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Σκοπός 
 Σκοπός του κεφαλαίου είναι η παρουσίαση πρόσφατων εφαρµογών των 

τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη της 
συνεργατικής αλληλεπίδρασης. Επιµέρους στόχοι του είναι να παρουσιαστούν οι 
διάφορες εφαρµογές που αφορούν στην επικοινωνία µε τη µεσολάβηση υπολογιστή, 
στις διαµοιραζόµενες εφαρµογές και εργαλεία, στα συστήµατα που υποστηρίζουν την 
επιχειρηµατολογία και τη λήψη αποφάσεων, στα συστήµατα συνεργατικής µάθησης, 
στις κοινότητες µάθησης, στην τηλε-εκπαίδευση, στα δικτυακά περιβάλλοντα 
διδασκαλίας και µάθησης, και στις φορητές ενσύρµατες και ασύρµατες τεχνολογίες που 
υποστηρίζουν την αναζήτηση πληροφοριών, την επικοινωνία, την αλληλεπίδραση και 
τη µάθηση.  

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µια επισκόπηση των συστηµάτων σύγχρονης και 
ασύγχρονης συνεργασίας για την υποστήριξη µέσω υπολογιστή τοπικών ή 
αποµακρυσµένων, µε στόχο τη συνεργασία και τη µάθηση.  
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6.1 Εισαγωγή 
Η σύγκλιση τριών, και διακριτών µέχρι πρόσφατα τεχνολογιών, της 

πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και των οπτικοακουστικών µέσων, σε ένα 
πρακτικώς ενιαίο πλέον σύστηµα, έχει επιφέρει καταλυτικές αλλαγές στη 
διαχείριση κάθε µορφής πληροφορίας. Οι αλλαγές αυτές άπτονται τόσο της 
επεξεργασίας όσο και της µετάδοσης της πληροφορίας, και καθιστούν εφικτή 
την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία ανάµεσα σε ανθρώπους και συστήµατα 
σε κάθε γωνιά του πλανήτη µας.  

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο αποµακρυνόµαστε από τη λογική 
του υπολογιστή ως µεµονωµένη θέση εργασίας για ατοµικές εργασιακές ή/και 
µαθησιακές χρήσεις, και προσανατολιζόµαστε, σταδιακά, προς τη λογική της 
χρήσης συστηµάτων µέρος των οποίων είναι ο "δικτυωµένος υπολογιστής" και 
άλλες τεχνολογικές συσκευές (συνήθως ασύρµατες, όπως κινητά τηλέφωνα 
τρίτης γενιάς, προσωπικοί οργανωτές, κλπ), που επικοινωνούν µεταξύ τους 
ανταλλάσσοντας δεδοµένα. Πρόκειται για συστήµατα που επιτρέπουν την 
αναζήτηση πληροφοριών από ποικίλες πηγές, την κοινωνική αλληλεπίδραση 
και την ανθρώπινη συνεργασία στο πλαίσιο διευρυµένων κοινοτήτων µε κοινά 
ενδιαφέροντα και πρακτικές. Τα συστήµατα συνεργασίας µέσω υπολογιστών 
έχουν ως βασικό στόχο να υποστηρίξουν τους χρήστες τους ώστε να 
αλληλεπιδράσουν και να συνεργαστούν αποτελεσµατικά.  

Με άλλα λόγια, η µονάδα ανάλυσης παύει να είναι ο υπολογιστής και το 
λογισµικό που τον συνοδεύει. Νέα µονάδα ανάλυσης γίνεται το δίκτυο 
υπολογιστών, µε την ποικιλία των εφαρµογών που διαθέτει και τις πολλαπλές 
ανθρώπινες δραστηριότητες που µπορεί να υποστηρίζει. Οι υπολογιστές 
γίνονται όλο και περισσότερο µηχανές επικοινωνίας και, κατά συνέπεια, 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως µηχανές συνεργασίας, είτε κλειστών είτε 
ανοικτών οµάδων ανθρώπων (Αβούρης, 2000).  

Το διαδίκτυο και οι εφαρµογές του, συνεπώς, αποτελούν, στην παρούσα 
χρονική περίοδο, µια σηµαντική πρόκληση για τα συνεργατικά συστήµατα, 
αφού διαφοροποιούν και επεκτείνουν τις χρήσεις των τεχνολογιών για 
µετάδοση και αναζήτηση πληροφοριών και για ανθρώπινη επικοινωνία και 
συνεργασία. Ταυτόχρονα, οι ασύρµατες επικοινωνίες, τα σύγχρονα κινητά 
τηλέφωνα, οι φορητοί υπολογιστές και οι υπολογιστές παλάµης αλλάζουν 
άρδην το τοπίο της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης, και φαίνεται ότι θα 
επηρεάσουν σηµαντικά την επικοινωνία και τη συνεργασία µέσω υπολογιστή 
τα επόµενα χρόνια. Η πιο σηµαντική συνεισφορά των νέων αυτών τεχνολογιών 
έγκειται στη φορητότητα (που τις κάνει µεταφέρσιµες και λειτουργικές παντού) 
και στη συνδεσιµότητα (που τις καθιστά ικανές να ανταλλάσσουν δεδοµένα 
µεταξύ τους). 



Ένα σηµαντικό τµήµα του κλάδου των συστηµάτων υποστήριξης 
συνεργασίας ασχολείται µε τη δηµιουργία συστηµάτων για την υποστήριξη της 
εργασίας οµάδων χρηστών. Τα υπολογιστικά συστήµατα που υποστηρίζουν την 
οµαδική εργασία και τη συνεργασία µεταξύ ανθρώπων ονοµάζονται Συστήµατα 
Υποστήριξης Συνεργατικής Εργασίας µε Υπολογιστή (Computer Supported 
Cooperative Work, CSCW). Τα συστήµατα αυτά παρέχουν εργαλεία για την 
επικοινωνία και την ανταλλαγή ιδεών, εργαλεία πρόσβασης σε αρχεία κάθε 
τύπου πληροφορίας, συµβουλευτική κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων 
επίλυσης προβληµάτων, εργαλεία γραπτής και οπτικής επικοινωνίας, καθώς και 
εργαλεία για την από κοινού χρήση χώρων εργασίας και υλοποίηση 
δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται χρήση πολλαπλών µορφών 
αναπαράστασης και πολλών διαύλων επικοινωνίας, ώστε να παρέχονται 
ευκαιρίες για αλληλεπίδραση και να επιτυγχάνεται η επικοινωνία, η 
συνεννόηση και η αποδοτική συνεργασία. 

Στα πλαίσια των συστηµάτων συνεργασίας, έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 
χρόνια διάφορα υπολογιστικά συστήµατα, γνωστά και ως Συστήµατα 
Υποστήριξης Συνεργατικής Μάθησης µε Υπολογιστή (Computer Supported 
Collaborative Learning, CSCL), τα οποία υποστηρίζουν τη Συνεργατική 
Μάθηση (Dimitracopoulou & Petrou, 2003). Η συνεργατική µάθηση µε την 
υποστήριξη υπολογιστή βασίζεται στο γεγονός ότι οι ΤΠΕ είναι σε θέση να 
υποστηρίξουν και να διευκολύνουν οµαδικές διαδικασίες και δυναµικές, τέτοιες 
που δε µπορούν να επιτευχθούν πρόσωπο-µε-πρόσωπο (κατά τη διάρκεια της 
δια ζώσης επικοινωνίας και συνεργασίας), χωρίς όµως αυτό να συνεπάγεται την 
αντικατάσταση της ανθρώπινης επικοινωνίας. Είναι µια µέθοδος βασισµένη σε 
πολλούς µαθητές που εργάζονται στον ίδιο σταθµό εργασίας, ή οµάδες 
µαθητών, ή µεµονωµένους µαθητές που εργάζονται σε αποµακρυσµένους 
σταθµούς εργασίας µέσω του διαδικτύου. Έτσι, οι µαθητές ανταλλάσσουν 
πληροφορίες και ιδέες, έχουν πρόσβαση σε διάφορα έγγραφα, αρχεία και πηγές 
πληροφοριών, και µπορούν οµαδικά να επιλύσουν προβλήµατα (Ράπτης & 
Ράπτη, 1999). 

Το παρόν κεφάλαιο εστιάζει στα παραπάνω ζητήµατα µε έµφαση στις πιο 
διαδεδοµένες εφαρµογές.  

6.2 Υπολογιστικά Συστήµατα Υποστήριξης 
Συνεργασίας 

Είναι πλέον γενικότερα αποδεκτό ότι η συνεργασία αποτελεί βασική 
παράµετρο σε θεµελιώδεις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως είναι 
η εργασία και η µάθηση. Οι σύγχρονες ψυχολογικές θεωρίες, όταν µελετούν 
τους τρόπους µε τους οποίους εργαζόµαστε και µαθαίνουµε αποτελεσµατικά, 



δίνουν όλο και περισσότερο έµφαση στο ρόλο που διαδραµατίζει το κοινωνικό 
πλαίσιο, η ανθρώπινη επικοινωνία και αλληλεπίδραση, καθώς και τα εργαλεία 
που υποστηρίζουν και διαµεσολαβούν τις ανθρώπινες σχέσεις. Μετατοπίζουν, 
κατά συνέπεια, το ενδιαφέρον τους από τις ατοµικές διεργασίες στα 
συλλογικώς δρώντα υποκείµενα, αναγνωρίζοντας την ενεργή, 
αλληλεπιδραστική και κοινωνική φύση της εργασίας και της µάθησης. Σχετικά 
µεθοδολογικά πλαίσια έχουν κάνει την εµφάνισή τους, µε πιο διαδεδοµένα στις 
µέρες µας αυτά της Θεωρίας της ∆ραστηριότητας (Activity Theory) και της 
Κατανεµηµένης Νόησης (Distributed Cognition), που µελετήθηκαν στο 
κεφάλαιο 3. 

Σήµερα υπάρχουν πολλά υπολογιστικά εργαλεία που υποστηρίζουν την 
επικοινωνία και τη συνεργασία. Τα εργαλεία αυτά µπορούν να 
κατηγοριοποιηθούν µε πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Ένας από αυτούς 
είναι βάσει του που και του πότε λαµβάνει χώρα η συνεργατική αλληλεπίδραση. 
Οι δύο αυτές διαστάσεις (χώρος και χρόνος) της συνεργατικής αλληλεπίδρασης 
δηµιουργούν έναν πίνακα χώρου/χρόνου, στον οποίο µπορούν να τοποθετηθούν 
οι διάφορες τεχνολογίες συνεργασίας και επικοινωνίας, όπως φαίνεται στον 
παρακάτω Πίνακα. 

 ίδιος χώρος διαφορετικός χώρος 

ίδιος χρόνος συνοµιλία πρόσωπο-µε-πρόσωπο τηλέφωνο 

διαφορετικός χρόνος σηµείωµα επιστολή 

Πίνακας  6.1 Ο Πίνακας Χώρου/Χρόνου των Συνεργατικών Τεχνολογίων 

Η διάσταση του χώρου (ονοµάζεται επίσης και γεωγραφική διάσταση) 
χωρίζει τα συστήµατα σε τοπικά (στην ίδια θέση) και σε από-απόσταση 
συστήµατα (διαφορετικός χώρος). Πολλά από τα πρώτα συστήµατα 
υποστήριξης της συνεργασίας στόχευαν στην υπερνίκηση των φραγµών που 
θέτει η απόσταση µεταξύ των συµµετεχόντων, όπως π.χ. το ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο (e-mail) και οι τηλεδιασκέψεις. Πιο πρόσφατα, παρουσιάστηκαν 
συστήµατα τα οποία στοχεύουν στη διαµεσολάβηση της επικοινωνίας 
πρόσωπο-µε-πρόσωπο, και στη διευκόλυνση άλλων µορφών συνεργασίας που 
λαµβάνουν χώρα στην ίδια τοποθεσία.  

Ο άξονας του χρόνου χωρίζει τα συστήµατα σε σύγχρονα και σε ασύγχρονα 
συστήµατα. Για παράδειγµα, το τηλέφωνο είναι ένας σύγχρονος µηχανισµός 
επικοινωνίας, ενώ τα σηµειώµατα είναι ένα ασύγχρονο εργαλείο επικοινωνίας. 
Τα συστήµατα ασύγχρονης συνεργατικής αλληλεπίδρασης είναι αυτά που 
έχουν γνωρίσει τη µεγαλύτερη προς το παρόν διάδοση, αφού προηγούνται 
χρονολογικά των συστηµάτων σύγχρονης συνεργατικής αλληλεπίδρασης, και 



προσφέρουν στους χρήστες τους µεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του 
διαθέσιµου χρόνου τους. Αντίθετα, τα συστήµατα σύγχρονης συνεργατικής 
αλληλεπίδρασης (και κυρίως αυτά που υποστηρίζουν τη συνεργασία από 
απόσταση) προσφέρουν στους χρήστες τους νέες και ιδιαίτερα σηµαντικές 
δυνατότητες, εκµηδενίζοντας πρακτικά τις αποστάσεις και τις χωρικές 
δυσχέρειες στην ανθρώπινη επικοινωνία και συνεργασία.  

Ένας ευρύτερος και πιο γενικός τρόπος, τον οποίο θα χρησιµοποιήσουµε και 
στην συνέχεια του κεφαλαίου για την παρουσίαση των συνεργατικών 
συστηµάτων, κατατάσσει τα συστήµατα βάσει της κύριας λειτουργίας που 
υποστηρίζουν: 

• επικοινωνία µε τη µεσολάβηση υπολογιστή, δηλαδή συστήµατα που 
υποστηρίζουν την άµεση επικοινωνία των συµµετεχόντων  

• διαµοιραζόµενες εφαρµογές και εργαλεία για την υποστήριξη της 
συνεργατικής εργασίας µε κοινόχρηστα εργαλεία 

• συστήµατα υποστήριξης συσκέψεων και λήψης αποφάσεων που 
αποσκοπούν στην επίτευξη κοινής κατανόησης µεταξύ των συµµετεχόντων, 
για να είναι εφικτή η λήψη µιας απόφασης 

• συστήµατα υποστήριξης της συνεργατικής µάθησης που αποσκοπούν στην 
υποστήριξη της διαδικασίας της µάθησης µέσω της συνεργατικής 
αλληλεπίδρασης των συµµετεχόντων  

Φυσικά, πολλά συστήµατα µπορεί να υποστηρίζουν περισσότερες από µία 
από τις παραπάνω λειτουργίες. Αυτό µάλιστα µπορεί να αποτελέσει και ένδειξη 
ενός καλού συστήµατος, που υποστηρίζει και προωθεί τη συνεργατική 
αλληλεπίδραση των συµµετεχόντων.  

Στο σηµείο αυτό όµως, πρέπει να παρατηρήσουµε ότι τα συστήµατα αυτά 
στηρίζονται στην προϋπόθεση ότι οι χρήστες τους έχουν διάθεση να 
αλληλεπιδράσουν συνεργατικά. Όµως, στην πραγµατικότητα οι σχέσεις µεταξύ 
ατόµων στο χώρο εργασίας και µάθησης δεν είναι ποτέ απλά συνεργατικές. Οι 
στόχοι συνεργατών µπορεί να έρχονται συχνά σε αντίθεση, ενώ τα κίνητρα των 
πράξεών τους µπορεί να είναι δύσκολο να µοντελοποιηθούν στα πλαίσια ενός 
πληροφορικού συστήµατος (Αβούρης & Κόµης, 2003). Όταν µάλιστα το 
συνεργατικό σύστηµα στοχεύει στην εκπαιδευτική διαδικασία, τότε τα οφέλη 
µπορεί να είναι πολλαπλά (Angeli, Valanides, & Bonk, 2003), αλλά και τα 
προβλήµατα σχεδίασης αποτελεσµατικών συστηµάτων συνεργασίας είναι 
ποικίλα, και πολλές φορές δυσεπίλυτα. 



6.3 Επικοινωνία µε τη Μεσολάβηση Υπολογιστή  
Η ανάπτυξη της δικτυακής τεχνολογίας έχει καταστήσει εφικτή την 

επικοινωνία που διαµεσολαβείται από υπολογιστές (Computer-Mediated 
Communication - CMC), ανάµεσα σε ανθρώπους και οµάδες που 
συνεργάζονται και δουλεύουν µαζί για ένα κοινό σκοπό, στο ίδιο ή σε 
διαφορετικά µέρη (Hara, Bonk & Angeli, 2000). Η επικοινωνία µε τη 
µεσολάβηση υπολογιστή αποτελεί ένα σηµαντικό στοιχείο των συστηµάτων 
υποστήριξης συνεργασίας. Ωστόσο, από µόνη της η καλή επικοινωνία δεν είναι 
αρκετή. Οι συµµετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση να συνεργαστούν για την 
επίτευξη ενός κοινού σκοπού.  

Στην κατηγορία της επικοινωνίας µε τη µεσολάβηση υπολογιστή θα 
εξετάσουµε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και τα συστήµατα δοµηµένων 
µηνυµάτων, τους πίνακες ανακοινώσεων και τα φόρουµ, τα εργαλεία 
σύγχρονης ανταλλαγής γραπτού κειµένου, τα συστήµατα που υποστηρίζουν την 
επικοινωνία µέσω βίντεο και ήχου, και τα εικονικά περιβάλλοντα συνεργασίας 
(virtual environments).  

