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Περίληψη 

Σο ζργο αφορά ςτθν αξιοποίθςθ του εικονικοφ περιβάλλοντοσ πολλϊν χρθςτϊν 

Second Life ωσ «online τόπου» ςυνάντθςθσ και ςυνεργαςίασ μεταξφ 

απομακρυςμζνων φοιτθτϊν και διδαςκόντων, ςτο πλαίςιο ενόσ μεταπτυχιακοφ 

μακιματοσ του ΕΑΠ. 

Σο Second Life προςφζρει τα κατάλλθλα εργαλεία για τθν πραγματοποίθςθ ενόσ 

μακιματοσ από απόςταςθ το οποίο αξιοποιεί καινοτόμεσ τεχνολογίεσ. 

τα πλαίςια του ζργου ζχει ςχεδιαςκεί και αναπτυχκεί το περιβάλλον με τα 

απαραίτθτα εργαλεία για τθ διεξαγωγι των μακθμάτων και διενεργικθκαν τρεισ 

εκπαιδευτικζσ ςυνεδρίεσ για τθν αξιολόγθςι του.  

Η πιλοτικι εφαρμογι ζδειξε ότι είναι δυνατι θ χριςθ ενόσ εικονικοφ περιβάλλοντοσ 

πολλϊν χρθςτϊν όπωσ το Second Life για τθ διεξαγωγι μακθμάτων εξ αποςτάςεωσ.  
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ΈΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΆΣΩΝ ΠΙΛΟΣΙΚΉ 

ΕΥΑΡΜΟΓΉ ΝΈΩΝ, ΑΝΑΔΤΌΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΆ ΚΑΙΝΟΣΌΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΏΝ 

ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΠΡΟΕΓΓΊΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΏΝ ΚΑΣΕΤΘΎΝΕΩΝ 
 

1. Ειςαγωγή 

Σα εικονικά περιβάλλοντα πολλϊν χρθςτϊν (Multi-User Virtual Environments, 

MUVEs), χρθςιμοποιοφνται όλο και περιςςότερο για τθν παροχι/υποςτιριξθ εξ 

αποςτάςεωσ Προπτυχιακϊν και Μεταπτυχιακϊν Προγραμμάτων πουδϊν 

(Broadribb & Carter, 2009; Harris et al., 2009; Nesson & Nesson, 2010). ε αυτά οι 

απομακρυςμζνοι χριςτεσ αναπαρίςτανται από avatars, τριςδιάςτατεσ γραφικζσ 

αναπαραςτάςεισ που ςυνικωσ ζχουν ανκρωπόμορφα χαρακτθριςτικά. Μζςω των 

avatars πολλοί χριςτεσ ςυνευρίςκονται ςε τριςδιάςτατο εικονικό περιβάλλον, 

επικοινωνοφν λεκτικά και μθ λεκτικά και μποροφν να ςυμμετζχουν ςε εκπαιδευτικζσ 

δραςτθριότθτεσ (διαλζξεισ, ςυηθτιςεισ, επιδείξεισ, επίλυςθ προβλθμάτων, κλπ). Σο 

βαςικό πλεονζκτθμα των MUVEs ζναντι άλλων τεχνολογιϊν ςφγχρονθσ (ενδεικτικά 

video conferencing) και αςφγχρονθσ (ενδεικτικά learning management systems, 

email) επικοινωνίασ, είναι ότι ενιςχφουν ςθμαντικά τθν αίςκθςθ τθσ χωρικισ 

παρουςίασ (spatial presence) και κοινωνικισ παρουςίασ (social presence) των 

ςυμμετεχόντων, φαινόμενα τα οποία παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθ μάκθςθ (και) 

εντόσ τζτοιων περιβαλλόντων (Vrellis et al., 2010). 

Σθν τελευταία δεκαετία εμφανίηονται εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ ςτα εικονικά 

περιβάλλοντα πολλϊν χρθςτϊν, με δθμοφιλζςτερο το Second Life. Κυρίαρχο ρόλο 

ζχουν ακαδθμαϊκά ιδρφματα, τα οποία διακζτουν εικονικι παρουςία, παρζχοντασ 
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ςτο ςυγκεκριμζνο περιβάλλον μακιματα, εκπαιδευτικό υλικό και ερευνθτικι 

δραςτθριότθτα (EDUCAUSE, 2007: 25; Salmon, 2009). τθν Ελλάδα, θ μοναδικι 

μζχρι ςτιγμισ γνωςτι προςπάκεια είναι προπτυχιακό μάκθμα που διδάςκεται ςτο 

Παιδαγωγικό Σμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. Σο 

μάκθμα ςχεδιάςτθκε εξ ολοκλιρου ςτο Second Life, ςτο Εργαςτιριο Εφαρμογϊν 

Εικονικισ Πραγματικότθτασ ςτθν Εκπαίδευςθ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων και 

“εφαρμόςτθκε” για πρϊτθ φορά κατά το εαρινό εξάμθνο του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 

2010-2011, ςθμειϊνοντασ επιτυχία (Παπαχριςτοσ κ.α., 2011). 

