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Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Αγγελική Δημητρακοπούλου, που 

επέβλεψε τη διατριβή και συνετέλεσε αποφασιστικά στην ολοκλήρωσή της. Μου 

παρείχε υποστήριξη σε πραγματικά δύσκολες (ερευνητικές, επαγγελματικές, αλλά και 

προσωπικές) στιγμές και γνώριζε πότε να με αφήσει να αναστοχαστώ, να 

ανασυγκροτήσω τη σκέψη μου και να εστιάσω σωστά. Μου παρείχε το κατάλληλο 

περιβάλλον και τους απαραίτητους πόρους (πνευματικούς και άλλους) για να 

ευδοκιμήσει μια τέτοια προσπάθεια, ενώ μου έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσω και να 

μυηθώ στον ενδιαφέροντα ακαδημαϊκό χώρο. Την ευχαριστώ επίσης γιατί αποτελεί 

παράδειγμα αφοσιωμένου επιστήμονα, όντας διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή για 

εργασία, συνεργασία και παροχή βοήθειας, πάντα σε πολύ υψηλό επίπεδο. 

Ευχαριστώ επίσης τον κύριο Φραγκίσκο Καλαβάση, που συνετέλεσε 

σημαντικά στην ολοκλήρωση της διατριβής. Αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους νέους 

ερευνητές, εκπέμποντας θετική ενέργεια και δημιουργώντας το κατάλληλο κλίμα για 

εποικοδομητικούς διαλόγους. Οι υψηλές απαιτήσεις του και οι καίριες παρατηρήσεις 

του, στα πλαίσια των εσωτερικών συναντήσεων του Εργαστηρίου Μαθησιακής 

Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής, αποτέλεσαν σημαντικό κίνητρο για την 

αύξηση της “ακαδημαϊκής απόδοσης” και τη βελτίωση του τρόπου συγγραφής 

επιστημονικών κειμένων. 

Ευχαριστώ τον κύριο Γεώργιο Βούρο, για τις συμβουλές του. Πάντα απλός 

στην προσέγγιση, φιλικός και χαμογελαστός, προδιαθέτει τον συνομιλητή του θετικά. 

Τον ευχαριστώ επίσης για το σημαντικό κι ενδιαφέρον επιστημονικό του έργο, που 

αποτελεί πηγή έμπνευσης και υλικό για ευχάριστο διάβασμα. Τον ευχαριστώ επίσης 

για τις συμβουλές του και την ενθάρρυνση, στις κατά καιρούς συναντήσεις μας, αλλά 

και για το ιδιαιτέρως θετικό κλίμα που δημιουργεί για τους νέους ερευνητές. 

Ευχαριστώ την κυρία Μαρία Γρηγοριάδου, για την ευγένεια και την 

καλοσύνη που τη διακρίνει, όταν συνομιλεί με νέους ερευνητές. Παρά την 

επιστημονική θέση που κατέχει, παραμένει ιδιαίτερα προσιτή σε νέους ερευνητές και 

χαρίζει απλόχερα συμβουλές, γνώσεις και κατευθύνσεις. Το επιστημονικό της έργο 

αποτέλεσε για μένα σημαντικό υλικό αναφοράς και πηγή έμπνευσης. Παράλληλα, την 

ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις και τις συμβουλές της, στα πλαίσια των 

συναντήσεών μας, στα διάφορα συνέδρια που συμμετείχα. 



 

 

Ευχαριστώ τον κύριο Νικόλαο Αβούρη, για το έργο του γενικά, σχετικά με 

τις εκπαιδευτικές χρήσεις των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, 

αλλά και για τις σημαντικές συζητήσεις που είχαμε σε διάφορες στιγμές, τα τελευταία 

χρόνια. Οι δρόμοι μας πρωτοσυναντήθηκαν όταν εγώ ήμουν τελειόφοιτος 

προπτυχιακός φοιτητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Επιστήμης 

Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Πατρών και ο κύριος Αβούρης νέο μέλος ΔΕΠ. 

Γνώρισα έναν ακούραστο επιστήμονα, με ευρεία αντίληψη και πολλές ερευνητικές 

ιδέες. Τον ίδιο επιστήμονα, που κοσμεί τον ακαδημαϊκό χώρο, γνώρισα περίπου 10 

χρόνια μετά. 

Ευχαριστώ τον κύριο Δημήτριο Σάμψων, για τη συμμετοχή του στην 

επταμελή εξεταστική επιτροπή της διατριβής. Η γνωριμία μου μαζί του μέσα από τα 

επιστημονικά του κείμενα, αλλά και τα συνέδρια, στα οποία συμμετείχε ως εισηγητής 

ή/και μέλος των επιστημονικών και οργανωτικών επιτροπών, ήταν ενδιαφέρουσα και 

συχνά συναρπαστική. Αποτελεί υπόδειγμα επιστήμονα, με σημαντικό έργο, που 

κοσμεί το χώρο της έρευνας, ιδιαίτερα στο γοητευτικό τομέα της χρήσης Νέων 

Τεχνολογιών και της Μηχανικής. 

Ευχαριστώ τον κύριο Θωμά Σπύρου, γιατί μου επέτρεψε, με την επιλογή μου 

ως άμεσου συνεργάτη του, δέκα χρόνια πριν, να πλοηγηθώ στο μαγευτικό χώρο των 

ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και να ασχοληθώ με δύο μεγάλα μου πάθη· την Επιστήμη 

των Υπολογιστών και την Έρευνα. Τον ευχαριστώ για τις αμέτρητες ώρες που έχουμε 

αφιερώσει στην ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων, παρατηρήσεων, αλλά και για το 

χρόνο που έχουμε αναλώσει στην ανάπτυξη κοινωνικών δεσμών και ευχάριστης 

συναναστροφής. Οι “ανησυχίες” και η επιμονή του μου έδωσαν τη δυνατότητα να 

ασχοληθώ με την αιχμή της τεχνολογίας, που τόσο πολύ με συναρπάζει και να 

εμπλουτίσω σημαντικά τις γνώσεις μου. 

Ευχαριστώ επίσης το συνάδελφο και φίλο Γιώργο Φεσάκη, για τη 

συνεργασία και την ουσιαστική συμβολή του στη διεξαγωγή της έρευνας. Οι 

παρατηρήσεις του και οι μακρές συζητήσεις μας μου έδωσαν πολύ και σημαντικό 

ερευνητικό υλικό, που αποτέλεσε σημαντική πηγή άντλησης δεδομένων και ιδεών, 

που βοήθησαν στην ολοκλήρωση της διατριβής. 

Τέλος θέλω να ευχαριστήσω εσένα, άγνωστε αναγνώστη, που έδειξες 

ενδιαφέρον για τη δουλειά μου. Εύχομαι να σε βοηθήσει να εμπνευστείς νέες 

δυνατότητες και να ικανοποιήσει τις προσδοκίες σου.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Τα Εργαλεία Επικοινωνίας μέσω Υπολογιστή (Computer Mediated Communication 
tools –CMC), ειδικότερα τα εργαλεία υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων, σήμερα 
χρησιμοποιούνται σε εκπαιδευτικά ή εργασιακά πλαίσια και στην καθημερινή ζωή. 
Τα τελευταία χρόνια, η έρευνα στρέφεται προς την εξεύρεση μεθόδων για την 
ανάπτυξη και υποστήριξη της Κριτικής Σκέψης, μέσω των αλληλεπιδράσεων που 
λαμβάνουν χώρα σε ασύγχρονες συζητήσεις, για την οικοδόμηση μάθησης υψηλής 
ποιότητας. 

Το σύστημα DIAS (Discussion Interaction Analysis System), αναπτύχθηκε ως 
ένα εργαλείο υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων, που ενσωματώνει υποστηρικτικά 
εργαλεία και το οποίο προσπαθεί να επιτύχει τους παραπάνω στόχους εφαρμόζοντας 
τεχνικές Αυτοματοποιημένης Ανάλυσης Αλληλεπιδράσεων (Computer based Interaction 
Analysis - IA), στηριζόμενο σε ποσοτικά δεδομένα που αφορούν στη δράση των 
συμμετεχόντων. Η Ανάλυση Αλληλεπιδράσεων είναι ένα πρόσφατα εμφανιζόμενο 
ερευνητικό πεδίο, του οποίου η ανάγκη ύπαρξης προκύπτει από την πολυπλοκότητα 
των αλληλεπιδράσεων που λαμβάνουν χώρα στα συνεργατικά περιβάλλοντα 
μάθησης. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αλληλεπιδράσεων παρουσιάζονται 
απευθείας στους συμμετέχοντες σε τεχνολογικά υποστηριζόμενες εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες, με μορφή κατάλληλη (γραφική, αριθμητική, λεκτική) και εύκολα 
ερμηνεύσιμη. Επιπλέον, τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται και στους 
παρατηρητές τέτοιων δραστηριοτήτων, βοηθώντας τους να αναλύσουν τα πολύπλοκα 
φαινόμενα (γνωστικά και κοινωνικά) που ενδεχομένως να εμφανίζονται κατά τη 
διάρκειά τους. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει στην κατασκευή ευέλικτων 
εργαλείων (δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης), τα οποία σε εκπαιδευτικά πλαίσια 
υποστηρίζουν άμεσα τους συμμετέχοντες στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αλλά 
και τους παρατηρητές αυτών, σε τρία κύρια επίπεδα: επίγνωσης, μεταγνώσης και 
αποτίμησης. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η βελτιστοποίηση της δραστηριότητας, 
μέσω: α) καλύτερου σχεδιασμού, ρύθμισης, συντονισμού και αποτίμησης από το 
διαμεσολαβητή, β) βελτιωμένης συμμετοχής και μαθησιακού παραγώγου για τους 
μαθητές, μέσω αναστοχασμού, αυτό-αξιολόγησης και αυτό-ρύθμισης. 

Το σύστημα DIAS χρησιμοποιήθηκε σε τέσσερις (4) μελέτες περίπτωσης, με 
τη συμμετοχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του τμήματος ΤΕΠΑΕΣ 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στην πρώτη, πιλοτική μελέτη, οι φοιτητές σχημάτισαν 
μία ομάδα συζήτησης, βλέποντας σταδιακά ολοένα και περισσότερους δείκτες 
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ανάλυσης αλληλεπίδρασης, σε μια προσπάθεια μελέτης της μεταβολής της 
συμπεριφοράς τους. Στις υπόλοιπες τρεις μελέτες, οι φοιτητές σχημάτισαν δύο 
ομάδες συζήτησης, από τις οποίες μόνο η μία (πειραματική ομάδα) μπορούσε να 
βλέπει δείκτες ανάλυσης αλληλεπίδρασης, σε μια προσπάθεια να μελετηθούν οι 
διαφορές στη συμπεριφορά των φοιτητών και στην εν γένει λειτουργία των ομάδων. 

Τα ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν ότι οι δείκτες σαφέστατα επηρεάζουν 
τη συμπεριφορά των συμμετεχόντων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μέσω 
ασύγχρονων συζητήσεων, λειτουργώντας ως ένα πρόσθετο κίνητρο και κατά 
συνέπεια αυξάνοντας το ρυθμό συμμετοχής. Οι μαθητές παρουσιάζουν την τάση να 
συμμετέχουν σε περισσότερα νήματα των ασύγχρονων συζητήσεων, να 
αλληλεπιδρούν με περισσότερους συναδέλφους τους και να αναλαμβάνουν 
περισσότερες πρωτοβουλίες, κατά τη διάρκεια των ασύγχρονων συζητήσεων. 
Βελτίωση της συνεργασίας και κατά συνέπεια του διεξαγομένου διαλόγου 
παρατηρήθηκε, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης του τρόπου συμμετοχής στις 
ασύγχρονες συζητήσεις. Οι συμμετέχοντες. δείχνουν να κατανοούν καλύτερα τη δομή 
και τους στόχους των διαλογικών δραστηριοτήτων. Τα περισσότερο σύνθετα 
διαγράμματα, τα οποία ενδεχομένως περικλείουν αυξημένη ερμηνευτική δυναμική, 
φαίνεται να παρέχουν μια πιο εποπτική εξέταση της κατάστασης και της εξέλιξης της 
εκάστοτε ασύγχρονης συζήτησης, αλλά και της συνεισφοράς και της επίδοσης – 
απόδοσης των συμμετεχόντων (ατομικά και ομαδικά). Επιπλέον, νέες ερμηνείες και 
συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν, συνδυάζοντας τις πληροφορίες που 
παρουσιάζουν διαφορετικοί δείκτες, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό Ερμηνευτικά 
Σχήματα. Οι καθηγητές ως διαμεσολαβητές και οι ερευνητές ως παρατηρητές 
μπορούν να επωφεληθούν από αυτά τα Ερμηνευτικά Σχήματα, στην προσπάθειά τους 
να προσχωρήσουν σε προκαταρκτική αξιολόγηση των συζητήσεων ή/και της 
επίδοσης των συμμετεχόντων (σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο). 

Επιπρόσθετες μελέτες περίπτωσης είναι δυνατόν να σχεδιαστούν για τον 
καθορισμό των συνόλων δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης, κατάλληλων για τα 
διαφορετικά προφίλ χρηστών και τους διαφορετικούς ρόλους που αναλαμβάνουν  
κατά τη συμμετοχή τους σε διαφορετικές κατηγορίες εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, 
καθώς και για τις διαφορετικές συνθήκες που μπορούν να απαντηθούν (διδακτική 
στρατηγική, σχηματισμός και μέγεθος ομάδων, κλπ). Ομοίως, ο ακριβής τρόπος που 
ο κάθε δείκτης επιδρά στη συμπεριφορά των συμμετεχόντων δύναται να διερευνηθεί 
βαθύτερα, ιδιαίτερα για εκείνους τους δείκτες, που παρουσιάζουν παρόμοιες 
πληροφορίες, αλλά με διαφορετική μέθοδο οπτικής αναπαράστασης. 
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ABSTRACT 

 

Computer Mediated Communication (CMC) tools, allowing communication among 

users by means of networked computers, for the purpose of discussing topics of 

mutual interest, are actually used in educational, working or every day life contexts. 

In particular, asynchronous discussion forae are nowadays widely used in formal or 

informal educational contexts, applying principles of constructivism, emphasizing in 

social interaction during learning activities.  

Recently, research is focusing towards finding methods for the evolvement 

and support of critical thinking through interactions, taking place within asynchronous 

discussions, thus achieving high quality learning. Such a goal requires tools, 

frameworks and methods for the facilitation of monitoring and/or self-reflection and 

therefore self-regulation that could be supported by the automated analysis of the 

complex interactions that occur. 

D.I.A.S. (Discussion Interaction Analysis System) is a discussion forum with 

integrated supporting tools, which tries to meet these goals by applying Computer 

based Interaction Analysis (IA) techniques, taking into account quantitative usage 

data. IA is a recently emerged research field, mainly due to the complexity of 

interactions occurring within collaborative systems. The IA results are presented 

directly to technology based activities’ participants in an appropriate format 

(graphical, numerical, literal), interpretable by them, and to the activity observers, in 

order to analyze the complex cognitive and social phenomena that may occur. This 

approach can produce flexible IA tools (indicators), which in an educational context 

support directly the learning activities’ participants or even observers, in three major 

levels: awareness, metacognition and evaluation. The expected outcome is the 

optimization of the activity through: a) better design, regulation, coordination and 

evaluation by the moderator, and b) refined participation and learning outcome for the 

students through reflection, self-assessment and self-regulation.  

The research results show that the indicators clearly affect the participants’ 

behavior, operating as an additional motive, thus increasing participation ratio. 

Collaboration and therefore dialogue improvement has been noticed, as a result of 

participation refinement. Learners tend to participate in more discussion threads, 

interact with more collaborators and take more initiative within the discussions. They 

seem to better understand the structure and the goals of the discussion learing activity. 
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More complex diagrams, with potentially increased underlying explanatory power 

seem to provide a more insightful examination of a discussion’s status and 

evolvement, as well as the contribution and performance of the participants (as 

individuals or as groups). Furthermore, new meanings can be derived by combining 

indicators’ information, thus producing Interpretative Schemas. Teachers as 

moderators and researchers as observers take advantage of such schemas, while trying 

to evaluate and preliminarily assess discussions and/or user performance (both in 

individual and group level). 

Additional case studies are needed in order to designate the sets of indicators, 

appropriate for different user profiles and the roles they undertake within various 

learning activities, as well as for different educational settings (teaching strategy, 

group formation and size). In the same direction, the precise effect of different 

indicators, presenting similar information using different visualizations, on the 

participants’ behavior should also be further researched. 
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ΜΕΡΟΣ I :  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 





  ΓΕΝΙΚΑ 
 

Θαρρενός Μπράτιτσης – Διδακτορική Διατριβή   Σελίδα 1 

I.1 -Γενικά 

Δια βίου 

εκπαίδευση και 

επιμόρφωση 

Τα τελευταία χρόνια είναι έντονη η δραστηριότητα της διεθνούς 

επιστημονικής κοινότητας σε θέματα που αφορούν στη 

συνεχιζόμενη, δια βίου εκπαίδευση και επιμόρφωση. Σήμερα, 

πηγές πληροφόρησης και γνώσης υπάρχουν παντού, συχνά 

απομακρυσμένες από τον τελικό παραλήπτη, χωρικά ή/και 

χρονικά. Η εκπαίδευση από απόσταση είναι αυτή που καθορίζει 

τις μεθόδους πρόσβασης του ανθρώπου στις πηγές αυτές. 
Εκπαίδευση από 

Απόσταση 
Οι γενικοί όροι “Εκπαίδευση από Απόσταση” (distance 

education) και “Μάθηση από Απόσταση” (distance learning) 

έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κόρο για να περιγράψουν διάφορες 

προσεγγίσεις και υλοποιήσεις, με χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι 

το χωρικό ή/και χρονικό διαχωρισμό δασκάλου και μαθητών. 

Σύμφωνα με τον Greenberg (1998), ως μοντέρνα Εκπαίδευση από 

Απόσταση μπορεί να ορισθεί μια προγραμματισμένη εμπειρία 

διδασκαλίας/μάθησης που χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα 

τεχνολογιών για να φθάσει σε απομακρυσμένους μαθητές και είναι 

σχεδιασμένη έτσι ώστε να ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση των 

μαθητών και την πιστοποίηση της μάθησης. 
Τεχνολογικά 

Εκπαιδευτικά 

Περιβάλλοντα  

Στα πλαίσια αυτά έχουν αναπτυχθεί “Τεχνολογικά 

Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα” (Technology Based Learning 

Environments) που απευθύνονται τόσο στο μαθητή ατομικά, όσο 

και σε ομάδες μαθητών, συνεργατικά. Ειδικότερα η ευρεία 

διάδοση του διαδικτύου βοήθησε στην ανάπτυξη μεθόδων και 

εργαλείων προς την κατεύθυνση αυτή. Ο όρος “Συστήματα 

Διαχείρισης Μαθημάτων” (Course Management Systems - CMS) 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει ολοκληρωμένα περιβάλλοντα 

εκπαίδευσης από απόσταση. Αυτά δίνουν στους διδάσκοντες τη 

δυνατότητα να παρουσιάσουν πληροφορίες στους διδασκόμενους, 

να παράγουν εκπαιδευτικό υλικό, τεστ και εργασίες, να 

διαχειριστούν ολόκληρες τάξεις μαθητών μέσω διαδικτύου και να 

επικοινωνούν μαζί τους. Για να εκπληρώσουν όλους αυτούς τους 
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στόχους, περιλαμβάνουν ένα μεγάλο αριθμό από δομικά στοιχεία, 

τις “υπομονάδες” (modules). 
Μαθητοκεντρικές 

προσεγγίσεις – 

κοινωνικογνωστική 

θεωρία 

Παράλληλα, παρατηρείται μια στροφή του επίκεντρου 

των εκπαιδευτικών προσεγγίσεων από το διδάσκοντα στο μαθητή 

ή ομάδες μαθητών. Ο διδάσκοντας μετατρέπεται σταδιακά από 

παροχέας πληροφοριών – γνώσης, σε σύμβουλος της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η θεωρητική βάση αυτών των 

διδακτικών προσεγγίσεων είναι η θεωρία του εποικοδομητισμού, 

σύμφωνα με την οποία ο μαθητής συμμετέχει ενεργά στη μάθηση 

οικοδομώντας τη γνώση, βασισμένος σε παρούσες και 

παρελθούσες εμπειρίες. Μετεξελίσσοντας την προσέγγιση αυτή, η 

κοινωνικογνωστική θεωρία που έχει ως θεμελιωτή τον Vygotsky, 

τονίζει τη σημασία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και του 

πλαισίου, μέσα στο οποίο αναπτύσσονται οι δραστηριότητες που 

προάγουν τη μάθηση. Κυρίαρχο ρόλο φαίνεται να έχει πλέον η 

αλληλεπίδραση των μαθητών μεταξύ τους, οι ενέργειές τους και η 

αλληλεπίδρασή τους με τον καθηγητή, ενώ το εκπαιδευτικό υλικό 

γίνεται υποστηρικτικό για την εκπαιδευτική διαδικασία.  
Συνεργατική 

Μάθηση μέσω 

Υπολογιστών 

Οι προσεγγίσεις αυτές βρίσκουν εφαρμογή μέσα από τη 

Συνεργατική Μάθηση και ειδικότερα τη “Συνεργατική Μάθηση 

μέσω Υπολογιστών” (Computer Supported Collaborative 

Learning – CSCL). Πρόκειται για μια κατηγορία διδακτικών 

προσεγγίσεων που περιλαμβάνει όλες εκείνες τις καταστάσεις 

όπου δύο ή περισσότερα άτομα που σχηματίζουν μια ομάδα, 

προσπαθούν να μάθουν, να κατακτήσουν μαζί ένα μαθησιακό 

στόχο (επίλυση ενός προβλήματος, κατασκευή ενός 

τεχνουργήματος, ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων, κλπ). 

Παράλληλα, η αλληλεπίδραση μεταξύ τους ευνοεί την ανάπτυξη 

θετικών κοινωνικών στάσεων και δεξιοτήτων. Κάτι τέτοιο 

προϋποθέτει συχνή επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων 

(μαθητών, αλλά και καθηγητή). 
Εργαλεία 

Επικοινωνίας μέσω 

Υπολογιστή 

Στις περιπτώσεις δραστηριοτήτων που υλοποιούνται από 

απόσταση, με χρήση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των 
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Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η επικοινωνία υλοποιείται μέσω 

υπολογιστών, με τη χρήση καταλλήλων “Εργαλείων Επικοινωνίας 

μέσω Υπολογιστή” (Computer Mediated Communication tools – 

CMC). Με τον όρο “Εργαλεία Επικοινωνίας μέσω Υπολογιστή” 

μπορούν να περιγραφούν όλες οι ανταλλαγές μηνυμάτων μεταξύ 

μιας ομάδας χρηστών, με τη χρήση διασυνδεδεμένων 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, με στόχο τη συζήτηση πάνω σε 

αμοιβαία ενδιαφέροντα θέματα. Οι ανταλλαγές αυτές μπορούν να 

γίνονται σύγχρονα ή/και ασύγχρονα. Σήμερα σχεδόν σε όλα τα 

προγράμματα εκπαίδευσης από απόσταση παρατηρούμε ευρεία 

χρήση εργαλείων επικοινωνίας μέσω υπολογιστή. Είναι τα μέσα 

που υποκαθιστούν τις συνομιλίες που λαμβάνουν χώρα στις κατά 

πρόσωπο διδασκαλίες. Έρευνες καταδεικνύουν ότι η ομιλία 

αποτελεί κεντρικό άξονα της διαδικασίας δημιουργίας νέας 

γνώσης, αφού αποτελεί το μέσο με το οποίο η γνώση 

σχηματίζεται, κρίνεται - αξιολογείται, τροποποιείται και 

βελτιώνεται. Γι αυτό και οι δραστηριότητες που περιλαμβάνουν 

συζητήσεις εφαρμόζονται ολοένα και περισσότερο για να 

προάγουν συνθήκες συνεργατικής μάθησης. 
Εργαλεία 

Υλοποίησης 

Ασύγχρονων 

Συζητήσεων 

Σε σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, όπως είναι οι 

Κοινότητες Μάθησης παρέχονται τρόποι ενσωμάτωσης της 

γραφής, της ανάγνωσης και του κατά το δυνατόν συχνότερου 

διαλόγου για την επίτευξη της μάθησης, μιας και πρόκειται για 

αλληλοσυμπληρούμενες δραστηριότητες. Σε διαδικτυακά 

περιβάλλοντα αυτό γίνεται με τη χρήση εργαλείων επικοινωνίας 

μέσω υπολογιστών και κυρίως “Εργαλείων Υλοποίησης 

Ασύγχρονων Συζητήσεων” (Discussion Forae), στα οποία 

εστιάζει η παρούσα διατριβή. 
 Πρόκειται για εργαλεία επικοινωνίας που βασίζονται στη 

συγγραφή και ανταλλαγή μηνυμάτων κειμένου, τα οποία 

αναρτώνται σε κοινή θέα από όλους τους χρήστες. Είναι δε 

προσβάσιμα καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας, 

δημιουργώντας “διασυνδεδεμένες συζητήσεις” (threaded 
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discussions). Αυτό αποτελεί το μεγάλο τους πλεονέκτημα, αφού 

επιτρέπουν στους μαθητές να παρακολουθούν και να 

αφομοιώσουν την εξέλιξη των συζητήσεων με το δικό τους 

ρυθμό, προετοιμάζοντας καλύτερα τη δική τους συνεισφορά. 

Λόγω του τρόπου λειτουργίας των εργαλείων υλοποίησης 

ασύγχρονων συζητήσεων, μπορούν να εξελίσσονται πολλές 

συζητήσεις παράλληλα, ενώ υπάρχει ο απαιτούμενος για τους 

συμμετέχοντες χρόνος, ώστε να εργασθούν με περισσότερο 

πολύπλοκα κείμενα και έννοιες. 
Εκπαιδευτικές 

χρήσεις εργαλείων 

Υλοποίησης 

Ασύγχρονων 

Συζητήσεων 

Τα εργαλεία υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων 

συνιστούν βασικά εργαλεία επικοινωνίας, των οποίων η χρήση 

δεν περιορίζεται στις εξ αποστάσεως εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο για την πραγμάτευση 

ενός διδακτικού στόχου μέσα από διαλογικές δραστηριότητες, 

αυτόνομα ή συμπληρωματικά με περισσότερο κλασσικές 

διδακτικές πρακτικές. Εστιάζοντας στην περίπτωση της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ένα εργαλείο υλοποίησης ασύγχρονων 

συζητήσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με τις 

εβδομαδιαίες διαλέξεις, πιθανή ανάθεση εργασιών και την 

παροχή εκπαιδευτικού υλικού. Μέσα από διαλογικές 

δραστηριότητες ελεύθερης συζήτησης, οι φοιτητές μπορούν να 

εμβαθύνουν σε έννοιες σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο του 

μαθήματος, να ανταλλάξουν πληροφορίες και απόψεις, να 

βελτιώσουν τις μεταξύ τους σχέσεις ή να βελτιώσουν τη μεταξύ 

τους συνεργασία (ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ανάθεσης ομαδικών 

εργασιών). Η χρήση διαλογικών δραστηριοτήτων μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στις πρώτες φάσεις μιας διδακτικής προσέγγισης 

για την εγκαθίδρυση “Κοινού Υπόβαθρου Αλληλοκατανόησης 

και Αναφοράς” (common ground of understanding).  
Ασύγχρονες 

Συζητήσεις ως 

αυτόνομα 

εκπαιδευτικά 

εργαλεία 

Παράλληλα, με το σχεδιασμό κατάλληλα δομημένων 

διαλογικών δραστηριοτήτων, τα εργαλεία υλοποίησης 

ασύγχρονων συζητήσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμα 

και ως αυτόνομο μέσο διδασκαλίας. Η δόμηση μπορεί να 
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αναφέρεται στο σχεδιασμό ρόλων που καλούνται να παίξουν οι 

φοιτητές, διακριτών φάσεων που καλούνται να ακολουθήσουν ή 

ακόμα και διακριτών στόχων που καλούνται να κατακτήσουν. Σ’ 

αυτές τις περιπτώσεις τεχνολογικά υποστηριζόμενης εκπαίδευσης, 

το επίκεντρο του ελέγχου της μάθησης μετατοπίζεται από το 

διδάσκοντα προς τους εκπαιδευόμενους. Αναλαμβάνουν αυτοί 

μεγάλο μέρος της ευθύνης για τη μάθηση, μέσα από την 

αλληλεπίδραση με τους συναδέλφους τους.  
Ανάλυση 

ασύγχρονων 

συζητήσεων  

Τα τελευταία χρόνια βρίσκουμε αρκετές ερευνητικές 

εργασίες που αφορούν την εξεύρεση μεθόδων για την ανάπτυξη 

της κριτικής σκέψης μέσα από τις αλληλεπιδράσεις που 

λαμβάνουν χώρα σε ένα εργαλείο υλοποίησης ασύγχρονων 

συζητήσεων, με στόχο την προώθηση της μάθησης. Ενώ μπορεί 

κανείς να βρει αρκετές εργασίες που ασχολούνται με την ποιοτική 

αξιολόγηση διαλογικών δραστηριοτήτων ή με την αποτίμηση του 

μαθησιακού αποτελέσματος, κυρίως με μεθόδους ανάλυσης 

περιεχομένου, θα συναντήσει πολύ λίγες προσεγγίσεις που 

αφορούν στην υποστήριξη της διενέργειας των ίδιων των 

δραστηριοτήτων. Ένας τέτοιος στόχος απαιτεί εργαλεία και 

μεθοδολογικά πλαίσια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 

μαθησιακής διεργασίας, αλλά και τον αναστοχασμό (ατομικό και 

ομαδικό) των συμμετεχόντων.  
Αυτοματοποιημένη 

Ανάλυση 

Αλληλεπιδράσεων 

Η “Αυτοματοποιημένη Ανάλυση Αλληλεπιδράσεων” 

μέσω Υπολογιστή (Computer Based Interaction Analysis – 

αυτοματοποιημένη ΙΑ) που παρέχει πληροφορίες απευθείας στους 

χρήστες (μαθητές, καθηγητές, ερευνητές) με σκοπό να 

αυτοαξιολογήσουν τις δραστηριότητές τους, είναι μια νέα τάση 

που αναπτύχθηκε στη διεθνή επιστημονική κοινότητα τα 

τελευταία χρόνια, που μπορεί να αποτελέσει το υπόβαθρο για τη 

δημιουργία τέτοιων υποστηρικτικών εργαλείων. Η 

αυτοματοποιημένη IA, έχει ως γενικότερο σκοπό την υποστήριξη 

χρηστών με διαφορετικό προφίλ ή ρόλο σε μια εκπαιδευτική 

δραστηριότητα, κατά τη διάρκεια αυτής, ανεξάρτητα αν είναι 
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συνεργατική ή αφορά το άτομο.  
Προσέγγιση της 

διατριβής 
Στην παρούσα εργασία, ακολουθώντας μεθόδους 

οπτικοποίησης και παροχής στους χρήστες αναδραστικής 

πληροφορίας που προκύπτει από την ανάλυση των μεταξύ τους 

αλληλεπιδράσεων, αναπτύχθηκαν υποστηρικτικά εργαλεία που 

απευθύνονται σε όλους τους συμμετέχοντες (διδάσκοντες, 

εκπαιδευόμενους, παρατηρητές, συντονιστές). Έτσι για 

παράδειγμα τα εργαλεία αυτά σχεδιάστηκαν ώστε να έχουν τη 

δυνατότητα να μπορούν να υποστηρίξουν τους μαθητές σε 

επίπεδο επίγνωσης των δραστηριοτήτων και της συνολικής 

συμπεριφοράς τους, αλλά και της συμπεριφοράς των συνεργατών 

τους, βοηθώντας στην αυτοαξιολόγηση, ενεργοποιώντας 

εσωτερικές, μεταγνωστικές διεργασίες που μέσα από μια 

διαδικασία αναστοχασμού, δύνανται να οδηγήσουν τελικά στην 

αυτορύθμιση. Ακόμα μπορούν να υποστηρίξουν τον καθηγητή – 

ερευνητή σε επίπεδο διάγνωσης, αξιολόγησης και τελικά 

προσαρμογής της εκπαιδευτικής στρατηγικής ανάλογα με τις 

ανάγκες του μαθητικού κοινού. 
Σκοπός της 

διατριβής 
Σκοπός της διατριβής είναι να εφαρμόσει τεχνικές 

ανάλυσης αλληλεπιδράσεων για την παραγωγή εργαλείων 

υποστήριξης, με τη μορφή δεικτών ΙΑ ή συνόλων τους, που 

απευθύνονται σε όλο το φάσμα των εμπλεκομένων σε μια 

δραστηριότητα ασύγχρονης συζήτησης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι 

οι χρήστες λειτουργούν ως αυτόνομες οντότητες, αλλά και ως 

μέλη διαφορετικών ομάδων που σχηματίζονται στα πλαίσια μιας 

συνεργατικής δραστηριότητας, αναλαμβάνοντας διαφορετικούς 

ρόλους, κατανοούμε ότι σχηματίζονται διαφορετικά γνωστικά 

σχήματα και δομές. Κατά συνέπεια οι ανάγκες για υποστηρικτικά 

εργαλεία διαφέρουν, ανάλογα με το ρόλο, το συνολικό σχεδιασμό 

της δραστηριότητας, αλλά και τις επιμέρους διακριτές φάσεις που 

αυτή μπορεί να έχει. Για το λόγο αυτό απαιτείται η δημιουργία 

ενός ευρέως φάσματος εργαλείων, καταλλήλων για τις 

διαφορετικές ανάγκες και συνθήκες που απαντώνται στα πλαίσια 
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διαλογικών δραστηριοτήτων. Βασικός στόχος είναι να εξεταστεί ο 

τρόπος και η έκταση που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των 

συμμετεχόντων σε μια ασύγχρονη συζήτηση, ατομικά και 

ομαδικά, οι ενσωματωμένοι και προτεινόμενοι δείκτες. 

Παράλληλα να εντοπιστούν οι δείκτες ή συνδυασμοί δεικτών που 

είναι κατάλληλοι για τις διαφορετικές κατηγορίες χρηστών και τις 

διαφορετικές διαλογικές δραστηριότητες.  
Συνεισφορά της 

διατριβής 
Η συνεισφορά της διατριβής εστιάζεται στο χώρο της 

υποστήριξης των χρηστών κατά τη διάρκεια συνεργατικών, 

διαλογικών μαθησιακών δραστηριοτήτων με προσαρμόσιμα, 

ευέλικτα και διαλειτουργικά εργαλεία. Επικεντρώνεται στο 

στάδιο που υφίσταται ανάμεσα στον αρχικό στρατηγικό 

σχεδιασμό μιας τέτοιας δραστηριότητας και την τελική ποιοτική 

αξιολόγηση και αποτίμηση με εις βάθος αναλύσεις. Η 

προσαρμοσιμότητα των εργαλείων αφορά στο εύρος των 

κατηγοριών χρηστών, δραστηριοτήτων και συνθηκών που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Η ευελιξία αφορά την ευκολία 

επέκτασης του προτεινόμενου συστήματος, ανάλογα  με τις 

παρατηρούμενες, κάθε φορά ανάγκες, όπως αυτές προκύπτουν 

από τα γνωστικά σχήματα που εμφανίζονται κάθε φορά (ατομικά, 

ομαδικά κι κοινωνικά). Τέλος, η διαλειτουργικότητα αναφέρεται 

στη δυνατότητα του προτεινόμενου συστήματος να 

χρησιμοποιείται αυτόνομα ή σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο 

τεχνολογικά υποστηριζόμενο περιβάλλον εκπαίδευσης.  
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I.2 Δομή της Διατριβής 

Η διατριβή αποτελείται από επτά (7) συνολικά μέρη. Το Μέρος Ι περιλαμβάνει την 

εισαγωγή, το Μέρος ΙΙ περιλαμβάνει μια περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης 

στους κεντρικούς άξονες, στους οποίους στηρίζεται η διατριβή, το Μέρος ΙΙΙ 

περιλαμβάνει το θεωρητικό πλαίσιο και την ανάπτυξη της γενικής προβληματικής 

που αποτελεί το αρχικό έναυσμα για την εκπόνηση της διατριβής, στο Μέρος ΙV 

περιγράφονται οι στόχοι της διατριβής, στο Μέρος V περιγράφεται ο σχεδιασμός και 

η υλοποίηση της έρευνας, ενώ στο Μέρος VΙ παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 

έρευνας και τα συμπεράσματα που προκύπτουν, ενώ καταγράφονται οι μελλοντικές 

προεκτάσεις και η συμβολή της διατριβής. Τέλος, το Μέρος VIΙ περιέχει τη 

βιβλιογραφία. Στη συνέχεια περιγράφονται σύντομα τα μέρη II – VI. 

Ι.2.1 Μέρος ΙΙ: Υπάρχουσα Κατάσταση 

Η ερευνητική προσέγγιση της διατριβής στηρίζεται στις ακόλουθες βασικές 

συνιστώσες, για καθεμία από τις οποίες αναλύεται η υπάρχουσα κατάσταση: 
 

Ενημερότητα  - 

Επίγνωση 

(Awareness) 

Περιγράφονται συνοπτικά οι έννοιες “Ενημερότητα” και 

“Επίγνωση” (Awareness), σε μια προσπάθεια διαχωρισμού και 

διασαφήνισής τους, Αναφέρονται σύντομα οι βασικότερες 

κατηγορίες και τα χαρακτηριστικά τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται 

στις πιο σημαντικές κατηγορίες: της “Επίγνωσης Ομάδας” (Group 

Awareness) και “Επίγνωσης Χώρου Εργασίας” (Workspace 

Awareness), οι οποίες συνδέονται στενά με τις προσεγγίσεις 

“Συνεργατικής Μάθησης μέσω Υπολογιστή” (Computer 

Supported Collaborative Learning), έχοντας ως αφετηρία το χώρο 

της “Συνεργατικής Εργασίας μέσω Υπολογιστή” (Computer 

Supported Cooperative Work – CSCW). Αναλύονται οι τεχνικές 

“Υποστήριξης της Επίγνωσης” (Awareness Maintenance), καθώς 

και οι μέθοδοι συγκέντρωσης και παρουσίασης στους χρήστες, 

της απαραίτητης πρωτογενούς πληροφορίας. Παρουσιάζεται η 

χρησιμότητα της πληροφορίας Επίγνωσης σε τομείς, όπως ο 

συντονισμός, η απλοποίηση της επικοινωνίας και η διαχείριση 
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συνεργασίας. Στο τέλος του κεφαλαίου γίνεται μια ανασκόπηση 

των σημαντικών ερωτημάτων που υποκινούν την έρευνα στο 

πεδίο αυτό και τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 

την παρούσα διατριβή. 
Οπτικοποίηση 

πληροφορίας 

(Information 

Visualization) 

Το κεφάλαιο αυτό χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο, 

γίνεται μια γενική ανασκόπηση των θεωριών που διέπουν την 

οπτικοποίηση πληροφορίας, με στόχο τη βελτιστοποίηση της 

παρουσίασής της, αλλά και τον τρόπο που οι χρήστες 

αντιλαμβάνονται την πληροφορία αυτή. Παράλληλα 

παρουσιάζονται οι τρόποι που ειδικότερα, η αναδραστική 

(feedback) πληροφορία μπορεί να επιδράσει σε χρήστες 

τεχνολογικών περιβαλλόντων. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται 

μερικά από τα πιο αντιπροσωπευτικά λογισμικά που 

χρησιμοποιούν μεθόδους οπτικοποίησης για την παροχή 

αναδραστικής πληροφορίας σε συμμετέχοντες τεχνολογικά 

υποστηριζόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Για κάθε ένα 

από αυτά παρουσιάζεται η βασική λειτουργία του και αναλύεται η 

μέθοδος οπτικοποίησης που χρησιμοποιεί. Αναλύεται ο 

συσχετισμός της μεθόδου αυτής με την πληροφορία που 

αναπαριστά, τους χρήστες, στους οποίους απευθύνεται και τον 

τρόπο παρουσίασής της. Τέλος γίνεται αναφορά στα βασικά 

ερευνητικά ερωτήματα και αποτελέσματα, σε κάθε περίπτωση. 
Ανάλυση 

Αλληλεπιδράσεων 

(Interaction 

Analysis - ΙΑ) 

Παρουσιάζεται το ερευνητικό πεδίο της 

“Αυτοματοποιημένης Ανάλυσης Αλληλεπιδράσεων μέσω 

Υπολογιστή” (Computer Based Interaction Analysis), η οποία έχει 

ως στόχο την παροχή πληροφορίας απευθείας στους χρήστες 

(μαθητές, καθηγητές, ερευνητές), με σκοπό να αποτιμήσουν και 

να αυτοαξιολογήσουν τις δραστηριότητές τους. Η ανάγκη 

ύπαρξής της προκύπτει από την πολυπλοκότητα των 

αλληλεπιδράσεων που λαμβάνουν χώρα σε τεχνολογικά 

υποστηριζόμενα περιβάλλοντα συνεργατικής μάθησης. 

Συνίσταται στην παροχή πληροφοριών στους χρήστες, σχετικών 

με τις δραστηριότητές τους μέσα στα περιβάλλοντα αυτά. Η 



  ΔΟΜΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Θαρρενός Μπράτιτσης – Διδακτορική Διατριβή   Σελίδα 11 

παρουσίαση μπορεί να έχει αριθμητική, γραφική ή λεκτική μορφή 

και αφορά στην απεικόνιση των τρεχουσών αλλά και 

παρελθόντων δραστηριοτήτων των συμμετεχόντων, στα πλαίσια 

του συνεργατικού περιβάλλοντος και σεναρίου χρήσης του. 

Στόχος είναι η ενεργοποίηση γνωστικών (cognitive) και 

μεταγνωστικών (meta-cognitive) εσωτερικών διεργασιών των 

συμμετεχόντων (ατόμων και ομάδων), ώστε μέσω μιας 

διαδικασίας αναστοχασμού (reflection) να οδηγηθεί στην αυτό-

ρύθμιση (self regulation) των δραστηριοτήτων του. 

Παρουσιάζεται ο κύκλος λειτουργίας μιας διεργασίας ΙΑ, η 

έννοια του δείκτη ΙΑ, καθώς και οι κυριότερες κατηγοριοποιήσεις 

και τα χαρακτηριστικά αυτών. Στη συνέχεια αναλύονται τα θετικά 

στοιχεία που μπορεί να προσδώσει η ΙΑ στη συνεργατική 

μάθηση. Τέλος, παρουσιάζονται ορισμένα χαρακτηριστικά 

παραδείγματα ερευνητικών εργασιών και υλοποιήσεων ΙΑ, τα 

οποία συνιστούν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του πεδίου. 
Ασύγχρονες 

Συζητήσεις 

(Discussion Forae) 

Σε αυτή την ενότητα γίνεται αναλυτική παρουσίαση της 

λειτουργίας ενός συστήματος υλοποίησης Ασύγχρονων 

Συζητήσεων. Παρουσιάζονται οι διαφορετικές χρήσεις του 

(ενδοεταιρικά, ενημερωτικά, διδακτικά κλπ), αλλά και τα 

χαρακτηριστικά που το καθιστούν ένα αξιόλογο εκπαιδευτικό 

εργαλείο. Στη συνέχεια γίνεται μια συνοπτική αναφορά στο 

θεωρητικό υπόβαθρο των εκπαιδευτικών προσεγγίσεων μέσω 

ασύγχρονων διαλογικών δραστηριοτήτων. Οι κεντρικοί άξονές 

του είναι οι βασικές θεωρήσεις του εποικοδομητισμού, της 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης, της κριτικής σκέψης και της 

συνεργατικής μάθησης. Επίσης αναλύεται η σημασία της 

επικοινωνίας στη συνεργατική μάθηση. Γίνεται αναφορά στον 

τρόπο που τα εργαλεία επικοινωνίας μέσω υπολογιστή και 

ειδικότερα τα εργαλεία υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων, 

μπορούν να υποστηρίξουν τέτοιες διδακτικές προσεγγίσεις. Τέλος 

αναλύονται οι τρόποι υποστήριξης του διαλόγου, σε 

περιβάλλοντα μάθησης μέσω υπολογιστή. 
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Εργαλεία 

Υλοποίησης 

Ασύγχρονων 

Συζητήσεων:  

Υπάρχουσες 

υλοποιήσεις 

Εστιάζοντας στον τομέα των ασύγχρονων συζητήσεων, 

εξετάστηκε και παρουσιάζεται μια σειρά από σύγχρονα 

τεχνολογικά περιβάλλοντα υλοποίησης, που ενσωματώνουν ή 

προτείνουν μεθόδους ή/και εργαλεία ανάλυσης. Επιλέχθηκαν 

συνολικά οκτώ (8) λογισμικά, κάθε ένα από τα οποία 

παρουσιάζεται αναλυτικά. Περιγράφεται η τεχνική υλοποίησή 

τους, το τεχνολογικό υπόβαθρο και η λειτουργικότητά τους. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μέθοδο ανάλυσης, αλλά και στον 

τρόπο παρουσίασης της πληροφορίας που προκύπτει στους 

εμπλεκόμενους χρήστες.   
Εργαλεία 

Υλοποίησης 

Ασύγχρονων 

Συζητήσεων:  

Υπάρχουσες 

προσεγγίσεις 

Για κάθε ένα από τα λογισμικά που προαναφέρθηκαν, 

στο σημείο αυτό παρουσιάζεται αναλυτικότερα η ερευνητική 

προσέγγιση των κατασκευαστών του. Παρατίθεται η 

προβληματική και τα ερωτήματα που έθεσαν οι ερευνητές σε 

κάθε περίπτωση, αλλά και τα αποτελέσματα των μελετών τους. 

Τέλος γίνεται μια σύνοψη των προσεγγίσεων και καταγραφή των 

ανοιχτών ερωτημάτων που προκύπτουν, που θα οδηγήσει στην 

ανάπτυξη των κεντρικών διαστάσεων της προβληματικής, στο 

επόμενο μέρος της διατριβής. Ακολούθως παρουσιάζονται οι 

σημαντικότερες προσεγγίσεις ανάλυσης και αξιολόγησης 

ασύγχρονων συζητήσεων, οι οποίες χωρίζονται σε δύο κύριες 

κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει προσεγγίσεις εις 

βάθος ανάλυσης, που στηρίζονται στην ανάλυση του 

περιεχομένου των συζητήσεων. Μετά από μια γενική παρουσίαση 

τη μεθοδολογίας ανάλυσης περιεχομένου, ακολουθεί μια 

ανασκόπηση των πιο σημαντικών ερευνητικών εργασιών που 

αποτελούν τη βάση αναφοράς του πεδίου, την τελευταία 15ετία 

περίπου. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει περισσότερο 

επιφανειακές μεθόδους ανάλυσης, με χρήση οπτικών βοηθημάτων 

για την παρουσίαση στατιστικών, κυρίως, μεγεθών μιας 

συζήτησης 
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Ι.2.2 Μέρος III: Θεωρητικό πλαίσιο - Προβληματική 

Ανάπτυξη 

προβληματικής 
Στο μέρος αυτό αναπτύσσεται το θεωρητικό πλαίσιο της 

διατριβής. Αρχικά γίνεται μια σύνοψη της γενικότερης 

προβληματικής που προκύπτει από τα περιεχόμενα του δεύτερου 

μέρους. Διαπιστώνεται το εκπαιδευτικό ενδιαφέρον που 

παρουσιάζουν οι ασύγχρονες συζητήσεις, όπως και η σημασία 

που έχει η αλληλεπίδραση ανάμεσα στους μετέχοντες σε μια 

τέτοια δραστηριότητα. Υπάρχουν αρκετές, σημαντικές εργασίες 

που αναφέρονται στο στρατηγικό σχεδιασμό διαλογικών 

δραστηριοτήτων ή την εκ των υστέρων, εις βάθος ανάλυση των 

ασύγχρονων συζητήσεων με στόχο την αξιολόγησή τους (κυρίως 

ποιοτικά). Παρατηρείται όμως και μια νέα τάση τα τελευταία 

χρόνια, που περιλαμβάνει προσεγγίσεις που προσπαθούν να 

υποστηρίξουν και να ενισχύσουν τους χρήστες (μαθητές ή 

καθηγητές) κατά τη διάρκεια διαλογικών, μαθησιακών 

δραστηριοτήτων. Όλες στοχεύουν στην επίλυση πολύ 

συγκεκριμένων προβλημάτων που εντοπίζουν και αφορούν 

πολλές φορές κλειστά συστήματα. Διαπιστώνεται έλλειψη 

προσαρμοστικών, υποστηρικτικών εργαλείων, που να 

απευθύνονται σε όλο το φάσμα χρηστών, δραστηριοτήτων και 

επιμέρους καταστάσεων.  
Επιλογή 

ερευνητικών 

αξόνων και στόχων 

Με βάση τα παραπάνω, επιλέγεται η εφαρμογή μεθόδων και 

τεχνικών Ανάλυσης Αλληλεπιδράσεων, για την παραγωγή 

οπτικοποιημένης αναδραστικής πληροφορίας Επίγνωσης που 

απευθύνεται σε όλους τους μετέχοντες σε διαλογικές μαθησιακές 

δραστηριότητες. Σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι η 

υποστήριξη, διευκόλυνση και ενίσχυση των διεργασιών και 

διαδικασιών που υφίστανται κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας 

δραστηριότητας, αλλά και των γνωστικών δομών που 

αναπτύσσονται στα πλαίσια της συνεργασίας διαφορετικών 

ατόμων. Απώτερος στόχος είναι η προσπάθεια ενεργοποίησης των 

εσωτερικών, μεταγνωστικών μηχανισμών των διαφόρων χρηστών 

που μπορεί να οδηγήσει σε αυτορυθμιστικές ενέργειες, αλλά και η 
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παροχή σημαντικών εργαλείων ανάλυσης και εξαγωγής 

συμπερασμάτων στους συντονιστές – παρατηρητές μιας 

διαλογικής δραστηριότητας. 
Θεωρητικές έννοιες Στη συνέχεια του 2ου μέρους, αναλύεται ο χώρος της 

Εκπαίδευσης από Απόσταση και ο συσχετισμός της με τη 

Συνεργατική Μάθηση, με υλοποιήσεις όπως οι Κοινότητες 

Μάθησης. Το πεδίο της Συνεργατικής Μάθησης αναλύεται 

περαιτέρω, όπου γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις Διαλογικές 

Δραστηριότητες, την Κριτική Σκέψη, την έννοια της 

Σταδιακής Γνωστικής Υποστήριξης (Scaffolding), του 

Αναστοχασμού (Reflection) και της Κοινωνικής 

Αλληλεπίδρασης. Παράλληλα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις 

έννοιες της Μεταγνώσης (metacognition) και της Αυτορύθμισης 

(self-regulation).  
Σύγχρονες Θεωρίες 

Μάθησης 

 

 

 

Ο ρόλος του 

συντονιστή 

 

 

Κοινωνική 

Αλληλεπίδραση 

 

 

Προβλήματα 

συμμετοχής σε 

Ασύγχρονες 

Συζητήσεις 

 

Αυτοματοποιημένη 

Ανάλυση 

Αλληλεπιδράσεων 

σε Ασύγχρονες 

Συζητήσεις 

Ακολούθως αναφέρονται οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης που 

διέπουν τις συνεργατικές, διαλογικές, εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες. Το τελευταίο τμήμα, αναλύονται επιμέρους 

θέματα που αφορούν τα εργαλεία υλοποίησης ασύγχρονων 

συζητήσεων. Τέτοια είναι ο ρόλος που επιτελεί ο συντονιστής 

(moderator – facilitator) σε τέτοια περιβάλλοντα, η σημασία, 

αλλά και οι δυσκολίες που απαντώνται κατά την προσπάθεια 

διαχείρισης της συνεργασίας σε επιθυμητά επίπεδα (ποιοτικά και 

ποσοτικά). Επίσης εξετάζεται ενδελεχέστερα ο τρόπος που 

αντιλαμβάνονται οι ερευνητές την Κοινωνική Αλληλεπίδραση στα 

πλαίσια των Ασύγχρονων Συζητήσεων, αλλά και ο συσχετισμός 

της με τη Συνεργατική Μάθηση και τις γνωστικές δομές που 

σχηματίζουν οι μαθητές. Αναλύονται τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι χρήστες (μαθητές κυρίως), συμμετέχοντας σε 

ασύγχρονες συζητήσεις, τα οποία οδηγούν συνήθως σε διαλόγους 

μικρής έκτασης ή χαμηλής ποιότητας. Στη συνέχεια, 

παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε, στην 

παρούσα διατριβή, την Αυτοματοποιημένη Ανάλυση 

Αλληλεπιδράσεων σε περιβάλλοντα υλοποίησης Ασύγχρονων 
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Διδακτικές 

στρατηγικές 

Συζητήσεων. Ολοκληρώνοντας, γίνεται μια συνοπτική 

παρουσίαση διδακτικών στρατηγικών που μπορούν να βρουν 

εφαρμογή σε διαλογικές δραστηριότητες μάθησης και 

συσχετισμός τους με τις ανάγκες συντονισμού, κυρίως από την 

πλευρά του διαμεσολαβητή. 

Ι.2.3 Μέρος IV: Στόχοι διατριβής - Ερωτήματα 

Σύνοψη 

προβληματικής 

 

 

 

Υποστήριξη 

Συμμετεχόντων 

(Peer support) 

Στο μέρος αυτό γίνεται μια σύνοψη της προβληματικής που 

αναπτύχθηκε στα προηγούμενα μέρη, η οποία οδηγεί στο 

σαφέστερο καθορισμό των βασικών στόχων της διατριβής. Ο 

βασικός ερευνητικός άξονας είναι αυτός της “Υποστήριξης 

Συμμετεχόντων” (Peer Support) όλων των κατηγοριών και ρόλων, 

σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων και των επιμέρους 

συνθηκών. Η υποστήριξη αυτή γίνεται μέσα από εργαλεία που 

παράγονται από το σύστημα DIAS, το οποίο κατασκευάστηκε για 

τις ανάγκες της διατριβής. Τα εργαλεία αυτά έχουν τη μορφή 

δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης, που παρουσιάζουν 

αναδραστική πληροφορία σε γραφική μορφή, χρησιμοποιώντας 

τις αναλύσεις των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των συμμετεχόντων 

ως πρωτογενή πληροφορία. Κάθε ένα από τα παραγόμενα 

διαγράμματα μπορεί να διαβαστεί και να ερμηνευτεί ξεχωριστά, 

ενώ συνδυάζοντας την πληροφορία που προκύπτει από 

διαφορετικούς δείκτες, μπορούν να εξαχθούν αναλυτικότερα, 

περισσότερο συμπαγή και σαφή αποτελέσματα. Αυτοί οι 

συνδυασμοί σχηματίζουν Ερμηνευτικά Σχήματα, η λειτουργία των 

οποίων αναλύεται στο σημείο αυτό. 
Βασικοί στόχοι 

 

 

 

 

Ερευνητικά 

ερωτήματα 

Στη συνέχεια οι βασικοί στόχοι αναλύονται σε επιμέρους. 

Παράλληλα, τεκμηριώνεται η διατύπωση των στόχων αυτών, 

στοιχειοθετώντας καλύτερα τον ερευνητικό χώρο και συνδέοντας 

τους στόχους αυτούς με τη γενική προβληματική που 

αναπτύχθηκε. Τέλος, διατυπώνονται αναλυτικά τα ερευνητικά 

ερωτήματα που προκύπτουν και τα οποία η διατριβή προσπαθεί 

να απαντήσει. 
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Ι.2.4 Μέρος V: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τεχνολογικών Εργαλείων 
– Έρευνα 

Στο μέρος αυτό, αρχικά αναφέρονται οι λόγοι που οδήγησαν στην κατασκευή μιας 

νέας πλατφόρμας υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων (σύστημα DIAS), όπως αυτοί 

προκύπτουν από τη μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης και την ανάπτυξη της 

προβληματικής της διατριβής. 
 

Αρχές σχεδίασης 

συστήματος DIAS 

Στη συνέχεια αναπτύσσονται οι αρχές στις οποίες βασίστηκε η 

σχεδίαση του συστήματος DIAS. Αυτές είναι η ανάγκη 

κατασκευής ενός ανοιχτού, προσαρμοστικού, ευέλικτου και 

διαλειτουργικού συστήματος, το οποίο να είναι παράλληλα 

ανοιχτής αρχιτεκτονικής, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

συμπληρωματικά με τα περισσότερα ευρύτερα εκπαιδευτικά 

συστήματα μέσω διαδικτύου. Αντίστοιχα, διατυπώνονται τα 

βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος. 
Αρχιτεκτονική 

συστήματος DIAS 
Στη συνέχεια, αναλύεται η αρχιτεκτονική του συστήματος και 

παρουσιάζονται οι απαραίτητες τεχνικές και τεχνολογικές 

λεπτομέρειες. Ακολουθεί μια αναλυτική παρουσίαση της 

λειτουργικότητας του συστήματος από τη σκοπιά όλων των 

κατηγοριών χρηστών. 
Δείκτες Ανάλυσης 

Αλληλεπίδρασης 

 

 

 

 

 

Ερμηνευτικά 

Σχήματα 

Κατόπιν παρουσιάζονται οι δείκτες ανάλυσης αλληλεπίδρασης 

που παράγονται από το σύστημα. Οι δείκτες παρουσιάζονται 

ομαδοποιημένοι σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με το σκοπό, 

την οπτική γωνία εξέτασης, το αντικείμενο και τη 

λειτουργικότητά τους. Αναλύονται η μέθοδος υπολογισμού και 

παραγωγής του κάθε δείκτη, αλλά και η χρησιμότητα, καθώς και 

η ερμηνεία - αποκωδικοποίηση του. Τέλος, παρουσιάζονται 

αναλυτικά παραδείγματα Ερμηνευτικών Σχημάτων δεικτών. 
Ερευνητική 

Μεθοδολογία 

 

 

 

 

Ταυτότητα 

Έρευνας 

Το δεύτερο τμήμα του μέρους αυτού περιγράφει την ερευνητική 

μεθοδολογία της διατριβής. Ακολουθώντας μια μεθοδολογική 

τριγωνοποίηση, υλοποιήθηκε μία πιλοτική και τρεις κυρίως 

μελέτες περίπτωσης. Αρχικά αναλύεται η γενική μεθοδολογική 

κατεύθυνση που ακολουθήθηκε κατά το σχεδιασμό του 

ερευνητικού μέρους. Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά 

στοιχεία για τις επιμέρους μελέτες περίπτωσης 
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Ι.2.5 Μέρος VI: Συμπεράσματα 

Στο μέρος αυτό συγκεντρώνονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη 

διεξαγωγή της έρευνας, καθώς και τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν. 

Αναλύονται προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά τη διενέργεια των μελετών 

περίπτωσης σε πραγματικές συνθήκες και τα ανοιχτά ερωτήματα που παραμένουν ή 

προέκυψαν. Στη συνέχεια περιγράφονται οι πιθανές μελλοντικές προεκτάσεις της 

παρούσας έρευνας και τέλος συνοψίζεται η συνεισφορά που φιλοδοξεί να έχει η 

διατριβή στον τομέα της αξιοποίησης των ασύγχρονων συζητήσεων ως διδακτικό 

μέσο, τόσο κατά τις προσεγγίσεις εκπαίδευσης από απόσταση, όσο και 

συμπληρωματικά με άλλες διδακτικές μεθόδους, σε κάθε περίπτωση διδασκαλίας, 

επιμόρφωσης ή κατάρτισης. 
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II.1 Εισαγωγή 

Στην παρούσα διατριβή τα “Εργαλεία Υλοποίησης Ασύγχρονων Συζητήσεων” 

συνιστούν το επίκεντρο της έρευνας. Σε σύγχρονα περιβάλλοντα εκπαίδευσης από 

απόσταση αποτελούν βασικό μέσο επικοινωνίας. Παράλληλα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά σε άλλες διδακτικές προσεγγίσεις, μέσα από καλά 

σχεδιασμένες διαλογικές δραστηριότητες.  

Σε όλες τις περιπτώσεις τεχνολογικά υποστηριζόμενης εκπαίδευσης, υπό το 

πρίσμα σύγχρονων θεωριών μάθησης, όπως ο εποικοδομητισμός και η 

κοινωνικογνωστική προσέγγιση του Vygotsky, αλλά και των σύγχρονων 

εκπαιδευτικών τάσεων, όπως είναι ο σχηματισμός Κοινοτήτων Μάθησης, ζητούμενο 

είναι η ενίσχυση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους χρήστες. Η κοινωνική 

αλληλεπίδραση φαίνεται να είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και 

τελικά την προώθηση της μάθησης. Προς αυτή την κατεύθυνση, πρέπει να 

αναζητηθούν υποστηρικτικοί μηχανισμοί, με τη μορφή ευέλικτων εργαλείων που να 

απευθύνονται απευθείας στους χρήστες. 

Στην παρούσα διατριβή, αυτό γίνεται ακολουθώντας μεθόδους οπτικοποίησης 

αναδραστικής πληροφορίας, η οποία προκύπτει μέσα από την ανάλυση των 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των συμμετεχόντων. Λαμβάνεται υπόψη η ποικιλία των 

γνωστικών δομών που σχηματίζουν οι συμμετέχοντες ως ατομικό γνωστικό σύστημα 

ή ως γνωστικό σύστημα της ομάδας στην οποία ανήκουν, εκτελώντας διαφορετικούς 

ρόλους, αλλά και η ποικιλία των διδακτικών προσεγγίσεων, των διαφορετικών 

διακριτών φάσεων και καταστάσεων που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια 

διαλογικών δραστηριοτήτων μάθησης. Η προσαρμοστικότητα των υποστηρικτικών 

εργαλείων έγκειται κατά κύριο λόγο στην παροχή της κατάλληλης κάθε φορά 

αναδραστικής πληροφορίας, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Στόχος είναι  η 

ενεργοποίηση εσωτερικών, γνωστικών και μεταγνωστικών διεργασιών των 

συμμετεχόντων σε τέτοιου είδους διδακτικές δραστηριότητες, οι οποίες μέσα από μια 

διαδικασία αυτοαξιολόγησης και αναστοχασμού αναμένεται να οδηγήσει σε 

αυτορύθμιση της δραστηριότητάς τους. 
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II.2 Υπάρχουσα Κατάσταση 

Oι βασικοί άξονες στους οποίους στηρίζεται η διατριβή είναι οι εξής: 

• Η έννοια της Ενημερότητας – Επίγνωσης (Awareness). Πρόκειται για την  

κυριότερη μορφή αναδραστικής πληροφορίας που απευθύνεται απευθείας 

στους χρήστες και έχει τις πηγές της στο χώρο της Συνεργασίας μέσω 

Υπολογιστή (Computer Supported Cooperative Work – CSCW).  

• Μέθοδοι και θεωρίες Οπτικοποίησης της Πληροφορίας (Information 

Visualization). Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου οπτικής παρουσίασης της 

πληροφορίας, ακόμα και με τη χρήση οπτικού παραλληλισμού, φαίνεται να 

έχει καίρια σημασία. 

• Ανάλυση Αλληλεπιδράσεων (Interaction Analysis – IA). Πρόκειται για ένα 

σύγχρονο ερευνητικό πεδίο που έχει ως βασικό στόχο την παροχή 

πληροφορίας απευθείας στους χρήστες, αποσκοπώντας να τους βοηθήσει να 

μπορέσουν να αυτοαξιολογήσουν και να ρυθμίσουν – προσαρμόσουν τις 

δραστηριότητές τους. 

• Ασύγχρονες Συζητήσεις (Discussion Forae). Η λειτουργικότητα και η 

εκπαιδευτική αξιοποίηση αυτού του εργαλείου επικοινωνίας, αποτελούν 

βασική συνιστώσα της διατριβής. 

• Υπάρχουσες υλοποιήσεις και προσεγγίσεις. Μια συνολική επισκόπηση της 

διεθνούς βιβλιογραφίας, μπορεί να καταγράψει τις τάσεις που επικρατούν, 

αλλά και τις σημαντικές υλοποιήσεις που ήδη υπάρχουν. 

Αυτές οι συνιστώσες θα εξεταστούν αναλυτικά στη συνέχεια αυτού του μέρους. 

II.2.1. Ενημερότητα – Επίγνωση (Awareness) 

Όταν οι άνθρωποι εργάζονται μαζί σε κοινό χώρο (εικονικό ή μη), χρειάζονται 

πληροφορίες για τις ενέργειες και τις προθέσεις των συνεργατών τους. Αυτή η γνώση 

για τους άλλους που προκύπτει ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των 

συμμετεχόντων με το περιβάλλον τους, ονομάζεται Ενημερότητα (Nova, 2001). Όπως 

περιγράφεται στη συνέχεια, η Ενημερότητα μπορεί χρησιμοποιηθεί για την απλή 

πληροφόρηση των ατόμων, αλλά και για να παρέχει πλαίσιο και κριτήρια 

αξιολόγησης για τις δικές τους ενέργειες. Στην περίπτωση αυτή, αποκτά την έννοια 
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της Επίγνωσης της κατάστασης του κοινόχρηστου χώρου εργασίας ή/και των 

συνεργατών του και μπορεί να αξιοποιηθεί με διάφορους τρόπους. Ουσιαστικά η 

πληροφορία της Ενημερότητας και αυτή της Επίγνωσης είναι η ίδια και αποδίδεται με 

τον αγγλικό όρο Awareness. Αυτό που αλλάζει είναι η οπτική γωνία εξέτασης και 

αξιοποίησή της. Στη συνέχεια της διατριβής, χρησιμοποιείται ο όρος Επίγνωση, αφού 

περιγράφει καλύτερα την προοπτική με την οποία προσεγγίζεται. 

ΙΙ.2.1.1. Είδη επίγνωσης 

Γενικά ο όρος Επίγνωση αναφέρεται στη δυνατότητα, αλλά και την ανάγκη των 

χρηστών που εμπλέκονται σε συνεργατικές δραστηριότητες να έχουν επίγνωση του 

πλαισίου (context) της κοινής προσπάθειας – εργασίας της ομάδας συνεργατών του. 

Αυτό αφορά τόσες πολλές παραμέτρους, που συχνά ο όρος χρησιμοποιείται σε 

συνδυασμό με κάποιο προσδιοριστικό επίθετο (general-, collaboration-, peripheral-, 

background-, passive-, reciprocal-, mutual-, workspace- awareness). Η πληθώρα 

επιθέτων δείχνει ότι ο όρος Επίγνωση είναι διφορούμενος και χρήζει περαιτέρω 

προσδιορισμού, όταν χρησιμοποιείται (Schmidt, 2002). Αναζητώντας λεξικογραφικά 

την ετυμολογική ερμηνεία της έννοιας, θα δούμε ότι αυτή καθορίζεται από το πλαίσιο 

(context) στο οποίο οριοθετείται και μπορεί να σημαίνει οτιδήποτε ανάμεσα σε 

συναίσθηση (consciousness), γνώση (knowledge) ή αναγνώριση (apperception). 

Οι ερευνητές, ανατρέχοντας σε φιλοσοφικές αναφορές από τον Husserl και 

τον Schultz μέχρι τον Wittgenstein και τον Ryle (Schmidt, 2002), σε μία προσπάθεια 

διασαφήνισης του όρου, παρατηρούν ότι η έννοια Επίγνωση δεν μπορεί να θεωρηθεί 

ότι περιγράφει μια διακριτή, νοητική οντότητα, αλλά αποκτά νόημα μόνο όταν 

αναφερόμαστε στην επίγνωση ενός ανθρώπου για κάτι (awareness of something). Στα 

πλαίσια της “Συνεργατικής Εργασίας μέσω Υπολογιστή” (CSCW) ο όρος Επίγνωση 

δεν αναφέρεται σε κάποια ειδική κατηγορία πνευματικής κατάστασης (mental state), η 

οποία υφίσταται ανεξάρτητα από τις ενέργειες του εκάστοτε χρήστη, όπως 

υποδεικνύει η ετυμολογική ανάλυση του όρου. Αναφέρεται στο γεγονός ότι ένας 

χρήστης είναι ή προσπαθεί να είναι ενήμερος, να έχει επίγνωση για κάτι (Schmidt, 

2002). Όπως προκύπτει από μελέτες που έχουν διενεργηθεί σε πραγματικές συνθήκες 

(on site), οι πληροφορίες που αναζητούν οι χρήστες όταν συμμετέχουν σε 

συνεργατικές δραστηριότητες, μέσω υπολογιστή αφορούν τις ενέργειες των 

συνεργατών τους, τη διαθεσιμότητά τους για συνεργασία, την κατανόηση των 
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επιμέρους ή των συνολικών στόχων μιας συνεργατικής δραστηριότητας, την 

τρέχουσα κατάσταση και τη γενικότερη πορεία της συνεργασίας, αλλά και την 

προοπτική των συνεργατών τους πάνω σε διάφορα θέματα (Jang et al, 2000). 

Συνεπώς, το βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι Επίγνωση ποιου στοιχείου; Μόλις 

διατυπωθεί αυτό το ερώτημα, γίνεται αμέσως φανερό ότι όλες οι επιμέρους έννοιες 

που συνιστούν την “οικογένεια” της Επίγνωσης έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό το 

γεγονός ότι συνιστούν κατά κάποιο τρόπο όψεις ή ιδιότητες της ανθρώπινης 

αλληλεπίδρασης. 

Σύμφωνα με τους Gutwin & Greenberg (1999), η επίγνωση: 

• είναι η γνώση σχετικά με την κατάσταση του (κοινού) χώρου εργασίας για 

περιορισμένο τμήμα χώρου και χρόνου (για συγκεκριμένη περιοχή του 

χώρου και για συγκεκριμένο χρονικό σημείο). 

• παρέχει γνώση για τις αλλαγές στο χώρο αυτό 

• συντηρείται από την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους συνεργαζόμενους και 

το περιβάλλον, και 

• αποτελεί μέρος μιας δραστηριότητας, όπως είναι η ολοκλήρωση μιας 

εργασίας, συνεργασίας μεταξύ ατόμων κλπ 

Άρα λοιπόν, επίγνωση είναι μια διεργασία που συγκεντρώνει τη γνώση που 

πηγάζει από ένα περιβάλλον εργασίας και ανανεώνεται χάρη στις αλληλεπιδράσεις 

ανάμεσα σε συμμετέχοντες και το περιβάλλον. Ειδικότερα στην περίπτωση των 

συστημάτων πραγματικού χρόνου (online), γίνεται μια διάκριση ανάμεσα στην 

Πληροφοριακή Επίγνωση (Informal Awareness) και την Επίγνωση Χώρου Εργασίας 

(Workspace Awareness).  

Η πρώτη περικλείει το να γνωρίζει κανείς ποιοι συνεργάτες του είναι επίσης 

συνδεδεμένοι, τι ενέργειες λαμβάνουν χώρα ή ποιοι επικοινωνούν μεταξύ τους. 

Πρόκειται για χαρακτηριστικά που σε περιπτώσεις κατά πρόσωπο συνεργασίας 

οδηγούν σε απρογραμμάτιστες αλληλεπιδράσεις, αυθόρμητες επικοινωνιακές 

διασυνδέσεις, ανάπτυξη κοινής νοοτροπίας και διατήρηση – ανάπτυξη σχέσεων 

(Dourish & Bly 1992). Σύμφωνα με τους Whittaker et al (1994), οι συναντήσεις – 

επικοινωνίες μεταξύ συνεργατών χωρίζονται σε εκούσιες (μια από τις εμπλεκόμενες 

πλευρές την έχει επιδιώξει), ευκαιριακές (την επιθυμεί μια από τις εμπλεκόμενες 

πλευρές, αλλά συμβαίνει τυχαία κάποια στιγμή) και αυθόρμητες (συμβαίνουν χωρίς 

να το επιδιώξει κανείς, τυχαία). Σημαντική προς την κατεύθυνση αυτή είναι η 
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επίγνωση για την προσεγγισιμότητα, διαθεσιμότητα και ετοιμότητα των συνεργατών 

(Danis, 2000), που αφορούν το κοινωνικό πλαίσιο της συνεργασίας. Πέρα όμως από 

αυτή τη διάσταση, σε περιπτώσεις συντονισμού και ενοποίησης ανεξάρτητων 

ενεργειών υπάρχουν και άλλα, ίσως σημαντικότερα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζει 

κανείς. Αυτά σχετίζονται με το χρονισμό των ενεργειών, τη δυνατότητα 

διεκπεραίωσης συγκεκριμένων ενεργειών από κάποιους συνεργάτες ή την 

αντιμετώπιση προβλημάτων και δυσκολιών (Schmidt, 2002). Με λίγα λόγια, η έννοια 

της επίγνωσης χρησιμοποιείται στη Συνεργατική Εργασία μέσω Υπολογιστή (CSCW) 

συμπεριλαμβάνοντας ενέργειες και πρακτικές, μέσω των οποίων οι συμμετέχοντες 

παράλληλα με τις δικές τους ενέργειες, προτεραιότητες και άγχη, ενημερώνονται για 

τις ενέργειες των συνεργατών τους. Έτσι μπορούν να ρυθμίσουν τις δικές ενέργειες 

ανάλογα με τη δραστηριότητα των υπολοίπων (Gutwin & Greenberg, 2002). 

Η Επίγνωση Χώρου Εργασίας αποτελεί μια υποκατηγορία της Επίγνωσης 

Κατάστασης (Situation Awareness), που οι παλαιότεροι ερευνητές όρισαν ως τη 

γνώση που παράγεται μέσω αλληλεπιδράσεων ανάμεσα σε ένα χρήστη και το 

περιβάλλον του. Σύμφωνα με τον Endsley (1995), ο οποίος εστιάζει περισσότερο στις 

διεργασίες, επίγνωση σημαίνει “να ξέρει κανείς τι συμβαίνει τριγύρω”. 

Χαρακτηρίζεται από τη γνώση ενός δυναμικού περιβάλλοντος, που καθορίζεται από 

χωρικά και χρονικά όρια. Η γνώση αυτή επικαιροποιείται μέσω αντιληπτικής 

πληροφορίας, η οποία συγκεντρώνεται μέσα από το περιβάλλον και αξιολογείται 

προς την κατεύθυνση της πρόβλεψης μελλοντικών μεταβολών, ενώ είναι 

“περιφερειακή” ως προς την κύρια δραστηριότητα της ομάδας. Η Επίγνωση 

Κατάστασης είναι λοιπόν, η επικαιροποιημένη επίγνωση που απαιτείται για τη 

λειτουργία ενός συστήματος (Adams et al, 1995).  

Η Επίγνωση Χώρου Εργασίας αφορά το μέρος των πληροφοριών που δείχνουν 

την αλληλεπίδραση των συνεργατών ενός χρήστη με το χώρο εργασίας και υφίσταται 

όταν οι άνθρωποι εργάζονται σε ομάδες (Greenberg et al, 1996). Αφορά τους χρήστες 

και τον τρόπο που αλληλεπιδρούν με το χώρο εργασίας, αλλά όχι τον ίδιο το χώρο 

εργασίας, ενώ περιορίζεται σε γεγονότα που συμβαίνουν μέσα σ’ αυτόν και στα 

πλαίσια (προσωρινά) τους εργασίας που απασχολεί την ομάδα. Με λίγα λόγια η 

Επίγνωση Χώρου Εργασίας είναι μια δυναμική πληροφορία που αφορά στην 

κατάσταση του κοινόχρηστου χώρου εργασίας και των χρηστών, στα πλαίσια 

συνεργατικής δραστηριότητας και ξεφεύγει από τα όρια που καθορίζονται από την 

Πληροφοριακή Επίγνωση. Δεν αφορά δηλαδή μόνο τους χρήστες, αλλά κυρίως τον 
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τρόπο που αυτοί αλληλεπιδρούν με το χώρο εργασίας. Μπορεί να χαρακτηριστεί ως η 

“επικαιροποιημένη κατανόηση των αλληλεπιδράσεων των άλλων χρηστών με τον 

κοινόχρηστο χώρο εργασίας”, η οποία συντηρείται από τους χρήστες όταν εργάζονται 

ομαδικά (Gutwin & Greenberg, 1999). 

Η Επίγνωση Χώρου Εργασίας αφορά μακροπρόθεσμες εργασίες, στην 

περίπτωση ασύγχρονης υλοποίησης. Απαιτείται εύκολη πρόσβαση στα 

τεχνουργήματα και διατήρηση της επίγνωσης ανάμεσα στις συνόδους. Η διατήρηση 

πληροφορίας που προκύπτει από ασύγχρονες αλληλεπιδράσεις με τον κοινόχρηστο 

χώρο εργασίας και τα τεχνουργήματά που περιέχει είναι σημαντική. Πέρα από την 

ενίσχυση του συντονισμού που παρέχει, δίνει και τη δυνατότητα για ανταλλαγή 

γνώσεων, απόψεων και υλικού ανάμεσα σε χρήστες. Ξέρει κανείς με ποιον να 

επικοινωνήσει, όταν ασχολείται με ένα τεχνούργημα, αφού έχει στοιχεία για το ποιος 

έχει ασχοληθεί μαζί του (Danis, 2000). Στην περίπτωση των ασύγχρονων 

συζητήσεων, τα τεχνουργήματα είναι τα γραπτά μηνύματα και ο χώρος εργασίας ο 

ιστοχώρος, στον οποίο αναρτώνται. 

Πολλοί ερευνητές του χώρου της Συνεργατικής Εργασίας μέσω Υπολογιστή 

χρησιμοποιούν την επίγνωση με την έννοια της εστίασης προσοχής (Roden, 1996; 

Benford & Fahlén, 1993). Σύμφωνα με τους Dourish & Bly (1992) η επίγνωση είναι 

πληροφορία που συγκεντρώνεται παθητικά και παράλληλα με τις όποιες άλλες 

ενέργειες και διεργασίες κατά τη διάρκεια μιας συνεργασίας και η οποία παρέχει ένα 

πλαίσιο (context) στις δικές τους ενέργειες. Η παθητικότητα της πληροφορίας είναι 

σημαντική, αφού προκύπτει από τις ενέργειες όλων, δεν πρέπει να χρειάζεται να την 

αναζητήσει κανείς και δεν πρέπει να χρειάζεται ειδική διαχείριση (Dourish, 1997). 

Στην περίπτωση αυτή περιγράφεται το φαινόμενο κατά το οποίο οι χρήστες, εν γένει 

ενοποιούν και “συμμορφώνουν” τις ενέργειές τους με αυτές των συνεργατών τους, 

χωρίς να διακόπτουν την εξέλιξη της δραστηριότητας και μάλιστα χωρίς να 

χρειάζεται να καταβάλουν ιδιαίτερη προσπάθεια για να το πετύχουν. Πρόκειται για 

την Επίγνωση Ομάδας (Group Awareness), που ανάγεται στην κατανόηση των 

ενεργειών των άλλων, παρέχοντας πλαίσιο (context) στις δικές τους ενέργειες 

(Dourish & Belloti, 1992).  

Στην περίπτωση αυτή, η έρευνα κινείται στην κατεύθυνση της κατανόησης 

(αρχικά) των τρόπων και πρακτικών με τις οποίες οι συνεργαζόμενοι αφουγκράζονται 

και κατανοούν ότι γίνεται γύρω τους, χωρίς να καταβάλουν ιδιαίτερη προσπάθεια 

(κυρίως εις βάρος της συνεργατικής δραστηριότητας). Από εθνογραφικές κυρίως 
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μελέτες (Dourish & Belloti, 1992; Heath & Luff, 1992) προκύπτει ότι τα άτομα 

παρακολουθούν τη δραστηριότητα των συνεργατών τους, ώστε να επιβεβαιώσουν την 

κατάσταση, πρόοδο, και κατεύθυνση των ενεργειών τους. Προσπαθούν να 

επιβεβαιώσουν ότι πραγματοποιούνται και ότι εξελίσσονται όπως πρέπει, ώστε να 

καθορίσουν τον τρόπο που οι δικές τους ενέργειες πρέπει να ρυθμιστούν (σε 

χρονισμό ή ποιότητα). Έτσι, στα πλαίσια της εκτυλισσόμενης συνεργατικής 

δραστηριότητας οι ατομικές τους ενέργειες μπορούν να αλληλοσυνδεθούν και να 

συντονιστούν με αυτές των συνεργατών τους. Αυτό γίνεται ανεμπόδιστα, αφανώς ή 

ακόμα και κρυφά, χωρίς να απαιτείται η αναδραστική πληροφορία να παρέχεται από 

τους άλλους, με την κατασκευή των καταλλήλων εργαλείων. Για παράδειγμα, όταν 

κατά τη διάρκεια μιας συνεργατικής δραστηριότητας ένα άτομο (Χρήστης Α) 

τροποποιήσει την κατάσταση ενός τεχνουργήματος στον κοινόχρηστο χώρο εργασίας 

ή προβεί σε μια ενέργεια που μεταβάλλει την κατάσταση του ίδιου του χώρου, θα 

πρέπει να ενημερώσει κατάλληλα τους συνεργάτες του, προς όφελος της μεταξύ τους 

συνεργασίας. Με την κατασκευή των κατάλληλων εργαλείων, οι τελευταίοι μπορούν 

να ενημερωθούν αυτόματα, χωρίς να αποσπάται η προσοχή τους από την κύρια 

δραστηριότητά τους, πολλές φορές χωρίς να το επιδιώκουν και χωρίς να απαιτείται 

μια τέτοια δραστηριοποίηση από το Χρήστη Α. 

Τέλος, άξια αναφοράς είναι η Επίγνωση Συνάφειας (Contextual Awareness), η 

οποία αφορά και άλλους τομείς, πέρα από την CSCW και είναι συνήθως 

συμπληρωματική στις ενημερότητες Ομάδας και Χώρου Εργασίας. Αφορά την 

προσαρμογή της συμπεριφοράς των συνεργατικών συστημάτων μέσω υπολογιστή 

(groupware) στην τρέχουσα, κάθε φορά, κατάσταση. Παράλληλα, η Πληροφορία 

Συνάφειας (contextual information) αφορά στους στόχους, τα πλάνα και το σχεδιασμό 

των ενεργειών για την κατάκτησή τους, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα 

συνεργαζόμενα άτομα, διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν, αλλά και τις νοητικές 

τάσεις που σχηματίζονται και επικρατούν κατά τη διάρκεια της συνεργασίας (Vouros, 

2001). Όλα αυτά τα στοιχεία καθορίζουν το πλαίσιο της συνεργασίας ανάμεσα σε μια 

ομάδα ατόμων, αλλά και το πλαίσιο, στο οποίο τα άτομα προσλαμβάνουν 

πληροφορίες από το άμεσο περιβάλλον τους, κατά τη διάρκεια μιας συνεργατικής 

δραστηριότητας (Vouros, 2001). Με λίγα λόγια, η Πληροφορία Συνάφειας 

περιλαμβάνει όλες εκείνες τις πληροφορίες που πρέπει να διαχέονται ανάμεσα στα 

συνεργαζόμενα άτομα, για να χαρακτηριστεί μια συνεργασία ως αποτελεσματική 

(effective collaboration) (Vouros, 2001). Συνεπώς η Επίγνωση Συνάφειας ασχολείται 
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με τον καθορισμό της πληροφορίας που πρέπει να παρέχεται στα άτομα, αλλά και του 

τρόπου που αυτό θα γίνεται. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, αφού επηρεάζει τη λεπτή 

ισορροπία ανάμεσα στην επίγνωση και την όχληση των χρηστών με περιττή και 

ενοχλητικά παρουσιαζόμενη πληροφορία (Hudson & Smith, 1996). Για παράδειγμα, 

σε ένα μεγάλο σύστημα με εκατοντάδες χρήστες και χιλιάδες τεχνουργήματα (αρχεία, 

threaded discussions κλπ) δεν έχει κανένα νόημα ή χρησιμότητα η ενημέρωση όλων 

των χρηστών για όλα τα συμβάντα που αφορούν όλα τα τεχνουργήματα. Προτιμότερο 

είναι να δούμε ποιοι ακριβώς είναι οι χρήστες του συστήματος και ποια 

τεχνουργήματα φαίνεται να είναι ενδιαφέροντα για καθέναν από αυτούς. Η σχετική 

σημασία του κάθε γεγονότος πρέπει να καθοριστεί, ώστε να επιλεγεί η κατάλληλη 

μέθοδος ειδοποίησης, σε επίπεδο διεπαφής. 

 

ΙΙ.2.1.2. Διατήρηση της επίγνωσης 

Είναι σαφές ότι η επίγνωση είναι μια γνώση – πληροφορία που πρέπει να διατηρείται 

επικαιροποιημένη. Για να επιτευχθεί η Διατήρηση της Επίγνωσης (Awareness 

Maintenance), κατασκευάζοντας τα κατάλληλα εργαλεία, είναι αναγκαίο να 

κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συγκεντρώνουν και 

αποκωδικοποιούν τις αναγκαίες πληροφορίες για το σκοπό αυτό. Οι Adams et al 

(1995) προτείνουν μια παραλλαγή του κύκλου αντίληψης – πράξης του Neisser 

(Gutwin & Greenberg, 2002) ως γνωστικό υπόβαθρο (cognitive framework) για την 

αλληλεξάρτηση μνήμης, αντίληψης και πράξης. Το μοντέλο αυτό, που αναπτύχθηκε 

το 1976, μελετά τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του χρήστη και του περιβάλλοντος του 

και εισηγείται σχέσεις μεταξύ της προϋπάρχουσας γνώσης του ατόμου και της 

ικανότητάς του για συλλογή πληροφοριών (Εικόνα 1) 

. 
Εικόνα 1:  Ο κύκλος αντίληψης – πράξης από τον Neisser (μετάφραση από: Gutwin & Greenberg, 2002) 
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Με τον τρόπο αυτό προσπαθούν να εξηγήσουν τη διατήρηση της επίγνωσης 

σε δυναμικά περιβάλλοντα, στηριζόμενοι στη θεώρηση ότι η αντίληψη επηρεάζεται 

και καθοδηγείται από ήδη υπάρχουσα γνώση, σε αντίθεση με τα γραμμικά μοντέλα 

επεξεργασίας πληροφορίας. Ο χρήστης εισέρχεται στο περιβάλλον για να 

διεκπεραιώσει μια συγκεκριμένη εργασία, έχοντας ήδη μια γενική ιδέα για την 

υφιστάμενη κατάσταση και για το τι αναζητεί. Οι πληροφορίες που αντλεί 

ερμηνεύονται με βάση αυτή (την υπάρχουσα γνώση) για να καθορίσει την κατάσταση 

του περιβάλλοντος (τι συμβαίνει;) και να προβλέψει τι θα συμβεί μετά. 

Βασισμένοι σε αυτή τη θεώρηση, οι Gutwin & Greenberg (1999) 

διαμόρφωσαν ένα πλαίσιο αναφοράς, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από 

θεμελιώδη ερωτήματα που στοχεύουν στην επιμέρους ανάλυση της επίγνωσης. Το 

πλαίσιό τους αφορά κυρίως την Επίγνωση Χώρου Εργασίας, αλλά στη γενίκευση του 

διέπει τις κυριότερες μορφές επίγνωσης που αναφέρονται σε συνεργατικά 

περιβάλλοντα. Τα βασικά ερωτήματα είναι: Ποιος, τι, που, πότε και πως. Δηλαδή με 

ποιον δουλεύουμε μαζί ή ταυτόχρονα, τι κάνει αυτός, που εργάζεται στα πλαίσια του 

κοινόχρηστου χώρου εργασίας, πότε συμβαίνουν τα διάφορα γεγονότα και πως 

συμβαίνουν (Πίνακας 1). Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά μπορούν να 

απεικονίσουν την τρέχουσα κατάσταση του χώρου εργασίας. 

Πίνακας 1:  Πληροφοριακά Στοιχεία Επίγνωσης που αφορούν το παρόν (μετάφραση από: Gutwin & 

Greenberg, 2002) 

Κατηγορία 
Ερωτήματος 

Πληροφοριακό 
στοιχείο 

Επιμέρους ερώτημα 

Παρουσία Βρίσκεται κάποιος στο χώρο εργασίας; 
Ταυτότητα Ποιος συμμετέχει; Ποιος είναι αυτός; 

Ποιος 

Συγγραφική ιδιότητα Ποιος το κάνει αυτό; 
Ενέργεια Τι κάνουν; 
Πρόθεση Ποιου στόχου μέρος αποτελεί  αυτή η ενέργεια; 

Τι 

Τεχνούργημα Με ποιο τεχνούργημα εργάζονται; 
Τοποθεσία Που εργάζονται; 
Εστίαση Τι κοιτούν; 
Όψη – Οπτική Τι βλέπουν; 

Που 

Έκταση Τι μπορούν να φτάσουν; 
 

Εξετάζοντας βαθύτερα το πλαίσιο εργασίας από την οπτική γωνία των 

ασύγχρονων συνεργατικών δραστηριοτήτων, οι Tam & Greenberg (2004), εισάγουν 

μια σειρά από νέα Πληροφοριακά Στοιχεία (Informational Elements). Αυτά 

αποτελούν τις συνιστώσες που πρέπει να διερευνήσει κανείς για να συνθέσει την 
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παρελθούσα εικόνα – εξέλιξη του χώρου εργασίας. Σε περιπτώσεις ασύγχρονων 

συνεργασιών, ένας χρήστης μπορεί να κάνει αρκετό καιρό να εισέλθει στο σύστημα. 

Το πρώτο πράγμα που θέλει να μάθει λοιπόν, είναι “αν έχει αλλάξει τίποτα από την 

τελευταία φορά που εισήλθε”. Αφού πάρει αυτή την πληροφορία εύκολα, προχωράει 

σε πιο εξειδικευμένα ερωτήματα για να ενημερωθεί πλήρως για τις αλλαγές που  

Τα ερωτήματα αυτά βέβαια δεν είναι επαρκή από μόνα τους. Πρέπει κανείς να 

λάβει υπόψη ότι οι χρήστες παρακολουθούν τα τεκταινόμενα στο χώρο εργασίας με 

διαφορετικό τρόπο ο καθένας, ίσως σε διαφορετικό χρόνο, ακόμα και με διαφορετική 

οπτική γωνία. Πιο συγκεκριμένα, ένας χρήστης μπορεί να αναζητήσει τις 

πραγματοποιηθείσες αλλαγές με βάση: 

• Τα τεχνουργήματα που υπάρχουν μέσα στο χώρο εργασίας (artifact based 

view). Στην περίπτωση των ασύγχρονων συζητήσεων που μας απασχολεί, 

τα τεχνουργήματα αυτά είναι τα γραπτά μηνύματα. 

• Τους ανθρώπους που εργάζονται μέσα στο συγκεκριμένο χώρο (person 

based view). 

• Τον ίδιο το χώρο εργασίας. Αυτός αντιμετωπίζεται σαν μία ενιαία 

“τοποθεσία” ή σαν ένα σύνολο από επιμέρους, αλληλένδετες 

“τοποθεσίες”, μέσα στις οποίες ο χρήστης ενδιαφέρεται για αλλαγές και 

γεγονότα που έχουν συμβεί (workspace based view). Στην περίπτωση των 

ασύγχρονων συζητήσεων, ο χώρος εργασίας μπορεί να θεωρηθεί σαν ένας 

ενιαίος χώρος εξέλιξης συζητήσεων ή σαν ένα σύνολο από παράλληλα 

εξελισσόμενες συζητήσεις. 

έχουν γίνει. Ένα τυπικό σύνολο τέτοιων ερωτημάτων φαίνεται στον Πίνακα 2. 

Πίνακας 2:  Πληροφοριακά Στοιχεία Επίγνωσης που αφορούν το παρελθόν. (μετάφραση από: Gutwin 

& Greenberg, 2002) 

Κατηγορία 
Ερωτήματος 

Πληροφοριακό 
στοιχείο 

Επιμέρους ερώτημα 

Ιστορικό ενεργειών Πως συνέβησαν κάποιες εργασίες  Πως 
Ιστορικό 
τεχνουργήματος 

Πως ένα τεχνούργημα έφτασε στην παρούσα 
κατάσταση 

Πότε Ιστορικό συμβάντων Πότε έλαβαν χώρα κάποια συμβάντα 
Ποιος Ιστορικό παρουσίας Ποιος ήταν εδώ και πότε 
Που Ιστορικό τοποθεσίας Ποιες τοποθεσίες έχει επισκεφθεί ένας χρήστης 
Τι Ιστορικό δραστηριότητας Τι έκανε ένας συγκεκριμένος χρήστης 

 



  ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

Θαρρενός Μπράτιτσης – Διδακτορική Διατριβή    Σελίδα 31 

Η οπτική γωνία μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στο είδος της 

πληροφορίας που αναζητά ο χρήστης, αλλά και στον τρόπο αναζήτησης ή 

παρουσίασής τους. Ιδιαίτερα η παρουσίαση πραγματοποιείται με διάφορες μεθόδους, 

οι οποίες ποικίλουν από την ανάρτηση της πληροφορίας, ώστε να μπορεί να 

προσπελαστεί από όποιο χρήστη το επιθυμεί (polling interfaces) και την ειδοποίηση 

του χρήστη με διάφορα τεχνάσματα που αποσπούν την προσοχή του (alerts), μέχρι 

την αξιοποίηση της περιφερειακής όρασης του χρήστη για να λαμβάνει πληροφορίες 

επίγνωσης χωρίς να χάνει την εστίασή του από την κύρια δραστηριότητά του (Cadiz 

et al, 2001; Cutrell et al, 2001; McEwan, 2004; Rounding & Greenberg, 2000; 

Dourish & Belloti, 1992; Gutwin et al, 1996). Συνήθως δεν είναι δυνατόν να 

υπερτερήσει η μια στρατηγική παρουσίασης, σε σχέση με τις άλλες (McFarlane, 

1999). Το ιδανικό σύστημα μπορεί να χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό από τις 

στρατηγικές αυτές, συνδυασμένες με κατάλληλο χρονισμό και ποσοστό χρήσης 

(Cadiz et al, 2001). 

ΙΙ.2.1.3. Χρησιμότητα της επίγνωσης 

Μετά την ανάλυση της έννοιας της επίγνωσης και των τρόπων που αυτή διατηρείται 

επικαιροποιημένη, είναι σημαντικό να διερευνηθεί η χρησιμότητά της στα πλαίσια 

συνεργατικών δραστηριοτήτων. Έχουν ταυτοποιηθεί πέντε (5) μηχανισμοί κατά την 

τέλεση συνεργατικών δραστηριοτήτων που επωφελούνται από την πληροφορία 

επίγνωσης. Αναλυτικά: 

1. Διαχείριση της σύζευξης (Management of Coupling): Κατά τη συνεργατική 

εργασία συχνά οι άνθρωποι μετακινούνται ανάμεσα σε περισσότερο ή 

λιγότερο συνεργατικές δραστηριότητες και ατομικές δραστηριότητες. 

Αυτές οι μετακινήσεις είναι ευκαιριακές και απρόβλεπτες και εξαρτάται 

από το τι ακριβώς κάνουν τα μέλη της ομάδας ανά πάσα στιγμή (Dourish 

& Belloti, 1992; Gaver, 1991). Κατά τους Salvador et al (1996), ως 

σύζευξη ορίζεται ο βαθμός στον οποίο οι χρήστες μετακινούνται ανάμεσα 

σε ατομική και ομαδική – κοινή (shared) εργασία, ανάλογα με την 

επίγνωση που έχουν για την κατάσταση των συνεργατών τους. Με μια 

ευρύτερη προσέγγιση, σύζευξη είναι το ποσό εργασίας που μπορεί να 

κάνει ένα άτομο πριν αποζητήσει συζήτηση, οδηγίες, συνδρομή ενεργειών 

και από τους συνεργάτες του, πληροφορίες ή συμβουλές. Η χρησιμότητα 
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της επίγνωσης στον τομέα αυτό είναι ότι υποδεικνύει τις πιθανές ευκαιρίες 

για συνεργασία (Liechti, 2000), αποτρέποντας την άσκοπη ή λανθασμένη 

διακοπή των άλλων. Έτσι μειώνεται η όχληση και βελτιώνεται η σύζευξη. 

2. Απλοποίηση της Επικοινωνίας (Simplification of Communication): 

Ιδιαίτερα σε συνεργατικές δραστηριότητες που αφορούν κοινό χειρισμό 

τεχνουργημάτων, η επικοινωνία μπορεί να γίνει εποικοδομητικότερη και 

να απλοποιηθεί χάρη στην επίγνωση, με χρήση μεθόδων μη-λεκτικής 

επικοινωνίας. Από τις κατά πρόσωπο συνεργασίες έχουν καταγραφεί 

τέσσερις (4) βασικές κατηγορίες μη λεκτικής επικοινωνίας: α) Δεικτικές 

αναφορές (π.χ. δείχνω σε ένα αντικείμενο), β) Επιδείξεις (π.χ. δείχνω τη 

διαδρομή που θα ακολουθήσει ένα αντικείμενο όταν το μετακινήσω), γ) 

Δεικτικές ενέργειες (π.χ. πιάνοντας ένα ψαλίδι και ένα χαρτί, δείχνω ότι 

θέλω να κόψω το χαρτί με το ψαλίδι), και γ) Οπτικές ενδείξεις (π.χ. σε 

περίπτωση κατασκευής σελίδας εφημερίδας, ένας χρήστης προτείνει που 

θα τοποθετηθεί μια φωτογραφία, κάποιος άλλος μετακινώντας την εκεί, 

παρέχει οπτική ένδειξη ότι κατάλαβε την πρόταση του πρώτου). Η 

επίγνωση συνεισφέρει στο γεγονός ότι η ερμηνεία οπτικών συμβόλων και 

συμβολισμών εξαρτάται από την επίγνωση που έχει κανείς για το που 

βρίσκονται αυτά μέσα στο χώρο εργασίας (ώστε να μπορέσει να τα δει), 

με τι αντικείμενα συσχετίζονται, τι κάνει ο χρήστης που τα δημιουργεί και 

ποιο είναι το πλαίσιο συνεργασίας που επικρατεί στο χώρο εργασίας.  

3. Συντονισμός Ενεργειών (Coordination of Actions): Γενικά ο συντονισμός 

αφορά στον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης μιας εργασίας, αλλά και τον 

καταμερισμό επιμέρους εργασιών στα μέλη μιας ομάδας. Επαρκής 

πληροφορία για το χώρο εργασίας και τους συνεργάτες διευκολύνει στον 

επανασχεδιασμό και επανακαταμερισμό επιμέρους εργασιών που κάποιες 

φορές απαιτείται κατά την εξέλιξη συνεργατικών δραστηριοτήτων, ενώ 

καθιστά περιττούς τους περίπλοκους μηχανισμούς ελέγχου (Liechti, 

2000). 

4. Πρόβλεψη (Anticipation): Είναι συχνό φαινόμενο στα πλαίσια 

συνεργατικών δραστηριοτήτων, οι άνθρωποι να ενεργούν ανάλογα με τις 

προσδοκίες και τις προβλέψεις τους σχετικά με τις ενέργειες των 

υπολοίπων. Η επίγνωση είναι αυτή που παρέχει τις απαραίτητες 

πληροφορίες για την κατανόηση μιας κατάστασης/ενέργειας, που μπορεί 
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να οδηγήσει στην εκτίμηση μιας μελλοντικής κατάστασης/ενέργειας. Η 

προσμονή της τελευταίας προκαλεί την αντίστοιχη προετοιμασία ή 

ενέργειες από μέρος του χρήστη.  

5. Αλληλοβοήθεια (Assistance): Είναι κάτι πολύ σύνηθες στα πλαίσια 

συνεργατικών δραστηριοτήτων. Με την πληροφορία επίγνωσης είναι 

ευκολότερο να καθοριστεί πότε και τι είδους βοήθεια χρειάζεται κάποιος, 

αλλά και ποιος είναι διαθέσιμος για να την παράσχει. 

Οι πέντε αυτές κατηγορίες παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 3. 

 

 

Πίνακας 3: Χρησιμότητα της πληροφορίας επίγνωσης σε συνεργατικές δραστηριότητες. 

Δραστηριότητα Κέρδος από την επίγνωση χώρου εργασίας 
Διαχείριση σύζευξης Βοηθά τους χρήστες να αντιλαμβάνονται και να διαχειρίζονται τη 

μετάβαση ανάμεσα σε ατομική και ομαδική εργασία 
Απλοποίηση Επικοινωνίας Επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιούν το χώρο εργασίας και τα 

τεχνουργήματά του ως επικοινωνιακά μέσα, χρησιμοποιώντας 
δεικτικούς μηχανισμούς, επιδείξεις και οπτικά βοηθήματα 

Συντονισμός Ενεργειών Βοηθά τους χρήστες να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν χαμηλού 
επιπέδου ενέργειες στο χώρο εργασίας, ώστε να συνεργαστούν 
αρμονικά με τους συνεργάτες τους 

Πρόβλεψη Βοηθά τους χρήστες να προβλέψουν τις ενέργειες και τη 
δραστηριότητα των συνεργατών τους σε διάφορες χρονικές κλίμακες 

Αλληλοβοήθεια Βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν το πλαίσιο συνεργασίας, όπου 
μπορεί να παρασχεθεί βοήθεια 

 

ΙΙ.2.1.4. Επίγνωση στον Παγκόσμιο Ιστό 

Πριν διερευνηθεί η σχέση Επίγνωσης και Παγκόσμιου Ιστού (web), είναι χρήσιμο να 

εξεταστεί η σχέση του δεύτερου με το ευρύτερο πεδίο της Συνεργατικής Εργασία 

μέσω Υπολογιστή (CSCW), του υπόβαθρου ανάπτυξης της έννοιας της Επίγνωσης.  

Αρχικά, το πρωτόκολλο HTTP και η γλώσσα HTML, που αποτελούν τη βάση 

του web, σχεδιάστηκαν για να υποστηρίξουν κατανεμημένες ομάδες εργασίας 

(Berners-Lee et al, 1994). Στην πορεία και με τη ραγδαία ανάπτυξη του Παγκόσμιου 

Ιστού οδήγησε σε άλλες χρήσεις αυτών, ενώ κέντρισε το ενδιαφέρον της κοινότητας 

Συνεργατικής Εργασίας μέσω Υπολογιστή. Ο σταδιακός εμπλουτισμός των στατικών, 

στην αρχή, ιστοσελίδων με δυναμικό περιεχόμενο, έδωσε τη δυνατότητα ανάπτυξης 

υπηρεσιών και εφαρμογών. Έτσι, ο Παγκόσμιος Ιστός αποτελεί μια πλατφόρμα 
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ανάπτυξης εργαλείων υποστήριξης επίγνωσης, αξιοποιώντας χαρακτηριστικά, όπως: 

ευκολία πρόσβασης, διάδοση και καθολικότητα – συμβατότητα τεχνολογιών. 

Εξετάζοντας τον Παγκόσμιο Ιστό ως έναν ευρύτερο χώρο εργασίας, που χρησιμοποιεί 

κατάλληλα ανεπτυγμένες υπηρεσίες και εργαλεία, τότε είναι αναγκαία η ανάπτυξη 

εργαλείων για την επίγνωση του χώρου αυτού.  

Για την πρώτη περίπτωση, η ερευνητική δραστηριότητα στρέφεται στην 

καταγραφή δραστηριότητας, ανάπτυξη τεχνικών επεξεργασίας και παρουσίασης 

πληροφορίας, ανάπτυξη διεπαφών και άλλων συναφών θεμάτων, τα οποία θα 

επιτρέψουν την ανάπτυξη βελτιωμένων εργαλείων υποστήριξης της επίγνωσης. Στη 

δεύτερη περίπτωση ανάπτυξη εικονικών χώρων εργασίας, λογισμικών και 

πλατφορμών υποστήριξης κοινοτήτων χρηστών και ανταλλαγής υλικού. 

ΙΙ.2.1.5. Συζήτηση 

Η έννοια της επίγνωσης είναι πολύ σημαντική όταν μελετάει κανείς οποιαδήποτε 

μορφή συνεργασίας μεταξύ ανθρώπων. Καθορίζεται από την ανάγκη που έχουν να 

γνωρίζουν το πλαίσιο της συνεργασίας, τις ενέργειες και τις προσθέσεις των 

συνεργατών τους. Πρόκειται για ένα είδος πληροφορίας που ανανεώνεται και 

ανατροφοδοτείται συνεχώς, μέσα από τις αλληλεπιδράσεις των χρηστών με το 

περιβάλλον εργασίας, αλλά και μεταξύ τους. Χρησιμεύει κατά την προσπάθεια 

συντονισμού ενεργειών και κατάτμησης – κατανομής εργασιών, τη γενικότερη 

αξιολόγηση της πορείας της συνεργασίας και την επιμέρους ρύθμιση της ατομικής 

δραστηριότητας για λόγους ομοιομορφίας και ισοκατανομής. 

Είναι όμως σημαντικό αυτή η πληροφορία να διανέμεται στους χρήστες με 

τρόπο που να μην ενοχλεί, αλλά και να μην αποσπά την προσοχή τους από την κύρια 

δραστηριότητα. Δεδομένου ότι η πληροφορία αυτή πηγάζει, κατά ένα ποσοστό, και 

από τις ενέργειες του χρήστη, στον οποίο τελικά απευθύνεται, χαρακτηρίζεται ως 

Αναδραστική Πληροφορία (feedback information). Κατά τον Mory, αυτό το είδος 

πληροφορίας θεωρείται θεμελιώδης παράμετρος στη μάθηση και τη διδασκαλία 

(Grigoriadou et al, 2005). Βοηθάει τους μαθητές να αναγνωρίσουν τα λανθασμένα 

τους πιστεύω, έχοντας επίγνωση των παρανοήσεων και των αδυναμιών τους. 

Παράλληλα τους βοηθάει να καθορίσουν και να επιδιώξουν στόχους, ενώ παράλληλα 

μπορούν να κρίνουν την πρόοδό τους (Grigoriadou et al, 2005) 
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Η καίρια σημασία της, καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη εργαλείων και 

μεθόδων υποστήριξης και διαχείρισής της. Για το σκοπό αυτό η ερευνητική 

κοινότητα μελετά μεθόδους καταγραφής, ανάλυσης και παρουσίασης πληροφορίας. 

Πρωτίστως όμως στοχεύει στον εντοπισμό της πληροφορίας που παρατηρεί ή/και 

θέλει ο κάθε χρήστης να έχει στη διάθεσή του, τη διαθεσιμότητά της, αλλά και την 

καταλληλότητά της στα πλαίσια της εκάστοτε δραστηριότητας και των γενικότερων 

συνθηκών που επικρατούν. Αναζητά τον τρόπο που οι χρήστες αντιλαμβάνονται την 

αναδραστική πληροφορία, ανάλογα με τη μέθοδο παρουσίασης που χρησιμοποιείται 

κάθε φορά, αλλά και τον τρόπο που αυτή η διεργασία επηρεάζει τη δραστηριότητά 

τους. Τέλος, σημαντική είναι η έρευνα των διεργασιών που λαμβάνουν χώρα 

εσωτερικά στον κάθε χρήστη, σε γνωστικό, και μεταγνωστικό επίπεδο. 
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II.2.2. Οπτικοποίηση Πληροφορίας (Information Visualization) 

Σε αρκετές καθημερινές καταστάσεις, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την εικόνα για να 

κατανοήσουν δεδομένα, φαινόμενα, καταστάσεις κλπ. Για παράδειγμα η απεικόνιση 

σε ένα χάρτη χρησιμοποιείται για την κατανόηση μιας διαδρομής, ενώ η κατάλληλη 

επιλογή χρώματος μπορεί να αποκτήσει σημασιολογική έννοια, όπως συμβαίνει στις 

περιπτώσεις των φαναριών κυκλοφορίας (Ruddle et al, 2002). Με τον ίδιο τρόπο, 

γραφικές αναπαραστάσεις χρησιμοποιούνται για την καλύτερη παρουσίαση και κατά 

συνέπεια κατανόηση δεδομένων, διαφόρων μορφών.  

Οπτικοποίηση είναι η διεργασία μετατροπής δεδομένων, πληροφοριών και 

γνώση σε οπτική μορφή, αξιοποιώντας τις φυσικές, οπτικές δυνατότητες του 

ανθρώπου (Gershon et al, 1998). Είναι γνωστό ότι η όραση είναι η ανθρώπινη 

αίσθηση που μπορεί να επεξεργαστεί τη μεγαλύτερη ποσότητα πληροφορίας, την 

οποία μπορεί να ερμηνεύσει ο εγκέφαλος. Ο Bertin (1983) εντοπίζει δύο (2) 

σημαντικά πλεονεκτήματα των οπτικών – γραφικών αναπαραστάσεων: 

χρησιμοποιούντα ως εργαλείο μεταφοράς – παρουσίασης μεγάλης ποσότητας 

πληροφορίας, συγκεντρωτικά και ως μέσο επίλυσης προβλημάτων λογικής. Σύμφωνα 

με τους Card et al (1999), η οπτικοποίηση πληροφορίας (information visualization) 

είναι η χρήση αλληλεπιδραστικών οπτικών αναπαραστάσεων δεδομένων μέσω 

υπολογιστών, στοχεύοντας στην ενίσχυση της γνώσης. Οι Scaife & Rogers (1996) 

θεωρούν τις οπτικές αναπαραστάσεις ως ένα μέσο εξωτερικής γνώσης: οι εσωτερικές 

νοητικές αναπαραστάσεις διοχετεύονται σε ένα εξωτερικό μέσο, με στόχο να μειωθεί 

το γνωστικό βάρος και να επιταχυνθεί η επεξεργασία. Άλλωστε, σύμφωνα με τους 

(Κόμης κ.ά., 2002) οι εξωτερικές αναπαραστάσεις (ειδική κατηγορία οπτικοποιήσεων 

που αποκτά πλήρεις διαστάσεις στα σύγχρονα υπολογιστικά περιβάλλοντα μάθησης) 

συνιστούν ένα γνωστικό εργαλείο που διευκολύνει τη μνήμη, τη σκέψη, το 

συλλογισμό και την επιχειρηματολογία. 

Όπως επισημαίνει ο Spence (2001), υπάρχει ποικιλία ορισμών για την έννοια 

της οπτικοποίησης, που όλοι τους συμφωνούν ότι πρόκειται για μια γνωστική 

δραστηριότητα που διευκολύνεται από τη χρήση οπτικών αναπαραστάσεων, μέσα 

από τις οποίες οι άνθρωποι κατασκευάζουν εσωτερικές γνωστικές αναπαραστάσεις 

του κόσμου (Mazza, 2004). Ο ορισμός αυτός αναφέρεται γενικότερα στην 

οπτικοποίηση, η οποία όμως διευκολύνεται ακόμα περισσότερο με τη χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. Συχνά γίνεται μια διάκριση ανάμεσα στις έννοιες της 
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οπτικοποίησης πληροφοριών (information visualization), που αφορά την 

αναπαράσταση αφηρημένων εννοιών (π.χ. τα αποτελέσματα μια στατιστικής έρευνας) 

και της επιστημονικής οπτικοποίησης (scientific visualization), που αφορά την 

αναπαράσταση περισσότερο απτών δεδομένων, τα οποία είναι ευκολότερο να 

οπτικοποιήσει διαισθητικά (π.χ. διάγραμμα ροής αέρα γύρω από ένα φτερό 

αεροπλάνου).  

Σημαντικές είναι οι συμβολές των: α) Playfair και Lambert που πρώτοι 

εισήγαγαν τη χρήση γραφικών αναπαραστάσεων στη θέση πινάκων το 18ο αιώνα, β) 

Bertin που προσπάθησε πριν από 50 χρόνια να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο 

θεωρητικό πλαίσιο για τη δημιουργία διαγραμμάτων, και γ) Edward Tufte που 

εισήγαγε τη θεωρία γραφικών που ασχολείται με την πυκνότητα χρήσιμης 

πληροφορίας που μπορεί να περιέχεται σε ένα διάγραμμα, το 1983 (Mazza, 2004). 

Η Οπτικοποίηση Πληροφοριών αφορά αφηρημένα δεδομένα, τα οποία είναι 

δύσκολο να μορφοποιήσει κανείς διαισθητικά, με τη φαντασία του, συνήθως γιατί δεν 

διέπονται από κάποια μορφή κανονικότητας. Το σημαντικό είναι να μπορέσουν να 

μετασχηματιστούν σε οπτική αναπαράσταση, χωρίς να αλλοιώνεται το θεμελιώδες 

νόημά της, προσδίδοντάς της ταυτόχρονα μια νέα οπτική γωνία (Hearst, 2003). 

Συνήθως κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο, ούτε υπάρχει μια συγκεκριμένη νόρμα για να 

επιτευχθεί. Εξαρτάται από το είδος και τη φύση της πληροφορίας, την προοριζόμενη  

χρήση, αλλά και την ευρηματικότητα του σχεδιαστή της οπτικής αναπαράστασης. 

Γενικά, η επιλογή για μια (οπτική) αναπαράσταση, περιλαμβάνει την επιλογή των 

κατάλληλων δεδομένων και το σχεδιασμό, με την επιλογή του κατάλληλου μέσου και 

της κατάλληλης μορφής απεικόνισης (Vouros, 1999). Ο σχεδιασμός εξαρτάται από το 

επιστημονικό πεδίο στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί και από το οποίο πηγάζει η 

αναπαράσταση (διαμορφώνοντας ανάλογα τα διαθέσιμα δεδομένα), τους στόχους και 

το περιεχόμενο της απεικόνισης, αλλά και τα χαρακτηριστικά των χρηστών, στους 

οποίους απευθύνεται (Vouros, 1999). 

Ο Tufte (1983), κατέγραψε τις βασικές αρχές σχεδίασης μιας πετυχημένης 

οπτικής αναπαράστασης. Έτσι η τελευταία πρέπει: 

• Να παρουσιάζει τα δεδομένα. 

• Να μην αλλοιώνει το νόημά της. 

• Να παρουσιάζει τα δεδομένα συμπυκνωμένα σε μικρή έκταση. 
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• Να κάνει μεγάλα σύνολα δεδομένων κατανοητά, προσδίδοντάς τους 

την απαιτούμενη συνάφεια. 

• Να διευκολύνει και να ενθαρρύνει τις συγκρίσεις δεδομένων. 

• Να δίνει διαφορετικές οπτικές γωνίες των δεδομένων, που μπορούν να 

ποικίλουν από ευρεία επισκόπηση τελική λεπτομέρεια. 

• Να έχει σαφή στόχο. 

Μια σειρά τεχνικών έχει αναπτυχθεί από τους ερευνητές του χώρου, που 

βοηθούν στην επιλογή της κατάλληλης μεθόδου οπτικοποίησης, ανάλογα με τη φύση 

των δεδομένων που πρέπει να παρουσιαστούν. Πέρα όμως από αυτές, υπάρχουν και 

προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν οπτικές μεταφορές που παραπέμπουν σε γνώριμες 

για τους χρήστες εικόνες από την πραγματική τους ζωή. Τέτοιες οπτικές μεταφορές 

χρησιμοποιούνται συχνά σε περιπτώσεις συνεργατικών περιβαλλόντων, έχοντας 

διαφορετικούς στόχους κάθε φορά. Αυτοί ποικίλουν από την ανάλυση 

δραστηριοτήτων για λόγους αποτίμησης ή αξιολόγησης μέχρι την παροχή 

πληροφορίας επίγνωσης σε χρήστες, λαμβάνοντας υπόψη το γνωστικό ή/και 

μεταγνωστικό υπόβαθρό τους. Στη συνέχεια παρουσιάζονται ένα αντιπροσωπευτικό 

δείγμα προσεγγίσεων οπτικοποίησης πληροφορίας που περιλαμβάνει από ορισμένα 

από τα γνωστότερα λογισμικά της κατηγορίας αυτής. Χαρακτηριστικό όλως είναι ο 

τρόπος που αξιοποιούν τις μεθόδους οπτικής αναπαράστασης των πληροφοριών, για 

να δώσουν μια άλλη προοπτική εξέτασής τους, αξιοποιώντας (τα περισσότερα) 

ιδιαιτέρως τη χρήση της χρωματικής πληροφορίας. 

ΙΙ.2.2.1. CourseVis 

Το CourseVis (Mazza, 2004) είναι ένα σύστημα οπτικοποίησης που λαμβάνει 

δεδομένα από γνωστά Συστήματα Διαχείρισης Μαθημάτων (CMS), όπως είναι το 

WebCT. Αντλεί δεδομένα από τα αρχεία καταγραφής (log files) τους σε μορφή XML 

και τα μετασχηματίζει, ώστε να μπορέσει να τα επεξεργαστεί ευκολότερα. Στόχος του 

είναι να παρουσιάσει σε γραφική μορφή, στοιχεία που αφορούν την εξέλιξη 

ηλεκτρονικά προσβάσιμων (online) μαθημάτων, όπως είναι η γενικότερη συμμετοχή 

– συμπεριφορά των μαθητών σε αυτά. Παράγει μια σειρά από γραφικές παραστάσεις 

δύο και τριών διαστάσεων που απευθύνονται στο διδάσκοντα του εξ αποστάσεως 

μαθήματος, στοχεύοντας να ενισχύσει την εποπτεία του για την πορεία των μαθητών 

και του μαθήματος γενικότερα. 
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Ένα παράδειγμα είναι ο Γνωστικός Πίνακας (Cognitive Matrix) που 

απεικονίζει πληροφορίες που αφορούν τις επιδόσεις των μαθητών σε διάφορα 

διαγωνίσματα, στα οποία καλούνται να απαντήσουν στη διάρκεια του μαθήματος. 

Κάθε ερώτημα των διαγωνισμάτων αναφέρεται σε μία ή περισσότερες έννοιες. Κατά 

συνέπεια, ανάλογα με το βαθμό που λαμβάνει για κάθε ερώτημα ένας μαθητής, 

υπολογίζεται μια μέση τιμή επίδοσης για κάθε μία από τις έννοιες που πραγματεύεται 

το μάθημα. Με βάση τα στοιχεία αυτά, κατασκευάζεται το δισδιάστατο γράφημα που 

φαίνεται την Εικόνα 2, όπου για κάθε μαθητή που εμφανίζεται στον οριζόντιο άξονα, 

αποτυπώνεται η επίδοσή του για κάθε έννοια που εμφανίζεται στον κάθετο άξονα. Η 

χρήση χρωματικού κώδικα για την αναπαράσταση των διαφορετικών επιδόσεων,  

διευκολύνει το διαχωρισμό και τη διαστρωμάτωση των πληροφοριών που 

παρουσιάζονται. Η αναπαράσταση αυτή του πίνακα, αποσκοπεί στην ευκολότερη 

εποπτεία των επιδόσεων των μαθητών και διευκολύνει τη σύγκριση ανάμεσα στις 

επιδόσεις διαφορετικών μαθητών. 

 
Εικόνα 2: Γνωστικός Πίνακας (Cognitive Matrix) στο CourseVis (Mazza, 2004) 

Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι το Διάγραμμα Προσπέλασης (Access Plot). 

Πρόκειται για ένα επίσης δισδιάστατο γράφημα που απεικονίζει πληροφορίες για την 

παρουσία του μαθητή. Αποτελείται από τρία επιμέρους διαγράμματα, τα οποία 

απεικονίσουν: 



  ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

Θαρρενός Μπράτιτσης – Διδακτορική Διατριβή    Σελίδα 41 

• Ποιο μέρος του διαθέσιμου υλικού επισκέφθηκε ο μαθητής ανά ημέρα 

(Εικόνα 3 – πάνω διάγραμμα) 

• Πόσοι μαθητές συνδέθηκαν στο σύστημα την κάθε μέρα (Εικόνα 3 – 

ενδιάμεσο ραβδόγραμμα) 

• Τη συνολική δραστηριότητα ανά ημέρα (Εικόνα 3 – Κάτω 

διάγραμμα), που αναλύεται σε απαντήσεις τεστ, παράδοση εργασιών, 

συμμετοχή σε ασύγχρονες συζητήσεις και συνολική πρόοδο στο 

πρόγραμμα του μαθήματος. 

Και στην περίπτωση αυτή, το χρώμα χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό και 

τη διαστρωμάτωση των πληροφοριών. Το σύστημα αυτό έχει τη δυνατότητα 

παραγωγής και τρισδιάστατων γραφικών αναπαραστάσεων, όπως περιγράφεται στο 

κεφάλαιο 2.5 

 
Εικόνα 3: Διάγραμμα Προσπέλασης (Access Plot) στο CourseVis (Mazza, 2004) 
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ΙΙ.2.2.2. COMTELLA 

Το Comtella (Vasilleva et al, 2005) είναι ένα ομότιμο (Peer to Peer) σύστημα 

ανταλλαγής αρχείων που απευθύνεται σε ερευνητές. Στηρίζεται στο γεγονός ότι 

πολλοί αποθηκεύουν τοπικά στους υπολογιστές τους αντίγραφα άρθρων που τους 

ενδιαφέρουν και τα οποία αξιολογούν θετικά, προσπαθώντας να τους ωθήσει να τα 

μοιραστούν με συναδέλφους. Το σύστημα, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη 

συμμετοχή στη διαμοίραση αρχείων, υλοποιεί έναν επιβραβευτικό μηχανισμό που 

χρησιμοποιεί μια οπτική μεταφορά.  

Στην πρώτη του έκδοση, το λογισμικό χρησιμοποιούσε μια στατική 

οπτικοποίηση (Sun & Vassileva, 2006), παρουσιάζοντας ανά πάσα στιγμή τους 

χρήστες που ήταν συνδεδεμένοι, με τη μορφή ενός έναστρου ουρανού. Κάθε χρήστης 

αντιστοιχεί σε ένα αστέρι, το μέγεθος του οποίου είναι ανάλογο με το μέγεθος της 

συνεισφοράς του χρήστη σε πλήθος αρχείων. Επίσης, το χρώμα του αστεριού ήταν 

κόκκινο ή κίτρινο, ανάλογα με το αν ο χρήστης διαμοίραζε περισσότερα ή λιγότερα 

αρχεία από αυτά που παραλάμβανε μέσω του συστήματος. Στη μετεξέλιξή του, το 

σύστημα χρησιμοποιεί μια δυναμική οπτικοποίηση (Εικόνα 4), η οποία επιτρέπει 

στους χρήστες να ορίσουν παραμέτρους της. Διατηρήθηκε η ίδια οπτική μεταφορά 

(έναστρος ουρανός), χρησιμοποιώντας όμως απλούστερα γραφικά. Το κριτήριο 

μεγέθους των αστεριών εξακολουθούσε να είναι το πλήθος των διαμοιραζόμενων 

αρχείων, αλλά όχι μόνο το συνολικό. Πρόσθετες οπτικές γωνίες ήταν δυνατές, όπως 

το πλήθος των αρχείων ανά θεματική κατηγορία, το πλήθος των μοναδικών αρχείων 

κ.ά, ενώ όλοι οι χρήστες (συνδεδεμένοι ή όχι) εμφανίζονται στην αναπαράσταση. 

     
Εικόνα 4:  Στατική (αριστερά) και Δυναμική (δεξιά) οπτική μεταφορά στο Comtella (Vasilleva et al, 2005) 
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Στην περίπτωση αυτή, παρατηρούμε τη χρήση μιας οπτικής μεταφοράς για να 

παρουσιαστούν στατιστικές πληροφορίες με περισσότερο κατανοητό τρόπο, 

χρησιμοποιώντας και πάλι χρώματα για τη διαφοροποίησή τους. Διευκολύνει τη 

συγκριτική αντιπαραβολή των διαφορετικών χρηστών, άμεσα, χωρίς να είναι 

αναγκαία μια εις βάθος στατιστική ανάλυση μεγεθών, ενώ συνδυάζει περισσότερες 

από ένα είδος πληροφορίες σε μία αναπαράσταση (πλήθος διαμοιραζόμενων αρχείων 

και αναλογία απεσταλμένων – ληφθέντων). 

ΙΙ.2.2.3. VCRI 

Το VCRI (Virtual Collaborative Research Institute) είναι ένα συνεργατικό μαθησιακό 

περιβάλλον που στηρίζεται στην επικοινωνία και περιλαμβάνει διάφορα επιμέρους 

εργαλεία, όπως πλατφόρμα σύγχρονων συζητήσεων (chat) και επεξεργαστή 

κοινόχρηστων εγγράφων (Janssen et al, 2005). 

 
Εικόνα 5: Αναπαράσταση συμμετοχής χρηστών στο VCRI 

Το Εργαλείο Συμμετοχής (Participation Tool) χρησιμοποιείται για να 

αναπαραστήσει οπτικά πληροφορίες για τη συμμετοχή των χρηστών στο σύστημα. Σε 

μία τρισδιάστατη αναπαράσταση (Εικόνα 5), οι χρήστες εμφανίζονται ως 

ομαδοποιημένες σφαίρες κατ’ αντιστοιχία με τις ομάδες μαθητών που σχηματίζονται 

στα πλαίσια της κάθε δραστηριότητας. Η απόσταση μιας σφαίρας από το κέντρο της 

ομάδας είναι ανάλογη με τη συνεισφορά του αντίστοιχου μαθητή σε μηνύματα, ενώ 
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το μέγεθος της σφαίρας είναι ανάλογο με το μέσο μέγεθος των μηνυμάτων. Τέλος 

ένας κύκλος γκρι χρώματος στο κέντρο μιας ομάδας καταδεικνύει τη συνολική 

δραστηριότητα της ομάδας. 

Στην περίπτωση αυτή η οπτικοποίηση κάνει χρήση διαφορετικών χρωμάτων 

για το διαχωρισμό της πληροφορίας, συνδυάζοντας δύο επίπεδα πληροφόρησης. Το 

ατομικό επίπεδο σε σχέση με την ομάδα στην οποία εντάσσεται ένα άτομο, αλλά και 

το ομαδικό επίπεδο, συγκρίνοντας όλες τις ομάδες μεταξύ τους. Στοχεύει στην 

ενίσχυση της συμμετοχής των χρηστών σε σύγχρονες συζητήσεις, προσδοκώντας 

βελτίωση της ποιότητας των συζητήσεων και κατ’ επέκταση της συνεργατικής 

δραστηριότητας.  

Η οπτικοποιημένη πληροφορία, σύμφωνα με τους ερευνητές επιδρά στο 

κίνητρο των χρηστών για αύξηση της συμμετοχής· οι χρήστες έχουν ανάγκη για αυτό-

αξιολογούν τις δυνατότητές τους (Szymanski & Harkins, 1987), ώστε να διατηρούν 

την αυτοπεποίθησή τους σε καλό επίπεδο (Shepperd, 1993). Η οπτικοποίηση 

προσδίδει αναγνωρισιμότητα στη συνδρομή του κάθε χρήστη στην ομαδική 

δραστηριότητα (Jermann, 2004) δίνοντας τη δυνατότητα για κοινωνική αξιολόγησή 

τους. Τέλος δίνεται η δυνατότητα σύγκρισης με τους υπόλοιπους συνεργάτες, που 

μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση κινήτρου για συμμετοχή (Wheeler et al, 2001; 

Michinov & Primois, 2005). Αποτελεί μια αναδραστική πληροφορία που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη παρακολούθηση (monitoring) της συνολικής 

δραστηριότητας (Butler & Winne, 1995). Παράλληλα παρέχει επίγνωση για τη 

δραστηριότητα όλων των συνεργατών, όπως αυτή περιγράφηκε στην αρχή του 

μέρους II της διατριβής, που μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη αξιολόγηση της 

συνεργασίας (Webb & Palinscar, 1996), ενισχύοντας την τάση για εξεύρεση τρόπων 

για τη βελτίωσή της. 

ΙΙ.2.2.4. Loom 

To Loom είναι ένα εργαλείο οπτικοποίησης των συμμετεχόντων και των μεταξύ τους 

αλληλεπιδράσεων σε Usenet Newsgroups (Donath et al, 1999; Boyd et al, 2002). Με 

μια σειρά από αναπαραστάσεις των μηνυμάτων και των μεταξύ τους συνδέσεων, οι 

ερευνητές προσπαθούν να εντοπίσουν μοτίβα συμπεριφοράς και δραστηριότητας. Η 

κυριότερη απεικόνιση χρησιμοποιεί ένα σύστημα δύο αξόνων (Εικόνα 6), με τον 

κάθετο άξονα να αντιστοιχεί στους χρήστες και τον οριζόντιο άξονα στην παράμετρο 
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του χρόνου. Τα μηνύματα τοποθετούνται στο επίπεδο ανάλογα με το συγγραφέα και 

τη χρονική στιγμή γραφής τους, ενώ εμφανίζονται διασυνδέσεις μεταξύ τους, 

καταδεικνύοντας ποια έχουν γραφεί ως απαντήσεις σε άλλα. Τα μηνύματα 

εμφανίζονται χρωματισμένα, ώστε να είναι εμφανέστερες οι αλληλουχίες τους σε 

διασυνδεδεμένες συζητήσεις. 

 
Εικόνα 6: Αναπαράσταση συζητήσεων σε newsgroup με το Loom (Donath et al, 1999) 

Σε μια δεύτερη αναπαράσταση, γίνεται μια προσπάθεια κωδικοποίησης των 

μηνυμάτων ανάλογα με το περιεχόμενό τους, ώστε να φαίνεται το συναισθηματικό 

πλαίσιο που τα διέπει. Οι ερευνητές κωδικοποιούν τη “συναισθηματική φόρτιση” του 

κάθε μηνυμάτων, εισάγοντας τέσσερις κατηγορίες: θυμός (angry), ηρεμία (peaceful), 

πληροφορία (informative) και άλλο (other). Για παράδειγμα, ένα μήνυμα που είναι 

γραμμένο εξολοκλήρου με κεφαλαία γράμματα ή/και τελειώνει με ένα σετ 

χαρακτήρων όπως “!!!!!!!,!?!?!”, θεωρείται ότι εκφράζει θυμό (Donath et al, 1999). 

Αν περιέχει ονόματα πόλεων, ιστορικές αναφορές, ημερομηνίες και άλλα παρόμοια 

στοιχεία, θεωρείται πληροφοριακό (informative) μήνυμα. Στο σχήμα της Εικόνας 7 

δείχνει τα συναισθηματικά φορτία των μηνυμάτων, ανά ομάδα συζήτησης. Στο 

παράδειγμα αυτό, τα κόκκινα μηνύματα εκφράζουν θυμό. 
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Εικόνα 7: Αναπαράσταση διάθεσης συζητήσεων σε newsgroup με το Loom (Donath et al, 1999) 

Στην περίπτωση αυτή, η χρήση των χρωμάτων βοηθάει στην καλύτερη 

κατανόηση της παρουσιαζόμενης πληροφορίας, αφού διευκολύνει στον εντοπισμό 

μοτίβων. Παράλληλα δημιουργείται μια οπτική αναπαράσταση της εξέλιξης των 

συζητήσεων που είναι δύσκολο να κατασκευάσει νοητικά, να φανταστεί ένας 

άνθρωπος. 

ΙΙ.2.2.5. Chat Circles 

Το Chat Circleς είναι ένα λογισμικό σύγχρονων συζητήσεων, στο οποίο ο κάθε 

συμμετέχων απεικονίζεται ως ένας χρωματισμένος κύκλος. Όταν ο συμμετέχων 

πληκτρολογεί ένα μήνυμα, ο κύκλος του φωτίζεται και μεγαλώνει, ενώ σε περιόδους 

σιωπής, σταδιακά μικραίνει και σκοτεινιάζει. Όσο ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στο 

σύστημα ο κύκλος του είναι εμφανής, ενώ μπορεί να τον μετακινεί σε όλη την έκταση 

της οθόνης. Καθένας μπορεί να διαβάσει το μήνυμα που περιέχουν μόνο οι κύκλοι 

που βρίσκονται αρκετά κοντά στο δικό του (Donath et al, 1999).  

Με αυτή την οπτικοποίηση, το σύστημα μιμείται τον τρόπο που συζητούν οι 

άνθρωποι στην πραγματικότητα, όπου αυτός που μιλάει σε μια δεδομένη χρονική 

στιγμή ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους, έχοντας την προσοχή τους. Επιπλέον, η 

διαδοχική μεταβολή του μεγέθους των κύκλων κάνει εμφανή τη “λήψη του λόγου” 

από τους αντίστοιχους χρήστες. Παράλληλα, ξεχωρίσουν οι μεγάλες ομάδες 

συζήτησης, οι αδρανείς χρήστες, αλλά και οι επιμέρους συζητήσεις μεταξύ τους, κάτι 

ασυνήθιστο σε περιβάλλοντα σύγχρονων συζητήσεων. Τα παραπάνω αναπαριστώνται 

στην Εικόνα 8. 
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Εικόνα 8: Σύγχρονη συζήτηση με το λογισμικό Chat Circles 

Μια ακόμα ενδιαφέρουσα οπτικοποίηση που χρησιμοποιείται στο λογισμικό 

Chat Circles, είναι η Χωροταξική Διάταξη Συζήτησης (Conversation Landscape), που 

φαίνεται στην Εικόνα 9. Πρόκειται για μια δισδιάστατη αναπαράσταση, με τον 

οριζόντιο άξονα να αντιστοιχεί τους συμμετέχοντες και τον κάθετο στη χρονική 

παράμετρο. Τα μηνύματα εμφανίζονται ως οριζόντια ευθύγραμμα τμήματα, των 

οποίων το μήκος είναι ανάλογο με το μέγεθος του μηνύματος. Επιλέγοντας τη 

γραμμή εξέλιξης του χρήστη, μπορεί κανείς να διαβάσει τα μηνύματά του, αλλά και 

να δει ποιοι μπορούσαν να διαβάσουν τα μηνύματά του με την πάροδο του χρόνου, 

αφού φωτίζονται τα αντίστοιχα τμήματα της δικής τους γραμμής εξέλιξης. 

 
Εικόνα 9: Χωροταξική διάταξη συζήτησης με το λογισμικό Chat Circles 

Και στην περίπτωση αυτή, το χρώμα χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό των 

επιμέρους πληροφοριών. Παράλληλα η οπτική μεταφορά των κύκλων και των 

γραμμών εξέλιξης, κάνουν εμφανείς σημαντικές, αφηρημένες πληροφορίες, όπως 
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είναι: α) η σειρά με την οποία μιλούν οι χρήστες, β) οι σιωπηλοί και οι επικρατούντες 

ομιλητές, γ) οι επιμέρους εξελισσόμενες συζητήσεις, και δ) η συνολική δομή της 

εξέλιξης των συζητήσεων. 

ΙΙ.2.2.6. Συζήτηση 

Η Οπτικοποίηση χρησιμοποιείται για να αναπαραστήσει μεγάλη ποσότητα δεδομένων 

ή/και πληροφοριών, διευκολύνοντας την κατανόηση και την επεξεργασία τους. 

Ειδικότερα η Οπτικοποίηση Πληροφοριών προσπαθεί να προσδώσει οπτική μορφή σε 

αφηρημένες πληροφορίες, οι οποίες δεν μπορούν να συσχετισθούν με κάτι απτό, από 

το φυσικό κόσμο και κατά συνέπεια δεν είναι εύκολα αντιληπτές από τον άνθρωπο, 

διαισθητικά. Δανείζεται στοιχεία από την Επιστημονική Οπτικοποίηση, την 

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή (Human Computer Interaction), την Εξόρυξη 

Δεδομένων (data mining), την Εικονογράφηση και τέλος τα γραφικά με χρήση 

υπολογιστών (Gershon & Eick, 1995; Robertson et al, 1993). 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν ορισμένες υλοποιήσεις που 

χρησιμοποιούν οπτικές αναπαραστάσεις για να παρουσιάσουν και να επεξεργαστούν 

αφηρημένες πληροφορίες. Ακόμα περισσότερες παρουσιάζονται στο κεφάλαιο II.2.5, 

οι οποίες αφορούν περιβάλλοντα υλοποίησης συζητήσεων. Σε όλες τις περιπτώσεις, 

ένα από τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα ήταν η εξεύρεση της κατάλληλης οπτικής 

αναπαράστασης ή μεταφοράς για την παρουσίαση των αντιστοίχων πληροφοριών και 

την καλύτερη κατανόηση των διεργασιών που αυτές υποστηρίζουν ή από τις οποίες 

απορρέουν (Gershon et al, 1998). Φυσικά, ανάλογα με το είδος και τη δομή της 

πληροφορίας, διαφορετική μορφή οπτικοποίησης είναι κάθε φορά κατάλληλη 

(Mackinlay, 1986; Vouros, 1999). Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι η χρήση οπτικών 

αναπαραστάσεων και μεταφορών προσθέτει νέα δυναμική στην επεξεργασία 

δεδομένων και πληροφοριών και κατά συνέπεια στην εξέταση περίπλοκων 

διεργασιών και διαδικασιών, όπως είναι μια ασύγχρονη συζήτηση μεταξύ μεγάλων 

ομάδων ατόμων, για διδακτικούς σκοπούς. 
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II.2.3. Ανάλυση Αλληλεπιδράσεων (Interaction Analysis) 

Η Αυτοματοποιημένη Ανάλυση Αλληλεπιδράσεων μέσω Υπολογιστή (Computer Based 

Interaction Analysis) που παρέχει πληροφορίες απευθείας στους χρήστες (μαθητές, 

καθηγητές, ερευνητές) με σκοπό να αυτοαξιολογήσουν τις δραστηριότητές τους, είναι 

μια νέα τάση που επικρατεί στη διεθνή επιστημονική κοινότητα τα τελευταία χρόνια. 

Σκοπό έχει την υποστήριξη χρηστών με διαφορετικό προφίλ ή ρόλο σε μια 

εκπαιδευτική δραστηριότητα, κατά τη διάρκεια αυτής (ανεξάρτητα αν είναι 

συνεργατική ή αφορά το άτομο), μέσω της κατασκευής εργαλείων ανάλυσης 

αλληλεπίδρασης (εργαλείων ΙΑ). Έτσι μπορεί να υποστηρίξει μαθητές στο επίπεδο 

της επίγνωσης για τη συνολική δραστηριότητα, δική τους ή/και των συνεργατών τους, 

τρέχουσας και παρελθούσας, παρουσιάζοντας τις πληροφορίες σε αριθμητική, 

γραφική  ή λεκτική μορφή, όπως φαίνεται στην Εικόνα 10. Αυτό τους παρέχει τη 

δυνατότητα, να αναστοχαστούν, ατομικά ή ομαδικά, σε γνωστικό και μεταγνωστικό 

επίπεδο, αξιολογώντας την πορεία της δραστηριότητας και ενδεχόμενα τη 

συνεισφορά του κάθε μέλους στην περίπτωση συνεργατικών δραστηριοτήτων. Το 

αποτέλεσμα του αναστοχασμού, μπορεί να οδηγήσει στην αυτορύθμιση των 

ενεργειών τους, ως άτομα ή/και ως ομάδες, αποσκοπώντας στη βελτίωση της 

ποιότητας του τελικού παραγόμενου έργου ή/και τη βελτίωση της ποιότητας της 

συνεργασίας (Dimitracopoulou et al, 2005). Ακόμα μπορεί να υποστηρίξει τον 

καθηγητή – ερευνητή σε επίπεδο διάγνωσης, αξιολόγησης και τελικά προσαρμογής 

της εκπαιδευτικής στρατηγικής του, ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητικού κοινού.  

Η ανάγκη ύπαρξης και ανάπτυξής του πεδίου αυτού προκύπτει από την 

πολυπλοκότητα των αλληλεπιδράσεων που λαμβάνουν χώρα σε τεχνολογικά  

υποστηριζόμενα περιβάλλοντα μάθησης (συνεργατικά κυρίως), η οποία είναι 

αυξημένη σε σύγκριση με την κατά πρόσωπο διδασκαλία. Η μεταγνώση, την οποία 

καλείται να υποστηρίξει στις περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιείται διττά ως έννοια 

(παρουσιάζεται αναλυτικότερα στο κεφάλαιο III.2.2.3). Δεν αφορά μόνο τη γνώση 

που έχει ο μαθητής για τις νοητικές του διεργασίες, αλλά και τη ρύθμιση και τον 

έλεγχο των ενεργειών του (Jermann, 2004). Οι μαθητές δυσκολεύονται να 

σχηματίζουν εικόνα για την ατομική δραστηριότητά τους, αλλά και για τη 

δραστηριότητα των συνεργατών τους, σε επίπεδο ομάδας ή και ολόκληρης 

κοινότητας μάθησης (σύνολο επιμέρους ομάδων), με άμεση επίπτωση στο κίνητρο 
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για τη βελτίωση της συμμετοχής τους. Για τον έλεγχο των ενεργειών τους, όλοι οι 

χρήστες ακολουθούν στρατηγικές ελέγχου, παρακολούθησης και ρύθμισης (Pintrich, 

1999), στις οποίες το πεδίο της ανάλυσης αλληλεπιδράσεων μπορεί να έχει 

σημαντική συνεισφορά. 

 
Εικόνα 10: Προφίλ και ρόλοι χρηστών εργαλείων Ανάλυσης Αλληλεπίδρασης 

Παράλληλα, οι διδάσκοντες δυσκολεύονται περισσότερο να διαχειριστούν και 

να συντονίσουν συνεργατικές δραστηριότητες, όταν αυτές υλοποιούνται μέσα από 

τεχνολογικά υποστηριζόμενα περιβάλλοντα, ιδιαιτέρως όταν εργάζονται παράλληλα 

ομάδες με διαφορετικές γνωστικές δομές (Dimitracopoulou et al, 2005).  

II.2.3.1. Διεργασίες Ανάλυσης Αλληλεπιδράσεων 

Η διεργασία Ανάλυσης Αλληλεπιδράσεων ξεκινάει με τη συλλογή των κατάλληλων 

δεδομένων με αυτόματο τρόπο, την εφαρμογή κάποιας μεθόδου επεξεργασίας για την 

παραγωγή ενός ή περισσοτέρων δεικτών (indicators) κάποιας παραμέτρου ανάλυσης 

της εξελισσόμενης δραστηριότητας. Οι τιμές των δεικτών αυτών παρουσιάζονται 

στους χρήστες είτε άμεσα με κάποια μορφή (συνήθως γραφική, αλλά και αριθμητική 

ή λεκτική) ή έμμεσα, μετά από κάποια μορφή κανονικοποίησης. Τέλος, οι τιμές των 

δεικτών μπορεί να τροφοδοτούν κάποιο υποσύστημα παροχής βοήθειας ή συμβουλών 
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στους χρήστες. Ένα μέρος των πληροφοριών αυτών παρουσιάζεται μέσα από το ίδιο 

το συνεργατικό περιβάλλον μάθησης, συνήθως με τη μορφή πληροφορίας επίγνωσης, 

ενώ οι υπόλοιπες παρουσιάζονται μέσα από τη διεπαφή ενός αυτόνομου εργαλείου 

ανάλυσης. Η τελευταία δύναται να παρέχει η δυνατότητα παραμετροποίησης των 

παρουσιαζόμενων πληροφοριών, στους ενδιαφερόμενους χρήστες. Η διαδικασία αυτή 

φαίνεται πιο καθαρά στην Εικόνα 11. 

 
Εικόνα 11: Διεργασία Ανάλυσης Αλληλεπίδρασης 

II.2.3.2. Δείκτες Ανάλυσης Αλληλεπίδρασης 

Οι χρήστες ενός δείκτη ανάλυσης αλληλεπίδρασης, που συμμετέχουν σε μια 

συνεργατική δραστηριότητα, μπορεί να είναι μαθητές που αλληλεπιδρούν με το 

εκάστοτε σύστημα, ατομικά ή ομαδικά, σχηματίζοντας διάφορες γνωστικές δομές. 
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Επιπλέον μπορεί να είναι κάποιος καθηγητής ή ερευνητής που επιβλέπει, 

παρακολουθεί ή συμμετέχει επίσης στη συνεργατική δραστηριότητα. 

Τα δεδομένα που μπορούν να συλλεχθούν κατά τη διάρκεια μιας 

αλληλεπίδρασης αφορούν: 

• Το παράγωγο της συνεργατικής δραστηριότητας (και τα ενδιάμεσα 

στάδια από τα οποία περνάει μέχρι να φτάσει στην τελική του μορφή) 

• Τις ενέργειες που εκτελούν οι χρήστες και καταγράφονται μέσω 

κατάλληλων μηχανισμών από το χρησιμοποιούμενο σύστημα 

Στα δεδομένα αυτά εφαρμόζονται διάφορες μέθοδοι επεξεργασίας, ώστε να 

προκύψουν οι αντίστοιχοι δείκτες ή τα παράγωγά τους (για παράδειγμα βοηθητικά 

μηνύματα προς τους χρήστες ή υποδείξεις ενεργειών), μέσα από την κατάλληλη 

διεπαφή. Οι ΙΑ δείκτες μπορούν να θεωρηθούν ως μεταβλητές που περιγράφουν 

ποσοτικά ή ποιοτικά στοιχεία σχετικά με: 

• την κατάσταση, τη διεργασία ή την ποιότητα της δραστηριότητας της 

εξεταζόμενης “γνωστικής δομής”. 

• Τα χαρακτηριστικά ή την ποιότητα του αποτελέσματος της 

αλληλεπίδρασης. 

• την κατάσταση, την διεργασία ή την ποιότητα της συνεργασίας, όταν 

υφίσταται δραστηριότητα υπό το πρίσμα της κατασκευής κοινωνικού 

πλαισίου μέσα από τεχνολογικά υποστηριζόμενο περιβάλλον εργασίας  

 
Εικόνα 12: Κύκλος ζωής ενός δείκτη Ανάλυσης Αλληλεπίδρασης (μετάφραση από Harrer et al, 2004) 

Για το σχεδιαστή ενός εργαλείου ανάλυσης αλληλεπίδρασης, το σημαντικό 

είναι η σωστή απάντηση στο ερώτημα “Τι είναι σημαντικό να αναλυθεί;”. Έτσι θα 
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προκύψει ο δείκτης (ή οι δείκτες) που εκφράζει την παράμετρο που θέλει να 

μετρήσει. Επόμενο βήμα είναι ο καθορισμός των προδιαγραφών που πρέπει να πληρεί 

το εκπαιδευτικό περιβάλλον. Σε αντιπαραβολή με τη διδακτική στρατηγική, 

επιλέγονται τα πρωτογενή δεδομένα που απαιτούνται για τον υπολογισμό του δείκτη 

με την εφαρμογή της μεθόδου ανάλυσης που έχει σχεδιαστεί. Η τιμή του δείκτη 

παρουσιάζεται στους τελικούς αποδέκτες ή προωθείται σε μια διαδικασία σύγκρισης 

με το επιθυμητό μοντέλο συμπεριφοράς του. Στην Εικόνα 12 φαίνεται αυτός ο 

“κύκλος ζωής” ενός δείκτη ανάλυσης αλληλεπίδρασης· δηλαδή η πορεία που 

διανύεται από τη σύλληψη της ιδέας κατασκευής μέχρι την πραγματική του χρήση. 

II.2.3.2.1. Κατηγορίες δεικτών Ανάλυσης Αλληλεπίδρασης 

Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης. Οι χαμηλού 

επιπέδου (low level indicators) περιγράφουν βασικές παραμέτρους που προκύπτουν 

από τα επεξεργασμένα δεδομένα. Συνήθως δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη 

ερμηνευτική προσπάθεια για την κατανόηση της πληροφορίας που παρουσιάζουν, 

ενώ αφορούν κυρίως ποσοτικά μεγέθη. Σ’ αυτή την κατηγορία περιέχονται κυρίως 

δείκτες που περικλείουν πληροφορία επίγνωσης για τους χρήστες, δίνοντάς τους 

εικόνα των ενεργειών, τόσο των δικών τους, όσο και των συνεργατών τους 

(Dimitracopoulou et al, 2005). Στην περίπτωση ενός εργαλείου υλοποίησης 

ασύγχρονων συζητήσεων, ένας τέτοιος δείκτης μπορεί να παρουσιάζει το πλήθος των 

μηνυμάτων που γράφονται από ένα ή και περισσότερα άτομα, σε συνάρτηση με το 

χρόνο (π.χ. ανά ημέρα). Η πληροφορία αυτή είναι απλή, σαφώς καθορισμένη και 

κατανοητή, χωρίς να απαιτεί κάποια ιδιαίτερη ερμηνευτική προσέγγιση για την 

αποκωδικοποίησή της. 

Οι υψηλού επιπέδου δείκτες (high level indicators) περιγράφουν πιο σύνθετες 

παραμέτρους, που συνήθως αφορούν σε περισσότερο ποιοτικές μετρήσεις. Γι αυτούς 

τους δείκτες, συχνά απαιτείται ιδιαίτερη ερμηνευτική προσέγγιση, κάτι που απορρέει 

από την πολυπλοκότητα των υπολογισμών που απαιτούνται για την παραγωγή τους 

από τα πρωτογενή δεδομένα. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι απορρέουσες 

μεταβλητές που προκύπτουν από συνδυασμούς δεικτών χαμηλού επιπέδου 

(Dimitracopoulou et al, 2005). Για παράδειγμα ένα κοινωνιοδιάγραμμα (Εικόνα 16), 

προκύπτει από τη σύνθεση αρκετών επιμέρους παραμέτρων ενεργητικότητας και 

αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων σε μια συνεργατική δραστηριότητα. Οι θέσεις 

των ατόμων στο διάγραμμα και οι μεταξύ τους συνθέσεις, φανερώνουν διάφορα 
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κοινωνικά φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια μιας συνεργασίας και 

απαιτούν προσεκτική εξέταση και ιδιαίτερη ερμηνεία. 

Η διαφορά στην πολυπλοκότητα των δύο αυτών κατηγοριών δεικτών δε 

συνεπάγεται και αντίστοιχη διαφορά στη σημασία τους. Απλοί δείκτες, χαμηλού 

επιπέδου, που περιλαμβάνουν πληροφορία επίγνωσης, μπορούν να αποδειχτούν 

περισσότερο χρήσιμοι και αποδοτικοί για τους απλούς χρήστες ενός συστήματος, 

βοηθώντας τους να αυτορυθμίσουν τη δραστηριότητά τους. Σ’ αυτό συντελεί και η 

αντιληπτική ικανότητα των χρηστών. Έτσι μπορεί ένας πιο σύνθετος δείκτης που 

αφορά την ποιότητα του αποτελέσματος μιας αλληλεπίδρασης να μη γίνει καθόλου 

κατανοητός και κατά συνέπεια να μην είναι καθόλου χρήσιμος. 

Υπάρχουν πολλές άλλες κατηγοριοποιήσεις για τους δείκτες ανάλυσης 

αλληλεπίδρασης, που λαμβάνουν υπόψη την οπτική γωνία θεώρησης των 

αλληλεπιδράσεων. Έτσι για παράδειγμα έχουμε δείκτες που: 

• εξαρτώνται ή όχι από το χρόνο. Υπάρχουν δείκτες που απεικονίζουν την 

εξέλιξη των δεδομένων που μελετούν σε συνάρτηση με το χρόνο (π.χ. 

πλήθος μηνυμάτων ανά ημέρα), αλλά και δείκτες που παρουσιάζουν μια 

συνολική επισκόπηση των δεδομένων που αναλύουν (π.χ. συνολικό 

πλήθος ή κατανομή μηνυμάτων για όλη τη διάρκεια μιας συζήτησης).  

• αφορούν τις ενέργειες ενός μόνο ατόμου (ατομική προοπτική), μιας 

ομάδας ατόμων (ομαδική προοπτική) ή του συνόλου των συμμετεχόντων 

σε μια συνεργατική δραστηριότητα (κοινωνική προοπτική). Ο όρος 

προοπτική στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιείται για να δείξει ποιους 

αφορούν οι πληροφορίες που απεικονίζει ένας δείκτης (Dimitracopoulou 

et al, 2005). Επιπλέον, στην περίπτωση της ομαδικής προοπτικής, 

μπορούν να διακριθούν δυο επιμέρους υποκατηγορίες: διαφοροποιημένη 

ομαδική προοπτική, που περιλαμβάνει δείκτες στους οποίους μπορεί να 

διακριθεί η ατομική επίδοση του κάθε μέλους της ομάδας (π.χ. ένα 

διάγραμμα πίτας που δείχνει το ποσοστό επί του συνόλου των μηνυμάτων 

που γράφει το κάθε μέλος μιας ομάδας) και αδιαφοροποίητη ομαδική 

προοπτική (π.χ. ένα διάγραμμα πίτας που δείχνει την κατανομή των 

μηνυμάτων που έχει γράψει μια ομάδα ατόμων, σε διάφορες επιμέρους 

συζητήσεις), όπου δεν είναι διακριτή η ατομική επίδοση. 
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• αφορούν διαφορετικά επίπεδα υποστήριξης των χρηστών. Έτσι μπορούμε 

να διακρίνουμε δείκτες επίγνωσης (π.χ. οι στατιστικοί δείκτες των 

εμπορικών εργαλείων υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων, κεφάλαιο 

ΙΙ.2.6.1), δείκτες αξιολόγησης (π.χ. οι δείκτες που παράγει το σύστημα i-

Bee, κεφάλαιο II.2.6.3) και δείκτες αποτίμησης (π.χ. οι δείκτες του 

συστήματος Comtella, κεφάλαιο II.2.2.2) (Dimitracopoulou et al, 2005). 

