
Είναι µάλλον εµφανές ότι τα περισσότερα από αυτά τα µειονεκτήµατα
εξαλείφονται µε την παρουσία των ζωντανών ΟΣΣ, είναι συνεπώς ιδιαίτερα
σηµαντικό να επιδιώκουµε την ενσωµάτωσή τους σε κάθε πρόγραµµα
Τηλεκπαίδευσης. Η πράξη δείχνει ότι οι σπουδαστές ανταποκρίνονται ιδιαί-
τερα πρόθυµα και µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις απουσιάζουν.

10.3.7. ∂ÈÎÔÓÈÎ¤˜ Ì·ıËÛÈ·Î¤˜ ÎÔÈÓfiÙËÙÂ˜

Αποδεικνύεται ότι σηµαντικό ρόλο στο υβριδικό µοντέλο παίζει τελικά η
αίσθηση του σπουδαστή ότι ανήκει σε µια µαθησιακή κοινότητα. 

Ο Rheingold (1993) καθόρισε τις εικονικές κοινότητες σαν κοινωνικές
συναθροίσεις που προκύπτουν στο ∆ιαδίκτυο όταν αρκετοί άνθρωποι συνε-
χίζουν για αρκετό καιρό δηµόσιες συζητήσεις, µε αρκετό ανθρώπινο συναί-
σθηµα, µε κατάληξη να δηµιουργούνται ιστοί προσωπικών συσχετίσεων
στον Κυβερνοχώρο. Συνεπώς υπάρχει κάποια κοινωνική αλληλεπίδραση
στον Κυβερνοχώρο, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία κάποιων σχέσεων. Ο
Dowdy (2001) όµως το θεωρεί αυτό µόνο σα µια δευτερεύουσα ιδιότητα, σα
µια ανεπίσηµη, αν και συχνή, επικοινωνία, η οποία όµως εστιάζει µόνο σε
ένα σηµείο ενδιαφέροντος και ζεί όσο υπάρχει το συνδετικό πρόβληµα ή
θέµα.  Η εικονική αυτή κοινότητα αποτελεί ένα καλό χώρο για την ανεύρε-
ση πληροφορίας (Rheingold, 1993, Lapachet, 1994), ενώ σε κάποιες τα
ενεργά µέλη της κάνουν και άλλες ενέργειες, όπως συχνές επισκέψειςεπισκέψεις σε
παρόµοιες πληροφορίες, αλλά και κουτσοµπολιόκουτσοµπολιό (chat) για το τί συµβαί-
νει σε παρόµοιες κοινότητες (Burnett, 2000). Ο Erdelez (1999) ονοµάζει
αυτές τις δραστηριότητες πληροφοριακό συναπάντηµαπληροφοριακό συναπάντηµα (information
encountering) και τις θεωρεί σαν µια αναπάντεχη και ευχάριστη ανακάλυψη
χρήσιµης ή ενδιαφέρουσας πληροφορίας. 

Οι εικονικές κοινότητες παρουσιάζουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά που
τις διαφοροποιούν από τις κοινότητες του πραγµατικού κόσµου. Οι συµµε-
τέχοντες είναι γεωγραφικά διάσπαρτοι και το αντισταθµίζουν αυτό χρησιµο-
ποιώντας µέσα επικοινωνίας του τύπου πολλοί-προς-πολλούς, όπως πίνακες
ανακοινώσεων, νηµατοειδείς συζητήσεις ή πληκτροµιλίες. Προφανώς η κοι-
νωνική αυτή αλληλεπίδραση είναι κειµενοστραφής (text-based), ενώ οι συµ-
µετέχοντες έχουν τόσο ενεργούς όσο και παθητικούς ρόλους. Οι ρόλοι µέσα
στις κοινωνίες αυτές έχουν επίσης ερευνηθεί και καθοριστεί. Ένα µικρό
ποσοστό του συνολικού πληθυσµού αποτελούν τα ενεργά µέλη, τα οποία
είναι υπεύθυνα για το µεγαλύτερο µέρος της δραστηριότητας, καθορίζοντας
ουσιαστικά κατά πού “τραβάει” η κοινότητα και αποτελώντας ταµιευτήρεςταµιευτήρες
γνώσηςγνώσης (knowledge stewards) (Brazelton & Gorry, 2003). Άλλοι συµµετέ-

- 576 - Μέρος 3ο: ΑεξΑΕ 3ης γενιάς: Η Τηλεκπαίδευση

∂·Ó¿ÏË„Ë Ì‹ÙËÚ ¿ÛË˜ Ì·ı‹ÛÂˆ˜! ∂·Ó·Ï¿‚ÂÙÂ ÛÙËÓ ∂ÓfiÙËÙ· 1.7.2. ÙÔ
·Ú¿ı˘ÚÔ ª·ıËÛÈ·Î¤˜, ÂÈÎÔÓÈÎ¤˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¤˜ ÎÔÈÓfiÙËÙÂ˜.

