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Μοντέλα e-ΜΑΘΗΣΗΣ 
 

Σκοπός 

Σκοπός του δεύτερου κεφαλαίου είναι η κατανόηση των μοντέλων και των 

στρατηγικών της πλήρης ηλεκτρονικής μάθησης καθώς και η ανάπτυξη της ι-

κανότητας της σχεδίασης και επιλογής από τον αναγνώστη της δικής του στρα-

τηγικής. 

Αναμενόμενα Αποτελέσματα 

Με το τέλος του κεφαλαίου, ο αναγνώστης θα γνωρίζει τα μοντέλα και στρατη-

γικές της e-μάθησης, θα μπορεί να επιλέγει και να σχεδιάζει δικά του σενάρια 

και στρατηγικές e-μάθησης ανάλογα με τους στόχους και τα αντικείμενα μάθη-

σης του εκπαιδευτικού προγράμματος που θέλει να αναπτύξει. 

Εισαγωγή 

Ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον e-μάθησης μπορεί να κάνει χρήση ασύγχρονων 

υπηρεσιών παράδοσης του εκπαιδευτικού υλικού και σύγχρονων και ασύγχρο-

νων υπηρεσιών επικοινωνίας και συνεργασίας, σε μια προσπάθεια να ξεπεράσει 
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τους αποκλεισμούς που σχετίζονται με το χρόνο και τον τόπο επιμόρφωσης αλ-

λά και να ικανοποιεί τις ανάγκες των μαθητών με ποικιλία δυνατοτήτων εξο-

πλισμού και επικοινωνίας. 

Μέσα στο περιβάλλον αυτό μπορεί να εφαρμοστεί το μοντέλο της εικονικής 

τάξης με χρήση υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης μέσω ήχου και εικόνας, παράλληλα 

με τη δυνατότητα διενέργειας συνεργατικών δραστηριοτήτων πραγματικού 

χρόνου (whiteboard, application sharing, file sharing).  

Εκτός από το μοντέλο της εικονικής τάξης μπορεί να υπάρξει και το μοντέλο 

της Υποστηριζόμενης αυτομάθησης. Μία βασική αρχή που πρέπει να διέπει τα 

συστήματα e-learning για την αυτομάθηση, είναι η αυτο-οδήγηση. Αυτό σημαί-

νει ότι ο εκπαιδευόμενος μπορεί να είναι συγχρόνως σε θέση να χρησιμοποιεί 

το μάθημα αλλά και να παρεμβαίνει στη ροή και τη δομή του. Στο μοντέλο αυ-

τό η στρατηγική είναι μαθητοκεντρική (learner centered). 

Συνοψίζοντας, οι υπηρεσίες που παρέχονται από ένα περιβάλλον εξ αποστάσε-

ως εκπαίδευσης ταξινομούνται σε τρεις βασικούς άξονες: 

� Ασύγχρονη συνεργασία (asyncronous collaborative) 

� Σύγχρονη συνεργασία (synchronous collaborative - virtual classroom)  

� Αυτομάθηση (self-paced).  

Στην μάθηση με επιτήρηση με ασύγχρονη συνεργασία παρέχεται στους μα-

θητές η δυνατότητα να εργαστούν με το υλικό προς μάθηση οπουδήποτε και 

οποτεδήποτε, έχοντας παράλληλα πλήρη δυνατότητα (ασύγχρονης) επικοινωνί-

ας και ανταλλαγής απόψεων με τους συνεκπαιδευόμενους ή με τον εκπαιδευτή 

(e-mail, newsgroup κλπ).  

Στην μάθηση με επιτήρηση και σύγχρονη συνεργασία οι συμμετέχοντες βρίσκο-

νται ο καθένας στον δικό του χώρο (γραφείο, σπίτι, αίθουσα τηλεδιάσκεψης κτλ.), 

αλλά μπορούν μέσω τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης (Internet, WAN, LAN) να συμ-

μετέχουν σε μια “ζωντανή” εικονική αίθουσα διδασκαλίας (virtual classroom). 

