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ΔΗΑΓΩΓΖ 

Ζ ζχγρξνλε ηερλνινγία ησλ πεξηβαιιφλησλ εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο έρεη ζθνπφ  λα 

εμειίμεη ηα ζεκεξηλά δίθηπα ππνινγηζηψλ ζε ηξηζδηάζηαηνπο ηφπνπο πνπ ππνζηεξίδνπλ 

ηε ζπλεξγαηηθφηεηα ζηελ κάζεζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Σα 

ηξηζδηάζηαηα εηθνληθά πεξηβάιινληα είλαη δηακνηξαδφκελνη εηθνληθνί θφζκνη κέζα απφ 

έλα δίθηπν ππνινγηζηψλ, ζηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ρξήζηεο. ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο παξέρνληαη γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ εαπηνχ ηνπο, απνθαινχκελεο 

εηθνληθνί εθπξφζσπνη (avatars), νη νπνίνη κεηαβηβάδνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπο, ηελ παξνπζία ηνπο, ηε ζέζε ηνπο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζην 

εηθνληθφ ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ. Οη ζπκκεηέρνληεο αιιειεπηδξνχλ κε ην πεξηερφκελν 

ηνπ εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο κέζα απφ ηνπο εηθνληθνχο εθπξνζψπνπο ηνπο θαη 

επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα κέζα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ήρνπ, βίληεν, ρεηξνλνκηψλ θαη θεηκέλνπ. 

Σα εηθνληθά πεξηβάιινληα παξέρνπλ ηελ θαηάιιειε ππνδνκή γηα ηελ ππνζηήξημε 

ζπλεξγαζίαο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζχγρξνλνπ εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο απνηειεί ην Second 

Life (SL) ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη σο πιαηθφξκα γηα ηελ εθπαίδεπζε απφ πνιιά 

ηλζηηηνχηα: Παλεπηζηήκην ηνπ Ohio (http://vital.cs.ohiou.edu/vitalwiki/index.php/ 

Ohio_University_sims), ρνιή ηνπ Υάξβαξλη ζην Second Life (http://www.joystiq.com 

/2006/09/12/ harvard-class-invades-second-life/), ISTE (International Society for 

Technology Education) (http://www.iste.org), Παλεπηζηήκην ηνπ Υάξβαξλη 

(http://slurl.com/secondlife/Berkman/105/74/35), θξαηηθφ παλεπηζηήκην ηνπ Σέμαο 

(http://slurl.com/secondlife/Bobcat%20Village/129/66/26),  Παλεπηζηήκην ηνπ Stanford 

(http://slurl.com/secondlife/Meadowbrook/244/59/34) θαη άιια (http://simteach.com 

/wiki/ index.php? title =Institutions_and_Organizations_in_SL). 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή ζα  βαζηζηεί  ζην Second Life (http://secondlife.com) ην νπνίν 

απνηειεί έλαλ εηθνληθφ θφζκν ηξηψλ δηαζηάζεσλ πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηνπο 

θαηνίθνπο ηνπ (ρξήζηεο) πξνζθέξνληαο ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο δηαδξαζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. 

Σν πεξηβάιινλ ηνπ Second Life παξέρεη εξγαιεία κνληεινπνίεζεο αληηθεηκέλσλ θαη 

scripts γηα ηελ πξνζζήθε ηεο δπλαηφηεηαο δηάδξαζεο (LSL - Linden Scripting 

Language). 
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ηε αθφινπζε δηπισκαηηθή ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα παξαθάησ: 

 Δθκάζεζε θαη θαηαλφεζε ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ ηνπ Second Life, θαζψο θαη ησλ 

εξγαιείσλ κνληεινπνίεζεο αληηθεηκέλσλ θαη scripts γηα ηελ πξνζζήθε ηεο 

δπλαηφηεηαο δηάδξαζεο.  

 Τινπνίεζε ελφο εηθνληθνχ ρψξνπ ζην πεξηβάιινλ ηνπ Second Life κε ζέκα ην 

κάζεκα ησλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ έρνληαο ζηφρν ηελ αλάδεημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηνπ ρξήζεσλ. 

Ζ πξνζέγγηζε ζα γίλεη απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηεθκεξηψλνληαο ηελ 

εθαξκνγή πάλσ ζηηο ζεσξίεο κάζεζεο, κέζα απφ ηηο νπνίεο δηακνξθψλεηαη ην 

θαηάιιειν ηειηθφ εηθνληθφ πεξηβάιινλ. 
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1.Δπηθξαηέζηεξεο ζεσξίεο κάζεζεο 

1.1 Ση είλαη κάζεζε 

πλήζσο κάζεζε ζεσξείηαη ε θπζηθή δηαδηθαζία πνπ ζπληειείηαη αθνχζηα ζηνλ 

πεξίγπξν θάζε αηφκνπ. Πξφθεηηαη δειαδή γηα ηελ θπζηθή κάζεζε ε νπνία βαζίδεηαη ζε 

ηξείο απζφξκεηεο δηαδηθαζίεο: ην παηρλίδη, ην νπνίν θαζνδεγεί εμεξεπλεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο, ηε δηήγεζε, ε νπνία δηεπθνιχλεη ηελ απνκλεκφλεπζε θαη ηε κίκεζε, ε 

νπνία παξαθηλεί ηελ άκηιια σο πξνο ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ελειίθσλ (Φξάλθα 

Παληάλν-Ρφθθνπ 2002). 

Πεξαηηέξσ, ε κάζεζε κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο, ζε αθνχζηα 

φπνπ νη γλψζεηο απνθηψληαη ρσξίο ζπγθεθξηκέλε πξνζπάζεηα δηα κέζσ ησλ εκπεηξηψλ 

θαη ηεο παξαηήξεζεο θαη ζε εθνχζηα, φπνπ ζπλαληάκε πξνθαζνξηζκέλνπο ηξφπνπο 

δηδαζθαιίαο θαη καζεζηαθνχο ζηφρνπο κε ηε ρξήζε θεηκέλσλ ή άιισλ επνπηηθψλ 

κέζσλ. Ζ κάζεζε ζπληειείηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο: κε ηελ άκεζε ή έκκεζε εκπεηξία, 

κε θάπνηα κνξθή δηδαζθαιίαο ή κε ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ.  

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπκε ζε έλαλ νξηζκφ γηα ηελ έλλνηα ηεο κάζεζεο, ζα ιέγακε 

φηη κπνξεί λα κεηξεζεί απφ ηελ πνζφηεηα ησλ αιιαγψλ ζηηο γλψζεηο, ηηο ηθαλφηεηεο 

ηνπ αηφκνπ θαζψο θαη ηελ απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ. Γηα λα ζεσξεζεί κάζεζε 

ζχκθσλα κε ηνλ Woolfolk (1998), ε αιιαγή πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε θάπνηνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. 

Ζ πνιππινθφηεηα ηεο κάζεζεο απαηηεί ηε κειέηε θαη αλαγλψξηζε ησλ ζπλζεθψλ πνπ 

κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Σν απνηέιεζκα 

ηεο κειέηεο κηαο κάζεζεο νδεγεί ηνλ δάζθαιν ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζρεδηαζκνχ (ζρέδην 

καζήκαηνο), εθαξκνγήο (ηφπνο, ρξφλνο, πεξηερφκελν) θαη αμηνιφγεζεο 

(απνηειεζκαηηθφηεηα). 

 Ο δάζθαινο ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε δηαδηθαζία  ηεο κάζεζεο  θαη επεξεάδεη ζε κεγάιν 

βαζκφ απηφ πνπ βηψλνπλ νη καζεηέο κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Αλαγλσξίδεη ην 

επίπεδν γλψζεσλ ησλ καζεηψλ, ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο θαη ζέηεη ηνπο καζεζηαθνχο 

ζηφρνπο. Δπηιέγεη ηηο θαηάιιειεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη ζεσξίεο κάζεζεο, ηνλ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο θαη ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο θαηαζηξψλεη ην πιάλν 

δηδαζθαιίαο. 
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1.2 Θεσξίεο Μάζεζεο 

Θεσξία είλαη έλα νξγαλσκέλν ζχλνιν αξρψλ, νη νπνίεο εμεγνχλ γεγνλφηα θαη 

θαηλφκελα ηνπ πεξηβάιινληνο (Gredler, 2001). Οη ζεσξίεο κάζεζεο πξνζπαζνχλ λα 

εμεγήζνπλ κε πνην ηξφπν απνθηνχκε λέεο ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο θαη εξκελεχνπλ 

δηαθνξεηηθά ηε κάζεζε θαη ηνλ ηξφπν απφθηεζεο λέσλ γλψζεσλ. Οη ηξείο θπξίαξρεο 

ζεσξίεο κάζεζεο είλαη ε ζπκπεξηθνξηζηηθή, ε επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ε 

επνηθνδνκεζηηθή ή θνλζηξνπβηζηηθή.  

 

1.2.1 Ζ ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεσξία 

Βαζηθή αξρή ηεο ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεσξίαο (ή κπηρεβηνξηζκφο) είλαη φηη ε γλψζε 

είλαη απζχπαξθηε θαη βξίζθεηαη έμσ απφ ην αλζξψπηλν κπαιφ, ελψ ε κάζεζε ζπκβαίλεη 

φηαλ ε γλψζε κεηαδίδεηαη ζηνπο αλζξψπνπο θαη απηή απνζεθεχεηαη ζην κπαιφ ηνπο. Ζ 

ζεσξία απηή έρεη ζπλδεζεί κε ην έξγν ηνπ B.F Skinner, ν νπνίνο ζεσξεί φηη ν ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα ηξνπνπνηεί ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή κε ζεηηθή ή αξλεηηθή 

ελίζρπζε γηα λα έρνπκε αχμεζε ηεο επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο, αθφκα θαη ηηκσξία γηα 

ηελ απνθπγή αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξάο. ηα πιαίζηα ινηπφλ ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ, ε 

κάζεζε πεξηγξάθεηαη σο αιιαγή ζηελ πηζαλφηεηα πνπ έρεη έλα άηνκν λα 

ζπκπεξηθεξζεί κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζε κία ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε (Ertmer & 

Nweby, 1993).  

 

1.2.2 Ζ ζεσξία επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηώλ   

Ζ ζεσξία επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ  αλαπηχρζεθε απφ ηνλ θιάδν ηεο γλσζηηθήο 

ςπρνινγίαο πνπ εζηίαζε ζηηο εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο κάζεζεο θαη θπξίσο ζηε κλήκε θαη ζηηο δηεξγαζίεο απνζήθεπζεο πνπ 

θαζηζηνχλ ηε κάζεζε εθηθηή (Roblyer, 2009). χκθσλα κε ηνλ Driscoll (2005) ε 

κάζεζε θσδηθνπνηείηαη ζε ηξείο επηκέξνπο δηαδηθαζίεο: ζηε πξνζνρή, πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ δηαδηθαζία επηινγήο θαη πξφζιεςεο θάπνησλ πιεξνθνξηψλ απφ ην πεξηβάιινλ 

θαη ηελ αγλφεζε άιισλ, ζηελ θσδηθνπνίεζε, πνπ είλαη ε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζε θάπνηα νξγαλσκέλε κνξθή θαη ζηελ αλάθιεζε, πνπ αλαθέξεηαη ζηε 

δηαδηθαζία επαλαθνξάο πιεξνθνξηψλ απφ ηε κλήκε γηα ηελ εθπιήξσζε ζπγθεθξηκέλνπ 

ζθνπνχ.  
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CIP Conceptual Framework  

Δηθόλα 1: Ζ ζεσξία επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηώλ 

Source: Adapted from Driscoll (2005) 

 

1.2.3 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο θαζνδεγεηηθήο δηδαζθαιίαο 

Ο Robert Gagné πξψηνο δηαηχπσζε νδεγίεο γηα ηελ θαζνδεγεηηθή δηδαζθαιία 

ζπλδπάδνληαο ηεο ζεσξίεο κάζεζεο ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ θαη ηεο επεμεξγαζίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο. Θεσξεί φηη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα εζηηάζνπλ ζε ηξία ζεκεία  κε 

ζηφρν λα ζπλδέζνπλ ηηο ζεσξίεο κάζεζεο κε ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. Σα ζεκεία απηά 

είλαη: ε δηαζθάιηζε ηεο απφθηεζεο ησλ πξναπαηηνχκελσλ δεμηνηήησλ, ε παξνρή 

θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ δηδαζθαιίαο θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ είδνπο κάζεζεο. Σέινο, νη 

εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα δηαθνξνπνηνχλ απηέο ηηο ζπλζήθεο γηα δηαθνξεηηθά είδε 

κάζεζεο ( Gagné et al., 1992). 

Οη θαζνδεγεηηθέο κέζνδνη επηιέγνληαη ζε πεξηπηψζεηο  φπνπ  πξναπαηηνχληαη 

ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο θαη δνκεκέλε κάζεζε φπσο, ζηε δηδαζθαιία βαζηθψλ 

δεμηνηήησλ αλάγλσζεο θαη καζεκαηηθψλ ζε κηθξνχο καζεηέο, ζηε βειηίσζε ηεο 

κειέηεο ησλ καζεηψλ, ζηε δηδαζθαιία δεμηνηήησλ πςειφηεξεο λφεζεο ζε 

«αδχλακνπο» καζεηέο.  

 

1.2.4 Ζ επνηθνδνκηζηηθή ζεσξία 

Ζ επνηθνδνκηζηηθή ζεσξία εζηηάδεη ζηε ιεγφκελε αδξαλή γλψζε, ηελ αδπλακία δειαδή 

ηνπ καζεηή λα ζπλδέζεη πξνγελέζηεξε κε λέα γλψζε θαη λα ηελ κεηαθέξεη ζην 

πεξηβάιινλ δξάζεο ηνπ θαη ππνζηεξίδεη φηη ε γλψζε θαηαζθεπάδεηαη κέζα απφ ηελ 

θνηλσληθή ζπλεξγαζία. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο ζεσξίαο είλαη φηη ηα ππνθείκελα 
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θαηαζθεπάδνπλ ελεξγεηηθά ηε γλψζε, θαζψο επηρεηξνχλ λα ιχζνπλ ξεαιηζηηθά 

πξνβιήκαηα ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο (Duffy et al., 1993). 

Οη βαζηθέο γλσζηηθέο ζεσξίεο επνηθνδνκηζηηθήο κάζεζεο φπσο αλαθέξνληαη απφ ηνλ  

Roblyer  (2009,  ζει. 85 ) ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ: 

Ο θνηλσληθόο επνηθνδνκεηηζκνο ηνπ Dewey. Ζ θεληξηθή ηνπ ηδέα είλαη ε αλάγθε γηα 

επηθέληξσζε ηεο δηδαζθαιίαο γχξσ απφ ζρεηηθέο, νπζηαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

πξνβιήκαηα πνπ ην παηδί έρεη ήδε βηψζεη. 

Σν πιαίζην ζηήξημεο ηνπ Vygotsky. Ο Vygotsky πίζηεπε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζα 

κπνξνχζαλ λα παξέρνπλ θαιή δηδαζθαιία αλ εληφπηδαλ γηα θάζε παηδί ζε πνην ζεκείν 

ηεο αλάπηπμεο ηνπ (δψλε επηθείκελεο αλάπηπμεο) βξίζθεηαη θαη νηθνδνκνχζαλ πάλσ 

ζηηο εκπεηξίεο ηνπ (πιαίζην ζηήξημεο). 

Σα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ Piaget. Ο Piaget πίζηεπε φηη φια ηα παηδηά πεξλάλε απφ 

ηέζζεξα ζηάδηα γλσζηηθήο αλάπηπμεο θαη αλαπηχζζνπλ πςειφηεξεο ηθαλφηεηεο 

ζπιινγηζκνχ κε ηελ ίδηα ζεηξά πνπ βηψλνπλ απηά ηα ζηάδηα. Σα επηκέξνπο ζηάδηα θαηά 

ησλ Piaget είλαη: ην αηζζηνθηλεηηθφ  απφ ηε γέλλεζε έσο δχν εηψλ,  πξνινγηθήο ζθέςεο 

απφ δχν έσο εθηά εηψλ, ζπγθεθξηκέλσλ πξάμεσλ απφ εθηά έσο έληεθα εηψλ θαη 

ινγηθψλ ηππηθψλ πξάμεσλ απφ δψδεθα κέρξη δεθαπέληε εηψλ.  

Ζ αξρή ηεο ζρεηηθόηεηαο ηνπ Bruner. Ο Bruner πίζηεπε θαη απηφο φηη ηα παηδηά  

πεξλάλε απφ δηάθνξα ζηάδηα δηαλνεηηθήο αλάπηπμεο αιιά αληίζεηα κε ηνλ Piaget 

πίζηεπε ζηελ παξέκβαζε. θνπφο ηνπ ήηαλ λα θαηαζηεί ε εθπαίδεπζε πην ζρεηηθή κε 

ηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή ελζαξξχλνληαο ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία.  

 

1.2.5 Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ επνηθνδνκεηηζκνύ 

Οη ζηφρνη ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ ζηξέθνπλ ηελ πξνζνρή  ησλ καζεηψλ ζηελ επίιπζε 

πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ πξνηξέπνληαο ηνπο λα θαηαζθεπάζνπλ κφλνη ηνπο ηελ γλψζε. 

Αληίζεηα κε ηελ θαζνδεγεηηθή δηδαζθαιία νη καζεηέο δνπιεχνπλ νκαδηθά πάλσ ζηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη φρη καζαίλνληαο ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο. Ο εθπαηδεπηηθφο 

αληί λα ζέηεη ηνπο ζηφρνπο θαη λα παξαδίδεη ηελ ζεσξία δξα σο ζχκβνπινο ησλ 

παηδηψλ, εηνηκάδεη ην απαξαίηεην πιηθφ θαη θαζνδεγεί ηνπο καζεηέο ζηε αλαθάιπςε 

ηεο γλψζεο θαη ηελ «απηνδηδαζθαιία». Οη αξρέο γηα ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο δηδαθηηθψλ 
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δξαζηεξηνηήησλ ζχκθσλα κε ηα επνηθνδνκεζηηθά κνληέια είλαη (Roblyer  2009, ζει. 

85): 

-Γξαζηεξηφηεηεο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε πξνβιήκαηα. 

-Οπηηθέο κνξθέο θαη λνεηηθά κνληέια.  

-Πινχζηα θαη ζχλζεηα πεξηβάιινληα (βηβιία, ειεθηξνληθέο εγθπθινπαίδεηεο θ.α.). 

-πλεξγαηηθή ή νκαδηθή κάζεζε.  

-Μάζεζε κέζσ εμεξεχλεζεο. 

-Απζεληηθέο (βαζηζκέλεο ζηελ επίδνζε) κέζνδνη αμηνιφγεζεο. Φάθεινο καζεηή. 

Ζ ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία κπνξεί λα εθπιεξψζεη ηηο αξρέο απηέο, 

επεηδή πξνζθέξεη πιεζψξα εξγαιείσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε νκαδηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ – εξγαζηψλ θαη γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ αιιά θαη ηδηαίηεξα 

ειθπζηηθέο νπηηθέο κνξθέο θαη λνεηηθά κνληέια.  

 

1.2.6 Από ηηο παξαδνζηαθέο ζηηο καζεηνθεληξηθέο κεζόδνπο. 

ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία ν εθπαηδεπηηθφο έρεη ηνλ έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ 

κάζεζεο θαη απνδέρεηαη ειάρηζηεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηνλ ηξφπν πνπ αθνκνηψλνπλ νη 

καζεηέο ηηο πιεξνθνξίεο. Χζηφζν, ε παξαδνζηαθή απηή πξνζέγγηζε έρεη απνδεηρζεί 

απνηειεζκαηηθή κφλν ζε νξηζκέλα είδε κάζεζεο φπσο ζηελ απφθηεζε βαζηθψλ 

δεμηνηήησλ.  

Ζ ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα απαηηεί απφ ηνπο καζεηέο λα δηαζέηνπλ ηθαλφηεηεο 

πςεινχ λνεηηθνχ επηπέδνπ, λα αλαιχνπλ θαη λα επηιχνπλ ζχλζεηα  ξεαιηζηηθά 

πξνβιήκαηα. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αιιειεπηδξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί κε ηνπο καζεηέο 

πξέπεη θαη απηφο λα αιιάμεη γηα λα ζπκβαδίζεη κε ηηο αιιαγέο απηέο, πνπ πξνέξρνληαη 

θπξίσο απφ έλα πιεζπζκφ αλζξψπσλ κε πςειφ βαζκφ δηαθνξεηηθφηεηαο. 

Ζ δηδαζθαιία αλσηέξνπ επηπέδνπ λνεηηθψλ δεμηνηήησλ απαηηεί, απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, 

ηε ρξήζε κεζφδσλ φπσο ε αλαθαιππηηθή πξνζέγγηζε, ε ιχζε πξνβιήκαηνο θαη ε 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε. 
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2. πλεξγαηηθή κάζεζε 

Ο Ηζηφο 2.0 καο παξέρεη έλαλ κεγάιν αξηζκφ λέσλ εξγαιείσλ φπνπ ε δεκηνπξγία ηνπ 

πεξηερνκέλνπ πξνθχπηεη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο. Ηζηνιφγηα (blogs), wikis, 

ηζηφηνπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο (social networking), εξγαιεία δηακνίξαζεο 

πιεξνθνξηψλ, εξγαιεία θνηλσληθνχ επξεηεξηαζκνχ (social bookmarking) είλαη θάπνηεο 

απφ ηηο εθαξκνγέο απηέο. Ζ δπλακηθή πνπ παξνπζηάδεη ν Ηζηφο 2.0 δελ ζα κπνξνχζε λα 

αθήζεη αλεπεξέαζηε θαη ηελ εθπαίδεπζε πξνζθέξνληαο απμεκέλεο επθαηξίεο κάζεζεο. 

Σν λέν πιαίζην κάζεζεο πνπ δηακνξθψλεηαη θαηαξγεί ηα φξηα ηνπ ζρνιεηνχ θαη γηα ηνλ 

καζεηή θαη γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Σα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία πνπ παξέρεη ν Ηζηφο 2.0 

πξνσζνχλ ηελ ελεξγεηηθή κάζεζε, ην δηάινγν, ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηελ αληαιιαγή 

ηδεψλ. Ζ δεκηνπξγία νκάδσλ κε ζηφρν ηε ζπλεξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη εληφο θαη εθηφο 

ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Με αθνξκή ηα παξαπάλσ ηα ηειεπηαία ρξφληα αλαπηχζζεηαη έληνλν εθπαηδεπηηθφ 

ελδηαθέξνλ γηα ην ζρεδηαζκφ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνινπζνχλ ηε 

θηινζνθία ηεο δηεξεπλεηηθήο θαη ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Με βάζε απηή ηε θηινζνθία 

ηα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα απφ δηδαθηηθνθεληξηθά εζηηάδνπλ, ζηελ κάζεζε κέζσ 

δξαζηεξηνηήησλ, ζηε θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ, επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ζηελ αλαιπηηθή 

ζθέςε, ηε ζπλζεηηθή ηθαλφηεηα, ηε κνληεινπνίεζε ιχζεσλ θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα. 

 

2.1 πλεξγαηηθή κάζεζε - νξηζκόο 

Ζ θαηάζηαζε ζηελ νπνία δχν νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη καζαίλνπλ ή επηρεηξνχλ λα 

κάζνπλ θάηη καδί, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κηα αξθεηά επξεία εξκελεία ηεο 

ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο.  

Ζ ζπλεξγαηηθή κάζεζε δελ είλαη έλαο κεραληζκφο κάζεζεο πνπ επηηπγράλεηαη επεηδή 

θάπνηνη απιά ζπλεξγάδνληαη, αθνχ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε κάζεζε 

επηηπγράλεηαη θαη αηνκηθά, αιιά επεηδή ηα άηνκα εκπιέθνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ελεξγνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλνπο κεραληζκνχο. Απηφ πεξηιακβάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο - 

κεραληζκνχο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη αηνκηθά, εθφζνλ ε αηνκηθή γλψζε δελ 

θαηαζηέιιεηαη κέζα ζηε αιιειεπίδξαζε ηεο νκάδαο, αιιά πξφζζεηα ε αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ δεκηνπξγεί επηπιένλ δξαζηεξηφηεηεο (επεμήγεζε, δηαθσλία, 

ακνηβαία ξχζκηζε) θαη δεκηνπξγνχληαη επηπιένλ γλσζηηθνί κεραληζκνί (εθκαίεπζε 
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γλψζεο, εζσηεξίθεπζε, κεησκέλν γλσζηηθφ θνξηίν). Οη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη κεραληζκνί επηηπγράλνληαη πην εχθνια κε ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε παξά κε ηελ 

αηνκηθή.  

πλνςίδνληαο ν φξνο  ζπλεξγαηηθή κάζεζε πεξηγξάθεη κία θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία 

πξνζδνθνχκε λα ιάβνπλ ρψξα ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ, νη νπνίεο ζα ελεξγνπνηήζνπλ καζεζηαθνχο κεραληζκνχο, ρσξίο λα ππάξρεη 

εγγχεζε φηη απηφ ζα ζπκβεί (Dillenbourg P., 1999). 

 

2.2 Δθαξκόδνληαο ηελ ζπλεξγαηηθή κέζνδν 

Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα ζρεδηάζεη ηε δηδαζθαιία κε ζηφρν λα ελεξγνπνηήζεη ηνπο 

καζεηέο θαη λα ηνπο θάλεη ζπκκέηνρνπο ζηελ αλαθάιπςε ηεο γλψζεο. Ζ δεκηνπξγία 

ελφο καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ηαπηφρξνλα παξαθηλεί θαη δίλεη θίλεηξα ζηνπο 

καζεηέο είλαη ην δεηνχκελν ηεο κεζφδνπ απηήο. 

 

2.2.1 Καζνδεγώληαο ηνπο καζεηέο 

ηε ζπλεξγαηηθή ηάμε ν εθπαηδεπηηθφο δεκηνπξγεί καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο φπνπ νη 

καζεηέο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. Έλαο ηξφπνο ελζάξξπλζεο ησλ καζεηψλ γηα 

ζπκκεηνρή ζηελ ηάμε είλαη λα ηνπο δψζεη ν εθπαηδεπηηθφο ηελ επθαηξία λα γλσξηζηνχλ 

κεηαμχ ηνπο, κε ηερληθέο φπσο ην παηρλίδη νλνκάησλ ή νη ζπλεληεχμεηο. Οη δνκεκέλεο 

ηερληθέο γλσξηκίαο ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο, κεηψλνπλ ηελ έληαζε ζηελ ηάμε, ηελ 

ακεραλία θαη απμάλνπλ ηελ επηζπκία ηνπο γηα ζπκκεηνρή ζηηο ζπλεξγαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο.  

Αθνινπζεί ε εηζαγσγή ζην ζέκα ηεο δηδαζθαιίαο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, κε ζθνπφ ηελ 

αλαγλψξηζε πξνυπάξρνπζαο γλψζεο θαη ησλ ελδερφκελσλ γλσζηηθψλ θελψλ. Ζ 

παξαπάλσ δηαδηθαζία ηεο εηζαγσγήο ζην ζέκα ηεο δηδαζθαιίαο επηηπγράλεηαη κε 

δηάθνξεο ηερληθέο νη ζεκαληηθφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ είλαη: ε ραξηνγξάθεζε ησλ 

ελλνηψλ ηεο δηδαζθαιίαο απφ ηνπο καζεηέο θαη ε αλαγλψξηζε απφ απηνχο 

πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαζθαιία.  

Ζ θαηαλφεζε ηεο πνιηηηθήο, ησλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη ησλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηε 

δηδαζθαιία είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ ζπλνρή ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε 
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απηή, ν εθπαηδεπηηθφο πεξηγξάθεη ηνπο ζθνπνχο ηεο δηδαζθαιίαο θαη επεμεγεί ηηο 

κεζφδνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, ελψ θαζνξίδνληαη νη ξφινη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη 

ησλ καζεηψλ, νη απαηηήζεηο θαη νη θαλφλεο, κε απνηέιεζκα λα βειηηψλεηαη ε 

παξαγσγηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ έλα «καζεζηαθφ ζπκβφιαην», θαζψο ζπκθσλνχληαη ε 

πνιηηηθή, νη θαλφλεο θαη νη πνηλέο πνπ αθνξνχλ ηελ νκαδηθή εξγαζία. Σελ φιε 

δηαδηθαζία θαζνδεγεί ν εθπαηδεπηηθφο ιφγσ απεηξίαο ησλ καζεηψλ. Σν «καζεζηαθφ 

ζπκβφιαην» εμππεξεηεί ζαλ επίζεκε θαηαγξαθή ησλ παξαπάλσ θαη πξνζδίδεη έκθαζε 

θαη λνκηκνπνίεζε ζηνπο θαλφλεο. 

Ζ ελίζρπζε ηεο ζεηηθήο άπνςεο ησλ καζεηψλ πξνο ηελ ζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία 

επηηπγράλεηαη κε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

έλαλ πίλαθα κε ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ηεο ζπλεξγαζίαο ή λα απαληήζνπλ ζε 

εξσηήζεηο αηνκηθά θαη χζηεξα αλά νκάδεο. Μεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο ν 

εθπαηδεπηηθφο επηδεηθλχεη κε ηνλ ηξφπν απηφ φηη ε ζπιινγηθή γλψζε είλαη αλψηεξε απφ 

ηελ αηνκηθή. 

   

2.2.2 Γεκηνπξγώληαο νκάδεο 

Οη νκάδεο απνηεινχλ βαζηθή θνηλσληθή δνκή, έηζη θαη ζηελ ζπλεξγαηηθή κάζεζε είλαη 

ζεκαληηθφ λα δεκηνπξγήζνπκε απνηειεζκαηηθέο νκάδεο. Σέηνηεο κπνξεί λα 

δεκηνπξγεζνχλ γξήγνξα, ηπραία θαη γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (άηππεο νκάδεο) ή λα 

έρνπλ ζθνπφ λα επηηχρνπλ πςεινχο καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα (ηππηθέο νκάδεο). 

Σν κέγεζνο ηεο νκάδαο εμαξηάηαη απφ ην ζθνπφ, ηε δηάξθεηα, ην πεξηβάιινλ 

δηδαζθαιίαο (ζε έλα εξγαζηήξην ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ δχν κε ηξείο καζεηέο ίζσο 

είλαη ην θαηαιιειφηεξν κέγεζνο). Καιχηεξε απφδνζε έρνπλ νη κηθξέο νκάδεο δχν 

ηξηψλ αηφκσλ.  

Γηάθνξνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ ηηο αλνκνηνγελείο νκάδεο γηαηί εθζέηνπλ ηνπο 

καζεηέο ζε δηαθνξεηηθέο ηδέεο, απφςεηο θαη εκπεηξίεο θαη ππάξρνπλ ζηνηρεία φηη 

παξνπζηάδνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Τπάξρνπλ φκσο θαη κεηνλεθηήκαηα ζηηο 

αλνκνηνγελείο νκάδεο, θαζψο νη δηαθνξέο ζηηο απφςεηο πνιιέο θνξέο δεκηνπξγνχλ 

εληάζεηο, νη κεηνλφηεηεο ηεο νκάδαο ηείλνπλ λα απνκνλσζνχλ απφ ηελ νκάδα θαη λα 

πεξηζσξηνπνηεζνχλ, ελψ θαη νη επθαηξίεο ζε αδχλακνπο καζεηέο λα εμειηρζνχλ είλαη 



11 
 

αλεπαξθείο. Οη νκνηνγελείο νκάδεο απφ ηε άιιε, πξνηηκνχληαη φηαλ έρνπκε πςεινχο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο ιφγσ θαιχηεξεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειιψλ. 

Οη ηξεηο βαζηθέο κέζνδνη επηινγήο είλαη: ε ηπραία ε νπνία ζεσξείηαη απφ ηνπο καζεηέο 

θαη ε πην δίθαηε, ε θαζνξηζκέλε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη απηή θαηά ηελ νπνία 

επηηξέπεηαη ζηνπο καζεηέο λα δηαιέμνπλ κφλνη ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπο. Ζ ηειεπηαία 

είλαη κηα γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή ηερληθή αθνχ νη καζεηέο ζα ληψζνπλ 

ηθαλνπνίεζε θαη φξεμε γηα ζπλεξγαζία. Σν κεηνλέθηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο 

είλαη φηη ε επηινγή ηεο νκάδαο απφ ηνπο καζεηέο γίλεηαη βάζε ησλ ζρέζεσλ πνπ 

ππάξρνπλ ζηε ζρνιηθή ηάμε, έηζη θάπνηνη θαηαιήγνπλ λα βξίζθνληαη απνκνλσκέλνη. 

