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Τελευταία γίνεται συχνά λόγος για την παιδαγωγική καινοτοµία στην εξ αποστάσεως
εκπαίδευση, που εξασφαλίζεται από το Web-based training (WBT). Οι υποστηρικτές
του WBT ισχυρίζονται ότι ανανεώνει την εκπαίδευση µέσω ΗΥ µε τις µεθόδους και
τις τεχνολογίες που εξασφαλίζει το Internet και τα Intranets, γιατί δίνει τη δυνατότητα
διαρκούς ανανέωσης του εκπαιδευτικού υλικού και µιας ευέλικτης δοµής που
επιτρέπει την εξατοµίκευση της µάθησης. Η διαδικτυακή εκπαίδευση είναι µια
πλούσια σε εποπτικά µέσα εκπαιδευτική διαδικασία µε εξαιρετικές δυνατότητες
ατοµικής αξιολόγησης, υιοθέτησης και προσαρµογής. Αν θα θέλαµε να δώσουµε ένα
γενικό ορισµό θα λέγαµε ότι είναι οποιοδήποτε εκπαιδευτικό υλικό που διανέµεται
µέσω Intranet/ Extranet ή Internet και το οποίο απευθύνεται σε χρήστες που έχουν τη
σχετική κατά περίπτωση πρόσβαση.
Κάποιοι θεωρούν το Web Based Training ως το µέλλον της εκπαίδευσης και
ο Gary Powell λέει χαρακτηριστικά ότι «ήρθε για να µείνει». Έτσι, ενώ αρχικά
πολλές εταιρείες και οργανισµοί το αντιµετώπιζαν ως µανία, τώρα πρόθυµα θέλουν
να το συµπεριλάβουν στην κατάρτιση που προσφέρουν, γιατί είναι οικονοµικό,
ευέλικτο και προσφέρει δυνατότητες διαδραστικότητας. Μέσω του
WBT
εξασφαλίζεται η δυνατότητα συµµετοχής ανεξάρτητα από τους περιορισµούς του
χρόνου και του τόπου σε έναν πληθυσµό που µπορεί να µην είναι καν οµοιογενής. Η
αξιοποίηση, επίσης, της εικονικής πραγµατικότητας, των κινουµένων σχεδίων, της
σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας, των οπτιακουστικών µέσων κ.λπ. ενισχύει
τη διδακτική πράξη και τη µαθησιακή διαδικασία. Οι Νέες Τεχνολογίες µας δίνουν τη
δυνατότητα να υλοποιήσουµε εκπαιδευτικά πακέτα υψηλών προδιαγραφών
ανταποκρινόµενα σε διαφορετικές ανάγκες πληθυσµού. Οι υποστηρικτές της
διαδικτυακής εκπαίδευσης θεωρούν ότι είµαστε µπροστά σε µια πραγµατική
επανάσταση στο χώρο της εκπαίδευσης (Downes, 2005).
Είναι όµως έτοιµοι οι φορείς της κατάρτισης έτοιµοι για κάτι τέτοιο; Πέρα
από τον ενθουσιασµό, τις δυνατότητες και φυσικά την αίγλη που συνοδεύει µια
τέτοια διαδικασία µπορούµε να διοργανώσουµε κάτι τέτοιο χωρίς να αναλύσουµε το
ποιοι, που, πότε και γιατί; Αν δεν υπάρχουν τέτοιες αναλύσεις τότε µπορούµε να
κάνουµε λόγο για πιθανή καταστροφή. Το να ξεκινήσουµε «στα τυφλά» µια τέτοια
πρωτοβουλία είναι παρακινδυνευµένο, ανεξάρτητα από το πόσο νεωτεριστικό,
µοντέρνο, δηµιουργικό, συναρπαστικό ή οικονοµικό είναι. Πολλά κέντρα
εκπαίδευσης αναλαµβάνουν τέτοιες πρωτοβουλίες υπό την «πίεση» τεχνολογικών
εταιρειών, γιατί θα πρέπει να δικαιολογηθούν κάποιες δαπάνες εξοπλισµού όπως
αυτές των Intranets. Παρά το γεγονός, όµως, ότι αυτές οι πρωτοβουλίες γίνονται υπό
την πίεση κάποιων παραγόντων, κάποιες φορές αποφέρουν κέρδος, ανάπτυξη και
προβολή. Για οποιοδήποτε λόγο και αν υλοποιείται κάτι τέτοιο, το WBT βρίσκεται σε
µια περίοδο διαρκούς ανάπτυξης. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1999 είχαν
καταµετρηθεί περίπου 500 είδη διαδικτυακής εκπαίδευσης (Torode, 1999). Μια πιο
«αισιόδοξη» εκτίµηση υπολόγιζε ότι το 2002 η εκπαίδευση κατά το ήµισυ θα
βασιζόταν στο ∆ιαδίκτυο.
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Οι εταιρείες σήµερα όλο και περισσότερο εντάσσουν τη διαδικτυακή
εκπαίδευση στην επιµόρφωση του εργατικού τους δυναµικού. Θεωρούν ότι είναι µια
αποδοτική επένδυση η οποία µπορεί να υπηρετήσει αποδοτικά τη δια βίου µάθηση.