Μέσω της συμμετοχής εκτελούνται όλες ή μέρος των μαθησιακών διαδικασιών, 

δηλαδή ο μαθητής μπορεί να τρέχει εκπαιδευτικές εφαρμογές, να παρακολουθεί 

τον ηλεκτρονικό πίνακα, να συμμετέχει σε audio και video conferences (white-

board, application sharing, file sharing), να συμμετέχει σε συζητήσεις με τους συμ-

μαθητές και τον εκπαιδευτή κτλ.  
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Ρόλοι στην μαθησιακή διαδικασία 

Στην ολοκληρωμένη αντίληψη για το αλληλεπιδραστικό περιβάλλον, διακρίνει 

κανείς τέσσερις κύριες οντότητες - ρόλους: 

1. Οι παρουσιαστές/ Σύμβουλοι Μάθησης/ Εκπαιδευτές που είναι μοναδικοί 

σε επίπεδο παρουσίασης σεμιναρίου/ εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Κάθε 

Παρουσιαστής/ Σύμβουλος Μάθησης/ Εκπαιδευτής έχει την ευθύνη ενός ή 

περισσοτέρων προγραμμάτων μάθησης και της διαχείρισής του. 

2. Οι Συμμετέχοντες/ Μαθητές που διαθέτουν πρόσβαση στο επιμορφωτικό 

υλικό και μπορούν να εκδηλώσουν πρόθεση εγγραφής τους σε προγράμματα 

επιμόρφωσης ή διαγραφής τους από αυτά στο διαχειριστή του περιβάλλο-

ντος.  

3. Ο διαχειριστής του περιβάλλοντος που έχει την ευθύνη της καλής λει-

τουργίας του περιβάλλοντος και την πλήρη και οργανωμένη διοίκηση της 

εκπαίδευσης. 

4. Οι Δημιουργοί και Σχεδιαστές Μαθημάτων που έχουν την ευθύνη ανά-

πτυξης εκπαιδευτικού υλικού και των μαθημάτων.  

Σενάρια e-μάθησης 

Την ανάλυση των αναγκών και την περιγραφή των υπηρεσιών στους εκπαιδευ-

όμενους-εκπαιδευτές τις αποτυπώνουμε σε τρεις φάσεις της εκπαιδευτικής δια-

δικασίας. Η πρώτη φάση αναφέρεται στην προετοιμασία του μαθήματος από 

τον καθηγητή και την κοινοποίηση του στους εκπαιδευόμενους, η δεύτερη φά-

ση περιλαμβάνει τις δραστηριότητες κατά την διάρκεια του μαθήματος και η 

τρίτη φάση αφορά την εμπέδωση του μαθήματος μετά την εικονική τάξη. 

Προκειμένου να έχουμε πιο αποτελεσματική μάθηση για τον μαθητή, οι καθη-

γητές και οι μαθητές πρέπει να υποστηρίζονται από κατάλληλο αλληλεπιδρα-

στικό περιβάλλον. Η εξ αποστάσεως εκπαιδευόμενοι πρέπει να έχουν απεριόρι-

στη και με πολλαπλούς τρόπους αλληλεπίδραση με τον καθηγητή-σύμβουλο 

και τους υπόλοιπους μαθητές, να έχουν άνετη και γρήγορη πρόσβαση στην 

πληροφορία και στο πολυμορφικό υλικό. 

Η εκπαιδευτική διαδικασία χρειάζεται να υποστηριχθεί κατάλληλα και στις 

τρεις φάσεις που διεξάγεται, δηλαδή την προετοιμασία, την διεξαγωγή και την 

ανασκόπηση του μαθήματος. Η προετοιμασία του μαθήματος αναφέρεται στις 

δραστηριότητες του καθηγητή για να προετοιμάσει την τάξη και το μάθημα και 

ο μαθητής για να προετοιμαστεί, να πληροφορηθεί και να υποβάλει διευκρινι-
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στικές ερωτήσεις. Η φάση της διεξαγωγής του μαθήματος είναι εκείνη στην 

οποία ο καθηγητής παρουσιάζει το μάθημα του και όπου περιλαμβάνονται οι 

δραστηριότητες των μαθητών που συμμετέχουν.  

