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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η  παρούσα εργασία αποτελεί μια κριτική θεώρηση της εισαγωγής των περι
βαλλόντων προσομοίωσης στην εκπαίδευση από απόσταση με σκοπό την αρ
τιότερη διδακτική αξιοποίησή τους. Η  εισαγωγή αυτή επιτυγχάνεται με βάση 
ένα γόνιμο συνδυασμό μεταξύ του διδακτικού σχεδιασμού των δραστηριοτή
των του εκπαιδευτικού και των δυνατοτήτων που παρέχουν τα ίδια τα περι
βάλλοντα. Πολυάριθμα εργαλεία έχουν αναπτυχθεί για την υποστήριξη της 
συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευομένων, εργαλεία που περιλαμβάνουν κυ
ρίως διευκολύνσεις για τη διανομή των εγγράφων καθώς και τη διευκόλυνση 
των συζητήσεων. Εντούτοις, συχνά αυτά τα περιβάλλοντα δεν υπογραμμίζουν 
τη χρήση υπηρεσιών που στηρίζουν τη συλλογική εργασία στα πλαίσια πειρα
μάτων από απόσταση που πραγματοποιούνται από μια ομάδα εκπαιδευομέ
νων σε διάφορα μέρη. Για να γίνει αποτελεσματική η εκπαίδευση από απόστα
ση σε περιβάλλοντα προσομοίωσης, βασικό ρόλο διαδραματίζει ο ίδιος ο εκπαι
δευτικός. Η  βιβλιογραφική ανασκόπηση για τα περιβάλλοντα προσομοίωσης 
και στη σημασία της χρήσης τους κυρίως στην εκπαίδευση από απόσταση πα
ρουσιάζεται αναλυτικά στα πλαίσια της παρούσας έρευνας.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Προσομοίωση, Εκπαίδευση από απόσταση, Συνεργασία

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στην έρευνα αυτή επιχειρείται μια συνοπτική θεώρηση της εκπαιδευτικής 

αξιοποίησης των περιβαλλόντων προσομοίωσης στην εκπαίδευση από από
σταση με βάση μια ανασκόπηση του πεδίου και φιλοδοξεί να θέσει ορισμένους 
προβληματισμούς αλλά και να δώσει έναυσμα για συζήτηση σχετικά με τη 
διδακτική αξιοποίηση των περιβαλλόντων αυτών. Στη σημερινή Κοινωνία της 
Πληροφορίας (ΚτΠ) η συνεχιζόμενη ανάπτυξη υπερμεσικών εκπαιδευτικών 
εφαρμογών για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης, αν και βασί
ζεται στην οικοδομιστική προσέγγιση, δεν έχει επιφέρει θετικά, γενικεύσιμα και 
ερμηνεύσιμα μαθησιακά αποτελέσματα (Hennessy et al., 2006). Η χρήση του εκ
παιδευτικού λογισμικού (educational software), δηλαδή του λογισμικού που 
σχεδιάζεται και χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της διδασκαλίας και της 
μάθησης, έχει ως σκοπό την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι 
ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών) για τη δημιουργία 
ενός πλούσιου και ελκυστικού μαθησιακού περιβάλλοντος.
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Τα περιβάλλοντα προσομοίωσης διατηρούν από τη φύση τους το επιστη
μονικό πνεύμα του πειραματισμού, παρέχοντας τη δυνατότητα εκπαίδευσης σ’ 
ένα περιβάλλον που μοιάζει με το πραγματικό, επιτρέποντας ταυτόχρονα δοκι
μές χωρίς κόστος και απόκτηση εμπειριών χειρισμού καταστάσεων. Στα εκπαι
δευτικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνονται μερικά βασικά στοιχεία όπως η 
ύπαρξη ενός σχηματοποιημένου, εύχρηστου μοντέλου, διδακτικών στόχων, 
γνώσεων αρχών και διαδικασιών απόκτησης δεξιοτήτων καθώς και ενεργοποί
ηση του εκπαιδευομένου, ο οποίος με τις δραστηριότητές του έχει τη δυνατό
τητα να πραγματοποιεί και να διαχειρίζεται καταστάσεις μέσω του μοντέλου 
(Ράπτης & Ράπτη, 2002).