• διαφέρουν ως προς τη διάσταση της συνεργασίας που εξετάζουν. 

Διακρίνονται τρεις γενικές κατηγορίες δεικτών ανάλυσης 

αλληλεπίδρασης, που εξετάζουν (Dimitracopoulou et al, 2005): 

o α) τη γνωστική διάσταση (cognitive dimension). Οι δείκτες αυτοί, 

αναφέρονται στις ενέργειες των συμμετεχόντων σε συνεργατικές 

δραστηριότητες, που σχετίζονται με το περιεχόμενο των 

δραστηριοτήτων αυτών. Αναφέρονται δηλαδή στη διαδικασία της 

συνεργασίας (π.χ. κατανομή ενεργητικότητας των συνεργαζομένων) 

ή στο παράγωγο αυτής (π.χ. μέσο βάθος των νημάτων μιας 

ασύγχρονης συζήτησης (Gerosa et al, 2005)).  

o την κοινωνική διάσταση (social dimension). Οι δείκτες αυτοί, 

αναφέρονται σε παραμέτρους της επικοινωνίας ή της συνεργασίας 

ανάμεσα στα μέλη μια ομάδας ή μιας ευρύτερης κοινότητας που 

συμμετέχει σε ένα κοινό, εκπαιδευτικό περιβάλλον. Ορισμένοι 

ερευνητές πιστεύουν ότι οι δείκτες αυτού του είδους αποτελούν 

αφηρημένες όψεις, που λειτουργούν ως υποκατάστατα των 

επικοινωνιακών και οργανωτικών δομών που υπάρχουν στην κατά 

πρόσωπο διδασκαλία και συνεργασία (Reimann, 2003). Επιπλέον, 

μπορούν να αναδείξουν παραμέτρους των γνωστικών διεργασιών και 

δομών μιας ομάδας ατόμων, οι οποίες δεν μπορούν να απεικονιστούν 

με άλλο τρόπο. Για παράδειγμα, όλοι οι δείκτες που αναφέρονται 

στο κεφάλαιο II.2.5.1. και προκύπτουν από την ανάλυση κοινωνικών 

δικτύων (SNA), ανήκουν στην κατηγορία αυτή. 

o τη συναισθηματική διάσταση (affective dimension). Οι δείκτες αυτοί, 

αναφέρονται σε συναισθηματικές συνιστώσες της δραστηριότητας 

των συμμετεχόντων σε συνεργατικές δραστηριότητες, όπως είναι το 

κίνητρο. Για παράδειγμα, ο δείκτης επιβράβευσης και κατάταξης των 
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χρηστών του συστήματος Comtella (Vasilleva et al, 2005), μετρά το 

“κύρος” του καθενός στο κοινωνικό σύνολο που συμμετέχει, 

επιδρώντας σημαντικά στο κίνητρό του για συμμετοχή. 

• παράγονται αυτόματα, ημιαυτόματα ή χειροκίνητα. Κάποιοι δείκτες 

παράγονται αυτόματα από τα συστήματα στα οποία ενσωματώνονται, με 

δυναμικό συνήθως τρόπο. Άλλοι παράγονται λαμβάνοντας επεξεργασμένα 

δεδομένα από το αντίστοιχο σύστημα και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας 

εξειδικευμένα λογισμικά (π.χ. κατασκευή κοινωνιογραμμάτων). Τέλος οι 

δείκτες που παράγονται χειροκίνητα, υπολογίζονται από τον ερευνητή 

συνήθως, λαμβάνοντας πρωτογενή δεδομένα από το εκάστοτε σύστημα. 

II.2.3.2.2. Ερμηνεία δεικτών ΙΑ 

Η ερμηνεία της πληροφορίας που περιέχει ένας δείκτης είναι στενά συνυφασμένη με 

το ρόλο του χρήστη που τον διαβάζει. Ειδικότερα στην περίπτωση που αυτός δε 

συμμετέχει ενεργά στη συνεργατική δραστηριότητα (ερευνητής, καθηγητής), μπορεί 

να χρειάζεται τη συνδρομή και άλλων δεικτών ή επιπρόσθετα να γνωρίζει το τελικό 

αποτέλεσμα της δραστηριότητας, το προφίλ των συμμετεχόντων, το πλαίσιο στο 

οποίο λαμβάνει χώρα η δραστηριότητα κλπ. Επιπλέον, στην περίπτωση συνδυασμού 

πληροφοριών από διαφορετικούς δείκτες, απαιτείται μια μεθοδολογία σύνθεσης και 

ανάγνωσής τους, προκειμένου να καταστεί πλήρως κατανοητή η πληροφορία που 

περιέχουν, η οποία ονομάζεται Ερμηνευτικό Σχήμα. Ορίζεται λοιπόν ως Ερμηνευτικό 

Σχήμα “ένα σύνολο προκαθορισμένων βημάτων και οδηγιών ανάγνωσης για το 

συνδυασμό διαφορετικών δεικτών και τη σύνθεση της πληροφορίας που περιέχουν, 

ώστε να εξαχθούν σαφέστερα και πιο συμπαγή συμπεράσματα για την υπό εξέταση 

παράμετρο”. Διακρίνονται δύο βασικές κατηγορίες ερμηνευτικών προσεγγίσεων: 

• Ρητές ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Αφορούν τους παραγόμενους από το 

σύστημα δείκτες ανάλυσης αλληλεπίδρασης. Αυτοί μπορεί να είναι χαμηλού  

επιπέδου, περιέχοντας απλές και συνήθως απόλυτα σαφείς πληροφορίες. 

Επίσης μπορεί να είναι περισσότερο σύνθετοι, υψηλού επιπέδου, περιέχοντας 

δύο επίπεδα πληροφοριών: α) αυτές που αποκαλύπτονται εύκολα με την 

πρώτη εξέταση του δείκτη, και β) αυτές που απαιτούν προσεκτικότερη μελέτη 

του δείκτη και εξάγονται συμπληρωματικά. Για παράδειγμα, ένα 

κοινωνιοδιάγραμμα μπορεί να δείξει εύκολα τα κεντρικά και απομονωμένα 
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άτομα, στα πλαίσια της συνεργασίας, αλλά και την έκταση της 

αλληλεπίδρασης του καθενός με τους συνεργάτες του. Προσεκτικότερη 

μελέτη της δομής του όμως, μπορεί να αποκαλύψει ενδιαφέρουσες 

πληροφορίες για την έκταση και την ποιότητα της συνεργασίας, όπως 

αναφέρεται στα κεφάλαιο II.2.5.1. II.2.6.4. Επιπλέον, χαρακτηριστικά 

παραδείγματα παρουσιάζονται αναλυτικά στο κεφάλαιο V.1.3.5.1. 

• Συνεπαγόμενες ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Στις περιπτώσεις που η πληροφορία 

που περιέχουν οι δείκτες ή οι συνδυασμοί δεικτών δεν είναι απόλυτα σαφής, 

απαιτείται ο καθορισμός οδηγιών για να προκύπτει το νόημα που επιθυμεί ο 

σχεδιαστής των δεικτών. Ο τελευταίος είναι συνήθως ο σχεδιαστής του 

συστήματος ή ο ερευνητής που επιλέγει τους συγκεκριμένους συνδυασμούς 

δεικτών και προτείνει συγκεκριμένα Ερμηνευτικά Σχήματα. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα παρουσιάζονται αναλυτικά στο κεφάλαιο V.1.3.5.2. 

II.2.3.2.3. Χαρακτηριστικά δεικτών ΙΑ 

Για την πλήρη περιγραφή ενός ΙΑ δείκτη χρειάζεται να καθοριστούν τα εξής 

χαρακτηριστικά (Dimitracopoulou et al, 2004; 2005), τα οποία απεικονίζονται 

διαγραμματικά στην Εικόνα 13 (Dimitracopoulou & Bruillard, 2007): 

• Θεμελιώδης περιγραφική  έννοια. Πρόκειται για τη γενική περιγραφή του 

δείκτη, που περιλαμβάνει στοιχεία για  τη μορφή και τις παραμέτρους της 

αλληλεπίδρασης που αναπαριστά (διανομή εργασιών, ένταση της 

συνεργασίας, συχνότητας συμμετοχής χρηστών κλπ). 

• Εξαρτήσεις. Ο δείκτης μπορεί να εξαρτάται από εξωτερικές προς το σύστημα 

μεταβλητές, όπως είναι ο χρόνος. 

• Επιτρεπόμενες τιμές. Το εύρος των τιμών που μπορεί να λάβει ένας δείκτης, 

αλλά και η μορφή του (γραφική, λεκτική ή αριθμητική) είναι σημαντικά 

χαρακτηριστικά. Επίσης το είδος της τιμής που πρέπει να προκαθορίζεται, 

μπορεί να είναι: 

o Απόλυτη τιμή 

o Κανονικοποιημένη τιμή (τιμή σε σχέση με κάποιο μέγεθος αναφοράς) 

o Τιμή που προκύπτει από ερμηνεία διαφόρων μεγεθών (π.χ. καλό ή κακό, 

υψηλό ή χαμηλό κλπ) 
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• Σκοπός του δείκτη. Ένας δείκτης μπορεί να έχει γνωστικό, μεταγνωστικό ή 

κοινωνικό χαρακτήρα. Αναλυτικότερα μπορεί να αφορά πληροφορίες 

επίγνωσης, αποτίμηση ενεργειών και καταστάσεων, (αυτό)αξιολόγηση. 

Επίσης η αξιοποίηση ενός δείκτη μπορεί να μην είναι μονοδιάστατη. Για 

παράδειγμα ένας δείκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξαγωγή 

συμπερασμάτων σχετικών με τη συνεργατικότητα των μαθητών, αλλά και να 

αξιοποιηθεί περαιτέρω για διαχειριστικούς λόγους (π.χ. να καταδεικνύει την 

αναγκαιότητα μεταβολής της σύστασης των ομάδων μαθητών). 

• Χρήστες που αφορά ο δείκτης. Ο δείκτης μπορεί να αναφέρεται σε ενέργειες 

ενός χρήστη (μαθητή, καθηγητή), μιας μικρής ομάδας χρηστών ή ολόκληρης 

της ευρύτερης ομάδας χρηστών (που μπορεί να φτάσει και στα όρια μιας 

κοινότητας μάθησης). 

• Χρήστες στους οποίους απευθύνεται ο δείκτης. Αυτοί μπορεί να είναι οι 

συμμετέχοντες στη συνεργατική δραστηριότητα (μαθητές ατομικά, ομάδες 

μαθητών, ολόκληρη κοινότητα μάθησης, ο καθηγητής) ή κάποιοι 

παρατηρητές της δραστηριότητας (καθηγητής, διαχειριστής του συστήματος, 

ερευνητής). Ο ίδιος δείκτης, μπορεί για διαφορετικού προφίλ χρήστες να έχει 

διαφορετική σημασία ή και διαφορετική μορφή παρουσίασης. 

• Χρονική καταλληλότητα του δείκτη. Κάποιοι δείκτες μπορούν να παράγονται 

αυτόματα, τη στιγμή που ζητείται η προβολή τους, ενώ άλλοι μπορούν να 

παραχθούν μόνο μετά το πέρας της δραστηριότητας. 

• Πεδίο εφαρμογής του δείκτη. Αυτό προκύπτει αν λάβουμε υπόψη το είδος του 

μαθησιακού περιβάλλοντος, το περιεχόμενο της δραστηριότητας, το προφίλ 

των συμμετεχόντων και το προφίλ των χρηστών στους οποίους ο δείκτης 

απευθύνεται. Έτσι θα στοιχειοθετήσουμε το πεδίο εφαρμογής και το εύρος 

εγκυρότητας του δείκτη (μπορεί για παράδειγμα ένας δείκτης να ισχύει για 

ομάδες χρηστών με όριο τα 10 μέλη, ενώ από κει και πέρα να μη βοηθάει 

στην εξαγωγή συμπερασμάτων). 
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Εικόνα 13: Χαρακτηριστικά ενός δείκτη Ανάλυσης Αλληλεπίδρασης (μετάφραση από 

Dimitracopoulou & Bruillard, 2007) 

 

II.2.3.3. Επισκόπηση εργαλείων ανάλυσης αλληλεπιδράσεων 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένα από τα γνωστότερα συστήματα που 

περιλαμβάνουν εργαλεία ανάλυσης αλληλεπιδράσεων. Συνιστούν ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγμα συστημάτων που αφορούν συνεργατικά περιβάλλοντα 

μάθησης με ολοκληρωμένες πρακτικές έρευνες, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται 

εργαλεία υλοποίησης ασύγχρονων ή σύγχρονων συζητήσεων (κεφάλαιο II.2.6). 
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II.2.3.3.1. COTRAS (COllaborative TRAffic Simulator) 

Το COTRAS είναι ένα συνεργατικό περιβάλλον που απευθύνει σε δυάδες μαθητών το 

πρόβλημα της ρύθμισης φαναριών κυκλοφορίας σε ένα σταυροδρόμι (Jermann, 

2004). Οι μαθητές προσπαθούν να επιτύχουν τη βέλτιστη ρύθμιση επικοινωνώντας 

μέσω ενός εργαλείου σύγχρονης συζήτησης, ενώ παράλληλα δοκιμάζουν τις 

ρυθμίσεις τους μέσα από ένα γραφικό περιβάλλον προσομοίωσης. Στόχος του 

συστήματος είναι η μελέτη της συμπεριφοράς των χρηστών κατά την προσπάθεια 

συνεργατικής επίλυσης ενός προβλήματος που τους έχει ανατεθεί, εξετάζοντας 

επιμέρους παραμέτρους, όπως ο κοινός σχεδιασμός της λύσης, η παρακολούθηση της 

ορθότητάς της και ο τρόπος ρύθμισης του αρχικού σχεδίου επίλυσης, στοχεύοντας 

στη βελτίωσή του. 

Στην Εικόνα 14 φαίνεται ο Δείκτης Ισορροπία Ενεργειών – Επικοινωνίας του 

συστήματος αυτού. Πρόκειται για ένα γραφικό δείκτη, που δείχνει την αναλογία 

μεταξύ δοκιμών ρύθμισης των φαναριών (ενέργειες) και συζήτησης, μεταξύ μιας 

δυάδας μαθητών. Περιλαμβάνει τρεις δείκτες: ένα για κάθε μαθητή και έναν που 

εμφανίζει το μέσο όρο της ομάδας. Με τον τρόπο αυτό παρουσιάζει την κατανομή 

έργου ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. Παράλληλα όμως, με την πάροδο του χρόνου  

μπορεί να δώσει μια εικόνα για την ποιότητα της συνεργασίας, παρουσιάζοντας την 

αναλογία “δράσεων αλληλεπίδρασης” και “φλυαρίας” (σύγχρονων συζητήσεων) 

μεταξύ των μαθητών, κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. Η μελέτη αυτού του 

δείκτη από τους μαθητές, οδήγησε σε ρύθμιση της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης, 

μέσα από την προσπάθειά τους να διατηρήσουν μια ισορροπία ανάμεσα στις δύο 

παραμέτρους, ενώ αποδείχτηκε χρήσιμος για τον καθηγητή και τον ερευνητή για την 

αποτίμηση της δραστηριότητας των μαθητών. 

 
Εικόνα 14: Δείκτης ισορροπίας ενεργειών – επικοινωνίας στο σύστημα COTRAS 

Ένας δεύτερος δείκτης από το ίδιο σύστημα, ο Δείκτης Κατανομής Έργου, 

φαίνεται στην Εικόνα 15. Σ’ αυτόν φαίνεται το πλήθος των μεταβολών σε κάθε 

αντικείμενο του χώρου εργασίας (π.χ. ένα φανάρι σε διασταύρωση) που απεικονίζεται 

με τη μορφή τετραγώνου, από κάθε μαθητή, που απεικονίζεται με τη μορφή κύκλου. 
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Το πάχος της γραμμής που ενώνει κάθε ζεύγος τετραγώνου-κύκλου, είναι ανάλογο με 

το πλήθος των αντιστοίχων ενεργειών. Το πλήθος και το μέγεθος των γραμμών 

μπορεί να δείξει τον τρόπο κατανομής του έργου ανάμεσα στα μέλη της ομάδας και 

απευθύνεται στον ερευνητή που προσπαθεί να εντοπίσει μοτίβα συμπεριφοράς. Οι 

ερευνητές χρησιμοποίησαν το δείκτη αυτό για να μελετήσουν τον τρόπο που 

κατανέμει το έργο (division of labor) μια δυάδα μαθητών, διακρίνοντας τρία είδη 

κατανομής: α) βάσει ρόλου (Role based), β) βάσει σχεδιασμού δραστηριότητας (Task 

based), και γ) ταυτόχρονης ενεργητικότητας (Concurrent).  

   
Εικόνα 15: Δείκτης Κατανομής Έργου, στο σύστημα COTRAS 

II.2.3.3.2. COLEMON 

Το COLEMON είναι ένα εργαλείο ανάλυσης αλληλεπιδράσεων, το οποίο αντλεί 

πρωτογενή δεδομένα από περιβάλλοντα συνεργατικής μάθησης, όπως είναι το 

ModellingSpace (Avouris et al, 2004a). Περιλαμβάνει μια σειρά από δείκτες 

ανάλυσης που στηρίζονται στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ μαθητών σε τέτοια 

περιβάλλοντα.  

 
Εικόνα 16: Collaborative Activity Function (CAF) (Φεσάκης & Πέτρου, 2004) 

Στην Εικόνα 16 απεικονίζεται η Καμπύλη Συνεργατικής Δράσης (Collaborative 

Activity Function – CAF) (Fesakis et al, 2004). Πρόκειται για μια δισδιάστατη 

γραφική αναπαράσταση που παρουσιάζει την έκταση της δραστηριότητας ανά κανάλι 



ΜΕΡΟΣ II: ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σελίδα 62  Θαρρενός Μπράτιτσης – Διδακτορική Διατριβή 

συνεργασίας (επικοινωνία, ενέργειες στο χώρο εργασίας) και ανά χρονοθυρίδα, 

υπολογίζοντας το γινόμενο των χρηστών με τα αντίστοιχα πλήθη ενεργειών. Στοχεύει 

στην αποτίμηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών μιας ομάδας, κατά τη διάρκειά 

της, αλλά και τον εντοπισμό των κρίσιμων χρονικών σημείων και την αξιολόγησή 

της, μετά το πέρας της συνολικής δραστηριότητας. Παράλληλα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των μαθητών και του προφίλ τους (ενεργητικοί, 

παθητικοί, συνεργατικοί, ανταγωνιστικοί κλπ). Επιμέρους δείκτες του COLEMON, 

απεικονίζουν το πλήθος των ενεργειών ανά χρήστη και κανάλι συνεργασίας, το 

πλήθος και το ποσοστό των ενεργών συνεργατών. 

Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς από εκπαιδευτικούς για: α) 

αποτίμηση της συνεργασίας μιας ομάδας μαθητών, β) αποτίμηση της συνεισφοράς του 

κάθε μαθητή, γ) επιλογή της κατάλληλης χρονικής στιγμής για επέμβαση, δ) αποτίμηση 

των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, και ε) επιλογή σημείων για εστίαση και 

λεπτομερέστερη ανάλυση (Πέτρου κ.α., 2004). Από διεξαχθείσες έρευνες, οι 

καθηγητές μελετούσαν τα δεδομένα που προέκυπταν από την CAF, για να ρυθμίσουν 

τις ενέργειές τους (παρεμβάσεις) και να επανεξετάσουν τη στρατηγική τους, 

μεταβάλλοντας τις συνθέσεις των ομάδων των μαθητών.  

II.2.3.3.3. CοPRET (Collaboration Progress Reproduction Tool) 

Το CoPRET είναι ένα εργαλείο ανάλυσης δεδομένων που προέρχονται από 

συνεργατικά περιβάλλοντα, παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιεί το COLEMON. 

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα εργαλείο αναπαραγωγής του ιστορικού της 

συνεργασίας μιας ομάδας χρηστών, παρουσιάζοντας όλες τις επιμέρους παραμέτρους, 

όπως: επικοινωνία, ενέργειες, απεικονίσεις του κοινόχρηστου χώρου εργασίας 

(Πέτρου, 2004). Αποσκοπεί στην αξιολόγηση της συνολικής δραστηριότητας, των 

παρεμβάσεων του επιβλέποντα καθηγητή, την αυτοαξιολόγηση των χρηστών, αλλά 

και την καλύτερη ερμηνεία στατιστικών δεικτών χαμηλού επιπέδου, μέσω 

επισκόπησης (Εικόνα 17). 

Η μελέτη του εργαλείου αναπαραγωγής χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς από 

εκπαιδευτικούς, για τον εντοπισμό των λαθών των μαθητών, κατά τη διάρκεια μιας 

συνεργατικής επίλυσης ενός γνωστικού προβλήματος (Πέτρου κ.ά., 2004). Όπως 

υποστήριξαν, μπορούσαν να μελετήσουν την πορεία της συνεργασίας και να 

προχωρήσουν σε κριτική αποτίμησή της. Μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το 

εργαλείο ως μέσο επίδειξης στους μαθητές της διαδικασίας που ακολούθησαν, ώστε 
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να συζητήσουν μαζί τα πιθανά λάθη τους. Από την άλλη πλευρά όμως, είναι μια 

χρονοβόρα μέθοδος αποτίμησης, ειδικότερα στην περίπτωση που ο καθηγητής έχει να 

επιβλέψει πολλές ομάδες μαθητών (Πέτρου κ.α., 2004) 

 
Εικόνα 17: Το εργαλείο ανάλυσης CoPRET (Πέτρου, 2004)) 

II.2.3.3.4. SAMSA (System for Adjacency Matrix and Sociogram-based Analysis) 

Το SAMSA (Martinez et al, 2003) χρησιμοποιεί δεδομένα από τα αρχεία καταγραφής 

(log files) συνεργατικών περιβαλλόντων, για την κατασκευή Κοινωνικών Πινάκων 

(social matrices). Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα λογισμικά 

απεικόνισης (π.χ. το NetDraw, http://www.analytictech.com/), κατασκευάζονται 

Κοινωνιοδιαγράμματα, όπως αυτά που απεικονίζονται στην Εικόνα 18.  

  
Εικόνα 18: Κοινωνιοδιαγράμματα (SAMSA) 

Μέσα από τη μελέτη του, μπορούν να αναγνωριστούν οι επιμέρους ρόλοι των 

συνεργαζομένων, και να αξιολογηθεί η συνεισφορά του καθενός από αυτούς. Για το 

σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ο Δείκτης Βαθμού Κεντρικότητας (Actor’s Degree 

Centrality), ο οποίος φανερώνει τον αριθμό των επιμέρους ενεργειών που έχουν σαν 

αποδέκτη ή σαν αφετηρία ένα συγκεκριμένο χρήστη. Επιπλέον μπορούν 
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αξιολογηθούν διάφορες μεταβλητές που αφορούν την ίδια τη συνεργασία, 

μελετώντας την πυκνότητα και τη διάταξη του κοινωνιοδιαγράμματος στο χώρο. Το 

εργαλείο απευθύνεται κυρίως στον ερευνητή ή/και τον καθηγητή, που προσπαθούν να 

μελετήσουν τη συμπεριφορά των συμμετεχόντων σε συνεργατικές δραστηριότητες. 

Στην παρούσα φάση, μελετάται η δυνατότητα προσαρμογής του στις ανάγκες 

υποστήριξης και των συμμετεχόντων, μετά από ενδελεχή μελέτη των μοτίβων 

συμπεριφοράς τους και σύνδεσή τους με το ρόλο του κάθε συμμετέχοντα. 

II.2.3.3.5. ColAT (Collaboration Analysis Toolkit) 

To ColAT (Avouris et al, 2003a), είναι ένα λογισμικό που χρησιμοποιείται για 

ανάλυση εκ των υστέρων (offline) μιας συνεργατικής δραστηριότητας επίλυσης 

προβλήματος. Στηριζόμενο στο θεωρητικό πλαίσιο OCAF (Object-oriented 

Collaboration Analysis Framework) (Avouris et al, 2003b), το λογισμικό αυτό 

οπτικοποιεί την αλληλουχία των ενεργειών μιας συνεργαζόμενης ομάδας ατόμων, 

σύμφωνα με τη χρονική τους εξέλιξη.  

 
Εικόνα 19: Σύστημα απεικόνισης δράσεων και αλληλεπιδράσεων, ColAT (μετάφραση από Avouris et 

al, 2004) 

Διαφορετικά είδη δεδομένων (γραπτά μηνύματα, ενέργειες σε τεχνουργήματα, 

κλπ) συνδυάζονται, έχοντας ως κοινή παράμετρο τη χρονική εξέλιξη της 

Επίπεδο 
δράσεων 

Επίπεδο 
ενεργειών 

Επίπεδο 
δραστηριότητας 

Ιεραρχική απεικόνιση 
δραστηριότητας 

Βίντεο 
δρασης 
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συνεργατικής δραστηριότητας, σε τρία επίπεδα – προοπτικές. Στο πρώτο επίπεδο, 

παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν στις πρωτογενείς δράσεις των συμμετεχόντων, 

τα οποία προέρχονται απευθείας από το αρχείο καταγραφής (log file) του 

συνεργατικού συστήματος, επιτρέποντας τη λεπτομερή εξέτασή τους. Στο δεύτερο 

επίπεδο, οι πρωτογενείς δράσεις παρουσιάζονται ομαδοποιημένες σε λογικές 

ενότητες, σχηματίζοντας ενέργειες, σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο. Στο τρίτο επίπεδο 

(δραστηριότητας), οι ενέργειες ομαδοποιούνται περισσότερο, κάνοντας εμφανέστερες 

ευρύτερες δράσεις, όπως είναι για παράδειγμα η διαπραγμάτευση και απόφαση για 

ένα θέμα, από μία ομάδα συνεργαζόμενων ατόμων (Avouris et al, 2004b). Στην 

Εικόνα 19 φαίνεται η οπτικοποίηση ενός αρχείου καταγραφής, από το σύστημα 

ColAT. 

II.2.3.4. Συζήτηση 

Η Ανάλυση Αλληλεπιδράσεων είναι ένα ερευνητικό πεδίο που αποσκοπεί στην 

υποστήριξη όλων των εμπλεκομένων σε συνεργατικές μαθησιακές δραστηριότητες, 

ανεξάρτητα από το προφίλ ή το ρόλο τους, τη φύση και το είδος των 

δραστηριοτήτων. Μέσα από εργαλεία απευθείας παροχής πληροφοριών, στοχεύει 

στην υποστήριξή τους σε επίπεδο επίγνωσης, γνωστικό και μεταγνωστικό, 

παρέχοντάς τους τη δυνατότητα μέσα από ατομικό ή/και ομαδικό αναστοχασμό να 

αυτοαξιολογήσουν και να αυτορυθμίσουν τη δραστηριότητά τους. Έτσι, για 

παράδειγμα ο Δείκτης Ισορροπίας Ενεργειών και ο Δείκτης Κατανομής Έργου στο 

σύστημα CoTRAS, υποστηρίζουν τους μαθητές κατά τη συνεργατική επίλυση ενός 

γνωστικού προβλήματος (ρύθμιση φαναριών κυκλοφορίας), βοηθώντας τους να 

ρυθμίσουν κατάλληλα τις ενέργειές τους, ώστε να βελτιστοποιήσουν τη μεταξύ τους 

συνεργασία. Αντίστοιχα, οι έρευνες με το CoPRET έδειξαν ότι μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να αναστοχαστούν οι μαθητές, μελετώντας την αλληλουχία των 

ενεργειών τους και εντοπίζοντας τα λάθη τους. Τέλος, τα κοινωνιοδιαγράμματα που 

παράγει το SAMSA φαίνεται να έχουν τη δυναμική να υποστηρίξουν τους μαθητές, 

στο επίπεδο της αυτορύθμισης των ενεργειών τους, αλλά η αντίστοιχη έρευνα 

βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. 

Παράλληλα, εργαλεία Ανάλυσης Αλληλεπιδράσεων απευθύνονται στους 

καθηγητές ή/και τους ερευνητές, υποστηρίζοντάς τους στο έργο τους. Για τους μεν 

καθηγητές αυτό αναλύεται στο να επιβλέψουν και να κατευθύνουν ομάδες 
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συνεργαζόμενων μαθητών, αλλά και να αποτιμήσουν ή να αξιολογήσουν 

συνεργατικές δραστηριότητες. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τους δείκτες του 

CoTRAS, ο καθηγητής μπορεί να αξιολογήσει την ποιότητα της συνεργασίας μιας 

δυάδας μαθητών και να αποτιμήσει τη συνεισφορά του καθενός από αυτούς. Η 

Καμπύλη Συνεργατικής Δράσης που παράγει το σύστημα COLEMON, βοηθά τους 

καθηγητές να αποτιμήσουν τη συνεισφορά του κάθε μαθητή, αλλά και να τις δικές 

τους παρεμβάσεις. Παράλληλα τους βοηθά να εντοπίζουν στιγμές της συνεργατικής 

δραστηριότητας που χρήσουν βαθύτερης μελέτης και ανάλυσης, αλλά και να 

επανεξετάσουν τη διδακτική στρατηγική που ακολουθούν σε κάθε περίπτωση. Τέλος, 

το CoPRET υποστηρίζει τους καθηγητές που προσπαθούν να αποτιμήσουν τη 

συνεργασία μιας ομάδας μαθητών. Φανερώνοντας τη συνεισφορά του καθενός, 

καθιστά τον εντοπισμό λαθών εύκολο και μπορεί να αξιοποιηθεί περαιτέρω, ως μέσο 

επίδειξης προς τους μαθητές της πορείας της συνεργασίας και των ατομικών 

ενεργειών τους, για τη βελτίωση της διδασκαλίας. 

Στο Dimitracopoulou et al (2005), γίνεται μια ενδελεχής μελέτη του 

ερευνητικού πεδίου και της αντίστοιχης βιβλιογραφίας, καταλήγοντας σε μια 

ανάλυση όλων των διαφορετικών οπτικών γωνιών προσέγγισής του. Οι ερευνητές 

παρατηρούν μια θετική αντιμετώπιση των εργαλείων ΙΑ από τους τελικούς χρήστες, 

καταγράφοντας τα αντίστοιχα σχόλια, όπως στην περίπτωση του λογισμικού i-Tree 

(κεφάλαιο II.2.6.2). Τα δεδομένα που παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία συνηγορούν 

στο συμπέρασμα ότι η χρήση κατάλληλων εργαλείων ΙΑ ενισχύει την 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των χρηστών, χωρίς να υπάρχει αρκετή και σαφής 

τεκμηρίωση που να συσχετίζει την τάση αυτή με τη βελτίωση της μαθησιακής 

διαδικασίας. Αντίθετα, παρατηρούνται περιπτώσεις όπου η αύξηση της συμμετοχής 

και της αλληλεπίδρασης δε σχετίζεται καθόλου με τις γνωστικές επιδόσεις (Vassileva 

et al, 2005; Nakahara et al, 2005). Το φαινόμενο αυτό μπορεί να συσχετιστεί με τη 

δυσκολία που φαίνεται να έχουν οι μαθητές στην κατανόηση: α) του πλαισίου που 

διέπει την εκάστοτε συνεργατική δραστηριότητα, β) της σχέσης μεταξύ της ατομικής 

και ομαδικής δραστηριότητας, γ) της δυναμικής που εμπεριέχει η ομαδικότητα, δ) του 

επιπέδου ελέγχου που οφείλουν να έχουν στη διεργασία της μάθησης (κεφάλαιο 

ΙΙ.2.3.3.1), και ε) της πραγματικής πληροφορίας που παρουσιάζουν οι δείκτες. 

Παράλληλα, σε κάποιες περιπτώσεις προσεγγίσεων όπου δείκτες ΙΑ απευθύνονται 

στους καθηγητές, υπάρχουν αρκετά θετικά και καλά τεκμηριωμένα αποτελέσματα, 
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αλλά σημειώνεται μια γενική έλλειψη στο σχεδιασμό διδακτικών δραστηριοτήτων 

που προσανατολίζεται στην ουσιαστική αξιοποίηση τέτοιων εργαλείων. 

Από τα παραπάνω προκύπτει μια σειρά από γενικά ερευνητικά ερωτήματα 

που παραμένουν ανοιχτά και αφορούν:  

• τη διαφάνεια των δεικτών. Με τον όρο αυτό περιγράφεται η ταύτιση της 

πρόθεσης του σχεδιαστή ενός δείκτη, με αυτό που πραγματικά 

κατανοούν οι τελικοί χρήστες μελετώντας τον. 

• τον τρόπο παρουσίασης της πληροφορίας που προκύπτει μέσα από την 

ανάλυση αλληλεπιδράσεων, ώστε να μεγιστοποιηθεί το ενδεχόμενο 

όφελος. Στο σημείο αυτό παρατηρείται μια συνάφεια με τα βασικά 

ερωτήματα που τίθενται στο πεδίο της Οπτικοποίησης Πληροφοριών. 

• Την πραγματική επίδραση των δεικτών ΙΑ στη γενική συμπεριφορά των 

χρηστών και τους βέλτιστους τρόπους σύνδεσής της με ένα διδακτικό 

σχεδιασμό που να παρέχει υποστήριξη στους χρήστες σε πολλαπλά 

επίπεδα. Δεν είναι όλοι οι δείκτες κατάλληλοι για όλες τις κατηγορίες 

δραστηριοτήτων, χρηστών και συνθηκών, ούτε αρκεί η κατασκευή τους 

για να βελτιωθεί η μαθησιακή διαδικασία και το γνωστικό αποτέλεσμα. 

Τέλος, σημαντικό είναι να τονιστεί ότι οι υπάρχουσες προσεγγίσεις αφορούν 

στην πλειονότητά τους καλά σχεδιασμένα πειράματα, με αυστηρά καθορισμένες 

παραμέτρους. Πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά βήματα για να μπορέσουν να 

γενικευτούν τα ερευνητικά αποτελέσματα, ώστε να παραχθούν πλήρεις διδακτικές 

προσεγγίσεις που να συμπεριλαμβάνουν στοιχεία από το πεδίο της Ανάλυσης 

Αλληλεπιδράσεων (Dimitracopoulou et al, 2005). 
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II.2.4. Ασύγχρονες συζητήσεις 

Τα Εργαλεία Υλοποίησης Ασύγχρονων Συζητήσεων (discussion forae) ως εφαρμογές, 

αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των Εργαλείων Επικοινωνίας μέσω Υπολογιστή 

(CMC) και χρησιμοποιούνται ευρέως σε προγράμματα εκπαίδευσης από απόσταση, 

ειδικότερα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σαν μέσο προώθησης της αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των συμμετεχόντων, με αρκετές εφαρμογές (Spatariu et al, 2004; Mason & 

Weller, 2000; Peat, 2000; Bames, 1999).  

Πρόκειται για εργαλεία επικοινωνίας βασισμένα σε γραφή κειμένου, που 

χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία διασυνδεδεμένων συζητήσεων (threaded 

discussions). Η λειτουργία τους ανάγεται στη συγγραφή και ανάγνωση μηνυμάτων 

από τους χρήστες στα πλαίσια θεματικών ενοτήτων, που καθορίζονται από το 

σχεδιασμό δραστηριοτήτων του εκάστοτε προγράμματος διδασκαλίας. Η σχέση ενός 

μηνύματος με αυτό, στο οποίο ορίζεται ως απάντηση, είναι οπτικοποιημένη. 

Τα Εργαλεία Υλοποίησης Ασύγχρονων Συζητήσεων επιτρέπουν την ασύγχρονη 

συμμετοχή απ’ οπουδήποτε και αν βρίσκεται ο χρήστης, ανεξάρτητα από χωρικούς 

και κυρίως χρονικούς περιορισμούς. Αυτό συνιστά ένα από τα αναγνωρισμένα 

πλεονεκτήματά τους (Harasim, 1993). Τα μηνύματα αναρτώνται σε κοινή θέα από 

όλους τους χρήστες και παραμένουν εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης ενός 

Εργαλείου Υλοποίησης Ασύγχρονων Συζητήσεων. Άμεση συνέπεια αυτού είναι το 

γεγονός ότι οι χρήστες γενικά μελετούν τα επιχειρήματα και τα γραφόμενά τους 

περισσότερο και προσεκτικότερα, αναζητώντας τρόπους υποστήριξης των ιδεών τους 

(LaGrandeur, 1996). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δίνεται η δυνατότητα να 

συμμετέχουν ανετότερα άτομα, που γενικά έχουν δυσκολία στο να ανταποκριθούν σε 

γρήγορα εξελισσόμενες συζητήσεις ή άτομα που σε ομαδικές κατά πρόσωπο 

συνεδρίες έχουν παθητικότερη συμπεριφορά, ενδεχομένως και λόγω χαρακτήρα 

(Straus, 1996). Οι συμμετέχοντες που έχουν ανάγκη περισσότερο χρόνο για να 

αφομοιώσουν το περιεχόμενο μιας συζήτησης, ώστε να προετοιμάσουν τη δική τους 

συνεισφορά, μπορούν να το κάνουν μέσα από ένα forum, χωρίς αυστηρούς χρονικούς 

περιορισμούς (Funaro & Montel, 1999). Ο ασύγχρονος χαρακτήρας του δίνει στους 

χρήστες τη δυνατότητα να εργασθούν με πιο πολύπλοκα κείμενα και έννοιες, έχοντας 

στη διάθεσή τους τον απαιτούμενο χρόνο να τα κατανοήσουν και να τα αφομοιώσουν 

(Bull et al, 2001). Με τον τρόπο αυτό, οι ασύγχρονες συζητήσεις μπορούν να 

υποστηρίξουν σημαντικές γνωστικές δεξιότητες, όπως είναι η διατύπωση και η 
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έκφραση ιδεών και απόψεων (Grigoriadou & Papanikolaou, 2000). Οι χρήστες 

μπορούν να μοιραστούν τις σκέψεις τους, να ανταλλάξουν σχόλια και να συνάψουν 

συνεργασίες, ώστε να εμβαθύνουν στις συζητήσεις τους (Funaro & Montel, 1999). 

Τέλος, λόγω του τρόπου λειτουργίας των Εργαλείων Υλοποίησης Ασύγχρονων 

Συζητήσεων, μπορούν να υλοποιούνται πολλές παράλληλες συζητήσεις ταυτόχρονα.  

II.2.4.1 Εξέλιξη ασύγχρονων συζητήσεων 

Οι Ηλεκτρονικοί Πίνακες Ανακοινώσεων (Bulletin Board Systems - BBS) υπήρξαν 

από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 ένας πρωτοποριακός τρόπος ανταλλαγής 

μηνυμάτων, απόψεων και πληροφοριών. Στα πρώτα χρόνια ανάπτυξης των 

προσωπικών υπολογιστών (Personal Computers – PC), οποιοσδήποτε χρήστης 

μπορούσε να συνδεθεί απευθείας, τηλεφωνικά, με έναν υπολογιστή που φιλοξενούσε 

έναν Ηλεκτρονικό Πίνακα Ανακοινώσεων και να καταχωρήσει ένα μήνυμα, το οποίο 

μπορούσαν να διαβάσουν όσοι μετέπειτα θα συνδέονταν στον υπολογιστή αυτό. Στην 

περίπτωση που δύο χρήστες συνδέονταν ταυτόχρονα, τότε ο καθένας μπορούσε να 

χρησιμοποιήσει τη μισή οθόνη για να γράψει το μήνυμά του, υλοποιώντας έτσι μια 

υποτυπώδη σύγχρονη συζήτηση (με μια χρονική καθυστέρηση βέβαια). Για τη 

σύνδεση με έναν Ηλεκτρονικό Πίνακα Ανακοινώσεων απαιτούνταν συνήθως 

εξειδικευμένο “λογισμικό πελάτης” (terminal client), ενώ οι χρήστες μπορούσαν 

εκτός από μηνύματα να ανταλλάσσουν και κώδικα ή δεδομένα, σε μορφή κειμένου. 

Μια από τις πιο διαδεδομένες χρήσεις των Ηλεκτρονικών Πινάκων Ανακοινώσεων 

ήταν στα “δικτυακά παιχνίδια πραγματικού χρόνου” (online παιχνίδια), ειδικότερα 

όταν η διάδοση του διαδικτύου επέτρεψε την καλύτερη και ευκολότερη 

συνδεσιμότητα. 

Σε μια μετεξέλιξη, την περίοδο 1980-1995 περίπου, εμφανίστηκαν και 

χρησιμοποιήθηκαν εκτενώς οι Ομάδες Συζητήσεων (Usenet Newsgroups). Η 

σημαντική καινοτομία τους ήταν η ανάρτηση των μηνυμάτων σε ένα κοινόχρηστο 

διαδικτυακό χώρο, απ’ όπου μπορούσαν να τα διαβάσουν οι ενδιαφερόμενοι χρήστες. 

Η πρόσβαση ήταν απολύτως ελεύθερη, ενώ τα μηνύματα ήταν κατηγοριοποιημένα 

κατά θέμα και περιεχόμενο. Κατά τη δεκαετία του 1990 και μετά από “συγχώνευση” 

των Ηλεκτρονικών Πινάκων Ανακοινώσεων και των Ομάδων Συζητήσεων, 

δημιουργήθηκαν τα Εργαλεία Υλοποίησης Ασύγχρονων Συζητήσεων (Discussion 
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Forae) με τη μορφή περίπου που έχουν μέχρι και σήμερα. Συχνά απαντώνται και με 

τους όρους Discussion Boards ή Message Boards. 

Ανεξάρτητα από την ονομασία τους, χρησιμοποιούνται ευρέως για την 

υλοποίηση ομαδικών συζητήσεων. Συνήθως παρέχουν τη δυνατότητα να δει κανείς 

τα μηνύματα με χρονολογική ή/και λογική σειρά, ενώ σε αρκετά Εργαλεία 

Υλοποίησης Ασύγχρονων Συζητήσεων επιτρέπεται η επεξεργασία μηνυμάτων από το 

συγγραφέα τους, τους διαχειριστές της συζήτησης ή ακόμα και από άλλους χρήστες. 

Η χρήση τους είναι πλέον πολύ εύκολη, αφού για την πρόσβαση σε αυτά απαιτείται 

συνήθως ένα πρόγραμμα πλοήγησης και μια απλή σύνδεση στο διαδίκτυο. 

II.2.4.2 Πεδία χρήσης των εργαλείων υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων 

Σήμερα, οι ομαδικές ασύγχρονες συζητήσεις βρίσκουν εφαρμογή σε πολλές 

περιπτώσεις. Είναι εύκολο για οποιονδήποτε να εκκινήσει μια ανοιχτή συζήτηση στο 

διαδίκτυο και να προσκαλέσει χρήστες απ’ όλο τον κόσμο να συμμετάσχουν 

(ελεύθερα ή με εγγραφή και δημιουργία λογαριασμού πρόσβασης). Αρκεί να 

καθορίσει εξ αρχής τα επιτρεπόμενα θέματα προς συζήτηση και τους απαραίτητους 

κανόνες δεοντολογίας. Μπορεί κανείς να συναντήσει δημόσιες ασύγχρονες 

συζητήσεις για θέματα κοινωνικά, τεχνολογικά, τέχνης, ενημερωτικά, αθλητικά, 

ταξιδιών και πολλά άλλα. Στις περιπτώσεις αυτές οι χρήστες ανταλλάσσουν απόψεις, 

πληροφορίες, ακόμα και γνώσεις πάνω στο υπό συζήτηση θέμα, χωρίς μάλιστα να 

γνωρίζονται ποτέ μεταξύ τους. Το εντυπωσιακό στις περιπτώσεις αυτές είναι οι 

κοινωνικής φύσης δεσμοί που αναπτύσσονται ανάμεσα στους συμμετέχοντες, 

δημιουργώντας διαδικτυακές “παρέες”. 

Τα Εργαλεία Υλοποίησης Ασύγχρονων Συζητήσεων απαντώνται και σε 

ιστοχώρους εταιρειών, οποιασδήποτε κατηγορίας, με διττό στόχο. Από τη μία πλευρά 

απευθύνονται στους εργαζόμενούς τους και χρησιμοποιούνται για ενδοεταιρική 

επικοινωνία και επιμόρφωση. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί μια εταιρεία εύκολα να 

διανέμει ανακοινώσεις, οι εργαζόμενοι μπορούν να συνεργαστούν σε ομαδικές 

εργασίες, ενώ παράλληλα μπορεί να παρασχεθεί υποστήριξη από εξειδικευμένο 

προσωπικό ή να διοργανωθούν υποτυπώδη σεμινάρια. Από την άλλη απευθύνονται 

στο πελατειακό τους κοινό, προσφέροντας υποστήριξη, αλλά λαμβάνοντας και 

πληροφορία ανατροφοδότησης ταυτόχρονα. Έτσι μπορεί κάποιος να επισκεφθεί τον 

ιστοχώρο της εταιρείας που κατασκευάζει την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή που 
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πρόσφατα αγόρασε και να ενημερωθεί για πιθανές βελτιώσεις, να αναζητήσει 

βοήθεια και τεχνική υποστήριξη, να αναφέρει προβλήματα που αντιμετωπίζει ή να 

υποβάλει την κριτική του, ενώ μπορεί να διαβάσει τις ανάλογες εμπειρίες άλλων 

αγοραστών του ίδιου προϊόντος. Παράλληλα με τη μορφή Ασύγχρονων Συζητήσεων 

παρουσιάζουν μεγάλες εταιρείες πιθανά προβλήματα και αντίστοιχες λύσεις, 

συλλέγοντας αυτά τα στοιχεία από τις εμπειρίες των πελατών τους. Αυτή η μέθοδος 

απαντάται συχνά στο χώρο της Πληροφορικής, αλλά δεν περιορίζεται σ’ αυτόν. 

II.2.4.3. Ο ρόλος των Εργαλείων Επικοινωνίας σε καταστάσεις Συνεργατική 

Μάθησης 

Η Συνεργατική Μάθηση προκύπτει από “… μια συντονισμένη, σύγχρονη νοητική 

δραστηριότητα, αποτέλεσμα μιας συνεχούς προσπάθειας δόμησης και διατήρησης 

μιας κοινής αντίληψης ενός προβλήματος….Απαιτεί αμοιβαία εμπλοκή των 

συμμετεχόντων σε μια συντονισμένη προσπάθεια, προκειμένου να λύσουν το 

πρόβλημα από κοινού…” (Roschelle & Teasley, 1995). Η συνεργατική μάθηση 

απαιτεί αλληλεπιδράσεις κατά τη διαδικασία της μάθησης, τόσο για την επίτευξη των 

στόχων, όσο και για την ανάπτυξη της αίσθησης ότι οι συμμετέχοντες ανήκουν σε μια 

κοινότητα. Η Συνεργατική Μάθηση μέσω Υπολογιστή (Computer Supported 

Collaborative Learning - CSCL) προτείνει εργαλεία και πλατφόρμες συνεργασίας με 

χρήση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), τα οποία 

επιτρέπουν την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμων που δεν είναι 

πάντα απαραίτητο να βρίσκονται στον ίδιο χώρο ή να ενεργούν σύγχρονα.  

Σύμφωνα με τους Clark & Mayer (2003), η συνεργατική μάθηση μέσω 

διασυνδεδεμένων υπολογιστών (online collaborative learning) είναι “μια δομημένη 

συναλλαγή μεταξύ δύο ή περισσοτέρων χρηστών, σχεδιασμένη έτσι ώστε να 

ενισχύσει την επίτευξη των μαθησιακών στόχων”. Σε όλες τις περιπτώσεις, η 

επικοινωνία είναι ένας σημαντικός παράγοντας κατά την υλοποίηση εκπαιδευτικών 

προσεγγίσεων στο χώρο της Συνεργατικής Μάθησης μέσω Υπολογιστή, είτε τα 

συνεργατικά περιβάλλοντα στηρίζονται σε ενέργειες (action oriented systems), είτε 

στηρίζονται στο λόγο, γραπτό (test-production oriented systems) ή προφορικό 

(argument oriented systems). Σε όλες τις περιπτώσεις, η διαλογική ανταλλαγή 

απόψεων, ιδεών, πληροφοριών και σχολίων αποτελεί σημαντική ή την κύρια 

συνιστώσα της συνεργασίας (Petrou & Dimitracopoulou, 2005). Μπορεί δε να 
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υλοποιείται σύγχρονα ή/και ασύγχρονα. Η Thorpe (2001) χρησιμοποιεί το θεωρητικό 

πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία κοινοτήτων μάθησης για να εξετάσει τη 

συνεργατική μάθηση, παρατηρώντας ότι η ασύγχρονη επικοινωνία μέσω νέων 

τεχνολογιών, μπορεί να “φιλοξενήσει” ομαδικές εργασίες και δραστηριότητες, 

υποστηρίζοντάς τες από απόσταση. Άλλωστε, τα εργαλεία επικοινωνίας και ιδιαίτερα 

αυτά που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση ασύγχρονων συζητήσεων, αποτελούν 

σημαντικό κομμάτι των υποστηρικτικών μηχανισμών που παρέχονται στα μέλη των 

Διαδικτυακών Κοινοτήτων Μάθησης (web based learning communities) (Chatzinotas 

et al, 2005). 

Η σημασία των τακτικών συναντήσεων για την ανάπτυξη μιας κοινότητας 

μάθησης έχει τονιστεί, όπως και η μεθοδολογία υποστήριξης για την εύρυθμη 

λειτουργία της (Palloff & Pratt, 1999). Αυτή έγκειται στην υποστήριξη των χρηστών 

(Pallof & Pratt, 1999), την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και 

επιχειρηματολογίας (Suler, 2000) τη θέσπιση σειράς δραστηριοτήτων (Salmon, 

2000), την παρακίνηση και εξασφάλιση καθολικής συμμετοχής (Hiltz, 1998) κ.α. Οι 

εφαρμογές υλοποίησης επικοινωνίας μέσω υπολογιστών (CMC) και ιδιαίτερα των 

ασύγχρονων συζητήσεων, μπορούν να υποστηρίξουν όλα αυτά, με το χτίσιμο 

κατάλληλων συμπληρωματικών, υποστηρικτικών εργαλείων. Είναι τα μέσα που 

υποκαθιστούν τις συνομιλίες που λαμβάνουν χώρα στις κατά πρόσωπο διδασκαλίες 

(π.χ. μέσα σε μια αίθουσα διδασκαλίας). Έρευνες καταδεικνύουν ότι η ομιλία 

αποτελεί κεντρικό άξονα της διαδικασίας δημιουργίας νέας γνώσης, αφού αποτελεί το 

μέσο με το οποίο η γνώση σχηματίζεται, κρίνεται - αξιολογείται, τροποποιείται και 

βελτιώνεται (Scardamalia et al, 1994). Γι αυτό και οι δραστηριότητες που 

περιλαμβάνουν συζητήσεις εφαρμόζονται ολοένα και περισσότερο για να προάγουν 

συνθήκες συνεργατικής μάθησης (Shaw, 2005). 

Ο διάλογος που συντελείται ανάμεσα στους συμμετέχοντες συνεργατικών 

δραστηριοτήτων, έχει τη μορφή ανταλλαγής γραπτών κειμένων, στις περισσότερες 

περιπτώσεις. Προσπαθώντας να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο παρερμηνειών, 

πολλοί ερευνητές προτείνουν διάφορους τρόπους δόμησης και υποστήριξής του. Έτσι 

συναντάμε προκαθορισμένους τύπους μηνυμάτων σε ασύγχρονες συζητήσεις μέσω 

εναρκτήριων εκφράσεων, όπως στην περίπτωση του λογισμικού Knowledge Forum. 

Σε άλλες περιπτώσεις η ανταλλαγή μηνυμάτων υλοποιείται σε συγκεκριμένο πλαίσιο,  

αναπαριστώντας γραφικά τα μηνύματα, όπως στην περίπτωση του λογισμικού 

Belvedere (http://advlearn.lrlc.pitt.edu/belvedere/), όπου οι χρήστες καλούνται να 
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κατασκευάσουν διαγράμματα διερεύνησης (inquiry diagrams) για να συνδέσουν 

δεδομένα και υποθέσεις με αποδείξεις (Suthers & Jones, 1997), ή το λογισμικό CoVis 

(Pea et al, 1994), όπου  δομείται η ακολουθία των μηνυμάτων, όταν μεταξύ άλλων οι 

χρήστες μπορούν να καταγράφουν τις σκέψεις και τις ενέργειές τους σε ένα 

κατάλληλα δομημένο εικονικό τετράδιο (http://www.covis.nwu.edu/). Σε όλες τις 

προσεγγίσεις δόμησης του διαλόγου που παρατηρούνται σε περιβάλλοντα CSCL, οι 

στόχοι είναι: 

• Να βελτιωθεί η αλληλοκατανόηση διασαφηνίζοντας τους (υποκείμενους) 

στόχους των εκφράσεων που καταγράφονται. 

• Να αυξηθούν οι ενέργειες που αφορούν το μαθησιακό στόχο και να 

μειωθούν οι ενέργειες που δε σχετίζονται άμεσα με αυτόν, ώστε να 

διευκολυνθεί η εστίαση των χρηστών στις επιμέρους φάσεις της 

μαθησιακής δραστηριότητας (Baker & Lund, 1997) 

• Να ενισχυθούν και να βελτιωθούν οι δεξιότητες της επιχειρηματολογίας 

των μαθητών (Veerman, 2000). 

Φυσικά υπάρχουν περιπτώσεις που η επικοινωνία είναι αδόμητη, όπως γίνεται 

στη χρήση σύγχρονων (chat) και ασύγχρονων (discussion forae) εργαλείων 

συζήτησης, συμπληρωματικά με άλλες συνεργατικές δραστηριότητες, με τη 

χρησιμοποίησή τους να έγκειται στην ευχέρεια των χρηστών και μόνο. Σε όλες τις 

περιπτώσεις όμως, σημαντικό είναι να διερευνηθούν τρόποι ενίσχυσης και 

υποστήριξης της επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων σε συνεργατικές 

δραστηριότητες, προάγοντας την ίδια τη μάθηση τελικά.  

Ο Goodyear (2001) ορίζει ως Δικτυωμένη Μάθηση (networked learning) αυτή, 

στην οποία οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

αξιοποιούνται για τη διασύνδεση ανάμεσα στους μαθητές, αλλά και των μαθητών με 

τους καθηγητές τους· ανάμεσα σε μια Κοινότητα Μάθησης και τους μαθησιακούς 

πόρους (learning resources). Μιλώντας για Δικτυωμένη Μάθηση οι Harasim et al 

(1997), κάνουν ιδιαίτερη μνεία στη χρήση Εργαλείων Υλοποίησης Ασύγχρονων 

Συζητήσεων. Λόγω του τρόπου λειτουργίας των τελευταίων, μπορούν να 

εξελίσσονται πολλές παράλληλες συζητήσεις ταυτόχρονα. Σε τέτοιες περιπτώσεις 

Δικτυωμένης Μάθησης, οι μαθητές μπορούν να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για 

την επιτυχία τους, αναζητώντας οι ίδιοι πηγές πληροφόρησης (ανάλογα και με το 

σχεδιασμό της μαθησιακής δραστηριότητας). Επιπλέον, έρχονται αντιμέτωποι με 
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καταστάσεις Υπερφόρτωσης Πληροφοριών (Information Overload), στις οποίες 

προκαλούνται να μάθουν να ανταπεξέρχονται με επιτυχία (Harasim et al, 1997). Με 

τον τρόπο αυτό προάγεται σε ανώτερα επίπεδα η Κριτική Σκέψη των μαθητών, ενώ οι 

παραγόμενες ιδέες από τις συζητήσεις είναι σημαντικότερες, καλύτερα 

τεκμηριωμένες και αλληλοσυνδεδεμένες, απ’ ότι στην περίπτωση μιας σύγχρονης 

κατά πρόσωπο συζήτησης (Newman et al, 1996;Webb et al, 1994). 

II.2.4.4 Εκπαιδευτικές χρήσεις των Ασύγχρονων Συζητήσεων 

Εξετάζοντας την πρακτική χρήση των ασύγχρονων συζητήσεων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, μπορούμε να διακρίνουμε τις εξής γενικές μεθόδους (χρησιμοποιούνται 

οι όροι διδάσκοντας και διδασκόμενοι προς χάριν γενίκευσης) (Carnegie Mellon, 

2002; Collins-Brown, 2001; Chism, 2007): 

• Ως αυτόνομα διδακτικά εργαλεία. Μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένες 

διαλογικές δραστηριότητες, εφαρμόζοντας την κατάλληλη διδακτική 

στρατηγική (βλ. κεφάλαιο III.2.4.6), οι ασύγχρονες συζητήσεις μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων (Paulsen, 

1995b). Τέτοιες χρήσεις συναντώνται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

συνήθως σε μεταπτυχιακό επίπεδο και σε προγράμματα επιμόρφωσης 

(Collins-Brown, 2001; Kear, 2002; Liu, 2007) 

• Ως διδακτικά εργαλεία, συμπληρωματικά με την κύρια εκπαιδευτική 

δραστηριότητα. Αυτό μπορεί να γίνει με τις ακόλουθες μεθόδους: 

o Δημιουργία κοινού υποβάθρου κατανόησης (common ground of 

understanding). Σε περιπτώσεις όπου μια ομάδα διδασκομένων 

καλείται να εργαστεί ομαδικά, στα πλαίσια διδακτικών 

δραστηριοτήτων, η  συνεργασία δεν επιτυγχάνεται άμεσα ή αυτόματα. 

Απαιτείται πρώτα η επίτευξη και διατήρηση ενός κοινού επιπέδου 

αλληλοκατανόησης, ιδιαίτερα στην περίπτωση που οι διδασκόμενοι δε 

γνωρίζονται προσωπικά, εκ των προτέρων (Zumbach et al, 2005). 

Γενικότερα, κατά τη διάρκεια συνεργατικών δραστηριοτήτων, οι 

συμμετέχοντες ενεργούν ως μία οντότητα, μοιραζόμενοι γνώσεις, 

απόψεις και προτιμήσεις, οικοδομώντας και ανανεώνοντας 

παράλληλα, μοντέλα για την προσωπικότητα και τις γνώσεις των 

συνεργατών τους (Partsakoulakis & Vouros, 2006). Οι ασύγχρονες 
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συζητήσεις μπορούν να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή, 

ειδικότερα στην περίπτωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Collins-

Brown, 2001; EdTech, 2001).  

o Επέκταση του μαθησιακού διαλόγου έξω από την “τάξη”. Λόγω του 

χρονικού περιορισμού του μαθήματος στην αίθουσα, οι συζητήσεις 

στα πλαίσια του μαθήματος, σε οποιοδήποτε επίπεδο εκπαίδευσης, 

είναι συνήθως περιορισμένες και ανεπαρκείς για την κάλυψη των 

αναγκών του μαθήματος. Τέτοιες συζητήσεις αφορούν για παράδειγμα 

την επίλυση αποριών ή την περαιτέρω ανάλυση και διευκρίνιση ενός 

θέματος. Με τα εργαλεία υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων, 

μπορούν να επεκταθούν έξω από τα χωρικά και χρονικά όρια της 

αίθουσας διδασκαλίας, ενισχύοντας την επικοινωνία διδάσκοντα και 

διδασκομένων και διευκολύνοντας τη μαθησιακή διαδικασία (Collins-

Brown, 2001; EdTech, 2001; Kear, 2002). 

o Επέκταση της διδασκαλίας έξω από την τάξη. Μετά την πραγμάτευση 

ενός γνωστικού αντικειμένου στην τάξη και την παροχή εναλλακτικού 

διδακτικού υλικού (π.χ. πρόσθετη βιβλιογραφία), οι ασύγχρονες 

συζητήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε οι διδασκόμενοι να 

διατυπώσουν και να αναπτύξουν σχετικές ιδέες και απόψεις. Η 

περίπτωση αυτή διαφέρει από την προηγούμενη (επέκταση του 

μαθησιακού διαλόγου) σημαντικά, αφού περιλαμβάνει την παροχή 

πρόσθετου διδακτικού, υποστηρικτικού υλικού. Για παράδειγμα κατά 

τη διδασκαλία ενός μαθήματος παιδαγωγικής, ο διδάσκοντας μπορεί 

να παρουσιάσει μια θεωρία μάθησης, χρησιμοποιώντας ως αναφορά 

ένα σύγγραμμα που διανέμει στους διδασκόμενους. Στη συνέχεια, 

μπορεί να τους προτείνει εναλλακτικά συγγράμματα και πρόσθετα 

ερευνητικά άρθρα ή ιστότοπους, παραπέμποντάς τους για περαιτέρω 

μελέτη της θεωρίας αυτής (EdTech, 2001; Kear, 2002). 

o Επεξεργασία ομαδικών εργασιών. Αρκετά διαδεδομένη, ειδικότερα 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι η πρακτική της ανάθεσης 

εργασιών στους διδασκόμενους, επιδιώκοντας την εντονότερη 

ενασχόλησή τους με το γνωστικό αντικείμενο που διδάσκονται. Η 

πρακτική αυτή δεν είναι όμοια με αυτήν που περιγράφεται παραπάνω 

(επέκταση διδασκαλίας), αφού συνήθως περιλαμβάνει την αξιολόγηση 
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του παραγώγου της εργασίας και κατ’ επέκταση της επίδοσης των 

διδασκομένων. Συχνά αυτές οι εργασίες ανατίθενται σε ομάδες 

ατόμων, που καλούνται να μελετήσουν και να αναπτύξουν μαζί ένα 

θέμα ή να επιλύσουν από κοινού ένα γνωστικό πρόβλημα. Στις 

περιπτώσεις αυτές, τα εργαλεία υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων 

αποτελούν ένα μέσο επικοινωνίας για την ανταλλαγή πληροφοριών, 

απόψεων και σχολίων, ανάμεσα στα μέλη των ομάδων. Παρέχουν έναν 

κοινό τόπο “εικονικής συνάντησης” μιας ομάδας ατόμων, όπου θα 

μπορέσουν να συντονιστούν και να διαπραγματευτούν τη λύση στο 

πρόβλημα που καλούνται να επιλύσουν. 

o Ανάπτυξη ανεπίσημης συζήτησης. Οι διδασκόμενοι μπορούν μέσα από 

μια ελεύθερη (αδόμητη) ασύγχρονη συζήτηση να αναπτύξουν τους 

προβληματισμούς και τις απορίες τους σχετικά με τη διδακτέα ύλη, να 

ανταλλάξουν πληροφορίες, ιδέες και απόψεις, αλλά και να γνωριστούν 

καλύτερα, αναπτύσσοντας μεταξύ τους κοινωνικές δομές (EdTech, 

2001). 

o Πρωτογενής αξιολόγηση. Σε περιπτώσεις διδακτικών δραστηριοτήτων 

που περιλαμβάνουν ανάθεση εργασιών, οι διδασκόμενοι μπορούν να 

κληθούν να παρουσιάσουν τις εργασίες τους στους συναδέλφους τους, 

μέσω κάποιου εργαλείου υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων,. Έτσι 

μπορούν να λάβουν μια πρωτογενή ανατροφοδότηση για το 

περιεχόμενο των εργασιών τους, πριν από την τελική αξιολόγηση από 

το διδάσκοντα. Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν σχόλια 

ανατροφοδότησης και από το διδάσκοντα (Collins-Brown, 2001), 

βελτιώνοντας τις εργασίες τους, αλλά και το γνωστικό τους 

αποτέλεσμα. 

II.2.4.5 Συζήτηση 

Τα εργαλεία υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων, χαρακτηρίζονται από την 

απλότητα στη χρήση τους, την ευρεία διάδοσή τους και την ποικιλία αξιοποίησής 

τους. Επιτρέπουν την επικοινωνία ανάμεσα σε μια ομάδα ανθρώπων που 

συνεργάζονται, χωρίς να απαιτείται η χωρική ή χρονική συνάντησή τους. Σε αντίθεση 

με τις σύγχρονες συζητήσεις (π.χ. χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία – chat), 
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παρόλο που η επικοινωνία δεν είναι το ίδιο άμεση, διευκολύνουν την καλύτερη 

ανάπτυξη και παρακολούθηση ταυτόχρονων συζητήσεων. Αυτό οφείλεται στον τρόπο 

παρουσίασης των διαδοχικών μηνυμάτων (με χρονική ή λογική σειρά), αλλά και στη 

συνεχή διαθεσιμότητά τους καθ’ όλη τη διάρκεια των συζητήσεων. Παράλληλα, σε 

σύγκριση με την ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν απαιτείται 

η αναζήτηση των παραληπτών, αφού ο ενδιαφερόμενος χρήστης αναζητά και 

διαβάζει τα νέα μηνύματα, τα οποία είναι συγκεντρωμένα σε ένα συγκεκριμένο χώρο. 

Κατά συνέπεια η διαδικασία απλοποιείται. 

Τα πλεονεκτήματα των ασύγχρονων συζητήσεων τα καθιστούν πολύ χρήσιμο 

διδακτικό εργαλείο. Όπως αναλύεται στο κεφάλαιο III.2.4.5 η διαθεσιμότητα των 

παλαιοτέρων μηνυμάτων μιας συζήτησης ευνοεί την αυτοαξιολόγηση και την 

καλύτερη αντίληψη του περιεχομένου μιας συζήτησης, ενώ η διαδικασία της 

συγγραφής διευκολύνει την ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας. Τα εργαλεία 

υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων, ως γνωστικά εργαλεία μπορούν να 

υποστηρίξουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, μέσα από μια διαδικασία 

παρουσίασης και εξέτασης διαφορετικών οπτικών γωνιών ενός θέματος καθώς και 

μέσω διαδικασιών αναστοχασμού.  

Οι ασύγχρονες συζητήσεις μπορούν να αξιοποιηθούν ποικιλοτρόπως στην 

εκπαίδευση, είτε ως αυτόνομα διδακτικά εργαλεία, είτε συμπληρωματικά με άλλες 

διδακτικές μεθόδους. Ειδικότερα σε περιπτώσεις εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπου 

οι χωρικοί και χρονικοί περιορισμοί είναι περισσότεροι, η αξία τους είναι πιο 

σημαντική. Μελετώντας το πεδίο της συνεργατικής μάθησης, μπορούμε να 

εντοπίσουμε μια σειρά από στρατηγικές διδασκαλίας που μπορούν να εφαρμοστούν 

μέσα από ασύγχρονες συζητήσεις (κεφάλαιο III.2.4.1). Παρά την ευρεία χρήση των 

ασύγχρονων συζητήσεων σε προγράμματα εκπαίδευσης, δεν έχουν αναπτυχθεί 

αρκετές θεωρίες και εμπειρική μελέτη σχετικά με την επίδρασή τους στις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ μαθητών και τις εσωτερικές, μαθησιακές διεργασίες (Jeong, 

2003). Αυτό μπορεί να αποδοθεί στην έλλειψη κατάλληλων μεθόδων και εργαλείων, 

ικανών να μετρήσουν ομαδικές αλληλεπιδράσεις και διεργασίες (Brusilovsky & 

Miller, 2001). Το τελευταίο αποτελεί ένα θεμελιώδες, ανοιχτό ερευνητικό ερώτημα. 
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II.2.5. Προσεγγίσεις ανάλυσης Ασύγχρονων Συζητήσεων 

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις ανάλυσης ασύγχρονων 

συζητήσεων που χρησιμοποιούνται για διδακτικούς σκοπούς. Όλες περιγράφουν 

μεθόδους ανάλυσης της ποιότητας μιας ασύγχρονης συζήτησης, κυρίως για λόγους 

αξιολόγησης του αποτελέσματος. Σύμφωνα με τον Stahl (2001) η διάκριση των 

μεθόδων αυτών γίνεται ανάμεσα σε επιφανειακές και εις βάθος αναλύσεις. Οι πρώτες 

έχουν ποσοτικούς προσανατολισμούς και αναλύονται στην εξεύρεση μετρήσιμων 

μεγεθών στατιστικής φύσης, που αντικατοπτρίζουν την ποιότητα των ασύγχρονων 

συζητήσεων. Οι δεύτερες έχουν ποιοτικούς προσανατολισμούς, αφού προχωρούν σε 

αναλυτικότερη εξέταση των ίδιων των συζητήσεων. Όπως τονίζει ο Stahl (2001), οι 

πρώτη κατηγορία μεθόδων δεν μπορεί να προσφέρει πολλά στην ανάλυση των 

ασύγχρονων συζητήσεων, αφού “στην καλύτερη περίπτωση μπορούν μόνο να 

υποδείξουν την πιθανότητα ύπαρξης ποιότητας” (Strijbos et al, 2006). Για το λόγο 

αυτό θεωρεί ουσιαστικές μεθόδους ανάλυσης, αυτές που ονομάζει εις βάθος 

αναλύσεις, οι οποίες μελετούν το περιεχόμενο των συζητήσεων.  

Στην παρούσα διατριβή διακρίνονται δύο κατηγορίες ανάλυσης ασύγχρονων 

συζητήσεων, οι οποίες διαχωρίζονται με βάση το βαθμό αυτοματοποίησης που τις 

χαρακτηρίζει:  

(i) Αυτοματοποιημένες μέθοδοι ανάλυσης δράσεων ή αλληλεπιδράσεων, με 

χρήση οπτικών βοηθημάτων. 

(ii) Μέθοδοι ανάλυσης περιεχομένου. 

Ουσιαστικά η διάκριση που προτείνεται διαχωρίζει τις μεθόδους ανάλυσης με 

παρόμοιο τρόπο, με την κατηγοριοποίηση που προτείνει ο Stahl (2001), αλλά 

χρησιμοποιεί διαφορετική οπτική γωνία εξέτασης· το βαθμό αυτοματοποίησης της 

κάθε μεθόδου. Η αντιστοιχία των δύο κατηγοριοποιήσεων προκύπτει από το γεγονός 

ότι τα στατιστικά, μετρήσιμα μεγέθη που χαρακτηρίσουν τις επιφανειακές μεθόδους 

ανάλυσης που εισάγει ο Stahl (2001), μπορεί να παράγονται με αυτόματο τρόπο. 

Παράλληλα, είναι εφικτή η απεικόνισή τους με χρήση οπτικών αναπαραστάσεων ή 

διαγραμμάτων. Οι ανάλυση του περιεχομένου των συζητήσεων, δεν μπορεί ακόμα να 

αυτοματοποιηθεί. Τέλος, σημαντικό είναι να τονιστεί ότι όλες οι μέθοδοι ανάλυσης 

απευθύνονται αποκλειστικά στους καθηγητές και τους ερευνητές. 
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II.2.5.1. Αυτοματοποιημένες μέθοδοι ανάλυσης δράσεων με οπτικά βοηθήματα 

Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται οι μέθοδοι ανάλυσης που στηρίζονται στη 

μέτρηση ποσοτικών, συνήθως, παραμέτρων που συνδέονται με την ποιότητα των 

συζητήσεων. Για παράδειγμα το βάθος συζήτησης που ορίζεται ως το μέγιστο πλήθος 

διαδοχικών μηνυμάτων που μπορεί να συναντήσει κανείς “διασχίζοντας” μια 

συζήτηση ξεκινώντας από το πρώτο μήνυμά της. Το μέγεθος αυτό υποδεικνύει τις 

σημαντικότερες από τις συζητήσεις που υπάρχουν σε ένα περιβάλλον ασύγχρονων 

συζητήσεων (Hewitt, 2005). Η Harasim (1993) προτείνει το πλήθος των μηνυμάτων 

που απαρτίζουν μια συζήτηση ως ένδειξη για την ποιότητά της, στηριζόμενη στη 

θεώρηση ότι περισσότερα μηνύματα δημιουργούν προϋποθέσεις για ποιοτικότερο 

διάλογο. Προχωρώντας σε ένα βαθύτερο επίπεδο εξέτασης, οι Benbunan-Fich & Hiltz 

(1999) συνδέουν την ποιότητα του προϊόντος μιας συζήτησης (π.χ. μια ομαδική 

αναφορά), σε περιπτώσεις συνεργατικής επίλυσης προβλημάτων, με το μέσο πλήθος 

λέξεων ανά μήνυμα, στη συζήτηση. Οι παράμετροι που αναφέρονται παρουσιάζονται 

συνήθως με οπτική μορφή (ραβδογράμματα, γραφήματα κλπ), διευκολύνοντας την 

επισκόπηση και την αξιολόγησή τους.  

 
Εικόνα 20: Ανάλυση μοτίβων αλληλεπίδρασης σε ασύγχρονες συζητήσεις (Simmoff, 1999) 

Περισσότερο σύνθετη είναι η προσέγγιση του Simmoff (1999), ο οποίος 

προτείνει ένα σύστημα εμφωλιασμένων παραλληλογράμμων (nested rectangles) για να 

απεικονίσει την πυκνότητα και την έκταση ασύγχρονων συζητήσεων (Εικόνα 20). Σε 

κάθε λογικό επίπεδο μηνυμάτων αντιστοιχεί ένα παραλληλόγραμμο, το πάχος του 

οποίου είναι ανάλογο με το πλήθος των μηνυμάτων στο επίπεδο αυτό. Κατά συνέπεια 

αθροίζοντας τα παραλληλόγραμμα, υπολογίζεται το βάθος της συζήτησης. Η 

προσέγγιση αυτή στηρίζεται στη θεώρηση ότι μεγαλύτερη συμμετοχή συνεπάγεται 

αύξηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των χρηστών και κατά συνέπεια, των 

προϋποθέσεων για ποιοτικότερο διάλογο.  

Οι Gerosa et al (2005) προτείνουν μια σειρά από διαγραμματικές 

αναπαραστάσεις στατιστικών στοιχείων που απορρέουν από τη δομή των 

συζητήσεων, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τον καθηγητή ή τον ερευνητή που 

παρακολουθεί μια συζήτηση να την αξιολογήσει ποιοτικά, αλλά και να διαγνώσει 
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πιθανές ανεπιθύμητες συμπεριφορές χρηστών. Η προσέγγιση αυτή παρουσιάζεται 

αναλυτικότερα στο κεφάλαιο II.2.6.5.  

Τέλος, αρκετοί ερευνητές εφάρμοσαν την Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων 

(Social Network Analysis – SNA) στις ασύγχρονες συζητήσεις (Palonen & 

Hakkarainen, 2000; Sha & van Aalst, 2003; Tomsic & Suthers, 2006; Lipponen et al 

2002;2003). Μέσα από μελέτη των μοτίβων αλληλεπίδρασης που αναδεικνύονται από 

τα διαγράμματα SNA, αλλά και από δομικές παραμέτρους, όπως πυκνότητα, 

συνάφεια και κεντρικότητα, προσπαθούν οι ερευνητές να εξάγουν συμπεράσματα για 

την ποιότητα των συζητήσεων και το επίπεδο συνεργασίας σε αυτές.  

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι όλες οι μέθοδοι ανάλυσης που 

αναφέρονται στο τρέχον κεφάλαιο απευθύνονται στους ερευνητές, ενώ ορισμένες 

παράμετροι είναι αξιοποιήσιμες και από τους καθηγητές. Για παράδειγμα, το βάθος 

των συζητήσεων μπορεί να υποδείξει στον καθηγητή τις περισσότερο ενδιαφέρουσες 

συζητήσεις, αλλά και να αποτελέσει μια μέτρηση αναφοράς για την αξιολόγησή τους. 

Επιπλέον, οι προσεγγίσεις αυτές αναφέρονται ως αυτοματοποιημένες, με βάση το 

γεγονός ότι η διαδικασία μέτρησης και απεικόνισης των παραμέτρων ανάλυσης 

μπορεί να αυτοματοποιηθεί, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Στον 

Πίνακα 4 παρουσιάζονται συνοπτικά όλες οι προαναφερθείσες μέθοδοι ανάλυσης. 

Πίνακας 4:  Προσεγγίσεις αυτοματοποιημένης ανάλυσης δράσεων σε ασύγχρονες συζητήσεις, με 

χρήση οπτικών βοηθημάτων 

Μετρούμενη Παράμετρος Οπτική Αναπαράσταση Παράμετρος Ανάλυσης 
Βάθος συζήτησης Διάγραμμα  Σημαντικές συζητήσεις - ποιότητα 
Πλήθος μηνυμάτων Διάγραμμα Σημαντικές συζητήσεις - ποιότητα 
Μέσο πλήθος λέξεων ανά μήνυμα Διάγραμμα Σημαντικές συζητήσεις – ποιότητα 
Έκταση και πυκνότητα 
συζήτησης 

Εμφωλιασμένα 
παραλληλόγραμμα 

Πυκνότητα & έκταση συζητήσεων 
Σημαντικές συζητήσεις – ποιότητα 

Στατιστικά δομικά στοιχεία  
συζήτησης 

Διαγράμματα  Δομή συζητήσεων – Εντοπισμός 
ανεπιθύμητων καταστάσεων 

Δομικές παράμετροι Ανάλυσης 
Κοινωνικών Δικτύων (πυκνότητα, 
συνάφεια, κεντρικότητα) 

Κοινωνιοδιαγράμματα 
και στατιστικά 
διαγράμματα 

Ανάλυση συμπεριφοράς και 
κοινωνικών φαινομένων – 
Ποιότητα συζητήσεων – Επίπεδο 
συνεργασίας συμμετεχόντων 

II.2.5.2. Μέθοδοι ανάλυσης περιεχομένου ασύγχρονων συζητήσεων 

Ο γενικός κανόνας που ακολουθείται στις μεθόδους ανάλυσης περιεχομένου των 

ασύγχρονων συζητήσεων είναι η προσεκτική ανάγνωση όλων των μηνυμάτων μιας 

συζήτησης και η κατάτμησή τους σε μονάδες ανάλυσης. Το μέγεθος των μονάδων 
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αυτών ποικίλει από ολόκληρο μήνυμα σε μία φράση, ανάλογα με την προσέγγιση που 

ακολουθείται. Στη συνέχεια οι μονάδες κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το 

περιεχόμενό τους και ακολουθεί στατιστική μελέτη των μεγεθών που προκύπτουν. 

Τα περισσότερα μοντέλα ανάλυσης περιεχομένου ασύγχρονων συζητήσεων 

που έχουν αναπτυχθεί για την αξιολόγηση της επικοινωνίας και το παραγομένου 

γνωστικού αποτελέσματος, στηρίζονται στη θεώρηση ότι οι διαλογικές 

δραστηριότητες ευνοούν τη συνεργατική οικοδόμηση της γνώσης (Stahl, 2006). Αυτό 

επιτυγχάνεται με την υποστήριξη και διευκόλυνση ανάπτυξης κριτικής σκέψης, η 

οποία οδηγεί στην προώθηση της μάθησης. Σύμφωνα με τη Mason (1991) η 

προσέγγιση της οποίας αποτελεί προπομπό των προσεγγίσεων ανάλυσης 

περιεχομένου, η ανάλυση των μηνυμάτων μιας συζήτησης πρέπει να στηρίζεται στην 

εκπαιδευτική τους αξία. Συγκεκριμένα υποστηρίζει ότι πρέπει να διερευνάται αν: 

• Η συζήτηση χτίζεται στηριζόμενη στα προηγούμενα μηνύματα. 

• Οι χρήστες αναφέρονται στις προσωπικές τους εμπειρίες; 

• Οι χρήστες αναφέρονται στο διδακτικό υλικό του μαθήματος; 

• Οι χρήστες αναφέρονται σε εξωδιδακτικό, αλλά σχετικό με το μάθημα 

υλικό; 

• Οι χρήστες παρουσιάζουν νέες ιδέες για συζήτηση; 

Οι μεταβλητές αυτές θεωρούνται σημαντικές, γιατί αποτελούν αναγκαία 

συνθήκη για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης (Rourke et al, 2001). Επεκτείνοντας το 

πλαίσιο που εισήγαγε η Mason, η Henri (1992) προτείνει ένα μοντέλο πέντε (5) 

διαστάσεων για την αξιολόγηση της επικοινωνίας σε τεχνολογικά υποστηριζόμενα 

περιβάλλοντα. Αυτές είναι: 

(i) Συμμετοχική (Participative): Το ελάχιστο που μπορεί να μετρηθεί είναι 

αν γίνεται χρήση του εργαλείου επικοινωνίας. Αναλύεται σε ποσοτικούς 

δείκτες που μετρούν τη συνολική, αλλά και την ενεργή (πλήθος 

μηνυμάτων που σχετίζονται με το γνωστικό θέμα που συζητείται) 

συμμετοχή των χρηστών.  

(ii) Κοινωνική (Social): Η κοινωνική διάσταση είναι πολύ σημαντική για τη 

συνεργασία και αφορά μηνύματα που δεν έχουν άμεση συνάφεια με το 

υπό συζήτηση θέμα, αλλά με τη βελτίωση των σχέσεων των χρηστών.  

(iii)Αλληλεπιδραστική (Interactive): Η διάσταση αυτή μελετά το επίπεδο 

αλληλεπίδρασης των μηνυμάτων, εξετάζοντας αν είναι αυτόνομα ή 
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αφορούν ένα προϋπάρχον μήνυμα. Αυτόνομα είναι τα μηνύματα που 

εισάγουν κάτι καινούργιο στη συζήτηση χωρίς να κάνουν  αναφορά σε 

κανένα προϋπάρχον μήνυμα. Σε περίπτωση που υπάρχει τέτοια 

αναφορά, αυτή μπορεί να είναι άμεση, με τη μορφή της απευθείας 

απάντησης ή έμμεση, με τη μορφή του σχολιασμού. Ένα παράδειγμα 

έμμεσης αναφοράς, είναι ένα μήνυμα που περιέχει τη φράση: “Συμφωνώ 

με τη γνώμη που ανέπτυξε η Μαρία προηγουμένως, αλλά……”. Ακόμα 

πιο γενική είναι μια έμμεση αναφορά της μορφής: “Θέλω να προσθέσω 

στις απόψεις που διατυπώνετε…..”. 

(iv) Γνωστική (Cognitive): Πρόκειται για τη διάσταση που αφορά στην 

ποιότητα της επιχειρηματολογίας και τη σύνδεση της κριτικής σκέψης 

με το συλλογισμό. Διακρίνει επιφανειακή ή εις βάθος ανάλυση 

απόψεων, συμπερασματική ή κριτική ανάλυση, επιχείρημα ή μήνυμα 

στρατηγικής και συντονισμού, προσπαθώντας να συσχετίσει κάθε 

μήνυμα με τη διαδικασία της μάθησης. 

(v) Μεταγνωστική (Metacognitive): Η Henri διακρίνει δύο υποκατηγορίες: 

α) τη μεταγνώση (επεξηγηματική γνώση για το κάθε άτομο), και β) τις 

μεταγνωστικές δεξιότητες, που αφορούν την ικανότητα σχεδιασμού, 

παρακολούθησης και αυτοαξιολόγησης της δραστηριότητας του ατόμου. 

Πρόκειται για μια αδιαφανή διάσταση που δεν μπορεί να μετρηθεί 

εύκολα και αυτόματα, αλλά απαιτούνται πρόσθετες μέθοδοι ανάλυσης 

(π.χ. συνεντεύξεις) για να ανιχνευθεί. 

Το μοντέλο που προτείνει η Henri, αποτελεί μια σημαντική βάση για την 

ανάπτυξη μεθόδων ανάλυσης περιεχομένου, φαίνεται όμως να αγνοεί την παράμετρο 

της ομαδικής οικοδόμησης γνώσης, εστιάζοντας στο ατομικό επίπεδο (De Wever et 

al, 2006). Βασισμένοι σ’ αυτό, οι Newman et al (1995) ανέπτυξαν δείκτες 

αξιολόγησης της διάστασης (iv), ασχολούμενοι μόνο με τη γνωστική πλευρά της 

συζήτησης. Προτείνουν δέκα (10) κατηγορίες μονάδων ανάλυσης, στηριζόμενοι στη 

θεώρηση ότι η κριτική σκέψη, η κοινωνική αλληλεπίδραση και η μάθηση είναι στενά 

συνδεδεμένες μεταξύ τους. Θεώρησαν ότι οι τρεις πρώτες διαστάσεις δεν μπορούν να 

μας δείξουν κάτι για την ποιότητα της συζήτησης, ενώ η μεταγνωστική διάσταση 

είναι μη μετρήσιμη και άρα όχι σημαντική γι αυτούς.  

Σε παρόμοια πλαίσια κινήθηκε η προσέγγιση και των Gunawardena et al 

(1997), οι οποίοι προσπάθησαν να εστιάσουν περισσότερο στις επιμέρους φάσεις  
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κατά την οικοδόμηση της γνώσης μέσω κοινωνικής διαπραγμάτευσης σε ασύγχρονες 

συζητήσεις. Διακρίνουν δύο κυρίως τύπους μάθησης. Στον πρώτο, που ονομάζουν 

προσαυξητική μάθηση (learning by accretion), οι χρήστες ανταλλάσσουν νέες 

πληροφορίες, προοπτικές και παραδείγματα, σε μια διαδικασία να προσδώσουν 

προσθετική αξία σε κάτι ήδη κατανοητό. Στο δεύτερο, οι χρήστες εμπλέκονται σε μια 

διαδικασία τροποποίησης της σκέψης τους, ώστε να αφομοιώσουν νέες έννοιες, 

γνώσεις και πιστεύω, που έρχονται σε αντίθεση με τις προϋπάρχουσες γνωστικές τους 

δομές. Για το λόγο αυτό προτείνουν πέντε φάσεις, από τις οποίες περνάει 

προοδευτικά η οικοδόμηση της γνώσης. Αυτές συνάδουν απόλυτα με τα στάδια 

ανάπτυξης της κριτικής σκέψης ενώ η πορεία της συζήτησης δεν προχωράει 

απαραίτητα γραμμικά από τη μία φάση στην άλλη.  

Συνδυάζοντας και διευρύνοντας τις προηγούμενες προσεγγίσεις, το μοντέλο 

της Διερευνητικής Κοινότητας (Community of Inquiry) υπερθεματίζει την ευκολία και 

την πληθώρα των αλληλεπιδράσεων που μπορούν να λάβουν χώρα σε τεχνολογικά 

περιβάλλοντα που υποστηρίζουν την επικοινωνία (Garisson et al, 2000; Rourke et al, 

1999). Η κοινότητα αποτελούμενη από μαθητές και καθηγητές, υποστηρίζει τους 

γνωστικούς στόχους προκαλώντας, συντηρώντας και υποστηρίζοντας την κριτική 

σκέψη, μέσα από την αλληλεπίδραση τριών πυρήνων (Εικόνα 21): το Γνωστικό 

(Cognitive Presence), το Διδακτικό (Teaching Presence) και τον Κοινωνικό (Social 

Presence) πυρήνα. Ο γνωστικός πυρήνας ορίζεται ως η έκταση στην οποία τα μέλη 

μιας τέτοιας κοινότητας μπορούν να οικοδομήσουν νόημα και γνώση μέσω 

υποστηριζόμενης, διαρκούς επικοινωνίας. Ο διδακτικός πυρήνας αναφέρεται στη 

δραστηριότητα του καθηγητή – ειδικού και περιλαμβάνει σχεδιασμό και διαχείριση 

δραστηριοτήτων, παροχή γνώσεων ειδικού και διευκόλυνση μάθησης μέσω 

συντονισμού και υποβοήθησης. Τέλος, ο κοινωνικός πυρήνας ορίζεται ως η 

ικανότητα των μελών ης κοινότητας να προβάλλουν τον εαυτό τους κοινωνικά και 

συναισθηματικά μέσα σε αυτήν. Το μοντέλο αυτό αναφέρεται κυρίως σε γνωστικούς 

στόχους μέσα από την πρόκληση, διατήρηση και υποστήριξη της κριτικής σκέψης 

μέσα στην κοινότητα (γνωστικός πυρήνας), αλλά και σε συναισθηματικούς στόχους, 

κάνοντας  τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών ευχάριστες, υποσχόμενες, άρα 

πραγματικά ουσιαστικές και προσοδοφόρες, ώστε να οδηγούν σε ολοκλήρωση των 

δραστηριοτήτων (κοινωνικός πυρήνας). 
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Εικόνα 21:  Το μοντέλο της Διερευνητικής Κοινότητας (Community of Inquiry) (μετάφραση από 

Garisson et al, 2000). 

Οι Järvelä & Häkkinen (2002) προτείνουν την κωδικοποίηση των μηνυμάτων, 

των συζητήσεων συνολικά, αλλά και την κατηγοριοποίηση των σταδίων εναλλαγής 

της προοπτικής κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης. Τα τελευταία σχετίζονται με το 

στρατηγικό σχεδιασμό μιας συζήτησης και αφορούν την ανάθεση ή όχι ρόλων κατά 

τη διάρκεια της διαλογικής δραστηριότητας, τη διαπραγμάτευση και τον 

αναστοχασμό.  

Τέλος οι Weiberger & Fischer (2005) εισάγουν μια προσέγγιση τεσσάρων (4) 

διαστάσεων για την ανάλυση της οικοδόμηση γνώσης μέσω διαλογικών 

δραστηριοτήτων. Αυτές είναι:  

(i) η συμμετοχή (participation): αναφέρεται στη συνολική έκταση και την 

ομοιομορφία (αν συμμετέχουν όλοι το ίδιο) της συμμετοχής των ατόμων  

(ii) η επιστημονική (epistemic): μελετά τη συνάφεια του περιεχομένου των 

μηνυμάτων με το υπό συζήτηση θέμα 

(iii)η επιχειρηματολογία (argument): αναλύει βαθύτερα τον τρόπο ανάπτυξης 

επιχειρημάτων και 

(iv) η κοινωνικότητα (social mode): μελετά την κοινωνική διάσταση της 

οικοδόμησης της γνώσης και αναλύεται σε περισσότερες επιμέρους 
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παραμέτρους που υποδεικνύουν τον τρόπο που αυτό γίνεται (ταχύτητα, 

αν προέρχεται από συμφωνία ή διαφωνία, συμπέρασμα, κλπ). 

Στον Πίνακα 5 συνοψίζονται οι μέθοδοι ανάλυσης περιεχομένου.  

Πίνακας 5: Προσεγγίσεις ανάλυσης περιεχομένου ασύγχρονων συζητήσεων 

Παράμετροι Ανάλυσης Θεωρητικό Υπόβαθρο Προσέγγιση 
Πέντε διαστάσεις ανάλυσης: Συμμετοχική, 
Κοινωνική, Αλληλεπιδραστική, Γνωστική, 
Μεταγνωστική  

Γνώση και μεταγνώση Henri, 1992 

Δέκα κατηγορίες μονάδων ανάλυσης της 
γνωστικής παραμέτρου 

Κριτική σκέψη Newman et al, 1995 

Αναγνώριση των πέντε σταδίων από τα 
οποία περνά η οικοδόμηση της γνώσης 

Κοινωνικογνωστική θεωρία 
– οικοδόμηση γνώσης 

Gunawardena et al, 
1997 

Ανάλυση τριών βασικών συνιστωσών 
(πυρήνων) που συνθέτουν την 
εκπαιδευτική διαδικασία 

Κοινότητα αναζήτησης Garisson et al, 2000 
Rourke et al, 1999 

Κατηγοριοποίηση μηνυμάτων και 
επιμέρους φάσεων μιας συζήτησης 

Κοινωνικογνωστική θεωρία 
– Πολλαπλές προοπτικές 

Järvelä & Häkkinen, 
2002 

Τέσσερις διαστάσεις οικοδόμησης της 
γνώσης: συμμετοχή, επιστημονική 
επιχειρηματολογία και κοινωνικότητα 

Κοινωνικογνωστική θεωρία 
Οικοδόμηση γνώσης μέσω 
επιχειρηματολογίας 

Weinberger & 
Fischer, 2006 

 

II.2.5.3. Συζήτηση 

Η ανάλυση των ασύγχρονων συζητήσεων, με σκοπό την αξιολόγηση των 

παραμέτρων που καθορίζουν την ποιότητα και του αποτελέσματός της απασχολεί τη 

διεθνή ερευνητική κοινότητα για περίπου μια δεκαπενταετία. Δύο κύριες κατηγορίες 

ανάλυσης παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο αυτό. Η πρώτη, οι αυτοματοποιημένες 

μέθοδοι ανάλυσης δράσεων, με χρήση οπτικών βοηθημάτων συνήθως, στηρίζεται στη 

στατιστική μελέτη ποσοτικών στοιχείων που απορρέουν από τη δομή των 

συζητήσεων. Αυτές οι προσεγγίσεις μπορούν να αναδείξουν μόνο την πιθανότητα 

ποιότητας σε μια συζήτηση, αφού η σχέση μεταξύ αυτής και των μετρούμενων 

μεγεθών δεν είναι πάντα αμφίδρομη. Για παράδειγμα, μπορεί οι εμπειρικές έρευνες 

να καταδεικνύουν ότι συνήθως οι συζητήσεις με μεγαλύτερο βάθος είναι και οι πιο 

ενδιαφέρουσες ή σημαντικές, αφού πιθανότατα περιέχουν μεγαλύτερη διαλογική 

δραστηριότητα, αλλά αυτό δεν ισχύει πάντα. Μια συζήτηση μπορεί να έχει μεγάλο 

βάθος αν δύο χρήστες αντιδικούν για κάτι που δεν έχει σχέση με το γνωστικό 

αντικείμενο. Κατά συνέπεια η σχέση βάθους και ποιότητας δεν είναι 

αμφιμονοσήμαντη. Παρομοίως, πολλά μηνύματα σε μια συζήτηση υποδεικνύουν 
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έντονη διαλογική δραστηριότητα, αλλά ενδέχεται πολλά από αυτά να είναι 

κοινωνικού χαρακτήρα ή να μην προσφέρουν τίποτα ουσιαστικό στη συνολική 

δραστηριότητα. 

Η ουσιαστική ανάλυση συζήτησης προϋποθέτει μελέτη του περιεχομένου των 

μηνυμάτων, ώστε να διαπιστωθεί το ύφος και η συμβολή τους. Για το λόγο αυτό 

αναπτύχθηκαν αρκετές προσεγγίσεις αυτού του τύπου. Η γενική μεθοδολογία είναι η 

ίδια σχεδόν σε όλες. Αυτό που αλλάζει είναι οι εξεταζόμενες παράμετροι και το 

σημείο εστίασης. Έτσι υπάρχουν προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν ως μονάδα 

ανάλυσης ολόκληρο το μήνυμα ή απλά μια φράση. Υπάρχουν ακόμα προσεγγίσεις 

που ανάλογα με την οπτική γωνία εξέτασης, χρησιμοποιούν διαφορετική μονάδα 

ανάλυσης (Garisson et al, 2001). Κοινό χαρακτηριστικό των περισσοτέρων είναι ότι 

εστιάζουν κυρίως στην ανάλυση της γνωστικής διάστασης, όπως την ορίζει η Henri. 

Φαίνονται να αγνοούν κάπως τις τρεις πρώτες διαστάσεις, θεωρώντας για παράδειγμα 

την ενεργή συμμετοχή των χρηστών δεδομένη. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί κατά ένα 

μέρος από το γεγονός ότι πολλές από τις εμπειρικές έρευνες έχουν υλοποιηθεί σε 

περιβάλλοντα με προσεκτική επίβλεψη. Συνήθως οι χρήστες είναι φοιτητές και οι 

έρευνες λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια μαθήματος και συχνά επηρεάζουν την επίδοσή 

τους. Κατά συνέπεια η συμμετοχή τους είναι εξασφαλισμένη.  

Εξετάζοντας το μοντέλο που απεικονίζεται στην Εικόνα 21 θα 

παρατηρήσουμε ότι η πραγματική μαθησιακή εμπειρία για τα μέλη της κοινότητας 

υφίσταται στο σημείο τομής των τριών πυρήνων. Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί ως 

ένδειξη της σημαντικότητας και συμπληρωματικότητάς τους. Στην τομή του 

κοινωνικού και τους διδακτικού πυρήνα αναφέρεται η διαμόρφωση κλίματος (setting 

climate), που είναι απαραίτητη για την ορθή συνεργασία. Μπορεί να αναλυθεί 

παραπέρα στη διατύπωση των αρχικών συνθηκών και ενός άτυπου πρωτοκόλλου 

επικοινωνίας ανάμεσα στα συνεργαζόμενα μέλη, αλλά και στη διαρκή προσπάθεια 

διατήρησής της σε ικανοποιητικό επίπεδο. Αντίστοιχα, ανάμεσα στο γνωστικό και το 

διδακτικό πυρήνα αναφέρεται η επιλογή περιεχομένου (selecting content), που 

φανερώνει το ρόλο του καθηγητή στο σχεδιασμό και την εξέλιξη της δραστηριότητας. 

Τέλος στην τομή του γνωστικού και του κοινωνικού πυρήνα παρατηρούμε την 

υποστήριξη του διαλόγου (supporting discourse). Το μοντέλο αυτό είναι αρκετά ευρύ 

για να μπορεί να περιλαμβάνει πολλές οπτικές γωνίες προσέγγισης της υποστήριξης 

του διαλόγου στις ασύγχρονες συζητήσεις με στόχο τη μάθηση μέσω ανάπτυξης της 

κριτικής σκέψης. Προερχόμενο από τα αρχικά μοντέλα των Mason και Henri, 
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λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις προσθήκες ιδεών από τους Gunawardena et al και 

Newman et al, υπερθεματίζει τη συμπληρωματικότητα των διαφορετικών 

παραμέτρων που συνθέτουν μια καλή συνεργατική μαθησιακή δραστηριότητα.  

Σοβαρό μειονέκτημα αυτών των μεθόδων ανάλυσης περιεχομένου είναι το 

γεγονός ότι εφαρμόζονται μετά την ολοκλήρωση της διαλογικής δραστηριότητας. 

Κατά συνέπεια δεν προσφέρουν τίποτα στους εμπλεκόμενους χρήστες κατά τη 

διάρκεια αυτής. Επίσης οι προσεγγίσεις αυτές εμπεριέχουν ένα σημαντικό βαθμό 

υποκειμενικότητας. Η κωδικοποίηση των μονάδων ανάλυσης γίνεται με βάση την 

προσωπική εκτίμηση του ατόμου που τη διεκπεραιώνει, το οποίο καλείται να 

αποφασίσει σε ποια κατηγορία ανήκει η κάθε μία από αυτές. Κατά συνέπεια είναι 

βέβαιο ότι οι εκτιμήσεις δύο αναλυτών θα διαφέρουν μεταξύ τους. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις, παρατηρούνται διαφορές που ξεπερνούν το 20% και πλησιάζουν το 30% 

(De Wever et al, 2006). Είναι συνήθης πρακτική η κωδικοποίηση να διεκπεραιώνεται 

από περισσότερα του ενός άτομα, ώστε να διαπιστωθεί η ορθότητα της ανάλυσης. 

Αυτό, σε συνδυασμό με τον όγκο εργασίας που περιλαμβάνει, συνεπάγεται 

χρονοβόρες διαδικασίες ανάλυσης. Επιπλέον οι αναλύσεις αυτού του τύπου 

πραγματοποιούνται με μη αυτοματοποιημένο τρόπο, χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικών 

υπολογιστών ή άλλων τεχνολογικών μέσων (τουλάχιστον στο στάδιο της 

κωδικοποίησης των μονάδων ανάλυσης). 

Στον πίνακα 6 συνοψίζονται οι προσεγγίσεις ανάλυσης ασύγχρονων 

συζητήσεων, καθώς και τα χαρακτηριστικά τους. 

Πίνακας 6: Προσεγγίσεις ανάλυσης ασύγχρονων συζητήσεων 

Είδος ανάλυσης Αυτοματοποιημένες Αναλύσεις Δράσεων Αναλύσεις Περιεχομένου 
Πλεονεκτήματα Γρήγορος υπολογισμός. Εύκολη 

επισκόπηση αποτελεσμάτων. 
Βαθύτερη ανάλυση διαφορετικών 
παραμέτρων 

Μειονεκτήματα Παρέχουν μόνο ενδείξεις ύπαρξης της 
ποιότητας. Τα αποτελέσματα αποκτούν 
σημασία συνήθως μετά τη λήξη της 
συζήτησης. 

Χρονοβόρες και υποκειμενικές 
αναλύσεις. Απαιτείται η 
συμμετοχή περισσοτέρων του ενός 
αναλυτών. Εφαρμόζονται μόνο 
μετά τη λήξη μιας συζήτησης. 

Χρησιμότητα Γρήγορη επισκόπηση στοιχείων. 
Προκαταρκτική ποιοτική αξιολόγηση. 
Ένδειξη για την πορεία της συζήτησης 

Πραγματική αποτίμηση 
συζητήσεων και αξιολόγηση της 
ποιότητάς τους. Σύνδεση με το 
γνωστικό αποτέλεσμα. 

 

Οι προσεγγίσεις που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο αυτό αφορούν στην 

ποιοτική ανάλυση ασύγχρονων συζητήσεων. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 6, έχουν 



  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ 

Θαρρενός Μπράτιτσης – Διδακτορική Διατριβή    Σελίδα 89 

αξία κυρίως για την εκ των υστέρων ανάλυση, ενώ οι επιφανειακές αναλύσεις 

μπορούν να παράσχουν κάποιες ενδείξεις κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, για την 

αξιολόγηση της εξέλιξής της. Οι περισσότερες από τις προσεγγίσεις προσπαθούν να 

εξετάσουν τη γνωστική συνιστώσα μιας ασύγχρονης συζήτησης, θεωρώντας τη 

μεταγνωστική πολύ δύσκολη για να μετρηθεί. Παράλληλα, θεωρούν άλλες, 

επιπρόσθετες συνιστώσες, όπως η ενεργή συμμετοχή των χρηστών δεδομένη, 

εστιάζοντας σε μεταγενέστερες φάσεις μιας διαλογικής δραστηριότητας, παρόλο που 

κάποιες από αυτές προτείνουν δείκτες και γι αυτές (για παράδειγμα το μοντέλο 

ανάλυσης που προτείνει η Henri). Δεν ασχολούνται με την ανάλυση κατά τη διάρκεια 

εξέλιξης της συζήτησης, κάτι που αποτελεί πιο σύγχρονη ερευνητική προσέγγιση. 

Τέτοιες προσεγγίσεις παρουσιάζονται στο επόμενο κεφάλαιο. 
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II.2.6.  Υπάρχουσες υλοποιήσεις εργαλείων αυτοματοποιημένης 
ανάλυσης αλληλεπιδράσεων σε ασύγχρονες συζητήσεις 

Οι περισσότερες από τις προσεγγίσεις που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, εισάγουν μια σειρά από επιμέρους παραμέτρους, τις οποίες προσπαθούν να 

μετρήσουν μέσα από τη διαδικασία που περιγράφηκε για την κάθε περίπτωση, μετά 

το πέρας της συζήτησης. Όλες απευθύνονται αποκλειστικά στον ερευνητή για τη 

μελέτη των ασύγχρονων συζητήσεων και την εξαγωγή συμπερασμάτων, ενώ μόνο οι 

αυτοματοποιημένες αναλύσεις δράσεων μπορούν να αξιοποιηθούν και από τους 

καθηγητές. Επιπλέον, όλες αυτές οι προσεγγίσεις είναι ουσιαστικά μη 

αυτοματοποιημένες, ενώ οι αναλύσεις δράσης περιγράφονται ως αυτοματοποιημένες, 

γιατί είναι εύκολο κανείς να αυτοματοποιήσει την παραγωγή διαγραμμάτων 

απεικόνισης στατιστικών μεγεθών. 

Στο τρέχον κεφάλαιο παρουσιάζονται υλοποιήσεις εργαλείων που εστιάζουν 

στην υποστήριξη των χρηστών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των συζητήσεων. 

Κάποιες από αυτές απευθύνονται σε μαθητές, κάποιες σε καθηγητές, άλλες και στους 

δύο. Επίσης ορισμένες προσφέρουν τη δυνατότητα μιας πρώτης αξιολόγησης της 

ποιότητας της συζήτησης. Πρόκειται για εργαλεία υλοποίησης συζητήσεων που 

εισάγουν νέους τρόπους οπτικής αναπαράστασης παραμέτρων ή διαφορετικές 

ευκολίες για τους χρήστες, σε επίπεδο κυρίως διεπαφής και Αλληλεπίδρασης 

Ανθρώπου Υπολογιστή (Human Computer Interaction – HCI) γενικότερα. Για 

παράδειγμα το λογισμικό MailGroup αξιοποιεί την ανάλυση αλληλεπιδράσεων για να 

βελτιώσει τη διεπαφή, μέσα από την οποία οι συμμετέχοντες συνεισφέρουν στις 

συζητήσεις. Τα λογισμικά i-Tree και i-Bee χρησιμοποιούν οπτικές μεταφορές για να 

υποκινήσουν τους χρήστες να επανεξετάσουν την ποιότητα της συμμετοχής τους σε 

διαλογικές δραστηριότητες. Επίσης το λογισμικό Knowledge Forum χρησιμοποιεί μια 

μέθοδο οπτικοποίησης που θυμίζει γνωστικούς χάρτες για να αναδείξει τις σχέσεις 

ανάμεσα στα μηνύματα που ανταλλάσσουν οι χρήστες, προσπαθώντας να 

υποστηρίξει τη μαθησιακή διαδικασία, ανάμεσα σε άλλες λειτουργίες που 

ενσωματώνει.  

Στις περιπτώσεις αυτές η έρευνα στρέφεται στη διερεύνηση της επίδρασης 

που έχει η καινοτομία του εκάστοτε συστήματος στη συνολική συμπεριφορά των 

συμμετεχόντων ή/και στο τελικό προϊόν της συνεργατικής δραστηριότητας. 

Αναζητούνται συσχετισμοί ανάμεσα στο εργαλείο και στο μαθησιακό αποτέλεσμα, 
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αλλά κυρίως στην ίδια τη διαδικασία της μάθησης. Οι υλοποιήσεις που 

παρουσιάζονται στη συνέχεια αποτελούν σχεδόν το σύνολο αυτών που  αφορούν 

ασύγχρονες συζητήσεις και ενσωματώνουν εργαλεία στηριζόμενα στην ανάλυση των 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των συμμετεχόντων, για την υποστήριξή τους. 

II.2.6.1. Εμπορικά Λογισμικά 

Εργαλεία Υλοποίησης Ασύγχρονων Συζητήσεων απαντώνται συχνά ως αυτόνομα 

λογισμικά ή ως υπομονάδες σε Συστήματα Διαχείρισης Μαθημάτων (CMS). 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το phpBB (http://www.phpbb.com/) και Webwiz 

(http://www.webwizguide.info/), από την πρώτη κατηγορία και το WebCT 

(http://www.webct.com/), από τη δεύτερη. Οι πληροφορίες που παρέχουν αναφορικά 

με τη δραστηριότητα των χρηστών είναι συνήθως ποσοτικές και αφορούν: α) αριθμό 

συνδεδεμένων χρηστών, β) αριθμό μηνυμάτων ανά ημέρα, γ) αριθμό αδιάβαστων ή 

νέων μηνυμάτων, δ) πληροφορίες συνδεσιμότητας χρηστών (πόσες φορές συνδέθηκε 

ένας χρήστης, για πόσο χρόνο κλπ), και ε) στατιστικές πληροφορίες ανά συζήτηση 

(πλήθος μηνυμάτων, χρονική στιγμή συγγραφής του τελευταίου μηνύματος, αριθμός 

αναγνώσεων κλπ). Αυτές οι πληροφορίες απευθύνονται στο διαχειριστή του 

Συστήματος Διαχείρισης Μαθημάτων, συνήθως για να μπορεί να βελτιστοποιήσει τις 

ρυθμίσεις του διακομιστή φιλοξενίας ιστοσελίδων (web server). Επιπλέον, δεν 

μπορούν να αξιοποιηθούν με κάποιο τρόπο ούτε από τον καθηγητή. Άλλωστε, τα 

περιβάλλοντα αυτά είναι εμπορικού χαρακτήρα και κατασκευάστηκαν με αυτό το 

γνώμονα., ενσωματώνοντας αρκετά διαχειριστικά, αλλά όχι γνωστικά ή 

υποστηρικτικά προς τη διαδικασία της μάθησης εργαλεία. Στις Εικόνες 22, 23 και 24 

φαίνονται χαρακτηριστικές οθόνες από τα λογισμικά αυτά 
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Εικόνα 22:  Οθόνη στατιστικών του λογισμικού phpBB 

 
Εικόνα 23:  Οθόνη διαχείρισης του λογισμικού Webwiz 
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Εικόνα 24:  Οθόνη στατιστικών αναφορών του λογισμικού WebCT 

II.2.6.2. Σύστημα i-Tree 

Το i-Tree (Nakahara et al, 2005) είναι ένα σύστημα ενθάρρυνσης και υποβοήθησης 

των συμμετεχόντων σε ασύγχρονες συζητήσεις, που αποσκοπεί στην αύξηση της 

συμμετοχής τους σε αυτές. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται μια μέθοδος 

μεταφορικής οπτικής αναπαράστασης της συμμετοχής ατόμων σε ασύγχρονες 
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συζητήσεις, με τη μορφή ενός δέντρου. Το τελευταίο απεικονίζεται στις οθόνες των 

κινητών τηλεφώνων των ατόμων που συμμετέχουν σε κάθε ασύγχρονη συζήτηση, ως 

φόντο (Εικόνα 25). 

 
Εικόνα 25: Σύστημα i-Tree 

Το δέντρο αντιστοιχεί στον ίδιο το χρήστη, ενώ η ανάπτυξή του σχετίζεται με 

το ποσοστό συμμετοχής του χρήστη στο forum. Συγκεκριμένα υπάρχουν τέσσερις 

μεταβλητές που επηρεάζουν την ανάπτυξη: (α) Ο αριθμός των μηνυμάτων που γράφει 

ο χρήστης αυξάνει ο πάχος του κορμού και τον αριθμό των κλαδιών, (β) Ο αριθμός 

των αναγνώσεων των μηνυμάτων του από άλλους χρήστες αυξάνει το πλήθος των 

φύλλων και πρασινίζει το χρώμα τους, (γ) Ο αριθμός των απαντήσεων στα μηνύματά 

του αυξάνει το πλήθος των κόκκινων καρπών του δέντρου και (δ) Η αναλογία του 

συνολικού αριθμού μηνυμάτων προς τον αριθμό απαντήσεων στο forum 

απεικονίζεται στην ποιότητα του γαλάζιου χρώματος του ουρανού. 

Εμπειρική έρευνα με προπτυχιακούς φοιτητές, έδειξε ότι το λογισμικό i-Tree 

τελικά, τους ενεθάρρυνε περισσότερο να διαβάζουν, παρά να γράφουν μηνύματα. Οι 

προσπάθειές τους επικεντρώνονταν στη βελτίωση της εικόνας του δέντρου τους, 

περισσότερο από την εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία συνολικά. Δεν 

κατέστη όμως ξεκάθαρο αν οι φοιτητές κατανόησαν την αντιστοίχηση οπτικών 

ενδείξεων και μεταβλητών που είχαν στο μυαλό τους οι σχεδιαστές του συστήματος, 

ώστε να συμπεριφερθούν ανάλογα. Στο μέλλον οι σχεδιαστές προτίθενται να 

μεταβάλλουν την παραμετροποίηση του συστήματος και να τροποποιήσουν την 

οπτική αναπαράσταση, έτσι ώστε να ωθεί τους χρήστες να γράφουν περισσότερα 

μηνύματα επίσης. 
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II.2.6.3. Σύστημα i-Bee 

Πρόκειται για ένα σύστημα που οπτικοποιεί τη συσχέτιση των συμμετεχόντων σε μια 

ασύγχρονη συζήτηση με την εμφάνιση λέξεων-κλειδιών στα μηνύματα που έχουν 

γράψει (Mochizuki et al, 2005). Έτσι τους παρέχει τη δυνατότητα να αυτό-

αξιολογήσουν τη θέση που κατέχουν στην εξελισσόμενη συζήτηση αλλά και στις 

συνολικές συζητήσεις. Η λέξη-κλειδί για την οποία γίνεται η απεικόνιση κάθε φορά, 

επιλέγεται από τον καθηγητή. Εφαρμόζοντας τεχνικές εξόρυξης δεδομένων (data-

mining), καθορίζεται η συσχέτιση της λέξης-κλειδί με τους συμμετέχοντες, 

λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα εμφάνισής της στα μηνύματα του καθενός, αλλά 

και όλης της ομάδας που συμμετέχει στη συζήτηση. Το σύστημα έχει τέσσερις 

λειτουργίες. Μπορεί να απεικονίσει:  

(i) τη σχέση λέξεων και χρηστών σε πραγματικό χρόνο,  

(ii) παρελθόντα στιγμιότυπα της συζήτησης,  

(iii) πρόσφατα επίπεδα συμμετοχής των χρηστών και πρόσφατες 

συχνότητες εμφάνισης των λέξεων, και  

(iv) εντοπισμό των μηνυμάτων που περιέχουν τις λέξεις αυτές.  

 
Εικόνα 26: Σύστημα i-Bee 

Η αναπαράσταση περιλαμβάνει μια μέλισσα που αντιπροσωπεύει τον κάθε 

συμμετέχοντα και λουλούδια που αντιπροσωπεύουν τις λέξεις κλειδιά (Εικόνα 26). Οι 

θέσεις των λουλουδιών στο επίπεδο προκύπτουν από την κατανομή των αντιστοίχων 

λέξεων στα μηνύματα όλων των συμμετεχόντων. Η απόσταση μιας μέλισσας από ένα 

λουλούδι είναι ανάλογη της συχνότητας χρήσης της αντίστοιχης λέξης στα μηνύματα 

του αντίστοιχου συμμετέχοντα. Το ποσοστό χρήσης στο πρόσφατο παρελθόν 
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καθορίζει τη γωνία με την οποία η μέλισσα βλέπει προς το λουλούδι. Η πρόσφατη 

ενεργητικότητα ενός συμμετέχοντα απεικονίζεται με την κατάσταση της μέλισσας 

(μπορεί να κοιμάται ή να φαίνεται ότι πετάει), ενώ η πρόσφατη χρήση μιας λέξης από 

όλα τα άτομα, επηρεάζει την εμφάνιση του αντίστοιχου λουλουδιού (ανθισμένο ή 

κλειστό μπουμπούκι). 

Οι ερευνητές διαπίστωσαν, σε εμπειρικές έρευνες με προπτυχιακούς φοιτητές, 

ότι το σύστημα i-Bee τους βοήθησε να “προσανατολιστούν” στη συζήτηση, 

αναγνωρίζοντας τα άτομα που βρίσκονταν πιο κοντά τους (και άρα θα είχε 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον να διαβάσουν τα μηνύματά τους). Επίσης, τους υποδείκνυε 

την πιθανότητα να είναι έξω από τα θέματα συζήτησης που βρίσκονταν στο 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τους περισσότερους φοιτητές. Οι έρευνες 

περιελάμβαναν βιντεοσκόπηση των φοιτητών κατά τη διάρκεια χρήσης του 

συστήματος i-Bee και μελέτη των μεταξύ τους προφορικών συζητήσεων και της 

συνολικής συμπεριφοράς τους. Οι έρευνες αυτές δεν οδήγησαν στην εξαγωγή σαφών 

συμπερασμάτων. Ανιχνεύθηκε όμως μεταβολή στη συμπεριφορά των μαθητών. 

II.2.6.4. Υπομονάδα υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων του συστήματος 

AulaNet  

Για την υπομονάδα υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων του Συστήματος 

Διαχείρισης Μαθημάτων AulaNet (Gerosa et al, 2005), οι ερευνητές προτείνουν μια 

σειρά από στατιστικές και οπτικές αναλύσεις των χαρακτηριστικών των συζητήσεων 

(Εικόνα 27). Τα παραγόμενα διαγράμματα απευθύνονται αποκλειστικά στον 

καθηγητή – συντονιστή, στοχεύοντας να του δώσουν τη δυνατότητα να διαγνώσει 

έγκαιρα προβληματικές ή ανεπιθύμητες καταστάσεις και να επέμβει κατάλληλα. 

Ανάμεσα στις παραμέτρους που υπολογίζονται είναι: α) Βάθος συζητήσεων, 

β) Άνοιγμα συζητήσεων (πλήθος από διακλαδώσεις στη δενδρική μορφή), γ) Πλήθος 

μηνυμάτων, δ) Πλήθος τύπων μηνυμάτων (π.χ. ερωτήσεις, απόψεις κλπ), και ε) 

Χρονική στιγμή συγγραφής του κάθε μηνύματος. Επιπλέον παράγονται διάφορα 

ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα ο μέσος όρος μηνυμάτων 

ανά επίπεδο στις ασύγχρονες συζητήσεις, το μέσο βάθος συζητήσεων και πολλά 

άλλα. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι παρακολουθώντας τέτοιες πληροφορίες, οι 

καθηγητές μπορούν να παρακολουθήσουν ευκολότερα την εξέλιξη των ασύγχρονων 

συζητήσεων στο σύνολό τους. Έτσι μπορούν να εντοπίσουν περιπτώσεις, στις οποίες 
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αυτή η εξέλιξη δεν όπως αναμένεται, σύμφωνα με το σχεδιασμό της διδακτικής 

δραστηριότητας που έχουν κάνει. 

 
Εικόνα 27: Στατιστικές – οπτικοποιημένες πληροφορίες στο σύστημα AulaNet 

II.2.6.5. Degree 

Το Degree (Baros & Verdejo, 2000) είναι ένα σύστημα που ενσωματώνει τεχνικές 

Ψευδολογικής (Fuzzy Logic). Μετρούνται διάφορες ποσοτικές παράμετροι της 

συζήτησης, όπως πλήθος και είδη μηνυμάτων, ενάρξεις συζητήσεων κλπ. Από τις 

τιμές των παραμέτρων αυτών και μέσω ενός προκαθορισμένου αλγόριθμου, 

παράγεται ο “δείκτης επιπέδου συνεργασίας” (Collaboration Level), που παίρνει τιμές 

που ποικίλουν από “πολύ άσχημα” έως “πολύ καλά”. Παράλληλα παράγονται 

διάφοροι ενδιάμεσοι δείκτες, οι οποίοι παίρνουν τιμές “χαμηλά”, “μέτρια” ή “ψηλά” 

(Εικόνα 28), ενώ υπάρχει συμβουλευτικός μηχανισμός που υποδεικνύει στο μαθητή τι 

να κάνει, ώστε να βελτιώσει τους δείκτες του.  

Για το σύστημα υπάρχει ένα ιδεατό – επιθυμητό, προκαθορισμένο μοντέλο 

συζήτησης, το οποίο ορίζεται από την αρχή της δραστηριότητας και πρέπει να 

προσεγγιστεί από τους μαθητές. Προς αυτό τους ωθεί το σύστημα μέσω του 

συμβουλευτικού μηχανισμού, εξετάζοντας τις επιδόσεις τους και συγκρίνοντάς τες με 

αυτές που ορίζει το μοντέλο. Παράλληλα, το σύστημα μπορεί να δώσει μια 

αποτίμηση της συζήτησης μέσω των ενδιάμεσων δεικτών που παράγει, δίνοντας τη 

δυνατότητα στον καθηγητή να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα του 

συμβουλευτικού, προς τους μαθητές, μηχανισμού. 

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το σύστημα Degree είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο για 

τους “σχεδιαστές εκπαιδευτικών προσεγγίσεων” (educational designers), αφού τους 



  ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ 

Θαρρενός Μπράτιτσης – Διδακτορική Διατριβή    Σελίδα 99 

δίνει τη δυνατότητα να μελετήσουν εκ των υστέρων τις τιμές των δεικτών που 

παράγει το σύστημα για μια εκπαιδευτική δραστηριότητα που έχουν σχεδιάσει. Έτσι 

μπορούν να κρίνουν αν ο αρχικός καθορισμός των παραμέτρων της δραστηριότητας 

ήταν επαρκής ή όχι. 

 
Εικόνα 28: Δείκτες στο σύστημα Degree 

II.2.6.6 CSILE – Knowledge Forum 

Το CSILE (Computer Supported Intentional Learning Environment) και  η μετεξέλιξή 

του, το Knowledge Forum (http://www.knowledgeforum.com/), είναι λογισμικά που 

υποστηρίζουν τη διαλογική ανάπτυξη ιδεών και γνώσης. Για το σκοπό αυτό οι 

συμμετέχοντες μπορούν να δημιουργούν “κόμβους” με τις απόψεις και τις 

πληροφορίες που αφορούν το υπό διαπραγμάτευση θέμα, σε μορφή κειμένου ή/και 

γραφικών. Οι κόμβοι αυτοί αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων, απ’ όπου 

μπορούν να τον ανασύρουν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες και να προσθέσουν το 

σχόλιό τους. Με τον τρόπο αυτό υλοποιείται ένας άτυπος διάλογος και υποστηρίζεται 

η οικοδόμηση νέας γνώσης(Εικόνα 29). 

Οποιοσδήποτε πόρος (κείμενο, εικόνα, λογιστικό φύλλο κλπ) μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως αρχικός κόμβος, πάνω στον οποίο θα αναπτυχθεί ένας διάλογος. 
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Το σύστημα παρέχει μια σειρά από στατιστικά, κυρίως, εργαλεία που παρουσιάζουν 

πληροφορίες για τη συνολική ανάπτυξη των κόμβων, δίνοντας στους συμμετέχοντες 

την ευκαιρία να αυτοαξιολογήσουν την ατομική, αλλά και την ομαδική 

δραστηριότητα. 

  
Εικόνα 29: Τα συστήματα Knowledge Forum και CSILE 

Σύμφωνα με τους ερευνητές που κατασκεύασαν το σύστημα αυτό 

(Scardamalia & Bereiter, 1994), υποστηρίζεται η ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη 

μαθησιακή διαδικασία, μέσα από το διάλογο στα πλαίσια μιας κοινότητας 

οικοδόμησης γνώσης. Εμπειρικές έρευνες έδειξαν ότι οι μαθητές που 

χρησιμοποίησαν το σύστημα ανέπτυσσαν καλύτερη επίγνωση των μαθησιακών 

αναγκών τους, βελτίωσαν τις αναστοχαστικές διεργασίες και την ικανότητα 

ανάπτυξης στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων, παρουσίασαν καλύτερα μαθησιακά 

αποτελέσματα και βελτίωσαν το λεξιλόγιο τους, την ποιότητα των γλωσσικών τους 

εκφράσεων και τη γενικότερη χρήση της γλώσσας. 

II.2.6.7 Σύστημα MaiGroup 

Το σύστημα MailGroup αναπτύχθηκε με στόχο την καλύτερη εποπτεία και 

κατανόηση των αλληλεπιδράσεων σε ένα εργαλείο υλοποίησης ασύγχρονων 

συζητήσεων, προτείνοντας μια εναλλακτική οπτική αναπαράσταση της έννοιας της 

εναλλαγής του λόγου μεταξύ των συμμετεχόντων. Αυτή η αναπαράσταση 

ενσωματώνεται στη διεπαφή του συστήματος, τροποποιώντας σημαντικά τον τρόπο 

συμμετοχής στις συζητήσεις, σε σχέση με τα συνηθισμένα εργαλεία υλοποίησης 

ασύγχρονων συζητήσεων. Παράλληλα, το σύστημα MailGroup εισάγει και δύο 

μεταβλητές από τη θεωρία των κοινωνιοδιαγραμμάτων, για την ανάλυση της 

συνεργασίας, στα πλαίσια ασύγχρονων διαλογικών δραστηριοτήτων (Reyes, 2004). 
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Μέχρι τώρα στα περισσότερα εργαλεία υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων 

επικρατούν δύο μέθοδοι παρουσίασης των μηνυμάτων. Η πρώτη είναι αυστηρά 

χρονολογική, μη λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ένα μήνυμα μπορεί να αποτελεί 

απάντηση σε ένα προγενέστερο μήνυμα. Η δεύτερη είναι μια δενδρική απεικόνιση, 

στην οποία κάθε μήνυμα εμφανίζεται κάτω από αυτό για το οποίο αποτελεί 

απάντηση, μη λαμβάνοντας υπόψη τη χρονολογική σειρά. Στην πρώτη περίπτωση 

έχουμε μια απεικόνιση της εξέλιξης μιας συζήτησης στο χρόνο και στη δεύτερη 

έχουμε μια απεικόνιση τους λογικής της εξέλιξης. 

Στην περίπτωση του συστήματος MailGroup, εισάγεται η έννοια της συνόδου 

(session), που αντιστοιχεί σε μια μικρή χρονική περίοδο, κατά την οποία ένας 

συμμετέχων εκτελεί κάποιες ενέργειες. Η αναπαράσταση της συζήτησης είναι 

δενδροειδής, με τα μηνύματα αναπαριστώνται με τελείες και οι μεταξύ τους σχέσεις 

σαν ευθύγραμμα τμήματα που τα ενώνουν. Οι συμμετέχοντες πρέπει να γράψουν όσα 

μηνύματα θέλουν και να τα στείλουν όλα μαζί, κατά τη διάρκεια μιας συνόδου. Έτσι 

τα μηνύματα αυτά ομαδοποιούνται και εμφανίζονται σε μία στήλη. Πρόκειται δηλαδή 

για μια παραλλαγή της γνωστής δενδροειδούς απεικόνισης, όπου επιπλέον 

λαμβάνεται υπόψη η γραμμικότητα της χρονολογικής σειράς συγγραφής των 

μηνυμάτων (Εικόνα 30). 

 
Εικόνα 30: Σύστημα MailGroup 

Από τη θεωρία κοινωνιοδιαγραμμάτων, οι σχεδιαστές του συστήματος 

επέλεξαν το μοντέλο ανάλυσης “Eigenvector-centrality” για την τοποθέτηση κόμβων 

που αντιστοιχούν τους χρήστες σε δισδιάστατο επίπεδο. Σύμφωνα με το μοντέλο 

αυτό, λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση του κάθε ατόμου (με πόσους από τους 

συνεργάτες του έχει απευθείας σύνδεση, αν αποτελεί ενδιάμεσο σύνδεσμο σε άλλα 

άτομα και την ταχύτητα απόκρισης ανάμεσα στα συνεργαζόμενα άτομα), αλλά και 
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την κατάσταση των γειτονικών του ατόμων. Για τις ανάγκες του ερευνητή και σε 

μικρότερο βαθμό του καθηγητή, οι σχεδιαστές του συστήματος επέλεξαν την έννοια 

της συνάφειας (cohesion) που δείχνει την τάση διάχυσης της πληροφορίας σε μια 

ομάδα ατόμων και λαμβάνει υπόψη το πλήθος των ατόμων που αν αφαιρεθούν από 

την ομάδα, αποκόπτουν ολοκληρωτικά την επικοινωνία της. Σε τέτοια περίπτωση, δεν 

υπάρχει στο κοινωνιοδιάγραμμα διαδρομή, που να συνδέει τουλάχιστον δύο άτομα. 

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι δείκτες αυτοί έχουν αξία και νόημα για συζητήσεις με 

μεγάλο αριθμό μηνυμάτων μόνο. 

Στην έρευνα που έγινε, με τη συμμετοχή 15 ατόμων, δεν παρατηρήθηκε 

σχεδόν καμία διαφορά ως προς το ποσοστό συμμετοχής τους, αλλά εκφράστηκαν 

θετικές απόψεις ως προς την ευκολότερη παρακολούθηση και την ανάγνωση της 

συζήτησης με τη χρήση της μεταβλητής της συνόδου. Οι δύο δείκτες από τη θεωρία 

των κοινωνιοδιαγραμμάτων είναι χρήσιμοι μόνο για τους καθηγητές, αφού δείχνουν 

κατά πόσο συμμετέχουν όλοι οι χρήστες ισομερώς ή όχι, ώστε να προσαρμόσουν 

κατάλληλα τη στρατηγική τους.  

II.2.6.8 Συζήτηση 

Οι προσεγγίσεις που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο αυτό αναλύουν τις 

αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους συμμετέχοντες σε εργαλεία ασύγχρονων 

συζητήσεων, προσπαθώντας να υλοποιήσουν υποστηρικτικά εργαλεία που 

απευθύνονται στους ίδιους τους συμμετέχοντες.  

Παρατηρείται μια ποικιλία στον τρόπο που αξιοποιείται η πληροφορία που 

προκύπτει από την ανάλυση των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στους συμμετέχοντες σε 

ασύγχρονες συζητήσεις. Αναλυτικά: 

• Έτσι εντοπίζονται εργαλεία που απευθύνονται στους μαθητές, τους 

καθηγητές ή τους ερευνητές.  

• Κατασκευάζονται εργαλεία που υποστηρίζουν τους συμμετέχοντες, 

ωθώντας τους να βελτιώσουν τον τρόπο που ενεργούν (i-Bee, i-Tree). 

• Κατασκευάζονται εργαλεία που υποστηρίζουν τους καθηγητές, στην 

προσπάθειά τους να παρακολουθήσουν και να επιβλέψουν την εξέλιξη 

δραστηριοτήτων ασύγχρονων συζητήσεων (AulaNet) 
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• Κατασκευάζονται εργαλεία που απευθύνονται στους ερευνητές, 

υποστηρίζοντάς τους στη μελέτη κοινωνικών και ποιοτικών παραμέτρων 

(MailGroup, CSILE, Knowledge Forum) 

• Κατασκευάζονται εργαλεία που μετρούν την ποιότητα της συνεργασίας 

και απευθύνονται σε ερευνητές και σχεδιαστές μαθησιακών 

δραστηριοτήτων, υποστηρίζοντάς τους στην προσπάθειά τους να 

αναπτύξουν διδακτικές στρατηγικές. 

• Κατασκευάζονται αυτοματοποιημένα εργαλεία που συμβουλεύουν τους 

συμμετέχοντες, ώστε να γνωρίζουν με ποιο τρόπο πρέπει να ρυθμίσουν 

τις ενέργειές τους, ώστε να βελτιωθεί η συνεισφορά τους και η 

συνεργασία τους με τους συναδέλφους τους γενικότερα. 

• Η ανάλυση των αλληλεπιδράσεων, σε κάποιες περιπτώσεις, αξιοποιείται 

για την τροποποίηση της διεπαφής, μέσα από την οποία 

πραγματοποιούνται οι συζητήσεις, βελτιώνοντας την παρακολούθηση 

της εξέλιξής τους (Mailgroup). 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι υπάρχουν αξιόλογες υλοποιήσεις συστημάτων, που 

αξιοποιούν την πληροφορία που προκύπτει από την ανάλυση των αλληλεπιδράσεων 

ανάμεσα στους συμμετέχοντες σε ασύγχρονες συζητήσεις σε διάφορα επίπεδα. Έτσι 

παρέχουν πληροφορίες επίγνωσης, συμβουλές προς τους συμμετέχοντες, αλλά 

βοηθούν και στην ποιοτική αξιολόγηση των ίδιων των συζητήσεων και της 

συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων.  

Από την άλλη πλευρά όμως, παρατηρούνται μια σειρά από μειονεκτήματα και 

ελλείψεις, στις υφιστάμενες υλοποιήσεις. Αναλυτικά: 

• Ξεκινώντας από τα εμπορικά λογισμικά, παρατηρούμε ότι παρέχουν 

ελάχιστες πληροφορίες, οι οποίες απευθύνονται στους διαχειριστές των 

συστημάτων και όχι στους συμμετέχοντες στις ασύγχρονες συζητήσεις. 

• Μπορούμε να διακρίνουμε υποστηρικτικά εργαλεία που απευθύνονται 

μόνο στους μαθητές (i-Tree) ή μόνο στους καθηγητές – συντονιστές 

(AulaNet). Κάποια από αυτά διευκολύνουν την ανάπτυξη διαλόγων μέσω 

της διεπαφής τους (MailGroup, CSILE, Knowledge Forum), αλλά τα 

εργαλεία ανάλυσης που περιλαμβάνουν δεν απευθύνονται σ’ αυτούς. Με 

λίγα λόγια, κανένα από τα υφιστάμενα συστήματα δεν απευθύνεται σε 
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όλες τις κατηγορίες εμπλεκομένων σε ασύγχρονες συζητήσεις 

ταυτόχρονα. 

• Τα περισσότερα από τα συστήματα που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 

αυτό, αναφέρονται συχνά σε λίγες πλευρές - παραμέτρους των 

διαλογικών δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, το σύστημα MailGroup 

μελετά μόνο δομικά χαρακτηριστικά των συζητήσεων, ενώ το i-Tree 

εστιάζει σε ποσοτικές παραμέτρους της συνεισφοράς των 

συμμετεχόντων, αγνοώντας τη συνιστώσα ης ανάγνωσης μηνυμάτων 

από μέρους τους. Το σύστημα Degree παρέχει συμβουλές προς τους 

μαθητές και όχι πληροφορίες επίγνωσης. Με λίγα λόγια, το εύρος των 

υποστηρικτικών εργαλείων δεν είναι μεγάλο. 

• Υπάρχουν εργαλεία για τα οποία δεν προκύπτουν σαφή αποτελέσματα 

από εμπειρικές έρευνες που διεξήχθησαν μ’ αυτά (i-Bee) 

• Υπάρχουν εργαλεία που χρησιμοποιούν πολύπλοκες και αδιαφανείς 

(κυρίως για τους ίδιους τους συμμετέχοντες) μεθόδους ανάλυσης, ενώ 

είναι και κλειστά σαν συστήματα(Degree).  

 

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά συνοψίζονται στον Πίνακα 7, απ’ όπου 

συνοψίζοντας, είναι εμφανές ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή εργαλεία ανάλυσης 

που να απευθύνονται σε όλους τους χρήστες ενός περιβάλλοντος ασύγχρονων 

συζητήσεων. Αυτοί μπορεί να είναι μαθητές – φοιτητές, καθηγητές ή ερευνητές, με 

διαφορετικό ρόλο κάθε φορά (ενεργός συμμετέχων, συντονιστή, επιβλέπων, 

παρατηρητής, αναλυτής). Παράλληλα, σε όσα από τα συστήματα που εξετάστηκαν 

υπάρχουν εμπειρικές έρευνες, αυτές αφορούν κυρίως κλειστά περιβάλλοντα και 

δραστηριότητες, τα οποία επιδέχονται ελάχιστων ρυθμίσεων και προσαρμογής. Αυτό 

μεταφράζεται σε απουσία ρυθμίσεων για τα διαθέσιμα εργαλεία, ανάλογα με τη 

δομή και το ύφος της δραστηριότητας, έλλειψη δυνατότητας προσαρμογής ή 

επιλογής των διαθέσιμων κάθε φορά εργαλείων, ώστε να ταιριάζουν με το προφίλ 

των χρηστών. Παρατηρείται επίσης μια επιλεκτική ανάλυση στοιχείων, ανάλογα 

κάθε φορά με το δομή της ερευνητικής προσέγγισης, κάτι που μεταφράζεται σε 

εστίαση σε ένα μέρος των διαθέσιμων δεδομένων.  

Τέλος, αν και προκύπτουν θετικές αντιδράσεις από την πλευρά των χρηστών  

των υποστηρικτικών εργαλείων, για τις οπτικοποιημένες πληροφορίες που τους 
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παρουσιάζονται, δεν αναφέρεται από τους ερευνητές λεπτομερής καταγραφή της 

αποδοχής τους από τους χρήστες. Η τελευταία αναλύεται στη διαφάνεια των 

εργαλείων παρουσίασης της πληροφορίας (πόσο σαφή είναι για τους χρήστες), αλλά 

και στον τρόπο που αντιλαμβάνονται και επεξεργάζονται την πληροφορία αυτή οι 

χρήστες, επακριβώς. Όλα αυτά στοιχειοθετούν ανοιχτά ερωτήματα, τα οποία 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ερευνηθούν περαιτέρω.  

Παράλληλα, τα αποτελέσματα των υπαρχουσών προσεγγίσεων έχει 

ενδιαφέρον να γενικευτούν και να συγκριθούν με αποτελέσματα που μπορούν να 

προκύψουν από εμπειρική έρευνα σε πραγματικές διδακτικές συνθήκες (έξω από 

στενά ερευνητικά πλαίσια, σε εργαστηριακές συνήθως συνθήκες). Τέλος ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η γενίκευση και σε επίπεδο υλοποίησης, με ανοιχτά και προσαρμόσιμα 

συστήματα, που ευνοούν το διαμοιρασμό και τις ερευνητικές συνεργασίες. 



 

 

 

Λογισμικό Χαρακτηριστικά ανάλυσης Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Απευθύνεται σε 
WebCT, phpBB, 
Webwiz 

Απλές στατιστικές 
πληροφορίες επίγνωσης 

Υποστηρίζουν πολλούς συμμετέχοντες. 
Γρήγορη παραγωγή στατιστικών 

Ελάχιστες πληροφορίες, κυρίως 
ενημερωτικές. Καμία ανάλυση 

Διαχειριστές 

i-Tree Οπτική αναπαράσταση της 
δραστηριότητας των 
μαθητών 

Ωθεί τους μαθητές να διαβάζουν 
περισσότερα μηνύματα 

Απευθύνεται μόνο σε μαθητές. 
Ασχολείται με λίγες παραμέτρους της 
δραστηριότητας 

Μαθητές 

i-Bee Οπτική αναπαράσταση της 
σχέσης μαθητών – λέξεων 
κλειδιών 

Βοηθά τους μαθητές να 
“προσανατολιστούν” στις συζητήσεις, 
μένοντας στο θέμα συζήτησης 

Απουσία εμπειρικών δεδομένων. 
Ελάχιστη χρησιμότητα για τον καθηγητή 

Μαθητές 
Καθηγητές 

MailGroup Εναλλακτική δόμηση 
συζητήσεων – δείκτες 
κοινωνικής ανάλυσης 

Εναλλακτική διεπαφή συμμετοχής που 
βοηθά στην κατανόηση της εξέλιξης 
των συζητήσεων. 
Ποιοτικές αναλύσεις με βάση την 
Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων 

Οι δείκτες ανάλυσης απευθύνονται στους 
καθηγητές 
Απαιτείται μεγάλος αριθμός μηνυμάτων.  
Στους μαθητές απευθύνεται μόνο η νέα 
διεπαφή με την εναλλακτική δόμηση 
μηνυμάτων 

Καθηγητές 
(ανάλυση) 

 
Μαθητές 

(διεπαφή) 

AulaNet Διαγραμματικές 
αναπαραστάσεις 
στατιστικών στοιχείων 

Πλήθος στατιστικών στοιχείων που 
φαίνεται ότι βοηθούν τον καθηγητή 
κατά την εποπτεία μιας συζήτησης 

Διαγράμματα που απευθύνονται μόνο στο 
καθηγητή.  
Ελάχιστη εμπειρική έρευνα 

Καθηγητές 

Degree Υλοποίηση 
συμβουλευτικών 
μηχανισμών και δεικτών 
ποιότητας συνεργασίας 

Ανάλυση ποιοτικών παραμέτρων της 
συνεργασίας. 
Αξιοποίηση της ανάλυσης από 
ερευνητές και σχεδιαστές 
δραστηριοτήτων 
Πλήρως αυτοποιημένο σύστημα 

Κλειστό και αδιαφανές σύστημα 
Μη προσαρμοστικό σύστημα 
Συμβουλεύει χωρίς αιτιολόγηση τους 
μαθητές 
Μικρή έκταση ανάλυσης 

Καθηγητές 
(ανάλυση) 

Μαθητές 
(συμβουλές) 

Ερευνητές 
Σχεδιαστές 
δραστηριοτήτων 

CSILE, 
Knowledge 
Forum 

Στατιστικές πληροφορίες 
δραστηριότητας 

Υποστήριξη της γλωσσικής ανάπτυξης 
των μαθητών, μέσω δόμησης διαλόγων 
Πλήθος στατιστικών δεικτών 
επίγνωσης 

Αρκετά σύνθετο περιβάλλον που 
ξεφεύγει από τα όρια της ασύγχρονης 
συζήτησης. 

Καθηγητές 

Μ
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II.4 Σύνοψη μέρους II - Συμπεράσματα 

Τα εργαλεία ασύγχρονων συζητήσεων έχουν ευρεία χρήση στην τεχνολογικά 

υποστηριζόμενη εκπαίδευση, είτε ως αυτόνομα διδακτικά εργαλεία, είτε 

συμπληρωματικά με άλλες διδακτικές μεθόδους. Η χρησιμότητά τους τονίζεται στη 

διεθνή βιβλιογραφία, αφού επιτρέπουν τη συμμετοχή χωρικά και χρονικά 

απομακρυσμένων ατόμων, με διαφορετικές δυνατότητες ανάπτυξης και 

παρακολούθησης διαλογικών συζητήσεων, δίνοντάς του τη δυνατότητα να 

συμμετέχουν σε πολλές, παράλληλα εξελισσόμενες συζητήσεις. Ως εκπαιδευτικά 

εργαλεία, παρέχουν τη δυνατότητα υποστήριξης της ανάπτυξης κριτικής σκέψης και 

τελικά της προώθησης της μάθησης. Παρά την ευρεία χρήση τους σε προγράμματα 

εκπαίδευσης, δεν υπάρχουν αρκετές θεωρίες και εμπειρικές μελέτες σχετικά με την 

επίδρασή τους στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ μαθητών και τις εσωτερικές, μαθησιακές 

διεργασίες (Jeong, 2003). Αυτό μπορεί να αποδοθεί στην έλλειψη μεθόδων και 

εργαλείων, ικανών να μετρήσουν αποτελεσματικά τις ομαδικές αλληλεπιδράσεις και 

διεργασίες (Brusilovsky & Miller, 2001). Το τελευταίο αποτελεί ένα θεμελιώδες, 

ανοιχτό ερευνητικό ερώτημα. 

Μελετώντας το ερευνητικό πεδίο της Επίγνωσης κατανοούμε τη σημασία της 

κατά την υλοποίηση συνεργατικών δραστηριοτήτων. Ως έννοια πηγάζει από την 

ανάγκη των ανθρώπων να γνωρίζουν το πλαίσιο της συνεργασίας, τι ενέργειες και τις 

προθέσεις των άλλων, ώστε να μπορούν να προσαρμόσουν και να ρυθμίσουν 

αντίστοιχα τις δικές τους ενέργειες. Αρχικά αναπτύχθηκε στα πλαίσια της 

Συνεργατικής Εργασίας μέσω Υπολογιστή (CSCW), σε μια προσπάθεια να 

υποκατασταθεί αυτή η λειτουργία αναζήτησης πληροφοριών, που σε περιπτώσεις 

κατά πρόσωπο συνεργασίας πραγματοποιείται υποσυνείδητα (π.χ. μέσω της μη 

λεκτικής επικοινωνίας). Η Επίγνωση είναι ένα είδος πληροφορίας που διαρκώς 

ανανεώνεται και τροφοδοτείται μέσα από τις αλληλεπιδράσεις των ατόμων με το 

περιβάλλον εργασίας και κατ’ επέκταση μεταξύ τους. Χρησιμεύει κατά την 

προσπάθεια συντονισμού ενεργειών και κατάτμησης – κατανομής εργασιών, τη 

γενικότερη αξιολόγηση της πορείας της συνεργασίας και την επιμέρους ρύθμιση της 

ατομικής δραστηριότητας για λόγους ομοιομορφίας και ισοκατανομής. Ιδιαίτερη 

έμφαση δίνεται στην επιλογή των πρωτογενών δεδομένων που συνθέτουν την 

πληροφορία επίγνωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που επιθυμεί να έχει 
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στη διάθεσή του κάθε συνεργαζόμενο άτομο, τη διαθεσιμότητα αυτών, αλλά και την 

καταλληλότητά τους, στα πλαίσια της εκάστοτε δραστηριότητας αλλά και των 

γενικότερων συνθηκών που επικρατούν. Παράλληλα σημαντικός είναι ο τρόπος 

παρουσιάσής της στα άτομα, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τις 

πληροφορίες, αλλά και τον τρόπο που αυτή η πληροφορία, σε αναδραστική μορφή, 

μπορεί να επηρεάσει τις εσωτερικές τους, γνωστικές και μεταγνωστικές διεργασίες. 

Ειδικότερα στην περίπτωση παρουσίασης των πληροφοριών, σημαντική 

φαίνεται να είναι η μέθοδος απεικόνισης που επιλέγεται σε κάθε περίπτωση. 

Σύμφωνα με τη θεωρία Οπτικοποίησης Πληροφοριών, το ζητούμενο είναι να γίνει 

σύνθεση αφηρημένων δεδομένων και παρουσίασή τους με τρόπο συγκεντρωτικό, που 

να καθιστά δυνατή την επισκόπησή τους κάτω από διάφορες οπτικές γωνίες. 

Ανάλογα με το είδος των προς παρουσίαση δεδομένων, διαφορετική μέθοδος 

απεικόνισης είναι κάθε φορά κατάλληλη. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο φαίνεται να 

έχει η φαντασία ενός σχεδιαστή, στην περίπτωση που επιλέγει μια οπτική μεταφορά 

για να συνδέσει τις προς παρουσίαση πληροφορίες με “έννοιες” ή “σύμβολα” που 

είναι οικείες για τους χρήστες, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των λογισμικών i-Bee 

και i-Tree. Μια πολύ απλή οπτική μεταφορά είναι συνήθως αρκετή για να προσδώσει 

νόημα και πλαίσιο λειτουργίας σε ένα υποστηρικτικό εργαλείο, όπως στην περίπτωση 

του λογισμικού CoVis, όπου ο παραλληλισμός ενός χώρου εργασίας με ένα τετράδιο 

υπονοεί ότι αυτός χρησιμοποιείται για να σημειώνουν και να καταγράφουν ιδέες και 

σχόλια οι χρήστες. Είναι λοιπόν σαφές ότι η χρήση οπτικών αναπαραστάσεων και 

μεταφορών προσθέτει νέα δυναμική στην επεξεργασία δεδομένων και πληροφοριών 

και κατά συνέπεια στην εξέταση περίπλοκων διεργασιών και διαδικασιών, όπως είναι 

μια ασύγχρονη συζήτηση μεταξύ μεγάλων ομάδων ατόμων, για διδακτικούς σκοπούς. 

Η Αυτοματοποιημένη Ανάλυση Αλληλεπιδράσεων είναι ένα ερευνητικό πεδίο 

που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια, στηριζόμενο αρχικά στα πεδία της 

Συνεργατικής Εργασίας μέσω Υπολογιστή (CSCW) και της Τεχνητής Νοημοσύνης στην 

Εκπαίδευση (Artificial Intelligence in EDucation – AIED). Αφορά στην υποστήριξη 

όλων των εμπλεκομένων σε συνεργατικές δραστηριότητες μάθησης, ανεξάρτητα από 

το προφίλ ή το ρόλο τους, τη φύση και το είδος των δραστηριοτήτων. Μέσα από 

εργαλεία απευθείας παροχής πληροφοριών προς τα άτομα, στοχεύει στην υποστήριξή 

τους σε επίπεδο επίγνωσης, γνωστικό και κοινωνικό, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα 

μέσα από ατομικό ή/και ομαδικό αναστοχασμό να αυτοαξιολογήσουν και να 

αυτορυθμίσουν τη δραστηριότητά τους. Το πεδίο ερευνά σε βάθος τις επιδράσεις των 
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υποστηρικτικών μηχανισμών στη συμπεριφορά των συμμετεχόντων, αλλά και στο 

τελικό, μαθησιακό αποτέλεσμα. Οι ερευνητικές επιδιώξεις του πεδίου αυτού έχουν 

κοινά σημεία με το πεδίο διερεύνησης της Επίγνωσης, εφόσον και τα δύο αναζητούν 

τα δεδομένα εκείνα που πρέπει να αναλύσουν και να παρουσιάσουν με αναδραστική 

μορφή στους χρήστες. Παράλληλα, το πεδίο της Αυτοματοποιημένης Ανάλυσης 

Αλληλεπιδράσεων, μπορεί να ωφεληθεί σημαντικά, δανειζόμενη μεθοδολογίες, 

τεχνικές και προσεγγίσεις απεικόνισης που μελετά και προτείνει το πεδίο της 

Οπτικοποίησης Πληροφοριών. Βέβαια, το πεδίο της Ανάλυσης Αλληλεπιδράσεων, 

μελετά σε μεγαλύτερο βάθος τη συσχέτιση των αναπαραστάσεων με γνωστικές και 

μεταγνωστικές διεργασίες που υφίστανται κατά τη διαδικασία της μάθησης, 

εστιάζοντας και σε ερμηνευτικές μεθόδους. Αυτή η οπτική γωνία εξέτασης διέπει και 

τη διαδικασία διερεύνησης των πρωτογενών δεδομένων που είναι απαραίτητα για την 

κατασκευή υποστηρικτικών εργαλείων. 

Προσεγγίσεις που υλοποιούν τέτοιου είδους εργαλεία Αυτοματοποιημένης 

Ανάλυσης Αλληλεπιδράσεων σε περιβάλλοντα ασύγχρονων συζητήσεων, μελετήθηκαν 

και παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο II.2.6 Παρά τα θετικά αποτελέσματα που 

παρουσιάζουν οι ερευνητές κατά περίπτωση, σε μια προσπάθεια γενίκευσης, 

μπορούμε να διακρίνουμε την έλλειψη εργαλείων ανάλυσης και υποστήριξης, 

κατάλληλων για χρήστες όλων των προφίλ και των ρόλων που καλούνται να 

αναλάβουν. Ακόμη παρατηρείται μια τάση για κατασκευή είτε κλειστών 

συστημάτων, είτε εργαλείων που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες συνθήκες 

διδασκαλίας. Αυτός είναι ο λόγος που δεν αξιοποιούνται όλα τα διαθέσιμα δεδομένα 

στις αναλύσεις που προτείνονται· σε κάποιες προσεγγίσεις δε λαμβάνεται υπόψη η 

χρονική παράμετρος, σε άλλες η δομή των συζητήσεων κλπ. Φυσικά, στις 

περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για πρότυπα συστήματα, αλλά οι συνθήκες 

φαίνονται να είναι ώριμες για το επόμενο βήμα προς τη γενίκευση. 

Είναι λοιπόν σαφής η έλλειψη προσαρμοστικών, ευέλικτων και 

διαλειτουργικών εργαλείων, που θα υποστηρίζουν τους συμμετέχοντες σε ασύγχρονες 

διαλογικές δραστηριότητες μάθησης, σύμφωνα με τις “προσταγές” του πεδίου της 

Ανάλυσης Αλληλεπιδράσεων. Ένα σημαντικό σημείο έρευνας είναι η επιλογή των 

δεδομένων, αλλά και της μεθόδου ανάλυσής τους. Στη διεθνή βιβλιογραφία, 

συναντάμε μεθόδους ανάλυσης που μπορούμε να τις ομαδοποιήσουμε, σύμφωνα με 

τα χαρακτηριστικά τους, στις εξής κατηγορίες: 
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1. Μη αυτοματοποιημένες μέθοδοι ανάλυσης: Πρόκειται για έρευνες που 

αφορούν κυρίως ανάλυση περιεχομένου, με στόχο την αξιολόγηση (κυρίως 

ποιοτική) διαφόρων συνιστωσών της διαλογικής δραστηριότητας. 

Εφαρμόζονται συνήθως μετά το πέρας των ασύγχρονων συζητήσεων και 

είναι πολύ χρονοβόρες. 

2. Αυτοματοποιημένες μέθοδοι ανάλυσης: Πρόκειται για διάφορες μεθόδους 

ανάλυσης, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, αυτοματοποιώντας πλήρως ή σε ένα βαθμό, τη 

διαδικασία ανάλυσης. Διακρίνονται δύο υποκατηγορίες: 

a. Μέθοδοι ανάλυσης δράσεων: Πρόκειται για μεθόδους ανάλυσης που 

στηρίζονται κυρίως σε δομικά χαρακτηριστικά των συζητήσεων 

όπως πλήθος και είδος μηνυμάτων, χρονική σειρά συγγραφής και 

ανάγνωσης κλπ. Απευθύνονται σε μια μερίδα των εμπλεκομένων σε 

δραστηριότητες ασύγχρονων συζητήσεων, συνήθως τους καθηγητές 

ή/και τους ερευνητές. Παρέχουν ενδείξεις για την πορεία εξέλιξης 

των συζητήσεων ή/και την ποιότητά τους. Η επισκόπηση των 

αποτελεσμάτων της ανάλυσης είναι συχνά εύκολη και αποκτά νόημα 

όταν οι ασύγχρονες συζητήσεις έχουν περατωθεί ή βρίσκονται σε 

προχωρημένο στάδιο εξέλιξης. Τέτοιες προσεγγίσεις ανάλυσης 

παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο II.2.5.1. 

b. Μέθοδοι ανάλυσης αλληλεπιδράσεων: Πρόκειται για μεθόδους 

ανάλυσης που αποσκοπούν στην υποστήριξη των συμμετεχόντων, 

κατά τη διάρκεια εξέλιξης των σύγχρονων συζητήσεων. 