 

2. Περιγραφή του ζργου 

Σο ζργο είχε ωσ ςτόχο τθν ανάπτυξθ και πιλοτικι εφαρμογι ενόσ εικονικοφ 

περιβάλλοντοσ πολλϊν χρθςτϊν ωσ «online τόπου» ςυνάντθςθσ και ςυνεργαςίασ 

μεταξφ των απομακρυςμζνων φοιτθτϊν και διδαςκόντων, ςτο πλαίςιο ενόσ 

μακιματοσ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ ςτο ΕΑΠ. 

Σα ςτάδια που ακολουκικθκαν για τθν υλοποίθςθ τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ ιταν τα 

παρακάτω 

1. Επιλογι μακιματοσ  

2. Επιλογι φοιτθτϊν 

3. Καταγραφι αναγκϊν του μακιματοσ. 

4. Επιλογι πλατφόρμασ MUVE 

5. χεδιαςμόσ και ανάπτυξθ του περιβάλλοντοσ 

6. Ανάπτυξθ ψθφιακοφ οδθγοφ χριςθσ  

7. Ανάρτθςθ ψθφιακοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ  

8. Ενθμζρωςθ και εξοικείωςθ των φοιτθτϊν για/με το εικονικό περιβάλλον 

9. Πιλοτικι χριςθ του εικονικοφ περιβάλλοντοσ  

10. Αξιολόγθςθ τθσ εκπαιδευτικισ εμπειρίασ ςτον εικονικό κόςμο 
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3. Τλοποίηςη του ζργου  

3.1 Επιλογή Θεματικήσ Ενότητασ  

Σο μάκθμα που επιλζχκθκε ιταν το μεταπτυχιακό μάκθμα «Μεκοδολογία 

Εκπαιδευτικισ Ζρευνασ», με διδάςκοντα τον κ. Α. Εμβαλωτι, Επ. Κακθγθτι ςτο 

Παιδαγωγικό Σμιμα Δ.Ε. του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. 

 

3.2 Επιλογή φοιτητϊν  

Ωσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν πιλοτικι εφαρμογι επιλζχκθκαν 4 μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ 

του ΕΑΠ και του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. Οι φοιτθτζσ βριςκόταν ςε 3 

διαφορετικζσ πόλεισ: 

 Νικθφόροσ Παπαχριςτοσ (Ιωάννινα) 

 Αλζξανδροσ Νικόπουλοσ (Ιωάννινα) 

 τράτθσ Περουτςζασ (Χαλκίδα) 

 πφροσ Σςιοφγκοσ (Ρζκυμνο) 

Η ςυμμετοχι ιταν εκελοντικι. 

 

3.3 Καταγραφή αναγκϊν του μαθήματοσ. 

Για τθ διεξαγωγι του μακιματοσ και μετά από ςυνεργαςία με τον διδάςκοντα, 

διαπιςτϊκθκαν οι παρακάτω ανάγκεσ: 

 Χϊροσ διαλζξεων και ςυηιτθςθσ 

 Χϊροι ςυνεργαςίασ ομάδων 

 Κοινι χριςθ υπολογιςτϊν με εξειδικευμζνο λογιςμικό (SPSS)  
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 Παρουςίαςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ υπό μορφι παρουςιάςεων, αρχείων 

κειμζνου, βίντεο, ιςτοςελίδων 

 υνεργατικά διαδικτυακά εργαλεία 

 Επικοινωνία μζςω κειμζνου και φωνισ (text και voice chat) 

 Ελεγχόμενθ πρόςβαςθ 

 

3.4 Επιλογή πλατφόρμασ MUVE 

Επιλζχκθκε το Second Life (SL) ωσ πλατφόρμα διεξαγωγισ τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ 

για τουσ παρακάτω λόγουσ: 

 Σο Second Life πλθροί τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ για να υποςτθρίξει τθν 

πιλοτικι εφαρμογι (δυνατότθτεσ διαμόρφωςθσ χϊρου και δθμιουργίασ 

αντικειμζνων, δυνατότθτα παρουςίαςθσ διαδικτυακϊν πόρων, παρουςίαςθ 

εκπαιδευτικοφ υλικοφ, επικοινωνία μζςω κειμζνου και φωνισ) 

 Σο Εργαςτιριο Εφαρμογϊν Εικονικισ Πραγματικότθτασ ςτθν Εκπαίδευςθ του 

Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων διακζτει «ιδιόκτθτο» χϊρο («νθςί») ςτο SL. Σο 

νθςί επιτρζπει ζλεγχο τθσ πρόςβαςθσ και είναι διακζςιμο για τθν 

διαμόρφωςθ του χϊρου και των εργαλείων. 

 

3.5 χεδιαςμόσ και ανάπτυξη του εικονικοφ περιβάλλοντοσ 

 Ο χϊροσ τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ διαμορφϊκθκε ζτςι ϊςτε να αποτελείται από 

δφο λειτουργικά ανεξάρτθτεσ ενότθτεσ. Ζτςι διαμορφϊκθκαν (Εικόνα 1): 

 Ζνασ χϊροσ διαλζξεων και ςυηιτθςθσ και 

 Ζνασ χϊροσ ςυνεργαςίασ ομάδων 
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Εικόνα 1. Ο χϊροσ τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ ςτο Second Life 

Ο χϊροσ διαλζξεων και ςυηιτθςθσ αποτελείται από (Εικόνα 2): 

 Ζνα οβάλ τραπζηι για τθ φιλοξενία των εκπαιδευομζνων 

 Μία κεντρικι οκόνθ για τθν εμφάνιςθ τθσ επιφάνειασ εργαςίασ του 

κοινόχρθςτου υπολογιςτι του διδάςκοντα. 

