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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σε αυτή την εργασία ερευνούµε και προτείνουµε ένα πλαίσιο που υποστηρίζει τη συνεργατική 
µάθηση εικονικών οµάδων µαθητών που αντιµετωπίζουν ένα πολύπλοκο πρόβληµα (µια άσκηση 
δηµιουργίας λογισµικού ή ένα case study) σε ένα πραγµατικό διαδικτυακό περιβάλλον µάθησης 
από απόσταση. Το γεγονός αυτό εγείρει πολλά σοβαρά θέµατα που αφορούν τη δοµή των οµάδων, 
τους κανονισµούς που τις διέπουν, τους ρόλους, τα µέσα στη διάθεση του διδάσκοντα για να 
επιβλέπει και να καθοδηγεί τη διαδικασία της µάθησης, και µια αποτελεσµατική ανάλυση και 
αποτίµηση της αλληλεπίδρασης και επίδοσης της οµάδας. Ο στόχος της εργασίας είναι η καλύτερη 
κατανόηση των αλληλεπιδράσεων και η πιο αποτελεσµατική υποστήριξη της διαδικασίας µάθησης. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: :  Συνεργατική µάθηση µε υποστήριξη υπολογιστή, Μάθηση από απόσταση, 
Virtual Groups, Αξιολόγηση Case studies, Ανάλυση αλληλεπίδρασης 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Η συνεργατική  µάθηση µε την υποστήριξη υπολογιστή (CSCL) είναι ένα από τα πιο σηµαντικά 

ερευνητικά παραδείγµατα αφοσιωµένο στη βελτίωση της διδασκαλίας και της µάθησης µε τη 
βοήθεια σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (Dillenbourg, 1999). Ωστόσο, η 
αποτελεσµατικότητα και η επιτυχία µια οµάδας µαθητών βασίζεται σε µια ποικιλία θεµάτων κατά 
τη διάρκεια ζωής της. Ένα πρώτο σηµαντικό θέµα είναι η διαµόρφωση της οµάδας και οι 
κανονισµοί που θα τη διέπουν (Pipek & Wulf, 1999). Κατόπιν, κατά την πραγµατοποίηση της 
άσκησης, οι µαθητές που µαθαίνουν µε CSCL τεχνολογίες και µεθόδους  χρειάζονται καθοδήγηση 
και υποστήριξη για να συνεργαστούν αποτελεσµατικά και να πετύχουν τους µαθησιακούς τους 
στόχους, πράγµα πολύ σηµαντικό για πρακτικές συνεργατικής µάθησης που εκτελούνται εικονικά 
για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα, κυρίως ασύγχρονα, και οι οποίες απαιτούν την επίλυση ενός 
αληθινά πολύπλοκου προβλήµατος και συµµετοχή σε µια ποικιλία δραστηριοτήτων (Kiesler & 
Sproull, 1987). Μελετώντας και αναλύωντας τη συνεργατική συµπεριφορά των online οµάδων 
µάθησης πετυχαίνουµε µια καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας συνεργατικής µάθησης, ενώ 
προσδιορίζουµε µε µεγαλύτερη ακρίβεια την µέθοδο αξιολόγησης της απόδοσης της οµάδας και 
τον τρόπο υποστήριξης της διαδικασίας µάθησης (Barros & Verdejo 2000; Martinez, et al., 2003). 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 
Η µελέτη βασιστήκε σε µια πραγµατική συνεργατική µαθησιακή άσκηση που έλαβε χώρα υπό 

