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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το παρόν άρθρο εισάγει έναν ορισµό για τα Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης, παραθέτει µία 
ανάλυση σχετικά µε τα υπάρχοντα εργαλεία τα οποία χρησιµοποιούνται για την υποστήριξη τέτοιων 
περιβαλλόντων τα οποία συµπεριλαµβάνουν σε κάποιο βαθµό υποστήριξη συνεργασίας στο πλαίσιο 
δραστηριοτήτων µάθησης. Επίσης τεκµηριώνεται η καταλληλότητα των ∆ικτυακών Εικονικών 
Περιβαλλόντων για την παροχή συνεργατικής µάθησης από απόσταση ενώ καταγράφονται και τα 
πλεονεκτήµατά τους σε σχέση µε άλλες τεχνολογίες. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: ∆ικτυακά Εικονικά Περιβάλλοντα, Συστήµατα συνεργασίας από απόσταση  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στον τοµέα της εκπαίδευσης παρατηρείται µια σηµαντική αλλαγή στον τρόπο της διδασκαλίας. Η 
διδασκαλία, όπως αυτή προσδιορίζεται από την κλασσική άποψη, αποτελούσε µια διαδικασία 
βασισµένη στην οµιλία και την παράδοση προγραµµάτων σπουδών από τον καθηγητή/ειδικό 
στους µαθητές/εκπαιδευόµενους. Η άποψη αυτή, για την διδασκαλία, τείνει να µετακινηθεί προς 
την διδασκαλία που βασίζεται στην προώθηση µαθησιακών συζητήσεων και την µοντελοποίηση 
της πρακτικής των ειδικών. Βασικός γνώµονας στην νέα άποψη είναι η προώθηση αλλαγών στις 
αντιλήψεις των µαθητών και στις ακολουθούµενες στρατηγικές, έτσι ώστε να επιτευχθεί βαθιά 
κατανόηση των διδασκόµενων αντικειµένων. Βασικό αποτέλεσµα αυτής της τάσης είναι η 
σταδιακή µετατροπή του ρόλου του διδάσκοντα από απλό παροχέα πληροφοριών σε σύµβουλο 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  
Η εφαρµογή µοντέλων Συνεργατικής Μάθησης για την ικανοποίηση της παραπάνω 
διαµορφούµενης τάσης έχει πολλά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε άλλες µεθόδους. Ως συνεργατική 
µάθηση (collaborative learning) ορίζεται οποιαδήποτε διαδικασία οµαδικής µάθησης στην οποία 
λαµβάνουν χώρα τουλάχιστον κάποιες από τις σηµαντικές µαθησιακές αλληλεπιδράσεις µεταξύ 
των µαθητών ("οριζόντιες αλληλεπιδράσεις").. 
Η θεωρία της συνεργατικής µάθησης έχει βρει εφαρµογή σε τέσσερα βασικά πεδία: την 
Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση, την ανώτερη εκπαίδευση τους οργανισµούς και τον 
Παγκόσµιο Ιστό Πληροφοριών.  
Το συγκεκριµένο άρθρο έχει σαν αντικείµενο την υποβοήθηση συνεργατικής µάθησης µέσω του 
Παγκόσµιου Ιστού Πληροφοριών. Στην περίπτωση αυτή αναφερόµαστε στην Συνεργατική 
µάθηση από απόσταση (collaborative e-learning) η οποία ορίζεται ως οποιαδήποτε διαδικασία 
συνεργατικής µάθησης η οποία λαµβάνει χώρα κυρίως σε ένα εικονικό περιβάλλον. 
Τέτοια περιβάλλοντα είναι τα Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης-ΕΠΜ (Virtual Learning 
Environments-VLE).  
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 
Σε αυτήν την ενότητα παρατίθεται µία ανάλυση σχετικά µε τα υπάρχοντα εργαλεία τα οποία 
χρησιµοποιούνται για την υποστήριξη ΕΠΜ και που συµπεριλαµβάνουν σε κάποιο βαθµό 
υποστήριξη για συνεργατική µάθηση.  
Επίσης τεκµηριώνεται η καταλληλότητα των ∆ικτυακών Εικονικών Περιβαλλόντων-∆ΕΠ 
(Networked Virtual Environments-NVE) για την παροχή συνεργατικής µάθησης από απόσταση 
ενώ καταγράφονται και τα πλεονεκτήµατά τους σε σχέση µε άλλες τεχνολογίες.  
Σήµερα είναι διαθέσιµη µία µεγάλη ποικιλία εργαλείων τα οποία έχουν υλοποιηθεί ή 
χρησιµοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης από απόσταση. Τα εργαλεία αυτά 
χρησιµοποιούνται συνήθως για την υποστήριξη συνεργατικής µάθησης, αν και αυτό δε 
συµπεριλαµβάνεται στο αντικείµενό τους. Τα εργαλεία αυτά µπορούν να διαχωριστούν σε τρεις 
µεγάλες κατηγορίες, σύµφωνα µε το (Spellmann, Mosier, Deus & Carlson, 1997) ως εξής: 
• Εκπαιδευτικά εργαλεία που βασίζονται στην χρήση του Παγκόσµιου Ιστού Πληροφοριών και 

