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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Νέες τεχνολογίες 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών αποτελεί µια από τις στρατηγικές που 
αναµένεται να συµβάλλει στη δηµιουργία εκπαιδευτικών ευκαιριών προς την κατεύθυνση της 
εκπαίδευσης για την αειφορία. Η παρούσα εργασία επιχειρεί µια σύντοµη συστηµατοποίηση των 
σχεδιαστικών επιλογών των εικονικών περιβαλλόντων µάθησης, τα οποία µπορούν είτε να 
χρησιµοποιηθούν αυτόνοµα είτε να ενταχθούν σε µια παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία. Μέσα 
από την περιγραφή αυτή αναδεικνύεται ως καθοριστικός ο ρόλος του χρήστη και οι δυνατότητες 
υποστήριξής του µέσα από κατάλληλες διαδικασίες µοντελοποίησης. Καθώς τα περιβάλλοντα αυτά 
αποτελούν τεχνολογικά αντικείµενα που παράγει ο άνθρωπος, η κατασκευή τους καθοδηγείται από 
διαδικασίες λήψης απόφασης πρωτίστως σε επίπεδο ιδεολογίας και µέσα στα πλαίσια που ορίζει η 
εκάστοτε διαθέσιµη τεχνολογία. 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Πρόκειται για µια σύντοµη συστηµατοποίηση θεµάτων που έχουν σχέση µε τα 
χαρακτηριστικά των εικονικών περιβαλλόντων, τα οποία αναµένεται να σχεδιαστούν κατάλληλα, 
για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη ικανοτήτων των χρηστών τους, στα πλαίσια της εκπαίδευσης 
για την αειφορία.  
 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

«Some key contributions of school subjects to ESD-ICT: Role of ICT in enabling 
communication on environment and development issues. Virtual communities and cyber 
democracy. ICT as an enabler of global citizenship and more sustainable futures …to draw 
lessons from other initiatives, such as ICT, which have sought to raise the understanding 
and skills levels of serving teachers very quickly» (Huckle J.)  
«The role of ICT in educational innovations needs special attention» (UN). 

Η αναγκαιότητα αξιοποίησης των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ/ICT, 
Information and Communication Technology) υπογραµµίζεται στην πλειοψηφία των κειµένων που 
αφορούν στην κατεύθυνση της εκπαίδευσης για την αειφορία. Στο χώρο της εκπαιδευτικής 
τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια η έρευνα έχει προχωρήσει στο σχεδιασµό εικονικών 
εκπαιδευτικών περιβαλλόντων (Virtual Learning Environments, VLEs) και µια σειρά από 
εµπειρικές κυρίως µελέτες επιχειρούν να εντοπίσουν τα χαρακτηριστικά των VLEs που οδηγούν σε 
καλύτερα µαθησιακά αποτελέσµατα. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα εργασία επιχειρεί να 
συστηµατοποιήσει βασικές παραµέτρους του σχεδιασµού των VLEs, µε στόχο τη συµβολή στην 
αξιοποίησή τους για την εκπαίδευση για την αειφορία.  



Τα VLEs είναι περιβάλλοντα τα οποία έχουν προκύψει µετά από κατάλληλο σχεδιασµό, ο οποίος 
βασίζεται στην ανάλυση των παιδαγωγικών απαιτήσεων που καλούνται να υποστηρίξουν και επιπλέον 
προκαλούν κοινωνικές αλληλεπιδράσεις σχετικά ή γύρω από αυτά [Dillenbourg, 2000]. Έτσι, τα 
VLEs εύκολα µπορούν να διακριθούν από άλλα εικονικά περιβάλλοντα, όπως π.χ., στατικές 
ιστοσελίδες που απλώς αποτελούν παράθεση πληροφορίας. Ο σχεδιασµός των VLE γίνεται σε ένα 
επίπεδο αφαίρεσης (επίσης εικονικό) όπου ορίζονται κατ΄ ελάχιστον οι παρακάτω οντότητες και 
χώροι που συµµετέχουν και οι µεταξύ τους σχέσεις (βλ. Σχήµα 1):  

 

 
Σχήµα 1. Αφαιρετική απεικόνιση της διαδικασίας σχεδιασµού VLE 

 
o Ο χώρος της πληροφορίας. Ο χώρος αυτός προσδιορίζεται από το σχεδιαστή µε βάση το 

αναγκαίο περιεχόµενο του VLE, η δε οριοθέτησή του µπορεί να µην είναι σαφής (ανοικτά 
περιβάλλοντα µάθησης).  