Στηρίζονται στην ανάλυση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 

συμμετεχόντων και αξιοποιούνται για: 

i. Βελτίωση της διεπαφής των εργαλείων υλοποίησης 

ασύγχρονων συζητήσεων. Το σύστημα MailGroup έχει αυτό 

τον προσανατολισμό, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να 

παρακολουθήσουν ευκολότερα την εξέλιξη των συζητήσεων. 

ii. Υποστήριξη ατόμων: Οι περισσότερες προσεγγίσεις αυτού του 

τύπου στοχεύουν στην υποστήριξη ατόμων που εμπλέκονται 

στις δραστηριότητες ασύγχρονων συζητήσεων. Συνήθως 

απευθύνονται σε μια μερίδα αυτών. Έτσι τα συστήματα i-Tree,  

CSILE, Knowledge Forum και η υπομονάδα ασύγχρονων 
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συζητήσεων του AulaNet, απευθύνονται στον καθηγητή. Τα 

συστήματα MailGroup και Degree απευθύνεται στον 

ερευνητή, ενώ το σύστημα i-Bee απευθύνεται στους μαθητές. 

Σε κάποιες περιπτώσεις, τα υποστηρικτικά εργαλεία που 

παράγονται μπορούν να αξιοποιηθούν και από άλλες 

κατηγορίες ατόμων (π.χ. το σύστημα Degree μπορεί να 

αξιοποιηθεί και από τον καθηγητή), χωρίς όμως να είναι ο 

κύριος στόχος τους. 

 

Ορισμένες από τις υφιστάμενες προσεγγίσεις Αυτοματοποιημένης Ανάλυσης 

Αλληλεπιδράσεων έχουν δοκιμαστεί μέσα από πρακτικές μελέτες, δείχνοντας τη 

δυναμική του ερευνητικού πεδίου. Για παράδειγμα τα συστήματα Degree, 

MailGroup, CSILE και Knowledge Forum, έχουν χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε 

διάφορες περιπτώσεις, καταγράφοντας θετικά αποτελέσματα. Από την άλλη πλευρά, 

για συστήματα όπως το i-Tree, i-Bee και η υπομονάδα υλοποίησης σύγχρονων 

συζητήσεων του AulaNet, δεν υπάρχουν επαρκείς πρακτικές μελέτες που να μπορούν 

να οδηγήσουν στην εξαγωγή σαφών συμπερασμάτων. Οι πρώτες μελέτες όμως που 

υπάρχουν, δείχνουν τη θετική τάση που υπάρχει στον τομέα της αξιοποίησης της 

Ανάλυσης Αλληλεπιδράσεων για την υποστήριξη ασύγχρονων συζητήσεων και των 

συμμετεχόντων σε αυτές.  

Αξιοσημείωτο είναι ότι αρκετές από τις πρακτικές μελέτες που υπάρχουν, έχουν 

πραγματοποιηθεί κάτω από ειδικές συνθήκες, με τη μορφή εργαστηριακών ερευνών, 

συνήθως. Τέτοιες είναι οι έρευνες που αφορούν το σύστημα MailGroup, το οποίο για 

να παράγει αποτελέσματα απαιτεί συζητήσεις με έναν ελάχιστο αριθμό μηνυμάτων 

και βάθος συζητήσεων. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να βρει εφαρμογή σε πολλές 

περιπτώσεις ασύγχρονων συζητήσεων που λαμβάνουν χώρα συνήθως ως 

συμπληρωματικές διδακτικές δραστηριότητες και περιλαμβάνουν συγκριτικά λίγα 

μηνύματα. Άλλο παράδειγμα είναι το σύστημα Degree, το οποίο δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να αναλύσει οποιαδήποτε ασύγχρονη συζήτηση, έχοντας 

αδιαφανείς μεθόδους και στοιχεία ανάλυσης, ενώ απαιτεί αυστηρή δόμηση στις 

συζητήσεις. 

 

Στην παρούσα διατριβή, επιχειρείται μια προσέγγιση που εστιάζει κυρίως 

στην υποστήριξη μιας ασύγχρονης, κατά τη διάρκεια της εξέλιξής της. Όπως 
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αναλύεται εκτενέστερα στο κεφάλαιο III.2.4.4, μελετήθηκαν τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι χρήστες συμμετέχοντας σε ασύγχρονες συζητήσεις, τα οποία τους 

οδηγούν σε χρηστικά λάθη (μειωμένη ή λανθασμένη συμμετοχή). Κατά ένα μεγάλο 

μέρος φαίνεται να οφείλονται στο γεγονός ότι δεν έχουν σαφή αντίληψη του πλαισίου 

ανάπτυξης της συζήτησης, του συνόλου της υφιστάμενης δραστηριότητας, ατομικής 

και ομαδικής. Κατά συνέπεια δυσκολεύονται να “προβάλουν” τον εαυτό τους στην 

ομαδική, συνεργατική δραστηριότητα (συζήτηση). Στο σημείο αυτό εστιάζεται η 

προσέγγιση της διατριβής αυτής, προσπαθώντας να κατασκευάσει και να μελετήσει 

κατάλληλα υποστηρικτικά εργαλεία. Παράλληλα, μελετά μεθόδους υποστήριξης των 

καθηγητών και των ερευνητών που μπορεί να συμμετέχουν, να συντονίζουν, να 

επιβλέπουν ή να παρακολουθούν μια συζήτηση. Τέλος, μελετά πρόσθετες χρήσεις 

τέτοιων εργαλείων, όπως είναι η χρήση τους για προκαταρκτική ποιοτική αξιολόγηση 

των συζητήσεων, προτού αναγκαστεί κανείς να καταφύγει σε μεθόδους εις βάθος 

ανάλυσης. 
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III.1 Ανάπτυξη προβληματικής 

Ο βασικός ερευνητικός άξονας της διατριβής είναι αυτός της υποστήριξης 

συμμετεχόντων (Peer Support) σε διδακτικές δραστηριότητες ασύγχρονων 

συζητήσεων. Οι τελευταίες επιλέχθηκαν, λαμβάνοντας υπόψη:  

(i) την ευχρηστία των εργαλείων υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων, 

τα οποία επιτρέπουν την επικοινωνία και τη συνεργασία ατόμων που 

είναι χωρικά ή χρονικά χωρισμένα. 

(ii) την ευρεία διάδοσή των εργαλείων υλοποίησης ασύγχρονων 

συζητήσεων, αφού απαντώνται παντού στο διαδίκτυο, με εκατομμύρια 

χρηστών να τα χρησιμοποιούν για διάφορους λόγους. Έτσι για 

παράδειγμα υπάρχουν ασύγχρονες συζητήσεις για ειδησιογραφική 

ενημέρωση, για κοινωνικά, αθλητικά, τεχνικά και άλλα θέματα. 

Απαντώνται συχνά στον τομέα της ενδοεταιρικής επικοινωνίας και 

επιμόρφωσης, αλλά και στην υποστήριξη πελατών και καταναλωτών 

από μεγάλες εταιρείες. 

Παράλληλα, εκτιμήθηκε η δυνατότητα αξιοποίησης των ασύγχρονων 

συζητήσεων σε διαφορετικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση. Μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως αυτόνομα διδακτικά εργαλεία, υπό το πρίσμα κατάλληλα 

σχεδιασμένων διαλογικών δραστηριοτήτων ή συμπληρωματικά σε άλλες διδακτικές 

προσεγγίσεις. Ειδικότερα, στην περίπτωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μπορούν 

να επεκτείνουν το διδακτικό διάλογο έξω από τα όρια της αίθουσας και της ώρας 

διδασκαλίας ή να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, στα αρχικά στάδια συνεργασίας 

ομάδων φοιτητών, για την επίτευξη κοινού υπόβαθρου αλληλοκατανόησης. 

Παρέχουν τη δυνατότητα στο διδάσκοντα να εμβαθύνει, σε συνεργασία με τους 

διδασκόμενους πάνω σε επιμέρους έννοιες ή θέματα σχετικά με το γνωστικό 

αντικείμενο, συμμετέχοντας σε διαλογικές δραστηριότητες που αφορούν πρόσθετο 

διδακτικό υλικό. Παράλληλα, ένα εργαλείο υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μια τάξη διδασκομένων για αδόμητες συζητήσεις, οι 

οποίες αποσκοπούν απλά στην ανταλλαγή πληροφοριών, προβληματισμών, αποριών, 

ιδεών, πρόσθετου διδακτικού υλικού, αλλά και στην ανάπτυξη κοινωνικών δομών 

μεταξύ τους, ώστε να γνωριστούν και να συνεργάζονται αρμονικότερα. Τέλος, οι 

ασύγχρονες συζητήσεις μπορούν να βρουν εφαρμογή στην ανταλλαγή σχολίων που 
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αφορούν εργασίες που ανατίθενται στους διδασκόμενους, ώστε να λαμβάνουν ένα 

πρώτο επίπεδο αξιολογικής ανατροφοδότησης από τους συναδέλφους τους, 

βελτιώνοντας τις επιδόσεις τους και την επεξεργασία της διδακτέας ύλης. 

Παρά την ευρεία χρήση τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα, δεν έχουν ακόμα 

αναπτυχθεί επαρκείς θεωρίες και εμπειρικές μελέτες σχετικά με την επίδρασή τους 

στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ μαθητών και τις εσωτερικές, μαθησιακές διεργασίες 

(Jeong, 2003). Αυτό μπορεί να αποδοθεί στην έλλειψη μεθόδων και εργαλείων, 

ικανών να μετρήσουν ικανοποιητικά τις ομαδικές αλληλεπιδράσεις και διεργασίες 

(Brusilovsky & Miller, 2001). Προς την κατεύθυνση αυτή, μελετήθηκε το ερευνητικό 

υποπεδίο της Επίγνωσης, από το χώρο της Συνεργατικής Εργασίας μέσω Υπολογιστή 

(CSCW). Η αντίστοιχη βιβλιογραφία τονίζει τη σημασία και τη χρησιμότητά της, σε 

περιπτώσεις συνεργασίας ανάμεσα σε μια ομάδα ανθρώπων. Η συμβολή της στη 

βελτίωση της συνεργασίας είναι πολυδιάστατη (κεφάλαιο II.2.1), ιδιαίτερα όταν 

παρουσιάζεται με αναδραστική μορφή. Ενστερνιζόμενοι ερευνητικά ερωτήματα του 

χώρου αυτού, πρόκειται να διερευνήσουμε τα δεδομένα δραστηριότητας που είναι 

διαθέσιμα σε ένα περιβάλλον ασύγχρονων συζητήσεων, αναζητούμε αυτά που 

ενδιαφέρουν τους ίδιους τους χρήστες και αυτά που θα τους είναι χρήσιμα, καθώς 

επίσης και μεθόδους καταγραφής και παρουσίασής τους. 

Ειδικότερα στον τομέα της παρουσίασης, χρήσιμα είναι τα συμπεράσματα του 

ερευνητικού πεδίου της Οπτικοποίησης Πληροφοριών. Το τελευταίο προτείνει οπτικές 

μεθόδους απεικόνισης αφηρημένης πληροφορίας (που δεν είναι εύκολα αντιληπτή 

διαισθητικά ή δεν είναι εύκολο να αντιστοιχιστεί σε κάτι από το φυσικό κόσμο), όπως 

είναι για παράδειγμα η πληροφορία για τη δραστηριότητα σε ασύγχρονες συζητήσεις, 

συνδυάζοντας δεδομένα κάτω από διαφορετικές οπτικές γωνίες εξέτασης και 

παράγοντας νέα νοήματα και ερμηνείες. Τα δεδομένα αυτά και οι μέθοδοι ανάλυσής 

τους, μπορούν να αναζητηθούν στο πεδίο της Αυτοματοποιημένης Ανάλυσης 

Αλληλεπιδράσεων, που επιπλέον μελετά τη συσχέτιση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ 

των ατόμων με τις ατομικές ή ομαδικές γνωστικές δομές που αυτά σχηματίζουν και 

με τις μεταγνωστικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια μιας 

μαθησιακής δραστηριότητας, επηρεάζοντάς την. Μέσα από την ανάλυση και 

ερμηνεία των αλληλεπιδράσεων, το πεδίο στοχεύει στην παροχή πολύπλευρης 

υποστήριξης στους εμπλεκόμενους σε μια τέτοια δραστηριότητα, με υπολογιστικά 

εργαλεία που ανατροφοδοτούν τους συμμετέχοντες με πληροφορίες, ώστε να 

βελτιώσουν το μαθησιακό έργο. 
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Συνοψίζοντας, η προσέγγισή μας αναλύεται στην οπτική παρουσίαση 

πληροφορίας που προκύπτει από την αυτοματοποιημένη ανάλυση των 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των συμμετεχόντων, με μεθόδους που έχουν ως βάση – 

αφετηρία την παροχή αναδραστικής πληροφορίας επίγνωσης. Σκοπός της 

προσπάθειας αυτής είναι η υποστήριξη, διευκόλυνση και ενίσχυση των διεργασιών 

και των διαδικασιών που υφίστανται κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας δραστηριότητας, 

αλλά και των γνωστικών δομών που αναπτύσσονται στα πλαίσια της συνεργασίας 

διαφορετικών ατόμων. Απώτερος στόχος είναι η προσπάθεια ενεργοποίησης των 

εσωτερικών, μεταγνωστικών μηχανισμών των διαφόρων ατόμων που συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες ασύγχρονων συζητήσεων, που μπορεί να οδηγήσει σε 

αυτορυθμιστικές ενέργειες, αλλά και η παροχή σημαντικών εργαλείων ανάλυσης και 

εξαγωγής συμπερασμάτων στους συντονιστές – παρατηρητές μιας διαλογικής 

δραστηριότητας. Ερευνητικά η προσέγγιση αυτή μπορεί να τοποθετηθεί ανάμεσα στις 

αυτοματοποιημένες αναλύσεις δράσεων (πολλές φορές με χρήση οπτικών 

βοηθημάτων) και τις αναλύσεις περιεχομένου, όπως αυτές παρουσιάστηκαν στο 

κεφάλαιο II.2.5, αφού ασχολείται με την ανάλυση των περίπλοκων διεργασιών που 

λαμβάνουν χώρα κατά τη συνεργασία ατόμων, αλλά δεν προχωράει σε ανάλυση 

περιεχομένου των συζητήσεων. Χρονικά εστιάζει στη διάρκεια των διαλογικών 

δραστηριοτήτων, σε μια προσπάθεια να υποστηρίξει το τελικό αποτέλεσμα που 

προδιαγράφει η εκάστοτε διδακτική στρατηγική, αλλά και μετά από αυτές, 

προσπαθώντας να διερευνήσει την ερμηνευτική αξία δεικτών αλληλεπίδρασης κατά 

την αποτίμηση και αξιολόγηση συζητήσεων και των συμμετεχόντων σε αυτές. 
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III.2 Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Σ’ αυτό το σημείο της διατριβής θα αναλυθούν οι κεντρικοί άξονες που συνθέτουν το 

θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας. Στο κεφάλαιο III.2.1 αναλύεται ο χώρος της 

Εκπαίδευσης από απόσταση και η προσέγγιση των Κοινοτήτων Μάθησης, ως 

προέκταση της Συνεργατικής Μάθησης. Υπερθεματίζεται ο ρόλος της επικοινωνίας, 

κυρίως μέσα από τεχνολογικά περιβάλλοντα και συγκεκριμένα Εργαλείων 

Επικοινωνίας μέσω Υπολογιστή (CMC) στις περιπτώσεις αυτές. Στη συνέχεια 

(κεφάλαιο III.2.2), αναλύονται περαιτέρω έννοιες που αφορούν στη συνεργατική 

μάθηση. Ακολούθως (κεφάλαιο III.2.3) παρουσιάζονται συνοπτικά οι 

σημαντικότερες, σύγχρονες θεωρίες μάθησης, στις οποίες συχνά βασίζεται ο 

σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Το κεφάλαιο III.2.4 διαπραγματεύεται 

θέματα συνεργασίας, διαχείρισης, μαθησιακής και διδακτικής προσέγγισης, 

εστιάζοντας περισσότερο στις ασύγχρονες συζητήσεις και τις διαλογικές 

δραστηριότητες. Τέλος, διδακτικές στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

κατά το σχεδιασμό τέτοιων δραστηριοτήτων, αναλύονται στο κεφάλαιο III.2.5. 
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III.2.1. Εκπαίδευση από Απόσταση 

Την τελευταία δεκαετία είναι έντονη η δραστηριότητα της διεθνούς επιστημονικής 

κοινότητας σε θέματα που αφορούν στη συνεχιζόμενη, δια βίου εκπαίδευση και 

επιμόρφωση. Σήμερα, πηγές πληροφόρησης και γνώσης υπάρχουν παντού, συχνά 

απομακρυσμένες από τον τελικό παραλήπτη χωρικά ή χρονικά. Η εκπαίδευση από 

απόσταση είναι αυτή που καθορίζει τις μεθόδους πρόσβασης του ανθρώπου στις 

πηγές αυτές (Sherry, 1996).  

Οι όροι Εκπαίδευση από Απόσταση (distance education) και Μάθηση από 

Απόσταση (distance learning) έχουν χρησιμοποιηθεί από πάρα πολλούς ερευνητές για 

να περιγράψουν διάφορες προσεγγίσεις και υλοποιήσεις. Χαρακτηριστικά τους 

γνωρίσματα είναι ο χωρικός ή/και χρονικός διαχωρισμός δασκάλου και μαθητών 

(Perraton, 1988), ο κατ’ επιλογήν έλεγχος της ροής της μάθησης περισσότερο από το 

μαθητή παρά από τον καθηγητή (Jonassen, 1992) και η ασυνεχής επικοινωνία μεταξύ 

μαθητή και καθηγητή (Keegan, 1986; Garrison & Shale, 1987). Η Εκπαίδευση από 

Απόσταση στηρίζεται στις εξής αρχές(Grigoriadou & Papanikolaou, 2000):  

(i) Η μάθηση συντελείται τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε μικρές 

ομάδες 

(ii) Παρέχεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να μαθαίνουν με το 

δικό τους ρυθμό, στο χρόνο και τον τόπο που επιθυμούν 

(iii) Η βοήθεια παρέχεται από τον καθηγητή λιγότερο συχνά 

(iv) Η μάθηση είναι περισσότερο ενεργητική και λιγότερο παθητική 

(v) Οι μαθητές αναλαμβάνουν περισσότερες ευθύνες αναφορικά με τη 

διαδικασία της δικής τους μάθησης 

(vi) Οι μαθητές μαθαίνουν όχι μόνο από τους καθηγητές, αλλά και από άλλα 

άτομα (συμμαθητές, ειδικούς, κλπ). 

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται ευρεία χρήση τεχνικών εκπαίδευσης από 

απόσταση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Spatariu et al, 2004; Green, 2000), ενώ 

υποστηρίζεται ότι τα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα θα αποτελούν 

βασικό συστατικό του προγράμματος σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων, στο εγγύς μέλλον (Spyrou et al, 2001). 

Ειδικότερα η ευρεία διάδοση και ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου βοήθησε 

στην ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για το σκοπό αυτό (Grigoriadou & 
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Papanikolaou, 2000), εισάγοντας πλέον τον όρο Διαδικτυακή Εκπαίδευση από 

Απόσταση (Παπανικολάου κ.ά., 2005). Έχει επικρατήσει πλέον η χρήση του όρου 

Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων (Course Management System - CMS) για να 

περιγράψει τα ολοκληρωμένα περιβάλλοντα εκπαίδευσης από απόσταση. Αυτά 

δίνουν στους εκπαιδευτές τη δυνατότητα να παρουσιάσουν πληροφορίες στους 

μαθητές, να παράγουν εκπαιδευτικό υλικό, τεστ και εργασίες, να υλοποιήσουν 

συζητήσεις και να διαχειριστούν ολόκληρες τάξεις μαθητών, μέσω διαδικτύου. Για το 

σκοπό αυτό, ενσωματώνουν ένα μεγάλο αριθμό υπομονάδων (Μπράτιτσης & 

Δημητρακοπούλου, 2001) που αφορούν: 

• Την παρουσίαση πληροφορίας. Χρησιμοποιούνται τεχνολογίες του 

παγκόσμιου ιστού για την παρουσίαση: 

o Στατικής πληροφορίας, όπως είναι το οργανόγραμμα ενός μαθήματος, 

πληροφορίες για τους συμμετέχοντες, διδακτικό, οπτικό υλικό και 

βοηθητικές σελίδες αναφοράς (online help) 

o Δυναμικής πληροφορίας, όπως συμβαίνει σε ένα σύστημα ανάρτησης 

ανακοινώσεων και ειδοποιήσεων ή στην περίπτωση ενός 

ηλεκτρονικού, αυτόματου ημερολογίου. 

• Τη διενέργεια δραστηριοτήτων, όπως είναι η ανάθεση εργασιών και η 

διεξαγωγή διαγωνισμάτων. 

• Τη διαχείριση μαθήματος, με απόδοση και αναγνώριση κωδικού 

πρόσβασης σε όλους τους συμμετέχοντες και κατάλληλα εργαλεία για τη 

διαχείριση των δικαιωμάτων πρόσβασης, αλλά και των πληροφοριών που 

αφορούν τον κάθε ένα από αυτούς (ατομικά στοιχεία, βαθμολογίες, 

δραστηριότητα). 

• Τη διαχείριση αρχείων μέσα από έναν κοινόχρηστο, εικονικό χώρο 

εργασίας. 

• Τη σύγχρονη ή ασύγχρονη συνεργασία των συμμετεχόντων, μέσα από 

ειδικά κατασκευασμένα εργαλεία (π.χ. ανάπτυξη μοντέλων ή κοινή 

συγγραφή κειμένων). 

• Την καταγραφή ενεργειών (logging), ώστε να είναι δυνατή η παραγωγή 

αναφορών δραστηριότητας, στατιστικών δεδομένων και η παραπέρα 

ανάλυση και εκπαιδευτική αξιοποίησή τους. 
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• Την επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων, σύγχρονα ή ασύγχρονα, με 

χρήση γραπτού ή/και προφορικού λόγου, ακόμα και με δυνατότητες 

υλοποίησης διασκέψεων. 

Σημαντικότερες είναι ίσως, οι υπομονάδες που καθιστούν δυνατή την 

επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων ενός προγράμματος εκπαίδευσης εξ 

αποστάσεως, με οποιοδήποτε τρόπο (Bruisilovsky & Miller, 2001). Άλλωστε, το 

στοιχείο της χωρικής απόστασης ανάμεσα στους μαθητές και τον καθηγητή θεωρείται 

ότι δημιουργεί ένα αίσθημα απομόνωσης στους μαθητές, σε συνδυασμό με την 

έλλειψη κινήτρου που δημιουργεί η φυσική και η απουσία των συμμαθητών 

(Grigoriadou & Papanikolaou, 2000). Αυτό το πρόβλημα καλύπτεται κατά ένα μέρος, 

με τη διευκόλυνση της επικοινωνίας ανάμεσα στους συμμετέχοντες ενός τέτοιου 

προγράμματος. Συχνά, τα Συστήματα Διαχείρισης Μαθημάτων και γενικότερα οι 

διαδικτυακοί τόποι που αποσκοπούν στο διαμοιρασμό εκπαιδευτικού υλικού, 

ακολουθούν τη λογική των Πυλών (portals), που πολλές φορές ενσωματώνουν 

ανεξάρτητες, αυτόνομες υπομονάδες (portlets) παροχής διαφόρων υπηρεσιών 

(Vlachogiannis et al, 2005). Έτσι, μια ιστοσελίδα τύπου Πύλης, μπορεί να 

ενσωματώνει διάφορες τέτοιες υπομονάδες, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν ως 

αυτόνομες, επαναχρησιμοποιήσιμες οντότητες, παροχής υπηρεσιών, όπως είναι η 

επικοινωνία, η κοινή συγγραφή κειμένων, η ανταλλαγή αρχείων κλπ. Στην περίπτωση 

αυτή, οι οντότητες αυτές απαντώνται στη βιβλιογραφία και με τον όρο Διαδικτυακά 

Αντικείμενα (web objects) (Vlachogiannis et al, 2005). 

III.2.1.1 Εργαλεία επικοινωνίας – Ο ρόλος των Ασύγχρονων Συζητήσεων 

Με τον όρο Εργαλεία Επικοινωνίας μέσω Υπολογιστή (CMC) περιγράφονται σήμερα 

όλα τα εργαλεία που καθιστούν δυνατή την επικοινωνία μεταξύ χρηστών, με τη 

χρήση νέων τεχνολογιών, όπως εργαλεία σύγχρονων (chat) ή ασύγχρονων (discussion 

forae) συζητήσεων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), βιντεοδιασκέψεις κλπ. 

Είναι γενικότερα αποδεκτό ότι τα εργαλεία αυτά χρησιμοποιούνται στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση για την υποστήριξη αλληλεπιδράσεων μαθητή – μαθητή, 

μαθητή – καθηγητή, αλλά και για την υλοποίηση διασυνδεδεμένων (online) 

συζητήσεων (Harasim, 1993; Berge, 1997).  

Σε σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, όπως είναι οι Κοινότητες Μάθησης 

παρέχονται τρόποι ενσωμάτωσης της γραφής, της ανάγνωσης και του κατά το 
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δυνατόν συχνότερου διαλόγου για την επίτευξη της μάθησης, μιας και πρόκειται για 

αλληλοσυμπληρούμενες δραστηριότητες, με τη χρήση Εργαλείων Επικοινωνίας μέσω 

Υπολογιστή. Σήμερα οι ομαδικές συζητήσεις με χρήση Εργαλείων Υλοποίησης 

Ασύγχρονων Συζητήσεων χρησιμοποιούνται πολύ συχνά, εφαρμόζοντας τις αρχές του 

εποικοδομητισμού, με έμφαση στην κοινωνική αλληλεπίδραση κατά τη μαθησιακή 

διαδικασία (Colins & Berge, 2001). Ειδικότερα σε περιπτώσεις εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, μπορούν να υποκαταστήσουν τη συζήτηση που λαμβάνει χώρα στις 

κατά πρόσωπο διδασκαλίες στην τάξη, ενώ φαίνεται να συνεισφέρουν στην αύξηση 

των αλληλεπιδράσεων μεταξύ μαθητών, διευκολύνοντας την επίτευξη κοινών 

αντιλήψεων (common understanding), το διαμοιρασμό γνώσεων (Chatzinotas et al, 

2005) και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη χρήση των 

ασύγχρονων συζητήσεων σαν μέσο υποστήριξης της συνεργατικής συζήτησης – 

επιχειρηματολογίας (Collaborative Argumentation - CA).  

Η τελευταία είναι μια προσέγγιση ανακαλυπτικής μάθησης, που στόχο έχει 

την ανάπτυξη και υποστήριξη της κριτικής σκέψης σε online συνθήκες (Jeong & 

Joung, 2007). Οι δεξιότητες της συζήτησης – επιχειρηματολογίας αναλύονται στην 

ικανότητα θέσπισης επιχειρημάτων που υποστηρίζουν μια θέση ή άποψη, 

λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα (ίσως και αντικρουόμενα), ανακαλύπτοντας τις 

αδυναμίες της αντίθετης άποψης. Παράλληλα η διαδικασία της επιχειρηματολογίας 

είναι ένας τρόπος για να διαλευκάνει κανείς τις αβεβαιότητες και τις απορίες του. 

Μέσω των εργαλείων υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων, οι μαθητές μπορούν να 

συζητούν πολύπλοκα θέματα, μάλιστα πολλά θέματα ταυτόχρονα και να 

κατακτήσουν τη δεξιότητα της επιχειρηματολογίας, ανταλλάσσοντας γραπτά 

μηνύματα (Baker, 1999).  

Επιπλέον, οι ασύγχρονες συζητήσεις μπορούν να υποστηρίξουν τις  

διεργασίες επίλυσης προβλημάτων, μέσω της δυνατότητας που παρέχουν για 

αναπαράσταση του προς επίλυση προβλήματος με το γραπτό λόγο. Αυτή η 

διαδικασία βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τις απόψεις, τις 

πεποιθήσεις  και την οπτική τους γωνία (Lindemann, 1995). Στην ουσία, μια 

πλατφόρμα ασύγχρονων συζητήσεων γίνεται ένα γνωστικό εργαλείο για την 

παρουσίαση και ανάπτυξη γνωστικών προβλημάτων, κάτι που σύμφωνα με τον  

Jonassen (2003), είναι πρωταρχικής σημασίας σε διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων, 

ιδιαίτερα όταν ο απώτερος στόχος είναι η ανάπτυξη ανάλογων δεξιοτήτων από τους 

μαθητές πέρα από τα όρια του εξεταζόμενου προβλήματος. Οι ασύγχρονες 
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συζητήσεις μπορούν να δώσουν την ευκαιρία τους μαθητές να αναπαραστήσουν το 

πρόβλημα που αντιμετωπίζουν ή μελετούν, με τρόπο κατανοητό από άλλα άτομα. 

Ανάλογα με την ικανότητά τους στο χειρισμό του γραπτού λόγου, η διαφορά ανάμεσα 

στην εσωτερική αναπαράσταση ενός προβλήματος και την “εξωτερική” 

αναπαράστασή του προς ένα κοινό ατόμων, μπορεί να είναι σημαντική (Jonassen, 

2003). Με βάση αυτό το στοιχείο, γίνεται κατανοητό ότι ένα εργαλείο υλοποίησης 

ασύγχρονων συζητήσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο επίλυσης 

προβλημάτων (Knowlton, 2004).  

Σε περιπτώσεις, στις οποίες ο μαθητής έρχεται αντιμέτωπος με ένα γνωστικό 

πρόβλημα μόνος του, τότε βρίσκεται εγκαθιδρυμένος σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, 

το οποίο περιορίζει το εύρος της ανάπτυξης της σκέψης του σε συγκεκριμένα όρια. 

Τα εργαλεία υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων δίνουν τη δυνατότητα στους 

μαθητές να δουν και άλλες οπτικές γωνίες ενός προβλήματος, μέσα από την 

ανταλλαγή απόψεων και σχολίων. Έτσι υποβοηθούνται στο να κατανείμουν τις 

γνώσεις και τους προβληματισμούς τους, στο ευρύτερο πλαίσιο που καθορίζεται από 

το σχηματισμό μιας συνεργαζόμενης ομάδας. Με την επαφή με τα υπόλοιπα μέλη 

μιας ομάδας δηλαδή, μέσω ασύγχρονων συζητήσεων οι μαθητές μπορούν να 

διευρύνουν την αντίληψή τους και να εκτιμήσουν καλύτερα τη μοναδικότητα της 

δικής τους θέσης/άποψης. Γίνονται δηλαδή οι ασύγχρονες συζητήσεις ένα κοινωνικό 

μέσο που επιτρέπει την από κοινού οικοδόμηση της γνώσης (Knowlton, 2004).  

Λαμβάνοντας υπόψη τη διττή φύση των ασύγχρονων συζητήσεων (ως 

γνωστικό εργαλείο αναπαράστασης και ως κοινωνικό μέσο που επιτρέπει την 

κατανομή της οικοδόμησης γνώσης), αντιλαμβανόμαστε τη δυνατότητα που 

προσφέρουν για τη δημιουργία μιας κοινότητας μάθησης μέσω διαλόγου που μπορεί 

να διευρύνει τους μαθησιακούς τους ορίζοντες (Pallof & Pratt, 1999). 

III.2.1.2 Συνεργατική μάθηση – Κοινότητες Μάθησης 

Η συνεργατική μάθηση που υποστηρίζεται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές είναι μια 

από τις πιο σύγχρονες και πολλά υποσχόμενες προσεγγίσεις για τη βελτίωση της 

διδασκαλίας και της μάθησης. Ο ευρύτερος ορισμός που μπορεί να διατυπωθεί για τη 

Συνεργατική Μάθηση, είναι ότι πρόκειται για μια “κατάσταση, κατά την οποία δύο ή 

περισσότεροι άνθρωποι μαθαίνουν ή προσπαθούν να μάθουν κάτι μαζί” (Dillenbourg, 

1999). Θεμελιώδης είναι ο ορισμός για τη συνεργασία που εισάγουν οι Roschelle & 
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Teasley (1995), σύμφωνα με τον οποίο πρόκειται “για μια σύγχρονη και 

συντονισμένη δραστηριότητα που προέρχεται από τη συνεχή προσπάθεια δόμησης 

και διατήρησης μιας κοινής, διαμοιρασμένης αντίληψης ενός προβλήματος”. 

Παράλληλα υποστηρίζουν ότι η συνεργατική μάθηση απαιτεί την “αμοιβαία εμπλοκή 

των συμμετεχόντων σε μια συντονισμένη προσπάθεια, προκειμένου να λύσουν ένα 

πρόβλημα από κοινού”, τονίζοντας τη σημασία των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα τους. 

Στις περιπτώσεις αυτές, οι άνθρωποι μαθαίνουν, για παράδειγμα: α) μοντελοποιώντας 

τις ενέργειες και τις ικανότητες ενός ομότιμού τους με περισσότερες γνώσεις, β) 

αναγνωρίζοντας και επιλύνοντας διαφορές μεταξύ συγκρουόμενων ιδεών και 

θεωριών, και γ) με ομότιμη διδασκαλία, όπου ένας μαθητής βοηθάει ή δίνει οδηγίες 

σε κάποιον άλλο, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο (Gutwin et al, 1995).  

Η έρευνα στο χώρο της Συνεργατικής Μάθησης έχει περάσει από τη μελέτη 

του τρόπου που τα άτομα μπορούν να εργαστούν ομαδικά, σε μια θεώρηση της 

ομάδας ως γνωστικού σχήματος που λαμβάνει μέρος στη διαδικασία της μάθησης, με 

την έρευνα να εστιάζει στις ιδιότητες και παραμέτρους των κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων (Stahl et al, 2006). Ως αποτέλεσμα, η εμπειρική έρευνα εστιάζει 

“…λιγότερο στον καθορισμό των συνθηκών που οδηγούν σε αποτελεσματικότερη 

συνεργασία και περισσότερο στην κατανόηση του ρόλου των παραμέτρων αυτών  ως 

μέσα διευκόλυνσης αλληλεπιδράσεων. Αυτό απαιτεί την κατασκευή νέων εργαλείων 

ανάλυσης και μοντελοποίησης των αλληλεπιδράσεων…” (Stahl et al, 2006). 

Η θεωρητική μελέτη της Συνεργατικής Μάθησης περιλαμβάνει τέσσερις 

άξονες: α) τα κριτήρια που καθορίζουν την κατάσταση μιας συνεργατικής 

δραστηριότητας (συμμετρία, κατανομή εργασία κλπ), β) τις αλληλεπιδράσεις (είδος, 

συμμετρία, διαπραγματευσιμότητα κλπ), γ) τις διεργασίες (κατασκευή μοντέλων, 

θεμελίωση εννοιών κλπ), και δ) την επίδραση που έχει η δραστηριότητα στη 

μαθησιακή διαδικασία – το γνωστικό αποτέλεσμα (Dillenbourg, 1999). Το σημαντικό 

είναι να κατανοηθούν οι σχέσεις ανάμεσα στους άξονες αυτούς, λαμβάνοντας υπόψη 

ότι μια κατάσταση καθορίζει και προκαλεί μοτίβα συνεργασίας, τα οποία 

ενεργοποιούν γνωστικού μηχανισμούς που παράγουν γνωστικά αποτελέσματα. Οι 

σχέσεις αυτές είναι συνήθως αμφίδρομες και περιγράφουν την αλληλεξάρτηση των 

αξόνων μελέτης. Γενικότερα η συνεργασία γίνεται αντιληπτή ως μια διεργασία 

κατασκευής κοινών νοημάτων, ως αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης και όχι απλής 

ανταλλαγής ατομικών νοητικών αναπαραστάσεων (Stahl, 2006). H Συνεργατική 

Μάθηση μέσω Υπολογιστή στοχεύει στην κατασκευή τεχνουργημάτων, 
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δραστηριοτήτων και περιβαλλόντων, που ενισχύουν τέτοιες πρακτικές κοινής 

κατασκευής νοημάτων (Koschmann, 2002). Προτείνει εργαλεία και πλατφόρμες 

συνεργασίας με χρήση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), 

τα οποία επιτρέπουν και διευκολύνουν την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση 

μεταξύ ατόμων που δεν είναι πάντα απαραίτητο να βρίσκονται στον ίδιο χώρο ή να 

ενεργούν σύγχρονα, βοηθώντας στη διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ 

των ατόμων αυτών (Παπανικολάου κ.ά., 2005) 

Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να βρίσκει εφαρμογή στο χώρο της 

εκπαίδευσης η έννοια της κοινότητας, με τη μορφή της Κοινότητας Μάθησης. Αυτή 

χαρακτηρίζεται από την πρόθεση των μελών της να μοιραστούν πόρους, να έχουν 

τακτική επικοινωνία, να αλληλοβοηθούνται και να ενθαρρύνονται, κατά τη 

συστηματική επίλυση προβλημάτων (Moore & Brooks, 2000) και την ανάπτυξη της 

κοινής γνώσης για ένα κοινό θέμα προβληματισμού (Sampson, 2005). Σύμφωνα με 

τους Nachmias et al (2000), μια Κοινότητα Μάθησης μπορεί να οριστεί ως ένα 

καινοφανές εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο βασίζεται στο συνδυασμό τριών (3) 

διαστάσεων (Chatzinotas et al, 2005): μια κοινότητα (κοινωνική διάσταση) που 

φιλοξενείται από το κατάλληλο περιβάλλον (τεχνολογική διάσταση) και ενσωματώνει 

καινοτόμες και προοδευτικές παιδαγωγικές ιδέες και απόψεις (εκπαιδευτική 

διάσταση). Σύμφωνα με τον Johnson (2001), οι Κοινότητες Μάθησης έχουν τη 

δυνατότητα να διευκολύνουν τη συνεργατική μάθηση, ενισχύοντας την ατομική 

γνώση των μελών τους, μέσω της οικοδόμησης συνεργατικής γνώσης, από όλη την 

κοινότητα (Sampson, 2005). Υπάρχουν διάφορα θεωρητικά υπόβαθρα που 

υποστηρίζουν το ρόλο της κοινότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η βάση τους 

είναι η θεωρία του εποικοδομητισμού, σύμφωνα με την οποία ο μαθητής συμμετέχει 

ενεργά στη μάθηση, οικοδομώντας τη γνώση, βασιζόμενος σε παρούσες και 

παρελθούσες εμπειρίες. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την προσέγγιση της 

κοινωνικογνωστικής θεωρίας, που θεμελιώθηκε από τον Vygotsky, σύμφωνα με την 

οποία η κοινωνική αλληλεπίδραση και το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσονται 

δραστηριότητες που προάγουν τη μάθηση, έχουν κεντρική σημασία. Ενώ για τον 

Piaget και άλλους εποικοδομητιστές η γνωστική ανάπτυξη οδηγεί σε 

κοινωνικοποίηση, για τον Vygotsky υπάρχει αντίστροφη ροή, απ’ έξω προς τα μέσα, 

με τη μετατροπή των κοινωνικών σχέσεων και δομών σε νοητικές λειτουργίες. 

Ουσιαστική απόρροια αυτών των προσεγγίσεων είναι η σημασία που αποδίδεται στην 

κοινωνική αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον του, που οδηγεί στην 
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οικοδόμηση της γνώσης μέσα από εμπλοκή σε συνεργατικές δραστηριότητες για την 

επίτευξη ενός κοινού στόχου ή τη δημιουργία ενός τεχνουργήματος. Έτσι, 

διαμορφώνεται μια κυκλική διαδικασία εξωτερίκευσης (externalization) των 

εσωτερικών νοητικών δομών του ατόμου και εσωτερίκευσης (internalization) των 

εξωτερικών ερεθισμάτων (Brook & Oliver, 2003). Με άλλα λόγια, οι φάσεις 

γνωστικής ανάπτυξης του ατόμου ενισχύονται από τις κοινές δραστηριότητες 

οικοδόμησης γνώσης, που λαμβάνουν χώρα στο κοινωνικό του περιβάλλον, ενώ 

παράλληλα οι κοινωνικές δομές ενισχύονται από τη γνωστική ανάπτυξη του ατόμου. 

Η κοινή οικοδόμηση της γνώσης και οι κοινωνικές σχέσεις αποκτούν κεντρική 

σημασία για την ατομική γνωστική ανάπτυξη (Kafai & Resnick, 1996). 

Νέες θεωρίες μάθησης που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια τονίζουν την 

κοινωνική διάσταση της μάθησης. Τέτοιες είναι η θεωρία του Κατανεμημένου 

Γιγνώσκειν (Distributed Cognition), η Θεωρία Δραστηριοτήτων (Activity Theory), η 

θεωρία του Εγκαθιδρυμένου Γιγνώσκειν (Situated Cognition), οι οποίες υποστηρίζουν 

τη βάση λειτουργίας των κοινοτήτων μάθησης (Palloff & Pratt,. 1999). Σύμφωνα με 

τους Gunawardena et al (1997), η κοινωνική οικοδόμηση της γνώσεις σε διαδικτυακά 

περιβάλλοντα περνά προοδευτικά από πέντε (5) στάδια:  

• Διαμοιρασμός και σύγκριση πληροφοριών 

• Διερεύνηση παραφωνιών και ανακολουθιών στις διατυπωμένες ιδέες, 

έννοιες και ισχυρισμούς 

• Διαπραγμάτευση της ερμηνείας όλων αυτών 

• Δοκιμή και μετατροπές στις διατυπωμένες προτάσεις – λύσεις 

• Συμφωνία επιχειρημάτων και εφαρμογή της νέο-οικοδομημένης ερμηνείας – 

γνώσης. 

Κλειδί λοιπόν στη λειτουργική δομή των κοινοτήτων μάθησης είναι η συνεργασία, 

της οποίας πολύ σημαντικό μέρος είναι η επικοινωνία. Οι εφαρμογές επικοινωνίας 

μέσω υπολογιστών και ιδιαίτερα αυτές που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση 

ασύγχρονων συζητήσεων, μπορούν να υποστηρίξουν τα προαναφερθέντα στάδια 

ανάπτυξης, με το χτίσιμο κατάλληλων συμπληρωματικών, υποστηρικτικών 

εργαλείων.
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III.2.2. Έννοιες σχετικές με τη Συνεργατική Μάθηση 

Στην παρούσα ενότητα, αναλύονται έννοιες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη 

Συνεργατική Μάθηση μέσω Υπολογιστή, ώστε να παρουσιαστεί μια πληρέστερη εικόνα 

του πεδίου. 

III.2.2.1 Διαλογική συζήτηση 

Σύμφωνα με την κοινωνικογνωστική θεωρία, η μάθηση υφίσταται σε συγκεκριμένα 

κοινωνικά πλαίσια, μέσα από διεργασίες, που καθορίζουν τη δομή του εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος στο οποίο λαμβάνει χώρα. Κοινωνικού τύπου τεχνουργήματα, με 

κυριότερο την ομιλία, διαμορφώνουν το διάλογο και υποστηρίζουν την οικοδόμηση 

της γνώσης. Έρευνες καταδεικνύουν ότι η ομιλία αποτελεί κεντρικό άξονα της 

διαδικασίας οικοδόμησης νέας γνώσης, αφού αποτελεί το μέσο με το οποίο η γνώση 

σχηματίζεται, κρίνεται - αξιολογείται, τροποποιείται και βελτιώνεται (Scardamalia et 

al, 1994). Οι Scardamalia και Bereiter (1987) διακρίνουν δύο μορφές ομιλίας: την 

απόδοση γνώσης (knowledge telling) και το μετασχηματισμό γνώσης (knowledge 

transforming). Η απόδοση γνώσης αναλύεται σε κλασική μορφή ομιλίας, με δομή IRE 

(Inquire, Response, Evaluate/Ερώτηση, Απάντηση, Αποτίμηση), που χρησιμοποιείται 

συνήθως για την περιγραφή και υποστήριξη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ καθηγητή 

– μαθητών. Ο καθηγητής ρωτά, οι μαθητές απαντούν και στη συνέχεια ο καθηγητής 

ανταπαντά, αποτιμώντας τις θέσεις των μαθητών. Αυτή η μορφή διαλόγου είναι 

χρήσιμη σε δασκαλοκεντρικές διδακτικές προσεγγίσεις, όπου η μάθηση στηρίζεται 

στη μεταφορά πληροφοριών και γνώσεων προς τους μαθητές. Παρόλο που αυτές οι 

πρακτικές βρίσκονταν στο επίκεντρο των διδακτικών προσεγγίσεων για χρόνια, δεν 

εξασφαλίζουν την ομότιμη συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης 

(Lamon, 2005). Ο μετασχηματισμός γνώσης μεταχειρίζεται την ομιλία σαν μέθοδο 

επίλυσης προβλημάτων, μέσω μιας ενεργής ανασύνταξης σκέψεων, σε μια 

κατάσταση όπου άτομα που είναι λιγότερο ή περισσότερο γνώστες του αντικειμένου 

συζήτησης προσπαθούν να αποκτήσουν μια κοινή αντίληψη επ’ αυτού.  

Οι Fischer (1992) και Wegerif & Mercer (1997), μέσα από μια σειρά 

εμπειρικών ερευνών κατέληξαν σε τρία διακριτά είδη λόγου: την αντιλογία 

(disputational), το συσσωρευτικό λόγο (cumulative) και το διερευνητικό λόγο 

(exploratory). Η αντιλογία χαρακτηρίζεται από διαφωνίες και ατομικές αποφάσεις, 
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επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα. Στο συσσωρευτικό λόγο το κάθε άτομο προσθέτει, 

χωρίς να κρίνει, πάνω στα λεγόμενα ενός άλλου. Συνήθως επαναλαμβάνει, 

επιβεβαιώνει και επεξεργάζεται φράσεις των άλλων. Στο διερευνητικό λόγο, τα άτομα 

ασχολούνται κριτικά και εποικοδομητικά με τις ιδέες των άλλων, παρέχοντας 

αιτιολογήσεις και εναλλακτικές οπτικές γωνίες. Το τελευταίο είδος λόγου είναι αυτό 

που παρέχει τις περισσότερες δυνατότητες μάθησης, αφού αποσαφηνίζει το 

σχεδιασμό και διευκολύνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ενώ χρησιμοποιείται γι 

την ερμηνεία αναδραστικών σχολίων. Παράλληλα, κάνει τη γνώση κοινά εξηγήσιμη 

και το συλλογισμό φανερό (Mercer, 1995).  

Γενικότερα, η συζήτηση και ο διάλογος εν γένει, χρησιμοποιούνται για τρεις 

βασικούς λόγους: Διεκπεραίωση, Μετασχηματισμό και Υπέρβαση (Jenlnink & Carr, 

1995). Η Διεκπεραίωση στοχεύει στη διαπραγμάτευση ή ανταλλαγή απόψεων, ιδεών 

και σχολίων στα πλαίσια της διαδικασίας επίλυσης ενός προϋπάρχοντος 

προβλήματος. Ο Μετασχηματισμός αφορά την προσπάθεια των ατόμων να κρίνουν τις 

απόψεις και τα πιστεύω των άλλων, παραμερίζοντας τις προσωπικές τους θέσεις. Η 

Υπέρβαση αποσκοπεί στην οικοδόμηση νέας γνώσης ή νέας, ευρύτερης οπτικής 

γωνίας, μέσα από μια επιστημονική προσέγγιση.  

Οι ίδιοι ερευνητές προτείνουν τέσσερα διαφορετικά είδη συνομιλίας: 

Διαλεκτική, Συζήτηση, Διάλογο και Σχεδιασμό. Η πρώτη εστιάζεται γύρω από τη 

δόμηση επιχειρημάτων, τα οποία διατυπώνονται σε μια προσπάθεια εξέτασης – 

αξιολόγησης αυτού που κατανοεί το κάθε άτομο ως αληθές και ισχύον. Συνήθως, στις 

περιπτώσεις αυτές, παρατηρούνται αυστηρές θέσεις και τάσεις υποστήριξης της 

ατομικής λογικής από τους συμμετέχοντες, σε ένα πλαίσιο διαφωνίας που καταλήγει 

πολλές φορές στην κατάτμηση των συμμετεχόντων σε επιμέρους, διακριτές ομάδες 

συνομιλίας. Η Συζήτηση έχει ευρύτερη έννοια και αποτελεί το χώρο στον οποίο ο 

καθένας μπορεί να υποστηρίξει την άποψή του. Σε αντίθεση με τη Διαλεκτική, είναι 

περισσότερο επηρεασμένη από τις προσωπικές απόψεις και υποθέσεις. 

Χαρακτηρίζεται από τη συναλλαγή κατά τη διαπραγμάτευση ιδεών που έχει σαν 

στόχο να αναδείξει τις ασύνδετες και αθεμελίωτες απόψεις, βάζοντας τη συνομιλία σε 

μια τάξη. Ο Διάλογος επικεντρώνεται στην κοινή οικοδόμηση σημασιολογίας και 

νοημάτων, μέσα από το διαμοιρασμό οπτικών γωνιών εξέτασης του πραγματευμένου 

θέματος. Με το διάλογο, μετασχηματίζεται η διεργασία της σκέψης των ατόμων, 

οδηγώντας στη σύσταση “ομαδικής σκέψης”. Αυτό γίνεται μέσα από παρουσίαση 

των ατομικών πεποιθήσεων και υποθέσεων στο σύνολο. Η επικοινωνία μέσω γραπτού 
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λόγου που συντελείται μέσα από υπολογιστικά περιβάλλοντα και ειδικά εργαλεία 

υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων, ενδείκνυται γι αυτού του είδους τη συνομιλία 

(Redondo et al, 2006). Τέλος, ο Σχεδιασμός αφορά την οικοδόμηση νέων νοημάτων 

ή/και γνώσης, πέρα από τα όρια των προσωπικών θεωρήσεων και απόψεων. Συνήθως 

ακολουθεί χρονικά το Διάλογο, οδηγώντας στη εξέλιξη της σκέψης και της γνώσης 

μιας ομάδας ατόμων, αφού έχει ήδη αποκτήσει κοινή σημασιολογία και νοήματα. 

Αφορά την οικοδόμηση κάτι νέου και αποτελεί τον τελικό στόχο της συνομιλίας σε 

εκπαιδευτικά πλαίσια.  

Ειδικά σε περιβάλλοντα ασύγχρονων συζητήσεων, οι Järvelä & Hakkinen 

(2000) διακρίνουν τρία (3) διαφορετικά επίπεδα συζητήσεων. Οι χαμηλού επιπέδου 

συζητήσεις χαρακτηρίζονται από παράθεση ατομικών απόψεων και θέσεων που 

αγνοούν συνήθως τα προγενέστερα μηνύματα. Μπορούν να χαρακτηριστούν ως 

“μονόλογοι” και αποτελούν μέρος της Διαλεκτικής συζήτησης που εισάγουν οι 

Jenlink & Carr (1995). Οι συζητήσεις που εντάσσονται σε ένα ανώτερο επίπεδο και 

χαρακτηρίζονται από τους Järvelä & Hakkinen (2000), ως προοδευτικές (progressive), 

αναλύονται σε ανταλλαγές και διασταυρώσεις σχολίων και μηνυμάτων που 

περιγράφουν παρελθούσες εμπειρίες των ατόμων, εμπλουτισμένων με νέα ερωτήματα 

και απόψεις. Αυτό το επίπεδο αντιστοιχεί στο Διάλογο, όπως τον ορίζουν οι Jenlink & 

Carr (1995). Τέλος, οι ανωτάτου επιπέδου συζητήσεις περιλαμβάνουν συνήθως 

πλούσια ανταλλαγή απόψεων, διαπραγματεύσεις και αλληλεπιδράσεις που οδηγούν 

στην οικοδόμηση νέων θεωρήσεων (Theodore & Nelson, 2004). Αυτές οι συζητήσεις, 

που επιχειρούν να διερευνήσουν την ορθότητα των διατυπωμένων θέσεων, μέσα από 

λογικά επιχειρήματα και αναλυτική σκέψη, αντιστοιχούν στη συζήτηση Σχεδιασμού 

που περιγράφουν οι Jenlink & Carr (1995). 

Μέσα από τη διδακτική προσέγγιση που στηρίζεται στην Επίλυση 

Προβλημάτων (problem based learning), διευκολύνεται ο διάλογος ανάμεσα στους 

μαθητές, τον καθηγητή και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες (π.χ. ειδικοί, εξωτερικοί 

προς την ομάδα), που βοηθά τα άτομα να οικοδομήσουν νέα γνώση. Η Laurillard 

(1993) τονίζει την αξία του διαλόγου κατά τη μάθηση και εντοπίζει τρεις σημαντικές 

λειτουργίες του: α) αποκαλύπτει τις αντιλήψεις των μαθητών στον καθηγητή και 

αντίστροφα, β) παρέχει τον απαραίτητο χώρο για διαπραγμάτευση, προσαρμογή του 

θέματος και των στόχων της δραστηριότητας, και γ) παρέχει τη δυνατότητα 

ανάδρασης, αναστοχασμού και επιπρόσθετων ενεργειών ως απόρροια της ανάδρασης. 

Αυξανομένου του αριθμού των διαλεγομένων μαθητών, μειώνεται συνήθως το 
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επίπεδο της συζήτησης που λαμβάνει χώρα κατά τη μάθηση. Σύμφωνα με την 

Laurillard (1993), οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

μπορούν να βρουν εφαρμογή στο σημείο αυτό, υποστηρίζοντας νέες μορφές 

συζήτησης. 

Καταλήγοντας, οι διαλογικές συζητήσεις φαίνονται να είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένες με τη διαδικασία της μάθησης και της οικοδόμησης νέας γνώσης, 

ειδικότερα. Υπάρχουν διάφορα ενδιάμεσα στάδια που παρατηρούνται κατά τη 

διάρκεια διαλογικών δραστηριοτήτων, αλλά και διαφορετικά είδη στοιχειοθέτησης 

λόγου. Πρωταρχικός σκοπός του λόγου είναι η διατύπωση ιδεών και απόψεων ή 

παρουσίαση γνώσεων και εννοιών. Όμως σε συνεργατικά περιβάλλοντα, όπως είναι 

τα εργαλεία υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων, η διαλογική μορφή συζήτησης 

βρίσκει εφαρμογή, επεκτείνοντας τα όρια της ατομικής σκέψης, όπως αυτά 

καθορίζονται από τις γνωστικές δομές του κάθε ατόμου. Μέσω της δημιουργίας της 

ομαδικής σκέψης, όπως την ορίζουν οι Jenlnink & Carr (1995), δημιουργούνται 

ομαδικές γνωστικές δομές και είναι δυνατός ο μετασχηματισμός της διεργασίας 

σκέψης των ατόμων. Στη συνέχεια είναι δυνατή η οικοδόμηση νέων νοημάτων ή/και 

γνώσης. Φυσικά είναι συνήθως αναγκαίο, πολλές φορές, να δημιουργηθούν οι 

κατάλληλες προϋποθέσεις για την υλοποίηση ουσιαστικών διαλογικών συζητήσεων 

μάθησης, μέσα από το σχεδιασμό και τη σωστή παρακολούθηση – επίβλεψη (Innes, 

2007), όπως αναλύεται και στη συνέχεια της διατριβής (κεφάλαιο III.2.4). 

III.2.2.2 Κριτική Σκέψη 

Η Κριτική Σκέψη ή αλλιώς Σκέψη Υψηλού Επιπέδου (critical or high-order thinking) 

αναφέρεται συχνά σε έρευνες και εργασίες που αφορούν όλο το φάσμα της 

εκπαίδευσης. Πρόκειται για μια διεργασία που επιτρέπει στους μαθητές να 

αποκτήσουν νέα γνώση μέσω επίλυσης προβλημάτων και συνεργασίας. Εστιάζει 

περισσότερο στη διαδικασία της μάθησης και όχι της πρόσληψης πληροφοριών. 

Περιλαμβάνει την ανάλυση, σύνθεση, κρίση και αξιολόγηση δεδομένων και 

καταστάσεων, αλλά και τη δημιουργία και εφαρμογή νέας γνώσης σε πραγματικές 

καταστάσεις (Walker, 2005). Μέσω της κριτικής σκέψης, οι μαθητές γίνονται ενεργά 

υπεύθυνοι για τη διαδικασία της μάθησής τους, η οποία πραγματοποιείται μέσω της 

ανακάλυψης. Μπορεί να οριστεί απλά ως “ένας λογικός, αναστοχαστικός, υπεύθυνος 
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και επιδέξιος τρόπος σκέψης που εστιάζει στο να αποφασίσει κανείς τι πρέπει να 

πιστέψει – αποδεχτεί και τι όχι” (Schafersman, 1991;Ennis, 1996) 

Η έννοια της Κριτικής Σκέψης απασχολεί του ερευνητές του παιδαγωγικού 

χώρου πολύ καιρό. Ο Dewey (1909) ήταν από τους πρώτους που εντόπισε τις 

παραμέτρους που τη συνθέτουν. Όρισε ως Αναστοχαστική Σκέψη την “… ενεργή, 

συνεχή και προσεκτική εκτίμηση μιας πεποίθησης ή μιας υποτιθέμενης μορφής γνώσης, 

λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους που την υποστηρίζουν και τα περαιτέρω 

συμπεράσματα, στα οποία τείνει”. Χαρακτηρίζοντάς της ως ενεργή, ο Dewey τη 

διαχωρίζει από την αντίστοιχη, παθητική διεργασία που ενεργοποιείται όταν ένα 

άτομο γίνεται αποδέκτης μιας “μεταφοράς γνώσης”, από ένα άλλο (π.χ. περίπτωση 

διάλεξης δασκάλου σε μαθητή – μαθητές). Η ενεργητικότητα της διεργασίας αυτής 

επιμερίζεται στην ανάλυση της λαμβανόμενης πληροφορίας σε ατομικό επίπεδο, τη 

διασταύρωση και τον εμπλουτισμό από άλλες πηγές, την έγερση νέων ερωτημάτων 

κλπ. Παράλληλα ο Dewey υπερθεματίζει την ανάγκη τεκμηρίωσης των πεποιθήσεων, 

αλλά και της διερεύνησης των παραπέρα συνεπειών και επιπτώσεών που μπορεί να 

έχουν, κάτι που εισηγείται και ο Glaser (1941), όταν μιλάει για την Κριτική Σκέψη. 

Επιπλέον, στον ορισμό που δίνει ο Glaser (1941) για την Κριτικη Σκέψη, την 

περιγράφει ως μια προδιάθεση του ατόμου για στοχαστική εξέταση των 

προβλημάτων και των θεμάτων που το απασχολούν μέσα από τις εμπειρίες του, αλλά  

και την κατάκτηση των μεθόδων λογικής αναζήτησης και συλλογιστικής, μαζί με  την 

κατοχή των απαραίτητων δεξιοτήτων για την ορθή εφαρμογή των μεθόδων αυτών.  

Τέλος, ενδιαφέρον έχει η προσέγγιση της Κριτικής Σκέψης, όπως την ορίζει ο 

Richard Paul, ο οποίος θεωρεί ότι “…είναι εκείνος ο τρόπος σκέψης, για οποιοδήποτε 

θέμα, πρόβλημα ή περιεχόμενο, στον οποίο ο σκεπτόμενος βελτιώνει την ποιότητα του 

τρόπου που σκέφτεται, παίρνοντας επιδέξια τον έλεγχο των έμφυτων δομών της σκέψης 

εφαρμόζοντας διανοητικά πρότυπα πάνω τους” (Fischer, 2001). Η διαφοροποίηση της 

προσέγγισης αυτής έγκειται στο γεγονός ότι εστιάζει σε ένα χαρακτηριστικό της 

Κριτικής Σκέψης, στο οποίο συμφωνούν οι περισσότεροι ερευνητές του χώρου αυτού. 

Περιγράφει ότι το ζητούμενο για την κατάκτηση της Κριτικής Σκέψης, είναι να 

σκέφτεται κανείς για τον τρόπο που σκέφτεται, κάτι που συχνά περιγράφεται με τον 

όρο μεταγνώση. Για τον Fischer (2001), η Κριτική Σκέψη χαρακτηρίζεται από 

προθυμία και ετοιμότητα για αμφισβήτηση ιδεών και καταστάσεων που οδηγούν στη 

διατύπωση νέων ερωτημάτων. 
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Εικόνα 28: Μοντέλο Πρακτικής Αναζήτησης (μετάφραση από Garrison et al, 2000) 

Οι Garrison et al (2000) προτείνουν την Κοινότητα Αναζήτησης (Community 

of Inquiry), για να περιγράψουν το πλαίσιο στο οποίο μπορεί να συναντήσει κανείς 

υψηλού επιπέδου σκέψη κατά τη μάθηση (βλ. κεφάλαιο II.2.5.2). Υποστηρίζουν ότι 

μια τέτοια κοινότητα είναι πολύ σημαντική, αν όχι απαραίτητη για τις υψηλότερες 

βαθμίδες της εκπαίδευσης και τονίζουν τη σημασία των εργαλείων επικοινωνίας 

μέσω υπολογιστή σαν μέσο για την επίτευξη κριτικής σκέψης. Ανέπτυξαν το Μοντέλο 

Πρακτικής Αναζήτησης (Practical Inquiry Model) για να δώσουν υπόσταση στην 

κριτική σκέψη και να μπορέσουν να την ανιχνεύσουν στα πλαίσια μαθησιακών 

κοινοτήτων που αλληλεπιδρούν σε ασύγχρονες συζητήσεις (Garisson et al, 2000). 

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, η Κριτική Σκέψη είναι μια διεργασία πολλαπλών 

φάσεων που συσχετίζεται με κάποιο ερέθισμα. Αυτό ακολουθείται από την αντίληψη, 

την περισυλλογή, τη σύλληψη και την εγγυημένη πράξη (Εικόνα 28). Επιπλέον, 

θεωρούν ότι προκύπτει μέσα από αναστοχαστική, κριτική συζήτηση (reflective 

critical discourse), στα πλαίσια μιας κοινότητας μάθησης. Τα μέλη της εφαρμόζουν 

διαδικασίες ομαδικής περισυλλογής και πράξης (Εικόνα 28, κάθετος άξονας – 

αναστοχασμός που εφαρμόζεται στις πράξεις) σε δεδομένα και ιδέες (Εικόνα 28, 

οριζόντιος άξονας – αφομοίωση πληροφοριών και οικοδόμηση νοημάτων), πολλές 

φορές υπό την επίβλεψη ενός καθηγητή ή ειδικού. Με λίγα λόγια δεν πρόκειται για 

μια ατομική, εσωτερική αναστοχαστική διεργασία, αφού υπάρχει μια επαναληπτική 

και αμοιβαία σχέση ανάμεσα σε ατομικές και ομαδικές γνωστικές δομές. Αυτή η 

διαδικασία αναλύεται σε τέσσερα (4) επιμέρους στάδια: Ερέθισμα, Αναζήτηση, 

Ενσωμάτωση και Επίλυση. Μέσα από το μοντέλο αυτό, οι ερευνητές τονίζουν τη 
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σημασία μιας διαδικασίας ερωταποκρίσεων και αναστοχασμού (βλ κεφάλαιο 

III.2.2.5) ανάμεσα στους χρήστες, η οποία υλοποιείται μέσω συζήτησης, αφού η 

Κριτική Σκέψη και η Αναζήτηση επιτυγχάνονται μέσα από επαναληπτικές διεργασίες 

που ακολουθούν την κυκλική δομή που εισηγείται. 

III.2.2.3 Μεταγνώση και Αυτορύθμιση 

Οι δεξιότητες που καλείται να κατακτήσει κανείς καθημερινά, είναι πολλές και 

διαφορετικού είδους. Η κατάκτηση μιας δεξιότητας δεν είναι εύκολη διαδικασία, 

αφού είναι δύσκολο ακόμα και για κάποιον που την κατέχει να εξηγήσει τον τρόπο 

που μπορεί κανείς να τη διαχειριστεί ή να τη χρησιμοποιήσει. Γι αυτό, ένας μαθητής 

που θέλει να κατακτήσει μια δεξιότητα, πρέπει να χρησιμοποιήσει, να ρυθμίσει και να 

συντονίσει κάθε μία από τις λειτουργίες που τη συνιστούν, αφού λάβει κάποιες 

αρχικές πληροφορίες για τη χρήση της (Kayashima & Inaba, 2003). Υπάρχουν οι 

Μηχανικές δεξιότητες (Motor skills) που σχετίζονται με φυσικές δραστηριότητες (π.χ. 

οδήγημα, χορός κλπ). Παρατηρώντας ένα άτομο που κατέχει μια τέτοια δεξιότητα, 

μπορεί κανείς να πάρει τις απαραίτητες αρχικές πληροφορίες και σταδιακά να την 

κατακτήσει. Επίσης υπάρχουν οι Γνωστικές δεξιότητες (Cognitive Skills), που είναι 

πνευματικής φύσης, αδιαφανείς και άρα δύσκολο να περιγραφούν. Γι αυτό και η 

κατάκτησή τους είναι πολύ δυσκολότερη από οποιαδήποτε μηχανική δεξιότητα. 

Μπορούν επιπλέον να διαχωριστούν σε απλές γνωστικές και σε Μεταγνωστικές 

δεξιότητες. Ο διαχωρισμός τους δεν είναι πάντα εύκολος (Kayashima & Inaba, 2003). 

Η κατηγοριοποίηση των δεξιοτήτων φαίνεται στην Εικόνα 29. 

 
Εικόνα 29: Κατηγοριοποίηση δεξιοτήτων 

Σύμφωνα με τους Lories et al (1998), η Μεταγνώση είναι “η επεξεργασία των 

περιεχομένων της μνήμης από απλές γνωστικές διεργασίες”. Οι απλές γνωστικές 
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δεξιότητες χρησιμοποιούνται όταν ένα άτομο προσπαθεί να πετύχει έναν 

καθορισμένο στόχο, ενώ οι μεταγνωστικές χρησιμοποιούνται για να επιβεβαιώσουν 

ότι ο στόχος αυτός επετεύχθη (Kluwe, 1982). Φαίνεται λοιπόν ότι ενώ το “πεδίο 

δράσης” των απλών γνωστικών δεξιοτήτων είναι ο εξωτερικός κόσμος του ατόμου, το 

αντίστοιχο για τις μεταγνωστικές δεξιότητες είναι ο εσωτερικός του κόσμος. Η 

μεταγνώση μπορεί να ορισθεί ως “η γνώση της γνώσης” ή “η γνώση για τη γνώση”. 

 
Εικόνα 30: Παράδειγμα μεταγνωστικής διεργασίας (μετάφραση από Hirishama & Horiguchi, 2003) 

Oι μεταγνωστικές δεξιότητες χρησιμοποιούνται για να διαχειριστεί κανείς τις 

απλές γνωστικές δεξιότητες και άρα τη διεργασία της σκέψης του. Αυτή η διαχείριση 

αναλύεται σε: Κατανόηση (του γνωστικού προβλήματος), Σχεδιασμό (της λύσης), 

Παρακολούθηση (της διαδικασίας επίλυσης) και Προσδιορισμό κατάλληλου 

γνωστικού μοντέλου που προσδιορίζει την επίλυση του προβλήματος (Schoenfeld, 

1987). Σύμφωνα με τον Pintich (1999), η έννοια της Μεταγνώσης εστιάζει στη 

ρύθμιση και τον έλεγχο των ενεργειών του ατόμου. Τρεις στρατηγικές 

χρησιμοποιούνται στην περίπτωση αυτή: α) Σχεδιασμός, β) Παρακολούθηση, και γ) 

Ρύθμιση. Ο Σχεδιασμός αναφέρεται στον καθορισμό στόχων και την οργάνωση των 

απαραίτητων δράσεων, που προκύπτουν μέσα από ανάλυση της “αποστολής” που 

πρέπει να έρθει σε πέρας. Η Παρακολούθηση της τρέχουσας δραστηριότητας ανά 

πάσα στιγμή, οδηγεί στη σύγκριση με τα επιθυμητά επίπεδα, όπως αυτά καθορίζονται 

κατά τη φάση του σχεδιασμού. Στις περισσότερες έρευνες που αφορούν τη 

Μεταγνώση, η μεταβλητή ελέγχου που μελετάται είναι η κατανόηση ή η προσοχή. 

Τέλος, η Ρύθμιση αναφέρεται στις ενέργειες που θεωρούνται απαραίτητες όταν 

προκύψει ως ερέθισμα ο εντοπισμός διαφοροποίησης της τρέχουσας κατάστασης από 

την προδιαγεγραμμένη, κατά τη φάση της Παρακολούθησης. Ο κύκλος μιας τέτοιας 

διαδικασίας απεικονίζεται στην Εικόνα 30 (Hirashima & Horiguchi, 2003). Τέλος, η 
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εξέταση της Μεταγνώσης υπό το πρίσμα της διαισθητικής αξιολόγησης της τρέχουσας 

κατάστασης από ένα άτομο, ώστε να ερμηνεύσει το πλαίσιο ανάπτυξης της 

δραστηριότητας, στην οποία συμμετέχει, αφορά το κίνητρο του ατόμου για βελτίωση 

της συμμετοχής του στη δραστηριότητα αυτή (Jermann, 2004). 

Η Αυτορύθμιση (SelfRegulation) είναι και αυτή μια μεταγνωστική δεξιότητα, 

που αφορά το άτομο και αναφέρεται στην ανάπτυξη της δυνατότητας να ελέγχει τη 

διεργασία της σκέψης ή τις ενέργειές του έτσι, ώστε να είναι σε θέση να κατακτά 

τους στόχους του. Επιτυγχάνεται μέσω παρατήρησης – παρακολούθησης της 

διεργασίας της σκέψης, αναγνώρισης του σταδίου στο οποίο βρίσκεται το άτομο σε 

σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό (επίλυσης), (επαν)αξιολόγησης του στόχου και 

κατάλληλης ρύθμισης της (γνωστικής) δραστηριότητας (Hirashima & Horiguchi, 

2003). Είναι δε ανεξάρτητη πεδίου εφαρμογής, με την έννοια ότι αν κατακτηθεί ως 

δεξιότητα, μπορεί να εφαρμοστεί από κάποιον σε διαφορετικά πεδία. 

Γενικότερα, οι μαθητές δυσκολεύονται να σχηματίζουν εικόνα για την 

ατομική τους δραστηριότητα αλλά και για τη δραστηριότητα των υπολοίπων μελών 

μιας ομάδας συνεργασίας ή ακόμα και μιας ευρύτερης κοινότητας που αποτελείται 

από επιμέρους ομάδες. Αυτό έχει άμεση επίπτωση στο κίνητρο που έχουν για 

βέλτιστη συμμετοχή, αλλά και στην ορθότερη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων 

που αναλαμβάνουν ή των στόχων που θέλουν να κατακτήσουν (π.χ. επίλυση ενός 

γνωστικού προβλήματος. Μελετώντας την παράμετρο αυτή σε μεταγνωστικό επίπεδο, 

μπορούμε να αναγνωρίσουμε τρεις συνιστώσες: 

• Αυτορύθμιση: οι μαθητές υποστηρίζουν τον εαυτό τους, 

εκμεταλλευόμενοι τις ατομικές, μεταγνωστικές δεξιότητες τους 

(Lipponen, 2001). 

• Ομαδική Μεταγνώση: Αναφέρεται στην εφαρμογή της μεταγνωστικής 

λογικής σε ομαδικό επίπεδο, εξετάζοντας την τρέχουσα κατάσταση της 

ομάδας, τις υφιστάμενες αλληλεπιδράσεις και την πορεία προς την 

επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων (Jermann, 2002). 

• Κοινωνική Μεταγνώση: Πρόκειται για αμοιβαία διεργασία 

αλληλοεξερεύνησης της λογικής των μελών διαφορετικών επιμέρους 

ομάδων, οι οποίες συνιστούν μια ευρύτερη κοινότητα, με στόχο την 

κοινή κατανόηση της υφιστάμενης δραστηριότητας και του 

επιδιωκόμενου στόχου (Iiskala et al, 2004; Hurme et al, 2006). 
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Ειδικότερα η τρίτη συνιστώσα, περιγράφει μια διαδικασία υποστήριξης 

(scaffolding – βλέπε επόμενη ενότητα), με σκοπό τη διατήρηση ενός κοινού 

υπόβαθρου αλληλοκατανόησης (common ground of understanding) και κοινού 

πλαισίου δραστηριότητας. Υπάρχουν διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις για την 

Αυτορύθμιση, όπως: α) το μοντέλο SMART – COPES (Searching, Monitoring, 

Assembling, Researching, Translating – Conditions, Operations, Products, 

Evaluations, Standards) που ανέπτυξε ο Winnie (2001), με βάση τη Θεωρία 

Επεξεργασίας Πληροφοριών (Information Processing Theory), β) η κοινωνική 

προσέγγιση με έμφαση στις αλληλεπιδράσεις από τον Schunk (2001) και αρκετές 

άλλες. Σε όλες, κυρίαρχο ρόλο έχει η παρακολούθηση  της πορείας της μάθησης και ο 

αναστοχασμός, κυρίως μέσα από τη συνεργασία με άλλους μαθητές μέσω κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων. Γι αυτό και οι έρευνες και οι μελέτες περίπτωσης πλέον, στρέφουν 

την προσοχή τους σε μεθόδους και εργαλεία υποστήριξης και υποκίνησης αυτών 

ακριβώς των στοιχείων. 

III.2.2.4. Scaffolding: Γνωστική ή Κοινωνική υποστήριξη σε κατάσταση 

συνεργατικής μάθησης  

Όταν ένα σύνολο ανθρώπων ξεκινήσει να εργάζεται ομαδικά, η έναρξη της 

συνεργασίας δεν είναι άμεση και αυτόματη. Το φαινόμενο αυτό είναι εντονότερο σε 

περιπτώσεις που τα μέλη της ομάδας δεν έχουν ξανασυνεργαστεί ποτέ στο παρελθόν, 

ή όταν είναι μαζί σαν ομάδα για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και χρειάζεται να 

δουλέψουν κάτω από συνθήκες όπου κυριαρχούν οι ατομικοί μαθησιακοί στόχοι. 

Αυτά τα χαρακτηριστικά περιγράφουν σχεδόν με ακρίβεια μια τυπική ομάδα μαθητών 

στην τάξη, πραγματική ή εικονική μέσω διαδικτύου (Zumbach et al, 2005). 

Στις περιπτώσεις αυτές, απαιτείται να εγκαθιδρυθεί και να διατηρηθεί ένα 

Κοινό Υπόβαθρο Αλληλοκατανόησης (common ground of understanding) (Clark, 

1996; Veerman, 2000). Αυτό είναι εφικτό με τη μέθοδο της Υποστήριξης - Σκαλωσιάς 

(scaffolding), η οποία περιλαμβάνει την ελεγχόμενη παροχή βοήθειας στους μαθητές, 

η οποία ακολουθεί φθίνουσα πορεία ανά το χρόνο, αυξανομένης της επάρκειάς τους 

(Hogan & Pressley, 1997). Αυτή είναι επάρκεια που δε θα μπορούσε να αποκτήσει ο 

κάθε μαθητής μόνος του, όπως υποστηρίζεται και από τον Vygotsky, όταν μιλάει για 

δραστηριότητες που κινούνται στη Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης (Zone of Proximal 
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Development - ZPD). Για να γίνει αυτό μέσα από τη χρήση υπολογιστών, υπάρχουν 

λογισμικά και προσεγγίσεις που στοχεύουν το ίδιο το άτομο, τις μεταγνωστικές του 

διεργασίες, αλλά και τις συνεργατικές δραστηριότητες γενικότερα (O’Connor et al, 

2005). Σύμφωνα με τους Goos et al (2002), η ZPD κατά τη συνεργατική μάθηση 

περιγράφεται ως η μαθησιακή δυναμική που περικλείεται σε μια ομάδα μαθητών, με 

παραπλήσια, αλλά και ημιτελή κατάρτιση στο γνωστικό αντικείμενο, όπου το κάθε 

μέλος που κατέχει κάποιες γνώσεις και δεξιότητες χρειάζεται τη συνεισφορά και των 

υπολοίπων για να σημειώσει περαιτέρω πρόοδο.  

Σύμφωνα με τους Zumbach et al (2005), κυριαρχούν δύο βασικές κατηγορίες 

μεθόδων scaffolding (Εικόνα 31), ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής τους: α) 

Προσχεδιασμένη Υποστήριξη (design-based scaffolding), όπου υπάρχει 

προαποφασισμένο σχέδιο υλοποίησης της συνεργατικής διεργασίας, και β) 

Διαχειριστική Υποστήριξη (management-based scaffolding), όπου οι βασικές 

αποφάσεις λαμβάνονται με βάση παρατηρήσεις πάνω στην εξέλιξη της 

αλληλεπίδρασης των χρηστών, κατά τη διάρκεια της συνεργατικής διεργασίας. Κατά 

την Προσχεδιασμένη Υποστήριξη, καθορίζονται εκ των προτέρων οι επιμέρους 

δραστηριότητες και κατανέμονται κατάλληλα οι διαθέσιμοι πόροι στους μαθητές. Οι 

τελευταίοι ωθούνται σε συνεργασία με στόχο την επίτευξη του τελικού στόχου γιατί 

αυτό απαιτεί η δραστηριότητα, αλλά και γιατί οι απαιτούμενοι πόροι είναι έτσι 

διανεμημένοι, που η συνεργασία είναι αναπόφευκτη. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για 

να επιτευχθεί αυτό: 

• Κατανέμονται ειδικοί (experts) ή/και εξειδικευμένες γνώσεις (expertise) 

ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, στα αρχικά στάδια σχηματισμού της 

(Rummel et al, 2002) 

• Κατανέμεται με τέτοιο τρόπο το εκπαιδευτικό υλικό (πόροι), που να είναι 

απαραίτητη η ανταλλαγή ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, έτσι ώστε να 

μπορέσει να επιτευχθεί ο τελικός στόχος (Komis et al,. 2003; 

Mühlenbrock, 2001). 

• Ακολουθείται κάποιο σενάριο συνεργασίας, όπου ανατίθενται ρόλοι σε 

διάφορους χρήστες, ώστε να ενθαρρυνθεί η συνεργασία (Pfisef & 

Mühlpfordt, 2002). 
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• Παροχή συγκεκριμένων κανόνων επικοινωνίας και συνεργασίας 

(Πρωτόκολλο Συνεργασίας), οι οποίοι πρέπει να ακολουθηθούν (Zumbach 

& Reimann, 2002) 

Στη Διαχειριστική Υποστήριξη, παρακολουθείται η αλληλεπίδραση μεταξύ 

χρηστών και ανάλογα ακολουθείται η κατάλληλη στρατηγική. Υπάρχουν διάφοροι 

τρόποι για να επιτευχθεί αυτό: 

• Παροχή αναδραστικής πληροφόρησης για τη συμπεριφορά των μελών της 

ομάδας, που έχει σαν στόχο την αποφυγή της υπερφόρτωσης από πληροφορίες 

(information overload). Αυτή η πληροφόρηση μπορεί να αφορά: 

o Διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων (problem solving situation). Πως 

η συνεισφορά του κάθε χρήστη συμβάλει στην επίλυση του γνωστικού 

προβλήματος και άρα στην επίτευξη του τελικού στόχου (Zumbach & 

Reimann, 2003)] 

o Τη συμμετοχή των χρηστών. Πόσο συχνά, με ποια σειρά, με ποιο 

τρόπο και σε ποια θέματα συνεισφέρουν κλπ (Baros & Verdejo, 2000) 

o Την κατάσταση του κινήτρου και της συναισθηματικής φόρτισης των 

χρηστών (Zumbach et al, 2003). 

o Τη συνεργατική συμπεριφορά. Πως οι πράξεις ενός ατόμου 

επηρεάζουν τη συμπεριφορά των υπολοίπων μελών της ομάδας 

(Soller, 2004). 

• Δημιουργία πολύπλοκων συστημάτων παροχής βοήθειας και συμβουλών 

στους χρήστες κατά τη διενέργεια της συνεργατικής δραστηριότητας (Hogan 

& Pressley, 1997). 

 
Εικόνα 31:  Προσεγγίσεις Υποστήριξης κατά τη συνεργατική μάθηση (μετάφραση από Zumbach et 

al, 2005) 
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Οι Hannafin et al (1999) προτείνουν μια εναλλακτική κατηγοριοποίηση 

μεθόδων υποστήριξης (scaffolding), σε σύγχρονα τεχνολογικά περιβάλλοντα, 

ανάλογα με την εκπαιδευτική προσέγγιση: 

• Conceptual Scaffolding: Έγκειται στην παροχή υποδείξεων και προτροπών 

στους μαθητές, σχεδιασμένων έτσι ώστε να τους καθοδηγούν στα γνωστικά 

στοιχεία που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη κατά την προσπάθεια επίλυσης 

διδακτικών προβλημάτων. 

• Metacognitive Scaffolding: Υπάρχουν μεσολαβητές (agents), φυσικοί ή 

τεχνητοί, οι οποίοι παρέχουν βοήθεια στους μαθητές σε συγκεκριμένες, 

επιμέρους δραστηριότητες, που συνιστούν μέρος μιας ευρύτερης 

δραστηριότητας (task-related tasks, δραστηριότητες που αφορούν την 

ευρύτερη δραστηριότητα). Με τον τρόπο αυτό βοηθούν του μαθητές να 

αυτορυθμίσουν τις θεμελιώδεις διεργασίες  που σχετίζονται με τον έλεγχο της 

μάθησης. 

• Procedural Scaffolding: Παρέχεται βοήθεια στους μαθητές, σχετική με το πώς 

να χρησιμοποιήσουν διαθέσιμους πόρους ή πώς να εκτελέσουν συγκεκριμένες 

δραστηριότητες. 

• Strategic Scaffolding: Τίθενται υπόψη των μαθητών διάφορες τεχνικές 

επίλυσης προβλημάτων, καταδεικνύοντάς τους λύσεις που έχουν ήδη 

ακολουθηθεί από άλλους. 

Σύμφωνα με τους Azevedo et al (2004) όλες αυτές οι τεχνικές προσεγγίσεις 

Υποστήριξης μπορούν να ενταχθούν κάτω από το ευρύτερο πρίσμα των Σταθερών 

Μεθόδων Υποστήριξης (fixed scaffolds) και των Προσαρμόσιμων Μεθόδων 

Υποστήριξης (adaptive scaffolds). Στην πρώτη περίπτωση ακολουθείται μια 

συγκεκριμένη στρατηγική, καθ’ όλη τη διάρκεια της μαθησιακής δραστηριότητας, 

κατ’ αντιστοιχία με την Προσχεδιασμένη Υποστήριξη που προτείνουν οι Zumbach et 

al (2005). Στη δεύτερη κατηγορία, η στρατηγική προσαρμόζεται ανάλογα με τις 

ανάγκες του κάθε μαθητή, κατ’ αντιστοιχία με τη Διαχειριστική Υποστήριξη που 

προτείνουν οι Zumbach et al (2005), ενισχύοντας τις διεργασίες αυτορύθμισής του. 

Γενικότερα, στη διεθνή βιβλιογραφία φαίνεται ότι η υποστήριξη της 

διαδικασίας της μάθησης, μέσω κατάλληλων ερεθισμάτων γνωστικών και 

μεταγνωστικών διεργασιών, αποκτά μεγάλη σημασία κατά τη συνεργατική μάθηση. 

Στόχος είναι η βελτιστοποίηση της συνεργασίας κατά τη μάθηση και κατά συνέπεια 
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του διδακτικού αποτελέσματος. Φυσικά, όπως προκύπτει από τις μεθόδους που 

αναλύθηκαν, σημαντικός είναι ο ρόλος και η παρουσία το καθηγητή ή κάποιου άλλου 

διαμεσολαβητή (moderator), που θα έχει την εποπτεία εφαρμογής της επιλεγμένης 

στρατηγικής (βλ. κεφάλαιο III.2.2.4). 

III.2.2.5 Αναστοχασμός 

Υπάρχουν αρκετοί ορισμοί στη διεθνή βιβλιογραφία για την έννοια του 

Αναστοχασμού. Ως αφετηρία μπορεί να θεωρηθεί ο ορισμός της Αναστοχαστικής 

Σκέψης που εισήγαγε ο Dewey (κεφάλαιο III.2.2.2), σύμφωνα με τον οποίο ο 

Αναστοχασμός είναι μια ενεργός πνευματική διεργασία που προκαλείται από 

καταστάσεις ασάφειας, αβεβαιότητας, αμφιβολίας ή δυσκολίας και περιλαμβάνει την 

αναζήτηση υλικού που μπορεί να δώσει λύση στην κατάσταση αυτή. Στη διαδικασία 

της μάθησης, ο Αναστοχασμός είναι μια πνευματική διεργασία που προκαλεί τους 

μαθητές να εξετάσουν πληροφορίες που λαμβάνουν, να διερευνήσουν την ορθότητά 

τους και να εξάγουν συμπεράσματα με βάση τα αποτελέσματα της έρευνάς αυτής. 

Επαναλαμβάνοντας μια τέτοια διαδικασία, κυκλικά, οι μαθητές καταλήγουν να 

μειώσουν τις πιθανές λύσεις του προβλήματος που αντιμετωπίζουν και έτσι να 

εξάγουν τελικά συμπεράσματα. 

Εξετάζοντας τον Αναστοχασμό από την πλευρά του μαθητή, οι Boud et al 

(1985) αναφέρονται στις ενεργές, πνευματικές διεργασίες, κατά τις οποίες οι μαθητές 

διερευνούν τις εμπειρίες τους για να οδηγηθούν στην οικοδόμηση νέων νοημάτων και 

εκτίμησης, μέσα από μια διαδικασία συλλογισμού και διερεύνησης. Τονίζουν τη 

σχέση του Αναστοχασμού με τη μάθηση, σε σχέση με αυτό που ο μαθητής μπορεί να 

πετύχει. Εισηγούνται τρεις φάσεις της αναστοχαστικής διεργασίας:  

• την ανάκληση στη μνήμη παλαιότερων, σημαντικών εμπειριών ή την 

νοητική αναπαράσταση της αρχικής εμπειρίας ή την αφήγηση σε άλλους 

των βασικών σημείων της εμπειρίας 

• την προσέγγιση των συναισθημάτων, που έχει δύο επιμέρους 

διαστάσεις: 

o την αξιοποίηση των θετικών συναισθημάτων, που περιλαμβάνει τη 

συνειδητή ανάκληση θετικών εμπειριών, την πρόβλεψη πιθανών 

οφελών κλπ 
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o τον παραμερισμό ή τον περιορισμό εκείνων που εμποδίζουν τη 

μάθηση, που οδηγεί στην ορθολογικότερη εξέταση της αρχικής 

εμπειρίας 

• την επαναξιολόγηση της αρχικής εμπειρίας, τη σύνδεση της νέας γνώσης 

που μπορεί να προκύπτει με την ήδη υπάρχουσα και την ενσωμάτωσή 

της από το αντιληπτικό σύστημα του μαθητή (αφομοίωση της γνώσης). 

Σημαντική είναι η συμβολή του Schön (1987), ο οποίος εισηγείται ότι η 

αναστοχαστική διεργασία ενεργοποιείται στα άτομα όταν αντιμετωπίζουν νέες, 

μοναδικές καταστάσεις και δεν μπορούν να εφαρμόσουν θεωρίες και τεχνικές που 

ήδη γνωρίζουν. Έτσι αναγνωρίζει δύο τύπους αναστοχασμού: τον αναστοχασμό στην 

πράξη (reflection-in-action) και τον ανασκοπικό αναστοχασμό (reflection-οn-action). 

Ο πρώτος περιγράφει τη χρήση θεωριών, τεχνικών, γνώσεων και ιδεών που είναι ήδη 

κτήμα του ατόμου σε μια νέα κατάσταση που αντιμετωπίζει και θέλει να επιλύσει. Η 

δεύτερη αναφέρεται στην εξέταση της διαδικασίας επίλυσης μιας προβληματικής 

κατάστασης εκ των υστέρων, ώστε να μελετηθεί καλύτερα και να κατανοηθούν τα 

βήματα που ακολουθήθηκαν. 

Οι προσεγγίσεις που αναφέρθηκαν μέχρι τώρα αντιμετωπίζουν τον 

αναστοχασμό ως μια ατομική διεργασία. Ο Mezirow (1998), διερευνά και την 

κοινωνική διάστασή του, όταν αναφέρεται στην έννοια του Κριτικού Αναστοχασμού. 

Αναφέρει ότι ο αναστοχασμός μπορεί να αφορά το περιεχόμενο, τη διαδικασία ή τις 

προϋποθέσεις επίλυσης ενός προβλήματος. Η τελευταία παράμετρος, αφορά τον 

Κριτικό Αναστοχασμό, που δεν αναφέρεται τόσο στο πως επιλύεται μια προβληματική 

κατάσταση, αλλά στο γιατί, αναλύοντας τους λόγους και τις επιπτώσεις των 

ενεργειών του ατόμου. Περιλαμβάνει τη συνειδητοποίηση των λόγων που 

αποδίδονται τα νοήματα που κατασκευάζονται στην πραγματικότητα, δηλαδή στις 

ενέργειες του κάθε ατόμου, στους ρόλους που αναλαμβάνει και στις σχέσεις του, 

ειδικά στα πλαίσια συνεργατικών δραστηριοτήτων. Κατά τον Mezirow, αυτό 

συνεπάγεται υψηλότερου επιπέδου μάθηση, που περιλαμβάνει μετασχηματισμό 

γνωστικών δομών, αυτό που περιγράφει με τον όρο “μετασχηματιστική μάθηση” 

(transformative learning). 

Παρόλο που η αλληλεπίδραση των ατόμων αντιμετωπίζεται ως φυσική 

συνέπεια στις προσεγγίσεις της έννοιας του Αναστοχασμού, εντούτοις είναι 

πρωταρχικής σημασίας. Ο Raelin (2002) εισάγει την έννοια της Αναστοχαστικής 

Πρακτικής (reflective practice), η οποία περιλαμβάνει την περιοδική μελέτη της 
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σημασίας αυτού που έχει συμβεί στο άτομο και το περιβάλλον του, στο πρόσφατο 

παρελθόν. Διαλευκάνει κανείς έτσι τις εμπειρίες του, αλλά και αυτές των γύρω του, 

κάτι που μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τις μελλοντικές του ενέργειες. Η 

διαδικασία αυτή είναι συγκεντρωτική και ομαδική, αφού ο Αναστοχασμός υφίσταται 

ομαδικά, μέσα σε κλίμα αλληλοεμπιστοσύνης. Έτσι φανερώνονται οι κοινωνικές και 

συναισθηματικές πλευρές των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας. 

Χαρακτηριστικά της Αναστοχαστικής Πράξης είναι, μεταξύ άλλων: η μάθηση μέσα 

από τα λάθη, ο διαμοιρασμός γνώσεων, η ύπαρξη κοινών στόχων, η ομαδική σκέψη 

και η αναζήτηση ανατροφοδότησης ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας. 

Από τις προσεγγίσεις που αναφέρθηκαν, τονίζεται η σημασία του 

Αναστοχασμού για την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου μάθησης. Παράλληλα, είναι 

εμφανές ότι αποτελεί βασική συνιστώσα της Κριτικής Σκέψης. Η έρευνα τα τελευταία 

χρόνια έχει κατεύθυνση προς την εξεύρεση τρόπων για την ανάπτυξη και υποστήριξη 

της κριτικής σκέψης μέσα από τις αλληλεπιδράσεις που λαμβάνουν χώρα σε 

ασύγχρονες συζητήσεις (Blignaut & Trollip, 2003). Οι Garisson et al (2001) τονίζουν 

τη σημασία της αλληλεπίδρασης του ατόμου σε μια κοινότητα, για την ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης, παράλληλα με τον εσωτερικό αναστοχασμό. Η αυτοαξιολόγηση 

(ένα από τα στάδια που συνθέτουν τον αναστοχασμό) φαίνεται να συντελεί στη 

βελτίωση των μαθησιακών στρατηγικών και δομών (Mochizuki et al, 2005). Τα 

παλαιότερα μηνύματα σε ένα εργαλείο υλοπποίησης ασύγχρονων συζητήσεων 

συνεισφέρουν στην αυτοαξιολόγηση, αφού αντανακλούν την ικανότητα και την 

ευχέρεια του μαθητή στο πλαίσιο της δραστηριότητας-συζήτησης (Palinscar, 1998; 

Pea, 1993). Ο αναστοχασμός στην περίπτωση των ασύγχρονων συζητήσεων παίρνει 

μια άλλη διάσταση, αφού ο μαθητής είναι αναγκασμένος να καταγράψει και να 

μεταφέρει τις σκέψεις του μέσω γραπτού λόγου, που να είναι κατανοητός από τους 

άλλους. Αυτό είναι ένα στοιχείο που ενισχύει τον εσωτερικό διάλογο 

(αναστοχασμός), παράλληλα με τον εξωτερικό διάλογο με τα υπόλοιπα μέλη της 

κοινότητας (ομαδικός, συνεργατικός αναστοχασμός) (Corich et al, 2004). Άλλωστε, 

όπως επισημαίνει και ο Dillenbourg (1999), είναι αναγκαίο ο μαθητής να 

εξωτερικεύει τις σκέψεις και τις ιδέες του μέσα από τα κατάλληλα εργαλεία για να 

επιτευχθεί πραγματικός Αναστοχασμός. 

Τα εργαλεία υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων φέρνουν το μαθητή 

αντιμέτωπο με διαφορετικές προοπτικές του ίδιου θέματος μέσα από το διάλογο με 

τους άλλους χρήστες. Αυτό ενισχύεται περισσότερο από το γεγονός ότι τα μηνύματα 
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που καταχωρούνται σε ένα εργαλείο υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων 

παραμένουν ορατά καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας, δίνοντας στην ευκαιρία 

σε όποιον θέλει να ανατρέξει σε όλο το ιστορικό της συζήτησης όποτε το επιθυμεί. 

Παράλληλα μπορεί να επανέλθει, απαντώντας σε παλαιότερα μηνύματα, λόγω του 

ασύγχρονου χαρακτήρα των συζητήσεων. Κατ’ αυτό τον τρόπο, υλοποιούνται 

συνεχείς και επικαλυπτόμενοι κύκλοι αναστοχαστικών διεργασιών, ακολουθώντας 

μια σπειροειδή εξέλιξη προς την επίτευξη του τελικού μαθησιακού στόχου. 

III.2.2.6 Κοινωνική Αλληλεπίδραση 

Η Κοινωνική Δραστηριοποίηση και συμμετοχή αρχίζουν από πολύ νωρίς στη ζωή. 

Συγκεκριμένα, μέσα στα πλαίσια της οικογένειας και τις αλληλεπιδράσεις γονέων – 

παιδιών, τα τελευταία αποκτούν, κατά ένα μεγάλο μέρος τις συμπεριφορές που τα 

καθιστούν ικανά να γίνουν ενεργά και χρήσιμα μέλη του κοινωνικού συνόλου. Είναι 

η κοινωνικογνωστική θεωρία που διατυπώνεται από τον Vygotsky (1978) που μελετά 

το ρόλο τους διεξοδικότερα, κατά την οικοδόμηση της γνώσης. Υποστηρίζει ότι τα 

παιδιά μαθαίνουν μέσα από μια διαδικασία εσωτερίκευσης των δραστηριοτήτων, 

συνηθειών, λεξιλογίου και ιδεών που παρατηρούν στα μέλη της κοινότητας, στην 

οποία μεγαλώνουν. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η μάθηση αναπτύσσεται μέσα στη 

Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης (Zone of Proximal Development), που καθορίζει το 

επίπεδο μάθησης, πέρα από το οποίο το άτομο δεν μπορεί να προοδεύσει ατομικά, 

αλλά απαιτείται η συμβολή άλλων, με τη μορφή βοήθειας ή συνεργασίας. Η πλήρης 

ανάπτυξη της Ζώνης Επικείμενης Ανάπτυξης σχετίζεται άμεσα και αναλογικά με την 

κοινωνική αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον του. Κατά τον Vygotsky, η 

μάθηση είναι μια διαδικασία απ’ έξω προς τα μέσα, με το μαθητή να εσωτερικεύει 

στοιχεία που λαμβάνει από το περιβάλλον του. Αντίθετα, ο Dewey, ο Piaget και 

γενικότερα οι εποικοδομητιστές, θεωρούν ότι η μάθηση έχει αντίθετη πορεία, με το 

μαθητή να κοινωνικοποιείται, εξωτερικεύοντας στοιχεία που απορρέουν από τις 

προϋπάρχουσες γνωστικές του δομές. Και για τις δύο τάσεις όμως, η Κοινωνική 

Αλληλεπίδραση είναι πρωταρχικής σημασίας για τη διαδικασία της μάθησης. 

Συνεισφέρει στη διαμόρφωση μιας κυκλική διαδικασία εξωτερίκευσης των 

εσωτερικών νοητικών δομών του ατόμου και εσωτερίκευσης των εξωτερικών 

ερεθισμάτων (Brook & Oliver, 2003), όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο III.2.1.2. 
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Γενικότερα ως αλληλεπίδραση ορίζεται ένα ανταποδοτικό συμβάν ανάμεσα σε 

δύο τουλάχιστον υποκείμενα, που περιλαμβάνει δύο τουλάχιστον ενέργειες. Η 

αλληλεπίδραση υφίσταται όταν οι ενέργειες και τα υποκείμενα αλληλοεπηρεάζονται. 

Κατ’ επέκταση, μια εκπαιδευτική αλληλεπίδραση λαμβάνει χώρα ανάμεσα σε ένα 

μαθητή και το περιβάλλον του, έχοντας σκοπό να του αλλάξει τη συμπεριφορά, 

ωθώντας τον/την προς την κατάκτηση των μαθησιακών στόχων (Wagner, 1994). Οι 

αλληλεπιδράσεις μαθητών μεταξύ τους, αλλά και με τον καθηγητή, φαίνονται να 

αυξάνονται στις προσεγγίσεις εκπαίδευσης από απόσταση ή υποστηριζόμενης από 

τεχνολογικά περιβάλλοντα γενικά (Wiesenberg & Huton, 1996; Wagner, 1997). Η 

σημασία των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων κατά τη μάθηση έχει τεκμηριωθεί από 

πολλούς ερευνητές, καθιστώντας σαφές ότι δεν μπορεί να αγνοηθεί η κοινωνική φύση 

της μάθησης (Κόμης κ.ά., 2002). Μέσω της αλληλεπίδρασης αυξάνεται η επίγνωση 

των ατόμων για το περιβάλλον τους, που έχει ως συνέπεια τη δημιουργία νέων 

καναλιών επικοινωνίας με τους γύρω τους, στα πλαίσια λειτουργίας μιας κοινότητας 

(Wilkinson, 1998). Παράλληλα, οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις προσδιορίζουν το 

νόημα που δίνουμε στις εμπειρίες μας, οικοδομώντας νέα γνώση (Χαβιάρης κ.ά., 

2003)) 

Η έννοια της Κοινότητας Μάθησης, που απασχολεί σημαντικά τη διεθνή 

έρευνα την τελευταία δεκαετία, έχει πολλαπλά οφέλη από την ανάπτυξη της 

Κοινωνικής Αλληλεπίδρασης. Σύμφωνα με τους Pallof & Pratt (1999), οι ανάγκες ενός 

μαθητή σε τέτοια πλαίσια, είναι ξεκάθαρες: επικοινωνία, ανάδραση, αλληλεπίδραση 

που δημιουργεί την αίσθηση της κοινότητας και επαρκείς κατευθύνσεις και 

εμψύχωση, για να φέρει σε πέρας τις απαιτούμενες, από τη διδακτική προσέγγιση, 

δραστηριότητες. Άλλωστε οι άνθρωποι σχηματίζουν κοινότητες με σκοπό να 

επιδιώξουν κοινούς στόχους και ιδανικά, αναπτύσσοντας σχέσεις μεταξύ τους 

(Nichani, 2000). Οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται μέσα από αυτές 

τις σχέσεις, διατηρούν τη συνοχή μιας κοινότητας, που παρέχει τους πόρους για να 

προαχθεί η μάθησή τους, ανάγοντάς την σε κοινωνική διεργασία (Brown & Duguid, 

2000). H Wagner (1997) επισημαίνει δώδεκα (12) διαφορετικά μορφωτικά 

αποτελέσματα που επιτυγχάνονται μέσα από τις αλληλεπιδράσεις, όπως: υποστήριξη 

του ελέγχου της μάθησης μέσα από την αυτορύθμιση, αύξηση του κινήτρου, 

διαπραγμάτευση για επίτευξη της αλληλοκατανόησης, το χτίσιμο μιας ομάδας, την 

ανάπτυξη της επικοινωνίας, την ανατροφοδότηση κλπ. 
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III.2.3. Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης 

Μια σειρά από θεωρίες μάθησης διέπουν τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις και 

ειδικότερα τις Κοινότητες Μάθησης. Οι σημαντικότερες είναι η θεωρία του 

Κατανεμημένου Γιγνώσκειν (Distributed Cognition), η θεωρία της Εγκαθιδρυμένης 

Μάθησης (Situated Learning) και οι βάσεις αυτών, όπως η θεωρία του 

Εποικοδομητισμού και η Κοινωνικογνωστική θεωρία. Σ’ αυτό το σημείο της 

διατριβής, παρουσιάζονται συνοπτικά οι θεωρίες αυτές, με σκοπό να εντοπιστούν και 

να αναλυθούν τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα αναδείξουν το πλαίσιο, στο οποίο 

στηρίζεται η ερευνητική προσέγγιση της παρούσας διατριβής. 

III.2.3.1. Θεωρία Κατανεμημένου Γιγνώσκειν (Distributed Cognition) 

Η θεωρία του Κατανεμημένου Γιγνώσκειν, μελετά τη μάθηση από γνωστική, 

κοινωνική και οργανωτική σκοπιά. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή γνωστική 

ψυχολογία που μελετά τη μάθηση ως ένα φαινόμενο επεξεργασίας της πληροφορίας 

από ένα υποκείμενο (άτομο), ο Hutchins (1991) υποστηρίζει ότι η γνώση κατανοείται 

καλύτερα ως ένα κατανεμημένο φαινόμενο. Δίνει έμφαση στην κατανεμημένη φύση 

της γνώσης ανάμεσα σε υποκείμενα, τεχνουργήματα, εσωτερικές και εξωτερικές 

αναπαραστάσεις. Η προσέγγιση αυτή θεωρεί το άτομο, μέρος ενός ευρύτερου 

λειτουργικού συστήματος που περιλαμβάνει το κοινωνικό και υλικό περιβάλλον του. 

Όπως υποστηρίζει ο Salomon (1993), τα άτομα σκέφτονται σε συνεργασία με άλλα 

άτομα, με τη βοήθεια πολιτιστικών μέσων. Αυτά τα μέσα, σύμφωνα με τον Pea 

(1993), εμπεριέχουν ευφυΐα, με την έννοια ότι αντιπροσωπεύουν την απόφαση 

κάποιων (ατόμων ή/και κοινωνιών) ότι έτσι πρέπει να είναι, προσδίδοντάς τους μια 

σταθερή, τελική μορφή, για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από άλλους. Καθώς 

αυτά τα μέσα γίνονται σταδιακά αόρατα, είναι δυσκολότερο να παρατηρήσει κανείς 

την ευφυΐα που κουβαλούν. Αντίθετα, μπορεί να παρατηρήσει την ευφυΐα που 

βρίσκεται στο μυαλό αυτού που τα χρησιμοποιεί. 

Σύμφωνα με παραδοσιακότερες θεωρητικές προσεγγίσεις, η μονάδα ανάλυσης 

είναι το άτομο, αφού θεωρούν ότι η μάθηση είναι εσωτερική διεργασία του κάθε 

ατόμου. Κατά συνέπεια το κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο, στο οποίο συντελείται 

η μάθηση δε λαμβάνεται υπόψη. Αντίθετα, η θεωρία του Κατανεμημένου Γιγνώσκειν, 

θεωρεί το άτομο και το κοινωνικο-πολιτισμικό του πλαίσιο, ως ένα ενιαίο γνωστικό 
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σύστημα, το οποίο μπορεί να αναλυθεί με μια ευρύτερη έννοια, ως υπολογιστικό 

σύστημα. Αυτή η διεύρυνση και η μεταβλητότητα της μονάδας ανάλυσης, 

αντιμετωπίζει τις αναπαραστάσεις που είναι εσωτερικές στο σύστημα, ως εξωτερικές 

προς το άτομο που τις χρησιμοποιούν. Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι αναπαραστάσεις 

μπορούν πλέον να μελετηθούν και να αναλυθούν.  

Χρησιμοποιώντας μεταβαλλόμενες μονάδες ανάλυσης, περίπλοκα γνωστικά 

συστήματα μπορούν να διασπαστούν σε επιμέρους υποσυστήματα, φτάνοντας ακόμα 

και στο επίπεδο του ατόμου, για ευκολότερη ανάλυση. Κατά το Salomon (1993), το 

γνωστικό σύστημα του ατόμου δεν μπορεί να παραληφθεί κατά τη μελέτη της 

μάθησης. Τονίζει ότι υπάρχουν διεργασίες που δε γίνεται να κατανεμηθούν, ενώ είναι 

αδύνατο να παραγνωρίσει κανείς το ρόλο των ατομικών γνωστικών αναπαραστάσεων 

κατά την οικοδόμηση της γνώσης. Επιπρόσθετα προτείνει μια σπειροειδή δομή για να 

περιγραφούν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ ατομικών γνωστικών δομών.  

Η θεωρία του Κατανεμημένου Γιγνώσκειν, βρίσκει εφαρμογή σε πολλά θέματα 

που αφορούν την τεχνολογικά υποστηριζόμενη μάθηση, όπως η αλληλεπίδραση 

ανθρώπου – υπολογιστή και η εξ αποστάσεως συνεργατική μάθηση. 

III.2.3.2. Θεωρία Εγκαθιδρυμένης Μάθησης (Situated Cognition) 

Η θεωρία Εγκαθιδρυμένης Μάθησης εισηγείται ότι η μάθηση είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με τις δραστηριότητες, αλλά και το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο 

που τις διέπουν (Brown et al, 1989). Οι Lave & Wegner (1991) εξετάζουν τη μάθηση 

μέσα από τη συμμετοχή σε κοινωνικής φύσης δραστηριότητες. Οι μαθητές δεν είναι 

αποδέκτες γνώσεων ή νοημάτων, αλλά συμμετέχουν σε περιβάλλοντα ήδη δομημένα. 

Έτσι η μάθηση είναι τόσο η διαδικασία, όσο και το αποτέλεσμα του συγκερασμού της 

δραστηριότητας, του περιβάλλοντος και του κοινωνικο-πολιτιστικού πλαισίου που το 

διέπει και της γενικότερης κουλτούρας, μέσα στην οποία συντελείται. Είναι δηλαδή 

εγκαθιδρυμένη στο περιβάλλον. 

Οι μαθητές συμμετέχουν σε Κοινότητες Μάθησης, που ενστερνίζονται 

συγκεκριμένες αντιλήψεις και συμπεριφορές για το τι είναι αναμενόμενο. Αρχικά 

λειτουργούν “περιφερειακά” ως προς την κοινότητα, παρατηρώντας τον τρόπο που οι 

“παλαιότεροι” ενεργούν. Όσο γίνονται περισσότερο ικανοί και έμπειροι, 

μετακινούνται προς το κέντρο της. Γι αυτό το λόγο, η μάθηση αντιμετωπίζεται ως 

κατεξοχήν διαδικασία κοινωνικής συμμετοχής και όχι ως ατομική απόκτηση γνώσης. 
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Η θεωρία της Εγκαθιδρυμένης Μάθησης στηρίζεται σε δύο βασικές αρχές (Tennant, 

1997):  

• Είναι αδιανόητο να θεωρείται ότι υπάρχει γνώση εκτός συγκεκριμένου 

περιβάλλοντος – πλαισίου, αφηρημένου ή γενικού χαρακτήρα. Είναι 

απαραίτητο να τοποθετείται και να αποκτιέται μέσα σε αυθεντικά 

περιβάλλοντα-πλαίσια, δηλαδή μέσα σε εμπειρικές συνθήκες. 

• Η νέα γνώση και η μάθηση βρίσκονται μέσα στις κοινότητες μάθησης 

και απαιτείται κοινωνική αλληλεπίδραση και ομαδική συνεργασία για 

την κατάκτησή της. Γι αυτό πρέπει να προκαλούνται και να ενισχύονται. 

Οι Brown et al (1989) εξετάζουν τη μάθηση από την παραδοσιακή σκοπιά της 

μαθητείας. Προτείνουν οι μαθητές να ενισχύονται για να αποκτήσουν, να αναπτύξουν 

και να χρησιμοποιήσουν γνωστικά εργαλεία, μέσω αυθεντικών δραστηριοτήτων. 

Έτσι, η κοινωνική αλληλεπίδραση, η συνεργασία και η κοινωνικά οικοδομημένη 

γνώση γίνονται οι φορείς, μέσα από τους οποίους οι μαθητές θα αναπτύξουν τις 

διάφορες γνωστικές τους δεξιότητες. Σε αντίθεση με τη μεταγνωστική προσέγγιση, 

στην περίπτωση της κοινωνικής μάθησης, όπως περιγράφεται από τη θεωρία 

Εγκαθιδρυμένης Μάθησης, η μάθηση είναι περισσότερο ακούσια, παρά ηθελημένη. 

Εμπλουτισμένα πλαίσια διδακτικών δραστηριοτήτων μπορούν να αποδώσουν την 

εικόνα των μαθητών για τον πραγματικό κόσμο και να βελτιώσουν τις γνώσεις τους, 

οι οποίες θα μπορούν να “μεταφερθούν” και σε διαφορετικές καταστάσεις. Η 

συνεργασία σε τέτοια πλαίσια μπορεί να οδηγήσει στη διατύπωση στρατηγικών που 

μπορούν να συζητηθούν και να ενισχύσουν, στη συνέχεια τη γενίκευση, με βάση τις 

γνώσεις που προσλαμβάνουν και αφομοιώνουν οι μαθητές. 

Γενικότερα, η θεωρία Εγκαθιδρυμένης Μάθησης, μπορεί να υποστηρίξει τη 

μάθηση μέσω τεχνολογικών περιβαλλόντων, ειδικά όταν πρόκειται για εξ 

αποστάσεως εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που διακρίνονται για τον ασύγχρονο 

χαρακτήρα τους. Στις περιπτώσεις αυτές, κάποιοι συμμετέχοντες μπορεί να είναι 

περισσότερο καταρτισμένοι από άλλους, αλλά και περισσότερο εξοικειωμένοι με το 

εκπαιδευτικό περιβάλλον και τη συνεργασία γενικότερα, κατ’ αντιστοιχία με τους 

“περιφερειακούς” και τους “κεντρικούς” συμμετέχοντες που αναφέρει η θεωρία αυτή. 

Επιπλέον, κάθε επιμέρους συνεργαζόμενη ομάδα αποτελεί μια γνωστική οντότητα, η 

οποία υφίσταται μέσα σ’ ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Σύμφωνα με την 

προσέγγιση των Lave & Wenger (1991), μπορεί να θεωρηθεί ως μια μικρή Κοινότητα, 
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αφού περιλαμβάνει μια ομάδα ατόμων, θεσμοθετημένους κανόνες και σχέσεις, 

δραστηριότητα και “κόσμο” (πλαίσιο και χώρο) ύπαρξης (που καθορίζεται από το 

τεχνολογικό περιβάλλον). Ως τέτοια μπορεί να αντιμετωπιστεί και να μελετηθεί, 

αφού είναι βέβαιο ότι θα παρουσιαστούν άτομα με διαφορετική συχνότητα 

συμμετοχής. Η έρευνα πρέπει να κινηθεί προς την κατεύθυνση ενεργοποίησης των 

περιφερειακών συμμετεχόντων, ώστε να βελτιωθεί η αλληλεπίδραση μέσα σε μια 

ομάδα και κατά συνέπεια το μαθησιακό αποτέλεσμα. 

III.2.3.3. Εποικοδομητισμός– Κοινωνικογνωστική Θεωρία 

Ο Εποικοδομητισμός αντιμετωπίζει τη γνώση μέσα από μια δυναμική διαδικασία 

οικοδόμησής της, από τα άτομα. Από την παρατήρηση και την επιστημονική μελέτη, 

τα άτομα αποκτούν εμπειρίες και οικοδομούν τη γνώση τους, αναστοχαζόμενα πάνω 

στις εμπειρίες αυτές. Η γνώση δηλαδή οικοδομείται μέσω των συλλογισμών του 

ατόμου, μέσα από την εμπειρία που αποκτά σχετικά με τον πραγματικό κόσμο που το 

περιβάλλει. Αντιμετωπίζει δηλαδή τη μάθηση ως προσωπική υπόθεση, η οποία 

κατακτείται μέσα από αυθεντικές, ενδιαφέρουσες δραστηριότητες που απευθύνονται 

στους μαθητές, τους καθηγητές και τους ειδικούς που υπάρχουν σε μια κοινότητα. 

Μέσα από αυθεντικά περιβάλλοντα, που προσομοιάζουν πραγματικές καταστάσεις, οι 

μαθητές αναλαμβάνουν την ευθύνη για την ατομική τους μάθηση, μέσα από την 

ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων, για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν και να 

καθοδηγήσουν την ατομική τους επίδοση στη μάθηση.  

Με λίγα λόγια, η οικοδόμηση νέων νοημάτων προκύπτει από το συνδυασμό 

των προϋπαρχουσών γνώσεων, των νέων πληροφοριών και της ετοιμότητας για 

μάθηση. Το κάθε άτομο επιλέγει τις νέες ιδέες που θέλει να ασπαστεί, αλλά και τον 

τρόπο που θα τις ενσωματώσει στην υφιστάμενη γνώση και προοπτική του (Brooks & 

Brooks, 1993). Όταν συνεργάζονται πολλά άτομα σε αυθεντικές δραστηριότητες, το 

κάθε ένα από αυτά μεταφέρει το δικό του πλαίσιο εργασίας και την προοπτική του, 

στη δραστηριότητα. Έτσι, μαζί μπορούν να εξετάσουν διαφορετικές προοπτικές του 

ίδιου θέματος και να διαπραγματευτούν και να δημιουργήσουν νοήματα, ερμηνείες 

και λύσεις σε προβλήματα, μέσα από κοινή κατανόηση των γνωστικών προβλημάτων 

που καλούνται να επιλύσουν. 

Υπάρχουν αρκετές επιμέρους προσεγγίσεις θεωρητικών επιστημόνων (von 

Glasersfeld, 1984;1987;1989; Cobb, 1990; Cobb et al 1991), που ανήκουν στο ρεύμα 
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του Εποικοδομητισμού. Όλες συμφωνούν ότι η μάθηση είναι μια ενεργή διεργασία, 

στην οποία ο μαθητής λαμβάνει ερεθίσματα για να οικοδομήσει νέα νοήματα. Δεν 

είναι παθητικός δέκτης πληροφοριών και συμμετέχει ενεργά στην οικοδόμηση της 

δικής του γνώσης, ενώ παράλληλα, μαθαίνει πώς να μαθαίνει, χτίζοντας νέες δομές 

κατανόησης της γνώσης. Η μάθηση δεν παύει να είναι νοητική διεργασία, ενώ 

χρησιμοποιείται εκτενώς η γλώσσα, σε μια διαδικασία κοινωνικοποίησης. Ο μαθητής 

μέσω της γλώσσας αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του και τους άλλους ανθρώπους, 

προσπαθώντας να διαπραγματευτεί νοήματά, δικά του ή νέα. Σύμφωνα με τον von 

Glaserfeld, η βιωσιμότητα της γνώσης εξασφαλίζεται μόνο όταν είναι εναρμονισμένη 

με τις συμβάσεις του κοινωνικού περιβάλλοντος (Χαβιάρης κ.ά., 2003). Πρόκειται 

λοιπόν για μια διεργασία που είναι και κοινωνική, χωρίς όμως να μπορεί να 

απομονωθεί από το πλαίσιο εργασίας που διέπει το κάθε άτομο. Άλλωστε η γνώση 

οικοδομείται πάνω σε προϋπάρχουσα γνώση. Τέλος, η κατάκτησή της απαιτεί χρόνο, 

ενώ το κίνητρο για μάθηση είναι καίριας σημασίας. 

Σημαντική είναι η διαφοροποίηση της Κοινωνικογνωστικής Θεωρίας που 

εκφράζεται κυρίως μέσω του έργου του Vygotsky (1978), ο οποίος τονίζει τη 

σημασία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης αλλά και του πλαισίου, μέσα στο οποίο 

αναπτύσσονται οι δραστηριότητες που προάγουν τη μάθηση. Ενώ οι περισσότεροι 

εποικοδομητιστές υποστηρίζουν ότι η γνωστική ανάπτυξη οδηγεί στην 

κοινωνικοποίηση, ο Vygotsky θεωρεί ότι η ροή είναι αντίστροφη και ότι οι 

κοινωνικές σχέσεις και δομές μετασχηματίζονται σε νοητικές λειτουργίες στο άτομο, 

υποστηρίζοντας ότι κάθε νοητική λειτουργία αρχικά εμφανίζεται μεταξύ ατόμων και 

κατόπιν εσωτερικοποιείται (Χαβιάρης κ.ά., 2003). Εισάγει την έννοια της Ζώνης 

Επικείμενης Ανάπτυξης, η οποία αποτελεί μια ανεξερεύνητη περιοχή του εσωτερικού 

δυναμικού του μαθητή, στην οποία ο τελευταίος βρίσκεται σε μια εν δυνάμει 

λανθάνουσα κατάσταση γνωστικής εξέλιξης. Απαιτείται η συνεισφορά εξωγενών 

παραγόντων για να προχωρήσει ο μαθητής πέρα από την περιοχή αυτή, όπως είναι η 

διαμεσολάβηση ενός ειδικού (δάσκαλος, γονέας κλπ) ή το ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον και άτομα με τα οποία συνάπτει συνεργασίες (π.χ. περιπτώσεις 

συνεργατικών δραστηριοτήτων μάθησης). 

Σε όλες τις εποικοδομητιστικές προσεγγίσεις (κοινωνικές ή μη), σημαντική 

είναι η χρήση της γλώσσας και τις επικοινωνίας, ως μεθόδου προβολής του ατόμου 

στο κοινωνικό περιβάλλον και πρόσληψης γνωστικών ερεθισμάτων. 
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III.2.4. Συνεργασία στις Ασύγχρονες Συζητήσεις 

Ο ρόλος της επικοινωνίας κατά τη μάθηση είναι πολύ σημαντικός, όπως αναφέρουν 

οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης. Ειδικότερα σε τεχνολογικά υποστηριζόμενα 

περιβάλλοντα, αυτή υλοποιείται μέσα από CMC εργαλεία, η χρησιμότητα των οποίων 

μεγιστοποιείται σε εκπαιδευτικές προσεγγίσεις εκπαίδευσης από απόσταση. Στις 

περιπτώσεις αυτές, οι πλατφόρμες υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων αποτελούν 

ένα από τα κυριότερα επικοινωνιακά εργαλεία, με αρκετά πλεονεκτήματα να τα 

διακρίνουν. Η χρήση τους στην εκπαιδευτική πράξη, μπορεί να επεκταθεί, ώστε να 

αποτελέσουν αυτόνομα διδακτικά εργαλεία ή συμπληρωματικά με άλλες διδακτικές 

δραστηριότητες, με διαφορετικούς τρόπους (κεφάλαιο II.2.4.3). 

Στο κεφάλαιο αυτό, διερευνάται ο ρόλος του καθηγητή ή του ερευνητή, ως 

συντονιστή ή επιβλέποντα σε ασύγχρονες, διαλογικές δραστηριότητες μάθησης. 

Παράλληλα επιχειρείται μια περιγραφή του τρόπου που πρέπει να προσεγγιστεί η 

διδασκαλία και η μάθηση, μέσα από την ανάλυση της δραστηριότητας. Τέλος, 

αναλύονται τα προβλήματα που παρουσιάζονται συνήθως, τα οποία συντελούν στη 

μειωμένη ή λανθασμένη συμμετοχή μαθητών σε διαλογικές δραστηριότητες. 

ΙΙΙ.2.4.1 Ο ρόλος του Διαμεσολαβητή – Διευκολυντή (Moderator – Facilitator) 

Στις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις μέσω ασύγχρονων διαλογικών δραστηριοτήτων, 

αλλά και γενικότερα στη συνεργατική μάθηση, υπερθεματίζεται η σημασία της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων. Παράλληλα, τονίζεται η σημασία της 

ανάπτυξης και διατήρησης ενός κοινού υποβάθρου αλληλοκατανόησης ανάμεσα στα 

συνεργαζόμενα μέρη. Η ελεγχόμενη παροχή βοήθειας και υποστήριξης σε όλη τη 

διάρκεια μιας τέτοιας διαδικασίας συμβάλει σημαντικά προς την κατεύθυνση αυτή. 

Κατά τους Zumbach et al (2005), η δομή της υποστήριξης μπορεί να είναι 

προσχεδιασμένη ή δυναμικά τροποποιούμενη (κεφάλαιο III.2.2.4). O διαμεσολαβητής 

– διευκολυντής (moderator – facilitator) είναι συνήθως αυτός που καλείται να την 

παράσχει συνήθως, κατέχοντας έναν πολύ σημαντικό ρόλο για την ορθή εξέλιξη 

συνεργατικών, μαθησιακών δραστηριοτήτων (Salmon, 2000).  

Η Mason (1991), αναγνωρίζει τρεις διακριτούς ρόλους για το διαμεσολαβητή 

στην επικοινωνία συμμετεχόντων σε συνεργατικές δραστηριότητες μάθησης, 

χρησιμοποιώντας τεχνολογικά περιβάλλοντα (CMC): α) Οργανωτικό (organizational), 
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β) Κοινωνικό (social), και γ) Διανοητικό (intellectual). Ο Οργανωτικός είναι ο πρώτος 

από τους ρόλους που ενεργοποιείται χρονικά και αφορά στον καθορισμό ατζέντας της 

συζήτησης. Περιλαμβάνει αποφάσεις για τη διατύπωση των στόχων της συζήτησης, 

το χρονοδιάγραμμα εξέλιξής της, διαδικαστικούς κανόνες που πρέπει να τηρηθούν 

και κανόνες λήψης αποφάσεων. Οι τελευταίες δύο παράμετροι περιγράφουν ένα είδος 

πρωτοκόλλου συμπεριφοράς και επικοινωνίας, που καλούνται να ακολουθήσουν οι 

συμμετέχοντες, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή εξέλιξη της και να διασφαλιστεί η 

επιδίωξη των στόχων. Ο Κοινωνικός ρόλος αφορά την προσπάθεια του 

διαμεσολαβητή να δημιουργήσει φιλικό, κοινωνικό κλίμα για τους συμμετέχοντες. 

Συνήθως αυτό αναλύεται στην αποστολή μηνυμάτων καλωσορίσματος κατά την 

έναρξη της δραστηριότητας, την ενθάρρυνση των χρηστών για συμμετοχή, την 

παροχή επαρκούς αναδραστικής πληροφορίας για τις συνεισφορές τους στη 

συζήτηση, χρησιμοποιώντας παράλληλα φιλικό και ήρεμο τόνο. Τέλος, ο Διανοητικός 

ρόλος αφορά την προσπάθειά του να εστιάσει τη συζήτηση προς τη σωστή 

κατεύθυνση, να διατυπώνει ερωτήσεις που προκαλούν σχόλια και διευκολύνουν τη 

γνωστική εξέλιξη των συμμετεχόντων μαθητών. Λειτουργεί δηλαδή ως Γνωστικός 

Διευκολυντής (facilitator). Με τον τρόπο αυτό, η Mason διαχωρίζει πλήρως τις έννοιες 

Διαμεσολαβητής και Διευκολυντής, καθορίζοντας τη δεύτερη ως μια επιμέρους 

παράμετρο της πρώτης. 

Ο Brochet (1989) τονίζει τη σημασία της συμβολής του διαμεσολαβητή στην 

επιτυχή επικοινωνία μέσω υπολογιστών, διακρίνοντας έξι ρόλους: α) ο Στοχοθέτης 

(goal setter) που σχεδιάζει τη συζήτηση και αποφασίζει αν τα αρχικά πλάνα 

χρειάζεται να τροποποιηθούν κατά τη διάρκειά της, β) ο Διακρίνων (discriminator), 

που διαχωρίζει τις χρήσιμες από τις ακατάλληλες ιδέες, γ) ο Οικοδεσπότης (host) που 

δημιουργεί ένα όμορφο κλίμα εμπιστοσύνης, ενισχύοντας τις συνεισφορές των 

συμμετεχόντων, δ) ο Βηματοδότης (pace setter), που καταργεί τα εμπόδια της 

επικοινωνίας, ενισχύοντας τη συνεργασία, ε) ο Επεξηγητής (explainer) που 

αναμεταδίδει παραμελημένα μηνύματα και επαναδιατυπώνει ερωτήματα που 

παραμένουν αναπάντητα, και στ) ο Διασκεδαστής, που αξιολογεί τη διάθεση που 

επικρατεί και διασφαλίζει το αίσθημα άνεσης για τους συμμετέχοντες μαθητές. Στη 

βιβλιογραφία απαντώνται και άλλοι όροι που αναφέρονται στον διαμεσολαβητή, 

όπως: διδάσκων (lecturer), φροντιστής (tutor), καθοδηγητής (mentor), βοηθός 

(assistant) κλπ. Οι καθηγητές που  συμμετέχουν ή επιβλέπουν μια μαθησιακή, 

διαλογική δραστηριότητα, συχνά καλούνται να αναλάβουν περισσότερους από ένα 
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ρόλους κατά τη διάρκεια αυτής. Σε όλους όμως μπορούν να διακριθούν οργανωτικά, 

κοινωνικά ή διανοητικά χαρακτηριστικά (Paulsen, 1995a). Συνεπώς, η ταξινόμηση 

της Mason μπορεί να θεωρηθεί καθολική και πλήρης. 

Ο Berge (1995) θεωρεί ότι οι συνθήκες που είναι απαραίτητες για μια επιτυχή 

online διδασκαλία, μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις περιοχές: την Παιδαγωγική, 

την Κοινωνική, τη Διαχειριστική και την Τεχνική. Υπάρχει μια πλήρης αντιστοιχία 

των ρόλων που προτείνει η Mason με τις κατηγορίες του Berge. Ο Οργανωτικός 

ρόλος αντιστοιχεί στη Διαχειριστική κατηγορία, ο Κοινωνικός ρόλος στην ομώνυμη 

κατηγορία και ο Διανοητικός ρόλος στην Παιδαγωγική κατηγορία. Η ταξινόμηση του 

Berge προσθέτει μια επιπλέον ευθύνη στον διαμεσολαβητή, η οποία αφορά την 

παροχή βοήθειας στους μαθητές, ώστε να αισθάνονται άνετα με το τεχνολογικό 

περιβάλλον, επιλύωντας τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται. Βέβαια, σημαντική 

είναι η παρατήρηση του Berge, ότι οι τέσσερις περιοχές ευθύνης που εντοπίζει δεν 

είναι απαραίτητο να αφορούν το ίδιο άτομο, αλλά περισσότερα του ενός (π.χ. η 

τεχνική μπορεί να αποτελεί ευθύνη ενός διαχειριστή (administrator) συστήματος). 

 
Εικόνα 32:  Το μοντέλο των πέντε βημάτων για την υποστήριξη των μαθητών (μετάφραση από 

Salmon, 2000) 
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Σε γενικές γραμμές, οι προαναφερόμενες κατηγοριοποιήσεις φαίνεται να 

συμφωνούν. Όπως απλοϊκότερα αναφέρουν οι Harasim et al (1995), ο 

Διαμεσολαβητής συνδυάζει τις ευθύνες του Διδάσκοντα, του Διευκολυντή (facilitator) 

και του Κοινωνικού Οργανωτή. Άλλωστε, όπως τονίζουν οι Rohfeld & Hiemstra 

(1995), ο σημαντικότερος ρόλος του καθηγητή – διαμεσολαβητή σε διασυνδεδεμένα 

περιβάλλοντα είναι να επιτύχει αποτελεσματική διδασκαλία, αναλαμβάνοντας την 

ευθύνη να διατηρεί σταθερά εστιασμένη την πορεία των συζητήσεων, να συνεισφέρει 

με εξειδικευμένες γνώσεις και διορατικότητα, συνθέτοντας τις διάφορες συζητήσεις 

και διατηρώντας την αρμονία στη συνεργαζόμενη ομάδα.  

Η Salmon (2000) εισάγει ένα μοντέλο πέντε σταδίων (Εικόνα 32) για να 

περιγράψει τον τρόπο που ο διαμεσολαβητής παρέχει υποστήριξη (scaffolding) στους 

μαθητές. Σε κάθε στάδιο διακρίνεται μια τεχνική δεξιότητα (σκούρο τρίγωνο στην 

Εικόνα 32) και μια δεξιότητα μεσολάβησης (ανοιχτόχρωμο τρίγωνο στην Εικόνα 32). 

Το πρώτο στάδιο αφορά την Πρόσβαση των μαθητών στο τεχνολογικό περιβάλλον 

και την ενίσχυση του Κινήτρου για τη συμμετοχή τους. Αναλύεται σε τεχνικές 

ρυθμίσεις και μηνύματα καλωσορίσματος και ενθάρρυνσης. Το δεύτερο στάδιο 

αφορά τη διασυνδεδεμένη (online) Κοινωνικοποίηση των συμμετεχόντων που αφορά 

την εκμάθηση του τρόπου ανταλλαγής μηνυμάτων, τις αμοιβαίες συστάσεις των 

συμμετεχόντων και τη δημιουργία της αίσθησης ομαδικού πνεύματος. Το τρίτο 

στάδιο αναφέρεται στην Ανταλλαγή πληροφοριών και αναλύεται στην αφομοίωση του 

τρόπου χρήσης των τεχνολογικών εργαλείων από τους συμμετέχοντες και του τρόπου 

πρόσβασης, διαχωρισμού και κατηγοριοποίησης της διαθέσιμης πληροφορίας. Στο 

τέταρτο στάδιο Οικοδομείται η Γνώση, στάδιο που περιλαμβάνει την ενεργή 

συμμετοχή των χρηστών στην επικοινωνία, καταγράφοντας πληροφορίες, απόψεις 

και ιδέες, αλλά και την καθοδήγησή τους για την καλύτερη ανάλυση της διαθέσιμης 

πληροφορίας που οδηγεί στην οικοδόμηση της γνώσης. Τέλος, το πέμπτο στάδιο, 

αυτό της Ανάπτυξης-Εξέλιξης, αφορά τη σταδιακή ανάληψη ευθυνών από τους 

συμμετέχοντες για τη μάθησή τους, που οδηγεί στην ελάφρυνση του φορτίου που 

βαρύνει τον διαμεσολαβητή. 

Πρακτικά, στις ασύγχρονες συζητήσεις η δουλειά του διαμεσολαβητή είναι να 

επικοινωνεί και να συνεργάζεται με όλους τους χρήστες, να συντονίζει τις 

συζητήσεις. Η επικοινωνία αυτή μπορεί να γίνεται μέσα από ένα εργαλείο 

υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων, όπου συμμετέχει σαν μέλος της ομάδας, 

παίζοντας το ρόλο του ειδικού. Προσπαθώντας να παράσχει υποστήριξη, είναι αυτός 
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που θέτει τον αρχικό προβληματισμό για να ξεκινήσει ο διάλογος και επεμβαίνει όταν 

χρειάζεται για να δώσει οδηγίες ή να αποτρέψει εντάσεις. Λειτουργεί ως εξωτερικό 

ερέθισμα του μεταγνωστικού μηχανισμού του κάθε μαθητή, όταν αυτό κρίνεται 

αναγκαίο (Van Joolingen et al, 2005). Παροτρύνει, όταν χρειαστεί, τους χρήστες να 

συμμετέχουν στη συζήτηση. Άλλωστε έχει τονιστεί η σημασία της διατήρησης 

ικανού αριθμού ενεργών χρηστών σε μια κοινότητα (critical mass of users), ώστε να 

διατηρηθεί η σύσταση και η ισορροπία της (Palloff & Pratt, 1999). Επικροτεί ή 

συμβουλεύει τους χρήστες, με στόχο να κρατήσει την πορεία της συζήτησης στο 

σωστό μονοπάτι και να μειώσει τον πληροφοριακό τους φόρτο (information overload) 

(Cheg & Vassileva, 2005).  

Τέλος, ένας εναλλακτικός τρόπος κατηγοριοποίησης του έργου του  

διαμεσολαβητή, στηρίζεται σε ποσοτική και όχι ποιοτική μελέτη της συνεισφοράς 

του.  Η Xin (2002), προτείνει μια ταξινόμηση πέντε επιπέδων για τη μέτρηση του 

επιπέδου διαμεσολάβησης (moderation), στηριζόμενη στη μελέτη του μοντέλου της 

Ανακαλυπτικής Κοινότητας (community of inquiry) που εισάγουν οι Garisson et al 

(2001). Μελετώντας τον Διδακτικό Πυρήνα (κεφάλαιο II.2.5.2) ορίζει το πρώτο 

επίπεδο διαμεσολάβησης, αυτό κατά το οποίο ο διαμεσολαβητής κάνει τις απολύτως 

απαραίτητες ενέργειες, όπως να ανοίξει τη συζήτηση, να καθορίσει την ατζέντα κλπ, 

αλλά δε συμμετέχει καθόλου στη συζήτηση. Στο δεύτερο επίπεδο, επιπλέον 

επεξεργάζεται και κρίνει τις συνεισφορές των μαθητών, παραπέμπει σε πρόσθετο 

διδακτικό υλικό και ανακινεί νέα θέματα, σχετικά με την εξελισσόμενη συζήτηση. 

Επιπρόσθετα, στο τρίτο επίπεδο, παρέχει σημαντικά σχόλια, ανατροφοδοτώντας τη 

σκέψη των μαθητών σε μεταγνωστικό επίπεδο, ενώ στο τέταρτο επίπεδο, προχωρά σε 

αναλυτικότερες αξιολογήσεις. Στο πέμπτο επίπεδο, ο διαμεσολαβητής αναμεταδίδει, 

συνθέτει και συνοψίζει ιδέες μαθητών. Σε μια απλούστερη κατηγοριοποίηση, 

διακρίνονται δύο μόνο επίπεδα διαμεσολάβησης, χαμηλό (low) και υψηλό (high). Στο 

χαμηλό επίπεδο, ο διαμεσολαβητής επικοινωνεί όπως αρμόζει στο ρόλο που επιτελεί, 

απευθύνοντας μηνύματα σε όλους τους συμμετέχοντες, συνήθως σε δημόσια θέα (π.χ. 

μέσα από το περιβάλλον επικοινωνίας, όπως είναι ένα εργαλείο υλοποίησης 

ασύγχρονων συζητήσεων) και διατηρώντας αποστάσεις απ’ αυτούς (δεν επιδιώκει την 

οικειότητα). Στο υψηλό επίπεδο, ο moderator αξιολογεί την εξέλιξη της συζήτησης, 

αλλά και τις ατομικές συνεισφορές και επιδόσεις των μαθητών, επεμβαίνοντας ακόμα 

και σε προσωπικό επίπεδο, αποστέλλοντας ατομικά μηνύματα όταν κρίνει ότι 

απαιτείται. 
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ΙΙΙ.2.4.2 Διαχείριση της συνεργασίας σε Ασύγχρονες Συζητήσεις 

Ανεξάρτητα από τη διδακτική προσέγγιση που ακολουθείται σε διαλογικές 

δραστηριότητες, το σίγουρο είναι ότι η χρήση ενός εργαλείου υλοποίησης 

ασύγχρονων συζητήσεων δεν είναι αρκετή. Όπως έχει τονίσει η Hiltz (1998), η 

ανάπτυξη ενός συνεργατικού περιβάλλοντος μάθησης δεν τελειώνει στην ανάπτυξη 

του εργαλείου επικοινωνίας και στην ενημέρωση των χρηστών για την ύπαρξή του. 

Κάτι τέτοιο θα οδηγήσει στην ελάχιστη ή καθόλου χρησιμοποίησή του. Πρέπει να 

υπάρχει ο κατάλληλος στρατηγικός σχεδιασμός και η συνεχιζόμενη προσπάθεια 

διατήρησης της συνεργασίας σε ικανοποιητικό επίπεδο (Baros & Verdejo, 2000; 

Jermann et al, 2001). 

 
Εικόνα 33: Ο Κύκλος Διαχείρισης της Συνεργασίας (μετάφραση από Jermann et al, 2005). 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός περιλαμβάνει αποφάσεις πριν την έναρξη της 

δραστηριότητας σχετικές, με τη σύσταση της ομάδας, το στήσιμο των 

δραστηριοτήτων, τη διδακτική προσέγγιση κλπ. Η προσπάθεια διατήρησης της 

συνεργασίας σε ικανοποιητικό επίπεδο (διαχείριση της συνεργασίας) περιλαμβάνει 

αποφάσεις που προέρχονται από την παρακολούθηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ 

των χρηστών και εκτίμηση της τρέχουσας κατάστασης με τη χρήση των κατάλληλων 

δεικτών-μοντέλων (Jermannn et al, 2005; 2001; Reimann, 2003), μέσω των 

κατάλληλων εργαλείων, όπως φαίνεται στην Εικόνα 33. Τα εργαλεία αυτά μπορούν 
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να χωριστούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, όπως φαίνεται στον Πίνακα 8. Όταν 

αφορούν την παρουσίαση δεδομένων σχετικών με τη δραστηριότητα και τις 

αλληλεπιδράσεις των χρηστών, πρόκειται για εργαλεία Ενημερότητας (Awareness) ή 

Επίγνωσης – Παρακολούθησης (Mirroring). Όταν αφορούν την κατασκευή ενός 

επεξηγηματικού μοντέλου αλληλεπίδρασης ή/και τη σύγκρισή του με μια επιθυμητή – 

ιδανική κατάσταση, μιλάμε για Μεταγνωστικά Εργαλεία (Metacognitive). Στην 

προσέγγιση της παρούσας διατριβής, ως μεταγνωστικά θεωρούνται τα εργαλεία 

επίγνωσης, τα οποία ωθούν τους συμμετέχοντες σε ασύγχρονες συζητήσεις να 

εισέλθουν σε μια φάση διαισθητικής αξιολόγησης της τρέχουσας κατάστασης. Τέλος 

όταν οδηγούν σε μεσολάβηση, συμβουλευτικές και καθοδηγητικές ενέργειες, μιλάμε 

για εργαλεία Συμβουλευτικά  – Καθοδηγητικά (Advising – Moderation). 

Πίνακας 8: Επίπεδα διαχείρισης της συνεργασίας 

Συλλογή δεδομένων αλληλεπίδρασης Εργαλεία Ενημερότητας / Επίγνωσης-Παρακολούθησης 
Κατασκευή μοντέλου αλληλεπίδρασης 
Σύγκριση με την επιθυμητή κατάσταση 

Μεταγνωστικά Εργαλεία 

Παρέμβαση, Συμβουλή, Καθοδήγηση  Συμβουλευτικά – Καθοδηγητικά Εργαλεία 
 

Παρατηρείται μεγάλη αντιστοιχία αυτής της κατηγοριοποίησης εργαλείων, με 

την προσέγγιση των Zumbach et al (2005), όταν αναλύουν μεθόδους υποστήριξης 

(scaffolding) των χρηστών σε online περιβάλλοντα (κεφάλαιο III.2.2.4). Ο 

στρατηγικός σχεδιασμός που αφορά τη δόμηση της συνεργασίας, αντιστοιχεί στην 

έννοια της προσχεδιασμένης υποστήριξης. Αντίστοιχα, οι κατηγορίες εργαλείων που 

περιγράφονται στον Πίνακα 8 και αφορούν τη διατήρηση της συνεργασίας, 

αντιστοιχούν στη διαχειριστική υποστήριξη. Και οι δύο προσεγγίσεις συμφωνούν 

απόλυτα στο γεγονός ότι είναι αναγκαία η δημιουργία υποστηρικτικών μηχανισμών, 

τόσο για τον καθηγητή, όσο και για τους μαθητές.  

Μόνο έτσι μπορεί να διατηρηθεί ο κύκλος της συνεργασίας στη βέλτιστη 

κατάσταση, όπως περιγράφεται και προτείνεται από το μοντέλο των 3C (Εικόνα 34) 

που προτείνουν οι Gerosa et al (2005). Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, η συνεργασία 

αναπαριστάται ως ένα τρίγωνο, τις κορυφές του οποίου αποτελούν τα τρία C: 

Communication (Επικοινωνία), Cooperation (Συνεργασία), Coordination 

(Συντονισμός). Στο κέντρο του τριγώνου υπάρχει η συνεργαζόμενη ομάδα, η οποία 

βρίσκεται σε μια μόνιμη κατάσταση προσπάθεια διατήρησης της Ομαδικής 

Ενημερότητάς της (κεφάλαια II.2.1.1 και II.2.2.2) σε ικανοποιητικά επίπεδα, ώστε να 
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υποστηρίζεται και να προωθείται η συνεργασία. Υπάρχουν αμφίδρομοι δεσμοί 

μεταξύ κέντρου και κορυφών, αφού κάθε στοιχείο της κορυφής του τριγώνου 

καλλιεργεί την επίγνωση, η οποία με τη σειρά της διαμεσολαβεί για την επίτευξη του 

στοιχείου αυτού. Παράλληλα υπάρχει μια κυκλική σχέση μεταξύ των κορυφών του 

τριγώνου (η συνεργασία απαιτεί επικοινωνία, η οποία γεννά υποχρεώσεις που 

απαιτούν συντονισμό, οποίος με τη σειρά του καθορίζει τις παραπέρα συνεργατικές 

δραστηριότητες). 

 
Εικόνα 34: Το συνεργατικό μοντέλο των 3C (μετάφραση από Gerosa et al, 2005). 

ΙΙΙ.2.4.3 Κοινωνική Αλληλεπίδραση σε Ασύγχρονες Συζητήσεις 

Η παραδοσιακή διδακτική μελετά τη μάθηση ως αποτέλεσμα της αναδιοργάνωσης ή 

της απόκτησης νέων γνωστικών δομών, μέσα από τις οποίες τα άτομα επεξεργάζονται 

και αποθηκεύουν πληροφορίες (Anderson, 1996). Για τους εποικομομητιστές η 

μάθηση οικοδομείται πάνω στις ήδη υπάρχουσες νοητικές δομές του ατόμου (von 

Glasersfeld, 1989; Cobb, 1990), μέσα από μια διαδικασία εσωτερίκευσης και 

αφομοίωσης νέων ερεθισμάτων που προέρχονται από τον εξωτερικό προς το άτομο 

κόσμο. Επιπρόσθετα, η κοινωνικογνωστική θεωρία (Vygotsky, 1978) θεωρεί 

σημαντική την εξωτερίκευση των νοητικών δομών του ατόμου, σε ένα πλαίσιο 

δημιουργίας κοινωνικών σχέσεων, που οδηγούν τελικά στην προώθηση της μάθησης. 

Οι θεωρητικές προσεγγίσεις που διέπουν τη συνεργατική μάθηση (distributed 

cognition, shared learning) αντιμετωπίζουν μια ομάδα ατόμων ως ένα ενιαίο 

γνωστικό σύστημα (Salomon, 1994). Παράλληλα, ο Hutchins (1991) μελετά τη 

γνώση ως ένα φαινόμενο κατανεμημένο σε μια ομάδα ατόμων και τεχνουργημάτων 

που τα περιβάλλουν και που όλα μαζί αποτελούν ένα γνωστικό σύστημα. Περιγράφει 
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τις ομαδικές διεργασίες με όρους και έννοιες που χρησιμοποιούνται για την 

περιγραφή ατομικών γνωστικών παραμέτρων, όπως είναι η μνήμη, οι 

αναπαραστάσεις και η διασπορά τους (Dillenbourg, 1999). Υπάρχουν όμως και 

προσεγγίσεις που μελετούν το γνωστικό σύστημα του ατόμου ως κατανεμημένο, 

αποτελούμενο από αρκετά επιμέρους υποσυστήματα (Minsky, 1987). Αυτή η οπτική 

γωνία εξέτασης, μελετά στην ουσία ομάδες γνωστικών συστημάτων μέσα στο ίδιο το 

άτομο, μιλώντας στην ουσία για “συνεργασία του ατόμου με τον εαυτό του”. Η 

προσέγγιση αυτή πλησιάζει αυτό που οι Piaget, Vygotsky και άλλοι ονομάζουν 

“σύγκρουση του ατόμου με τον εαυτό του”, όταν θεωρούν τη σκέψη ως εσωτερικό 

διάλογο (Dillenbourg, 1999). 

Κατά τους Dillenbourg et al (1996), στην περίπτωση της συνεργατικής 

μάθησης, όπου μια ομάδα ατόμων προσπαθεί από κοινού να επιλύσει ένα γνωστικό 

πρόβλημα, η διαδικασία της μάθησης μπορεί να μελετηθεί θεωρώντας τους μαθητές  

ως ένα σύνολο από ανεξάρτητα γνωστικά συστήματα που αλληλεπιδρούν. Μπορούν 

όμως να θεωρηθούν και ως ένα ενιαίο γνωστικό σύστημα, το οποίο έχει τα δικά του, 

μοναδικά χαρακτηριστικά. Από τη μια πλευρά λοιπόν η μονάδα ανάλυσης είναι το 

άτομο και από την άλλη η ομάδα. Η πρόκληση για την έρευνα στη συνεργατική 

μάθηση είναι να κατανοηθεί ο τρόπος που τα ανεξάρτητα γνωστικά συστήματα 

συγχωνεύονται, στην προσπάθεια κοινής κατανόησης και αντιμετώπισης ενός 

γνωστικού προβλήματος (Dillenbourg et al, 1996). Γι αυτό στηρίζεται σε σύγχρονες 

μαθησιακές θεωρίες, όπως αυτές που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο III.2.3.  

Σε όλες τις περιπτώσεις, η Κοινωνική Αλληλεπίδραση αποτελεί κομβικό 

σημείο για τη διαδικασία της μάθησης, ενώ τονίζεται η σημασία της χρήσης της 

γλώσσας και της επικοινωνίας, ως εργαλείο εξωτερίκευσης νοητικών 

αναπαραστάσεων και ως εργαλείο κοινωνικής προβολής του ατόμου στο περιβάλλον 

του και πρόσληψης γνωστικών ερεθισμάτων (Brook & Oliver, 2003). Άλλωστε, σε 

σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, όπως είναι οι Κοινότητες Μάθησης (Palloff & 

Pratt, 1999), η προσπάθεια δημιουργίας και διατήρησης κοινωνικού κλίματος 

συνοχής, μέσα από την επικοινωνία αποτελεί βασικό άξονα γνωστικής ανάπτυξης 

(Brown & Duguid, 2000). Όπως υποστηρίζουν οι Schümmer et al (2005), η 

αλληλεπίδραση και η συνεργασία μπορούν να θεωρηθούν αναπόσπαστα κομμάτια 

των διδακτικών στόχων, αλλά αν δεν αξιολογούνται ή υποστηρίζονται σωστά, δε θα 

λάβουν χώρα στην επιθυμητή έκταση. 
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Εστιάζοντας περισσότερο στις προσεγγίσεις που αφορούν την ασύγχρονη 

επικοινωνία, βλέπουμε ότι από το μοντέλο της Henri (1992), μέχρι την προσέγγιση 

των Gunawardena et al (1997) και το μοντέλο της Ανακαλυπτικής Κοινότητας 

(Garisson et al, 2001), σε όλες τις περιπτώσεις τονίζεται ότι η αλληλεπίδραση του 

ατόμου με μια κοινότητα είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, 

παράλληλα με τον εσωτερικό αναστοχασμό. Άλλωστε, όπως επισημαίνει ο 

Dillenbourg (1999), είναι αναγκαίο ο μαθητής να εξωτερικεύει τις σκέψεις και τις 

ιδέες του, για να επιτευχθεί σωστός αναστοχασμός. Έρευνες καταδεικνύουν ότι η 

έντονη συζήτηση και κατά συνέπεια η κοινωνική αλληλεπίδραση, οδηγεί σε 

πολλαπλές φάσεις οικοδόμησης της γνώσης (Schellens & Valcke, 2005). Κατά τους 

Weinberger & Fischer (2006), η οικοδόμηση της γνώσης μέσω επιχειρηματολογίας 

βασίζεται στην υπόθεση ότι οι μαθητές εμπλέκονται σε συγκεκριμένες διαλογικές 

δραστηριότητες και η συχνότητα συμμετοχής σ’ αυτές είναι ανάλογη με την 

οικοδομούμενη γνώση.  

Σύμφωνα με τους Gunawardena et al (1997), η κοινωνική διάσταση της 

συνεργατικής μάθησης είναι η πιο δύσκολη στη διαχείριση. Η σημασία της όμως 

οδηγεί στην ανάγκη αναζήτησης μεθόδων και εργαλείων ενίσχυσης και υποστήριξής 

της (Keijns et al, 2003). Πρέπει όμως να λαμβάνει κανείς υπόψη το γεγονός ότι τα 

άτομα που συμμετέχουν σε μια διαλογική συζήτηση δημιουργούν διακριτά γνωστικά 

συστήματα. Παράλληλα, σχηματίζοντας επιμέρους ομάδες ή ένα σύνολο ομάδων 

(κοινότητα), στην περίπτωση που ο αριθμός των συνεργαζόμενων ατόμων είναι 

μεγάλος, εμφανίζονται νέα γνωστικά συστήματα, που εξαρτώνται άμεσα από τα 

άτομα που αποτελούν την κάθε ομάδα. Τα γνωστικά συστήματα που δημιουργούνται, 

είναι ακόμα περισσότερα, αν ληφθούν υπόψη οι διαφορετικοί ρόλοι που καλούνται να 

παίξουν όλοι ή μέρος των συνεργαζόμενων ατόμων, αλλά και οι διαφορετικές 

συνθήκες που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια συνεργατικών 

δραστηριοτήτων, πολλαπλών φάσεων. Διαφορετικά γνωστικά συστήματα 

συνεπάγονται διαφορετικές ανάγκες κατά τη διαδικασία της μάθησης και άρα 

διαφορετικές μεθόδους και εργαλεία ενίσχυσης και υποστήριξης. 

ΙΙΙ.2.4.4 Ανάλυση Αλληλεπιδράσεων σε Ασύγχρονες Συζητήσεις 

Από τις προσεγγίσεις που αναλύθηκαν μέχρι στιγμής στη παρούσα διατριβή, 

αναδεικνύεται η σημασία της συζήτησης και της επικοινωνίας για τη διαδικασία της 
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μάθησης. Ειδικότερα, σε περιπτώσεις συνεργασίας μαθητών μέσα από τεχνολογικά 

περιβάλλοντα και ακόμα περισσότερο όταν οι μαθητές είναι διαχωρισμένοι χωρικά 

ή/και χρονικά, η επικοινωνία είναι πρωταρχικής σημασίας. Παράλληλα, αναλύθηκε η 

σημασία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης ως θεμελιώδης άξονας προώθησης της 

μάθησης, σύμφωνα με σύγχρονες θεωρίες και προσεγγίσεις. Τα εργαλεία υλοποίησης 

ασύγχρονων συζητήσεων αποτελούν καίριο μέσο επικοινωνίας στις περιπτώσεις 

αυτές. Παράλληλα διακρίνονται από μια σειρά από πρόσθετα θετικά χαρακτηριστικά 

που ευνοούν την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και προώθησης της μάθησης, όπως 

αναλύεται στο κεφάλαιο II.2.4. 

