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Πεπίλητη

Η εθπαηδεπηηθή ρξεζηκόηεηα ησλ ηξηζδηάζηαησλ Γπλεηηθώλ Κόζκσλ (ΓΚ) επηβεβαηώλεηαη ζπρλά ζηε
ζύγρξνλε βηβιηνγξαθία κέζα από εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο, πηινηηθά πξνγξάκκαηα , αιιά θαη
εκπνξηθέο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο. Η αζθαιήο πξνζνκνίσζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, ε θνηλσληθή
παξνπζία ζε ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα θαη ε δπλαηόηεηα ηεο ελεξγεηηθήο απόθηεζεο γλώζεσλ
θαζηζηνύλ ηνπο ΓΚ κηα λέα κνξθή εθπαηδεπηηθώλ πιαηθνξκώλ. Δίηε πξόθεηηαη γηα απηόλνκα
ζπζηήκαηα είηε γηα ζπζηήκαηα κε ζύλδεζε ζην Γηαδίθηπν απηέο νη ηερλνινγίεο ζπληζηνύλ
εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα ηα νπνία ρξήδνπλ δηεξεύλεζεο όζνλ αθνξά ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ
απνηειεζκαηηθόηεηα ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζπγθξίλακε
θαη
αμηνινγήζακε πιαηθόξκεο ΓΚ, κε ζθνπό λα επηιέμνπκε ηελ θαηαιιειόηεξε γηα ηελ πινπνίεζε ελόο
καζήκαηνο Πιεξνθνξηθήο. Η ηειηθή επηινγή έπξεπε λα απνηειεί έλα βησκαηηθό-ζπλεξγαηηθό,
εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ. ηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο ζρεδηάζηεθε έλα κάζεκα ζρεηηθά κε ηε βαζηθή
αξρηηεθηνληθή ησλ Η/Τ, ην νπνίν νινθιεξώζεθε κέζα από κηα παξνπζίαζε θαη κηα βησκαηηθή
δξαζηεξηόηεηα εληόο ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ εηθνληθνύ πεξηβάιινληνο.
Λέξειρ κλειδιά: δςνηηικοί κόζμοι, εποικοδομιζμόρ, ζςνεπγαηική μάθηζη, μικηή μάθηζη.

1. Ειζαγωγή
Σα ηειεπηαία ρξόληα κε ηελ έιεπζε ηνπ επξπδσληθνύ δηαδηθηύνπ θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ
ηερλνινγηώλ επεμεξγαζίαο γξαθηθώλ αλαπηύρζεθαλ πιαηθόξκεο ηξηζδηάζηαησλ εηθνληθώλ
πεξηβαιιόλησλ πνπ επηηξέπνπλ ηε ζπκκεηνρή απιώλ ρξεζηώλ αθόκα θη από ην ζπίηη. Οη
επαπμεκέλεο δπλαηόηεηεο αλαπαξάζηαζεο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο θαη ηνπ εαπηνύ ησλ
εκπιεθνκέλσλ, αιιά θαη ε δπλαηόηεηα θνηλσληθώλ ζπλαζξνίζεσλ κέζα ζηα ηξηζδηάζηαηα
γξαθηθά πεξηβάιινληα, πξνζθέξνπλ κηα λέα δπλακηθή ζηελ κέρξη ηώξα πεξηνξηζκέλε
εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε ησλ πεξηβαιιόλησλ εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο.. Σα λέα απηά
πεξηβάιινληα ζα ηα νξίζνπκε σο Γπλεηηθνύο Κόζκνπο1 (ΓΚ) αθξηβώο γηα λα ππνγξακκηζηεί
ε δπλακηθή έθθξαζεο θαη αλαπαξάζηαζεο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο όρη κέζα από έλα εηθνληθό
θόζκν, αιιά από έλαλ επηπιένλ πξαγκαηηθό θόζκν.
Η δεκηνπξγία θαη ρξήζε ησλ ΓΚ ζην δηαδίθηπν σο ηξηζδηάζηαηα γξαθηθά πεξηβάιινληα
ήηαλ αλακελόκελν λα επεξεάζεη θαη ηελ εθπαίδεπζε αθνύ απνηεινύλ πεξηβάιινληα πνπ
επηηξέπνπλ ηελ θαηαζθεπή γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη λνεηηθώλ ζρεκάησλ (Dede, 1995).
Η ππνθεηκεληθή λνεηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο ππνζηεξίδεηαη ζε κεγάιν
βαζκό από ην έξγν ησλ Piaget θαη Vygotsky. Οη ΓΚ είλαη καζεζηαθά πεξηβάιινληα πνπ
επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα θαηαζθεπάδνπλ θαη λα αιιειεπηδξνύλ κε δηθά ηνπο γλσζηηθά
αληηθείκελα, θαζηζηώληαο ηε κάζεζε κηα πξνζσπηθή εκπεηξία κε κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ θαη
πςειόηεξν βαζκό θαηαλόεζεο θαη αθνκνίσζεο ηεο γλώζεο. Μέζσ αληίζηνηρσλ
εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ θαη ηεο θαηαζθεπήο γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ παξέρνληαη
δπλαηόηεηεο επνηθνδνκηζηηθήο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο αθνύ νη καζεηέο αλαιακβάλνπλ έλα
1

