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Εϖαλυατινγ τηε Υσε οφ Ωεβ Χονφερενχινγ Σοφτωαρε το Ενηανχε Φλεξιβλε 

Χυρριχυλυµ ∆ελιϖερψ 

Τιµοσ Αλµπανισ, Εριχ Μιλλερ, Μαργαρετ Ροσσ, ∆αραν Πριχε ανδ Ριχηαρδ ϑαµεσ 

Σουτηαµπτον Σολεντ Υνιϖερσιτψ, ΥΚ 

Τιµοσ.αλµπανισ≅σολεντ.αχ.υκ

Αβστραχτ

     Τηισ παπερ συµµαρισεσ τηε φινδινγσ φροµ α σµαλλ−

σχαλε πιλοτ προϕεχτ ινϖεστιγατινγ τηε ποτεντιαλ οφ ωεβ 

χονφερενχινγ σψστεµσ το ενηανχε φλεξιβιλιτψ ιν τηε 

δελιϖερψ οφ τηε χυρριχυλυµ ιν βλενδεδ λεαρνινγ 

χουρσεσ. Τηε χυρρεντ λιτερατυρε ον τηε υσε οφ ϖιρτυαλ 

χλασσροοµσ ισ ρεϖιεωεδ ανδ τηε αφφορδανχεσ ανδ 

λιµιτατιονσ οφ ωεβ χονφερενχινγ σψστεµσ αρε χλοσελψ 

εξαµινεδ. Ρεασονσ ωηψ τηε χασε στυδψ ρεσεαρχη 

µετηοδολογψ ωασ αδοπτεδ αρε τηεν εξπλαινεδ. 

Φεεδβαχκ φροµ βοτη σταφφ ανδ στυδεντσ ηασ βεεν 

γατηερεδ, αναλψσεδ ανδ δισχυσσεδ; λεσσονσ λεαρντ 

δυρινγ τηε πιλοτ αρε αλσο δισχυσσεδ ανδ α στρυχτυρεδ 

αππροαχη φορ τηε συχχεσσφυλ ιµπλεµεντατιον οφ τηεσε 

σψστεµσ ισ προποσεδ. Τηε παπερ ισ τηεν χονχλυδεδ.  

1. Ιντροδυχτιον 

     Ονε οφ τηε µαιν οβϕεχτιϖεσ οφ τηε Υνιϖερσιτψ�σ 

Στρατεγιχ ∆εϖελοπµεντ Προγραµµε ισ το ενηανχε 

φλεξιβιλιτψ ιν τηε δελιϖερψ οφ τηε χυρριχυλυµ οφφερινγ 

σοµε χουρσεσ τηατ χαν βε στυδιεδ ιν α βλενδεδ µοδε 

οφ δελιϖερψ. Ωεβ χονφερενχινγ σψστεµσ ωουλδ 

ποσσιβλψ ινχρεασε στυδεντσ� ενγαγεµεντ ωιτη τηειρ 

χουρσεσ � εσπεχιαλλψ ιν βλενδεδ λεαρνινγ χουρσεσ ωιτη 

µινιµυµ φαχε−το−φαχε χονταχτ ανδ διστανχε λεαρνινγ 

χουρσεσ. Α στυδεντ χοηορτ οφ αδυλτ, παρτ−τιµε λεαρνερσ 

στυδψινγ φορ α ποστγραδυατε θυαλιφιχατιον ηασ βεεν 

ιδεντιφιεδ ασ τηε µοστ συιταβλε γρουπ φορ τηισ πιλοτ; 

τηισ στυδεντ χοηορτ ισ χοµπρισεδ βψ ωορκινγ 

προφεσσιοναλσ ιν φυλλ−τιµε εµπλοψµεντ; τηεψ ηαϖε 

µινιµυµ πηψσιχαλ πρεσενχε ον χαµπυσ: 10 

ρεσιδεντιαλ ωεεκενδσ περ ψεαρ. Τηεψ αλσο γετ αχχεσσ 

το α ςιρτυαλ Λεαρνινγ Ενϖιρονµεντ ωηερε τηεψ χαν 

αχχεσσ λεαρνινγ ρεσουρχεσ ανδ δισχυσσ µοδυλε−ρελατεδ 

ισσυεσ ωιτη οτηερ µεµβερσ οφ τηειρ χοηορτ υσινγ 

δισχυσσιον φορυµσ, βυτ υντιλ νοω νο προϖισιον φορ 

σψνχηρονουσ γρουπ χοµµυνιχατιον ηαδ βεεν µαδε 

ουτσιδε τηειρ ρεσιδεντιαλ ωεεκενδσ. 

     Σταφφ ανδ στυδεντσ οφ τηε ϑαν 2010 χοηορτ ηαϖε 

βεεν γιϖεν τραινινγ ον τηε υσε οφ τηε ωεβ−

χονφερενχινγ σψστεµ (Αδοβε Χοννεχτ Προ) πριορ το 

τηε χοµµενχεµεντ οφ τηε πιλοτ. Τηεψ ωερε 

ιντροδυχεδ το τηε σψστεµ ιν τηειρ ιντροδυχτορψ 

ρεσιδεντιαλ ωεεκενδ ανδ τηεψ ωερε αλσο γιϖεν αν 

ιντροδυχτορψ σεσσιον ον ηοω το υσε τηε σψστεµ 

ρεµοτελψ, τηε φιρστ τιµε τηεψ αχχεσσεδ ιτ.  

     Θυαλιτατιϖε δατα ηαϖε βεεν γατηερεδ φροµ σταφφ ϖια 

αν ιντερϖιεω ανδ α φοχυσ γρουπ; στυδεντσ ωερε ε−

µαιλεδ α λινκ το αν ονλινε θυεστιονναιρε − ωιτη 

θυαλιτατιϖε θυεστιονσ ασ ωελλ − ιν ορδερ το εϖαλυατε 

τηειρ εξπεριενχε. Φολλοωινγ α λιτερατυρε ρεϖιεω ανδ 

εξπλαινινγ τηε µετηοδολογψ τηατ ωασ φολλοωεδ φορ 

δατα γατηερινγ, τηεσε φινδινγσ αρε αναλψζεδ ανδ 

δισχυσσεδ; ποιντσ φορ χονσιδερατιον αρε τηεν ραισεδ 

ανδ τηε παπερ ισ χονχλυδεδ.  

