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Περίληψη. Η εργασία αυτή αναφέρεται στην εκπαιδευτική δυναµική του ∆ιαδικτύου 
και παρουσιάζει συγκεκριµένους τρόπους µε τους οποίους το ∆ιαδίκτυο αξιοποιείται 
στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Ιδιαίτερα επιχειρείται µία επισκόπηση της χρήσης του 
∆ιαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο της ∆ιαδικτυακής Εκπαίδευσης 
από Απόσταση και της παραδοσιακής Tριτοβάθµιας Eκπαίδευσης. Η ∆ιαδικτυακή 
Εκπαίδευση από Απόσταση αποτελεί µια µέθοδο Eκπαίδευσης από Απόσταση κατά την 
οποία εκπαιδευόµενος και εκπαιδευτής βρίσκονται σε διαφορετικό τόπο, η 
παραδοσιακή τάξη αντικαθίσταται από την «εικονική τάξη», και ένα διαδικτυακό 
σύστηµα διαχείρισης µαθηµάτων αποτελεί το «χώρο» συνεύρεσης της τάξης. Σε αυτό 
το πλαίσιο παρουσιάζονται διάφορες κατηγορίες συστηµάτων διαχείρισης µαθηµάτων 
τα οποία υποστηρίζουν την οργάνωση και διαχείριση διαδικτυακών µαθηµάτων, 
αναλαµβάνουν την παροχή του εκπαιδευτικού υλικού, και επιτρέπουν την 
αλληλεπίδραση και συνεργασία της εικονικής τάξης. Μελετώνται επίσης οι 
δυνατότητες που προσφέρουν τα συστήµατα διαχείρισης µαθηµάτων σε εναλλακτικά 
µοντέλα οργάνωσης διαδικτυακών µαθηµάτων. Επιπρόσθετα, επιχειρείται µία 
επισκόπηση των δικτυακών τόπων πανεπιστηµιακών µαθηµάτων που έχουν αναπτυχθεί 
µε στόχο να υποστηρίξουν/συµπληρώσουν τη διδασκαλία στην περιοχή της 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Η εργασία ολοκληρώνεται µε µια σύντοµη αναφορά σε 
τρέχουσες ερευνητικές τάσεις στo χώρο της ∆ιαδικτυακής Εκπαίδευσης και 
συγκεκριµένα στις περιοχές των Προσαρµοστικών Εκπαιδευτικών Συστηµάτων 
Υπερµέσων και της Υποστηριζόµενης από Υπολογιστές Συνεργατικής Μάθησης.  

 

Λέξεις κλειδιά: ∆ιαδικτυακή Εκπαίδευση από Απόσταση, ∆ιαδίκτυο, Εκπαιδευτικοί 
δικτυακοί τόποι, Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ανάπτυξη του ∆ιαδικτύου και ιδιαίτερα του Παγκόσµιου Ιστού (World Wide 
Web), οδήγησαν σε µια σηµαντική µετατόπιση στον τρόπο µε τον οποίο η πληροφορία 
προσεγγίζεται και δηµοσιεύεται, διαµορφώνοντας µία ανεξάντλητη πηγή υλικού, 
εύκολα προσβάσιµη και ανανεώσιµη. Τα καινοτόµα χαρακτηριστικά του ∆ιαδικτύου 
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διαθέτουν µία εκπαιδευτική δυναµική, η αξιοποίηση της οποίας αποτελεί πρόκληση για 
την εκπαιδευτική κοινότητα, τόσο στο χώρο της δευτεροβάθµιας (Παπανικολάου κ.α. 
2002, Νικολαϊδου και Γιακουµάτου 2001) όσο και της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
(Horton 2000, Pouloudi et al. 1999, Grigoriadou and Papanikolaou 2000).  Πιο 
συγκεκριµένα, τα πλεονεκτήµατα του ∆ιαδικτύου σε σύγκριση µε άλλα 
εκπαιδευτικά/εποπτικά µέσα είναι τα εξής (Federico 2000): επιτρέπει τη χρήση και το 
συνδυασµό µιας ποικιλίας µέσων (media) µε αλληλεπιδραστικό τρόπο, συνδέει 
ανθρώπους ανά τον κόσµο υποστηρίζοντας σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία, και 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένας παροχέας εκπαιδευτικού περιεχοµένου επιτρέποντας 
την πρόσβαση σε µία εύκολα ανανεώσιµη, τεράστια, και συγχρόνως πολυποίκιλη πηγή 
πληροφορίας, η οποία µπορεί να ενσωµατωθεί σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο 
εκπαιδευτικού σχεδιασµού και να το υπηρετήσει.  

Ιδιαίτερα στην περιοχή της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, τα νέα εργαλεία που προσφέρει 
το ∆ιαδίκτυο αξιοποιούνται υποστηρίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία τόσο στο 
πλαίσιο της ∆ιαδικτυακής Εκπαίδευσης από Απόσταση όσο και της παραδοσιακής  
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα, το ∆ιαδίκτυο χρησιµοποιείται ήδη για την 
παροχή µαθηµάτων µε την πρακτική της ∆ιαδικτυακής Εκπαίδευσης από Απόσταση 
στο χώρο της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (TOU 2004, UOC 2004) αλλά και γενικότερα  
µε στόχο τη δια βίου εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επιµόρφωση (McCormack and 
Jones 1997, Χλαπάνης και ∆ηµητρακοπούλου 2004). Παράλληλα, σε πολλά 
πανεπιστηµιακά τµήµατα το ∆ιαδίκτυο αξιοποιείται για διαχειριστικούς και 
εκπαιδευτικούς σκοπούς. Μια πληθώρα εκπαιδευτικών χρήσεων του ∆ιαδικτύου 
παρατηρείται ήδη στην παραδοσιακή Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, από την απλή 
ενσωµάτωση σηµειώσεων  µαθηµάτων µέχρι την ανάπτυξη και αξιοποίηση 
εκπαιδευτικών περιβαλλόντων που βασίζονται και προωθούν το µοντέλο της 
συνεργατικής µάθησης και της εξατοµικευµένης διδασκαλίας (Scardamalia and Bereiter 
1994, Brusilovsky 1999). 

Τα πιο σηµαντικά πλεονεκτήµατα της αξιοποίησης του ∆ιαδικτύου ως εκπαιδευτικού 
µέσου προκύπτουν από µια παιδαγωγική προσέγγιση η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία 
για να ενισχύσει τη µαθησιακή εµπειρία. Ωστόσο ανοιχτό ερευνητικό θέµα αποτελεί η 
διερεύνηση της ένταξης του νέου µέσου στην εκπαιδευτική διαδικασία ώστε να 
συµβάλλει ουσιαστικά σε αυτήν ενισχύοντας ένα µαθητο-κεντρικό µοντέλο 
εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας την οικοδόµηση της γνώσης, ενθαρρύνοντας την ενεργό 
συµµετοχή των εκπαιδευόµενων και τη δηµιουργία κοινοτήτων µάθησης που 
ανταλλάσσουν απόψεις, συνεργάζονται και µαθαίνουν. Η ένταξη του ∆ιαδικτύου στην 
εκπαιδευτική διαδικασία στο χώρο της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης αφορά συνολικά 
στην ακαδηµαϊκή κοινότητα, η οποία σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό χρησιµοποιεί 
το ∆ιαδίκτυο µε στόχο την έρευνα, την ενηµέρωση, την επικοινωνία, και επεκτείνει τις 
πηγές του µε προσωπικές σελίδες, δικτυακούς τόπους µαθηµάτων, εκπαιδευτικό 
λογισµικό, κ.ά.  

Επίσης, µία σηµαντική ευκαιρία-πρόκληση που θέτει το ∆ιαδίκτυο αφορά στην 
ανάπτυξη εκπαιδευτικών συστηµάτων µε βάση σύγχρονες θεωρίες διδασκαλίας και 
µάθησης, τα οποία να ενθαρρύνουν και να υποστηρίζουν την επικοινωνία και 
συνεργασία των µελών της εικονικής τάξης, να προσφέρουν εξατοµικευµένη 
υποστήριξη/καθοδήγηση στους εκπαιδευόµενους κατά τη διάρκεια της µελέτης τους, 
καθώς και να παρέχουν τα κατάλληλα εργαλεία για την ανάπτυξη και παροχή 
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καινοτόµου εκπαιδευτικού υλικού που εµπλέκει ενεργά τον εκπαιδευόµενο στη 
µαθησιακή διαδικασία µέσα από δραστηριότητες και ατοµικές/οµαδικές εργασίες, 
υποστηρίζοντας την ανάπτυξη ικανοτήτων αυτορρύθµισης και αναστοχασµού. 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται κάποια αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα 
αξιοποίησης του ∆ιαδικτύου στο χώρο της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης καθώς και 
συγκεκριµένες ερευνητικές τάσεις στην ανάπτυξη διαδικτυακών εκπαιδευτικών 
περιβαλλόντων. Η Ενότητα 2 αναφέρεται στο χώρο της ∆ιαδικτυακής Εκπαίδευσης από 
Απόσταση και συγκεκριµένα στους βασικούς παράγοντες µιας εικονικής τάξης. Επίσης 
παρουσιάζονται µοντέλα οργάνωσης διαδικτυακών µαθηµάτων και συστήµατα 
διαχείρισης µαθηµάτων τα οποία µπορούν να τα υποστηρίξουν. Στην Ενότητα 3 
παρουσιάζονται διάφορες κατηγορίες διαδικτυακών τόπων µαθηµάτων, οι οποίοι 
χρησιµοποιούνται συµπληρωµατικά για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
στην παραδοσιακή Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Στην Ενότητα 4 παρουσιάζονται 
τρέχουσες ερευνητικές περιοχές στο χώρο της ∆ιαδικτυακής Εκπαίδευσης και 
συγκεκριµένα τα Προσαρµοστικά Εκπαιδευτικά Συστήµατα Υπερµέσων και η 
Υποστηριζόµενη από Υπολογιστές Συνεργατική Μάθηση. Η εργασία ολοκληρώνεται 
στην Ενότητα 5 µε συµπεράσµατα και σχόλια. 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ  

Η Εκπαίδευση από Απόσταση (ΕαΑ) (Keegan 1996, 2000) αποτελεί µια 
αναγνωρισµένη εκπαιδευτική πρακτική που υποστηρίζει ένα ευέλικτο µοντέλο 
πρόσβασης στη γνώση, παρέχοντας τη δυνατότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε 
αριθµητικά µεγαλύτερο κοινό από αυτό που αντίστοιχες παραδοσιακές εκπαιδευτικές 
πρακτικές µπορούν να υποστηρίξουν. Ωστόσο, η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη και η 
δυνατότητα πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας τηλεπικοινωνιακούς συνδέσµους 
δηµιούργησαν τις προϋποθέσεις για σηµαντικές αλλαγές στο χώρο της ΕαΑ 
υποστηρίζοντας την ανάπτυξη µιας νέας εκπαιδευτικής πρακτικής της ∆ιαδικτυακής 
Εκπαίδευσης από Απόσταση (Web-based distance learning) (EDEN 2003, Harasim 
2000, Aggarwal 2000, Rumble 2001, Mason 2000). Σε αυτήν, το ∆ιαδίκτυο αποτελεί το 
µέσο για την παροχή εκπαιδευτικού υλικού, για τη διαχείριση µαθηµάτων (εγγραφές, 
επίβλεψη, κ.λπ.), και για την επικοινωνία και αλληλεπίδραση της εικονικής τάξης 
(βλέπε Πίνακα Ι). Μια εικονική τάξη αποτελεί ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που 
προσοµοιώνει δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται σε µια παραδοσιακή τάξη. 

Συγκεκριµένα, το ∆ιαδίκτυο και ιδιαίτερα ο Παγκόσµιος Ιστός προσφέρει την 
πλατφόρµα για την ανάπτυξη ενός καινοτόµου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος το οποίο 
συνδέει άµεσα εκπαιδευόµενους, µε εκπαιδευτές και πηγές εκπαιδευτικού υλικού. Οι 
δυνατότητες σύγχρονης και ασύγχρονης αλληλεπίδρασης που παρέχει το ∆ιαδίκτυο, 
µέσα από υπηρεσίες όπως το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail), οι λίστες συζήτησης 
(discussion forums), οι ταχυδροµικές λίστες (mailing lists), η γραπτή συνοµιλία (chat), 
υποστηρίζουν τη συνεργασία και την ανθρώπινη επικοινωνία στο πλαίσιο της εικονικής 
τάξης. Βασικοί παράγοντες µιας εικονικής τάξης είναι:  
− τo σύστηµα παροχής και διαχείρισης µαθηµάτων που φιλοξενείται στον Παγκόσµιο 

Ιστό και παρέχει σε εκπαιδευόµενους και εκπαιδευτές, πρόσβαση στην εικονική 
τάξη διευκολύνοντας τη διαµόρφωση µιας κοινότητας µάθησης που επικοινωνεί και 
συνεργάζεται, 
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− το εκπαιδευτικό υλικό που ενσωµατώνεται στο σύστηµα και συνήθως αναπτύσσεται 
από ειδικούς εκπαιδευτικούς σχεδιαστές (instructional designers) σε συνεργασία µε 
τους υπεύθυνους καθηγητές των µαθηµάτων (Race 1995, Γρηγοριάδου κ.α. 1999), 

− οι εκπαιδευτές (tutors) που είναι συνήθως ειδικοί του γνωστικού αντικειµένου και 
ταυτόχρονα γνωρίζουν και είναι σε θέση να διαχειριστούν τις ιδιαιτερότητες της 
συγκεκριµένης εκπαιδευτικής πρακτικής. Ο ρόλος τους είναι κύρια υποστηρικτικός 
και συµβουλευτικός: σχολιάζουν και αξιολογούν τις εργασίες των εκπαιδευόµενων 
παρέχοντας συµβουλές και ανατροφοδότηση, επιλύουν απορίες όσον αφορά στο 
εκπαιδευτικό υλικό και στις εργασίες τους, στοχεύοντας στην ενίσχυση της 
προσπάθειας των εκπαιδευόµενων και στην εξατοµικευµένη υποστήριξη και 
καθοδήγησή τους,  

− οι εκπαιδευόµενοι µελετούν το εκπαιδευτικό υλικό, επικοινωνούν και 
συνεργάζονται µε τον εκπαιδευτή και τους υπόλοιπους εκπαιδευόµενους. Οι ίδιοι 
αναλαµβάνουν την κύρια ευθύνη της µάθησής τους και αυτό απαιτεί ιδιαίτερες 
δεξιότητες µελέτης καθώς και αναζήτησης/αξιολόγησης της πληροφορίας (TOU 
2003). 