Γηα ηε κεηάθξαζε ηνπ όξνπ Virtual πξνηηκνύκε ηνλ όξν Γπλεηηθόο. Ο όξνο Δηθνληθόο πεξηνξίδεηαη
ζηελ ηερλεηή δηάζηαζε ηνπ κέζνπ, ελώ ν όξνο Γπλεηηθόο παξαπέκπεη ζηελ δπλακηθή ηεο δεκηνπξγίαο,
ηεο έθθξαζεο θαη ησλ ελεξγνύκελσλ ζρέζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ.
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πεξηζζόηεξν ελεξγό ξόιν παξαηεξώληαο, ειέγρνληαο θαη κεηαζρεκαηίδνληαο λνεηηθά
ζρήκαηα (Ράπηεο & Ράπηε, 2004).
Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε ηνλ θνηλσληθό επνηθνδνκηζκό ηνπ Vygotsky γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο
γλώζεο βαζηθή πξνϋπόζεζε είλαη ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ησλ ζπκκεηερόλησλ. Οη ΓΚ
θόζκνη απνηεινύλ πεξηβάιινληα κηαο εληζρπκέλεο κνξθήο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη
επνκέλσο κπνξνύλ λα γίλνπλ ρώξνη ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο . Με ηε βνήζεηα ηνπ δπλεηηθνύ
εαπηνύ (avatar) παξέρεηαη ζην ζπκκεηέρνληα ε αίζζεζε ηεο παξνπζίαο θαη επηηξέπεηαη ε
αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ππόινηπνπο ζπκκεηέρνληεο αιιά θαη ην ηερλεηό πεξηβάιινλ. Απηή ε
αίζζεζε ηεο θνηλήο παξνπζίαο ησλ εκπιεθνκέλσλ, θαζηζηά ηε ζπκκεηνρή ζε έλα ΓΚ κηα πην
αλζξώπηλε εκπεηξία από ηηο δηζδηάζηαηεο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο (Minocha & Tingle,
2008).
ύκθσλα κε ηνπο Kluge, S. & Riley, E. (2008) νη ΓΚ απνηεινύλ κηα ηερλνινγία πνπ
επηηξέπεη ηηο ζπλερόκελεο θαη αλαπηπζζόκελεο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο νη νπνίεο κε ηε
ζεηξά ηνπο απνηεινύλ ηε βάζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Δπηπιένλ επηηξέπνπλ ζηνπο
ρξήζηεο λα νινθιεξώζνπλ εξγαζίεο πνπ ζα ήηαλ δύζθνιν λα πινπνηεζνύλ ζην θπζηθό
θόζκν ιόγσ πεξηνξηζκώλ ρώξνπ, θόζηνπο, αζθάιεηαο θ.ιπ. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά
εθκεηαιιεπηήθακε ζηε δηθή καο πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην πεξηβάιινλ ηνπηθά σο
κηθηή κέζνδνο δηδαζθαιίαο (blended learning). Οη καζεηέο παξεπξέζεζαλ ζηνλ ίδην θπζηθό
αιιά θαη εηθνληθό ρώξν θαη ζπκκεηείραλ ζε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα ε νπνία ζα ήηαλ
δύζθνιν λα πινπνηεζεί ζηε θπζηθή ηάμε ιόγσ πιηθνηερληθώλ θπξίσο πεξηνξηζκώλ.
Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε εθαξκνγή ελόο ΓΚ εληόο ηνπ ζρνιηθνύ δηθηύνπ
θαη ε πινπνίεζε ελόο καζήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ζρεηηθά κε ην πιηθό κέξνο ησλ Η/Τ. Μέζα
από ηελ παξνύζα έξεπλα απνζθνπνύκε αθελόο ζηε δηεξεύλεζε θαη ζηε δνθηκή ησλ λέσλ
καζεζηαθώλ πξνζεγγίζεσλ θαη ησλ επνηθνδνκηζηηθώλ κεζόδσλ δηδαζθαιίαο πνπ ππόζρνληαη
νη ΓΚ, αθεηέξνπ ζηελ αμηνιόγεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ηεο κάζεζεο κέζα από έλα ηέηνην
πεξηβάιινλ. ηόρνο είλαη λα επαιεζεύζνπκε ή όρη θαηά πόζν ε πιαηθόξκα αλνηρηνύ θώδηθα
OpenSim κπνξεί λα απνηειέζεη έλα επνηθνδνκηζηηθό, βησκαηηθό θαη ζπλεξγαηηθό πεξηβάιινλ
γηα ηνπο καζεηέο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζρεδηάδνληαο κηα εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα εληόο
ηνπ πεξηβάιινληνο OpenSim, νδεγήζακε ηνπο καζεηέο λα ζπλεξγαζηνύλ, λα αλαθαιύςνπλ
θαη λα θαηαζθεπάζνπλ κόλνη ηνπο κέξε ηνπ δηδαθηηθνύ αληηθεηκέλνπ απνβιέπνληαο έηζη
ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ.
Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο, πινπνηήζακε δπν
αληίζηνηρεο δηδαθηηθέο ελόηεηεο, κηα εληόο ηνπ γξαθηθνύ πεξηβάιινληνο θαη κηα ζηε θπζηθή
ηάμε. Δθαξκόζακε ηηο δπν δηδαθηηθέο ελόηεηεο ζε δύν δηαθνξεηηθά ηκήκαηα καζεηώλ
παξόκνηνπ επηπέδνπ ηεο Α Λπθείνπ. ηε ζπλέρεηα κε θξηηήξηα αμηνιόγεζεο κεηξήζακε ηα
επίπεδα θαηαλόεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο. Δπίζεο κε εξσηεκαηνιόγηα
πξνζπαζήζακε λα θαηαγξάςνπκε θπξίσο ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ή δπζαξέζθεηαο ησλ
καζεηώλ ζε ζρέζε κε ην γξαθηθό πεξηβάιινλ.

