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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εργασία αυτή, ασχολείται µε τον εκσυγχρονισµό των µεθόδων διδασκαλίας µέσα από τη 

χρήση διαδικτυακών ψηφιακών παιχνιδιών, τύπου ΜΜORPGs (Massively Multiplayer Online 

Role Playing Games) και αναζητά τρόπους για το πως µπορούν τα παιχνίδια αυτού του τύπου, 

να βρουν πρακτική εφαρµογή  στο χώρο της «Ελληνικής Μέσης Εκπαίδευσης».  

Γίνεται βιβλιογραφική αναφορά στα περιβάλλοντα εικονικών κόσµων, τις θεωρίες µάθησης 

που τα υποστηρίζουν και στα τα πλεονεκτήµατα αλλά και τα µειονεκτήµατα που προκύπτουν 

από τη χρήση τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς.  ∆ίνονται επίσης παραδείγµατα, από τη µέχρι 

τώρα εφαρµογή τους στο χώρο της εκπαίδευσης. Ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατά 

τους, στο οποίο στηρίζεται και η συγκεκριµένη εργασία, είναι ότι προσφέρουν τη δυνατότητα 

στους εκπαιδευτικούς, να ενσωµατώσουν στη διδασκαλία τους ένα µέσο που συνδυάζει τη 

µάθηση µε τη διασκέδαση αλλά και τη µάθηση µέσα από την εµπειρία (Diem, K., 2004).  

Ειδικότερα, στην εργασία αυτή αναπτύσσεται ο κύκλος ζωής µιας εκπαιδευτικής κοινότητας 

πρακτικής, και σχεδιάζονται αναλυτικά, όλες οι υποστηρικτικές δραστηριότητες που 

προκύπτουν για τα µέλη της. Καταγράφονται επίσης οι εκπαιδευτικοί σκοποί και στόχοι, καθώς 

και οι ρόλοι που προκύπτουν για τα µέλη της κοινότητας. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η 

εφαρµογή εκπαιδευτικών σεναρίων, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τους 

εκπαιδευτικούς της µέσης εκπαίδευσης, όλων των ειδικοτήτων, που ενδιαφέρονται να 

πειραµατιστούν µε τη χρήση των εικονικών περιβαλλόντων µάθησης και να τα εντάξουν στη 

διδασκαλία τους. Το κοινό µας, είναι οι µαθητές των τριών τάξεων του γυµνασίου. Η διδακτική 

µέθοδος που ακολουθείται, είναι το µοντέλο της «εµπειρικής µάθησης» µέσα από «αυθεντικές 

διεργασίες». Tο περιβάλλον του εικονικού κόσµου που εφαρµόζονται τα εκπαιδευτικά σενάρια, 

είναι αυτό του Second Life. Στόχος µας είναι οι µαθητές να εµπλέκονται συνεχώς και ενεργά, 

σε διαδικασίες δηµιουργίας νέων εννοιών µέσα από τις εµπειρίες τους (New Media Consortium 

& Educause Learning Initiative, 2007) και ταυτόχρονα να κάνουµε τη µάθηση διασκεδαστική 

και σχετική, για να απαλείψουµε την αίσθηση του βαρετού (Prensky, S., 2002).  
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Πρώτα από όλους θα ήθελα να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα καθηγήτριά µου κα Φωτεινή 

Παρασκευά, όχι µόνο για την καθοδήγηση και τις συµβουλές της, αλλά κυρίως για την 

κατανόηση και τη θετική στάση που κράτησε απέναντί µου.  

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους αναπληρωτές καθηγητές κ. ∆ηµήτριο Σάµψων & κ. 

Συµεών Ρετάλη και την επίκουρο καθηγήτρια κα Φωτεινή Παρασκευά, πρώτα από όλα γιατί ως 

µέλη της επιτροπής επιλογής µεταπτυχιακών φοιτητών, µου έδωσαν τη δυνατότητα να 

παρακολουθήσω το συγκεκριµένο µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών και να µπορέσω έτσι να 

πραγµατοποιήσω µια προσωπική µου επιθυµία. Τους ευχαριστώ γιατί πέτυχαν, σε ότι αφορά τα 

µαθήµατα όπου ήταν υπεύθυνοι, να ανταποκριθούν και πολλές φορές να ξεπεράσουν τις 

προσδοκίες µου. Επίσης τους ευχαριστώ, γιατί ενώ αρχικά προσδοκούσα να λάβω από το 

συγκεκριµένο µεταπτυχιακό πρόγραµµα απλά µια παιδαγωγική κατάρτιση (που έλειπε από το 

πρώτο µου πτυχίο), κατέληξα να υιοθετήσω µια νέα στάση και να αναθεωρήσω πολλά πιστεύω 

µου, σχετικά µε το επάγγελµα και το ρόλο του εκπαιδευτικού.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “ Στο τέλος, αυτό για το οποίο 

µετανιώνουµε περισσότερο είναι οι 

προσπάθειες τις οποίες ποτέ δεν 

κάναµε“ ......  
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

1.1 Οι ανάγκες των εκπαιδευοµένων αλλάζουν, ενώ παράλληλα προκύπτει ανάγκη για 

εκσυγχρονισµό της εκπαίδευσης  

Η εικόνα του µέσου σύγχρονου µαθητή, αλλάζει και εξελίσσεται συνεχώς. Οι σύγχρονοι 

µαθητές γίνονται ολοένα και περισσότερο µη παραδοσιακοί και ταυτόχρονα συνεργάζονται και 

επικοινωνούν περισσότερο, από ότι στο παρελθόν (New Media Consortium & Educause 

learning Initiative, 2007). Οι µαθητές νιώθουν άνετα κάνοντας χρήση online µεθόδων 

επικοινωνίας, ιδιαίτερα όταν έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν από το σπίτι τους το βράδυ ή 

τα Σαββατοκύριακα (Sreebny, 2007). 

Η προετοιµασία των σύγχρονων εκπαιδευοµένων για το µέλλον τους, απαιτεί αξιοσηµείωτες 

αλλαγές τόσο στο περιεχόµενο αυτών που διδάσκουµε, όσο και στον τρόπο που διδάσκουµε. 

Πρέπει να προετοιµάσουµε τους νέους για µια σύγχρονη οικονοµία, η µόνη σταθερά της οποίας 

είναι η ταχεία εξέλιξή της. Το µοντέλο της παραδοσιακής τάξης που επικρατούσε έως τώρα και 

θέλει έναν εκπαιδευτικό να απευθύνεται σε 20 µε 30 µαθητές, αντανακλά το παραγωγικό 

µοντέλο της βιοµηχανικής κοινωνίας και δεν ανταποκρίνεται στο «τεχνολογικό µοντέλο της 

Κοινωνίας της Πληροφορίας» (Apple, Inc., 2007).  

Οι ερευνητές επισηµαίνουν ότι : «εάν δεν εκσυγχρονίσουµε τον τρόπο διδασκαλίας, τότε οι 

µαθητές θα µείνουν πίσω στις ανάγκες της παγκόσµιας αγοράς» (Barab, S., et al., 2007). Τα 

τελευταία χρόνια, παρατηρείται η τάση στους εκπαιδευτικούς κύκλους, να χρησιµοποιούνται 

στην εκπαίδευση ψηφιακά παιχνίδια τα οποία δεν διδάσκουν απλά, αλλά το κάνουν µε έναν 

τρόπο διασκεδαστικό. Τα ψηφιακά παιχνίδια, εγκαθιστούν τη µάθηση σε ένα αυθεντικό πλαίσιο 

και εµπλέκουν τους χρήστες τους σε µια κοινότητα πρακτικής (Dede, Nelson, Ketelhut, Clarke 

and Bowman, 2005).  

Το διαδίκτυο, η εκπαίδευση από απόσταση, οι ασύρµατες συσκευές, η µάθηση µε χρήση 

υπολογιστή, η ηλεκτρονική µάθηση, δεν είναι τα στοιχεία που θα φέρουν την επανάσταση στη 

µάθηση του 21ου αιώνα. Το να κάνουµε τη µάθηση διασκεδαστική και σχετική έτσι ώστε να 

απαλείψουµε την αίσθηση του «υποχρεωτικού» και του «βαρετού», (το αντίθετο από αυτό που 

κάνουµε τόσα χρόνια τώρα), αυτό είναι που θα προκαλέσει την πραγµατική επανάσταση στο 

χώρο της εκπαίδευσης (Prensky, S., 2002). Τα περιβάλλοντα εικονικών κόσµων και η χρήση 

ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαίδευση, ανοίγουν πλέον το δρόµο προς αυτή την κατεύθυνση.  

Το ψηφιακό παιχνίδι είναι µια οικεία δραστηριότητα σχεδόν για κάθε σύγχρονο µαθητή. Η 

ανακάλυψη των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων των εικονικών κόσµων, δίνει στους 

εκπαιδευτικούς οργανισµούς και στα ιδρύµατα, τη δυνατότητα να ενσωµατώσουν στη 

διδασκαλία ένα µέσο που θα συνδυάσει τη µάθηση µε τη διασκέδαση(Educause Learning 

Initiative, 2006).  
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Σύµφωνα µε σχετικές έρευνες, το ποσοστό των παιδιών ηλικίας 10-15 ετών στην Ελλάδα 

που χρησιµοποιούν Η/Υ είναι υψηλά. Πιο συγκεκριµένα το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 93%. 

Τα 9 στα 10 παιδιά, χρησιµοποιούν υπολογιστή τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα, ενώ τα 

µισά από αυτά τον χρησιµοποιούν σχεδόν σε καθηµερινή βάση. Αντίστοιχα υψηλό είναι και το 

ποσοστό των νέων αυτής της ηλικίας, που συνδέονται στο διαδίκτυο και αγγίζει το 73%. Η 

χρήση κινητού τηλεφώνου στις αντίστοιχες ηλικίες αγγίζει το ποσοστό του 87% (Σύνδεσµος, 

Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας, 10/2009). Από τις παραπάνω έρευνες 

προκύπτει ότι:  

• οι νέοι σήµερα είναι εξοικειωµένοι µε τις νέες τεχνολογίες και περνούν πολλές ώρες του 

ελεύθερου χρόνου τους µπροστά στην οθόνη µιας ηλεκτρονικής συσκευής.  

• Με την ευρεία χρήση της τεχνολογίας, είναι πλέον καιρός να σταµατήσουµε τις 

διαφωνίες σχετικά µε το εάν είναι ωφέλιµη ή όχι και να την αποδεχτούµε οριστικά σαν 

αναπόσπαστο τµήµα της ζωής των νέων (Dr. Rich, Μ., Director of Center on Media and 

Child Health, 2010).  

1.2 Η χρήση της τεχνολογίας εικονικών κόσµων στην εκπαίδευση, πετυχαίνει να 

εµπλέξει το µαθητή και ταυτόχρονα κάνει τη µάθηση διασκεδαστική  

Οι δυνατότητες αξιοποίησης των ψηφιακών παιχνιδιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς είναι 

πολλές. Τα ψηφιακά παιχνίδια έχουν τη δύναµη να µετασχηµατίσουν την εκπαίδευση. Η 

επόµενη µεγάλη ανακάλυψη, είναι να βρεθεί ο τρόπος να «αιχµαλωτίσουµε» τους µαθητές, έτσι 

ώστε να περνούν πολύ χρόνο µαθαίνοντας µόνοι τους (Cavanaugh, C., 2009). 

 Η µεγάλη απήχηση των περιβαλλόντων εικονικών κόσµων, ανοίγει το δρόµο για ακόµη πιο 

δηµιουργικές και δυναµικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Όταν αναφερόµαστε σε εικονικούς 

κόσµους και εφαρµογές στην εκπαίδευση, δεν εννοούµε απλά την εικονική τάξη. Αυτό δεν 

είναι παρά το προφανές και το πλέον σύνηθες που εφαρµόζεται σήµερα. «Η δύναµη των 

εικονικών κόσµων, έγκειται στην ικανότητά τους να ενσωµατώνουν όλους τους τύπους 

συνεργατικότητας και ηλεκτρονικής δικτύωσης, µε το να παρέχουν οπτικοποίηση και 

εξατοµίκευση, σε περιπτώσεις όπου µέχρι σήµερα αυτό δεν ήταν δυνατό». Ταυτόχρονα, 

µπορούν να υποστηρίξουν την on-line καθοδήγηση και να δώσουν ζωή σε άψυχα αντικείµενα 

(Georgiou, M., 2009).  

Η µάθηση, είναι το κλειδί για το µέλλον και η δυναµική µάθηση απορρέει µέσα από 

βυθιζόµενα (immersive), διαδραστικά, δηµιουργικά, τρισδιάστατα, εικονικά περιβάλλοντα 

(O'Driscoll T., and Kapp K., 2010). Οι εικονικοί κόσµοι, υποστηρίζουν τη µάθηση µε τρόπους 

όπου η παραδοσιακή διδασκαλία δεν µπορεί και αφήνουν µεγάλη ελευθερία στον τρόπο που θα 

επιλέξει ο εκπαιδευτικός να τους ενσωµατώσει στη διδασκαλία του, για να µπορέσει να την 

κάνει περισσότερο εµπλεκόµενη και διασκεδαστική. Οι εικονικοί κόσµοι συνθέτουν 
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οικοσυστήµατα που από τη φύση τους παρέχουν δυνατότητες για (Cross, j., & O'Driscoll, T., & 

Trondsen, E., 2007):  

• Συνεχή ροή : ισορροπούν ανάµεσα στην αδράνεια και την πρόκληση πάντα σε σωστές 

αναλογίες, για να µπορούν οι χρήστες να βιώνουν τις εµπειρίες που τους προσφέρουν. 

• Επανάληψη : που επιτρέπει στους εκπαιδευόµενους να δοκιµάσουν ξανά και ξανά µέχρι 

να φτάσουν στο επιθυµητό αποτέλεσµα. 

• Πειραµατισµούς : ενθαρρύνει τους εκπαιδευόµενους να δοκιµάζουν νέες εµπειρίες και 

να µαθαίνουν µέσα από αυτή τη διαδικασία. 

• Εµπειρίες : που προκαλούν πολύ µεγαλύτερο βαθµό εµπλοκής από οποιοδήποτε άλλο 

τεχνολογικό µέσο. 

• Πρακτική εξάσκηση : καθώς οι εικονικοί κόσµοι είναι το κατεξοχήν πεδίο για πρακτική 

εφαρµογή. 

• Παρατήρηση : γιατί εάν οι εκπαιδευόµενοι δεν είναι σε θέση να ξεκινήσουν κάτι άµεσα, 

µπορούν να παρατηρήσουν τους οµότιµούς τους και να µάθουν από τις πράξεις τους. 

• Κίνητρα : γιατί όλοι οι παραπάνω παράγοντες, καταλήγουν σε ένα περιβάλλον που 

παρέχει πλήθος ευκαιριών για διδασκαλία και µάθηση.  

Οι διαδραστικοί εικονικοί κόσµοι, εξελίσσονται σε ένα δυναµικό εργαλείο, που συνδυάζει 

την εµπειρική µάθηση και τη διασκέδαση. Η ποικιλία των εικονικών κόσµων που οι χρήστες 

µπορούν να εξερευνήσουν, κάνοντας χρήση της σχετικής τεχνολογίας, ποικίλλει από 

φανταστικούς µέχρι και υπαρκτούς κόσµους, που µπορεί να αναπαριστούν το παρελθόν, το 

παρόν ή και πολιτισµούς που θα εµφανιστούν στο µέλλον (Rickel, J., Marsella, S., et al., 2002).  

Οι εικονικοί κόσµοι, αποτελούν περιβάλλοντα προσοµοίωσης, στα οποία οι µαθητές 

εµπλέκονται σε online δραστηριότητες, σαν αυτές µιας παραδοσιακής τάξης όπως διαλέξεις, 

συζητήσεις, µελέτες περίπτωσης, διεξαγωγή έργου, συµπλήρωση tests, και συµµετοχή σε 

εργαστήρια. Οι εικονικές τάξεις κάνουν ένα συνδυασµό σύγχρονων και ασύγχρονων 

δραστηριοτήτων. Πλεονεκτούν έναντι των παραδοσιακών τάξεων, γιατί πετυχαίνουν µε τη 

χρήση των εικονικών εκπροσώπων που δραστηριοποιούνται σε ένα τρισδιάστατο γραφικό 

περιβάλλον, να δηµιουργούν µια αίσθηση παρουσίας, που κεντρίζει το ενδιαφέρον των 

µαθητών, ενώ ταυτόχρονα τους τοποθετεί στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας(Calongne, C., 2008). Αποτελούν έτσι, πρόσφορο έδαφος για κάθε 

εκπαιδευτικό, που αναζητά νέες µεθόδους διδασκαλίας και τρόπους για να προσελκύσει το 

ενδιαφέρον ακόµη και των πιο «αδιάφορων» µαθητών. 

Τα περιβάλλοντα εικονικών κόσµων, δεν έρχονται σε καµιά περίπτωση να αντικαταστήσουν 

τις υπάρχουσες µορφές µάθησης. Αντίθετα, η τεχνολογία έρχεται να ενισχύσει και να 

εµπλουτίσει τη µάθηση. Αν εξετάσουµε προσεκτικά τα περιβάλλοντα εικονικών κόσµων και τις 
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τεχνολογίες που ήδη χρησιµοποιούνται στην εκπαίδευση, θα διαπιστώσουµε ότι προκαλούν 

στους εκπαιδευόµενους κάποιες ευαισθησίες (sensibilities) και συναισθήµατα όπως, (Cross, j., 

& O'Driscoll, T., & Trondsen, e., 2007): 

• Την αίσθηση του εαυτού : ο εικονικός εαυτός του χρήστη εκπροσωπείται από τον 

εικονικό του εκπρόσωπο. Σε αντίθεση µε τα ψηφιακά παιχνίδια και τις απλές 

προσοµοιώσεις όπου υπάρχει περιορισµός κινήσεων, στα περιβάλλοντα εικονικών 

κόσµων οι εικονικοί εκπρόσωποι, µπορούν να κινηθούν ανάλογα µε το πως θα επιλέξει 

ο χρήστης. Όσο περισσότερο συνδέεται ο χρήστης στον εικονικό κόσµο τόσο 

περισσότερο συνηθίζει τον εικονικό του εαυτό. Η συναισθηµατική σύνδεση που θα 

επέλθει µεταξύ του χρήστη και του εικονικού του εκπροσώπου είναι κάτι που θα τον 

εκπλήξει. 

• Την εξοµάλυνση της έννοιας της απόστασης : οι εικονικοί εκπρόσωποι κατοικούν σε 

έναν εικονικό κόσµο, µέσα στον οποίο τηλεµεταφέρονται από το ένα σηµείο στο άλλο, 

µέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Στους εικονικούς κόσµους, δεν υπάρχει η έννοια της 

απόστασης. Το τοπίο (landscape) των εικονικών κόσµων, είναι διαρκές (persistent) και 

εξακολουθούν να υπάρχουν, ακόµη και όταν ο χρήστης αποσυνδέεται από αυτούς.  

• Η δύναµη της παρουσίας, η αίσθηση του χώρου, και η δυνατότητα για συνεργασία : οι 

εικονικοί εκπρόσωποι, συνεργάζονται µεταξύ τους στα πλαίσια της επιθυµίας των 

πραγµατικών τους ιδιοκτητών(masters). Είναι σε θέση να συνεργάζονται, να 

παρακολουθούν και να συµµετέχουν σε συναντήσεις, να πηγαίνουν σε παρουσιάσεις, να 

ανακαλύπτουν, να συνεισφέρουν σηµαντικά στην κατασκευή του εικονικού κόσµου, να 

γράφουν wikis, να παίρνουν µέρος, ακόµη και σε ποδοσφαιρικούς αγώνες. Τα 

περιβάλλοντα εικονικών κόσµων ενθαρρύνουν έτσι τη διαµόρφωση, οµογενών 

κοινωνικών οµάδων. 

• Η δύναµη της πρακτικής : εάν περιηγηθεί κάποιος σε έναν εικονικό κόσµο θα οδηγηθεί 

στο συµπέρασµα ότι, το συγκεκριµένο περιβάλλον, ενισχύει και ενδυναµώνει, ένα 

συνεργατικό πλαίσιο µάθησης. Τα διάφορα sandboxes (για παράδειγµα στο Second 

Life) αφθονούν και διευκολύνουν στο διαµοιρασµό της γνώσης και των εµπειριών, 

µεταξύ των χρηστών. 

• Ο εµπλουτισµός της εµπειρίας : στα περιβάλλοντα εικονικών κόσµων, µπορεί να 

βιώσουν οι χρήστες εµπειρίες που δεν θα ήταν δυνατό στο πραγµατικό κόσµο. Αυτό 

συµβαίνει γιατί παρέχουν την εµπειρία της επαυξηµένης πραγµατικότητας (augmented 

reality). Επιτρέπουν έτσι στους χρήστες, να βιώσουν τη ζωή µέσα από νέες εµπειρίες, 

όπως για παράδειγµα, άτοµα που στη φυσική τους ζωή είναι καθηλωµένα σε αναπηρικό 

καροτσάκι, µπορούν πλέον να χορέψουν, µέσω του εικονικού τους εκπροσώπου. 
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1.3 Κριτήρια επιλογής του θέµατος  

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια αύξηση της δηµοτικότητας των περιβαλλόντων 

εικονικών κόσµων πολλών χρηστών (Multi User Virtual Environment : MUVEs). 

Παραδείγµατα τέτοιων περιβαλλόντων που χρησιµοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς, 

αποτελούν το Second Life, το Adobe atmosphere, το Sims Online καθώς και πολλά ακόµη. Οι 

εικονικοί αυτοί κόσµοι, δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να εµπλακούν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, µε τρόπους που δε θα ήταν εφικτοί χωρίς τη χρήση της τεχνολογίας της εικονικής 

πραγµατικότητας. Η τεχνολογία πίσω από τα περιβάλλοντα εικονικών κόσµων εξελίσσεται, 

ωριµάζει και µας παρέχει τη δυνατότητα να συνδυάσουµε φυσικούς νόµους µε καταστάσεις του 

πραγµατικού κόσµου. Αντίστοιχα, το πρόσωπο της διδασκαλίας, της µάθησης και της έρευνας, 

προσαρµόζεται, αλλάζει και εκσυγχρονίζεται (Kelton A., 2007).  

Η χρήση των περιβαλλόντων εικονικών κόσµων έρχεται να εµπλουτίσει τη διδασκαλία και 

τις µαθησιακές εµπειρίες. Οι εικονικές τάξεις προσφέρουν δυνατότητες για οπτικοποίηση, 

προσοµοίωση, ενισχυµένη κοινωνική δικτύωση και διαµοιρασµό µαθησιακών εµπειριών. 

Κάποιοι µαθαίνουν καλύτερα ακούγοντας το µαθησιακό περιεχόµενο, άλλοι παρακολουθώντας 

οπτικό-ποιηµένο το µαθησιακό περιεχόµενο και άλλοι µαθαίνουν κάνοντας πρακτική εφαρµογή 

του µαθησιακού περιεχοµένου. Στα περιβάλλοντα εικονικών κόσµων µπορούµε να 

δηµιουργήσουµε ένα µικτό µαθησιακό περιεχόµενο και ένα συνδυασµό δραστηριοτήτων που 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των τύπων των εκπαιδευοµένων : οπτικοί, ακουστικοί και 

κιναισθητικοί τύποι. Οι εικονικοί κόσµοι υποστηρίζουν τα διαφορετικά µαθησιακά στυλ και 

προσφέρουν στους εκπαιδευόµενους δυνατότητες για να ανακαλύψουν, να εξερευνήσουν και 

να εκφράσουν τη δική τους κατανόηση στο θέµα. Τα πλεονεκτήµατα των εικονικών κόσµων, 

δεν εξασφαλίζουν από µόνα τους επιτυχή διδασκαλία. Αυτό απαιτεί παράλληλα την προσεκτική 

σχεδίαση του µαθήµατος, τη σωστή διανοµή του στους µαθητές και την κατάλληλη 

αξιολόγηση. Οι εκπαιδευτές καλούνται να δηµιουργήσουν περιεχόµενο που θα παρακινήσει το 

ενδιαφέρον των µαθητών, να το διανείµουν αξιόπιστα και να εξασφαλίσουν ένα ασφαλές 

εικονικό µαθησιακό περιβάλλον(Calongne, C., 2008). 

Στο ερώτηµα γιατί συνιστάται να χρησιµοποιούµε περιβάλλοντα εικονικών κόσµων στην 

εκπαίδευση, θα µπορούσε κάποιος να προβάλει τα ακόλουθα επιχειρήµατα (Antonacci, D., & 

Gerald, S., 2009) :  

• Χαµηλό κόστος 

• Γρήγορη ανάπτυξη  

• Ασφαλές περιβάλλον 

Επιπλέον, τα µαθησιακά εικονικά περιβάλλοντα υπερτερούν έναντι των παραδοσιακών 

(τάξη, σχολικό εργαστήριο) στα εξής (Antonacci, D., and Gerald, S., 2009): 



-14- 

• Τα εικονικά περιβάλλοντα µάθησης, είναι ευέλικτα και επιτρέπουν αλλαγές 

τροποποιήσεις και επεκτάσεις ανάλογα µε τις µαθησιακές ανάγκες που προκύπτουν. 

• Τα εικονικά περιβάλλοντα είναι προσβάσιµα σε κάθε εκπαιδευόµενο και δεν 

παρουσιάζουν τα ρίσκα των φυσικών περιβαλλόντων (π.χ. βανδαλισµοί, κλοπές).  

Τα εικονικά περιβάλλοντα πολλών χρηστών όπως το Second Life, είναι προσφιλή στους 

εκπαιδευτικούς που επιθυµούν να εµπλέξουν τους µαθητές τους σε ένα εκπαιδευτικό 

περιβάλλον µε τη µορφή παιχνιδιού, το οποίο είναι:  

• ευέλικτο, 

• ενισχύει τη συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευοµένων και 

• είναι ασφαλές για την εφαρµογή της εµπειρικής µάθησης(Wood, D., 2009). Τέτοια 

περιβάλλοντα υποστηρίζουν πολλά είδη δραστηριοτήτων όπως παιχνίδι ρόλων, 

παρουσιάσεις, συζητήσεις, εξοµοιώσεις, δηµιουργία τέχνης και εφαρµογή 

επαγγελµατικών µοντέλων (Wood, D., 2009).  

Η χρήση εικονικών περιβαλλόντων µάθησης στον τοµέα της εκπαίδευσης, προτείνεται 

µεταξύ άλλων, για τους ακόλουθους λόγους (Shari, M., Clarke, J., & Dede, C., 2009): 

1. Επιτρέπουν στους µαθητές να βιώσουν εµπειρίες (που δεν θα µπορούσαν στον 

πραγµατικό κόσµο) σε ένα περιβάλλον προσοµοίωσης. 

2. Αυξάνουν την εµπλοκή των εκπαιδευόµενων στη µάθηση, επιτρέποντάς τους να 

βυθίζονται στον εικονικό κόσµο. 

3. Υποστηρίζουν νέες µεθόδους συνεργασίας και αλληλεπίδρασης 

4. Αυξάνουν το γνωστικό επίπεδο των εκπαιδευοµένων, τις δεξιότητες και την αυτο-

αποτελεσµατικότητά τους. 

Γενικότερα οι έρευνες που γίνονται στο χώρο της εκπαίδευσης και αφορούν περιβάλλοντα 

εικονικών κόσµων, συγκλίνουν στα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

• η χρήση των εικονικών περιβαλλόντων, αυξάνει την εµπλοκή των εκπαιδευοµένων στη 

µάθηση, επιτρέποντάς τους να βυθιστούν στον εικονικό κόσµο (Shari, M., Clarke, J., & 

Dede C., 2009).  

• Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε σηµαντική αύξηση του κινήτρου των µαθητών, που δεν 

εµπλέκονται συνήθως στη µάθηση και που παρουσιάζουν γενικότερα χαµηλές 

επιδόσεις. Αυτοί οι µαθητές, χαρακτήρισαν την εµπειρία της ενασχόλησής τους µε 

τέτοιου είδους περιβάλλοντα, ενδιαφέρουσα και σηµαντική (Barab, S., Dodge, 

Carteaux, Tuzun, 2004; Squire, K., 2004).  
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• Η χρήση των περιβαλλόντων εικονικών κόσµων, προάγει την κοινωνική διάσταση της 

µάθησης και οι µαθητές δείχνουν ότι προτιµούν να συνεργάζονται σε οµάδες (Barab,S., 

et al, 2004).  

1.4 ∆ιατύπωση Προβληµατικής 

Στην Ελλάδα σύµφωνα µε έρευνες, το 100% των ∆ηµοτικών, Γυµνασίων και Λυκείων της 

χώρας, είναι συνδεδεµένα στο Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο. Το ∆ίκτυο αυτό κατάφερε να 

δηµιουργήσει µία νέα γενιά εκπαιδευτικών κοινοτήτων που χρησιµοποιούν τις Τεχνολογίες 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο εκπαιδευτικό τους έργο. Οι Η/Υ στα σχολεία, 

χρησιµοποιούνται κυρίως για εκπαιδευτικούς σκοπούς και ο πιο συχνός λόγος για τον οποίο 

χρησιµοποιούν το σχολικό δίκτυο οι εκπαιδευτικοί, είναι η έρευνα και αναζήτηση υλικού για 

την προετοιµασία του µαθήµατος. (Έκθεση Αναφοράς αποτελεσµάτων έρευνας χρήσης των 

νέων τεχνολογιών στα σχολεία, Πηγή Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο, Σεπτέµβριος 2009).  

Σύµφωνα πάντα µε την ίδια έρευνα, οι µαθητές έχουν πρόσβαση στο Πανελλήνιο Σχολικό 

∆ίκτυο στα 8 από τα 10 σχολεία. Ενδιαφέρον έχει να αναφέρουµε για ποιους λόγους 

χρησιµοποιούν το διαδίκτυο οι µαθητές. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι : 

• Το 75% της χρήσης του διαδικτύου από τους µαθητές αφορά τη γνωριµία τους µε τους 

υπολογιστές. 

• Το 63% της χρήσης του διαδικτύου από τους µαθητές αφορά την προετοιµασία 

εργασιών 

• Το 25% της χρήσης του διαδικτύου από τους µαθητές αφορά παιχνίδια εκπαιδευτικού 

χαρακτήρα. 

Παρατηρούµε λοιπόν ότι η χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εφαρµογών µε τη µορφή 

παιχνιδιού, δεν είναι ακόµη διαδεδοµένη στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά, είναι ενθαρρυντικό το 

γεγονός, σύµφωνα µε την ίδια έρευνα, ότι κατά µέσο όρο 12 εκπαιδευτικοί ανά σχολική µονάδα 

κάνουν χρήση του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου µε πρωτεύοντα στόχο την αναζήτηση 

εκπαιδευτικού υλικού, για βελτίωση της διδασκαλίας τους. Αυτό που πρέπει να γίνει σε 

επόµενο στάδιο είναι, να χρησιµοποιούν το σχολικό δίκτυο οι εκπαιδευτικοί, όχι µόνο για 

αναζήτηση εκπαιδευτικού υλικού, αλλά και για αναζήτηση κατάλληλου εκπαιδευτικού 

λογισµικού. Λογισµικού, που θα τους βοηθήσει στο να εµπλακεί ο µαθητής σε µια ευχάριστη 

για αυτόν εκπαιδευτική διαδικασία.  

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι :  

• να αναλύσουµε διεξοδικά τους λόγους για τους οποίους αποδεικνύεται πρόσφορη η 

χρήση ψηφιακών παιχνιδιών µε τη µορφή εικονικών κόσµων στην εκπαίδευση. Να 

αποδείξουµε µέσα από ανασκόπηση σχετικής βιβλιογραφίας, ότι η χρήση εικονικών 

κόσµων στην εκπαίδευση, προσφέρει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς, να 
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ενσωµατώσουν στη διδασκαλία τους ένα µέσο, που συνδυάζει τη µάθηση µε τη 

διασκέδαση αλλά και τη µάθηση µέσα από την εµπειρία. 

• να αναπτύξουµε πλήρως τον κύκλο ζωής µιας εκπαιδευτικής κοινότητας πρακτικής, 

σχεδιάζοντας αναλυτικά όλες τις υποστηρικτικές δραστηριότητες για τα µέλη της 

(εκπαιδευτικούς & εκπαιδευόµενους). Μέλη της συγκεκριµένης κοινότητας θα 

αποτελούν οι µαθητές των τριών τάξεων του γυµνασίου. Ως διδακτική µέθοδο 

προσέγγισης θα χρησιµοποιήσουµε το µοντέλο της εµπειρικής µάθησης µέσα από 

αυθεντικές διεργασίες. Το µοντέλο αυτό της µάθησης, βρίσκει εφαρµογή µέσα σε ένα 

περιβάλλον εικονικού κόσµου, όπως αυτό του Second Life, όπου οι µαθητές 

εµπλέκονται συνεχώς και ενεργά σε διαδικασίες δηµιουργίας εννοιών µέσα από τις 

εµπειρίες τους (New Media Consortium & Educause Learning Initiative, 2007).  

• Στα πλαίσια της ανάπτυξης των κατάλληλων δραστηριοτήτων στις έξι φάσεις του 

κύκλου ζωής µιας κοινότητας πρακτικής, προτείνουµε τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών 

σεναρίων, που µπορούν να αποτελέσουν εφόρµηση για τους εκπαιδευτικούς όλων των 

ειδικοτήτων, έτσι ώστε να αναζητήσουν τρόπους να εντάξουν τα περιβάλλοντα 

εικονικών κόσµων στη διδασκαλία τους. Οι µαθητές µέσα από το περιβάλλον του 

εικονικού κόσµου, αλληλεπιδρούν συνεχώς, έχοντας έντονη την αίσθηση της 

παρουσίας, κάτι που απουσιάζει από άλλα µέσα (New Media Consortium & Educause 

Learning Initiative, 2007).  

• Μέσα από την ανάπτυξη αυθεντικών εµπειρικών δραστηριοτήτων σε µια σχολική 

κοινότητα πρακτικής, θέλουµε να δείξουµε ότι η χρήση ψηφιακών κόσµων (στο χώρο 

της Ελληνικής Μέσης Εκπαίδευσης) συµβαδίζει µε τις οδηγίες του προγράµµατος 

σπουδών (διαθεµατικότητα, ανάπτυξη πολυδιάστατης προσωπικότητας, πολυ-

πολιτισµικότητα, κατάργηση διακρίσεων).  

Πρέπει να επισηµάνουµε εδώ, ότι αρκετά σχολεία της µέσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, 

πειραµατίζονται ήδη µε τη χρήση τέτοιων εικονικών περιβαλλόντων ως εργαλείων µάθησης. Οι 

σκοποί για τους οποίους χρησιµοποιούν τέτοια περιβάλλοντα είναι : 

• είτε στα πλαίσια συνεργασίας µε άλλα σχολεία,  

• είτε για να επισκεφθούν µέρη και να µελετήσουν φαινόµενα οι µαθητές, που δε θα ήταν 

σε θέση να το κάνουν, µε άλλο τρόπο. 

Γεγονός είναι πάντως ότι δεν έχουν ακόµη προσδιοριστεί πλήρως, οι εκπαιδευτικές 

δυνατότητες των ψηφιακών παιχνιδιών και των προσοµοιώσεων. Αυτό που µένει να 

ανακαλύψουµε είναι : «τα σηµεία που πλεονεκτούν, έναντι άλλων τύπων µαθησιακών πηγών». 

Οι ερευνητές πλέον, είναι σε θέση να κατανοήσουν το λόγο για τον οποίο τα παιχνίδια και οι 

προσοµοιώσεις παρέχουν ανώτερες δυνατότητες µάθησης, ειδικά για τους εκπαιδευόµενους που 



-17- 

είναι συνηθισµένοι να περνούν πολλές ώρες την ηµέρα, µπροστά σε τέτοια περιβάλλοντα(Gee, 

P., 2004).  

1.5 ∆οµή της εργασίας  

 

Εικόνα 1 Σχηµατική αναπαράσταση των θεµάτων που πραγµατεύεται η εργασία 

Οι θεµατικές ενότητες και οι έννοιες που πραγµατεύεται η εργασία στα κεφάλαιά της είναι 

οι ακόλουθες :  

1ο Κεφάλαιο : Πρόκειται για την εισαγωγή όπου εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους 

προέκυψε η ανάγκη συγγραφής της συγκεκριµένης εργασίας. Τέτοιοι λόγοι είναι για 

παράδειγµα οι σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες των νέων που αλλάζουν συνεχώς και οι 

δυνατότητες των εικονικών κόσµων που έρχονται να εµπλουτίσουν τη διδασκαλία και τις 

µαθησιακές εµπειρίες. 

2ο Κεφάλαιο: ∆ίνονται οι ορισµοί της εικονικής πραγµατικότητας, τα είδη της, ο ειδικός 

εξοπλισµός που χρησιµοποιεί. Ασχολούµαστε ιδιαίτερα µε τα «Εικονικά Περιβάλλοντα 

Μάθησης», την εφαρµογή τους την εκπαίδευση και τις αλλαγές που έφεραν. Στη συνέχεια, 

γίνεται διάκριση των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Μάθησης και των Περιβαλλόντων Εικονικών 

Κόσµων (και τα δύο αποτελούν Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης) και γίνεται αναφορά στα 

πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά τους. 

3ο Κεφάλαιο : Στο κεφάλαιο αυτό µελετούµε το εικονικό περιβάλλον µε το οποίο θα 

ασχοληθούµε στην εργασία αυτή. Πρόκειται για το Second Life. Εξηγούµε για ποιους λόγους 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά ως εικονικό περιβάλλον µάθησης και αναφέρουµε 
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τα πλεονεκτήµατά του, έναντι άλλων συστηµάτων του ιδίου τύπου. Το Second Life 

χρησιµοποιείται ήδη για εκπαιδευτικούς σκοπούς και αναφερόµαστε στα πλεονεκτήµατα και τα 

µειονεκτήµατα που προέκυψαν από την εφαρµογή του. Τέλος αναφερόµαστε στη δυνατότητα 

διαλειτουργικότητας που υπάρχει µεταξύ του Second Life και συστηµάτων LMS (Learning 

Management System) όπως είναι το Moodle.  

4ο Κεφάλαιο: Στην ενότητα αυτή ασχολούµαστε µε την εφαρµογή των ψηφιακών παιχνιδιών 

για εκπαιδευτικούς σκοπούς και τα συµπεράσµατα των ερευνών που προέκυψαν από διάφορες 

σχετικές έρευνες. Στη συνέχεια εξετάζουµε την προσοµοίωση, ως µια κατηγορία ψηφιακού 

παιχνιδιού, η οποία βρίσκει εφαρµογή στην εκπαίδευση, µέσα από τα περιβάλλοντα εικονικών 

κόσµων. Το ψηφιακό παιχνίδι κατά καιρούς έχει δεχτεί έντονη κριτική και για αυτό το λόγο 

αντιπαραθέτουµε µερικά επιχειρήµατα που καταρρίπτουν κάποιες από αυτές τις αρνητικές 

κριτικές. Τέλος παραθέτουµε παραδείγµατα ερευνών, που έκαναν χρήση περιβαλλόντων 

εικονικών κόσµων για εκπαιδευτικούς σκοπούς και αναφέρουµε τα συµπεράσµατα που 

προέκυψαν.  

5ο Κεφάλαιο : Στο κεφάλαιο αυτό ασχολούµαστε µε το θεωρητικό υπόβαθρο που στηρίζει 

ένα περιβάλλον εικονικού κόσµου. Ξεκινάµε από τη βασική αρχή ότι τα εικονικά περιβάλλοντα 

υποστηρίζουν τις βασικές αρχές του κοινωνικού κονστρουκτιβισµού. Η θεωρία στην οποία 

στηρίζεται η συγκεκριµένη εργασία είναι αυτή των κοινοτήτων πρακτικής. Για το σκοπό αυτό 

περιγράφουµε αναλυτικά τις βασικές αρχές µιας κοινότητας πρακτικής και παραθέτουµε τους 

πίνακες µε τις οδηγίες ανάπτυξης δραστηριοτήτων που µπορεί να υποστηρίξει µια κοινότητα 

πρακτικής σε κάθε µία από τις φάσεις της. Αναφερόµαστε επίσης στα περιβάλλοντα εικονικών 

κόσµων και το πως µπορούµε να πετύχουµε εµπειρική µάθηση µέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. 

Τέλος αναφερόµαστε στο γεγονός ότι µια εµπειρική δραστηριότητα που αναπτύσσεται σε µια 

κοινότητα πρακτικής µπορεί να είναι και αυθεντική.  

6ο Κεφάλαιο : Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η περιγραφή της µεθοδολογίας. Ξεκινάµε µε τους 

γενικούς ορισµούς και τα είδη της µελέτης περίπτωσης για να καταλήξουµε σε αυτό που 

επιλέξαµε. Αναφερόµαστε στο θεωρητικό πλαίσιο που επιλέξαµε και είναι η εφαρµογή της 

εµπειρικής µάθησης µέσα από αυθεντικές διεργασίες σε µια κοινότητα πρακτικής και ως 

εκπαιδευτικό εργαλείο χρησιµοποιούµε το Second Life. ∆ίνουµε τους πίνακες όπου 

αναπτύσσουµε διεξοδικά τις δραστηριότητες που προκύπτουν για τα µέλη µιας µαθητικής 

κοινότητας πρακτικής και προτείνουµε δυο εκπαιδευτικά σενάρια για εφαρµογή. Γίνεται 

βιβλιογραφική αναφορά στις ρουµπρίκες και στα ερωτηµατολόγια ανοικτού τύπου, ως µεθόδων 

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου.  

Παράρτηµα : Στο παράρτηµα παραθέτουµε τους πίνακες που αφορούν : 

• Την αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών σεναρίων. 
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• Τους πίνακες συσχέτισης των δραστηριοτήτων των σεναρίων, µε το Dialog Plus 

Taxonomy. 

• Τους πίνακες συσχέτισης, των δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών σεναρίων µε τις 

φάσεις της εµπειρικής µάθησης και τα πρότυπα των αυθεντικών δραστηριοτήτων. 

• Τις ρουµπρίκες αξιολόγησης, του εκπαιδευτικού έργου που συµπληρώνονται από τους 

µαθητές και από τους εκπαιδευτικούς.  
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2 ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ – 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΚΟΣΜΩΝ  

2.1 Εικονική Πραγµατικότητα Ορισµοί και Βασικά Χαρακτηριστικά 

Με τον όρο εικονική πραγµατικότητα, εννοούµε ένα εικονικό περιβάλλον που επιτρέπει 

στους χρήστες του, να εµπλακούν σε έναν τρισδιάστατο, διαδραστικό εικονικό κόσµο, 

εξολοκλήρου φτιαγµένο στον υπολογιστή, ο οποίος είναι σε θέση να ανιχνεύσει τις 

δραστηριότητές τους και να ανταποκριθεί στις επιθυµίες τους (Leronutti L., Chittaro L., 2005). 

Το κλειδί της εικονικής πραγµατικότητας είναι η αλληλεπίδραση πραγµατικού χρόνου, όπου το 

σύστηµα είναι σε θέση να εντοπίσει τις κινήσεις των χρηστών και να ανταποκριθεί κατάλληλα, 

για να µπορέσει να προσαρµοστεί στις απαιτήσεις τους (Shin, Y., 2003).  

Πατέρας της εικονικής πραγµατικότητας θεωρείται ο Myron Krueger, (1970s) ο οποίος 

αναφέρθηκε σε αυτή µε τον όρο «τεχνητή πραγµατικότητα» (artificial reality) και τη θεωρούσε 

ένα «υποκατάστατο του πραγµατικού κόσµου». Από τότε µέχρι σήµερα, δεν υπάρχει µια 

οµόφωνη έννοια της εικονικής πραγµατικότητας. Αυτό φαίνεται στους διαφορετικούς όρους 

που της αποδίδονται, σε κάθε στάδιο εξέλιξης της τεχνολογίας (Pyjol, L., 2004) : 

• Τεχνητή πραγµατικότητα (Artificial Reality) : Krueger, M., 1974 

• Κυβερνοχώρος(Cyberspace) : Gilson, W., 1984  

• Εικονική πραγµατικότητα (Virtual Reality) : Lanier, J., 1989 

• Εικονικοί κόσµοι ή Εικονικά περιβάλλοντα : 1990s 

• Ενισχυµένη ή Επαυξηµένη πραγµατικότητα (Enhanced or Augmented Reality) 1990s.  

• Πραγµατική Εικονικότητα (Real Virtuality) : Engineering and Physical Sciences 

Research Council (EPSRC, Uk), 2009. Ο όρος «Πραγµατική Εικονικότητα», αποδόθηκε 

από ερευνητές των πανεπιστηµίων York και Warwick, στην προσπάθειά τους να 

αποδώσουν µια πραγµατική εικονική εµπειρία. Στόχος τους ήταν, όλες οι αισθήσεις να 

προσοµοιώνονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε ο χρήστης, να βιώνει µια τέτοια εµπειρία που 

να µην µπορεί να διαχωρίσει την πραγµατικότητα από το εικονικό (David Howard, 

2009).  

Πέρα από την πολυπλοκότητα της έννοιας της εικονικής πραγµατικότητας, υπάρχουν τρία 

βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία παραµένουν σταθερά από το ξεκίνηµά της : παράγεται 

εξολοκλήρου µέσω υπολογιστή, είναι διαδραστική και προσφέρει στους χρήστες της το 

πλεονέκτηµα της εµβύθισης.  

Η τρισδιάστατη εικονική πραγµατικότητα, αφορά ένα τεχνητό περιβάλλον το οποίο 

αναπαρίσταται εξολοκλήρου στον υπολογιστή, και στο οποίο ο χρήστης που «εισέρχεται», 

βιώνει την αίσθηση των τριών διαστάσεων του χώρου. Υπάρχουν δύο είδη τρισδιάστατης 

εικονικής πραγµατικότητας (Williams, B., K., & Sawyer, S., C., 2003):  
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• Τα συστήµατα ολοκληρωτικής εµβύθισης: στα οποία ο χρήστης φοράει τον απαραίτητο 

εξοπλισµό. Μέσω αυτού, αλληλεπιδρά µε το κατάλληλο λογισµικό. Ο χρήστης δίνει 

απτές εντολές, και συµµετέχει µε όλες του τις αισθήσεις. Βιώνει έτσι εµπειρίες 

παρόµοιες µε αυτές του πραγµατικού κόσµου.  

• Τρισδιάστατες εικονικές προσοµοιώσεις: όπως τα προγράµµατα εκπαίδευσης των 

πιλότων και των αστροναυτών. Ο χρήστης δε χρειάζεται ειδικό εξοπλισµό, αλλά 

βρίσκεται στον εικονικό χώρο µόνο οπτικά. 

Στον ακόλουθο πίνακα, γίνεται σύντοµη αναφορά, σε κάποιες από τις πιο 

αντιπροσωπευτικές συσκευές εικονικής πραγµατικότητας. 

Συσκευές εικονικής 
πραγµατικότητας 

Περιγραφή  

Data gloves 

Η συσκευή αυτή ανιχνεύει τόσο τη γωνία 

κάµψης των δακτύλων, όσο και τη θέση και τον 

προσανατολισµό του καρπού. Αποτελείται από 

ένα ελαφρύ γάντι µε εύκαµπτους σένσορες που 

ανιχνεύουν συνεχώς και µε ακρίβεια τη θέση του 

καρπού και των δακτύλων.  

 

Εικόνα 2 data gloves 

3D Mouse  

To 3D mouse βασίζεται σε έναν πίνακα 

αναφοράς υπερηχητικών σηµάτων. Πρόκειται για 

ένα τρίποδα που αποτελείται από τρία 

υπερηχητικά σήµατα ήχου. Ανιχνεύει τη θέση, 

τον προσανατολισµό και την κίνηση που 

λαµβάνει. 

 

Εικόνα 3 3D Mouse 

SpaceBall 

Είναι µια ευαίσθητη συσκευή που συσχετίζει 

τις δυνάµεις και τις ροπές που ασκούνται στη 

µπάλα που βρίσκεται στην κορυφή της συσκευής. 

Τα διανύσµατα αυτά στέλνονται στον 

υπολογιστή σε πραγµατικό χρόνο, όπου 

ερµηνεύονται και εφαρµόζονται στο αντικείµενο.  
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Εικόνα 4 SpaceBall 

Head-Mounted 

Displays 

Οι συσκευές αυτές είναι σχεδιασµένες µε 

τέτοιο τρόπο ώστε να εκµεταλλεύονται τις 

ανθρώπινες διοφθαλµικές ικανότητες. 

Αποτελούνται από δύο µικρές LCD οθόνες, 

ειδικές οπτικές επάνω στις οθόνες, και ένα 

σύστηµα ανίχνευσης της ακριβής θέσης του 

κεφαλιού του χρήστη σε πραγµατικό χρόνο.  

 

Εικόνα 5 Head-Mounted Displays 

Virtual Cocoon 

Πρόκειται για ένα κράνος που ενσωµατώνει 

ειδικές ηλεκτρονικές και υπολογιστικές 

ικανότητες. Η συσκευή βρίσκεται πολύ κοντά 

στο να ενσωµατώσει τις αισθήσεις της γεύσης 

και της όσφρησης.  

 

Εικόνα 6 virtual Cocoon 

Cave  

Πρόκειται για ένα 3D περιβάλλον βίντεο και 

ήχου υψηλής ανάλυσης. Τέσσερις προβολείς 

ρίχνουν εικόνες από υπολογιστή στους τρεις 

τοίχους και στο πάτωµα. Το ειδικό πρόγραµµα 

συγχρονίζει όλες τις συσκευές και προβάλει τη 

σωστή οπτική για κάθε τοίχο. 

 

Εικόνα 7 Cave Automatic Virtual Environment 

Πίνακας 1 Συσκευές Εικονικής Πραγµατικότητας 

Πηγές : Thalmann, Ν, 2009.Virtual Reality Software and Technology & Howard, David, 2009. First Virtual Reality 
Technology To Let You See, Hear, Smell, Taste And Touch 

Η χρήση της εικονικής πραγµατικότητα ως εκπαιδευτικό εργαλείο, ενθαρρύνει τους χρήστες 

να µάθουν µέσα από την ανακάλυψη, και να αλληλεπιδράσουν µε ένα εικονικό περιβάλλον, 

όπου τους παρέχει την απαιτούµενη πληροφορία (Shin, Y., 2003). Η δύναµη των σύγχρονων 

υπολογιστών, σε συνδυασµό µε τα περιβάλλοντα εικονικής πραγµατικότητας, προσφέρουν την 

δυνατότητα για µια διερευνητική προσέγγιση της µάθησης (Mclellan H., 1996; Soloway, E., et 

al., 1998).  

Με τον όρο Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης αναφερόµαστε σε εξελιγµένα µαθησιακά 

περιβάλλοντα, τα οποία παρέχουν επικοινωνία, αλληλεπίδραση µεταξύ των συµµετεχόντων και 

2.2 Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης – Virtual Learning Environment (VLE) – 

Ορισµοί και Χαρακτηριστικά 
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ενσωµατώνουν συνεργατικά παιδαγωγικά µοντέλα. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση των 

τεχνολογιών της επικοινωνίας και της πληροφόρησης (Information Communication 

Technologies ICTs) (Schrum, L., 1998; Rogers, 2000; Stacey, E., Smith P., J., & Barty, K., 

2004).  

Η χρήση των τεχνολογιών της επικοινωνίας και της πληροφόρησης, στα εικονικά 

περιβάλλοντα µάθησης, πετυχαίνει να : 

• συνδυάσει σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία µέσω υπολογιστή 

•  παρέχει πρόσβαση σε αποµακρυσµένες περιοχές, µε στόχο τη διεθνή ανταλλαγή της 

πληροφορίας (Hlapanis, G., & Dimitrakopoulou, A., 2007).  

Παρακάτω δίνονται και άλλοι ορισµοί που αποδίδονται στα εικονικά περιβάλλοντα 

µάθησης: 

• Ένα εικονικό περιβάλλον µάθησης, είναι ένα ψηφιακό περιβάλλον που αναπτύσσεται σε 

υπολογιστή και σχεδιάζεται µε στόχο να ενισχύσει και να εµπλουτίσει τη µάθηση των 

εκπαιδευοµένων(JISC infoNet, 2006).  

• Ένα εικονικό περιβάλλον µάθησης, αναφέρεται σε ένα σύνολο χαρακτηριστικών, που 

επιτρέπουν στον εκπαιδευτή και στους εκπαιδευόµενους να συµµετέχουν σε 

αλληλεπιδράσεις διαφόρων τύπων, συµπεριλαµβανοµένης και της online µάθησης(JISC 

infoNet, 2006).  

• Ένα εικονικό περιβάλλον µάθησης (VLE) ή αλλιώς ένα σύστηµα διαχείρισης γνώσης 

(Learning Management System), σχεδιάζεται µε στόχο να αποτελέσει το επίκεντρο των 

µαθησιακών διεργασιών των εκπαιδευοµένων, να τις διευκολύνει και να βοηθήσει στην 

καλύτερη διαχείρισή τους. Για να επιτύχει τους στόχους του το εικονικό περιβάλλον, 

παρέχει στους εκπαιδευόµενους τις απαραίτητες πηγές και τα περιεχόµενα εκείνα, που 

θα κάνουν τις µαθησιακές διεργασίες αποτελεσµατικές (Stiles, Mark, 2000).  

Μια ιστοσελίδα εκπαιδευτικού περιεχοµένου στο διαδίκτυο, δεν αποτελεί από µόνη της ένα 

εκπαιδευτικό εικονικό περιβάλλον. Ο όρος εκπαιδευτικό εικονικό περιβάλλον, δεν θα πρέπει 

επίσης λανθασµένα να αποδίδεται µόνο σε συστήµατα που έχουν σχεδιαστεί µε τεχνολογία 

τρισδιάστατης εικονικής πραγµατικότητας. Αντίθετα, µπορεί να αφορά και λιγότερο πολύπλοκα 

συστήµατα, τα οποία περιέχουν µόνο κείµενο. Για την καλύτερη κατανόηση του όρου, δίνονται 

παρακάτω τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα των εικονικών περιβαλλόντων µάθησης (Dillenburg, P., 

2000):  

• Η παρεχόµενη πληροφορία θα πρέπει να είναι προσεκτικά σχεδιασµένη και να 

προσφέρει εκπαιδευτική αλληλεπίδραση. Για να γίνει αυτό θα πρέπει η ίδια η 

πληροφορία να εµπλουτίζεται µε µετα-πληροφορία. Πληροφορία δηλαδή, που 

περιγράφει ονοµαστικά το περιεχόµενο του κειµένου και παρέχεται µε τη µορφή XML 

ετικετών. Οι πληροφορίες που παρέχονται θα πρέπει να είναι σχεδιασµένες από 



-24- 

πολλούς χρήστες και θα πρέπει να καταγράφεται λεπτοµερώς στο σύστηµα το καθεστώς 

ιδιοκτησίας. Αναπτύσσονται έτσι κατάλληλοι µηχανισµοί διαµοιρασµού των 

αντικειµένων από τους χρήστες και µηχανισµοί ροής. ∆ηλαδή η κάθε πληροφορία 

πρέπει να εγκρίνεται από µια επιτροπή προτού δηµοσιευθεί. Θα πρέπει να παρέχεται 

επαρκής πληροφόρηση σχετικά µε τον συγγραφέα. Θα πρέπει να γίνονται τακτικά 

µηχανισµοί συντήρησης της πληροφορίας (συντήρηση συνδέσµων, διαγραφή άχρηστων 

συνδέσµων). Η σχεδίαση των ιστοσελίδων, θα πρέπει να ακολουθεί την τρέχουσα 

τεχνολογία, για να προσδίδει πλεονέκτηµα στο εκπαιδευτικό περιεχόµενο. Τέλος, θα 

πρέπει να είναι δυνατός ο διαµοιρασµός και η ανταλλαγή της πληροφορίας και µε άλλα 

περιβάλλοντα πέραν αυτού, από το οποίο παρέχεται.  

• Ένα εικονικό περιβάλλον µάθησης έχει µια κοινωνική διάσταση. Ένα σύνολο από 

ιστοσελίδες, δεν αποτελεί από µόνο του ένα περιβάλλον µάθησης, αλλά θα πρέπει 

απαραίτητα να συνοδεύεται, από ένα αντίστοιχο forum που θα επιτρέπει στους χρήστες, 

να ανταλλάσσουν απόψεις σχετικές, µε το εκπαιδευτικό περιεχόµενο του δικτυακού 

τόπου. 

• Ο εικονικός «χώρος» πρέπει να αναπαρίσταται µε τρόπο σαφή. Η αναπαράσταση αυτή 

µπορεί να ποικίλει από απλό κείµενο, έως πολύπλοκα γραφικά και τρισδιάστατες 

απεικονίσεις. Πολύ συχνά, οι τρισδιάστατες αναπαραστάσεις στοχεύουν στην 

ενεργοποίηση των κινήτρων. Όταν ένα εικονικό περιβάλλον µάθησης, σχεδιαστεί µε 

προηγµένα γραφικά, δηµιουργεί στο χρήστη θετική στάση. Υπάρχουν διάφοροι 

µηχανισµοί, µέσω των οποίων ένα εικονικό περιβάλλον µάθησης µπορεί να επηρεάσει 

τις µαθησιακές δραστηριότητες (Dillenburg, et al., 1999). 

• Σε ένα εικονικό περιβάλλον µάθησης, οι χρήστες δε συµµετέχουν απλά, αλλά πολλές 

φορές καθορίζουν οι ίδιοι τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Οι µαθησιακές 

δραστηριότητες µπορεί να ποικίλλουν, από ένα απλό ερωτηµατολόγιο πολλαπλής 

επιλογής µέχρι τη διαδικασία επίλυσης πολύπλοκων προβληµάτων. Αυτό που 

προσεγγίζει περισσότερο τη λογική αυτών των περιβαλλόντων, είναι σύνολα 

δραστηριοτήτων, στις οποίες οι χρήστες κατασκευάζουν αλλά και µοιράζονται 

γνωστικά αντικείµενα. Αποτελούν δηλαδή, κάτι περισσότερο από την απλή απόδοση 

ενός µαθήµατος, και πλησιάζουν περισσότερο προς τη λογική της παραγωγής έργου.  

• Τα εικονικά περιβάλλοντα µάθησης, δεν αναφέρονται αποκλειστικά στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση. Μπορούν εξίσου να υποστηρίξουν και τη σύγχρονη 

διδασκαλία. Πολλά µαθήµατα, των οποίων η διδασκαλία γίνεται µέσω διαδικτύου, 

συνδυάζουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση µε τη σύγχρονη διδασκαλία, κάτι που τα 

κάνει πιο δυναµικά.  
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• Ένα εικονικό περιβάλλον µάθησης, ενσωµατώνει διάφορα εργαλεία. Τα εργαλεία αυτά 

υποστηρίζουν λειτουργίες όπως : πληροφόρηση, επικοινωνία, συνεργασία, µάθηση, και 

διαχείριση. 

• Τα εικονικά περιβάλλοντα µάθησης, αλληλεπικαλύπτονται µε το φυσικό περιβάλλον. 

Για παράδειγµα µπορεί να περιλαµβάνουν µια ποικιλία από δραστηριότητες όπως face-

to-face επικοινωνία µεταξύ των µαθητών, οµαδικές συζητήσεις, διαλέξεις από τον 

εκπαιδευτικό, παιχνίδι ρόλων, την ανάγκη αναζήτησης πληροφορίας σε κάποιο βιβλίο 

και άλλες µαθησιακές πηγές. Στην πράξη δεν υπάρχει ανάγκη διάκρισης µεταξύ 

φυσικού και εικονικού κόσµου. Το ζητούµενο είναι να ενταχθούν σε ένα ενιαίο πλαίσιο.  

Τα εικονικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, παρέχουν στους µαθητές οπτική, εµπειρική και 

αυτο-καθοδηγούµενη µάθηση. Οι εκπαιδευόµενοι έχουν τη δυνατότητα να : 

1. αντιληφθούν τα φυσικά µεγέθη των αντικειµένων και των γεγονότων (όπως σχήµα, 

µέγεθος και χρονική διάρκεια).  

2. αλλάξουν θεώρηση και τρόπο σκέψης και να υιοθετήσουν περισσότερο πρωτοποριακές 

αντιλήψεις (Ferrington, G., and Loge, K., 1992). 

3. αλληλεπιδράσουν µε αντικείµενα και να µελετήσουν τις κρυφές ιδιότητές τους (Sonnet, 

Η., Carpendale, Μ., & Strothotte, Τ., 2004).  

4. αξιολογήσουν τις επιδράσεις και το αποτέλεσµα των ίδιων τους των χειρισµών 

(Lariani,L., C., 1994).  

Τα πλεονεκτήµατα από τη χρήση των εικονικών περιβαλλόντων µάθησης στην εκπαίδευση, 

µπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα (Kozak, J., et al., 1993 and Vince, J., 1995) : 

1. παρέχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης διαφορετικών σεναρίων, πολλά από τα οποία 

συµβαίνουν σπάνια ή δεν έχουν συµβεί ακόµη, στον πραγµατικό κόσµο. 

2. Η δηµιουργία αυτών των εκπαιδευτικών σεναρίων επιτυγχάνεται µε χαµηλό κόστος. 

3. Η αναπαραγωγή των φυσικών φαινοµένων µπορεί να συµβαίνει περιοδικά, ανάλογα µε 

τις εκπαιδευτικέ ανάγκες που προκύπτουν.  

4. Μπορεί να γίνει συστηµατικός έλεγχος και καταγραφή της πορείας των 

εκπαιδευοµένων, µε στόχο την αξιολόγηση των νεο-αποκτηθέντων δεξιοτήτων τους. 

2.3 Περιβάλλοντα εικονικών κόσµων  

Με τον όρο «Περιβάλλοντα Εικονικών κόσµων», εννοούµε τα περιβάλλοντα των οποίων οι 

κάτοικοι αποτελούνται από το σύνολο των εικονικών εκπροσώπων των χρηστών, που έχουν 

ανοίξει λογαριασµό στο σύστηµα. Οι σύγχρονοι εικονικοί κόσµοι προσφέρουν στους χρήστες 

τη δυνατότητα της εµβύθισης(immerse) στον εικονικό κόσµο, χαρακτηρίζονται από κίνηση, 

είναι τρισδιάστατοι, λειτουργούν µέσω του ∆ιαδικτύου και είναι προσβάσιµοι σε κάθε 

ενδιαφερόµενο χρήστη (Educause Learning Initiative, 2006).  
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Ένας εικονικός κόσµος ορίζεται ως µια εφαρµογή πραγµατικού χρόνου, της οποίας οι 

χρήστες δηµιουργούν ένα χαρακτήρα ή αλλιώς έναν εικονικό εκπρόσωπο (avatar) και 

αλληλεπιδρούν µε τους υπόλοιπους χρήστες σε ένα περιβάλλον εξοµοίωσης. Οι εικονικοί 

εκπρόσωποι γνωστοί και ως ψηφιακοί κάτοικοι (digital natives), επικοινωνούν µέσω κειµένου 

και φωνητικής συνοµιλίας, µπορούν να µετακινούνται και να εκφράζουν συναισθήµατα µέσω 

χειρονοµιών. Οι εικονικοί κόσµοι είναι υπαρκτοί µε την έννοια ότι εξακολουθούν να υπάρχουν 

ακόµη και όταν οι χρήστες αποσυνδέονται από το σύστηµα (Jones, D., J., 2007).  

Οι εικονικοί κόσµοι είναι υπαρκτοί κοινωνικοί χώροι, που στηρίζονται στην ύπαρξη 

εικονικών εκπροσώπων (avatars) και προσφέρουν στους χρήστες ή κατοίκους τους, τη 

δυνατότητα να εµπλακούν σε συντονισµένες δράσεις µακράς διάρκειας. Σε αυτούς τους 

εικονικούς χώρους, οι πολιτισµοί και οι έννοιες, δεν προϋπάρχουν σαν µέρος µιας 

προκαθορισµένης πλοκής, αλλά προκύπτουν µέσα από ένα συνδυασµό, πολύπλοκων 

αλληλεπιδράσεων µεταξύ των χρηστών. Οι παίκτες είναι αυτοί που διαµορφώνουν και 

επεκτείνουν τον εικονικό χώρο(Brown, J., & Thomas, 2009).  

 Οι χρήστες των εικονικών κόσµων, σχεδιάζουν οι ίδιοι το περιβάλλον τους και τους 

εικονικούς τους εκπροσώπους, επιλέγουν το γένος τους, την εξωτερική τους εµφάνιση και 

ελέγχουν τον τρόπο που κινούνται επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν µε το περιβάλλον. Η 

λειτουργικότητα του εικονικού κόσµου µπορεί να απεικονίζει αυτή του πραγµατικού, ή να 

επιτρέπει στους χρήστες, να κάνουν πράγµατα που δύσκολα θα έκαναν στην πραγµατική τους 

ζωή όπως, να πετάξουν, να κινηθούν υποβρύχια, ή να τηλε-µεταφερθούν σε διάφορες περιοχές 

(Educause Learning Initiative, 2006).  

Ένας άλλος όρος που έχει αποδοθεί στα περιβάλλοντα εικονικών κόσµων είναι αυτός του 

«Συνθετικού Κόσµου» (synthetic worlds). Πρόκειται για αναδυόµενες (emerging) εικονικές 

κοινωνίες, µε τη δική τους πολιτική, οικονοµία, πολιτισµό και γλώσσα, που στηρίζονται αλλά 

και µετασχηµατίζουν τις υπάρχουσες online κοινότητες (Castronova, E., 2006). 

Οι σύγχρονοι τρισδιάστατοι εικονικοί κόσµοι, είναι διαδικτυακές εφαρµογές εικονικής 

πραγµατικότητας στις οποίες οι χρήστες αλληλεπιδρούν µέσα σε ένα τρισδιάστατο χώρο. Κάθε 

τέτοια εφαρµογή έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά (Dickey, D., 2005):  

• Ένα διαδραστικό τρισδιάστατο περιβάλλον 

• Εικονικούς εκπροσώπους οι οποίοι αποτελούν τις εικονικές αναπαραστάσεις των 

χρηστών 

• Ένα διαδραστικό εργαλείο για συνοµιλία που επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν 

µεταξύ τους. 

Τα περιβάλλοντα εικονικών κόσµων επιτρέπουν να συµβούν εξοµοιώσεις και 

δραστηριότητες κατά παρόµοιο τρόπο µε καταστάσεις του πραγµατικού κόσµου. Οδηγούν έτσι 

σε παιχνίδια ρόλων και χτίσιµο σεναρίων, που αφήνει τους χρήστες να υποδυθούν, έστω και 



-27- 

προσωρινά, το ρόλο του αστρονόµου, του χηµικού, του µηχανικού, χωρίς να νοιάζονται για τις 

συνέπειες των τυχόν λανθασµένων χειρισµών που θα είχαν να αντιµετωπίσουν σε συνθήκες 

πραγµατικού κόσµου. Οι εξοµοιώσεις που αφορούν επίλυση προβληµάτων, µπορούν να 

σχεδιαστούν για ειδικές συνθήκες όπως ένα εικονικό νοσοκοµείο και µια ολόκληρη πόλη (New 

Media Consortium & Educause Learning Initiative, 2007).  

Οι τρισδιάστατοι εικονικοί κόσµοι, αποτελούν συνδυασµό «επιτραπέζιας» (desktop) 3D 

εικονικής πραγµατικότητας και ενός chat περιβάλλοντος επικοινωνίας, σαν αυτά που 

αναπτύχθηκαν αρχικά για τις εφαρµογές τύπου MUDs (Multi Users Domains). Οι ψηφιακοί 

κόσµοι έχουν τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά (Dickey, D., 2003 ; Castronova, E., 2001):  

• Προσφέρουν στο χρήστη τη ψευδαίσθηση ενός τρισδιάστατου χώρου. Ο χώρος αυτός 

παρουσιάζει µια σταθερότητα, η οποία θα συνεχίσει να υπάρχει ακόµη και εάν κάποιοι 

χρήστες σταµατήσουν να έχουν πρόσβαση σε αυτόν. 

• Παρέχουν ένα διαδραστικό περιβάλλον, όπου δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς χρήστες 

να συνοµιλούν ταυτόχρονα µεταξύ τους.  

• Έχουν φυσική υπόσταση. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο σύστηµα, µέσω ενός 

λογισµικού που εξοµοιώνει, το φυσικό περιβάλλον του χρήστη στον υπολογιστή του. 

Το εικονικό περιβάλλον, διέπεται από τους ίδιους φυσικούς κανόνες που ισχύουν και 

στη γη. Οι χρήστες συµµετέχουν σε αυτούς τους εικονικούς κόσµους, µέσω των 

εκπροσώπων τους, που αποτελούν την εικονική τους αναπαράσταση (avatars). 

Τα περιβάλλοντα εικονικών κόσµων, παρουσιάζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά (Dede, 

C., Ketelhut, D., & Nelson, B., 2002): 

• Επιτρέπουν σε πολλούς χρήστες να έχουν ταυτόχρονη πρόσβαση στον εικονικό τους 

κόσµο. 

• Οι χρήστες αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και µε ψηφιακά αντικείµενα (artifacts) όπως για 

παράδειγµα ψηφιακούς εικονικούς πράκτορες 

• Οι χρήστες εκπροσωπούνται στο σύστηµα από τους εικονικούς τους εκπροσώπους. 

• Οι χρήστες εµπλέκονται σε ένα συνεργατικό µαθησιακό περιβάλλον. 

Τα περιβάλλοντα εικονικών κόσµων χαρακτηρίζονται από (Trondsen, 2007) :  

• έναν κοινό εικονικό χώρο που επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να είναι συνδεδεµένοι την 

ίδια χρονική στιγµή  

• ένα γραφικό περιβάλλον χρήστη που µπορεί να απεικονίζει από φανταστικά 

δυσδιάστατα καρτούν, έως πιο ρεαλιστικά τρισδιάστατα περιβάλλοντα.  

• αλληλεπιδράσεις πραγµατικού χρόνου 

• δραστηριότητες που επιτρέπουν στους χρήστες να δηµιουργήσουν, να αναπτύξουν, να 

αλλάξουν και να ρυθµίσουν τα περιεχόµενα 
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• διάρκεια(persistent), εφόσον συνεχίζει να υπάρχει, ακόµη και όταν αποσυνδέονται οι 

χρήστες ή όταν είναι ανενεργοί 

• κοινωνικοποίηση και οµάδες χρηστών. 

2.3.1 Τα περιβάλλοντα εικονικών κόσµων βρίσκουν εφαρµογή στη σύγχρονη 

εκπαίδευση  

Μέχρι σήµερα τα περιβάλλοντα εικονικών κόσµων έχουν χρησιµοποιηθεί στην εκπαίδευση 

για (Dieterle & Clarke, 2007): 

• ∆ηµιουργία online κοινοτήτων, µε στόχο την εκπαίδευση εκπαιδευτών, πριν και αφού 

αναλάβουν υπηρεσία (Bronack, S.C. & Tashner, J.H, Riedl, R.E. 2005). 

• Εµπλοκή σε επιστηµονικές δραστηριότητες, ενώ προάγουν ταυτόχρονα, την υπεύθυνη 

κοινωνική συµπεριφορά (Kafai, Y., B.,. 2006). 

• Να βοηθήσουν τους εκπαιδευόµενους να κατανοήσουν θέµατα ιστορικού περιεχοµένου, 

εµπλέκοντάς τους συναισθηµατικά και πολιτικά, στο αντίστοιχο ιστορικό πλαίσιο( 

Barab, Thomas, Dodge, Carteau, & Tuzun, 2005). 

• Να παρέχουν ένα περιβάλλον κατάλληλο για προγραµµατισµό και συνεργασία 

(Bruckman, A., 1997). 

• Να ανακαλύπτουν δηµιουργικά µαθηµατικές έννοιες (Elliot, J., L., 2005) 

• Να εµπλέξουν τους εκπαιδευόµενους σε επιστηµονική έρευνα (Ketelhut, Dede, Clarke, 

Nelson, & Bowman 2007).  

Τα εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα πολλών χρηστών, όπως για παράδειγµα το Second 

Life, παρουσιάζουν επιπλέον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (Arreguin, C., 2007 for the First 

Global Kids Series on Virtual World) : 

1. Οι εικονικοί κόσµοι προσφέρουν κοινωνικό χώρο και χαρακτηριστικά που κάνουν το 

µαθησιακό περιβάλλον µοναδικό. 

2. Τα περιβάλλοντα τύπου MUVEs(Multi Users Virtual Environments) προσφέρουν 

συνεργατικές µαθησιακές εµπειρίες µεταξύ των χρηστών, µέσω των εικονικών τους 

εκπροσώπων. 

3. Το περιεχόµενο στο µεγαλύτερο µέρος του είναι εικόνα και όχι κείµενο. 

4. Το περιβάλλον έχει διάρκεια και µπορεί να µπορεί να γίνει προσβάσιµο σε 

διαφορετικούς χρήστες σε διάφορες χρονικές στιγµές.  

5. Οι χρήστες µπορούν να γίνουν ιδιοκτήτες, να δηµιουργήσουν και να τροποποιήσουν 

περιεχόµενα.  

6. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να διαµορφώσουν οι ίδιοι τον εικονικό τους 

εκπρόσωπο. 
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7. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν περιορισµένη ή δηµόσια πρόσβαση σε 

περιοχές και σε διάφορα γεγονότα.  

Τα περιβάλλοντα εικονικών κόσµων βρίσκουν εφαρµογή σε κάθε τοµέα της εκπαίδευσης. 

Μερικά παραδείγµατα όπου µπορούν να βρουν πρακτική εφαρµογή δίνονται παρακάτω(New 

Media Consortium & EDUCAUSE Learning Initiative, 2007) :  

1. Επεκτείνουν την κατανόηση των κοινωνικών και πολιτιστικών εµπειριών : προσφέρουν 

στους εκπαιδευόµενους τη δυνατότητα όχι απλά να δηµιουργήσουν, αλλά και να 

παρατηρήσουν τον περίγυρό τους. Οι µαθητές δηµιουργούν µέσα στον εικονικό κόσµο, 

µε τρόπο που αντανακλά τον τρόπο που έχουν µελετήσει και µετατρέπουν τις 

λογοτεχνικές τους εµπειρίες σε εικονικές.  

2. Οι χρήστες πειραµατίζονται µε νέες µορφές τέχνης : οι εικονικοί κόσµοι οδηγούν από 

µόνοι τους σε µια µορφή δηµιουργικής εργασίας καθώς συνδυάζουν την επίπεδη 

σχεδίαση µε τρισδιάστατες µορφές. (π.χ. δηµιουργούνται galleries γλυπτικής και 

ζωγραφικής όπου αποτελούν σηµείο συνάντησης και οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να 

εκφραστούν καλλιτεχνικά).  

3. Προσφέρονται για σκηνικές και θεατρικές παραγωγές :  όλες οι θεατρικές παραγωγές 

και δραστηριότητες του πραγµατικού κόσµου, βρίσκουν εφαρµογή αντίστοιχα και στον 

εικονικό. ∆ραστηριότητες όπως, σχεδίαση κουστουµιών, συγγραφή σεναρίων, 

χορογραφίες, υποκριτική και σκηνοθεσία συµβαίνουν και στον εικονικό κόσµο. Για 

παράδειγµα στο Second Life πραγµατοποιούνται παραγωγές που ποικίλουν από ταινίες 

western µέχρι µυστηρίου.  

4. Η µάθηση συντελείται µέσα από προσοµοιώσεις και παιχνίδι ρόλων : προσοµοιωµένες 

δραστηριότητες επίλυσης προβληµάτων µπορούν να σχεδιαστούν κάτω από 

συγκεκριµένες συνθήκες όπως, δωµάτια νοσοκοµείου, εγκαταστάσεις παραγωγής 

ενέργειας ακόµη και ολόκληρες πόλεις. Οι εκπαιδευόµενοι µπορεί να υποκριθούν 

ρόλους γιατρών, ασθενών και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί προκειµένου να επιτύχουν τους 

στόχους των προσοµοιωµένων περιβαλλόντων.  

Σαν ένα ολιστικό περιβάλλον µάθησης οι εικονικοί κόσµοι, προσφέρουν δυνατότητες 

(Trondsen, 2007) : 

• για αυτορυθµιζόµενη µάθηση, ή για µάθηση που κατευθύνεται από τον εκπαιδευτικό. 

• για επικοινωνία µέσω διαδικτύου και άτυπη µάθηση 

• για εικονική προτυποποίηση και παρουσιάσεις 

• για παιχνίδι ρόλων και προσοµοιώσεις 

• για αφήγηση, επίβλεψη και καθοδήγηση από εξειδικευµένους χρήστες 

• για διασκέδαση 
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Τα περιβάλλοντα εικονικών κόσµων, προσφέρουν στους εκπαιδευόµενους τη δυνατότητα, 

να αλληλεπιδράσουν µε το σύστηµα, µε ένα τρόπο µεταφοράς και µια αίσθηση παρουσίας, τα 

οποία απουσιάζουν από τα υπόλοιπα µέσα. Αυτά τα πλεονεκτήµατα, µπορούν να πάρουν πολύ 

µεγάλες διαστάσεις, σε συνδυασµό µε τον ολοένα αυξανόµενο αριθµό των χρηστών εικονικών 

περιβαλλόντων, ο οποίος και είναι ενδεικτικός της δηµοτικότητας τους. Η δηµοτικότητά τους 

αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι, συνδυάζουν πολλά από τα στοιχεία που κάνουν το Web 2.0 

εντυπωσιακό όπως : κοινωνικό δίκτυο, τη δυνατότητα να µοιράζεσαι πολλά µέσα συγχρόνως, 

τη δυνατότητα επικοινωνίας µε φίλους, την αίσθηση της παρουσίας σε ένα χώρο και τη 

σύνδεση µε µια κοινότητα (New Media Consortium & Educause learning Initiative, 2007). 

Οι δυνατότητες των εικονικών περιβαλλόντων, όπως αυτά των ψηφιακών κόσµων, 

προσφέρουν στους εκπαιδευόµενους την ευκαιρία να εµπλακούν σε υπερρεαλιστικές και 

φανταστικές εµπειρίες οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια του κόσµου στον οποίο ζουν (Deuchar, 

S., Nodder, C., 2003).  

Η σύγχρονη κοινωνία «εµβυθίζεται» (immerse) ολοένα και περισσότερο σε έναν εικονικό 

τρόπο ζωής, «τηλε-ζωή», και υιοθετεί σχετικές στάσεις ως προς τον τρόπο που αγοράζει, τον 

τρόπο που µορφώνεται και τον τρόπο που εργάζεται. Ωστόσο η εκπαιδευτική τεχνολογία, 

κινείται µε σχετικά αργούς ρυθµούς προς την κατεύθυνση της εικονικής πραγµατικότητας. Η 

νέα γενιά εξοικειώνεται µε τη χρήση περιβαλλόντων εικονικών κόσµων, καθώς παίζουν 

σχετικά παιχνίδια από µικρές ηλικίες. Επιβάλλεται λοιπόν η σχεδίαση και υλοποίηση, 

εικονικών περιβαλλόντων, τα οποία θα ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των νέων, αλλά θα 

χρησιµοποιούνται ταυτόχρονα, ως εργαλείο µάθησης. Ένα τυπικό περιβάλλον ενός ψηφιακού 

κόσµου, παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο για τη διεξαγωγή ενός παιχνιδιού ρόλων, όπου οι 

στόχοι επιτυγχάνονται (Deuchar, S., Nodder, C., 2003):  

• όταν ο χρήστης αρχίζει να γίνεται έµπειρος και να αποκτάει τις δεξιότητες οι οποίες 

απαιτούνται για την οµαλή εξέλιξη του παιχνιδιού. 

• µέσα από την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία των χρηστών. Για κάποιες 

δραστηριότητες απαιτείται επιπλέον συνεργασία σε επίπεδο οµάδας.  

Οι εκπαιδευτές της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης παγκοσµίως, που διαπιστώνουν τα 

πλεονεκτήµατα της χρήσης εικονικών κόσµων, φαίνεται ότι είναι λιγότεροι, παρόλο που 

υπάρχουν πολλές δυνατότητες αξιοποίησης ακόµη και από τους µικρότερους µαθητές. Αντίθετα 

αρκετά κολέγια και πανεπιστήµια, βλέποντας την απήχηση των εικονικών κόσµων στους νέους, 

έχουν δηµιουργήσει εικονικά campus καθώς επίσης και εικονικές τάξεις, για τη διεξαγωγή 

εικονικών διαλέξεων (Horizon project, Virtual world Impact on Education, 2010). Σε αυτά 

συγκαταλέγονται και διεθνώς αναγνωρισµένα πανεπιστήµια (όπως το Harvard University που 

ανέπτυξε το River City και το University of British Columbia που ανέπτυξε αντίστοιχο project 

κάνοντας χρήση ενός game engine). 
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Παρά τα εµφανή πλεονεκτήµατά τους, δε σηµαίνει ότι όλα τα περιβάλλοντα ψηφιακών 

κόσµων µπορούν εύκολα να προσαρµοστούν στις ανάγκες και τους σκοπούς της εκπαίδευσης. 

Για παράδειγµα, το πλέον δηµοφιλές παιχνίδι αυτής της κατηγορίας σήµερα, το Word of 

Warcraft έχει µια αυστηρά προκαθορισµένη δοµή που καθιστά δύσκολη την προσαρµογή και τη 

χρήση του για εκπαιδευτικούς σκοπούς (Livingstone and Kemp, 2006).  

2.3.2 ∆ιάκριση των Περιβαλλόντων Εικονικών Κόσµων ως προς το Περιεχόµενο και 

τους Στόχους 

Τα περιβάλλοντα εικονικών κόσµων, αναφέρονται στη βιβλιογραφία µε διάφορα 

ακρωνύµια. Υπάρχει όµως µια σηµαντική διάκριση µεταξύ των εικονικών κόσµων ως προς 

τους στόχους που θέτουν (Smart, J., & Cascio, J., & Paffendorf, J., 2007).  

 

Εικόνα 8 ∆ιάκριση εικονικών κόσµων ως προς το Στόχο  

Πηγή : Smart, J., & Cascio, J., & Paffendorf, J., 2007. What happens when video games meet Web 2.0?. What happens is the 
metaverse. 

• Virtual World Environment Game-Based: πρόκειται για περιβάλλοντα εικονικών 

κόσµων, που αφορούν παιχνίδια πολλών χρηστών, όπως είναι για παράδειγµα το και το 

Everquest. Τέτοια περιβάλλοντα είναι προσανατολισµένα γύρω από έναν κεντρικό 

στόχο (goal oriented) ανάλογα µε το εκάστοτε παιχνίδι και οι κοινωνικές επαφές, 

αποτελούν απλά το µέσο, για την ολοκλήρωση διεργασιών προς την επίτευξη των 

στόχων. Τέτοιοι εικονικοί κόσµοι, στηρίζονται στη σφαίρα του φανταστικού. Στους 

περισσότερους από αυτούς ο κεντρικός στόχος είναι η διασκέδαση των χρηστών. Σε 

αυτή την κατηγορία όµως συναντάµε και τα αποκαλούµενα σοβαρά παιχνίδια, serious 

games, στα οποία πρωταρχικοί στόχοι είναι η πρακτική εξάσκηση και η εκπαίδευση.  

• Virtual World Environment Social-Based : Οι κοινωνικοί αυτοί εικονικοί κόσµοι, έχουν 

λιγότερο προφανείς στόχους και δοµές, και παρέχουν ελευθερία στους χρήστες (open-

ended). Οι χρήστες µπορούν να δηµιουργήσουν αντικείµενα, να αναπτύξουν 

οικονοµικές και κοινωνικές επαφές, και να αναπτύξουν διαπροσωπικά δίκτυα. 

Παραδείγµατα τέτοιων εικονικών περιβαλλόντων είναι το Second Life, το SimsOnline, 

το Whyville, το There. Σε κάποια από αυτά οι χρήστες διατηρούν δικαιώµατα 
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ιδιοκτησίας, επάνω σε γη και σε περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν στο παιχνίδι. 

Αυτά τα “διευρυµένα ατοµικά δικαιώµατα”, που προκύπτουν από αυτούς τους 

εικονικούς κόσµους, έχουν ως αποτέλεσµα µια σύγκλιση µεταξύ του εικονικού και του 

πραγµατικού. 

2.4 Σύγκριση µεταξύ Εικονικών Κόσµων και Συστηµάτων ∆ιαχείρισης µάθησης 

Τα συστήµατα που βασίζονται στο κείµενο (text-based) όπως τα MUDs(Multi User 

Dungeon or Multi User Domain) και MOOs (MUDs Object-Oriented) έχουν πλέον εξελιχθεί σε 

online περιβάλλοντα εικονικών κόσµων (MUVEs), στα οποία χιλιάδες παίκτες αλληλεπιδρούν 

ταυτόχρονα µέσα από την εµβύθισή τους σε τρισδιάστατους κόσµους (Foreman, J., 2003; 

Monahan, et al., 2008 ). 

Τα περιβάλλοντα Εικονικών Κόσµων διαφέρουν από τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Μάθησης 

(όπως είναι το Moodle, το Blackboard, το WebCT) γιατί παρουσιάζουν τρία επιπλέον βασικά 

χαρακτηριστικά (Calongne, C., 2008):  

• Ένα τρισδιάστατο γραφικό περιβάλλον  

• Κάνουν χρήση εικονικών εκπροσώπων  

• Παρέχουν την αίσθηση της παρουσίας (και µέσω των εικονικών εκπροσώπων), κάτι που 

τοποθετεί το µαθητή στο επίκεντρο. 

 

 Εικόνα 9 Κατηγορίες εικονικών περιβαλλόντων µάθησης 

Πηγή : Calongne, C., 2008. Educational Frontiers: Learning in a Virtual World 

Πλεονεκτήµατα εικονικών κόσµων έναντι LMS Συστηµάτων : 

1. Οι τρισδιάστατοι εικονικοί κόσµοι, αποτελούν ένα πρότυπο, που φαίνεται να 

διευκολύνει τη συνεργασία, να ενισχύει τις κοινότητες µάθησης και την εµπειρική 

µάθηση και να τονίζει την «εγκατεστηµένη µάθηση», ως µια ιδιαίτερη και δυναµική 

διάσταση της µάθησης (Dickey, M., D., 2005).  
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2. Οι τρισδιάστατοι εικονικοί κόσµοι, προσφέρουν µια αίσθηση ενσωµάτωσης, η οποία 

γίνεται η αφορµή για να σταµατήσουν οι διακρίσεις που χωρίζουν τους εκπαιδευτικούς 

από τους εκπαιδευόµενους (Robbins, S., 2006). Ακόµη ενισχύουν την αίσθηση της 

παρουσίας στην τάξη.  

3. Οι τρισδιάστατοι εικονικοί κόσµοι, επιτρέπουν στη σχεδίαση πολυµεσικών 

αναπαραστάσεων, που δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να παρατηρήσουν 

πολύπλοκα φαινόµενα (Livingstone, D., 2006). Ενισχύουν έτσι δυναµικά, τη µαθησιακή 

εµπειρία και υπερέχουν έναντι των LMS συστηµάτων.  

Πλεονεκτήµατα LMS έναντι Εικονικών κόσµων : 

1. Τα περιβάλλοντα εικονικών κόσµων τύπου MUVEs (Multi Users Virtual Environment) 

έχουν αποδειχτεί πολύ «φτωχά» ως αποθετήρια εγγράφων. Τα έγγραφα τα οποία 

µπορούν να αναπαράξουν, είναι απλά ASCII κείµενα µε ενσωµατωµένα αντικείµενα τα 

οποία απαιτούν επιλογή µε το ποντίκι, για να τα δει ο χρήστης ή για να τα ανοίξει. Στην 

προσπάθειά τους οι σχεδιαστές του Second Life να ξεπεράσουν αυτό το εµπόδιο, έχουν 

κατασκευάσει ένα εργαλείο το οποίο δηµιουργεί παρουσιάσεις τύπου Power Point. Το 

εργαλείο αυτό όµως έχει το µειονέκτηµα ότι κάθε σελίδα φορτώνεται ως ξεχωριστή 

εικόνα, είτε στο SL είτε σε κάποιο άλλο Web Site όπως το Flickr (Metalab, 2006). 

2. Τα περιβάλλοντα εικονικών κόσµων έχουν ιδιαίτερα αυξηµένες απαιτήσεις σε υλικό. Οι 

ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές, φαίνεται να είναι πέρα από τις δυνατότητες ενός 

σχολικού εργαστηρίου, κυρίως σε ότι αφορά τις κάρτες γραφικών. Πολλοί 

εκπαιδευτικοί κινούνται µε ιδιωτική πρωτοβουλία, για να εξασφαλίσουν τον 

απαραίτητο εξοπλισµό (Delwiche, A., 2003).  

3. Στα περιβάλλοντα τρισδιάστατων κόσµων, οι διεπαφές των χρηστών (user interface), δε 

δουλεύουν µε όλους τους αναγνώστες οθονών (screen readers). Για τους µαθητές µε 

προβλήµατα όρασης είναι σηµαντικό να µπορούν να διαµορφώνουν τις διεπαφές, να 

αλλάζουν χρώµατα και να επιλέγουν γραµµατοσειρές ευανάγνωστες.  