το πρίσµα ενός προπτυχιακού διατµηµατικού µαθήµατος, που ονοµάζεται ‘Εφαρµογή των 
πληροφοριακών συστηµάτων σε επιχειρήσεις’. Η άσκηση  διήρκεσε µια περίοδο 14 εβδοµάδων 
και περιελάµβανε 2 διδάσκοντες και 122 µαθητές διαµοιρασµένους σε 21 εικονικές οµάδες µε 5 ή 
6 µέλη η κάθε µια. Οι µαθητές έπρεπε να συνεργαστούν και να δουλέψουν πάνω σε ένα case study 
που προσοµοίωνε ένα πραγµατικό project µιας επιχείρησης ή οργανισµού. 
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Οι εικονικές οµάδες σχηµατίστηκαν τις 10 πρώτες µέρες του µαθήµατος από τους ίδιους τους 
µαθητές, ακολουθώντας µια καλά δοµηµένη και καθοδηγούµενη εικονική διαδικασία, group 
formation process. Η προσέγγισή µας θεωρεί τον σχηµατισµό των οµάδων ως µια δυναµική 
συνεργατική διαδικασία που υλοποιείται µέσα από τεσσάρις καλά ορισµένες διαδικασίες των 
οποίων ο σκοπός είναι να εµπλέξει τους µαθητές σε δραστηριότητες που οδηγούν στη δηµιουργία 
λειτουργικών µαθησιακών οµάδων (για λεπτοµέρειες Daradoumis, et al., 2002) : 

 (α) διαδικασία µύησης : Σκοπός της είναι να µυήσει τους µαθητές στην εµπειρία της εικονικής 
συνεργασίας και να τους καταστήσει ικανούς να κατανοήσουν την ιδέα και τη λειτουργία των 
συνεργατικών µαθησιακών οµάδων.  

(β) διαδικασία εισαγωγής : Επιτρέπει στους µαθητές να συστηθούν παρέχοντας πληροφορίες 
(όπως προσωπικά δεδοµένα, γνωστικό επίπεδο, ρυθµό δουλειάς, διαθέσιµο χρόνο, σύµπτωση στο 
χρόνο, στόχους και θέσεις , κτλ), οι οποίες συµβάλλουν στην καλύτερη γνωριµία των άλλων και 
στην καλύτερη διαπραγµάτευση ώστε να βρουν τα κατάλληλα µέλη της οµάδας. 

(γ) διαδικασία διαπραγµάτευσης : Παρέχει στους µαθητές τη δυνατότητα να διαπραγµατευτούν 
είτε µε αυτόνοµα υποψήφια µέλη είτε µε πιθανές ανοικτές οµάδες ώστε να γίνουν µέλη τους. 

(δ) διαδικασία προτάσεως των οµάδων : ∆ίνει το δικαίωµα στους µαθητές να πληροφορήσουν 
και να ρωτήσουν τον διδάσκοντα εάν εγκρίνει τη συγκεκριµένη µορφή της µαθησιακής οµάδας 
που δηµιούργησαν και έτσι να προβούν στην έναρξη της συνεργατικής τους δραστηριότητας. 

 
Όλο το project (καθώς και η συνεργατική αλληλεπίδραση) διεξήχθη κυρίως ασύγχρονα στο 

