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Χρηματοδότηση
 Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του 

εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα εκτός κι αν αναφέρεται 
διαφορετικά

 Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο 
Πατρών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του 
εκπαιδευτικού υλικού 

 Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους
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Σκοποί  ενότητας

 Να εξοικειωθεί με τα βασικά χαρακτηριστικά των MOOC

 Να κατανοήσει τα ανοικτά ερευνητικά ερωτήματα που τα 
χαρακτηρίζουν

 Να εξοικειωθεί με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της 
ηλεκτρονικής μάθησης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
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Περιεχόμενα ενότητας

 Περιγραφή:  Γίνεται συζήτηση για τα MOOC (Massive 
Open Online Courses), την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της

 Λέξεις Κλειδιά: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Μοντέλα 
ηλεκτρονικής μάθησης, MOOC 
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MOOC

 Massive Open Online Course (Μαζικό Ανοικτό Online 
Μάθημα)

 To πρώτο το 2008 από τον George Siemens και Stephen 
Downes (Manitoba Canada)

 25 φοιτητές με credit (ECTS)

 2300 (χωρίς ακαδημαϊκή αναγνώριση)



 Apple iTunesU
 Canvas
 Class2Go
 Coursera
 CourseSites
 edX
 Google Course-Builder
 Khan Academy
 Udacity
 Udemy

MOOC

http://www.apple.com/education/itunes-u/
http://www.instructure.com
http://class.stanford.edu
https://www.coursera.org
https://www.coursesites.com
https://www.edx.org
https://code.google.com/p/course-builder/
http://www.khanacademy.org
http://www.udacity.com
http://www.udemy.com


Κερδοσκοπικό, ανεξάρτητο 

πανεπιστημίου

Κερδοσκοπικό, 33 ινστιτούτα 

συνεργάζονται

Μη κερδοσκοπικό, 6 ινστιτούτα 

συνεργάζονται

Οι βασικοί παίκτες



Πρόσφατες προσπάθειες

 Udacity (www.udacity.com)
 Αποτέλεσμα της διδασκαλίας μέσω Διαδικτύου μαθημάτων 

Computer Science από το Stanford
 Stanford, Introduction to Artificial Intelligence

 160.000 φοιτητές

 Τα πρώτα 2 μαθήματα 20/2/2012
 CS 101: Building a Search Engine
 CS 373: Programming a Robotic Car
 Συνολικά 90.000 φοιτητές

 Σήμερα 400.000 χρήστες
 Εκτιμήσεις για 1.000.000 φοιτητές στο επόμενο έτος (!!!)
 Βιντεοδιαλέξεις (με υπότιτλους), κουιζ, αυτοματη αξιολόγηση
 Πιστοποιητικό παρακολούθησης
 Με 89$ εξέταση 75 λεπτών

http://www.udacity.com/


Sebastian Thrun

 Ρομποτική/ Computer Science 
(τεχνητή νοημοσύνη)

 Παραιτήθηκε από το Stanford για 
να ιδρύσει την εταιρεία Udacity

Πηγή: "Sebastian Thrun World Economic Forum 2013" by World 
Economic Forum - Flickr: Future transportation: Sebastian Thrun. 
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 via 
Wikimedia Commons -
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sebastian_Thrun_World_
Economic_Forum_2013.jpg#mediaviewer/File:Sebastian_Thrun_W
orld_Economic_Forum_2013.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sebastian_Thrun_World_Economic_Forum_2013.jpg#mediaviewer/File:Sebastian_Thrun_World_Economic_Forum_2013.jpg


Coursera
 Daphne Koller/ Andrew Ng
 Καθηγητές Τεχνητής Νοημοσύνης 

στο…Stanford
 Προσφέρονται 571 (από 210 το 2013) 

μαθήματα από διάφορα Πανεπιστήμια
 Κερδοσκοπική εταιρεία
 Συμμετέχουν 35 πανεπιστήμια
 Με την προσθήκη του EPFL 

προσφέρονται μαθήματα και στα 
Γαλλικά

 1.900.000 φοιτητές
 Αλλά μόλις 7-9% completion rate

 Το 2014 22 εκατ. Εγγραφές!