2.5 Μια σύντοµη ανασκόπηση στα περιβάλλοντα εικονικών κόσµων και την εξέλιξή 

τους µέσα από σχετικά παραδείγµατα 

Στις αρχές της δεκαετίας των 70s αναπτύχθηκε το πρώτο σύστηµα MUD (Multi User 

Dungeon/ Domain/Dimension) στο πανεπιστήµιο του Essex µε στόχο να διευκολύνει τα 

παιχνίδια ρόλων πολλών χρηστών (Multi Player Role Playing Games), να λειτουργήσουν 

διαδικτυακά (Bartle, 1990; Dourish, 1998).Το σύστηµα αυτό επέτρεψε σε οµάδες ανεξάρτητων 

χρηστών, να χτίσουν συνεργατικά περιβάλλοντα εικονικής πραγµατικότητας. Τα συστήµατα 

τύπου MUDs, βασίζονταν στο κείµενο (text-based), και παρά τις περιορισµένες εικονικές και 

κοινωνικές τους δυνατότητες, υποστήριζαν αναπτυσσόµενες εικονικές κοινότητες, οι οποίες 

παρουσίαζαν χαρακτηριστικά αντίστοιχα µε αυτά των παραδοσιακών κοινοτήτων. Όπως για 
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παράδειγµα συντροφικότητα/ προδοσία, αγάπη/ µίσος (Rheingold, 1993). Τα προηγµένα 

υπολογιστικά συστήµατα και το διαδίκτυο, είχαν ως αποτέλεσµα την εξέλιξη των MUDs 

περιβαλλόντων, η οποία οδήγησε σε συστήµατα αλληλεπίδρασης όπως τα MOOs (Object 

Oriented MUDs), MUVEs (Multi Users Virtual Environment) και τα MMORPGs (Massively 

Multiplayer Online Role Playing Games) (Dieterle, E., & Clarke, J., 2007).  

MUDs
(Multi User
Dungeon/
Domain/

Dimension)

MOOs (Object
Oriented
MUDs)

MUVEs (Multi
User Virtual

Environment)

MMORPGs
(Massively
Multiplayer
Online Role

Playing
Games)

 

Εικόνα 10 Η εξέλιξη των περιβαλλόντων εικονικών κόσµων. Πηγή : Dieterle, E., & Clarke, J., 2007 

Tα πρώτα εµπορικά περιβάλλοντα εικονικών κόσµων, αναπτύχθηκαν µε πρωταρχικό στόχο 

το παιχνίδι. Αυτοί οι εικονικοί κόσµοι χαρακτηρίζονταν από: 

• καλό επίπεδο γραφικών,  

• ρεαλιστικές προσοµοιώσεις  

• και τις πρώτες απόπειρες για online παιχνίδια πολλών χρηστών. 

Η βιοµηχανία του ψηφιακού παιχνιδιού, ήταν η πρώτη που χρησιµοποίησε τρισδιάστατη 

(3D) εικονική πραγµατικότητα και εικονικούς εκπροσώπους, κάνοντας ταυτόχρονα χρήση, της 

chat υπηρεσίας του Internet (Fralich, et al., 1996). Οι χρήστες των chat rooms δεν χρειάστηκαν 

πολύ χρόνο για να συνειδητοποιήσουν ότι τους προσφερόταν µια πρωτοφανής ευκαιρία, να 

χρησιµοποιήσουν αυτό το εργαλείο, για να δηµιουργήσουν µια άλλη εκδοχή (ίσως και 

περισσότερο σκοτεινή κάποιες φορές) του εαυτού τους. Τους δινόταν δηλαδή ένα επιπλέον 

κίνητρο για επικοινωνία. Στα µέσα της δεκαετίας των 90s αναπτύχθηκε η γλώσσα VRML,από 

τον Pesce Mark, η οποία επιτρέπει την ανάπτυξη εφαρµογών εικονικής πραγµατικότητας για το 

Web. Ο απτός και εικονικός κόσµος της εικονικής πραγµατικότητας είχε πλέον γεννηθεί 

(Deuchar, S., & Nodder, C., 2003).  
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2.5.1 Μ59 

Τα περιβάλλοντα εικονικών κόσµων, έχουν τα ίχνη τους πίσω στα on-line παιχνίδια του 

ARPA-NET στη δεκαετία των 1980s. Το παιχνίδι στο οποίο οφείλεται, η µεγάλη σηµερινή 

απήχηση των τρισδιάστατων κόσµων είναι το Meridian 59 ή Μ59 (Colker, D., 2001). Το Μ59 

ξεκίνησε το 1995, από δυο στελέχη της Microsoft (Andrew and Chris Kirmse). 

Κατασκευάστηκε µια πόλη και ένα ανοικτό πεδίο, στο οποίο επιτρεπόταν στους χρήστες να 

διαµορφώνουν το περιβάλλον, χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο και το ποντίκι, δίνοντας 

εντολές στη γραφική αναπαράσταση του εαυτού τους. Αυτή η αναπαράσταση, µπορούσε να 

εκτελέσει εντολές του τύπου, προχώρα εµπρός ή πίσω, πιάσε το ξίφος, κοίταξε πίσω από τους 

θάµνους και κτύπα οτιδήποτε υπάρχει γύρω σου. Για να γίνει το παιχνίδι ακόµα πιο ενδιαφέρον, 

ο χρήστης µπορούσε να συνοµιλήσει µε άλλους. Ταυτόχρονα ο χρήστης έπρεπε να 

προστατευθεί από διάφορα κινούµενα αντικείµενα γνωστά ως BIOS ή MOBS. Αυτά είχαν είτε 

τη µορφή τεράτων που απειλούσαν το χρήστη είτε ήταν έµποροι από τους οποίους αγόραζε 

πράγµατα. Το παιχνίδι άντεξε στον ανταγωνισµό µέχρι και τον Αύγουστο του 2000 όπου 

παραχώρησε τη θέση του σε άλλα περιβάλλοντα εικονικών κόσµων, µεγαλύτερης εµβέλειας 

χρηστών. Χαρακτηριστική ήταν η απογοήτευση των χρηστών οι οποίοι είχαν αναπτύξει µεταξύ 

τους φιλίες και ήταν απρόθυµοι να το εγκαταλείψουν. Το περιβάλλον αυτό ακόµη και σήµερα 

υπάρχει, συντηρείται (στη Γερµανία, Βόρεια Κορέα και Ρωσία) και έχει επίσηµο site στη 

διεύθυνση http://meridian59.neardeathstudios.com/index.shtml. 

 

Εικόνα 11 Επίσκεψη στην ιέρεια των οστών 
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Εικόνα 12 Μια στρατιά οπλισµένων σκελετών διασχίζει τον κεντρικό δρόµο του Tos 

2.5.2 OnLive! Traveler 

Στις αρχές του 1996, παρουσιάστηκε ο πρώτος τρισδιάστατος εικονικός κόσµος που είχε τη 

δυνατότητα να υποστηρίξει την ταυτόχρονη επικοινωνία πολλών χρηστών, και είχε την 

ονοµασία OnLive! Traveler. Πρόκειται για την πιο αξιόλογη, από τις εφαρµογές πρώτης γενιάς 

εικονικών ειδώλων µε χρήση chat (Dickey, D., 2003). Άλλες γνωστές εφαρµογές της πρώτης 

γενιάς είναι οι : ActiveWords, CyberTown, Palace, WorldsAway, VirtualPlaces, AlphaWorld, 

κ.α. Η συγκεκριµένη εφαρµογή, αναπτύχθηκε από το 1993-1996 και γνώρισε µεγάλη απήχηση 

το 1998. Την εποχή εκείνη παρατηρήθηκε ένα κύµα οργανωµένης προώθησης, µε spot σε 

τηλεοπτικά κανάλια όπως το MTV και το NBC. Ύστερα από ένα χρόνο ακµής, ήταν προφανές 

ότι δεν θα είχε την αναµενόµενη απήχηση στο κοινό και εγκαταλείφθηκε από την εταιρία. 

Συνεχίζει όµως να συντηρείται από µια κοινότητα χρηστών, γνωστών µε το προσωνύµιο “The 

Utopians” (Mancini, D., & Turner, J., 2004).  

Οι χρήστες µπορούσαν να συνοµιλούν µεταξύ τους µε τη χρήση µικροφώνων, σε ένα 

τρισδιάστατο chat περιβάλλον πραγµατικού χρόνου (real time). Οι χρήστες αναπαρίστανται από 

τους εικονικούς εκπροσώπους (avatars) τους, οι οποίοι έχουν τη µορφή «οµιλούµενων» 

κεφαλιών. Τα κεφάλια αυτά µπορεί να αναπαριστούν µια φανταστική µάσκα ή χαρακτήρα ή να 

έχουν τη µορφή ενός ζώου. Τα εικονικά αυτά είδωλα µπορούσαν να µιµηθούν ανθρώπινες 

χειρονοµίες όπως άνοιγµα και κλείσιµο των µατιών και κίνηση του στόµατος, ταυτόχρονα µε τη 

φωνή του ίδιου χρήστη όταν αυτός µιλούσε στο µικρόφωνο (και πατούσε συγχρόνως το 

πλήκτρο [Ctrl] στον υπολογιστή του).  

Η αρχική ιδέα των κατασκευαστών ήταν να αποδώσουν τους εικονικούς εκπροσώπους, µε 

τη µορφή κεφαλιών, για να σχηµατίσουν έτσι, έναν ισχυρό σύνδεσµο µεταξύ του χρήστη και 
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του εκπροσώπου του (Wilcox, S., K., 1998). Στόχος τους ήταν να δηµιουργήσουν την αίσθηση 

της τηλεπαρουσίας, συνδέοντας το χρήστη µε τον υπολογιστή µέσω της δηµιουργίας του δικού 

του εικονικού ειδώλου στον κυβερνοχώρο. Η ταυτότητα του χρήστη, έµοιαζε περισσότερο 

ενσωµατωµένη στο εικονικό είδωλο, από ότι σε άλλα προγράµµατα, κυρίως για το λόγο ότι, τα 

είδωλα δεν είχαν σώµα (Mancini, D., & Turner, J., 2004). Το ανθρώπινο πρόσωπο είναι το πιο 

αξιοσηµείωτο τµήµα της ανθρώπινης µορφής. Με την κίνηση του κεφαλιού, η εφαρµογή 

πετυχαίνει να εστιάσει την προσοχή, στην ανθρώπινη διάσταση που δείχνει να «φοράει» το 

είδωλο. Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε αυτό που είναι κοινά αποδεκτό στις υπόλοιπες MUD 

εφαρµογές, όπου τα είδωλα απεικονίζονται µε ολόκληρο σώµα και έτσι εστιάζεται η προσοχή, 

στη δράση και στα επακόλουθά της.  

 

Εικόνα 13 ∆ιαµόρφωση του εικονικού εκπροσώπου 

 

Εικόνα 14 Ο browser του Onlive Traveler 
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2.5.3 Ultima Online, το πρώτο MMORPG 

 

Εικόνα 15 Ultima Online 

Τα σύγχρονα περιβάλλοντα εικονικών κόσµων, µπορούν να υποστηρίξουν ταυτόχρονα 

χιλιάδες χρήστες, που συνδέονται σε έναν κεντρικό εξυπηρετητή (server). Ο πρώτος εικονικός 

κόσµος που είχε τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει σε τέτοια κλίµακα χρήστες, ήταν ο «Ultima 

Online» UO ο οποίος κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 1997. Πρόκειται στην ουσία για ένα 

παιχνίδι ρόλων, πολλών χρηστών (Massively Multiplayer Online Role Playing game, 

MMORPG).  

 

Εικόνα 16 ∆ιαµόρφωση της εµφάνισης ενός εικονικού εκπροσώπου 

Πρόκειται για ένα ζωντανό µαγικό µέρος, όπου οι άνθρωποι µπορούν να χαράξουν τις 

εναλλακτικές ζωές τους (δηµιουργός του παιχνιδιού είναι ο Garriott, R.,). Το παιχνίδι αφορά 

την προσπάθεια εξοµοίωσης ενός ολόκληρου κόσµου, που περιλαµβάνει, εικονικούς 

ανθρώπους που ελέγχονται από υπολογιστές, ζώα, τέρατα, και πολλά άλλα ψηφιακά 

αντικείµενα, τα οποία µπορούµε να διαχειριστούµε µε πολλούς τρόπους (Taxen, G., 2002). 

 Αυτό το µυθικό Βρετανικό βασίλειο και ο εικονικός κόσµος του, έδωσαν ώθηση στη 

ταχύτατη ανάπτυξη σχετικών παιχνιδιών (Perkins, S., 2006). Στην ουσία δεν πρόκειται για κάτι 

ξεπερασµένο. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια, από τότε που το UO απέδειξε ότι τα online 

παιχνίδια µπορούν να είναι πολύ δηµοφιλή. Η κατασκευαστική οµάδα του UO, ανακοίνωσε την 

πιο φιλόδοξη αναβάθµιση, µεταξύ όλων των εν ενεργεία MMORPGs.  

Το παιχνίδι είναι η εξέλιξη, των παιχνιδιών ενός χρήστη της Electronic Arts, που είναι και η 

κατασκευαστική εταιρία. Επίσης έχει ξεκάθαρες επιρροές από τα περιβάλλοντα MUD/ MOO 

και τα παραδοσιακά παιχνίδια ρόλων(Taxen, G., 2002). Η επικοινωνία µεταξύ των χρηστών του 

παιχνιδιού επιτυγχάνεται µέσω κειµένου (chat text). Το παιχνίδι διαδραµατίζεται στη Βρετανία, 
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και ο φανταστικός του κόσµος περιλαµβάνει µια κεντρική ήπειρο και πολλά νησιά. Η 

γεωγραφική του υπόσταση απαρτίζεται από πόλεις, µεγάλες εκτάσεις γης και υπόγεια κελιά.  

 

Εικόνα 17 Ο κόσµος του Ultima Online 

Στις πόλεις οι άνθρωποι αγοράζουν και πουλάνε πράγµατα. Οι εικονικοί άνθρωποι εκεί, 

µπορούν, έναντι αµοιβής, να εκπαιδευτούν δε διάφορες δεξιότητες από άλλους εικονικούς 

ανθρώπους. Οι πόλεις περιέχουν δηµαρχεία, θέατρα, τράπεζες και εκκλησίες, όπου και εκεί 

διαδραµατίζονται οι οικονοµικές και κοινωνικές συναλλαγές. Μεταξύ τους οι πόλεις 

συνδέονται µε υπόγεια δίκτυα, στα οποία κατοικούν τέρατα, και στα οποία γίνεται η 

εκπαίδευση των πολεµιστών ή καταφεύγουν οι κάτοικοι προς αναζήτηση θησαυρών. Οι 

εκτάσεις γης µεταξύ των πόλεων αποτελούνται κυρίως από δάση. Εκεί κατοικούν και οι πιο 

φιλήσυχοι κάτοικοι του παιχνιδιού δηλαδή τα ζώα. Αρκετοί κάτοικοι επιλέγουν να χτίσουν εκεί 

τις κατοικίες τους.  

2.5.4 Sims Online 

Το πρώτο περιβάλλον εικονικής πραγµατικότητας, που δεν είχε περιεχόµενο σχετικό µε βία, 

σκοτωµούς και περιπέτεια, ήταν το Sims Online. Το περιβάλλον αυτό πρωτοεµφανίστηκε το 

2002 και κατασκευάστηκε από την εταιρία, Electronics Arts. Σε αντίθεση µε τα προηγούµενα 

θεµατικά παιχνίδια (theme games) το Sims Online είναι open ended. Πρόκειται δηλαδή για ένα 

µη γραµµικό παιχνίδι στο οποίο ο χρήστης µπορεί να φτάσει στο στόχο του ακολουθώντας 

διάφορες στρατηγικές(Wikipedia, 2010 ). Το γεγονός αυτό το κάνει πιο εύκολη την 

προσαρµογή τουγια εκπαιδευτικούς σκοπούς.  

Οι Sims ανήκουν στην κατηγορία του παιχνιδιού όπου οι χρήστες κατασκευάζουν και 

καλλιεργούν, τον εικονικό χώρο. Η διαδικασία αυτή δηµιουργεί στο χρήστη τη ψευδαίσθηση 

ότι, «χτίζει» το παιχνίδι, κατά τη διάρκεια που παίζει.O χρήστης δηµιουργεί τη δική του ιστορία 
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και φτιάχνει τους δικούς του χαρακτήρες και τα αντικείµενα. Οι χρήστες συνεργάζονται µεταξύ 

τους για να κατασκευάσουν τον κόσµο του παιχνιδιού (Fullerton, T., et al., 2004). 

Στο εικονικό αυτό παιχνίδι ο χρήστης γίνεται µέλος µιας εικονικής κοινωνίας, ζει την 

εµπειρία µιας µεγάλης ποικιλίας καθηµερινών συναισθηµάτων, δραστηριοτήτων και των 

συνεπειών τους. Ο χρήστης παίζει, ενώ ταυτόχρονα µαθαίνει µέσα από µια αυθεντική 

τρισδιάστατη εικονική πραγµατικότητα, η οποία παρουσιάζει αρκετές συσχετίσεις µε τον 

πραγµατικό κόσµο, κάτι που θεωρείται σηµαντικός παράγοντας για µάθηση(Harrington, Oliver 

and Reeves, 2003).  

 

Εικόνα 18 The Sims “Making Magic" Screenshots 

Οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να χτίσουν πόλεις, να ανταγωνίζονται ή συνεργάζονται µε 

γείτονες πόλεις, και να ακολουθούν τους κανόνες ζωής ενός κανονικού πολίτη. Αυτό τους 

βοηθάει να κατανοήσουν πως οργανώνονται οι πόλεις και οι κοινότητες, και να 

συνειδητοποιήσουν τις επιπτώσεις που µπορεί να έχει η ζωή στις πόλεις στο περιβάλλον. Το 

παιχνίδι βοηθάει επίσης τους µαθητές να αντιληφθούν τη σχέση ανάµεσα στην εκπαίδευση και 

την επαγγελµατική αποκατάσταση και επιτυχία. Τους βοηθάει επίσης να µάθουν να 

αναπτύσσουν διαπροσωπικές σχέσεις. Υπάρχει ακόµη συσχέτιση µεταξύ της αιτίας και του 

αποτελέσµατος µιας απόφασης. Έτσι οι µαθητές προετοιµάζονται για ανάληψη ευθυνών των 

πράξεών τους στην πραγµατική ζωή(Sims Official Site, 2010).  
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Εικόνα 19 Το Sims επιτρέπει τη δηµιουργία µελών ολόκληρης οικογένειας 

2.6 Ο εικονικός κόσµος του Second Life. Ένα βήµα πιο κοντά στην επικρατούσα τάση 

 

Εικόνα 20 Second Life 

Όταν αναφερόµαστε σε Online περιβάλλοντα εικονικών κόσµων δεν µπορούµε να µην 

κάνουµε αναφορά στο Second Life. To Second Life έχει πετύχει αυτό που κανένας άλλος 

εικονικός κόσµος δεν έχει καταφέρει: «να φέρει δηλαδή τα περιβάλλοντα εικονικών κόσµων 

ένα βήµα πιο κοντά στην επικρατούσα τάση». (Kelton A., J., 2008). Για να το πετύχει αυτό η 

ιδιοκτήτρια εταιρία (Linden Lab), µελέτησε και πήρε στοιχεία από άλλα κοινωνικά δίκτυα όπως 

είναι οι Web Browsers, το Facebook, το iPhone και το Twitter.Στόχος της είναι οι χρήστες της 

εφαρµογής να βιώνουν 3D εµπειρίες που θα βρίσκονται πιο κοντά στην πραγµατικότητα και 

που θα αξιοποιούν αποτελεσµατικότερα τις δυνατότητες του Web 2.0.Γίνονται προσπάθειες 

(µέσω της ανάπτυξης της beta release of Second Life Viewer 2.0) έτσι ώστε, τα περιεχόµενα 

των ιστοσελίδων του Web (όπως video, flash περιεχόµενα), να είναι διαθέσιµα οπουδήποτε στο 

πρόγραµµα (Linden, Lab 2010). 

Περισσότεροι από 700 εκπαιδευτικοί οργανισµοί και εκατοντάδες εκπαιδευτικά έργα 

παγκοσµίως που χρησιµοποιούν την πλατφόρµα στο Second Life, αποδεικνύουν ότι η µάθηση 

µε τη χρήση του Second Life είναι εξίσου ή και σε πολλές περιπτώσεις έχει αποδειχτεί 

περισσότερο αποτελεσµατική από την παραδοσιακή τάξη. Τα βασικά συστατικά αυτής της 

επιτυχίας είναι ότι το Second Life:  

1. Είναι ένα µαθησιακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από µεγάλο βαθµό εµπλοκής 

(engagement): η εµπλοκή αποτελεί τη λέξη κλειδί στην εκπαίδευση, ιδιαίτερα στην εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευση. Η εµπλοκή αυξάνει το ενδιαφέρον των µαθητών και 
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ενθαρρύνει τη συµµετοχή. Ο αυξηµένος βαθµός εµπλοκής οφείλεται στο γεγονός ότι το 

Second Life σχεδιάστηκε αρχικά ως µια πλατφόρµα κοινωνικής δικτύωσης και ως 

τέτοια επιτρέπει την εµπλοκή σε σηµαντικές και αξιοσηµείωτες εµπειρίες. 

2. Αποτελεί ένα πλούσιο σε εµπειρίες µαθησιακό περιβάλλον: οι µαθητές δεν υπάρχει 

περίπτωση να βαρεθούν όταν υπάρχουν τόσοι τρόποι να µάθουν και να ανακαλύψουν 

µέσα από το περιβάλλον του Second Life. Εξάλλου τι είναι πιο ενδιαφέρον, να 

ενηµερώνεσαι για κάτι µέσα από ένα βιβλίο ή να πραγµατοποιείς µια εικονική επίσκεψη 

στο χώρο του; Στο Second Life υπάρχει διαθέσιµη µια µεγάλη λίστα εικονικών 

µουσείων, βιβλιοθηκών και εκπαιδευτικών προορισµών που είναι προσβάσιµοι χωρίς 

χρέωση σε κάθε ενδιαφερόµενο.  

3. Συνεργάζεται µε άλλους εκπαιδευτικούς οργανισµούς: η σύγχρονη µάθηση προχωράει 

πέρα από τα τυπικά βιβλία και τα µαθήµατα στην τάξη. Στην κοινωνία της 

παγκοσµιοποίησης, η µάθηση περιλαµβάνει νέες έννοιες, απόψεις και προσεγγίσεις από 

διαφορετικούς ανθρώπους που ανήκουν σε διαφορετικές κουλτούρες. Η συνεργασία 

µεταξύ των 700 διαφορετικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων που κάνουν χρήση της 

πλατφόρµας του Second Life, αποτελεί ένα µέσο για να γεφυρωθούν αυτές οι διαφορές 

και να αναπτυχθούν κοινά εκπαιδευτικά προγράµµατα. Η χρήση των συνεργατικών 

εργαλείων του Second Life, ανοίγει το δρόµο για το διαµοιρασµό γνώσεων και ιδεών 

µεταξύ των εκπαιδευτικών των διαφόρων αυτών οργανισµών.  

4. Κατακτά όλο και περισσότερους µαθητές : πολλοί µαθητές είναι ήδη χρήστες του 

Second Life. Οι εκπαιδευτικοί που θα αποφασίσουν να το χρησιµοποιήσουν, στην ουσία 

επιλέγουν ένα µέσο που έχει ήδη κερδίσει το ενδιαφέρον πολλών µαθητών, ως χρηστών 

του προγράµµατος.  

Οι τεχνικές δυνατότητες του Second Life είναι οι ακόλουθες (New Media Consortium & 

EDUCAUSE Learning Initiative, 2007) : 

1. Χρήση εικονικών εκπροσώπων 

2. Κίνηση και πλοήγηση στον εικονικό κόσµο 

3. Αποτελεί ένα κοινωνικό δίκτυο 

4. Είναι πολυµεσικό 

5. Οι χρήστες µπορούν εύκολα να χτίσουν και να γράψουν κώδικα (building & scripting) 

6. Υπάρχει δυνατότητα ιδιοκτησίας και ο εικονικός του κόσµος έχει τη δική του 

οικονοµία. 

Οι εκπαιδευτικές δυνατότητες του Second Life είναι οι ακόλουθες (Antonacci, D., & Gerald, 

S., 2009):  
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1. Ο εικονικός του κόσµος αποτελεί µελέτης µελέτη της τεχνολογίας των εικονικών 

κόσµων 

2. Είναι ένα δυναµικό µέσο επικοινωνίας 

3. Παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής εκπαιδευτικών διεργασιών, στον εικονικό του χώρο.  
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3 SECOND L IFE  
Το Second Life διαφέρει από τα προϋπάρχοντα πακέτα εικονικών κόσµων. Αυτό που το 

διαφοροποιεί είναι ότι δεν αποτελεί απλά, ένα ακόµη παιχνίδι. Ένα παιχνίδι έχει κάποιους 

κανόνες από τους οποίους απορρέουν κάποιοι στόχοι. Παρόλο που υπάρχουν εσωτερικοί, 

κοινωνικά δοµηµένοι κανόνες, οι οποίοι έχουν να κάνουν µε την αυτόνοµη συµπεριφορά του 

κάθε χρήστη, το Second Life έχει να κάνει περισσότερο µε αυτό που κάθε ένας κερδίζει από 

την επαφή του µε το περιβάλλον (Kelton, A., 2007). Υπάρχουν παιχνίδια που αναπαρίστανται 

στους εικονικούς κόσµους, όπως και στο Second Life. Οι εικονικοί κόσµοι όµως, δεν είναι από 

µόνοι τους παιχνίδια (New Media Consortium & Educause Learning Initiative, 2007).  

Σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα συστήµατα τύπου MMOGs,που έχουν ως προκαθορισµένο 

στόχο τον τερµατισµό µε επιτυχία ή αποτυχία, στο SL δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να 

κερδίσει να χάσει ή να σκοτωθεί (κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού). Πρωταρχικός σκοπός του 

SL, είναι οι κοινωνικές επαφές µεταξύ των µελών της κοινότητας που απαρτίζεται από χιλιάδες 

πραγµατικούς ανθρώπους που περιπλανούνται στον εικονικό του χώρο. Οι χρήστες 

διασκεδάζουν, αστειεύονται µεταξύ τους κατά την περιπλάνησή τους, ενώ µπορούν να 

αγοράσουν ρουχισµό, οχήµατα και ότι άλλο επιθυµούν για τους εικονικούς τους εκπροσώπους 

(Lee, J., & Hoadley, M., 2006).  

Το Second Life είναι ένας τρισδιάστατος εικονικός κόσµος, όπου κατασκευαστές και 

ιδιοκτήτες του είναι οι χρήστες του. Υπάρχει διάχυτη µια αίσθηση ανεξαρτησίας από πλευράς 

χειρισµού χρηστών, που επιτρέπει την κατασκευή αντικειµένων, καθώς επίσης και µια 

οικονοµία, που στηρίζει δυναµικά τη δηµιουργία εικονικών επιχειρήσεων. Σε αντίθεση µε τα 

παραδοσιακά MMOs (Massively Multi Player Online Games) το SL δεν έχει 

προκαθορισµένους στόχους, και είναι ανοικτό στη δηµιουργικότητα των χρηστών του. Κατά 

διαστήµατα, µπορεί να κάνουν την εµφάνισή τους στο SL, εικονικοί εκπρόσωποι, µε πολεµικό 

εξοπλισµό, (ανατρεπτικά στοιχεία του κυβερνοχώρου), που διεκδικούν και ανταγωνίζονται για 

οτιδήποτε (µπορεί να αποτελεί αποκύηµα της επιστηµονικής φαντασίας ή της λογοτεχνίας). 

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές, αποκλειστικά για µάχες, το συγκεκριµένο 

περιβάλλον, εστιάζει, σε κάτι ουσιαστικότερο. Η φιλοσοφία του είναι, να ζεις και να αφήνεις 

και τους υπόλοιπους να ζουν ήσυχα, και στις περισσότερες περιοχές η βάναυση και 

καταχρηστική συµπεριφορά είναι απαγορευµένη.  

• Η όλη εµπειρία περιστρέφεται γύρω από την ανάπτυξη προσωπικών κινήτρων για 

εξερεύνηση του περιβάλλοντος αλλά και την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας, µε τους 

υπόλοιπους κατοίκους(Hobbs et, al., 2007).  

Οι χρήστες εικονικών κόσµων, οι οποίοι είναι αυστηρά προσανατολισµένοι σε ένα θέµα, 

µπορεί να θεωρούν ότι το SL έχει ελλείψεις σε ότι αφορά τις λεπτοµέρειες και το βάθος, αλλά 

παρουσιάζει µια στενή σχέση µεταξύ του εικονικού και του πραγµατικού κόσµου. Η 

σχεδιαστική οµάδα του SL αποφάσισε πως οι χρήστες του παιχνιδιού θα είναι ιδιοκτήτες αυτών 
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που κατασκευάζουν και δηµιουργούν. Αναπτύχθηκε έτσι µια αγορά για τους κατοίκους του 

εικονικού κόσµου όπου οι κάτοικοι αγοράζουν και πουλούν εικονικά αντικείµενα και ακίνητα 

µε πραγµατικά όµως χρήµατα. Για παράδειγµα ένας χρήστης του SL σχεδίασε ένα παιχνίδι για 

τον εικονικό κόσµο το οποίο πουλήθηκε σε εταιρία που το χρησιµοποίησε για κινητά 

τηλέφωνα. Οι χρήστες µπορεί να ιδρύσουν µια εταιρία και να παρατηρήσουν την ανταπόκριση 

ή όχι των εικονικών εκπροσώπων. Οι κάτοικοι µπορεί να προσληφθούν από µια εικονική 

εταιρία και να αναπτύξουν δραστηριότητες όπως θα έκαναν και στον πραγµατικό κόσµο 

(Educause, 2006).  

Οι εµπορικές δραστηριότητες του SL είναι σηµαντικές αρκετά για να καλύπτονται από τη 

Business Week(Hof, R, 2006 “a virtual world business dollar”) και αποτιµούνται σε 

εκατοντάδες χιλιάδες αµερικανικών δολαρίων. Το νόµισµα του SL είναι το Linden δολάριο το 

οποίο ελεύθερα µετατρέπεται σε αµερικάνικο. Επιχειρήσεις του πραγµατικού κόσµου, από τον 

κόσµο των MME (όπως τα κανάλια BBC, Channel4, Reuters), από τον εµπορικό κόσµο 

(εταιρείες όπως οι Amazon, Nike, IBM) και ένας ολοένα αυξανόµενος αριθµός πανεπιστηµίων, 

έχουν παρουσία στον εικονικό κόσµο του SL (Hobbs, Gordon, Brown, 2006).  

Το Seam teach είναι µια κοινότητα, που παρέχει συνδέσµους, πληροφορίες, wikies και 

βιβλιογραφικές αναφορές, για τους εκπαιδευτικούς που χρησιµοποιούν τα µαζικά περιβάλλοντα 

πολλών χρηστών. Η εταιρία Linden Lab, είναι η ιδιοκτήτρια εταιρία, και υποστηρίζει 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, µε την εγγραφή στο σχετικό campus. Προσφέρει επίσης ένα 

περιβάλλον για διδασκαλία τάξεων σε αστικά κέντρα, σχεδίαση παιχνιδιών, κοινωνικές και 

οικονοµικές σπουδές (Terdiman, 2004).  

Κάποιες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο SL, τείνουν να ακολουθούν τη κλασσική 

προσέγγιση, η οποία στηρίζεται στην παραδοσιακή διδασκαλία στην τάξη. Πανεπιστήµια όπως 

το Harvard, και του San Diego έχουν τα δικά τους εικονικά campus, όπου παρέχουν εικονικές 

παραδόσεις και παρουσιάσεις.  

3.1 Το Second Life ως ένα Εικονικό Περιβάλλον Μάθησης  

Ορισµένοι θεωρούν ότι το SL είναι ένα παιχνίδι. Στη ουσία όµως πρόκειται για κάτι 

περισσότερο. Είναι ένας εικονικός κόσµος, που δεν έχει ένα κεντρικό θέµα. Πρόκειται για έναν 

εικονικό καµβά που προσφέρεται για δηµιουργικότητα. Η βασική του διαφορά από την 

κεντρική ιδέα των περισσότερων παιχνιδιών, είναι ότι, δεν περιστρέφεται γύρω από εικονικές 

µάχες. Αυτή η εκδοχή των εικονικών κόσµων, αποτελεί πρόσφορο έδαφος έτσι ώστε να γίνουν 

οι κατάλληλες προσαρµογές και επεκτάσεις, για να χρησιµοποιηθούν για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς.  

Τα περιβάλλοντα εικονικών κόσµων εµπλουτίζουν την εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση και της 

προσδίδουν µια επιπλέον διάταση. Αυτή της προσωπικής παρουσίας µε τη χρήση των 

Εικονικών Εκπροσώπων (Avatars). Τα µέχρι τώρα Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης (VLE), 
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έχουν αποδειχθεί κατάλληλα, αλλά είναι απρόσωπα. Τα περιβάλλοντα εικονικών κόσµων, 

προσφέρουν µεγαλύτερο βαθµό διαδραστικότητας, µε αποτέλεσµα, η εµπειρία των χρηστών, να 

αποδεικνύεται πιο αποτελεσµατική αλλά και διασκεδαστική. Οι χρήστες µπορούν να 

οργανώσουν καλύτερα το χρόνο τους για να παρακολουθήσουν µια εικονική τάξη.  

Βασικός στόχος του κάθε εκπαιδευτή, είναι να αποκτήσουν οι µαθητές του δεξιότητες 

τέτοιες, που θα τους επιτρέψουν γίνουν παραγωγικά και επιτυχηµένα µέλη της κοινωνίας. Η 

ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, και ιδιαίτερα εκείνων που αποτελούν 

πλέον κοµµάτι της καθηµερινότητας των νέων, αποτελεί το µέσο που θα κάνει τη µελέτη 

αποτελεσµατική και εµπλεκόµενη. Το Internet έχει εξελιχθεί σε µέσο κοινωνικοποίησης, 

επικοινωνίας αλλά και τρόπου έκφρασης. Οι εικονικοί κόσµοι όπως το SL, αποτελούν το 

µέλλον της επικοινωνίας σε ένα κόσµο που «δικτυώνεται» πλέον δυναµικά. Η εµπλοκή των 

µαθητών σε τέτοια περιβάλλοντα, µε τα οποία έχουν ήδη εξοικειωθεί, είναι πλέον εφικτή. 

Αυτοί οι «οικείοι του διαδικτύου», ευχάριστα συµµετέχουν σε τόπους διαδικτυακής 

επικοινωνίας, και γίνονται παίκτες σε Online παιχνίδια πολλών χρηστών (MMOG) (Daniel 

Livingstone, Paisley Jeremy Kemp, 2006). 

Τα πλεονεκτήµατα από τη χρήση των περιβαλλόντων εικονικών κόσµων στην εκπαίδευση, 

είτε πρόκειται για εκπαίδευση στην τάξη είτε πρόκειται για εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση, είναι 

προφανή. Ένα από τα σηµαντικά µειονεκτήµατα της online εκπαίδευσης, που αφορούσε το 

απρόσωπο της ταυτότητας του χρήστη, φαίνεται πλέον να έχει ξεπεραστεί µε τη χρήση των 

εικονικών εκπροσώπων (Lieden Lab, 2008). 

Ειδικότερα το SL είναι ένα δυναµικό περιβάλλον που προσφέρεται για ανακαλυπτική 

µάθηση. Είναι υπαρκτό, υποστηρίζει πολλαπλούς χρήστες, έχει τη δική του οικονοµία, έχει 

χαµηλό επίπεδο περιορισµών εισόδου για δηµιουργία περιεχοµένων, προγραµµατίζεται και 

περιέχει πολλά προϋπάρχοντα αντικείµενα. Κάνοντας χρήση του SL ως περιβάλλοντος 

ανακαλυπτικής µάθησης δίνουµε αυτόµατα λύση σε δυο προβλήµατα που διαφορετικά µπορεί 

να αντιµετώπιζαν οι εκπαιδευόµενοι : προβλήµατα που η λύση τους καθίσταται ανέφικτη λόγο 

έλλειψης πηγών και προβλήµατα που δεν µπορούν να υλοποιηθούν λόγο περιορισµών του 

πραγµατικού κόσµου (Mason, H., 2007).  

3.1.1 Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα του SL έναντι άλλων περιβαλλόντων εικονικών 

κόσµων 

Το SL είναι ένας τρισδιάστατος εικονικός κόσµος ή ένα «Metaverse». Οι χρήστες έχουν 

πρόσβαση σε αυτό, µέσω του κατάλληλου client, και αλληλεπιδρούν µε το περιεχόµενο του 

συστήµατος και µε άλλους χρήστες. Υπάρχουν εργαλεία για την κατασκευή τρισδιάστατων 

αντικειµένων και συγγραφικά εργαλεία για δηµιουργία διαδραστικού περιεχοµένου, 

συµπεριλαµβανοµένης της σύνδεσης µε εξωτερικές σελίδες του Web και πηγές από το 
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∆ιαδίκτυο. Το SL φαίνεται να υπερέχει των προϋπαρχόντων του συστηµάτων σε πολλά σηµεία 

(Κemp, J., & Livingstone, D., 2006).  

Το σύστηµα του SL αφήνει ελεύθερο το χρήστη από πλευράς διαµόρφωσης περιεχοµένων. 

Σε αντίθεση µε τα θεµατικά MMORPG παιχνίδια, (όπως το πρώτο σε προτιµήσεις χρηστών 

Word of Warcraft), το SL δεν έχει προκαθορισµένη πλοκή και σενάριο. Οι εκπαιδευτικοί, 

µπορούν να κάνουν τις δικές τους σχηµατικές µεταφορές και να διαµορφώσουν το εκπαιδευτικό 

υλικό τους, µε επίκεντρο το δικό τους γνωστικό αντικείµενο. Το SL προσφέρει απλά εργαλεία 

για διαµόρφωση του περιεχοµένου. Οι «άπειροι» προγραµµατιστές, δηµιουργούν πολύπλοκες 

διαδραστικές εφαρµογές, µε τη «Linden Scripting Language». Μπορούν να σχεδιάσουν 

αντικείµενα που αντιδρούν έξυπνα στην αφή, και κάνουν τον εικονικό χειρισµό εύκολο για 

χορήγηση οδηγιών (SL Official Site, 2009).  

• Τα εικονικά αντικείµενα ανταποκρίνονται σε οδηγίες κειµένου, πράγµα που κάνει 

εφικτή τη παρουσία «πρακτόρων», οι οποίοι απαντούν ερωτήσεις, και επίσης είναι 

δυνατός ο διαµοιρασµός του γνωστικού πεδίου, σε διάφορα γνωστικά αντικείµενα.  

• Ένα αντικείµενο µπορεί να ενεργεί ανεξάρτητα ή µπορεί να ελέγχει άλλα αντικείµενα, 

µε στόχο τη δηµιουργία περισσότερο πολύπλοκων εργαλείων.  

• Με τη χρήση του http πρωτοκόλλου τα αντικείµενα µπορούν να στέλνουν εντολές σε 

Web συστήµατα πέραν του SL. Αυτός ο αγωγός επικοινωνίας µεταξύ διαφορετικών 

συστηµάτων, αποτελεί κάτι νέο για τις εφαρµογές τύπου MUVEs. Ανοίγονται έτσι 

τεράστιες δυνατότητες για τη δηµιουργία δυναµικά συνδεδεµένων εκπαιδευτικών 

εφαρµογών.  

• Οι χρήστες µπορούν να χτίσουν αντικείµενα, χρησιµοποιώντας µια παλέτα µε µια σειρά 

πρωταρχικών γεωµετρικών σχηµάτων (κύκλος, κώνος, τετράγωνο κ.α.). 

• Με τη χρήση απλών menus οι χρήστες µετασχηµατίζουν το µέγεθος των αντικειµένων 

και τα τοποθετούν στη δική τους επιφάνεια εργασίας 

• Για εξοικονόµηση χρόνου των χρηστών, οι κατασκευαστές, παρέχουν έτοιµες 

προκατασκευασµένες εικονικές δοµές όπως, σχολικές αίθουσες, γραφεία και 

διαδραστικά ράφια βιβλιοθηκών.  

3.1.2 Τι καινούριο έχει να προσφέρει το Second Life στην εκπαίδευση 

Τα εµπλουτισµένα πολυµεσικά περιβάλλοντα όπως το SL, αλλάζουν ριζικά τον τρόπο µε 

τον οποίο σκεφτόµαστε σχετικά µε τη µάθηση, τις κοινωνικές συναναστροφές και τον τρόπο 

αυτο-έκφρασης (Johnson, L., 2007). Ειδικότερα στο χώρο της εκπαίδευσης το SL παρέχει µια 

σειρά πρακτικών, που έχουν δοκιµαστεί και φαίνεται να έχουν απήχηση τόσο στους 

εκπαιδευτικούς όσο και στους εκπαιδευόµενους. Οι πρακτικές που παρέχει το SL είναι οι 

ακόλουθες (Joseph, B., 2007) : 
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• ∆ιασκεδαστικό περιβάλλον έναντι του τυποποιηµένου χώρου εργασίας :το SL είναι ένας 

εικονικός χώρος µε περιβάλλον που µοιάζει µε αυτό ενός παιχνιδιού και όπου οι παίκτες 

µπορούν να πειραµατιστούν και να παίξουν µε την έννοια της αυτοπαρουσίασης. Από 

τη σκοπιά αυτή ο χώρος εργασίας του εκπαιδευτικού που έχει να παρουσιάσει σοβαρές 

έννοιες και περιεχόµενο δεν χρειάζεται να έρχεται σε σύγκρουση µε το περιβάλλον του 

εκπαιδευόµενου, ο οποίος έχει ανάγκη από ένα διασκεδαστικό περιβάλλον που θα του 

κινητοποιήσει το δυναµισµό και τη δηµιουργικότητα. Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα 

που χρησιµοποιούν ήδη το SL δείχνουν ότι έχει βρεθεί η χρυσή τοµή ανάµεσα στο 

ζητούµενο για τον εκπαιδευτή και το επιθυµητό για τον εκπαιδευόµενο. Κάτι που µέχρι 

πρότινος φαινόταν ανέφικτο και πολλές φορές είχε απρόβλεπτες συνέπειες.  

• Εκτέλεση : το εικονικό περιβάλλον δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να εκφραστούν 

µε τρόπους που δε θα τολµούσαν στη πραγµατική ζωή, προσφέροντάς τους το 

πλεονέκτηµα της ανωνυµίας. «Για πρώτη φορά µας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουµε 

γένος, φυλή, εθνικότητα, κοινωνική τάξη για να χαράξουµε την πολιτική µας (Gee, P., 

2007)». Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που χρησιµοποιούν εικονικούς κόσµους, 

µπορούν να µετατρέψουν την παροδικότητα της ταυτότητας σε κάτι µοναδικό για τους 

χρήστες και να τους βοηθήσουν να βιώσουν και να αντιληφθούν θέµατα όπως, οι 

φυλετικές διακρίσεις και οι κοινωνικές τάξεις.  

• Συνεργατικότητα και διαλειτουργικότητα µεταξύ των οµάδων: ένα βασικό πλεονέκτηµα 

των εικονικών κόσµων είναι η ικανότητά τους για συνεργασία µεταξύ των χρηστών. 

Μία ατοµική εκπαιδευτική εργασία µπορεί να µετατραπεί στο SL από µονότονη σε 

συναρπαστική όταν εκτελεστεί οµαδικά. Οι δια-λειτουργικές οµάδες αποτελούν µια 

µορφή συνεργασίας που βρίσκει εφαρµογή στα περιβάλλοντα εικονικών κόσµων. Κάθε 

παίκτης της οµάδας συνδυάζει έναν διαφορετικό αριθµό δεξιοτήτων. Κάθε ένας είναι 

ειδικός σε κάτι, αλλά πρέπει να καταλαβαίνει και το ρόλο των υπολοίπων µελών της 

οµάδα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή µεταξύ τους συνεργασία. Έτσι η 

γνώση που απαιτείται για την επίλυση ενός προβλήµατος κατανέµεται µεταξύ των 

µελών της οµάδας και των έξυπνων εργαλείων, κατά των ίδιο τρόπο που κατανέµεται σε 

ένα επιστηµονικό εργαστήρι ή σε ένα χώρο υψηλής τεχνολογίας (Gee, P., 2007). 

• Κοινωνικό ∆ίκτυο : το SL αποτελεί πλέον ένα αναδυόµενο κοινωνικό δίκτυο όπως το 

Facebook και το MySpace. Κάθε µέλος του δικτύου επικοινωνεί µε άλλα 

δηµιουργώντας έτσι κανάλια επικοινωνίας µε άλλα δίκτυα. Το SL παρέχει εργαλεία 

επικοινωνίας όπως δηµιουργία και πρόσκληση σε οµάδα, αποστολή µηνύµατος σε 

οµάδα για λήψη βοήθειας, αποστολή και λήψη οµαδικών συµβουλών και προσθήκη 

µελών στη λίστα φίλων. Η µάθηση µέσα από ένα δίκτυο επικοινωνίας περιλαµβάνει 

κατανόηση για τον τρόπο λειτουργίας του κοινωνικού δικτύου και πως αυτό 

αναπτύσσεται για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των µελών του. Τα µέλη 
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αντιλαµβάνονται και κατανοούν το κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο του δικτύου και 

µαθαίνουν ποιους µπορούν να εµπιστευτούν και να φιλτράρουν και να επιλέγουν µέσα 

από το πλήθος της πληροφορίας που λαµβάνουν µόνο εκείνες που τους είναι 

απαραίτητες(Jenkins, H., 2007).  

• Αναγνώριση και ανάπτυξη στρωµατοποιηµένων δεξιοτήτων: οι εκπαιδευόµενοι 

αναπτύσσουν δεξιότητες µε διαφορετική σειρά και συχνότητα. Άλλοι µπορεί να 

ασχολούνται µε τους εικονικούς τους εκπροσώπους προσπαθώντας να επιτύχουν πιο 

εξεζητηµένη εµφάνιση, άλλοι προσπαθούν να χτίσουν πολύπλοκα αντικείµενα και 

άλλοι προσπαθούν να κάνουν περισσότερους φίλους. Ο εικονικός κόσµος προωθεί τις 

ηγετικές δεξιότητες, όπου αυτές υπάρχουν και πολλές φορές τα παλιότερα µέλη 

αναλαµβάνουν το ρόλο του καθοδηγητή για τα νεότερα µε τη σύµφωνη γνώµη του 

εκπαιδευτικού. 

• Οι εκπαιδευτές γίνονται διευκολυντές και οι εκπαιδευόµενοι οµότιµοι σύµβουλοι : το 

αξιοσηµείωτο είναι ότι δε χρειάζεται κάποιος να γνωρίζει κάτι στο SL για να το διδάξει, 

αλλά αρκεί να γνωρίζει πως θα φέρει σε επαφή τους µαθητές του, µε χρήστες που το 

γνωρίζουν. Οι εκπαιδευτικοί που είναι σε θέση να πλοηγηθούν σε τέτοια δίκτυα αυτό 

που χρειάζεται να κάνουν είναι να δηµιουργήσουν ένα δίκτυο µεταξύ των µαθητών τους 

και της πληροφορίας. Έτσι οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να εκπαιδεύσουν άτυπα τους 

οποίους τους όποτε αυτό είναι απαραίτητο.  

• Κλιµάκωση των προγραµµάτων για να ταιριάζουν στις πηγές : αυτό που πρέπει οι 

εκπαιδευτικοί να λαµβάνουν σοβαρά υπόψη είναι ότι δεν έχουν όλοι οι εκπαιδευόµενοι 

αναπτυγµένες ψηφιακές δεξιότητες ούτε µπορούν όλοι να αφιερώνουν χρόνο εκτός του 

σχολικού ωραρίου για να συµµετέχουν σε προγράµµατα ψηφιακού κόσµου. 

Περιβάλλοντα όπως το SL δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να χτίσουν το όνειρό 

τους και θα πρέπει τα προγράµµατα να υλοποιούνται σύµφωνα µε το κοινό στο οποίο 

απευθύνονται για να µην οδηγηθούµε σε αποτυχίες και διάψευση στόχων. 

• Σύνδεση του SL µε µια µεγαλύτερη δικτυακή οικολογία: ακολουθώντας τη φιλοσοφία 

του Web 2.0 όπου οι χρήστες δηµιουργούν και µοιράζονται περιεχόµενο κατά τον ίδιο 

τρόπο σχεδιάστηκε και το SL για να µπορούµε να εισάγουµε και να εξάγουµε 

πληροφορία από αυτό. Οι χρήστες του SL µπορούν να δηµιουργήσουν το δικό τους 

µέσο και να το προωθήσουν έξω από τον εικονικό του κόσµο.  

• Ενδυνάµωση των πηγών που ήδη υπάρχουν στον εικονικό κόσµο: στόχος δεν είναι να 

ανακαλύψουµε τον τροχό αλλά να αξιοποιήσουµε τα εργαλεία και µέλη της κοινότητας 

του SL για να ενδυναµώσουµε τα προγράµµατά µας. Ο καλύτερος τρόπος για να το 

επιτύχουµε είναι να κάνουµε χρήση του κοινωνικού δικτύου για να βρούµε λύση σε 

αυτό που αναζητούµε. 
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•  Όπου η τεχνολογία αποτυγχάνει να δώσει λύση πρέπει να βρίσκουµε τον τρόπο να 

προχωρούµε παρακάτω : η τεχνολογία παρουσιάζει την εξής ιδιαιτερότητα, να µη 

δουλεύει κάποιες φορές που τη χρειαζόµαστε. Για το λόγο αυτό κάθε τι πρέπει να 

ελέγχεται πριν χρησιµοποιηθεί (για παράδειγµα να βεβαιωθούµε ότι έχουµε την 

κατάλληλη έκδοση του SL, να ελέγξουµε ότι τρέχει) και δεν πρέπει να εγκαταλείπουµε 

το πρόγραµµα στην πρώτη δυσκολία.  

• Ο χρόνος είναι σχετικός : ο χρόνος µετράει διαφορετικά σε µια σχολική τάξη και σε ένα 

εικονικό περιβάλλον όπως το SL. Τα πάντα µπορεί να διαρκέσουν περισσότερο 

αφήνοντάς µας όµως µε την αίσθηση ότι κύλησαν γρηγορότερα. Η ανάγκη 

ολοκλήρωσης µιας εκπαιδευτικής διαδικασίας έρχεται δεύτερη έναντι της ανάγκης να 

βιώσουµε την εµπειρία την ίδια.  

• Εργαλείο για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση :το SL αποτελεί παρέχει δυνατότητες για εξ΄ 

αποστάσεως εκπαίδευση ειδικά όταν συνδυάζεται µε φωνή και εργαλεία του Web. Η 

παρακολούθηση συνεδρίων και µαθηµάτων µέσω του εικονικού εκπροσώπου, µπορεί 

πολλές φορές να είναι πιο εποικοδοµητική από την απλή προβολή ενός video.  

3.1.3 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα που προέκυψαν από την εφαρµογή του Second 

Life στην εκπαίδευση 

Πολλές θεωρίες χρησιµοποιούνται από τους ερευνητές που εξηγούν πότε συµβαίνει µάθηση 

στο Second Life. Επίσης εξηγούν πότε και για ποιους λόγους οι εκπαιδευόµενοι µπορεί να 

αντιµετωπίσουν δυσκολίες όταν συµµετέχουν σε εκπαιδευτικά γεγονότα στο Second Life. Στη 

συνέχεια παραθέτουµε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της µάθησης µε τη χρήση του 

Second Life (Nash, S., 2008). 

Πλεονεκτήµατα Περιγραφή 

Μαθησιακές κοινότητες και κοινωνική 

φύση της µάθησης. 

Η ανάπτυξη µαθησιακών κοινοτήτων επιτρέπει στους εκπαιδευόµενους που 

µοιράζονται ένα κοινό ενδιαφέρον, να εµβαθύνουν στη γνώση, να κάνουν 

πρακτική µε αυτό που γνωρίζουν και να συνεργαστούν µε τους εκπαιδευόµενους 

οµοίους. Αυτή η εµπειρία κινητοποιεί τους εκπαιδευόµενους. 

Ανάγκη για συνεργασία Η ιδέα της κοινωνικής µάθησης, εµπεριέχει την ανάγκη για αυτο-έλεγχο και τη 

δυνατότητα να υποβάλουµε τον εαυτό µας σε εξέταση από τα υπόλοιπα µέλη της 

οµάδας(Argyris, 1964). Η ανάγκη για συνεργασία συνυπάρχει µε την οργανωτική 

δοµή της κοινότητας για αυτογνωσία. Το Second Life προσφέρει τη δυνατότητα 

στους χρήστες για αυτογνωσία εφόσον µια πρωταρχική ανάγκη είναι η δηµιουργία 

εικονικής ταυτότητας, η οποία σχετίζεται µε την ταυτότητα της κοινότητας και 

συµβάλλει στη δηµιουργία κοινωνικής συνείδησης. 

Αυτο-προσδιορισµός (self determination)  Οι κάτοικοι του εικονικού κόσµου µπορούν να ελέγχουν τις κινήσεις του, ανάλογα 

µε την αποκτηθείσα εµπειρία τους. Ο αυτο-προσδιορισµός ενισχύεται µε την 

ανάληψη κινδύνου από πλευράς χρήστη, τη δυνατότητά του για δηµιουργία, και τη 

µάθηση. 

Αυτο-αποτελεσµατικότητα (Self Efficacy) Αναφέρεται στη δυνατότητα του ατόµου να συµπεριφερθεί βάση των ορίων που το 

ίδιο έχει θέση για τον εαυτό του. Τα κριτήρια συµπεριφοράς µπορεί να συνδέονται 
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µε µια συγκεκριµένη αξιολόγηση. Αυτό που πρέπει να λάβουµε υπόψη µας, είναι 

ότι το Second Life, απαιτεί ένα επίπεδο τεχνικών δεξιοτήτων το οποίο ξεπερνάει 

κατά πολύ αυτό των νέων χρηστών του συστήµατος. 

Εµπλοκή Το περιβάλλον του Second Life προκαλεί την εµπλοκή των χρηστών του. Κάποια 

από τα νησιά του αποτελούν µικρά αριστουργήµατα τέχνης, ενώ άλλα περιέχουν 

εκπαιδευτικά µαθησιακά αντικείµενα και γεγονότα που ελκύουν το ενδιαφέρον 

των χρηστών. 

Σύνδεση µε προϋπάρχουσα γνώση Πολλές από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται στα νησιά, 

ζητούν από τους εκπαιδευόµενους να αναλύσουν το εαυτό τους και να ανατρέξουν 

σε εµπειρίες που οδηγούν σε µια αλυσίδα συνδυασµένων γεγονότων.  

Περιβάλλοντα προσοµοίωσης του 

πραγµατικού κόσµου 

Τα νησιά στο Second Life έχουν συνήθως τα ίδια φυσικά στοιχεία µε τα 

αντίστοιχες περιοχές του πραγµατικού κόσµου. Οι κάτοικοι τείνουν να 

δηµιουργούν εξιδανικευµένες φυσικές αναπαραστάσεις σύµφωνα µε την 

προσωπική τους αντίληψη. Αυτή η εξιδανικευµένη µορφή του πραγµατικού 

κόσµου µέσα από ένα περιβάλλον προσοµοίωσης, ενθαρρύνει τους ανώνυµους 

εικονικούς εκπροσώπους για ανάληψη διαλογικού ρίσκου, εφόσον αυτά τα 

περιβάλλοντα είναι λιγότερο εχθρικά. Τέτοια περιβάλλοντα εµπλέκουν τους 

χρήστες σε παιχνίδια ρόλων και δηµιουργική επίλυση προβληµάτων (Sanchez, 

2009).  

Πολιτισµική διαφορετικότητα Οι πολιτισµοί του πραγµατικού κόσµου αναπαρίστανται µε διάφορες δοµές στο 

Second Life. Στην πραγµατικότητα διάφοροι πολιτισµοί στο Second Life δεν 

αντιστοιχούν σε πραγµατικούς, έχουν εφευρεθεί από τα µέλη και σαν τέτοιοι 

χαρακτηρίζονται από συνεχή µεταβλητότητα. 

Πίνακας 2 Πλεονεκτήµατα της µάθησης µε χρήση του Second Life 

 

Μειονεκτήµατα Περιγραφή 

Απότοµη καµπύλη µάθησης 

(Steep Learning Curve) 

Πρόκειται για ένα από τα συχνότερα παράπονα που διατυπώνονται σε ότι αφορά 

τη µάθηση µε το Second Life. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει σχετικό νησί υποδοχής 

αρχαρίων, οι χρήστες βρίσκουν σχετικά δύσκολη την πλοήγηση στον εικονικό 

κόσµο. Το να µάθει κάποιος να κινεί τον εικονικό του εκπρόσωπο είναι 

χρονοβόρο. Οι λανθασµένες κινήσεις αποτελούν συχνό φαινόµενο, το οποίο 

αποθαρρύνει τους χρήστες από την πλοήγηση στον εικονικό κόσµο. 

Πολιτιστική σύγχυση Ο πολιτισµός του Second Life είναι προϊόν εφεύρεσης και ως τέτοιος, η 

προσπάθεια εξερεύνησής του µέσα από την καθοδήγηση των υπόλοιπων 

εκπροσώπων και των διαφόρων σηµείων παροχής πληροφοριών (Information 

kiosk), µπορεί να αποβεί πολύπλοκη. Συχνά χρησιµοποιούνται για σχετική 

καθοδήγηση διάφορα µέσα όπως, αυτόµατη φόρτωση ιστοσελίδων του Web και 

παροχή βοήθειας από εικονικούς πράκτορες (agents) οι οποίοι έχουν 

προγραµµατιστεί να απαντούν σε συγκεκριµένες ερωτήσεις. Το Second Life ως 

εικονικός κόσµος έχει µια δική του πολιτιστική κουλτούρα, παρόλα αυτά όµως 

κάθε νησί και ιδιαίτερα αυτά που παρουσιάζουν υψηλό βαθµό αλληλεπίδρασης µε 

το χρήστη διαφοροποιούνται σε αυτό το σηµείο. 
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Αίσθηµα κοινωνικής πίεσης στους νέους 

χρήστες / εκδήλωση συναισθηµάτων 

ντροπής και φόβου 

Όπως και σε κάθε κοινότητα και στο Second Life έχουν αναπτυχθεί κώδικες 

σωστής συµπεριφοράς. Κάθε νέος χρήστης όµως, τους ανακαλύπτει όσο αυξάνεται 

η εµπειρία του σταδιακά στον εικονικό κόσµος, και µέσα από αποτυχηµένες 

προσπάθειες και λάθη. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι παλιοί κάτοικοι προκαλούν 

συναισθήµατα ντροπής στους νέους χρήστες και η εµπειρία αυτή µπορεί να είναι 

σοκαριστική, παρά το γεγονός ότι οι χρήστες κρύβονται πίσω από την ανωνυµία 

του εικονικού τους εκπροσώπου(Shroeder, 2006). Όταν ένας χρήστης νιώθει 

άβολα στο να κινείται µέσα στον εικονικό χώρο, αυτό µπορεί να τον αποτρέψει 

από το να συνεχίσει να συµµετέχει.  

Τεχνικές δυσκολίες Το πρόγραµµα του clιent του Second Life, που εγκαθίσταται στον υπολογιστή του 

χρήστη καταλαµβάνει µεγάλο εύρος και σύντοµα ξεπερνάει τις δυνατότητες του 

pc. Η σύνδεση στα νησιά είναι αργή και αυτό αποτρέπει συχνά τους χρήστες. 

Επιπλέον κάποιες φορές η σύνδεση δεν είναι δυνατή. Οι τεχνικές δυσκολίες 

προκαλούν σύγχυση και προκαλούν τη δυσαρέσκεια των χρηστών. Πολλοί 

ερευνητές επισηµαίνουν ότι οι τεχνικές δυσκολίες ευθύνονται για το υψηλό 

ποσοστό εγκατάλειψης του Second Life και για το χαµηλό ποσοστό 

επισκεψιµότητας των χρηστών.  

Γνωστική υπερχείλιση / ∆ιάσπαση της 

προσοχής (distraction) 

Γνωστική υπερχείλιση συµβαίνει στο Second Life, και η φτωχή σχεδίαση σε 

συνδυασµό µε τη λανθασµένη τοποθέτηση των διαδραστικών αντικειµένων 

(interactive objects), προκαλούν διάσπαση της προσοχής. Η χρήση των 

information kiosk παρόλο που είναι καλή για την κατάκτηση του µαθησιακού 

αντικειµένου, µπορεί να προκαλέσει διάσπαση όταν συµβαίνει ένα οµαδικό 

γεγονός ή µια διάλεξη. Παρατηρείται ότι οι χρήστες έχουν την τάση να 

εγκαταλείπουν την οµάδα ή το γεγονός και να ασχολούνται µε τα information 

kiosks.  

Πίνακας 3 Μειονεκτήµατα της µάθησης µε χρήση του Second Life 

3.2 ∆υνατότητες ∆ιαλειτουργικότητας µεταξύ Περιβαλλόντων Εικονικών Κόσµων 

όπωΣ το SL και Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Μάθησης (LMS)- Το περιβάλλον SLoodle 

Τα µαζικά παιχνίδια πολλών χρηστών(MUVES), θέτουν το θεµελιώδες ερώτηµα: µε ποιο 

τρόπο θα µπορέσουν να αναπτυχθούν δυναµικά συστήµατα, που η αρχιτεκτονική σχεδίασής 

τους, θα στηρίζεται στην επεκτασιµότητα και τη διαλειτουργικότητα. Η διαλειτουργικότητα 

αυτή, προϋποθέτει ότι θα δηµιουργούνται «πελάτες» (clients), παιχνιδιών ή εξοµοιώσεων, που 

θα µπορούν να συνδεθούν σε ένα MMOG το οποίο θα εκτελείται ήδη, θα κατεβάζουν τον 

απαραίτητο κώδικα, για αλληλεπίδραση και θα µπορούν να επικοινωνούν µε τους υπόλοιπους 

συνδεδεµένους στο σύστηµα χρήστες. Μέχρι πρότινος, µόνο στατικές λύσεις υπάρχουν, οι 

οποίες αυξάνουν δραµατικά το κόστος αυτών των συστηµάτων (Zyda, M., 2005).  

Τόσο οι εφαρµογές τύπου MUVEs (στη κατηγορία των οποίων ανήκει το SL) όσο και τα 

συστήµατα διαχείρισης µάθησης, περιέχουν συµπληρωµατικές µεταξύ τους δυνατότητες, οι 

οποίες όµως δεν είναι διαθέσιµες από το ένα σύστηµα στο άλλο. Η επικοινωνία µεταξύ αυτών 

των συστηµάτων, µπορεί να ανοίξει νέους δρόµους τόσο στους κατασκευαστές λογισµικού, όσο 

και στους εκπαιδευτικούς, για αλληλεπίδραση µεταξύ του Web και συστηµάτων τύπου MUVEs 

(Multi Users Virtual Environment) όπως είναι και το SL (Κemp, J., & Livingstone, D., 2006).  

Σχετικές έρευνες έδειξαν δυο κατευθύνσεις επικοινωνίας µεταξύ αυτών των συστηµάτων. 
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• Η πρώτη αφορά τη διαµόρφωση ενός συστήµατος διαχείρισης µάθησης µε τέτοιο τρόπο 

ώστε να περιέχει συνδέσµους και αναφορές σε ένα σύστηµα τύπου MUVE.  

• Η δεύτερη προσέγγιση αφορά την τοποθέτηση περιεχοµένων και συνδέσµων ενός 

συστήµατος διαχείρισης µάθησης, σε µια εφαρµογή τύπου MUVE.  

Σε σχετική έρευνα που έγινε σε εκπαιδευτικούς για να γίνουν συγκρίσεις µεταξύ του SL και 

συστηµάτων LMS, διαπιστώθηκε ότι το 94% των ερωτηθέντων θεωρεί το SL καλύτερο για 

σύγχρονη επικοινωνία και παρουσιάσεις, ενώ όπως ήταν αναµενόµενο, τα αποτελέσµατα 

αντιστρέφονται σε ότι αφορά την ασύγχρονη επικοινωνία και την αποθήκευση εγγράφων. Η 

µεγάλη πλειοψηφία επίσης απάντησε ότι θεωρεί την επικοινωνία του SL µε ένα σύστηµα LMS 

πολύ χρήσιµη (Κemp, J., & Livingstone, D., 2006).  

Η αρχιτεκτονική των περισσότερων συστηµάτων διαχείρισης µάθησης, στηρίζεται στη 

λογική των «Τριών επιπέδων» (Three-tier architecture).Τα επίπεδα αυτά διακρίνονται στα : 

δεδοµένων (data layer), λογικό (logic layer) και παρουσίασης (presentation layer). 

Επίπεδο ∆εδοµένων

Λογικό Επίπεδο

Επίπεδο Παρουσίασης

 

Εικόνα 21 Αρχιτεκτονική τριών επιπέδων ενός συστήµατος ∆ιαχείρισης µάθησης 

Λογικό Επίπεδο ενός
Συστήµατος ∆ιαχείρισης

Μάθησης

 Επίπεδο Παρουσίασης
ενός Συστήµατος

∆ιαχείρισης Μάθησηςσε
HTML µορφή

Λογικό Επίπεδο στο SL

∆εδοµένα του Συστήµατος
∆ιαχείρισης Μάθησης, έτσι
όπως φορτώνονται στο Web

Επίπεδο Παρουσίασης
στο SL ∆ιαδραστικά

"prims"

 

Εικόνα 22 Αρχιτεκτονική τριών επιπέδων που προκύπτει από συνδυασµό του SL και ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης µάθησης. 
Πηγή: Jeremy Kemp, Daniel Livingstone, 2006: “Putting a Second Life Metaverse Skin on Learning Management Systems” 
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Η πρωτοβουλία σύνδεσης του SL µε το Moodle οδήγησε στη δηµιουργία ενός online 

συστήµατος διαχείρισης µάθησης του Sloodle, το οποίο είναι open source. Σύµφωνα µε τους 

σχεδιαστές του (Kenm & Livingstone), η υβριδικότητα αυτή υλοποιήθηκε χάρη στο γεγονός ότι 

ο κώδικας του SL επιτρέπει τη σύνδεση µε άλλες εξωτερικές ιστοσελίδες και πηγές του 

διαδικτύου. Ο συνδυασµός των δυνατοτήτων των δύο συστηµάτων µπορεί να έχει µεγαλύτερη 

απήχηση στους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόµενους οι οποίοι µπορεί να δυσκολεύονται να 

επιλέξουν ανάµεσα σε ένα από τα δύο συστήµατα (Deubel, P.,2007). 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση στην διασύνδεση τρισδιάστατων κόσµων όπως 

το SL µε τεχνολογίες του διαδικτύου όπως είναι τα wikis και τα blogs. Οι τεχνολογίες αυτές 

µετατρέπουν τέτοιου τύπου συστήµατα σε δυναµικά εκπαιδευτικά εργαλεία, που µε αυτό το 

συνδυασµό προσφέρουν πιο πλούσιες εµπειρίες. Αυτό το ταίριασµα των τεχνολογιών, αφήνει 

να διαφαίνονται πολλές ελπίδες για νέα εκπαιδευτικά εργαλεία όπως το SLoodle, τα οποία δεν 

απαιτούν προγραµµατιστικές γνώσεις από τους εκπαιδευτικούς που θα τα επιλέξουν. (Arreguin, 

C., 2007). 

3.2.1 ∆υνατότητα Τηλε-µεταφοράς ενός Εικονικού Εκπροσώπου, µεταξύ Συστηµάτων 

Εικονικών Κόσµων (Μέσω του Open Grid Protocol) 

Μια βασική ανάγκη διαλειτουργικότητας που προκύπτει ανάµεσα στα περιβάλλοντα των 

εικονικών κόσµων, είναι αυτή της ανταλλαγής οντοτήτων (entities). Οι οντότητες αφορούν 

αντικείµενα που προκαλούν αλληλεπιδράσεις στον εικονικό κόσµο. Τέτοια αντικείµενα µπορεί 

να είναι οι εικονικοί εκπρόσωποι, οχήµατα, εξοπλισµός για επικοινωνία και γενικά οτιδήποτε 

προκαλεί µια σειρά ενεργειών(Watte,J, 2009).  

Το 2008 ο open source εικονικός κόσµος του OpenSim, παρουσίασε στους χρήστες του ένα 

demo όπου έγινε τηλεµεταφορά εικονικού εκπροσώπου από Second Life Preview Grid στο 

OpenSim. Το πείραµα δεν πέτυχε απόλυτα γιατί ο εξοπλισµός του εικονικού εκπροσώπου (η 

εικόνα του µε ρουχισµό και εξαρτήµατα) δεν µεταφέρθηκε από το ένα σύστηµα στο άλλο. Όλοι 

οι εικονικοί εκπρόσωποι που τηλεµεταφέρθηκαν, κατέληξαν να έχουν την τυπική εµφάνιση 

(default look) που υποστήριζε το σύστηµα προορισµού. Ένα ακόµη µειονέκτηµα ήταν ότι πριν 

τη µεταφορά του εικονικού εκπροσώπου, οι χρήστες του OpenSim δεν έβλεπαν την εικόνα του 

στο Second Life. Αντίστοιχα µετά την τηλεµεταφορά οι χρήστες του Second Life δεν είχαν 

εικόνα του εικονικού εκπροσώπου στο OpenSim.  

Η τηλεµεταφορά έγινε µε χρήση του Open Grid Protocol. Οι δύο εξυπηρετητές (πηγής και 

προορισµού) source/destination έκαναν χρήση των συστηµάτων scripting και geometric του 

Second Life. Παρά το γεγονός ότι το πείραµα δε στέφθηκε από πλήρη επιτυχία, τόσο το Linden 

Lab όσο και η IBM που συνεργάστηκαν για να πραγµατοποιήσουν το πείραµα, το θεώρησαν 
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ένα πολύ σηµαντικό επίτευγµα που ανοίγει το δρόµο για να περνούν πλέον οι εικονικοί 

εκπρόσωποι από το ένα σύστηµα στο άλλο(Second Life blogs, July, 2008). 

Το πείραµα σχεδιάστηκε από το open forum AWG (Architecture Working Group), το οποίο 

κάνει δυνατή την τηλεµεταφορά των εικονικών εκπροσώπων από το ένα σύστηµα στο άλλο, µε 

το να ορίζει και να αναπτύσσει το Open Grid Protocol. Ανεξάρτητα µε το γεγονός ότι το 

πείραµα δε στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία και ότι έγινε µόνο µια φορά (η υπηρεσία δεν είναι 

διαθέσιµη στους χρήστες), το σίγουρο είναι ότι στο άµεσο µέλλον οι εικονικοί µας εκπρόσωποι 

θα µεταφέρονται από το ένα σύστηµα στο άλλο.  
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4 ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 

Με τον όρο ψηφιακό παιχνίδι, ορίζουµε το παιχνίδι που (Kirriemuir, j., et al., 2004, p. 6):  

• Παρέχει οπτική ψηφιακή πληροφορία η οποία απευθύνεται σε έναν ή περισσότερους 

χρήστες. 

• Χρειάζεται κάποια αρχική πληροφορία από το χρήστη. 

• Επεξεργάζεται αυτή τη πληροφορία σύµφωνα µε ένα σύνολο προγραµµατισµένων 

κανόνων. 

• Μεταβάλλει τη ψηφιακή πληροφορία ανάλογα µε τον παίκτη.  

Το ψηφιακό παιχνίδι µπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσµατικό µαθησιακό περιβάλλον, όχι 

επειδή είναι απλά διασκεδαστικό, αλλά κυρίως γιατί (Van Eck R., 2006) :  

• Πετυχαίνει να εµπλέξει τους χρήστες 

• Απαιτεί από τους χρήστες να πάρουν σηµαντικές αποφάσεις κατά την εξέλιξη της 

πλοκής 

• Έχει ξεκάθαρους στόχους 

• Προσαρµόζεται στις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη, 

• Περιέχει ένα κοινωνικό δίκτυο. 

Η βιοµηχανία λογισµικού που αφορά τα παιχνίδια, κατασκευάζει συστήµατα τα οποία 

χαρακτηρίζονται από έναν πολύ µεγάλο βαθµό διαδραστικότητας. Τα Online παιχνίδια πολλών 

χρηστών (MUVEs), προσελκύουν εκατοµµύρια χρηστών, οι οποίοι κατά την αλληλεπίδρασή 

τους µε τα συστήµατα αυτά, αναπτύσσουν µια σειρά από δεξιότητες, οι οποίες αργότερα θα 

τους φανούν χρήσιµες και στον εργασιακό χώρο (Fallows, S. & Steven, C., 2000) για αυτό και 

τις αποκαλούν «µεταβιβάσιµες δεξιότητες» (Ducheneaut et al., 2006). Αυτές οι δεξιότητες, η 

διαπίστωση των οποίων προέκυψε ύστερα από σχετικές έρευνες, είναι οι : 

• η αιτιολόγηση,  

• η ανάλυση,  

• οι επικοινωνιακές δεξιότητες, 

•  η οµαδική εργασία,  

• η οργανωτικότητα, και  

• βασικές δεξιότητες χειρισµού υπολογιστών (TRANSEND, 1999). 

Τα παιχνίδια και οι προσοµοιώσεις αποτελούν δυο διαφαινόµενους τοµείς που θα 

επηρεάσουν τη διδασκαλία και τη µάθηση. Στην πραγµατικότητα όλοι σχεδόν οι µαθητές, 

έχουν εµπειρίες από τη χρήση παιχνιδιών. Τα παιχνίδια αντιπροσωπεύουν ενεργά, αναδυόµενα 

(immersive) περιβάλλοντα µάθησης, όπου οι µαθητές αξιοποιούν τη παρεχόµενη πληροφορία 
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µε στόχο την επίλυση ενός προβλήµατος. Με τον τρόπο αυτό η µάθηση καταφέρνει να 

συνδυάσει τις έννοιες: ανακάλυψη, ανάλυση, ερµηνεία και επίδοση µε τις φυσικές και 

πνευµατικές δραστηριότητες του ατόµου. Ένας ολοένα αυξανόµενος αριθµός Αµερικανικών 

κολεγίων και πανεπιστηµίων, ερευνούν τη δυνατότητα αξιοποίησης των παιχνιδιών 

στοχεύοντας στην ενίσχυση της µάθησης. Το ενδιαφέρον για τη χρήση των παιχνιδιών και των 

προσοµοιώσεων στην εκπαίδευση, επικεντρώνεται στο να αποκτηθεί µια νέα θεώρηση της 

γνώσης και της µάθησης, µε το παιχνίδι να αναλαµβάνει το ρόλο του διαµεσολαβητή, µεταξύ 

της παιδαγωγικής και της τεχνολογίας (Oblinger, D., 2006). 

Το επιστηµονικό πεδίο της εικονικής πραγµατικότητας έχει δεχτεί επιρροές από το χώρο του 

ψηφιακού παιχνιδιού και τώρα µε τη σειρά της, του ασκεί επιρροές (Zyda, M., 2005). Η 

επιτυχία των παιχνιδιών εικονικών κόσµων, έχει ως αποτέλεσµα µια προσκόλληση στη 

«ρεαλιστική αναπαράσταση», η οποία κυριαρχεί στο χώρο της βιοµηχανίας των ψηφιακών 

παιχνιδιών. Πρέπει όµως να γίνει ξεκάθαρο, ότι αυτή η προσκόλληση στην αναπαράσταση της 

πραγµατικότητας, όπως την αντιλαµβανόµαστε µέσα από τη διάσταση ενός εικονικού 

παιχνιδιού, είναι κάτι διαφορετικό από τον τρόπο που αντιλαµβανόµαστε την ίδια την 

πραγµατικότητα της ζωής (Fullerton, T. et al., 2004).  

Το καθοριστικό στοιχείο ενός παιχνιδιού, είναι η διαφορά ανάµεσα στην αναπαράσταση του 

χώρου του παιχνιδιού (game space), και του πραγµατικού χώρου (real space). Αυτή η διαφορά, 

κάνει εφικτή την επιβολή των κανόνων ενός παιχνιδιού. Προσπαθώντας να ορίσουµε το χώρο 

ενός παιχνιδιού, θα δούµε ότι µπορεί να ποικίλει από την αναφορά σε ένα κείµενο, σε ένα 

δυσδιάστατο χώρο, ισοµετρικό ή και τρισδιάστατο. Ο προσεκτικός σχεδιασµός του χώρου ενός 

παιχνιδιού, είναι ουσιαστικά αλληγορικός, πρόκειται δηλαδή για µεταφορικά στοιχεία, που 

αποδεικνύουν την αδυναµία να αναπαραγάγουµε επαρκώς, τον πραγµατικό χώρο, την ίδια τη 

ζωή (Aarseth, E., 1998).  

• Μια βασική διαφορά παιχνιδιών και εικονικών κόσµων είναι ότι : Πολλά από τα 

παιχνίδια που διαδραµατίζονται στο διαδίκτυο έχουν υλοποιηθεί σε περιβάλλοντα 

εικονικών κόσµων. Όµως η σχεδίαση και η λειτουργία ενός εικονικού κόσµου δεν 

απαιτεί τα ίδια στοιχεία µε αυτά ενός παιχνιδιού όπως για παράδειγµα, να ακολουθεί 

κάποιους κανόνες ή να έχει ένα συγκεκριµένο σκοπό. Οι χρήστες ενός εικονικού 

κόσµου έχουν τη δυνατότητα να κάνουν σχεδόν ότι θέλουν και να σχεδιάζουν οι ίδιοι 

τους εικονικούς τους εκπροσώπους κατά τα πρότυπά τους. Οι µόνοι περιορισµοί που 

έχουν εξαρτώνται κυρίως από τη σχεδίαση του συστήµατος (Educause, 2006).  

Απάντηση στο κλασσικό ερώτηµα των υπέρµαχων της παραδοσιακής διδασκαλίας στη τάξη 

(ότι εφόσον η χρήση της κλασσική τυπογραφίας µέχρι τώρα αποδείχτηκε αποτελεσµατική και 

µάλιστα χωρίς τη χρήση εξοµοιώσεων για ποιο λόγο να την αντικαταστήσουµε µε εικονικά 

µέσα ;) έρχεται να δώσει ο Marc Prensky ο οποίος επισηµαίνει ότι η γενιά που έχει ανατραφεί 

µε ηλεκτρονικά παιχνίδια και αποτελείται από τους τωρινούς και µελλοντικούς µαθητές, 
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διαφέρει δραµατικά από τις γενιές εκείνων που δεν µεγάλωσαν αφιερώνοντας χιλιάδες ώρες 

παίζοντας µπροστά σε µια οθόνη (Prensky, M., 2001). 

Η µάθηση µέσα από ένα ψηφιακό παιχνίδι προχωράει πέρα από τη στείρα ανάγνωση ενός 

βιβλίου ή από την παρακολούθηση µιας απλής παράδοσης. Οι εκπαιδευόµενοι εµπλέκονται 

ενεργά σε ένα ψηφιακό κόσµο στον οποίο πρέπει να αναπτύξουν µια συγκεκριµένη 

συµπεριφορά για να επιτύχουν τον επιθυµητό µαθησιακό στόχο. Η ενεργητική µάθηση βοηθάει 

τους εκπαιδευόµενους να αναπτύξουν δεξιότητες ανακάλυψης, ανάλυσης, επίλυσης 

προβληµάτων και να εξασκήσουν τη µνήµη τους. Συντελείται έτσι µια γνωστική διεργασία που 

καθιστά τη µάθηση ένα καλά αναπτυγµένο νευραλγικό δίκτυο (Foreman, J., 2003). Επιπλέον, οι 

υποστηρικτές των ψηφιακών παιχνιδιών υποστηρίζουν ότι είναι το µόνο µέσο µε το οποίο 

µπορούν οι εκπαιδευτικοί να προσεγγίσουν τη νέα γενιά που µεγαλώνει µε το ψηφιακό παιχνίδι 

(Katz, 1997; Prensky, M., 2001). 

Τα σηµερινά παιδιά έχουν λιγότερα µέσα έκφρασης και ακόµη λιγότερες δυνατότητες για να 

παίξουν από ότι οι προηγούµενες γενιές. Ο φυσικός τους χώρος για εξερεύνηση και παιχνίδι 

έχει µειωθεί από κάποια τετραγωνικά µέτρα στην οθόνη ενός υπολογιστή (Jenkins, 2002). Η 

ανάγκη να σχεδιάσουµε εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια περιέχει κάτι περισσότερο από το να 

χρησιµοποιήσουµε τη µεγάλη τους κινητήρια δύναµη. Τα ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν για 

σύγχρονα τα παιδιά, το µέσο για να αναπτύξουν αυτονοµία και συνείδηση για τα επακόλουθα 

(Barab, S., et al, 2005).  

Στη βιβλιογραφία γενικότερα παρατηρείται µια ποικιλοµορφία στους διάφορους ορισµούς 

που αποδίδονται στον όρο ψηφιακό παιχνίδι. Συνέπεια αυτής της ποικιλοµορφίας είναι ότι 

συναντάµε διάφορους τρόπους χρήσης των ψηφιακών παιχνιδιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Συνοψίζοντας θα ορίσουµε τις τρεις ευρύτερες χρήσεις του ψηφιακού παιχνιδιού στην 

εκπαίδευση και τη πρακτική εξάσκηση (de Freitas, S., 2008) : 

• Παιχνίδια ως µεταφορά : τα παιχνίδια χρησιµοποιούνται για να υποστηρίξουν τις 

µαθησιακές κοινότητες οι οποίες τα αντιµετωπίζουν ως µεταφορά. Για παράδειγµα 

µεταφορά του πραγµατικού κόσµου, ή ενός φανταστικού µε στόχο τον πειραµατισµό 

και την εξερεύνηση. Η προσέγγιση αυτή ταιριάζει περισσότερο σε νεαρούς µαθητές και 

χρησιµοποιείται ευρέως στα σχολεία.  

• Παιχνίδια και προσοµοιώσεις ως µικρόκοσµοι: η χρήση παιχνιδιών και εξοµοιώσεων ως 

µικρόκοσµων, όπου διεξάγονται διάφορα πειράµατα, είναι πλέον κάτι σύνηθες για την 

εκπαίδευση. Οι τεχνικές που υιοθετούνται σχετίζονται περισσότερο µε την 

επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση. Τέτοιες τεχνικές όπως το παιχνίδι ρόλων και 

οι αφηγήσεις, προετοιµάζουν τους εκπαιδευόµενους για να ανακαλύψουν µια ποικιλία 

δεξιοτήτων και δραστηριοτήτων, µέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον. 
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• Τα παιχνίδια ως εργαλεία (για θεραπεία και ανάπτυξη δεξιοτήτων): τα παιχνίδια 

χρησιµοποιούνται ως εργαλεία για να υποστηρίξουν ένα πλήθος δραστηριοτήτων όπως 

η θεραπεία και η ανάπτυξη δεξιοτήτων(π.χ. βασική εκπαίδευση, µαθηµατικές γνώσεις). 

Τα παιχνίδια ως εργαλεία για θεραπεία περιλαµβάνουν παιχνίδια για ανακούφιση πόνου 

(Pelletier, 2005), για να υποστηρίξουν διορθωτικές και εποικοδοµητικές θεραπείες και 

για ιατρική κατάρτιση (Begg, M., et al., 2006). Μέχρι σήµερα, αυτή η προσέγγιση 

χρησιµοποιήθηκε για να υποστηρίξει συγκεκριµένες ιατρικές και πνευµατικές 

καταστάσεις όπως, για θύµατα πυρκαγιάς και για αυτιστικά παιδιά. Οι δυνατότητες 

αυτής της προσέγγισης είναι προφανείς και δαπανούνται πολλά χρήµατα προς αυτή την 

κατεύθυνση.  

4.1.1 Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός online ψηφιακού παιχνιδιού 

Ένα ψηφιακό παιχνίδι (εκπαιδευτικού ή άλλου περιεχοµένου) έχει κάποια βασικά 

γνωρίσµατα (Derryberry, Α., for Adobe Systems Incorporated, 2007):  

• Εξέλιξη και πλοκή : πίσω από κάθε παιχνίδι, υπάρχει µια ιστορία σύµφωνα µε την 

οποία εξελίσσεται. Αυτή η πλοκή κυρίως µας επιτρέπει να διαµορφώσουµε µια τεχνική 

παιξίµατος για το εκάστοτε παιχνίδι. 

• Μηχανικές του παιχνιδιού : περιλαµβάνουν όλες τις ειδικές λειτουργίες ενός παιχνιδιού, 

συµπεριλαµβανοµένου και του τρόπου που κινείται ο φυσικός κόσµος του παιχνιδιού. 

Για παράδειγµα καθορίζει ποιες κινήσεις ακολουθούν την εκτέλεση µιας εντολής του 

χρήστη (π.χ. ποιες ενέργειες έπονται της εντολής attack). 

• Κανόνες : το κλειδί του µηχανισµού ενός παιχνιδιού είναι οι κανόνες του. Οι κανόνες 

αφορούν τους περιορισµούς που ισχύουν για κάθε δράση και ενέργεια των χρηστών 

του. 

• Ένα γραφικό περιβάλλον εµβύθισης (immersive graphical environment): πρόκειται για 

3D γραφικά, ήχο και κίνηση που συνθέτουν την γραφική αναπαράσταση του παιχνιδιού. 

Το περιβάλλον αυτό µπορεί να είναι στατικό (static) (γίνεται reset κατά τον τερµατισµό) 

ή να είναι υπαρκτό (persistent), όπου εξακολουθεί να υπάρχει και όταν ο παίκτης βγει 

από το παιχνίδι.  

• Αλληλεπίδραση: αφορά την επίδραση που έχουν οι κινήσεις του παίκτη στον εικονικό 

κόσµο.  

• Πρόκληση, ανταγωνισµός : αποτελεί το κεντρικό σηµείο κάθε παιχνιδιού. Ο 

ανταγωνισµός µπορεί να αφορά άλλους παίκτες, τον ίδιο τον παίκτη ή το ίδιο το 

παιχνίδι. 

• Ανάληψη ρίσκου και συνεπειών : κάθε πρόκληση έχει και τις συνέπειές της, οι οποίες 

όµως συµβαίνουν στον ασφαλή χώρο του ψηφιακού παιχνιδιού.  
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4.1.2 Οι όροι «ποιοτικό ψηφιακό παιχνίδι» (good digital games) και «ψηφιακό 

εκπαιδευτικό παιχνίδι» (serious game). Ορισµοί και χαρακτηριστικά  

Ο όρος «ποιοτικό ψηφιακό παιχνίδι», ενσωµατώνει µαθησιακές αρχές, οι οποίες 

υποστηρίζονται από την έρευνα της «Γνωσιακής Επιστήµης» (Gee, 2003, 2004). Σε ένα 

βαθύτερο επίπεδο, η πρόκληση και η µάθηση, αποτελούν σηµαντικούς λόγους, που προσδίδουν 

στα παιχνίδια το κίνητρο για διασκέδαση. Οι άνθρωποι στην πραγµατικότητα αντιµετωπίζουν 

τη µάθηση ως ένα είδος διασκέδασης, παρόλο που στο περιβάλλον του σχολείου αυτό δε 

γίνεται αντιληπτό(Gee,P., 2005).  

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα βασικά συστατικά που πρέπει να διέπουν ένα 

πραγµατικά «ποιοτικό» ψηφιακό παιχνίδι ( Gee, J., P., 2005. Good Video Games and Good 

Learning). 

Βασικά Συστατικά Περιγραφή 

Ταυτότητα του χρήστη η βαθιά µάθηση µπορεί να συµβεί µόνο όταν ο χρήστης κάνει µια εκτεταµένη δέσµευση του 

εαυτού του, για το µαθησιακό αντικείµενο για όσο χρόνο απαιτεί ο συγκεκριµένος τοµέας. Η 

µάθηση ενός νέου τοµέα, οδηγεί το χρήστη στο να αποκτήσει µια νέα ταυτότητα. Τα «καλά» 

παιχνίδια αιχµαλωτίζουν το χρήστη µέσω αυτής της «ταυτότητας». Οι χρήστες κατά την εξέλιξη 

της πλοκής ενός παιχνιδιού, είτε κληρονοµούν ένα δυνατό και ελκυστικό χαρακτήρα, είτε 

δηµιουργούν ένα νέο. Αντίστοιχα, θα πρέπει η νέα ταυτότητα ενός χρήστη που µαθαίνει µια νέα 

επιστήµη, να είναι εξίσου ελκυστική. 

Αλληλεπίδραση για να συµβεί οτιδήποτε σε ένα ψηφιακό παιχνίδι, ο χρήστης πρέπει να πάρει αποφάσεις και να 

αναλάβει δράση. Τότε η πλοκή του παιχνιδιού, δίνει στο χρήστη µια ανατροφοδότηση και τον 

οδηγεί σε µια νέα προβληµατική προς επίλυση. Σε ένα «καλό» παιχνίδι, οι λέξεις και τα 

ανδραγαθήµατα, συµβαίνουν στο πλαίσιο µιας διαδραστικής αλληλεπίδρασης µεταξύ του χρήστη 

και του παιχνιδιού. 

