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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το άρθρο αυτό παρουσιάζει µία ανεπτυγµένη πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης η οποία 
χρησιµοποιεί νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για να υποστηρίξει και να επεκτείνει 
τις πρακτικές της εργαστηριακής διδασκαλίας. Για το σκοπό αυτό, χρησιµοποιεί πραγµατικά και 
παραγόµενα από υπολογιστή αντικείµενα τα οποία διεφάπτονται µε κινητές τεχνολογίες και 
τρισδιάστατα περιβάλλοντα πολλαπλών χρηστών. Τέσσερα σενάρια εκπαιδευτικών εφαρµογών έχουν 
ήδη αναπτυχθεί βασιζόµενα πάνω στην πλατφόρµα, ένα για το µάθηµα της µηχανοτρονικής 
(λειτουργία πνευµατικών µηχανισµών), ένα για το µάθηµα της τριδιάστατης γεωµετρίας, ένα για την 
υποστήριξη της ευαισθητοποίησης σχετικά µε την ιστορία και τους πολιτιστικούς θησαυρούς και ένα 
για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Για την παιδαγωγική επαύξηση της σχεδίασης των 
σεναρίων και για την σωστή προσαρµογή τους στο περιβάλλον εφαρµογής τους ερευνάται η 
διαλογική εφαρµογή των θεωριών µάθησης. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Σχεδιασµός Εφαρµογών ΤΠΕ, ανοικτή και από απόσταση εκπαίδευση, 
ηλεκτρονική µάθηση, συνεργατική µάθηση µε υποβοήθηση υπολογιστή 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
  Το έργο Lab@Future ερευνά τα µέσα µε τα οποία η παιδαγωγική επίγνωση και οι τεχνολογίες 
αιχµής µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην ανάπτυξη των τεχνολογικών εργαλείων ηλεκτρονικής 
µάθησης ώστε να διευκολυνθούν και να ενισχυθούν οι καινοτόµες προσεγγίσεις στη διδασκαλία 
και τη µάθηση στη µέση εκπαίδευση. Ο κύριος στόχος του Lab@Future, το οποίο είναι ένα 
ευρωπαϊκού IST πρόγραµµα (IST-2001-34204), είναι να ερευνήσει και να αναπτύξει ένα 
πρωτότυπο σύστηµα για την εργαστηριακή υποστήριξη της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Τα 
εκπαιδευτικά σενάρια που αναπτύχθηκαν για τις ανάγκες του Lab@Future αφορούν στους 
µαθησιακούς στόχους των µαθηµάτων της µηχανοτρονικής και της στερεοµετρίας, της 
ευαισθητοποίησης σε θέµατα ιστορικά και περιβαλλοντικά, µε χρήση πολυµεσικών και 
τριδιάστατων αναπαραστάσεων της πληροφορίας, εκµεταλλευόµενα την συνεργατική πλατφόρµα 
Platine. 