edX
 Χ: από το eXponential: εκθετική 

αύξηση του κοινού που μπορούν 
να προσεγγίσουν 

 Σύμπραξη MIT-Harvard

 Μη κερδοσκοπικός οργανισμός

 Αρχική επένδυση 60 εκατ USD

 Το 72% των φοιτητών είναι εκτός 
US



Khan Academy 
(http://www.khanacademy.org/)
 Από τον Salman Khan
 Μη κερδοσκοπικός
 Συνειδητοποίησε τη δυναμική της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης όταν δίδασκε την 
ξαδέλφη του Nadia (το 2004) με τη χρήση 
υπηρεσίας chat της Yahoo

 Βιντεοδιαλέξεις και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
 202 εκατομμύρια επισκέψεις στα εκπαιδευτικά 

video
 Εθελοντική μετάφραση (και στα Ελληνικά)
 How Khan Academy Is Changing the Rules of 

Education
 http://www.wired.com/magazine/2011/07/ff_kh

an/



Γιατί το κάνουν τα Πανεπιστήμια; (Hollands
& Tirthali, 2014)
1. Πρόσβαση σε ένα μεγαλύτερο κοινό
2. Οικοδόμηση ονόματος/κύρους (brand)
3. Μείωση κόστους καθώς δημιουργείται μια κοινή υποδομή 

επαναχρησιμοποιήσιμα εκπαιδευτικά υλικά κλπ/ αύξηση εσόδων
4. Βελτίωση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος

1. Flipping classroom
2. Δημιούργησε κίνητρο στους εκπαιδευτές να αναστοχαστούν πάνω στη 

διδακτική διαδικασία

5. Καινοτομία
6. Πλατφόρμα μελέτης αποτελεσματικότητας διδακτικών 

παρεμβάσεων



Μελλοντικά έσοδα

 Επαναχρησιμοποίηση υλικών
 Ανάπτυξη κοινών μαθημάτων
 Κόστος Ανάπτυξης: Από 25.000$ ως 250.000$ 

 ανάλογα με το προσωπικό που εμπλέκεται, την ποιότητα και την ποσότητα 
των videos κλπ

 Πανεπιστήμια: 20% των κερδών και ένα μικρό ποσοστό του τζίρου
 Κέρδη από:

 Πιστοποίηση
 Δίδακτρα (στο μέλλον)
 Παροχή σε εργοδότες στοιχείων μαθησιακών επιδόσεων (μετά από έγκριση 

των φοιτητών)
 Μίσθωση διαδικτυακής υποδομής σε Πανεπιστήμια



Περιοχές έρευνας

 The role of social media networks in teaching and learning
 Testing pedagogical strategies, e.g., Firmin, Schiorring, Whitmer, Willett, & Sujitparapitaya

(2013); Champaign et al. (2014)
 Student engagement and motivation, e.g., Coatzee, Fox, Hearst, & Hartmann (2014); Kizilcec, 

Piech & Schneider (2013); Kizilcec, Cohen, Schneider & McFarland (2014)
 Machine learning/modeling research, e.g., Piech et al. (2013); Halawa, Greene, & Mitchell 

(2014); Nguyen, Huang, Piech, & Guibas (2014)
 Language processing
 Human-computer interaction, e.g., Kulkarni et al. (2013); Cambre, Kulkarni, Bernstein, & 

Klemmer (2014)
 Personalized/adaptive learning, e.g., Buffardi & Edwards (2014)
 Comparing hybrid with traditional courses, e.g., ITHAKA S+R (2013); Griffiths (2013); Bruff, 

Fisher, McEwen, & Smith (2013)
 Developing data standards and a common platform for data mining, e.g., Veeramachaneni, 

Dernoncourt, Taylor, Pardos, & O'Reilly (2013); Dernoncourt et al. (2013)



Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα +/-
Θετικά Αρνητικά

Δομή

Τα περισσότερα MOOCs προσφέρονται δωρεάν και είναι ανοικτά σε 

οποιονδήποτε ενδιαφέρεται, εκτός κι αν εμπεριέχουν κάποιου είδους 

διαπίστευση. 

Η διαδικασία της μάθησης γίνεται κατά κάποιο τρόπο ανεπίσημα, στον 

προσωπικό χώρο του συμμετέχοντα. 

Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας υπολογιστής και σύνδεση στο 

Διαδίκτυο.

Οι συμμετέχοντες δεν χρειάζεται να έχουν εγγραφεί στο 

πανεπιστημιακό ίδρυμα που φιλοξενεί το MOOC, και το οποίο μπορεί 

να έχει υψηλά διδακτρα.