εστιάζουν στην διαχείριση αντικειµένων και εγγράφων (Document-focused): Τα εργαλεία 
αυτά χαρακτηρίζονται από τον κεντρικό ρόλο του εκπαιδευτή και αποσκοπούν στην ατοµική 
µάθηση. Είναι κατάλληλα κυρίως για τη διανοµή περιεχοµένου, αλλά και για τη σύνταξη 
περιεχοµένου. Επίσης παρέχουν υποστήριξη για ασύγχρονη επικοινωνία. Ο υψηλός βαθµός 
κατακόρυφων συσχετίσεων έρχεται σε αντίθεση µε τις προδιαγραφές της συνεργατικής 
µάθησης, εποµένως αυτός ο τύπος εργαλείων παρέχει περιορισµένη υποστήριξη για 
συνεργατική µάθηση από απόσταση. Πάντως σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι συχνότερα 
χρησιµοποιούµενες εφαρµογές για e-learning. Πρόκειται για εφαρµογές που ακολουθούν τη 
µέθοδο µάθησης που βασίζεται στους διατιθέµενους πόρους (RBL) και παρέχουν ασύγχρονη 
µάθηση 

• Εργαλεία που εστιάζουν σε συνόδους (Meeting-focused): Τα εργαλεία της συγκεκριµένης 
κατηγορίας στοχεύουν στην υποστήριξη της σύγχρονης επικοινωνίας µεταξύ των χρηστών 
ανεξάρτητα από την γεωγραφική τους θέση. Αν και µερικά από τα εργαλεία αυτά έχουν 
σχεδιαστεί ειδικά για εκπαιδευτικές λειτουργίες η πραγµατοποιούµενη προσέγγιση 
αναπαριστά την από καθέδρας διδασκαλία και συνεπώς δεν προσφέρεται για συνεργατική 
µάθηση από απόσταση. Ένα πρόβληµα αυτών των εργαλείων είναι η µειωµένη αίσθηση 
ενηµερότητας (awareness), ενώ το µικρό εύρος ζώνης των δικτύων που συνήθως 
χρησιµοποιούνται, περιορίζει το φάσµα αποδοτικής λειτουργίας αυτών των εργαλείων στο 
επίπεδο της φωνητικής επικοινωνίας, καθώς η µετάδοση βίντεο παρουσιάζει προβλήµατα. 

• ∆ικτυακά Εικονικά Περιβάλλοντα που εστιάζουν στους τρισδιάστατους χώρους: Τα ∆ΕΠ 
είναι πολυχρηστικά συστήµατα επικοινωνίας που εστιάζονται στους τρισδιάστατους χώρους 
στους οποίους οι χρήστες αναπαριστώνται από ένα τρισδιάστατο µοντέλο (avatar) και 
µπορούν να πλοηγηθούν και να επικοινωνήσουν.  

Η χρήση ∆ΕΠ για την παροχή συνεργατικής µάθησης από απόσταση, σε σχέση µε τις άλλες 
τεχνολογίες, είναι αρκετά ενδιαφέρουσα και δείχνει να είναι πιο αποτελεσµατική σαν αποτέλεσµα 
των πλεονεκτηµάτων που φέρονται να έχουν τα ∆ΕΠ, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο (Bouras 
& Tsiatsos, 2002). Τα ∆ΕΠ παρέχουν σηµαντικά εργαλεία για την δηµιουργία συστηµάτων 
επικοινωνίας και συνεργασίας µε ταυτόχρονα εύκολη πρόσβαση και χρήση. Ένας αρκετά µεγάλος 
αριθµός χρηστών µπορούν να επικοινωνούν ταυτόχρονα µέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας 
όπως επικοινωνία µε ήχο, µηνυµάτων κειµένου αλλά και χειρονοµιών, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη 
εγκατάστασης επιπλέον υλικού υπολογιστών (όπως συµβαίνει σε ένα σύστηµα τηλεδιάσκεψης µε 
µια Μονάδα Ελέγχου Πολλών Σηµείων-Multipoint Control Unit, MCU). Επιπλέον τα avatars 
παρέχουν ένα σύνολο πλεονεκτηµάτων για την επικοινωνία σε ένα ∆ΕΠ, προσφέροντας επιπλέον 
κανάλια επικοινωνίας και βοηθώντας τους χρήστες να εκφράζουν ενέργειες στο εικονικό 
περιβάλλον. Παράλληλα η χρήση τους είναι προφανής, γεγονός που επιτρέπει τους χρήστες να 
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µην συναντούν δυσκολίες στην χρήση του συστήµατος.  
Βασικά χαρακτηριστικά των ∆ΕΠ που θεωρούνται εξαιρετικά χρήσιµα για την υποβοήθηση 
συνεργατικής µάθησης από απόσταση είναι:  
• Η διάκριση του χώρου και του τόπου (Dourish & Harrison, 1996): Τα χωροταξικά 