Πίνακας I. Η εκπαιδευτική δυναµική του ∆ιαδικτύου 

- Θέση Πίνακα Ι - 

Σε µια εικονική τάξη εποµένως, οι ρόλοι των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόµενων σε 
γενικές γραµµές µοιάζουν µε αυτούς που αναλαµβάνουν αντίστοιχα σε ένα 
παραδοσιακό µοντέλο ΕαΑ. Ωστόσο, οι ιδιαιτερότητες της νέας πρακτικής επιβάλλουν 
µία νέας µορφής επικοινωνία µεταξύ των βασικών συντελεστών της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, δηλαδή των εκπαιδευόµενων, των εκπαιδευτών και του εκπαιδευτικού 
υλικού, η οποία βασίζεται στην τεχνολογία. Επιπλέον, επηρεάζουν τη διαδικασία 
παροχής και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού προσφέροντας νέα εργαλεία και 
δυνατότητες (Grigoriadou and Papanikolaou 2000). Τέλος, θα πρέπει να επισηµάνουµε 
ότι η αποτελεσµατικότητα των νέων εργαλείων του ∆ιαδικτύου καθώς και το 
εκπαιδευτικό πλαίσιο µέσα στο οποίο αυτά θα αξιοποιηθούν ώστε να υποστηρίξουν 
τόσο τη µάθηση όσο και τους βασικούς ανθρώπινους παράγοντες µιας εικονικής τάξης, 
εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενους, αποτελεί αντικείµενο µελέτης και πειραµατισµού 
(Mason and Weller 2000).  

Μοντέλα οργάνωσης διαδικτυακών µαθηµάτων 

Στη ∆ιαδικτυακή ΕαΑ, το ∆ιαδίκτυο παρέχει µία ποικιλία εργαλείων για τη δηµιουργία, 
οργάνωση και διαχείριση των µαθηµάτων.  Ωστόσο δεν υπάρχει ένα προκαθορισµένο 
πρότυπο που να κατευθύνει το σχεδιασµό και την παροχή διαδικτυακών µαθηµάτων 
(Cronjé 2001). Οι παραδοσιακές εκπαιδευτικές τεχνικές που υιοθετούνται όπως η 
παρουσίαση, η συζήτηση, οι οµαδικές εργασίες, οι συνεργατικές δραστηριότητες, 
επαναδιαµορφώνονται και επαναπροσδιορίζονται µε βάση τις νέες συνθήκες. Μέχρι 
σήµερα οι παραπάνω τεχνικές έχουν αξιοποιηθεί µε ποικίλους τρόπους σε µαθήµατα 
που έχουν σχεδιαστεί για το ∆ιαδίκτυο αναδεικνύοντας ως δοµικά στοιχεία των 
διαδικτυακών µαθηµάτων (Mason 1998): την ασύγχρονη ανταλλαγή µηνυµάτων, την 
πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, και τα αλληλεπιδραστικά συµβάντα σε πραγµατικό 
χρόνο.  
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Στη συνέχεια παρουσιάζουµε δύο ενδιαφέρουσες κατηγοριοποιήσεις που αφορούν στην 
οργάνωση διαδικτυακών µαθηµάτων και επικεντρώνονται στην εκπαιδευτική τους 
διάσταση. Η πρώτη κατηγοριοποίηση (Rumble 2001) αναφέρεται σε µοντέλα 
εκπαίδευσης που έχουν υιοθετηθεί στο χώρο της ΕαΑ και που η ∆ΕαΑ µπορεί να 
υποστηρίξει και να ενισχύσει, και η δεύτερη (Mason 1998) στις εκπαιδευτικές τεχνικές 
που έχουν µέχρι σήµερα εφαρµοσθεί στην ∆ΕαΑ και στον τρόπο που αυτές επιδρούν 
και διαµορφώνουν τους ρόλους εκπαιδευτών-εκπαιδευόµενων-εκπαιδευτικού υλικού.  

Ο Rumble (2001) αναφέρεται σε τέσσερα µοντέλα εκπαίδευσης: µοντέλο  µεταβίβασης 
της διδασκαλίας και της µάθησης (transmission model of teaching and learning), 
εποικοδοµητικό µοντέλο (constructivist model), κοινωνικο-πολιτισµικό µοντέλο (socio-
cultural model), µεταγνωστικό µοντέλο (metacognitive model).  

Μοντέλο  µεταβίβασης της διδασκαλίας και της µάθησης, όπου η διδασκαλία βασίζεται 
στη σειριακή παροχή πληροφορίας σε ένα δοµηµένο περιβάλλον. Η µάθηση εδώ 
αντιµετωπίζεται ως η σωστή εκτέλεση µιας εργασίας και βασίζεται στη συνεχή  
πρακτική εξάσκηση µέχρι ο εκπαιδευόµενος να είναι σε θέση να αναπαράγει τις 
γνώσεις, δεξιότητες και συµπεριφορές που απέκτησε. 

Το µοντέλο αυτό προϋποθέτει ένα προκαθορισµένο εκπαιδευτικό περιεχόµενο το οποίο 
είναι κατάλληλα δοµηµένο, παρέχει όλη την απαραίτητη πληροφορία αλλά και 
δυνατότητες  αξιολόγησης της µάθησης. Σύµφωνα µε τον Rumble (2001) αυτό το 
µοντέλο υιοθετήθηκε στις παλιότερες γενιές συστηµάτων ΕαΑ όπου οι τεχνολογίες και 
τα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν ήταν η αλληλογραφία και το έντυπο υλικό, τα 
συστήµατα εκποµπής (broadcast-based systems) και τα συστήµατα πολυµέσων που 
βασίζονταν σε µέσα µιας κατεύθυνσης (one-way media). 

Εποικοδοµητικό µοντέλο, σύµφωνα µε το οποίο η µάθηση βασίζεται στην προσωπική 
οικοδόµηση της γνώσης και ο ρόλος της διδασκαλίας είναι: (i) να θέτει ενδιαφέρουσες 
και ουσιαστικές εργασίες στον εκπαιδευόµενο και (ii) να λειτουργεί υποστηρικτικά στη 
δραστηριότητα του εκπαιδευόµενου. 

Κοινωνικο-πολιτισµικό µοντέλο, σύµφωνα µε το οποίο η µάθηση είναι µια κοινωνική 
διεργασία, βασίζεται στην αλληλεπίδραση, ρυθµίζεται από την οµάδα και ενισχύει την 
διαµόρφωση και αξιολόγηση κοινών αξιών µεταξύ των µελών της οµάδας. Εδώ η 
διδασκαλία αποτελεί µια αρθρωτή δραστηριότητα που κατευθύνει τη συζήτηση και 
βοηθά την οικοδόµηση κοινών δοµών και αξιών.  

Σύµφωνα µε τον Rumble (2001) η αµφίδροµη / πολλών κατευθύνσεων τεχνολογία της  
∆ΕαΑ µπορεί να επιδράσει σηµαντικά και να ενισχύσει την ανάπτυξη του 
εποικοδοµητικού και του κοινωνικο-πολιτισµικού µοντέλου. 

Γενικότερα, οι νέες δυνατότητες που προσφέρει το ∆ιαδίκτυο µπορούν να 
υποστηρίξουν και να ενισχύσουν τη σχεδίαση και λειτουργία διαδικτυακών µαθηµάτων 
µε βάση τα µοντέλα στα οποία αναφέρεται ο Rumble (2001), διευκολύνοντας τόσο την 
ανάπτυξη καινοτόµου εκπαιδευτικού υλικού όσο και την αλληλεπίδραση και 
συνεργασία της εικονικής τάξης (βλέπε Πίνακα ΙΙ).  
Πίνακας ΙΙ. Ο ρόλος του ∆ιαδικτύου στην εφαρµογή και υποστήριξη διαφορετικών µοντέλων 
εκπαίδευσης. 

- Θέση Πίνακα ΙΙ - 
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Η δεύτερη κατηγοριοποίηση που προτείνει η Mason (1998), είναι αρκετά γενική. Σε 
αυτήν εντάσσεται η πληθώρα των µαθηµάτων που προσφέρονται µε την πρακτική της 
∆ΕαΑ. Η κατηγοριοποίηση που προτείνει δοµείται σε τρία διαφορετικά µοντέλα:  

Μοντέλο «Περιεχόµενο και Υποστήριξη» (Content + Support Model). Το µοντέλο αυτό 
αποτελεί το παλαιότερο και το πιο διαδεδοµένο µοντέλο.  Χαρακτηριστικό στοιχείο του 
µοντέλου αποτελεί ο διαχωρισµός του εκπαιδευτικού περιεχοµένου του µαθήµατος από 
τη διδακτική υποστήριξη. Η βασική ιδέα είναι ότι παρέχεται στους εκπαιδευόµενους 
συγκεκριµένο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο “εποπτεύεται” συχνά από εκπαιδευτές που 
δεν είναι απαραίτητα και οι συγγραφείς του.  

Το εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή µέσω του 
Παγκόσµιου Ιστού, ενώ η διδακτική υποστήριξη γίνεται µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου ή εναλλακτικά µέσω συνδιάσκεψης. Επίσης, οι στοιχειώδεις 
συνεργατικές δραστηριότητες και η αξιολόγηση των εκπαιδευόµενων µπορούν να 
πραγµατοποιηθούν σε πραγµατικό χρόνο µέσω συνδιάσκεψης. 

Μοντέλο «Περιτυλιγµένο Περιεχόµενο» (Wrap Around Model). Τα µαθήµατα που 
ανήκουν σε αυτό το µοντέλο χρησιµοποιούν βοηθητικό υλικό (οδηγούς µελέτης, 
δραστηριότητες και συζήτηση), το οποίο πλαισιώνει ή «περιτυλίγει» το 
προκαθορισµένο υλικό (βιβλία, CD-ROM ή µαθήµατα – tutorials). Οι αλληλεπιδράσεις 
και συζητήσεις που πραγµατοποιούνται σε πραγµατικό χρόνο καταλαµβάνουν το 50% 
του χρόνου µελέτης των εκπαιδευόµενων. Το συγκεκριµένο µοντέλο τείνει προς ένα 
µοντέλο µάθησης που βασίζεται σε πηγές παρέχοντας στους εκπαιδευόµενους 
ελευθερία κινήσεων και τη δυνατότητα να προσαρµόσουν το µάθηµα στα ενδιαφέροντα 
και στις ανάγκες τους. Επίσης, ο ρόλος του εκπαιδευτή διαφοροποιείται σε σχέση µε το 
πρώτο µοντέλο και επεκτείνεται εφόσον µόνο ένα µικρό µέρος του µαθήµατος είναι 
προκαθορισµένο και το υπόλοιπο δηµιουργείται σε κάθε µάθηµα µέσα από συζητήσεις 
και δραστηριότητες. 

Ολοκληρωµένο Μοντέλο (Integrated Model). Στο µοντέλο αυτό τα µαθήµατα 
βασίζονται σε συνεργατικές δραστηριότητες, µαθησιακές πηγές και οµαδικές εργασίες. 
Το µεγαλύτερο µέρος του µαθήµατος πραγµατοποιείται σε πραγµατικό χρόνο µέσα από 
συζήτηση, πρόσβαση σε και επεξεργασία πληροφοριακού υλικού, καθώς και εκπόνηση 
εργασιών. Τα περιεχόµενα του µαθήµατος διαµορφώνονται δυναµικά και προκύπτουν 
από την ατοµική και οµαδική δραστηριότητα. Ουσιαστικά αυτό το µοντέλο ανατρέπει 
το διαχωρισµό µεταξύ περιεχοµένου και υποστήριξης, και ενθαρρύνει τη δηµιουργία 
µιας κοινότητας µάθησης. 

Γενικότερα, στο χώρο της ∆ΕαΑ οι τρέχουσες τάσεις επικεντρώνουν: στη 
σπουδαιότητα της αλληλεπίδρασης στη µαθησιακή διαδικασία, στην αλλαγή του ρόλου 
του εκπαιδευτή από µοναδικού κατόχου της γνώσης σε σύµβουλο και καθοδηγητή, 
στην ανάγκη οι εκπαιδευόµενοι να αναπτύξουν δεξιότητες διαχείρισης της γνώσης και 
ικανότητες συνεργασίας, και στη µετατόπιση προς ένα µοντέλο µάθησης που βασίζεται 
σε αναζήτηση πηγών. 

Στη συνέχεια γίνεται µια σύντοµη παρουσίαση συστηµάτων που υποστηρίζουν τη 
δηµιουργία και λειτουργία διαδικτυακών µαθηµάτων. Επίσης, επιχειρείται η 
προσέγγιση των συγκεκριµένων συστηµάτων µε βάση τα µοντέλα οργάνωσης 
διαδικτυακών µαθηµάτων που µπορούν να υποστηρίξουν και η ανάδειξη νέων 
ερευνητικών στόχων στην ανάπτυξη διαδικτυακών εκπαιδευτικών συστηµάτων. 
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Συστήµατα ∆ιαχείρισης Μαθηµάτων στο ∆ιαδίκτυο (Course Management Systems) 

Tα υπάρχοντα και ευρέως χρησιµοποιούµενα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Μαθηµάτων 
(Σ∆Μ) για το ∆ιαδίκτυο προσφέρουν στον εκπαιδευόµενο ένα µέσο πρόσβασης στο 
εκπαιδευτικό υλικό και στην εικονική τάξη, ενώ στον εκπαιδευτή αντίστοιχα, ένα 
περιβάλλον εισαγωγής ή/και παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού και διαχείρισης 
της εικονικής τάξης. Τα περισσότερα από αυτά τα συστήµατα παρέχουν µια πληθώρα 
εργαλείων σε εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενους, επιτρέποντας σε ανθρώπους µε 
περιορισµένες τεχνικές γνώσεις, να αναπτύξουν, να διαχειριστούν και να συµµετέχουν 
σε διαδικτυακά µαθήµατα. Στο δικτυακό τόπο EduTools 
(http://www.edutools.info/course/productinfo/index.jsp) γίνεται ανάλυση και περιγραφή 
συστηµάτων παροχής και διαχείρισης διαδικτυακών µαθηµάτων ως προς τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά τους, την εκπαιδευτική τους αξία, την ευχρηστία τους, τις δυνατότητες 
που παρέχουν για επικοινωνία και συνεργασία. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα 
απόκτησης ορισµένων προϊόντων/εργαλείων τα οποία διατίθενται δωρεάν ή είναι 
ανοικτού κώδικα.  
Τα Σ∆Μ διαρκώς εξελίσσονται εµπλουτίζοντας τις δυνατότητες που προσφέρουν για 
σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία / αλληλεπίδραση στα µέλη µιας εικονικής τάξης. 
Ωστόσο ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό των συστηµάτων αυτών που συχνά συµβάλλει 
στη µεταξύ τους διάκριση, είναι σε ποιo βαθµό υποστηρίζουν µε σύγχρονο ή 
ασύγχρονο τρόπο την εκπαίδευση, και µε τι είδους εργαλεία. Για πρακτικούς λόγους 
στη συνέχεια του άρθρου αναφερόµαστε σε εργαλεία και συστήµατα που υποστηρίζουν 
την εκπαίδευση µε ασύγχρονο τρόπο ως Περιβάλλοντα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης και 
σε αυτά που υποστηρίζουν την εκπαίδευση µε σύγχρονο τρόπο ως Περιβάλλοντα 
Σύγχρονης Εκπαίδευσης. 