Οι πάροχοι των MOOCs μπορεί να τα προσφέρουν δωρεάν για ένα 

διάστημα αλλά όχι μονίμως.  

Οι μαθητές δεν έχουν την ευκαιρία να κοινωνικοποιηθούν ή να έχουν 

τις αντίστοιχες εμπειρίες όπως στον πραγματικό κόσμο. 

Τεχνικές δυσκολίες με τον υπολογιστή ή με την σύνδεση στο διαδίκτυο 

ενός συμμετέχοντα, μπορούν να παρεμποδίσουν τη διαδικασία της 

μάθησης.

Οι μαθητές μπορεί να είναι συνηθισμένοι ή να προτιμούν τη δομή που 

προσφέρει ένα παραδοσιακό μάθημα πανεπιστημίου. 

Εμπειρία

Η δουλειά μπορεί να διαμοιραστεί, ελεγχθεί να είναι προσβάσιμη από 

όλους τους συμμετέχοντες. 

Διαπρεπείς καθηγητές και ηγέτες της βιομηχανίες μπορούν να έχουν 

πρόσβαση σε περισσότερους μαθητές παγκοσμίως. 

Η ακαδημαϊκή ανεντιμότητα μπορεί να αποτελεί πρόβλημα λόγω της

έλλειψης επιτήρησης.

Οι μαθητές πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τη μάθησή τους.  



Στατιστικά χρήσης των MOOC
(φοιτητές ΗΠΑ και ποσοστό εγγεγραμμένων σε MOOC)



Μερικά στοιχεία

 Allen & Seaman (2014)

 5% των 2,831 Πανεπιστημίων των ΗΠΑ προσφέρουν ένα μάθημα 
σε MOOC

 9% σχεδιάζουν μια τέτοια δράση

 53% δεν έχουν αποφασίσει

 33% δεν έχουν σχετικό πλάνο



Εκτίμηση για το Μαθησιακό Αποτέλεσμα



Ακόμα σχετικά χαμηλή αποδοχή από τους 
πανεπιστημιακούς



Τριτοβάθμια εκπαίδευση και MOOC

 Chris Bowen: Υπουργός 3βάθμιας Εκπαίδευσης, Αυστραλία

 22/3/2013 γράφτηκε σε μάθημα Ανθρωπολογίας (MOOC)

 23/3/2013 παραιτήθηκε 

 Χωρίς απαραίτητα να συνδέονται τα 2 γεγονότα, έχουν ένα 
σημαντικό συμβολισμό

 http://blogs.plos.org/neuroanthropology/2013/04/20/whos-
afraid-of-a-mooc-on-being-education-y-and-course-ish/

http://blogs.plos.org/neuroanthropology/2013/04/20/whos-afraid-of-a-mooc-on-being-education-y-and-course-ish/


 Μεγάλα ποσοστά εγκατάλειψης

 Πως θα εμπλέξουμε τους φοιτητές χωρίς να τους ‘τρελάνουμε’ στα 
μηνύματα

 Η εμπειρία και η κοινωνικοποίηση είναι μόνο ψηφιακή

 Οι μαθητές πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τη μάθησή τους

 Οι φοιτητές μπορεί να μην μπορούν να ανταποκριθούν

 Τα μοντέλα πιστοποίησης ακόμα δεν έχουν οριστικοποιηθεί

 Η βαθμολόγηση είναι ατελής

 Αντιγραφή/λογοκλοπή κλπ

Οι προκλήσεις των MOOC



 Μπορεί η μάθηση να 
προσφερθεί με τόσο μαζικό 
τρόπο;

 Θα προκύψουν και πλατφόρμες 
ανοιχτού κώδικα ή μόνο 
‘κλειστές λύσεις’;

 Η διαχείριση της διαδικασίας και 
του φόρτου μήπως απαιτεί 
σημαντικούς πόρους;

 Θα επιτύχουν στις 
αναπτυσσόμενες χώρες;

Ερευνητικά ερωτήματα
• Τα πανεπιστήμια θα 

αναγνωρίζουν τις 

πιστοποιήσεις των MOOC; Θα 

αναγνωρίζονται μαθήματα;

• Οι φοιτητές θα δουν τα MOOC 

ως μια ισοδύναμη εναλλακτική;