Επιπλέον, είναι εμφανές από την προηγούμενη ανάλυση ότι είναι αναγκαία η 

κατασκευή εργαλείων, τόσο για την ενίσχυση και την υποστήριξη της Κοινωνικής 

Αλληλεπίδρασης, όσο και για την ανάλυση και μελέτη των μαθησιακών διεργασιών 

που υφίστανται μέσα σε διαλογικές συζητήσεις, διερευνώντας περαιτέρω τις 

εκπαιδευτικές δυνατότητες των ασύγχρονων συζητήσεων. Αυτά τα εργαλεία 

υποστήριξης μπορούμε να τα αναζητήσουμε στο χώρο της Ανάλυσης 

Αλληλεπιδράσεων και θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών, όπως 

αυτές καθορίζονται από τα σχηματιζόμενα γνωστικά σχήματα, σε ατομικό, ομαδικό 

και κοινοτικό επίπεδο. Έτσι, είναι χρήσιμα στους μαθητές, ώστε να παράσχουν 

πληροφορίες επίγνωσης για τη συνολική δραστηριότητα, δική τους ή/και των 

συνεργατών τους, παρούσας και παρελθούσας, υποστηρίζοντάς τους σε γνωστικό, 

αλλά και μεταγνωστικό επίπεδο, ώστε μέσα από μια διαδικασία αναστοχασμού να 

ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός της αυτορύθμισης των ενεργειών τους. Ακόμα 

χρησιμεύουν στους καθηγητές για να τους βοηθήσουν να διαγνώσουν έγκαιρα 

προβληματικές ή ανεπιθύμητες καταστάσεις, να αξιολογήσουν και να μεταβάλλουν, 

αν χρειαστεί, τη διδακτική στρατηγική τους. Επιπρόσθετα, είναι χρήσιμα στους 

ερευνητές – επιβλέποντες, να παράσχουν πληροφορίες που δίνουν ολοκληρωμένη 

άποψη για τα πεπραγμένα στη συζήτηση και επιτρέπουν τη σωστή αποτίμηση και 

αξιολόγηση της διδακτικής/μαθησιακής προσέγγισης. Η ποικιλία των 

σχηματιζόμενων γνωστικών συστημάτων σε τέτοιες περιπτώσεις συνεργασίας 

πολλών ατόμων, οδηγεί στην ανάγκη μελέτης και κατασκευής διαφόρων 

ερμηνευτικών σχημάτων. Τέλος, η δυνατότητα εφαρμογής διαφορετικών 

στρατηγικών διδασκαλίας (κεφάλαιο ΙΙΙ.2.5) σε διαλογικές συζητήσεις, με 

διαφορετικές διακριτές φάσεις σε κάθε περίπτωση, οδηγούν στην ανάγκη μεγάλου 
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εύρους υποστηρικτικών μηχανισμών (δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης), αφού 

διαφορετικοί δείκτες θα είναι κατάλληλοι για διαφορετικές φάσεις και προσεγγίσεις. 

ΙΙΙ.2.4.5 Προβλήματα συμμετοχής σε Ασύγχρονες Συζητήσεις 

Κατά τους Lipponen et al (2003) ένα από τα συνηθέστερα προβλήματα στις 

ασύγχρονες συζητήσεις είναι η μειωμένη συμμετοχή. Αυτή εκφράζεται τις 

περισσότερες φορές ως μικρός αριθμός μηνυμάτων ή μικρό βάθος συζητήσεων 

(thread depth). Το τελευταίο, σε συνδυασμό με την ύπαρξη πολλών επιμέρους 

συζητήσεων μπορεί να μεταφραστεί σε έλλειψη διατήρησης της ανάπτυξης των 

συζητήσεων και της μεταξύ του διασύνδεσης, άρα κακή ποιότητα επικοινωνίας.  

Έχουν εντοπιστεί διάφορες αιτίες για τη μικρή συμμετοχή των μαθητών στις 

ασύγχρονες συζητήσεις. Σύμφωνα με τον Hewitt (2005), τέτοιες είναι η γρήγορη 

εναλλαγή θεμάτων συζήτησης ή η εκτός θέματος εξέλιξή τους. Η χρήση δεύτερου 

ενικού προσώπου, που προσωποποιεί τα μηνύματα ή οι υψηλοί τόνοι (ένταση) σε μια 

συζήτηση μπορεί να αποκλείσει ή να αποτρέψει μέρος των συμμετεχόντων από τη 

συνέχειά της. Κάποιοι συμμετέχοντες ενδέχεται να απέχουν από ορισμένα θέματα 

συζήτησης γιατί δεν τους ενδιαφέρουν ή θεωρούν ότι δεν έχουν τα προσόντα (κυρίως 

γνωστικά) για κάτι τέτοιο. Η χρήση τερματικών μηνυμάτων (clunker messages) 

μπορεί να αποτρέψει κάποιους συμμετέχοντες από το να συνεχίσουν μια συζήτηση. 

Τερματικά είναι τα μηνύματα που φαινομενικά κλείνουν μια συζήτηση, ενώ στην 

πραγματικότητα υπάρχει έδαφος για να συνεχιστεί. Για παράδειγμα, ένα μήνυμα που 

απαντά θετικά σε ένα προγενέστερο, συμφωνώντας με μία ήδη διατυπωμένη άποψη, 

μπορεί να θεωρηθεί ότι προσπαθεί να κλείσει μια συζήτηση, ειδικά όταν είναι πολύ 

μικρό σε έκταση (π.χ. “Ναι, συμφωνώ”) ή τουλάχιστον αποτρέπει σημαντικά την 

προσπάθεια διεξαγωγής διαλόγου.  

Σε άλλες περιπτώσεις, οι συζητήσεις φθίνουν με το χρόνο, λόγω του τρόπου 

που τα άτομα συνηθίζουν να συμμετέχουν. Ακολουθούν την Τακτική Μονού 

Περάσματος (single-pass practice) (Hewitt, 2005), η οποία αναλύεται στην ανάγνωση 

των τελευταίων μηνυμάτων που έχουν προστεθεί σε ένα εργαλείο υλοποίησης 

ασύγχρονων συζητήσεων, ενδεχομένως την καταχώρηση απαντήσεων σε κάποια από 

αυτά και την αποσύνδεση από το εργαλείο υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων. 

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες πολλές φορές περιορίζουν τη συμμετοχή τους σε 

περιορισμένης διάρκειας χρονικά διαστήματα (McElhearn, 2000), κατά τη διάρκεια 
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των οποίων διαβάζουν μια σειρά από νέα μηνύματα ή γράφουν απαντήσεις σε 

παλαιότερα, με συγκεντρωτικό τρόπο. Κατά μία έννοια δηλαδή, εμφανίζονται 

σύντομες “ριπές” μηνυμάτων (Fluckiger, 2005). Με τους τρόπους αυτούς, που 

απαντώνται αρκετά συχνά, οι συμμετέχοντες παραμελούν παλαιότερες συζητήσεις 

που μπορεί να βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη, δίνοντας σημασία στις πιο πρόσφατα 

δημιουργημένες. Σε αυτό συντελεί και η “συνήθεια” των συμμετεχόντων να 

απαντούν σε κάποια μηνύματα, νεώτερα συνήθως, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τα 

άμεσα συσχετιζόμενα, αλλά και μηνύματα που ενδεχομένως ανήκουν σε άλλες, 

παράλληλες συζητήσεις. Έτσι προχωρούν σε μια συνολική αποτίμηση πολλών 

συζητήσεων ταυτόχρονα, κλείνοντας ή αγνοώντας την επιμέρους εξέλιξή τους, 

καταλήγοντας σε λανθασμένο τρόπο συμμετοχής. Αυτός ο τρόπος συμμετοχής 

αποδίδεται από τους Bruillard et al (2006) ως πλειοψηφική συμμετοχή (pluri-

participation), περιγράφοντας την τάση των συμμετεχόντων να ακολουθούν τις 

νεώτερες εξελίξεις, σε βάρος την λογικής σειράς ανάπτυξης των συζητήσεων. Κατά 

μία έννοια δηλαδή, δεν μπορούν να αντιληφθούν την εξέλιξη της συζήτησης, αλλά 

και του κατάλληλου τρόπου συμμετοχής, όπως αυτός καθορίζεται και από τη 

συνολική συμπεριφορά των υπολοίπων. Οι Lipponen et al (2003) αναφέρουν επίσης 

και το αίσθημα εγκατάλειψης της συζήτησης από τον καθηγητή-συντονιστή. Αυτό 

τους επηρεάζει αρνητικά, λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές φορές δεν έχουν μεγάλη 

εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και ανησυχούν για την ενδεχομένως κακή ποιότητα 

των γραφομένων τους (Nonnecke & Preece, 2001). 

Σε αρκετές από τις περιπτώσεις αυτές, είναι απαραίτητη η επέμβαση του 

διαμεσολαβητή, ώστε να διορθώσει την προβληματική κατάσταση που τείνει να 

δημιουργηθεί. Για παράδειγμα, μπορεί να επαναδιατυπώσει και να υπενθυμίσει 

ερωτήματα που έχουν παραμεληθεί και μένουν αναπάντητα κατά τη διάρκεια μιας 

συζήτησης. Φυσικά ο διαμεσολαβητή δεν είναι δυνατόν να επιλύσει όλα τα 

παρουσιαζόμενα προβλήματα (Salmon, 2000). Σε άλλες περιπτώσεις, χρειάζεται οι 

συμμετέχοντες να αντιληφθούν την πραγματική εξέλιξη των συζητήσεων, ειδικά όταν 

υλοποιούνται πολλές ταυτόχρονα, αλλά και τον ορθό τρόπο συμμετοχής σε αυτές. 

Εργαλεία, σαν αυτά που περιγράφονται στο προηγούμενο κεφάλαιο μπορούν να 

υποστηρίξουν τους χρήστες, προς την κατεύθυνση αυτή. 
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III.2.4.6. Διδακτικές στρατηγικές με χρήση διαλογικών δραστηριοτήτων 

Τα Σενάρια Συνεργατικής Μάθησης (collaboration scripts) αποτελούν προσεγγίσεις 

διδασκαλίας, οι οποίες δομούν και διευκολύνουν τις συνεργατικές μαθησιακές 

δραστηριότητες (Stegman, 2004). Τα σενάρια προσδιορίζουν σε κάθε περίπτωση ποια 

εργασία έχουν να διεκπεραιώσουν οι μαθητές, τη σύσταση της ομάδας, την κατανομή 

του φόρτου εργασίας, τον τρόπο αλληλεπίδρασης και τη χρονική στιγμή που αυτή 

συμβαίνει. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι κατηγοριοποίησης των σεναρίων. Οι βασικοί 

άξονες, πάνω στους οποίους στηρίζεται η ανάπτυξη των σεναρίων είναι τέσσερις:  

• Βαθμός λεπτομέρειας (granularity): Πόσο αυστηρό και σαφές είναι το 

σενάριο, σε επίπεδο ενεργειών των χρηστών. Για παράδειγμα μπορεί το 

σενάριο να αναφέρεται σε επίπεδα μακροπρόθεσμων στόχων ή να 

καθορίζει με λεπτομέρεια τον τρόπο ανάπτυξης ενός διαλόγου με χρήση 

μηνυμάτων συγκεκριμένου περιεχομένου (τύπους μηνυμάτων) 

• Βαθμός εξαναγκασμού (degree of coercion): Ποικίλει, ανάλογα με το 

σενάριο ο βαθμός εξαναγκασμού ή ελευθερίας κινήσεων από την πλευρά 

των μαθητών. Σε κάποια σενάρια τίθενται οι αρχικές συνθήκες και ο 

τελικός στόχος, ενώ σε περισσότερο εκλεπτυσμένα σενάρια 

καθορίζονται με λεπτομέρεια τα επιμέρους βήματα που πρέπει να 

ακολουθηθούν (περιορίζοντας τις ενέργειες των μαθητών) 

• Επίκεντρο ελέγχου (locus of control): Ο στόχος μπορεί να διαφέρει 

σημαντικά ανάμεσα στα σενάρια συνεργατικής μάθησης. Μπορεί ένα 

σενάριο να αποτελεί ένα διδακτικό συμβόλαιο ή μια δραστηριότητα σε 

μορφή παιχνιδιού για να παρακινήσει τους μαθητές. Στις περιπτώσεις 

αυτές οι μαθητές μπορεί να κατακτούν το γνωστικό τους στόχο, αλλά 

ενδέχεται να μην αποκομίσουν τίποτα παραπάνω από τη διαδικασία 

κατάκτησή του. Ένα σενάριο μπορεί όμως να αποσκοπεί στον ερεθισμό 

εσωτερικών διεργασιών των μαθητών (μεταγνώση, αυτορύθμιση κλπ) ή 

ακόμα και στην πλήρη εσωτερίκευσή του από τους μαθητές, με τη 

μορφή της αφομοίωσης μιας διδακτικής στρατηγικής. Έτσι για 

παράδειγμα, ένα σενάριο εναλλαγής ρόλων (Palionscar & Brown, 1984) 

μπορεί όχι μόνο να οδηγήσει του μαθητές στην επίτευξη των γνωστικών 

τους στόχων, αλλά και να μετασχηματιστεί σε μια επίκτητη δεξιότητα 

αυτό-παρακολούθησης της πορείας της μάθησης (στο συγκεκριμένο 
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παράδειγμα της κατανόησης γραπτού κειμένου). Το τελευταίο σενάριο 

συνεργατικής μάθησης έχει εσωτερικό επίκεντρο έλεγχου, ενώ ένα 

σενάριο τύπου παιχνιδιού έχει εξωτερικό επίκεντρο ελέγχου (Kollar et 

al, 2006) 

• Βαθμός γενίκευσης (degree of generalisability): Τα σενάρια 

συνεργατικής μάθησης μπορούν να διαχωριστούν σε διαφορετικές 

κατηγορίες, ανάλογα με την οπτική γωνία εξέτασης της καταλληλότητάς 

τους. Για παράδειγμα, μπορούν να εξεταστούν σε επίπεδο 

καταλληλότητας για τη διδασκαλία συγκεκριμένου γνωστικού 

αντικειμένου ή σε επίπεδο καταλληλότητας για τη διδασκαλία 

συγκεκριμένου τύπου εννοιών. 

Οι πιο συνηθισμένες κατηγορίες σεναρίων που απαντώνται σε συνεργατικά 

περιβάλλοντα μάθησης, είναι: 

• Κατάτμησης και Συναρμολόγησης (Jigsaw). Τίθεται ένα πρόβλημα προς 

λύση. Σε κάθε μαθητή δίνονται μεμονωμένα διαφορετικές, 

συμπληρωματικές πληροφορίες – στοιχεία. Απαιτείται συνδυασμός 

όλων των συμμετεχόντων για την επίτευξη του τελικού στόχου. Κατά 

συνέπεια οδηγεί σε έντονη αλληλεπίδραση και ανταλλαγή γνώσεων 

ανάμεσα στους μαθητές. Ο μαθησιακός στόχος είναι η κατανόηση – 

αφομοίωση όλου του υλικού από όλους τους συμμετέχοντες, 

μεμονωμένα αλλά και συνολικά 

• Σύγκρουσης (Conflict). Δημιουργούνται ομάδες ατόμων με 

αντικρουόμενες απόψεις. Διαπραγματεύονται τις απόψεις τους μέσα από 

έντονη επιχειρηματολογία – αντιπαράθεση, οδηγούμενοι σε 

επαναδιαπραγμάτευση των εσωτερικών τους γνωστικών δομών. 

• Διαπραγμάτευσης (Negotiation). Εφαρμόζεται μόνο σε δραστηριότητες 

που ευνοείται η διαπραγμάτευση για τη δημιουργία κοινού τόπου 

αναφοράς (common ground). Όπου υπάρχουν διφορούμενες απόψεις και 

διαφωνίες, προσπαθούν οι μαθητές να πείσουν με τα επιχειρήματά τους 

για την ορθότητα των αντιλήψεών τους. Η διαπραγμάτευση οδηγεί στην 

επίτευξη κοινού τόπου αναφοράς ή την επίτευξη ενός κοινού στόχου. 

• Εναλλαγής Ρόλων (Reciprocal). Ανατίθενται ρόλοι στους μαθητές, οι 

οποίοι εναλλάσσονται διαρκώς. Συνήθως ένας παίζει το ρόλου του 
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συντονιστή, εκ περιτροπής. Σε κάθε τέτοια φάση αναγνωρίζονται 4 

φάσεις: Τίθενται ερωτήματα (questioning), ξεκαθαρίζονται γνώσεις και 

απόψεις (clarifying), γίνεται σύνοψη (summarizing) και τέλος υπάρχει η 

φάση της πρόβλεψης (predicting). Ακολουθώντας αυτή τη στρατηγική, 

οι αρχάριοι μαθαίνουν ευκολότερα από τους εμπειρότερους, μέσα από 

την εργασία στη Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης. 

• Διαρκών Ρυθμίσεων (Regulation). Στη στρατηγική αυτή περιλαμβάνεται 

φάση σχεδιασμού, παρακολούθησης, διόρθωσης και ελέγχου της 

γνωστικής διαδικασίας – διαδρομής. Συνήθως οι τεχνικές αυτού του 

τύπου αναφέρονται σε ατομικό επίπεδο, αλλά παρουσιάζει ενδιαφέρον η 

αναγωγή τους σε ομαδικό – κοινωνικό επίπεδο, όπου μπορούμε να 

αναφερθούμε σε κοινωνική ρύθμιση, ομαδική – διαμοιρασμένη ρύθμιση 

και συν-ρύθμιση.  Η επιτυχία συνίσταται στην επιτυχή παρακολούθηση 

και αξιολόγηση της ατομικής, αλλά και της συνολικής – ομαδικής 

επιστημονικής διεργασίας.  

• Αναζήτησης (Inquiry). Πρόκειται για στρατηγικές υποστήριξης και 

ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και γενικότερα του επιστημονικού 

τρόπου αναζήτησης και οικοδόμησης της γνώσης. Αναλύεται σε δύο 

βασικές συνιστώσες, τη γνωστική και τη μεταγνωστική. Η γνωστική 

συνιστώσα περιλαμβάνει τις φάσεις της διατύπωσης ερωτημάτων και 

ανάλυσης και επεξήγησης επιχειρημάτων. Η μεταγνωστική συνιστώσα 

περιλαμβάνει τις φάσεις του καθορισμού στόχων, παρακολούθησης της 

εξέλιξης – πορείας προς το στόχο και αξιολόγησης. Οι μαθητές 

υποβοηθούνται να αναλάβουν από μόνοι τους την εξέλιξη αυτών των 

επιμέρους φάσεων. 

• Ανταγωνισμού (Competition). Γενικότερα, αυτή η κατηγορία 

περιλαμβάνει όλες εκείνες τις στρατηγικές, στις οποίες ευνοείται ο 

ανταγωνισμός ανάμεσα σε άτομα ή ομάδες ατόμων. Στόχος είναι η 

βέλτιστη επίδοση. Στην περίπτωση των ομάδων, η ομαδική επιτυχία 

στόχων σημαίνει επιτυχία όλων στων μελών. Έτσι οι μαθητές 

εργάζονται μαζί και είναι υπεύθυνοι για την προσωπική τους μάθηση, 

αλλά και για των άλλων μελών της ομάδας. Είναι η πιο δύσκολα (αν όχι 

αδύνατον) εφαρμόσιμη κατηγορία σε ασύγχρονες συζητήσεις. 



 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

Θαρρενός Μπράτιτσης – Διδακτορική Διατριβή    Σελίδα 167 

• Διαχωρισμού σε Διακριτά Διαχωρισμένα Σημεία Αλληλεπίδρασης 

(Swish). Η βασική ιδέα που αποτελεί το υπόβαθρο της κατηγορίας αυτής 

είναι ότι η μάθηση είναι αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων που 

λαμβάνουν χώρα κατά την προσπάθεια κοινής κατανόησης της 

δραστηριότητας, παρ’ όλο που αυτή μπορεί να είναι κατανεμημένη. Η 

κατανομή της δραστηριότητας καθορίζει τη φύση των 

αλληλεπιδράσεων, οι οποίες αποτελούν το μηχανισμό υπερπήδησης του 

διαχωρισμού αυτού. Επιπλέον κατανομές της δραστηριότητας μπορούν 

να γίνουν, με στόχο να ενεργοποιήσουν τις απαιτούμενες 

αλληλεπιδράσεις. Άλλωστε η ονομασία της κατηγορίας σημαίνει “Split 

Where Interaction Should Happen”.  

• Σταδιακής Ανάπτυξης (Scaffolding). Αναλύεται σε συζητήσεις για τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ενός θέματος. Σταδιακά μπαίνουν 

και άλλα θέματα προς συζήτηση, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα 

σύγκρισης με τα προηγούμενα και των επιχειρημάτων τους. 

• Καθοδήγησης (Guidelines). Πρόκειται για μια στρατηγική κατάτμησης 

της δραστηριότητας με την εξής λογική: Τίθεται ένα θέμα – ερώτημα 

συζήτησης από το μαθητή Α. Αναπτύσσονται επιχειρήματα από το 

μαθητή Β. Διατυπώνεται η αντίθετη άποψη από το μαθητή Γ. 

Αναπτύσσεται ο αντίλογος (επιχειρήματα για την αντίθετη άποψη) από 

το μαθητή Δ. Έτσι ολοκληρώνεται ένας κύκλος, όπου συμμετέχουν 

τέσσερις μαθητές (ή ομάδες μαθητών), με στόχο να αποκτήσουν όλοι 

μια σφαιρική άποψη για το θέμα που πραγματεύονται 

Οι παραπάνω στρατηγικές σχεδιασμού μπορούν να βρουν εφαρμογή σε 

διαλογικές συζητήσεις. Βέβαια δεν είναι οι μόνες, αφού μπορεί ο σχεδιαστής μιας 

τέτοιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας να συνδυάσει περισσότερες από μία 

στρατηγικές, δημιουργώντας ένα μοναδικό τελικό πλάνο, το οποίο να χαρακτηρίζεται 

από διαφορετικές επιμέρους φάσεις. Κάθε μία από τις φάσεις αυτές μπορεί να 

ακολουθεί μια από τις προαναφερόμενες προσεγγίσεις. Πρόκειται δηλαδή για 

θεμελιώδεις στρατηγικές, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ποικιλοτρόπως 

κατά το σχεδιασμό διαλογικών συζητήσεων 
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III.3 Σύνοψη μέρους III – Συμπεράσματα 

Τα τελευταία χρόνια, έντονη είναι η δραστηριότητα της διεθνούς επιστημονικής 

κοινότητας σε θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη, δια βίου εκπαίδευση και 

επιμόρφωση. Ο ερευνητικός τομέας της Εκπαίδευσης από Απόσταση είναι αυτός που 

μελετά τις μεθόδους πρόσβασης του ανθρώπου στην πληροφορία και τη γνώση, μέσα 

από το σχεδιασμό και την ανάπτυξη διδακτικών προσεγγίσεων που υποστηρίζονται 

από πλούσια τεχνολογικά περιβάλλοντα. Σημαντικό μέρος των προσεγγίσεων αυτών 

είναι τα εργαλεία επικοινωνίας μέσω υπολογιστών (CMC), τα οποία 

χρησιμοποιούνται για να υποστηρίξουν την αλληλεπίδραση μαθητών – καθηγητή ή 

μαθητών – μαθητών. Τα εργαλεία υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων 

χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία ανάμεσα σε χρήστες που διαχωρίζονται 

χωρικά ή/και χρονικά, αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία επικοινωνίας 

μέσω υπολογιστών. Διακρίνονται για την ευκολία στη χρήση τους και κυρίως για τις 

πολλαπλές εφαρμογές που μπορούν να έχουν, όχι μόνο σε συνθήκες εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, αλλά και ως αυτόνομα ή συμπληρωματικά, υποστηρικτικά εργαλεία 

άλλων διδακτικών προσεγγίσεων. Στην ουσία πρόκειται για γνωστικά εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση και τη διαπραγμάτευση γνωστικών 

προβλημάτων (Jonassen, 2003). Παράλληλα, χρησιμοποιούμενα ως μέσο ανάπτυξης 

της συνεργατικής συζήτησης – επιχειρηματολογίας (collaborative argumentation), 

βοηθούν στην ανάπτυξη και υποστήριξη της Κριτικής Σκέψης σε συνθήκες 

διασύνδεσης (online) (Jeong & Joung, 2007). Στα εργαλεία υλοποίησης ασύγχρονων 

συζητήσεων, οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν σε πολλές παράλληλες συζητήσεις, 

κατακτώντας σταδιακά τη δεξιότητα της επιχειρηματολογίας και διαλευκάνοντας τις 

αβεβαιότητες και τις απορίες τους (Baker, 1999).  

Παρέχοντας τη δυνατότητα στο μαθητή να αντιληφθεί και άλλες οπτικές 

γωνίες ενός προβλήματος, τον βοηθούν να διευρύνει το πλαίσιο, στο οποίο ενεργεί, 

προσπαθώντας να επιτύχει τους γνωστικούς του στόχους (Knowlton, 2004). Σύμφωνα 

με τη θεωρία της Εγκαθιδρυμένης Μάθησης, ο μαθητής αποκτά γνώσεις 

συμμετέχοντας σε αυθεντικές κοινωνικές δραστηριότητες (Lave & Wagner, 1991), 

προσλαμβάνοντας στοιχεία από δομημένα περιβάλλοντα που διέπονται από 

συγκεκριμένο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο (Brown et al, 1989). Θεωρείται 

δηλαδή η γνώση Εγκαθιδρυμένη στο κοινωνικό σύνολο στο οποίο εντάσσεται, 
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σταδιακά αποκτά κεντρικό ρόλο σ’ αυτό, κατακτώντας νέες γνώσεις μέσα από 

συνεχείς αλληλεπιδράσεις. Από την άλλη πλευρά, η θεωρία του Κατανεμημένου 

Γιγνώσκειν θεωρεί ότι η γνώση κατανέμεται ανάμεσα σε άτομα και τεχνουργήματα 

του περιβάλλοντός τους και μεταφέρεται – οικοδομείται μέσα από εσωτερικές και 

εξωτερικές αναπαραστάσεις. Οι τελευταίες μπορεί να είναι εσωτερικές ή εξωτερικές 

ως προς το άτομο, αλλά και το ευρύτερο σύστημα, μέρος του οποίου είναι το ίδιο το 

άτομο. Με τον τρόπο αυτό οι αναπαραστάσεις αποκτούν υπόσταση και μπορούν να 

μελετηθούν μέσα από τις αλληλεπιδράσεις του ατόμου με το περιβάλλον του. Η 

μάθηση οικοδομείται μέσα από μια αμφίδρομη διαδικασία εσωτερίκευσης 

εξωτερικών και εξωτερίκευσης εσωτερικών αναπαραστάσεων, που λαμβάνει χώρα 

μέσα σε ένα διευρυμένο πλαίσιο δράσης, που καθορίζεται από τις κοινωνικές δομές 

και σχέσεις, αλλά και από τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα μέλη της κοινότητας, 

στην οποία μετέχει το άτομο. 

Η οικοδόμηση της γνώσης μέσα από την ενεργή συμμετοχή του ίδιου του 

ατόμου στη διαδικασία αυτή αποτελεί θεμελιώδη άποψη της θεωρίας του 

Εποικοδομητισμού. Η γνώση κατακτείται μέσα από τη συμμετοχή του ατόμου σε 

αυθεντικές δραστηριότητες, που προσομοιάζουν πραγματικές καταστάσεις. 

Αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τη μάθησή του, το κάθε άτομο αξιολογεί, σε 

μεταγνωστικό επίπεδο  και επιλέγει τις νέες ιδέες και γνώσεις που θέλει να ασπαστεί 

και να αφομοιώσει, ενσωματώνοντάς τες στις υφιστάμενες γνωστικές του δομές. 

Επιπλέον, η Κοινωνικογνωστική προσέγγιση, με θεμελιωτή τον Vygotsky, τονίζει τη 

σημασία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, αλλά και του κοινωνικοπολιτισμικού 

πλαισίου στο οποίο αναπτύσσονται οι δραστηριότητες που προάγουν τη μάθηση. 

Εισάγει την έννοια της Ζώνης Επικείμενης Ανάπτυξης, η οποία αποτελεί μια 

ανεξερεύνητη περιοχή του εσωτερικού δυναμικού του μαθητή, στην οποία ο 

τελευταίος βρίσκεται σε μια εν δυνάμει λανθάνουσα κατάσταση γνωστικής εξέλιξης. 

Υποστηρίζει ότι η μάθηση και η κοινωνικοποίηση του ατόμου είναι αλληλένδετες, με 

την πρώτη να οδηγεί στη δεύτερη, σε αντίθεση με τις απόψεις των κλασσικών 

εποικοδομητιστών, που θεωρούν ότι η κοινωνικοποίηση οδηγεί στη μάθηση. 

Και στις δύο περιπτώσεις, η γλώσσα και η επικοινωνία, κατ’ επέκταση, 

θεωρούνται ως το βασικό μέσο κοινωνικής προβολής του ατόμου στο ευρύτερο 

κοινωνικό σύνολο και αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό κάνει 

αισθητή την παρουσία του, μεταφέρει τις απόψεις, τις γνώσεις και τις αντιλήψεις του, 

ενώ παράλληλα διαπραγματεύεται, συνεννοείται και συντονίζει τις ενέργειές του με 
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άλλα άτομα του ίδιου κοινωνικού συνόλου. Αυτή η θεωρητική προσέγγιση διέπει τις 

Κοινότητες Μάθησης, οι οποίες αποτελούν μια σύγχρονη προσέγγιση, στο χώρο της 

εκπαίδευσης. Αυτή χαρακτηρίζεται από την πρόθεση των μελών της να μοιραστούν 

πόρους, να έχουν τακτική επικοινωνία, να αλληλοβοηθούνται και να ενθαρρύνονται, 

κατά τη συστηματική επίλυση προβλημάτων (Moore & Brooks, 2000). Πρόκειται για 

μια μορφή Συνεργατικής Μάθησης, που υποστηρίζεται από τεχνολογικά 

περιβάλλοντα. Σύμφωνα με τους Roschelle & Teasley (1995), συνεργασία είναι “ μια 

σύγχρονη και συντονισμένη δραστηριότητα που προέρχεται από τη συνεχή 

προσπάθεια δόμησης και διατήρησης μιας κοινής, διαμοιρασμένης αντίληψης ενός 

προβλήματος”. Κατ’ επέκταση, η Συνεργατική Μάθηση, μπορεί να θεωρηθεί ως μια 

κατάσταση, κατά την οποία δύο ή περισσότεροι άνθρωποι μαθαίνουν ή προσπαθούν 

να μάθουν κάτι μαζί (Dillenbourg, 1999). Γενικότερα η συνεργασία γίνεται αντιληπτή 

ως μια διεργασία κατασκευής κοινών νοημάτων, ως αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης και 

όχι απλής ανταλλαγής ατομικών νοητικών αναπαραστάσεων (Stahl, 2006). H 

Συνεργατική Μάθηση μέσω Υπολογιστή στοχεύει στην κατασκευή τεχνουργημάτων, 

δραστηριοτήτων και περιβαλλόντων, που ενισχύουν τέτοιες πρακτικές κοινής 

κατασκευής νοημάτων (Koschmann, 2002). Προτείνει εργαλεία και πλατφόρμες 

συνεργασίας με χρήση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, τα 

οποία επιτρέπουν την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμων που δεν 

είναι πάντα απαραίτητο να βρίσκονται στον ίδιο χώρο ή να ενεργούν σύγχρονα. 

Τα εργαλεία υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων είναι ένα τέτοιο 

τεχνούργημα, το οποίο παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα, όπως προαναφέρθηκε, 

ενώ μπορεί να βρει πολλές εφαρμογές στην εκπαιδευτική πράξη (κεφάλαιο II.2.4.3). 

Χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, μέσα από 

διαλογικές συζητήσεις. Ο διάλογος είναι μια μορφή συνομιλίας που επικεντρώνεται 

στην κοινή οικοδόμηση σημασιολογίας και νοημάτων από μια ομάδα 

συνεργαζόμενων ατόμων, μέσα από το διαμοιρασμό οπτικών γωνιών εξέτασης του 

πραγματευμένου θέματος (Jenlnink & Carr, 1995). Με αυτό το είδος συνομιλίας, 

μετασχηματίζεται η σκέψη των ατόμων, οδηγώντας στη σύσταση “ομαδικής σκέψης”. 

Αυτό γίνεται μέσα από παρουσίαση των ατομικών πεποιθήσεων και υποθέσεων στο 

σύνολο. Η επικοινωνία μέσω γραπτού λόγου που συντελείται μέσα από υπολογιστικά 

περιβάλλοντα και ειδικά εργαλεία υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων, ενδείκνυται 

γι αυτού του είδους τη συνομιλία (Redondo et al, 2006). Υπάρχουν διάφορα άλλα 

είδη και επίπεδα λόγου (Fischer, 1992; Wegerif & Mercer, 1997) και συνομιλίας 
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(Jenlnink & Carr, 1995; Järvelä & Hakkinen 2000), με τον υψηλού επιπέδου διάλογο 

να οδηγεί στην οικοδόμηση νέων θεωρήσεων και γνώσης  (Theodore & Nelson, 

2004).  

Η Laurillard (1993) τονίζει την αξία του διαλόγου κατά τη μάθηση και 

εντοπίζει τρεις σημαντικές λειτουργίες του: α) αποκαλύπτει τις αντιλήψεις των 

μαθητών στον καθηγητή και αντίστροφα, β) παρέχει τον απαραίτητο χώρο για 

διαπραγμάτευση, προσαρμογή του θέματος και των στόχων της δραστηριότητας, και 

γ) παρέχει τη δυνατότητα ανάδρασης, αναστοχασμού και ενεργειών ως απόρροια της 

ανάδρασης. Αποτελεί το μέσο ανάπτυξης και διατήρησης σκέψης υψηλού επιπέδου, 

της Κριτικής Σκέψης. Πρόκειται για μια διεργασία που επιτρέπει στους μαθητές να 

αποκτήσουν νέα γνώση μέσω επίλυσης προβλημάτων και συνεργασίας και 

περιλαμβάνει την ανάλυση, σύνθεση, κρίση και αξιολόγηση δεδομένων και 

καταστάσεων, αλλά και τη δημιουργία και εφαρμογή νέας γνώσης σε πραγματικές 

καταστάσεις (Walker, 2005). Μέσω της Κριτικής Σκέψης, οι μαθητές γίνονται ενεργά 

υπεύθυνοι για τη διαδικασία της μάθησής τους, όπως περιγράφουν η 

εποικοδομητιστική και οι κοινωνικογνωστική προσέγγιση. Κομβικό σημείο για την 

ανάπτυξη της Κριτικής Σκέψης είναι η προθυμία και ετοιμότητα του ατόμου για 

αμφισβήτηση ιδεών και καταστάσεων που οδηγούν στη διατύπωση νέων ερωτημάτων 

(Fischer, 2001). 

Οι Garrison et al (2000) προτείνουν την Κοινότητα Αναζήτησης (Community 

of Inquiry), για να περιγράψουν το πλαίσιο στο οποίο μπορεί να συναντήσει κανείς 

υψηλού επιπέδου σκέψη κατά τη μάθηση. Υποστηρίζουν ότι μια τέτοια κοινότητα 

είναι πολύ σημαντική, αν όχι απαραίτητη για τις υψηλότερες βαθμίδες της 

εκπαίδευσης και τονίζουν τη σημασία των εργαλείων επικοινωνίας μέσω υπολογιστή 

σαν μέσο για την επίτευξη κριτικής σκέψης. Μέσα από το Μοντέλο Πρακτικής 

Αναζήτησης (Practical Inquiry Model) που ανέπτυξαν, θεωρούν την Κριτική Σκέψη ως 

μια κυκλική διεργασία πολλαπλών φάσεων που ξεκινά από κάποιο ερέθισμα, 

ακολουθούμενο από την αντίληψη, την περισυλλογή, τη σύλληψη και την εγγυημένη 

πράξη. Επιπλέον, θεωρούν ότι προκύπτει μέσα από αναστοχαστική, κριτική 

συζήτηση (reflective critical discourse), στα πλαίσια μιας κοινότητας μάθησης, μιας 

ομαδικής περισυλλογής και πράξης σε δεδομένα και ιδέες, πολλές φορές υπό την 

επίβλεψη ενός καθηγητή ή ειδικού.  

Ο αναστοχασμός, είναι μια μεταγνωστική δεξιότητα που χρησιμοποιείται για 

να διαχειριστεί κανείς τις απλές γνωστικές δεξιότητες και άρα τη διεργασία της 
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σκέψης του. Σε διαδικασίες επίλυσης (γνωστικών) προβλημάτων, αναλύεται σε 

επιμέρους φάσεις, που περιλαμβάνουν κατανόηση του προβλήματος, σχεδιασμό της 

λύσης, παρακολούθηση της εφαρμογής της και προσδιορισμό της τελικής λύσης 

(Schoenfeld, 1987). Ο Pintrich (2000), μελετά τη Μεταγνώση εστιάζοντας στη 

ρύθμιση και τον έλεγχο των ενεργειών του ατόμου, μέσα από την παρακολούθηση 

των σχεδιαζόμενων ενεργειών του. Τέλος, η εξέταση της Μεταγνώσης υπό το πρίσμα 

της διαισθητικής αποτίμησης της τρέχουσας κατάστασης από ένα άτομο, ώστε να 

ερμηνεύσει το πλαίσιο ανάπτυξης της δραστηριότητας, στην οποία συμμετέχει, 

αφορά το κίνητρο του ατόμου για βελτίωση της συμμετοχής του στη δραστηριότητα 

αυτή (Jermann, 2004). 

Η ανάπτυξη αυτού του εύρους μεταγνωστικών δεξιοτήτων, επιτρέπει στο 

άτομο να ελέγξει τη διεργασία της σκέψης ή τις ενέργειές του, έτσι ώστε να είναι σε 

θέση να κατακτά τους στόχους του, δηλαδή να Αυτορυθμίζεται. Γενικότερα, οι 

μαθητές δυσκολεύονται να σχηματίζουν εικόνα για την ατομική τους δραστηριότητα 

αλλά και για τη δραστηριότητα των υπολοίπων μελών μιας ομάδας συνεργασίας ή 

ακόμα και μια ευρύτερης κοινότητας που αποτελείται από επιμέρους ομάδες. Αυτό 

έχει άμεση επίπτωση στο κίνητρο που έχουν για βέλτιστη συμμετοχή, αλλά και στην 

ορθότερη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν ή των στόχων που 

θέλουν να κατακτήσουν (π.χ. επίλυση ενός γνωστικού προβλήματος). Οι 

μεταγνωστικές δεξιότητες υφίστανται και σε επίπεδο ομάδας (ομαδική μεταγνώση) ή 

ευρύτερης κοινότητα (κοινωνική μεταγνώση) και αφορούν την κοινή κατανόηση της 

υφιστάμενης δραστηριότητας, με στόχο την προσαρμογή των υφιστάμενων 

αλληλεπιδράσεων και την ομογενοποίηση των γνωστικών δομών. 

Μέσα από το Μοντέλο Πρακτικής Αναζήτησης, οι Garisson et al (2001) 

τονίζουν τη σημασία μιας διαδικασίας ερωταποκρίσεων και αναστοχασμού ανάμεσα 

στους μαθητές, η οποία υλοποιείται μέσω συζήτησης, αφού η Κριτική Σκέψη και η 

Αναζήτηση επιτυγχάνονται μέσα από επαναληπτικές διεργασίες που ακολουθούν την 

κυκλική δομή που εισηγείται. Αυξανομένου του αριθμού των διαλεγομένων μαθητών, 

μειώνεται συνήθως το επίπεδο της συζήτησης που λαμβάνει χώρα κατά τη μάθηση. 

Σύμφωνα με την Laurillard (1993), οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των 

Επικοινωνιών μπορούν να βρουν εφαρμογή στο σημείο αυτό, υποστηρίζοντας νέες 

μορφές συζήτησης. Υπολογιστικά εργαλεία υποστήριξης μπορούν να 

κατασκευαστούν προς την κατεύθυνση αυτή, σε συνδυασμό με το σωστό σχεδιασμό 

διαλογικών δραστηριοτήτων. Άλλωστε, οι Zumbach et al (2005) διακρίνουν δύο 
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κύριους τρόπους υποστήριξης των μαθητών σε συνεργατικές δραστηριότητες:την 

Προσχεδιασμένη Υποστήριξη (αρχικός σχεδιασμός) και τη Διαχειριστική Υποστήριξη 

(management-based scaffolding). Υπάρχουν και άλλες κατηγοριοποιήσεις των 

μεθόδων υποστήριξης που προτείνονται (Hannafin et al 1999; Azevedo et al, 2004), 

ώστε να μπορέσει να προαχθεί η μάθηση σε μια συνεργαζόμενη ομάδα, ωθώντας την 

να εργαστεί στα πλαίσια της Ζώνης Επικείμενης Ανάπτυξης, όπως την ορίζουν οι 

Goos et al (2002): “η μαθησιακή δυναμική που περικλείεται σε μια ομάδα μαθητών, με 

παραπλήσια, αλλά και ημιτελή κατάρτιση στο γνωστικό αντικείμενο, όπου το κάθε 

μέλος που κατέχει κάποιες γνώσεις και δεξιότητες χρειάζεται τη συνεισφορά και των 

υπολοίπων για να σημειώσει περαιτέρω πρόοδο”. 

Εστιάζοντας και πάλι στις ασύγχρονες διαλογικές συζητήσεις, και μελετώντας 

τις προσεγγίσεις που έχουν προταθεί στη διεθνή βιβλιογραφία, βλέπουμε ότι από το 

μοντέλο της Henri (1992), μέχρι την προσέγγιση των Gunawardena et al (1997) και 

το μοντέλο της Ανακαλυπτικής Κοινότητας (Garisson et al, 2001), τονίζεται ότι η 

αλληλεπίδραση του ατόμου με μια κοινότητα είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης, παράλληλα με τον εσωτερικό αναστοχασμό. Άλλωστε, όπως 

επισημαίνει ο Dillenbourg (1999), είναι αναγκαίο ο μαθητής να εξωτερικεύει τις 

σκέψεις και τις ιδέες του, για να επιτευχθεί σωστός αναστοχασμός. Έρευνες 

καταδεικνύουν ότι η έντονη συζήτηση και κατά συνέπεια η κοινωνική 

αλληλεπίδραση, οδηγεί σε πολλαπλές φάσεις οικοδόμησης της γνώσης (Schellens & 

Valcke, 2005). Κατά τους Weinberger & Fischer (2006), η οικοδόμηση της γνώσης 

μέσω επιχειρηματολογίας βασίζεται στην υπόθεση ότι οι μαθητές εμπλέκονται σε 

συγκεκριμένες διαλογικές δραστηριότητες και η συχνότητα συμμετοχής σ’ αυτές 

είναι ανάλογη με την οικοδομούμενη γνώση.  

Σύμφωνα με τους Gunawardena et al (1997), η κοινωνική διάσταση της 

συνεργατικής μάθησης είναι η πιο δύσκολη στη διαχείριση. Η σημασία της όμως 

οδηγεί στην ανάγκη αναζήτησης μεθόδων και εργαλείων ενίσχυσης και υποστήριξής 

της (Kreijns et al, 2002). Πρέπει όμως να λαμβάνει κανείς υπόψη το γεγονός ότι τα 

άτομα που συμμετέχουν σε μια διαλογική συζήτηση διακρίνονται από ανεξάρτητα 

γνωστικά συστήματα, ενώ εμφανίζονται πολλαπλά νέα γνωστικά σχήματα, κατά τη 

σύσταση ομάδων. Αυτό μεταφράζεται σε διαφορετικές ανάγκες κατά τη διαδικασία 

της μάθησης και άρα διαφορετικές μεθόδους και εργαλεία ενίσχυσης και 

υποστήριξης. 
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Σημαντικός είναι ο ρόλος του διαμεσολαβητή για τη διαχείριση της 

συνεργασίας. Είναι αυτός που επικοινωνεί και συνεργάζεται με όλους τους χρήστες, 

να συντονίζει τις συζητήσεις. Η επικοινωνία αυτή μπορεί να γίνεται μέσα από το 

εργαλείο υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων, όπου συμμετέχει σαν μέλος της 

ομάδας, παίζοντας το ρόλο του ειδικού. Προσπαθώντας να παράσχει υποστήριξη, 

είναι συνήθως αυτός που θέτει τον αρχικό προβληματισμό για να ξεκινήσει ο 

διάλογος και επεμβαίνει όταν χρειάζεται για να δώσει οδηγίες, να αποτρέψει 

εντάσεις, να παροτρύνει τους χρήστες να συμμετέχουν, να τους επικροτεί και να τους 

συμβουλεύει. Γενικότερα, προσπαθεί να κρατήσει την πορεία της συζήτησης στο 

σωστό μονοπάτι και να μειώσει τον πληροφοριακό τους φόρτο για τους χρήστες, 

στοχεύοντας στην ενεργοποίηση των μεταγνωστικών τους μηχανισμών που μπορεί να 

τους οδηγήσει στην αυτορύθμιση των ενεργειών τους. Έτσι αναλαμβάνουν και αυτοί 

την ευθύνη της μάθησής τους, μέσα από τη συζήτηση, ενώ κατανέμεται περισσότερο 

ο έλεγχος κατά τη διαδικασία της μάθησης και σ’ αυτούς, όπως περιγράφει με την 

έννοια Εστίαση Επεξεργασίας (locus of processing) ο Jermann (2004). 

Αναλύοντας τις ανάγκες υποστήριξης που αναδύονται μέσα από την ανάλυση 

αυτή, καταλαβαίνουμε ότι χρειάζονται εργαλεία υποστήριξης πολλαπλών επιπέδων. 

Άλλωστε όπως έχει τονίσει η Hiltz (1998), η ανάπτυξη ενός συνεργατικού 

περιβάλλοντος μάθησης δεν τελειώνει στην ανάπτυξη του εργαλείου επικοινωνίας και 

την ενημέρωση των χρηστών για την ύπαρξή του, γιατί αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα 

την ελάχιστη ή καθόλου χρησιμοποίησή του. Πέρα λοιπόν από τις αποφάσεις που 

αφορούν τον αρχικό σχεδιασμό της διδακτικής δραστηριότητας, απαιτούνται 

εργαλεία υποστήριξης κατά τη διάρκεια εξέλιξής της. Αυτά μπορούν να 

κατανεμηθούν σε τρεις κύριες κατηγορίες:  

• εργαλεία Ενημερότητας - Επίγνωσης/Παρακολούθησης (Awareness – 

Mirroring) που παρέχουν πληροφορίες για τη δραστηριότητα των 

συνεργαζομένων ατόμων και τη συνολική εξέλιξη, 

• Μεταγνωστικά εργαλεία (Metacognitive) που αφορούν την κατασκευή 

ενός επεξηγηματικού μοντέλου αλληλεπίδρασης ή/και τη σύγκρισή του 

με μια επιθυμητή – ιδανική κατάσταση. Πρόκειται στην ουσία για 

εργαλεία Ενημερότητας, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα και το έναυσμα 

στους συμμετέχοντες σε συνεργατικές δραστηριότητες, να εισέλθουν σε 

μια κατάσταση διαισθητικής αξιολόγησης της τρέχουσας, κάθε φορά, 
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κατάστασης. Έτσι μπορούν να λάβουν αποφάσεις σχετικές με την 

(αυτό)ρύθμιση των ενεργειών τους, ώστε οι τελευταίες να είναι σε 

αρμονία με τη συνολική δραστηριότητα της συνεργαζόμενης ομάδας, 

στην οποία συμμετέχουν, αλλά και τους σκοπούς και στόχους της 

συνεργατικής δραστηριότητας. 

• εργαλεία Συμβουλευτικά – Καθοδηγητικά (Advising – Moderation) που 

οδηγούν σε μεσολάβηση, συμβουλευτικές και καθοδηγητικές ενέργειες, 

με αυτόματο τρόπο ή μέσω της επέμβασης του διαμεσολαβητή. 

Ένα από τα πλέον συνηθισμένα προβλήματα, με μαθησιακό στόχο, που 

εμφανίζονται σε ασύγχρονες συζητήσεις, είναι η μειωμένη ή ακατάλληλη συμμετοχή 

των μελών, που οδηγεί σε πρόωρο τερματισμό τους. Κατά συνέπεια, λόγω μειωμένης 

αλληλεπίδρασης μέσω διαλόγου, δεν επιτυγχάνονται οι γνωστικοί στόχοι που τίθενται 

σε τέτοιου είδους διδακτικές προσεγγίσεις. Ορισμένες φορές η ευθύνη εντοπίζεται 

στο σχεδιασμό των διδακτικών δραστηριοτήτων, όταν παρατηρούνται γρήγορες 

εναλλαγές θεμάτων συζήτησης ή χάνεται η εστίασή τους και εξελίσσονται εκτός 

θέματος. Σε άλλες περιπτώσεις το ύφος και το είδος των συζητήσεων μπορεί να 

αποθαρρύνει τους χρήστες, όπως όταν υψώνονται οι τόνοι, παρατηρούνται αντιδικίες 

και προσωπικοποιούνται τα ανταλλασσόμενα μηνύματα. Επιπλέον, δεν είναι 

ασυνήθιστο το φαινόμενο γνωστικής ανεπάρκειας κάποιων συμμετεχόντων, που τους 

δυσκολεύει στην προσπάθειά τους να παρακολουθήσουν και να συνεισφέρουν σε 

ορισμένες συζητήσεις. Σημαντική είναι επίσης η παραμέληση σημαντικών 

μηνυμάτων ή ανοιχτών ερωτημάτων, λόγω προσθήκης νέων θεμάτων συζήτησης που 

αποπροσανατολίζουν. Τέλος, στις περιπτώσεις συζητήσεων που η παρουσία του 

διαμεσολαβητή θεωρείται ισχυρή, αυτή πρέπει να είναι και συχνή για να 

αποφευχθούν τα αισθήματα εγκατάλειψης από την πλευρά των συμμετεχόντων. 

Κάποια από τα προβλήματα αυτά μπορούν σε ένα βαθμό να αντιμετωπιστούν 

προληπτικά, μέσα από προσεκτικό σχεδιασμό της διαλογικής δραστηριότητας. Η 

επιλογή της σωστής στρατηγικής μπορεί να αποτρέψει για παράδειγμα τη γρήγορη 

εναλλαγή θεμάτων ή τον πρόωρο τερματισμό συζητήσεων, καθιστώντας σαφείς τους 

στόχους, το χρονοδιάγραμμα και τους κανόνες που την διέπουν. Από την άλλη όμως, 

οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης προτείνουν μαθητοκεντρικές διδασκαλίες, με τους 

μαθητές να επωμίζονται μεγαλύτερο έλεγχο της μάθησής τους. Για να επιτευχθεί 

αυτό, χρειάζονται εργαλεία που να απευθύνονται σ’ αυτούς, παρέχοντάς τους την 
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απαραίτητη υποστήριξη και ενισχύοντας την κοινωνική αλληλεπίδραση μέσα στις 

ασύγχρονες συζητήσεις (Brusilovsky & Miller, 2001; Jeong, 2003).  

Τα θεμέλια για την κατασκευή τέτοιων εργαλείων μπορούν να αναζητηθούν 

στο χώρο της Ανάλυσης Αλληλεπιδράσεων και θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες των χρηστών, όπως αυτές καθορίζονται από τα σχηματιζόμενα γνωστικά 

σχήματα, σε ατομικό, ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο. Στους μαθητές να παράσχουν 

πληροφορίες επίγνωσης για τη συνολική δραστηριότητα, δική τους ή/και των 

συνεργατών τους, παρούσας και παρελθούσας, υποστηρίζοντάς τους σε γνωστικό, 

αλλά και μεταγνωστικό επίπεδο, ώστε μέσα από μια διαδικασία αναστοχασμού να 

ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός της αυτορύθμισης των ενεργειών τους. Παράλληλα 

μπορούν να υποστηρίξουν τους καθηγητές, βοηθώντας τους να διαγνώσουν έγκαιρα 

προβληματικές ή ανεπιθύμητες καταστάσεις, να αξιολογήσουν και να μεταβάλλουν, 

αν χρειαστεί, τη διδακτική στρατηγική τους. Τέλος, στους ερευνητές – επιβλέποντες, 

μπορούν να παράσχουν πληροφορίες που δίνουν ολοκληρωμένη άποψη για τα 

πεπραγμένα στη συζήτηση και επιτρέπουν τη σωστή αποτίμηση και αξιολόγηση. Η 

ποικιλία των σχηματιζόμενων γνωστικών συστημάτων σε τέτοιες περιπτώσεις 

συνεργασίας πολλών ατόμων, οδηγεί στην ανάγκη μελέτης και κατασκευής διαφόρων 

ερμηνευτικών σχημάτων. Τέλος, η δυνατότητα εφαρμογής διαφορετικών 

στρατηγικών διδασκαλίας σε διαλογικές συζητήσεις, με διαφορετικές διακριτές 

φάσεις σε κάθε περίπτωση, οδηγούν στην ανάγκη μεγάλου εύρους εργαλείων, αφού 

διαφορετικά εργαλεία θα είναι κατάλληλα για διαφορετικές φάσεις και προσεγγίσεις. 

Τα εργαλεία αυτά συνίστανται στην οπτικοποιημένη παρουσίαση 

πληροφοριών που προκύπτουν από την ανάλυση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 

συμμετεχόντων, με μεθόδους που στηρίζονται στην ανάδραση με πληροφορίες 

επίγνωσης. Χρησιμοποιώντας ως υπόβαθρο τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης που 

διέπουν εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, όπως οι Κοινότητες Μάθησης, στόχος είναι η 

υποστήριξη της ανάπτυξης Κριτικής Σκέψης στις ασύγχρονες συζητήσεις και η 

προώθηση της μάθησης, κατ’ επέκταση. Διαφαίνεται η ανάγκη για ευέλικτα εργαλεία, 

αφού τα πιθανά γνωστικά σχήματα, αλλά και τα διαφορετικά είδη των διαλογικών 

συζητήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τους πιθανούς συνδυασμούς διδακτικών 

στρατηγικών που μπορούν να εφαρμοστούν. Ερευνητικά η προσέγγιση της παρούσας 

διατριβής εστιάζει ανάμεσα στις επιφανειακές και τις εις βάθος αναλύσεις, όπως 

αυτές παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο II.2.5, αφού ασχολείται με την ανάλυση των 

περίπλοκων διεργασιών που λαμβάνουν χώρα κατά τη συνεργασία ατόμων, αλλά δεν 
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προχωράει σε ανάλυση περιεχομένου των συζητήσεων. Χρονικά εστιάζει στη 

διάρκεια των διαλογικών δραστηριοτήτων, σε μια προσπάθεια να υποστηρίξει το 

τελικό αποτέλεσμα που προδιαγράφει η εκάστοτε διδακτική στρατηγική, αλλά και 

μετά από αυτές, προσπαθώντας να διερευνήσει την ερμηνευτική αξία δεικτών 

αλληλεπίδρασης κατά την αποτίμηση και αξιολόγηση συζητήσεων και των 

συμμετεχόντων σε αυτές 
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IV.1 Σύνοψη προβληματικής 

Ο όρος Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Εκπαίδευση χρησιμοποιείται για να περιγράψει 

όλες τις διδακτικές προσεγγίσεις που κάνουν χρήση κάποιας μορφής τεχνολογικού 

εξοπλισμού. Τέτοιες προσεγγίσεις μπορεί να συναντήσει κανείς, τόσο σε εκ του 

σύνεγγυς, όσο και σε εξ αποστάσεως διδασκαλίες. Η πρώτη περίπτωση περιλαμβάνει 

διδασκαλίες με τη χρήση κάποιου λογισμικού ή τεχνουργήματος, στα πλαίσια 

ατομικής ή/και συνεργατικής μάθησης. Το τεχνολογικό περιβάλλον μπορεί να 

περιλαμβάνει εργαλεία: συνεργασίας, επικοινωνίας ή αξιολόγησης. Στην περίπτωση 

της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, το τεχνολογικό περιβάλλον αποτελεί τον κεντρικό 

πυρήνα της δραστηριότητας, αναλαμβάνοντας να καλύψει το κενό που δημιουργεί ο 

χωρικός ή/και χρονικός διαχωρισμός των μαθητών.  

 
Εικόνα 35: Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Διδασκαλία (μετάφραση από Chung, 2004) 

Η Εικόνα 35 απεικονίζει τη θέση που κατέχει η Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη 

Διδασκαλία στην εκπαιδευτική διαδικασία γενικότερα (Chung, 2004). Οι διδάσκοντες 

καθορίζουν τους διδακτικούς στόχους και σχεδιάζουν τη διδακτική δραστηριότητα, η 

οποία υλοποιείται μέσω Παραδοσιακών Μεθόδων Διδασκαλίας ή/και Τεχνολογικών 

Περιβαλλόντων Διδασκαλίας. Μέσα από αυτά, οι διδάσκοντες και οι διδασκόμενοι 
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αλληλεπιδρούν, με τους πρώτους να υποστηρίζουν τη μάθηση των τελευταίων. 

Παράλληλα είναι δυνατή η μεταξύ τους αλληλεπίδραση με άλλους τρόπους, όπως 

είναι οι προσωπικές συναντήσεις. Ο χειρισμός ενός τεχνολογικού περιβάλλοντος 

γίνεται μέσα από την κατάλληλη διεπαφή, η οποία στηρίζεται στον τεχνολογικό 

εξοπλισμό για να παράσχει στους χρήστες υπηρεσίες όπως: α) επικοινωνία και 

δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών, β) συνεργασία (συνεργατικά περιβάλλοντα 

μάθησης), γ) αξιολόγηση (των διδασκομένων από το διδάσκοντα), και δ) τη 

δυνατότητα υλοποίησης εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Ο 

τεχνολογικός εξοπλισμός περιλαμβάνει το υλικό, διάφορα προγραμματιστικά εργαλεία 

για την παραγωγή διδακτικού υλικού και υλοποίηση υπηρεσιών, αλλά και ειδικά 

εκπαιδευτικά λογισμικά και εργαλεία υλοποίησης δραστηριοτήτων. Οι διδασκόμενοι 

μαθαίνουν μέσα από τη χρήση των εργαλείων αυτών, ενώ οι διδάσκοντες 

παρακολουθούν και επανασχεδιάζουν τη στρατηγική τους και τους επιδιωκόμενους 

στόχους. Τέλος, σημαντικό ρόλο στην Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Εκπαίδευση έχει 

η κατάλληλη εκπαίδευση όλων των συμμετεχόντων στις Τεχνολογίες της 

Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. 

Σε όλες τις προσεγγίσεις Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης Μάθησης, σημαντική 

είναι η συμβολή των εργαλείων επικοινωνίας μέσω υπολογιστή (Bruisilovsky & Miller, 

2001) και ειδικότερα των εργαλείων υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων. Τα 

τελευταία διακρίνονται για την ευκολία στη χρήση τους, αλλά και τις πολλαπλές 

εφαρμογές που μπορούν να έχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία (εξ αποστάσεως ή 

μη), όπως περιγράφεται στο δεύτερο μέρος της διατριβής. Χρησιμοποιούνται ως 

γνωστικά εργαλεία παρουσίασης και διαπραγμάτευσης γνωστικών προβλημάτων 

(Jonassen, 2003), αλλά και ως μέσα ανάπτυξης της κριτικής σκέψης (Jeong & Joung, 

2007), παρέχοντας τη δυνατότητα παράλληλης εξέλιξης επιμέρους διαλογικών 

δραστηριοτήτων και φέρνοντας τους μαθητές αντιμέτωπους με διαφορετικές οπτικές 

γωνίες, διευρύνοντας την αντίληψή τους και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να 

εκτιμήσουν καλύτερα τη μοναδικότητα της δικής τους θέσης/άποψης. Είναι δηλαδή 

οι ασύγχρονες συζητήσεις ένα κοινωνικό μέσο που επιτρέπει την από κοινού 

οικοδόμηση της γνώσης (Knowlton, 2004), Παράλληλα, τους βοηθούν να 

κατακτήσουν σταδιακά τη δεξιότητα της επιχειρηματολογίας, διαλευκάνοντας τις 

αβεβαιότητες και τις απορίες τους (Baker, 1999). Άλλωστε η αξία των συζητήσεων, 

ειδικότερα με τη μορφή του διαλόγου, κατά τη διαδικασία της μάθησης έχει τονιστεί 

(Laurillard, 1993).  
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Ο διάλογος είναι μια μορφή συνομιλίας που επικεντρώνεται στην κοινή 

οικοδόμηση σημασιολογίας και νοημάτων από μια ομάδα συνεργαζόμενων ατόμων, 

μέσα από το διαμοιρασμό οπτικών γωνιών εξέτασης του υπό διαπραγμάτευση 

θέματος (Jenlnink & Carr, 1995). Με τον τρόπο αυτό μετασχηματίζεται η σκέψη των 

ατόμων, οδηγώντας τα στη σύσταση “ομαδικής σκέψης”, μέσα από την παρουσίαση 

των ατομικών πεποιθήσεων στο σύνολο. Ο υψηλού επιπέδου διάλογος οδηγεί στην 

οικοδόμηση νέων θεωρήσεων και γνώσης (Theodore & Nelson, 2004), αποτελώντας 

το μέσο ανάπτυξης και διατήρησης σκέψης υψηλού επιπέδου, της Κριτικής Σκέψης. 

Πρόκειται για μια διεργασία που επιτρέπει στους μαθητές να αποκτήσουν νέα γνώση 

μέσω επίλυσης προβλημάτων και συνεργασίας και περιλαμβάνει την ανάλυση, 

σύνθεση, κρίση και αξιολόγηση δεδομένων και καταστάσεων, αλλά και τη 

δημιουργία και εφαρμογή νέας γνώσης σε πραγματικές καταστάσεις (Walker, 2005). 

Μέσω της Κριτικής Σκέψης, οι μαθητές γίνονται ενεργά υπεύθυνοι για τη διαδικασία 

της μάθησής τους. Κομβικό σημείο για την ανάπτυξη της Κριτικής Σκέψης είναι η 

προθυμία και ετοιμότητα του ατόμου για αμφισβήτηση ιδεών και καταστάσεων που 

οδηγούν στη διατύπωση νέων ερωτημάτων (Fischer, 2001). 

Διάφορες προσεγγίσεις έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη, υποστήριξη, 

αλλά και ανάλυση – αποτίμηση της Κριτικής Σκέψης σε ασύγχρονες συζητήσεις. 

Τέτοιες είναι το μοντέλο που εισηγείται η Henri (1992) που εισηγείται ένα σύνολο 

πέντε (5) διαστάσεων για την ανάλυση και αξιολόγηση της επικοινωνίας σε 

τεχνολογικά υποστηριζόμενα περιβάλλοντα διδασκαλίας, οι δείκτες αξιολόγησης που 

ανέπτυξαν οι Newmann et al (1995) και η προσέγγιση των Gunawardena et al (1997). 

Επίσης το μοντέλο της Κοινότητας Αναζήτησης των Garisson et al (2001), αλλά και η 

μέθοδος κωδικοποίησης και ανάλυσης μηνυμάτων που προτείνουν οι Järvelä & 

Häkkinen (2002) ή το μοντέλο των τεσσάρων (4) διαστάσεων των Weiberger & 

Fischer (2005). Σε όλες αυτές τις προσεγγίσεις, τονίζεται ότι η αλληλεπίδραση του 

ατόμου με μια κοινότητα είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, 

παράλληλα με τον εσωτερικό αναστοχασμό. Άλλωστε, όπως επισημαίνει ο 

Dillenbourg (1999), είναι αναγκαίο ο μαθητής να εξωτερικεύει τις σκέψεις και τις 

ιδέες του, για να επιτευχθεί σωστός αναστοχασμός.  

Ο αναστοχασμός είναι μια μεταγνωστική δεξιότητα που αφορά στη διαχείριση 

της ατομικής σκέψης. Μελετώντας τον αναστοχασμό σε διαδικασίες επίλυσης 

προβλημάτων, ο Schoenfeld (1987) διακρίνει τέσσερις επιμέρους φάσεις που 

περιλαμβάνουν κατανόηση του προβλήματος, σχεδιασμό της λύσης, παρακολούθηση 
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της εφαρμογής της και προσδιορισμό της τελικής λύσης. Γενικότερα η μεταγνώση 

συμβάλλει στη ρύθμιση και τον έλεγχο των ενεργειών του ατόμου (Pintrich, 2000), 

αλλά και το κίνητρο για βελτίωση της συμμετοχής σε μια συνεργατική 

δραστηριότητα, μέσα από μια διαδικασία διαισθητικής αξιολόγησης της τρέχουσας 

κατάστασης, που οδηγεί στην ερμηνεία του πλαισίου που τη διέπει (Jermann, 2004). 

Με λίγα λόγια, ο αναστοχασμός, ως μέρος του ευρύτερου συνόλου των 

μεταγνωστικών δεξιοτήτων ενός ατόμου, του επιτρέπει να ελέγξει τη διεργασία της 

σκέψης ή/και τις ενέργειές του, ώστε να μπορεί να κατακτά τους στόχους του· δηλαδή 

να αυτορυθμίζεται. Οι μεταγνωστικές δεξιότητες υφίστανται και σε επίπεδο ομάδας 

(ομαδική μεταγνώση) ή ευρύτερης κοινότητας (κοινωνική μεταγνώση) και αφορούν 

την κοινή κατανόηση της υφιστάμενης δραστηριότητας, με στόχο την προσαρμογή 

των υφιστάμενων αλληλεπιδράσεων και την ομογενοποίηση των γνωστικών δομών. 

Έρευνες καταδεικνύουν ότι η έντονη συζήτηση και κατά συνέπεια η 

κοινωνική αλληλεπίδραση, οδηγεί σε πολλαπλές φάσεις οικοδόμησης της γνώσης 

(Schellens & Valcke, 2005). Κατά τους Weinberger & Fischer (2006), η οικοδόμηση 

της γνώσης μέσω επιχειρηματολογίας βασίζεται στην υπόθεση ότι οι μαθητές 

εμπλέκονται σε συγκεκριμένες διαλογικές δραστηριότητες και η συχνότητα 

συμμετοχής σ’ αυτές είναι ανάλογη με την οικοδομούμενη γνώση. Είναι λοιπόν 

εμφανές ότι η επικοινωνία με τη μορφή της συζήτησης και του διαλόγου ειδικότερα, 

έχει σημαντική συμβολή στη διαδικασία της μάθησης. Ειδικότερα στην περίπτωση 

της Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης Μάθησης, οι ασύγχρονες συζητήσεις αποκτούν 

κεντρικότερο ρόλο. Οι δυνατότητες διδακτικής αξιοποίησής τους είναι πολλές και 

ποικίλουν από τη χρήση τους ως απλό εργαλείο επικοινωνίας ή ως πρόσθετο 

διδακτικό εργαλείο μέχρι την υλοποίηση αυτόνομων διαλογικών συζητήσεων με 

σαφείς διδακτικούς στόχους. Οι διδακτικές στρατηγικές που μπορούν να 

εφαρμοστούν είναι αρκετές (κεφάλαιο III.2.5) και κυρίως αποσκοπούν στην 

προώθηση της μάθησης μέσα από την ανάπτυξη και υποστήριξη της Κριτικής Σκέψης. 

Συνεπώς, θεωρούμε τα εργαλεία υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων σημαντικό 

εκπαιδευτικό εργαλείο και γι αυτό εστιάζεται η διατριβή στις ασύγχρονες συζητήσεις. 

Άλλωστε, σήμερα χρησιμοποιούνται σε πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 

κυρίως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Corich et al, 2004). 

Οι υφιστάμενες μέθοδοι μελέτης και ανάλυσης των ασύγχρονων συζητήσεων, 

χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες. Η πρώτη περιλαμβάνει μεθόδους ανάλυσης σε 

βάθος, οι οποίες περιλαμβάνουν τη μελέτη του περιεχομένου των συζητήσεων και 
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κωδικοποίησής του, ακολουθώντας ένα προκαθορισμένο μοτίβο. Η μονάδα ανάλυσης 

μπορεί να είναι ένα ολόκληρο μήνυμα ή ένα μέρος μια πρότασης που είναι λογικά 

ολοκληρωμένο (φράση) και διαφέρει, ανάλογα με την οπτική γωνία εξέτασης της 

συζήτησης (Herni, 1992; Newmann et al 1995; Gunawardena et al, 1997; Garisson et 

al 2001; Järvelä & Häkkinen, 2002; Weinberger & Fischer, 2005). Σε όλες αυτές τις 

προσεγγίσεις, εξετάζεται η ποιότητα μιας ασύγχρονης συζήτησης, αναζητώντας και 

μετρώντας διάφορες συνιστώσες της. Σοβαρό μειονέκτημα των μεθόδων αυτών είναι 

το γεγονός ότι εφαρμόζονται μετά την ολοκλήρωση της διαλογικής δραστηριότητας, 

ενώ διακρίνονται από ένα βαθμό υποκειμενικότητας κατά την κωδικοποίηση των 

μονάδων ανάλυσης (de Wever et al, 2006). Κατά συνέπεια, δεν προσφέρουν τίποτα 

στους συμμετέχοντες, κατά την εξέλιξη των συζητήσεων, ενώ είναι αρκετά 

χρονοβόρες. Προσφέρονται για την  αποτίμηση και αξιολόγηση της συζήτησης.  

Η δεύτερη κύρια κατηγορία μεθόδων ανάλυσης ασύγχρονων συζητήσεων, 

περιλαμβάνει αναλύσεις δράσεων, οι οποίες στηρίζονται στη στατιστική μελέτη 

ποσοτικών στοιχείων που απορρέουν από τη δομή και τα χαρακτηριστικά των 

συζητήσεων. (Scardamalia & Bereiter, 1994; Palonen & Häkkarainen, 2000; Sha & 

van Aalst, 2003; Lipponen et al, 2003; Tomsic & Suthers, 2006). Κάποιες φορές 

προσπαθούν να ερμηνεύσουν ποσοτικές μετρήσεις που αφορούν στη δομή των 

ασύγχρονων συζητήσεων, διερευνώντας την ποιότητα μιας συζήτησης. Τέτοιες 

μετρήσεις είναι το βάθος των συζητήσεων (Hewitt, 2003), το πλήθος των ενεργών 

συμμετεχόντων, το πλήθος των μηνυμάτων (Harasim, 1993), των λέξεων που 

περιέχουν (Benbunan – Fich & Hiltz, 1999), το πλάτος των μηνυμάτων (Simmoff, 

1999). Άλλες περιλαμβάνουν τη χρήση οπτικών βοηθημάτων, με τη μορφή 

διαγραμμάτων ή οπτικών αναπαραστάσεων και αποτελούν ενδείξεις ποιότητας στης 

συζητήσεις. Πολλές από αυτές απευθύνονται στους διδάσκοντες – διαμεσολαβητές σε 

μια προσπάθεια διευκόλυνσης του έργου του, συνεισφέροντας στη βελτίωση της 

παρακολούθησης των συζητήσεων (Gerosa et al, 2005). Άλλες απευθύνονται στους 

μαθητές, εστιάζοντας στην ενίσχυση του κινήτρου του για συμμετοχή στις 

συζητήσεις (Nakahara et al, 2005) ή στη βελτίωση του προσανατολισμού τους σε 

αυτές μέσω της χρήσης κατάλληλου λεξιλογίου (Mochizuki et al, 2005). Τέλος, 

αρκετές από αυτές αφορούν διδακτικές προσεγγίσεις που διακρίνονται από ειδικές 

συνθήκες (Baros & Verdejo, 2000; Reyes, 2004), συνήθως πειραματικές και δύσκολα 

μπορούν να βρουν ευρεία εφαρμογή στην εκπαίδευση χωρίς παραπέρα διερεύνηση 

(κεφάλαιο II.4).  
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Όλες οι προαναφερθείσες προσεγγίσεις, εξετάζουν σε ένα βαθμό την ποιότητα 

των ασύγχρονων συζητήσεων. Εξετάζοντας την πρακτική τους εφαρμογή σε 

συνάρτηση με το χρόνο διεξαγωγής μιας συζήτησης, λίγες είναι αυτές που παρέχουν 

πληροφορίες και υποστήριξη στους συμμετέχοντες, κατά τη διάρκεια της 

δραστηριότητας. Οι περισσότερες περιλαμβάνουν μεθόδους ανάλυσης που 

εφαρμόζονται μετά το πέρας των συζητήσεων ή τουλάχιστον σε αρκετά προχωρημένο 

στάδιο αυτών. Στην τελευταία κατηγορία περιλαμβάνονται οι μέθοδοι Κοινωνικής 

Ανάλυσης, που μελετούν δομικά στοιχεία Κοινωνιοδιαγραμμάτων. Ακόμα και στις 

περιπτώσεις που παρέχουν πληροφορίες κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, αυτές 

προσεγγίζουν τη συνολική δραστηριότητα μονόπλευρα (σύστημα i-Tree), αποτελούν 

κλειστά συστήματα με αδιαφανή μέθοδο ανάλυσης (σύστημα Degree) ή δεν έχουν 

ακόμα παράγει σαφή αποτελέσματα από εμπειρικές έρευνες (σύστημα i-Bee). 

Ειδικότερα οι μέθοδοι ανάλυσης περιεχομένου εστιάζουν στην γνωστική κυρίως 

παράμετρο των συζητήσεων, θεωρώντας δεδομένες κάποιες παραμέτρους (π.χ. ευρεία 

και ενεργή συμμετοχή των χρηστών) ή παραμελώντας κάποιες άλλες, θεωρώντας 

δύσκολη τη μέτρηση και ανάλυσή τους (π.χ. μεταγνωστική συνιστώσα).  

Παρατηρείται μια έλλειψη εργαλείων υποστήριξης που να απευθύνονται σε 

όλους τους χρήστες, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων. Οι απλές ποσοτικές 

αναλύσεις, επιφανειακού χαρακτήρα, παρέχουν πληροφορίες που μπορούν να 

αξιοποιηθούν κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, αλλά απευθύνονται αποκλειστικά 

στο διδάσκοντα. Οι εμπειρικές μελέτες που έχουν γίνει, εξάγουν τα συμπεράσματά 

τους εξετάζοντας τις συζητήσεις μετά το πέρας τους (π.χ. Benbunan-Fich & 

Hiltz,1999). Οι αναλύσεις σε βάθος απευθύνονται επίσης στο διδάσκοντα και 

εφαρμόζονται μετά το πέρας των συζητήσεων. Είναι δε ιδιαίτερα χρονοβόρες, αλλά 

αποτελούν μονόδρομο για κάποιον που θέλει να εξετάσει την πραγματική ποιότητά 

τους, μελετώντας το γνωστικό αποτέλεσμά τους. Τέλος, οι νεότερες προσεγγίσεις που 

χρησιμοποιούν διάφορους τρόπους παροχής πληροφορίας προς τους χρήστες, 

συνήθως μέσω οπτικών αναπαραστάσεων, δεν απευθύνονται σε όλους τους 

συμμετέχοντες σε ασύγχρονες συζητήσεις.  

Σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης, η έντονη αλληλεπίδραση του 

ατόμου με το περιβάλλον του είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την οικοδόμηση της 

γνώσης. Παρά την ευρεία διάδοση των εργαλείων υλοποίησης ασύγχρονων 

συζητήσεων σε εκπαιδευτικά πλαίσια, δεν υπάρχουν αρκετές θεωρίες και εμπειρικές 

μελέτες σχετικά με την επίδρασή τους στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ μαθητών και τις 
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εσωτερικές, μαθησιακές διεργασίες (Jeong, 2003). Αυτό μπορεί να αποδοθεί στην 

έλλειψη μεθόδων και εργαλείων, ικανών να μετρήσουν, με αυτοματοποιημένο τρόπο, 

ομαδικές αλληλεπιδράσεις και διεργασίες (Brusilovsky & Miller, 2001), κάτι που 

αποτελεί ανοιχτό, θεμελιώδες ερευνητικό ερώτημα. Όπως τονίζει η Hiltz (1998), η 

ανάπτυξη ενός συνεργατικού περιβάλλοντος μάθησης δεν ολοκληρώνεται με την 

ανάπτυξη του διαύλου επικοινωνίας και την ενημέρωση των χρηστών για την ύπαρξή 

του. Κάτι τέτοιο θα οδηγήσει την ελάχιστη ή καθόλου χρησιμοποίησή του. Στην 

παρούσα διατριβή, τα εργαλεία υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων εξετάζονται ως 

συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης. Για την ουσιαστική μαθησιακή αξιοποίησή 

τους, πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος σχεδιασμός των διαλογικών δραστηριοτήτων 

και μια συνεχής προσπάθεια διατήρησης της συνεργασίας σε ικανοποιητικό επίπεδο 

(Baros & Verdejo, 2000; Jermann et al, 2001). Η κοινωνική διάσταση της 

συνεργασίας είναι για τους Gunawardena et al (1997) δύσκολη στη διαχείρισή της. Η 

σημασία της, όπως αυτή αναδεικνύεται από τη σκοπιά της Κοινωνικής 

Αλληλεπίδρασης, υπερθεματίζει την ανάγκη αναζήτησης μεθόδων και εργαλείων για 

την ενίσχυση και την υποστήριξή της (Kreijns et al, 2002). 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός περιλαμβάνει αποφάσεις πριν από την έναρξη της 

διαλογικής δραστηριότητας, σχετικές με τη σύσταση της ομάδας, τη διδακτική 

προσέγγιση, τον καθορισμό στόχων, την κατανομή επιμέρους εργασιών κλπ. Η 

προσπάθεια διατήρησης της συνεργασίας σε ικανοποιητικό επίπεδο περιλαμβάνει 

αποφάσεις που προέρχονται από την παρακολούθηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ 

των χρηστών και εκτίμηση της τρέχουσας κατάστασης με τη χρήση κατάλληλων 

δεικτών – μοντέλων (Reiman, 2003). Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται μέσα από 

κατάλληλα εργαλεία, τα οποία αφορούν: α) παρακολούθηση και επίγνωση για την 

εξελισσόμενη δραστηριότητα, β) εκτίμηση της δραστηριότητας σε μεταγνωστικό 

επίπεδο, και γ) την παροχή ενδείξεων ή υποδείξεων για διορθωτικές παρεμβάσεις και 

ενέργειες (Reiman, 2003).  

Συγκεκριμένα, για τις μεθόδους ανάλυσης και παροχής πληροφορίας προς 

τους χρήστες, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μιας συνεργατικής δραστηριότητας, 

ενδιαφέρον παρουσιάζει το ερευνητικό πεδίο της Επίγνωσης. Σύμφωνα με την 

αντίστοιχη βιβλιογραφία, η συμβολή της στη βελτίωση της συνεργασίας είναι 

πολυδιάστατη, ιδιαίτερα όταν παρουσιάζεται σε αναδραστική μορφή (κεφάλαιο 

II.2.1). Κεντρικά ερωτήματα του πεδίου αυτού αφορούν την επιλογή των κατάλληλων 

πρωτογενών δεδομένων, από τα οποία με την κατάλληλη ανάλυση θα προκύψουν οι 
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πληροφορίες που θα παρουσιαστούν στους χρήστες, ανατροφοδοτώντας τη 

δραστηριότητά τους. Επίσης η καταγραφή των πληροφοριακών αναγκών των ίδιων 

των χρηστών, αλλά και οι μέθοδοι καταγραφής και παρουσίασης αποτελούν 

σημαντικές συνιστώσες της αντίστοιχης έρευνας. 

Ειδικότερα στον τομέα της παρουσίασης των αποτελεσμάτων, χρήσιμα είναι 

τα συμπεράσματα του ερευνητικού πεδίου της Οπτικοποίησης Πληροφοριών. Η 

τελευταία προτείνει οπτικές μεθόδους απεικόνισης αφηρημένης πληροφορίας, όπως 

είναι η δραστηριότητα σε εργαλεία υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων, 

συνδυάζοντας δεδομένα κάτω από διαφορετικές οπτικές γωνίες εξέτασης, 

παράγοντας νέα νοήματα και ερμηνείες. Η οπτικοποίηση μπορεί να αφορά τη χρήση 

αναπαραστάσεων όπως συμβαίνει για παράδειγμα στα λογισμικά Comtella (Vasilleva 

et al, 2005), i-Bee (Mochizuki et al, 2005) και i-Tree (Nakahara et al, 2005). Επίσης 

μπορεί να αφορά την κατασκευή σύνθετων διαγραμμάτων, τα οποία συνδυάζουν 

δεδομένα από διαφορετικές πηγές, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στα λογισμικά 

CourseVis (Mazza, 2004) ή AulaNet (Gerosa et al, 2005). Τέλος, μπορεί να 

παρουσιάζει δεδομένα δίνοντάς τους νόημα, ώστε να αποκτήσουν κατανοητή μορφή, 

όπως συμβαίνει για παράδειγμα στα λογισμικά Chat Circles (Donath et al, 1999) και 

Cotras (Jermann, 2004). 

Τα δεδομένα αυτά και οι μέθοδοι ανάλυσής τους, μπορούν να αναζητηθούν 

στο πεδίο της Ανάλυσης Αλληλεπιδράσεων, που επιπλέον μελετά τη συσχέτιση των 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ατόμων με τις ατομικές ή ομαδικές γνωστικές δομές 

που αυτά σχηματίζουν και με τις μεταγνωστικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα 

κατά τη διάρκεια μιας μαθησιακής δραστηριότητας, επηρεάζοντάς την. Μέσα από 

ανάλυση και ερμηνεία των αλληλεπιδράσεων, το πεδίο αυτό στοχεύει στην παροχή 

πολύπλευρης υποστήριξης στους εμπλεκόμενους σε μια τέτοια δραστηριότητα, με 

εργαλεία που ανατροφοδοτούν τους συμμετέχοντες με πληροφορίες, ώστε να 

βελτιώσουν το μαθησιακό έργο. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται απευθείας στα 

συνεργαζόμενα άτομα σε διάφορες μορφές (γραφική, λεκτική, αριθμητική), ώστε 

ερμηνεύοντάς τες να μπορέσουν να αυτοαξιολογήσουν τη δραστηριότητά τους. 

Παρέχουν δηλαδή επίγνωση της τρέχουσας, αλλά και της παρελθούσας 

δραστηριότητας, δικής τους ή του συνόλου των συνεργαζόμενων ατόμων, βοηθώντας 

τους να αναστοχαστούν σε γνωστικό, αλλά και μεταγνωστικό επίπεδο, ώστε να 

αυτορυθμίσουν τις ενέργειές τους. 
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Συμπερασματικά, διαπιστώνουμε τη δυναμική της διδακτικής αξιοποίησης 

των ασύγχρονων συζητήσεων, μέσα από την ευχρηστία τους και τη δυνατότητα που 

παρέχουν για ανάπτυξη και υποστήριξη της Κριτικής Σκέψης (Jeong & Joung, 2007), 

σε καταστάσεις επίλυσης γνωστικών προβλημάτων. Αυτό είναι δυνατό με τη χρήση 

τους ως γνωστικά εργαλεία για την παρουσίαση και τη διαπραγμάτευση γνωστικών 

προβλημάτων (Jonassen, 2003) και τη δυνατότητα που δίνουν στους συμμετέχοντες 

να διευρύνουν το πλαίσιο που διέπει τις ενέργειές τους και την προοπτική, με την 

οποία αντιμετωπίζουν τα γνωστικά τους προβλήματα και τη διαδρομή προς την 

επίτευξη των γνωστικών τους στόχων (Knowlton, 2004). Μέσα από τις ασύγχρονες 

συζητήσεις, οι μαθητές κατακτούν σταδιακά τη δεξιότητα της επιχειρηματολογίας, 

διαλευκάνοντας τις αβεβαιότητες και της απορίες τους (Baker, 1999), οδηγούμενοι 

σταδιακά στην ανάληψη μεγαλύτερου μέρους στην ενεργή οικοδόμηση της γνώσης 

τους, σε συνεργασία με τους συναδέλφους τους.  

Άλλωστε, η σημασία του γραπτού διαλόγου έχει επισημανθεί (Laurillard, 

1993), σε συνδυασμό με την προθυμία και την ετοιμότητα του ατόμου για 

αμφισβήτηση ιδεών και καταστάσεων που οδηγούν στη διατύπωση ερωτημάτων και 

την αναζήτηση – διαπραγμάτευση των αντιστοίχων απαντήσεων (Fischer, 2001). Για 

τους Garisson et al (2001), η ανάπτυξη της Κριτικής Σκέψης περνά μέσα από μια 

κυκλική διεργασία πολλαπλών φάσεων, που ξεκινά από κάποιο ερέθισμα, 

ακολουθούμενο από την αντίληψη, την περισυλλογή, τη σύλληψη και την εγγυημένη 

πράξη. Επιπλέον, θεωρούν ότι προκύπτει μέσα από αναστοχαστική, κριτική 

συζήτηση (reflective critical discourse), στα πλαίσια μιας κοινότητας μάθησης, μιας 

ομαδικής περισυλλογής και πράξης σε δεδομένα και ιδέες, πολλές φορές υπό την 

επίβλεψη ενός καθηγητή ή ειδικού. Αυξανομένου του αριθμού των διαλεγομένων 

μαθητών, μειώνεται συνήθως το επίπεδο της συζήτησης που λαμβάνει χώρα κατά τη 

μάθηση. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών μπορούν να βρουν 

εφαρμογή στο σημείο αυτό (Laurillard, 1993), υποστηρίζοντας νέες μορφές 

συζήτησης και ενισχύοντας τις μεταγνωστικές, αυτορυθμιστικές δυνατότητες των 

μαθητών, προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ποσότητας και ποιότητας 

συμμετοχής τους, προς όφελος τελικά, του μαθησιακού διαλόγου. 

Συνεπώς η κατασκευή υπολογιστικών εργαλείων υποστήριξης των μαθητών, 

με αυτοματοποιημένο τρόπο, είναι μια σημαντική ερευνητική κατεύθυνση. 

Παράλληλα, η υποστήριξη των μαθητών μπορεί να προέρχεται από την πλευρά του  

διαμεσολαβητή (συνήθως τον καθηγητή) και είναι αποτέλεσμα του σωστού 
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σχεδιασμού (προσχεδιασμένη υποστήριξη) και προσεκτικής επίβλεψης των 

μαθησιακών δραστηριοτήτων, με κατάλληλες παρεμβάσεις από την πλευρά του 

(Zumbach et al, 2005). Στην προσπάθειά του αυτή, ιδιαίτερη σημασία έχει η 

κατασκευή υπολογιστικών εργαλείων υποστήριξης, που μπορούν να συνεισφέρουν 

προς την κατεύθυνση αυτή. Τέλος, παρόμοια εργαλεία μπορούν να αξιοποιηθούν από 

ερευνητές ή εν γένει παρατηρητές τέτοιου είδους μαθησιακών δραστηριοτήτων, για 

τη μελέτη της εξέλιξή τους, αλλά και των κοινωνικών και άλλων φαινομένων που 

λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων αυτών. 

 

Στηριζόμενοι στις παραπάνω θεωρητικές βάσεις, διερευνούμε τις ανάγκες των 

συμμετεχόντων (και γενικότερα εμπλεκομένων) σε μαθησιακές δραστηριότητες 

ασύγχρονων συζητήσεων σε υποστηρικτικούς μηχανισμούς, ώστε να βελτιωθεί η 

δυνατότητα κατασκευής των αντιστοίχων εργαλείων. Άλλωστε η αναγκαιότητά τους 

υπερθεματίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία. Χρησιμοποιούμε ένα συνδυασμό 

ερωτημάτων που προέρχονται από διαφορετικά ερευνητικά πεδία (υποπεδίο 

Επίγνωσης από το χώρο της Συνεργατικής Εργασίας μέσω Υπολογιστή, πεδίο 

Οπτικοποίησης Πληροφοριών και πεδίο Ανάλυσης Αλληλεπιδράσεων) σε μια 

διεπιστημονική προσέγγιση, προσπαθώντας να κατασκευάσουμε τα κατάλληλα 

υποστηρικτικά εργαλεία, που: 

1. Να απευθύνονται σε όλους τους συμμετέχοντες σε ασύγχρονες 

συζητήσεις (διδασκόμενους, διδάσκοντες, παρατηρητές, ερευνητές), 

υποστηρίζοντας τη δραστηριότητά τους και διευκολύνοντας στην 

επίτευξη των στόχων τους. Αναλυτικότερα: 

a. Στους μαθητές να παρέχουν πληροφορίες επίγνωσης των 

ενεργειών τους, αλλά και των ενεργειών των συνεργατών τους, στα 

πλαίσια των ασύγχρονων συζητήσεων, ώστε να ενεργοποιηθούν οι 

μεταγνωστικοί τους μηχανισμοί, που μπορούν να τους οδηγήσουν 

στην αυτορύθμιση των ενεργειών τους (σε ατομικό, αλλά και 

ομαδικό επίπεδο). 

b. Στους καθηγητές να παρέχουν πληροφορίες ενημερότητας, 

βοηθώντας τους στο ρόλο τους ως διαμεσολαβητές των 

ασύγχρονων συζητήσεων. Παράλληλα να τους βοηθούν να 

αξιολογήσουν την πορεία των ασύγχρονων συζητήσεων, ώστε να 

μπορούν να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις για τη συνέχειά 
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τους, τροποποιώντας ακόμα και τη διδακτική στρατηγική που 

ακολουθούν. Τέλος να βοηθούν τους καθηγητές να 

παρακολουθήσουν και να αξιολογήσουν τη συμμετοχή και τη 

γενικότερη συμπεριφορά των μαθητών στις συζητήσεις. 

c. Να παρέχουν στους ερευνητές – παρατηρητές των διαλογικών 

δραστηριοτήτων τις κατάλληλες πληροφορίες, ώστε να μπορέσουν 

να αποκτήσουν ολοκληρωμένη άποψη για την εξέλιξή τους και τις 

διάφορες επιμέρους παραμέτρους τους, δίνοντάς τους την 

δυνατότητα να μελετήσουν τα διάφορα κοινωνικά και άλλα 

φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια αυτών των 

διδακτικών συζητήσεων. 

2. Να αναλύουν πρωτογενή δεδομένα που προέρχονται από τις 

αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους συμμετέχοντες. Ειδικότερα πρέπει: 

a. Να αναζητηθούν τα κατάλληλα δεδομένα 

b. Να αναζητηθούν οι κατάλληλοι μέθοδοι ανάλυσής τους 

3. Να οπτικοποιούν και να παρουσιάζουν τις αναλυμένες πληροφορίες υπό 

το πρίσμα διαφορετικών οπτικών γωνιών εξέτασης και ερμηνείας. 

Συγκεκριμένα: 

a. Είναι αναγκαίο να αναζητηθούν οι βέλτιστοι τρόποι 

αναπαράστασης των πληροφοριών. 

b. Είναι αναγκαίο να αναζητηθεί η κατάλληλη ερμηνεία των οπτικών 

αναπαραστάσεων. 

c. Είναι αναγκαίο να διερευνηθεί η δυνατότητα συνδυασμού των 

πληροφοριών που εξάγονται από διαφορετικές οπτικές 

αναπαραστάσεις και η αναζήτηση των νέων νοημάτων που 

μπορούν να προκύψουν. 

Κεντρικός ερευνητικός άξονας της διατριβής είναι λοιπόν η πολύπλευρη 

υποστήριξη όλων συμμετεχόντων σε διδακτικές δραστηριότητες διαλογικών 

ασύγχρονων συζητήσεων, μέσα από την κατασκευή ευέλικτων εργαλείων που θα 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, όπως διαβαθμίζονται σε ατομικό και ομαδικό 

επίπεδο, αλλά και όπως καθορίζονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες της εκάστοτε 

δραστηριότητας. Η υποστήριξη που προκύπτει από τα εργαλεία αυτά, πρέπει να 

παρέχεται προς τους εμπλεκόμενους στις διδακτικές δραστηριότητες ασύγχρονων 

συζητήσεων, κατά τη διάρκεια αυτών και με αυτοματοποιημένο τρόπο.  
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IV.2 Στόχοι και Ερευνητικά Ερωτήματα 

Ο βασικός ερευνητικός άξονας της διατριβής είναι αυτός της υποστήριξης 

συμμετεχόντων (Peer Support). Αναλύοντας το ερευνητικό πεδίο και τις προεκτάσεις 

του, μπορούμε να διακρίνουμε τους στόχους της παρούσας διατριβής, οι οποίοι 

παρατίθενται και αιτιολογούνται στη συνέχεια, προκειμένου να οδηγηθούμε στην 

ακριβή διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων. 

IV.2.1. Στόχοι της διατριβής 

Οι στόχοι της διατριβής διακρίνονται σε βασικούς και επιμέρους. Από τη γενική 

προβληματική της έρευνας, προκύπτουν δύο βασικοί στόχοι , οι οποίοι αναλύονται σε 

μια σειρά επιμέρους στόχων. Στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου, γίνεται παρουσίαση 

και αιτιολόγηση των στόχων αυτών. 

ΙV.2.1.1 Βασικοί Στόχοι 

Μπορούμε να διακρίνουμε τρεις κατηγορίες συμμετεχόντων σε ασύγχρονες 

διαλογικές δραστηριότητες: διδασκόμενους, διδάσκοντες και ερευνητές. Οι 

διδασκόμενοι είναι αυτοί που επιδιώκουν να κατακτήσουν τους γνωστικούς στόχους 

που θέτει ο σχεδιασμός της δραστηριότητας σε συνεργασία με τους συναδέλφους 

τους. Οι διδάσκοντες είναι υπεύθυνοι για την επιθυμητή εξέλιξη των διαλογικών 

δραστηριοτήτων, παρέχοντας υποστήριξη και κατευθύνοντας τους διδασκόμενους, 

όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Τέλος, οι ερευνητές συνήθως εξετάζουν διάφορες 

παραμέτρους διαλογικών συζητήσεων, αναζητώντας απαντήσεις σε ερωτήματα που 

θέτουν, όπως είναι η γνωστική και μεταγνωστική συμπεριφορά των διδασκομένων, η 

ορθότητα των διδακτικών στρατηγικών, η αναζήτηση μοτίβων ενεργειών, η 

μοντελοποίηση αναγκών κλπ. Ο πρώτος Βασικός Στόχος της έρευνας στη διατριβή 

αυτή είναι λοιπόν: 

 

Η παροχή υποστήριξης σε όλους τους εμπλεκόμενους σε μια 

διδακτική ασύγχρονη διαλογική συζήτηση. Βασικός Στόχος 1 – ΒΣ1 

 

Το κάθε άτομο αποτελεί μια αυτόνομη οντότητα, με δικό του τρόπο σκέψης 

και γνωστικό υπόβαθρο. Κατά συνέπεια αποτελεί ένα συγκεκριμένο γνωστικό 
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σύστημα ή δομή. Στις περιπτώσεις της Συνεργατικής Μάθησης, μέσω του λόγου και 

της μεταξύ τους επικοινωνίας, δημιουργείται “ομαδική σκέψη” (Jenlink & Carr, 1995) 

και ομαδικά γνωστικά συστήματα. Αυτό μπορεί να οδηγήσουν σε μετασχηματισμό 

της διεργασίας της σκέψης των ατόμων μέσα από την ανάπτυξη και υποστήριξη της 

Κριτικής Σκέψης, η οποία με τη σειρά της καθιστά δυνατή την οικοδόμηση νέων 

νοημάτων ή/και γνώσης. Παράλληλα, ανάλογα με το σχεδιασμό μιας διαλογικής 

δραστηριότητας, οι συνεργαζόμενες ομάδες που σχηματίζονται μπορεί να είναι 

πολλές, ενώ η σύνθεσή τους δυναμική. Είναι δυνατόν δηλαδή κατά τη διάρκεια μιας 

διαλογικής δραστηριότητας να δημιουργούνται νέες ομάδες, να καταργούνται παλιές, 

να συγχωνεύονται ήδη υπάρχουσες ή να παρατηρείται μετακίνηση μελών ανάμεσα σε 

διαφορετικές ομάδες. Επιπλέον, κάποιος μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από 

μία ομάδες. Οι συνδυασμοί που προκύπτουν είναι πολλοί και κατά συνέπεια πολλά 

είναι τα σχηματιζόμενα γνωστικά συστήματα. Ακόμα και σε επίπεδο κοινότητας, το 

σύνολο όλων των επιμέρους ομάδων μπορεί να χαρακτηριστεί σαν μια ομάδα, στην 

οποία οι μονάδες δεν είναι άτομα, αλλά διαφορετικές γνωστικές δομές (ομάδες).  

Εξετάζοντας ακόμα περισσότερο το σχεδιασμό διαλογικών δραστηριοτήτων, 

όπως προκύπτει από τις υφιστάμενες διδακτικές στρατηγικές (κεφάλαιο III.2.5), οι 

συμμετέχοντες σε αυτές μπορούν να έχουν διάφορους ρόλους. Διακρίνουμε για 

παράδειγμα το ρόλο του συντονιστή, του εισηγητή ερωτημάτων, του σχολιαστή 

απόψεων, του παρόχου πληροφοριών, του διαφωνούντα, του διαπραγματευόμενου, 

του κριτή, του μεσολαβητή και αυτού που συνοψίζει συζητήσεις. Ανάλογα με το 

σχεδιασμό, ο κάθε συμμετέχων μπορεί να αναλάβει έναν ή και περισσότερους 

ρόλους, σε διαφορετικά χρονικά σημεία, κατά την εξέλιξη της διαλογικής συζήτησης. 

Επιπρόσθετα, ο σχεδιασμός μιας δραστηριότητας μπορεί να περιλαμβάνει το 

συνδυασμό περισσοτέρων της μίας διδακτικών στρατηγικών, σε διαφορετικές 

διακριτές φάσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να αυξήσει τη διαφοροποίηση των ρόλων που 

εμφανίζονται, αλλά και των αναγκών για υποστήριξη που παρουσιάζονται από τα 

σχηματιζόμενα γνωστικά συστήματα (ατομικά ή ομαδικά). Αναλογιζόμενοι όλες 

αυτές τις διαφοροποιήσεις και τους πιθανούς συνδυασμούς, οδηγούμαστε στο 

συμπέρασμα ότι απαιτείται: 
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Η δημιουργία ενός ευρέως φάσματος υποστηρικτικών 

εργαλείων, κατάλληλων για τις διαφορετικές συνθήκες και 

ανάγκες που προκύπτουν σε διδακτικές δραστηριότητες μέσω 

ασύγχρονων συζητήσεων. Βασικός Στόχος 2 – ΒΣ2 

 

ΙV.2.1.2 Επιμέρους Στόχοι 

Μελετώντας αρχικά τις ανάγκες των διδασκομένων, ανατρέχουμε στη βιβλιογραφία 

και συγκεκριμένα στην έννοια της αυτορύθμισης. Πρόκειται για μια μεταγνωστική 

δεξιότητα που αφορά το άτομο και αναφέρεται στην ανάπτυξη της δυνατότητας να 

ελέγχει τη διεργασία της σκέψης ή τις ενέργειές του έτσι, ώστε να είναι σε θέση να 

κατακτά τους στόχους του. Επιτυγχάνεται μέσω παρατήρησης – παρακολούθησης της 

διεργασίας της σκέψης, αναγνώρισης του σταδίου στο οποίο βρίσκεται το άτομο σε 

σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό (επίλυσης), (επαν)αξιολόγησης του στόχου και 

κατάλληλης ρύθμισης της (γνωστικής) δραστηριότητας (Pintrich ,1999; Hirashima & 

Horiguchi, 2003). Είναι δε ανεξάρτητη πεδίου εφαρμογής, με την έννοια ότι αν 

κατακτηθεί ως δεξιότητα, μπορεί να εφαρμοστεί από κάποιον σε διαφορετικά πεδία. 

Εξετάζοντας τη μεταγνώση ειδικότερα μέσα στο πλαίσιο της συνεργατικής μάθησης, 

ο Jermann (2004), την ορίζει ως μια διαδικασία διαισθητικής αξιολόγησης της 

τρέχουσας κατάστασης από ένα άτομο, ώστε να ερμηνεύσει το πλαίσιο ανάπτυξης της 

δραστηριότητας στην οποία συμμετέχει, ενισχύοντας το κίνητρό του για βελτίωση της 

συμμετοχής του στη δραστηριότητα αυτή. Η βελτίωση της συμμετοχής επιτυγχάνεται 

μέσα από αυτορύθμιση των ενεργειών του, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 

που διαφαίνονται από τις υφιστάμενες συνθήκες, ανά πάσα στιγμή. 

Γενικότερα, οι μαθητές δυσκολεύονται να σχηματίζουν εικόνα για την 

ατομική τους δραστηριότητα αλλά και για τη δραστηριότητα των υπολοίπων μελών 

μιας ομάδας συνεργασίας ή ακόμα και μια ευρύτερης κοινότητας που αποτελείται από 

επιμέρους ομάδες. Αυτό έχει άμεση επίπτωση στο κίνητρο που έχουν για βέλτιστη 

συμμετοχή, αλλά και στην ορθότερη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων που 

αναλαμβάνουν ή των στόχων που θέλουν να κατακτήσουν (π.χ. επίλυση ενός 

γνωστικού προβλήματος). Οι διδασκόμενοι μπορούν να υποστηρίξουν τον εαυτό τους 

προς την κατεύθυνση αυτή εκμεταλλευόμενοι τις ατομικές τους μεταγνωστικές 

δεξιότητες, άρα αυτορυθμίζοντας τις ενέργειές τους (Lipponen, 2001). Κατά τη 
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διάρκεια συνεργατικών δραστηριοτήτων, εκμεταλλεύονται τις δεξιότητες αυτές για 

να εξετάσουν την τρέχουσα κατάσταση της ομάδας, τις υφιστάμενες αλληλεπιδράσεις 

και γενικότερα την πορεία της ομάδας προς την επίτευξη των προκαθορισμένων 

στόχων, προχωρώντας στις κατάλληλες ρυθμιστικές ενέργειες . Στην περίπτωση αυτή 

πρόκειται για ομαδική μεταγνώση (Jermann, 2002). Τέλος, η αυτή η ρυθμιστική 

διαδικασία μπορεί να υφίσταται και σε ευρύτερο επίπεδο (κοινωνική μεταγνώση), 

όπου αμοιβαία αλληλοεξερευνάται η λογική των μελών διαφορετικών επιμέρους 

ομάδων, οι οποίες σχηματίζουν μια ευρύτερη κοινότητα, με στόχο την κοινή 

κατανόηση της υφιστάμενης δραστηριότητας και του επιδιωκόμενου στόχου (Iiskala 

et al, 2004; Hurma et al, 2006). 

Για να μπορέσουν να αποκτήσουν εικόνα της τρέχουσας δραστηριότητας, οι 

διδασκόμενοι χρειάζονται τις πληροφορίες εκείνες που θα μπορέσουν να τους 

βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Το ερευνητικό πεδίο της Επίγνωσης 

περιγράφει διάφορες μεθόδους καταγραφής της απαραίτητης πρωτογενούς 

πληροφορίας και παρουσίασής της στα συνεργαζόμενα άτομα, εκτός από την εκούσια 

συλλογή πληροφοριών από τους ίδιους. Σύμφωνα με του Dourish & Belloti (1992), 

τα άτομα συνεργαζόμενα παρακολουθούν τις ενέργειες των συνεργατών τους, 

προσπαθώντας να επιβεβαιώσουν την κατάσταση, πρόοδο και κατεύθυνση και των 

δικών τους ενεργειών. Αυτό γίνεται χωρίς να εμποδίζεται η κύρια συνεργατική 

δραστηριότητά τους, μέσω της παροχής αναδραστικής πληροφορίας από κατάλληλα 

κατασκευασμένα εργαλεία που την παρουσιάζουν, χωρίς να απαιτείται κάποια 

ενέργεια από τους συνεργάτες τους προς την κατεύθυνση αυτή. Συνεπώς, αναλύοντας 

τον ΒΣ1, στην περίπτωση των διδασκομένων, στόχος είναι: 

 

Η παροχή στους μαθητές πληροφοριών επίγνωσης των 

ενεργειών και της γενικότερης συμπεριφοράς τους, αλλά και 

των συνεργατών τους, στα πλαίσια των ασύγχρονων 

συζητήσεων, ενισχύοντας τις εσωτερικές τους γνωστικές και 

μεταγνωστικές δομές και ενεργοποιώντας το μηχανισμό της 

αυτορύθμισης των ενεργειών τους. Επιμέρους Στόχος 1 – ΕΣ1 

 

Προχωρώντας στις ανάγκες των διδασκόντων, προσπαθούμε πρωτίστως να 

μελετήσουμε το έργο που έχουν να διεκπεραιώσουν. Είναι πολύ συνηθισμένο σε 
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διδακτικές ασύγχρονες συζητήσεις, ο καθηγητής να έχει το ρόλο του διαμεσολαβητή. 

Ανατρέχοντας στη βιβλιογραφία, διαπιστώνουμε τη σημαντικότητα του ρόλου του 

διαμεσολαβητή στη διαχείριση της συνεργασίας σε διδακτικές δραστηριότητες. 

Σύμφωνα με τη Mason (1991), έχει τρεις βασικούς ρόλους: α) τον Οργανωτικό που 

λαμβάνει χώρα πριν την έναρξη της δραστηριότητα και κατά τη φάση του 

σχεδιασμού της, β) τον Κοινωνικό που αναλύεται στην καλλιέργεια του κλίματος 

συνεργασίας με φιλικά μηνύματα και ανατροφοδότηση προς τους διδασκόμενους, και 

γ) τον Διανοητικό που αφορά στην προσπάθειά του να συντηρήσει την εστίαση της 

συζήτησης προς τη σωστή κατεύθυνση. Παρομοίως, οι ρόλοι που προτείνει ο Brochet 

(1989) και οι συνθήκες που διακρίνει ο Berge (1995), διακρίνονται από τα ίδια 

χαρακτηριστικά, όπως τονίζει ο Paulsen (1995). Σε γενικές γραμμές, ο moderator 

διενεργεί ως Διδάσκοντας μεταδίδοντας γνώσεις, Διευκολυντής κατευθύνοντας του 

μαθητές και Κοινωνικός Οργανωτής φροντίζοντας για την καλή συνεργασία (Harasim 

et al, 1997). Οι Rohfeld & Hiemstra (1995) περιγράφουν το έργο του διαμεσολαβητή 

απλούστερα, όταν λένε ότι προσπαθεί να επιτύχει αποτελεσματική διδασκαλία, 

αναλαμβάνοντας την ευθύνη να διατηρεί σταθερά εστιασμένη την πορεία των 

συζητήσεων προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, να συνεισφέρει με εξειδικευμένες 

γνώσεις και διορατικότητα, συνθέτοντας τις διάφορες συζητήσεις και διατηρώντας 

την αρμονία στη συνεργαζόμενη ομάδα.  

Πρακτικά σκεπτόμενοι, αναλύοντας τις ευθύνες του διαμεσολαβητή και 

στηριζόμενοι στο μοντέλο των πέντε επιπέδων που προτείνει η Salmon (2000) για τον 

τρόπο με τον οποίο μπορεί να υποστηρίξει τους συνεργαζόμενους μαθητές, μπορούμε 

να απαριθμήσουμε τις ενέργειές του. Για τις ανάγκες της παρούσας ανάλυσης, 

εστιάζουμε στα δύο τελευταία στάδια του μοντέλου που αφορούν τις ενέργειες του 

διαμεσολαβητή κατά τη διάρκεια εξέλιξης μια ασύγχρονης διαλογικής συζήτησης. Το 

τέταρτο επίπεδο περιγράφει τη διευκόλυνση που παρέχει για τη μαθησιακή διεργασία. 

Αυτή αναλύεται στην επικοινωνία και τη συνεργασία με όλους τους χρήστες, και το 

συντονισμό των συζητήσεων. Η επικοινωνία αυτή μπορεί να γίνεται μέσα από το 

εργαλείο υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων, όπου συμμετέχει σαν μέλος της 

ομάδας, παίζοντας το ρόλο του ειδικού. Προσπαθώντας να παράσχει υποστήριξη, 

επεμβαίνει όταν χρειάζεται για να δώσει οδηγίες ή να αποτρέψει εντάσεις. Λειτουργεί 

σαν εξωτερικό ερέθισμα του μεταγνωστικού μηχανισμού του κάθε μαθητή, όταν αυτό 

κρίνεται αναγκαίο (Van Joolingen et al, 2005). Παροτρύνει, όταν χρειαστεί, τους 

χρήστες να συμμετέχουν στη συζήτηση. Επικροτεί ή συμβουλεύει τους χρήστες, με 
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στόχο να κρατήσει την πορεία της συζήτησης στο σωστό μονοπάτι και να μειώσει τον 

πληροφοριακό τους φόρτο (information overload) (Cheg & Vassileva, 2005).  

Οι ενέργειες που προκύπτουν από τη μέχρι τώρα ανάλυση των ευθυνών του 

διαμεσολαβητή, συνοψίζονται στην παροχή υποστήριξης προς τους μαθητές μέσα 

από κατάλληλες παρεμβάσεις, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Αυτό συμβαίνει όταν 

παρατηρεί μαθητές να έχουν μειωμένη ή λανθασμένη συμμετοχή και συνεισφορά στις 

συζητήσεις. Στην πρώτη περίπτωση χρειάζεται να τους παροτρύνει ή να τους 

βοηθήσει να επιλύσουν τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζουν, ενισχύοντας το 

κίνητρό τους για συμμετοχή. Στη δεύτερη περίπτωση χρειάζεται να τους συμβουλέψει 

όταν η συμμετοχή τους δεν είναι σύμφωνη με το σχεδιασμό της δραστηριότητας 

ή/και να τους διορθώσει όταν οι συνεισφορές τους περιέχουν λάθη. Για να 

αναγνωρίσει λοιπόν τις καταστάσεις αυτές χρειάζεται να έχει στη διάθεσή του τα 

κατάλληλα εργαλεία που θα τον πληροφορήσουν για την ύπαρξη των αναγκαίων 

συνθηκών. Έτσι προκύπτει ο πρώτος στόχος που αφορά στους καθηγητές, που είναι: 

 

Η παροχή στους καθηγητές εργαλείων που θα τους βοηθούν 

να διαγνώσουν έγκαιρα προβληματικές ή ανεπιθύμητες 

καταστάσεις. Επιμέρους Στόχος 2 – ΕΣ2 

 

Ειδικότερα ο καθηγητής χρειάζεται να παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη της 

συνολικής δραστηριότητας, για να επιβεβαιώσει ότι ακολουθεί την πορεία που 

προδιαγράφει ο αρχικός σχεδιασμός. Αρχικά ως προς τη χρονική εξέλιξη, όπου 

επεμβαίνει υπενθυμίζοντας το χρονοδιάγραμμα και αργότερα ως προς την κατάκτηση 

των στόχων, όπου επεμβαίνει τονίζοντας τις υποχρεώσεις των μαθητών. Μια 

ασύγχρονη συζήτηση μπορεί να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να περιλαμβάνει 

διακριτές, επιμέρους φάσεις. Ακόμα η στρατηγική που ακολουθείται μπορεί να 

περιλαμβάνει το διαχωρισμό των μαθητών σε ομάδες και την παράλληλη εξέλιξη 

διαφορετικών συζητήσεων, ακόμα και από την ίδια ομάδα. Στις περιπτώσεις αυτές, το 

έργο του καθηγητή είναι αρκετά πολύπλοκο και συνεπάγεται μεγάλο φόρτο εργασίας 

(Gerosa et al, 2005), αφού πρέπει να έχει εικόνα για την εξέλιξη όλων των 

παράλληλων δραστηριοτήτων και των επιμέρους χαρακτηριστικών τους, όπως η 

χρονική ακολουθία ή τα δομικά τους χαρακτηριστικά, αξιολογώντας τον τρόπο που 

αναπτύσσονται. Σημαντικό είναι να έχει εικόνα και για την απόδοση του κάθε μαθητή 
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σε κάθε μία από τις συζητήσεις, στις οποίες συμμετέχει. Παράλληλα χρειάζεται να 

έχει εικόνα όχι μόνο για την ατομική δραστηριότητα του κάθε μαθητή, αλλά της κάθε 

ομάδας ξεχωριστά ή/και όλων των ομάδων συνολικά. Ακόμα η διάκριση των 

παράλληλα εξελισσόμενων συζητήσεων σε σημαντικές ή μη μπορεί να διευκολύνει 

το έργο του, αποκλείοντας αυτές που πρέπει να επιθεωρήσει διεξοδικά για να 

καταλήξει σε συμπεράσματα. Προκύπτει λοιπόν μια μεγάλη ανάγκη για ελάφρυνση 

του φόρτου εργασίας που συνεπάγεται η παρακολούθηση όλων των χαρακτηριστικών 

που συνθέτουν τη συνολική δραστηριότητα στις ασύγχρονες συζητήσεις, που οδηγεί 

στον επόμενο στόχο της διατριβής, που είναι: 

 

Η παροχή στους καθηγητές εργαλείων που θα τους βοηθούν 

να αποκτήσουν γρήγορα και εύκολα σαφή εικόνα των 

επιμέρους χαρακτηριστικών και παραμέτρων των ασύγχρονων 

συζητήσεων. Επιμέρους Στόχος 3 – ΕΣ3 

 

Ορισμένες φορές η εικόνα που παρουσιάζει η εξέλιξη των ασύγχρονων 

συζητήσεων σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, μπορεί να οδηγήσει στην ανάγκη 

λήψης αποφάσεων από την πλευρά του καθηγητή, για τροποποίηση της στρατηγικής. 

Για παράδειγμα, ενδέχεται προβλήματα στην ανάπτυξη της δραστηριότητας, σε 

συνδυασμό με το διαθέσιμο χρόνο για την ολοκλήρωση της διδακτικής προσέγγισης 

να οδηγήσει στην ανάγκη συγχώνευσης των εναπομεινάντων σταδίων ή στην 

τροποποίηση των επιδιωκόμενων στόχων. Άλλωστε αυτό αποτελεί μέρος των 

ενεργειών του καθηγητή στην περίπτωση της Διαχειριστικής Υποστήριξης προς τους 

μαθητές σύμφωνα με τους Zumbach et al (2005). Μέσα από παρατήρηση των 

αλληλεπιδράσεων των μαθητών και μια σειρά από επιμέρους χαρακτηριστικών που 

μπορούν να αξιολογηθούν, όπως είναι η συμβολή του κάθε μαθητή στην επίλυση 

ενός γνωστικού προβλήματος, ο χρονισμός της συμμετοχής του, η κατάσταση του 

κινήτρου και της συναισθηματικής φόρτισης των μαθητών, αλλά και η γενικότερη 

συνεργατική συμπεριφορά, καλείται ο καθηγητής να αποφασίσει για τις διορθωτικές 

του παρεμβάσεις. Αυτές μπορούν να συμπεριλάβουν και την τροποποίηση της 

συνολικής διδακτικής στρατηγικής, όπως περιγράφουν οι Azevedo et al (2004), όταν 

μιλούν για Προσαρμόσιμη Υποστήριξη. Κατά συνέπεια, ένας ακόμα στόχος είναι: 
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Η παροχή στους καθηγητές εργαλείων που θα τους βοηθούν 

να αξιολογήσουν την πορεία των ασύγχρονων συζητήσεων και 

να μεταβάλλουν, αν χρειαστεί, τη διδακτική τους στρατηγική. 

Επιμέρους Στόχος 4 – ΕΣ4 

 

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση των ενεργειών που αφορούν τον καθηγητή, θα 

παρατηρήσουμε ότι σε ορισμένες από τις διαθέσιμες διδακτικές στρατηγικές 

προβλέπεται η απόδοση ρόλων στους μαθητές, Κάποιοι από αυτούς τους ρόλους 

αφορούν εργασίες που άπτονται τις ευθύνης του διαμεσολαβητή, όπως για 

παράδειγμα η ανάθεση του συντονισμού μιας ή περισσοτέρων ομάδων και η σύνοψη 

μιας συζήτησης. Όπως περιγράφει η Salmon (2000) στο μοντέλο που προτείνει για 

την παροχή υποστήριξης τους μαθητές, το πέμπτο και τελευταίο επίπεδο 

περιλαμβάνει τη σταδιακή ανάληψη ευθυνών από τους συμμετέχοντες για τη μάθησή 

τους, που οδηγεί στην ελάφρυνση του φορτίου που βαρύνει το διαμεσολαβητή. 

Πολλές φορές αυτό, γίνεται μετά από πρωτοβουλία του ίδιου του διαμεσολαβητή, 

αποτελώντας μέρος της διδακτικής του στρατηγικής. Ειδικά στις περιπτώσεις αυτές, 

πρέπει να μπορεί να παρακολουθεί τη δραστηριότητα των εν λόγω μαθητών. 

Επιπρόσθετα, χρειάζεται πολλές φορές να αξιολογεί τη συνεισφορά και τη γενικότερη 

συμμετοχή των μαθητών, συνήθως στο τέλος των συζητήσεων ή ακόμα και κατά τη 

διάρκεια αυτών. Για παράδειγμα αξιολογώντας τη συμμετοχή των μαθητών μέχρι ένα 

σημείο της συζήτησης, μπορεί να αποφασίσει με ποιο τρόπο θα αναθέσει ρόλους σε 

επόμενο στάδιό της. Γενικά, θέλει να αξιολογεί και χρήστες και συζητήσεις.  Για το 

λόγο αυτό είναι αναγκαία:  

 

Η παροχή στους καθηγητές εργαλείων που θα τους βοηθούν 

να παρακολουθήσουν και αξιολογήσουν τη συμμετοχή και τη 

γενικότερη συμπεριφορά των μαθητών στη συζήτηση. Επιμέρους 

Στόχος 5 – ΕΣ5 

 

Κάποιες φορές, η ανάληψη ευθυνών από τους μαθητές, όπως την περιγράφει η 

Salmon (2000), συμβαίνει χωρίς να προκαλείται από το διαμεσολαβητή. Όπως 

περιγράφουν οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης, το ζητούμενο είναι οι μαθητές να 

αποκτήσουν περισσότερο ενεργό ρόλο στην οικοδόμηση της γνώσης που αποκτούν. 
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Στις ασύγχρονες συζητήσεις και γενικότερα στη συνεργατική μάθηση, αυτό το 

επιτυγχάνουν ρυθμίζοντας τις ενέργειες τους, έτσι ώστε να κατακτήσουν το γνωστικό 

τους στόχο, μαζί με τους συνεργάτες τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα εργαλεία που 

παρέχουν πληροφορίες απευθύνονται στους μαθητές, όπως περιγράφεται στον ΕΣ1, 

παρέχοντάς τους υποστήριξη και ενισχύοντας την κοινωνική αλληλεπίδραση μέσα 

στις ασύγχρονες συζητήσεις (Bruisilovsky & Miller, 2001; Jeong, 2003).. 

Η τρίτη κατηγορία χρηστών που απαντώνται σε ασύγχρονες συζητήσεις, είναι 

οι ερευνητές. Συνήθως δε συμμετέχουν ενεργά σε αυτές, αλλά παρακολουθούν και 

αναλύουν την εξέλιξή τους, ενώ αξιολογούν τα αποτελέσματά της και την πορεία 

προς την κατάκτησή τους. Αυτή η διαδικασία, μέσα από την εξέταση συγκεκριμένων 

παραμέτρων, οδηγεί στην εύρεση απαντήσεων στα ερευνητικά ερωτήματα που 

θέτουν και αφορούν τους συμμετέχοντες (μαθητές – καθηγητή), τη διαδικασία 

(ασύγχρονη συζήτηση – διδακτική στρατηγική) ή το αποτέλεσμα (επίτευξη 

γνωστικών και άλλων στόχων). Συνεπώς ένας τελευταίος στόχος είναι: 

 

Η παροχή στους ερευνητές - παρατηρητές εργαλείων και 

πληροφοριών που θα τους βοηθούν να αποκτήσουν μια 

ολοκληρωμένη άποψη για την εξέλιξη μιας ασύγχρονης 

συζήτησης και των επιμέρους παραμέτρων της, επιτρέποντας 

τη σωστή αποτίμηση και αξιολόγησή της. Επιμέρους Στόχος 6 – ΕΣ6 

 

Δεν είναι στις προθέσεις της διατριβής  η δημιουργία δεικτών που οδηγούν σε 

συμπεράσματα για την ποιότητα του προϊόντος του διαλόγου (παραγόμενο διδακτικό 

αποτέλεσμα), μιας ασύγχρονης συζήτησης. Μια τέτοια αξιολόγηση απαιτεί σίγουρα 

ανάλυση εις βάθος, εξετάζοντας το περιεχόμενο των μηνυμάτων. Η παρούσα 

διατριβή εστιάζει κυρίως στην υποστήριξη των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια 

εξέλιξης της δραστηριότητας. Παράλληλα προσπαθεί να μελετήσει την αξιοποίηση 

των εργαλείων που θα κατασκευαστούν, από τη σκοπιά του ερευνητή – παρατηρητή. 

Για το σκοπό αυτό αντλούνται πληροφορίες από την ίδια τη συμμετοχή των χρηστών, 

χρησιμοποιώντας τεχνικές ανάλυσης αλληλεπιδράσεων. Θεωρούμε την ασύγχρονη 

συζήτηση ως μια συνεργατική μαθησιακή δραστηριότητα, κατά την οποία οι 

συμμετέχοντες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους ανταλλάσσοντας πληροφορίες, 

απαντώντας και διαβάζοντας ο ένας τα μηνύματα του άλλου. Σύμφωνα με τον 
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Scouller (1997), οι μαθητές συντονίζουν τη μαθησιακή τους δραστηριότητα σύμφωνα 

με την αξιολόγηση που διεξάγουν οι ίδιοι κατά τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες και περιβάλλοντα. Κατά συνέπεια, οι Schümmer  et al (2005) 

υποστηρίζουν ότι αν η αλληλεπίδραση και η συνεργασία είναι αναπόσπαστα 

κομμάτια των διδακτικών στόχων αλλά δεν αξιολογούνται σωστά, δε θα 

πραγματοποιηθούν στην επιθυμητή έκταση. Έτσι απαιτούνται ικανά μέσα και 

εργαλεία για την αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης σε μια διδακτική προσέγγιση που 

εστιάζει στην αλληλεπίδραση. 

Σύμφωνα με τον Stahl (2001), oι απλές εκθέσεις δραστηριότητας παρέχουν, 

στην καλύτερη περίπτωση, επιφανειακή ανάλυση της συνεργασίας. Γι αυτό και οι 

περισσότεροι ερευνητές στρέφονται σε εις βάθος αναλύσεις των επικοινωνιακών 

διεργασιών (Strijbos et al, 2006). Όπως αναφέρει και ο Stahl (2006), οι εις βάθος 

αναλύσεις συνήθως περιορίζονται σε μελέτες μικρής κλίμακας, αφού είναι εξαιρετικά 

επίπονες και χρονοβόρες. Σε μελέτες μεγαλύτερης κλίμακας, υπάρχει ανάγκη για 

αυτοματοποιημένα εργαλεία ανάλυσης και βοηθήματα, κάτι που φαίνεται να βρίσκει 

σύμφωνους και άλλους ερευνητές (Mazza, 2004; Gerosa et al, 2005;.Janssen et al, 

2005). Την ανάγκη κατασκευής υποστηρικτικών εργαλείων για την επικοινωνία που 

λαμβάνει χώρα στα πλαίσια της συνεργατικής μάθησης, επισημαίνει αρκετά νωρίς η 

Hiltz (1998).  

Στο σημείο αυτό εστιάζει η παρούσα διατριβή, στοχεύοντας στη δημιουργία 

δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης, οι οποίοι θα δίνουν στους μαθητές τη 

δυνατότητα να αποκτούν γρήγορη και σαφή εικόνα της συζήτησης, της συμβολής 

τους σε αυτήν, αλλά και της συμβολής των υπολοίπων. Έτσι μπορούν να 

αξιολογήσουν και συγκρίνουν τη δραστηριότητά τους με αυτή των συνεργατών τους 

και να ενεργήσουν αναλόγως, ώστε η δραστηριότητά τους να είναι σε αντιστοιχία με 

τη συνολική δραστηριότητα και τάση, αλλά και να είναι σε συμφωνία με τους 

σκοπούς και στόχους που προβλέπει ο σχεδιασμός της διδακτικής δραστηριότητας. 

Παράλληλα, σε ομαδικό επίπεδο, οι μαθητές μπορούν να τη δραστηριότητα και το 

επίπεδο συνεργασίας της ομάδας, ώστε να προβούν στις απαραίτητες ρυθμιστικές 

ενέργειες, διασφαλίζοντας την ομαλή συνεργασία προς την κατεύθυνση της επίτευξης 

των ομαδικών στόχων. Αντίστοιχα, οι καθηγητές θα μπορούν να παρακολουθούν, να 

αξιολογούν να προβαίνουν σε ενέργειες και να λαμβάνουν αποφάσεις, αποκτώντας 

γρήγορα εικόνα για την κατάσταση της συζήτησης και τη δραστηριότητα – 

συμπεριφορά των μαθητών, ατομικά ή (κυρίως) συλλογικά. Τέλος, οι ερευνητές – 
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παρατηρητές, θα μπορούν να παρακολουθούν ευκολότερα τις παραμέτρους των 

ασύγχρονων συζητήσεων, στην προσπάθειά τους να βρουν απαντήσεις στα 

ερωτήματά τους. 

Τα εργαλεία αυτά αναλύονται στην οπτικοποιημένη παρουσίαση 

πληροφοριών που προκύπτουν από την ανάλυση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 

συμμετεχόντων, με μεθόδους που στηρίζονται στην παροχή αναδραστικής 

πληροφόρησης με πληροφορίες επίγνωσης. Χρησιμοποιώντας ως υπόβαθρο τις 

σύγχρονες θεωρίες μάθησης που διέπουν εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, όπως οι 

Κοινότητες Μάθησης, στόχος είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης Κριτικής Σκέψης στις 

ασύγχρονες συζητήσεις και η προώθηση της μάθησης, κατ’ επέκταση.  
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IV.2.2. Διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων 

Η παρούσα διατριβή στοχεύει στην κατασκευή ευέλικτων εργαλείων για την 

υποστήριξη όλων των συμμετεχόντων σε διδακτικές, ασύγχρονες διαλογικές 

δραστηριότητες. Αναλύονται σε καταγραφή και ανάλυση δεδομένων που προκύπτουν 

από τις αλληλεπιδράσεις των συμμετεχόντων στις ασύγχρονες συζητήσεις και 

παρουσίασή τους σε οπτική μορφή, με αναδραστικό τρόπο. Η διαδικασία αυτή 

γίνεται δυναμικά, κατά τη διάρκεια εξέλιξης των συζητήσεων. Επομένως, στόχος δεν 

είναι η εκ των υστέρων ανάλυση, μετά το πέρας των δραστηριοτήτων, ώστε να 

παραχθεί μια μορφή αναφορών δραστηριότητας, όπως αυτές περιγράφονται από τον 

Stahl (2001). Τα εργαλεία αυτά κατασκευάζονται συνδυάζοντας: 

• Μεθόδους και πρακτικές αναζήτησης και καταγραφής δεδομένων που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παραχθούν σημαντικές πληροφορίες 

ανάδρασης, μετά από κατάλληλο μετασχηματισμό, όπως αυτές 

καταγράφονται στο ερευνητικό υποπεδίο της Επίγνωσης, από το χώρο της 

Συνεργατικής Εργασίας μέσω Υπολογιστή. 

• Μεθόδους ανάλυσης των δεδομένων και ανατροφοδότησης των 

συμμετεχόντων, μελετώντας παράλληλα τη επίδραση στις ενέργειές τους 

και τη συμπεριφορά τους γενικότερα, όπως περιγράφει το πεδίο της 

Ανάλυσης Αλληλεπιδράσεων. 

• Μεθόδους συνδυασμού και παρουσίασης δεδομένων, ιδιαίτερα 

αφηρημένων δεδομένων, προσδίδοντάς τους νέες ερμηνείες, νοήματα και 

προοπτικές, όπως περιγράφει το πεδίο της Οπτικοποίησης της 

Πληροφορίας. 

Στο υπόλοιπο μέρος της διατριβής, τα παραγόμενα εργαλεία θα αναφέρονται 

με τον όρο Δείκτες Αλληλεπίδρασης (δείκτες ΙΑ) ή απλά Δείκτες. Ο στόχος ΒΣ1 

περιγράφει την κατασκευή δεικτών, που να καλύπτουν όλο το φάσμα των 

εμπλεκομένων σε διδακτικές δραστηριότητες ασύγχρονων συζητήσεων. 

Ακολουθώντας τη λογική που αναπτύσσει το πεδίο της Ανάλυσης Αλληλεπιδράσεων, 

οι δείκτες αυτοί παρουσιάζονται απευθείας στους συμμετέχοντες, στοχεύοντας στη 

υποστήριξη τους κατά την επιδίωξη των στόχων τους. Προκύπτει λοιπόν το εξής 

ερευνητικό ερώτημα: 
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Πώς και σε ποιο βαθμό οι σχεδιαζόμενοι δείκτες 

αλληλεπίδρασης επηρεάζουν τη γενικότερη συμπεριφορά των 

συμμετεχόντων σε μια ασύγχρονη συζήτηση, όπως αυτή 

προκύπτει από το ρόλο του καθενός; Ερώτημα 1 – Ε1 

 

Αρχικά, εστιάζοντας τους μαθητές, στόχος είναι η παροχή πολύπλευρης 

υποστήριξης, ώστε να βελτιωθεί το μαθησιακό έργο, μέσα από την αυτορύθμιση των 

ενεργειών τους (στόχος ΕΣ1). Ζητούμενο είναι να μελετηθεί: 

 

Ποια η επίδραση των δεικτών αλληλεπίδρασης στην ανάπτυξη 

των ικανοτήτων αυτορύθμισης από την πλευρά των μαθητών; 

Τι είδους μεταβολές προκύπτουν στις ενέργειες και στη 

γενικότερη συμπεριφορά τους, λαμβάνοντας πληροφόρηση 

από τους δείκτες αλληλεπίδρασης; Ερώτημα 2 – Ε2 

 

Σε ένα ποσοστό, αυτό επιτυγχάνεται μέσα από πληροφορία Επίγνωσης που 

εξάγουν από τους Δείκτες Αλληλεπίδρασης αναφορικά με τις ενέργειές τους, αλλά και 

τις ενέργειες των συνεργατών τους. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η διευκόλυνση 

της προσπάθειάς τους να κατανοήσουν καλύτερα τη δομή και την πορεία εξέλιξης 

των συζητήσεων, ώστε να προσαρμόσουν κατάλληλα την ατομική τους συμμετοχή, 

αυξάνοντας το κίνητρό τους. Κατά συνέπεια, γεννάται το ακόλουθο ερευνητικό 

ερώτημα: 

Ποια η συμβολή των δεικτών στην καλύτερη κατανόηση της 

δομής και των στόχων της διαλογικής δραστηριότητας, από 

την πλευρά των μαθητών; Ερώτημα 3 – Ε3 

 

Εξετάζοντας το στόχο ΒΣ1 από τη σκοπιά του καθηγητή και ανατρέχοντας 

στην ανάλυση του έργου του, είναι προφανές ότι οι δείκτες κατασκευάζονται για να 

διερευνηθεί η διευκόλυνση που προκύπτει στην υλοποίησή του. Σύμφωνα με το 

στόχο ΕΣ2, ο καθηγητής πρέπει να μπορεί να διαγνώσει έγκαιρα προβληματικές ή 

ανεπιθύμητες καταστάσεις, ώστε να έχει τη δυνατότητα να παρέμβει κατάλληλα. Τα 

προτεινόμενα εργαλεία στοχεύουν στο να διευκολύνουν τον καθηγητή να 
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παρακολουθεί την εξέλιξη των συζητήσεων, ώστε να μπορεί να τις εστιάσει προς την 

ορθή κατεύθυνση κατάλληλα. Για την παρακολούθηση των συζητήσεων, χρειάζεται 

εργαλεία που θα του επιτρέπουν να αποκτά γρήγορα και εύκολα σαφή εικόνα των 

επιμέρους χαρακτηριστικών και παραμέτρων των ασύγχρονων συζητήσεων (στόχος 

ΕΣ3). Μπορούν δε να οδηγήσουν ακόμα και στη μεταβολή της διδακτικής 

στρατηγικής που ακολουθεί (στόχος ΕΣ4). Συνεπώς διερευνάται: 

 

Ποια η συμβολή των δεικτών στην προσπάθεια του καθηγητή 

να εποπτεύσει και να κατευθύνει ασύγχρονες διαλογικές 

δραστηριότητες; Βοηθούν προς την κατεύθυνση αυτή και αν 

ναι, με ποιο τρόπο; Συμβάλλουν εξίσου οι ατομικοί και οι 

ομαδικοί δείκτες ή υπάρχει διαφοροποίηση (ως προς την 

έκταση και το είδος της συμβολής); Ερώτημα 4 – Ε4 

 

Παράλληλα, ο καθηγητής χρειάζεται συχνά να αξιολογεί τη συμμετοχή και 

την επίδοση των μαθητών, σε ατομικό ή/και ομαδικό επίπεδο, αλλά και τη συζήτηση 

γενικότερα (στόχος ΕΣ5). Αυτό χρησιμεύει στη λήψη αποφάσεων κατά τη διάρκεια 

των συζητήσεων ή στην ανάλυση τους μετά το πέρας. Γενικότερα ένας από τους 

ρόλους του καθηγητή είναι να προχωρά σε αποτίμηση των τεκταινομένων σε 

συνεργατικές δραστηριότητες μάθησης και να αξιολογεί, τόσο τους 

συνεργαζόμενους, όσο και τη συνεργασία και το αποτέλεσμά της. Κατά συνέπεια, 

ζητούμενο είναι να μελετηθεί: 

 

Ποια η συμβολή των δεικτών στην προσπάθεια του καθηγητή 

να αξιολογήσει τη συζήτηση συνολικά, αλλά και την επίδοση 

των μαθητών, ατομικά ή/και ομαδικά; Ερώτημα 5– Ε5 

 

Ειδικότερα, τα ερωτήματα Ε2, Ε3 και Ε4 αναφέρονται στη μαθησιακή 

διαδικασία, αφού αφορούν τη συνεργασία και τη γενικότερη συμπεριφορά των 

μαθητών προς την κατάκτηση των γνωστικών στόχων που τίθενται από το σχεδιασμό 

της δραστηριότητας, αλλά και τη συμβολή του καθηγητή προς την κατεύθυνση αυτή. 

Εξετάζοντας τους στόχους από την οπτική γωνία που θέτει το πεδίο της Επίγνωσης, 
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το οποίο αναζητά τα κατάλληλα δεδομένα και πληροφορίες για την κατασκευή 

υποστηρικτικών εργαλείων, προκύπτει το ερωτήματα: 

 

Ποιες πληροφορίες αναζητούν και παρακολουθούν 

περισσότερο οι χρήστες (μαθητές, καθηγητές, ερευνητές); 

Ερώτημα 6 – Ε6 

 

Τα διαθέσιμα πρωτογενή δεδομένα δραστηριότητας που προκύπτουν από τις 

αλληλεπιδράσεις των χρηστών σε περιβάλλοντα ασύγχρονων συζητήσεων, είναι λόγω 

της φύσης του εργαλείου επικοινωνίας περιορισμένα. Περιλαμβάνουν στοιχεία για τα 

γραπτά μηνύματα, όπως ο χρόνος συγγραφής και ανάγνωσης, η λογική τους 

αλληλουχία (ποιο αποτελεί απάντηση σε ποιο) και ο χρήστης που εκτελεί την 

εκάστοτε ενέργεια σε αυτά (συγγραφή – ανάγνωση). Οι βασικές πληροφορίες που 

μπορεί να εξάγει κανείς από τα δεδομένα αυτά είναι επίσης περιορισμένες και 

αφορούν την ατομική δραστηριότητα των χρηστών ή τη δραστηριότητα που 

παρουσιάζουν σχηματίζοντας ομάδες. Μπορούν δηλαδή να κατασκευαστούν ατομικοί 

και ομαδικοί δείκτες, ακόμα και δείκτες που αφορούν τη συνολική δραστηριότητα 

όλων των ομάδων, σε επίπεδο κοινότητας. Είναι χρήσιμο σε ένα πρώτο επίπεδο να 

διερευνηθεί: 

 

Ποιες πληροφορίες θέλουν να έχουν οι χρήστες στη διάθεσή 

τους σχετικά με τη δραστηριότητά τους, αλλά και τη συνολική 

δραστηριότητα; Δείχνουν προτίμηση σε ατομικούς ή ομαδικούς 

δείκτες περισσότερο και γιατί; Ερώτημα 7 – Ε7 

 

Το ερώτημα αυτό αφορά την καταγραφή των πληροφοριών που αναζητούν οι 

χρήστες (οι μαθητές ειδικότερα), κατά τη διάρκεια του εσωτερικού τους 

αναστοχασμού, προσπαθώντας να προσδώσουν πλαίσιο στις δικές τους ενέργειες. 

Σύμφωνα με τους Dourish & Belloti (1992) και τους Heath & Luff (1992), οι χρήστες 

προσπαθούν να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των συνεργατών τους, ώστε να 

επιβεβαιώνουν την κατάσταση, πρόοδο και κατεύθυνση των ενεργειών τους. Είναι 

σημαντικό να καταγραφούν οι πληροφορίες που αναζητούν συνήθως, ώστε τα 

προτεινόμενα υποστηρικτικά εργαλεία να μην αγνοηθούν. Γενικεύοντας, οι 
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πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση αξιολόγηση της 

εξέλιξης της συζήτησης, τόσο από την πλευρά των μαθητών, όσο και από την πλευρά 

των καθηγητών. Κατά συνέπεια το επόμενο ερώτημα είναι: 

 

Πόσο βοηθούν οι δείκτες στην παρακολούθηση και αξιολόγηση 

διαλογικών δραστηριοτήτων και της εξέλιξής τους; Οι ατομικοί 

και οι ομαδικοί δείκτες συμβάλλουν προς την κατεύθυνση αυτή 

εξίσου ή όχι και γιατί; Ερώτημα 8 – Ε8 

 

Μελετώντας τα ερωτήματα που θέτει το πεδίο της Επίγνωσης (πίνακες 1 και 

2), εξάγονται συμπεράσματα για το είδος της πληροφορίας που πρέπει παρέχουν οι 

δείκτες αλληλεπίδρασης. Παράλληλα, όπως ορίζει το πεδίο της Οπτικοποίησης της 

Πληροφορίας, τα αφηρημένα δεδομένα που παράγονται από την καταγραφή της 

δραστηριότητας σε ένα εργαλείο υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων πρέπει να 

παρουσιάζονται με κατάλληλες απεικονίσεις, έτσι ώστε να προσδίδονται νέες 

ερμηνείες, νοήματα και προοπτικές. Έχοντας ως γνώμονα αυτές τις διαπιστώσεις, 

αλλά και τα ερωτήματα που διατυπώνει και τις προσεγγίσεις που προτείνει το πεδίο 

της Ανάλυσης Αλληλεπιδράσεων, είναι δυνατόν να κατασκευαστεί μια πρώτη σειρά 

δεικτών. Προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ερευνητικής προσέγγισης και της 

ορθής διερεύνησης των ήδη διατυπωμένων ερωτημάτων, είναι αναγκαίο αρχικά να 

διερευνηθεί ο τρόπος που οι συμμετέχοντες σε ασύγχρονες συζητήσεις 

αντιλαμβάνονται τις πληροφορίες που παρουσιάζουν οι δείκτες. Προκύπτει λοιπόν το 

ερώτημα: 

 

Πώς αντιλαμβάνονται οι χρήστες τις οπτικοποιημένες 

αναπαραστάσεις των δεικτών αλληλεπίδρασης; Ερώτημα 9 – Ε9 

 

Το ερώτημα αυτό αφορά όλες τις κατηγορίες χρηστών και αναφέρεται 

ουσιαστικά σε μια ατέρμονη διαδικασία αναζήτησης των τρόπων αναπαράστασης 

πληροφοριών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες, αλλά και τις δυνατότητες 

αντίληψης, κατανόησης και αφομοίωσης που έχουν οι χρήστες. Είναι λογικό να 

υποθέσει κανείς ότι δυσνόητες αναπαραστάσεις, που απαιτούν αρκετή μελέτη για να 

εξαχθούν συμπεράσματα, είναι πιθανόν να αγνοηθούν από τους χρήστες. Άλλωστε, 
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μια βασική παράμετρος που θέτει το πεδίο της Επίγνωσης είναι τα εργαλεία 

παρουσίασης της αντίστοιχης πληροφορίας να μην απασχολούν τους χρήστες και να 

μην αποσπούν την προσοχή τους τόσο, ώστε η χρησιμοποίησή τους να αποβαίνει σε 

βάρος της κεντρικής, συνεργατικής δραστηριότητας.  

Αναλύοντας περισσότερο το ερώτημα Ε9 οδηγούμαστε σε επιμέρους 

συνιστώσες που είναι χρήσιμο να διερευνηθούν, σχετικά με τη γενικότερη 

αντιμετώπιση των δεικτών από τους χρήστες. Έχοντας υπόψη το γεγονός ότι σε 

περιπτώσεις συνεργασίας οι χρήστες αναζητούν στοιχεία για τη δραστηριότητα των 

συνεργατών τους, όπως προαναφέρθηκε, τίθεται το ακόλουθο ερώτημα: 

 

Υπάρχει κάτι που να ωθεί τους χρήστες να παρακολουθούν 

τους δείκτες και τι είναι αυτό; Πρόκειται για μια εσωτερική 

ανάγκη που προκύπτει στα πλαίσια της συνεργασίας ή απλή 

περιέργεια που ενισχύεται από την ύπαρξη των δεικτών; 

Ερώτημα 10 – Ε10 

 

Παράλληλα είναι αναγκαίο να διερευνηθεί και να αιτιολογηθεί το μέγεθος της 

προσοχής που δείχνουν οι χρήστες στους προτεινόμενους δείκτες αλληλεπίδρασης:  

 

Πόσο συχνά παρακολουθούν τους δείκτες οι χρήστες και γιατί; 

Υπάρχει διαφοροποίηση στη συχνότητα παρακολούθησης 

ανάμεσα στους ατομικούς και τους ομαδικούς δείκτες; Ερώτημα 

11 – Ε11 

 

Σημαντικό επίσης είναι να διερευνηθεί η διαφάνεια των δεικτών. Ο όρος 

αυτός περικλείει την ερμηνευτική σαφήνεια ενός δείκτη και την αξιολόγηση της 

ορθότητας του σχεδιασμού του. Ένα δείκτης μπορεί να χαρακτηριστεί ως διαφανής, 

όταν η πληροφορία που παρουσιάζει είναι σαφής για τους χρήστες και 

ανταποκρίνεται στις προθέσεις του σχεδιαστή του. Ένας μη διαφανής δείκτης είναι 

εύκολο να αγνοηθεί από τους χρήστες, ιδιαίτερα αν είναι δύσκολος στην 

αποκωδικοποίηση της πληροφορίας που εμπεριέχει ή αρκετά πολύπλοκος. Μπορεί να 

τους οδηγήσει σε παρερμηνείες ή ακόμα και σε λανθασμένες ενέργειες. Αυτό ισχύει 

για όλες τις κατηγορίες χρηστών. Είναι σημαντικό λοιπόν να διερευνηθεί: 
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Πόσο σαφείς είναι οι δείκτες για τους χρήστες; 

Ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των σχεδιαστών; 

Παρουσιάζουν τις πληροφορίες ορθά; Ερώτημα 12 – Ε12 
 

Τα ερωτήματα Ε1 έως και Ε12, αφορούν τη μελέτη του τρόπου που οι 
προτεινόμενοι δείκτες επηρεάζουν ή διευκολύνουν τους χρήστες που συμμετέχουν σε 
ασύγχρονες συζητήσεις, αλλά και τα επιμέρους θέματα που πρέπει να μελετηθούν για 
να κατασκευαστούν οι δείκτες με σωστό τρόπο. Άλλα αναφέρονται στους μαθητές, 
άλλα στους καθηγητές ή/και ερευνητές, ενώ κάποια από αυτά αφορούν όλες τις 
κατηγορίες χρηστών. Αναλυτικότερα η ομαδοποίηση των ερωτημάτων φαίνεται στο 
επόμενο κεφάλαιο και συγκεκριμένα στον Πίνακα 9.  

Πέρα από την κατασκευή και τη χρησιμότητα των δεικτών αλληλεπίδρασης 
σε βασικές παραμέτρους των ασύγχρονων συζητήσεων, η ποικιλία των διδακτικών 
στρατηγικών που μπορούν να ακολουθηθούν, αλλά και των επιμέρους αναγκών που 
μπορεί να εμφανιστούν, οδηγεί σε πρόσθετα ερευνητικά ερωτήματα. Όπως 
αναφέρθηκε στην αρχή αυτού του μέρους της διατριβής, υπάρχουν αρκετοί ρόλοι που 
μπορεί να κληθούν να αναλάβουν οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια εξέλιξης 
ασύγχρονων συζητήσεων. Παράλληλα, οι πιθανοί συνδυασμοί στρατηγικών μπορούν 
να οδηγήσουν σε περισσότερες της μίας διακριτές φάσεις, ακόμα και με εναλλαγές 
ρόλων μεταξύ των συμμετεχόντων. Σε κάθε περίπτωση, προκύπτουν διαφορετικές 
ανάγκες υποστήριξης. Επίσης, η σύσταση των ομάδων κατά τη διάρκεια μιας 
δραστηριότητας, μπορεί να μεταβληθεί. Κατά συνέπεια, όπως αναλύεται στο μέρος 
III της διατριβής, τα άτομα αποτελούν αυτόνομες γνωστικές οντότητες, ενώ η 
σύσταση ομάδων συνεργασίας οδηγεί στο σχηματισμό νέων γνωστικών συστημάτων. 
Κάθε ένα από τα εμφανιζόμενα συστήματα έχει διαφορετικές ανάγκες υποστήριξης. 
Έτσι στοιχειοθετείται ο στόχος ΒΣ2, που περιγράφει την ανάγκη δημιουργίας ευρέως 
φάσματος υποστηρικτικών εργαλείων, κατάλληλων για τις διαφορετικές συνθήκες 
και ανάγκες που προκύπτουν σε διδακτικές δραστηριότητες μέσω ασύγχρονων 
συζητήσεων. Προκύπτει λοιπόν το εξής ερευνητικό ερώτημα: 
 

Ποιοι δείκτες ή συνδυασμοί δεικτών είναι καταλληλότεροι για 

τις διαφορετικές κατηγορίες χρηστών και τους ρόλους που 

αναλαμβάνουν, τις διαφορετικές στρατηγικές διαλογικών 

δραστηριοτήτων ή/και διαφορετικές φάσεις και με ποια 

ερμηνευτική προσέγγιση; Ερώτημα 13 – Ε13 
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Το ερώτημα αυτό μπορεί να αναλυθεί περισσότερο. Σε συνδυασμό με 

προηγούμενα ερωτήματα, προκύπτει μια ανάγκη διαχωρισμού των δεικτών που είναι 

κατάλληλοι για κάθε κατηγορία χρηστών (μαθητές, καθηγητές, ερευνητές). Επίσης 

διαχωρισμός μπορεί να γίνει ανάμεσα στους δείκτες που είναι περισσότερο ή 

λιγότερο χρήσιμοι για κάθε ρόλο ή ιδιαίτερες συνθήκες. Ειδικότερα εστιάζοντας στο 

θέμα της εμφάνισης διαφορετικών διακριτών φάσεων κατά τη διάρκεια διαλογικών 

συζητήσεων, ενδιαφέρον παρουσιάζει το ενδεχόμενο κάποιοι από τους 

προτεινόμενους δείκτες να είναι καταλληλότεροι για συγκεκριμένου τύπου φάσεις, 

όπως είναι η σύνοψη μιας συζήτησης ή ο συντονισμός μια ομάδας με παράλληλες 

εργασίες και κοινό στόχο: 

 

Ποια η συνεισφορά των δεικτών σε διαφορετικές φάσεις 

ασύγχρονων συζητήσεων; Ερώτημα 14 – Ε14 

 

Τέλος, το ερώτημα θίγει το θέμα της ερμηνείας των δεικτών, που αποκτά 

καίρια σημασία όταν αφορά κυρίως συνδυασμούς δεικτών. Όπως εξηγείται στο 

επόμενο μέρος της διατριβής, κατά την παρουσίαση των προτεινόμενων δεικτών 

(κεφάλαιο V.1.3.4 & Παράρτημα - Ενότητα Α), κάθε δείκτης μπορεί να χρήζει 

διαφόρων ερμηνειών, ανάλογα με την οπτική γωνία εξέτασής του. Ιδιαίτερα οι 

ομαδικοί δείκτες μπορούν να αναδείξουν πολύ περισσότερες πληροφορίες, απ’ ότι αν 

θεωρηθούν απλές αναφορές δραστηριότητας. Παράλληλα, διαφορετικοί δείκτες 

μπορούν να συνδυαστούν και να εξεταστούν με συγκεκριμένη λογική σειρά και 

μέθοδο ανάλυσης, οδηγώντας σε σαφέστερα και περισσότερο ολοκληρωμένα 

συμπεράσματα. Αυτός ο συνδυασμός οδηγεί στην κατασκευή Ερμηνευτικών 

Σχημάτων, όπως αναλύεται στο κεφάλαιο V.1.3.5. Κατά συνέπεια, το ερώτημα Ε13 

είναι στην πραγματικότητα μια σύνθεση αρκετών επιμέρους ερωτημάτων, που 

αφορούν την καταλληλότητα του κάθε δείκτη ή συνδυασμού δεικτών για κάθε 

περίπτωση. Εξετάζοντας ειδικότερα την παράμετρο της ερμηνείας των δεικτών, 

διατυπώνεται το ακόλουθο ερώτημα: 
 

Ποιοι είναι οι συνδυασμοί δεικτών που μπορούν να οδηγήσουν 

στην εξαγωγή σαφέστερων και περισσότερο ολοκληρωμένων 

συμπερασμάτων; Ερώτημα 15 – Ε15 
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Ουσιαστικά, το ερώτημα αυτό αφορά την κατασκευή και δοκιμή της ισχύος 

διαφορετικών Ερμηνευτικών Σχημάτων. Γενικότερα η εφαρμογή της κατάλληλης 

ερμηνευτικής προσέγγισης έχει ιδιαίτερη σημασία, όταν αφορά την αξιολόγηση της 

συνεισφοράς και της συμπεριφοράς των μαθητών από τον καθηγητή ή έναν ερευνητή, 

αλλά και των συζητήσεων γενικότερα. Ένα πρώτο επίπεδο αξιολόγησης αφορά την 

επίτευξη ή μη των διδακτικών στόχων και των στόχων ενεργητικότητας που 

“προδιαγράφει” ο σχεδιασμός της δραστηριότητας. Για παράδειγμα, σε μια συζήτηση 

όπου όλοι καλούνται να τοποθετηθούν για ένα θέμα, απλοί δείκτες ενεργητικότητας 

μπορούν να δείξουν αν αυτό επετεύχθη ή όχι. Αν η συζήτηση περιλαμβάνει διακριτές 

φάσεις, μπορεί εύκολα να αναδειχθεί η συμμετοχή του κάθε μαθητή σε αυτές και να 

εξεταστεί κατά πόσο συμφωνεί με την αναμενόμενη έκταση συμμετοχής. Επίσης 

επιμέρους παράμετροι μιας συζήτησης μπορούν να συνεισφέρουν στην αξιολόγησή 

της, φανερώνοντας για παράδειγμα την έκταση διενέργειας διαλόγου, μετρώντας την 

ανάπτυξη των συζητήσεων, το πλήθος των μηνυμάτων που ανταλλάχτηκαν κλπ. 

Για να εξεταστεί όμως η ποιότητα μιας συζήτησης, πρέπει να εφαρμοστούν 

μέθοδοι ανάλυσης σε βάθος, που συνεπάγονται μελέτη του περιεχομένου των 

μηνυμάτων. Όπως προαναφέρθηκε εκτός από χρονοβόρες, οι μέθοδοι αυτές 

διακρίνονται για ένα βαθμό υποκειμενικότητας στην ανάλυση και εφαρμόζονται μόνο 

αφού ολοκληρωθεί η συζήτηση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα της παρούσας 

διατριβής στηρίζεται σε ποσοτικούς δείκτες αλληλεπίδρασης, προκύπτει το εξής 

συμπληρωματικό ερώτημα: 

 

Είναι δυνατή μια προκαταρκτική αποτίμηση των συζητήσεων, 

από πλευράς ποιότητας, με τη χρήση ποσοτικών δεικτών 

αλληλεπίδρασης, χωρίς να απαιτείται η ανάγνωση των 

μηνυμάτων που την αποτελούν; Ερώτημα 16 – Ε16 

Η διεπιστημονική προσέγγιση που ακολουθήθηκε, οδήγησε στη διατύπωση 

ενός σημαντικού αριθμού ερωτημάτων που πρέπει να διερευνηθούν 
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IV.3 Σύνοψη Μέρους IV - Συμπεράσματα 

Η έρευνα της παρούσας διατριβής κινείται στο χώρο της Τεχνολογικά 

Υποστηριζόμενης Εκπαίδευσης. Σε όλες τις αντίστοιχες προσεγγίσεις η επικοινωνία 

κατέχει κεντρική θέση (Bruisilovsy & Miller, 2001). Ειδικότερα τα εργαλεία 

υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων χρησιμοποιούνται συχνά σε εκπαιδευτικά 

πλαίσια (Corich et al, 2004), ως γνωστικά εργαλεία παρουσίασης και 

διαπραγμάτευσης γνωστικών προβλημάτων (Jonassen, 2003), αλλά και ως μέσα 

ανάπτυξης της κριτικής σκέψης (Jeong & Joung, 2007). Παρέχουν τη δυνατότητα 

παράλληλης εξέλιξης επιμέρους διαλογικών δραστηριοτήτων και φέρνουν τους 

μαθητές αντιμέτωπους με διαφορετικές οπτικές γωνίες. Γενικότερα η αξία των 

συζητήσεων, ιδιαίτερα με τη μορφή του γραπτού διαλόγου, κατά τη διαδικασία της 

μάθησης, έχει επισημανθεί (Laurillard, 1993). 