Παραγωγή Οι παίκτες ενός παιχνιδιού δεν είναι απλοί καταναλωτές. Ταυτόχρονα παίζουν και το ρόλο του 

παραγωγού. Ένα παιχνίδι χωρίς προκαθορισµένο τέλος, έχει διαφορετική εξέλιξη για κάθε παίκτη. 

Στα µαζικά παιχνίδια πολλών χρηστών (MMORPGs), χιλιάδες χρήστες δηµιουργούν τις δικές τους 

εικονικές καριέρες και κάνουν τις επιλογές τους σε ένα κόσµο που µοιράζονται µε άλλους. Κατά 

τον ίδιο τρόπο που ένας χρήστης διαµορφώνει τον κόσµο που «παίζει», θα πρέπει να µπορεί να 

διαµορφώνει, το γνωστικό αντικείµενο και τη διδακτέα ύλη που τον αφορά. 

Ανάληψη κινδύνων ένα ψηφιακό παιχνίδι εµπεριέχει πάντα το κίνδυνο της αποτυχίας. Οι παίκτες ενθαρρύνονται για να 

αναλάβουν ρίσκα, να ανακαλύψουν και να δοκιµάσουν νέα πράγµατα. Στην πραγµατικότητα 

ακόµη και η αποτυχία σε ένα παιχνίδι µπορεί να προσφέρει στους χρήστες. Το να έρθει ένας 

χρήστης αντιµέτωπος µε το «αφεντικό», του δίνει την ευκαιρία να βρει τρόπους να το 

αντιµετωπίσει, και του παρέχει ανατροφοδότηση για την πρόοδο και την εξέλιξη της πλοκής. Σε 

αντίθεση το σχολείο αφήνει πολύ λίγο χώρο για έρευνα, ανάληψη ρίσκου και πιθανή αποτυχία 

Εξατοµίκευση – 

προσαρµογή 

ο χρήστης µπορεί να διαµορφώσει ένα παιχνίδι, έτσι ώστε να ταιριάζει στο δικό του µαθησιακό 

στυλ αλλά και στο δικό του στυλ παιξίµατος. Τα παιχνίδια έχουν διάφορα επίπεδα δυσκολίας και 

επιτρέπουν στους χρήστες να επιλύσουν προβληµατικές καταστάσεις διαφορετικών διαβαθµίσεων. 

Σε ένα παιχνίδι ρόλων, οι ευδιάκριτες ιδιότητες που κάθε χρήστης επιλέγει για τον εαυτό του, 

προσδιορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο επιλέγει να παίξει. Χάρη στη δυνατότητα ανάληψης ρίσκου 

που έχει ένα χρήστης, µπορεί να πειραµατίζεται µε διαφορετικά στυλ. Κατά τον ίδιο τρόπο η 

διαµόρφωση του σχολικού προγράµµατος, πρέπει να είναι απόρροια των ενδιαφερόντων, των 

επιθυµιών και των διαφορετικών στυλ των εκπαιδευόµενων. 

Εποπτεία – έλεγχος οι χρήστες ενός παιχνιδιού νιώθουν έντονα τα συναισθήµατα του ελέγχου και της ιδιοκτησίας, κάτι 
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που δεν είναι σε θέση να νιώσουν στο σχολικό περιβάλλον 

Καλά δοµηµένα 

προβλήµατα 

οι έρευνες έδειξαν ότι όταν οι χρήστες αφήνονται ελεύθεροι στην αντιµετώπιση προβληµάτων, 

έχουν τη τάση να εφευρίσκουν δηµιουργικές λύσεις, οι οποίες όµως δεν οδηγούν σε µια 

προκαθορισµένη υπόθεση, η οποία θα µπορέσει να αποτελέσει αργότερα πρότυπο για επίλυση 

άλλων, ακόµη και πιο απλών καταστάσεων (Elman, 1991). Σε ένα «καλό» παιχνίδι όµως, τα 

προβλήµατα που έχουν να αντιµετωπίσουν οι χρήστες είναι έτσι σχεδιασµένα ώστε, η 

προγενέστερη δράση τους να τους οδηγεί µε προφανή τρόπο στην αντιµετώπιση µεταγενέστερων 

προβληµάτων. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος για τον οποίο τα παιχνίδια παρουσιάζουν 

διαβαθµίσεις δυσκολίας στα διάφορα επίπεδα. 

Πρόκληση και εδραίωση ένα «καλό» παιχνίδι, αφήνει το χρήστη να αντιµετωπίσει µια σειρά από προβλήµατα, που 

περιέχουν το στοιχείο της πρόκλησης, µέχρις ότου καταφέρει να τα αντιµετωπίσει συστηµατικά. 

Στη συνέχεια το παιχνίδι εισάγει το χρήστη σε µια νέα σειρά προβληµάτων, τα οποία θα επιλύσει 

µε βάση την προϋπάρχουσα εµπειρία του, και θα κληθεί να ενσωµατώσει τη νέα γνώση στην παλιά. 

Αυτή η ικανότητα του χρήστη, εδραιώνεται µέσω της επανάληψης και καλείται «κύκλος του 

ειδικού» (Bereiter & Scardamalia, 1993). 

Πληροφόρηση στον 

κατάλληλο χρόνο και στη 

σωστή στιγµή 

οι άνθρωποι νιώθουν δυσκολία να αντεπεξέλθουν, µε ένα πλούσιο λεξιλόγιο πέραν ενός 

συγκεκριµένου και για αυτό πολλές φορές η χρήση βιβλίων είναι αναποτελεσµατική . Τα παιχνίδια 

όµως, δίνουν τη σωστή πληροφόρηση στον κατάλληλο χρόνο, όταν ο χρήστης είναι έτοιµος για να 

τη δεχτεί. Η υποστηρικτή πληροφόρηση θα έπρεπε να παρεχόταν στο σχολείο κατά τον ίδιο τρόπο 

Εγκατεστηµένες έννοιες οι άνθρωποι κατανοούν τις έννοιες των λέξεων και αντιλαµβάνονται νέες, όταν τις συνδέουν µε 

σχετικές προϋπάρχουσες εµπειρίες (Barsalou, 1999; Glenberg, 1997). Η σύνδεση µε εµπειρίες δίνει 

στις λέξεις πέρα από τη λεκτική τους έννοια, και την έννοια της «εγκατάστασης». Ανάλογα µε το 

πλαίσιο στο οποίο χρησιµοποιούνται οι λέξεις έχουν και διαφορετική εγκατεστηµένη έννοια. Τα 

παιχνίδια, προσδιορίζουν την «εγκατεστηµένη» έννοια των λέξεων, σύµφωνα πάντα µε τη σχετική 

δράση, τις εικόνες και τους διαλόγους. 

Ευχάριστα ανατρεπτικό τα παιχνίδια, µέσα από τις αντιπαλότητες των παικτών, συνιστούν ένα καθεστώς ανταγωνισµού 

(diSessa, 2000). Οι παίκτες νιώθουν ότι τα παιχνίδια εµπεριέχουν το στοιχείο της πρόκλησης, αλλά 

οι στόχοι τους παραµένουν εφικτοί. Αυτή η κατάσταση παρέχει ισχυρά κίνητρα για τους χρήστες. 

Κατά τον ίδιο τρόπο, το σχολείο µπορεί να είναι µια ιδιαίτερα εύκολη υπόθεση για κάποιους 

µαθητές, και πολύ δύσκολη για άλλους 

Καλλιέργεια Συστηµατικής 

Σκέψης 

τα παιχνίδια ενθαρρύνουν τους χρήστες να σκέφτονται όχι για µεµονωµένα γεγονότα και 

καταστάσεις, αλλά για τις µεταξύ τους συνδέσεις. Ιδιαίτερα στα µαζικά παιχνίδια πολλών χρηστών, 

οι παίκτες πρέπει να σκέφτονται τις συνέπειες των πράξεών τους, στο πλαίσιο των κανόνων του 

παιχνιδιού και σε σχέση µε τους υπόλοιπους χρήστες. Σε έναν πολύπλοκο κόσµο, η συστηµατική 

σκέψη είναι βασικό συστατικό. 

Αναθεώρηση στόχων, 

ανακάλυψη και παράπλευρη 

σκέψη 

τα παιχνίδια ενθαρρύνουν τους χρήστες να σκεφτούν σχολαστικά, προτού κινηθούν γρήγορα, να 

σκέφτονται παράπλευρα και όχι µόνο γραµµικά, και να αναθεωρούν τους στόχους τους όταν 

χρειάζεται 

Έξυπνα εργαλεία και 

κατανεµηµένη γνώση 

οι εικονικοί πράκτορες, αποτελούν στην πραγµατικότητα έξυπνα εργαλεία, τα οποία έχουν τις δικές 

τους δεξιότητες και γνώσεις. Είναι σε θέση να εκδηλώνουν συγκεκριµένες συµπεριφορές σε 

διάφορες καταστάσεις. Η γνώση που απαιτείται για την εξέλιξη ενός παιχνιδιού, κατανέµεται 

µεταξύ του χρήστη και του εικονικού του ειδώλου. Αντίστοιχα τα έξυπνα εργαλεία και η 

κατανεµηµένη γνώση, θα έπρεπε να αποτελούν απαραίτητα συστατικά του σύγχρονου σχολείου. 

∆ιασταυρούµενες – 

λειτουργικές οµάδες 

στα παιχνίδια πολλών χρηστών (MUVEs), οι χρήστες χωρίζονται συχνά σε οµάδες, όπου κάθε 

µέλος έχει διαφορετικές δεξιότητες. Κάθε παίκτης είναι υπεύθυνος για τον τοµέα του. Επιπλέον, 

δεσµεύεται από την συµφωνία του να συµµετέχει σε µια κοινή, επίπονη προσπάθεια. Τέτοιοι τύποι 

εµπλοκής και συνεργασίας, ζητούνται πολλές φορές από ένα σύγχρονο σχολείο, όπως για 

παράδειγµα στην τεχνική του Jig saw (Gee, 2004). 

Η επίδοση προηγείται του 

ανταγωνισµού 

αυτό αποτελεί την κεντρική ιδέα ενός «καλού» παιχνιδιού, σε αντίθεση µε τον ανταγωνισµό που 

µπορεί να υπάρχει µεταξύ των µαθητών µιας τάξης (Cazden, 1981). Οι παίκτες µπορεί να 

προσέχουν την επίδοσή τους, και να υποστηρίζονται σε αυτό από τη σχεδίαση του παιχνιδιού, τα 
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έξυπνα εργαλεία, και πολλές φορές από την υποστήριξη, άλλων καλύτερων χρηστών. 

Πίνακας 4 Χαρακτηριστικά ενός ψηφιακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού 

4.2 Το «ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι» (serious game)  

Η αλµατώδης ανάπτυξη της επιστήµης των ψηφιακών παιχνιδιών, αφήνει να διαγραφεί µια 

δυνατότητα για ευρύτερη εφαρµογή τους, στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα. Η εξέλιξη αυτή 

µας οδήγησε σε αυτό που αποκαλούµε «ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι». Θα µπορούσαµε να 

ορίσουµε το σοβαρό παιχνίδι ως εξής :  

• είναι ένας πνευµατικός αγώνας που διαδραµατίζεται σε έναν ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, ακολουθεί κάποιους κανόνες και κάνοντας χρήση της ψυχαγωγίας µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για κυβερνητική και επιχειρηµατική εξάσκηση και εκπαίδευση, στην 

υγεία, στη δηµόσια διοίκηση και στην επίτευξη στρατηγικών επικοινωνιακών 

στόχων(Zyda, M., 2005).  

• Το «ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι», είναι αυτό που σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα 

ψηφιακά παιχνίδια, επικεντρώνεται στην επίτευξη ενός συγκεκριµένου και σκόπιµου 

µαθησιακού αποτελέσµατος. Αυτό γίνεται µε συνεχείς και µετρήσιµες αλλαγές στην 

απόδοση και τη συµπεριφορά του παίκτη(Derryberry, Α., for Adobe Systems 

Incorporated, 2007).  

• Ως ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι, ορίζεται το παιχνίδι του οποίου πρωταρχικός στόχος 

είναι η εκπαίδευση και όχι η διασκέδαση(Michael, D.,; Chen, S., 2006).  

Ο συνδυασµός του παιχνιδιού και της τεχνολογίας εξοµοίωσης σε τοµείς που δεν αφορούν 

µόνο τη διασκέδαση, οδηγεί σε αυτό που ονοµάζουµε serious game (Zyda, M., 2005). Ο όρος 

«σοβαρό παιχνίδι» συναντάται επίσης µε τις ονοµασίες, εµβυθιζόµενες µαθησιακές 

προσοµοιώσεις (immersive learning simulation) και µάθηση βασισµένη στο παιχνίδι (game 

based learning). Τα σοβαρά παιχνίδια σχεδιάζονται µε την πρόθεση να προβάλουν 

συγκεκριµένες πτυχές της γνώσης και οι παίκτες που ασχολούνται µε αυτά, έχουν αυτή την 

προσδοκία. Τα συναντάµε σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, σε όλους τους τύπους 

σχολείων και σε πανεπιστήµια ανά τον κόσµο(Derryberry, Anne, 2007 ).  
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Εικόνα 23 Σχέση µεταξύ «Ψηφιακού Παιχνιδιού» και «Εκπαιδευτικού Ψηφιακού Παιχνιδιού». Πηγή : Zyda, M., 2005: From Visual Simulation to Virtual Reality to Games 
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Η βασική διαφορά των εκπαιδευτικών ψηφιακών παιχνιδιών από τα απλά ψηφιακά 

παιχνίδια, είναι ότι πέρα από την ιστορία, τη τέχνη και το λογισµικό, εµπεριέχουν και την 

παιδαγωγική διάσταση. Η παιδαγωγική διδάσκει, κατευθύνει και ως αποτέλεσµα µεταδίδει 

γνώσεις και δεξιότητες. Θα πρέπει όµως να υποτάσσεται στην πλοκή του παιχνιδιού. Μια 

οµάδα ειδικών ανθρώπινης συµπεριφοράς, χρειάζεται να συνεργάζεται µε την οµάδα 

σχεδίασης, για την «επίβλεψη» της παιδαγωγικής «παρεµβολής», έτσι ώστε να µην κυριαρχεί 

της διασκέδασης (Zyda, M., 2005).  

Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς, έχουν αναγνωρίσει κατά τη διάρκεια σχετικών ερευνών, ότι 

το παιχνίδι µπορεί να υποστηρίξει και να ενισχύσει την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων 

(Mackay, D., 2001). Τέτοιες δεξιότητες είναι οι : στρατηγική σκέψη, σχεδίαση, επικοινωνία, 

µαθηµατική σκέψη, δεξιότητες διαπραγµάτευσης, επιλογή σε επίπεδο οµάδας, χειρισµός και 

επεξεργασία δεδοµένων.  

Τα παιχνίδια προσφέρουν µεγάλες δυνατότητες για διασκέδαση, πληροφόρηση και 

εκπαίδευση. Οι πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών ψηφιακών παιχνιδιών, ακόµη και εάν έχουν 

περιορισµένη δυναµική σε «εµπορικό» επίπεδο, είναι σε θέση να αποδείξουν αυτές τις τρεις 

διαστάσεις. Από τη στιγµή, που τα παιχνίδια φαίνεται ότι έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν 

να εξαπλώνονται και να εξελίσσονται ως ένα διάχυτο και ισχυρό µέσο, θα ήταν κρίµα να µην 

ανακαλύψουµε την πλήρη αναπαραστατική δυναµική τους. Τα παιχνίδια από τη φύση τους 

είναι διαδραστικά και αυτοπαθή µε την έννοια ότι οι χρήστες καθορίζουν τη στρατηγική που θα 

ακολουθήσουν και τους κανόνες που θα επιβάλουν, έτσι ώστε να «βιώσουν» ένα επιτυχηµένο 

παιχνίδι.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει µια νέα διάσταση στο χώρο του ψηφιακού παιχνιδιού, αυτού που 

αποκαλούµε «παιχνίδι τεκµηρίωσης» (documentary games). Μέχρι τώρα είχαµε συνδέσει τα 

παιχνίδια µε τη φαντασία. Τώρα όµως, αναδύεται µια νέα κατηγορία παιχνιδιών, που κάνει 

αναφορά σε πραγµατικά γεγονότα και σε υπαρκτά πρόσωπα της ιστορίας. Τέτοια παραδείγµατα 

είναι τα : JFK Reloaded (traffic, 2004), Escape from Woomera (EFW Collective) και το 

εµπορικό, Brothers in Arms : Road to Hill30 (της εταιρείας Gearsoft, 2005). Πρόκειται για µια 

νέα τεχνοτροπία στο χώρο, η οποία αποτελεί ήδη αντικείµενο έρευνας, για όσους ενδιαφέρονται 

και ασχολούνται µε τα παιχνίδια non-fiction ή όπως άλλοι αποκαλούν serious games (Poremba, 

C., 2005).  

Πολλοί υπέρµαχοι των «ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών», έχουν διεξάγει έρευνες 

σχετικές µε την καλύτερη αξιοποίηση του παιχνιδιού στην εκπαίδευση και υπάρχει έτσι σχετική 

βιβλιογραφία µε θεωρίες και µοντέλα µάθησης. Από την άλλη όµως το εκπαιδευτικό λογισµικό 

των τελευταίων δεκαετιών, δεν κατάφερε στην πλειοψηφία του να χαλιναγωγήσει τη δύναµη 

των παιχνιδιών και να τη στρέψει στην εκπαίδευση, µε αποτέλεσµα να προκύψει αυτό που 

αποκαλεί ο Papert «Shavian reversal» (Papert, 1998). Οι απόγονοι κληρονοµούν τα χειρότερα 

χαρακτηριστικά και από τους δύο γονείς. Στην περίπτωσή µας αναφερόµαστε σε βαρετά 
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παιχνίδια και µάθηση που «σκοτώνει». Ο λόγος που συµβαίνει αυτό είναι γιατί δεν 

συνεργάστηκαν σωστά η παιδαγωγική και η καλή εµπλοκή στο ψηφιακό παιχνίδι (Van Eck R., 

2006). Τα παιχνίδια είναι αποτελεσµατικά όχι για αυτό που είναι, αλλά για αυτό που 

ενσωµατώνουν και αυτό που οι εκπαιδευόµενοι βιώνουν κατά τη διάρκεια που παίζουν ένα 

παιχνίδι.  

Οι υπολογιστές, έχουν ήδη ξεκινήσει να αλλάζουν τον τρόπο µε τον οποίο µαθαίνουµε και 

για να το κατανοήσουµε αυτό, δεν έχουµε παρά να «µάθουµε» από το περιβάλλον των 

παιχνιδιών. Τα σύγχρονα παιχνίδια, δεν αλλάζουν µόνο την παραδοσιακή µορφή του σχολείου, 

αλλά είναι το µέσο για να δηµιουργήσουµε νέους δυναµικούς τρόπους µάθησης στο περιβάλλον 

του σχολείου, στις κοινότητες µάθησης, αλλά και στο περιβάλλον εργασίας. Παρόλο που τα 

παιχνίδια στον υπολογιστή είναι ιδιαίτερα αγαπητά στους εφήβους και στους νεαρούς ενήλικες, 

πολλά από αυτά προχωρούν ένα βήµα παραπέρα. ∆ηµιουργούν νέα κοινωνική και ιδεολογική 

κουλτούρα. Βοηθούν τους ανθρώπους να µάθουν, χρησιµοποιώντας τρία βασικά στοιχεία: τη 

σκέψη, την κοινωνική αλληλεπίδραση και την τεχνολογία. Με αυτό το συνδυασµό 

επιτυγχάνεται και το ζητούµενο της εκπαίδευσης, που είναι, να ασχολούνται οι εκπαιδευόµενοι, 

µε αυτά που τους ενδιαφέρουν πραγµατικά (Shaffer, D.,W.,et al., 2004).  

Βρισκόµαστε πλέον, σε µια φάση όπου αναµένονται κρίσιµες αλλαγές στον τοµέα της 

σχεδίασης των παιχνιδιών. Οι κατασκευάστριες εταιρίες ψηφιακών παιχνιδιών, οι οποίες 

διαιώνιζαν τη σχεδίαση οµοιογενών παιχνιδιών, που απευθύνονταν σε ένα συγκεκριµένο 

ηλικιακά κοινό και αντλούσαν τα κίνητρά τους από τη ανάγκη για ψυχαγωγία και µόνο, έχουν 

αρχίσει να ξεπερνούν τους «περιορισµούς» αυτού του µοντέλου. Η κεντρική ιδέα, γύρω από 

την οποία θα στηρίξουν την εξέλιξή τους, δεν µπορεί να στηρίζεται πλέον στη λογική «ένα 

ακόµη από τα ίδια» (Costikyan, 2005).  

Τα τελευταία χρόνια, η µάθηση µε τη χρήση ψηφιακών παιχνιδιών βρίσκεται στο επίκεντρο 

της προσοχής. Αυτό οφείλεται σε τρεις βασικούς παράγοντες (Van Eck R., 2006) :  

1. Ο πρώτος αφορά τις έρευνες που διεξάγονται διεθνώς από τους ένθερµους υποστηρικτές 

του DGBL (Digital Game Based Learning). 

2. Ο δεύτερος αφορά τη γενιά του διαδικτύου (net generation) και τους γηγενείς της 

ψηφιακής τεχνολογίας (digital natives). Αυτή η νέα γενιά των εκπαιδευόµενων δεν 

µπορεί πλέον να εκπαιδεύεται µε τις παραδοσιακές µεθόδους διδασκαλίας.  

3. Ο τρίτος αφορά τη µεγάλη απήχηση των παιχνιδιών. Το χρηµατιστήριο των παιχνιδιών 

τελικά αναδεικνύεται σε µια πολύ επικερδή αγορά.  

Τα παιχνίδια µέσω υπολογιστή, έρχονται να εµπλουτίσουν την εκπαίδευση και επιπλέον 

φαίνεται να έχουν τεράστιες δυνατότητες οι οποίες παραµένουν ακόµη ανεκµετάλλευτες 

(Jenkins, H., 2002). Η τεχνολογία των παιχνιδιών έχει τη δυνατότητα να µας αποσπάσει από 

την παραδοσιακή τάξη, τις διαλέξεις τα γραπτά διαγωνίσµατα, τις σηµειώσεις και να µας 
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µεταφέρει σε διαδραστικούς εικονικούς κόσµους και διασκεδαστικά περιβάλλοντα µάθησης 

(Hinrichs, R., 2002).  

4.3 Η προσοµοίωση στην εκπαίδευση µέσα από περιβάλλοντα εικονικών κόσµων  

Η προσοµοίωση µε τη χρήση Η/Υ, αποτελεί το µέσο για να διαµορφώσουµε καταστάσεις 

πραγµατικού κόσµου σε έναν υπολογιστή. Κάθε αλλαγή στις µεταβλητές, προκαλεί αλλαγές 

στις προβλέψεις που έχει κάνει το µοντέλο. Οι προσοµοιώσεις επίσηµα θεωρούνται µια 

κατηγορία παιχνιδιού(Freitas, S., 2008) και µάλιστα πολύ διαδεδοµένη. Σε αρκετούς 

επιστηµονικούς τοµείς, οι προσοµοιώσεις αποτελούν ένα αποδεκτό τµήµα της πρακτικής 

εκπαίδευσης των εκπαιδευοµένων. 

Ένα παιχνίδι προσοµοίωσης, παρέχει στους χρήστες του ένα εικονικό περιβάλλον µε το 

οποίο µπορούν να πειραµατιστούν και να παίξουν. Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια προσοµοίωσης, 

υπερέχουν ως προς το ότι «πετυχαίνουν να αναπαραστήσουν την εµπειρία, µε τρόπο που 

αντιτίθεται στη στείρα πληροφόρηση». Τα προσοµοιωµένα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 

προσφέρουν µάθηση µέσα από την εµπειρία, η οποία έχει αποδειχτεί πολύ πιο αποτελεσµατική 

και διασκεδαστική, από ότι η στατική µάθηση (απλή µετάδοση της πληροφορίας από τον 

εκπαιδευτή). Οι αναπαραστάσεις «ξυπνούν» τις αισθήσεις, και έχουν την ικανότητα να 

εµπλέκουν τους εκπαιδευόµενους, συναισθηµατικά και πνευµατικά. Με τον τρόπο αυτό, 

εµπλουτίζονται οι διαφορετικές διαστάσεις της πληροφορίας και ο χρήστης από την πλευρά του 

ενθαρρύνεται για µια ολοκληρωµένη και ολιστική ανταπόκριση (Mirriemuir, J., Ceangal, A., 

2004).  

Οι προσοµοιώσεις ως εκπαιδευτικό µέσο βρίσκουν εφαρµογή στους περισσότερους τοµείς 

της σύγχρονης εκπαίδευσης. Στην ιατρική για παράδειγµα, οι προσοµοιώσεις χρησιµοποιούνται 

για:  

• την πειραµατική χορήγηση συνταγών σε εικονικούς ασθενείς και την εικονική 

παρακολούθηση της θεραπείας.  

• εικονικές εγχειρήσεις χωρίς να χρειαστεί σε αρχικό στάδιο οι εκπαιδευόµενοι να 

«πειραµατιστούν» µε πραγµατικούς ασθενείς. 

 Στο στρατό οι προσοµοιώσεις χρησιµοποιούνται ευρέως για τη διεξαγωγή «ασφαλών» 

εικονικών ένοπλων συγκρούσεων. Οι προσοµοιώσεις έχουν το δικό τους ερευνητικό πεδίο το 

οποίο περιλαµβάνει τη συνεργασία επιστηµονικών κλάδων όπως τα µαθηµατικά, η λογική, η 

φιλοσοφία και η µηχανική (Mirriemuir, J., Ceangal, A., 2004). 

Η ιδέα των εικονικών κόσµων µε τη χρήση προσοµοιώσεων και η εφαρµογή τους στην 

εκπαίδευση, δεν είναι κάτι νέο. Υπάρχουν πολλά ερευνητικά προγράµµατα, που αναπτύσσονται 

τα τελευταία χρόνια, στα οποία κάθε χρήστης δηµιουργεί το δικό του εικονικό εκπρόσωπο 

(avatar) και αλληλεπιδρά µε αυτόν στον εικονικό τρισδιάστατο κόσµο (Kelton, A.,2007). Ο 

Papert ήδη από το 1993, πρότεινε τη δηµιουργία µιας «µηχανής της γνώσης» που µε τη 
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προσοµοίωση θα προσπαθούσε να εµβυθίσει τους µαθητές σε έναν εκπαιδευτικό µικρόκοσµο. 

Είχε προβλέψει δηλαδή τη τάση να χρησιµοποιηθούν περιβάλλοντα εικονικών κόσµων στην 

εκπαίδευση (Foreman, J., 2003). 

4.4 Παιχνίδι στον υπολογιστή και κοινωνικοποίηση – επικρίσεις και αντίλογος 

Οι ερευνητές έχουν αποδείξει ότι το παιχνίδι αποτελεί µια πρωταρχική µορφή 

κοινωνικοποίησης και ένα µηχανισµό µάθησης, που είναι κοινά αποδεκτός σε όλες τις 

ανθρώπινες κουλτούρες και σε πολλά είδη ζώων(Van, Eck, R., 2006).  

Στο παρελθόν, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια κατηγορήθηκαν για διάσπαση της προσοχής από 

πιο σηµαντικές ασχολίες όπως το διάβασµα στο σπίτι, το παιχνίδι και η συναναστροφή µε 

συνοµηλίκους. Σήµερα, οι ερευνητές ψάχνουν να βρουν τρόπους να χρησιµοποιήσουν αυτό το 

δυναµικό µέσο, για να υποστηρίξουν τη µάθηση, στον αιώνα της πληροφορίας. Η µάθηση µε τη 

χρήση παιχνιδιού, φαίνεται να έχει δυο σηµαντικά πλεονεκτήµατα:  

1. µάθηση µέσα από την πράξη και  

2. µάθηση µέσα από τη συνεργασία.  

Επιπλέον αναζητούνται τρόποι, να αξιοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς, αυτή η πλήρης 

ενασχόληση (full - engagement) που φαίνεται να ασκούν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια σε πολλά 

παιδιά σήµερα (Facer, K., 2004).  

Τα επιχειρήµατα των ερευνητών που τάσσονται υπέρ της χρήσης των ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών στην εκπαίδευση, στηρίζονται σε µια σειρά επιστηµονικών ερευνών, οι οποίες 

επισηµαίνουν ότι τα παιχνίδια συµβάλλουν στην ανάπτυξη συγκεκριµένων γνωστικών 

δεξιοτήτων όπως: προσοχή, επίλυση προβληµάτων, ανάληψη αποφάσεων (decision making), 

συνεργασία µεταξύ των παικτών, δηµιουργικότητα και ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης 

υπολογιστών. Πολλές από αυτές τις δεξιότητες, θεωρούνται απαραίτητες για την επιτυχή 

συµµετοχή του ατόµου, στην οικονοµία της γνώσης (knowledge based economy) του 21ου 

αιώνα (de Aguilera, M., & Mendiz, A., 2003). 

Η χρήση παιχνιδιών µέσω υπολογιστή στην εκπαίδευση δεν αποτελεί πανάκεια. Όπως και µε 

άλλα µέσα, για παράδειγµα το βιβλίο και τις ταινίες, εάν δεν τα χειριστούµε σωστά, µπορεί να 

έχουν αντικοινωνικό αντίκτυπο. Τα παιχνίδια αποτελούν µια έµφυτη απλοποίηση της 

πραγµατικότητας και πολλές φορές ενσωµατώνουν βία. Πολλοί επικριτές τους διατείνονται ότι 

τα παραδείγµατα που έχουν να µας δώσουν, δεν είναι και τα πλέον αποδεκτά. Ακόµη όµως και 

οι χειρότεροι επικριτές τους, παραδέχονται ότι µπορούµε να µάθουµε παίζοντας. Το ζητούµενο 

είναι να βρούµε τρόπο να τα χειριστούµε ως ένα αποτελεσµατικό µέσο κατάκτησης της 

γνώσης(Gee, J., P., et al, 2004).  

Ο κονστρουκτιβισµός θεωρεί ότι η συνεργασία είναι απαραίτητη για τη µάθηση, γιατί η 

γνώση είναι κοινωνικά δοµηµένη. Μια παρανόηση που έχει γίνει σε σχέση µε τα παιχνίδια 

µέσω υπολογιστή είναι ότι, συνήθως τα έχουµε συνδέσει µε ένα µοναχικό παίκτη που περνάει 
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ώρες µοναξιάς µπροστά σε µια οθόνη. Τα σύγχρονα όµως παιχνίδια, στην πλειοψηφία τους, 

υποστηρίζονται από µια κοινότητα χρηστών, οι οποίοι αλληλεπιδρούν κοινωνικά, για να 

ανταλλάξουν στρατηγικές, να µοιραστούν εµπειρίες και να ανταλλάξουν πληροφορίες για 

websites, blogs και wikis. Αυτοί οι δικτυακοί τόποι συνάντησης και επικοινωνίας των χρηστών, 

καλούνται µετά – παιχνίδια (metagames), και αυξάνουν τη διασκέδαση και την απόδοση των 

παικτών.  

Τα παιχνίδια πολλών χρηστών παρέχουν επιπλέον κοινωνική εµπειρία. Πολλοί χρήστες είναι 

σε θέση να παίξουν το ίδιο παιχνίδι ταυτόχρονα, µε τη χρήση τεχνολογιών του διαδικτύου. 

Αυτή η προοπτική (πολλοί χρήστες ταυτόχρονα) έχει αλλάξει εντελώς τη φιλοσοφία του 

παιχνιδιού. ∆εν αναφερόµαστε πλέον σε έναν εκ των προτέρων σχεδιασµένο ψηφιακό κόσµο, 

φτιαγµένο απλά από τον κατασκευαστή. Οι ταυτόχρονες δράσεις πολλών χρηστών, αφήνουν 

την πλοκή ανοικτή και ενισχύουν την πολυπλοκότητα αλλά και την αγωνία του απρόβλεπτου 

(Kelton A., 2007).  

Παρατηρείται γενικά µια «ηθική φοβία» για τον εθισµό στο ηλεκτρονικό παιχνίδι. Υπάρχει 

γενικότερα αρνητική δηµόσια αντίληψη για τη χρήση ψηφιακού παιχνιδιού στη τάξη, και οι 

ερευνητές πρέπει να δουλέψουν πάνω σε αυτό. Για όλους τους επικριτές του ψηφιακού 

παιχνιδιού, οφείλουµε να υπενθυµίσουµε ότι, οι εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούν το παιχνίδι στη 

τάξη εδώ και χρόνια. (Salen, K., 2007, Υπεύθυνη οµάδας εκπαιδευτικών σε δηµοτικό σχολείο 

της Νέας Υόρκης που προσπαθούν να ενσωµατώσουν το ψηφιακό παιχνίδι σε ολόκληρο το 

πρόγραµµα σπουδών). 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα κοινωνικοποίησης και παιχνιδιού στον υπολογιστή 

αποτελούν τα online παιχνίδια πολλών χρηστών,(Mussively Multiplayer Online Games 

MMOG), όπου χιλιάδες χρήστες συνδέονται και συµµετέχουν ταυτόχρονα σε εικονικούς 

κόσµους, οι οποίοι έχουν τη δική τους οικονοµία, πολιτικό σύστηµα και κουλτούρα. Μια 

προσεκτική έρευνα, αποδεικνύει ότι τα περισσότερα παιχνίδια, είτε πρόκειται για παιχνίδια 

δράσης είτε στρατηγικής, ουσιαστικά αποτελούν εύρωστες κοινότητες χρηστών. Παρότι, τα 

σχολεία πολλές φορές διαχωρίζουν τους µαθητές µεταξύ τους ή και από τον έξω κόσµο, οι 

κοινότητες των εικονικών παιχνιδιών, φέρνουν τους χρήστες κοντά και είτε αυτό αφορά 

ανταγωνισµό είτε συνεργασία, ουσιαστικά πρόκειται για µέλη της ίδιας κοινότητας(Shaffer, D., 

W., et al., 2004).  

Στο περιβάλλον του σχολείου, οι µαθητές πολλές φορές, εργάζονται µόνοι τους, µε τα υλικά 

που τους παρέχονται. Αντίθετα οι µανιώδης παίκτες, αναζητούν συνεχώς νέους δικτυακούς 

τόπους, διαβάζουν και γράφουν µηνύµατα, συµµετέχουν σε forums, και αυτό που είναι πολύ 

σηµαντικό, είναι ότι µετατρέπονται σταδιακά, σε «κριτικούς καταναλωτές» της πληροφορίας. Η 

σχολική εργασία στην τάξη, όπου το πραγµατικό κοινό είναι ο εκπαιδευτικός, σπάνια επιδρά 

στους µαθητές και έξω από το χώρο του σχολείου. Οι παίκτες όµως των παιχνιδιών, αποκτούν 

«φήµη» µέσα από την ενεργητική συµµετοχή τους στις κοινότητες των παιχνιδιών. Μέσα από 



 69

τα forums, αποκτούν ένα κοινό που τους παρακολουθεί και µε το οποίο ανταλλάσσουν απόψεις. 

Η συµµετοχή των χρηστών στα παιχνίδια εικονικών κόσµων, είναι δυναµική και έχει ως 

αποτέλεσµα την ανάπτυξη αποτελεσµατικών κοινωνικών πρακτικών (Shaffer, D., W.,et al., 

2004).  

4.5 Το ηλεκτρονικό παιχνίδι στην τάξη µέσα από σχετικές έρευνες και παραδείγµατα 

Ένα από τα βασικά ερωτήµατα κάθε εκπαιδευτικού είναι: «πως θα καταφέρει να 

εµπλουτίσει τη διδασκαλία του χρησιµοποιώντας µέσα µε τα οποία θα προσελκύσει το 

ενδιαφέρον των εκπαιδευόµενων έτσι ώστε να τους προσφέρει επιπλέον κίνητρα». Τα παιχνίδια 

παρά τις αρχικές επικρίσεις τους, έχουν γίνει τελευταία το επίκεντρο του ενδιαφέροντος της 

εκπαιδευτικής βιοµηχανίας. Το ζητούµενο πλέον δεν είναι εάν τα παιχνίδια στον υπολογιστή 

µπορούν να στηρίξουν τη µάθηση αλλά πως θα γίνει αυτό (Squire, K., 2004). 

Το να δηµιουργήσεις ένα ψηφιακό παιχνίδι για εκπαιδευτικούς σκοπούς ξεκινώντας από το 

µηδέν είναι δύσκολο. Μια οµάδα ερευνητών σχεδίασε και ανέπτυξε µια εκπαιδευτική 

προσοµοίωση (AquaMOOSE),µε την οποία οι µαθητές διδάσκονταν προχωρηµένα µαθηµατικά 

σε ένα γραφικό περιβάλλον. Οι µαθητές που έλαβαν µέρος στην έρευνα διαµαρτυρήθηκαν ότι 

τα γραφικά της συγκεκριµένης προσοµοίωσης δεν ήταν αντίστοιχου επιπέδου µε αυτά των 

παιχνιδιών που ήταν συνηθισµένα να παίζουν (Elliot, Adams & Bruckman, 2002).Οι ερευνητές 

κατέληξαν ότι παρά να σχεδιάζεις ένα επαγγελµατικού επιπέδου εκπαιδευτικό παιχνίδι από την 

αρχή, είναι καλύτερο να δηµιουργείς εκπαιδευτικά περιβάλλοντα σύµφωνα µε τις ανάγκες σου 

παραµετροποιώντας κατάλληλα ένα εµπορικό ψηφιακό παιχνίδι (Squire & Jenkins, 2003).  

4.5.1 Civilization III – Παιχνίδι Στρατηγικής  

Μια από τις πρώτες απόπειρες εκµετάλλευσης ενός γνωστού και ήδη επιτυχηµένου 

ψηφιακού παιχνιδιού ήταν αυτή µε το Civilization III της εταιρείας Firaxis. Πρόκειται για ένα 

παιχνίδι προσοµοίωσης ιστορικού περιεχοµένου που κατατάσσεται στα παιχνίδια στρατηγικής 

και έχει πουλήσει εκατοµµύρια αντίτυπα. Η πρώτη του έκδοση κυκλοφόρησε το 1990 και 

σχεδιάστηκε από τον Sid Meier. Από τότε µέχρι σήµερα έχει εξελιχθεί και αποτελεί πλέον µια 

προσοµοίωση τύπου Massively Multi player online game. Οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να 

επιλέξουν ως εικονικό τους εκπρόσωπο στο παιχνίδι έναν από τους µεγάλους ηγέτες της 

ιστορίας και προσπαθούν να δηµιουργήσουν τον απόλυτο πολιτισµό που θα αντέξει στη πάροδο 

του χρόνου. 

Όταν το παιχνίδι παρουσιάστηκε αρχικά στην τάξη κάθε άλλο παρά κινητοποίησε αµέσως 

τους εκπαιδευόµενους. Αντίθετα έκαναν συνεχώς τις δύο κλασσικές ερωτήσεις : για ποιο λόγο 

το κάνουµε αυτό, ποιος είναι ο σκοπός µας. ∆εν µπορούσε να γίνει κατανοητό στους µαθητές 

το πως µπορούσαν να διδαχτούν ιστορία και γεωγραφία µέσα από ένα παιχνίδι. Ο βασικός 

λόγος αυτής της αντίδρασης κατά τους ερευνητές οφειλόταν στο ότι πήρε στα παιδιά περίπου 

έξι ώρες µέχρι να εξοικειωθούν µε τους κανόνες του παιχνιδιού.  
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Εικόνα 24 Επιλογή χρήστη στο Civilization III 

 

Εικόνα 25 ∆ιεπιφάνεια αλληλεπίδρασης που δίνει πληροφορίες σχετικά µε τις µεσο-δυτικές πολιτείες των ΗΠΑ 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι (Squire, K., 2004): 

• Ένα 25% των µαθητών προτίµησαν να εργαστούν σε οµάδες και όχι µεµονωµένα. 

Βρήκαν το παιχνίδι πολύ βαρύ, πολύπλοκο και µη κατανοητό. 

• Ένα άλλο 25% των µαθητών (κυρίως αυτοί που ανήκαν στους κακούς µαθητές) 

αγάπησαν το παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι ήταν ένα µέσο για να διδαχθούν ιστορία και 

η εµπειρία τους αυτή αποτέλεσε ένα από τα σηµαντικά γεγονότα της σχολικής τους 
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χρονιάς. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι µαθητές αυτοί πριν την έναρξη των µαθηµάτων 

αυτών, παρουσίαζαν αρνητική στάση σε ότι αφορούσε το πρόγραµµα σπουδών 

αναφορικά µε την ιστορία. Στις συνεντεύξεις που έδωσαν µετά την ολοκλήρωση των 

µαθηµάτων διαπιστώθηκε ότι είχαν αναπτύξει νέο λεξιλόγιο, καλύτερη κατανόηση της 

γεωγραφίας και µια ποιο θετική θεώρηση για την ιστορία.  

Οι διακυµάνσεις στις αντιδράσεις των παιχτών δείχνουν ότι τα ψηφιακά παιχνίδια δεν 

αποτελούν πανάκεια για την εκπαίδευση, από τη µια γιατί ένα παιχνίδι δεν ταιριάζει σε όλους 

τους χρήστες και από την άλλη γιατί ένα παιχνίδι δεν αρκεί από µόνο του για να αλλάξει τις 

αξίες και τις συνήθειες των εκπαιδευόµενων σχετικά µε το σχολείο και το περιεχόµενο του 

προγράµµατος σπουδών. ∆ύο σηµεία στα οποία συνάντησαν δυσκολίες οι ερευνητές του 

συγκεκριµένου προγράµµατος ήταν (Rice, J., 2005): 

• Η ανάγκη διαµόρφωσης του προγράµµατος σπουδών για να ταιριάζει µε το ψηφιακό 

παιχνίδι. 

• Η σύντοµη διάρκεια µιας τυπικής τάξης. Η πολυπλοκότητα παιχνιδιών τύπου MMopg 

τα καθιστά κατάλληλα για σχολικά προγράµµατα που αρχίζουν µετά τη λήξη της 

σχολικής ηµέρας ή που γίνονται κατά τη διάρκεια καλοκαιρινών µαθηµάτων. 

4.5.2 Revolution -  Role Playing Game 

Πρόκειται για ακόµη ένα ιστορικού περιεχοµένου παιχνίδι. Αναπτύχθηκε από µια οµάδα 

φοιτητών του Πανεπιστηµίου MIT. Η φιλοσοφία τους ήταν να επικεντρωθούν λιγότερο σε αυτό 

που αποκαλούµε καλό παιχνίδι και περισσότερο σε αυτό που αποκαλούµε καλό παίξιµο. 

Αντιµετωπίζουν το ψηφιακό παιχνίδι όχι σαν όχηµα διανοµής εκπαιδευτικού περιεχοµένου, 

αλλά σαν ένα είδος που αφήνει πολλά περιθώρια για ανακαλύψεις, πειραµατισµούς και επίλυση 

προβληµάτων(Jenkins, H., 2007). Στόχος τους ήταν να µάθουν οι εκπαιδευόµενοι µέσα από ένα 

παιχνίδι ρόλων (role-play).  

Η οµάδα ερευνητών και σε αυτή την περίπτωση, δεν έκανε ανάλυση και σχεδίαση ενός 

ψηφιακού παιχνιδιού εξ αρχής. Αντίθετα προσάρµοσε ανάλογα και έκανε µετατροπή του 

δηµοφιλούς παιχνιδιού NeverWinter Nights της Bioware Corp. (Camper, B., & Weise, M., 

2007). Χρησιµοποίησαν το µοντέλο των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σαν µια 

δραστηριότητα παιχνιδιού ρόλων για να κάνουν οι µαθητές µια µελέτη στις κοινωνικές 

επιστήµες της Αµερικής. ∆εν ξεκίνησαν απευθείας παίζοντας στον υπολογιστή αλλά 

κινητοποιήθηκαν κάνοντας δραστηριότητες στην τάξη και ανατρέχοντας σε υλικό που βρήκαν 

στη βιβλιοθήκη. Αντίστοιχα, δεν τερµάτισαν το πρόγραµµα σταµατώντας απλά να παίζουν το 

παιχνίδι, αλλά έπρεπε να κάνουν αναφορές και να παρουσιάσουν στην τάξη αυτά που έµαθαν.  

Η αρχική ιδέα του παιχνιδιού ήταν να δηµιουργήσουν µια online ιστορική προσοµοίωση για 

εκπαίδευση στην τάξη. Το παιχνίδι αναπαριστούσε την ιστορική ανεξάρτητη αποικία του 

Williamsburg. Κάθε µαθητής έπαιζε το ρόλο ενός κατοίκου της συγκεκριµένης αποικίας µιας 
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ανοιξιάτικης µέρας του 1775. Έπρεπε λοιπόν να υιοθετήσουν διαφορετικές φυλές, γένη, 

κοινωνικά στρώµατα και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά µε την Αµερικανική επανάσταση. 

Και σε αυτή την περίπτωση οι ερευνητές είχαν να αντιµετωπίσουν το «πρόβληµα της σύντοµης 

διάρκειας των σχολικών διαλέξεων». Προσπάθησαν να το λύσουν συµπιέζοντας σύνθετες 

διαδικασίες σε πεπερασµένες χρονικές µονάδες. Για παράδειγµα µια ηµέρα ζωής στη εικονική 

αποικία είχε διάρκεια 40 λεπτά, όσα και η διάρκεια µιας σχολικής ώρας. 

Ένα άλλο θέµα που κλήθηκαν οι ερευνητές να αντιµετωπίσουν ήταν αυτό της διάδοσης της 

πληροφορίας. Στα περισσότερα παιχνίδια ρόλων (RPGs) η πληροφορία διαδίδεται µε σχεδόν 

µαγικό τρόπο. Για να το ξεπεράσουν αυτό σχεδίασαν χαρακτήρες ελεγχόµενους από το 

σύστηµα που είχαν τη δυνατότητα να θυµούνται την πληροφορία που έλαβαν. Όταν οι 

χαρακτήρες αυτοί έρχονταν στη συνέχεια σε επαφή µε έναν άλλο χαρακτήρα υπό 

συγκεκριµένες συνθήκες µπορούσαν να περάσουν την πληροφορία που δέχτηκαν. 

∆ηµιουργήθηκε έτσι ένα κύκλωµα πληροφόρησης. Το παιχνίδι έτσι ξεπέρασε τον αρχικό του 

στόχο που ήταν να επικεντρώσει στο εµπόριο της συγκεκριµένης εποχής και προσανατολίστηκε 

τελικά γύρω από τη λειτουργία του κοινωνικού και πληροφοριακού µηχανισµού της εποχής.  

Στο τέλος και σε αυτή την περίπτωση οι ερευνητές ζήτησαν από τους µαθητές που έλαβαν 

µέρος στην έρευνα να ανατρέξουν πίσω στις εµπειρίες που απέκτησαν. Τους ζήτησαν να 

κρατήσουν ένα ηµερολόγιο και να περιγράψουν τα γεγονότα που συνέβησαν στους εικονικούς 

τους εκπροσώπους. Αυτή η διαδικασία βοήθησε τους µαθητές να µοιραστούν τις εµπειρίες τους 

µε τους συµµαθητές τους αλλά και τους ερευνητές να καταλάβουν τι έµαθαν και πως το έµαθαν 

µέσα από τους ρόλους τους. Οι µαθητές, συχνά συνδύαζαν αυτό που διδάχθηκαν µέσα στο 

παιχνίδι µε ιδέες από τη δική τους ζωή ή µε πράγµατα που άκουσαν από τους απολογισµούς 

των υπολοίπων. Αυτές οι περιγραφές βοήθησαν τους ερευνητές να εκτιµήσουν «τον τρόπο µε 

τον οποίο λειτουργεί ο µηχανισµός ενός παιχνιδιού ρόλων και πως αυτός επιτρέπει στους 

µαθητές να παγιώσουν αυτά που έµαθαν επικοινωνώντας και µοιράζοντας τις γνώσεις τους µε 

τους συµµαθητές τους». 
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Εικόνα 26 Εξωτερική άποψη του ∆ικαστηρίου του Williamsburg 

4.5.3 River City & Εγκατεστηµένη  Μάθηση (Situated Learning) 

Το River City είναι ένα εικονικό περιβάλλον πολλών χρηστών (MUVE), που αναπτύχθηκε 

για εκπαιδευτικούς σκοπούς στο Harvard University και χρηµατοδοτείται από το Εθνικό 

Ίδρυµα Επιστηµών των ΗΠΑ(National Research Council). Πρόκειται για την εφαρµογή µιας 

µελέτης περίπτωσης, όπου σχεδιάστηκε µε στόχο να υποστηρίξει τη εγκατεστηµένη και 

κατανεµηµένη φύση της µάθησης (situated and distributed nature of learning), της σκέψης και 

της δραστηριότητας (Dieterle, E., & Clarke, J., 2007). 

Το περιβάλλον έχει σχεδιαστεί σύµφωνα µε τα πρότυπα µιας πόλης του 19ου αιώνα και 

απευθύνεται σε µαθητές γυµνασίου και λυκείου. Οι µαθητές µέσω των εικονικών τους 

εκπροσώπων αναπτύσσουν επικοινωνιακές και επιστηµονικές δεξιότητες στην προσπάθειά τους 

να εντοπίσουν και να καταπολεµήσουν έναν ιό που µαστίζει την πόλη. Στόχος των σχεδιαστών 

είναι να διδαχθούν οι µαθητές την επιστηµονική έρευνα, µέσα από τη µέθοδο επίλυσης 

προβλήµατος σε έναν εικονικό κόσµο. Οι µαθητές αναλαµβάνουν το ρόλο ενός επιστήµονα του 

21ου αιώνα που ταξιδεύει πίσω στο χρόνο για να διαπιστώσει τι προκάλεσε την επιδηµία. Οι 

µαθητές χρησιµοποιούν τους εικονικούς τους εκπροσώπους για να κυκλοφορήσουν στη πόλη, 

να µιλήσουν µε τους κατοίκους της και να κάνουν παρατηρήσεις.  
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Εικόνα 27 Η εικονική εκπρόσωπος ενός µαθητή συζητάει µε µία κάτοικο του River City 

Οι µαθητές επισκέπτονται το τοπικό νοσοκοµείο για να δουν τους αρρώστους και επίσης 

ανατρέχουν στη βιβλιοθήκη της πόλης για να συλλέξουν πληροφορίες. Μαθαίνουν να 

χειρίζονται εργαλεία συλλογής δεδοµένων, καταµετρούν τα βακτήρια που βρίσκονται κατά 

µήκος του ποταµού που διασχίζει τη πόλη, παρατηρούν µέσα από µικροσκόπιο.  

 

Εικόνα 28 Μέτρηση των βακτηριδίων του ποταµού µε τη χρήση εικονικού µικροσκοπίου 

Οι µαθητές κατά κανόνα εργάζονται σε οµάδες. Κάνουν τις προσωπικές τους καταµετρήσεις 

τις οποίες µοιράζονται µαζί µε τις απόψεις τους, µε τους υπόλοιπους συµµαθητές τους 

µέσωchat. Το River City χρησιµοποιείται στην εκπαίδευση (ΗΠΑ - Καναδά) τα τελευταία 

εννέα χρόνια. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι, η χρήση των εικονικών περιβαλλόντων, αυξάνει την 
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εµπλοκή των εκπαιδευοµένων στη µάθηση, επιτρέποντάς τους να βυθιστούν στον εικονικό 

κόσµο(Shari, M., Clarke, J., & Dede C., 2009).  

Στην περίπτωση του River City (όπως και παραπάνω στο Civilization III) παρατηρήθηκε 

σηµαντική αύξηση του κινήτρου των µαθητών που δεν εµπλέκονται συνήθως στη µάθηση και 

που παρουσιάζουν γενικότερα χαµηλές επιδόσεις. Τέτοιου είδους «ελεγχόµενη µάθηση» 

αποδεικνύεται ότι αποφέρει εκπαιδευτικό όφελος, σε επιστηµονικό περιεχόµενο, στην 

ανάπτυξη προηγµένων επιστηµονικών δεξιοτήτων, στα κίνητρα για επιστηµονική µάθηση και 

οι εκπαιδευόµενοι παρουσιάζουν αυτο-βελτίωση(Clarke, Ketelhut, Nelson, Dede, 2006).  

4.5.4 Quest Atlantis – Μετασχηµατιστικό παίξιµο 

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό και µαθησιακό τρισδιάστατο εικονικό περιβάλλον πολλών 

χρηστών, που απευθύνεται στο µαθητικό κοινό ηλικίας από 9-14 ετών (Barab, S., et al, 2004). 

(Official Site available at http://atlantis.crlt.indiana.edu/start/index.html ) 

Το Quest Atlantis αναπτύχθηκε πάνω στη τεχνολογία του Active Worlds. Αναπτύχθηκε στο 

Πανεπιστήµιο της Indiana των ΗΠΑ και έχει σήµερα πάνω από 25000 µαθητές που είναι 

χρήστες του ανά τον κόσµο(code weavers). Ανήκει στην κατηγορία των παιχνιδιών ρόλων και 

συνδυάζει στρατηγικές ενός εµπορικού παιχνιδιού, για να εµπλέξει τους εκπαιδευόµενους στη 

µάθηση και την εκπαιδευτική έρευνα, παρέχοντάς τους τα κατάλληλα κίνητρα. Επιπλέον 

προάγει µια κοινωνική διάσταση, ενδυναµώνοντας τόσο τα µεµονωµένα άτοµα όσο και τις 

οµάδες χρηστών. Οι µαθητές «ταξιδεύουν» σε έναν εικονικό κόσµο και αναπτύσσουν 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες αποκαλούνται αναζητήσεις (quests) και επικοινωνούν 

µεταξύ τους και µε τους συµβούλους. Κάθε αναζήτηση αφορά µια δραστηριότητα σχετική µε 

το πρόγραµµα σπουδών και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι εκπαιδευτική και ταυτόχρονα 

διασκεδαστική.  

Η οµάδα ερευνητών του Quest Atlantis αναφέρεται στο «µετασχηµατιστικό παίξιµο». 

Πρόκειται για µια στρατηγική που τοποθετεί τον εκπαιδευόµενο και τον εκπαιδευτικό 

περιεχόµενο σε ένα πλαίσιο. Το «µετασχηµατιστικό παίξιµο» µετατρέπει τους εκπαιδευόµενους 

σε ενεργητικούς πρωταγωνιστές, που αλληλεπιδρούν µε τους χαρακτήρες του παιχνιδιού για να 

πιστοποιήσουν και να επιλύσουν προσωπικά σηµαντικά θέµατα. Προσπαθεί να πείσει ακόµη 

και τους «αδύναµους» µαθητές, να ενδιαφερθούν για την πειθαρχική γνώση και να τους 

µετασχηµατίσει σε δυναµικούς επιστήµονες, γιατρούς, ανταποκριτές και µαθηµατικούς που 

πρέπει να κατανοήσουν το εκπαιδευτικό περιεχόµενο για να φτάσουν στον επιθυµητό στόχο 

(Tuzun, H., 2005).  
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Εικόνα 29 Ένα snapshot από τον τρισδιάστατο κόσµο το QA 

Σκοπός του παιχνιδιού είναι να σωθεί η µυθική Ατλαντίδα από µια επικείµενη καταστροφή. 

Σύµφωνα µε τη φιλοσοφία του παιχνιδιού, οι παίκτες «συµβάλλουν» στη σωτηρία της 

Ατλαντίδος ολοκληρώνοντας εκπαιδευτικές διαδικασίες οι οποίες αποκαλούνται αναζητήσεις – 

Quests. Το γενικότερο πλαίσιο του παιχνιδιού, ο εικονικός του κόσµος και οι πολιτικές που 

ακολουθούνται, καθιστούν την Ατλαντίδα, αυτό που αποκαλούµε «µετα-παιχνίδι». Ο όρος 

αυτός αποδίδεται συνήθως στα online εµπορικά παιχνίδια πολλών χρηστών 

(MMORPGs)(Tuzun, H., 2005). 

 

Εικόνα 30 Τα µέλη του συµβουλίου της Ατλαντίδος, τα οποία έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά, σεβόµενα απολύτως, τη 
διαφορετικότητα των φυλών 

Οι ερευνητές που συµµετείχαν στο πρόγραµµα του Quest Atlantis, προσπάθησαν να 

συνδυάσουν τη διασκέδαση και τη µάθηση. Για να το πετύχουν αυτό, ισορρόπησαν µεταξύ 

τριών µεταβλητών (Dodge, Carteaux, Tuzun, 2003) :  

1. των εκπαιδευτικών στόχων, παρέχοντας ακαδηµαϊκή πληροφόρηση, γνώση ζωής, 

δεξιότητες χρήσης υπολογιστών και ανάπτυξη µετα-γνωστικών δεξιοτήτων. 

2. των ψυχαγωγικών στόχων, αυξάνοντας τα κίνητρα για αυξηµένη συµµετοχή στο 

σχολείο. 



 77

3. των στόχων ανάπτυξης κοινωνικής ευθύνης, παρέχοντας το κατάλληλο πλαίσιο 

συζήτησης και πρακτικής των κοινωνικών υποχρεώσεων. 

Ο συνδυασµός των τριών παραπάνω µεταβλητών οδήγησε στην ανάπτυξη ενός µετα-

παιχνιδιού, µε πλούσιο περιεχόµενο. Οι µαθητές που συµµετείχαν στο πρόγραµµα 

αντιµετώπισαν την εµπλοκή τους σε αυτό, σαν κάτι σηµαντικό και ταυτόχρονα 

ελκυστικό(Tuzun, 2005).  

4.5.4.1 Virtual Casablanca – (Χρήση του Second Life για εκπαιδευτικούς σκοπούς) 

Από τη συνεργασία των Johnson &Wales Πανεπιστηµίων και του Υπουργείου Εξωτερικών 

του Μαρόκου προέκυψε το έργο «Global Outreach Morocco». Στόχος του έργου είναι να 

παρέχει εµπειρίες «εµβυθιζόµενης µάθησης» (immersive education), που θα διδάσκουν στους 

επισκέπτες στοιχεία σχετικά µε τον πολιτισµό του Μαρόκου, ενώ παράλληλα θα τον 

σκέπτονται ως πιθανό τουριστικό προορισµό. Η πλατφόρµα υλοποίησης του έργου ήταν το 

Second Life(Mason, H., 2007). 

 Η ανάγκη για εµπειρική µάθηση στην ανώτατη εκπαίδευση προέκυψε για να τονιστούν τα 

στοιχεία της συνεργασίας, της σχετικότητας, του κριτικού στοχασµού και της 

ανατροφοδότησης. Αυτό το συνεργατικό µοντέλο έχει µεγάλη απήχηση στους σύγχρονους 

εκπαιδευόµενους οι οποίοι συµµετέχουν πλέον, ενεργητικά στη µάθηση(Lombardi, 2007).  

Το έργο συνδύαζε, ταξίδι πραγµατικού κόσµου και εµπειρική µάθηση, µε εφαρµογή στο 

Second Life. Στο Second Life εφαρµόστηκαν οι βασικές αρχές του Project Based Learning. Οι 

ερευνητές, αντί να δηµιουργήσουν µια εικονική τάξη στο SL και να κάνουν εικονικές διαλέξεις, 

προτίµησαν να αναθέσουν σε σπουδαστές, να δηµιουργήσουν στον εικονικό κόσµο, τις 

ταξιδιωτικές τους εµπειρίες. Κάποιοι από αυτούς ήταν υπεύθυνοι για τη σχεδίαση και το 

χτίσιµο των κτιρίων, ενώ άλλοι ήταν υπεύθυνοι για το Marketing και το περιεχόµενο. Οι 

εκπαιδευόµενοι ανέλαβαν έτσι διάφορους ρόλους, και δηµιουργήθηκαν cross – disciplinary 

teams. Τα µέλη των οµάδων, όπως παραδέχθηκαν «έδειξαν ενδιαφέρον να δουλέψουν µε ένα 

νέο τεχνολογικό µέσο και εργάστηκαν σκληρά προκειµένου να ολοκληρώσουν το έργο τους» 

(Carillon, C., 2006).  
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Εικόνα 31 Η αγορά της Casablanca 

 

Εικόνα 32 Εξωτερική άποψη της πόλης 

Συµπεράσµατα έρευνας 

Το έργο αποτιµήθηκε µε ποιοτικά και ποσοτικά εργαλεία µέτρησης. Στις συνεντεύξεις που 

ακολούθησαν, οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι :  

• αφιέρωναν κατά µέσο όρο δύο ώρες την εβδοµάδα επιπλέον, για θέµατα σχετικά µε του 

έργο, στα πλαίσια του µαθήµατος. 

 Τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας έδειξαν ότι :  

• Οι εκπαιδευόµενοι έµεναν συνδεδεµένοι περισσότερο και µετακινιόντουσαν λιγότερο, 

όταν υπήρχαν και άλλοι χρήστες συνδεδεµένοι στο σύστηµα.  

• Περισσότερο έργο παράγονταν όταν ήταν συνδεδεµένα στο σύστηµα, τουλάχιστον δύο 

από τα µέλη της οµάδας. 
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5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ «ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΚΟΣΜΩΝ» ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ 

ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΥΤΑ 
 

Η ευρεία διάδοση των εκπαιδευτικών ψηφιακών παιχνιδιών και τα επακόλουθα της, όπως η 

ερευνητική πρωτοβουλία, τα συνέδρια, τα βιβλία και το σχετικό λογισµικό, αποδεικνύουν ότι 

όντως χρησιµοποιούνται στην εκπαίδευση, µε τον ίδιο τρόπο που άλλα τεχνολογικά µέσα πριν 

από αυτά, χρησιµοποιήθηκαν για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Στην πράξη όµως έχει διαπιστωθεί 

ότι τα τεχνολογικά µέσα που δεν ταιριάζουν µε τη κοινωνική οργάνωση της εκπαίδευσης 

µπορεί να εγκαταλειφθούν (Cuban, L., 1986). Για το λόγο αυτό χρειάζεται περαιτέρω έρευνα 

για την ανακάλυψη καλύτερα δοµηµένων παιδαγωγικών µεθόδων που σχετίζονται µε το 

ψηφιακό παιχνίδι, ενώ αναφορικά µε τη κοινωνική οργάνωση της εκπαίδευσης, πρέπει να 

ερευνηθεί το εάν το ψηφιακό παιχνίδι πράγµατι ενσωµατώνει αρχές σχετικές µε το πως 

µαθαίνουν οι άνθρωποι(Squire, 2004). 

Τα online περιβάλλοντα εικονικών κόσµων (MUVEs) έχει αποδειχθεί ότι προσφέρουν 

παιδαγωγική υποστήριξη στους εκπαιδευόµενους στους ακόλουθους τοµείς (Shari, M., Clarke, 

J., & Dede C., 2009): 

1. Μάθηση προσαρµοσµένη στις ανάγκες του κάθε εκπαιδευόµενου. Παρέχουν 

εκπαιδευτικό υλικό και βοήθεια τα οποία είναι διαθέσιµα σε συνθήκες πραγµατικού 

χρόνου. 

2. ∆υνατότητα για Jigsaw εκπαίδευση. Οι εκπαιδευόµενοι χωρίζονται σε οµάδες και κάθε 

ένας αναλαµβάνει να συλλέξει ξεχωριστή πληροφορία, την οποία στην συνέχεια θα 

µοιραστεί µε τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας. Τα εικονικά περιβάλλοντα πολλών 

χρηστών παρέχουν στους εκπαιδευόµενους εξειδικευµένες δυνατότητες, περιοχές για να 

εξερευνήσουν και αναθέτουν αποστολές έτσι ώστε να µπορούν να µάθουν µέσα από µια 

συνεργατική µέθοδο επίλυσης προβλήµατος.  

3. Οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να υποδυθούν διαφορετικούς ρόλους και µέσα από αυτούς 

να εµπλακούν µε το εκπαιδευτικό αντικείµενο και να µπορέσουν να οδηγηθούν στο 

επιθυµητό αποτέλεσµα.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει σχετική έρευνα, αναφορικά µε το γεγονός κατά πόσο είναι δυνατό 

να αντικατασταθούν, οι µεγάλης διάρκειας πανεπιστηµιακές διαλέξεις, από περιβάλλοντα 

εµπλεκόµενης µάθησης, τα οποία θα προκύψουν από τη βιοµηχανία των ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών (Foreman, J., 2003). Οι απαντήσεις που δόθηκαν, κατηγοριοποιούν τους 

ερωτηθέντες (µεταξύ αυτών και µέλη πανεπιστηµιακών κοινοτήτων) σε τέσσερις κατηγορίες : 

1. Αυτούς οι οποίοι δεν εκπλήσσονται από τη πιθανότητα σύγκλισης της εκπαίδευσης µε 

τη βιοµηχανία ηλεκτρονικών παιχνιδιών.  
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2. Αυτούς που ενοχοποιούν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια για αντικοινωνική συµπεριφορά και 

θεωρούν κατά συνέπεια ότι θα έχουν και αρνητική επίδραση εάν χρησιµοποιηθούν στην 

εκπαίδευση.  

3. Αυτούς που τα παιδιά τους περνούν πολύ χρόνο στον υπολογιστή παίζοντας παιχνίδια 

και κατά συνέπεια γνωρίζουν τη δύναµη που ασκεί το µέσο. Οι ίδιοι όµως εκφράζουν 

την αγωνία τους για τις µη αναµενόµενες συνέπειες, από τη χρήση τέτοιων 

περιβαλλόντων µάθησης στην εκπαίδευση.  

4. Αυτούς που είναι µεν προοδευτικά άτοµα, αλλά δεν είναι εξοικειωµένοι µε την 

τεχνολογία και εποµένως δεν µπορούν να αντιληφθούν τη δυνατότητα να διεξαχθεί ένα 

πανεπιστηµιακό µάθηµα αποκλειστικά µέσω ενός MUVE περιβάλλοντος.  

Τα εικονικά περιβάλλοντα πολλών χρηστών, όπως αυτά των παιχνιδιών µέσω Internet 

(MUVEs), θα αποτελέσουν τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα του µέλλοντος (Dede C., 2002).  

Τα περιβάλλοντα εικονικών κόσµων µοιάζουν µε ένα «µαθησιακό τοπίο» (LearnScape). 

Πρόκειται για ένα «µαθησιακό και εργασιακό οικοσύστηµα» που χαρακτηρίζεται από (Cross, 

J., & O' Driscoll, T., & Trondsen, E., 2007):  

1. Ροή (µια ισορροπία ανάµεσα στην αδράνεια και την πρόκληση) 

2. Επανάληψη και δυνατότητα για πρακτική εξάσκηση 

3. Πειραµατισµούς 

4. Εµπειρία 

5. Παρατήρηση  

6. Ενσωµατωµένα κίνητρα  

5.1 Ενεργητική µάθηση και εµπλοκή των εκπαιδευοµένων σε αυτή µέσα από τα 

ψηφιακά παιχνίδια 

Όταν µαθαίνουµε ένα νέο σηµειολογικό τοµέα όχι παθητικά, όπως συµβαίνει µε την 

παραδοσιακή διδασκαλία, αλλά µε το να εµπλεκόµαστε ενεργά σε αυτόν, τότε συγκλίνουν οι 

ακόλουθοι τρεις παράγοντες (Gee P., J., 2003, p.22-23):  

1. Μαθαίνουµε πως να πειραµατιζόµαστε µε τον κόσµο γύρω µας µε νέο τρόπο, ενώ 

ταυτόχρονα ακούµε, αισθανόµαστε και λειτουργούµε µέσα σε αυτόν. 

2. Οι σηµειωτικοί (semiotic domain) τοµείς συνήθως γίνονται αντικείµενο παρατήρησης 

από οµάδες ανθρώπων, οι οποίοι εντρυφούν σε αυτούς µέσα από διακριτές κοινωνικές 

τακτικές. Όταν προσεγγίζουµε αυτές τις κοινωνικές οµάδες για να προσεγγίσουµε µε τη 

σειρά µας το σηµειωτικό τοµέα, ερχόµαστε σε επαφή µαζί τους (ακόµη και εάν µπορεί 

ποτέ να µην αντικρίσουµε όλα τα µέλη της οµάδας µαζί ή κάποιο από αυτά πρόσωπο µε 

πρόσωπο). 
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3. Κατακτούµε πόρους, οι οποίοι µας προετοιµάζουν για µελλοντική µάθηση και για 

επίλυση προβληµάτων, που προκύπτουν από το συγκεκριµένο σηµειωτικό τοµέα ή και 

για επίλυση προβληµάτων που µπορεί να αφορούν συσχετισµένους τοµείς της γνώσης.  

Τα συστατικά της «ενεργητικής µάθησης» είναι : ο πειραµατισµός µε τον κόσµο γύρω µας 

και η διαµόρφωση νέων συσχετίσεων οι οποίες µας προετοιµάζουν κατάλληλα για µελλοντική 

µάθηση. Εάν θέλουµε η µάθηση πέρα από «ενεργητική» να είναι και «κριτική», θα πρέπει να 

προσθέσουµε σε αυτή και ένα µετα – επίπεδο, ως ένα σύνθετο σύστηµα που απαρτίζεται από 

διασυνδεδεµένα µέρη. Ο εκπαιδευόµενος δεν πρέπει απλά να µαθαίνει πως να κατανοεί και να 

παράγει έννοιες για ένα σηµειωτικό τοµέα, αλλά θα πρέπει και σε ένα µετα–επίπεδο να 

µαθαίνει πως να καινοτοµεί σε σχέση µε αυτό τον τοµέα. Πως να παράγει έννοιες οι οποίες αν 

και είναι αναγνωρίσιµες αποτελούν κατά κάποιο τρόπο καινοτοµία (Gee, P., J., 2003, p.23). 

 Σε αυτό το σηµείο ερχόµαστε να αντικρούσουµε την άποψη των µεγαλύτερων ότι η 

ενασχόληση µε ηλεκτρονικά παιχνίδια αποτελεί «χάσιµο χρόνου» µε την αιτιολογία ότι 

στερούνται «περιεχοµένου». Τα παιδιά αλλά και οι ενήλικες µαθαίνουν να παίζουν 

ηλεκτρονικά παιχνίδια συµµετέχοντας ενεργητικά και κάνοντας χρήση της κριτικής σκέψης. 

Όταν ενεργοποιούνται η ενεργητική µάθηση και η κριτική σκέψη τότε οι εκπαιδευόµενοι (Gee, 

P., J., 2003): 

• Μαθαίνουν να ανακαλύπτουν τον κόσµο µε νέους τρόπους, µέσα από τη πλοκή και τη 

δράση του παιχνιδιού. 

• Έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή µε νέες κοινωνικές οµάδες και άτοµα που 

είναι και οι ίδιοι χρήστες του παιχνιδιού.  

• Αναπτύσσουν πόρους (resources) για µελλοντική µάθηση και επίλυση προβληµάτων 

που αφορούν τους σηµειωτικούς τοµείς µε τους οποίους σχετίζεται το παιχνίδι.  

• Μαθαίνουν να αντιλαµβάνονται το σηµειωτικό τοµέα σαν ένα τόπο σχεδίασης (design 

space), που εµπλέκει τους ανθρώπους και τους ωθεί να δράσουν µε συγκεκριµένους 

τρόπους. ∆ηµιουργούνται έτσι, κοινωνικές σχέσεις µεταξύ οµάδων και ατόµων, οι 

οποίες µπορεί να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στη κοινωνική δικαιοσύνη.  

Οι παραπάνω παράγοντες βέβαια, προκύπτουν κάθε φορά που ένας εκπαιδευόµενος 

εµπλέκεται ενεργητικά και κριτικά µε ένα νέο σηµειωτικό τοµέα και όχι µόνο µε αυτόν των 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών. ∆εν υπάρχει κάποιος τρόπος για να «επιβεβαιώσουµε» ότι το άτοµο 

που παίζει ηλεκτρονικά παιχνίδια εµπλέκεται σίγουρα στη µάθηση µε ενεργητικό και κριτικό 

τρόπο. Υπάρχουν όµως, δυο σηµαντικοί παράγοντες, που µας βοηθούν να οδηγηθούµε σε 

αυτούς τους τρόπους µάθησης καθόσον παίζουµε κάποιο παιχνίδι (Gee, P., J., 2003, p.45-47) :  

• Ο ένας παράγοντας είναι η σχεδίαση του ίδιου του παιχνιδιού. Τα «ποιοτικά ψηφιακά 

παιχνίδια», τα οποία βελτιώνονται συνεχώς, είναι επεξεργασµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε 

να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν την ενεργητική και κριτική µάθηση. 
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• Ο άλλος παράγοντας είναι οι άνθρωποι που περιβάλουν τους χρήστες (παίκτες και µη 

παίκτες). Εάν αυτοί οι άνθρωποι ενθαρρύνουν την ανακλαστική µετα–συζήτηση, τη 

σκέψη και τις δράσεις σε σχέση µε τη σχεδίαση αυτού του παιχνιδιού ή των παιχνιδιών 

γενικότερα και άλλων σηµειωτικών τοµέων και τη διασύνδεση µεταξύ τους, τότε 

ενθαρρύνεται και διευκολύνεται επίσης η ενεργητική µάθηση και η κριτική σκέψη. 

Επιπρόσθετα η διασύνδεση των οµάδων που συνδέονται για να παίξουν ένα παιχνίδι 

ενθαρρύνει τη µετα- ανακλαστική σκέψη, σε σχέση µε τη σχεδίασή του. Αυτό εύκολα 

γίνεται αντιληπτό εάν επισκεφθούµε το forum των χρηστών ενός παιχνιδιού στο 

διαδίκτυο.  

Ένα καλό ηλεκτρονικό παιχνίδι «χτίζεται» όταν περιλαµβάνει στη σχεδίασή του µερικές 

βασικές µαθησιακές αρχές. Κάποιες από αυτές είναι γενικότερες και δεν αποτελούν γνώρισµα 

µόνο ενός καλού παιχνιδιού και κάποιες άλλες είναι πιο ειδικές. Κάποιες από αυτές τις αρχές, 

κάνουν σαφή τη δυνατότητα των «καλών» παιχνιδιών, να εµπλέξουν τους χρήστες σε 

περιβάλλοντα τα οποία ενθαρρύνουν σαφώς την ανατροφοδότηση µεταξύ τους (Gee, P., J., 

2003, p.207-212). 

5.2 Τα εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα εικονικών κόσµων υποστηρίζουν τις βασικές αρχές 

του κοινωνικού κονστρουκτιβισµού 

Τα παιχνίδια και οι εξοµοιώσεις που πραγµατοποιούνται σε περιβάλλοντα εικονικών 

κόσµων, απαιτούν την ενεργητική συµµετοχή και την εµπλοκή των εκπαιδευοµένων. Οι παίκτες 

πολύ απλά δεν µπορούν να είναι παθητικοί όταν παίζουν ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι ή όταν 

συµµετέχουν σε µια εξοµοίωση. Οι µαθητές που ασχολούνται µε εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά 

παιχνίδια, αναπτύσσουν δεξιότητες ερµηνείας, ανάλυσης, ανακάλυψης, αξιολόγησης, δράσης 

και επίλυσης προβληµάτων. Αυτή η προσέγγιση µάθησης ταιριάζει στην κονστρουκτιβιστική 

θεωρία όπου η γνώση κατασκευάζεται από τον ίδιο τον εκπαιδευόµενο όταν επιλύει 

προβλήµατα µέσα σε ένα αυθεντικό πλαίσιο. Οι δυνατότητες αξιοποίησης των εικονικών 

κόσµων στην εκπαίδευση, πρέπει να ιδωθούν µέσα από µια τέτοια κονστροκτουβιστική 

θεώρηση (Antonacci, D., Modares, N., 2005). Το θεωρητικό υπόβαθρο µάθησης σε 

περιβάλλοντα εικονικών κόσµων περιλαµβάνει εγκατεστηµένη µάθηση (Hayes, Ε., 2006; 

Purbrick, J., 2007) και κονστρουκτιβισµό. Σύµφωνα µε τις αρχές του κοινωνικού 

κονστρουκτιβισµού, στα εικονικά περιβάλλοντα µάθησης, οι ίδιοι οι εκπαιδευόµενοι 

κατασκευάζουν τη γνώση κατά τη διάρκεια της σύγχρονης αλληλεπίδρασης πραγµατικού 

χρόνου µε άλλα άτοµα (Lee, J., & Hoadley, C., 2006). 

Η αξιοποίηση των εικονικών κόσµων για εκπαιδευτικούς σκοπούς, µπορεί να ενισχύσει ένα 

κονστρουκτιβιστικό περιβάλλον µάθησης, να φέρει σε επαφή τους µαθητές µέσα από ένα 

σύστηµα που τους ενισχύει στην προσπάθειά τους να µάθουν χωρίς ρητούς µαθησιακούς 

στόχους και ειδική αξιολόγηση. Οι εκπαιδευόµενοι νιώθουν ασφάλεια µέσα σε ένα τέτοιο 
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περιβάλλον µάθησης που τους παρέχει δυνατότητες επικοινωνίας και 

αλληλεπίδρασης(Educause Learning Initiative, 2006).  

 Οι µαθητές οδηγούνται έτσι µέσα από ένα αυθεντικό πλαίσιο µάθησης, σε µια ενεργητική 

διαδικασία επίλυσης προβληµάτων. Το γεγονός αυτό διαφέρει από την «παραδοσιακή» 

καθοδήγηση του µαθητή από τον εκπαιδευτή. Στον ακόλουθο πίνακα διαφαίνονται καθαρά οι 

διαφορές στις βασικές αρχές του κονστρουκτιβισµού στην εκπαίδευση, από αυτές της 

παραδοσιακής (Jonassen, D., Peck, K., & Wilson, B., 1999).  

 Κονστρουκτιβισµός Παραδοσιακή θεώρηση 

Γνώση 

Κατασκευάζεται, αναδύεται σε συνάρτηση µε 

µια πράξη ή εµπειρία η οποία και κατανέµεται. 

Μεταδίδεται από εξωτερικές πηγές στον 

ενδιαφερόµενο, είναι στατική, 

υποκειµενική, προκαθορισµένη, δε 

βρίσκεται σε συνάρτηση µε το 

γενικότερο πλαίσιο. 

Πραγµατικότητα Προϊόν το µυαλού Συµβαίνει έξω από το ενδιαφερόµενο. 

Ερµηνείες 
Αντανακλά αντιλήψεις και κατανοήσεις που 

προκύπτουν από βιωµατικές εµπειρίες. 

Αντανακλά των εξωτερικό κόσµο. 

Συµβολισµοί 
Εργαλεία που βοηθούν να αντιληφθούµε την 

πραγµατικότητα 

Αναπαριστούν τον κόσµο.  

Μάθηση 

Κατασκευή γνώσης, αντίληψη του κόσµου, 

δηµιουργία εννοιών, δεν είναι καλά δοµηµένη, 

αυθεντική εµπειρία, άρθρωση και 

προβληµατισµός, είναι προσανατολισµένη στη 

διεργασία.  

∆ιάδοση γνώσης, αντανακλά αυτό που 

γνωρίζει ο εκπαιδευτής, καλά δοµηµένη, 

αφηρηµένα συµβολική, 

κρυπτογραφηµένη –συγκρατείται- 

ανακτάται, είναι προσανατολισµένη στο 

προϊόν.  

Καθοδήγηση 

Αντανακλά πολλές διαφορετικές απόψεις, 

αυξάνει την πολυπλοκότητα, ποικίλει, από 

κάτω προς τα πάνω προσέγγιση, επαγωγικός 

συλλογισµός, µαθητεία, διαµόρφωση, 

προκύπτει µε προγύµναση, ανακάλυψη, 

παράγεται από τον εκπαιδευόµενο. 

Απλοποιηµένη γνώση, αφηρηµένοι 

κανόνες, προηγούνται τα βασικά, από 

πάνω προς τα κάτω προσέγγιση, 

συµπερασµατική, εφαρµογή των 

συµβόλων (αρχές και κανόνες), 

προκύπτει µε διαλέξεις, διδάσκεται, 

κατευθύνεται και ελέγχεται από τον 

εκπαιδευτή, ανεξάρτητη και 

ανταγωνιστική.  

Πίνακας 5 Σύγκριση της παραδοσιακής διδασκαλίας στη τάξη µε τις βασικές αρχές του κονστρουκτιβισµού 

Η τεχνολογία των ψηφιακών κόσµων, υποστηρίζει κονστρουκτιβιστικά περιβάλλοντα 

µάθησης. Παρέχει τη δυνατότητα για εφαρµογή εκπαιδευτικών καινοτοµιών και µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί τόσο στη διδασκαλία στην τάξη όσο και στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

(Dickey, M., 2000).  

Τα εικονικά περιβάλλοντα µάθησης που βασίζονται σε κείµενο (text-based), υποστηρίζουν 

ένα κονστρουκτιβιστικό περιβάλλον µάθησης στο οποίο η γνώση αναδύεται µέσα από τις 

κοινότητες µάθησης (Bruckman, A., 1997). Επιπλέον προάγουν ένα ενεργητικό περιβάλλον 

µάθησης, δυνατότητες για συνεργασία, µια εποικοδοµητική συµµετοχή, ως προς το χρόνο και 

ως προς το περιεχόµενο, τόσο στην τάξη όσο και έξω από αυτή (Riner, R., D., 1996).  



 84

Αντίστοιχα µε τα εικονικά περιβάλλοντα µάθησης που περιέχουν κείµενο, οι τρισδιάστατοι 

εικονικοί κόσµοι, παρέχουν εικονικές αναπαραστάσεις του τρισδιάστατου χώρου (Dickey, M., 

2003). Η εικονική πραγµατικότητα µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά για να 

υποστηρίξει κονστρουκτιβιστικά υποδείγµατα στην εκπαίδευση (Bricken, M., & Byrne, C.M., 

1994; Dede, C., 1995). Εάν σε αυτή συµπεριλάβουµε και ένα τρισδιάστατο περιβάλλον µπορεί 

να βοηθήσει να καλυφθεί το κενό µεταξύ της βιωµατικής µάθησης και της αναπαράστασης της 

πληροφορίας.  

5.3 Περιβάλλοντα εικονικών κόσµων και εµπλεκόµενη µάθηση (engagement learning)  

Ο χρήστης ενός εικονικού κόσµου συµµετέχει σε αυτόν, µέσω του εικονικού του 

εκπροσώπου. Αυτή η ενσωµάτωση σε έναν εικονικό εκπρόσωπο, εµπλουτίζει την εµπειρία του 

χρήστη, µε µια αίσθηση παρουσίας και του προσφέρει τη δυνατότητα για «πλήρη εµπλοκή» 

(truly engage) σε ένα «παιχνίδι φαντασίας»( Brown, D., & Thomas D., 2007). Η εµπειρία της 

εµπλοκής στον εικονικό κόσµο, η διαδικασία του να µαθαίνει κάποιος να συµµετέχει στον 

εικονικό κόσµο, αποτελεί τον πιο παραγωγικό αλλά και τον πιο εύκολο τρόπο µάθησης. Καθώς 

οι παίκτες του εικονικού κόσµου εµπλέκονται όλο και περισσότερο σε αυτόν, τόσο αυξάνονται 

οι πιθανότητες να καλύψουν τα κενά της γνώσης και να µάθουν σχετικά µε κάποιο 

συγκεκριµένο θέµα (Brown, D., & Thomas D., 2009). 

Υπάρχουν οκτώ χαρακτηριστικά, που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη σχεδίαση ενός 

εκπαιδευτικού παιχνιδιού, για να επιτύχουµε όσο το δυνατό µεγαλύτερο βαθµό εµπλοκής των 

εκπαιδευόµενων (Kirriemuir, J, et al., 2004).  

1. Οι επιµέρους διεργασίες θα πρέπει να µπορούν να ολοκληρωθούν από το χρήστη.  

2. Να υπάρχει δυνατότητα συγκέντρωσης του χρήστη στην εµπλεκόµενη κάθε φορά 

διεργασία. 

3. Η κάθε διεργασία θα πρέπει να έχει σαφής και ξεκάθαρους στόχους. 

4. Να υπάρχει µεγάλος βαθµός εµπλοκής του εκπαιδευόµενου, χωρίς όµως να χρειάζεται 

να καταβάλει ιδιαίτερα µεγάλη προσπάθεια.  

5. Να διαφαίνεται ότι υπάρχει µια γενικότερη αίσθηση ελέγχου γύρω από τις κινήσεις του 

χρήστη. 

6. Να υπάρχει αγωνία για τη δυνατότητα παραµονής του χρήστη στο παιχνίδι κατά τη 

διάρκεια της εξέλιξης της πλοκής του. Αυτή η αγωνία εντείνεται όσο ο χρήστης 

εµπλέκεται, απορροφάται από τη «ροή δραστηριότητας» (flow activity).  

7. Η αίσθηση του χρόνου και της διάρκειας πρέπει να µπορεί να µεταβάλλεται.  

8. Η εµπλοκή από µόνη της, δεν είναι αρκετή για να κινητοποιήσει τους χρήστες και να 

προκαλέσει το ενδιαφέρον τους. Πρέπει επιπλέον να υπάρχει ανταπόκριση µεταξύ της 

τεχνολογίας και αυτού που οι χρήστες θεωρούν ότι είναι χρήσιµο για αυτούς. Οι 



 85

πολύπλοκες κοινωνικές και εκπαιδευτικές καταστάσεις, δεν επιλύονται µόνο µε τη 

βοήθεια της τεχνολογίας (Laurilland, D., et al., 2000).  

Υπάρχουν πέντε βασικοί παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την εµπλοκή των χρηστών στις 

«οµάδες συνοµιλιών» (discussion groups) και µπορούν να εφαρµοστούν στα περιβάλλοντα 

εικονικών κόσµων (Brown, E., 2006) :  

1. Οι εκπαιδευόµενοι δεν βρίσκουν διασκεδαστικό το πρωταρχικό κίνητρο να επιλέξουν 

να κάνουν χρήση της τεχνολογίας.  

2. Οι εκπαιδευόµενοι χρησιµοποιούν την τεχνολογία όταν «πειστούν» ότι µπορεί να τους 

είναι χρήσιµη. 

3. Η αξιολόγηση είναι ένα σηµαντικό κίνητρο για να κάνουµε χρήση της τεχνολογίας 

4. Οι εκπαιδευόµενοι µε χαµηλό βαθµό αυτό-εκτίµησης, δείχνουν να προτιµούν τη 

«δοµηµένη πλοήγηση».  

5. Αυτό που φαίνεται να είναι σηµαντικό δεν είναι η χρήσης της τεχνολογίας από µόνη 

της, αλλά η φύση της δραστηριότητας που χρησιµοποιεί τη συγκεκριµένη τεχνολογία.  

5.4 Θεωρία των κινήτρων και ψηφιακό παιχνίδι  

Η συνεχώς εξελισσόµενη ανάπτυξη των νέων διαδραστικών τεχνολογιών, επηρεάζει 

αναπόφευκτα τους τοµείς της µάθησης και της διδασκαλίας. Αυτή η επιρροή, είναι ακόµη πιο 

έντονη στην περίπτωση των καινοτόµων τεχνολογιών όπως είναι η εικονική πραγµατικότητα, 

που δείχνει να αγγίζει ιδιαίτερα το ευρύ κοινό. Οι έρευνες στο χώρο της εικονικής 

πραγµατικότητας και της εκπαίδευσης, είναι ένα σχετικά νέο πεδίο αλλά κερδίζουν συνεχώς 

έδαφος (Roussou, M., 2000). Υπάρχει µια γενική συµφωνία κατά την οποία η εικονική 

πραγµατικότητα µπορεί να επηρεάσει δυναµικά τα κίνητρα (Bricken, M., 1991). Συστηµατικές 

προσπάθειες για το χαρακτηρισµό εννοιών όπως «εµπλοκή» και «παρουσία» στο χώρο της 

εικονικής πραγµατικότητας, έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτή την επίδραση που ασκεί στα 

κίνητρα (Winn, W., 1993; Slater, M., and Wilbur, S., 1997). 

Πολλές έρευνες δηµοσιεύονται κατά καιρούς οι οποίες εξετάζουν το κατά πόσο το ψηφιακό 

παιχνίδι αποτελεί κίνητρο για την εκπαίδευση. Κατά τη βιβλιογραφία η κινητήριος δύναµη των 

παιχνιδιών προέρχεται από τις ακόλουθες πηγές (Dondlinger, M., 2007):  

• Για κάποιους η εξαναγκαστική (compelling nature) φύση του παιχνιδιού που 

κινητοποιεί τους χρήστες, οφείλεται στο αφηγηµατικό του πλαίσιο (narrative context) 

(Waraich, A., 2004, Fisch, S., M., 2005, Dickey, M., D., 2006). 

• Για άλλους τα κίνητρα συνδέονται µε τους στόχους και τις ανταµοιβές του ίδιου 

παιχνιδιού ή συνδέονται απευθείας µε την εγγενή πράξη του να παίζει 

κάποιος(Jennings, Μ., 2001; Denis, G., & Jouvelot, P., 2005).  
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Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι οι οποίοι στρέφουν το ενδιαφέρον της έρευνας για την 

αξιοποίηση του ηλεκτρονικού παιχνιδιού στην εκπαίδευση (Kirriemuir, J., et al., 2004):  

1. Ο πρώτος λόγος είναι η επιθυµία να αξιοποιηθεί η κινητήριος δύναµη που φαίνεται ότι 

έχουν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και να στραφεί στην εκπαίδευση, µε στόχο αυτή να 

γίνει ευχάριστη για το µαθητή. 

2. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η µάθηση µέσα από την πράξη όπως αυτή που προσφέρουν 

τα παιχνίδια προσοµοίωσης, αποτελεί ένα δυναµικό εργαλείο µάθησης.  

 Οι σχετικές έρευνες γενικότερα συγκλίνουν στην άποψη ότι όταν κάποια χαρακτηριστικά του 

ψηφιακού παιχνιδιού ταιριάζουν µε το εκπαιδευτικό περιεχόµενο, µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε τη δύναµή του για να εµπλέξουµε και να κινητοποιήσουµε τους 

εκπαιδευόµενους στη µάθηση (Garris, R., et al., 2002). 

Οι ερευνητές φαίνεται να συγκλίνουν στην άποψη ότι το κίνητρο για να παίξει κάποιος, 

είναι χαρακτηριστικό όλων των ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Η καλή σχεδίαση ενός 

ψηφιακού παιχνιδιού, λαµβάνει υπόψη εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα.  

• Τα εσωτερικά κίνητρα, πιέζουν το χρήστη να δράσει ελεύθερα από µόνος του. 

• Τα εξωτερικά κίνητρα, πιέζουν το χρήστη να δράσει εξαιτίας παραγόντων που είναι 

ξένοι προς τη δραστηριότητα. Τέτοιοι παράγοντες είναι η ανταµοιβή και η απειλή. 

Από αυτή την οπτική, τα κίνητρα αποτελούν µια εναλλαγή ανάµεσα στην επιθυµία και την 

ευχαρίστηση. Ο ανταγωνισµός, η αυτονοµία και η σχετικότητα είναι παράγοντες που 

επηρεάζουν τα κίνητρα. Τα παιχνίδια εξοµοίωσης και τα παιχνίδια στρατηγικής παρουσιάζουν 

το υψηλότερο επίπεδο κινητοποίησης. Τα κίνητρα οδηγούν σε γνωστικές στρατηγικές 

µακροχρόνιας µνήµης όπως είναι ο έλεγχος, η διαµόρφωση και η οργάνωση της 

πληροφορίας(Denis, G., & Jouvelot, P., 2005). Το αφηγηµατικό πλαίσιο που προάγει την 

πρόκληση, τη φαντασία, την περιέργεια και παρέχει ανατροφοδότηση στους παίκτες, αποτελεί 

εσωτερική κινητοποίηση για ένα παιχνίδι(Dickey, M., D., 2006).  

Η αλληλεπίδραση, είναι ένα βασικό προαπαιτούµενο για την κατάκτηση της γνώσης. Τα 

περιβάλλοντα εικονικών κόσµων, µας προσφέρουν πολύ περισσότερα από ότι µια απλή 

γραµµική πρόσβαση σε προκατασκευασµένο µαθησιακό υλικό. Αυτό που πρέπει να 

επισηµάνουµε είναι ότι η αλληλεπίδραση µε πολυµέσα δεν είναι αρκετή από µόνη της, για να 

συνεισφέρει στη διαδικασία της µάθησης (Dasgupta, S., Granger, M., & Mcgarry, N., 2002). Οι 

µαθησιακές δραστηριότητες, πρέπει να σχεδιάζονται και να υποκινούνται από τα κατάλληλα 

κίνητρα, τα οποία θα υποστηρίζονται από το εικονικό περιβάλλον (Laurilland, D., et al., 2000).  

5.5 Περιβάλλοντα εικονικών κόσµων και Κοινότητες Πρακτικής - Community of 

practice  

Κατά τον Dewey το σχολείο του προηγούµενου αιώνα, είχε κτίσει τη φιλοσοφία του γύρω 

από ένα «αντικείµενο λατρείας». Αυτό το αντικείµενο λατρείας, αντιµετώπιζε και αντιµετωπίζει 
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ακόµη και σήµερα, κάθε τοµέα της γνώσης και της επιστήµης, σαν ένα «σώµα» από 

αντικείµενα ή πληροφορίες. Η επιτυχία της καλής διδασκαλίας και της επακόλουθης 

αποτελεσµατικής µάθησης, µετράται σχετικά µε το κατά πόσο οι µαθητές, µπορούν να 

απαντήσουν σωστά, σε ερωτήσεις σχετικές µε αυτά τα αντικείµενα ή τις πληροφορίες, στη 

διάρκεια των γραπτών εξετάσεων (Shaffer, D., W., Squire K., Halverson, R., Gee, H., 2004). 

Όµως το ρήµα γνωρίζω προϋπάρχει της γνώσης. Μαθαίνουµε κάνοντας, όχι όµως 

επαναλαµβάνοντας ξεπερασµένες αντιλήψεις, αλλά ως µέλη µιας κοινότητας ανθρώπων που 

µοιράζονται κοινούς στόχους και τρόπους κατάκτησης αυτών των στόχων (Lave, J., & Wenger, 

E., 1991). Μαθαίνουµε, µε το να γινόµαστε µέλη µιας κοινότητας µάθησης και αναπτύσσουµε 

έτσι τον τρόπο µε τον οποίο η κοινότητα ενεργεί, υπάρχει και νοιάζεται. Η κοινότητα µάθησης 

εξελίσσεται µέσα από την εγκατεστηµένη κατανόηση, τις αποτελεσµατικές κοινωνικές 

πρακτικές, τις δυναµικές ταυτότητες των χρηστών της και τις αξίες που µοιράζονται τα µέλη 

της. 

Οι Lave & Wenger πρώτα εισήγαγαν την έννοια της «Κοινότητας Πρακτικής» το 1991. 

Ποιο συγκεκριµένα : 

• κοινότητα πρακτικής είναι ένα σύνολο σχέσεων ανάµεσα σε ανθρώπους, 

δραστηριότητες και κόσµους οι οποίες µε την πάροδο του χρόνου εφάπτονται και 

επικαλύπτονται µε άλλες κοινότητες πρακτικής. 

 Σηµαντικός για την κατάκτηση της γνώσης σε µια κοινότητα πρακτικής, είναι ο τρόπος µε 

τον οποίο τα νέα µέλη µαθαίνουν από τα παλαιότερα για να µπορέσουν να έχουν πλήρη 

συµµετοχή στην κοινότητα. Αυτή τη διαδικασία την ονόµασαν «Νόµιµη Περιφερειακή 

Συµµετοχή». Από τότε η έννοια της κοινότητας πρακτικής περιλαµβάνει ένα µεγαλύτερο εύρος 

οµάδων(Barab, B., & Duffy, T., 1998). Ο όρος νόµιµη περιφερειακή συµµετοχή αναλύεται ως 

εξής :  

• Η νοµιµότητα αναφέρεται στην εξουσία και τη δύναµη που ασκείται σε µια κοινότητα. 

Η κοινότητα είναι πρόθυµη να δεχτεί νέα µέλη υπό τον όρο ότι αυτά θα φερθούν όπως 

είναι αναµενόµενο, σύµφωνα µε τις αρχές της. Το να γίνεις µέλος µιας κοινότητας 

σηµαίνει ότι πρέπει να αναπτύξεις ένα ρόλο µε όλα τα δικαιώµατα, τις υποχρεώσεις και 

ικανότητες που αυτός συνεπάγεται.  

• Η ανάπτυξη αυτού του ρόλου επιτυγχάνεται ξεκινώντας αρχικά από περιφερειακές και 

όχι από κεντρικές δραστηριότητες. Το νέο µέλος έχει έτσι τη δυνατότητα να 

παρατηρήσει τον τρόπο µε τον οποίο τα παλιότερα µέλη αναπτύσσουν δραστηριότητες 

και αντιµετωπίζουν προβληµατικές καταστάσεις. Αργότερα τα νέα µέλη µπορεί να 

αντιµετωπίσουν απλούστερες καταστάσεις ή υπο-διεργασίες µιας ποιο πολύπλοκης 

διεργασίας. Με το τρόπο αυτό, η διαδικασία ένταξης του νέου µέλους στην κοινότητα, 

χάρη στην περιφερειακή συµµετοχή, γίνεται σταδιακά.  
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Αργότερα η έννοια της Νόµιµης Περιφερειακής Συµµετοχής εγκαταλείφθηκε και οι 

«Κοινότητες Πρακτικής» περιγράφονται σε συνδυασµό µε τέσσερις βασικές δυαδικότητες 

(Wenger, E., 1998) :  

• Συµµετοχή έναντι παρανόησης 

• Σχεδίαση έναντι τυχαίου 

• Προσδιορισµός έναντι διαπραγµάτευσης 

• Σφαιρικότητα έναντι τοπικότητας  

Ένας νεώτερος ορισµός, χαρακτηρίζει τις κοινότητες πρακτικής ως οµάδες ατόµων που 

µοιράζονται τις ίδιες έννοιες, κοινά προβλήµατα ή πάθος για κάποια θέµατα και εµβαθύνουν τη 

γνώση τους και την εµπειρία τους στη συγκεκριµένη γνωστική περιοχή, αλληλεπιδρώντας σε 

συνεχή βάση. Ενώ οι κοινότητες πρακτικής υφίστανται σαν ένα φυσικό τµήµα της οργανωτικής 

ζωής, ανθίζουν περισσότερο µε την καλλιέργεια (Wenger, E., McDermott, R., Snyder, W., 

2002).  

• Μια κοινότητα πρακτικής είναι µια οµάδα ατόµων, που µοιράζονται κοινές ανησυχίες, 

ένα σύνολο προβληµάτων ή ενδιαφερόντων σχετικών µε ένα θέµα, και έρχονται σε 

επαφή προκειµένου να εκπληρώσουν τόσο τους στόχους της οµάδας όσο και τους 

ατοµικούς (Wenger, 2002).  

• Οι κοινότητες πρακτικής, αυτο-αναπαράγονται, προκύπτουν και περιέχουν οντότητες 

που µπορεί να εκτείνονται και πέρα από τις τυπικές οργανωτικές δοµές (Schlager, M., 

Fusco, J., Koch, M., Crawford, V., Phillips, M., 2003). Τα µέλη της κοινότητας 

επικεντρώνονται στη µάθηση µέσω πρακτικής για να βελτιώσουν τη δική τους πρακτική 

και αυτή της κοινότητας στο σύνολό της.  

Οδηγούµαστε έτσι από τις γνωστικές θεωρίες που δίνουν έµφαση στο άτοµο και στην 

ατοµική σκέψη, στις θεωρίες που υποστηρίζουν την κοινωνική φύση της γνώσης και των 

εννοιών (Resnick, L. B., 1987). Ειδικότερα η θεωρία της εγκατεστηµένης µάθησης υποστηρίζει 

ότι η γνώση και οι έννοιες είναι κοινωνικά και πολιτιστικά δοµηµένες (Lave, J. 1993). Οι 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις δεν παράγουν απλά γνώση αλλά και ταυτότητες. Η εγκατεστηµένη 

Κοινωνική Πρακτική θεωρεί ότι δεν υπάρχουν σύνορα µεταξύ του ατόµου και του κόσµου. 

Επιπλέον, η µάθηση, η σκέψη και η γνώση, προκύπτουν από την αλληλεπίδραση των ατόµων 

που εµπλέκονται στη δραστηριότητα και προκύπτουν από τον κοινωνικά και πολιτιστικά 

δοµηµένο κόσµο (Lave, J., 1997). Πρέπει λοιπόν να γίνει ένα µετασχηµατισµός της µάθησης 

σύµφωνα µε τον οποίο η µάθηση θα είναι συνυφασµένη µε την πρακτική και οι έννοιες θα 

πρέπει να γίνονται αντιληπτές πάντα σε συνεργασία µε το πλαίσιο και την πρακτική που 

διαπραγµατεύονται (Greeno, J., 1998; Lave & Weger, 1991). 

Οι κοινότητες µάθησης µπορούν να αναγνωριστούν και να κατανοηθούν, αλλά δεν µπορούν 

να δηµιουργηθούν τεχνητά στον πραγµατικό ή στον εικονικό κόσµο(Wenger, 1998). Οι 
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παρατηρήσεις που έχουν γίνει στη λειτουργικότητα των κοινοτήτων πρακτικής οδηγούν στο 

συµπέρασµα ότι δεν έχουν δηµιουργηθεί, αλλά προέκυψαν φυσιολογικά, µε το πέρασµα των 

ετών (Hara, 2004). Σχετικές έρευνες στο χώρο της εκπαίδευσης οδήγησαν σε αντίστοιχα 

συµπεράσµατα. Κατά συνέπεια, δεν µπορούµε να σχεδιάσουµε εικονικές κοινότητες πρακτικής, 

µπορούµε όµως και πρέπει να σχεδιάσουµε τις κοινωνικές και τεχνολογικές πτυχές του 

εικονικού περιβάλλοντος που θα χρησιµοποιήσουν αυτές οι κοινότητες για µάθηση και για 

βελτίωση της πρακτικής τους (Kim, A., J., 2000; Preece, J., 2000).  

Κάθε κοινότητα µάθησης, αναπτύσσει το δικό της τρόπο σκέψης, τη δική της 

επιστηµολογία, και τον τρόπο δράσης. Ο τρόπος µε τον οποίο σκέφτεται µια κοινότητα 

µάθησης, καθορίζει πως κάποιο µέλος της κοινότητας αποφασίζει ποια ερώτηση αξίζει να 

απαντηθεί, πως θα απαντηθεί και εάν η απάντηση είναι επαρκής. Η επιστηµολογία µιας 

κοινότητας ορίζει την εγκατεστηµένη κατανόηση, την αποτελεσµατική κοινωνική πρακτική, τις 

δυναµικές ταυτότητες και τις διαµοιρασµένες αξίες της κοινότητας. Σε µια κοινότητα 

πρακτικής, η γνώση, οι δεξιότητες, οι ταυτότητες και οι αξίες, διαµορφώνονται µέσα από ένα 

συγκεκριµένο τρόπο σκέψης, σε ένα συνεκτικό επιστηµολογικό πλαίσιο (Shaffer, D., W., et al., 

2004). Για παράδειγµα, εάν η κοινότητα πρακτικής είναι µια οµάδα µε τοπική κουλτούρα, το 

επιστηµολογικό πεδίο ορίζεται από τον τρόπο µε τον οποίο σκέφτεται και ενεργεί ξεχωριστά 

κάθε εκπαιδευόµενος, όταν γίνεται µέλος αυτής της κουλτούρας.  

Παρατηρώντας προσεκτικά τις κοινότητες παιχνιδιών, βλέπουµε ότι η δύναµη που ασκούν 

τα περιβάλλοντα εικονικής πραγµατικότητας στη µάθηση, στηρίζεται στον τρόπο µε τον οποίο 

διαχειρίζονται τις διαµοιρασµένες αξίες (shared values). Οι κοινότητες των παιχνιδιών 

κατάφεραν να ενσωµατώσουν τη γνώση και την πράξη. Τα παιχνίδια ενοποιούν τον τρόπο να 

µαθαίνεις, τον τρόπο να δηµιουργείς, τον τρόπο να υπάρχεις, και τον τρόπο να νοιάζεσαι. 

Κάνουν πράξη την «εγκατεστηµένη κατανόηση», τις αποτελεσµατικές κοινωνικές πρακτικές, τη 

δυναµική ταυτότητα του χρήστη, και διαµοιράζονται αξίες, όλα αυτά τα στοιχεία που 

συµβάλλουν έτσι ώστε κάποιος να µπορέσει να γίνει «ειδικός»(Shaffer, D., W., et al., 2004).  

Οι έρευνες δείχνουν ότι η εκπαίδευση, κινείται πλέον σε ένα περιβάλλον καθαρά 

κονστροκτουβιστικό και περιστρέφεται γύρω από ένα µαθητοκεντρικό µοντέλο µάθησης το 

οποίο δίνει έµφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που υποστηρίζουν την ανεξάρτητη αυτό-

κινητοποιούµενη µάθηση. Αυτή η τάση διευκολύνεται από τη χρήση ειδικού εκπαιδευτικού 

λογισµικού που έχει ως συνέπεια τη δηµιουργία «εικονικών περιβαλλόντων µάθησης». Αυτά τα 

περιβάλλοντα πέρα από το ότι παρέχουν πρόσβαση σε online υλικό, υποστηρίζουν και τη 

συνεργατική µάθηση εφόσον παρέχουν περιοχές όπου οι χρήστες µπορούν να σχολιάσουν, να 

συνεισφέρουν και να µοιραστούν την εργασία τους(Hobbs M., Gordon M., Brown E., 2006).  
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5.5.1 Καθορισµός σκοπού µιας Κοινότητας Πρακτικής 

Κάθε κοινότητα πρακτικής είναι µοναδική, έχει το δικό της κύκλο ζωής, τα χαρακτηριστικά 

και τις ανάγκες των µελών της και πάνω από όλα το δικό της σκοπό. Οι επιτυχηµένες 

κοινότητες πρακτικής µε µεγάλο κύκλο ζωής, έχουν καλά προκαθορισµένους σκοπούς που 

προέρχονται µέσα από την οργανωτική τους δοµή. Οι σκοποί µιας κοινότητας πρακτικής 

οδηγούν σε τέσσερα πεδία δραστηριοτήτων :  

 

Εικόνα 33 Καθορισµός σκοπού της κοινότητας πρακτικής 

Πηγή: Community of Practice Design Guide 

5.5.2 Κύκλος ζωής µιας κοινότητας πρακτικής 

Οι κοινότητες πρακτικής δηµιουργούνται αναπτύσσονται και έχουν διάρκεια ζωής. Κάθε 

φάση του κύκλου ζωής έχει συγκεκριµένη σχεδίαση και στρατηγικές υποστήριξης και 

διευκόλυνσης. Εάν η κοινότητα πρακτικής είναι επιτυχηµένη, τότε αυξάνεται παράλληλα και η 

ενέργεια, η αφοσίωση στην κοινότητα και η διαφάνεια έως ότου αυτή θεσµοθετηθεί ως 

κεντρική αξία(Cambridge, D.,; Kaplan, S; Suter, V.,2005). Παρακάτω ακολουθεί ένα 

σχηµατικό µοντέλο, του κύκλου ζωής µιας κοινότητας πρακτικής καθώς και η ερµηνεία των 

φάσεων από τις οποίες περνάει(McDermott, 2002).  
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Εικόνα 34 Σχηµατική αναπαράσταση των 6 φάσεων του κύκλου ζωής µιας κοινότητας πρακτικής 

Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο οι φάσεις του κύκλου ζωής της κοινότητας πρακτικής 

περιλαµβάνουν :  

1. Έρευνα : µέσα από µια διεργασία εξερεύνησης και έρευνας, γίνεται ταυτοποίηση του 

κοινού του σκοπού των στόχων και της προοπτικής της κοινότητας. 

2. Σχεδίαση :προσδιορίζονται οι δραστηριότητες, οι τεχνολογίες που θα χρησιµοποιηθούν, 

οι οµαδικές διαδικασίες και οι ρόλοι που θα στηρίξουν τους στόχους της κοινότητας. 

3. Προτυποποίηση :πειραµατίζεται η κοινότητα µε µια επιλεγµένη οµάδα συµµετεχόντων, 

για να ορίσει τις υποχρεώσεις, να δοκιµάσει διάφορες υποθέσεις, να επιλέξει 

στρατηγική και να ορίσει µια επιτυχηµένη πορεία.  

4. Έναρξη : διευρύνεται ο αριθµός των µελών της κοινότητας κατά τρόπο που επιτρέπει 

την είσοδο σε νέα µέλη δίνοντάς τους διάφορα πλεονεκτήµατα. 

5. Ανάπτυξη : εµπλοκή των µελών σε συνεργατικές διαδικασίες µάθησης και γνώσης, σε 

οµαδικά έργα, και διαδικτυακά έργα όπου συναντούν τους ατοµικούς, οµαδικούς και 

οργανωτικούς στόχους ενώ ταυτόχρονα διευρύνεται ο κύκλος των συµµετεχόντων και η 

συνεισφορά τους.  
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6. Υποστήριξη : καλλιεργείται και εκτιµάται η γνώση και τα έργα της κοινότητας, για να 

διαµορφωθούν οι µελλοντικοί στόχοι, στρατηγικές, δραστηριότητες, ρόλοι, τεχνολογίες 

και το νέο µοντέλο εργασίας. 

5.5.3 Σχεδίαση και ανάπτυξη µιας κοινότητας πρακτικής 

Κάθε στάδιο του κύκλου ζωής µιας κοινότητας πρακτικής περιλαµβάνει µια σειρά θεµάτων 

προς διερεύνηση καθώς επίσης και τις απαραίτητες υποστηρικτικές ενέργειες που θα µας 

βοηθήσουν να προσδιορίσουµε καλύτερα τα θέµατα αυτά. Στον ακόλουθο πίνακα 

περιγράφονται αναλυτικά, τα στάδια ανάπτυξης µιας κοινότητας πρακτικής µε τα θέµατα προς 

διερεύνηση που περιλαµβάνει κάθε ένα από αυτά, καθώς και η λίστα των ενδεικτικών 

δραστηριοτήτων. 

Έρευνα:  Στο στάδιο αυτό καθορίζονται το κοινό, ο σκοπός, και η οπτική της κοινότητας 

Θέµατα προς διερεύνηση Υποστηρικτικές δραστηριότητες 

Κοινό: για ποιο κοινό σχεδιάστηκε η κοινότητα και ποιοι είναι 

οι βασικοί συµµετέχοντες. 

Τοµέας: λαµβάνοντας υπόψη το κοινό στο οποίο 

απευθυνόµαστε, προσδιορίζονται τα βασικά στοιχεία και η 

φύση της µάθησης, της γνώσης και των διεργασιών που θα 

διαχειριστεί η κοινότητα.  

Σκοπός, στόχοι και τελική έκβαση: προσδιορίζεται ο βασικός 

σκοπός της κοινότητας, σύµφωνα πάντα µε το κοινό στο οποίο 

απευθύνεται. Προσδιορίζονται επίσης τα πλεονεκτήµατα για τα 

µέλη της και οι ανάγκες που θα πρέπει να καλυφθούν.  

1. Γίνεται αξιολόγηση των αναγκών µέσω άτυπων 

συζητήσεων, συνεντεύξεων, ερευνών και οµάδων εστίασης.  

2. Γίνεται καθορισµός των πλεονεκτηµάτων για όλα τα µέλη 

της κοινότητας, (ως οµάδα και ως άτοµα), για τις υπο-οµάδες 

και τους πιθανούς σπόνσορες. 

3. ∆ηλώνονται οι στόχοι και η αποστολή της κοινότητας σε 

συνδυασµό µε τους στόχους των επενδυτών (όταν υπάρχουν). 

4. ∆ιευκρινίζεται η βασική θεµατική περιοχή. 

5. Γίνεται µια αποτίµηση του εκτιµώµενου τεχνολογικού 

κόστους (ειδική τεχνική ανάπτυξη, διευκολύνσεις και 

υποστήριξη). 

6. Αρχίζει ο σχηµατισµός µιας κεντρικής οµάδας από 

ανεξάρτητα άτοµα τα οποία εκπροσωπούν τα µέλη της 

κοινότητας  

Σχεδίαση:  Καθορίζονται οι δραστηριότητες, οι τεχνολογίες, η εξέλιξη της οµάδας, και οι ρόλοι που θα µπορέσουν να 

υποστηρίξουν τους στόχους της κοινότητας. 

Θέµατα προς διερεύνηση Υποστηρικτικές δραστηριότητες 

∆ραστηριότητες : προσδιορίζεται το είδος των δραστηριοτήτων 

που θα υποστηρίξουν τη παρουσία της κοινότητας καθώς και ο 

ρυθµός ανάπτυξης της.  

Επικοινωνία: καθορίζεται ο τρόπος επικοινωνίας των µελών. 

Αλληλεπίδραση: καθορίζεται το είδος της αλληλεπίδρασης που 

θα αυξήσει την εµπλοκή. 

1. Καθορίζονται οι διεργασίες που θα διεξάγουν τα µέλη της 

κοινότητας. 

2. Αναπτύσσεται σειρά από σενάρια που περιγράφουν 

σύγχρονες και ασύγχρονες εµπειρίες διαφορετικών προσώπων 

και περιγράφονται τα πιθανά πλεονεκτήµατα της πρώτης 
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Μάθηση :καθορίζονται οι µαθησιακοί στόχοι της κοινότητας 

καθώς επίσης και το πως θα υποστηριχθεί η συνεργατική 

µάθηση.  

∆ιαµοιρασµένη γνώση: καθορίζονται οι εξωτερικές πηγές που 

θα στηρίξουν τη κοινότητα στο ξεκίνηµά της (εκδόσεις, 

άνθρωποι, αναφορές)  

Συνεργασία: καθορίζεται ο τρόπος που θα συνεργαστούν τα 

µέλη της κοινότητας για να πετύχουν τους κοινούς στόχους. 

Ρόλοι και κοινωνική δοµή: καθορίζονται οι ρόλοι καθώς και το 

ποια µέλη θα τους αναλάβουν.  

φάσης. 

3. Καθορίζονται δυνατότητες για πρόσωπο µε πρόσωπο 

επαφή των µελών και ορίζεται το πως θα ενσωµατωθούν στις 

εµπειρίες της κοινότητας (π.χ. συνέδρια) 

4. Σχεδίαση δοκιµαστικού προγράµµατος (ετήσιου, 

εβδοµαδιαίου, µηνιαίου) 

5. Σχεδίαση χρονοδιαγράµµατος για την ανάπτυξη της 

κοινότητας 

6. ∆ηµιουργία καταλόγου για οργάνωση οµιλιών, 

καταχώρηση εγγράφων και πηγών. 

7. Καθορίζονται οι ρόλοι αυτών που θα διευκολύνουν τα µέλη 

της κοινότητας. 

Πρoτυποποίηση:  γίνονται πιλοτικές δοκιµές µε µία οµάδα για να ελεγχθούν οι υποθέσεις, να οριστούν οι στρατηγικές 

και να επιλεχθεί ένα επιτυχές σενάριο 

Θέµατα προς διερεύνηση Υποστηρικτικές δραστηριότητες 

Επιλέγονται οι πιλοτικοί στόχοι µικρής διάρκειας που θα 

βοηθήσουν τη βιωσιµότητα της κοινότητας. 

Επιλέγονται οι τεχνολογίες που θα µπορέσουν να στηρίξουν τη 

κοινωνική δοµή της κοινότητας και τις βασικές δραστηριότητες. 

Επιλέγεται η εικόνα που η κοινότητα θέλει να προβάλει προς τα 

έξω για το κοινό της, τους στόχους και τα µέλη της. 

Επιλέγεται η µεταφορά που θα χρησιµοποιηθεί µε το κοινό. 

Καθορίζεται ο τόνος της αλληλεπίδρασης και των 

δραστηριοτήτων που θα ακολουθήσει αυτός που θα διευκολύνει 

την οµάδα. 

Καθορίζεται το πως θα διαµορφωθεί και θα διαµοιραστεί η 

ταυτότητα των µελών. 

Καθορίζεται το πως µπορεί να µετρηθεί η επιτυχία και να 

κατανεµηθεί στα µέλη. 

 

1. Επιλέγεται η τεχνολογία που µπορεί να υποστηρίξει 

καλύτερα τους στόχους της κοινότητας.  

2. Σχεδιάζεται το περιβάλλον της κοινότητας και µία οµάδα 

ελέγχει τη λειτουργικότητα µέσα από πιλοτικά σενάρια. 

3. Επιλέγεται η µεταφορά της κοινότητας και το πως θα 

αναπαραχθεί στην οργανωτική δοµή. 

4. Εγκαθίσταται το πρωτότυπο της κοινότητας και δίνεται 

πρόσβαση σε µια βασική οµάδα και στο πιλοτικό κοινό. 

5. Εµπλουτίζεται η κοινότητα µε περιεχόµενα. 

6. ∆ιευκολύνονται διεργασίες προκειµένου να ελεγχθεί το 

πρωτότυπο, επικεντρώνοντας κυρίως στους βραχείς στόχους. 

7. Επιβεβαιώνεται ότι οι ρόλοι είναι ξεκάθαροι και 

υποστηρίζουν τη δοµή. 

8. Αποτιµάται η επιτυχία και γίνονται αναφορές σχετικά µε το 

αποτέλεσµα του πιλοτικού έργου στους σπόνσορες και τα µέλη.  

Έναρξη : ανοίγεται η κοινότητα σε ένα ευρύτερο κοινό για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, µε τρόπο που 

βοηθάει την εµπλοκή νέων µελών έτσι ώστε να διαφανούν άµεσα αποτελέσµατα 

Θέµατα προς διερεύνηση Υποστηρικτικές δραστηριότητες 

Ποια πλεονεκτήµατα απορρέουν από το να είναι κάποιος µέλος 

της κοινότητας 

Ποιο είναι το επαγγελµατικό µοντέλο πίσω από τη κοινότητα 

Πως τα νέα µέλη θα ενηµερωθούν για τη κοινότητα 

Τι είδους ενέργειες (έτσι όπως προέκυψαν από το πιλοτικό 

πρόγραµµα) θα παράξουν ενέργεια και θα αυξήσουν την 

εµπλοκή(δραστηριότητα, επικοινωνία, αλληλεπιδράσεις, 

1. Σχεδίαση και εφαρµογή του περιβάλλοντος της κοινότητας 

έτσι όπως προκύπτει από την προτυποποίηση (προκαθορισµένο 

περιεχόµενο, σύνδεσµοι, βάσεις δεδοµένων) 

2. Καθιερώνεται ο κοινοτικός χάρτης που περιέχει την οπτική, 

τους στόχους, τους κανόνες και τις συµφωνίες. 



 94

µάθηση, διαµοιρασµός γνώσης, συνεργασία, ρόλοι και 

κοινωνικές δοµές). Ποιος θα είναι ο ρυθµός της κοινότητας.  

Πως θα οριστούν και θα υποστηριχτούν οι ρόλοι και οι 

κοινωνικές δοµές. 

Πως θα µετρηθεί η επιτυχία 

3. Προσδιορίζονται οι διάφοροι ρόλοι των µελών οι οποίοι 

εξαρτώνται από το δικό τους επιθυµητό επίπεδο συµµετοχής, 

τους στόχους και την εµπειρία τους. 

4. Εφαρµογή επικοινωνιακών και επιχειρησιακών σχεδίων. 

5. Καθορίζεται το προφίλ των µελών. 

6. Εισέρχονται νέα µέλη. 

7. Ανοίγονται λογαριασµοί νέων χρηστών. 

8. Παρέχεται καλωσόρισµα στους νέους χρήστες κατά το 

πρώτο τους login. 

9. Γίνεται αρχική καθοδήγηση των νέων µελών. 

10. ∆ηµοσιεύεται ένα πρόγραµµα κοινοτικών γεγονότων και 

δραστηριοτήτων. 

11. Σχεδιάζονται και διανέµονται σύγχρονες και ασύγχρονες 

δραστηριότητες και γεγονότα. 

12. Ανοίγονται κανάλια επικοινωνίας. (νέα, ανακοινώσεις, 

συναντήσεις) 

Ανάπτυξη:  εµπλέκονται τα µέλη σε δραστηριότητες διαµοιρασµού της γνώσης και συνεργατικής µάθησης. Ορίζονται 

δικτυακά γεγονότα και συναντήσεις οµάδων και ανεξάρτητων µελών, και αυξάνεται έτσι ο κύκλος συµµετοχής και 

συνεισφοράς. 

Θέµατα προς διερεύνηση Υποστηρικτικές δραστηριότητες 

Ποια πλεονεκτήµατα προκύπτουν για τα µέλη της κοινότητας 

τις υπο-οµάδες, τη κοινότητα ως σύνολο, τους σπόνσορες και 

τους συµµετέχοντες που κατέχουν θέσεις κλειδιά. 

Ποιοι είναι οι ρόλοι προκύπτουν και ποιους µπορεί να αναλάβει 

κάθε µέλος.  

Ποιες είναι οι διάφορες οµάδες που µπορεί κάποιος να 

συµµετάσχει. 

Με ποιο τρόπο τα µέλη αναγνωρίζονται από την υπόλοιπη 

οµάδα. 

Πως τα ίδια τα µέλη δηµιουργούν την ταυτότητα και την 

παρουσία τους στην οµάδα. 

Με ποιο τρόπο µπορούν τα µέλη να συνεισφέρουν στους 

ατοµικούς και οµαδικούς στόχους. 

Ποια είναι τα πιο χαρακτηριστικά πολιτιστικά στοιχεία της 

κοινότητας που πρέπει να φαίνονται στις πολιτικές της 

κοινότητας και στο on-line περιβάλλον. 

Ποιες τεχνικές ανάγκες προκύπτουν για να µπορέσουν να 

καλύψουν το στόχο, το έργο και τη κουλτούρα της κοινότητας 

1. Συνεχίζεται το στάδιο της εφαρµογής που συµπεριλαµβάνει 

διευκολύνσεις και επικοινωνία 

2. ∆ηµιουργούνται και µοιράζονται σενάρια ατοµικής και 

οµαδικής επιτυχίας, για υιοθέτηση καλύτερων πρακτικών και 

για να αυξηθεί ο ενθουσιασµός. 

3. Προσδιορίζονται οι ρόλοι που προκύπτουν για τα νέα µέλη.  

4. ∆ηµιουργούνται υπο-οµάδες που θα στηρίξουν τις 

δραστηριότητες που προκύπτουν. 

5. Αξιολογούνται οι πόροι ως προς τη χρησιµότητα, τη 

σχετικότητα, τη χρήση, το πόσο καινοτόµοι είναι, και γίνεται 

αναπροσαρµογή τους έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες. 

6. ∆ηµιουργούνται δυνατότητες για επιδοτούµενα 

προγράµµατα. 

7. Σχεδιάζονται δραστηριότητες που ενθαρρύνουν επιθυµητή 

συµπεριφορά και συµµετοχή. 

8. Γίνονται επαφές µε τη κεντρική οµάδα, συνεντεύξεις και 

συλλογές δεδοµένων, προκειµένου να γίνει αποτίµηση της 

επιτυχίας. 

9. ∆ιευκολύνονται συζητήσεις που αφορούν τη κοινότητα, και 

αφορούν την κουλτούρα, την εξέλιξη και την πρακτική, τη 
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τεχνολογία καθώς και τα κίνητρα των µελών για τη συµµετοχή 

τους στη κοινότητα. 

Υποστήριξη : Καλλιεργεί και αξιολογεί τη µάθηση και τη γνώση, καθώς και τις συστηµατικές προσπάθειες της 

κοινότητας να διαµορφώσει νέες στρατηγικές, στόχους, δραστηριότητες, ρόλους, τεχνολογίες καθώς και τα επαγγελµατικά 

µοντέλα που θα ακολουθήσει στο µέλλον. 

Θέµατα προς διερεύνηση Υποστηρικτικές δραστηριότητες 

Ποιες είναι οι τρέχουσες διεργασίες και πρακτικές, που θα 

συµβάλλουν στη µεγάλη διάρκεια του κύκλου ζωής της 

κοινότητας, στην ανάπτυξη της δυναµικής της και θα 

καταφέρουν να εµπλέξουν τα µέλη της. 

Πως η κοινότητα καταφέρνει να υποστηρίξει τα µέλη της µέσα 

από µια ποικιλία ρόλων. 

Με ποιο τρόπο θα προσδιοριστούν τα νέα δυνητικά κορυφαία 

µέλη της κοινότητας, και πως η κοινότητα θα µπορέσει τα 

επιλέξει και να τα υποστηρίξει. 

Πως διαµορφώνεται στην αντίληψη των µελών η «έννοια της 

παρουσίας» της κοινότητας. 

Σε ποιο βαθµό έχει επιτύχει η κοινότητα να υπηρετήσει το κοινό 

της και να το βοηθήσει να πετύχει τους αρχικούς στόχους και 

σκοπούς του ? Πως θα µπορούσε να βελτιωθεί σε αυτό. 

Όσον αφορά την κοινότητα ως σύνόλο, αλλά και από την 

αντίληψη που διαµορφώνει κάθε ανεξάρτητο µέλους της 

κοινότητας, διαπιστώνουµε τι έχει εισπράξει ο κάθε ένας από τη 

συµµετοχή του σε αυτή. 

Πως θα µπορούσε η γνώση που παράγεται από την κοινότητα 

να διανεµηθεί και πέρα από αυτή.  

1. Η κοινότητα οφείλει να παρέχει στα µέλη της δυνατότητες 

ανάληψης νέων ρόλων, πειραµατισµού µε νέες δραστηριότητες, 

και δοκιµές νέων τεχνολογιών. 

2. Να αναπτυχθεί µια υποστηρικτική δοµή που θα 

περιλαµβάνει τεκµηρίωση, συµβουλευτική, ανάπτυξη καθώς 

και προγράµµατα αναγνώρισης νέων ρόλων. 

3. Να βεβαιωθούµε ότι οι διαδικασίες, οι πρακτικές και η 

τεχνολογία υποστηρίζουν το δοµηµένο διαµοιρασµό ιδεών.  

4. Να προσδιοριστούν δυνατότητες κατάκτησης νέας γνώσης 

και να καθιερωθούν νέοι ρόλοι σχετικοί µε τη δηµιουργία και 

την ανάπτυξη καλύτερων πρακτικών. 

5. Να αναπτυχθούν πολιτικές και δραστηριότητες που θα 

δηµιουργήσουν και θα µεταδώσουν τη γνώση πέρα από τα 

πλαίσια της κοινότητας. 

6. Να ενθαρρύνουµε τις δηµοσιεύσεις σχετικά µε την 

κοινότητα και το έργο της. 

7. Έλεγχος της παρουσίας, µέσα από την αξιολόγηση των 

αναφορών των δραστηριοτήτων των µελών της κοινότητας.  

8. Αναθεώρηση του κοινού, των στόχων, του σκοπού και του 

τοµέα της κοινότητας. ∆υνατότητα επίσης αναθεώρησης των 

προσδοκιών και των αναγκών της.  

Πίνακας 6 Οδηγίες σχεδίασης και ανάπτυξης µιας κοινότητας πρακτικής. Πηγή 1 

5.5.4 Για ποιους λόγους είναι σηµαντικές οι κοινότητες πρακτικής 

Οι λόγοι που καθιστούν σηµαντικές τις κοινότητες πρακτικής είναι οι ακόλουθοι 

(Cambridge, D., Kaplan, S., Suter, V., 2005):  

• Συνδέουν ανθρώπους που υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχαν τη δυνατότητα να έρχονται 

σε επαφή συχνά ή και καθόλου. 

• Παρέχουν ένα διαµοιρασµένο πλαίσιο επικοινωνίας και πληροφορίας, παρέχουν 

δυνατότητες διαµοιρασµού ιστοριών και προσωπικών εµπειριών, µε ένα τρόπο που 

επιτρέπει την κατανόηση και την «εκ των έσω» επαφή. 

                                                      

1 Cambridge, D., 2005. Community of Practice Design Guide 
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•  Επιτρέπουν το διάλογο ανάµεσα σε ανθρώπους που έρχονται σε επαφή προκειµένου να 

εξερευνήσουν νέες δυνατότητες, να επιλύσουν προβλήµατα και να δηµιουργήσουν νέες 

αµοιβαία πλεονεκτικές καταστάσεις και ευκαιρίες. 

• Υποκινούν τη µάθηση, λειτουργώντας ως µέσο για αυθεντική επικοινωνία, 

καθοδήγηση, επίβλεψη και αυτο-έκφραση. 

•  Συλλαµβάνουν και διασκορπίζουν την υπάρχουσα γνώση, για να βοηθήσουν τους 

ανθρώπους να βελτιώσουν την τεχνική τους. Τους δίνουν βήµα για να εκφράσουν 

λύσεις σε κοινά προβλήµατα και τους παρέχουν µεθόδους συλλογής και εκτίµησης των 

καλύτερων πρακτικών. 

• Εισάγουν τη συνεργατικότητα στις οµάδες και τους οργανισµούς, καθώς επίσης και στα 

µέλη τους για να ενθαρρύνουν τη ροή των ιδεών και την ανταλλαγή πληροφόρησης. 

•  Βοηθούν τους ανθρώπους να οργανωθούν γύρο από αξιοσηµείωτες δράσεις, που 

αποφέρουν απτά αποτελέσµατα. 

• Γενικεύουν τη νέα γνώση για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να µετασχηµατίσουν τις 

τεχνικές τους, έτσι ώστε να προσαρµοστούν στις τεχνολογικές ανάγκες και αλλαγές.  

5.5.5 Αποτίµηση – Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων µιας Κοινότητας Πρακτικής 

Από τη στιγµή που θα καθοριστεί ο στόχος της κοινότητας πρακτικής, το επόµενο βήµα 

είναι να προσδιοριστεί το πλαίσιο αξιολόγησης καθώς και η µεθοδολογία έρευνας που θα 

ακολουθήσουν τα µέλη της κοινότητας, προκειµένου να φτάσουν στον επιθυµητό στόχο. 

Τυπικές διαδικασίες αξιολόγησης που θα κρίνουν την αποτελεσµατικότητα των 

δραστηριοτήτων της κοινότητας δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως ακόµη. Στον παρακάτω πίνακα 

όµως περιγράφονται κάποια γενικά ερωτήµατα, που µπορούν να αποτιµήσουν την ποιότητα 

σχεδίασης της κοινότητας πρακτικής, την ανάπτυξη και την υποστήριξη σε σχέση µε τις 

δραστηριότητες της κοινότητας.  

 

Ι.  Ίδρυση της κοινότητας και ανάπτυξη σχέσεων µεταξύ των µελών της 

Το στάδιο αυτό περιλαµβάνει την ανάπτυξη σχέσεων εµπιστοσύνης, αµοιβαίου σεβασµού και ανάληψης καθηκόντων, τα 

οποία είναι απαραίτητα για τη δηµιουργία δεµένων κοινοτήτων. 

Αλληλεπιδράσεις και ανάπτυξη ενός ευρύτερου δικτύου επικοινωνίας µεταξύ των µελών, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για να 

γίνει κάποιος µέλος µιας οµάδας. Η επιτυχία των δραστηριοτήτων της κοινότητας στηρίζεται σε ένα κλίµα αµοιβαίας εµπιστοσύνης 

και σεβασµού. Κάτι τέτοιο ενθαρρύνει το διαµοιρασµό ιδεών, τη διατύπωση απαιτητικών ερωτήσεων και τη προσεκτική 

παρακολούθηση. Ειδικότερα για τις εικονικές κοινότητες πρακτικής, οι σχέσεις µεταξύ των µελών ενισχύονται από τη συχνή 

σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία µεταξύ των µελών.  

Ερωτήσεις αξιολόγησης αυτού του σταδίου : Πόσο συχνά αλληλεπιδρούν τα µέλη. Σε ποιο βαθµό και έκταση οι αλληλεπιδράσεις 

συνεχίζονται και εκβαθύνονται. Έχουν τα µέλη τη δυνατότητα να επικοινωνούν µε διάφορους τρόπους; Τα µέλη πειραµατίζονται µε 

νέους ρόλους; Τι είδους αµοιβαιότητα αναπτύσσεται µεταξύ των µελών; Υπάρχει εκτεταµένη κατανόηση του τοµέα στα µέλη της 

κοινότητας;  
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ΙΙ.  Εκµάθηση και ανάπτυξη πρακτικής 

Μάθηση και ανάπτυξη µιας διαµοιρασµένης πρακτικής που βασίζεται σε έναν εκτεταµένο γνωστικό τοµέα. 

Η πρακτική εξελίσσεται µε τη κοινότητα ως ένα συλλογικό προϊόν, ενσωµατώνεται στις δραστηριότητες των µελών και οργανώνει 

τη γνώση µε ένα τρόπο που αντανακλά την προοπτική των µελών. Η ανάπτυξη επιτυχηµένης πρακτικής εξαρτάται από την 

ισορροπία ανάµεσα στη παραγωγή έργου και τις µαθησιακές εµπειρίες των µελών. 

Ερωτήσεις αξιολόγησης αυτού του σταδίου : Η αναπαράσταση της γνώσης για τη συγκεκριµένη πρακτική γίνεται µε διάφορα µέσα 

και αυτά είναι προσβάσιµα στα µέλη; Σε ποιο βαθµό, σχεδιάζει και υποστηρίζει η κοινότητα τη βαθύτερη γνώση για τα µέλη της ; 

III. Ανάληψη δράσης ως κοινότητα 

Για την επιτυχηµένη διεξαγωγή έργου και επιµέρους διεργασιών χρειάζεται προσεκτική σχεδίαση 

Τα έργα µικρών οµάδων, που υποστηρίζονται από την κοινότητα, βοηθούν τα µέλη της να αναπτύξουν προσωπικές σχέσεις και 

παρέχουν ένα µέσο, που προάγει την ανάπτυξη πρακτικής : υποθέσεις, αποτελεσµατικές πρακτικές, εργαλεία, µέθοδοι, άρθρα, 

βάσεις δεδοµένων, ευρήµατα, ιστότοποι. 

Ερωτήσεις αξιολόγησης αυτού του σταδίου :Οι συνεργατικές προσπάθειες συµβαίνουν από µόνες τους ; Οι δοµές της κοινότητας 

υποστηρίζουν εθελοντική δράση για έργο και συνεργασία µε άλλους ; Τα µέλη αναγνωρίζονται και εκτιµώνται για τη συνεισφορά 

τους; 

IV. ∆ηµιουργία γνώσης του τοµέα 

Παραγωγή και ανακάλυψη νέας γνώσης 

Τα µέλη προχωρούν πέρα από την ισχύουσα πρακτική για να ανακαλύψουν τα όρια του γνωστικού τοµέα και να καινοτοµήσουν. 

Γίνεται επαναπροσδιορισµός των ορίων της κοινότητας και των σχέσεων µεταξύ των µελών, υπάρχει δυνατότητα πιθανής 

συνεργασίας µε τα µέλη άλλων κοινοτήτων, για να ανακαλυφθούν νέες αναδυόµενες τεχνολογίες, πρακτικές και ιδέες. 

Ερωτήσεις αξιολόγησης αυτού του σταδίου : Πόσο ανοικτή είναι η κοινότητα σε νέες ιδέες και ηγετικές σχέσεις; Σε ποιο βαθµό 

επιδρά η κοινότητα στον τοµέα της; Καλούνται τα µέλη της κοινότητας µε αυτή τους την ιδιότητα προκειµένου να παρουσιάσουν 

ιδέες αιχµής; 

Πίνακας 7 Οδηγός σχεδίασης και ανάπτυξης µιας κοινότητας πρακτικής. Πηγή2 

5.5.6 Βασικά χαρακτηριστικά των κοινοτήτων πρακτικής 

Έρευνες στο χώρο της κοινωνιολογία, της ανθρωπολογίας και της εκπαίδευσης οδήγησαν σε 

τρία χαρακτηριστικά τα οποία εµφανίζονται µε συνέπεια στις κοινότητες πρακτικής και 

αποτελούν βασική προϋπόθεση (Barab, A.& Duffy, T., 1998) : 

1. Οι κοινότητες πρακτικής παρουσιάζουν µια κοινή πολιτιστική και ιστορική κληρονοµιά 

: η έννοια της κοινότητας προχωράει πιο πέρα από µια απλή οµάδα ανθρώπων που 

έρχονται σε επαφή σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή για να ανταποκριθούν σε µια 

συγκεκριµένη ανάγκη. Οι επιτυχηµένες κοινότητες, έχουν κοινή πολιτιστική και 

ιστορική κληρονοµιά η οποία εµπεριέχει έννοιες κοινωνικά διαπραγµατεύσιµες όπως, 

κοινούς στόχους, έννοιες και πρακτικές. Τα νέα µέλη κληρονοµούν αυτές τις έννοιες 

από την εµπειρία των παλιότερων µελών. 

2.  Η κοινότητα πρακτικής αποτελεί τµήµα ενός ευρύτερου συνόλου : το κάθε µέλος 

ξεχωριστά γίνεται τµήµα ενός µεγαλύτερου συνόλου καθώς εργάζονται στο ίδιο πλαίσιο 

                                                      

2 Cambridge, D., 2005. Community of Practice Design Guide 
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και συνδέονται στην κοινότητα η οποία µε τη σειρά της αποτελεί τµήµα ενός ευρύτερου 

συνόλου (της κοινωνίας στην οποία ανήκει). Αυτό καλλιεργεί την αίσθηση της 

ταυτότητας τόσο για τα µέλη όσο και για την κοινότητα. 

3. Αναπαραγωγικότητα : οι κοινότητες έχουν τη δυνατότητα να αναπαράγονται καθώς νέα 

µέλη εµπλέκονται σε ώριµες πρακτικές. Αυτά τα νέα µέλη καθώς ωριµάζουν 

ενσωµατώνονται στη κοινότητα και µπορεί ακόµη και να αντικαταστήσουν τα 

παλαιότερα. 

Ένα ακόµη βασικό χαρακτηριστικό µιας κοινότητας πρακτικής, είναι ο τρόπος µε τον οποίο 

αλληλεπιδρούν τα µέλη της, µέσα σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο. Οι κοινότητες αυτές 

αποτελούνται από µέλη, τα οποία µοιράζονται µια κοινή αντίληψη για αυτό που κάνουν, και 

µαθαίνουν πως να γίνονται καλύτεροι σε αυτό, µέσα από την αλληλεπίδρασή τους. Από τη 

διαδικασία αυτή απορρέουν πλεονεκτήµατα όπως, η εµπλοκή σε δραστηριότητες, 

συναισθήµατα συντροφικότητας, αύξηση της ικανοποίησης, της αίσθησης ιδιοκτησίας αλλά και 

της εµπιστοσύνης, υποστήριξη µεταξύ των µελών, αυτοπεποίθηση, προσωπική βελτίωση και 

ανάπτυξη και όλη αυτή η δράση αφήνει στα µέλη µια αίσθηση διασκέδασης (Wenger, 2006). 

 Οι κοινότητες πρακτικής, χαρακτηρίζονται από την κοινή δράση των µελών τους, 

ασχολούνται µε έννοιες που θεωρούνται σηµαντικές όπως είναι η µάθηση και η αντιµετώπιση 

ανοικτών προβληµάτων τα οποία ωφελούνται από την άτυπη συνεργατική δράση. Οι χρήστες 

δείχνουν να είναι περισσότερο ικανοποιηµένοι από το εικονικό περιβάλλον όταν υπάρχει 

εµπλοκή και ακόµη περισσότερο όταν αναπτύσσουν σχέσεις µε τα υπόλοιπα µέλη της 

εκπαιδευτικής κοινότητας (Brown, E., 2006 & Rovai, A., P., 2002). Για το λόγο αυτό η 

µαθησιακή εµπειρία πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο προσωπική, αξιοσηµείωτη και 

πραγµατική. 

5.5.7 Εικονικές Κοινότητες πρακτικής  

Οι Εικονικές Κοινότητες Πρακτικής ορίζονται ως οι κοινότητες πρακτικής των οποίων τα 

µέλη είναι σκορπισµένα γεωγραφικά και χρησιµοποιούν πρωτίστως συνεργατικές online 

τεχνολογίες για να επικοινωνήσουν (Kaulback, B., & Bergtholdt, D., 2008). 

Μία εικονική κοινότητα πρακτικής είναι ένα δίκτυο µεµονωµένων ατόµων που µοιράζονται 

ένα τοµέα ενδιαφερόντων, και διατηρούν online επικοινωνία. Τα µέλη της κοινότητας 

µοιράζονται πηγές, όπως για παράδειγµα εµπειρίες, προβληµατικές καταστάσεις και τρόπους 

επίλυσης, εργαλεία και µεθοδολογίες. Αυτού του είδους η επικοινωνία έχει ως αποτέλεσµα τη 

βελτίωση της γνώσης του κάθε µεµονωµένου µέλους, αλλά και τη βελτίωση του επιπέδου του 

ίδιου του τοµέα. Τα µέλη µιας εικονικής κοινότητας πρακτικής, µπορεί να µοιράζονται νέα και 

συµβουλές ακαδηµαϊκού περιεχοµένου, αλλά είναι µάλλον απίθανο να αναλάβουν µαζί τη 

διεκπεραίωση έργων. Αυτός είναι ρόλος ενός Κέντρου Κατανοµής Έρευνας (Distributed 

Research Center) (Bos et al, 2007).  
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Μία εικονική κοινότητα πρακτικής µπορεί να περιέχει αυθεντική έρευνα, όµως πρωτίστως 

ενδιαφέρεται για τη βελτίωση της γνώσης των µελών της µέσα από τυπική εκπαίδευση ή 

επαγγελµατική ανάπτυξη. Σε µια εικονική κοινότητα πρακτικής, συναντάµε κυρίως άτυπες 

µορφές µάθησης. Οι άτυπες µορφές µάθησης υποδηλώνουν την προσπάθεια του να γίνει 

κάποιος πλήρες µέλος, µε µια κοινωνικό-πολιτιστική πρακτική. Αντίθετα τα πιο έµπειρα µέλη, 

µεταδίδουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν στα νεώτερα και υπάρχει έτσι ένας 

συνεχής εµπλουτισµός της ανταλλαγής γνώσεων µεταξύ των µελών(Lave & Wenger, 1991). 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα πλεονεκτήµατα και οι περιορισµοί που προκύπτουν 

από τις κοινότητες πρακτικής, καθώς επίσης και οι κρίσιµοι παράγοντες για την επιτυχία τους 

έτσι όπως έχουν προκύψει µέσα από σχετικές µε το αντικείµενο έρευνες (Gannon-Leary, P., & 

Fontainha, E., 2007).  

Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα Κρίσιµοι παράγοντες για επιτυχία 

• Ενισχυµένα περιβάλλοντα µάθησης 

• ∆ηµιουργία συµπράξεων 

• ∆υνατότητες επέκτασης σε ανώτερα 

επίπεδα 

• ∆ιαµοιρασµός γνώσης και µάθησης 

• Ανταλλαγή ιδεών µεταξύ των µελών 

• Εµβάθυνση της γνώσης, καινοτοµίες 

και εξειδίκευση  

• Κυκλική ροή και ανάπτυξη της 

γνώσης 

• Αίσθηση σύνδεσης 

• Συνεχείς αλληλεπιδράσεις 

• Αφοµοίωση κοινωνικό-πολιτιστικών 

πρακτικών 

• Νεοαποκτηθέν στυλ µάθησης 

• Ανάπτυξη και διαµόρφωση 

ταυτότητας 

• Χρήση που βασίζεται στην πρακτική 

(practice based) 

• ∆ιάρκεια έναντι αλλαγών και 

διαφορετικότητας 

• Πειθαρχηµένες διαφορές 

• Αίσθηση ανεξαρτησίας 

• Σιωπηρή γνώση 

• Γνώση που συναλλάσσεται  

• Ειδικό λεξιλόγιο 

• ∆υνατή φυσική επικοινωνία εντός 

της κοινότητας 

• Μετατόπιση µελών 

• ∆ηµιουργία και συντήρηση της ροής 

πληροφόρησης 

• ∆εν υπάρχει κατά πρόσωπο επαφή 

για να «σπάσει ο πάγος» 

• Συµµετοχή µόνο µε διάβασµα 

• Κρυµµένες ταυτότητες, υιοθέτηση 

προσωπικότητας  

• Έλλειψη εµπιστοσύνης, προσωπική 

και θεσµική 

• Επιλεγµένη χρήση τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνίας 

• Η έλλειψη της γλώσσας σώµατος 

οδηγεί σε παρερµηνείες 

• Χρήση που βασίζεται στο στόχο 

(task based) 

• Καλή χρήση του ∆ιαδικτύου και των 

τυποποιηµένων τεχνολογιών  

• Τεχνολογικές παροχές 

• ∆εξιότητες χειρισµού τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνίας 

• Θεσµική αποδοχή των τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνίας ως 

µέσων επικοινωνίας 

• Καλή επικοινωνία 

• Εµπιστοσύνη 

• Κοινές αξίες 

• ∆ιαµοιρασµένη κατανόηση 

• Προγενέστερη γνώση ιδιότητας 

µέλους 

• Αίσθηση κατοχής  

• Κοινωνική συνείδηση 

• Αίσθηση του σκοπού  

• Ευαισθητοποίηση στη διαχείριση, 

στη κανονικοποίηση και στη 

διευκόλυνση. 

• Λεξιλόγιο φιλικό προς το χρήστη 

• Υπάρχει χρόνος για να δηµιουργηθεί 

η κοινότητα 

• Καλός συντονισµός για επίτευξη 

κανονικής και ποικίλης επικοινωνίας 

• Υλικές πηγές και εγγύηση 

δηµιουργίας και υποστήριξης της 

κοινότητας.  

Πίνακας 8 Πλεονεκτήµατα / µειονεκτήµατα που προκύπτουν από µια κοινότητα πρακτικής. Πηγή 3 

                                                      

3 Gannon-Leary, P., & Fontainha, E., 2007 
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5.5.8 Χαρακτηριστικά που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τη σχεδίαση ενός online 

περιβάλλοντος µιας κοινότητας πρακτικής 

Για να σχεδιαστεί σωστά ένα εικονικό περιβάλλον µάθησης θα πρέπει αρχικά να λάβουµε 

υπόψη τις ανάγκες των χρηστών, τις πρακτικές και τη κοινωνική δυναµική. Αυτά αποτελούν 

και τα δοµικά στοιχεία, για να σχεδιάσουµε σωστά το εικονικό περιβάλλον µιας κοινότητας 

(Carroll, 2000; Cooper, A., 1999). Παρακάτω περιγράφεται µια λίστα µε τα βασικά στοιχεία 

σχεδίασης που χρειάζεται µια online κοινότητα και θα πρέπει να τα ακολουθήσει ο αναλυτής 

και ο σχεδιαστής ενός τέτοιου συστήµατος. Οι ,ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των µελών µιας 

κοινότητας πρακτικής, φαίνεται ότι ακολουθούν αυτή τη τυποποίηση και αλληλεπιδρούν µε 

αυτές τις αρχές (Schlager, M., Fusco, J., 2003; Koch, M., 2000).  

• Μαθησιακή διαδικασία και πρακτική : κάθε κοινότητα πρακτικής µοιράζεται τις δικές 

της προσεγγίσεις και συµφωνίες για την πρακτική που θα ακολουθήσει. 

• Ταυτότητα και εµπιστοσύνη : η ταυτότητα του καθενός σε ένα online περιβάλλον, είναι 

υπαρκτή και έχει διάρκεια. Για παράδειγµα στα πλαίσια µιας κοινότητας, γνωρίζουµε µε 

ποιους συνδιαλεγόµαστε και νιώθουµε ασφαλείς. 

• Επικοινωνία : υπάρχουν τρόποι και µέσα για να διαµοιράζονται πληροφορίες και ιδέες. 

• Οµάδες : τα µέλη µπορούν να συνδιαλέγονται µεταξύ τους σχηµατίζοντας µικρότερες 

οµάδες, είτε στα πλαίσια της ίδιας της κοινότητας πρακτικής, είτε και έξω από αυτήν. 

• Περιβάλλον, εργαλεία και δηµιουργία : η αλληλεπίδραση γίνεται σε έναν εικονικό κοινό 

χώρο που ταιριάζει µε τους στόχους της οµάδας. 

• Σύνορα : υπάρχει επίγνωση για το ποιοι ανήκουν ή όχι στη κοινότητα. 

• Πολιτική : ρυθµίζεται και µορφοποιείται η συµπεριφορά σύµφωνα µε τις 

διαµοιρασµένες αξίες. 

• Ανταλλαγή : υπάρχει ένα σύστηµα ανταλλαγών όπου γίνονται συνδιαλλαγές και 

ανταλλάσσονται η γνώση, η υποστήριξη, τα αγαθά, οι υπηρεσίες και οι ιδέες. 

• Έκφραση : υπάρχει µια ταυτοποίηση της οµάδας και ξέρει ο καθένας τι κάνουν τα 

υπόλοιπα µέλη, όπως επίσης µπορεί να εκφράσει τις προτιµήσεις και τις απόψεις του. 

• Ιστορία και κουλτούρα : τόσο τα παλαιότερα όσο και τα νέα µέλη, µπορούν να 

αναπτύξουν, να αναπαράξουν και να αναθεωρήσουν κανόνες, ηθικές αξίες, αλλά και 

θέµατα σχετικά µε την κουλτούρα. 

• Αναπαραγωγή και εξέλιξη της κοινότητας : η κοινότητα πρακτικής µπορεί να 

αναπαράγεται και να εξελίσσεται. 
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5.5.9 Οι Κοινότητες Πρακτικής και η κοινωνική αντίληψη της µάθησης 

Η κοινωνική αντίληψη της µάθησης έτσι όπως γίνεται αντιληπτή µέσα από τις κοινότητες 

πρακτικής συνοψίζεται στις ακόλουθες βασικές αρχές (Wenger, 1999) :  

• Η µάθηση είναι έµφυτο χαρακτηριστικό του ανθρώπου : είναι βασικό χαρακτηριστικό 

της ανθρώπινης ζωής και δεν µπορεί να ειδωθεί ξέχωρα από αυτήν. 

• Η µάθηση έρχεται πρώτη όπως και η ικανότητα να διαπραγµατευόµαστε νέες έννοιες: 

αυτό µας εµπλέκει σε µια δυναµική αλληλεπίδραση συµµετοχής και επαναπροσδιορισµού, 

ιδιαίτερα των προβληµατικών εννοιών. 

• Από το µηχανισµό της µάθησης δηµιουργούνται και προκύπτουν δοµές: από τη µια 

απαιτείται δοµή και συνοχή για να συγκεντρώσουµε εµπειρίες και από την άλλη χρειάζεται 

αρκετή διαταραχή και ασυνέχεια, για να επανα-διαπραγµατευόµαστε συνεχώς έννοιες. Από 

αυτή την προοπτική, οι κοινότητες πρακτικής αποτελούν στοιχειώδεις κοινωνικές δοµές 

µάθησης.  

• Η µάθηση είναι θεµελιωδώς εµπειρική και κοινωνική: περιέχει τη δική µας εµπειρία 

συµµετοχής όπως και τις µορφές ικανότητας, έτσι όπως ορίζονται στην κοινότητα. Η 

µάθηση µπορεί να οριστεί σαν µια επανευθυγράµµιση της εµπειρίας και της ικανότητας. 

Για το λόγο αυτό η κοινότητα πλήττεται, όταν οι δύο αυτές έννοιες είναι είτε πολύ µακριά, 

είτε πολύ κοντά, για να µπορέσουν να αποδώσουν την απαραίτητη παραγωγική ένταση.  

• Η µάθηση µετασχηµατίζει τις ταυτότητές µας: µετασχηµατίζει τον τρόπο που 

συµµετέχουµε στον κόσµο αλλάζοντας αυτό που είµαστε, την πρακτική µας και τις 

κοινότητές µας. 

• Η µάθηση καθορίζει τις τροχιές της συµµετοχής µας: χτίζει τις προσωπικές ιστορίες σε 

σχέση µε αυτήν της κοινότητας και συνδέει έτσι το παρόν µε το παρελθόν µέσα από 

ατοµικές και συλλογικές διεργασίες. 

• Η µάθηση έρχεται σε συµφωνία µε τα όριά µας: δηµιουργεί και γκρεµίζει όρια. Περιέχει 

πολυ-συµµετοχή στη δηµιουργία των ταυτοτήτων µας, συνδέοντας έτσι πολλαπλούς τύπους 

συµµετοχής µε πολλές κοινότητες. 

• Η µάθηση είναι ένα είδος κοινωνικής ενέργειας και δύναµης: αναπτύσσεται από τον 

προσδιορισµό και εξαρτάται από τη διαπραγµάτευση. Σχηµατίζει και σχηµατίζεται µέσα 

από φόρµες συµµετοχής και ιδιοκτησίας, σχηµατίζοντας σχέσεις συµµετοχής και µη σε 

κοινότητες και οικονοµίες εννοιών.  

• Η µάθηση είναι ένα είδος εµπλοκής: εξαρτάται από δυνατότητες ενεργητικής συµµετοχής 

σε κοινότητες πρακτικής που είναι σηµαντικές για εµάς, για να ενσωµατώσουµε τις αξίες 

της στη δική µας κατανόηση του κόσµου, και να κάνουµε δηµιουργική χρήση αυτών των 

εννοιών. 
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• Η µάθηση περιέχει φαντασία: εξαρτάται από διαδικασίες προσανατολισµού, 

αναστοχασµού και εξερεύνησης, για να µπορέσει να εντάξει τις δικές µας ταυτότητες και 

πρακτικές σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. 

• Η µάθηση είναι ένα είδος ευθυγράµµισης: εξαρτάται από τη σχέση µας µε τα πλαίσια 

σύγκλισης, συνεργασίας και επίλυσης συγκρούσεων, που καθορίζουν τη κοινωνική 

αποτελεσµατικότητα των δράσεών µας.  

• Η µάθηση αποτελεί µια αλληλεπίδραση ανάµεσα στο τοπικό και το σφαιρικό: συµβαίνει 

µέσα από την πρακτική, αλλά ορίζεται σε ένα γενικό πλαίσιο µέσα από τη δική της 

τοπικότητα. Η δηµιουργία των κοινοτήτων µάθησης εξαρτάται από το δυναµικό συνδυασµό 

της εµπλοκής, της φαντασίας και της ευθυγράµµισης, που µετατρέπουν την αλληλεπίδραση 

µεταξύ του τοπικού και του σφαιρικού σε ένα µηχανισµό νέας µάθησης. 

• Η µάθηση δεν µπορεί να σχεδιαστεί γενικά: µπορεί µόνο να σχεδιαστεί, για 

συγκεκριµένο σκοπό. Η κοινότητα πρακτικής µπορεί να κάνει πραγµατικότητα τη µάθηση 

ως απάντηση σε κάποιο στόχο.  

5.5.10  Πως επιτυγχάνεται η «Εµπειρική µάθηση» σε µια Κοινότητα Πρακτικής, µέσα 

από ένα σύνολο αυθεντικών δραστηριοτήτων  

Η µάθηση µέσα από την εµπειρία, επιτρέπει στους εκπαιδευόµενους να µάθουν µε την όσο 

το δυνατό λιγότερη µεσολάβηση από την πλευρά του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός κάνει 

απλά ερωτήσεις, ή θέτει κάποιες προβληµατικές καταστάσεις ή δραστηριότητες, που καλείται ο 

εκπαιδευόµενος να επιλύσει. Η µάθηση µέσα από την πράξη καλείται εµπειρική µάθηση γιατί 

ακριβώς η µάθηση προκύπτει µέσα από τις εµπειρίες (Diem, K., 2001). 

Οι αυθεντικές εµπειρίες, περιλαµβάνουν µαθησιακές δραστηριότητες που µοιάζουν µε 

καταστάσεις της πραγµατικής ζωής, προβλήµατα και διεργασίες που οι εκπαιδευόµενοι 

θεωρούν σηµαντικά (Herrington J., Oliver, R., 2000). Όταν αυτές οι αυθεντικές εµπειρίες 

συνδυάζονται µε παιδαγωγικές προσεγγίσεις που προάγουν, οδηγούν σε αυτό που αποκαλούµε 

«βαθιά γνώση» (Biggs, 1999). 

Είναι γεγονός, ότι πλέον οδηγούµαστε σε ένα µαθητοκεντρικό µοντέλο µάθησης, το οποίο 

δείχνει να υποστηρίζεται δυναµικά από περιβάλλοντα ψηφιακών κόσµων. Οι µαθητές 

χρησιµοποιούν δηµιουργικά τις προσωπικές τους εµπειρίες για να κατανοήσουν έννοιες που 

έχουν νόηµα για αυτούς (Polka, 2001). Στα περιβάλλοντα εικονικών κόσµων, όπως είναι και το 

Second Life, οι µαθητές εµπλέκονται συνεχώς και ενεργά σε διαδικασίες δηµιουργίας εννοιών 

µέσα από τις εµπειρίες τους. Επιπλέον οι µαθητές αλληλεπιδρούν έχοντας έντονη την αίσθηση 

της παρουσίας, κάτι που απουσιάζει από άλλα µέσα (New Media Consortium, 2007). Κατά τον 

τρόπο αυτό προσαρµόζουµε τα περιβάλλοντα εικονικών κόσµων για να πετύχουµε εµπειρική 

µάθηση µέσα από αυθεντικές δραστηριότητες. Η αυθεντική µάθηση επικεντρώνεται στον 

πραγµατικό κόσµο, στην επίλυση πολύπλοκων προβληµάτων, µέσα από στρατηγικές 
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παιξίµατος ρόλων, δραστηριότητες επίλυσης προβληµάτων, µελέτη περίπτωσης και συµµετοχή 

σε εικονικές κοινότητες πρακτικής. Το µαθησιακό περιβάλλον είναι πολυ-διεπιστηµονικό και 

φέρει οµοιότητες µε κάποιες δραστηριότητες του πραγµατικού κόσµου, όπως για παράδειγµα 

είναι: η διοίκηση µιας πόλης, το χτίσιµο ενός σπιτιού, µια αεροπορική πτήση, η κατάρτιση ενός 

προϋπολογισµού και η διερεύνηση ενός εγκλήµατος (Lombardi, 2007).  

Η ενεργητική συµµετοχή ή αλλιώς η µάθηση µέσα από την πράξη, είναι ένα µοντέλο που 

ταιριάζει σε µαθητές που είναι εξοικειωµένοι µε το ηλεκτρονικό παιχνίδι. Οι εικονικοί κόσµοι 

προσφέρουν τη δυναµική για τη δηµιουργία τέτοιων µοντέλων µάθησης. Οι εικονικοί κόσµοι σε 

συνδυασµό µε αυθεντικές δραστηριότητες µάθησης, ενδυναµώνουν την «ακούσια µάθηση» 

όπου οι εκπαιδευόµενοι δηµιουργούν γνώση έχοντας στόχο να ολοκληρώσουν κάτι που ήδη 

γνωρίζουν. Αυτό τους οδηγεί σε µεγαλύτερη κατανόηση και βαθύτερη γνώση (EDUCAUSE 

Learning Initiative, 2007).  

Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, υπάρχουν δέκα χαρακτηριστικά που οι εκπαιδευτικοί 

οφείλουν να λαµβάνουν υπόψη τους κατά τη σχεδίαση αυθεντικών δραστηριοτήτων (Reeves, 

Herrington, & Oliver, 2002).  

Χαρακτηριστικά αυθεντικών 
δραστηριοτήτων Περιγραφή 

Οι αυθεντικές δραστηριότητες έχουν συνάρτηση µε 

αυτές του πραγµατικού κόσµου 

Οι δραστηριότητες παρουσιάζουν περισσότερες οµοιότητες µε 

επαγγελµατικές πρακτικές του πραγµατικού κόσµου, παρά µε 

πρακτικές που ακολουθούνται κατά την εκπαίδευση στην τάξη 

Οι αυθεντικές δραστηριότητες δεν είναι απόλυτα 

καθορισµένες και απαιτούν από τους 

εκπαιδευόµενους να ορίσουν τις επιµέρους 

δραστηριότητες που χρειάζονται για να 

ολοκληρωθεί η διεργασία.  

Τα έµφυτα µε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες προβλήµατα, δέχονται 

πολλές ερµηνείες για την επίλυσή τους και δεν αρκεί απλά η εφαρµογή 

ενός υπαρκτού αλγορίθµου για τη λύση τους. Οι εκπαιδευόµενοι 

οφείλουν να ορίσουν τις δικές τους µοναδικές διαδικασίες και υπο-

διαδικασίες, που οδηγούν στην επίλυση της προβληµατικής 

κατάστασης. 

Οι αυθεντικές δραστηριότητες υποστηρίζουν την 

έρευνα 

Οι δραστηριότητες ολοκληρώνονται σε διάστηµα ηµερών, εβδοµάδων 

ή και µηνών και όχι µέσα σε λίγα λεπτά ή ώρες. Απαιτούν 

αξιοσηµείωτη έρευνα και αναφορά σε διαλεκτικές πηγές.  

Οι αυθεντικές δραστηριότητες, δίνουν στους 

εκπαιδευόµενους τη δυνατότητα να εξετάσουν το 

θέµα από διαφορετικές οπτικές, χρησιµοποιώντας 

πολλές πηγές αναφοράς.  

Οι δραστηριότητες δίνουν στους εκπαιδευόµενους τη δυνατότητα να 

εξετάσουν το ζητούµενο, µέσα από διαφορετικές θεωρητικές και 

πρακτικές προσεγγίσεις, αντί να τους κατευθύνουν να ακολουθήσουν 

µία συγκεκριµένη πρακτική για να οδηγηθούν σε ένα επιτυχές 

αποτέλεσµα. Η χρήση πολλών και διαφορετικών πηγών επιτρέπει 

στους εκπαιδευόµενους να επιλέξουν µόνο τη σχετική µε το θέµα τους 

πληροφορία.  

Οι αυθεντικές δραστηριότητες προσφέρουν 

ευκαιρίες για συνεργασία 

Η συνεργασία είναι ενσωµατωµένη µε τη δραστηριότητα και δεν 

µπορεί να επιτευχθεί όταν οι εκπαιδευόµενοι εργάζονται µεµονωµένα. 

Οι αυθεντικές δραστηριότητες παρέχουν ευκαιρίες 

για αναστοχασµό και µετα-γνώση. 

Οι δραστηριότητες επιτρέπουν στους εκπαιδευόµενους να κάνουν τις 

επιλογές τους και να αναστοχαστούν σχετικά µε τη µάθησή τους, τόσο 

ως ξεχωριστές οντότητες, όσο και ως µέλη µιας οµάδας. 

Οι αυθεντικές δραστηριότητες υποστηρίζουν 

διεπιστηµονική προοπτική.  

Το σχετικό δεν ταιριάζει απλά µε την εξειδίκευση σε ένα µόνο τοµέα ή 

θέµα. Αντίθετα, οι αυθεντικές δραστηριότητες έχουν συνέπειες οι 

οποίες πηγαίνουν πέρα από έναν µόνο επιστηµονικό τοµέα, 
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ενθαρρύνοντας τους εκπαιδευόµενους να αναλάβουν διαφορετικούς 

ρόλους και να χρησιµοποιήσουν διεπιστηµονικούς όρους. 

Οι αυθεντικές δραστηριότητες εµπεριέχουν 

αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων είναι ενσωµατωµένη µε τη κύρια 

διεργασία µε έναν τρόπο που ταιριάζει περισσότερο στην αξιολόγηση 

πραγµατικού κόσµου και δεν ξεχωρίζει από τη φύση της 

δραστηριότητας.  

Οι αυθεντικές δραστηριότητες δηµιουργούν 

προϊόντα που αξίζουν από µόνα τους και δεν 

αποτελούν προετοιµασία για κάτι άλλο. 

Τα συµπεράσµατα δεν είναι απλώς εργασίες ή υπο-ερωτήµατα για την 

προετοιµασία µιας άλλης δραστηριότητας. Οι αυθεντικές 

δραστηριότητες καταλήγουν στην προετοιµασία ενός ολοκληρωµένου 

προϊόντος, που αξίζει και µπορεί να σταθεί από µόνο του.  

Οι αυθεντικές δραστηριότητες επιτρέπουν 

πολλαπλές προοπτικές και διαφορετικά 

αποτελέσµατα 

Οι δραστηριότητες επιτρέπουν µια ποικιλία και µια διαφορετικότητα 

στο τελικό αποτέλεσµα και είναι ανοικτές στις πολλαπλές λύσεις που 

ταιριάζουν στη φύση ενός προβλήµατος. Το τελικό αποτέλεσµα δεν 

προκύπτει απλά από την εφαρµογή κανόνων και διαδικασιών.  

Πίνακας 9 Βασικά χαρακτηριστικά αυθεντικών δραστηριοτήτων 

 

Υπάρχουν τρία βασικά κριτήρια που χαρακτηρίζουν µια αυθεντική ακαδηµαϊκή 

δραστηριότητα (Wehlage et al., 1996): 

1. Η κατασκευή της γνώσης,  

2. Η πειθαρχηµένη έρευνα και  

3. Η αξία της µάθησης πέρα από το σχολείο. Σύµφωνα µε αυτά τα τρία κριτήρια οι 

εκπαιδευόµενοι πρέπει : 

3.1. Κατά την κατασκευή ή παραγωγή γνώσης να αναλαµβάνουν ρόλους ενηλίκων.  

3.2. Να εµπλέκονται σε γνωστικές διεργασίες που περιλαµβάνουν πειθαρχηµένη 

έρευνα, στηρίζονται σε προϋπάρχουσες γνώσεις και οδηγούν σε πλήρη και βαθιά 

κατανόηση του θέµατος. 

3.3. Να προσπαθούν να αποδώσουν αισθητικές, χρηστικές και προσωπικές αξίες που 

συµβάλλουν στη διανοητική ολοκλήρωση.  

Ο εκπαιδευτής κατευθύνει τη διδασκαλία και τη µάθηση γύρω από αυτά τα κριτήρια, µέσα 

από δύο βασικές διεργασίες:  

1. την ηµερήσια καθοδήγηση και 

2. τη συνεχή αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών. 

 Στον ακόλουθο πίνακα περιγράφονται τα πρότυπα των αυθεντικών δραστηριοτήτων µε 

βάση τα παραπάνω κριτήρια.  
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Κριτήρια Οδηγίες προς τον Εκπαιδευτή Αποτίµηση, αξιολόγηση 

Πρότυπο 1: Υψηλό επίπεδο σκέψης 
Πρότυπο 1: Οργάνωση της 

πληροφορίας 

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να επιβεβαιώσει ότι η 

αυθεντική δραστηριότητα αναθέτει στους 

µαθητές να οργανώσουν, να εξηγήσουν και να 

αξιολογήσουν πολύπλοκη πληροφόρηση για 

να µπορέσουν να εξετάσουν µια έννοια, ένα 

πρόβληµα ή ένα ζήτηµα. 

Πρότυπο 2: Αποτίµηση εναλλακτικών 

λύσεων 

Κατασκευή γνώσης 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να διασφαλίσει ότι οι 

µαθητές εµπλέκονται στη διαχείριση των 

πληροφοριών και των ιδεών µέσα από 

διεργασίες σύνθεσης, γενίκευσης, ερµηνείας 

και υποθέσεων που θα τους οδηγήσουν σε 

συµπεράσµατα κατανοητά για αυτούς και 

µέσα από τα οποία θα οδηγηθούν στη 

διαµόρφωση νέας γνώσης.  

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να επιβεβαιώσει ότι η 

αυθεντική δραστηριότητα ζητάει από τους 

µαθητές να λάβουν υπόψη εναλλακτικές 

λύσεις, στρατηγικές, προοπτικές 

αντιµετώπισης για να εξετάσουν µια έννοια, 

ένα πρόβληµα ή ένα ζήτηµα. 

Πρότυπο 2: Βαθιά γνώση Πρότυπο 3: Πειθαρχηµένο περιεχόµενο 

Θα πρέπει η διεργασία να ζητάει από τους 

µαθητές να κατανοήσουν, ή να 

χρησιµοποιήσουν ιδέες θεωρίες και απτικές 

που θεωρούνται κυρίαρχες για ακαδηµαϊκό ή 

επαγγελµατικό θέµα. 

Πρότυπο 4: Πειθαρχικές διεργασίες 

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να διασφαλίσει ότι η 

µαθησιακή εµπειρία απευθύνεται στη κεντρική 

ιδέα ενός θέµατος ή ότι επιτυγχάνει επαρκώς 

να αγγίξει συνδέσεις και συσχετίσεις έτσι 

ώστε να προκύψει πολλαπλή κατανόηση.  

Οι διεργασίες πρέπει να απαιτούν από τους 

µαθητές να εφαρµόσουν µεθόδους έρευνας και 

επικοινωνίας που ταιριάζουν σε ένα τυπικό 

ακαδηµαϊκό ή επαγγελµατικό επίπεδο.  

Πρότυπο 3 : Υποστηρικτική συνοµιλία 
Πρότυπο 5 : ∆ιαµορφούµενη γραπτή 

επικοινωνία 

Πειθαρχηµένη έρευνα 

Οι µαθητές θα πρέπει να εµπλέκονται σε 

εκτεταµένες συνοµιλίες κατανόησης µε τον 

εκπαιδευτικό, µε γνώστες του θέµατος ή 

ακόµη και µε τους συµµαθητές τους, µε τρόπο 

που διασφαλίζει βέλτιστη και διαµοιρασµένη 

κατανόηση ιδεών και εννοιών.  

Οι διεργασίες πρέπει να ζητούν από τους 

µαθητές να παρουσιάσουν το επίπεδο 

κατανόησής τους ή τα συµπεράσµατα στα 

οποία οδηγήθηκαν µέσα από εκτεταµένη 

γραπτή/ εικονική παρουσίαση. 

Πρότυπο 4 : ∆ιασύνδεση της νέας 

γνώσης µε καταστάσεις του πραγµατικού 

κόσµου 

Πρότυπο 6 : Σύνδεση του προβλήµατος 

µε τον κόσµο που εκτείνεται πέρα από το 

σχολείο  

Αξία και πέρα από το 

χώρο του σχολείου 

 

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να παροτρύνει 

τους µαθητές να συσχετίσουν τη νέα γνώση µε 

Η διεργασία πρέπει να ζητάει από τους 

µαθητές να εξετάσουν µία έννοια, ένα 
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πρόβληµα ή ένα θέµα που είναι παρόµοιο µε 

κάποιο που αντιµετώπισαν στη πραγµατική 

ζωή πέρα από την τάξη.  

Πρότυπο 7: Κοινό πέρα από αυτό της 

τάξης 

 προσωπικές τους εµπειρίες είτε δηµόσια 

προβλήµατα και θέµατα. 

Η διεργασία πρέπει να ζητάει από τους 

µαθητές να γίνουν κοινωνοί της γνώσης, να 

παρουσιάσουν ένα προϊόν, ή να αναλάβουν 

δράση σε ένα κοινό πέρα από το σχολικό 

πλαίσιο.  

Πίνακας 10 Πρότυπα δηµιουργίας αυθεντικών δραστηριοτήτων. Πηγή4 

Στο παρελθόν, οι αυθεντικές δραστηριότητες µάθησης έτσι όπως περιγράφονται στον 

παραπάνω πίνακα, ήταν δύσκολο να εφαρµοστούν, είτε γιατί ήταν πολύπλοκες, είτε γιατί ήταν 

επικίνδυνες, είτε γιατί είχαν ιδιαίτερα υψηλό κόστος. Τώρα µέσα από τα περιβάλλοντα 

εικονικών κόσµων, αυτές οι δραστηριότητες συµβαίνουν µε τρόπο παρόµοιο µε τις καταστάσεις 

πραγµατικού κόσµου(Kluge, S., Riley, L., 2008). Οι εκπαιδευόµενοι φαίνεται ότι 

κινητοποιούνται περισσότερο όταν επιλύουν προβλήµατα του πραγµατικού κόσµου. 

Εκφράζουν την προτίµησή τους «για τη µάθηση µέσα από την πράξη» (εµπειρική µάθηση) και 

όχι για την απλή παρακολούθηση µιας διάλεξης από τον εκπαιδευόµενο. Επιπλέον, οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι προτιµούν µε τη σειρά τους τη µάθηση µέσα από την πράξη 

(EDUCAUSE Learning Initiative, 2007).  

5.5.11  Περιβάλλοντα Εικονικών Κόσµων και Εµπειρική Μάθηση (Experiential 

Learning) 

Μάθηση αποκαλείται η διεργασία όπου η γνώση προκύπτει από το µετασχηµατισµό της 

εµπειρίας (Kolb, 1984). Πρόκειται για ένα µοντέλο µάθησης που αποτελείται από τέσσερα 

στάδια και αποτελεί το «µοντέλο εµπειρικής µάθησης του Kolb».  

                                                      

4 Is experiential learning authentic? Journal of Agricultural Education. Vol.44, Number 4, 2003. 
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Εικόνα 35 Ο κύκλος της εµπειρικής µάθησης του Kolb 

Πηγή : Learning Theοries.com. Experiential learning Kolb 

Η µάθηση κατά τον Kolb, µπορεί να ξεκινήσει σε οποιοδήποτε από τα τέσσερα στάδια, αλλά 

οι εµπειρίες πρέπει να έχουν µια αλληλουχία. Αυτό το µοντέλο µάθησης, µας δείχνει πως η 

εµπειρία µετασχηµατίζεται µέσα από την παρατήρηση και τον αναστοχασµό σε έννοια, η οποία 

στη συνέχεια χρησιµοποιείται ως οδηγός για εφαρµογή σε νέες εµπειρίες.  

• Το πρώτο στάδιο Concrete experience : αφορά την εµπλοκή του χρήστη σε µια 

δραστηριότητα. 

• Το δεύτερο στάδιο Observation and Reflection : προκύπτει όταν ο χρήστης συνειδητά 

ανατρέχει, αναστοχάζεται σχετικά µε τη συγκεκριµένη εµπειρία. 

• Το τρίτο στάδιο Abstract Conceptualization : προκύπτει όταν ο εκπαιδευόµενος 

προσπαθεί να αντιληφθεί ως γενικότερη έννοια, µια θεωρία ή ένα µοντέλο που έχει 

παρατηρήσει. 

• Το τέταρτο στάδιο Active Experimentation : προκύπτει όταν ο εκπαιδευόµενος 

σχεδιάζει να εφαρµόσει µια θεωρία ή ένα µοντέλο, σε µια νέα εµπειρία. 

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήµατα του µοντέλου του Kolb, είναι ότι απευθύνεται σε 

τέσσερα διαφορετικά µαθησιακά στυλ. Αυτά τα στυλ υπογραµµίζουν τις συνθήκες µε τις οποίες 

επιτυγχάνεται καλύτερο επίπεδο µάθησης. Τα τέσσερα στυλ δίνονται στην ακόλουθη λίστα :  

• Assimilators (αφοµοιωτές) :οι εκπαιδευόµενοι αυτοί µαθαίνουν καλύτερα, µέσα από 

λογικές θεωρίες (logical theories) τις οποίες µπορούν εύκολα να αντιληφθούν. 

• convergers (συγκλίνοντες) : στην κατηγορία αυτή των εκπαιδευοµένων, η µάθηση 

προκύπτει όταν τους παρέχονται πρακτικές εφαρµογές θεωριών και εννοιών.  
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• Accommodators (προσαρµοζόµενοι) : στην κατηγορία αυτή των εκπαιδευοµένων, η 

µάθηση προκύπτει όταν τους δίνεται η δυνατότητα να µάθουν µέσα από πρακτική 

εµπειρία.  

• Divergers (αποκλίνοντες) : η κατηγορία αυτή των εκπαιδευοµένων µαθαίνει καλύτερα 

όταν τους επιτρέπεται να συλλέξουν και να παρατηρήσουν µέσα από µια µεγάλη 

συλλογή πληροφοριών.  

 Μια νεότερη προσέγγιση του κύκλου του Kolb, είναι αυτού Diem (2001) ο οποίος 

ουσιαστικά έρχεται να διασπάσει το στάδιο της «παρατήρησης και του αναστοχασµού». Στο 

ακόλουθο διάγραµµα δίνεται ο αναθεωρηµένος κύκλος ολοκλήρωσης, µιας Εµπειρικής 

Μαθησιακής ∆ιεργασίας κατά τον Diem:  

 

Εικόνα 36 Πηγή : Learn by Doing the 4-H way 

Οι φάσεις ολοκλήρωσης µιας εµπειρικής διεργασίας κατά τον Diem 

Το µαθησιακό εµπειρικό µοντέλο του παραπάνω σχήµατος, αποτελείται από πέντε στάδια, 

τα οποία όµως µπορούν να συνοψιστούν στα τρία βασικότερα που περιλαµβάνουν την 

εκτέλεση, τον αναστοχασµό και την εφαρµογή. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι κάθε 

εκπαιδευτική δραστηριότητα, δεν είναι απαραίτητο να περάσει από όλα τα στάδια, όπως επίσης 

και ότι κάποια από τα στάδια αυτά, µπορούν να συνοψιστούν (Diem, K., 2001).  

Η θεωρία της «εµπειρικής µάθησης», βρίσκει ιδανική εφαρµογή στα περιβάλλοντα 

εικονικών κόσµων. Στοιχεία όπως η αφήγηση, το παιχνίδι ρόλων, ο αυτοσχεδιασµός και άλλες 

πρακτικές δραστηριότητες, οι οποίες συµβάλλουν στην «κλιµακούµενη µάθηση» και 

ενδυναµώνουν την εµπειρική µάθηση, (Bateson, M., C., 1993; Taussing, M., 1993), 

εµφανίζονται στα περιβάλλοντα εικονικών κόσµων όπως για παράδειγµα το Second 

Life(Monahan, et al., 2008). Οι εµπειρίες που βιώνουν οι χρήστες των εικονικών κόσµων, µέσω 
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των εικονικών τους εκπροσώπων, έχουν άµεση σχέση µε καταστάσεις που συναντούν στη 

πραγµατική τους ζωή(De Castell, S.,& Jensen, J., 2007). Οι µαθησιακές εµπειρίες που 

αντιστοιχούν σε καταστάσεις πραγµατικού κόσµου, αποτελούν τη γέφυρα µεταξύ της 

εκπαίδευσης και της εµπειρίας (Barab et al., 2005).  