Στην τελική φάση γίνεται η ανασκόπηση που συμπεριλαμβάνει τις διαδικασίες 

αξιολόγησης - εμπέδωσης και την πάρα πέρα μελέτη του υλικού. Σημειώνεται 

ότι οι φάσεις προετοιμασίας και ανασκόπησης είναι παρόμοιες στο σύγχρονο 

και ασύγχρονο μοντέλο. Συνοψίζοντας έχουμε:  

Προετοιμασία παρουσίασης  

� Συγκέντρωση Υλικού    

� Γνωστοποίηση Παρουσίασης   

� Ερωτήματα - Παρατηρήσεις από Συμμετέχοντες 

� Αναθεώρηση - Επιβεβαίωση Υλικού  

� Οριστική Γνωστοποίηση    

� Επιβεβαίωση Συμμετοχής   

� Παρουσίαση Θέματος 

Σύνδεση με κέντρα συμμετεχόντων 

� Παρουσίαση   

� Ερωτο-απαντήσεις με συμμετέχοντες 

� Ανασκόπηση/ Αξιολόγηση 

Ανασκόπηση Παρουσίασης 

� Ερωτήματα σε συμμετέχοντες 

� Αξιολόγηση 

� Φιλτράρισμα παρατηρήσεων 

Προετοιμασία (Ασύγχρονη φάση pre class)  

Πάντα αρχίζουμε με την υπόθεση ότι το πολυμορφικό μαθησιακό υλικό είναι 

τοποθετημένο σε μια πολυθεματική βάση δεδομένων και ότι οι μαθητές έχουν 

εγγραφεί στο μάθημα. Ο καθηγητής έχει στην διάθεσή του ένα on-line syllabus 
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με δυνατότητες υπερκειμένου, με δείκτες που να περιγράφουν εν συντομία τι 

περιλαμβάνει κάθε ενότητα. Σημαντικό επίσης είναι ο καθηγητής να έχει ένα 

εργαλείο για να γράφει τεστ και να μπορεί αν χρειάζεται να κάνει διάγνωση του 

προφίλ των μαθητών. Οι μαθητές αφού κάνουν μία πρώτη μελέτη του πολυ-

μορφικού υλικού και του syllabus, επικοινωνούν μεταξύ τους ή με τον καθηγη-

τή και εκφράζουν τις τυχόν πρώτες απορίες. 

Για τον εκπαιδευτή: 

� Δυνατότητα δημιουργίας ενός πολυσύνθετου ζωντανού συνοπτικού περιε-

χομένου των μαθημάτων (on-line syllaboys document), το οποίο θα είναι 

εμπλουτισμένο με υπέρ συνδέσμους κειμένων οι οποίοι ανατρέχουν σε άλλα 

κείμενα και πληροφορίες με συνοπτική περιγραφή των υποενοτήτων του 

τρέχοντος μαθήματος.  

� Επίσης παρέχεται δυνατότητα στον εκπαιδευτή να ανακοινώνει το μάθημα 

του μέσω e-mail (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), ή μέσω on-line web buletin 

board (newsgroup - ομάδα συζητήσεων). 

� Δυνατότητα ευκολίας στον εκπαιδευτή να ξεφεύγει από τα πλαίσια του μα-

θήματος και μέσω ειδικών υπερσυνδέσμων να ανατρέχει σε επιπλέον υλικό 

για μεγαλύτερη και περισσότερη εμβάθυνση. 

� Δημιουργία διαγνωστικών τεστ. 

Για τον εκπαιδευόμενο: 

� Δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να μελετήσει σε πρώτη φάση το 

υπό παρουσίαση υλικό και να υποβάλλει τις πρώτες ερωτήσεις. 

� Οι εκπαιδευόμενοι εκδηλώνουν πρόθεση εγγραφής ή διαγραφής από το πε-

ριβάλλον επιμόρφωσης στο διαχειριστή του συστήματος και απόκτηση ειδι-

κού κωδικού και προσωπικού ηλεκτρονικού φακέλου παρακολούθησης και 

προόδου.  

� Δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να υποβάλει ερωτήσεις και απορίες μέσω 

εύχρηστων web forms προς τον εκπαιδευτή ή ακόμα και στον υπεύθυνο του 

συστήματος για τυχόν τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με την λειτουργία του 

συστήματος. 

� Δυνατότητα πρόσβασης σε on-line εγχειρίδιο βοήθειας και οδηγού επίλυσης 

προβλημάτων σχετικά με το τρέχον περιβάλλον e-μάθησης. 

� Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα επισκόπησης-αποθήκευσης, ε-

κτύπωσης μέρους ή όλου του εκπαιδευτικού υλικού. 
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Διεξαγωγή του μαθήματος ( Σύγχρονη φάση in class ) 

Στην φάση αυτή ο καθηγητής παρουσιάζει το υλικό του στην εικονική τάξη και 

οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν σε συζητήσεις. Ο μαθητής μπορεί να γυ-

ρίσει πίσω ή μπρος στο υλικό της μόλις παρουσιαζόμενης ενότητας. Υπάρχει 

on-line λεξικό που αναλύει δύσκολους όρους. Καθώς προχωράει το μάθημα, οι 

μαθητές μπορούν να θέτουν ερωτήσεις. Ο καθηγητής μπορεί να χωρίζει τους 

μαθητές σε ομάδες, να δίνει ασκήσεις ή να θέτει ερωτήσεις. Οι μαθητές μπο-

ρούν να κρατούν ατομικές σημειώσεις δίπλα στο παρουσιαζόμενο υλικό, να 

αντιγράφουν το υλικό ή μέρος του και να καταγράφουν την όλη διαδικασία.  

Για τον εκπαιδευτή: 

� Οn-line παρουσίαση του υλικού από ειδικό template που είναι αποθηκευμέ-

νο σε τοπική ή απομακρυσμένη βάση (whiteboard, application sharing, file 

sharing). 

� Ο εκπαιδευτής έχει τον «πλήρη» έλεγχο στη ροή της επικοινωνίας με τους 

εκπαιδευόμενους. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να υποβάλουν όποιες ερωτή-

σεις ή απορίες χωρίς να διακόπτουν το μάθημα ενώ ο εκπαιδευτής βλέπει τις 

ερωτήσεις των εκπαιδευόμενων και επιλέγει εκείνος ποια θέλει να απαντή-

σει κάθε φορά. 

� Δυνατότητα έξυπνου μηχανισμού όπου ο εκπαιδευτής μέσα από μια λίστα 

μπορεί να δίνει το λόγο σε ένα εκπαιδευόμενο κατόπιν αίτησης χωρίς να 

διακόπτει το μάθημα. Επίσης θα μπορεί να αγνοεί την αίτηση, να απαντήσει 

προσωπικά χωρίς να «ακούν» τα υπόλοιπα μέλη. 

� Υπάρχει η δυνατότητα ο εκπαιδευτής να χωρίσει την τάξη σε μικρότερες 

ομάδες κατά την διάρκεια του μαθήματος, για την διενέργεια μικρών εργα-

σιών και στην συνέχεια να ξαναενώσει την τάξη. 

Για τον εκπαιδευόμενο: 

� Ο εκπαιδευόμενος δεν μπορεί να ανατρέξει παρακάτω από το τρέχον υλικό 

που παρουσιάζει ο εκπαιδευτής. Μπορεί μόνο να ανατρέξει «πίσω» για μια 

γρήγορη αναδρομή και επανάληψη του υλικού που έχει διδαχθεί. 

� Εάν ο εκπαιδευτής χρησιμοποιήσει κάποιους όρους ή ορολογίες ακατανόη-

τες, υπάρχει η δυνατότητα μέσω ειδικών υπερσυνδέσμων να ανατρέξει σε 

ειδικό λεξικό για συνοπτικές αναφορές και επεξηγήσεις του αντίστοιχου ό-

ρου ή της αντίστοιχης ορολογίας. 

� Κάθε ερώτηση ή απορία που θα υποβάλει ο εκπαιδευόμενος θα είναι ορατή 

ταυτόχρονα σε όλους που συμμετέχουν στην εικονική τάξη. Έτσι, ο εκπαιδευ-

τής δεν είναι αναγκασμένος να επαναλάβει την ερώτηση του εκπαιδευόμενου. 
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� Ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να ξαναδεί την παρουσίαση του μα-

θήματος και να αντλήσει επιλεκτικές πληροφορίες από το μάθημα δημιουρ-

γώντας το δικό του σύνολο προσωπικών σημειώσεων ηλεκτρονικής μορφής 

με υπερσυνδέσμους. 

� Υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλών όψεων παρακολούθησης του μαθήματος. 

Δηλαδή, μπορεί να επιλέγει να βλέπει κείμενο, εικόνα, ήχο, βίντεο, ενώ πα-

ράλληλα να ακούει τον εκπαιδευτή.  

� Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να πάρει μέρος στην όλη διαδικασία του μαθήμα-

τος της εικονικής τάξης ώστε να έχει ένα πιο «ενεργητικό» ρόλο στην όλη 

διαδικασία της εκπαίδευσης διότι όπως είναι γνωστό η εκμάθηση δεν είναι 

μόνο «παθητική» διεργασία. 

Λειτουργία επισκόπησης  

(Ασύγχρονη φάση/ Post-class) 

Η επισκόπηση της τάξης αφορά το μέρος της διεργασίας μετά την ολοκλή-

ρωση τςη σύγχρονης φάση της εικονικής τάξης. Το υλικό που έχει ήδη πα-

ρουσιαστεί στην εικονική τάξη θα είναι πλήρως προσβάσιμο και θα υπάρ-

χουν ερωτήσεις εμπέδωσης του μαθήματος, πολλαπλά τεστ, έτσι ώστε να 

υπάρχει μια πλήρη εικόνα της προόδου από τους εκπαιδευόμενους. 

Για τον εκπαιδευτή: 

� Να υποβάλει τεστ ή ερωτήσεις εμπέδωσης του θέματος. Επίσης να έχει την 

δυνατότητα να χωρίσει την εικονική τάξη σε μικρότερες υποομάδες και να 

αναθέτει εργασίες. 

� Του δίνεται η δυνατότητα να ξαναδεί το μάθημα που έχει ήδη παρουσιάσει 

για να επισημάνει τυχόν ατέλειες ή παραλείψεις τις οποίες μπορεί να διορ-

θώσει κατά την ασύγχρονη φάση με ανακοίνωση στο πίνακα bulletin board 

ή μέσω e-mail. 

� Να απαντά και να κοινοποιεί ερωτήσεις ή απορίες των εκπαιδευόμενων μέ-

σω off line τρόπων επικοινωνίας (web bulletin board, e-mail, newsgroup) 

κάτι που είναι πολύ πιο πρακτικό και βολικό από το on line τρόπο επικοινω-

νίας (τηλέφωνο, προσωπική συνάντηση). 

� Ο εκπαιδευτής μπορεί να αξιολογεί τους εκπαιδευόμενους δίνοντάς τους 

ατομικά τεστ ή γενικά τεστ προς αξιολόγηση όλης της τάξης. Επίσης, πρέπει 

να υπάρχει δυνατότητα να αξιολογεί πιο εύκολα και πιο γρήγορα τους εκ-

παιδευόμενους μέσω ενός συστήματος ηλεκτρονικού ticker όπου η αξιολό-
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γηση γίνεται με τη βοήθεια μικρών τεστ τα οποία δημιουργούνται αυτόματα 

από μια έξυπνη μηχανή.  

� Δυνατότητα online συζήτησης εκπαιδευτών-γονέων. 

Για τον εκπαιδευόμενο: 

� Του δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσει ξανά το μάθημα και να κρα-

τήσει επιλεκτικές σημειώσεις. Επίσης, μπορεί να αποθηκεύσει και να χρησι-

μοποιήσει υπεσυνδέσμους (βιβλίο σημειώσεων υπερσυνδέσμων) και να α-

νατρέχει στο ήδη υπάρχον υλικό που είναι αποθηκευμένο σε τοπική ή απο-

μακρυσμένη βάση. 

� Δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στο καθηγητή μέσω ειδικών web forms 

αλλά και συμμετοχή σε συζητήσεις μεταξύ των εκπαιδευόμενων μέσο ενός 

web bulletin board όπου μπορεί να εγείρει ένα νέο θέμα ή να απαντήσει σε 

ένα ήδη εγειρόμενο θέμα. 

� Γρήγορα απλά και μικρά τεστ μέσω web forms και ηλεκτρονικού ticker ό-

που μπορεί να δει αυτόματα τον βαθμό εμπέδωσης του μαθήματος και να δει 

που αντιμετωπίζει πρόβλημα. Τα αποτελέσματα αξιολογούνται αργότερα 

από τον εκπαιδευτή ή βοηθό για περαιτέρω αξιολόγηση. 

� Δυνατότητα εκτός από off line συζητήσεις μέσο bulletin board ή newsgroup 

ή e-mail αλλά και on line συζητήσεων μεταξύ των εκπαιδευόμενων.  

� Φυσικά υπάρχει και η δυνατότητα πρόσβασης σε επιπλέον υλικό και ηλε-

κτρονικές βιβλιοθήκες για περαιτέρω έρευνα σχετικά με την εργασία τους 

και το μάθημα τους. 