 Δυο βοθκθτικζσ οκόνεσ για προβολι περιεχομζνου web (ιςτοςελίδεσ, 

ςυνεργατικά διαδικτυακά εργαλεία (google docs, scribblar, video) 

Γφρω από το τραπζηι κάκονται οι φοιτθτζσ και ο διδάςκων και θ κεντρικι οκόνθ που 

χρθςιμοποιείται για τθν προβολι, μζςω streaming, τθσ επιφάνειασ εργαςίασ ενόσ 

κοινόχρθςτου υπολογιςτι.  Η ςφνδεςθ ςτον απομακρυςμζνο υπολογιςτι είναι 

ελεγχόμενθ μζςω κωδικοφ και μετά τθ ςφνδεςθ ο υπολογιςτισ είναι διακζςιμοσ ςε 

κάκε χριςτθ. Ο υπολογιςτισ αυτόσ μπορεί να αξιοποιθκεί για τθν προβολι 

παρουςιάςεων, προβολι άλλου εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςε μορφι εγγράφων ι 

ιςτοςελίδων, επίδειξθ και χριςθ εξειδικευμζνων λογιςμικϊν τα οποία ζτςι δεν είναι 
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απαραίτθτο να εγκαταςτακοφν ςτουσ υπολογιςτζσ των απομακρυςμζνων φοιτθτϊν, 

διαμοίραςθ αρχείων αλλά και φυςικά ςυνεργαςία αφοφ όλοι οι ςυμμετζχοντεσ 

ζχουν δυνατότθτα χειριςμοφ. Οι οκόνεσ ςτα δεξιά και αριςτερά μποροφν  να 

χρθςιμοποιθκοφν υποςτθρικτικά για προβολι ιςτοςελίδων και ςυνεργατικϊν 

διαδικτυακϊν εργαλείων. Ενδεικτικά αναφζρουμε το google docs και το scribblar. 

 

Εικόνα 2. Ο χϊροσ διαλζξεων και ςυηιτθςθσ 

Οι χϊροι ςυνεργαςίασ των ομάδων οργανϊκθκαν ςε ανεξάρτθτεσ κυψζλεσ που 

απομονϊνουν οπτικά τθν ομάδα από τισ υπόλοιπεσ (Εικόνα 3). Κάκε κυψζλθ 

διζκετε εργαλεία αντίςτοιχα με αυτά του χϊρου διαλζξεων: 

 Μία κεντρικι οκόνθ για τθν εμφάνιςθ τθσ επιφάνειασ εργαςίασ του 

κοινόχρθςτου υπολογιςτι τθσ ομάδασ. Ο κοινόχρθςτοσ υπολογιςτισ 

επιτρζπει τθ ςυνεργατικι διεξαγωγι δραςτθριοτιτων από τθν ομάδα. 

 2 μικρότερεσ οκόνεσ για προβολι περιεχομζνου web (ιςτοςελίδεσ, google 

docs, scribblar, ecourse, video) 



R-2011-59/ Πιλοτική Εφαρμογή και Αναφορά αξιοποίηςησ εικονικοφ περιβάλλοντοσ 
πολλϊν χρηςτϊν ςτο πλαίςιο Εικονικϊν Ομαδικϊν υμβουλευτικϊν υναντήςεων 

(ΕΟ) μιασ Θεματικήσ Ενότητασ του ΕΑΠ 

 

 

V2.0 / ΜΑΡΣΙΟ 2012 17 

 

Εικόνα 3. Χϊροσ ςυνεργαςίασ ομάδασ 

Οι χϊροι ςυνεργαςίασ των ομάδων ςχεδιάςτθκαν ζτςι ϊςτε να προςφζρουν 

αίςκθςθ απομόνωςθσ ςτθν ομάδα. Η αίςκθςθ αυτι μπορεί να ενιςχυκεί με τθν 

αξιοποίθςθ τθσ δυνατότθτασ για απευκείασ και αποκλειςτικι επικοινωνία μεταξφ 

των μελϊν τθσ ομάδασ. 

τθν πιλοτικι εφαρμογι χρθςιμοποιικθκαν τα παρακάτω διαδικτυακά εργαλεία: 

 Για τθ διαμοίραςθ αρχείων, προκειμζνου ο διδάςκων να μπορεί να διακζτει 

εκπαιδευτικό υλικό και οι ομάδεσ να μποροφν να υποβάλουν εργαςίεσ, 

χρθςιμοποιικθκε το Dropbox (https://www.dropbox.com) 

 Για τθν κοινι ςυγγραφι κειμζνων, ςτο πλαίςιο των ομαδικϊν εργαςιϊν 

χρθςιμοποιικθκε το Google docs (https://docs.google.com). Οι φοιτθτζσ, 

ζτςι μποροφςαν να ςυνεργαςτοφν, ςυγγράφοντασ από κοινοφ κείμενα, 

ταυτόχρονα. (Παρατιρθςθ: είναι απαραίτθτθ θ εξισ ρφκμιςθ ςτο google 

docs: Settings->where items open->in the current window) 

https://www.dropbox.com/
https://docs.google.com/
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 Ωσ κοινόχρθςτοσ πίνακασ ςθμειϊςεων χρθςιμοποιικθκε το scribblar 

(http://www.scribblar.com). 