2. Η επιλογή και ζσεδίαζη ηηρ καηάλληληρ πλαηθόπμαρ
Γηα ηελ επηινγή ηνπ απαξαίηεηνπ ινγηζκηθνύ πινπνίεζεο ηνπ Γπλεηηθνύ Κόζκνπ έπξεπε λα
ηθαλνπνηνύληαη ηα θξηηήξηα: α) ηνπ δσξεάλ θαη αλνηρηνύ θώδηθα ινγηζκηθνύ, β) ηεο
δπλαηόηεηαο εύθνιεο δεκηνπξγίαο πεξηερνκέλνπ, θαζώο θαη ηεο ζπκβαηόηεηαο κε ήδε
ππάξρνλ πιηθό 3D αληηθεηκέλσλ, γ)ηεο ζύγρξνλεο αλαπαξάζηαζεο ησλ ηξηζδηάζηαησλ
γξαθηθώλ, δ)ηεο δπλαηόηεηαο εγθαηάζηαζεο ηεο πιαηθόξκαο ηνπηθά ζην ζρνιηθό
εξγαζηήξην. Ο Πίλαθαο 1 ζπλνςίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε πιαηθόξκαο πνπ
κειεηήζακε ιακβάλνληαο ππόςε ην ινγηζκηθό αλνηρηνύ θώδηθα, ηελ επεθηαζηκόηεηα, ηελ
ζπκβαηόηεηα γηα ηελ εύξεζε πεξηερνκέλνπ θ.ιπ. Βαζηδόκελνη ζ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά
επηιέμακε ηελ πιαηθόξκα OpenSim ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, είλαη αλνηρηνύ θώδηθα, θαη
είλαη ζπκβαηή θαηά ηελ εηζαγσγή θαη ρξήζε πεξηερνκέλνπ κε ην επξέσο δηαδεδνκέλν
πεξηβάιινλ ηνπ Second Life.
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Ανοισηού Κώδικα
Γυπεάν
Client/Server
Βιβλιοθήκερ
ανηικειμένυν

Γλώζζα
Πποζαναηολιζμόρ
Γςναηόηηηερ

Active
Worlds1
Όρη
Γνθηκαζηηθά/
Όρη

Wonderland2

RenderWare
TrueSpace script

Blender, Maya

Ναη
Ναη/Ναη

Croquet3
Cobalt4
Ναη
Ναη (peer
to peer)
Google
3D

Second Life5

Open Sim6

Ναη
Απιόο
ρξήζηεο/ Όρη
Αληηθείκελα
ηνπ
Second
Life

Ναη
Ναη/Ναη
OpenSim
forge,
Google 3D
,Second Life
C#
Όια

C
Java
Smalltalk
C++
Δθπαίδεπζε
Όια
Όια
Δπηρεηξεκαηη(AWEDU)
θόηεηα
Πινήγεζε δηαδηθηύνπ, νκηιία θσλήο, ζηηγκηαία κελύκαηα
Γηακνίξαζε εθαξκνγώλ
Δπθνιία
δεκηνπξγίαο
πεξηερνκέλνπ
(WYSIWYG),
γιώζζα scripting.