• Οι μαθητές θα βλέπουν τα 

MOOCs σαν μια εναλλακτική 

επαγγελματικής κατάρτισης;

• Οι εργοδότες θα αναγνωρίζουν 

πλήρως τα πιστοποιητικά

MOOC ως απόδειξη των 

σχετικών προσόντων;



προβληματισμός

αν ένας γιατρός των αρχών του 20ου αιώνα 
έκανε ένα ταξίδι στο χρόνο για να μεταφερθεί 
σε ένα νοσοκομείο της σημερινής εποχής θα 
αναγνώριζε τα σημερινά εργαλεία εργασίας; 

Η απάντηση είναι μάλλον όχι 



…και όμως

όσο παράδοξο και αν φαίνεται η απάντηση 
στην περίπτωση της εκπαίδευσης είναι 

ναι



Ηλεκτρονική μάθηση

 Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning)

 Ο όρος είναι πολύ γενικός και αναφέρεται σε οποιαδήποτε μορφή 
διδασκαλίας & μάθησης υλοποιείται μέσω υπολογιστή και διαδικτύου

 Η ηλεκτρονική μάθηση περιλαμβάνει
 την παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου πολυμεσικής μορφής (κείμενο, γραφικά, ήχο, 

βίντεο, κινούμενο σχέδιο)

 τη διανομή του περιεχομένου αυτού στους μαθητευόμενους μέσω δικτύων 
(π.χ. διαδίκτυο) ή άλλων οπτικών μέσων (π.χ. δίσκους CD/DVD-ROM)

 http://en.wikipedia.org/wiki/E-learning

 http://edutechwiki.unige.ch/en/Main_Page

http://en.wikipedia.org/wiki/E-learning
http://edutechwiki.unige.ch/en/Main_Page


Ιστορικά στοιχεία

 Ιστορικά στοιχεία

 Η έννοια εμφανίζεται στο τέλος της δεκαετίας του 1990

 Γνωρίζει προς το παρόν ιδιαίτερη διάδοση

 (α) στην Γ/θμια εκπαίδευση και 

 (β) στις επιχειρήσεις

 Αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες της ΕΕ και συνδέεται 
με τις προωθούμενες αλλαγές που σχετίζονται με την Εξ 
Αποστάσεως Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση



Ηλεκτρονική Μάθηση

(e-learning)

Τηλεκπαίδευση

Τηλεκπαίδευση: Τομή της Εκπαίδευσης 
από Απόσταση & Ηλεκτρονικής Μάθησης

Εκπαίδευση από 
Απόσταση

(d-learning)



Φιλοσοφία

 Οι προηγούμενες μορφές Ανοικτής & Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης 
βασίζονταν κατά κύριο λόγο στην αλληλογραφία (π.χ. Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο)

 Το μοντέλο που υιοθετείται είναι εκπαίδευση σε 
 οποιονδήποτε

 σε οποιοδήποτε μέρος και

 οποιοδήποτε χρόνο (anyone, anytime, anywhere)



Παραδοσιακή εκπαίδευση και ηλεκτρονική 
μάθηση

 παραδοσιακό μοντέλο: η εκπαίδευση όπως την γνωρίζουμε, δηλ δια ζώσης 
επικοινωνία μεταξύ δασκάλου-μαθητή

 υβριδικό μοντέλο: δια ζώσης επικοινωνία αλλά και υλοποίηση μέρους της 
μαθησιακής διαδικασίας ηλεκτρονικά (π.χ. λίστα συζήτησης μαθήματος)

 εικονικό μοντέλο: ελάχιστη ή ανύπαρκτη δια ζώσης επικοινωνία με το 
μεγαλύτερο μέρος της μαθησιακής διαδικασίας να συντελείται ηλεκτρονικά (π.χ. 
διανομή υλικού, σύγχρονες και ασύγχρονες συζητήσεις, συνεργασία κτλ)



Πλεονεκτήματα

 μείωση του χρόνου και του κόστους εκπαίδευσης

 αύξηση αριθμού εκπαιδευομένων

 άμεση ενημέρωση και επικαιροποίηση του εκπαιδευτικού περιεχομένου

 προσαρμοστικότητα υλικού στις εξατομικευμένες ανάγκες του εκπαιδευόμενου

 υψηλότερο ποσοστό συγκράτησης της πληροφορίας λόγω του πολυμεσικού
περιεχομένου

 μεγαλύτερη ελευθερία για τους εκπαιδευόμενους (π.χ.πειραματισμός, 
ερωτήματα κτλ)