• Περιβάλλοντα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης  

Τα Περιβάλλοντα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης (ΠΑΕ) υποστηρίζουν κύρια µία µορφή 
ασύγχρονης και αυτο-ελεγχόµενης εκπαίδευσης όπου οι εκπαιδευτικές διαδικασίες δεν 
συµπίπτουν χρονικά για τον εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόµενο. Σε αυτό το πλαίσιο 
εκπαίδευσης, δοµικό στοιχείο αποτελεί το εκπαιδευτικό υλικό. Τα ΠΑΕ φιλοξενούν και 
παρέχουν το εκπαιδευτικό υλικό των µαθηµάτων καθώς και συγκεκριµένα εργαλεία 
σύγχρονης-ασύγχρονης επικοινωνίας όπως εργαλεία γραπτής συνοµιλίας, ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο, λίστες συζήτησης, πίνακες ανακοινώσεων.  

Πιο συγκεκριµένα, τα ΠΑΕ αποτελούν µέσα ανάπτυξης και παροχής του εκπαιδευτικού 
υλικού, διαχείρισης των µαθηµάτων και επικοινωνίας της εικονικής τάξης. Συνήθως, 
διατηρούν όλες τις πληροφορίες χρηστών και µαθηµάτων σε ένα κεντρικό 
εξυπηρετητή. Η πρόσβαση στο περιβάλλον επιτυγχάνεται από οποιοδήποτε σταθµό του 
∆ιαδικτύου µέσω ενός απλού φυλλοµετρητή (browser) σε χρόνο και τόπο επιλογής του 
χρήστη. 

Τα ΠΑΕ υποστηρίζουν τη λειτουργία και διαχείριση τάξεων. Η τάξη αποτελεί µια δοµή 
που διευκολύνει τη διαχείριση των µαθηµάτων και µε αυτή συνδέονται: το εκπαιδευτικό 
υλικό του µαθήµατος, ένα σύνολο εγγεγραµµένων εκπαιδευόµενων, ένα σύνολο 
εκπαιδευτών, ένας πίνακας ανακοινώσεων, και επικοινωνιακά εργαλεία όπως µία λίστα 
συζήτησης και ένας χώρος γραπτής συνοµιλίας. Ο πίνακας ανακοινώσεων είναι µια 
περιοχή ανάρτησης ανακοινώσεων όπου µόνο οι εκπαιδευτές µπορούν να τοποθετούν 
ανακοινώσεις που αφορούν όλη την τάξη. Η λίστα συζήτησης είναι µια ανοιχτή περιοχή 
όπου οι εκπαιδευόµενοι έχουν τη δυνατότητα να στείλουν µηνύµατα και να 
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τοποθετηθούν σε διάφορα θέµατα που οι ίδιοι ή ο εκπαιδευτής έχουν ορίσει. 
Αντίστοιχα, ο χώρος γραπτής συνοµιλίας επιτρέπει στους εκπαιδευόµενους και στον 
εκπαιδευτή να συνοµιλήσουν και  να συνεργαστούν σε πραγµατικό χρόνο. 

Ένας εκπαιδευτής είναι υπεύθυνος και επιβλέπει µία ή περισσότερες τάξεις ή 
συγκεκριµένους εκπαιδευόµενους σε κάθε τάξη. Συνήθως τα καθήκοντα των 
εκπαιδευτών περιλαµβάνουν: (i) δηµιουργία - ενηµέρωση τάξεων και εκπαιδευτικού 
υλικού, εγγραφές εκπαιδευόµενων, (ii) προσωπική επικοινωνία µε εκπαιδευόµενους, 
απόκριση σε ερωτήσεις/απορίες, (iii) διόρθωση ασκήσεων, (iv) διαχείριση οµάδων 
συζήτησης και πίνακα ανακοινώσεων, (v) παρακολούθηση επιδόσεων και µελέτης 
εκπαιδευόµενων. Οι εκπαιδευόµενοι συνήθως έχουν: (i) πρόσβαση στο εκπαιδευτικό 
υλικό του µαθήµατος, (ii) δυνατότητα αυτο-αξιολόγησης µέσα από τεστ αυτόµατης 
διόρθωσης, (iii) δυνατότητες επικοινωνίας µε τον εκπαιδευτή και άλλους 
εκπαιδευόµενους µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, (iv) δυνατότητα συµµετοχής σε 
λίστες συζήτησης, γραπτή συνοµιλία.  

Τα ΠΑΕ συχνά περιλαµβάνουν και εργαλεία διαχείρισης της τάξης που αφορούν στις 
εγγραφές εκπαιδευόµενων, στον ορισµό υπεύθυνων εκπαιδευτών, στην παρακολούθηση 
της δραστηριότητας των εκπαιδευόµενων στη διάρκεια της µελέτης τους, δηλαδή 
καταγραφή πληροφοριών σχετικά µε τις ασκήσεις που καταθέτουν, τις σελίδες που 
επισκέπτονται, το χρόνο που αφιερώνουν σε αυτές, κ.λπ. Σηµαντικό επίσης 
πλεονέκτηµα αυτών των συστηµάτων είναι ότι παρέχουν ένα περιβάλλον στο οποίο η 
παροχή και συχνά η ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχόµενου δεν απαιτεί ιδιαίτερες 
τεχνικές γνώσεις. Εδώ θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι υπάρχουν περιβάλλοντα τα οποία 
επιτρέπουν απλά την ενσωµάτωση σηµειώσεων σε µορφή κειµένου, διαφανειών, κ.λπ. 
και άλλα τα οποία παρέχουν εργαλεία ανάπτυξης και διαχείρισης του εκπαιδευτικού 
υλικού σε υπερµεσική µορφή καθώς και ασκήσεων - τεστ αξιολόγησης αυτόµατης 
διόρθωσης µε ερωτήσεις διαφόρων τύπων. Επιπλέον, τα περιβάλλοντα αυτά επιτρέπουν 
τη χρήση/διαχείριση εργαλείων επικοινωνίας, τα οποία µπορούν να υποστηρίξουν την 
αλληλεπίδραση της τάξης και την εκπαιδευτική διαδικασία, ωστόσο το πλαίσιο 
αξιοποίησής τους αποτελεί θέµα σχεδιασµού του µαθήµατος. Για παράδειγµα, η γραπτή 
συνοµιλία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη συµβουλευτική καθοδήγηση/διδασκαλία σε 
πραγµατικό χρόνο καθώς και την άµεση απόκριση σε ερωτήσεις/απορίες 
εκπαιδευόµενων. Επίσης, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο όπως και οι λίστες συζήτησης 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη συνεργασία (µε ασύγχρονο τρόπο) των 
εκπαιδευόµενων κατά την εκπόνηση οµαδικών εργασιών αλλά και των 
εκπαιδευόµενων-εκπαιδευτών για την επίλυση αποριών.  

• Περιβάλλοντα Σύγχρονης Εκπαίδευσης 

Τα Περιβάλλοντα Σύγχρονης Εκπαίδευσης (ΠΣΕ) υποστηρίζουν την εκπαίδευση 
κυρίως µε σύγχρονο τρόπο όπου οι εκπαιδευτικές διαδικασίες συµπίπτουν χρονικά για 
τον εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόµενο, γίνονται δηλαδή σε πραγµατικό χρόνο. Το 
συγκεκριµένο µοντέλο διαδικτυακής εκπαίδευσης ξεκίνησε µε τη χρήση των 
περιβαλλόντων MUD (Multi-User Domain) και MOO (Multi-user main Object 
Oriented) (Mason 1998). Σε αυτά  τα περιβάλλοντα η επικοινωνία βασιζόταν σε 
κείµενο, όπως αντίστοιχα στη γραπτή συνοµιλία. Τα MUDs και MOOs υποστήριζαν 
την αλληλεπίδραση µικρών αριθµητικά οµάδων, όπου τον κύριο έλεγχο είχε ο 
εκπαιδευτής ή οι εκπαιδευόµενοι. Επίσης οι εκπαιδευόµενοι είχαν τη δυνατότητα να 
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οργανωθούν σε ιδιωτικούς χώρους (private «rooms») για να συνεργαστούν σε οµαδικές 
εργασίες ή να συζητήσουν συγκεκριµένα θέµατα.  

Τα ΠΣΕ µπορούν να υποστηρίξουν διαδικτυακά µαθήµατα που πραγµατοποιούνται σε 
πραγµατικό χρόνο. Τα µαθήµατα αυτά συχνά καταγράφονται και το σύστηµα επιτρέπει 
την παρακολούθησή τους σε χρόνο επιλογής των εκπαιδευόµενων.  

Το συγκεκριµένο µοντέλο εκπαίδευσης παρουσιάζει πολλά κοινά χαρακτηριστικά µε 
την παραδοσιακή δασκαλο-κεντρική προσέγγιση των διαλέξεων. Συνήθως, σε µία 
σύγχρονη διδασκαλία ο εκπαιδευτής έχει τον έλεγχο της συνεδρίας και αυτός 
αποφασίζει πότε και σε ποιόν από τους συµµετέχοντες θα δώσει το λόγο. Επιπρόσθετα, 
ο διαµοιρασµός εφαρµογών λογισµικού που διευκολύνει την από κοινού εκπόνηση µιας 
εργασίας, και εργαλεία όπως ηλεκτρονικοί πίνακες εργασίας, µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για να υποστηρίξουν τη διεξαγωγή του µαθήµατος, την αξιολόγηση, 
και να ενισχύσουν την αλληλεπίδραση.  

Τα ΠΣΕ διαµορφώνουν το περιβάλλον αλληλεπίδρασης της εικονικής τάξης και 
επιτρέπουν λειτουργίες όπως:  (i) σύγχρονη ή ασύγχρονη παρουσίαση του µαθήµατος, 
καθώς και παροχή σχετικού εκπαιδευτικού υλικού, (ii) χρήση υποστηρικτικού  υλικού 
από τον εκπαιδευτή στη διάρκεια του µαθήµατος, όπως προβολή διαφανειών, 
(iii)διαµοιρασµό εφαρµογών λογισµικού από οµάδες εκπαιδευόµενων, (iv) επικοινωνία 
σε πραγµατικό χρόνο µεταξύ όλων των συµµετεχόντων καθώς και αποστολή / λήψη 
ηχητικών µηνυµάτων, (v) ανάθεση ασκήσεων στους εκπαιδευόµενους (ασκήσεις 
πολλαπλής επιλογής, συµπλήρωσης κενών, σύνταξης κειµένου) στη διάρκεια του 
µαθήµατος, (vi) πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο. 

Κατά τη διάρκεια ενός σύγχρονου µαθήµατος ο εκπαιδευτής  “διδάσκει” έχοντας πλήρη 
επικοινωνία και επαφή µε τους εκπαιδευόµενους. Η επικοινωνία γίνεται µέσω ήχου και 
κειµένου. Ο εκπαιδευτής χρησιµοποιεί τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του όπως 
διαφάνειες, τον ηλεκτρονικό πίνακα εργασίας, την πρόσβαση σε διευθύνσεις του 
∆ιαδικτύου κ.λπ. και έχει τη δυνατότητα προβολής τους στην εικονική αίθουσα. 
Επίσης, ο εκπαιδευτής, στη διάρκεια του µαθήµατος, έχει τη δυνατότητα να θέτει 
ερωτήσεις στους εκπαιδευόµενους, και να τους αξιολογεί µέσα από εργασίες/ασκήσεις. 

Οι εκπαιδευόµενοι συνδέονται µε την εικονική τάξη την προκαθορισµένη ώρα του 
µαθήµατος και παρακολουθούν το µάθηµα στην οθόνη του υπολογιστή τους. Στη 
διάρκεια του µαθήµατος ο εκπαιδευόµενος παρακολουθεί τον εκπαιδευτή, απαντά σε 
ερωτήσεις αξιολόγησης, θέτει ερωτήσεις, αναλαµβάνει εργασίες, και συνεργάζεται µε 
άλλους εκπαιδευόµενους.  

Θέµατα αξιολόγησης Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Μαθηµάτων σε σχέση µε τα διαφορετικά 
µοντέλα οργάνωσης διαδικτυακών µαθηµάτων 

Η εκτεταµένη χρήση των Σ∆Μ σε συνδυασµό µε την πληθώρα των συστηµάτων που 
έχουν πλέον αναπτυχθεί οδήγησαν στην ανάγκη αξιολόγησής τους µε βάση 
συγκεκριµένα κριτήρια. ∆ιάφορες µελέτες έχουν καταγραφεί που περιλαµβάνουν 
συγκριτικές παρουσιάσεις Σ∆Μ καθώς και αποτελέσµατα αξιολόγησης που συχνά 
προκύπτουν από τη χρήση τoυς σε ακαδηµαϊκά τµήµατα (Graziadei et al. 1998, Hazari 
1998, CITE 2001, Essaka 2001, Mamoukaris et al. 2000). Οι περισσότερες µελέτες 
αξιολόγησης εστιάζουν σε τεχνικά χαρακτηριστικά των συστηµάτων και σε θέµατα 
ευχρηστίας (Avgeriou et al. 2001). Σε περιορισµένο αριθµό, έχουν καταγραφεί µελέτες 
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που αφορούν στην αξιολόγηση των συστηµάτων αυτών ως προς την παιδαγωγική τους 
διάσταση και προοπτική (Harasim 1999, Britain and Liber 2000, Papastergiou and 
Solomonidou 2003), ένα πεδίο το οποίο αναµφισβήτητα συµβάλλει στην εξέλιξη των 
συστηµάτων θέτοντας µελλοντικούς στόχους στην ανάπτυξή τους.  

Στην παρούσα µελέτη προσεγγίζουµε τις δύο κατηγορίες συστηµάτων, τα περιβάλλοντα 
ασύγχρονης (ΠΑΕ) και σύγχρονης εκπαίδευσης (ΠΣΕ), από την οπτική των µοντέλων 
οργάνωσης διαδικτυακών µαθηµάτων που µπορούν πιο αποτελεσµατικά να 
υποστηρίξουν. Συγκεκριµένα, τα ΠΑΕ, στο πλαίσιο διαδικτυακών µαθηµάτων που 
υιοθετούν το µοντέλο «Περιεχόµενο και Υποστήριξη», µπορούν να προσφέρουν ένα 
περιβάλλον εισαγωγής του εκπαιδευτικού περιεχοµένου, διαχείρισης της τάξης καθώς 
και ένα µέσο πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό και στην εικονική τάξη. Στο 
συγκεκριµένο µοντέλο οργάνωσης διαδικτυακών µαθηµάτων, ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού υλικού είναι ιδιαίτερα σηµαντικός. Ωστόσο, η µορφή, το περιεχόµενο 
και ο εκπαιδευτικός σχεδιασµός του υλικού προσδιορίζονται µε βάση το µοντέλο 
µάθησης που πρόκειται να υπηρετήσει (βλέπε Πίνακα ΙΙ). Για παράδειγµα, υλικό που 
ακολουθεί το µοντέλο «µεταβίβασης της διδασκαλίας και της µάθησης» ακολουθεί µία 
δοµηµένη παρουσίαση και περιλαµβάνει αρκετές ασκήσεις αξιολόγησης. Αντίστοιχα 
υλικό διαµορφωµένο σύµφωνα µε το εποικοδοµητικό µοντέλο διαθέτει ως δοµικό 
στοιχείο δραστηριότητες που αναλαµβάνει ο εκπαιδευόµενος εργαζόµενος ατοµικά 
ή/και συµµετέχοντας σε οµάδες. Ο ρόλος των ΠΑΕ περιορίζεται κυρίως στην παροχή 
εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων επικοινωνίας στους εκπαιδευόµενους, εφόσον 
στην τρέχουσα µορφή τους δεν διαθέτουν δυνατότητες παρέµβασης και υποστήριξης 
των εκπαιδευόµενων στη διάρκεια της µελέτης τους. Σε αυτήν την κατεύθυνση 
στοχεύει η ερευνητική περιοχή των Προσαρµοστικών Εκπαιδευτικών Συστηµάτων 
Υπερµέσων τα οποία µπορούν να υποστηρίξουν το µοντέλο «Περιεχόµενο και 
Υποστήριξη» παρέχοντας επιπλέον δυνατότητες, όπως την παροχή και παρουσίαση 
εξατοµικευµένου εκπαιδευτικού υλικού, την υποστήριξη της πλοήγησης και του 
προσανατολισµού των εκπαιδευόµενων, την οργάνωση οµάδων  εργασίας (βλέπε 
Ενότητα - Προσαρµοστικά Εκπαιδευτικά Συστήµατα Υπερµέσων).  