Η δυνατότητα που παρέχουν οι ασύγχρονες συζητήσεις για οικοδόμηση της 

γνώσης μέσω της Κριτικής Σκέψης, αποτέλεσε τον κεντρικό άξονα προσεγγίσεων, 

που τα τελευταία 15 χρόνια προσπαθούν να την εντοπίσουν, να τη μετρήσουν, να την 

αναλύσουν και να την υποστηρίξουν (Henri, 1992; Newmann et al, 1995;. 

Gunawardena et al, 1997; Garisson et al, 2001; Järvelä & Häkkinen, 2002; Weiberger 

& Fischer, 2005). Σε όλες αυτές τις προσεγγίσεις, τονίζεται η σημασία της 

αλληλεπίδρασης των ατόμων με την κοινότητα στην οποία συμμετέχει, για την 

ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, παράλληλα με τον εσωτερικό αναστοχασμό. Αυτά τα 

χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με την ευκολία στη χρήση των εργαλείων υλοποίησης 

ασύγχρονων συζητήσεων, αλλά και την ποικιλία διδακτικής αξιοποίησή τους, 

οδήγησαν στην απόφαση να εστιαστεί η έρευνα στις διδακτικές δραστηριότητες μέσα 

από ασύγχρονες συζητήσεις.  

Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες μεθόδων ανάλυσης των ασύγχρονων 

συζητήσεων. Η πρώτη περιλαμβάνει μεθόδους ανάλυσης σε βάθος, οι οποίες 

περιλαμβάνουν τη μελέτη του περιεχομένου των συζητήσεων και κωδικοποίησής του, 

ακολουθώντας ένα προκαθορισμένο μοτίβο. Η μονάδα ανάλυσης μπορεί να είναι ένα 

ολόκληρο μήνυμα ή ένα μέρος μια πρότασης που είναι λογικά ολοκληρωμένο 

(φράση) και διαφέρει, ανάλογα με την οπτική γωνία εξέτασης της συζήτησης. Η 

δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει αναλύσεις περισσότερο επιφανειακές (Stahl, 2006), 

οι οποίες στηρίζονται στη στατιστική μελέτη ποσοτικών στοιχείων που απορρέουν 
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από τη δομή των συζητήσεων. Κάποιες φορές προσπαθούν να ερμηνεύσουν 

ποσοτικές μετρήσεις που αφορούν στη δομή των ασύγχρονων συζητήσεων, 

διερευνώντας την ποιότητα μιας συζήτησης. Σε όλες όμως τις προσεγγίσεις, 

εξετάζεται η ποιότητα μιας ασύγχρονης συζήτησης, αναζητώντας και μετρώντας 

διάφορες συνιστώσες της.  

Οι περισσότερες από τις προσεγγίσεις αυτές βρίσκουν εφαρμογή μετά το 

πέρας των συζητήσεων. Κάποιες απευθύνονται σε ένα μέρος των συμμετεχόντων σε 

ασύγχρονες συζητήσεις (μαθητές, καθηγητές ή ερευνητές) ή μελετούν συγκεκριμένες 

συνιστώσες αυτών. Γενικότερα (όπως αναλύεται στην αρχή αυτού του μέρους της 

διατριβής), παρατηρείται μια έλλειψη εργαλείων υποστήριξης που να απευθύνονται 

σε όλους τους χρήστες, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων. Στο σημείο αυτό 

επικεντρώνεται η παρούσα διατριβή, στοχεύοντας στην κατασκευή εργαλείων 

υποστήριξης που να απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες χρηστών, κατάλληλων για 

όλες τις ανάγκες που προκύπτουν από τις ιδιαίτερες συνθήκες που μπορεί να 

εμφανιστούν κατά τη διάρκεια ασύγχρονων συζητήσεων. Η ανάγκη για την 

κατασκευή τέτοιων εργαλείων, που να προωθούν την κοινωνική αλληλεπίδραση, 

τονίζεται στη βιβλιογραφία (Hiltz, 1998; Brusilovsky & Miller, 2001).  

Η κοινωνική διάσταση της συνεργασίας είναι για τους Gunawardena et al 

(1997) δύσκολη στη διαχείρισή της. Η σημασία της, όπως αυτή αναδεικνύεται από τη 

σκοπιά της Κοινωνικής Αλληλεπίδρασης, υπερθεματίζει την ανάγκη αναζήτησης 

μεθόδων και εργαλείων για την ενίσχυση και την υποστήριξή της (Kreijns et al, 

2002). Για την ορθή διαχείριση της συνεργασίας, απαιτείται κατάλληλος σχεδιασμός 

των διαλογικών δραστηριοτήτων και μια συνεχής προσπάθεια διατήρησης της 

συνεργασίας σε ικανοποιητικό επίπεδο (Baros & Verdejo, 2000; Jermann et al, 2001). 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός περιλαμβάνει αποφάσεις πριν από την έναρξη της 

διαλογικής δραστηριότητας, σχετικές με τη σύσταση της ομάδας, τη διδακτική 

προσέγγιση, τον καθορισμό στόχων, την κατανομή επιμέρους εργασιών κλπ. Η 

προσπάθεια διατήρησης της συνεργασίας σε ικανοποιητικό επίπεδο περιλαμβάνει 

αποφάσεις που προέρχονται από την παρακολούθηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ 

των χρηστών και εκτίμηση της τρέχουσας κατάστασης με τη χρήση κατάλληλων 

δεικτών – μοντέλων (Reiman, 2003). Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται μέσα από 

κατάλληλα εργαλεία, τα οποία αφορούν: α) παρακολούθηση και επίγνωση για την 

εξελισσόμενη δραστηριότητα, β) εκτίμηση της δραστηριότητας σε μεταγνωστικό 
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επίπεδο, και γ) την παροχή ενδείξεων ή υποδείξεων για διορθωτικές παρεμβάσεις και 

ενέργειες (Reiman, 2003).  

Μελετώντας το ερευνητικό πεδίο της Επίγνωσης εντοπίζονται μέθοδοι 

ανάλυσης και παροχής πληροφορίας προς τους χρήστες, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

μιας συνεργατικής δραστηριότητας. Η συμβολή της στη βελτίωση της συνεργασίας 

είναι μεγάλη, ιδιαίτερα όταν παρέχεται με τη μορφή ανατροφοδότησης προς τους 

χρήστες. Κεντρικά ερωτήματα του πεδίου αυτού αφορούν την επιλογή των 

κατάλληλων πρωτογενών δεδομένων για ανάλυση και κατασκευή των 

υποστηρικτικών εργαλείων, την καταγραφή των πληροφοριακών αναγκών των ίδιων 

των χρηστών, αλλά και τις μεθόδους καταγραφής και παρουσίασης πληροφοριών. 

Ειδικότερα στον τομέα της παρουσίασης, χρήσιμα είναι τα συμπεράσματα του 

ερευνητικού πεδίου της Οπτικοποίησης Πληροφοριών, που προτείνει οπτικές 

μεθόδους απεικόνισης αφηρημένης πληροφορίας, συνδυάζοντας δεδομένα κάτω από 

διαφορετικές οπτικές γωνίες εξέτασης, παράγοντας νέα νοήματα και ερμηνείες. 

Τέτοιου είδους πληροφορία είναι και η δραστηριότητα σε εργαλεία υλοποίησης 

ασύγχρονων συζητήσεων. Η οπτικοποίηση μπορεί να αφορά τη χρήση 

αναπαραστάσεων (Vasilleva et al, 2005; Mochizuki et al, 2005; Nakahara et al, 2005). 

Επίσης μπορεί να αφορά την κατασκευή σύνθετων διαγραμμάτων, τα οποία 

συνδυάζουν δεδομένα από διαφορετικές πηγές, πως συμβαίνει για παράδειγμα στα 

λογισμικά (Mazza, 2004; Gerosa et al, 2005). Τέλος, μπορεί να παρουσιάζει δεδομένα 

δίνοντάς τους νόημα, ώστε να αποκτήσουν κατανοητή μορφή (Donath et al, 1999; 

Jermann, 2004). 

Για την επιλογή των πρωτογενών δεδομένων, ανατρέχουμε στο πεδίο της 

Ανάλυσης Αλληλεπιδράσεων. Μέσα από ανάλυση και ερμηνεία των αλληλεπιδράσεων 

μεταξύ των χρηστών, στοχεύει να τους παρέχει πολύπλευρη υποστήριξη με εργαλεία 

που τους ανατροφοδοτούν με πληροφορίες, ώστε να βελτιώσουν το μαθησιακό έργο. 

Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται απευθείας στα συνεργαζόμενα άτομα σε διάφορες 

μορφές (γραφική, λεκτική, αριθμητική), ώστε ερμηνεύοντάς τες να μπορέσουν να 

αυτοαξιολογήσουν τη δραστηριότητά τους. Παρέχουν δηλαδή επίγνωση της 

τρέχουσας, αλλά και της παρελθούσας δραστηριότητας, δικής τους ή του συνόλου 

των συνεργαζόμενων ατόμων, βοηθώντας τους να αναστοχαστούν σε γνωστικό, αλλά 

και μεταγνωστικό επίπεδο, ώστε να αυτορυθμίσουν τις ενέργειές τους. 

Συμπερασματικά, διαπιστώνοντας τη δυναμική της διδακτικής αξιοποίησης 

των ασύγχρονων συζητήσεων, μέσα από την ανάπτυξη και υποστήριξη της Κριτικής 
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Σκέψης σε καταστάσεις επίλυσης γνωστικών προβλημάτων, διερευνούμε τη 

δυνατότητα κατασκευής κατάλληλων υποστηρικτικών μηχανισμών για το σκοπό 

αυτό. Άλλωστε η αναγκαιότητά τους υπερθεματίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία. 

Χρησιμοποιούμε ένα συνδυασμό ερωτημάτων που προέρχονται από διαφορετικά 

ερευνητικά πεδία σε μια διεπιστημονική προσέγγιση, προσπαθώντας να 

κατασκευάσουμε υποστηρικτικά εργαλεία που να: 

1. Απευθύνονται σε όλους τους συμμετέχοντες σε ασύγχρονες συζητήσεις 

(διδασκόμενους, διδάσκοντες, παρατηρητές, ερευνητές), υποστηρίζοντας 

τη δραστηριότητά τους και διευκολύνοντας στην επίτευξη των στόχων 

τους. 

2. Αναλύουν πρωτογενή δεδομένα που προέρχονται από τις 

αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους συμμετέχοντες 

3. Οπτικοποιούν και να παρουσιάζουν τις αναλυμένες πληροφορίες υπό το 

πρίσμα διαφορετικών οπτικών γωνιών εξέτασης και ερμηνείας, που 

προκύπτουν από τις διαφορετικές ανάγκες που καθορίζονται από τις 

ιδιαίτερες κάθε φορά συνθήκες που εμφανίζονται. 

Σ’ αυτό το μέρος, διατυπώνονται οι δύο βασικοί στόχοι της διατριβής, που 

είναι: 

(i) η παροχή υποστήριξης σε όλους τους εμπλεκόμενους σε μια διδακτική 

ασύγχρονη διαλογική συζήτηση και  

(ii) η δημιουργία ενός ευρέως φάσματος εργαλείων, κατάλληλων για τις 

διαφορετικές συνθήκες και ανάγκες που προκύπτουν.  

Προς αυτή την κατεύθυνση, αναλύθηκαν οι πιθανές ενέργειες του κάθε ρόλου 

στα πλαίσια τέτοιων δραστηριοτήτων, ώστε να μελετηθούν οι ανάγκες 

υποστηρικτικών εργαλείων. Σε γενικές γραμμές, αυτές είναι: 

(i) Για τους μεν μαθητές η υποστήριξή τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

αποκτήσουν σαφή εικόνα για τη δραστηριότητα και τους στόχους της, 

ώστε να μπορέσουν να αυτοαξιολογηθούν και να αυτορυθμίσουν τις 

ενέργειές τους. Βασικός στόχος είναι δηλαδή η ενίσχυση των 

μεταγνωστικών τους δεξιοτήτων που μπορεί να ενισχύσει το γνωστικό 

αποτέλεσμα, κατ’ επέκταση.  

(ii) Για τους καθηγητές, στόχος είναι να ενισχυθεί και να διευκολυνθεί το 

έργο τους, που αφορά την εποπτεία, κατεύθυνση και αξιολόγηση των 

συζητήσεων.  
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(iii)Τέλος, για τους ερευνητές στόχος είναι να τους παρασχεθούν εργαλεία 

που μπορούν να βοηθήσουν την παρακολούθηση και ανάλυση των 

ασύγχρονων συζητήσεων.  

Διατυπώθηκε μια σειρά από επιμέρους ερωτήματα, που αφορούν όλες τις 

κατηγορίες συμμετεχόντων, αλλά και ιδιαιτέρων συνθηκών που μπορούν να 

προκύψουν. Συγκεντρωτικά, τα ερωτήματα αυτά αφορούν: 

(i) Το είδος της πληροφορίας που αναζητά και θέλει να παρακολουθεί η κάθε 

κατηγορία χρηστών 

(ii) Τους λόγους που συμβαίνει αυτό και  

(iii)Τον τρόπο που οι προτεινόμενοι δείκτες επηρεάζουν τους χρήστες και 

συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων τους.  

(iv) Τη διερεύνηση της καταλληλότητας των προτεινόμενων δεικτών, ανά 

περίπτωση, όπως αυτή καθορίζεται από το είδος και τις συνθήκες της 

συζήτησης 

(v) Την ερμηνευτική προσέγγιση και αξιοποίηση των δεικτών, που οδηγεί στη 

διατύπωση σημαντικών ερωτημάτων, που αφορούν στη μελέτη των 

δεικτών τόσο μεμονωμένα, όσο και συνδυαστικά, με τη μορφή 

Ερμηνευτικών Σχημάτων.  

 

Όλα τα ερωτήματα φαίνονται συγκεντρωμένα στον Πίνακα 9, όπου επίσης 

αναφέρεται η κατηγορία χρηστών που αφορά το καθένα και η ευρύτερη περιοχή 

μελέτης στην οποία εμπίπτει. 
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Πίνακας 9: Ερευνητικά ερωτήματα 
Ερώτημα Διατύπωση Χρήστες 

που αφορά 
Κεντρική παράμετρος 

μελέτης 
Ε1 Πώς και σε ποιο βαθμό οι σχεδιαζόμενοι δείκτες 

αλληλεπίδρασης επηρεάζουν τη γενικότερη 
συμπεριφορά των συμμετεχόντων σε μια 
ασύγχρονη συζήτηση, όπως αυτή προκύπτει από 
το ρόλο του καθενός; 

Μαθητές 
(κατά κύριο 
λόγο), 
Καθηγητές 

Συμπεριφορά χρηστών. 

Ε2 Ποια η επίδραση των δεικτών αλληλεπίδρασης 
στην ανάπτυξη των ικανοτήτων αυτορύθμισης 
από την πλευρά των μαθητών; Τι είδους 
μεταβολές προκύπτουν στις ενέργειες και στη 
γενικότερη συμπεριφορά τους, λαμβάνοντας 
πληροφόρηση από τους δείκτες 
αλληλεπίδρασης; 

Μαθητές Συμπεριφορά χρηστών. 
Βελτίωση μαθησιακής 
διαδικασίας. 

Ε3 Ποια η συμβολή των δεικτών στην καλύτερη 
κατανόηση της δομής και των στόχων της 
διαλογικής δραστηριότητας, από την πλευρά 
των μαθητών; 

Μαθητές Βελτίωση μαθησιακής 
διαδικασίας. 

Ε4 Ποια η συμβολή των δεικτών στην προσπάθεια 
του καθηγητή να εποπτεύσει και να κατευθύνει 
ασύγχρονες διαλογικές δραστηριότητες; 
Βοηθούν προς την κατεύθυνση αυτή και αν ναι, 
με ποιο τρόπο; Συμβάλλουν εξίσου οι ατομικοί 
και οι ομαδικοί δείκτες ή υπάρχει 
διαφοροποίηση (ως προς την έκταση και το 
είδος της συμβολής); 

Καθηγητές Διευκόλυνση έργου. 
Βελτίωση μαθησιακής 
διαδικασίας. 

Ε5 Ποια η συμβολή των δεικτών στην προσπάθεια 
του καθηγητή να αξιολογήσει τη συζήτηση 
συνολικά, αλλά και την επίδοση των μαθητών, 
ατομικά ή/και ομαδικά; 

Καθηγητές Διευκόλυνση έργου. 
Αξιολόγηση. 

Ε6 Ποιες πληροφορίες αναζητούν και 
παρακολουθούν περισσότερο οι χρήστες 
(μαθητές, καθηγητές, ερευνητές); 

Μαθητές 
Καθηγητές 
Ερευνητές 

Συμπεριφορά χρηστών. 
Διευκόλυνση έργου 
Βελτίωση μαθησιακής 
διαδικασίας 

Ε7 Ποιες πληροφορίες θέλουν να έχουν οι χρήστες 
στη διάθεσή τους σχετικά με τη δραστηριότητά 
τους, αλλά και τη συνολική δραστηριότητα; 
Δείχνουν προτίμηση ατομικούς ή ομαδικούς 
δείκτες περισσότερο και γιατί; 

Μαθητές  Συμπεριφορά χρηστών. 
Διευκόλυνση έργου 
Βελτίωση μαθησιακής 
διαδικασίας 

Ε8 Πόσο βοηθούν οι δείκτες στην παρακολούθηση 
και αξιολόγηση διαλογικών δραστηριοτήτων και 
της εξέλιξής τους; Οι ατομικοί και οι ομαδικοί 
συμβάλλουν προς την κατεύθυνση αυτή εξίσου ή 
όχι και γιατί; 

Καθηγητές 
Ερευνητές 

Διευκόλυνση έργου. 
Αξιολόγηση 

Ε9 Με ποιο τρόπο αντιλαμβάνονται οι χρήστες τις 
οπτικοποιημένες αναπαραστάσεις των δεικτών 
αλληλεπίδρασης; 

Μαθητές 
Καθηγητές 
Ερευνητές 

Συμπεριφορά χρηστών. 
Σχεδιασμός δεικτών. 
Ερμηνεία και 
χρηστικότητα 
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Ε10 Υπάρχει κάτι που να ωθεί τους χρήστες να 
παρακολουθούν τους δείκτες και τι είναι αυτό; 
Πρόκειται για μια εσωτερική ανάγκη που 
προκύπτει στα πλαίσια της συνεργασίας ή απλή 
περιέργεια που ενισχύεται από την ύπαρξη των 
δεικτών; 

Μαθητές Καταγραφή αναγκών. 
Σχεδιασμός δεικτών. 

Ε11 Πόσο συχνά παρακολουθούν τους δείκτες οι 
χρήστες και γιατί; Υπάρχει διαφοροποίηση στη 
συχνότητα παρακολούθησης ανάμεσα στους 
ατομικούς και τους ομαδικούς δείκτες; 

Μαθητές 
Καθηγητές 

Καταγραφή αναγκών 

Ε12 Πόσο σαφείς είναι οι δείκτες για τους χρήστες; 
Ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των 
σχεδιαστών; Παρουσιάζουν τις πληροφορίες 
ορθά; 

Μαθητές 
Καθηγητές 
Ερευνητές 

Σχεδιασμός δεικτών. 
Ερμηνεία και 
χρηστικότητα 

Ε13 Ποιοι δείκτες ή συνδυασμοί δεικτών είναι 
καταλληλότεροι για τις διαφορετικές κατηγορίες 
χρηστών και των ρόλων που αναλαμβάνουν, τις 
διαφορετικές στρατηγικές διαλογικών 
δραστηριοτήτων ή/και διαφορετικές φάσεις και 
με ποια ερμηνευτική προσέγγιση; 

Μαθητές 
Καθηγητές 
Ερευνητές 

Σχεδιασμός δεικτών. 
Ερμηνεία και 
χρηστικότητα 

Ε14 Ποια η συνεισφορά των δεικτών σε 
διαφορετικές φάσεις ασύγχρονων συζητήσεων; 

Μαθητές 
Καθηγητές 
Ερευνητές 

Χρηστικότητα. 
Αξιοποίηση. 

Ε15 Ποιοι είναι οι συνδυασμοί δεικτών που μπορούν 
να οδηγήσουν στην εξαγωγή σαφέστερων και 
περισσότερο ολοκληρωμένων συμπερασμάτων; 

Καθηγητές 
Ερευνητές 

Χρηστικότητα. 
Αξιοποίηση. 
Αξιολόγηση 

Ε16 Είναι δυνατή μια προκαταρκτική αποτίμηση των 
συζητήσεων, από πλευράς ποιότητας, με τη 
χρήση ποσοτικών δεικτών αλληλεπίδρασης, 
χωρίς να απαιτείται η ανάγνωση των μηνυμάτων 
που την αποτελούν; 

Καθηγητές 
Ερευνητές 

Χρηστικότητα. 
Αξιοποίηση. 
Αξιολόγηση 

 

Στην Εικόνα 36 φαίνεται η λογική ανάπτυξη των ερευνητικών ερωτημάτων 

που διατυπώνονται στην παρούσα διατριβή και η διασύνδεσή τους με τους βασικούς 

και επιμέρους στόχους αυτής. 
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V.1 Σχεδιασμός Τεχνολογικής Πλατφόρμας 

Σε αυτό το μέρος, περιγράφεται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της τεχνολογικής 

πλατφόρμας που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα, κατά την εκπόνηση της διατριβής. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι λόγοι που οδήγησαν στην ανάπτυξη μιας νέας 

πλατφόρμας ασύγχρονων συζητήσεων. Ακολούθως περιγράφονται οι αρχές 

σχεδίασης, στις οποίες στηρίχθηκε η υλοποίησή του συστήματος DIAS (Discussion 

Interaction Analysis System – Σύστημα Ανάλυσης Αλληλεπιδράσεων Συζητήσεων), 

που αναπτύχθηκε. Τέλος, παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα χαρακτηριστικά του 

συστήματος, αλλά και οι δείκτες αλληλεπίδρασης που κατασκευάστηκαν, μαζί με τα 

προτεινόμενα Ερμηνευτικά Σχήματα. 
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V.1.1. Ανάγκη σχεδιασμού νέας τεχνολογικής πλατφόρμας 

Η παρούσα διατριβή εστιάζει στις ασύγχρονες συζητήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις 

δυνατότητες που έχουν είτε ως αυτόνομα διδακτικά εργαλεία, είτε συμπληρωματικά 

σε ευρύτερες προσεγγίσεις τεχνολογικά υποστηριζόμενης μάθησης. Σύμφωνα με τον 

Jonassen (2003), τα εργαλεία υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων είναι γνωστικά 

εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση και τη διαπραγμάτευση 

γνωστικών προβλημάτων. Ως μέσο ανάπτυξης συνεργατικής συζήτησης – 

επιχειρηματολογίας, βοηθούν στην ανάπτυξη και υποστήριξη της κριτικής σκέψης 

ανάμεσα σε διασυνδεδεμένους (online) χρήστες, μέσω διαδικτύου (Jeong & Joung, 

2007), κατακτώντας σταδιακά τη δεξιότητα της επιχειρηματολογίας και 

εμβαθύνοντας σε διάφορα θέματα ή παράγοντας νέα γνώση (Baker, 1999). Σημαντικό 

τους χαρακτηριστικό είναι ότι δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να συμμετέχουν 

σε πολλές παράλληλες συζητήσεις, ενώ τους παρέχουν τη δυνατότητα να 

αντιληφθούν και άλλες οπτικές γωνίες ενός προβλήματος (Jenlink & Carr, 1999), 

μέσα από την ανταλλαγή απόψεων και σχολίων. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές 

υποβοηθούνται στο να κατανείμουν τις γνώσεις και τους προβληματισμούς τους, στο 

ευρύτερο πλαίσιο που καθορίζεται από το σχηματισμό μιας συνεργαζόμενης ομάδας. 

Με την επαφή με τα υπόλοιπα μέλη μιας ομάδας, μπορούν να διευρύνουν την 

αντίληψή τους και να εκτιμήσουν καλύτερα τη μοναδικότητα της δικής τους 

θέσης/άποψης. Γίνονται δηλαδή οι ασύγχρονες συζητήσεις ένα κοινωνικό μέσο που 

επιτρέπει την από κοινού οικοδόμηση της γνώσης (Knowlton, 2004).Έτσι η γνώση 

οικοδομείται μέσα από μια αμοιβαία ανταλλαγή, διαπραγμάτευση και αναδόμηση 

νοητικών αναπαραστάσεων. 

Παράλληλα, σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης, η έντονη 

αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον του είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη 

της κριτικής σκέψης, παράλληλα με τον εσωτερικό αναστοχασμό. Σύμφωνα με τον 

Dillenbourg (1999), είναι αναγκαίο ο μαθητής να εξωτερικεύει τις σκέψεις και τις 

ιδέες του, για να επιτευχθεί σωστός αναστοχασμός. Στα εργαλεία υλοποίησης 

ασύγχρονων συζητήσεων, η ανάρτηση και η παραμονή των μηνυμάτων σε κοινή θέα 

για όλη τη διάρκεια των συζητήσεων, τα καθιστούν ιδανικό εργαλείο για την 

αυτοαξιολόγηση των συμμετεχόντων (Pea, 1993; Palinscar, 1998), ενισχύοντας τον 

αναστοχασμό. Παράλληλα ο αναστοχασμός αποκτά ευρύτερη έννοια, μέσω του 



 ΑΝΑΓΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

Θαρρενός Μπράτιτσης – Διδακτορική Διατριβή    Σελίδα 225 

διαλόγου που υλοποιείται ανταλλάσσοντας μηνύματα. Η σημασία της επικοινωνίας 

και ειδικότερα του διαλόγου είναι μεγάλη κατά τη διαδικασία της μάθησης 

(Laurillard, 1993), αφού οδηγεί στη σύσταση “ομαδικής σκέψης”, που μπορεί να 

οδηγήσει την οικοδόμηση νέων θεωρήσεων και γνώσης, μέσα από τη 

διαπραγμάτευση ατομικών πεποιθήσεων (Theodore & Nelson, 2004).  

Σήμερα οι ασύγχρονες συζητήσεις χρησιμοποιούνται ευρέως σε διδακτικά 

πλαίσια, ιδιαίτερα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Corich et al , 2004). Παρ’ όλα αυτά, 

δεν υπάρχουν αρκετές θεωρίες και εμπειρική δουλειά σχετικά με την επίδρασή τους 

στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ μαθητών και στις εσωτερικές μαθησιακές διεργασίες 

(Jeong, 2003). Δεν υπάρχουν δηλαδή αρκετές ερευνητικές εργασίες που να εστιάζουν 

σαφώς στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των ασύγχρονων συζητήσεων, υπό το πρίσμα 

των σύγχρονων θεωριών μάθησης που υποστηρίζουν τον ενεργό ρόλο του μαθητή 

στην οικοδόμηση της γνώσης. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στην έλλειψη μεθόδων και 

εργαλείων, ικανών να μετρήσουν τις ομαδικές αλληλεπιδράσεις και διεργασίες 

(Bruisilovsky & Miller, 2001). 

Οι προσεγγίσεις και υλοποιήσεις που εφαρμόζουν κάποια μορφή ανάλυσης σε 

δεδομένα που αφορούν τη δραστηριότητα και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

χρηστών, μπορούν να διαχωριστούν σε τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αφορά 

αναλύσεις που συνδέουν συγκεκριμένες ποσοτικές παραμέτρους των ασύγχρονων 

συζητήσεων με την ποιότητα του περιεχομένου ή του (διδακτικού) αποτελέσματός 

τους, κάνοντας χρήση οπτικών βοηθημάτων. Τέτοια μεγέθη είναι για παράδειγμα το 

βάθος των συζητήσεων (Hewitt, 2003), το πλήθος των μηνυμάτων (Harasim, 1993) 

και το πλήθος των λέξεων ανά μήνυμα (Benbunan –Fich & Hiltz, 1999). Περισσότερο 

σύνθετες προσεγγίσεις αυτού του τύπου, μετρούν την έκταση και την πυκνότητα μιας 

συζήτησης (Simmoff, 1999), στατιστικά μεγέθη που προκύπτουν από τη δομή των 

συζητήσεων (Gerosa et al, 2005). Τα οπτικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στις 

περιπτώσεις αυτές είναι κυρίως κλασσικά διαγράμματα (ραβδογράμματα, καρτεσιανά 

κλπ) ή ειδικού τύπου διαγράμματα, όπως η δενδροειδής αναπαράσταση της δομής 

μιας συζήτησης (Gerosa et al, 2005) ή το σύστημα των εμφωλιασμένων 

παραλληλογράμμων που προτείνει ο Simmofff (1999). Σε όλες τις περιπτώσεις, 

αναδεικνύεται μόνο η πιθανότητας ύπαρξης συζήτησης υψηλής ποιότητας, αφού η 

σχέση μεταξύ αυτής και των μετρούμενων μεγεθών δεν είναι πάντα αμφίδρομη. Για 

παράδειγμα, ο Hewitt (2003) έδειξε ότι οι συζητήσεις με μεγάλο βάθος είναι πιο 

σημαντικές, αφού πιθανότατα περιέχουν εντονότερη διαλογική δραστηριότητα. 
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Όμως, το βάθος μπορεί να αυξηθεί σε μια ενδεχόμενη αντιδικία δύο χρηστών με 

διαδοχική ανταλλαγή μηνυμάτων. Κατά συνέπεια, η σχέση βάθους και ποιότητας σε 

μια συζήτηση δεν είναι αμφιμονοσήμαντη. Εμπεριέχουν λοιπόν αυτές οι προσεγγίσεις 

ένα σημαντικό ποσοστό λάθους εκτίμησης, ενώ οι περισσότερες απευθύνονται μόνο 

στον καθηγητή ή τον ερευνητή, οδηγώντας σε συμπεράσματα μετά το πέρας των 

συζητήσεων. 

Το δεύτερο επίπεδο περιλαμβάνει προσεγγίσεις που αναλύουν μετρήσιμα 

δεδομένα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα των χρηστών, προχωρώντας στην 

κατασκευή υποστηρικτικών εργαλείων. Αυτά περιλαμβάνουν πολλές φορές μια 

οπτική αναπαράσταση, η οποία προσπαθεί να αποδώσει στην υφιστάμενη ανάλυση 

δεδομένων νόημα, συνδέοντάς της με έννοιες που είναι εμπειρικά γνωστές στους 

χρήστες. Τέτοιες είναι οι υλοποιήσεις που εξετάζονται στο μέρος II της διατριβής 

(κεφάλαιο II.2.6), όπως τα συστήματα i-Bee (Mochizuki et al, 2005), i-Tree 

(Nakahara et al, 2005), Degree (Baros & Verdejo, 2000) και MailGroup (Reyes, 

2004). Άλλες προσεγγίσεις χρησιμοποιούν μεθόδους κοινωνικών δικτύων για να 

μελετήσουν την ποιότητα διαλόγου σε ασύγχρονες συζητήσεις (Palonen & 

Hakkarainen, 2000; Sha & van Aalst, 2003; Tomsic & Suthers, 2006; Lipponen et al 

2002;2003). Τέλος, σ’ αυτό το επίπεδο ανάλυσης μπορούν να συμπεριληφθούν 

συστήματα όπως το CSILE και το Knowledge Forum (Scardamalia & Bereiter, 1994), 

που χρησιμοποιούν οπτικές αναπαραστάσεις για να διευκολύνουν την ανάπτυξη 

ασύγχρονου διαλόγου για διάφορους διαμοιρασμένους πόρους (αρχεία κειμένου και 

εικόνας, λογιστικά φύλλα κλπ). Οι περισσότερες από τις προσεγγίσεις αυτές, επίσης 

απευθύνονται σε ένα μέρος των εμπλεκομένων χρηστών, όπως αναλύεται στο 

κεφάλαιο II.2.6.8.. Ορισμένες από αυτές απευθύνονται στους καθηγητές ή τους 

ερευνητές, έχοντας όμως μικρή αξία στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των συζητήσεων, 

όταν πολλές φορές δεν έχουν ακόμα σχηματιστεί επιμέρους ομάδες και δεν έχουν 

αναπτυχθεί επαρκώς τα προς μελέτη χαρακτηριστικά (π.χ. αναλύσεις κοινωνικών 

δικτύων). Κατά συνέπεια εφαρμόζονται κυρίως στο τέλος των συζητήσεων ή όταν 

αυτές έχουν προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό. Τέλος, το Knowledge Forum παρέχει 

μεταγνωστική κυρίως υποστήριξη στους μαθητές, αλλά δεν είναι λογισμικό 

κατασκευασμένο αμιγώς για τη διενέργεια ασύγχρονων συζητήσεων. 

Το τρίτο επίπεδο ανάλυσης, περιλαμβάνει μελέτη του περιεχομένου των 

μηνυμάτων μιας ασύγχρονης συζήτησης. Ακολουθεί η κατάτμηση τους σε μονάδες 

ανάλυσης, κωδικοποίηση με ένα συγκεκριμένο σχήμα και στατιστική επεξεργασία 
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αυτών. Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια έχουν αναπτυχθεί αρκετές τέτοιες 

προσεγγίσεις (Henri, 1992; Newman et al, 1005; Gunawardena et al, 1997; Rourke et 

al, 1999; Garisson et al, 2000; Järvelä & Häkkinen, 2002; Weinberger & Fischer, 

2006), που όλες μελετούν την ποιότητα των ασύγχρονων συζητήσεων. Εξετάζοντας 

την παράμετρο του χρόνου, διαπιστώνεται ότι όλες οι προσεγγίσεις ανάλυσης 

περιεχομένου εφαρμόζονται μετά το πέρας των συζητήσεων. Κατά συνέπεια, δεν 

προσφέρουν τίποτα στους χρήστες κατά τη διάρκεια εξέλιξης της συζήτησης, ενώ 

απευθύνονται μόνο στον καθηγητή ή τον ερευνητή. Επίσης, η κωδικοποίηση των 

μονάδων μέτρησης γίνεται με βάση την προσωπική εκτίμηση του ατόμου που τη 

διεκπεραιώνει, εμπεριέχοντας ένα σημαντικό βαθμό υποκειμενικότητας (De Wever et 

al, 2006). Τέλος, είναι αρκετά χρονοβόρες αναλύσεις, ακόμα και σε περιπτώσεις 

συζητήσεων με μικρό ή μέσο μέγεθος ομάδων.  

Η παραπάνω ανάλυση αναδεικνύει δύο σημαντικές ελλείψεις. Η πρώτη είναι 

ότι δεν υπάρχουν συστήματα που να απευθύνονται σε όλους τους εμπλεκόμενους 

χρήστες ταυτόχρονα και η δεύτερη είναι ότι είναι ελάχιστα αυτά που μπορούν να 

παράσχουν κάποια μορφή υποστήριξης κατά τη διάρκεια των διαλογικών 

δραστηριοτήτων. Ειδικότερα στη δεύτερη περίπτωση, εντοπίζονται πρόσθετα 

προβλήματα. Για παράδειγμα δεν υπάρχει εμπειρική έρευνα για τη χρήση του 

λογισμικού i-Bee. Το λογισμικό i-Tree αφορά μόνο ένα μέρος της δραστηριότητας 

των μαθητών και οι ερευνητές σημειώνουν τις σημαντικές ελλείψεις στις εμπειρικές 

τους έρευνες (Nakahara et al, 2005). Άλλα λογισμικά είναι κλειστά (Degree, 

Knowledge Forum) και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν επεκτείνοντας τις 

δυνατότητες ανάλυσης που ενσωματώνουν, ενώ αρκετές φορές οι ήδη υφιστάμενες 

δυνατότητες είναι αδιαφανείς και δύσκολο να παραμετροποιηθούν (Degree). 

Επιπρόσθετα, τα λογισμικά ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιούνται για την 

υλοποίηση ασύγχρονων συζητήσεων έχουν πολύπλοκο σχεδιασμό που δεν αφορά 

εκπαιδευτικές χρήσεις. Κατά συνέπεια δεν καταγράφουν στην επιθυμητή λεπτομέρεια 

τις ενέργειες των χρηστών, ενώ οι βάσεις δεδομένων που συνήθως χρησιμοποιούν 

είναι μη κανονικοποιημένες και δε διευκολύνουν την εκτέλεση περίπλοκων 

ερωτημάτων για την εξαγωγή δεδομένων προς ανάλυση.  

Οι παραπάνω λόγοι οδήγησαν στην απόφαση να κατασκευαστεί μιας νέας 

πλατφόρμα υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων, αφού οι περιορισμοί και τα κενά 

που εντοπίζονται, δεν επιτρέπουν τη διερεύνηση των ερωτημάτων που τέθηκαν στο 

μέρος IV. Τα ερωτήματα αυτά διατυπώθηκαν με βάση την ανάγκη για εργαλεία που 
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υποστηρίζουν όλους τους εμπλεκόμενους σε ασύγχρονες, διαλογικές συζητήσεις που 

τεκμηριώνεται από τη διεθνή βιβλιογραφία. Η υποστήριξη αυτή στοχεύει στην 

διευκόλυνση της ανάπτυξης κριτικής σκέψης και αναστοχασμού, σε ατομικό ή 

ομαδικό επίπεδο, στην προσπάθεια των διδασκομένων να κατακτήσουν τους 

γνωστικούς τους στόχους. Παράλληλα, στοχεύει στην υποστήριξη και διευκόλυνση 

των εργασιών που υπόκεινται στην αρμοδιότητα του διδάσκοντα, έχοντας συνήθως το 

ρόλο του διαμεσολαβητή. Τέλος, οι ερευνητές από τη σκοπιά του παρατηρητή που 

προχωρά σε αναλύσεις είναι το τρίτο μέρος του πληθυσμού που έχει ανάγκη από 

υποστηρικτικά εργαλεία. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται προσεκτική μελέτη των 

απαραίτητων δεδομένων και της μεθόδου καταγραφής, ανάλυσης και παρουσίασης 

αυτών, όπως περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια. 
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V.1.2. Αρχές σχεδίασης 

Για τις ερευνητικές ανάγκες της παρούσας διατριβής κατασκευάστηκε το σύστημα 

DIAS, μια πλατφόρμα υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων που ενσωματώνει 

δείκτες ανάλυσης αλληλεπίδρασης. Όπως προαναφέρθηκε, εξετάζοντας τις 

υφιστάμενες προσεγγίσεις ανάλυσης εντοπίστηκαν κενά, ιδιαίτερα στον τομέα της 

υποστήριξης όλων των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια των συζητήσεων. 

Παράλληλα, η χρήση έτοιμων συστημάτων για τη διεξαγωγή της έρευνας 

παρουσιάζει δυσκολίες. Πολλά από τα συστήματα που έχουν σχεδιαστεί στα πλαίσια 

επιστημονικών ερευνών, είναι κλειστά ή ανταποκρίνονται κυρίως στις ανάγκες της 

έρευνας για την οποία σχεδιάστηκαν. Κατά συνέπεια η παραμετροποίησή τους, αλλά 

και η χρήση τους σε διαφορετικές ερευνητικές συνθήκες είναι δύσκολη, αν όχι 

αδύνατη. Για παράδειγμα, το σύστημα i-Bee μελετά μόνο την ύπαρξη λέξεων-

κλειδιών στα μηνύματα χρηστών, ενώ το σύστημα i-Tree απεικονίζει συγκεκριμένες 

μόνο παραμέτρους των μηνυμάτων ενός χρήστη. Η τεχνική τους υλοποίηση δεν 

επιτρέπει τη μελέτη άλλων χαρακτηριστικών, ενώ ο κώδικάς τους δεν είναι ελεύθερος 

για να μπορέσει κανείς να προσθέσει χαρακτηριστικά και λειτουργίες.  

Το σύστημα Degree χρησιμοποιεί μια αδιαφανή μέθοδο συνδυασμού και 

αξιολόγησης επιμέρους χαρακτηριστικών των συζητήσεων, όπως είναι η συνεργασία, 

η ανάπτυξη διαλόγου και ο συντονισμός, παράγοντας μηνύματα υποβοήθησης για 

τους μαθητές ή μοντέλα αξιολόγησης στους καθηγητές. Αυτή η λειτουργικότητά του 

όμως δε φαίνεται να έχει αξία σε περιπτώσεις όπου ένα εργαλείο υλοποίησης 

ασύγχρονων συζητήσεων χρησιμοποιείται για την υλοποίηση ελεύθερων συζητήσεων 

που αποσκοπούν στην ανταλλαγή υλικού, πληροφοριών και ιδεών ανάμεσα σε μια 

ομάδα φοιτητών, συμπληρωματικά με την κύρια διδακτική προσέγγιση. Η 

παραμετροποίησή του στηρίζεται σε ένα βαθμό στην εκτίμηση των επιθυμητών 

επιπέδων αναφοράς, όπως είναι για παράδειγμα ο αριθμός μηνυμάτων και το μέγεθός 

τους. Η σύγκριση με τις τιμές αυτές, οδηγεί μέσα από έναν προκαθορισμένο 

αλγόριθμο στην αξιολόγηση διαφόρων παραμέτρων. Για παράδειγμα, εξετάζοντας τη 

διδακτική στρατηγική της Σύγκρουσης (Conflict - κεφάλαιο III.2.5), κατά την οποία 

μαθητές διαπραγματεύονται αντικρουόμενες απόψεις, μαθαίνοντας μέσα από την 

αντιπαράθεση, είναι δύσκολο να προδιαγράψει κανείς το πλήθος ή το μέγεθος των 

μηνυμάτων που μπορεί να θεωρηθεί επαρκές. Κατά συνέπεια, η μεθοδολογία 
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ανάλυσης που ακολουθείται στο σύστημα Degree είναι δύσκολο να εφαρμοστεί σε 

μια τέτοια περίπτωση. Γενικότερα, οι διδακτικές στρατηγικές που μπορούν να 

ακολουθηθούν είναι αρκετές, αν συνυπολογιστούν και οι περιπτώσεις συνδυασμού 

αυτών, σε διαλογικές δραστηριότητες πολλαπλών φάσεων. Είναι σαφές λοιπόν ότι η 

“ευελιξία” είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό μιας πλατφόρμας υλοποίησης 

ασύγχρονων συζητήσεων.  

Παράλληλα, οι διδακτικές χρήσεις των ασύγχρονων συζητήσεων είναι 

αρκετές (κεφάλαιο II.2.4.3) είτε αυτόνομα, είτε συμπληρωματικά σε άλλες διδακτικές 

δραστηριότητες. Ειδικότερα στην περίπτωση των εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών 

προσεγγίσεων, η ποικιλία λογισμικών διαχείρισης μαθημάτων (CMS) είναι μεγάλη. 

Κάποια από αυτά ενσωματώνουν εργαλεία επικοινωνίας και κάποια όχι, ενώ η 

συνεργασία ενός αυτόνομου περιβάλλοντος ασύγχρονων συζητήσεων με ένα 

μεγαλύτερο CMS δεν είναι πάντα εφικτή, για τεχνικούς λόγους. Είναι λοιπόν 

σημαντικό τέτοια εργαλεία επικοινωνίας να είναι ανοικτά, έτσι ώστε είναι δυνατή η 

παραμετροποίηση του κώδικά τους για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους τεχνικών 

προβλημάτων και η χρήση τους συμπληρωματικά με οποιοδήποτε άλλο τεχνολογικά 

υποστηριζόμενο διδακτικό εργαλείο.  

Επίσης οι ελεύθερες πλατφόρμες ασύγχρονων συζητήσεων δεν έχουν 

σχεδιαστεί για εκπαιδευτικές χρήσεις. Έτσι οι μέθοδοι καταγραφής που 

ενσωματώνουν (αρχεία καταγραφής – log files ή βάσεις δεδομένων), είναι αρκετά 

περίπλοκες και περιλαμβάνουν πλήθος πληροφοριών, ασήμαντων για μαθησιακά 

περιβάλλοντα και τις ανάγκες επιστημονικής έρευνας, οι οποίες απευθύνονται κυρίως 

σε διαχειριστές συστημάτων (administrators). Για παράδειγμα τα phpBB 

(http://www.phpbb.com/) και Webwiz (http://www.webwizguide.info/), καταγράφουν 

δεδομένα που αφορούν προσωπικές προτιμήσεις και πληροφορίες των χρηστών, όπως 

είναι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υπηρεσιών άμεσης ανταλλαγής 

μηνυμάτων (instant messaging) ή αγαπημένα χρώματα και συνήθειες. Αυτό, σε 

περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται βάσεις δεδομένων, οδηγεί στην ύπαρξη μεγάλων 

και δύσχρηστων πινάκων καταγραφής, όπου η ανάκτηση δεδομένων προς ανάλυση 

χαρακτηρίζεται από σημαντικές δυσκολίες και προβλήματα. Η επιλογή του 

κατάλληλου τρόπου καταγραφής δεδομένων είναι σημαντική, αφού η κατασκευή 

υποστηρικτικών εργαλείων που στηρίζονται στις αλληλεπιδράσεις των χρηστών 

απαιτεί συχνή ανάκτηση δεδομένων. Ιδιαίτερα δε στην περίπτωση που οι 

πληροφορίες παρουσιάζονται δυναμικά, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων. 
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Σύμφωνα με τη θεωρία της Εγκαθιδρυμένης Μάθησης (situated learning), η 

μάθηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις δραστηριότητες των ατόμων, αλλά και το 

κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο που τις διέπουν (Brown et al, 1989). Κατά τον 

Clancey (1995) η γνώση οικοδομείται από ένα άτομο δυναμικά μέσα από την 

αντίληψη των δραστηριοτήτων, ιδιαιτέρως των δικών του, όπως αυτές λαμβάνουν 

χώρα μέσα σε κοινωνικά πλαίσια και κανόνες. Θεωρεί την ατομική δραστηριότητα 

εγκαθιδρυμένη μέσα στο ρόλο που αναλαμβάνει το κάθε άτομο, ως μέλος μιας 

κοινωνικής ομάδας. Παράλληλα, οι ρόλοι που αναλαμβάνει ο καθένας όταν 

συμμετέχει σε μια κοινωνική ομάδα είναι συνήθως περισσότεροι του ενός και 

διαφέρουν, ανάλογα με τη συνολική δραστηριότητα της ομάδας αυτής και τους 

κανόνες που τη διέπουν. Επιπλέον τα μέλη μιας ομάδας διακρίνονται σε αρχάρια, που 

έχουν συνήθως μειωμένη ή “περιφερειακή” συμμετοχή και ειδικά, που έχουν 

κεντρικότερο ρόλο στην ομαδική δραστηριότητα (Lave & Wenger, 1991). 

Λαμβάνοντας υπόψη και τις διαφορετικές διδακτικές στρατηγικές που μπορούν να 

εφαρμοστούν σε ασύγχρονες συζητήσεις, προκύπτει ένας σημαντικός αριθμός ρόλων 

που μπορεί να κληθεί να αναλάβει ο κάθε συμμετέχων.  

Αυτό μεταφράζεται σε διαφορετικές ανάγκες υποστήριξης για κάθε 

περίπτωση. Η υποστήριξη, σύμφωνα με τους στόχους που έχουν περιγραφεί στο 

προηγούμενο μέρος της διατριβής, αφορά: α) την παροχή των απαραίτητων 

πληροφοριών που θα λειτουργήσουν ως μεταγνωστικό ερέθισμα για τους μαθητές 

(ατομικά και ομαδικά) ωθώντας τους να αναλάβουν μεγαλύτερο μέρος του ελέγχου 

της μαθησιακής διαδικασίας, και β) την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών που 

προκύπτουν από την ανάλυση των αλληλεπιδράσεων όλων των συμμετεχόντων που 

μπορούν να διευκολύνουν το έργο του καθηγητή ως διδάσκοντα και ως 

διαμεσολαβητή, αλλά και του παρατηρητή – ερευνητή. Η μεταγνώση που επιδιώκεται 

να ενισχυθεί στην περίπτωση των μαθητών, έχει περισσότερο την έννοια του ελέγχου 

των ενεργειών τους για την ευκολότερη κατάκτηση των στόχων τους. Οι Moore & 

Rocklin (1998), προτείνουν την εξέταση της διαδικασίας απόκτησης γνώσης 

ταυτόχρονα ως ατομικό και ως κοινωνικό φαινόμενο, μιλώντας για Κατανεμημένη 

Γνώση. Σύμφωνα με την πρώτη διάσταση, η ευφυΐα και η γνώση έχουν νοητική φύση, 

οπότε η επεξεργασία της διαθέσιμης πληροφορίας κατά την οικοδόμηση της γνώσης 

λαμβάνει χώρα σε ατομικό επίπεδο. Κατά τη δεύτερη διάσταση, η ευφυΐα θεσπίζεται 

μέσω της δραστηριότητας, οπότε η επεξεργασία της πληροφορίας λαμβάνει χώρα στο 

επίπεδο του (υπολογιστικού) συστήματος, μέσω του οποίου συνεργάζονται τα άτομα. 
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Σε μια πρόταση που συγχωνεύει τις δύο αυτές διαστάσεις, ο Perkins (1993) 

υποστηρίζει ότι δεν έχει σημασία που τοποθετείται η γνώση σαν φαινόμενο και σαν 

οντότητα, αλλά το αν η γνώση είναι διαθέσιμη και μπορεί να αποκτηθεί μέσα από τη 

ροή πληροφοριών και αν το υπολογιστικό σύστημα μπορεί να ανταποκριθεί στις 

ανάγκες των γνωστικών διεργασιών που απαιτούνται. Ο Salomon (1994) ξεκαθαρίζει 

ότι η γνώση τελικά βρίσκεται κατανεμημένη σε όλο το σύστημα, το οποίο 

περιλαμβάνει την ατομική ευφυΐα, το υπολογιστικό εργαλείο και το γενικότερο 

περιβάλλον συνεργασίας. Προτείνει μια σπειροειδή εναλλαγή της γνωστικής 

διεργασίας μεταξύ του ατομικού και του κοινωνικού μέρους, κατά την οποία το κάθε 

άτομο εξωτερικεύει το γνωστικό του φορτίο μέσω του επικοινωνιακού εργαλείου, 

υποστηρίζοντας παράλληλα την κοινωνική αλληλεπίδραση και τη συνολική 

δραστηριότητα προκαλώντας ρυθμιστικές αναδράσεις από τους συνεργάτες του. 

Παρατηρείται δηλαδή μια εστίαση της διαδικασίας επεξεργασίας της πληροφορίας 

(locus of processing) σε τρία επίπεδα: α) στο άτομο, β) στο σύνολο, και γ) στο ίδιο το 

εργαλείο που μεσολαβεί για τη συνεργασία των ατόμων. Αυτό ισχύει στην περίπτωση 

των ασύγχρονων συζητήσεων που φέρνοντας ένα άτομο σε επαφή με τα άλλα μέλη 

μιας ομάδας, το βοηθούν να ξεφύγει από τα όρια της Εγκαθιδρυμένης Γνώσης και να 

βρεθεί σε μια κατάσταση Κατανεμημένης Γνώσης (Knowlton, 2004). 

Γενικότερα, η υποστήριξη των συμμετεχόντων σε ασύγχρονες συζητήσεις 

αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών επίγνωσης για τις ενέργειές του κάθε ατόμου, 

παρούσες και παρελθούσες, αλλά και αυτές των συνεργατών του, ώστε να 

ενεργοποιηθούν οι μεταγνωστικοί μηχανισμοί που οδηγούν στην αυτορύθμιση των 

ενεργειών του. Άλλωστε, οι Lord & Levy (1994) εξετάζουν τη συμπεριφορά του 

ατόμου θεωρώντας το ως ένα προσαρμοστικό σύστημα ελέγχου, το οποίο διαρκώς 

συγκρίνει τα αποτελέσματα των ενεργειών του με κάποιο υφιστάμενο στάνταρ ή 

αναφορά. Έτσι, όταν η παρατηρούμενη απόκλιση είναι αρκετά μεγάλη, προκαλείται 

κάποια δραστηριότητα για να επανέλθει η ισορροπία. Η μεταγνωστική υποστήριξη σε 

ατομικό επίπεδο στηρίζεται σε αυτόν το μηχανισμό. Σε ομαδικό επίπεδο, αρχικά η 

μεταγνωστική υποστήριξη είχε την έννοια της ρυθμιστικής παρέμβασης ενός 

περισσότερο ειδικού, στο πεδίο του διαπραγματευόμενου γνωστικού προβλήματος, 

μέλους της ομάδας. Η ιδέα της επέκτασης αυτής της προσέγγισης σε ομάδες ατόμων 

ισότιμου γνωστικού επιπέδου έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές, αναδεικνύοντας 

την κατανομή μέρους της μεταγνωστικής δραστηριότητας στα ίδια τα εργαλεία 

συνεργασίας ως ιδανική μέθοδο για να επιτευχθεί αυτό. Ο Jermann (2004) 
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παρουσιάζει ένα τέτοιο παράδειγμα, όταν περιγράφει τη χρήση καρτών καταγραφής 

της δραστηριότητας των μαθητών μιας τάξης για την υποκατάσταση της 

μεταγνωστικής διεργασίας της παρακολούθησης (monitoring). 

Τελικά, όπως περιγράφουν οι Lave & Wenger (1991), η μάθηση είναι το 

αποτέλεσμα του συγκερασμού της δραστηριότητας, του περιβάλλοντος και του 

κοινωνικο-πολιτιστικού πλαισίου που το διέπει και της γενικότερης κουλτούρας, 

μέσα στην οποία συντελείται. Εξετάζοντας τις διαλογικές δραστηριότητες από αυτή 

τη σκοπιά, σύμφωνα με την οποία το ευρύτερο πλαίσιο “συμμετέχει” ενεργά στην 

οικοδόμηση τη γνώσης, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι απαιτούνται ευέλικτα 

συστήματα υποστήριξης. Έτσι θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάτω από 

διαφορετικές συνθήκες, όπως αυτές προκύπτουν από τη σύνθεση της κοινωνικής 

ομάδας που συμμετέχει στις συζητήσεις και το πλαίσιο που καθορίζει τις σχέσεις 

μεταξύ των μελών της και την ανάπτυξη δραστηριότητας. Επιπλέον, χρειάζεται όλοι 

οι χρήστες να έχουν υποστήριξη, ακολουθώντας τη λογική της κατανομής ελέγχου 

και επεξεργασίας πληροφορίας τόσο μεταξύ τους, όσο και στο ίδιο το σύστημα. Προς 

την κατεύθυνση αυτή πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ρόλοι και τα είδη των 

δραστηριοτήτων που μπορούν να εμφανιστούν. Ακόμη θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το 

γεγονός ότι το κάθε άτομο αποτελεί ένα ξεχωριστό γνωστικό σύστημα, ενώ όπως 

περιγράφεται στο κεφάλαιο III.2.4.3, η σύσταση ομάδων οδηγεί στην εμφάνιση νέων, 

ομαδικών γνωστικών συστημάτων, αποτελούμενων από επιμέρους γνωστικά 

συστήματα που αλληλεπιδρούν (Dillenbourg, 1996). Κατά συνέπεια πρέπει το 

σύστημα να είναι ευέλικτο, ώστε να ανταποκρίνεται σε όλες τις πιθανές 

διαφοροποιήσεις. 

Από την προηγούμενη ανάλυση, προκύπτει μια μεγάλη ποικιλία παραμέτρων 

που μπορούν να διαφοροποιηθούν στα πλαίσια μια διδακτικής δραστηριότητας 

ασύγχρονων συζητήσεων, ακόμα και κατά τη διάρκεια εξέλιξής της. Τέτοιες 

παράμετροι είναι: 

• Η φύση, ο σχεδιασμός και το πλαίσιο λειτουργίας που διέπει τις 

συζητήσεις. 

• Τα άτομα που συμμετέχουν, που μπορεί να διακρίνονται από 

διαφορετικό γνωστικό υπόβαθρο και μαθησιακό προφίλ, εμφανίζοντας 

διαφορετικά γνωστικά συστήματα. 
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• Οι ομάδες που σχηματίζονται, οι οποίες οδηγούν στο σχηματισμό νέων 

γνωστικών συστημάτων. 

• Οι ρόλοι που μπορεί να αναλάβει ο κάθε συμμετέχων (καθηγητής ή 

μαθητής) στα πλαίσια μιας διαλογικής δραστηριότητας, ως μέλος μιας ή 

περισσοτέρων ομάδων ή και μιας ευρύτερης κοινότητας και ανάλογα με 

το είδος της δραστηριότητας. 

• Οι επιμέρους φάσεις που μπορούν να προκύψουν ως αποτέλεσμα του 

σχεδιασμού των δραστηριοτήτων και του συνδυασμού διαφορετικών 

στρατηγικών διδασκαλίας. 

Όλες αυτές οι διαφοροποιήσεις που μπορούν να προκύψουν, οδηγούν στην 

εμφάνιση διαφορετικών κάθε φορά αναγκών υποστήριξης. Το συμπέρασμα που 

προκύπτει λοιπόν είναι ότι το σχεδιαζόμενο σύστημα πρέπει να παράγει ένα ευρύ 

φάσμα δεικτών αλληλεπίδρασης, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες 

υποστήριξης που παρατηρούνται. Έτσι μπορεί να διερευνηθεί η δυνατότητα 

παραγωγής ενός πλήρους μοντέλου υποστήριξης των εμπλεκομένων σε ασύγχρονες 

συζητήσεις. Το μοντέλο αυτό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε μία από τις 

επιμέρους καταστάσεις και συνθήκες που παρουσιάζονται, εφαρμόζοντας την 

κατάλληλη ερμηνευτική προσέγγιση, με τη μορφή Ερμηνευτικών σχημάτων 

(κεφάλαιο II.2.3.2.2). 

Συνοψίζοντας, οι βασικές αρχές σχεδίασης, στις οποίες στηρίζεται η ανάπτυξη 

του συστήματος DIAS, είναι οι ακόλουθες τέσσερις: 

(i) Χρειάζεται να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των χρηστών που 

εμπλέκονται σε μια μαθησιακή δραστηριότητα, καθώς και των γνωστικών 

συστημάτων που μπορεί να σχηματίζουν (Dimitracopoulou et al, 2005):  

o μαθητές ως άτομα (στους διάφορους ρόλους που καλούνται να 

αναλάβουν) αλλά και ως μέλη μιας ή και περισσοτέρων ομάδων ή 

ακόμα και μιας ευρύτερης μαθησιακής κοινότητας. 

o οι σχηματιζόμενες ομάδες μαθητών, στα πλαίσια των διδακτικών 

δραστηριοτήτων, με τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από τη 

σύνθεση, τις συνθήκες της δραστηριότητας και τους στόχους της 

εκάστοτε ομάδας. 

o καθηγητές σε διάφορους ρόλους ανάλογα με το είδος της 

δραστηριότητας. 
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(ii) Χρειάζεται να παράγεται ένα ευρύ φάσμα δεικτών ανάλυσης 

αλληλεπίδρασης: Διαφορετικοί δείκτες μπορεί να είναι καταλληλότεροι 

σε διαφορετικά χρονικά σημεία της διαλογικής δραστηριότητας, για 

διαφορετικά είδη δραστηριοτήτων και για διαφορετικά προφίλ χρηστών 

(Dimitracopoulou & Bruillard, 2007). 

(iii) Απαιτείται ένα σύστημα ‘ευέλικτο’ και ‘προσαρμόσιμο’: Τα εργαλεία 

υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

κάτω από διαφορετικές συνθήκες ή πλαίσια λειτουργίας και για μια 

πληθώρα διαλογικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να 

αναλάβουν διαφορετικούς ρόλους στη διάρκεια μιας συζήτησης και 

έχουν διαφορετικές ανάγκες, ανάλογα με το θέμα συζήτησης, το χρόνο 

που διαθέτουν κλπ. Αυτά τα χαρακτηριστικά λοιπόν αποκτούν καίρια 

σημασία, αφού πρέπει το εργαλείο υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων 

να μπορεί προσαρμοστεί και να χρησιμοποιηθεί για όλα τα είδη 

διαλογικών δραστηριοτήτων και τις αντίστοιχες διδακτικές στρατηγικές, 

ενώ παράλληλα να μπορεί να είναι ευέλικτο για να μπορεί να 

ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε γνωστικού συστήματος 

που δημιουργείται. 

(iv) Είναι απαραίτητο το σύστημα να είναι ‘διαλειτουργικό. Να μπορεί δηλαδή 

να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομο διδακτικό εργαλείο, αλλά και σε 

συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο τεχνολογικό περιβάλλον.: Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, τα εργαλεία υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν ως αυτόνομα διδακτικά εργαλεία ή 

συμπληρωματικά με άλλες διδακτικές προσεγγίσεις. Ιδιαίτερα στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα σε προσεγγίσεις εκπαίδευσης 

από απόσταση όπου χρησιμοποιούνται πολλές φορές ολοκληρωμένα 

περιβάλλοντα διαχείρισης μαθημάτων και υλικού (CMS), είναι 

απαραίτητο να μπορεί το σχεδιαζόμενο σύστημα να συνεργαστεί με 

αυτά. Για το σκοπό αυτό πρέπει η τεχνολογική του προσέγγιση να 

επιτρέπει την εύκολη ενσωμάτωσή του σε υπάρχοντα CMS ή την 

εύκολη επικοινωνία του με άλλα συστήματα. 



ΜΕΡΟΣ V: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΕΡΕΥΝΑ 

Σελίδα 236  Θαρρενός Μπράτιτσης – Διδακτορική Διατριβή 

V.1.3. Το σύστημα DIAS 

Για τις ανάγκες της έρευνας στην παρούσα διατριβή κατασκευάστηκε το σύστημα 

DIAS (Discussion Interaction Analysis System). Πρόκειται για μια πλήρη πλατφόρμα 

υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων, που ενσωματώνει μια σειρά από δείκτες 

ανάλυσης αλληλεπιδράσεων. Διαπιστώνοντας ότι τα υπάρχοντα συστήματα ήταν 

κλειστής αρχιτεκτονικής ή σχεδιασμένα για συγκεκριμένες συνθήκες εργασίας και 

έρευνας (ad hoc) επιλέχθηκε να ακολουθηθεί μια προσέγγιση ανοιχτού κώδικα, με 

την έννοια της υλοποίησης με τέτοιο τρόπο, που να είναι εύκολος ο διαμοιρασμός 

του. Προτιμήθηκε η χρήση ενός διαδεδομένου λογισμικού φιλοξενίας ιστοσελίδων 

(IIS), η συγγραφή του κώδικα εξ ολοκλήρου σε πλατφόρμα ASP (Active Server 

Pages) και επιλέχθηκε το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων SQL Server, για 

λόγους ευκολίας κατά την κατασκευή του πρωτότυπου συστήματος και 

συμβατότητας με την υπάρχουσα υποδομή του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Φυσικά για 

να είναι πλήρως συμβατό με τη φιλοσοφία των συστημάτων ανοιχτού κώδικα, το 

DIAS θα έπρεπε να υλοποιηθεί στηριζόμενο σε πλήρως ανοιχτές τεχνολογίες 

(MySQL και PHP για παράδειγμα). Κάτι τέτοιο περιλαμβάνεται στα μελλοντικά 

σχέδια, όπως αναφέρεται στο τελευταίο μέρος της διατριβής, ενώ ο υφιστάμενος 

κώδικας είναι ελεύθερος προς ανάγνωση και παραμετροποίηση.  

Η χρήση βάσεων δεδομένων για την καταγραφή της δραστηριότητας των 

χρηστών προτιμήθηκε από τα αρχεία καταγραφής (log files), στοχεύοντας στην 

αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους. Ο τρόπος αποθήκευσης σε μια σχεσιακή βάση 

δεδομένων, επιτρέπει την εύκολη προσπέλαση, ανάκτηση και ανάλυση δεδομένων. 

Αντίθετα η σειριακή δομή των αρχείων καταγραφής φαίνεται να δυσχεραίνει τέτοιες 

ενέργειες. Παράλληλα, η υλοποίηση του συστήματος εξ ολοκλήρου μέσω διαδικτύου, 

επιτρέπει την ευκολότερη συνεργασία του με άλλα υπολογιστικά περιβάλλοντα που 

χρησιμοποιούνται σε εκπαιδευτικά πλαίσια. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η 

αρχιτεκτονική και η λειτουργίες του συστήματος, οι δείκτες που παράγει. 

Ακολούθως, οι δείκτες κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την οπτική γωνία εξέτασης 

που υιοθετούν, ενώ στο τέλος εξετάζεται το θέμα της ερμηνείας των δεικτών, μέσα 

και από την κατασκευή ερμηνευτικών σχημάτων. 
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V.1.3.1. Αρχιτεκτονική συστήματος 

Το σύστημα DIAS είναι μια πλήρως λειτουργική πλατφόρμα υλοποίησης 

ασύγχρονων συζητήσεων. Στην Εικόνα 37 φαίνεται αναλυτικά η αρχιτεκτονική του. 

 
Εικόνα 37: Αρχιτεκτονική του συστήματος DIAS 

Το DIAS αποτελείται από δύο βασικά μέρη. Το πρώτο είναι το σύστημα 

διαχείρισης βάσεων δεδομένων (ΣΔΒΔ) που χρησιμοποιείται για την καταγραφή της 

συνολικής δραστηριότητας των χρηστών. Το δεύτερο είναι η διεπαφή, μέσω της 

οποίας οι χρήστες αλληλεπιδρούν και συμμετέχουν στις ασύγχρονες συζητήσεις, 

χρησιμοποιώντας ένα λογισμικό πλοήγησης στο διαδίκτυο (browser). Στηρίζεται σε 

συνηθισμένες διαδικτυακές τεχνολογίες, χρησιμοποιώντας κώδικα ASP και JAVA, 

ώστε να παραμετροποιείται εύκολα. Η διεπαφή περιλαμβάνει τρεις επιμέρους 

υπομονάδες: α) την υπομονάδα διαχείρισης forae, β) την υπομονάδα διαχείρισης 

δικαιωμάτων πρόσβασης, και γ) την υπομονάδα αίτησης και κατασκευής δεικτών.  

Η υπομονάδα διαχείρισης forae είναι αυτή που αναλαμβάνει να συλλέξει τα 

δεδομένα που προκύπτουν από τις ενέργειες των χρηστών και να τις προωθήσει στο 

ΣΔΒΔ προς αποθήκευση. Τα δεδομένα αυτά αφορούν πληροφορίες για τα μηνύματα 

(π.χ. περιεχόμενο, μορφοποίηση, τίτλος, κ.ά.), για τις ενέργειες (συγγραφή ή 

ανάγνωση μηνυμάτων) και την κατάσταση (χρόνος και διάρκεια συνδέσεων στο 

σύστημα, δικαιώματα πρόσβασης κ.ά.) των χρηστών. Παράλληλα μέσω της 

υπομονάδας αυτής, οι χρήστες μπορούν να προσπελάσουν τα δεδομένα που είναι 
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αποθηκευμένα στο ΣΔΒΔ. Έτσι μπορούν να δουν τις υφιστάμενες συζητήσεις 

χωρισμένες σε κατηγορίες, όπως εξηγείται αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο, να 

διαβάσουν τα μηνύματα που περιέχουν και να συμμετέχουν σ’ αυτές. 

Η υπομονάδα διαχείρισης δικαιωμάτων πρόσβασης είναι αυτή που έχει την 

ευθύνη να επιτρέψει σε ένα χρήστη να έχει πρόσβαση σε κάποια από τα 

αποθηκευμένα δεδομένα. Παράλληλα, η υπομονάδα αυτή ελέγχει ποιους δείκτες έχει 

δικαίωμα να δει ο κάθε χρήστης ξεχωριστά. Τα δικαιώματα πρόσβασης στις 

συζητήσεις μπορούν να είναι:  

• Καμία πρόσβαση. Ο χρήστης δεν μπορεί να γράψει ή να διαβάσει 

μηνύματα στη συγκεκριμένη συζήτηση.  

• Ανάγνωση μόνο. Ο χρήστης μπορεί να δει τη δομή της συζήτησης και να 

διαβάσει τα μηνύματα, αλλά δεν μπορεί να γράψει απαντητικά 

μηνύματα σε αυτήν. 

• Ανάγνωση και συγγραφή. Ο χρήστης συμμετέχει κανονικά στη συζήτηση, 

αλληλεπιδρώντας με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. 

• Πλήρης πρόσβαση. Ο χρήστης συμμετέχει κανονικά στη συζήτησης, 

αλλά έχει επιπλέον δυνατότητες διαχείρισης των παραμέτρων της 

συζήτησης. Τέτοιες παράμετροι είναι ο καθορισμός των δικαιωμάτων 

που έχουν οι υπόλοιποι χρήστες του συστήματος στη συζήτηση αυτή, ο 

καθορισμός των επιτρεπόμενων τύπων μηνυμάτων (επεξηγείται στο 

επόμενο κεφάλαιο), ο τίτλος της συζήτησης, αλλά και παράμετροι που 

αφορούν την εμφάνιση των συζητήσεων (όπως αντιστοιχία χρωμάτων 

και τύπων μηνυμάτων) 

Η υπομονάδα αίτησης και κατασκευής δεικτών είναι αυτή που αναλαμβάνει να 

εξυπηρετήσει τα αιτήματα των χρηστών για προβολή των δεικτών αλληλεπίδρασης 

που παράγει το σύστημα DIAS. Όταν ένας χρήστης επιθυμεί να εξετάσει ένα δείκτη, 

μέσα από τη διεπαφή, εξετάζεται αρχικά αν έχει τα απαραίτητα δικαιώματα. 

Ακολούθως αποστέλλεται το κατάλληλο ερώτημα (query) στο ΣΔΒΔ μέσω της 

αντίστοιχης υπομονάδας, για να ανακτηθούν τα απαραίτητα δεδομένα. Αυτά 

προωθούνται στην υπομονάδα υπολογισμού, όπου λαμβάνει χώρα η απαραίτητη κάθε 

φορά ανάλυση (π.χ. υπολογισμός τιμών, κανονικοποίηση κλπ). Στη συνέχεια, τα 

αποτελέσματα προωθούνται στην υπομονάδα οπτικοποίησης που παράγει τα 

διαγράμματα που αποτελούν την τελική μορφή των δεικτών, ώστε να είναι κατανοητά 
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από τους χρήστες. Τελικά, ο κάθε χρήστης, ανάλογα με το ρόλο του, βλέπει τους 

παραγόμενους δείκτες μέσα από τη δική του όψη της διεπαφής του συστήματος. 

V.1.3.2. Λειτουργίες του συστήματος 

Το DIAS είναι μια πλήρως λειτουργική πλατφόρμα υλοποίησης ασύγχρονων 

συζητήσεων. Η πρόσβαση γίνεται μέσω ενός συνηθισμένου φυλλομετρητή 

ιστοσελίδων (browser) πληκτρολογώντας την κατάλληλη διεύθυνση (URL). Ο 

χρήστης, αφού εισάγει τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης που ζητούνται 

(Εικόνα 38) οδηγείται στην κεντρική οθόνη που φαίνεται στην Εικόνα 39. 

 
Εικόνα 38: Είσοδος στο σύστημα DIAS 

V.1.3.2.1. Κεντρική οθόνη 

Η κεντρική σελίδα χωρίζεται σε 3 μέρη. Στο πρώτο μέρος απεικονίζονται κάποια 

ενημερωτικά στοιχεία για το χρήστη. Αυτά αφορούν το λογαριασμό του, με 

σημαντικότερο τον κωδικό χρήστη (Εικόνα 39 - περιοχή 1) και την τελευταία του 

επίσκεψη (Εικόνα 39 - περιοχή 2). Ο κωδικός χρήστη είναι ένας αύξων αριθμός που 

αποδίδεται στο χρήστη κατά την εγγραφή του στη βάση δεδομένων και 

χρησιμοποιείται για να αναγνωρίζει τον εαυτό του στους παραγόμενους δείκτες 

αλληλεπίδρασης, όπως εξηγείται στο επόμενο κεφάλαιο (V.1.3.3). Ειδικότερα στους 

ομαδικούς δείκτες δεν αναγράφονται τα πραγματικά ονόματα των χρηστών, αλλά 

είναι κωδικοποιημένοι με αύξοντες αριθμούς, διασφαλίζοντας την ανωνυμία τους για 

λόγους ηθικής δεοντολογίας. Οι πληροφορίες επίσκεψης περιλαμβάνουν την 

τρέχουσα ημερομηνία και ώρα, αλλά και αυτή της τελευταίας σύνδεσης στο σύστημα, 

καθώς και τη διάρκειά της. 

Στη συνέχεια, κατά μήκος της οθόνης, φαίνονται οι διαθέσιμες συζητήσεις, 

χωρισμένες σε θεματικές κατηγορίες (Εικόνα 39 - περιοχή 3). Στο παράδειγμα που 

φαίνεται στην Εικόνα 39, υπάρχουν δύο (2) θεματικές κατηγορίες (πράσινες 

περιοχές) που περιέχουν 3 και 1 συζητήσεις αντίστοιχα. Γενικότερα, ένα εργαλείο 
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υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων μπορεί να περιέχει περισσότερες από μία 

συζητήσεις, με κάθε μία από αυτές να αποτελείται από περισσότερα του ενός νήματα 

(threads). Ένα νήμα συζήτησης ορίζεται ως μια λογική αλληλουχία γραπτών 

μηνυμάτων, τα οποία συνήθως αναπαριστώνται με δενδροειδή μορφή, όπως αυτή που 

φαίνεται στις Εικόνες 27 και 66. Στο σύστημα DIAS, υπάρχει μια ακόμα διαβάθμιση 

σε υψηλότερο επίπεδο, αυτή των θεματικών κατηγοριών. Η επιλογή αυτή έγινε με 

γνώμονα τη διευκόλυνση των χρηστών, λαμβάνοντας υπόψη το σχεδιασμό του 

συστήματος για εκπαιδευτική χρήση, διευκολύνοντας την παράλληλη εξέλιξη 

συζητήσεων που ανήκουν ακόμα και σε διαφορετικά μαθήματα, σε ένα ενιαίο 

περιβάλλον. Επιπλέον, πατώντας με το ποντίκι στην περιοχή του τίτλου μιας 

κατηγορίας, εμφανίζονται ή αποκρύπτονται οι συζητήσεις που περιέχονται, 

διευκολύνοντας την επισκόπησή τους. Για κάθε μία από τις επιμέρους συζητήσεις 

που εμφανίζονται, μπορεί κανείς να δει (Εικόνα 39 - περιοχή 4): α) τον αύξων αριθμό 

της, β) τον τίτλο και την περιγραφή της, γ) το πλήθος των μηνυμάτων που την 

αποτελούν, και δ) τη χρονική στιγμή συγγραφής του τελευταίου μηνύματός της. 

 
Εικόνα 39: Κεντρική σελίδα του συστήματος DIAS 
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Στη συνέχεια της κεντρικής οθόνης, ο χρήστης μπορεί να δει: α) το πλήθος 

των μηνυμάτων που έχουν δημοσιευτεί από την τελευταία επίσκεψή του (Εικόνα 39 - 

περιοχή 5), β) το πλήθος των χρηστών που είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένοι στο 

σύστημα, του εαυτού του συμπεριλαμβανομένου (Εικόνα 39 - περιοχή 6), και γ) το 

πλήθος των καταχωρημένων μηνυμάτων που δεν έχουν αναγνωστεί ακόμα από το 

χρήστη (Εικόνα 39 - περιοχή 7). Επιπλέον μπορεί να αναζητήσει ένα συγκεκριμένο 

μήνυμα, εισάγοντας τον αύξοντα αριθμό καταχώρησής του στο σύστημα (Εικόνα 39 - 

περιοχή 8). Τέλος, στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχει μια σειρά από κουμπιά, 

διαφορετικά για κάθε χρήστη και ανάλογα με το ρόλο και τα δικαιώματά του. Η 

λειτουργία τους επεξηγείται στη συνέχεια. 

V.1.3.2.2. Επισκόπηση συζήτησης 

Πατώντας με το ποντίκι στον τίτλο μιας συζήτησης (Εικόνα 39 – περιοχή 4α), ο 

χρήστης βλέπει τα περιεχόμενά της, μέσω της οθόνης που φαίνεται στην Εικόνα 40. 

Μπορεί να δει τον τίτλο της συζήτησης (Εικόνα 40 – περιοχή 1), ενώ για τα 

μηνύματα που την αποτελούν φαίνονται (Εικόνα 40 – περιοχή 2): α) τον αύξων 

αριθμό του, β) ο τίτλος του που είναι χρωματισμένος ανάλογα με τον τύπο του 

μηνύματος, γ) τον αριθμό του νήματος στο οποίο ανήκει (Α/Α συζήτησης), δ) το 

συγγραφέα, ε) τη χρονική στιγμή συγγραφής, και στ) στον αριθμό των απαντήσεων 

που έχουν καταχωρηθεί για το μήνυμα αυτό.  

Ο αύξων αριθμός του μηνύματος βρίσκεται σε ανοιχτότερο φόντο όταν ο 

χρήστης έχει διαβάσει το συγκεκριμένο μήνυμα και σε σκουρότερο φόντο, όταν δεν 

το έχει διαβάσει (Εικόνα 40 – περιοχή 6). Στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχουν τα 

κουμπιά συγγραφής νέου μηνύματος (Εικόνα 40 – περιοχή 3) που ξεκινά ένα νέο 

νήμα στη συζήτηση, το κουμπί επιστροφής στην κεντρική οθόνη (Εικόνα 40 – 

περιοχή 5) και ένα υπόμνημα (Εικόνα 40 – περιοχή 5) που δείχνει την αντιστοιχία 

χρωματισμού των τίτλων και του είδους των μηνυμάτων. Διαφορετικοί τύποι 

μηνυμάτων είναι διαθέσιμοι, σε μια προσπάθεια δόμησης των συζητήσεων. Οι 

Scardamalia & Bereiter στο λογισμικό CSILE πρώτοι εισήγαγαν τη μέθοδο αυτοί, 

χρησιμοποιώντας εναρκτήριες εκφράσεις μηνυμάτων (sentence openers), όπως για 

παράδειγμα “Νομίζω ότι …”, “Θα ήθελα να ρωτήσω…” κλπ. Στο σύστημα DIAS 

επεκτείνεται αυτή η λειτουργικότητα, δίνοντας στον καθηγητή – διαμεσολαβητή τη 

δυνατότητα να ορίζει είδη μηνυμάτων, όπως “Ερώτηση”, “Απάντηση”, “Επιχείρημα”, 

“Πληροφορία” κλπ. 
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Εικόνα 40: Λίστα μηνυμάτων μιας συζήτησης (Σύστημα DIAS) 

Εάν ένα μήνυμα έχει καταχωρημένες απαντήσεις, τότε εκτός από τον αριθμό 

τους, που φαίνεται στο δεξί μέρος της οθόνης (Εικόνα 40 – περιοχή 2), αριστερά από 

τον τίτλο του υπάρχει το σύμβολο ‘+’ (Εικόνα 41). Πατώντας με το ποντίκι στο 

σύμβολο αυτό, επεκτείνεται η λίστα των μηνυμάτων, εμφανίζοντας το νήμα που 

υπάρχει παρακάτω. Το συγκεκριμένο σύμβολο αλλάζει σε ‘--‘, οπότε πατώντας με το 

ποντίκι πάνω του επανέρχεται η λίστα στην προηγούμενη κατάσταση (συμπτύσσεται 

και πάλι το νήμα). Στο τέλος της λίστας όλων των μηνυμάτων που αποτελούν τη 

συζήτηση, υπάρχει η φράση ‘Άνοιγμα όλων των μηνυμάτων’ που χρησιμοποιείται για 

την πλήρη επέκταση ή ‘Κλείσιμο όλων των μηνυμάτων’ που χρησιμοποιείται για τη 

σύμπτυξη όλων των νημάτων της συζήτησης, αντιστοίχως (Εικόνα 41). 
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Εικόνα 41: Επέκταση και σύμπτυξη νημάτων συζήτησης (Σύστημα DIAS) 

V.1.3.2.3. Ανάγνωση μηνυμάτων 

Για την ανάγνωση ενός μηνύματος, ο χρήστης πρέπει να πατήσει με το ποντίκι πάνω 

στον τίτλο του, οπότε οδηγείται στην οθόνη που φαίνεται στην Εικόνα 42. Στο πάνω 

μέρος της οθόνης φαίνεται ο αριθμός του νήματος που ξεκινά με το τρέχον μήνυμα ή 

τα στοιχεία του μηνύματος στο οποίο το τρέχον μήνυμα αποτελεί απάντηση (μήνυμα 

γονέας). Στη συνέχεια εμφανίζεται το τρέχον μήνυμα και συγκεκριμένα: α) ο τίτλος 

του σε φόντο ανάλογα με το χρωματικό κώδικα των τύπων μηνυμάτων, β) ο 

συγγραφέας του, γ) η ημερομηνία και ώρα συγγραφής του, και δ) το περιεχόμενο του 

μηνύματος. Ακολούθως εμφανίζεται το μέρος του νήματος της συζήτησης που 

αποτελείται από απαντήσεις στο τρέχον μήνυμα, με τον ίδιο τρόπο που περιγράφηκε 

προηγουμένως (Εικόνες 40 και 41). Επιπλέον στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχει το 

κουμπί Νέα Απάντηση για τη συγγραφή νέου απαντητικού μηνύματος και το κουμπί 

για την Επιστροφή στη σελίδα της συζήτησης (Εικόνα 42). Από το σημείο αυτό ο 

χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί στο νήμα της συζήτησης πατώντας με το ποντίκι στον 
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τίτλο ενός απαντητικού μηνύματος ή στον τίτλο του μηνύματος γονέα, οδηγούμενος 

σε μια αντίστοιχη νέα οθόνη. 

 
Εικόνα 42: Ανάγνωση μηνύματος (Σύστημα DIAS) 

V.1.3.2.4. Συγγραφή μηνυμάτων 

Για τη συγγραφή ενός νέου μηνύματος, ο χρήστης οδηγείται στην αντίστοιχη φόρμα 

(Εικόνα 43) από δύο διαφορετικά σημεία το κουμπί Νέου Μηνύματος που υπάρχει 

στο κάτω μέρος της κεντρικής οθόνης μιας συζήτησης (Εικόνα 40) ή το κουμπί Νέας 

Απάντησης που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης που χρησιμοποιείται για την 

ανάγνωση ενός υφιστάμενου μηνύματος (Εικόνα 42). Η διαφοροποίησή τους είναι ότι 

στην πρώτη περίπτωση το υπό συγγραφή μήνυμα εκκινεί ένα νέο νήμα συζήτησης, 

ενώ στη δεύτερη περίπτωση αποτελεί απάντηση ενός υφιστάμενου μηνύματος.  

Κατά τη διαδικασία αυτή, επιλέγεται αρχικά ένα από τα διαθέσιμα είδη 

μηνυμάτων, εισάγεται ο τίτλος (θέμα) και ακολούθως πληκτρολογείται το 

περιεχόμενο του μηνύματος. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ένας επεξεργαστής 

κειμένου που ενσωματώνει μια σειρά από εργαλεία μορφοποίησης του κειμένου, ενώ 

υποστηρίζει την εισαγωγή εικόνων, πινάκων και υπερσυνδέσμων. Για την 
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ολοκλήρωση της διαδικασίας συγγραφής, απαιτείται το πάτημα του κουμπιού 

Καταχώρηση. Με το κουμπί Ακύρωση, ο χρήστης επιστρέφει πίσω στην κεντρική 

σελίδα της συζήτησης και αναιρείται όλη η διαδικασία. Τέλος, το κουμπί Αποστολή 

Αρχείου χρησιμοποιείται για την αποστολή στον κεντρικό διακομιστή και σε 

κατάλληλο φάκελο, αρχείων εικόνας που θα εμφανίζονται στα μηνύματα.  

 
Εικόνα 43: Συγγραφή μηνύματος (Σύστημα DIAS) 

V.1.3.2.5. Πρόσθετες λειτουργίες 

Στο κάτω μέρος της κεντρικής οθόνης του συστήματος υπάρχει μια σειρά από 

κουμπιά, όπως αυτά που φαίνονται στην Εικόνα 44, που οδηγούν σε πρόσθετες 

λειτουργίες, ανάλογα με τα δικαιώματα του κάθε χρήστη.  

 
Εικόνα 44: Κουμπιά πρόσθετων λειτουργιών (Σύστημα DIAS) 

Τα περισσότερα απευθύνονται στο διαχειριστή του συστήματος, ο οποίος 

μπορεί να είναι ο ίδιος ο καθηγητής, αναλαμβάνοντας το ρόλο του διαμεσολαβητή. Η 
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πρώτη λειτουργία που φαίνεται στην Εικόνα 44 είναι η Διαχείριση Κατηγοριών. Όπως 

αναφέρθηκε προηγουμένως, το υψηλότερο επίπεδο διαβάθμισης συζητήσεων είναι 

αυτό της θεματικής κατηγορίας. Ο διαχειριστής μπορεί μέσα από μια σειρά φορμών 

να δημιουργήσει νέες ή να διαγράψει υφιστάμενες κατηγορίες, ενώ μπορεί να 

μεταβάλλει τη σειρά εμφάνισής τους στην κεντρική οθόνη του συστήματος.  

 
Εικόνα 45: Επιλογές διαχείρισης συζητήσεων (Σύστημα DIAS) 

Το επόμενο κουμπί οδηγεί σε μια σειρά από ενέργειες που αφορούν στη 

διαχείριση των συζητήσεων που περιέχονται στις κατηγορίες (Εικόνα 45). Ο 

διαχειριστής μπορεί δημιουργήσει μια νέα συζήτηση(Εικόνα 46), να μετακινήσει μια 

συζήτηση σε άλλη θεματική κατηγορία (Εικόνα 46) και να διαγράψει μια υφιστάμενη 

συζήτηση. Επίσης μπορεί να καθορίσει τα είδη μηνυμάτων που επιτρέπεται να 

χρησιμοποιήσουν οι συμμετέχοντες σε μια συζήτησης], μέσω της κατάλληλης 

φόρμας (Εικόνα 47). Αυτή η ρύθμιση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκεια 

εξέλιξης των συζητήσεων, σύμφωνα με το σχεδιασμό και τις επιθυμίες του 

διαμεσολαβητή. 

 

 
Εικόνα 46: Φόρμες διαχείρισης συζητήσεων (Σύστημα DIAS) 
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Εικόνα 47: καθορισμός επιτρεπόμενων μηνυμάτων σε ένα forum (Σύστημα DIAS) 

Τέλος, σημαντική είναι η τελευταία επιλογή στη διαχείριση των συζητήσεων, 

που δημιουργεί δυναμικά μια ιστοσελίδα, η οποία περιέχει όλα τα νήματα μηνυμάτων 

που περιέχονται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή συζήτηση. Η δομή των νημάτων 

είναι εμφανής από τη χωροθέτηση των πινάκων που περιέχονται. Κάθε πίνακας 

αντιστοιχεί σε ένα μήνυμα και περιέχει όλες τις πληροφορίες που το αφορούν (αύξων 

αριθμό, τίτλο, συγγραφέα, ημερομηνία και ώρα συγγραφής, αύξων αριθμό νήματος, 

είδος μηνύματος που καθορίζεται από το αντίστοιχο χρώμα και το περιεχόμενο του 

μηνύματος). Αυτή την ανεπτυγμένη απεικόνιση της συζήτησης, μπορεί ο καθηγητής – 

διαχειριστής να την αποθηκεύσει τοπικά στο υπολογιστή του ή να την εκτυπώσει για 

παραπέρα μελέτη. Δείγμα μιας τέτοιας σελίδας φαίνεται στην Εικόνα 48. 

  
Εικόνα 48: Δείγμα ανεπτυγμένης απεικόνισης συζήτησης (Σύστημα DIAS) 
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Εικόνα 49: Παραμετροποίηση ομάδων (Σύστημα DIAS) 

Η επόμενη κατηγορία λειτουργιών αφορά τη διαχείριση των ομάδων χρηστών. 

Έτσι μπορεί να δημιουργηθεί μια νέα ή να διαγραφεί μια υφιστάμενη ομάδα, ενώ 

μπορούν να μεταβληθούν διάφορες παράμετροι που αφορούν μια ομάδα (Εικόνα 

49α). Τέτοιες είναι η αλλαγή της ονομασίας της, η αλλαγή της σύνθεσής της (Εικόνα 

49β) και η απόδοση δικαιωμάτων πρόσβασης στις διάφορες συζητήσεις (Εικόνα 49γ). 

Η επιλογή Πληροφορίες χρηστών, παρέχει στο διαχειριστή συγκεντρωτικές 

πληροφορίες για όλους τους χρήστες μαζί, όπως είναι: α) το ονοματεπώνυμο, β) το 

συνολικό πλήθος μηνυμάτων που έχουν καταχωρήσει, γ) η ημερομηνία καταχώρησης 

του πρώτου και του τελευταίου μηνύματος, δ) η μέση συγγραφή μηνυμάτων ανά 

ημέρα, και ε) ο αριθμός συνδέσεων. Επίσης δίνεται η δυνατότητα να δει κανείς  τα 

δικαιώματα πρόσβασης στην κάθε επιμέρους συζήτηση μαζί με τις ομάδες στις οποίες 

ανήκει (Εικόνα 50). 

Τέλος, με το κουμπί Δείκτες μπορεί ο χρήστης να δει τους παραγόμενους 

δείκτες αλληλεπίδρασης, ενώ με το κουμπί Βοήθεια μπορεί να διαβάσει ένα 

εγχειρίδιο χρήσης. Αυτά τα δύο κουμπιά είναι ορατά για όλους τους χρήστες του 

α β 

γ 
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συστήματος, ενώ η απαραίτητες διαφοροποιήσεις στην προβολή των δεικτών 

λαμβάνουν χώρα σε μεταγενέστερο στάδιο, όπως εξηγείται στο επόμενο κεφάλαιο. 

 
Εικόνα 50: Δικαιώματα πρόσβασης σε συζητήσεις και συμμετοχή σε ομάδες (Σύστημα DIAS) 

V.1.3.3. Δείκτες ανάλυσης αλληλεπίδρασης 

Για να δει κανείς τους δείκτες αλληλεπίδρασης που παράγονται από το σύστημα 

DIAS, πρέπει να πατήσει με το ποντίκι στο κουμπί Δείκτες, που βρίσκεται στο κάτω 

μέρος της κεντρικής οθόνης. Οδηγείται έτσι στην οθόνη της Εικόνας 50, απ’ όπου 

μπορεί να επιλέξει την κατηγορία δεικτών που επιθυμεί. Διακρίνονται τρεις κύριες 

κατηγορίες: α) ατομικοί δείκτες, β) ομαδικοί δείκτες, και γ) γενικοί δείκτες. Με το 

κουμπί Επιστροφή, ο χρήστης οδηγείται στην κεντρική οθόνη του συστήματος. 
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Εικόνα 51: Επιλογή κατηγορίας δεικτών αλληλεπίδρασης (Σύστημα DIAS) 

Οι ατομικοί δείκτες είναι μια σειρά από οπτικές αναπαραστάσεις – 

διαγράμματα που παρουσιάζουν πληροφορίες που αφορούν την ατομική 

δραστηριότητα των χρηστών. Ο κάθε χρήστης μπορεί να δει τους δείκτες που 

αφορούν μόνο τον εαυτό του, αν πρόκειται για μαθητή. Ο καθηγητής ή/και ο 

ερευνητής, μπορεί να δει τους ατομικούς δείκτες οποιουδήποτε χρήστη, αφού κάτι 

τέτοιο είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του ρόλου και του έργου του. Το σύστημα 

παράγει μια ποικιλία δεικτών, οι οποίοι παρουσιάζουν πληροφορίες που κυμαίνονται 

από απλές στατιστικές έως σύνθετες πληροφορίες, που απεικονίζουν αναλυτικά τη 

δραστηριότητα του χρήστη. Η επιλογή των δεικτών που επιθυμεί να δει ένας χρήστης 

γίνεται μέσα από μία φόρμα, όπως αυτή που φαίνεται στην Εικόνα 52.  

Στο αριστερό μέρος της εικόνας φαίνεται μια πλήρης λίστα των διαθέσιμων 

ατομικών δεικτών, ενώ στο δεξί κάποια τμήματα αυτής σε μεγέθυνση. Ο χρήστης 

επιλέγει τους δείκτες που επιθυμεί να δει, ενεργοποιώντας τα αντίστοιχα πλαίσια 

ελέγχου (check boxes) και συμπληρώνοντας τις απαιτούμενες πρόσθετες 

παραμέτρους, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Τέτοιες παράμετροι αυτές είναι για 

παράδειγμα η εναρκτήρια και η καταληκτική ημερομηνία για ένα δείκτη που 

εμπεριέχει τη χρονική παράμετρο ή ακόμα και το είδος της χρονικής μονάδας που 

εξετάζεται (ημέρα, εβδομάδα, μήνας). Άλλη παράμετρος είναι η επιλογή συζήτησης, 

όταν ο δείκτης αφορά μία μόνο. Στη συνέχεια, με το κουμπί Ok στο τέλος της οθόνης, 

εμφανίζονται οι ζητούμενοι δείκτες, ενώ το κουμπί Άκυρο, οδηγεί πίσω στην οθόνη 

της Εικόνας 50.  
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Εικόνα 52: Φόρμα επιλογή ατομικών δεικτών αλληλεπίδρασης (Σύστημα DIAS) 
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Οι ομαδικοί δείκτες είναι μια σειρά από οπτικές αναπαραστάσεις – 

διαγράμματα που παρουσιάζουν πληροφορίες που αφορούν την δραστηριότητα μιας 

ομάδας χρηστών. Ο κάθε χρήστης μπορεί να δει τους δείκτες που αφορούν μόνο τις 

ομάδες, στις οποίες ανήκει. Φυσικά, ο καθηγητής ή/και ο ερευνητής, μπορεί να δει 

τους δείκτες για όλες τις ομάδες, αφού κάτι τέτοιο είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις 

του ρόλου και του έργου του. Παράλληλα, μπορεί να αποφασίσει αν επιθυμεί οι 

χρήστες να μπορούν να δουν δείκτες ομάδων, στις οποίες δεν ανήκουν, αν αυτό 

εξυπηρετεί το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής δραστηριότητας (περισσότερη συζήτηση 

γι αυτό γίνεται στην παρουσίαση των μελετών περίπτωσης που σχεδιάστηκαν στα 

πλαίσια της παρούσας έρευνας, παρακάτω). Το σύστημα παράγει μια ποικιλία 

τέτοιων δεικτών, οι οποίοι παρουσιάζουν πληροφορίες για τη δραστηριότητα και τη 

γενικότερη συμπεριφορά των μελών μιας ομάδας. Ανάλογα με την ερμηνευτική 

προσέγγιση, μπορούν να εξαχθούν πολλά συμπεράσματα από τη μελέτη τους, ενώ οι 

περισσότεροι είναι αρκετά πιο σύνθετοι από τους ατομικούς δείκτες. Η επιλογή τους 

γίνεται με τον ίδιο τρόπο, μέσα από τη φόρμα που φαίνεται στην Εικόνα 53. 

Οι Γενικοί Δείκτες είναι μια σειρά από οπτικές αναπαραστάσεις – 

διαγράμματα που παρουσιάζουν πληροφορίες που αφορούν την δραστηριότητα του 

συνόλου των χρηστών του συστήματος. Απευθύνονται στον καθηγητή ή/και τον 

ερευνητή μόνο, αφού αφορούν κυρίως την αποτίμηση και αξιολόγηση της συνολικής 

δραστηριότητας στο σύστημα. Το σύστημα παράγει μια ποικιλία τέτοιων δεικτών, οι 

περισσότεροι από τους οποίους είναι σύνθετοι και χρήζουν της κατάλληλης 

ερμηνευτικής προσέγγισης. Η επιλογή τους γίνεται με τον ίδιο τρόπο, μέσα από τη 

φόρμα που φαίνεται στην Εικόνα 54. 
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Εικόνα 53: Φόρμα επιλογή ομαδικών δεικτών αλληλεπίδρασης (Σύστημα DIAS) 
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Εικόνα 54: Φόρμα επιλογή γενικών δεικτών αλληλεπίδρασης (Σύστημα DIAS) 
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Εικόνα 55: Παραδείγματα απλών δεικτών αλληλεπίδρασης 1 (Σύστημα DIAS) 

α 

β 

γ 

δ 
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Εικόνα 56: Παραδείγματα απλών δεικτών αλληλεπίδρασης 2 (Σύστημα DIAS) 

α 

β 

Κατανομή συνεισφοράς 

γ 

δ 



  ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ DIAS – ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ 
 

Θαρρενός Μπράτιτσης – Διδακτορική Διατριβή  Σελίδα 257 

Οι δείκτες όλων των ειδών, ποικίλουν ως προς την πληροφορία που 

παρουσιάζουν. Έτσι υπάρχουν δείκτες που περιέχουν απλές στατιστικές πληροφορίες 

επίγνωσης και δείκτες περισσότερο σύνθετοι, οι οποίοι συνδυάζουν δεδομένα από 

διαφορετικές συνιστώσες. Στην ανάλυση του κεφαλαίου II.2.3.2 αναφέρονται ως 

δείκτες χαμηλού και υψηλού επιπέδου αντίστοιχα. Στην πρώτη κατηγορία ανήκει ο 

Δείκτης Μηνυμάτων ανά μονάδα Χρόνου που φαίνεται στην Εικόνα 55α που δείχνει το 

συνολικό πλήθος και το είδος των μηνυμάτων ανά εβδομάδα, για μία κοινότητα 

χρηστών που συμμετέχει σε διάφορες, παράλληλες συζητήσεις. Η χρονική περίοδος 

εξέτασης καθορίζεται ως πρόσθετη παράμετρος, μέσα από τις φόρμες επιλογής των 

δεικτών που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Το ραβδόγραμμα της Εικόνας 54β (Δείκτης 

Ανάγνωσης Μηνυμάτων Χρήστη), δείχνει πόσοι και ποιοι έχουν διαβάσει τουλάχιστον 

μια φορά τα μηνύματα που έχει γράψει ένας συγκεκριμένος χρήστης. Στο 

ραβδόγραμμα της Εικόνας 54γ (Δείκτης Απαντήσεων προς το Χρήστη), ο οριζόντιος 

άξονας αντιστοιχεί στα μηνύματα ενός συγκεκριμένου χρήστη, ενώ ο κάθετος άξονας 

δείχνει πόσοι και ποιοι συνάδελφοί του δημοσίευσαν απαντητικά μηνύματα σε 

καθένα από αυτά. Το διπλό ραβδόγραμμα της Εικόνας 54δ (Δείκτης Απαντήσεων από 

το Χρήστη) παρουσιάζει την αντίστροφη ροή δραστηριότητας, δείχνοντας τις 

απαντήσεις ενός συγκεκριμένου χρήστη προς όλους τους υπόλοιπους. Στο οριζόντιο 

άξονα φαίνονται όλοι αυτοί οι χρήστες, ενώ στον κάθε ένα αντιστοιχούν δύο ράβδοι. 

Η λεπτή, κόκκινη ράβδος δείχνει το πλήθος των μηνυμάτων που έχει γράψει, ενώ η 

παχύτερη ράβδος δείχνει το πλήθος των απαντήσεων προς αυτά, που έχει γράψει ο 

υπό εξέταση χρήστης. Είναι δε χρωματισμένη, φανερώνοντας παράλληλα και το είδος 

των απαντητικών μηνυμάτων. 

Άλλο παράδειγμα είναι ο Δείκτης Κατανομής Συνεισφοράς, σε μορφή 

διαγράμματος πίτας, που φαίνεται στην Εικόνα 56α και η οποία δείχνει αντίστοιχα το 

ποσοστό συμμετοχής του κάθε χρήστη στη συγγραφή μηνυμάτων, στις διάφορες 

συζητήσεις. Ο Δείκτης Κατανομής Μηνυμάτων Χρήστη, δείχνει την κατανομή της 

δραστηριότητας ενός χρήστη στις διάφορες επιμέρους συζητήσεις που συμμετέχει και 

παράγεται από το σύστημα DIAS σε μορφή διαγράμματος πίτας (Εικόνας 55β) ή 

ραβδογράμματος (Εικόνα 56γ). Στο τελευταίο, επιπλέον περιλαμβάνεται ο μέσος 

όρος μηνυμάτων του χρήστη, ανά συζήτηση (σιέλ οριζόντια γραμμή). Ένας ακόμα 

απλός, στατιστικός δείκτης, είναι ο Δείκτης Συμμετοχής Χρήστη σε Ομάδες (Εικόνα 

56δ), που δείχνει την κατανομή της δραστηριότητάς του στις επιμέρους ομάδες, των 

οποίων είναι μέλος. Πρόκειται για ένα πολλαπλό ραβδόγραμμα, που παρουσιάζει 
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τέσσερις ράβδους για κάθε ομάδα. Η κόκκινη δείχνει τη δραστηριότητα του υπό 

εξέταση μαθητή στον τομέα της καταχώρησης μηνυμάτων, ως ποσοστό επί του 

συνόλου των μηνυμάτων της ομάδας. Η ράβδος δείχνει τη μέση τιμή της ποσοστιαίας 

συμμετοχής του κάθε μέλους της ομάδας. Η μπλε και η κίτρινη δείχνουν τις 

αντίστοιχες απόλυτες, αριθμητικές τιμές. Έτσι απεικονίζεται το ύψος της συμμετοχής 

του μαθητή στις ομάδες που ανήκει, ενώ φαίνεται και η αντίστοιχη κατανομή της 

δραστηριότητας του. Τέλος, ο Δείκτης Βάθους Συζητήσεων (Εικόνα 64), δείχνει τα 

βάθη όλων των επιμέρους νημάτων μιας ή όλων των συζητήσεων που 

πραγματοποιούνται (εξηγείται αναλυτικότερα στο κεφάλαιο V.1.3.5.2.). 

Οι δείκτες που παρουσιάζονται στις Εικόνες 55, 56 και 64, είναι ένα μέρος 

από τους απλούς δείκτες επίγνωσης που παράγει το σύστημα DIAS. Υπάρχουν 

πολλές παραλλαγές αυτών, δίνοντας τη δυνατότητα στο σχεδιαστή μιας 

δραστηριότητας να παράσχει και στο χρήστη να εντοπίσει με ακρίβεια την 

πληροφορία που θέλει κάθε φορά. Έτσι, για παράδειγμα, τα ραβδογράμματα που 

απεικονίζουν το πλήθος των μηνυμάτων ανά μονάδα χρόνου (Εικόνα 55α), μπορούν 

να παραχθούν ανά ημέρα, εβδομάδα ή μήνα, για ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων. 

Επιπλέον μπορούν να απεικονίζουν μόνο το πλήθος των μηνυμάτων ανά μονάδα 

χρόνου ή και την κατανομή τους ανά είδος (όπως στο παράδειγμα της Εικόνας 54α), 

ενώ μπορούν επιπρόσθετα να παραχθούν μόνο για ένα συγκεκριμένο είδος 

μηνυμάτων (π.χ. ερώτηση, απάντηση, επιχείρημα, πληροφορία, κλπ).  

Αναλυτικά οι δείκτες και οι επιμέρους παραλλαγές τους παρουσιάζονται στο 

Παράρτημα - Ενότητα Α, όπου επιπλέον παρέχονται και οδηγίες ανάγνωσης και 

αποκωδικοποίησης των πληροφοριών που παρέχουν, δίνοντας πιθανές ερμηνείες. Ένα 

απλό παράδειγμα τέτοιας ερμηνείας που αφορά την πίτα της Εικόνας 55α, είναι ότι 

δείχνει την κατανομή της ενεργητικότητας στους συμμετέχοντες σε δραστηριότητες 

ασύγχρονων συζητήσεων. Παράλληλα όμως παρουσιάζοντας και τις απόλυτες τιμές 

(πλήθος μηνυμάτων ανά χρήστη), μπορεί να δείξει ανά πάσα στιγμή αν τηρείται το 

πλάνο που προβλέπει ο αρχικός σχεδιασμός, αναφορικά με την έκταση και την 

κατανομή της δραστηριότητας. Εντοπίζονται εύκολα οι περισσότερο αδρανείς 

χρήστες, ενώ η μελέτη αυτού του διαγράμματος σε βάθος χρόνου μπορεί να δείξει τη 

μεταβολή της συμμετοχής των χρηστών με την πάροδό του.  

Εκτός από τους απλούς δείκτες, υπάρχουν περισσότερο σύνθετοι δείκτες, 

ατομικοί και ομαδικοί που παρουσιάζουν πληροφορίες από συνδυασμένα δεδομένα. 

Σύμφωνα με το ερευνητικό πεδίο της Οπτικοποίησης Πληροφοριών, στόχος είναι ο 
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συνδυασμός αφηρημένων δεδομένων με τέτοιο τρόπο, ώστε να προκύπτουν νέα 

νοήματα, ερμηνείες και οπτικές γωνίες εξέτασης. Για παράδειγμα ο Δείκτης 

Συνεισφοράς (Contribution Indicator) που φαίνεται στην Εικόνα 57, είναι ένα πολικό 

διάγραμμα που δείχνει τη συνεισφορά του κάθε χρήστη σε μία συζήτηση. Σε κάθε 

χρήστη αντιστοιχεί ένας κύκλος, η απόσταση του οποίου από την περιφέρεια του 

διαγράμματος είναι ανάλογη με το ποσοστό συνεισφοράς του στην εξέλιξη της 

συζήτησης, ενώ το μέγεθος του κύκλου είναι ανάλογο με τα είδη των μηνυμάτων που 

χρησιμοποιεί. Οι ενδείξεις αυτές διατάσσονται κυκλικά στο διάγραμμα, 

εξασφαλίζοντας την ευκρίνειά του (δεν υπάρχουν επικαλύψεις μεταξύ τους). Η 

μορφή του διαγράμματος αυτού αλλάζει δυναμικά με την πάροδο του χρόνου, αφού η 

μέτρηση ποσοστών κάνει τις αποστάσεις αυτές σχετικές και συνεχώς 

μεταβαλλόμενες. Είναι σχετικές γιατί η συγγραφή μηνυμάτων από ένα μόνο άτομο 

μεταβάλλει τα ποσοστά όλων των μελών της ομάδας και κατά συνέπεια και τις 

απεικονιζόμενες αποστάσεις. Επιπλέον, η μονάδα μέτρησης (ποσοστά επί τοις εκατό) 

εξασφαλίζει ότι δε θα υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις ακραίες τιμές, 

ενισχύονται περισσότερο την ευκρίνεια του διαγράμματος. Ο δείκτης αυτός 

φανερώνει την έκταση της συνεισφοράς του κάθε χρήστη, αλλά και μια πρώτη 

ένδειξη της ποιότητάς της, αξιολογώντας την παράμετρο της ποικιλίας των 

μηνυμάτων που γράφει (λίγα είδη μηνυμάτων φανερώνουν μονόπλευρη συνεισφορά). 

Η χρήση του πολικού διαγράμματος επιλέχθηκε λόγω τη ευκολίας που παρέχει στη 

σύγκριση πολλών χρηστών ταυτόχρονα, ιδιαίτερα στην περίπτωση αυτή που η 

μονάδα μέτρησης είναι ποσοστιαίες μονάδες.  

Ο Δείκτης Κατάταξης (Classification Indicator) που φαίνεται στην Εικόνα 58 

είναι ένα καρτεσιανό διάγραμμα που συνδυάζει δύο διαφορετικές συνιστώσες της 

συμμετοχής των χρηστών. Ο οριζόντιος άξονας δείχνει τη συμμετοχή στη συγγραφή 

μηνυμάτων ως ποσοστό επί του συνόλου, ενώ ο κάθετος άξονας αντιστοιχεί στο 

ποσοστό των διαθέσιμων μηνυμάτων που έχει αναγνώσει κανείς. Η διαβάθμιση των 

αξόνων εκτείνεται από χαμηλά (low), που αντιστοιχεί στη χαμηλότερη μετρούμενη 

τιμή, σε υψηλά (high), που αντιστοιχεί στην υψηλότερη μετρούμενη τιμή. Με τον 

τρόπο αυτό, οι ίδιοι οι άξονες αντιστοιχούν στη μέση τιμή της κάθε συνιστώσας, ενώ 

η θέση του κάθε χρήστη στο επίπεδο εξαρτάται από τη συνολική δραστηριότητα 

όλων. Το διάγραμμα αυτό παρέχει μια γρήγορη σύγκριση της δραστηριότητας των 

χρηστών, εντοπίζοντας εύκολα ανεπιθύμητες συμπεριφορές. Το διάγραμμα 

επεξηγείται περισσότερο στο κεφάλαιο V.1.3.5.  
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Εικόνα 57: Δείκτης Συνεισφοράς (Σύστημα DIAS) 

 
Εικόνα 58: Δείκτης Κατάταξης (Σύστημα DIAS) 

Ο Δείκτης Ενεργητικότητας (Activity Indicator) που φαίνεται στην Εικόνα 59, 

είναι ένα καρτεσιανό διάγραμμα που συνδυάζει τις πληροφορίες που παρέχουν οι 

προηγούμενοι δύο δείκτες. Η σημαντική διαφοροποίησή του είναι ότι παρουσιάζει 

απόλυτες τιμές στις δύο συνιστώσες δραστηριότητας, με άμεση συνέπεια τη χρήση 
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μόνο του πρώτου τεταρτημορίου και την αύξηση των αποστάσεων ανάμεσα στις 

αναπαραστάσεις των χρηστών. Επιπλέον, σε μια από τις παραλλαγές του δείκτη 

αυτού, που παρουσιάζει πληροφορίες για τη συνολική δραστηριότητα των χρηστών, 

σε όλες τις συζητήσεις, το μέγεθος του κύκλου που αντιστοιχεί στον κάθε ένα, είναι 

ανάλογο όχι μόνο του πλήθους των διαφορετικών ειδών μηνυμάτων που 

χρησιμοποιούν, αλλά και του πλήθους των συζητήσεων, στις οποίες έχουν ενεργή 

συμμετοχή. 

 
Εικόνα 59: Δείκτης Ενεργητικότητας. (Σύστημα DIAS) 

Άλλο παράδειγμα σύνθετου δείκτη είναι ο Δείκτης Σχετικής Ενεργητικότητας 

(Relative Activity Indicator - RAI). Το ραβδόγραμμα που φαίνεται στην Εικόνα 60α, 

είναι η παραλλαγή του δείκτη που αφορά μια ομάδα ατόμων και μία μόνο συζήτηση. 

Για μια επιλεγμένη χρονική περίοδο, απεικονίζει την ενεργητικότητα των 

συμμετεχόντων σε μια συζήτηση σε ποσοστιαίες μονάδες, επιδοτώντας την ποικιλία 

συμμετοχής (πολλούς τύπους μηνυμάτων) και την πρωτοβουλία (έναρξη νέων 
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νημάτων). Παρέχει μια άμεση σύγκριση μεταξύ όλων των συμμετεχόντων και 

παράλληλα με τη μέση τιμή ενεργητικότητας που απεικονίζεται από την οριζόντια 

κόκκινη γραμμή στο διάγραμμα. Δείχνει την κατανομή της δραστηριότητας στους 

συμμετέχοντες, καθιστώντας εύκολα τον εντοπισμό των αδρανών ή υπερδραστήριων 

ατόμων, ευκολότερα απ’ ότι στους προηγούμενους δείκτες.  

 
 Εικόνα 60: Δείκτες Σχετικής Ενεργητικότητας (Σύστημα DIAS) 

 
Εικόνα 61: Δείκτης Απόδοσης Χρηστών (Σύστημα DIAS) 

α) Ομαδικός RAI για μία συζήτηση 

β) Ατομικός RAI για μία συζήτηση 



  ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ DIAS – ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ 
 

Θαρρενός Μπράτιτσης – Διδακτορική Διατριβή  Σελίδα 263 

Στην Εικόνα 60β φαίνεται η παραλλαγή του δείκτη ατού, που αφορά ένα μόνο 

άτομο. Για την επιλεγμένη χρονική περίοδο και για διακριτά, επιμέρους χρονικά 

τμήματα (χρονοθυρίδες) εμφανίζεται η ατομική επίδοση του ατόμου αυτού και ο 

μέσος όρος της συνολικής δραστηριότητας της ομάδας για την ίδια χρονοθυρίδα. 

Κατά συνέπεια, η μέση τιμή δεν είναι σταθερή για όλη την έκταση του διαγράμματος, 

αλλά διαφέρει για κάθε χρονοθυρίδα. Όταν η μέση τιμή είναι ίση με μηδέν, τότε στην 

αντίστοιχη χρονοθυρίδα δεν υπήρχε καθόλου δραστηριότητα, ενώ όταν είναι ίση με 1 

(δηλαδή 100%) όλη η δραστηριότητα προέρχεται από ένα άτομο μόνο. ΄Η τιμή της 

είναι αντιστρόφως ανάλογη με το πλήθος των ατόμων που δραστηριοποιούνται σε 

κάθε περίπτωση. Είναι δυνατή λοιπόν η αξιολόγηση της δραστηριότητας ενός 

μεμονωμένου ατόμου σε όλη τη διάρκεια μιας συζήτησης και η σύγκρισή της με τη 

συνολική  δραστηριότητα της ομάδας που διεξάγει τη συζήτηση. Επιπλέον, φαίνεται 

ο ρυθμός ανάπτυξης της συζήτησης σε συνάρτηση με το χρόνο, ανεξάρτητα από το 

χρήστη για τον οποίο παράγεται το διάγραμμα αυτό. 

Ένα τελευταίο παράδειγμα είναι ο Δείκτης Απόδοσης Χρηστών (User 

Performance Indicator) που φαίνεται στην Εικόνα 61. Σε κάθε χρήστη του 

συστήματος που φαίνεται στον οριζόντιο άξονα αντιστοιχούν δύο μπάρες. Η κόκκινη 

δείχνει το πλήθος των μηνυμάτων που έχει γράψει, ενώ η μπλε δείχνει το εύρος του 

μεγέθους των μηνυμάτων αυτών σε λέξεις. Το άνω άκρο αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο 

μήνυμα, το κάτω άκρο στο μικρότερο, ενώ υπάρχει μια μικρή οριζόντια γραμμή 

ενδιάμεσα που αντιστοιχεί το μέσο μέγεθος των μηνυμάτων του κάθε χρήστη. 

Επιπρόσθετα υπολογίζονται δύο μεγέθη. Ο μέσος όρος λέξεων ανά μήνυμα (πράσινη 

οριζόντια γραμμή) και η μέση τιμή λέξεων ανά μήνυμα (κίτρινη οριζόντια γραμμή). 

Ο μέσος όρος ορίζεται ως (Π-Λ)/2, όπου Π είναι ο αριθμός λέξεων του μεγαλύτερου 

συνολικά μηνύματος, Λ είναι ο αριθμός λέξεων του μικρότερου συνολικά μηνύματος. 

Η μέση τιμή υπολογίζεται ως ο λόγος του αθροίσματος των λέξεων σε όλα τα 

μηνύματα δια το συνολικό αριθμό μηνυμάτων. Ο δείκτης αυτός παρέχει μια γρήγορη 

επισκόπηση και τη δυνατότητα αποτίμησης της δραστηριότητας όλων των χρηστών 

του συστήματος. Εξετάζεται όχι μόνο η δραστηριότητα μετρούμενη ως πλήθος 

μηνυμάτων, αλλά συνυπολογίζεται και το μέγεθός τους. Ξεχωρίζουν οι περιπτώσεις 

χρηστών που γράφουν πολλές φορές μικρά και ανούσια μηνύματα, απλά για να 

φαίνονται δραστήριοι, αλλά και οι χρήστες που αναλαμβάνουν ειδικούς ρόλους (π.χ. 

συντονισμός, σύνοψη συζήτησης κλπ). 
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Όπως στην περίπτωση των απλών δεικτών, έτσι και στους σύνθετους 

παράγονται αρκετές παραλλαγές τους. Για παράδειγμα ο Δείκτης Κατάταξης, ο 

Δείκτης Συνεισφοράς και ο Δείκτης Ενεργητικότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

τη σύγκριση των συμμετεχόντων σε μία συζήτηση μόνο, των μελών μιας ομάδας 

χρηστών και για όλες τις συζητήσεις στις οποίες συμμετέχουν, των μελών μιας 

ομάδας χρηστών και για μία μόνο συζήτηση ή όλων των χρηστών του συστήματος. 

Όλες οι παραλλαγές παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα - Ενότητα Α. 

 
Εικόνα 62: Κοινωνιοδιάγραμμα Απαντήσεων (Σύστημα DIAS) 

 
Εικόνα 63: Κοινωνιοδιάγραμμα Αναγνώσεων (Σύστημα DIAS) 

 
Εικόνα 64: Δείκτης χρονισμού ανάγνωσης (Σύστημα DIAS) 
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Τέλος, παράγεται μια σειρά σύνθετων δεικτών, ειδικού τύπου. Πρόκειται για 

οπτικές αναπαραστάσεις που δεν περιέχουν συνήθη διαγράμματα, όπως είναι τα 

καρτεσιανά διαγράμματα ή τα απλά ραβδογράμματα. Παραδείγματα τέτοιων δεικτών 

είναι τα Κοινωνιοδιαγράμματα που φαίνονται στην Εικόνες 62 και 63. Οι χρήστες του 

συστήματος αναπαριστώνται με κόκκινες κουκίδες οι οποίες συνδέονται με βέλη. Στο 

πρώτο διάγραμμα ένα βέλος ανάμεσα σε δύο χρήστες υποδεικνύει τη συγγραφή 

απάντησης του ενός προς τον άλλο, ενώ στο δεύτερο διάγραμμα το βέλος υποδεικνύει 

την ανάγνωση μηνυμάτων του δεύτερου από τον πρώτο. Οι θέσεις των χρηστών στο 

διάγραμμα καθορίζονται από διάφορες παραμέτρους, όπως είναι ο αριθμός των 

συνδέσεών τους (βελών) με τους υπόλοιπους (από και προς τον καθένα), αλλά και το 

πλήθος των μετρούμενων μεγεθών (συγγραφή ή ανάγνωση μηνυμάτων), σύμφωνα με 

τη θεωρία Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων (Social Network Analysis - SNA). Από τα 

διαγράμματα αυτά, φαίνονται οι απομονωμένοι και οι κεντρικοί χρήστες, οι 

επιμέρους σχηματιζόμενες ομάδες (κλίκες, όπως ονομάζονται στην SNA), αλλά και 

άλλες ενδιαφέρουσες μετρήσεις (όπως η πυκνότητα των δικτύων).  

Για την παραγωγή των κοινωνιοδιαγραμμάτων, το σύστημα DIAS 

κατασκευάζει αυτόματα τους απαραίτητους Κοινωνικούς Πίνακες (social matrices), 

σε τέτοια μορφή ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με γνωστά λογισμικά SNA 

(Netdraw και Agna). Για μία συζήτηση με Ν συμμετέχοντες, παράγεται ένας ΝxΝ 

πίνακας. Στο κελί που βρίσκεται στη γραμμή Α και τη στήλη Β τοποθετείται ένας 

φυσικός αριθμός (μη αρνητικός ακέραιος) που δείχνει: α) τον αριθμό των μηνυμάτων 

που έχει δημοσιεύσει ο συμμετέχων Α και απαντούν σε μηνύματα του συμμετέχοντα 

Β, και β) τον αριθμό των μηνυμάτων του συμμετέχοντα Β που έχει διαβάσει ο Α. Και 

στις δύο περιπτώσεις, τιμή μεγαλύτερη του μηδενός οδηγεί στο σχεδιασμό του 

αντίστοιχο βέλος στο κοινωνιοδιάγραμμα. 

Άλλα παραδείγματα ειδικού τύπου δεικτών είναι τα δενδροδιαγράμματα που 

φαίνονται στις Εικόνες 65 και 66. Αναπαριστούν τη δομή των νημάτων μιας 

συζήτησης σε δενδροειδή μορφή, όπου κάθε μήνυμα απεικονίζεται μια κουκίδα και 

ενώνεται με ευθύγραμμα τμήματα με τις απαντήσεις του. Στο δενδροδιάγραμμα της 

Εικόνα 65 (Δείκτης Ανάπτυξης Συζήτησης) οι κουκίδες είναι χρωματισμένες ανάλογα 

με τη χρονική στιγμή συγγραφής του αντιστοίχου μηνύματος, ακολουθώντας την 

εξέλιξη τη χρωματισμένης μπάρας που υπάρχει στο κάτω μέρος του διαγράμματος. 

Τα χρώματα εναλλάσσονται από κόκκινο (το πιο παλιό μήνυμα), σε κίτρινο (το 

μεσαίο χρονικά μήνυμα) και σταδιακά σε πράσινο (το πιο πρόσφατο μήνυμα). Με τον 
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τρόπο αυτό απεικονίζεται πλήρως η εξέλιξη των νημάτων μιας συζήτησης και 

φαίνεται αν ακολουθεί γραμμική πορεία ή αναπτύσσονται παράλληλα μεταξύ τους. 

Όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο III.2.4.5 ένα μέρος των προβλημάτων συμμετοχής 

των χρηστών σε ασύγχρονες συζητήσεις και κατά συνέπεια των προβλημάτων 

ανάπτυξης των συζητήσεων, οφείλεται στην τακτική του Μονού Περάσματος 

(κεφάλαιο ΙΙΙ.2.4.5) που ακολουθούν. Άμεση συνέπεια είναι η εξέλιξη των 

παλαιοτέρων νημάτων σταδιακά να φθίνει και συχνά να παραμελούνται σημαντικά 

θέματα από τις συζητήσεις. Ο δείκτης αυτός μπορεί να επισημάνει τέτοιες 

ανεπιθύμητες καταστάσεις στο διαμεσολαβητή της συζήτησης, ώστε να επαναφέρει 

στο επίκεντρο φθίνοντα νήματα με αναπάντητα ερωτήματα, κάτι που εμπίπτει στις 

αρμοδιότητές του (κεφάλαιο III.2.4.1). 

Στο Δείκτης Χρονισμού Ανάγνωσης (User Time Reads) που φαίνεται στην 

Εικόνα 66, οι κουκίδες είναι χρωματισμένες ανάλογα με τη χρονική στιγμή 

ανάγνωσης των μηνυμάτων από το χρήστη που αφορά ο δείκτης. Ακολουθείται ο 

χρωματικός κώδικας που καθορίζεται από τη μπάρα χρονικής εναλλαγής που 

εμφανίζεται στο κάτω μέρος του διαγράμματος. Επιπλέον, όταν κάποιο μήνυμα έχει 

αναγνωστεί από τον υπό εξέταση χρήστη περισσότερες της μίας φορές, η αντίστοιχη 

κουκίδα έχει μεγαλύτερο μέγεθος και ο αριθμός των αναγνώσεων αναγράφεται πάνω 

από αυτήν, ενώ τα μη αναγνωσμένα μηνύματα εμφανίζονται με μαύρο χρώμα. Για τα 

μηνύματα που έχει γράψει ο υπό εξέταση χρήστης, η κουκίδα δεν είναι κυκλική, αλλά 

τετραγωνική. Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει αναλυτικά τη δραστηριότητα ενός 

χρήστη, αφού μπορεί να αποκαλύψει την τακτική που ακολουθεί. Είναι εμφανές αν 

συμμετέχει ενεργά καθ’ όλη την εξέλιξη της συζήτησης, σποραδικά ή προς το τέλος 

της. Παράλληλα φαίνεται αν η συμμετοχή του στηρίζεται σε δειγματοληπτική 

ανάγνωση μηνυμάτων, αν ακολουθείται τακτική Μονού Περάσματος ή αν υπάρχουν 

μηνύματα που κέντρισαν το ενδιαφέρον του οδηγώντας τον σε περισσότερες της μίας 

αναγνώσεις. Και στα δύο δενδροδιαγράμματα (Εικόνες 65 και 66) αναγράφεται η 

αρχική και η καταληκτική ημερομηνία στην μπάρα χρονικής εναλλαγής, βοηθώντας 

με αυτό τον τρόπο την εξαγωγή συμπερασμάτων. 
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Εικόνα 65:Δείκτης Ανάπτυξης Συζήτησης. (Σύστημα DIAS) 
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Εικόνα 66: Δείκτης χρονισμού ανάγνωσης. (Σύστημα DIAS) 
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Εικόνα 67: Σύνθετοι δείκτες (Σύστημα DIAS) 
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Το διάγραμμα που φαίνεται στο αριστερό μέρος της Εικόνας 66, απεικονίζει 

την ανάπτυξη και τον όγκο των νημάτων μιας συζήτησης, με τη μορφή 

εμφωλιασμένων τετραγώνων (nested rectangles), όπως προτείνεται από τον Simmoff 

(1999) κι εξηγείται αναλυτικά στο κεφάλαιο II.2.5.1. Αυτή η οπτικοποίηση 

περιλαμβάνεται στο σύστημα DIAS για λόγους σύγκρισης με τους νέους, 

προτεινόμενους δείκτες, αλλά και ως βάση για περισσότερο σύνθετους δείκτες, όπως 

είναι ο Δείκτης Διασποράς Συζήτησης και ο Δείκτης Διασποράς – Μεγέθους Συζήτησης, 

που φαίνονται στο δεξί μέρος της Εικόνας 66. Αυτοί οι δύο δείκτες βοηθούν στο 

διαχωρισμό των σημαντικότερων και πιο ενδιαφερόντων νημάτων μιας συζήτησης, 

συνδυάζοντας μια σειρά από πέντε (5) παραμέτρους που προτείνονται στη διεθνή 

βιβλιογραφία, για την ποιοτική αξιολόγηση των ασύγχρονων συζητήσεων. Αναλυτικά 

ο τρόπος υπολογισμού και οπτικοποίησης, καθώς και το υπόβαθρο, στο οποίο 

στηρίζεται η ανάπτυξη των δεικτών αυτών, εξηγείται αναλυτικά στο κεφάλαιο 

V.1.3.5.2. (επεξήγηση του Ερμηνευτικού Σχήματος για την  αποτίμηση - αξιολόγηση 

της ανάπτυξης μιας συζήτησης). 

Το σύνολο των παραγομένων δεικτών στο σύστημα DIAS ξεπερνά τους 80, 

αν συνυπολογιστούν όλες οι δυνατές παραλλαγές τους. Αναλυτικά παρουσιάζονται 

όλοι στο Παράρτημα - Ενότητα Α, όπου παρατίθενται αναλυτικά ο τρόπος 

υπολογισμού του καθενός, παραδείγματα, ο τρόπος ανάγνωσή τους, αλλά και τα 

συμπεράσματα που μπορεί να εξάγει κανείς μελετώντας τους, είτε είναι μαθητής, είτε 

είναι καθηγητής – ερευνητής. Τα συμπεράσματα αυτά διαφέρουν, ανάλογα με την 

οπτική γωνία εξέτασης του κάθε δείκτη, η οποία εξαρτάται από το ρόλο και το 

προφίλ του χρήστη που τον μελετά, τη χρονική στιγμή, τη φάση και τη γενικότερη 

φύση της διαλογικής δραστηριότητας. Σε κάθε μία από της περιπτώσεις αυτές, η 

εφαρμογή της κατάλληλης ερμηνευτικής προσέγγισης είναι απαραίτητη για την ορθή 

εξαγωγή συμπερασμάτων. Μικρά παραδείγματα ερμηνείας δεικτών αναφέρθηκαν στο 

παρόν κεφάλαιο, ενώ αναλυτικότερα παρουσιάζονται στο Παράρτημα - Ενότητα Α. 

Επιπλέον, ο συνδυασμός διαφορετικών δεικτών και η αντιπαραβολή πληροφοριών με 

τη μορφή Ερμηνευτικού Σχήματος, ενισχύει την ορθότητα των εξαγομένων 

συμπερασμάτων, όπως εξηγείται αναλυτικότερα στο κεφάλαιο V.1.3.5. 



  ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ DIAS – ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ 
 

Θαρρενός Μπράτιτσης – Διδακτορική Διατριβή   Σελίδα 271 

V.1.3.4. Κατηγοριοποίηση δεικτών 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφέρθηκε μια πρώτη κατηγοριοποίηση των δεικτών σε 

χαμηλού και υψηλού επιπέδου, η οποία στηρίζεται κυρίως στην πολυπλοκότητα της 

πληροφορίας που περιέχουν. Οι χαμηλού επιπέδου δείκτες περιγράφουν βασικές 

παραμέτρους της δραστηριότητας των χρηστών, ενώ δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη 

ερμηνευτική προσπάθεια για την κατανόησή τους. Πρόκειται για διαγράμματα που 

αποσκοπούν στην παροχή πληροφορίας επίγνωσης στους χρήστες, δίνοντάς τους 

εικόνα των ενεργειών τόσο των δικών τους (κυρίως), όσο και των συνεργατών τους. 

Οι υψηλού επιπέδου δείκτες περιγράφουν περισσότερο σύνθετες παραμέτρους και 

απαιτούν συνήθως κάποια ιδιαίτερη ερμηνευτική προσέγγιση για την 

αποκωδικοποίηση της πληροφορίας που περιέχουν. Η διαφορά πολυπλοκότητας των 

δύο κατηγοριών δεν συνεπάγεται αντίστοιχη διαφορά στη σημασία τους, αφού έχουν 

και οι δύο τη χρησιμότητά τους. 

Υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές κατηγοριοποιήσεις που μπορούν να 

εφαρμοστούν στους δείκτες ανάλυσης αλληλεπιδράσεων και βάση των οποίων να 

μελετηθούν. Μία από αυτές στηρίζεται στην οπτική γωνία εξέτασης (point of view) 

των δεδομένων που αναλύει ένας δείκτης. Όπως προαναφέρθηκε, οι χρήστες κατά τη 

διάρκεια μιας ασύγχρονης συζήτησης δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως οντότητες 

με ατομικές γνωστικές δομές που εμπλέκονται σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης. 

Ως μέλη διαφορετικών ομάδων, αλλά και μιας ευρύτερης κοινότητας, σχηματίζουν 

νέες γνωστικές δομές. Η προτεινόμενη κατηγοριοποίηση κατατάσσει τους δείκτες με 

βάση το γνωστικό σύστημα που αφορά και αναπαριστά το παράγωγο του καθενός απ’ 

αυτούς. Διακρίνουμε τέσσερις κατηγορίες δεικτών: α) Ατομική προοπτική (individual 

point of view), β) Αδιαφοροποίητη ομαδική προοπτική (undifferentiated group point of 

view), γ) Διαφοροποιημένη ομαδική προοπτική (differentiated group point of view), 

και δ) Κοινοτική προοπτική (community point of view). Οι δείκτες της ατομικής 

προοπτικής μετρούν κάτι ή παρουσιάζουν πληροφορίες για ενέργειες ή παραγόμενο 

έργο που αφορούν μεμονωμένους χρήστες. Ένα παράδειγμα δείκτη αυτής της 

κατηγορίας είναι ένα ραβδόγραμμα που δείχνει το πλήθος των μηνυμάτων που 

καταχωρεί ένας χρήστης ανά ημέρα. Οι δείκτες ομαδικής προοπτικής, αντίστοιχα 

παρουσιάζουν πληροφορίες για τις ενέργειες ή το παραγόμενο έργο μιας ομάδας 

χρηστών. Όταν οι πληροφορίες αφορούν ολόκληρη την ομάδα, χωρίς να γίνεται 
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άμεση αναφορά στην ατομική συνεισφορά του κάθε μέλους, τότε πρόκειται για 

δείκτες αδιαφοροποίητης οπτικής γωνίας. Η πίτα που φαίνεται στην Εικόνα 56α 

ανήκει στην κατηγορία αυτή. Όταν δίνεται η δυνατότητα να διακρίνει κανείς την 

ατομική συνεισφορά του κάθε μέλους της ομάδας, πρόκειται για δείκτες 

διαφοροποιημένη οπτική γωνία. Ο Δείκτης Ενεργητικότητας που φαίνεται στην Εικόνα 

59 ανήκει στην κατηγορία αυτή. Τέλος, οι δείκτες κοινοτικής προοπτικής 

παρουσιάζουν πληροφορίες που αφορούν όλους τους χρήστες, ανεξάρτητα από τις 

επιμέρους ομάδες στις οποίες ανήκουν. Τέτοιοι δείκτες είναι για παράδειγμα ο 

Δείκτης Κατάταξης (Εικόνα 58) και ο Δείκτης Απόδοσης (Εικόνα 61), στις παραλλαγές 

τους που αφορούν όλους στους χρήστες του συστήματος. 

Ένας εναλλακτικός τρόπος κατηγοριοποίησης των δεικτών αλληλεπίδρασης 

στηρίζεται στο επίπεδο υποβοήθησης (level of assistance) που παρέχουν στους 

χρήστες. Έτσι διαχωρίζονται σε δείκτες Επίγνωσης (awareness), Αξιολόγησης 

(assessment) και Αποτίμησης (evaluation). Οι δείκτες επίγνωσης είναι αυτοί που 

παρουσιάζουν απλές αριθμητικές τιμές ή αναπαραστάσεις τιμών, ενώ είναι συνήθως 

ατομικοί. Η αξιοποίηση της πληροφορίας τους ανάγεται στον ίδιο το χρήστη, στις 

περισσότερες περιπτώσεις μέσω της διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης, με βάση τη 

διαισθητική και αντιληπτική του ικανότητα ή τις υφιστάμενες νόρμες αξιολόγησης 

που έχει αναπτύξει βασισμένος σε παρελθούσες εμπειρίες του. Τέτοιοι δείκτες είναι 

για παράδειγμα τα ραβδογράμματα που δείχνουν το πλήθος των μηνυμάτων ανά 

μονάδα χρόνου ή ο δείκτης που φαίνεται στην Εικόνα 55δ και παρουσιάζει το πλήθος 

και το είδος των απαντήσεων ενός χρήστη προς τους συνεργάτες του. Οι δείκτες 

αξιολόγησης παρέχουν πληροφορίες, τις οποίες οι χρήστες πρέπει να αξιολογήσουν 

κατάλληλα και να αποφασίσουν για τη χρησιμότητά τους. Συνήθως πρόκειται για 

τιμές που μπορεί να είναι και κανονικοποιημένες, με βάση ένα προδιαγεγραμμένο 

μοτίβο, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα αξιολόγησης μέσω σύγκρισης με την ιδανική 

ή επιθυμητή κατάσταση. Ο Δείκτης Σχετικής Ενεργητικότητας (Εικόνα 60), αλλά και 

οι δείκτες που παρουσιάζουν στοιχεία για τη δραστηριότητα των χρηστών (Εικόνες 

57, 58, 59) ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Επίσης ο Δείκτης Ανάπτυξης Συζήτησης 

(Εικόνα 65) χρησιμοποιείται με τον τρόπο αυτό. Τέλος, οι δείκτες αποτίμησης 

προχωρούν ένα βήμα παραπέρα, παρέχοντας με κάποιο τρόπο ένα σημείο αναφοράς, 

βαθμολογώντας κατά κάποιο τρόπο τις πληροφορίες που παρουσιάζουν. Ο Δείκτης 

Σχετικής Ενεργητικότητας (Εικόνα 60α), μπορεί να συμπεριληφθεί σ’ αυτή την 

κατηγορία, αν ληφθεί ως κεντρικό του σημείο η παρουσίαση της μέσης τιμής 
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ενεργητικότητας (κόκκινη γραμμή), σηματοδοτώντας έτσι μια μορφή θετικών (πάνω 

από τη γραμμή) και αρνητικών (κάτω από τη γραμμή) τιμών. Ο Δείκτης Διασποράς 

Συζήτησης (Εικόνες 67 και 72) ανήκει επίσης στην κατηγορία αυτή. 

Φυσικά, ορισμένοι από τους δείκτες μπορούν να ενταχθούν σε περισσότερες 

από μία κατηγορίες, ανεξάρτητα από τη μέθοδο κατηγοριοποίησης που ακολουθείται. 

Για παράδειγμα ο Δείκτης Ενεργητικότητας στην τελευταία μέθοδο (ανά επίπεδο 

βοήθειας) μπορεί να θεωρηθεί ότι εντάσσεται τόσο στους δείκτες αξιολόγηση, όσο 

και στους δείκτες αποτίμησης, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Στον Πίνακα 10, 

φαίνεται ο κεντρικός πυρήνας των δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης που 

παράγονται από το σύστημα DIAS, κατηγοριοποιημένος με βάση την ανάλυση του 

παρόντος κεφαλαίου. 

 

 



 

 

 

 

Κατηγορία 
Οπτική γωνία εξέτασης Επίπεδο ερμηνείας Επίπεδο Υποβοήθησης Δείκτης Οπτικοποίηση 

Ατομική Αδιαφοροποίητη 
Ομαδική 

Διαφοροποιημένη 
Ομαδική Κοινοτική Χαμηλό Υψηλό Επίγνωση Αξιολόγηση Αποτίμηση 

Πλήθος (και είδος) 
Μηνυμάτων 

(Σύνθετο) 
Ραβδόγραμμα K K  K O  O  O 

Ανάγνωση Μηνυμάτων Σύνθετο Ραβδόγραμμα K  K K O  O  O 
Απαντήσεις προς το 

Χρήστη 
Σύνθετο Ραβδόγραμμα O  O K O  O   

Απαντήσεις από το Χρήστη Διπλό Σύνθετο 
Ραβδόγραμμα O  K  O  O O  

Κατανομή Συνεισφοράς Πίτα   K K O  K  O 
Κατανομή Μηνυμάτων 
Χρήστη στις Συζητήσεις 

Πίτα 
Ραβδόγραμμα O    O    O 

Συμμετοχή Χρήστη σε 
Ομάδες 

Σύνθετο Ραβδόγραμμα O O   O    O 

Δείκτης Συνεισφοράς Πολικό Διάγραμμα   O K  O O  O 
Δείκτης Κατάταξης Καρτεσιανό 

Διάγραμμα   O K  O O O O 

Δείκτης Ενεργητικότητας Καρτεσιανό 
Διάγραμμα   O K  O O O O 

Δείκτης Σχετικής 
Ενεργητικότητας 

Σύνθετο Ραβδόγραμμα   O K  O O  O 

Ατομικός Δείκτης Σχετικής 
Ενεργητικότητας 

Σύνθετο Ραβδόγραμμα O O    O O   

Απόδοση Χρηστών Σύνθετο Ραβδόγραμμα   O K  O   O 
Κοινωνιοδιάγραμμα 

Απαντήσεων 
Κοινωνιοδιάγραμμα   O   O O O O 

Κοινωνιοδιάγραμμα 
Αναγνώσεων 

Κοινωνιοδιάγραμμα   O   O O O O 

Δείκτης Ανάπτυξης 
Συζήτησης 

Δενδρόγραμμα  O    O O O O 

Δείκτης Χρονισμού 
Ανάγνωσης 

Δενδρόγραμμα O     O O O O 

Βάθος Συζητήσεων Ραβδόγραμμα K K  K O  O  O 
Δείκτης Ανάπτυξης και 

Όγκου Νημάτων 
Ειδικού τύπου 
οπτικοποίηση  O    O   O 

Δείκτης Διασποράς 
Συζήτησης 

Πολλαπλό Σύνθετο 
Ραβδόγραμμα  O    O  O O 

Δείκτης Διασποράς – 
Μεγέθους Συζήτησης 

Πολλαπλό Σύνθετο 
Ραβδόγραμμα  O    O  O O 

O   Όλες οι παραλλαγές του δείκτη Κύρια κατηγορία δείκτη Κύρια κατηγορία δείκτη 
Κ   Ορισμένες παραλλαγές του δείκτη Εναλλακτική κατηγορία Εναλλακτική κατηγορία 
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V.1.3.5. Ερμηνεία δεικτών - Ερμηνευτικά σχήματα 

Στο κεφάλαιο II.2.3.2 αναφέρθηκε ένας πρώτος διαχωρισμός των δεικτών 

αλληλεπίδρασης σε χαμηλού και υψηλού επιπέδου. Για τους χαμηλού επιπέδου 

δείκτες δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη ερμηνευτική προσπάθεια για την κατανόηση 

της πληροφορίας που περιέχουν. Για παράδειγμα ένα ραβδόγραμμα που δείχνει το 

πλήθος (ή και το είδος) των μηνυμάτων ενός χρήστη ανά ημέρα, είναι πολύ σαφές. 

Για τους δείκτες υψηλού επιπέδου, συνήθως απαιτείται μια ιδιαίτερη ερμηνευτική 

προσέγγιση για την αποκωδικοποίηση της παρεχόμενης πληροφορίας. Πολλές φορές, 

είναι δυνατόν τα συμπεράσματα που εξάγονται από μια τέτοια διαδικασία να 

επιβεβαιώνονται ή να τροποποιούνται αν εξεταστούν παράλληλα και άλλοι δείκτες. 

Οι προκαθορισμένοι συνδυασμοί διαφορετικών δεικτών με σαφείς οδηγίες, 

που έχουν σαν στόχο την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων για μια επιμέρους 

παράμετρο, ονομάζονται Ερμηνευτικά Σχήματα. Όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 

II.2.3.2.2 διακρίνουμε δύο βασικές κατηγορίες ερμηνευτικών σχημάτων: α) τα ρητά 

ερμηνευτικά σχήματα που δεν απαιτούν ιδιαίτερες οδηγίες, και β) τα συνεπαγόμενα 

ερμηνευτικά σχήματα που απαιτούν συγκεκριμένες οδηγίες για να προκύψει το νόημα 

που επιθυμεί ο σχεδιαστής του. Και οι δύο κατηγορίες ερμηνευτικών σχημάτων 

αφορούν τόσο μεμονωμένους δείκτες, όσο και συνδυασμούς τους. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται παραδείγματα ερμηνευτικών σχημάτων, χωρισμένα σε δύο 

κατηγορίες: α) ερμηνείες μεμονωμένων δεικτών, και β) ερμηνευτικά σχήματα που 

αφορούν συνδυασμούς δεικτών. 

V.1.3.5.1. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις μεμονωμένων δεικτών 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν δείκτες υψηλού επιπέδου, που απαιτούν 

ιδιαίτερη ερμηνευτική προσέγγιση για την πλήρη αποκωδικοποίησης της 

πληροφορίας που περιέχουν. Στην κατηγορία αυτή ανήκει για παράδειγμα ο Δείκτης 

Συνεισφοράς (Εικόνα 57) που παρέχει μια σύγκριση μεταξύ των μελών μιας ομάδας 

ως προς τη συγγραφή μηνυμάτων, μετρώντας το ποσοστό του καθενός επί του 

συνόλου των μηνυμάτων που καταχωρήθηκαν απ’ όλη την ομάδα. Επιπλέον παρέχει 

μια εικόνα της κατανομής της δραστηριότητας στην ομάδα, παρόμοια με αυτή που 

παρουσιάζει ένα διάγραμμα πίτας, όπως αυτό που φαίνεται στην Εικόνα 56α. Το 

μέγεθος του κάθε κύκλου αντιστοιχεί στο πλήθος των διαφορετικών τύπων 
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μηνυμάτων που χρησιμοποιεί το κάθε άτομο, παρέχοντας μια ένδειξη της ποιότητας 

συμμετοχής του στην εξέλιξη της συζήτησης. Λίγα είδη μηνυμάτων φανερώνουν 

μονόπλευρη συνεισφορά, αφού για παράδειγμα κάποιος που καταχωρεί συνεχώς 

ερωτήσεις είναι πιθανό να μη βοηθά την ανάπτυξη της συζήτησης, εκτός αν ο ρόλος 

του απαιτεί να θέτει ερωτήματα. Επίσης κάποιος που καταχωρεί μόνο απαντήσεις δε 

συνεισφέρει στην ανάπτυξη του γενικότερου προβληματισμού. Συνεπώς, ο Δείκτης 

Συνεισφοράς παρέχει τη δυνατότητα σύγκρισης της δραστηριότητας των μελών μιας 

ομάδα, εξέτασης της κατανομής της, αλλά και επιμέρους μελέτη της ατομικής 

επίδοσης του καθενός, ποσοτικά και ποιοτικά. 

Ο Δείκτης Κατάταξης (Εικόνα 58) που παρέχει μια σύγκριση μεταξύ των 

μελών μιας ομάδας ως προς τη δραστηριότητά τους. Επιπλέον όμως δείχνει τη θέση 

του καθενός ως προς τις μέσες τιμές των δύο επιμέρους συνιστωσών, τους αδρανείς 

και υπερδραστήριους χρήστες, αυτούς που υπερβάλλουν ως προς τη μία συνιστώσα 

αγνοώντας την άλλη (π.χ. διαβάζουν όλα τα μηνύματα αλλά γράφουν ελάχιστα ή και 

καθόλου). Ακόμη διαφαίνεται μια εικόνα της κατανομής της δραστηριότητας 

ανάμεσα στα μέλη της ομάδας και εξάγονται συμπεράσματα για την ομοιομορφία 

της. Ας εξετάσουμε για παράδειγμα την περίπτωση που παρατηρείται μεγάλη 

συγκέντρωση χρηστών αριστερά του κάθετου άξονα, ενώ μόνο ένας  χρήστης 

βρίσκεται στα δεξιά (ή αναλογικά ελάχιστοι). Στην περίπτωση αυτή είναι πιθανότερο 

ο μεμονωμένος χρήστης να γράφει πολύ περισσότερα μηνύματα απ’ όσο πρέπει και 

χρειάζεται να ελεγχθεί περαιτέρω η συνεισφορά του, από το να υστερούν οι 

υπόλοιποι. Φυσικά η εξέταση του δείκτη υπό αυτή την οπτική γωνία, έχει νόημα όταν 

η συζήτηση βρίσκεται σε ένα αρκετά προχωρημένο στάδιο εξέλιξης, ενώ υπάρχουν 

περιπτώσεις που η υπερδραστηριότητα του χρήστη είναι φυσιολογική (π.χ. είναι 

συντονιστής της συζήτησης).  

Παρόμοια ερμηνευτική προσέγγιση εφαρμόζεται και στο Δείκτη 

Ενεργητικότητας (Εικόνα 59). Στο διάγραμμα αυτό εξετάζονται ο δύο συνιστώσες 

δραστηριότητας (συγγραφή και ανάγνωση μηνυμάτων), αλλά παρουσιάζονται οι 

απόλυτες τιμές τους. Έτσι είναι δυνατή η αξιολόγηση της επίδοσης του κάθε ατόμου 

ξεχωριστά, ενώ οι συγκρίσεις είναι σαφέστερες. Επιπλέον το μέγεθος του κύκλου που 

αντιστοιχεί σε κάθε άτομο είναι ανάλογο με τα είδη των μηνυμάτων που 

χρησιμοποιεί, κάτι που αναλύεται και ερμηνεύεται κατ’ αντιστοιχία με το Δείκτη 

Συνεισφοράς. Το σύστημα DIAS παράγει διάφορες παραλλαγές του δείκτη αυτού, 

που μπορούν να αφορούν: α) μια ομάδα χρηστών που συμμετέχουν σε μία συζήτηση, 
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β) μια ομάδα χρηστών που συμμετέχουν σε πολλές συζητήσεις. Ειδικότερα στη 

δεύτερη περίπτωση, το μέγεθος του κύκλου που αντιστοιχεί σε κάθε χρήστη είναι 

ανάλογο και με το πλήθος των συζητήσεων στις οποίες συμμετέχει. Η αξιολόγηση 

της δραστηριότητας ενός χρήστη με το δείκτη αυτό μπορεί να είναι πολυδιάστατη, 

αφού αφορά: α) το πλήθος των μηνυμάτων που γράφει, β) το πλήθος των μηνυμάτων 

που διαβάζει, γ) τα είδη των μηνυμάτων που χρησιμοποιεί, και δ) το πλήθος των 

συζητήσεων στις οποίες συμμετέχει. Έτσι απεικονίζεται πλήρως η συμμετοχή του, 

ενώ μπορεί ταυτόχρονα να συγκριθεί με αυτή των υπολοίπων χρηστών. 

Ο Δείκτης Σχετικής Ενεργητικότητας (Εικόνα 60α) παρέχει τη δυνατότητα 

σύγκρισης της ενεργητικότητας (συγγραφή μηνυμάτων) μιας ομάδας χρηστών, για 

μια επιλεγμένη χρονική περίοδο. Η μονάδα μέτρησης είναι το ποσοστό επί του 

συνόλου των μηνυμάτων που καταχωρήθηκαν από την υπό εξέταση ομάδα, το οποίο 

προσαυξάνεται ανάλογα με τα νήματα που εκκινεί. Είναι εύκολος ο εντοπισμός των 

υπερδραστήριων και των αδρανών χρηστών, ενώ σημαντική είναι η δυνατότητα 

σύγκρισης της επίδοσης του κάθε ατόμου με τη μέση τιμή που προκύπτει για το υπό 

εξέταση χρονικό διάστημα. Η τελευταία διευκολύνει στην εξέταση της κατανομής της 

δραστηριότητας ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, αλλά και στην ατομική αξιολόγηση 

του καθενός ξεχωριστά. Ιδιαίτερης ερμηνείας χρήζει η παραλλαγή του Δείκτη 

Σχετικής Ενεργητικότητας που φαίνεται στην Εικόνα 60β και αφορά ένα μόνο άτομο. 

Για την επιλεγμένη χρονική περίοδο και για διακριτά, επιμέρους χρονικά τμήματα 

(χρονοθυρίδες) εμφανίζεται η ατομική επίδοση του ατόμου αυτού και ο μέσος όρος 

της συνολικής δραστηριότητας της ομάδας για την ίδια χρονοθυρίδα. Κατά συνέπεια, 

η μέση τιμή δεν είναι σταθερή για όλη την έκταση του διαγράμματος, αλλά διαφέρει 

για κάθε χρονοθυρίδα. Όταν η μέση τιμή είναι ίση με μηδέν, τότε στην αντίστοιχη 

χρονοθυρίδα δεν υπήρχε καθόλου δραστηριότητα, ενώ όταν είναι ίση με 1 (δηλαδή 

100%) όλη η δραστηριότητα προέρχεται από ένα άτομο μόνο. ΄Η τιμή της είναι 

αντιστρόφως ανάλογη με το πλήθος των ατόμων που δραστηριοποιούνται σε κάθε 

περίπτωση. Είναι δυνατή λοιπόν η αξιολόγηση της δραστηριότητας ενός 

μεμονωμένου ατόμου σε όλη τη διάρκεια μιας συζήτησης και η σύγκρισή της με τη 

συνολική  δραστηριότητα της ομάδας που διεξάγει τη συζήτηση. Επιπλέον, φαίνεται 

ο ρυθμός ανάπτυξης της συζήτησης σε συνάρτηση με το χρόνο, ανεξάρτητα από το 

χρήστη για τον οποίο παράγεται το διάγραμμα αυτό. 

Παρομοίως, στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο τρόπος 

“ανάγνωσης” των δεικτών Απόδοσης Χρηστών, Ανάπτυξης Συζήτησης και Χρονισμού 
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Ανάγνωσης. Αυτές οι επιπλέον πληροφορίες που προκύπτουν από την 

προσεκτικότερη εξέταση του κάθε δείκτη και οι ιδιαίτερες συνθήκες που πρέπει να 

ισχύουν για να διαφοροποιούνται τα εξαγόμενα συμπεράσματα, συνιστούν την 

ιδιαίτερη ερμηνευτική προσέγγιση που απαιτείται για την αποκωδικοποίησή του. Στο 

Παράρτημα - Ενότητα Α φαίνονται αναλυτικά όλοι οι δείκτες του συστήματος DIAS 

και οι ερμηνείες τους. Επιπλέον, τα δύο κοινωνιοδιαγράμματα που φαίνονται στις 

Εικόνες 62 και 63 μπορούν να αποκαλύψουν αρκετές πληροφορίες, όπως επεξηγείται 

στο προηγούμενο κεφάλαιο. Είναι δυνατόν να αναδείξουν ακόμα περισσότερες μέσα 

από συνδυασμούς με άλλους δείκτες, όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια. 

V.1.3.5.2. Ερμηνευτικά σχήματα που αφορούν συνδυασμούς δεικτών 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατηγορία ερμηνευτικών σχημάτων που αφορά 

ένα συνδυασμό περισσοτέρων του ενός δεικτών, τα οποία είναι περισσότερο σύνθετα. 