6.3.1 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο και Συστήµατα ∆οµηµένων 
Μηνυµάτων 

Οι περισσότεροι αναγνώστες αυτού του βιβλίου θα έχουν χρησιµοποιήσει 
κάποια µορφή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) ή δοµηµένων µηνυµάτων 
(τα τελευταία αποτελούν εξέλιξη των απλών συστηµάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου). Αν και τα συστήµατα αυτά συγκαταλέγονται στα πιο απλά 
συστήµατα συνεργασίας, είναι σίγουρα από τα πιο δηµοφιλή και επιτυχηµένα.  

Τα συστήµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είναι ευρύτατα γνωστά, και 
αποτέλεσαν το εφαλτήριο για πολλές πιο προχωρηµένες εφαρµογές 
υποστήριξης της συνεργασίας. Οι χρήστες µιας εφαρµογής ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου (π.χ. Microsoft Outlook και Qualcomm Eudora, σε Windows ή 
Elm σε Unix) προετοιµάζουν ένα µήνυµα κειµένου στον υπολογιστή τους (είτε 
στο ίδιο το περιβάλλον του εργαλείου, είτε σε ξεχωριστή εφαρµογή, µε το 
παραγόµενο έγγραφο να εισάγεται στο εργαλείο ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), 
προσθέτουν µία επικεφαλίδα (subject) και την ηλεκτρονική διεύθυνση του 
παραλήπτη, και στη συνέχεια, µε τη βοήθεια ενός τοπικού δικτύου ή του 
διαδικτύου αποστέλλουν το µήνυµα τους στον παραλήπτη. Μετά από κάποιο 
χρονικό διάστηµα, το οποίο κυµαίνεται από δευτερόλεπτα (για ανταλλαγή 
µηνυµάτων µέσω τοπικού δικτύου) έως και ώρες (για ανταλλαγή µηνυµάτων 
µέσω πυλών επικοινωνίας χαµηλής ταχύτητας), το µήνυµα θα φτάσει στον 
υπολογιστή του παραλήπτη. Ο παραλήπτης µπορεί στη συνέχεια να διαβάσει το 
µήνυµα τη στιγµή που θα χρησιµοποιήσει τη δική του, και πιθανώς διαφορετική 
εφαρµογή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  



Το παραπάνω παράδειγµα αποτελεί µόνο ένα απλοϊκό σενάριο χρήσης του 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Τα περισσότερα συστήµατα ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου επιτρέπουν και πιο προχωρηµένες δυνατότητες, όπως τον 
καθορισµό µιας οµάδας από παραλήπτες, τη δηµιουργία επώνυµων οµάδων, 
γνωστές και ως λίστες διανοµής (distribution lists), και την επισύναψη αρχείων 
κειµένου, ήχου ή βίντεο στο αρχικό µήνυµα.  

Ένα κοινό πρόβληµα µε τα συστήµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είναι η 
υπερφόρτωση του παραλήπτη µε µεγάλος πλήθος µηνυµάτων. Σε µια 
προσπάθεια για την επίλυση αυτού του προβλήµατος, δηµιουργήθηκαν 
διάφορες µορφές συστηµάτων δοµηµένων µηνυµάτων τα οποία χρησιµοποιούν 
πρότυπα (templates) µε επιπρόσθετα πεδία, ώστε να γίνεται εφικτή η οργάνωση 
και η ταξινόµηση των µηνυµάτων που λαµβάνει ο παραλήπτης. Τα πρότυπα 
είναι φτιαγµένα έτσι ώστε να παρέχουν τα κατάλληλα πεδία για τον 
εννοιολογικό τοµέα που θα χρησιµοποιηθούν. Ένα από τα γνωστότερα 
συστήµατα δοµηµένων µηνυµάτων είναι το Information Lens (Malone et all, 
1987). Το Σχήµα  6.1 παρουσιάζει ένα τυπικό δοµηµένο µήνυµα στο 
Information Lens, που χρησιµοποιεί επιπρόσθετα πεδία (χρόνος, θέση, 
οµιλητής, κλπ) για την αναγγελία ενός σεµιναρίου (Dix et all, 1998). 

 
Σχήµα  6.1 Ένα Παράδειγµα ∆οµηµένου Μηνύµατος 

Τα πιο πολύπλοκα συστήµατα δοµηµένων µηνυµάτων βασίζονται σε 
θεωρίες και µοντέλα συνοµιλίας. Τα συστήµατα αυτά υποστηρίζουν ένα είδος 
κατευθυνόµενου ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που παρακολουθεί την 
κατάσταση από την οποία περνάει ο διάλογος µεταξύ των συµµετεχόντων. Ένα 
τέτοιο σύστηµα είναι το Coordinator (Flores, 1988). Το Coordinator υιοθετεί 
ένα σύνολο από προκαθορισµένες φράσεις, τις οποίες χρησιµοποιεί για να 
παρακολουθήσει την εξέλιξη µιας συνοµιλίας µε ανταλλαγή µηνυµάτων. Έτσι , 
για παράδειγµα, εάν λάβω ένα µήνυµα τύπου "αίτηση για πληροφορίες", πρέπει 



να απαντήσω µε ένα µήνυµα τύπου "πληροφοριακή απάντηση", ή του τύπου 
"δε γνωρίζω".  

Στην πραγµατικότητα, υπάρχουν σηµαντικές διαφωνίες µεταξύ αυτών που 
θεωρούν ότι ένα σύστηµα δοµηµένων µηνυµάτων πρέπει να επιβάλει δοµές 
συνοµιλίας, και αυτών που πιστεύουν ότι τα συστήµατα πρέπει να δίνουν τη 
δυνατότητα στο χρήστη να αναπτύξει τις δικές του δοµές. Το Coordinator, για 
παράδειγµα, έχει επικριθεί για την έλλειψη ευελιξίας που παρουσιάζει στην 
επιλογή εναλλακτικών δοµών συνοµιλίας, και την αδυναµία του να περιλάβει 
πολλές υπονοούµενες καταστάσεις από τις οποίες διέρχεται η επικοινωνία 
µεταξύ ανθρώπων (Αβούρης, 2000). Από την άλλη µεριά, συστήµατα που 
επιτρέπουν στο χρήστη να δηµιουργεί τις δικές του δοµές συνοµιλίας, όπως για 
παράδειγµα το Amsterdam Conversation Environment (Dykstra & Carasic, 
1991), δηµιουργούν µεγάλο φόρτο εργασίας στο χρήστη ώσπου να αναπτύξει 
τις δικές του δοµές.  

Αξίζει να σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο ότι πολλές από τις επιλογές των 
συστηµάτων δοµηµένων µηνυµάτων είναι πλέον ενσωµατωµένες σε συστήµατα 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Με βάση τον πίνακα χώρου/χρόνου που 
αναφέραµε στην ενότητα 6.2, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και τα συστήµατα 
δοµηµένων µηνυµάτων αποτελούν σύγχρονα και από-απόσταση εργαλεία 
υποστήριξης της επικοινωνίας.  

6.3.2 Πίνακες Ανακοινώσεων και Φόρουµ 
Οι πίνακες ανακοινώσεων (bulletin boards) και οι χώροι ηλεκτρονικών 

συζητήσεων (forum) επιτρέπουν την ασύγχρονη επικοινωνία µεταξύ ετερογενών 
οµάδων ανθρώπων, που συνήθως µοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα. 

Σε αυτά τα συστήµατα, συνήθως, µπορείτε να διαβάσετε τα µηνύµατα που 
υπάρχουν µε τη χρήση ενός διαφυλλιστή χωρίς να χρειάζεται καµία 
επιπρόσθετη διαδικασία, ενώ τις περισσότερες φορές απαιτείται να εγγραφείτε 
δωρεάν και µε µία εύκολη διαδικασία πριν µπορέσετε να αποστείλετε το δικό 
σας µήνυµα, είτε πρόκειται για µία απάντηση σε ένα υπάρχον θέµα, είτε 
πρόκειται για τη δηµιουργία ενός νέου θέµατος προς συζήτηση. Η µόνη 
διαφορά ανάµεσα στους πίνακες ανακοινώσεων και στους χώρους 
ηλεκτρονικών συζητήσεων είναι ο τρόπος οργάνωσης τους. Στους πίνακες 
ανακοινώσεων, την αφορµή για κάποια συζήτηση τη δίνει κάποιο συγκεκριµένο 
γεγονός, και για αυτό η οργάνωση των ενοτήτων ακολουθεί την δοµή ενός 
ηµερολογίου. Αντίθετα, στους χώρους ηλεκτρονικών συζητήσεων η συνοµιλία 
µπορεί να επικεντρωθεί σε οποιοδήποτε θέµα επιλέξει να ξεκινήσει κάποιος 
χρήστης.  

Σε αντίθεση µε τις λίστες διανοµής και το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο που 
εξετάσαµε στην προηγούµενη ενότητα, εδώ η απόφαση συµµετοχής σε οµάδες 



συζήτησης ανήκει στον παραλήπτη. Σε τέτοια συστήµατα µε πολλούς χρήστες 
χρειάζεται κάποιοι (οι αποκαλούµενοι συντονιστές - moderators) να αναλάβουν 
τον έλεγχο της επίβλεψης και την οργάνωσης τους, καθώς και την καθοδήγηση 
των νέων χρηστών, ώστε να δηµιουργούν νέα θέµατα και να αποστέλλουν τα 
µηνύµατα τους στην κατάλληλη θέση.  

6.3.3 Εργαλεία Σύγχρονης Ανταλλαγής Γραπτού Κειµένου 
Τα εργαλεία σύγχρονης ανταλλαγής γραπτού κειµένου (ή chat εργαλεία, 

όπως είναι περισσότερο γνωστά) υποστηρίζουν τη διεξαγωγή "συνοµιλιών" 
µέσω γραπτού κειµένου. Οι πληκτρολογήσεις µεταδίδονται, συνήθως, φράση-
φράση (µία φράση είναι ένα κείµενο σε ένα χώρο καταγραφής κειµένου, που 
ακολουθείται από το πλήκτρο return, ή ένα ειδικό κουµπί στη διεπιφάνεια του 
εργαλείου), αλλά υπάρχουν και συστήµατα που µεταδίδουν τις 
πληκτρολογήσεις χαρακτήρα-χαρακτήρα, ώστε οι συµµετέχοντες να βλέπουν 
και τις ηµιτελείς φράσεις ή διορθώσεις του συνοµιλητή τους.  

Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα συστηµάτων που χρησιµοποιούν την 
αποστολή κειµένου φράση-φράση. Μερικά τέτοια συστήµατα είναι η 
οικογένεια εργαλείων IRC (Internet Relay Chat), όπως το Windows Messenger, 
το Microsoft NetMeeting, το mIRC και το Groove. Το Windows Messenger είναι 
ένα αρκετά δηµοφιλές εργαλείο που χρησιµοποιείται κυρίως για τη σύγχρονη 
από-απόσταση (µέσω του διαδικτύου) επικοινωνία που βασίζεται σε κείµενο. 
Αν και το εργαλείο περιλαµβάνει µορφές απευθείας επικοινωνίας µε τη χρήση 
βίντεο και ήχου, η τυπική χρήση του είναι για την επικοινωνία µέσω 
ανταλλαγής µηνυµάτων γραπτού κειµένου. Το Σχήµα  6.2 παρουσιάζει ένα 
παράδειγµα χρήσης του Windows Messenger.  

Ορισµένα chat εργαλεία, όπως προαναφέρθηκε, υιοθετούν µία πολιτική 
µετάδοσης µηνυµάτων χαρακτήρα-χαρακτήρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το 
επίπεδο διαµοιρασµού της πληροφορίας είναι µικρότερο (ο κάθε χαρακτήρας 
που αποστέλλεται), και η ταχύτητα ανάδρασης µεγαλύτερη. Αυτό βέβαια δε 
σηµαίνει και ότι η ποιότητα της συνεργατικής αλληλεπίδρασης είναι σε όλες τις 
περιπτώσεις καλύτερη. Για παράδειγµα, σε τέτοια συστήµατα οι χρήστες δε 
µπορούν να ελέγχουν την φράση τους για τυπογραφικά λάθη πριν τη δει ο 
συνοµιλητής τους, καθώς η µετάδοση του µηνύµατος γίνεται χαρακτήρα-
χαρακτήρα. Γενικά, ανάλογα µε την περίπτωση συνεργασίας και το στυλ 
αλληλεπίδρασης στο οποίο έχουν συνηθίσει οι χρήστες, µία από τις δύο 
παραπάνω τεχνικές µετάδοσης είναι η προτιµότερη. Ένα παράδειγµα εργαλείου 
σύγχρονης ανταλλαγής γραπτού κειµένου που µεταδίδει τα µηνύµατα 
χαρακτήρα-χαρακτήρα, είναι το “talk” του Unix. Σε αυτό το σύστηµα οι οθόνες 
των συµµετεχόντων χωρίζονται σε δύο µέρη, οπότε ότι γράφει ο ένας χρήστης 
εµφανίζεται στο κάτω µισό και ότι γράφει ο έτερος στο πάνω µισό.  



 
Σχήµα  6.2 Επικοινωνία µέσω Ανταλλαγής Μηνυµάτων στο Windows Messenger 

6.3.4 Επικοινωνία µέσω Βίντεο και Ήχου 
Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα της βασιζόµενης σε κείµενο 

επικοινωνίας, την οποία χρησιµοποιούν όλα τα συστήµατα που έχουµε 
αναφέρει µέχρι στιγµής, είναι η έλλειψη έµφυτων χαρακτηριστικών µιας 
πρόσωπο-µε-πρόσωπο επικοινωνίας. Σε µία τέτοια συνοµιλία, οι συµµετέχοντες 
έχουν στη διάθεση τους δευτερεύοντα κανάλια επικοινωνίας, όπως ο τόνος της 
φωνής, η χρήση παύσεων στη ροή του λόγου, η ερµηνεία των εκφράσεων του 
προσώπου, η γλώσσα του σώµατος, κλπ, τα οποία προωθούν το διάλογο και 
διευκολύνουν την επικοινωνία.  

Ορισµένα συστήµατα συνεργασίας χρησιµοποιούν βίντεο και ήχο σε µία 
προσπάθεια να παρέχουν δευτερεύοντα κανάλια επικοινωνίας στους χρήστες 
τους. Τα συστήµατα αυτά, είτε βασίζονται εξ’ ολοκλήρου στη χρήση βίντεο 
ή/και ήχου (π.χ. βιντεοδιασκέψεις), είτε προσφέρουν επιπρόσθετα τη 
δυνατότητα χρήσης βίντεο ή/και ήχου για τη βελτίωση της συνεργατικής 
αλληλεπίδρασης (π.χ. ενσωµατωµένο βίντεο ή/και ήχος σε µία διαµοιραζόµενη 
εφαρµογή).43 Όλα αυτά τα συστήµατα είναι εφαρµογές σύγχρονης επικοινωνίας 
από απόσταση.  

                                                      
43 Σε αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί ότι, αν και ως βίντεο ορίζεται µόνο η 

κινούµενη εικόνα, πολλές φορές στην καθηµερινότητα ο όρος χρησιµοποιείται για να 



Οι βιντεοδιασκέψεις δεν ταιριάζουν και τόσο καλά µε τη γενική εικόνα των 
συστηµάτων υποστήριξης συνεργασίας µέσω υπολογιστή, επειδή συνήθως δεν 
χρησιµοποιούν καθόλου υπολογιστές! Ωστόσο, η σύγκλιση υπολογιστών και 
τηλεπικοινωνιών είναι πλέον τόσο µεγάλη, που οι βιντεοδιασκέψεις θεωρούνται 
ευρέως σαν ένας αποδεκτός τοµέας εφαρµογής των συστηµάτων υποστήριξης 
συνεργασίας. Υπάρχουν διαθέσιµες εµπορικές εγκαταστάσεις 
βιντεοδιασκέψεων οι οποίες χρησιµοποιούν ειδικές τηλεπικοινωνιακές γραµµές 
και δορυφόρους για τη διεξαγωγή διηπειρωτικών διασκέψεων. Μία συχνή 
οµάδα προβληµάτων που εµφανίζονται σε τέτοιου είδους διασκέψεις σχετίζεται 
µε το µικρό οπτικό πεδίο µιας τηλεοπτικής κάµερας, και µε το µέγεθος και την 
ποιότητα της παραγόµενης εικόνας. Ακόµη και σε µία βιντεοδιάσκεψη δύο 
ατόµων θα πρέπει να αποφασίσουµε εάν το "κάδρο" θα περιλαµβάνει µόνο το 
κεφάλι και τους ώµους, ή ολόκληρο τον άνθρωπο. Εάν η εικόνα περιλαµβάνει 
ολόκληρο τον άνθρωπο τότε γίνονται δυσδιάκριτες οι εκφράσεις του 
προσώπου, ενώ εάν περιλαµβάνει µόνο το πρόσωπο και τους ώµους τότε 
χάνονται τα δευτερεύοντα κανάλια επικοινωνίας που σχετίζονται µε τις 
χειρονοµίες και τη γλώσσα του σώµατος. Τα προβλήµατα αυξάνονται ραγδαία 
εάν υπάρχει µία οµάδα ανθρώπων, έστω και δύο-τρεις άνθρωποι, που πρέπει να 
λάβουν µέρος στην βιντεοδιάσκεψη. 