2. Βαχκγρουνδ

     Ρεχεντ τεχηνολογιχαλ αδϖανχεσ ηαϖε µαδε ονλινε 

χοµµυνιχατιον ανδ χολλαβορατιον ποσσιβλε νοτ ονλψ 

ιν ασψνχηρονουσ βυτ αλσο ιν σψνχηρονουσ µοδεσ. Τηε 

λιτερατυρε ον ωαψσ τηατ εµεργινγ τεχηνολογιεσ χαν βε 

υσεδ το ενηανχε λεαρνινγ ισ φυλλ οφ προµισεσ [1] [2] 

[3]. Ατ τηε σαµε τιµε, τηερε αρε τηοσε ωηο αρε 

σκεπτιχαλ αβουτ εδυχατιοναλ τεχηνολογψ, τηινκινγ τηατ 

ατ βεστ ιτ ισ ονλψ αν αλτερνατιϖε το χονϖεντιοναλ 

µετηοδσ οφ τεαχηινγ [4]. Σψνχηρονουσ ωαψσ οφ 

χοµµυνιχατιον συχη ασ ωεβ χονφερενχινγ σψστεµσ 

αρε αντιχιπατεδ το ρεηεατ τηε ωηολε δεβατε. Ωεβ 

χονφερενχινγ σψστεµσ � ορ ελσε, �ϖιρτυαλ χλασσροοµσ� 

� αρε τηε διγιταλ ϖερσιον οφ α χλασσροοµ µεετινγ; τηεψ 

αλλοω α γεογραπηιχαλλψ δισπερσεδ γρουπ οφ πεοπλε το 

�µεετ� σψνχηρονουσλψ ονλινε ανδ χοµµυνιχατε υσινγ 

α τεξτ χηατ, ταλκ υσινγ α µιχροπηονε ορ ηεαδσετ ανδ 

δισπλαψ τηειρ φαχε προϖιδεδ τηεψ ηαϖε α χαµερα 

χοννεχτεδ ορ εµβεδδεδ το τηειρ χοµπυτερ. Ιν α 

σιµιλαρ φασηιον το α χλασσροοµ σεττινγ, τηε 

τυτορ/φαχιλιτατορ χαν ινιτιατε τηε σεσσιον, γιϖε ηισ/ηερ 

ινπυτ υσινγ βοτη αυδιο ανδ ϖισυαλ ινπυτ; τηεψ χαν 

δισπλαψ α πρεσεντατιον τηατ τηεψ ναρρατε υσινγ τηε 

µιχροπηονε ανδ σηαρε φιλεσ ορ σηαρε τηειρ χοµπυτερ 

σχρεεν ωιτη τηε γρουπ. Φυρτηερµορε, τηερε ισ α 

ωηιτεβοαρδ φαχιλιτψ φορ αττενδεεσ το ωριτε/δραω νοτεσ, 

ανδ αλσο α βρεακουτ ροοµ φαχιλιτψ ωηερε παρτιχιπαντσ 

χαν βε διϖιδεδ ιν σµαλλερ γρουπσ. 

     Ωεβ Χονφερενχινγ σοφτωαρε ηασ βεεν δεϖελοπεδ 

βψ µανψ χοµπανιεσ οϖερ τηε λαστ δεχαδε: Αδοβε 

Χοννεχτ Προ [5], ∆ιµ∆ιµ [6] , Ελλυµινατε Λιϖε [7], 

Μιχροσοφτ Λιϖε Μεετινγ [8], Ωεβεξ [9] ανδ Ωιζιθ 

[10] αρε ονλψ σοµε οφ τηε σψστεµσ υσεδ βψ ϖαριουσ 

Υνιϖερσιτιεσ ανδ τραινινγ οργανισατιονσ ωορλδωιδε. 
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Υνιϖερσιτιεσ τηατ οφφερ οπεν ανδ διστανχε λεαρνινγ 

χουρσεσ ηαϖε βεεν τηε πιονεερσ ιν τηε υσε οφ τηεσε 

σψστεµσ [11] [12]; ηοωεϖερ, ρεχεντ χοµπετιτιον 

αµονγ χαµπυσ−βασεδ Υνιϖερσιτιεσ το ινχρεασε τηειρ 

νυµβερ οφ στυδεντσ τηατ στυδψ ιν α διστανχε ανδ/ορ 

βλενδεδ µοδε ηαϖε οπενεδ τηε µαρκετ το µανψ 

τραδιτιοναλ, χαµπυσ−βασεδ Υνιϖερσιτιεσ ιν τηε ΥΚ ανδ 

ωορλδωιδε. ∆εσπιτε οφ τηε φαχτ τηατ µανψ 

Υνιϖερσιτιεσ ηαϖε βεεν λατελψ ινϖεστινγ α λοτ οφ 

ρεσουρχεσ ον πιλοτινγ ωεβ χονφερενχινγ σψστεµσ, ατ 

τηε τιµε οφ ωριτινγ τηερε αρε ονλψ φεω χασε στυδιεσ 

αϖαιλαβλε ον τηε ωεβ ρεπορτινγ ον τηε ιντεγρατιον οφ 

τηεσε σψστεµσ ιν βλενδεδ ανδ διστανχε λεαρνινγ 

χουρσεσ. 

     Α ωεβ χονφερενχε σψστεµ (Ελλυµινατε Λιϖε) ηασ 

βεεν τριαλλεδ βψ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Θυεενσλανδ, 

Αυστραλια, α Υνιϖερσιτψ ωιτη α λαργε νυµβερ οφ 

στυδεντσ στυδψινγ ιν α διστανχε λεαρνινγ µοδε. 

Υνδεργραδυατε στυδεντσ στυδψινγ µατηεµατιχσ ωηο 

πιλοτεδ τηε σοφτωαρε φουνδ τηε σηαρεδ ωηιτεβοαρδ 

φαχιλιτψ ϖερψ υσεφυλ φορ µατηεµατιχαλ εξερχισεσ [13]. 

Ποστγραδυατε στυδεντσ ιν Εδυχατιον ωηο αλσο πιλοτεδ 

τηε σοφτωαρε ϖαλυεδ τηε ιντεραχτιϖιτψ ανδ τηε 

οππορτυνιτιεσ φορ χολλαβορατιον ανδ τηεψ φελτ τηατ τηε 

ϖιρτυαλ χλασσροοµ ενηανχεδ τηειρ σοχιαλ πρεσενχε ανδ 

τηειρ σενσε οφ χοµµυνιτψ [13]. Σοµε µεµβερσ οφ 

σταφφ ωηο παρτιχιπατεδ ιν τηε σαµε προϕεχτ εξπρεσσεδ 

τηειρ χονχερνσ οφ βεινγ χονσταντλψ βεγιννερσ ιν τηειρ 

υσε οφ τεχηνολογψ φορ τεαχηινγ ασ νεω σοφτωαρε 

αλωαψσ βεχοµεσ αϖαιλαβλε ανδ τηεψ ηαϖε το 

χονσταντλψ χατχη υπ ωιτη νεω δεϖελοπµεντσ; 

φυρτηερµορε, τηεψ εξπρεσσεδ τηε νεεδ φορ τηε τοολσ το 

βε συππορτεδ ατ Υνιϖερσιτψ λεϖελ ανδ σταφφ τραινινγ το 

βε αϖαιλαβλε ον βοτη τηε πεδαγογιχαλ ανδ τεχηνιχαλ 

ασπεχτσ οφ τηε ωεβ χονφερενχινγ σοφτωαρε [13]. 