Τα ΠΣΕ µπορούν να υποστηρίξουν το µοντέλο διαδικτυακών µαθηµάτων 
«Περιτυλιγµένο Περιεχόµενο» παρέχοντας δυνατότητες διεξαγωγής ενός µαθήµατος σε 
πραγµατικό χρόνο, σύγχρονης αλληλεπίδρασης εκπαιδευόµενων και εκπαιδευτών, 
διαµοιρασµού εφαρµογών λογισµικού για την εκπόνηση συνεργατικών 
δραστηριοτήτων στη διάρκεια του µαθήµατος. Επίσης, τα ΠΣΕ µπορούν να 
υποστηρίξουν το «Ολοκληρωµένο µοντέλο» διαδικτυακών µαθηµάτων, δοµικό στοιχείο 
του οποίου αποτελεί η συνεργασία µεταξύ εκπαιδευόµενων και εκπαιδευτών. Εδώ θα 
πρέπει να επισηµάνουµε ότι τα περιβάλλοντα αυτά, στην τρέχουσα µορφή τους, 
παρέχουν απλά µια πλατφόρµα επικοινωνίας αλλά και συνεργασίας µέσα από το 
διαµοιρασµό εφαρµογών µεταξύ των εκπαιδευόµενων, χωρίς όµως να έχουν 
δυνατότητες παρέµβασης στην όλη επικοινωνία και υποστήριξης των εκπαιδευόµενων 
στη διάρκεια της αλληλεπίδρασής τους προς την επίτευξη των µαθησιακών τους 
στόχων. Προς αυτήν την κατεύθυνση στοχεύει η ερευνητική περιοχή των 
περιβαλλόντων συνεργατικής µάθησης τα οποία σχεδιάζονται ώστε να συµβάλλουν 
ουσιαστικά στην προώθηση/ενίσχυση της συνεργασίας µε στόχο τη µάθηση και όχι 
απλά της αλληλεπίδρασης των µελών µιας οµάδας (βλέπε Ενότητα - Υποστηριζόµενη 
από Υπολογιστές Συνεργατική Μάθηση). 
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ΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Το ∆ιαδίκτυο αξιοποιείται στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση για την υποστήριξη της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας µε διάφορους τρόπους και στόχους. ∆ικτυακοί τόποι 
πανεπιστηµιακών µαθηµάτων σχεδιάζονται, αναπτύσσονται και διαρκώς ανανεώνονται 
αναλαµβάνοντας έναν υποστηρικτικό και συχνά συµπληρωµατικό ρόλο της «πρόσωπο 
µε πρόσωπο» διδασκαλίας. Οι καθηγητές µέσω των τόπων αυτών παρέχουν 
ενηµερωτικό υλικό στους φοιτητές (ανακοινώσεις για τα περιεχόµενα και το σύστηµα 
αξιολόγησης του µαθήµατος, επιπλέον ασκήσεις, προτεινόµενες πηγές στο ∆ιαδίκτυο), 
και επεκτείνουν την επικοινωνία εκτός των ωρών διδασκαλίας µέσω λιστών συζήτησης 
και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Επίσης, συχνά παρέχουν εκπαιδευτικό  υλικό προς 
απόκτηση και µελέτη, όπως κείµενα, εργασίες, διαφάνειες µαθήµατος, βίντεο 
διαλέξεων επιτρέποντας την παρακολούθησή τους σε χρόνο και χώρο επιλογής των 
φοιτητών. 

Οι δικτυακοί τόποι µαθηµάτων χρησιµοποιούνται µε ποικίλους τρόπους και για 
διαφορετικούς σκοπούς που σχετίζονται µε την οργάνωση ενός µαθήµατος και συχνά 
µε την ενίσχυση της µαθησιακής διαδικασίας. Εδώ θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι 
αυτοί οι δικτυακοί τόποι αποτελούν εργαλεία, η αξιοποίηση των οποίων εξαρτάται από 
το βαθµό της  αναγκαιότητας που καλύπτουν. Οι πιο αντιπροσωπευτικές κατηγορίες 
δικτυακών τόπων µαθηµάτων στις οποίες ωστόσο παρατηρούνται επικαλύψεις 
λειτουργιών αλλά και στόχων, συνοψίζονται στη συνέχεια (Horton 2000): 

∆ιαχειριστικός. Βασικός στόχος τέτοιων δικτυακών τόπων είναι η υποστήριξη της 
διαχείρισης ενός µαθήµατος. Συνήθως διευκολύνουν εργασίες όπως την παροχή των 
σηµειώσεων του µαθήµατος, την ενηµέρωση των φοιτητών σε θέµατα σχετικά µε το 
χρονοδιάγραµµα του µαθήµατος - ηµεροµηνίες εξετάσεων, κατάθεσης εργασιών, 
παράδοσης σηµειώσεων -, τη βαθµολογία, την ανάθεση εργασιών στους φοιτητές, κ.ά.  

Συµπληρωµατικός. Βασικός στόχος τέτοιων δικτυακών τόπων είναι η παροχή 
βοηθηµάτων και υποστήριξης στους φοιτητές, όπως για παράδειγµα εκπαιδευτικό 
υλικό, πηγές στο ∆ιαδίκτυο ή µιας περιοχής όπου θα διεξάγονται συζητήσεις για 
θέµατα σχετικά µε το µάθηµα. Η επιτυχία αυτής της µορφής δικτυακών τόπων 
εξαρτάται σηµαντικά από την ένταξή τους στις διαλέξεις του µαθήµατος ώστε να 
αποτελέσουν αναπόσπαστο µέρος της ύλης του µαθήµατος και της δραστηριότητας της 
τάξης (βλέπε Σχήµα 1).  

- Θέση Σχήµατος 1- 
Σχήµα 1. Συµπληρωµατικός κόµβος µαθήµατος «Εκπαιδευτική Τεχνολογία», Τµήµα 
∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων, Πανεπιστήµιο Πειραιώς. Ο 
συγκεκριµένος κόµβος παρέχει τις σηµειώσεις και τις διαφάνειες του µαθήµατος, πληροφορίες 
για τα περιεχόµενα, την οργάνωση και λειτουργία του µαθήµατος, χρήσιµες σχετικές πηγές στο 
∆ιαδίκτυο, µια περιοχή συζητήσεων µε θέµατα που αφορούν στο µάθηµα και στις εργασίες που 
αναλαµβάνουν οι φοιτητές όπου συµµετέχει και η διδάσκουσα, ατζέντα, ανακοινώσεις, χώρο 
κατάθεσης εργασιών φοιτητών.  

Παροχή πηγών που χρησιµοποιούνται στις διαλέξεις του µαθήµατος. Οι συγκεκριµένοι 
δικτυακοί τόποι διαθέτουν εκπαιδευτικό υλικό που χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια 
των διαλέξεων, όπως διαφάνειες, εικόνες, προσοµοιώσεις, βίντεο. Ο ρόλος ενός τέτοιου 
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δικτυακού τόπου είναι υποστηρικτικός του µαθήµατος και αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα 
σηµαντικός όταν οι φοιτητές µπορούν να προµηθευτούν από τον δικτυακό τόπο υλικό 
στο οποίο έχουν περιορισµένη δυνατότητα πρόσβασης, και να το αξιοποιήσουν σε 
εργασίες τους. Για παράδειγµα, στο πλαίσιο ενός µαθήµατος για την Ευρωπαϊκή 
Ιστορία, η καθηγήτρια χρησιµοποιεί στις διαλέξεις του µαθήµατος επιλεγµένο 
φωτογραφικό υλικό, βίντεο, κ.λπ. από το δικτυακό τόπο του µαθήµατος. Οι φοιτητές 
χρησιµοποιούν το δικτυακό τόπο του µαθήµατος ως πηγή πληροφόρησης και υλικού 
(φωτογραφικό υλικό) για την εκπόνηση των εργασιών τους. 

Περιορισµένης θεµατολογίας διδασκαλία (short-term instruction). Οι συγκεκριµένοι 
δικτυακοί τόποι περιλαµβάνουν υλικό που αφορά σε µια συγκεκριµένη ενότητα του 
µαθήµατος. Χρησιµοποιούνται εποµένως για να καλύψουν ανάγκες επιλεγµένων 
θεµάτων από την ύλη και όχι συνολικά για την υποστήριξη ενός µαθήµατος. 

Εκπαιδευτικός. Βασικός στόχος τέτοιων δικτυακών τόπων είναι η ενίσχυση της 
µαθησιακής διαδικασίας. Αντιπροσωπευτικά δείγµατα αποτελούν οι δικτυακοί τόποι 
µαθηµάτων που προσφέρονται µε την πρακτική της ∆ΕαΑ. Τέτοιοι δικτυακοί τόποι 
περιλαµβάνουν το εκπαιδευτικό υλικό του µαθήµατος, επιπλέον πηγές προς 
διερεύνηση, και αποτελούν ένα κόµβο επικοινωνίας και συνεργασίας των µελών της 
τάξης. Επίσης, η αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού και προσοµοιώσεων στο 
εκπαιδευτικό υλικό των µαθηµάτων υποστηρίζει την αλληλεπίδραση, τον πειραµατισµό 
και την αυτοαξιολόγηση. Οι εκπαιδευτικοί δικτυακοί τόποι µπορούν επίσης να 
υποστηρίξουν αποτελεσµατικά και την παραδοσιακή διδασκαλία. Η αξιοποίηση ενός 
τέτοιου δικτυακού τόπου σε διαλέξεις και συζητήσεις στην τάξη αναδεικνύει τη 
χρησιµότητά του ως ένα χρήσιµο και εύκολα προσβάσιµο εργαλείο του εκπαιδευτικού 
και του εκπαιδευόµενου. Ενδείκνυται η χρήση στην τάξη θεµάτων που έχουν 
αναπτυχθεί στη λίστα συζήτησης του δικτυακού τόπου ή η προβολή του δικτυακού 
τόπου στη διάρκεια του µαθήµατος µε στόχο την παρουσίαση µιας προσοµοίωσης που 
αυτός περιλαµβάνει ή τη διερεύνηση ενός δικτυακού τόπου που προτείνει, κ.λπ. (βλέπε 
Σχήµα 2). Η κατασκευή και συντήρηση ενός εκπαιδευτικού δικτυακού τόπου απαιτεί 
πολύ χρόνο, εφευρετικότητα και πηγές, αλλά η αξιοποίησή του υποστηρίζει και µπορεί 
να ενισχύσει ουσιαστικά τη µαθησιακή διαδικασία (Grigoriadou et al. 1999). 

- Θέση Σχήµατος 2 - 

Σχήµα 2. Εκπαιδευτικός κόµβος µαθήµατος «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών», τµήµα 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήµιο Αθηνών, http://www.di.uoa.gr/architecture. 
Ο κόµβος αυτός παρέχει το εκπαιδευτικό υλικό του µαθήµατος σε υπερµεσική µορφή 
διαµορφωµένο σύµφωνα µε τις αρχές συγγραφής υλικού για Εκπαίδευση από Απόσταση. 
Επίσης, περιλαµβάνει: (α) προσοµοιώσεις που αναπτύχθηκαν για συγκεκριµένες ενότητες του 
µαθήµατος ή εντοπίστηκαν στο ∆ιαδίκτυο, (β) κατάλληλα σχεδιασµένες δραστηριότητες µε 
συγκεκριµένους µαθησιακούς στόχους τις οποίες οι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν 
χρησιµοποιώντας τις προσοµοιώσεις, (γ) τεστ αξιολόγησης και ερωτήσεις επισκόπησης, και (δ) 
χρήσιµους συνδέσµους σε σχετικούς µε το µάθηµα δικτυακούς τόπους. 

Η επέκταση ενός διαδικτυακού εκπαιδευτικού τόπου µε τρόπους που αξιοποιούν 
ουσιαστικά τις δυνατότητες του ∆ιαδικτύου και προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες 
για αναζήτηση, πειραµατισµό και µάθηση στο γνωστικό αντικείµενο του µαθήµατος, 
αποτελεί ένα σηµαντικό στόχο για την ακαδηµαϊκή κοινότητα. Ενδιαφέρουσες ιδέες σε 
αυτήν την κατεύθυνση είναι: (i) η ανάπτυξη και διατήρηση της λίστας των αποριών, 
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ερωτήσεων, εναλλακτικών απόψεων  που οι φοιτητές διατυπώνουν πιο συχνά 
συνοδευόµενες από σχολιασµό του διδάσκοντα και φοιτητών, (ii) η παρουσίαση 
διορθωµένων και σχολιασµένων (από τον καθηγητή) εργασιών σε µια περιοχή 
προσβάσιµη από όλους τους φοιτητές, (iii) η παροχή εργασιών µε στόχο την 
αξιολόγηση, το σχολιασµό, και τη βελτίωσή τους από τους φοιτητές (peer assessment), 
και (iv) η διδακτική αξιοποίηση προσοµοιώσεων, εργαλείων εννοιολογικής 
χαρτογράφησης και µοντελοποίησης, µέσω κατάλληλα σχεδιασµένων δραστηριοτήτων 
που υποστηρίζουν τον πειραµατισµό και ενισχύουν τη διερευνητική στάση των 
φοιτητών στη διάρκεια της µελέτης τους.  

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  

Σηµαντικές ερευνητικές περιοχές στο χώρο της διαδικτυακής εκπαίδευσης αποτελούν 
τα Προσαρµοστικά Εκπαιδευτικά Συστήµατα Υπερµέσων και η Υποστηριζόµενη από 
Υπολογιστές Συνεργατική Μάθηση, οι οποίες παρουσιάζονται συνοπτικά στη συνέχεια.   