Πξνο απνθπγή ηεο αλεπηζχκεηεο απηήο θαηάζηαζεο είλαη θαιχηεξν λα απνθαζίζεη ηελ 

ζχζηαζε ηεο νκάδαο ν εθπαηδεπηηθφο κε δηάθνξεο ηερληθέο. Οη επηθξαηέζηεξεο απφ 

απηέο είλαη: ε ηερληθή ηεο ειεχζεξεο επηινγήο θαηά ηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθφο 

απνθαζίδεη γηα ηα κέιε ηεο νκάδαο ή ε ηερληθή ηεο επηινγήο αξρεγνχ νκάδαο ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία επηιέγνπκε ηνλ αξρεγφ θάζε νκάδαο θαη ηνπ δεηάκε λα δηαιέμεη ηα 

ππφινηπα κέιε δίλνληαο ηνπ ηα θξηηήξηα ζχκθσλα κε ηα νπνία πξέπεη λα απνθαζίζεη 

πρ. ηθαλφηεηεο. 

Ζ απφδνζε ξφισλ ζηα κέιε ηεο νκάδαο δίλεη ζε θάζε καζεηή θίλεηξν ζπκκεηνρήο ζηε 

ζπλεξγαζία θαη αλεμαξηεζία ζην πιαίζην ηεο νκάδαο πνπ βειηηψλεη ηηο καζεζηαθέο 

δηαδηθαζίεο. Δπηπιένλ, ε ζχζηαζε ηηο νκάδαο πξέπεη λα παξακέλεη φζν ην δπλαηφλ 

ζηαζεξή γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα αθφκα θαη αλ παξαηεξνχκε θζνξά θαη θνχξαζε 

κεηαμχ ησλ κειψλ, θαζψο νη νκάδεο ζέινπλ ρξφλν γηα λα σξηκάζνπλ, λα απνθηήζνπλ 

εκπεηξίεο θαη λα ιχζνπλ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κειψλ.  

 

2.2.3 Οηθνδνκώληαο ην καζεζηαθό έξγν. 

ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ν εθπαηδεπηηθφο δνκεί ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ έηζη ψζηε 

νη καζεηέο λα έρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Γηα λα επηηεπρζεί ν 

ζηφρνο απηφο, ν θφξηνο εξγαζίαο δελ πξέπεη λα είλαη ππεξβνιηθφο, νη καζεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο λα ζπκβαδίδνπλ κε ην επίπεδν θαη ηηο γλψζεηο ησλ καζεηψλ, ν 

ζρεδηαζκφο λα πξνζδίδεη αλεμαξηεζία κε ηέηνην ηξφπν πνπ ηα κέιε ηεο νκάδαο λα είλαη 

ππεχζπλα θαη ζπκκέηνρα θαη ηέινο θάζε καζεηήο λα έρεη ην δηθφ ηνπ πεδίν επζχλεο.  

Σα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο ηέηνηαο καζεηνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο 

είλαη: ν θαζνξηζκφο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ, ε αλαγλψξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 
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ζα νδεγήζνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθψλ 

αμηνιφγεζεο πνπ απνηηκά πφζν νη καζεηέο έρνπλ επηηχρεη ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο. 

Γχν απφ ηα θχξηα κνληέια ζηα νπνία κπνξνχκε λα δνκήζνπκε ζπλεξγαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε θέληξν ην καζεηή θαη λα επηηχρνπκε ηα παξαπάλσ βαζηθά ζηνηρεία, 

είλαη ε ηαμηλνκία ηνπ Bloom θαη ν θαηάινγνο δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ησλ A. Angelo and K. 

Patricia Cross.  

 Ζ ηαμηλνκία ηνπ Bloom ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο 

Ζ ηαμηλνκία απηή απνηειείηαη απφ έμη επίπεδα κάζεζεο: 

- Μάζεζε / Knowledge: αλάθιεζε δεδνκέλσλ, γεγνλφησλ ή πιεξνθνξηψλ. 

- Καηαλφεζε / Comprehension: θαηαλφεζε θαη επεμήγεζε ηεο ζεκαζίαο. 

- Δθαξκνγή / Application: ιχζε πξνβιεκάησλ, ρξήζε κηαο έλλνηαο ζε λέεο 

θαηαζηάζεηο, εθαξκνγή ηεο γλψζεο. 

- Αλάιπζε /Analysis: εχξεζε ζπζηαηηθψλ κεξψλ κηαο νιφηεηαο, θαηαλφεζε ησλ 

αξρψλ νξγάλσζεο. 

- χλζεζε / Synthesis: ζπλαξκνιφγεζε λέαο δνκήο απφ δηαθνξεηηθά ζηνηρεία. 

- Αμηνιφγεζε / Evaluation: δηαηχπσζε αμηνινγηθψλ θξίζεσλ βάζεη θξηηεξίσλ. 

 

Δηθόλα 2:Σαμηλνκία ηνπ Bloom 
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Καηάινγνο δηδαθηηθώλ ζηόρσλ ησλ A. Angelo and K. Patricia Cross 

Οη Angelo θαη Cross (1993) έρνπλ θαηαιήμεη ζε ζπκβνπιέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ 

βνεζνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αμηνινγήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηνπο καζεηέο θαη λα 

βειηηψζνπλ ηελ δηδαζθαιία ηνπο. Πξνηείλνπλ ηελ θαζηέξσζε ζηφρσλ - ζθνπψλ σο 

ζεκεία νδεγνχο γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο κάζεζεο. Ζ κέζνδνο πνπ 

πξνηείλνπλ νη Angelo θαη Cross (1993) νλνκάδεηαη Teaching Goals Inventory (TGI). Σν 

πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ είλαη φηη ν θάζε εθπαηδεπηηθφο μερσξηζηά δεκηνπξγεί ην δηθφ 

ηνπ πξνθίι, πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ αηνκηθήο αμηνιφγεζεο πελήληα δχν 

δηδαθηηθψλ ζηφρσλ. Ο θαηάινγνο είλαη δηαζέζηκνο ζην δηαδίθηπν ζηε δηεχζπλζε. 

http://fm.iowa.uiowa.edu/fmi/xsl/tgi/data_entry.xsl?-db=tgi_data&-lay=Layout01&-view 

Άιια πξόηππα ζρεδηαζκνύ. 

Τπάξρνπλ θαη άιινη ηξφπνη ζρεδηαζκνχ ηεο δηδαζθαιίαο φπσο: ησλ Wiggins & 

McTighe, Understanding by Design (1998) θαη ηνπ Fink, Creating Significant Learning 

Experiences (2003).  

 

2.2.4 Γηεπθνιύλνληαο ηε ζπλεξγαζία 

Μεηά ην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ αλάζεζε ησλ ζθνπψλ ηεο ζηνπο καζεηέο, 

ην έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηθεληξψλεηαη ζηελ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία ηνπο.  

Ο εθπαηδεπηηθφο βνεζά ηνπο καζεηέο λα θαηαιάβνπλ ηε γεληθή εηθφλα θαη αθνινχζσο 

πεξηγξάθεη ηε δξαζηεξηφηεηα ειαρηζηνπνηψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε ζχγρπζε θαηά ηε 

δηάξθεηά ηεο. Οη δηαδηθαζίεο παξνπζηάδνληαη, πξνθνξηθά, γξαπηά κε θείκελν, γξαθηθά 

ζε έλα δηάγξακκα, κε κηα παξνπζίαζε, ζηνλ πίλαθα ηεο ηάμεο θαη κε παξαδείγκαηα, 

ψζηε νη καζεηέο λα απνθηνχλ κία θαζαξή εηθφλα ηνπ ηί πξέπεη λα θάλνπλ. Ζ 

ππελζχκηζε - δεκηνπξγία βαζηθψλ θαλφλσλ απνηξέπεη κειινληηθά πξνβιήκαηα. 

Ηδηαίηεξα αλ νη νκάδεο πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ ζε κηα δξαζηεξηφηεηα γηα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, πξέπεη λα ηνλίζνπκε ηηο έλλνηεο ηνπ ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο 

ελεξγήο ζπκκεηνρήο. Οξίδνληαο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο βνεζνχκε ηνπο καζεηέο λα 

θξαηήζνπλ έλαλ ξπζκφ, ελψ γηα λα δηεπθξηλίζνπκε ζεκεία πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

ζχγρπζε δίλνπκε ζηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα ζέζνπλ εξσηήζεηο. 

http://fm.iowa.uiowa.edu/fmi/xsl/tgi/data_entry.xsl?-db=tgi_data&-lay=Layout01&-view
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Ζ παξαηήξεζε ησλ νκάδσλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

ζπλεξγαζία, ηα πξνβιήκαηα πνπ ηπρφλ πξνέθπςαλ, δεκηνπξγεί επθαηξίεο γηα 

αλαθαηεχζπλζε ησλ καζεηψλ θαη αλακφξθσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. ηελ 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε ζέινπκε ν καζεηήο λα αλαιάβεη επζχλεο, γηα ην ιφγν απηφ είλαη 

σθέιηκν λα απνκαθξπλζεί ν εθπαηδεπηηθφο γηα ιίγν ρξφλν απφ ηελ ηάμε, γηα λα δψζεη 

ρψξν ζηνπο καζεηέο λα κνηξαζηνχλ αβεβαηφηεηεο θαη δηαθσλίεο. Σπρφλ παξέκβαζε 

πξέπεη λαη είλαη ππνζηεξηθηηθή θαη φρη θαζνδεγεηηθή.  

Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα είλαη έηνηκνο λα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απφ ηελ ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ. Πνιιέο θνξέο ε απφδνζε θαηάιιεισλ 

ξφισλ πξνζθέξεη ιχζε ζηα πξνβιήκαηα απηά. Γηα ην ιφγν απηφ αλαζέηνπκε ζηνλ 

δσεξφ καζεηή «ζησπεινχο» ξφινπο φπσο ηνπ γξακκαηέα θαη ηνπ ρξνλνκέηξε θαη ζηνλ 

ζησπειφ καζεηή ξφινπο πνπ απαηηνχλ ελεξγή ζπκκέηνρε φπσο ηνπ εθπξνζψπνπ - 

κεζνιαβεηή ηεο νκάδαο. ε πεξίπησζε πνπ ηα πξνβιήκαηα ζπλίζηαληαη ζηελ 

αληίδξαζε ησλ καζεηψλ κε παξάπνλα, ζπκφ ή ερζξφηεηα πξνο ηα ππφινηπα κέιε ηεο 

νκάδαο, εκπιέθνπκε ηνλ καζεηή ζηε δηακφξθσζε θαλφλσλ, βξαβείσλ θαη πνηλψλ ηεο 

νκάδαο. Δμάιινπ, εμαξρήο απνθεχγνπκε λα ηνπνζεηνχκε ζηελ ίδηα νκάδα, θαινχο 

θίινπο ή ερζξνχο έηζη ψζηε λα απνηξέςνπκε ζπκπεξηθνξέο φπσο θνπβέληα, δηαθσλίεο, 

αζηεία θαη άιια ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα.  

ε πεξίπησζε πνπ νη καζεηέο εμαθνινπζνχλ λα κε κπνξνχλ λα επηιχζνπλ ην πξφβιεκά 

ηνπο, δνπιεχνπκε καδί ηνπο πξνο ηελ ιχζε ηνπ, αθνχ αθήζνπκε ζηελ νκάδα ρξφλν γηα 

λα βξεη ηελ ηζνξξνπία ηεο. Αλ θάζε πξνζπάζεηα απνβεί άθαξπε σο ηειεπηαίν κέηξν 

αλαδηνξγαλψλνπκε ηηο νκάδεο. 

Άιινπ είδνπο πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα αλαθχςνπλ ζηελ εθαξκνγή ζπλεξγαηηθψλ 

κεζφδσλ δηδαζθαιίαο είλαη ε χπαξμε νκάδσλ κε δηαθνξεηηθά επίπεδα ηθαλνηήησλ θαη 

νη νκάδεο κε δηαθνξεηηθφ ξπζκφ εξγαζίαο ή πξνβιήκαηα παξαθνινχζεζεο. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο αλαζέηνπκε ζε καζεηέο εξγαζίεο ηνπ επηπέδνπ ζην νπνίν κπνξνχλ 

λα εξγαζηνχλ θαη βνεζεηηθά αλαζέηνπκε ζε έλα καζεηή κε πςειφηεξν αθαδεκατθφ 

επίπεδν λα παξέρεη βνήζεηα, ζέηνπκε ρξνληθά φξηα θαη νξίδνπκε έλαλ ρξνλνκέηξε, 

πξνηξέπνληαο ηηο νκάδεο λα δνπιεχνπλ κε ηνλ ίδην ξπζκφ, απνζαξξχλνληαο ηελ 

γξήγνξε θαη επηπφιαηα δνπιεία θαη νξίδνπκε θαλφλεο παξαθνινχζεζεο ησλ 

καζεκάησλ ζηελ αξρή ηεο δηδαζθαιίαο, ελψ θξνληίδνπκε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο ζπλεξγαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο αλήθεη θαη ε αλαθνξά ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο νκάδαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ κνηξάδνληαη νη 
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νκάδεο ηελ γλψζε πνπ απνθηήζεθε, αξζξψλνληαη νη εκπεηξίεο θαη πξαγκαηψλεηαη ε 

γλψζε κε θαηλνχξγηνπο ηξφπνπο. Οη θπξηφηεξεο ηερληθέο παξνπζίαζεο απνηειεζκάησλ 

είλαη ε αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηνλ αληηπξφζσπν ηεο νκάδαο ή απφ ηελ 

νκάδα ζην ζχλνιφ ηεο. 

Έπεηηα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ζεκαληηθφ λα δίλεηαη ζηνπο 

καζεηέο ε δπλαηφηεηα, λα ζπλδέζνπλ, λα ελζσκαηψζνπλ θαη λα ζπλζέζνπλ ηα 

απνηειέζκαηα θάζε νκάδαο ζε έλα ζπκπαγέο ζχλνιν πνπ απεπζχλεηαη ζηελ ζρνιηθή 

ηάμε. Ο εθπαηδεπηηθφο ρσξίο λα πάξεη ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο ηάμεο, θάηη πνπ ζα 

ππνλνκεχζεη ηελ πξνζπάζεηα ησλ καζεηψλ λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε γηα κάζεζε, 

κπνξεί λα ηνπο ππνζηεξίμεη ζπλνςίδνληαο ηα θχξηα ζεκεία, απνζαθελίδνληαο 

ιεπηνκέξεηεο, αλαδεηθλχνληαο αλαθξίβεηεο, πξνζζέηνληαο πιεξνθνξίεο, θάλνληαο 

ζπλδέζεηο κε ηα πξνεγνχκελα, επαλαιακβάλνληαο ηνπο ζθνπνχο ηεο δηδαζθαιίαο.  

Σέινο, ε επηβξάβεπζε είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ αλαγλσξίδεη, εληζρχεη ηηο ζεηηθέο 

εκπεηξίεο πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη εμππεξεηεί σο 

ζεκείν αλαγλψξηζεο ηεο δνπιεηάο ησλ καζεηψλ. Μπνξνχκε λα επηβξαβεχζνπκε ηνπο 

καζεηέο κε πνηθίινπο ηξφπνπο. Οη καζεηέο ηείλνπλ λα ζπκνχληαη κε επραξίζηεζε, κεηά 

απφ αξθεηφ θαηξφ, ηηο ζηηγκέο απηέο ηεο επηβξάβεπζεο, αλαγλσξίδνπλ ηελ επηηπρία ηεο 

νκάδαο θαη εδξαηψλνπλ ηηο ηδέεο, έλλνηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηηο δηδαζθαιίαο.  

 

2.2.5 Βαζκνιόγεζε θαη αμηνιόγεζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο 

Σα πξνβιήκαηα θαη ηα παξάδνμα ηεο βαζκνιφγεζεο ησλ καζεηψλ επηδεηλψλνληαη θαηά 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Ο αηνκηθφο βαζκφο ηνπ θάζε καζεηή 

εμαζθαιίδεη ηελ αηνκηθή επζχλε αιιά ππνβαζκίδεη ηελ ζεκαζία ηεο νκαδηθήο 

δνπιεηάο, ελψ παξάιιεια είλαη δχζθνιν λα αμηνινγεζεί ε αηνκηθή πξνζπάζεηα κέζα 

απφ ηελ νκαδηθή. Οη νκαδηθνί βαζκνί δηαζθαιίδνπλ ηελ ππεπζπλφηεηα ηεο νκάδαο θαη 

ηελ αιιεινυπνζηήξημε ησλ κειψλ, δίλνπλ φκσο θαη ηελ δπλαηφηεηα ζε θάπνηνπο λα 

απνθχγνπλ ηηο επζχλεο. Δπεηδή, απφ ηηο πην βαζηθέο ζπλζήθεο ηεο ζπλεξγαηηθήο 

κάζεζεο απνηειεί ε αηνκηθή επζχλε ηαπηφρξνλα κε ηελ νκαδηθή αιιειεμάξηεζε, είλαη 

πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφ ε βαζκνινγία λα ζπλδπάδεη ηελ αηνκηθή κε ηελ νκαδηθή 

επίδνζε. Απηφ επηηπγράλεηαη ζρεδηάδνληαο ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηξφπν 

πνπ λα απαηηνχλ αηνκηθή θαη νκαδηθή πξνζπάζεηα (π.ρ. νη καζεηέο απαληνχλ αηνκηθά 

ζε εξσηήζεηο θαη έπεηηα ζαλ νκάδα).  
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Ζ βαζκνιφγεζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε φηαλ 

αληηκεησπίδεηαη σο κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο παξά ζαλ απνκνλσκέλν γεγνλφο. Πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή ν εθπαηδεπηηθφο δεκηνπξγεί ζεκεία βαζκνιφγεζεο, φπσο θαη ζηελ 

παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, ηα νπνία φκσο λα είλαη πνηθηιφκνξθα αθνχ θάζε καζεηήο 

καζαίλεη δηαθνξεηηθά. Σα ζεκεία απηά, θξνληίδεη λα πεξηιακβάλνπλ φιε ηελ εκβέιεηα 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ. ηελ ζπλεξγαηηθή κάζεζε 

αμηνινγείηαη ε επίδνζε ηνπ καζεηή ζην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο θαη ε ζπκκεηνρή 

ηνπ ζηηο νκαδηθέο δηαδηθαζίεο.  

Ζ αμηνιφγεζε κπνξεί λα είλαη δηακνξθσηηθή ή αζξνηζηηθή. Ζ δηακνξθσηηθή 

αμηνιφγεζε πξνκεζεχεη ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πφζν θαιά καζαίλνπλ νη καζεηέο 

κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε. Ζ αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε ζπγθεληξψλεη ζηνηρεία κε ζθνπφ λα 

βαζκνινγήζεη ηελ πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο. πκθψλα κε κηα ηξίηε πξνζέγγηζε ε 

αμηνιφγεζε βαζίδεηαη ζηελ πξφνδν ηνπ καζεηή αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν ηνπ. πρλά 

είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε ε ρξήζε κηθηή κεζφδνπ απνηεινχκελε απφ ηηο παξαπάλσ. 

Δπηπξφζζεηα, ν εθπαηδεπηηθφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δψζεη ζηνπο καζεηέο ηα θξηηήξηα 

κε ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα αμηνινγήζνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Ζ αμηνιφγεζε ηεο 

νκάδαο απφ ηα κέιε ηεο κπνξεί λα θέξεη ζην πξνζθήλην εληάζεηο θαη δηακάρεο, νη 

νπνίεο πξέπεη λα δηεπζεηεζνχλ κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Απφ ηελ άιιε βνήζα 

ηνπο καζεηέο λα αλαγλσξίζνπλ ηελ δπλακηθή ηεο νκάδαο θαη λα κεηψζνπλ ηα 

κεηνλεθηήκαηα ηεο (Barkley et al., 2005).  

 

2.3 Ο ξόινο ηνπ Ζ/Τ ζηε κάζεζε 

Ο Ζ/Τ έρεη πνηθίιεο ρξήζεηο ζηελ εθπαίδεπζε. Ο Robert Taylor (1980) δηαθξίλεη ηηο 

εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ζε ηξείο θαηεγνξίεο, ν ππνινγηζηήο σο: δάζθαινο, σο 

καζεηήο θαη σο βνεζφο. 

Ο ππνινγηζηήο αλαιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξαδνζηαθά ζπλδένληαη κε ηνλ ξφιν 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, παξνπζηάδεη δηδαθηηθφ πεξηερφκελν, ηνπνζεηεί εξσηήκαηα, απαηηεί  

αλαηξνθνδφηεζε. Αληίζεηα κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ν ππνινγηζηήο κπνξεί λα είλαη θνβεξά 

αιιειεπηδξαζηηθφο, εμαηνκηθεπκέλνο θαη εμαηξεηηθά ππνκνλεηηθφο. Οη εθαξκνγέο πνπ 

πηνζεηνχλ ην κνληέιν ηνπ Ζ/Τ σο δάζθαινπ πξνζδηνξίδνληαη ζπλήζσο απφ ηνπο φξνπο: 

CBI (Computer Based Instruction ) - Γηδαζθαιία Βαζηζκέλε ζηνλ Τπνινγηζηή, CAI 

(Computer Assisted Instruction) - Γηδαζθαιία Τπνβνεζνχκελε απφ ηνλ Τπνινγηζηή 
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θαη CAL (Computer Assisted Learning ) - Μάζεζε Τπνβνεζνχκελε απφ ηνλ 

Τπνινγηζηή. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνινγηζηήο ιεηηνχξγεη σο καζεηήο, νη ξφινη αληηζηξέθνληαη 

θαη ν καζεηήο γίλεηαη δάζθαινο. Ο καζεηήο κέζα απφ ηε ινγηθή ζθέςε θαη ηε 

δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο πξνζπαζεί, λα δηδάμεη ζηνλ ππνινγηζηή ηελ 

εθηέιεζε κηαο εξγαζίαο ή ζε άιινπο καζεηέο κε ηε βνήζεηα δηδαθηηθνχ πιηθνχ πνπ έρεη 

παξαρζεί απφ ηνλ ίδην κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν 

ζεσξείηαη απφ ηνπο πην αμηφινγνπο ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ηνπ Ζ/Τ ζηελ εθπαίδεπζε. 

Σέηνηνη ηξφπνη είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ Ζ/Τ λα εθηειέζεη κηα εξγαζία κε ηε 

ρξήζε γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ε δεκηνπξγία πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ κε 

εξγαιεία ζπγγξαθήο πνιπκέζσλ, φπνπ νη καζεηέο δηδάζθνπλ άιινπο αλαπηχζζνληαο 

πνιπκεζηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ.  

Οη εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ επηηξέπνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνλ καζεηή λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ Ζ/Τ θαη σο βνεζφ. Ο εθπαηδεπηηθφο παξάγεη δηδαθηηθφ πιηθφ θαη 

δηαρεηξίδεηαη ηε δηδαζθαιία, ελψ ν καζεηήο ρξεζηκνπνηεί βνεζεηηθά ηνλ Ζ/Τ κέζα 

ζηελ ηάμε , γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο κάζεζεο θαη ηελ παξαγσγή πιηθνχ. 

 

2.4 Computer supported collaborative learning (πλεξγαηηθή κάζεζε 

κε ππνζηήξημε ππνινγηζηή) 

Ζ εμαηνκίθεπζε ηεο κάζεζεο κέζσ ηεο ρξήζεο ππνινγηζηή ζεσξήζεθε ε βαζηθή 

γξακκή ηνπ λένπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ εδψ θαη δχν δεθαεηίεο (Dillenbourg et al. 2007). Ζ 

πνζφηεηα ησλ αζθήζεσλ, ην επίπεδν ηεο εμήγεζεο, ε δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή, κπνξνχλ 

πιένλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο ηνπ καζεηή. Δζληθέο έξεπλεο ζρεηηθά 

κε ηε δηάδνζε ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ ζηα ζρνιεία, ρξεζηκνπνίεζαλ σο βάζε 

ηελ αξρή «έλαο καζεηήο αλά Ζ/Τ» (Alspaugh, 1999). 

Πξαθηηθά ιφγσ έιιεηςεο Ζ/Τ ζηα ζρνιεία νη εθπαηδεπηηθνί αλαγθάζηεθαλ λα 

ηνπνζεηήζνπλ δχν ή θαη πεξηζζνηέξνπο καζεηέο ζε έλα ηεξκαηηθφ. Οη αηνκηθνί 

κεραληζκνί κάζεζεο ζα έπξεπε λα θαηαξξεχζνπλ γηα ην ιφγν απηφ, νη εκπεηξηθέο 

κειέηεο φκσο έδεημαλ ηα αληίζεηα απνηειέζκαηα θαζψο ε θνηλή ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή 

είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε απφ ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε (Dickson & Vereen, 1983). Οη 

θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα, πξνζζέηνπλ πιενλεθηήκαηα θαζψο 
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νη ζπκκαζεηέο ζπδεηνχλ, εμεγνχλ απνηειέζκαηα αζθήζεσλ κεηαμχ ηνπο, δηαθσλνχλ, 

δηαπξαγκαηεχνληαη θαη ζέηνπλ θνηλνχο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο. Ζ ζπλεξγαηηθή ρξήζε 

ησλ ππνινγηζηψλ δεκηνπξγεί αιιειεπίδξαζε κε ηνλ ππνινγηζηή αιιά θαη ηνλ 

ζπκκαζεηή. Απηά ηα νθέιε πξνέθπςαλ απφ δηδαθηηθφ πιηθφ ζρεδηαζκέλν γηα 

εμαηνκηθεπκέλε ρξήζε.  

Ο Lipponen (2002) δίλεη έλαλ ζχληνκν νξηζκφ γηα ην πψο κπνξεί λα πεξηγξαθεί ε 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε κε ππνζηήξημε ππνινγηζηή. χκθσλα κε απηφλ ε CSCL 

επηθεληξψλεηαη ζην πψο ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ππνζηεξηδφκελε απφ ηελ ηερλνινγία, 

κπνξεί λα εληζρχζεη, ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ νκνηίκσλ, ηελ εξγαζία ζηηο νκάδεο 

θαη πψο ε ζπλεξγαζία θαη ηερλνινγία, δηεπθνιχλνπλ ηελ αληαιιαγή θαη ηε δηαλνκή ηεο 

γλψζεο θαη ηεο ηερλνγλσζίαο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά ν Koschman πξνηείλεη (Koschman, 2002) ηνλ παξαθάησ νξηζκφ: ε 

CSCL είλαη ην πεδίν ηεο έξεπλαο πνπ θπξίσο ελδηαθέξεηαη γηα ηελ εξκελεία θαη ηηο 

πξαθηηθέο ηεο παξαγσγήο λνήκαηνο ζην πιαίζην ηεο θνηλήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο απηέο νη πξαθηηθέο κεζνιαβνχλ ζηα ζρεδηαδφκελα ηερλήκαηα. 

Ο Stahl (2006) δηεπθξηλίδεη ηνλ φξν ηερλήκαηα σο ηα αληηθείκελα ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ 

έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ζθνπφ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ ζπλεξγαηηθή κάζεζε. 

ην ίδην θείκελν παξαζέηεη φηη ε ζπλεξγαηηθή  κάζεζε δελ ζεκαίλεη κφλν φηη ε αηνκηθή 

κάζεζε εληζρχεηαη απφ ηελ ζπκκεηνρή ζε κηθξέο νκάδεο αιιά ζεκαίλεη φηη θαη νη 

νκάδεο είλαη απηέο πνπ καζαίλνπλ.  Καηά ηνλ ίδην ε ππνζηήξημε κε ππνινγηζηή δελ 

ζεκαίλεη κφλν ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο παξάδνζεο θαη ηεο δνθηκήο ησλ γεγνλφησλ, 

αιιά ζεκαίλεη θαη ηελ ππνζηήξημε κνξθψλ ζπλεξγαζίαο θαη δεκηνπξγία γλψζεο ε 

νπνία δελ ζα κπνξνχζε λα ιάβεη ρψξα ρσξίο δηθηπαθά κέζα επηθνηλσλίαο θαη εξγαιεία 

ινγηζκηθνχ γηα ηελ αλάπηπμε θαηαλφεζεο ζηελ νκάδα. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί νη 

ππνινγηζηέο κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ πνιππινθφηεηα ζπδεηήζεσλ πνιιά πξνο 

πνιιά, επηηξέπνληαο ζε πνιιαπιέο πξννπηηθέο λα αιιειεπηδξνχλ ρσξίο ηεξαξρηθή δνκή 

θαη γηαηί κπνξνχλ λα ππεξβνχλ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο αλζξψπηλεο κλήκεο θαη ησλ 

βνεζεκάησλ βαζηζκέλσλ ζε ραξηί θαη λα παξάγνπλ ή λα κνηξαζηνχλ πξνζρέδηα 

εγγξάθσλ.  
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2.5 Collaboration ή cooperation 

Σν αθξσλχκην ηεο CSCL έρεη δερηεί πνιιαπιέο εξκελείεο φπσο computer, 

collaborative, cooperative, collective, coordinated. Οη δχν βαζηθέο εξκελείεο 

collaboration θαη cooperation κεηαθξάδνληαη ζηα Διιεληθά θαη νη δχν σο 

«ζπλεξγαζία». Αθφκα θαη ζηελ αγγιφθσλε βηβιηνγξαθία, ζπρλά ζεσξνχληαη σο 

ζπλψλπκνη, αλ θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο παξαηεξείηαη κηα δηάθξηζε ζηελ εθαξκνγή 

ηνπο. Δλψ θαη νη δχν φξνη είλαη νη δηεξγαζίεο ζπλεξγαζίαο ζε κηθξέο νκάδεο, δηαθέξνπλ 

σο πξνο ηνπο ζηφρνπο.  

Ο φξνο cooperative πεξηγξάθεη κηα δνκεκέλε δηαδηθαζία κε πςειφ βαζκφ αηνκηθήο 

ππεπζπλφηεηαο, ζεηηθή αιιειεμάξηεζε αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νκάδαο θαη 

βειηηζηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ. Ζ ζεηηθή αιιειεμάξηεζε είλαη βαζηθή 

γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαηηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο θαη ηελ επηηπρία θάζε κέινπο 

ηεο νκάδαο (Johnson et al, 1998).  

Ο φξνο collaborative απφ ηελ άιιε πεξηγξάθεη κηα κε δνκεκέλε, ζε κηθξέο νκάδεο 

δηαδηθαζία, πνπ θαιιηεξγεί ηελ αλεμαξηεζία, ηελ ειεχζεξε ζθέςε θαη ηε δηαθσλία. Ο 

ζηφρνο είλαη ηα κέιε ηεο νκάδαο λα ζθεθηνχλ θαη λα ιχζνπλ αθεξεκέλα πξνβιήκαηα 

πνπ δελ έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο θαη ιχζεηο. Να δεκηνπξγεζεί δειαδή λέα 

γλψζε κέζα απφ ηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο (Orvis et al., 2007). 

Δπηπιένλ ν Bruffee (1995) αλαγλσξίδεη βαζηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δπν φξσλ: 

1) cooperative, επηβάιινληαη δνκέο ζηα κέιε ηεο νκάδαο, ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

ρξήζε θαη ηελ αλάπηπμε βαζηθψλ γλψζεσλ, ν εθπαηδεπηηθφο έρεη απμεκέλεο 

αξκνδηφηεηεο θαη δηαζθαιίδεη φηη ν καζεηήο απνθηά κηα πιεζψξα θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ζπκκεηέρεη ηζφηηκα ζηηο δηεξγαζίεο. 

2) collaborative, νη δνκέο ζηηο νκάδεο είλαη ραιαξέο, ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ ρξήζε 

θαη ηελ αλάπηπμε κε βαζηθψλ γλψζεσλ, ε δηαθπβέξλεζε ηεο νκάδαο είλαη ζηα ρέξηα 

ησλ καζεηψλ, ν εθπαηδεπηηθφο δελ πξέπεη λα επεκβαίλεη ζηηο δηεξγαζίεο ηεο νκάδαο. 

Μηα αθφκε βαζηθή δηάθνξα πξνζζέηεη ν Dillenbourg (1999).  ηε ζπλεξγαζία ηχπνπ 

cooperation, νη ζπλεξγάηεο κνηξάδνπλ ην έξγν ζε (μερσξηζηά) θνκκάηηα, θαζέλαο 

αλαιακβάλεη λα δηεθπεξαηψζεη ηα θνκκάηηα ηνπ θαη ζην ηέινο ζπλελψλνληαη ηα 

θνκκάηηα ζε έλα θνηλφ έξγν, ελψ ν φξνο collaboration ππνδειψλεη ζπλεξγαζία κε θνηλφ 

ζηφρν θαη πάλσ ζην ίδην αληηθείκελν. Ο Dillenbourg νξίδεη ηνλ φξν collaboration φηη 
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ππνδειψλεη ζπλεξγαζία κεηαμχ νκνηίκσλ (π.ρ. καζεηψλ) θαη νη ζπλεξγάηεο 

ζπλεξγάδνληαη πάλσ ζην ίδην αληηθείκελν. 