     Ανοτηερ πιλοτ στυδψ [14] ρεπορτεδ τηατ σοµε 

στυδεντσ ινιτιαλλψ λαχκεδ χονφιδενχε ωηεν τηεψ φιρστ 

υσεδ α ωεβ χονφερενχε σψστεµ (Ελλυµινατε Λιϖε), βυτ 

τηειρ περχεπτιον χηανγεδ ασ τηεψ σταρτεδ γεττινγ µορε 

φαµιλιαρ ωιτη ιτσ υσε; ιτ ωουλδ αππεαρ ηαϖινγ 

οϖερχοµε τηε ινιτιαλ αππρεηενσιον στυδεντσ ενγαγεδ 

ωιτη τηε νεω τεχηνολογψ ϖερψ ποσιτιϖελψ.  Μανψ 

στυδεντσ χοµµεντεδ ον ηοω χοννεχτεδ τηε προγραµ 

µαδε τηεµ φεελ το τηε λεχτυρερ ανδ οτηερ στυδεντσ 

[14]. Τωο µαιν ποιντσ βεχαµε αππαρεντ φροµ τηατ 

στυδψ: φιρστ, στυδεντσ νεεδ χλεαρ ινφορµατιον αβουτ τηε 

ϖιρτυαλ χλασσροοµ σεσσιονσ ανδ ηοω το υσε τηε 

σοφτωαρε; σεχονδ, λεχτυρερσ ωηο αρε θυιτε φαµιλιαρ 

ωιτη τηε ενϖιρονµεντ χαν δελιϖερ µορε ενγαγινγ 

χλασσεσ ανδ ινχρεασε στυδεντσ∋ χονφιδενχε ιν τηε υσε 

οφ τηε σοφτωαρε [14].  

     Ωανγ ανδ Ησυ [15] φουνδ τηατ τηε ϖιρτυαλ 

χλασσροοµ εξπεριενχε ωασ χοµπαραβλε το τηατ οφ α 

φαχε−το−φαχε σεσσιον; τηε ωεβιναρ τοολ αππροξιµατεδ 

τηε φαχε−το−φαχε ενϖιρονµεντ ανδ στρενγτηενεδ τηε 

σοχιαλ πρεσενχε οφ αλλ παρτιχιπαντσ. Τηισ χασε στυδψ 

αλσο υνδερλινεδ τηε νεεδ φορ βοτη λεχτυρερσ ανδ 

στυδεντσ το φαµιλιαριζε ωιτη τηε σοφτωαρε πριορ το τηε 

χοµµενχεµεντ οφ τηε προϕεχτ [15].  

     Αλλ τηρεε πιλοτ στυδιεσ µεντιονεδ αβοϖε ηαϖε 

ρεχογνιζεδ τηε ποτεντιαλ φορ ωεβ χονφερενχινγ το 

ενηανχε τηε στυδεντσ� λεαρνινγ εξπεριενχε βψ 

χρεατινγ αν ονλινε χοµµυνιτψ, ωηιχη ισ α χριτιχαλ 

φαχτορ φορ νετωορκεδ λεαρνινγ [16] �ωηερε τηε 

προδυχτιον οφ µεανινγ ισ α χολλαβορατιϖε αχτιϖιτψ 

ινϖολϖινγ χοννεχτινγ πεοπλε ανδ ρεσουρχεσ�  

(Παρχηοµα ιν πρεσσ, 18). Ηοωεϖερ, ωηατ βεχοµεσ 

αλσο αππαρεντ φροµ τηεσε πιλοτ στυδιεσ ισ τηε 

ιµπορτανχε οφ σταφφ ανδ στυδεντ τραινινγ ον ηοω το 

υσε τηε σοφτωαρε.  

     Ωεβ Χονφερενχινγ σοφτωαρε ηασ αλσο βεεν υσεδ 

φορ ονλινε σεµιναρσ [17] [18] ανδ εϖεν φορ ρεµοτε 

παρτιχιπατιον το Χονφερενχεσ [19]; τηε τερµ ∋ωεβιναρ∋ 

ισ α νεολογισµ χοινεδ το δεσχριβε α σεµιναρ τηατ 

τακεσ πλαχε ον τηε ωεβ. Ωεβ Χονφερενχινγ σοφτωαρε 

τενδσ το ωορκ ωελλ φορ τηισ τψπε οφ εϖεντσ ασ τηεψ αρε 

οπεν το αλλ ιντερεστεδ µεµβερσ, τηεψ αρε υσυαλλψ α 

ονε−οφφ ορ α σεριεσ οφ αυτονοµουσ σεσσιονσ ανδ 

παρτιχιπαντσ ϕοιν ασ τηεψ ωιση. Τηερε ισ αλσο ποτεντιαλ 

φορ ωεβ χονφερενχινγ το βε υσεδ φορ α γυεστ λεχτυρε 

ωηερε α χλασσ ισ γατηερεδ ιν α λεχτυρε τηεατρε φορ 

ινστανχε ανδ α γυεστ λεχτυρερ γιϖεσ ηισ πρεσεντατιον 

ρεµοτελψ υσινγ α ωεβ χονφερενχινγ σψστεµ ιν ρεαλ−

τιµε; αττενδεεσ χαν τηεν πασσ τηειρ θυεστιονσ το τηε 

µοδερατορ ωηο ισ τψπινγ ορ ναρρατινγ τηεµ το τηε 

πρεσεντερ ιν τηε ενδ.  

     Τηε υσε οφ τηε ωεβ χονφερενχινγ σψστεµσ φορ 

ινφορµατιοναλ ωεβιναρσ ισ θυιτε διφφερεντ φροµ τηε 

µορε στρυχτυρεδ υσε ασ α ϖιρτυαλ χλασσροοµ ιντεγρατεδ 

ιν τηε χυρριχυλυµ; ιν τηε φορµερ χασε ιτ ισ 

οπτιοναλ/αδδιτιοναλ, χαν βε α ονε−οφφ ορ χαν βε ηοστεδ 

ανδ φαχιλιτατεδ ιν τηε χλασσ; ιν τηε λαττερ χασε στυδεντσ 

νεεδ το βε µορε αχτιϖελψ ινϖολϖεδ ανδ χοννεχτ το τηε 

σψστεµ φροµ τηειρ ηοµε/οφφιχε ατ ρεγυλαρ ορ ιρρεγυλαρ 

ηουρσ. Τηισ στυδψ φοχυσεδ ον τηε ποτεντιαλ οφ ωεβ 

χονφερενχινγ το βε ιντεγρατεδ ιν τηε χυρριχυλυµ ιν α 

σψστεµατιχ ωαψ; τηε µετηοδολογψ φολλοωεδ ισ 

εξπλαινεδ νεξτ.   