 Νέες δυνατότητες συνεργασίας



Μειονεκτήματα

 ανάγκη εκπαίδευσης του προσωπικού

 απόκτηση επιπρόσθετου εξοπλισμού και αναβάθμιση υπάρχοντος

 αναβάθμιση υπαρχόντων διαδικτυακών υποδομών

 απουσία προσωπικής επαφής εκπαιδευτή- εκπαιδευόμενου

 δυσκολίες από απόσταση αδιάβλητης εξέτασης- αξιολόγησης εκπαιδευόμενων

 κατασκευή κατάλληλου μαθησιακού περιεχομένου

 έλλειψη συστηματικής έρευνας στην αποτελεσματικότητα μοντέλων 
διδασκαλίας



Μοντέλα ηλεκτρονικής μάθησης

 Μπορούμε να διακρίνουμε δύο γενικές κατηγορίες μοντέλων 
ηλεκτρονικής μάθησης

 Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση κάθε εκπαιδευόμενος μελετά το 
μαθησιακό υλικό στο δικό του χρόνο, στο δικό του ρυθμό και στο δικό 
του χώρο

 Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση όλοι οι εκπαιδευόμενοι στον ίδιο 
χρόνο και ρυθμό αλλά σε διαφορετικό χώρο παρακολουθούν το ίδιο 
μαθησιακό περιεχόμενο που παρουσιάζεται από τον εκπαιδευτή



Χαρακτηριστικές προσφερόμενες υπηρεσίες 
ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης

 βασικές πληροφορίες: περίγραμμα μαθήματος κτλ

 εκπαιδευτικό υλικό: διαφάνειες, σημειώσεις, βίντεο ροής κτλ

 υπερσύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες

 χρονοδιάγραμμα: ηλεκτρονική ατζέντα μαθήματος

 ενημέρωση: νέα, ειδήσεις & ανακοινώσεις

 εργασιών/εργαστηρίων: οδηγίες, ηλεκτρονική

 υποβολή, συνεργασία, ομάδες & αξιολόγηση

 επικοινωνία: ηλεκτρονικές συζήσεις

 αξιολόγηση: τεστ, ερωτηματολόγια κτλ



Σύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση

 Χαρακτηριστικές προσφερόμενες υπηρεσίες σύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης

 τηλεδιάσκεψη

 διαμοιρασμός εφαρμογών

 επικοινωνία: συζήτηση σε πραγματικό χρόνο

 λοιπές υπηρεσίες παρόμοιες με την ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση

 Περισσότερο αποτελεσματική σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία!
○ Evidence-Based Practices in Online Learning: A Meta-Analysis and Review of Online 

Learning Studies (2009)
PDF (820K)

http://www2.ed.gov/rschstat/eval/tech/evidence-based-practices/finalreport.pdf


Συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης

 Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης

 Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (Learning Management Systems – LMS)
εστιάζουν στη δημιουργία, προσφορά, παρακολούθηση και διαχείριση 
προγραμμάτων σπουδών, μαθημάτων, διδακτικών ενοτήτων

 Συστήματα Διαχείρισης Μαθησιακού Περιεχομένου (Learning Content 
Management Systems – LCMS) εστιάζουν στη διαχείριση εκπαιδευτικού 
περιεχομένου και υλικού διαμέσου της οργάνωσης μιας βάσης δεδομένων. Η 
βάση αυτή περιλαμβάνει μαθησιακά αντικείμενα (learning objects), δηλ. 
διαμοιραζόμενο επαναχρησιμοποιήσιμο, αυτοδύναμο μαθησιακό υλικό



Ηλεκτρονική επικοινωνία και συνεργασία

Προβλήματα διαλόγου

 Η φύση του λόγου είναι εφήμερη. Κατά συνέπεια η αναθεώρηση και η διόρθωση ιδεών καθίσταται 
προβληματική

 Η φύση της ροής του λόγου/διαλόγου στην τάξη έχει ως αποτέλεσμα το να λέγονται οι ιδέες που 
έρχονται πρώτες στο μυαλό. Κατά συνέπεια η ποιότητα των ιδεών αυτών δεν είναι πάντοτε και η 
καλύτερη δυνατή