 

3. Δηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα 

Σα εηθνληθά πεξηβάιινληα ηα νπνία αξρίδνπλ λα θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο απφ ηελ 

δεθαεηία πιένλ ηνπ 1990, απνηέιεζαλ κηα επαλάζηαζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ζθεθηφκαζηε θαη ιεηηνπξγνχκε θαη έδσζαλ κία θαηλνχξηα πξννπηηθή ζηε ζρέζε 

αλζξψπνπ – ρξήζηε θαη ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή.  

Με ηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα παξνπζηάδεηαη ζηνλ ρξήζηε ηνπ ππνινγηζηή έλα 

ζρεκαηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ πνπ αληηδξά φπσο ν πξαγκαηηθφο θφζκνο. Μέζα απφ ην 

ηεξκαηηθφ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα πεξηεγεζεί ζε έλαλ εηθνληθφ θφζκν,  

λα αιιειεπηδξάζεη κε ηα ζηνηρεία ηνπ θαη λα ηα κεηαζρεκαηίζεη, έρνληαο ηελ αίζζεζε 

φηη θαη ν ίδηνο απνηειεί κέξνο απηνχ ηνπ θφζκνπ. Ζ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα 

ζπλίζηαηαη ζε κία ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε κε ηελ νπνία αιιειεπηδξά ν ρξήζηεο κε ηε 

βνήζεηα ηνπ Ζ/Τ, φρη φκσο κέζσ πιεθηξνιφγεζεο εληνιψλ ή ρεηξηζκνχ αληηθεηκέλσλ 

θάπνηνπ ζπζηήκαηνο δηεπαθήο, αιιά κέζσ πξάμεσλ θαη θηλήζεσλ πνπ πξνζνκνηάδνπλ 

θηλήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. θνπφο ηνπ πεξηβάιινληνο 

απηνχ είλαη ε δεκηνπξγία αίζζεζεο ζχλδεζεο κε ηα εηθνληθά αληηθείκελα θαη ην 

εηθνληθφ πεξηβάιινλ, γλσζηή θαη σο εκβχζηζε. Ζ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη 

ηίπνηα άιιν παξά έλα πεξηβάιινλ παξαγφκελν απφ ππνινγηζηή κε ην νπνίν θαη κέζα 

ζην νπνίν άλζξσπνη θαη ππνινγηζηήο κπνξνχλ θαη αιιειεπηδξνχλ. Ζ ηερλνινγία πνπ 

ππνζηεξίδεη ηελ δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο πνιπαηζζεηεξηαθνχ, δηεπαθήο αλζξψπνπ 

κε ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα είλαη ε εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα (Κφθνηνο, 2007). 

 

3.1 Οξηζκόο 

Ο φξνο εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα επηδέρεηαη δηάθνξεο εξκελείεο ηερλνινγηθέο θαη κε. 

«Ζ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα (virtual reality), νξίδεηαη σο έλα αιιειεπηδξαζηηθφ 

ηξηζδηάζηαην πεξηβάιινλ, θηηαγκέλν απφ ππνινγηζηή, ζην νπνίν κπνξεί θάπνηνο λα 

εκβπζηζηεί», ζχκθσλα κε ηνλ Lanier (1989), ηδξπηή ηνπ VPL Research (Virtual 

Programming Languages  Research). Ο ίδηνο δηαθξίλεη ηηο θηινζνθηθέο δηαζηάζεηο ηεο 
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εκπεηξίαο ζηνλ εηθνληθφ θφζκν, πνπ θαηαξγεί ηα φξηα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ θαη βάδεη 

ηνλ ζπκκεηέρνληα ζε έλαλ ζπκβνιηθφ θφζκν, δηεπξχλνληαο ηηο ηθαλφηεηεο θαηαλφεζεο 

ηφζν ηνπ θπζηθνχ αιιά θαη ηνπ εηθνληθνχ. 

Έλαο πην γεληθφο νξηζκφο δηαηππψζεθε απφ ηνπο Aukstalkanis & Blatner, ζχκθσλα κε 

ηνπο νπνίνπο «Ζ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα απνηειεί έλα κέζν γηα ηνπο αλζξψπνπο λα 

νπηηθνπνηήζνπλ, λα δηαρεηξηζηνχλ θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηα ππνινγηζηηθά 

ζπζηήκαηα φζν θαη κε εμαηξεηηθά πνιχπινθα δεδνκέλα». 

Άιιεο ηθαλνπνηεηηθέο πξνζπάζεηεο νξηζκνχ είλαη νη παξαθάησ: 

1. «Πξνζνκνηψζεηο ζε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ 

ηξηζδηάζηαηα γξαθηθά θαη πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο, φπσο ην γάληη δεδνκέλσλ (data 

glove),  νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα αιιειεπηδξνχλ κε ηελ πξνζνκνίσζε». 

2. «Ζ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη κηα πξνζνκνίσζε ελφο πξαγκαηηθνχ ή 

θαληαζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ην νπνίν κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί εηθνληθά ζε ηξείο 

δηαζηάζεηο (πιάηνο, χςνο, βάζνο) θαη κπνξεί επίζεο λα παξέρεη κηα αιιειεπηδξαζηηθή 

εκπεηξία κε θίλεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ελζσκάησζε ήρνπ θαη αιιειεπίδξαζεο». Χο  

απινχζηεξε κνξθή εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζεσξείηαη κηα ηξηζδηάζηαηε εηθφλα ε 

νπνία κπνξεί λα εμεηαζηεί αιιειεπηδξαζηηθά ζε έλαλ πξνζσπηθφ ππνινγηζηή, ζπλήζσο 

κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ ή ηνπ πνληηθηνχ, έηζη ψζηε ε εηθφλα λα 

κεηαθηλείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ ηεο ππνδεηθλχνπλ ηα πιήθηξα ή ην πνληίθη 

αληίζηνηρα. Όζν νη εηθφλεο απηέο κεγαιψλνπλ θαη νη έιεγρνη γηα ηελ αιιειεπίδξαζε 

απμάλνληαη, ηφζν απμάλεηαη θαη ε αληίιεςε ηεο «πξαγκαηηθφηεηαο» (Γηαλλαθά θαη 

άιινη 2005). 

Σα βαζηθά ζεκεία ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη ηα παξαθάησ (Burdea, 2003). 

i. Ζ εκβχζηζε (immersion), ε αίζζεζε δειαδή ηνπ ρξήζηε φηη βξίζθεηαη ζε έλαλ 

ηξηζδηάζηαην εηθνληθφ ρψξν. 

ii. Ζ αιιειεπίδξαζε (interaction), ε δπλαηφηεηα δειαδή κεηαθίλεζεο θαη 

πινήγεζεο ζηνλ ηξηζδηάζηαην ρψξν, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο 

αληηθεηκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

iii. Ζ θαληαζία (imagination), ε ηθαλφηεηα δειαδή ηνπ αλζξψπηλνπ κπαινχ λα 

θαηαλνεί θαη λα αληηδξά ζε αλχπαξθηα εηθνληθά γεγνλφηα. 
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3.2 Δκβύζηζε 

Ζ εκβχζηζε είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ πνηνηηθή παξνπζίαζε κηαο ηερλνινγίαο.  

Όζν εθηελείο, δσεξέο, πεξηβάιινπζεο ή πεξηνξηζηηθέο είλαη νη απεηθνλίζεηο ηνπ Ζ/Τ 

ηφζν κεγαιχηεξε εκβχζηζε επηηπγράλεηαη. Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην εχξνο ησλ 

απεηθνλίζεσλ ζην πεξηβάιινλ ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ηφζν πεξηζζφηεξν 

απαζρνιείηαη ην αηζζεηεξηαθφ ζχζηεκα ηνπ ρξήζηε πνπ εκπιέθεηαη ζηε δηαδηθαζία 

απηή. Οη απεηθνλίζεηο απηέο είλαη πεξηβάιινπζεο κε ηξφπν ψζηε ε πιεξνθνξία λα 

θαηαιήγεη ζηνλ ζπκκεηέρνληα απφ θάζε θαηεχζπλζε θαη ν ζπκκεηέρσλ λα κπνξεί λα 

ζηξαθεί πξνο απηήλ ιακβάλνληαο ηα θαηάιιεια θαηεπζπληήξηα εξεζίζκαηα. Ζ 

αλαπαξαγσγή θπζηθψλ ηξφπσλ αλαπαξαζηάζεσλ εληζρχεη ηελ αίζζεζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ελψ παξάιιεια νη πιεξνθνξίεο ηνπ έμσ θφζκνπ απνθιείνληαη. 

Ο ζθνπφο απηφο επηηπγράλεηαη θαζψο ε δσληάληα ησλ απεηθνλίζεσλ είλαη πινχζηα, 

πνηνηηθή θαη πξνζθέξεη πνηθίιεο πιεξνθνξίεο ζηηο αηζζήζεηο. Ζ εκβχζηζε απαηηεί έλα 

ηαίξηαζκα κεηαμχ ηεο αληίιεςεο πνπ έρεη ν ζπκκεηέρσλ γηα ην ζψκα ηνπ κε ηελ 

πιεξνθνξία πνπ δεκηνπξγεί ε απεηθφληζε. Έλα γχξηζκα ηνπ θεθαιηνχ πξέπεη λα 

νδεγήζεη ζηελ θαηάιιειε αιιαγή ηεο απεηθφληζεο, φρη φκσο θαη έλαο ήρνο πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ην πεξηβάιινλ ηεο απεηθφληζεο. Όζν κεγαιχηεξε ε ραξηνγξάθεζε ηνπ 

ζψκαηνο ηφζν απμάλεη ε αθξίβεηα ηεο αλαπαξαγσγήο ησλ θηλήζεσλ. πκπεξαζκαηηθά 

ε εκβχζηζε απνηειεί κηα αληηθεηκεληθή πεξηγξαθή ηνπ ηη πξνζθέξεη ην θάζε 

ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα (Slater et al 1996). 

 

3.3  πζηήκαηα εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο 

Μέρξη ζήκεξα έρεη δεκηνπξγεζεί έλα πιήζνο ζπζηεκάησλ εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

θαη ην θαζέλα απφ απηά πξνζνκνηψλεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ρξεζηκνπνηψληαο ηα δηθά  

αθφινπζα: 

Δπηηξαπέδηα εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα (Desktop VR): απνηειεί ηελ πην δεκνθηιή 

κνξθή αλαπαξάζηαζεο ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαζψο ρξεζηκνπνηεί ηελ 

ζπκβαηηθή νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ρσξίο ηε ρξήζε πξφζζεηνπ εμνπιηζκνχ, κε 

απνηέιεζκα λα κελ απαηηείηαη επηπιένλ θφζηνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ρξήζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 
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Video mapping: είλαη κηα παξαιιαγή ησλ επηηξαπέδησλ ζπζηεκάησλ εηθνληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο ε νπνία ζπγρσλεχεη ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή κε ζήκαηα βίληεν. Σν βίληεν αλαπαξηζηά ηελ εηθφλα ηνπ ρξεζηή ζηνλ 

εηθνληθφ θφζκν, επηηπραίλνληαο κεγάιε αίζζεζε ξεαιηζκνχ. 

Immersive VR: ν ρξήζηεο είλαη εμνπιηζκέλνο κε ζπζθεπέο αλίρλεπζεο ηεο θίλεζεο θαη 

επηηπγράλεη πιήξε εκβχζηζε ζηνλ εηθνληθφ θφζκν. Ο ξεαιηζκφο επηηπγράλεηαη κε ηελ 

άκεζε αληίδξαζε ηνπ εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο ζηηο θηλήζεηο ηνπ ρξήζηε. 

Tele presence: ε ηειεπαξνπζία ζπλδέεη αηζζεηήξεο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ κε ηηο 

αηζζήζεηο ηνπ ρξήζηε, φπσο ν ηειερεηξηζκφο θάπνηνπ νρήκαηνο. 

Mixed reality: ηα δεδνκέλα πνπ παξάγνληαη απφ ηνλ Ζ/Τ ελζσκαηψλνληαη ζην 

ζχζηεκα ηειεπαξνπζίαο (ν πηιφηνο ελφο αεξνζθάθνπο έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ ράξηεο θαη 

πιεξνθνξία πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ππνινγηζηή ζην ζάιακν δηαθπβέξλεζεο). 

Fish tank VR: ζπλδπάδεη νζφλε πγξψλ θξπζηάιισλ κε κεραληζκφ παξαθνινχζεζεο 

ηνπ θεθαιηνχ. Πξνθχπηεη έλα ζχλζεην θαη αλαβαζκηζκέλν ζχζηεκα, κε εθέ ελαιιαγήο 

πνπ παξέρνπλ πςειή αίζζεζε ξεαιηζκνχ. 

Augmented VR: ε εληζρπκέλε πξαγκαηηθφηεηα ζπλδπάδεη ηελ πξαγκαηηθή ζθελή ηελ 

νπνία βηψλεη ν ρξήζηεο θαη ηελ εηθνληθή ζθελή πνπ παξάγεη ν ππνινγηζηήο θαη 

επαπμάλεη ηελ πξαγκαηηθή ζθελή κε πξφζζεηε πιεξνθνξία. Πξνζζέηεη γξαθηθά, ήρν, 

αίζζεζε ηεο αθήο θαη φζθξεζεο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηελ αίζζεζε ηνπ ξεαιηζκνχ 

(Γεκεηξηάδεο, Καξαγηαλλίδεο, Πνκπφξηζεο, Σζηάηζνο, 2008). 

 

3.4 Δηθνληθά πεξηβάιινληα 

Έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ παξάγεηαη απφ θάπνην ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα κε ζηφρν λα 

δεκηνπξγήζεη ζηνλ ρξήζηε ηελ ςεπδαίζζεζε φηη βξίζθεηαη ζε έλαλ ςεθηαθφ θφζκν 

κέζσ ηεο αλαπαξάζηαζήο ηνπ. Ο Kalawasky (1994) καο δίλεη έλαλ αθξηβή νξηζκφ: 

«έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ είλαη κηα ζπλζεηηθή αηζζεηήξηα εκπεηξία πνπ κεηαδίδεη 

θπζηθά θαη αθεξεκέλα ζηνηρεία ζην άηνκν (δειαδή ζηνλ ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο) πνπ 

ηε βηψλεη. Απηή ε αηζζεηήξηα εκπεηξία γελληέηαη απφ έλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα κέζσ 

ηεο παξνπζίαζεο, ζηα αλζξψπηλα αηζζεηήξηα ζπζηήκαηα, κηαο δηεπαθήο αλζξψπνπ -

ππνινγηζηή πνπ πξνζεγγίδεη δηάθνξεο νληφηεηεο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. Απηή ε 
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δηεπαθή έρεη ηε κνξθή ηξηζδηάζηαηνπ απεηθνληζηηθνχ πεξηβάιινληνο ην νπνίν 

ζπληζηάηαη ζε αληηθείκελα θαη θαηλφκελα». 

 Σα βαζηθά ζηνηρεηά ελφο εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο είλαη ην πεξηερφκελν, δειαδή ηα 

αληηθείκελα (ηέηνην αληηθείκελν κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη ν ρξήζηεο κε ηελ εηθνληθή ηνπ 

απεηθφληζε), ε γεσκεηξία, ην ηνπίν δειαδή φπνπ ιακβάλεη ρψξα ε αιιειεπίδξαζε θαη 

νη δπλακηθέο, δειαδή νη θαλφλεο αιιειεπίδξαζεο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αληαιιάζνπλ 

ηα κέξε ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ (Ellis, 1991).  

Σα εηθνληθά πεξηβάιινληα κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ αλάινγα κε ηελ 

αιιειεπίδξαζε, ηε δνκή θαη ηα κέζα πνπ πξνζθέξνπλ ζηνλ ρξήζηε (Γηαλλαθά, 

Καπνχιαο, Μπνχξαο & Σζηάηζνο, 2005): 

 Καηαλεκεκέλα εηθνληθά πεξηβάιινληα (Distributed Virtual Environment, DVE): 

Έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ νλνκάδεηαη θαηαλεκεκέλν φηαλ ηα κέξε ηνπ είλαη 

δηαζθνξπηζκέλα ζε δηαθνξεηηθά ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα θαη ν ρξήζηεο 

αιιειεπηδξά κε ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ κέζσ ηνπ δηθηχνπ, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

 Γηθηπαθά εηθνληθά πεξηβάιινληα (Networked Virtual Environment, NVE): 

Δπηηξέπνπλ ζε απνκαθξπζκέλνπο ρξήζηεο λα αιιειεπηδξνχλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

Δίλαη πνιπρξεζηηθά (multi user) θαη ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ εθηειείηαη ζε 

δηαθνξεηηθά ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ζπλδεκέλα ζην δίθηπν. Παξέρνπλ επηθνηλσλία 

κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ θαη πξνζδίδνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ θνηλνχ κεηαμχ ηνπο ρψξνπ θαη 

παξνπζίαο. Ο θάζε ρξήζηεο αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηελ εηθνληθή ηνπ αλαπαξάζηαζε 

πνπ ειέγρεη ν ίδηνο (avatar). 

 πλεξγαηηθά εηθνληθά πεξηβάιινληα (Collaborative Virtual Environment, CVE): Σα 

εηθνληθά απηά πεξηβάιινληα έρνπλ σο ζθνπφ λα ππνζηεξίμνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ηε 

ζπλεξγαζία ησλ ρξεζηψλ πνπ ζπλαληψληαη ζε απηά απφ απφζηαζε θαη 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηα αληηθείκελα ηνπ εηθνληθνχ ρψξνπ ηα 

νπνία έρνπλ σο ζθνπφ λα ζηεξίμνπλ θαη απηά ηε ζπλεξγαζία. 

 Δηθνληθά πεξηβάιινληα κάζεζεο (Learning Virtual Environment, LVE): Πξφθεηηαη 

γηα εηθνληθνχο ρψξνπο πνπ πεξηιακβάλνπλ αληηθείκελα ρξήζηκα γηα ηε δηεμαγσγή 

καζεκάησλ (π.ρ. κεραλή πξνβνιήο δηαθαλεηψλ). Ο εηθνληθφο απηφο θφζκνο 

πεξηιακβάλεη αλαπαξαζηάζεηο ησλ ρξεζηψλ (avatars) νη νπνίεο έρνπλ επηπξφζζεηα 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ρεηξνλνκίεο θαη θηλήζεηο, ελψ ζηφρνο δελ είλαη κφλν ε 

ππνζηήξημε ηεο ζπλεξγαηηθήο δηαδηθαζίαο αιιά ε ελίζρπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο ελ γέλεη. 
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3.4.1 Δηθνληθά πεξηβάιινληα θαη κάζεζε  

Σα πιενλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδεη ε ρξήζε εηθνληθψλ πεξηβαιιφλησλ ζηε κάζεζε 

είλαη πνηθίια. Σα εηθνληθά πεξηβάιινληα δηεπθνιχλνπλ ηηο επνηθνδνκεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, παξέρνπλ ελαιιαθηηθέο κνξθέο κάζεζεο, θαηαξγνχλ ηα γεσγξαθηθά 

φξηα θαη επηηξέπνπλ ζε καζεηέο θαη θαζεγεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζε εηθνληθέο 

ζπλαληήζεηο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Δηδηθφηεξα, ηα δηθηπαθά εηθνληθά πεξηβάιινληα 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηελ δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ 

γηα ζπλεξγαηηθή κάζεζε απφ απφζηαζε, ιφγσ ησλ βαζηθψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ έρνπλ 

ζε ζρέζε κε άιιεο ηερλνινγίεο (Μπνχξαο & Σζηάηζηνο, 2006). Σα εξγαιεία 

επηθνηλσλίαο πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο ρξήζηεο πνηθίινπλ θαη είλαη ν ήρνο, ηα 

κελχκαηα θεηκέλνπ, θαη νη ρεηξνλνκίεο, ελψ ηα avatars ησλ ρξεζηψλ εθθξάδνπλ ηηο 

ελέξγεηέο ηνπο ζην εηθνληθφ πεξηβάιινλ δηεπθνιχλνληαο ηηο δηαδηθαζίεο πινήγεζεο θαη 

αιιειεπίδξαζεο. 

χκθσλα κε ηνλ Kalawsky ε εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα ππνζηεξίδεη ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαζψο ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα: 

• Μεηαρεηξίδεηαη θαη λα αιιειεπηδξά κέζα ζε ιίγα ιεπηά κε αληηθείκελα φπσο θαη 

ζηνλ θπζηθφ θφζκν θαη λα κπνξεί λα αιιάδεη ηα ζρεηηθά ηνπο κεγέζε, λα εθαξκφδεη 

ή λα αλαηξέπεη ηνπο θπζηθνχο λφκνπο. 

• Διέγρεη ηνλ ρξφλν. Μπνξεί λα κειεηήζεη κέζα ζε ιίγα ιεπηά ηελ εμέιημε ελφο 

θαηλνκέλνπ ην νπνίν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απαηηεί εθαηνληάδεο, ρηιηάδεο ή θαη 

αθφκα εθαηνκκχξηα ρξφληα γηα λα νινθιεξσζεί, αιιά θαη ην αληίζηξνθν, λα 

κειεηήζεη δειαδή έλα θαηλφκελν πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπκβαίλεη ζε 

απεηξνειάρηζην ρξφλν. 

• Γέρεηαη πιεξνθνξίεο πνπ θάησ απφ άιιεο ζπλζήθεο δελ ζα ήηαλ δηαζέζηκέο ζηηο 

αλζξψπηλεο αηζζήζεηο. 

• Απεηθνλίδεη θαη κεηαρεηξίδεηαη αληηθείκελα θαη γεγνλφηα πνπ δελ έρνπλ θπζηθή 

κνξθή. 

• Αιιειεπηδξά κε άιινπο ρξεζηέο παξφληεο ζηνλ εηθνληθφ θφζκν. 

Πέξαλ, σζηφζν, ησλ ζεκαληηθψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνζθέξεη ε ρξήζε ησλ 

εηθνληθψλ πεξηβαιιφλησλ ζηε κάζεζε, ελδερφκελε ζεσξείηαη θαη ε χπαξμε 

πξνβιεκάησλ θαηά ηε δηεμαγσγή ζπλεξγαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Σέηνηνπ είδνπο 

πξνβιήκαηα απνηεινχλ: 
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• Ζ κεησκέλε θνηλσληθή παξνπζία: 

Σα κέιε ηεο νκάδαο ληψζνπλ πεξηζζφηεξν ζαλ άηνκα παξά ζαλ κέιε ηεο νκάδαο κε 

απνηέιεζκα ηελ ειιηπή ζπκκέηνρε, ηε κεησκέλε ζπλεξγαζία θαη ηελ έιιεηςε 

ηαπηφηεηαο ηεο νκάδαο (Hsi & Hoadley, 1997). 

• Σν κε απαξαίηεην πςειφ εμσηεξηθφ θνξηίν.  

Παξνπζηάδεηαη δηάζπαζε πξνζνρήο ιφγσ αχμεζεο ηνπ εμσηεξηθνχ γλσζηηθνχ 

θνξηίνπ απφ ζρεηηθέο πεγέο πιεξνθνξίαο θαη έηζη νδεγνχκαζηε ζε ειιηπή 

εθκεηάιιεπζε ηεο ιεηηνπξγηθήο κλήκεο (Sweller, 1988). 

Οη Kreijns, Kirschner, and Jochems (2002) ππνζηεξίδνπλ: «Τπάξρνπλ δχν κεγάια 

πξνβιήκαηα πξνο ηελ επίηεπμε ηεο επηζπκεηήο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο ζηα 

ζπλεξγαηηθά απφ απφζηαζε πεξηβάιινληα: (α) ζεσξνχκε δεδνκέλε ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε ζηηο νκάδεο θαη (β) ε έιιεηςε πξνζνρήο πνπ νθείιεηαη ζηελ θνηλσληθή 

ςπρνινγηθή δηάζηαζε ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ 

ζηφρνπ». 

 

3.4.2 Δπνηθνδνκηηηζκόο ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα 

Ζ εκβπζηζε ηνπ ρξήζηε ζην εηθνληθφ πεξηβάιινλ, ε αιιειεπίδξαζε θαη θπξίσο ε κε 

ζπκβνιηθή επηθνηλσλία θαη νη εκπεηξίεο πξψηνπ πξνζψπνπ, είλαη ηα θιεηδηά γηα ηε 

ζπκβαηφηεηα ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο κε ηε ζεσξία ηνπ επνηθνδνκηηηζκνχ, 

θαζψο ε αιιειεπίδξαζε θαη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζην εηθνληθφ πεξηβάιινλ ηνπο 

δίλεη ηνλ έιεγρν ζηελ κάζεζε (Pantelidis V. S.,1993). 

Δθφζνλ ε κάζεζε ιακβάλεη ρψξα κε ηε κνξθή παηρληδηνχ, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο καζεηέο λα θάλνπλ ιάζε ρσξίο λα θηλδπλεχνπλ θαη λα κπνξνχλ λα ηα 

δηνξζψζνπλ (Bruner, 1968) παξέρεηαη ζηνπο καζεηέο ε απαξαίηεηε εκπεηξία, κε ηελ 

νπνία κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ δηαηζζεηηθά, αθφκα θαη αθεξεκέλεο έλλνηεο.  

Σν δηδαθηηθφ πιηθφ πξνζαξκφδεηαη ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο ηνπ καζεηή θαη ζην 

καζεζηαθφ ηνπ χθνο, θαηαξγψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ην ζπκβαηηθφ σξνιφγην 

πξφγξακκα, αθνινπζψληαο έηζη ηνλ αηνκηθφ βεκαηηζκφ (Salzman et al., 1999). 

Δληέιεη, ηα εηθνληθά πεξηβάιινληα απνηεινχλ κηα ελδηαθέξνπζα εκπεηξία θαη ν 

ζπλδπαζκφο αιιειεπίδξαζεο, ξεαιηζκνχ θαη παηρληδηνχ θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη 
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παξέρνπλ θίλεηξν ζηνλ καζεηή γηα ηε κάζεζε. Σν θαηλνχξγην, ην άγλσζην ζπγθηλεί 

ηνπο καζεηέο θαη ελδπλακψλεη ηελ κάζεζε (Psotka, 1996). 

 

3.4.3 πλεξγαηηθά εηθνληθά πεξηβάιινληα (CVEs) 

Σα ζπλεξγαηηθά εηθνληθά πεξηβάιινληα (CVEs) απνηεινχλ δηθηπαθνχο ςεθηαθνχο  

εηθνληθνχο θφζκνπο πνηθίισλ κνξθψλ, δηαλεκεκέλνπο ζε δίθηπα ππνινγηζηψλ θαη 

πξνζβάζηκνπο ζηνπο ρξήζηεο απνκαθξπζκέλα, θαζψο απηνί κπνξνχλ λα έξζνπλ ζε 

επαθή, λα παίμνπλ θαη λα δνπιέςνπλ καδί, αθφκα θαη αλ δελ βξίζθνληαη ζηνλ ίδην 

γεσγξαθηθφ ρψξν. 

Οη ρξήζηεο αιιειεπηδξνχλ κε ηα πεξηερφκελα ηνπ εηθνληθνχ απηνχ θφζκνπ, άιια θαη 

κε ηνπο άιινπο ρξήζηεο, κέζσ γξαθηθψλ ελζαξθψζεσλ πνπ κπνξεί λα δηαθέξνπλ 

ηξνκεξά ζηε κνξθή ηνπο θαη νλνκάδνληαη avatars, ρξεζηκνπνηψληαο ήρν, βίληεν, 

ρεηξνλνκίεο θαη θείκελν θαη κεηαθέξνπλ ηελ ηαπηφηεηα, ηελ παξνπζία, ηελ ηνπνζεζία 

θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζε άιινπο ρξήζηεο ηνπ ρψξνπ. 

Ζ ηερλνινγία ησλ CVEs έρεη ζηφρν λα κεηαηξέςεη ηα δίθηπα ησλ ππνινγηζηψλ ζε 

εηθνληθνχο θφζκνπο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ζπλεξγαηηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε, θαζψο νη ρξήζηεο δεκηνπξγνχλ θνηλσληθέο επαθέο, παξνπζηάδνπλ 

εηθνληθέο πξνζσπηθφηεηεο, αιιειεπηδξνχλ κε πξαγκαηηθά θαη εηθνληθά αληηθείκελα θαη 

κνηξάδνληαη εκπεηξίεο πέξα απφ ην θπζηθφ θφζκν.  

Ζ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ είλαη βαζηθφ ζηνηρείν ζηελ ζπλεξγαηηθή κάζεζε. Σα CVEs 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ηελ επηθνηλσλία, παξέρνληαο 

ηα κέζα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο αληαιιαγήο. 

Έλαο γεληθεπκέλνο νξηζκφο γηα ηα CVEs καο δίλεηαη απφ ησλ Gibson (1989) θαηά ηνλ 

νπνίν: «Σα πλεξγαηηθά Δηθνληθά Πεξηβάιινληα είλαη δηαλεκεκέλα εηθνληθά 

ζπζηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ γξαθηθά, ελ δπλάκεη απεξηφξηζηα, ςεθηαθά ηνπία. Μέζα 

ζε απηά ηα ηνπία, ηα άηνκα κπνξνχλ λα αληαιιάμνπλ πιεξνθνξίεο, κέζσ ηεο κεηαμχ 

ηνπο αιιειεπίδξαζεο θαη κέζσ αηνκηθήο θαη ζπλεξγαηηθήο αιιειεπίδξαζεο, κε ηελ 

αλαπαξάζηαζε ησλ πιεξνθνξηψλ». 

Έλαο ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθφο νξηζκφο δίλεηαη απφ ηνπο Churchill et al (2001): «Έλα 

CVE είλαη έλα εηθνληθφ ή θαηαλεκεκέλν ζχλνιν εηθνληθψλ θφζκσλ, βαζηζκέλν ζε 

ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα. ε απηνχο ηνπο εηθνληθνχο  ρψξνπο νη ρξήζηεο ζπλαληνχλ θαη 



28 
 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, κε επθπήο πξάθηνξεο θαη εηθνληθά αληηθείκελα. Ζ 

αλαπαξάζηαζε ησλ CVEs πνηθίιεη απφ ηα ηξηζδηάζηαηα έσο θαη ηα δηζδηάζηαηα ή 

βαζηζκέλα ζε θείκελν πεξηβάιινληα. Ζ πξφζβαζε ζηα CVEs δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο 

επηηξαπέδηεο ζπζθεπέο αιιά κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη ζε θνξεηέο ζπζθεπέο ζε 

θηφζθηα πιεξνθφξεζεο θαη άιια».  

Οη εθαξκνγέο, ηα εξγαιεία, ν ζρεδηαζκφο θαη θαηά ζπλέπεηα ηα ζπζηήκαηα ησλ CVEs, 

δελ πξέπεη λα απνζθνπνχλ απνθιεηζηηθά ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αηζζεηηθψλ αλαγθψλ 

ηνπ ρξήζηε, αιιά λα ππνζηεξίδνπλ ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, παξέρνληαο ηηο 

θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο θαη ηα εξγαιεία επηθνηλσλίαο πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ 

απηνχ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζεκαληηθφ είλαη λα παξαηεξνχκε θαη λα καζαίλνπκε 

απφ ηνπο καζεηέο πνπ ζπλεξγάδνληαη θαη δνπιεχνπλ καδί ζε ζπκβαηηθά πεξηβάιινληα, 

απνθεχγνληαο λα αληηγξάθνπκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαηά ηελ ζρεδίαζε ησλ εηθνληθψλ 

θφζκσλ. 

Οη Churchill et al (2001) επηζεκαίλνπλ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα 

ππνζηεξίδνπλ ηα CVEs: 

Αληαιιαγή πιαηζίνπ: Ζ αληαιιαγή γλψζεο κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα θαη πνπ έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί, ε αληαιιαγή ηερλεκάησλ θαη 

πεξηβαιιφλησλ, νδεγνχλ ζε αληαιιαγή αληηιήςεσλ θαη θαηαλφεζεο. Έλα έγγξαθν ην 

νπνίν ρεηξίδνληαη πνιινί ρξήζηεο ηαπηφρξνλα κέζα ζην εηθνληθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα 

επηθεληξψζεη ηε ζπλεξγαζία ζηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα.  Όηαλ ηα ηερλήκαηα 

είλαη δηακνηξαδφκελα, γίλνληαη ην θχξην ζέκα ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ 

άιια θαη ην κέζν επηθνηλσλίαο. Οη αιιαγέο πνπ θάλεη έλαο ρξήζηεο πάλσ ζε έλα 

αληηθείκελν είλαη νξαηέο ζε φινπο, εμσηεξηθεχνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ δηαδηθαζία 

ησλ κεηαηξνπψλ. 