1

4

2

5

http://www.activeworlds.com
https://lg3d-wonderland.dev.java.net
3
http://www.croquetconsortium.org

http://www.duke.edu/~julian/Cobalt/Home.html
http://www.secondlife.com
6
http://opensimulator.org

Πίνακαρ 1. Χαπακηηπιζηικά ηων 3D πλαηθοπμών
Σν επόκελν βήκα ήηαλ ε ζρεδίαζε ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ θόζκνπ, ηεο νπνίαο ν ρξόλνο
νινθιήξσζεο κεηώζεθε ζεκαληηθά κε ηελ ρξήζε ηξηζδηάζηαησλ πξνηύπσλ ζρεδίαζεο γηα
θηίξηα θαη βνεζεηηθνύο ρώξνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, έγηλε εηζαγσγή αληηθεηκέλσλ από
πξνεγνύκελεο ζεηξέο καζεκάησλ ζην SecondLife. Δπηπιένλ ηξηζδηάζηαηα αληηθείκελα, ηα
νπνία ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο καο, θαηαζθεπάζηεθαλ ρξεζηκνπνηώληαο
βαζηθά ζρήκαηα (όπσο θύβνη, κπάιεο ή ππξακίδεο) θαη δηακνξθώλνληαο ηηο ηδηόηεηέο ηνπο
(δει. κέγεζνο, εκθάληζε, πιηθό, ραξαθηεξηζηηθά αληηθεηκέλνπ, θηι.). Σέινο, ζην
ηξηζδηάζηαην πεξηβάιινλ ελζσκαηώζεθε ππάξρνλ πιηθό, όπσο θείκελα, εηθόλεο θαη
πνιπκεζηθέο παξνπζηάζεηο. Γηα λα κπνξνύλ λα αιιειεπηδξάζνπλ νη ρξήζηεο κε ηα
αληηθείκελα, έπξεπε πάλσ ζε θάζε αληηθείκελν λα ηξέρεη έλα script. ηελ δηθή καο πεξίπησζε
ρξεζηκνπνηήζακε ηε γλσζηή γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ LSL (Linden Scripting Language)
ηνπ SecondLife. Η ζπγθεθξηκέλε γιώζζα είλαη εύθνιε ελώ ππάξρεη ιεπηνκεξήο ηεθκεξίσζε
θαη έηνηκεο ιεηηνπξγίεο2.

3. Η μεθοδολογία
Γηα ηε εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ πινπνηήζακε ην ίδην κάζεκα :
ζηε θπζηθή ηάμε κε ηε ρξήζε βίληεν πξνβνιέα θαη δηαθαλεηώλ
ζην 3D πεξηβάιινλ κε ηελ παξνπζίαζε ησλ ίδησλ δηαθαλεηώλ θαη επηπιένλ ηελ
πινπνίεζε κηαο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο.
Η ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή ελόηεηα αθνξνύζε ζηελ αξρηηεθηνληθή Von Neuman, ζηα βαζηθά
εμαξηήκαηα ησλ ζύγρξνλσλ Η/Τ θαζώο θαη πνηα είλαη ε βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπο. Οη
δηαθάλεηεο πεξηέγξαθαλ ην ξόιν θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο κεηξηθήο πιαθέηαο, ηεο θεληξηθήο
κλήκεο, ησλ κνλάδσλ εηζόδνπ εμόδνπ θ.ιπ. Δληόο ηνπ Γπλεηηθνύ Κόζκνπ θαηαζθεπάζηεθαλ
σο 3D κνληέια, ηα εμαξηήκαηα πνπ πεξηγξάςακε πην πάλσ, κε ζθνπό νη καζεηέο λα κπνξνύλ
λα αιιειεπηδξάζνπλ καδί ηνπο.
i.
ii.

3.1 Σσεδίαζη μαθήμαηορ
Η ζρεδίαζε ηνπ καζήκαηνο βαζίζηεθε ζην ARCS κνληέιν (Keller, 1983), ην νπνίν πξνηείλεη
όηη νη επηηπρεκέλεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζα πξέπεη λα θηλεηνπνηνύλ ηνπο καζεηέο ,
2

http://www.lslwiki.net/lslwiki/wakka.php?wakka=HomePage
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λα θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο, λα είλαη ζρεηηθέο κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν θαη λα
πξνάγνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε θαη γεληθόηεξα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο.
Γηα ην κάζεκα ζηελ ηάμε, ην νπνίν δηήξθεζε κηα δηδαθηηθή ώξα, ρξεζηκνπνηήζακε κηα
παξνπζίαζε δηαθαλεηώλ γηα λα πξνζειθύζνπκε ηελ πξνζνρή ησλ καζεηώλ.
Υξεζηκνπνηήζακε εηθόλεο ησλ εμαξηεκάησλ ελόο Η/Τ γηα λα πεηύρνπκε έλα νπηηθό
απνηέιεζκα. Γώζακε ζηνπο καζεηέο ιεπηνκεξείο πεξηγξαθέο θαη θάλακε αξθεηέο εξσηήζεηο
γηα λα ιάβνπκε ηηο αλαηξνθνδνηήζεηο ηνπο. Παξόια απηά, ιόγσ ηεο έιιεηςεο πξαγκαηηθώλ
εμαξηεκάησλ Η/Τ δελ νξγαλώζακε θάπνηεο δξαζηεξηόηεηεο.
Αληίζηνηρα, ην κάζεκα ζην ηξηζδηάζηαην πεξηβάιινλ δηήξθεζε ηξεηο δηδαθηηθέο ώξεο. Η
πξώηε δηδαθηηθή ώξα αθηεξώζεθε ζηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ην δπλεηηθό πεξηβάιινλ
θαη ηε λέα καζεζηαθή εκπεηξία. πγθεθξηκέλα, ηνπο αλαζέζακε λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθό
ηνπο ραξαθηήξα (avatar) θαη λα θηηάμνπλ νκάδεο κε βάζε ηα ρξώκαηα ησλ εηθνληθώλ ηνπο
ξνύρσλ. Σε δεύηεξε δηδαθηηθή ώξα έγηλε ε εηζήγεζε ηνπ καζήκαηνο κέζα ζηνλ δπλεηηθό
θόζκν. Σελ Σξίηε δηδαθηηθή ώξα νη καζεηέο άξρηζαλ ηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα. Σνπο
δεηήζεθε λα ζπιιέμνπλ όζα πεξηζζόηεξα εηθνληθά εμαξηήκαηα ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν
ζεκείν κέζα ζην πεξηβάιινλ. Όια ηα εμαξηήκαηα ήηαλ θξπκκέλα κέζα ζην ΓΚ θαη νη
καζεηέο έπξεπε λα ηα βξνπλ θαη λα ηα αλαγλσξίζνπλ. Καηά ην ηξίην ζηάδην ηεο
εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, νη καζεηέο έπξεπε λα πεξηγξάςνπλ ηα αληηθείκελα ζηα
ππόινηπα κέιε ηεο νκάδαο θαη ηέινο λα εξγαζηνύλ σο νκάδα θαη λα ηνπνζεηήζνπλ ηα
εμαξηήκαηα ζηε ζσζηή ζέζε πάλσ ζε κία εηθνληθή κεηξηθή πιαθέηα.