 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
  Ένα πλαίσιο που επικρατεί στη σχεδίαση συνεργατικών εκπαιδευτικών εφαρµογών είναι εκείνο 
της σχεδίασης συστηµάτων σύγχρονης συνεργασίας µε υπολογιστές (CSCW). Οι περισσότερες 
προσεγγίσεις που έχουν γίνει σε αυτό το πλαίσιο είναι προσανατολισµένες στο χρήστη (user-
centered) (Haake and Schumer, 2003), (Χenos et al., 2004) σε αντίθεση µε τον παραδοσιακό 
προσανατολισµό των υπαρχόντων εκπαιδευτικών προγραµµάτων στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα προς 
το περιεχόµενο (domain-centered). 
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  Η πλατφόρµα Platine στρέφεται στην υποστήριξη των νέων παιδαγωγικών εννοιών και 
πρακτικών µάθησης βασισµένων στο συνδυσµό της προσανατολισµένης στη δράση µάθησης µε 
τον οικοδοµισµό, όπως την επίλυση πραγµατικών προβληµάτων, τη συνεργατική µάθηση, τη 
διερευνητική και τη διεπιστηµονική µάθηση. Η θεωρία δραστηριότητας και η θεωρία της 
επεκτατικής µάθησης πηγαίνουν ένα βήµα περαιτέρω τη θεµελιώδης στάση της οικοδοµιστικής  
θέσης (Engeström, 1987) υποστηρίζοντας ότι τα «υποκείµενα» -συνεργάτες (π.χ. σπουδαστές και 
δάσκαλοι) σε µια δραστηριότητα µάθησης συνειδητά και ασυναίσθητα συµµετέχουν στο δυναµικό 
στόχο µάθησης, δηλαδή στο σχηµατισµό του αντικειµένου. Προκειµένου να εφαρµοστούν οι 
θεωρητικές προοπτικές που προήλθαν και από τη θεωρία δραστηριότητας και από τη θεωρία της 
επεκτατικής µάθησης υπό µια πρακτικότερη έννοια, η έρευνα στο πρόγραµµα Lab@Future 
(Mwanza & Engeström, 2003) χρησιµοποίησε το πρότυπο του τριγώνου δραστηριότητας γνωστό 
επίσης ως σύστηµα δραστηριότητας ως αντιπροσωπευτικό πρότυπο για να απεικονιστούν οι 
θεωρητικές πτυχές-κλειδιά που ενσωµατώνονται στα διάφορα στοιχεία ενός συστήµατος 
δραστηριότητας. Τα στοιχεία του συστήµατος δραστηριότητας ενσωµατώνουν τις συνδετικές 
σχέσεις που υπάρχουν µεταξύ και ανάµεσα στους συνεργάτες σε ένα σύστηµα δραστηριότητας, 
όπως φαίνεται στο σχήµα 1. 
 

 

ΕΕρργγααλλεείίαα 

ΥΥπποοκκεείίµµεεννοο  ΑΑννττιικκεείίµµεεννοο 

ΚΚααννόόννεεςς  ΚΚοοιιννόόττηητταα ΚΚααττααννοοµµήή ττοουυ ΈΈρργγοουυ 

ΈΈκκββαασσηη 

• Μαθητής 
• ∆άσκαλος 
• Παρατηρητής 
• Εµπειρογνώµονας 
 
• (Αξιολογητής) 

• Τρισδιάστατη 
Αναπαράσταση 
∆ιδακτικού 
Αντικειµένου 

• Πολυµεσικό 
περιεχόµενο

Συνειδητοποίηση 
γύρω από την 
περιβαλλοντική 
µόλυνση 

• 1 δάσκαλος προς 
1 µαθητή 

• 1 δάσκαλος προς 
πολλούς µαθητές 

• µαθητής προς 
µαθητή 

• Βαθµοί δυσκολίας 

• Γυµνάσια 
• Λύκεια 
• Επισκέπτες Μουσείων

• Εργαλεία ∆ασκάλου 
• ∆ιαχείριση Σεναρίων 
• ∆ιαχείριση Μαθητών 
• Εργαλεία µαθητή 

(βιβλιοθήκη) 

• Πλοήγηση µέσα σε τριδιάστατο εικονικό 
κόσµο 

• Αλληλεπίδραση µε τριδιάστατα εικονικά 
αντικείµενα 

• Συνδυασµός πληροφοριών σε πολλαπλές 
αναπαραστάσεις (3-∆, πολυµεσική) 

• Αναγνώριση ζώντων οργανισµών γύρω 
από µία λίµνη 

• Γνώση για τις ανοχές κάθε οργανισµού 
στην τοξικότητα 

• Όξυνση της ικανότητας βέλτιστης λύσης 
του προβλήµατος 

 

Σχήµα 1. Το πρότυπο τριγώνου δραστηριότητας (Engeström, 1997) για ένα εκπαιδευτικό σενάριο  
 
Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
  Οι κύριες έννοιες οι οποίες υλοποιούνται στο πλαίσιο της συνεργατικής πλατφόρµας είναι η 
σύνοδος, η σύγχρονη και ασύγχρονη φάση, ο ρόλος του χρήστη, το εργαλείο της πλατφόρµας. 
Μια συνεργατική σύνοδος ηλεκτρονικής µάθησης (καλούµενη στη συνέχεια ως σύνοδος) 
αποτελείται από µια οµάδα προσώπων που λειτουργούν σε συνεργασία, διαχειρίζονται 
πειραµατικά δεδοµένα, εκτελούν τις συγκεκριµένες πειραµατικές εφαρµογές και χρησιµοποιούν 
ένα σύνολο εργαλείων οµάδας (groupware) ως υποστήριξη της εργασίας τους. ∆ύο φάσεις 
καθορίζονται µέσα σε µια σύνοδο, µια ασύγχρονη φάση και µια σύγχρονη φάση αντίστοιχα. Όταν 
µια σύνοδος δηµιουργείται, µπαίνει σε µια ασύγχρονη φάση που είναι συνεχώς ενεργός έως ότου 
διαγράφεται η σύνοδος από το διαχειριστή. Στην ασύγχρονη φάση, οι εγγραµµένοι χρήστες 
εξουσιοδοτούνται για να έχουν πρόσβαση ανεξάρτητα (δηλ. χωρίς οποιοδήποτε συγχρονισµό 
µεταξύ τους) στο περιεχόµενο η-µάθησης ενός πειράµατος και για να εκτελέσουν ανεξάρτητα τις 
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εφαρµογές του συγκεκριµένου πειράµατος. Ως προς το χρήστη, ορίζονται πέντε ρόλοι για τους 
χρήστες, αυτοί του µαθητή, του δασκάλου, του εµπειρογνώµονα, του παρατηρητή, και του 
αξιολογητή, αν και ο τελευταίος δεν υλοποιείται από την πλατφόρµα προς το παρόν. 
 
  Τα εργαλεία συνεργασίας και επικοινωνίας ανήκουν στο πρωτότυπο περιβάλλον PLATINE 
σχεδιασµένο για σύγχρονη επικοινωνία. Η πλατφόρµα είναι υλοποιηµένη στη γλώσσα Java, και 
υποστηρίζει multicast επικοινωνία για πολλαπλή µετάδοση ροών δεδοµένων ώστε να γίνεται 
οικονοµική διαχείριση του εύρους ζώνης του κάθε χρήστη. Η πλατφόρµα περιλαµβάνει τα κάτωθι 
εργαλεία: 

• ηχο-τηλε-διάσκεψης πολλαπλού σηµείου (multi-point audio-videoconferencing) 
• συνοµιλίας κειµένου (chat) 
• διαµοιρασµένου µαυροπίνακα 
• διαµοίρασης εφαρµογών 
• ροής κινούµενης εικόνας 

 
ΣΕΝΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 
  Για την ερευνητική εφαρµογή των θεωριών της δραστηριότητας και της επεκτατικής µάθησης 
αναπτύχθηκαν τέσσερα σενάρια- εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τα οποία δοκιµάστηκαν από 
µαθητές σχολείων σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Τα παιδιά όλων των σχολείων που 
συµµετείχαν επιβεβαίωσαν τη χρησιµότητα τέτοιων εκπαιδευτικών εφαρµογών 
προσανατολισµένων στη δραστηριότητα (Courtiat et al., 2004). 
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ   
  Το έργο Lab@Future, στα πλαίσια του οποίου αναπτύχθηκε η πλατφόρµα Platine, είναι ένα 
ευρωπαϊκό έργο που χρηµατοδοτείται από την ευρωπαϊκή κοινότητα (IST-2001-34204). 
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