 Σε αντιδιαστολή µε τα εξειδικευµένα συστήµατα βιντεοδιασκέψεων που 
είναι ακόµη αρκετά ακριβά και απαιτούν κόπο και χρόνο για την εγκατάστασή 
τους, οι ψηφιακές βιντεοκάµερες είναι φθηνές και ευρέως διαθέσιµες, και 
υπάρχουν διάφορα εργαλεία που υποστηρίζουν τη συνοµιλία µέσω βίντεο ή/και 
ήχου. Ένα βασιζόµενο στο Web σύστηµα το οποίο βοήθησε πραγµατικά στην 
ευρεία διάδοση τέτοιων εργαλείων είναι το CuSeeMe (Σχήµα  6.3). Το CuSeeMe 
λειτουργεί µέσω του διαδικτύου, και επιτρέπει σε συµµετέχοντες απ’ όλο τον 
κόσµο, οι οποίοι διαθέτουν µία ψηφιακή κάµερα και ένα µικρόφωνο, να 
βλέπουν ό ένας τον άλλο και να συνοµιλούν µεταξύ τους.  

                                                                                                                                  
υποδηλώσει και την ταυτόχρονη παρουσία ήχου. Εµείς, µε τον όρο βίντεο 
υποδηλώνουµε κινούµενη εικόνα. 



 
Σχήµα  6.3 Παράδειγµα Χρήσης του Συστήµατος CuSeeMe σε Συνδυασµό µε ένα 

Εργαλείο Chat 

Ωστόσο, λόγω του χαµηλού εύρους ζώνης που είναι συνήθως διαθέσιµο στο 
διαδίκτυο, υπάρχουν αρκετά προβλήµατα σε τέτοιου είδους συνοµιλίες, όπως η 
χαµηλή ποιότητα της εικόνας, η χαµηλή ταχύτητα καρέ και οι διακοπές στον 
ήχο. Για αυτό τον λόγο, συχνά οι συµµετέχοντες αναγκάζονταν να 
χρησιµοποιούν παράλληλα και ένα πρόγραµµα σύγχρονης συνοµιλίας 
βασιζόµενης σε κείµενο. 

Πιο πρόσφατα εργαλεία για τη σύγχρονη ανταλλαγή µηνυµάτων κειµένου, 
όπως το Windows Messenger και το Microsoft NetMeeting που αναφέρθηκαν 
στην προηγούµενη ενότητα, περιλαµβάνουν ενσωµατωµένα στο περιβάλλον 
τους την προαιρετική χρήση βίντεο και φωνής. 

6.3.5 Εικονικά Περιβάλλοντα Συνεργασίας 
Από τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις για την επικοινωνία µέσω 

υπολογιστή αποτελεί η χρήση τεχνικών εικονικής πραγµατικότητας για τη 
δηµιουργία εικονικών κόσµων, στους οποίους έχουν την δυνατότητα να 
"συναντηθούν" οι συµµετέχοντες. Αυτά τα συστήµατα προσπαθούν να 
µιµηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο τον πραγµατικό κόσµο, επιτρέποντας 



στους συµµετέχοντες να χρησιµοποιήσουν τις κοινωνικές τους ικανότητες και 
γνώσεις από τον πραγµατικό κόσµο.  

 Κάθε συµµετέχων βλέπει έναν εικονικό κόσµο χρησιµοποιώντας ένα 
σύστηµα εικονικής πραγµατικότητας στον προσωπικό υπολογιστή του, ή ένα 
σύστηµα εικονικής πραγµατικότητας µε ολική εµβάπτιση (immersion) του 
χρήση. Μέσα σε αυτούς τους χώρους, κάθε συµµετέχων εµφανίζεται συχνά σαν 
µια απλή τετραγωνισµένη φιγούρα η οποία σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να 
είναι επενδυµένη µε µία εικόνα υφής (στατική ή βίντεο). Η αναπαράσταση ενός 
συµµετέχοντα στον εικονικό χώρο ονοµάζεται προσωποποίηση (avatar) ή 
ενσάρκωση (embodiment). Οι συµµετέχοντες, µέσω των ενσαρκώσεων τους, 
µπορούν να µετακινούνται µέσα στον εικονικό χώρο, να πλησιάζουν ο ένας τον 
άλλο, να εστιάζουν την προσοχή τους, να αλληλεπιδρούν µε αντικείµενα του 
χώρου, να χαµηλώνουν την "φωνή τους" (π.χ. µπορεί η ένταση ήχου να 
προσαρµόζεται αυτόµατα όταν κάποιος χρήστης πλησιάζει κάποιον άλλον), και 
γενικά να χρησιµοποιούν τις γνώσεις και τις ικανότητες τους από τον 
πραγµατικό κόσµο.  

Τα εικονικά περιβάλλοντα του dιαδικτύου που επιτρέπουν ανταλλαγή 
γραπτών µηνυµάτων από πολλούς ταυτόχρονα χρήστες λέγονται MUD (Multi-
User Dungeons ή Multi-User Dimensions) και MOO (Multi-User Object 
Oriented). Τα περιβάλλοντα αυτά συνιστούν µια ιδιαίτερη κατηγορία 
σύγχρονης επικοινωνίας, και χρησιµοποιούνται για επικοινωνία, µάθηση και 
παιγνίδι . Σε τέτοιου τύπου εικονικά περιβάλλοντα συχνά συµµετέχουν δεκάδες 
ή και εκατοντάδες παίκτες από ολόκληρο τον κόσµο. Τα πρώτα MUDς 
εµφανίστηκαν τη δεκαετία του '70, και ανήκαν στη σειρά Dungeons & 
Dragons, που διαδραµατιζόταν στην εποχή του µεσαίωνα και είχαν 
πρωταγωνιστές ιππότες, µάγους και µυθικούς δράκους. Σήµερα, υπολογίζεται 
ότι υπάρχουν χιλιάδες παραλλαγές τέτοιων εικονικών περιβαλλόντων, το 
καθένα µε εκατοντάδες ή χιλιάδες παίκτες. Στα περιβάλλοντα αυτά, ο χρήστης 
υποδύεται κάποιο ρόλο τον οποίο επιλέγει στην αρχή, και σταδιακά εξελίσσεται 
ζώντας τη δική του ιστορία. Ο χρήστης µπορεί να προσποιηθεί κάποιον που 
µοιάζει στον πραγµατικό του εαυτό, ή κάτι το εντελώς διαφορετικό. Καθορίζει 
τόσο τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της προσωποποίησης του, όσο και τη 
γενικότερη συµπεριφορά του απέναντι σε κάθε είδους καταστάσεις.  

Στο Σχήµα  6.4 φαίνεται ένα παράδειγµα ενός τέτοιο εικονικού κόσµου, το 
σύστηµα Hotelli Kultakala (http://www.habbohotel.fi/habbo/fi/). Το Hotelli 
Kultakala είναι ένα σύστηµα βασιζόµενο στο Web, το οποίο παρέχει µία 
πληθώρα διαφορετικών εικονικών δωµατίων, όπου µπορούν να 
συναναστρέφονται οι συµµετέχοντες και να επικοινωνούν µε την ανταλλαγή 
γραπτών µηνυµάτων που εµφανίζονται πάνω από την προσωποποίηση του 
χρήστη-αποστολέα. Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα του συστήµατος είναι το 



γεγονός ότι η εµφάνιση των µηνυµάτων στην οθόνη κάθε χρήστη είναι 
διαφορετική, ανάλογα µε την θέση του στον εικονικό χώρο και τον "τόνο 
φωνής" (µενού µε επιλογές: κανονικός, δυνατός ή ψιθυριστός) που 
χρησιµοποίησε ο αποστολέας. 

 
Σχήµα  6.4 Ένα Εικονικό ∆ωµάτιο στο Hotelli Kultakala 

Αν και τα εικονικά περιβάλλοντα συνεργασίας βρίσκονται ακόµη σε 
ερευνητικό στάδιο, ο βαθµός στον οποίο θα χρησιµοποιηθούν εξαρτάται από το 
κατά πόσο συνυπολογίστηκαν οι προσωπικοί και κοινωνικοί παράγοντες κατά 
την σχεδίαση τους.  

6.4 ∆ιαµοιραζόµενες Εφαρµογές και Εργαλεία 
Πολλές φορές ο στόχος της ανθρώπινης επικοινωνίας είναι η από κοινού 

κατανόηση µιας συγκεκριµένης εργασίας, και η αναζήτηση τρόπων και 
κοινόχρηστων εργαλείων για τη διεκπεραίωση της. Σε αυτήν την ενότητα, θα 
εξετάσουµε συστήµατα στα οποία το αντικείµενο διαµοιρασµού αποτελεί η ίδια 
η εργασία των συµµετεχόντων, και η επιτυχής ολοκλήρωση της µε τη βοήθεια 
διαµοιραζόµενων (κοινόχρηστων) εργαλείων.  



6.4.1 ∆ιαµοιραζόµενα Εργαλεία Συγγραφής Εγγράφων 
Τα διαµοιραζόµενα εργαλεία συγγραφής εγγράφων έχουν στόχο να 

υποστηρίξουν οµάδες ανθρώπων που συνεργάζονται για την παραγωγή ενός 
εγγράφου. Ανάλογα µε το αν τα εργαλεία αυτά υποστηρίζουν βραχυπρόθεσµη ή 
µακροπρόθεσµη συνεργασία για τη συγγραφή ενός εγγράφου, διακρίνονται 
αντίστοιχα σε δύο βασικές κατηγορίες, στους διαµοιραζόµενους συντάκτες 
(shared editors) και στα συστήµατα οµαδικής συγγραφής (co-authoring tools).  

Ένα διαµοιραζόµενος συντάκτης είναι ουσιαστικά ένας συντάκτης 
(κειµένου ή γραφικών) που ενσωµατώνει τις απαραίτητες λειτουργίες ώστε να 
υποστηρίζει τη συνεργασία πολλών ανθρώπων για τη συγγραφή ενός εγγράφου. 
Έτσι ένας τέτοιος συντάκτης µπορεί να παρέχει πολλαπλά σηµεία εισαγωγής 
κειµένου, µηχανισµούς δεικτικής αναφοράς και σχολιασµού, και πρωτόκολλα 
ελέγχου του χώρου εργασίας. Οι διαµοιραζόµενοι συντάκτες µπορεί να 
βασίζονται αποκλειστικά σε κείµενο, ή να υποστηρίζουν και γραφικά.  

Ένα σταθερό αποτέλεσµα από τις πολλές µελέτες που έχουν γίνει στον 
τοµέα αυτών των εργαλείων, είναι το γεγονός ότι κάθε οµάδα είναι διαφορετική 
και έχει διαφορετικές απαιτήσεις. ∆ιαφορετικές πολιτικές είναι χρήσιµες για να 
καλύψουν τους διαφορετικούς στόχους (από στενή συνεργασία για τη 
συγγραφή µίας πρότασης, µέχρι τη συγγραφή ολόκληρων ενοτήτων ξεχωριστά) 
κάθε οµάδας. Ακόµη και στην ίδια σύνοδο επεξεργασίας, η ενδεδειγµένη 
πολιτική µπορεί να ποικίλει. ∆υστυχώς, στους περισσότερους συντάκτες αυτές 
οι πολιτικές ενσωµατώνονται στο εργαλείο, αντί να είναι διαµορφώσιµες από 
τους χρήστες. Ωστόσο, σε ολοένα και µεγαλύτερο βαθµό αναγνωρίζεται η 
ανάγκη για πιο προσαρµόσιµα συστήµατα, που θα ικανοποιούν διαφορετικές 
οµάδες και διαφορετικές πολιτικές επεξεργασίας από την ίδια οµάδα στην 
πάροδο του χρόνου.  

Η από κοινού επεξεργασία ενός εγγράφου αποτελεί µία βραχυπρόθεσµη 
δραστηριότητα, η οποία συνήθως ολοκληρώνεται σε µία χρονική περίοδο το 
πολύ µερικών ωρών. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η από κοινού 
συγγραφή ενός κειµένου µπορεί να διαρκέσει βδοµάδες ή και µήνες, όπως για 
παράδειγµα κατά τη συνεργατική συγγραφή ενός βιβλίου από απόσταση. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις οι απαιτήσεις για τα εργαλεία διαφοροποιούνται 
σηµαντικά, καθώς η οµαδική συγγραφή σε µεγάλο βαθµό είναι συνήθως 
ασύγχρονη µε µικρές περιόδους σύγχρονης συνεργασίας, σε αντίθεση µε τους 
διαµοιραζόµενους συντάκτες που υποστηρίζουν καθαρά σύγχρονη συνεργασία. 
Επιπρόσθετα, ένα εργαλείο οµαδικής συγγραφής χρειάζεται να παρέχει τα 
κατάλληλα εργαλεία που θα υποστηρίζουν τη δηµιουργία πλάνων εργασίας και 
κατανοµής της δουλείας (π.χ. κατανοµή των κεφαλαίων ενός βιβλίου) µεταξύ 
των συµµετεχόντων.  



Η πλειονότητα των συστηµάτων οµαδικής συγγραφής βασίζεται σε ένα 
µοντέλο υπερκειµένου (hypertext). Το κείµενο που συγγράφεται αποτελεί τη 
βασική δοµή, και τα σχόλια και οι συζητήσεις που γίνονται διασυνδέονται µε 
αυτή τη δοµή. Συνήθως, η δοµή που υιοθετείται είναι µία ιεραρχική δοµή στην 
οποία κόµβοι σχολίων µε το όνοµα του συγγραφέα προσαρτώνται σε κόµβους 
(ενότητες) κειµένου. Αυτό λειτουργεί αρκετά καλά, καθώς µοιάζει µε τη 
συγγραφή ενός έντυπου κειµένου από πολλά άτοµα, όπου κάθε άτοµο 
χρησιµοποιεί κάποιους µηχανισµούς δεικτικής αναφοράς (π.χ. βελάκια, 
υποσηµειώσεις, κλπ) και το όνοµα του για να προσαρτήσει σχόλια σε κοµµάτια 
κειµένου. Όπως και στους διαµοιραζόµενους συντάκτες που εξετάσαµε 
νωρίτερα, έτσι και εδώ απαιτούνται µηχανισµοί ελέγχου του χώρου εργασίας 
και εργαλεία άµεσης ή έµµεσης επικοινωνίας, που θα υποστηρίζουν τα 
κοινωνικά πρωτόκολλα τα οποία είναι αναγκαία για την οµαδική συγγραφή 
ενός βιβλίου. Για αυτό το λόγο, ορισµένα εργαλεία οµαδικής συγγραφής 
χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε άλλα εργαλεία επικοινωνίας µέσω 
υπολογιστή, όπως για παράδειγµα ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, σύγχρονο chat, ή 
ακόµη και συνδέσεις για την µετάδοση βίντεο και ήχου.  

Ορισµένα συστήµατα προσπαθούν να επιβάλλουν αυτά τα κοινωνικά 
πρωτόκολλα µε την ανάθεση ρόλων στους συµµετέχοντες. Για παράδειγµα, το 
Quilt (Leland et all, 1988) δίνει ρόλους στους χρήστες όπως σχολιαστής, 
συγγραφέας ή αναγνώστης για κάθε ενότητα του εγγράφου. Ωστόσο, στην 
πραγµατική ζωή οι ρόλοι έχουν έναν βαθµό ευελιξίας (π.χ. κάποιος που ενώ 
αρχικά ήταν αναγνώστης αποφασίζει ότι µπορεί να συνεισφέρει καλύτερα ως 
συγγραφέας), και για αυτό το λόγο τέτοιοι περιορισµοί µπορεί να οδηγήσουν σε 
περισσότερα προβλήµατα από αυτά που λύνουν (π.χ. ποιος αναθέτει τους 
ρόλους αρχικά; µπορώ να αλλάξω ρόλο και πως;). 

Μια άλλη κατηγορία συστηµάτων οµαδικής συγγραφής που αποκτά τον 
τελευταίο καιρό ολοένα και αυξανόµενο αριθµό χρηστών, αποτελεί η 
οικογένεια των εργαλείων WikiWebs (η λέξη Wiki σηµαίνει γρήγορος σε µία 
τοπική διάλεκτο της Χαβάϊης). Τα εργαλεία αυτά επιτρέπουν τη δηµιουργία 
ενός συνόλου από διασυνδεδεµένες ιστοσελίδες, τις οποίες δηµιουργούν 
συνεργατικά πολλοί χρηστές µε τη βοήθεια ενός απλού διαφυλλιστή. Τα 
περισσότερα εργαλεία αυτής της κατηγορίας είναι ελεύθερα διαθέσιµα (open-
source), και επιτρέπουν σε χρήστες του παγκόσµιου ιστού που δεν έχουν 
πολλές τεχνικές γνώσεις να συγγράψουν οµαδικά ένα έγγραφο. Σε πολλές 
περιπτώσεις, τα εργαλεία αυτά χρησιµοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή 
άλλους µηχανισµούς για να ενηµερώσουν τους συµµετέχοντες σχετικά µε τις 
πρόσφατες αλλαγές που έγιναν στο σύνολο των διασυνδεδεµένων σελίδων. 
Μερικά από τα γνωστότερα εργαλεία αυτής της οικογένειας είναι το Zwiki 
(http://zwiki.org) και το Twiki (http://TWiki.org). Στο Σχήµα  6.5 φαίνεται ένα 
παράδειγµα χρήσης του εργαλείου Zwiki.  