 Ο χρόνος που μεσολαβεί για την απάντηση μιας ερώτησης που τίθεται από το δάσκαλο ή από 
άλλους μαθητές είναι εκ των πραγμάτων πολύ μικρός. Κατά συνέπεια η στοχαστική-κριτική σκέψη 
είναι αρκετά περιορισμένη

 Υπάρχουν μοτίβα κυριαρχίας στο λόγο της τάξης. Κατά συνέπεια ορισμένοι μαθητές μιλούν 
πάντα/συχνά ενώ άλλοι δεν μιλούν ποτέ



Διάλογος στον 21ο αιώνα

 Τα δίκτυα υπολογιστών έχουν επιφέρει επανάσταση στους τρόπους με 
τους οποίους μπορεί να συντελεστεί η συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ 
μαθητών τόσο εντός της ίδιας τάξης όσο και μεταξύ απομακρυσμένων 
τάξεων

 Διαφορές επικοινωνίας πρόσωπο με πρόσωπο (Face to Face-F2F) και 
επικοινωνίας διαμεσολαβημένης μέσω ΗΥ (Computer Mediated 
Communication-CMC):
 Χρονικές διαφορές

 Χωρικές διαφορές

 Τρόπος με τον οποίο αναπτύσσονται οι συζητήσεις



Διαφορές F2F-CMC
 Πολλά ζητήματα μπορούν να συζητούνται παράλληλα αντί του ενός και μόνου που αναγκαστικά 

συζητιέται στην τάξη

 Πολλοί μαθητές μπορούν να απαντούν-τοποθετούνται στην ίδια ερώτηση/απάντηση την ίδια 
στιγμή χωρίς να μπερδεύονται ο ένας με τον άλλο και χωρίς να παρακωλύεται η διεξαγωγή της 
συζήτησης

 Η συζήτηση μπορεί να συνεχίζεται σε οποιοδήποτε χρόνο-χώρο

 Η φύση του cmc προάγει τη βαθύτερη κατανόηση: υπάρχει η δυνατότητα να επιστρέψει κάποιος 
πίσω στη συζήτηση όσες φορές χρειαστεί για να την παρακολουθήσει και να την κατανοήσει 
καλύτερα, να ξανασκεφτεί εκ νέου το νόημα του ομιλητή

 Η απουσία οπτικής επαφής έχει ως αποτέλεσμα το να μένουν απερίσπαστοι οι συμμετέχοντες σε 
ζητήματα ουσίας

 Οι χαρισματικοί ομιλητές-ρήτορες δεν μπορούν να έχουν την ίδια επίδραση-κυριαρχία σε μια 
τέτοιου είδους αλληλεπίδραση

 Η επικοινωνία μόνο μέσω κειμένου είναι μια σχετικά δύσκολη υπόθεση ως προς την επικοινωνία

 Η επικοινωνία μέσω cmc είναι απρόσωπη και ενίοτε δύσκολη



Στιγμιότυπο CMC



Πλεονεκτήματα διαμεσολαβημένης με 
Υπολογιστή Επικοινωνίας (1/2)

 Καταργούνται οι περιορισμοί του χώρου

 Καταργούνται οι περιορισμοί του χρόνου

 Άνεση χρόνου και σκέψης για απάντηση

 Δυνατή η ταυτόχρονη συμμετοχή πολλών ατόμων

 Δεν κυριαρχούν πάντα τα ίδια άτομα στη συζήτηση

 Η αναλογία του λόγου μεταξύ δασκάλου/μαθητή αυξάνεται

 κατακόρυφα

 Οι δάσκαλοι αλληλεπιδρούν συχνότερα με τους μαθητές τους

 Οι μαθητές δεν χρειάζεται να περιμένουν άδεια για να μιλήσουν



Πλεονεκτήματα διαμεσολαβουμένης με Υπολογιστή
Επικοινωνίας (2/2)

 Οι μαθητές μπορούν να σχολιάσουν οτιδήποτε από όσα λέγονται και όποτε το 
κρίνουν κατάλληλο

 Οι διστακτικοί μαθητές ή οι μαθητές που έχουν δυσκολίες διατύπωσης ή 
έκφρασης της γνώμης τους έχουν την άνεση χρόνου να σκεφτούν την απάντηση 
τους

 Οι μαθητές συζητούν και διαφωνούν περισσότερο με τους συμμαθητές τους σε 
σχέση με τον παραδοσιακό διάλογο στην τάξη