σύστηµα Basic Support for Cooperative Work (BSCW), ένα groupware εργαλείο που υποστηρίζει 
και σύγχρονη και ασύγχρονη συνεργασία στο διαδίκτυο (Bentley, et al., 1997). Το BSCW 
προσφέρει διαµοιρασµένους χώρους εργασίας τους οποίους οι οµάδες µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν για να αποθηκεύσουν, να χειριστούν, να δηµιουργήσουν και να ανταλλάξουν 
κείµενα, να πραγµατοποιήσουν συνεχόµενες συζητήσεις κτλ. 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ   
H συνεργατική από απόσταση µάθηση εµπεριέχει µια ποικιλία από στοιχεία και παράγοντες που 
πρέπει να ληφθούν υπ’όψιν και να µετρηθούν ώστε να αναλύσουµε και να αποτιµήσουµε την 
οµαδική και την αυτόνοµη απόδοση πιο αποτελεσµατικά και αντικειµενικά. Η προσέγγιση µας 
συνενώνει διαφορετικές πηγές δεδοµένων, εργαλείων και τεχνικών ώστε να βοηθήσει το 
διδάσκοντα να επιβλέπει, να καθοδηγεί και να αξιολογεί τη διαδικασία συνεργατικής µάθησης. 
Τα δεδοµένα ανάλυσης προέρχονται από διαφορετικές πηγές, όπως groupware logfiles που 
καταγράφουν τις πράξεις των µελών της οµάδας στο χώρο εργασίας, το περιεχόµενο αυτών των 
πράξεων και των προϊόντων της συνεργατικής δραστηριότητας, οµαδικές και ατοµικές αυτό-
αξιολογικές εκθέσεις, καθώς και ερωτηµατολόγια που αποσπούν συγκεκριµένες πληροφορίες από 
τους συµµετέχοντες σχετικά µε την επιτυχία της εργασίας (το προϊόν της δραστηριότητας), τις 
µαθησιακές  δραστηριότητες  και την ποιότητα της ίδιας της συνεργασίας. 
Συγκεκριµένα εργαλεία λογισµικού µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν µέσα υποστήριξης για να 
φιλτράρουν και να επεξεργαστούν τα παραπάνω δεδοµένα, αλλά επίσης και για την οπτικοποίηση 
της πληροφορίας και της γνώσης που εξάγεται από την ανάλυση της αλληλεπίδρασης. 
Οι τεχνικές ανάλυσης ή αξιολόγησης µπορούν να εµπεριέχουν ποιοτικές, ποσοτικές ή άλλου 
τύπου προσεγγίσεις που πρέπει να συνδυαστούν κατάλληλα για να παράξουν µια αποτελεσµατική 
µελέτη και αποτίµηση της αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο της συνεργατικής µάθησης. 
Η µελέτη µας έδειξε ότι η αξιολόγηση µιας πραγµατικής συνεργατικής εφαρµογής είναι µια 
πολύπλοκη διαδικασία, αφού πρέπει να λάβουµε υπόψη µας µια πλειάδα παραµέτρων. Για αυτό 
είναι πολύ σηµαντικό να καθορίσουµε επαρκείς δείκτες οµαδικής δραστηριότητας (και τη 
βαρύτητά τους) που να περιγράφουν αποτελεσµατικά την αλληλεπίδραση της οµάδας και την 
απόδοση της. Βασισµένοι σε θεωρητικές αρχές και δείκτες αποτελεσµατικής συνεργασίας 
(McGrath, 1991), καθορίζουµε τέσσερα επίπεδα ανάλυσης της συνεργατικής µάθησης : task 
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performance (το αποτέλεσµα της µάθησης), group functioning (η συµπεριφορά ως προς τη 
συµµετοχή και αλληλεπίδραση), social support, και  help supply (η υποστήριξη της δουλειάς ή 
διεργασίας). 
Κατά συνέπεια, η εφαρµογή διαφορετικών τεχνικών είναι ουσιαστική για να µετρήσουµε και να 
ικανοποιήσουµε όλους τους προσδιορισµένους δείκτες και έτσι να αποκωδικοποιήσουµε τους 
εσωτερικούς µηχανισµούς της οµάδας και να πετύχουµε µια πιο αντικειµενική κατανόηση της 
συµπεριφοράς και της ικανότητας κάθε µέλους. Όντως, είναι σηµαντικό για µια µέθοδο 
αξιολόγησης να επιτρέπει στον αξιολογητή να ξεχωρίζει συγκεκριµένες περιπτώσεις ανεπαρκούς 
συνεισφοράς ή αλληλεπίδρασης, να του επιτρέπει να εξάγει τα σωστά συµπεράσµατα για κάθε 
µέλος της οµάδας έτσι ώστε να παρεµβαίνει αποτελεσµατικά, να παρακολουθεί και να παρέχει την 
καλύτερη δυνατή υποστήριξη και καθοδήγηση, όποτε κάποιος τη χρειάζεται. Μια πληρέστερη 
περιγραφή του όλου πλαισίου µπορεί να βρεθεί στο Daradoumis, et al.2003a; 2003b; 2004. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Στην εργασία αυτή παρουσιάσαµε ένα πλαίσιο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τους 

διδάσκοντες και τους αξιολογητές της αλληλεπίδρασης της οµάδας ώστε να αποτιµήσουν την 
απόδοση των εικονικών οµάδων µάθησης αποτελεσµατικά, ειδικά στις περιπτώσεις πραγµατικών, 
πολύπλοκων και µακροπρόθεσµων εµπειριών συνεργατικής µάθησης. Η προσέγγιση µας 
βασίζεται σε µια καθοδηγούµενη διαδικασία διαµόρφωσης της οµάδας και στην ανάλυση της 
αλληλεπίδρασης µε χρήση µιας δοµηµένης µεθοδολογίας αξιολόγησης. 
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