Υπάρχουν όµως και πολλές άλλες που θεωρούν ότι είναι κάπως νωρίς να εκτιµηθεί η
αποδοτικότητα µιας τέτοιας επένδυσης.
Το πιο σηµαντικό επιχείρηµα των υποστηρικτών του WBT είναι η δυνατότητα
αλληλεπίδρασης και συµµετοχής που εξασφαλίζεται από τα χρησιµοποιούµενα µέσα.
Η µάθηση είναι µια µετοχική διαδικασία και η δηµιουργία οµάδων συζήτησης (chats)
και συνεργατικών εργαλείων είναι ιδιαίτερα αποδοτική σε περιβάλλοντα µάθησης. Η
γνώση µεταδίδεται άµεσα από τα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, τα οποία
λειτουργούν ως εκπαιδευόµενοι και εκπαιδευτές ταυτόχρονα. Η γνώση λοιπόν έχει
κατακόρυφη (εκπαιδευτής => εκπαιδευόµενος) και οριζόντια (εκπαιδευόµενος =>
εκπαιδευόµενος) κατεύθυνση (McCalla 2000). Εξίσου σηµαντική είναι η ανάπτυξη
οµαδικού πνεύµατος, η αλληλεγγύη που αναπτύσσεται µεταξύ των µελών της οµάδας
και η δυνατότητα συµµετοχής και ανάπτυξης της κοινωνικότητας των πιο
συνεσταλµένων εκπαιδευοµένων (Chatterjea 2000 και Παναγιώτογλου, 2002).
Επιπλέον, θεωρείται ότι το (δια)δίκτυο υποστηρίζει ουσιαστικά τη διαβίου
µάθηση, γιατί δίνει τη δυνατότητα να µάθεις «στο χρόνο που θέλεις στην ποσότητα
που θέλεις και όσο χρειάζεσαι».
Web Based Training ή Computer Based Training;
Πολλοί αναρωτιούνται αν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές µεταξύ του WBT
(Web Based Training) και του CBT (Computer Based Training). Η απάντηση είναι
καταφατική και φυσικά οι διαφορές δεν είναι λίγες (Neill, 2004). Το CBT δεν έχουν
τους περιορισµούς του διαδικτύου. Αυτό σηµαίνει ότι ένα πλήθος εποπτικών µέσων
µπορούν να χρησιµοποιηθούν, τις περισσότερες φορές σε άριστη ποιότητα και
απόδοση. Το ∆ιαδίκτυο ακόµα και στις καλύτερες δυνατές συνθήκες έχει
περιορισµένες δυνατότητες σε αυτό τον τοµέα. Η κατάρτιση, όµως, που προσφέρεται
διαδικτυακά µπορεί να είναι διαθέσιµη σε κάθε υπολογιστή που έχει πρόσβαση στο
Internet ή σε κάθε οργανισµό που διαθέτει Intranet. Επιπλέον, η διαδικτυακή
κατάρτιση τη στιγµή που ετοιµάζεται είναι έτοιµη και διαθέσιµη για κάθε χρήστη. Η
ανανέωση είναι άµεση και χωρίς κόστος. Και φυσικά το CBT σε σύγκριση µε το
WBT δεν επιτρέπει την αλληλεπίδραση διδασκόντων και διδασκοµένων, ή των
διδασκοµένων µεταξύ τους.
Τα πλεονεκτήµατα του Web Based Training σε σχέση µε το Computer Based
Training εντοπίζονται στα εξής:
 Εύκολη διανοµή του εκπαιδευτικού υλικού στους χρήστες.
 ∆υνατότητα οµαδικής αλλά και ατοµικής κατάρτισης (ασύγχρονη και
σύγχρονη).
 Υψηλό ποσοστό αλληλεπίδρασης εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων αλλά και
εκπαιδευοµένων µεταξύ τους. Οι κύκλοι σπουδών που χρησιµοποιούν
προγράµµατα ψηφιακής διδασκαλίας παρουσιάζουν σηµαντική αύξηση της
αλληλεπίδρασης και της συµµετοχής όλων των εκπαιδευοµένων.
(Παναγιώτογλου, 2002 )
 ∆υνατότητες χρήσης πολλών περιβαλλόντων (Windows, Mac, UNIX, PDA,
phone, other wireless devices). Το ευέλικτο περιβάλλον µάθησης δίνει τη
Ioanna Komninou © Greece 2009

2














δυνατότητα στο δηµιουργό ενός τέτοιου περιβάλλοντος µάθησης να επιλέξει
αυτό που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του πληθυσµού στον οποίο
απευθύνεται.
Ευκολία ανανέωσης εκπαιδευτικού υλικού. Ένα από τα πιο σηµαντικά
πλεονεκτήµατα του WBT είναι η διαρκής ανανέωση και συνεχής ενηµέρωση
πρωτογενών πληροφοριών σε βαθµό και έκταση που είναι δυνατή µόνο µέσω
της τεχνολογίας (Παναγιώτογλου, 2002).
Υπάρχει ευκολότερη πρόσβαση σε πηγές και οι εκπαιδευόµενοι αποκτούν
παράλληλα δεξιότητες χρήσης των ΝΤ ( Albright, 1996).
Ευκολότερη διακίνηση του τελικού προϊόντος.
Λιγότερη τεχνική υποστήριξη.