Απαραίτθτθ κρίκθκε θ φπαρξθ κοινόχρθςτων υπολογιςτϊν  με τθν εξισ 

λειτουργικότθτα: 

 Προβολι παρουςιάςεων  

 Προβολι εκπαιδευτικοφ υλικοφ (εγγράφων, ιςτοςελίδων) 

 Χριςθ ειδικϊν λογιςμικϊν (ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ του SPSS) χωρίσ 

να είναι απαραίτθτθ θ εγκατάςταςι τουσ ςτουσ υπολογιςτζσ των 

εκπαιδευομζνων. 

 Κοινό χειριςμό από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ με ζλεγχο από το διδάςκοντα 

 Διαμοίραςθ αρχείων 

Προτείνεται θ χριςθ 1+Ν κοινόχρθςτων υπολογιςτϊν, όπου Ν ο αρικμόσ των 

ομάδων. Π.χ. για τθν πλιρθ αξιοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου χϊρου που ςχεδιάςτθκε 

ςτο SL απαιτοφνται 5 υπολογιςτζσ (1 για τον διδάςκοντα και 4 για τουσ αντίςτοιχουσ 

χϊρουσ ςυνεργαςίασ). τθ ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι χρθςιμοποιικθκαν διακριτοί 

υπολογιςτζσ. Ωςτόςο ςε μελλοντικζσ εφαρμογζσ προτείνεται θ χριςθ ενόσ Windows 

ι Linux Terminal Server για βελτιςτοποίθςθ τθσ οικονομίασ ςε επίπεδο υλικοφ και  

λογιςμικοφ.  

Για τθν ενςωμάτωςθ κοινόχρθςτων υπολογιςτϊν ςτο SL χρθςιμοποιικθκε το 

παρακάτω ελεφκερο λογιςμικό: 

 Ζνασ VNC Server (Tight VNC, http://www.tightvnc.com/) 

 Ζνασ Flash VNC Client (Flashlight-VNC, http://flashlight-vnc.sourceforge.net/ 

 Ζνασ web server (Microsoft IIS ι  Apache  http://www.apache.org/) 

http://www.scribblar.com/
http://www.tightvnc.com/
http://flashlight-vnc.sourceforge.net/
http://www.apache.org/
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ε  κάκε κοινόχρθςτο υπολογιςτι απαιτοφνται οι παρακάτω ενζργειεσ: 

 Εγκατάςταςθ του tight VNC και οριςμόσ password πρόςβαςθσ 

 Εγκατάςταςθ web server (π.χ. Apache, IIS) 

 Αντιγραφι των αρχείων  του Flashlight-VNC ςτο φάκελο του web server  

 Εγκατάςταςθ του Java Runtime Environment 

 Εκκίνθςθ του policyserver.jar 

Αφοφ γίνουν τα παραπάνω, θ επιφάνεια εργαςίασ των υπολογιςτϊν μπορεί να 

διαχειριςτεί απομακρυςμζνα και ταυτόχρονα από πολλοφσ χριςτεσ, μζςα από ζνα 

απλό web browser ςτο εξισ URL: http://X.Y.Z.W/Flashlight.html , όπου X.Y.Z.W θ 

διεφκυνςθ IP του υπολογιςτι. τθ ςυνζχεια χρθςιμοποιοφνται τα ςυγκεκριμζνα 

URLs ωσ media textureσ ςτισ αντίςτοιχεσ οκόνεσ/αντικείμενα ςτο SL (Εικόνα 4). 

Πριν από τθ ςφνδεςθ του κάκε χριςτθ ςτον κοινόχρθςτο υπολογιςτι είναι 

απαραίτθτεσ οι παρακάτω ρυκμίςεισ (Εικόνα 5) οι οποίεσ εμφανίηονται πατϊντασ το 

κουμπί με το ςφμβολο του γραναηιοφ):  

 

http://x.y.z.w/Flashlight.html
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Εικόνα 4. Οκόνθ χειριςμοφ κοινόχρθςτου υπολογιςτι 

 

 

Εικόνα 5. Ρυκμίςεισ Flashlight-VNC 
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Αφοφ γίνουν οι παραπάνω ρυκμίςεισ, ο χριςτθσ πατάει το πλικτρο   για 

να ςυνδεκεί ςτον κοινόχρθςτο υπολογιςτι. τθ ςυνζχεια ειςάγει το password που 

ζχει οριςτεί ςτον Tight VNC Server και αποκτά πρόςβαςθ ςτον κοινόχρθςτο 

υπολογιςτι. 