Δπίγλσζε ησλ άιισλ: Ζ θαηαλφεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ άιισλ ρξεζηψλ 

παξέρεη  πιεξνθνξίεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Σα κέιε ηεο 

νκάδαο έρνπλ επίγλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ιεπηφ πξνο ιεπηφ, ρσξίο λα είλαη 

επηθεληξσκέλνη ζηηο παξάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο άιια ζε απηή πνπ επηηεινχλ. Ζ 

πεξηθεξεηαθή φξαζε θαη ν ήρνο ζπληεινχλ ζε απηφ ην απνηέιεζκα. 

Γηαπξαγκάηεπζε θαη επηθνηλσλία: Γηα λα επηηεπρζεί ε ζπλεξγαζία απαηηείηαη νη 

ρξήζηεο λα επηθνηλσλνχλ, λα δηαπξαγκαηεχνληαη θαη λα αλαθαηαλέκνπλ ηνπο ξφινπο ή 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ελδερνκέλσο λα δέρνληαη απνκαθξπζκέλε βνήζεηα απφ άιινπο 
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καζεηέο, δαζθάινπο ή δηαρεηξηζηέο κε ηε κνξθή κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο αξρείσλ ζηνλ 

εηθνληθφ ρψξν. Ζ επηθνηλσλία απηή ζπληειείηαη απνκαθξπζκέλα κε ηε ζπλδξνκή 

εξγαιείσλ φπσο: ε δηαρείξηζε θνηλψλ αληηθεηκέλσλ, ε παξακεηξνπνίεζε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ρξήζηε, ε παξνπζίαζε θαη δεκηνπξγία δηαθαλεηψλ. Ζ αλεπίζεκε 

ζπδήηεζε, ε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία (ρεηξνλνκίεο, λεχκαηα, εθθξάζεηο, ζηάζε ηνπ 

ζψκαηνο, ξνχρα), δεκηνπξγνχλ έλα δεχηεξν δίαπιν επηθνηλσλίαο πνπ εληζρχεη ηηο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο ππνζηεξίδνπλ ηηο ζπλεξγαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

Δπέιηθηεο θαη πνηθίιεο απόςεηο: Δίλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε πνιιαπιψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ γηα λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο ηεο ζπλεξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ θάζε κηα 

λα ππνζηεξίδεη θαη ηελ αλάινγε άπνςε. Δίλαη ελδερφκελν έλαο ρξήζηεο λα ρξεηάδεηαη 

πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο γηα λα εθθξάζεη δηαθνξεηηθέο απφςεηο πάλσ ζηελ εξγαζία, 

ελψ θάπνηνο άιινο έρεη αλάγθε κηα πξνθαηαζθεπαζκέλε αλαπαξάζηαζε γηα λα παξέρεη 

ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εξγαζία. 

χκθσλα κε ηνλ Liebregt M. (2005) άιια επηπξφζζεηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ ηα CVEs ψζηε λα επηηπγράλεηαη ν ηειηθφο ζθνπφο ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο 

είλαη: 

 Ζ δπλαηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα ζπλδξάκεη θαη λα θαζνδεγεί ηνπο καζεηέο. 

 Ζ χπαξμε ξεαιηζηηθψλ γξαθηθψλ απεηθνλίζεσλ κε δπλαηφηεηα κε ιεθηηθήο 

επηθνηλσλίαο (γιψζζα ηνπ ζψκαηνο). 

 Ζ ζπγθέληξσζε ησλ καζεηψλ ζην ζπλεξγαηηθφ έξγν θαη φρη ζε ππνέξγα ηνπ. 

 Ζ απνθπγή ηεο απνγνήηεπζεο θαη ηνπ πεξηζπαζκνχ ηεο πξνζνρήο ιφγσ ηεο 

ππεξθνξησκέλεο δηεπαθήο.  

Δπηπιένλ, ηα CVEs πνπ ππνζηεξίδνπλ θπξίσο ηελ κάζεζε  νλνκάδνληαη Collaborative 

Virtual Learning Environments (CVLEs) κε θχξηα ραξαθηεξίζηεθα (Bouras C, Tsiatsos 

Th, 2006): 

 Οη ρξήζηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ απνθηνχλ δηαθνξεηηθνχο ξφινπο θαη πξνλφκηα. 

 Οη εθπαηδεπηηθή αιιειεπίδξαζε κεηαηξέπεη ηνλ εηθνληθφ ρψξν ζε ρψξν 

επηθνηλσλίαο. 

 Ζ πιεξνθνξία ζην πεξηβάιινλ αλαπαξηζηάηαη κε πνηθίινπο ηξφπνπο απφ θείκελν 

έσο ηξηζδηάζηαηα γξαθηθά. 
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 Οη καζεηέο δελ είλαη παζεηηθνί ρξήζηεο αιιά αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ην 

εηθνληθφ πεξηβάιινλ. 

 Σν ζχζηεκα πνπ ππνζηεξίδεη ην πεξηβάιινλ ελζσκαηψλεη δηάθνξεο ηερλνινγίεο. 

 Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θαη εθαξκνγήο δηαθνξεηηθψλ εθπαηδεπηψλ ζελαξίσλ 

ππνζηεξίδεηαη. 

 Οπηηθνπνηνχληαη ζηνηρεία αλαγλσξίζηκα απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. 

 

 

4. Σερληθέο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο (Collaborative Learning 

Techniques) 

4.1 Σερληθέο γηα ζπδήηεζε. 

Πεκπηνπζία ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο απνηειεί ε αληαιιαγή ηδεψλ, πιεξνθνξηψλ θαη 

γλσκψλ. Ο εθπαηδεπηηθφο αλαγλσξίδνληαο φηη ε ζπδήηεζε ζπλδξάκεη ζηε κάζεζε 

πνηθηιφηξνπα, ηε ρξεζηκνπνηεί σο έλα πνιχηηκν θαη απνηειεζκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ 

εξγαιείν, θαζψο βνεζά ηνπο καζεηέο λα ζρεκαηίζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, λα επηθνηλσλνχλ 

θαη λα θαηαλννχλ πνιχπινθα ζρήκαηα γλψζεο. Οη καζεηέο, φζν δχζθνιε θαη αλ είλαη 

γη’ απηνχο ε ζπκκεηνρή ζε κηα απνδνηηθή ζπδήηεζε ιφγσ πξνζσπηθψλ ζπζηνιψλ, 

καζαίλνπλ θαιχηεξα θαη ζπκνχληαη επθνιφηεξα, απαηηψληαο λα ζπλδέζνπλ απηφ πνπ 

αθνχλε θαη απηά πνπ ιέλε κε ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε. 

Οη παξαθάησ έμη ζπλεξγαηηθέο ηερληθέο γηα ζπδήηεζε, επηιχνπλ ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ δηάξθεηά ηεο κε ηνπο αθφινπζνπο 

ηξφπνπο: 

 Οκαδνπνηνχκε ηελ ηάμε ζε νιηγνκειή ζρήκαηα εληζρχνληαο ηε δπλαηφηεηα 

ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο. 

 Γεκηνπξγνχκε ζπλζήθεο ψζηε ν θάζε καζεηήο λα ππνρξεσζεί ζε ζπκκεηνρή ζηε 

ζπδήηεζε. 

 Δληζρχνπκε ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ καζεηή ψζηε λα εθθξάζεη θαη κηα ελδερνκέλσο 

ιάζνο άπνςε, δεδνκέλνπ φηη ε ζπδήηεζε γίλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο κηθξήο νκάδαο θαη 

φρη κπξνζηά ζε φιε ηελ ηάμε. 
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 Γίλνπκε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα θαηαιήμνπλ ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα 

θαη λα νξγαλψζνπλ ηε ζθέςε ηνπο πξηλ παξνπζηάζνπλ νπνηνδήπνηε απνηέιεζκα 

ελψπηνλ ηεο ηάμεο.  

 Γεκηνπξγνχκε ηε δπλαηφηεηα χπαξμεο νκάδσλ κε θνηλέο απφςεηο ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί ε ππνζηήξημε ησλ απφςεσλ ηνπ καζεηή θαη απφ άιινπο νκντδεάηεο 

ηνπ. 

Think – Pair – Share (θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-Μνηξάδνκαη) 

Ο εθπαηδεπηηθφο ζε απηή ηελ απιή ηερληθή, αλαπηχζζεη θαη ζέηεη κηα εξψηεζε, δίλεη ην 

ρξφλν ζηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ κηα απάληεζε, λα ζπιιέμνπλ θαη λα νξγαλψζνπλ ηηο 

ζθέςεηο ηνπο. Καηφπηλ δεηά λα κνηξαζηνχλ ηηο ηδέεο ηνπο κε έλα καζεηή - ζπλεξγάηε 

ζηελ νκάδα, λα δερηνχλ ζρφιηα θαη λα ζπδεηήζνπλ κε νιφθιεξε ηελ ηάμε.  

Round Robin (Κπθιηθό Πέξαζκα) 

ηελ ηερληθή απηή νη καζεηέο παξάγνπλ ηδέεο ρσξίο λα ηηο επεμεξγάδνληαη, λα ηηο 

εμεγνχλ, λα ηηο αμηνινγνχλ θαη λα ακθηβάιινπλ γηα απηέο. Πξφθεηηαη γηα κηα 

ζπλεξγαηηθή ηερληθή ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζηε δεκηνπξγία ηδεψλ επεηδή απαηηεί 

ηελ νκφηηκε ζπκκέηνρε φισλ ησλ καζεηψλ θαη απνζαξξχλεη ηα ζρφιηα πνπ δηαθφπηνπλ 

ηελ ξνή ηνπο. Ζ παξαγφκελε ηδέα κπνξεί λα θάλεη ηνλ θχθιν γηα ζπδήηεζε ζηηο νκάδεο 

πάλσ απφ κηα θνξά.  

Buzz Groups (Οκάδεο πδήηεζεο)   

Πξφθεηηαη γηα νιηγνκειείο νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ κέρξη έμη αηφκσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη 

γξήγνξα θαη ρσξίο πξνζρεδηαζκφ γηα λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ην 

κάζεκα θαη λα ζπδεηήζνπλ πάλσ ζε απηέο, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην λα θαηαιήμνπλ 

ζε θάπνην ζπκπέξαζκα. Δίλαη απνηειεζκαηηθέο γηα ηελ παξαγσγή πιεξνθνξηψλ θαη 

ηδεψλ θαη ππνρξεψλνπλ πεξηζζφηεξνπο καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηελ γλψκε ηνπο ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ιφγσ ηνπ ρξνληθνχ πεξηνξηζκνχ πνπ ζέηεη ν εθπαηδεπηηθφο.  

Talking Chips (Οκηινύληα Κνππόληα) 

Με ηελ παξνχζα ηερληθή, νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε κηα νκαδηθή ζπδήηεζε 

παξαδίδνληαο έλα θνππφλη απφ απηά πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο θάζε θνξά πνπ 

κηινχλ έηζη ψζηε ζην ηέινο λα κελ απνκείλεη θαλέλα απφ απηά. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

εμαζθαιίδεηαη ε δίθαηε ζπκκεηνρή απφ φια ηα κέιε ελζαξξχλνληαο ηνπο απξφζπκνπο 

καζεηέο λα κηιήζνπλ θαη ηνπο νκηιεηηθνχο λα ζθεθζνχλ. 
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Three-Step Interview (πλέληεπμε Σξηώλ Βεκάησλ) 

Εεχγε καζεηψλ κε ηε ζεηξά παίξλνπλ ζπλέληεπμε ν έλαο απφ ηνλ άιιν θαη έπεηηα 

αλαθέξνπλ φ,ηη έκαζαλ ζε άιιν δεπγάξη. Ο ηχπνο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

εμαξηάηαη απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο. Με ηελ ηερληθή απηή νη καζεηέο 

βειηηψλνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο δεμηφηεηεο θαζψο απφ ηε κηα απηνί πνπ παίξλνπλ 

ζπλέληεπμε πξέπεη λα αθνχλ πξνζεθηηθά ηηο απαληήζεηο ηνπ ζπλεληεπμηαδφκελνπ, λα 

δεηνχλ δηεπθξηλίζεηο αιιά θαη λα απνθεχγνπλ ηελ επηβνιή ησλ δηθψλ ηνπο ζθέςεσλ θαη 

ζέζεσλ. Οη ζπλεληεπμηαδφκελνη απφ ηελ άιιε κεξηά εμαζθνχληαη ζην λα εθθξάδνπλ 

ζπλνπηηθά ηηο απφςεηο ηνπο.  

Critical Debate (Κξίζηκε πδήηεζε) 

ηε ζπλεξγαηηθή απηή ηερληθή ν θάζε καζεηήο έξρεηαη αληηκέησπνο κε έλα ζέκα ην 

νπνίν είλαη αληίζεην κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπ απφςεηο. Με ηε δεκηνπξγία νκάδσλ, 

αθνινπζεί ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο κε ηελ ελάληηα νκάδα. Σα θίλεηξα γηα ζπδήηεζε 

πξνζθέξνληαη κέζα απφ ηελ αληηπαξάζεζε ε νπνία βνεζά ηνπο καζεηέο λα απνδερηνχλ 

ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ησλ απφςεσλ θαη ηνπο νδεγεί λα ακθηζβεηήζνπλ αθφκε θαη ηα 

δηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα.  

 

4.2 Σερληθέο γηα ακνηβαία δηδαζθαιία 

Με ηελ ακνηβαία δηδαζθαιία θεξδίδεηαη ε γλψζε θαη επηηπγράλεηαη ε θαηαλφεζε ελφο 

ζέκαηνο θαζψο νη καζεηέο βνεζνχλ ν έλαο ηνλ άιιν. Αξρηθά, νη καζεηέο ιακβάλνπλ 

θαη θαηαλννχλ ηελ γλψζε θαη ζηε ζπλέρεηα ηε κεηαδίδνπλ ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, 

γεγνλφο πνπ πξνυπνζέηεη ηελ πιήξε θαηαλφεζή ηνπ ζέκαηνο απφ κέξνπο ηνπο, ψζηε λα 

κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα ην δηδάμνπλ απηφ ζηνπο ππφινηπνπο. Οη απξφζπκνη καζεηέο 

ελεξγνπνηνχληαη εμίζνπ, αθνχ ζα αλαιάβνπλ θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο ην ξφιν ηνπ 

δαζθάινπ. Οη καζεηέο πξνεηνηκάδνληαο ην ζέκα κε ζθνπφ λα ην δηδάμνπλ ζηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο θαηαλννχλ ζε βάζνο ηηο έλλνηεο θαη απνζαθελίδνπλ ζνιά ζεκεία. 

Note-Taking Pairs (Εεπγάξηα πνπ Κξαηάλε εκεηώζεηο) 

Με ηελ ηερληθή απηή νη καζεηέο δνπιεχνπλ καδί γηα λα βειηηψζνπλ ηηο ζεκεηψζεηο ηνπο 

ζπγθξίλνληάο ηεο κε κηα άιιε πεγή. Με ηελ θνηλή απηή πξνζπάζεηα απνθηψληαη 

πιεξνθνξίεο, δηνξζψλνληαη αλαθξίβεηεο θαη ην απνηέιεζκα είλαη πιένλ αλψηεξν απφ 
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ηηο αηνκηθέο ζεκεηψζεηο. θνπφο ηεο παξνχζαο ηερληθήο είλαη ε θάιπςε ησλ θελψλ θαη 

ε δηφξζσζε ιαζψλ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θξαηνχλ ζεκεηψζεηο νη καζεηέο. 

Learning Cell (Κειί Μάζεζεο) 

Οη καζεηέο δεκηνπξγνχλ μερσξηζηά εξσηήζεηο ζρεηηθά κε κηα δξαζηεξηφηεηα θαη 

έπεηηα δνπιεχνπλ κε έλα ζπλεξγάηε, απαληψληαο ελαιιαζζφκελνη ν έλαο ηηο εξσηήζεηο 

ηνπ άιινπ. Ο ζθνπφο απηήο ηεο ηερληθήο είλαη νη καζεηέο λα αλαιχζνπλ ην πεξηερφκελν 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο, λα παξάγνπλ εξσηήζεηο θαη λα ζθεθηνχλ αλαιπηηθά επί ηνπ 

ζέκαηνο. Ζ ζπδήηεζε βαζίδεηαη ζηηο απαληήζεηο ησλ άιισλ καζεηψλ θαη εμαζθνχληαη 

ζην λα ξσηνχλ, λα εμεγνχλ,  λα παξαδέρνληαη ηελ ζχγρπζε ηνπο θαη λα απνθαιχπηνπλ 

ηηο παξαλνήζεηο  

Fishbowl (Γπάια) 

ηελ παξνχζα ηερληθή, έλαο εμσηεξηθφο θχθινο καζεηψλ θάζεηαη γχξσ απφ έλαλ 

κηθξφηεξν, εζσηεξηθφ θχθιν καζεηψλ. Οη καζεηέο ηνπ εζσηεξηθνχ θχθινπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε κία εηο βάζνο ζπδήηεζε, ελψ νη καζεηέο ηνπ εμσηεξηθνχ θχθινπ 

παξαηεξνχλ ην ηί ιέγεηαη θαη πψο ιέγεηαη. Απηή ε ηερληθή εμππεξεηεί δχν ζθνπνχο: 

παξέρεη ηε δνκή γηα κηα εηο βάζνο ζπδήηεζε θαη επθαηξίεο γηα κνληεινπνίεζε θαη 

παξαηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο νκάδαο ζε έλα πεξηβάιινλ ζπδήηεζεο. 

Role Play (Παίμηκν Ρόινπ) 

Πξφθεηηαη γηα κηα ηερληθή βησκαηηθήο κάζεζεο, θαζψο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη 

καζεζηαθνί ζηφρνη, νη καζεηέο ππνδχνληαη ραξαθηήξεο ή ζπκπεξηθνξέο πνπ δελ ζα 

πηνζεηνχζαλ θαλνληθά. Με ηνλ ηξφπν απηφ απνθηνχλ εκπεηξία ζε ζπλαηζζεκαηηθέο θαη 

δηαλνεηηθέο αληηδξάζεηο ελφο άιινπ αηφκνπ ή κηαο θαληαζηηθήο θαηάζηαζεο.  

Jigsaw (ζπλαξκνιόγεζε) 

ε απηή ηελ ηερληθή θάζε νκάδα έρεη έλαλ «εηδηθφ». Ο «εηδηθφο» θάζε νκάδαο κεηέρεη 

ζε κία νκάδα «εηδηθψλ» ε νπνία έρεη σο ζθνπφ λα θαηαλνήζεη ην ζέκα ηεο δηδαζθαιίαο 

κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Έπεηηα ε νκάδα ησλ «εηδηθψλ» δηαιχεηαη θαη θαζέλαο 

απφ απηνχο επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή ηνπ νκάδα κε ζθνπφ δηδάμεη απηά πνπ έκαζε ζηνπο 

ππφινηπνπο. Έηζη νη καζεηέο έρνπλ ηελ επζχλε λα κάζνπλ θάηη ηφζν θαιά ψζηε λα ην 

δηδάμνπλ ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 
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Test-Taking Teams 

Οη καζεηέο κειεηνχλ σο νκάδα, εμεηάδνληαη αηνκηθά θαη θαηφπηλ εμεηάδνληαη θαη σο 

νκάδα. Ζ νκάδα βνεζάεη ζην λα εκβαζχλνπλ νη καζεηέο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο, 

ελψ ε κελ αηνκηθή εμέηαζε δίλεη έκθαζε ζηελ αηνκηθή ηνπ επζχλε ηνπ καζεηή ε δε 

νκαδηθή εμέηαζε ηνλ σθειεί γηαηί θαξπψλεηαη ηε ζπιινγηθή γλψζε ηεο νκάδαο.  

 

4.3 Σερληθέο γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ 

Έλαο ηξφπνο γηα λα θηλεηνπνηήζνπκε ηνπο καζεηέο ψζηε λα εμαζθήζνπλ ηνλ ηξφπν 

ζθέςεο ηνπο θαη λα κάζνπλ λα ζθέθηνληαη πην απνηειεζκαηηθά, είλαη λα ηνπο ζέζνπκε 

έλα πξφβιεκα δεθηηθφ ιχζεο πξνο επίιπζε.  

Οη παξαθάησ ζπλεξγαηηθέο ηερληθέο βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα εμαζθήζνπλ ζηξαηεγηθέο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Κάζε ηερληθή είλαη κνλαδηθή θαη επηθεληξψλεηαη ζε 

δηαθνξεηηθή πιεπξά ηεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο, επηθεληξψλεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ηχπν πξνβιήκαηνο, ή πξνζθέξεη κία εμεηδηθεπκέλε πξνζέγγηζε δηδαζθαιίαο κίαο 

ζηξαηεγηθήο επίιπζεο πξνβιήκαηνο. 

Think-Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) 

ε θάζε ηηζέκελν πξφβιεκα, δεπγάξηα καζεηψλ αλαιακβάλνπλ ηνπο ξφινπο ηνπ ιχηε 

πξνβιήκαηνο ή ηνπ αθξναηή ελαιιάμ. Ο ξφινο ηνπ ιχηε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο 

θαζψο πξέπεη λα ηεθκεξηψζεη ηε ζπιινγηζηηθή πνξεία πνπ ηνλ νδήγεζε ζηελ επίιπζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο, ελψ ν αθξναηήο ηνλ παξαθνινπζεί πξνζεθηηθά θαη πξνηείλεη 

δηνξζψζεηο θαη βειηηψζεηο. Καηά ηελ ηερληθή απηή, ζεκαζία έρεη ε δηαδηθαζία 

επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη φρη ε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηή θαζαπηή. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ βειηηψλνληαη νη δεμηφηεηεο αλάιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο θαη νη καζεηέο 

απνθηνχλ εκπεηξία ζην λα αλαγλσξίδνπλ ηα ιάζε ηεο ινγηθήο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο.  

Send - A - Problem 

Έλα πξφβιεκα ηίζεηαη δηαδνρηθά πξνο επίιπζε ζε φιεο ηηο νκάδεο ρσξίο, σζηφζν, ε 

θάζε νκάδα λα γλσξίδεη ηε ιχζε πνπ πξφηεηλε ε πξνεγνχκελή ηεο. ην ηέινο φιεο νη 

νκάδεο ζπγθξίλνληαο ηηο δηάθνξεο ιχζεηο, ηηο αμηνινγνχλ θαη απνθαζίδνπλ γηα ηελ 

θαιχηεξε. 
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Case Study (κειέηεο πεξίπησζεο) 

Απηή ε ηερληθή βνεζά ηνπο καζεηέο λα γεθπξψζνπλ ην θελφ αλάκεζα ζηε ζεσξία θαη 

ηελ πξάμε. ηνπο καζεηέο ηίζεηαη έλα ζελάξην πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ πεξηέρεη 

έλα πξφβιεκα πξνο επίιπζε θαη επεηδή ην ζελάξην απηφ πξνζνκνηάδεη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα νη καζεηέο βνεζνχληαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα θαηαλνήζνπλ 

αθεξεκέλεο αξρέο θαη ζεσξίεο. 

Structured Problem Solving (δνκεκέλε επίιπζε πξνβιεκάησλ) 

Με ηελ παξνχζα ηερληθή δίλεηαη ε δηαθξηηή ζεηξά ησλ βεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα 

αθνινπζήζνπλ νη καζεηέο γηα ηελ επίιπζε ελφο ζχλζεηνπ πξνβιήκαηνο ζε έλα 

πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Με ηνλ ηξφπν απηφ δελ ράλνληαη απφ ην κέγεζνο ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη παξακέλνπλ ζπγθεληξσκέλνη ζην ζσζηφ δξφκν πξνο ηελ επίιπζή ηνπ. 

πκθσλνχλ ζε κία θνηλή ιχζε θαη απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδνπλ ηε 

ζηξαηεγηθή πνπ ρξεηάδεηαη λα αθνινπζεζεί γηα ηελ επίιπζε θάζε πξνβιήκαηνο.  

Analytic Teams (Αλαιπηηθέο νκάδεο) 

Σα κέιε ηεο νκάδαο αλαιακβάλνπλ δηαθξηηνχο ξφινπο κέζα απφ ηνπο νπνίνπο 

θαινχληαη λα αλαιχζνπλ έλα πξφβιεκα. Ζ αλάιπζε απηή ηνπ πξνβιήκαηνο ζηα 

νπζηψδε κέξε ηνπ, επηθεληξψλεη ηνπο καζεηέο ζηελ εθηέιεζε  θάζε θνξά κίαο εξγαζίαο 

πνπ αθνξά ην πξφβιεκα θαη ηνπο πξνεηνηκάδεη γηα επίιπζε πνιππινθφηεξσλ 

πξνβιεκάησλ ζηα νπνία πξέπεη λα αλαιάβνπλ πνιιαπινχο ξφινπο. 

Group Investigation (νκαδηθή έξεπλα) 

Με εξεπλεηηθέο εξγαζίεο πνπ άπηνληαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ησλ καζεηψλ, ηνπο δίλεηαη 

ε επθαηξία λα κειεηήζνπλ έλα ζέκα εθηεηακέλα θαη λα απνθηήζνπλ εμεηδηθεπκέλεο 

γλψζεηο ζε κία ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Απηή ε ηερληθή βνεζά ηνπο καζεηέο λα 

αλαγλσξίζνπλ φηη ε έξεπλα δελ αθνινπζεί πάληα ηα ίδηα βήκαηα αιιά αληίζεηα 

βαζίδεηαη ζην πεξηερφκελν. Όηαλ νη καζεηέο νινθιεξψζνπλ κία εξεπλεηηθή εξγαζία 

εληζρχεηαη ε θαηαλφεζή ηνπο γηα ηελ ζεκαζία ηεο αλαθάιπςεο.  

 

 

 



36 
 

4.4 Σερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ γξαθηθά βνεζήκαηα (graphic 

organizers) γηα ηελ νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο 

Σα γξαθηθά βνεζήκαηα ρξεζηκνπνηψληαο κεκνλσκέλεο ιέμεηο ή κηθξέο θξάζεηο θαη 

ζπλδπάδνληάο ηεο κε κία απεηθφληζε ή έλα δηάγξακκα, απνηεινχλ ηζρπξά εξγαιεία, 

θαζψο κεηαηξέπνπλ πνιχπινθεο πιεξνθνξίεο ζε νπζηψδεηο απεηθνλίζεηο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ, νη καζεηέο κπνξνχλ λα αλαθαιχςνπλ επθνιφηεξα ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ηδεψλ, 

ηηο εζσηεξηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα κέξε θαη ηηο ζρέζεηο ησλ κεξψλ κε ην ζχλνιν, 

ζρέζεηο πνπ κεξηθέο θνξέο είλαη δχζθνιν λα αλαδεηρηνχλ ζε έλα θείκελν.  

Σα γξαθηθά βνεζήκαηα βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ πεξίιεςε ελφο θεηκέλνπ, λα 

ζπγθεληξψζνπλ ή λα ηαμηλνκήζνπλ, λα ζπκνχληαη θχξηα ζεκεία θαη ηδέεο θαη εληέιεη λα 

εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα, θαζψο απνηεινχλ κηα  απνδνηηθή απεηθφληζε ηεο πιεξφηεηαο 

ησλ δηαλνεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο νκάδαο ή ηνπ αηφκνπ.  

 Affinity Grouping (νκαδνπνίεζε νκνίσλ) 

Ζ ηερληθή απηή βνεζά ζηε δεκηνπξγία νκαδηθήο ζπλείδεζεο. Κάζε καζεηήο δηαηππψλεη 

κηα ηδέα ζρεηηθά κε έλα ζέκα ζε ραξηί θαη ζηε ζπλέρεηα νη νκάδεο ηαμηλνκνχλ ηα 

ραξηάθηα κε βάζεη ηα θνηλά ηνπο ζηνηρεία. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη καζεηέο 

αλαγλσξίδνπλ ζπκπιέγκαηα παξεκθεξψλ ηδεψλ θαη πιεξνθνξηψλ. 

Group Grid (Πιέγκα Οκάδαο) 

ε απηή ηελ ηερληθή νη νκάδεο ηαμηλνκνχλ ηηο πιεξνθνξίεο κε ηε κνξθή πιέγκαηνο. Οη 

αλψηεξεο έλλνηεο ηνπνζεηνχληαη πξψηεο ζην πιέγκα θαη αθνινπζνχλ νη ππνδεέζηεξεο. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη καζεηέο καζαίλνπλ ηελ νξγάλσζε ησλ ελλνηψλ ζε θαηεγνξίεο 

κε γξαθηθφ ηξφπν, γεγνλφο πνπ ηνπο βνεζάεη λα ηηο ζπκνχληαη θαη θαιχηεξα. 

Team Matrix (πίλαθαο νκάδαο) 

πρλά νη καζεηέο θαινχληαη λα αλαγλσξίζνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ζρεηηδφκελσλ ελλνηψλ 

κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζπρλά κπεξδεχνπλ. Με ηελ ηερληθή απηή νη καζεηέο 

ζεκεηψλνπλ δίπια ζε κία ιίζηα - πίλαθα κε έλλνηεο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, θνηλά ή 

φρη, γεγνλφο πνπ ηνπο βνεζά λα μεθαζαξίζνπλ ελδερφκελεο νκνηφηεηεο ή δηαθνξέο 

κεηαμχ ηνπο.  

 

 



37 
 

Sequence Chains (Αιπζίδεο Αθνινπζίαο) 

Ζ ηερληθή πξνσζεί ηε ινγηθή ζθέςε δεκηνπξγψληαο έλαλ νπηηθφ ράξηε πνπ απεηθνλίδεη 

ηα ινγηθά βήκαηα θαη ηα θχξηα ζεκεία κίαο έλλνηαο ζε κία νξγαλσκέλε ζεηξά. Οη 

καζεηέο κε ηνλ ηξφπν απηφ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνκλεκνλεχζνπλ επθνιφηεξα ηηο 

πιεξνθνξίεο θαη λα δψζνπλ έκθαζε ζηε ζπλέρεηα ή ηηο ζπλδέζεηο. 

Word Webs (δίθηπα ιέμεσλ) 

ηελ ηερληθή απηή νη καζεηέο δεκηνπξγνχλ κία ιίζηα, κε ηε κνξθή γξαθηθνχ ράξηε, 

δηαρσξίδνληαο πνιχπινθεο έλλνηεο ζηα βαζηθά ηνπο κέξε θαη αλαπαξηζηνχλ ηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ κεξψλ κε γξακκέο θαη βέιε. Δθηφο απφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ησλ κεξψλ επηηπγράλεηαη ε ζπζρέηηζε ηεο λέαο κε ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε 

θάηη πνπ είλαη δχζθνιν λα γίλεη κέζα απφ έλα θείκελν.   

 

4.5 Σερληθέο πνπ εζηηάδνπλ ζην γξάςηκν 

Σν γξάςηκν σο καζεζηαθφ εξγαιείν παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα 

θαηαλνήζνπλ ζε βάζνο ηε δηδαζθαιία, λα πξνάγνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε ηνπο θαη λα 

ζπγθεληξψζνπλ θαη λα ζπλζέζνπλ δηαθνξεηηθά ζηνηρεία ζε έλα ζπλεθηηθφ ζχλνιν. Ζ 

θαιή ζρέζε κε ην γξάςηκν επεξεάδεη εμάιινπ δξαζηηθά θαη ηελ ελήιηθε δσή ελφο 

αηφκνπ, αθνχ ην θαζηζηά πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφ ζηελ θαξηέξα ηνπ θαη ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ δσή, θαζψο αληαλαθιάηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ην βάζνο θαη ην εχξνο ηεο 

κάζεζήο ηνπ.   

Dialogue Journals (δηάινγνη εκεξνινγίσλ) 

Με ηνπο δηαιφγνπο εκεξνινγίσλ νη καζεηέο θαηαγξάθνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο, ζπλδένπλ 

ηελ εξγαζία ζηελ ηάμε κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο δσέο θαη ζέηνπλ εξσηήζεηο ν έλαο ζηνλ 

άιιν. Σα εκεξνιφγηα θξαηνχληαη αηνκηθά θαη ζηε ζπλέρεηα αληαιιάζζνληαη κε ζθνπφ 

ην ζρνιηαζκφ ηνπο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο. Ζ ρξεζηκφηεηά ηνπο είλαη κεγαιχηεξε φηαλ 

νη ζπγγξαθείο ηνπο γλσξίδνπλ φηη θάπνηνο κε ηα ίδηα ελδηαθέξνληα ζα ηα δηαβάζεη θαη 

ζα ηα ζρνιηάζεη. 
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Round Table (ζηξνγγπιό ηξαπέδη) 

Ζ ηερληθή απηή είλαη ε γξαπηή έθδνζε ηεο ηερληθήο ζπδήηεζεο Round Robin. ε κηα 

εξψηεζε πνπ ηίζεηαη, νη καζεηέο θαινχληαη λα απαληήζνπλ γξαπηψο, ν έλαο κεηά ηνλ 

άιιν θαη κε ιαθσληθφ ηξφπν. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε 

κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα, δίλνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο ρξφλν λα ζθεθηεί ηηο 

απαληήζεηο θαη παξάγνπλ έλα ζπγθεληξσηηθφ έγγξαθν. 

