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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα αναφορά επιχειρούµε την σκιαγράφηση τόσο των παιδαγωγικών απαιτήσεων όσο και 
του τεχνολογικού πλαισίου ικανοποίησης τους, ώστε να αποτελέσουν την αρχική βάση για τον 
προσδιορισµό µιας ενοποιηµένης εκπαιδευτικής πλατφόρµας ∆ικτυακών Εικονικών Εργαστηρίων 
για τις Φυσικές Επιστήµες (∆ΕΕΦΕ). 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Μοντέλο µάθησης ως επέκτασης, κριτήρια αξιολόγησης, συνεργατική 
µάθηση, δικτυακά εικονικά εργαστήρια 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
   Με βάση προηγούµενες εµπειρίες στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών περιβαλλόντων εικονικής 
πραγµατικότητας για εφαρµογή στο χώρο των φυσικών επιστηµών (Πιντέλας et al, 1999; 
Koutalieris et al, 1999), και έχοντας διακρίνει τις νέες ανάγκες και επιταγές των σύγχρονων 
παιδαγωγικών προσεγγίσεων και τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές επιτεύξεις αλλά και τάσεις 
(Davarakis & Koutalieris, 2000a; Davarakis & Koutalieris, 2000b), στην παρούσα αναφορά 
επιχειρούµε την σκιαγράφηση τόσο των παιδαγωγικών απαιτήσεων όσο και του τεχνολογικού 
πλαισίου ικανοποίησης τους, ώστε να αποτελέσουν την αρχική βάση για τον προσδιορισµό µιας 
ενοποιηµένης εκπαιδευτικής πλατφόρµας ∆ικτυακών Εικονικών Εργαστηρίων για τις Φυσικές 
Επιστήµες (∆ΕΕΦΕ).  
 
   Η προσέγγιση αυτή βασίζεται σε ένα σύνολο παιδαγωγικών κριτηρίων αξιολόγησης της 
τεχνολογίας, έτσι ώστε η όποια τεχνολογική παρέµβαση στο κοµµάτι της Εργαστηριακής 
Εκπαίδευσης να ελαχιστοποιεί τον τεχνοκρατικό χαρακτήρα της, και να µεγιστοποιεί τις 
προοπτικές αποδοχής της τόσο από τους εκπαιδευτές όσο και από τους εκπαιδευόµενους.  
 
   Τα κριτήρια που αναφέρονται ξεκινούν ορµώµενα από την αποδοχή ενός παιδαγωγικού 
πλαισίου που αντλεί τις αρχές του από την συνεργασία και τον «διάλογο» θεωριών όπως αυτές του 
κονστρακτιβισµού (Μικρόπουλος et al, 1999) και του Μοντέλου Μάθησης ως Επέκτασης, το 
οποίο αναπτύχθηκε από τον Engeström (Engeström, 1987) και τους συνεργάτες του (Hansen et al., 
2000). 
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   Επίσης, κινητήρια δύναµη της παρούσας εισήγησης αποτελεί το έργο Ευρωπαϊκό έργο 
LAB@FUTURE (IST-2001-34204) (Davarakis & Koutalieris, 2002; Courtiat et al, 2004). 

 
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
   Η ραγδαία σύγκλιση των τεχνολογιών, που βιώνουµε τα τελευταία χρόνια, και η απήχηση που 
έχουν στους νέους, έχουν κάνει επιβεβληµένη την ανάπτυξη τεχνολογικών παρεµβάσεων στην 
εκπαίδευση, οι οποίες θα προάγουν την ενεργητική συµµετοχή των µαθητών και την κοινωνική 
αλληλεπίδραση µεταξύ τους. Ακόµη οι σύγχρονες τεχνολογικές παρεµβάσεις θα πρέπει να 
υποστηρίζουν την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που έχουν νόηµα, είναι αυθεντικές 
και χρήσιµες στην καθηµερινή ζωή, ενώ παράλληλα διατηρούν τους πολιτισµικούς συσχετισµούς 
µε τους µαθητές (Κόλλιας & Βοσνιάδου, 2001). 
 
   Με βάση τις προαναφερθείσες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και την εµπειρία του έργου 
LAB@FUTURE, προτείνουµε τις ακόλουθες κατηγορίες κριτηρίων τα οποία πρέπει να 
ικανοποιούν οι τεχνολογικές παρεµβάσεις που στοχεύουν στην εργαστηριακή εκπαίδευση. 
 