5.5.12  Κοινότητες πρακτικής και εγκατεστηµένη µάθηση (situated learning)  

Η εγκατεστηµένη µάθηση παρέχει ένα σηµαντικό πλαίσιο για τη µελέτη των παιχνιδιών, 

δεδοµένου ότι τα παιχνίδια έχουν την ικανότητα να εγκαθιστούν τη µάθηση σε ένα αυθεντικό 

πλαίσιο, και να εµπλέκουν τους χρήστες σε µια κοινότητα πρακτικής (Squire, K., Steinkuehler, 

C., A., 2006). Η εγκατεστηµένη µάθηση, παρέχει µια χρήσιµη εξήγηση για το πως η µάθηση θα 

µπορούσε να επιτευχθεί αποτελεσµατικά µέσα από τον κόσµο ενός ψηφιακού παιχνιδιού.  

Το βασικό πλεονέκτηµα της εγκατεστηµένης µάθησης, είναι ότι µας βοηθάει να 

κατανοήσουµε τον τρόπο που οι παίκτες σχηµατίζουν την αντίληψη του να ανήκουν σε έναν 

εικονικό κόσµο και διαµορφώνουν αντίστοιχα την ταυτότητά τους. Η γνώση αυτή, έχει ένα 

σηµαντικό πλεονέκτηµα, καθώς βοηθάει τους χρήστες να αντιλαµβάνονται ποια είναι τα 

σηµαντικά που πρέπει να γνωρίζουν. Η εγκατεστηµένη µάθηση µπορεί µε αυτό τον τρόπο να 

ρίξει φως στο πως µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα παιχνίδια ως δυναµικά εργαλεία µάθησης, 

παρέχοντας στους εκπαιδευόµενους ένα ισχυρό πλαίσιο ανάπτυξης της αίσθησης της 

ταυτότητας και της αντιπροσώπευσης (Thomas, Brown, 2009).  

Οι εικονικοί κόσµοι, προσφέρουν ένα δυναµικό πλαίσιο για µάθηση. Η καινοτοµία η οποία 

προσφέρουν, είναι ότι οι λέξεις και τα σύµβολα δεν διδάσκονται πλέον ξεχωριστά από αυτό το 

οποίο αντιπροσωπεύουν και περιγράφουν. Για παράδειγµα, το αντίστροφο τετράγωνο του 

νόµου της βαρύτητας πλέον, δε γίνεται κατανοητό µόνο µέσα από µια εξίσωση. Οι µαθητές 

έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν εικονικά πλανήτες µε χαµηλότερη µάζα από αυτή της γης 

ή µπορούν να σχεδιάσουν πτήσεις, στις οποίες παρατηρούν τις αλλαγές της επίδρασης του 

νόµου της βαρύτητας στο ηλιακό µας σύστηµα. Οι εκπαιδευόµενοι καταφέρνουν έτσι να 

κατανοήσουν πολύπλοκες έννοιες, χωρίς να χάσουν την επαφή µεταξύ των αφηρηµένων 

εννοιών και του προς επίλυση προβλήµατος. Αυτό που προσδίδει δυναµικότητα στους 

εικονικούς κόσµους, είναι η ικανότητά τους να κάνουν εφικτή την εγκατεστηµένη κατανόηση 

(situated understanding) (Shaffer, D., W., et al., 2004).  

Τα παιχνίδια ενσωµατώνουν καλά παγιωµένες αρχές και µοντέλα µάθησης. Αυτό που πρέπει 

να µάθει κάποιος, είναι άµεσα συνδεδεµένο µε το περιβάλλον στο οποίο αυτό µαθαίνεται και 

παρουσιάζεται. Έτσι η µάθηση δεν είναι απλά σχετική, αλλά βρίσκει πρακτική εφαρµογή στο 

περιεχόµενο. Η µάθηση που προκύπτει µέσα από το σχετικό και σηµαντικό περιεχόµενο, είναι 

πιο σηµαντική από αυτή που συµβαίνει έξω από αυτό το περιεχόµενο, όπως γίνεται στην 

περίπτωση της τυπικής καθοδήγησης. Οι ερευνητές αναφέρονται σε αυτή την αρχή ως 

«εγκατεστηµένη γνώση»(Van Eck, R., 2006).  



 110 

Υπάρχουν τρία βασικά στοιχεία που σχετίζονται µε τις κοινότητες πρακτικής στο πλαίσιο 

της δηµιουργίας γνώσης (Davenport, E., et Hall, H., 2002):  

• Η εγκατεστηµένη µάθηση που ορίζεται ως η διαδικασία του να µαθαίνεις να είσαι ένα 

καλό µέλος της κοινότητας. 

• Η εγκατεστηµένη δράση που αφορά τη διαδικασία του να µαθαίνει το µέλος της 

κοινότητας να αντεπεξέρχεται σε δύσκολες καταστάσεις. 

• Η υποδοµή που στηρίζει την εγκατεστηµένη µάθηση και δράση .  

Οι εκπαιδευτικοί, υιοθετώντας µια ευλαβική και µονοµερή στάση απέναντι στους 

εκπαιδευτικούς στόχους που θέτουν, υπάρχει κίνδυνος να υποβαθµίσουν τη σηµασία της 

κατανόησης, αυτού που πραγµατικά θέλουν να επιτύχουν. Το ζητούµενο είναι να 

υποστηρίξουµε και να εµπλέξουµε τους µαθητευόµενους στην εκπαιδευτική πράξη, παρέχοντάς 

τους το απαραίτητο πλούσιο εκπαιδευτικό περιεχόµενο (Barab at al., 2006). Αυτό µπορεί να 

επιτευχθεί, αξιοποιώντας τη µεθοδολογία σχεδίασης εκπαιδευτικών παιχνιδιών και την 

τεχνολογία, για να «τοποθετήσουµε» το περιεχόµενο και τον εκπαιδευόµενο (Lave, 1988).  

Το ενδιαφέρον για την εγκατεστηµένη µάθηση ξεκίνησε από ανθρωπολογικές έρευνες αλλά 

και από έρευνες της εκπαιδευτικής ψυχολογίας (Kirshner, D., & Whitson, J., 1997) που 

επικεντρώθηκαν στη µάθηση σε σχέση µε τις κοινότητες πρακτικής. Οι έρευνες αυτές παρείχαν 

διαφορετικές απόψεις σχετικά µε το τι είναι εγκατεστηµένο και ποιο είναι το αποτέλεσµα µιας 

αλληλεπίδρασης. Στον παρακάτω πίνακα, δίνονται οι βασικές αρχές σχεδίασης ενός 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος µάθησης, έτσι όπως προκύπτουν από τη ψυχολογική και 

ανθρωπολογική προσέγγιση της θεωρίας της εγκατεστηµένης µάθησης (Barab, S., & Duffy, T., 

1998).  

 Ψυχολογική Προσέγγιση Ανθρωπολογική Προσέγγιση 

Εστιάζει  Γνώση Σχέσεις των ατόµων µε την κοινότητα 

Εκπαιδευόµενοι Μαθητές Τα µέλη των κοινοτήτων πρακτικής 

Μονάδα Ανάλυσης Εγκατεστηµένη ∆ραστηριότητα Το κάθε µέλος στην κοινότητα 

Τι παράγεται από τις αλληλεπιδράσεις Έννοιες Έννοιες, ταυτότητες και κοινότητες 

Μαθησιακή Περιοχή Σχολεία Καθηµερινός κόσµος 

Στόχος Μάθησης Προετοιµασία για µελλοντικούς στόχους 
Επαφή µε τις άµεσες ανάγκες της 

κοινότητας 

Παιδαγωγικές Εφαρµογές Πεδίο πρακτικής εφαρµογής Κοινότητες πρακτικής 

Πίνακας 11 Βασικές αρχές σχεδίασης ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος κατά την ψυχολογική και την ανθρωπολογική 
προσέγγιση. Πηγή: Barab, S., Duffy, T.1998. From Practice field to Community of Practice. 
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6 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

6.1 Μελέτη Περίπτωσης – Ορισµοί 

Η µελέτη περίπτωσης είναι ένας τύπος µεθοδολογίας έρευνας, που µπορεί να αποδώσει την 

ολιστική απεικόνιση των εµπειριών των συµµετεχόντων και των αποτελεσµάτων που 

προκύπτουν από την εφαρµογή ενός προγράµµατος. Θεωρείται κατάλληλη µέθοδος για να 

εκτιµηθούν οι δυνατότητες αλλά και οι αδυναµίες, ενός προγράµµατος. Με τη µέθοδο αυτή 

οργανώνεται µια ευρεία κλίµακα πληροφορίας σχετική µε µια περίπτωση και στη συνέχεια 

αναλύονται τα περιεχόµενα, ανάλογα µε την επίτευξη των στόχων. Υπάρχει η δυνατότητα για 

περαιτέρω διασταύρωση, µε τα αποτελέσµατα άλλων µελετών περίπτωσης (Free Management 

Library, 2010). 

Η µελέτη περίπτωσης αναφέρεται στη συλλογή και αναπαράσταση λεπτοµερούς 

πληροφορίας που αναφέρεται σε συγκεκριµένους συµµετέχοντες ή σε µια µικρή οµάδα. Είναι 

ένας τύπος ποιοτικής περιγραφικής έρευνας. Η µελέτη περίπτωσης επικεντρώνεται σε µια 

συγκεκριµένη οµάδα ατόµων και οδηγείται σε συµπεράσµατα που αφορούν τη µόνο τη 

συγκεκριµένη οµάδα και το πλαίσιο διεξαγωγής της έρευνας. Οι ερευνητές δεν αποσκοπούν στο 

να εξάγουν γενικές αλήθειες ούτε και επικεντρώνονται σε σχέσεις αιτίας – αποτελέσµατος. 

Αντίθετα επικεντρώνονται στην ανακάλυψη και την περιγραφή (Colorado State University, 

Case Study Introduction and Definition, 2009).  

Η µελέτη περίπτωσης αποτελεί µια ποιοτική µεθοδολογία έρευνας, η οποία διευκολύνει την 

διερεύνηση ενός φαινοµένου µέσα σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο, χρησιµοποιώντας µια ποικιλία 

δεδοµένων. Αυτό µας εξασφαλίζει ότι το θέµα δεν εξετάζεται µόνο από µια σκοπιά, αλλά από 

διαφορετικές οπτικές, οι οποίες επιτρέπουν να αποκαλυφθούν αυτές οι οπτικές και να 

διερευνηθούν (Baxter, P., & Jack, S., 2008).  

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν δύο θεωρητικές προσεγγίσεις που αφορούν τη µελέτη 

περίπτωσης. Η µία έχει προταθεί από τον Robert Stake (1985) και η άλλη από τον Robert Yin 

(2003, 2006).  

Οι ερευνητές πρέπει πριν ξεκινήσουν την έρευνα, πρέπει να αποφασίσουν αν θα 

ακολουθήσουν µια µεµονωµένη µελέτη περίπτωσης ή εάν θα ασχοληθούν µε πολλαπλές. Αυτό 

που είναι σηµαντικό είναι να ακολουθήσουν µια ολιστική προσέγγιση ή να ασχοληθούν µε 

ενσωµατωµένες υπο-περιπτώσεις (Yin, 2005).  

Η µελέτη περίπτωσης πρέπει να χρησιµοποιείται όταν συντρέχει κάποια από τις παρακάτω 

περιπτώσεις (Yin, 2003) :  

1. Ο στόχος της µελέτης είναι να απαντήσει στο πως και το γιατί. 

2. Όταν δεν µπορούµε να διαχειριστούµε τη συµπεριφορά αυτών που εµπλέκονται στη 

µελέτη. 

3. Θέλουµε να καλύψουµε όλες τις συναφείς συνθήκες που θεωρούµε ότι είναι σχετικές. 
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4. Όταν ο διαχωρισµός µεταξύ του φαινοµένου και του πλαισίου δεν είναι ξεκάθαρος.  

6.2 Κατηγορίες Μελετών Περίπτωσης 

Κάτω από τη γενική κατηγορία µε την ονοµασία «µελέτη περίπτωσης» υπάρχουν διάφορες 

υπο-κατηγορίες. Ο κάθε ερευνητής οφείλει να επιλέξει µία από αυτές, ανάλογα µε τις ανάγκες 

και τους στόχους του (Colorado State University, Case Study Introduction and Definition, 

2009).  

1. Επεξηγηµατική µελέτη περίπτωσης (Illustrative Case Studies or Explanatory): αφορά 

πρωταρχική επεξηγηµατική µελέτη. Επεξηγούνται µία ή δύο περιπτώσεις ενός 

γεγονότος, για να δείξουν πως έχει µια κατάσταση. Οι επεξηγήσεις είναι χρήσιµες για 

να συνδέσουν την εφαρµογή του προγράµµατος µε τα αποτελέσµατα του προγράµµατος 

(Yin, 2003) 

2. ∆ιερευνητική ή πιλοτική µελέτη περίπτωσης (Exploratory or pilot) Case Studies 

:αφορούν συµπυκνωµένες µελέτες περίπτωσης, που διενεργούνται προτού διεξαχθεί µια 

ευρείας κλίµακας έρευνα. Η πρωταρχική τους λειτουργία είναι να επιλέξουν τύπους 

µετρήσεων, πριν τη διεξαγωγή της κύριας έρευνας. Τα αποτελέσµατά της σε καµιά 

περίπτωση δεν µπορούν να οδηγήσουν σε γενικευµένα συµπεράσµατα. Χρησιµοποιείται 

όταν η περίπτωση που θα αξιολογηθεί δεν έχει ένα ξεκάθαρο σύνολο 

αποτελεσµάτων(Yin, 2003). 

3. Περιγραφική Μελέτη περίπτωσης(Descriptive Case Study): περιγράφει ένα φαινόµενο 

σε συνάρτηση µε το πραγµατικό πλαίσιο στο οποίο αυτό συµβαίνει.  

4. Συσσωρευµένες µελέτες περίπτωσης (Cumulative Case Studies) ή (Multiple Case 

Study): µας επιτρέπουν να συγκεντρώσουµε πληροφορίες από διάφορες έρευνες που 

διεξήχθησαν σε διαφορετικές περιόδους. Η βασική ιδέα είναι ότι οι παλαιότερες έρευνες 

οδηγούν σε µεγαλύτερη γενίκευση, χωρίς να δαπανηθεί επιπλέον χρόνος για διεξαγωγή 

νέων παρόµοιων ερευνών. Οι µελέτες πρέπει να επιλεγούν προσεκτικά για να 

µπορέσουν οι ερευνητές να οδηγηθούν σε παρόµοια συµπεράσµατα. 

5. Ενδογενής µελέτη περίπτωσης (intrinsic): τη χρησιµοποιούν οι ερευνητές που έχουν 

πραγµατικό ενδιαφέρον για το συγκεκριµένο θέµα, και η πρόθεσή τους είναι να το 

αντιληφθούν καλύτερα. Στόχος των ερευνητών δεν είναι να κατανοήσουν ένα γενικό 

φαινόµενο ή να διατυπώσουν µια νέα θεωρία, αλλά να µελετήσουν καλύτερα την 

υπόθεση η οποία παρουσιάζει πραγµατικό ενδιαφέρον για µελέτη (Stake, 1995).  

6. Οργανική µελέτη περίπτωσης (Instrumental) : χρησιµοποιείται από τους ερευνητές για 

να ολοκληρωθεί κάτι άλλο. Μας βοηθάει να εξετάσουµε ένα ζήτηµα καλύτερα, ή να 

ξεκαθαρίσουµε µια θεωρία. Η ίδια η περίπτωση έρχεται δεν είναι πρωταρχική, παίζει 

απλά υποστηρικτικό ρόλο στην προσπάθειά µας να κατανοήσουµε κάτι άλλο(Stake, 

1995).  
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7. Κρίσιµες µελέτες περίπτωσης (Critical Instance Case Studies) : εξετάζονται µία ή 

περισσότερες περιπτώσεις είτε για να ερευνηθεί µια υπόθεση γενικού ενδιαφέροντος 

είτε, για να θέσουµε υπό αµφισβήτηση µια γενικευµένη έννοια ή ισχυρισµό. Αυτή η 

µέθοδος χρησιµοποιείται για να απαντήσει σε ερωτήσεις αιτίας και αποτελέσµατος.  

Το καθοριστικό βήµα στη µελέτη περίπτωσης είναι η διατύπωση της προς ανάλυση 

περίπτωσης. Η περίπτωση (case) ορίζεται «ως ένα φαινόµενο το οποίο συµβαίνει µέσα σε ένα 

καθορισµένο πλαίσιο». Πρόκειται ουσιαστικά για τη µονάδα που θα αναλυθεί (Miles & 

Huberman, 1995). Η προς εξέταση µελέτη περίπτωσης, είναι σηµαντικό να µην έχει µεγάλο 

εύρος, γιατί τότε µπορεί να προκύψουν πολλά αντικείµενα προς ανάλυση για µια έρευνα. Για 

την αποφυγή αυτού τους προβλήµατος οι ερευνητές συστήνουν να µπαίνουν όρια σε κάθε 

µελέτη(Stake, 1995; Yin, 2003). Μια µελέτη περίπτωσης περιορίζεται από : 

1. το χρόνο και τον τόπο(Creswell, 2003) 

2. το χρόνο και τη δραστηριότητα( Stake, 1995) 

3. τον ορισµό και το πλαίσιο(Miles & Huberman, 1994). 

Παρακάτω δίνονται τα Βήµατα που πρέπει να ακολουθηθούν για τη σωστή σχεδίαση µιας 

µελέτης περίπτωσης (Shuttleworth, M., 2008) 

1. Το πρώτο βήµα σε µια µελέτη περίπτωσης είναι ο καθορισµός του θέµατος και τα 

σχετικά. Αυτό που θέλουµε αρχικά είναι να αποµονώσουµε µια µικρή οµάδα προς 

µελέτη, µια ειδική περίπτωση προς µελέτη ή ένα συγκεκριµένο δείγµα.  

2. Στη συνέχεια πρέπει να σχεδιάσουµε τον τρόπο που θα διεξαχθεί η έρευνα και να 

βεβαιωθούµε ότι όλα τα στοιχεία που θα συλλέξουµε είναι σχετικά. 

3.  Ύστερα θα πρέπει να οργανώσουµε µια µικρή λίστα µε τα βασικά θέµατα στα οποία θα 

επικεντρωθεί η έρευνα. Από τη στιγµή που εξασφαλίζουµε ότι η έρευνα περιστρέφεται 

γύρω από αυτά, περιορίζουµε κατά πολύ την πιθανότητα λάθους.  

4. Ανάλυση αποτελεσµάτων : Η ανάλυση αποτελεσµάτων µιας µελέτης περίπτωσης 

στηρίζεται περισσότερο στην προσωπική άποψη παρά σε µια στατιστική µέθοδο. Η 

κεντρική ιδέα είναι η συλλογή στοιχείων σε µια µορφή που θα µπορούµε να 

διαχειριστούµε άνετα και στη συνέχεια να τα περιγράψουµε αναλυτικά. Ένα 

χαρακτηριστικό της µελέτης περίπτωσης, είναι η ελαστικότητά της. Ενώ ένας ερευνητής 

προσπαθεί να αποδείξει µια συγκεκριµένη υπόθεση, η µελέτη περίπτωσης µπορεί να 

οδηγήσει σε νέα µη αναµενόµενα αποτελέσµατα και να στρέψει την έρευνα, σε νέες 

κατευθύνσεις.  

6.3 Επιλογή τύπου Μελέτης Περίπτωσης για τη συγκεκριµένη εργασία  

Στη συγκεκριµένη εργασία στόχος µας είναι να σχεδιάσουµε δραστηριότητες για κάθε φάση 

του κύκλου ζωής µιας εκπαιδευτικής κοινότητας πρακτικής. Μέλη της κοινότητας είναι οι 

µαθητές των τριών τάξεων του Γυµνασίου και αρχικός µας στόχος είναι η εξοικείωση των 

µελών της κοινότητας µε περιβάλλοντα εικονικών κόσµων. Για να το πετύχουµε αυτό θα 
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εφαρµόσουµε και θα αναπτύξουµε δύο εκπαιδευτικά σενάρια στα πλαίσια του κύκλου ζωής της 

κοινότητας, που θα αφορούν αρχικά το χειρισµό και την εξοικείωση µε τον εικονικό κόσµο του 

Second Life. Στη συνέχεια προτείνουµε τη διεξαγωγή σεναρίου για µελλοντική χρήση, κατά 

την ανάπτυξη του κύκλου δραστηριοτήτων της κοινότητας πρακτικής, έτσι ώστε τα µέλη της να 

προχωρήσουν σε θέµατα που αφορούν τη σχεδίαση περιβαλλόντων εικονικών κόσµων.  

Η ερευνητική προσέγγιση που επιλέχθηκε είναι : 

• η µελέτη περίπτωσης και 

• ο τύπος της µελέτης περίπτωσης που επιλέχθηκε, είναι η «ενδογενής µελέτη 

περίπτωσης»(Intrinsic case study).  

Οι λόγοι που επιλέχθηκε ο συγκεκριµένος τύπος ερευνητικής προσέγγισης είναι οι 

ακόλουθοι :  

1. Γιατί ενδείκνυται για την µελέτη και την παρατήρηση της συµπεριφοράς µιας µικρής 

οµάδας χρηστών(Yin, 2003).  

2. Γιατί µας βοηθάει να αντιληφθούµε και να κατανοήσουµε ένα θέµα (το οποίο έχει ήδη 

ερευνηθεί) καλύτερα (Stake, 1995). Στην περίπτωσή µας, θέλουµε να κατανοήσουµε 

πως µια κοινότητας πρακτικής µπορεί να λειτουργήσει µέσα από το περιβάλλον ενός 

εικονικού κόσµου. Πως επιτυγχάνεται στην πράξη, η online εικονική συνεργασία των 

µελών µιας κοινότητας πρακτικής. 

3. Η µελέτη περίπτωσης ενσωµατώνει την ιδέα ότι οι µαθητές µπορούν να µάθουν ο ένας 

από τον άλλο µέσα από ανταλλαγή ιδεών. Θέτουν ο ένας στον άλλο ερωτήµατα και 

δίνουν απαντήσεις. Με τον τρόπο γίνεται µια ανατροφοδότηση µέσα από αυτά που 

ακούν και ξεκαθαρίζουν τις απόψεις τους (Boehrer 1990). Οι µαθητές διαµορφώνουν τη 

µάθησή τους θέτοντας ερωτήµατα και παίρνοντας πρωτοβουλίες. Αυτό ταιριάζει στη 

λειτουργία και τους στόχους µιας κοινότητας πρακτικής, που είναι και το ζητούµενο 

στα σενάρια που θα ακολουθήσουµε. 

4. Η µελέτη περίπτωσης µπορεί να βοηθήσει τους µαθητές να προετοιµαστούν για 

προβλήµατα και επίλυση καταστάσεων πραγµατικού κόσµου, γεγονός που συµφωνεί µε 

το µοντέλο της εµπειρικής µάθησης που θα ακολουθήσουµε. Επιπλέον, η µελέτη 

περίπτωσης, δίνει στους µαθητές το πλεονέκτηµα, «να εκτεθούν σε νέες καταστάσεις 

και να αποκοµίσουν εµπειρίες» που σε διαφορετικές συνθήκες δε θα ήταν δυνατό 

(Colorado State University, Case Study, 2010). Στο δικό µας παράδειγµα προτείνουµε 

επίσκεψη σε εικονικά µουσεία, στα οποία οι µαθητές δεν µπορούν να παραστούν µε 

φυσικό τρόπο.  
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6.3.1 Ερευνητικά ερωτήµατα  

Στη συγκεκριµένη εργασία, έχουµε ετοιµάσει πίνακες µε ενδεικτικές δραστηριότητες που 

µπορεί να ακολουθήσει µια κοινότητα πρακτικής σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της. 

Μέλη της κοινότητας είναι µαθητές του Γυµνασίου. Επίσης αναπτύσσονται σενάρια τα οποία 

εφαρµόζονται στις φάσεις της προτυποποίησης, της εφαρµογής και της ανάπτυξης της 

κοινότητας πρακτικής. Μέσα από αυτό τον κύκλο εργασιών και την εφαρµογή των 

εκπαιδευτικών σεναρίων, στοχεύουµε να απαντήσουµε σε ερωτήµατα όπως :  

1. Η χρήση του Second Life στην εκπαίδευση µέσα στα πλαίσια µιας κοινότητας 

πρακτικής, προάγει το µοντέλο της εµπειρικής µάθησης µέσα από µια σειρά αυθεντικών 

δραστηριοτήτων ; 

2. Η χρήση του Second Life στη Ελληνική Μέση Εκπαίδευση, µπορεί να κινητοποιήσει 

τους µαθητές ;  

3. Οι µαθητές που αποτελούν µέλη µιας εικονικής κοινότητας πρακτικής, δείχνουν 

µεγαλύτερη κινητοποίηση λόγω της εικονικής τους συνεργασίας (µέσω των εικονικών 

τους εκπροσώπων) σε ένα εικονικό περιβάλλον µάθησης;  

4. Η χρήση εικονικών περιβαλλόντων µάθησης στη µέση εκπαίδευση, όπως για 

παράδειγµα το Second Life, συµβαδίζουν µε τις οδηγίες που θέτει το Ελληνικό 

πρόγραµµα σπουδών; (Αλαχιώτης, Σ., 2003)  

5. Τα εικονικά περιβάλλοντα µάθησης συµβάλλουν στην ανάπτυξη µιας πολυδιάστατης 

προσωπικότητας για το µαθητή. 

6. Τα εικονικά περιβάλλοντα µάθησης µπορούν να προσφέρουν εκπαίδευση για όλους 

χωρίς διακρίσεις, φυλετικές, πολιτιστικές και κινητικές ; (άτοµα µε ειδικές δεξιότητες). 

7. Ενδείκνυται η χρήση εικονικών περιβαλλόντων µάθησης για τη διεξαγωγή 

διαθεµατικών σεναρίων ;  

6.4 Θεωρητικό πλαίσιο – Κοινότητα πρακτικής – Εµπειρική Μάθηση µέσα από 

Αυθεντικές ∆ιεργασίες 

Το εικονικό περιβάλλον στο οποίο θα διεξαχθούν τα δύο σενάρια, είναι το Second Life. 

Πρόκειται για ένα Online περιβάλλον πολλών χρηστών, που επιτρέπει στους εκπαιδευτές και 

τους εκπαιδευόµενους να συνεργάζονται ενεργά για τη διεξαγωγή έργου και να ανταλλάσσουν 

ιδέες και πληροφορίες εντός του εικονικού του κόσµου. Το SL ως εικονικό περιβάλλον 

προσπαθεί να αναπαραστήσει τον πραγµατικό κόσµο και κάνει δυνατή τη δηµιουργία 

κοινοτήτων πρακτικής, όπου τα µέλη µαθαίνουν µέσα από το διαµοιρασµό ιδεών. Για το λόγο 

αυτό, πολλοί εκπαιδευτικοί οργανισµοί, εκπροσωπούνται ήδη από το δικό τους νησί στο 

Second Life. Οι εκπαιδευόµενοι, αλληλεπιδρούν µε το σύστηµα µέσω των εικονικών τους 

εκπροσώπων, εκτελώντας δραστηριότητες µέσα από ένα παιχνίδι ρόλων(Macedo, A., Morgado, 

L., 2009). Το Second Life, δείχνει να κερδίζει συνεχώς την προσοχή του κοινού. Πίσω από τους 
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απλούς παίκτες ενός παιχνιδιού και πίσω από ένα κοινωνικό δίκτυο, υπάρχει επιπλέον, µια 

εκπαιδευτική κοινότητα που είναι ενεργή και τα µέλη της αυξάνονται συνεχώς. 

Οι µαθητές µαθαίνουν το εκπαιδευτικό περιεχόµενο σε πρώτο πρόσωπο και δεν 

παρακολουθούν µια απλή διάλεξη από τον εκπαιδευτικό. Η ενασχόλησή τους µε το SL, τους 

επιτρέπει να συµµετέχουν οι ίδιοι µέσω του εκπροσώπου τους στον εικονικό κόσµο (Richter et 

al., 2007) και να σχηµατίσουν έτσι προσωπική αντίληψη. Η συµµετοχή στη µάθηση σε πρώτο 

πρόσωπο κάνει τη µάθηση εµπειρική, διαδραστική αλλά και ευχάριστη. Οι µαθητές µέσω της 

εµπειρικής µάθησης, εµπλέκονται σε αυθεντικές δραστηριότητες τις οποίες θα ολοκληρώσουν 

άλλοτε µόνοι τους και άλλοτε δουλεύοντας συνεργατικά ως µέλη µιας οµάδας.  

Το µοντέλο µάθησης που επιλέχθηκε να ακολουθηθεί στη συγκεκριµένη εργασία, είναι αυτό 

της εµπειρικής µάθησης η οποία πραγµατοποιείται µέσα από ένα σύνολο αυθεντικών 

δραστηριοτήτων στα πλαίσια µιας κοινότητας πρακτικής. Το Second Life ως εικονικό 

περιβάλλον µάθησης, όπως προκύπτει από τη σχετική βιβλιογραφία, στηρίζει τόσο την 

εµπειρική µάθηση όσο και τη διεξαγωγή αυθεντικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια µιας 

κοινότητας πρακτικής. 

Κοινότητα Πρακτικής

Εµπειρική Μάθηση Αυθεντικές ∆ιεργασίες

Second Llife

 

Εικόνα 37 Σχηµατική αναπαράσταση του µοντέλου µάθησης 

 Οι αυθεντικές δραστηριότητες που διεξάγονται στα πλαίσια της εµπειρικής µάθησης στον 

εικονικό χώρο του Second Life, έχουν επιπλέον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (Mason, H., 

2007) : 

• Είναι σχετικές µε το εικονικό περιβάλλον όταν σχεδιάζονται µε τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε 

να αξιοποιήσουν κατάλληλα τα χαρακτηριστικά του εικονικού κόσµου. 

• Εµπλέκουν τους µαθητές στην εµπειρική σχεδίαση και την εµπειρική ανακάλυψη που 

εµπεριέχουν και ανατροφοδότηση.  

• Απαιτούν συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευόµενων. 
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• Ενδυναµώνουν την κοινότητα του Second Life, την αναπτύσσουν και προσδίδουν στο 

έργο δυναµική ποιότητα.  

• Παρέχουν στους µαθητές τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν εργαλεία παρουσίασης 

πληροφοριών που βρίσκονται είτε µέσα στον εικονικό κόσµο, είτε έξω από αυτόν 

βοηθώντας τους έτσι, στην ανατροφοδότηση.  

Οι µαθητές µαθαίνουν µέσα από εµπειρίες που βιώνουν στον πραγµατικό κόσµο και οι 

εµπειρίες µε τη σειρά τους, επηρεάζουν τον τρόπο που µαθαίνουν (Cullingford, C., 1990; 

Mabie, R., & Baker, M., 1996). Επιπλέον, οι εµπειρίες επηρεάζουν την αντίληψή µας και 

λειτουργούν ως γέφυρες ανάµεσα σε αυτά που µαθαίνουµε στο χώρο της εκπαίδευσης και στην 

πρακτική εφαρµογή τους αργότερα, σε καταστάσεις πραγµατικού κόσµου(Horwood, 1995). 

Κατά αντίστοιχο τρόπο, οι αυθεντικές διεργασίες συνδέονται µε καταστάσεις του πραγµατικού 

κόσµου, µε τις οποίες έρχονται αντιµέτωποι οι εκπαιδευόµενοι στο παρόν και στο 

µέλλον(Woolfolk, 2001). Επιπρόσθετα, οι αυθεντικές δραστηριότητες προάγουν την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων σε καταστάσεις πραγµατικού κόσµου (Ormrod 2000).  

Το πλεονέκτηµα της εµπειρικής µάθησης, είναι ότι προσφέρει στους µαθητές τη δυνατότητα 

να αναπτύξουν µέσα από πρακτική εξάσκηση δεξιότητες, οι οποίες µοιάζουν µε 

δραστηριότητες του πραγµατικού κόσµου και σχετίζονται µε το αντίστοιχο επαγγελµατικό 

πεδίο (Lombari, 2007). Το Second Life αποδεικνύεται ένα δυναµικό περιβάλλον εµπειρικής 

µάθησης. Είναι υπαρκτό, υποστηρίζει πολλούς χρήστες, έχει τη δική του οικονοµία, η 

πρόσβαση για δηµιουργία περιεχοµένων είναι σχετικά εύκολη, είναι προγραµµατιζόµενο και το 

σηµαντικότερο, αφήνει στη διάθεση των χρηστών τα περιεχόµενα του εικονικού του κόσµου, 

τα οποία προϋπάρχουν (Mason, H., 2007).  

6.4.1 Πως προκύπτει το µοντέλο της «Αυθεντικής Εµπειρικής Μάθησης» σε ένα 

Εικονικό Περιβάλλον όπως είναι το Second Life 

Οι µαθησιακές δραστηριότητες που σχεδιάζονται για ένα περιβάλλον όπως αυτό του SL, 

προορίζονται για να φέρουν τους µαθητές σε επαφή µε συνεργατικά, πολυ-επιστηµονικά 

θέµατα αλλά πρέπει να τους παρέχουν και την υποδοµή για να αντεπεξέλθουν σε αυτές τις 

απαιτήσεις. Η «Αυθεντική Εµπειρική Μάθηση» πρέπει (Mason, H., 2007) :  

• Να παρουσιάζει σχετικότητα µε καταστάσεις πραγµατικού κόσµου 

• Να µην είναι καλά ορισµένη για να δώσει στους µαθητές την ευκαιρία να 

προσδιορίσουν οι ίδιοι τις απαιτούµενες δραστηριότητες 

• Να περιέχει πολύπλοκες διεργασίες που θα πρέπει να διερευνηθούν σε καθορισµένο 

διάστηµα 

• Να παρέχει στους µαθητές τη δυνατότητα να διερευνήσουν ένα θέµα από διαφορετικές 

οπτικές 
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• Να παρέχουν ευκαιρίες συνεργασίας 

• Να παρέχει ευκαιρίες για αναστοχασµό 

• Να µπορεί να βρίσκει εφαρµογή σε διάφορες θεµατικές περιοχές 

• Να εµπεριέχει αξιολόγηση 

• Να επιτρέπει ανταγωνιστικές λύσεις και µια διαφορετικότητα στη τελική έκβαση. 

Επιπλέον, οι δραστηριότητες «Αυθεντικής Εµπειρικής Μάθησης» που σχεδιάζονται για το 

SL πρέπει (Mason, H., 2007):  

• Να είναι σχετικές µε το SL: Ο εκπαιδευτικός οφείλει να εξακριβώσει, πριν ξεκινήσει η 

διαδικασία της µάθησης, ότι ο εικονικός κόσµος που επέλεξε, είναι ο καταλληλότερος, 

για να µπορέσει να επιτεύξει τους στόχους του. Αρκεί λοιπόν να γνωρίζει εκ των 

προτέρων, εάν το περιβάλλον του Second Life προσφέρει µοναδικά πλεονεκτήµατα για 

τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ή εάν αυτές θα µπορούσαν να γίνουν 

ευκολότερα µε κάποια άλλη εφαρµογή.  

• Να εµπλέκουν τους µαθητές σε εµπειρική σχεδίαση: Οι µαθητές πρέπει να εµπλέκονται 

σε σχεδιαστικές επιλογές έρευνας και αναστοχασµού, που από µόνες τους ενθαρρύνουν 

τη µάθηση. 

• Να απαιτούν συνεργασία: Το Second Life είναι ένας κόσµος κοινωνικοποίησης, που 

υποστηρίζει σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία. Ευνοείται κατά συνέπεια η 

διεξαγωγή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που προϋποθέτουν οµαδική συνεργασία.  

• Να ενδυναµώνουν τη κοινότητα του SL: Οι µαθητές είτε διαµορφώνουν νέες οµάδες, 

είτε γίνονται µέλη οµάδων που προϋπάρχουν, η εµπειρία αυτή, αποτελεί έναν 

παράγοντα που τους φέρνει πιο κοντά σε καταστάσεις πραγµατικού κόσµου. 

• Να παρέχουν δυνατότητα για αναστοχασµό, µε χρήση σύγχρονων και παραδοσιακών 

µέσων. Η χρήση εργαλείων που βρίσκονται µέσα αλλά και έξω από τον εικονικό κόσµο 

του SL, επιτρέπει στους µαθητές να κάνουν αναστοχασµό των εµπειριών τους και να τις 

εξετάσουν από διάφορες οπτικές. Οδηγούνται έτσι, σε µια αξιολόγηση των εµπειριών 

και των δραστηριοτήτων που διεξήγαγαν.  

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που περιγράφονται στα εκπαιδευτικά σενάρια 

σχεδιάστηκαν σύµφωνα µε τα πρότυπα των αυθεντικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια της 

εµπειρικής µάθησης. Ο λόγος που επιλέχθηκε αυτός ο τύπος δραστηριοτήτων είναι γιατί 

βρίσκουν ιδανική εφαρµογή στα περιβάλλοντα εικονικών κόσµων, καθώς σε αυτά «οι 

δραστηριότητες συµβαίνουν µε τρόπο παρόµοιο µε αυτόν των καταστάσεων πραγµατικού 

κόσµου» (Kluge, S., Riley, L., 2008). Οι εκπαιδευόµενοι µε τη σειρά τους κινητοποιούνται 

περισσότερο όταν επιλύουν προβλήµατα του πραγµατικού κόσµου, εκφράζοντας µε τον τρόπο 
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αυτό «την προτίµησή τους για τη µάθηση µέσα από την πράξη» (EDUCAUSE Learning 

Initiative, 2007).  

Η «εµπειρική µάθηση» πραγµατοποιείται µέσα από ένα κύκλο δραστηριοτήτων, όταν 

ακολουθούµε µια σειρά βηµάτων. Αντίστοιχα για να χαρακτηριστεί µια δραστηριότητα ως 

αυθεντική πρέπει να ακολουθεί κάποια συγκεκριµένα πρότυπα. Στη συνέχεια αποδίνονται 

σχηµατικά, τα κριτήρια των αυθεντικών δραστηριοτήτων και οι πέντε φάσεις της εµπειρικής 

µάθησης. Τα σχήµατα αυτά θα αποτελέσουν το πρότυπο για το χαρακτηρισµό των αυθεντικών 

δραστηριοτήτων: 

• ως προς φάση της εµπειρικής µάθησης στην οποία ανήκει 

• ως προς τα πρότυπα των αυθεντικών δραστηριοτήτων που ακολουθεί.  

Οι αναλυτικοί πίνακες των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, βρίσκονται στο παράρτηµα. 

 

Εικόνα 38 

Εικόνα 39 Οι πέντε φάσεις της εµπειρικής µάθησης τις οποίες µπορεί να ακολουθεί µία αυθεντική δραστηριότητα 
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Εικόνα 40 Τα πρότυπα που ακολουθεί µια δραστηριότητα για να χαρακτηριστεί ως αυθεντική 

 



 121 

6.4.2 Σχεδίαση και ∆ηµιουργία µιας κοινότητας πρακτικής µαθητών του Γυµνασίου - 

Καθορισµός σκοπών, στόχων – Σχεδίαση «Αυθεντικών Εµπειρικών ∆ραστηριοτήτων» της 

Κοινότητας 

Στόχος µας στην ενότητα αυτή είναι να σχεδιάσουµε ένα σύνολο εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων που θα υποστηρίζουν την κάθε µία από τις έξι φάσεις του κύκλου ζωής της 

µαθητικής κοινότητας πρακτικής. Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας θα διεξάγουµε µια σειρά 

από εκπαιδευτικά σενάρια, που βρίσκουν εφαρµογή στον εικονικό κόσµο του «Second Life».  

 

 

Εικόνα 41 Σχηµατική αναπαράσταση στόχων της ενότητας 

Στη συνέχεια αναλύουµε σε πίνακες τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε κάθε µία από 

τις φάσεις της κοινότητας πρακτικής. 
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Έρευνα : Τα µέλη της κοινότητας είναι µαθητές των τριών τάξεων του Γυµνασίου. Σκοπός της κοινότητας είναι να εξοικειωθούν τα µέλη της µε τη χρήση περιβαλλόντων εικονικών κόσµων και να 

δοθεί η δυνατότητα στους µαθητές, να χρησιµοποιήσουν ένα εικονικό περιβάλλον (του οποίου κάποιοι είναι ήδη χρήστες) για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η οπτική και ο απώτερος σκοπός της 

κοινότητας, είναι να εκµεταλλευτεί όλα τα πλεονεκτήµατα που παρέχει ένας εικονικός κόσµος, και να προσφέρει ένα ασφαλές περιβάλλον εµπειρικής µάθησης. Οι µαθητές εµπλέκονται σε 

αυθεντικές εµπειρικές δραστηριότητες, σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει τη µάθηση µε τη διασκέδαση.  

Θέµατα προς διερεύνηση Υποστηρικτικές δραστηριότητες 

1. Κοινό : το κοινό στο οποίο απευθύνεται η κοινότητα είναι µαθητές των τριών τάξεων του γυµνασίου. 

Η νέα γενιά µαθητών περιγράφεται ως εµπειρική, εµπλεκόµενη, συνεχώς συνδεδεµένη (στον 

υπολογιστή και το διαδίκτυο),µε έντονη την ανάγκη της αµεσότητας (Oblinger, & Oblinger, 2005). 

Θεωρούµε λοιπόν, ότι οι εκπαιδευτικές τους ανάγκες από τεχνολογικής άποψης είναι ιδιαίτερα 

αυξηµένες. 

2. Τοµέας : λαµβάνοντας υπόψη το γνωστικό υπόβαθρο των µαθητών (που κυµαίνεται από αρχάριους 

έως πολύ καλή γνώση Η/Υ) θα ασχοληθούµε µε τον τοµέα των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής 

και Επικοινωνίας). Ειδικότερα θα ασχοληθούµε µε ταon-line προγράµµατα πολλών χρηστών, και την 

ένταξή τους στη µέση εκπαίδευση.  

3. Σκοπός, στόχοι και τελική έκβαση: βασικός σκοπός είναι να εµπλέξουµε τους εκπαιδευόµενους σε 

σύγχρονες διαδικασίες µάθησης, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τα πλεονεκτήµατα που µας παρέχουν τα 

περιβάλλοντα εικονικών κόσµων που τρέχουν στο διαδίκτυο. 

4. Στόχος είναι να εξοικειώσουµε τους µαθητές µε τις εξελίξεις στο χώρο των ΤΠΕ, και να τους 

εµπλέξουµε σε σύγχρονες, διασκεδαστικές, εµπειρικές, αυθεντικές εκπαιδευτικές διεργασίες. 

Αναλυτικότερα οι στόχοι αυτής της διδακτικής προσέγγισης είναι:  

5. Να µάθουν οι εκπαιδευόµενοι να ενεργούν ως µέλη µιας κοινότητας, µε προκαθορισµένους σκοπούς 

και στόχους. Να δραστηριοποιούνται σύµφωνα µε τους κανόνες που απορρέουν από τους ρόλους 

τους ως µέλη της κοινότητας αυτής.  

6. Να αναπτύξουν οι εκπαιδευόµενοι συνεργατικές δεξιότητες. Αυτή εξάλλου είναι και η φιλοσοφία 

του ίδιου του εικονικού κόσµου. (µια παγκόσµια κοινότητα πρακτικής, που εξελίσσεται και 

αναπτύσσεται, µέσα από τη δράση και τις ενέργειες των χρηστών της). Οι χρήστες θα 

εκµεταλλευτούν τις δυνατότητες που τους παρέχει η πλατφόρµα για να δηµιουργήσουν τις 

1. ∆ιεξάγουµε σειρά συζητήσεων µε τους µαθητές, που στόχο έχουν να προσδιορίσουµε το επίπεδο 

δεξιοτήτων τους σε σχέση µε το γνωστικό αντικείµενο. Εντοπίζουµε έτσι τις ανάγκες που πρέπει να 

καλύψουµε για να µπορέσουµε να ολοκληρώσουµε το σχέδιο δραστηριοτήτων. Για παράδειγµα 

εάν οι µαθητές ενδιαφέρονται περισσότερο για µια κοινωνική διάσταση πρέπει να αποκτήσουν 

δεξιότητες παρατήρησης και περιήγησης, ενώ αν θέλουν να ασχοληθούν και µε το χτίσιµο του 

εικονικού κόσµου, θα πρέπει να αποκτήσουν αντίστοιχες δεξιότητες και να ασχοληθούν καιµε 

scripting(Carter, C., 2006). 

2. Τονίζουµε τα πλεονεκτήµατα που θα προκύψουν για τα µέλη της κοινότητας και τα οποία είναι : 

• Εµπειρία από την ενασχόλησή τους µε τον τοµέα της κοινότητας που είναι η τεχνολογία και τα 

περιβάλλοντα εικονικών κόσµων. 

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργατικής µάθησης, εφόσον τα µέλη θα συνεργάζονται µεταξύ τους 

και σε µικρότερες οµάδες για την ολοκλήρωση των αυθεντικών δραστηριοτήτων. 

• Οι µαθητές οδηγούνται σε εικονικές λύσεις χωρίς τους περιορισµούς του πραγµατικού 

κόσµου. 

• Οι µαθητές µπορούν να διαµορφώσουν µόνοι τους τα περιεχόµενα του εικονικού κόσµου 

καθώς και τον εικονικό τους εκπρόσωπο. 

• Συµµετοχή σε κοινωνικά δίκτυα και ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων. Το SL είναι ένα 

αναδυόµενο κοινωνικό δίκτυο, τα µέλη του οποίου επικοινωνούν µεταξύ τους και επιπλέον 

διαµορφώνουν δίκτυα επικοινωνίας µέσω των οποίων επικοινωνούν µε άλλα δίκτυα πέρα από 

αυτά του εικονικού κόσµου(Joseph, B., 2007). 

• Κατανόηση του τρόπου λειτουργίας ενός κοινωνικού δικτύου. Τα µέλη του δικτύου κατανοούν 
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απαραίτητες κοινωνικές νόρµες και τους ρόλους που θα τους επιτρέψουν να διαχειριστούν, τη 

µεταξύ τους επικοινωνία (Robbins, S., 2007). 

7. Να ξεπεραστούν τυχόν εµπόδια του φυσικού κόσµου. Οι εικονικοί κόσµοι παρέχουν ένα ασφαλές 

περιβάλλον, για πειραµατισµούς που θα ήταν αδύνατοι στον πραγµατικό. Το θέµα της απόστασης 

επίσης εξαλείφεται. Οι χρήστες µπορούν οποιαδήποτε στιγµή να τηλε-µεταφερθούν οπουδήποτε 

θελήσουν. 

8. Να διευρυνθούν οι ορίζοντές τους εφόσον θα έρθουν σε επαφή και µε άλλους εικονικούς χρήστες 

(από κάθε πλευρά του πλανήτη). Η γνωριµία τους αυτή και η επαφή, µε διαφορετικά πολιτιστικά 

περιβάλλοντα (έστω και εικονικά) συµβάλλει στην ανάπτυξη της πολιτισµικότητας. Αυτή είναι και 

µια από τις βασικές προϋποθέσεις, που θέτει το πρόγραµµα σπουδών, για τη µέση εκπαίδευση. 

Εκπαίδευση που απευθύνεται χωρίς διακρίσεις στους µαθητές διαφόρων φυλών και εθνικοτήτων.  

9. Να γίνουν µέλη µιας ευρύτερης κοινότητας (αυτής του SL), πέρα από της σχολικής. Να αναπτύξουν 

διαδικτυακές επικοινωνιακές δεξιότητες.  

10. Να αποκτήσουν ταυτότητα σε έναν εικονικό κόσµο, όχι απλά ως χρήστες ενός παιχνιδιού (κάτι που 

στην πλειοψηφία τους το έχουν ήδη βιώσει) αλλά ως ενεργά µέλη µιας κοινότητας.  

11. Να ξεπεραστούν τυχόν φυσικά εµπόδιο για ειδικές κατηγορίες µαθητών (άτοµα µε ειδικές 

δεξιότητες). Στα περιβάλλοντα εικονικών κόσµων, δεν υπάρχουν εικονικές διακρίσεις. Κάθε 

χρήστης συµµετέχει στον εικονικό κόσµο, µε τον εικονικό του εκπρόσωπο τον οποίο διαµορφώνει 

αποκλειστικά ο ίδιος (κατά συνέπεια οποιαδήποτε κινητικά προβλήµατα παύουν να υφίστανται). 

Αυτή είναι επίσης µια από τις βασικές προϋποθέσεις που θέτει το πρόγραµµα σπουδών. Σχολεία 

ίσων ευκαιριών και µάθηση χωρίς διακρίσεις.  

12. Για να γίνει αυτό µε επιτυχία θα πρέπει να καλύψουµε τις όποιες ανάγκες µπορεί να προκύψουν 

(τεχνολογικές και εκπαιδευτικές). Για παράδειγµα πρέπει να εξασφαλίσουµε πρόσβαση σε ένα 

σχολικό εργαστήριο Η/Υ, µια καλή σύνδεση στο διαδίκτυο και να προσφέρουµε στα µέλη µια καλή 

αρχική κατάρτιση για να µπορέσουµε να αναπτύξουµε ένα πετυχηµένο κύκλο δραστηριοτήτων για 

την κοινότητα πρακτικής.  

13. Οι απαιτήσεις συστήµατος, για να τρέξει η πλατφόρµα του Second Life φαίνονται στον ακόλουθο 

πίνακα (Second life official site, http://secondlife.com/support/system-requirements/) :  

Σύνδεση ίντερνετ Cable or DSL 

Λειτουργικό σύστηµα XP, Vista, Windows7 

τη λειτουργία του και την εκµεταλλεύονται προς όφελός τους. Μαθαίνουν να φιλτράρουν και 

να αξιολογούν τις πληροφορίες καθώς και να κατανοούν το κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο 

από το οποίο αυτές προκύπτουν(Jenkins, H., 2007).  

• Οι µαθητές µαθαίνουν το εκπαιδευτικό περιεχόµενο σε πρώτο πρόσωπο και δεν 

παρακολουθούν µια απλή διάλεξη από τον εκπαιδευτικό. Η ενασχόλησή τους µε το SL, τους 

επιτρέπει να συµµετέχουν οι ίδιοι µέσω του εκπροσώπου τους στον εικονικό κόσµο(Richter et 

al., 2007) και να σχηµατίσουν έτσι προσωπική αντίληψη. 

• Η συµµετοχή στη µάθηση σε πρώτο πρόσωπο κάνει τη µάθηση εµπειρική, διαδραστική αλλά 

και ευχάριστη. 

• Οι µαθητές µέσω της εµπειρικής µάθησης εµπλέκονται σε αυθεντικές δραστηριότητες τις 

οποίες θα ολοκληρώσουν άλλοτε µόνοι τους και άλλοτε δουλεύοντας συνεργατικά ως µέλη 

µιας οµάδας.  

3. Οι στόχοι της κοινότητας ανακοινώνονται στα µέλη, έτσι όπως τους ορίσαµε στην ενότητα 

«Σκοπός, στόχοι και τελική έκβαση». 

4. Η βασική θεµατική περιοχή σχετίζεται µε τον τοµέα της κοινότητας. Η συγκεκριµένη κοινότητα 

απαρτίζεται από µαθητές γυµνασίου που µοιράζονται το ίδιο ενδιαφέρον και ικανότητες σε ότι 

αφορά τον εικονικό κόσµο του SL και τις ΤΠΕ(Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας). 

5. Ιδιαίτερο τεχνολογικό κόστος δε θα υπάρξει, εφόσον θα χρησιµοποιηθεί το σχολικό εργαστήριο. 

Επίσης όλα τα σχολεία έχουν πλέον σύνδεση στο Internet. Αυτό που πρέπει να διευκρινίσουµε 

είναι ότι η δηµιουργία κωδικού στο SL καθώς και η επίσκεψη σε πολλούς εικονικούς χώρους (για 

εκπαιδευτικό σκοπό) είναι δωρεάν. Η οµάδα επιβαρύνεται µόνο εάν αποκτήσει δικό της 

χώρο(ενοικίαση νησιού στον εικονικό κόσµο). Αυτό θα γίνει εάν και εφόσον, ο εκπαιδευτικός σε 

συνεργασία µε τους µαθητές, αποφασίσουν στη φάση της ανάπτυξης να προχωρήσουν στο χτίσιµο 

του εικονικού κόσµου.  

6. Σχηµατίζεται ο αρχικός πυρήνας της κοινότητας, που θα αποτελείται από µια οµάδα µαθητών, οι 

οποίοι θα συµµετάσχουν εθελοντικά. Καλό είναι, να ανήκουν σε διαφορετικά τµήµατα, γιατί 

στόχος µας είναι να σχηµατίσουµε µια οµάδα συµβούλων (peer mentors) οι οποίοι αργότερα θα 

διευκολύνουν το έργο του(ων) εκπαιδευτικού. Όπως ήδη αναφέρθηκε «ο εκπαιδευτικός στη 

περίπτωση τουSL αναλαµβάνει το ρόλο του διευκολυντή. Το ζητούµενο είναι οι εκπαιδευόµενοι, 

να παίξου και το ρόλο του εκπαιδευτή, που άτυπα διδάσκουν ο ένας τον άλλο όταν αυτό είναι 
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Επεξεργαστής (minimum) > 800 MHZ  

Μνήµη >= 512 ΜΒ 

Ανάλυση Οθόνης 1024x 768 pixels 

απαραίτητο(Joseph, B., 2007)».  

Σχεδίαση: Καθορίζονται οι δραστηριότητες, οι τεχνολογίες, η εξέλιξη της οµάδας, και οι ρόλοι, που θα συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της κοινότητας. 

Θέµατα προς διερεύνηση Υποστηρικτικές δραστηριότητες 

1. ∆ραστηριότητες: προσδιορίζεται το είδος των δραστηριοτήτων που θα υποστηρίξουν τη παρουσία 

της κοινότητας καθώς και ο ρυθµός ανάπτυξης της.  

2. Επικοινωνία: η επικοινωνία των µελών της κοινότητας θα είναι σύγχρονη (από το σχολικό 

εργαστήριο θα συνδέονται στο Second Life) αλλά και ασύγχρονη εφόσον οι µαθητές διαθέτουν στο 

σπίτι τον κατάλληλο εξοπλισµό. Η µορφή της επικοινωνίας στο ψηφιακό κόσµο θα είναι λεκτική και 

µη. Μη λεκτική είναι η επικοινωνία µέσω εικονικών εκπροσώπων, µέσα από την εµφάνισή τους, τη 

κίνηση και τα ηχητικά εφέ. Η λεκτική γίνεται µέσω κειµένου (µε µορφή chat συνοµιλίας), αποστολή 

µηνυµάτων σε µεµονωµένους χρήστες ή οµάδες, email συστήµατος από παίκτη σε παίκτη, 

ανακοινώσεις σε οµάδες, φωνή µέσω third party λογισµικού όπως TeamSpeak & Ventrillo (Robbins, 

S., 2007). 

3. Αλληλεπίδραση: τα µέλη της κοινότητας θα αλληλεπιδρούν µεταξύ τους µέσω Η/Υ στα πλαίσια του 

SL, αλλά και µε τη φυσική τους παρουσία όταν θα βρίσκονται στο χώρο του σχολικού εργαστηρίου. 

Η αλληλεπίδραση στο SL θα γίνεται µέσω των εικονικών τους εκπροσώπων, κάτι το οποία 

αναµένεται να τους κινητοποιήσει και να αυξήσει το βαθµό εµπλοκής.  

4. Μάθηση: οι µαθησιακοί στόχοι της κοινότητας είναι : 1. η εξοικείωση των µαθητών µε 

περιβάλλοντα εικονικών κόσµων. 2. η εξοικείωση µε υπηρεσίες τοy διαδικτύου. 3. να µάθουν να 

λειτουργούν σε συνεργατικά περιβάλλοντα µάθησης, κάτι που θα τους βοήσει αργότερα στην 

επαγγελµατική τους πορεία. Η συνεργασία µεταξύ των µελών, εξασφαλίζεται µε τη συµµετοχή τους 

σε οµαδικές αυθεντικές δραστηριότητες, τις οποίες θα πρέπει να ολοκληρώσουν όσο εξελίσσεται η 

κοινότητα. 

5. ∆ιαµοιρασµένη γνώση: η κοινότητα στο ξεκίνηµά της, θα υποστηριχθεί σε ότι αφορά το ανθρώπινο 

δυναµικό, από τον εκπαιδευτικό που θα έχει την επίβλεψη του έργου. (Στην πορεία, όσο εξελίσσεται 

η κοινότητα, το έργο αυτό θα το αναλάβουν οι µαθητές που θα έχουν το ρόλο του peer-mentor). 

Πηγή γνώσεων επίσης θα αποτελέσει το διαδίκτυο, καθώς και το Second Life, µε τα σχετικά Wikis 

1. Οι διεργασίες που θα διεξάγουν τα µέλη της κοινότητας σε αυτό το στάδιο περιγράφονται 

αναλυτικά στα σενάρια που ακολουθούν. Πρόκειται για µια σειρά αυθεντικών δραστηριοτήτων που 

καλούνται να διεκπεραιώσουν τα µέλη της κοινότητας.  

2. Οι διεργασίες αυτής της φάσης είναι σύγχρονες, διεξάγονται στο σχολικό εργαστήριο παρουσία 

εκπαιδευτικού και οι µαθητές συνεργάζονται σε οµάδες των δύο ατόµων. 

3. Οι µαθητές συνεργάζονται και δουλεύουν µαζί, µέσω των εικονικών τους εκπροσώπων, τους 

οποίους και δηµιουργούν σε αυτή τη φάση. Πέραν της λεκτικής και µη επικοινωνίας µέσω του 

συστήµατος, οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα για face-to-face επικοινωνία στο χώρο του σχολικού 

εργαστηρίου, έτσι ώστε να διευκολυνθούν σε αυτό το αρχικό στάδιο. Παράλληλα τους παρέχεται 

όποτε χρειαστεί βοήθεια από τον εκπαιδευόµενο. Μετά ολοκλήρωση αυτού του σταδίου οι µαθητές 

θα γνωρίζουν να επικοινωνούν στο σύστηµα, να κινούν τους εικονικούς εκπροσώπους, να 

αλλάζουν εκφράσεις και χειρονοµίες, να συνοµιλούν ταυτόχρονα µέσω συστήµατος µε κατάλληλες 

πηγές, να αναζητούν και να βρίσκουν βοήθεια µέσα από τα µέλη της κοινότητας του SL. 

4. Σε αυτό το αρχικό στάδιο ορίζουµε δυο εβδοµαδιαίες συναντήσεις, µετά τη λήξη του σχολικού 

προγράµµατος, διάρκειας δύο ωρών. Τονίζουµε ότι η συµµετοχή των µαθητών πρέπει να είναι 

εθελοντική για να αυξήσουµε τα κίνητρα.  

5. Για την ολοκλήρωση του πρώτου σεναρίου θα χρειαστούν τουλάχιστον έξι εκπαιδευτικές 

συναντήσεις των δύο ωρών. Στη διάρκεια αυτών των συνεδριών θα πρέπει να ενθαρρύνουµε την 

όποια δραστηριότητα των µαθητών, γιατί κάθε πιθανή δυσκολία µπορεί να οδηγήσει σε 

απογοήτευση και παραίτηση.  

6. ∆ίνουµε στους µαθητές αναλυτική λίστα µε βοηθητικές πηγές στις οποίες πρέπει να ανατρέξουν σε 

κάθε στάδιο. Το υλικό που επιλέξαµε είναι οπτικοακουστικό και δίνεται η αναλυτική λίστα των 

συνδέσµων στο ∆ιαδίκτυο. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η γλώσσα που χρησιµοποιείται είναι τα 

αγγλικά, η βασική γνώση των οποίων είναι απαραίτητη για το χειρισµό περιβαλλόντων ψηφιακών 
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και τα βοηθητικά links. 

• http://wiki.secondlife.com/wiki/Main_Page (Η κεντρική σελίδα του SL Wiki) 

• http://wiki.secondlife.com/wiki/Knowledge_Base (Το επίσηµο site της βάσης δεδοµένων που 

παρέχει βοήθεια και πληροφόρηση σχετικά µε το SL) 

• http://www.simteach.com/wiki/index.php?title=Main_Page ( Πρόκειται για το SeamTeac Wiki 

που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που ασχολούνται µε εικονικά περιβάλλοντα πολλών 

χρηστών). 

• http://www.eduisland.net/salamanderwiki/index.php?title=Main_Page το wiki του Salamander 

Project αποτελεί έναν οδηγό για τον εκπαιδευτικό. Οι τεχνολογίες του SL και του Web 2.0 

συνδυάστηκαν για να µπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να οργανώσουν και να περιγράψουν 

µαθησιακά αντικείµενα σχετικά µε το SL. Η εφαρµογή και η οργάνωση του συγκεκριµένου 

έργου προέκυψε µε τη συνεργασία των οργανισµών MERLOT και Oregon Virtual School 

District και οδήγησε στη δηµιουργία του UO’s CATE. 

• Αποθετήρια µαθησιακών αντικειµένων µέσα στο SL όπως η ICT βιβλιοθήκη στο InfoIsland. 

•  Συνεργασία: τα µέλη της κοινότητας για να επιτύχουν τους µαθησιακούς στόχους θα 

δουλέψουν οµαδικά και θα συνεργαστούν. Πιο συγκεκριµένα : 

• Θα συνεργαστούν στα πλαίσια της διεξαγωγής διεργασιών τύπου «επίλυσης προβληµάτων».  

• Θα συνεργαστούν για αναζήτηση πηγών και πληροφοριών σε σχετικές διεργασίες, στα πλαίσια 

της «ερευνητικής µάθησης» 

• Θα συνεργαστούν για τη παραγωγή, σύνθεση και παρουσίαση οµαδικού έργου µέσα από 

«αυθεντικές δραστηριότητες». 

• Μέσα από την εµπειρική µάθηση θα χρειαστεί να µοιραστούν και να ανταλλάξουν πληροφορίες, 

τόσο µέσα στην ίδια οµάδα, όσο και µε διασταυρούµενες οµάδες (cross functional team).  

• Ρόλοι και κοινωνική δοµή: τα µέλη της κοινότητας έχουν αρχικά όλα τον ίδιο ρόλο. 

Συµµετέχουν ενεργά, ασκούν πρακτική εξάσκηση, διεξάγουν έρευνα, δηµιουργούν και 

παρουσιάζουν έργο. ∆ιαφοροποίηση θα υπάρχει για τα µέλη της αρχικής οµάδας(οµάδα 

πυρήνας, peer-mentors) των οποίων ο ρόλος στη πορεία θα διαµορφωθεί καθώς αναµένεται να 

αναπτύξουν ηγετικές δεξιότητες. Ενισχύοντας αυτές τους τις δεξιότητες, θα είναι σε θέση στη 

συνέχεια να υποστηρίζουν τα νεότερα µέλη της κοινότητας. Βοηθούν έτσι σηµαντικά τον 

εκπαιδευτικό στο έργο του, αφού είναι σε θέση να παρέχουν υποστήριξη στους συµµαθητές 

κόσµων. Τα videos που επιλέχτηκαν είναι αρκετά παραστατικά και δεν αναµένεται να υπάρξει 

δυσκολία κατανόησης.  

7. Σε αυτή τη φάση τα µέλη της κοινότητας θα διευκολυνθούν από τον εκπαιδευτικό ο οποίος θα 

πρέπει να απαντάει στις όποιες απορίες τους. Παράλληλα όµως θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες 

έτσι ώστε να ανατρέχουν µόνοι τους για επίλυση των αποριών τους µέσω online σχετικών οδηγιών. 

Ενδέχεται όµως και είναι αναµενόµενο, πολλά από τα παιδιά να έχουν ήδη λογαριασµό στο SL ή 

σε κάποιο αντίστοιχο περιβάλλον, οπότε θα είναι σε θέση να συνεργαστούν µε τους υπόλοιπους 

χρήστες και να διευκρινίσουν απορίες. 
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τους, όποτε τους ζητηθεί.  

Προτυποποίηση: Γίνονται πιλοτικές δοκιµές µε µία οµάδα για να ελεγχθούν οι υποθέσεις, να οριστούν οι στρατηγικές και να επιλεχθεί ένα 

επιτυχές σενάριο, 

 

Εικόνα 42 Κυριότερες δραστηριότητες της φάσης 
της προτυποποίησης 

Θέµατα προς διερεύνηση Υποστηρικτικές δραστηριότητες 
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1. Ορίζουµε τους πιλοτικούς στόχους της κοινότητας που θα της επιτρέψουν να εδραιωθεί και να 

συνεχίσει οµαλά το κύκλο ζωής της. 

• Αρχική εκπαίδευση των µελών που απαρτίζουν την οµάδα πυρήνα. 

• Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων χειρισµού του SL 

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικής δικτύωσης στο περιβάλλον του εικονικού κόσµου (µαθαίνουν 

να στέλνουν ΙΜ για να επικοινωνήσουν µε άλλους συνδεδεµένους και µη χρήστες, να κάνουν 

προσθήκη χρηστών στη λίστα φίλων κ.α.). 

• Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας µέσα από παραγωγή έργου, για να µπορέσουν στη συνέχεια να 

συνεργαστούν και να κατευθύνουν αντίστοιχα, τα νέα µέλη της κοινότητας. 

• Ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων µέσα από ενθάρρυνση, προκειµένου στην επόµενη φάση να 

αναλάβουν το ρόλο του διευκολυντή (peer- mentors). 

2. Οι τεχνολογίες που επιλέγουµε είναι αυτές του SL σε συνδυασµό µε το Web 2.0.Ο όρος «κοινότητα 

πρακτικής» εµπεριέχει την έννοια του κοινωνικού δικτύου. Κατά συνέπεια οι τεχνολογίες που θα 

στηρίζουν τη δράση της κοινότητας θα πρέπει να καλύπτουν αυτή την πρωταρχική της ανάγκη για 

επικοινωνία. Το SL όπως και κάθε on-line περιβάλλον πολλών χρηστών καλύπτει αυτή την ανάγκη 

για «επικοινωνία»(Robbins, S., 2007).  

3. Επιλέγεται η εικόνα που η κοινότητα θέλει να προβάλει προς τα έξω για το κοινό της, τους στόχους 

και τα µέλη της. 

4. ∆ιευκολυντές της κοινότητας θα είναι ο εκπαιδευτικός, που θα έχει και τον κύριο εποπτικό ρόλο 

αλλά και τα µέλη της οµάδας πυρήνα. Η αλληλεπίδραση µε τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας θα γίνεται 

απλά, µε τη µορφή υποδείξεων, όποτε και εάν αυτό ζητηθεί. Ο ρόλος των εποπτών θα είναι απλά 

συµβουλευτικός. Οι διευκολυντές θα παραπέµπουν τα µέλη σε βοηθητικές πηγές, για να µπορέσουν 

έτσι µόνα τους να ανακαλύψουν και να οδηγηθούν στο ζητούµενο, για να ακολουθηθούν οι βασικές 

αρχές της ανακαλυπτικής και της εµπειρικής µάθησης.  

5. Η επιτυχία της κοινότητας θα µετρηθεί µέσα από τις δραστηριότητες και το έργο που θα 

παρουσιάσουν τα µέλη της. Σε κάθε εκπαιδευτική ενότητα πέρα από την πρακτική εξάσκηση, θα 

υπάρχει και η παραγωγή και παρουσίαση έργου. Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται και η φάση της 

πρακτικής εφαρµογής (σύµφωνα µε το 5ο στάδιο της εµπειρικής µάθησης). Πριν όµως από το στάδιο 

1. Κατόπιν σχετικής έρευνας σε βιβλιογραφία και σε projects που ήδη τρέχουν στο Internet, 

επιλέχτηκε η πλατφόρµα του Second Life. Οι λόγοι που επιλέχθηκε είναι οι ακόλουθοι : 

• δεν πρόκειται απλά για ένα παιχνίδι, αλλά για την αναπαράσταση ενός κόσµου, στον οποίο οι 

χρήστες συµµετέχουν ενεργητικά, µέσω των εικονικών τους εκπροσώπων.  

• Ο εικονικός κόσµος του Second Life, εµπεριέχει εξ ορισµού την έννοια της κοινωνικότητας 

κάτι που είναι θεµελιώδες για µια κοινότητα πρακτικής. 

• Η αµεσότητά του στην αναπαράσταση της πληροφορίας. Πρόκειται για έναν εικονικό κόσµο, 

που βοηθάει να ξεπεράσουµε τους όποιους περιορισµούς (φυσικούς, κοινωνικούς κ.α.) µας 

επιβάλλει η πραγµατικότητα στη τάξη. 

2. Ξεκινάει η εκτέλεση και των εκπαιδευτικών σεναρίων έτσι ώστε να εντοπιστούν και να 

ξεπεραστούν τα όποια προβλήµατα προκύψουν.  

3. Τα εκπαιδευτικά σενάρια εκτελούνται από τα µέλη της αρχικής κοινότητας τα οποία 

συνεργάζονται στα πλαίσια των ρόλων που τους έχουν ανατεθεί.  

4. Τα µέλη της κοινότητας, µαθαίνουν σύµφωνα µε το πρώτο σενάριο, βασικές δεξιότητες χειρισµού 

του εικονικού κόσµου. Οι µαθητές µαθαίνουν να προσαρµόζουν τον εικονικό τους εκπρόσωπο. 

Μαθαίνουν να ανταλλάσσουν εικονικά µηνύµατα, να προσθέτουν εικονικούς φίλους στη λίστα, και 

µαθαίνουν να δηµιουργούν νέες σύνθετες χειρονοµίες (gestures) για τους εικονικούς τους 

εκπροσώπους. 

5. Στο δεύτερο σενάριο οι εκπαιδευόµενοι αρχίζουν µα εξερευνούν τις δυνατότητες του εικονικού 

κόσµου. Εφόσον είναι πλέον σε θέση, να πλοηγηθούν µε ευκολία σε αυτόν, θα ασχοληθούν µε την 

τηλε-µεταφορά. Στην ενότητα αυτή, «στόχος µας είναι να εκµεταλλευτούµε ένα από τα βασικά 

πλεονεκτήµατα του Second Life, τη δυνατότητα δηλαδή της εικονικής παρουσίας, εκεί όπου η 

φυσική παρουσία πολλές φορές είναι αδύνατη».Μετά την ολοκλήρωση αυτής της φάσης, οι 

µαθητές θα είναι σε θέση να εντοπίζουν και να επισκέπτονται τοποθεσίες στον εικονικό κόσµο, να 

τις εξερευνούν και να ανακαλύπτουν τις εκπαιδευτικές τους προεκτάσεις. Έρχονται πλέον σε 

επαφή µε διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα και µπορούν να παρατηρήσουν διαφορετικούς 

πολιτισµούς και κουλτούρες(παράδειγµα το project Virtual Morocco, στο οποίο δηµιουργήθηκε 

αναπαράσταση του Μαρόκου, και ξεκίνησε µε στόχο να συµβάλλει στην τουριστική του ανάπτυξη. 

Το εικονικό Μαρόκο είναι προσβάσιµο για όσους έχουν λογαριασµό στο second life στη διεύθυνση 



 128 

αυτό θα προηγείται η φάση του αναστοχασµού και της παρατήρησης που θα γίνεται µέσα από 

συζητήσεις µεταξύ των εκπαιδευόµενων και του εκπαιδευτικού καθώς και από διαµοιρασµό 

παρατηρήσεων και αντιδράσεων(σύµφωνα µε το 2Ο & 3ο στάδιο της εµπειρικής µάθησης) . 

http://slurl.com/secondlife/Casablanca/141/89/26/?title=Virtual%20Morocco. )  

6. Ελέγχουµε αν οι ρόλοι των µαθητών εξελίσσονται µε τον επιθυµητό τρόπο. Ενθαρρύνουµε και 

προωθούµε τις ηγετικές πρωτοβουλίες και αφήνουµε ελεύθερο κάθε µαθητή να επικεντρωθεί στο 

τοµέα των ενδιαφερόντων του.  

• Κάποιοι για παράδειγµα µπορεί να θέλουν να ασχοληθούν περισσότερο µε τον εικονικό 

εκπρόσωπό τους και να ανακαλύψουν τρόπους για να του αποδώσουν µια πιο σοφιστικέ 

εµφάνιση.  

• Άλλοι µπορεί να επικεντρωθούν στην κοινωνική διάσταση του second life και να θελήσουν να 

γνωριστούν µε άλλα µέλη, θέλοντας να ανακαλύψουν τις κοινωνικές του ικανότητες.  

• Άλλοι πάλι πιο προχωρηµένοι χρήστες µπορεί να θέλουν να ασχοληθούν µε πιο προηγµένες 

δυνατότητες όπως είναι η δηµιουργία αντικειµένων(Joseph, B., 2007).  

7. Όποια και εάν είναι τα ενδιαφέροντα των µαθητών θα πρέπει να τους παροτρύνουµε έτσι ώστε 

καθένας τους να γίνει ειδικός σε κάποιο τοµέα για να µπορέσουν αργότερα ως ειδικοί να 

βοηθήσουν τα νέα µέλη.  

8. Αποτιµάται η επιτυχία της φάσης αυτής, σύµφωνα πάντα µε την ανταπόκριση και το ενδιαφέρον 

των εµπλεκοµένων. Αυτό θα φανεί από την επιτυχία διεξαγωγής των δραστηριοτήτων που θα 

αναπτυχθούν στα πλαίσια των σεναρίων.  

 

 

 

Έναρξη : Ανοίγεται η κοινότητα, σε ένα ευρύτερο κοινό για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, µε τρόπο που βοηθάει την εµπλοκή νέων 

µελών έτσι ώστε να διαφανούν άµεσα αποτελέσµατα. Στη φάση αυτή ο εκπαιδευτικός συνεργάζεται µε τους peer-mentors για την εκπαίδευση των 

νέων µελών. 

 

 

Εικόνα 43 Αντιστοίχηση σεναρίων στη φάση της 
Έναρξης  
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Θέµατα προς διερεύνηση Υποστηρικτικές δραστηριότητες 

1. Στη φάση αυτή, µέσα από αρχική συζήτηση εισήγηση, γνωστοποιούµε στα νέα µέλη (που είναι 

πλέον και οι υπόλοιποι µαθητές, πέραν της οµάδας πυρήνα), τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από 

το να είναι κάποιος µέλος της κοινότητας. (Τα πλεονεκτήµατα έχουν ήδη οριστεί στις 

υποστηρικτικές δραστηριότητες της 2ης φάσης, αλλά ενδέχεται να υπάρχουν τελικές τροποποιήσεις, 

µετά την πιλοτική εφαρµογή των σεναρίων) :  

• Εµπειρία από την ενασχόλησή τους µε τον τοµέα που είναι η τεχνολογία και τα περιβάλλοντα 

εικονικών κόσµων. 

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργατικής µάθησης, εφόσον τα µέλη θα συνεργάζονται µεταξύ τους 

και σε µικρότερες οµάδες για την ολοκλήρωση των αυθεντικών δραστηριοτήτων. 

• Συµµετοχή σε κοινωνικά δίκτυα και ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων. Το SL είναι ένα 

αναδυόµενο κοινωνικό δίκτυο, τα µέλη του οποίου επικοινωνούν µεταξύ τους και επιπλέον 

διαµορφώνουν δίκτυα επικοινωνίας µέσω των οποίων επικοινωνούν µε άλλα δίκτυα πέρα από 

αυτά του εικονικού κόσµου(Joseph, B., 2007). 

• Κατανόηση του τρόπου λειτουργίας ενός κοινωνικού δικτύου. Τα µέλη του δικτύου κατανοούν 

τη λειτουργία του και την εκµεταλλεύονται προς όφελός τους. Μαθαίνουν να φιλτράρουν και να 

αξιολογούν τις πληροφορίες καθώς και να κατανοούν το κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο από 

το οποίο αυτές προκύπτουν(Jenkins, H., 2007).  

• Οι µαθητές µαθαίνουν το εκπαιδευτικό περιεχόµενο σε πρώτο πρόσωπο και δεν παρακολουθούν 

µια απλή διάλεξη από τον εκπαιδευτικό. Η ενασχόλησή τους µε το SL, τους επιτρέπει να 

συµµετέχουν οι ίδιοι µέσω του εκπροσώπου τους στον εικονικό κόσµο(Richter et al., 2007) και 

να σχηµατίσουν έτσι προσωπική αντίληψη. 

• Η συµµετοχή στη µάθηση σε πρώτο πρόσωπο κάνει τη µάθηση εµπειρική, διαδραστική αλλά και 

ευχάριστη. 

• Οι µαθητές µέσω της εµπειρικής µάθησης εµπλέκονται σε αυθεντικές δραστηριότητες τις οποίες 

θα ολοκληρώσουν άλλοτε µόνοι τους και άλλοτε δουλεύοντας συνεργατικά ως µέλη µιας 

οµάδας.  

2. Το επαγγελµατικό µοντέλο πίσω από τη κοινότητα: επειδή αναφερόµαστε σε µια εκπαιδευτική 

κοινότητα θα αναφερθούµε στο µαθησιακό µοντέλο που θα ακολουθήσουµε. Θα ακολουθηθεί το 

1. Στο στάδιο αυτό έχουµε ήδη τρέξει πιλοτικά τα σενάριά µας και µε βάση τα αποτελέσµατα, 

κάνουµε τις απαραίτητες τροποποιήσεις για να δώσουµε πλέον τα τελικά σενάρια στα νέα µέλη. 

Επαναπροσδιορίζουµε και εµπλουτίζουµε τις πηγές σύµφωνα µε τις ανάγκες που προέκυψαν. 

2. Ξεκαθαρίζονται οι στόχοι της κοινότητας, σε περίπτωση που έχουν προκύψει αλλαγές καθώς και οι 

κανόνες συµπεριφοράς των µελών. 

3. Αναθέτουµε στα µέλη ανάλογα µε την εµπειρία που έχουν αποκτήσει, τους αντίστοιχους ρόλους 

και αρµοδιότητες. Μέχρι και το προηγούµενο στάδιο ασχοληθήκαµε µε την αρχική οµάδα οπότε 

φροντίζουµε να αναθέσουµε ηγετικούς ρόλους στα µέλη της ανάλογα µε την εµπειρία τους και το 

αντικείµενο των ενδιαφερόντων τους.  

4. Μπαίνουν σε εφαρµογή τα σενάρια προέκυψαν από την πιλοτική εφαρµογή, και που θα µας 

επιτρέψουν να επιτύχουµε τους στόχους που θέσαµε για τη κοινότητα. 

5. ∆ίνονται στα µέλη της κοινότητας οι κατάλληλες οδηγίες για να τρέξουν τα σενάρια ύστερα από τη 

διανοµή των ρόλων τους. Ξεκινούν τα µέλη να εκτελούν τις δραστηριότητες που έχουν προκύψει 

από τα στάδια της σχεδίασης και της προτυποποίησης. (Ανοίγονται λογαριασµοί χρηστών, δίνονται 

διευκρινήσεις κ.α.)  

6. Ξεκαθαρίζουµε και αναθέτουµε τους ρόλους οι οποίοι είναι :  

• Ο εκπαιδευτικός που λειτουργεί ως διευκολυντής και επιβλέπει την οµαλή διεξαγωγή των 

δραστηριοτήτων. 

• Η αρχική οµάδα των peer-mentors. Η αρχική επιλογή τους έγινε, παίρνοντας έναν εκπρόσωπο 

από κάθε τµήµα. Στη φάση αυτή τώρα ο εκπρόσωπος αυτός, θα αναλάβει το ρόλο του 

διευκολυντή και αναµένεται να διευκολύνει σηµαντικά τον εκπαιδευτικό στο έργο του. 

• Τα νέα µέλη της οµάδας. Πρόκειται για τους νέους µαθητές, οι οποίοι θα εκπαιδευτούν στη 

φάση αυτή.  

7. Καταρτίζουµε το πρόγραµµα συναντήσεων των µελών. Εάν δεν έχει αλλάξει κάτι στις ανάγκες 

ύστερα από τη πιλοτική εφαρµογή παραµένουµε στις δύο συναντήσεις την εβδοµάδα.  

8. Τα µέλη της κοινότητας εκτελούν τις δραστηριότητες σύµφωνα µε τα σενάρια. Αυτές στη 

πλειοψηφία τους είναι σύγχρονες εκτός και εάν οι µαθητές θέλουν και έχουν τη δυνατότητα να 

συνδεθούν και να εργαστούν από το σπίτι. 
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µοντέλο της «εµπειρικής µάθησης» εφόσον αναφερόµαστε σε κοινότητα πρακτικής και τα µέλη της 

µαθαίνουν µέσα από την πρακτική. Οι µαθητές θα οδηγηθούν στο ζητούµενο ολοκληρώνοντας στη 

πορεία µια σειρά «αυθεντικών δραστηριοτήτων». Ιδιαίτερα η πλατφόρµα που επιλέξαµε διευκολύνει 

το µοντέλο της «αυθεντικής εµπειρικής µάθησης» ((Mason, H., 2007). 

3. Τα νέα µέλη θα ενηµερωθούν για τη κοινότητα µέσα από µια σειρά ενηµερωτικών συναντήσεων και 

συνεντεύξεων µε τον εκπαιδευτικό. Κατά τις συναντήσεις αυτές θα πραγµατοποιηθούν παρουσιάσεις 

του προγράµµατος και του σκοπού της κοινότητας από τα µέλη της αρχικής οµάδας. Θα 

ενηµερωθούν για τις δυνατότητες της πλατφόρµας και το είδος των δραστηριοτήτων αλλά και των 

εµπειριών που µπορεί να έχει κάποιο µέλος της οµάδας. 

4. Στη φάση αυτή θα τρέξουµε το 1ο σενάριο που έχει τίτλο «Εκµάθηση βασικών δεξιοτήτων στο 

Second Life» και το 1ο µέρος του 2ου σεναρίου µε τίτλο «Επίσκεψη σε ένα Εικονικό ΜΟυσείο». Τα 

σενάρια είναι διαθεµατικά, και αφορούν τα µαθήµατα της πληροφορικής, της τεχνολογίας και των 

αγγλικών ως ξένης γλώσσας. Απευθύνονται στους µαθητές και των τριών τάξεων του Γυµνασίου.  

5. Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες των τριών ατόµων και παράγουν οµαδικό έργο µέσα από 

αυθεντικές εµπειρικές διεργασίες , που διεξάγουν ως µέλη µιας κοινότητας πρακτικής.  

6. Ανάλογα µε την επιτυχία ή όχι των πιλοτικών σεναρίων, θα ακολουθήσουµε τη ροή των 

προγραµµατισµένων δραστηριοτήτων, κάνοντας όπου χρειαστεί τις κατάλληλες τροποποιήσεις και 

προσθήκες. Η επιτυχία ή όχι, θα προσδιοριστεί από : 

7. το βαθµό εµπλοκής των εκπαιδευόµενων (αν κατάφερε η δραστηριότητα να τους κινητοποιήσει ή 

όχι)  

8. από το ενδιαφέρον που ίδιοι θα επιδείξουν (τους άρεσε η διαδικασία ή απλά την ολοκλήρωσαν 

επειδή αυτό προέβλεπε το πρόγραµµα). 

9. Από την επιτυχία ή όχι, της διεξαγωγής των διαφόρων δραστηριοτήτων αξιολόγησης, που 

διεξάγονται µέσα από τα σενάρια.  

10.  Για να διεξάγουµε αυτά τα συµπεράσµατα θα γίνει µια σειρά συζητήσεων, ανταλλαγή απόψεων 

πάλι µε τον εκπαιδευτικό και τους µαθητές της αρχικής οµάδας. Επίσης ανάλογα µε τις επιδόσεις 

τους, το πόσο γρήγορα ή όχι ολοκλήρωσαν τα σενάρια θα ρυθµίσουµε ανάλογα το ρυθµό της 

κοινότητας. Θα ορίσουµε εάν χρειαστεί, εκ νέου το χρονοδιάγραµµα.  

11. Κατά το ξεκίνηµα αυτής της φάσης, όπου η οµάδα αυξάνεται µε την είσοδο νέων µελών θα χρειαστεί 

να ορίσουµε εκ νέου τους ρόλους των συµµετεχόντων. ∆ιαχωρίζουµε το ρόλο των µαθητών που 
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έχουν ήδη ασχοληθεί µε το πρόγραµµα πιλοτικά και τους ενθαρρύνουµε έτσι ώστε να αναλάβουν το 

ρόλο του µεσολαβητή και να αναπτύξουν ηγετικές δεξιότητες έτσι ώστε να βοηθήσουν τα νέα µέλη. 

Όσο αφορά τα νέα µέλη θα περάσουν από ένα στάδιο πρακτικής εξάσκησης και σύµφωνα µε το 

κύκλο ζωής της κοινότητας θα αναλάβουν και αυτά µε τη σειρά τους το ρόλο του καθοδηγητή σε 

επόµενο στάδιο. 

12. Η επιτυχία και σε αυτό το στάδιο θα µετρηθεί ανάλογα µε την κινητοποίηση ή όχι των µαθητών, την 

τελική εικόνα των αυθεντικών δραστηριοτήτων που θα παρουσιάσουν και φυσικά µέσα από 

συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων και εντυπώσεων µε τον εκπαιδευτικό. 

Ανάπτυξη: Στη φάση αυτή, εµπλέκονται τα µέλη σε δραστηριότητες διαµοιρασµού της γνώσης και συνεργατικής µάθησης. Ορίζονται δικτυακά 

γεγονότα και συναντήσεις οµάδων, και αυξάνεται έτσι ο κύκλος συµµετοχής και συνεισφοράς. 

 

Εικόνα 44 Κύριες δραστηριότητες της φάσης της 
Ανάπτυξης 

Θέµατα προς διερεύνηση – Επανεξέταση µαθησιακού περιεχοµένου – αναπροσαρµογή οµαδικών 
ρόλων - Εφαρµογή γνώσης σε νέες καταστάσεις 

Υποστηρικτικές δραστηριότητες 

1. Αναθεωρούνται και επανεξετάζονται τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν για τα µέλη της κοινότητας 

από τη συµµετοχή τους σε αυτή. Εάν και εφόσον χρειαστεί, γίνονται οι κατάλληλες τροποποιήσεις 

στα πλεονεκτήµατα που περιγράφηκαν αναλυτικά στη προηγούµενη φάση.  

2. Στη φάση αυτή θα διεξαχθεί το δεύτερο µέρος του εκπαιδευτικού σεναρίου µε τίτλο «Περιήγηση σε 

ένα Εικονικό Μουσείο».  

3. Ένα από τα πλεονεκτήµατα του Second Life, είναι ότι υπάρχει έτοιµο υλικό, το οποίο µπορεί να 

αξιοποιηθεί δηµιουργικά στα πλαίσια διεξαγωγής διαφόρων µαθηµάτων. Η πρόσβαση σε αυτό το 

υλικό είναι δωρεάν, και επιτρέπεται η εικονική περιήγηση. Σε αυτή τη φάση θα εκµεταλλευτούµε 

1. Συνεχίζεται το στάδιο της εφαρµογής και της πρακτικής εξάσκησης. Στη φάση αυτή αναµένουµε 

την εδραίωση και την εξέλιξη της κοινότητας.  

2. Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί µε επιτυχία, το 1ο σενάριο και το πρώτο τµήµα του 2ου σεναρίου, 

µπορούµε να προχωρήσουµε στην εφαρµογή του δεύτερου τµήµατος του 2ου σεναρίου. Στόχος 

µας είναι να αυξήσουµε την εµπλοκή, τη συνεργασία και να διατηρήσουµε τον ενθουσιασµό σε 

υψηλά επίπεδα µέσα από την ανάληψη όσο γίνεται περισσότερων πρωτοβουλιών των µαθητών.  

3.  Έχουµε τη δυνατότητα να δηµιουργήσουµε νέες υπο-οµάδες ανάλογα µε το προς µελέτη 

αντικείµενο. Η ενότητα µε την οποία θα ασχοληθούµε είναι «Επιστήµη και Τεχνολογία».  
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αυτό το πλεονέκτηµα του προγράµµατος. Τώρα πια πέρα από το µάθηµα της πληροφορικής, της 

τεχνολογίας και της ξένης γλώσσας θα ενταχθούν και άλλες θεµατικές ενότητες.  

4. Χρήσιµες διευθύνσεις µε υλικό για εκπαιδευτική χρήση στο Second Life υπάρχουν στους παρακάτω 

συνδέσµους :  

5. http://www.uncp.edu/home/acurtis/NewMedia/SecondLife/SecondLifeGreatPlaces.html . Όλες οι 

διαθέσιµες κοινότητες οµαδοποιηµένες ανά θεµατική κατηγορία. 

6. http://secondlife.com/whatis/destinationguide/ . Λίστα µε τοποθεσίες που αξίζει να επισκεφθεί 

κάποιος στο Second Life.  

7. Ο τοµέας µε τον οποίο θα ασχοληθούµε στο δεύτερο µέρος του σεναρίου είναι, «Επιστήµη και 

Τεχνολογία». Τα αντίστοιχα URL στο πρόγραµµα είναι διαθέσιµα στο σύνδεσµο :  

8. http://secondlife.com/destinations/science 

9. Από τη λίστα ο εκπαιδευτικός επιλέγει τέσσερα συνολικά. Τα παιδιά χωρίζονται σε οµάδες των 

τριών, και κάθε οµάδα εκφράζει την προτίµηση της.  