 
Σχήµα  6.5 Συνεργατική Συγγραφή Ιστοσελίδων µε το Zwiki 

6.4.2 ∆ιαµοιραζόµενα Ηµερολόγια 
Στους περισσότερους αναγνώστες αυτού του βιβλίου θα έχει τύχει να θέλουν 

να προγραµµατίσουν µία συνάντηση µεταξύ µιας οµάδας ανθρώπων, και να 
δυσκολεύονται να βρουν κοινό ελεύθερο χρόνο. Το τυπικό σενάριο σε αυτές τις 
περιπτώσεις είναι να ψάχνουν οι ενδιαφερόµενοι τα προσωπικά τους 
ηµερολόγια για ελεύθερο χρόνο, και να συνοµιλούν τηλεφωνικά ή να 
ανταλλάσσουν µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε τις ώρες που βολεύει 
τον καθένα. Το σκεπτικό ενός διαµοιραζόµενου ηµερολογίου (shared 
diary/calendar) είναι αρκετά απλό, και προσπαθεί να δώσει λύσει σε αυτό το 
πρόβληµα. Κάθε άτοµο χρησιµοποιεί ένα διαµοιραζόµενο ηλεκτρονικό 
ηµερολόγιο, παρόµοιο µε αυτά που συναντάµε σε organizers τσέπης ή σε 
προσωπικούς υπολογιστές. Στη συνέχεια, όταν είναι αναγκαίο να 
προγραµµατιστεί µία συνάντηση, ένα σεµινάριο ή µία σύσκεψη, το σύστηµα 
ελέγχει τα ηµερολόγια όλων για να βρει κοινό ελεύθερο χρόνο.  

Αν και το σκεπτικό και η χρήση ενός διαµοιραζόµενου ηµερολογίου είναι 
αρκετά απλά, στις περισσότερες περιπτώσεις η εφαρµογή ενός τέτοιου 
συστήµατος κατέληξε σε αποτυχία. Στην παράγραφο αυτή θα προσπαθήσουµε 
να αναζητήσουµε κάποιες από τις πιθανές αιτίες. Καταρχήν, υπάρχουν τεχνικά 
προβλήµατα όπως το τι θα γίνεται εάν δεν υπάρχει κοινός ελεύθερος χρόνος. 
Ωστόσο, αυτού του είδους τα προβλήµατα µπορούν να λυθούν µε τις 



κατάλληλες σχεδιαστικές επιλογές και συµβιβασµούς (π.χ. το σύστηµα µπορεί 
να υπολογίζει ένα "κόστος" σύµφωνα µε κάποια κριτήρια, και να επιστρέφει τα 
χρονικά διαστήµατα µε το µικρότερο κόστος). Τα σηµαντικότερα όµως 
προβλήµατα των διαµοιραζόµενων ηµερολογίων σχετίζονται µε τις κοινωνικές 
ανάγκες και την κοινωνική συµπεριφορά των χρηστών τους. Ένας τέτοιος 
τοµέας είναι η ιδιωτικότητα και ο εµπιστευτικός χαρακτήρας των ηµερολογίων. 
Είναι σαφές ότι σε ένα ηµερολόγιο περιέχονται πληροφορίες εξαιρετικά 
προσωπικές. Η έκθεση όλων αυτών των πληροφοριών σε ένα σύνολο ατόµων 
µπορεί να προκαλεί αµηχανία, και σαν συνέπεια να οδηγεί στην απόρριψη της 
χρήσης τέτοιου είδους συστηµάτων (Αβούρης, 2000).  

Αν και πολλοί άνθρωποι χρησιµοποιούν ιδιωτικά ηλεκτρονικά ηµερολόγια 
και λογισµικό διαχείρισης χρόνου, τα διαµοιραζόµενα ηµερολόγια δεν έχουν 
τύχει θερµής αποδοχής ακόµη. Είναι εύλογο να περιµένει κανείς ότι τέτοιου 
είδους εργαλεία θα κάνουν την εµφάνιση τους στο εγγύς µέλλον, καθώς η 
χρησιµότητα τους είναι αδιαµφισβήτητη. Και στην περίπτωση αυτή, ο βαθµός 
στον οποίο θα βρουν αποδοχή εξαρτάται από το κατά πόσο συνυπολογίστηκαν 
οι προσωπικοί και κοινωνικοί παράγοντες κατά την σχεδίαση τους (Dix et all, 
1998). 

6.4.3 ∆ιαµοιραζόµενα PCs και Παραθυρικά Συστήµατα 
Τα περισσότερα εργαλεία συνεργασίας που έχουµε εξετάσει µέχρι στιγµής 

απαιτούν την ύπαρξη ειδικά σχεδιασµένων εφαρµογών και εργαλείων, µε 
σκοπό να υποστηρίξουν τη συνεργατική αλληλεπίδραση ανθρώπων. Ωστόσο, 
τα διαµοιραζόµενα PCs και παραθυρικά συστήµατα επιτρέπουν σε κανονικές 
εφαρµογές να γίνονται το σηµείο εστίασης της συνεργασίας.  

Σύµφωνα µε τη λογική των διαµοιραζόµενων PCs, δύο ή περισσότεροι 
προσωπικοί υπολογιστές γίνονται κοινόχρηστοι και λειτουργούν σαν να ήταν 
ένας. Το λογισµικό που είναι υπεύθυνο για το διαµοιρασµό παρακολουθεί τις 
πληκτρολογήσεις και τις κινήσεις ποντικιού κάθε συµµετέχοντα, και τις στέλνει 
σε όλους τους άλλους υπολογιστές, ώστε όλοι οι διαµοιραζόµενοι υπολογιστές 
να συµπεριφέρονται πανοµοιότυπα, εφαρµόζοντας παράλληλα κάποιες 
πολιτικές ελέγχου ή κλειδώµατος για µη δηµιουργείται ακατανόητο 
αποτέλεσµα.  

Ένα διαµοιραζόµενο παραθυρικό σύστηµα είναι παρόµοιο, εκτός από το 
γεγονός ότι αντί για ολόκληρη την οθόνη διαµοιράζονται µεµονωµένα 
παράθυρα. Όπως και στα διαµοιραζόµενα PCs, όλες οι ενέργειες κάθε 
συµµετέχοντα διαµοιράζονται µέσα σε αυτό το παράθυρο, σύµφωνα µε 
συγκεκριµένες πολιτικές και κανόνες. Κατά τη διάρκεια που ο χρήστης 
δουλεύει σε µη-διαµοιραζόµενα παράθυρα, το σύστηµα συµπεριφέρεται ως 
συνήθως, χωρίς να ενδιαφέρεται για την ύπαρξη άλλων συνεργατών. Το 



γεγονός αυτό παρέχει µία ευελιξία στο χρήστη ενός συστήµατος µε 
διαµοιραζόµενα παράθυρα, καθώς µπορεί να έχει ταυτόχρονα µε τα 
"κοινόχρηστα" παράθυρα και τον προσωπικό του χώρο εργασίας. Ωστόσο, 
µερικές φορές δηµιουργούνται προβλήµατα κατά την εναλλαγή 
διαµοιραζόµενων και µη-διαµοιραζόµενων παραθύρων. Συχνά, η λύση σε αυτό 
το πρόβληµα δίνεται από τον ίδιο τον χρήστη, µε την κατάλληλη τοποθέτηση 
όλων των παραθύρων στην οθόνη του.  

Αν και τα διαµοιραζόµενα PCs και παραθυρικά συστήµατα 
χρησιµοποιήθηκαν αρχικά για σύγχρονη επικοινωνία στον ίδιο χώρο, µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν και για σύγχρονη συνεργασία από απόσταση, σε 
συνδυασµό µε τηλεφωνικές συνδέσεις, εργαλεία chat ή συνδέσεις µετάδοσης 
βίντεο και ήχου. Αυτά τα επιπρόσθετα κανάλια θεωρούνται αναγκαία στην 
περίπτωση της από απόστασης συνεργασίας, ώστε να είναι δυνατή η 
υποστήριξη των κοινωνικών πρωτοκόλλων που απαιτούνται για τη λειτουργία 
τέτοιων συστηµάτων.  

6.4.4 ∆ιαµοιραζόµενα Αρχεία και Κοινόχρηστες Βάσεις 
∆εδοµένων 

Στα διαµοιραζόµενα εργαλεία συγγραφής εγγράφων, στα διαµοιραζόµενα 
ηµερολόγια, και στα διαµοιραζόµενα PCs και παραθυρικά συστήµατα που 
εξετάσαµε στις προηγούµενες ενότητες, το σηµείο εστίασης της συνεργασίας 
ήταν τα εργαλεία µε τα οποία δουλεύουν οι συµµετέχοντες. Οι συνεργάτες 
επιδρούν πάνω στα εργαλεία και ενηµερώνονται για τις ενέργειες των 
υπόλοιπων συµµετεχόντων. Αυτή η ενηµέρωση του ενός για τις ενέργειες του 
άλλου αποτελεί µία µορφή επικοινωνίας µέσω του εργαλείου. Αυτό µπορεί να 
συµβεί ακόµη και όταν το διαµοιραζόµενο εργαλείο δεν είναι ένα πραγµατικό 
σύστηµα σχεδιασµένο για την υποστήριξη της συνεργατικής αλληλεπίδρασης.  

Έτσι, για παράδειγµα, διαµοιραζόµενα αρχεία και κοινόχρηστες βάσεις 
δεδοµένων µπορούν να αποτελέσουν το επίκεντρο της συνεργασίας. Οι 
άνθρωποι διακινούν και ανταλλάσουν αρχεία δηµιουργηµένα µε συστήµατα 
ενός χρήστη (π.χ. έγγραφα κειµένου, λογιστικά φύλλα, σχέδια, κλπ). Φυσικά, 
στις περισσότερες περιπτώσεις είναι επίσης απαραίτητη και η απευθείας 
επικοινωνία (π.χ. µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή σύγχρονου chat), ειδικά 
όταν προκύπτουν διαφωνίες ή συγκρούσεις. Ωστόσο, δεν είναι λίγες και οι 
περιπτώσεις στις οποίες η συνεργασία δεν απαιτεί απευθείας επικοινωνία, ενώ 
ακόµη και όταν αυτό συµβαίνει, το έµµεσο κανάλι επικοινωνίας µέσω του 
εργαλείου µπορεί να είναι ζωτικής σηµασίας για τη συνεργατική 
αλληλεπίδραση.  

Ένα σύστηµα το οποίο γνώρισε µεγάλης αποδοχής και βασίζεται κυρίως σε 
µία διαµοιραζόµενη βάση δεδοµένων είναι το Lotus Notes. Στην απλούστερη 



µορφή του, µία βάση δεδοµένων στο Lotus Notes αποτελείται από µία συλλογή 
στοιχείων µε συγκεκριµένους τύπους. Ανάλογα µε τον τύπο του, κάθε στοιχείο 
έχει διαφορετικά επώνυµα πεδία, ακριβώς όπως και σε ένα σύστηµα 
δοµηµένων µηνυµάτων. Επιπρόσθετα, κάθε στοιχείο µπορεί να έχει απαντήσεις 
και σχόλια όµοια µε ένα πίνακα ανακοινώσεων. Το σύστηµα έχει τη 
δυνατότητα να συγχρονίζει διαφορετικά αντίγραφα του ίδιου στοιχείου, µε 
αποτέλεσµα να διατηρεί τη διαµοιραζόµενη βάση δεδοµένων συνεχώς 
ενηµερωµένη και εύκολα προσβάσιµη από διαφορετικές θέσεις εργασίας. Αν 
και το Lotus Notes υπήρξε εξαιρετικά επιτυχηµένο, οι περισσότεροι χρήστες 
του χρησιµοποιούσαν απλώς το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο που είχε 
ενσωµατωµένο στην λειτουργία του. 

Ένα άλλο παράδειγµα συστήµατος που χρησιµοποιεί διαµοιραζόµενα αρχεία 
είναι το BSCW (http://bscw.fit.fraunhofer.de). Το σύστηµα αυτό υποστηρίζει 
κυρίως την ασύγχρονη συνεργασία ανάµεσα σε χρήστες τοπικού δικτύου ή του 
διαδικτύου, µέσω της διακίνησης αρχείων σε ένα ειδικά διαµορφωµένο χώρο. 
Το BSCW παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα προσθήκης σχολίων, µηνυµάτων και 
απαντήσεων που σχετίζονται µε τα αρχεία, και διατηρεί µία λίστα µε γεγονότα 
(π.χ. προσθήκες, αναγνώσεις, τροποποιήσεις εγγράφων ή σχολίων) που έλαβαν 
χώρα µετά την τελευταία σύνδεση του χρήστη, την οποία αποστέλλει περιοδικά 
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  

6.5 Συστήµατα Υποστήριξης Συσκέψεων και 
Αποφάσεων 

Στην προηγούµενη ενότητα εξετάσαµε συστήµατα συνεργασίας τα οποία 
υποστηρίζουν τους συµµετέχοντες να καταλήξουν σε κοινά αποδεκτή 
κατανόηση µιας εργασίας και να βρουν εργαλεία για την επιτυχή διεκπεραίωσή 
της, και δευτερευόντως να παράγουν ιδέες και σκέψεις. Ωστόσο, υπάρχει µία 
µεγάλη κατηγορία δραστηριοτήτων όπου η ίδια η εργασία παράγει ιδέες και 
κατανόηση. Αυτό συµβαίνει συνήθως σε ένα ερευνητικό περιβάλλον, σε 
εργασίες σχεδιασµού, σε συσκέψεις διευθυντικών στελεχών και σε συσκέψεις 
που γίνονται για την λήψη αποφάσεων και ανταλλαγή ιδεών.  

Σε αυτήν την ενότητα θα εξετάσουµε συστήµατα υποστήριξης συσκέψεων 
και αποφάσεων τα οποία είναι ειδικά σχεδιασµένα να υποστηρίζουν την 
παραγωγή και καταγραφή ιδεών και αποφάσεων. Τέτοια συστήµατα είναι τα 
εργαλεία επιχειρηµατολογίας (argumentation tools) και οι χώροι συσκέψεων 
(meeting rooms).  



6.5.1 Εργαλεία Επιχειρηµατολογίας  
Τα εργαλεία επιχειρηµατολογίας υποστηρίζουν την ανάπτυξη, δόµηση, 

καταγραφή και ανταλλαγή επιχειρηµάτων κατά τη διάρκεια διαδικασιών 
συζήτησης θεµάτων και λήψης αποφάσεων. Η ανάπτυξη, δόµηση και 
καταγραφή των επιχειρηµάτων που ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια µίας 
σύσκεψης ή µιας συζήτησης µπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιµη, καθώς 
προάγει το διάλογο και δίνει περισσότερα ερεθίσµατα για την παραγωγή ιδεών. 
Επίσης, η καταγραφή των επιχειρηµάτων που υπερίσχυσαν και οδήγησαν στη 
λήψη µίας απόφασης µπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σηµαντική για µελλοντική 
αναφορά, αποσαφήνιση των αποφάσεων που πάρθηκαν και γνωστοποίηση τους 
σε άλλες οµάδες ανθρώπων. Ταυτόχρονα, η καταγραφή όλων των απόψεων και 
των επιχειρηµάτων που αρχικά δε διαδραµάτισαν σηµαντικό ρόλο στη λήψη 
µιας απόφασης, µπορεί να βοηθήσει κατά την επανεκτίµηση µιας απόφασης και 
των διαθέσιµων επιλογών που υπήρχαν.  

Ένα καλό παράδειγµα εργαλείων επιχειρηµατολογίας είναι η οικογένεια 
εργαλείων που αναπτύχθηκαν για την υποστήριξη ενός µοντέλου 
επιχειρηµατολογίας το οποίο αποκαλείται IBIS (issue-based information 
system). Στο IBIS δηµιουργείται µία ιεραρχική δοµή για ένα σκεπτικό 
αιτιολόγησης της απόφασης που λήφθηκε. Ορίζεται ένα αρχικό ζήτηµα (issue), 
το οποίο αντιπροσωπεύει το κύριο πρόβληµα ή ερώτηµα µε το οποίο σχετίζεται 
ένα επιχείρηµα, και στη συνέχεια παρατίθενται διάφορες θέσεις (positions) σαν 
πιθανές αποφάσεις για το αρχικό ζήτηµα. Στη συνέχεια, κάθε θέση 
υποστηρίζεται ή αντικρούεται από επιχειρήµατα (arguments), από τα οποία 
εγείρονται δευτερεύοντα ζητήµατα, και έτσι δηµιουργείται µία ιεραρχική δοµή 
από ζητήµατα, θέσεις, επιχειρήµατα και υποζητήµατα που σχετίζονται µεταξύ 
τους. Η δοµή αυτή υποστηρίζεται γραφικά από ένα από τα γνωστότερα 
εργαλεία της οικογένειας IBIS, το εργαλείο gIBIS (Conklin, 1989). Η δοµή που 
χρησιµοποιεί αυτό το εργαλείο φαίνεται στο Σχήµα  6.6. 