Σσήμα 1: Οι μαθηηέρ ολοκληπώνονηαρ ηιρ εκπαιδεςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ ζηο OpenSim

3.2. Ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού
ηελ πεξίπησζε ηνπ καζήκαηνο ζηε θπζηθή ηάμε, ν ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ήηαλ θεληξηθόο
αθνύ παξείρε ππό κνξθή εηζήγεζεο ηηο εθπαηδεπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηε
ρξήζε εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ ην κάζεκα πήξε κηα αιιειεπηδξαζηηθή δηάζηαζε.
ηελ πεξίπησζε ηνπ καζήκαηνο εληόο ηνπ Γπλεηηθνύ Κόζκνπ, ν ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
ήηαλ θπξίσο ζπληνληζηηθόο θαη βνεζεηηθόο σο πξνο ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηνπ
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πεξηβάιινληνο. Αξρηθά δόζεθαλ ζαθήο νδεγίεο θαη ζηε ζπλέρεηα νη καζεηέο θιήζεθαλ λα
νινθιεξώζνπλ ηελ δξαζηεξηόηεηα από ηελ νπνία ζα αληινύζαλ κόλνη ηνπο ηηο εθπαηδεπηηθέο
πιεξνθνξίεο. Καηά ζπλέπεηα ην κάζεκα ήηαλ πεξηζζόηεξν καζεηνθεληξηθό, ελεξγεηηθό θαη
ζπλεξγαηηθό ζπγθξηηηθά κε ην πξνεγνύκελν κάζεκα ζηελ ηάμε.

4. Αξιολόγηζη
4.1. Αξιολόγηζη επίδοζηρ
Έλα θπιιάδην αμηνιόγεζεο επίδνζεο κνηξάζηεθε ζηνπο καζεηέο θαηά ηελ επόκελε δηδαθηηθή
ώξα. Πεξηείρε 23 εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ (ζπκπιήξσζε θελώλ, αληηζηνίρεζε, ζσζηό
ιάζνο θ.ιπ.) θαη απνζθνπνύζε ζηελ κέηξεζε ηεο θαηαλόεζεο θαη αλάιπζεο ησλ ελλνηώλ πνπ
δηδάρηεθαλ. Σν ίδην θύιιν αμηνιόγεζεο δόζεθε ζε ηξεηο νκάδεο. Η Α νκάδα ή νκάδα
ειέγρνπ (16 καζεηέο), δελ δηδάρζεθε ηίπνηα θαη θιήζεθε λα απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο κε
βάζε κόλν ηηο πξνγελέζηεξεο γεληθέο γλώζεηο ζρεηηθά κε ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ Η/Τ.
Η Β νκάδα ζηε θπζηθή ηάμε (22 καζεηέο) δηδάρζεθε ηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή ελόηεηα κε
ηε ρξήζε θαζηεξσκέλσλ ΣΠΔ. Η Γ νκάδα εληόο ηνπ 3D πεξηβάιινληνο (18 καζεηέο)