3. Μετηοδολογψ   

     Τηισ παπερ φολλοωσ τηε ιντερπρετιϖε, νατυραλιστιχ 

παραδιγµ, ασ τηε φοχυσ ισ ον ιντερπρετατιον ρατηερ τηαν 

θυαντιφιχατιον οφ τηε ωεβ χονφερενχινγ εξπεριενχε. 

Τηε ϖιρτυαλ χλασσροοµ εξπεριενχε ισ σεεν ασ µυλτι−

λαψερεδ ανδ ηασ το βε στυδιεδ ιν τοταλ ρατηερ τηαν ιν 

φραγµεντσ φορ α σουνδ υνδερστανδινγ το βε ρεαχηεδ. 

Αλλ εντιτιεσ ινϖολϖεδ ιν τηε προϕεχτ ωερε ιν α στατε οφ 

α µυτυαλ σηαπινγ ανδ τηε αττριβυτιον οφ µεανινγ ωασ 

χονσταντλψ εϖολϖινγ. Α ηολιστιχ αππροαχη ωασ αδοπτεδ 

ιν τηε ρεσεαρχη τηατ λοοκεδ φορ αν ιντερπρετατιον οφ 

τοταλ πηενοµενα ρατηερ τηαν α λιµιτεδ νυµβερ οφ 

ϖαριαβλεσ [20].   

     Τηε λιµιτεδ νυµβερ οφ παρτιχιπαντσ − φιϖε 

µεµβερσ οφ σταφφ  (τηρεε λεχτυρερσ, ονε λεαρνινγ 

τεχηνολογιστ ανδ αν ε−λεαρνινγ συππορτ οφφιχερ) ανδ 

13 στυδεντσ − πρεϖεντ τηε φινδινγσ φροµ βεεν 

γενεραλιζαβλε; ηοωεϖερ, τηε ιν−δεπτη φινδινγσ χουλδ 

Ιρελανδ Ιντερνατιοναλ Χονφερενχε ον Εδυχατιον (ΙΙΧΕ−2011) 318



ινφορµ τηε Υνιϖερσιτψ�σ στρατεγψ ον ωαψσ τηατ τηε υσε 

οφ ϖιρτυαλ χλασσροοµσ χουλδ βε ιντεγρατεδ ιν οτηερ 

χουρσεσ δελιϖερεδ ιν α βλενδεδ ορ διστανχε λεαρνινγ 

µοδε. Τηε φινδινγσ µιγητ αλσο βε οφ υσε το οτηερ 

Ινστιτυτιονσ χονσιδερινγ τηε σψστεµατιχ ιντεγρατιον οφ 

ωεβ χονφερενχινγ ιν τηειρ χυρριχυλα.  

     Χασε στυδψ ωασ φουνδ το βε τηε µοστ αππροπριατε 

ρεσεαρχη µετηοδολογψ φορ τηισ εξπλορατορψ πιλοτ 

προϕεχτ. Αχχορδινγ το Ψιν [21]  

Α χασε στυδψ ισ αν εµπιριχαλ ενθυιρψ 

τηατ ινϖεστιγατεσ α χοντεµποραρψ 

πηενοµενον ωιτηιν ιτσ ρεαλ−λιφε 

χοντεξτ, εσπεχιαλλψ ωηεν τηε 

βουνδαριεσ βετωεεν πηενοµενον 

ανδ χοντεξτ αρε νοτ χλεαρλψ εϖιδεντ 

(2003, 13). 

Ασ τηισ ωασ α πιλοτ προϕεχτ τηατ αιµεδ το τεστ α 

σπεχιφιχ πιεχε οφ σοφτωαρε ιν χοντεξτ, τηε εξπλορατορψ 

χασε στυδψ ρεσεαρχη µετηοδολογψ ωασ εµπλοψεδ; τηε 

µαιν αρεα οφ ιντερεστ ωασ λεαρνινγ τηρουγη τηε υσε οφ 

τηε ϖιρτυαλ χλασσροοµ. Αχχορδινγ το Μεριαµ [22], α 

χασε στυδψ µετηοδολογψ ισ υσεδ ωηεν τηε ρεσεαρχηερ 

σεεκσ το γαιν αν ιν−δεπτη υνδερστανδινγ οφ α 

παρτιχυλαρ σιτυατιον. 

     Ονε οφ τηε µαιν χριτιχισµσ οφ τηε χασε στυδψ ασ α 

ρεσεαρχη στρατεγψ ισ τηατ χασεσ αρε νοτ νεχεσσαριλψ 

ρεπρεσεντατιϖε [20]. Τηε αυτηορσ αχχεπτ τηατ φαχτ; 

ηοωεϖερ, χασε στυδψ ωασ φουνδ το βε τηε µοστ 

αππροπριατε ρεσεαρχη στρατεγψ ον τηισ οχχασιον ασ τηισ 

ωασ αν ιν−δεπτη ρατηερ τηαν αν ιν−βρεαδτη στυδψ; 

φυρτηερµορε, τηε σµαλλ νυµβερ οφ παρτιχιπαντσ ανδ τηε 

νατυρε οφ τηε στυδψ αλλοωεδ τηεµσελϖεσ φορ 

θυαλιτατιϖε, νατυραλιστιχ ρεσεαρχη. ∆εσπιτε τηε φαχτ τηατ 

τηε φινδινγσ φροµ τηισ ρεσεαρχη αρε νοτ θυαντιφιαβλε ορ 

γενεραλιζαβλε τηεψ χαν στιλλ βε οφ υσε το τηοσε ωηο αρε 

τηινκινγ το ιντεγρατε τηε ϖιρτυαλ χλασσροοµ ιν τηειρ 

τεαχηινγ.

     Θυαλιτατιϖε δατα ωερε γατηερεδ ϖια α ϖαριετψ οφ 

µετηοδσ συχη ασ α φοχυσ γρουπ, αν ιντερϖιεω ανδ 

ονλινε θυεστιονναιρεσ. Φυρτηερµορε, οβσερϖατιον 

τεχηνιθυεσ ωερε εµπλοψεδ ιν τηε λιϖε ονλινε 

σεσσιονσ. Αλτηουγη εϖαλυατιον φροµ παρτιχιπαντσ τοοκ 

πλαχε ιν τηε ενδ, φεεδβαχκ ωασ γατηερεδ τηρουγηουτ 

τηε δυρατιον οφ τηε προϕεχτ.  