Dyadic Essays  

Κάζε καζεηήο γξάθεη κία εξψηεζε πξνο αλάπηπμε θαη κία πξφηππε απάληεζε. 

Καηφπηλ, ηα δεπγάξηα ησλ καζεηψλ αληαιιάζζνπλ ηηο εξσηήζεηο, γξάθνπλ κία 

απάληεζε ζηελ εξψηεζε ηνπ άιινπ καζεηή θαη έπεηηα θαη πάιη αληαιιάζζνπλ κε 

ζθνπφ λα δηαβάζνπλ θαη λα ζπγθξίλνπλ ηηο πξφηππεο απαληήζεηο ηνπο. Ζ ηερληθή απηή 

δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα πξνεηνηκάζνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηηο εξσηήζεηο 

πξνο αλάπηπμε, έρνληαο ην πιενλέθηεκα ζχγθξηζεο ηεο απάληεζήο ηνπο κε ηελ 

πξφηππε απάληεζε.  

Peer Editing 

ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή νη καζεηέο αληαιιάζζνπλ ηδέεο κεηαμχ ηνπο θαη θξηηηθάξνπλ 

ηηο γξαπηέο εξγαζίεο ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαιήο θαη ηεο θαθήο ζπγγξαθήο ζηε δνπιεηά ησλ άιισλ, 

αλαπηχζζνληαο έηζη δεμηφηεηεο θξηηηθήο αμηνιφγεζεο. Ζ επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή πνπ 

αζθείηαη ζηνπο καζεηέο – ζπγγξαθείο, ηνπο επηηξέπεη λα βειηηψζνπλ ηα γξαπηά ηνπο 

πξηλ ηα ππνβάιινπλ γηα αμηνιφγεζε. 

Collaborative Writing (ζπλεξγαηηθή ζπγγξαθή) 

Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ελ ιφγσ ηερληθήο είλαη ε ζπγγξαθή κηαο επίζεκεο εξγαζίαο απφ 

κηθξέο νκάδεο καζεηψλ. Κάζε κέινο απηήο ηεο νκάδαο ζπλεηζθέξεη ζε θάζε ζηάδην ηεο 

ζπγγξαθήο, έηζη ε νκαδηθή εξγαζία βνεζά ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ θαη λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα ζηάδηα ηηο ζπγγξαθήο απνηειεζκαηηθφηεξα. Με ην πέξαο ηεο 

ζπγγξαθήο ην απνηέιεζκα παξνπζηάδεηαη ζε θνηλφ, γεγνλφο πνπ πξνζθέξεη ηδηαίηεξε 

ηθαλνπνίεζε ζηα κέιε ηεο νκάδαο θαη ηα παξαθηλεί λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο 

γηα επηηπρεκέλεο εξγαζίεο θαη ζην κέιινλ.  
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Team Anthologies 

Με ηελ ηερληθή απηή νη καζεηέο απνθηνχλ εκπεηξία ζηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο ρσξίο 

λα ρξεηάδεηαη λα γξάςνπλ κία ηππηθή εξεπλεηηθή εξγαζία. Αλάινγα κε ην ζέκα 

δηδαζθαιίαο πνπ ηνπο πξνηείλεηαη, νη νκάδεο ησλ καζεηψλ πξνεηνηκάδνπλ κηα 

αλζνινγία θεηκέλσλ θαη αθνινπζνχλ κηα δνκή νξγάλσζεο πνπ ηνπο βνεζά λα 

δηεξεπλήζνπλ έλα ζέκα, λα δηαβάζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ην πιηθφ πάλσ ζην ζέκα, 

λα πεξηγξάςνπλ θαη λα ηππψζνπλ ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. 

Paper Seminar 

Όιε ε νκάδα ησλ καζεηψλ, αθνχ παξνπζηάζεη κηα εξγαζία ζε κία άιιε κηθξή νκάδα 

ζπκκαζεηψλ, ζπδεηά γηα ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία 

θαηέιεμε απηή, θαζψο έλαο ή δχν καζεηέο αλαιακβάλνπλ λα απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο 

πνπ ηίζεληαη. Με ηνλ ηξφπν απηφ παξέρεηαη ζηηο νκάδεο ην πιαίζην γηα εκπινθή ζε 

ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή ησλ ηδεψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα θαη ηελ αηνκηθή 

κειέηε ησλ καζεηψλ πάλσ ζηελ εξγαζία ηνπο. 

Σν ζχλνιν ησλ παξαπάλσ ηερληθψλ αλαιχεηαη δηεμνδηθφηεξα ζην ζχγγξακκα  

«Collaborative Learning Techniques» (Σερληθέο πλεξγαηηθήο Μάζεζεο) απφ ηνπο 

Barkley, Cross & Major (2005). 

 

5. SECOND LIFE 

ηα πιαίζηα αλαδήηεζεο ηεο θαηαιιειφηεξεο πιαηθφξκαο εηθνληθνχ θφζκνπ πνπ ζα 

κπνξέζεη λα εκπινπηίζεη ηε δηδαζθαιία πνπ ππάξρεη ζήκεξα ζηηο ηάμεηο, ζπλδπάδνληαο 

ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία κε ηε δηαδηθηπαθή θαη ε νπνία ζα δίλεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ηε δπλαηφηεηα λα εθαξκφζεη ζεσξίεο θαη εξγαιεία πνπ εληζρχνπλ ηε ζπλεξγαηηθή 

κάζεζε, ν εηθνληθφο θφζκνο ηνπ Second Life ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα επηηπρήο 

επηινγή.  

5.1 Πεξηγξαθή 

Σν Second Life εκθαλίζηεθε ζην δηαδίθηπν γηα πξψηε θνξά ζηηο 23 Ηνπλίνπ 2003 θαη 

αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ηξηζδηάζηαησλ εηθνληθψλ πεξηβαιιφλησλ κε ζθνπφ ηελ 

ςπραγσγία θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ.  
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Γεκηνπξγήζεθε απφ ηελ Linden Lab, κε ζθνπφ ηελ απεηθφληζε ελφο ηξηζδηάζηαηνπ 

εηθνληθνχ θφζκνπ φπνπ νη ρξήζηεο δεκηνπξγνχλ ην πεξηερφκελφ ηνπ, κε απψηεξν 

ζθνπφ λα δεκηνπξγεζεί  ην Metaverse «Μεηα - χκπαλ». Μέζα ζηνλ εηθνληθφ θφζκν 

ηνπ Second Life νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα αιιειεπηδξνχλ, λα παίδνπλ, λα δνπιεχνπλ, λα 

επηθνηλσλνχλ θαη λα εκπνξεχνληαη. 

Σν 2003 ην Second Life ζπγθέληξσζε ηα θψηα ηεο δεκνζηφηεηαο θαζψο ππνινγίδνληαλ 

φηη κέρξη ην 2008 νη ρξήζηεο ζα μεπεξλνχζαλ ηα είθνζη πέληε εθαηνκκχξηα. ήκεξα 

(2011), ζχκθσλα κε ηελ εηαηξία KZero Worldswide (http://www.kzero.co.uk), ε νπνία 

παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηδφκελα κε ηνπο 

εηθνληθνχο θφζκνπο, νη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2011 κε ειηθία 

άλσ ησλ ηξηάληα εηψλ, έρνπλ θηάζεη ηα είθνζη επηά εθαηνκκχξηα, γεγνλφο πνπ θαζηζηά 

εκθαλή ηε δπλακηθή ηνπ ελ ιφγσ πεξηβάιινληνο.  

 

Δηθόλα 3: Δγγεγξακκέλνη ρξήζηεο ησλ εηθνληθώλ θόζκσλ ην 2ν ηξίκελν ηνπ 2011 

http://www.kzero.co.uk/
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Σν Second Life παξνπζηάδεη νκνηφηεηεο κε ζχγρξνλεο εθαξκνγέο ηνπ Web 2.0 φπσο ηα: 

Facebook, YouTube, Wikipedia.  

 

Δηθόλα 4: Ζ αξρηθή ηζηνζειίδα ησλ ρξεζηώλ ηνπ Second Life  (http://secondlife.com/) 

 

Έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηά ηνπ, είλαη φηη νη ζρέζεηο ησλ αηφκσλ μεπεξλνχλ ηα 

γεσγξαθηθά θαη πνιηηηζηηθά φξηα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ, ελψ νη δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ε αιιειεπίδξαζε απνθηνχλ κεγάιν ελδηαθέξνλ. Δπηηξέπεηαη ε ζχγρξνλε θαη 

αζχγρξνλε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ, ε αληαιιαγή απφςεσλ, ε εμεξεχλεζε θαη 

ε δεκηνπξγηθφηεηα.  

Σν Second Life ζεσξείηαη θαη σο πξνάγγεινο ηνπ Web 3.0 θαη ηνπ Semantic Web, φπνπ 

ε αιιειεπίδξαζε ησλ ρξεζηψλ δελ ζα ζπληειείηαη κφλν κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη κεηαμχ 

ρξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Ο Second Life Viewer είλαη έλα 

πξφγξακκα client κε ην νπνίν ν ρξήζηεο ζπλδέεηαη ζηνλ εηθνληθφ θφζκν. Αλαπηχρζεθε 

απφ ηελ εηαηξία Linden Research Inc θαη βειηηψλεηαη ζπλερψο, κε ηειεπηαία έθδνζε 

ηελ 3.2.1.244864 (Ννέκβξηνο 2011).  

http://secondlife.com/
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Δηθόλα 5: Ο Second Life Viewer 

Οη ρξήζηεο ή αιιηψο residents αιιειεπηδξνχλ κε ην πεξηβάιινλ θαη κεηαμχ ηνπο κέζσ 

ησλ ςεθηαθψλ ηνπο απεηθνλίζεσλ ή avatars. Οη ρξήζηεο, ή πιένλ νη θάηνηθνη ηνπ 

Second Life, κπνξνχλ λα εμεξεπλήζνπλ ηνλ θφζκν λα δηακνξθψζνπλ ην avatar ηνπο 

ζχκθσλα κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο (θάπνηνη δεκηνπξγνχλ έλα πηζηφ 

αληίγξαθν ηνπ εαπηνχ ηνπο, ελψ άιινη έλα θαληαζηηθφ ραξαθηήξα), λα γλσξίζνπλ 

άιινπο ρξήζηεο απφ δηάθνξα κέξε ηεο γεο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο. 

Ζ εγγξαθή ζην Second Life είλαη δσξεάλ θαη ην πξψην βήκα είλαη ε επηινγή ηνπ 

avatar. Με κία κεληαία ζπλδξνκή έλαο ρξήζηεο ζεσξείηαη κφληκνο θάηνηθνο θαη 

ιακβάλεη κεληαίν επίδνκα ησλ 300 L$-Linden Dollars (λφκηζκα ηνπ Second Life). Ζ 

ηζνηηκία επξψ κε L$ είλαη πεξίπνπ 275L$/1 Euro (Ννέκβξηνο 2011). 

 

Δηθόλα 6: Δπηινγή avatar 
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5.2 Second Life θαη εθπαίδεπζε 

Απφ πνιχ λσξίο άξρηζε ε ρξήζε ηνπ Second Life γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο (Liu, C. 

2006), ελψ ραξαθηεξίδεηαη σο πβξηδηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο απφ παλεπηζηήκηα, 

νξγαλψζεηο αιιά θαη απφ ηελ ίδηα ηελ εηαηξία θαηαζθεπήο ηνπ. 

Σν Second Life κπνξεί λα ζεσξεζεί (Anderson T., 2008) εχρξεζην θαη απνδνηηθφ 

εξγαιείν κάζεζεο ιφγσ ησλ δηαδξαζηηθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο πνπ δηαζέηεη, φπσο:  

 Κείκελν: ν ρξήζηεο κπνξεί λα πιεθηξνινγήζεη ην θείκελν (chat) θαη απηφ λα 

εκθαληζηεί ζηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο πνπ βξίζθνληαη θνληά (ε εκβέιεηα ηνπ 

κελχκαηνο απμνκεηψλεηαη κε ηηο εληνιέο /whisper  ή  /shout αληίζηνηρα ), είηε κε 

πξνζσπηθή ζπλνκηιία κεηαμχ δχν avatars (Instant Messagηng), ζχγρξνλα ή 

αζχγρξνλα, είηε κε ηε ρξήζε notecard, ελφο κηθξνχ αξρείνπ πνπ απνζηέιιεηαη ζηα 

κέιε κίαο νκάδαο θαη επηηξέπεη ηελ αζχγρξνλε επηθνηλσλία. 

 Ήρνο: ρξεζηκνπνηψληαο ερεία θαη κηθξφθσλν (voice chat) νη ρξήζηεο επηθνηλσλνχλ 

θαζψο ην avatar ηνπο θηλεί ηα ρείιε θαη ρξεζηκνπνηεί ρεηξνλνκίεο (gestures). Ζ 

έληαζε ηεο νκηιίαο δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηελ απφζηαζε ησλ avatars κεηαμχ 

ηνπο (3D voice chat), ραξαθηεξηζηηθφ πνπ πξνζδίδεη ξεαιηζηηθφηεηα ζην 

πεξηβάιινλ. 

 Gestures-animations: είλαη κηα ζρεηηθά κηθξή αθνινπζία θηλήζεσλ πνπ 

ζπλνδεχεηαη απφ ήρν θαη ελεξγνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ζπληνκεχζεσλ. Πξνζθέξνληαη 

έηνηκα παθέηα gestures απφ ην Second Life, αιιά θάζε ρξήζηεο κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη θαη ηα δηθά ηνπ. Γίλεηαη έηζη εθηθηή ε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία. Σα 

animations είλαη κεγαιχηεξεο ζε κήθνο θηλήζεηο. 

Ζ εκβχζηζε θαζψο θαη ε  αίζζεζε ηεο ζπλ - παξνπζίαο κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη 

ησλ καζεηψλ πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ ηνπ Second Life, 

παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεζεί κηα πινχζηα θαη ελδηαθέξνπζα 

εθπαηδεπηηθή εκπεηξία.  

Ζ αίζζεζε απηή ηεο εκβχζηζεο θαη ηεο ζπλ – παξνπζίαο ζηνλ εηθνληθφ ρψξν 

αλαιχνληαη απφ ηνλ Warburton (2009) ζε ηξία επίπεδα: 

1. Φπζηθφ επίπεδν (Physical) 

 Οπηηθή εγγχηεηα: Σα avatars κπνξνχλ λα δνπλ ην έλα ην άιιν κέζσ ηεο εμνξηζκνχ 

θάκεξαο (point of view – POV camera), ε νπνία είλαη νπζηαζηηθά ην βαζηθφ 

παξάζπξν ηνπ 3D θφζκνπ. 
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 Φπζηθή εγγχηεηα – ζέζε: Με ηε βνήζεηα ελφο γεσγξαθηθνχ ράξηε ηεο εηθνληθήο 

πεξηνρήο, ε ζέζε ησλ άιισλ avatars κπνξεί λα εληνπηζηεί θαη λα αθνινπζεζεί.  

2. Δπίπεδν Δπηθνηλσλίαο (Communication) 

 χγρξνλα: Mε ρξήζε θσλήο θαη chat επηηπγράλεηαη άκεζε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

avatar πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν.  

 χγρξνλα: Με ρξήζε πξνζσπηθψλ κελπκάησλ επηηπγράλεηαη άκεζε επηθνηλσλία 

κεηαμχ ησλ avatar πνπ βξίζθνληαη ζε απφζηαζε. 

 Αζχγρξνλα: Με ζχζηεκα ελεκέξσζεο νκάδσλ κέζα ζηνλ εηθνληθφ θφζκν θαη κε 

ζχλδεζε ησλ ζηηγκηαίσλ κελπκάησλ (IM) ζε έλαλ e-mail ινγαξηαζκφ επηηπγράλεηαη 

αζχγρξνλε επηθνηλσλία. 

3. Δπίπεδν Καηάζηαζεο (Status) 

 Δληφο θφζκνπ 

 Έθηνο θφζκνπ 

 Απηφ ην επίπεδν θαηάζηαζεο παξέρεη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ παξνπζία ελφο 

ρξήζηε ζηνλ εηθνληθφ θφζκν, δείρλνληαο απιά πνηά απφ ηα avatars είλαη ζπλδεκέλα ζην 

SL ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. 

 

Εικόνα 7: Επίπεδα παρουςίασ ςτο Second Life (Warburton S., 2009) 
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5.2.1 Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Second Life 

ην ζεκείν απηφ θαζίζηαηαη αλαγθαίν λα εθηηκήζνπκε θαηά πφζν ιεηηνπξγηθή είλαη 

ηειηθά ε ρξήζε ηνπ Second Life ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαζψο επίζεο λα 

επηζεκάλνπκε ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ σο εξγαιείνπ 

εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο, βάζεη ησλ ζρεδηαζηηθψλ αξρψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην 

Bouras et al. (2008) θαη Σζηάηζνο θ.α. (2009) θαη είλαη νη αθφινπζεο: 

1. Τπνζηήξημε ζελαξίσλ ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο κε ηε ρξήζε Ζ/Τ & Γηαδηθηχνπ: Σν 

SL κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ, ηε δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθψλ 

ηερληθψλ κάζεζεο (brainstorming, jigsaw), ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηάθνξσλ ζελαξίσλ, 

αιιά θαη κειέηεο πεξίπησζεο (case studies), πξνζθέξνληαο ιεηηνπξγίεο, φπσο ε 

ηδησηηθή θαη δεκφζηα ζπλνκηιία κέζσ θεηκέλνπ, θσλήο ή βίληεν θαη ήρνπ, ηε δηάδξαζε 

κε αληηθείκελα θαη ηνλ ζρεκαηηζκφ νκάδσλ, δίλνληαο ζην ρξήζηε ηελ αίζζεζε ηεο 

θνηλσληθήο παξνπζίαο. 

2. Υσξηθή επειημία εμεξεχλεζεο κέζα ζην εηθνληθφ πεξηβάιινλ: Υσξηθέο παξάκεηξνη 

φπσο κέγεζνο, αξρηηεθηνληθή, ππνδνκή θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν 

πνπ νη καζεηέο δηακνξθψλνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο επαθέο (Ponti & Ryberg, 2004). Οη 

παξάκεηξνη απηέο επηηεινχλ θαη εθπιεξψλνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηφρν ηνπο κέζα ζην 

ζπγθεθξηκέλν εηθνληθφ πεξηβάιινλ, εθφζνλ ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνζδνθίεο θαζεγεηή θαη 

καζεηψλ γηα ρσξηθή θαη ρξνληθή επειημία. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην SL 

ηθαλνπνηεί ηα δεηνχκελα απηά αθνχ απνηειεί έλα κνλαδηθφ θαη επέιηθην πεξηβάιινλ 

γηα εθπαηδεπηέο, νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη λα εθαξκφζνπλ ζελάξηα θαη λα δηεξεπλήζνπλ 

ηελ εθαξκνγή λέσλ κέζσλ. 

3. Δλίζρπζε ηεο αλαπαξάζηαζεο θαη ελεκεξφηεηαο ησλ ρξεζηψλ: ε έλαλ εηθνληθφ 

θφζκν, ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε ρξήζε ρεηξνλνκηψλ θαη κηκήζεσλ πξνθεηκέλνπ 

λα πξνζδψζεη ηελ αίζζεζε ηνπ ξεαιηζκνχ ζην φιν εγρείξεκα. Δμίζνπ ζεκαληηθά 

ζεσξνχληαη θαη ηα κέζα επηθνηλσλίαο πνπ πξνζθέξνπλ νη εηθνληθνί θφζκνη (θείκελα, 

θσλεηηθέο θιήζεηο), κέζσ ησλ νπνίσλ νη ρξήζηεο αληαιιάζνπλ απφςεηο, εμεγψληαο 

παξάιιεια ηηο ελέξγεηεο ηνπο. Οη ζπλζήθεο απηέο ηθαλνπνηνχληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

ζην SL θαζψο ηα avatars παξακεηξνπνηνχληαη κε αξθεηά επέιηθην ηξφπν, θαη απνθηνχλ 

ηε κνξθή πνπ ν θάζε ρξήζηεο επηζπκεί γεγνλφο πνπ απνηειεί ζπρλά ηνλ θχξην ιφγν 

επηινγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιαηθφξκαο. 
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4. Δξγαιεία πνπ βνεζνχλ ζηελ ειάηησζε ηνπ «εμσγελνχο γλσζηηθνχ θνξηίνπ» ησλ 

ρξεζηψλ: Βαζηθφ δεηνχκελν ελφο ηδαληθνχ εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο είλαη ε 

δπλαηφηεηα ηνπ ρξήζηε λα αληηιακβάλεηαη εχθνια ηε ρξήζε ηνπ ψζηε λα κπνξεί λα 

ζπκκεηέρεη απξφζθνπηα ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία. ην SL ε νζφλε δηεπαθήο ηνπ 

ρξήζηε δηαζέηεη ηα εξγαιεία γηα λα ππνζηεξίμεη ηε δηεμαγσγή ησλ ζπλεξγαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, αθνχ ηφζν γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο φζν θαη πνιπκεζηθά εξγαιεία 

είλαη εχρξεζηα. 

5. Γηακφξθσζε ελφο πνιπκεζηθνχ εηθνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ρψξνπ: Απφ ηελ γέλεζή ηνπ 

ην SL είρε σο ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ελφο εηθνληθνχ ρψξνπ γηα ηε δηαζθέδαζε θαη ηελ 

ςπραγσγία ησλ ρξεζηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ ε ζρεδίαζή ηνπ είρε σο βάζε ηε δπλαηφηεηα 

ρξήζεο πνηθίισλ πνιπκεζηθψλ εξγαιείσλ θαη εθαξκνγψλ (θείκελν, θσλή, εηθφλεο, 

βίληεν). Ζ δπλαηφηεηα αζχγρξνλεο αιιά θαη ζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο πνπ 

πξνζθέξνληαη ζην SL, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε δπλακηθήο εκπινθήο ηεο 

νκάδαο, ζπληεινχλ ζηελ επίιπζε πνιιψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα νη 

δηδαζθφκελνη ζηελ ειεθηξνληθή κάζεζε (Conrad et al., 2009). Δπηπιένλ, παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα ρξήζεο πξνζνκνηψζεσλ ζε αζθαιή πεξηβάιινληα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

εκπεηξηθήο κάζεζεο, επηηξέπνληαο ηελ εμάζθεζε ηθαλνηήησλ, ηελ δνθηκή λέσλ ηδεψλ 

θαη ηελ εθκάζεζε απφ ηα ιάζε (Mason & Rennie, 2008). 

6. Λεηηνπξγηθφο ζρεδηαζκφο ελφο εηθνληθνχ ρψξνπ πνπ είλαη πξνζβάζηκνο απφ 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ: Οη πηζαλνί ρξήζηεο ελφο εηθνληθνχ θφζκνπ 

δηαζέηνπλ δηαθνξεηηθφ επίπεδν εμνηθείσζεο κε ηελ ηερλνινγία. Σν εηθνληθφ πεξηβάιινλ 

ηνπ SL θαιχπηεη απηή ηελ αλάγθε κε ην ιεηηνπξγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ θαη ηνπο 

επθνινλφεηνπο νδεγνχο πνπ παξέρεη ζηνλ ρξήζηε. 

7. Γεκηνπξγία ελφο αλνηθηνχ ζηελ πξφζβαζε θαη πξνζαλαηνιηζκέλνπ ζηνπο ρξήζηεο 

εηθνληθνχ ρψξνπ: ην SL ε ζπκκεηνρή είλαη δσξεάλ θαη νπνηνδήπνηε ελήιηθν άηνκν 

κπνξεί λα εγγξαθεί .  

8. ρεδηαζκφο ελφο ρψξνπ γηα ρξήζηεο πνπ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ δηαθνξεηηθνχο θαη 

δηαθξηηνχο ξφινπο: ε έλα δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο ην νπνίν είλαη 

πξνζβάζηκν κέζσ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ είλαη απαξαίηεην λα κπνξνχκε λα νξίζνπκε 

δηθαηψκαηα πξφζβαζεο. Σν SL καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ζρεκαηίζνπκε νκάδεο – 

groups θαη λα δψζνπκε δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζηελ νκάδα, ζε φζνπο εκείο 

επηιέγνπκε. 



47 
 

Πάλσ ζε απηνχο ηνπο άμνλεο αμηνινγήζεθαλ νη πιαηθφξκεο εηθνληθψλ θφζκσλ απφ 

ηνπο Α. Μαπξίδεο, . Σέγνο, Θ. Κεραγηάο (2010) θαη ζπγθέληξσζαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ νδεγνχλ ζηελ επηινγή ηνπ Second Life σο ελδεδεηγκέλνπ εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο 

γηα ηελ πινπνίεζε καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

 

Δηθόλα 8: Κξηηήξηα επηζθόπεζεο πιαηθνξκώλ 

 

Δηθόλα 9: Κξηηήξηα επηζθόπεζεο πιαηθνξκώλ 

 

 

6.  ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΩΖ 

6.1 Σερληθή επίιπζεο πξνβιήκαηνο  

Γεδνκέλνπ φηη πξέπεη λα πηνζεηεζεί κία ηερληθή ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο γηα ηελ 

δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ ζε έλα εηθνληθφ 

πεξηβάιινλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζε απηφ ηνπ Second Life, επηιέγεηαη ε ηερληθή επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο ε νπνία γηα ηνλ ιφγν απηφ παξαηίζεηαη αλαιπηηθφηεξα θάησζη. 
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Δηζαγσγή 

Γεδνκέλνπ φηη νη καζεηέο ζα αληηκεησπίζνπλ πνιχπινθεο θαηαζηάζεηο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαηά ηελ ελήιηθε δσή ηνπο, επηηαθηηθή ζεσξείηαη ε αλάγθε λα 

απνθηήζνπλ πξφζζεηεο δεμηφηεηεο πέξαλ ησλ βαζηθψλ πνπ ήδε δηαζέηνπλ. Σέηνηνπ 

είδνπο ηθαλφηεηεο είλαη ε θαηαλφεζε, ε αλάιπζε θαη ε αληηκεηψπηζε πνιχπινθσλ 

θαηαζηάζεσλ, κε ζθνπφ ηελ έμνδφ ηνπο απφ απηέο. Δμίζνπ ζεκαληηθή ζεσξείηαη θαη ε 

επηινγή ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ πνπ ζα ζπλδξάκνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. Ζ 

κέζνδνο δξάζεο ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο εκπεξηέρεη δηαδηθαζίεο φπσο ε θαηαλφεζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο, ε αλαγλψξηζε πιεξνθνξηψλ θαη πεξηνξηζκψλ, ε παξάζεζε 

ελδερφκελσλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ή ηξφπσλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ε αλάπηπμε 

ζηξαηεγηθψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, φπσο επίζεο ε αμηνιφγεζε θαη ε ηεθκεξίσζε 

ηεο ιχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Σν ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ απνηειεί ηελ 

πεκπηνπζία ηεο ηερληθήο απηήο θαη φρη ε ιχζε απηή θαζαπηή (OECD, 2003 OECD, 

2004). 

Ζ ηερληθή επίιπζεο πξνβιήκαηνο ζηνρεχεη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ηνπ 

καζεηή, κε απψηεξν ζθνπφ λα ηνλ βνεζήζεη ζηελ επίιπζε δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ. Σν 

γεγνλφο απηφ επηηπγράλεηαη κηαο θαη ν καζεηήο κέζσ ηεο παξαπάλσ ηερληθήο καζαίλεη 

θαηά ηε ζρνιηθή δσή ηνπ λα αλαπηχζζεη δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ δελ 

αθνξνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο αιιά 

έρνπλ δηαζεκαηηθφ ραξαθηήξα. Καηά ζπλέπεηα, βαξχλνπζαο εθπαηδεπηηθήο ζεκαζίαο 

ζεσξείηαη ε ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα, γεγνλφο πνπ 

θαηαδεηθλχεη θαη ηελ αμία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν πξνεηνηκάδεη 

καζεηέο ηθαλνχο λα δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά θαη λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα θαη 

ζηελ πξαγκαηηθή δσή (OECD, 2003 OECD, 2004). 

 

6.1.1 Θεσξεηηθό πιαίζην: Πξνζδηνξηζκόο θαη νξγάλσζε ηνπ πεδίνπ 

ην πιαίζην ηεο δηεζλνχο θιίκαθαο έξεπλαο ζην PISA (Programme for International 

Student Assessment), πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2003 απφ ηνλ ΟΟΑ (Οξγαληζκφο 

Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο) παξνπζηάζηεθε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη ηα 

κεζνδνινγηθά εξγαιεία γηα ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο.  

Σν γεγνλφο φηη ην PISA ζπγθξφηεζε έλα πιαίζην κε ιεηηνπξγηθνχο νξηζκνχο θαη 

απνζαθήληζε ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία πνπ εληζρχνπλ ηε δηδαζθαιία θαη ηελ αμηνιφγεζε 
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ζην πεδίν απηφ, δηθαηνινγεί ηελ επηινγή ηνπ πιαηζίνπ απηνχ φζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ 

θαη ηελ νξηνζέηεζε ηνπ πεδίνπ ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο (Υαηδεληθήηα Β., 

Αλαγλσζηνπνχινπ Κ., 2007). 

Αλαιπηηθφηεξα, σο επίιπζε πξνβιήκαηνο, ζχκθσλα κε ην PISA 2003, ζεσξείηαη ε 

ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα εθαξκφδεη ηε γλψζε πνπ ήδε θαηέρεη, λα αλαιχεη ζε κέξε, λα 

επηιχεη, λα ειέγρεη ηελ νξζφηεηα ηεο απφθαζήο ηνπ θαη λα επηθνηλσλεί ην ζπκπέξαζκά 

ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηιχζεη πξνβιήκαηα πνπ πξνέξρνληαη είηε απφ πξαγκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο, είηε είλαη δηαζεκαηηθά, δειαδή δελ αλήθνπλ ζε έλα κφλν γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ηνπ ζρνιηθνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ζ δηαδηθαζία επίιπζήο ησλ ελ 

ιφγσ πξνβιεκάησλ δελ είλαη πξνθαλήο θαζψο δελ έρεη δηδαρζεί ζην καζεηή κέζα ζηε 

ζρνιηθή ηάμε (OECD, 2003, OECD, 2004,). 

Απφ ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο πξνθχπηνπλ ηα εμήο:  

(α) γηα ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο κεγαιχηεξε ζεκαζία έρεη ε δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζεί ν καζεηήο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο παξά νη γλσζηηθέο ηνπ 

δεμηφηεηεο θαη (β) ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αμηνινγείηαη ε ηθαλφηεηα ελφο καζεηή λα 

επηιχζεη έλα πξφβιεκα είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αμηνινγνχκε 

ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζε καζήκαηα ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο αθνινπζνχλ ηξεηο νξγαλσηηθνί άμνλεο πνπ νξίδνπλ ην 

πεξηερφκελν, ην πιαίζην θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ πξνβιήκαηνο (OECD, 2003, OECD, 

2004).  

1) Σχπνο πξνβιήκαηνο: Οη ηξεηο ηχπνη πνπ θαιχπηνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο δηαδηθαζίεο 

επίιπζεο πξνβιήκαηνο, εθαξκφδνληαη επξέσο θαη ιακβάλνπλ ρψξα ζε πνηθηιία 

θαηαζηάζεσλ είλαη ε ιήςε απφθαζεο ππφ πεξηνξηζκνχο, ε αλάιπζε θαη ν ζρεδηαζκφο 

ζπζηήκαηνο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε θαη ε ππέξβαζε δπζθνιηψλ θαη 

δπζιεηηνπξγηψλ κηαο δηάηαμεο ή ελφο ζπζηήκαηνο κε βάζε κηα ζεηξά ζπκπησκάησλ. 

2) Πιαίζην πξνβιήκαηνο: Σα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ δελ αθνξνχλ κφλν ην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ αιιά πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ καζεηή.  

3) Γηαδηθαζίεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο: Ζ φιε δηαδηθαζία πξέπεη λα είλαη 

δηακνξθσκέλε έηζη ψζηε λα επηηξέπεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ 

δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο πνπ παξνπζηάδεηαη 

θαησηέξσ. 
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Γηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο (OECD, 2004). 