o Τα διαθέσιµα τεχνολογικά µέσα. Αφορούν σε όλα τα µέσα που µπορεί να αξιοποιηθούν στα 
πλαίσια της µαθησιακής διαδικασίας που προσφέρει το VLE (πλήκτρα, λογισµικά) 

o Παιδαγωγικές αρχές. Αυτές αποτελούν τη βάση του σχεδιασµού και καθορίζουν τον τρόπο µε 
τον οποίο θα αξιοποιηθεί η διαθέσιµη τεχνολογία για το σχεδιασµό και ανάπτυξη του VLE 

o Ο σχεδιαστής. Μπορεί να αποτελείται από ένα άτοµο ή κατά κανόνα µια οµάδα η οποία επιτελεί 
το σχεδιασµό του VLE και υποστηρίζει τη διατήρησή του.  

o Ο/οι χρήστης/ες.  
o Το περιβάλλον του VLE. Στο χώρο αυτόν γίνεται αναπαράσταση όλων των οντοτήτων και του 

χρήστη, ανάλογα µε τις διαδικασίες που πρόκειται να επιτελεστούν. Πιο συγκεκριµένα, 
αποτελεί ένα χώρο όπου ο σχεδιαστής επιλέγει τον τρόπο κατά τον οποίο αλληλοσυνδέονται 
παιδαγωγικές αρχές και τεχνολογικά µέσα προκειµένου να υποστηριχθούν λειτουργίες όπως 
παρουσίαση πληροφορίας, επικοινωνία, συνεργασία, µάθηση. Καθώς ο χρήστης 
αντιλαµβάνεται το ρόλο του µέσα στο χώρο αυτόν, αλλά και την παρουσία των άλλων ο χώρος 
αποκτά και κοινωνικό χαρακτήρα µέσα από τις αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται.  

 
Από τα παραπάνω είναι προφανή τρία σενάρια που αφορούν στους ρόλους του σχεδιαστή και του 
χρήστη.  
Σενάριο Α (από πάνω προς τα κάτω): Ο σχεδιαστής προσδιορίζει το στόχο ανάπτυξης του VLE και 
λειτουργώντας ως ένα φίλτρο των διαθέσιµων µέσων και πληροφοριών δηµιουργεί τις 
αναπαραστάσεις στο περιβάλλον του VLE. Είναι σαφές ότι µε αυτόν τον τρόπο σχεδιασµού 
οριοθετεί το ρόλο του χρήστη. Για παράδειγµα εφόσον έχει σχεδιαστεί ένα VLE που υποστηρίζει 
τη συνεργασία, τότε ο σχεδιαστής δηµιουργεί τις κατάλληλες αναπαραστάσεις (πλήκτρα, µέθοδος 
και πρωτόκολλο επικοινωνίας, σύγχρονος ή ασύγχρονος τύπος επικοινωνίας κ.λπ.) που καθορίζουν 
τον τρόπο επικοινωνίας ανεξάρτητα από το περιεχόµενο. Σε µια διαφορετική εκδοχή θα µπορούσε 
να προσδιορίσει και το περιεχόµενο της συνεργασίας π.χ., καθορίζοντας συγκεκριµένους ρόλους 
και παραδοτέα από κάθε συνεργαζόµενο. Εµπειρικές µελέτες έχουν δείξει ότι καλά οργανωµένα 
VLE οδηγούν σε µεγαλύτερη εµπλοκή των χρηστών σε αλληλεπιδράσεις µέσα στο περιβάλλον του, 
γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες να προκύψει µάθηση. Συνδέοντας το ρόλο του σχεδιαστή µε 