Ευκολότερη παρακολούθηση της δραστηριοποίησης των επιµορφούµενων
(συχνότητα πρόσβασης, χρόνος παραµονής κ.λπ.).
Έλεγχος της πρόσβασης.
∆υνατότητες ιδιωτικών ή ελεγχόµενων δικτύων για ασφάλεια.
∆υνατότητα συνδέσµου µε άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα.
∆υνατότητα να απευθυνθεί σε µεγάλο µέρος πληθυσµού.
Βέλτιστη αντιµετώπιση των ατόµων µε µαθησιακές δυσκολίες ή άλλες ειδικές
ανάγκες.
Χαµηλό κόστος εφαρµογής.

Όµως:










Οι περιορισµοί των browser µπορεί να περιορίσουν την εκπαιδευτική
µεθοδολογία.
Το ∆ιαδίκτυο περιορίζει την ποιότητα του ήχου ή του βίντεο και την ποιότητα
των γραφικών .
Κάποιος θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης, να ελέγχει τη χρήση
και τους λογαριασµούς των χρηστών.
Η αδυναµία πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο ενός µέρους του πληθυσµού, εξαιτίας
κοινωνικοοικονοµικών αδυναµιών αποκλείει ένα σηµαντικό αριθµό ατόµων
(Albright, 1996).
Αν και στις µέρες µας ολοένα και περισσότεροι µπορούν και χειρίζονται τις
ΝΤ, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι πολλοί έχουν κάποιο φόβο γι’ αυτές και
θεωρούν το Internet χαοτικό και πολύπλοκο (Albright, 1996).
Πολλές φορές η ψηφιακή εκπαίδευση εστιάζει στη χρήση των µέσων
περισσότερο από το ίδιο το περιεχόµενο της εκπαίδευσης.
Τέλος, η αργές συνδέσεις µπορεί να αποβούν χρονοβόρες για την επιτυχή
παρακολούθηση της ψηφιακής εκπαίδευσης.

∆εν λείπουν βέβαια και έρευνες οι οποίες υποστηρίζουν ότι η διαδικτυακή
εκπαίδευση δεν έχει καταξιωθεί εµπειρικά σε βαθµό που να µπορούµε να κάνουµε
λόγο για µια υπεροχή σε σχέση µε την παραδοσιακή διδασκαλία και µάθηση
(Sitzmann, 2006).
Πιστεύουµε ότι η ανάπτυξη της διαδικτυακής εκπαίδευσης σήµερα, θα πρέπει
να εστιάσει τόσο στην αξιοποίηση των διαθέσιµων µέσων όσο και στην καλή
οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού µέσα στο πλαίσιο της ορθής πρακτικής της
διδακτικής διαδικασίας.
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Πώς όµως εξασφαλίζουµε έναν ορθό σχεδιασµό και την ποιότητα που
απαιτείται; Στη συνέχεια θα αναφερθούµε συνοπτικά στην εξασφάλιση της
ποιότητας, στους κανόνες σχεδιασµού και στα στάδια ανάπτυξης ενός WBT.
Εξασφάλιση ποιότητας
Όσοι ενεργά εµπλέκονται στο WBT θεωρούν ότι η ποιότητα της κατάρτισης είναι
αδιαµφισβήτητη. Η αλήθεια όµως είναι ότι υπάρχει µεγάλη δυσκολία αξιολόγησης
της όλης διαδικασίας. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες για µια θετική αποτίµηση της
ποιότητας, όπως, ο φτωχός σχεδιασµός, µικρή χρηµατοδότηση ή υπερβολικών
αξιώσεων προγράµµατα. Το ίδιο ανασταλτικά λειτουργεί η έλλειψη ενδιαφέροντος
των επιµορφούµενων, ο υπερβολικά µεγάλος αριθµός επιµορφούµενων και φυσικά ο
οίστρος αυτών που σχεδιάζουν στην επιµόρφωση διοχετεύοντας έναν υπερβολικά
µεγάλο αριθµό πληροφοριών. Η ανάγκη µιας µεθοδολογικά ορθής αξιολόγησης είναι
επιτακτική για την ίδια την εξασφάλιση της ποιότητας αλλά και για την άρση
προκαταλήψεων (Phillips, 2004).
Μια ολοκληρωµένη αξιολόγηση περιλαµβάνει τον/τους σχεδιαστές, τον/τους
διαχειριστές, το σύστηµα και τη διαχείριση του, τον Server, και φυσικά τους χρήστες.
Πιο αναλυτικά, η ποιότητα της επιµόρφωσης εξακριβώνεται από:
α) το βαθµό επίτευξης των στόχων, οι οποίοι πρέπει να είναι σχετικοί µε το γενικό
σκοπό της επιµόρφωσης, συνδεδεµένοι µε τη σύγχρονη πραγµατικότητα και φυσικά
αντικειµενικά και εύκολα αξιολογήσιµοι (Wright, 2003) β) τη µαθητοκεντρικότητα
της διαδικασίας, γ) τη διαδραστικότητα, δ) το ενδιαφέρον των επιµορφούµενων, ε)
την εξατοµίκευση της µάθησης, στ΄) την αποτελεσµατική χρήση του διαδικτύου, ζ)
την παραγωγικότητα των επιµορφούµενων, στους οποίους δίνεται η δυνατότητα να
ελέγχουν τη ροή της πληροφόρησης, η) τη δυνατότητα επέκτασης και αξιοποίησης
των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν, θ) την οµαδοσυνεργατική
προσέγγιση του µαθησιακού αντικειµένου, ι) τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης των
επιµορφούµενων και αξιολόγησης της µαθησιακής πορείας κ) την αποτελεσµατική
χρήση των Νέων Τεχνολογιών και τη θετική τους αντιµετώπιση (Burke, 2004), κα΄)
την αποτελεσµατική αξιοποίηση των γνώσεων στην επαγγελµατική ενασχόληση των
επιµορφούµενων.
