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Το Livemocha είναι ένα site που επιτρέπει στους εγγεγραμμένους χρήστες να μάθουν
δωρεάν οποιαδήποτε γλώσσα επιθυμούν.

* Ξεκινώντας στο Livemocha

Ξεκινώντας στο Livemocha ο χρήστης καλείται να κάνει μια «Εγγραφή» ή να κάνει Login με
το Faceboook Account του. Όταν ο λογαριασμός δημιουργηθεί ο χρήστης επιλέγει την
γλώσσα καθώς και το επίπεδο αυτής που θέλει να μάθει και τα μαθήματα ξεκινάνε.

* Πως μαθαίνει κανείς στο LiveMocha;

Τα μαθήματα στο Livemocha γίνονται με την χρήση μεγάλης γκάμας υλικού πολυμέσων,
όπως video, flash κλπ, καθώς και πολλών Quiz, Tests και ασκήσεων. Έτσι ο χρήστης μπορεί
να δοκιμάσει τις γνώσεις που απέκτησε με πληθώρα τρόπων που θα τον βοηθήσουν στην
καλύτερη κατανόηση της ξένης γλώσσας.

* Η σημασία του Livemocha Community
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Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς πώς γίνεται να μην πληρώνουμε για μια τόσο καλά
οργανωμένη υπηρεσία. Η απάντηση δίνεται μέσα απο την λειτουργία της κοινότητας του
Livemocha.

Για να συνεχίσει να μαθαίνει κανείς την γλώσσα που επιθυμεί πρέπει να «πληρώσει» με
MochaPoints. Τα Mochapoints είναι τα εικονικά χρήματα που χρησιμοποιούνται στην
υπηρεσία. Οι δύο τρόποι με τους οποίους μπορεί κανείς να αποκτήσει τα Mochapoints είναι
είτε να συνεισφέρει με κάποιον τρόπο στις διάφορες λειτουργίες της κοινότητας είτε να
δώσει μερικά χρήματα ώστε να τα αγοράσει. '

Η παραπάνω συνεισφορά περιλαμβάνει απλά και μόνο την διόρθωση διάφορων Tests που
έχουν κάνει χρήστες που θέλουν να μάθουν την μητρική σου γλώσσα. Έτσι, πιο απλά, αν
κάποιος έχει μητρική γλώσσα τα ελληνικά και θέλει να μάθει γαλλικά, θα πρέπει να
διορθώνει διαγωνίσματα χρηστών που μαθαίνουν ελληνικά, να κερδίζει Mochapoints και με
αυτά να «αγοράζει» τα μαθήματα γαλλικών.

Όποιος έχει κάνει ήδη την εγγραφή του στο Livemocha.com θα έχει συνειδητοποιήσει ότι
έχει σαφείς επιρροές απο Social Media και ειδικότερα απο το Facebook. Το όλο User
Interface κινείται «σε ρυθμούς» Facebook καθώς συναντάμε Messages, Friend Requests,
Friends, Suggested Friends κ.ο.κ. Αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά η σημασία του
Facebook στην εποχή των Social Media.
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