ζπκκεηείρε ζην κάζεκα κέζα ζην εηθνληθό πεξηβάιινλ.
4.2. Αξιολόγηζη ικανοποίηζηρ ηων μαθηηών
Βαζηδόκελνη ζηε έξεπλα ησλ Kay et al (2009) ζρεδηάζακε έλα εξσηεκαηνιόγην ην νπνίν
δόζεθε ζηελ νκάδα Γ ησλ καζεηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην ΓΚ. Τπήξραλ 27 εξσηήζεηο
ρσξηζκέλεο ζε 4 βαζηθέο θαηεγνξίεο: α) γεληθέο εξσηήζεηο, νη νπνίεο παξείραλ πιεξνθνξίεο
γηα ην δείγκα β)εξσηήζεηο γηα ηελ παηδαγσγηθή αμηνιόγεζε, γ)εξσηήζεηο ηερληθήο θαη
ιεηηνπξγηθήο αμηνιόγεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη δ) εξσηήζεηο ςπρνθνηλσληθήο
αμηνιόγεζεο ηνπ εηθνληθνύ πεξηβάιινληνο. θνπόο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ λα
θαηαγξάςνπκε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ γηα ην online κάζεκα, λα ηνπο επηηξέςνπκε λα
θάλνπλ θξηηηθή ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα θαη λα πεξηγξάςνπλ ελδερόκελεο
δπζθνιίεο πνπ αληηκεηώπηζαλ θαηά ηε ρξήζε ηνπ OpenSim. ρεδόλ ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο
ρξεζηκνπνηήζεθε πεληαβάζκηα θιίκαθα Lickert ώζηε νη καζεηέο λα κπνξνύλ λα
απνηππώζνπλ ηελ άπνςε ηνπο δηαβαζκηζκέλα από «Πάξα πνιύ» έσο «θαζόινπ».

5. Αποηελέζμαηα ηηρ έπεςναρ
ηελ έξεπλα καο νη καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ (νκάδα Α) απάληεζαλ ζσζηά ζην 35% ησλ
εξσηήζεσλ, ε δεύηεξε νκάδα ζηε θπζηθή ηάμε (νκάδα Β) απάληεζε ζσζηά ζην 56,5% ησλ
εξσηήζεσλ, ελώ ε νκάδα εληόο ηνπ ΓΚ (νκάδα Γ) απάληεζε ζσζηά ζην 74% ησλ
εξσηήζεσλ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη θάπνηεο από ηηο εξσηήζεηο θαη ηα πνζνζηά ησλ
ζσζηώλ απαληήζεσλ αλά νκάδα:
Δξσηήζεηο
Οκάδα Α
Οκάδα Β
Οκάδα Γ
1 Αλαθέξαηε 5 ηξόπνπο δηαζύλδεζεο 6%
22%
44%
πεξηθεξεηαθώλ ζπζθεπώλ ζε έλα Η/Τ:
(πκπιεξώζηε ηα θελά)
2 Ο κΔ (CPU) ζπληνλίδεη όιεο ηηο 18%
54%
66%
ιεηηνπξγίεο πνπ εθηειεί έλαο Η/Τ
(σζηό/Λάζνο)
3 Η κεηξηθή πιαθέηα είλαη ηνπνζεηεκέλε 43%
58%
72%
πάλσ ζηνλ επεμεξγαζηή (σζηό/Λάζνο)
Πίνακαρ 2. Κάποιερ από ηιρ επωηήζειρ ηος κπιηηπίος αξιολόγηζηρ και ηα ποζοζηά ηων ζωζηών
απανηήζεων ανά ομάδα μαθηηών
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Παξαηεξνύκε όηη εηδηθά ζηελ πξώηε εξώηεζε ππήξμε κηα ζσζηή (θαη ζηα 5 θελά) απάληεζε
από ηελ νκάδα ειέγρνπ, πξνθαλώο δύζθνια νη καζεηέο από ηελ εκπεηξία ηνπο θαη κόλν ζα
απαληνύζαλ ζσζηά ζε ηέηνηα εξώηεζε. Οη καζεηέο ηεο νκάδαο Β ζπκήζεθαλ θάπνηα κέξε,
όκσο κόλν έλα 22% ζπκήζεθε θαη ηνπο 5 ηξόπνπο δηαζύλδεζεο πνπ ηνπο είραλ ππνδεηρζεί
ζηελ εηζήγεζε. Οη καζεηέο ηεο Γ νκάδαο είραλ ηελ επθαηξία εληόο ηνπ πεξηβάιινληνο λα
παξαηεξήζνπλ γηα όζε ώξα επηζπκνύζαλ ραξαθηεξηζηηθό ζρεδηάγξακκα κε ηνπο πέληε
ηξόπνπο δηαζύλδεζεο θαζώο θαη από έλα εμάξηεκα πνπ αληηζηνηρνύζε ζε θάζε ηξόπν (USB,
ζεηξηαθή, παξάιιειε θ.ιπ.) ηε 2ε εξώηεζε ηξείο καζεηέο ηεο νκάδαο Α γλώξηδαλ από
εκπεηξία ηη θάλεη ε CPU. ηελ νκάδα Β νη κηζνί πεξίπνπ ζπκήζεθαλ από ηελ παξνπζίαζε ηε
βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ κΔ. Οη καζεηέο ηεο νκάδα Γ νη νπνίνη αιιειεπίδξαζαλ κε ην 3Γ
αληηθείκελν ηνπ κΔ, ην αλαδήηεζαλ ζην ρώξν θαη πεξηέγξαςαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηελ ηάμε
ζπκήζεθαλ ζε έλα πνζνζηό 66% ηελ ζσζηή απάληεζε. Αλάινγα πνζνζηά πήξακε θαη ζηελ
3ε εξώηεζε ζηελ νπνία νη καζεηέο ηεο Γ νκάδαο παξαηήξεζαλ όηη ε 3Γ κεηξηθή πιαθέηα
ήηαλ ε βάζε όισλ ησλ ππόινηπσλ εμαξηεκάησλ. Αληίζηνηρεο απαληήζεηο ιάβακε θαη ζηηο
ππόινηπεο εξσηήζεηο. Πξνθαλώο ε ζεκαληηθέο απηέο δηαθνξέο πξνέθπςαλ ιόγσ ηεο
ειεθηξνληθήο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο κέζα από ηελ νπνία νη καζεηέο είραλ ηελ
επθαηξία λα αθνκνηώζνπλ ηηο έλλνηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο.. Μηα αλάινγε
εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηε θπζηθή ηάμε κε πξαγκαηηθά εμαξηήκαηα ππνινγηζηή
εηθάδνπκε όηη ζα είρε παξόκνηα απνηειέζκαηα. Η πινπνίεζή ηεο όκσο ππόθεηηαη ζε
ρσξηθνύο θαη πιηθνηερληθνύο πεξηνξηζκνύο θαη ηελ θαζηζηνύλ ηδηαίηεξα δύζθνιε σο
δηδαθηηθή πξνζέγγηζε. Να επηζεκάλνπκε όηη έλα 3DVE δελ έρεη ζθνπό λα αληηθαηαζηήζεη ην
κάζεκα πνπ ζπληειείηαη ζηε θπζηθή ηάμε, αιιά λα δώζεη ιύζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία θαη
λα πξνεθηείλεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία εκπινπηίδνληαο ηε κε επνηθνδνκηζηηθέο,
ζπλεξγαηηθέο θαη βησκαηηθέο δπλαηόηεηεο.
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Αριθμός Μαθητών