Προσαρµοστικά Εκπαιδευτικά Συστήµατα Υπερµέσων 

Η υπερµεσική µορφή παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού σε ένα διαδικτυακό 
εκπαιδευτικό σύστηµα ανάγει τη µάθηση σε µια ενεργητική διεργασία, όπου οι 
εκπαιδευόµενοι έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν εναλλακτικά µονοπάτια µέσα 
στο πεδίο γνώσης και διαφορετικές πηγές ανά τον κόσµο. Σε ένα τέτοιο όµως πλαίσιο, 
το εκπαιδευτικό υλικό παρουσιάζεται πάντα µε τον ίδιο τρόπο σε όλους τους 
εκπαιδευόµενους ανεξάρτητα από την πρότερη γνώση τους, τους µαθησιακούς στόχους 
τους, την εµπειρία τους, την πρόοδό τους κατά την αλληλεπίδραση µε το σύστηµα, 
χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες και δυσκολίες που αντιµετωπίζουν. 
Ένα σηµαντικό θέµα εποµένως που προκύπτει, και αξίζει περαιτέρω να διερευνηθεί, 
είναι η δυνατότητα παροχής εξατοµικευµένης υποστήριξης στους εκπαιδευόµενους 
κατά τη διάρκεια της µελέτης τους. Το θέµα αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό στο 
πλαίσιο της ∆ΕαΑ, όπου οι εκπαιδευόµενοι καλούνται να αναλάβουν τη βασική ευθύνη 
της µάθησής τους και πολύ συχνά αποτελούν ένα ανοµοιογενές κοινό όσον αφορά στην 
ηλικία, στις εµπειρίες, στο γνωστικό και πολιτισµικό τους  υπόβαθρο, στο επάγγελµα, 
στα κίνητρα και στους στόχους τους.  

Με τους παραπάνω στόχους, τελευταία αναπτύσσεται µια νέα ερευνητική περιοχή στα 
Εκπαιδευτικά Συστήµατα Υπερµέσων (Educational Hypermedia Systems), τα 
Προσαρµοστικά Εκπαιδευτικά Συστήµατα Υπερµέσων – ΠΕΣΥ (Adaptive Educational 
Hypermedia systems) (Brusilovsky 1996, 1999, 2001, Παπανικολάου και Γρηγοριάδου 
2005), η οποία ασχολείται τόσο µε τoν εκπαιδευτικό σχεδιασµό όσο και τις τεχνικές 
δυνατότητες υλοποίησης συστηµάτων ικανών να παίρνουν αποφάσεις σχετικά µε τις 
αλληλεπιδράσεις που λαµβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της µάθησης και να παρέχουν 
στον τελικό χρήστη δυνατότητες ελέγχου της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα ΠΕΣΥ 
προσαρµόζουν το περιεχόµενο ή/και την εµφάνιση των υπερµέσων µε βάση 
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά του εκπαιδευόµενου. Σε ένα ΠΕΣΥ, το περιεχόµενο του 
µαθήµατος δεν παρουσιάζεται µε βάση µια προκαθορισµένη και στατική σειρά, αλλά 
προκύπτει δυναµικά από την αλληλεπίδραση συστήµατος και εκπαιδευόµενου, 
ακολουθώντας συγκεκριµένους παιδαγωγικούς και µαθησιακούς στόχους, και 
λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκπαιδευόµενου. Τα 
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χαρακτηριστικά αυτά καταγράφονται στο µοντέλο εκπαιδευόµενου, που αποτελεί 
δοµική µονάδα του συστήµατος, και το οποίο δυναµικά ενηµερώνεται ώστε να διατηρεί 
την τρέχουσα κατάσταση του εκπαιδευόµενου σε όλη τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης.  

Τα ΠΕΣΥ αποτελούν µια σχετικά νέα ερευνητική περιοχή που στοχεύει στον 
αποτελεσµατικό συνδυασµό δύο αντίθετων προσεγγίσεων στο χώρο της 
υποστηριζόµενης από υπολογιστή µάθησης (computer-assisted learning) (Eklund and 
Zeilinger 1996):  
- το κατευθυνόµενο δασκαλο-κεντρικό στυλ των Νοηµόνων Εκπαιδευτικών 

Συστηµάτων (Intelligent Tutoring Systems) και  
- την ευέλικτη µαθητο-κεντρική προσέγγιση της ελεύθερης πλοήγησης των  

Εκπαιδευτικών Συστηµάτων Υπερµέσων (Educational Hypermedia Systems). 

Στο πλαίσιο των ΠΕΣΥ η προσαρµογή (adaptation) ορίζεται ως η υλοποίηση ρυθµίσεων 
σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον λαµβάνοντας υπόψη και αξιοποιώντας τη 
διαφορετικότητα των εκπαιδευτικών αναγκών και δυνατοτήτων των εκπαιδευόµενων, 
µε στόχο να διαµορφωθεί κατάλληλα το πλαίσιο της αλληλεπίδρασης (εκπαιδευόµενου 
και συστήµατος) και να αυξηθεί η λειτουργικότητα των υπερµέσων εξατοµικεύοντάς τα 
(Brusilovsky 1996, 1999, 2001). ∆ιακρίνονται διάφορα επίπεδα προσαρµογής ανάλογα 
µε το ποιος αναλαµβάνει την πρωτοβουλία της προσαρµογής: ο εκπαιδευόµενος ή το 
σύστηµα (Kay 2001, Murray 1991). Ένα εποµένως σηµαντικό θέµα στο σχεδιασµό 
ΠΕΣΥ είναι ο τρόπος µε τον οποίο αξιοποιούνται και εξισορροπούνται οι δύο 
διαφορετικές µορφές προσαρµογής:  
- η προσαρµοστικότητα (adaptivity): το σύστηµα προσαρµόζεται στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του εκπαιδευόµενου µε έναν τρόπο ελεγχόµενο από το σύστηµα 
(system-controlled) και  

- η προσαρµοσιµότητα (adaptability): το σύστηµα υποστηρίζει τροποποιήσεις από τον 
τελικό-χρήστη, δηλαδή τον εκπαιδευόµενο, προσφέροντάς του τον έλεγχο της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας (learner-controlled).  

Ιδιαίτερα η προσαρµοστικότητα, η οποία αποτελεί γενικά ένα κοινό λειτουργικό στόχο 
των νοηµόνων συστηµάτων, στην περίπτωση των ΠΕΣΥ, επικεντρώνεται: (α) στη 
διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικού περιεχοµένου, (β) στην παρουσίαση του 
εκπαιδευτικού περιεχοµένου, (γ) στην υποστήριξη της πλοήγησης του εκπαιδευόµενου 
στο πεδίο γνώσης, (δ) στη διαµόρφωση οµάδων εργασίας, (ε) στην υποστήριξη του 
εκπαιδευόµενου κατά την επίλυση προβληµάτων.  

∆ιάφορες τεχνολογίες έχουν υιοθετηθεί για την υλοποίηση της προσαρµοστικότητας 
όπως η αλληλουχία µαθηµάτων, η προσαρµοστική υποστήριξη συνεργασίας και η 
υποστήριξη στην επίλυση προβληµάτων, οι οποίες προέρχονται από την περιοχή των 
Νοηµόνων Εκπαιδευτικών Συστηµάτων, και η προσαρµοστική παρουσίαση και η 
προσαρµοστική υποστήριξη πλοήγηση οι οποίες προέρχονται από την περιοχή των 
Προσαρµοστικών Συστηµάτων Υπερµέσων. Πιο αναλυτικά, οι διάφορες 
προσαρµοστικές και νοήµονες τεχνολογίες που έχουν υιοθετηθεί στα ΠΕΣΥ είναι 
(Brusilovsky 1996, 1998): 
- αλληλουχία µαθηµάτων στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράµµατος (curriculum 

sequencing), σύµφωνα µε την οποία το σύστηµα παρέχει στον εκπαιδευόµενο την 
πιο κατάλληλη γι αυτόν αλληλουχία εκπαιδευτικού περιεχοµένου, 
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- υποστήριξη στην επίλυση προβληµάτων (problem-solving support), όπου η βασική 
ιδέα είναι η εξατοµικευµένη υποστήριξη των εκπαιδευόµενων στην επίλυση 
εκπαιδευτικών προβληµάτων, 

- προσαρµοστική υποστήριξη συνεργασίας (adaptive collaboration support) όπου η 
γνώση του συστήµατος για τους εκπαιδευόµενους (διατηρείται στα αντίστοιχα 
µοντέλα των εκπαιδευόµενων) αξιοποιείται για τη διαµόρφωση οµάδων εργασίας 
δηλαδή για την επιλογή των µελών της κάθε οµάδας, 

- προσαρµοστική παρουσίαση (adaptive presentation) σύµφωνα µε την οποία η µορφή 
ή/και το περιεχόµενο των σελίδων του εκπαιδευτικού υλικού προσαρµόζεται στον 
εκπαιδευόµενο,  

- προσαρµοστική υποστήριξη πλοήγησης (adaptive navigation support), σύµφωνα µε 
την οποία το σύστηµα υποστηρίζει την πλοήγηση και τον προσανατολισµό των 
εκπαιδευόµενων, προσαρµόζοντας την εµφάνιση των ορατών συνδέσµων στα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. 

Σχετικά µε τη διάσταση της προσαρµοσιµότητας των ΠΕΣΥ, δηλαδή των δυνατοτήτων 
παρέµβασης που προσφέρουν στους εκπαιδευόµενους, διάφορες προσεγγίσεις έχουν 
προταθεί. Τα επίπεδα προσαρµοσιµότητας που έχουν υιοθετηθεί ποικίλουν από τη 
δυνατότητα επιλογής του µαθησιακού στόχου/επόµενης ενότητας ή συµµετοχής στις 
εκπαιδευτικές αποφάσεις του συστήµατος µέχρι την πλήρη απενεργοποίηση της 
προσαρµοστικότητας. Ολοκληρώνοντας θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι τα τελευταία 
χρόνια σηµαντική έρευνα διεξάγεται στην περιοχή της ανοιχτής µοντελοποίησης 
εκπαιδευόµενου όπου στόχος είναι η εµπλοκή του εκπαιδευόµενου στη διαδικασία της 
διάγνωσης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του (Open learner modeling - Lemore 
2004, Bull 2004).  

- Θέση Σχήµατος 3 – 
Σχήµα 3. Κεντρική οθόνη του Προσαρµοστικού Εκπαιδευτικού Συστήµατος Υπερµέσων 
INSPIRE (http://hermes.di.uoa.gr/inspire). Στην Περιοχή Πλοήγησης εµφανίζονται τα 
περιεχόµενα ενός µαθήµατος (σύνδεσµοι προς σελίδες εκπαιδευτικού υλικού) επαυξηµένα µε 
ένα γραφικό σχολιασµό που αντανακλά το είδος της σελίδας και το επίπεδο γνώσης του 
εκπαιδευόµενου: (α) έγχρωµα εικονίδια συνοδεύουν τις προτεινόµενες προς µελέτη σελίδες –
σηµειώνονται µε µία κουκίδα- και ασπρόµαυρα τις υπόλοιπες, (β) το εικονίδιο που συνοδεύει 
την κάθε έννοια -µεζούρα- αντανακλά το επίπεδο γνώσης του εκπαιδευόµενου σε αυτήν. Στην 
Περιοχή Περιεχοµένου εµφανίζεται µία σελίδα εκπαιδευτικού υλικού που επέλεξε ένας 
εκπαιδευόµενος µε στυλ µάθησης Ακτιβιστή. Η συγκεκριµένη σελίδα είναι επιπέδου 
Εφαρµογής και περιλαµβάνει αρχικά µία δραστηριότητα -ενσωµατωµένη στη σελίδα-, καθώς 
και ένα παράδειγµα, κοµβικά σηµεία θεωρίας, µία άσκηση, µε τη µορφή συνδέσµων. Η σειρά 
και ο τρόπος εµφάνισης των συγκεκριµένων µονάδων υλικού διαφοροποιείται σύµφωνα µε το 
στυλ µάθησης του εκπαιδευόµενου. 

Αντιπροσωπευτικά ΠΕΣΥ που έχουν καταγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία είναι το 
ELM-ART (Weber and Brusilovsky 2001) µε γνωστικό αντικείµενο τη γλώσσα 
προγραµµατισµού LISP, το  INSPIRE (Papanikolaou et al. 2003), το InterBook (Eklund 
and Brusilovsky 1999) (http://www2.sis.pitt.edu/~peterb/InterBook.html) που αποτελεί 
ένα σύστηµα συγγραφής και παροχής προσαρµοστικών ηλεκτρονικών βιβλίων στον 
Παγκόσµιο Ιστό, το KBS Hyperbook (Henze et al. 1999) µε γνωστικό αντικείµενο 
«Εισαγωγή στον προγραµµατισµό (βασισµένο σε Java)» στο οποίο ο εκπαιδευόµενος 
αναλαµβάνει συγκεκριµένες συνθετικές εργασίες (project) και το σύστηµα τον 
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υποστηρίζει στην ολοκλήρωσή τους, το AES-CS (Triantafillou et al. 2003) µε γνωστικό 
αντικείµενο τα «Συστήµατα Πολυµέσων» όπου η προσαρµογή βασίζεται στο γνωστικό 
στυλ του εκπαιδευόµενου µε βάση την Field Dependent - Field Independent 
κατηγοριοποίηση (Witkin et al. 1997). Επίσης το περιβάλλον του KnowledgeTree 
(Brusilovsky 2004) (http://kt2.exp.sis.pitt.edu:8080/InCoM/index.html) παρέχει 
πρόσβαση σε ένα σύνολο προσαρµοστικών εργαλείων (KnowledgeSea, NaxEx, 
QuizGuide) για µελέτη και εξάσκηση στη γλώσσα προγραµµατισµού C. Για µία 
επισκόπηση τέτοιων συστηµάτων συµβουλευτείτε τα  (Brusilovsky 1996, 1999, 2001, 
Papanikolaou et al. 2003). 
Συγκεκριµένα, το ELM-ART (http://apsymac33.uni-trier.de:8080/elm-art/login-e) 
(Weber and Brusilovsky 2001) υποστηρίζει τους εκπαιδευόµενους στην πλοήγησή τους 
στο εκπαιδευτικό του υλικό - βασικές έννοιες της LISP - καθώς και στην επίλυση 
προβληµάτων - ανάπτυξη προγραµµάτων σε LISP. Συγκεκριµένα, το σύστηµα 
χρησιµοποιεί οπτικές ενδείξεις (όπως έγχρωµες µπάλες – υιοθετείται η µεταφορά του 
φωτεινού σηµατοδότη) για να «σχολιάσει» τα περιεχόµενα των µαθηµάτων σχετικά µε 
τον τύπο του παρεχόµενου εκπαιδευτικού υλικού, όπως θεωρία ή πρόβληµα, και το 
επίπεδο γνώσης του εκπαιδευόµενου σε αυτά, όπως «κόµβος έτοιµος για µελέτη και 
προτεινόµενος», «µη έτοιµος για µελέτη», «πρόβληµα που έχει επιλυθεί σωστά, ή 
κόµβος που ο εκπαιδευόµενος έχει ήδη επισκεφθεί» (υιοθετείται η τεχνολογία 
προσαρµοστικής υποστήριξης πλοήγησης - τεχνική προσαρµοστικού σχολιασµού). 
Επιπρόσθετα, το σύστηµα συµβουλεύει τους εκπαιδευόµενους για το επόµενο τους 
βήµα παρέχοντας έναν σύνδεσµο που οδηγεί στην επόµενη κατάλληλη προς µελέτη 
θεµατική ενότητα (τεχνολογία αλληλουχίας µαθηµάτων). Επίσης, το ELM-ART 
προτείνει στους εκπαιδευόµενους, κατά τη διάρκεια επίλυσης ενός νέου προβλήµατος, 
να συµβουλευτούν τον κώδικα σχετικών παραδειγµάτων που έχουν προηγούµενα 
επιτυχώς επιλύσει. Το σύστηµα έχει τη δυνατότητα να προβλέπει τον τρόπο µε τον 
οποίο ο εκπαιδευόµενος επιλύει ένα συγκεκριµένο πρόβληµα και να εντοπίζει τα πιο 
σχετικά παραδείγµατα από το ιστορικό του, τα οποία και παρουσιάζει ταξινοµηµένα 
σύµφωνα µε τη σχετικότητά τους µε το προς επίλυση πρόβληµα (τεχνολογία επίλυσης 
προβληµάτων που βασίζεται σε παραδείγµατα - τεχνική προσαρµοστικής ταξινόµησης). 
Tο µοντέλο εκπαιδευόµενου περιλαµβάνει διάφορα χαρακτηριστικά του όπως το 
επίπεδο γνώσης στις θεµατικές ενότητες του µαθήµατος, προτιµήσεις σχετικά µε την 
προσαρµοστική συµπεριφορά του συστήµατος και το σχεδιασµό της διεπαφής. Η 
διάσταση της προσαρµοσιµότητας του ELM-ART επιτρέπει στους εκπαιδευόµενους 
πρόσβαση στο µοντέλο τους ώστε να ελέγξουν και να τροποποιήσουν τα περιεχόµενά 
του. Κατά την προσαρµογή του το σύστηµα συνυπολογίζει και αυτήν την πληροφορία 
και ανταποκρίνεται ανάλογα. 