Η δομή ενός τέτοιου σχήματος που χρησιμεύει για την αποτίμηση της ατομικής 

επίδοσης ενός μαθητή (στο εξής Μαθητής Α) φαίνεται στην Εικόνα 68. Περιλαμβάνει 

τους εξής πέντε δείκτες: α) Δείκτης Κατάταξης, β) Δείκτης Ενεργητικότητας, γ) SNA 

Δείκτης Αναγνώσεων, δ) SNA Δείκτης Απαντήσεων, και ε) Δείκτης Χρονισμού 

Ανάγνωσης. Μελετώντας το Δείκτη Κατάταξης (Εικόνα 58), ο καθηγητής (συνήθως 

στον καθηγητή απευθύνεται αυτό το ερμηνευτικό σχήμα και ίσως τον ερευνητή) 

μπορεί να δει πόσο δραστήριος είναι ο Μαθητής Α σε σύγκριση με τους υπόλοιπους 

μαθητές, αλλά και με τις μέσες τιμές ανά συνιστώσα δραστηριότητας (συγγραφή – 

ανάγνωση), που αντιστοιχούν στους δύο άξονες του διαγράμματος. Το πρώτο 

συμπέρασμα που εξάγει αφορά τη γενικότερη συμπεριφορά του Μαθητή Α και 

συγκεκριμένα αν είναι ισορροπημένη ή ακραία (π.χ. διαβάζει μόνο μηνύματα και δε 

γράφει ή γράφει μόνο, αγνοώντας τα ήδη υπάρχοντα). Το ζητούμενο σε μια 

συνεργατική διαλογική δραστηριότητα, είναι η καλύτερη δυνατή ισορροπία ανάμεσα 

στις δύο συνιστώσες δραστηριότητας. Οι ακραίες συμπεριφορές δεν ευνοούν τη 

συνεργασία, αφού στη μία περίπτωση δεν υπάρχει διάλογος (μη συγγραφή 

μηνυμάτων), ενώ στην άλλη δεν υπάρχει διάχυση της πληροφορίας (μη ανάγνωση).  

Το δεύτερο συμπέρασμα αφορά την επίδοσή του στις δύο συνιστώσες και 

κατά πόσο είναι αρκετά υψηλότερη από την αντίστοιχη των συμμαθητών του. 

Εξετάζεται δηλαδή η περίπτωση να πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση μη 

επιθυμητής συμπεριφοράς ή να μην εξελίσσεται γενικότερα η συζήτηση όπως θα 

έπρεπε. Παρόμοια συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν αν χρησιμοποιούσε ο 
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καθηγητής το Δείκτη Ενεργητικότητας (Εικόνα 59), με τη διαφορά ότι η σύγκριση με 

τις μέσες τιμές είναι αρκετά δύσκολη, αν όχι αδύνατη. Λόγω της φύσης του 

διαγράμματος. Χρησιμοποιείται μόνο το πρώτο τεταρτημόριο, με αποτέλεσμα όλες οι 

τιμές να είναι θετικές, με άμεση συνέπεια να είναι δύσκολος ο καθορισμός της μέσης 

τιμής. Επιπλέον από το διάγραμμα αυτό, ο καθηγητής μπορεί να δει τις απόλυτες 

τιμές των δύο συνιστωσών δραστηριότητας, καταλήγοντας σε ασφαλέστερα 

συμπεράσματα για την επίδοση του Μαθητή Α σε σύγκριση με τους υπόλοιπους 

μαθητές. Για τις ανάγκες του σχήματος που περιγράφεται εδώ, αυτή η πρόσθετη 

πληροφορία δεν εξυπηρετεί ιδιαίτερα, γι αυτό και ο Δείκτης Ενεργητικότητας δε 

συμπεριλαμβάνεται σε αυτό. 

 
Εικόνα 68: Ερμηνευτικό Σχήμα για την αποτίμηση της ατομικής επίδοσης ενός μαθητή 

Το επόμενο βήμα για τον καθηγητή είναι να εξετάσει τα δύο 

κοινωνιοδιαγράμματα που φαίνονται στις Εικόνες 62 και 63. Ο SNA Δείκτης 

Απαντήσεων (Εικόνα 62) μπορεί να δείξει αν ο Μαθητής Α είναι απομονωμένος ή 

κατέχει κεντρική θέση στη συζήτηση. Στην δεύτερη περίπτωση θα είναι στενά 

συνδεδεμένος με τους υπόλοιπους. Θα έχει υπάρχουν δηλαδή πολλές συνδέσεις (βέλη) 

ανάμεσά του και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, με φορά από και προς αυτόν. Εάν 

από το Δείκτη Κατάταξης ο Μαθητής Α φαίνεται δραστήριος ως προς τη συγγραφή 

μηνυμάτων, από το κοινωνιοδιάγραμμα αυτό καταλαβαίνει ο καθηγητής αν ο 

Μαθητής Α ανταλλάσσει πληροφορίες και απόψεις με τους συμμαθητές του, 
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απαντώντας στα μηνύματά τους και λαμβάνοντας απαντήσεις από αυτούς. Ο αριθμός 

των ατόμων με τα οποία έχει τέτοια άμεση συνεργασία μπορεί να μετρηθεί, 

οδηγώντας σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Για παράδειγμα, ένα πολύ δραστήριος 

μαθητής που είναι απομονωμένος στο κοινωνιοδιάγραμμα, δεν μπορεί να θεωρηθεί 

ότι συνεισφέρει στην ποιότητα και την ανάπτυξη της συζήτησης και τη γενικότερη 

συνεργασία, αφού οι υπόλοιποι δε διαβάζουν τις απόψεις του. Αυτό μπορεί να 

υποδεικνύει: α) χαμηλής ποιότητας μηνύματα (ως προς το περιεχόμενό τους), β) 

μηνύματα εκτός θέματος συζήτησης, γ) υπεροπτική, αλαζονική και γενικά κακή 

συμπεριφορά του Μαθητή Α (που απεικονίζεται στο ύφος των μηνυμάτων του), δ) 

έλλειψη γνώσεων σχετικά με το υπό διαπραγμάτευση θέμα που οδηγεί σε συγγραφή 

μηνυμάτων άνευ σημασίας., και ε) κακές κοινωνικές σχέσεις του Μαθητή Α. 

Ειδικότερα στη περίπτωση της κακής συμπεριφοράς, είναι σύνηθες σε ασύγχρονες 

συζητήσεις να εμφανίζονται άτομα που χρησιμοποιούν υβριστικές εκφράσεις 

(συνήθως όχι σε εκπαιδευτικές συζητήσεις όμως), που προσπαθούν να κάνουν 

επίδειξη γνώσεων (χωρίς αυτό να σημαίνει πάντα ότι τις κατέχουν) ή που 

χρησιμοποιούν επικριτικό και δεικτικό ύφος όταν αναφέρονται στους υπόλοιπους. Σε 

οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις αυτές (ή συνδυασμό τους), ο καθηγητής – 

διαμεσολαβητής είναι σε θέση να διαγνώσει μια προβληματική κατάσταση και να 

επέμβει κατάλληλα (π.χ. με προσωπική επικοινωνία) για να τη διορθώσει.  

Στη συνέχεια, η μελέτη του SNA Δείκτη Αναγνώσεων (Εικόνα 63) δείχνει το 

πλήθος των συνεργατών του Μαθητή Α, των οποίων μηνύματα έχει διαβάσει και 

κατά συνέπεια το βαθμό εμπλοκής του στην εξέλιξη της διαλογικής δραστηριότητας. 

Ενώ ο Δείκτης Κατάταξης δείχνει το ποσοστό των μηνυμάτων που έχει διαβάσει ο 

Μαθητής Α (ή το ακριβές νούμερο, αν χρησιμοποιηθεί ο Δείκτης Ενεργητικότητας), το 

κοινωνιοδιάγραμμα αυτό δείχνει τη διασπορά τους στο αντίστοιχο πλήθος 

συμμετεχόντων στη συζήτηση. Ο συνδυασμός των δύο κοινωνιοδιαγραμμάτων 

φανερώνει την πιθανή συμμετοχή το Μαθητή Α σε μια κλειστή, επιμέρους ομάδα  

ατόμων (κλίκα) που αλληλεπιδρούν έντονα μεταξύ τους και πολύ λίγο με την 

υπόλοιπη ομάδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να μην είναι επιθυμητό, ανάλογα με το 

σχεδιασμό της δραστηριότητας. Επιπλέον, ο SNA Δείκτης Αναγνώσεων δείχνει τον 

αριθμό των μαθητών που έχουν διαβάσει μηνύματα του Μαθητή Α. Κατά συνέπεια, 

αν κατέχει κεντρική θέση στο διάγραμμα αυτό, αλλά εμφανίζεται απομονωμένος ή 

απομακρυσμένος στον SNA Δείκτη Απαντήσεων, τότε ο Μαθητής Α γράφει μηνύματα, 

τα οποία διαβάζονται από πολλά άτομα, αλλά δε λαμβάνει αρκετές απαντήσεις. Σε 



 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ DIAS – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ – ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 
 

Θαρρενός Μπράτιτσης – Διδακτορική Διατριβή    Σελίδα 281 

περίπτωση που δεν έχει ένα ρόλο που να αιτιολογεί κάτι τέτοιο (π.χ. να είναι ο 

συντονιστής που δίνει οδηγίες, να θέτει τους αρχικούς προβληματισμούς ή να είναι 

τελικά ένας ειδικός που καλείται να επιλύσει προβλήματα και να απαντήσει σε 

ερωτήσεις), είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίζει πρόβλημα ορθής συμμετοχής που 

χρήζει περαιτέρω προσοχής από τον καθηγητή. 

Ο τελευταίος δείκτης αυτού του ερμηνευτικού σχήματος είναι ο Δείκτης 

Χρονισμού Ανάγνωσης (Εικόνα 66), ο οποίος δείχνει με περισσότερη σαφήνεια την 

έκταση της εμπλοκής του Μαθητή Α στη συζήτηση. Φανερώνει αν η συμμετοχή του 

λαμβάνει χώρα από τα πρώτα στάδια της συζήτησης ή είναι συγκεντρωμένη προς το 

τέλος της. Στην τελευταία περίπτωση ενδέχεται να είναι ένας μαθητής που προσπαθεί 

στο τέλος να εμφανίσει τον εαυτό του ως πιο δραστήριο, καταχωρώντας πολλά μικρά 

μηνύματα συμφωνίας ή διαφωνίας με ιδέες και απόψεις άλλων, που δεν έχουν τίποτα 

όμως να προσθέσουν στην ποιότητα και την ανάπτυξη της συζήτησης. Μια 

συστηματική εμφάνιση τέτοιας συμπεριφοράς, μπορεί να επιβεβαιωθεί μέσα από 

προσεκτικότερη μελέτη των μηνυμάτων του Μαθητή Α, είτε μέσω πιο 

εξειδικευμένων δεικτών, είτε μέσω επισκόπησης του περιεχομένου τους.  

Μια ακόμα ειδική περίπτωση που μπορεί να εντοπιστεί με αυτό το 

ερμηνευτικό σχήμα είναι αυτή ενός μαθητή που φαίνεται ικανοποιητικά δραστήριος 

από το Δείκτη Κατάταξης, διαβάζονται τα μηνύματά του και δέχεται απαντήσεις, αλλά 

ενώ διαβάζει και αυτός μηνύματα άλλων, δεν καταχωρεί απαντήσεις. Από τον 

τελευταίο δείκτη, είναι πολύ πιθανό να φαίνεται ότι συμμετέχει στα αρχικά στάδια 

των συζητήσεων. Αυτή η συμπεριφορά φαντάζει απολύτως φυσιολογική, όταν οι 

μετρήσεις αυτές στους δείκτες αφορούν τον καθηγητή. Όταν πρόκειται για μαθητή 

όμως, πιθανόν να πρόκειται για κάποιον που γράφει κάποια μηνύματα νωρίς και δε 

συμμετέχει κατόπιν στην εξέλιξη των συζητήσεων. Αυτό μπορεί να υποδεικνύει 

υπεροπτική συμπεριφορά ή να περιγράφει χρήστη που προσπαθεί να φαίνεται 

αρεστός και “δυνατός”, ειδικότερα στα μάτια του καθηγητή, αλλά στην ουσία δεν 

έχει αφομοιώσει καθόλου καλά τη διαπραγματευόμενη γνώση. Κλασσικό παράδειγμα 

τέτοιων μαθητών στις σχολικές τάξεις είναι αυτοί που είναι πρόθυμοι να 

συμμετάσχουν στο μάθημα, έχοντας διαβάσει εκ των προτέρων την διδακτέα ύλη, 

αλλά όταν κληθούν να αξιολογηθούν γραπτά δεν έχουν καλή απόδοση (ειδικά όταν 

τα ερωτήματα απαιτούν κριτική σκέψη και αφομοίωση της διδακτέας ύλης). 
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Στην Εικόνα 69 φαίνεται ένα ερμηνευτικό σχήμα που εφαρμόζεται σε ένα 

συνδυασμό πέντε δεικτών, για την αξιολόγηση της εξέλιξης και της ανάπτυξης μιας 

συζήτησης. Και αυτό το σχήμα απευθύνεται κυρίως στον καθηγητή, αλλά και στο 

ερευνητή κατ’ επέκταση. Ο πρώτος δείκτης που εξετάζεται σύμφωνα με αυτή την 

ερμηνευτική προσέγγιση είναι ο Δείκτης Ενεργητικότητας (Εικόνα 59), ο οποίος μετρά 

τρεις διαφορετικές συνιστώσες της δραστηριότητας των μαθητών· το πλήθος των 

μηνυμάτων που γράφουν, που διαβάζουν και τα είδη των μηνυμάτων που 

χρησιμοποιούν. Ο Δείκτης Αποδοτικότητας Χρηστών δείχνει επιπλέον πληροφορίες για 

το μέγεθος των μηνυμάτων σε λέξεις. Συνδυαστικά, μπορεί ο καθηγητής να εξάγει 

συμπεράσματα που αφορούν την έκταση της δραστηριότητας των μαθητών στη 

συζήτηση ατομικά, αλλά και συνολικά ως ομάδα. Έτσι μπορεί να κρίνει αν η 

δραστηριότητα είναι ικανοποιητική, με τον αριθμό και το μέγεθος των μηνυμάτων να 

πληρούν κάποια ελάχιστα ποσοτικά κριτήρια, όπως και οι αναγνώσεις μηνυμάτων, 

ώστε να εξασφαλίζεται η διάχυση και η ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων. 

Παράλληλα ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα να εξετάσει αν η δραστηριότητα 

κατανέμεται ομοιόμορφα στους μαθητές (συμμετέχουν όλοι εξίσου, γράφοντας και 

διαβάζοντας μηνύματα), αποκτώντας πλήρη εικόνα για την ανάπτυξη της συζήτησης. 

 
Εικόνα 69: Ερμηνευτικό Σχήμα για την  αξιολόγηση της εξέλιξης και της ανάπτυξης μιας συζήτησης 
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Στη συνέχεια, εξετάζοντας τα δύο κοινωνιοδιαγράμματα (Εικόνες 62 και 63), 

ο καθηγητής μπορεί να εξετάσει τη διασπορά της δραστηριότητας των μαθητών και 

τη συνεργατικότητα που αναπτύσσεται μεταξύ τους, μελετώντας πόσοι και ποιοι 

ανταλλάσσουν πληροφορίες και απόψεις, διαβάζοντας και γράφοντας απαντήσεις ο 

ένας στα μηνύματα του άλλου. Έχοντας εικόνα για την έκταση και την κατανομή 

(ποσοτική και ποιοτική) της δραστηριότητας ανάμεσα στους συμμετέχοντες, μπορεί 

να εξάγει συμπεράσματα για την ανάπτυξη διαλόγου ανάμεσα στους μαθητές. Τέλος, 

ο Δείκτης Ανάπτυξης Συζήτησης (Εικόνα 65) μπορεί να δείξει τόσο τη δομή της, αλλά 

και τη χρονική αλληλουχία καταχώρησης μηνυμάτων σε αυτήν. Παρέχει δηλαδή 

πληροφορίες για τον τρόπο που η συζήτηση αναπτύσσεται και εξελίσσεται με την 

πάροδο του χρόνου. Συνδυάζοντας αυτές τις πληροφορίες, μπορεί ο καθηγητής να 

αξιολογήσει την ανάπτυξη (ρυθμό και έκταση) της συζήτησης και την εξέλιξή της 

(ανταλλαγή και διάχυση πληροφοριών και ιδεών). Στην περίπτωση που η συζήτηση 

δεν έχει περατωθεί, μπορεί να προβεί στις ρυθμιστικές παρεμβάσεις που είναι 

απαραίτητες κατά την κρίση του. 

 

Ένα ακόμη παράδειγμα ερμηνευτικού σχήματος φαίνεται στην Εικόνα 70 και 

αποσκοπεί στην αξιολόγηση της κατανομής της δραστηριότητας ενός μαθητή, όταν 

συμμετέχει σε διάφορες παράλληλες συζητήσεις και επιμέρους ομάδες. Απαιτείται 

πρώτα η μελέτη του Δείκτη Συμμετοχής σε ομάδες (Εικόνα 56δ), που δείχνει την 

κατανομή της δραστηριότητάς του στις επιμέρους ομάδες, των οποίων είναι μέλος. 

Πρόκειται για ένα πολλαπλό ραβδόγραμμα, που παρουσιάζει τέσσερις ράβδους για 

κάθε ομάδα. Η κόκκινη δείχνει τη δραστηριότητα του υπό εξέταση μαθητή στον 

τομέα της καταχώρησης μηνυμάτων, ως ποσοστό επί του συνόλου των μηνυμάτων 

της ομάδας. Η ράβδος δείχνει τη μέση τιμή της ποσοστιαίας συμμετοχής του κάθε 

μέλους της ομάδας. Η μπλε και η κίτρινη δείχνουν τις αντίστοιχες απόλυτες, 

αριθμητικές τιμές. Έτσι απεικονίζεται το ύψος της συμμετοχής του μαθητή στις 

ομάδες που ανήκει, ενώ φαίνεται και η αντίστοιχη κατανομή της δραστηριότητας του. 

Στη συνέχεια οι δείκτες που φαίνονται στις Εικόνες 56β και 56δ φανερώνουν 

αντίστοιχα την κατανομή της δραστηριότητάς του στις διαφορετικές συζητήσεις που 

συμμετέχει. Η πληροφορία που περιέχουν οι δύο δείκτες είναι η σχεδόν η ίδια, το 

πλήθος των μηνυμάτων του μαθητή σε κάθε συζήτηση. Η πίτα της Εικόνα 56β δίνει 

παράλληλα τις τιμές αυτές σε ποσοστιαία μορφή, οπτικά και αριθμητικά, 

διευκολύνοντας την κατανόηση της κατανομής της δραστηριότητας του μαθητή. Το 
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ραβδόγραμμα της Εικόνα 56δ κάνει πιο εύκολη τη σύγκριση της δραστηριότητας 

ανάμεσα στις συζητήσεις, με τις αντίστοιχες ράβδους να παρουσιάζονται διαδοχικά. 

Επιπλέον περιέχει τη μέση τιμή (μηνύματα ανά συζήτηση), που απεικονίζεται με μια 

μπλε γραμμή, διευκολύνοντας τον εντοπισμό των συζητήσεων στις οποίες ο μαθητής 

είναι υπερδραστήριος ή έχει πολύ χαμηλή συμμετοχή. 

 
Εικόνα 70:  Ερμηνευτικό Σχήμα για την αξιολόγηση της κατανομής της συμμετοχής ενός μαθητή σε 

συζητήσεις και ομάδες 

Ακολούθως, μπορεί να διερευνηθεί το ποσοστό συμμετοχής του μαθητή στην 

κάθε ομάδα ή συζήτηση που συμμετέχει μέσω διαγραμμάτων πίτας, όπως αυτό που 

φαίνεται στην Εικόνα 56α. Αυτή η ανάλυση μπορεί να δείξει αν πιθανή μειωμένη 

συμμετοχή του μαθητή σε μια ομάδα ή μια συζήτηση, σε σχέση με τις υπόλοιπες, 

οφείλεται σε γενικότερα χαμηλό επίπεδο δραστηριότητας σε αυτές. Κατά συνέπεια 

μπορεί να εξακριβωθεί αν η κατανομή της δραστηριότητας του μαθητή ακολουθεί τις 

νόρμες που αναπτύσσονται στις επιμέρους ομάδες και συζητήσεις που συμμετέχει και 

να εντοπιστεί οποιαδήποτε περίπτωση ακανόνιστης συμπεριφοράς. Συνδυάζοντας 

όλες αυτές τις πληροφορίες μπορεί να σχηματιστεί η πλήρης εικόνα της 

δραστηριότητας του μαθητή και της κατανομής που έχει αυτή στις ομάδες και τις 

συζητήσεις που συμμετέχει. Τέλος, η ευκολία στη διαχείριση ομάδων που παρέχει το 

σύστημα DIAS, δίνει τη δυνατότητα στον καθηγητή ή/και τον ερευνητή να 



 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ DIAS – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ – ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 
 

Θαρρενός Μπράτιτσης – Διδακτορική Διατριβή    Σελίδα 285 

δημιουργήσει ομάδες μόνο για λόγους ανάλυσης, μελετώντας συγκριτικά τη 

συμπεριφορά μαθητών μέσα από τέτοια ερμηνευτικά σχήματα. 

 

Ένα ερμηνευτικό σχήμα που αποσκοπεί στην αποτίμηση και αξιολόγηση της 

ανάπτυξης μιας συζήτησης φαίνεται στην Εικόνα 71. Χρησιμοποιεί τρεις σύνθετους 

δείκτες: το Δείκτη Διασποράς Συζήτηση, το Δείκτη Διασποράς – Μεγέθους Συζήτησης 

και το Δείκτη Ανάπτυξης Συζήτησης. Κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφορα ποσοτικά 

μεγέθη, η μέτρηση των οποίων μπορεί να αποδώσει μια εικόνα της ποιότητας μιας 

συζήτησης. Στις προσεγγίσεις ανάλυσης περιεχομένου που αναλύονται στο κεφάλαιο 

II.2.5, από το μοντέλο των πέντε διαστάσεων της Henri (1992) μέχρι το μοντέλο της 

Κοινότητας Αναζήτησης των Garisson et al (2001), τονίζεται η σημασία της 

αλληλεπίδρασης του ατόμου στα πλαίσια μιας κοινότητας κατά την προσπάθεια 

επίτευξης κριτικής σκέψης ανώτερου επιπέδου. Σε όλες η ενεργή συμμετοχή των 

ατόμων σε διαλογικές δραστηριότητες θεωρείται πρωταρχικές σημασίας. Η έντονη 

εμπλοκή σε δραστηριότητες συζήτησης και η κοινωνική αλληλεπίδραση οδηγούν σε 

πολλαπλές φάσεις οικοδόμησης της γνώσης (Schellens & Valcke, 2005). Κατά τους 

Weinberger & Fischer (2006), η οικοδόμηση της γνώσης μέσω επιχειρηματολογίας 

βασίζεται στην υπόθεση ότι οι μαθητές εμπλέκονται σε διαλογικές δραστηριότητες, 

ενώ η συχνότητα συμμετοχής είναι ανάλογη της οικοδομούμενης γνώσης. Στην 

προσέγγιση της Henri (1992), η συμμετοχή των χρηστών είναι μία από τις 

θεμελιώδεις διαστάσεις που μελετά, ενώ στο μοντέλο των Garisson et al (2001) 

εκφράζεται με την έννοια του Κοινωνικού Πυρήνα. Οι Weinberger & Fischer (2006) 

πιστεύουν ότι οι δραστηριότητες επιχειρηματολογίας διευκολύνουν την οικοδόμηση 

της γνώσης, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως η έκταση και η ομοιομορφία της 

συμμετοχής των ατόμων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Kreijns et al (2003), “η 

κοινωνική αλληλεπίδραση φαίνεται να είναι το κλειδί για τη συνεργασία. Αν υπάρχει 

συνεργασία τότε η κοινωνική αλληλεπίδραση μπορεί να ανιχνευτεί στα πλαίσιά της 

και αντίστροφα, αν δεν υπάρχει κοινωνική αλληλεπίδραση τότε δεν υπάρχει 

πραγματική συνεργασία”. Εξάλλου, η σημασία της ύπαρξης ενός ελάχιστου αριθμού 

ενεργών συμμετεχόντων (Κρίσιμη Μάζα) για τη διατήρηση μιας κοινότητας μάθησης 

έχει επισημανθεί από τους Palloff & Pratt (1999). 

Με βάση τις προαναφερθείσες προσεγγίσεις, είναι ασφαλές να συμπεράνουμε 

ότι το πλήθος των χρηστών που συμμετέχουν σε μια διαλογική δραστηριότητα είναι 

ανάλογο με την ποιότητά της. Συνεπώς, ο αριθμός των συμμετεχόντων μπορεί να 
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θεωρηθεί ως μία ένδειξη της ποιότητάς της, βασισμένοι στη λογική ότι περισσότεροι 

συμμετέχοντες αυξάνουν τις πιθανότητες ανάπτυξης ποιοτικού διαλόγου. Κατά 

καιρούς έχουν προταθεί και άλλες παράμετροι για τη μέτρηση της έκτασης της 

συνεργασίας ανάμεσα στους συμμετέχοντες σε ασύγχρονες συζητήσεις, όπως το 

πλήθος των μηνυμάτων που αποτελούν κάθε ένα από τα νήματά της (Harasim, 1993). 

Το νούμερο αυτό από μόνο του δεν αποτελεί πολύ ασφαλή ένδειξη, αν 

αναλογιστούμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου ένας μεγάλος αριθμός μηνυμάτων 

μπορεί να προέρχεται από πολύ λίγα άτομα, ακόμα και μια δυάδα, χωρίς να 

συνεισφέρει στην ποιότητα της ίδιας της διαλογικής δραστηριότητας. Πολλά από τα 

μηνύματα αυτά μπορεί να είναι κοινωνικού περιεχομένου ή μέρος μιας εκτεταμένης 

διαφωνίας ανάμεσα σε μια μικρή ομάδα ατόμων, καθιστώντας τα μη ενδιαφέροντα 

για τα υπόλοιπα άτομα. Συνεπώς, το πλήθος των μηνυμάτων αποτελεί μια ένδειξη 

δραστηριότητας που είναι απαραίτητη για την οικοδόμηση της γνώσης, αλλά δεν 

αντικατοπτρίζει πάντα το επίπεδο της μάθησης που λαμβάνει χώρα (Mason, 1991). 

 
Εικόνα 71: Ερμηνευτικό Σχήμα για την  αποτίμηση - αξιολόγηση της ανάπτυξης μιας συζήτησης 

Το βάθος έχει χρησιμοποιηθεί για να ξεχωρίσουν τα σημαντικά νήματα στις 

συζητήσεις. Ορίζεται ως το μεγαλύτερο πλήθος διαδοχικών μηνυμάτων που 

σχηματίζουν ένα νοητό μονοπάτι μέσα σε ένα νήμα συζήτησης. Σύμφωνα με τον 

Hewitt (2003), “ο εκτεταμένος online διάλογος θα ήταν η ιδανική νόρμα. Η 

περιορισμένη ανάπτυξη νημάτων στις συζητήσεις φαίνεται να είναι ένα διαδεδομένο 
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και επίμονο πρόβλημα”. Έτσι η διατήρηση της ανάπτυξης των νημάτων πρέπει να 

είναι ένας από τους στόχους του διαμεσολαβητή για να διευκολύνει τη συνεργασία 

και την οικοδόμηση της γνώσης ανάμεσα στους μαθητές. Ο Simmoff (1999) 

συμφωνεί, καθώς προτείνει τη μέθοδο οπτικοποίησης που περιγράφεται στο κεφάλαιο 

II.2.5 για την αποτίμηση της πυκνότητας και της έκτασης της συνεργασίας  σε ένα 

εργαλείο υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι “η 

συνεργασία είναι στενότερη όταν υπάρχουν μεγάλα βάθη και πλάτη στις συζητήσεις” 

(Simmoff & Maher, 2000). Τέλος το μέσο πλήθος των λέξεων ανά μήνυμα έχει 

προταθεί για τη μέτρηση της έκτασης της συνεργασίας (Benbunan – Fich, 1999). 

 
Εικόνα 72: Δείκτης διασποράς – μεγέθους συζήτησης 

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτουν πέντε ποσοτικές παράμετροι που 

προτείνονται στη βιβλιογραφία ως ενδείξεις της ποιότητας μιας συζήτησης: α) ο 

αριθμός των συμμετεχόντων, β) το πλήθος των μηνυμάτων, γ) το βάθος των νημάτων, 

δ) το πλάτος των νημάτων, και ε) το μέσο μέγεθος των μηνυμάτων σε λέξεις. 
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Προτείνουμε εδώ μια επέκταση της έννοιας του πλάτους μηνύματος που σύμφωνα με 

το Simmoff (1999) είναι ίσο με τον αριθμό των μηνυμάτων που απαντούν στο ίδιο 

μήνυμα. Εισάγουμε την έννοια του πλάτους νήματος, που ορίζεται ως ο μεγαλύτερος 

αριθμός μηνυμάτων στο ίδιο επίπεδο του νήματος. Συνδυάζοντας αυτά τα μεγέθη, 

κατασκευάσαμε το Δείκτη Διασποράς Συζήτησης (TP) και το Δείκτη Διασποράς – 

Μεγέθους Συζήτησης (TPW), οι οποίοι προκύπτουν από τους ακόλουθους 

μαθηματικούς τύπους, για κάθε νήμα μιας συζήτησης ξεχωριστά: 
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Όπου:  

• TD είναι το βάθος ενός νήματος 

• MPSi είναι ο αριθμός των “αδερφών” του “πατέρα” του μηνύματος i  

• TW είναι το πλάτος του νήματος 

• W το πλήθος των λέξεων σε όλα τα μηνύματα ενός νήματος 

• P ο αριθμός των μηνυμάτων στο νήμα 

Ο τύπος αυτός γίνεται περισσότερο κατανοητός εξετάζοντας ένα παράδειγμα 

που αφορά το νήμα που φαίνεται στην Εικόνα 72. Το βάθος του νήματος είναι ίσο με 

επτά (όσα μηνύματα περιέχει το μονοπάτι που έχει σαν άκρα τα μηνύματα A και G). 

Για κάθε κλαδί (σύνδεση δύο μηνυμάτων) υπολογίζεται ένα ειδικό βάρος, που 

λαμβάνει υπόψη το πλήθος των μηνυμάτων που περιέχονται σ’ αυτό. Για παράδειγμα, 

το μήνυμα C έχει τρία “αδέρφια” και “πατέρα” το μήνυμα D. Το ειδικό βάρος της 

μεταξύ τους σύνδεσης υπολογίζεται σε 33 (100/3), σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο. 

Το πλήθος μηνυμάτων του νήματος αυτού είναι 19, ενώ το πλάτος του είναι ίσο με 6, 

όσα και τα μηνύματα στο τρίτο επίπεδο. Υπολογίζοντας για το παράδειγμα που 

εξετάζουμε, για το μήνυμα Α έχουμε: 
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Ακολουθώντας τον αλγόριθμο αυτό, η τιμή που προκύπτει για οποιοδήποτε 

άλλο μήνυμα του νήματος είναι χαμηλότερη από 81,396. Γενικά, ο αλγόριθμος 

παράγει μεγαλύτερη τιμή για ένα από τα μηνύματα που βρίσκονται στο τελευταίο 

επίπεδο του νήματος (αν είναι περισσότερα του ενός).  
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Ο Δείκτης Διασποράς Συζήτησης παρέχει μια μέτρηση της διασποράς των 

περιεχόμενων νημάτων. Υψηλότερες τιμές υποδεικνύουν περισσότερο σύνθετα 

νήματα, καθορίζοντας έτσι τα περισσότερο ενδιαφέροντα, που πιθανόν να 

συνεισφέρουν περισσότερο στην ποιότητα της συζήτησης. Ο Δείκτης Διασποράς – 

Μεγέθους Συζήτησης επιπλέον εισάγει την παράμετρο του μεγέθους των μηνυμάτων 

σε λέξεις. Στην Εικόνα 63 φαίνεται ένα σύνθετο ραβδόγραμμα, το οποίο χωρίζεται σε 

δύο επιμέρους τμήματα. Για κάθε νήμα, στο αριστερό τμήμα αντιστοιχούν πέντε 

ράβδοι που δείχνουν: α) το πλήθος των μηνυμάτων (κόκκινη ράβδος), β) το μέγιστο 

πλάτος μηνύματος για τη διαδρομή με το μεγαλύτερο βάθος (μέγεθος RW στον 

παραπάνω μαθηματικό τύπο - πράσινη ράβδος), γ) το πλήθος των συμμετεχόντων 

(μπλε ράβδος), δ) το βάθος του νήματος (κίτρινη ράβδος), και ε) το μέσο μέγεθος των 

μηνυμάτων σε λέξεις (ροζ ράβδος). Στο δεξί τμήμα του διαγράμματος αντιστοιχούν 

δύο ράβδοι: α) ο δείκτης TP (γκρι ή πράσινο χρώμα), και β) ο δείκτης TPW (μωβ ή 

μπεζ χρώμα). Σε ένα νήμα με δύο μηνύματα, το ένα θα είναι σίγουρα απάντηση του 

άλλου. Για λόγους ευκρίνειας, όταν η τιμή του δείκτη TP που προκύπτει από τον 

προαναφερθέν μαθηματικό τύπο είναι μικρότερη ή ίση από τρία, οι αντίστοιχες 

ράβδοι χρωματίζονται με διαφορετικό χρώμα (πράσινο και μπεζ, αντί για γκρι και 

μωβ, αντίστοιχα), ενώ χρησιμοποιείται ένας δεύτερος οριζόντιος άξονας για την 

αποτύπωσή τους. Το σύστημα DIAS έχει παράγει ένα ακόμη διάγραμμα, παρόμοιο με 

αυτό της Εικόνας 71 για την απεικόνιση μόνο του Δείκτη Διασποράς Συζήτησης, στο 

οποίο απουσιάζουν η ράβδος από το αριστερό τμήμα που αφορά το μέγεθος των 

μηνυμάτων σε λέξεις (ροζ) και η ράβδος που απεικονίζει το Δείκτη Διασποράς – 

Μεγέθους Συζήτησης από το δεξί τμήμα (Παράρτημα – Ενότητα Α). 

Ο Δείκτης Διασποράς Συζήτησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εύκολο 

εντοπισμό των σημαντικότερων νημάτων σε μία συζήτηση, σύμφωνα με την 

προσέγγιση του σχεδιασμού του. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του, τόσο περισσότερο 

αυξάνεται η πολυπλοκότητα της δομής του νήματος και άρα η πιθανότητα ανάπτυξης 

ποιοτικού διαλόγου. Παράλληλα, με το Δείκτη Διασποράς – Μεγέθους Συζήτησης 

λαμβάνεται υπόψη και το μέγεθος των μηνυμάτων, συνεισφέροντας περισσότερο σε 

μια τέτοια διαδικασία άτυπου διαχωρισμού των νημάτων. Είναι πολύ σύνηθες τα 

μηνύματα κοινωνικού χαρακτήρα να είναι μικρότερα σε μέγεθος από τα αντίστοιχα 

που παρουσιάζουν πληροφορίες ή τεκμηριωμένες απόψεις. Το παρόν ερμηνευτικό 

σχήμα εξετάζεται αναλυτικότερα στο επόμενο μέρος της διατριβής, κατά την 

παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. 
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Ο συνδυασμός των δύο κοινωνιοδιαγραμμάτων που παρουσιάστηκαν 

παραπάνω χρησιμοποιήθηκε σε διάφορα ερμηνευτικά σχήματα για την αποτίμηση της 

συμπεριφοράς ενός ατόμου, κυρίως. Μια σειρά από επιμέρους μεγέθη προτείνονται 

στη βιβλιογραφία για την ποιοτική αξιολόγηση, της συνεργασίας και της 

αλληλεπιδραστικότητας των χρηστών. Για παράδειγμα οι Lipponen et al (2003) 

χρησιμοποιούν την πυκνότητα ενός κοινωνιοδιαγράμματος για να μετρήσουν τη 

διάχυση της πληροφορίας μέσα σε μια ομάδα συνεργαζόμενων ατόμων. Θα 

μπορούσαμε να το συγκεκριμενοποιήσουμε αυτό, αναφερόμενοι στην πυκνότητα του 

SNA Δείκτη Αναγνώσεων, αφού οι πληροφορίες και οι ιδέες-απόψεις που διαμοιράζει 

ένα άτομο μέσα από τα μηνύματά του, προσλαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη της 

ομάδας μέσω της ανάγνωσης των μηνυμάτων αυτών. Εναλλακτικά, στον SNA Δείκτη 

Απαντήσεων, η πυκνότητα αντικατοπτρίζει την αλληλεπιδραστικότητα των ατόμων, 

αφού απεικονίζει το βαθμό στον οποίο ανταλλάσσουν μηνύματα.  

Άλλη ενδιαφέρουσα παράμετρος είναι αυτή της κεντρικότητας (centralization), 

που δείχνει το βαθμό στον οποίο η συζήτηση συγκεντρώνεται γύρω από ένα ή 

περισσότερα άτομα. Συνήθως η ερμηνεία του είναι συμπληρωματική προς αυτή της 

πυκνότητας. Υπάρχουν αρκετές επιμέρους μετρήσεις της κεντρικότητας (degree 

centrality, closeness centrality, betweeness centrality, bonacich eigenvector 

centrality), που απεικονίζουν διαφορετικές παραμέτρους, όπως ορίζει το πεδίο της 

Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων. Τέτοιες είναι το πλήθος των ατόμων που 

αλληλεπιδρούν με ένα μεμονωμένο άτομο ή το πλήθος των ατόμων που συνδέει ένα 

μεμονωμένο άτομο. Παρόμοιες μετρήσεις μπορούν εφαρμοστούν για μια ευρύτερη 

ομάδα ατόμων, οπότε χρησιμοποιείται ο όρος της συγκέντρωσης (centralization). Το 

σύστημα DIAS παράγει τους απαραίτητους, για τον υπολογισμό τέτοιων 

παραμέτρων, κοινωνικούς πίνακες, με τη χρήση ειδικού λογισμικού (NetDraw). 

 

Τα ερμηνευτικά σχήματα και γενικότερα η ερμηνευτική προσέγγιση που 

μπορεί να εφαρμοστεί στους δείκτες εμπλουτίζονται συνεχώς από τις ιδιαίτερες 

συνθήκες που απαντώνται κατά την εξέλιξη των δραστηριοτήτων και την καταγραφή 

νέων αναγκών που προκύπτουν. Όπως εξηγείται περισσότερο στο επόμενο μέρος της 

διατριβής, αυτή είναι μια δυναμική διαδικασία που μπορεί να ανανεώνεται συνεχώς. 

Φυσικά όχι πάντα με τον ίδιο ρυθμό. Το σύστημα DIAS παράγει αρκετούς δείκτες 

που μπορούν να παρουσιάσουν πληροφορίες σε διαφορετικά επίπεδα λεπτομέρειας 

και διαφορετικούς συνδυασμούς. Στόχος είναι να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες 
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ανάγκες των χρηστών τόσο από την πλευρά των συνθηκών της εκάστοτε 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας, όσο και από την πλευρά της δυνατότητας οπτικής 

επεξεργασίας πληροφορίας που διακρίνει τον κάθε χρήστη ξεχωριστά. Για το λόγο 

αυτό η σύγκριση της δραστηριότητας των συμμετεχόντων σε μία συζήτηση 

παρουσιάζεται με ραβδογράμματα, αλλά και διαγράμματα πίτας, για παράδειγμα. 

Κάποιοι χρήστες διαισθητικά αντιλαμβάνονται ευκολότερα το ένα είδος γραφικών 

παραστάσεων απ’ ότι το άλλο, χωρίς να παραβλέπεται το γεγονός ότι διαφορετικά 

διαγράμματα περιέχουν διαφορετικές επιμέρους πληροφορίες που μπορούν να 

προκύψουν μέσα από την κατάλληλη ερμηνευτική προσέγγιση. 

Στον Πίνακα 11 παρουσιάζονται συγκεντρωμένα τα Ερμηνευτικά Σχήματα 

που αφορούν σε συνδυασμούς δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης, καθώς και τα 

χαρακτηριστικά τους. 

Πίνακας 11: Συνδυαστικά Ερμηνευτικά Σχήματα (Σύστημα DIAS) 

Ερμηνευτικό 
Σχήμα 

Δείκτες Παράμετροι που 
εξετάζονται 

Εκτιμώμενο 
αποτέλεσμα 

Αποτίμηση 
ατομικής 
επίδοσης 
μαθητή 

• Δείκτης Κατάταξης 
• SNA Δείκτης Απαντήσεων 
• SNA Δείκτης Αναγνώσεων 
• Δείκτης Χρονισμού Ανάγνωσης 

• Δραστηριότητα 
• Συνεργατικότητα 
• Χρονισμός 
• Αναλογία συγγραφής – 

ανάγνωσης 
• Αλληλεπιδραστικότητα 

Εντοπισμός 
προβλημάτων και 
ρυθμιστική 
παρέμβαση 
καθηγητή – 
διαμεσολαβητή 

Αξιολόγηση 
εξέλιξης και 
ανάπτυξης 
συζήτησης 

• Δείκτης Ενεργητικότητας 
• Δείκτης Αποδοτικότητας 
• SNA Δείκτης Απαντήσεων 
• SNA Δείκτης Αναγνώσεων 
• Δείκτης Ανάπτυξης Συζήτησης 

• Δραστηριότητα  
• Κατανομή 

δραστηριότητας 
• Συνεργατικότητα 
• Δομή - Ανάπτυξη 
• Χρονική εξέλιξη 
• Αλληλεπιδραστικότητα 
• Ανάπτυξη Διαλόγου 

Αξιολόγηση 
συζήτησης ή/και  
ρυθμιστική 
παρέμβαση 
καθηγητή – 
διαμεσολαβητή 

Αξιολόγηση 
κατανομής 
της 
συμμετοχής 
ενός μαθητή 
σε συζητήσεις 
και ομάδες 

• Δείκτης Συμμετοχής σε Ομάδες 
• Δείκτης Συμμετοχής σε 
συζητήσεις (1) 

• Δείκτης Συμμετοχής σε 
συζητήσεις (2) 

• Κατανομή 
• Δείκτης Κατανομής Ομάδας 
• Δείκτης Κατανομής Συζήτησης 

• Κατανομή 
δραστηριότητας σε 
ομάδες & συζητήσεις 

• Ποσοστά συμμετοχής 
συνεργατών 

Αξιολόγηση της 
συνολικής 
κατανομής ενός 
μαθητή σε 
συζητήσεις και 
ομάδες 

Αποτίμηση – 
Αξιολόγηση 
της 
ανάπτυξης 
μιας 
συζήτησης 

• Δείκτης Διασποράς Συζήτησης 
• Δείκτης Διασποράς – Μεγέθους 
Συζήτησης 

• Δείκτης Ανάπτυξης Συζήτησης 

• Σημαντικά νήματα 
• Χρονική εξέλιξη 

νημάτων 
• Δομή νημάτων 

Εντοπισμός 
σημαντικών 
νημάτων και ορθής 
ανάπτυξης 
συζήτησης. 
Αξιολόγηση 

Ανάλυση 
Κοινωνικών 
Δικτύων 

• SNA Δείκτης Απαντήσεων 
• SNA Δείκτης Αναγνώσεων 

• Διάφορες παράμετροι 
κοινωνικών δικτύων 

Ποιοτική 
αξιολόγηση 
συζητήσεων 
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V.2 Έρευνα – Μελέτες Περίπτωσης 

Τα ερωτήματα που τίθενται στην παρούσα έρευνα είναι πολυδιάστατα, όπως φαίνεται 

στον Πίνακα 9 και την Εικόνα 36. Διακρίνονται δύο κύριες κατηγορίες, στις οποίες 

μπορούν να διαχωριστούν: α) τη μελέτη της συμπεριφοράς των συμμετεχόντων 

(κυρίως των μαθητών) σε ασύγχρονες συζητήσεις λόγω της ύπαρξης των 

προτεινόμενων εργαλείων, και β) τη διερεύνηση της υποστήριξης που παρέχουν τα 

εργαλεία αυτά. Ειδικότερα η δεύτερη ερευνητική κατεύθυνση αναλύεται σε 

επιμέρους παραμέτρους, που αφορούν: α) τη διευκόλυνση του έργου του καθηγητή – 

διαμεσολαβητή και του ερευνητή – παρατηρητή, β) την αποτίμηση και αξιολόγηση 

διαφόρων χαρακτηριστικών των διαλογικών δραστηριοτήτων, γ) τη χρηστικότητα 

τέτοιων εργαλείων σε διαλογικές δραστηριότητες, σε εκπαιδευτικά πλαίσια, δ) τις 

δυνατότητες αξιοποίησης τέτοιων εργαλείων, ε) το σχεδιασμό και την ερμηνεία που 

μπορεί να αποδέχονται, και στ) την αναζήτηση και καταγραφή των αναγκών που 

προκύπτουν μέσα από τέτοιου είδους δραστηριότητες. Όλες αυτές οι παράμετροι 

μπορούν να θεωρηθούν ότι περικλείονται κάτω από την “ομπρέλα” που οριοθετεί η 

γενικότερη επιδίωξη της παρούσας έρευνας· τη βελτίωση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας μέσα από την αξιοποίηση των ασύγχρονων συζητήσεων.  

Η ερευνητική προσέγγιση που επιλέχθηκε να ακολουθηθεί στα πλαίσια της 

διατριβής είναι πολυμεθοδική (Cohen & Manion, 1997). Η πολυπλοκότητα της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς και η μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ 

συνεργαζόμενων ατόμων κάνει τις μονομεθοδικές προσεγγίσεις (π.χ. όπως η απλή 

παρατήρηση) ακατάλληλες. Γενικότερα, οι ερευνητικές μέθοδοι λειτουργούν ως 

φίλτρα μέσα από τα οποία βιώνεται επιλεκτικά το περιβάλλον, αλλά δεν είναι ποτέ μη 

θεωρητικές ή ουδέτερες στην αναπαράσταση του εμπειρικού κόσμου. Κατά συνέπεια 

η αποκλειστική εμπιστοσύνη σε μία μέθοδο μπορεί να επηρεάσει ή να παραποιήσει 

την εικόνα της πραγματικότητας που αποτυπώνει η έρευνα (Smith, 1975). Έτσι, μόνο 

η χρήση διαφορετικών μεθόδων συλλογής, επεξεργασίας και ερμηνείας ερευνητικών 

δεδομένων μπορεί να δώσει ασφαλή αποτελέσματα. Επιπλέον, όπως αναφέρεται στο 

κεφάλαιο II.2.6.8, πολλές από τις υφιστάμενες ερευνητικές προσεγγίσεις που 

αφορούν σε διαλογικά εργαλεία εμφανίζονται περιορισμένες σε αυστηρά 

καθορισμένες ερευνητικές συνθήκες. Έτσι, αν και πολλές φορές οδηγούν στην 

εξαγωγή ενθαρρυντικών συμπερασμάτων, η γενίκευσή τους σε μακροσκοπικό 
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επίπεδο είναι συχνά δύσκολη ή και αδύνατη. Αυτός ο “μεθοδολογικός περιορισμός” 

(Smith, 1975) μπορεί να ξεπεραστεί με τη μέθοδο της τριγωνοποίησης (Denzin, 1970)  

Η τριγωνοποίηση μπορεί να οριστεί ως η χρήση δύο ή περισσοτέρων μεθόδων 

συλλογής στοιχείων για τη μελέτη κάποιας πλευράς της ανθρώπινης συμπεριφοράς 

(Cohen & Manion, 1997). Ο Denzin (1970) προτείνει μια τυπολογία που 

περιλαμβάνει έξι διαφορετικά είδη τριγωνοποίησης, ανάλογα με τη χρονική 

προσέγγιση, το πληθυσμιακό εύρος, το επίπεδο μελέτης (ατομικό, ομαδικό, 

κοινωνικό), το θεωρητικό υπόβαθρο, τον αριθμό των παρατηρητών – αναλυτών και 

τις μεθόδους συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. Ειδικότερα στην τελευταία 

περίπτωση, αυτή που ο Denzin (1970) ονομάζει μεθοδολογική τριγωνοποίηση, 

επισημαίνει δύο υποκατηγορίες· την εντός συγγενών μεθόδων και τη μεταξύ 

διαφορετικών μεθόδων τριγωνοποίηση. Η πρώτη ασχολείται με την επανάληψη μιας 

μελέτης, ως τρόπο ελέγχου της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων και της επιβεβαίωσης 

μιας θεωρίας ή υπόθεσης (Smith, 1975). Η δεύτερη περιλαμβάνει τη χρήση 

περισσοτέρων από μία μεθόδων για την επίτευξη του ερευνητικού στόχου. Για τον 

έλεγχο της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων, η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει την 

έννοια της σύγκλισης μεταξύ ανεξαρτήτων μετρήσεων του ίδιου αντικειμένου 

(Campbel & Fiske, 1959). 

Ο Cohen & Manion (1997) περιγράφουν μια τυπική αλληλουχία διαδικασιών 

για την εφαρμογή της πολυμεθοδικής προσέγγισης κατά τη διερεύνηση ενός 

προβλήματος. Μετά τον εντοπισμό του προβλήματος και τη διατύπωση των 

ερευνητικών ερωτημάτων, το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει πρακτικές πλευρές της 

έρευνας (επιλογή τόπου, χρόνου, πληθυσμού κλπ). Στη συνέχεια οριοθετείται το 

πλαίσιο διεξαγωγής της έρευνας, που αφορά στην έκταση των πληροφοριών που 

απαιτούνται να καταγραφούν, προς απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων. Το 

τέταρτο στάδιο περιλαμβάνει συνήθως την επιλογή των μεθόδων ή των πηγών που 

είναι απαραίτητες για να αντληθούν τα επιθυμητά δεδομένα και πληροφορίες. Το 

πέμπτο στάδιο περιλαμβάνει τη συλλογή των δεδομένων αυτών και στο τέλος την 

ανάλυσή και ερμηνεία τους για να εξαχθούν συμπεράσματα.  



ΜΕΡΟΣ V: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΕΡΕΥΝΑ 

Σελίδα 294  Θαρρενός Μπράτιτσης – Διδακτορική Διατριβή  

V.2.1. Μεθοδολογία: Σχεδιασμός δράσεων έρευνας 

Κατ’ αντιστοιχία με τα τυπικά στάδια που προτείνουν οι Cohen & Manion (1997), 

στην παρούσα διατριβή το πρώτο βήμα ήταν αυτό του εντοπισμού του προς 

διερεύνηση προβλήματος. Όπως αναλύεται στα κεφάλαια II.2.6.8 και II.4., αυτό 

αφορά τη μη ύπαρξη ευέλικτων εργαλείων υποστήριξης προς όλους τους 

εμπλεκόμενους σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες ασύγχρονων συζητήσεων, κυρίως 

κατά τη διάρκεια της εξέλιξής τους. Εντοπίστηκαν συγκεκριμένα προβλήματα κατά 

τη συμμετοχή των χρηστών και αναλύθηκαν οι απαιτήσεις του ρόλου του 

διαμεσολαβητή, καταλήγοντας στη διατύπωση ενός συνόλου ερευνητικών 

ερωτημάτων (καθορισμός βασικών στόχων - μέρος IV της διατριβής).  

Τα ερευνητικά ερωτήματα αφορούν το σχεδιασμό και την υλοποίηση των 

υποστηρικτικών εργαλείων και στη συνέχεια τη μελέτη της συμπεριφοράς των 

φοιτητών και των μεταβολών που εμφανίζονται, λόγω της ύπαρξης τους. Παράλληλα 

αφορούν τη μελέτη της επίδρασης των εργαλείων αυτών στις εργασίες που αφορούν 

τον καθηγητή – διαμεσολαβητή ή/και τον ερευνητή – παρατηρητή τέτοιων 

διδακτικών δραστηριοτήτων. Γενικότερα, ο κεντρικός ερευνητικός άξονας είναι 

αυτός της μελέτης των τρόπων που η υποστήριξη συμμετεχόντων (peer support) σε 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες ασύγχρονων συζητήσεων μπορεί να συμβάλλει στη 

βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας. 

Για την διερεύνηση των ερωτημάτων, επιλέχθηκε να διεξαχθεί η έρευνα σε 

πραγματικές διδακτικές συνθήκες. Συγκεκριμένα σχεδιάστηκαν τέσσερις ερευνητικές 

δράσεις κατά τη διάρκεια μαθημάτων εξαμήνου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο 

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Οι τρεις 

δράσεις αφορούσαν σε μεταπτυχιακό και η μία σε προπτυχιακό επίπεδο, όπως 

αναλύεται περισσότερο στη συνέχεια. 

Οι διαθέσιμες πηγές για την άντληση δεδομένων που μπορούν να οδηγήσουν 

στην απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων είναι τρεις: α) οι φοιτητές, β) οι 

καθηγητές, και γ) τα δεδομένα που προκύπτουν από τις ενέργειές τους.  

Οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων και πληροφοριών που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν είναι: α) παρατήρηση, β) ερωτηματολόγια, γ) συνεντεύξεις, και δ) 

αξιοποίηση και μελέτη των ίδιων των δεικτών αλληλεπίδρασης.  
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Κατά την παρατήρηση, ο ερευνητής συμμετέχει ανώνυμα στο σύστημα, 

συμπεριφερόμενος σαν μέλος της ομάδας που εκτελεί τη δραστηριότητα, 

παρακολουθώντας τις αλληλεπιδράσεις και τη γενικότερη δραστηριότητα των 

συμμετεχόντων. Τα ερωτηματολόγια και οι συνεντεύξεις χρησιμοποιούνται για την 

καταγραφή των απόψεων και εντυπώσεων όλων των εμπλεκομένων. Τέλος, οι δείκτες 

αλληλεπιδράσεις παρουσιάζουν μετρήσεις που μπορούν να επιβεβαιώσουν, να 

διαψεύσουν ή να ερμηνεύσουν παρατηρούμενες συμπεριφορές και καταγεγραμμένες 

απόψεις ή πεποιθήσεις. 

Η ερευνητική συνέντευξη ορίζεται ως “συζήτηση δύο ατόμων, που αρχίζει 

από τον συνεντεύκτη, με ειδικό σκοπό την απόκτηση σχετικών με την έρευνα 

πληροφοριών και επικεντρώνεται από αυτόν σε περιεχόμενο καθορισμένο από τους 

στόχους της έρευνας με συστηματική περιγραφή, πρόβλεψη ή ερμηνεία” (Cannell & 

Kahn, 1968). Οι συνεντεύξεις αποτελούν ένα ειδικό εργαλείο έρευνας και 

διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: α) Δομημένες, β) Ημιδομημένες, και γ) Αδόμητες 

(Cohen & Manion, 1997). Στις δομημένες συνεντεύξεις υπάρχει μια προκαθορισμένη 

και αυστηρή σειρά ερωτήσεων που απευθύνονται στον συνεντευξιαζόμενο και οι 

απαντήσεις καταγράφονται σε έναν τυποποιημένο διάγραμμα. Στις ημιδομημένες 

συνεντεύξεις, ο συνεντεύκτης είναι ελεύθερος να τροποποιήσει την αλληλουχία των 

ερωτήσεων, να αλλάξει διατύπωση, να τις εξηγήσει ή να κάνει προσθήκες σ’ αυτές. 

Υπάρχει δηλαδή ένας βασικός σκελετός ερωτήσεων στις οποίες στηρίζεται η 

συνέντευξη, που τροποποιείται ανάλογα με την εξέλιξη της κουβέντας. Τέλος, οι 

αδόμητες όπου ο συνεντεύκτης μπορεί να έχει προετοιμάσει μια σειρά από θέματα – 

κλειδιά, τα οποία αναπτύσσει σε ελεύθερη συζήτηση, αντί να έχει ένα 

προκαθορισμένο σετ ερωτήσεων. Αυτές οι τρεις κατηγορίες συνεντεύξεων ανήκουν 

στις κατευθυντικές συνεντεύξεις, στις οποίες η συζήτηση οδηγείται προς ένα 

συγκεκριμένο στόχο, σε αντίθεση με τις μη κατευθυντικές συνεντεύξεις, στις οποίες ο 

συνεντεύκτης έχει δευτερεύοντα ρόλο (Cohen & Manion, 1997). 

Ως ερευνητική τεχνική, η συνέντευξη χρησιμοποιείται ως κύριο μέσο 

συλλογής πληροφοριών που έχουν άμεση σχέση με τα αντικείμενα της έρευνας. Όπως 

χαρακτηριστικά περιγράφει ο Tuckman (1972), “παρέχοντας πρόσβαση σε αυτό που 

βρίσκεται ‘μέσα στο κεφάλι’ ενός ανθρώπου, δίνει τη δυνατότητα να μετρηθεί τι 

γνωρίζει ένα άτομο (γνώση ή πληροφόρηση), τι του αρέσει και τι όχι (στάσεις και 

πεποιθήσεις)”. Επιπλέον, η συνέντευξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελεγχθούν 

υποθέσεις ή να υποδειχτούν νέες. Ακόμη, ως ερμηνευτικό εργαλείο βοηθά να 
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εντοπιστούν μεταβλητές και οι μεταξύ τους σχέσεις. Τέλος, η συνέντευξη είναι μια 

ερευνητική μέθοδος που συχνά χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους. 

Για παράδειγμα, ο Kerlinger υποδεικνύει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

αξιολόγηση άλλων μεθόδων ή τη βαθύτερη εξέταση των κινήτρων των ερωτώμενων 

και των λόγων που τους οδήγησε σε συγκεκριμένες απαντήσεις ή/και συμπεριφορές. 

Στην παρούσα διατριβή, χρησιμοποιείται η συνέντευξη ως βασικό ερευνητικό 

εργαλείο, για την καταγραφή των πεποιθήσεων και την αιτιολόγηση της 

συμπεριφοράς του κάθε συμμετέχοντα στις δραστηριότητες, όπως αυτή προκύπτει 

μέσα από την παρατήρηση. Η τελευταία αναλύεται στη μελέτη της συμμετοχής και 

της εν γένει συμπεριφοράς  των ατόμων που συμμετέχουν στις ερευνητικές δράσεις, 

μέσα από τη συμμετοχή, ενεργή (ως διαμεσολαβητής) ή μη (ως απλός παρατηρητής), 

του ίδιου του ερευνητή στις δράσεις αυτές. Παραπέρα ανάλυση της δραστηριότητας 

των συμμετεχόντων μέσα και από τα εργαλεία ανάλυσης που παράγει το σύστημα 

DIAS, χρησιμοποιείται για την ερμηνεία και την επιβεβαίωση των παρατηρούμενων 

φαινομένων και συμπεριφορών, αλλά και των καταγεγραμμένων πεποιθήσεων και 

απόψεων. Τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ερωτηματολόγια για 

την περαιτέρω διευκρίνιση απαντήσεων ή την καταγραφή εντυπώσεων, όπως 

αναλυτικά περιγράφεται στην παρουσίαση των μελετών περίπτωσης, παρακάτω. 

Σε κάθε μελέτη περίπτωσης, χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός των μεθόδων 

συλλογής και εξέτασης δεδομένων. Συνθέτοντας τα αποτελέσματα και ακολουθώντας  

μια τεχνική τριγωνοποίησης μεταξύ διαφορετικών μεθόδων (Denzin, 1970), εξάγονται 

τα συμπεράσματα που απαιτούνται για την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων 

(Campbel & Fiske, 1959). Σε ένα δεύτερο επίπεδο και ακολουθώντας μια τεχνική 

τριγωνοποίησης εντός συγγενών μεθόδων (Denzin, 1970), το ίδιο σύνολο μεθόδων 

συλλογής και εξέτασης δεδομένων χρησιμοποιείται επαναληπτικά σε νέες μελέτες 

περίπτωσης. Έτσι, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την κάθε μελέτη 

ξεχωριστά, μπορούν να επιβεβαιωθούν και οι υποθέσεις ή οι ερμηνευτικές 

προσεγγίσεις να ελεγχθούν για την αξιοπιστία τους, μέσα από αντιπαραβολή. Κατ’ 

αυτό τον τρόπο μπορούμε να προχωρήσουμε σε ένα πρώτο επίπεδο γενίκευσης των 

αποτελεσμάτων της έρευνας, μέσα από την πιθανή σύγκλιση μεταξύ ανεξάρτητων 

μετρήσεων (Smith, 1975). Τέλος, η αντιπαραβολή των ερευνητικών ευρημάτων με 

άλλες ερευνητικές προσεγγίσεις (κατά περίπτωση και κατηγορία ευρημάτων), μπορεί 

να ενισχύει περισσότερο την ορθότητά τους, σε ένα τρίτο επίπεδο τριγωνοποίησης 
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των αποτελεσμάτων. Αυτός ο συνδυασμός επιμέρους ερευνητικών προσεγγίσεων, 

παρουσιάζεται σχηματικά στην Εικόνα 73. 

 
Εικόνα 73: Πολυμεθοδική έρευνα και εξαγωγή συμπερασμάτων μέσω τριγωνοποίησης. 

Τέλος, στα πρώτα στάδια της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η προσέγγιση της 

συμμετοχικής σχεδίασης (participatory design). Πρόκειται για μια προσέγγιση στη 

σχεδίαση συστημάτων που προσπαθεί να εμπλέξει ενεργά τους τελικούς χρήστες στη 

διαδικασία σχεδίασης ενός συστήματος, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η 

ικανοποίηση των απαιτήσεων και των αναγκών τους (Greenbaum & Kyng, 1991). 

Κατά συνέπεια, η επιλογή για εφαρμογή των ερευνητικών δράσεων σε πραγματικές 

συνθήκες διδασκαλίας, που επιλέχθηκε για τις ανάγκες έρευνας στην παρούσα 

διατριβή αποκτά καίρια σημασία. Συνήθως, είναι δύσκολο να χαρακτηριστεί 

επιτυχημένο ένα υπολογιστικό σύστημα που σχεδιάζεται έτσι ώστε να θεωρεί ότι οι 

άνθρωποι θα εκτελέσουν επακριβώς τους ρόλους και τις λειτουργίες που αυτό 
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προδιαγράφει. Πρέπει να δοκιμαστεί στο πλαίσιο της πραγματικής δραστηριότητας, 

για την οποία σχεδιάστηκε, ώστε να αξιολογηθεί η λειτουργικότητα και η 

χρηστικότητά του μέσα σε αυτό, αλλά και η αποτελεσματικότητά του. Άλλωστε, η 

κάθε δραστηριότητα αποκτά πλήρες νόημα όταν εξετάζεται παράλληλα με το πλαίσιο 

που τη διέπει (Greenbaum & Kyng, 1991).  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι μελέτες που σχεδιάστηκαν και 

υλοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, καθώς και οι παράμετροι που 

μεταβάλλονται σε κάθε περίπτωση.  
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V.2.2. Προσδιορισμός μελετών περίπτωσης 

Η έρευνα που διεξήχθη, χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη. Το πρώτο περιλαμβάνει το 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη του τεχνολογικού περιβάλλοντος, αλλά και τη 

διεξαγωγή μιας πιλοτικής μελέτης με διττό στόχο. Από την πλευρά της τεχνικής 

υλοποίησης του συστήματος, εμπεριείχε μία φάση συμμετοχικής σχεδίασης έχοντας 

σαν στόχο τη δοκιμαστική λειτουργία του, την επίλυση πιθανών προβλημάτων και 

τον εντοπισμό σημείων που επιδέχονταν βελτίωση. Παράλληλα, αποσκοπούσε στην 

πρώτη καταγραφή εμπειριών και αντιδράσεων από την πλευρά των χρηστών, λόγω 

της “επαφής” τους με τους δείκτες ανάλυσης αλληλεπίδρασης. Η μέθοδος αυτή 

βοήθησε στη βελτίωση των ερευνητικών ερωτημάτων και τη διατύπωση υποθέσεων, 

διευκολύνοντας το σχεδιασμό των επόμενων μελετών, αλλά και βελτιώνοντας ή/και 

να εμπλουτίζοντας το σχεδιασμό των δεικτών. 

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τη διεξαγωγή τριών μελετών περίπτωσης. Οι 

βασικές μέθοδοι συλλογής δεδομένων είναι σε όλες τις περιπτώσεις (και στην 

πιλοτική μελέτη) οι ίδιες· παρατήρηση, συνεντεύξεις και μελέτη των δεδομένων 

δραστηριότητας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έγινε χρήση και ερωτηματολογίων. 

Έτσι μέσα από μια προσέγγιση τριγωνοποίησης δύο επιπέδων, μπορούν να 

αναζητηθούν απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα. Το πρώτο επίπεδο αφορά το 

συνδυασμό των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις διαφορετικές μεθόδους 

συλλογής δεδομένων σε κάθε μία από τις μελέτες. Το δεύτερο επίπεδο αφορά το 

συνδυασμό των αποτελεσμάτων από όλες τις μελέτες, για την εξαγωγή 

ασφαλέστερων συμπερασμάτων και την περαιτέρω γενίκευσή τους.  

Στις μελέτες αυτές, η σημαντική παράμετρος που διαφοροποιείται είναι 

αυτή της διδακτικής στρατηγικής, στοχεύοντας στη διερεύνηση των 

παρατηρούμενων τάσεων κάτω από διαφορετικές συνθήκες, που θα μπορούσαν να 

οδηγήσουν σε μακροσκοπική γενίκευση των αποτελεσμάτων. 

Όλες οι μελέτες υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια ενός διδακτικού εξαμήνου 

στα πλαίσια προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών μαθημάτων, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

Θέλοντας να αποφύγουμε την υπερβολική επιβάρυνση των φοιτητών με πληροφορίες 

(information overload), το σύνολο των διαθέσιμων δεικτών ανάλυσης 

αλληλεπίδρασης ήταν σε κάθε μελέτη ελαφρά τροποποιημένο, αφαιρώντας κυρίως 

τις επιπλέον παραλλαγές τους. Το αντίθετο θα οδηγούσε στην ελλιπή ή καθόλου 



ΜΕΡΟΣ V: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΕΡΕΥΝΑ 
 

Σελίδα 300  Θαρρενός Μπράτιτσης – Διδακτορική Διατριβή 

μελέτη των δεικτών κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων από τους φοιτητές, αφού 

θα αποτελούσε επιπλέον χρόνο και προσπάθεια για την κατανόηση της διαθέσιμης 

πληροφορίας. Άλλωστε, μια από τις βασικές αρχές κατά την παροχή αναδραστικής 

πληροφορίας επίγνωσης είναι η προσπάθεια να περιοριστεί στο ελάχιστο η 

επιβάρυνση και η απόσπαση της προσοχής του τελικού χρήστη, από την κύρια 

δραστηριότητα (Hudson & Smith, 1996). Έτσι για παράδειγμα, από τα 

ραβδογράμματα που δείχνουν το πλήθος και το είδος των μηνυμάτων ανά μονάδα 

χρόνου, επιλέχθηκε σε όλες τις περιπτώσεις να είναι διαθέσιμος ένας ατομικός και 

ένας ομαδικός δείκτης, με χρονική μονάδα μέτρησης την εβδομάδα. Άλλο 

παράδειγμα είναι αυτό των SNA Δεικτών, που δεν συμπεριελήφθησαν σε μελέτη όπου 

ο πληθυσμός αποτελούνταν από προπτυχιακούς φοιτητές. Μη έχοντας διδαχτεί ακόμα 

το αντίστοιχο μάθημα, στα πλαίσια του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, δεν 

είχαν τις απαραίτητες γνώσεις για να αποκωδικοποιήσουν ένα κοινωνιοδιάγραμμα. 

Συνεπώς κρίθηκε ότι η επιβάρυνση των φοιτητών από την ανάγκη επεξήγησης του 

τρόπου που κατασκευάζονται, ερμηνεύονται και αποκωδικοποιούνται τα 

κοινωνιοδιαγράμματα, θα ήταν αρκετά μεγάλη και εις βάρος της ίδιας της 

ερευνητικής δράσης. Άλλωστε, το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός τους, 

προέβλεπε τη διδασκαλία του αντικειμένου σε μεταγενέστερο εξάμηνο, εστιάζοντας 

στο απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο. 

Μια ακόμα σημαντική διαφορά ανάμεσα στις μελέτες περίπτωσης, αφορά στις 

συνθέσεις των ομάδων που συμμετείχαν στις ασύγχρονες συζητήσεις. Στην πιλοτική 

μελέτη σχηματίστηκε μία μόνο ομάδα, που συμμετείχε σε μια ελεύθερη (μη 

δομημένη) συζήτηση και σταδιακά είχε τη δυνατότητα επισκόπησης ολοένα και πιο 

σύνθετων δεικτών. Έτσι ήταν δυνατή η παρατήρηση των πιθανών μεταβολών στη 

συμπεριφορά των φοιτητών, όπως περιγράφεται στο επόμενο κεφάλαιο, όπου 

παρουσιάζεται αναλυτικά ο σχεδιασμός της μελέτης. Αντίθετα, στις επόμενες τρεις 

μελέτες σχηματίστηκαν δύο διαφορετικές ομάδες, από τις οποίες η μία είχε τη 

δυνατότητα να παρακολουθεί δείκτες (πειραματική ομάδα) και η δεύτερη 

χρησιμοποιούσε το σύστημα DIAS σαν μία απλή πλατφόρμα υλοποίησης 

ασύγχρονων συζητήσεων (ομάδα ελέγχου). Ο τρόπος σχηματισμού των ομάδων είναι 

διαφορετικός σε κάθε περίπτωση και εξαρτάται και από τη διδακτική στρατηγική που 

ακολουθείται, όπως αναλύεται στα επόμενα κεφάλαια. Έτσι μπορούσε καλύτερα να 

μελετηθεί η επίδραση των δεικτών στη συμπεριφορά των φοιτητών και την εξέλιξη 

της εκπαιδευτικής δραστηριότητας γενικά.  
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V.2.2.1. Μελέτη περίπτωσης 1 

Είδος Μελέτης Περίπτωσης 

Πιλοτική, εμπειρική μελέτη με μία ομάδα συμμετεχόντων. 

 

Στόχος 

Βασική επιδίωξη ήταν να εξετάσουμε την επίδραση των δεικτών στους χρήστες και 

ειδικότερα στην παράμετρο της πρόθεσης για συμμετοχή, εξαλείφοντας την 

παράμετρο της εξαναγκασμένης συνεισφοράς, σε μια προσπάθεια να κερδηθεί η 

εύνοια των καθηγητών με στόχο την αποκόμιση καλύτερου τελικού βαθμού.  

Όντας η πρώτη μελέτη περίπτωσης, είχε σαν δευτερεύοντα στόχο τη γενικότερη 

αξιολόγηση του συστήματος, της λειτουργικότητάς του και των σχεδιαστικών 

παραμέτρων των παραγομένων δεικτών (διαφάνεια, σαφήνεια, χρησιμότητα, 

χρηστικότητα κλπ). 

 

Πληθυσμός 

• Σαράντα (40) πρωτοετείς μεταπτυχιακοί φοιτητές, όλοι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί 

στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

• Τρεις (3) επιβλέποντες καθηγητές. 

 

Διάρκεια 

Έξι (6) εβδομάδες. 

 

Χρονική περίοδος 

Εαρινό εξάμηνο 2005. 

 

Μάθημα 

Σχεδιασμός και Διαχείριση Εξοπλισμού Εκπαιδευτικής Μονάδας. Μάθημα στα πλαίσια 

του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 

Εκπαιδευτικών Μονάδων.  

 

Χαρακτηριστικά σεναρίου διαλογικής συζήτησης 

Είδος Συζήτησης: Ελεύθερη, αδόμητη συζήτηση για επιλεγμένες θεματικές κατηγορίες. 
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Αρμοδιότητες καθηγητών: Καθορισμός του θέματος προς συζήτηση και του αρχικού 

προβληματισμού. Η επέμβαση για την παροχή διευκρινήσεων και την ανανέωση ή την 

κατάτμηση των θεματικών ενοτήτων, όταν οι συζητήσεις φαίνονταν να φθίνουν. 

Αρμοδιότητες φοιτητών: Συμμετοχή σε ελεύθερου τύπου συζητήσεις, με 

προκαθορισμένη θεματολογία. Κλήθηκαν να συνεισφέρουν με απόψεις, σχόλια, 

βιβλιογραφικές και άλλες αναφορές, αναπτύσσοντας το προς συζήτηση θέμα. 

 

Συνθήκες 

Οι φοιτητές, έπρεπε στο τέλος του εξαμήνου να ολοκληρώσουν ατομικές εργασίες. 

Έτσι, η θεματολογία της συζήτησης ήταν αρκετά ευρεία και συναφής με το 

αντικείμενο του μαθήματος, ώστε να μπορέσουν οι φοιτητές να ανταλλάξουν 

πληροφορίες και ιδέες σχετικά με τις εργασίες τους. Δεν υπήρχε αυστηρό πλαίσιο που 

να περιορίζει τη θεματολογία της συζήτησης. Στόχος ήταν να είναι κατά το δυνατόν 

ελεύθερη η συζήτηση, για να μην αισθάνεται κανένας φοιτητής ότι είναι 

υποχρεωμένος να συμμετάσχει. Άλλωστε, τονίστηκε προς τους φοιτητές ότι η 

συμμετοχή ήταν προαιρετική και δεν είχε σχέση με την τελική αξιολόγησή τους, στα 

πλαίσια του μαθήματος. 

 

Διαδικασία παρουσίασης δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης 

Από το τέλος της πρώτης εβδομάδας, σταδιακά οι φοιτητές μπορούσαν να βλέπουν 

δείκτες αλληλεπίδρασης. Αρχικά τους απλούστερους (για παράδειγμα πλήθος 

μηνυμάτων σε συνάρτηση με το χρόνο ή κατανομή δραστηριότητας σε μορφή 

διαγράμματος πίτας) και στη συνέχεια και άλλους, περισσότερο πολύπλοκους. 

Πατώντας το κουμπί Δείκτες στο κάτω μέρος της κεντρικής οθόνης του συστήματος, 

οι φοιτητές οδηγούνταν σε μία σελίδα όπου εμφανίζονταν όλοι οι διαθέσιμοι δείκτες.  

Προτιμήθηκε να μην έχουν δυνατότητα επιλογής των δεικτών που ήθελαν να 

δουν, για να μην αυξηθεί η πολυπλοκότητα της χρήσης του συστήματος.  

Μέχρι το μέσο της χρονικής διάρκειας της δραστηριότητας είχαν δει σχεδόν 

όλους τους βασικούς δείκτες που απευθύνονται στους μαθητές. Τέλος, σημαντικό 

είναι να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια της μελέτης αυτής, δεν δόθηκαν καθόλου 

οδηγίες για τη σωστή ανάγνωση – αποκωδικοποίηση των δεικτών, σε μια προσπάθεια 

να καταγραφούν οι πρωτότυπες αντιδράσεις των συμμετεχόντων και να μην 

επηρεαστούν καθόλου οι απόψεις τους. 
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V.2.2.2. Μελέτη περίπτωσης 2 

Είδος Μελέτης Περίπτωσης 

Εμπειρική μελέτη με πειραματική ομάδα και ομάδα ελέγχου. Η πρώτη ομάδα είχε τη 

δυνατότητα να βλέπει δείκτες ανάλυσης αλληλεπίδρασης (πειραματική ομάδα), ενώ η 

δεύτερη όχι (ομάδα ελέγχου). Ο διαχωρισμός των ομάδων έγινε με τυχαία επιλογή, 

φροντίζοντας να υπάρχει ισοκατανομή ως προς το φύλο των φοιτητών και τις 

ειδικότητές τους, ως εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

Στόχος 

Η διερεύνηση της επίδρασης των δεικτών στη συμπεριφορά των χρηστών, αλλά και 

τον τρόπο που οι χρήστες αντιμετωπίζουν τους δείκτες (το ενδιαφέρον που δείχνουν, 

οι προτιμήσεις τους, οι ερμηνείες που δίνουν, οι ιδέες αξιοποίησής τους). 

Δευτερεύων στόχος ήταν η διερεύνηση της έκτασης και του τρόπου που οι δείκτες 

αλληλεπίδρασης διευκολύνουν το συντονιστή μιας ομάδας, στο έργο που αναλάμβανε 

να φέρει διεκπεραιώσει, στο τέλος της κάθε συζήτησης. 

 

Πληθυσμός 

• Δώδεκα (12) δευτεροετείς μεταπτυχιακοί φοιτητές, όλοι εν ενεργεία 

εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, χωρισμένοι σε 

δύο ομάδες των έξι (6) ατόμων. 

• Ένας (1) επιβλέπων καθηγητής. 

 

Διάρκεια 

Σαράντα (40) ημέρες. 

 

Χρονική περίοδος 

Εαρινό εξάμηνο 2006. 

Μάθημα 

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού. Μάθημα στα πλαίσια του 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 

Εκπαιδευτικών Μονάδων.  
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Χαρακτηριστικά σεναρίου διαλογικής συζήτησης 

Είδος Συζήτησης: Ελεύθερη, αδόμητη συζήτηση για δύο επιλεγμένες θεματικές 

κατηγορίες. 

Αρμοδιότητες καθηγητή: Καθορισμός του θέματος προς συζήτηση και του αρχικού 

προβληματισμού. Η επέμβαση για την παροχή διευκρινήσεων και υπενθύμιση του 

χρονοδιαγράμματος και των απαιτήσεων της κάθε επιμέρους συζήτησης. 

Αρμοδιότητες φοιτητών: Συμμετοχή σε ελεύθερου τύπου συζητήσεις, με 

προκαθορισμένη θεματολογία. Κλήθηκαν να συνεισφέρουν με απόψεις, σχόλια, 

βιβλιογραφικές και άλλες αναφορές, αναπτύσσοντας το προς συζήτηση θέμα. Στο 

τέλος κάθε ενότητας, ένας φοιτητής από κάθε ομάδα αναλάμβανε (εθελοντικά) να 

συνοψίσει τη δομή και τα συμπεράσματα της συζήτησης. Παράλληλα έπρεπε να 

συντονίσει την ομάδα και να συζητήσει με τα μέλη της, ώστε με τη σύμφωνη γνώμη 

όλων να προετοιμάσει μια μικρή παρουσίαση αυτής της σύνοψης στην τάξη, στο 

τέλος του εξαμήνου.  

 

Συνθήκες 

Έλαβαν χώρα δύο επιμέρους συζητήσεις, με διάρκεια περίπου δύο (2) εβδομάδων η 

κάθε μία. Το θεματικό τους περιεχόμενο είχε άμεση σχέση με την ύλη του 

μαθήματος, βοηθώντας τους να ανταλλάξουν πληροφορίες, ιδέες και απόψεις. 

Τονίστηκε προς τους φοιτητές ότι η δραστηριότητα δεν επηρέαζε το βαθμό τους στα 

πλαίσια του μαθήματος και ότι η συμμετοχή στις ασύγχρονες συζητήσεις ήταν 

προαιρετική. Παράλληλα διευκρινίστηκε ότι οι ασύγχρονες συζητήσεις ήταν 

συμπληρωματικές ως προς την κύρια εκπαιδευτική δραστηριότητα, έχοντας βοηθητικό 

ρόλο στην εμβάθυνση και την αφομοίωση της διδακτέας ύλης. 

Ο σχεδιασμός προέβλεπε το ρόλο του συντονιστή για δύο λόγους: α) για να δώσει ένα 

επιπλέον κίνητρο και ένα νόημα στη συμμετοχή των φοιτητών στις συζητήσεις, και β) 

για να μπορέσει να διευρυνθεί η μελέτη της επίδρασης και της συνεισφοράς των 

δεικτών, εξετάζοντάς την από τον οπτική γωνία ενός διακριτού ρόλου που 

εμφανίζεται συχνά σε διαλογικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

Ο καθηγητής διατύπωνε τους αρχικούς προβληματισμούς, δίνοντας το θέμα 

συζήτησης και παρείχε το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό για την έναρξη της 

συζήτησης Η παρεμβάσεις του ήταν περιορισμένες στην παροχή επεξηγηματικών 

σχολίων, αν διαπίστωνε την καταχώρηση λανθασμένων απόψεων ή/και πληροφοριών 
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που θα μπορούσαν να αποπροσανατολίσουν τη συζήτηση. Παράλληλα, υπενθύμιζε το 

προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα κατά διαστήματα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

Διαδικασία παρουσίασης δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης 

Η πειραματική ομάδα είχε τη δυνατότητα να παρακολουθεί ένα προκαθορισμένο 

σύνολο δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαλογικής 

δραστηριότητας. Πατώντας το κουμπί Δείκτες στο κάτω μέρος της κεντρικής οθόνης 

του συστήματος, οι φοιτητές οδηγούνταν σε μία σελίδα όπου εμφανίζονταν όλοι οι 

διαθέσιμοι δείκτες. 

Η ομάδα ελέγχου δεν είχε τη δυνατότητα παρακολούθησης δεικτών ανάλυσης 

αλληλεπίδρασης. 

Δόθηκαν τα ερμηνευτικά σχήματα για κάθε δείκτη ανάλυσης αλληλεπίδρασης που 

μπορούσαν να δουν οι συμμετέχοντες, πριν την έναρξη της δραστηριότητας, προς 

διευκόλυνση των συμμετεχόντων και αποφυγή παρερμηνειών. 
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V.2.2.3. Μελέτη περίπτωσης 3 

Είδος Μελέτης Περίπτωσης 

Εμπειρική μελέτη με πειραματική ομάδα και ομάδα ελέγχου. Η πρώτη ομάδα είχε τη 

δυνατότητα να βλέπει δείκτες ανάλυσης αλληλεπίδρασης (πειραματική ομάδα), ενώ η 

δεύτερη όχι (ομάδα ελέγχου). Ο διαχωρισμός των ομάδων έγινε με τυχαία επιλογή, 

φροντίζοντας να υπάρχει ισοκατανομή ως προς το φύλο των φοιτητών και τις 

ειδικότητές τους, ως εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
 

Στόχος 

Η διερεύνηση της επίδρασης των δεικτών στη συμπεριφορά των χρηστών, αλλά και 

του τρόπου που οι χρήστες αντιμετωπίζουν τους δείκτες (το ενδιαφέρον που δείχνουν, 

οι προτιμήσεις τους, οι ερμηνείες που δίνουν, οι ιδέες αξιοποίησής τους). 

Η διαφοροποίηση με τις άλλες μελέτες εντοπίζεται στην τροποποίηση της διδακτικής 

στρατηγικής, υιοθετώντας μια προσέγγιση πολλαπλών διακριτών φάσεων. Κάθε φάση 

έπρεπε να ολοκληρωθεί με τη συμμετοχή και τη συνεισφορά όλων, ώστε να ξεκινήσει 

η επόμενη. Στην αντίθετη περίπτωση, τα συνδετικά κείμενα θα ήταν ελλιπή και θα 

έπρεπε κάποιος (ο συντονιστής) να αναλάβει την αντιμετώπιση μιας τέτοιας 

ανεπιθύμητης κατάστασης.  

Παράλληλα υπήρχε ο διακριτός ρόλος του συντονιστή της συζήτησης, ο οποίος 

επωμίσθηκε την ευθύνη της έγκαιρης και σωστής ενεργοποίησης των χρηστών, για να 

εξασφαλιστεί η ομαλή εξέλιξή της. Οι παρεμβάσεις του ήταν άμεσες και είχαν 

χαρακτήρα συμβουλευτικό, κριτικό – διορθωτικό (στην περίπτωση που οι 

παρουσιαζόμενες πληροφορίες περιείχαν λάθη) και παροτρυντικό.  

Ανάμεσα στους δευτερεύοντες στόχους στην περίπτωση αυτή ήταν η διερεύνηση της 

έκτασης και του τρόπου που οι δείκτες αλληλεπίδρασης διευκολύνουν το έργο του 

συντονιστή της ομάδας, στο έργο που αναλάμβανε να φέρει εις πέρας, κατά τη 

διάρκεια, αλλά και στο τέλος της κάθε συζήτησης. Ένας ακόμα επιμέρους στόχος 

ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης κάποιων από τους σύνθετους δείκτες για 

μια πρώτη ποιοτική αξιολόγηση της συζήτησης αλλά και της ατομική επίδοσης του 

κάθε φοιτητή. Στην περίπτωση αυτή, μέρος του τελικού βαθμού εξαμήνου του κάθε 

φοιτητή καθορίστηκε μέσα από την αξιολόγηση της ατομικής του συμμετοχής στη 

δραστηριότητα, κάτι που δε γνώριζαν οι φοιτητές κατά τη διάρκειά της. 
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Πληθυσμός 

• Δώδεκα (12) δευτεροετείς μεταπτυχιακοί φοιτητές, όλοι εν ενεργεία 

εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, χωρισμένοι σε 

δύο ομάδες των έξι (6) ατόμων. 

• Ένας (1) επιβλέπων καθηγητής. 

 

Διάρκεια 

Τέσσερις (4) εβδομάδες. 

 

Χρονική περίοδος 

Εαρινό εξάμηνο 2006. 

 

Μάθημα 

Μοντέλα Ένταξης των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση. Μάθημα στα πλαίσια του 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 

Εκπαιδευτικών Μονάδων.  

 

Χαρακτηριστικά σεναρίου διαλογικής συζήτησης 

Είδος Συζήτησης: Δομημένη συζήτηση, με τέσσερις (4) διακριτές φάσεις και μία 

πέμπτη φάση κοινής συζήτησης για τις δύο ομάδες (πειραματική και ελέγχου).  

Περιγραφή σεναρίου: Στην πρώτη φάση, ο καθηγητής παρουσίασε στους φοιτητές 

ένα εισαγωγικό κείμενο, το οποίο περιελάμβανε μια σειρά από λέξεις κλειδιά. Στη 

συνέχεια ανατέθηκε, μετά από τυχαία επιλογή, μία λέξη κλειδί σε κάθε φοιτητή, μαζί 

με μία ή δύο σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές. Κάθε φοιτητής έπρεπε σε 

προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, να αναζητήσει στοιχεία στη διεθνή βιβλιογραφία 

για να αναπτύξει και να παρουσιάσει στους συμφοιτητές του το θέμα που περιγράφει 

η λέξη που του αναλογεί, μέσα από το σύστημα DIAS. Ακολούθως και μέχρι τη λήξη 

της πρώτης φάσης, μέσα από ομαδική συζήτηση διάρκειας 2-3 ημερών μπορούσαν οι 

φοιτητές να διατυπώσουν απορίες, παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις και να ζητήσουν 

διευκρινήσεις από τους συμφοιτητές του, σχετικά με τις παρουσιάσεις τους.  

Στη συνέχεια, ο συντονιστής της δραστηριότητας συνέγραφε μια σύνοψη όλων των 

παρουσιάσεων και συζητήσεων, συνδέοντάς τες λογικά με το αρχικό κείμενο, αλλά 

και το αντίστοιχο κείμενο της επόμενης φάσης.  
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Συνολικά οι φοιτητές κλήθηκαν να αναπτύξουν θεωρητικές έννοιες, να γράψουν 

περιλήψεις επιστημονικών άρθρων και να σχολιάσουν τα συμπεράσματα της 

συζήτησης, εκφράζοντας δικές τους ιδέες για την εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική 

πραγματικότητα που βιώνουν.  

Στην τελική φάση της δραστηριότητας μέσα από το σύστημα DIAS, οι δύο ομάδες 

συνενώθηκαν σε μια νέα, κοινή συζήτηση. Πριν την έναρξη της φάσης, τους 

παραδόθηκε το πλήρες κείμενο της συζήτησης της άλλης ομάδας, για να το 

μελετήσουν και να το συγκρίνουν με αυτό τη δικής τους συζήτησης. Κατά τη 

διάρκεια της τελικής φάσης, συμμετείχαν σε μια συνολική, κοινή συζήτηση πάνω στα 

θέματα που πραγματεύτηκαν στο σύνολο της δραστηριότητας.   

Παράλληλα, στη φάση αυτή όλοι μπορούσαν να βλέπουν τους διαθέσιμους δείκτες, 

ώστε να εξοικειωθούν με αυτούς και να αποκτήσουν μια εικόνα της διαφοράς των 

δύο ομάδων στο τρόπο λειτουργίας και συμμετοχής των μελών τους. Ο διαθέσιμος 

χρόνος για τη διεξαγωγή της συζήτησης αυτής ήταν μικρός (4 ημέρες), λόγω των 

συνθηκών που επικρατούσαν (οι φοιτητές έπρεπε να ταξιδέψουν προς τη Ρόδο για τις 

συναντήσεις με τους καθηγητές τους, σε όλα τα μαθήματα).   

Στο τέλος του εξαμήνου, πραγματοποιήθηκε ένα τρίωρο σεμινάριο εκ του σύνεγγυς. 

Κατά τη διάρκειά του αναπτύχθηκε μια γενική συζήτηση σύνθεσης προοπτικών στην 

τάξη, με θέμα την εκπαιδευτική χρήση των ασύγχρονων συζητήσεων και την πιθανή 

αξιοποίησή τους στα πλαίσια του σχολείου. Η συζήτηση είχε σαν βάση αναφοράς το 

κείμενο που παρήγαγαν οι δύο ομάδες κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.  

Αρμοδιότητες καθηγητή: Καταχώρηση του κειμένου που σηματοδοτούσε την έναρξη 

της κάθε διακριτής φάσης.  

Σύνοψη της συζήτησης στο τέλος κάθε φάσης και σύνδεσή της με το εισαγωγικό 

κείμενο της επόμενης φάσης.  

Τακτική υπενθύμιση του χρονοδιαγράμματος.  

Παρέμβαση στην περίπτωση διατύπωσης λανθασμένων πληροφοριών και διατύπωση 

ερωτημάτων προς διευκόλυνση της ανάπτυξης διαλόγου, όταν αυτό δε συνέβαινε 

αυθόρμητα, από την πλευρά των φοιτητών. 

Αρμοδιότητες φοιτητών: Επιλογή μιας λέξης – κλειδί από το εισαγωγικό κείμενο της 

κάθε φάσης για μελέτη, ανάπτυξη και παρουσίαση στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.  

Διάλογος για την καλύτερη κατανόηση των παρουσιαζόμενων θεμάτων, που 

σχετίζονταν με τις λέξεις κλειδιά 
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Συνθήκες 

Η γενική θεματολογία συζήτησης ήταν σχετική με τη χρήση ασύγχρονων 

συζητήσεων ως διδακτικών εργαλείων σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός της δραστηριότητας στοχεύει στην κατανομή του 

φόρτου εργασίας σε κάθε φάση ανάμεσα στα μέλη της κάθε ομάδας. Έτσι μπορούσε 

ο κάθε φοιτητής στο σύντομο χρονικό διάστημα που είχε στη διάθεσή του και υπό 

την επίβλεψη του συντονιστή, να αναζητήσει πληροφοριακό υλικό και να αναπτύξει 

το μέρος της ύλης του μαθήματος που του αναλογούσε. Με τη στρατηγική, όλοι οι 

φοιτητές μπορούσαν να μελετήσουν τις επιμέρους έννοιες συγκεντρωτικά, κάτι που 

θα απαιτούσε πολλαπλάσιο χρόνο για να διεκπεραιωθεί ατομικά.  

Παράλληλα, οι συζητήσεις στο δεύτερο μέρος της κάθε φάσης αποσκοπούσαν στην 

ενίσχυση της διαδικασίας αφομοίωσης της διδακτέας ύλης, την οποία οικοδόμησαν οι 

ίδιοι οι φοιτητές, συμμετέχοντας ενεργά. 

 

Διαδικασία παρουσίασης δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης 

Η πειραματική ομάδα είχε τη δυνατότητα να παρακολουθεί ένα προκαθορισμένο 

σύνολο δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαλογικής 

δραστηριότητας. Πατώντας το κουμπί Δείκτες στο κάτω μέρος της κεντρικής οθόνης 

του συστήματος, οι φοιτητές οδηγούνταν σε μία σελίδα όπου εμφανίζονταν όλοι οι 

διαθέσιμοι δείκτες. 

Η ομάδα ελέγχου δεν είχε τη δυνατότητα παρακολούθησης δεικτών ανάλυσης 

αλληλεπίδρασης. 

Δόθηκαν τα ερμηνευτικά σχήματα για κάθε δείκτη ανάλυσης αλληλεπίδρασης που 

μπορούσαν να δουν οι συμμετέχοντες, πριν την έναρξη της δραστηριότητας, προς 

διευκόλυνση των συμμετεχόντων και αποφυγή παρερμηνειών. 
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V.2.2.4. Μελέτη περίπτωσης 4 

Είδος Μελέτης Περίπτωσης 

Εμπειρική μελέτη με πειραματική ομάδα και ομάδα ελέγχου. Η πρώτη ομάδα είχε τη 

δυνατότητα να βλέπει δείκτες ανάλυσης αλληλεπίδρασης (πειραματική ομάδα), ενώ η 

δεύτερη όχι (ομάδα ελέγχου). Ο διαχωρισμός των ομάδων έγινε με τυχαία επιλογή, 

φροντίζοντας να υπάρχει ισοκατανομή ως προς το φύλο των φοιτητών και τις 

ειδικότητές τους, ως εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
 

Στόχος 

Η διερεύνηση της επίδρασης των δεικτών στη συμπεριφορά των χρηστών, αλλά και 

του τρόπου που οι χρήστες αντιμετωπίζουν τους δείκτες (το ενδιαφέρον που δείχνουν, 

οι προτιμήσεις τους, οι ερμηνείες που δίνουν, οι ιδέες αξιοποίησής τους). 

Με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό της δραστηριότητας, η βασική επιδίωξη ήταν οι 

φοιτητές να εμβαθύνουν σε ένα σημαντικό θέμα που περιλαμβάνεται στη διδακτέα 

ύλη του μαθήματος. Η εκτενής συζήτηση και αναζήτηση επιχειρημάτων που 

τεκμηριώνουν μία άποψη, μέσα από το διάλογο και τη διαπραγμάτευση, αποσκοπεί 

στην καλύτερη αφομοίωση της διδακτέας ύλης. Χρησιμοποιώντας πληροφορίες, 

παρεχόμενες στα πλαίσια του μαθήματος, καλούνται να τις συνδυάσουν, σκεπτόμενοι 

κριτικά, να τις ερμηνεύσουν και να οικοδομήσουν νέα νοήματα, στην προσπάθειά 

τους να επιλύσουν ένα γνωστικό πρόβλημα. Παράλληλα, η απαίτηση για καταγραφή 

και ιεράρχηση των θετικών και αρνητικών χαρακτηριστικών κάθε μίας από τις 

προτεινόμενες λύσεις, “υποχρεώνει” τους φοιτητές να εξετάσουν το πρόβλημα από 

οπτική γωνία, διαφορετική από αυτή που τους “επιβάλλει” η διαισθητική, πολλές 

φορές, επιλογή της βέλτιστης, κατ’ αυτούς, λύσης.  

Η διαφοροποίηση της μελέτης αυτής, ήταν ότι οι δύο ομάδες (πειραματική και 

ελέγχου) ήταν πολυπληθέστερες, απ’ ότι σε άλλες μελέτες. Παράλληλα, η διδακτική 

στρατηγική προέβλεπε την ύπαρξη διακριτών φάσεων, ενώ ο σωστός συντονισμός 

της κάθε ομάδας ήταν απαραίτητος για την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης.   

Άλλη σημαντική διαφορά που εντοπίζεται από το σχεδιασμό της δραστηριότητας, 

αφορά τα μέλη των ομάδων που καλούνταν να αναπτύξουν την προσωπική τους 

άποψη πρώτα και στη συνέχεια να σχολιάσουν τις απόψεις των υπολοίπων, στη 

δεύτερη φάση. Έτσι, σε αντίθεση με μια ανοιχτή συζήτηση (όπως στη μελέτη 

περίπτωσης 1), υπήρχε ο κίνδυνος πολλοί χρήστες να γράψουν ένα αρχικό μήνυμα 



  ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
 

Θαρρενός Μπράτιτσης – Διδακτορική Διατριβή    Σελίδα 311 

και να μην έχουν ιδιαίτερη συμμετοχή στη συνέχεια.   

Στόχος ήταν να διερευνηθεί αν η παρουσία των δεικτών οδηγεί σε διαφοροποιήσεις 

στη συμπεριφορά των ομάδων, αποτρέποντας τέτοιες ανεπιθύμητες συμπεριφορές.  

Παράλληλα, θέλαμε να διερευνήσουμε σε μια δεύτερη μελέτη τον τρόπο με τον οποίο 

η πληροφορία των δεικτών αξιοποιείται σε μια φάση του συντονισμού ομάδας.   

Ένας ακόμα επιμέρους στόχος ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης κάποιων 

από τους σύνθετους δείκτες για μια πρώτη ποιοτική αξιολόγηση της συζήτησης αλλά 

και της ατομική επίδοσης του κάθε φοιτητή. 

 

Πληθυσμός 

• Τριάντα (30) προπτυχιακοί φοιτητές των Παιδαγωγικών Τμημάτων του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, χωρισμένοι σε δύο ομάδες, σύμφωνα με το σενάριο της 

συζήτησης που ακολουθήθηκε.. 

• Ένας (1) επιβλέπων καθηγητής. 

 

Διάρκεια 

Τέσσερις (4) εβδομάδες. 

Χρονική περίοδος 

Εαρινό εξάμηνο 2006. 

 

Μάθημα 

Μοντέλα Ένταξης των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση.  

 

Χαρακτηριστικά σεναρίου διαλογικής συζήτησης 

Είδος Συζήτησης: Δομημένη συζήτηση, με τρεις (3) διακριτές φάσεις. Η τελευταία 

φάση ήταν κοινή και  για τις δύο ομάδες (πειραματική και ελέγχου).  

Περιγραφή σεναρίου: Στη δραστηριότητα αυτή υπήρχαν τρεις διακριτές φάσεις: α) 

αρχική επιλογή προτεινόμενης λύσης, β) σχηματισμός ομάδων και ανάπτυξη θέσεων, 

και γ) κοινή συζήτηση.  

Αρχικά παρουσιάστηκε στους φοιτητές ένα πρόβλημα, που αφορούσε στην 

χωροταξική διάταξη ενός εργαστηρίου πληροφορικής στο δημοτικό σχολείο και δύο 

πιθανές λύσεις. Ανάλογα με την προτίμησή τους, οι φοιτητές σχημάτισαν δύο ομάδες. 

Στη συνέχεια, η κάθε ομάδα κλήθηκε μέσα από ασύγχρονες συζητήσεις, να αναπτύξει 
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επιχειρήματα για να υποστηρίξει τη λύση που επέλεξε, να καταγράψει τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της, αλλά και τα μειονεκτήματα της άλλης 

λύσης. Παράλληλα, κάθε ομάδα είχε τη δυνατότητα να προτείνει βελτιώσεις της 

λύσης που επέλεξε, μέσα από την εξελισσόμενη συζήτηση.  

Στο τέλος της δεύτερης φάσης υπήρχε ο διακριτός ρόλος του συντονιστή, τον οποίο 

αναλάμβανε ένα από τα μέλη της κάθε ομάδας και είχε σαν στόχο να συνοψίσει τις 

θέσεις της ομάδας του για να αποκτήσουν τη μορφή μιας ολοκληρωμένης πρότασης. 

Αρμοδιότητες καθηγητή: Καταχώρηση του αρχικού προβληματισμού, μέσω της 

παρουσίασης του προβλήματος και των δύο πιθανών λύσεων.  

Τακτική υπενθύμιση του χρονοδιαγράμματος.  

Επίβλεψη και παρέμβαση στην περίπτωση διατύπωσης λανθασμένων πληροφοριών. 

Αρμοδιότητες φοιτητών: Επιλογή μιας από τις προτεινόμενες λύσεις. 

Διάλογος για την καταγραφή των θετικών χαρακτηριστικών της επιλεγμένης λύσης, 

των αρνητικών χαρακτηριστικών της εναλλακτικής λύσης.  

Αναζήτηση και πρόταση βελτιώσεων για την επιλεγμένη λύση.  

Ομαδική συγγραφή τελικής αναφορά με τη σύνοψη και τα αποτελέσματα της 

ομαδικής συζήτησης.  

Ομαδική διαπραγμάτευση για την επιλογή μιας κοινά αποδεκτής λύσης, επιλέγοντας 

μία από τις δύο προτεινόμενες, με την προσθήκη βελτιώσεων ή κατασκευάζοντας μια 

τρίτη λύση, συνδυάζοντας όλες τις καταγεγραμμένες απόψεις. 

 

Διαδικασία παρουσίασης δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης 

Η πειραματική ομάδα είχε τη δυνατότητα να παρακολουθεί ένα προκαθορισμένο 

σύνολο δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαλογικής 

δραστηριότητας. Πατώντας το κουμπί Δείκτες στο κάτω μέρος της κεντρικής οθόνης 

του συστήματος, οι φοιτητές οδηγούνταν σε μία σελίδα όπου εμφανίζονταν όλοι οι 

διαθέσιμοι δείκτες. 

Η ομάδα ελέγχου δεν είχε τη δυνατότητα παρακολούθησης δεικτών ανάλυσης 

αλληλεπίδρασης, ανάμεσα στους οποίους συμπεριελήφθησαν και κάποιοι ομαδικοί 

δείκτες που αφορούσαν την ενεργητικότητα της ομάδας ελέγχου. 

Δόθηκαν τα ερμηνευτικά σχήματα για κάθε δείκτη ανάλυσης αλληλεπίδρασης που 

μπορούσαν να δουν οι συμμετέχοντες, πριν την έναρξη της δραστηριότητας, προς 

διευκόλυνση των συμμετεχόντων και αποφυγή παρερμηνειών. 



  ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
 

Θαρρενός Μπράτιτσης – Διδακτορική Διατριβή    Σελίδα 313 

V.2.3. Ερευνητικά εργαλεία 

Για τη συλλογή ερευνητικών δεδομένων, χρησιμοποιήθηκαν τρία διαφορετικά 

εργαλεία: α) παρατήρηση, β) συνεντεύξεις, και γ) ερωτηματολόγια.  

Σε όλες τις μελέτες υπήρχε συνεχής παρακολούθηση της δραστηριότητας και 

της εξέλιξής της. Μετά το πέρας των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ακολούθησαν 

ατομικές, ημιδομημένες συνεντεύξεις, διάρκειας περίπου 30 λεπτών, με όλους τους 

συμμετέχοντες, κατά τις οποίες έγινε αναλυτική παρουσίαση και επιπλέον επεξήγηση 

όλων των δεικτών αλληλεπίδρασης που παράγει το σύστημα DIAS (ακόμα και αυτών 

που δεν ήταν διαθέσιμοι κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας). Αναφορικά με τους 

φοιτητές, οι ερωτήσεις αποσκοπούσαν στην αποτύπωση της συμπεριφοράς του 

καθενός ξεχωριστά και στην επίδραση που είχε η παρουσία των δεικτών 

αλληλεπίδρασης σ’ αυτήν, αλλά και την καταγραφή των πεποιθήσεών τους για τη 

συνολική επίδραση και συνεισφορά των δεικτών αλληλεπίδρασης στους συμφοιτητές 

του και την εξέλιξη της δραστηριότητας γενικότερα. Παράλληλα διερευνήθηκε η 

λειτουργικότητα του συστήματος, η διαφάνεια και η χρησιμότητα - χρηστικότητα των 

δεικτών και οι ιδιαίτερες ανάγκες πληροφόρησης που εξέφραζε ο κάθε φοιτητής 

ξεχωριστά. Αναλυτικά, η δομή των ερωτήσεων στις οποίες στηρίχθηκαν οι 

ημιδομημένες συνεντεύξεις, παρουσιάζονται στο Παράρτημα - Ενότητα Β.  

Θεωρώντας και τους καθηγητές ως χρήστες τόσο του συστήματος DIAS, όσο 

και των δεικτών αλληλεπίδρασης που αυτό παράγει, η δομή των συνεντεύξεων μαζί 

τους ήταν η ίδια. Η σημαντική διαφορά ήταν ότι οι ερωτήσεις που αφορούσαν τη 

χρησιμότητα και τη διαφάνεια των δεικτών αλληλεπίδρασης, εξετάζονταν από τη 

σκοπιά των ευθυνών που απορρέουν από το ρόλο τους στις ασύγχρονες συζητήσεις. 

Τέλος, ερωτηματολόγια χρησιμοποιήθηκαν σε δύο περιπτώσεις. Αρχικά, στην 

πρώτη, πιλοτική μελέτη χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο στα μέσα της εξέλιξης 

της δραστηριότητας, με στόχο την καταγραφή των αρχικών αντιδράσεων των 

φοιτητών στην εμφάνιση των δεικτών αλληλεπίδρασης. Παράλληλα το 

ερωτηματολόγιο είχε σαν δευτερεύων στόχο τη συγκέντρωση απόψεων για τη 

χρηστικότητα του συστήματος DIAS μέχρι εκείνη στη στιγμή , επιβεβαιώνοντας την 

απάλειψη τεχνικών προβλημάτων και άλλων δυσκολιών και εντοπίζοντας την πιθανή 

εμφάνιση νέων, ώστε να αντιμετωπιστούν εγκαίρως. Επίσης, ερωτηματολόγιο 

χρησιμοποιήθηκε μετά των πέρας των μελετών 3 και 4, όπως αναλύεται στη συνέχεια. 
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα ερευνητικά εργαλεία συλλογής 

δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν. 

V.2.3.1. Παρατήρηση 

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων μελετών, γινόταν συστηματική παρατήρηση της 

συμπεριφοράς και των τάσεων που επικρατούσαν ανάμεσα στα συνεργαζόμενα 

άτομα. Η παρατήρηση πραγματοποιήθηκε μέσα από τη συμμετοχή του ερευνητή στις 

δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν, ως ανώνυμος συμμετέχον, επιβλέποντας τις 

πραγματοποιούμενες δράσεις. Παράλληλα γινόταν καταγραφή των παρατηρήσεων, 

για μελλοντική ανάλυση και αντιπαραβολή με τις πληροφορίες που θα μπορούσαν να 

εξαχθούν μετά το πέρας των δραστηριοτήτων, από τη μελέτη των δεικτών ανάλυσης 

αλληλεπίδρασης του συστήματος DIAS. 

V.2.3.2. Ανάλυση δραστηριότητας 

Κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά το πέρας των ερευνητικών δράσεων, 

πραγματοποιήθηκε συστηματική μελέτη των δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης, 

ώστε να καταγραφούν οι μεταβολές των οπτικών αναπαραστάσεων με την πάροδο 

του χρόνου. Έτσι μπορούσε στη συνέχεια να μελετηθεί η μεταβολή της συνολικής 

συμπεριφοράς των συμμετεχόντων, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, αλλά και να 

διερευνηθούν καλύτερα τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από την 

παρακολούθηση των δεικτών και κατά συνέπεια και η ορθότητα των προτεινόμενων 

ερμηνευτικών σχημάτων. 

V.2.3.3. Συνεντεύξεις 

Σε όλες τις μελέτες, πραγματοποιήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις με όλους τους 

συμμετέχοντες, μετά το πέρας των δραστηριοτήτων. Οι συνεντεύξεις ήταν 

ημιδομημένες, διάρκειας περίπου τριάντα (30) λεπτών για τους φοιτητές και σαράντα 

πέντε (45 )περίπου λεπτών για τους καθηγητές. Η βασική δομή των ερωτήσεων 

παρουσιάζεται στο Παράρτημα - Ενότητα Β. Σκοπός των συνεντεύξεων ήταν να 

καταγραφούν οι απόψεις των φοιτητών για τη χρηστικότητα και χρησιμότητα του 

συστήματος DIAS, να διερευνηθεί η διαφάνεια και η χρησιμότητα - χρηστικότητα 

των δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης και οι ιδιαίτερες ανάγκες πληροφόρησης που 

εξέφραζε ο κάθε φοιτητής ξεχωριστά. Παράλληλα, στόχος ήταν η αποτύπωση της 
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συμπεριφοράς του καθενός ξεχωριστά, αλλά και η ανάδειξη της επίδρασης των 

δεικτών στη συμπεριφορά τους και την εν γένει λειτουργία των ομάδων κατά τη 

διάρκεια των δραστηριοτήτων. Τέλος, σημαντική ήταν και η καταγραφή των 

πεποιθήσεων των φοιτητών για τη συνολική επίδραση και συνεισφορά των δεικτών 

αλληλεπίδρασης στους συμφοιτητές του και την εξέλιξη της δραστηριότητας 

γενικότερα.  

Η συνέντευξη των καθηγητών πραγματοποιήθηκε, ακολουθώντας την ίδια 

βασική δομή ερωτήσεων. Επιπλέον πρόθεση κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων 

αυτών ήταν η καταγραφή των πρόσθετων αναγκών πληροφόρησης που έχουν οι 

καθηγητές, διαχειριζόμενοι και αξιολογώντας διαλογικές δραστηριότητες 

ασύγχρονων συζητήσεων.  

V.2.3.4. Ερωτηματολόγιο καταγραφής αρχικών αντιδράσεων των φοιτητών 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης μελέτης, οι δείκτες ανάλυσης αλληλεπίδρασης ήταν 

ετίθεντω σταδιακά ση διάθεση των φοιτητών. Μέχρι το τέλος της τρίτης εβδομάδας, 

οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να δουν το σύνολο των διαθέσιμων δεικτών.  

Στο χρονικό σημείο αυτό κλήθηκαν να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο για 

την καταγραφή των πρώτων εντυπώσεων και αντιδράσεων από μέρους τους. Τα 

ερωτήματα αφορούσαν τη χρήση του συστήματος DIAS (ευχρηστία και συχνότητα 

σύνδεσής τους), κριτική και αξιολόγηση για τους δείκτες αλληλεπίδρασης 

(διαφάνεια, σαφήνεια, ευχρηστία κλπ) και την καταγραφή των πρώτων εντυπώσεων – 

αντιδράσεων που προέκυπταν από την εμφάνιση των δεικτών (συχνότητα μελέτης 

των δεικτών, μεταβολές στην ατομική συμπεριφορά, εκτιμήσεις για τη μεταβολή της 

ομαδικής συμπεριφοράς κλπ). Το πλήρες ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται στο 

Παράρτημα - Ενότητα Γ. Οι φοιτητές είχαν στη διάθεσή τους πέντε ημέρες για να 

συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, μέσω διαδικτύου. Το διάστημα αυτό ήταν 

επαρκές, αλλά και αναγκαίο, λόγω της γεωγραφικής διασποράς των φοιτητών, ώστε 

να καταφέρουν όλοι να συνδεθούν και να το συμπληρώσουν. Η μελέτη των 

απαντήσεων παρείχε τη δυνατότητα βελτίωσης χαρακτηριστικών και λειτουργιών του 

συστήματος, έγκαιρης αντιμετώπισης προβλημάτων, συσχετισμού των απόψεων τω 

φοιτητών με τις παρατηρούμενες συμπεριφορές και καλύτερης προετοιμασίας της 

δομής των συνεντεύξεων που έλαβαν χώρα μετά την ολοκλήρωση των συζητήσεων.  
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V.2.3.5. Ερευνητικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης δεικτών 

Στις μελέτες περίπτωσης 2 και 3, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ήταν όλοι εν ενεργεία 

εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στα πλαίσια της 

μελέτης περίπτωσης 3, μελέτησαν διεξοδικά τις δυνατότητες των ασύγχρονων 

συζητήσεων ως εκπαιδευτικά εργαλεία. Στο τρίωρο σεμινάριο, με το οποίο 

ολοκληρώθηκε η δραστηριότητα, συζητήθηκαν αναλυτικά ιδέες και απόψεις για την 

αξιοποίησή τους στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος.  

Δύο μήνες μετά το πέρας της δραστηριότητας, τους ζητήθηκε να 

συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο, εκμεταλλευόμενοι τις ακόλουθες συνθήκες: 

• Ήταν όλοι εν ενεργεία, έμπειροι εκπαιδευτικοί και μπορούσαν να 

εξετάσουν τις ερωτήσεις από την οπτική γωνία του διδάσκοντα. 

• Είχαν όλοι την εμπειρία ως μεταπτυχιακοί φοιτητές και μπορούσαν να 

εξετάσουν τις ερωτήσεις από την οπτική γωνία του διδασκόμενου. 

• Είχαν μελετήσει διεξοδικά τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό 

επίπεδο τι εκπαιδευτικές δυνατότητες των ασύγχρονων συζητήσεων. 

• Είχαν εμπειρία ως χρήστες των δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης, ενώ 

είχαν διαλευκάνει όλες τις σχετικές απορίες μέσω των ατομικών 

συζητήσεων, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. 

• Είχε μεσολαβήσει ικανό χρονικό διάστημα, ώστε να αφομοιώσουν 

πλήρως τις πληροφορίες που είχαν συλλέξει στα πλαίσια των 

δραστηριοτήτων αυτών. 

Το ερωτηματολόγιο, που φαίνεται αναλυτικά στο Παράρτημα - Ενότητα Δ, 

ήταν χωρισμένο σε τρία μέρη. Το πρώτο αποσκοπούσε στην καταγραφή της άποψής 

τους, αναφορικά με την αξιολόγηση των δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης ως προς 

τη χρησιμότητα του καθενός σε κάθε μία από τις διαφορετικές διδακτικές 

στρατηγικές που τους παρουσιάστηκαν αναλυτικά. Για το σκοπό αυτό 

κατασκευάστηκε ένας πίνακας βαθμολόγησης, ενώ η κλίμακα βαθμολόγησης ήταν 

από 1 (Καθόλου χρήσιμο) έως 5 (Απαραίτητο). Το δεύτερο μέρος του 

ερωτηματολογίου περιελάμβανε μια σειρά από διευκρινιστικά ερωτήματα που είχαν 

σαν στόχο να αποσαφηνίσουν πληροφορίες και συμπεράσματα που προέκυψαν από 

την ανάλυση των συνεντεύξεων. Στο τρίτο μέρος τους ζητήθηκε να αξιολογήσουν 

ιδέες περαιτέρω ερμηνείας και αξιολόγησης κάποιων δεικτών, που αναφέρθηκαν 

κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. Τέλος, το ερωτηματολόγιο περιείχε τρία ανοιχτά 
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ερωτήματα για την καταγραφή νέων ιδεών και απόψεων που θα μπορούσαν να 

προκύψουν στο χρονικό διάστημα των δύο μηνών που μεσολάβησε. Οι φοιτητές 

είχαν τη δυνατότητα να σκεφτούν σε βάθος χρόνου τα ερωτήματα των συνεντεύξεων 

και να τα συσχετίσουν με τη δραστηριότητα που αναπτύχθηκε. Συνεπώς, στόχος των 

ερωτήσεων αυτών ήταν να καταγραφεί η πιθανή μεταβολή των πεποιθήσεών τους, 

όπως αυτές αποτυπώθηκαν μέσα από τις συνεντεύξεις. 

V.2.3.6. Προβλήματα κατά τη διεξαγωγή της έρευνας - Αντιμετώπιση 

Σε όλες τις περιπτώσεις, πραγματοποιήθηκε τρίωρο, εκ του σύνεγγυς σεμινάριο 

χρήσης του συστήματος DIAS πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Τα σεμινάρια 

πραγματοποιήθηκαν στα εργαστήρια πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και 

είχαν σαν στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με το σύστημα και την 

προληπτική επίλυση πιθανών τεχνικών προβλημάτων. Παράλληλα ήταν διαθέσιμες 

οδηγίες χρήσης καθ’ όλη τη διάρκεια εξέλιξης των δραστηριοτήτων, ενώ υπήρχε 

διαθέσιμος τεχνικός για την αντιμετώπιση προβλημάτων.  

Τέτοια προβλήματα, μικρής έκτασης, παρουσιάστηκαν σε τρεις από τις 

μελέτες, όπου συμμετείχαν μεταπτυχιακοί φοιτητές. Λόγω του σχεδιασμού του 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, οι φοιτητές ήταν χωρικά διαχωρισμένοι, 

διαμένοντας σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου 

πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους διδάσκοντες, ενώ το μεγάλο μέρος των 

διδασκαλιών υλοποιήθηκε μέσω ασύγχρονων συζητήσεων. Τεχνικά προβλήματα 

παρουσιάστηκαν κυρίως λόγω του τρόπου πρόσβασης των φοιτητών στο διαδίκτυο, 

αλλά και λόγω απρόοπτων τεχνικών προβλημάτων στους προσωπικούς τους 

υπολογιστές.  

Ειδικότερα, ένα κοινό πρόβλημα οφειλόταν στην πρόσβαση των φοιτητών στο 

διαδίκτυο μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, στο οποίο υπάρχουν αρκετοί 

τεχνικοί περιορισμοί για λόγους ασφαλείας (firewalls) που δεν επέτρεπαν την ορθή 

σύνδεση με το σύστημα. Όλες οι δυσχέρειες αντιμετωπίστηκαν άμεσα και με 

επιτυχία, ενώ μετά την επίλυση ενός μεμονωμένου προβλήματος, η περιγραφή και η 

διαδικασία επίλυσής του παρουσιαζόταν σε όλους τους συμμετέχοντες, για 

προληπτικούς λόγους (στην περίπτωση που κάποιος αντιμετώπιζε παρόμοιο 

πρόβλημα, αλλά δεν ήταν σε θέση να το διαγνώσει σωστά και έγκαιρα).. 
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V.3 Σύνοψη Μέρους V – Συμπεράσματα 

Η διατριβή εστιάζει στις ασύγχρονες συζητήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις 

δυνατότητες που έχουν είτε ως αυτόνομα διδακτικά εργαλεία, είτε συμπληρωματικά 

σε ευρύτερες προσεγγίσεις τεχνολογικά υποστηριζόμενης μάθησης (Jonassen, 2003; 

Jeong & Joung, 2007; Baker, 1999; Jenlink & Carr, 1999; Knowlton, 2004). Ο τρόπος 

που λειτουργούν τα εργαλεία υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων ενισχύει τον 

αναστοχασμό, μέσω της αυτοαξιολόγησης (Pea, 1993; Palinscar, 1998), αλλά και 

μέσω του διαλόγου που αναπτύσσεται. Η σημασία της επικοινωνίας και ειδικότερα 

του διαλόγου είναι μεγάλη κατά τη διαδικασία της μάθησης (Laurillard, 1993), αφού 

οδηγεί στη σύσταση “ομαδικής σκέψης”, που μπορεί να οδηγήσει την οικοδόμηση 

νέων θεωρήσεων και γνώσης, μέσα από τη διαπραγμάτευση ατομικών πεποιθήσεων 

(Theodore & Nelson, 2004). Άλλωστε, σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης η 

έντονη αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον του είναι απαραίτητη για την 

ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, παράλληλα με τον εσωτερικό αναστοχασμό. 

Σύμφωνα με τον Dillenbourg (1999), είναι αναγκαίο ο μαθητής να εξωτερικεύει τις 

σκέψεις και τις ιδέες του, για να επιτευχθεί σωστός αναστοχασμός.  

Σήμερα οι ασύγχρονες συζητήσεις χρησιμοποιούνται ευρέως σε διδακτικά 

πλαίσια, ιδιαίτερα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Corich et al , 2004). Παρ’ όλα αυτά, 

δεν υπάρχουν αρκετές θεωρίες και εμπειρική μελέτη σχετικά με την επίδρασή τους 

στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ μαθητών και στις εσωτερικές μαθησιακές διεργασίες 

(Jeong, 2003). Δεν υπάρχουν δηλαδή αρκετές ερευνητικές εργασίες που να εστιάζουν 

σαφώς στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των ασύγχρονων συζητήσεων, υπό το πρίσμα 

των σύγχρονων θεωριών μάθησης που υποστηρίζουν τον ενεργό ρόλο του μαθητή 

στην οικοδόμηση της γνώσης. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στην έλλειψη μεθόδων και 

εργαλείων, ικανών να μετρήσουν τις ομαδικές αλληλεπιδράσεις και διεργασίες 

(Bruisilovsky & Miller, 2001). 

Οι προσεγγίσεις και υλοποιήσεις που εφαρμόζουν κάποια μορφή ανάλυσης σε 

δεδομένα που αφορούν τη δραστηριότητα και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

χρηστών, μπορούν να διαχωριστούν σε τρία επίπεδα. Τις επιφανειακές αναλύσεις, οι 

οποίες συνδέουν συγκεκριμένες ποσοτικές παραμέτρους των ασύγχρονων 

συζητήσεων με την ποιότητα του περιεχομένου ή του (διδακτικού) αποτελέσματός 

τους, κάνοντας χρήση οπτικών βοηθημάτων (Hewitt, 2003; Harasim, 1993; 
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(Benbunan –Fich & Hiltz, 1999; Simmoff, 1999; Gerosa et al, 2005). Το δεύτερο 

επίπεδο περιλαμβάνει προσεγγίσεις που αναλύουν μετρήσιμα δεδομένα που 

προκύπτουν από τη δραστηριότητα των χρηστών, προχωρώντας στην κατασκευή 

υποστηρικτικών εργαλείων. Αυτά περιλαμβάνουν πολλές φορές μια οπτική 

αναπαράσταση, η οποία προσπαθεί να αποδώσει στην υφιστάμενη ανάλυση 

δεδομένων νόημα, συνδέοντάς της με έννοιες που είναι εμπειρικά γνωστές στους 

χρήστες (Mochizuki et al, 2005; Nakahara et al, 2005; Baros & Verdejo, 2000; Reyes, 

2004; Palonen & Hakkarainen, 2000; Sha & van Aalst, 2003; Tomsic & Suthers, 

2006; Lipponen et al 2002;2003; Scardamalia & Bereiter, 1994). Το τρίτο επίπεδο 

ανάλυσης, περιλαμβάνει μελέτη του περιεχομένου των μηνυμάτων μιας ασύγχρονης 

συζήτησης, μέσω κωδικοποίησης και στατιστικής ανάλυσης (Henri, 1992; Newman 

et al, 1005; Gunawardena et al, 1997; Rourke et al, 1999; Garisson et al, 2000; Järvelä 

& Häkkinen, 2002; Weinberger & Fischer, 2006). 

Γενικότερα, εντοπίζονται δύο σημαντικές ελλείψεις στο σύνολο των 

προσεγγίσεων αυτού του τύπου. Η πρώτη είναι η απουσία συστημάτων που να 

απευθύνονται σε όλους τους εμπλεκόμενους χρήστες ταυτόχρονα και η δεύτερη είναι 

ότι είναι ελάχιστα αυτά που μπορούν να παράσχουν κάποια μορφή υποστήριξης κατά 

τη διάρκεια των διαλογικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα στη δεύτερη περίπτωση και 

στα υφιστάμενα συστήματα που προσπαθούν να κάνουν κάτι τέτοιο, παρατηρούνται 

κάποια από τα εξής προβλήματα: α) έλλειψη κατάλληλων και αρκετών εμπειρικών 

μελετών, β) δυσκολία ή έλλειψη παραμετροποίησης που περιορίζει τις δυνατότητες 

ανάλυσης που ενσωματώνουν, γ) αποτελούν κλειστά συστήματα που είναι συνήθως 

σχεδιασμένα για συγκεκριμένου τύπου διαλογικές δραστηριότητες, δ) ενσωματώνουν 

ελάχιστες δυνατότητες ανάλυσης, ή ε) είναι δύσκολο να συνδυαστούν με ευρύτερες 

εκπαιδευτικές πλατφόρμες.  

Οι παραπάνω λόγοι οδήγησαν στην κατασκευή του συστήματος DIAS 

(Discussion Interaction Analysis System). Πρόκειται για μια πλατφόρμα υλοποίησης 

ασύγχρονων συζητήσεων που υποστηρικτικά εργαλεία που στηρίζονται στην 

ανάλυση των αλληλεπιδράσεων των χρηστών (δείκτες ανάλυσης αλληλεπίδρασης). Η 

επιλογή του κατάλληλου τρόπου καταγραφής δεδομένων δραστηριότητας είναι 

σημαντική, αφού η κατασκευή υποστηρικτικών εργαλείων που στηρίζονται στις 

αλληλεπιδράσεις των χρηστών απαιτεί συχνή ανάκτηση δεδομένων. Ιδιαίτερα δε στην 

περίπτωση που οι πληροφορίες παρουσιάζονται δυναμικά, κατά τη διάρκεια των 

συζητήσεων. Παράλληλα, οι ρόλοι που καλείται να αναλάβει κανείς στα πλαίσια μιας 
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ασύγχρονης συζήτησης είναι αρκετοί και καθορίζονται από το κοινωνικοπολιτισμικό 

πλαίσιο που τη διέπει, τη συνολική δραστηριότητα του κοινωνικού συνόλου που 

σχηματίζεται, αλλά και την ποικιλία των διδακτικών προσεγγίσεων που 

χρησιμοποιούνται. Αυτό μεταφράζεται σε διαφορετικές ανάγκες υποστήριξης για 

κάθε περίπτωση, που μπορεί να αφορά: α) την παροχή των απαραίτητων 

πληροφοριών που θα λειτουργήσουν ως μεταγνωστικό ερέθισμα για τους μαθητές 

(ατομικά και ομαδικά) ωθώντας τους να αναλάβουν μεγαλύτερο μέρος του ελέγχου 

της μαθησιακής διαδικασίας, και β) την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών που 

προκύπτουν από την ανάλυση των αλληλεπιδράσεων όλων των συμμετεχόντων που 

μπορούν να διευκολύνουν το έργο του καθηγητή ως διδάσκοντα και ως 

διαμεσολαβητής, αλλά και του παρατηρητή – ερευνητή. Η μεταγνώση που 

επιδιώκεται να ενισχυθεί στην περίπτωση των μαθητών, έχει περισσότερο την έννοια 

του ελέγχου των ενεργειών τους για την ευκολότερη κατάκτηση των στόχων τους. 

Σύγχρονες προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της μάθησης 

ταυτόχρονα ως ατομικό και ως κοινωνικό φαινόμενο (Moore & Rocklin, 1998), 

μελετώντας τη ροή πληροφορίας ανάμεσα στα μέλη μιας κοινότητας με τη 

διαμεσολάβηση του κατάλληλου μέσου (υπολογιστικό σύστημα) και την επεξεργασία 

της (Perkins, 1993). Ο Salomon (1994) παρατηρεί ότι η διαδικασία επεξεργασίας της 

πληροφορίας εστιάζεται (locus of processing) σε τρία επίπεδα: α) στο άτομο, β) στο 

σύνολο, και γ) στο ίδιο το εργαλείο που μεσολαβεί για τη συνεργασία των ατόμων. 

Αυτό ισχύει στην περίπτωση των ασύγχρονων συζητήσεων που φέρνοντας ένα άτομο 

σε επαφή με τα άλλα μέλη μιας ομάδας, το βοηθούν να ξεφύγει από τα όρια της 

Εγκαθιδρυμένης Γνώσης και να βρεθεί σε μια κατάσταση Κατανεμημένης Γνώσης 

(Knowlton, 2004). 

Γενικότερα, η υποστήριξη των συμμετεχόντων σε ασύγχρονες συζητήσεις 

αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών επίγνωσης για τις ενέργειές του κάθε ατόμου, 

παρούσες και παρελθούσες, αλλά και αυτές των συνεργατών του. Έτσι μπορούν να 

ενεργοποιηθούν οι κατάλληλοι μεταγνωστικοί μηχανισμοί, σε ατομικό και ομαδικό 

επίπεδο (Jermann, 2004) που οδηγούν στην αυτορύθμιση (Lord & Levy, 1994) των 

ενεργειών τους. Ακόμη, το ίδιο το εργαλείο (υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων - 

discussion forum) αναλαμβάνει μέρος της μεταγνωστικής διεργασίας, διευκολύνοντας 

την παρακολούθηση (monitoring) της δραστηριότητας. Χρειάζεται λοιπόν, όλοι οι 

χρήστες να έχουν υποστήριξη, ακολουθώντας τη λογική της κατανομής ελέγχου και 

επεξεργασίας πληροφορίας τόσο μεταξύ τους, όσο και στο ίδιο το σύστημα. 
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Παράλληλα, τα άτομα που συμμετέχουν σε τέτοιες συνεργατικές δραστηριότητες 

αποτελούν αυτόνομα γνωστικά συστήματα, οι συνδυασμοί των οποίων κατά το 

σχηματισμό ομάδων, οδηγούν σε νέα, περισσότερο πολύπλοκα γνωστικά συστήματα 

(Dillenbourg, 1996). Σε συνδυασμό με την ποικιλία των δραστηριοτήτων που 

μπορούν να υλοποιηθούν μέσω ασύγχρονων συζητήσεων, οδηγούμαστε στο 

συμπέρασμα ότι τα συστήματα αυτά πρέπει να είναι προσαρμόσιμα και ευέλικτα. 

Συνοψίζοντας, προκύπτουν οι ακόλουθες αρχές σχεδίασης που διέπουν την 

κατασκευή του συστήματος DIAS: 

• Χρειάζεται να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των χρηστών που 

εμπλέκονται σε μια μαθησιακή δραστηριότητα, καθώς και των γνωστικών 

συστημάτων που μπορεί να σχηματίζουν: α) μαθητές ως άτομα (στους 

διάφορους ρόλους που καλούνται να αναλάβουν) αλλά και ως μέλη μιας 

ή και περισσοτέρων ομάδων ή ακόμα και μιας ευρύτερης μαθησιακής 

κοινότητας, β) καθηγητές σε διάφορους ρόλους ανάλογα με το είδος της 

δραστηριότητας (Dimitracopoulou et al, 2005). 

• Χρειάζεται να παράγεται ένα ευρύ φάσμα δεικτών ανάλυσης 

αλληλεπίδρασης: Διαφορετικοί δείκτες μπορεί να είναι καταλληλότεροι 

σε διαφορετικά χρονικά σημεία της διαλογικής δραστηριότητας, για 

διαφορετικά είδη δραστηριοτήτων και για διαφορετικά προφίλ χρηστών 

(Dimitracopoulou & Bruillard, in press). 

• Απαιτείται ένα σύστημα ‘ευέλικτο’, ‘προσαρμόσιμο’ και ‘διαλειτουργικό’: 

Τα εργαλεία υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν κάτω από διαφορετικές συνθήκες ή πλαίσια 

λειτουργίας και για μια πληθώρα διαλογικών δραστηριοτήτων. 

Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να αναλάβουν διαφορετικούς ρόλους στη 

διάρκεια μιας συζήτησης και έχουν διαφορετικές ανάγκες, ανάλογα με 

το θέμα συζήτησης, το χρόνο που διαθέτουν κλπ. Αυτά τα τρία 

χαρακτηριστικά λοιπόν αποκτούν καίρια σημασία. 

• Είναι απαραίτητο το σύστημα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομο 

διδακτικό εργαλείο, αλλά και σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο 

τεχνολογικό περιβάλλον: Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα εργαλεία 

υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

αυτόνομα διδακτικά εργαλεία ή συμπληρωματικά με άλλες διδακτικές 
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προσεγγίσεις. Ιδιαίτερα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα 

σε προσεγγίσεις εκπαίδευσης από απόσταση όπου χρησιμοποιούνται 

πολλές φορές ολοκληρωμένα περιβάλλοντα διαχείρισης μαθημάτων και 

υλικού (CMS), είναι απαραίτητο να μπορεί το σχεδιαζόμενο σύστημα να 

συνεργαστεί με αυτά. Για το σκοπό αυτό πρέπει η τεχνολογική του 

προσέγγιση να επιτρέπει την εύκολη ενσωμάτωσή του σε υπάρχοντα 

CMS ή την εύκολη επικοινωνία του με άλλα συστήματα. 

Το σύστημα DIAS είναι μια πλήρως λειτουργική πλατφόρμα υλοποίησης 

ασύγχρονων συζητήσεων, που ενσωματώνει μια σειρά από δείκτες ανάλυσης 

αλληλεπιδράσεων. Για την πρόσβαση σε αυτό απαιτείται η χρήση ενός κοινού 

φυλλομετρητή ιστοσελίδων. Φιλοξενεί ασύγχρονες συζητήσεις, προτείνοντας μια 

σειρά διαβάθμισης τριών επιπέδων, σε: α) κατηγορίες συζητήσεων, β) συζητήσεις, 

και γ) νήματα συζητήσεων. Γίνεται εκτενής χρήση διαφορετικών τύπων μηνυμάτων, 

παρέχοντας τη δυνατότητα δόμησης και τυποποίησης των συζητήσεων, σύμφωνα με 

τις επιθυμίες του καθηγητή. Παράλληλα ενσωματώνει μια σειρά από λειτουργίες που 

διευκολύνουν το έργο του καθηγητή - διαμεσολαβητή, όπως δημιουργία και 

διαχείριση συζητήσεων, δημιουργία και διαχείριση ομάδων, διαχείριση δικαιωμάτων 

πρόσβασης και απεικόνιση των συζητήσεων σε περισσότερο ευανάγνωστη, 

εκτυπώσιμη μορφή. 

Η υποστήριξη που παρέχει το σύστημα DIAS στους διάφορους χρήστες, έχει 

τη μορφή απεικόνισης πληροφοριών, μέσω των δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης. 

Συνολικά περισσότεροι από 80 διαφορετικοί δείκτες παράγονται από το σύστημα, αν 

συνυπολογιστούν όλες οι πιθανές παραλλαγές τους, παράγονται από το σύστημα και 

χωρίζονται σε τρεις κύριες κατηγορίες. Οι Ατομικοί Δείκτες (individual indicators) 

παρουσιάζουν πληροφορίες που αφορούν την ατομική δραστηριότητα των χρηστών. 

Ο κάθε χρήστης μπορεί να δει τους δείκτες που αφορούν μόνο τον εαυτό του, αν 

πρόκειται για μαθητή. Ο καθηγητής ή/και ο ερευνητής, μπορεί να δει τους ατομικούς 

δείκτες οποιουδήποτε χρήστη, αφού κάτι τέτοιο είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του 

ρόλου και του έργου του. Το σύστημα παράγει μια ποικιλία δεικτών, οι οποίοι 

παρουσιάζουν πληροφορίες που κυμαίνονται από απλές στατιστικές έως σύνθετες 

πληροφορίες, που απεικονίζουν αναλυτικά τη δραστηριότητα του χρήστη. Οι 

Ομαδικοί Δείκτες (group indicators) παρουσιάζουν πληροφορίες που αφορούν την 

δραστηριότητα μιας ομάδας χρηστών. Ο κάθε χρήστης μπορεί να δει τους δείκτες που 

αφορούν μόνο τις ομάδες, στις οποίες ανήκει, ενώ. ο καθηγητής ή/και ο ερευνητής 
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μπορεί να δει τους δείκτες για όλες τις ομάδες. Παράλληλα, μπορεί να αποφασίσει αν 

επιθυμεί οι χρήστες να μπορούν να δουν δείκτες ομάδων, στις οποίες δεν ανήκουν, αν 

αυτό εξυπηρετεί το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Το σύστημα 

παράγει μια ποικιλία τέτοιων δεικτών, οι οποίοι παρουσιάζουν πληροφορίες για τη 

δραστηριότητα και τη γενικότερη συμπεριφορά των μελών μιας ομάδας. Ανάλογα με 

την ερμηνευτική προσέγγιση, μπορούν να εξαχθούν πολλά συμπεράσματα από τη 

μελέτη τους, ενώ οι περισσότεροι είναι αρκετά πιο σύνθετοι από τους ατομικούς 

δείκτες. Τέλος, οι Γενικοί Δείκτες (general indicators) παρουσιάζουν πληροφορίες που 

αφορούν την δραστηριότητα του συνόλου των χρηστών του συστήματος. 

Απευθύνονται στον καθηγητή ή/και τον ερευνητή μόνο, αφού αφορούν κυρίως την 

αποτίμηση και αξιολόγηση της συνολικής δραστηριότητας στο σύστημα. Το σύστημα 

παράγει μια ποικιλία τέτοιων δεικτών, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι 

σύνθετοι και χρήζουν της κατάλληλης ερμηνευτικής προσέγγισης. 

Οι δείκτες όλων των ειδών, ποικίλουν ως προς την πληροφορία που 

παρουσιάζουν. Έτσι υπάρχουν δείκτες που περιέχουν απλές στατιστικές πληροφορίες 

επίγνωσης (δείκτες χαμηλού επιπέδου) και δείκτες περισσότερο σύνθετοι, οι οποίοι 

συνδυάζουν δεδομένα από διαφορετικές συνιστώσες (δείκτες υψηλού επιπέδου). 

Υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές κατηγοριοποιήσεις που μπορούν να εφαρμοστούν 

στους δείκτες ανάλυσης αλληλεπιδράσεων και βάση των οποίων να μελετηθούν. Μία 

από αυτές στηρίζεται στην οπτική γωνία εξέτασης (point of view) των δεδομένων που 

αναλύει ένας δείκτης, και τους κατατάσσει σε τέσσερις κατηγορίες, με βάση το 

γνωστικό σύστημα που αφορά και αναπαριστά το παράγωγο του καθενός απ’ αυτούς: 

α) Ατομική προοπτική (individual point of view), β) Αδιαφοροποίητη ομαδική 

προοπτική (undifferentiated group point of view), γ) Διαφοροποιημένη ομαδική 

προοπτική (differentiated group point of view), και δ) Κοινοτική προοπτική 

(community point of view). Οι δείκτες της ατομικής προοπτικής μετρούν κάτι ή 

παρουσιάζουν πληροφορίες για ενέργειες ή παραγόμενο έργο που αφορούν 

μεμονωμένους χρήστες. Οι δείκτες ομαδικής προοπτικής, αντίστοιχα παρουσιάζουν 

πληροφορίες για τις ενέργειες ή το παραγόμενο έργο μιας ομάδας χρηστών. Όταν οι 

πληροφορίες αφορούν ολόκληρη την ομάδα, χωρίς να γίνεται άμεση αναφορά στην 

ατομική συνεισφορά του κάθε μέλους, τότε πρόκειται για δείκτες αδιαφοροποίητης 

οπτικής γωνίας. Όταν είναι δυνατόν να διακρίνει κανείς την ατομική συνεισφορά του 

κάθε μέλους της ομάδας, πρόκειται για δείκτες διαφοροποιημένη οπτική γωνία. Τέλος, 
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οι δείκτες κοινοτικής προοπτικής παρουσιάζουν πληροφορίες που αφορούν όλους 

τους χρήστες, ανεξάρτητα από τις επιμέρους ομάδες στις οποίες ανήκουν. 

Ένας εναλλακτικός τρόπος κατηγοριοποίησης των δεικτών αλληλεπίδρασης 

στηρίζεται στο επίπεδο βοήθειας (level of assistance) που παρέχουν στους χρήστες. 

Έτσι διαχωρίζονται σε δείκτες Επίγνωσης (awareness), Αξιολόγησης (assessment) και 

Αποτίμησης (evaluation). Οι δείκτες επίγνωσης είναι αυτοί που παρουσιάζουν απλές 

αριθμητικές τιμές ή αναπαραστάσεις τιμών, ενώ είναι συνήθως ατομικοί. Η 

αξιοποίηση της πληροφορίας τους ανάγεται στον ίδιο το χρήστη, στις περισσότερες 

περιπτώσεις μέσω της διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης, με βάση τη διαισθητική και 

αντιληπτική του ικανότητα ή τις υφιστάμενες νόρμες αξιολόγησης που έχει αναπτύξει 

βασισμένος σε παρελθούσες εμπειρίες του. Οι δείκτες αξιολόγησης παρέχουν 

πληροφορίες, τις οποίες οι χρήστες πρέπει να αξιολογήσουν κατάλληλα και να 

αποφασίσουν για τη χρησιμότητά τους. Συνήθως πρόκειται για τιμές που μπορεί να 

είναι και κανονικοποιημένες, με βάση ένα προδιαγεγραμμένο μοτίβο, οι οποίες 

δίνουν τη δυνατότητα αξιολόγησης μέσω σύγκρισης με την ιδανική ή επιθυμητή 

κατάσταση. Τέλος, οι δείκτες αποτίμησης προχωρούν ένα βήμα παραπέρα, 

παρέχοντας με κάποιο τρόπο ένα σημείο αναφοράς, βαθμολογώντας κατά κάποιο 

τρόπο τις πληροφορίες που παρουσιάζουν. Φυσικά, ορισμένοι από τους δείκτες 

μπορούν να ενταχθούν σε περισσότερες από μία κατηγορίες, ανεξάρτητα από τη 

μέθοδο κατηγοριοποίησης που ακολουθείται.  

Στην Εικόνα 74 φαίνονται συγκεντρωτικά όλες οι δυνατές κατηγοριοποιήσεις 

των δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης 
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Εικόνα 74: Κατηγοριοποίηση δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης (σύστημα DIAS). 

Ένα σημαντικό θέμα κατά την εξέταση των δεικτών, είναι αυτό της ερμηνείας 

της πληροφορίας που παρουσιάζουν. Διακρίνουμε δείκτες για τους οποίους δεν 

απαιτείται κάποια ιδιαίτερη ερμηνευτική προσπάθεια (συνήθως δείκτες χαμηλού 

επιπέδου) και δείκτες για τους οποίους συνήθως απαιτείται μια ιδιαίτερη ερμηνευτική 

προσέγγιση για την αποκωδικοποίηση της παρεχόμενης πληροφορίας (δείκτες 

υψηλού επιπέδου). Οι προκαθορισμένοι συνδυασμοί διαφορετικών δεικτών με σαφείς 

οδηγίες, που έχουν σαν στόχο την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων για μια 

επιμέρους παράμετρο, ονομάζονται Ερμηνευτικά Σχήματα. διακρίνουμε δύο βασικές 

κατηγορίες ερμηνευτικών σχημάτων: α) τα ρητά ερμηνευτικά σχήματα που δεν 

απαιτούν ιδιαίτερες οδηγίες, και β) τα συνεπαγόμενα ερμηνευτικά σχήματα που 

απαιτούν συγκεκριμένες οδηγίες για να προκύψει το νόημα που επιθυμεί ο 

σχεδιαστής του. Και οι δύο κατηγορίες ερμηνευτικών σχημάτων αφορούν τόσο 

μεμονωμένους δείκτες, όσο και συνδυασμούς τους (Πίνακας 12). 

Πίνακας 12: Κατηγορίες Ερμηνευτικών Σχημάτων (Σύστημα DIAS) 

Κατηγορία  Χαρακτηριστικά 
Ρητά Ερμηνευτικά 
Σχήματα 

Δεν απαιτούν ιδιαίτερες οδηγίες ανάγνωσης και αποκωδικοποίησης. Η 
πληροφορία που αντλείται από το δείκτη ή το συνδυασμό δεικτών είναι σαφής. 

Συνεπαγόμενα 
Ερμηνευτικά 
Σχήματα 

Απαιτούνται ιδιαίτερες οδηγίες ανάγνωσης και αποκωδικοποίησης για να 
προκύψει το νόημα που επιθυμεί ο σχεδιαστής του ερμηνευτικού σχήματος 
και να αποφευχθούν πιθανές παρανοήσεις. 
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Αρκετοί από τους δείκτες του συστήματος DIAS παρουσιάζονται αναλυτικά 

σ’ αυτό το μέρος της διατριβής, μαζί με τις ερμηνευτικές προσεγγίσεις που τους 

αφορούν. Όλοι οι δείκτες παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στο Παράρτημα - Ενότητα 

Α. Επίσης, τέσσερα περίπλοκα ερμηνευτικά σχήματα που αφορούν συνδυασμούς 

επιμέρους δεικτών αναλύθηκαν σ΄αυτό το μέρος της διατριβής. Παράλληλα 

αναφέρονται οι δυνατότητες επέκτασης της ανάλυσης που παρέχει στο σύστημα, σε 

συνεργασία με άλλα λογισμικά (π.χ. ανάλυση κοινωνικών δικτύων). 

Τέσσερις διαφορετικές μελέτες σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν για τη 

διερεύνηση των ερωτημάτων που διατυπώνονται στο μέρος IV της διατριβής. 

Επιλέχθηκε να διεξαχθεί η έρευνα σε πραγματικές διδακτικές συνθήκες και 

συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια μαθημάτων εξαμήνου σε προπτυχιακό και 

μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα ερευνητικά ερωτήματα αφορούν το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση των υποστηρικτικών εργαλείων και στη συνέχεια τη μελέτη της 

συμπεριφοράς των φοιτητών και των μεταβολών που εμφανίζονται, λόγω της 

ύπαρξης τους. Παράλληλα αφορούν τη μελέτη της επίδρασης των εργαλείων αυτών 

στις εργασίες που αφορούν τον καθηγητή – διαμεσολαβητή ή/και τον ερευνητή – 

παρατηρητή τέτοιων διδακτικών δραστηριοτήτων. Γενικότερα, ο κεντρικός 

ερευνητικός άξονας είναι αυτός της μελέτης των τρόπων που η υποστήριξη 

συμμετεχόντων (peer support) σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες ασύγχρονων 

συζητήσεων μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας. Οι 

διαθέσιμες πηγές για την άντληση δεδομένων που μπορούν να οδηγήσουν στην 

απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων είναι τρεις: α) οι φοιτητές, β) οι καθηγητές, 

και γ) τα δεδομένα που προκύπτουν από τις ενέργειές τους. Οι μέθοδοι συλλογής 

δεδομένων και πληροφοριών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι: α) 

παρατήρηση, β) ερωτηματολόγια, γ) συνεντεύξεις, και δ) μελέτη των ίδιων των 

δεικτών αλληλεπίδρασης.  

Εφαρμόστηκε η μεθοδολογική προσέγγιση της τριγωνοποίησης, σε δύο 

διαφορετικά επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αφορά τη χρήση των διαφορετικών μεθόδων 

συλλογής πληροφοριών και ανάλυσης δεδομένων, στα πλαίσια της κάθε μελέτης. 

Στην παρούσα διατριβή, χρησιμοποιείται η συνέντευξη ως βασικό ερευνητικό 

εργαλείο, για την καταγραφή των πεποιθήσεων και την αιτιολόγηση της 

συμπεριφοράς του κάθε συμμετέχοντα στις δραστηριότητες, όπως αυτή προκύπτει 

μέσα από την παρατήρηση. Παραπέρα ανάλυση της δραστηριότητας των 

συμμετεχόντων μέσα και από τα εργαλεία ανάλυσης που παράγει το σύστημα DIAS, 
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χρησιμοποιείται για την ερμηνεία και την επιβεβαίωση των παρατηρούμενων 

φαινομένων και συμπεριφορών, αλλά και των καταγεγραμμένων πεποιθήσεων και 

απόψεων. Τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ερωτηματολόγια για 

την περαιτέρω διευκρίνιση απαντήσεων ή την καταγραφή εντυπώσεων. Συνθέτοντας 

τα αποτελέσματα και ακολουθώντας την τεχνική της τριγονωποίησης μεταξύ 

διαφορετικών μεθόδων (Denzin, 1970), εξάγονται τα συμπεράσματα που απαιτούνται 

για την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων (Campbel & Fiske, 1959). Στο 

δεύτερο επίπεδο και ακολουθώντας την τεχνική της τριγωνοποίησης εντός συγγενών 

μεθόδων (Denzin, 1970), το ίδιο σύνολο μεθόδων συλλογής και εξέτασης δεδομένων 

χρησιμοποιείται επαναληπτικά σε νέες μελέτες περίπτωσης. Έτσι, τα αποτελέσματα 

που προκύπτουν από την κάθε μελέτη ξεχωριστά, μπορούν να επιβεβαιωθούν και οι 

υποθέσεις ή οι ερμηνευτικές προσεγγίσεις να ελεγχθούν για την αξιοπιστία τους, 

μέσα από αντιπαραβολή. Κατ’ αυτό τον τρόπο μπορούμε να προχωρήσουμε σε ένα 

πρώτο επίπεδο γενίκευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας, μέσα από την πιθανή 

σύγκλιση μεταξύ ανεξάρτητων μετρήσεων (Smith, 1975). Τέλος, η αντιπαραβολή των 

ερευνητικών ευρημάτων με άλλες ερευνητικές προσεγγίσεις (κατά περίπτωση και 

κατηγορία ευρημάτων), μπορεί να ενισχύει περισσότερο την ορθότητά τους, σε ένα 

τρίτο επίπεδο τριγωνοποίησης των αποτελεσμάτων.  

Στα πρώτα στάδια της έρευνας και ειδικότερα κατά την πρώτη, πιλοτική 

μελέτη περίπτωσης, χρησιμοποιήθηκε η προσέγγιση της συμμετοχικής σχεδίασης 

(participatory design). Πρόκειται για μια προσέγγιση στη σχεδίαση συστημάτων που 

προσπαθεί να εμπλέξει ενεργά τους τελικούς χρήστες στη διαδικασία σχεδίασης ενός 

συστήματος, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η ικανοποίηση των απαιτήσεων και 

των αναγκών τους (Greenbaum & Kyng, 1991). Συνήθως είναι δύσκολο να 

χαρακτηριστεί επιτυχημένο ένα υπολογιστικό σύστημα που σχεδιάζεται έτσι ώστε να 

θεωρεί ότι οι άνθρωποι θα εκτελέσουν επακριβώς τους ρόλους και τις λειτουργίες που 

αυτό προδιαγράφει. Πρέπει να δοκιμαστεί στο πλαίσιο της πραγματικής 

δραστηριότητας, για την οποία σχεδιάστηκε, ώστε να αξιολογηθεί η λειτουργικότητα 

και η χρηστικότητά του μέσα σε αυτό, αλλά και η αποτελεσματικότητά του. 

Άλλωστε, η κάθε δραστηριότητα αποκτά πλήρες νόημα όταν εξετάζεται παράλληλα 

με το πλαίσιο που τη διέπει (Greenbaum & Kyng, 1991). 

Οι υπόλοιπες τρεις μελέτες περίπτωσης είχαν πειραματικό χαρακτήρα, με 

πειραματική ομάδα και ομάδα ελέγχου. Στις περιπτώσεις αυτές, η πειραματική ομάδα 

ήταν αυτή που είχε τη δυνατότητα να παρακολουθεί δείκτες ανάλυσης 
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αλληλεπίδρασης κατά τη διάρκεια της διδακτικής δραστηριότητας. Αντίθετα, η ομάδα 

ελέγχου χρησιμοποιούσε το σύστημα DIAS, χωρίς να μπορεί να βλέπει δείκτες 

ανάλυσης αλληλεπίδρασης, σαν ένα οποιοδήποτε εργαλείο υλοποίησης ασύγχρονων 

συζητήσεων. Στόχος των μελετών αυτών ήταν η διερεύνηση της πιθανής διαφοράς 

στη συμπεριφορά των συμμετεχόντων, αλλά και την εν γένει λειτουργία των ομάδων 

εργασίας που σχηματίζουν κατά τη διάρκεια τέτοιων διδακτικών δραστηριοτήτων. Η 

σημαντικότερη παράμετρος που μεταβάλλονταν κάθε φορά ήταν αυτή της διδακτικής 

στρατηγικής που ακολουθήθηκε και κατά συνέπεια της δόμησης της ασύγχρονης 

συζήτησης, σε κάθε περίπτωση.  

Σε όλες τις μελέτες, προηγήθηκε ένα τρίωρο σεμινάριο χρήσης του 

συστήματος DIAS, που πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στόχος ήταν η εξοικείωση των χρηστών με το σύστημα και 

η προληπτική αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων πρόσβασης και χρήσης που θα 

μπορούσαν να αποβούν σε βάρος της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Υπήρχε 

συνεχής παρατήρηση κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, ενώ σε κάθε μελέτη 

ακολούθησαν ημιδομημένες, ατομικές συνεντεύξεις διάρκειας 30 – 45 λεπτών, με 

όλους τους συμμετέχοντες. Στον Πίνακα 13, περιγράφονται συνοπτικά τα επιμέρους 

χαρακτηριστικά των μελετών περίπτωσης που υλοποιήθηκαν. Τέλος, έγινε χρήση 

ερωτηματολογίου για την επιβεβαίωση των καταγεγραμμένων τάσεων και 

αντιλήψεων, μετά το πέρας των μελετών 2 και 3. 



 

 

 

Διδακτική Στρατηγική Μελέτη Πληθυσμός Διάρκεια Φοιτητές Καθηγητές 

ΜΠ 1 
(πιλοτική) 

40 μεταπτυχιακοί 
φοιτητές 
1 ομάδα 

6 εβδομάδες

• Ελεύθερες συζητήσεις, σχετικές με την ύλη του μαθήματος και τις 
υποχρεωτικές εργασίες εξαμήνου των φοιτητών.  

• Οκτώ (8) διαφορετικές συζητήσεις ανταλλαγής ιδεών, πληροφοριών και 
επιχειρημάτων 

• Καθορισμός της αρχικής θεματικής 
ενότητας για συζήτηση. 

• Κατάτμηση σε επιμέρους θεματικές 
ενότητες. 

• Διορθωτικές παρεμβάσεις 
• Υπενθύμιση χρονοδιαγράμματος 

ΜΠ 2 
(πειραματική)

12 μεταπτυχιακοί 
φοιτητές 
2 ομάδες 

7 εβδομάδες

• Ελεύθερες συζητήσεις, σχετικές με την ύλη του μαθήματος. Τρεις (3) 
θεματικές ενότητες συζητήσεων 

• Ένας φοιτητής από κάθε ομάδα αναλάμβανε να συνοψίσει τη συζήτηση 
και να συντονίσει την παρουσίασή της στην τάξη, στο τέλος του 
εξαμήνου. 