Με τον όρο εκπαίδευση από απόσταση (distance learning) εννοείται κάθε 
μορφή εκπαίδευσης στην οποία εκπαιδευτικός και μαθητής βρίσκονται συνε
χώς ή κατά διαστήματα σε διαφορετικούς χώρους. Η εκπαίδευση από απόστα
ση έχει εξελιχθεί, σε αντιστοιχία με τα εκπαιδευτικά μέσα που χρησιμοποιού
νται και μεταβάλλονται από την έντυπη μορφή, στην εκπαιδευτική τηλεόραση, 
έως στις σημερινές αλληλεπιδραστικές τεχνολογίες. Οι εφαρμογές των περιβαλ
λόντων προσομοίωσης στην εκπαίδευση από απόσταση προσφέρουν νέες δυ
νατότητες στη διδακτική πράξη προσκαλώντας μας στην κριτική παιδαγωγική 
και διδακτική εξέταση των νέων δυνατοτήτων.

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
Τις τελευταίες δεκαετίες η εκπαίδευση από απόσταση αναπτύσσεται με αλ

ματώδεις ρυθμούς. Η υπόσχεση για παροχή εκπαίδευσης σε οπουδήποτε τόπο, 
χρόνο και συνθήκες, φαίνεται να εκπληρώνεται (Rosenkrans, 2001). Σήμερα, 
ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
υλοποιούν σημαντικό αριθμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τη μέθοδο της 
ασύγχρονης ή/και σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Ό πως παρουσιάζεται στις μέρες μας η εκπαίδευση από απόσταση προϋπο
θέτει το φυσικό διαχωρισμό μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, η επι
κοινωνία των οποίων γίνεται με τη βοήθεια των ΤΠΕ και με τη χρήση πόρων 
που παρέχονται με εκπαιδευτικά πακέτα. Ο επικοινωνιακός ρόλος των ΤΠΕ 
στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας δεν εμφανίζεται αυτόνομος, αλλά 
προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό, τόσο από τις επικοινωνιακές καταστάσεις 
και αντιλήψεις που έχουν επικρατήσει μεταξύ των συμμετεχόντων στην εκπαι
δευτική διαδικασία, όσο και από το βαθμό στον οποίο οι συμμετέχοντες κατέ
χουν και ελέγχουν τους κανόνες της κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Λιοναράκης, 
2006).

Αρκετά συχνά, η επίτευξη των μαθησιακών στόχων επηρεάζεται από το 
σχεδιασμό της διδακτικής μεθοδολογίας και όχι από τον τύπο της τεχνολογίας 
που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση των πληροφοριών. Αρκετά μοντέλα της 
εκπαίδευσης από απόσταση περιλαμβάνουν και φάσεις φυσικής παρουσίας σε 
προκαθορισμένους χώρους εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων.

Ένας σημαντικός θεωρητικός της εκπαίδευσης από απόσταση, ο Holmberg 
(1995) τη θεωρεί ως ένα ξεχωριστό επιστημονικό κλάδο με τις δικές του αρχές 
που βασίζεται στην εμπειρία και στο γενικό εκπαιδευτικό τρόπο σκέψης καθώς
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και μορφή κατευθυνόμενης διδακτικής συζήτησης. Αντίθετα, η θεώρηση του 
Peters (1998), που είναι λιγότερο ανθρωπιστική από εκείνη του Holmberg (1995), 
θεωρεί την εκπαίδευση από απόσταση διαδικασία τυποποίησης και απαρχή 
ενός μονοπωλίου της εκπαιδευτικής αγοράς (Keegan, 1990).