10. Επανεξετάζονται οι ρόλοι των µελών της κοινότητας. Απλοί εκπαιδευόµενοι και peer-mentors, στη 

φάση αυτή συνεργάζονται για τη διεξαγωγή έρευνας και την παραγωγή οµαδικού έργου. Οι 

εκπαιδευόµενοι χωρίζονται σε οµάδες των τριών ατόµων. Κάθε οµάδα αναλαµβάνει να ερευνήσει 

µια διαφορετική ενότητα στον τοµέα που επιλέξαµε. 

11. Τα µέλη της κάθε οµάδας που σχηµατίζεται, µοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα, συνεργάζονται και 

διαµορφώνουν κοινές αντιλήψεις. ∆ιαµορφώνουν ένα κώδικα επικοινωνίας µέσα από συνεργατικές 

διεργασίες και παράγουν έργο σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντά τους και τις ανάγκες τους. 

12. Τα µέλη των οµάδων, δηλώνουν τη παρουσία τους εντός της οµάδας κυρίως µέσω του εικονικού 

τους εκπροσώπου. Αυτός αποτελεί και την εικονική τους ταυτότητα. Μέσα από τη συµπεριφορά και 

τις αντιδράσεις του, καθορίζουν την παρουσία και το ρόλο τους µέσα στην οµάδα. Κάποια µέλη 

αναµένεται να αναπτύξουν ιδιαίτερες δεξιότητες και να αναλάβουν κυρίαρχους ρόλους ανάλογα µε 

τη δράση τους. 

13. Μέσα από τη δράση και τη συνεργασία των εικονικών εκπροσώπων, αναµένεται τα µέλη να 

συνεισφέρουν στους ατοµικούς και οµαδικούς στόχους. Οι στόχοι προσδιορίζονται αναλυτικά στο 

αντίστοιχο εκπαιδευτικά σενάριο. Ανάλογα µε το βαθµό εµπλοκής και κινητοποίησής του το κάθε 

µέλος αναµένεται να συνεισφέρει αντίστοιχα στην επίτευξη αυτών των στόχων. 

14. Η κοινότητα πρέπει να διέπεται από πνεύµα συνεργασίας, κάτι το οποίο αντικατοπτρίζεται στις 

4.  Ανάλογα µε τις ανάγκες που προκύπτουν, ανατρέχουµε σε νέες πηγές για να καλύψουµε τις 

απορίες των µαθητών. 

5. Οι µαθητές ερευνούν, ανακαλύπτουν παράγουν έργο.  

6. Σε οµαδικό επίπεδο συνθέτουν µια εργασία, που θα αφορά την ενότητα που οι ίδιοι επέλεξαν. 

7. Ετοιµάζουν µια σύντοµη παρουσίαση σε power point για να τη δείξουν στους συµµαθητές του και 

στον εκπαιδευτικό. 

8. Κάθε οµάδα, αφού ολοκληρώσει την παρουσίαση στις υπόλοιπες οµάδες (διάρκειας 5’) 

αναλαµβάνει την εικονική περιήγηση, ,στον εικονικό χώρο που επέλεξε να εξερευνήσει, στις 

υπόλοιπες οµάδες και στον εκπαιδευτικό.  

9. Αξιολόγηση από πλευράς µαθητών. Μοιράζουµε στους µαθητές ερωτηµατολόγια µε τη µορφή 

ρουµπρίκων. Για να µπορέσουµε να έχουµε µια καλύτερη εικόνα σχετικά µε την πορεία της 

κοινότητας, ζητάµε από τα ίδια τα παιδιά να : αξιολογήσουν πρώτα τον εαυτό τους ως µέλος µιας 

κοινότητας πρακτικής (ως προς τη συνεισφορά τους στην οµάδα και την υπευθυνότητα µε την 

οποία ανταποκρίθηκαν). Στη συνέχεια να αξιολογήσουν τη συµπεριφορά των υπολοίπων µελών 

της οµάδας. Τέλος, θα συµπληρώσουν µια ακόµη ρουµπρίκα, για να έχουµε µια εκτίµηση, σχετικά 

µε το εάν τα περιβάλλοντα εικονικών κόσµων, προάγουν τη συνεργασία σε µια εικονική κοινότητα 

πρακτικής.  

10.  Αξιολόγηση από πλευράς εκπαιδευτικών. Παράλληλα, για να έχουµε ακόµη καλύτερη εικόνα της 

συνολικής πορείας της κοινότητας, ζητάµε και από του εκπαιδευτικούς να συµπληρώσουν 

ολιστικές ρουµπρίκες αποτίµησης, του εκπαιδευτικού τους έργου. Επίσης συµπληρώνουν ένα 

ερωτηµατολόγιο ερωτήσεων ανοικτού τύπου, για να καταγράψουµε τις δυσκολίες που 

αντιµετώπισαν και να τις αντιµετωπίσουµε.  
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πρακτικές που ακολουθεί και τις βασικές αρχές λειτουργίας της. Τα µέλη της κοινότητας είναι 

µαθητές εξοικειωµένοι µε ψηφιακά µέσα, που µαθαίνουν να χειρίζονται περιβάλλοντα εικονικών 

κόσµων. Η πολιτική της κοινότητας είναι να υποστηρίζει και να ενισχύει ένα πνεύµα συνεργασίας 

,αξιοποιώντας όσο γίνεται πιο αποτελεσµατικά τα σύγχρονα τεχνολογικά µέσα και ενισχύοντας τη 

δράση των µελών χωρίς να τους επιβάλλει περιορισµούς στη δηµιουργικότητα και τη φαντασία. 

Υποστήριξη : Αξιολογούµε τη µάθηση και τη γνώση. Προβαίνουµε σε προσπάθειες για διαµόρφωση νέων στρατηγικών, στόχων, δραστηριοτήτων, ρόλων, τεχνολογιών καθώς και των εκπαιδευτικών 

µοντέλων που θα ακολουθήσουµε στο µέλλον. 

Θέµατα προς διερεύνηση Υποστηρικτικές δραστηριότητες 

1. Στη φάση αυτή, µελετούµε και αξιολογούµε τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τις ρουµπρίκες 

αξιολόγησης οµαδικού έργου, ατοµικής και συλλογικής συνεισφοράς, που συµπλήρωσαν οι µαθητές. 

Επίσης η αποτίµηση αυτή, θα µας βοηθήσει να µάθουµε την αντίληψη που διαµορφώνει κάθε 

ανεξάρτητο µέλος για την κοινότητα, και να διαπιστώσουµε τι έχει εισπράξει, από τη συµµετοχή του 

σε αυτή. 

2. Οι ρουµπρίκες αξιολόγησης θα µας βοηθήσουν να αντιληφθούµε σε ποιο βαθµό έχει επιτύχει η 

κοινότητα να υπηρετήσει το κοινό της και να το βοηθήσει να πετύχει τους αρχικούς στόχους και 

σκοπούς του (που έχουν οριστεί στις προηγούµενες φάσεις). 

3. Αντίστοιχα µελετούµε και αξιολογούµε το εκπαιδευτικό έργο, από τις ρουµπρίκες αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών. Από τα αποτελέσµατα αυτής της αξιολόγησης, εξαρτάται και η περαιτέρω 

διαµόρφωση και καλή λειτουργία της κοινότητας πρακτικής.  

4. Κατά τη φάση της αξιολόγησης αναµένεται να προκύψει ανάγκη για αναπροσαρµογές, τόσο στο 

έργο και στις δραστηριότητες της κοινότητας, όσο και στους ρόλους των µελών. Αναµένεται να 

υπάρξουν εκπαιδευόµενοι που θα δείξουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα περιβάλλοντα εικονικών 

κόσµων. Σε αυτή την περίπτωση µπορούµε να εξελίξουµε το έργο της κοινότητας, και να 

προχωρήσουµε στην κατασκευή του εικονικού κόσµου. Προβλέπεται κατά συνέπεια, συγκρότηση 

οµάδας εκπαιδευόµενων, που θα «δηµιουργεί» και θα χτίζει αντικείµενα στον εικονικό κόσµο.  

5. Αναµένεται να προκύπτει ανάγκη, να τροποποιήσουµε το µαθησιακό περιεχόµενο και να εντάξουµε 

νέα σενάρια µε οδηγίες και πρακτικές ασκήσεις για «χτίσιµο» ψηφιακών αντικειµένων. 

6. Οι εκπαιδευόµενοι που θα δείξουν ενδιαφέρον να προχωρήσουν περισσότερο σε θέµατα 

1. Στη φάση αυτή, ανεβάζουµε στην Ιστοσελίδα του σχολείου, τις εργασίες των µαθητών σχετικά µε 

τις εικονικές περιηγήσεις. ∆ίνουµε ένα τυποποιηµένο πρότυπο εργασίας, το οποίο συµπληρώνουν 

οι µαθητές και το κοινοποιούµε στο ∆ιαδίκτυο. Όλοι οι ενδιαφερόµενοι έτσι, έχουν πρόσβαση στο 

έργο των µαθητών και µπορούν να το αξιοποιήσουν για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

2. Εάν προκύψει ανάγκη, οφείλει ο εκπαιδευτικός να στηρίξει τα µέλη της κοινότητας που θέλουν να 

ασχοληθούν µε τον προγραµµατισµό του εικονικού κόσµου.  

3. ∆ηµιουργούµε νέα σενάρια, µε σχετικές οδηγίες και παραποµπές σε σχετικό οπτικοακουστικό 

υλικό, ενώ παράλληλα ενθαρρύνουµε την ανάληψη πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους µαθητές. 

(αναζήτηση σε wikis, σε κοινότητες πρακτικής κ.α.) 

4. Η ανάληψη νέων ρόλων (δηµιουργία εικονικών περιεχοµένων) πρέπει να ακολουθούν το πρότυπο 

του διαµοιρασµού ιδεών και της συνεργασίας που διέπει µια κοινότητα πρακτικής. Στόχος είναι η 

κατάκτηση και η µετάδοση της γνώσης και όχι η δηµιουργία ειδικών σε έναν τοµέα.  

5. ∆ηµιουργούµε ξανά µία οµάδα peer-mentors µε γνώσεις ανάπτυξης. Τα µέλη της οµάδας αυτής, 

εφόσον τρέξουν τα νέα πιλοτικά σενάρια, στην επόµενη φάση θα αναλάβουν το ρόλο του 

διευκολυντή µεσολαβητή που θα βοηθήσει τον εκπαιδευτικό στο έργο του. Έτσι συνεχίζεται ο 

κύκλος της κοινότητας πρακτικής. 

6. Φροντίζουµε έτσι ώστε να δηµοσιεύσουµε και να προωθήσουµε την προσπάθεια των µαθητών. 

Πέρα από τις δηµοσιεύσεις στην Ιστοσελίδα του σχολείου, οργανώνουµε ηµερίδες ενηµέρωσης, 

όπου οι ίδιοι οι µαθητές κοινοποιούν το έργο τους σε ευρύτερο κοινό. Για παράδειγµα 

οργανώνουµε εκπαιδευτικές επισκέψεις σε άλλα σχολεία, όπου οι µαθητές µας αναλαµβάνουν να 
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προγραµµατισµού, θα ενταχθούν σε µια νέα οµάδα που θα ασχοληθεί µε τη δηµιουργία ψηφιακών 

αντικειµένων(για παράδειγµα µπορούµε να προχωρήσουµε στο χτίσιµο ενός εικονικού σχολείου, µε 

εικονικές διαλέξεις, εργαστήρια. Στο χτίσιµο µιας εικονικής πόλης ή σε ένα θέµα που θα επιλέξουν 

οι ίδιοι οι µαθητές ). 

7. Εφόσον αξιολογηθεί θετικά το έργο της κοινότητας, και κριθεί αποτελεσµατικό, µπορεί να 

κοινοποιηθεί σε ευρύτερο κοινό για να γίνει γνωστή η προσπάθεια των µελών και να αποτελέσει 

πιθανό κίνητρο και για άλλους εκπαιδευτικούς που θα θελήσουν να εντάξουν παρόµοια 

περιβάλλοντα στη διδασκαλία τους.  

 

παρουσιάσουν µια διδακτική ενότητα. 

7. Καταρτίζουµε νέες ρουµπρίκες αξιολόγησης, για να αποτιµήσουµε την πορεία της κοινότητας.  

  

Πίνακας 12 Περιγραφή δραστηριοτήτων ανά φάση του κύκλου ζωής µιας κοινότητας πρακτικής µαθητών του Γυµνασίου 
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Εικόνα 45 Σχηµατική αναπαράσταση των σηµαντικότερων δραστηριοτήτων ανά φάση κύκλου ζωής κοινότητας πρακτικής 
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6.4.3 Σενάριο 1ο : «Εκµάθηση Βασικών Χειρισµών στο Second Life» 

Ένας εκπαιδευτικός που αποφασίζει να ασχοληθεί µε περιβάλλοντα εικονικών κόσµων, 

οφείλει κατά τη γνωριµία των µαθητών του µε το σύστηµα, να τους δώσει έναν καλό αρχικό 

προσανατολισµό, ειδικά όταν εκείνοι αντιµετωπίζουν µε ενθουσιασµό την προοπτική της 

ενασχόλησής τους µε αυτό. Πρέπει να δοθούν στους µαθητές κατάλληλες κατευθυντήριες 

οδηγίες. Είναι σηµαντικό να µην αφεθούν ελεύθεροι να ανακαλύψουν µόνοι τους τις βασικές 

λειτουργίες, γιατί µπορεί να αποπροσανατολιστούν και να µην είναι σε θέση να ολοκληρώσουν 

τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί. Αυτό µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα, να χάσουν τον 

αρχικό ενθουσιασµό τους και µετά είναι δύσκολο για τον εκπαιδευτικό να µπορέσει να τους 

ξανακερδίσει(Carter, C., 2006). Αξίζει λοιπόν να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση από τον εκπαιδευτικό 

στο στάδιο αυτό της γνωριµίας και να αναθέσει στους µαθητές µια σειρά από δραστηριότητες, 

που θα οδηγήσουν σταδιακά στην εξοικείωσή τους µε το σύστηµα.  

Έχει αποδειχτεί από σχετικές έρευνες ότι, οι µαθητές που δεν είναι εξοικειωµένοι µε 

περιβάλλοντα εικονικών κόσµων, µετά την πρώτη τους επαφή εγκαταλείπουν το πρόγραµµα, 

αποφασισµένοι να µην ξανα-συνδεθούν σε αυτό ποτέ (Calongne, C., 2008). Ο εικονικός κόσµος 

µοιάζει στον αρχάριο χρήστη µε ένα περίεργο σκηνικό, που αποτελείται από τρισδιάστατα 

αντικείµενα, γύρω από τα οποία περιφέρονται οι εικονικοί εκπρόσωποι των υπολοίπων 

χρηστών και το όλο θέαµα µοιάζει να έχει βγει από σενάριο ταινίας επιστηµονικής 

φαντασίας(Educause Learning Initiative, 2009). 

Για τους λόγους αυτούς τονίζουµε ότι η αρχική εισήγηση και η πρώτη επαφή µε το σύστηµα 

πρέπει να γίνει υπό την καθοδήγηση και την υποστήριξη τους εκπαιδευτικού. Οι µαθητές 

πρέπει να έχουν µια καλή αρχική κατεύθυνση γιατί διαφορετικά µπορεί να οδηγηθούν σε 

αποπροσανατολισµό που θα προκαλέσει µε τη σειρά του απογοήτευση. Στο πρώτο σενάριο, 

έχει σχεδιαστεί µια αναλυτική λίστα ενεργειών, οι οποίες οδηγούν σταδιακά στο ζητούµενο που 

είναι, η καλή γνώση χειρισµού του εικονικού κόσµου. Σε κάθε στάδιο παρέχεται υποστηρικτικό 

υλικό (υπό µορφή κειµένου και videos). Κατά την εξέλιξη των δραστηριοτήτων, οι µαθητές ως 

µέλη µιας εικονικής κοινότητας, έχουν το πλεονέκτηµα να συνεργάζονται εικονικά στο 

σύστηµα, µέσω των εικονικών τους εκπροσώπων.  

Είναι σηµαντικό να αποκτήσουν οι κάτοικοι του εικονικού κόσµου, ένα σύνολο πρακτικών 

από νωρίς, για να µπορέσουν έτσι να έχουν καλύτερη αντίληψη του κόσµου. Όταν ένας 

χρήστης έρχεται σε επαφή µε µια σειρά πρακτικών από το ξεκίνηµά του, τότε εµπλέκεται σε 

πρακτικές και κατακτά γνώση, η οποία διαµορφώνει την πολιτιστική και κοινωνική υποστήριξη 

της κοινότητας. Οι κάτοικοι ενός εικονικού κόσµου, αντί να «µαθαίνουν σχετικά µε κάτι», 

πρώτα «µαθαίνουν να είναι». Η εµπειρία της εισόδου σε έναν εικονικό κόσµο, και η εκµάθηση 

βασικής συµπεριφοράς όπως είναι η κίνηση και η επικοινωνία, διαφέρουν πολύ από αυτές του 

φυσικού κόσµου. Μπορεί όµως ένας χρήστης να κατακτήσει αυτή τη γνώση µέσα από την 
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εµπειρική εµπλοκή του. Η εµπειρία του να µάθεις να εµπλέκεσαι στον εικονικό κόσµο, είναι 

ταυτόχρονα ο πιο εύκολος και πιο παραγωγικός τρόπος να µάθεις. Όσο αυξάνεται η εµπλοκή 

των µελών της κοινότητας, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να καλύψουν τα κενά της γνώσης 

και να κατανοήσουν καλύτερα ειδικές έννοιες(Brown, D., & Thomas D., 2009).  

Ο εκπαιδευτικός που επιλέγει να ασχοληθεί µε το περιβάλλον ενός εικονικού κόσµου, θα 

χρειαστεί να αναθεωρήσει το ρόλο του και να αναλάβει έναν άλλο περισσότερο συνεργατικό, 

καθώς θα χρειαστεί τις συµβουλές πιο πεπειραµένων συναδέλφων του, στο συγκεκριµένο θέµα. 

Για να επιτύχει λοιπόν ένας εκπαιδευτής που ασχολείται µε περιβάλλοντα εικονικών κόσµων θα 

πρέπει (Arreguin, C., 2007) : 

• Να προσαρµόσει το στυλ διδασκαλίας του σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του νέου 

περιβάλλοντος. 

• Να γίνει πρώτα εκπαιδευόµενος και µετά εκπαιδευτής. Θα χρειαστεί χρόνος για να 

µάθει τη φιλοσοφία και το interface του παιχνιδιού. 

• Να έρθει σε επαφή µε ποιο έµπειρους εκπαιδευτές, να µοιραστεί µαζί τους εµπειρίες και 

να ακούσει τις συµβουλές τους για να έχει επιτυχία. 

Αντίστοιχα και οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να προσεγγίσουν διαφορετικά την εκπαιδευτική 

τους εµπειρία. Θα πρέπει να (Arreguin, C., 2007): 

• Μάθουν να συνεργάζονται. 

• Να συµµετέχουν ενεργά για να εφαρµόσουν τη νέα γνώση. 

• Να πειραµατίζονται µε το περιβάλλον και να δοκιµάζουν τα όριά του. 

• Να δηµιουργούν έργο, µε δυνατότητες εφαρµογής στον πραγµατικό κόσµο και να το 

µοιράζονται µε τρίτους έξω από το περιβάλλον του εικονικού κόσµου.  
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6.4.4 Περιγραφή1ου Εκπαιδευτικού Σεναρίου – Εκπαιδευτικοί σκοποί - στόχοι 

1 Εκπαιδευτική προσέγγιση 

1.1 Εκπαιδευτικοί σκοποί προσέγγισης 

1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν / 

διασφαλίζουν την εφαρµογή της 

εκπαιδευτικής προσέγγισης. 

 

1.1 Εκπαιδευτικοί σκοποί προσέγγισης : 

Σε αυτό το εισαγωγικό στάδιο, σκοπός µας είναι να ξεκινήσουν οι εκπαιδευόµενοι να εργάζονται συνεργατικά και µέσα από αυτή τη κοινωνική αλληλεπίδραση 

να οδηγηθούν στη παραγωγή έργου. ∆εν στοχεύουµε στο να αποκτήσουν οι χρήστες µας επαγγελµατικού επιπέδου δεξιότητες στο χειρισµό του εικονικού 

κόσµου, αλλά τους ενθαρρύνουµε να συνεργαστούν ως έλη µιας κοινότητας µε τρόπο που να διδάξει ο ένας τον άλλο. Το µοντέλο αυτό ενθαρρύνει την ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών από πλευράς εκπαιδευόµενων και παράλληλα τους βοηθάει να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες, τις οποίες θα µεταφέρουν αργότερα στην 

πραγµατική τους ζωή, καθώς η εποχή µας απαιτεί οµαδική συνεργασία και ανάπτυξη δικτύου επαγγελµατικών επαφών.  

1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν – διασφαλίζουν την εφαρµογή της προσέγγισης 

Η εξασφάλιση του απαιτούµενου χρόνου εργασίας οποίος προβλέπεται να είναι πέντε (5) διδακτικές ώρες, για την οµαλή διεξαγωγή των απαιτούµενων 

δραστηριοτήτων. 

• Το γνωστικό υπόβαθρο από τεχνολογικής πλευράς , δεν απαιτεί κάποιες ιδιαιτερότητες καθώς αρκεί ένας καλός χειρισµός Η/Υ και η γνώση πλοήγησης στο 

διαδίκτυο. Θεωρούµε ότι οι σύγχρονοι µαθητές Γυµνασίου είναι εξοικειωµένοι στην πλειοψηφία τους µε αυτά τα θέµατα. 

• Η εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών που προάγουν και ενισχύουν τη συνεργασία των εκπαιδευοµένων. 

• Η εξασφάλιση συνθηκών που διευκολύνουν τη διαδικασία της ανακαλυπτικής µάθησης.  

• Η ύπαρξη των δεξιοτήτων για σύνθεση και παραγωγή έργου συνεργατικού και ατοµικού των εκπαιδευοµένων.  

• Τα τεχνολογικά µέσα και το παιδαγωγικό πλαίσιο που εξασφαλίζουµε συµβάλλει στην ενίσχυση της αλληλεπίδρασης και του αναστοχασµού των 

εκπαιδευόµενων. 

 

Τίτλος σεναρίου «Βασικές δεξιότητες χειρισµού ενός ψηφιακού κόσµου» 

2 Περιγραφή 

2.1 Περιγραφή του διδακτικού προβλήµατος 

2.2 Χαρακτηριστικά των εκπαιδευόµενων – 

προϋπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες 

2.3 Ανάγκες των εκπαιδευόµενων 

2.1 ∆ιδακτικό πρόβληµα: Το προς επίλυση διδακτικό πρόβληµα αφορά : 

• Να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόµενοι µε περιβάλλοντα εικονικών κόσµων τα οποία είναι τόσο διαδεδοµένα σήµερα και στα οποία νοικιάζουν εικονικούς 

χώρους και εκπροσωπούνται πολλά Πανεπιστήµια και εκπαιδευτικοί οργασµοί. 

• Να κατανοήσουν οι εκπαιδευόµενοι την έννοια του εικονικού εκπροσώπου, η παρουσία του οποίου αναµένεται να τους κινητοποιήσει και να αυξήσει το 

βαθµό εµπλοκής τους. 

• Να αναπτύξουν οι εκπαιδευόµενοι δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας. ∆εδοµένου ότι στα Online περιβάλλοντα εικονικών κόσµων πολλών χρηστών 

αποτυπώνεται η έννοια του «κοινωνικού δικτύου», θεωρούµε ότι θα συµβάλλουν σηµαντικά σε αυτή την κατεύθυνση.  
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• Να αναπτύξουν οι µαθητές βασικές δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασία, έρευνας, κριτικής σκέψης και παραγωγής έργου µέσα από τις αρχές της εµπειρικής 

µάθησης. 

• Η επίλυση του διδακτικού προβλήµατος θα γίνει στα πλαίσια του µαθήµατος της Πληροφορικής και καλύπτει έννοιες όπως, επικοινωνία µέσω διαδικτύου, 

πολυµεσικές εφαρµογές, χειρισµός και πλοήγηση στο περιβάλλον ενός εικονικού κόσµου.  

2.2 Χαρακτηριστικά των εκπαιδευοµένων – προϋπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες : Οι εκπαιδευόµενοι είναι µαθητές των τριών τάξεων του Γυµνασίου και : 

• Η πλειοψηφία τους έχει αποκτήσει βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (τα όποια κενά θα καλυφθούν από παρέµβαση του εκπαιδευτικού, όπου κριθεί 

απαραίτητο, αλλά και από τη µεταξύ τους αλληλεπίδραση) 

• Έχουν βασικές δεξιότητες χειρισµού ηλεκτρονικού παιχνιδιού είτε πρόκειται για online παιχνίδι µέσω διαδικτύου, είτε για video- παιχνίδι που παίζουν από 

κονσόλα ή συσκευές κινητής τηλεφωνίας. 

• Γνωρίζουν να επικοινωνούν µέσω µηνυµάτων SMS & MMS, χρησιµοποιούν εφαρµογές επικοινωνίας µέσω διαδικτύου όπως My Space και Face Book. 

• Μπορούν να κάνουν αναζήτηση στο Internet (µόνοι τους ή µε καθοδήγηση του εκπαιδευτικού όπου χρειαστεί). 

2.3 Ανάγκες των εκπαιδευόµενων 

Οι εκπαιδευόµενοι έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για θέµατα που αφορούν : 

• Τα περιβάλλοντα εικονικών κόσµων. 

• Την πρόθεσή τους να ασχοληθούν µε ένα τέτοιο περιβάλλον στα πλαίσια της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Από το ενδιαφέρον που έχουν εκφράσει οι εκπαιδευόµενοι, προκύπτει η ανάγκη για διδακτική παρέµβαση έτσι ώστε να καλύψουµε το διδακτικό πρόβληµα 

που προκύπτει. 

3 Εκπαιδευτικοί Στόχοι 

3.1 Βασικός Εκπαιδευτικός στόχος 

3.2 Ειδικοί στόχοι 

3.1 Βασικός εκπαιδευτικός στόχος: να αποκτήσουν οι εµπλεκόµενοι δεξιότητες χειρισµού περιβαλλόντων εικονικών κόσµων και να εµπλακούν ενεργά σε µια σειρά 

αυθεντικών εµπειρικών δραστηριοτήτων (οµαδικών & ατοµικών) στα πλαίσια του κύκλου ανάπτυξης µιας κοινότητας πρακτικής. 

3.2  Ειδικοί στόχοι : αναλύουµε τους ειδικότερους στόχους τους οποίους επιδιώκουµε :  

• να εξοικειώσουµε τους µαθητές µε τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας των εικονικών κόσµων. 

• να µεταδώσουµε στους µαθητές την άποψη ότι η µάθηση µπορεί να γίνει ευχάριστη, ιδωµένη µέσα από την οπτική ενός ψηφιακού παιχνιδιού.  

• να γίνουν οι µαθητές µας πολίτες µέλη, µιας παγκόσµιας κοινότητας και να διευρυνθούν έτσι οι ορίζοντές τους πολιτιστικοί και κοινωνικοί. 

• να βιώσουν την εµπειρία της εκπροσώπησης σε έναν εικονικό κόσµο, µέσω του εικονικού τους εκπροσώπου, όχι απλοί παίκτες ενός παιχνιδιού, αλλά ως µέλη 

µιας κοινότητας.  

• να βιώσουν εµπειρίες και να εµπλακούν σε ασφαλείς εκπαιδευτικές διεργασίες, που στο πραγµατικό κόσµο θα ήταν αδύνατες. 

• να αναπτύξουν οι µαθητές µας δεξιότητες συνεργατικής µάθησης. 

• να βοηθήσουµε του µαθητές, έτσι ώστε µέσα από τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων να αναπτύξουν µια πολυδιάστατη προσωπικότητα. 

• να αναπτύξουν οι µαθητές δεξιότητες ανακαλυπτικής µάθησης και κριτικής σκέψης. 

• να αναπτύξουν οι µαθητές ικανότητες σύνθεσης για να συνθέσουν έργο. 
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• να αναπτύξουν οι µαθητές την αίσθηση της κοινωνικής συνείδησης, µε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται το γεγονός ότι, αποτελούν 

µέλη µιας κοινότητας πρακτικής. 

4 Ρόλοι 

4.1 Εκπαιδευόµενοι 

4.2 Μέλη Κοινότητας Πρακτικής 

4.3 Εκπαιδευτικός  

 

4.1 Εκπαιδευόµενοι ως άτοµα (individual) :  

• Κάνουν πρακτική εξάσκηση έτσι όπως έχει οριστεί στα πλαίσια της κοινότητας πρακτικής. 

• ∆ραστηριοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία, αποκρινόµενοι στο ρόλο τους, που απαιτεί µεγάλο βαθµό εµπλοκής και ανάπτυξη ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας. 

• Αναζητούν, συλλέγουν και επεξεργάζονται πληροφορίες στο διαδίκτυο που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή των αυθεντικών εµπειρικών δραστηριοτήτων. 

• Αναπτύσσουν ιδιαίτερες δεξιότητες, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά τους(σύνθεσης, ανάπτυξης, αναζήτησης). 

• Στα πλαίσια των δεξιοτήτων που αναπτύσσουν ατοµικά, βοηθούν και διευκολύνουν ο ένας τον άλλο σε επίπεδο οµάδας. 

• Αναπτύσσουν ηγετικές ικανότητες και αναλαµβάνουν το ρόλο του διευκολυντή όταν κριθεί απαραίτητο, διευκολύνοντας σηµαντικά το έργο του 

εκπαιδευτικού.  

• Συµµετέχουν σε συζητήσεις αναστοχασµού και ασκούν εποικοδοµητική κριτική στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

• Στα πλαίσια της εποικοδοµητικής αξιολόγησης έργου, επιλέγουν κρίνουν και αξιολογούν το έργο των συµµαθητών τους . 

4.2 Εκπαιδευόµενοι ως συνειδητά µέλη µιας κοινότητας πρακτικής 

• Τα µέλη της οµάδας συνεργάζονται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων που απορρέουν από το ρόλο τους. 

• Τα µέλη των οµάδων συνεργάζονται µεταξύ τους, βοηθώντας η µία οµάδα την άλλη εφαρµόζοντας όπου χρειαστεί τις αρχές των διασταυρούµενων οµάδων 

(cross functional team work). 

• Τα µέλη της οµάδας αναζητούν, συλλέγουν και εξετάζουν και καταγράφουν τις πληροφορίες. 

• Τα µέλη της οµάδας προβαίνουν στη σύνθεση των οµαδικών δραστηριοτήτων που πρέπει να ολοκληρώσουν. 

• Τα µέλη της οµάδας παρουσιάζουν και υποστηρίζουν την εργασία τους και απαντούν σε σχετικά ερωτήµατα. 

• Οι οµάδες των εκπαιδευόµενων στο τέλος σχολιάζουν και αξιολογούν τη διαδικασία της συνεργασίας στα πλαίσια των οµάδων.  

4.3 Εκπαιδευτικός 

• Αναλαµβάνει το ρόλο του συντονιστή και προσπαθεί να διευκολύνει την εκπαιδευτική δραστηριότητα όποτε µόνο κριθεί απαραίτητο. Στο έργο του βοηθούν 

σηµαντικά και η οµάδα τωνpeer-mentors που έχει συσταθεί από τους εκπαιδευόµενους.  

• Καθοδηγεί τους εκπαιδευόµενους µόνο όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Προσπαθεί να τους ενθαρρύνει για ξεπεραστούν τα µαθησιακά εµπόδια που πιθανά να 

προκύψουν. 

• Υποστηρίζει τους εκπαιδευόµενους στη διαδικασία αναστοχασµού τους σε όλη τη φάση της γνωστικής διαδικασίας. 

• Στα πλαίσια του αναστοχασµού και της αξιολόγησης θέτει ερωτήµατα στους εκπαιδευόµενους (ως άτοµα και ως µέλη µιας κοινότητας) και συντάσσει 

σχετικά γραπτά ερωτηµατολόγια. 

• Ενθαρρύνει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών των εκπαιδευόµενων έτσι ώστε µέσα από την εξειδίκευσή τους να αναλάβουν µε τη σειρά τους το ρόλο του 
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διευκολυντή για τα νέα µέλη της οµάδας. 

• Θα χρειαστεί στην πορεία να αναλάβει το ρόλο του εκπαιδευόµενου, αφού µαθαίνει συνεχώς και εµπλουτίζει τις γνώσεις του στα περιβάλλοντα εικονικών 

κόσµων. 

5 Μέσα (εργαλεία/ υπηρεσίες εκπαιδευτικοί πόροι) 

5.1 Εκπαιδευτικοί Μέσα 

5.2 Εκπαιδευτικοί Πόροι 

 

5.1 Εκπαιδευτικοί Μέσα 

• Θα γίνει χρήση του Online προγράµµατος πολλών χρηστών Second Life.  

• θα γίνει χρήση προγραµµάτων προβολής (power point) για παρουσίαση των εργασιών. 

• Χρήση επεξεργαστών κειµένων για να κρατήσουν οι εκπαιδευόµενοι σηµειώσεις. 

• θα γίνει χρήση προγραµµάτων επικοινωνίας στο διαδίκτυο. Υπηρεσίεςemail, συµµετοχή σε news group.  

• 6.2 Εκπαιδευτικοί Πόροι 

• Χρήση Video projector: κάθε εκπαιδευόµενος θα παρουσιάσει την εργασία του στα υπόλοιπα µέλη.  

• Χρήση οπτικοακουστικού υλικού µε οδηγίες για το Second Life 

• Χρήση διαδικτυακών ηλεκτρονικών λεξικών.  

Πίνακας 13 Περιγραφή σκοπού, στόχων, ρόλων & εκπαιδευτικών µέσων 1ου Σεναρίου 

Ρόλοι Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων 

1 ∆ηµιουργία λογαριασµού στο σύστηµα/ Προσαρµογή Εικονικού Εκπροσώπου (∆ιάρκεια 2 διδακτικές ώρες) 

Εκπαιδευτικός 

οµάδα εκπαιδευοµένων 

εκπαιδευόµενοι ως άτοµα 

 

• ∆ίνεται στους µαθητές το link όπου θα ανατρέξουν για να διαβάσουν οδηγίες σχετικά µε την 

εγγραφή τους στο σύστηµα. Οι µαθητές στη συνέχεια µεταβαίνουν στη κεντρική σελίδα του Second Life 

για να ανοίξουν λογαριασµό και επιλέγουν έναν εικονικό εκπρόσωπο από τη διαθέσιµη λίστα. Αφού 

συνδεθούν στο σύστηµα κάνουν µια σύντοµη περιήγηση στο Orientation Island. Στη συνέχεια 

παρακολουθούν νέο video µε οδηγίες για το πως θα τροποποιήσουν την εµφάνιση του εικονικού τους 

εκπροσώπου.  

• Οι µαθητές παρακολουθούν το video µε τις οδηγίες σχετικά µε το πως θα κρατήσουν snapshots από 

τις δραστηριότητές τους στο σύστηµα. (Κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εξάσκησης θα πρέπει να 

κρατούν διάφορα snapshots, για να φτιάξουν στο τέλος µια σύντοµη ατοµική παρουσίαση, που θα 

αφορά τη σταδιακή εξοικείωσή τους µε το σύστηµα). 

• Στα πλαίσια της συζήτησης ανατροφοδότησης, ζητάµε από τους µαθητές να καταρτίσουν 

προφορική λίστα συγκρίσεων µεταξύ εικονικής και πραγµατικής ταυτότητας(οµοιότητες- διαφορές- 

τυχόν δυσκολίες- πλεονεκτήµατα). Επίσης ζητάµε να επισηµάνουν τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν 

από την εκπροσώπησή τους µέσω εικονικού εκπροσώπου (τυχόν κατάργηση συναισθηµάτων ντροπής 

 

Εικόνα 46 ∆ηµιουργία λογαριασµού στο 
σύστηµα 
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που υπάρχουν στη φυσική τάξη, εξάλειψη των όποιων φυλετικών διακρίσεων κ.α.). 

 

Εικόνα 47 Προσαρµογή εικονικού 
εκπροσώπου 

2 Τρόποι Μετακίνησης του εικονικού εκπροσώπου (∆ιάρκεια 40’ ) 

 
Εκπαιδευτικός, εκπαιδευόµενοι ως άτοµα, οµάδα 

εκπαιδευοµένων 

• ∆ίνεται στους µαθητές το link όπου θα ανατρέξουν για να διαβάσουν οδηγίες σχετικά µε τη 

µετακίνηση των εικονικών εκπροσώπων. Παράλληλα µπορούν να ανατρέξουν οι ίδιοι σε σχετικές 

ιστοσελίδες µε οδηγίες (second life wikis). Αφού παρακολουθήσουν το σχετικό υλικό, αρχίζουν να 

πειραµατίζονται µες την κίνηση. Σηµαντικό εδώ είναι να πειραµατιστούν µε όλους τους εναλλακτικούς 

τρόπους, (δεξί mouse click, menu εφαρµογής, πλήκτρα συντόµευσης)και να επιλέξουν αυτόν που τους 

ταιριάζει. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης µπορούν να συνεργαστούν εικονικά για καλύτερη 

κατανόηση.  

• Στο τέλος της πρακτικής εξάσκησης γίνεται συζήτηση ανατροφοδότηση, σχετικά µε : οµοιότητες 

διαφορές εικονικής / φυσικής κίνησης, πλεονεκτήµατα/ µειονεκτήµατα (επισηµαίνεται η εξάλειψη των 

όποιων φυσικών κινητικών προβληµάτων, στον εικονικό κόσµο).  

 

Εικόνα 48 Movement controls στο Second Life 

3 ∆ηµιουργία σύνθετης κίνησης εικονικού εκπροσώπου (∆ιάρκεια 1 διδακτική ώρα) 
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Ρόλοι: εκπαιδευόµενοι ως άτοµα και οµάδα 

εκπαιδευοµένων 

• ∆ίνεται στους µαθητές το link όπου θα ανατρέξουν για να διαβάσουν οδηγίες σχετικά µε τη 

δηµιουργία gestures. Στην ουσία πρόκειται για δηµιουργία σύνθετων διαδοχικών κινήσεων που 

περιλαµβάνουν κίνηση, µήνυµα λεκτικό, µε δυνατότητα παρεµβολής παύσεων. Οι µαθητές 

συνεργάζονται εικονικά για δική τους διευκόλυνση. Τους δίνεται ως ατοµική άσκηση η δηµιουργία µιας 

σύνθετης κίνησης που θα περιέχει, animation, sound, chat και ενδιάµεσες παύσεις. Επισηµαίνουµε ότι οι 

σύνθετες κινήσεις είναι ιδιαίτερα σηµαντικές στο Second Life όπου δηµιουργούνται κοινότητες µε 

κοινά ενδιαφέροντα (π.χ το χορό όπου διοργανώνονται και σχετικά events, ή το ποδόσφαιρο όπου 

διεξάγονται εικονικοί αγώνες).  

• Στα πλαίσια της ανατροφοδότησης, κάθε µαθητής παρουσιάζει στην υπόλοιπη τάξη το έργο του. 

Ασκείται εποικοδοµητική κριτική µεταξύ των εκπαιδευοµένων και ψηφίζουν την πιο πρωτότυπη 

σύνθετη, κίνηση.  

 

Εικόνα 49 παράθυρο δηµιουργίας gestures 

4 ∆υνατότητες επικοινωνίας στον εικονικό κόσµο (∆ιάρκεια 40’) 
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Εκπαιδευόµενοι ως άτοµα και οµάδες 

εκπαιδευοµένων 

• Στη δραστηριότητα αυτή οι µαθητές εξασκούνται στις βασικές δυνατότητες chat συνοµιλίας και 

επικοινωνίας µέσω ΙΜ µηνυµάτων στο SL. ∆ίνεται στους µαθητές το link όπου θα ανατρέξουν για να 

διαβάσουν οδηγίες σχετικά µε συνοµιλίες µέσω chat bar και αποστολή IΜ µηνυµάτων. Μαθαίνουν να 

αναζητούν µε τη λειτουργία searchένα χρήστη του συστήµατος, και να στέλνουν µήνυµα. Για πρακτική 

εξάσκηση οι µαθητές πειραµατίζονται µεταξύ τους στέλνοντας και απορρίπτοντας µηνύµατα. 

• Γίνεται ζήτηση ανατροφοδότηση, για το εάν είναι χρήσιµη ή όχι αυτή η επικοινωνία και γίνεται 

σύγκριση µε σχετικές λειτουργίες που έχουν χρησιµοποιήσει(e-mail, chat κ.α.).  

 

Εικόνα 50 Communication window in 
Second Life 

5 Λίστα φίλων & αποδοχή/ απόρριψη σχετικών µηνυµάτων (∆ιάρκεια 40’) 

 
Εκπαιδευόµενοι ως άτοµα και οµάδες 

εκπαιδευοµένων 

• Οι µαθητές µαθαίνουν να προσθέτουν φίλους σε λίστα και να αποδέχονται ή να απορρίπτουν 

αντίστοιχα αιτήµατα άλλων εικονικών εκπροσώπων. ∆ίνεται στους µαθητές το link όπου θα 

παρακολουθήσουν σε video τις σχετικές οδηγίες. Στη συνέχεια κάνουν πρακτική εξάσκηση 

ανταλλάσσοντας µεταξύ τους σχετικά µηνύµατα (αποδοχής απόρριψης αιτήµατος). Τους δίνουµε και 

δεύτερο Link όπου υπάρχουν περισσότερες οδηγίες για τις δυνατότητες του communicate menu. 

• Γίνεται συζήτηση σε επίπεδο τάξης και σχολιάζονται οµοιότητες και διαφορές µε άλλα κοινωνικά 

δίκτυα που πιθανόν έχουν χρησιµοποιήσεις οι µαθητές, όπως για παράδειγµα είναι το γνωστό σε όλους 

Facebook. 
 

Εικόνα 51 Λίστα φίλων & Αποστολή IM 
messages 

6 Ολοκλήρωση της ατοµικής εργασίας και παρουσίαση στα µέλη της κοινότητας (∆ιάρκεια 1 διδακτική ώρα) 
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Εκπαιδευόµενος, Εκπαιδευτικός 

 
Μέλη της κοινότητας 

• Οι µαθητές, κατά την εξέλιξη του σεναρίου πραγµατοποίησαν διάφορες πρακτικές ασκήσεις εκµάθησης (αλλαγή εµφάνισης εικονικού εκπροσώπου, 

δηµιουργία σύνθετων κινήσεων, ανταλλαγή µηνυµάτων κ.α.). Στη διάρκεια αυτών των πρακτικών εφαρµογών, κρατούσαν snapshots όπου κατέγραφαν τις 

προσπάθειές τους. Τώρα, κάθε µαθητής, πρέπει να συγκεντρώσει αυτά τα snapshots σε ένα αρχείο power point, για να φανεί η σταδιακή εξέλιξή του στις 

δεξιότητες χειρισµού του συστήµατος. 

• Κάθε µαθητής παρουσιάζει την εργασία του στα υπόλοιπα µέλη της οµάδας και επισηµαίνει τις τυχόν δυσκολίες που αντιµετώπισε και τον τρόπο µε τον 

οποίο τις επίλυσε. Η διαδικασία αυτή λειτουργεί ως ανατροφοδότηση για τον εκπαιδευτικό, ο οποίος µπορεί έτσι να καταγράψει τα σηµεία που χρειάζονται 

αλλαγές και βελτιώσεις. 

7 Αξιολόγηση της συνεργασίας των µελών της κοινότητας & αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (∆ιάρκεια 30’) 

 
Μαθητές & εκπαιδευτικός ως µέλη µιας 

κοινότητας πρακτικής 

• Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων των ατοµικών εργασιών, οι µαθητές µαζί µε τον εκπαιδευτικό συµµετέχουν στον κριτικό αναστοχασµό της 

µέχρι τώρα εκπαιδευτικής τους δραστηριότητας, Γίνεται συζήτηση και µέσα από σχετικό διάλογο αξιολογείται η επιτυχία ή όχι της συνεργασίας των µελών της 

κοινότητας. Ο εκπαιδευτικός υποβάλει σχετικές ερωτήσεις (όπως για παράδειγµα το γεγονός ότι υπήρχε δυνατότητα εικονικής συνεργασίας, ήταν κάτι που τους 

βοήθησε ή τους προκάλεσε προβλήµατα. Το ενδεχόµενο να χρησιµοποιήσουν ένα περιβάλλον εικονικού κόσµου ως εκπαιδευτικό εργαλείο για τη διεξαγωγή 

µαθηµάτων, είναι κάτι που το βλέπουν θετικά ή όχι).  

• Ο λόγος που αξιολογούµε το επίπεδο συνεργασίας µεταξύ των µελών, είναι γιατί τα βασικότερα πλεονεκτήµατα της κοινότητας πρακτικής υπόκεινται στη 

κοινωνική φύση της µάθησης την οποία και προάγει. Η κοινότητα πρακτικής συµβάλλει στο διαµοιρασµό γνώσης και µάθησης, στην ανταλλαγή ιδεών µεταξύ 

των µελών, στην αίσθηση της σύνδεσης και στις συνεχείς αλληλεπιδράσεις (Gannon-Leary, P., & Fontainha, E., 2007). 

• Τα µέλη της κοινότητας απαντούν στις ερωτήσεις του εκπαιδευτικού. (θα συµπληρώσουν και σχετική ολιστική ρουµπρίκα αξιολόγησης, µετά την 

ολοκλήρωση όµως όλων των σεναρίων). 

Πίνακας 14 Λίστα Σύνθετων Εκπαιδευτικών ∆ραστηριοτήτων του Σεναρίου  
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6.4.5 Σενάριο 2ο : Έννοια της τηλε-µεταφοράς, οµαδική επίσκεψη σε ένα εικονικό 

µουσείο 

Στο σενάριο αυτό στόχος µας είναι να αρχίσουν οι εκπαιδευόµενοι να ανακαλύπτουν τα 

πλεονεκτήµατα ενός εικονικού κόσµου. Εφόσον έχουν ολοκληρώσει το αρχικό σενάριο της 

εκµάθησης βασικών χειρισµών, είναι πλέον σε θέση να ακολουθήσουν την εικονική πλοήγηση. 

Αρχικά µε τις υποδείξεις του εκπαιδευτικού και στην συνέχεια, εφόσον αποκτήσουν την 

εµπειρία και µόνοι τους. Η εικονική πλοήγηση θα τους βοηθήσει να δηµιουργήσουν τη δικής 

τους αντίληψη για τον εικονικό κόσµο.  

Το σενάριο είναι «διαθεµατικό», και πραγµατεύεται έννοιες από τα πεδία : 

• της πληροφορικής, 

• της τεχνολογίας, 

• των αγγλικών (τα σχετικά videos και tutorials είναι στα αγγλικά) 

• της γεωγραφίας 

• της αστρονοµίας 

Το σενάριο αποτελείται από τρία σκέλη. Σύµφωνα µε το πρώτο σκέλος οι µαθητές 

επισκέπτονται ένα εικονικό µουσείο παρουσία του εκπαιδευτικού τους. Αφού ολοκληρωθεί 

η περιήγηση στο µουσείο, οι µαθητές πρέπει ως άσκηση κατανόησης, να ετοιµάσουν µια 

παρουσίαση σε power point. Το θέµα του µουσείου που θα επισκεφθούν είναι «Robots που 

πρωταγωνίστησαν σε κινηµατογραφικές ταινίες του 20ου αιώνα.  

Στο δεύτερο σκέλος του σεναρίου, οι µαθητές θα χωριστούν σε οµάδες, και θα εφαρµόσουν 

αυτά που έµαθαν σε νέες καταστάσεις (εµπειρική µάθηση). Θα επιλέξουν ένα εικονικό 

µουσείο από λίστα που θα τους δοθεί, και θα ετοιµάσουν µια σύντοµη παρουσίαση σε power 

point. Στη συνέχεια, η οµάδα θα κάνει µια εικονική περιήγηση στο µουσείο που έχει 

επιλέξει, στις επόµενες οµάδες. Στόχος µας είναι όλες οι οµάδες να επισκεφθούν τις 

θεµατικές ενότητες που επιλέξαµε. Το ρόλο του διευκολυντή ξεναγού, θα τον αναλαµβάνει 

κάθε φορά, η υπεύθυνη οµάδα. Έτσι πετυχαίνουµε να γίνει επιµόρφωση µεταξύ των 

οµάδων, χωρίς να εµπλακεί στη διαδικασία ο εκπαιδευτικός ο οποίος στη φάση αυτή 

παρατηρεί και επιµορφώνεται. Οι µαθητές διαχειρίζονται οι ίδιοι το περιεχόµενο της 

µάθησης, την οποία και προσαρµόζουν σύµφωνα µε τις δικές τους ανάγκες και απαιτήσεις. 

Τέλος, στα πλαίσια της συνεργασίας µε το µάθηµα της Τεχνολογίας, θα πρέπει να 

κατασκευάσουν, σε ατοµικό πλαίσιο, ένα robot. Πηγή έµπνευσης για αυτό θα αποτελέσουν τα 

εκθέµατα του εικονικού µουσείου της πρώτης φάσης του σεναρίου, καθώς και σχετικά videos 

µε οδηγίες και υλικά κατασκευής robots(υπάρχουν διαθέσιµα σε ειδική πτέρυγα στο «Robots 

Museum»).Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι :το σενάριο αυτό µπορεί να αποτελέσει το έναυσµα για 

τους καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων. 
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6.4.6 Περιγραφή 2ου Εκπαιδευτικού Σεναρίου – Εκπαιδευτικοί σκοποί – στόχοι 

1 Εκπαιδευτική προσέγγιση 

1.1 Εκπαιδευτικοί σκοποί προσέγγισης 

1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν / 

διασφαλίζουν την εφαρµογή της 

εκπαιδευτικής προσέγγισης. 

 

1.1 Εκπαιδευτικοί σκοποί προσέγγισης : 

Στο στάδιο αυτό επιδιώκουµε να αρχίσουν οι εκπαιδευόµενοι την εξερεύνηση του εικονικού κόσµου. Να αρχίσουν να ανακαλύπτουν τις δυνατότητες του, τα 

όριά του και να εκµεταλλεύονται τα πλεονεκτήµατά του. Στόχος µας είναι να εµπλέξουµε τους µαθητές σε ένα µοντέλο αυθεντικής µάθησης, που τους παρέχει 

προκλήσεις και πολλές εναλλακτικές λύσεις και προβληµατικές, έτσι ώστε µέσα από τη συνεργατικότητα να οδηγηθούν στο ζητούµενο. Το µοντέλο αυτό (όπως 

και του προηγούµενου σεναρίου), ενθαρρύνει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών από πλευράς εκπαιδευόµενων και παράλληλα τους βοηθάει να αναπτύξουν 

επικοινωνιακές δεξιότητες  

1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν – διασφαλίζουν την εφαρµογή της προσέγγισης 

• Η εξασφάλιση του απαιτούµενου χρόνου εργασίας οποίος προβλέπεται να είναι έξι (6) διδακτικές ώρες, για την οµαλή διεξαγωγή των απαιτούµενων 

δραστηριοτήτων. 

• Οι µαθητές µας θέλουµε να έχουν παρακολουθήσει το πρώτο σενάριο «απόκτηση βασικών δεξιοτήτων». 

• Η εξασφάλιση συνθηκών που διευκολύνουν τη διαδικασία της ανακαλυπτικής µάθησης.  

• Η ύπαρξη των δεξιοτήτων για σύνθεση και παραγωγή συνεργατικού έργου των εκπαιδευοµένων.  

• Τα τεχνολογικά µέσα και το παιδαγωγικό πλαίσιο που εξασφαλίζουµε συµβάλλει στην ενίσχυση της αλληλεπίδρασης και του αναστοχασµού των 

εκπαιδευόµενων. 

• Να παρέχουµε στους µαθητές µας δυνατότητες ασφαλούς πλοήγησης στον εικονικό κόσµο. (Να προστατεύσουµε τα µέλη µας από ξένους εικονικούς 

εκπροσώπους, που µπορεί να παρεµποδίσουν την οµαλή διεξαγωγή του σεναρίου) 

 

Τίτλος σεναρίου «Περιήγηση σε ένα εικονικό µουσείο» 

2 Περιγραφή 

2.1 Περιγραφή του διδακτικού προβλήµατος 

2.2 Χαρακτηριστικά των εκπαιδευόµενων – 

προϋπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες 

2.3 Ανάγκες των εκπαιδευόµενων 

2.1 ∆ιδακτικό πρόβληµα: Το προς επίλυση διδακτικό πρόβληµα αφορά : 

• Να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόµενοι µε περιβάλλοντα εικονικών κόσµων τα οποία είναι τόσο διαδεδοµένα σήµερα και στα οποία νοικιάζουν εικονικούς 

χώρους και εκπροσωπούνται πολλά Πανεπιστήµια και εκπαιδευτικοί οργασµοί. 

• Να κατανοήσουν οι εκπαιδευόµενοι την έννοια του εικονικού εκπροσώπου, η παρουσία του οποίου αναµένεται να τους κινητοποιήσει και να αυξήσει το 

βαθµό εµπλοκής τους. 

• Να αναπτύξουν ακόµη περισσότερο οι εκπαιδευόµενοι τις επικοινωνιακές δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διεξαγωγή του προηγούµενου σεναρίου και 

αφορούν τη συνεργασία µεταξύ των εικονικών τους εκπροσώπων. 
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• Να συνειδητοποιήσουν ότι είναι µέλη µιας κοινότητας πρακτικής, να αποκτήσουν συνείδηση της ταυτότητας του µέλους, δεδοµένου ότι τώρα πια θα έρθουν 

σε επαφή και µε άλλους εικονικούς εκπροσώπους, ξένους προς τη κοινότητα.  

• Να συνειδητοποιήσουν οι εκπαιδευόµενοι ότι, ο εικονικός κόσµος αποτελεί ένα από τα πλεονεκτήµατα του Web 2.0, όπου οι χρήστες του µπορούν να 

δηµιουργήσουν και να µοιραστούν εκπαιδευτικό περιεχόµενο.  

• Να αναπτύξουν οι µαθητές βασικές δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, διεξαγωγής έρευνας, κριτικής σκέψης και παραγωγής έργου µέσα από τις αρχές 

της εµπειρικής µάθησης. 

• Η επίλυση του διδακτικού προβλήµατος θα γίνει στα πλαίσια του µαθήµατος της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας, των αγγλικών και της Γεωγραφίας και 

καλύπτει έννοιες όπως, επικοινωνία µέσω διαδικτύου, πολυµεσικές εφαρµογές, χειρισµός και πλοήγηση στο περιβάλλον ενός εικονικού κόσµου, δηµιουργία 

έργου.  

• Να µάθουν οι µαθητές να εφαρµόζουν τη γνώση που απέκτησαν σε νέες καταστάσεις (σύµφωνα µε την εµπειρική µάθηση). 

• Να εµπλακούν οι µαθητές σε κριτικό αναστοχασµό και διαδικασίες αξιολόγησης οµαδικού έργου και επίτευξης στόχων. 

2.2 Χαρακτηριστικά των εκπαιδευοµένων – προϋπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες Οι εκπαιδευόµενοι είναι µαθητές των δύο πρώτων τάξεων του Γυµνασίου και : 

• Έχουν παρακολουθήσει το εισαγωγικό σενάριο «απόκτηση βασικών δεξιοτήτων χειρισµού ενός εικονικού κόσµου»,όπότε µπορούν να πλοηγηθούν άνετα σε 

αυτόν. 

• Επικοινωνούν στον εικονικό κόσµο ανταλλάσσοντας ΙΜ µηνύµατα µε τους εικονικούς τους εκπροσώπους;. 

• Έχουν βασικές δεξιότητες χειρισµού ηλεκτρονικών παιχνιδιών είτε πρόκειται για online παιχνίδι µέσω διαδικτύου, είτε για video- παιχνίδια που παίζουν από 

κονσόλα ή συσκευές κινητής τηλεφωνίας. 

• Μπορούν µε σχετική ευκολία να κάνουν αναζήτηση στο Internet και να ανατρέξουν σε πηγές.  

2.3 Ανάγκες των εκπαιδευόµενων 

• Οι εκπαιδευόµενοι έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για θέµατα που αφορούν : 

• Την ανάγκη τους να ασχοληθούν συστηµατικά µε τα περιβάλλοντα εικονικών κόσµων. 

• Την πρόθεσή τους να ασχοληθούν περαιτέρω µε τη πλοήγηση σε ένα τέτοιο περιβάλλον στα πλαίσια της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

• Το ενδιαφέρον τους να εµπλακούν ενεργητικά στη µάθηση, µε τρόπο που να την κάνει ταυτόχρονα και διασκεδαστική. 

Από το ενδιαφέρον που έχουν εκφράσει οι εκπαιδευόµενοι προκύπτει η ανάγκη για διδακτική παρέµβαση έτσι ώστε να καλύψουµε το διδακτικό πρόβληµα 

που προκύπτει. 

3 Εκπαιδευτικοί Στόχοι 

3.1 Βασικός Εκπαιδευτικός στόχος 

3.2 Ειδικοί στόχοι 

3.1 Βασικός εκπαιδευτικός στόχος: να αποκτήσουν οι εµπλεκόµενοι δεξιότητες χειρισµού περιβαλλόντων εικονικών κόσµων και να εµπλακούν ενεργά σε µια σειρά 

αυθεντικών δραστηριοτήτων (οµαδικών & ατοµικών) που σχεδιάζονται σύµφωνα µε τα πρότυπα των σύγχρονων θεωριών µάθησης.  

3.2 Ειδικοί στόχοι : αναλύουµε τους ειδικότερους στόχους τους οποίους επιδιώκουµε :  

• να εξοικειωθούν οι µαθητές, µε τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της δικτυακής τεχνολογίας και των εικονικών κόσµων. 

• να αντιληφθούν οι µαθητές την άποψη, ότι η µάθηση µπορεί να γίνει ευχάριστη, ιδωµένη µέσα από την οπτική ενός ψηφιακού παιχνιδιού.  
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• να γίνουν οι µαθητές µας πολίτες µιας παγκόσµιας κοινότητας και να διευρυνθούν έτσι οι ορίζοντές τους πολιτιστικοί και κοινωνικοί.  

• να βιώσουν την εµπειρία της εκπροσώπησης σε έναν εικονικό κόσµο, µέσω του εκπροσώπου τους, όχι ως παίκτες ενός παιχνιδιού, αλλά ως µέλη µιας 

κοινότητας.  

• να βιώσουν εµπειρίες και να εµπλακούν σε αυθεντικές εκπαιδευτικές διεργασίες που στο πραγµατικό κόσµο θα ήταν αδύνατες. 

• να αναπτύξουν οι µαθητές δεξιότητες συνεργατικής µάθησης στα πλαίσια µιας κοινότητας πρακτικής. 

• να αναπτύξουν δεξιότητες ανακαλυπτικής µάθησης και κριτικής σκέψης µέσα από τη διεξαγωγή έρευνας σε δικτυακές πηγές. 

• να αναπτύξουν οι µαθητές ικανότητες σύνθεσης και παραγωγής έργου. 

• να αναπτύξουν οι µαθητές την αίσθηση της κοινωνικής συνείδησης που απορρέει από το γεγονός ότι αποτελούν µέλη µιας σχολικής κοινότητας πρακτικής. 

Να εµπλακούν οι µαθητές σε ένα εικονικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, όπου προσφέρει ίσες ευκαιρίες για όλους. Στους εικονικούς κόσµους δεν υπάρχουν 

κοινωνικές, φυλετικές διακρίσεις ή προβλήµατα πρόσβασης για άτοµα µε κινητικές δυσκολίες. 

4 Ρόλοι 

4.1 Εκπαιδευόµενοι 

4.2 Μέλη Κοινότητας Πρακτικής 

4.3 Εκπαιδευτικός  

 

4.1 Εκπαιδευόµενοι ως άτοµα (individual) :  

• Κάνουν πρακτική εξάσκηση έτσι όπως έχει οριστεί στα πλαίσια της κοινότητας πρακτικής. 

• ∆ραστηριοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία αποκρινόµενοι στο ρόλο τους που απαιτεί µεγάλο βαθµό εµπλοκής και ανάπτυξη ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας. 

• Αναζητούν, συλλέγουν επεξεργάζονται πληροφορίες στο διαδίκτυο είναι απαραίτητες για τις αυθεντικές δραστηριότητες. 

• Αναπτύσσουν ιδιαίτερες δεξιότητες, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά τους. 

• Στα πλαίσια των δεξιοτήτων που αναπτύσσουν βοηθούν και διευκολύνουν ο ένας τον άλλο. 

• Συµµετέχουν σε συζητήσεις αναστοχασµού και ασκούν εποικοδοµητική κριτική στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

• Στα πλαίσια της αξιολόγησης συµπληρώνουν ερωτηµατολόγια για αποτίµηση του τελικού αποτελέσµατος. 

4.2 Εκπαιδευόµενοι ως συνειδητά µέλη µιας κοινότητας πρακτικής 

• Τα µέλη της οµάδας συνεργάζονται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων που απορρέουν από το ρόλο τους. 

• Τα µέλη των οµάδων συνεργάζονται µεταξύ τους, βοηθώντας η µία οµάδα την άλλη εφαρµόζοντας τις αρχές των διασταυρούµενων οµάδων. 

• Τα µέλη της οµάδας αναζητούν, συλλέγουν και εξετάζουν τις πληροφορίες. 

• Τα µέλη της οµάδας προβαίνουν στη σύνθεση των οµαδικών δραστηριοτήτων που πρέπει να ολοκληρώσουν. 

• Τα µέλη της οµάδας παρουσιάζουν και υποστηρίζουν την εργασία τους και απαντούν σε σχετικά ερωτήµατα. 

• Οι οµάδες των εκπαιδευόµενων στο τέλος σχολιάζουν και αξιολογούν τη διαδικασία της συνεργασίας στα πλαίσια των οµάδων και απαντούν σε σχετικές 

ερωτήσεις του εκπαιδευτικού.  

4.3 Εκπαιδευτικός 

• Αναλαµβάνει το ρόλο του διευκολυντή και παρεµβαίνει µόνο όπου κρίνεται αναγκαίο. Ενθαρρύνει όπου χρειάζεται τους εκπαιδευόµενου, για ξεπεραστούν 

τα µαθησιακά εµπόδια που πιθανά να προκύψουν. 
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• Υποστηρίζει τους εκπαιδευόµενους στη διαδικασία αναστοχασµού τους σε όλη τη φάση της γνωστικής διαδικασίας. 

• Στα πλαίσια του αναστοχασµού και της αξιολόγησης θέτει ερωτήµατα στους εκπαιδευόµενους (ως άτοµα και ως µέλη µιας κοινότητας) και συντάσσει 

σχετικά γραπτά ερωτηµατολόγια µε τη µορφή ρουµπρίκων.  

• Ενθαρρύνει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών των εκπαιδευόµενων έτσι ώστε µέσα από την εξειδίκευσή τους να αναλάβουν µε τη σειρά τους το ρόλο του 

διευκολυντή για τα νέα µέλη της οµάδας.  

• Γίνεται και ο ίδιος εκπαιδευόµενος, καθώς παρατηρεί το έργο και την προσπάθεια των µαθητών και µαθαίνει µέσα από αυτή τη διεργασία. 

Παρατηρεί και αξιολογεί την οµαδική προσπάθεια των µαθητών, αξιολογεί τον τρόπο που λειτουργούν ως µέλη µιας κοινότητας και προτείνει βελτιώσεις και 

αλλαγές των εκπαιδευτικών σεναρίων. 

5 Μέσα (εργαλεία/ υπηρεσίες εκπαιδευτικοί πόροι) 

5.1 Εκπαιδευτικοί Μέσα 

5.2 Εκπαιδευτικοί Πόροι 

 

5.1 Εκπαιδευτικοί Μέσα 

• Θα γίνει χρήση του Online προγράµµατος πολλών χρηστών Second Life.  

• θα γίνει χρήση προγραµµάτων προβολής (power point) για παρουσίαση των εργασιών. 

• Χρήση επεξεργαστών κειµένων για να κρατήσουν οι εκπαιδευόµενοι σηµειώσεις. 

• θα γίνει χρήση προγραµµάτων επικοινωνίας στο διαδίκτυο. Υπηρεσίεςemail, συµµετοχή σε news group.  

5.2 Εκπαιδευτικοί Πόροι 

• Χρήση Video projector: κάθε οµάδα θα παρουσιάσει την εργασία της στις υπόλοιπες οµάδες. 

• Χρήση οπτικοακουστικού υλικού µε οδηγίες για το Second Life 

• Χρήση ηλεκτρονικών λεξικών 

Πίνακας 15 Περιγραφή σκοπού, στόχων, ρόλων & εκπαιδευτικών µέσων 2ου εκπαιδευτικού σεναρίου 

 

 

 

Ρόλοι Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων 

1 Οδηγίες αναζήτησης και σύνδεσης, σε συγκεκριµένο URL του Second Life 
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Ρόλοι : Εκπαιδευτικός – οµάδες 

εκπαιδευοµένων 

(∆ιάρκεια 30’) 

Κάνουµε υποδείξεις στους µαθητές και δίνουµε οδηγίες σχετικά µε τη διεύθυνση του εικονικού µουσείου που 

θα επισκεφτούν. ∆είχνουµε στους µαθητές δείχνουµε τον τρόπο να συνδέονται στο σύστηµα σε µια 

συγκεκριµένη τοποθεσία. Τους δίνουµε σχετικό Link µε οδηγίες. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα εικονικό 

µουσείο που περιέχει αντίγραφα robots που έχουν πρωταγωνιστήσει σε διάσηµες ταινίες του προηγούµενου 

αιώνα. Επίσης στο χώρο του Μουσείου υπάρχει και αίθουσα προβολής που διοργανώνονται διάφορα events.(Ο 

εκπαιδευτικός µπορεί να οργανώσει την επίσκεψη έτσι ώστε να συµπέσει µε µια εικονική προβολή).  

Εικόνα 52 Οθόνη αναζήτησης τοποθεσίας 
στο SL 

2 Εικονική περιήγηση στα εκθέµατα του µουσείου 

 
 Εκπαιδευτικός – οµάδες εκπαιδευοµένων 

(Συνολική διάρκεια 1 διδακτική ώρα) 

Στη δραστηριότητα αυτή γίνεται η εικονική περιήγηση. Η περιήγηση γίνεται από τον εκπαιδευτικό στους 

µαθητές. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, οι µαθητές είναι χωρισµένοι σε οµάδες των τριών για να είναι 

περισσότερο οργανωµένοι στον εικονικό χώρο. Θα πραγµατοποιηθούν επτά στάσεις σε αντίστοιχα περίπτερα. 

Τα περισσότερα από τα εκθέµατα οι µαθητές τα γνωρίζουν ήδη από ταινίες. Σε κάθε στάση που γίνεται οι 

µαθητές πρέπει να κρατάνε snapshots µε τα εκθέµατα και τους εικονικούς τους εκπροσώπους και να 

αποθηκεύουν στο Inventory τις notecards µε τις σχετικές πληροφορίες. 

 

Εικόνα 53 Το µουσείο των robots 

3 ∆ιεξαγωγή και ολοκλήρωση 1ης οµαδικής εργασίας 

 
Οµάδες εκπαιδευοµένων 

(∆ιάρκεια 1 διδακτική ώρα)  

Στην ενότητα αυτή, µοιράζουµε στους µαθητές ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή power point, που περιέχει µια άσκηση που πρέπει να συµπληρώσουν. To 

ερωτηµατολόγιο που τους µοιράζουµε, είναι σχετικό µε την επίσκεψη τους στο µουσείο. Θα ανατρέξουν στα Note Cards που αποθήκευσαν στο Inventory στο Second 

Life, καθώς επίσης και σε πηγές στο διαδίκτυο (σε κάποια εκθέµατα τα Notecards δίνουν ελάχιστες πληροφορίες) και θα πρέπει να απαντήσουν στις σχετικές 

ερωτήσεις. Οι µαθητές θα συνεργαστούν σε οµάδες των τριών ατόµων (έτσι όπως είχαν χωριστεί και στην περιήγηση). Επιπλέον, κάθε οµάδα επιλέγει την πτέρυγα µε 

την ταινία της προτίµησής της, και ετοιµάζει µια εκτενέστερη αναφορά. 

4 Επιλογή θέµατος προς διερεύνηση από οµάδες µαθητών 
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Οµάδες εκπαιδευοµένων 

(∆ιάρκεια 2 διδακτικές ώρες. Εάν χρειαστούν περισσότερο χρόνο προκειµένου να εξερευνήσουν τις δυνατότητες του µουσείου που επέλεξαν, συνδέονται από το σπίτι) 

Οι µαθητές θα κάνουν τώρα πρακτική εφαρµογή των όσων παρακολούθησαν στην προηγούµενη ενότητα σε µια νέα κατάσταση. Θα τους δοθεί µια λίστα µε εικονικά 

µουσεία σχετικά µε το θέµα «Επιστήµη και Τεχνολογία». Θα κάνουν µια σύντοµη περιήγηση στο κάθε ένα από αυτά για να επιλέξουν τελικά το θέµα που προτιµούν. 

Είναι χωρισµένοι σε οµάδες των τριών. Στόχος µας είναι κάθε οµάδα να ανακαλύψει τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του µουσείου που θα εξερευνήσει. Ως αρχική 

εισήγηση θα ετοιµάσει µια σύντοµη παρουσίαση σε power point, όπου θα επισηµαίνει τις δυνατότητες που παρέχει το εικονικό µουσείο. Στη συνέχεια θα προετοιµάσει 

µια εικονικής ξενάγηση.  

 

5 Εικονική περιήγηση από οµάδες µαθητών 

 
Οµάδες εκπαιδευοµένων & εκπαιδευτικός ως 

µέλη µιας κοινότητας πρακτικής 

(∆ιάρκεια 1 διδακτική ώρα) 

Έχουµε χωρίσει τους µαθητές µας σε τέσσερις οµάδες. Κάθε οµάδα έχει αναλάβει στην προηγούµενη δραστηριότητα, να προετοιµάσει µια εικονική ξενάγηση στο 

µουσείο της επιλογής της. Στη δραστηριότητα αυτή, γίνονται οι παρουσιάσεις από την κάθε οµάδα στις υπόλοιπες και στον εκπαιδευτικό. Κάθε οµάδα έχει 15’-20’ στη 

διάθεσή της, για να κάνει µια αρχική εισήγηση και στη συνέχεια να ολοκληρώσει εικονικά την ξενάγησή της. Ο εκπαιδευτικός στη φάση αυτή, έχει το ρόλο του 

παρατηρητή, ο οποίος µαζί µε τους µαθητές του ενηµερώνεται και µαθαίνει. 

 

 

6 Αξιολόγηση έργου και συνεργασίας σε επίπεδο κοινότητας 

  
Μαθητές & εκπαιδευτικός ως µέλη µιας 

κοινότητας πρακτικής 

(∆ιάρκεια 40’) 

Στη δραστηριότητα αυτή, θα αξιολογήσουµε τις εργασίες των µαθητών. Κάθε οµάδα θα κριθεί ως προς την ποιότητα της εργασίας της, την πληρότητα και ως προς το 

τελικό έργο που παρουσίασε. Κριτές στη διαδικασία αυτή είναι οι ίδιοι οι µαθητές.  

Σε αυτήν την τελευταία δραστηριότητα αξιολόγησης θα συµπληρώσουν επίσης οι µαθητές ρουµπρίκες αξιολόγησης του έργου. Πιο συγκεκριµένα θα πρέπει να 

αξιολογήσουν : 

• Τη συνεισφορά τους, την υπευθυνότητα που έδειξαν και να αξιολογήσουν και τη στάση των υπολοίπων ως µέλη µιας κοινότητας πρακτικής. 

• Το κατά πόσο ανταποκρίθηκαν θετικά ή όχι στη µάθηση µέσα από ένα περιβάλλον εικονικού κόσµου. Θα συµπληρώσουν µια σχετική ρουµπρίκα όπου θα 

καταγράψουν την άποψή τους σχετικά µε το κατά πόσο τους κινητοποίησε η εικονική συνεργασία και εάν η παρουσία του εικονικού εκπροσώπου είχε ως 

αποτέλεσµα την αύξηση της συµµετοχής. 

• Ο εκπαιδευτικός από την πλευρά του θα συµπληρώσει ένα ερωτηµατολόγιο ανοικτού τύπου, όπου θα καταγράψει τις απόψεις του σχετικά µε τα σενάρια, τα 

προβλήµατα που αντιµετώπισε και τις αλλαγές που προτείνει. Συµπληρώνει επίσης ρουµπρίκες αξιολόγησης του συνολικού έργου και ρουµπρίκες 

αξιολόγησης της ποιότητας της µαθησιακής επίδοσης (συµµετοχή, έργο, συνεργασία). Επίσης οι ρουµπρίκες αναφέρονται σε θέµατα όπως, το κατά πόσο η 

εκπαίδευση µε χρήση εικονικών κόσµων συµβάλλει στη κατάργηση των όποιων κοινωνικών διακρίσεων, το εάν είναι ασφαλές περιβάλλον για όλες τις 

κατηγορίες των µαθητών (π.χ. Άτοµα µε κινητικές δεξιότητες) και εάν συµβαδίζει µε τα όσα προτείνει το πρόγραµµα σπουδών για την ανάπτυξη 

πολυδιάστατης προσωπικότητας των µαθητών. 

Πίνακας 16 Συνοπτική περιγραφή δραστηριοτήτων 2 ου σεναρίου 
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6.5 Χρήση Ρουµπρίκων ως µεθόδου αξιολόγησης  

Με τον όρο «ρουµπρίκα» αναφερόµαστε σε µία κλίµακα αξιολόγησης, η οποία 

χρησιµοποιείται για αντικειµενική αξιολόγηση. Η ρουµπρίκα υπονοεί ότι υπάρχει κάποιος 

κανόνας που ορίζει τα κριτήρια ενός συστήµατος αξιολόγησης. Η ρουµπρίκα µπορεί να είναι, η 

ακριβής περιγραφή της απόδοσης, των χαρακτηριστικών που αντιστοιχούν σε ένα σηµείο µιας 

µετρήσιµης κλίµακας. Οι ρουµπρίκες αποτελούν συγκεκριµένα σχήµατα ταξινόµησης 

προϊόντων ή συµπεριφοράς, σε κατηγορίες. Μπορούν να κατηγοριοποιήσουν εικονικά, 

οποιοδήποτε προϊόν ή συµπεριφορά, όπως αναφορές, έρευνες, χαρτοφυλάκια, έργα τέχνης, 

ρεσιτάλ, προφορικές παρουσιάσεις και οµαδικές δραστηριότητες. Οι κρίσεις µπορεί να γίνουν 

από τους εκπαιδευόµενους στα πλαίσια της αυτο-αξιολόγησης. Οι κρίσεις όµως, µπορεί να 

γίνουν και από άλλους όπως τα µέλη µιας κοινότητας, άλλοι µαθητές, ή από τους επιβλέποντες 

εκπαιδευτικούς. Οι ρουµπρίκες χρησιµοποιούνται για να προσφέρουν διαµορφωµένη 

ανατροφοδότηση στον εκπαιδευόµενο, για να βαθµολογηθεί ο µαθητής, και για να 

αξιολογήσουν ένα πρόγραµµα (Allen, M., 2004).  

Η ρουµπρίκα αποτελείται από ένα σύνολο κριτηρίων, που χρησιµοποιούνται για να 

αξιολογήσουν µία συγκεκριµένη εργασία ή µια συµπεριφορά. Μία ρουµπρίκα επίσης, µπορεί 

να συµπεριλαµβάνει µία λίστα πιθανών συµπεριφορών για κάθε κριτήριο αξιολόγησης. Σε 

κάποιες περιπτώσεις, µπορεί να συµπεριλαµβάνει παραδείγµατα εργασίας ή συµπεριφοράς, που 

τυποποιούν, κάθε ένα από αυτά τα επίπεδα. Το συνολικό σκορ µιας εργασίας, προκύπτει εάν 

προσθέσουµε το σύνολο των επιµέρους κριτηρίων(The TLT Group, 2005).  

Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες ρουµπρίκων (Allen, M., 2003) :  

1. Οι ολιστικές ρουµπρίκες (Holistic rubric) : η συγκεκριµένη κατηγορία αφορά µια 

γενική, ολιστική αποτίµηση ενός προϊόντος ή µιας συµπεριφοράς. 

2. Οι αναλυτικές ρουµπρίκες (Analytical rubric) : η συγκεκριµένη κατηγορία αφορά 

ξεχωριστή, ολιστική αποτίµηση συγκεκριµένων χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή µιας 

συµπεριφοράς.  

Οι λόγοι για τους οποίους συνιστάται η χρήση των ρουµπρίκων είναι οι ακόλουθοι (The 

TLT Group (Teaching, Learning and Technology), 2005):  

1. Για να µπορέσουµε να έχουµε µια αξιολόγηση, περισσότερο αναλυτική από ότι µια 

απλή βαθµολόγηση, ή µια ολιστική κρίση. Το πλεονέκτηµα των ρουµπρίκων σε αυτή 

την περίπτωση είναι ότι, αντί να µας δώσουν µια «στεγνή»  

2.  

3. βαθµολόγηση, µας παρέχουν αξιολόγηση σχετικά µε τη δουλειά κάποιου, η οποία 

στηρίζεται σε συγκεκριµένα κριτήρια.  

4. Για να γνωρίζουν εκ των προτέρων, τα άτοµα τα οποία θα περάσουν από αξιολόγηση, 

τα κριτήρια µε τα οποία θα κριθούν. 
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5. Για να µπορέσουµε να έχουµε µια πολυδιάστατη περιγραφή, για τους λόγους για τους 

οποίους αξιολογήσαµε µια εργασία µε ένα συγκεκριµένο σκορ. 

6. Για να επιτρέψουµε πολλαπλές κρίσεις να εφαρµόσουν συγκεκριµένα κριτήρια, για να 

αξιολογήσουν µια εργασία. Για παράδειγµα η εργασία ενός µαθητή µπορεί να 

αξιολογηθεί από τα µέλη της κοινότητας, από άλλους µαθητές και από εκπαιδευτικούς. 

7. Για να µπορέσουν οι εκπαιδευόµενοι να αποσπάσουν διαµορφωτική αξιολόγηση, που 

αφορούν προσχέδια της εργασίας τους, πριν την καταθέσουν στην τελική της µορφή. 

8. Για να µπορέσουν οι εκπαιδευόµενοι να καταλάβουν ξεκάθαρα, βάση ποιων κριτηρίων 

θα αξιολογηθεί η εργασία τους. 

Οι ρουµπρίκες βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να είναι αντικειµενικοί στην αξιολόγηση των 

µαθητών τους. Επιπλέον, βοηθούν τους µαθητές να κατανοήσουν καλύτερα πως αναµένεται να 

αξιολογηθούν σε µια εργασία τους. Οι µαθητές και οι εκπαιδευτικοί, µπορούν να συνεργαστούν 

για να συνθέσουν ρουµπρίκες και να τις αναθεωρήσουν, έτσι ώστε να ταιριάζουν στην τελική 

απόδοση (The Teacher Development Network, 2005).Αυτό που επισηµαίνεται είναι ότι, ο 

εκπαιδευτικός που θα σχεδιάσει µια ρουµπρίκα, πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει ποιο θα είναι το 

επιθυµητό µαθησιακό αποτέλεσµα για τους εκπαιδευόµενους (Luft, 1999).   

6.5.1 ∆υνατότητες ανάλυσης των πληροφοριών που συλλέγουµε από µια ρουµπρίκα 

Οι ρουµπρίκες χρησιµοποιούνται είτε ως εργαλείο ανατροφοδότησης για τους µαθητές όπου, 

ανάλογα µε το σκορ αξιολογούµε κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί στόχοι επιτεύχθηκαν, είτε ως 

εργαλείο αξιολόγησης καινοτοµιών στη διδασκαλία είτε σε συνάρτηση µε το πρόγραµµα 

σπουδών. Όποιος και εάν είναι ο λόγος που χρησιµοποιούµε ρουµπρίκες αξιολόγησης, το 

σηµαντικό είναι ότι µπορούµε να προχωρήσουµε σε ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των 

δεδοµένων(Allen, D., Tanner, K., 2006).  

• Η ποιοτική ανάλυση, µας δίνει έναν περιγραφικό απολογισµό, που αφορά τη 

συµπεριφορά των µαθητών, σχετικά µε τα κριτήρια της ρουµπρίκας.  

• Η ποσοτική ανάλυση, ανάλογα µε τα διάφορα επίπεδα κυριότητας, µπορεί να δώσουν 

διαφορετικά αριθµητικά αποτελέσµατα που οδηγούν σε ποσοτικές ταξινοµήσεις. Η 

συγκεντρωτική εικόνα της τάξης, µπορεί να αναλυθεί ξεχωριστά, για κάθε ένα από τα 

κριτήρια.  

Οι εκπαιδευτικοί, αντιµετωπίζουν τις ρουµπρίκες όλο και περισσότερο, ως ένα 

υποστηρικτικό εργαλείο µάθησης και παράλληλα, σαν ένα αποτελεσµατικό τρόπο αξιολόγησης 

της δουλειάς των εκπαιδευόµενων. Μελετώντας την επίδραση των ρουµπρίκων στη µάθηση, 

συνειδητοποιούµε τη συσχέτιση που υπάρχει ανάµεσα στη µάθηση και την αξιολόγηση(Benne 

& Newberry, 2001).  
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6.6 Χρήση ερωτηµατολογίου, µε ερωτήσεις ανοικτού τύπου(Open - ended)  

Προκειµένου να υπάρχει και ερωτηµατολόγιο µε «ερωτήσεις ανοικτού τύπου». Οι 

ερωτήσεις συµπεριληφθούν στην έρευνα και οι απόψεις των εκπαιδευτικών που θα 

συµµετέχουν, θα ανοικτού τύπου, µας βοηθούν να µετρήσουµε τη δοµή και να διασταυρώσουµε 

τις απαντήσεις των ερωτηθέντων στην έρευνα, σχετικά µε τα σηµεία όπου αντιµετώπισαν 

δυσκολίες(Fowler, 2002). Η έρευνα έτσι πέρα από ανακαλυπτική γίνεται και επεξηγηµατική 

(Miles & Huberman, 1994).Με τις ερωτήσεις ανοικτού τύπου, έχουµε τη δυνατότητα, να 

συγκεντρώσουµε και να αποτιµήσουµε τις προσωπικές απόψεις των συµµετεχόντων. Το 

γεγονός αυτό, της καταγραφής των αυθόρµητων απαντήσεων των ερωτηθέντων, αποτελεί και 

το µεγάλο πλεονέκτηµα των ερωτήσεων ανοικτού τύπου. Ένα µειονέκτηµα των ερωτήσεων 

ανοικτού τύπου, είναι το γεγονός ότι οι ερωτηθέντες καταβάλουν µεγαλύτερη προσπάθεια για 

να απαντήσουν, σε σχέση µε τα ερωτηµατολόγια µε προκαθορισµένες απαντήσεις.   

Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους συνιστάται η χρήση ερωτήσεων ανοικτού τύπου είναι 

(Colorado State University, 2010):  

• Επιτρέπουν στους ερωτηθέντες να συµπεριλάβουν στις απαντήσεις τους πληροφορίες 

σχετικές µε συναισθήµατα, συνήθειες και το βαθµό κατανόησης του διδασκόµενου 

θέµατος. Στην ανάλυση που ακολουθεί, ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στα 

πραγµατικά συναισθήµατα των ερωτηθέντων, αναφορικά µε το θέµα.  

• Αποτρέπουν τα δύο σηµαντικότερα λάθη που γίνονται συνήθως στις ερωτήσεις µε 

προκαθορισµένες απαντήσεις. Το ένα αφορά την περίπτωση που οι ερωτηθέντες 

ξεχνούν να επιλέξουν µία από τις προκαθορισµένου τύπου απαντήσεις. Το άλλο αφορά 

την περίπτωση που οι ερωτηθέντες, προκειµένου να αποφύγουν να διαβάσουν όλες τις 

απαντήσεις, τσεκάρουν για ευκολία πάντα την απάντηση ίδιου τύπου.  

• Έχουν το πλεονέκτηµα ότι, συγκεντρώνουν περισσότερες πληροφορίες από το δείγµα 

των ερωτηθέντων, όπως για παράδειγµα δηµογραφικά στοιχεία (επάγγελµα, ηλικία, 

φύλο) τα µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για περαιτέρω ανάλυση, από άλλους 

ερευνητές.  

6.7 Προτάσεις διδασκαλίας για εφαρµογή και ανάπτυξη νέου κύκλου δραστηριοτήτων 

της κοινότητας  

Με την ολοκλήρωση της διεξαγωγής και του δευτέρου σεναρίου, έκλεισε ο πρώτος κύκλος 

δραστηριοτήτων για τη σχολική κοινότητα πρακτικής. Εφόσον αυτός ο πρώτος κύκλος 

ολοκληρωθεί µε επιτυχία (τα αποτελέσµατα θα φανούν από την ανάλυση των αποτελεσµάτων 

της έρευνας) και εφόσον εκφράσουν οι ίδιοι οι µαθητές ενδιαφέρον, µπορούµε να σχεδιάσουµε 

ένα νέο κύκλο δραστηριοτήτων όπου τα µέλη της κοινότητας θα ακολουθήσουν νέες πρακτικές. 

Γενικότερα κατά τη φάση της αξιολόγησης (τελευταία φάση του κύκλου ζωής της κοινότητας) 

αναµένεται να προκύψουν ανάγκες για αναπροσαρµογή του έργου και των δραστηριοτήτων της 

κοινότητας (Cambridge, D., Kaplan, 2005).  
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Ειδικά για την κοινότητα πρακτικής της συγκεκριµένης µελέτης περίπτωσης, αναµένεται να 

υπάρξει ενδιαφέρον των µαθητών σχετικά µε τη δηµιουργία αντικειµένων και χτίσιµο 

(building) του εικονικού κόσµου. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να σχεδιάσει ένα νέο κύκλο ζωής που 

θα φορά την εξέλιξη του έργου της κοινότητας. Θα κάνει χρήση των πινάκων µε τις ενδεικτικές 

δραστηριότητες ανά φάση του κύκλου ζωής της κοινότητας, για να σχεδιάσει νέες πρακτικές, 

υποστηρικτικές δραστηριότητες, σκοπούς στόχους και ρόλους.  

Σε επόµενο στάδιο ο εκπαιδευτικός µπορεί να σχεδιάσει εκπαιδευτικά σενάρια που θα 

περιέχουν υλικό και δραστηριότητες σχετικά µε το χτίσιµο του εικονικού κόσµου. Τα σενάρια 

αυτά αρχικά θα τα τρέξει πιλοτικά µε την οµάδα των peer mentors στη φάση της 

προτυποποίησης. Εφόσον ελεγχθούν και γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις η κοινότητα θα 

µπορέσει να δεχθεί νέα µέλη και να προχωρήσει στη φάση της εφαρµογής. Σχετικά videos µε 

οδηγίες για χτίσιµο στο Second Life υπάρχουν διαθέσιµα στο διαδίκτυο. Παρακάτω δίνουµε 

ένα ενδεικτικό σενάριο, που στόχο έχει τη δηµιουργία απλών ολοκληρωµένων κτιρίων (πόρτες, 

παράθυρα, οροφή) στο Second Life, χρησιµοποιώντας βασικές δοµές. Στη συνέχεια ο 

εκπαιδευτικός µπορεί να προσθέσει πιο πολύπλοκα σενάρια (όπως πολύπλοκες κατασκευές και 

επίπλωση).  
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1 Εκπαιδευτική προσέγγιση 

1.1 Εκπαιδευτικοί σκοποί προσέγγισης 

1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν / 

διασφαλίζουν την εφαρµογή της 

εκπαιδευτικής προσέγγισης. 

 

1.1 Εκπαιδευτικοί σκοποί προσέγγισης : 

Στην παρούσα φάση, σκοπός µας είναι να ασχοληθούν οι µαθητές µε θέµατα που αφορούν τη δηµιουργία του εικονικού κόσµου από τους ίδιους. Εφόσον έχουν 

πλέον εξοικειωθεί µε το Second Life και έχουν αναπτύξει ένα καλό επίπεδο δεξιοτήτων χειρισµού, ήρθε η ώρα να ασχοληθούν και µε τη δηµιουργία σύνθετων 

δοµών. Οι εκπαιδευόµενοι θα εµπλακούν σε δραστηριότητες δηµιουργίας µε τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας.  

1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν – διασφαλίζουν την εφαρµογή της προσέγγισης 

• Η εξασφάλιση του απαιτούµενου χρόνου εργασίας οποίος προβλέπεται να είναι τουλάχιστον δέκα διδακτικές ώρες, για την οµαλή διεξαγωγή των 

απαιτούµενων δραστηριοτήτων. 

• Οι µαθητές θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν παρακολουθήσει τα σενάρια που προτείνονται στον πρώτο κύκλο διεξαγωγής της κοινότητας πρακτικής. 

• Η εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών που προάγουν και ενισχύουν τη συνεργασία των εκπαιδευοµένων. 