αυτόν του χρήστη µπορούµε να θεωρήσουµε το σενάριο Α ως διαδικασία από πάνω προς τα κάτω, 
µε τον κέντρο ελέγχου της διαδικασίας το σχεδιαστή.  
Σενάριο Β (προσαρµοστικότητα): Σύµφωνα µε το σενάριο αυτό, ο χρήστης αναλαµβάνει ενεργό 
ρόλο συµµετέχοντας κατά κάποιο τρόπο στο σχεδιασµό του περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριµένα, το 
VLE σχεδιάζεται από το σχεδιαστή, όµως µε έναν προσαρµοστικό χαρακτήρα, ο οποίος επιτρέπει 
στο VLE να «επικοινωνεί» καλύτερα µε το πραγµατικό περιβάλλον αναγνωρίζοντας στην εξέλιξη 
του χρόνου τις ανάγκες του χρήστη και προσαρµόζοντας κατάλληλα τη δοµή και τις λειτουργίες 
του (π.χ., να εµφανίζει κάθε φορά διαφορετικές επιλογές στο χρήστη ανάλογα µε τις προτιµήσεις 
του όπως αυτές εκφράζονται από τις προηγούµενες επιλογές του). Στην περίπτωση αυτή, ο 
σχεδιαστής έχει το κέντρο ελέγχου της διαδικασίας του σχεδιασµού, η οποία µάλιστα είναι σαφώς 
πιο απαιτητική από το προηγούµενο σενάριο. Ωστόσο, και ο χρήστης έχει αποκτήσει ρόλο στη 
διαµόρφωση του VLE.  
Σενάριο Γ (από κάτω προς τα πάνω): Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης αναλαµβάνει το ρόλο του 
«σχεδιαστή» του VLE. Η προσπάθεια αυτή έχει εµφανιστεί τα τελευταία 4-5 χρόνια µε τη 
διαδικασία του blogging στο διαδίκτυο. Πιο συγκεκριµένα, µε την κατάλληλη ανάπτυξη 
λογισµικών, δόθηκε η δυνατότητα πολύ εύκολα και δωρεάν να αναπτύξει ο χρήστης εικονικό χώρο 
έκφρασης (blog). Ο εικονικός αυτός χώρος είναι κατεξοχήν κοινωνικός, αφού αποτελεί σηµείο 
συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων µεταξύ των µελών κοινωνικών οµάδων, είτε στις οποίες 
απευθύνεται ο «σχεδιαστής» είτε όπως αυτές αυτοοργανώνονται µε βάση τη θεµατολογία της 
συζήτησης. Αυτή µπορεί να αφορά και σε θέµατα εκπαίδευσης µια και πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν 
ξεκινήσει συγκεκριµένες συζητήσεις γύρω από εκπαιδευτικά θέµατα. Είναι σαφές ότι, στην 
περίπτωση αυτή, το κέντρο ελέγχου είναι στο χρήστη «σχεδιαστή» µε έναν σχεδιασµό από κάτω 
προς τα πάνω.  
Η ηλεκτρονική µορφή των VLEs υποστηρίζει την καταγραφή των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων 
και του αντικειµένου της συνεργασίας. Με τον τρόπο αυτό είναι διαθέσιµα στο σχεδιαστή µια 
σειρά από δεδοµένα (όπως συνεργατικές αλληλεπιδράσεις, κείµενα κ.λπ.) τα οποία µπορούν να 
αξιοποιηθούν σε διαδικασίες µοντελοποίησης.  
 
Χώροι και ∆υνατότητες µοντελοποίησης 
Τα τελευταία χρόνια αξιοποιούνται µέθοδοι και τεχνικές για τη µοντελοποίηση συνεργατικών 
αλληλεπιδράσεων διαµεσολαβούµενων από ηλεκτρονικό υπολογιστή η οποία εφαρµόζεται σε 
περιβάλλοντα του παραπάνω σεναρίου Β. Μια τέτοια προσπάθεια στοχεύει στην καλύτερη 
κατανόηση και πρόβλεψη χαρακτηριστικών των συνεργατικών αλληλεπιδράσεων. Η γνώση αυτή 
µπορεί να αξιοποιηθεί περαιτέρω για την παροχή κατάλληλης υποστήριξης στους συνεργαζόµενους 
κατά την εξέλιξη της συνεργασίας, από το VLE, µε στόχο τη βελτιστοποίησή της. Αυτού του 
είδους η µοντελοποίηση οδήγησε σε παραδείγµατα υποστήριξης της συνεργατικότητας ώστε να 
προκύψει ισόρροπη συνεργατική δραστηριότητα µεταξύ των συνεργαζόµενων (Hadjileontiadou et 
al., 2004), κατανόηση της επίδρασης της ανατροφοδότησης στην πολυπλοκότητα των 
συνεργατικών αλληλεπιδράσεων (Hadjileontiadou and Hadjileontiadis, 2004), πρόβλεψη του είδους 
των συνεργατικών αλληλεπιδράσεων µε βάση της προηγούµενη συνεργατική συµπεριφορά 
(Hadjileontiadou, and Hadjileontiadis, 2005).  
Οι δυνατότητες µοντελοποίησης στην περίπτωση των περιβαλλόντων του σεναρίου Γ περιορίζονται 
στην ανάλυση των κειµένων που δηµοσιεύονται και στις εθνογραφικές έρευνες των 
χαρακτηριστικών των «σχεδιαστών» τους. Λαµβάνοντας υπόψη το µικρό χρόνο ζωής αυτών των 
περιβαλλόντων, αρχικές προσπάθειες µοντελοποίησης οδήγησαν σε ταξινόµηση του περιεχοµένου 
των blogs (Nardi, et al., 2004), χαρακτηριστικών των «σχεδιαστών» και των προθέσεών τους 
(Kavanaugh et al., 2006). 
 