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ -  ΜΟΝΤΕΛΑ
Η προσομοίωση ως τεχνική και μεθοδολογία μίμησης της συμπεριφοράς 

ενός συστήματος από ένα άλλο σύστημα καταλαμβάνει σημαντική θέση στα 
πλαίσια των σημαντικότερων εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ. Η διαπί
στωση αυτή είναι ιδιαίτερα εμφανής κυρίως, όταν πρόκειται για τη ψηφιακή ει
κόνα (Κόμης, 2004). Ωστόσο, η προσομοίωση δεν άπτεται μόνο του χώρου της 
όρασης. Επεκτείνεται και σε άλλους ιδιαίτερα σύνθετους χώρους, όπως η αν
θρώπινη φωνή, ο ήχος, η συμπεριφορά επιστημονικών μοντέλων, η εξέλιξη κοι
νωνικοοικονομικών συστημάτων και βρίσκει ένα κατεξοχήν χώρο εφαρμογής 
στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και στην εκπαίδευση (Alessi & Trollip, 2001, Κόμης, 
2004).

Η εκπαιδευτική προσομοίωση ορίζεται ως ένα μοντέλο κάποιου φαινομέ
νου ή μιας δραστηριότητας, το οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν και μαθαίνουν 
μέσω της αλληλεπίδρασης με την προσομοίωση (Alessi & Trollip, 2001, Kalo- 
giannakis, 2008) που αποτελεί την αναπαράσταση κατάστασης ή αντικειμένου 
από λογισμικό, με δυνατότητες χειρισμού συνθηκών και παραμέτρων για μελέ
τη.

Τα πρώτα εκπαιδευτικά προγράμματα προσομοίωσης δημίουργήθηκαν 
στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και ως λογισμικό είχαν σαφώς αντίθετο εκ
παιδευτικό προσανατολισμό από την κλασσική διδασκαλία με τη βοήθεια του 
υπολογιστή βασιζόμενα περισσότερο στις απόψεις του Bandura για τη θεωρία 
της κοινωνικής μάθησης (Φλουρής & Κασσωτάκης, 2003). Σύμφωνα με τον 
Bandura όπως αναφέρουν οι Κασσωτάκης και Φλουρής (2003) σημαντικό τμή
μα των ανθρωπίνων γνώσεων αποκτάται μέσω της παρατήρησης της συμπερι
φοράς των άλλων και της προσπάθειας για αναπαραγωγή αυτής της συμπερι
φοράς. Συνοπτικά, μια εκπαιδευτική προσομοίωση θα πρέπει να περιέχει τα 
παρακάτω βασικά συστατικά στοιχεία (Ράπτης & Ράπτη, 2002, Κόμης, 2004):

• την επιλογή των μεταβλητών που κρίνονται σημαντικές από εκπαιδευ
τική σκοπιά και θα είναι εκείνες που μπορεί να μεταβάλλει ο εκπαιδευ
όμενος,

• την προσπάθεια για αύξηση του ενδιαφέροντος από πλευράς εκπαι
δευόμενου,

• τη φανερή για τον εκπαιδευόμενο σχέση των επιδράσεών του με την 
εξέλιξη του φαινομένου.

Στις μέρες μας, η χρήση της προσομοίωσης σε συνδυασμό με τις κατάλλη
λες παιδαγωγικές στρατηγικές είναι ευρέως διαδεδομένη ιδιαίτερα στις θετικές 
επιστήμες και στην υποστήριξη των μαθημάτων στην «παραδοσιακή» τάξη 
(Hennessy et al., 2006) αλλά και με τη δημιουργία των «εικονικών τάξεων» 
(virtual classrooms) για την υποστήριξη της εκπαίδευσης από απόσταση. Επί
σης, σημαντική θεωρείται η χρήση της προσομοίωσης και στη διδασκαλία τε-
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χνολογικής φύσεως μαθημάτων αλλά και για την υποστήριξη γενικότερα της 
συνεργατικότητας μέσα στην τάξη (Fakas et al., 2005). Μπορούμε να διακρίνου
με τρεις διαφορετικούς τρόπους εκπαιδευτικής χρήσης της προσομοίωσης (Κό
μης, 2004):

• υποστήριξη του μαθήματος με τη βοήθεια αλληλεπιδραστικής προσο
μοίωσης (διδασκαλία από τον εκπαιδευτικό).