     Αν ονλινε φοχυσ γρουπ ωασ ρυν φορ σταφφ µεµβερσ 

ωηο παρτιχιπατεδ ιν τηε πιλοτ προϕεχτ; α σεπαρατε 

ιντερϖιεω ωασ ηελδ ωιτη ονε µεµβερ οφ σταφφ τηατ 

χουλδ νοτ µακε τηε φοχυσ γρουπ. 

     Βοτη σταφφ ανδ στυδεντσ ωερε ασκεδ το δεσχριβε 

τηειρ οϖεραλλ εξπεριενχε ωιτη τηε ωεβ χονφερενχινγ 

σψστεµ φροµ α τεχηνιχαλ, πραχτιχαλ ανδ εδυχατιοναλ 

ποιντ οφ ϖιεω, ρεφλεχτ ον ωηιχη ασπεχτσ τηεψ ηαδ 

φουνδ υσεφυλ, ανδ µεντιον ωαψσ τηατ χουλδ ποσσιβλψ 

φυρτηερ ιµπροϖε τηε εξπεριενχε; τηε ποτεντιαλ 

υσεφυλνεσσ οφ ρεχορδινγσ φορ λατερ ον−δεµανδ αχχεσσ 

ωασ θυεστιονεδ ασ ωελλ. Φυρτηερµορε, σταφφ ωερε 

ασκεδ ωηετηερ τηειρ τεαχηινγ µετηοδσ ηαδ χηανγεδ 

ασ α ρεσυλτ οφ υσινγ τηε ωεβ χονφερενχινγ σψστεµ. 

3.1."∆ατα"αναλψσισ"

     ∆ατα ωερε αναλψζεδ ινδυχτιϖελψ, ωιτη χονστρυχτσ 

δεριϖινγ φροµ τηε δατα δυρινγ τηε ρεσεαρχη. ∆ατα ωερε 

ηανδ−χοδεδ ανδ τηε φολλοωινγ χατεγοριεσ ωερε 

αππλιεδ το τηεµ: 

‚ Τεχηνιχαλ Ισσυεσ 

‚ Στυδεντ αττενδανχε 

‚ Τραινινγ νεεδσ 

‚ Ποτεντιαλ σοφτωαρε υσεσ 

‚ Σεσσιον πλαννινγ 

‚ Σεσσιον ρεχορδινγσ 

‚ Σεσσιον δυρατιον  

‚ Ποτεντιαλ οφ βρεακουτ ροοµσ 

     ∆ατα φροµ ϖαριουσ σουρχεσ � φοχυσ γρουπ, 

ιντερϖιεω, οπεν ενδεδ θυεστιονναιρεσ − ωερε 

τριανγυλατεδ ον τηε σαµε χατεγοριεσ ανδ αρε πρεσεντεδ 

ιν τηε ρεσυλτσ. Χοννεχτιονσ βετωεεν τηισ χασε στυδψ, 

ιτσ φινδινγσ, ανδ πρεϖιουσ ρεσεαρχη αρε µαδε ιν τηε 

δισχυσσιον. 

4. Ρεσυλτσ 

     Σταφφ ανδ στυδεντ φεεδβαχκ ισ ρεπορτεδ σεπαρατελψ 

ιν τηε φολλοωινγ σεχτιονσ. 

4.1. Σταφφ φεεδβαχκ � τηεµεσ 

Τηε φολλοωινγ τηεµεσ εµεργεδ φροµ τηε σταφφ φοχυσ 

γρουπ ανδ τηε ιντερϖιεω: 

     Ινιτιαλ τεχηνιχαλ ισσυεσ: Ιτ τοοκ σοµε τιµε υντιλ αλλ 

στυδεντσ σορτεδ ουτ ηοω το υσε τηειρ µιχροπηονεσ; 

σουνδ προβλεµσ αλσο οχχυρρεδ ασ σοµε στυδεντσ διδ 

νοτ υσε τηειρ ηεαδσετσ βυτ ρελιεδ ον τηειρ χοµπυτερσ∋ 

σπεακερσ, ωηιχη ρεσυλτεδ ιν εχηοινγ ανδ βαχκγρουνδ 

νοισε. Μιχροπηονε ριγητσ ηαδ το βε γιϖεν ιν τυρνσ 

βεχαυσε ωηεν µανψ παρτιχιπαντσ ωερε γιϖεν 

µιχροπηονε ριγητσ σιµυλτανεουσλψ, σουνδ ωασ 

προβλεµατιχ. Ηοωεϖερ, ονχε τηεσε προβλεµσ ωερε 

σορτεδ, τηε σψστεµ ωορκεδ ωελλ.  

     Τωο ωαψσ οφ υσινγ τηε σοφτωαρε εµεργεδ φροµ τηε 

πιλοτ: πρεσεντατιον/λεχτυρε ωιτη θυεστιονσ ιν τηε ενδ 

ορ τυτοριαλ δισχυσσιονσ. Ασ τηισ ωασ αν εξπλορατορψ 

πιλοτ στυδψ, λεχτυρερσ εξπεριµεντεδ ωιτη ϖαριουσ ωαψσ 

οφ υσινγ τηε σοφτωαρε; τηεψ υσεδ ιτ φορ τψπιχαλ 

πρεσεντατιονσ ωιτη θυεστιονσ ανδ ανσωερσ ιν τηε ενδ, 

βυτ αλσο υσεδ ιτ φορ δισχυσσιονσ ωιτη στυδεντσ αβουτ 

χουρσεωορκ ανδ φορ τυτοριαλ δισχυσσιονσ. Ιν τηε ενδ οφ 

τηε πιλοτ ηοωεϖερ, τηεψ ρεαλιζεδ τηατ τηερε ισ α νεεδ το 

δεχιδε φροµ τηε βεγιννινγ ωηιχη ωαψ τηεψ ωιλλ βε 

υσινγ τηε σοφτωαρε ιφ τηεψ ωαντ το µακε ιτ α φορµαλ 
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ρεθυιρεµεντ φορ στυδεντσ το ενγαγε ωιτη ϖιρτυαλ 

χλασσροοµσ ιν τηε φυτυρε.  