• Καθορισμός της αρχικής θεματικής 
ενότητας για συζήτηση. 

• Κατάτμηση σε επιμέρους θεματικές 
ενότητες. 

• Διορθωτικές παρεμβάσεις 
• Υπενθύμιση χρονοδιαγράμματος 

ΜΠ 3 
(πειραματική)

12 μεταπτυχιακοί 
φοιτητές 
2 ομάδες 

7 εβδομάδες

• Επιλογή μιας από τις λέξεις κλειδιά από ένα αρχικό κείμενο, για 
ανάπτυξη, ανάλυση και παρουσίαση μέσα από το σύστημα DIAS, κατόπιν 
βιβλιογραφικής έρευνας. 

• Επεξηγηματικές συζητήσεις 2-3 ημερών, με ανταλλαγή σχολίων, αποριών 
και απόψεων. 

• Σύνόψη των συζητήσεων και σύνδεσή τους με το εισαγωγικό κείμενο της 
επόμενης φάσης  από το διαμεσολαβητή. Οι 4 φάσεις περιλαμβάνουν: 
o Ανάλυση θεωριών 
o Περίληψη επιστημονικών προσεγγίσεων ανάλυσης συζητήσεων 
o Περίληψη επιστημονικών άρθρων 
o Ανάπτυξη ιδεών για εφαρμογές στην εκπαιδευτική πράξη 

• Κοινή συζήτηση ανταλλαγής ιδεών και σύνοψης της συζήτησης 
• Εκ του σύνεγγυς σεμινάριο – συζήτηση με την παρουσία του καθηγητή 
για αποτίμηση της συζήτησης. 

• Καταχώρηση του εισαγωγικού 
κειμένου κάθε φάσης 

• Σύνοψη της συζήτησης στο τέλος 
κάθε φάσης 

• Διορθωτικές παρεμβάσεις 
• Διατύπωση ερωτημάτων για 

μεγαλύτερο προβληματισμό και 
ανάπτυξη διαλόγου 

• Υπενθύμιση χρονοδιαγράμματος 
• Εκ του σύνεγγυς σεμινάριο – 

συζήτηση με τους φοιτητές για 
αποτίμηση της συζήτησης 

ΜΠ 4 
(πειραματική)

30 προπτυχιακοί 
φοιτητές 
2 ομάδες 

7 εβδομάδες

• Επιλογή μιας από τις δύο πιθανές λύσεις ενός προβλήματος. 
• Σχηματισμός δύο ομάδων και συγγραφή τελικής αναφοράς για: 

o την καταγραφή επιχειρημάτων υποστήριξης της επιλεγμένης λύσης 
o τον εντοπισμό των μειονεκτήματα της εναλλακτικής λύσης 

• Ανταλλαγή αναφορών  
• Κοινή συζήτηση ανταλλαγής απόψεων για εύρεση κοινά αποδεκτής λύσης 

• Διατύπωση προβλήματος και 
παρουσίαση δύο πιθανών λύσεων 

• Υπενθύμιση χρονοδιαγράμματος 
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VI.1 Αποτελέσματα 

Σε αυτό το μέρος της διατριβής παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τις μελέτες 

που πραγματοποιήθηκαν, στα πλαίσια της διατριβής. Αρχικά παρουσιάζονται τα 

δεδομένα που προκύπτουν τόσο από κάθε μελέτη περίπτωσης ξεχωριστά, όσο και από 

το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε μετά το πέρας των Μελετών 2 και 3, το 

οποίο αποτελεί ξεχωριστή πηγή ερευνητικών δεδομένων. Στη συνέχεια τα επιμέρους 

αποτελέσματα αναλύονται και ομαδοποιούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να δοθούν 

απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα που διατυπώθηκαν στο μέρος IV. 

Ακολούθως, παρουσιάζονται διαπιστώσεις και ευρήματα που προέκυψαν μέσα από 

τις μελέτες συμπληρωματικά, ως προς την κυρίως ερευνητική δράση. Τέτοια είναι για 

παράδειγμα μεμονωμένες, ενδιαφέρουσες απόψεις παραπέρα αξιοποίησης δεικτών 

που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, χωρίς να είναι όμως πάντα 

πλήρως τεκμηριωμένες. 

Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στη συνέχεια, σε μια γενική συζήτηση για την 

έρευνα και τα αποτελέσματά της. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται τα ερωτήματα που δε 

στάθηκε δυνατό να απαντηθούν επαρκώς, αλλά και νέα ερωτήματα που προέκυψαν 

από την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων. Τέλος, περιγράφεται η προοπτική και 

εκτιμώμενη συμβολή της διατριβής στην επιστημονική έρευνα τόσο βραχυπρόθεσμα, 

όσο και μακροπρόθεσμα. 

VI.1.1. Ερευνητικά δεδομένα 

Η συλλογή δεδομένων, για τις ανάγκες της έρευνας ολοκληρώθηκε μέσα από 

τέσσερις (4) διαφορετικές μελέτες περίπτωσης· μία πιλοτική και τρεις κύριες. Σε 

όλες, οι χρήστες ήρθαν σε επαφή με το σύστημα DIAS μέσα από ένα τρίωρο 

σεμινάριο χρήσης, που πραγματοποιήθηκε εκ του σύνεγγυς, στο εργαστήριο 

πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Παράλληλα ενημερώθηκαν για τη δομή 

και τη φύση της δραστηριότητας, στην οποία θα συμμετείχαν. Η συλλογή των 

δεδομένων έγινε κυρίως μέσα από τις προσωπικές συνεντεύξεις που έλαβαν χώρα 

μετά το πέρας των δραστηριοτήτων, την παρατήρηση κατά τη διάρκειά τους και την 

αποτίμησή τους, μέσα από τους ίδιους τους δείκτες ανάλυσης αλληλεπίδρασης που 

παράγει το σύστημα DIAS. Επιπλέον στο μέσο περίπου της πρώτης μελέτης οι 

φοιτητές κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο, όπως επίσης και οι 



ΜΕΡΟΣ VI: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Σελίδα 334  Θαρρενός Μπράτιτσης – Διδακτορική Διατριβή 

φοιτητές που συμμετείχαν στις Μελέτες 2 και 3, αλλά μετά το πέρας αυτών. Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν για κάθε μία από τις 

μελέτες ξεχωριστά, ενώ ακολούθως τα δεδομένα αυτά συνδυάζονται, σε μια 

προσπάθεια καταγραφής απαντήσεων στα διατυπωθέντα ερευνητικά ερωτήματα. 

VI.1.1.1. Μελέτη περίπτωσης 1 (Μ.Π. 1) 

VI.1.1.1.1. Ταυτότητα μελέτης 

Η πρώτη μελέτη περίπτωσης υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου 

2005, στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Μοντέλα Σχεδιασμού 

και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων. Συμμετείχαν σαράντα (40) πρωτοετείς 

μεταπτυχιακοί φοιτητές, όλοι εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, σε μια ανοιχτή συζήτηση, για έξι (6) εβδομάδες περίπου. Η ασύγχρονη 

συζήτηση έλαβε χώρα στα πλαίσια του μαθήματος Σχεδιασμός και Διαχείριση 

Εξοπλισμού Εκπαιδευτικής Μονάδας, για τις ανάγκες του οποίου έπρεπε στο τέλος 

του εξαμήνου να ολοκληρώσουν ατομικές εργασίες. Η θεματολογία της συζήτησης 

ήταν αρκετά ευρεία και συναφής με το αντικείμενο του μαθήματος, ώστε να 

μπορέσουν οι φοιτητές να ανταλλάξουν, σχετικά εύκολα, πληροφορίες και ιδέες 

σχετικά με τις εργασίες τους. Δεν υπήρχε αυστηρό πλαίσιο που να περιορίζει τη 

θεματολογία της συζήτησης. Η επέμβαση των τριών (3) εμπλεκομένων καθηγητών 

περιορίστηκε στην παροχή διευκρινήσεων και την ανανέωση ή την κατάτμηση των 

θεματικών ενοτήτων συζήτησης, όταν αυτές φαίνονταν να φθίνουν.  

Οι φοιτητές διέμεναν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και στα πλαίσια του 

προγράμματος σπουδών πραγματοποιούσαν τρεις (3) συναντήσεις στο χώρο του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου·στην αρχή, τη μέση και το τέλος του εξαμήνου. Η συμμετοχή 

στις συζητήσεις ήταν ιδιαιτέρως μειωμένη κατά τη διάρκεια της τελευταίας 

εβδομάδας, όταν οι περισσότεροι φοιτητές βρίσκονταν ήδη στη διαδικασία 

μετακίνησης προς τη Ρόδο για την τελευταία συνάντηση. Παράλληλα, η πρώτη 

εβδομάδα της δραστηριότητας αναλώθηκε κυρίως στη γνωριμία με το σύστημα 

DIAS, τις δοκιμές για επιτυχή σύνδεση. Ένας επιπλέον λόγος για τη μειωμένη 

συμμετοχή κατά τις πρώτες ημέρες ήταν η βιβλιογραφική αναζήτηση και μελέτη από 

την πλευρά των φοιτητών, ώστε να είναι σε θέση να τεκμηριώσουν επαρκώς τις 

απόψεις που θα διατύπωναν στα πλαίσια των συζητήσεων. Κατά συνέπεια η 

πραγματική διάρκεια των συζητήσεων ήταν λίγο περισσότερο από πέντε εβδομάδες 
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(από την 5η έως την 38η μέρα (34 μέρες), όπου καταχωρήθηκε το 98,5% του συνόλου 

των μηνυμάτων). Η κατανομή δραστηριότητας φαίνεται στον Πίνακα 14. 

Πίνακας 14: Κατανομή δραστηριότητας ανά εβδομάδα (Μελέτη Περίπτωσης 1) 

Εβδομάδα Πλήθος Μηνυμάτων 
1 17-05-2005 έως 23-05-2005 14 
2 24-05-2005 έως 30-05-2005 76 
3 31-05-2005 έως 06-06-2005 189 
4 07-05-2005 έως 13-06-2005 123 
5 14-05-2005 έως 20-06-2005 140 
6 21-05-2005 έως 27-06-2005 11 
7 28-05-2005 έως 30-06-2005 4 

Σύνολο: 557 
 

Από τη μέση της πρώτης εβδομάδας, οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να 

βλέπουν δείκτες ανάλυσης αλληλεπίδρασης. Οι πρώτοι διαθέσιμοι δείκτες ήταν 

χαμηλού επιπέδου και συγκεκριμένα, δύο ραβδογράμματα που έδειχναν στον κάθε 

φοιτητή το πλήθος και το είδος των μηνυμάτων που έχει γράψει ατομικά και την ίδια 

πληροφορία για το σύνολο των φοιτητών. Ακόμη ένα διάγραμμα σε μορφή πίτας, που 

έδειχνε την κατανομή της συγγραφής μηνυμάτων ανάμεσά τους. Σταδιακά 

μπορούσαν να βλέπουν περισσότερους δείκτες, ολοένα και πιο σύνθετους. Κάθε δύο 

ή τρεις μέρες γινόταν μια νέα προσθήκη δεικτών, καταλήγοντας μέχρι το τέλος της 

τρίτης εβδομάδας να μπορούν να δουν αρκετά πολύπλοκους δείκτες, όπως τα 

κοινωνιοδιαγράμματα. Δεν δόθηκαν Ερμηνευτικά Σχήματα για την ορθή ανάγνωση 

των δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης και την εξαγωγή πληροφοριών και 

συμπερασμάτων. Ο στόχος ήταν να μελετηθεί η διαφάνεια των δεικτών και αν το 

αποτέλεσμα του σχεδιασμού τους ήταν ικανοποιητικό. 

Συνολικά (Πίνακας15) δημιουργήθηκαν οκτώ (8) επιμέρους συζητήσεις και 

γράφτηκαν 557 μηνύματα. Το μέγεθος των μηνυμάτων κυμάνθηκε από 5 το 

μικρότερο έως 3060 λέξεις το μεγαλύτερο, με το μέσο μέγεθος να είναι 396 λέξεις 

ανά μήνυμα. Το είδος της συζήτησης (ελεύθερη) και η θεματολογία της συνετέλεσε 

στη συγγραφή μηνυμάτων μεγάλου μεγέθους, αφού στην πλειονότητά τους 

αφορούσαν ανταλλαγή πληροφοριών, βιβλιογραφικών αναφορών, ιδεών και σχολίων.  

Πίνακας 15: Δεδομένα δραστηριότητας (Μελέτη Περίπτωσης 1) 

Πλήθος 
Μηνυμάτων 

Μεγαλύτερο 
μήνυμα 

Μικρότερο 
μήνυμα 

Μέσο μέγεθος 
μηνυμάτων 

Πλήθος 
Συζητήσεων 

557 3060 λέξεις 5 λέξεις 396 λέξεις 8 



ΜΕΡΟΣ VI: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Σελίδα 336  Θαρρενός Μπράτιτσης – Διδακτορική Διατριβή 

VI.1.1.1.2. Δεδομένα από τη χρήση ερωτηματολογίου 

Κατά τη διάρκεια της 4ης εβδομάδας της μελέτης, οι φοιτητές κλήθηκαν να 

συμπληρώσουν ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, σε μια προσπάθεια να 

καταγραφούν οι εντυπώσεις τους από το σύστημα, αλλά και οι πρώτες τους 

αντιδράσεις από τη μελέτη των δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης. Επιπλέον 

υπήρξαν ορισμένες ανοιχτές ερωτήσεις, σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν οι δείκτες 

που ήταν δυσκολότεροι στην κατανόηση ή αδιάφοροι και οι πιθανές πληροφορίες που 

θα ενδιέφεραν τους φοιτητές, αλλά δεν ήταν διαθέσιμες. Στον Πίνακα 16 φαίνονται 

τα κυριότερα αποτελέσματα που προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια.  

Πίνακας 16: Κυριότερες απαντήσεις ερωτηματολογίου (Μελέτη Περίπτωσης 1) 

Συχνότητα σύνδεσης 
Καθόλου-Σπάνια 1 φορά / εβδομάδα 2-3 φορές / εβδομάδα Καθημερινά 

0% 22,58% 25,81% 51,61%  
Αναγνωρίζετε εύκολα τα στοιχεία που αφορούν εσάς ή τους συναδέλφους σας; 

Ναι Τις περισσότερες φορές ναι Τις περισσότερες φορές όχι Όχι 
48,39% 48,39% 3,23% 0%  

Παρακολουθείτε περισσότερο στοιχεία που αφορούν 
Τον εαυτό σας Τους συναδέλφους Και τα δύο εξίσου 

48,39% 0% 51,61%  
Πόσο ευανάγνωστα είναι τα διαγράμματα; 

Καθόλου Λίγο  Αρκετά  Απολύτως 
0% 87,10% 9,68% 3,23%  

Πόσο σαφής είναι η πληροφορία που περιέχουν τα διαγράμματα; 
Καθόλου Λίγο  Αρκετά  Απολύτως 

0% 6,45% 70,97% 22,58%  
Απαιτούνται οδηγίες για την ανάγνωση των διαγραμμάτων; 
Για όλα Για τα περισσότερα Για ορισμένα Όχι, για κανένα 

0% 9,68% 54,84% 32,26%  
Συχνότητα παρακολούθησης δεικτών 

Καθόλου-Σπάνια 1 φορά / εβδομάδα 2-3 φορές / εβδομάδα Καθημερινά 
9,68% 51,61% 32,26% 6,45%  

Επηρεάζεται η συχνότητα και ο τρόπος συμμετοχής από τους δείκτες; 
Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα πολύ 
38,71% 54,84% 3,23% 3,23%  

Πριν την εμφάνιση των δεικτών διαβάζατε περισσότερα ή λιγότερα μηνύματα; 
Περισσότερα Λιγότερα Το ίδιο 

3,23% 19,35% 74,19%  
Πριν την εμφάνιση των δεικτών γράφατε περισσότερα ή λιγότερα μηνύματα; 

Περισσότερα Λιγότερα Το ίδιο 
6,45% 6,45% 87,10%  
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Με βάση τις απαντήσεις, οι φοιτητές φαίνονται να έχουν ικανοποιητικό ρυθμό 

σύνδεσης στο σύστημα, με τους περισσότερους να συνδέονται τουλάχιστον 2-3 φορές 

την εβδομάδα. Η γενική εντύπωσή τους για τη λειτουργικότητα του συστήματος ήταν 

θετική, ενώ κατεγράφησαν ορισμένες ενδιαφέρουσες απόψεις για τη βελτίωση της 

διεπαφής. Για παράδειγμα, μετά από παρατήρηση ενός φοιτητή, προστέθηκε ο αύξων 

αριθμός πριν από την κάθε συζήτηση στην κεντρική οθόνη (Εικόνα 39), αφού 

εμφανίζεται και στα αντίστοιχα διαγράμματα, διευκολύνοντας το συσχετισμό. 

Περίπου οι μισοί υποστηρίζουν ότι παρακολουθούν στοιχεία δραστηριότητας που 

τους αφορούν άμεσα (δηλαδή ατομικούς δείκτες), ενώ οι άλλοι μισοί παρακολουθούν 

περισσότερο στοιχεία που αφορούν τους συναδέλφους τους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει 

το εξής παράδοξο αποτέλεσμα: ενώ η πλειοψηφία (87,10%) υποστηρίζει ότι τα 

διαγράμματα δεν είναι ιδιαιτέρως ευανάγνωστα, εντούτοις πιστεύουν ότι η 

πληροφορία που περιέχουν είναι σαφής και μάλιστα σε μεγαλύτερο ποσοστό 

(93,55%). Παρομοίως, αντικρουόμενη φαίνεται να είναι και η απάντηση στο ερώτημα 

για την αναγκαιότητα παροχής οδηγιών ανάγνωσης, όπου μόνο το 9,68% ζητά 

εκτεταμένη βοήθεια. Το ερώτημα αυτό διερευνήθηκε περισσότερο κατά τη διάρκεια 

των συνεντεύξεων, μετά το πέρας των συζητήσεων και αναλύεται στη συνέχεια.  

Ακόμη παρατηρείται από τις απαντήσεις ότι περίπου το 40% των φοιτητών 

παρακολουθεί τους δείκτες αρκετά συχνά (τουλάχιστον 2-3 φορές την εβδομάδα). Η 

συντριπτική πλειοψηφία (93,55%) υποστηρίζει ότι οι δείκτες έχουν μικρή ή μηδενική 

επίδραση στη συμπεριφορά τους. Βέβαια υπάρχει μια μικρή αναντιστοιχία με τα 

ποσοστά που εμφανίζονται στα ερωτήματα για το αν η εμφάνιση των δεικτών 

επέφερε μεταβολή στο πλήθος ή το ποσοστό των μηνυμάτων που γράφουν και 

διαβάζουν. Έτσι, ενώ το 38,71% αναφέρει ότι δεν επηρεάστηκε καθόλου από τους 

δείκτες, το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι δε μεταβλήθηκε το πλήθος των 

μηνυμάτων που γράφουν ή διαβάζουν κατά την ίδια χρονική περίοδο, διαφέρει 

σημαντικά (87,10% και 74,19% αντίστοιχα). Τέλος, καταγράφηκε η προτίμηση του 

καθενός σε δείκτες που παρακολουθούσε. Σχεδόν όλοι ήθελαν να βλέπουν πόσοι 

απαντούν στα μηνύματά τους (ποσοστό μεγαλύτερο από 95%), ενώ αρκετοί ήθελαν 

να ξέρουν πόσοι τα διαβάζουν (περίπου 55%). Περίπου οι μισοί συμπεριέλαβαν στις 

προτιμήσεις τους ατομικούς στατιστικούς δείκτες (π.χ. πλήθος και είδος μηνυμάτων 

ανά ημέρα), κάτι που συμφωνεί με το αντίστοιχο ερώτημα. Αντίθετα, οι περισσότερο 

σύνθετοι δείκτες ήταν πιο κάτω στις προτιμήσεις τους, με ορισμένους (π.χ. ο Ατομικό 
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Δείκτης Σχετικής Ενεργητικότητας που φαίνεται στην Εικόνα 57β) να συγκεντρώνουν 

ιδιαιτέρως χαμηλά ποσοστά (λιγότερο από 20%). 

Μελετώντας περισσότερο τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, 

προκύπτουν ορισμένες ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Αρχικά, η προτίμηση των 

φοιτητών σε συγκριτικά απλούστερους δείκτες, μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός 

ότι είχαν περισσότερο χρόνο για να εξοικειωθούν μαζί τους, μέχρι να συμπληρώσουν 

τα ερωτηματολόγια. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ενώ η πλειοψηφία 

υποστηρίζει ότι η πληροφορία που περιέχουν οι δείκτες είναι σαφής και εντοπίζουν 

εύκολα τις πληροφορίες που αφορούν τόσο τους ίδιους, όσο και τους συναδέλφους 

τους, παράλληλα θεωρούν ότι οι δείκτες δεν είναι ιδιαιτέρως ευανάγνωστοι. Αυτό 

είναι κάτι που αποφασίστηκε να διερευνηθεί περαιτέρω μέσα από τις ατομικές 

συνεντεύξεις στο τέλος. Επίσης, ενώ υποστηρίζουν ότι η συμπεριφορά τους 

μεταβλήθηκε ελάχιστα ή καθόλου, από τα στατιστικά στοιχεία είναι εμφανές ότι από 

τη στιγμή που αρχίζουν να εμφανίζονται οι δείκτες υπάρχει μια αύξηση στο ρυθμό 

καταχώρησης μηνυμάτων της τάξης του 70%, που στην πορεία ξεπερνά το 100% σε 

καθημερινή βάση. Μια υπόθεση για την ερμηνεία του φαινομένου αυτού, είναι ότι οι 

φοιτητές δεν είχαν αρκετό χρόνο να εξοικειωθούν με τους δείκτες. Παράλληλα, 

θεωρώντας (λανθασμένα) ότι τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου θα μελετούσαν οι 

καθηγητές του μαθήματος και κάτι τέτοιο πιθανόν θα επηρέαζε τους τελικούς τους 

βαθμούς. Ενδεχόμενα να ήταν επιφυλακτικοί στις απαντήσεις τους και δεν ήθελαν να 

διακινδυνέψουν να παρουσιάσουν τους εαυτούς τους ως αμελής και επηρεασμένους 

από τους δείκτες. Γενικότερα, το ερωτηματολόγιο αποσκοπούσε στην καταγραφή των 

αρχικών αντιδράσεων και την παροχή ανατροφοδότησης σχετικά με τη 

λειτουργικότητα του συστήματος, ενώ χρησιμοποιήθηκε σαν οδηγός για την τελική 

δόμηση των συνεντεύξεων που θα ακολουθούσαν. 

VI.1.1.1.3. Δεδομένα από τις ατομικές, ημιδομημένες συνεντεύξεις 

Γενικά στατιστικά στοιχεία 

Μετά το πέρας των συζητήσεων, πραγματοποιήθηκαν ημίωρες, ημιδομημένες, 

ατομικές συνεντεύξεις και με τους σαράντα φοιτητές (Ν=40). Η δομή των 

ερωτημάτων που τέθηκαν φαίνεται στο Παράρτημα - Ενότητα Β. Γενικά οι ερωτήσεις 

ήταν χωρισμένες σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο αφορούσε τη γενικότερη αίσθηση που 

τους άφησε η χρήση των ασύγχρονων συζητήσεων για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Το 

δεύτερο αναφερόταν στους δείκτες ανάλυσης αλληλεπίδρασης και συγκεκριμένα στη 
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διαφάνειά τους και την καταγραφή των προτιμήσεων των φοιτητών και των 

προβλημάτων που αντιμετώπιζαν. Το τρίτο μέρος αποσκοπούσε στη διερεύνηση του 

τρόπου που επηρέασαν οι δείκτες τη συμπεριφορά των φοιτητών, ενώ το τελευταίο 

μέρος περιελάμβανε μια γενική συζήτηση πάνω σε ιδέες για τη μελλοντική επέκταση 

του συστήματος.  

Πίνακας 17: Κυριότερες απαντήσεις συνεντεύξεων (Μελέτη Περίπτωσης 1) 

Συχνότητα σύνδεσης 
Καθόλου-Σπάνια 1 φορά / εβδομάδα 2-3 φορές / εβδομάδα Καθημερινά 

8,33% 8,33% 27,78% 55,56%  
Παρακολουθείτε περισσότερο στοιχεία  
Ατομικά Συγκριτικά - Ομαδικά 
56,67% 93,33%  

Για πόσα διαγράμματα απαιτούνται οδηγίες ανάγνωσης; 
Απαιτούνται οδηγίες Είναι σαφή 

23% 77%  
Συχνότητα παρακολούθησης δεικτών 

Καθόλου-Σπάνια 1 φορά / εβδομάδα 2-3 φορές / εβδομάδα Καθημερινά 
2,78% 22,22% 11,11% 63,89%  

Επηρεάζεται η συχνότητα και ο τρόπος συμμετοχής από τους δείκτες; 
Ναι Όχι Μάλλον 

73,53% 23,53% 2,94%  
Διαφοροποιήθηκε η συμπεριφορά σου λόγω των δεικτών; 

Ναι Όχι 
42,86% 57,14%  

Διαφοροποιήθηκε η συμπεριφορά των συναδέλφων σου λόγω των δεικτών; 
Ναι Όχι 

93,75% 6,25%  
Σε ενδιαφέρει να ξέρεις πόσοι διαβάζουν τα μηνύματά σου; 

Ναι Όχι 
86,11% 13,89%  

Αν τα μηνύματά σου δε διαβάζονται πολύ, προβληματίζεσαι; Τα ξαναδιαβάζεις; 
Ναι Όχι 

42,86% 57,14%  
 

Ένα ποσοστό των ερωτημάτων προς τους φοιτητές ήταν κοινό με τα αυτά του 

ερωτηματολογίου. Στόχος ήταν η διερεύνηση της πιθανής διαφοροποίησης των 

απαντήσεων ανάμεσα στις δύο χρονικές στιγμές, που αντιστοιχούν σε διαφορετικές 

συνθήκες εργασίας. Στην πρώτη περίπτωση (ερωτηματολόγιο), οι φοιτητές 

χρησιμοποιούσαν το σύστημα DIAS ως ένα συνηθισμένο εργαλείο υλοποίησης 
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ασύγχρονων συζητήσεων, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, είχαν στη διάθεσή τους το 

σύνολο των δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης. Στον Πίνακα 16 παρουσιάζονται οι 

κυριότερες απαντήσεις που καταγράφηκαν και συσχετίζονται άμεσα με τη 

συμπεριφορά των φοιτητών, όπως προκύπτει από την ανάλυση που ακολουθεί. Τα 

περισσότερα στατιστικά στοιχεία στον Πίνακα 17, αφορούν σε ερωτήσεις που 

υπήρχαν και στα ερωτηματολόγια. Αναγράφονται ακολουθώντας παραπλήσια δομή 

στον πίνακα, για να είναι εμφανέστερες οι διαφορές στη στάση και την τάση των 

φοιτητών, ανάμεσα στις δύο χρονικές περιόδους, στις οποίες αναφέρονται.  

Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση και μια προκαταρκτική ανάλυση των 

δεδομένων που προκύπτουν από τις συνεντεύξεις με τους φοιτητές. Αρχικά 

εξετάζονται οι διαφορές στις απαντήσεις των ερωτημάτων που ήταν κοινά με αυτά 

του ερωτηματολογίου. Στη συνέχεια εξετάζονται τα ερωτήματα που αφορούν στη 

διαφάνεια των δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης. Ακολούθως διερευνώνται οι 

προτιμήσεις των φοιτητών σε δείκτες, αλλά και το είδος των πληροφοριών που 

συνήθως αναζητούν. Τέλος, παρατίθενται στοιχεία που δείχνουν την έκταση και τον 

τρόπο μεταβολής της συμπεριφοράς των φοιτητών, λόγω της παρουσίας των δεικτών. 

Στο τελευταίο μέρος του παρόντος κεφαλαίου, παρουσιάζονται οι απαντήσεις στα 

ερωτήματα που αφορούν στη βελτίωση της εμφάνισης των δεικτών, αλλά και του 

συστήματος DIAS γενικότερα, ως μέρος της προσέγγισης που ακολουθήθηκε στη 

μελέτη αυτή (συμμετοχική σχεδίαση – participatory design). 

 

Συχνότητα σύνδεσης φοιτητών 

Η πρώτη παρατήρηση που προκύπτει είναι ότι στο δεύτερο μισό της διάρκειας των 

συζητήσεων αυξήθηκε ελαφρά η συχνότητα σύνδεσης (Εικόνα 75) των φοιτητών στο 

σύστημα, με το 83,34% να συνδέεται τουλάχιστον 2-3 φορές την εβδομάδα (σε 

σύγκριση με το 77,42% που καταγράφεται στα ερωτηματολόγια). Το αξιοσημείωτο 

ποσοστό του 8,33% που φέρεται να συνδέεται σπάνια ή καθόλου, αφορούσε δύο 

φοιτητές που αντιμετώπισαν σημαντικά προβλήματα, τα οποία δεν είχαν άμεση 

σχέση με την ίδια τη δραστηριότητα (στη μία περίπτωση υπήρξε πρόβλημα υγείας και 

στην άλλη ολοκληρωτική καταστροφή του υπολογιστικού συστήματος του φοιτητή).  



  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
 

Θαρρενός Μπράτιτσης – Διδακτορική Διατριβή  Σελίδα 341 

Συχνότητα Σύνδεσης
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Εικόνα 75: Συχνότητα σύνδεσης των φοιτητών στο μέσο και στο τέλος της Μελέτης Περίπτωσης 1. 

 

Προτιμήσεις φοιτητών σε δείκτες ανάλυσης αλληλεπίδρασης 
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Εικόνα 76: Προτίμηση των φοιτητών σε δείκτες (Μελέτη Περίπτωση 1). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεταβολή στα ποσοστά προτίμησης των 

φοιτητών ανάμεσα σε ατομικούς και ομαδικούς δείκτες (Εικόνα 76). Στην πρώτη 

περίπτωση (ατομικοί δείκτες) η αύξηση είναι μικρή, αλλά σημαντική (56,67% από 

48,39%). Στην περίπτωση των ομαδικών δεικτών, ενώ αρχικά περίπου οι μισοί 

φοιτητές τους παρακολουθούσαν (51,61%), παρατηρείται μια θεαματική αύξηση, 

φθάνοντας στο 93,33%. Εξίσου σημαντική είναι η αύξηση και στη συχνότητα 

παρακολούθησης των δεικτών, όπου το 38,71% των φοιτητών που τους μελετούσε 

τουλάχιστον 2 με 3 φορές την εβδομάδα γίνεται 75%.  
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Συχνότητα παρακολούθησης δεικτών 

Οι δείκτες που συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των φοιτητών περισσότερο (Πίνακας 

18) είναι: α) ο Δείκτης Κατάταξης (Εικόνα 58β), β) ο Δείκτης Ενεργητικότητας (Εικόνα 

59), γ) ο Δείκτης Συνεισφοράς (Εικόνα 58α), δ) τα Κοινωνιοδιαγράμματα (Εικόνες 62 

και 63), ε) ο Δείκτης Ανάγνωσης Μηνυμάτων (Εικόνα 55β), στ) ο Δείκτης Σχετικής 

Ενεργητικότητας (Εικόνα 60α), ζ) ο Δείκτης απαντήσεων προς το χρήστη (Εικόνα 55γ), 

και η) τα διαγράμματα πίτας (Εικόνα 56α).  

Συχνότητα παρακολούθσης δεικτών
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Εικόνα 77: Προτίμηση των φοιτητών σε δείκτες (Μελέτη Περίπτωση 1). 

Πίνακας 18: Δείκτες που προτιμούσαν να βλέπουν περισσότερο οι φοιτητές (Μελέτη Περίπτωσης 1) 

Κατάταξης Δείκτης Είδος  Περιεχόμενες Πληροφορίες 
1 Δείκτης Κατάταξης Ομαδικός Συγγραφή & ανάγνωση μηνυμάτων (ποσοστά) 
2 Δείκτης 

Ενεργητικότητας 
Ομαδικός Συγγραφή & ανάγνωση μηνυμάτων (απόλυτες 

τιμές) – Είδη μηνυμάτων – Πλήθος συζητήσεων 
3 Δείκτης Συνεισφοράς Ομαδικός Συγγραφή μηνυμάτων (ποσοστά) – Είδη 

μηνυμάτων 
4 Κοινωνιοδιάγραμμα 

Απαντήσεων 
Ομαδικός Αλληλεπίδραση μεταξύ συμμετεχόντων 

(καταχώρηση απαντήσεων) 
5 Κοινωνιοδιάγραμμα 

Αναγνώσεων 
Ομαδικός Αλληλεπίδραση μεταξύ συμμετεχόντων 

(ανάγνωση μηνυμάτων) 
6 Δείκτης Ανάγνωσης 

Μηνυμάτων 
Ατομικός - 
Ομαδικός 

Πλήθος ατόμων που ανέγνωσαν τα μηνύματα του 
συμμετέχοντα (απόλυτες τιμές) 

7 Δείκτης Σχετικής 
Ενεργητικότητας 

Ομαδικός Συγγραφή μηνυμάτων από κάθε συμμετέχοντα 
(ποσοστό) – Μέσο ποσοστό (μηνύματα ανά άτομο) 

8 Δείκτης Απαντήσεων 
προς Χρήστη 

Ατομικός Πλήθος απαντήσεων προς κάθε μήνυμα του 
συμμετέχοντα 

9 Δείκτες Κατανομής Ομαδικοί Κατανομή δραστηριότητας στα μέλη ομάδων 
10 Δείκτης Σχετικής 

Ενεργητικότητας 
Ατομικός Συγγραφή μηνυμάτων από το συμμετέχοντα 

(ποσοστό) – Μέσο ποσοστό (μηνύματα ανά άτομο) 
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Προβλήματα στην ερμηνεία των δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης 

Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων εξετάστηκαν όλοι οι διαθέσιμοι δείκτες, ένας 

προς ένας (47 στο σύνολο, περιλαμβάνοντας διάφορες παραλλαγές). Ζητήθηκε από 

τους φοιτητές να αποκωδικοποιήσουν και να περιγράψουν την πληροφορία που 

παρουσίαζε ο κάθε δείκτης, ώστε να διερευνηθεί η διαφάνειά τους. Γενικά οι 

φοιτητές μπορούσαν να κατανοήσουν την περιεχόμενη πληροφορία, ενώ ήταν σε 

θέση να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους στα ομαδικά διαγράμματα. Ειδικότερα οι 

δείκτες χαμηλού επιπέδου και σχεδόν όλα τα ατομικά διαγράμματα θεωρήθηκαν 

σαφέστατα. Ένα παράδειγμα ατομικού δείκτη που δυσκόλεψε τους περισσότερους 

φοιτητές ήταν ο Δείκτης Σχετικής Ενεργητικότητας (Εικόνα 60β). Ορισμένοι δεν  

κατανοούσαν τη χρησιμότητα της κόκκινης γραμμής σε κάθε χρονοθυρίδα, παρόλο 

που ο αντίστοιχος άξονας είχε τίτλο: “Μέση τιμή περιόδου”. Αν και οι περισσότεροι 

(περίπου 65%) κατανόησαν την κεντρική σημασία της, αδυνατούσαν να καταλήξουν 

στα πρόσθετα συμπεράσματα που μπορούν να προκύψουν από την τιμή της. Όπως 

περιγράφεται στο κεφάλαιο V.1.3.5., το ύψος της κόκκινης γραμμής φανερώνει και 

την έκταση της δραστηριότητας στην αντίστοιχη συζήτηση, για κάθε χρονοθυρίδα. 

Όσο χαμηλότερα βρίσκεται, τόσο περισσότερα άτομα δραστηριοποιούνται στην 

αντίστοιχη περίοδο. Ειδικότερα στις ακραίες τιμές η ερμηνεία της είναι αντίστροφη. 

Όταν είναι ίση με το μηδέν τότε δεν υπάρχει καθόλου δραστηριότητα, ενώ όταν είναι 

ίση με τη μονάδα τότε η δραστηριότητα προέρχεται από ένα μόνο άτομο. 

 

Εξετάζοντας τους περισσότερο σύνθετους δείκτες, υψηλού επιπέδου, τα 

αποτελέσματα εμφανίζονται ελαφρά διαφοροποιημένα. Στην περίπτωση αυτή είναι 

περισσότεροι οι δείκτες που δυσκόλεψαν τους φοιτητές. Για παράδειγμα, ενώ η 

βασική πληροφορία που παρουσιάζει ο Δείκτης Ενεργητικότητας (Εικόνα 59) είναι 

ξεκάθαρη (η έκταση της δραστηριότητας του καθενός, σε σύγκριση και με τους 

υπόλοιπους χρήστες), ήταν αδύνατον να ερμηνεύσουν το μεγέθους του κύκλου που 

αντιστοιχεί στο κάθε άτομο τους. Η συντριπτική πλειοψηφία (περίπου 90%) συνέδεσε 

διαισθητικά το μέγεθος του κύκλου με την ποιότητα της συμμετοχής του ατόμου. 

Αυτό δεν είναι τελείως λανθασμένο, αφού η ποικιλία των τύπων μηνυμάτων 

συνεπάγεται πολύπλευρη συνεισφορά και η συμμετοχή σε διαφορετικές, επιμέρους 

συζητήσεις αποτελεί μια ένδειξη αυξημένης αλληλεπίδρασης. Έτσι αυξάνονται οι 

πιθανότητες για τη διενέργεια αποτελεσματικότερου διαλόγου. Ο προβληματισμός 

των φοιτητών για τη σημασία του μεγέθους του κύκλου ήταν εμφανής. Οι 
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περισσότεροι υπέθεσαν ότι σχετίζεται με την ποιότητα του περιεχομένου των 

μηνυμάτων που συνέγραφαν, μέσα και από μεταξύ τους συζητήσεις, όπως 

παραδέχτηκαν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. Φυσικά κάτι τέτοιο ήταν 

αναμενόμενο, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι υπήρξε μία περίπτωση φοιτητή που 

κατανόησε μέσα από τη μελέτη των διαγραμμάτων ότι υπάρχει σχέση του μεγέθους 

του κύκλου που αντιστοιχεί στον κάθε χρήστη με την ποικιλία των μηνυμάτων.  

Πίνακας 19: Κυριότερες δυσκολίες των φοιτητών κατά την ερμηνεία δεικτών (Μελέτη Περίπτωσης 1) 

Δείκτης Δυσκολία – Παρερμηνεία 
Δείκτης Ενεργητικότητας Το μέγεθος του κύκλου που αντιστοιχεί σε κάθε άτομο. Ερμηνεύτηκε, 

χωρίς τεκμηρίωση, ως μέτρηση της ποιότητας των μηνυμάτων 
Ατομικός Δείκτης Σχετικής 
Ενεργητικότητας  

Μη κατανοητή η σημασία και ερμηνεία της κόκκινης γραμμής που 
αντιστοιχεί στη μέση ενεργητικότητα ανά άτομο για κάθε χρονοθυρίδα 

Δείκτης Συνεισφοράς Το μέγεθος του κύκλου που αντιστοιχεί σε κάθε άτομο. Ερμηνεύτηκε, 
χωρίς τεκμηρίωση, ως μέτρηση της ποιότητας των μηνυμάτων 

Δείκτης Κατάταξης Η σημασία των αποστάσεων μεταξύ των ατόμων, η ερμηνεία των 
ακραίων τιμών και η αντιστοίχιση των αξόνων στους μέσους όρους 
του κάθε μετρούμενο μεγέθους 

 

Άλλο παράδειγμα δείκτη, για τον οποίο η ερμηνεία των χρηστών ήταν ελλιπής 

ήταν ο Δείκτης Κατάταξης (Εικόνα 58β). Στην περίπτωση αυτή ήταν πλήρως 

κατανοητός από όλους τους φοιτητές ο στόχος του διαγράμματος να παρουσιάσει τη 

δραστηριότητα των χρηστών, δίνοντας τη δυνατότητα για άμεση σύγκριση μεταξύ 

τους. Παράλληλα, η επιλογή της χρωματικής διαβάθμισης στο φόντο σχολιάστηκε 

από αρκετούς φοιτητές (περίπου το 25%) θετικά, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το 

κόκκινο χρώμα υποδεικνύει την περιοχή –στόχο του επιπέδου για τους επιμελείς 

φοιτητές. Η ευκολία στην ανάγνωση αυτού του διαγράμματος όμως, δεν επέτρεψε 

στους φοιτητές να προβληματιστούν περαιτέρω για τη σημασία των αποστάσεων 

ανάμεσά τους στο επίπεδο, αλλά και των ακραίων θέσεων που μπορεί να καταλάβει 

κανείς σε αυτό. Αξιοσημείωτο είναι ότι μετά την πλήρη επεξήγηση των πρόσθετων 

συμπερασμάτων που μπορούν να εξαχθούν από το διάγραμμα αυτό, η συντριπτική 

πλειοψηφία των φοιτητών (όλοι εκτός από έναν) ζήτησαν να σταθούν λίγο σε αυτό 

και να επανεξετάσουν τη θέση τους υπό το πρίσμα των οδηγιών που τους δόθηκαν. 

Έτσι παραδέχτηκαν ότι το ενδιαφέρον και η χρηστικότητα του συγκεκριμένου 

διαγράμματος ήταν μεγαλύτερη απ’ όσο νόμιζαν αρχικά. Στον Πίνακα 19 

παρουσιάζονται συγκεντρωτικά πληροφορίες για τους δείκτες που δυσκόλεψαν 

περισσότερο τους φοιτητές, στην ερμηνεία. 
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Ανάγκη παροχής οδηγιών ανάγνωσης και αποκωδικοποίησης δεικτών 

Γενικότερα, η ανάγκη για παροχή οδηγιών ανάγνωσης και αποκωδικοποίησης είναι 

μεγαλύτερη για δείκτες υψηλού επιπέδου, λαμβάνοντας υπόψη και την 

πολυπλοκότητά τους. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 16, από τις συνεντεύξεις προέκυψε 

ότι οδηγίες για την ορθή ανάγνωση και την καλύτερη κατανόηση της πληροφορίας 

που παρουσιάζουν τα διαγράμματα είναι απαραίτητη για το 23% αυτών. Στις 

περιπτώσεις αυτές οι οδηγίες χρησιμεύουν περισσότερο στη βαθύτερη κατανόηση 

των δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης και όχι στην καθολική επεξήγησή τους. Κατά 

συνέπεια η διαφάνεια των δεικτών κρίνεται ικανοποιητική, αφού σε μεγάλο βαθμό οι 

χρήστες τους κατανόησαν, σύμφωνα με τις προθέσεις του σχεδιαστή του συστήματος.  

 

Ανάγκη παροχής οδηγιών ανάγνωσης και αποκωδικοποίησης δεικτών 

Συνδυάζοντας τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν, μπορούμε να ερμηνεύσουμε τη 

στάση των φοιτητών στο αρχικό ερωτηματολόγιο, όπου υποστηρίζουν κατά 87,10% 

ότι τα διαγράμματα δεν είναι ιδιαιτέρως ευανάγνωστα. Εντούτοις, πιστεύουν σχεδόν 

όλοι (93,55%) ότι είναι σαφή. Από τις συζητήσεις, κατά τη διάρκεια των 

συνεντεύξεων, ήταν εμφανές ότι το σημαντικό ποσοστό (87,10%) που υποστηρίζει 

ότι οι δείκτες δεν ήταν πολύ ευανάγνωστοι, ουσιαστικά διατύπωνε με λανθασμένο 

τρόπο την απάντησή του. Ενώ αντιμετώπισαν δυσκολίες με ορισμένους δείκτες, όπως 

στα παραδείγματα που περιγράφονται παραπάνω, που οδήγησαν σε παρατηρήσεις και 

τελικά τη βελτίωση της εμφάνισης ορισμένων δεικτών (βλ. κεφάλαιο VI.1.1.1.4), 

γενίκευσαν αυτή την άποψη. Έτσι έδωσαν αρχικά την εντύπωση ότι αντιμετωπίζουν 

γενικότερα πρόβλημα με τους δείκτες, ενώ στην πραγματικότητα αυτό ίσχυε για ένα  

πολύ μικρό μέρος αυτών.  

 

Τρόπος και έκταση επηρεασμού των φοιτητών από τους δείκτες 

Ο σημαντικότερος στόχος της έρευνας ήταν η μελέτη της έκτασης και του τρόπου 

που επηρεάζονται οι χρήστες από τους δείκτες ανάλυσης αλληλεπίδρασης. Στο γενικό 

ερώτημα “θεωρείτε ότι οι δείκτες επηρεάζουν τη συμπεριφορά των χρηστών;”, μόνο το 

25,53% απάντησε αρνητικά. Πιστεύουν λοιπόν οι χρήστες ότι οι δείκτες σαφώς τους 

επηρεάζουν. Ερωτώμενοι αν επηρεάστηκε η ατομική τους συμπεριφορά, το ποσοστό 

που απάντησε θετικά ήταν μεν σημαντικό, φτάνοντας στο 42,86%, διαφέρει όμως 

αρκετά από αυτό που απάντησε θετικά στην προηγούμενη ερώτηση (74,47%). 

Παρομοίως, αναντιστοιχία παρουσιάζει το ποσοστό αυτών που απάντησαν θετικά, 
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ερωτώμενοι αν παρατήρησαν αντίστοιχη μεταβολή στη συμπεριφορά των συναδέλφων 

τους, φτάνοντας στο 93,75%. Οι φοιτητές, όταν μιλούν για επηρεασμό της 

συμπεριφοράς στα ερωτήματα αυτά, αναφέρονται κυρίως στην αύξηση του πλήθους 

των μηνυμάτων που καταχωρεί το κάθε άτομο στις συζητήσεις. Συνδυάζοντας τις 

απαντήσεις τους με το γεγονός ότι ο ρυθμός συγγραφής μηνυμάτων μετά την 

εμφάνιση των δεικτών αυξήθηκε σημαντικά (Πίνακας 14), είναι εμφανές ότι ως προς 

τη συγγραφή των μηνυμάτων οι χρήστες επηρεάστηκαν σημαντικά.  

Πίνακας 20: Απαντήσεις στο ερώτημα “επηρεάζουν οι δείκτες τη συμπεριφορά των χρηστών;” 

(Μελέτη Περίπτωσης 1) 

Απάντηση Ερωτηματολόγιο Συνεντεύξεις 
Ναι, επηρεάζουν ---------- 74,47% 
Ναι, με επηρέασαν  6,45% 42,86% 
Πριν δω τους δείκτες έγραφα λιγότερα μηνύματα 19,35% ---------- 
Πριν δω τους δείκτες διάβαζα λιγότερα μηνύματα 6,45% ---------- 
Με επηρέασαν καθόλου ή λίγο 93,55% 57,14% 
Ναι, επηρέασαν τους άλλους ---------- 93,75% 

 

Αξιοσημείωτο είναι βέβαια το γεγονός ότι ενώ σχεδόν όλοι υποστηρίζουν ότι 

παρατήρησαν σημαντική αλλαγή στη συμπεριφορά των συναδέλφων τους, είναι 

περισσότερο συγκρατημένοι όταν πρόκειται να παραδεχτούν κάτι αντίστοιχο για τον 

εαυτό τους. Παράλληλα η γενική εικόνα που αποτυπώνεται από τη συνολική αύξηση 

των μηνυμάτων, μετά την παρουσία των δεικτών, φανερώνει ότι περισσότερο οι 

φοιτητές έχουν έναν ενδοιασμό να παραδεχτούν κάτι τέτοιο για τον εαυτό τους, 

κάνοντας το αντίστοιχο ποσοστό να φαίνεται πλασματικό. Αντίθετα, με ευκολία 

τονίζουν ότι παρατήρησαν σαφή επηρεασμό των συναδέλφων τους. Η πιθανότερη 

εξήγηση γι αυτό είναι ότι στις συνεντεύξεις, οι φοιτητές ήθελαν να παρουσιάσουν μια 

καλύτερη εικόνα του εαυτού τους, θεωρώντας ότι η συνολική δραστηριότητα ήταν 

συνδεδεμένη με το μάθημά τους. Κατά συνέπεια η ευκολία με την οποία τονίζουν ότι 

παρατήρησαν αλλαγή στη συμπεριφορά των συναδέλφων τους καλύπτει σε ένα 

βαθμό την ισχύ του φαινομένου αυτού και για τους εαυτούς τους. Η στάση τους αυτή 

επιβεβαιώνεται και από τις απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγιο, όπου το 93,55% 

υποστηρίζει ότι δεν επηρεάζεται καθόλου ή λίγο ως προς τη συγγραφή μηνυμάτων, 

από την εμφάνιση των δεικτών. Βέβαια, η ερώτηση αφορούσε την ατομική τους 

επίδοση μόνο και όχι αυτή των συναδέλφων τους, αιτιολογώντας το ποσοστό που 

εμφανίζεται. Τα δεδομένα αυτά παρουσιάζονται συγκεντρωμένα στον Πίνακα 20. 
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Όπως αναφέρθηκε, οι φοιτητές συνέδεσαν την έννοια του επηρεασμού της 

συμπεριφοράς περισσότερο με τη συγγραφή περισσοτέρων μηνυμάτων, θεωρώντας 

ότι κάτι τέτοιο αντικατοπτρίζει το πόσο επιμελείς είναι. Γι αυτό ρωτήθηκαν 

ξεχωριστά αν τους ενδιαφέρει να ξέρουν πόσοι διαβάζουν τα μηνύματά τους και αν 

παρακολουθούν, κατά συνέπεια, τον αντίστοιχο δείκτη (Εικόνα 55δ). Το 86,11% 

απάντησε θετικά, θεωρώντας ότι αυτή η μέτρηση φανερώνει την απήχηση που έχουν 

τα μηνύματά τους στη συζήτηση, καθώς και την αποδοχή τους από τα υπόλοιπα μέλη 

της ομάδας. Παρατηρείται δηλαδή μια σημαντική μεταβολή στο ποσοστό αυτό, που 

στα ερωτηματολόγια έφτανε στο 55%. Αντίθετα, το ποσοστό των φοιτητών που 

θέλουν να ξέρουν πόσοι καταχώρησαν απαντήσεις στα μηνύματά τους ακολουθεί 

αντίθετη πορεία, πέφτοντας από 95% στο 55%. Ενώ στην αρχή θεωρούσαν το να 

δέχονται απαντήσεις ως ένδειξη “καταξίωσης” στη συζήτηση και αποδοχής από τους 

συναδέλφους τους, κατέληξαν ότι είναι σημαντικότερο να διαβάζεται αυτό που έχουν 

να πουν. Σημαντικό είναι το ποσοστό (42,6%) αυτών που δηλώνουν ότι στην 

περίπτωση που τα μηνύματά τους δε φαίνονται να διαβάζονται από όσους 

συναδέλφους τους θα περίμεναν ή που διαβάζονται από λιγότερους, συγκριτικά με τα 

μηνύματα άλλων, προβληματίζονται έντονα. Αυτό τους οδηγεί στο να ξαναδιαβάσουν 

τα μηνύματά τους και να αναζητούν τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει κάτι 

τέτοιο, στην ορθότητα του περιεχομένου των μηνυμάτων τους, τη σχέση τους με το 

θέμα συζήτησης ή την ποιότητα του λόγου τους. Στον Πίνακα 21 παρουσιάζονται 

συγκεντρωτικά τα στοιχεία αυτά. 

Πίνακας 21: Ενδείξεις καταξίωσης σε μια συζήτηση – απόψεις φοιτητών (Μελέτη Περίπτωσης 1) 

Ερωτηματολόγιο Συνεντεύξεις 
Ερώτημα 

Ναι Όχι Ναι Όχι 
Σε ενδιαφέρει πόσοι διαβάζουν τα μηνύματά σου; 55% 45% 86,11% 13,89% 
Προβληματίζεσαι αν δε διαβάζονται τα μηνύματά σου; 32,25% 67,75% 42,6% 57,14% 
Σε ενδιαφέρει πόσοι απαντούν στα μηνύματά σου; 95% 5% 55% 45% 

 

VI.1.1.1.4. Παρατηρήσεις βελτίωσης των δεικτών και του συστήματος. Νέες ιδέες για δείκτες 

Κατά τη διάρκεια της Μελέτης Περίπτωσης 1, υπήρξαν επιμέρους παρατηρήσεις που 

βοήθησαν στη βελτίωση της εμφάνισης των δεικτών, αλλά και της διεπαφής του 

συστήματος. Άλλωστε κάτι τέτοιο ήταν μέσα στις επιδιώξεις της μελέτης. Έτσι, μετά 

από παρατήρηση ενός φοιτητή, υλοποιήθηκε η χρωματική διαφοροποίηση στον 

αύξων αριθμό ανάμεσα στα αναγνωσμένα ή μηνύματα μιας συζήτησης (Εικόνα 40 – 



ΜΕΡΟΣ VI: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Σελίδα 348  Θαρρενός Μπράτιτσης – Διδακτορική Διατριβή 

ένδειξη 6). Δύο παραδείγματα βελτίωσης της εμφάνισης δεικτών αφορούν τα 

διαγράμματα πίτας (Εικόνα 56α) και το Δείκτη Ενεργητικότητας (Εικόνα 59). Στην 

πρώτη περίπτωση, αρχικά οι απόλυτες και ποσοστιαίες τιμές αναγράφονταν δίπλα 

από κάθε κομμάτι, με αποτέλεσμα ορισμένες φορές να αλληλοκαλύπτονται, λόγω του 

μεγάλου αριθμού των ατόμων που συνιστούσαν μια ομάδα. Συνδυάζοντας ιδέες που 

ακούστηκαν, από φοιτητές και καθηγητές, αποφασίστηκε να αναγράφονται τα 

αριθμητικά στοιχεία με τον τρόπο που φαίνεται στην Εικόνα 56α, ακολουθώντας 

παράλληλα το χρωματικό κώδικα των τμημάτων της πίτας. Στην περίπτωση του 

διαγράμματος που φαίνεται στην Εικόνα 59, τα παραπλήσια χρώματα για τους 

κύκλους που αναπαριστούν τους χρήστες και παράγονται μέσω ενός αυτόματου 

αλγορίθμου, μπορούσε να μπερδέψει κάποιον που προσπαθούσε να εντοπίσει τον 

εαυτό του. Το πρόβλημα ξεπεράστηκε με την αναγραφή του κωδικού αριθμού του 

χρήστη πάνω από τον αντίστοιχο κύκλο. 

Τέλος, συζητήθηκε με τους φοιτητές η ιδέα ενός νέου δείκτη, που αποτέλεσε 

το πρώτο βήμα για την κατασκευή του Δείκτη Ανάπτυξης Συζήτησης (Εικόνα 65) και 

του Δείκτη Χρονισμού Ανάγνωσης (Εικόνα 66). Πρόκειται για το Δείκτη Συμβολής 

Χρήστη στη Δομή μιας Συζήτησης, ο οποίος αναπαριστά με παρόμοιο τρόπο τη δομή 

μιας συζήτησης, χρησιμοποιώντας δενδροειδή απεικόνιση (Εικόνες 86 και 87). Η 

διαφοροποίηση έγκειται στο γεγονός ότι όλα τα μηνύματα που αποτελούν τη 

συζήτηση απεικονίζονται ως κυκλικοί κόμβοι. Αυτά που έχει γράψει ο χρήστης, τον 

οποίο αφορά ο δείκτης χρωματίζονται με κόκκινο χρώμα και τα υπόλοιπα με μαύρο. 

Έτσι φαίνεται αναλυτικά η δραστηριότητα του χρήστη, αφού μπορεί να αποκαλύψει 

την τακτική που ακολουθεί. Είναι εμφανές αν συμμετέχει ενεργά καθ’ όλη την 

εξέλιξη της συζήτησης, σποραδικά, προς το τέλος της. Αποκαλύπτεται, αν εκκινεί νέα 

νήματα χωρίς να επανέρχεται για να διαπραγματευτεί τις απόψεις του, στα πλαίσια 

διαλόγου, ενώ φανερώνεται η έκταση της συμμετοχής του, στα διαφορετικά νήματα 

που συνθέτουν τη συζήτηση.  

Ρωτήθηκαν οι φοιτητές αν θα τους ενδιέφερε να έχουν αυτή την πληροφορία 

στη διάθεσή τους και αν θα τους επηρέαζε με κάποιο τρόπο. Το 77,1% απάντησε 

θετικά στην προοπτική της ύπαρξης ενός τέτοιου δείκτη, θεωρώντας ότι πρόκειται για 

χρήσιμη πληροφορία. Σ’ αυτό συντελεί το γεγονός ότι ο δείκτης αυτός παρουσιάζει 

πληροφορίες που οι χρήστες είναι πολύ δύσκολο να αντιληφθούν διαισθητικά, σε 

νοητικό επίπεδο. Ενώ είναι εύκολο για κάποιον να έχει εικόνα για το πλήθος των 

μηνυμάτων που γράφει ή διαβάζει, αλλά και για το μέσο μέγεθός τους, είναι πολύ 
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δύσκολο να κάνει το ίδιο για τη διασπορά της δραστηριότητάς του στα διάφορα 

επιμέρους νήματα μιας συζήτησης. Ακόμα δε περισσότερο, όταν συμμετέχει σε 

διαφορετικές, παράλληλες συζητήσεις. Μόνο το 5,7% θεώρησε μη σημαντική και 

χρήσιμη αυτή την πληροφορία, τονίζοντας ότι ενδεχομένως να μην την παρατηρούσε 

καθόλου, αν ήταν διαθέσιμη, ενώ το υπόλοιπο 17,2% ήταν αναποφάσιστο, 

αξιολογώντας την μάλλον θετική. Στο ερώτημα αν θα επηρέαζε τη συμμετοχή τους, 

το 51,4% απάντησε καταφατικά και το 45,7% ότι κάτι τέτοιο είναι πολύ πιθανό. 

Δίνοντας μια πλήρη εικόνα για την έκταση της συμμετοχής, ο δείκτης αυτός θα τους 

ωθούσε να διευρύνουν τη συμμετοχή τους, αν ανακάλυπταν ότι συμμετέχουν σε πολύ 

λίγα νήματα. Παράλληλα θα μπορούσαν να καταλάβουν αν συμμετέχουν κυρίως στα 

αρχικά στάδια των συζητήσεων, οπότε και η συνεισφορά τους στην εξέλιξη του 

διαλόγου θα είναι μειωμένη ή και στα τελικά στάδια, οπότε επιπλέον παρουσιάζονται 

να έχουν μειωμένη πρωτοβουλία στις συζητήσεις. Έτσι θα μπορούσαν να 

προσαρμόσουν τη δραστηριότητά τους ανάλογα. 

Η θετική στάση των φοιτητών στην ιδέα αυτού του δείκτη, οδήγησε τελικά 

στην κατασκευή του, ώστε να διερευνηθεί και σε πρακτικό επίπεδο η επίδρασή του 

στις επόμενες μελέτες. Παράλληλα, η αναζήτηση τρόπων για να συνδυαστεί η 

πληροφορία του δείκτη αυτού με την παράμετρο του χρόνου, οδήγησε στην 

κατασκευή των δύο προαναφερθέντων δεικτών (Ανάπτυξης Συζήτησης και 

Χρονισμού Ανάγνωσης), όπως επεξηγείται αναλυτικότερα στο κεφάλαιο VI.1.3. 

VI.1.1.2. Μελέτη περίπτωσης 2 (Μ.Π. 2) 

VI.1.1.2.1. Ταυτότητα μελέτης 

Η δεύτερη μελέτη περίπτωσης υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου 

2006, στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Μοντέλα Σχεδιασμού 

και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων. Συμμετείχαν δώδεκα (12) δευτεροετείς 

μεταπτυχιακοί φοιτητές, όλοι εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, σε μια ανοιχτή συζήτηση, για πεντέμισι (5,5) εβδομάδες. Η συζήτηση 

έλαβε χώρα στα πλαίσια του μαθήματος Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού 

Υλικού. Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) επιμέρους συζητήσεις με θεματολογία συναφή 

με το αντικείμενο του μαθήματος, αποσκοπώντας στην εμβάθυνση από την πλευρά 

των φοιτητών, μέσω ανταλλαγής πληροφοριών και ιδεών. Ο καθηγητής περιορίστηκε 

στη διατύπωση των αρχικών προβληματισμών και τη συχνή υπενθύμιση του 
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χρονοδιαγράμματος της κάθε συζήτησης. Οι φοιτητές ήταν χωρισμένοι σε δύο 

διαφορετικές ομάδες που εργάζονταν παράλληλα. Ο διαχωρισμός έγινε με τυχαία 

επιλογή, φροντίζοντας να υπάρχει ισορροπία τόσο σε σχέση με το φύλο, όσο και στις 

ειδικότητες των εκπαιδευτικών. Η πρώτη (ομάδα Α – πειραματική ομάδα) μπορούσε 

να βλέπει δείκτες ανάλυσης αλληλεπίδρασης, ενώ η δεύτερη (ομάδα Β – ομάδα 

ελέγχου) όχι. Επιπλέον, η πειραματική ομάδα είχε στη διάθεσή της πλήρη 

ερμηνευτικά σχήματα για τους δείκτες, που είχε τη δυνατότητα να βλέπει. 

Συνολικά (Πίνακας 22)γράφτηκαν 94 μηνύματα: 63 από την ομάδα Α και 31 

από την ομάδα Β. Για την ομάδα Α, το μέγεθος των μηνυμάτων που καταχωρήθηκαν 

κυμάνθηκε από 20 το μικρότερο έως 2223 λέξεις το μεγαλύτερο, με το μέσο μέγεθος 

να είναι 267 λέξεις ανά μήνυμα. Για την ομάδα Β, το εύρος του μεγέθους μηνυμάτων 

κυμάνθηκε από 6 έως 1819 γράμματα, με το μέσο μέγεθος να φτάνει τις 271 λέξεις 

ανά μήνυμα. Το είδος της συζήτησης (ελεύθερη) και η θεματολογία της συνετέλεσε 

στη συγγραφή μηνυμάτων μεγάλου μεγέθους, αφού στην πλειονότητά τους 

αφορούσαν ανταλλαγή πληροφοριών, βιβλιογραφικών αναφορών, ιδεών και σχολίων. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το μέσο μέγεθος των μηνυμάτων είναι ουσιαστικά 

το ίδιο και για τις δύο ομάδες. Η δεύτερη σημαντική παρατήρηση αφορά το πλήθος 

των μηνυμάτων που καταχωρήθηκαν, με την πειραματική ομάδα να γράφει 

υπερδιπλάσια μηνύματα από την ομάδα ελέγχου. 

Πίνακας 22: Δεδομένα δραστηριότητας (Μελέτη Περίπτωσης 2) 

Ομάδα Πλήθος 
Μηνυμάτων 

Μεγαλύτερο 
μήνυμα 

Μικρότερο 
μήνυμα 

Μέσο μέγεθος 
μηνυμάτων 

Πειραματική (Α) 63 2223 λέξεις 20 λέξεις 267 λέξεις 
Ελέγχου (Β) 31 1819 λέξεις 6 λέξεις 271 λέξεις 
ΣΥΝΟΛΟ: 94    

 

VI.1.1.2.2. Δεδομένα από τις ατομικές, ημιδομημένες συνεντεύξεις 

Μετά το πέρας των συζητήσεων, πραγματοποιήθηκαν ημίωρες, ημιδομημένες, 

ατομικές συνεντεύξεις και με τους δώδεκα φοιτητές (Ν=12). Η δομή των ερωτημάτων 

που τέθηκαν ήταν παρόμοια με αυτή που χρησιμοποιήθηκε στην πρώτη μελέτη 

(Παράρτημα - Ενότητα Β). Ρωτήθηκαν για τη λειτουργικότητα και την ευχρηστία του 

συστήματος DIAS, τη διαφάνεια και τη χρησιμότητα των δεικτών ανάλυσης 

αλληλεπίδρασης, αλλά και την έκταση ή τον τρόπο που επηρεάστηκαν από αυτούς, 

στην περίπτωση που αυτό ισχύει. Τα μέλη της ομάδας Α απάντησαν στηριζόμενα 
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στην εμπειρία που είχαν ως χρήστες των δεικτών, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων. 

Τα μέλη της ομάδας Β ήρθαν σε επαφή με τους δείκτες κατά τη διάρκεια της 

τελευταίας, κοινής συζήτησης και είχαν στη διάθεσή τους διάστημα ορισμένων 

ημερών για να τους μελετήσουν. Πριν την έναρξή της έλαβαν κι αυτοί τα 

ερμηνευτικά σχήματα των δεικτών. Για να απαντήσουν στα ερωτήματα που 

αφορούσαν στον τρόπο και την έκταση που μπορούν να τους επηρεάσουν οι δείκτες, 

κλήθηκαν να υποθέσουν ποια θα ήταν η συμπεριφορά τους. Πρωτίστως είχαν 

μελετήσει τις οδηγίες ανάγνωσης και αποκωδικοποίησης των διαγραμμάτων 

(ερμηνευτικά σχήματα), αλλά και τους ίδιους τους δείκτες με τα δεδομένα των 

συζητήσεων, στις οποίες συμμετείχαν. Παράλληλα, όλοι οι διαθέσιμοι δείκτες 

εξετάστηκαν διεξοδικά, ένας προς έναν, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. Στον 

Πίνακα 23 αναγράφονται οι κυριότερες απαντήσεις που καταγράφηκαν και 

συσχετίζονται άμεσα με τη συμπεριφορά των φοιτητών. 

Πίνακας 23: Κυριότερες απαντήσεις συνεντεύξεων (Μελέτη Περίπτωσης 2) 

Συχνότητα σύνδεσης 
2-3 φορές / εβδομάδα Καθημερινά 

16,67% 83,33%  
Παρακολουθείτε περισσότερο στοιχεία  

Ατομικά Συγκριτικά - Ομαδικά 
83,33% 100%  

Συχνότητα παρακολούθησης δεικτών 
2-3 φορές / εβδομάδα Καθημερινά 

16,67% 83,33%  
Επηρεάζεται η συχνότητα και ο τρόπος συμμετοχής από τους δείκτες; 

Ναι Όχι 
100% 0%  

Διαφοροποιήθηκε η συμπεριφορά σου λόγω των δεικτών; 
Ναι Όχι 

100% 0%  
Διαφοροποιήθηκε η συμπεριφορά των συναδέλφων σου λόγω των δεικτών; 

Ναι Όχι 
100% 0%  

Σε ενδιαφέρει να ξέρεις πόσοι διαβάζουν τα μηνύματά σου; 
Ναι Όχι 

91,67% 8,33%  
Αν τα μηνύματά σου δε διαβάζονται πολύ, προβληματίζεσαι; Τα ξαναδιαβάζεις; 

Ναι Ορισμένες φορές Όχι 
16,67% 75% 8,33%  
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Αρχικά παρατηρείται μια αύξηση της συχνότητας σύνδεσης των φοιτητών στη 

μελέτη αυτή, με το 83,33% να συνδέεται καθημερινά στο σύστημα και το υπόλοιπο 

16,67% να συνδέεται αρκετά συχνά (Εικόνα 78). Το πρώτο ποσοστό θα ήταν ακόμα 

μεγαλύτερο, αν δεν προέκυπτε ένα σοβαρό προσωπικό πρόβλημα σε έναν από τους 

φοιτητές, που δεν του επέτρεψε να συμμετέχει καθημερινά στις συζητήσεις (όπως 

επιθυμούσε). Αντίστοιχα είναι τα ποσοστά της συχνότητας παρακολούθησης των 

δεικτών, κάτι που σημαίνει ότι τελικά όλοι οι φοιτητές παρακολουθούσαν και 

μελετούσαν τους δείκτες σε κάθε σύνδεσή τους στο σύστημα. Οι φοιτητές στη μελέτη 

αυτή φαίνονται να είναι περισσότερο επιμελείς. αλλά ο μικρός πληθυσμός 

δικαιολογεί σε ένα ποσοστό αυτές τις υψηλές τιμές. Παράλληλα, τα θέματα των 

συζητήσεων ήταν περισσότερο συγκεκριμένα, ενώ είχαν το επιπλέον κίνητρο που 

προκύπτει από την υποχρέωσή τους να ετοιμάσουν μια αναφορά – παρουσίαση από 

κάθε συζήτηση, στο τέλος του εξαμήνου.  

Διαφορές απαντήσεων ανάμεσα στις Μ.Π. 1 και Μ.Π. 2
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Εικόνα 78: Διαφορές απαντήσεων που αφορούν τη γενική συμπεριφορά των φοιτητών, ανάμεσα στις 

Μ.Π. 1 και Μ.Π. 2 

Επίσης αυξημένα σε σχέση με τη Μ.Π. 1 είναι τα ποσοστά παρακολούθησης 

τόσο των ατομικών (83,33%), όσο και των ομαδικών (100%) δεικτών (Εικόνα 78). Το 

γεγονός ότι στη μελέτη δόθηκαν στους φοιτητές τα ερμηνευτικά σχήματα εκ των 

προτέρων, φαίνεται να συντελεί σ’ αυτή την αύξηση των ποσοστών. Άλλωστε, στην 

πρώτη μελέτη οι δείκτες που αγνοήθηκαν περισσότερο ήταν αυτοί που δεν ήταν 

πλήρως κατανοητοί. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι όλοι οι φοιτητές υποστήριξαν 

ότι η παρουσία των δεικτών επηρεάζει τη συμπεριφορά τους, ενώ παραδέχτηκαν ότι 

κάτι τέτοιο συνέβη για τον εαυτό τους, αλλά το παρατήρησαν και για τους 

συναδέλφους τους. Το απόλυτο ποσοστό του 100% στην περίπτωση αυτή ενισχύει 
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την υπόθεση που διατυπώθηκε μετά την πρώτη μελέτη· ότι οι φοιτητές σ’ εκείνη την 

περίπτωση επηρεάστηκαν περισσότερο απ’ όσο παραδέχτηκαν από την παρουσία των 

δεικτών και γι αυτό ήταν ιδιαιτέρως κατηγορηματικοί όταν ανέφεραν ότι 

παρατήρησαν κάτι τέτοιο για τους συναδέλφους τους. Συνεπώς διαφαίνεται ότι στην 

προσπάθειά τους να εμφανίσουν καλύτερη εικόνα για τον εαυτό τους, μετριάστηκε η 

παραδοχή ότι επηρεάστηκε η συμμετοχή τους από τους δείκτες, συνδέοντας κάτι 

τέτοιο με ανεπιθύμητη ή λανθασμένη συμπεριφορά. 

 

Ενδιαφέρον έχουν οι απόψεις που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια των 

συνεντεύξεων, στην προσπάθεια αιτιολόγησης και τεκμηρίωσης της μεταβολής 

συμπεριφοράς των φοιτητών, λόγω των δεικτών. Οι συνεντεύξεις καταγράφηκαν και 

απομαγνητοφωνήθηκαν, κωδικοποιώντας τις απαντήσεις των φοιτητών στα βασικά 

ερωτήματα που τους έγιναν. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τους ζητήθηκε να 

αιτιολογήσουν την κάθε τους απάντηση. Για παράδειγμα, όταν ένας φοιτητής 

απαντούσε θετικά, ερωτώμενος αν επηρεάστηκε από τους δείκτες, ακολουθούσαν 

ερωτήματα όπως: “γιατί;”, “με ποιον τρόπο;”, “πόσο σε επηρέασε;”, “τι άλλαξες στον 

τρόπο συμμετοχής σου;”. Γενικότερα τους ζητήθηκε να σχολιάσουν περισσότερο και 

να αιτιολογήσουν όλες τους τις απαντήσεις, ώστε να είναι ξεκάθαρα διατυπωμένες. 

Οι εκφράσεις που χρησιμοποίησαν σε κάθε περίπτωση, καταγράφηκαν και στη 

συνέχεια της ανάλυσης παρατίθενται ορισμένες πολύ χαρακτηριστικές από αυτές. 

 

Όλοι παραδέχτηκαν ότι οι δείκτες λειτουργούν ως ένα ισχυρό κίνητρο για 

αύξηση της συμμετοχής τους στη συζήτησης τόσο μέσω καταχώρησης, όσο και μέσω 

ανάγνωσης μηνυμάτων. Η λειτουργία τους ως κίνητρο έχει δύο συνιστώσες. Η πρώτη 

είναι η παράμετρος του ανταγωνισμού με τους συναδέλφους τους, που παρατηρήθηκε 

σε εντονότερο βαθμό στην πρώτη μελέτη. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ένας 

φοιτητής, “δεν μπορείς να βλέπεις τον εαυτό σου πιο χαμηλά από τους υπόλοιπους και 

να μην κάνεις τίποτα γι αυτό” (Μ.Π. 2 – Υ. 1). Από την άλλη πλευρά οι δείκτες 

λειτουργούν ως κίνητρο μέσω ενημέρωσης για την τρέχουσα κατάσταση. 

Προβάλλοντας την ατομική τους δράση στην ευρύτερη, ομαδική δραστηριότητα, 

κατανοούν και αξιολογούν θέση τους στο σύνολο. Έτσι μπορούν να 

δραστηριοποιηθούν ρυθμιστικά, βελτιώνοντας την κοινωνική τους υπόσταση. Αυτό 

αποτυπώνεται στις ακόλουθες εκφράσεις φοιτητών: “Οι δείκτες σε βοηθούν να δεις 

τον τρόπο που συμμετέχεις και αν σέβεσαι την εξελισσόμενη συζήτηση” (Μ.Π. 2 – Υ. 
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2), “Μέσω των δεικτών φαίνεται ο τρόπος που λειτουργεί ο καθένας” (Μ.Π. 2 – Υ. 3), 

“Το γεγονός ότι η χρήση των δεικτών αποτυπώνει όλη τη διαλογική και κοινωνική 

δραστηριότητα με τρόπο μαθηματικό, σε οπτικοποιημένη μορφή, κάνει τη διαδικασία 

αυτή γοητευτική και χρήσιμη” (Μ.Π. 2 – Υ. 4), “Ενημερώνεσαι για την κατάστασή σου, 

ικανοποιώντας σε ένα ποσοστό και τη ματαιοδοξία σου” (Μ.Π. 2 – Υ. 2). 

 

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το ποσοστό των φοιτητών που επιδιώκει να 

βλέπει πόσοι διάβασαν τα μηνύματά τους. Το 91,67%, οι 11 από τους 12 δηλαδή 

απαντούν θετικά, θεωρώντας ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να 

διαπιστώσουν αν γίνονται αποδεκτοί στις συζητήσεις από τους συναδέλφους τους και 

αν έχουν απήχηση τα μηνύματά τους. Η φοιτήτρια, στην οποία αντιστοιχεί το 

υπόλοιπο 8,33%, θεώρησε αυτονόητη συμπεριφορά την ανάγνωση όλων των 

μηνυμάτων και για αυτό δεν είχε προβληματιστεί ανάλογα μέχρι να της τεθεί το 

ερώτημα. Υπάρχει μια αντιστοιχία με τις απαντήσεις που προκύπτουν από τις 

συνεντεύξεις της πρώτης μελέτης, στο ίδιο ερώτημα (Εικόνα78). Η συντριπτική 

πλειοψηφία θεωρεί το πλήθος των ατόμων που διαβάζουν τα μηνύματα περισσότερο 

σημαντικό από το να λάβουν απαντήσεις. Σημαντικό είναι και το ποσοστό των 

φοιτητών που δηλώνει ότι μπαίνει στη διαδικασία να επανεξετάσει μηνύματα που δε 

διαβάζονται πολύ και να προβληματιστεί ως προς την ορθότητα και την 

καταλληλότητά τους (16,67% για όλα και 75% για ορισμένα μηνύματα). 

Σύγκριση απαντήσεων για τη σημασία της ανάγνωσης των 
μηνυμάτων ενός ατόμου (Μ.Π. 1 και Μ.Π. 2)
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Εικόνα 79: Σύγκριση απαντήσεων για τη σημασία της ανάγνωσης των μηνυμάτων ενός ατόμου 

(Μ.Π. 1 και Μ.Π. 2) 
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Οι φοιτητές έδειξαν μια προτίμηση (Πίνακας24)κυρίως στο Δείκτη Κατάταξης 

(Εικόνα 58β), το Δείκτη Ενεργητικότητας (Εικόνα 59) και το Δείκτη Συνεισφοράς 

(Εικόνα 58α). Παράλληλα, δοκιμάστηκε στη μελέτη αυτή ο Δείκτης Συμβολής Χρήστη 

στη Δομή μιας Συζήτησης (Εικόνες 86 και 87), του οποίου η ερμηνευτική αξία 

διερευνήθηκε στο τέλος της πρώτης μελέτης. Ήταν ένας από τους δείκτες που 

πρόσεχαν αρκετά όλοι οι φοιτητές (ποσοστό 100%), τονίζοντας ότι σαφέστατα 

επηρεάζει τη συμπεριφορά τους. Αυτό φαίνεται στην περίπτωση της ομάδας Α, όπου 

οι 5 από τους 6 φοιτητές φαίνονται να συμμετέχουν στα μισά νήματα της κάθε 

συζήτησης περίπου. Αντίθετα, μόνο 2 από τους 6 φοιτητές της ομάδας Β 

συμμετέχουν σε τέτοια έκταση και στις δύο συζητήσεις που διεξήχθησαν. Επιπλέον, 

όλα τα μέλη της ομάδας ελέγχου υποστήριξαν ότι σαφώς θα τους επηρέαζε προς την 

κατεύθυνση της μεγαλύτερης διασποράς της συμμετοχής τους στις συζητήσεις, ο 

δείκτης αυτός. 

Πίνακας 24: Δείκτες που προτιμούσαν να βλέπουν περισσότερο οι φοιτητές (Μελέτη Περίπτωσης 2) 

Σειρά 
Κατάταξης 

Δείκτης Είδος 
δείκτη 

Περιεχόμενες Πληροφορίες 

1 Δείκτης Κατάταξης Ομαδικός Συγγραφή & ανάγνωση μηνυμάτων (ποσοστά) 
2 Δείκτης 

Ενεργητικότητας 
Ομαδικός Συγγραφή & ανάγνωση μηνυμάτων (απόλυτες 

τιμές) – Είδη μηνυμάτων – Πλήθος συζητήσεων 
3 Δείκτης Συνεισφοράς Ομαδικός Συγγραφή μηνυμάτων (ποσοστά) – Είδη 

μηνυμάτων 
4 Δείκτης Συμβολής 

Χρήστη στη Δομή 
μιας Συζήτησης 

Ατομικός Ποια θέση ακριβώς καταλαμβάνουν τα μηνύματα 
του συμμετέχοντα στη δομή (τα νήματα) μιας 
συζήτησης. 

5 Κοινωνιοδιάγραμμα 
Απαντήσεων 

Ομαδικός Αλληλεπίδραση μεταξύ συμμετεχόντων 
(καταχώρηση απαντήσεων) 

6 Κοινωνιοδιάγραμμα 
Αναγνώσεων 

Ομαδικός Αλληλεπίδραση μεταξύ συμμετεχόντων 
(ανάγνωση μηνυμάτων) 

 

Τέλος, πολύ θετικά εκφράστηκαν στο ερώτημα αν τους ενδιέφερε να έχουν 

στη διάθεσή τους κοινωνιοδιαγράμματα, όπως αυτά που φαίνονται στις Εικόνες 62 

και 63, τα οποία βέβαια θα επικαιροποιούνται τακτικά. Οι φοιτητές γνώριζαν πώς να 

αποκωδικοποιήσουν ένα τέτοιο διάγραμμα και το θεώρησαν πολύ χρήσιμο και 

σημαντικό. Το 83,33% υποστήριξε ότι είναι χρήσιμο για τους ίδιους τους φοιτητές, 

ενώ το 16,67% ότι μάλλον είναι χρήσιμο μόνο για τον καθηγητή. Εκφράστηκε ένας 

ενδοιασμός για το αν μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ένα χρήστη που εμφανίζεται 

απομονωμένος στα κοινωνιοδιαγράμματα, ωθώντας τον σε παραπέρα απομόνωση και 
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ενδεχομένως σε παραίτηση από την προσπάθεια συμμετοχής, από το 16,67% των 

φοιτητών που τάχθηκαν υπέρ της χρησιμότητας των κοινωνιοδιαγραμμάτων. 

VI.1.1.3. Μελέτη περίπτωσης 3 (Μ.Π. 3) 

VI.1.1.3.1. Ταυτότητα μελέτης 

Η τρίτη μελέτη περίπτωσης υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου 

2006, στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Μοντέλα Σχεδιασμού 

και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων. Συμμετείχαν δώδεκα (12) δευτεροετείς 

μεταπτυχιακοί φοιτητές, όλοι εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, σε μια συζήτηση διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων. Η συζήτηση έλαβε 

χώρα στα πλαίσια του μαθήματος Μοντέλα Ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και 

πραγματευόταν προσεγγίσεις εκπαίδευσης από απόσταση, εστιάζοντας στη χρήση 

ασύγχρονων συζητήσεων. Οι φοιτητές ήταν χωρισμένοι σε δύο διαφορετικές ομάδες 

που εργάζονταν παράλληλα. Ο διαχωρισμός έγινε με τυχαία επιλογή, φροντίζοντας να 

υπάρχει ισορροπία τόσο σε σχέση με το φύλο, όσο και στις ειδικότητες των 

εκπαιδευτικών. Η πρώτη (ομάδα Α – πειραματική ομάδα) μπορούσε να βλέπει 

δείκτες ανάλυσης αλληλεπίδρασης, ενώ η δεύτερη (ομάδα Β – ομάδα ελέγχου) όχι. 

Επιπλέον, η πειραματική ομάδα είχε στη διάθεσή της πλήρη ερμηνευτικά σχήματα 

για τους δείκτες, που είχε τη δυνατότητα να βλέπει. 

Συνολικά (Πίνακας 25) γράφτηκαν 134 μηνύματα: 74 από την ομάδα Α και 60 

από την ομάδα Β. Για την ομάδα Α, το μέγεθος των μηνυμάτων που καταχωρήθηκαν 

κυμάνθηκε από 4 το μικρότερο έως 2518 λέξεις το μεγαλύτερο, με το μέσο μέγεθος 

να είναι 359 λέξεις ανά μήνυμα. Για την ομάδα Β, το εύρος του μεγέθους μηνυμάτων 

κυμάνθηκε από 12 έως 2609 γράμματα, με το μέσο μέγεθος να φτάνει τις 439 λέξεις 

ανά μήνυμα.  

Πίνακας 25: Δεδομένα δραστηριότητας (Μελέτη Περίπτωσης 3) 

Πλήθος 
Μηνυμάτων 

Μεγαλύτερο 
μήνυμα λέξεις 

Μικρότερο 
μήνυμα λέξεις 

Μέσο μέγεθος 
μηνυμάτων λέξεις 

Ομάδα 

Φάσεις  
1-4 

Φάση 
5 

Φάσεις 
1-4 

Φάση 
5 

Φάσεις  
1-4 

Φάση 
5 

Φάσεις  
1-4 

Φάση 
5 

Πειραματική (Α) 74 7 2518 --- 4 --- 359 --- 
Ελέγχου (Β) 60 12 2609 --- 12 --- 439 --- 
ΣΥΝΟΛΟ: 134 19  389  84  140 
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Η συζήτηση ήταν δομημένη σε τέσσερις (4) διακριτές φάσεις, στο τέλος των 

οποίων ο καθηγητής αναλάμβανε να συνοψίσει τις επιμέρους συζητήσεις, ώστε να 

προχωρήσει η δραστηριότητα στην επόμενη φάση. Κατά τη διάρκεια αυτών των 

φάσεων, οι φοιτητές κλήθηκαν να παρουσιάσουν θεωρίες, περιλήψεις επιστημονικών 

άρθρων, να σχολιάσουν προσεγγίσεις και να αναπτύξουν ιδέες. Η φύση και η δόμηση 

της συζήτησης συνετέλεσε στη συγγραφή μηνυμάτων μεγάλου μεγέθους, αφού στην 

πλειονότητά τους αφορούσαν ανταλλαγή πληροφοριών, βιβλιογραφικών αναφορών, 

ιδεών και σχολίων.  

Πίνακας 26: Φάσεις δραστηριότητας (Μελέτη Περίπτωσης 3) 

Φάση Δραστηριότητες φοιτητών Δραστηριότητες Καθηγητή 
1 • Επιλογή λέξης κλειδί (θεωρητικές 

έννοιες). 
• Βιβλιογραφική αναζήτηση και 
ανάπτυξη της επιλογής. Παρουσίαση 
μέσω του συστήματος DIAS 

• Διατύπωση ερωτήσεων και αποριών 
προς τους συνεργάτες 

• Επίλυση αποριών των συνεργατών 

• Καταχώρηση αρχικού μηνύματος φάσης 
• Πρόταση αρχικής βιβλιογραφίας 
• Επίβλεψη συζήτησης  
• Διορθωτικές παρεμβάσεις 
• Διατύπωση πρόσθετων ερωτήσεων, όπου 
χρειαζόταν 

• Σύνοψη συζήτησης και σύνδεση με το αρχικό 
κείμενο της φάσης 

2 • Επιλογή λέξης κλειδί (μοντέλα 
ανάλυσης συζητήσεων). 

• Βιβλιογραφική αναζήτηση και 
ανάπτυξη της επιλογής. Παρουσίαση 
μέσω του συστήματος DIAS 

• Διατύπωση ερωτήσεων και αποριών 
προς τους συνεργάτες 

• Επίλυση αποριών των συνεργατών 

• Καταχώρηση αρχικού μηνύματος φάσης 
• Πρόταση αρχικής βιβλιογραφίας 
• Επίβλεψη συζήτησης  
• Διορθωτικές παρεμβάσεις 
• Διατύπωση πρόσθετων ερωτήσεων, όπου 
χρειαζόταν 

• Σύνοψη συζήτησης και σύνδεση με το αρχικό 
κείμενο της φάσης 

3 • Επιλογή λέξης κλειδί (περιβάλλοντα 
ασύγχρονων συζητήσεων). 

• Βιβλιογραφική αναζήτηση – σύνοψη 
επιστημονικών άρθρων. Παρουσίαση 
μέσω του συστήματος DIAS 

• Διατύπωση ερωτήσεων και αποριών 
προς τους συνεργάτες 

• Επίλυση αποριών των συνεργατών 

• Καταχώρηση αρχικού μηνύματος φάσης 
• Πρόταση αρχικής βιβλιογραφίας 
• Επίβλεψη συζήτησης  
• Διορθωτικές παρεμβάσεις 
• Διατύπωση πρόσθετων ερωτήσεων, όπου 
χρειαζόταν 

• Σύνοψη συζήτησης και σύνδεση με το αρχικό 
κείμενο της φάσης 

4 • Επιλογή λέξης κλειδί (μελέτες 
περίπτωσης). 

• Σύνοψη επιστημονικών άρθρων. 
Παρουσίαση μέσω του συστήματος 
DIAS 

• Διατύπωση ερωτήσεων και αποριών 
προς τους συνεργάτες 

• Επίλυση αποριών των συνεργατών 

• Καταχώρηση αρχικού μηνύματος φάσης 
• Πρόταση αρχικής βιβλιογραφίας 
• Επίβλεψη συζήτησης  
• Διορθωτικές παρεμβάσεις 
• Διατύπωση πρόσθετων ερωτήσεων, όπου 
χρειαζόταν 

• Σύνοψη συζήτησης και σύνδεση με το αρχικό 
κείμενο της φάσης 

5 Κοινή συζήτηση αποτίμησης της 
δραστηριότητας και των ιδεών που 
καταγράφηκαν 

• Καταχώρηση αρχικού μηνύματος φάσης 
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Στη συνέχεια οι δύο ομάδες ενώθηκαν σε μια σύντομη, κοινή συζήτησης, 

διάρκειας τεσσάρων ημερών, αφού πρώτα μπόρεσε η κάθε μία να μελετήσει τις 

προηγούμενες συζητήσεις της άλλης (ο καθηγητής απέστειλε με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο το πλήρες κείμενο κάθε συζήτησης στην άλλη ομάδα). Κατά τη διάρκειά 

της, καταχωρήθηκαν δεκαεννέα (19) μηνύματα, από τα οποία τα επτά (7) γράφτηκαν 

από τα μέλη της αρχικής πειραματικής ομάδας και τα υπόλοιπα δώδεκα (12) από τα 

μέλη της ομάδας ελέγχου (Πίνακας 25). Η συζήτηση ήταν αρκετά σύντομη λόγω των 

ιδιαιτέρων συνθηκών και χρησιμοποιήθηκε για να στοιχειοθετηθούν οι πρώτοι 

προβληματισμοί για την καταληκτική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην τάξη, 

υπό μορφή τρίωρου σεμιναρίου. Τα μηνύματα που γράφτηκαν είχαν μέγεθος από 84 

έως 389 λέξεις, με το μέσο μέγεθος να φτάνει στις 140 λέξεις ανά μήνυμα (Πίνακας 

25). Στην περίπτωση αυτή, η φύση τη συζήτησης δικαιολογεί αυτά τα μεγέθη 

μηνυμάτων, αφού περιελάμβαναν κυρίως σχολιασμούς, προβληματισμούς και 

σύντομες απόψεις των φοιτητών.  

 
Εικόνα 80: Σύγκριση δραστηριότητας ομάδων (Μ.Π. 3) 

Κατανομή δραστηριότητας (συγγραφή μηνυμάτων) - Μ.Π. 3
Ανάλυση κατά φάσεις
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Παρά τη σύντομη διάρκεια της συζήτησης αυτής, προκύπτει μια πολύ 

σημαντική και ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Όταν οι δύο ομάδες εργάζονταν 

ξεχωριστά και παράλληλα, η πειραματική ομάδα έγραψε 23% περισσότερα μηνύματα 

από την ομάδα ελέγχου (Εικόνα 80). Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αν 

και χαμηλότερο από ότι στις Μ.Π. 1 και Μ.Π. 2, αφού η συζήτηση ήταν αρκετά 

δομημένη και έπρεπε να ακολουθηθεί ένα προκαθορισμένο μοτίβο δραστηριότητας. 

Όταν οι δύο ομάδες ενώθηκαν, στο σύντομο χρονικό διάστημα που αποτέλεσαν μία 

ομάδα, παρατηρούμε τα μέλη της ομάδας ελέγχου να καταχωρεί 71% περισσότερα 

μηνύματα, σε σχέση με την πειραματικής ομάδας. Η διαφοροποίηση που υπήρξε στο 

διάστημα αυτό, είναι ότι είχαν την ευκαιρία όλοι να μελετήσουν τις συζητήσεις και τα 

αποτελέσματα των δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης που αφορούν την άλλη ομάδα.  

VI.1.1.3.2. Δεδομένα από τις ατομικές, ημιδομημένες συνεντεύξεις 

Ο πληθυσμός της τρίτης μελέτης ήταν ίδιος με αυτόν της δεύτερης μελέτης. 

Συμμετείχαν σε δύο διαφορετικές ασύγχρονες συζητήσεις, μία για κάθε μάθημα, οι 

οποίες εξελίσσονταν παράλληλα. Τα ερωτήματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια 

των συνεντεύξεων αφορούσαν τη συνολική χρήση του συστήματος DIAS, 

διαχωρίζοντας τα επιπλέον, για να καταγραφούν απαντήσεις για το κάθε μάθημα 

ξεχωριστά. Οι βασικές απαντήσεις των συνεντεύξεων αναγράφονται στον Πίνακα 23. 

 

Παρατηρώντας ότι όλοι σχεδόν οι χρήστες συνδέονταν καθημερινά στο 

σύστημα, προέκυψε το εύλογο ερώτημα αν ήταν τόσο επιμελείς λόγω των δύο 

παράλληλα εξελισσόμενων συζητήσεων. Ρωτήθηκαν επιπλέον αν κάθε φορά 

ανέτρεχαν και στις δύο και αν η συχνότητα συμμετοχής θα ήταν η ίδια ανεξάρτητα 

από το πλήθος τους, απαντώντας καταφατικά κατά 100% Λόγω της αρκετά αυστηρής 

δόμησης της συζήτησης στη Μ.Π. 3, το εύρος της συμμετοχής σε διαφορετικά 

νήματα της συζήτησης ήταν περιορισμένο και κατά συνέπεια ο Δείκτης Συμβολής 

Χρήστη στη Δομή μιας Συζήτησης (Εικόνες 86 και 87) δε φάνηκε να είναι το ίδιο 

αποτελεσματικός ή σημαντικός, όπως συνέβη στις Μ.Π. 1 (όπου διερευνήθηκε ως 

ιδέα κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων) και Μ.Π. 2. Αντίθετα, στην κοινή 

συζήτηση που πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες μέρες, παρατηρήθηκε μια αυξημένη 

συμμετοχή και διασπορά αυτής, από τα μέλη της ομάδας ελέγχου. Παράλληλα τρεις 

από αυτούς καταχώρησαν απαντήσεις σε δικά τους μηνύματα και μάλιστα σε μία 

περίπτωση οι απαντήσεις ήταν τρεις. 
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Παρ’ όλο που η πρόβλεψη για την έκταση της συμμετοχής των φοιτητών ήταν 

περίπου η ίδια για όλους, η ομάδα Α ήταν κατά 23% πιο ενεργή (Εικόνα 80). Αυτό το 

διαπίστωσαν οι φοιτητές, έχοντας την ευχέρεια να μελετήσουν τη συζήτηση της 

άλλης ομάδας στο τέλος. Δύο από τα μέλη της ομάδας ελέγχου προσπάθησαν να 

αποδώσουν αυτή τη διαφορά στο γεγονός ότι τα μέλη της ομάδας Α καταχωρούσαν 

τον ίδιο όγκο πληροφορίας, γράφοντας μικρότερα κα περισσότερα μηνύματα για 

κάποια θέματα. Κάτι τέτοιο βέβαια στην πράξη δεν ίσχυσε, αφού όπως περιγράφεται 

στο προηγούμενο κεφάλαιο το μέσο μέγεθος των μηνυμάτων δε διαφέρει τόσο, ώστε 

να δικαιολογεί αυτή την άποψη. 

 

Μια τελευταία, ενδιαφέρουσα παρατήρηση αφορά επίσης στο μέγεθος των 

μηνυμάτων, τα οποία ήταν μεγαλύτερα του αναμενομένου. Όπως απάντησαν οι 

φοιτητές, κατά την πρώτη φάση της συζήτησης, όταν κλήθηκαν να περιγράψουν 

θεωρητικές έννοιες, ορισμένοι έγραψαν μεγάλα μηνύματα, στην προσπάθειά τους για 

πληρέστερη ανάπτυξη. Αυτό ώθησε και τους υπόλοιπους φοιτητές στη συγγραφή 

μεγαλύτερων και πιο αναλυτικών μηνυμάτων, περιορίζοντας έτσι σε ένα βαθμό τις 

δυνατότητες για διενέργεια διαλόγου. 

VI.1.1.4. Μελέτη περίπτωσης 4 (Μ.Π. 4) 

VI.1.1.4.1. Ταυτότητα μελέτης 

Η τέταρτη μελέτη περίπτωσης υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου 

2006, στα πλαίσια του προπτυχιακού μαθήματος Μοντέλα Ένταξης Νέων τεχνολογιών 

στην Εκπαίδευση. Συμμετείχαν τριάντα (30) προπτυχιακοί φοιτητές των 

Παιδαγωγικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε μια συζήτηση διάρκειας 

έξι (6) περίπου εβδομάδων  

Μετά την παρουσίαση του αρχικού προβλήματος, οι φοιτητές καταχώρησαν 

από ένα μήνυμα, εκφράζοντας την προτιμώμενη γι αυτούς λύση. Έτσι σχημάτισαν 

δύο ομάδες που συμμετείχαν σε ξεχωριστές συζητήσεις, αναπτύσσοντας 

επιχειρήματα για την υποστήριξη της άποψής τους και επισημαίνοντας τα αρνητικά 

στοιχεία της εναλλακτικής λύσης. Παράλληλα, μπορούσαν να προτείνουν και να 

διαπραγματευτούν βελτιώσεις στη λύση που προτιμούσαν. Η μία ομάδα, που 

επιλέχτηκε εντελώς τυχαία, είχε τη δυνατότητα να βλέπει δείκτες αλληλεπίδρασης 

(πειραματική ομάδα – ομάδα Α) και η άλλη όχι (ομάδα ελέγχου – ομάδα Β). 
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Παράλληλα, μπορούσε να βλέπει ορισμένους δείκτές για την ενεργητικότητα της 

ομάδας ελέγχου. Επιπλέον, η πειραματική ομάδα είχε στη διάθεσή της πλήρη 

ερμηνευτικά σχήματα για τους δείκτες, που είχε τη δυνατότητα να βλέπει. 

Συνολικά (Πίνακας 27) γράφτηκαν 185 μηνύματα: 130 από την ομάδα Α και 

55 από την ομάδα Β. Για την ομάδα Α, το μέγεθος των μηνυμάτων που 

καταχωρήθηκαν κυμάνθηκε από 4 το μικρότερο έως 545 λέξεις το μεγαλύτερο, με το 

μέσο μέγεθος να είναι 65 λέξεις ανά μήνυμα. Για την ομάδα Β, το εύρος του μεγέθους 

μηνυμάτων κυμάνθηκε από 6 έως 2903 γράμματα, με το μέσο μέγεθος να φτάνει τις 

257 λέξεις ανά μήνυμα. Αν δεν υπολογιστούν τα 2 ή 3 μεγαλύτερα μηνύματα, στο 

οποία συνοψίζονταν η πρόταση της ομάδας, το μέσο μέγεθος πέφτει στις 106 λέξεις 

ανά μήνυμα, μειώνοντας αισθητά τη διαφορά που φαίνεται να υπάρχει με την άλλη 

ομάδα στον τομέα αυτό. Στην περίπτωση της ομάδας Α, δεν υπάρχουν πολύ μεγάλα 

μηνύματα (μεγαλύτερα των 1000 λέξεων) γιατί η τελική πρόταση δεν αναρτήθηκε 

στο forum. Διανεμήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συζητήθηκε και 

σχολιάστηκε όμως μέσω του συστήματος DIAS.  

Πίνακας 27: Δεδομένα δραστηριότητας (Μελέτη Περίπτωσης 4) 

Ομάδα Πλήθος 
Μηνυμάτων 

Μεγαλύτερο 
μήνυμα 

Μικρότερο 
μήνυμα 

Μέσο μέγεθος μηνυμάτων 

Πειραματική (Α) 130 545 λέξεις 4 λέξεις 65 λέξεις 
Ελέγχου (Β) 55 2903 λέξεις 6 λέξεις 257 λέξεις 

106 λέξεις (κανονικοποιημένο)
ΣΥΝΟΛΟ: 185    

 

VI.1.1.4.2. Δεδομένα από τις ατομικές, ημιδομημένες συνεντεύξεις 

Μετά το πέρας των συζητήσεων, πραγματοποιήθηκαν ημίωρες, ημιδομημένες, 

ατομικές συνεντεύξεις με εικοσιδύο από τους φοιτητές (Ν=22). Η δομή των 

ερωτημάτων που τέθηκαν ήταν παρόμοια με αυτή που χρησιμοποιήθηκε και στις 

προηγούμενες τρεις μελέτες (Παράρτημα - Ενότητα Β). Ρωτήθηκαν για τη 

λειτουργικότητα και την ευχρηστία του συστήματος DIAS, τη διαφάνεια και τη 

χρησιμότητα των δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης, αλλά και την έκταση ή τον 

τρόπο που επηρεάστηκαν από αυτούς, στην περίπτωση που αυτό ισχύει. Τα μέλη της 

ομάδας Α απάντησαν στηριζόμενα στην εμπειρία που είχαν ως χρήστες των δεικτών, 

κατά τη διάρκεια των συζητήσεων. Πριν την έναρξη των συζητήσεων είχαν λάβει τα 

ερμηνευτικά σχήματα των δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης.. Στα μέλη της ομάδας 
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Β επεξηγήθηκαν αναλυτικά οι δείκτες ανάλυσης αλληλεπίδρασης και κλήθηκαν να 

υποθέσουν ποια θα ήταν η συμπεριφορά τους, για να απαντήσουν στα ερωτήματα που 

αφορούσαν στον τρόπο και την έκταση που μπορούν να τους επηρεάσουν οι δείκτες. 

Όλοι οι διαθέσιμοι δείκτες εξετάστηκαν διεξοδικά, ένας προς έναν, κατά τη διάρκεια 

των συνεντεύξεων. Στον Πίνακα 28 αναγράφονται οι κυριότερες απαντήσεις που 

καταγράφηκαν και συσχετίζονται άμεσα με τη συμπεριφορά των φοιτητών. 

Πίνακας 28: Κυριότερες απαντήσεις συνεντεύξεων (Μελέτη Περίπτωσης 4) 

Συχνότητα σύνδεσης 
Σπάνια 1-2 φορές / εβδομάδα Τουλάχιστον 3 φορές / εβδομάδα Καθημερινά 
9,09% 13,63% 18,18% 59,10%  

Παρακολουθείτε περισσότερο στοιχεία  
Ατομικά Συγκριτικά - Ομαδικά 
68,18% 90,10%  

Συχνότητα παρακολούθησης δεικτών 
Καθόλου Λίγες φορές  Συχνά 

4,55% 22,73% 72,72%  
Επηρεάζεται η συχνότητα και ο τρόπος συμμετοχής από τους δείκτες; 

Ναι Ίσως Όχι – Μάλλον όχι 
72,74% 13,63 13,63%  

Σε ενδιαφέρει να ξέρεις πόσοι διαβάζουν τα μηνύματά σου; 
Ναι Όχι 

86,36% 13,64%  
Αν τα μηνύματά σου δε διαβάζονται πολύ, προβληματίζεσαι; Τα ξαναδιαβάζεις; 

Ναι Όχι 
86,36% 13,64%  

 

Στη μελέτη αυτή η συχνότητα σύνδεσης των φοιτητών παραμένει αρκετά 

υψηλή, με το 77,28% να συνδέεται τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα (Εικόνα 81). 

Υψηλό είναι και το ποσοστό των φοιτητών που παρακολουθεί συχνά τους δείκτες 

(τουλάχιστον κάθε δεύτερη φορά που συνδέεται στο σύστημα), φτάνοντας το 72,72% 

(Εικόνα 81). Την προτίμησή τους κερδίζουν και στη μελέτη αυτή οι ομαδικοί δείκτες, 

που παρουσιάζουν συγκριτικά δεδομένα για όλα τα μέλη της κάθε ομάδας, με 

ποσοστό 90,10% (Εικόνα 81). Σχετικά υψηλό είναι το ποσοστό που αφορά στους 

ατομικούς δείκτες, φτάνοντας το 68,18% (Εικόνα 81), αν και δεν έδωσαν την ίδια 

σημασία σε όλους. Περισσότερο εστίασαν στο Δείκτης Συμβολής Χρήστη στη Δομή 

μιας Συζήτησης (81,81%), για τον οποίο πιστεύουν ότι επηρεάζει σαφώς ένα χρήστη, 

ωθώντας τον να είναι περισσότερο ενεργός σε όλη την έκταση της συζήτησης. Επίσης 
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από τις απαντήσεις τους προκύπτει ότι πρόσεξαν ιδιαίτερα το Δείκτη Ανάγνωσης 

Μηνυμάτων του Χρήστη (86,36%), αφού τους ενδιαφέρει πολύ να ξέρουν πόσοι 

διαβάζουν τα μηνύματά τους και επηρεάζεται αναλόγως η συμπεριφορά τους από τις 

μετρήσεις αυτές. Από τους υπόλοιπους δείκτες, οι φοιτητές προτιμούσαν να βλέπουν 

το Δείκτη Κατάταξης, το Δείκτη Ενεργητικότητας, το Δείκτη Συνεισφοράς και με 

μικρότερη συχνότητα το Δείκτη Απαντήσεων προς το Χρήστη, το Δείκτη Σχετικής 

Ενεργητικότητας, τα διαγράμματα πίτας και ορισμένους από τους απλούς 

στατιστικούς δείκτες (Πίνακας 28). Τα δύο κοινωνιοδιαγράμματα δεν εμφανίζονται 

στον Πίνακα 29, αν και στις άλλες τρεις Μελέτες Περίπτωσης ήταν σε αρκετά υψηλές 

θέσεις, στις αντίστοιχες κατατάξεις – προτιμήσεις φοιτητών. Αυτό συμβαίνει γιατί οι 

φοιτητές που συμμετείχαν στη Μελέτη Περίπτωσης 4 δεν είχαν τη δυνατότητα να 

δουν κοινωνιοδιαγράμματα, αφού δεν είχαν ακόμα διδαχθεί (όλοι) τα απαραίτητα 

προπτυχιακά μαθήματα, που εξασφαλίζουν το απαραίτητο υπόβαθρο για την 

κατανόηση τέτοιων, σύνθετων διαγραμμάτων. 

Συμπεριφορά - Προτιμήσεις φοιτητών (Μ.Π.4)
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Εικόνα 81: Συμπεριφορά – Προτιμήσεις φοιτητών (Μελέτη Περίπτωσης 4) 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν ορισμένες μεμονωμένες απόψεις που 

καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. Για παράδειγμα, μια φοιτήτρια 

υποστήριξε ότι: “μέσω των δεικτών ξεχωρίζουν τα άτομα που μπορούν να 

συνεργαστούν καλύτερα, ώστε το αποτέλεσμα της διαλογικής δραστηριότητας να είναι 

βέλτιστο” (Μ.Π. 4 – Υ. 1). Σε άλλη περίπτωση και σχολιάζοντας τον Ατομικό Δείκτη 

Σχετικής Ενεργητικότητας, μια φοιτήτρια υποστήριξε ότι: “ο μέσος όρος μου δείχνει 

πότε υπάρχει αξιόλογη δραστηριότητα στη συζήτηση, για να συμμετάσχω κι εγώ” (Μ.Π. 

4 – Υ. 2). Καταγράφηκαν όμως και απόψεις που αφορούν στις πιθανές αρνητικές 
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επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει η χρήση δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης. Για 

παράδειγμα, μία από τις πιο επιμελείς φοιτήτριες της ομάδας ελέγχου υποστήριξε ότι: 

“αν έβλεπα τους δείκτες κατά την εξέλιξη της συζήτησης, πιθανότατα θα επηρεαζόμουν 

αρνητικά” (Μ.Π. 4 – Υ. 3). Έχοντας διαβάσει τα περισσότερα μηνύματα απ’ όλα τα 

μέλη της ομάδας της, καταλαμβάνοντας την υψηλότερη θέση στον κάθετο άξονα του 

Δείκτη Ενεργητικότητας και έχοντας σημαντική διαφορά από τον επόμενο φοιτητή, 

υποστήριξε ότι ίσως να μην είχε λόγο να διαβάσει άλλα μηνύματα. Άλλωστε, είχε ήδη 

εξασφαλίσει μια καλή θέση στα σχετικά διαγράμματα. Τέλος, υπήρξαν και 

μεμονωμένες περιπτώσεις φοιτητών, που υποστήριξαν ότι δε θα επηρεάζονταν από 

τους δείκτες, αν πίστευαν ότι δεν είχαν κάτι περισσότερο να πουν, συνεισφέροντας 

παραπάνω στη συζήτηση. 

Πίνακας 29: Δείκτες που προτιμούσαν να βλέπουν περισσότερο οι φοιτητές (Μελέτη Περίπτωσης 4) 

Σειρά 
Κατάταξης 

Δείκτης Είδος 
δείκτη 

Περιεχόμενες Πληροφορίες 

1 Δείκτης Συμβολής 
Χρήστη στη Δομή 
μιας Συζήτησης 

Ατομικός Ποια θέση ακριβώς καταλαμβάνουν τα μηνύματα 
του συμμετέχοντα στη δομή (τα νήματα) μιας 
συζήτησης. 

2 Δείκτης Ανάγνωσης 
Μηνυμάτων 

Ατομικός - 
Ομαδικός 

Πλήθος ατόμων που ανέγνωσαν τα μηνύματα του 
συμμετέχοντα (απόλυτες τιμές) 

3 Δείκτης Κατάταξης Ομαδικός Συγγραφή & ανάγνωση μηνυμάτων (ποσοστά) 
4 Δείκτης 

Ενεργητικότητας 
Ομαδικός Συγγραφή & ανάγνωση μηνυμάτων (απόλυτες 

τιμές) – Είδη μηνυμάτων – Πλήθος συζητήσεων 
5 Δείκτης Συνεισφοράς Ομαδικός Συγγραφή μηνυμάτων (ποσοστά) – Είδη 

μηνυμάτων 
6 Δείκτης Απαντήσεων 

προς Χρήστη 
Ατομικός Πλήθος απαντήσεων προς κάθε μήνυμα του 

συμμετέχοντα 
7 Δείκτης Σχετικής 

Ενεργητικότητας 
Ατομικός Συγγραφή μηνυμάτων από το συμμετέχοντα 

(ποσοστό) – Μέσο ποσοστό (μηνύματα ανά άτομο) 
8 Δείκτες Κατανομής Ομαδικοί Κατανομή δραστηριότητας στα μέλη ομάδων 
9 Απλοί στατιστικοί 

δείκτες 
δραστηριότητας 

Ατομικοί - 
Ομαδικοί 

Στατιστικές πληροφορίες επίγνωσης για την 
ατομική και ομαδική δραστηριότητα 

 

VI.1.1.5. Ερευνητικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης δεικτών 

Δύο περίπου μήνες μετά το πέρας των Μελετών Περίπτωσης 2 και 3, οι 

μεταπτυχιακοί φοιτητές που συμμετείχαν σε αυτές κλήθηκαν να συμπληρώσουν το 

ερωτηματολόγιο που φαίνεται στο Παράρτημα - Ενότητα Δ. Το διάστημα αυτό 

θεωρήθηκε ικανό για να εξασφαλιστεί ότι έχουν αφομοιώσει πλήρως τις πληροφορίες 
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που είχαν συλλέξει στα πλαίσια των διαλογικών δραστηριοτήτων, στις οποίες έλαβαν 

μέρος. Παράλληλα μπορούσαν να αναστοχαστούν καλύτερα πάνω στους διαλόγους 

των συνεντεύξεων, χωρίς την πίεση που δημιουργεί η χρονική διάρκεια αυτών, αλλά 

κι έχοντας τον απαραίτητο χρόνο για να ξανασκεφτούν τα ερωτήματα που τους 

τέθηκαν και τις απαντήσεις που έδωσαν, περισσότερο προσεκτικά. Είχαν ενημερωθεί 

εκ των προτέρων ότι θα παραλάμβαναν το ερωτηματολόγιο αυτό και τους ζητήθηκε 

να σκεφτούν και να καταγράψουν όλες τις ιδέες και απόψεις που μπορεί να 

προέκυπταν στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε.  

Είχαν λειτουργήσει ως χρήστες των υποστηρικτικών εργαλείων του 

συστήματος DIAS, από την οπτική γωνία του διδασκομένου, ενώ μέρος της 

συζήτησης στην Μελέτη Περίπτωσης 3 αφορούσε το ερευνητικό πεδίο της Ανάλυσης 

Αλληλεπιδράσεων και τη διδακτική αξιοποίηση των ασύγχρονων συζητήσεων. 

Επιπλέον ήταν όλοι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, έχοντας κατά συνέπεια τη δυνατότητα 

να εξετάσουν όλη την ερευνητική προσέγγιση του συστήματος DIAS από την οπτική 

γωνία του διδάσκοντα.  

Στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου δόθηκαν δύο πίνακες μεγέθους 22x10, 

με τις διαθέσιμες ομάδες δεικτών να αντιστοιχούν στις γραμμές και τις θεμελιώδεις 

διδακτικές στρατηγικές που μπορούν να ακολουθηθούν κατά τη χρήση ασύγχρονων 

συζητήσεων να αντιστοιχούν στις στήλες τους. Παρ’ όλο που τα ερμηνευτικά 

σχήματα είχαν δοθεί στα πλαίσια της κεντρικής δραστηριότητας των δύο μελετών, 

στις οποίες συμμετείχαν οι συγκεκριμένοι φοιτητές και οι διδακτικές στρατηγικές 

είχαν παρουσιαστεί και σχολιαστεί μέσα από τις διαλογικές δραστηριότητες που 

πραγματοποιήθηκαν, διανεμήθηκαν εκ νέου με τη μορφή παραρτήματος του 

ερωτηματολογίου. Οι πίνακες αυτοί αποσκοπούσαν στην καταγραφή της άποψης των 

ερωτουμένων για τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα εμφάνισης καθενός από τους 

δείκτες, ανάλογα με την ακολουθούμενη διδακτική στρατηγική.  

 

Τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης των δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης 

από την οπτική γωνία του μαθητή – χρήστη του συστήματος DIAS φαίνονται στο 

διάγραμμα της Εικόνας 81. Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης των 

δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης από την οπτική γωνία του καθηγητή – χρήστη του 

συστήματος DIAS φαίνονται στο διάγραμμα της Εικόνας 82. Και στα δύο 

διαγράμματα, ο κάθετος άξονας αντιστοιχεί στο βαθμό που αποδόθηκε σε κάθε 

δείκτη, ενώ ο οριζόντιος άξονας αντιστοιχεί στους ίδιους τους δείκτες. Για λόγους 
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ευκρίνειας στην παρουσίαση, χρησιμοποιήθηκε η αρίθμηση των δεικτών που 

αναφέρεται στο ερωτηματολόγιο που αποστάλθηκε στους φοιτητές, όπως φαίνεται 

αναλυτικά στο Παράρτημα - Ενότητα Δ. 

Βαθμολόγηση χρησιμότητας δεικτών - Μαθητές
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Εικόνα 82: Βαθμολόγηση χρησιμότητας δεικτών από την οπτική γωνία του μαθητή 

 

Πίνακας 30: Κατάταξη δεικτών με βάση τις βαθμολογίες των χρηστών     

(Ερωτηματολόγιο 2 – οπτική γωνία μαθητή) 

Σειρά 
Κατάταξης 

Οπτική γωνία 
Μαθητή 

Είδος δείκτη Περιεχόμενες Πληροφορίες 

1 Δείκτης 
Ενεργητικότητας 

Ομαδικός Συγγραφή & ανάγνωση μηνυμάτων 
(απόλυτες τιμές) – Είδη μηνυμάτων – 
Πλήθος συζητήσεων 

2 Δείκτης Συνεισφοράς Ομαδικός Συγγραφή μηνυμάτων (ποσοστά) – Είδη 
μηνυμάτων 

3 Δείκτης Κατάταξης Ομαδικός Συγγραφή & ανάγνωση μηνυμάτων 
(ποσοστά) 

4 Δείκτης Συμβολής 
Χρήστη στη Δομή 
μιας Συζήτησης 

Ατομικός Ποια θέση ακριβώς καταλαμβάνουν τα 
μηνύματα του συμμετέχοντα στη δομή (τα 
νήματα) μιας συζήτησης. 

5 Κοινωνιοδιάγραμμα 
Απαντήσεων 

Ομαδικός Αλληλεπίδραση μεταξύ συμμετεχόντων 
(καταχώρηση απαντήσεων) 

6 Κοινωνιοδιάγραμμα 
Αναγνώσεων 

Ομαδικός Αλληλεπίδραση μεταξύ συμμετεχόντων 
(ανάγνωση μηνυμάτων) 

 

Αρχικά, εξετάζοντας την οπτική γωνία του μαθητή, παρατηρείται ότι όλοι οι 

δείκτες κρίνονται αρκετά χρήσιμοι, με τη μέση βαθμολογία τους να κυμαίνεται πάνω 
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από 3 (η χαμηλότερη μέση τιμή είναι ίση με 3,15). Μόνο κάποιες μεμονωμένες 

βαθμολογήσεις βρίσκονται κάτω από την τιμή αυτή, όπως φαίνεται από τις ελάχιστες 

τιμές στην Εικόνα 82. Οι μεγαλύτερες μέσες τιμές αντιστοιχούν, κατά σειρά στους: α) 

Δείκτης Ενεργητικότητας, β) Δείκτης Συνεισφοράς, γ) Δείκτης Κατάταξης, δ) Δείκτης 

Συμβολής Χρήστη στη Δομή μιας Συζήτησης, ε) Κοινωνιοδιάγραμμα Αναγνώσεων, και 

στ) Κοινωνιοδιάγραμμα Απαντήσεων. Τα αποτελέσματα αυτά (Πίνακας 30) 

συμφωνούν με αυτά που προκύπτουν από τις συνεντεύξεις και στις τέσσερις μελέτες. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι πέντε από τους έξι πρώτος δείκτες είναι αμιγώς ομαδικοί, 

ενώ μόνο ο τέταρτος κατά σειρά δείκτης παρουσιάζει ατομικές πληροφορίες. 

Παράλληλα, όπως αναμενόταν, τις τελευταίες θέσεις καταλαμβάνουν οι απλούστεροι 

δείκτες, όπως είναι τα διαγράμματα πίτας και τα απλά ραβδογράμματα (π.χ. πλήθος 

μηνυμάτων ανά μονάδα χρόνου). 

 

Βαθμολόγηση χρησιμότητας δεικτών  - καθηγητές
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Εικόνα 83: Βαθμολόγηση χρησιμότητας δεικτών από την οπτική γωνία του καθηγητή 

Εξετάζοντας την οπτική γωνία του καθηγητή, περιλαμβάνονται πέντε δείκτες 

ακόμα (Πίνακας 31): α) ο Δείκτης Διασποράς Συζήτησης (Εικόνες 67 και 72), β) ο 

Δείκτης Διασποράς – Μεγέθους Συζήτησης (Εικόνες 67 και 72), γ) ο Δείκτης 

Ανάπτυξης Συζήτησης (Εικόνα 65), δ) ο Δείκτης Χρονισμού Ανάγνωσης (Εικόνα 66), 

και ε) ο Δείκτης Απόδοσης  Χρηστών (Εικόνα 61). Όπως ήταν αναμενόμενο, οι 

τέσσερις από τους πέντε βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας που έδωσαν οι 

ερωτώμενοι. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Δείκτης Ενεργητικότητας, ενώ τα 

κοινωνιοδιαγράμματα ακολουθούν μετά την πρώτη πεντάδα. Ένα πρώτο συμπέρασμα 
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που προκύπτει είναι ότι οι περισσότερο σύνθετοι δείκτες, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη 

ερμηνευτική αξία, είναι αυτοί που βαθμολογούνται ως περισσότερο χρήσιμοι για τον 

καθηγητή. Η δεύτερη παρατήρηση αφορά το ύψος της βαθμολογίας, όπου και πάλι 

όλοι οι δείκτες κρίνονται θετικά, με τη χαμηλότερη μέση τιμή να είναι ίση με 3,29. 

Επίσης οι τιμές που αποδίδονται στους δείκτες είναι υψηλότερες όταν εξετάζονται 

από την οπτική γωνία του καθηγητή, όπου η πρώτη πεντάδα έχει βαθμό μεγαλύτερο 

του 4. Στην περίπτωση του μαθητή, σε κανένα δείκτη δεν αποδίδεται τιμή 

μεγαλύτερη από 4. 

Πίνακας 31: Κατάταξη δεικτών με βάση τις βαθμολογίες των χρηστών     

(Ερωτηματολόγιο 2 – οπτική γωνία καθηγητή) 

Σειρά 
Κατάταξης 

Οπτική γωνία 
Μαθητή 

Είδος δείκτη Περιεχόμενες Πληροφορίες 

1 Δείκτης Διασποράς 
Συζήτησης 

Ομαδικός - 
Κοινοτικός 

Βαθμολόγηση των νημάτων μιας 
συζήτησης με βάση τη δομή τους – 
εντοπισμός σημαντικότερων νημάτων 

2 Δείκτης Διασποράς  - 
Μεγέθους Συζήτησης 

Ομαδικός – 
Κοινοτικός 

Βαθμολόγηση των νημάτων μιας 
συζήτησης με βάση τη δομή τους – 
εντοπισμός σημαντικότερων νημάτων 

3 Δείκτης Ανάπτυξης 
Συζήτησης 

Ομαδικός – 
Κοινοτικός 

Δομή και χρονική ανάπτυξη των νημάτων 
μιας συζήτησης 

4 Δείκτης Χρονισμού 
Ανάγνωσης 

Ατομικός Αποτύπωση της έκτασης και της χρονικής 
αλληλουχίας συμμετοχής ενός ατόμου σε 
μια συζήτηση (μηνύματα που έγραψε, 
μηνύματα που διάβασε, πόσες φορές και σε 
ποιες χρονικές στιγμές) 

5 Δείκτης 
Ενεργητικότητας 

Ομαδικός Συγγραφή & ανάγνωση μηνυμάτων 
(απόλυτες τιμές) – Είδη μηνυμάτων – 
Πλήθος συζητήσεων 

6 Δείκτης Απόδοσης 
Χρηστών 

Ομαδικός – 
Κοινοτικός 

Πλήθος και μέγεθος των μηνυμάτων που 
έχουν γράψει οι συμμετέχοντες 

7 Δείκτης Συνεισφοράς Ομαδικός Συγγραφή μηνυμάτων (ποσοστά) – Είδη 
μηνυμάτων 

8 Δείκτης Κατάταξης Ομαδικός Συγγραφή & ανάγνωση μηνυμάτων 
(ποσοστά) 

9 Δείκτης Συμβολής 
Χρήστη στη Δομή 
μιας Συζήτησης 

Ατομικός Ποια θέση ακριβώς καταλαμβάνουν τα 
μηνύματα του συμμετέχοντα στη δομή (τα 
νήματα) μιας συζήτησης. 

10 Κοινωνιοδιάγραμμα 
Απαντήσεων 

Ομαδικός Αλληλεπίδραση μεταξύ συμμετεχόντων 
(καταχώρηση απαντήσεων) 

11 Κοινωνιοδιάγραμμα 
Αναγνώσεων 

Ομαδικός Αλληλεπίδραση μεταξύ συμμετεχόντων 
(ανάγνωση μηνυμάτων) 
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Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από τους πίνακες βαθμολόγησης που 

συμπλήρωσαν οι ερωτώμενοι, είναι ότι όλοι οι δείκτες αξιολογούνται θετικά. 

Φαίνεται να είναι περισσότερο χρήσιμοι για τον καθηγητή και λιγότερο για τους 

μαθητές. Οι περισσότερο σύνθετοι δείκτες μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο από τον 

καθηγητή. Ο τρόπος αξιοποίησης του κάθε δείκτη διαφέρει, ανάλογα με την οπτική 

γωνία εξέτασής του, όπως περιγράφεται και στο Παράρτημα - Ενότητα Α. Τέλος, οι 

χαμηλής ερμηνευτικής αξίας δείκτες λαμβάνουν συνολικά τη χαμηλότερη 

βαθμολόγηση, όπως ήταν αναμενόμενο. Παρέχοντας πληροφορίες Επίγνωσης, στην 

πλειοψηφία τους, φαίνονται να ενδιαφέρουν τους φοιτητές περιστασιακά και 

συνήθως για πληροφόρηση ή από περιέργεια. Στον καθηγητή δίνουν επιπλέον τη 

δυνατότητα να εντοπίσει την ακριβή πληροφορία επίγνωσης που αναζητά, όποτε αυτό 

απαιτείται. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν αρκετοί φοιτητές στο ερωτηματολόγιο, 

“όλοι οι δείκτες έχουν τη χρησιμότητά τους η οποία ποικίλει, ανάλογα με τη σχεδίαση 

της δραστηριότητας και τι θέλεις να δεις”. 
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VI.1.2. Απαντήσεις ερευνητικών ερωτημάτων 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρατέθηκαν τα κυριότερα δεδομένα που προκύπτουν 

από τις τέσσερις μελέτες που πραγματοποιήθηκαν, στα πλαίσια της διατριβής. 

Πρόκειται κυρίως για δεδομένα που συγκεντρώνονται μέσα από τις συνεντεύξεις και 

τα ερωτηματολόγια, τα οποία σχολιάζονται, με βάση και στοιχεία που προκύπτουν 

από την παρατήρηση των φοιτητών κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν. Αναφέρονται στα θεμελιώδη ερωτήματα 

που τέθηκαν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων και μέσω των δύο 

ερωτηματολογίων. Αυτά αφορούν στην άποψη των συμμετεχόντων (φοιτητών) για τη 

χρήση του συστήματος και των δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης, αλλά και τον 

τρόπο και την έκταση της επιρροής τους στη συμπεριφορά των χρηστών. Παράλληλα 

έγινε μια προσπάθεια καταγραφής των προτιμήσεων και των αναγκών των χρηστών, 

σε κάθε μία από τις διαλογικές δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν. 

Στη συνέχεια, τα δεδομένα αυτά εξετάζονται διεξοδικότερα, υπό το πρίσμα 

καθενός από τα επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα που διατυπώθηκαν αναλυτικά, στο 

κεφάλαιο IV.2.2. 

VI.1.2.1. Ερευνητικό ερώτημα 1  

Το Ερευνητικό Ερώτημα 1 αφορά στον τρόπο και την έκταση που οι σχεδιαζόμενοι 

δείκτες ανάλυσης αλληλεπίδρασης επηρεάζουν τη γενικότερη συμπεριφορά των 

συμμετεχόντων σε μια ασύγχρονη συζήτηση, όπως αυτή προκύπτει από το ρόλο του 

καθενός. Η δραστηριότητα των συμμετεχόντων αποτελείται από δύο επιμέρους 

συνιστώσες: τη συγγραφή και την ανάγνωση μηνυμάτων. 

Πίνακας 32: Απόψεις φοιτητών για το αν οι δείκτες επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους, λειτουργώντας 

ως ισχυρό κίνητρο για συγγραφή περισσότερων μηνυμάτων 

Μελέτη Περίπτωσης Σίγουρα Μάλλον ναι Άθροισμα καταφατικών απαντήσεων 
1 73,53% 2,94% 76,47% 
2 100% ---- 100% 
3 100% ---- 100% 
4 72,74% 13,63% 86,37% 

Μέσος όρος: 90,71% 
 

Εξετάζοντας τα δεδομένα που προκύπτουν από τις τέσσερις μελέτες, το πρώτο 

συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι οι δείκτες σαφέστατα επηρεάζουν τη 



  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 
 

Θαρρενός Μπράτιτσης – Διδακτορική Διατριβή   Σελίδα 371 

συμπεριφορά των χρηστών. Εστιάζοντας αρχικά στην παράμετρο της συγγραφής 

μηνυμάτων, το ποσοστό των φοιτητών που παραδέχονται οι ίδιοι (μέσω των 

απαντήσεών τους στα ερωτηματολόγια και κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων) ότι 

κάτι τέτοιο συμβαίνει είναι ιδιαιτέρως υψηλό, ξεπερνώντας το 76% σε όλες τις 

μελέτες και φτάνοντας το 100% στη δεύτερη και την τρίτη μελέτη (Πίνακας 32). 

Επιπρόσθετα, σχεδόν όσοι απάντησαν καταφατικά, θεωρούν ότι η παρουσία των 

δεικτών λειτουργεί σαν ένα ισχυρό κίνητρο για συμμετοχή, που τους ωθεί να 

αυξήσουν τη συνεισφορά τους στις συζητήσεις, γράφοντας περισσότερα μηνύματα.  

Πίνακας 33: Δραστηριότητα συμμετεχόντων (συγγραφή μηνυμάτων), με ή χωρίς την παρουσία 

δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης 

Μελέτη 
Περίπτωσης 

Ρυθμός συγγραφής μηνυμάτων 
πριν την εμφάνιση δεικτών 

Ρυθμός συγγραφής μηνυμάτων 
μετά την εμφάνιση δεικτών 

Διαφορά 

1 45 93,4 107,55% 

Μελέτη 
Περίπτωσης 

Μηνύματα ομάδας ελέγχου Μηνύματα πειραματικής 
ομάδας 

Διαφορά 

2 31 63 103% 
3 (φάσεις 1-4) 60 74 23,33% 

3 (φάση 5) 12 7 71,42% 
4 55 130 136,36% 

 

Αυτό επιβεβαιώνεται (Πίνακας 33) από: 

a. την αύξηση του ρυθμού συγγραφής μηνυμάτων στην πρώτη μελέτη κατά 

100% μετά την εμφάνιση των δεικτών 

b. Τη διαφορά που παρατηρήθηκε ανάμεσα στην πειραματική ομάδα και 

την ομάδα ελέγχου στις επόμενες τρεις μελέτες: 

i.  Στη Μελέτη Περίπτωσης 2 τα μηνύματα της πειραματικής ομάδας 

είναι υπερδιπλάσια αυτών της ομάδας ελέγχου (103% αύξηση) 

ii. Στη Μελέτη Περίπτωσης 3 παρατηρείται διαφορά της τάξης του 

23%. Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αφού η συζήτηση 

ήταν αρκετά δομημένη. Παράλληλα, όταν ενώθηκαν οι δύο ομάδες 

σε μια σύντομη, κοινή συζήτηση και έχοντας δει και οι δύο πλέον 

τους δείκτες, η πρώην ομάδα ελέγχου παρουσιάζει σχεδόν 

υπερδιπλάσια (διαφορά 71,42%) δραστηριότητα από την πρώην 

πειραματική ομάδα.  

iii. Στη Μελέτη Περίπτωσης 4 τα μηνύματα της πειραματικής ομάδας 

είναι υπερδιπλάσια αυτών της ομάδας ελέγχου (136% αύξηση) 
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Συνεπώς είναι ασφαλές να συμπεράνουμε ότι οι δείκτες επιδρούν σημαντικά 

στους χρήστες, προτρέποντάς τους να αυξήσουν σημαντικά τη δραστηριότητά τους, 

στην παράμετρο της συγγραφής μηνυμάτων. 

 

Η δεύτερη παράμετρος δραστηριότητας των χρηστών, είναι αυτή της 

ανάγνωσης μηνυμάτων. Από τις μελέτες προκύπτει ότι οι φοιτητές, στη συντριπτική 

τους πλειοψηφία (περισσότερο από 85% σε όλες τις περιπτώσεις – Πίνακας 34), 

θέλουν να γνωρίζουν πόσοι διαβάζουν τα μηνύματά τους. Πιστεύουν ότι αυτό είναι 

μια ισχυρή ένδειξη της αποδοχής που έχουν από τους συναδέλφους τους, στα πλαίσια 

των ασύγχρονων συζητήσεων. Οι περισσότεροι (περίπου οι μισοί στην πρώτη μελέτη 

και περισσότερο από 85% στις υπόλοιπες τρεις – Πίνακας 34), προβληματίζονται αν 

κάτι τέτοιο δε συμβαίνει σε ικανοποιητικό βαθμό, για όλα ή ορισμένα από τα 

μηνύματά τους, οδηγούμενοι πολλές φορές στο να τα ξαναδιαβάσουν.  

Πίνακας 34: Απόψεις φοιτητών για την ανάγνωση των μηνυμάτων 

Μελέτη 
Περίπτωσης 

Θέλω να γνωρίζω πόσοι 
διαβάζουν τα μηνύματά μου 

Προβληματίζομαι όταν δε διαβάζονται 
κάποια από τα μηνύματά μου και το διερευνώ 

1 86,11% 42,86% 
2 91,67% 91,67% 
3 91,67% 91,67% 
4 86,36% 86,36% 

 

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι φοιτητές ρωτήθηκαν για τις ενέργειες στις οποίες 

προχωρούν, όταν αναζητούν τους λόγους για τους οποίους δε διαβάζονται σε 

ικανοποιητικό, γι αυτούς, βαθμό. Συνοψίζοντας σε μια φράση τις απαντήσεις τους, 

μπορούμε να πούμε ότι γενικά “προσπαθούν να βελτιώνουν τη συνεισφορά τους, 

προσέχοντας περισσότερο το περιεχόμενο των μελλοντικών τους μηνυμάτων, τόσο 

ως προς την ποιότητα και το επίπεδο γραφής, όσο και ως προς τη συνάφεια με το 

θέμα συζήτησης”.  

Παράλληλα, περίπου οι μισοί φοιτητές σε κάθε μελέτη (Πίνακας 35) 

παρακολουθούν πόσοι απαντούν στα μηνύματά τους. Θεωρούν την παράμετρο αυτή 

επίσης σημαντική ένδειξη της αποδοχής τους από τους συναδέλφους τους, στα 

πλαίσια των συζητήσεων, αλλά και της απήχησης που έχουν τα μηνύματα τους. Το 

ποσοστό, σε κάθε περίπτωση, προκύπτει και από την προτίμηση που έδειξαν οι 

φοιτητές στην παρακολούθηση του αντίστοιχου δείκτη. Στις περιπτώσεις των 

αδόμητων συζητήσεων (Μελέτες Περίπτωσης 1 και 2), ορισμένοι φοιτητές, όταν 
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ερωτήθηκαν γιατί τους ενδιαφέρει αυτή η πληροφορία, τόνισαν ότι προσπαθούν 

πάντα να ανταπαντούν στους συναδέλφους τους που καταχωρούν απαντήσεις στα 

δικά τους μηνύματα. Φυσικά η ενέργεια αυτή προϋποθέτει την ανάγνωση των 

αντιστοίχων μηνυμάτων. 

Πίνακας 35: Απόψεις φοιτητών για τη σημασία που δίνουν στην καταχώρηση απαντήσεων 

Μελέτη Περίπτωσης Με ενδιαφέρει να ξέρω πόσοι απαντούν στα μηνύματά μου 
1 95% (ερωτηματολόγια) – 55% (συνεντεύξεις) 
2 58,33% 
3 58,33% 
4 54,54% 

 

Συνεπώς, εξετάζοντας τις δύο συνιστώσες δραστηριότητας των χρηστών, σε 

ατομικό επίπεδο, προκύπτει ότι οι δείκτες σαφώς επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους 

και μάλιστα σημαντικά. Λειτουργώντας ως ισχυρότατο κίνητρο, τους παρακινούν να 

γράψουν και να διαβάσουν συνολικά περισσότερα μηνύματα, ενισχύοντας τις 

πιθανότητες για υλοποίηση εποικοδομητικού διαλόγου, αυξάνοντας την 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στους χρήστες. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με τα 

αντίστοιχα ευρήματα των ερευνών με λογισμικά όπως το Comtella (Vasilleva et al, 

2005) και το i-Tree (Nakahara et al, 2005), όπου η οπτική αναπαράσταση 

πληροφοριών για την ενεργητικότητα των χρηστών, τους οδήγησε σε αύξηση της 

δραστηριότητάς τους. 

Στις τέσσερις μελέτες που πραγματοποιήθηκαν, αναδεικνύονται διαφορετικοί 

διακριτοί ρόλοι, από την πλευρά των φοιτητών. Έτσι για παράδειγμα συναντάμε τον 

απλό συμμετέχοντα, τον υπεύθυνο για τη σύνοψη μιας συζήτησης και το συντονιστή. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, η ανάλυση που έγινε φαίνεται να ταιριάζει. Πληροφορίες για 

τις πιθανές πρόσθετες ανάγκες του κάθε ρόλου ξεχωριστά, δεν κατέστη δυνατό να 

συγκεντρωθούν. Συνεπώς, από την πλευρά των μαθητών, το σαφές συμπέρασμα που 

προκύπτει είναι ότι η συνολική συμπεριφορά τους εν γένει επηρεάζεται από την 

ύπαρξη των δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης, κυρίως λόγω της λειτουργίας τους 

ως ισχυρό κίνητρο για περαιτέρω ενεργοποίηση και ενασχόληση με τη διαλογική 

δραστηριότητα. Επιπρόσθετα, στην ανάλυση του Ερευνητικού Ερωτήματος 2, 

καταγράφονται περιπτώσεις τροποποίησης της συμπεριφοράς με πιο συγκεκριμένου 

τρόπους, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να γενικευτούν ακόμα, τουλάχιστον σε αυτό το 

στάδιο της έρευνας. 
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Εστιάζοντας στους ρόλους που καλείται να αναλάβει ο καθηγητής σε μια 

διαλογική δραστηριότητα, συνήθως ως διαμεσολαβητής, παρατηρούμε ότι στην 

ευθύνη του εμπίπτει κυρίως η επίβλεψη της ορθής εξέλιξης της δραστηριότητας. Οι 

ενέργειές του αφορούν κυρίως στη λήψη αποφάσεων για την εξέλιξή της, τη 

διάγνωση προβληματικών ή ανεπιθύμητων καταστάσεων, την παρέμβασή του, όποτε 

κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο και την παρότρυνση των μαθητών. Συνεπώς, η 

συμπεριφορά του είναι κατά κάποιο τρόπο περιορισμένη από συγκεκριμένα πλαίσια 

και δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί σημαντικά λόγω των δεικτών ανάλυσης 

αλληλεπίδρασης. Τις περισσότερες φορές δε λειτουργεί ως ενεργός συμμετέχων, 

ισότιμος με τους μαθητές, ενώ είναι αυτός που έχει προαποφασίσει τη διδακτική 

στρατηγική που θα ακολουθηθεί. Η συνεισφορά των δεικτών στην περίπτωση αυτή 

αναλύεται κυρίως στη διευκόλυνση και την υποβοήθηση του έργου του καθηγητή, 

κάτι που εξετάζεται παρακάτω, σε επόμενα ερευνητικά ερωτήματα. 

VI.1.2.2. Ερευνητικό ερώτημα 2 

Το Ερευνητικό Ερώτημα 2 αφορά στην επίδραση που έχουν οι δείκτες ανάλυσης 

αλληλεπίδρασης στην αυτορυθμιστική ικανότητα των φοιτητών. Από την εξέταση 

του πρώτου ερωτήματος, προκύπτει μια ενίσχυση της συνολικής δραστηριότητας 

εξαιτίας των δεικτών και στις δύο συνιστώσες της (συγγραφή και ανάγνωση 

μηνυμάτων). Αυτή η δραστηριοποίηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια μορφή 

αυτορύθμισης, η οποία προκύπτει από την τάση που έχουν οι χρήστες να 

εξισορροπούν την ατομική τους δραστηριότητα με αυτή της ομάδας ή των ομάδων, 

στις οποίες ανήκουν. Το κίνητρο προέρχεται σε ένα βαθμό από την επιθυμία τους να 

μην ξεχωρίζουν αρνητικά από την κοινότητα, στην οποία ανήκουν. 

Σύμφωνα με την ανάλυση του κεφαλαίου III.2.2.3, η αυτορύθμιση είναι μια 

μεταγνωστική δεξιότητα που αφορά το άτομο και αναφέρεται στην ανάπτυξη της 

δυνατότητας να ελέγχει τη διεργασία της σκέψης ή τις ενέργειές του έτσι, ώστε να 

είναι σε θέση να κατακτά τους στόχους τους. Στην περίπτωση των ασύγχρονων 

συζητήσεων, ο στόχος μπορεί να είναι η ανάλυση και διαπραγμάτευση σε μια 

επιλεγμένη θεματική ενότητα ή ακόμα η επίλυση ενός γνωστικού προβλήματος. 

Γενικότερα ο στόχος καθορίζεται από τη στρατηγική που ακολουθείται και το 

σχεδιασμό της συζήτησης. Απλουστεύοντας τη διατύπωση, ο στόχος είναι να φτάσει 

η εξέλιξη της συζήτησης τουλάχιστον σε ένα προκαθορισμένο σημείο, όπως είναι η 
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επίτευξη μιας συμφωνίας, η εξεύρεση μιας λύσης, η διαπραγμάτευση και η ανάπτυξη 

ενός ζητήματος. Θεωρώντας λοιπόν ότι η διατήρηση μιας ισορροπίας ανάμεσα στην 

ατομική και την ομαδική δραστηριότητα είναι ένας επιμέρους στόχος του κάθε ατόμου 

ξεχωριστά, να μη μένει πίσω στις συζητήσεις δηλαδή, η παρουσία των δεικτών και η 

λειτουργία τους ως επιπλέον κίνητρο ωθεί τα άτομα στη ρύθμιση των ενεργειών τους 

(αύξηση δραστηριότητας) προς την κατεύθυνση αυτή. 

Πίνακας 36: Αξιολόγηση κοινωνιοδιαγραμμάτων από τους φοιτητές (Μελέτες Περίπτωσης 1,2 και 3) 

Μελέτη Περίπτωσης 1 2 3 Ερωτηματολόγιο 2 
(προοπτική μαθητών) 

Κατάταξη των κοινωνιοδιαγραμμάτων στη 
σειρά προτίμησης των φοιτητών 

4 – 5 5 – 6 5 – 6 5 – 6 

Ποσοστό φοιτητών που είχαν τα κοινωνιο-
διαγράμματα στις πρώτες 5 επιλογές τους 

52,5% 100% 100% 100% 

 

Διερευνώντας σε περισσότερο ποιοτικό επίπεδο την έννοια της αυτορύθμισης 

των ατόμων, ανατρέχουμε στις Μελέτες Περίπτωσης 1, 2 και 3, που διενεργήθηκαν 

με τη συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν διδαχτεί πώς 

να διαβάζουν και να κατανοούν την πληροφορία που παρουσιάζει ένα 

κοινωνιοδιάγραμμα, είτε σε προπτυχιακό επίπεδο, είτε (και) σε ξεχωριστό μάθημα, 

στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος που παρακολουθούσαν. Συνεπώς ήταν 

σε θέση να κατανοήσουν τους αντίστοιχους δείκτες που παράγονται από το σύστημα 

DIAS. Οι περισσότεροι στην αρχή παραξενεύτηκαν, αδυνατώντας να φανταστούν ότι 

ένα κοινωνιοδιάγραμμα μπορεί να κατασκευαστεί αντιπροσωπεύοντας την 

αλληλεπίδραση σε μια ασύγχρονη συζήτηση. Στη συνέχεια, οι περισσότεροι  

κατέταξαν τα κοινωνιοδιαγράμματα στους περισσότερο προτιμώμενους δείκτες, όπως 

φαίνεται στον Πίνακα 36.  
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Εικόνα 84: Κοινωνιοδιαγράμματα (Δείκτης SNA Απαντήσεων) από 4 συζητήσεις  

(Μελέτη Περίπτωσης 1) 
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Εικόνα 85: Κοινωνιοδιαγράμματα (Δείκτης SNA Αναγνώσεων) από 4 συζητήσεις  

(Μελέτη Περίπτωσης 2) 
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Δείχνοντας άμεσα τη θέση που καταλαμβάνει κανείς σε σχέση με το ευρύτερο 

σύνολο, οι φοιτητές υποστηρίζουν ότι τα διαγράμματα αυτά μπορούν να τους ωθήσουν 

να αλληλεπιδράσουν με περισσότερους συναδέλφους τους, ανάλογα βέβαια με την 

παράμετρο που αντιπροσωπεύει το καθένα (συγγραφή απαντήσεων ή ανάγνωση 

μηνυμάτων). Η αυτορύθμιση των ατόμων επέρχεται μέσω της προσπάθειας 

εξισορρόπησης της αλληλεπίδρασης τους με τους συνεργάτες τους, παραμένοντας σε 

ικανοποιητική θέση στα διαγράμματα. Έτσι επιτυγχάνεται η αύξηση της πιθανότητας 

για εποικοδομητικότερες συζητήσεις και άρα αποτελεσματικότερη μάθηση, αφού η 

αυξημένη κοινωνική αλληλεπίδραση αποτελεί βασική προϋπόθεση, σύμφωνα με τη 

διεθνή βιβλιογραφία (Palloff & Pratt, 1999; Garisson et al, 2001; Keijns et al, 2003; 

Schellens & Valcke, 2005). Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό αυξάνεται τόσο η 

πυκνότητα των κοινωνιοδιαγραμμάτων, όσο και άλλα δομικά χαρακτηριστικά τους, 

τα οποία σύμφωνα με τα συμπεράσματα αρκετών ερευνητών σχετίζονται άμεσα με 

την ποιότητα συνεργασίας μέσω διαλογικών συζητήσεων, αλλά και του 

αποτελέσματός τους (Palonen & Hakkarainen, 2000; Sha & van Aalst, 2003; Tomsic 

& Suthers, 2006; Lipponen et al 2002;2003; Reyes, 2004). Όλα αυτά είναι εμφανή, 

συγκρίνοντας τα διαγράμματα των συζητήσεων 1 και 2, με αυτά των συζητήσεων 3 

και 4, στις Εικόνες 84 και 85. Πρόκειται για συζητήσεις από τη Μελέτη Περίπτωσης 

1, από τις οποίες οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να βλέπουν κοινωνιοδιαγράμματα 

για τις δύο πρώτες, τα οποία ανανεώνονταν ανά δύο μέρες (αφού παράγονται με 

ημιαυτόματο τρόπο, χρησιμοποιώντας το λογισμικό Netdraw). 

 

Ένα ακόμη παράδειγμα επίδρασης των δεικτών που παράγει στο σύστημα 

DIAS στις αυτορυθμιστικές ικανότητες των φοιτητών, αφορά το Δείκτη Συμμετοχής 

Χρήστη στη Δομή μιας Συζήτησης. Έχοντας αποκομίσει θετικά σχόλια για τη 

χρησιμότητα και την πιθανή του επίδραση στη συμπεριφορά των χρηστών, από την 

πρώτη μελέτη, ο δείκτης αυτός δοκιμάστηκε στη δεύτερη μελέτη που περιελάμβανε 

ανοιχτές συζητήσεις και στην τέταρτη, που εμπεριείχε διαπραγμάτευση για την κοινή 

διατύπωση επιχειρημάτων υποστήριξης μιας κεντρικής άποψης. Στην περίπτωση της 

τρίτης μελέτης, η περισσότερο αυστηρή δόμηση των συζητήσεων προκαθόριζε σε ένα 

βαθμό την έκταση της συμμετοχής του κάθε χρήστη.  
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Εικόνα 86: Έκταση συμμετοχής φοιτητών σε συζήτηση (Μελέτη Περίπτωσης 4 – Πειραματική ομάδα) 
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Εικόνα 87: Έκταση συμμετοχής φοιτητών σε συζήτηση (Μελέτη Περίπτωσης 4 –Ομάδα ελέγχου) 
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Μελετώντας τη δραστηριότητα των φοιτητών στη δεύτερη μελέτη, προκύπτει 

ότι τα 5 από τα 6 μέλη της πειραματικής ομάδας συμμετέχει περίπου στα μισά νήματα 

της κάθε συζήτησης, ενώ μόνο 2 από τους 6 φοιτητές της ομάδας ελέγχου 

συμμετέχουν σε τέτοια έκταση στις αντίστοιχες συζητήσεις (Πίνακας 37). 

Αντίστοιχα, στην τέταρτη μελέτη, ένα σημαντικό ποσοστό των μελών της 

πειραματικής ομάδας (περίπου 40%) έχει συμμετοχή στο 60% των νημάτων που 

συνθέτουν την αντίστοιχη συζήτηση (Εικόνα 86 & Πίνακας 37). Αντίθετα, στην 

ομάδα ελέγχου μόνο μία φοιτήτρια έχει συμμετοχή στο 42% και δύο φοιτήτριες στο 

30% των νημάτων που συνθέτουν την αντίστοιχη συζήτηση (Εικόνα 87 & Πίνακας 

37). Η διαφορές είναι σημαντικές και στις δύο περιπτώσεις, συντελώντας στην 

ενίσχυση της υπόθεσης ότι ο συγκεκριμένος δείκτης επηρεάζει τους χρήστες, 

ωθώντας τους να διευρύνουν τη συμμετοχή τους στις συζητήσεις. Όπως τόνισε 

χαρακτηριστικά ένας φοιτητής, μέλος της πειραματικής ομάδας, οι δείκτες “σε 

βοηθούν να βλέπεις τον τρόπο που συμμετέχεις και αν σέβεσαι τη συζήτηση” (Μ.Π. 2 – 

Υ. 2). Την επισήμανση αυτή την έκανε αναφερόμενος κατά κύριο λόγο στο 

συγκεκριμένο δείκτη και τα κοινωνιοδιαγράμματα, αναφέροντας ότι φρόντιζε να 

ρυθμίζει τις ενέργειές του, ώστε να είναι σε αντιστοιχία με τη συνολική 

δραστηριότητα, στα πλαίσια της συζήτησης. 

Πίνακας 37: Έκταση συμμετοχής φοιτητών σε συζητήσεις 

Μελέτη 
Περίπτωσης 

Ομάδα Συμμετοχή σε 
περισσότερα από 50% 

των νημάτων 

Συμμετοχή στο 
30%-50% των 

νημάτων 

Συμμετοχή σε 
λιγότερο από το 30% 

των νημάτων 
2 Πειραματική 83,33% 16,67% 0% 
2 Ελέγχου 33,33% 50% 16,67% 
4 Πειραματική 40% 18% 42% 
4 Ελέγχου 0% 7% 93% 

 

Τέλος, μια ενδιαφέρουσα άποψη καταγράφηκε στις συνεντεύξεις που 

πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της τέταρτης μελέτης, κατά τη διάρκεια της 

εξέτασης των δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης. Συγκεκριμένα, μία φοιτήτρια, 

μέλος της πειραματικής ομάδας (Μ.Π. 4 – Υ. 14), τόνισε ότι παρατηρώντας το ύψος 

της κόκκινης γραμμής στον Ατομικό Δείκτη Σχετικής Ενεργητικότητας (Εικόνα 60β), 

καταλάβαινε ποια χρονική στιγμή υπήρχε δραστηριότητα στις συζητήσεις. Στο 

ραβδόγραμμα που είχαν στη διάθεσή τους οι φοιτητές, η χρονική μονάδα μέτρησης 

(οριζόντιος άξονας) ήταν μία ημέρα. Κατά συνέπεια, η συγκεκριμένη φοιτήτρια 

αντιλαμβανόταν την έναρξη και τον τερματισμό διακριτών φάσεων κατά τη διάρκεια 
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της συζήτησης, συνδέοντας την αυξημένη δραστηριότητα που υποδεικνυόταν από το 

ύψος της κόκκινης γραμμής με αυτές τις χρονικές στιγμές. Στηριζόμενη στη 

διαπίστωση αυτή, ρύθμιζε κατάλληλα τη συμμετοχή της, φροντίζοντας να έχει 

παρουσία σε όλες τις επιμέρους φάσεις της συζήτησης. 
 

Από τις παραπάνω παρατηρήσεις, προκύπτει ότι οι δείκτες επηρεάζουν 

σημαντικά τους χρήστες, σε επίπεδο αυτορύθμισης των ενεργειών τους. Τα δύο είδη 

κοινωνιοδιαγραμμάτων και ο Δείκτης Συμμετοχής Χρήστη στη Δομή μιας Συζήτησης, 

εμφανώς βοηθούν τους χρήστες να ρυθμίσουν κατάλληλα τις ενέργειές τους, προς 

όφελος της συνολικής δραστηριότητας. Στην πρώτη περίπτωση, τα 

κοινωνιοδιαγράμματα (Εικόνες 84 και 85) συντελούν στην ενίσχυση της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης στα πλαίσια των συζητήσεων, ωθώντας τους φοιτητές να 

ανταλλάξουν απόψεις και σχόλια με περισσότερους συναδέλφους τους, 

καταχωρώντας απαντήσεις σε περισσότερους και διαβάζοντας αντίστοιχα μηνύματα 

περισσότερων συγγραφέων. Στη δεύτερη περίπτωση, οι φοιτητές φαίνονται να 

διευρύνουν την έκταση της συμμετοχής τους στις συζητήσεις, αυξάνοντας τις 

πιθανότητες για εποικοδομητικότερο διάλογο (Εικόνες 86 και 87). Οι διαφορές που 

παρατηρούνται ανάμεσα στην πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου και στις 

δύο μελέτες, ισχυροποιούν την υπόθεση ότι οι δείκτες υποστηρίζουν και ενισχύουν τις 

αυτορυθμιστικές ικανότητες των χρηστών.  

Παράλληλα το μεμονωμένο παράδειγμα που καταγράφηκε στην τέταρτη 

μελέτη αποδεικνύει ότι οι δείκτες ανάλυσης αλληλεπίδρασης μπορούν να 

λειτουργήσουν προς την κατεύθυνση αυτή με ποικίλους τρόπους, που διαφέρουν από 

χρήστη σε χρήστη. Ενώ στα πρώτα παραδείγματα παρατηρείται μια γενίκευση της 

αυτορυθμιστικής τάσης των φοιτητών και μάλιστα με παρόμοιο τρόπο, για τον 

Ατομικό Δείκτη Σχετικής Ενεργητικότητας καταγράφηκε ένας τρόπος επίδρασης και 

μάλιστα σε μία μόνο περίπτωση.  
 

Συνεπώς, αποδεικνύεται ότι οι δείκτες συντελούν στην αυτορύθμιση των 

ενεργειών των χρηστών. Ο βαθμός επίδρασης διαφέρει μεταξύ των χρηστών, 

επηρεάζοντάς τους σε διαφορετική έκταση και ενδεχομένως με διαφορετικό τρόπο. 