Φυσικά η αξιολόγηση των παραπάνω διαφέρει. Όλα όσα αξιολογούνται δεν
έχουν την ίδια βαρύτητα, γι’ αυτό και το επόµενο στάδιο είναι η βαθµονόµηση των
παραπάνω κριτηρίων, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση της ορθής αξιολόγησης.

Κανόνες σχεδιασµού
Η ανάπτυξη ενός online σεµιναρίου θα πρέπει πάντοτε να ακολουθεί κάποιους
βασικούς κανόνες: α) θα πρέπει να έχει πάντοτε ως κέντρο τους στόχους και το
αντικείµενο µάθησης, β) η χρήση των Νέων Τεχνολογιών θα πρέπει να γίνεται µε
µέτρο και πάντα ως µέσο επίτευξης των συγκεκριµένων στόχων και όχι ως
αυτοσκοπός (Toth, 2003), γ) θα πρέπει να επιδιώκεται η ανάπτυξη πρωτοβουλίας και
η δηµιουργική µάθηση σε αντίθεση µε τη µηχανική αποµνηµόνευση και ενστικτώδη
ανταπόκριση στο µαθησιακό ερέθισµα, δ) το επίπεδο και η ποσότητα του µαθησιακού
αντικειµένου θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένα στις ανάγκες του µέσου
επιµορφούµενου και να µην ξεπερνούν τα όρια που ο εκπαιδευόµενος µπορεί να
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αφοµοιώσει και να αξιοποιήσει (Zeidman, 2003), ε) η µαθησιακή πορεία θα πρέπει να
καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερους τρόπους σκέψης και µάθησης, στ΄) καλό
είναι να αποφεύγεται η ευθύγραµµη προγραµµατισµένη µάθηση, ζ) ο
επιµορφούµενος θα πρέπει να νιώθει την ελευθερία που παρέχει η γνώση, η) κατά τη
διάρκεια της επιµόρφωσης θα πρέπει να ενισχύεται ο επιµορφούµενος και όχι να
νιώθει ότι υπακούει σε αυστηρούς κανόνες, όπως επίσης και να ενισχύεται η
δηµιουργικότητά του (Clemons, 2005) (θ) ο σχεδιασµός µιας επιτυχηµένης
επιµόρφωσης θα πρέπει να έχει δοκιµαστεί σε ένα δείγµα πληθυσµού πριν την
οριστική εφαρµογή του(Zeidman, 2003).
Εξελικτική διαδικασία
Η επιτυχία της διαδικτυακής επιµόρφωσης εξαρτάται από την επιτυχή ολοκλήρωση
όλων των σταδίων ανάπτυξής της, από τη σύλληψη, την εφαρµογή έως και την
αξιολόγηση.
Συνοπτικά τα στάδια ανάπτυξης του WBT είναι:
α) εξακρίβωση των µαθησιακών αναγκών, β) διάγνωση του επιπέδου γνώσεων και
δεξιοτήτων, γ) προσωπικές επαφές, όπου είναι δυνατόν, δ) διαγνωστικά τεστ µε τη
συνδροµή ειδικοτήτων, ε) επιλογή κριτηρίων για εκπαιδευτικό υλικό και υπηρεσίες,
στ΄) σχεδιασµός µαθησιακού περιβάλλοντος, ζ) κατασκευή εργαλείων και
πολυµέσων, η) επιλογή εκπαιδευτικού υλικού, θ) διαχείριση και διατήρηση του
ηλεκτρονικού περιβάλλοντος µάθησης (Dobrovolny, 2003), ι) αξιολόγηση και
ανατροφοδότηση.
Ο ρόλος του εκπαιδευτή σε ένα online µάθηµα
Σύµφωνα µε τον Jarvis (2004), η εκπαίδευση των ενηλίκων πρέπει να είναι
επικεντρωµένη στον εκπαιδευόµενο και ο εκπαιδευτής να είναι περισσότερο
εµψυχωτής κατά τη µαθησιακή διαδικασία παρά πηγή πληροφοριών και γνώσεων.