 
Σχήµα  6.6 Η ∆οµή Επιχειρηµατολογίας κατά gIBIS 

Αξίζει να σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο ότι τα εργαλεία επιχειρηµατολογίας 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο σύγχρονα όσο και ασύγχρονα, σε τοπικές ή 
από-απόσταση εφαρµογές. Ωστόσο, συνήθως χρησιµοποιούνται για να 
υποστηρίξουν µε ασύγχρονο τρόπο οµάδες που βρίσκονται στο ίδιο γραφείο.  

6.5.2 Χώροι Συσκέψεων 
Οι χώροι συσκέψεων είναι χώροι µε ηλεκτρονικό εξοπλισµό ειδικά 

σχεδιασµένο ώστε να υποστηρίζει την πρόσωπο-µε-πρόσωπο επικοινωνία. Με 
δεδοµένο ότι οι συσκέψεις πρόσωπο-µε-πρόσωπο δουλεύουν καλά, έτσι και 
αλλιώς, δεν είναι και τόσο εµφανής η ανάγκη ή η χρησιµότητα αυτών των 
χώρων. Πράγµατι, για να µπορέσει ο εξοπλισµός να βελτιώσει την πρόσωπο-
µε-πρόσωπο επικοινωνία µεταξύ των συµµετεχόντων, θα πρέπει να είναι 
καλοσχεδιασµένος και η χρήση του διαφανής στους χρήστες. 

Η γενική διάταξη αποτελείται συνήθως από µία µεγάλη οθόνη η οποία 
αντιµετωπίζεται σαν ένας ηλεκτρονικός πίνακας στο ένα άκρο της αίθουσας, µε 
καθίσµατα και τραπέζια διευθετηµένα έτσι ώστε όλοι οι συµµετέχοντες να 
µπορούν να βλέπουν στην οθόνη. Ορισµένα σηµαντικά πλεονεκτήµατα του 
ηλεκτρονικού πίνακα, έναντι ενός απλού πίνακα, είναι το γεγονός ότι επιτρέπει 
τη µετακίνηση των δεδοµένων, την αποθήκευση τους σε ηλεκτρονική µορφή, 
και φυσικά την εκτύπωση τους ανά πάσα χρονική στιγµή. Με µία πρώτη µατιά, 
οι χώροι συσκέψεων φαίνονται πανοµοιότυποι µε τα διαµοιραζόµενα PCs που 
εξετάσαµε στην προηγούµενη ενότητα. Η σηµαντική διαφορά είναι ότι οι χώροι 



συσκέψεων παρέχουν ειδικά διαµοιραζόµενα εργαλεία υποστήριξης της 
συνεργασίας, ενώ τα διαµοιραζόµενα PCs τρέχουν απλώς τυπικά προγράµµατα 
που γίνονται το σηµείο εστίασης της συνεργασίας.  

Η χαρακτηριστική κατάσταση λειτουργίας αυτών των συστηµάτων για την 
υποστήριξη συσκέψεων, είναι οι οθόνες όλων των συµµετεχόντων και η 
κεντρική οθόνη να δείχνουν την ίδια εικόνα, κάτι που είναι γνωστό και σαν 
WYSIWIS (What you see is what I see). Συνήθως, ένας συµµετέχων έχει το λόγο 
και ταυτόχρονα έχει υπό τον έλεγχο του τον ηλεκτρονικό πίνακα. Είναι 
προφανές λοιπόν ότι χρειάζονται κάποιες πολιτικές ελέγχου (floor control), οι 
οποίες καθορίζουν ποιος θα µπορεί να γράψει στον ηλεκτρονικό πίνακα ανά 
πάσα στιγµή. Επίσης, χρειάζονται µηχανισµοί δεικτικής αναφοράς οι οποίοι θα 
επιτρέπουν στον οµιλητή να αναφερθεί σε σηµεία του ηλεκτρονικού πίνακα.  

Υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι χώροι που µπορούν να υποστηρίζουν µικρές και 
µεγαλύτερες οµάδες ανθρώπων (από 4 έως 30 άτοµα). Ενδεικτικά αναφέρουµε 
το NLS (Engelbart & English, 1968), ένα από τα πρώτα συστήµατα που 
εµφανίστηκαν προσανατολισµένα σε αυτήν την κατεύθυνση.  

Οι χώροι συσκέψεων που περιγράψαµε µέχρι στιγµής υποστηρίζουν τη 
σύγχρονη, και στην ίδια αίθουσα συνεργασία. Ωστόσο, το σκεπτικό µιας 
διαµοιραζόµενης οθόνης που λειτουργεί σαν ένας ηλεκτρονικός πίνακας δεν 
περιορίζεται µόνο σε συσκέψεις πρόσωπο-µε-πρόσωπο. Είναι προφανές ότι 
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το ίδιο λογισµικό και για σύγχρονη 
επικοινωνία από απόσταση. Όπως και πριν, η οθόνη κάθε συµµετέχοντα δείχνει 
την ίδια εικόνα, και οι συµµετέχοντες µπορούν να γράψουν πάνω στη 
διαµοιραζόµενη οθόνη µε παρόµοιες πολιτικές ελέγχου. Ωστόσο, σε αυτήν την 
περίπτωση υπάρχουν επιπρόσθετα προβλήµατα, καθώς οι συµµετέχοντες δεν 
έχουν πλέον τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν τα οφέλη της πρόσωπο-µε-
πρόσωπο επικοινωνίας. Έτσι, απαιτείται τουλάχιστον µία ακόµη σύνδεση για 
µετάδοση βίντεο και ήχου, τα οποία µπορούν να δηµιουργήσουν διάφορα 
προβλήµατα στην επικοινωνία. Για παράδειγµα, εάν υπάρχουν καθυστερήσεις 
µεταξύ ενός ατόµου που γράφει κάτι και ενός ατόµου που το βλέπει, ο δεύτερος 
συµµετέχων µπορεί να αποφασίσει να ζητήσει τον έλεγχο της διαµοιραζόµενης 
οθόνης παρόλο που ο πρώτος δεν έχει ολοκληρώσει την σκέψη του. 

6.6 Συστήµατα Υποστήριξης της Συνεργατικής 
Μάθησης  

Την πιο σηµαντική ίσως εξέλιξη των τελευταίων χρόνων αποτελεί η ολοένα 
αυξανόµενη εφαρµογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Η πρόσφατη χρήση των 
προαναφερθέντων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, είναι σε µεγάλο βαθµό 
απόρροια της αλλαγής προοπτικής σχετικά µε τη θέση και τις παιδαγωγικές και 



εκπαιδευτικές δυνατότητες των σύγχρονων τεχνολογικών µέσων. Στο πλαίσιο 
αυτό, διαφαίνεται η σηµαντική επιρροή που είχαν και έχουν οι 
κοινωνικοπολιτισµικές θεωρίες στην αλλαγή προσανατολισµών για τη θέση 
των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η αλλαγή των προσανατολισµών 
αυτών όµως δε θα µπορούσε να είχε λάβει χώρα εάν δεν είχε συντελέσει η 
ραγδαία τεχνολογική πρόοδος στις τηλεπικοινωνίες και στα δίκτυα 
υπολογιστών.  

Η συνεργατική µάθηση ως διδακτική µεθοδολογία προϋπήρχε των 
υπολογιστών, και βασίζεται σε ιδέες παιδαγωγών όπως ο Dewey, ή ψυχολόγων 
όπως ο Bruner και ο Vygotsky, έχει όµως γνωρίσει ιδιαίτερη ανάπτυξη τα 
τελευταία χρόνια, λόγω της αυξανόµενης επιρροής που ασκούν σήµερα οι 
κοινωνικοπολιτισµικές θεωρίες και ο κοινωνικός εποικοδοµισµός στη 
διδακτική και στην εκπαιδευτική πρακτική. Η υποστηριζόµενη από υπολογιστές 
συνεργατική µάθηση (Computer Supported Collaborative Learning) αποκτά 
ωστόσο νέες µορφές µε τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών περιβαλλόντων, 
στόχος των οποίων είναι η διαµεσολάβηση της επικοινωνίας και η υποστήριξη 
της κοινωνικής αλληλεπίδρασης µέσω υπολογιστών (Avouris et al., 2003). Οι 
συνεργατικές διαδικασίες πλέον καθίστανται εφικτές µέσω δικτυακών 
περιβαλλόντων συνεργατικής µάθησης που αφορούν την κατανεµηµένη και από 
απόσταση µάθηση (Anderson & Jackson, 2000).  

Η ειδοποιός διαφορά ανάµεσα στα συστήµατα που έχουµε εξετάσει µέχρι 
αυτό το σηµείο και τα συστήµατα που υποστηρίζουν την συνεργατική µάθηση, 
έγκειται στους διαφορετικούς στόχους που προσπαθούν να επιτύχουν. Σε όλα 
τα προαναφερθέντα συστήµατα, ο στόχος της συνεργατικής αλληλεπίδρασης 
είναι η επικοινωνία και η συνεννόηση για την ολοκλήρωση µιας εργασίας. 
Ωστόσο, στα συστήµατα που υποστηρίζουν τη συνεργατική µάθηση ο στόχος 
είναι η εκπαίδευση, η απόκτηση γνώσης και η ανάπτυξη νοητικών και 
κοινωνικών ικανοτήτων µέσα από µία διαδικασία επικοινωνίας και 
συνεργασίας. Ασφαλώς είναι πιθανό, και πολλές φορές φυσικό επακόλουθο, η 
απόκτηση γνώσης και ικανοτήτων από τους χρήστες των συστηµάτων που 
στοχεύουν στην υποστήριξη της συνεργατικής αλληλεπίδρασης στα πλαίσια 
µιας εργασίας. Ωστόσο, η απόκτηση αυτών των γνώσεων και ικανοτήτων δεν 
αποτελεί τον αυτοσκοπό, και δεν είναι αποτέλεσµα µιας ώριµης εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Στα συστήµατα που υποστηρίζουν τη συνεργασία στα πλαίσια 
επίτευξης µιας εργασίας, το επιθυµητό αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης είναι 
ένα τελικό προϊόν (π.χ. ένα σχέδιο ή µια ιδέα) όσο πιο αποδοτικά γίνεται. 
Αντίθετα, στα συστήµατα που υποστηρίζουν τη συνεργατική µάθηση το 
επιθυµητό αποτέλεσµα είναι η απόκτηση γνώσεων, η ατοµική διερεύνηση και η 
ανάπτυξη κριτικών και κοινωνικών ικανοτήτων µέσα από µία παιδαγωγική 
διαδικασία συνεργασίας και µάθησης. Εύκολα γίνεται αντιληπτό λοιπόν, ότι η 
πρώτη κατηγορία συστηµάτων µέσω της συνεργασίας στοχεύει στη µείωση της 



νοητικής προσπάθειας για την επίτευξη µιας εργασίας, ενώ αντίθετα η δεύτερη 
κατηγορία συστηµάτων επιδιώκει µέσω της συνεργασίας την αύξηση της 
νοητικής προσπάθειας, ώστε να γίνει εφικτή η απόκτηση γνώσεων και η 
ανάπτυξη γνωστικών ικανοτήτων.  

Παρόλο που, όπως τονίσαµε προηγουµένως, τα συστήµατα που 
υποστηρίζουν τη συνεργατική µάθηση διαφοροποιούνται σηµαντικά ως προς 
τους στόχους τους από τα υπόλοιπα συστήµατα συνεργασίας, οι µηχανισµοί και 
τα εργαλεία που χρησιµοποιούν για την επικοινωνία και την συνεννόηση είναι 
οι ίδιοι. Αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος µε τον οποίο χρησιµοποιούνται αυτοί 
οι µηχανισµοί, όταν συνδυαστούν κατάλληλα µε διδακτικές και παιδαγωγικές 
µεθοδολογίες. Στη συνέχεια θα εξετάσουµε ορισµένα συστήµατα συνεργατικής 
µάθησης σύµφωνα µε τον άξονα του χρόνου στον πίνακα χώρου/χρόνου που 
παρουσιάστηκε στην ενότητα 6.2. 

Η εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (distance education), ως µεθοδολογία και ως 
εκπαιδευτική πρακτική, υπάρχει περισσότερο από έναν αιώνα, και στόχος της είναι 
η εξ’ αποστάσεως µάθηση µε χρήση τεχνικών εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας. Η 
εκπαίδευση αυτή, απόρροια της βιοµηχανικής επανάστασης και της εξέλιξης της 
τεχνολογίας, των µεταφορών και των τηλεπικοινωνιών, ξεκίνησε από τα 
πανεπιστήµια της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, τα οποία προσέφεραν 
προγράµµατα εκπαίδευσης από απόσταση ήδη από το 1890. Η πιο αναγνωρισµένη 
προσπάθεια στην Ευρώπη υπήρξε η ίδρυση του "Ανοικτού Πανεπιστηµίου" (Open 
University) στην Αγγλία το 1970. Ανοικτά Πανεπιστήµια έχουν ιδρυθεί σε όλο τον 
κόσµο, και εδώ και µερικά χρόνια και στην Ελλάδα (Ελληνικό Ανοιχτό 
Πανεπιστήµιο).  

Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η εκπαίδευση από απόσταση, συνήθως στο 
σπίτι ή σε κάποια τοποθεσία εκτός του εκπαιδευτικού ιδρύµατος που την 
προσφέρει. Παράλληλα, η εκπαίδευση αυτή συνήθως στοχεύει σε διαφορετικό 
κοινό από την παραδοσιακή εκπαίδευση: τους ενήλικες. Η διαπροσωπική 
επικοινωνία της συµβατικής εκπαίδευσης υποκαθίσταται στην εξ’ αποστάσεως 
εκπαίδευση από µορφές επικοινωνίας µε χρήση των τεχνολογιών. Η εξ’ 
αποστάσεως εκπαίδευση έχει αλλάξει ριζικά, χάρη στη ραγδαία εξέλιξη της 
τεχνολογίας των υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιών. Εκτός του παραδοσιακού 
έντυπου εκπαιδευτικού υλικού, χρησιµοποιεί πλέον όλο και περισσότερο τις 
τεχνικές της "ηλεκτρονικής" εκπαίδευσης, που βασίζεται στα πολυµέσα και στο 
διαδίκτυο (Λιοναράκης, 2003, Ρετάλης, 2004).  

Οι σύγχρονες µορφές εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης συνιστούν ολοκληρωµένα 
πληροφοριακά συστήµατα παροχής εκπαίδευσης µε χρήση προηγµένων δικτυακών 
υπηρεσιών (Dimitracopoulou & Petrou, 2003, Karalis & Koutsonikos, 2003, 
Μακράκης, 2001), επιτρέποντας στους οργανισµούς πρακτικά να προσφέρουν 
εκπαίδευση σε χρήστες που βρίσκονται σε οποιοδήποτε µέρος στον κόσµο. 



6.6.1 Συστήµατα Υπολογιστών για Σύγχρονη Συνεργατική 
Μάθηση  

Τα περιβάλλοντα αυτού του τύπου επιτρέπουν τη σύγχρονη συνεργασία 
µέσω γραπτής επικοινωνίας ή/και µε χρήση ενός διαµοιρασµένου χώρου 
εργασίας (Σχήµα  6.7). Τέτοια συστήµατα είναι το Belvedere, το BetterBlether, 
το ModellingSpace, το Synergo, κλπ. 

 
Σχήµα  6.7 Επικοινωνία σε Περιβάλλον µε ∆ιαµοιρασµένο Χώρο Συνεργασίας και Chat 

Το Belvedere (Suthers & Jones, 1997) είναι ένα αναπαραστασιακό εργαλείο 
για την οικοδόµηση συνεργατικών δεξιοτήτων διερεύνησης πάνω σε 
πραγµατικά επιστηµονικά προβλήµατα (Σχήµα  6.8). Εντάσσεται στην 
κατηγορία εκείνων των µαθησιακών περιβαλλόντων που διαµεσολαβούν 
συνεργατικές µαθησιακές αλληλεπιδράσεις, και παρέχουν στους χρήστες 
τρόπους διασύνδεσης και ανταλλαγής της αναδυόµενης γνώσης µέσω ενός 
κατάλληλου εργαλείου. Είναι εµφανές ότι η διεπιφάνεια του Belvedere και οι 
µηχανισµοί συνεργασίας που χρησιµοποιεί µοιάζουν πολύ µε τα εργαλεία 
επιχειρηµατολογίας που περιγράψαµε στην ενότητα 6.5.1. Αυτό που αλλάζει 
στην περίπτωση των εργαλείων που υποστηρίζουν τη συνεργατική µάθηση 
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είναι, όπως ήδη τονίσαµε, ο τρόπος µε τον οποίο χρησιµοποιούνται αυτοί οι 
µηχανισµοί για να υποστηρίξουν την διαδικασία της συνεργασίας και µάθησης.  

