισαγωγή β)διαμόρφωση εκπαιδευτικού συμβολαίου c) σπάσιμο πάγου
2. 2η φάση: Εκπαιδευτικό υλικό, επίλυση αποριών
3. 3η φάση: εναλλακτικό εκπαιδευτικό υλικό
4. 4η φάση: Αλληλεπίδραση - Κριτικός αναστοχασμός
5. 5η φάση: Αξιολόγηση
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Φάσεις RAS
1. “ξεκινώντας”

Δραστηριότητα

Σκοπός φάσης

Εισαγωγή

Δημιουργία Θερμού

Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο

κλίματος

Σπάσιμο πάγου
2. “ Σύνδεση” με της

Πηγές μελέτης

Μελέτη Εκπαιδευτικού
υλικού

δια ζώσης
διαλέξεις

Προβληματισμός και απορίες

Ερωτήσεις-εντοπισμός
δυσκολιών-Απορίες

3. “Βλέποντας πιο
μακριά”
4. “Πηγαίνοντας
μακρύτερα” με

Εναλλακτικό Εκπαιδευτικό

Μελέτη Εναλλακτικού

Υλικό (Real life examples -

εκπαιδευτικού υλικού και

Special URLs)

συγκρίσεις

Κριτικός αναστοχασμός/
συνομιλία-Συζήτηση

συνεργατικές
δραστηριότητες
Αξιολόγηση (αυτό-

Αξιολόγηση της

the walk and

αξιολόγηση και γνωστική

εκπαιδευτικής διαδικασίας

“relaxing”

αξιολόγηση)

και ανάδειξη των γνωστικών

Σύνοψη

αποτελεσμάτων

5. “Αξιολογώντας”
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