Παρατθριςεισ - Περιοριςμοί: 

 Αν το avatar ι θ κάμερα του χριςτθ απομακρυνκεί πολφ από τθν οκόνθ του 

κοινόχρθςτου υπολογιςτι, κα γίνει αποςφνδεςθ, οπότε ο χριςτθσ κα πρζπει 

να πατιςει πάλι το πλικτρο  “Connect” και να ειςάγει το password.  

 Αν θ δεν εμφανίηεται θ αρχικι μαφρθ του Flashlight-VNC, κα πρζπει να 

εγκαταςτακεί ςτον υπολογιςτι του χριςτθ ο Firefox (http:// 

www.mozilla.org) και ο flash player (http://get.adobe.com/ flashplayer/). 

 Η τρζχουςα ζκδοςθ του flashlight-VNC δεν υποςτθρίηει ελλθνικά, οπότε ο 

κοινόχρθςτοσ υπολογιςτισ κα πρζπει να χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά με 

Αγγλικό πλθκτρολόγιο   

 Ειδικά για τον διδάςκοντα, ςυνίςταται ο χειριςμόσ του κοινόχρθςτου 

υπολογιςτι να γίνεται όχι μζςα από το SL, αλλά από διαφορετικό PC μζςω 

του tight VNC client. Ζτςι επιτυγχάνεται  αυξθμζνθ ταχφτθτα 

αλλθλεπίδραςθσ, πιο άνετθ χριςθ και επίβλεψθ του εικονικοφ 

περιβάλλοντοσ.  

http://get.adobe.com/%20flashplayer/
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Εικόνα 6. Η διάταξθ εργαςίασ του διδάςκοντα. 

  

3.6 Ανάπτυξη ψηφιακοφ οδηγοφ χρήςησ  

Δθμιουργικθκε οδθγόσ χριςθσ του εικονικοφ περιβάλλοντοσ ςε μορφι βίντεο. 

 

3.7 Ανάρτηςη ψηφιακοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ  

τθν πλατφόρμα  αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων 

(http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=51) (κλειδί: 16032012) αναρτικθκε 

ψθφιακό εκπαιδευτικό υλικό ςχετικό με το μάκθμα (ερωτθματολόγια, αςκιςεισ, 

βίντεο χριςθσ του SPSS)  

Τπολογιςτισ ςτον οποίο 

προβάλλεται το εικονικό 

περιβάλλον SL. 

Τπολογιςτισ μζςω του οποίου ο 

διδάςκων χειρίηεται τον κοινόχρθςτο 

υπολογιςτι που προβάλλεται ςτο 

εικονικό περιβάλλον 

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=51
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3.8 Εξοικείωςη των φοιτητϊν με το εικονικό περιβάλλον 

Όλοι οι φοιτθτζσ είχαν προθγοφμενθ εξοικείωςθ με το Second Life. Για τθν 

εξοικείωςθ με τουσ χϊρουσ και τα εργαλεία τθσ εφαρμογισ ζγινε μια ατομικι 

«ξενάγθςθ» ςε κάκε φοιτθτι. 

Η εμπειρία τθσ ερευνθτικισ ομάδασ από τθν εκπαιδευτικι αξιοποίθςθ του Second 

Life ςτο πλαίςιο προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν μακθμάτων του Παιδαγωγικοφ 

Σμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων (Παπαχριςτοσ 

κ.α., 2011), ζχει δείξει ότι ο μζςοσ φοιτθτισ μπορεί να φτάςει ςε επίπεδο 

παραγωγικισ αξιοποίθςθσ ενόσ εικονικοφ περιβάλλοντοσ πολλϊν χρθςτϊν για τθ 

ςυμμετοχι ςε μακιματα και ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ ςε μικρό χρονικό διάςτθμα. 

υνικωσ αρκεί μια ςυνεδρία επίδειξθσ διάρκειασ 3 διδακτικϊν ωρϊν.  

 

3.9 Πιλοτική χρήςη του εικονικοφ περιβάλλοντοσ 

το πλαίςιο τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ αξιοποίθςθσ του SecondLife για τθ διεξαγωγι 

ςυμβουλευτικϊν ςυναντιςεων για μια κεματικι ενότθτα του ΕΑΠ ζγιναν τρεισ εξ 

αποςτάςεωσ ςυνεδρίεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετείχαν μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ του ΕΑΠ 

και του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων που βρίςκονταν ςτο Ρζκυμνο, τθ Χαλκίδα και τα 

Ιωάννινα. 

τθν πρϊτθ ςυνεδρία ζγινε δοκιμι τθσ επικοινωνίασ μεταξφ των ςυμμετεχόντων, 

δοκιμι τθσ χριςθσ των κοινόχρθςτων υπολογιςτϊν και ζγιναν οι απαραίτθτεσ 

ρυκμίςεισ ςτο υλικό. 