Κριτήρια ∆ιεργασίας 
   Αφορούν στη διεργασία e-Learning και θα πρέπει να ελέγχουν για ύπαρξη µηχανισµών 
υποστήριξης ενεργητικής επίλυσης προβληµάτων, αντιµετώπισης µαθησιακής πλάνης και 
µαθησιακών αλληλοσυγκρούσεων, υποστήριξης της συνεργατικής µάθησης, επικοινωνίας και 
συντονισµού µεταξύ των συµµετεχόντων (ορισµός ελάχιστων προδιαγραφών, κατανοµή 
καθηκόντων). Επίσης τα κριτήρια αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να ελέγχουν τις δυνατότητες 
που παρέχονται για εφαρµογή προηγούµενων γνώσεων, εµπειριών και δεξιοτήτων από τους 
µαθητές, τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων ιδεών και την αυτενέργεια τους, καθώς επίσης και το 
βαθµό ολοκλήρωσης µε το εργαστηριακό περιβάλλον (contextual learning). 
 
Κριτήρια Αποτελέσµατος 
   Η κατηγορία αυτή κριτηρίων αφορά στα αποτελέσµατα της e-Learning διαδικασίας και 
περιλαµβάνει έλεγχο των αποτελεσµάτων που εστιάζουν στους µαθητές για την απόκτηση 
κοινωνικών δεξιοτήτων, για την απόκτηση δεξιοτήτων επίλυσης προβληµάτων και  για την 
πρόσληψη βασικών γνώσεων και εννοιών. Επίσης, τα κριτήρια αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να 
εστιάζουν και στους καθηγητές, ελέγχοντας τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων διδακτικών µεθόδων 
και προτάσεων για µελλοντική χρήση. Τέλος θα πρέπει να αξιολογούνται τα αποτελέσµατα που 
σχετίζονται µε τις αλλαγές που προσδίδει η τεχνολογία, ως αποτέλεσµα της e-Learning 
διαδικασίας.   
 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
   Φιλτράροντας τις παραπάνω οµάδες κριτηρίων, και προσπαθώντας να απαντήσουµε το 
ερώτηµα: "Ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που πρέπει να είναι διαθέσιµα για 
την ενεργοποίηση της καθορισµένης λειτουργίας;", ο πίνακας 1 που ακολουθεί προσπαθεί να 
αντιστοιχήσει τα προαναφερθέντα κριτήρια σε απαιτήσεις µιας ενοποιηµένης πλατφόρµας 
∆ΕΕΦΕ, σε συνδυασµό µε τις τεχνολογικές λύσεις που είναι διαθέσιµες και ώριµες σήµερα.  

 
Παιδαγωγικά κριτήρια Λειτουργική 

ρύθµιση. 
Τεχνικές απαιτήσεις. 

Ενεργητική επίλυση προβλήµατος  ∆υναµική και 
συνεχής δυνατότητα 
ανατροφοδότησης 

Whiteboard, ακουστική, 
τηλεοπτική διάσκεψη 
(audio/video conferencing), 
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των σπουδαστών, 
των δασκάλων, και 
του συστήµατος. 

κατανεµηµένη εφαρµογή. 

Κοινωνική αλληλεπίδραση και 
συνεργασία (σύγχρονη και 
ασύγχρονη)  

Σύγχρονη 
επικοινωνία 
χρηστών. 

∆ιάσκεψη και διαµοιρασµός 
εφαρµογής 

Έλεγχο των αποτελεσµάτων που 
εστιάζουν στους µαθητές και 
καθηγητές 

Βαθµολόγηση των 
χρηστών  

Ηλεκτρονικά µητρώα-προφίλ 
ρόλων χρηστών 

Πολιτισµική προσαρµογή 
(υποστήριξη για τους 
καθιερωµένους τρόπους της 
διδασκαλίας)  

Προσαρµογή 
σεναρίων και 
περιεχοµένου στο 
ΑΠΣ 

Καθιέρωση κοινού πλαισίου 
εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων 
(π.χ. Shareable Content Object 
Reference Model Initiative-
SCORM)  

Ιστορικό διερεύνησης (δοκιµή και 
λάθος)  

Κατά βούληση 
επιστροφή στην 
αφετηρία της 
ανίχνευσης 

Φόρτωση, αποθήκευση 
εκπαιδευτικών σεναρίων.  

Πίνακας 1:   Παιδαγωγικά κριτήρια και τεχνολογικές προσεγγίσεις 
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