Επιπλέον, η εµψυχωτική λειτουργία είναι προτιµότερη από τη διδακτική, γιατί
ενεργοποιεί τον κύκλο της µάθησης και την κριτική σκέψη των εκπαιδευµένων. Η
πρόσβαση στη µάθηση διευκολύνεται, αν αυτή περιλαµβάνει πρακτική άσκηση,
εφαρµογή, απόκτηση και αξιοποίηση εµπειριών. Η πορεία της µάθησης γίνεται πιο
αποτελεσµατική, αν οι εκπαιδευόµενοι συµµετέχουν ενεργητικά σε αυτήν (Jaques,
2001· Κόκκος, 1998). Η ενεργητική συµµετοχή προωθείται µέσα από µεθόδους, οι
οποίες βασίζονται στην αλληλεπίδραση µεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενου, αλλά
και µεταξύ των εκπαιδευοµένων και δίνουν σε αυτούς πηγές, ώστε να αναζητούν
πληροφορίες, να αναπτύσσουν την κριτική τους ικανότητα, να επεξεργάζονται λύσεις
και να µαθαίνουν πράττοντας (Κόκκος, 1999). Ο εκπαιδευτής, υιοθετεί ή όχι το ρόλο
του εµψυχωτή, τις συµµετοχικές µεθόδους και τις αντίστοιχες τεχνικές, αν ασπάζεται
την αντίστοιχη φιλοσοφία.
Με ποιον τρόπο µπορεί ο εκπαιδευτής να λειτουργήσει ως εµψυχωτής – συντονιστής
και να υποστηρίξει έτσι την µαθησιακή διαδικασία στο πλαίσιο ενός on line
σεµιναρίου;
Στην περίπτωση της µάθησης από απόσταση ο εκπαιδευτής θα πρέπει να διαθέτει
δεξιότητες που σε πολλές περιπτώσεις διαφοροποιούνται σε µεγάλο βαθµό από αυτές
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που απαιτούνται στην παραδοσιακή µορφή διδασκαλίας. Το γεγονός ότι καλείται να
λειτουργήσει ως συντονιστής σε µία οµάδα εκπαιδευόµενων που δεν αλληλεπιδρούν
µε φυσικό τρόπο µεταξύ τους, δηµιουργεί επιπρόσθετα προβλήµατα και απαιτεί
λεπτούς χειρισµούς. Ειδικότερα ο εκπαιδευτής θα πρέπει να :
1. ∆ιαµορφώνει τη θεµατολογία στο forum: Παρά το γεγονός ότι οι
εκπαιδευόµενοι έχουν την ελευθερία να ανοίξουν θέµατα συζήτησης στον
αντίστοιχο χώρο, οι εκπαιδευτές φροντίζουν ανά τακτά χρονικά διαστήµατα να
διαµορφώνουν τη θεµατολογία, έχοντας πάντα ως γνώµονα την επίτευξη των
παιδαγωγικών στόχων του σεµιναρίου.
2. ∆ιαµορφώνει το ύφος της συζήτησης. Κάποιες φορές διαπιστώνεται µια
επιθετικότητα εκ µέρους των εκπαιδευοµένων, όταν δεν καταφέρνουν να
επιτύχουν τους ορισµένους στόχους. Σε αυτές τις περιπτώσεις θεωρείται αναγκαία
η παρέµβαση των εκπαιδευτών, για να επαναφέρουν το καλό κλίµα διαλόγου και
συνεργασίας.
3. Συντονίζει τις συζητήσεις: Σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται η παρέµβαση
των εκπαιδευτών προκειµένου οι συζητήσεις να µη ξεφύγουν από τους αρχικούς
στόχους.
4. ∆ιορθώνει τους εκπαιδευόµενους σε περίπτωση µη σωστής χρήσης του forum.
5. Εποπτεύει διακριτικά τις συζητήσεις για την αποφυγή καταστάσεων όπου
κάποιος εκπαιδευόµενος θίγεται, θίγει ή ξεφεύγει από το θέµα.
6. Κινείται πάντα µε στόχο τη δηµιουργία διαλόγου.
7. Κατανοεί τα συναισθήµατα τις ευαισθησίες και τις ιδιαιτερότητες των
συµµετεχόντων.
8. Κινείται πάντα προς την κατεύθυνση της διαπραγµάτευσης και της επίτευξης
συµβιβασµών.
9. Κάνει την αυτοκριτική του σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
10. Ενθαρρύνει τη συµβολή των συµµετεχόντων.
11. Επιλέγει την κατάλληλη χρονική στιγµή να ανοίξει αλλά και να κλείσει ένα
θέµα.
12. Ενθαρρύνει τη χρήση των κανόνων επικοινωνίας netiquette.
13. Ενθαρρύνει
την
αυτενέργεια
και
την
συνεργατική
µάθηση,
ανακεφαλαιώνοντας, θέτοντας ερωτήσεις, ασκώντας κριτική, προσφέροντας
ανατροφοδότηση και αξιολογώντας.
14. ∆ίνει έµφαση στην κοινωνική διαδικασία µέσα από την οποία επιτυγχάνεται η
µάθηση.
15. Αποφεύγει την υπερπληροφόρηση.
16. Αποφεύγει ασάφεια στις εκφράσεις.
17. Είναι σύντοµος. Ο παρεµβάσεις των εκπαιδευτών πρέπει να είναι σύντοµες
και να γίνονται µόνο όπου είναι απαραίτητες, για να εξασφαλιστεί στους
εκπαιδευοµένους η απαραίτητη αίσθηση ελευθερίας που προάγει τη µάθηση
και τον ελεύθερο διάλογο.
18. Είναι συστηµατικός. Οι εκπαιδευτές παρακολουθούν σε καθηµερινή βάση τις
συζητήσεις και την εξέλιξη του µαθήµατος και εποπτεύουν συστηµατικά την
οµαλή έκβασή του.