 Καηαλφεζε πξνβιήκαηνο: Πεξηιακβάλεη ηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ, δηαγξακκάησλ, 

πηλάθσλ, ηε ζπζρέηηζε πιεξνθνξηψλ θαη ηε ρξήζε πιεξνθνξηψλ απφ ην γλσζηαθφ 

ππφβαζξν ηνπ καζεηή, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζεί ε παξερφκελε πιεξνθνξία. 

 Υαξαθηεξηζκφο πξνβιήκαηνο: Πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπληζησζψλ ηνπ 

πξνβιήκαηνο, ηελ αμηνιφγεζή ηνπο φζνλ αθνξά ηελ επίιπζε, ηε δηακφξθσζε 

ππνζέζεσλ θαη ηελ αλάθηεζε, νξγάλσζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ παξερφκελσλ 

πιεξνθνξηψλ. 

 Αλαπαξάζηαζε πξνβιήκαηνο: Πεξηιακβάλεη ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

κέζσ πηλάθσλ ή γξαθεκάησλ, είηε ηελ εθαξκνγή κίαο πξνυπάξρνπζαο 

αλαπαξάζηαζεο ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 Λχζε πξνβιήκαηνο: Πεξηιακβάλεη ηε ιήςε απφθαζεο, ηελ αλάιπζε ή ην ζρεδηαζκφ 

ελφο ζπζηήκαηνο επίιπζεο, ηε δηάγλσζε θαη ηελ πξφηαζε πηζαλήο ιχζεο. 

 Αλαζηνραζκφο ζε ζρέζε κε ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο: Οη πηζαλέο ιχζεηο 

επαλεμεηάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξησζνχλ θαιχηεξα θαη λα εκπινπηηζηνχλ κε 

πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο ψζηε λα γίλνπλ επξχηεξα απνδεθηέο. 

 Γηάρπζε ηεο ιχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο: Οη ιχζεηο επηθνηλσλνχληαη ζε έλα επξχηεξν 

θνηλφ. 

Οη δηαδηθαζίεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο δηακνξθψλνληαη κε βάζε, φρη κφλνλ ηηο γλψζεηο 

ησλ καζεηψλ, αιιά θαη ηηο δεμηφηεηεο ζπιινγηζκνχ ηνπο. ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο, ε 

ρξήζε ησλ ζπιινγηζκψλ απνηειεί κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ζηνρεχεη ζηελ εχξεζε 

ιχζεο. Απηή ε δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο απαηηεί δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 

δεμηνηήησλ, φπσο δεμηφηεηεο αλαιπηηθνχ, πνζνηηθνχ, αλαινγηθνχ θαη ζπλζεηηθνχ 

ζπιινγηζκνχ, νη νπνίεο ζπληζηνχλ ηνλ ππξήλα ησλ ηθαλνηήησλ ηεο επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο (OECD, 2003). 

 

6.1.2 Σύπνο πξνβιεκάησλ 

Οη ηξεηο ηχπνη έξγσλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο θαηά ην PISA είλαη νη αθφινπζνη: 

1) Λήςε απφθαζεο 

Ο καζεηήο θαηαλνεί ηελ παξερφκελε πιεξνθνξία, αμηνινγεί ηηο ελαιιαθηηθέο, επηιέγεη 

ηελ θαιχηεξε ιχζε κεηαμχ ησλ πξνηεηλφκελσλ ελαιιαθηηθψλ, ειέγρεη θαη αμηνινγεί 

ηελ απφθαζή ηνπ θαη αλαθνηλψλεη ην ζπκπέξαζκά ηνπ (OECD, 2003). 
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2) Αλάιπζε θαη ζρεδηαζκφο ζπζηήκαηνο 

Ο καζεηήο επηζεκαίλεη θαη θαηαλνεί ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο, βξίζθεη ηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ ηνπο, θαηαιήγεη ζε κηα αλαπαξάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ειέγρεη αλ ν 

ζρεδηαζκφο είλαη απνδνηηθφο θαη αηηηνινγεί ηελ πηνζέηεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

ζρεδηαζκνχ (OECD, 2004). 

3) Τπέξβαζε δπζθνιηψλ 

Γηα λα αληηκεησπίζεη έλαο καζεηήο έλα πξφβιεκα ππέξβαζεο δπζθνιηψλ ρξεηάδεηαη λα 

θαηαλνήζεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο ζπζηήκαηνο, λα δηαπηζηψζεη έλα 

ειαηησκαηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο, λα πξνηείλεη ιχζε θαη φηαλ ε 

θαηάζηαζε ην απαηηεί, ηελ εθηειέζεη θαη λα ηελ αλαθνηλψζεη αηηηνινγψληαο ηηο 

πξνηεηλφκελεο δξάζεηο (OECD, 2003). 

 

6.2 Πξόβιεκα πξνο επίιπζε 

Γεδνκέλνπ φηη ην δηαδίθηπν θαηαθιχδεηαη θαζεκεξηλά απφ έλαλ εμαηξεηηθά κεγάιν 

φγθν πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεί λα αθνξά έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη ιφγσ ηνπ φηη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο νη πιεξνθνξίεο απηέο δελ πξνέξρνληαη απφ θάπνηα αμηφινγε πεγή, 

θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ αμηνιφγεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ 

εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ, πξνθεηκέλνπ απηνί λα επηιέμνπλ ηελ θαηάιιειε πεγή ηνπο.  

Δμάιινπ, ε αλαδήηεζε ζε κηα ζρνιηθή βηβιηνζήθε, έρεη σο πξναπαηηνχκελν ηνλ έιεγρν 

ηνπ φγθνπ θαη ηεο πεγήο ηεο πιεξνθνξίαο απφ ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ. Όζνλ 

αθνξά φκσο ην δηαδίθηπν θαη δεδνκέλεο ηεο επθνιίαο δεκνζίεπζεο πιεξνθνξηψλ ζε 

απηφ απφ ηνλ θαζέλα κέζσ ηνπ Web 2.0, ν πξναπαηηνχκελνο απηφο έιεγρνο δελ 

πθίζηαηαη. Ο καζεηήο πξέπεη λα αλαπηχμεη ηα θίιηξα εθείλα κε ηα νπνία ζα αμηνινγεί 

θαη ζα δηαρσξίδεη ηε ρξήζηκε θαη απζεληηθή πιεξνθνξία απφ ηελ αλαμηφπηζηε. 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη κηα απιή κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο ηζηνζειίδσλ ε νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζην δηδαθηηθφ ζελάξην ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη πξέπεη λα έρεη ππφςε 

ηνπ ν εθπαηδεπηηθφο. 

Χο γεληθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηζηνζειίδσλ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηα παξαθάησ: 

1. Δίλαη μεθάζαξν πνηνο είλαη ν ζπγγξαθέαο ηεο ηζηνζειίδαο; 
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 Όηαλ επηζθέπηεηαη θαλείο έλα δηθηπαθφ ηφπν ρξεηάδεηαη λα ειέγρεη πνηφο είλαη ν 

ζπγγξαθέαο θαη πνηφο ν δηαρεηξηζηήο ηνπ. Ο θαζέλαο κπνξεί λα δεκνζηεχεη ζην 

δηαδίθηπν θαη λα παξνπζηάδεηαη σο εηδηθφο ζε έλα αληηθείκελν. Απηφ φκσο δελ είλαη 

πάληα αιήζεηα. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη θξφληκν λα εξεπλψληαη ηα ζηνηρεία πνπ 

απνδεηθλχνπλ φηη ν ζπγγξαθέαο δηαζέηεη θάπνηα ηππηθά πξνζφληα. Ζ χπαξμε ηνπ 

νλφκαηνο ηνπ ζπληάθηε, ην βηνγξαθηθφ ηνπ, ην φλνκα νξγαληζκνχ, παξαπνκπέο ζηηο 

πεγέο είλαη ζηνηρεία πνπ θαζηζηνχλ ηελ ηζηνζειίδα πην αζθαιή. 

Σν φλνκα ηνπ ζπγγξαθέα ή ηνπ ηδηνθηήηε ηεο ηζηνζειίδαο εληνπίδεηαη ζπλήζσο είηε 

ζηνλ ηίηιν, είηε ζην θάησ κέξνο ηεο φπνπ επίζεο ππάξρεη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαη 

έλαο ηξφπνο επηθνηλσλίαο κε απηφλ (ζπλήζσο e-mail).  

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα εληνπηζηεί έλα φλνκα πξνζψπνπ ή νξγαληζκνχ κπνξεί λα 

ειεγρζεί ε αμηνπηζηία ηνπ. Μηα εξψηεζε ζην δάζθαιφ είηε ζε θάπνηνλ εηδηθφ κπνξεί λα 

δψζεη ηε ιχζε ζην πξφβιεκα. 

2. Δίλαη νη ζηφρνη ηεο ηζηνζειίδαο μεθάζαξνη; 

 Μία ζνβαξή ηζηνζειίδα ζα ελεκεξψζεη ησλ αλαγλψζηε γηα ην θνηλφ ζην νπνίν 

απεπζχλεηαη, ηί αθνξά θαη ηί πξνζπαζεί λα πεηχρεη. Απηά ζα βνεζήζνπλ λα απνθαζίζεη 

ν ρξήζηεο εάλ ζα ζπλερίζεη λα εξεπλά ηα πεξηερφκελά ηεο. 

Οη ηζηνζειίδεο θαηαζθεπάδνληαη γηα πνιινχο ιφγνπο, φπσο γηα λα καο παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο, λα καο εθπαηδεχζνπλ, λα ζπγθεληξψζνπλ δεζκνχο πξνο άιινπο θφκβνπο, 

λα καο θέξνπλ ζε επαθή κε άιινπο αλζξψπνπο, λα καο πνπιήζνπλ θάηη, ή αθφκα 

ζπρλφηεξα, γηα λα καο δηαζθεδάζνπλ. 

Πξνθεηκέλνπ πάιη λα δηαπηζηψζνπκε αλ νη ζθνπνί κηαο ηζηνζειίδαο δελ είλαη 

παξάλνκνη ή αλήζηθνη πξέπεη λα έρνπκε ππφςε καο ηα παξαθάησ: 

 Μεξηθέο ηζηνζειίδεο έρνπλ θαηαζθεπαζηεί γηα ηελ ςπραγσγία καο. Απηέο δελ πξέπεη 

λα ηηο ιακβάλνπκε ζνβαξά ππφςε καο. 

 Κάπνηνη άιινη δηαδηθηπαθνί ηφπνη, εηδηθά απηνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα πγείαο 

είηε θνηλσληθά δεηήκαηα κπνξεί λα καο παξαπιεξνθνξήζνπλ πξνθεηκέλνπ λα 

απνθνκίζνπλ ίδηα νθέιε θαη ζα είλαη πνιχ πην δχζθνιν λα ην δηαθξίλνπκε. 

Δμάιινπ ν εληνπηζκφο ηνπ ζθνπνχ ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ δελ είλαη πάληα μεθάζαξνο, 

αθνχ φινη νη ηφπνη δελ πεξηιακβάλνπλ κία ζαθή δήισζε ησλ ζηφρσλ ηνπο. Ζ 
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αλίρλεπζε ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ εθ κέξνπο ηνπ ρξήζηε είλαη γηα ην ιφγν απηφ 

είλαη απαξαίηεηε.   

3. Δπηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο ηεο ε ηζηνζειίδα; 

Μία ηζηνζειίδα πνπ δειψλεη μεθάζαξα ηνπο ζηφρνπο ηεο αιιά δελ ηνπο εθπιεξψλεη δελ 

είλαη ρξήζηκε. Καιφ είλαη ν έιεγρνο ησλ ηζηνζειίδσλ λα γίλεηαη κε κεζνδηθφ ηξφπν 

αθνχ δηαβάζεη ν ρξήζηεο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη απνθαζίζεη αλ έκαζε φζα έπξεπε 

θαη θαηαλφεζε ην πεξηερφκελν ηνπο. Σπρφλ χπαξμε δηαγξακκάησλ θαη εηθφλσλ 

δηεπθνιχλνπλ ην μεθαζάξηζκα. 

4.Δίλαη ελδηαθέξσλ ν ζπγθεθξηκέλνο δηθηπαθφο ηφπνο; 

Έλαο θαιφο δηθηπαθφο ηφπνο ζα είλαη ρξήζηκνο ζην θνηλφ πνπ απεπζχλεηαη. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ε ζειίδα δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξήζηε 

ηφηε είλαη άρξεζηε γη’ απηφλ αλ θαη βέβαηα κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε ζε θάπνηνλ άιινλ. 

Γηα λα απνθαζίζεη, σζηφζν, θάπνηνο θαηά πφζνλ κία ηζηνζειίδα ηνπ είλαη ρξήζηκε, 

πξέπεη λα έρεη θαηαιήμεη ζην ηί αθξηβψο ρξεηάδεηαη. Πξηλ ινηπφλ δηαβάζεη θαλείο κία 

ηζηνζειίδα πξέπεη λα ζέζεη ζηνλ εαπηφ ηνπ κεξηθέο εξσηήζεηο πνπ ζα ήζειε λα 

απαληεζνχλ θαηά ηελ έξεπλα. Ζ θαηαγξαθή απηψλ ησλ εξσηήζεσλ ζε ραξηί βνεζά ζην 

λα κελ παξαιείπνληαη ζηνηρεία πνπ ζα ζέιακε λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ ππφ 

αλαδήηεζε ηζηνζειίδα. ηε ζπλέρεηα, θαζψο εμαθνινπζεί ε δηαδηθηπαθή έξεπλα, ν 

ρξήζηεο ειέγρεη αλ απαληψληαη ηα εξσηήκαηα πνπ έζεζε. Δθφζνλ γίλεηαη απηφ, ηφηε ε 

ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα ζεσξείηαη θαηάιιειε γη’ απηφλ. Σέινο, αλ νη ζηφρνη ηεο 

ηζηνζειίδαο δελ είλαη μεθάζαξνη θαηαθεχγνπκε ζηνπο ηίηινπο ή ηηο επηθεθαιίδεο ησλ 

παξαγξάθσλ γηα λα ππνβνεζεζνχκε. 

5. Μπνξνχκε λα ειέγμνπκε ηηο πιεξνθνξίεο; 

 Καζψο δηαβάδεη θαλείο κία ηζηνζειίδα είλαη πνιχ εχθνιν λα πηζηέςεη φηη είλαη 

αθξηβήο, επεηδή πεξηέρεη πνιιέο πιεξνθνξίεο ζσζηά παξνπζηαζκέλεο. Γπζηπρψο απηφ 

δελ είλαη πάληα αιήζεηα, θαζψο ην δηαδίθηπν δελ δηαζέηεη κηα νκάδα πνπ λα ειέγρεη ην 

πεξηερφκελν γηα ηελ αθξίβεηά ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. Δπνκέλσο, ηελ επαιήζεπζε ζα 

πξέπεη λα ηελ θάλεη ν ίδηνο ν ρξήζηεο – αλαγλψζηεο. Μία ηζηνζειίδα κε έγθπξν 

πεξηερφκελν ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλεη ηνλ ηξφπν επαιήζεπζήο ηνπ, ζπλήζσο κε ηελ 

χπαξμε βηβιηνγξαθίαο ή δεζκψλ ζε άιινπο δηθηπαθνχο ηφπνπο πνπ ζπκθσλνχλ κε ηα 

γξαθφκελα. 
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Δμάιινπ πάληα ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη: 

 Όηη ν ζπγγξαθέαο είλαη απηφο πνπ δειψλεηαη  

 Δάλ θάπνηνο άιινο ζπκθσλεί κε ηηο ζέζεηο 

 Δάλ παξέρνληαη ζηνλ ρξήζηε φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη 

6. Πφηε θαηαζθεπάζηεθε ε ζειίδα; 

Ο δείθηεο γηα ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ επηθαηξφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ελφο βηβιίνπ ή 

πεξηνδηθνχ, είλαη ε εκεξνκελία θπθινθνξίαο ηνπ θαη απηφ γηαηί γεληθά φζν παιηψλεη 

κία πιεξνθνξία ηείλεη λα αρξεζηεχεηαη. Χζηφζν, αθφκα θαη αλ απηφ δελ ζπκβαίλεη ζε 

κηα ηζηνζειίδα ε νπνία είλαη ζρεηηθά πξφζθαηε, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη φια είλαη 

απαξαίηεηα εληάμεη. Παξφιν απηά ν θίλδπλνο πνπ δηαηξέρεη θάπνηνο λα αληιήζεη κηα 

παξσρεκέλε πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν είλαη πεξηνξηζκέλνο αξθεηά, θαζψο ην 

δηαδίθηπν είλαη έλα θαιφ κέζν δηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο αθνχ ελεκεξψλεηαη πνιχ 

γξήγνξα.  

Απηφ ζεκαίλεη φηη εθεί κπνξνχκε λα βξνχκε ζχγρξνλεο πιεξνθνξίεο θαη λα ην 

ειέγμνπκε απηφ, αξθεί λα εληνπίζνπκε ηελ εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο 

ηζηνζειίδαο πνπ καο αθνξά. Απηφ καο ελδηαθέξεη εηδηθά εάλ ππάξρνπλ ζπρλέο αιιαγέο 

πεξηερνκέλνπ ζηνλ ηνκέα ηνπ ελδηαθέξνληφο καο.   

7. Μήπσο νη πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλνπλ πξνθαηαιήςεηο; 

πρλά ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηξφπνη αληίιεςεο ησλ δεδνκέλσλ, νη νπνίνη κπνξεί λα 

είλαη εμίζνπ ζσζηνί. Πξνθαηάιεςε ινηπφλ δηαπηζηψλνπκε φηαλ θάπνηνο δηαηππψλεη 

κηα ζέζε κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα καο σζεί λα πηζηέςνπκε θάηη ζπγθεθξηκέλν, ην 

νπνίν ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη πηζαλφ λα ηθαλνπνηεί πξνζσπηθά ηνπ ζπκθέξνληα. 

Με ηε ινγηθή απηή, νη πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη ζην δηαδίθηπν κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ πξνθαηαιήςεηο, ηηο νπνίεο γηα λα ηηο εληνπίζεη θαλείο ζα πξέπεη λα 

ζπλεθηηκά ηνπο πηζαλνχο ιφγνπο δεκηνπξγίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδαο πνπ 

δηαβάδεη. Ο αλαγλψζηεο – ρξήζηεο ζα πξέπεη θάζε θνξά λα ζέηεη ζηνλ εαπηφ ηνπ ην 

εξψηεκα αλ νη παξερφκελεο ζηελ ηζηνζειίδα πιεξνθνξίεο θαηεπζχλνπλ ηε ζθέςε ηνπ ή 

ηνλ αθήλνπλ αλεπεξέαζην λα απνθαζίζεη. Γηα λα απαληήζνπκε ζην εξψηεκα απηφ ζα 

πξέπεη λα πνχκε φηη κία ζσζηή ηζηνζειίδα ζα πξέπεη λα καο δίλεη κία ηζνξξνπεκέλε 

ζέζε γηα έλα δήηεκα. Θα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο απφςεηο πνιιψλ αλζξψπσλ γηα 

ην δήηεκα πξηλ παξνπζηάζεη ηελ άπνςε ηνπ ζπγγξαθέα, λα αληαλαθιά ζα ιέγακε ηελ 

θνηλή ινγηθή. 
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8. αο επηηξέπεη λα επηιέμεηε; 

 Μεξηθέο ηζηνζειίδεο απιά παξέρνπλ πιεξνθνξίεο. Άιιεο πξνζπαζνχλ λα καο 

ζπκβνπιεχζνπλ. Αλ θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηα ηζηνζειίδα δελ παξνπζηάδεη άιιεο επηινγέο, κπνξεί λα 

απνθξχπηεη απφ ηνλ αλαγλψζηε ζηνηρεία. Έλαο ζσζηφο δηθηπαθφο ηφπνο ζα είλαη πάληα 

απηφο πνπ ελεκεξψλεη ηνλ ρξήζηε γηα ηηο επηινγέο ηνπ (Πεγή: 

http://www.netschoolbook.gr/webevstart.htm). 

Μηα θφξκα αμηνιφγεζεο ηζηνζειίδσλ ζην δηαδίθηπν βαζηζκέλε ζηα παξαπάλσ 

θξηηήξηα ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη επηγξακκαηηθά: ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ρξήζηε, 

ηε δηεχζπλζε ηνπ Web site, ηνλ ζθνπφ ηεο ζειίδαο θαη ηηο νκάδεο ρξεζηψλ πνπ 

απεπζχλεηαη, ηνλ βαζκφ επθνιίαο ρξήζεο, ην είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηνπο ζπλδέζκνπο 

ζε άιιεο ζρεηηθέο ζειίδεο, ηνλ ηξφπν ζρεδίαζεο θαη παξνπζίαζεο, ηα δηάθνξα 

ραξαθηεξηζηηθά αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ ρξήζηε, ηελ παξνπζία ή απνπζία δηαθεκίζεσλ, 

ηε κνλαδηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ, ηελ άπνςε ηνπ ρξήζηε γηα ην αλ ζα ζπλέζηελε ηε 

ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα θαη ζε άιινπο, θαη θάπνηα ζπλνιηθά ζρφιηα. 

 

6.3 Γηδαθηηθό ζελάξην 

Σν δηδαθηηθφ ζελάξην απνηππψλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εμειίζζεηαη ε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία κέζα ζηελ ηάμε ζε έλα ή πεξηζζφηεξα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη αλαιχεη 

θαη ζπζηεκαηνπνηεί ηα εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο 

ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. Σα εξγαιεία απηά ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζα 

πξνέξρνληαη απφ ην ρψξν ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) 

θαη ζα πξνζηίζεληαη ζην ζχλνιν ησλ ινηπψλ παξαδνζηαθψλ εξγαιείσλ κάζεζεο πνπ 

απνηεινχλ ηα ζρνιηθά βηβιία, ηα θχιια εξγαζίαο, ην ινγηζκηθφ, νη ζεσξίεο κάζεζεο 

θαη νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. 

Με βάζε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (ΑΠ) θαη ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν 

Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (ΓΔΠΠ), νη εθπαηδεπηηθνί αθνχ ζέζνπλ ηνπο 

καζεζηαθνχο ηνπο ζηφρνπο, ρηίδνπλ ην ζελάξην πάλσ ζηε βαζηθή έλλνηα ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη θαζνξίδνπλ ην ξφιν ην δηθφ ηνπο θαη ησλ καζεηψλ κέζα ζηελ ηάμε. 

Αθφινπζα δξαζηεξηνπνηνχληαη νη καζεηέο, ρξεζηκνπνηψληαο πιηθφ θαη εξγαιεία ζε 

ςεθηαθή ή κε κνξθή.  
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Οη εθπαηδεπηηθνί πιεξνθνξηθήο ζπγθεθξηκέλα έρνπλ δχν βαζηθέο επηινγέο πινπνίεζεο 

ζελαξίνπ πνπ θαιφ είλαη θάπνηεο θνξέο λα ζπλδπάδνληαη. ην κάζεκα ησλ ΣΠΔ, ν 

εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ζρεδηάζεη ηελ πνξεία ηεο κάζεζεο κε θέληξν έλα 

ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ, δηαηεξψληαο ηελ παξαδνζηαθή κνξθή δηδαζθαιίαο, φπνπ ν 

δάζθαινο παξαδίδεη ηε γλψζε θαη ν καζεηήο παξαθνινπζεί. Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα 

πινπνηήζεη έλα ζπλεξγαηηθφ ζελάξην ην νπνίν αμηνπνηεί κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο, 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη λα ην εληάμεη αθφκα σο κέξνο ζε ζελάξηα εθαπαηδεπηηθψλ 

άιισλ εηδηθνηήησλ. Να ζεκεησζεί φηη, αθφκα θαη ζε ινγηζκηθά πξνγξακκαηηζκνχ, ε 

ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθνχ Πιεξνθνξηθήο θαη εθπαηδεπηηθνχ ηάμεο κπνξεί λα είλαη 

πνιχ δεκηνπξγηθή. 

Σνλ ππξήλα ελφο ζελαξίνπ απνηεινχλ νη καζεζηαθνί ζηφρνη πνπ ζέιεη λα επηηχρεη ν 

εθπαηδεπηηθφο, βαζηδφκελνο ζηηο ζεσξίεο κάζεζεο νη νπνίεο ηνπ παξέρνπλ ηε κέζνδν 

δηδαζθαιίαο. Ζ ξνή θαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία εθαξκφδνληαη ηα γλσζηηθά εξγαιεία θαη 

νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρεη ζρεδηάζεη ν εθπαηδεπηηθφο, νξίδνληαη απφ ηε κέζνδν απηή. 

Έλα θαιφ ζελάξην δελ πξέπεη λα παξαιείπεη απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηελ αμηνιφγεζε φρη 

κφλν ηεο πνξείαο ηνπ καζεηή αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ ζελαξίνπ, κε ζηφρν ηε ζπλερή 

βειηίσζή ηνπ. 

Σν δηδαθηηθφ ζελάξην έρεη πξνέιζεη απφ ηελ αλάγθε λα θαηαγξάςεη ν εθπαηδεπηηθφο 

ηελ πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο κέζα ζηελ ηάμε θαη λα ηε βειηηψζεη. Ζ θαηαγξαθή ηεο 

πνξείαο απηήο, δηεπθνιχλεη ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο κε ηα εξγαιεία ησλ ΣΠΔ 

θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. Σν δηδαθηηθφ απηφ 

ζελάξην έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βειηηψλεηαη ζπλερψο φρη κφλν απφ ησλ δεκηνπξγφ ηνπ 

αιιά θαη απφ άιινπο εθπαηδεπηηθνχο.  

Δλ θαηαθιείδη, ε βαζηθή ηδέα πίζσ απφ ηελ θαηαζθεπή, ηε ρξήζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη 

ηε δηαθίλεζε ελφο ζελαξίνπ είλαη λα θαηαγξάςνπκε νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα 

ζρεδηάδνπκε λα θάλνπκε, λα ηελ εθαξκφζνπκε ζηελ ηάμε, λα δνχκε ηί πήγε θαιά, ηί φρη 

θαη ζε πνηνλ βαζκφ, θαη ηέινο λα θνηλνπνηήζνπκε ηελ εκπεηξία καο θαη ζε άιινπο 

ζπλαδέιθνπο. 

Σα ζεκαληηθφηεξα εξσηήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα απαληήζεη θάπνηνο ζ’ απηήλ ηε 

δεκηνπξγηθή πνξεία ζπγγξαθήο ηνπ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ, είλαη ηα παξαθάησ: 

•  Σί ζέισ λα δηδάμσ θαη πνηνί είλαη νη ζηφρνη κνπ; 

•  ε πνηά ζεσξία ζα ζηεξηρηψ;  
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•  Πνηά δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ζα ρξεζηκνπνηήζσ; 

•  Πνηά ζα είλαη ε ξνή ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα ζρεδηάζσ; 

•  Πνηνί ζα είλαη νη ξφινη ησλ καζεηψλ θαη πνηφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ; 

•  Πψο ζα νξγαλψζσ ηελ ηάμε θαη πψο ζα αληηκεησπίζσ πηζαλά πξνβιήκαηα; 

•  Πψο ζα αμηνινγήζσ ηνλ βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ ζελαξίνπ; 

(Πήιηνπξαο Π., ηκσηάο Κ., ηακνχιεο Δ., Φξαγθάθε Μ., Καξηζηψηεο Θ., 2010)  

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί κηα πξφηαζε γηα ηε δνκή ελφο δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ.  

 

6.3.1 Πξνηεηλόκελν δηδαθηηθό ζελάξην 

Σν πξνηεηλφκελν δηδαθηηθφ ζελάξην βαζίδεηαη ζηελ ζπλεξγαηηθή δηεξεπλεηηθή κάζεζε 

ζηνλ εηθνληθφ θφζκν. 

Γηδαθηηθό ελάξην 

Σίηινο ελαξίνπ: 

Αμηνιφγεζε ηζηνζειίδσλ κε ζέκα ην κάζεκα «Σερλνινγία Γηθηχσλ Δπηθνηλσληψλ» 

(Δμνηθείσζε κε ηελ ζπλεξγαζία ζην Second Life). 

Σάμεηο ζηηο νπνίεο απεπζύλεηαη: 

Οη παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζην γπκλάζην θαη ιχθεην. 

Δκπιεθόκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο – Θεκαηηθέο ελόηεηεο: 

Ζ ξαγδαία εμέιημε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηελ επνρή καο θαζψο θαη ε εμάπισζε ησλ ππνινγηζηηθψλ θαη δηθηπαθψλ 

ηερλνινγηψλ ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, επεξεάδνπλ 

ζεκαληηθά ηα θνηλσληθά δεδνκέλα θαη δηακνξθψλνπλ λέεο ηάζεηο. Ζ ζπλερήο αχμεζε 

ηεο ρξήζεο ησλ ππνινγηζηηθψλ θαη δηθηπαθψλ ηερλνινγηψλ ζέηεη πνιχ ζεκαληηθά 

δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θαζεζηψο ηεο νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο, ηεο δηακεζνιάβεζεο ησλ ςεθηαθψλ ηξφπσλ κεηάδνζεο ηεο γλψζεο, ηεο 

νξγάλσζεο θαη ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο, ηεο επηθνηλσλίαο απφ απφζηαζε, ηεο 
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ηαπηφηεηαο ησλ ππνθεηκέλσλ θηι. Ο ππνινγηζηήο θαη ηα κέζα πνπ ηνλ ζπλνδεχνπλ, 

εθηφο απφ ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο σο εξγαιεία δηεθπεξαίσζεο θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ, 

αλαηξέπνπλ ηελ ηζρχνπζα θαηάζηαζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζπκβάιινπλ 

ηφζν ζηελ θαιιηέξγεηα κηαο λέαο παηδαγσγηθήο αληίιεςεο (δηεπθνιχλνληαο λένπο 

ελεξγεηηθνχο ηξφπνπο κάζεζεο) φζν θαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ ζηάζεσλ θαη δεμηνηήησλ. 

Ο ππνινγηζηήο, θάησ απφ ην πξίζκα απηφ, θαζίζηαηαη δηεπηζηεκνληθφ εξγαιείν 

πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο. 

πκβαηόηεηα κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα: 

Βαζηθά ππεξεηνχληαη επηδηψμεηο ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ/αμφλσλ ηνπ καζήκαηνο ηεο 

Σερλνινγίαο Γηθηχσλ Δπηθνηλσληψλ ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ: 

• γλψζεηο απφ ηηο επηθνηλσλίεο δεδνκέλσλ κε έκθαζε ζηα ηειεπηθνηλσληαθά 

ζπζηήκαηα, ζηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ θαη ζηελ πνιππιεμία,  

• βαζηθέο γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο αξρέο ησλ δηθηχσλ, ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπο θαη 

ζηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερλνινγίεο,  

• βαζηθέο γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα δνκηθά ζηνηρεία ησλ δηθηχσλ, ζηα πξφηππα, ζηνλ 

εμνπιηζκφ θαη ζηε δηαζχλδεζε ηνπο. 

Σν ζελάξην ππνζηεξίδεηαη απφ ην αληίζηνηρν ζρνιηθφ εγρεηξίδην κε ηίηιν «Σερλνινγία 

Γηθηχσλ Δπηθνηλσληψλ». 

Λεμηιόγην: 

πλεξγαηηθή κάζεζε, δίθηπα ππνινγηζηψλ, εηθνληθά πεξηβάιινληα Second Life. 

Πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο: 

Οη καζεηέο ρξεηάδνληαη ηηο βαζηθέο ηθαλφηεηεο  πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν, 

κνξθνπνίεζεο θεηκέλνπ , ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο. 

Οξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή: 

Σν δηδαθηηθφ ζελάξην πινπνηείηαη κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιεξνθνξηθήο 

θαη ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο. Δίλαη θαιφ νη καζεηέο λα ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο ησλ 2-3 

αηφκσλ. ε θάζε ππνινγηζηή έρνπλ εγθαηαζηαζεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ νη θαηάιιειεο 

εθαξκνγέο θαη ηα ινγηζκηθά πνπ ζα αμηνπνηήζεη κε ηνπο καζεηέο ηνπ. ην παξφλ 

δηδαθηηθφ ζελάξην αλαθέξνληαη ηα γεληθφηεξα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα πνπ 
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αμηνπνηνχληαη θαη ηα ζπγθεθξηκέλα ινγηζκηθά κε ηα νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ ηα 

δηδαθηηθά ζελάξηα: 

 Γηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο (Μεραλέο Αλαδήηεζεο, Φεθηαθέο Δγθπθινπαίδεηεο, 

Δθπαηδεπηηθέο Πχιεο) 

 Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν 

 Λνγηζκηθά Γεληθήο Υξήζεο ηνπ Office  

 Λνγηζκηθφ πεξηήγεζεο ζην εηθνληθφ πεξηβάιινλ:  Second Life Viewer 

Οη ππνινγηζηέο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεξγαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ ζχλδεζε ADSL ζην δηαδίθηπν, κηθξφθσλν, ερεία θαη λα πιεξνχλ θάπνηεο 

βαζηθέο πξνδηαγξαθέο. 