• επαλήθευση ενός μοντέλου (χρήση προσομοίωσης και αλληλεπίδραση 
με τον εκπαιδευτικό),

• κλασσική αλληλεπιδραστική προσομοίωση (ατομική ή συλλογική χρή
ση από εκπαιδευομένους).

Σε πολλούς επιστημονικούς και τεχνολογικούς χώρους η διαδικασία της 
προσομοίωσης επιτρέπει να κερδίσουμε σημαντικό χρόνο αφού παρέχει τη δυ
νατότητα να παρουσιασθούν άμεσα πειραματικά αποτελέσματα που σε πραγ
ματικές πειραματικές συνθήκες θα απαιτούσαν μήνες ή και χρόνια για να εξε
λιχθούν (γενετική, συστήματα ελέγχου, κοσμολογία κ.ά.). Επίσης, σ’ άλλες πε
ριπτώσεις, τα πειράματα δημιουργούν υπαρκτούς και σοβαρούς κινδύνους 
που καθιστούν αδύνατη την πραγματοποίησή τους στα πλαίσια του εργαστη
ρίου (π.χ. πυρηνική φυσική) ή σ’ άλλες περιπτώσεις η πραγματοποίησή τους εί
ναι απαγορευτική λόγω κόστους (π.χ. αεροναυπηγική). Άλλωστε, με βάση την 
εξέλιξη των ΤΠΕ αξιοποιούνται στο μέγιστο οι δυνατότητες του υπολογιστή 
για τη δημιουργία αλληλεπιδραστικών περιβαλλόντων προσομοίωσης στα πλαί
σια των οποίων ο εκπαιδευόμενος έχει τη διαχείριση του χώρου χρησιμοποιώ
ντας μεθόδους και τρόπους έκφρασης ήδη γνωστούς από το περιβάλλον του 
εμβαθύνοντας έτσι στο χώρο τον οποίο μελετά (Jimoyiannis & Komis, 2001).

Μοντέλο είναι ένα φυσικό ή ιδεατό σύστημα που αναπαριστά και αντικα
θιστά ένα φυσικό ή ιδεατό σύστημα σε συγκεκριμένο επίπεδο θεώρησης και 
αφαίρεσης, που καθορίζονται από τους στόχους των επιθυμητών γνωστικών 
και σχεδιαστικών δραστηριοτήτων (Μικρόπουλος, 2002). Η κατεξοχήν χρήση 
των μοντέλων στην επιστήμη αφορά κυρίως στο «πάντρεμα» των θεωρητικών 
προτάσεων με τις πειραματικές αναφορές. Ειδικότερα, ένα μοντέλο μπορεί να 
προσδιορισθεί ως μια φορμαλιστική αναπαράσταση ενός προβλήματος, μιας 
διαδικασίας, μιας ιδέας ή ενός συστήματος και δεν είναι ποτέ ένα ακριβές αντί
γραφο αλλά αναπαριστά κάποια ή κάποιες πτυχές της δομής, των ιδιοτήτων ή 
της συμπεριφοράς αυτού του οποίου είναι το μοντέλο. Επιπρόσθετα, μπορεί να 
πάρει διάφορες μορφές όπως διαγράμματα, μαθηματικούς τύπους, φυσικές 
κατασκευές ή σύνολο από λογικές καταστάσεις (Κόμης, 2004).