� Προβλέπεται και ειδικός χώρος στη βάση για τους εκπαιδευόμενους για να 

αποθηκεύουν τις εργασίες τους και να τις κοινοποιούν στους υπόλοιπα μέλη 

της εικονικής τάξης. 

Αυτομάθηση (Ασύγχρονη φάση) 

Ο μαθητής έχει πρόσβαση (αναζήτηση και ανάκτηση) σε εκπαιδευτικό και ενη-

μερωτικό υλικό, συνδεόμενος με την βάση του υλικού, για διάφορα γνωστικά και 

γενικότερα θέματα που τον ενδιαφέρουν. Το πλήρες υλικό των μαθημάτων της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης είναι αποθηκευμένο σε μια τοπική ή απομακρυσμένη 

(δικτυακή) βάση από όπου θα μπορεί ο χρήστης να αντλεί την πληροφορία σύμ-

φωνα με το σχεδιασμό του περιβάλλοντος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Επί-

σης, θα δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτή να επικοινωνεί με ειδικούς και να 

ανακοινώνει το μάθημα και την διαθεσιμότητα του υλικού στους μαθητές. Κατά 

την διάρκεια του μαθήματος, ο καθηγητής μέσω ασύγχρονων τρόπων επικοινω-
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νίας όπως e-mails, Newsgroup, web based αλληλεπιδραστικό πρόγραμμα επερω-

τήσεων, παρουσιάζει το υλικό και οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ενεργά και 

μπορούν να συνεργάζονται καθ’ ομάδες. Επίσης, το σύστημα μέσω τηλεδεικτών 

παραπέμπει τον εκπαιδευόμενο σε συμπληρωματικό υλικό. 

Σε ασύγχρονο χρόνο, ο μαθητής θα είναι σε θέση να εκτελέσει τις παρακάτω 

ενέργειες: 

� Σύνδεση με βάση. 

� Αναπαραγωγή και παρακολούθηση του μαθήματος που έχει προηγηθεί στην 

εικονική τάξη με όλους τους διαλόγους και ερωτήσεις που έγιναν. 

� Πλοήγηση στο θεματικό υλικό. 

� Ανάκτηση τοπικά όποιας πληροφορίας τον ενδιαφέρει. 

Για τον εκπαιδευτή:  

� Παρέχεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτή να ανακοινώνει το καινούριο μά-

θημα ή κεφάλαιο μέσω e-mail (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), ή μέσω web 

buletin board (newsgroup - ομάδα συζητήσεων). 

� Δυνατότητα ευκολίας στον εκπαιδευτή να ξεφεύγει από τα πλαίσια του μα-

θήματος και μέσω ειδικών υπερσυνδέσμων να ανατρέχει σε επιπλέον υλικό 

για μεγαλύτερη και περισσότερη εμβάθυνση. 

� Δυνατότητα να χωρίσει την τάξη σε μικρότερες ομάδες κατά την διάρκεια 

του μαθήματος για την διενέργεια μικρών εργασιών και στην συνέχεια να 

ενώσει την τάξη. Μπορεί να υποβάλει τεστ ή ερωτήσεις εμπέδωσης και να 

αναθέτει εργασίες. 

� Να απαντά και να κοινοποιεί ερωτήσεις ή απορίες των εκπαιδευόμενων μέ-

σω off line τρόπων επικοινωνίας (web bulletin board, e-mail, newsgroup). 

Κάτι πολύ πιο πρακτικό και βολικό από τον on line τρόπο επικοινωνίας (τη-

λέφωνο, προσωπική συνάντηση). 

� Να αξιολογεί πιο εύκολα και πιο γρήγορα τους εκπαιδευόμενους μέσω συ-

στήματος ηλεκτρονικού ticker όπου η αξιολόγηση μικρών τεστ θα βγαίνει 

αυτόματα μέσα από μια έξυπνη μηχανή.  

� Δυνατότητα παρακολούθησης της προόδου των μαθητών μέσω ηλεκτρονικού 

φακέλου καθώς και δυνατότητα στατιστικής παρακολούθησης της τάξης.  