¢¢ÚÚ··ÛÛÙÙËËÚÚÈÈfifiÙÙËËÙÙ·· 1100..1100..



χουν σαν λανθάνοντα µέλη (lurkers) ή καταναλωτές, που απορροφούν πλη-
ροφορία, δεξιότητες και τάσεις. Οι λανθάνοντες αυτοί δεν είναι απαραίτητο
ότι θα ενστερνιστούν τελικά τις αξίες της κοινότητας, αποτελούν όµως µια
µεγάλη πηγή πιθανών αυριανών ενεργών µελών. Τρίτη οµάδα χρηστών στις
εικονικές κοινότητες είναι τα στραβάδια ή αρχάριοι (newbies, novices). Σαν
οι πιο άπειροι χρήστες ξεκινούν συχνά από τις συχνές ερωτήσεις (Frequently
Asked Questions - FAQs), όπου µαθαίνουν και τους κανόνες της κοινότητας.
Ο συρφετός αυτός αποτελεί επίσης ένα σηµαντικό δυναµικό των αυριανών
χρηστών της κοινότητας. Φυσικά, η κοινότητα δεν είναι απαλλαγµένη από
εχθρότητες. Υπάρχουν υβριστικά, προβοκατόρικα, κακόπιστα και άλλα
τέτοια µηνύµατα γνωστά σαν φλόγες (flames) που µπορούν να ανάψουν
φωτιές και να διαταράξουν την ισορροπία, τους κανόνες και την αλληλεπί-
δραση της κοινότητας για αρκετό διάστηµα. 
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¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙÔ Ô Hacking: Hacking: 

ªÔÚÊˆÌ¤ÓÔÈ ¯·ÎÂÚ¿‰Â˜...

Ο ι εικονικές κοινότητες του ∆ιαδικτύου αρχίζουν να κινούν το ενδιαφέρον επίσης και
σα µαθησιακές κοινότητες, για διαφορετικά πεδία (Sowe, et al., 2004). Όταν τα ενερ-

γά µέλη της κοινότητας, γνωστοί και ως “χάκερς - hackers” αντιµετωπίζουν πρόβληµα, έστω
κάποιο πρόβληµα προγραµµατισµού, αφού η πλειοψηφία τους ασχολείται µε υπολογιστικές
τεχνολογίες, επιστρατεύουν τεχνικές ανταλλαγής ιδεών, συνεργατικής διερεύνησης και διαδικα-
σίες αλληλοκριτικής (peer review process) που µε απλά λόγια τονίζουν τη σηµασία του διαλό-
γου. Η γενική όψη είναι αυτή µιας ισότιµης κοινωνίας, αποκεντρωµένης και χωρίς κανένα ίχνος
ιεραρχίας ή εξουσίας, ενώ είναι έντονη η αίσθηση της δηµιουργίας, συσσώρευσης και διαµοι-
ρασµού της πληροφορίας και του έργου. Οι αρχάριοι παρατηρούν τον τρόπο εργασίας των πιο
έµπειρων και κάνουν τις δικές τους προσπάθειες που διορθώνονται αλτρουϊστικά από τους γκου-
ρού-χάκερς. 

Υπάρχει ένας αέναος κύκλος  κατά τη λειτουργία της κοινότητας σε σχέση µε τη µάθηση που
συµβαίνει µέσα της. Συνεχώς νέα πρόσωπα έρχονται και λαµβάνουν µέρος στις διαδικασίες. Από
αυτούς κάποιοι θα αποχωρήσουν µόλις θεωρήσουν ότι επέτυχαν το σκοπό τους, αποκοµίζοντας
τα ωφέληωφέλη από αυτή την αλληλεπίδραση, έστω το νέο κοµµάτι κώδικα που δηµιούργησαν µε τη
βοήθεια της κοινότητας και τον χρειάζονταν για κάποιο σκοπό. Άλλοι θα αποχωρήσουν δυσα-
ρεστηµένοι από τη συγκεκριµένη υλοποίηση και θα δηµιουργήσουν µια νέα πορεία στο έργο,
µια διχδιχάλαάλα δηλαδή (forking), ενσωµατώνοντας νέες ιδέες και λειτουργικότητα στο αρχικό
τεχνούργηµα. Όσοι µένουν, συνεχίζουν την εξέλιξη µέχρι το σηµείο που και αυτοί θα σταµατήσταµατή--
σουνσουν, παραχωρώντας το πεδίο στους επόµενους που εν τω µεταξύ έχουν επανδρώσει την κοινό-
τητα.  Με αυτό το σκεπτικό, η εξελικτική και µαθησιακή πορεία συνεχίζεται επάπειρο προκα-
λώντας τη δηµιουργία γνώσης στα µέλη της απ’ τη συσσωρευµένη πληροφορία και τεχνογνωσία
που βρίσκεται ανισοκατανεµηµένη στα µέλη της, αλλά και στην τεκµηρίωση που δηµιουργούν
κυρίως οι χάκερς και τη θέτουν στη διάθεση όλης της κοινότητας. 