Οι επόμενεσ δυο ςυνεδρίεσ περιελάμβαναν διαλζξεισ από τον διδάςκοντα, 

παρουςίαςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ, επίδειξθ λογιςμικϊν, ςυηιτθςθ ςτθν ολομζλεια, 

επίλυςθ αςκιςεων, ανάκεςθ και εκπόνθςθ ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων και 

παρουςίαςθ των εργαςιϊν από τισ ομάδεσ. Η ροι των ςυνεδριϊν είχε ωσ εξισ: 
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 Οι ςυμμετζχοντεσ ςυναντιόνταν  ςτον χϊρο διαλζξεων ςτθ ςυμφωνθμζνθ 

ϊρα ζναρξθσ του μακιματοσ 

 Ο διδάςκων ζκανε μια ειςαγωγικι διάλεξθ, αξιοποιϊντασ τθ δυνατότθτα για 

προβολι παρουςίαςθσ powerpoint ςτον κοινόχρθςτο υπολογιςτι. Επίςθσ, 

παρουςίαςε διδακτικό υλικό ςε διάφορεσ μορφζσ (π.χ. ερωτθματολόγια ςε 

μορφι pdf). 

 τθ ςυνζχεια ζκανε επίδειξθ τθσ χριςθσ του λογιςμικοφ SPSS ςτον 

κοινόχρθςτο υπολογιςτι. 

 Κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ ηθτοφςε και από τουσ φοιτθτζσ, ωσ 

άςκθςθ, να κάνουν κάποια ενζργεια ςτον κοινόχρθςτο υπολογιςτι (π.χ. να 

ορίςουν μια νζα μεταβλθτι ςτο SPSS, ι να κάνουν ζνα γράφθμα) για να 

ελζγξει τθν κατανόθςθ. 

 ε επόμενθ φάςθ ανζκετε εργαςίεσ ςτισ ομάδεσ που ςυγκροτοφνταν. 

Μεταφόρτωνε τα κατάλλθλα αρχεία ςτο φάκελο dropbox του κεντρικοφ 

υπολογιςτι. τθ ςυνζχεια οι ομάδεσ κατευκφνονταν ςτουσ αντίςτοιχουσ 

χϊρουσ ςυνεργαςίασ ομάδων. Εκεί, θ κάκε ομάδα χρθςιμοποιοφςε τον δικό 

τθσ κοινόχρθςτο υπολογιςτι για να ολοκλθρϊςει τθν εργαςία. Οι φοιτθτζσ 

χειρίηονταν επιλεγμζνα αρχεία από το φάκελο του dropbox, αξιοποιοφςαν 

τον κοινόχρθςτο υπολογιςτι τουσ για να χειριςτοφν το λογιςμικό SPSS και 

ςυνζγραφαν ςτο google docs τθν εργαςία τουσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ 

ςυγγραφισ ειςιγαγαν γραφιματα και πίνακεσ από το SPSS ςτo ζγγραφό 

τουσ ςτο google docs. τθ ςυνζχεια τοποκετοφςαν τα παραδοτζα τουσ ςτο 

φάκελο dropbox. 

 Οι ςυμμετζχοντεσ ςυγκεντρϊνονταν πάλι ςτον χϊρο διαλζξεων όπου 

παρουςίαηαν τισ εργαςίεσ τουσ με τθ βοικεια του κοινόχρθςτου υπολογιςτι. 

Ο διδάςκων ζκανε όπου χρειάηονταν ςχόλια, διαπιςτϊςεισ και 
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παρατθριςεισ, ςυηθτοφςε με τουσ φοιτθτζσ ςτοιχεία που ζχρθηαν 

διευκρινίςεων, αξιοποιοφςε τισ ευκαιρίεσ που προζκυπταν για εμβάκυνςθ 

και εμπλουτιςμό και, τζλοσ, αξιολογοφςε τθν κάκε εργαςία.  

 το τζλοσ κάκε ςυνεδρίασ γινόταν μια ςυηιτθςθ για τισ εντυπϊςεισ και 

παρατθριςεισ των ςυμμετεχόντων ςχετικά με τθν εμπειρία τουσ ςτον 

εικονικό κόςμο. 

Κατά διάρκεια των ςυνεδριϊν χρθςιμοποιικθκαν οι παρακάτω ςυμβάςεισ 

δεοντολογικισ ςυμπεριφοράσ (netiquette): 

 Κατά τθ διάρκεια των διαλζξεων γινόταν χριςθ του voice chat (όλοι ακοφνε 

όλουσ). Ο κάκε ςυμμετζχων άνοιγε το μικρόφωνό του (speak) μόνο όταν 

μιλοφςε, ζτςι ϊςτε να μθν δθμιουργείται ανεπικφμθτθ θχϊ. Ο φοιτθτισ 

ηθτοφςε το λόγο μζςω του chat ζτςι ϊςτε να μθ διακόπτει τον ομιλθτι. 

 Κατά τθ ςυνεργαςία των ομάδων γινόταν χριςθ του voice call (επικοινωνία 

μόνο μεταξφ τθσ ομάδασ) ζτςι ϊςτε θ κάκε ομάδα να μθν ενοχλεί και να μθν 

ενοχλείται. 

 

3.10 Αξιολόγηςη τησ εκπαιδευτικήσ εμπειρίασ ςτον εικονικό κόςμο 

Από τισ εςτιαςμζνεσ ςυηθτιςεισ μεταξφ του διδάςκοντοσ, των φοιτθτϊν και των 

ερευνθτϊν, ςτο τζλοσ κάκε ςυνεδρίασ, προζκυψαν τα παρακάτω γενικά 

ςυμπεράςματα: 

 Σα ςχόλια των φοιτθτϊν ςχετικά με τθν ςυνολικι τουσ εμπειρία από το 

εικονικό μάκθμα ιταν ιδιαίτερα κετικά. Οι φοιτθτζσ κεϊρθςαν το μάκθμα 

«ευχάριςτο» και εξζφραςαν ικανοποίθςθ από τθν εμπειρία («μου άρεςε 

πολφ»). 