Για τον εκπαιδευόμενο: 

� Δυνατότητα να εγγραφεί στη σειρά των μαθημάτων και απόκτηση ειδικού κω-

δικού και προσωπικού ηλεκτρονικού φακέλου παρακολούθησης και προόδου.  
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� Δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να υποβάλει ερωτήσεις και απορίες μέσω 

εύχρηστων web forms προς τον εκπαιδευτή ή ακόμα και στον υπεύθυνο του 

συστήματος για τυχόν τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με την λειτουργία του 

συστήματος. 

� Δυνατότητα πρόσβασης σε On-line web based εγχειρίδιο βοήθειας και οδη-

γού επίλυσης προβλημάτων σχετικά με το τρέχον σύστημα της εξ αποστά-

σεως εκπαίδευσης. 

� Ο εκπαιδευόμενος δεν μπορεί να ανατρέξει παρακάτω από το τρέχον υλικό 

που παρουσιάζει ο εκπαιδευτής. Παρά μόνο να ανατρέξει «πίσω» για μια 

γρήγορη αναδρομή και επανάληψη του υλικού που έχει διδαχθεί. 

� Εάν ο εκπαιδευτής χρησιμοποιήσει κάποιους ακατανόητους όρους ή ορολο-

γίες, ο εκπαιδευόμενος έχει την δυνατότητα να ανατρέξει μέσω ειδικών υ-

περσυνδέσμων σε ειδικό λεξικό για συνοπτικές αναφορές και επεξηγήσεις 

του αντίστοιχου όρου ή της αντίστοιχης ορολογίας. 

� Κάθε ερώτηση ή απορία που θα υποβάλει ο εκπαιδευόμενος θα κοινοποιεί-

ται μέσω ειδικών web based bulletin board σε όλα τα μέλη που συμμετέχουν 

στην αυτομάθηση. Έτσι ο εκπαιδευτής δεν είναι αναγκασμένος να επαναλά-

βει την ερώτηση του εκπαιδευόμενου. 

� Ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να αντλήσει επιλεκτικές πληροφορίες 

από το μάθημα δημιουργώντας το δικό του σύνολο προσωπικών σημειώσε-

ων ηλεκτρονικής μορφής με υπερσυνδέσμους. 

� Του δίνεται η δυνατότητα παρακολουθήσει το μάθημα και να κρατήσει επιλε-

κτικές σημειώσεις. Επίσης μπορεί να αποθηκεύσει και να χρησιμοποιήσει υπε-

συνδέσμους (βιβλίο σημειώσεων υπερσυνδέσμων) και να ανατρέχει στο ήδη 

υπάρχον υλικό που είναι αποθηκευμένο σε τοπική ή απομακρυσμένη βάση. 

� Δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στον καθηγητή μέσω ειδικών web forms. 

Αλλά και συμμετοχή σε συζητήσεις μεταξύ των εκπαιδευόμενων μέσω ενός 

web bulletin board. Μπορεί ο μαθητής να εγείρει ένα νέο θέμα ή να απαντή-

σει σε ένα ήδη εγειρόμενο θέμα. 

� Ο μαθητής μπορεί να παρακολουθεί την πρόοδό του με απλά και μικρά τεστ 

μέσω web forms και ηλεκτρονικού ticker όπου μπορεί να δει αυτόματα τον 

βαθμό εμπέδωσης του μαθήματος και να δει που αντιμετωπίζει πρόβλημα. 

Τα αποτελέσματα αξιολογούνται αργότερα από τον εκπαιδευτή για περαιτέ-

ρω αξιολόγηση. 

� Για τους μαθητές υπάρχει φυσικά και η δυνατότητα πρόσβασης σε επιπλέον 

υλικό και ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες για περαιτέρω έρευνα σχετικά με την 

εργασία τους και το μάθημα τους. 
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� Προβλέπεται και ειδικός χώρος στη βάση για τους εκπαιδευόμενους για να 

αποθηκεύουν τις εργασίες τους και να τις κοινοποιούν στα υπόλοιπα μέλη 

της εικονικής τάξης. 

Δυνατότητες του συνεργατικού περιβάλλοντος  

e–μάθησης 

Για την καλύτερη κατανόηση των προδιαγραφών του περιβάλλοντος e-μάθησης 

για την λειτουργία των μαθησιακών διαδικασιών που περιγράφονται στα προα-

ναφερόμενα σενάρια, παρουσιάζουμε έναν συνοπτικό πίνακα με τις προανα-

φερθείσες δραστηριότητες.  