Ποιά είναι όµως τα πλεονεκτήµατα ενός τέτοιου µαθησιακού περιβάλλοντος; Προφανώς οι
κυβερνοσπουδαστές µαθαίνουν και προχωρούν µε το δικό τους ρυθµό, εκτιθέµενοι σε σηµαντι-
κά και περίπλοκα κοινωνικά περιβάλλοντα, όπου η ανωνυµία και η ανεξαρτησία από φυλετικά,
σεξιστικά, και κοινωνικά πρότυπα είναι εξασφαλισµένη. Όλοι δικαιούνται συµµετοχή στη συζή-
τηση υλοποιώντας έτσι ένα άκρως εποικοδοµητικό περιβάλλον αφού είναι υπεύθυνοι για τις

προσωπικές τους αποφάσεις και µπορούν να εφαρµόσουν τα προσωπικά τους µαθησια-



Τελικά φαίνεται ότι το υβριδικό µοντέλο της Τηλεκπαίδευσης παρουσιά-
ζει ένα ιδιαίτερο δυναµικό. Ακόµα και για πιο πρακτικά θέµατα, οι Λιώτσιος
κ.α. (2005) υποστηρίζουν ότι στην εφαρµογή ενός υβριδικού µοντέλου σε
προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο, ο βαθµός αποδοχής των δραστη-
ριοτήτων Τηλεκπαίδευσης από τους φοιτητές ήταν υψηλός, αφενός διότι οι
δραστηριότητες προσέφεραν ικανοποιητικές µαθησιακές εµπειρίες  και αφε-
τέρου υποστήριζαν σαφείς εκπαιδευτικούς στόχους, όπως για παράδειγµα
την καλύτερη προετοιµασία για τις διαδικασίες αξιολόγησης του µαθήµατος.
Μεγάλο ρόλο εδώ παίζουν οι αλληλεπιδραστικές δυνατότητες του
∆ιαδικτύου που θεωρούνται ότι συµβάλλουν σηµαντικά στην ικανοποίηση
και επιτυχία των σπουδαστών (Garrison & Cleveland-Innes, 2003, Swan,
2001). 

Αυτό µε τη σειρά του οδηγεί σε µια υποχρέωση των εκπαιδευτικών οργα-
νισµών να ικανοποιήσουν αυτή την τάση. Σύµφωνα µε τους Hicks et al.
(2001), απαιτείται από τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα κάθε επιπέδου (και ιδιαί-
τερα τα πανεπιστήµια) να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός µεγαλύτερου και
ποικιλόµορφου τµήµατος του πληθυσµού, να φροντίσουν για αναδυόµενα
µοντέλα εκπαιδευτικής προσφοράς που διευκολύνουν τη δια βίου µάθηση
και να υιοθετήσουν µεθόδους αξιοποίησης της τεχνολογίας στα προγράµµα-
τα σπουδών τους. Οι Garrison & Kanuka (2004) προχωρούν τέλος στο
σηµείο να υποστηρίξουν ότι το υβριδικό µοντέλο αποτελεί την οµαλή µετα-
βατική πρόταση από την παραδοσιακή εκπαίδευση στην Τηλεκπαίδευση, το
οποίο µάλιστα, όπως εκτιµούν, θα κυριαρχήσει τα επόµενα χρόνια.
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µάθουν, αλλά και στο πώς θα το µάθουν, µέσω µιας διαδικασίας µάθησης µέσω της πράξης
που πολλά άλλα τεχνητά περιβάλλοντα πασχίζουν να επιτύχουν...

Υπάρχουν όµως εξίσου σηµαντικά µειονεκτήµατα. Εκτός από την προφσανή αποµόνωση
και την αποξένωση από τη διαπροσωπική επαφή, η οποία ούτως ή άλλως δε θα ήταν εύκολο να
υλοποιηθεί µε γεωγραφικά διάσπαρτους συµµετέχοντες, η αλληλεπίδραση αυτή απαιτεί το αντί-
στοιχο τεχνολογικό περιβάλλον, αλλά και το σχετικό τεχνολογικό αλφαβητισµό. Αισθήµατα
παραγκώνισης από µια σηµαντική συζήτηση, συγκρούσεις µε άλλα µέλη, φλόγες και µείωση του
ενδιαφέροντος µπορούν να οδηγήσουν κάποιο µέλος σε παραίτηση, ενώ τα απαιτούµενα δικαι-

ώµατα για συµµετοχή σε κάποιες από τις δραστηριότητες της κοινότητας, για λόγους ασφα-
λείας συνήθως, προκαλούν και αυτά µε τη σειρά τους αισθήµατα δυσαρέσκειας.
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