 

Δηθόλα 10: Πξνδηαγξαθέο Second Life 

  

Θα δεκηνπξγεζνχλ θαηάιιεινη εηθνληθνί ρψξνη κε απιή δηαξξχζκηζε γηα ηελ 

δηεπθφιπλζε ηεο πινήγεζεο ησλ ρξεζηψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη καζεηέο ζα εζηηάζνπλ 

ζηελ ζπλεξγαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη φρη ζην πνιχπινθν πεξηβάιινλ. 
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Γηδαθηηθνί ζηόρνη: 

χκθσλα κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο δηδαθηηθήο 

ελφηεηαο, νη καζεηέο πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα: 

 Τινπνηνχλ ζπλεξγαηηθά απφ απφζηαζε ηελ εξγαζία ηνπ καζήκαηνο κε ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Second Life 

 Αληαιιάζνπλ απφςεηο θαη ζπλεξγάδνληαη 

 Δμνηθεηψλνληαη κε ην πεξηβάιινλ ηνπ Second Life 

 Αιιειεπηδξνχλ εηθνληθά κε ηνπο άιινπο ρξήζηεο 

 Αλαθαιχπηνπλ λένπο ηξφπνπο ζπλεξγαζίαο ζην εηθνληθφ πεξηβάιινλ 

 Αλαθαιχπηνπλ θαηλνχξγηα εξγαιεία κάζεζεο 

Δθηηκώκελε δηάξθεηα: 

Ζ δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ ζα δηακνξθσζεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

πιεξνθνξηθήο ηεο ηάμεο, αθνχ ιάβεη  ππφςε  ην γεληθφηεξν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, ηηο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ζηνλ 

ηερλνινγηθφ αιθαβεηηζκφ ηνπο. 

 Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε: 

Οη δξαζηεξηφηεηεο αμηνπνίεζεο ησλ εθαξκνγψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ 

πξνηείλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε έλα νκαδνζπλεξγαηηθφ πιαίζην δηδαζθαιίαο 

(ζπλεξγαηηθή δηεξεπλεηηθή κάζεζε). Οη καζεηέο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο. 

Μπνξεί λα ππάξμεη ζπλεξγαζία ζρνιείσλ, ηα νπνία λα αζρνινχληαη κε ην ίδην ζέκα, κε 

ηελ αμηνπνίεζε ηεο εμ απνζηάζεσο κεζνδνινγίαο, κέζσ κηαο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο 

επηθνηλσλίαο φπσο νη εηθνληθνί θφζκνη. 

 Αθόξκεζε – Σν ζέκα πνπ ζα δηεξεπλεζεί: 

θνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα δηεξεπλεζεί ε εθπαηδεπηηθή αμία ησλ εηθνληθψλ 

θφζκσλ ζηελ ππνζηήξημε ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ εθαξκνγή ησλ 

ζπλεξγαηηθψλ ζελαξίσλ πνπ είλαη βαζηζκέλα ζηηο επνηθνδνκηζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο 

έρνπλ ζθνπφ λα αλαδείμνπλ λέα καζεζηαθά εξγαιεία. Οη εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ 

εθαξκφδνληαη δνκνχλ κηα δξαζηεξηφηεηα κέζα ζε έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο 

πνπ εκπινπηίδεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Οη καζεηέο ζα δνπιέςνπλ ζπλεξγαηηθά ζηνλ 

εηθνληθφ θφζκν ηνπ Second Life. 
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Θεσξεηηθό πιαίζην: 

Σν πξνηεηλφκελν πιαίζην αλάπηπμεο ησλ καζεηψλ ζπλίζηαηαη ζε ηέζζεξηο δηαζηάζεηο 

(ζπληζηψζεο) αληίζηνηρεο κε ηε δηάξζξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Οη καζεηέο 

πινπνηνχλ ζηνλ ππνινγηζηή θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηε 

ζπλδπαζκέλε αλάπηπμε ηερληθψλ, γλσζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ κε ζηφρν ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ απφ ην ζρνιηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ηε ζχγρξνλε θνηλσληθή 

δσή. 

α) Σερλνινγηθή: Πεξηιακβάλεη ηερληθέο γλψζεηο γηα ζεκειηψδεηο έλλνηεο ΣΠΔ (π.ρ. 

πιηθφ, ινγηζκηθφ, δίθηπα, ζηνηρεία ςεθηαθήο ηερλνινγίαο) θαη ηθαλφηεηεο ρξήζεο 

βαζηθψλ πεξηβαιιφλησλ ησλ ΣΠΔ (επεμεξγαζία θεηκέλνπ, ππεξεζίεο Γηαδηθηχνπ 

θ.ιπ.).  

β) Γλσζηηθή: Πεξηγξάθεη ηηο ζεκειηψδεηο δεμηφηεηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ σο εξγαιεία 

έξεπλαο, δεκηνπξγίαο, επηθνηλσλίαο θαη κάζεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο 

πιεξνθνξηθήο, ησλ άιισλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ αιιά θαη ηεο 

θαζεκεξηλήο ζρνιηθήο δσήο ησλ καζεηψλ.  

γ) Δπίιπζε πξνβιήκαηνο (problem solving): Αθνξά ζηελ εθαξκνγή θαη νινθιήξσζε 

ησλ ηερληθψλ θαη γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ πιεξνθνξηθνχ γξακκαηηζκνχ κε ζηφρν 

ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. ην αλψηαην επίπεδν, ν άμνλαο απηφο αθνξά ζε δεμηφηεηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο, θαηλνηνκίαο θαη αιιαγήο ζηάζεσλ θαη θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ 

γηα ηηο ΣΠΔ. 

δ) Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο: Οη καζεηέο πνπ είλαη θαιά εθπαηδεπκέλνη ζηηο ΣΠΔ ζα 

πξέπεη λα αλαπηχμνπλ επίζεο εθείλεο ηηο θνηλσληθέο ζηάζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηε ζχγρξνλε ςεθηαθή θνπιηνχξα θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ 

πνιίηε (e-citizenship). Ζ δηάζηαζε απηή δηαηξέρεη νξηδφληηα φιεο ηηο ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο ηνπ καζήκαηνο θαη αθνξά ζε δεηήκαηα πιεξνθνξηθήο εζηθήο θαη 

δενληνινγίαο, ζε θψδηθεο δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ.  

Σν πξνηεηλόκελν ζελάξην – Πξνηεηλόκελε πνξεία δηδαζθαιίαο – Πξνεηνηκαζία – 

Οξγάλσζε ηάμεο – Δλαξθηήξηεο δξαζηεξηόηεηεο: 

Σν ζελάξην απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ιπθείνπ θαη ν θχξηνο ζθνπφο ηνπ είλαη ε 

ζπλεξγαζία ηνπο ζην εηθνληθφ πεξηβάιινλ. Ο εηθνληθφο ρψξνο ζα δεκηνπξγεζεί ζηελ 

πιαηθφξκα ηνπ Second Life. Θα δεκηνπξγεζεί έλαο απιφο ρψξνο κε ζηφρν ηελ επθνιία 



62 
 

ζηελ πινήγεζε θαη ηε ρξήζε ηνπ avatar (εηθνληθνχ εθπξνζψπνπ) απφ ηνπο καζεηέο ζην 

λέν απηφ πεξηβάιινλ. Οη καζεηέο ζα ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο ησλ δχν κε ηξηψλ αηφκσλ. Ζ 

επηινγή ησλ νκάδσλ ζα γίλεη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Οη καζεηέο δηαζέηνπλ ηηο βαζηθέο 

ηθαλφηεηεο πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν θαη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ ζχγρξνλα κε chat ή  

αζχγρξνλα κε e-mail. 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ζα βαζηζηεί ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή ηερληθή Structured Problem 

Solving (δνκεκέλε επίιπζε πξνβιεκάησλ), κε ηελ νπνία νη καζεηέο δηαρσξίδνπλ ηελ 

δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο ζε δηαθξηηά βήκαηα θαη καζαίλνπλ λα αλαιχνπλ θαη 

λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα κε νξγαλσκέλν ηξφπν. Απηή ε δξαζηεξηφηεηα δίλεη ζηνπο 

καζεηέο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα βξνπλ ην μεθίλεκα γηα ηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη λα κελ ράλνληαη ζην κέγεζφο ηνπ.  Γίλνληαο ηε ζεηξά ησλ βεκάησλ 

επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο κε ηξφπν ψζηε λα κπνξνχλ λα ην δηαρεηξηζηνχλ, ηνπο 

θξαηάκε ζπγθεληξσκέλνπο ζην ζσζηφ δξφκν πξνο ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο.   

Σν πξφβιεκα ζην νπνίν ζα δεηεζεί λα βξνπλ ιχζε νη καζεηέο, είλαη λα αμηνινγήζνπλ 

θαη λα πξνηείλνπλ ηελ πιεξέζηεξε ηζηνζειίδα κε ζέκα ην κάζεκα ησλ δηθηχσλ. Σν 

ζέκα απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή θαζψο νινέλα θαη πιεζαίλνπλ νη 

αλάινγνη ηζηφηνπνη. Οη καζεηέο ζα εμαζθήζνπλ κηαο βαζηθήο δεμηφηεηαο κε ηελ φπνηα 

ζα κπνξνχλ θαη ζην κέιινλ λα αμηνινγήζνπλ ηζηνζειίδεο πνπ πιεξνχλ ηηο θαηάιιειεο 

πξνυπνζέζεηο θαη έρνπλ ην θαηάιιειν πεξηερφκελν. 

Ζ ζπλεξγαζία ζα ιάβεη ρψξα ζηνλ εηθνληθφ ρψξν ηνπ Second Life θαη ν εθπαηδεπηηθφο 

ζα έρεη ξφιν ζπκβνπιεπηηθφ, θαζνδεγεηηθφ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζα 

δηεπθξηλίδεη θαη ζα ππελζπκίδεη ηα βήκαηα ηεο ηερληθήο επίιπζεο πξνβιήκαηνο 

(θαηαλφεζε πξνβιήκαηνο, παξαγσγή πηζαλψλ ιχζεσλ, εθηίκεζε ησλ ιχζεσλ, απφθαζε 

γηα θνηλά απνδεθηή ιχζε, αμηνιφγεζε ηεο ιχζεο).  

Ζ δξαζηεξηφηεηα ζα νξγαλσζεί ζε ηξείο ζπλαληήζεηο ζηνλ εηθνληθφ ρψξν. 

ηελ πξψηε θάζε πινπνίεζεο ζα ζρεκαηηζηνχλ νη νκάδεο ησλ καζεηψλ θαη ζα γίλεη ε 

πξψηε ζπλάληεζε ζηνλ εηθνληθφ ρψξν ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν. Οη καζεηέο ζα έρνπλ 

ηελ δπλαηφηεηα λα ζπλδεζνχλ ζην Second Life θαηά ηελ δηθή ηνπο θξίζε θαη λα 

αιιειεπηδξάζνπλ κε ηα ππφινηπα κέιε ησλ νκάδσλ. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα ππνζηεξίδεη 

ηελ δηαδηθαζία ηεο αξρηθήο εμνηθείσζεο ησλ καζεηψλ κε ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ ζηελ 

πξψηε ζπλάληεζε αιιά θαη κεηά απφ απαίηεζε ησλ καζεηψλ γηα πξνγξακκαηηζκέλεο 

ζπλαληήζεηο. 
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ηελ δεχηεξε θάζε ζα δνζνχλ ηα θχιια εξγαζηψλ ζηνπο καζεηέο κε ην πξφβιεκα θαη 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί κηα δεχηεξε ζπλάληεζε κε ζθνπφ ηελ ζπδήηεζε πάλσ ζηα βήκαηα 

ηεο ηερληθήο επίιπζεο πξνβιήκαηνο. 

ηελ ηξίηε θάζε , φπνπ θαη ζα γίλεη ε ηειηθή ζπλάληεζε, νη καζεηέο ζα παξαδψζνπλ ηε 

θφξκα αμηνιφγεζεο ησλ ηζηνζειίδσλ θαη ζα παξνπζηάζνπλ ην ηειηθφ παξαδνηέν ζηηο 

ππφινηπεο νκάδεο κε ηελ ηερληθή Fishbowl φπνπ νη νκάδεο ζα θαηαιήμνπλ ζε κηα θνηλά 

απνδεθηή ιχζε. 

 

6.3.2 πλνδεπηηθά θύιια εξγαζίαο 

Φύιιν Δξγαζίαο Μαζεηή 

Σίηινο: Αμηνιφγεζε Ηζηνζειίδσλ 

Σάμε: Λχθεην  

Δλόηεηα: Γίθηπα Τπνινγηζηψλ 

Δκπιεθόκελεο έλλνηεο: Γίθηπα, ζπλεξγαζία ζην εηθνληθφ πεξηβάιινλ, αμηνιφγεζε 

ηζηνζειίδσλ 

Δθηηκώκελε Γηάξθεηα: 2 δηδαθηηθέο ψξεο  

Σάμε:……………………………………………………………………………………... 

 Όλνκα Μαζεηή: ……………………………………………………………...…………  

θνπόο: Με ηε δξαζηεξηφηεηα απηή ζα αμηνινγήζνπκε ηζηνζειίδεο κε ζέκα ηελ 

Σερλνινγία Γηθηχσλ Δπηθνηλσληψλ. 

 Γηδαθηηθνί ζηόρνη: Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο ζα κπνξείηε: 

 λα ζπλδέεζηε ζηνλ εηθνληθφ θφζκν ηνπ Second Life, λα πινεγήζηε θαη λα ζπδεηάηε 

κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο ζην εηθνληθφ πεξηβάιινλ 

 λα αμηνινγείηε πνηνηηθά ηζηνζειίδεο ζην δηαδίθηπν κε βάζε ηηο αλάγθεο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο 
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Γξαζηεξηόηεηα: Αθνχ κειεηήζεηε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηζηνζειίδσλ (ζα ζαο 

δνζεί ην αλάινγν αξρείν θεηκέλνπ), λα ζπκπιεξψζεηε ηε θφξκα αμηνιφγεζεο πνπ 

δίλεηαη παξαθάησ. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζα αθνινπζήζεηε ηα παξαθάησ βήκαηα 

επίιπζεο. 

    Α. Καηαλνήζηε ην πξφβιεκα 

    Β. Παξάγεηε πηζαλέο ιχζεηο 

    Γ. Δθηηκήζηε ηηο δηάθνξεο ιχζεηο 

    Γ. Απνθαζίζηε γηα κηα θνηλά απνδεθηή ιχζε 

    Δ. Αμηνινγήζηε ηε ιχζε 

Φόξκα αμηνιόγεζεο παξνπζηάζεσλ ζην δηαδίθηπν 

1. Γηεχζπλζε Web site:……………………………………………………………… 

2. θνπφο ηεο ζειίδαο θαη νκάδεο ρξεζηψλ πνπ απεπζχλεηαη:……………………... 

3. Δπθνιία Υξήζεο:…………………………………………………………………. 

4. Πεξηερφκελν:……………………………………………………………………... 

5. χλδεζκνη:………………………………………………………………………... 

6. ρεδίαζε - Παξνπζίαζε:…………………………………………………………. 

7. Υαξαθηεξηζηηθά Αιιειεπίδξαζεο:………………………………………………. 

8. Γηαθήκηζε:………………………………………………………………………... 

9. Μνλαδηθφηεηα Πιεξνθνξηψλ:……………………………………………………. 

10. Θα ηελ ζπζηήλαηε;……………………………………………………………….. 

11. πλνιηθά ρφιηα:…………………………………………………………………. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηζηνζειίδσλ (Web sites), κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ 

αθφινπζε ζπλνπηηθή ιίζηα θξηηεξίσλ: 

θνπφο ηεο ζειίδαο θαη νκάδεο ρξεζηψλ πνπ απεπζχλεηαη: Πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζειίδαο; Οη νκάδεο ρξεζηψλ ζηηο νπνίεο απεπζχλεηαη είλαη πξνθαλείο; 

Αλ φρη, ζε πνηνπο θαηά ηε γλψκε ζαο ζα έπξεπε λα απεπζχλεηαη; 

Δπθνιία Υξήζεο: Ζ ζειίδα είλαη εχθνιε ζηε ρξήζε ηεο; Τπάξρεη θαηάινγνο επηινγψλ 

πνπ βνεζάεη ζηελ πινήγεζε; 

Πεξηερφκελν: Πφζν θαηάιιειν είλαη ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο φζνλ αθνξά ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ην επίπεδν ηεο γιψζζαο, ηε ρξεζηκφηεηα ησλ γξαθηθψλ, ήρσλ, 
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θ.ιπ. Δίλαη ην πεξηερφκελν απαιιαγκέλν απφ εζληθά, θπιεηηθά ή άιια ζηεξεφηππα; 

Πνηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο θαιχπηεη; Πφζν έγθπξεο είλαη νη πιεξνθνξίεο; 

Αλαθέξνληαη πεγέο (π.ρ. βηβιηνγξαθία, θ.ιπ.); Πφζν θαηλνηφκα/ελδηαθέξνπζα είλαη ε 

δνπιεηά πνπ παξνπζηάδεηαη; 

χλδεζκνη: Τπάξρνπλ ζχλδεζκνη ζε άιιεο ζειίδεο; Πφζν ζρεηηθνί θαη ρξήζηκνη είλαη; 

ρεδίαζε - Παξνπζίαζε: Δίλαη θαηαλνεηή ε δνκή ηεο ζειίδαο; Γλσξίδεηε θάζε ζηηγκή 

πνπ βξίζθεζηε; Δίλαη εχθνιε ε πινήγεζε; Σα πεξηερφκελα ηεο ζειίδαο (γξαθηθά, θ.ιπ.) 

εκθαλίδνληαη γξήγνξα; Ζ παξνπζίαζε είλαη απνηειεζκαηηθή θαη επράξηζηε γηα λα 

δηαηεξεί ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηνπ ρξήζηε; 

Υαξαθηεξηζηηθά Αιιειεπίδξαζεο: Ση είδνο/βαζκφ αιιειεπίδξαζεο πξνζθέξεη; Π.ρ.: 

ρακειή: εκθάληζε ζειίδαο γηα αλάγλσζε, κέηξηα: δπλαηφηεηα επηινγήο κέζσ 

θνπκπηψλ, πςειή: δπλαηφηεηα ζπκπιήξσζεο εξσηήζεσλ επηινγήο θαη εηδηθψλ νζνλψλ, 

δπλαηφηεηα e-mail επηθνηλσλίαο, δπλαηφηεηα ζπδεηήζεσλ, δπλαηφηεηα απνζηνιήο 

ζρνιίσλ θαη εξσηήζεσλ, θ.ιπ. 

Γηαθήκηζε: Δίλαη ε ζειίδα γεκάηε δηαθεκίζεηο άζρεηεο κε ην πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο 

ή κε πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο; 

Μνλαδηθφηεηα Πιεξνθνξηψλ: Αλαξσηεζείηε αλ ζα κπνξνχζαηε λα βξείηε ηηο 

πιεξνθνξίεο ζε άιιεο πεγέο, πην γξήγνξα θαη πην απνηειεζκαηηθά. 

Θα ηελ ζπζηήλαηε; Θα ζπζηήλαηε ηε ζπγθεθξηκέλε ζειίδα αλεπηθχιαθηα ζε θίινπο, 

γλσζηνχο, ζπλεξγάηεο ζαλ ρξήζηκε θαη ελδηαθέξνπζα ή γηα πηζαλή ρξήζε ζηελ ηάμε κε 

καζεηέο; 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ (αθνξά ην δηδαθηηθό ζελάξην) 

1. Barkley E. F., Cross K. P., Major C. H. (2005). Collaborative Learning Techniques: 

A Handbook for College Faculty. USA: John Wiley & Sons, Inc 

2. Dillenbourg P. (2000). Virtual Learning Environments in EUN Conference 2000: 

Learning in the new millennium: Building new education strategies for schools. 

Workshop on virtual learning environments 

3. Βαζηιεία Υαηδεληθήηα, Κπξηαθή Αλαγλσζηνπνχινπ, (2007): χγρξνλεο Γηδαθηηθέο 

Πξνζεγγίζεηο γηα ηελ Αλάπηπμε Κξηηηθήο -Γεκηνπξγηθήο θέςεο, Αζήλα: Ο.ΔΠ.ΔΚ 
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4. Γηαζεκαηηθφ εληαίν πιαίζην πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πιεξνθνξηθεο, (1997), 

Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην: 

http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=1 

5. Δληαίν πιαίζην πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πιεξνθνξηθήο, (1999), Τπνπξγείν Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην: http://www.pi-

schools.gr/content/index.php?lesson_id=1 

6. Μεηάδνζε Γεδνκέλσλ & Γίθηπα Τπνινγηζηψλ Η&ΗΗ, Πξφγξακκα ζπνπδσλ,(1999), 

Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην: 

http://www.pi-schools.gr/lessons/tee/computer/ 

7. Πήιηνπξαο Π., ηκσηάο Κ., ηακνχιεο Δ., Φξαγθάθε Μ., Καξηζηψηεο Θ., (2010): 

Τιηθφ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πιεξνθνξηθήο πνπ ζα δηδάμνπλ ζηα 

800 νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία κε εληαίν αλακνξθσκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, 

(ΔΑΔΠ) 

8. Σν Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηνλ Πιεξνθνξηθφ Γξακκαηηζκφ ζην Γπκλάζην, 1ε 

Έθδνζε, επηέκβξηνο 2011: Σν παξφλ έξγν έρεη παξαρζεί απφ ην Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο «ΝΔΟ ΥΟΛΔΗΟ (ρνιείν 21νπ 

αηψλα) – Νέν πξφγξακκα ζπνπδψλ, ζηνπο Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο 1,2,3, - 

Οξηδφληηα Πξάμε», κε θσδηθφ MIS 295450 θαη εηδηθφηεξα ζην πιαίζην ηνπ 

Τπνέξγνπ 1: «Δθπφλεζε Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη νδεγψλ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ «Δξγαιεία 

Γηδαθηηθψλ Πξνζεγγίζεσλ». 

9. http://secondlife.com/support/system-requirements/ 

 

6.4  Ο εηθνληθόο ρώξνο ζην Second Life 

Ο εηθνληθφο θφζκνο ηνπ Second Life είλαη έλαο ειεχζεξνο πξνο φινπο ηνπο ρξήζηεο 

ρψξνο, ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα πεξηεγεζνχλ θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ. Ζ ηδηνθηεζία 

ζηνλ εηθνληθφ απηφ θφζκν δελ δηαθέξεη ζε ηίπνηα απφ ηελ ηδηνθηεζία ζηελ πξαγκαηηθή 

δσή θαη επνκέλσο γηα ηε πξαγκαηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ καο δξαζηεξηνηήησλ, 

είλαη αλαγθαία ε κίζζσζε κέξνπο ηνπ, θάηη αλάινγν κε ηε κίζζσζε ελφο web domain. 

Ο ρψξνο πνπ ελνηθηάζηεθε ζην Second Life έρεη έθηαζε 8192 sqm (1/8 sim). Με ηνλ 

φξν sim ελλννχκε ηε δηαδηθαζία (process) ε νπνία εθηειείηαη ζε έλαλ server θαη 

πξνζνκνηψλεη κηα εηθνληθή πεξηνρή. Ζ ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ είλαη 

http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=1
http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=1
http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=1
http://www.pi-schools.gr/lessons/tee/computer/
http://secondlife.com/support/system-requirements/
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κέρξη 1875 prims. ην Second Life ηα εηθνληθά αληηθείκελα, φπσο ηα απηνθίλεηα, ηα 

ζπίηηα, αιιά θαη ηα ινηπά αληηθείκελα φπσο ξνπρηζκφο, απνηεινχληαη απφ έλα ή 

πεξηζζφηεξα prims. Κάζε prim απνηειεί ην ζεκέιην εηθνληθφ αληηθείκελν ηνπ Second 

Life θαη αλαπαξίζηαηαη απφ έλα ζχλνιν παξακέηξσλ φπσο: ζρήκα, ρξψκα, ηχπνο, ζέζε, 

κέγεζνο θ.α.  

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν ρξήζηεο κηζζψλεη ην ρψξν ηνπ ζην Second Life έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη απφ απιά αληηθείκελα φπσο κηα θαξέθια, κέρξη ζχλζεηα, 

ηα νπνία κε ηελ ελζσκάησζε scripts πξνζθέξνπλ ηελ δπλαηφηεηα δηάδξαζεο κε ην 

ρξήζηε. 

 

6.4.1 Σν θηίξην  

Σν θηίξην πνπ πινπνηήζεθε απνηειείηαη απφ δχν νξφθνπο κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε 

αμηνπνίεζε ηνπ κηζζσκέλνπ ρψξνπ. Ζ βαζηθή ηνπ ζρεδηαζηηθή αξρή είλαη ε απιφηεηα, 

κε ζηφρν λα θξαηήζνπκε ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ πεξηζζφηεξν ζηελ δξαζηεξηφηεηα 

θαη ιηγφηεξν ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. 

 

Δηθόλα 11: Κηίξην ζην Second Life 

 

ην ηζφγεην ππάξρεη έλαο ρψξνο ππνδνρήο, φπνπ είλαη θαη ην ζεκείν ζην νπνίν 

ηειεκεηαθέξνληαη (teleport) αξρηθά νη ρξήζηεο κεζσ ηνπ SLurl θαη έρνπλ ηε 



68 
 

δπλαηφηεηα λα βηψζνπλ γηα πξψηε θνξά ηελ εκπεηξία ηεο ζπκκεηνρήο ζε πεξηβάιινλ 

εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Θεσξήζεθε πξνηηκφηεξν λα ηειεκεηαθέξνληαη νη καζεηέο 

ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, εληφο ηνπ θηηξίνπ, γηα λα απνθεπρζνχλ άζθνπεο 

πεξηπιαλήζεηο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ SL 

δηεπζχλζεσλ. 

Οη SL δηεπζχλζεηο (SLurls) είλαη έλαο πνιχ θαιφο ηξφπνο γηα λα βάινπκε έλα ζχλδεζκν 

κηαο ηνπνζεζία ηνπ Second Life ζε κηα ηζηνζειίδα, αιιά κπνξνχλ επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη κέζα ζηνλ θφζκν ηνπ SL.  Έλα SLURL πεξηιακβάλεη πάληα ην 

φλνκα ηνπ SIM (server) ηεο ηνπνζεζίαο θαη ζπληεηαγκέλεο  x, y, θαη z ηεο ηνπνζεζίαο 

απηήο κέζα ζην SIM. 

 

Δηθόλα 12: Υώξνο ππνδνρήο 

 

ηνλ ηζφγεην φξνθν, δηακνξθψζεθε επίζεο ρψξνο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο 

fishbowl πνπ ζα αθνινπζήζεη. 
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Δηθόλα 13: Ο ρώξνο fishbowl 

 

ηνλ πξψην φξνθν δηακνξθψζεθαλ νη ηάμεηο κε ηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο. Οη ζηαζκνί 

απηνί πξνζνκνηψλνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο κηα εηθνληθή ηάμε ε νπνία δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο καζεηέο λα θαζίζνπλ ζηα εηθνληθά ζξαλία θαη λα παξαθνινπζήζνπλ παξνπζίαζε 

δηαθαλεηψλ, δηαιέμεσλ ή λα ζπδεηήζνπλ. 

 

Δηθόλα14: Δηθνληθή ηάμε 
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πλνιηθά, ζηνλ πξψην φξνθν δηακνξθψζεθαλ ηέζζεξηο παξφκνηεο εηθνληθέο ηάμεηο, 

πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπλ ηνλ αλάινγν αξηζκφ καζεηψλ. 

 

Δηθόλα15: Ο πξώηνο όξνθνο 

 

Δπηπξφζζεηα, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ιίζηαο κειψλ ζηνλ ρψξν, κε ζθνπφ 

λα απνθχγνπκε αλεπηζχκεηεο επηζθέςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνζπάζνπλ ηελ 

πξνζνρή ησλ καζεηψλ.  

 

6.4.2 Βνεζεηηθά εξγαιεία 

Γεκηνπξγήζεθαλ αληηθείκελα ζε θάζε ρψξν, κε ελζσκαησκέλν web-browser, πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζην εηθνληθφ πεξηβάιινλ.  Με απηά ηα 

αληηθείκελα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο web-browsing, αλαδήηεζεο δειαδή 

ηζηνζειίδσλ, ελψ ρξεζηκεχνπλ αθφκε ζαλ πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ κέζα απφ κηα 

εμσηεξηθή ηζηνζειίδα. Ζ αξρηθή ζθέςε πνπ νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ησλ εξγαιείσλ 

απηψλ ήηαλ ε θνηλή ηνπο ρξήζε απφ ηνπο καζεηέο κέζα απφ ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ, 

έηζη ψζηε ηα κέιε ηεο νκάδαο λα απηνξπζκίδνπλ ηελ πνξεία ηεο δξαζηεξηφηεηαο, 

απνηξέπνληαο ηελ απφζπαζε ηεο πξνζνρήο θαη ηελ απξνζπκία ζπκκεηνρήο άιισλ 

κειψλ.  
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Δηθόλα 16: Δλζσκαησκέλνο Web-browser 

 

Γηα λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλαθνηλψζεσλ ζηνλ ελζσκαησκέλν web-browser ηνπ 

εηθνληθνχ ρψξνπ, αιιά θαη έλα θεληξηθφ ζεκείν ελεκέξσζεο ησλ καζεηψλ εχθνια 

πξνζβάζηκν, πινπνηήζεθε κηα βνεζεηηθή ηζηνζειίδα, κέζσ ηεο νπνίαο κπνξνχκε λα 

κνηξάζνπκε ζηνπο καζεηέο βνεζεηηθφ πιηθφ, φπσο αξρεία θεηκέλνπ θαη εηθφλεο. Ζ 

επηινγή ηεο δεκηνπξγίαο κηα ηέηνηαο ηζηνζειίδαο έρεη θαη σο δεηνχκελν λα κεηψζεη ην 

γλσζηηθφ θνξηίν θαη λα εληζρχζεη ηελ απηνπεπνίζεζή ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ, αθνχ ε δεμηφηεηα πινήγεζεο θαη αιιειεπίδξαζήο ηνπο ζε απιέο 

ηζηνζειίδεο ζην δηαδίθηπν είλαη δεδνκέλε. Μέζσ απηήο ηεο ηζηνζειίδαο κπνξνχλ λα 

πινπνηεζνχλ πνιιά εξγαιεία ειεθηξνληθήο κάζεζεο πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ ηηο 

εθπαηδεπηηθέο καο δξαζηεξηφηεηεο.  Ζ δπλαηφηεηα, σζηφζν, κεηαθνξάο αξρείσλ ζην 

Second Life είλαη δπλαηή αιιά πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ ακνηβήο ηεο ηδηνθηήηξηαο 

εηαηξίαο.  
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Δηθόλα 17: Τπνζηεξηθηηθή ηζηνζειίδα 

 

Με ηελ ελζσκάησζε, ηέινο, scripts ζηα αληηθείκελα ηνπ Second Life κπνξνχλ λα 

πινπνηεζνχλ ρξήζηκα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία. Έλα απφ απηά είλαη θαη απηφ πνπ 

ελζσκαηψζεθε ζηνλ εηθνληθφ ρψξν θαη εκθαλίδεη έλα εξσηεκαηνιφγην ζηνλ ρξήζηε 

απνζηέιινληαο ηηο απαληήζεηο ζηελ εξεπλά ζε πξνθαζνξηζκέλε δηεχζπλζε e-mail. 

 

 

Δηθόλα18: Δξσηεκαηνιόγην ζηνλ εηθνληθό ρώξν 
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6.4.3 Τινπνίεζε 

ηε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα νη θχξηεο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ είλαη ε 

ελζσκάησζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, ζε φια ηα ζηάδηα ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο θαη ζε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

ζα κπνξνχζε λα εκπινπηηζηεί ε δηδαζθαιία ηνπο. Ο ζθνπφο ηελ ελζσκάησζεο απηήο 

είλαη ν πιεξνθνξηθφο γξακκαηηζκφο ησλ καζεηψλ θαη ε δηάδνζε θαη ρξήζε ησλ 

εξγαιείσλ ησλ ΣΠΔ ζηε ζρνιηθή δσή, αιιά θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. 