Εφαρµόζοντας, όσο αυτό είναι εφικτό, τις παραπάνω αρχές ο εκπαιδευτής ουσιαστικά
δηµιουργεί την αίσθηση της ύπαρξης µιας πραγµατικής κοινότητας µάθησης.
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Η αξιολόγηση της δικτυοκεντρικής εκπαίδευσης
1. Η αναγκαιότητα της αξιολόγησης
Η εκπαιδευτική αξιολόγηση γενικά µπορεί να οριστεί ως µια συστηµατική διαδικασία
συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης και ερµηνείας δεδοµένων, που αφορούν
συγκεκριµένα αντικείµενα, µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια, µε απώτερο σκοπό την
ανατροφοδότηση των δραστηριοτήτων και προσπαθειών µας µε χρήσιµες
πληροφορίες είτε αυτή αφορά την παραδοσιακή είτε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
(Μακράκης, 1998). Η αξιολόγηση είναι µια ερευνητική διαδικασία που
προσανατολίζεται περισσότερο στην πρακτική χρήση των αποτελεσµάτων που
προκύπτουν και λιγότερο στην παραγωγή γνώσης. Αποσκοπεί, κυρίως, στο να
προσδιορίσει το βαθµό υλοποίησης των στόχων ενός εκπαιδευτικού συστήµατος ή
των συστατικών του µερών. Σύµφωνα µε τον Rogers (1998) η αξιολόγηση είναι
απαραίτητη για τρεις τουλάχιστον βασικούς λόγους: 1. Για τη βελτίωση της
απόδοσής των εκπαιδευτών. 2. Για το σχεδιασµό καινούργιων στρατηγικών,
επιλογών και προτεραιοτήτων. 3. Για να διαπιστώνουµε πόση πρόοδος έχει
συντελεστεί, προς ποια κατεύθυνση και πόσο πιο πέρα µπορούµε να πάµε. Η
αξιολόγηση είναι βασικό στοιχείο της µάθησης.
Ειδικότερα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση η αξιολόγηση είναι απολύτως
απαραίτητη καθώς το συγκεκριµένο είδος εκπαίδευσης αποτελεί καινοτόµο
εκπαιδευτική διαδικασία, συγκρινόµενη µε την παραδοσιακή, και πρέπει να πείσει για
την ποιότητα των σπουδών που προσφέρει. Για παιδαγωγικούς λόγους είναι αναγκαία
η αξιολόγηση που αναφέρεται στην καταλληλότητα και αποτελεσµατικότητα των
νέων διδακτικών µεθόδων και του διδακτικού υλικού. Επίσης, ως προς την
κοινωνικο-οικονοµική διάσταση, η αξιολόγηση είναι απαραίτητη για την ποιότητα
και την ορθολογικότερη κατανοµή αλλά και τη διάθεση και διαχείριση των
διαθέσιµων πόρων. Τέλος, ο εκσυγχρονισµός της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε
νέες µορφές διαλογικής και πολυµεσικής τεχνολογίας, εγείρει επιτακτικότερα το
ζήτηµα της συνεχούς αξιολόγησης (Μακράκης, 1998). Αυτό συµβαίνει γιατί η
έλλειψη προσωπικής επικοινωνίας, η αδυναµία άµεσης ανατροφοδότησης, οι
εκπαιδευτικές διαδικασίες που συντελούνται σε διαφορετικό χώρο και χρόνο
ανάµεσα στους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόµενους και η αδυναµία πλήρους
δοκιµής του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος διαφοροποιούν την παραδοσιακή από την
εξ αποστάσεως εκπαίδευση και απαιτούν διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης.
Για τον Fjuk (1995) η ηλεκτρονική µάθηση είναι ένα σύνθετο πλέγµα
ανθρωπίνων δραστηριοτήτων που δεν µπορούν να εξαντληθούν µε τη µελέτη µόνο
µίας µεταβλητής. Στη δική µας περίπτωση, που πρόκειται για ηλεκτρονική εξ
αποστάσεως µάθηση, η αξιολόγηση αφορούσε την αποτελεσµατικότητα του
προγράµµατος σύµφωνα µε τους προκαθορισµένους στόχους (γνώσεων, δεξιοτήτων
και στάσεων), την οργάνωσή του (χρήση κατάλληλων τεχνολογικών µέσων και
λειτουργιών, επίλυση προβληµάτων), τις εκπαιδευτικές µεθόδους (δηµιουργία
πλέγµατος επικοινωνίας και συνεργασίας), το εκπαιδευτικό υλικό (αν προσέφερε
ερεθίσµατα που αύξησαν την επιθυµία για µάθηση και συµµετοχή), τις διδακτικές
ικανότητες αλλά και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες των εκπαιδευτών προς τους
εκπαιδευόµενους.
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2. Οι δυσκολίες και τα προβλήµατα
Γενικά, η έλλειψη πιστοποιηµένων µεθόδων ή σταθερών κριτηρίων αξιολόγησης της
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας για την ανάληψη
τέτοιων πρωτοβουλιών. Η εξέλιξη, όµως, των Νέων Τεχνολογιών και η ραγδαία
εξέλιξη της ∆ικτυοκεντρικής Εκπαίδευσης καθιστά αναγκαίο τον καθορισµό
σταθερών και αξιόπιστων κριτηρίων αξιολόγησης για αυτό το είδος εκπαίδευσης.