Οι διαδικασίες μοντελοποίησης συμβάλουν ουσιαστικά στη βαθύτερη 
κατανόηση των προς μελέτη φαινομένων και για το λόγο αυτό χαρακτηρίζον
ται ως ουσιαστικές διδακτικές και μαθησιακές δραστηριότητες σ’ όλο περίπου 
το φάσμα ενός προγράμματος σπουδών. Οι μοντέρνες διδακτικές θεωρήσεις 
θεωρούν ότι οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να εμπλέκονται σε δραστηριότητες μον
τελοποίησης αναγνωρίζοντας σ’ αυτές τα πλεονεκτήματα της διεπιστημονικής 
προσέγγισης και της χρήσης μεθόδων και πρακτικών που μοιάζουν με τις αυθε
ντικές επιστημονικές δραστηριότητες (Kalogiannakis, 2008).
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Τα μοντέλα αποτελούν τα κύρια μέσα με τα οποία αποκτάται εμπειρική 
γνώση ενώ λειτουργούν και ως μέσα που επιτρέπουν σε μια θεωρία να κάνει 
προβλέψεις στο πεδίο εφαρμογής της θεωρίας. Η διαδικασία δημιουργίας μον
τέλων με τη βοήθεια υπολογιστή είναι ιδιαίτερα σημαντική σε τρία κυρίως 
ζητήματα: (α) στον αρχικό σχεδιασμό, (β) στην ανάπτυξη του μοντέλου και 
(γ) στη δοκιμή του με πολλαπλά σύνολα δεδομένων και παράλληλη σύγκριση 
με την πραγματικότητα (Κόμης, 2004).

Έ να βασικό χαρακτηριστικό του υπολογιστικού μοντέλου συνίσταται στο 
ότι είναι εκτελέσιμο, μπορεί δηλαδή κάποιος να ελέγξει τη συμπεριφορά του με 
τη βοήθεια του υπολογιστή, γεγονός που του προσδίδει μια δυναμική που δεν 
έχουν τα μη δυναμικά μοντέλα.

Γενικότερα, η ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων προσφέρει τη δυνατότη
τα χειρισμού τους και επιτρέπει τη δυνατότητα έκφρασης και διερεύνησης συλ
λογισμών οι οποίοι μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις βασικές κατηγο
ρίες (Πίνακας 1, Κόμης, 2004).

Πίνακας 1: Βασικοί τύποι μοντελοποίησης και δυνατές χρήσης

Τύπος
μοντελοποίησης

Έκφραση Διερεύνηση

Ποσοτικός

Ημι-ποσοτικός

Ποιοτικός

Συστήματα μαθηματικών 
μοντέλων, με βασικά εργαλεία 
τις μαθηματικές εξισώσεις και 
τα  λογιστικά φύλλα. 
Δημιουργία ποιοτικών 
μοντέλων των σχέσεων μεταξύ 
παραγόντω ν (ανεξάρτητες και 
εξαρτημένες μεταβλητές).

Σχεδίαση έμπειρων διδακτικών 
συστημάτων, ανάπτυξη 
εννοιολογικών χαρτών.

Διερεύνηση επιστημονικών 
προσομοιώσεων, εξισώσεων.

Ποιοτικές προσομοιώσεις 
σχέσεων ανάμεσα σε παρά
γοντες και μεταβλητές, με 
βάση την τάξη μεγέθους και 
τη σχέση ανάμεσα στις δυνα
τές τιμές.

Χρήση έμπειρων διδακτικών 
συστημάτων, προσομοιώσεις 
λήψης απόφασης και συνε
πειών ροής λογικών σχέσεων.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Στις μέρες μας, με την ευρεία ανάπτυξη των ΤΠΕ, οι υπολογιστές μπορούν 
να μιμηθούν τα χαρακτηριστικά και των τριών βασικών ειδών μοντέλων (φυσι
κών, εικονικών και συμβολικών), προσφέροντας ουσιαστικά τη δυνατότητα για 
μεταφορά οποιουδήποτε μοντέλου σε υπολογιστικό σύστημα (Μικρόπουλος, 
2002). Η χρήση των περιβαλλόντων προσομοίωσης στην εκπαίδευση από από
σταση αποτελεί ένα σημαντικό εκπαιδευτικό βήμα. Η εφαρμογή τους στη διδα
κτική πράξη, μέσω προσομοιώσεων εικονικής πραγματικότητας (De Lara & 
Alfonseca, 2002) βοηθά στις διαδικασίες μοντελοποίησης. Συχνά, κατά τη μαθη-
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σιακή διαδικασία, η προσομοίωση θέτει το εκπαιδευόμενο σε καταστάσεις 
παρόμοιες με την πραγματικότητα παρέχοντας ανάδραση σε πραγματικό χρό
νο για αποφάσεις, δράσεις και ερωτήματα (Μικρόπουλος, 2002). Με τον παρα
πάνω τρόπο συντελούν στη βαθύτερη κατανόηση των προς μελέτη φαινομένων 
και αποτελούν ουσιαστικές διδακτικές και μαθησιακές δραστηριότητες σ’ όλο 
σχεδόν το φάσμα ενός προγράμματος σπουδών (De Lara & Alfonseca, 2002, 
Κόμης, 2004, Hennessy et al., 2006, Kalogiannakis, 2008). Επιπλέον, στην εκπαί
δευση από απόσταση οι δύο βασικότεροι τρόποι εκπαιδευτικής χρήσης είναι:

• η επαλήθευση του μοντέλου και
• η κλασσική αλληλεπιδραστική προσομοίωση

που μπορούν να υποστηρίξουν τη φιλοσοφία της γιατί δεν προαπαιτούν την 
απόλυτη φυσική παρουσία του εκπαιδευτικού.

Επιπρόσθετα, χάρη στις προσομοιώσεις μειώνεται το οικονομικό κόστος 
της εκπαίδευσης αφού δεν απαιτείται η προμήθεια πανάκριβου εξοπλισμού 
ειδικά στις θετικές επιστήμες και παράλληλα αποτελεί ένα αξιόπιστο εργαλείο 
επαλήθευσης της θεωρίας χωρίς την προϋπόθεση της φυσικής παρουσίας εκ
παιδευόμενων και εκπαιδευτικών αφού οι δοκιμές μπορούν να γίνονται σ’ 
ελεύθερο χρόνο κατ’ οίκο με καθοδήγηση από απόσταση όταν χρειάζεται από 
τον εκπαιδευτικό.

Η σχεδίαση και ανάπτυξη υπολογιστικών περιβαλλόντων μάθησης που 
υποστηρίζουν τις εκπαιδευτικές χρήσεις της προσομοίωσης οφείλει να προσα
νατολίζεται στο χειρισμό εικόνων και συμβολικών παραστάσεων που αναπα- 
ριστούν αντικείμενα, έννοιες, ιδιότητες ή πράξεις πάνω στον πραγματικό κό
σμο, καθώς και στη δυνατότητα σύνδεσής τους, επιτρέποντας την έκφραση της 
δομής και των αλληλεξαρτήσεών τους (Stoffa, 2004). Αυτό διευκολύνει σε με
γάλο βαθμό τη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης από απόσταση αφού επιτρέ
πει στον εκπαιδευόμενο να κατανοήσει καλύτερα τη διαδικασία (με πολλαπλή 
χρήση των αισθήσεων) χωρίς να είναι απαραίτητη και αναγκαία συνθήκη η φυ
σική παρουσία του εκπαιδευτικού.

Σε μια εκπαιδευτική κατάσταση προσομοίωσης, ο εκπαιδευόμενος αλλάζο
ντας κατά βούληση μεταβλητές του προς μελέτη φαινομένου, μπορεί να έχει 
στα χέρια του την πρωτοβουλία εξέλιξής του και δεν οφείλει να απαντά απλώς 
σε ερωτήσεις που έχουν προβλεφθεί από τους δημιουργούς του λογισμικού. 
Αντίθετα, με βάση τις παρατηρήσεις που κάνει πάνω στα αποτελέσματα των 
χειρισμών του, είναι δυνατόν να ανακαλύψει το μοντέλο το οποίο προσομοιώ
νει το λογισμικό ή τις βασικές παραμέτρους που το συνθέτουν και να εφαρμό
σει αυτά που έχει ήδη μάθει.