Το ∆ιαδικτυακό Προσαρµοστικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα INSPIRE  (INtelligent System 
for Personalised Instruction in a Remote Environment – http://hermes.di.uoa.gr/inspire) 
(Papanikolaou et al. 2003, Papanikolaou et al. 2002) µε βάση τους στόχους, το επίπεδο 
γνώσης, την πρόοδο και το στυλ µάθησης του εκπαιδευόµενου δηµιουργεί δυναµικά και 
παρουσιάζει εξατοµικευµένο εκπαιδευτικό περιεχόµενο. To INSPIRE εφαρµόζει ένα 
συνδυασµό τεχνολογιών προσαρµογής (προσαρµοστική υποστήριξη πλοήγηση, 
προσαρµοστική παρουσίαση, αλληλουχία µαθηµάτων) µε στόχο τη δηµιουργία 
εξατοµικευµένων µαθηµάτων στα οποία υποστηρίζεται η πλοήγηση και ο 
προσανατολισµός του εκπαιδευόµενου µε βάση το επίπεδο γνώσης και την πρόοδό του, 
ενώ η παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού διαµορφώνεται µε βάση το στυλ µάθησής 
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του (βλέπε Σχήµα 3). Συγκεκριµένα, οι έννοιες που απαρτίζουν το γνωστικό 
αντικείµενο παρουσιάζονται σταδιακά στον εκπαιδευόµενο ακολουθώντας το επίπεδο 
γνώσης και την πρόοδό του (τεχνολογία αλληλουχίας µαθηµάτων). Επίσης, το σύστηµα 
χρησιµοποιεί οπτικές ενδείξεις  για να χαρακτηρίσει το εκπαιδευτικό υλικό σύµφωνα µε  
το επίπεδο επίδοσης στο οποίο αντιστοιχεί (διαφορετικά εικονίδια χαρακτηρίζουν τις 
σελίδες θεωρίας, εφαρµογής, αναζήτησης) και το επίπεδο γνώσης του εκπαιδευόµενου 
σε αυτό (έγχρωµα/ασπρόµαυρα εικονίδα, µεζούρα) - τεχνολογία προσαρµοστικής 
υποστήριξης πλοήγησης (βλέπε Σχήµα 3). Επίσης το INSPIRE διαθέτει διάφορους 
τύπους εκπαιδευτικού υλικού, όπως ερωτήσεις, θεωρία, παραδείγµατα, ασκήσεις, 
δραστηριότητες σε προσοµοιώσεις, η παρουσίαση του οποίου στις σελίδες του 
εκπαιδευτικού υλικού προσαρµόζεται σύµφωνα µε το επίπεδο επίδοσης το οποίο 
υποστηρίζει η σελίδα (οι µονάδες υλικού διαφοροποιούνται σε κάθε επίπεδο) και το 
στυλ µάθησης του κάθε εκπαιδευόµενου (επηρεάζει τη σειρά και τον τρόπο εµφάνισης 
των µονάδων του εκπαιδευτικού υλικού) - τεχνολογία προσαρµοστικής παρουσίασης 
(υιοθετείται η κατηγοριοποίηση των Honey και Mumford (1992), οι οποίοι προτείνουν 
τέσσερις κατηγορίες στυλ µάθησης - Ακτιβιστής, Ανακλαστικός, Πραγµατιστής, 
Θεωρητικός - µε βάση τις προτιµήσεις τους σε µαθησιακές δραστηριότητες, που 
αντιστοιχούν στις διαφορετικές φάσεις του κύκλου µάθησης τoυ Kolb (1984)). 
Σχετικά µε την προσαρµόσιµη διάσταση του ΙNSPIRE, ο εκπαιδευόµενος κατά τη 
διάρκεια της µελέτης του έχει τις εξής δυνατότητες: να επιλέξει το µαθησιακό στόχο 
που επιθυµεί να µελετήσει, να ακολουθήσει την προσωπική του πορεία στο 
εκπαιδευτικό περιεχόµενο, να αξιοποιήσει τις συµβουλές  του συστήµατος ως προς την 
πλοήγηση και τη µελέτη του, να ενηµερωθεί για τα στοιχεία που διατηρεί το σύστηµα γι 
αυτόν και να τα αλλάξει παρεµβαίνοντας και κατευθύνοντας µε τον τρόπο αυτό την 
προσαρµογή του συστήµατος και τη δυναµική διαδικασία δηµιουργίας µαθηµάτων. 
Τέλος, ο εκπαιδευόµενος έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει την 
προσαρµοστικότητα του συστήµατος και να επιλέξει ο ίδιος τις έννοιες που επιθυµεί να 
µελετήσει. 

Υποστηριζόµενη από Υπολογιστές Συνεργατική Μάθηση   

Η ερευνητική περιοχή της Υποστηριζόµενης από Υπολογιστές Συνεργατικής Μάθησης  
(Computer Supported Collaborative Learning) επικεντρώνεται στο πως η συνεργατική 
µάθηση υποστηριζόµενη από την τεχνολογία µπορεί να ενισχύσει/βελτιώσει την 
αλληλεπίδραση µεταξύ των µελών µιας οµάδας και εποµένως την εργασία των οµάδων, 
καθώς και στο πως η συνεργασία και η τεχνολογία διευκολύνουν το διαµοιρασµό και 
τη διασπορά της γνώσης και της εµπειρίας µεταξύ των µελών µιας οµάδας (Lipponen 
2002, CSCL 2004).   

Τα υποστηριζόµενα από υπολογιστές περιβάλλοντα συνεργατικής µάθησης (CSCL 
περιβάλλοντα) τα οποία στη συνέχεια θα αναφέρουµε ως περιβάλλοντα συνεργατικής 
µάθησης δεν επιτρέπουν απλά τη συνεργασία των µελών µιας οµάδας αλλά και την 
υποστηρίζουν. Η έρευνα σε αυτήν την περιοχή επικεντρώνεται στη σχεδίαση, µε βάση 
σύγχρονες θεωρίες µάθησης, και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών περιβαλλόντων στα 
οποία οι εκπαιδευόµενοι µαθαίνουν συνεργαζόµενοι. Oι εκπαιδευόµενοι 
αναλαµβάνοντας την εκπόνηση συνεργατικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο µιας 
οµάδας, µαθαίνουν να ασκούν και να δέχονται κριτική, καθώς και να σχεδιάζουν, να 
παρακολουθούν και να εκτιµούν την αξία των ατοµικών και κοινών δραστηριοτήτων 
τους (Walberg and Paik 2000). Τα περιβάλλοντα αυτά υποστηρίζουν και διευκολύνουν 
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την οµαδική εργασία, χωρίς να έχουν ως στόχο την αντικατάσταση της «πρόσωπο-µε-
πρόσωπο» επικοινωνίας (Kollias and Vosniadou 2002).  

Σηµαντικές δυνατότητες που προσφέρουν τα περιβάλλοντα συνεργατικής µάθησης 
είναι η διευκόλυνση/υποστήριξη της επικοινωνίας καθώς και η παροχή συγκεκριµένου 
χώρου εργασίας/συνεργασίας. Συγκεκριµένα, τα συνεργατικά περιβάλλοντα 
διαµορφώνουν ένα πλαίσιο συνεργασίας των µελών της οµάδας όπου ενθαρρύνεται η 
επικοινωνία κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε στόχο την ανταλλαγή 
απόψεων µεταξύ των µελών της οµάδας, την ανάπτυξη του τρόπου σκέψης τους, την 
αιτιολόγηση των ενεργειών/προτάσεων τους, την από κοινού οικοδόµηση εννοιών κ.λπ. 
Ανάλογα µε τα εργαλεία που παρέχονται για τη διευκόλυνση/υποστήριξη της 
επικοινωνίας της οµάδας, τα περιβάλλοντα συνεργατικής µάθησης διακρίνονται σε 
σύγχρονα όπου τα µέλη της οµάδας επικοινωνούν µεταξύ τους σε πραγµατικό χρόνο, σε 
ασύγχρονα όπου η επικοινωνία πραγµατοποιείται µε ασύγχρονο τρόπο  και σε µεικτά  
όπου υποστηρίζεται η ασύγχρονη και η σύγχρονη επικοινωνία. Όσον αφορά στον τρόπο 
επικοινωνίας, υποστηρίζεται άλλοτε η προφορική επικοινωνία και άλλοτε η γραπτή. 
Επίσης, πολλές φορές ακολουθείται και η µικτή προσέγγιση όπου η προφορική 
επικοινωνία χρησιµοποιείται σε ορισµένες µόνο φάσεις της συνεργατικής διαδικασίας, 
όπως ο αρχικός καταιγισµός ιδεών ενώ στις υπόλοιπες φάσεις χρησιµοποιείται η 
γραπτή επικοινωνία. Η γραπτή επικοινωνία επιτυγχάνεται είτε υποστηρίζοντας τον 
ελεύθερο διάλογο είτε υποστηρίζοντας το διάλογο µε δοµηµένη/ηµιδοµηµένη µορφή. 
Στην περίπτωση της ηµιδοµηµένης µορφής χρησιµοποιούνται διεπαφές οι οποίες 
χρησιµοποιούν ως «υποστηρικτικά µέσα επικοινωνίας» είτε (α) «Αρχικές Φράσεις» 
(sentence openers) όπου οι εκπαιδευόµενοι αποστέλλουν µηνύµατα επιλέγοντας την 
κατάλληλη αρχική φράση, όπως «Προτείνω … » την οποία εµπλουτίζουν, στη 
συνέχεια, µε το κείµενο που επιθυµούν, όπως στα συστήµατα C-CHENE (Baker and 
Lund 1997) και COMET (Soller 2001) είτε (β) «∆ηλώσεις Ενεργειών» (communications 
acts) όπου οι εκπαιδευόµενοι αποστέλλουν µηνύµατα επιλέγοντας µια δήλωση 
ενέργειας, όπως «Πρόταση» ή «Σχόλιο», που εκφράζει την πρόθεσή/ενέργειά τους και 
στη συνέχεια διατυπώνουν αυτή την πρόθεση µε το αντίστοιχο κείµενο, όπως στο 
σύστηµα DEGREE (Barros and Verdejo 2000) είτε (γ) «Αρχικές Φράσεις» και 
«∆ηλώσεις Ενεργειών», όπως στο εργαλείο ACT (Adaptive Communication Tool) 
(Γρηγοριάδου κ.ά. 2004β, Gogoulou et al. 2004) όπου τα παρεχόµενα «υποστηρικτικά 
µέσα επικοινωνίας» προσαρµόζονται µε βάση (i) τα προσδοκώµενα µαθησιακά 
αποτελέσµατα, ή (ii) τους ρόλους που οι εκπαιδευόµενοι αναλαµβάνουν σύµφωνα µε το 
µοντέλο συνεργασίας που υιοθετείται κατά τη διάρκεια εκπόνησης της συνεργατικής 
δραστηριότητας.   

Για την εκπόνηση των συνεργατικών δραστηριοτήτων, τα περιβάλλοντα συνεργατικής 
µάθησης µπορεί να προσφέρουν στα µέλη της οµάδας έναν προσωπικό χώρο εργασίας 
(private workspace) ή/και έναν κοινό χώρο εργασίας (common workspace). Στην 
περίπτωση που παρέχουν έναν κοινό χώρο εργασίας, όλα τα µέλη της οµάδας έχουν 
πρόσβαση σε αυτόν. Η πρόσβαση µπορεί να είναι ελεύθερη ή να συντονίζεται από τα 
ίδια τα µέλη ή από το σύστηµα, σύµφωνα µε προκαθορισµένους κανόνες (πρωτόκολλα 
πρόσβασης στον κοινό χώρο).  