 
Σχήµα  6.8 Το Περιβάλλον Συνεργατικής Μάθησης Belvedere 

Το BetterBlether (Robertson, Good and Pain, 1998) είναι ένα συνεργατικό 
περιβάλλον που επιτρέπει τη σύγχρονη συνεργασία µέσω γραπτής επικοινωνίας 
(Σχήµα  6.9). Το περιβάλλον αυτό υποστηρίζει το δοµηµένο διάλογο µεταξύ του 
δασκάλου και µικρών οµάδων (2-4 άτοµα), από παιδιά που συνεργάζονται είτε 
µέσω ενδοδικτύου είτε µέσω του διαδικτύου. Αν και η χρήση δοµηµένου 
διαλόγου έχει επικριθεί για την έλλειψη ευελιξίας που παρουσιάζει στην 
επιλογή εναλλακτικών δοµών συνοµιλίας, υπάρχουν αρκετά περιβάλλοντα που 
βασίζονται αποκλειστικά στη χρήση δοµηµένου διαλόγου (BetterBlether), ή 
απλά υποστηρίζουν προαιρετικά την ύπαρξη δοµηµένης συνοµιλίας 
(ModellingSpace).  

Το ModellingSpace (www.modellingspace.net) και το Synergo 
(www.synergo.gr), που φαίνεται στο Σχήµα  6.10, είναι συνεργατικά 
περιβάλλοντα (έχουν αναπτυχθεί από συνεργασία διαφόρων Ευρωπαϊκών 
πανεπιστηµίων, του Πανεπιστηµίου Πατρών και του Πανεπιστηµίου Αιγαίου) 
που επιτρέπουν τη σύγχρονη επικοινωνία και συνεργασία σε ένα κατανεµηµένο 
χώρο εργασίας, για την ανάπτυξη µοντέλων σε επιµέρους γνωστικά αντικείµενα 
του προγράµµατος σπουδών. Επιπρόσθετα, το περιβάλλον επιτρέπει τη 



δηµιουργία οµάδων εργασίας που εργάζονται µε σύγχρονο ή ασύγχρονο τρόπο, 
µε την προοπτική της δηµιουργίας κοινοτήτων µάθησης (Dimitracopoulou & 
Komis, 2004, Avouris et al. 2004).  

 
Σχήµα  6.9 Η ∆ιεπιφάνεια ∆ρήσης του BetterBlether 

 
Σχήµα  6.10 Παράδειγµα Περιβάλλοντος Συνεργασίας από Απόσταση: Synergo 

Τα περιβάλλοντα αυτά, κατά συνέπεια, µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως 
γνωστικά εργαλεία (Σχήµα  6.11), αφού υποστηρίζουν την κοινωνική 
αλληλεπίδραση, την ανταλλαγή ιδεών και την από κοινού χρήση εργαλείων και 
αντικειµένων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι δυνατό να υποστηρίξουν το σχηµατισµό 
κοινοτήτων µάθησης και να ευνοήσουν τη δηµιουργία κοινοτήτων πρακτικής. 



 

6.6.2 Συστήµατα Υπολογιστών για Ασύγχρονη Συνεργατική 
Μάθηση 

Κάθε συνεργατικό µαθησιακό περιβάλλον θέτει τους δικούς του ιδιαίτερους 
στόχους, χρησιµοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία 
των υπολογιστών και των δικτύων. Οι τρόποι επικοινωνίας και συνεργασίας 
µεταξύ των µαθητών µπορεί να είναι απρογραµµάτιστοι, µε µικρή ή καθόλου 
αλληλεπίδραση µε τους συναδέλφους τους, ή προγραµµατισµένοι, µε 
περισσότερη επικέντρωση στις οµαδικές αλληλεπιδράσεις, µοντέλο που 
θεωρείται από πολλούς ως το καλύτερο δυνατό. 

Παραδείγµατα τέτοιων συστηµάτων που υποστηρίζουν την ασύγχρονη 
συνεργατική µάθηση είναι το CoVis, το CSILE (και η πιο πρόσφατη εκδοχή 
του το Knowledge Forum®), και το ΚΙΕ (και η συνέχεια του το WISE).  

 

Κοινότητες Μάθησης  

Τα δικτυακά περιβάλλοντα µάθησης που βασίζονται κατά κύριο λόγο σε υβριδικές 
µεθοδολογίες (συµβατική και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση µε χρήση ΤΠΕ) έχουν ως 
στόχο να υποστηρίξουν τους χρήστες τους ώστε να ενταχθούν σε συνεργατικές 
κοινότητες, τις λεγόµενες κοινότητες µάθησης, και να µαθαίνουν µε παραγωγικό 
τρόπο. Κυρίαρχη έννοια συνεπώς είναι το "πλαίσιο στηρίγµατος" όπως το εννοεί ο 
Vygotsky (βλέπε τρίτο κεφάλαιο). Στο πλαίσιο αυτό γίνεται χρήση πολλαπλών 
µορφών αναπαράστασης της πληροφορίας και καναλιών επικοινωνίας, ώστε να 
παρέχονται ευκαιρίες αλληλεπίδρασης και να επιτυγχάνεται η συνεννόηση και η 
µάθηση. Επιπρόσθετα, αναπτύσσεται αυξηµένο ενδιαφέρον για τη χρήση των 
υπολογιστών στη διδασκαλία και τη µάθηση, µέσω διαµοιρασµένων 
δραστηριοτήτων και την εµπλοκή των µαθητών σε κοινές νοητικές και πολιτιστικές 
δραστηριότητες µε επιστήµονες για τη δηµιουργία κοινοτήτων γνώσης 
(Scardamalia & Bereiter, 1994). Οι κοινότητες αυτές έχουν ως κύριες παιδαγωγικές 
αρχές την ενίσχυση του επιστηµονικού συλλογισµού και την ανάπτυξη 
µεταγνωστικών δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης (Χρονάκη & Μπουρδάκης, 2003). 
Για να είναι όµως η συλλογική µάθηση αποτελεσµατική, πρέπει να 
συνειδητοποιηθεί ότι οι γνώσεις της οµάδας δε βρίσκονται στα ξεχωριστά 
υποκείµενα, αλλά βρίσκονται κατανεµηµένες µεταξύ τους (και στα εργαλεία τα 
οποία χρησιµοποιούνται) (Lewis, 1997), όπως άλλωστε υποστηρίζουν και οι 
απόψεις της κατανεµηµένης νόησης (βλέπε τρίτο κεφάλαιο). Οι µαθητές πρέπει να 
εµπλέκονται σε συλλογικές δραστηριότητες για την επίλυση προβληµάτων, και να 
διαθέτουν εργαλεία που να καθιστούν τη σκέψη τους ευκρινή και ορατή στους 
άλλους (Lewis, 1997).  



βασίζεται

βασίζεται

υποστηρίζει απαιτεί

βασίζεται

είναι µέρος

επιτρέπουν

υποστηρίζουνυποστηρίζουν

βασίζονται

προωθούν

προωθούν

Τηλεδιάσκεψη Σύγχρονη 
συνεργασία

Σύγχρονα συστήµατα 
συνεργατικής µάθησης µε 

υπολογιστές

MUDs, MOOs

Γραπτή 
επικοινωνία 
(IRC, chat)

Σύνδεση στο 
∆ιαδίκτυοΚοινός χώρος 

εργασίας

Ζωντανή 
επικοινωνία & 
συνεργασία

Κοινότητες 
συζήτησης

Κοινότητες 
µάθησης

Ανταλλαγή ιδεών 
και αντικειµένων

Κοινωνική 
αλληλεπίδραση

Κοινότητες 
πρακτικής

 
Σχήµα  6.11 Το Περιβάλλον Σύγχρονης συνεργασίας ως Γνωστικό Εργαλείο 

(προσαρµογή από Jonassen, 2000) 

Το CoVis Project (Συνεργατικό σηµειωµατάριο - Learning through 
Collaborative Visualization) παρέχει στους µαθητές ένα σύνολο από εργαλεία 
συνεργασίας και επικοινωνίας (τηλεδιάσκεψη µέσω βίντεο, δυνατότητα 
διαµοιρασµού εφαρµογών λογισµικού και εκτέλεση τους από απόσταση σε 
πραγµατικό χρόνο, εργαλεία οπτικοποίησης των πληροφοριών, κλπ) µε στόχο 
την ανάπτυξη δεξιοτήτων όµοιων µε εκείνες που χρησιµοποιούν οι επιστήµονες 
(http://www.covis.nwu.edu/). Η εφαρµογή είναι µια διαµοιρασµένη βάση 
δεδοµένων υπερµέσων, σχεδιασµένη να παρέχει ένα πλαίσιο στήριξης µαθητών 
οι οποίοι ακολουθούν µια συνεργατική αναζήτηση πληροφορίας. Η 
συνεργατική αναζήτηση πληροφορίας θεωρείται επιθυµητή γιατί απεικονίζει 
την αυθεντική χρήση της επιστήµης από επιστήµονες. Η βασική λειτουργία του 
συνεργατικού σηµειωµατάριου είναι να επιτρέπει στο δάσκαλο να 
παρακολουθεί και να καθοδηγεί τη διαδικασία µάθησης.  

Το σύστηµα CSILE αναπτύχθηκε στο Ontario Institute for Studies in 
Education (http://twilight.oise.utoronto.ca/). Σχεδιάσθηκε για να υποστηρίζει 



µαθητές µέσα σε ένα περιβάλλον συνεργατικής µάθησης µε τη βοήθεια του 
∆ιαδικτύου. Οι µαθητές µπορούν να διαλέξουν διάφορους τρόπους 
επικοινωνίας (κείµενο, ήχο, βίντεο, κίνηση) για να δηµιουργήσουν "κόµβους". 
Αυτοί οι κόµβοι περιέχουν ιδέες ή πληροφορίες που σχετίζονται µε το θέµα της 
εκάστοτε µελέτης και είναι διαθέσιµοι σε όλους για σχολιασµό, ενώ παράλληλα 
οδηγούν σε διάλογο και οικοδόµηση γνώσης. Το σύστηµα προωθεί ένα µοντέλο 
τάξης βασισµένο στην ενεργή οικοδόµηση της γνώσης, που επεκτείνει την 
ατοµική και εσωτερική µάθηση στο επίπεδο του συνόλου. Ο στόχος του είναι 
να βοηθήσει τους µαθητές να σκεφτούν και να εκφράσουν τη νοητική τους 
διεργασία, η οποία προκαλεί και απαντά σε ερωτήµατα. Συνέχεια του CSILE 
αποτελεί το Knowledge Forum.  

 
Σχήµα  6.12 Η Οικοδόµηση Γνώσης στο Περιβάλλον Knowledge Forum 

Το Knowledge Forum, στο πλαίσιο δηµιουργίας µιας κοινότητας µάθησης 
προσφέρει εργαλεία για την ανάπτυξη βάσεων δεδοµένων και γνώσης από 
επιµέρους κοινότητες, και τη δυνατότητα διαµοιρασµού τους µε άλλες 
αντίστοιχες κοινότητες. Επιπρόσθετα, παρέχει εργαλεία επικοινωνίας, 
ανάπτυξης δικτύων εννοιών και πολλαπλής θεώρησης των δεδοµένων της 
βάσης (http://www.lean.motion.com/lim/kf/).  



Το περιβάλλον KIE (http://kie.berkeley.edu/KIE.html) και η συνέχειά του, 
το περιβάλλον WISE (http://wise.berkeley.edu/) αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του 
ερευνητικού προγράµµατος "ο Υπολογιστής ως Συνέταιρος στη Μάθηση" 
(Computer as Learning Partner project) (Linn & Hsi, 2000). Σε µια περίοδο 
δεκαπέντε χρόνων, αυτό το ερευνητικό σχέδιο δηµιούργησε ένα αναλυτικό 
πρόγραµµα για τη φυσική, βελτίωσε το αναλυτικό πρόγραµµα που αναφέρεται 
στην έρευνα που πραγµατοποιείται στην τάξη, διεξήγαγε σε πολλές περιοχές 
µελέτες µε µαθητές, και συνέθεσε τα αποτελέσµατα σ’ ένα καθοδηγητικό 
πλαίσιο εργασίας. ∆ηµιουργήθηκε συνεπώς ένα µοντέλο, αυτό της 
ολοκλήρωσης της γνώσης (Knowledge Integration), που είναι µια δυναµική 
διαδικασία σύνδεσης, διαχωρισµού, οργάνωσης και δόµησης "µοντέλων" (τα 
οποία αναφέρονται σε µοτίβα, πίνακες, ιδέες, θεωρίες και οπτικοποιήσεις) των 
επιστηµονικών φαινοµένων (Linn & Hsi, 2000).  

Το WISE (Web-based Inquiry Science Enviroment), που αποτελεί σήµερα τη 
συνέχεια του προγράµµατος, είναι ένα µαθησιακό περιβάλλον στο οποίο οι 
µαθητές µελετούν υποθέσεις που αφορούν τον πραγµατικό κόσµο, και τις 
αναλύουν µε βάση τις τρέχουσες επιστηµονικές µεθόδους και εργαλεία. 

 
Σχήµα  6.13 Περιβάλλον WISE και Ιστοσελίδες που Βοηθούν στην Έρευνα 

6.6.3 Σχετικά µε την Παιδαγωγική Αξία των Συνεργατικών 
Περιβαλλόντων Μάθησης 

Τα παιδαγωγικά πλεονεκτήµατα που προσφέρει η συνεργασία και οι 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες που βασίζονται σε αυτήν µε χρήση ανοικτών 
υπολογιστικών περιβαλλόντων, έχουν συζητηθεί διεξοδικά τα τελευταία 
χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται έµφαση στη δηµιουργία κοινοτήτων µάθησης 
(Scardamalia & Bereiter, 1994) µε κοινούς στόχους, κανόνες δράσης, χρήση 



κατάλληλων εργαλείων και ανάλογο καταµερισµό εργασίας, όπως προτείνεται 
από τη θεωρία της δραστηριότητας (Lewis, 1997). Η προβληµατική αυτή 
αλλάζει και τον τρόπο σχεδιασµού µαθησιακών περιβαλλόντων µε υπολογιστή: 
κεντρικός στόχος τους γίνεται η υποστήριξη και η δόµηση των 
αλληλεπιδράσεων και αλληλεξαρτήσεων σε ένα σύστηµα δραστηριότητας 
(activity system), συµπεριλαµβανοµένων και των σχέσεων ανάµεσα στους 
µαθητές, τους καθηγητές τους, τις εργασίες που πρέπει να πραγµατοποιηθούν, 
και τις οδηγίες που παρέχονται για τον σκοπό αυτό (Gifford & Enyedy, 1999). 

Τα κύρια οφέλη που υπόσχεται η συνεργατική µάθηση συνίστανται στην 
ενεργή µάθηση και στη σε βάθος επεξεργασία της πληροφορίας, ενώ απαιτείται 
από τους σπουδαστές επένδυση σηµαντικής νοητικής προσπάθειας 
(Dillenbourg, 1999). Στο πλαίσιο αυτό, είναι δυνατό να αναπτυχθούν 
δεξιότητες κριτικής σκέψης (critical thinking), επικοινωνίας και συντονισµού, 
και να συνειδητοποιηθούν οι µηχανισµοί οικοδόµησης της γνώσης (Steeples & 
Mayers, 1998). Έρευνες έχουν δείξει ότι η συνεργασία για την επίτευξη ενός 
εργασιακού ή µαθησιακού στόχου αυξάνει την ικανότητα επίλυσης 
προβληµάτων των συµµετεχόντων, και οδηγεί συνήθως σε ποιοτικότερες και 
καλύτερα τεκµηριωµένες λύσεις, οι οποίες προκύπτουν ύστερα από ώριµη 
σκέψη και εποικοδοµητικό διάλογο.  

Τα διαδικτυακά υπολογιστικά συστήµατα προσφέρουν, σε αυτό το πλαίσιο, 
νέες δυνατότητες, αλλά εγείρουν παράλληλα και νέα ερωτήµατα: είναι πάντα 
εφικτή και αποτελεσµατική η εξ’ αποστάσεως συνεργασία; Ποιοι είναι οι 
παράγοντες που την επηρεάζουν, και πώς; Ποια είναι η επίδραση των 
εργαλείων (πραγµατικών και συµβολικών) που διαµεσολαβούν τις ανθρώπινες 
δράσεις και την επικοινωνία σε τέτοια περιβάλλοντα; Ποιος είναι ο ρόλος της 
ανθρώπινης αλληλεπίδρασης και της αµοιβαίας στήριξης όταν εργαζόµαστε ή 
µαθαίνουµε από κοινού; Συµβάλλει, και πώς, το είδος και η ετερογένεια του 
χρησιµοποιούµενου εκπαιδευτικού υλικού που τα περιβάλλοντα µάθησης 
διαθέτουν; 

6.6.4 Ανάλυση Εµπειρικών Ερευνών και Μελετών Περίπτωσης 
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές ερευνητικές προσπάθειες µε στόχο 

να δοθούν απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα. Στην ενότητα αυτή γίνεται 
αναφορά στα κύρια πορίσµατα πέντε εµπειρικών ερευνών και µελετών 
περίπτωσης που σχετίζονται µε τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων σύγχρονης 
συνεργασίας και µάθησης. Η έµφαση στις µελέτες αυτές δίνεται στην ανάλυση 
της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης των χρηστών, καθώς και στο είδος 
του χρησιµοποιούµενου µαθησιακού υλικού, όπως περιγράφεται στη συνέχεια. 
Οι µελέτες αυτές είχαν ως κοινό χαρακτηριστικό ότι αφορούν συνεργασία 
µαθητών από απόσταση µε στόχο την συνεργατική επίλυση ενός προβλήµατος 
που γίνεται σε ένα διαµοιρασµένο κοινό χώρο εργασίας, ενώ η επικοινωνία 



µεταξύ των συµµετεχόντων γίνεται µέσω ανταλλαγής µηνυµάτων κειµένου. Στο 
Σχήµα  6.7 έχει ήδη παρουσιαστεί ο µηχανισµός επικοινωνίας απευθείας, και 
µέσω του χώρου εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα 
λειτουργικά χαρακτηριστικά των περιβαλλόντων που χρησιµοποιήθηκαν 
αναφέρονται από τους (Avouris et al. 2003b) και (Fidas & Komis, 2001), (Fidas 
et al., 2002), όπου περιγράφεται το σύστηµα ModellingSpace. 