     Στυδεντ αττενδανχε: ∆υε το τηε φαχτ τηατ τηισ ωασ α 

πιλοτ στυδψ ανδ λεχτυρερσ ωερε εξπεριµεντινγ ωιτη ιτσ 

υσε, αλτηουγη τηε τιµε − Συνδαψ εϖενινγ − οφ τηε 

σεσσιονσ ωερε νεγοτιατεδ ωιτη στυδεντσ, δατεσ 

σοµετιµεσ βεχαµε αϖαιλαβλε ονλψ α ωεεκ ορ τωο ιν 

αδϖανχε οφ τηε σεσσιονσ. Τηισ ρεσυλτεδ ιν λιµιτεδ 

παρτιχιπατιον φροµ στυδεντσ: ουτ οφ τηε 13 στυδεντσ 

ονλψ βετωεεν φουρ ανδ σεϖεν οφ τηεµ παρτιχιπατεδ ιν 

εαχη σεσσιον. Αλλ τηρεε λεχτυρερσ αγρεεδ τηατ ιφ τηεψ 

ωαντεδ το εµπηασιζε τηε υσε οφ τηε ϖιρτυαλ χλασσροοµ, 

τηεψ ηαϖε το µακε ιτ παρτ οφ τηε προγραµµε ανδ 

ινχλυδε ιτ ιν τηε τιµεταβλεδ σεσσιονσ. 

     Ποτεντιαλ οφ υσινγ βρεακουτ ροοµσ ιν τηε φυτυρε 

ανδ ιτσ λιµιτατιονσ: ονε οφ τηε αρεασ φορ φυτυρε 

εξπλορατιον ασ µεντιονεδ βψ τωο λεχτυρερσ ωασ τηε 

βρεακουτ ροοµ φαχιλιτψ. Τηατ ωουλδ αλλοω τηεµ το 

διϖιδε στυδεντσ ιν σµαλλερ γρουπσ ανδ γιϖε τηεµ α 

τασκ το δισχυσσ. Ηοωεϖερ, τηεψ ρεχογνιζεδ τηε νεεδ 

το φαµιλιαριζε τηεµσελϖεσ ωιτη τηισ φυνχτιον φιρστ.  

     Τραινινγ νεεδσ φορ λεχτυρερσ ανδ στυδεντσ: 

λεχτυρερσ αγρεεδ τηατ τηερε ισ α νεεδ φορ τραινινγ φορ 

βοτη σταφφ ανδ στυδεντσ βεφορε τηεψ σταρτ υσινγ τηε 

σοφτωαρε. Τηισ ισ χρυχιαλ φορ τηε ϖιρτυαλ χλασσροοµ το 

βε υσεδ εφφεχτιϖελψ αχχορδινγ το αλλ τηρεε οφ τηεµ. 

     ςιρτυαλ σεσσιον πλαννινγ: απαρτ φροµ τηε τιµε 

λεχτυρερσ νεεδ το σπενδ λεαρνινγ τηε σοφτωαρε, σταφφ 

ρεχογνιζεδ τηε νεεδ το πρε−πλαν ιν γρεατ δεταιλ ηοω 

τηεψ αρε γοινγ το σπενδ τηειρ τιµε ονλινε. Ωηεν 

ασκεδ ωηετηερ τηε υσε οφ τηε σοφτωαρε ηαδ χηανγεδ 

τηειρ τεαχηινγ µετηοδσ τηεψ στατεδ τηατ ωηιλστ τηε 

βασιχσ ινϖολϖεδ αρε σιµιλαρ ωιτη φαχε−το−φαχε τεαχηινγ 

− ιε. α σετ οφ σλιδεσ ναρρατεδ το αχηιεϖε α νυµβερ οφ 

λεαρνινγ οβϕεχτιϖεσ − τηε εξπεριενχε ισ ϖερψ διφφερεντ. 

Ονε οφ τηεµ (Π1) στατεδ: 

Ιτ ωασ διφφιχυλτ το ϕυδγε τηε µοοδ οφ 

τηε αυδιενχε, παρτλψ βεχαυσε τηεψ 

(τηε στυδεντσ) ωερε νοτ υσεδ το τηε 

σψστεµ ανδ τηερεφορε διδ νοτ κνοω 

ηοω το γιϖε φεεδβαχκ.

Ανοτηερ ονε (Π2) αδδεδ: 

Ι βελιεϖε τηατ τηε σεσσιονσ ωιλλ ηαϖε 

το βε πλαννεδ ουτ ιν φαρ µορε δεταιλ. 

Ωιλλ προβαβλψ ασκ τηεµ (τηε 

στυδεντσ) το δο σοµε πρε−ρεαδινγ βυτ 

ωιλλ νεεδ το µακε συρε τηατ τηεψ αλλ 

δο τηε ωορκ βεφορε τηε σεσσιον.  

     Σεσσιον δυρατιον: αλλ τηρεε λεχτυρερσ αγρεεδ τηατ 

τηε οπτιµυµ δυρατιον οφ εαχη ονλινε σεσσιον ισ 

αππροξιµατελψ ονε ηουρ; ονε µεµβερ οφ σταφφ (Π1) 

στατεδ τηατ εϖεν ηαλφ ηουρ σεσσιονσ χουλδ βε 

αππροπριατε ον σοµε οχχασιονσ ανδ ανοτηερ ονε (Π2) 

αδδεδ τηατ ονε−ανδ−α−ηαλφ ηουρσ ωουλδ βε τηε 

µαξιµυµ λενγτη φορ εαχη σεσσιον. 

     Βενεφιτσ φροµ ρεχορδινγσ: λεχτυρερσ αχκνοωλεδγεδ 

τηατ στυδεντσ µιγητ βενεφιτ ιφ ρεχορδινγσ βεχαµε 

αϖαιλαβλε αφτερ τηε σεσσιονσ; ηοωεϖερ, τηεψ ωερε 

αωαρε οφ τηε ποσσιβλε δισαδϖανταγεσ οφ συχη α 

δεχισιον: στυδεντσ µιγητ νοτ χοµε ιφ τηεψ κνοω τηατ 

τηε σεσσιον ωιλλ βε ρεχορδεδ ανδ αϖαιλαβλε αφτερωαρδσ 

(Π1, Π2). Τηεψ µιγητ αλσο φεελ εµβαρρασσεδ το 

παρτιχιπατε ιφ τηεψ κνοω τηατ τηε σεσσιον ισ ρεχορδεδ 

(Π3). Ονε οφ τηε λεχτυρερσ (Π3) στατεδ τηατ τηε 

δισαδϖανταγεσ αρε µορε τηαν τηε αδϖανταγεσ 

ρεγαρδινγ σεσσιον ρεχορδινγσ.  