 Σο περιβάλλον χαρακτθρίςτθκε από όλουσ ωσ «ρεαλιςτικότατο». 
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 Οι φοιτθτζσ κεϊρθςαν ότι θ εμπειρία από το εικονικό μάκθμα δεν απείχε 

από εκείνθ ενόσ εκ του ςφνεγγυσ, κατά πρόςωπο μακιματοσ («ςαν 

πραγματικό», «δεν απείχε από ζνα πραγματικό μάκθμα», «ςαν κανονικι 

τάξθ», «πολφ καλφτερο από πραγματικό»). Μάλιςτα, το μάκθμα 

χαρακτθρίςτθκε ωσ «αποτελεςματικό, γιατί ςυγκεντρϊνεςαι εφκολα». 

 Οι φοιτθτζσ αξιολόγθςαν ιδιαίτερα κετικά τθν υψθλι αίςκθςθ χωρικισ και 

κοινωνικισ παρουςίασ που βίωςαν. Είναι χαρακτθριςτικό ότι ζνασ από 

αυτοφσ διλωςε: «οι δικοί μου εδϊ ςτο ςπίτι δεν μποροφςαν να καταλάβουν 

ότι δεν ιμουν μαηί τουσ κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ. Ζνοιωκα πολφ 

ζντονα ότι ιμουν εδϊ *εννοεί: ςτο Second Life!], μαηί ςασ. Ζνοιωςα ςαν να 

μθν είμαι ςπίτι. Είχα βυκιςτεί ςτον εικονικό κόςμο». Ζνασ άλλοσ φοιτθτισ 

διλωςε: «ςε κάποια φάςθ, λόγω ενόσ προβλιματοσ ςτον υπολογιςτι μου 

δεν μποροφςα να δω τον κοινόχρθςτο υπολογιςτι εντόσ τουσ περιβάλλοντοσ 

και αναγκάςτθκα να ανοίξω ζναν browser για να δω. Ζνοιωςα ςαν να είχα 

βγει από τθν τάξθ». 

 Ζνα ςθμείο ςτο οποίο ςτάκθκαν ιδιαίτερα οι φοιτθτζσ ιταν θ δυνατότθτα 

αξιοποίθςθσ των εικονικϊν περιβαλλόντων πολλϊν χρθςτϊν για τθ 

διεξαγωγι ςυχνϊν ςυναντιςεων/μακθμάτων ςτο πλαίςιο προγραμμάτων εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ («μποροφμε να κάνουμε περιςςότερεσ 

ςυναντιςεισ», «κα μποροφςαμε ζτςι να γλιτϊνουμε χιλιόμετρα και χρόνο»). 

 Επιςθμάνκθκε θ οικονομία ςε υποδομζσ («ζτςι μποροφμε να ζχουμε 

πολλοφσ προτηζκτορεσ, πολλοφσ υπολογιςτζσ, πολλζσ οκόνεσ»). 

 Οι φοιτθτζσ αξιολόγθςαν ιδιαίτερα κετικά τθ ςυνφπαρξθ και ςυνεργαςία ςε 

κοινό τριςδιάςτατο χϊρο, τθ χριςθ κοινϊν εργαλείων, τθ δυνατότθτα για 

ςυνεργαςίασ («δεν δουλεφει ο κακζνασ ςτο δικό του pc»), τθν φπαρξθ 

πολλϊν εργαλείων και οκονϊν εντόσ του περιβάλλοντοσ, τθ δυνατότθτα για 
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επικοινωνία και ςυνεργαςία τόςο ςε ολομζλεια όςο και ςε μικρότερεσ 

ομάδεσ. 

 Ιδιαίτερα κετικά αξιολογικθκε θ δυνατότθτα οπτικισ και θχθτικισ 

απομόνωςθσ των ομάδων ςτθ φάςθ των ομαδικϊν εργαςιϊν («πολφ 

ςθμαντικό που μποροφςαμε να απομονωκοφμε ωσ ομάδα. Ζτςι ιταν εφκολο 

να ςυγκεντρωκοφμε»). 

 Οι φοιτθτζσ αξιολόγθςαν ωσ πολφ ςθμαντικι τθ δυνατότθτα να 

χρθςιμοποιοφν ςτουσ κοινόχρθςτουσ υπολογιςτζσ του εικονικοφ 

περιβάλλοντοσ εξειδικευμζνα λογιςμικά τα οποία οι ίδιοι δεν κα μποροφςαν 

να προμθκευτοφν («το ότι μποροφςαμε να χρθςιμοποιιςουμε όλοι τθν 

τελευταία ζκδοςθ του SPSS χωρίσ να τθν ζχουμε εγκατεςτθμζνθ ςτο δικό μασ 

υπολογιςτι»). 