Σε έρευνα που µελετάται η από κοινού και εξ’ αποστάσεως (µε τη χρήση 
ενός κατανεµηµένου συνεργατικού περιβάλλοντος) ανάπτυξη ενός µοντέλου 
οντοτήτων-συσχετίσεων από οµάδες φοιτητών πάνω σε ένα ανοικτό πρόβληµα 
στο πλαίσιο εργαστηρίου του πανεπιστηµιακού µαθήµατος Βάσεις ∆εδοµένων, 
αναδύονται ενδιαφέροντα αποτελέσµατα (Komis et al., 2002). Από την 
ανάλυση των ερευνητικών δεδοµένων προκύπτει ότι οι φοιτητές ήταν σε θέση 
να συνεργαστούν από απόσταση και να επιλύσουν ένα πρόβληµα 
χρησιµοποιώντας τον διαµοιρασµένο χώρο εργασίας. Η σύνθεση των οµάδων 
που συνεργάζονται, το περιεχόµενο της επικοινωνίας, οι ρόλοι των φοιτητών 
και οι επιδράσεις των χρησιµοποιούµενων εργαλείων φαίνεται να παίζουν 
σηµαντικό ρόλο στη µαθησιακή διαδικασία. Ειδική µνεία πρέπει να γίνει στους 
τρόπους µε τους οποίους τα εργαλεία και οι αναπαραστάσεις που 
δηµιουργούνται από τους σπουδαστές στον κοινό χώρο χρησιµοποιούνται µε 
συµπληρωµατικό τρόπο και υποστηρίζουν τη διαδικασία.  

Αντίθετα, σε άλλη έρευνα µε παρόµοια ερευνητική προσέγγιση για τη 
µελέτη της αλληλεπίδρασης µε τη χρήση του ίδιου συνεργατικού συστήµατος 
από µαθητές δηµοτικού, τα αποτελέσµατα φαίνεται να είναι διαφορετικά 
(Κόµης κ.α., 2001). Πρόκειται για µια µελέτη περίπτωσης που αφορά στη 
διερεύνηση της από κοινού συγκρότησης ενός εννοιολογικού χάρτη από οµάδες 
µαθητών (ζεύγη συνεργάζονται µε ζεύγη από απόσταση στο διαµοιρασµένο 
χώρο εργασίας), και βασίζεται στην ανάλυση του προφορικού λόγου στο 
εσωτερικό κάθε οµάδας και στην ανάλυση της χρήσης των εργαλείων του 
λογισµικού (εργαλεία δηµιουργίας εξωτερικών αναπαραστάσεων, εργαλεία 
διαχείρισης ρόλων, εργαλεία επικοινωνίας) και των γραπτών µηνυµάτων που 
ανταλλάσσουν οι συνεργαζόµενες οµάδες. Από την ανάλυση φαίνεται ότι, αν 
και η συνεργατική δηµιουργία του εννοιολογικού χάρτη γίνεται µε επιτυχία, η 
ουσιαστική αλληλεπίδραση διεξάγεται στο εσωτερικό των επιµέρους οµάδων 
που βρίσκονται στον ίδιο χώρο, µε κύριο χαρακτηριστικό τον προφορικό λόγο 
και τη χρήση διερευνητικής οµιλίας, στην οποία οι συνεργάτες συµµετέχουν 
συζητώντας ο ένας τις ιδέες του άλλου, ασκώντας παράλληλα εποικοδοµητική 
κριτική. Αντίθετα, η δια-οµαδική συνεργασία µεταξύ των οµάδων που 
βρίσκονται σε απόσταση χαρακτηρίζεται κυρίως από την οµιλία αµφισβήτησης 
που βασίζεται στη διαφωνία και στην εξατοµικευµένη λήψη αποφάσεων, και 
δευτερευόντως στη συσωρευτική οµιλία κατά την οποία οι οµιλητές δοµούν 



θετικά την οµιλία τους, αλλά χωρίς να ασκούν κριτική πάνω σε ό,τι έχει πει ο 
άλλος.  

Σε µια τρίτη έρευνα (µε φοιτητές πανεπιστηµιακού τµήµατος) µελετάται η 
επίδραση εναλλακτικών σχεδιάσεων εργαλείων σύγχρονης συνεργασίας στην 
αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή (Fidas et al., 2001). Πιο συγκεκριµένα, 
περιγράφεται η εναλλακτική σχεδίαση ενός εργαλείου chat (για γραπτή 
επικοινωνία), και ενός εργαλείου απευθείας χειρισµού αντικειµένων στο 
διαµοιρασµένο χώρο εργασίας. Από την πειραµατική διαδικασία προκύπτει ότι 
οι εναλλακτικές σχεδιάσεις των εργαλείων αυτών επηρεάζουν την 
αποτελεσµατικότητα της συνεργασίας. Η συνεργασία φαίνεται να είναι πιο 
αποτελεσµατική όταν το σύστηµα προσφέρει εργαλεία αναπαράστασης των 
ενεργειών του συνεργάτη (όπως, για παράδειγµα, ανάδραση σχετικά µε το 
ποιος γράφει στο chat, αποτύπωση του γεγονότος ότι ετοιµάζεται να 
µετακινήσει κάποιο αντικείµενο στο χώρο εργασίας, κλπ). Επιπρόσθετα, από 
την ίδια έρευνα προκύπτει ότι η ύπαρξη ή όχι µηχανισµού ελέγχου (κλειδί), που 
επιτρέπει στον κάτοχό του την αποκλειστική διαχείριση του διαµοιρασµένου 
χώρου εργασίας, επιδρά σηµαντικά στη συνεργατική δραστηριότητα.  

Σε µια τέταρτη έρευνα (µε µαθητές Λυκείου αυτή τη φορά, και µε παρόµοιο 
σε σχέση µε τις προηγούµενες έρευνες συνεργατικό περιβάλλον) µελετήθηκε η 
αλληλοϋποστήριξη ανάµεσα στους χρήστες που συνεργάζονται από απόσταση 
µε σύγχρονο τρόπο για την επίλυση ενός προβλήµατος, καθώς και η επιρροή 
του ετερογενούς µαθησιακού υλικού στο τελικό αποτέλεσµα της συνεργασίας 
(Fidas et al., 2003). Από τα αποτελέσµατα της έρευνας προκύπτει ότι υπάρχει 
χαµηλός βαθµός αλληλοϋποστήριξης ανάµεσα στους συνεργάτες της ηλικιακής 
αυτής οµάδας, σε αντίθεση µε αυτούς της προηγούµενης περίπτωσης. Επίσης, 
µια διαπίστωση ήταν ότι οι µαθητές που διαθέτουν ετερογενές µαθησιακό υλικό 
(αντίθετα από ότι θα περίµενε κανείς) συνεργάζονται πιο αποτελεσµατικά από 
αυτούς που διαθέτουν το ίδιο µαθησιακό υλικό. Η ύπαρξη ετερογενούς 
µαθησιακού υλικού δεν είναι ανασταλτικός παράγοντας, αλλά φαίνεται να 
ευνοεί τη σύγχρονη συνεργασία, αφού αναγκάζει τους χρήστες να συζητήσουν 
εκτενέστερα και σε µεγαλύτερο βάθος τις προς διαπραγµάτευση έννοιες.  

 Τέλος, σε µια πέµπτη εµπειρική µελέτη (Margaritis et al. 2003) εξετάστηκε 
η επίδραση του µηχανισµού ελέγχου της δράσης στον κοινό χώρο εργασίας, σε 
µικρές οµάδες φοιτητών που συνεργάστηκαν από απόσταση για επίλυση 
προβληµάτων. Η µελέτη αυτή έδειξε ότι οι φοιτητές που χρησιµοποίησαν 
µηχανισµούς κλειδώµατος του κοινού χώρου έδειξαν µεγαλύτερη 
δραστηριότητα και αντάλλαξαν περισσότερα µηνύµατα, από τις οµάδες εκείνες 
οι οποίες είχαν ελεύθερη πρόσβαση στον κοινό χώρο εργασίας. Η ποιότητα 
λύσεων δε που παρήγαγαν οι δύο οµάδες δε διέφερε σηµαντικά. Εν κατακλείδι, 
τα χαρακτηριστικά του συστήµατος υποστήριξης συνεργασίας φαίνεται να 



επηρεάζουν τη συµπεριφορά των εξ’ αποστάσεως συνεργαζόµενων χρηστών 
και το βαθµό συνεργασίας τους, ενώ η ύπαρξη µηχανισµών ελέγχου φαίνεται 
συχνά να αναγκάζει τους σπουδαστές να αλληλεπιδρούν σε µεγαλύτερο βαθµό.  

6.7 Συστήµατα για την Υποστήριξη της ∆ιδασκαλίας  
 Εκτός των συνεργατικών συστηµάτων µάθησης µε υπολογιστές, ιδιαιτέρως 

µεγάλη ανάπτυξη γνωρίζουν τα τελευταία χρόνια διάφορα συστήµατα που 
υποστηρίζουν τη διδασκαλία από απόσταση, επιτρέποντας τη δηµιουργία 
εκπαιδευτικών δικτυακών τόπων (π.χ. µαθήµατα και εκπαιδευτικό υλικό σε 
επιµέρους αντικείµενα, θεµατικές ενότητες ειδικού ενδιαφέροντος, κλπ), και 
ενσωµατώνοντας διάφορες λειτουργίες, όπως σύγχρονη και ασύγχρονη 
επικοινωνία και συνεργασία, οµάδες συζητήσεων, διαχείριση χρηστών και 
τάξεων, υποστήριξη κατανεµηµένων χώρων εργασίας, κλπ. Στα συστήµατα 
αυτά το µαθησιακό και εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος, και παράλληλα, τις περισσότερες φορές, προσφέρονται 
εργαλεία για την υποστήριξη της επικοινωνίας και της συνεργασίας.  

Τα παραπάνω συστήµατα συχνά χαρακτηρίζονται µε τον όρο ασύγχρονη 
τηλεκπαίδευση.  

Παρότι τα συστήµατα αυτά δε σκοπεύουν κατά κανόνα να αντικαταστήσουν 
τη διδακτική διαδικασία, αλλά στοχεύουν κυρίως να την υποβοηθήσουν, 
πολλές φορές θεωρούνται, εσφαλµένα, ως κλασικά συστήµατα ασύγχρονης 
µάθησης από απόσταση µε τη χρήση των ΤΠΕ.  

Στον Πίνακα 6.2 γίνεται µια επισκόπηση µερικών από τα πιο διαδεδοµένα 
συστήµατα της κατηγορίας αυτής (Αβούρης & Κόµης, 2003). Τα συστήµατα 
αυτά χρησιµοποιούνται κυρίως για την κατασκευή διαδικτυακών µαθηµάτων, 
που αφορούν είτε την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, είτε την υποστήριξη 
συµβατικών µαθηµάτων.  

Χαρακτηριστικό παράδειγµα συστήµατος υποστήριξης ασύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης είναι το e-class (http://eclass.gunet.gr/), το οποίο έχει 
δηµιουργηθεί στο πλαίσιο της σύµπραξης Gunet (πρόκειται για την εταιρία που 
έχει αναλάβει την προώθηση του διαδικτύου στην Ελληνική τριτοβάθµια 
εκπαίδευση) από οµάδα ελληνικών πανεπιστηµίων, και βασίζεται πάνω στο 
σύστηµα Claroline (www.claroline.com). 



Σύστηµα Περιγραφή 

1. BlackBoard ™  
 www.blackboard.com 

Περιλαµβάνει σύστηµα διαχείρισης µαθησιακού 
περιεχοµένου, εικονικές τάξεις, σύστηµα 
διαχείρισης µαθηµάτων, σύστηµα διαχείρισης 
της κοινότητας, και µία πληθώρα εργαλείων που 
υποστηρίζουν την επικοινωνία και τη 
συνεργασία. 

2. First Class Collaborative Classroom
 www.education.softarc.com  

Είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα που 
υποστηρίζει πολλές δυνατότητες συνεργασίας µε 
ενιαίο τρόπο. 

3. LearningSpace 
 www.lotus.com  

Υποστηρίζει κατανεµηµένη µάθηση µέσω του 
διαδικτύου και τοπικού δικτύου. 

4. TopClass 
 www.wbtsystems.com 

Επιτρέπει τη δηµιουργία τάξεων µε χρήστες και 
εκπαιδευτικό περιεχόµενο µε συγκεκριµένη 
δοµή, καθώς και εύκολη διαχείρισή τους από 
τους εκπαιδευτικούς ή τους διαχειριστές του 
συστήµατος. Η λειτουργία του είναι δυνατή είτε 
µέσω εσωτερικού δικτύου, είτε του διαδικτύου. 

5. WebCsile 
 webforum.oise.utoronto.ca/webcsile

Έχει αναπτυχθεί µε βάση το σύστηµα CSILE. 
Αποτελείται από µια βάση δεδοµένων που 
δηµιουργείται από τους µαθητές, που 
καταχωρούν σηµειώσεις πάνω σε ένα επιλεγµένο 
θέµα. Οι σηµειώσεις αυτές είναι στην κοινή 
χρήση όλης της κοινότητας µάθησης. 

6. WebCT 
 www.webct.com 

Είναι ένα εργαλείο που διευκολύνει τη 
δηµιουργία εκπαιδευτικών περιβαλλόντων που 
βασίζονται στο διαδίκτυο. 

7. Eclass που βασίζεται στο Claroline: 
 www.claroline.com  

Αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα 
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης στην κοινότητα του 
Ακαδηµαϊκού ∆ιαδικτύου GUNet. 

Πίνακας  6.2 Συστήµατα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 

Στο Σχήµα  6.14 παρουσιάζεται η εισαγωγική σελίδα του συστήµατος στο 
Πανεπιστήµιο Πατρών. Ο χρήστης-καθηγητής µπορεί να δηµιουργήσει πολύ 
εύκολα ένα νέο µάθηµα, το οποίο περιέχει διακριτούς χώρους που 
υποστηρίζουν διάφορες υπηρεσίες: χώρος εγγράφων (σηµειώσεις και 
διαφάνειες του µαθήµατος, άλλο εκπαιδευτικό υλικό), χώρος συζητήσεων, 
εργαλεία για αποστολή µηνυµάτων και chat, χώρος ασκήσεων, ατζέντα 
µαθήµατος, χώρος εργασιών φοιτητών, κλπ.  



 

Σχήµα  6.14 Η Πλατφόρµα Eclass για την Υποστήριξη Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στο 
Πανεπιστήµιο Πατρών 

6.8 Ασύρµατες Τεχνολογίες και Συνεργασία 
6.8.1 Προσωπικοί Ψηφιακοί Βοηθοί & Κινητά Τηλέφωνα  

Μέχρι πρόσφατα, τα καλώδια και τα σύρµατα που απαιτούνται για τη 
σύνδεση στο διαδίκτυο µέσω τηλεφωνικής γραµµής ή µόνιµης σύνδεσης µε 
οπτικές ίνες ή καλώδιο Ethernet, καθώς και οι διαστάσεις των υπολογιστών 
(ακόµα και των φορητών), περιόριζαν σηµαντικά τη χρήση τους σε χώρους 
εκτός γραφείου ή τάξης, και κυρίως δεν επέτρεπαν τη χρήση του διαδικτύου σε 
ανοικτούς χώρους ή σε χώρους που δεν υπήρχε η κατάλληλη τηλεπικοινωνιακή 
υποδοµή.  