∆ιάφορες κατηγοριοποιήσεις συνεργατικών περιβαλλόντων έχουν προταθεί στη διεθνή 
βιβλιογραφία, οι πιο σηµαντικές από τις οποίες εστιάζουν στο είδος των συνεργατικών 
δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται και στο ρόλο του συστήµατος στη διάρκεια 
εκπόνησης της συνεργατικής δραστηριότητας (Jerman et al. 2001). Για παράδειγµα, 
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ανάλογα µε το ρόλο που αναλαµβάνει το περιβάλλον στη διάρκεια εκπόνησης της 
συνεργατικής δραστηριότητας, τα περιβάλλοντα συνεργατικής µάθησης 
κατηγοριοποιούνται σε (Jerman et al. 2001):  

(α) περιβάλλοντα που «καθρεφτίζουν» τις ενέργειες των συµµετεχόντων (mirroring 
systems), τα οποία συλλέγουν δεδοµένα παρατηρώντας και καταγράφοντας την 
αλληλεπίδραση µεταξύ των εκπαιδευόµενων και παρουσιάζουν τα συγκεκριµένα 
στοιχεία στους εκπαιδευόµενους χωρίς καµία περαιτέρω επεξεργασία,  

(β) περιβάλλοντα που παρακολουθούν την αλληλεπίδραση των συµµετεχόντων 
(monitoring systems), τα οποία διακρίνονται (i) στα περιβάλλοντα που συλλέγουν 
δεδοµένα που αφορούν στην αλληλεπίδραση των µελών µε τη µορφή δεικτών (κυρίως 
ποσοτικοί και αφορούν σε µεγέθη, όπως ο αριθµός των µηνυµάτων που έχουν 
αποσταλεί, το ποσοστό συµµετοχής κάθε εκπαιδευόµενου στην κοινή προσπάθεια) και 
τα παρουσιάζουν µε τη µορφή αυτή στους εκπαιδευόµενους προκειµένου οι 
εκπαιδευόµενοι, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, να αλλάξουν τη συµπεριφορά τους, 
(ii) στα περιβάλλοντα που προσπαθούν να ερµηνεύσουν το περιεχόµενο / είδος της 
αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών, συγκρίνοντας την τρέχουσα κατάσταση της 
αλληλεπίδρασης µε ένα προκαθορισµένο µοντέλο ιδανικής αλληλεπίδρασης. Οι 
πληροφορίες, που προκύπτουν, χρησιµοποιούνται είτε από έναν εικονικό καθοδηγητή 
(coach) ή αναλύονται από τους ερευνητές για την εξαγωγή χρήσιµων µεταγνωστικών 
συµπερασµάτων, και  

(γ) περιβάλλοντα που προσφέρουν συµβουλές (advising systems), τα οποία 
περιλαµβάνουν έναν ή περισσότερους εικονικούς καθοδηγητές, ο ρόλος των οποίων 
είναι παρόµοιος µε αυτόν του εκπαιδευτικού σε µια τάξη. Ο καθοδηγητής έχει ως 
σκοπό να διευκολύνει τους εκπαιδευόµενους στην κατεύθυνση µιας ουσιαστικής και 
αποτελεσµατικής συνεργασίας. Οι παρεµβάσεις του µπορεί να αφορούν σε θέµατα 
συνεργασίας και επικοινωνίας, όπως στην κατανοµή ρόλων µεταξύ των µελών µιας 
οµάδας και στην ισότιµη συµµετοχή όλων ή σε θέµατα σχετικά µε την εργασία κάθε 
οµάδας, όπως στην κατανόηση και εφαρµογή βασικών εννοιών του γνωστικού 
αντικειµένου.  

Αντιπροσωπευτικά διαδικτυακά περιβάλλοντα συνεργατικής µάθησης που έχουν 
καταγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία είναι το το COLER (Constantino-González and 
Suthers 2001), το SCALE (Supporting Collaboration and Adaptation in a Learning 
Environment) (Γρηγοριάδου κ.ά. 2004α), το Web Knowledge Forum (Scardamalia and 
Bereiter 1994) που προσφέρει εργαλεία επικοινωνίας και εργαλεία για την ανάπτυξη 
βάσεων δεδοµένων από κοινότητες µάθησης παρέχοντας τη δυνατότητα διαµοιρασµού 
ή ανταλλαγής τους µε άλλες κοινότητες, το Belvedere (Suthers et al. 1997) που 
επιτρέπει στους εκπαιδευόµενους να ενταχθούν σε οµάδες και να ερευνήσουν 
αυθεντικά προβλήµατα, όπως για παράδειγµα από το χώρο των φυσικών επιστηµών, το 
HabiPro (Vizcaíno et al. 2000, Vizcaíno and du Boulay 2002) που στοχεύει να 
καλλιεργήσει στους εκπαιδευόµενους καλές «συνήθειες» στον προγραµµατισµό Η/Υ, 
τo περιβάλλον Synergeia (http://bscl.fit.fraunhofer.de), το οποίο είναι ανοικτού κώδικα, 
παρέχει εικονικούς χώρους εργασίας όπου οι εκπαιδευόµενοι εργάζονται ατοµικά και 
συνεργάζονται σε οµάδες, το Synergo (Avouris et al. 2004) 
(http://www.ee.upatras.gr/hci/synergo/index.htm), το οποίο είναι ένα πρωτότυπο 
κατανεµηµένο υπολογιστικό περιβάλλον που επιτρέπει τη σύγχρονη συνεργασία µε 
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διαµοιρασµό ενός κοινόχρηστου χώρου εργασίας και εναλλαγή µηνυµάτων κειµένου 
µεταξύ των συνεργαζόµενων.   

Συγκεκριµένα, το COLER (Constantino-González and Suthers 2001) επιτρέπει στους 
εκπαιδευόµενους να επιλύσουν προβλήµατα µοντελοποίησης βάσεων δεδοµένων, 
συνεργαζόµενοι σε µικρές οµάδες σύγχρονα και από απόσταση. Αρχικά, οι 
εκπαιδευόµενοι εργάζονται µόνοι τους στον προσωπικό χώρο εργασίας τους  όπου 
δηµιουργούν διαγράµµατα Οντότητας-Σχέσης (Entity-Relationship) ως λύση στα 
προβλήµατα µοντελοποίησης βάσεων δεδοµένων που τους δίνονται. Στη συνέχεια 
εργάζονται σε µικρές οµάδες στον κοινό χώρο εργασίας, για να διαµορφώσουν από 
κοινού µια λύση στα συγκεκριµένα προβλήµατα. Η πρόσβαση στον κοινό χώρο 
εργασίας επιτυγχάνεται µέσω του πρωτοκόλλου «ζήτησε / πάρε µολύβι» (Ask/Take 
Pencil) και «άφησε µολύβι» (Leave Pencil) (βλέπε Σχήµα 4). Σύµφωνα µε το 
πρωτόκολλο αυτό, µόνο ο εκπαιδευόµενος που έχει στη διάθεσή του το µολύβι µπορεί 
να γράψει στον κοινό χώρο εργασίας για ένα δεδοµένο χρονικό διάστηµα. Η 
επικοινωνία µεταξύ των εκπαιδευόµενων επιτυγχάνεται µέσω του παράθυρου 
συνοµιλίας. Επίσης το συγκεκριµένο σύστηµα διαθέτει και έναν καθοδηγητή ο οποίος 
λειτουργεί ως προσωπικός βοηθός κάθε εκπαιδευόµενου και ενθαρρύνει τους 
εκπαιδευόµενους να συµµετέχουν, να συζητούν, και να συνεργάζονται κατά τη 
διάρκεια της συνεργατικής επίλυσης ενός προβλήµατος.  

 
- Θέση Σχήµατος 4 – 

Σχήµα 4. Η γραφική διεπαφή του περιβάλλοντος COLER. Το πρόβληµα µοντελοποίησης που 
τα µέλη της οµάδας καλούνται να επιλύσουν, εµφανίζεται στο παράθυρο περιγραφής του 
προβλήµατος επάνω στο κέντρο. Ο προσωπικός χώρος εργασίας παρουσιάζεται  επάνω δεξιά, 
ενώ ο κοινός χώρος εργασίας παρουσιάζεται κάτω στο κέντρο. Η επικοινωνία επιτυγχάνεται 
µέσω του παράθυρου συνοµιλίας κάτω δεξιά. Στο αριστερό µέρος της διεπαφής υπάρχουν ο 
καθοδηγητής, η επιλογή για την παροχή βοήθειας, µια ένδειξη για τα µέλη που έχουν ήδη 
συνδεθεί, και ένα πεδίο ελέγχου του χώρου εργασίας που περιλαµβάνει δύο επιλογές: «ζήτησε / 
πάρε µολύβι» και «άφησε µολύβι».  

Tο SCALE (Supporting Collaboration and Adaptation in a Learning Environment) 
(http://hermes.di.uoa.gr/scale) (Γρηγοριάδου κ.ά. 2004α) είναι ένα ∆ιαδικτυακό 
Προσαρµοστικό Εκπαιδευτικό Περιβάλλον, δοµικό στοιχείο του οποίου αποτελούν οι 
ατοµικές και συνεργατικές δραστηριότητες (activity-centred approach). Το SCALE 
παρέχει ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο που αποσκοπεί στην επίτευξη των µαθησιακών 
στόχων του εκπαιδευόµενου µέσα από την εκπόνηση δραστηριοτήτων αλλά και στην 
ανάπτυξη ικανοτήτων/δεξιοτήτων συνεργασίας και αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο µιας 
κοινότητας µάθησης. Συγκεκριµένα, το SCALE υποστηρίζει (i) την εξατοµικευµένη 
µάθηση, καθοδηγώντας/βοηθώντας τους εκπαιδευόµενους κατά τη διάρκεια εκπόνησης 
ατοµικών δραστηριοτήτων µέσω παιδαγωγικών πρακτόρων και παρέχοντας 
ανατροφοδότηση προσαρµοσµένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες τους, 
(ii) τη συνεργατική µάθηση  υποστηρίζοντας την εκπόνηση συνεργατικών 
δραστηριοτήτων, τη δηµιουργία οµάδων µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
εκπαιδευόµενων και των δραστηριοτήτων που εκπονούν, τη σύγχρονη και ασύγχρονη 
επικοινωνία των µελών της οµάδας, την εφαρµογή εναλλακτικών µοντέλων 
συνεργασίας µεταξύ των µελών, καθώς και τη συνεργασία των µελών της οµάδας σε 
επίπεδο επικοινωνίας µέσω παιδαγωγικών πρακτόρων, και (iii) την αξιολόγηση ως 
βασικό εργαλείο της µαθησιακής διαδικασίας υποστηρίζοντας την αυτόµατη 
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αξιολόγηση δραστηριοτήτων, τη συνεργατική αξιολόγηση (collaborative assessment), 
την αξιολόγηση δραστηριοτήτων από άλλους εκπαιδευόµενους (peer assessment), 
καθώς και την παροχή ανατροφοδότησης µε πολλαπλές µορφές που προσαρµόζεται στα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόµενων. 

Πιο συγκεκριµένα, στο SCALE ο εκπαιδευόµενος επιλέγει το γνωστικό αντικείµενο και 
το µαθησιακό στόχο που επιθυµεί να επιτύχει, καθώς και µια δραστηριότητα από ένα 
σύνολο δραστηριοτήτων που έχουν σχεδιαστεί για την επίτευξη του συγκεκριµένου 
µαθησιακού στόχου. Οι δραστηριότητες µπορεί να είναι ατοµικές ή συνεργατικές 
(βλέπε Σχήµα 5). Επίσης, το SCALE παρέχει στον εκπαιδευόµενο τη δυνατότητα να 
διατηρεί σηµειώσεις, να τις χαρακτηρίζει (σηµειώσεις Γενικής Πληροφόρησης, 
Προτάσεις-Απαντήσεις, Απορίες-Ερωτήσεις, Αιτιολογήσεις, Σχολιασµοί και Οδηγίες) 
και να τις δηµοσιοποιεί στους άλλους εκπαιδευόµενους (βλέπε Σχήµα 5).  Σηµαντικά 
εργαλεία τα οποία παρέχονται στον εκπαιδευόµενο για την εκπόνηση των 
δραστηριοτήτων είναι το εργαλείο εννοιολογικής χαρτογράφησης COMPASS (Gouli et 
al. 2004), το περιβάλλον αξιολόγησης PECASSE (Γρηγοριάδου κ.ά. 2004α), και το 
εργαλείο σύγχρονης επικοινωνίας ACT στην περίπτωση που η δραστηριότητα 
εκπονείται συνεργατικά. 

- Θέση Σχήµατος 5 – 
Σχήµα 5. Η οθόνη εννοιών/δραστηριοτήτων του ∆ιαδικτυακού Προσαρµοστικού 
Εκπαιδευτικού περιβάλλοντος SCALE (http://hermes.di.uoa.gr/scale). Στη συγκεκριµένη οθόνη 
ο εκπαιδευόµενος έχει επιλέξει ως µαθησιακό στόχο την «Επαναληπτική δοµή Όσο» (ο πρώτος 
στόχος στο κυρίως παράθυρο) για το γνωστικό αντικείµενο «Εισαγωγή στον 
Προγραµµατισµό». Οι δραστηριότητες που προτείνονται διακρίνονται σε ατοµικές ή 
συνεργατικές µε βάση το εικονίδιο που εµφανίζεται µπροστά από τον τίτλο της 
δραστηριότητας: η τρίτη δραστηριότητα είναι συνεργατική, ενώ οι υπόλοιπες δραστηριότητες 
είναι ατοµικές. Για κάθε δραστηριότητα παρουσιάζονται ορισµένες πληροφορίες όπως ο 
αριθµός των υποδραστηριοτήτων, το επίπεδο προσδοκώµενων αποτελεσµάτων, το επίπεδο 
δυσκολίας. Όσον αφορά στην 1η δραστηριότητα, όπως φαίνεται στη συγκεκριµένη οθόνη, ο 
εκπαιδευόµενος έχει εκπονήσει µόνο µια υποδραστηριότητα αυτής ([1/2]) ενώ την 4η 
δραστηριότητα την έχει εκπονήσει στο σύνολό της (δηλαδή και τις δύο υποδραστηριότητες 
[2/2/]). O εκπαιδευόµενος έχει τη δυνατότητα να διατηρεί σηµειώσεις  στο παράθυρο κάτω 
δεξιά, να τις χαρακτηρίζει µε βάση τις επιλογές που εµφανίζονται στο παράθυρο των 
σηµειώσεων, και να τις δηµοσιοποιεί στους άλλους εκπαιδευόµενους ή να τις διατηρεί 
αποκλειστικά στο προσωπικό του σηµειωµατάριο (επιλογή στο παράθυρο των σηµειώσεων).  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το ∆ιαδίκτυο διαθέτει µία σηµαντική εκπαιδευτική δυναµική που µπορεί ουσιαστικά να 
συµβάλλει στην ανανέωση των εκπαιδευτικών πρακτικών που εφαρµόζονται στην 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Ωστόσο η µεγαλύτερη πρόκληση που τίθεται από το 
∆ιαδίκτυο προς την ακαδηµαϊκή κοινότητα είναι προς µία κατεύθυνση όπου τα 
διαδικτυακά συστήµατα παροχής µαθηµάτων καθώς και οι εκπαιδευτικοί κόµβοι 
µαθηµάτων θα αποτελέσουν δηµιουργικά µαθησιακά περιβάλλοντα εµπλέκοντας τους 
εκπαιδευόµενους σε κατάλληλα σχεδιασµένες δραστηριότητες (ατοµικές ή οµαδικές) 
µέσα από τις οποίες ενεργητικά θα οικοδοµούν και θα αξιολογούν τη γνώση τους.  