Ζ ζρνιηθή ηάμε απνηειεί έλα πεξηβάιινλ πνπ δεκηνπξγείηαη απφ κεγάιν αξηζκφ 

ζπληζησζψλ θαη παξαγφλησλ. Σν κνξθσηηθφ – θνηλσληθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ, νη 

ειιείςεηο ππνδνκψλ, νη ηπρφλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ κπνξνχλ λα αλαθχςνπλ, 

αθφκα θαη εμσγελείο παξάγνληεο π.ρ. θνηλσληθέο αληηδξάζεηο θαη πξνθαηαιήςεηο, 

επεξεάδνπλ ηελ πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο, θαζηζηψληαο δπζρεξή ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κάζεζεο.  

Οη ζεκεξηλνί καζεηέο, αλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο δεκνθηιείο εθαξκνγέο 

ηεο ηερλνινγίαο, φπσο εθαξκνγέο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, δηακνηξαζκνχ αξρείσλ θαη 

ςπραγσγίαο, δε έρνπλ θηάζεη ζην ζεκείν λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία θαη ηε ρξήζε 

ησλ εξγαιείσλ ησλ ΣΠΔ πνπ ηψξα εηζάγνληαη ζηε ζρνιηθή δσή σο εξγαιεία πνπ 

ζπλδξάκνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο θαη ηεο βειηίσζεο ηεο επίδνζήο 

ηνπο ζην ζρνιείν, αιιά ηα αληηκεησπίδνπλ σο κέξνο ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο 

πνπ ηνπο επηβάιιεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, κε απνηέιεζκα λα αληηδξνχλ ζε απηά.   

Ζ παξνχζα δξαζηεξηφηεηα έρεη ζθνπφ λα εξεπλήζεη ηε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο ησλ 

καζεηψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην εηθνληθφ πεξηβάιινλ. 

πγθεθξηκέλα, αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθε κηα νιηγφιεπηε ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ γηα 

ην Second Life θαη ηνλ ζθνπφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

Μνηξάζηεθε ζηνπο καζεηέο ελεκεξσηηθφ θπιιάδην αλαθνξηθά κε ηνλ εηθνληθφ θφζκν 

ηνπ Second Life θαη δεηήζεθε ε εζεινληηθή ζπκκεηνρή ηνπο κηαο θαη ηέηνηνπ είδνπο 

δξαζηεξηφηεηεο δελ πξνβιέπνληαη απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ. Ζ ρξήζε 

ηνπ εηθνληθνχ απηνχ θφζκνπ σο ππνζηεξηθηηθνχ εξγαιείνπ κάζεζεο εληζρχεηαη 

ζχκθσλα κε έξεπλεο, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο εθηφο 

ζρνιηθήο ηάμεο. 
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 Οη ελδηαθεξφκελνη καζεηέο δειψλνπλ ζπκκεηνρή ζηελ δξαζηεξηφηεηα κε απνζηνιή e-

mail ζηνλ θαζεγεηή. Έπεηηα ηνπο απνζηέιιεηαη username θαη password γηα ηελ είζνδν 

ηνπο ζηνλ εηθνληθφ ρψξν. Ζ ελδερφκελε δεκηνπξγία ηνπ avatar απφ ηνλ θαζεγεηή έρεη 

ζθνπφ ηελ δηεπθφιπλζε ησλ καζεηψλ, αθνχ ζα δεκηνπξγήζεη ηελ ιίζηα ησλ κειψλ 

ζηνλ εηθνληθφ ρψξν. Δπηπιένλ νη καζεηέο ζα εηζέιζνπλ πξνθαζνξηζκέλα ζηελ εηθνληθή 

ηάμε γηα λα απνθχγνπκε ηελ αξρηθή ηνπο απνγνήηεπζε απφ ηελ άζθνπε πεξηπιάλεζε. 

εκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ αξρηθή ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ , νη πεξηζζφηεξνη 

εμέθξαζαλ έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα δεκηνπξγνχζαλ θαη ζα 

παξακεηξνπνηνχζαλ ην δηθφ ηνπο avatar.   

Οη ζπλαληήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δηάζηεκα κηαο εβδνκάδαο ιφγσ ηεο απιφηεηαο 

ηνπ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ θαη κε επηπιένλ ζηφρν ηελ απνθπγή ηεο θφπσζεο ησλ 

καζεηψλ. Ο εηθνληθφο ρψξνο ήηαλ δηαζέζηκνο ζηνπο καζεηέο φιεο ηηο ήκεξεο ηηο 

εβδνκάδαο. Ζ θάζε ζπλάληεζε είρε δηάξθεηα 45 ιεπηψλ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε 

απνκαθξπζκέλα. Μεηά ην ηέινο ηεο δηδαθηηθήο ψξαο νη καζεηέο είραλ ηελ δπλαηφηεηα 

λα παξακείλνπλ ζηνλ ρψξν γηα φζν επηζπκνχζαλ θαη λα ζπδεηήζνπλ κεηαμχ ηνπο ή θαη 

κε ηνλ θαζεγεηή.  

Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη πάληα θαζνδεγεηηθφο. Δλζαξξχλεη ηνπο καζεηέο κε 

ζθνπφ λα πξνσζήζεη ηελ ζπλεξγαζία. Γεκηνπξγεί ην πιαίζην θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 

απηήλ θαη ιχλεη ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. 

Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ ζε θάζε νκάδα ήηαλ δπν έσο ηξείο θαη γηα ιφγνπο θαιχηεξεο 

δηαρείξηζεο ηεο νκάδαο αιιά θαη ιφγσ ηεο ρακειήο ζπκκεηνρήο. 

ηελ πξψηε ζπλάληεζε νη καζεηέο ζπλδέζεθαλ ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Second Life ζε 

πξνθαζνξηζκέλε ψξα, ν ζθνπφο ηεο νπνίαο ήηαλ ε αξρηθή εμνηθείσζε κε ην εηθνληθφ 

πεξηβάιινλ, ν ρεηξηζκφο ηνπ avatar, ε πινήγεζε ζην ρψξν, ηε ρξήζε ηνπ text chat 

θαζψο θαη ηνπ voice chat. 

ηε δεχηεξε ζπλάληεζε δεκηνπξγήζεθαλ νη νκάδεο ηπραία, απφ ηνλ θαζεγεηή, θάζε 

νκάδα νδεγήζεθε ζηε δηθή ηεο εηθνληθή ηάμε θαη δφζεθαλ αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηελ 

νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα. Σν θχιιν εξγαζίαο, ηα βνεζεηηθά αξρεία θαη νη γεληθέο 

νδεγίεο γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα δφζεθαλ ζηνπο καζεηέο κέζσ ηεο βνεζεηηθήο 

ηζηνζειίδαο. Τπνζηεξίρηεθε ε ζπλεξγαζία ζηνλ εηθνληθφ ρψξν θαη δεηήζεθε απφ ηνπο 

καζεηέο λα ζπκπιεξψζνπλ ην θχιιν εξγαζίαο. 
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Ζ ηξίηε ζπλάληεζε είρε ζθνπφ ηελ ζπδήηεζε ησλ νκάδσλ κε ηελ ηερληθή Fishbowl θαη 

ηελ πηνζέηεζε κηαο θνηλά απνδεθηήο ιχζεο. 

 

6.4.4 Πιαίζην αμηνιόγεζεο 

Ο αξρηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ 

εηθνληθνχ θφζκνπ «Second Life», σο ππνζηεξηθηηθνχ εξγαιείνπ ζε ζπλεξγαηηθέο 

ηερληθέο κάζεζεο.  

Ζ αμηνιφγεζή ηνπ απνηειεί δχζθνιν έξγν, θαζψο νη καζεηέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ειηθηαθήο νκάδαο ζηελ νπνία απεπζχλεηαη ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα, δελ έρνπλ 

ηελ επαξθή ππεπζπλφηεηα ή θαη ηελ ππνκνλή αθφκα λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα απαληνχλ 

ζε καθξνζθειή εξσηεκαηνιφγηα, γηα ην ιφγν φηη απηά ηνπο δίλνπλ ηελ αίζζεζε φηη 

εμεηάδνληαη γηα ηελ επίδνζή ηνπο ζηελ δξαζηεξηφηεηα απηή, γεγνλφο ην νπνίν έρεη 

αξλεηηθή επηξξνή θαη ζηελ εζεινληηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζε ηέηνηνπ είδνπο εξεπλεηηθέο 

δξάζεηο. 

Δίλαη ινηπφλ αλαπφθεπθην, ε αμηνιφγεζε λα βαζηζηεί ζηα θεληξηθά ζεκεία θαη φρη ζε 

ιεπηνκέξεηεο. Με ηελ παξαδνρή απηή, πξνζπαζνχκε λα αμηνινγήζνπκε ηελ αλάπηπμε 

θαη ππνζηήξημε ζπλεξγαζίαο, θαηά πφζν απηή πξνζνκνηάδεη ή θαη μεπεξλά ηε 

ζπλεξγαζία ζηελ πξαγκαηηθή ηάμε, ην πνζνζηφ ηεο εκβχζηζεο πνπ δεκηνχξγεζε ν 

εηθνληθφο ρψξνο ζηνπο καζεηέο, ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε επηθνηλσλία ησλ καζεηψλ 

βειηηψζεθε ή επηδεηλψζεθε κέζα ζηνλ εηθνληθφ ρψξν. Ζ δηαρείξηζε ηεο νκάδαο ζηνλ 

εηθνληθφ απηφ ρψξν πξέπεη αλαγθαία λα είλαη αλάινγε κε απηή πνπ επηρεηξεί ν 

εθπαηδεπηηθφο ζηε ζρνιηθή ηάμε, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη κε επθνιία λα δηαρεηξηζηεί 

ηνπο καζεηέο, λα ηνπο θαζνδεγήζεη θαη λα ιχζεη ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα 

πξνθχςνπλ. 

Όπσο θαη ζην ηέινο θάζε καζεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο, έηζη θαη ζην εηθνληθφ 

πεξηβάιινλ ν καζεηήο είλαη αλαγθαίν λα αηζζάλεηαη ηθαλνπνίεζε κεηά ην πέξαο ηεο. 

Λακβάλνληαο ινηπφλ ππφςε φια ηα παξαπάλσ, νδεγνχκαζηε ζηελ επηινγή ησλ 

παξαθάησ ηξφπσλ αμηνιφγεζεο: ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο ζηνλ εηθνληθφ ρψξν, 

εξσηεκαηνιφγηα ηηζέκελα θαηά ηε ζπδήηεζε, άηππεο ζπλεληεχμεηο θαη παξαηήξεζε κε 

βάζε ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία ηνπ δηδάζθνληα. 

 



76 
 

6.4.5 Αμηνιόγεζε 

Δπηιέρζεθε σο θεληξηθή ηδέα ηνπ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ, ε αμηνιφγεζε ησλ ηζηνζειίδσλ 

κε ζέκα ην κάζεκα ησλ δηθηχσλ, γηαηί απνηειεί έλα αξθεηά ειθπζηηθφ θαη βαηφ πεδίν, 

πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνζειθχζεη κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή καζεηψλ ζηε δξαζηεξηφηεηα. 

Ο αξρηθφο ελζνπζηαζκφο κεγάινπ αξηζκνχ καζεηψλ θαηά ηελ νιηγφιεπηε ελεκέξσζή 

ηνπο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ γηα ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ηνλ εηθνληθφ θφζκν ηνπ Second 

Life, άθεζε πνιιέο ππνζρέζεηο γηα ηελ εμέιημε ηεο έξεπλαο. Χζηφζν, ε ηειηθή 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θπκάλζεθε ζε πνιχ ρακειά επίπεδα ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ 

απηψλ πνπ έδεημαλ αξρηθά ελδηαθέξνλ.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλα λεζί ηεο παξακεζνξίνπ φπνπ ε 

εκπεηξία ζε ηέηνηνπ είδνπο εζεινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ειάρηζηε. 

Ο αξρηθφο ζηφρνο ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί κηα νκάδα καζεηψλ ηεο δεχηεξεο ηάμεο ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ιπθείνπ, θάηη φκσο πνπ δελ θαηέζηε δπλαηφλ ιφγσ ειιηπνχο 

ζπκκεηνρήο θαη ζπλεπψο ζηε δξαζηεξηφηεηα ζπκκεηείραλ ηειηθά ζπλνιηθά ελλέα 

καζεηέο θαη ησλ δχν πξψησλ ηάμεσλ ηνπ ιπθείνπ θαη ζπγθεθξηκέλα επηά αγφξηα θαη 

δχν θνξίηζηα. 

ην πξνπαξαζθεπαζηηθφ παξαθάησ εξσηεκαηνιφγην: 

1. Γηαζέησ ζην ζπίηη κνπ ζχλδεζε ADSL; 

2. Ο ππνινγηζηήο κνπ είλαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο; 

3. Ο ππνινγηζηήο κνπ δηαζέηεη ερεία θαη κηθξφθσλα; 

4. Γλσξίδεηε εηθνληθά πεξηβάιινληα φπσο ην Second Life; 

Οη απαληήζεηο ήηαλ ζην ζχλνιφ ηνπο ζεηηθέο εθηφο απφ ηελ ππφ ζηνηρείν (4) εξψηεζε 

φπνπ κφλν κηα καζήηξηα είρε γλψζε ηνπ αλαθεξφκελνπ εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο ρσξίο, 

σζηφζν, λα ην έρεη ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ.  

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ Second Life viewer απφ ηνπο καζεηέο ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπο 

ππνινγηζηή έγηλε κε επθνιία αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο απφ ηελ βνεζεηηθή ηζηνζειίδα. 

Οη ζεκαληηθφηεξεο εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ ζηνπο καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπλαληήζεσλ ζηνλ εηθνληθφ ρψξν ήηαλ νη αθφινπζεο:  

Δξώηεζε 1: Γηα πνηφ ιφγν δειψζαηε ζπκκεηνρή;  

Απάληεζε: Οη καζεηέο ζην ζχλνιφ ηνπο απάληεζαλ φηη θηλήζεθαλ απφ πεξηέξγεηα. 
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Σν εκπινπηηζκέλν πεξηβάιινλ ηνπ Second Life θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ 

θαη ηνπο δεκηνπξγήζεθε ε πεξηέξγεηα λα βηψζνπλ ηελ εκπεηξία.  

Δξώηεζε 2: Ζ πξψηε εληχπσζε απφ ην πεξηβάιινλ ήηαλ ζεηηθή ή αξλεηηθή; 

Απάληεζε: Οη 8 απφ ηνπο 9 καζεηέο απάληεζαλ ζεηηθά. 

 

Δηθόλα 19:Ζ πξώηε εληύπσζε από ην πεξηβάιινλ ήηαλ ζεηηθή ή αξλεηηθή; 

Έλαο απφ ηνπο καζεηέο ζεψξεζε ηα γξαθηθά ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά πνιχ 

ππνδεέζηεξα απφ απηά πνπ έρεη ζπλεζίζεη λα ρξεζηκνπνηεί. 

Δξώηεζε 3: Ζ θίλεζε ηνπ avatar ζαο δπζθφιεςε;  

Απάληεζε: Οη 7 απφ ηνπο 9 καζεηέο δήισζαλ φηη δελ αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο.  

 

Δηθόλα 20: Ζ θίλεζε ηνπ avatar ζαο δπζθόιεςε; 

Παξαηεξήζεθε ζε θάπνηνπο καζεηέο κία αξρηθή δπζθνιία αλαθνξηθά κε ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο κέζα ζην εηθνληθφ θηίξην, παξφιν πνπ απηφ ήηαλ πνιχ απιά 

ζρεδηαζκέλν. 

Δξώηεζε 4: Υξεζηκνπνηήζαηε ην chat ή ηε θσλεηηθή επηθνηλσλία; 

Απάληεζε: Οη 6 απφ ηνπο 9 καζεηέο δήισζαλ φηη ρξεζηκνπνίεζαλ πεξηζζφηεξν ην 

chat κε γξαπηφ θείκελν. 
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Δηθόλα 21: Υξεζηκνπνηήζαηε ην chat ή ηε θσλεηηθή επηθνηλσλία; 

Οη καζεηέο, ζπλεζηζκέλνη θαη απφ άιιεο εθαξκνγέο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ γξαπηφ 

θείκελν γηα επηθνηλσλία, πξνηίκεζαλ λα αθνινπζήζνπλ ηελ πεπαηεκέλε. 

Δξώηεζε 5: Ζ ρξήζε ηνπ ελζσκαηνκέλνπ web browser ήηαλ εχθνιε; 

Απάληεζε: Οη 5 απφ ηνπο 9 απάληεζαλ ζεηηθά. 

 

 

Δηθόλα 22: Ζ ρξήζε ηνπ ελζσκαησκέλνπ web browser ήηαλ εύθνιε; 

Ζ ηαπηφρξνλε ρξήζε ηνπ ελζσκαησκέλνπ web browser απνκαθξπζκέλα απφ δχν ή 

πεξηζζφηεξνπο καζεηέο έδσζε θίλεηξν γηα ζπδήηεζε ζην ζέκα, αιιά θαη ηαπηφρξνλα 

ιφγν ηεο αξγήο απφθξηζήο ηνπ απνζάξξπλε ηνπο καζεηέο. 

Δξώηεζε 6: Πψο ζα αμηνινγνχζαηε ηελ ζπλεξγαζία κε ην ζπκκαζεηή ζαο ζηνλ 

εηθνληθφ θφζκν; Άξηζηε; Ηθαλνπνηεηηθή; Καθή; 

Απάληεζε: Απφ ηνπο 9 καζεηέο, νη 2 δήισζαλ πσο ε ζπλεξγαζία ήηαλ άξηζηε, νη 6 

πσο ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή θαη 1 δήισζε πσο ήηαλ θαθή. 
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Δηθόλα 23: Πώο ζα αμηνινγνύζαηε ηελ ζπλεξγαζία κε ην ζπκκαζεηή ζαο ζηνλ εηθνληθό θόζκν; Άξηζηε; 

Ηθαλνπνηεηηθή; Καθή; 

Ζ απεηξία ησλ καζεηψλ ζε ζπλεξγαηηθά εηθνληθά πεξηβάιινληα δεκηνχξγεζε 

πξνβιήκαηα ζηε ζπλεξγαζία ηνπο, θαζψο κεγάιν κέξνο ηεο πξνζνρήο ηνπο 

απνξξνθήζεθε απφ ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ. Ζ εμνηθείσζή ηνπο κε ηέηνηνπ είδνπο 

πιαηθφξκεο ζα βειηηψζεη ηα απνηειέζκαηα απηά κειινληηθά.  

Δξώηεζε 7: Θα ζέιαηε λα ρξεζηκνπνηείηε ην Second Life σο βνήζεηα ηεο κειέηεο ησλ 

καζεκάησλ ζαο ζην ζπίηη; 

Απάληεζε: Απφ ηνπο 9 καζεηέο, νη 2 κφλν απάληεζαλ ζεηηθά. 

 

Δηθόλα 24: Θα ζέιαηε λα ρξεζηκνπνηείηε ην Second Life σο βνήζεηα ηεο κειέηεο ησλ καζεκάησλ ζαο ζην 

ζπίηη; 

Ζ ρξήζε βνεζεκάησλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο ζην ζπίηη, 

ζεσξείηαη απφ ηνπο καζεηέο ιφγσ ηεο απεηξίαο ηνπο, πξφζζεηνο φγθνο εξγαζίαο θαη φρη 

έλα εξγαιείν πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη λα θαηαθηήζνπλ επθνιφηεξα ηε γλψζε. 

Δξώηεζε 8: αο ελδηαθέξεη λα αιιάδεηε ηελ εκθάληζε ηνπ avatar θαηά ηηο πξνηηκήζεηο 

ζαο; 

Απάληεζε: Όινη νη καζεηέο απάληεζαλ ζεηηθά. 
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Έλα απφ ηα κεγάια πιενλεθηήκαηα ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ ηνπ Second Life είλαη ε 

δπλαηφηεηα παξακεηξνπνίεζεο ηεο κνξθήο αιιά θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

εηθνληθψλ εθπξνζψπσλ (avatar). Με ηνλ ηξφπν απηφ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο 

ρξήζηεο – καζεηέο λα πεηξακαηηζηνχλ κε ηελ εηθφλα ηνπο θαη λα εθθξαζηνχλ κε 

κεγαιχηεξε ειεπζεξία. 

Δξώηεζε 9: Θα ρξεζηκνπνηνχζαηε ην Second Life ζηνλ πξνζσπηθφ ζαο ρξφλν; 

Απάληεζε: Απφ ηνπο 9 καζεηέο νη 8 απάληεζαλ ζεηηθά. 

 

Δηθόλα 25: Θα ρξεζηκνπνηνύζαηε ην Second Life ζηνλ πξνζσπηθό ζαο ρξόλν; 

Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ έδεημε ελδηαθέξνλ γηα ηελ πεξαηηέξσ εμεξεχλεζε ηνπ 

εηθνληθνχ θφζκνπ ηνπ Second Life. 

 

6.5 πκπεξάζκαηα 

Ζ ζπλεξγαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή 

εξγαζία ζην εηθνληθφ πεξηβάιινλ ηνπ Second Life, απέδεημε ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ απηνχ εηθνληθνχ θφζκνπ ζηελ ππνζηήξημε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο.  

Οη καζεηέο έδεημαλ ελζνπζηαζκφ θαη ελδηαθέξνλ γηα ηε ρξήζε ηνπ εηθνληθνχ 

εθπξνζψπνπ (avatar) αιιά θαη γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ θαη ηα 

αληηθείκελά ηνπ.  

Αλ θαη ην δείγκα ησλ καζεηψλ δελ ήηαλ αξθεηά κεγάιν ψζηε λα εμαρζνχλ ζαθή 

ζπκπεξάζκαηα, σζηφζν δίλεηαη κηα πξψηε εηθφλα γηα ηνλ εηθνληθφ θφζκν σο 

ππνζηεξηθηηθφ εξγαιείν κάζεζεο ζηελ ηάμε. πκπεξαίλεηαη φηη, εηθνληθή θαη 

πξαγκαηηθή ηάμε πξνζθέξνπλ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ εξγαιείσλ κάζεζεο, ζεσξεηηθψλ θαη 
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ηερλνινγηθψλ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ηελ 

πξνάγνπλ. 

Οη καζεηέο δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε ησλ βνεζεηηθψλ εξγαιείσλ κάζεζεο 

πνπ πξνζθέξνπλ νη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ, κε απνηέιεζκα λα 

ζεσξνχλ ηε ρξήζε ηνπο επηπξφζζεην θφξην εξγαζίαο θαη φρη βνεζεηηθφ εξγαιείν γηα 

ηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο. Ζ λννηξνπία απηή κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζα 

αλαηξαπεί, αθνχ ήδε μεθηλά ε δηδαζθαιία θαη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ηα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. 

εκεηψλεηαη φηη ε απεηξία ησλ καζεηψλ έθαλε δχζθνιή ηελ δηαρείξηζε ησλ νκάδσλ 

απφ ηνλ θαζεγεηή, ελψ ε θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ ζηελ ρξήζε ηνπ 

εηθνληθνχ θφζκνπ κέζα ζηελ ηάμε κε ηελ βνήζεηά ηνπ, ζα επηηάρπλε ηελ 

απνκαθξπζκέλε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα.  

Ο εηθνληθφο ρψξνο έδεημε λα θηλεηνπνηεί ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ πάληα λα ην θαηεπζχλεη πξνο ηελ ζπλεξγαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ζα έπξεπε λα ππνζηεξίμνπκε ζε κηα ηέηνηνπ ηχπνπ δξαζηεξηφηεηα 

ζε  κηα πιήξε ηάμε 20 έσο 25 καζεηψλ, ηφηε ζίγνπξα ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ θαη άιινη 

βνεζνί θαζεγεηέο γηα ηελ θαζνδήγεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο αιιά θαη πεξηζζφηεξε 

εμάζθεζε ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε ζηε ρξήζε ηνπ εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ. 

ε κειινληηθή εξεπλά ζε κεγαιχηεξν δείγκα καζεηψλ, θάιν ζα είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ 

θαη αιιά ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία κάζεζεο, φπσο εηθνληθά αληηθείκελα, κε ηα νπνία ζα 

αιιειεπηδξά ν καζεηήο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν αλ ζέινπκε λα επηηχρνπκε κία εηθνληθή 

ηάμε πνπ ζα είλαη εχθνιε ζηε δηαρείξηζή ηεο. 

 Οη εηθνληθνί θφζκνη παξέρνπλ ηα εξγαιεία κε ηα νπνία κπνξνχλ λα ππνζηεξηρηνχλ νη 

ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ νκάδεο θαζεγεηψλ πνπ ζα αλαιάβνπλ λα 

πξνεηνηκάζνπλ ηφζν ην καζεηηθφ δπλακηθφ αιιά θαη ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ 

δηεμαγσγή ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΔΝΑΡΗΟ – ΠΡΟΣΤΠΟ: ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΝΑΡΗΟΤ 

ΣΗΣΛΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΔΝΑΡΗΟΤ 

Γξάθνπκε ηνλ ηίηιν ηνπ ζελαξίνπ. 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΟ/ΟΗ 

Γξάθνπκε ην φλνκα ή ηα νλφκαηα ησλ δεκηνπξγψλ. 

ΣΑΞΔΗ ΣΗ ΟΠΟΗΔ ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΗ 

Αλαθέξνπκε ηελ ηάμε ή ηηο ηάμεηο ζηηο νπνίεο απεπζχλεηαη ην ζελάξην. Δλαιιαθηηθά ζα 

κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε ηηο ειηθίεο ζηηο νπνίεο ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί. 

ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΔ ΓΝΧΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ-ΘΔΜΑΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ 

εκεηψλνπκε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα κε ηα νπνία ζρεηίδεηαη ην ζελάξην.  

ΤΜΒΑΣΟΣΖΣΑ ΜΔ ΣΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Δμεηδηθεχνπκε ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ ΑΠ ησλ ΣΔΠ ζηηο νπνίεο ζηνρεχεη ην 

ζελάξην. 

ΛΔΞΗΛΟΓΗΟ 

Λέμεηο-θιεηδηά ηνπ ζελαξίνπ. 

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΓΝΧΔΗ 

Γξάθνπκε ηηο πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη καζεηέο 

καο, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αθνινπζήζνπλ ηε ξνή ησλ δξαζηεξηνηήησλ (βαζκφο 

εμνηθείσζεο κε ηερλνινγηθά εξγαιεία, βαζκφο εμνηθείσζεο κε ηνλ ηξφπν εξγαζίαο, 

βαζκφο εμνηθείσζεο κε γλσζηηθά εξγαιεία θ.ιπ.). 

ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ & ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΤΛΗΚΟΣΔΥΝΗΚΖ 

ΤΠΟΓΟΜΖ 

Πεξηγξάθνπκε ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο. Καηαγξάθνπκε ην ππνινγηζηηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ ζα αμηνπνηήζνπκε, θαζψο θαη ηελ απαηηνχκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή 
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(ινγηζκηθφ, ππνινγηζηέο, βηληενπξνβνιέαο, ςεθηαθά θαη ζπκβαηηθά κέζα πνπ ζα 

ρξεηαζηνχκε, θ.ιπ.). 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

Γηαηππψλνπκε ηνπο ζηφρνπο ηεο δηδαθηηθήο καο πξφηαζεο. Οη ζηφρνη ζα πξέπεη λα 

θαιχπηνπλ νπσζδήπνηε ηνπο αληίζηνηρνπο γλσζηηθνχο ζηφρνπο ηνπ ΑΠ ησλ ΣΠΔ, 

νξηδφληηνπο ζηφρνπο πνπ επηδηψθνπκε κέζσ φισλ ησλ καζεκάησλ κε βάζε ην ΓΔΠΠ 

θαη έκκεζα ζηφρνπο άιισλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Δπνκέλσο, ζα κπνξνχζακε λα 

ηνπο νκαδνπνηήζνπκε ζε ελφηεηεο ζηφρσλ, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 

  Χ ΠΡΟ ΣΗ ΣΠΔ 

  Χ ΠΡΟ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΜΑΘΖΖ 

  Δ ΥΔΖ ΜΔ ΑΛΛΑ ΓΝΧΣΗΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ (πξναηξεηηθφ) 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

εκεηψλνπκε ηνλ ρξφλν πνπ ππνινγίδνπκε πσο ζα απαηηεζεί γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

ζελαξίνπ. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

ΑΦΟΡΜΖΖ – ΣΟ ΘΔΜΑ ΠΟΤ ΘΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΘΔΗ 

Αλαθέξεηαη ε πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε-ζέκα πνπ ζα δηεξεπλεζεί. 

ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

Πεξηγξάθνπκε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε πξφηαζε. Θα πξέπεη λα 

ππάξρεη ελαξκφληζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηε κεζνδνινγία πνπ 

ζα αθνινπζήζνπκε. Μπνξνχκε επίζεο λα αλαθέξνπκε ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο πνπ ζα 

εθαξκφζνπκε, λα αλαιχζνπκε ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ησλ καζεηψλ θαη λα εμεγήζνπκε ηνλ 

ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. 

ΣΟ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΔΝΑΡΗΟ 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΠΟΡΔΗΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ-ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΑΞΖ – ΔΝΑΡΚΣΖΡΗΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 
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Αλαιχνπκε ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα θάλεη ν εθπαηδεπηηθφο πξηλ απφ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ. Π.ρ. Πψο ζα «θηλεζεί» θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο, 

πψο ζα εξγαζηνχλ/ζπλεξγαζηνχλ νη καζεηέο (εξγαζία ζε νκάδεο, δηάηαμε ζξαλίσλ, 

αλαπαξαγσγή πιηθνχ), εάλ ζα πξνεγεζεί κηα πεξίνδνο εμνηθείσζεο ησλ καζεηψλ κε ην 

ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ θ.ιπ.. Πεξηγξάθνπκε αλαιπηηθά ηε ξνή ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ ζελαξίνπ (αλά θάζε πινπνίεζεο), φπσο αλαγξάθνληαη απηέο ζηα θχιια εξγαζίαο 

πνπ αθνινπζνχλ. ηελ πεξηγξαθή αλαθέξνπκε ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο θάζε θάζεο, ηα ηερλνινγηθά εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηα 

πξνζδνθψκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα έπεηηα απφ θάζε ελέξγεηα θαη νπνηεζδήπνηε 

άιιεο πιεξνθνξίεο ζα ζπκβάινπλ ζηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο. 

Πεξηγξάθνπκε ηηο ηειηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ ζελαξίνπ. Αλαθέξνπκε ηί αλακέλνπκε λα παξαρζεί απφ ηνπο καζεηέο κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (γξαπηά θείκελα, πξνθνξηθέο 

αλαθνηλψζεηο, πιηθφ γηα παξνπζίαζε, ζπδήηεζε, θαηαζθεπέο θ.ιπ.). 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

Πνηεο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα δηαπηζηψζνπκε ηνλ βαζκφ 

επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ είρακε ζέζεη αξρηθά; (Π.ρ. κε παξαηήξεζε ηνπ ηξφπνπ 

εξγαζίαο ησλ καζεηψλ, κε θφξκα αμηνιφγεζεο, κε εξσηήζεηο, κε e-portfolio θ.ν.θ.) 

ΔΠΔΚΣΑΖ – ΠΑΡΑΛΛΑΓΔ ΔΝΑΡΗΟΤ (πξναηξεηηθφ) 

εκεηψλνπκε πηζαλέο παξαιιαγέο ηνπ ζελαξίνπ ή επεθηάζεηο ηνπ γηα ηελ επίηεπμε 

επηπξφζζεησλ ή δηαθνξεηηθψλ ζηφρσλ (ζε ζρέζε κε ηνπο αξρηθνχο). 

ΓΗΚΣΤΟΓΡΑΦΗΑ - ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Παξαζέηνπκε ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη ηηο πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ. 

ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΗΑ 

Σα θχιια εξγαζίαο είλαη απηά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο. Θα πξέπεη λα είλαη 

γξακκέλα ζε γιψζζα θαηάιιειε γηα ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ ζηα νπνία απεπζχλνληαη, 

λα πεξηέρνπλ ζαθείο θαη πεξηεθηηθέο νδεγίεο αιιά θαη φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νκαιή πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Παξάιιεια ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε ηα θχιια εξγαζίαο λα αθήλνπλ 

πεξηζψξηα πξσηνβνπιίαο θαη δξάζεο ζηνπο καζεηέο καο, έηζη ψζηε απηνί λα κελ 
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παξακείλνπλ παζεηηθνί απνδέθηεο εληνιψλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ. Απηφ 

κπνξνχκε λα ην επηηχρνπκε κε ηελ ελζσκάησζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ βνεζνχλ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο, πνπ δίλνπλ επθαηξίεο γηα πξνβιεκαηηζκφ, πνπ ελζαξξχλνπλ 

ηε δηαηχπσζε απφςεσλ θαη επηρεηξεκάησλ, πνπ νδεγνχλ ζηελ αλαδήηεζε ελαιιαθηηθήο 

πνξείαο πινπνίεζεο θαη δεκηνπξγνχλ ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ ψζηε νη καζεηέο καο 

λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο. 

 