Όζνλ αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ καζεηώλ κέζα ζηνλ δπλεηηθό θόζκν, νη απαληήζεηο ησλ
καζεηώλ ήηαλ ζεηηθέο. ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη όηη νη καζεηέο εθδήισζαλ
μεθάζαξα όηη ήηαλ πνιύ ελζνπζηαζκέλνη κε ηε ρξήζε ηνπ ΓΚ. Έδεημαλ ζαθή πξνηίκεζε ζηε
ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηξόπνπ καζήκαηνο ζε ζρέζε κε έλα κάζεκα κε πξνβνιή
δηαθαλεηώλ δηόηη ζεώξεζαλ όηη είραλ ελεξγεηηθό ξόιν ζηελ έθβαζε ηνπ καζήκαηνο.
Θεώξεζαλ όηη ην κάζεκα ήηαλ πνιύ θαηαλνεηό ελώ ην πεξηβάιινλ απνδεηθλύεηαη ηδηαίηεξα
ζπλεξγαηηθό αθνύ κόλν 2 από ηνπο 18 δπζθνιεύηεθαλ λα ζπλεξγαζηνύλ κε ηνπο ππόινηπνπο.
Δπίζεο εθδήισζαλ πάξα πνιύ έληνλν ελδηαθέξνλ λα μαλαρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ ΓΚ γηα ηε
δηδαζθαιία θαη άιισλ καζεκάησλ.

Ερωτήσεις

Γπάθημα 1. Η παηδαγσγηθή αμηνιόγεζε θαηά αξηζκό καζεηώλ θαη εξσηήζεσλ.
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Πην θάησ παξαζέηνπκε θάπνηεο από ηηο εξσηήζεηο ζηελ θαηεγνξία ηεο παηδαγσγηθήο
αμηνιόγεζεο πνπ θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ νη καζεηέο:








Δνθοςζιαζμόρ. Ήζνπλ ελζνπζηαζκέλνο/ε πνπ ρξεζηκνπνίεζεο έλα εηθνληθό
πεξηβάιινλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο;
Δνδιαθέπον. Πόζν ελδηαθέξνλ βξήθεο ην κάζεκα πνπ έγηλε εμ νινθιήξνπ
ειεθηξνληθά ζην 3Γ πεξηβάιινλ;
Σύγκπιζη. πγθξηηηθά κε έλα αληίζηνηρν κάζεκα κε πξνβνιή δηαθαλεηώλ ζηελ ηάμε
ήηαλ θαιύηεξν ή ρεηξόηεξν
Καηανόηζη :Πόζν θαηαλνεηή ήηαλ ε παξνπζίαζε ηνπ καζήκαηνο κε δηαθάλεηεο θαη
άιια κέζα ζην εηθνληθό πεξηβάιινλ;
Δποικοδομιζηικό. πκθσλείο κε ηελ πξόηαζε: «πλαξκνινγώληαο ηα εηθνληθά
εμαξηήκαηα ηνπ Η/Τ κε βνήζεζε λα θαηαλνήζσ ηε ιεηηνπξγία ηνπο πεξηζζόηεξν»
Σςνεπγαηικό πλεξγάζηεθεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ γηα λα θέξεηο ζε πέξαο ηηο
εηθνληθέο αζθήζεηο;
Μελλονηική σπήζη: Θα ήζειεο λα ρξεζηκνπνηήζεηο θαη ζην κέιινλ έλα αλάινγν
εηθνληθό πεξηβάιινλ ζηελ ηάμε γηα δηδαζθαιία θη άιισλ καζεκάησλ;