 Η ανωνυμία και ο απρόσωπος χαρακτήρας του διαλόγου ενισχύουν την 
αλληλεπίδραση καθώς υπάρχει δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής ατόμων από 
άλλες κοινωνικές ομάδες, ατόμων με ειδικές ανάγκες κτλ



Παράγοντες που διασφαλίζουν την 
επιτυχία των CMC
 Η επιτυχία της διαμεσολαβούμενης από υπολογιστή επικοινωνίας εξαρτάται από:

 Μέγεθος ομάδας: όσο μικρότερο τόσο το καλύτερο

 Γνώση άλλων προσώπων: είναι καλύτερο εάν οι συμμετέχοντες γνωρίζουν ο ένας τον άλλο

 Εμπειρία: είναι καλύτερο εάν οι μαθητές έχουν εμπειρία σε παρόμοιου τύπου περιβάλλοντα

 Σαφήνεια έργου-δραστηριότητας: όσο περισσότερο σαφές είναι το τι θα πρέπει να κάνουν τόσο το 
καλύτερο

 Πορεία του έργου-δραστηριότητας: είναι καλύτερο το να μπορούν οι μαθητές να το 
διαπραγματευτούν

 Ανάγκη για cmc: είναι καλύτερο εάν υπάρχει πραγματικός λόγος για τον οποίον οι μαθητές θα πρέπει 
να αλληλεπιδράσουν ηλεκτρονικά

 Είδος τεχνολογίας cmc: είναι καλύτερο εάν οι μαθητές έχουν προηγούμενη εξοικείωση με την 
τεχνολογία



Ερευνητική τεκμηρίωση 
αποτελεσματικότητας CMC (1/2)
 Ενδεικτικά αποτελέσματα από έρευνες που αφορούν την ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας 

στην Γ/βαθμια Εκπαίδευση (1/2)

 Ο ρόλος του προσώπου που στέλνει το πρώτο μήνυμα είναι ιδιαίτερα σημαντικός

 Τα ερωτήματα που τίθενται προς συζήτηση είναι σημαντικά

 Θετικότερες στάσεις φοιτητών προς το μάθημα

 Βελτιωμένη γνωστική επίδοση των μαθητών

 Οι δυνατότητες που προσφέρει το μέσο δεν γίνονται πάντα αντιληπτές από τους φοιτητές

 Η προτίμηση σε σύγχρονη ή ασύγχρονη επικοινωνία εξαρτάται από τη φύση του εκτελούμενου έργου

 Οι δεξιότητες που αναπτύσσονται με f2f και cmc είναι διαφορετικές



Ερευνητική τεκμηρίωση 
αποτελεσματικότητας CMC (2/2)
 Ενδεικτικά αποτελέσματα από έρευνες που αφορούν την ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας στην Γ/βαθμια Εκπαίδευση (2/2):

 Οι φοιτητές προτιμούν να επικοινωνήσουν με chat παρόλο που έπρεπε να χρησιμοποιήσουν το 
forum

 Υπάρχει προτίμηση χρήσης του email παρότι οι φοιτητές θα μπορούσαν να διαλέξουν το forum

 Ένα 20% των φοιτητών αναφέρει ότι δεν είναι ικανοποιημένο από την επικοινωνία με cmc

 Ένα 50% των φοιτητών ανέφερε ότι θα προτιμούσε να διδάσκεται από το να συμμετέχει σε ένα 
τέτοιο μαθητοκεντρικό περιβάλλον

 Ένα 50% των φοιτητών ανέφερε ότι θα προτιμούσε να εργάζεται μόνο του αντί της συνεργατικής 
μάθησης που προωθείται από το cmc



τι ΔΕΝ είναι εκπαιδευτική τεχνολογία;

 ... όταν, για παράδειγμα, μπορούμε να μάθουμε από οτιδήποτε διαβάζουμε στο 
web;;;

 accidental learning (Συμπτωματική Μάθηση)

 πρέπει να υπάρχει ένας εκπαιδευτικός στόχος, και αντίστοιχος εκπαιδευτικός 
σχεδιασμός

 π.χ. δυνατότητα επεξηγήσεων,

 δυνατότητα παρουσίασης όλων των βημάτων και όχι μόνο του τελικού 
αποτελέσματος,

 δυνατότητα αυτό-αξιολόγησης, κλπ
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