• Απαιτείται η πρόσβαση σε ένα κατάλληλα εξοπλισµένο εργαστήριο πληροφορικής.  

• Για να διεξαχθεί το µάθηµα απαιτείται να υπάρχει πρόσβαση σε νησί όπου θα υπάρχουν δικαιώµατα ιδιοκτησίας για να µπορέσουν τα µέλη της κοινότητας να 

χτίσουν και να διαµορφώσουν τον εικονικό κόσµο.  

 

«∆ηµιουργία βασικών δοµών στο περιβάλλον του Second Life» 

2 Περιγραφή 

2.1 Περιγραφή του διδακτικού 

προβλήµατος 

2.2 Χαρακτηριστικά των εκπαιδευόµενων – 

προϋπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες 

2.3 Ανάγκες των εκπαιδευόµενων 

2.1 ∆ιδακτικό πρόβληµα: Το προς επίλυση διδακτικό πρόβληµα αφορά : 

• Να εµπλακούν τα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας σε δραστηριότητες παραγωγής και σύνθεσης έργου, που προάγουν τη συνεργασία µεταξύ των µελών.  

• Να καλύψουµε την ανάγκη που προέκυψε στον πρώτο κύκλο ζωής της κοινότητας πρακτικής, για δηµιουργία νέων τεχνικών και αναπροσαρµογή του έργου 

και των δραστηριοτήτων των µελών της κοινότητας.  

• Να αποκτήσουν οι µαθητές δεξιότητες χτισίµατος και δηµιουργίας του εικονικού κόσµου.  

• Η επίλυση του διδακτικού προβλήµατος θα γίνει στα πλαίσια του µαθήµατος της Πληροφορικής και καλύπτει έννοιες όπως, τη δηµιουργία αντικειµένων σε 

έναν εικονικό κόσµο µέσα από βασικές δοµές και σχήµατα.  

2.2 Χαρακτηριστικά των εκπαιδευοµένων – προϋπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες : Οι εκπαιδευόµενοι είναι µαθητές των τριών τάξεων του Γυµνασίου και : 

• Είναι εξοικειωµένοι µε τα περιβάλλοντα εικονικών κόσµων, καθώς έχουν συµµετάσχει στον πρώτο κύκλο ανάπτυξης της κοινότητας πρακτικής. 

• Έχουν παρακολουθήσει τα σενάρια του πρώτου κύκλου και έχουν ολοκληρώσει µε επιτυχία τις δραστηριότητες που απαιτούνταν.  
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2.3 Ανάγκες των εκπαιδευόµενων 

Οι εκπαιδευόµενοι έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για θέµατα που αφορούν : 

• Την ανάγκη τους να εµπλακούν περισσότερο σε δραστηριότητες που αφορούν τη δηµιουργία και διαµόρφωση του εικονικού κόσµου. 

Από το ενδιαφέρον που έχουν εκφράσει οι εκπαιδευόµενοι, προκύπτει η ανάγκη για διδακτική παρέµβαση έτσι ώστε να καλύψουµε το διδακτικό πρόβληµα 

που προκύπτει. 

3 Εκπαιδευτικοί Στόχοι 

3.1 Βασικός Εκπαιδευτικός στόχος 

3.2 Ειδικοί στόχοι 

3.1 Βασικός εκπαιδευτικός στόχος: να αποκτήσουν οι εκπαιδευόµενοι µεγαλύτερη εµπειρία σε θέµατα διαχείρισης του εικονικού κόσµου.  

3.2  Ειδικοί στόχοι : αναλύουµε τους ειδικότερους στόχους τους οποίους επιδιώκουµε :  

• να µάθουν οι εκπαιδευόµενοι να δηµιουργούν βασικές δοµές στο second Life  

• να είναι σε θέση οι εκπαιδευόµενοι να χρησιµοποιούν τέµνουσες ευθείες και αντικείµενα ως συνδέσµους µεταξύ των διαφόρων βασικών δοµών. 

• Να είναι σε θέση οι εκπαιδευόµενοι να προσθέτουν αντικείµενα που βρίσκονται έτοιµα στη βιβλιοθήκη και να τα προσθέτουν στη δοµή που δηµιουργούν.  

4 Ρόλοι 

4.1 Εκπαιδευόµενοι 

4.2 Μέλη Κοινότητας Πρακτικής 

4.3 Εκπαιδευτικός  

 

4.1 Εκπαιδευόµενοι ως άτοµα (individual) :  

• Κάνουν πρακτική εξάσκηση και µαθαίνουν να χρησιµοποιούν βασικές δοµές στο second life. 

• Μαθαίνουν να χτίζουν κάνοντας χρήση βασικών δοµών.  

• ∆ραστηριοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία, αποκρινόµενοι στο ρόλο τους, που απαιτεί µεγάλο βαθµό εµπλοκής και ανάπτυξη ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας. 

• Αναπτύσσουν ιδιαίτερες δεξιότητες, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά τους(σύνθεσης, ανάπτυξης, αναζήτησης). 

• Στα πλαίσια των δεξιοτήτων που αναπτύσσουν ατοµικά, βοηθούν και διευκολύνουν ο ένας τον άλλο σε επίπεδο οµάδας. 

• Συµµετέχουν σε συζητήσεις αναστοχασµού και ασκούν εποικοδοµητική κριτική στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

• Στα πλαίσια της εποικοδοµητικής αξιολόγησης έργου, επιλέγουν κρίνουν και αξιολογούν το έργο των συµµαθητών τους . 

4.2 Εκπαιδευόµενοι ως συνειδητά µέλη µιας κοινότητας πρακτικής 

• Τα µέλη της οµάδας συνεργάζονται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων που απορρέουν από το ρόλο τους. 

• Τα µέλη των οµάδων συνεργάζονται µεταξύ τους προκειµένου να χτίσουν στον εικονικό κόσµο.  

• Τα µέλη της οµάδας προβαίνουν στη σύνθεση των οµαδικών δραστηριοτήτων που πρέπει να ολοκληρώσουν. 

4.3 Εκπαιδευτικός 

• Αναλαµβάνει το ρόλο του συντονιστή και προσπαθεί να διευκολύνει την εκπαιδευτική δραστηριότητα όποτε µόνο κριθεί απαραίτητο. Στο έργο του βοηθούν 
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σηµαντικά και η οµάδα τωνpeer-mentors που έχει συσταθεί από τους εκπαιδευόµενους.  

• Καθοδηγεί τους εκπαιδευόµενους µόνο όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Προσπαθεί να τους ενθαρρύνει για ξεπεραστούν τα µαθησιακά εµπόδια που πιθανά να 

προκύψουν. 

• Ενθαρρύνει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών των εκπαιδευόµενων έτσι ώστε µέσα από την εξειδίκευσή τους να αναλάβουν µε τη σειρά τους το ρόλο του 

διευκολυντή για τα νέα µέλη της οµάδας. 

• Συµµετέχει ενεργητικά στη διαδικασία και δηµιουργεί όπου χρειαστεί αντικείµενα στον εικονικό κόσµο µαζί µε τους µαθητές του.  

5 Μέσα (εργαλεία/ υπηρεσίες εκπαιδευτικοί πόροι) 

5.1 Εκπαιδευτικοί Μέσα 

5.2 Εκπαιδευτικοί Πόροι 

 

5.1 Εκπαιδευτικοί Μέσα 

• Θα γίνει χρήση του Online προγράµµατος πολλών χρηστών Second Life.  

• θα γίνει χρήση προγραµµάτων προβολής (power point) για παρουσίαση των εργασιών. 

• Χρήση επεξεργαστών κειµένων για να κρατήσουν οι εκπαιδευόµενοι σηµειώσεις. 

5.2 Εκπαιδευτικοί Πόροι 

• Χρήση Video projector: κάθε εκπαιδευόµενος θα παρουσιάσει την εργασία του στα υπόλοιπα µέλη.  

• Χρήση οπτικοακουστικού υλικού µε οδηγίες για το Second Life 

• Χρήση διαδικτυακών ηλεκτρονικών λεξικών.  

Ρόλοι  Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων 

1 Απόκτηση Βασικών δεξιοτήτων χτισίµατος του εικονικού κόσµου  

Υπο-δραστηριότητες 
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Εκπαιδευτικός 

 

οµάδες εκπαιδευοµένων 

 

εκπαιδευόµενοι ως άτοµα 

 

• Γίνεται µια αρχική εισήγηση / συζήτηση ανάµεσα στον εκπαιδευτικό και τα µέλη της κοινότητας, σχετικά µε το περιεχόµενο του εικονικού κόσµου που θα 

δηµιουργήσουν. Προτού ξεκινήσει η φάση της πρακτικής εφαρµογής είναι απαραίτητο να έχει ξεκαθαριστεί το συγκεκριµένο θέµα. (Οι µαθητές µπορούν να 

επιλέξουν ένα συγκεκριµένο θέµα και να δηµιουργήσουν µια εικονική πόλη, ένα εικονικό σχολείο, ή ακόµη και έναν εικονικό χώρο διασκέδασης). 

• ∆ίνεται στους µαθητές η διεύθυνση οπτικοακουστικού υλικού για χτίσιµο στο second life τις οποίες και παρακολουθούν. Οι οδηγίες αφορούν το πως µπορούµε 

να κάνουµε χρήση µιας βασικής δοµής (παραλληλόγραµµο, κύκλος) και πως τοποθετούµε µέσω grid ένα αντικείµενο στο χώρο.  

1. http://www.youtube.com/watch?v=mVSzh_QTE00  

2. http://www.youtube.com/watch?v=rLNkGJvH7eM&feature=related  

• Οι µαθητές µαθαίνουν στη συνέχεια να επεµβαίνουν περισσότερο σε ένα αντικείµενο κάνοντας χρήση του menu. Πιο συγκεκριµένα, πως να το κάνουν ορατό 

και να εφαρµόζουν µια υφή ( texture). Σχετικές οδηγίες µπορούν επίσης να βρουν στα : 

1. http://wiki.secondlife.com/wiki/Texture_Tools στο second life wiki σχετικά µε το textures tools  

2. http://www.instructables.com/id/How-to-apply-textures-on-individual-object-surface/ How to apply textures on individual object surfaces in Second Life 

3. http://www.youtube.com/watch?v=6kG3BIB4bOI. Σχετικό video στο YouTube.  

• Εφόσον οι µαθητές φτιάξουν ένα απλό κτίριο και του βάλουν και την κατάλληλη υφή, θα µάθουν να προσθέτουν οροφή σε αυτό. Οδηγίες για δηµιουργία 

οροφής µπορούν να παρακολουθήσουν στο : 

1. http://www.youtube.com/watch?v=89IoMJ6LzyY&feature=related  

• Πρακτική εξάσκηση : Χωρίζουµε τους µαθητές σε οµάδες των δύο ατόµων και τους ζητάµε να φτιάξουν συνεργατικά ένα ολοκληρωµένο κτίριο (τοίχοι και 

οροφή) κάνοντας χρήση βασικών δοµών στο second life.  

2 Προηγµένες δεξιότητες χτισίµατος στον εικονικό κόσµο (∆ιάρκεια 2 διδακτικές ώρες) 
Υπο-δραστηριότητες 

 

Εκπαιδευτικός 

 

οµάδες εκπαιδευοµένων 

• Οι µαθητές θα µάθουν πως να ολοκληρώσουν το κτίριο που ξεκίνησαν να φτιάχνουν στην προηγούµενη δραστηριότητα. Θα µάθουν αρχικά πως κόβουµε µια 

επιφάνεια για να δηµιουργήσουµε χώρο έτσι ώστε να προσθέσουµε πόρτα στο κτίριο. Στη συνέχεια θα δουν πως προσθέτοντας µε κώδικα τις κατάλληλες 

εντολές µπορεί να ανοιγοκλείνει η πόρτα. Ως πρακτική εξάσκηση, οι µαθητές θα προσθέσουν πόρτες στο κτίριο που έχουν φτιάξει. Υλικό µε σχετικές οδηγίες 

είναι διαθέσιµο στο :  

1. http://www.youtube.com/watch?v=5CuqWC-1w88. Οδηγίες για άνοιγµα και κλείσιµο πόρτας. Για την υλοποίηση της άσκησης θα χρειαστεί να γράψουν 

scripting, το οποίο υπάρχει στο video.  

• Οι µαθητές συνεχίζουν να ολοκληρώνουν το σπίτι που έφτιαξαν, δηµιουργώντας παράθυρα. Θα παρακολουθήσουν σχετικό video και στη συνέχεια θα κάνουν 

πρακτική εξάσκηση. Σχετικές οδηγίες υπάρχουν στη διεύθυνση :  

1. http://www.youtube.com/watch?v=OHglFc1yIpg&feature=related 

2. http://www.youtube.com/watch?v=VQvJtmE_Drg&feature=related . Οδηγίες για το πως φτιάχνουµε ένα αψιδωτό παράθυρο. 
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 εκπαιδευόµενοι ως άτοµα 

• Αφού οι µαθητές ολοκληρώσουν τις παραπάνω δραστηριότητες, θα τους δοθεί µια ατοµική άσκηση. Στη δραστηριότητα αυτή κάθε µαθητής θα πρέπει να 

φτιάξει ένα ολοκληρωµένο κτίριο (µε πόρτες, παράθυρα και να βάλει και υφή/ texture στις επιφάνειες). Τα αντικείµενα ως σύνολο, πρέπει να αποτελούν µια 

ενότητα (π.χ. µια γειτονιά, συνοικία) 

• Στο τέλος οι µαθητές µαζί µε τον εκπαιδευτικό αξιολογούν και αποτιµούν το έργο τους µέσα από συζήτηση ανατροφοδότηση.  

Πίνακας 17 Περιγραφή σκοπού, στόχων, ρόλων & εκπαιδευτικών µέσων σεναρίου για ανάπτυξη νέου κύκλου ζωής της κοινότητας 
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8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

8.1 WebQuest ορθολογικής χρήσης του ∆ιαδικτύου  

Το διαδίκτυο και οι χρήστες του συγκροτούν πλέον µια παγκόσµια κοινότητα. Τα µέλη της 

κοινότητας αυτής, ανταλλάσσουν συνεχώς ιδέες και απόψεις µέσω των σχετικών υπηρεσιών 

που παρέχει το διαδίκτυο(chat συνοµιλίες, εφαρµογές κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook & 

Twitter, περιβάλλοντα εικονικών κόσµων). Ο παγκόσµιος ιστός ως κοινότητα, κρύβει τους 

ίδιους κινδύνους που κρύβει και µια συµβατική κοινωνία και κατά συνέπεια πρέπει να 

λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα προστασίας από αυτούς. Η παγκοσµιότητα του διαδικτύου 

και η σχετική ανωνυµία που παρέχει στους χρήστες του, το καθιστούν αρκετές φορές 

επικίνδυνο, ιδιαίτερα για τους ανήλικους χρήστες. Τελευταία βλέπουν το φως της δηµοσιότητας 

περιστατικά όπου ανήλικοι πέφτουν θύµατα κακοποίησης, καθώς αποτελούν εύκολη λεία για 

τους επιτήδειους που εντοπίζουν τα ανήλικα θύµατά τους µέσω διαδικτύου. 

Επειδή η καλύτερη αντιµετώπιση είναι η πρόληψη, είναι απαραίτητο να ενηµερώσουµε τους 

µαθητές µας και να τους ευαισθητοποιήσουµε γύρω από το συγκεκριµένο θέµα. Για το λόγο 

αυτό στο σηµείο αυτό αναπτύσσουµε ένα σχετικό WebQuest, το οποίο µπορούµε να διεξάγουµε 

στο σχολικό εργαστήριο είτε πριν την έναρξη, είτε µετά την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών 

σεναρίων που διεξάγονται στα πλαίσια της κοινότητας πρακτικής. Tο συγκεκριµένο WebQuest 

ενηµερώνει τους µαθητές σχετικά µε τις πιθανές αρνητικές συνέπειες του διαδικτύου. Τέτοιες 

συνέπειες που αφορούν θέµατα σχετικά µε την ασφάλεια στο διαδίκτυο, την ηλεκτρονική 

απάτη & προστασία, την παρενόχληση µέσω διαδικτύου, τη µετάδοση ιών µέσω διαδικτύου και 

πολλά άλλα.  

Οι µαθητές προκειµένου να ευαισθητοποιηθούν και να ενηµερωθούν σχετικά µε τους 

κινδύνους που ελλοχεύουν από τη µη ορθολογική χρήση του διαδικτύου, θα διαβάσουν 

ηλεκτρονικά άρθρα που έχουν δηµοσιευθεί κατά καιρούς στον τύπο και φέρνουν στο φως 

τέτοια περιστατικά. Στους ακόλουθους πίνακες γίνεται αναλυτική περιγραφή των σκοπών, των 

στόχων και του σχεδίου διδασκαλίας που αφορούν το συγκεκριµένο WebQuest.  
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Τίτλος Web Quest Ορθολογικής χρήση του ∆ιαδικτύου, µε συνέντευξη τύπου 

Απευθύνεται σε Μαθητές και των τριών τάξεων του Γυµνασίου 

∆ιδακτικές ώρες Για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεναρίου απαιτούνται τρεις διδακτικές ώρες.  

Εισαγωγή στο θέµα 

 

Οι περισσότεροι από εσάς έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, και αφιερώνετε αρκετό από τον 

ελεύθερο χρόνο σας, σε αναζητήσεις, σε on line παιχνίδια και σε κοινωνικά δίκτυα. Πολλοί 

επίσης, έχετε αναπτύξει «διαδικτυακές» φιλίες, µε άλλους χρήστες µε τους οποίους 

συνοµιλείτε και κρατάτε επαφή. Έχετε άραγε αναρωτηθεί ποτέ, πόσο ασφαλής είναι αυτή 

η «ευχάριστη» κατά τα άλλα απασχόληση ? 

Ο στόχος  

 

Στόχος της εργασίας αυτής, είναι να σας ευαισθητοποιήσει γύρω από θέµατα, που αφορούν 

τη χρήση του ∆ιαδικτύου και τους «κινδύνους» που µπορεί να παραµονεύει για έναν 

«ανυποψίαστο χρήστη». Θα επισκεφθείτε διάφορους ιστότοπους, και θα ενηµερωθείτε για 

αντίστοιχα θέµατα, µέσα από σχετικά άρθρα που έχουν δηµοσιευτεί στον ηλεκτρονικό 

τύπο.  

Έχοντας ολοκληρώσει το µάθηµα αυτό, θα είστε σε θέση, να κρίνετε περισσότερο 

ορθολογικά τη σωστή χρήση του ∆ιαδικτύου, έτσι ώστε :  

• την επόµενη φορά που θα σας ζητηθεί να συµπληρώσετε προσωπικά στοιχεία 

για να συνδεθείτε σε κάποιο site, να το σκεφθείτε πολύ πιο προσεκτικά. 

• να γίνετε περισσότερο επιφυλακτικοί και επιλεκτικοί, στις διαδικτυακές 

γνωριµίες σας. 

• να προβληµατιστείτε σχετικά µε το χρόνο που τυχόν αφιερώνετε καθηµερινά 

στην ενασχόλησή σας µε το διαδίκτυο.  

• να είστε σε θέση να εκτιµήσετε, τα πραγµατικά οφέλη που προκύπτουν από τη 

χρήση του διαδικτύου και να τα αξιοποιήσετε στο έπακρο, προς όφελός σας.  

Η διαδικασία  

Θα χωριστείτε σε οµάδες των τριών ατόµων. Κάθε οµάδα θα διαλέξει να µελετήσει ένα 

από τα θέµατα που δίνονται προς µελέτη στον παρακάτω πίνακα. (Για δική σας 

διευκόλυνση, παραθέτουµε κάποιες ιστοσελίδες όπου µπορείτε να ενηµερωθείτε, 

διαβάζοντας άρθρα που κατά καιρούς έχουν δηµοσιευθεί στον τύπο, σχετικά µε το θέµα 

που θα έχετε επιλέξει. Σε περίπτωση που τα προτεινόµενα sites, θεωρείτε ότι δεν σας 

καλύπτουν, µπορείτε να κάνετε ελεύθερη αναζήτηση στο Google.) 

 Κάθε οµάδα θα κρατήσει σηµειώσεις (σε ηλεκτρονική µορφή, word) και θα καταγράψει 

στοιχεία όπως, συνέπειες, αποτελέσµατα, και σχετικά µε το θέµα περιστατικά, που έχουν 

δηµοσιευτεί κατά καιρούς στον τύπο.  

Πίνακας 18 WebQuest ορθολογικής χρήσης του ∆ιαδικτύου 

α/α Λίστα Θεµάτων ∆ικτυακοί Τόποι / Πηγές 

http://www.saferinternet.gr/ 

http://internet-safety.sch.gr/ 

http://blogs.sch.gr/internet-safety/ενηµέρωση/µαθητές/ 
1. 1 ∆ιαδίκτυο και ασφάλεια 

http://www.safeweb.org.cy/tips.php?lang=el 

http://www.in.gr/Reviews/placeholder.asp?lngReviewID=65754&lngChapterID=-
1&lngItemID=65800 2. 2 

Blogging και τυχόν 
κίνδυνοι  

http://www.lifo.gr/mag/features/1230 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11905&subid=2&pubid=131448 
3. 3 

Παρενόχληση µέσω 
διαδικτύου http://www.saferinternet.gr/index.php?objId=Category18&childobjId=Category26&parentobjId=

Page2 

http://www.digitaldivide.gr/node/434 4. 4 Chatting & Social 
Networks, πόσο αθώα 
είναι ;  http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=34687 
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http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11905&subid=2&pubid=131454   

http://www.dart.gov.gr/NewsInner.aspx?new_id=149&nwc_id=20 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11905&subid=2&pubid=131458 
5. 5 Παιχνίδια & Τζόγος 

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4094243,00.html  

http://www.saferinternet.gr/index.php?objId=Category106&parentobjId=Page2 

http://anamorfosis.net/blog/?p=196 6. 6 
Πνευµατική ιδιοκτησία και 
διαδίκτυο 
 

http://web.opi.gr/xres/p/EL/web.opi.gr/portal/page/portal/opi.html 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11387&subid=2&tag=8334&pubid=2098889 
7. 7 

Σελίδες µε βίαιο 
περιεχόµενο 
 http://www.inews.gr/89/via-kai-diadiktyo-koinos-paronomastis-o-thanatos.htm 

http://www.stirizo.gr/articles/opinions/62-i-diadiktiaki-eksartisi-mia-pragmatikotita-ke-sti-hora-
mas.html 

http://www.e-erevna.gr/portal/story.aspx?ID=88805 8. 8 
Εθισµός στο ∆ιαδίκτυο – 
Ψυχικές διαταραχές 
 

http://www.youth-health.gr/gr/index.php?I=6&J=2&K=42 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11905&subid=2&pubid=131452 

http://www.microsoft.com/hellas/athome/security/viruses/virus101.mspx 9. 9 
Κίνδυνοι µετάδοσης ιών  
 

http://www.itsecurity.gr/ 

http://www.saferinternet.gr/index.php?objId=Category37&childobjId=Category116&parentobjId
=Page2 
 

http://www.microsoft.com/hellas/athome/security/online/phishing_filter.mspx 

 
10. 1 
 
 

 
Ηλεκτρονική απάτη & 
προστασία 
 
 http://www.dart.gov.gr/NewsInner.aspx?new_id=202&nwc_id=20 

Πίνακας 19 Λίστα πηγών για αναζήτηση στο WebQuest 

Αξιολόγηση – Ανατροφοδότηση 

• Μετά την ολοκλήρωση της µελέτης του θέµατος από κάθε οµάδα, θα επιλεγεί ένα άτοµο ως εκπρόσωπος. Οι εκπρόσωποι των 

οµάδων, θα δώσουν «συνέντευξη τύπου». Τα υπόλοιπα µέλη των οµάδων θα αναλάβουν το ρόλο του δηµοσιογράφου.  

• Κάθε «δηµοσιογράφος» θα διαλέξει ένα από τα θέµατα της λίστας (όχι αυτό που αφορούσε τη δική του οµάδα) και θα 

απευθύνει τη σχετική ερώτησή του, στον «εκπρόσωπο τύπου» της αντίστοιχης οµάδας. Οι εκπρόσωποι θα έχουν στη διάθεσή 

τους µερικά λεπτά για να απαντήσουν. 

• Το ρόλο του συντονιστή, αναλαµβάνει ο εκπαιδευτικός. Ο εκπαιδευτικός στη φάση αυτή γίνεται πέρα από συντονιστής και 

εκπαιδευόµενος. Ακούει τις απαντήσεις, σχολιάζει, ρωτάει, µαθαίνει, γίνεται ισότιµος µε τους µαθητές.  

• Η αξιολόγηση γίνεται µέσω συνέντευξης. Πρόκειται για µια µεταγνωστική διαδικασία που λειτουργεί και ως 

ανατροφοδότηση. Οι µαθητές, κρίνουν και αξιολογούν τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Οι απαντήσεις κρίνονται ως προς την 

πληρότητά τους και τη συσχέτισή τους µε το θέµα.  

• Στα πλαίσια του µαθήµατος Νεοελληνική γλώσσα, κάθε µαθητής πρέπει να αναπτύξει γραπτά µια εργασία µε θέµα 

«Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα που απορρέουν από τη χρήση του ∆ιαδικτύου». 

Πίνακας 20 ∆ραστηριότητες αξιολόγησης του WebQuest 

8.1.1 Ρουµπρίκα αξιολόγησης του WebQuest 

Ρουµπρίκα αξιολόγησης τουWebQuest5 (Συµπληρώνεται από τους εκπαιδευτικούς) 

Χαµηλό 
(αξία 1) 

Μεσαίο 
(αξία 2) 

Υψηλό 
(αξία 3) 

Εµπλοκή 

∆εν έγιναν προσπάθειες για 

εµπλοκή των εκπαιδευοµένων 

στη διαδικασία µάθησης 

Έγιναν αξιοσηµείωτες προσπάθειες 

εµπλοκής των εκπαιδευοµένων στη 

διαδικασία µάθησης 

Το σενάριο κέρδισε τη 

συµµετοχή των εκπαιδευοµένων 

από την αρχή. 

Ερωτήσεις και 
διεργασίες 

∆εν υπήρξαν σαφής ερωτήσεις Υπήρξε τουλάχιστον µία ερώτηση η Ξεκάθαρες ερωτήσεις και 

                                                      

5 March., T.,2006. Criteria for assessing best WebQuest.  
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και στόχοι. οποία απαιτούσε υψηλό επίπεδο 

σκέψης.  

στόχοι. Από την αρχική 

εισήγηση υπήρξε καθοδήγηση 

για επίτευξη υψηλού επιπέδου 

µάθησης.  

Κοινό υπόβαθρο για 
όλους 

∆εν υπήρξε σύνδεση µε 

προηγούµενη µάθηση. Το 

µάθηµα δεν απευθυνόταν σε 

όλους.  

Έγιναν προσπάθειες έτσι ώστε, το 

εκπαιδευτικό περιεχόµενο να 

απευθύνεται σε όλους τους µαθητές. 

Έγιναν ξεκάθαρες προσπάθειες, 

έτσι ώστε, το εκπαιδευτικό 

περιεχόµενο να απευθύνεται σε 

όλους. Η διδασκαλία είχε 

σχεδιαστεί ώστε να παρέχει, 

όλες τις απαιτούµενες πηγές στο 

διαδίκτυο. 

Ρόλοι και ειδικοί 

∆εν υπήρχαν ξεκάθαροι ρόλοι 

και το σενάριο δεν κατάφερε να 

τραβήξει το ενδιαφέρον των 

µαθητών. 

Οι ρόλοι είναι ξεκάθαροι και 

ευδιάκριτοι. Ήταν περιορισµένου 

σκοπού και προκάλεσαν συγκρούσεις. 

Οι ρόλοι ταίριαζαν µε τους 

σκοπούς και τις πηγές. Παρείχαν 

πολλές προοπτικές, από τις 

οποίες οι εκπαιδευόµενοι 

εξέταζαν το θέµα.  

Χρήση του 
∆ιαδικτύου 

Οι δραστηριότητες θα 

µπορούσαν να είχαν γίνει και 

χωρίς τη χρήση του Web. 

Κάποιες από τις πηγές, περιέχουν 

χαρακτηριστικά του διαδικτύου, που 

το καθιστούν ιδιαίτερα χρήσιµο 

(εικόνες, ήχος, πληροφορίες).  

Η χρήση του διαδικτύου πέτυχε 

κάποια από τα ακόλουθα : 

διαδραστικότητα, πολλές 

προοπτικές, πολυµέσα, 

τρέχουσα πληροφόρηση.  

Μετασχηµατισµός 
σκέψης 

∆εν υπάρχει µετασχηµατισµός 

σκέψης. Το σενάριο δεν αφορά 

WEbQuest αλλά κυνήγι γνώσης 

(knowledge hunt).  

Απαιτείται υψηλό επίπεδο σκέψης, 

αλλά η διεργασία µπορεί να µην είναι 

ξεκάθαρη για τους µαθητές.  

Απαιτείται υψηλό επίπεδο 

σκέψης, για κατασκευή νέας 

γνώσης. Η γνώση παρέχεται 

σταδιακά, για να υποστηρίξει τις 

προσπάθειες των µαθητών.  

Ανατροφοδότηση µε 
καταστάσεις 
πραγµατικού κόσµου 

∆εν προβλέπεται 

ανατροφοδότηση. 

Το µαθησιακό προϊόν θα µπορούσε να 

χρησιµοποιηθεί για αξιολόγηση. Αυτό 

όµως δεν επιτυγχάνεται.  

Γίνεται ανατροφοδότηση η 

οποία καταφέρνει να συνδέσει 

το µαθησιακό αποτέλεσµα µε 

καταστάσεις πραγµατικού 

κόσµου. Η τελική συνέντευξη, 

συνεισέφερε ιδιαίτερα στην 

ανατροφοδότηση. 

Οµαδική Εργασία 

Οι µαθητές δε συνεργάστηκαν 

έτσι ώστε να συνεισφέρουν στην 

επίτευξη των οµαδικών στόχων. 

∆εν έδειξαν να σέβεται ο ένας 

τις απόψεις του άλλου. 

Τις περισσότερες φορές οι µαθητές 

συνεργάστηκαν προκειµένου να 

συνεισφέρουν στην επίτευξη των 

οµαδικών στόχων. Έδειχναν σεβασµό 

ο ένας στις απόψεις του άλλου.  

Οι µαθητές εργάστηκαν 

συστηµατικά για την επίτευξη 

των οµαδικών στόχων. Κατά τη 

διάρκεια της συνεργασίας 

ανέπτυξαν συναισθήµατα 

σεβασµού και αλληλοεκτίµησης.  

Συµπεράσµατα που 
προκύπτουν 

Τα συµπεράσµατα δεν έχουν 

ιδιαίτερη αξία. ∆ε γίνεται 

αναφορά στον τρόπο σκέψης 

των µαθητών.  

Υπάρχει σύνδεση µε την εισαγωγή. 

Γίνεται µια συνοπτική αναφορά των 

εµπειριών και των γνώσεων που 

αποκτήθηκαν. 

Υπάρχει ξεκάθαρη σύνδεση µε 

την εισαγωγή. Εµπλέκει τους 

µαθητές σε γνωστικές 

διεργασίες και τους υποδεικνύει 

πως η γνώση αυτή µεταφέρεται 

και σε άλλους τοµείς. 

Καταφέρνει να τραβήξει την 

προσοχή σε συµπεράσµατα, που 

προκύπτουν απευθείας από το 

WebQuest.  

Πίνακας 21 Ρουµπρίκα αξιολόγησης του WebQuest
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8.2 Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων Σεναρίου µε τίτλο «Βασικές ∆εξιότητες Χειρισµού στο Second Life» 

Τίτλος ∆ραστηριότητας Περιγραφή 

1. ∆ηµιουργία λογαριασµού στο σύστηµα/ Προσαρµογή Εικονικού Εκπροσώπου  
Οι µαθητές ανοίγουν λογαριασµό, εξοικειώνονται µε την έννοια του εικονικού εκπροσώπου και πειραµατίζονται µέσα 

από αλλαγές που κάνουν στην εµφάνισή του. (∆ιάρκεια 2 διδακτικές ώρες) 

Υπό-δραστηριότητες 

• ∆ίνεται στους µαθητές η διεύθυνση του σχετικού υλικού µε οδηγίες για άνοιγµα λογαριασµού. http://secondlife.bgsu.wikispaces.net/Create+An+Avatar 

• Οι µαθητές παρακολουθούν σε οµάδες των δύο ατόµων το υλικό & αναζητούν πληροφορίες και σε άλλες πηγές 

• Κάθε µαθητής συνδέεται στη διεύθυνση https://join.secondlife.com/ και εγγράφεται στο σύστηµα δίνοντας τα προσωπικά του στοιχεία και αποκτώντας κωδικό πρόσβασης και επιλέγοντας το δικό του 

εικονικό εκπρόσωπο. Οι µαθητές ακολουθούν τα τρία βήµατα για το άνοιγµα του λογαριασµού : 

1. Εισαγωγή των προσωπικών τους στοιχείων και επιλογή αρχικής εµφάνισης εικονικού εκπροσώπου από λίστα. 

2. Download και εκτέλεση του SL 

3. Σύνδεση στο σύστηµα που γίνεται µέσα από το σχετικό e-mail που ακολουθεί την επιτυχή εισαγωγή στοιχείων του 1ου βήµατος. 

• ∆ίνεται στους µαθητές η διεύθυνση οπτικοακουστικού υλικού µε οδηγίες :  

1. τροποποίησης του εικονικού εκπροσώπου http://www.blip.tv/file/972098και  

2. τροποποίηση προφίλ χρήστηhttp://www.blip.tv/file/972113 

• Οι µαθητές παρακολουθούν στον H/Y τις οδηγίες. Για καλύτερη κατανόηση µπορούν να συνεργαστούν σε οµάδες των δύο ατόµων. 

• Ζητείται από τους µαθητές να πειραµατιστούν µε αλλαγές στην εµφάνιση του εικονικού εκπροσώπου (να αλλάξουν χρώµα στα ρούχα, να αυξοµειώσουν τις διαστάσεις του σώµατος, αλλαγές στα µαλλιά). 

• Οι µαθητές κάνουν πρακτική εφαρµογή και πειραµατίζονται µε διάφορες αλλαγές στην εµφάνιση του εικονικού εκπροσώπου. 

• Γίνεται συζήτηση σε επίπεδο τάξης και οι µαθητές επισηµαίνουν τις οµοιότητες και τις διαφορές µεταξύ της εικονικής ταυτότητας και της αστυνοµικής ταυτότητας. (π.χ. µας δίνει πρόσβαση σε µια άλλη 

διάσταση, ταυτόχρονα αποκτούµε κάποια δικαιώµατα ως µέλη, έχουµε κωδικό και Password. Ο εικονικός µας εκπρόσωπος είναι ένας άλλος εαυτός. Έχουµε µια ελευθερία επιλογών. Μπορούµε να 

επιλέξουµε την εµφάνισή µας, τη φυλή και το φύλλο µας). Τονίζεται ότι µέσα στον εικονικό κόσµο µπορούν να ξεπεραστούν κάποιοι περιορισµοί του πραγµατικού όπως συναισθήµατα ντροπής , που δεν 

αφήνουν κάποιους µαθητές να εκφράσουν τη γνώµη τους.  

• ∆ίνεται στους µαθητές το Link µε τις οδηγίες όπου µαθαίνουν να κρατούν snapshot από τις δραστηριότητες που εκτελούν :http://secondlife.bgsu.wikispaces.net/Take+a+Snapshot 

• Οι µαθητές αποθηκεύουν snapshots των αλλαγών του εικονικού εκπροσώπου, για να φανούν οι διαφορές µεταξύ της αρχικής µορφής του και της τελικής σχεδίασης. 

Τίτλος ∆ραστηριότητας Περιγραφή 

2. Τρόποι Μετακίνησης του εικονικού εκπροσώπου :  
Οι µαθητές κατανοούν πως µπορούν να µετακινηθούν σε έναν εικονικό κόσµο χρησιµοποιώντας διάφορους 

εναλλακτικούς τρόπους (menu εφαρµογής, δεξί mouse click, πλήκτρα συντόµευσης). (∆ιάρκεια 40’) 
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Υπό-δραστηριότητες 

• ∆ίνεται στους µαθητές η διεύθυνση του σχετικού οπτικοακουστικού υλικού:  

1.  http://www.blip.tv/file/972127 και 

2.  http://secondlife.bgsu.wikispaces.net/Basics+of+Navigation 

• Οι µαθητές παρακολουθούν τη προβολή στον Η/Υ τους, χωρισµένοι σε οµάδες των δύο & κάνουν αναζήτηση και σε άλλες πηγές 

• Μετά την προβολή του υλικού πειραµατίζονται µε την κίνηση του εικονικού εκπροσώπου εµπρός & πίσω, δεξιά & αριστερά. Μαθαίνουν να χρησιµοποιούν τα πλήκτρα από το πληκτρολόγιο αλλά κάνουν 

και χρήση τουView menu -> Movement Control. Μαθαίνουν πως να κάνουν το ίδιο πράγµα µε διάφορους τρόπους και επιλέγουν αυτό που τους ταιριάζει. 

• Μαθαίνουν να πετούν. Πρόκειται για µια δυνατότητα που δεν έχουν στο πραγµατικό κόσµο. Πάλι και εδώ µαθαίνουν να πετάνε πάνω & κάτω να στρίβουν δεξιά & αριστερά και να πετάνε παράλληλα µε το 

έδαφος. Και σε αυτή τη περίπτωση πειραµατίζονται µε διάφορες επιλογές για να επιλέξουν το τρόπο που τους ταιριάζει περισσότερο. 

• Οι µαθητές αποθηκεύουν snapshot από τις δοκιµές τους για να τα χρησιµοποιήσουν αργότερα στην παρουσίαση που ετοιµάζουν.  

• Γίνεται συζήτηση ανατροφοδότηση στη τάξη και επισηµαίνονται οι διαφορές µεταξύ εικονικού και πραγµατικού κόσµου. Τονίζουµε ποιες ευκολίες αλλά και περιορισµοί υπάρχουν (π.χ. πέταγµα). 

Τίτλος ∆ραστηριότητας Περιγραφή 

3. Σύνθετες κινήσεις εικονικών εκπροσώπων 

Οι µαθητές µαθαίνουν να κάνουν συνδυασµό κινήσεων µε στόχο να φτιάξουν µια νέα χειρονοµία (gesture) για το Second 

Life. Στο στάδιο αυτό οι µαθητές δουλεύουν σε οµάδες των δύο ατόµων αλλά παράλληλα οι πιο έµπειροι θα δώσουν αν 

χρειαστεί οδηγίες στους άπειρους χρήστες. Η δηµιουργία σύνθετων χειρονοµιών, είναι πολύ σηµαντική για την 

επικοινωνία µεταξύ των χρηστών. (∆ιάρκεια 1 διδακτική ώρα) 

Υπό-δραστηριότητες 

• ∆ίνεται στους µαθητές η διεύθυνση του σχετικού οπτικοακουστικού υλικού :http://www.blip.tv/file/974006 

• Οι µαθητές παρακολουθούν την προβολή στον Η/Υ τους, χωρισµένοι σε οµάδες των δύο & κάνουν και οι ίδιοι αναζήτηση σε πηγές. 

• Στη συνέχεια οι µαθητές πηγαίνουν στο chat menu για να πειραµατιστούν µε τις χειρονοµίες.  

• Πρέπει να προσθέτουν µία δικιά τους χειρονοµία (gesture), για πρακτική εξάσκηση, η οποία θα συνδυάζει: 

1. animation: όπου επιλέγουν κίνηση από λίστα 

2. Sound:δυνατότητα επιλογής ηχητικής υπόκρουσης 

3. Chat: δυνατότητα πληκτρολόγησης επιθυµητού κειµένου για επικοινωνία 

4. Wait : δυνατότητα παύσης ενδιάµεσα στο συνδυασµό κινήσεων 

• Μαθαίνουν να κάνουν Active/Inactive τις χειρονοµίες για να είναι διαθέσιµες ή όχι στη λίστα του chat menu.  

• Γίνεται παραλληλισµός της σύνθεσης που απαιτείται για µια εξελιγµένη χειρονοµία στο SL σε αντίθεση µε την πραγµατική ζωή. 

• Οι µαθητές στη συνέχεια παρουσιάζουν στους υπόλοιπους το έργο τους., δηλαδή τη σύνθετη κίνηση που έφτιαξαν.  

• Ακολουθεί εποικοδοµητική κριτική µεταξύ των εκπαιδευοµένων σχετικά µε την πρακτική άσκηση που έκαναν και ψηφίζουν την πιο 

 

Menu επιλογών δραστηριοτήτων στο Second Life 
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πρωτότυπη. 

 

 

 

Οθόνη δηµιουργίας χειρονοµίας στο Second Life 

Τίτλος ∆ραστηριότητας Περιγραφή 

4. ∆υνατότητες επικοινωνίας στον εικονικό κόσµο  
Στη δραστηριότητα αυτή οι µαθητές εξασκούνται στις βασικές δυνατότητες συνοµιλίας και επικοινωνίας µέσω ΙΜ 

µηνυµάτων στο SL. (∆ιάρκεια 40’) 

Υπό-δραστηριότητες 

• ∆ίνεται στους µαθητές η διεύθυνση του σχετικού οπτικοακουστικού υλικού : http://www.blip.tv/file/972069 

• Οι µαθητές παρακολουθούν την προβολή στον Η/Υ τους, χωρισµένοι σε οµάδες των δύο και διεξάγουν και σχετική έρευνα σε πηγές.  

• Κάνουν πρακτική εφαρµογή µαθαίνοντας να ενεργοποιούν το chat bar και συνοµιλώντας αρχικά σε µικρές οµάδες γράφοντας κείµενο. 

Μαθαίνουν τη διαφορά ανάµεσα στοsay (20 µέτρα απόσταση) και στο shout (100 µέτρα απόσταση). 

• Μαθαίνουν να στέλνουν ένα προσωπικό IM message πρώτα σε ένα χρήστη του οποίου ο εκπρόσωπος εµφανίζεται στην οθόνη .  

• Μαθαίνουν να ελέγχουν εάν έχουν οι ίδιοι µηνύµατα και να στέλνουν απάντηση στους χρήστες που τους τα έστειλαν. 

• Μαθαίνουν να στέλνουν IM σε χρήστη ο οποίος έχει λογαριασµό αλλά δεν φαίνεται στην οθόνη µας πηγαίνοντας στο Communicate 

Window και κάνοντας αναζήτηση στη λίστα φίλων.  

• Μαθαίνουν να χρησιµοποιούν τη λειτουργία search για να αναζητήσουν ένα χρήστη του συστήµατος και ανάλογα να επικοινωνήσουν 

µαζί του ή να δουν εάν είναι συνδεδεµένος στο σύστηµα.  
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• Γίνεται συζήτηση µεταξύ των εκπαιδευόµενων και του εκπαιδευτικού και σχολιάζεται ο τρόπος επικοινωνίας και η αποστολή 

µηνυµάτων στο SL. Γίνεται παραλληλισµός και σύγκριση µε αντίστοιχες υπηρεσίες που έχουν χρησιµοποιήσει (π.χ e-mail, chat).  

• Οι µαθητές κρατούν κάποια snapshots για την παρουσίαση που θα ετοιµάσουν. 

Εικόνα 54 Οθόνη αποστολής ενός Instant Message στο 
Second LIfe 

Τίτλος ∆ραστηριότητας Περιγραφή 

5. Λίστα φίλων & αποδοχή/ απόρριψη σχετικών µηνυµάτων 
Οι µαθητές µαθαίνουν να προσθέτουν φίλους στη λίστα και να αποδέχονται ή να απορρίπτουν αντίστοιχα αιτήµατα άλλων 

εικονικών εκπροσώπων. (∆ιάρκεια 40’) 

Υπό-δραστηριότητες 

• ∆ίνεται στους µαθητές η διεύθυνση του βοηθητικού υλικού µε τις κατάλληλες οδηγίες :  

1. http://secondlife.bgsu.wikispaces.net/Adding+Friends ή  

2. http://www.blip.tv/file/972116 

• Οι µαθητές διαβάζουν τις σχετικές οδηγίες σε οµάδες των δύο και κάνουν παράλληλα και τη δική τους αναζήτηση. 

• Κάνουν πρακτική εφαρµογή ανταλλάσσοντας µεταξύ τους προσκλήσεις και αποδέχονται ή απορρίπτουν φίλους στη λίστα. 

• Μαθαίνουν να κάνουν προσθήκη και εικονικών εκπροσώπων που δε βρίσκονται στην οθόνη, αναζητώντας τους από το Search bar. 

• ∆ίνεται στους µαθητές υλικό µε οδηγίες σχετικές πάλι µε επικοινωνία, όπου αναλύονται περισσότερο οι επιλογές του communicate 

menu : http://secondlife.bgsu.wikispaces.net/Communicate 

• Οι µαθητές κάνουν πρακτική εφαρµογή στέλνοντας ΙΜ µηνύµατα σε εκπροσώπους τους που είτε είναι στη λίστα φίλων είτε τους 

αναζητούν στο σύστηµα.  

• Γίνεται συζήτηση σε επίπεδο οµάδας και σχολιάζονται οµοιότητες και διαφορές µε άλλα κοινωνικά δίκτυα που πιθανόν έχουν 

χρησιµοποιήσεις οι µαθητές, όπως για παράδειγµα είναι το γνωστό σε όλους Facebook 
 

Εικόνα 55 Λίστα φίλων στο Second Life 
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Εικόνα 56 Οθόνες αναζήτησης και προσθήκης φίλων στο 
Second Life 

Τίτλος ∆ραστηριότητας Περιγραφή 

6. Ολοκλήρωση της ατοµικής εργασίας και παρουσίαση στα µέλη της κοινότητας 

Οι µαθητές, κατά την εξέλιξη του σεναρίου πραγµατοποίησαν διάφορες πρακτικές ασκήσεις εκµάθησης (αλλαγή 

εµφάνισης εικονικού εκπροσώπου, δηµιουργία σύνθετων κινήσεων, ανταλλαγή µηνυµάτων κ.α.). Στη διάρκεια αυτών των 

πρακτικών κρατούσαν snapshots όπου κατέγραφαν τις δραστηριότητές τους. Τώρα, κάθε µαθητής, πρέπει να 

συγκεντρώσει αυτά τα snapshots σε ένα αρχείο power point, για να φανεί η σταδιακή εξέλιξή του στις δεξιότητες 

χειρισµού του συστήµατος. Στη συνέχεια θα παρουσιάσει την εργασία του στα υπόλοιπα µέλη της οµάδας και θα 

επισηµάνει τις τυχόν δυσκολίες που αντιµετώπισε και τον τρόπο µε τον οποίο τις επίλυσε. Η διαδικασία αυτή λειτουργεί 

ως ανατροφοδότηση για τον εκπαιδευτικό, ο οποίος µπορεί έτσι να καταγράψει τα σηµεία που χρειάζονται αλλαγές και 

βελτιώσεις. (∆ιάρκεια 1 διδακτική ώρα) 

Υπό-δραστηριότητες 

• Οι µαθητές ολοκληρώνουν την ατοµική τους παρουσίασης στο power point συγκεντρώνοντας τα snapshots που αποθήκευσαν κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. 

• Οι µαθητές παρουσιάζουν στα υπόλοιπα µέλη της οµάδας και στον εκπαιδευτικό την εργασία που ετοίµασαν. (Μια παρουσίαση στο power point µε san shot που δείχνουν τον εικονικό του εκπρόσωπο, και 

τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες από την όλη διαδικασία). 

• Μετά την παρουσίαση οι µαθητές δέχονται ερωτήσεις από τους υπόλοιπους µαθητές και τον εκπαιδευτικό. (πιο κοµµάτι τον δυσκόλεψε περισσότερο, που χρειάστηκε περισσότερες διευκρινήσεις, εάν η όλη 

διαδικασία του τράβηξε το ενδιαφέρον, εάν έµεινε ικανοποιηµένος από το σύστηµα και να προτείνει πιθανές εφαρµογές µέσω του SL στα πλαίσια των σχολικών του δραστηριοτήτων). 

• Οι µαθητές απαντούν στις ερωτήσεις που τους γίνονται. 



 187 

Τίτλος ∆ραστηριότητας Περιγραφή 

7. Αξιολόγηση της συνεργασίας των µελών της κοινότητας & αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου 

Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων των ατοµικών εργασιών, οι µαθητές µαζί µε τον εκπαιδευτικό συµµετέχουν 

στον κριτικό αναστοχασµό της µέχρι τώρα εκπαιδευτικής τους δραστηριότητας, (∆ιάρκεια 30’) 

Υπό-δραστηριότητες 

• Γίνεται συζήτηση και µέσα από σχετικό διάλογο αξιολογείται η επιτυχία ή όχι της συνεργασίας των µελών της κοινότητας. Ο εκπαιδευτικός υποβάλει σχετικές ερωτήσεις.(το γεγονός ότι υπήρχε σε όλη 

διάρκεια δυνατότητα εικονικής συνεργασίας άλλοτε οµαδική και άλλοτε σε οµάδες των δύο ήταν κάτι που τους βοήθησε ή τους προκάλεσε προβλήµατα. Το ενδεχόµενο να χρησιµοποιήσουν ένα 

περιβάλλον εικονικού κόσµου ως εκπαιδευτικό εργαλείο για τη διεξαγωγή µαθηµάτων, είναι κάτι που το βλέπουν θετικά ή όχι).  

• Τα µέλη της κοινότητας απαντούν στις ερωτήσεις του εκπαιδευτικού. (θα συµπληρώσουν και σχετική ρουµπρίκα αξιολόγησης µετά την ολοκλήρωση των σεναρίων). 

Πίνακας 22 Πίνακας Αναλυτικής Περιγραφής ∆ραστηριοτήτων Σεναρίου µε τίτλο «Εκµάθηση Βασικών ∆εξιοτήτων Χειρισµού του Second Life» 
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8.3 Αναλυτική Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων Σεναρίου µε τίτλο «Εικονική Περιήγηση σε ένα Μουσείο» 

Τίτλος ∆ραστηριότητας Περιγραφή 

1. Οδηγίες αναζήτησης και στη συνέχεια σύνδεσης σε συγκεκριµένο island του Second 

Life (∆ιάρκεια 30’) 

Κάνουµε υποδείξεις στους µαθητές σχετικά µε τη διεύθυνση του εικονικού µουσείου που θα επισκεφτούν και 

τους δείχνουµε τον τρόπο να συνδέονται στο σύστηµα σε µια συγκεκριµένη τοποθεσία. 

Υπό-δραστηριότητες 

• ∆ίνεται στους µαθητές η διεύθυνση του οπτικοακουστικού υλικού µε οδηγίες για εικονική περιήγηση και έλεγχο της κάµερας 

για τους χρήστες του SL. http://www.blip.tv/file/972118 

• Οι µαθητές παρακολουθούν το σχετικό video. 

• Κάθε µαθητής πληκτρολογεί τον κωδικό του και συνδέεται στο σύστηµα. 

• Στη γραµµή αναζήτησης γράφουµε τις λέξεις «robots museum». Από τη λίστα των αποτελεσµάτων επιλέγουµε το σχετικό link 

και στη συνέχεια οι µαθητές πατούν το button visit this location.  

• Εναλλακτικά δίνουµε τη διεύθυνση του µουσείου και µπορούν οι µαθητές κατά το login στο σύστηµα να συνδεθούν απευθείας 

στο νησί του µουσείου.http://maps.secondlife.com/index.php?q=MUSEUM+OF+ROBOTS&s=Places 

  

Εικόνα 57 Η κεντρική είσοδος του µουσείου των robots, 
όπου θα βρεθούν µόλις συνδεθούν στο σύστηµα οι µαθητές 

Τίτλος ∆ραστηριότητας Περιγραφή 

2. Εικονική περιήγηση στα εκθέµατα του µουσείου (∆ιάρκεια 50’) Οι εικονικοί εκπρόσωποι των µαθητών όλοι µαζί και µε την παρουσία του εικονικού εκπροσώπου του εκπαιδευτή 

κάνουν περιήγηση στο χώρο. Παράλληλα παρατηρούν, ακούν ηχητικό υλικό, παρακολουθούν ενηµερωτικά 

videos και απαντούν γραπτά στις ερωτήσεις που τους έχουν δοθεί. Για να απαντήσουν στις ερωτήσεις οι µαθητές 

χωρίζονται σε οµάδεςτων τριών ατόµων. 

Υπό-δραστηριότητες 

• Στην είσοδο του µουσείου γίνεται µια αρχική εισήγηση από τον εικονικό εκπρόσωπο του εκπαιδευτικού στα µέλη της οµάδας. 

• Κατά την είσοδο στο µουσείο οι εικονικοί εκπρόσωποι δέχονται µια note card µε πληροφορίες σχετικά µε το µουσείο. Την 

αποδέχονται (µε keep οπότε µε τη σειρά της µεταφέρεται αυτόµατα στο Inventory στο φάκελο Notecards. Οι µαθητές µπορούν να 

την επαναχρησιµοποιήσουν όποτε τη χρειαστούν) και βλέπουν το περιεχόµενό της στην οθόνη.  

• Πριν ξεκινήσει η περιήγηση στο µουσείο ο εκπαιδευόµενος δίνει το χρόνο στους µαθητές να πειραµατιστούν µε τις λειτουργίες του 

menu επιλογών camera control. 

 

Εικόνα 58 Camera Controls 
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• Η 1η στάση γίνεται µπροστά από το robot “Gort”. Οι µαθητές πρέπει :  

1. να κρατήσουν ένα snapshot µε τους εικονικούς τους εκπροσώπους (της οµάδας των τριών) να εµφανίζονται στην οθόνη µπροστά 

από το Gort. 

2. να πατήσουν το Information icon και να διαβάσουν τις πληροφορίες και να κρατήσουν το σχετικό Note Card για να απαντήσουν 

µετά το τέλος της περιήγησης στις αντίστοιχες ερωτήσεις.  

 

 

Εικόνα 59 1η στάση στον Gort 

• Η επόµενη στάση γίνεται µπροστά από τα robots της γνωστής ταινίας «Star Wars». Οι µαθητές επαναλαµβάνουν τα βήµατα 1&2 της 

προηγούµενης δραστηριότητας. 

 

 

Εικόνα 60 2η στάση στα robots “R2D2 – C3PO” από 
τον πόλεµο των άστρων 

• Στεκόµαστε στη συνέχεια µπροστά από το διάσηµο Terminator. Οι µαθητές ακολουθούν τα τρία γνωστά πλέον βήµατα. 

Παρατηρούµε ότι το Note Card του Terminator δεν περιέχει παρά ελάχιστες πληροφορίες.  

 

 

Εικόνα 61 Η 3η στάση γίνεται στον εξολοθρευτή 
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• Ακριβώς απέναντι στεκόµαστε µπροστά από τον Cylon που πρωταγωνίστησε στο παλιότερο αλλά πολύ γνωστόGalactica. Οι µαθητές 

πλέον έχουν εξοικειωθεί και ακολουθούν τα τρία γνωστά βήµατα. Επίσης σε όλη τη διάρκεια της περιήγησης επιτρέπεται να 

συνοµιλούν µε τους υπόλοιπους εικονικούς εκπροσώπους και να ανταλλάσσουν πληροφορίες.  

 

 

Εικόνα 62 Η 4η στάση γίνεται στο Galactica 

• Οι εικονικοί εκπρόσωποι των µαθητών, µπαίνουν στον εκθεσιακό χώρο του «ξεχασµένου πλανήτη». Οι µαθητές ακολουθούν τα 

προηγούµενα βήµατα 

 

Εικόνα 63 5η στάση στην ταινία ξεχασµένος πλανήτης 

• Κάνουµε µια στάση µπροστά από το πιο παλιό και το µόνο robot γυναίκα που εκτίθεται στο µουσείο. Οι µαθητές ακολουθούν τα τρία 

βήµατα και επισηµαίνεται το γεγονός ότι πρόκειται για πρωτοποριακή για την εποχή της ταινία. 

 

 

Εικόνα 64 6η Στάση στο µόνο γυναικείο robot της 
έκθεσης 
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• Οι µαθητές χωρίζουν τους εικονικούς τους εκπροσώπους σε µικρές οµάδες των τριών ατόµων και επισκέπτονται ανά τρεις τα 

εκθέµατα αυτής πτέρυγας. 

• Παρακολουθούντα σχετικά videos και διαβάζουν τις οδηγίες. Η δραστηριότητα αυτή λειτουργεί ως εφόρµηση για το µάθηµα της 

Τεχνολογίας. Οι µαθητές θα εµπνευστούν για να δηµιουργήσουν ένα robot ως εργασία για το µάθηµα της τεχνολογίας. Παίρνουν 

ιδέες για τα υλικά που µπορούν να χρησιµοποιήσουν και τη µορφή που θα δώσουν στο έργο τους.  

• Παρακολουθούν σχετικό video του καλλιτέχνη που εξηγεί πως εµπνέεται από παλιά υλικά για να δηµιουργήσει τα έργα του.  

 

 

Εικόνα 65 7η Στάση στον εκθεσιακό χώρο του 
καλλιτέχνη των Robots Clayton Bailey. 

• Οι εικονικοί εκπρόσωποι επισκέπτονται την αίθουσα προβολής, κάθονται στα καθίσµατα για να έχουν προοπτική του χώρου. (Θα 

µπορούσε η επίσκεψη να συµπέσει µε κάποια προβολή, για να γίνει πιο ενδιαφέρουσα. Εικονικές προβολές γίνονται κάθε 

Παρασκευή (ώρα Αµερικής) και η παρακολούθηση είναι δωρεάν). 

• Τελευταία στάση γίνεται στην αίθουσα µε τα αναµνηστικά, όπου κάθε εικονικός εκπρόσωπος παίρνει το διαφηµιστικό µπλουζάκι του 

µουσείου. Οι µαθητές µαθαίνουν πως να αποθηκεύουν στο Inventory αντικείµενα, έτσι ώστε να είναι διαθέσιµα για µετέπειτα χρήση.  

 

 

Εικόνα 66 Προοπτική της αίθουσας προβολών του 
µουσείου 

Τίτλος ∆ραστηριότητας Περιγραφή 

3. Ολοκλήρωση οµαδικής εργασίας (∆ιάρκεια 1 διδακτική ώρα) Στην ενότητα αυτή οι µαθητές πρέπει να συµπληρώσουν ένα ερωτηµατολόγιο σχετικό µε την επίσκεψη τους στο 

µουσείο. Θα ανατρέξουν στα Note Cards που αποθήκευσαν στο Inventory, κατά την επίσκεψή τους καθώς επίσης 

και σε πηγές στο διαδίκτυο. Η συνεργασία θα είναι σε οµάδες των τριών και θα πρέπει επίσης να επιλέξουν µία 

από τις τέσσερις ενότητες που είδαν στο µουσείο για να κάνουν µια σύντοµη αναφορά.  

Υπό-δραστηριότητες 

Τίτλος ∆ραστηριότητας Περιγραφή 

4. Επιλογή θέµατος προς διερεύνηση από οµάδες µαθητών (∆ιάρκεια 2 διδακτικές  Οι µαθητές θα κάνουν τώρα εφαρµογή του προηγούµενου σεναρίου σε µια νέα κατάσταση. Θα τους δοθεί µια 
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ώρες) λίστα µε εικονικά µουσεία σχετικά µε το θέµα «Επιστήµη και Τεχνολογία». Θα επιλέξουν αυτό που προτιµούν 

και θα χωριστούν πάλι σε εικονικές οµάδες τριών εκπροσώπων για να ετοιµάσουν µια σύντοµη παρουσίαση, στα 

πρότυπα αυτής που ετοίµασαν στο προηγούµενο σενάριο. 

Υπό-δραστηριότητες 

• ∆ίνεται στους µαθητές η λίστα των εικονικών µουσείων στο SL, η οποία παρέχεται στο Wiki του Second 

Lifehttp://secondlife.wikia.com/wiki/List_of_museums_and_galleries_in_Second_Life 

• Εναλλακτικά για να µην αποπροσανατολιστούν οι µαθητές, συνιστάται να τους δώσει ο εκπαιδευτικός µια έτοιµη λίστα µε µικρό 

αριθµό µουσείων για να επιλέξουν. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, (σύµφωνα και µε τα όσα αναπτύξαµε στη φάση της ανάπτυξης της 

κοινότητας) θα ασχοληθούµε µε τη θεµατική ενότητα «Τεχνολογία και επιστήµη». Πιο συγκεκριµένα θα δώσουµε τέσσερα URL 

εικονικών Μουσείων, από τα οποία κάθε οµάδα θα επιλέξει ένα.  

1. Planetarium Domes : Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τρισδιάστατη προβολή όπου µπορεί να δει το bing 

bang, πτώσεις µετεωριτών, το ταξίδι του Jupiter. Οι επισκέπτες κάθονται µπροστά σε οθόνη υπολογιστή και έχουν τη 

δυνατότητα να πιλοτάρουν το Jupiter.  

2. THE ABYSS OBSERVATORY: url στο second Life, secondlife://Second%20Earth%203/215/25/23 ∆ιαθέτει και επίσηµη 

ιστοσελίδα µε πληροφορίες http://chikyu-to-umi.com/abyss/. Οι µαθητές µπορούν να πραγµατοποιήσουν υποθαλάσσιο ταξίδι σε 

βάθος 2000 µέτρων (κατεβαίνουν µε ανελκυστήρα, τηλεµεταφέρονται σε χώρους του µουσείου, παρατηρούν φάλαινες ) και 

µπορούν να περιηγηθούν γενικότερα στο χώρο του µουσείου, για να δουν πληροφορίες σχετικά µε τη θαλάσσια ζωή.  

3. The tech museum of innovation: το url στο Second Life http://slurl.com/secondlife/The%20Tech%202/128/128/23 & η 

ιστοσελίδα του στο http://www.thetech.org/ . Το πραγµατικό µουσείο βρίσκεται στη silicon valley. Το εικονικό µουσείο, 

αποτελεί µια συλλογική προσπάθεια των εγγεγραµµένων µελών του. ∆ιατίθεται δωρεάν για εκπαιδευτικούς σκοπούς και 

µπορούν οι εκπαιδευτικοί να γίνουν µέλη του και να δηµιουργήσουν εικονικά εκθέµατα µε τους µαθητές τους.  

4. The three moon village : url location secondlife://Three%20Moons%20Village/57/183/21. Οι επιστήµονες µελετούν έναν 

πλανήτη ο οποίος απειλείται. Στην προσπάθειά τους να τον σώσουν δηµιουργούν αντίγραφα του ηλιακού συστήµατος για να 

σώσουν τον πλανήτη πριν να είναι πολύ αργά. Χρησιµοποιεί προσοµοιώσεις. Οι µαθητές µεταφέρονται µέσα σε ένα super nova. 

Υπάρχει οθόνη προβολής σχετικών video από το you tube.  

• Χωρίζουµε τους µαθητές σε οµάδες των τριών ατόµων. Οι µαθητές επισκέπτονται τις αντίστοιχες τοποθεσίες, κάνουν περιήγηση και 

εξερευνούν τα µουσεία µέχρι να επιλέξουν αυτό που προτιµούν. (Κάθε οµάδα πρέπει να έχει διαφορετικό θέµα). 

• Οι µαθητές παρατηρούν τα εκθέµατα του µουσείου, και επιλέγουν τα αντιπροσωπευτικότερα κατά τη γνώµη τους.  

• Οι µαθητές συλλέγουν πληροφοριακό υλικό και ετοιµάζουν µια σύντοµη παρουσίαση σε power point. (Κατά το πρότυπο που 

εφάρµοσαν στην προηγούµενη δραστηριότητα.) 

• Οι µαθητές προετοιµάζονται για την εικονική περιήγηση που θα κάνουν στις υπόλοιπες οµάδες, στο µουσείο της επιλογής τους. Στην 

ενότητα αυτή, το ρόλο του καθοδηγητή τον έχει η εκάστοτε οµάδα µαθητών που θα πραγµατοποιήσει τη ξενάγηση.  

 

Εικόνα 67 Σκηνές από τη µεγάλη έκρηξη στο 

Planetarium Domes 

 

Εικόνα 68 The Abyss Observatory 
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Εικόνα 69 The Tech Museum of Innovation In SL 

 

Εικόνα 70 The three moon village 

Τίτλος ∆ραστηριότητας Περιγραφή 

5. Εικονική περιήγηση από οµάδες µαθητών (∆ιάρκεια 1 διδακτική ώρα) Παρουσίαση οµαδικού έργου στα υπόλοιπα µέλη της κοινότητας. Στη συνέχεια, κάθε οµάδα ξεναγεί εικονικά τις 

υπόλοιπες, στο µουσείο που αποτέλεσε αντικείµενο της έρευνάς της.  

Υπό-δραστηριότητες 

• Οι οµάδες των µαθητών αρχικά παρουσιάζουν µια σύντοµη εισήγηση σε power point της εργασίας τους.  

• Μετά την αρχική παρουσίαση, κάθε οµάδα ξεναγεί τις υπόλοιπες στον χώρο του εικονικού µουσείου. 

• Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης οι µαθητές της οµάδας που ξεναγεί, είναι σε θέση να δεχτούν ερωτήσεις από τους υπόλοιπους µαθητές και τον εκπαιδευτικό.  

Τίτλος ∆ραστηριότητας Περιγραφή 

6. Αξιολόγηση οµαδικού έργου και συνεργασίας σε επίπεδο κοινότητας (∆ιάρκεια 40’) Γίνεται συζήτηση ανατροφοδότησης, σε επίπεδο τάξης. Οι µαθητές επιλέγουν και ψηφίζουν την οµάδα που έκανε 

την καλύτερη παρουσίαση.  
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Υπό-δραστηριότητες 

• Για καλύτερη αποτίµηση του έργου, στο σηµείο αυτό µοιράζονται στους µαθητές, ρουµπρίκες αξιολόγησης. Οι ρουµπρίκες αναφέρονται σε θέµατα που αφορούν: 

1. Τη συνεργατικότητα : εδώ εξετάζονται θέµατα που αφορούν την εκπλήρωση των καθηκόντων των µελών, το δίκαιο καταµερισµό της εργασίας, και την επιτυχία στη συνεργασία των µελών των 

οµάδων. 

2. Στο κατά πόσο η αίσθηση της εικονικής παρουσίας και η εικονική συνεργασία, κατάφεραν να κινητοποιήσουν ή όχι τους µαθητές. Αυτό γίνεται για να διαπιστώνουµε εάν τα περιβάλλοντα 

εικονικών κόσµων, µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως αποτελεσµατικά εργαλεία στην εκπαίδευση. 

3. Από την πλευρά του ο εκπαιδευτικός συµπληρώνει ρουµπρίκες αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, της ποιότητας συνεργασίας των µαθητών ως µελών µιας κοινότητας πρακτικής και το κατά 

πόσο τα συγκεκριµένα σενάρια συµβαδίζουν µε τις οδηγίες του προγράµµατος σπουδών και πληρούν ειδικές προϋποθέσεις και κριτήρια (όπως πολυ-πολιτισµικότητα, ίσες ευκαιρίες για όλους, 

κατάργηση κοινωνικών διακρίσεων). 

Πίνακας 23 Αναλυτική περιγραφή δραστηριοτήτων 2ου σεναρίου 
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8.3.1 Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων 1ου Σεναρίου σύµφωνα µε το Dialog Plus Taxonomy 

Ρόλοι 

∆ραστηριότητες Τύπος Τεχνική 
Εκπαιδευτής 

ως διευκολυντής 
Εκπαιδευόµε

νος 
Οµάδα 

εκπαιδευόµενων 

Αλλη

λεπίδρασ

η 

Εργαλεία- 
Υπηρεσίες – 
Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

1. ∆ηµιουργία λογαριασµού στο σύστηµα/ Προσαρµογή Εικονικού Εκπροσώπου 

Ροή υπο-δραστηριοτήτων 

1. ∆ίνεται στους µαθητές η διεύθυνση του σχετικού υλικού 

µε οδηγίες για άνοιγµα λογαριασµού 
Assimilative 
viewing, listening 

Information 
handling: defining √ √  

One to 
many 

Assimilative audio 
viewer 

2. Οι µαθητές παρακολουθούν σε οµάδες των δύο ατόµων 

το υλικό & αναζητούν πληροφορίες και σε άλλες πηγές 

Assimilative 
viewing,  
Information 
handling: 
Gathering 

Information 
handling: Defining 

  √ 
Group 
based 

Assimilative: 
audio viewer, 
Information 
handling : search 
engines 

3. Κάθε µαθητής συνδέεται στη διεύθυνση 

https://join.secondlife.com/ και ανοίγει λογαριασµό στο 

σύστηµα 

Productive: 
creating 

Adaptive: modeling  √ √ 
Group 
based 

Assimilative: 
manipulation 
software, 
Adaptive: virtual 
worlds 

4. ∆ίνεται στους µαθητές η διεύθυνση οπτικοακουστικού 

υλικού µε οδηγίες τροποποίησης εικονικού εκπροσώπου 
Assimilative 
viewing, listening 

Information 
handling: defining √ √  

One to 
many 

Assimilative audio 
viewer 

5. Οι µαθητές παρακολουθούν στον H/Y τις οδηγίες σε 

οµάδες των δύο ατόµων 

Assimilative 
viewing,  
Information 
handling: 
Gathering 

Information 
handling: Defining 

  √ 
Group 
based 

Assimilative: 
audio viewer, 
Information 
handling : search 
engines 

6. Μετά την προβολή του υλικού οι µαθητές 

πειραµατίζονται µε την κίνηση του εικονικού 

εκπροσώπου.  

Experiential : 
Practicing, 
applying  

Adaptive: modeling  √ √ 
Group 
based 

Assimilative: 
manipulation 
software, 
Adaptive: virtual 
worlds 
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7. Μαθαίνουν να πετούν και πειραµατίζονται µε διάφορες 

επιλογές για να επιλέξουν το τρόπο χειρισµού που τους 

ταιριάζει περισσότερο.  

Experiential : 
Practicing, 
applying  

Adaptive: modeling  √ √ 
Group 
based 

Assimilative: 
manipulation 
software, 
Adaptive: virtual 
worlds 

8. Οι µαθητές αποθηκεύουν snapshot από τις δοκιµές τους 

για να τα χρησιµοποιήσουν αργότερα στην παρουσίαση 

που ετοιµάζουν 

Information 
handling : 
selecting 

  √ √ Individual 
Assimilative: 
image 

9. Γίνεται συζήτηση ανατροφοδότηση στη τάξη και 

επισηµαίνονται οι διαφορές µεταξύ εικονικού και 

πραγµατικού κόσµου 

Communicative : 
discussing 

   √ 
Class 
based 

 

∆ραστηριότητες Τύπος Τεχνική Ρόλοι 
Αλλη

λεπίδρασ

η 

Εργαλεία- 
Υπηρεσίες – 
Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

   
Εκπαιδευτής 

ως διευκολυντής 
Εκπαιδευόµε

νος 
Οµάδα 

εκπαιδευόµενων   

2. Τρόποι Μετακίνησης του εικονικού εκπροσώπου 

Ροή υπο-δραστηριοτήτων 

1. ∆ίνεται στους µαθητές η διεύθυνση του σχετικού 

οπτικοακουστικού υλικού 

:http://www.blip.tv/file/974006 

Assimilative 
viewing, listening 

Information 
handling: defining √ √  

One to 
many 

Assimilative audio 
viewer 

2. Οι µαθητές παρακολουθούν την προβολή στον Η/Υ τους, 

χωρισµένοι σε οµάδες 

Assimilative 
viewing,  
Information 
handling: 
Gathering 

Information 
handling: Defining 

  √ 
Group 
based 

Assimilative: 
audio viewer, 
Information 
handling : search 
engines 

3. Μετά την προβολή του υλικού πειραµατίζονται µε την 

κίνηση του εικονικού εκπροσώπου µε διάφορους 

εναλλακτικούς τρόπους  

Experiential : 
Practicing, 
applying  

Adaptive: modeling  √ √ 
Group 
based 

Assimilative: 
manipulation 
software, 
Adaptive: virtual 
worlds 

4. Μαθαίνουν να πετούν. Και σε αυτή τη περίπτωση 

πειραµατίζονται µε διάφορες επιλογές για να διαλέξουν 

το τρόπο που τους ταιριάζει περισσότερο.  

Experiential : 
Practicing, 
applying  

Adaptive: modeling  √ √ 
Group 
based 

Assimilative: 
manipulation 
software, 
Adaptive: virtual 
worlds 
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5. Οι µαθητές αποθηκεύουν snapshot από τις δοκιµές τους 

για να τα χρησιµοποιήσουν αργότερα στην παρουσίαση 

που ετοιµάζουν 

Information 
handling: selecting 

Communicative : 
performance 

 √ √ Individual 
Assimilative: 
image 

6. Γίνεται συζήτηση ανατροφοδότηση στη τάξη και 

επισηµαίνονται οι διαφορές µεταξύ εικονικού και 

πραγµατικού κόσµου. Τονίζουµε ποιες ευκολίες αλλά και 

περιορισµοί υπάρχουν 

Communicative: 
discussing 

Communicative: 
discussion √  √ 

Class 
based 

 

∆ραστηριότητες Τύπος Τεχνική Ρόλοι 
Αλλη

λεπίδρασ

η 

Εργαλεία- 
Υπηρεσίες – 
Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

   
Εκπαιδευτής 

ως διευκολυντής 
Εκπαιδευόµε

νος 
Οµάδα 

εκπαιδευόµενων   

3. Σύνθετες κινήσεις εικονικών εκπροσώπων 

Ροή υπο-δραστηριοτήτων 

1. ∆ίνεται στους µαθητές η διεύθυνση του σχετικού 

οπτικοακουστικού υλικού http://www.blip.tv/file/974006 

 

Assimilative 
viewing, listening 

Information 
handling: defining √ √  

One to 
many 

Assimilative audio 
viewer 

2. Οι µαθητές παρακολουθούν την προβολή στον Η/Υ τους, 

χωρισµένοι σε οµάδες των δύο & κάνουν και οι ίδιοι 

αναζήτηση σε πηγές 

Assimilative 
viewing,  
Information 
handling: 
Gathering 

Information 
handling: Defining 

  √ 
Group 
based 

Assimilative: 
audio viewer, 
Information 
handling : search 
engines 

3. Στη συνέχεια οι µαθητές πηγαίνουν στο chat menu για να 

πειραµατιστούν µε τις χειρονοµίες 

Experiential : 
Practicing, 
applying  

Adaptive: modeling  √ √ 
Group 
based 

Assimilative: 
manipulation 
software, 
Adaptive: virtual 
worlds 

4. Πρέπει να προσθέτουν µία δικιά τους χειρονοµία 

(gesture), για πρακτική εξάσκηση, η οποία θα συνδυάζει 

animation, Sound, Chat, Wait. 

Experiential : 
Practicing, 
applying, 
Productive: 
creating 

Productive : exercise   √ √ 
Group 
based 

Information 
handling: 
manipulation 
software, adaptive: 
virtual worlds 

5. Μαθαίνουν να κάνουν Active/Inactive τις χειρονοµίες για 

να είναι διαθέσιµες ή όχι στη λίστα του chat menu 

Experiential : 
Practicing, 
applying 

Adaptive: modeling  √ √ 
Group 
based 

Information 
handling: 
manipulation 
software, adaptive: 
virtual worlds 
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6. Γίνεται παραλληλισµός της σύνθεσης που απαιτείται για 

µια εξελιγµένη χειρονοµία στο SL σε αντίθεση µε την 

πραγµατική ζωή 

Communicative : 
discussing 

Communicative : 
discussion √ √  

Class 
based 

 

7. Οι µαθητές στη συνέχεια παρουσιάζουν στους 

υπόλοιπους το έργο τους, δηλαδή τη σύνθετη κίνηση που 

έφτιαξαν 

Communicative: 
presenting 

Communicative :peer 
exchange 

  √ 
One to 
many 

Productive : VLEs 

8. Ακολουθεί εποικοδοµητική κριτική µεταξύ των 

εκπαιδευοµένων σχετικά µε την πρακτική άσκηση που 

έκαναν και ψηφίζουν την πιο πρωτότυπη 

Communicative: 
discussing 

Communicative: 
discussion √  √ 

Class 
based 

Communicative: 
discussing 

∆ραστηριότητες Τύπος Τεχνική Ρόλοι 
Αλλη

λεπίδρασ

η 

Εργαλεία- 
Υπηρεσίες – 
Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

   
Εκπαιδευτής 

ως διευκολυντής 
Εκπαιδευόµε

νος 
Οµάδα 

εκπαιδευόµενων   

4. ∆υνατότητες επικοινωνίας στον εικονικό κόσµο 

Ροή υπο-δραστηριοτήτων 

1. ∆ίνεται στους µαθητές η διεύθυνση του σχετικού 

οπτικοακουστικού υλικού : 

http://www.blip.tv/file/972069 

Assimilative 
viewing, listening 

Information 
handling: defining √  √   

One to 
many 

Assimilative audio 
viewer 

2. Οι µαθητές παρακολουθούν την προβολή στον Η/Υ τους, 

χωρισµένοι σε οµάδες των δύο και διεξάγουν και σχετική 

έρευνα σε πηγές 

Assimilative 
viewing,  
Information 
handling: 
Gathering 

Information 
handling: Defining 

  √  
Group 
based 

Assimilative: 
audio viewer, 
Information 
handling : search 
engines 

3. Κάνουν πρακτική εφαρµογή µαθαίνοντας να 

ενεργοποιούν το chat bar και συνοµιλώντας αρχικά σε 

µικρές οµάδες γράφοντας κείµενο 

Experiential : 
Practicing, 
applying 

Adaptive: modeling  √  √  
Group 
based 

Adaptive: virtual 
worlds, 
Communicative: 
Instant Messages 

4. Μαθαίνουν να στέλνουν ένα προσωπικό IM message 

πρώτα σε ένα χρήστη του οποίου ο εκπρόσωπος 

εµφανίζεται στην οθόνη 

Experiential : 
Practicing, 
applying 

Adaptive: modeling  √  √  
Group 
based 

Adaptive: virtual 
worlds, 
Communicative: 
Instant Messages 
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5. Μαθαίνουν να ελέγχουν εάν έχουν οι ίδιοι µηνύµατα και 

να στέλνουν απάντηση στους χρήστες που τους τα 

έστειλαν. 

Experiential : 
Practicing, 
applying 

Adaptive: modeling  √  √  
Group 
based 

Adaptive: virtual 
worlds, 
Communicative: 
Instant Messages 

6. Μαθαίνουν να στέλνουν IM σε χρήστη ο οποίος έχει 

λογαριασµό αλλά δεν φαίνεται στην οθόνη µας 

πηγαίνοντας στο Communicate Window και κάνοντας 

αναζήτηση στη λίστα φίλων.  

Experiential : 
Practicing, 
applying 

Adaptive: modeling  √  √  
Group 
based 

Adaptive: virtual 
worlds, 
Communicative: 
Instant Messages 

7. Μαθαίνουν να χρησιµοποιούν τη λειτουργία search για 

να αναζητήσουν ένα χρήστη του συστήµατος και 

ανάλογα να επικοινωνήσουν µαζί του ή να δουν εάν είναι 

συνδεδεµένος στο σύστηµα 

Experiential : 
Practicing, 
applying 

Adaptive: modeling  √  √  
Group 
based 

Adaptive: virtual 
worlds. 

8. Γίνεται συζήτηση µεταξύ των εκπαιδευόµενων και του 

εκπαιδευτικού και σχολιάζεται ο τρόπος επικοινωνίας και 

η αποστολή µηνυµάτων στο SL. Γίνεται παραλληλισµός 

και σύγκριση µε αντίστοιχες υπηρεσίες που έχουν 

χρησιµοποιήσει (π.χ e-mail, chat).  

Communicative: 
discussing 

Communicative: 
discussion √   √  

Class 
based 

Communicative: 
discussing 

9. Οι µαθητές κρατούν κάποια snapshots για την 

παρουσίαση που θα ετοιµάσουν 
Information 
handling: selecting 

Communicative : 
performance 

 √   Individual 
Assimilative: 
image 

Ρόλοι 

∆ραστηριότητες Τύπος Τεχνική 
Εκπαιδευτής 

ως διευκολυντής 
Εκπαιδευόµε

νος 
Οµάδα 

εκπαιδευόµενων 

Αλληλεπ

ίδραση 

Εργαλεία- 
Υπηρεσίες – 
Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

5. Λίστα φίλων & αποδοχή/ απόρριψη σχετικών µηνυµάτων 

Ροή υπο-δραστηριοτήτων 

1. ∆ίνεται στους µαθητές η διεύθυνση του βοηθητικού 

υλικού µε τις κατάλληλες οδηγίες 
Assimilative 
viewing, listening 

Information 
handling: defining √  √   

One to 
many 

Assimilative audio 
viewer 
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2. Οι µαθητές διαβάζουν τις σχετικές οδηγίες σε οµάδες 

των δύο και κάνουν παράλληλα και τη δική τους 

αναζήτηση 

Assimilative 
viewing,  
Information 
handling: 
Gathering 

Information 
handling: Defining 

  √  
Group 
based 

Assimilative: 
audio viewer, 
Information 
handling : search 
engines 

3. Κάνουν πρακτική εφαρµογή ανταλλάσσοντας µεταξύ 

τους προσκλήσεις και αποδέχονται ή απορρίπτουν φίλους 

στη λίστα.  

Experiential : 
Practicing, 
applying 

Adaptive: modeling  √  √  
Group 
based 

Adaptive: virtual 
worlds, 
Communicative: 
Instant Messages 

4. Μαθαίνουν να κάνουν προσθήκη και εικονικών 

εκπροσώπων που δε βρίσκονται στην οθόνη, 

αναζητώντας τους από το Search bar 

Experiential : 
Practicing, 
applying 

Adaptive: modeling  √  √  
Group 
based 

Adaptive: virtual 
worlds 

5. ∆ίνεται στους µαθητές υλικό µε οδηγίες σχετικές πάλι µε 

επικοινωνία, όπου αναλύονται περισσότερο οι επιλογές 

του communicate menu : 

http://secondlife.bgsu.wikispaces.net/Communicate 

Assimilative 
viewing, listening 

Information 
handling: defining √  √   

One to 
many 

Assimilative audio 
viewer 

6. Οι µαθητές κάνουν πρακτική εφαρµογή στέλνοντας ΙΜ 

µηνύµατα σε εκπροσώπους τους που είτε είναι στη λίστα 

φίλων είτε τους αναζητούν στο σύστηµα.  

Experiential : 
Practicing, 
applying 

Adaptive: modeling  √  √  
Group 
based 

Adaptive: virtual 
worlds, 
Communicative: 
Instant Messages 

7. Γίνεται συζήτηση σε επίπεδο οµάδας και σχολιάζονται 

οµοιότητες και διαφορές µε άλλα κοινωνικά δίκτυα που 

πιθανόν έχουν χρησιµοποιήσεις οι µαθητές, όπως για 

παράδειγµα είναι το γνωστό σε όλους Facebook 

Communicative: 
discussing 

Communicative: 
discussion √   √  

Class 
based 

Communicative: 
discussing 

Ρόλοι 

∆ραστηριότητες Τύπος Τεχνική 
Εκπαιδευτής 

ως διευκολυντής 
Εκπαιδευόµε

νος 
Οµάδα 

εκπαιδευόµενων 

Αλλη

λεπίδρασ

η 

Εργαλεία- 
Υπηρεσίες – 
Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

6. Ολοκλήρωση της ατοµικής εργασίας και παρουσίαση στα µέλη της κοινότητας 

Ροή υπο-δραστηριοτήτων 

1. Οι µαθητές ολοκληρώνουν την ατοµική τους 

παρουσίασης στο power point συγκεντρώνοντας τα 

snapshots που αποθήκευσαν κατά τη διεξαγωγή των 

δραστηριοτήτων 

Information 
handling: selecting 

Productive: exercise  √   Individual  
Assimilative: 
power point 
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2. Οι µαθητές παρουσιάζουν στα υπόλοιπα µέλη της 

οµάδας και στον εκπαιδευτικό την εργασία που 

ετοίµασαν. (Μια παρουσίαση στο power point 

Communicative: 
presenting 

Productive: 
presentation √  √  √  

One to 
many 

 

3. Μετά την παρουσίαση οι µαθητές δέχονται ερωτήσεις 

από τους υπόλοιπους µαθητές και τον εκπαιδευτικό 
Communicative: 
critiquing 

Communicative: 
question √  √  √  

Class 
based 

 

4. Οι µαθητές απαντούν στις ερωτήσεις που τους γίνονται Communicative: 
answering 

Communicative: 
answer √  √  √  

Class 
based 

 

Πίνακας 24 Ανάλυση δραστηριοτήτων του 1ου σεναρίου σύµφωνα µε το Dialog Plus Taxonomy 
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8.3.2 Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων 2ου Σεναρίου σύµφωνα µε το Dialog Plus Taxonomy 

Ρόλοι 

∆ραστηριότητες Τύπος Τεχνική 
Εκπαιδευτής 

ως διευκολυντής 
Εκπαιδευόµε

νος 
Οµάδα 

εκπαιδευόµενων 

Αλληλεπ

ίδραση 

Εργαλεία- 
Υπηρεσίες – 
Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

1. Οδηγίες αναζήτησης και στη συνέχεια σύνδεσης σε συγκεκριµένο island του Second Life 

Ροή υπο-δραστηριοτήτων 

1. ∆ίνεται στους µαθητές η διεύθυνση του 

οπτικοακουστικού υλικού µε οδηγίες για εικονική 

περιήγηση και έλεγχο της κάµερας για τους χρήστες του 

SL. http://www.blip.tv/file/972118 

Assimilative 
viewing, listening 

Information 
handling: defining √  √   

One to 
many 

Assimilative audio 
viewer 

2. Οι µαθητές παρακολουθούν σε οµάδες των δύο ατόµων 

το υλικό & αναζητούν πληροφορίες και σε άλλες πηγές 

Assimilative 
viewing,  
Information 
handling: 
Gathering 

Information 
handling: Defining 

  √  
Group 
based 

Assimilative: 
audio viewer, 
Information 
handling : search 
engines 

3. Κάθε µαθητής πληκτρολογεί τον κωδικό του και 

συνδέεται στο σύστηµα 
Experiential : 
applying 

Adaptive: modeling  √   
Group 
based 

Adaptive: virtual 
worlds 

4. Στη γραµµή αναζήτησης γράφουµε τις λέξεις «robots 

museum». Από τη λίστα των αποτελεσµάτων επιλέγουµε 

το σχετικό link και στη συνέχεια οι µαθητές πατούν το 

button visit this location 

Experiential : 
practicing 

Adaptive: modeling  √   
Group 
based 

Adaptive: virtual 
worlds 

5. Εναλλακτικά δίνουµε τη διεύθυνση του µουσείου και 

µπορούν οι µαθητές κατά το login στο σύστηµα να 

συνδεθούν απευθείας στο νησί του µουσείου. 

Experiential : 
practicing 

Adaptive: modeling  √   
Group 
based 

Adaptive: virtual 
worlds 

∆ραστηριότητες Τύπος Τεχνική Ρόλοι Αλληλεπί
Εργαλεία- 
Υπηρεσίες – 
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Εκπαιδευτής 

ως διευκολυντής 
Εκπαιδευόµε

νος 
Οµάδα 

εκπαιδευόµενων 

δραση Εκπαιδευτικοί 
Πόροι 

2. Εικονική περιήγηση στα εκθέµατα του µουσείου 

Ροή υπο-δραστηριοτήτων 

1. Στην είσοδο του µουσείου γίνεται µια αρχική εισήγηση 

από τον εικονικό εκπρόσωπο του εκπαιδευτικού στα 

µέλη της οµάδας 

Assimilative 
viewing, listening 

Information 
handling: defining √  √   

One to 
many 

 

2. Κατά την είσοδο στο µουσείο οι εικονικοί εκπρόσωποι 

δέχονται µια note card µε πληροφορίες σχετικά µε το 

µουσείο. Την αποδέχονται (µε keep οπότε µε τη σειρά 

της µεταφέρεται αυτόµατα στο Inventory στο φάκελο 

Notecards 

Assimilative 
viewing,  
Information 
handling: 
Gathering 

Information 
handling: selecting 

 √   
Group 
based 

 

3. Πριν ξεκινήσει η περιήγηση στο µουσείο ο 

εκπαιδευόµενος δίνει το χρόνο στους µαθητές να 

πειραµατιστούν µε τις λειτουργίες του menu επιλογών 

camera control. 