Αξθεηνί καζεηέο όκσο, δελ ήηαλ ηδηαίηεξα εμνηθεησκέλνη κε ην πεξηβάιινλ θαη
αληηκεηώπηζαλ δπζθνιίεο ζηελ πινήγεζε θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε κε ηα 3Γ αληηθείκελα. Ο
εθπαηδεπηηθόο ν νπνίνο ζα θάλεη ηελ εηζήγεζε ζε έλα αληίζηνηρν κάζεκα κπνξεί λα
βξίζθεηαη θαη ζε απόζηαζε, αλ όκσο νη ζπκκεηέρνληεο δελ έρνπλ κεγάιε εκπεηξία από έλα
3Γ πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηελ ηάμε θάπνηνο ν νπνίνο ζα κπνξεί λα παξεκβαίλεη
θαη λα βνεζά όηαλ ρξεηάδεηαη.

6. Σςμπεπάζμαηα
θνπόο ηεο εξγαζίαο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε ηεο εθαξκνγήο ελόο ΓΚ ζηε
καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη θαηά πόζν ελζσκαηώλεη επνηθνδνκηζηηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο
κεζόδνπο κάζεζεο. Η δπλαηόηεηα εθαξκνγήο ηέηνησλ κεζόδσλ είλαη πιένλ εθηθηή κε ρακειό
θόζηνο θαη ρσξίο εηδηθέο γλώζεηο, παξά κόλν ζρεηηθή εκπεηξία ζηελ αλαδήηεζε νδεγηώλ ζην
δηαδίθηπν.
Οη ππνζηεξηθηέο ησλ ΓΚ ηζρπξίδνληαη όηη ε ρξήζε ησλ ηξηζδηάζηαησλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη
ε δπλαηόηεηα αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ θαη ηα 3D αληηθείκελα επλνεί ηελ
επνηθνδνκηζηηθή κάζεζε (Bricken & Byrnes 1993, Winn 1997). Από ηελ άιιε νη
αληαγσληζηέο ηζρπξίδνληαη όηη ε έιιεηςε θπζηθήο επαθήο θαη ε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία
δπζρεξαίλνπλ ην εθπαηδεπηηθό έξγν.
Οη ΓΚ δελ απνζθνπνύλ ζηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θπζηθήο επαθήο ζηελ εθπαίδεπζε. Ωζηόζν
κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ έλα νηθνλνκηθό θαη αμηόινγν εθπαηδεπηηθό εξγαιείν
δεκηνπξγώληαο πεξηβάιινληα πινύζηαο αιιειεπίδξαζεο θαη ελεξγεηηθήο κάζεζεο. (de
Freitas 2008, Tsiatsos & Konstantinidis 2007).
Ο ΓΚ OpenSim παξέρεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα, όπσο ηελ ζρεηηθά εύθνιε ζρεδίαζε θαη
πινπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο κπνξνύλ λα έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε
ζηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ. Αλ ζπλππνινγίζνπκε θαη ηε δπλαηόηεηα ηεο εθαξκνγήο απηώλ
ησλ κεζόδσλ ζε εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία γίλεηαη αληηιεπηό όηη πξόθεηηαη γηα έλα σθέιηκν
θαη απνδνηηθό εθπαηδεπηηθό εξγαιείν ζηε ζύγρξνλε εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθόηεηα.
Δπηπιένλ θαίλεηαη πσο ην πεξηβάιινλ εληζρύεη ηελ
θαηαζθεπάδνπλ γλσζηηθά αληηθείκελα, λα καζαίλνπλ θαη
Δπηηξέπεη επίζεο κεζόδνπο ζπλεξγαζίαο ησλ εκπιεθνκέλσλ
εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Άμηα αλαθνξάο είλαη ε
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ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ λα
λα θνηλσλνύλ απηή ηε γλώζε.
ώζηε λα πινπνηνύληαη σθέιηκεο
δπλαηόηεηα ηνπ OpenSim λα
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δηαζύλδεεη απνκαθξπζκέλνπο θαη απηόλνκνπο ΓΚ ώζηε λα δεκηνπξγεί έλα επξύηεξν πιέγκα
(grid). Απηή ε δπλαηόηεηα ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη αθνξκή γηα ηε δεκηνπξγία κηαο
ελδηαθέξνπζαο εθπαηδεπηηθήο Γπλεηηθήο Κνηλόηεηαο γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο θαηά
κήθνο ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνύ Γηθηύνπ.
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