Τα τελευταία όµως χρόνια παρατηρείται σηµαντική πρόοδος σε όλο το 
εύρος της τεχνολογίας της πληροφορικής, η οποία άπτεται της ταχύτητας 
επεξεργασίας σε σχέση µε το κόστος και το µέγεθος των συσκευών και των 
τηλεπικοινωνιακών υποδοµών, και αφορά στην ανάπτυξη ασύρµατων δικτύων 
µετάδοσης µηνυµάτων (κειµένου, φωνής, εικόνας και βίντεο). Η εξέλιξη στην 
τεχνολογία των υπολογιστών (κυρίως σε ότι αφορά στην κατασκευή 
ολοκληρωµένων κυκλωµάτων) οδήγησε στη σηµαντική µείωση των 
διαστάσεων των υπολογιστικών συσκευών (κυκλώµατα µνήµης και µονάδες 
επεξεργασίας), που µπορούν να έχουν πλέον πολύ µικρές διαστάσεις (µέγεθος 
παλάµης), και ταυτόχρονα καλές υπολογιστικές επιδόσεις (πολύ κοντινές µε τις 
επιδόσεις των προσωπικών υπολογιστών πριν από µερικά χρόνια).  

Παράλληλα, η τεχνολογική εξέλιξη στο χώρο των επικοινωνιών επιτρέπει 
πλέον την ασύρµατη επικοινωνία µε σχετικά χαµηλό κόστος, αποδεσµεύοντας 
τους χρήστες από τη χρήση ενσύρµατων συνδέσεων. Κλασικό, αλλά όχι 
µοναδικό παράδειγµα, η κινητή τηλεφωνία που καλύπτει σήµερα (µέσω 
κεραιών ή δορυφόρων) το µεγαλύτερο µέρος της επιφάνειας της γης.  

Η πιο σηµαντική υπολογιστική συσκευή µικρού µεγέθους (Σχήµα  6.15α), 
που τείνει να υποκαταστήσει πολλές από τις λειτουργίες των προσωπικών ή 
των φορητών υπολογιστών, είναι ο Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός (PDA ή 
Personal Digital Assistant). Με τον όρο αυτό ονοµάζονται οι µικρού µεγέθους 
ψηφιακές συσκευές που χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση προσωπικών 
πληροφοριών (τηλέφωνα, διευθύνσεις, κλπ), και ταυτόχρονα επιτελούν µια 
σειρά από άλλες λειτουργίες (επεξεργασία κειµένου, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, 
λογιστικό φύλλο, κλπ). Οι συσκευές αυτές αποκαλούνται και υπολογιστές 
τσέπης (Pocket PCs), ή υπολογιστές παλάµης (Palmtop, palm PCs).  

Βασικός ανταγωνιστής του Προσωπικού Ψηφιακού Βοηθού γίνεται σταδιακά 
το Κινητό Τηλέφωνο "τρίτης γενιάς" (που αποκαλείται και "έξυπνο τηλέφωνο" - 
smart phone), το οποίο, εκτός από επικοινωνιακή συσκευή, είναι πλέον και 
προσωπικός οργανωτής (προσφέροντας διάφορες υπηρεσίες, όπως ηλεκτρονική 
ατζέντα, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, κλπ). Τα κινητά τηλέφωνα τρίτης γενιάς 
(Σχήµα  6.15β) είναι συνδυασµός τηλεφώνου και υπολογιστή παλάµης. 
∆ιαθέτουν ενσωµατωµένες ή ξεχωριστές βιντεοκάµερες, έγχρωµες οθόνες και 
πληκτρολόγια ή διεπιφάνειες αφής. 



 
Σχήµα  6.15 (α) Προσωπικοί Ψηφιακοί Βοηθοί(PDAs), και (β) Κινητά Τηλέφωνα 3ης 

Γενιάς 

Τόσο οι προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί όσο και τα κινητά τηλέφωνα τρίτης 
γενιάς διαθέτουν κεντρική µονάδα επεξεργασίας, µνήµη και λειτουργικό σύστηµα 
(π.χ. Windows CE, Palm OS ή Symbian). Είναι, κατά συνέπεια, πλήρεις 
υπολογιστικές συσκευές και µπορούν να "τρέξουν" πολλές εφαρµογές γενικής 
χρήσης (επεξεργασία κειµένου, παρουσιάσεις, επεξεργασία εικόνας, 
προγράµµατα πλοήγησης και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, κλπ). Τα λογισµικά 
αυτά είναι συνήθως ειδικές εκδόσεις των λογισµικών για προσωπικούς 
υπολογιστές, ή συνεργάζονται εύκολα ανταλλάσσοντας δεδοµένα µε 
συγκεκριµένη µορφή αρχείων.  

Κύριο χαρακτηριστικό των συσκευών αυτών είναι ότι, εξαιτίας του µικρού 
τους µεγέθους, µπορούν να µεταφερθούν εύκολα, και να χρησιµοποιηθούν µε 
τη χρήση ακόµα και ενός χεριού (handhelds). Οι συσκευές αυτές µπορούν 
επίσης να συνδεθούν (ενσύρµατα µε κάποιο καλώδιο, ή ασύρµατα µε 
τεχνολογίες Infra Red, Bluetooth ή WiFi) σε υπολογιστές γραφείου ή φορητούς 
υπολογιστές, για να ανταλλάξουν δεδοµένα ή να µοιραστούν περιφερειακές 
συσκευές.  

6.8.2 Μάθηση µέσω Κινητών Συσκευών, ∆ιάχυτη 
Υπολογιστικότητα και Μάθηση 

Ο όρος mobile computing (που σε ελεύθερη απόδοση σηµαίνει ο κινητός 
υπολογιστής) είναι ένας γενικός όρος που περιλαµβάνει συνήθως τους 
υπολογιστές τσέπης, τους υπολογιστές παλάµης και τα κινητά τηλέφωνα τρίτης 
γενιάς που διαθέτουν λειτουργικό σύστηµα 



Ο όρος ubiquitous computing (που σε ελεύθερη απόδοση σηµαίνει ο 
πανταχού παρών υπολογιστής) χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο για να 
τονίσει την τεχνολογική εξέλιξη σχετικά µε τις µικροσυσκευές, που 
εµπεριέχουν υπολογιστικά συστήµατα, τα οποία συνήθως δεν είναι εµφανή στο 
χρήστη και επιτελούν διάφορες διαδικασίες επεξεργασίας της πληροφορίας 
(συλλογή δεδοµένων, αυτοµατοποίηση λειτουργιών, κλπ.). Πρόκειται για ένα 
σενάριο χρήσης των υπολογιστικών συσκευών, οι οποίες µας συνοδεύουν 
παντού, δεδοµένου ότι είναι εύχρηστες, φορητές, ασύρµατες και αλληλεπιδρούν 
µεταξύ τους (Weiser et al, 1999). Σε αντίθεση µε τους προσωπικούς 
υπολογιστές, που είναι περίπλοκοι και δύσχρηστοι, οι µικροσυσκευές και οι 
καθηµερινές συσκευές που εµπεριέχουν υπολογιστικά συστήµατα χωρίς ο 
χρήστης πρακτικά να το αντιλαµβάνεται, θα µπορούσε να είναι µια µελλοντική 
λύση για τη θέση των ΤΠΕ στις διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες.  

Βασικό πλεονέκτηµα των φορητών συσκευών (προσωπικοί βοηθοί ή 
σύγχρονα κινητά τηλέφωνα) είναι ακριβώς η φορητότητά τους και 
συνακόλουθα η απεξάρτηση από το χώρο και τα απαιτούµενα καλώδια (εφόσον 
υποστηρίζουν ασύρµατη επικοινωνία) για τη σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο. Ακόµα 
κι αν σήµερα οι περισσότεροι χρήστες του ∆ιαδικτύου (κυρίως για λόγους 
κόστους) επιλέγουν ενσύρµατες συσκευές είναι πολύ πιθανό σύντοµα να 
χρησιµοποιούνται όλο και περισσότερο ασύρµατες µικροσυσκευές για την 
επικοινωνία και τη µάθηση.  

Στο πλαίσιο αυτό έχει αναδυθεί και ο όρος mobile learning ή m-learning 
(θα µπορούσε να αποδοθεί, ατυχώς, στα ελληνικά ως ασύρµατη µάθηση). Ο 
όρος αυτός περιλαµβάνει όλες τις ασύρµατες τεχνολογίες, φορητές συσκευές 
και εφαρµογές που µπορούν να υποστηρίξουν τη διδακτική και τη µαθησιακή 
διαδικασία, κατά κανόνα, χωρίς χωρικούς ή/και χρονικούς περιορισµούς. Να 
τονίσουµε στο σηµείο αυτό ότι η µάθηση είναι µια ανθρώπινη ιδιότητα και µε 
αυτή την έννοια ένας πιο κατάλληλος όρος για να χαρακτηρίσει αυτή την 
περιοχή είναι, κατά τη γνώµη µας, ο ακόλουθος: ασύρµατα υπολογιστικά 
περιβάλλοντα που υποστηρίζουν την ανθρώπινη µάθηση (wireless computer 
supported human learning). 

Μεγάλο µειονέκτηµα, και ενδεχοµένως ανυπέρβλητο πρόβληµα, είναι το 
µικρό µέγεθος των συσκευών εισόδου και εξόδου (πληκτρολόγια, οθόνες, κλπ.) 
που τις καθιστά πολλές φορές µη λειτουργικές για διάφορες χρήσεις ή 
περιορίζει σηµαντικά την εργονοµία τους. Η οθόνη των συσκευών αυτών δεν 
µπορεί να απεικονίσει πολλές ταυτόχρονα πληροφορίες, το πληκτρολόγιο 
απαιτεί προσπάθεια για τη γραφή κειµένου ενώ η συσκευή δήξης (το 
ηλεκτρονικό στυλό που υποκαθιστά το ποντίκι) δεν µπορεί εύκολα να 
υποκαταστήσει το πραγµατικό µολύβι.  



6.9 Συζήτηση - Συµπεράσµατα 
Τα συστήµατα υποστήριξης συνεργασίας συνάντησαν από τα πρώτα τους 

βήµατα ανάµεικτη αντίδραση. Αφενός, ασύγχρονα συστήµατα όπως το 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο έχουν τεράστια επιτυχία, έχουν ήδη ενσωµατωθεί 
στην καθηµερινή ζωή σε µεγάλο αριθµό ατόµων και επιχειρήσεων, και έχουν 
προκαλέσει αλλαγές στις συνήθειες εργασίας πολλών εργαζοµένων, µε 
γενικότερες προεκτάσεις στον τρόπο που αυτοί επικοινωνούν και 
συνεργάζονται. Όµως, πολλά συστήµατα συνεργασίας δεν έχουν την ίδια 
αποδοχή (Αβούρης & Κόµης, 2003). Για παράδειγµα, τα ∆ιαµοιρασµένα 
Ηµερολόγια, που υποθετικά διευκολύνουν πολλές λειτουργίες στο χώρο 
εργασίας, όπως τον καθορισµό κοινής ώρας συνάντησης των µελών µιας 
οµάδας, από την αρχή συνάντησαν σκεπτικισµό όπως αναφέρεται σε σχετική 
µελέτη από µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων (Grudin, 1998). 

Μεγάλο ενδιαφέρον για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση παρουσιάζουν τα 
εξειδικευµένα περιβάλλοντα που χρησιµοποιούνται για τη διδασκαλία και τη 
µάθηση. Η καθιέρωσή τους όµως εξαρτάται από πολλές παραµέτρους, που 
αφενός σχετίζονται µε την τεχνολογία, και αφετέρου µε κοινωνικές διαστάσεις. 
Οι τεχνολογικές διαστάσεις αφορούν τόσο την ταχύτητα των δικτύων που 
πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µην δυσχεραίνεται η µεταφορά του απαραίτητου 
για την επικοινωνία όγκου δεδοµένων, όσο και την αρχιτεκτονική των 
διαφόρων συστηµάτων που πρέπει να είναι ανοικτή, όχι µόνο ως προς τις 
δυνατότητες αλλά και το περιεχόµενο, τους µηχανισµούς ελέγχου πρόσβασης, 
κλπ (Αβούρης & Κόµης, 2003).  

Οι κοινωνικές διαστάσεις αφορούν κυρίως το επίπεδο της επικοινωνίας και 
της αλληλεπίδρασης των χρηστών συστηµάτων σύγχρονης συνεργασίας. Από 
τη µετα-ανάλυση µιας σειράς εµπειρικών ερευνών που αναφέρθηκαν, 
προκύπτει ότι τα εργαλεία χειρισµού και αναπαράστασης του διαµοιρασµένου 
χώρου εργασίας παίζουν σηµαντικό ρόλο στην αλληλεπίδραση και την 
επικοινωνία. Οι µεγαλύτεροι σε ηλικία χρήστες φαίνεται να συνεργάζονται 
καλύτερα από τους µικρότερους. Ακόµη, η ύπαρξη ετερογενούς µαθησιακού 
υλικού και µηχανισµών ελέγχου δράσης στον κοινό χώρο, όχι µόνο δεν 
αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες στην επικοινωνία, αλλά φαίνεται να 
ευνοούν τη σύγχρονη συνεργασία, αφού οδηγούν τους χρήστες να συζητήσουν 
εκτενέστερα και σε µεγαλύτερο βάθος τις προς διαπραγµάτευση έννοιες. 

Τέλος, θα πρέπει να παρατηρήσουµε ότι από την προηγούµενη ανασκόπηση 
συστηµάτων και µελετών από απόσταση σύγχρονης συνεργασίας προκύπτεί ότι 
η περιοχή αυτή της τεχνολογίας προτείνει ήδη ενδιαφέροντα περιβάλλοντα, που 
προωθούν και υποστηρίζουν τη συνεργασία οµάδων σπουδαστών. Όµως, 
αφενός η αποτελεσµατικότητα τους δεν είναι οµοιόµορφη σε όλες τις ηλικιακές 
οµάδες, αφετέρου δε, τα επιµέρους χαρακτηριστικά τους φαίνεται να 



επηρεάζουν τη συνεργασία. Συνεπώς, προκύπτει η ανάγκη τα συστήµατα αυτά 
να µελετηθούν εις βάθος, µε στόχο να εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα για 
την εφαρµογή τους στην πρακτική της ανοικτής και εξ’ αποστάσεως 
εκπαίδευσης. 

Σύνοψη 

Στο παρόν κεφάλαιο µελετήθηκαν οι πλέον σύγχρονες εφαρµογές των ΤΠΕ που 
σχετίζονται µε την ανάπτυξη νέων µορφών συνεργασίας, διδασκαλίας και µάθησης. Οι 
εφαρµογές αυτές βασίζονται στη χρήση δικτύων υπολογιστών, και ειδικότερα του 
διαδικτύου. Τα δίκτυα υπολογιστών και οι συνακόλουθες εφαρµογές τους για την 
υποστήριξη της συνεργασίας φαίνεται να προσφέρουν νέους τρόπους επικοινωνίας και 
αλληλεπίδρασης, και κατά συνέπεια ποιοτικά διαφορετικές προσεγγίσεις της γνώσης, 
ευνοώντας τη συνεργατική επίτευξη εργασιακών ή µαθησιακών στόχων και την εξ’ 
αποστάσεως εκπαίδευση. Οι πιο διαδεδοµένες εκπαιδευτικές εφαρµογές του διαδικτύου 
βασίζονται στις τεχνολογίες του παγκόσµιου ιστού και της ενσύρµατης και ασύρµατης 
επικοινωνίας, και υποστηρίζουν την επικοινωνία, την αλληλεπίδραση, την αναζήτηση 
πληροφοριών, την ανοικτή και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και την τηλεκπαίδευση. 
Ιδιαίτερα σηµαντικές εφαρµογές έχουν επίσης τα δικτυακά περιβάλλοντα που 
υποστηρίζουν τη συνεργατική µάθηση µέσω υπολογιστών, και ευνοούν τη δηµιουργία 
κοινοτήτων µάθησης. 

Ερωτήµατα και Θέµατα για συζήτηση 

1. Τι εννοούµε µε τον όρο "εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση"; 
2. Περιγράψτε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της "εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευσης". 
3. Τι εννοούµε µε τον όρο "κοινότητα µάθησης"; Με ποιο θεωρητικό µοντέλο 

µάθησης σχετίζεται; 
4. Τι είναι "δίκτυο υπολογιστών"; 
5. Τι εννοούµε µε τον όρο "λεωφόροι της πληροφορίας"; 
6. Τι εννοούµε µε τον όρο "διαδίκτυο"; 
7. Περιγράψτε κάποιες παιδαγωγικές χρήσεις του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 
8. Περιγράψτε και αναλύστε κάποιες παιδαγωγικές χρήσεις του παγκόσµιου ιστού. 
9. Περιγράψτε και αναλύστε κάποιες παιδαγωγικές χρήσεις των δικτυακών πυλών. 
10. Περιγράψτε κάποιες παιδαγωγικές χρήσεις των µηχανών αναζήτησης. 
11. Σε τι συνεισφέρει στη λειτουργία του σχολείου ένα δίκτυο υπολογιστών; 
12. Σε ποιες µεγάλες κατηγορίες χωρίζονται τα συστήµατα συνεργασίας; 
13. Ποιες είναι οι παιδαγωγικές χρήσεις των συστηµάτων σύγχρονης συνεργασίας; 
14. Ποιες είναι οι παιδαγωγικές χρήσεις των συστηµάτων ασύγχρονης συνεργασίας; 
15. Ποιες είναι οι παιδαγωγικές χρήσεις των ψηφιακών προσωπικών βοηθών; 
16. Ποια είναι η παιδαγωγική αξία των συνεργατικών περιβαλλόντων µάθησης; 