Συζήτηση 
Τα VLEs αποτελούν µπορούν να χρησιµοποιηθούν αµιγώς σε µια εκπαιδευτική διαδικασία η οποία 
εκτελείται αποκλειστικά σε εικονική εκδοχή είτε να ενσωµατωθούν σε µια παραδοσιακή τάξη και 
να αποτελέσουν ένα επιπλέον µέσο µε νέες δυνατότητες. Ο σχεδιασµός τους καθορίζει το ρόλο του 



χρήστη και το µαθησιακό στόχο. Τα βασικά στοιχεία του σχεδιασµού όπως παρουσιάστηκαν 
παραπάνω, αποτελούν σηµαντικά θέµατα λήψης απόφασης για τον προσανατολισµό των VLEs στις 
ανάγκες της εκπαίδευσης για την αειφορία. Κεντρικό θέµα κατά το σχεδιασµό είναι η τοποθέτηση 
του κέντρου ελέγχου µεταξύ του σχεδιαστή και του χρήστη. Στην περίπτωση του αυστηρά 
σχεδιασµένου περιβάλλοντος ο χρήστης αποκτά καθορισµένο ρόλο, γεγονός που οδηγεί 
ενδεχόµενα σε πιο οργανωµένες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και σε δυνατότητες µοντελοποίησης. 
Η τοποθέτηση του κέντρου ελέγχου αποκλειστικά στο χρήστη, αποτελεί ένα νέο φαινόµενο στην 
περιοχή των VLEs. Οι απεριόριστες δυνατότητες έκφρασης και η τοποθέτηση του χρήστη στη θέση 
του «σχεδιαστή» που φιλτράρει το περιεχόµενο και τη δοµή του VLE, και κατ’ επέκταση τα 
χαρακτηριστικά του κοινωνικού χώρου που αυτό εκφράζει, φαίνεται να είναι πιο κοντά στο 
µοντέλο του ενεργού πολίτη που αναπτύσσει κριτική σκέψη απέναντι σε θέµατα τοπικής 
επικαιρότητας που τον απασχολούν και διατυπώνει την άποψή του (αναγνώσιµη µάλιστα σε 
παγκόσµια κλίµακα). Οι δυνατότητες δηµοσιοποίησης προβληµατισµών για τοπικά θέµατα µέσα 
στο πολιτισµικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσονται οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις που τους 
παράγουν, δηµιουργούν ένα ελκυστικό περιβάλλον για ανάλυση και µοντελοποίηση προς την 
κατεύθυνση των δυνατοτήτων που µπορεί να παρέχει.  
Από τα παραπάνω, είναι προφανές ότι ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη των VLEs είναι µια 
απαιτητική διαδικασία, η οποία θα πρέπει να είναι σαφώς στοχευµένη, πρωτίστως µε βάση 
παιδαγωγικά κριτήρια. Αποτελεί ένα νέο µέσο στο χώρο της εκπαίδευσης για την αειφορία και η 
παραπάνω στόχευση θα πρέπει να προσδιοριστεί σαφώς σε ιδεολογικό επίπεδο, όπου θα 
αποσαφηνιστούν θέµατα ρόλων και σκοπών. Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαίο να επισηµανθεί η 
δυνατότητα χρήσης των VLEs είτε ως αυτόνοµα περιβάλλοντα µάθησης είτε ως χώροι 
συµπληρωµατικοί των πραγµατικών, δηλαδή ως συµπληρωµατικά µέσα σε µια µικτή προσέγγιση 
παραδοσιακών µεθόδων σε συνδυασµό µε τις ΤΠΕ. Η χρήση των τελευταίων για την ανάπτυξη 
εικονικών περιβαλλόντων µάθησης αποτελεί µια πρόκληση η οποία γεννιέται στα νοητικά µοντέλα 
των σχεδιαστών τους, αλλά αναµένεται µέσα από την υλοποίησή τους να αυξήσουν σηµαντικά τις 
πιθανότητες να προσφέρουν νέες εκπαιδευτικές ευκαιρίες προς την κατεύθυνση των στόχων της 
εκπαίδευσης για την αειφορία.  
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