4.2. Στυδεντ φεεδβαχκ � τηεµεσ 

     Τηε φολλοωινγ τηεµεσ εµεργεδ φροµ τηε στυδεντσ� 

ονλινε θυεστιονναιρε: 

     Αττενδανχε: στυδεντσ� οϖεραλλ εξπεριενχεσ ωιτη 

τηε σοφτωαρε ϖαριεδ ωιδελψ; ιτ ισ νοτεωορτηψ τηατ 

δεσπιτε τηεµ αγρεεινγ ον τηε µοστ συιταβλε τιµε φορ 

τηε ονλινε σεσσιονσ, µανψ οφ τηεµ ωουλδ στιλλ νοτ 

αττενδ; ουτ οφ τηε 13 στυδεντ παρτιχιπαντσ εαχη σεσσιον 

ωασ αττενδεδ βψ ονλψ βετωεεν φουρ ανδ σεϖεν οφ 

τηεµ; ηοωεϖερ, τηεψ ωερε νοτ τηε σαµε πεοπλε εαχη 

τιµε ασ εαχη ονε οφ τηε 13 παρτιχιπατεδ ιν ατ λεαστ ονε 

οφ τηε ειγητ σεσσιονσ τηατ ραν τηρουγηουτ τηε δυρατιον 

οφ τηε προϕεχτ.  

     Τεχηνιχαλ ισσυεσ: ουτ οφ τηε σεϖεν στυδεντσ ωηο 

τοοκ τηε ονλινε θυεστιονναιρε, φιϖε φουνδ ιτ ρελατιϖελψ 

εασψ το υσε τηε σοφτωαρε; ηοωεϖερ, τωο παρτιχιπαντσ 

στατεδ τηατ ιτ τοοκ τηεµ σοµε τιµε το µακε τηειρ 

µιχροπηονεσ ωορκ. Σπενδινγ τοο µυχη τιµε ον 

σορτινγ ουτ αυδιο ισσυεσ (τεχηνιχαλ ισσυεσ) ρεσυλτεδ ιν 

σοµε σεσσιονσ σπενδινγ αλµοστ ηαλφ τηε τιµε τρψινγ το 

µακε τηε σψστεµ ωορκ. Φυρτηερµορε, δεσπιτε οφ τηε 

φαχτ τηατ στυδεντσ ωερε γιϖεν αν ιντροδυχτορψ τραινινγ 

σεσσιον ον χαµπυσ φολλοωεδ βψ ινστρυχτιονσ ανδ αν 

ονλινε ιντροδυχτιον το τηε σοφτωαρε ιν ορδερ το 

φαµιλιαριζε τηεµσελϖεσ ωιτη ιτσ υσε ανδ σετ υπ τηειρ 

ηεαδσετσ, σοµε στυδεντσ ωερε στιλλ στρυγγλινγ το µακε 

τηειρ µιχροπηονεσ ωορκ ιν συβσεθυεντ σεσσιονσ. Τηισ 

πιλοτ µαδε ιτ χλεαρ τηατ ιν σπιτε οφ τηε φαχτ τηατ τηε 

σοφτωαρε αλλοωσ φορ υπ το σιξ πεοπλε το ηαϖε 

µιχροπηονε ριγητσ σιµυλτανεουσλψ, ιν ορδερ το 

αχηιεϖε οπτιµυµ σουνδ ονλψ τηε φαχιλιτατορ ανδ τηε 

πρεσεντερ σηουλδ ηαϖε µιχροπηονε ριγητσ τηρουγηουτ 

τηε σεσσιον; παρτιχιπαντσ χαν ρεθυεστ µιχροπηονε 

ριγητσ ον δεµανδ ατ ανψ ποιντ δυρινγ τηε σεσσιον.  

     ςιρτυαλ σεσσιον πλαννινγ: στυδεντσ ρεχογνιζεδ τηε 

ποτεντιαλ οφ τηε ωεβ χονφερενχινγ σψστεµ το ενηανχε 

τηειρ λεαρνινγ εξπεριενχε, ιφ υσεδ ιν α στρυχτυρεδ ωαψ. 

Τηερε ισ α νεεδ φορ α χλεαρ σεσσιον πλαν σο τηατ τηε 

σψστεµ ισ υσεδ εφφεχτιϖελψ, αχχορδινγ το τηε στυδεντσ. 

Στυδεντσ ρεχογνιζεδ τηε ποτεντιαλ οφ τηε σοφτωαρε το 

ενηανχε τηειρ λεαρνινγ ανδ χλαιµεδ τηατ σοµε οφ τηε 

σεσσιονσ ηαδ δονε σο. Σεσσιονσ νεεδ το βε τιµεταβλεδ 

ωελλ ιν αδϖανχε; τηε φορµατ οφ τηε σεσσιονσ 

(λεχτυρε/πρεσεντατιον, δισχυσσιον, τυτοριαλ) νεεδσ το 

αλσο βε αφορετηουγητ. 
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     Βενεφιτσ φροµ ρεχορδινγσ: στυδεντσ ασκεδ ονλψ 

ρεχορδινγσ φροµ πρεσεντατιονσ βυτ νοτ φροµ 

δισχυσσιονσ το βε µαδε αϖαιλαβλε αφτερωαρδσ. Τηεψ 

µεντιονεδ τηατ τηε ρεχορδινγ φαχιλιτψ οφ τηε σοφτωαρε 

χουλδ βε βενεφιχιαλ ον σοµε οχχασιονσ; τηεψ χλαιµεδ 

τηατ τηεψ χουλδ ποσσιβλψ γαιν φροµ α ρεχορδεδ 

στρυχτυρεδ πρεσεντατιον; τηε ϖαλυε οφ τηε ρεχορδινγ 

ωουλδ βε λιµιτεδ ιν τυτοριαλ δισχυσσιονσ ασ τηεψ 

ωουλδ νοτ ηαϖε τηε χηανχε το παρτιχιπατε.  

5. ∆ισχυσσιον 

     Τακινγ ιντο αχχουντ τηατ τηισ ωασ αν εξπλορατορψ 

πιλοτ προϕεχτ, τηε προϕεχτ ωασ συχχεσσφυλ. Ηοωεϖερ, ιτ 

ραισεδ ιµπορταντ ισσυεσ φορ χονσιδερατιον βεφορε 

µακινγ τηε ϖιρτυαλ χλασσροοµ αν ιντεγραλ παρτ οφ α 

χουρσε/προγραµµε.  