Για τον Salomon οι δυσκολίες αξιολόγησης προκύπτουν από την ίδια τη φύση της
∆ικτυοκεντρικής Εκπαίδευσης, που δεν περιορίζεται στην εξέλιξη µιας µεταβλητής
αλλά είναι µια δυναµική αλληλεπίδραση πολλών παραµέτρων (Salomon 1995). Και ο
Ramage (1996) προσθέτει ότι το πρόβληµα της αξιολόγησης είναι ζήτηµα
αναζήτησης µιας µεθοδολογίας η οποία θα καλύπτει την ατοµική προσπάθεια, την
αλληλεπίδραση των χρηστών, την οργάνωση του περιβάλλοντος µάθησης αλλά και
την ευχρηστία του συστήµατος. Στην ουσία η αξιολόγηση θα πρέπει να καλύπτει τον
τοµέα της τεχνολογικής υποστήριξης, του γνωστικού αντικειµένου και της
κοινωνιολογικο- ψυχολογικής ανάπτυξης των χρηστών σε µια δυναµική εξέλιξη
αλληλεπίδρασης ή όπως εύστοχα παρατηρεί ο Stephen Gale (1992) η αξιολόγηση σε
ένα τέτοιο περιβάλλον θα πρέπει να αναζητά την αλληλεπίδραση του χρήστη µε τον
υπολογιστή του αλλά και την αλληλεπίδραση των συµµετεχόντων µέσω της
τεχνολογίας.
Σε µια προσπάθεια να καλύψουµε όλα τα παραπάνω η αξιολόγηση του σεµιναρίου
περιλάµβανε ερωτήσεις που είχαν ως στόχο τη διερεύνηση αυτών των σχέσεων. Για
παράδειγµα σε κάθε ενότητα υπήρχε σχετική ερώτηση για τη συµµετοχή σε
συζητήσεις (forum) µεταξύ των εκπαιδευοµένων αλλά και ερωτήσεις για συµµετοχή
σε κοινές δραστηριότητες ή για τη δυνατότητα αποτελεσµατικότερης µάθησης µέσω
των σχέσεων που αναπτύχθηκαν µεταξύ των εκπαιδευοµένων. Εκτός από την
ανάλυση των σχετικών ερωτήσεων σηµαντική ήταν και η παρατήρηση των
δεδοµένων που µας παρείχε το σύστηµα. Για παράδειγµα ήταν εύκολο να
παρακολουθήσουµε τη συµµετοχή και την παρακολούθηση συζητήσεων από τους
χρήστες αλλά και το βάθος ανάλυσης των υπό συζήτηση θεµάτων.
3. Μέθοδος και µοντέλο αξιολόγησης
Πριν αναζητήσουµε µεθόδους αξιολόγησης για τη συνεργατική µάθηση µέσω Η/Υ,
καλό θα ήταν να ανατρέξουµε στον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η αξιολόγηση του
εκπαιδευτικού λογισµικού, ώστε να ξεκινήσουµε την έρευνα µας από τα πρωταρχικά
στάδια των ψηφιακών µέσων διδασκαλίας. Εδώ παρατηρούµε ότι χρησιµοποιούνται
σχεδόν οι ίδιοι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται και για την αξιολόγηση του
οποιοδήποτε εµπορικού λογισµικού: έλεγχος από ειδικούς, έλεγχος από απλούς
χρήστες, παρατήρηση της κριτικής που δόθηκε από άλλους, παρατήρηση της χρήσης
στην πραγµατική ζωή. ∆υστυχώς, οι περισσότερες από τις παραπάνω «κλασσικές»
µεθόδους αξιολόγησης δύσκολα µπορούν να προσαρµοστούν για την αξιολόγηση της
συνεργατικής µάθησης µέσω Η/Υ (Computer-Supported Collaborative Learning,
CSCL). Έτσι, µπορούµε να ζητήσουµε από κάποιον ειδικό να συµµετάσχει στην
εκπαιδευτική διαδικασία ως θεατής ή να αντλήσουµε κάποιες πληροφορίες δίνοντας
ένα online ερωτηµατολόγιο ή ακόµη και µέσω των logfiles, σχετικά µε τον τρόπο που
µαθαίνουν οι χρήστες, τι βλέπουν, πόσο παραµένουν online κ.λπ. (Crawley R. M.).
Ενδιαφέρον είναι, επίσης, να εξετάσουµε πόσο συχνά και από ποια σηµεία
αναζητούνται οι σελίδες βοηθείας (Martti Rahkila and Matti Karjalainen, 1999).
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Τα παραπάνω, όµως, δεν επαρκούν, καθώς στη συνεργατική µάθηση µέσω Η/Υ τα
αποτελέσµατα δεν µπορούν να µετρηθούν υπολογίζοντας µόνο µια µεταβλητή, αλλά
αντιθέτως λαµβάνει χώρα µια αλυσιδωτή αντίδραση στην οποία κάθε γεγονός δίνει
νόηµα στο επόµενο (Salomon, G., 1995). Εποµένως, είναι επιτακτική η ανάγκη για
την εύρεση νέων µεθόδων, οι οποίες θα λαµβάνουν υπ’ όψιν τις αντιδράσεις των
χρηστών αλλά και τη χρηστικότητα των µέσων κατά την αξιολόγηση (Laurillard, D.,
1993).