Στο πλαίσιο αυτό, τα συστήματα προσομοιώσεων διαφέρουν ριζικά από τα 
συστήματα καθοδήγησης και τα συστήματα εξάσκησης και πρακτικής (Stoffa, 
2004, Κόμης, 2004). Γενικότερα, τα θετικά μαθησιακά αποτελέσματα σε περι
βάλλοντα προσομοίωσης προέρχονται κυρίως από τους συγκεκριμένους διδα
κτικούς στόχους που ενσωματώνει και υλοποιεί ο εκπαιδευτικός σε συνεργα
σία με τον εκπαιδευόμενο κάτι που σημαίνει την απομάκρυνση από το ριζο
σπαστικό οικοδομισμό και τη μετατόπιση προς τον κοινωνικό χωρίς υποχρεω-
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τικά υπερβολική έμφαση ως προς τα πολιτισμικά θέματα που πιθανώς να τον 
διακρίνουν (Μικρόπουλος, 2002).

ΣΥΖΗΤΗΣΗ -  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Είναι γενικότερα παραδεκτό ότι η μάθηση, είτε στην παραδοσιακή τάξη 

είτε από απόσταση, δεν επέρχεται αυτόματα μέσα από την αλληλεπίδραση μ’ 
ένα εκπαιδευτικό λογισμικό προσομοιώσεων. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η 
συνεργασία εκπαιδευτικού-εκπαιδευόμενου και η προετοιμασία των κατάλλη
λων διδακτικών στρατηγικών για να επιτευχθούν τα επιθυμητά μαθησιακά 
αποτελέσματα. Οι προσομοίωσεις αποτελούν εργαλεία έρευνας πολύπλοκων, 
κυρίως, συστημάτων και χρησιμοποιούνται αρκετά συχνά για τον έλεγχο επι
στημονικών υποθέσεων. Στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα η υλο
ποίηση προσομοιώσεων με τη βοήθεια των ΤΠΕ προσφέρει μεγάλες δυνατότη
τες και θέτει τον εκπαιδευόμενο στη θέση του ερευνητή με παρουσία και ενερ
γό συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία (Μικρόπουλος, 2002). Όμως, σημα
ντικά ερωτήματα αναδύονται για τους τρόπους αλληλεπίδρασης μεταξύ των 
χρηστών με τα εικονικά περιβάλλοντα προσομοίωσης τα οποία δημιουργού- 
νται με βάση τους συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους που τίθενται προς 
υλοποίηση.

Ιδιαίτερη μελέτη απαιτείται για τις εξ αποστάσεως ιδιαιτερότητες που δη- 
μιουργούνται από τα περιβάλλοντα αυτά καθώς και την αποδοχή τους από εκ
παιδευτές και εκπαιδευόμενους. Θεωρώντας ότι η επιστήμη αποτελεί μια προ
σπάθεια μοντελοποίησης της φύσης για την κατανόηση και ερμηνεία φαινομέ
νων, τα μοντέλα και οι προσομοιώσεις που προκύπτουν με τον κατάλληλο δι
δακτικό μετασχηματισμό, συντελούν στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών πληροφο
ρικών περιβαλλόντων για την οικοδόμηση της γνώσης ιδιαίτερα στο πεδίο των 
φυσικών επιστημών. Όμως, για να γίνει αποτελεσματική η εκπαίδευση από 
απόσταση σε περιβάλλοντα προσομοίωσης, βασικό ρόλο θα διαδραματίσει ο 
ίδιος εκπαιδευτικός. Ουσιαστικά, απαιτείται ένας γόνιμος συνδυασμός μεταξύ 
του διδακτικού σχεδιασμού μέσω μιας ποικιλίας δραστηριοτήτων από τον εκ
παιδευτικό και των δυνατοτήτων που παρέχουν τα ίδια τα συστήματα.

Γενικότερα, είναι σημαντική η ανάγκη να χρησιμοποιεί ο εκπαιδευόμενος 
εργαλεία που του προσφέρει η σημερινή επιστήμη και τεχνολογία ώστε να διευ
κολύνεται η κατανόηση απλών ή σύνθετων φαινομένων και παράλληλα να βελ
τιώνει την ανακαλυπτική ικανότητα που απαιτείται για να προσομοιώσει φαι
νόμενα ή να επαληθεύσει μοντέλα.
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