     ∆εσπιτε τηε φαχτ τηατ φινδινγσ φροµ τηισ χασε στυδψ 

αρε νοτ γενεραλιζαβλε, σοµε αρεασ φορ χονσιδερατιον 

χαν βε προποσεδ το ανψονε ωηο ισ τηινκινγ το 

ιντεγρατε ωεβ χονφερενχινγ ιν τηειρ τεαχηινγ; φιρστ οφ 

αλλ, τραινινγ φορ βοτη σταφφ ανδ στυδεντσ ωηο ωιλλ ηαϖε 

το υσε τηε σοφτωαρε ισ χριτιχαλ; στυδεντσ� τραινινγ 

ινιτιαλλψ χαν ινϖολϖε αχχεσσ το τηε σοφτωαρε ανδ 

οϖερχοµινγ ανψ τεχηνιχαλ προβλεµσ; φορ σταφφ ιτ 

εξτενδσ το τηε φυνχτιοναλιτψ οφ τηε σοφτωαρε ανδ ωαψσ 

τηατ ιτ χαν βε υσεδ πεδαγογιχαλλψ. Φυρτηερµορε, ιφ 

σεσσιονσ αρε ρεγυλαρ, τηεψ ηαϖε το βε τιµεταβλεδ ιν 

αδϖανχε ασ τηε σψνχηρονιχιτψ χαν χαυσε ινφλεξιβιλιτψ, 

εσπεχιαλλψ το ωορκινγ προφεσσιοναλσ. Σεσσιον 

πλαννινγ ισ αλσο α πρερεθυισιτε ασ τηε σψστεµ αλλοωσ 

φορ νο ορ λιττλε ιµπροϖισατιον; ϖιρτυαλ χλασσροοµ 

σεσσιονσ νεεδ το βε ϖερψ στρυχτυρεδ ασ ιτ ισ νοτ εασψ το 

δετεχτ τηε µοοδ οφ τηε αυδιενχε ανδ χηανγε 

αχχορδινγλψ. Φιναλλψ, ωηετηερ ρεχορδινγσ οφ τηε 

σεσσιονσ ωουλδ ενηανχε λεαρνινγ ιφ µαδε αϖαιλαβλε 

αφτερωαρδσ, σεεµσ το βε δεβαταβλε ανδ νεεδσ το βε 

νεγοτιατεδ ωιτη τηε στυδεντσ.  

     Τηε ϖιρτυαλ χλασσροοµ χαν βεχοµε α πλατφορµ το 

φοστερ τηε χρεατιον οφ ονλινε χοµµυνιτιεσ οφ πραχτιχε 

[23] ανδ χαν συππορτ ιντεραχτιονσ αµονγ τηε 

µεµβερσ οφ α λεαρνινγ χοµµυνιτψ; σψνχηρονουσ 

χοµµυνιχατιονσ χαν αλσο βλενδ ωιτη οτηερ 

ασψνχηρονουσ φορµσ οφ ονλινε χοµµυνιχατιονσ � 

συχη ασ δισχυσσιον φορυµσ � ιν ορδερ το προϖιδε α ριχη 

λεαρνινγ εξπεριενχε. Ηοωεϖερ, ασ ιτ βεχοµεσ 

αππαρεντ φροµ τηισ πιλοτ στυδψ ανδ τηε λιτερατυρε 

ρεϖιεω, σψνχηρονουσ χοµµυνιχατιονσ ρεθυιρε α λοτ 

µορε εφφορτ φορ τηειρ συχχεσσφυλ ιµπλεµεντατιον τηαν 

τηειρ ασψνχηρονουσ χουντερπαρτσ. Τηισ ισ µαινλψ δυε 

το τηε ηιγηερ τραινινγ νεεδσ ρεθυιρεδ φορ αλλ 

παρτιχιπαντσ, πλυσ τηε τιµε ινφλεξιβιλιτψ ιµποσεδ βψ 

τηε σψνχηρονουσ νατυρε οφ τηε ονλινε σεσσιονσ. 

6. Χονχλυσιονσ 

     Ωεβ χονφερενχινγ σψστεµσ αρε νοω βεχοµινγ 

µορε χοµµον ανδ ηαϖε βεεν αδοπτεδ βψ µανψ ΗΕΙσ 

ωορλδωιδε [11] [12]; ηοωεϖερ, βεφορε τηεψ βεχοµε 

παρτ οφ τηε χυρριχυλυµ, τηερε νεεδσ το βε α λοτ οφ 

τηουγητ ον ηοω τηεψ αρε γοινγ το βε υσεδ, εσπεχιαλλψ 

ιφ τηεψ αρε το βεχοµε αν ιντεγραλ παρτ οφ α προγραµµε 

ορ χουρσε. 

     Τηερε σεεµσ το βε α γαπ ιν τηε λιτερατυρε ιν σοµε 

ασπεχτσ οφ ϖιρτυαλ χλασσροοµσ; αλτηουγη α λοτ ηασ βεεν 

ωριττεν αβουτ ινιτιαλ πιλοτ στυδιεσ, ορ αβουτ βεστ 

πραχτιχε ιν ωεβιναρσ (ωεβ σεµιναρσ) ανδ γυιδελινεσ 

φορ σψνχηρονουσ ε−λεαρνινγ υσινγ ϖιρτυαλ χλασσροοµσ 

αρε αϖαιλαβλε, α δεταιλεδ ωεβ σεαρχη ον χασε στυδιεσ 

ωριττεν αβουτ α χουρσε ορ προγραµµε τηατ ηασ 

συχχεσσφυλλψ ιντεγρατεδ ρεγυλαρ υσε οφ τηε ϖιρτυαλ 

χλασσροοµσ ιν ιτσ χυρριχυλυµ βεψονδ τηε πιλοτ πηασεσ 

ρετυρνεδ νο ρεσυλτσ.  

     Τηισ πιλοτ στυδψ σηοωεδ τηατ λεχτυρερσ νεεδ α λοτ 

οφ τραινινγ ιν ορδερ το βε τοταλλψ χοµφορταβλε ωιτη τηε 

υσε οφ τηε ωεβ χονφερενχινγ σοφτωαρε; φυρτηερµορε, ιτ 

χαν σοµετιµεσ τακε στυδεντσ α λοτ οφ τιµε βεφορε τηεψ 

σορτ ουτ τηειρ µιχροπηονε ανδ αυδιο ισσυεσ. Μορε 

ιµπορταντλψ, ασ τηεσε σεσσιονσ τακε πλαχε ιν ουτ−οφ−

οφφιχε ηουρσ − ωεεκδαψ εϖενινγσ/ωεεκενδσ � τηεψ 

νεεδ το βε τιµεταβλεδ ωελλ ιν αδϖανχε φορ στυδεντσ το 

αττενδ ανδ ωελλ−πλαννεδ ιν ορδερ το βε ωορτηωηιλε. 

Ασ Παλλοφφ ανδ Πραττ [2] αχκνοωλεδγε, τηε υσε οφ 

σψνχηρονουσ µεδια σηουλδ βε ϕυδιχιουσ; ασ τηειρ 

σψνχηρονουσ νατυρε ιµποσεσ σοµε ινφλεξιβιλιτψ ιν τηε 

χουρσε δελιϖερψ, τηειρ υσε νεεδσ το βε ωισε ανδ 

χαρεφυλ.   
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