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Ωε ωιλλ αλσο χονσιδερ τηε ινεϖιταβλε χυλτυρε χηανγε ισσυεσ τηατ αχχοµπανψ τηε µοϖε φροµ α προπριεταρψ το
αν οπενσουρχε σψστεµ.
Παρτιχιπαντσ ιν τηισ σεσσιον ωιλλ γαιν αν υνδερστανδινγ οφ τηε αππροαχη τακεν το εµβεδδινγ εδυχατιοναλ
τεχηνολογιεσ ιν α στρατεγιχ φραµεωορκ. Τηεψ ωιλλ αλσο ρεχειϖε ιδεασ ανδ ουρ λεσσονσ λεαρντ ον α σετ οφ κεψ
τοπιχσ.
Σηορτ παπερ | Τηεµε: Φουρ | Σεσσιον: Μεετινγ νεεδσ βψ χυρριχυλυµ δεϖελοπµεντ
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Πιλοτινγ τηε υσε οφ σψνχηρονουσ ωεβ χονφερενχινγ φορ φλεξιβλε
χυρριχυλυµ δελιϖερψ
Τιµοσ Αλµπανισ, Εριχ Μιλλερ, Μαργαρετ Ροσσ, ∆αρραν Πριχε, Ριχηαρδ ϑαµεσ | Σουτηαµπτον Σολεντ Υνιϖερσιτψ,
Σουτηαµπτον, Ηαµπσηιρε, Υνιτεδ Κινγδοµ

Τηισ παπερ ωιλλ ρεπορτ ον α πιλοτ προϕεχτ ον τηε υσε οφ ιννοϖατιϖε ωεβ τεχηνολογιεσ  ωεβ−χονφερενχινγ ορ
ελσε ϖιρτυαλ χλασσροοµσ  το ενηανχε τηε τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ εξπεριενχε. Ωεβ χονφερενχινγ σψστεµσ αρε
τηε διγιταλ αλτερνατιϖε οφ α χλασσ µεετινγ ανδ τηεψ χαν βρινγ τογετηερ α γρουπ οφ γεογραπηιχαλλψ δισπερσεδ
στυδεντσ. Τηισ προϕεχτ φοχυσεσ ον τηε υσε οφ ωεβ−χονφερενχινγ σψστεµσ ωιτη αδυλτ, παρτ−τιµε λεαρνερσ
ωηο αρε στυδψινγ φορ α ποστγραδυατε θυαλι!χατιον; τηισ παρτιχυλαρ στυδεντ χοηορτ ισ χοµπρισεδ βψ βυσψ
προφεσσιοναλσ ωηο αρε ωορκινγ φυλλ−τιµε ανδ ηαϖε µινιµυµ πηψσιχαλ πρεσενχε ον χαµπυσ  νινε ρεσιδεντιαλ
ωεεκενδσ περ ψεαρ.
Τηε σελεχτεδ χουρσε ηασ βεεν ιδεντι!εδ ασ τηε µοστ συιταβλε χουρσε φορ τηισ πιλοτ ανδ χουλδ βε α µοδελ οφ
ιντεγρατινγ ιννοϖατιϖε λεαρνινγ τεχηνολογψ το ρεδεσιγν τηε χυρριχυλυµ; ασ µορε βλενδεδ/ διστανχε λεαρνινγ
χουρσεσ αρε γοινγ τηρουγη ϖαλιδατιον ιν ϖαριουσ δεπαρτµεντσ οφ τηε Υνιϖερσιτψ, ιτ ισ αντιχιπατεδ τηατ τηισ
χουρσε χουλδ βε τηε µοδελ φορ τηε δεπλοψµεντ οφ σψνχηρονουσ τοολσ ανδ α γρεατ οππορτυνιτψ ηασ πρεσεντεδ
ιτσελφ φορ σψνχηρονουσ ονλινε χοµµυνιχατιονσ το βε εξπλορεδ ανδ εξπλοιτεδ.
Τηε ΜΣχ προγραµµε ηασ βεεν ρυννινγ σινχε ϑανυαρψ 2008 ανδ στυδεντ φεεδβαχκ ινδιχατεσ τηατ ισολατιον ανδ
λαχκ οφ στυδψ συππορτ ιν βετωεεν τηε ρεσιδεντιαλσ αρε τηε κεψ βαρριερσ το τηειρ λεαρνινγ. Ηουρλψ, τιµεταβλεδ,
φορτνιγητλψ σεσσιονσ σπρεαδ ιν βετωεεν τωο ρεσιδεντιαλ σεσσιονσ ωουλδ ποσσιβλψ ινχρεασε στυδεντσ ενγαγεµεντ
ωιτη τηειρ στυδιεσ ανδ ωουλδ γιϖε τηεµ αν οππορτυνιτψ το δισχυσσ ωιτη τηειρ τυτορσ ανψ χουρσε−ρελατεδ
θυεστιονσ ιν ρεαλ τιµε. Τηε σηορτ, σχηεδυλεδ ωεβ τυτοριαλσ ηαϖε βεεν δελιϖερεδ εϖερψ οτηερ Συνδαψ σινχε
Φεβρυαρψ 2010.
Θυαλιτατιϖε µετηοδσ  ιντερϖιεωσ ανδ φοχυσ γρουπσ − ηαϖε βεεν υτιλισεδ φορ γατηερινγ δατα ασ τηεψ αρε
σεεν ασ !τ φορ πυρποσε. Τηε λιµιτεδ νυµβερ οφ ινφορµαντσ (3 λεχτυρερσ + 13 στυδεντσ) δοεσ νοτ αλλοω φορ
γενεραλισατιονσ το βε µαδε φροµ τηε !νδινγσ; ηοωεϖερ, τηεψ αρε ηιγηλιγητινγ σοµε οφ τηε αφφορδανχεσ ανδ
λιµιτατιονσ οφ σψνχηρονουσ ϖιρτυαλ χλασσροοµσ ανδ τηεψ µιγητ βε οφ ιντερεστ το ανψονε ωηο ηασ υτιλισεδ ορ ισ
πλαννινγ το υτιλισε σψνχηρονουσ ωεβ χονφερενχινγ το συππορτ στυδεντσ λεαρνινγ.
Χηεν, Νιαν−Σηινγ, Κο, Κινσηυκ ανδ Λιν, Ταιψυ 2005. Α µοδελ φορ σψνχηρονουσ λεαρνινγ υσινγ τηε Ιντερνετ. Ιννοϖατιονσ ιν Εδυχατιον ανδ
Τεαχηινγ Ιντερνατιοναλ, 42:2, 181 − 194
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