Η τεχνολογία µπορεί να παίξει ένα σηµαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση 
υποστηρίζοντας την εξατοµικευµένη µάθηση, τη διερεύνηση, τον αναστοχασµό και τη 
συνεργατική µάθηση. Τα υπάρχοντα συστήµατα διαχείρισης µαθηµάτων προσφέρουν 
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ένα χώρο για τη φιλοξενία καινοτόµου και αλληλεπιδραστικού εκπαιδευτικού 
περιεχοµένου και διευρύνουν την επικοινωνία της εικονικής τάξης πέρα από 
χωροχρονικούς περιορισµούς. Επιπρόσθετα, οι τρέχουσες ερευνητικές τάσεις στο χώρο 
της ∆ιαδικτυακής Εκπαίδευσης επικεντρώνονται στους παραπάνω στόχους και 
σηµαντική πρόοδος έχει ήδη καταγραφεί στο χώρο των Προσαρµοστικών 
Εκπαιδευτικών Συστηµάτων Υπερµέσων και της Υποστηριζόµενης από Υπολογιστές 
Συνεργατικής Μάθησης. Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι η ενίσχυση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας θα επιτευχθεί στο βαθµό που οι δυνατότητες του 
∆ιαδικτύου, πολυµέσα, υπερ-κείµενο, επικοινωνιακά εργαλεία, αξιοποιηθούν σε ένα 
πλαίσιο που θα εστιάζει στις διδακτικές/µαθησιακές όψεις του εγχειρήµατος 
στοχεύοντας στην εκπαιδευτική διάσταση του ∆ιαδικτύου και όχι στο ίδιο το µέσο. Ένα 
ιδιαίτερα κρίσιµο σηµείο, η αναγνώριση του οποίου θα συµβάλλει στην επιτυχία της 
ουσιαστικής ένταξης του ∆ιαδικτύου στην υπηρεσία της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, 
αποτελεί η συνειδητοποίηση της σηµαντικότητας του εκπαιδευτικού σχεδιασµού και 
των σύγχρονων θεωριών µάθησης στην ανάπτυξη διαδικτυακών µαθησιακών 
περιβαλλόντων.  
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Σχήµα 1. Συµπληρωµατικός κόµβος µαθήµατος «Εκπαιδευτική Τεχνολογία», Τµήµα 
∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων, Πανεπιστήµιο Πειραιώς. Ο 
συγκεκριµένος κόµβος παρέχει τις σηµειώσεις και τις διαφάνειες του µαθήµατος, πληροφορίες 
για τα περιεχόµενα, την οργάνωση και λειτουργία του µαθήµατος, χρήσιµες σχετικές πηγές στο 
∆ιαδίκτυο, µια περιοχή συζητήσεων µε θέµατα που αφορούν στο µάθηµα και στις εργασίες που 
αναλαµβάνουν οι φοιτητές όπου συµµετέχει και η διδάσκουσα, ατζέντα, ανακοινώσεις, χώρο 
κατάθεσης εργασιών φοιτητών.  

  



 28

 

Σχήµα 2. Εκπαιδευτικός κόµβος µαθήµατος «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών», τµήµα 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήµιο Αθηνών, http://www.di.uoa.gr/architecture. 
Ο κόµβος αυτός παρέχει το εκπαιδευτικό υλικό του µαθήµατος σε υπερµεσική µορφή 
διαµορφωµένο σύµφωνα µε τις αρχές συγγραφής υλικού για Εκπαίδευση από Απόσταση. 
Επίσης, περιλαµβάνει: (α) προσοµοιώσεις που αναπτύχθηκαν για συγκεκριµένες ενότητες του 
µαθήµατος ή εντοπίστηκαν στο ∆ιαδίκτυο, (β) κατάλληλα σχεδιασµένες δραστηριότητες µε 
συγκεκριµένους µαθησιακούς στόχους τις οποίες οι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν 
χρησιµοποιώντας τις προσοµοιώσεις, (γ) τεστ αξιολόγησης και ερωτήσεις επισκόπησης, και (δ) 
χρήσιµους συνδέσµους σε σχετικούς µε το µάθηµα δικτυακούς τόπους. 
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Σχήµα 3. Κεντρική οθόνη του Προσαρµοστικού Εκπαιδευτικού Συστήµατος Υπερµέσων 
INSPIRE (http://hermes.di.uoa.gr/inspire). Στην Περιοχή Πλοήγησης εµφανίζονται τα 
περιεχόµενα ενός µαθήµατος (σύνδεσµοι προς σελίδες εκπαιδευτικού υλικού) επαυξηµένα µε 
ένα γραφικό σχολιασµό που αντανακλά το είδος της σελίδας και το επίπεδο γνώσης του 
εκπαιδευόµενου: (α) έγχρωµα εικονίδια συνοδεύουν τις προτεινόµενες προς µελέτη σελίδες –
σηµειώνονται µε µία κουκίδα- και ασπρόµαυρα τις υπόλοιπες, (β) το εικονίδιο που συνοδεύει 
την κάθε έννοια -µεζούρα- αντανακλά το επίπεδο γνώσης του εκπαιδευόµενου σε αυτήν. Στην 
Περιοχή Περιεχοµένου εµφανίζεται µία σελίδα εκπαιδευτικού υλικού που επέλεξε ένας 
εκπαιδευόµενος µε στυλ µάθησης Ακτιβιστή. Η συγκεκριµένη σελίδα είναι επιπέδου 
Εφαρµογής και περιλαµβάνει αρχικά µία δραστηριότητα -ενσωµατωµένη στη σελίδα-, καθώς 
και ένα παράδειγµα, κοµβικά σηµεία θεωρίας, µία άσκηση, µε τη µορφή συνδέσµων. Η σειρά 
και ο τρόπος εµφάνισης των συγκεκριµένων µονάδων υλικού διαφοροποιείται σύµφωνα µε το 
στυλ µάθησης του εκπαιδευόµενου. 
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Σχήµα 4. Η γραφική διεπαφή του περιβάλλοντος COLER. Το πρόβληµα µοντελοποίησης που 
τα µέλη της οµάδας καλούνται να επιλύσουν, εµφανίζεται στο παράθυρο περιγραφής του 
προβλήµατος επάνω στο κέντρο. Ο προσωπικός χώρος εργασίας παρουσιάζεται  επάνω δεξιά, 
ενώ ο κοινός χώρος εργασίας παρουσιάζεται κάτω στο κέντρο. Η επικοινωνία επιτυγχάνεται 
µέσω του παράθυρου συνοµιλίας κάτω δεξιά. Στο αριστερό µέρος της διεπαφής υπάρχουν ο 
καθοδηγητής, η επιλογή για την παροχή βοήθειας, µια ένδειξη για τα µέλη που έχουν ήδη 
συνδεθεί, και ένα πεδίο ελέγχου του χώρου εργασίας που περιλαµβάνει δύο επιλογές: «ζήτησε / 
πάρε µολύβι» και «άφησε µολύβι».  
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Σχήµα 5. Η οθόνη εννοιών/δραστηριοτήτων του ∆ιαδικτυακού Προσαρµοστικού 
Εκπαιδευτικού περιβάλλοντος SCALE (http://hermes.di.uoa.gr/scale). Στη συγκεκριµένη οθόνη 
ο εκπαιδευόµενος έχει επιλέξει ως µαθησιακό στόχο την «Επαναληπτική δοµή Όσο» (ο πρώτος 
στόχος στο κυρίως παράθυρο) για το γνωστικό αντικείµενο «Εισαγωγή στον 
Προγραµµατισµό». Οι δραστηριότητες που προτείνονται διακρίνονται σε ατοµικές ή 
συνεργατικές µε βάση το εικονίδιο που εµφανίζεται µπροστά από τον τίτλο της 
δραστηριότητας: η τρίτη δραστηριότητα είναι συνεργατική, ενώ οι υπόλοιπες δραστηριότητες 
είναι ατοµικές. Για κάθε δραστηριότητα παρουσιάζονται ορισµένες πληροφορίες όπως ο 
αριθµός των υποδραστηριοτήτων, το επίπεδο προσδοκώµενων αποτελεσµάτων, το επίπεδο 
δυσκολίας. Όσον αφορά στην 1η δραστηριότητα, όπως φαίνεται στη συγκεκριµένη οθόνη, ο 
εκπαιδευόµενος έχει εκπονήσει µόνο µια υποδραστηριότητα αυτής ([1/2]) ενώ την 4η 
δραστηριότητα την έχει εκπονήσει στο σύνολό της (δηλαδή και τις δύο υποδραστηριότητες 
[2/2/]). O εκπαιδευόµενος έχει τη δυνατότητα να διατηρεί σηµειώσεις  στο παράθυρο κάτω 
δεξιά, να τις χαρακτηρίζει µε βάση τις επιλογές που εµφανίζονται στο παράθυρο των 
σηµειώσεων, και να τις δηµοσιοποιεί στους άλλους εκπαιδευόµενους ή να τις διατηρεί 
αποκλειστικά στο προσωπικό του σηµειωµατάριο (επιλογή στο παράθυρο των σηµειώσεων).  
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Πίνακας Ι. Η εκπαιδευτική δυναµική του ∆ιαδικτύου 

Επικοινωνιακές δυνατότητες 
Το ∆ιαδίκτυο παρέχει εργαλεία ασύγχρονης επικοινωνίας (ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ταχυδροµικές 
λίστες, λίστες συζήτησης, newsgroups) και σύγχρονης επικοινωνίας (IRC, συνδιάσκεψη, γραπτή 

συνοµιλία) 

− Υποστηρίζεται η επικοινωνία των µελών της εικονικής τάξης, η επικοινωνία µε ειδικούς αλλά 
και γενικότερα η συνεργασία και η διάχυση ιδεών, απόψεων και πληροφορίας, παρακάµπτοντας 
περιορισµούς τόπου και χρόνου.  

− Καλλιεργούνται σηµαντικές γνωστικές δεξιότητες µέσα από τη διαµόρφωση και τη λεκτική 
καταγραφή απόψεων, τη διατύπωση ερωτήσεων και την απόκριση σε σχόλια/απόψεις άλλων 
(ασύγχρονη επικοινωνία). 

Αλληλεπιδραστικότητα και Υπερµεσική δοµή 
Η υπερµεσική δοµή του Παγκόσµιου Ιστού συνδυάζει τη µη γραµµική οργάνωση των πληροφοριών µε 
τις πολλαπλές µορφές πληροφορίας. Ο εκπαιδευόµενος-χρήστης, µε δική του επιλογή,  πλοηγείται στο 

αποκεντρωµένο δίκτυο του Παγκόσµιου Ιστού και αλληλεπιδρά µε το µέσο. 

− Η υπερµεσική δοµή του Παγκόσµιου Ιστού επιτρέπει στους εκπαιδευόµενους να εξερευνήσουν 
εναλλακτικά µονοπάτια πλοήγησης µέσα στο παρεχόµενο εκπαιδευτικό υλικό αλλά και σε 
διάφορες πηγές ανά τον κόσµο σύµφωνα µε τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.  

− Η χρήση καινοτόµου εκπαιδευτικού υλικού (το οποίο περιλαµβάνει πολλαπλές µορφές 
πληροφορίας - δοµείται σε µορφή υπερµέσων επιτρέποντας τη µη γραµµική ανάγνωσή του – και 
αξιοποιεί κατάλληλα σχεδιασµένο εκπαιδευτικό λογισµικό) παρέχει στους εκπαιδευόµενους 
δυνατότητες αλληλεπίδρασης και πειραµατισµού µε απώτερο στόχο την ενεργό εµπλοκή τους 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

− Η χρήση προσοµοιώσεων που εντοπίζονται στο ∆ιαδίκτυο επιτρέπει στον εκπαιδευόµενο, µέσα 
από κατάλληλα σχεδιασµένες δραστηριότητες, να λειτουργήσει ως ερευνητής, ορίζοντας και 
κατασκευάζοντας ο ίδιος/α το µοντέλο ενός προβλήµατος, µελετώντας την επίδραση 
διαφορετικών παραµέτρων σε αυτό αλλά και δοκιµάζοντας διαφορετικές υποθέσεις για τη 
λειτουργία ενός δεδοµένου µοντέλου (Grigoriadou et al., 2003, Cox, 1999). 

Πηγή πληροφόρησης  
Παγκόσµιος Ιστός, Επικοινωνιακά Εργαλεία: ‘Αµεση πρόσβαση σε πηγές εκπαιδευτικού υλικού, σε 

δικτυακούς τόπους και σε ανθρώπινο δυναµικό  

− ∆ιευκολύνεται η παροχή του εκπαιδευτικού υλικού καθώς και η ανανέωσή του. 
− Παρέχεται ποικιλία πληροφοριακού υλικού µέσω των εκπαιδευτικών πηγών που διαθέτει ο 

Παγκόσµιος Ιστός: βιβλιοθήκες, βάσεις δεδοµένων και ακαδηµαϊκά αρχεία, αλλά και της 
επικοινωνίας µε ειδικούς, επιστήµονες, ανθρώπους µε κοινά ενδιαφέροντα, κ.λπ. 
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Πίνακας ΙΙ. Ο ρόλος του ∆ιαδικτύου στην εφαρµογή και υποστήριξη διαφορετικών µοντέλων 
εκπαίδευσης. 

Μοντέλα Εκπαίδευσης Ο ρόλος του ∆ιαδικτύου   

Μοντέλο  µεταβίβασης της 
διδασκαλίας και της µάθησης 

Το ∆ιαδίκτυο µπορεί να υποστηρίξει το συγκεκριµένο µοντέλο 
µέσα από τις δυνατότητες που προσφέρει για την ανάπτυξη 
καινοτόµου εκπαιδευτικού υλικού σε υπερµεσική µορφή και 
δοµή, µε πολλαπλές µορφές πληροφορίας κατάλληλα 
οργανωµένες, παρέχοντας πολλαπλές αναπαραστάσεις, 
δυνατότητες αξιολόγησης και ενθαρρύνοντας την 
αλληλεπίδραση.  

Εποικοδοµητικό µοντέλο 

Σε αυτό το µοντέλο η ενσωµάτωση κατάλληλα σχεδιασµένων 
δραστηριοτήτων στο εκπαιδευτικό υλικό, στις οποίες ο 
εκπαιδευόµενος εµπλέκεται ενεργά και αναλαµβάνει 
συγκεκριµένους ρόλους, είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Οι 
δυνατότητες που προσφέρει το ∆ιαδίκτυο για ανάπτυξη 
αλληλεπιδραστικού εκπαιδευτικού λογισµικού άµεσα 
προσβάσιµου από όλους τους εκπαιδευόµενους καθώς και για 
σύγχρονη/ασύγχρονη επικοινωνία, µπορούν αποτελεσµατικά να 
υποστηρίξουν το συγκεκριµένο µοντέλο σε ένα κατάλληλο 
πλαίσιο εκπαιδευτικού σχεδιασµού. 

Κοινωνικο-πολιτισµικό µοντέλο 

Οι επικοινωνιακές δυνατότητες του ∆ιαδικτύου µπορούν 
ουσιαστικά να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν την 
αλληλεπίδραση µε στόχο τη συνεργασία. Επίσης το ∆ιαδίκτυο 
ως πηγή πληροφόρησης µπορεί σηµαντικά να υποστηρίξει την 
οµάδα στη διαµόρφωση και επίτευξη των µαθησιακών της 
στόχων. 

 