Δράσεις Δυνατότητες 

Αναζήτηση υλικού On-line Βάσεις Δεδομένων 

Σύλληψη εικόνας (capture) On-Line: Σαρωτής – Κάμερα  

Off-Line: Βάσεις Δεδομένων & FTP 

Δημιουργία/ 

Αποθήκευση/ένωση 

Επεξεργασία Πολυμέσων, Συστήματα συγγραφής, 

Βάσεις Δεδομένων, Πολυμέσα 

Άντληση πληροφοριών Συνεργασία με εργαλεία τηλεπικοινωνίας,e-mail και 

ηλεκτρονικό διάλογο 

Ενημέρωση E-mail, Ομάδες συζητήσεων  

Προεπισκόπηση Μαθητών  Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων 

Πίνακας 2.1: Προ-τάξη Δραστηριότητες και Δυνατότητες 

Δράσεις Δυνατότητες 

Κριτική Συνεδρίασης της Τάξης Συνεδρίαση συμμετεχόντων  

Οργάνωση εργασίας  

ανά ομάδα 

Με εργαλεία συνεργασίας: Τηλεδιάσκεψη,  

επεξεργαστής κόμβων 

Έρευνα Βάσεις Δεδομένων,  

Παροχή εκπαιδευτικών  

υπηρεσιών, ώρες γραφείου, 

μετά-τάξη συζητήσεις  

Έξυπνα συστήματα, τηλεδιάσκεψη, ομάδες  

συζητήσεων, e-mail, λίστα ερωτό-απαντήσεων 

Αποστολή, βαθμολόγηση και 

καταγραφή εργασιών 

Βαθμολογητής/ στατιστικός αναλυτής 

Δημιουργία εργαστηριών Απομακρυσμένα εργαλεία πρόσβασης  

Πίνακας 2.2: Μετά -τάξη Δραστηριότητες και Δυνατότητες 
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Δράσεις Δυνατότητες 

Παρόν Σύστημα παρουσίασης 

Δυναμική Συγγραφή Σύστημα συγγραφής  

Δημιουργία, ένωση, έξοδος και 

τερματισμός διεργασιών 

Χειριστής διεργασιών 

Οργάνωση επιφάνεια εργασίας Χειριστής επιφάνειας εργασίας 

Περιήγηση υλικού Περιηγητής υλικού 

Επισύναψη σημειώσεων  

υπενθύμισης στις διεργασίες 

Σημειωματάριο 

Δημιουργία υπο-ομάδων Χειριστής διεργασιών, Τηλεδιάσκεψη, χειριστής 

επιφάνεια εργασίας 

Κόμβος Τηλεκόμβος 

Διαγώνισμα και κουίζ Βαθμολογητής/ Στατιστικός αναλυτής. 

Πίνακας 2.3: Ενδο-τάξη Δραστηριότητες και Δυνατότητες 

Στρατηγική της μάθησης  

Για την απόκτηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων δεν αρκεί μόνο να ακούμε κά-

ποιον να μας εξηγεί. Απαιτείται εμπειρία και εφαρμογή σε πραγματικό περι-

βάλλον και συνεργασία. Το ίδιο συμβαίνει και με το περιβάλλον e-μάθησης. Το 

δασκαλοκεντρικό μοντέλο είναι κατάλληλο για να μεταφέρουμε πληροφορίες 

και απλές γνώσεις, όπως για παράδειγμα οι διαλέξεις μέσω διαδικτύου. Για την 

απόκτηση πιο σύνθετης γνώσης και την εφαρμογή της απαιτείται ο μαθητής να 

αλληλεπιδρά και να συμμετέχει ενεργά. Τέλος, για να μπορούμε να αποκτούμε 

σύνθετες ικανότητες δεν αρκεί η απλή εφαρμογή τους αλλά και η συνεργασία 

με πολλούς συμμαθητές και τον καθηγητή ή ειδικό στη γνώση.  

Ανάλογα με το είδος της γνώσης, το βαθμό απόκτησης μιας ικανότητας ή δε-

ξιότητας αποφασίζουμε πιο από τα τρία μοντέλα ή στρατηγικές θα εφαρμόσου-

με. Στον παρακάτω πίνακα δίνουμε τη συσχέτιση μεταξύ των στρατηγικών, των 

μεθόδων και των τεχνολογιών. 
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