 Πολφ ςθμαντικι κεωρικθκε θ αξιοποίθςθ ςυνεργατικϊν διαδικτυακϊν 

εργαλείων και εφαρμογϊν, όπωσ τα google docs και το scribblar. 

 Οι φοιτθτζσ επιςιμαναν ωσ όχι ιδιαίτερα ςθμαντικά κάποια προβλιματα 

κακυςτζρθςθσ ςτθν ανταπόκριςθ των κοινόχρθςτων υπολογιςτϊν. 

Επιςθμάνκθκε ότι «και ςε πραγματικά μακιματα και εργαςτιρια, πάντα 

υπάρχουν αςτάκμθτοι παράγοντεσ. Και εκεί δεν ‘τρζχουν όλα ρολόι’». 

 Ιδιαίτερθ αναφορά ζγινε ςτθν ανάγκθ για αρχικι εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν 

που κα χρθςιμοποιοφςαν τζτοιου είδουσ περιβάλλοντα ςτο πλαίςιο εξ 

αποςτάςεωσ προγραμμάτων ςπουδϊν («κα πρζπει κάποιοσ, πρϊτα, να το 

δείξει ςε όςουσ δεν το ξζρουν. Όμωσ θ εξοικείωςθ γίνεται πολφ γριγορα»). 

 Αναφζρκθκε ότι ςε ςφγκριςθ με διςδιάςτατεσ τεχνολογίεσ εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθσ (LMS, Videoconferencing) τα εικονικά περιβάλλοντα 

υπερτεροφν τόςο ςε «εμβφκιςθ και εμπλοκι» όςο και ςε δυνατότθτεσ 

άμεςθσ ςυνεργαςίασ. 
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 Αξιολογικθκε ιδιαίτερα κετικά το ότι ςτο εικονικό περιβάλλον δεν υπάρχουν 

χωρικοί περιοριςμοί («όλοι οι φοιτθτζσ ςε ζνα εικονικό αμφικζατρο κα 

μποροφςαν να ακοφςουν, να δουν και να παρζμβουν το ίδιο εφκολα, 

ανεξάρτθτα από τθ κζςθ τουσ ςτο χϊρο ςε αντίκεςθ με τουσ περιοριςμοφσ 

που κζτει ζνα πραγματικό αμφικζατρο»). 

 Οι φοιτθτζσ επιςιμαναν προβλιματα περιοριςμζνθσ ζκταςθσ ςχετικά με τον 

ιχο, τισ αποςυνδζςεισ από τον κοινόχρθςτο υπολογιςτι κακϊσ και με το ότι 

δεν μποροφςαν να πλθκτρολογιςουν ελλθνικά ςτον κοινόχρθςτο 

υπολογιςτι. 

Ο διδάςκων, από τθν πλευρά του επιςιμανε: 

 Σθν αίςκθςθ χωρικισ και κοινωνικισ παρουςίασ που βίωςε. 

 Σθν ικανοποίθςι του από τισ δυνατότθτεσ επικοινωνίασ ςυνεργαςίασ που 

προςφζρει το περιβάλλον για δουλειά ςτθν ολομζλεια και ςτισ ομάδεσ. 

 Ότι τα εικονικά περιβάλλοντα πολλϊν χρθςτϊν διαφοροποιοφνται 

ςθμαντικά ωσ προσ τθν αποτελεςματικότθτα και ρεαλιςτικότθτα ςυμμετοχισ 

από άλλεσ εφαρμογζσ εξ αποςτάςεωσ μάκθςθσ, λιγότερο ςυνεργατικζσ. 

 Ότι ςτο εικονικό περιβάλλον μπορεί να ζχει ςτθ διάκεςι του πολλά εικονικά 

εργαλεία (οκόνεσ προβολισ, ςυνεργατικζσ διαδικτυακζσ εφαρμογζσ) τα 

οποία αναπαράγονται και ρυκμίηονται πολφ εφκολα. 

 Ότι απαιτείται εκ των προτζρων ενθμζρωςθ των φοιτθτϊν για τουσ κανόνεσ 

ςυμμετοχισ και ςυμπεριφοράσ (netiquette) ςτο εικονικό μάκθμα και τθ 

λειτουργία των εικονικϊν εργαλείων. 
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4. υμπεράςματα 

Σο Second Life,  προςφζρει τα εργαλεία για τθν πραγματοποίθςθ ενόσ μακιματοσ 

το οποίο αξιοποιεί καινοτόμεσ τεχνολογίεσ πλθροφορίασ και επικοινωνιϊν. Οι 

ζλεγχοι που ζχουν υλοποιθκεί ςτο πλαίςιο του παρόντοσ ζργου δείχνουν ότι το 

ςφςτθμα που ζχει ςχεδιαςκεί και αναπτυχκεί μπορεί να υποςτθρίξει τθ διεξαγωγι 

μακθμάτων αξιοποιϊντασ τα προτεινόμενα εργαλεία. Η πιλοτικι εφαρμογι ζδειξε 

ότι τα εικονικά περιβάλλοντα πολλϊν χρθςτϊν μποροφν να αξιοποιθκοφν για να 

υποςτθρίξουν προγράμματα εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ όπωσ αυτά που 

προςφζρει το Ελλθνικό Ανοικτό Πανεπιςτιμιο. 
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