Συνεχίζοντας την έρευνα µας για τα ψηφιακά µέσα διδασκαλίας, γενικότερα,
παρατηρούµε ότι µπορούν να χωριστούν σε 4 κατηγορίες:
1. Τα παρεκβατικά (discursive) µέσα επιτρέπουν στο µαθητή και το δάσκαλο να
ανταλλάσσουν ελεύθερα απόψεις.
2. Τα προσαρµόσιµα (adaptive) µέσα επιτρέπουν στο δάσκαλο να χρησιµοποιήσει τη
σχέση διδασκαλίας και κατανόησης, ώστε να καθορίσει θεµατικούς στόχους για την
επόµενη διδακτική ενότητα.
3. Τα αλληλεπιδραστικά (interactive) µέσα δίνουν τη δυνατότητα στους µαθητές να
δρουν για να πετύχουν τους θεµατικούς στόχους και να λαµβάνουν ουσιαστική και
πραγµατική ανατροφοδότηση.
4. Τα ανακλαστικά (reflective) µέσα διευκολύνουν το δάσκαλο να προσφέρει βοήθεια
στους µαθητές ώστε να συνδέσουν την ανατροφοδότηση µε τις ενέργειές τους για την
επίτευξη των στόχων της θεµατικής ενότητας (Laurillard, D., 1993).
Ως ψηφιακό µέσο διδασκαλίας για το online σεµινάριο χρησιµοποιήθηκε το
δωρεάν λογισµικό moodle, το οποίο καλύπτει και τις τέσσερις προαναφερθείσες
κατηγορίες. Έτσι, εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενοι είχαν την ευκαιρία να
ανταλλάσσουν ελεύθερα απόψεις, οι εκπαιδευτές µπορούσαν να παρέχουν βοήθεια
και ανατροφοδότηση για τις ενέργειες των εκπαιδευοµένων και σύµφωνα µε το
βαθµό κατανόησης τους να προσαρµόσουν τους θεµατικούς στόχους της επόµενης
ενότητας, ενώ οι εκπαιδευόµενοι µπορούσαν να δράσουν για να πετύχουν τους
θεµατικούς στόχους (π.χ. µέσω των διαφόρων forum, των προσωπικών µηνυµάτων,
του ατοµικού και οµαδικού χώρου εργασίας κ.λπ.). Σηµαντική ήταν η
ανατροφοδότηση που αποτελούσε ατοµική αλλά και οµαδική δραστηριότητα κάθε
εβδοµάδας. Η ανατροφοδότηση αυτή ήταν σηµαντική για τον εκπαιδευόµενο γιατί
µπορούσε ελεύθερα να αξιολογήσει την πορεία της προσωπικής του εξέλιξης αλλά
και την εξέλιξη του ίδιου του σεµιναρίου. Ο χώρος όπου ελεύθερα κάθε
εκπαιδευόµενος διατύπωνε τις σκέψεις και τους προβληµατισµούς του για την
εξέλιξη του µαθήµατος ήταν πολύτιµη πηγή πληροφοριών που λειτουργούσε σε
συνδυασµό µε το τυπικά διαµορφωµένο ερωτηµατολόγιο.
Προτείνουµε ένα σύνθετο µοντέλο ανάπτυξης και αξιολόγησης του
µαθήµατος. Εκτός από το µοντέλο που πρότεινε η Laurillard, οι Scardamalia και
Bereiter (Scardamalia, M. & Bereiter, C., 1994) προσδιόρισαν 3 χαρακτηριστικά ενός
τέτοιου διαλόγου οικοδόµησης της γνώσης:
1.Κέντρο της µαθησιακής διαδικασίας αποτελούν περισσότερο τα προβλήµατα και η
βαθύτερη κατανόηση, παρά η µηχανική αναπαραγωγή γνώσεων.
2.Η µαθησιακή δραστηριότητα αποτελεί αποκεντρωµένη, ελεύθερη οικοδόµηση της
γνώσης, µε ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεργατική γνώση, όπου ερωτήσεις και
αναζητήσεις αποσκοπούν στη βαθύτερη κατανόηση.
3.Η γνώση αφορά την ευρύτερη κοινότητα, χωρίς να περιορίζεται µόνο στους
δασκάλους και στους µαθητές.
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Αν λάβουµε υπόψη µας τα παραπάνω καταλήγουµε σε ένα νέο µοντέλο µε µικρές,
αλλά ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το “συνοµιλιτικό πλαίσιο εργασίας” που
σχεδίασε η Laurillard. Στο νέο µοντέλο είναι φανερή η αποκεντρωµένη-ελεύθερη
οικοδόµηση της γνώσης, µέσα από τη σχέση µεταξύ των ατόµων της οµάδας και της
ίδιας της οµάδας (Crawley R. M.).

Σχήµα 1. Το «συνεργατικό συνοµιλιτικό πλαίσιο εργασίας»

Όλα όσα αξιολογούνται δεν έχουν την ίδια βαρύτητα, γι’ αυτό και το επόµενο
στάδιο είναι η βαθµονόµηση των κριτηρίων, τα οποία αποτελούν τη βάση της ορθής
αξιολόγησης.
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