Experiential : 
Practicing, 
applying  

Adaptive: modeling  √  √  
Group 
based 

Assimilative: 
manipulation 
software, 
Adaptive: virtual 
worlds 

4. Γίνεται η εικονική περιήγηση στο µουσείο. Σε κάθε 

στάση οι µαθητές κρατούν ένα snapshot, διαβάζουν 

πληροφορίες από το Information icon και κρατούν ένα 

Notecard στο Inventory 

Experiential : Case 
study, practicing  

Adaptive: modeling  √  √  
Group 
based 

Assimilative: text, 
image, video, 
Adaptive: virtual 
worlds 

Ρόλοι 

∆ραστηριότητες Τύπος Τεχνική 
Εκπαιδευτής 

ως διευκολυντής 
Εκπαιδευόµε

νος 
Οµάδα 

εκπαιδευόµενων 

Αλλη

λεπίδρασ

η 

Εργαλεία- 
Υπηρεσίες – 
Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

3. Ολοκλήρωση οµαδικής εργασίας 

Ροή υπο-δραστηριοτήτων 
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1. ∆ιανέµεται στους µαθητές το power point αρχείο µε τις 

ερωτήσεις που πρέπει να συµπληρώσουν 

ACTIVITIES\MUSEUM PRESENTATION.ppt 

Assimilative 
viewing 

Information 
handling: defining 

√ √  

One to many Assimilative audio 
viewer 

2. Οι µαθητές ανατρέχουν στις πληροφορίες που συνέλεξαν 

κατά την περιήγηση 

Information 
handling: 
Gathering 

Information 
handling: Defining 

  √ 

Group based  

3. Κάνουν αναζήτηση στο διαδίκτυο για επιπρόσθετες 

πληροφορίες, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο και 

χρησιµοποιούν ηλεκτρονικό λεξικό 

Information 
handling: 
Gathering 

Adaptive: modeling 

 √ √ 

Group based Information 
handling: search 
engine 
 

4. Απαντούν στις ερωτήσεις της άσκησης και κάνουν µια 

σύντοµη αναφορά στο «εικονικό έργο» που τράβηξε την 

προσοχή τους.  

Productive: 
composing 

Productive : exercise  

 √ √ 

Group based  

Ρόλοι 

∆ραστηριότητες Τύπος Τεχνική 
Εκπαιδευτής 

ως διευκολυντής 
Εκπαιδευόµε

νος 

Οµάδα 
εκπαιδευόµεν

ων 

Αλληλε

πίδραση 

Εργαλεία- 
Υπηρεσίες – 
Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

4. Επιλογή θέµατος προς διερεύνηση από οµάδες µαθητών 

Ροή υπο-δραστηριοτήτων 

1. ∆ίνεται στους µαθητές η λίστα των εικονικών µουσείων 

στο SL, η οποία παρέχεται στο Wiki του Second Life  
Assimilative 
viewing 

Information 
handling: defining √ √  One to many Assimilative text 

2. Χωρίζουµε τους µαθητές σε οµάδες των τριών ατόµων. 

Οι µαθητές επισκέπτονται τις αντίστοιχες τοποθεσίες, 

κάνουν περιήγηση και εξερευνούν τα µουσεία µέχρι να 

επιλέξουν αυτό που προτιµούν 

Experiential : 
experiencing 

Experiential: case 
study 

   Group based 

Assimilative: 
audio viewer, 
Adaptive: virtual 
worlds 

3. Οι µαθητές παρατηρούν τα εκθέµατα του µουσείου, και 

επιλέγουν τα αντιπροσωπευτικότερα κατά τη γνώµη τους 
Information 
handling: selecting 

Communicative: peer 
exchange 

  √ Group based 

Adaptive: virtual 
worlds, 
Communicative: 
discussion 
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4. Οι µαθητές συλλέγουν πληροφοριακό υλικό και 

ετοιµάζουν µια σύντοµη παρουσίαση σε power point. 

Information 
handling: 
selecting, 
productive: 
composing 

Productive: artifact   √ Group based 

Adaptive: virtual 
worlds, 
Assimilative: 
Power Point 

5. Οι µαθητές προετοιµάζονται για την εικονική περιήγηση 

που θα κάνουν στις υπόλοιπες οµάδες, στο µουσείο της 

επιλογής τους  

Experiential : 
Practicing,  

Productive: artifact    √ Group based 

Adaptive: virtual 
worlds, 
Assimilative: 
Power Point 

Ρόλοι 

∆ραστηριότητες Τύπος Τεχνική 
Εκπαιδευτής 

ως διευκολυντής 
Εκπαιδευόµε

νος 

Οµάδα 
εκπαιδευόµεν

ων 

Αλληλεπίδρ

αση 

Εργαλεία- 
Υπηρεσίες – 
Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

5. Εικονική περιήγηση από οµάδες µαθητών 

Ροή υπο-δραστηριοτήτων 

1. Οι οµάδες των µαθητών αρχικά παρουσιάζουν µια 

σύντοµη εισήγηση σε power point της εργασίας τους.  
Communicative: 
presenting 

Productive: 
presentation 

  √ 
Group 
based  

Assimilative: 
power point 
document 

2. Μετά την αρχική παρουσίαση, κάθε οµάδα ξεναγεί τις 

υπόλοιπες στον χώρο του εικονικού µουσείου 
Communicative: 
presenting 

Productive: 
presentation 

  √ 
Group 
based 

Adaptive: virtual 
worlds 

3. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης οι µαθητές της 

οµάδας που ξεναγεί, είναι σε θέση να δεχτούν ερωτήσεις 

από τους υπόλοιπους µαθητές και τον εκπαιδευτικό.  

Communicative: 
presenting, 
discussing, 
critiquing  

Communicative: 
question and 
answering 

  √ 
Group 
based 

Adaptive: virtual 
worlds,  

Ρόλοι 

∆ραστηριότητες Τύπος Τεχνική 
Εκπαιδευτής ως 
διευκολυντής 

Εκπαιδευόµενος Οµάδα 
εκπαιδευόµενων 

Αλληλεπί

δραση 

Εργαλεία- 
Υπηρεσίες – 
Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

6. Αξιολόγηση έργου και συνεργασίας σε επίπεδο κοινότητας 

Ροή υπο-δραστηριοτήτων 
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1. Μοιράζονται στους µαθητές, ρουµπρίκες αξιολόγησης 

που εξετάζουν θέµατα σχετικά µε το παραγόµενο έργο 

και τη συνεργατικότητα. 

Information 
handling: 
analyzing 

Productive: report, 
essay 

 √  Individual   

2. O εκπαιδευτικός συµπληρώνει ρουµπρίκες αξιολόγησης 

του εκπαιδευτικού έργου και της ποιότητας συνεργασίας 

των µαθητών ως µελών µιας κοινότητας πρακτικής 

Information 
handling: 
analyzing 

Productive: report, 
essay √   Individual  

Πίνακας 25 Ανάλυση δραστηριοτήτων 2ου σεναρίου σύµφωνα µε το Dialog Plus Taxonomy 
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8.3.3 Πίνακας συσχέτισης, των Εκπαιδευτικών ∆ραστηριοτήτων του 1ου Σεναρίου µε τις Φάσεις της Εµπειρικής Μάθησης και τα Πρότυπα 

των Αυθεντικών ∆ραστηριοτήτων  

Φάσεις Εµπειρικής Μάθησης Αυθεντικές ∆ραστηριότητες 

Περιγραφή δραστηριοτήτων Φάση 1 
Εµπειρία 

(εκτέλεση) 

Φάση 2 
∆ιαµοιρασµό

ς 
αντιδράσεων 

& 
παρατηρήσε

ων 

Φάση 3 
∆ιαδικασία: 
σύνδεση 

εµπειρίας µε 
µαθησιακό 
αντικείµενο 

Φάση 4 
Γενίκευση: 
σύνδεση 

εµπειρίας µε 
παραδείγµατα 
πραγµατικού 
κόσµου 

Φάση 5 
Εφαρµογή : 
γνωστικού 
αντικειµένου 

Κριτήρια αυθεντικών 
δραστηριοτήτων 

Αποτίµηση/ 
Αξιολόγηση 

Κύρια ∆ραστηριότητα 1 ∆ηµιουργία λογαριασµού στο σύστηµα/ Προσαρµογή Εικονικού Εκπροσώπου 

Ανάλυση επιµέρους δραστηριοτήτων 

1. ∆ίνεται στους µαθητές η διεύθυνση του σχετικού 

υλικού µε οδηγίες για άνοιγµα λογαριασµού. √     Κατασκευή γνώσης 
Οργάνωση της 
πληροφορίας 

2. Οι µαθητές παρακολουθούν σε οµάδες των δύο 

ατόµων το υλικό & αναζητούν πληροφορίες και 

από άλλες πηγές 
√ √    Πειθαρχηµένη έρευνα 

Πειθαρχικές 
διεργασίες έρευνας 
Πειθαρχηµένο 
περιεχόµενο 

3. Κάθε µαθητής εγγράφεται στο σύστηµα και 

αποκτάει κωδικό πρόσβασης. √ √  √  Κατασκευή γνώσης 
Αποτίµηση 
εναλλακτικών 
λύσεων 

4. ∆ίνεται στους µαθητές η διεύθυνση 

οπτικοακουστικού υλικού µε οδηγίες 

τροποποίησης του εικονικού εκπροσώπου. 

     Κατασκευή γνώσης 
Οργάνωση της 
πληροφορίας 

5. Οι µαθητές παρακολουθούν σε οµάδες των δύο 

ατόµων ανά H/Y το υλικό & αναζητούν 

πληροφορίες και από άλλες πηγές 
√ √ √   Πειθαρχηµένη έρευνα 

Πειθαρχικές 
διεργασίες έρευνας 
Πειθαρχηµένο 
περιεχόµενο 

6. Οι µαθητές κάνουν πρακτική εφαρµογή και 

πειραµατίζονται µε διάφορες αλλαγές στην 

εµφάνιση του εικονικού εκπροσώπου. 
√ √   √ 

Κατασκευή γνώσης – 
Πειθαρχηµένη έρευνα 

Αποτίµηση 
εναλλακτικών 
λύσεων  
Πειθαρχικές 
διεργασίες 

7. Γίνεται συζήτηση σε επίπεδο τάξης και οι 

µαθητές επισηµαίνουν τις οµοιότητες και τις 
 √ √ √  

Αξία και πέρα από το χώρο του 
σχολείου 

Σύνδεση µε 
προβλήµατα πέρα 
από το χώρο του 
σχολείου 
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διαφορές µεταξύ της εικονικής ταυτότητας και 

της αστυνοµικής ταυτότητας στα πλαίσια του 

αναστοχασµού. 

8. ∆ίνεται στους µαθητές το Link µε τις οδηγίες 

όπου µαθαίνουν να κρατούν snapshot από τις 

δραστηριότητες που εκτελούν 

     Κατασκευή γνώσης 
Οργάνωση της 
πληροφορίας 

9. Οι µαθητές αποθηκεύουν snapshots των 

εργασιών τους για την παρουσίαση που 

ετοιµάζουν 
√    √ 

Κατασκευή γνώσης 
Πειθαρχηµένη έρευνα 

Οργάνωση της 
πληροφορίας 
∆ιαµορφούµενη 
γραπτή επικοινωνία 

Φάσεις Εµπειρικής Μάθησης Αυθεντικές ∆ραστηριότητες 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Φάση 1 
Εµπειρία 

(εκτέλεση) 

Φάση 2 
∆ιαµοιρασµό

ς 
αντιδράσεων 

& 
παρατηρήσε

ων 

Φάση 3 
∆ιαδικασία: 
σύνδεση 

εµπειρίας µε 
µαθησιακό 
αντικείµενο 

Φάση 4 
Γενίκευση: 
σύνδεση 

εµπειρίας µε 
παραδείγµατα 
πραγµατικού 
κόσµου 

Φάση 5  
Εφαρµογή : 
γνωστικού 
αντικειµένου Κριτήρια αυθεντικών 

δραστηριοτήτων 
Αποτίµηση/ 
Αξιολόγηση 

Κύρια ∆ραστηριότητα 2 ∆ηµιουργία λογαριασµού στο σύστηµα/ Προσαρµογή Εικονικού Εκπροσώπου 

Ανάλυση επιµέρους δραστηριοτήτων 

1. ∆ίνεται στους µαθητές η διεύθυνση του σχετικού 

οπτικοακουστικού υλικού µε τις οδηγίες 
     Κατασκευή γνώσης 

Οργάνωση της 
πληροφορίας 

2. Οι µαθητές παρακολουθούν τη προβολή στον 

Η/Υ τους, χωρισµένοι σε οµάδες των δύο & 

κάνουν αναζήτηση και σε άλλες πηγές 
√ √ √   Πειθαρχηµένη έρευνα 

Πειθαρχικές 
διεργασίες έρευνας /  
Πειθαρχηµένο 
περιεχόµενο 

3. Μετά την προβολή του υλικού πειραµατίζονται 

µε την κίνηση του εικονικού εκπροσώπου. 

Μαθαίνουν πως να κάνουν το ίδιο πράγµα µε 

εναλλακτικούς τρόπους και επιλέγουν αυτό που 

τους ταιριάζει  

√ √   √ 
Κατασκευή γνώσης, / 
Πειθαρχηµένη έρευνα 

Οργάνωση της 
πληροφορίας 
/Αποτίµησης 
εναλλακτικών 
λύσεων /Βαθιά 
γνώση µέσα από 
πειθαρχικές 
διεργασίες 

4. Μαθαίνουν να πετούν. Πρόκειται για µια 

δυνατότητα που δεν έχουν στο πραγµατικό 

κόσµο. πειραµατίζονται µε διάφορες επιλογές 

για να επιλέξουν το τρόπο που τους ταιριάζει 

√ √   √ 
Κατασκευή γνώσης/  
Πειθαρχηµένη έρευνα 

Οργάνωση της 
πληροφορίας 
/Αποτίµησης 
εναλλακτικών 
λύσεων / Βαθιά 
γνώση µέσα από 
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περισσότερο πειθαρχικές 
διεργασίες 

5. Οι µαθητές αποθηκεύουν snapshot από τις 

δοκιµές τους για να τα χρησιµοποιήσουν 

αργότερα στην παρουσίαση που ετοιµάζουν.  
√    √ 

Κατασκευή γνώσης 
Πειθαρχηµένη έρευνα 

Οργάνωση της 
πληροφορίας 
∆ιαµορφούµενη 
γραπτή επικοινωνία 

6. Γίνεται συζήτηση στη τάξη και επισηµαίνονται 

οι διαφορές µεταξύ εικονικού και πραγµατικού 

κόσµου. Τονίζουµε ποιες ευκολίες αλλά και 

περιορισµοί υπάρχουν (π.χ. πέταγµα). 

 √ √ √  
Αξία και πέρα από το χώρο του 
σχολείου 

∆ιασύνδεση της 
γνώσης µε 
καταστάσεις του 
πραγµατικού κόσµου 

Φάσεις Εµπειρικής Μάθησης Αυθεντικές ∆ραστηριότητες 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Φάση 1 
Εµπειρία 

(εκτέλεση) 

Φάση 2 
∆ιαµοιρασµό

ς 
αντιδράσεων 

& 
παρατηρήσε

ων 

Φάση 3 
∆ιαδικασία: 
σύνδεση 

εµπειρίας µε 
µαθησιακό 
αντικείµενο 

Φάση 4 
Γενίκευση: 
σύνδεση 

εµπειρίας µε 
παραδείγµατα 
πραγµατικού 
κόσµου 

Φάση 5  
Εφαρµογή : 
γνωστικού 
αντικειµένου Κριτήρια αυθεντικών 

δραστηριοτήτων 
Αποτίµηση/ 
Αξιολόγηση 

Κύρια ∆ραστηριότητα 3 Στην ενότητα αυτή οι µαθητές πειραµατίζονται µε πιο σοφιστικέ κινήσεις των εικονικών τους εκπροσώπων 

Ανάλυση επιµέρους δραστηριοτήτων 

1. ∆ίνεται στους µαθητές η διεύθυνση του σχετικού 

οπτικοακουστικού υλικού. 
     Κατασκευή γνώσης 

Οργάνωση της 
πληροφορίας 

2. Οι µαθητές παρακολουθούν την προβολή στον 

Η/Υ τους, χωρισµένοι σε οµάδες των δύο & 

κάνουν και οι ίδιοι αναζήτηση σε πηγές 
√ √ √   Πειθαρχηµένη έρευνα 

Πειθαρχικές 
διεργασίες έρευνας 
 
Πειθαρχηµένο 
περιεχόµενο 

3. Στη συνέχεια οι µαθητές πηγαίνουν στο chat 

menu για να πειραµατιστούν µε τις χειρονοµίες.  √     Κατασκευή γνώσης 
Αποτίµηση 
εναλλακτικών 
λύσεων 

4. Οι µαθητές πρέπει να προσθέτουν µία δική τους 

χειρονοµία (gesture), για πρακτική εξάσκηση, η 

οποία θα συνδυάζει τις τέσσερις βασικές 

επιλογές 

 √  √ √ Κατασκευή γνώσης 
Οργάνωση της 
πληροφορίας 

5. Μαθαίνουν να κάνουν Active/Inactive τις 

χειρονοµίες για να είναι διαθέσιµες ή όχι στη 

λίστα του chat menu.  
√ √    Κατασκευή γνώσης 

Οργάνωση της 
πληροφορίας 

6. Γίνεται παραλληλισµός της σύνθεσης που   √ √  Αξία και πέρα από το χώρο του ∆ιασύνδεση της 
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απαιτείται για µια εξελιγµένη χειρονοµία στο SL 

σε αντίθεση µε την πραγµατική ζωή. 

σχολείου γνώσης µε 
καταστάσεις του 
πραγµατικού κόσµου 

7. Οι µαθητές στη συνέχεια παρουσιάζουν στους 

υπόλοιπους το έργο τους. 
  √   Πειθαρχηµένη έρευνα 

∆ιαµορφούµενη 
γραπτή επικοινωνία 

8. Ακολουθεί εποικοδοµητική κριτική µεταξύ των 

εκπαιδευοµένων και του εκπαιδευτή 
 √ √   

Αξία και πέρα από το χώρο του 
σχολείου 

∆ιασύνδεση της 
γνώσης µε 
καταστάσεις του 
πραγµατικού κόσµου 

Φάσεις Εµπειρικής Μάθησης Αυθεντικές ∆ραστηριότητες 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Φάση 1 
Εµπειρία 

(εκτέλεση) 

Φάση 2 
∆ιαµοιρασµό

ς 
αντιδράσεων 

& 
παρατηρήσε

ων 

Φάση 3 
∆ιαδικασία: 
σύνδεση 

εµπειρίας µε 
µαθησιακό 
αντικείµενο 

Φάση 4 
Γενίκευση: 
σύνδεση 

εµπειρίας µε 
παραδείγµατα 
πραγµατικού 
κόσµου 

Φάση 5  
Εφαρµογή : 
γνωστικού 
αντικειµένου Κριτήρια αυθεντικών 

δραστηριοτήτων 
Αποτίµηση/ 
Αξιολόγηση 

Κύρια ∆ραστηριότητα 4 Στη δραστηριότητα αυτή οι µαθητές εξασκούνται στις βασικές δυνατότητες συνοµιλίας και επικοινωνίας µέσω ΙΜ µηνυµάτων στο SL 

Ανάλυση επιµέρους δραστηριοτήτων 

1. ∆ίνεται στους µαθητές η διεύθυνση του σχετικού 

οπτικοακουστικού υλικού 
     Κατασκευή γνώσης 

Οργάνωση της 
πληροφορίας 

2. Οι µαθητές παρακολουθούν την προβολή στον 

Η/Υ τους, χωρισµένοι σε οµάδες των δύο και 

κάνουν και δική τους έρευνα 
√ √  √  Πειθαρχηµένη έρευνα 

Πειθαρχικές 
διεργασίες έρευνας /  
Πειθαρχηµένο 
περιεχόµενο 

3. Κάνουν πρακτική εφαρµογή µαθαίνοντας να 

ενεργοποιούν το chat bar και συνοµιλώντας 

αρχικά σε µικρές οµάδες γράφοντας κείµενο 
√ √  √  

Κατασκευή γνώσης 
 
 
Πειθαρχηµένη έρευνα 

Αποτίµηση 
εναλλακτικών 
λύσεων/  
Πειθαρχικές 
διεργασίες 

4. Μαθαίνουν να στέλνουν ένα προσωπικό IM 

message πρώτα σε ένα χρήστη του οποίου ο 

εκπρόσωπος εµφανίζεται στην οθόνη 
√ √    

Κατασκευή γνώσης 
 
Πειθαρχηµένη έρευνα 

Αποτίµηση 
εναλλακτικών 
λύσεων /  
Πειθαρχικές 
διεργασίες 

5. Μαθαίνουν να ελέγχουν εάν έχουν οι ίδιοι 

µηνύµατα και να απαντούν σε αυτά. √ √    
Κατασκευή γνώσης 
Πειθαρχηµένη έρευνα 

Αποτίµηση 
εναλλακτικών 
λύσεων/  
Πειθαρχικές 
διεργασίες 

6. Μαθαίνουν να στέλνουν IM σε χρήστη ο οποίος 

έχει λογαριασµό αλλά δεν φαίνεται στην οθόνη √ √    
Κατασκευή γνώσης 
Πειθαρχηµένη έρευνα 

Αποτίµηση 
εναλλακτικών 
λύσεων 
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µας Πειθαρχικές 
διεργασίες 

7. Μαθαίνουν να χρησιµοποιούν τη λειτουργία 

search για να αναζητήσουν ένα χρήστη του 

συστήµατος 
√ √    

Κατασκευή γνώσης 
 
Πειθαρχηµένη έρευνα 

Αποτίµηση 
εναλλακτικών 
λύσεων 
Πειθαρχικές 
διεργασίες 

8. Γίνεται συζήτηση µεταξύ των εκπαιδευόµενων 

και του εκπαιδευτικού και σχολιάζεται ο τρόπος 

επικοινωνίας και η αποστολή µηνυµάτων στο 

SL. Γίνεται παραλληλισµός και σύγκριση µε 

αντίστοιχες υπηρεσίες που έχουν 

χρησιµοποιήσει (π.χ e-mail, chatt).  

  √ √ √ 
Αξία και πέρα από το χώρο του 
σχολείου 

∆ιασύνδεση της 
γνώσης µε 
καταστάσεις του 
πραγµατικού κόσµου 

9. Οι µαθητές κρατούν κάποια snapshots για την 

παρουσίαση που θα ετοιµάσουν √    √ 
Κατασκευή γνώσης /  
Πειθαρχηµένη έρευνα 

Οργάνωση της 
πληροφορίας /  
∆ιαµορφούµενη 
γραπτή επικοινωνία 

Φάσεις Εµπειρικής Μάθησης Αυθεντικές ∆ραστηριότητες 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Φάση 1 
Εµπειρία 

(εκτέλεση) 

Φάση 2 
∆ιαµοιρασµό

ς 
αντιδράσεων 

& 
παρατηρήσε

ων 

Φάση 3 
∆ιαδικασία: 
σύνδεση 

εµπειρίας µε 
µαθησιακό 
αντικείµενο 

Φάση 4 
Γενίκευση: 
σύνδεση 

εµπειρίας µε 
παραδείγµατα 
πραγµατικού 
κόσµου 

Φάση 5  
Εφαρµογή : 
γνωστικού 
αντικειµένου Κριτήρια αυθεντικών 

δραστηριοτήτων 
Αποτίµηση/ 
Αξιολόγηση 

Κύρια ∆ραστηριότητα 5 Οι µαθητές µαθαίνουν να προσθέτουν φίλους στη λίστα και να αποδέχονται ή να απορρίπτουν αντίστοιχα αιτήµατα άλλων εικονικών εκπροσώπων. 

Ανάλυση επιµέρους δραστηριοτήτων 

1. ∆ίνεται στους µαθητές η διεύθυνση του 

βοηθητικού υλικού µε τις κατάλληλες οδηγίες 
     Κατασκευή γνώσης 

Οργάνωση της 
πληροφορίας 

2. Οι µαθητές διαβάζουν τις σχετικές οδηγίες σε 

οµάδες των δύο και κάνουν παράλληλα και τη 

δική τους αναζήτηση 

�  �   �   Πειθαρχηµένη έρευνα 

Πειθαρχικές 
διεργασίες έρευνας/  
Πειθαρχηµένο 
περιεχόµενο 

3. Κάνουν πρακτική εφαρµογή ανταλλάσσοντας 

µεταξύ τους προσκλήσεις και αποδέχονται ή 

απορρίπτουν φίλους στη λίστα. 

�  �    �  
Κατασκευή γνώσης 
 
Πειθαρχηµένη έρευνα 

Αποτίµηση 
εναλλακτικών 
λύσεων/  
Πειθαρχικές 
διεργασίες 

4. Μαθαίνουν να κάνουν προσθήκη και εικονικών 

εκπροσώπων που δε βρίσκονται στην οθόνη, 
�  �     

Κατασκευή γνώσης 
 
Πειθαρχηµένη έρευνα 

Αποτίµηση 
εναλλακτικών 
λύσεων/  
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αναζητώντας τους από το Search bar Πειθαρχικές 
διεργασίες 

5. ∆ίνεται στους µαθητές υλικό µε οδηγίες σχετικές 

πάλι µε επικοινωνία, όπου αναλύονται 

περισσότερο οι επιλογές του communicate menu 

     Κατασκευή γνώσης 
Οργάνωση της 
πληροφορίας 

6. Οι µαθητές κάνουν πρακτική εφαρµογή 

στέλνοντας ΙΜ µηνύµατα σε εκπροσώπους τους 

που είτε είναι στη λίστα φίλων είτε τους 

αναζητούν στο σύστηµα.  

�  �  �   �  
Κατασκευή γνώσης /  
Πειθαρχηµένη έρευνα 

Αποτίµηση 
εναλλακτικών 
λύσεων/  
Πειθαρχικές 
διεργασίες 

7. Γίνεται συζήτηση σε επίπεδο οµάδας και 

σχολιάζονται οµοιότητες και διαφορές µε άλλα 

κοινωνικά δίκτυα που πιθανόν έχουν 

χρησιµοποιήσεις οι µαθητές, όπως για 

παράδειγµα είναι το γνωστό σε όλους Facebook 

 �  �  �   
Αξία και πέρα από το χώρο του 
σχολείου 

∆ιασύνδεση της 
γνώσης µε 
καταστάσεις του 
πραγµατικού κόσµου 

Φάσεις Εµπειρικής Μάθησης Αυθεντικές ∆ραστηριότητες 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Φάση 1 
Εµπειρία 

(εκτέλεση) 

Φάση 2 
∆ιαµοιρασµό

ς 
αντιδράσεων 

& 
παρατηρήσε

ων 

Φάση 3 
∆ιαδικασία: 
σύνδεση 

εµπειρίας µε 
µαθησιακό 
αντικείµενο 

Φάση 4 
Γενίκευση: 
σύνδεση 

εµπειρίας µε 
παραδείγµατα 
πραγµατικού 
κόσµου 

Φάση 5  
Εφαρµογή : 
γνωστικού 
αντικειµένου Κριτήρια αυθεντικών 

δραστηριοτήτων 
Αποτίµηση/ 
Αξιολόγηση 

Κύρια ∆ραστηριότητα 6 Ολοκλήρωση της ατοµικής εργασίας και παρουσίαση στα µέλη της οµάδας 

Ανάλυση επιµέρους δραστηριοτήτων 

1. Οι µαθητές ολοκληρώνουν την ατοµική τους 

παρουσίαση στο power point  
�   �    Πειθαρχηµένη έρευνα 

Βαθιά γνώση µέσα 
από διαµορφούµενη 
γραπτή επικοινωνία 

2. Οι µαθητές παρουσιάζουν στα υπόλοιπα µέλη 

της οµάδας και στον εκπαιδευτικό την εργασία 

που ετοίµασαν 

�  �  �    
Αξία και πέρα από το χώρο του 
σχολείου 

Σύνδεση του 
προβλήµατος µε τον 
κόσµο που εκτείνεται 
πέρα από το σχολείο 

3. Οι µαθητές δέχονται ερωτήσεις από τους 

υπόλοιπους µαθητές και τον εκπαιδευτικό 

(δυσκολίες, προτιµήσεις, προτάσεις εφαρµογής 

σε νέες δραστηριότητες) 

  �  �  �  

Κατασκευή γνώσης  
 
Αξία και πέρα από το χώρο του 
σχολείου 

Αποτίµηση 
εναλλακτικών 
λύσεων /  
Σύνδεση του 
προβλήµατος µε τον 
κόσµο που εκτείνεται 
πέρα από το σχολείο 

Περιγραφή δραστηριοτήτων Φάσεις Εµπειρικής Μάθησης Αυθεντικές ∆ραστηριότητες 
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 Φάση 1 
Εµπειρία 

(εκτέλεση) 

Φάση 2 
∆ιαµοιρασµό

ς 
αντιδράσεων 

& 
παρατηρήσε

ων 

Φάση 3 
∆ιαδικασία: 
σύνδεση 

εµπειρίας µε 
µαθησιακό 
αντικείµενο 

Φάση 4 
Γενίκευση: 
σύνδεση 

εµπειρίας µε 
παραδείγµατα 
πραγµατικού 
κόσµου 

Φάση 5  
Εφαρµογή : 
γνωστικού 
αντικειµένου Κριτήρια αυθεντικών 

δραστηριοτήτων 
Αποτίµηση/ 
Αξιολόγηση 

Κύρια ∆ραστηριότητα 7 Αξιολόγηση της συνεργασίας µεταξύ των µελών της κοινότητας 

Ανάλυση επιµέρους δραστηριοτήτων 

1. Αξιολογείται η επιτυχία της συνεργασίας µεταξύ 

των µελών µέσα από σχετικές ερωτήσεις που 

υποβάλει ο εκπαιδευτικός στα µέλη.  

 �  �  �   
Αξία και πέρα από το χώρο του 
σχολείου 

Σύνδεση του 
προβλήµατος µε τον 
κόσµο που εκτείνεται 
πέρα από το σχολείο. 

2. Τα µέλη των οµάδων απαντούν στις σχετικές 

ερωτήσεις του εκπαιδευτικού και συµπληρώνουν 

σχετικό ερωτηµατολόγιο 

 �  �  �   
Αξία και πέρα από το χώρο του 
σχολείου 

Σύνδεση του 
προβλήµατος µε τον 
κόσµο που εκτείνεται 
πέρα από το σχολείο. 

Πίνακας 26 Σύνδεση δραστηριοτήτων του 1ου σύµφωνα µε τη φάση της εµπειρικής µάθησης και µε τα κριτήρια των αυθεντικών δραστηριοτήτων 
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8.3.4 Πίνακας συσχέτισης, των Εκπαιδευτικών ∆ραστηριοτήτων του 2ου Σεναρίου µε τις Φάσεις της Εµπειρικής Μάθησης και τα Πρότυπα 

των Αυθεντικών ∆ραστηριοτήτων  

Φάσεις Εµπειρικής Μάθησης Αυθεντικές ∆ραστηριότητες 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Φάση 1 
Εµπειρία 

(εκτέλεση) 

Φάση 2 
∆ιαµοιρασµό

ς 
αντιδράσεων 

& 
παρατηρήσε

ων 

Φάση 3 
∆ιαδικασία: 
σύνδεση 

εµπειρίας µε 
µαθησιακό 
αντικείµενο 

Φάση 4 
Γενίκευση: 
σύνδεση 

εµπειρίας µε 
παραδείγµατα 
πραγµατικού 
κόσµου 

Φάση 5  
Εφαρµογή : 
γνωστικού 
αντικειµένου Κριτήρια αυθεντικών 

δραστηριοτήτων 
Αποτίµηση/ 
Αξιολόγηση 

Κύρια ∆ραστηριότητα 1 Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να µάθουν οι µαθητές να κάνουν αναζήτηση στον εικονικό κόσµο και να συνδέονται κάνοντας login στη 
συνέχεια. 

Ανάλυση επιµέρους δραστηριοτήτων 

1. ∆ίνεται στους µαθητές η διεύθυνση του 

οπτικοακουστικού υλικού µε οδηγίες για 

εικονική περιήγηση και έλεγχο της κάµερας για 

τους χρήστες του SL 

√     Κατασκευή γνώσης Οργάνωση της 
πληροφορίας 

2. Οι µαθητές παρακολουθούν το σχετικό video µε 

τις πληροφορίες 

√ √    Πειθαρχηµένη έρευνα Πειθαρχηµένο 
περιεχόµενο 

3. Κάθε µαθητής πληκτρολογεί τον κωδικό του και 

συνδέεται στο σύστηµα 

  √  √ Πειθαρχηµένη έρευνα  

4. Πληκτρολογούν τις λέξεις «robots museum». 

Από τη λίστα των αποτελεσµάτων επιλέγουν το 

σχετικό link και πατούν µετά το button visit this 

location. 

  √  √ Πειθαρχηµένη έρευνα Πειθαρχηµένο 
περιεχόµενο 

5. Εναλλακτικά, δίνεται απευθείας η ηλεκτρονική 

διεύθυνση για άµεση σύνδεση.  

  √  √ Κατασκευή γνώσης Αποτίµηση 
εναλλακτικών 
λύσεων 

Φάσεις Εµπειρικής Μάθησης Αυθεντικές ∆ραστηριότητες 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Φάση 1 
Εµπειρία 

(εκτέλεση) 

Φάση 2 
∆ιαµοιρασµό

ς 
αντιδράσεων 

& 
παρατηρήσε

ων 

Φάση 3 
∆ιαδικασία: 
σύνδεση 

εµπειρίας µε 
µαθησιακό 
αντικείµενο 

Φάση 4 
Γενίκευση: 
σύνδεση 

εµπειρίας µε 
παραδείγµατα 
πραγµατικού 
κόσµου 

Φάση 5  
Εφαρµογή : 
γνωστικού 
αντικειµένου Κριτήρια αυθεντικών 

δραστηριοτήτων 
Αποτίµηση/ 
Αξιολόγηση 
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Κύρια ∆ραστηριότητα 2 Οι µαθητές πραγµατοποιούν εικονική περιήγηση στα εκθέµατα του µουσείου, υπό τις υποδείξεις του εκπαιδευτικού. 

Ανάλυση επιµέρους δραστηριοτήτων 

1. Γίνεται αρχική εισήγηση από τον εικονικό 

εκπρόσωπου του εκπαιδευτικού στα µέλη της 

οµάδας 

√     Κατασκευή γνώσης Πειθαρχηµένο 
περιεχόµενο 

2. Κατά την είσοδο στο µουσείο οι εικονικοί 

εκπρόσωποι αποδέχονται µια note card µε 

πληροφορίες την οποία αποθηκεύουν στο 

Inventory. 

√ √    Κατασκευή γνώσης Οργάνωση 
πληροφορίας 

3. Πριν ξεκινήσει η περιήγηση στο µουσείο ο 

εκπαιδευόµενος δίνει το χρόνο στους µαθητές να 

πειραµατιστούν µε τις λειτουργίες του menu 

επιλογών camera control. 

 √ √  √ Κατασκευή γνώσης Αποτίµηση 
εναλλακτικών 
λύσεων 

4. Γίνεται στάση στο 1ο robot της περιήγησης. Οι 

µαθητές πρέπει: 1.να κρατήσουν snapshots, 2. να 

διαβάσουν τις σχετικές πληροφορίες και 3. να 

αποθηκεύσουν ένα notecard. 

√ √ √   Πειθαρχηµένη έρευνα Πειθαρχικές 
διεργασίες, 
∆ιαµορφούµενη 
γραπτή επικοινωνία 

5. Επανάληψη του βήµατος 4 για όλα τα εκθέµατα 

στα οποία θα κάνουν στάση. 

√ √ √   Πειθαρχηµένη έρευνα Πειθαρχικές 
διεργασίες, 
∆ιαµορφούµενη 
γραπτή επικοινωνία 

6. Η τελευταία στάση γίνεται στα αναµνηστικά. 

Κάθε µαθητής παίρνει από ένα διαφηµιστικό 

µπλουζάκι που το αποθηκεύει στο Inventory.  

√    √ Πειθαρχηµένη έρευνα Πειθαρχικές 
διεργασίες 

Φάσεις Εµπειρικής Μάθησης Αυθεντικές ∆ραστηριότητες 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Φάση 1 
Εµπειρία 

(εκτέλεση) 

Φάση 2 
∆ιαµοιρασµό

ς 
αντιδράσεων 

& 
παρατηρήσε

ων 

Φάση 3 
∆ιαδικασία: 
σύνδεση 

εµπειρίας µε 
µαθησιακό 
αντικείµενο 

Φάση 4 
Γενίκευση: 
σύνδεση 

εµπειρίας µε 
παραδείγµατα 
πραγµατικού 
κόσµου 

Φάση 5  
Εφαρµογή : 
γνωστικού 
αντικειµένου Κριτήρια αυθεντικών 

δραστηριοτήτων 
Αποτίµηση/ 
Αξιολόγηση 

Κύρια ∆ραστηριότητα 3 

Στην ενότητα αυτή οι µαθητές συµπληρώνουν ένα ερωτηµατολόγιο σχετικό µε την επίσκεψη τους στο µουσείο. Ανατρέξουν στα Note Cards που 
αποθήκευσαν στο Inventory, κατά την επίσκεψή τους καθώς επίσης και σε πηγές στο διαδίκτυο(όπου οι πληροφορίες του µουσείου δεν είναι 
επαρκείς). Η συνεργασία θα είναι σε οµάδες των τριών και θα πρέπει επίσης να επιλέξουν µία από τις τέσσερις θεµατικές ενότητες που 
επισκέφθηκαν και να κάνουν µια σύντοµη αναφορά. 
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Ανάλυση επιµέρους δραστηριοτήτων 

1. ∆ιανέµεται στους µαθητές το power point 

αρχείο µε τις ερωτήσεις που πρέπει να 

συµπληρώσουν και δίνονται διευθύνσεις 

ηλεκτρονικών λεξικών 

√     Πειθαρχηµένη έρευνα Πειθαρχηµένο 
περιεχόµενο 

2. Οι µαθητές ανατρέχουν στις πληροφορίες που 

συνέλεξαν κατά την περιήγηση (Note cards). 

 √ √  √ Κατασκευή γνώσης 
Αξία και πέρα από το σχολείο  

Οργάνωση της 
πληροφορίας / 
Σύνδεση µε τον 
κόσµο πέρα του 
σχολείου 

3. Κάνουν αναζήτηση στο διαδίκτυο για 

επιπρόσθετες πληροφορίες, όπου αυτό κρίνεται 

απαραίτητο και χρησιµοποιούν ηλεκτρονικό 

λεξικό. 

√ √  √  Πειθαρχηµένη έρευνα Πειθαρχικές 
διεργασίες 

4. Απαντούν στις ερωτήσεις και κάνουν µια 

σύντοµη αναφορά στο «εικονικό έργο» που 

τράβηξε την προσοχή τους. 

 √ √   Πειθαρχηµένη έρευνα ∆ιαµορφούµενη 
γραπτή & προφορική 
επικοινωνία 

Φάσεις Εµπειρικής Μάθησης Αυθεντικές ∆ραστηριότητες 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Φάση 1 
Εµπειρία 

(εκτέλεση) 

Φάση 2 
∆ιαµοιρασµό

ς 
αντιδράσεων 

& 
παρατηρήσε

ων 

Φάση 3 
∆ιαδικασία: 
σύνδεση 

εµπειρίας µε 
µαθησιακό 
αντικείµενο 

Φάση 4 
Γενίκευση: 
σύνδεση 

εµπειρίας µε 
παραδείγµατα 
πραγµατικού 
κόσµου 

Φάση 5  
Εφαρµογή : 
γνωστικού 
αντικειµένου Κριτήρια αυθεντικών 

δραστηριοτήτων 
Αποτίµηση/ 
Αξιολόγηση 

Κύρια ∆ραστηριότητα 4 
Οι µαθητές θα κάνουν τώρα εφαρµογή του προηγούµενου σεναρίου σε µια νέα κατάσταση. Θα τους δοθεί µια λίστα µε εικονικά µουσεία και 
galleries. Θα επιλέξουν αυτό που προτιµούν και θα χωριστούν σε εικονικές οµάδες τριών εκπροσώπων για να ετοιµάσουν µια παρουσίαση στα 
πρότυπα αυτής που ετοίµασαν στη προηγούµενη ενότητα. 

Ανάλυση επιµέρους δραστηριοτήτων 

1. ∆ίνεται στους µαθητές η λίστα των εικονικών 

µουσείων στο SL 

√     Πειθαρχηµένη έρευνα Πειθαρχηµένο 
περιεχόµενο 

2. Οι µαθητές επισκέπτονται τις αντίστοιχες 

τοποθεσίες, εξερευνούν τα µουσεία µέχρι να 

επιλέξουν αυτό που προτιµούν 

√` √   √ Πειθαρχηµένη έρευνα Πειθαρχικές 
διεργασίες 

3. Οι µαθητές παρατηρούν τα εκθέµατα του 

µουσείου/ γκαλερί της επιλογής τους για να 

√ √  √ √ Κατασκευή γνώσης, 
Πειθαρχηµένη έρευνα  

Αποτίµηση 
εναλλακτικών 
λύσεων, πειθαρχικές 
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διαλέξουν τα αντιπροσωπευτικότερα κατά την 

κρίση τους αξιοθέατα 

διεργασίες 

4. Οι µαθητές συλλέγουν πληροφοριακό υλικό και 

παράλληλα ετοιµάζουν µια παρουσίαση σε 

power point 

√ √  √ √ Κατασκευή γνώσης, 
Πειθαρχηµένη έρευνα  

Οργάνωση της 
πληροφορίας, 
διαµορφούµενη 
γραπτή επικοινωνία 

Φάσεις Εµπειρικής Μάθησης Αυθεντικές ∆ραστηριότητες 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Φάση 1 
Εµπειρία 

(εκτέλεση) 

Φάση 2 
∆ιαµοιρασµό

ς 
αντιδράσεων 

& 
παρατηρήσε

ων 

Φάση 3 
∆ιαδικασία: 
σύνδεση 

εµπειρίας µε 
µαθησιακό 
αντικείµενο 

Φάση 4 
Γενίκευση: 
σύνδεση 

εµπειρίας µε 
παραδείγµατα 
πραγµατικού 
κόσµου 

Φάση 5  
Εφαρµογή : 
γνωστικού 
αντικειµένου Κριτήρια αυθεντικών 

δραστηριοτήτων 
Αποτίµηση/ 
Αξιολόγηση 

Κύρια ∆ραστηριότητα 5 Παρουσίαση οµαδικού έργου στα υπόλοιπα µέλη της κοινότητας και εικονική ξενάγηση 

Ανάλυση επιµέρους δραστηριοτήτων 

1. Οι οµάδες των µαθητών κάνουν µια εισαγωγική 

παρουσίαση της εργασίας τους. 

√   √ √ Πειθαρχηµένη έρευνα / Αξία και 
πέρα από το χώρο του σχολείου 

∆ιαµορφούµενη 
γραπτή & προφορική 
επικοινωνία / 
Σύνδεση µε τον 
κόσµο πέρα του 
σχολείου 

2. Τα µέλη της κάθε οµάδας, ξεναγούν εικονικά 

τους υπόλοιπους, στο θέµα που ερεύνησαν. 

 √ √ √ √ Πειθαρχηµένη έρευνα / Αξία και 
πέρα από το χώρο του σχολείου 

∆ιαµορφούµενη 
γραπτή & προφορική 
επικοινωνία/ 
Σύνδεση µε τον 
κόσµο πέρα του 
σχολείου 

3. Η οµάδα των µαθητών απαντάει στις απορίες 

των υπολοίπων κατά την ξενάγηση. 

 √ √ √  Πειθαρχηµένη έρευνα ∆ιαµορφούµενη 
προφορική 
επικοινωνία 

Πίνακας 27 Σύνδεση δραστηριοτήτων του 3ου σύµφωνα µε τη φάση της εµπειρικής µάθησης και µε τα κριτήρια των αυθεντικών δραστηριοτήτων 
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8.3.5 Ρουµπρίκες αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου  

8.3.5.1 Ρουµπρίκα αξιολόγησης της συνεργατικότητας - συµπληρώνεται από τους εκπαιδευµένους 6 

Κριτήρια Καθόλου 
1 

Ελάχιστη 
2 

Αρκετή 
3 

Υποδειγµατική 
4 Σκορ 

Συνεισφορά µέλους  

Έρευνα και συλλογή 

πληροφοριών 

∆εν συνέλεξα καµία πληροφορία 

σχετική µε το θέµα 

Συνέλεξα πολύ λίγες πληροφορίες και 

κάποιες από αυτές ήταν σχετικές µε 

το θέµα 

Συνέλεξα µερικές σηµαντικές 

πληροφορίες. Οι περισσότερες ήταν 

σχετικές µε το αντικείµενο.  

Συνέλεξα πολλές πληροφορίες και ήταν 

όλες σχετικές µε το θέµα. 

 

∆ιαµοιρασµός πληροφοριών  ∆εν µοιράστηκα καµιά πληροφορία 

µε τον/τους συµπαίκτες µου.  

Μοιράστηκα πολύ λίγες πληροφορίες 

και κάποιες ήταν σχετικές µε το θέµα. 

Μοιράστηκα κάποιες βασικές 

πληροφορίες από τις οποίες οι 

περισσότερες ήταν σχετικές µε το 

θέµα. 

Μοιράστηκα µεγάλη ποσότητα 

πληροφοριών και ήταν όλες σχετικές µε το 

θέµα. 

 

Ακρίβεια στο χρόνο 

ολοκλήρωσης των 

διεργασιών 

∆εν ήµουν ακριβής σε καµία 

περίπτωση 

Ολοκλήρωσα τα περισσότερα θέµατα 

µε καθυστέρηση. 

Ολοκλήρωσα τα περισσότερα θέµατα 

εγκαίρως. 

Ολοκλήρωσα όλα τα θέµατα εγκαίρως.  

Υπευθυνότητα µέλους  

Εκπλήρωση καθηκόντων 

µέλους 

∆εν εκπλήρωσα κανένα καθήκον 

που µου ανατέθηκε σε επίπεδο 

οµάδας 

Εκπλήρωσα πολύ λίγα καθήκοντα Εκπλήρωσα σχεδόν όλα τα καθήκοντα 

που µου ανατέθηκαν 

Εκπλήρωσα όλα τα καθήκοντα που µου 

ανατέθηκαν 

 

∆ίκαιος καταµερισµός 

εργασίας 

Στηριζόµουν πάντα στους άλλους 

για να κάνουν τη δουλειά. 

Σπάνια έκανα τη δουλειά που µου 

αντιστοιχούσε. Συχνά χρειαζόµουν 

υπενθύµιση. 

Συνήθως έκανα αυτά που είχα 

αναλάβει. Σπάνια χρειαζόµουν 

υπενθύµιση.  

Πάντα έκανα αυτό που έπρεπε, χωρίς να 

χρειάζεται υπενθύµιση.  

 

Αξιολόγηση των απόψεων & της συµπεριφοράς των υπολοίπων µελών της οµάδας  

Άκουγαν τις απόψεις των 

άλλων 

Μιλούσαν συνεχώς και δεν άφηναν 

κανέναν άλλο να πάρει το λόγο 

Συνήθως µιλούσαν περισσότερο, 

σπάνια άφηναν άλλους να εκφράσουν 

άποψη. 

Άκουγαν, αλλά κάποιες φορές 

µιλούσαν πάρα πολύ. 

Υπήρχε ισότιµη κατανοµή του χρόνου που 

άκουγαν και του χρόνου που µιλούσαν 

 

Συνεργάστηκαν µε τους 

συµπαίκτες 

Συνήθως διαφωνούσα µε τους 

συµπαίκτες µου. 

Κάποιες φορές διαφωνούσα. Σπάνια διαφωνούσαµε. ∆ε διαφωνήσαµε ποτέ µε τους συµπαίκτες.   

                                                      

6 Πηγή : San Diego City Schools. Technology Challenge Grants. Collaboration Rubric 
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Ανάληψη δίκαιων 

αποφάσεων 

Συνήθως οι συµπαίκτες ήθελαν να 

γίνονται τα πράγµατα µε το δικό 

τους τρόπο. 

Συνήθως έπαιρναν το µέρος των 

φίλων τους, αντί να εξετάσουν όλες 

τις απόψεις. 

Συνήθως εξετάζανε όλες τις απόψεις Πάντα βοηθούσαν την οµάδα να πάρει µια 

δίκαια απόφαση. 

 

ΣΥΝΟΛΟ  

Πίνακας 28 Ρουµπρίκα Αξιολόγησης της Συνεργατικότητας (Συµπληρώνεται από τους µαθητές) 

8.3.5.2 Ρουµπρίκα αξιολόγησης του κατά πόσο η εικονική συνεργασία πετυχαίνει να κινητοποιήσει τους εκπαιδευόµενους  

Κριτήρια Ανεπαρκής 
1 

Ικανοποιητική 
2 

Πολύ καλή 
3 

Εξαιρετική 
4 

Τελικό 
σκορ 

Εικονική συνεργασία και 

επίπεδο κατανόησης 

Το γεγονός ότι χρειάστηκε να 

συνεργαστώ εικονικά µε τους 

συµµαθητές µου στο Second Life, 

ήταν κάτι που µε δυσκόλεψε. Εάν 

είχα συνεργαστεί απευθείας µε 

τους συµµαθητές µου το 

αποτέλεσµα θα ήταν πολύ 

καλύτερο.  

Το γεγονός ότι χρειάστηκε να 

συνεργαστώ εικονικά µε τους 

συµµαθητές µου στο Second Life, 

ήταν ενδιαφέρον, αλλά το έκανα 

κυρίως γιατί έπρεπε να το εφαρµόσω, 

στα πλαίσια του µαθήµατος. Θα 

µπορούσα να τα καταφέρω εξίσου 

καλά εάν συνεργαζόµουν απευθείας 

µε τους συµµαθητές µου. 

Το γεγονός ότι χρειάστηκε να 

συνεργαστώ µε άλλους εικονικούς 

εκπροσώπους στο Second Life, ήταν 

πολύ ενδιαφέρον. Η εικονική 

συνεργασία µου, µε διευκόλυνε να 

κατανοήσω καλύτερα διάφορα θέµατα 

όπως πλοήγηση στον εικονικό κόσµο 

και επικοινωνία µε άλλους.  

Το γεγονός ότι χρειάστηκε να συνεργαστώ 

µε άλλους εικονικούς εκπροσώπους στο 

Second Life, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. 

Η εικονική συνεργασία, µε διευκόλυνε να 

κατανοήσω καλύτερα και σε πολύ λιγότερο 

χρόνο, θέµατα που αφορούσαν τόσο την 

πλοήγηση στον εικονικό κόσµο, όσο και 

την επικοινωνία µου µε τους υπολοίπους. 

 

Εικονικός εκπρόσωπος 

έναντι φυσικού 

Η συνεργασία µε τους εικονικούς 

εκπροσώπους των συµµαθητών 

µου, ήταν κάτι που φάνηκε αρκετά 

περίεργο. Θα προτιµούσα να 

συνεργαζόµασταν απευθείας σε 

φυσικό επίπεδο.  

Η συνεργασία µε τους εικονικούς 

εκπροσώπους των συµµαθητών µου, 

ήταν ενδιαφέρουσα. Παρόλα αυτά 

όµως, προτιµώ να συνεργάζοµαι 

απευθείας µαζί τους σε φυσικό 

επίπεδο στην τάξη.  

Η συνεργασία µε τους εικονικούς 

εκπροσώπους των συµµαθητών µου, 

ήταν πολύ ενδιαφέρουσα εµπειρία. Το 

γεγονός ότι είχα οπτική επαφή µε τους 

συµµαθητές µου στο σύστηµα, µε 

παρακίνησε από µόνο του να 

ασχοληθώ περισσότερο µε το µάθηµα.  

Η συνεργασία µε τους εικονικούς 

εκπροσώπους των συµµαθητών µου, ήταν 

µια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εµπειρία. Η 

αίσθηση της παρουσίας και των υπολοίπων, 

µου δηµιούργησε ένα αίσθηµα ασφάλειας 

και µε παρακίνησε να εργαστώ 

συστηµατικότερα. 

 

Εικονική επικοινωνία µε 

«Γλώσσα του σώµατος»7 

Η δυνατότητα επικοινωνίας, 

κάνοντας χρήση της «γλώσσας του 

σώµατος» στο Second Life, µου 

φάνηκε δύσκολη και δεν 

διευκόλυνε τη διαδικασία µάθησης. 

Η δυνατότητα επικοινωνίας κάνοντας 

χρήση της «γλώσσας του σώµατος» 

στο Second Life ήταν µια αρκετά 

ενδιαφέρουσα εµπειρία. Ωστόσο, 

επειδή δεν είµαι συνηθισµένος σε 

Η δυνατότητα επικοινωνίας κάνοντας 

χρήση της «γλώσσας του σώµατος» 

στο Second Life µου άρεσε πολύ. 

Επιπλέον, ένιωθα πιο άνετα, εφόσον 

για τις λανθασµένες κινήσεις και τις 

Η δυνατότητα επικοινωνίας κάνοντας 

χρήση της «γλώσσας του σώµατος» στο 

Second Life είναι πολύ ενδιαφέρουσα 

εµπειρία ειδικά στο χώρο του σχολείου. 

Μπορώ να εκφράζω άφοβα την άποψή µου, 

 

                                                      

7 Studying in Virtual Worlds, Benefits for students- Part 3 Body Language. (Shiv on Learning. 20 teachers explain how to teach using Second Life).  
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Υπήρχαν στιγµές που ένιωθα 

αµήχανα µη ξέροντας πως να 

αντιδράσω.  

αυτή προτιµώ να επικοινωνώ 

απευθείας µε τους συµµαθητές µου. 

τυχόν λάθος επιλογές µου, 

«εκτιθόταν» ο εικονικός µου 

εκπρόσωπος και όχι εγώ άµεσα. 

µέσω του εικονικού µου εκπροσώπου, 

ξέροντας ότι ο εκπαιδευτικός ή οι 

συµµαθητές µου θα απευθυνθούν σε 

εκείνον και όχι απευθείας σε εµένα. Το 

γεγονός αυτό, µε έκανε να συµµετέχω στις 

δραστηριότητες πολύ περισσότερο από ότι 

θα έκανα αν ήµουν στην τάξη και θα 

έπρεπε να σηκώσω το χέρι µου ή να πάω 

στον πίνακα.  

∆υνατότητα επικοινωνίας 

και από το σπίτι 

Η εµπειρία µου από το Second Life 

δεν ήταν ευχάριστη. Αν και θα 

µπορούσα να συνδεθώ και να 

συνεργαστούµε µε τα υπόλοιπα 

µέλη της οµάδας από το σπίτι, δεν 

το έκανα ποτέ. 

Η εµπειρία µου από το Second Life 

ήταν αρκετά ευχάριστη. Ωστόσο, όσες 

φορές χρειάστηκε να συνδεθώ από το 

σπίτι, για να συνεργαστώ µε τους 

συµµαθητές µου, το έκανα κατόπιν 

υπενθύµισης από τους υπολοίπους.  

Η εµπειρία µου από το Second Life 

ήταν πολύ ευχάριστη. Κάποιες φορές, 

χρειάστηκε να συνδεθώ από το σπίτι 

για να κάνω κάποια πράγµατα µε τους 

συµµαθητές µου και το έκανα πολύ 

ευχάριστα χωρίς να χρειαστεί 

υπενθύµιση. 

Η εµπειρία µου από το Second Life ήταν 

πάρα πολύ ευχάριστη. Μου άρεσε ιδιαίτερα 

το γεγονός ότι, εάν χρειαζόταν να 

δουλέψουµε και στο σπίτι µε τους 

συµµαθητές µου, το κάναµε πολύ 

ευχάριστα χωρίς να χρειαστεί να πιέσει ο 

ένας τον άλλο. Αντιµετωπίσαµε την όλη 

διαδικασία, περισσότερο ως διασκέδαση 

και όχι ως υποχρεωτική εργασία.  

 

Σύνολο  

Πίνακας 29 Εικονική Συνεργασία έναντι Φυσικής (συµπληρώνεται από τους µαθητές) 

8.3.5.3 Ρουµπρίκες αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου από τους εκπαιδευτές 8 

Κριτήρια Καθόλου 
1 

Ελάχιστα 
2 

Αρκετά 
3 

Εξαιρετικά 
4 

Τελικό 
σκορ 

Συγκεκριµένες Εµπειρικές 

διεργασίες 

Συγκεκριµένες διεργασίες όπως, 

εµπλοκή σε καταστάσεις παρόµοιες 

µε αυτές του πραγµατικού κόσµου, 

συνεργασία µε άλλους, συµµετοχή 

σε γεγονότα δεν 

συµπεριλαµβάνονται. 

Συγκεκριµένες διεργασίες όπως, 

εµπλοκή σε καταστάσεις παρόµοιες 

µε αυτές του πραγµατικού κόσµου, 

συνεργασία µε άλλους, συµµετοχή σε 

γεγονότα υπάρχουν σε πολύ µικρό 

βαθµό.  

Συγκεκριµένες διεργασίες όπως, 

εµπλοκή σε καταστάσεις παρόµοιες 

µε αυτές του πραγµατικού κόσµου, 

συνεργασία µε άλλους, συµµετοχή σε 

γεγονότα καλύπτονται σε γενικές 

γραµµές. 

Συγκεκριµένες διεργασίες όπως, 

εµπλοκή σε καταστάσεις παρόµοιες µε 

αυτές του πραγµατικού κόσµου, 

συνεργασία µε άλλους, συµµετοχή σε 

γεγονότα διεξάγονται επαρκώς.  

 

                                                      

8 Rubric for experiential Evaluation. University of Phoenix 
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Αναστοχασµός και 

παρατηρήσεις 

∆ε γίνεται περιγραφή της γνώσης, 

των δεξιοτήτων και των συνηθειών 

που αναπτύσσονται µέσα από τις 

διεργασίες. Επίσης δε γίνεται 

αξιολόγηση των λεπτοµερειών και 

των αποτελεσµάτων που 

προκύπτουν από τις εµπειρίες.  

Γίνεται µια σύντοµη και ανεπαρκής 

περιγραφή της γνώσης, των 

δεξιοτήτων και των συνηθειών που 

αναπτύσσονται µέσα από τις 

διεργασίες. Η αξιολόγηση των 

λεπτοµερειών και των αποτελεσµάτων 

που προκύπτουν από τις εµπειρίες 

είναι περιορισµένη.  

Γίνεται µια γενική περιγραφή της 

γνώσης, των δεξιοτήτων και των 

συνηθειών που προκύπτουν µέσα από 

τις διεργασίες. Υπάρχει γενική 

αξιολόγηση των λεπτοµερειών και 

των αποτελεσµάτων. 

Γίνεται µια σε βάθος περιγραφή της 

γνώσης, των δεξιοτήτων και των συνηθειών 

που προκύπτουν µέσα από τις διεργασίες. 

Υπάρχει ολοκληρωµένη αξιολόγηση των 

λεπτοµερειών και των εµπειριών που 

προκύπτουν από τις διεργασίες. 

 

Γενικεύσεις, βασικές αρχές 

και θεωρίες  

Οι θεωρίες, οι γενικεύσεις και οι 

βασικές αρχές που αποκτούνται 

από τις εµπειρίες των µαθητών, δεν 

προσδιορίζονται και δεν 

περιγράφονται. Το µαθησιακό 

αποτέλεσµα δεν είναι ξεκάθαρα 

ανεπτυγµένο.  

Οι θεωρίες, οι γενικεύσεις και οι 

βασικές αρχές που αποκτούνται από 

τις εµπειρίες των µαθητών, 

προσδιορίζονται και περιγράφονται 

ελάχιστα. Το µαθησιακό αποτέλεσµα 

είναι ανεπτυγµένο σε πολύ βασικό 

επίπεδο. 

Οι θεωρίες, οι γενικεύσεις και οι 

βασικές αρχές που αποκτούνται από 

τις εµπειρίες των µαθητών, 

προσδιορίζονται και περιγράφονται. 

Το µαθησιακό αποτέλεσµα είναι 

ξεκάθαρα ανεπτυγµένο. 

Οι θεωρίες, οι γενικεύσεις και οι βασικές 

αρχές που αποκτούνται από τις εµπειρίες 

των µαθητών, προσδιορίζονται και 

περιγράφονται µε λεπτοµέρειες. Το 

µαθησιακό αποτέλεσµα είναι ξεκάθαρα 

προσδιορισµένο και πλήρως ανεπτυγµένο.  

 

Ασκήσεις και πρακτική 

εφαρµογή 

∆εν υπάρχουν περιγραφές για τις 

ασκήσεις και τις πρακτικές 

εφαρµογές.  

∆εν υπάρχουν ξεκάθαρες εξηγήσεις 

για τις ασκήσεις και τις πρακτικές 

εφαρµογές.  

Υπάρχουν γενικές και σύντοµες 

περιγραφές για τις ασκήσεις και τις 

πρακτικές εφαρµογές. 

Οι διευκρινήσεις για τις ασκήσεις και τις 

πρακτικές εφαρµογές είναι ξεκάθαρες και 

αναλυτικές.  

 

ΣΥΝΟΛΟ  

Πίνακας 30 Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 

 

8.3.5.4 Ρουµπρίκα αξιολόγησης του κατά πόσο η χρήση εικονικών περιβαλλόντων µάθησης συµβαδίζει µε τις απαιτήσεις του Ελληνικού 

προγράµµατος σπουδών9 

Κριτήρια Καθόλου 
1 

Ελάχιστα 
2 

Αρκετά 
3 

Εξαιρετικά 
4 

Τελικό 
σκορ 

Τα σενάρια σχεδιάστηκαν 

σύµφωνα µε τα πρότυπα και 

τους στόχους του 

προγράµµατος σπουδών; 

Το εκπαιδευτικό περιεχόµενο, οι 

δραστηριότητες και στόχοι δεν 

ακολουθούν τα πρότυπα που ορίζει 

το πρόγραµµα σπουδών.  

Το εκπαιδευτικό περιεχόµενο, οι 

δραστηριότητες και στόχοι 

ακολουθούν σε κάποια σηµεία, τα 

πρότυπα που ορίζει το πρόγραµµα 

Το εκπαιδευτικό περιεχόµενο, οι 

δραστηριότητες και στόχοι 

ακολουθούν στο µεγαλύτερο µέρος, 

τα πρότυπα που ορίζει το πρόγραµµα 

Το εκπαιδευτικό περιεχόµενο, οι 

δραστηριότητες και στόχοι είναι απόλυτα 

σύµφωνα µε τα πρότυπα που ορίζει το 

πρόγραµµα σπουδών. 

 

                                                      

9 Τα κριτήρια επιλέχθηκαν σύµφωνα µε τα όσα προτείνει το Ελληνικό παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο άρθρο για :«Ένα Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Σύστηµα». (Αλαχιώτης, Σ., 2003) 
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σπουδών σπουδών 

∆ιαθεµατικότητα Ένα από τα βασικά σηµεία που 

τονίζεται από το πρόγραµµα 

σπουδών είναι η διαθεµατικότητα. 

Στα συγκεκριµένα σενάρια κάτι 

τέτοιο δεν ισχύει. 

Ένα από τα βασικά σηµεία που 

τονίζεται από το πρόγραµµα σπουδών 

είναι η διαθεµατικότητα. Σε κάποιες 

δραστηριότητες αυτό τηρήθηκε. 

Ένα από τα βασικά σηµεία που 

τονίζεται από το πρόγραµµα σπουδών 

είναι η διαθεµατικότητα. Οι 

περισσότερες δραστηριότητες, 

απαιτούσαν συνδυασµό δύο και 

περισσότερων µαθηµάτων. 

Ένα από τα βασικά σηµεία που τονίζεται 

από το πρόγραµµα σπουδών είναι η 

διαθεµατικότητα. Η πρόθεση για 

διαθεµατικότητα είναι ξεκάθαρη από τους 

αρχικούς στόχους των σεναρίων. Οι 

εκτέλεση των διαφόρων δραστηριοτήτων 

απαιτεί συνδυασµό γνώσεων διαφορετικών 

θεµατικών αντικειµένων (π.χ. ξένη γλώσσα, 

υπολογιστές). 

 

Το Ελληνικό πρόγραµµα 

σπουδών κάνει λόγο για ίσες 

ευκαιρίες των δύο φύλων. 

Αυτό είναι κάτι που τηρείται 

στα πλαίσια της διδασκαλίας 

µε χρήση εικονικών 

κόσµων;  

Η χρήση περιβαλλόντων εικονικών 

κόσµων ως εργαλείο εκπαίδευσης, 

δεν φάνηκε να προσφέρει ίσες 

ευκαιρίες για τα δύο φύλλα.  

Η χρήση περιβαλλόντων εικονικών 

κόσµων ως εργαλείο εκπαίδευσης, 

µπορεί να προσφέρει ίσες ευκαιρίες 

για τα δύο φύλλα αλλά στα 

συγκεκριµένα σενάρια υπήρχαν 

διαφορές. 

Η χρήση περιβαλλόντων εικονικών 

κόσµων ως εργαλείο εκπαίδευσης, 

µπορεί προσφέρει ίσες ευκαιρίες για 

τα δύο φύλλα. Στα συγκεκριµένα 

σενάρια, αυτό τηρήθηκε στο 

µεγαλύτερο µέρος. 

Η χρήση περιβαλλόντων εικονικών κόσµων 

ως εργαλείο εκπαίδευσης, απευθύνεται 

εξίσου και στα δύο φύλλα. Η εφαρµογή των 

εκπαιδευτικών σεναρίων δεν έκανε 

απολύτως καµία διάκριση µεταξύ των δύο 

φύλλων.  

 

Το Ελληνικό πρόγραµµα 

σπουδών κάνει λόγο για 

διαπολιτισµική εκπαίδευση. 

Τα περιβάλλοντα εικονικών 

κόσµων συµβάλλουν στην 

εξοµάλυνση των 

πολιτισµικών διαφορών ; 

Η φιλοσοφία των περιβαλλόντων 

εικονικών κόσµων, είναι η 

δηµιουργία µιας παγκόσµιας 

κοινότητας, οι χρήστες της οποίας 

θα είναι άνθρωποι όλων των 

εθνοτήτων. Παρόλα αυτά, η χρήση 

τους στην εκπαίδευση, φαίνεται ότι 

οξύνει το πρόβληµα των 

πολιτισµικών διαφορών.  

Η φιλοσοφία των περιβαλλόντων 

εικονικών κόσµων, είναι η δηµιουργία 

µιας παγκόσµιας κοινότητας, οι 

χρήστες της οποίας θα είναι άνθρωποι 

όλων των εθνοτήτων. Ωστόσο αυτό 

είναι κάτι που προς το παρόν δε 

µπορεί να εφαρµοστεί πλήρως. 

Η φιλοσοφία των περιβαλλόντων 

εικονικών κόσµων, είναι η δηµιουργία 

µιας παγκόσµιας κοινότητας, οι 

χρήστες της οποίας θα είναι άνθρωποι 

όλων των εθνοτήτων. Στα 

συγκεκριµένα σενάρια αυτό 

επιτεύχθηκε σε πολύ µεγάλο βαθµό.  

Η φιλοσοφία των περιβαλλόντων εικονικών 

κόσµων, είναι η δηµιουργία µιας 

παγκόσµιας κοινότητας, οι χρήστες της 

οποίας θα είναι άνθρωποι όλων των 

εθνοτήτων. Η εφαρµογή των 

συγκεκριµένων σεναρίων, δεν κάνει καµία 

απολύτως πολιτιστική διάκριση. Αντίθετα 

οι µαθητές µπορούν να επιλέξουν και να 

φτιάξουν τον εικονικό τους εκπρόσωπο 

σύµφωνα µε τα δικά τους πρότυπα. 

 

Η χρήση των περιβαλλόντων 

εικονικών κόσµων, µπορεί 

καλύψει τις ανάγκες των 

ατόµων µε ειδικές 

δεξιότητες, στα πλαίσια της 

δηµιουργίας «ενός σχολείου 

Η χρήση περιβαλλόντων εικονικών 

κόσµων στην εκπαίδευση, 

περιθωριοποιεί ακόµη περισσότερο 

τα άτοµα µε ειδικές δεξιότητες 

(κινητικές ή νοητικές). 

Η χρήση περιβαλλόντων εικονικών 

κόσµων, µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

και στην εκπαίδευση ατόµων µε 

ειδικές δεξιότητες, όχι όµως σε 

µεγάλο εύρος.  

Η χρήση περιβαλλόντων εικονικών 

κόσµων, µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

και στην εκπαίδευση ατόµων µε 

ειδικές δεξιότητες, και να καλύψει 

πολλές από τις ανάγκες που δεν 

καλύπτει η παραδοσιακή εκπαίδευση. 

Η χρήση περιβαλλόντων εικονικών 

κόσµων, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και 

στην εκπαίδευση ατόµων και µάλιστα να 

ξεπεράσει πολλές από τις σύγχρονες 

αδυναµίες. Για παράδειγµα άτοµα µε 

κινητικά προβλήµατα µπορούν να 
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για όλους»;  επισκεφθούν τον εικονικό κόσµο µε τον 

ίδιο ακριβώς τρόπο που µπορεί και ένα 

«άρτιο κινητικά» άτοµο. Στα περιβάλλοντα 

εικονικών κόσµων, οι όποιες διαφορές 

εξαλείφονται.  

Η χρήση εικονικών κόσµων 

στην Εκπαίδευση, 

συµβάλλει στη δηµιουργία 

µιας πολυδιάστατης 

δηµιουργικής 

προσωπικότητας του 

µαθητή.  

Η χρήση περιβαλλόντων εικονικών 

κόσµων, δε φαίνεται να συµβάλλει 

στη δηµιουργία µιας 

πολυδιάστατης προσωπικότητας 

του εκπαιδευόµενου.  

Η χρήση περιβαλλόντων εικονικών 

κόσµων, µπορεί να συµβάλλει µέχρις 

ενός σηµείου στη δηµιουργία µιας 

πολυδιάστατης προσωπικότητας του 

εκπαιδευόµενου. 

Η χρήση των περιβαλλόντων 

εικονικών κόσµων στην εκπαίδευση, 

είναι το κατεξοχήν µέσο, που µπορεί 

να συµβάλλει στη δηµιουργία µιας 

πολυδιάστατης προσωπικότητας του 

µαθητή.  

Η χρήση περιβαλλόντων εικονικών κόσµων 

στην εκπαίδευση συµβάλλει µέγιστα στην 

ανάπτυξη µιας πολυδιάστατης 

προσωπικότητας. Ο εκπαιδευόµενος, ως 

µέλος ενός εικονικού κόσµου, έρχεται 

συνεχώς σε επαφή µε διαφορετικά πολιτικά 

και πολιτισµικά περιβάλλοντα. Για να 

αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις, πρέπει 

συνεχώς να προσαρµόζει τα ιδιαίτερα 

στοιχεία της προσωπικότητάς του 

(χαρακτήρας, προσδοκίες, πεποιθήσεις) και 

τις προσωπικές του ανάγκες (νοητικές, 

συναισθηµατικές, υπαρξιακές). Οι ανάγκες 

αυτές για συνεχή προσαρµογή σε νέες 

καταστάσεις, οδηγούν στη ανάπτυξη µιας 

πολυδιάστατης προσωπικότητας.  

 

Σύνολο   

Πίνακας 31 Περιβάλλοντα Εικονικών κόσµων και το ισχύον Ελληνικό πρόγραµµα σπουδών/ µπορούν να συνδυαστούν  

8.3.5.5 Ρουµπρίκα αξιολόγησης συνεργατικότητας και ποιότητας παραγόµενου έργου στα πλαίσια µιας κοινότητας πρακτικής10 

Κριτήρια Προχωρηµένη Ικανοποιητική Ανολοκλήρωτη Τελικό 
σκορ 

Οµαδική εργασία Τα µέλη της κοινότητας συνεργάστηκαν σε 

µικρότερες οµάδες, για να πετύχουν του στόχους. 

Τα µέλη της κοινότητας, συνεργάστηκαν καλά στα 

πλαίσια µικρότερων οµάδων, κατά το µεγαλύτερο 

Τα µέλη της κοινότητας δεν κατάφεραν να 

συνεργαστούν, στα πλαίσια µικρότερων οµάδων. 

 

                                                      

10 Grading rubric for a group project. Eberly Center for Teaching Excellent 
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Το επίπεδο της συνεργασίας αποδεικνύει αµοιβαίο 

σεβασµό και συνεργασία. 

µέρος. Υπήρξαν µόνο ελάχιστες περιπτώσεις, που 

τα µέλη δεν κατάφεραν να συνεργαστούν. Υπήρξε 

κατά κανόνα σεβασµός µεταξύ των µελών. 

Κάποια από τα µέλη, εργάστηκαν ανεξάρτητα χωρίς να 

λάβουν υπόψη τους στόχους και τις προτεραιότητες. 

Συχνά παρατηρούταν έλλειψη σεβασµού µεταξύ των 

µελών. 

Συνεισφορά των µελών στη 

διεξαγωγή έργου  

Η διεξαγωγή και η παρουσίαση των οµαδικών 

εργασιών προσέφερε νέα πληροφόρηση και νέα 

προσέγγιση αναφορικά µε το ζητούµενο θέµα. 

Απέδειξε ακόµη, ότι έγιναν προσπάθειες από τους 

µαθητές να δώσουν νέα διάσταση στο θέµα 

(εικονικό µουσείο) και συµµετείχαν µε 

ενθουσιασµό στην όλη προσπάθεια. 

Η διεξαγωγή και η παρουσίαση των οµαδικών 

εργασιών, προσέφερε κάποιες καινούργιες 

πληροφορίες σχετικά µε το ζητούµενο θέµα. Οι 

παρουσιάσεις έδειξαν ότι αρχικά τουλάχιστον, οι 

µαθητές προσέγγισαν το θέµα µε αρκετό 

ενθουσιασµό. 

Η διεξαγωγή και η παρουσίαση των οµαδικών 

εργασιών, δεν προσέφερε καµία νέα πληροφόρηση ή 

προσέγγιση σχετικά µε το ζητούµενο. Η τελική 

παρουσίαση έδειξε, ότι δεν υπήρξε ιδιαίτερος 

ενθουσιασµός, από την πλευρά των µαθητών.  

 

Περιεχόµενα τελικού έργου 

και δηµιουργικότητα 

Οι παρουσιάσεις των τελικών εργασιών, από τις 

οµάδες των µαθητών, αντιµετωπίστηκε µε 

ενθουσιασµό και παράλληλα έγινε µεταβίβαση 

γνώσεων µεταξύ των µαθητών.  

Οι παρουσιάσεις των τελικών εργασιών, από τις 

οµάδες των µαθητών, µπόρεσε να µεταβιβάσει 

κάποιες βασικές ιδέες και αρχές µεταξύ των 

µαθητών, αλλά δεν υπήρξε ο απαιτούµενος 

ενθουσιασµός.  

Οι παρουσιάσεις των τελικών εργασιών, δεν 

κατάφεραν να αποσπάσουν το ενδιαφέρον των 

µαθητών και δεν υπήρχε µια ξεκάθαρη µορφή 

επικοινωνίας, στην όλη διαδικασία.  

 

ΣΥΝΟΛΟ  

Πίνακας 32 Ρουµπρίκα αξιολόγησης συνεργατικότητας και αξιολόγηση παραγόµενου έργου, στα πλαίσια της κοινότητας πρακτικής 

8.3.5.6 Ρουµπρίκα αξιολόγησης συνολικού εκπαιδευτικού έργου 11 

Κριτήρια Ανεπιτυχής 
1 

Ικανοποιητική 
2 

Πολύ καλή 
3 

Εξαιρετική 
4 

Σκορ 

Σύνδεση περιεχοµένων µε το 
πρόγραµµα σπουδών 

Τα σενάρια δεν είχαν σχέση µε 

τους εκπαιδευτικούς στόχους του 

προγράµµατος σπουδών και δεν 

υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς 

στόχους για τη µάθηση και την 

τεχνολογία.  

Τα σενάρια αφορούσαν ελάχιστα το 

πρόγραµµα σπουδών. Η χρήση της 

τεχνολογίας κάλυπτε µόνο κάποιους 

από τους εκπαιδευτικούς στόχους για 

τη µάθηση και την τεχνολογία. 

Η χρήση της τεχνολογίας στα 

σενάρια, υποστηρίζει αποτελεσµατικά 

το περιεχόµενο του προγράµµατος 

σπουδών. Επίσης υποστηρίζει τους 

εκπαιδευτικούς στόχους.  

Η χρήση της τεχνολογίας στα σενάρια, 

υποστηρίζει αποτελεσµατικά και συνδέεται 

µε το πρόγραµµα σπουδών. Επίσης 

υποστηρίζει άµεσα, τους εκπαιδευτικούς 

στόχους που αφορούν τη χρήση της 

τεχνολογίας και τη µάθηση των 

 

                                                      

11 Πηγή : Stanford University “Assessing Teacher Technology project” 
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εκπαιδευοµένων. 

Μαθησιακοί στόχοι 
εκπαιδευοµένων 

∆εν υπήρχαν ξεκάθαροι 

µαθησιακοί στόχοι.  

Υπάρχουν εκπαιδευτικοί στόχοι, αλλά 

µπορεί να µην είναι σχετικοί µε το 

πρόγραµµα σπουδών και δεν είναι 

µετρήσιµοι.  

Υπάρχουν ξεκάθαροι, µετρήσιµοι 

εκπαιδευτικοί στόχοι. Οι στόχοι 

απευθύνονται στα διαφορετικά 

µαθησιακά στυλ. 

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι είναι ξεκάθαροι 

και µετρήσιµοι. Οι στόχοι απευθύνονται 

στα διαφορετικά µαθησιακά στυλ. Οι 

εκπαιδευόµενοι µπορούν να θέσουν τους 

δικούς τους στόχους, και να τους επιτύχουν.  

 

Ο ρόλος της τεχνολογίας Η χρήση της τεχνολογίας στα 

σενάρια, αντιµετωπίζει τους 

µαθητές ως παθητικούς δέκτες 

πληροφόρησης. ∆εν είναι 

ξεκάθαρη, δεν υποστηρίζει τη 

µάθηση των εκπαιδευοµένων και 

δεν κάνει καλή χρήση του µέσου. 

Η χρήση της τεχνολογίας στα 

σενάρια, καταφέρνει να επικεντρωθεί 

χωρίς όµως να κάνει χρήση των 

πλεονεκτηµάτων του ψηφιακού 

κόσµου. Οι µαθητές, κάνουν χρήση 

της τεχνολογίας αλλά δεν µαθαίνουν 

να τη χειρίζονται σε βάθος. 

Η χρήση της τεχνολογίας στα 

σενάρια, είναι αποτελεσµατική για τη 

χρήση εικονικών κόσµων, ενώ 

παράλληλα βοηθάει τους 

εκπαιδευόµενους να πετύχουν τους 

καθορισµένους µαθησιακούς στόχους. 

Επίσης απευθύνεται σε διαφορετικά 

µαθησιακά στυλ.  

Η χρήση της τεχνολογίας στα σενάρια, 

βοηθάει τους µαθητές να πετύχουν τους 

µαθησιακούς στόχους, και πετυχαίνει τη 

σωστή και δηµιουργική χρήση των 

εικονικών κόσµων. Η ενσωµάτωση της 

τεχνολογίας στη µάθηση υποστηρίζει τα 

διαφορετικά µαθησιακά στυλ. Οι µαθητές 

εµπλέκονται και παρουσιάζουν βαθιά 

κατανόηση των εννοιών. Η σωστή χρήση 

της τεχνολογίας έχει ως αποτέλεσµα τη 

βελτίωση της µάθησης, της σκέψης και των 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων των µαθητών. 

 

Ηθικά θέµατα Οι εκπαιδευόµενοι δεν ανατρέχουν 

σε πηγές και δεν αποκτούν 

συναίσθηση της σωστής χρήσης 

της τεχνολογίας. Το συγκεκριµένο 

µοντέλο µάθησης αφήνει 

ερωτηµατικά σχετικά µε την 

ορθολογική χρήση της τεχνολογίας.  

Οι εκπαιδευόµενοι ανατρέχουν 

συνεχώς σε πηγές που δεν είναι όµως 

ολοκληρωµένες. Κατανοούν κάποιες 

από τις ηθικές χρήσεις της 

τεχνολογίας. Το συγκεκριµένο 

µοντέλο µάθησης, πετυχαίνει 

µερικώς, την ορθολογική χρήση της 

τεχνολογίας.  

Οι εκπαιδευόµενοι ανατρέχουν σε 

πηγές αποτελεσµατικά και σωστά. 

Κατανοούν και παρουσιάζουν µια 

σειρά χειρισµών ορθολογικής χρήσης 

της τεχνολογίας. Το συγκεκριµένο 

µοντέλο µάθησης, πετυχαίνει 

ορθολογική χρήση της τεχνολογίας 

Οι εκπαιδευόµενοι ανατρέχουν σε πηγές 

αποτελεσµατικά και σωστά. Κατανοούν, 

παρουσιάζουν και συζητούν την 

πολυπλοκότητα της ορθολογικής χρήσης 

της τεχνολογίας. Το συγκεκριµένο µοντέλο 

µάθησης, υποστηρίζει µε συνέπεια την 

ορθολογική χρήση της τεχνολογίας. 

Σχεδιάστηκε έτσι ώστε να υποστηρίζει την 

ορθολογική χρήση της τεχνολογίας.  

 

Σχεδίαση των εκπαιδευτικών 
σεναρίων  

Τα σενάρια µοιάζουν 

ανολοκλήρωτα µε φτωχή σχεδίαση. 

Ο σκοπός τους επίσης δείχνει πολύ 

φτωχός ή πολύ αφηρηµένος. Ο 

εκπαιδευτικός κατά τη σχεδίασή 

τους δεν έλαβε υπόψιν τις ανάγκες 

Ο εκπαιδευτικός σχεδίασε σενάρια µε 

ξεκάθαρους στόχους, αλλά δεν έχουν 

βάθος. ∆εν απευθύνεται σε χρήστες 

όλων των µαθησιακών στυλ ούτε σε 

µαθητές µε «ειδικές δεξιότητες». Ο 

σχολικός χρόνος που απαιτείται για τη 

Τα σενάρια είναι ολοκληρωµένα, 

πηγαίνουν σε βάθος και παρέχουν 

δυνατότητες αξιοποίησης και από 

µαθητές µε «ειδικές δεξιότητες». 

Απευθύνονται σε όλα τα µαθησιακά 

στυλ. Ο εκπαιδευτικός έλαβε υπόψιν 

Τα σενάρια είναι ολοκληρωµένα, 

προχωρούν σε βάθος, καλά δοµηµένα και 

προσαρµόζονται εύκολα. Παρέχουν 

δυνατότητες και κίνητρα για εµπειρική 

µάθηση. Υιοθετούνται εύκολα και από 

µαθητές µε «ειδικές δεξιότητες» και 
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των µαθητών.  διεξαγωγή των σεναρίων, είναι πολύ 

µεγάλος σε σύγκριση µε την 

εκπαιδευτική του αξία.  

του τη σταδιακή µάθηση τόσο για 

τους αρχάριους, όσο και για τους 

προχωρηµένους µαθητές. Οι µαθητές 

ανακαλύπτουν έννοιες, σχεδιάζοντας 

και παράγοντας έργο.  

απευθύνονται σε όλα τα µαθησιακά στυλ. 

Οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να 

εµπλακούν ενεργά µε τις έννοιες και την 

τεχνολογία, µέσα από την παραγωγή και 

δηµιουργία έργου που γίνεται από τους 

ίδιους.  

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού Ο εκπαιδευτικός αντιµετωπίζει µε 

τρόµο τις νέες τεχνολογίες. Η 

εκπαιδευτική κατεύθυνση που 

ακολουθεί δεν ενθαρρύνει την 

κατανόηση και την εξερεύνηση 

από την πλευρά του µαθητή. Ο 

εκπαιδευτικός δεν κατάφερε να 

σχεδιάσει αποτελεσµατικά 

σενάρια, και φαίνεται ότι δεν είναι 

εξοικειωµένος αρκετά µε τη χρήση 

της συγκεκριµένης τεχνολογίας.  

Ο εκπαιδευτικός σχεδίασε σενάρια µε 

ξεκάθαρους στόχους, αλλά δεν έχει 

ασχοληθεί µε το πως η τεχνολογία θα 

µπορούσε να επηρεάσει τη δυναµική 

της τάξης, το χρόνο, τη µάθηση και 

τις δραστηριότητες. Ο εκπαιδευτικός 

έχει εξετάσει κάποιες από τις 

δυνατότητες του λογισµικού. ∆είχνει 

να αντιµετωπίζει τη τεχνολογία µε 

κάποιο φόβο, αλλά κάνει προσπάθειες 

για εναλλακτικές εκπαιδευτικές 

προσεγγίσεις.  

Ο εκπαιδευτικός έχει σχεδιάσει και 

προετοιµάσει, ένα κατάλληλο 

µαθησιακό µοντέλο εµπειρικής 

µάθησης, δοκιµάζοντας διάφορες 

εναλλακτικές προτάσεις και 

ενσωµατώνοντας προτάσεις άλλων. Ο 

εκπαιδευτικός έχει το ρόλο του 

διευκολυντή. 

Ο εκπαιδευτικός έχει σχεδιάσει και 

προετοιµάσει καλά, σενάρια που εµπλέκουν 

το µαθητή είναι αποτελεσµατικά και είναι 

σηµαντικά. Χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά 

στρατηγικές ανακάλυψης, 

δηµιουργικότητας, εµπλοκής 

διευκολύνοντας έτσι τη µάθηση και την 

αποτελεσµατικότητα της µαθησιακής 

εµπειρίας. Ο εκπαιδευτικός ανακαλύπτει 

και µαθαίνει µαζί µε τους µαθητές.  

 

Οδηγίες/ κατευθύνσεις ∆εν υπάρχουν γραπτές οδηγίες και 

κατευθύνσεις. 

Υπάρχουν γραπτές οδηγίες, αλλά 

είναι ξεπερασµένες και 

ανολοκλήρωτες. 

Οι γραπτές οδηγίες αντανακλούν τους 

περισσότερους στόχους του 

προγράµµατος σπουδών, είναι 

ξεκάθαρες και µπορεί να περιέχουν 

πληροφορίες και σχετικές πηγές 

αξιολόγησης.  

Οι γραπτές οδηγίες αντανακλούν το σύνολο 

των στόχων του προγράµµατος σπουδών, 

παρέχουν ξεκάθαρες κατευθύνσεις και 

περιέχουν αξιολόγηση και πηγές. Όλες οι 

οδηγίες έχουν εξεταστεί, αναθεωρεί και 

τροποποιηθεί έτσι ώστε να καλύπτουν τις 

µαθησιακές ανάγκες, και να αντανακλούν 

τους συνολικούς στόχους.  

 

Έλεγχος πληρότητας 
Αξιολόγησης 

∆εν υπάρχουν ξεκάθαρα σχέδια για 

διαµορφωτική ή αθροιστική 

αξιολόγηση. 

Ο εκπαιδευτικός έχει κάνει σχέδια για 

αξιολόγηση αλλά δεν είναι επαρκή 

και ολοκληρωµένα και αφορούν µόνο 

διαµορφωτική ή µόνο αθροιστική 

αξιολόγηση. 

Έχουν διαµορφωθεί εξίσου 

στρατηγικές, διαµορφωτικής και 

αθροιστικής αξιολόγησης. Συνδέονται 

στενά µε τους µαθησιακούς στόχους, 

και απεικονίζουν επαρκώς τη 

µαθησιακή διεργασία. 

Ο εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί πολλαπλές 

και εναλλακτικές µορφές αξιολόγησης, οι 

οποίες συνδέονται απευθείας µε τους 

µαθησιακούς στόχους. Οι στρατηγικές είναι 

λογικές και ξεκάθαρα και δίκαια 

αρθρωµένες. Οι µαθητές κάνουν 

αναστοχασµό σύµφωνα µε τη µάθηση και 
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τις εµπειρίες τους.  

ΣΥΝΟΛΟ  

Πίνακας 33 Ρουµπρίκα αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου(Συµπληρώνεται από τον εκπαιδευτή) 
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8.3.5.7 Καταγραφή απόψεων εκπαιδευτικών  

Ερωτήσεις αξιολόγησης ανοικτού τύπου, εκπαιδευτικών σεναρίων 12 (Συµπληρώνονται από τον εκπαιδευτικό) 

Ακολουθήσατε την προτεινόµενη µέθοδο 
διδασκαλίας ή επιλέξατε άλλη που κατά τη γνώµη 
σας ταίριαζε καλύτερα ;  

 
 
 

Τι καινούργιο προσκοµίσατε από αυτή τη διδακτική 
εµπειρία 

 
 
 

Τι θα αλλάζατε εάν εφαρµόζατε τα σενάρια αυτά στη 
διδασκαλία 

 
 
 

Ποια θεωρείτε τη µεγαλύτερη επιτυχία του έργου 
 
 
 

Τι θα κάνατε/ προτείνατε για να βελτιώσετε την 
ποιότητα των σεναρίων. 

 
 
 

Τι θα συµβουλεύατε έναν εκπαιδευτικό που θα 
ενδιαφερόταν να χρησιµοποιήσει τα ίδια ή παρόµοια 
σενάρια; 

 
 
 
 

Τι είδους ερωτήµατα σας έγιναν από τους µαθητές;  
 
 

Σε ποια σηµεία των σεναρίων έδειξαν να 
δυσκολεύονται περισσότερο οι µαθητές ; 

 
 
 

Καταφέρατε να καλύψετε τις διαφορετικές 
µαθησιακές ανάγκες µέσα από αυτά τα σενάρια ; Αν 
ναι πως το πετύχατε αυτό ;  

 
 
 

Ποιες πηγές σας βοήθησαν περισσότερο κατά τη 
σχεδίαση και την εφαρµογή των συγκεκριµένων 
σεναρίων ; 

 
 
 

Πίνακας 34 Ερωτήσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου ανοικτού τύπου  

                                                      

12 Πηγή : Stanford University “Assessing Teacher Technology project”  

 