συνεργατικά µοντέλα αποτελούν έναν τρόπο για διαχείριση των υπό εξέλιξη δραστηριοτήτων 
σε συνεργατικά περιβάλλοντα. Όµως, χωροταξικά οργανωµένα συστήµατα θα πρέπει να 
υποστηρίζουν χωροταξικώς διαχειρίσιµες συµπεριφορές. Αυτό οδηγεί στην διάκριση του 
"χώρου" από τον "τόπο": ο χώρος διαφέρει από τον τόπο κατά την έννοια ότι ο χώρος 
παρέχει ευκαιρίες και περιορισµούς, ενώ ο τόπος είναι η αντιληπτή πραγµατικότητα η οποία 
αντανακλά πολιτιστικά και κοινωνικά νοήµατα. 

• Οι πολλαπλές προοπτικές: Η δυνατότητα προβολής της πληροφορίας από πολλαπλές 
προοπτικές είναι θεµελιώδης για την δηµιουργία τόπων καθώς προσφέρει σε κάθε χρήστη 
την δυνατότητα να έχει πολλαπλές και πιθανώς ετερογενείς απόψεις της εικονικής 
πραγµατικότητας, καθώς και διαφορετικές αναπαραστάσεις και ρόλους, που µπορούν να 
υπάρχουν σε ένα συνεργατικό ή µη συνεργατικό περιβάλλον. 

• Η χρησιµοποίηση avatars: Τα avatars, και οι λειτουργίες που αυτά υποστηρίζουν σε ένα 
εικονικό περιβάλλον, θεωρείται ότι ενισχύουν τις έννοιες του χώρου και του τόπου. Τα 
avatars επιτελούν σηµαντικές λειτουργίες όπως η οπτική προσωποποίηση του χρήστη και η 
παροχή πρόσθετων µέσων αλληλεπίδρασης µε τον εικονικό κόσµο όπως κινήσεις και 
χειρονοµίες. Με τα χαρακτηριστικά αυτά που παρέχουν τα avatars αναβαθµίζεται η ιδιότητα 
της εξελισσόµενης συµπεριφοράς (behavioral framing) που παρέχουν τα τρισδιάστατα 
εικονικά περιβάλλοντα. Μάλιστα η χρήση τους καθίσταται σηµαντικότερη στα πολυχρηστικά 
εικονικά περιβάλλοντα, όπου η αναπαράσταση του χρήστη συµβάλλει στην επικοινωνία του 
µε τους υπόλοιπους χρήστες. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Συνοψίζοντας θα µπορούσε να ειπωθεί ότι οι περισσότερες προσεγγίσεις που εφαρµόζονται 
σήµερα ακολουθούν τη µέθοδο µάθησης που βασίζεται στους διατιθέµενους πόρους (RBL) και 
αντιµετωπίζουν τη συνεργατική µάθηση µε υποστήριξη υπολογιστή (CSCL) ως ένα πρόσθετο 
χαρακτηριστικό στην επιτελούµενη ατοµική εκπαίδευση. Οι επικοινωνιακές δυνατότητες που 
παρέχονται δεν είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για εκπαιδευτικές λειτουργίες και αρκετά επιθυµητά 
χαρακτηριστικά απουσιάζουν. Από την άλλη πλευρά τα ∆ΕΠ µπορούν να αποτελέσουν τη βάση 
για τη δηµιουργία εκπαιδευτικών περιβαλλόντων για συνεργατική µάθηση από απόσταση λόγω 
των βασικών πλεονεκτηµάτων που έχουν σε σχέση µε τις άλλες τεχνολογίες αναφορικά µε την 
συνεργατική µάθηση από απόσταση. Τα ∆ΕΠ παρέχουν σηµαντικά εργαλεία για την δηµιουργία 
συστηµάτων επικοινωνίας και συνεργασίας µε ταυτόχρονα εύκολη πρόσβαση και χρήση. 
Ωστόσο, ελάχιστα υπάρχοντα εργαλεία ∆ΕΠ εκµεταλλεύονται πλήρως τις θεωρητικές 
δυνατότητές τους αναφορικά µε την ενηµερότητα των χρηστών, κοινωνική παρουσία και κατά 
συνέπεια µε την εκπαιδευτική λειτουργία.  
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Dourish, P., Harrison S., (1996) "Re-Placing Space: The Roles of Place and Space in Collaborative 

Systems", in Proc. of the ACM CSCW’96 Conference on Computer Supported Cooperative 
Work, pp. 68-85, 1996. 

Bouras C., Tsiatsos T., (2002) "Extending the Limits of CVEs to Support Collaborative e-Learning 
Scenarios", in Proc. of the IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies 
(ICALT-2002), Kazan, Russia, September 9-12, 2002, pp. 420-424. 

Spellmann P., Mosier J., Deus L., and Carlson J., (1997) "Collaborative Virtual Workspace", in 
Proc. of the GROUP’97, Phoenix Arizona, 1997, ACM, pp. 197-203. 

ΣΟΦΙΑ
\