Από την άλλη πλευρά διαφέρει και μεταξύ των δεικτών, αφού παρατηρείται απόκλιση 

στο εύρος των χρηστών που επηρεάζει ο κάθε δείκτης, αλλά και στο είδος των 

ενεργειών που οδηγείται ο καθένας από αυτούς. Μέσα από την εξέταση των 

δεδομένων που προκύπτουν από την παρούσα έρευνα, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα 
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ότι απαιτείται ένας σημαντικός αριθμός μελετών περίπτωσης για την παραπέρα 

διασαφήνιση αυτών των δύο παραμέτρων· του τρόπου και της έκτασης που ο κάθε 

δείκτης ξεχωριστά, αλλά και οι μεταξύ τους συνδυασμοί, μπορούν να επιδράσουν 

στις αυτορυθμιστικές ικανότητες των χρηστών. 

VI.1.2.3. Ερευνητικό ερώτημα 3 

Το Ερευνητικό Ερώτημα 3 αφορά στη συμβολή των δεικτών στην καλύτερη 

κατανόηση της δομής και των στόχων μιας διαλογικής δραστηριότητας, από την 

πλευρά των μαθητών. Τα δεδομένα που προκύπτουν από τις διεξαχθείσες μελέτες δεν 

επιτρέπουν την εξαγωγή σαφών συμπερασμάτων, στην περίπτωση αυτή.  

Στη Μελέτη Περίπτωσης 1, οι συζητήσεις ήταν αδόμητες, δίνοντας τη 

δυνατότητα στους φοιτητές να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις και τα σχόλιά τους, 

αλλά και να ανταλλάξουν πληροφορίες, σχετικά με το κεντρικό θέμα συζήτησης. 

Κατά συνέπεια ο στόχος της κάθε μίας από τις επιμέρους συζητήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν δεν ήταν σαφής, με την έννοια ότι δεν ήταν απτός. Η κάθε 

συζήτηση εξελισσόταν, μέχρι να θεωρήσουν οι συμμετέχοντες ότι εξαντλήθηκε το 

θέμα ή μέχρι του σημείου που δεν μπορούσαν να προσθέσουν ή να σχολιάσουν κάτι 

καινούργιο. Σε περιπτώσεις σαν και αυτή, δεν είναι εύκολο να υποστηρίξει κανείς ότι 

οι δείκτες βοηθούν ή όχι στην κατανόηση της δομής και των στόχων της διαλογικής 

δραστηριότητας, αφού από το σχεδιασμό της, οι στόχοι είναι ασαφείς (Πίνακας 38). 

Πίνακας 38: Δομή συζητήσεων. Παραδείγματα από τις Μελέτες Περίπτωσης 1 και 2 

Μ. Περίπτωσης Είδος συζήτησης Στόχος συζήτησης Δομή συζήτησης 
1 Ελεύθερη Ανταλλαγή πληροφοριών & απόψεων Αδόμητη 
2 Ελεύθερη Ανταλλαγή πληροφοριών & απόψεων Φάση 1: αδόμητη 

Φάση 2: σύνοψη 
 

Στη Μελέτη Περίπτωσης 2, οι δύο συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν 

και πάλι ελεύθερες, με τη διαφοροποίηση ότι οι ομάδες είχαν την υποχρέωση να 

συνοψίσουν τις καταγεγραμμένες απόψεις και πληροφορίες, παρουσιάζοντάς τες εκ 

του σύνεγγυς, στο τέλος του εξαμήνου. Πρωταρχικός στόχος λοιπόν αυτής της 

διαλογικής δραστηριότητας ήταν η ανάπτυξη ενός θέματος και στη συνέχεια η 

σύνοψη και παρουσίασή της (Πίνακας 38). Σε περιπτώσεις σαν και αυτή, απλοί 

δείκτες μπορούν να υποδείξουν την πιθανότητα λήξης της πρώτης φάσης της 

διαλογικής δραστηριότητας (ανάπτυξη θέματος).  
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Εικόνα 88: Αξιοποίηση δεικτών χαμηλού επιπέδου για τον εντοπισμό του σημείου τερματισμού μιας 

συζήτησης (Μελέτη Περίπτωσης 2) 
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Τέτοιοι δείκτες είναι για παράδειγμα τα ραβδογράμματα που δείχνουν το 

πλήθος και το είδος των μηνυμάτων που καταχωρούνται ανά ημέρα, αλλά και τα 

ραβδογράμματα που δείχνουν πόσοι διαβάζουν το κάθε μήνυμα της συζήτησης. Είναι 

αναμενόμενο να υποθέσει κανείς ότι μια σημαντική μείωση του ρυθμού 

καταχώρησης νέων μηνυμάτων σημαίνει ότι πλησιάζει το τέλος της φάσης αυτής. 

Κατά συνέπεια η πτώση αυτού του ρυθμού στο μηδέν για ικανό χρονικό διάστημα 

μπορεί να μεταφραστεί ως ένδειξη για την ανάγκη τερματισμού της φάσης και έναρξη 

της επόμενης. Αντιπαραβάλλοντας την πληροφορία αυτή με το πλήθος των χρηστών 

που διαβάζουν τα μηνύματα που περιέχονται στη συγκεκριμένη συζήτηση, μπορεί 

κανείς να ενισχύσει αυτή την πιθανότητα. Για παράδειγμα, αν σχεδόν όλοι οι 

συμμετέχοντες έχουν διαβάσει τα μηνύματα μιας συζήτησης (όλα ή τα περισσότερα), 

χωρίς να καταχωρούν νέα, κατά πάσα πιθανότητα δεν έχουν κάτι παραπάνω να πουν. 

Βέβαια, υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο μιας περιόδου “σιγής”, που να οφείλεται σε 

άλλους παράγοντες, συνήθως εξωγενείς (π.χ. τεχνικά προβλήματα που αποτρέπουν 

την ορθή σύνδεση των χρηστών στο σύστημα).  

Στην Εικόνα 88 φαίνονται τα αντίστοιχα ραβδογράμματα για τις δύο 

συζητήσεις της πειραματικής ομάδας, στη Μελέτη Περίπτωσης 2. Από τα πρώτα δύο 

διαγράμματα, φαίνεται ότι σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες διάβασαν όλα τα μηνύματα 

της συζήτησης (δεύτερο διάγραμμα), ενώ από την 11η μέρα και μετά δεν υπάρχουν 

νέα μηνύματα, για αρκετές ημέρες. Αυτό αποτελεί μια ένδειξη για τον τερματισμό της 

συζήτησης, που οδηγεί στην έναρξη της επόμενης φάσης, αυτή της σύνοψης (από την 

26η ημέρα και μετά). Παρομοίως, όλοι σχεδόν οι συμμετέχοντες έχουν διαβάσει όλα 

τα μηνύματα που καταχωρήθηκαν τις πρώτες 16 ημέρες της συζήτησης 2, όπως 

φαίνεται από τα δύο διαγράμματα που βρίσκονται στο κάτω μέρος της Εικόνας 87. Η 

έλλειψη νέων μηνυμάτων από τη 17η ημέρα και μετά, υποδεικνύει το τέλος της 

συζήτησης και στην περίπτωση αυτή. Συζητώντας με τους φοιτητές που είχαν 

αναλάβει σε κάθε περίπτωση να συνοψίσουν τις συζητήσεις και να εξασφαλίσουν την 

“έγκριση” των συναδέλφων τους, διαισθητικά όλοι αποφάσιζαν να προχωρήσουν στο 

στάδιο αυτό όταν αντιλαμβάνονταν ότι οι συζητήσεις σταματούσαν να εξελίσσονται. 

Όταν ρωτήθηκαν σχετικά, θεώρησαν ότι η χρήση των απλών δεικτών με τον τρόπο 

που περιγράφηκε προηγουμένως είναι εφικτή και ιδιαιτέρως χρήσιμη, αλλά το μικρό 

μέγεθος των ομάδων στην προκειμένη περίπτωση δεν επέτρεπε την αξιοποίησή τους 

με τον τρόπο αυτό. Ήταν σχετικά εύκολο για τους συμμετέχοντες να αντιληφθούν αν 

οι παύσεις σηματοδοτούσαν το τέλος της ανάπτυξης του θέματος.  
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Σε άλλη περίπτωση, διατυπώθηκε η άποψη ότι οι δείκτες “σε βοηθούν να δεις 

τον τρόπο που συμμετέχεις και αν σέβεσαι τη συζήτηση” (Μ.Π. 2 – Υ. 2). 

Ερμηνεύοντάς την, συμπεραίνουμε ότι οι δείκτες βοηθούν στην κατανόηση της δομής 

της διαλογικής δραστηριότητας, ώστε να μπορέσει κανείς να αποτιμήσει την ατομική 

του συμμετοχή σ’ αυτήν. Παράλληλα, τόνισε άλλος φοιτητής ότι μέσω των δεικτών 

“φαίνεται ο τρόπος που λειτουργεί ο καθένας” (Μ.Π. 2 – Υ. 3), κάτι που ενισχύει το 

συμπέρασμα αυτό. Αντίστοιχα μπορεί να ερμηνευτεί και η θέση ενός τρίτου φοιτητή, 

ο οποίος αναζητούσε πληροφορίες για την απήχηση των δικών του μηνυμάτων, αλλά 

και ενός συναδέλφου του, από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες (Μ.Π. 2 – Υ. 5).  

 

Ένα τελευταίο παράδειγμα προκύπτει από την τέταρτη μελέτη, και αφορά τη 

φοιτήτρια  (Μ.Π. 4 – Υ. 2) που χρησιμοποιούσε τον Ατομικό Δείκτη Σχετική 

Ενεργητικότητας για να αντιληφθεί τις περιόδους αιχμής στη δραστηριότητα, που 

σηματοδοτούσαν τη μετάβαση από μία διακριτή φάση σε μία άλλη. Με τον τρόπο 

αυτό κατανοούσε δηλαδή τη δομή όχι μόνο της συζήτησης με την έννοια της 

ανάπτυξης και της αλληλουχίας μηνυμάτων που την αποτελούν, αλλά και της 

συνολικής διαλογικής δραστηριότητας, όπως αυτή καθορίζεται από το σχεδιασμό της. 

Αναγνωρίζοντας τις διακριτές φάσεις και κατανοώντας την αναγκαιότητα 

συμμετοχής της σε κάθε μία από αυτές με ένα μήνυμα τουλάχιστον, ενεργούσε 

κατάλληλα. 

 

Τα παραπάνω παραδείγματα δείχνουν τη δυναμική των δεικτών, αναφορικά με 

τη συμβολή τους στην καλύτερη κατανόηση της δομής και των στόχων μιας 

διαλογικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με τον Hewitt (2005), πολλές φορές 

παρατηρείται φθίνουσα πορεία ασύγχρονων συζητήσεων που οφείλεται στο γεγονός 

ότι οι συμμετέχοντες δεν κατανοούν πότε και γιατί πρέπει να δραστηριοποιηθούν. Για 

παράδειγμα μπορεί κάποιος να μην κατανοήσει σωστά το χρονοδιάγραμμα και έτσι 

μη συμμετέχοντας στα πρώτα στάδια μιας ασύγχρονης συζήτησης, να θεωρήσει ότι 

δεν υπάρχει λόγος να δραστηριοποιηθεί εκ των υστέρων. Από τις μελέτες που 

διενεργήθηκαν δεν προκύπτει σαφής απάντηση για τη συμβολή των δεικτών 

ανάλυσης αλληλεπίδρασης στο θέμα αυτό. Μόνο ενδείξεις και μεμονωμένα 

παραδείγματα αξιοποίησης ορισμένων δεικτών, προς την κατεύθυνση αυτή.  

Παράλληλα, η παρατήρηση της εξέλιξης των δραστηριοτήτων, ειδικότερα 

στις Μελέτες Περίπτωσης 3 και 4, ενισχύει την άποψη ότι την ευθύνη για την 
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αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού βαραίνει κατά κύριο λόγο το διαμεσολαβητή 

της διαλογικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με τη Salmon (2001), ο διαμεσολαβητής 

είναι αυτός που φροντίζει να υπενθυμίζει το χρονοδιάγραμμα και τις υποχρεώσεις 

των συμμετεχόντων στις συζητήσεις, εξασφαλίζοντας την ομαλή εξέλιξή της. Κάτι 

τέτοιο συνέβη αρκετά στις μελέτες που πραγματοποιήθηκαν, όπου ο διαμεσολαβητής 

φρόντιζε να υπενθυμίζει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις χρονικές προθεσμίες 

που προέβλεπε ο σχεδιασμός της δραστηριότητας.  

 

Συμπερασματικά, στο Ερευνητικό Ερώτημα 3, “ποια η συμβολή των δεικτών 

ανάλυσης αλληλεπίδρασης στην καλύτερη κατανόηση της δομής και των στόχων της 

διαλογικής δραστηριότητας από την πλευρά των μαθητών”, οι δείκτες φαίνεται ότι 

μπορούν να συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή, σε περιορισμένη έκταση όμως. Δε 

φαίνεται ότι μπορούν να εξαλείψουν το βάρος της αντίστοιχης εργασίας από το 

διαμεσολαβητή και σίγουρα απαιτούνται περισσότερες μελέτες με μικρότερα σύνολα 

δεικτών, ώστε να διερευνηθεί η συμβολή του καθενός ξεχωριστά, ανάλογα με το 

σχεδιασμό της εκάστοτε δραστηριότητας. 

VI.1.2.4. Ερευνητικό ερώτημα 4 

Το Ερευνητικό Ερώτημα 4 αφορά στη συμβολή των δεικτών στην προσπάθεια του 

καθηγητή να εποπτεύσει και να κατευθύνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

ασύγχρονων συζητήσεων και τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο βοηθούν, αν 

συμβαίνει κάτι τέτοιο. Συμπληρωματικά, διερευνάται η συμβολή των ατομικών και 

των ομαδικών δεικτών και η μεταξύ τους διαφοροποίηση, προς την κατεύθυνση αυτή 

Σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες ασύγχρονων συζητήσεων, ο καθηγητής 

είναι συνήθως αυτός που αναλαμβάνοντας το ρόλο του διαμεσολαβητή, εποπτεύει και 

κατευθύνει την εξέλιξή τους. Προς την κατεύθυνση αυτή, πρέπει να είναι σε θέση να 

διαγνώσει εύκολα προβληματικές ή ανεπιθύμητες καταστάσεις, ώστε να επεμβαίνει 

έγκαιρα για την επίλυσή τους (Salmon, 2001). Συνήθως τέτοιες καταστάσεις 

σχετίζονται με προβλήματα στη συμμετοχή των διδασκομένων, τα οποία οφείλονται 

στη λανθασμένη αντίληψη των στόχων της συζήτησης, την εστίαση της προσοχής 

τους στα νεότερα νήματα μιας συζήτησης και άλλους παράγοντες, όπως περιγράφεται 

στο κεφάλαιο III.2.4.5. Ειδικότερα στις περιπτώσεις ανοιχτών συζητήσεων, με 

μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, όπως στην περίπτωση της πρώτης μελέτης, το έργο 
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που αναλογεί στον καθηγητή, αν προσπαθήσει να εποπτεύσει τις συζητήσεις 

διαβάζοντας όλα τα μηνύματα, είναι πάρα πολύ μεγάλο (Gerosa et al, 2005). 

 

Κατά συνέπεια, διερευνήθηκε η διευκόλυνση που μπορούν να παρέχουν προς 

την κατεύθυνση αυτή, οι δείκτες ανάλυσης αλληλεπίδρασης. Στηριζόμενοι σε 

ποσοτικές μετρήσεις, οι δείκτες φαίνονται να μπορούν να υποδείξουν την πιθανότητα 

ύπαρξης ή εμφάνισης μιας τέτοιας προβληματικής κατάστασης, αφού για την πλήρη 

διαλεύκανσή της απαιτείται συνήθως η ανάγνωση του περιεχομένου των 

συζητήσεων. Η υπόδειξη αυτή συνδέεται με την αντιπαραβολή της υπάρχουσας, κάθε 

χρονική στιγμή, κατάστασης με την αναμενόμενη, όπως αυτή καθορίζεται από το 

σχεδιασμό της διαλογικής δραστηριότητας. Έτσι η εποπτεία μιας συζήτησης αφορά 

την εξέταση της τήρησης ενός αναμενόμενου μοτίβου συμπεριφοράς των 

συμμετεχόντων στις συζητήσεις. Το μοτίβο αυτό καθορίζεται από το σενάριο χρήσης 

που ακολουθείται στην κάθε περίπτωση και είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη διδακτική 

στρατηγική που επιλέγεται. 

Στις περιπτώσεις αυτές, αρκετοί από τους δείκτες του συστήματος DIAS 

μπορούν να συνεισφέρουν στο έργο του καθηγητή. Τέτοιοι μπορεί να είναι ορισμένοι 

δείκτες χαμηλού επιπέδου, όπως τα ραβδογράμματα που δείχνουν το πλήθος των 

καταχωρούμενων μηνυμάτων σε συνάρτηση με το χρόνο (π.χ. Εικόνα 88). 

Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των συμμετεχόντων και το είδος της συζήτησης 

(δομημένη, ανοιχτή κλπ), μπορεί κανείς να προδιαγράψει το ρυθμό ανάπτυξής της και 

έναν ελάχιστο αριθμό μηνυμάτων που μπορεί να αναμένει. Για παράδειγμα, στην 

περίπτωση των συζητήσεων της Μελέτης Περίπτωσης 2 που αναφέρθηκαν στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, η πειραματική ομάδα αποτελούνταν από έξι (6) φοιτητές και 

οι συζητήσεις ήταν ελεύθερες. Είναι εύλογο να περιμένει κανείς ένα πλήθος 

μηνυμάτων που ξεπερνά τα 15, αναμένοντας περισσότερα από 2 μηνύματα ανά 

χρήστη, τουλάχιστον. Στο παράδειγμα που παρουσιάζεται στην Εικόνα 88, η πρώτη 

συζήτηση περιλαμβάνει 17 μηνύματα (2,83 ανά χρήστη), ενώ η δεύτερη 29 (4,83 ανά 

χρήστη). Κατά συνέπεια, η δεύτερη συζήτηση μπορεί να κριθεί ως πιο επιτυχής, αφού 

είχε μεγαλύτερη συμμετοχή, ενώ για την πρώτη συζήτηση, ενδεχομένως να βοηθούσε 

σημαντικά μια παρέμβαση του επιβλέποντα καθηγητή. 
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Εικόνα 89: Παράδειγμα επιθυμητής χρονικής ανάπτυξης συζήτησης (Μελέτη Περίπτωσης 1) 
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Εικόνα 90: Παράδειγμα μη επιθυμητής χρονικής ανάπτυξης συζήτησης (Μελέτη Περίπτωσης 4) 
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Παράλληλα, περισσότερο σύνθετοι δείκτες παρέχουν τη δυνατότητα 

παρακολούθησης της εξέλιξης μιας συζήτησης, τόσο σε επίπεδο αλληλουχίας 

μηνυμάτων και δομικής ανάπτυξης, όσο και σε συνάρτηση με την παράμετρο του 

χρόνου. Τέτοιες πληροφορίες παρέχει για παράδειγμα ο Δείκτης Ανάπτυξης Συζήτησης 

(Εικόνα 65), που παρέχει με μια ματιά την πλήρη εικόνα της ανάπτυξης μιας 

συζήτησης. Οι δείκτες αυτού του είδους μπορούν να υποστηρίξουν τον καθηγητή 

στην προσπάθεια παρακολούθησης του τρόπου και του ρυθμού ανάπτυξης μιας 

συζήτησης. Έτσι, μπορεί να εντοπίσει για παράδειγμα περιπτώσεις νημάτων μιας 

συζήτησης που κατά την κρίση του φθίνουν πρόωρα. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο 

γεγονός ότι οι διδασκόμενοι εστιάζουν σε νεώτερα νήματα, παραμελώντας 

παλαιότερα θέματα και ερωτήματα (Hewitt, 2005). Εντοπίζοντας μια τέτοια 

κατάσταση και διερευνώντας τα αίτια, ενδεχομένως με ανάγνωση του περιεχομένου 

κάποιων μηνυμάτων, ο καθηγητής μπορεί να επαναφέρει αναπάντητα ερωτήματα ή 

να δώσει τα κατάλληλα ερεθίσματα για την ανάπτυξη θεμάτων συζήτησης προς τη 

σωστή κατεύθυνση.  

Η συζήτηση που φαίνεται στην Εικόνα 89 αποτελεί ένα καλό παράδειγμα 

ορθής ανάπτυξης ελεύθερης συζήτησης, αφού από το χρωματικό κώδικα του Δείκτη 

Ανάπτυξης Συζήτησης, είναι εμφανές ότι στα νήματα (threads) 1, 2, 4, 5, 8 και 14, οι 

φοιτητές επανήλθαν προς το τέλος της συζήτησης, καταχωρώντας νέα μηνύματα. 

Αυτό σημαίνει ότι δεν παραμέλησαν τα νήματα αυτά, αλλά επέστρεψαν σε αυτά για 

να ολοκληρώσουν το διάλογό τους. Αντίθετα, η συζήτηση που φαίνεται στην Εικόνα 

90 αποτελεί ένα καλό παράδειγμα μη ορθής ανάπτυξης ελεύθερης συζήτησης, αφού 

από το χρωματικό κώδικα του Δείκτη Ανάπτυξης Συζήτησης, είναι εμφανές ότι η 

λογική αλληλουχία των νημάτων και των μηνυμάτων που αυτά περιέχουν είναι 

σχεδόν ταυτόσημη με την εξέλιξη του χρόνου (η σειρά των μηνυμάτων ακολουθεί 

χρωματικά τη μπάρα του χρόνου που φαίνεται στο κάτω μέρος του δείκτη). Η 

συζήτηση αυτή ενδεχόμενα να μην αναπτύχθηκε όσο έπρεπε, αφού φαίνεται να 

ακολουθούν οι συμμετέχοντες σε αυτήν τη λογική του “μονού περάσματος” (single 

pass). Σύμφωνα με τον Hewitt (2005), αυτή η λογική αναλύεται στην ανάγνωση μόνο 

των νεώτερων μηνυμάτων μιας συζήτησης και την προσπάθεια καταχώρησης 

απαντήσεων σε αυτά, αγνοώντας τα παλαιότερα. Έτσι, προγενέστερα μηνύματα που 

δεν απαντήθηκαν, συνήθως μένουν αναπάντητα, με αποτέλεσμα το αντίστοιχο νήμα 

της συζήτησης να φθίνει πρόωρα και να θεωρείται ελλιπές ως προς την ανάπτυξή του 

(Hewitt, 2005). 
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Εξετάζοντας τα μοτίβα συμπεριφοράς των συμμετεχόντων, μια σειρά από 

δείκτες μπορούν να συνεισφέρουν στην προσπάθεια του καθηγητή να εποπτεύσει μια 

συζήτηση. Αρκετοί από τους ομαδικούς δείκτες που παρουσιάζονται στην παρούσα 

διατριβή, μπορούν να υποστηρίξουν την προσπάθεια αυτή, αναδεικνύοντας την 

κατανομή της δραστηριότητας ανάμεσα στους συμμετέχοντες και διευκολύνοντας 

στην καταμέτρηση των αντιστοίχων επιμέρους μεγεθών (π.χ. πλήθος μηνυμάτων που 

γράφει ή διαβάζει ο καθένας, διαφορετικά είδη μηνυμάτων κλπ). 

  
Εικόνα 91: Κατανομή δραστηριότητας ανάμεσα στους συμμετέχοντες (Μελέτη Περίπτωσης 4) 

 
Εικόνα 92: Κατανομή δραστηριότητας ανάμεσα στους συμμετέχοντες (Μελέτη Περίπτωσης 1) 
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Εικόνα 93: Κατανομή δραστηριότητας ανάμεσα στους συμμετέχοντες (Μελέτη Περίπτωσης 1) 

 
Εικόνα 94: Κατανομή δραστηριότητας ανάμεσα στους συμμετέχοντες (Μελέτη Περίπτωσης 1) 

Για παράδειγμα, το διάγραμμα πίτας στην Εικόνα 91 δείχνει ότι δύο 

συμμετέχοντες (User 36 και User 41), έχουν μονοπωλήσει τη συζήτηση, γράφοντας 

το 46% των μηνυμάτων. Αντίθετα, στη συζήτηση που απεικονίζει το διάγραμμα της 

Εικόνας 91, η κατανομή δραστηριότητας είναι πιο ομαλή. Αντίστοιχα, ο Δείκτης 

Σχετικής Ενεργητικότητας για μια από τις συζητήσεις της Μελέτης Περίπτωσης 1, 

δείχνει ότι στο πρώτο μισό της συζήτησης (Εικόνα 93) υπήρχαν πολλά άτομα που 

συμμετείχαν ελάχιστα κι ένα μικρό ποσοστό ατόμων που ήταν πολύ δραστήριο. Ο 

ίδιος δείκτης για το σύνολο σχεδόν της διάρκειας της συζήτησης (Εικόνα 94), 

φανερώνει ομαλότερη κατανομή της δραστηριότητας ανάμεσα στους συμμετέχοντες, 

με περισσότερους από αυτούς να βρίσκονται κοντά στη μέση τιμή (κόκκινη γραμμή). 

Κατά συνέπεια, αρκετοί φοιτητές συμμετείχαν καθυστερημένα στη συγκεκριμένη 

συζήτηση, αφού η κατανομή της δραστηριότητας ομαλοποιείται με την πάροδο του 

χρόνου. Αυτές είναι πολύτιμες πληροφορίες για τον καθηγητή που επιβλέπει μια 

συζήτηση και θέλει να διατηρήσει ένα προκαθορισμένο μοτίβο συμπεριφοράς (π.χ. 

κατά το δυνατόν ισότητα στη συμμετοχή από την πλευρά των φοιτητών). 
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Εικόνα 95: Κοινωνιοδιάγραμμα Απαντήσεων (Μελέτη Περίπτωσης 1 – Συζήτηση 1) 

 
Εικόνα 96: Κοινωνιοδιάγραμμα Απαντήσεων (Μελέτη Περίπτωσης 1 – Συζήτηση 2) 

Παράλληλα, ειδικού τύπου δείκτες, όπως τα κοινωνιοδιαγράμματα, μπορούν 

να βοηθήσουν τον καθηγητή να παρακολουθήσει διάφορα κοινωνικά φαινόμενα που 

αναπτύσσονται στα πλαίσια των ασύγχρονων συζητήσεων. Τέτοια φαινόμενα είναι 

για παράδειγμα η απομόνωση χρηστών, ο σχηματισμός κλειστών ομάδων 

συνεργασίας και αλληλεπίδρασης. Αξιολογώντας τέτοιες πληροφορίες, που 

αναδεικνύουν την έκταση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους συμμετέχοντες, ο 

καθηγητής μπορεί να επέμβει, παρακινώντας κατάλληλα τα άτομα που κρίνει 

απαραίτητο για να βελτιωθεί η ανάπτυξη της συζήτησης. Για παράδειγμα, στη 

συζήτηση που αντιστοιχεί στο κοινωνιοδιάγραμμα απαντήσεων, στην Εικόνα 95, 

υπάρχουν 8 ανενεργά άτομα (εμφανίζονται απομονωμένα στο άνω αριστερό άκρο του 
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διαγράμματος) και 8 άτομα που έχουν συμμετάσχει στη συζήτηση, αλλά δεν έχουν 

λάβει απάντηση από κανέναν, ούτε έχουν απαντήσει οι ίδιοι σε κάποιο συνάδελφό 

τους (εμφανίζονται περιμετρικά στο διάγραμμα και δεν υπάρχει βέλος που να 

ξεκινάει από αυτούς ή να καταλήγει σε αυτούς). Αντίθετα, στη συζήτηση που 

αντιστοιχεί στο κοινωνιοδιάγραμμα της Εικόνα 96, υπάρχουν περισσότερα ανενεργά 

άτομα (12), αλλά όσοι συμμετέχουν  ενεργά έχουν αλληλεπιδράσει με κάποιο 

συνάδελφό τους. Κατά συνέπεια, η ανάπτυξη διαλόγου φαίνεται να είναι καλύτερη 

στη δεύτερη συζήτηση, ενώ εντοπίζονται εύκολα τα άτομα που ενδεχομένως να 

χρειάζονται βοήθεια ή παρότρυνση από τον επιβλέποντα καθηγητή, ώστε να 

ενεργοποιηθούν κι αυτά. 

 

Τέλος, ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα να εξετάσει βαθύτερα τον τρόπο που 

συμβάλλει το κάθε άτομο ξεχωριστά στην ανάπτυξη των συζητήσεων, αν πιστεύει ότι 

είναι απαραίτητο. Αντλώντας πληροφορίες για παράδειγμα από το Δείκτη Χρονισμού 

Ανάγνωσης, αλλά και τα κοινωνιοδιαγράμματα, μπορεί να αποκτήσει μια σχεδόν 

πλήρη εικόνα του τρόπου που συμμετέχει ένας μεμονωμένος χρήστης. Σε συνδυασμό 

με άλλους δείκτες, μπορούν να αναδειχτούν ιδιαίτερες πτυχές της ατομικής 

δραστηριότητας ενός χρήστη, όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στη συνέχεια 

(κεφάλαιο VI.1.3.1.). Έτσι μπορεί ο καθηγητής να εντοπίσει πιθανές λανθασμένες ή 

προβληματικές συμπεριφορές μεμονωμένων χρηστών και να παρέμβει, 

υποστηρίζοντας και κατευθύνοντάς τους κατάλληλα. 

 

Από την παραπάνω ανάλυση, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι οι δείκτες 

ανάλυσης αλληλεπίδρασης μπορούν να συμβάλουν στο έργο του καθηγητή, όταν 

αναλαμβάνει το ρόλο του διαμεσολαβητή. Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται και 

μέσα από τις συνεντεύξεις - συζητήσεις με τους καθηγητές που συμμετείχαν στις 

μελέτες περίπτωσης που πραγματοποιήθηκαν. Σε όλες τις περιπτώσεις συμφώνησαν 

ότι ορισμένοι από τους δείκτες ανάλυσης αλληλεπίδρασης θα ήταν ιδιαίτερα 

χρήσιμοι, καλύπτοντας τις ανάγκες τους για πληροφόρηση (βλ. κεφάλαιο VI.1.2.6.). 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις Μελέτες Περίπτωσης 1 και 2, όπου οι συζητήσεις 

που διεξήχθησαν ήταν αδόμητες. Όσο περισσότερο δομημένη είναι μια συζήτηση, 

τόσο μικρότερη φαίνεται να είναι η ανάγκη χρήσης υποστηρικτικών εργαλείων για 

την εποπτεία της. Για παράδειγμα, στη Μελέτη Περίπτωσης 3, οι συνεισφορές των 

φοιτητών ήταν σε μεγάλο βαθμό καθορισμένες ως προς την έκταση και το χρονισμό 
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από το σχεδιασμό της δραστηριότητας και κατά συνέπεια εύκολο να παρακολουθήσει 

ο καθηγητής την ορθότητα της εξέλιξης της ασύγχρονης συζήτησης. Η 

παρακολούθηση του περιεχομένου των μηνυμάτων για να εξακριβωθεί η ορθότητά 

τους στην περίπτωση αυτή ήταν αναπόφευκτη. Η χρησιμότητα των δεικτών 

αφορούσε περισσότερο στην επιβεβαίωση της τήρησης των αυστηρών 

χρονοδιαγραμμάτων, εξετάζοντας αν οι φοιτητές διάβαζαν τα μηνύματα του 

καθηγητή που συντόνιζαν τη δραστηριότητα και αν καταχωρούσαν τα τμήματα που 

τους αντιστοιχούσαν έγκαιρα κλπ. 

 

Αναφορικά με τη βαρύτητα της συμβολής ανάμεσα στους ατομικούς και τους 

ομαδικούς δείκτες, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι κάθε δείκτης έχει τη δική 

του, ξεχωριστή σημασία και ερμηνεία, υποστηρίζοντας με διαφορετικό τρόπο το έργο 

του διαμεσολαβητή. Για παράδειγμα, οι δείκτες της Εικόνας 87 έχουν μια σημασία, 

όταν πρόκειται για ελεύθερες συζητήσεις ή για δραστηριότητες που περιλαμβάνουν 

μια φάση αδόμητης συζήτησης. Επίσης, ο Δείκτης Ανάπτυξης Συζήτησης (Εικόνα 90) 

περιέχει σημαντική πληροφορία σε αδόμητες συζητήσεις, αλλά δεν είναι τόσο 

σημαντικός σε περιπτώσεις όπως η δομημένη, με πολλές επιμέρους φάσεις, συζήτηση 

της Μελέτης Περίπτωσης 3. Η αυστηρή δόμηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, 

κάνει τη χρονική παράμετρο ασήμαντη, αφού η ανάπτυξη της συζήτησης είναι 

προκαθορισμένη, ενώ για να ξεκινήσει μια φάση, πρέπει να έχει ήδη ολοκληρωθεί η 

προηγούμενη. Στο παράδειγμα αυτό, φαίνεται ότι η ερμηνεία ενός δείκτη εξαρτάται 

και από τις συνθήκες που προκύπτουν από το σχεδιασμό μιας εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας. Κατά συνέπεια, ένας δείκτης που είναι χρήσιμος σε μία περίπτωση, 

μπορεί να μην παρουσιάζει σημαντικές πληροφορίες σε μια άλλη περίπτωση. 

Επιπρόσθετα, είναι λογικό να παρατηρεί κανείς περισσότερο τους ομαδικούς 

δείκτες, αφού περιέχουν περισσότερες πληροφορίες και να ανατρέχει στους 

ατομικούς δείκτες για διευκρινιστικούς λόγους. Σύμφωνα με τους Gerosa et al (2005), 

το έργο του καθηγητή – διαμεσολαβητή είναι πολλές φορές δύσκολο και αυξάνεται, 

σε όγκο, εκθετικά με το πλήθος των ομάδων και των μαθητών που συμμετέχουν σε 

μια δραστηριότητα. Κατά συνέπεια η συχνή, λεπτομερής εξέταση πολλών 

διαφορετικών δεικτών αλληλεπίδρασης είναι δύσκολη και συχνά αδύνατη. Με την 

άποψη αυτή συμφώνησαν και οι καθηγητές, όταν ρωτήθηκαν σχετικά, κατά τη 

διάρκεια των συνεντεύξεων. Όλοι παραδέχτηκαν ότι αναζητούν πηγές γρήγορης και 
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περιεκτικής πληροφόρησης, κάτι που επιτυγχάνεται κυρίως μέσω των ομαδικών και 

περισσότερο σύνθετων δεικτών.  

 

Τέλος, αυτό που προκύπτει, κυρίως παρατηρώντας την εξέλιξη των 

συζητήσεων στην πρώτη και δεύτερη μελέτη, είναι ότι η αξία και η χρησιμότητα των 

δεικτών για το διαμεσολαβητή αυξάνεται αναλογικά με το πλήθος των συμμετεχόντων. 

Όταν οι ομάδες είναι μικρές, είναι συνήθως ευκολότερο να παρακολουθεί κανείς την 

ίδια τη συζήτηση, από το να προσπαθεί να εξάγει συμπεράσματα μέσα από 

οποιασδήποτε μορφής υποστηρικτικά εργαλεία. 

VI.1.2.5. Ερευνητικό ερώτημα 5- 

Το Ερευνητικό Ερώτημα 5 αφορά στη συμβολή των δεικτών στην προσπάθεια του 

καθηγητή να αξιολογήσει μια σύγχρονη συζήτηση συνολικά, αλλά και την επίδοση 

των μαθητών σε ατομική ή/και ομαδικό επίπεδο. 

Συχνά ο καθηγητής καλείται να αποτιμήσει και να αξιολογήσει τη συζήτηση, 

αλλά και την επίδοση των διδασκομένων, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. 

Ειδικότερα όταν τέτοιου είδους διαλογικές συζητήσεις αποτελούν την κύρια 

εκπαιδευτική δραστηριότητα, όπως για παράδειγμα στη περίπτωση ενός 

πανεπιστημιακού μαθήματος, η αξιολόγηση των συμμετεχόντων είναι απαραίτητη για 

την απόδοση της αντίστοιχης βαθμολογίας. Στις περιπτώσεις που οι ασύγχρονες 

συζητήσεις αποτελούν δευτερεύουσα, υποστηρικτική δραστηριότητα, η αξιολόγηση 

μπορεί να έχει ευρύτερη έννοια και να αφορά γενικότερα την επίτευξη των επιμέρους 

στόχων που τίθενται, τόσο για τους συμμετέχοντες (σε ατομικό ή/και ομαδικό 

επίπεδο), όσο και για τη συζήτηση συνολικά. 

Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες διαλογικών δραστηριοτήτων: α) οι 

ελεύθερες, αδόμητες συζητήσεις πάνω σε ένα κεντρικό θέμα, και β) οι συζητήσεις 

που ακολουθούν ένα προκαθορισμένο σενάριο, που προκύπτει από την εφαρμογή 

μιας ή συνδυασμού περισσοτέρων διδακτικών στρατηγικών. Στην πρώτη κατηγορία, 

είναι σύνηθες οι στόχοι να είναι αρκετά ασαφείς και να αφορούν στην ανάπτυξη 

διαλόγου και την ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών και σχολίων, σε ικανοποιητικό 

βαθμό. Κάτι τέτοιο μπορεί να αξιολογηθεί με βάση την ανάπτυξη της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων και τη μέτρηση διαφόρων δομικών 

χαρακτηριστικών της. Έτσι για παράδειγμα η ανάπτυξη διαλόγου, που σημαίνει 
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ανταλλαγή μηνυμάτων, προϋποθέτει την ύπαρξη αρκετά μεγάλων βαθών (Εικόνα 97) 

στα νήματα των συζητήσεων (Simmoff, 1999; Hewitt, 2005). Άλλο κριτήριο 

επιτυχίας μιας τέτοιας συζήτησης σχετίζεται με το πλήθος των συμμετεχόντων, αλλά 

και την έκταση της συμμετοχής τους, σε πλήθος μηνυμάτων (Harasim, 1993). Ακόμα 

το μέγεθος των μηνυμάτων σε λέξεις μπορεί να συσχετιστεί με τη σημαντικότητα και 

τη συνεισφορά τους στη συζήτηση (Benbunan-Fich & Hiltz, 1999).  

 
Εικόνα 97: Βάθη νημάτων συζήτησης (Μελέτη Περίπτωσης 1 – Συζήτηση 2) 

 
Εικόνα 98: Δείκτης Απόδοσης Χρηστών (Μελέτη Περίπτωσης 1 – Συζήτηση 2) 

 
Εικόνα 99: Δείκτης Απόδοσης Χρηστών (Μελέτη Περίπτωσης 2 – Συζήτηση 1) 

Πειραματική ομάδα Ομάδα ελέγχου 
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Στις περιπτώσεις αυτές, οι δείκτες που παράγονται από το σύστημα DIAS 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των συζητήσεων. Με αυτή την 

άποψη συμφωνούν οι καθηγητές των αντιστοίχων Μελετών Περίπτωσης (Μελέτες 

Περίπτωσης 1 και 2). Όλοι θεωρούν σημαντικούς προς την κατεύθυνση αυτή 

σύνθετους δείκτες, όπως ο Δείκτης Απόδοσης Χρηστών (Εικόνες 97 και 98), ο οποίος 

κατασκευάστηκε με βάση τις ανάγκες πληροφόρησης που εξέφρασαν οι καθηγητές. 

Συγκεκριμένα εξέφρασαν την ανάγκη ύπαρξης δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης 

που παρέχουν μια μέτρηση και για το μέγεθος (σε απόλυτη ή/και μέση τιμή) των 

μηνυμάτων, σε λέξεις (Μ.Π. 1 – Υ.Κ. 1, Μ.Π. 2 – Υ.Κ. 1 και Μ.Π. 4 – Υ.Κ.1). 

Επίσης, η έκταση της αλληλεπίδρασης μπορεί να αξιολογηθεί χρησιμοποιώντας 

κοινωνιοδιαγράμματα και μετρώντας δομικά χαρακτηριστικά τους, όπως η πυκνότητα 

που δείχνει τη διάχυση των πληροφοριών ανάμεσα στους συμμετέχοντες (Εικόνες 95, 

96 και 100). Ειδικότερα το κοινωνιοδιάγραμμα της Εικόνας 100, δείχνει μια μεγάλη 

ομάδα φοιτητών να αλληλεπιδρά έντονα (είναι συγκεντρωμένοι στο κέντρο του 

διαγράμματος με πολλές μεταξύ τους συνδέσεις). Επιπλέον, διακρίνονται 9 ανενεργοί 

φοιτητές (απομονωμένοι στο άνω αριστερό άκρο του διαγράμματος) και 10 φοιτητές 

που διάβασαν ελάχιστα μηνύματα της συζήτησης, προφανώς μετέχοντας 

περιστασιακά (βρίσκονται περιφερειακά στο διάγραμμα). 

 
Εικόνα 100: Κοινωνιοδιάγραμμα Αναγνώσεων(Μελέτη Περίπτωσης 1 – Συζήτηση 6) 

Σε άλλες περιπτώσεις, οι στόχοι μιας συζήτησης μπορεί να σχετίζονται με την 

παράμετρο του χρόνου. Για παράδειγμα ένα ζητούμενο μπορεί να είναι η σταθερή 

συμμετοχή των χρηστών με την πάροδο του χρόνου ή κατανομή της σε επιμέρους 

διακριτές φάσεις με επιμέρους στόχους. Στις περιπτώσεις αυτές, ακόμα και οι απλοί 
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δείκτες, όπως είναι τα ραβδογράμματα που δείχνουν το πλήθος των μηνυμάτων ανά 

μονάδα χρόνου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αξιολογηθεί η επιτυχία της 

συζήτησης. Για παράδειγμα, το ραβδόγραμμα της Εικόνας 101, δείχνει τη συγγραφή 

μηνυμάτων ανά ημέρα, στη συζήτηση της πειραματικής ομάδας, στη Μελέτη 

Περίπτωσης 3. Παρατηρείται μια περιοδική έξαρση σε πλήθος μηνυμάτων, που 

αντιστοιχεί στην αρχή και το τέλος των διακριτών φάσεων, κάτι που είναι 

αναμενόμενο από το σχεδιασμό της δραστηριότητας. Συνεπώς, μπορεί κανείς με την 

επισκόπηση αυτού του δείκτη, να επιβεβαιώσει την αναμενόμενη εικόνα για την 

ενεργητικότητα των συμμετεχόντων. Επίσης άλλο ζητούμενο είναι η εξασφάλιση 

μιας ισορροπίας στη συνεισφορά ανάμεσα στους συμμετέχοντες, κάτι που μπορεί να 

παρακολουθήσει ένας καθηγητής με μια σειρά από ομαδικούς δείκτες. 

 
Εικόνα 101: Πλήθος και είδος μηνυμάτων ανά ημέρα (Μελέτη Περίπτωσης 3- Πειραματική ομάδα) 

Για την αξιολόγηση του κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά, μια σειρά από απλούς 

δείκτες μπορεί να αναδείξει με λεπτομέρεια τη δραστηριότητά του. Παράλληλα, μέσα 

από τους ομαδικούς δείκτες, μπορεί να εξεταστεί και να αποτιμηθεί η συνεισφορά του 

στη δραστηριότητα των ομάδων, στις οποίες συμμετέχει. Επίσης σύνθετα 

διαγράμματα, όπως ο Δείκτης Χρονισμού Ανάγνωσης (Εικόνα 66), μπορεί να 

απεικονίσει επακριβώς τη συμπεριφορά του μέσα στα πλαίσια της εξέλιξης μιας 

συζήτησης. Έτσι, πέρα από την αποτίμηση της συμμετοχής του, μπορεί να εξεταστεί 

σε βάθος η συνολική του συμπεριφορά, αναδεικνύοντας τις περιπτώσεις που ένας 

συμμετέχοντας προσπαθεί να ξεγελάσει το σύστημα και τον επιβλέποντα της 

συζήτησης (συνήθως τον καθηγητή). Ένα τέτοιο, χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αναλύεται στο κεφάλαιο VI.1.3.1. 

 

Συνοψίζοντας, για το Ερευνητικό Ερώτημα 5, συμπεραίνουμε ότι οι δείκτες 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποτίμηση και αξιολόγηση τόσο των συζητήσεων, 

όσο και της επίδοσης των συμμετεχόντων, σε ατομικό ή/και ομαδικό επίπεδο. Η 
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αξιολόγηση στις περιπτώσεις αυτές έχει την έννοια της κατάκτησης στόχων ή της 

ικανοποίησης των ελάχιστων προϋποθέσεων που τίθενται, ώστε να θεωρηθεί επιτυχής 

η ανάπτυξη μιας συζήτησης ή η συνεισφορά ενός ατόμου ή μιας ομάδας.  

Με την άποψη αυτή συμφωνούν οι καθηγητές που συμμετείχαν στις Μελέτες 

Περίπτωσης που πραγματοποιήθηκαν, στα πλαίσια της έρευνας, κατά τη διάρκεια των 

συνεντεύξεων, αλλά και μέσα από πρόσθετες ανταλλαγές απόψεων τόσο κατά τη 

διάρκεια εξέλιξης των διαλογικών δραστηριοτήτων, όσο και μετά το πέρας τους. Η 

ανταλλαγή απόψεων βασίστηκε στην παρουσίαση ιδεών για την αξιοποίηση των 

δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης προς την κατεύθυνση αυτή και την καταγραφή 

των σχολίων τους. Επιπλέον ρωτήθηκαν για τις πληροφορίες που θέλουν να έχουν 

στη διάθεσή τους, προκείμενου να προχωρήσουν σε αξιολόγηση, όπως περιγράφεται 

αναλυτικότερα στο επόμενο κεφάλαιο. Σε κάποιες περιπτώσεις εξέφρασαν την 

επιθυμία για κατασκευή ενός νέου δείκτη, ο οποίος θα συνδύαζε ένα συγκεκριμένο 

σύνολο πληροφοριών. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο Δείκτης Απόδοσης Χρηστών 

(Εικόνες 98 και 99), ο οποίος κατασκευάστηκε μετά το πέρας της Μελέτης 

Περίπτωσης 1. Υπήρξε πρόσθετη επικοινωνία με δύο από τους καθηγητές που 

συμμετείχαν σε αυτή, για να καταγραφούν τα σχόλια και οι απόψεις τους σχετικά με 

το δείκτη αυτό και την αξιοποίηση του. 

Βέβαια, αξιολόγηση συζητήσεων ή/και της ατομικής και ομαδικής 

συνεισφοράς και απόδοσης, σε ποιοτικό επίπεδο μπορεί να γίνει μόνο με την 

εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης περιεχομένου, όπως περιγράφεται στο μέρος II της 

διατριβής. Οι δείκτες ανάλυσης αλληλεπίδρασης, περισσότερο παρέχουν μετρήσεις 

των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται σε κάθε περίπτωση, για να θεωρηθεί 

ότι οι στόχοι που έχουν τεθεί έχουν κατακτηθεί. 

VI.1.2.6. Ερευνητικό ερώτημα 6 

Το Ερευνητικό Ερώτημα 6 αφορά στη διερεύνηση του είδους των πληροφοριών που 

αναζητούν και παρακολουθούν περισσότερο οι χρήστες ενός εργαλείου υλοποίησης 

ασύγχρονων συζητήσεων, σαν το DIAS.  

Αρχικά οι διδασκόμενοι που συμμετέχουν στις συζητήσεις, ενδιαφέρονται να 

ενημερώνονται για το πλήθος των μηνυμάτων που γράφουν οι ίδιοι, αλλά και οι 

συνεργάτες τους. Συγκεντρώνοντας αυτές τις πληροφορίες προσπαθούν να 

αξιολογήσουν την ατομική τους επίδοση, σε σύγκριση με αυτή των συνεργατών τους. 
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Από τις τέσσερις μελέτες που πραγματοποιήθηκαν προκύπτει ότι αυτή είναι η 

πρωταρχική πληροφορία που αναζητούν. Σχεδόν όλοι (Πίνακας 39) οι φοιτητές 

ανέφεραν ότι δεν παρακολουθούν ιδιαίτερα τον Ατομικό Δείκτη Πλήθους Μηνυμάτων, 

ένα ραβδόγραμμα που μετρά το πλήθος των μηνυμάτων που έχει γράψει ο καθένας 

ατομικά, ανά μονάδα χρόνου (επιλέχθηκε και στις τέσσερις μελέτες η μονάδα χρόνου 

να είναι η ημέρα). Οι περισσότεροι αιτιολόγησαν αυτή την επιλογή τονίζοντας ότι 

διαισθητικά έχουν μια προσεγγιστική άποψη για τον όγκο της ατομικής τους 

δραστηριότητας. Αυτό που φαίνεται να τους ενδιαφέρει περισσότερο είναι να 

γνωρίζουν αν το μέγεθος αυτό (ατομική δραστηριότητα) είναι σε αρμονία με το 

αντίστοιχο μέγεθος που προκύπτει από τη συνολική δραστηριότητα όλων των 

συμμετεχόντων. Συνεπώς η πληροφορία που αναζητούν δεν είναι τόσο το μέγεθος 

που αντικατοπτρίζει την ατομική τους επίδοση, αλλά η σύγκρισή του με τη 

δραστηριότητα των συνεργατών τους. 

Πίνακας 39: Πληροφορίες που αναζητούν οι φοιτητές 

 Μελέτη Περίπτωσης 
 1 2 3 4 

Έβλεπαν τον Ατομικό Δείκτη Πλήθους Μηνυμάτων 6,45% 0% 0% 9,1% 
Επιδιώκουν αρμονία με τη συνολική δραστηριότητα 93,33% 100% 10%  
Αναζητούν τρόπους μέτρησης της ποιότητας των 

μηνυμάτων, περισσότερο απ’ ότι της ποσότητας αυτών 
90,32% 100% 100% 50% 

Θέλουν να ξέρουν πόσοι διαβάζουν τα μηνύματά τους 86,11% 91,67% 91,67% 86,36% 
Θέλουν να ξέρουν πόσοι τους απαντούν 55% 58,33% 58,33% 54,54% 

 

Εξετάζοντας την παράμετρο του είδους των μηνυμάτων που χρησιμοποιούν οι 

φοιτητές, φαίνεται να τους προβληματίζει κυρίως κατά τη στιγμή της συγγραφής του 

κάθε μηνύματος, όταν και πρέπει να επιλέξουν τον κατάλληλο για το μήνυμά τους. 

Δεν έδειξαν να προβληματίζονται καθόλου για την ποσότητα του κάθε είδους 

μηνυμάτων που χρησιμοποιούν οι ίδιοι ή οι συνεργάτες τους, αλλά σχεδόν 

αποκλειστικά για το συνολικό πλήθος μηνυμάτων.  

Αντίθετα, αρκετή συζήτηση έγινε κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων για την 

ποιότητα των μηνυμάτων. Αναζητούν τρόπους μέτρησής της (Πίνακας 39), 

θεωρώντας ότι αυτή η παράμετρος είναι σημαντικότερη από τον όγκο της 

δραστηριότητας. Ακόμη, από τα δεδομένα των μελετών προκύπτει ότι θέλουν να 

γνωρίζουν πόσοι διαβάζουν τα μηνύματά τους (Πίνακας 39), αλλά και πόσοι τους 

απαντούν (Πίνακας 39). Θεωρούν αυτές τις δύο μετρήσεις ενδεικτικές της αποδοχής 

που έχουν από τις ομάδες, στις οποίες συμμετέχουν.  



 

 

  

 

Μ.Π. 1 - Υ.Κ. 1 Μ.Π. 1 - Υ.Κ. 2 Μ.Π. 1 - Υ.Κ. 3 Μ.Π. 2 - Υ.Κ. 1 Μ.Π. 3 - Υ.Κ. 1 Μ.Π. 4 - Υ.Κ. 1

Ατομική συγγραφή μηνυμάτων Ομαδική συγγραφή μηνυμάτων
Ατομική ανάγνωση μηνυμάτων Ομαδική ανάγνωση μηνυμάτων
Σχέσεις μελών (π.χ. κοινωνιοδιαγράμματα) Εξειδικευμένες, γενικές πληροφορίες δραστηριότητας
Εξειδικευμένες, ατομικές πληροφορίες δραστηριότητας Πληροφορίες για τη δομή των συζητήσεων (π.χ. βάθος)
Πληροφορίες για την εξέλιξη των συζητήσεων (π.χ. χρόνος)

Απαραίτητη  --

Πολύ Χρήσιμη --

Χρήσιμη       --

Ενδιαφέρουσα--

Αξιολόγηση σημαντικότητας πληροφοριών (Καθηγητές)
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Από την άλλη πλευρά τόσο οι καθηγητές, όσο και οι ερευνητές έχουν 

αυξημένες ανάγκες πληροφόρησης, αναφορικά με την εξέλιξη της διαλογικής 

δραστηριότητας. Μέσα από τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν με όλους τους 

εμπλεκόμενους με τις διεξαχθείσες μελέτες καθηγητές, προκύπτει ότι χρειάζονται 

πάντα πληροφορίες σχετικές με τη δραστηριότητα των διδασκομένων (καταχώρηση 

και ανάγνωση μηνυμάτων) τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Ειδικότερα 

για τις ομάδες που σχηματίζονται κατά τη διάρκεια των διαλογικών δραστηριοτήτων, 

αναζητούν πληροφορίες όχι μόνο για τη συνολική δραστηριότητα της κάθε ομάδας, 

αλλά και για τη συνεισφορά του κάθε μέλους ξεχωριστά ή ακόμα και τη σχέση των 

μελών μεταξύ τους. Θεωρούν χρήσιμη τη διαθεσιμότητα αυτής της πληροφορίας και 

πιστεύουν ότι συχνά είναι αναγκαίο να ανατρέχουν σε αυτήν, για να αποτιμήσουν, να 

αξιολογήσουν ή ακόμα και να πάρουν αποφάσεις για την παραπέρα εξέλιξη της 

διαλογικής δραστηριότητας (Εικόνα 102). Παρόλο που δεν τις αναζητούν συνεχώς ή 

για όλους τους συμμετέχοντες, θεωρούν ότι είναι απαραίτητο να μπορούν να 

εντοπίσουν ακριβώς τις επιμέρους πληροφορίες που θέλουν, οποιαδήποτε στιγμή 

κρίνουν απαραίτητο.  

 

Συνεπώς, οι καθηγητές και οι ερευνητές αναζητούν και παρακολουθούν 

περιστασιακά πληροφορίες δραστηριότητας για τους συμμετέχοντες. Εκτός όμως από 

αυτές, αναζητούν και άλλες, πρόσθετες πληροφορίες (κυρίως οι καθηγητές). Για 

παράδειγμα, ένας από τους τρεις καθηγητές (Μ.Π. 1  Υ.Κ. 1) που συμμετείχαν στην 

πρώτη μελέτη εξέφρασε την ανάγκη να έχει στη διάθεσή του πληροφορίες για το 

μέγεθος των μηνυμάτων που καταχωρούν οι φοιτητές. Αυτό βρήκε σύμφωνους και 

τους υπόλοιπους καθηγητές. Χρησιμοποιώντας σαν παράδειγμα ένα διάγραμμα πίτας 

που δείχνει την ποσοστιαία κατανομή δραστηριότητας ως προς τη συγγραφή 

μηνυμάτων, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θα του ήταν χρήσιμο ένα αντίστοιχο 

διάγραμμα ως προς το πλήθος των λέξεων. Το παράδειγμα αυτό δόθηκε με αφορμή το 

γεγονός ότι τη στιγμή που διατυπώθηκε η ερώτηση για το είδος της πληροφορίας που 

θα ήθελαν να έχουν επιπρόσθετα στη διάθεσή τους οι καθηγητές, ο συγκεκριμένος 

δείκτης (Δείκτης Κατανομής Δραστηριότητας, σε μορφή πίτας) φαινόταν τυχαία στην 

οθόνη του υπολογιστή. Συνεπώς, το μέγεθος των μηνυμάτων είναι μια πληροφορία 

που αναζητούν οι καθηγητές, αν και δεν ήταν σε θέση να συγκεκριμενοποιήσουν 

αυτή την ανάγκη τους. Μετά το πέρας την Μελέτης Περίπτωσης 1, όταν 

υλοποιήθηκαν σχετικοί δείκτες (Δείκτης Απόδοσης Χρηστών (Εικόνες 98 και 99), 
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Δείκτης Διασποράς – Μεγέθους Συζήτησης (Εικόνες 67 και 109), υπήρξε πρόσθετη 

επικοινωνία με το συγκεκριμένο καθηγητή. Εξέφρασε θετικά σχόλια, τονίζοντας ότι 

οι δείκτες αυτοί ανταποκρίνονταν στις ανάγκες του. 

Παράλληλα, αναζητούν πληροφορίες σχετικές με τη δομή και την εξέλιξη των 

συζητήσεων. Για παράδειγμα, το βάθος (Μ.Π. 1 – Υ.Κ. 1, Μ.Π. 1 – Υ.Κ. 2, Μ.Π. 1 – 

Υ.Κ. 3, Μ.Π. 2 – Υ.Κ. 1) είναι ένα μέγεθος που υποδεικνύει τα σημαντικότερα 

νήματα σε μια συζήτηση (Simmoff, 1999; Hewitt, 2003). Σε περιπτώσεις ανοιχτών 

συζητήσεων με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ατόμων, όπως στην πρώτη μελέτη, ο 

όγκος της καταγεγραμμένης πληροφορίας είναι αρκετά μεγάλος για να μπορέσει ο 

καθηγητής να την παρακολουθήσει πλήρως. Επιλέγοντας με σχετική ασφάλεια τα 

σημαντικότερα νήματα, μπορεί να έχει μια αντιπροσωπευτική εικόνα της συνολικής 

συζήτησης, ώστε να μπορέσει να παρέμβει διορθωτικά, αν αυτό απαιτείται. Τέτοιες 

πληροφορίες για τα δομικά χαρακτηριστικά των συζητήσεων φαίνονται να είναι 

χρήσιμες γι αυτές τις κατηγορίες χρηστών (καθηγητές – ερευνητές). 

 

Συνοψίζοντας, στο Ερευνητικό Ερώτημα 6, συμπεραίνουμε ότι οι 

πρωταρχικές πληροφορίες που αναζητούν οι χρήστες είναι αυτές που περιγράφουν 

στατιστικά την ατομική και ομαδική δραστηριότητα. Παρ’ όλα αυτά, είναι ιδιαιτέρως 

χρήσιμες για τους διδάσκοντες, αλλά και τους ερευνητές, αφού μπορούν να 

αναδείξουν με περισσότερη λεπτομέρεια πτυχές της συνολικής, αλλά και ατομικής 

δραστηριότητας. Επίσης οι φοιτητές δείχνουν ενδιαφέρον όχι μόνο για το πλήθος, 

αλλά και το μέγεθος των μηνυμάτων που καταχωρούνται στο σύστημα, συνδέοντάς 

το διαισθητικά με τη σημαντικότητα και την ποιότητα τους. Χαρακτηριστικά, ένας 

φοιτητής στην πρώτη μελέτη (Μ.Π. 1 – Υ. 15), υπέθεσε ότι το μέγεθος του κύκλου 

που αντιστοιχεί στον κάθε χρήστη, στο Δείκτη Ενεργητικότητας είναι ανάλογο με το 

μέσο μέγεθος των μηνυμάτων. Οι καθηγητές (και οι ερευνητές) χρειάζονται αυτή την 

πληροφορία για να αξιολογήσουν και να αποτιμήσουν καλύτερα την υφιστάμενη 

δραστηριότητα. Επιπλέον, οι φοιτητές θέλουν να βλέπουν πόσοι διαβάσουν τα 

μηνύματά τους και πόσοι τους απαντούν. Τέλος, οι καθηγητές και οι ερευνητές 

αναζητούν πληροφορίες για τα δομικά χαρακτηριστικά των συζητήσεων. Οι μεν 

καθηγητές για να αποτιμήσουν, να αξιολογήσουν και να λάβουν αποφάσεις για τη 

συνέχεια των συζητήσεων, οι δε ερευνητές για να μπορέσουν να μελετήσουν τα 

διάφορα φαινόμενα (κοινωνικά, γνωστικά και άλλα) που λαμβάνουν χώρα και να 

καταλήξουν σε συμπεράσματα. 
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VI.1.2.7. Ερευνητικό ερώτημα 7 

Το Ερευνητικό Ερώτημα 7 αφορά στην καταγραφή των πληροφοριών που θέλουν να 

έχουν στη διάθεσή τους οι συμμετέχοντες (συγκεκριμένα οι διδασκόμενοι) σε 

δραστηριότητες ασύγχρονων συζητήσεων, σχετικά με τη δραστηριότητά τους, αλλά 

και τη συνολική δραστηριότητα. Επιπλέον, αφορά την προτίμησή τους ανάμεσα σε 

ατομικού και ομαδικούς δείκτες. 

Οι πρωτογενείς πληροφορίες που καταγράφονται στην προσπάθεια απάντησης 

του Ερευνητικού Ερωτήματος 6, στο προηγούμενο κεφάλαιο, αποτελούν τη βάση για 

την κατασκευή των υποστηρικτικών εργαλείων που απευθύνονται στις διάφορες 

κατηγορίες συμμετεχόντων σε ασύγχρονες συζητήσεις. Άλλωστε, οι πληροφορίες που 

παρουσιάζουν τα εργαλεία αυτά πρέπει να είναι σε αντιστοιχία με αυτές που 

αναζητούν οι χρήστες, ώστε να κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους και να μην αγνοηθούν. 

Σύμφωνα με το ερευνητικό υποπεδίου της Επίγνωσης, από το πεδίο της Συνεργατικής 

Εργασίας μέσω Υπολογιστή, τέτοιου είδους υποστηρικτικά εργαλεία πρέπει να 

ικανοποιούν την ανάγκη των χρηστών να παρακολουθούν τη συνολική 

δραστηριότητα, σύμφωνα με τον τρόπο που αφουγκράζονται και κατανοούν ότι 

γίνεται γύρω τους (Dourish & Belloti, 1992; Heath & Luff, 1992). Εστιάζοντας στους 

διδασκόμενους, κατασκευάστηκαν δείκτες που παρουσιάζουν πληροφορίες για την 

ατομική τους, αλλά και την ομαδική δραστηριότητα.  

 

Εξετάζοντας πρώτα τους δείκτες που παρουσιάζουν πληροφορίες για την 

ατομική δραστηριότητα, διακρίνονται τρεις βασικές, μετρήσιμες παράμετροι. Το 

πλήθος των μηνυμάτων που γράφει κανείς, το πλήθος των συνεργατών του που τα 

διαβάζουν και το πλήθος αυτών που καταχωρούν απαντήσεις στα μηνύματα αυτά. 

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η πρώτη παράμετρος είναι αυτή που 

οι φοιτητές αναζητούν λιγότερο, αφού η συντριπτική πλειοψηφία την παρακολουθεί 

ελάχιστα και συνήθως περιστασιακά (Πίνακας 39), κυρίως για να επιβεβαιώσουν της 

διαισθητική αντίληψη που έχουν για την ατομική τους δραστηριότητα.  

Αντίθετα, προσέχουν περισσότερο τους δείκτες που αφορούν το πλήθος των 

απαντήσεων που δέχονται (περισσότερο από 55% σε όλες τις μελέτες - Πίνακας 39) 

και το πλήθος των συνεργατών τους που διαβάζουν τα μηνύματα που καταχωρούν 

(περισσότερο από 86% σε όλες τις μελέτες – Πίνακας 39). Έτσι θεωρούν ότι 

αποκτούν μια αίσθηση της απήχησης των μηνυμάτων τους, αλλά και της αποδοχής 
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που έχουν από τα μέλη των ομάδων, στις οποίες συμμετέχουν. Ο ατομικός δείκτης 

που ήταν πιο ψηλά στις προτιμήσεις των χρηστών ήταν ο Δείκτης Συμβολής Χρήστη 

στη Δομή μιας Συζήτησης (Εικόνες 86 και 87). Πρόκειται για ένα διάγραμμα που 

παρουσιάζει πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτές που πρωταρχικά 

αναζητούν οι χρήστες, όπως φαίνεται στο προηγούμενο κεφάλαιο. Παρ’ όλα αυτά, 

φαίνεται να τραβάει την προσοχή τους περισσότερο, αφού θεωρούν ότι 

αντικατοπτρίζει πλήρως τη συνεισφορά τους στην εξέλιξη των συζητήσεων. 

 

Πίνακας 40: Η σημασία του μεγέθους μηνυμάτων (Απόψεις φοιτητών - Μελέτες Περίπτωσης 1 και 2) 

Άποψη Αριθμός 
Υποκείμενων 

Μελέτη 
Περίπτωσης 

30 1 Τα μικρά σε μέγεθος μηνύματα δεν προσφέρουν τίποτα στην 
ποιότητα της συζήτησης 9 2 

27 1 Δεν πρέπει να καταχωρούνται μηνύματα του τύπου: “συμφωνώ 
με τις απόψεις σου” 7 2 
Ο ΦοιτητήςΧ έγραφε πολύ μεγάλα μηνύματα για να μας κάνει 
επίδειξη γνώσεων 

2 1 

Δεν πρέπει να καταχωρούνται μηνύματα που δεν έχουν άμεση 
σχέση με το θέμα συζήτηση (π.χ. κοινωνικού περιεχομένου) 

8 1 

Η άλλη ομάδα έγραψε περισσότερα μηνύματα γιατί κατάτμησαν 
το περιεχόμενο σε επιμέρους, μικρότερα μηνύματα 

1 3 

30 1 Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε το πλήθος των μηνυμάτων, αλλά 
ποιος εγγυάται ότι είναι όλα σημαντικά (υψηλής ποιότητας) 5 2 

22 1 Το γεγονός ότι κάποιος έγραψε περισσότερα μηνύματα από μένα 
σημαίνει ότι συνεισφέρει περισσότερο από μένα; Τα μηνύματά 
του μπορεί να είναι χαμηλής ποιότητας σε σχέση με τα δικά μου. 3 2 

 

Επιπρόσθετα, σχολιάστηκε αρκετά ανάμεσα και στους ίδιους τους φοιτητές, 

σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, όπως παραδέχτηκαν πάρα πολλοί κατά τη διάρκεια των 

συνεντεύξεων, το θέμα της ποιότητα της συνεισφοράς του καθενός στις συζητήσεις. 

Το φαινόμενο αυτό ήταν εντονότερο στις Μελέτες Περίπτωσης 1 και 2, οι οποίες 

περιελάμβαναν αδόμητες συζητήσεις. Ο Πίνακας 40 περιλαμβάνει ορισμένες πολύ 

χαρακτηριστικές απόψεις που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. 

Για λόγους παρουσίασης, ομαδοποιήθηκαν συναφείς απόψεις, που διατυπώθηκαν από 

τους φοιτητές ελαφρά διαφοροποιημένες, αλλά είχαν ακριβώς το ίδιο νόημα. Για 

παράδειγμα, η άποψη “δεν πρέπει να καταχωρούνται μηνύματα του τύπου: 

«συμφωνώ με τις απόψεις σου»”, διατυπώθηκε ως εξής: 

• “Μπορούσα κι εγώ να απαντάω σε όλους ότι συμφωνώ μαζί τους και να 

φαίνομαι ως η πιο δραστήρια” (Μ.Π. 1 – Υ. 15). 
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• “Είδα κάποιους που προσπάθησαν να αυξήσουν στο τέλος τη 

δραστηριότητά τους, γράφοντας στο τέλος διαφόρων νημάτων ότι 

συμφωνούν με τις απόψεις που αναφέρθηκαν” (Μ.Π. 1 – Υ. 22) 

• “Σιγά τώρα! Το «συμφωνώ κι εγώ, με καλύψατε» μετράει για μήνυμα;” 
 

Αρκετοί από τους φοιτητές (περισσότεροι από τους μισούς) φάνηκαν να 

συνδέουν την ποιότητα των μηνυμάτων με το μέγεθός τους, σχολιάζοντας αρνητικά 

τη χρήση τόσο πολύ μικρών, όσο και πολύ μεγάλων μηνυμάτων. Θεώρησαν ότι τα 

μικρού μεγέθους μηνύματα καταχωρούνταν με στόχο την ανάδειξη του συγγραφέα τους 

σε περισσότερο δραστήριο χρήστη (Πίνακας 40). Αντίστοιχα, τα μεγάλου μεγέθους 

μηνύματα θεωρούν ότι αποτελούν ένδειξη προσπάθειας εντυπωσιασμού (Πίνακας 40) 

από την πλευρά του συγγραφέα, με τη μορφή της επίδειξης γνώσεων, η οποία μπορεί 

να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, όταν το περιεχόμενο του μηνύματος δεν είναι 

απόλυτα σχετικό με το υπό συζήτηση θέμα.  

Συνεπώς, το μέγεθος των μηνυμάτων είναι μια ακόμη σημαντική πληροφορία 

που αναζητούν οι φοιτητές. Παρατηρήθηκε όμως έντονα το φαινόμενο του 

ανταγωνισμού ανάμεσα στους χρήστες, στις περιπτώσεις που οι δείκτες λειτούργησαν 

ως ισχυρό κίνητρο (ιδιαίτερα στις Μελέτες Περίπτωσης 1 και 2). Κατά συνέπεια η 

παρουσίαση τέτοιου είδους πληροφορίας ίσως να επηρεάσει τον ανταγωνισμό ακόμα 

περισσότερο και μάλιστα σε βάρος της διαλογικής δραστηριότητας τελικά. Στις 

μελέτες που πραγματοποιήθηκαν δε δόθηκαν καθόλου πληροφορίες για το μέγεθος 

των μηνυμάτων προς τους φοιτητές. Οι αντίστοιχοι δείκτες ανάλυσης 

αλληλεπίδρασης που κατασκευάστηκαν, απευθύνονται στους καθηγητές και τους 

ερευνητές. Η επίμονη προσπάθεια των φοιτητών να συνδέσουν το μέγεθος των 

μηνυμάτων με την ποιότητα του περιεχομένου τους και ο έντονος ανταγωνισμός που 

αναπτύχθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις (βλ. κεφάλαιοVI.1.3.1.), μπορεί να μας 

οδηγήσει στην υπόθεση ότι αυτού του είδους η πληροφόρηση μπορεί να ενισχύσει, με 

αρνητικό τρόπο, τον ανταγωνισμό. Αυτό είναι ένα ερώτημα που δε διερευνήθηκε στα 

πλαίσια της παρούσας διατριβής. 
 

Πίνακας 41: Διάκριση προτίμησης φοιτητών ανάμεσα σε ομαδικούς και ατομικούς δείκτες 

 Μελέτη Περίπτωσης 
 1 2 3 4 

Παρακολούθηση Ομαδικών Δεικτών 93,33% 100% 100% 90,10% 
Παρακολούθηση Ατομικών Δεικτών 56,67% 83,33% 83,33% 68,18% 
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Σε μεγαλύτερο βαθμό, οι φοιτητές προτιμούσαν να παρακολουθούν ομαδικούς 

δείκτες, οι οποίοι παρουσιάζουν συγκριτικά τις πληροφορίες δραστηριότητας. Με τον 

τρόπο αυτό αντιλαμβάνονταν τη συνολική δραστηριότητα και αξιολογούν την ατομική 

τους επίδοση, συγκρίνοντάς την με το μέσο επίπεδο δραστηριότητας στις ομάδες που 

συμμετέχουν. Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις κατά τη διάρκεια των 

συνεντεύξεων, αλλά και από τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων, η συντριπτική 

πλειοψηφία (Πίνακας 41) προτιμά σαφέστατα να παρακολουθεί τους ομαδικούς 

δείκτες περισσότερο. Από αυτούς, υψηλότερα στις προτιμήσεις τους είναι οι δείκτες 

που συνδυάζουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες, διευκολύνοντας τις 

συγκρίσεις ανάμεσα στα μέλη των ομάδων. Τέτοιοι είναι ο Δείκτης Ενεργητικότητας 

και ο Δείκτης Κατάταξης (Πίνακας 42). Παράλληλα, ενδιαφέρονται πολύ να μελετούν 

περισσότερο πολύπλοκους δείκτες, όπως είναι τα κοινωνιοδιαγράμματα, τα οποία 

μπορούν να παρουσιάσουν σχηματικά πληροφορίες που είναι πολύ δύσκολο να 

αντιληφθούν διαισθητικά.  

Πίνακας 42: Κατάταξη δεικτών στη λίστα προτιμήσεων των φοιτητών 

 Μελέτη Περίπτωσης 
 1 2 3 4 

Ερωτηματολόγιο 2 

Δείκτης 
Ενεργητικότητας 

2 2 2 3 1 

Δείκτης Κατάταξης 1 1 1 4 3 
Δείκτης Συνεισφοράς 3 3 3 5 2 
Κοινωνιοδιάγραμμα 

Απαντήσεων 
4 5 5 --- 5 

Κοινωνιοδιάγραμμα 
Αναγνώσεων 

5 6 6 --- 6 

 

Τέλος, υπήρξαν περιπτώσεις φοιτητών που αναζήτησαν την πληροφορία της 

απήχησης μηνυμάτων και αποδοχής από τα υπόλοιπα μέλη της εκάστοτε ομάδας, όχι 

για τους εαυτούς τους, αλλά για συνεργάτες τους. Άλλοτε γιατί μαζί τους 

διατηρούσαν φιλική σχέση (Μ.Π. 1 – Υ. 20, Μ.Π. 1 – Υ. 25, Μ.Π.1 – Υ. 28) και 

προσπαθούσαν να εντοπίσουν τις πληροφορίες που τους αφορούσαν και άλλοτε γιατί 

τους ενδιέφεραν οι απόψεις που καταγράφονταν σε κάποια μηνύματα και ήθελαν να 

παρακολουθήσουν την αντίδραση των υπολοίπων μελών της ομάδας τους σε αυτές 

(Μ.Π. 2 – Υ. 7). Βέβαια οι περιπτώσεις αυτές ήταν μεμονωμένες και περιορισμένες. 
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VI.1.2.8. Ερευνητικό ερώτημα 8 

Το Ερευνητικό Ερώτημα 8 αφορά στη συνεισφορά των δεικτών ανάλυσης 

αλληλεπίδρασης στην παρακολούθηση και αξιολόγηση διαλογικών δραστηριοτήτων 

και της εξέλιξής τους, αναζητώντας τις πιθανές διαφορές ανάμεσα στη συμβολή των 

ομαδικών και των ατομικών δεικτών, προς την κατεύθυνση αυτή. 

Διερευνώντας το Ερευνητικό Ερώτημα 7 προκύπτει ότι οι χρήστες, κυρίως οι 

φοιτητές παρακολουθούν σε μεγαλύτερο βαθμό ομαδικούς δείκτες και σε μικρότερη 

έκταση τους ατομικούς (Πίνακας 41). Με τον τρόπο αυτό θέλουν να εντοπίσουν τις 

πληροφορίες εκείνες που είναι απαραίτητες, κυρίως για να αποτιμήσουν την ατομική 

τους επίδοση και συνεισφορά. Παράλληλα όμως, στις προθέσεις της έρευνας ήταν η 

μελέτη της έκτασης, με την οποία συμβάλουν οι δείκτες ανάλυσης αλληλεπίδρασης 

στην παρακολούθηση και αξιολόγηση διαλογικών δραστηριοτήτων και της εξέλιξής 

τους, από την οπτική γωνία των διδασκομένων.  

Διερευνώντας την ίδια παράμετρο, από την οπτική γωνία του καθηγητή 

(Ερευνητικά Ερωτήματα 4 και 5), καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι όλοι οι δείκτες 

συμβάλουν στην προσπάθειά του να παρακολουθήσει και να αξιολογήσει τις 

διαλογικές δραστηριότητες, με διαφορετικό τρόπο και βαρύτητα ο κάθε ένας. Βέβαια, 

στη διάθεσή του βρίσκονται πιο σύνθετα διαγράμματα, που συνδυάζουν και 

αποκαλύπτουν περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες. 
 

Ιδιαίτερα, στη περίπτωση των φοιτητών, καταγράφονται μέσα από τις 

συνεντεύξεις απόψεις που επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό ότι οι δείκτες τους βοηθούν 

να παρακολουθήσουν και να αξιολογήσουν την εξέλιξη των διαλογικών 

δραστηριοτήτων. Η αξιολόγηση στην περίπτωση αυτή έχει διαφορετική έννοια απ’ 

ότι για τους καθηγητές, αφού χρησιμοποιείται για να παράσχει ένα πλαίσιο 

αξιολόγησης της ατομικής συνεισφοράς και συμβολής του ίδιου του φοιτητή σε αυτή. 

Σύμφωνα με τις γνώμες που καταγράφηκαν, αλλά και τα δεδομένα που προκύπτουν 

από την παρατήρηση της δραστηριότητας (Εικόνες 86 και 87 – Πίνακας 37), η 

δενδρική μορφή απεικόνισης μιας συζήτησης, μέσω του Δείκτη Συμβολής Χρήστη στη 

Δομή μιας Συζήτησης, βοηθά σημαντικά στην κατανόηση της ανάπτυξή της, αλλά και 

της ατομικής συνεισφοράς σε αυτή. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, “Εντάξει, με 

αυτό το διάγραμμα φαίνεται αμέσως ο τρόπος που συμμετέχεις στη συζήτηση” (Μ.Π. 3 

– Υ. 6). Παράλληλα, φαίνεται να αξιοποιείται από τους φοιτητές για τη βελτίωση του 

τρόπου συμμετοχής τους στις συζητήσεις (κεφάλαιο VI.1.2.2).  



  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 
 

Θαρρενός Μπράτιτσης – Διδακτορική Διατριβή   Σελίδα 411 

Όπως προαναφέρθηκε διατυπώθηκε η άποψη ότι “οι δείκτες σε βοηθούν να 

δεις τον τρόπο που συμμετέχεις και αν σέβεσαι την εξελισσόμενη συζήτηση” (Μ.Π. 2 – 

Υ. 2). Ερμηνεύοντας την, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι πρωτίστως οι δείκτες 

βοηθούν στην κατανόηση και αξιολόγηση της εξέλιξης και της δομής της συζήτησης, 

ώστε να μπορέσει κανείς να συμπεράνει στη συνέχεια αν σέβεται τον τρόπο που αυτό 

συμβαίνει, με τον τρόπο που ο ίδιος συμμετέχει. Σε άλλη περίπτωση, ένας φοιτητής 

υποστήριξε ότι: “οι δείκτες αποτυπώνουν με τρόπο μαθηματικό την κοινωνική και 

διαλογική δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα, οπτικοποιώντας την” (Μ.Π. 3 – Υ.8). 

Και καταλήγει ότι κάτι τέτοιο είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο για τον τρόπο που 

αντιλαμβάνεται κανείς τη συνολική δραστηριότητα. Τέλος, όπως χαρακτηριστικά 

ανέφερε ένας τρίτος φοιτητής, μετά την κοινή επισκόπηση των πιο δημοφιλών 

ομαδικών δεικτών, οι δείκτες “παρουσιάζουν εύκολα και γρήγορα αυτό που ήθελα να 

διερευνήσω από μόνος μου (τη συνολική ανάπτυξη και τη συνεισφορά του καθενός σε 

αυτή), με τρόπο ευκατανόητο και λειτουργικό” (Μ.Π. 3 – Υ. 5). 

Επίσης, στη Μελέτη Περίπτωσης 4, μια φοιτήτρια τόνισε ότι μελετούσε 

προσεκτικά τους δείκτες μετά την ολοκλήρωση μιας διακριτής φάσης της διαλογικής 

δραστηριότητας, για να ενημερωθεί για την εξέλιξή της, αλλά και την επιμέρους 

συμβολή του κάθε φοιτητή σε αυτή (Μ.Π. 4 – Υ. 25). Παράλληλα, η παραδοχή μιας 

ακόμη φοιτήτριας ότι στηριζόταν στην τιμή του μέσου όρου στον Ατομικό Δείκτη 

Σχετικής Ενεργητικότητας, για να αντιληφθεί το ύψος της δραστηριότητας, ώστε να 

βεβαιωθεί ότι θα συμμετείχε σε ποσοστό ανάλογο με των συμφοιτητών της (Μ.Π. 4 – 

Υ. 2), μπορεί να ερμηνευτεί ως ένας τρόπος παρακολούθησης της εξέλιξης της 

αντίστοιχης συζήτησης. 

 

Συμπερασματικά, για το Ερευνητικό Ερώτημα 8, μπορούμε να πούμε ότι και 

στην περίπτωση των διδασκομένων, τόσο οι ομαδικοί, όσο και οι ατομικοί δείκτες 

συμβάλουν στην παρακολούθηση και αξιολόγηση  των διαλογικών δραστηριοτήτων 

και της εξέλιξής τους. Για να καταγραφεί ο ακριβής τρόπος συμβολής του κάθε 

δείκτη ξεχωριστά, απαιτούνται πρόσθετες μελέτες, σχεδιασμένες με μεγαλύτερη 

λεπτομέρεια, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη χρήση περιορισμένου αριθμού 

δεικτών κάθε φορά. Ακόμα και στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατόν να μην μπορέσει 

να γίνει ακριβής αντιστοίχιση δεικτών και τρόπων συμβολής, αφού η συνολική 

εμπειρία από τις πραγματοποιηθείσες μελέτες δείχνει ότι είναι δυνατόν διαφορετικά 

άτομα να αντιλαμβάνονται με διαφορετικό τρόπο τον κάθε δείκτη. 
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VI.1.2.9. Ερευνητικό ερώτημα 9 

Το Ερευνητικό Ερώτημα 9 αφορά στον τρόπο, με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι 

χρήστες των δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης, τις οπτικοποιημένες 

αναπαραστάσεις πληροφορίας που αυτοί περιέχουν. 

Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, σε όλες τις διεξαχθείσες μελέτες, 

εξετάστηκαν ένας προς έναν όλοι οι δείκτες ανάλυσης αλληλεπίδρασης που 

παράγονται από το σύστημα DIAS. Ακόμα και αυτοί που δεν ήταν διαθέσιμοι για 

τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν. 

Όπως αναλύεται στο κεφάλαιο II.2.3.2.1., οι δείκτες διακρίνονται σε δύο κύριες 

κατηγορίες: α) δείκτες χαμηλού επιπέδου, και β) δείκτες υψηλού επιπέδου. Οι πρώτοι 

περιγράφουν βασικές παραμέτρους και συνήθως δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη 

ερμηνευτική προσπάθεια για την κατανόηση της πληροφορίας που περιέχουν. Οι 

δεύτεροι περιγράφουν πιο σύνθετες ή συνδυασμούς απλών παραμέτρων και συνήθως 

χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη ερμηνευτική προσέγγιση για την κατανόηση της 

πληροφορίας που περιέχουν. Ανεξάρτητα από τη χρησιμότητά τους, οι δείκτες και 

των δύο κατηγοριών πρέπει πρωτίστως να είναι κατανοητοί από τους χρήστες, χωρίς 

να απαιτείται ιδιαίτερη προσπάθεια από μέρους τους γι αυτό. Έτσι, όπως ορίζει το 

υποπεδίο της Επίγνωσης, από το ερευνητικό πεδίο της Συνεργατικής Εργασίας μέσω 

Υπολογιστή, η άντληση πληροφοριών πρέπει να γίνεται γρήγορα και χωρίς να αποσπά 

την προσοχή των χρηστών από την κύρια δραστηριότητα. 

 

Ζητούμενο είναι λοιπόν να καταγραφεί ο τρόπος οι χρήστες που 

αντιλαμβάνονται τους δείκτες ανάλυσης αλληλεπίδρασης, ώστε οι σχεδιαζόμενοι 

δείκτες να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες τους. Ένα πρώτο συμπέρασμα 

που προκύπτει είναι ότι είναι αρκετά εύκολο για όλους σχεδόν τους χρήστες να 

αντιληφθούν τα απλούστερα διαγράμματα, όπως είναι τα ραβδογράμματα και τα 

καρτεσιανά διαγράμματα. Έχοντας το απαραίτητο υπόβαθρο για να μπορέσουν να 

αναγνώσουν τέτοιου είδους διαγράμματα και όντας εξοικειωμένοι με τέτοιας μορφής 

γραφικές αναπαραστάσεις, μέσα από τη συνολική τους εκπαίδευση και την 

καθημερινότητά τους, , μπόρεσαν όλοι να τα κατανοήσουν πλήρως.  

Η κατάσταση διαφοροποιείται όταν οι δείκτες γίνονται περισσότερο 

πολύπλοκοι. Για παράδειγμα σε όλες τις παραλλαγές του Δείκτη Σχετικής 

Ενεργητικότητας, εμφανίζεται με τη μορφή κόκκινης γραμμής η μέση δραστηριότητα 
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των χρηστών, τους οποίους αφορά το διάγραμμα. Στην περίπτωση του ομαδικού 

δείκτη (Εικόνες 60α, 93 και 94), η μέση τιμή υπολογίζεται για όλους τους χρήστες 

που απεικονίζονται σε αυτό και κατά συνέπεια η μέση τιμή είναι σταθερή. Παρέχει δε 

άμεση σύγκριση της δραστηριότητας του καθενός με την τιμή αυτή, αλλά και μεταξύ 

τους. Στην περίπτωση αυτή, οι χρήστες ήταν εύκολο να κατανοήσουν την 

πληροφορία αυτή, χωρίς να προσπαθήσουν να μελετήσουν παραπέρα τον ακριβή 

τρόπο υπολογισμού των απεικονιζόμενων τιμών.  

Αντίθετα, στην περίπτωση της ατομικής παραλλαγής του δείκτη αυτού 

(Εικόνα 60β), η σημασία της μέσης τιμής φαίνεται να δυσκολεύει σημαντικά τους 

χρήστες. Ειδικότερα στη Μελέτη Περίπτωσης 1, που δεν είχαν στη διάθεσή τους 

οδηγίες, οι φοιτητές φάνηκαν να σταματούν γρήγορα την προσπάθεια 

αποκωδικοποίησης αυτού του δείκτη (Πίνακας 43). Αντιλαμβάνονταν εύκολα την 

ατομική μέτρηση (μπλε ράβδος) ανά μονάδα χρόνου, αλλά δεν κατανοούσαν εύκολα 

το συσχετισμό με τη μέση τιμή. Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος 

δείκτης ήταν ένας από τους λιγότερο δημοφιλείς, με μόνο το 15% των φοιτητών 

περίπου να τον παρακολουθούν αρκετά συχνά. 

Πίνακας 43: Δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι φοιτητές να αντιληφθούν τον Δείκτη Σχετικής 

Ενεργητικότητας (Μελέτη Περίπτωσης 1) 

Ομαδικός Δείκτης Σχετικής Ενεργητικότητας 
Κατανόησαν τη σύγκριση της επίδοσής τους με των συναδέλφους τους 100% 
Κατανόησαν τη σύγκριση της επίδοσής τους με τη μέση τιμή 100% 
Κατανόησαν τη σημασία της μέσης τιμής 93,75% 
Κατανόησαν τον ακριβή τρόπο υπολογισμού της επίδοσής τους 0% 
Παρακολουθούσαν το δείκτη συχνά  

Ατομικός Δείκτης Σχετικής Ενεργητικότητας 
Κατανόησαν την ακριβή σημασία της μέσης τιμής  0% 
Κατανόησαν προσεγγιστικά σημασία της μέσης τιμής  15,625% 
Κατανόησαν τον ακριβή τρόπο υπολογισμού της επίδοσής τους 0% 
Κατανόησαν τη σύγκριση της επίδοσής τους με τη μέση τιμή 68,75% 
Παρακολουθούσαν το δείκτη συχνά 15,625% 

 

Αντίστοιχη είναι η πραγματικότητα για το Δείκτη Ενεργητικότητας (Εικόνα 59) 

που είναι ένας από τους δημοφιλέστερους σε όλες τις μελέτες, ακόμα και στο τελικό 

ερωτηματολόγιο. Η απεικόνιση σε καρτεσιανή μορφή φαίνεται να τραβάει ιδιαιτέρως 

την προσοχή των χρηστών, διευκολύνοντας τη μεταξύ τους σύγκριση και την κατ’ 

επέκταση εξαγωγή συμπερασμάτων, λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιγραφή της κάθε 

μετρούμενης παραμέτρου ήταν ξεκάθαρα αναγεγραμμένη στους δύο άξονες του 
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διαγράμματος. Αντίθετα, η ερμηνεία του μεγέθους του κύκλου που αντιστοιχεί σε κάθε 

χρήστη τους προβλημάτισε αρκετά. Καταγράφονται περιπτώσεις όπου υπέθεσαν μια 

ερμηνευτική προσέγγιση που τους “ικανοποιούσε”, με βάση τις προσωπικές τους 

βλέψεις και την αποδέχτηκαν ως αληθή. Για παράδειγμα, στην Μελέτη Περίπτωσης 

1, τρεις φοιτητές (Μ.Π. 1 – Υ. 20, Μ.Π. 1 – Υ. 25, Μ.Π.1 – Υ. 28), που φάνηκε ότι 

είχαν συζητήσει το θέμα μεταξύ τους, υποστήριξαν ότι το μέγεθος του κύκλου είναι 

μια μέτρηση της ποιότητας των μηνυμάτων του αντίστοιχου χρήστη. Αφού 

διαισθητικά ικανοποιήθηκαν με την προσέγγιση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη και το 

μέγεθος του δικού τους κύκλου και κατά συνέπεια την υιοθέτησαν. Όλοι όμως οι 

φοιτητές (100%), ήταν σίγουροι ότι το μεγαλύτερο μέγεθος του κύκλου 

αντιστοιχούσε σε κάποιο είδος μέτρησης που ήταν θετικό γι αυτούς.  

Επιπρόσθετα, πολύ σύνθετοι και δυσερμήνευτοι δείκτες, όπως είναι τα 

κοινωνιοδιαγράμματα, ήταν ψηλά στις προτιμήσεις όλων σχεδόν των φοιτητών 

(Πίνακας 42), αφού είχαν τις απαιτούμενες γνώσεις για να τα αποκωδικοποιήσουν. 

Είχαν διδαχτεί το αντίστοιχο μάθημα σε προπτυχιακό επίπεδο (όσοι ήταν 

υπηρετούσαν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή σε μεταπτυχιακό επίπεδο 

(ασχολήθηκαν με την κατασκευή και ανάγνωση κοινωνιοδιαγραμμάτων σε άλλο 

μάθημα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, στα πλαίσια του οποίου 

διενεργήθηκε η έρευνα για την παρούσα διατριβή) 

 

Στις επόμενες μελέτες, τέτοια φαινόμενα ελαχιστοποιήθηκαν, αφού δόθηκαν 

αναλυτικά ερμηνευτικά σχήματα για τους δείκτες που ήταν διαθέσιμοι για τους 

φοιτητές. 

 

Γενικεύοντας, οι χρήστες (φοιτητές και καθηγητές) θέλουν να μελετούν τους 

δείκτες ανάλυσης αλληλεπίδρασης και αναζητούν πληροφορίες. Όταν ένα διάγραμμα 

είναι δύσκολο στην ερμηνεία του, οι χρήστες σταδιακά το αγνοούν. Δε φαίνονται 

διατεθειμένοι να προσπαθήσουν πάρα πολύ για να κατανοήσουν μια πληροφορία που 

είναι δύσκολο να εξαχθεί, αφιερώνοντας χρόνο που θα αφαιρέσουν από την 

ενασχόλησή τους με την κύρια δραστηριότητα (τη συμμετοχή στη διαλογική 

συζήτηση). Οι τάσεις των χρηστών δηλαδή φαίνονται σε πλήρη αρμονία με τα 

ευρήματα άλλων ερευνητών (Dourish, 1997; Hudson & Smith, 1996; Gutwin et al, 

1996; McEwan, 2004), που υποστηρίζουν ότι η παροχή επίγνωσης προς τους χρήστες 

πρέπει να γίνεται με τρόπο που δεν αποσπά την προσοχή τους, ενώ δεν πρέπει να τους 
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ενοχλεί, βομβαρδίζοντάς τους με περιττή και μεγάλη σε όγκο πληροφορία. Κάτι 

τέτοιο θα τους οδηγήσει σταδιακά στο να την αγνοήσουν, ενώ μπορεί να αποβεί σε 

βάρος της κύριας δραστηριότητας τελικά. 

 

Συμπερασματικά, για το Ερευνητικό Ερώτημα 9, οι χρήστες προσπαθούν από 

κάθε διάγραμμα να εξάγουν την προφανή πληροφορία. Για παράδειγμα, 

χρησιμοποιούν το Δείκτη Κατάταξης (Εικόνα 58β) και το Δείκτη Ενεργητικότητας 

(Εικόνα 59) για να συγκρίνουν τη δραστηριότητά τους με αυτή των υπολοίπων. Όταν 

έχουν τα ερμηνευτικά σχήματα στη διάθεσή τους, περιστασιακά εξετάζουν και τις 

πρόσθετες πληροφορίες που μπορούν να εντοπιστούν, εφαρμόζοντας μια πιο 

ολοκληρωμένη ερμηνευτική προσέγγιση. Από την άλλη πλευρά, σημαντικό ρόλο παίζει 

και η κατάρτιση ή το γνωστικό υπόβαθρο των χρηστών. Για παράδειγμα, οι φοιτητές 

που είχαν υψηλά σε σειρά προτίμησης το Δείκτη Συνεισφοράς, είχαν υπόβαθρο 

θετικών επιστημών και μπορούσαν να καταλάβουν πως αναπαριστά πληροφορίες ένα 

πολικό διάγραμμα (π.χ. καθηγητές μαθηματικών ή φυσικής). Άρα λοιπόν, 

εξετάζοντας τον τρόπο που αντιλαμβάνονται οι χρήστες τους δείκτες, ώστε ο 

σχεδιασμός τους να ανταποκρίνεται περισσότερο στις αντιληπτικές τους δυνατότητες, 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι: 

1. το γνωστικό υπόβαθρο των χρηστών,  

2. ο βαθμός ευκολίας που πρέπει να έχει ένα δείκτης, τουλάχιστον ως προς 

τη θεμελιώδη πληροφορία που παρέχει, 

3. η δυνατότητα πλήρους τεκμηρίωσης του τρόπου αποκωδικοποίησης του 

δείκτη με αναλυτικά παραδείγματα για να μπορέσουν οι χρήστες να τον 

προσεγγίσουν αναλόγως, και  

4. ο έξυπνος συνδυασμός επιμέρους πληροφοριών, με τρόπο που να είναι 

εύκολα αντιληπτός από τους τελικούς χρήστες. 

VI.1.2.10. Ερευνητικό ερώτημα 10 

Το Ερευνητικό Ερώτημα 10 αφορά στην αναζήτηση των πιθανών λόγων που ωθούν 

τους χρήστες να παρακολουθούν τους δείκτες ανάλυσης αλληλεπίδρασης. Η υπόθεση 

που διατυπώνεται διακρίνει δύο κύριους άξονες: α) την ανάγκη των ατόμων για 

πληροφόρηση, όταν εμπλέκονται σε μια συνεργατική δραστηριότητα, και β) την 

περιέργεια των ατόμων, που μπορεί να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο με την ύπαρξη 
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των δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης. Αναζητώντας τις αντίστοιχες απαντήσεις και 

σε συνδυασμό με τα συμπεράσματα που εξάγονται από τη διερεύνηση του 

προηγούμενου ερωτήματος, για τον τρόπο και την ευκολία, με την οποία 

αντιλαμβάνονται τις παρεχόμενες πληροφορίες οι χρήστες, μπορεί να διευκολυνθεί 

σημαντικά η διαδικασία (επανα)σχεδιασμού των δεικτών που παράγονται από το 

σύστημα DIAS.  

 

Σύμφωνα με τους Dourish & Belloti (1992) και Heath & Luff (1992), οι 

συμμετέχοντες σε συνεργατικές δραστηριότητες θέλουν να παρακολουθούν τη δράση 

των συνεργατών τους, ώστε να επιβεβαιώσουν την τρέχουσα, κάθε φορά κατάσταση, 

πρόοδο, αλλά και την κατεύθυνση των ενεργειών τους. Προσπαθούν να 

επιβεβαιώσουν την ορθή εξέλιξη της δραστηριότητας και να καθορίσουν τον τρόπο 

που πρέπει να ρυθμίσουν τις ενέργειές τους, ώστε να είναι σε αρμονία με αυτές των 

συνεργατών τους (Gutwin & Greenberg, 2002). 

 

Παρόμοια συμπεριφορά αναδείχθηκε μέσα από τις μελέτες που 

πραγματοποιήθηκαν. Οι φοιτητές αναζητούσαν πληροφορίες για τη δραστηριότητα 

των συναδέλφων τους, σε μεγαλύτερο βαθμό, τη δική τους και τη συνολική 

δραστηριότητα. Αυτό αποτυπώνεται και στην τάση τους να παρακολουθούν 

περισσότερο και με μεγαλύτερη συχνότητα τους ομαδικούς δείκτες, σε σύγκριση με 

τους ατομικούς (Πίνακας 41). Προσπαθούσαν να έχουν “συμβατή” συμπεριφορά με 

αυτή του συνόλου, στο οποίο ανήκουν, ρυθμίζοντας ανάλογα τον τρόπο συμμετοχής 

τους. Αυτό είναι εμφανές από την ανάλυση του κεφαλαίου VI.1.2.2. (διερεύνηση 

Ερευνητικού Ερωτήματος 2), όπου παρουσιάζεται η αύξηση της δραστηριότητας των 

φοιτητών, αλλά και η προσπάθεια βελτίωσης του τρόπου που αλληλεπιδρούν με τους 

συναδέλφους τους (Πίνακας 36 – Εικόνες 84 και 85) και συμμετέχουν στις 

ασύγχρονες συζητήσεις (Πίνακας 37 – Εικόνες 86 και 87).  

Στην προσπάθειά τους αυτή, αναζητούσαν περισσότερο συγκεκριμένες 

πληροφορίες, που μετρούσαν κυρίως την ενεργητικότητα των συναδέλφων τους και 

παρείχαν ένα μέτρο σύγκρισης για την αντίστοιχη δική τους δραστηριότητα. Αυτό 

αντικατοπτρίζεται και στις τάσεις ανταγωνισμού που αναπτύχθηκαν ανάμεσα στους 

φοιτητές σε ένα βαθμό, σε όλες τις μελέτες (ειδικότερα στη Μελέτη Περίπτωσης 1). 

Συνεπώς, σε ένα πρώτο επίπεδο, οι χρήστες αναζητούν πληροφορίες για διάφορους 
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λόγους, όπως αυτοεπιβεβαίωση, αυτορύθμιση, βελτίωση της συνεργασίας και 

αποτίμηση της ομαδικής δραστηριότητας.  

 

Αντίστοιχα, οι καθηγητές αναζητούν πληροφορίες, στην προσπάθειά τους να 

αποτιμήσουν, να αξιολογήσουν, να εποπτεύσουν, να παρέμβουν και να προλάβουν 

ανεπιθύμητες καταστάσεις. Συνεπώς είναι οριοθετούν αυστηρότερα τις πληροφορίες 

που αναζητούν, μέσα από τους δείκτες ανάλυσης αλληλεπίδρασης, που παράγονται 

από το σύστημα DIAS. Προτιμούν να παρακολουθούν κυρίως ομαδικούς δείκτες, 

λόγω της συγκεντρωμένης πληροφορίας που υπάρχει σε αυτούς. Θέλουν όμως να 

έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν ακριβώς την πληροφορία που χρειάζονται, όποτε 

κρίνουν ότι απαιτείται κάτι τέτοιο (Εικόνα 102 – Κεφάλαιο VI.1.2.7.) 

 

Οι δείκτες σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν, με βάση αυτή την ανάγκη 

των χρηστών να αναζητούν διάφορες πληροφορίες δραστηριότητας. Στην προσπάθεια 

αυτή, μελετήθηκαν οι πιθανές ανάγκες τους, αλλά και τα διαθέσιμα δεδομένα. 

Ακολούθως, τα δεδομένα αυτά αναλύθηκαν και συνδυάστηκαν, ώστε να παραχθούν 

διάφοροι δείκτες, απλοί και σύνθετοι, που να δίνουν τη δυνατότητα εξαγωγής 

συμπερασμάτων, εξετάζοντας τα δεδομένα κάτω από διάφορες οπτικές γωνίες. 

Κατασκευάστηκαν δηλαδή στηριζόμενοι στις αρχές σχεδίασης που ορίζονται από το 

ερευνητικό πεδίο της Οπτικοποίησης Πληροφοριών, σύμφωνα με το οποίο ο 

συνδυασμός αφηρημένων δεδομένων μπορεί να τους προσδώσει νόημα και 

διαφορετικές ερμηνείες. Στη συνέχεια, οι χρήστες ήρθαν σε επαφή με τους δείκτες 

αυτούς μέσα από το σύστημα DIAS, στα πλαίσια των διαλογικών δραστηριοτήτων 

που πραγματοποιήθηκαν. 

 

Όπως προαναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων εξετάστηκαν όλοι 

οι παραγόμενοι δείκτες, ένας προς έναν. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι χρήστες 

παραδέχτηκαν την έκπληξή τους. Για παράδειγμα, έχοντας γνωρίσει τα 

κοινωνιοδιαγράμματα σε άλλο μάθημα (όσοι δεν είχαν διδαχτεί το αντίστοιχο μάθημα 

σε προπτυχιακό επίπεδο), δεν μπορούσαν (το 100% των φοιτητών στις Μελέτες 

Περίπτωσης 1, 2 και 3) να φανταστούν ότι μπορούν να βρουν εφαρμογή σε ένα 

περιβάλλον ασύγχρονων συζητήσεων. Χαρακτηριστική είναι η αντίδραση φοιτήτριας 

στη Μελέτη Περίπτωσης 1, που αναφέρει: “αυτά είναι κοινωνιοδιαγράμματα. Τα 
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κάναμε στο μάθημα της κυρίας (όνομα καθηγήτριας). Δεν ήξερα ότι μπορούν να 

κατασκευαστούν για ασύγχρονες συζητήσεις” (Μ.Π.1 – Υ. 20). 

Παρόμοια αντίδραση, καταγράφηκε κατά την εξέταση του Δείκτη Συμβολής 

Χρήστη στη Δομή μιας Συζήτησης. Οι αντιδράσεις που καταγράφηκαν δεν ήταν τόσο 

έντονες σε αυτή την περίπτωση, όπου η έκπληξη των φοιτητών ήταν μικρότερη σε 

μικρότερο όμως βαθμό (περίπου το 70% των χρηστών). Για παράδειγμα, 

διατυπώθηκαν σχόλια όπως: “Ωραίο διάγραμμα αυτό, βλέπεις αμέσως τι έχεις κάνει 

στη συζήτηση” (Μ.Π. 2 – Υ. 7), αλλά και “δεν μπορούσα να φανταστώ ότι υπάρχει 

τρόπος να κατασκευαστεί τέτοιο διάγραμμα. Άρα ότι κάνουμε είναι εμφανές και για τον 

καθηγητή, έτσι;” (Μ.Π. 2 – Υ. 8).  

Πέρα από την έκπληξη, οι δείκτες σαν αυτόν, που χαρακτηρίζονται από 

ενδιαφέρουσες οπτικοποιήσεις, με προσεκτική χρήση διαφορετικών χρωματικών 

κωδικοποιήσεων, κίνησαν και την περιέργεια των χρηστών για να τους μελετήσουν 

παραπάνω. Όπως παραδέχτηκαν σε σημαντικό ποσοστό (Πίνακας 44), ορισμένους 

δείκτες τους μελέτησαν αρχικά από περιέργεια. Στη συνέχεια βρήκαν ενδιαφέρουσες 

τις πληροφορίες που μπορούσαν να αντλήσουν απ’ αυτούς συνεχίζοντας να τους 

παρακολουθούν πιο τακτικά. Για παράδειγμα, στην ερώτηση “πόσο συχνά 

παρακολουθούσες τους δείκτες και γιατί;”, φοιτητής απάντησε: “Έριξα μια ματιά στην 

αρχή για να δω τι είναι αυτοί οι δείκτες που μας ανέφερες. Τελικά ήταν πολύ 

ενδιαφέρουσα διαδικασία και τους παρακολουθούσα κάθε φορά που συνδεόμουν στο 

σύστημα” (Μ.Π. 1 – Υ. 31). Αυτό συνέβηκε περισσότερο με τα πιο σύνθετα 

διαγράμματα, όπως είναι ο Δείκτης Κατάταξης, ο Δείκτης Ενεργητικότητας και ο 

Δείκτης Συνεισφοράς. 

Πίνακας 44: Λόγοι που ώθησαν αρχικά τους φοιτητές να παρακολουθούν τους δείκτες 

 Μελέτη Περίπτωσης 
 1 2 3 4 

Περιέργεια 87,5% 75% 75% 68,18% 
Για να δω την επίδοσή μου 78,125% 91,67% 91,67% 54,54% 

Για να δω πως ενεργούν οι άλλοι 93,75% 100% 100% 81,81% 
 

Συμπερασματικά, για το Ερευνητικό Ερώτημα 10, μπορούμε να πούμε ότι η 

παρακολούθηση των δεικτών από τους χρήστες οφείλεται σε δύο παραμέτρους: α) 

την ανάγκη τους για πληροφόρηση σχετικά με τη δραστηριότητα, και β) την περιέργεια 

που τους προκαλούν αρχικά ορισμένοι δείκτες. Βέβαια, όσο ενδιαφέρον και αν 

φαίνεται ένα διάγραμμα στην αρχή, λόγω εμφάνισης τις περισσότερες φορές, πρέπει 
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να είναι σε θέση να παρέχει σημαντικές πληροφορίες για να συνεχίσουν οι χρήστες να 

το παρακολουθούν. Για παράδειγμα, στη Μελέτη Περίπτωσης 1, πολλοί είδαν μία 

φορά τον Ατομικό Δείκτη Σχετικής Ενεργητικότητας, αλλά μην μπορώντας να 

ερμηνεύσουν σωστά τη μέση τιμή ανά χρονική περίοδο, δε συνέχισαν να τον 

παρακολουθούν (Πίνακας 43). Συνεπώς, ο σχεδιασμός των δεικτών πρέπει να 

συνδυάζει τις πληροφορίες που αναζητούν οι χρήστες, με έξυπνη επιλογή της μεθόδου 

οπτικοποίησης, ώστε να ελκύει τους χρήστες και να συντηρεί το ενδιαφέρον τους σε 

υψηλό επίπεδο. Έτσι μπορούν να διασφαλιστούν οι ελάχιστες δυνατές προϋποθέσεις 

για τη συχνή παρακολούθηση τέτοιου είδους πληροφοριών από την πλευρά των 

χρηστών, τέτοιων υποστηρικτικών εργαλείων. Σε αντίθετη περίπτωση, το πιθανότερο 

είναι τα υποστηρικτικά εργαλεία να αγνοούνται από τους χρήστες. 

VI.1.2.11. Ερευνητικό ερώτημα 11 

Το Ερευνητικό Ερώτημα 11 αφορά στη συχνότητα, με την οποία οι χρήστες 

παρακολουθούν τους δείκτες ανάλυσης αλληλεπίδρασης και στη διερεύνηση των 

λόγων για το αποτέλεσμα που προκύπτει. Ουσιαστικά, αυτές οι δύο συνιστώσες 

περιγράφουν τη σημασία και την προσοχή που δείχνουν οι χρήστες στους δείκτες 

ανάλυσης αλληλεπίδρασης. 

Σε όλες τις μελέτες, η πλειοψηφία των φοιτητών παρακολουθούσε τους 

δείκτες αρκετά συχνά ή και καθημερινά (Πίνακας 45). Όπως προκύπτει από την 

ανάλυση του Ερευνητικού Ερωτήματος 10, οι φοιτητές αναζητούν διάφορες 

πληροφορίες δραστηριότητας από τη στιγμή που εμπλέκονται σε μια συνεργατική 

δραστηριότητα, όπως είναι μια ασύγχρονη συζήτηση. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί 

να αφορούν τις ενέργειές τους, αλλά και αυτές των συνεργατών τους ή ακόμα και τη 

συνολική δραστηριότητα στα πλαίσια των ασύγχρονων συζητήσεων. Κατά συνέπεια, 

αυτή η αναζήτηση για πληροφορίες που εκφράζει την εσωτερική ανάγκη των 

φοιτητών, τους ωθεί στη συχνή μελέτη των δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης. 

Πίνακας 45: Συχνότητα παρακολούθησης δεικτών από τους φοιτητές) 

 Μελέτη Περίπτωσης 
 1 2 3 4 

Καθημερινά 63,89% 83,33% 83,33% 59,10% 
Συχνά (1 - 3 φορές την εβδομάδα) 33,33% 16,67% 16,67% 31,81% 

Καθόλου - Σπάνια 2,78% 0% 0% 9,09% 
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Παράλληλα, σε ένα σημαντικό ποσοστό, αρκετοί δείκτες κίνησαν την 

περιέργεια των φοιτητών, ωθώντας τους στο να τους μελετήσουν (Πίνακας 44). 

Σταδιακά, βρίσκοντας τις παρεχόμενες πληροφορίες ενδιαφέρουσες παρακολουθούν 

αρκετά συχνά τους αντίστοιχους δείκτες, όπως περιγράφεται στο προηγούμενο 

κεφάλαιο. Συνεπώς, προσέλκυση της προσοχή των φοιτητών και κατ’ επέκταση το 

ενδιαφέρον που βρίσκουν στις περιεχόμενες πληροφορίες, είναι ένας ακόμα λόγος για 

τη συχνή παρακολούθηση των δεικτών. 

 

Σε κάθε περίπτωση, η πλειοψηφία των φοιτητών δείχνει σαφή προτίμηση 

στους ομαδικούς δείκτες, σε σύγκριση με τους ατομικούς.(Πίνακας 41). Άλλοτε γιατί 

θέλει να αξιολογήσει την τρέχουσα κατάσταση και άλλοτε για να αντιληφθεί τη μέχρι 

εκείνη τη στιγμή εξέλιξη της δραστηριότητας ή την τρέχουσα κατάσταση, ώστε να 

βελτιώσει την ποιότητα της υφιστάμενης συνεργασίας. Ακόμα για να εξετάσει ο κάθε 

φοιτητής την ορθότητα των ατομικών του ενεργειών, αντιπαραβάλλοντάς την με τις 

ενέργειες των συνεργατών του, ώστε να αυτορυθμίσει τις ενέργειές του. Σε μικρότερο, 

αλλά σημαντικό ποσοστό (Πίνακας 41), οι φοιτητές παρακολουθούν τους δείκτες που 

απεικονίζουν πληροφορίες για την ατομική δραστηριότητα. Με τον τρόπο αυτό 

επιζητούν να επιβεβαιώσουν την εικόνα που έχουν σχηματίσει διαισθητικά γι αυτήν. 

Παράλληλα, αναζητούν πληροφορίες για την απήχηση που έχουν τα μηνύματά τους, 

την έκταση της συμβολής τους στις εξελισσόμενες συζητήσεις και την αποδοχή τους 

από τα υπόλοιπα μέλη των ομάδων που συμμετέχουν, όπως αναφέρεται στην 

ανάλυση του Ερευνητικού Ερωτήματος 7.  

 

Από την άλλη μεριά, οι καθηγητές αναζητούν περισσότερο συγκεκριμένες 

πληροφορίες, στην προσπάθειά τους να εποπτεύσουν και να κατευθύνουν τις 

διαλογικές δραστηριότητες, αλλά και να αποτιμήσουν ή/και να αξιολογήσουν τόσο τις 

ίδιες τις δραστηριότητες, όσο και την απόδοση και επίδοση των φοιτητών, σε ατομικό 

και ομαδικό επίπεδο. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ένας καθηγητής πρέπει να 

επιβλέπει με τον τρόπο αυτό περισσότερες από μία ομάδες ταυτόχρονα, είναι 

αναμενόμενο να εξετάζει πρώτα τους ομαδικούς δείκτες, αφού του δίνουν τη 

δυνατότητα να αντλήσει περισσότερες πληροφορίες, σε λιγότερο χρόνο. Όπως 

προκύπτει από την ανάλυση του Ερευνητικού Ερωτήματος 6, αλλά και από το 

παράδειγμα που περιγράφεται παρακάτω, στο κεφάλαιο VI.1.3.1., αυτό συμβαίνει 
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στην πραγματικότητα, με τους ατομικούς δείκτες να μελετώνται κυρίως για λόγους 

επιβεβαίωσης ή βαθύτερης μελέτης της συμπεριφοράς ενός μεμονωμένου χρήστη. 

 

Συνοψίζοντας, για το Ερευνητικό Ερώτημα 11, καταλήγουμε στο συμπέρασμα 

ότι οι φοιτητές παρακολουθούν αρκετά συχνά τους δείκτες ανάλυσης 

αλληλεπίδρασης, ανεξάρτητα από το ρόλο που αναλαμβάνουν στις διαλογικές 

δραστηριότητες. Δε διαφοροποίησαν τις απαντήσεις τους κατά τη διάρκεια των 

συνεντεύξεων, ανάλογα με το ρόλο που μπορεί να αναλάμβαναν σε κάθε περίπτωση. 

Ειδικότερα οι φοιτητές που συμμετείχαν στις Μελέτες Περίπτωσης 2 και 3, οι οποίοι 

ανάλαβαν διαφορετικούς ρόλους κατά τη διάρκεια των μελετών, δεν ήταν σε θέση να 

διαφοροποιήσουν τις απαντήσεις τους, ανάλογα με τους ρόλους αυτούς.  

Αυτό οφείλεται στην ανάγκη τους για αναζήτηση πληροφοριών, στην 

περιέργειά τους που κεντρίζεται από την εμφάνιση των διαγραμμάτων, αλλά και το 

ενδιαφέρον που παρουσιάζουν οι δείκτες. Παρατηρείται σαφής προτίμηση στους 

ομαδικούς δείκτες, περισσότερο από τους ατομικούς, χωρίς όμως να παραμελούνται 

οι τελευταίοι από τους χρήστες. Αυτό οφείλεται στην πληθώρα των συμπερασμάτων 

που μπορούν να εξαχθούν από έναν ομαδικό δείκτη, σε σύγκριση με έναν ατομικό. 

Επιπλέον, σε ένα βαθμό οι χρήστες έχουν επίγνωση της ατομικής τους 

δραστηριότητας, αλλά όχι της δραστηριότητας των υπολοίπων. Συνεπώς η τάση για 

αναζήτηση αυτού του είδους πληροφοριών είναι μεγαλύτερη και επικεντρώνεται 

στους ομαδικούς δείκτες, αφού μόνο ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα να μελετήσει 

ατομικούς δείκτες που αφορούν άλλους χρήστες και όχι μόνο τον εαυτό του. 

VI.1.2.12. Ερευνητικό ερώτημα 12 

Το Ερευνητικό Ερώτημα 12 αφορά στη διαφάνεια των δεικτών ανάλυσης 

αλληλεπίδρασης. Ένας δείκτης μπορεί να χαρακτηριστεί διαφανής όταν η 

πληροφορία που παρουσιάζει είναι σαφής και κατανοητή για τους χρήστες, ενώ 

παράλληλα ανταποκρίνεται στις προθέσεις του σχεδιαστή του. Όταν δηλαδή παρέχει 

τις πληροφορίες που θεωρεί ο σχεδιαστής ότι πρέπει να παρέχει και η επίδραση που 

έχει στους χρήστες είναι αυτή που έχει υποθέσει.  

Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από τη χρήση αδιαφανών ή κακοσχεδιασμένων 

δεικτών είναι μεγάλοι. Μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε παρερμηνείες, που με τη 

σειρά τους μπορούν να προκαλέσουν λανθασμένες ενέργειες από την πλευρά των 
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χρηστών, αποβαίνοντας τελικά σε βάρος της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Σε άλλες 

περιπτώσεις, περισσότερο ακίνδυνες, ένας κακοσχεδιασμένος ή αδιαφανής δείκτης 

μπορεί απλά να αγνοηθεί από τους χρήστες, όντας δυσνόητος ή παρουσιάζοντας 

ελάχιστο ή και καθόλου ενδιαφέρον γι αυτούς. 

 

Σε κάθε περίπτωση, η διαφάνεια των δεικτών είναι σημαντική, αφού στην 

αντίθετη περίπτωση μπορούν να οδηγήσουν στην εμφάνιση προβλημάτων, είτε μην 

μπορέσουν να επιτελέσουν το σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν. Όπως περιγράφεται 

στην ανάλυση του Ερευνητού Ερωτήματος 1, στην πρώτη μελέτη οι χρήστες δεν 

είχαν στη διάθεσή τους τα ερμηνευτικά σχήματα των δεικτών. Παρ’ όλα αυτά, οι 

δείκτες αξιολογήθηκαν θετικά, κατά τη διάρκεια των τελικών συνεντεύξεων. Οι 

περισσότεροι από αυτούς (77%) είναι αρκετά σαφείς και αποδίδουν την πληροφορία 

που προβλέπεται από το σχεδιασμό τους (Πίνακας 16). Εξετάζοντας τους δείκτες 

έναν προς έναν, διαπιστώθηκε το επίπεδο κατανόησης της περιεχόμενης πληροφορίας 

αναλυτικά. Για το υπόλοιπο 23%, οι οδηγίες απαιτούνται για να μπορέσουν όλοι οι 

χρήστες να εξάγουν τα πρόσθετα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από 

ορισμένους από τους πιο σύνθετους δείκτες (Πίνακας 16).  

 

Το ποσοστό αυτό εκμηδενίστηκε στις επόμενες τρεις μελέτες, όπου οι χρήστες 

είχαν στη διάθεσή τους τα ερμηνευτικά σχήματα, ακολουθώντας το πρότυπο του 

Παραρτήματος – Ενότητα Α. Παρομοίως, από την οπτική γωνία των καθηγητών δεν 

αντιμετωπίστηκε κάποιο πρόβλημα, αφού είχαν επίσης στη διάθεσή τους τα 

ερμηνευτικά σχήματα.  

 

Συνοψίζοντας λοιπόν, για το Ερευνητικό Ερώτημα 12, συμπεραίνουμε ότι η 

διαφάνεια των δεικτών του συστήματος DIAS είναι ικανοποιητική. Δεν 

αντιμετωπίστηκαν ιδιαίτερα προβλήματα κατά τη διεξαγωγή των μελετών. Ένα 

πρόσθετο συμπέρασμα αφορά στην αποτελεσματικότητα της απλής παροχής οδηγιών 

σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή. Λόγω του όγκου της πληροφορίας που μπορεί να 

περιέχει ένα τέτοιο έγγραφο, οι χρήστες έδειξαν να προτιμούν το συνδυασμό του με 

μια μικρή επίδειξη εκ του σύνεγγυς, στο χώρο του εργαστηρίου υπολογιστών. Έτσι 

μπορούσαν ευκολότερα να κατανοήσουν τους περισσότερο σύνθετους δείκτες, 

ξοδεύοντας λιγότερο χρόνο στην ανάγνωση των οδηγιών, προς επιβεβαίωση της 

ερμηνευτικής προσέγγισης που ακολουθούσαν διαισθητικά. 



  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 
 

Θαρρενός Μπράτιτσης – Διδακτορική Διατριβή   Σελίδα 423 

VI.1.2.13. Ερευνητικό ερώτημα 13 

Το Ερευνητικό Ερώτημα 13 αφορά στην αναζήτηση των δεικτών ή συνδυασμών 

τους, που είναι καταλληλότεροι: α) για τις διαφορετικές κατηγορίες συμμετεχόντων 

σε δραστηριότητες ασύγχρονων συζητήσεων, β) των διαφορετικών ρόλων που 

αναλαμβάνουν σε αυτές, γ) τις διαφορετικές διδακτικές στρατηγικές που μπορούν να 

εφαρμοστούν, και δ) τις διαφορετικές διακριτές φάσεις που μπορούν να απαντηθούν 

σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Επιπλέον, το Ερευνητικό Ερώτημα 13 αφορά στην 

αναζήτηση των κατάλληλων Ερμηνευτικών Σχημάτων για τις περιπτώσεις αυτές. 

 

Από την ανάλυση του δεύτερου μέρους της διατριβής και συγκεκριμένα στο 

κεφάλαιο IV.2.1., φαίνεται η ποικιλία των γνωστικών συστημάτων που μπορούν να 

σχηματιστούν στα πλαίσια μιας συνεργατικής δραστηριότητας, όπως είναι μια 

διαλογική συζήτηση. Κάθε άτομο αποτελεί μια ξεχωριστή οντότητα, με δικό του 

τρόπο σκέψης και γνωστικό υπόβαθρο, αλληλεπιδρώντας με το κοινωνικό του 

περιβάλλον στηριζόμενο στα χαρακτηριστικά αυτά. Παράλληλα, κατά το σχηματισμό 

ομάδων, δημιουργείται ομαδική σκέψη (Jenlink & Carr, 1995) και νέα, ομαδικά 

γνωστικά συστήματα. Κατά συνέπεια δημιουργείται μια ποικιλία από διαφορετικά 

μεταξύ τους προφίλ χρηστών, που εκφράζουν διαφορετικές ανάγκες για πληροφόρηση 

και υποστήριξη. Παράλληλα, οι ομάδες συνεργασίας που σχηματίζονται μπορεί να 

είναι πολλές και με δυναμική σύνθεση, που να μεταβάλλεται με την πρόοδο στην 

εξέλιξη της διαλογικής δραστηριότητας, ανάλογα με το σχεδιασμό της. Επιπλέον, ένα 

άτομο μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μία ομάδες.  

Γενικότερα, οι συνδυασμοί σε αυτό το επίπεδο μπορούν να είναι πάρα πολλοί 

και αυξάνονται περισσότερο από τη διδακτική στρατηγική που ακολουθείται σε κάθε 

περίπτωση. Στο κεφάλαιο III.2.5. περιγράφονται αρκετές στρατηγικές που μπορούν 

να εφαρμοστούν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες μέσω ασύγχρονων συζητήσεων, 

μεμονωμένα ή με μεταξύ τους συνδυασμούς. Στις περιπτώσεις αυτές, 

πραγματοποιούνται διαλογικές δραστηριότητες με περισσότερες από μία διακριτές 

φάσεις, που συχνά περιλαμβάνουν την ανάθεση συγκεκριμένων ρόλων σε κάποιους ή 

όλους τους συμμετέχοντες (π.χ. να συντονίζει, να συνοψίζει, να διατυπώνει 

ερωτήματα, να αναπτύσσει επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα κλπ). 
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Κατά συνέπεια, ο καθορισμός των δεικτών ή/και των συνδυασμών τους που 

είναι καταλληλότεροι κάθε φορά για τους χρήστες διαφορετικών προφίλ, που 

αναλαμβάνουν διαφορετικούς ρόλους, στα πλαίσια των όποιων διακριτών φάσεων 

και στρατηγικών συμμετέχουν, αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Κατά τη διάρκεια των 

μελετών που πραγματοποιήθηκαν, δεν κατέστη δυνατόν να γίνει τέτοιος καθορισμός. 

Γενικότερα, σε όλες τις περιπτώσεις που δοκιμάστηκαν καταγράφηκαν οι 

προτιμήσεις των χρηστών όλων των κατηγοριών, σε δείκτες ανάλυσης 

αλληλεπίδρασης. Όπως περιγράφεται στις αναλύσεις που αφορούν τα Ερευνητικά 

Ερωτήματα 6, 7, 10 και 11, υπάρχει μια σαφής προτίμηση στους ομαδικούς 

δείκτες(Πίνακας 41). Από αυτούς ξεχωρίσουν και εναλλάσσονται στις πρώτες θέσεις 

προτίμησης οι δείκτες που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία και στο 

Ερωτηματολόγιο 2, που ακολούθησε τις Μελέτες Περίπτωσης 2 και 3. Αυτοί είναι 

(Πίνακες 29, 30 και 43): α) Δείκτης Ενεργητικότητας, β) Δείκτης Συνεισφοράς, γ) 

Δείκτης Κατάταξης, δ) Δείκτης Συμβολής Χρήστη στη Δομή μιας Συζήτησης, ε) 

Κοινωνιοδιάγραμμα Αναγνώσεων, και στ) Κοινωνιοδιάγραμμα Απαντήσεων.  
 

Οι προτιμήσεις αυτές φαίνονται να σχετίζονται τόσο με το είδος της 

δραστηριότητας, όσο και με το γνωστικό υπόβαθρο των χρηστών. Για παράδειγμα, 

όσοι είχαν σε υψηλότερες θέσεις το Δείκτη Συνεισφοράς (βλ. κεφάλαιο VI.1.2.9.), 

είχαν υπόβαθρο θετικών επιστημών (π.χ. μαθηματικοί, φυσικοί). Δεν είναι όμως πολύ 

σαφές ποια παράμετρος είναι ισχυρότερη για τον καθορισμό της προτίμησης του κάθε 

χρήστη. Παρά τις διαφορές στο σχεδιασμό της κάθε δραστηριότητας, δεν υπάρχουν 

σαφείς ενδείξεις για τη διαφοροποίηση της υποστήριξης που παρέχει ο κάθε δείκτης 

ξεχωριστά από αυτούς, σε κάθε περίπτωση. 
 

Μελετώντας τους συνδυασμούς δεικτών, προκύπτουν ορισμένα θετικά 

αποτελέσματα, ειδικότερα εξετάζοντας την οπτική γωνία του καθηγητή και τα 

Ερμηνευτικά Σχήματα που περιγράφονται στο κεφάλαιο V.1.3.5. Περισσότερες 

πληροφορίες και παραδείγματα παρουσιάζονται παρακάτω, στο κεφάλαιο VI.1.3. 

Παρ’ όλα αυτά, η ποικιλία των παραμέτρων που μπορούν να μεταβληθούν σε κάθε 

περίπτωση, όπως αναφέρεται παραπάνω, καθιστά την εξαγωγή συμπερασμάτων 

εξαιρετικά δύσκολη. Εξετάζοντας μόνο την ποικιλία αυτή, οδηγούμαστε στο 

συμπέρασμα ότι απαιτείται ένας μεγάλος αριθμός Μελετών Περίπτωσης, στις οποίες οι 

παράμετροι θα μεταβάλλονται πολύ προσεκτικά, ώστε να μπορούν σταδιακά να 

εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. 
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Για παράδειγμα, σε μια ανοιχτή συζήτηση, που αποτελεί την απλούστερη από 

πλευράς σχεδιασμού διαλογική δραστηριότητα, απαιτείται μεγάλος αριθμός μελετών, 

στις οποίες θα χρησιμοποιούνται πολύ λίγοι δείκτες, ώστε να μελετηθεί σε βάθος η 

διαφοροποίηση της επίδρασης που έχουν στους συμμετέχοντες, αλλά και στη 

δραστηριότητα συνολικά. Για παράδειγμα, ενδεχομένως να υπάρχει μια 

διαφοροποίηση στον τρόπο που επιδρούν στο κίνητρο των χρηστών για αυξημένη 

συνεισφορά, ο Δείκτης Κατάταξης και ο Δείκτης Ενεργητικότητας. Η θεμελιώδης 

πληροφορία που παρουσιάζουν και οι δύο είναι η ίδια (πλήθος μηνυμάτων που 

γράφουν και διαβάζουν οι χρήστες), αλλά με διαφορετικό τρόπο. Ο πρώτος 

χρησιμοποιεί ποσοστιαίες τιμές και ο δεύτερος απόλυτες τιμές. Συνεπώς μια 

παράμετρος που έχει ενδιαφέρον να διερευνηθεί είναι αν υπάρχει διαφοροποίηση 

στην επίδραση που έχουν οι δύο δείκτες στους χρήστες και ποια είναι αυτή. Άλλωστε, 

ο πρώτος βοηθά στη σύγκριση ανάμεσα στα μέλη, χρησιμοποιώντας και τα τέσσερα 

τεταρτημόρια του καρτεσιανού διαγράμματος, ενώ ο δεύτερος μόνο το πρώτο 

τεταρτημόριο (που περιλαμβάνει μόνο θετικές τιμές). Παράλληλα, λόγω των 

μονάδων μέτρησης που χρησιμοποιούνται (απόλυτες ή ποσοστιαίες τιμές), οι 

αποστάσεις ανάμεσα στους συμμετέχοντες είναι μεγαλύτερες στο Δείκτη 

Ενεργητικότητας, σε σύγκριση με το Δείκτη Κατάταξης. 

Κατά συνέπεια, παρόμοιου τύπου μελέτη όλων των διαφορετικών δεικτών και 

σε όλες τις διαφορετικές συνθήκες (είδη χρηστών, δραστηριοτήτων, φάσεων κλπ), 

μεταφράζεται σε ένα μεγάλο αριθμό μελετών που απαιτούνται για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων. Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα, ότι το Ερευνητικό Ερώτημα 

13 δεν είναι δυνατόν να απαντηθεί στα πλαίσια μιας διατριβής. Μπορούν μόνο να 

μελετηθούν τα υφιστάμενα δεδομένα και να χρησιμοποιηθούν, προς όφελος του 

καλύτερου σχεδιασμού μελλοντικών ερευνών, που θα απαντούν στο ερώτημα αυτό. 

VI.1.2.14. Ερευνητικό ερώτημα 14 

Το Ερευνητικό Ερώτημα 14 αφορά στη μελέτη της συνεισφοράς των δεικτών (του 

καθενός ξεχωριστά ή των συνδυασμών τους) σε διαφορετικές, διακριτές φάσεις 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ασύγχρονων συζητήσεων.  

Είναι σύνηθες, κατά τη διάρκεια διαλογικών δραστηριοτήτων, να υπάρχουν 

διακριτές, επιμέρους φάσεις, όπως άλλωστε συνέβη στις Μελέτες Περίπτωσης που 

πραγματοποιήθηκαν (Πίνακας 46). Για παράδειγμα στη Μελέτη Περίπτωσης 2, οι 
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συζητήσεις ξεκινούσαν με παράθεση και ανταλλαγή απόψεων, σχολίων και 

πληροφοριών και κατέληγαν σε μία φάση σύνοψης της συζήτησης και συντονισμού, 

στα πλαίσια μιας παρουσίασης. Στην Μελέτη Περίπτωσης 3, οι επιμέρους διακριτές 

φάσεις ήταν πάρα πολλές. Σε κάθε μία από αυτές, οι φοιτητές καλούνταν να 

αναπτύξουν μια λέξη-κλειδί, την οποία στη συνέχεια συζητούσαν και σχολίαζαν όλοι 

μαζί. Ακολούθως ο καθηγητής συνόψιζε τη συζήτηση και εισήγαγε το κείμενο που 

οδηγούσε στην επόμενη φάση. Στην τελική φάση της δραστηριότητας, οι δύο ομάδες 

ενώθηκαν σε μία κοινή συζήτηση, όπου αντάλλαξαν πληροφορίες και σχόλια για το 

περιεχόμενο των συζητήσεων, στις προηγούμενες φάσεις. Τέλος, στη Μελέτη 

Περίπτωσης 4, την εναρκτήρια φάση επιλογής μίας από τις δύο προτεινόμενες λύσεις, 

ακολούθησε μια φάση ανάπτυξης επιχειρηματολογίας, που ολοκληρώθηκε με τη 

συγγραφή μιας τελικής αναφοράς μετά από συντονισμό όλης της ομάδας. 

Πίνακας 46: Διακριτές φάσεις δραστηριοτήτων (Μελέτες Περίπτωσης 2, 3 και 4) 

Μελέτη 
Περίπτωσης 

Φάση Περιγραφή Φάσης 

1 Αδόμητη συζήτηση για ένα θέμα που επιλέγει ο καθηγητής 
2 2 Σύνοψη συζήτησης και προετοιμασία παρουσίασής της στην 

τάξη 
α Επιλογή λέξης – κλειδί από το εισαγωγικό κείμενο που 

καταχωρεί ο καθηγητής 
β Μελέτη και ανάπτυξη της επιλεγμένης λέξης. 
γ Ανταλλαγή σχολίων, αποριών και πληροφοριών 

1-4 

δ Σύνοψη συζήτησης από τον καθηγητή 
5 Συγχώνευση ομάδων σε κοινή συζήτηση σχολιασμού του 

περιεχομένου των συζητήσεων που έλαβαν χώρα στις φάσεις 
1 – 4. 

3 

6 Εκ του σύνεγγυς συζήτηση αποτίμησης της συζήτησης και 
εξαγωγής συμπερασμάτων 

1 Παρουσίαση προβλήματος και δύο πιθανών λύσεων. 
Επιλογή μίας από τις λύσεις  Σχηματισμός δύο ομάδων 

2α Συνεργατική ανάπτυξη υποστηρικτικών επιχειρημάτων και 
βελτιώσεων για την επιλεγμένη λύση 
Εντοπισμός μειονεκτημάτων της εναλλακτικής λύσης 

2β Συγγραφή αναφοράς με την εξέλιξη και τα συμπεράσματα της 
συζήτησης κάθε ομάδας 

4 

3 Ανταλλαγή αναφορών και διαπραγμάτευση για την εξεύρεση 
κοινά αποδεκτής λύσης 

 

Οι φοιτητές υποστήριξαν στις συνεντεύξεις ότι η χρήση ενός εργαλείου 

υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων μπορεί να βοηθήσει σε διάφορες περιπτώσεις, 

όπως είναι ο συντονισμός μιας ομάδας με κάποιο διακριτό τελικό στόχο και ότι οι 
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δείκτες βοηθούν στην παρακολούθηση και τη βελτίωση όλης της διαδικασίας. Δεν 

ήταν σε θέση όμως να συγκεκριμενοποιήσουν τον τρόπο που οι δείκτες τους 

βοηθούσαν. Ίσως ήταν επηρεασμένοι από το γεγονός ότι γενικότερα οι δείκτες τους 

βοηθούσαν ευρύτερα να παρακολουθήσουν τη δραστηριότητα καλύτερα, όπως 

αναλύεται στα Ερευνητικά Ερωτήματα 3 και 8. 

 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν μεμονωμένες παραδοχές χρήσης των 

δεικτών σε διάφορες φάσεις των ασύγχρονων συζητήσεων. Για παράδειγμα, στην 

Μελέτη Περίπτωσης 4, μια φοιτήτρια παραδέχτηκε ότι στο τέλος κάθε φάσης 

μελετούσε τους δείκτες για να αποκτήσει μια πλήρη εικόνα για τη συνολική 

δραστηριότητα κατά τη διάρκειά της (Μ.Π. 4 – Υ. 25). Ήθελε έτσι να αξιολογήσει την 

εξέλιξη της συζήτησης, την ατομική της, αλλά και τη συνολική συνεισφορά και 

επίδοση της ομάδας της. Μια ακόμα φοιτήτρια στην ίδια μελέτη, που είχε αναλάβει 

να συνοψίσει τη συζήτηση και να γράψει την τελική αναφορά της ομάδας της, 

αξιοποίησε την πληροφορία που παρέχει ο Δείκτης Κατάταξης. Διακρίνοντας τα πιο 

δραστήρια μέλη της ομάδας, που κατά συνέπεια θα είχαν και καλύτερη εποπτεία της 

συζήτησης, προσπάθησε να τα εντοπίσει για να ζητήσει τη συνδρομή τους κατά τη 

σύνοψη (Μ.Π. 4 - 14). Έτσι θα μπορούσε να είναι περισσότερο σίγουρη για την 

ορθότητα και την πληρότητα της τελικής αναφοράς, πριν την αναρτήσει στο εργαλείο 

υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων και ζητήσει τη γνώμη και τα σχόλια των 

συνεργατών της.  

 

Αυτά τα μικρά παραδείγματα δείχνουν μια δυναμική που περικλείουν οι 

δείκτες ως προς τη συνεισφορά τους σε διάφορες φάσεις διαλογικών 

δραστηριοτήτων. Όπως και στην περίπτωση του Ερευνητικού Ερωτήματος13, 

απαιτείται ένας μεγάλος αριθμός μελετών περίπτωσης, με μικρό σύνολο δεικτών να 

είναι στη διάθεση των χρηστών κάθε φορά που θα έχουν να επιτελέσουν 

συγκεκριμένο έργο. Έτσι θα μπορέσει να διερευνηθεί σε βάθος ο τρόπος που ο κάθε 

δείκτης ή συνδυασμός δεικτών μπορεί να συνεισφέρει στις διάφορες φάσεις που 

μπορούν να υπάρξουν σε δραστηριότητες ασύγχρονων συζητήσεων. Και στην 

περίπτωση αυτή, η ποικιλία των επιμέρους φάσεων που μπορεί να περιλαμβάνει ο 

σχεδιασμός διαλογικών δραστηριοτήτων, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι απαιτείται 

μεγάλος αριθμός πρόσθετων μελετών, αυτού του τύπου. 
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VI.1.2.15. Ερευνητικό ερώτημα 15 

Το Ερευνητικό Ερώτημα 15 αφορά την αναζήτηση εκείνων των συνδυασμών δεικτών 

ανάλυσης αλληλεπίδρασης, που μπορούν να οδηγήσουν στην εξαγωγή σαφέστερων 

και πιο ολοκληρωμένων συμπερασμάτων. 

Στο κεφάλαιο V.1.3.5. παρουσιάζονται παραδείγματα Ερμηνευτικών 

Σχημάτων, τα οποία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) τα σχήματα που αφορούν στην 

περαιτέρω ερμηνεία μεμονωμένων δεικτών, και β) τα σχήματα που αφορούν 

συνδυασμούς περισσοτέρων του ενός δεικτών. Από την ανάλυση των Ερευνητικών 

Ερωτημάτων 13 και 14 προκύπτει ότι δεν είναι εύκολο να εξαχθούν ασφαλή και σαφή 

συμπεράσματα για την αξιοποίηση των δεικτών σε κάθε πιθανή περίπτωση που 

προκύπτει από τις ιδιαίτερες συνθήκες που μπορεί να επικρατήσουν σε διαλογικές 

δραστηριότητες ασύγχρονων συζητήσεων. Από τις πραγματοποιηθείσες μελέτες 

καταγράφονται τα πρώτα θετικά δείγματα, αλλά απαιτείται επιπρόσθετη διερεύνηση 

προς την κατεύθυνση αυτή. Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει η διερεύνηση του τρόπου 

αξιοποίησης των προτεινόμενων ερμηνευτικών σχημάτων που αφορούν σε 

συνδυασμούς δεικτών, που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο V.1.3.5.2. Εξίσου 

ενδιαφέρουσα είναι και η διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας νέων 

ερμηνευτικών σχημάτων. 

Αναλύοντας τα δεδομένα που προκύπτουν από τις τέσσερις μελέτες που 

πραγματοποιήθηκαν, η απάντηση σε αυτό το ερευνητικό ερώτημα φαίνεται να είναι 

παρόμοια με αυτή στα προηγούμενα δύο ερωτήματα. Μέσα από συζητήσεις με τους 

καθηγητές που συμμετείχαν στις μελέτες αυτές, αντιμετώπισαν θετικά τα 

προτεινόμενα σχήματα. Θεωρούν ότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και 

μπορούν να αναδείξουν τις πληροφορίες και τα συμπεράσματα που περιγράφονται 

στο κεφάλαιο V.1.3.5. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το ερμηνευτικό σχήμα που 

αποσκοπεί στην Αποτίμηση της Ατομικής Επίδοσης Μαθητή, που φαίνεται στην 

Εικόνα 68, το οποίο χρησιμοποιείται στο κεφάλαιο VI.1.3.1. στην παρουσίαση ενός 

αναλυτικού παραδείγματος από την πρώτη μελέτη, που προσπαθεί να αναδείξει την 

ορθότητα και τη χρησιμότητά του.  

Παράλληλα συζητήθηκε εκτενώς το ερμηνευτικό σχήμα που αποσκοπεί στην 

Αποτίμηση – Αξιολόγηση της Ανάπτυξης μιας Συζήτησης (Εικόνα 71) με τον καθηγητή 

που συμμετείχε στη δεύτερη μελέτη (Μ.Π. 2 – Υ.Κ. 1), ο οποίος εκφράστηκε με 

θετικά σχόλια. Αποδέχεται την ορθότητα και την εγκυρότητα του ερμηνευτικού 
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σχήματος, τονίζοντας ότι στις περιπτώσεις αδόμητων συζητήσεων, μπορεί να 

βοηθήσει σημαντικά τον καθηγητή στην προσπάθεια επόπτευσής τους. Στην Εικόνα 

103 φαίνεται ο Δείκτης Διασποράς – Μεγέθους Συζήτησης, για την πρώτη συζήτηση 

της πειραματικής ομάδας. Προκύπτει από το διάγραμμα ότι τα νήματα 0, 3 και 10 

είναι τα πιο σημαντικά. Από την Εικόνα 105 προκύπτει ότι η ανάπτυξη των νημάτων 

αυτών, σε σχέση με το χρόνο, ήταν ικανοποιητική, αφού φαίνεται ότι υπάρχουν 

μηνύματα που καταχωρήθηκαν προς το τέλος της συζήτησης, σε όλα τα νήματα 

(πράσινες κουκίδες). Ανάλογη είναι και η κατάσταση στη συζήτηση 2 (Εικόνες 104 

και 105). Αντίθετα, στην πρώτη συζήτηση της ομάδας ελέγχου βλέπουμε ότι τα 

νήματα 0 και 2χαρακτηρίζονται σημαντικά (Εικόνα 106). Από το Δείκτη Ανάπτυξης 

Συζήτησης, βλέπουμε ότι πρώτα ολοκληρώθηκε το νήμα 0 και μετά ξεκίνησαν τα 

υπόλοιπα νήματα, ακολουθώντας μια πιο γραμμική ανάπτυξη στη συζήτηση. Αυτό 

μπορεί να ερμηνευτεί ως μικρότερη ανάπτυξη διαλόγου, αφού οι φοιτητές δεν 

επέστρεψαν στα προγενέστερα νήματα, μετά από σκέψη, για να προσθέσουν νέα 

σχόλια, απόψεις και πληροφορίες. Παρόμοια είναι η εικόνα για τη συζήτηση 2. Αυτές 

οι πληροφορίες είναι χρήσιμες κατά την επίβλεψη ελεύθερων συζητήσεων, ώστε να 

εντοπίζονται οι χρονικές στιγμές που ενδέχεται να απαιτείται η παρέμβαση του 

καθηγητή, ως εξωτερικό ερέθισμα, για την ενίσχυση του διαλόγου. 

 
Εικόνα 103: Δείκτης Διασποράς – Μεγέθους Συζήτησης (Μελέτη Περίπτωσης 2- Συζήτηση 1 - 

Πειραματική ομάδα) 
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Εικόνα 104: Δείκτης Διασποράς – Μεγέθους Συζήτησης (Μελέτη Περίπτωσης 2- Συζήτηση 2 - 

Πειραματική ομάδα) 

 
Εικόνα 105: Δείκτης Ανάπτυξης Συζήτησης (Μελέτη Περίπτωσης 2- Πειραματική ομάδα) 

 
Εικόνα 106: Δείκτης Διασποράς – Μεγέθους Συζήτησης (Μελέτη Περίπτωσης 2- Συζήτηση 1 – 

Ομάδα ελέγχου) 
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Εικόνα 107: Δείκτης Διασποράς – Μεγέθους Συζήτησης (Μελέτη Περίπτωσης 2- Συζήτηση 2 – 

Ομάδα ελέγχου) 

 
Εικόνα 108: Δείκτης Ανάπτυξης Συζήτησης (Μελέτη Περίπτωσης 2- Ομάδα ελέγχου) 

Συμπερασματικά, για το Ερευνητικό Ερώτημα 15, προκύπτει ότι οι 

συνδυασμοί δεικτών και η εφαρμογή ερμηνευτικών σχημάτων φαίνεται να βρίσκει 

εφαρμογή σε δραστηριότητες ασύγχρονων συζητήσεων. Υπάρχουν παραδείγματα που 

αποδεικνύουν τρόπους αξιοποίησης των συνδυασμών αυτών, σε μεμονωμένες 
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περιπτώσεις. Ο καθορισμός όμως συγκεκριμένων σχημάτων που να οδηγούν σε 

ολοκληρωμένα συμπεράσματα για διάφορες κατηγορίες διαλογικών δραστηριοτήτων 

απαιτεί επιπρόσθετες εφαρμογές τους, μέσα από νέες μελέτες. Με τον τρόπο αυτό θα 

μπορέσουν να γενικευτούν τα αρχικά θετικά συμπεράσματα, ώστε να τεκμηριωθεί η 

καθολικότητα της ισχύος και της χρησιμότητάς τους. 

VI.1.2.16. Ερευνητικό ερώτημα 16 

Το Ερευνητικό Ερώτημα 16 αφορά στη διερεύνηση της δυνατότητας αποτίμησης της 

ποιότητας μιας ασύγχρονης συζήτησης, σε προκαταρκτικό επίπεδο, μέσω των 

δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης και χωρίς να είναι απαραίτητη η ανάγνωση των 

μηνυμάτων που αποτελούν τη συζήτηση. 

Στο μέρος II της διατριβής και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο II.2.5. 

παρουσιάζονται οι σημαντικότερες, υφιστάμενες προσεγγίσεις ανάλυσης ασύγχρονων 

συζητήσεων, με σκοπό την ποιοτική τους αξιολόγηση. Διακρίνονται δύο κύριες 

κατηγορίες τέτοιων προσεγγίσεων: α) οι μέθοδοι ανάλυσης δράσης μέσω οπτικών 

αναπαραστάσεων που μελετούν κυρίως δομικά χαρακτηριστικά των συζητήσεων και 

αποτυπώνουν την πιθανότητα ποιοτικών συζητήσεων, και β) οι μέθοδοι ανάλυσης 

περιεχομένου που αναλύουν σε βάθος την ποιότητα της κάθε συζήτησης. Σημαντικό 

μειονέκτημα της δεύτερης κατηγορίας είναι η απαιτήσεις σε χρόνο των προσεγγίσεων 

αυτών, αλλά και ο μεγάλος βαθμός υποκειμενικότητας που τις χαρακτηρίζει. Συνεπώς 

είχε ενδιαφέρον να διερευνηθεί η δυνατότητα ποιοτικής αξιολόγησης των 

ασύγχρονων συζητήσεων με τη χρήση των δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης του 

συστήματος DIAS, προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα από την ανάλυση που 

προτείνουν οι προσεγγίσεις της πρώτης κατηγορίας. Φυσικά η αξιολόγηση αυτή δεν 

μπορεί να φτάσει το επίπεδο των ανάλυσης της δεύτερης κατηγορίας προσεγγίσεων, 

αφού δεν περιλαμβάνει την επισκόπηση του περιεχομένου των μηνυμάτων που 

συνθέτουν τις συζητήσεις. 

 

Στο σημείο αυτό παρουσιάζεται ένα παράδειγμα που αφορά στην Μελέτη 

Περίπτωσης 4, όπου οι φοιτητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, αφού πρώτα επέλεξαν 

μία από τις δύο προτεινόμενες λύσεις σε ένα πρόβλημα. Το τελευταίο αφορούσε στη 

χωροταξική διάταξη ενός εργαστηρίου ηλεκτρονικών υπολογιστών, στο δημοτικό 

σχολείο. Κάθε ομάδα έπρεπε να συζητήσει ώστε μέσα από διαπραγματεύσεις και 



  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 
 

Θαρρενός Μπράτιτσης – Διδακτορική Διατριβή   Σελίδα 433 

ανταλλαγές απόψεων, πληροφοριών και σχολίων, να κατασκευάσει μια τελική 

αναφορά που θα περιέχει επιχειρήματα που να υποστηρίζουν την επιλογή τους. Η 

ομάδα Α (πειραματική ομάδα) μπορούσε να βλέπει δείκτες ανάλυσης 

αλληλεπίδρασης, ενώ η ομάδα Β (ομάδα ελέγχου) όχι. 

 
Εικόνα 109: Απόσπασμα του Δείκτη Διασποράς – Μεγέθους συζήτησης (Μελέτη Περίπτωσης 4) 

Στην Εικόνα 109 φαίνονται τέσσερα νήματα από τις συζητήσεις της ομάδας Α 

και τρία νήματα από τις συζητήσεις της ομάδας Β. Στο αριστερό μέρος απεικονίζεται 

η λογική δομή των νημάτων, σε δενδροειδή μορφή, ενώ στο δεξί μέρος απεικονίζεται 

το αντίστοιχο τμήμα του Δείκτη Διασποράς Συζήτησης (TP) και του Δείκτη Διασποράς 

– Μεγέθους Συζήτησης (TPW). Όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο V.1.3.5.2., στη 

διεθνή βιβλιογραφία προτείνονται πέντε ποσοτικές παράμετροι ως ενδείξεις της 

ποιότητας μιας συζήτησης: α) ο αριθμός των συμμετεχόντων, β) το πλήθος των 

μηνυμάτων, γ) το βάθος των νημάτων, δ) το πλάτος των νημάτων, και ε) το μέσο 

μέγεθος των μηνυμάτων σε λέξεις. Συνδυάζοντας και επεκτείνοντας τις προσεγγίσεις 

αυτές, κατασκευάστηκαν οι δύο σύνθετοι δείκτες, TP και TPW. 



ΜΕΡΟΣ VI: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σελίδα 434  Θαρρενός Μπράτιτσης – Διδακτορική Διατριβή 

Σύμφωνα με την περιγραφή των δύο δεικτών (κεφάλαιο V.1.3.5.2.), τα 

νήματα που φαίνονται στην Εικόνα 109 είναι αυτά που είναι πιο σημαντικά και 

ενδιαφέροντα, με βάση τις τιμές των δεικτών. Από αυτά, τα νήματα Α και Γ κρίνονται 

ως τα πλέον σημαντικά από τη συζήτηση της ομάδας Α, χρησιμοποιώντας ως 

κριτήριο το δείκτη TP. Άλλωστε, είναι αυτά που έχουν το μεγαλύτερο βάθος (ίσο με 

έξι – κίτρινη ράβδος), το μεγαλύτερο πλήθος μηνυμάτων (26 και 16 αντίστοιχα – 

κόκκινη ράβδος) και τους περισσότερους συμμετέχοντες (9 και 8 αντίστοιχα – μπλε 

ράβδος). Συνεπώς, στηριζόμενος στις ποσοτικές παραμέτρους που προτείνονται στη 

βιβλιογραφία, κάποιος θα θεωρούσε αυτά τα δύο νήματα ως περισσότερο 

αντιπροσωπευτικά της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε από την ομάδα Α. Ομοίως, 

και το νήμα Δ μπορεί να θεωρηθεί αρκετά σημαντικό, ενώ το Β λιγότερο. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέταση των δεικτών TP και TPW σε συνδυασμό. 

Εστιάζοντας πάντα στην ομάδα Α, παρατηρούμε ότι η αναλογία των δύο τιμών είναι 

κοντά στο 1 προς 1 για τα νήματα Α και Β. Αντίθετα, η τιμή του TPW είναι κατά πολύ 

μικρότερη από την τιμή του TP για τα νήματα Γ και Δ. Ένα πρώτο συμπέρασμα που 

προκύπτει από την εξέταση αυτή είναι ότι τα μηνύματα που αποτελούν τα νήματα Α 

και Β είναι μεγαλύτερα σε πλήθος λέξεων από αυτά των νημάτων Γ και Δ, αφού η 

μέτρηση αυτή επηρεάζει σημαντικά την τιμή του δείκτη TPW. Η παρατήρηση αυτή 

οδήγησε στην απόφαση να εξεταστεί περισσότερο το περιεχόμενο των μηνυμάτων 

που αποτελούν αυτές τις επιμέρους συζητήσεις. Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές 

αντάλλασσαν πληροφορίες, σχόλια και απόψεις, με τελικό στόχο τη συγγραφή μιας 

τελικής αναφοράς που θα συνόψιζε τα επιχειρήματά τους. 

 

Αρχικά έγινε απόπειρα να μελετηθούν τα νήματα αυτά χρησιμοποιώντας 

προσεγγίσεις ανάλυσης περιεχομένου, όπως αυτές που περιγράφονται στο κεφάλαιο 

II.2.5.2. Η προσπάθεια αυτή είχε σαν στόχο να διερευνήσει την πιθανότητα σύνδεσης 

της αναλογίας τιμών για τους δύο δείκτες, με τις περισσότερο ποιοτικές μετρήσεις 

που προτείνουν αυτές οι μέθοδοι. Εξετάζοντας τα αποτελέσματα των μετρήσεων για 

τα συνολικά 15 νήματα που αποτελούσαν τη συζήτηση της ομάδας Α, δεν προέκυψε 

κάποια προφανής σύνδεση μεταξύ τους. Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης αυτής όμως, 

εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι στα περισσότερα νήματα τα επιχειρήματα που 

καταγράφονταν ήταν σε μεγάλο βαθμό επαναλήψεις αυτών που εμφανίζονταν στα 

πρώτα νήματα της συζήτησης, χρονικά. Με λίγα λόγια, ορισμένοι φοιτητές 

επαναλάμβαναν με διαφορετικές εκφράσεις απόψεις που είχαν ήδη διατυπωθεί από 
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άλλους, νωρίτερα, σε μια προσπάθεια να φανούν και αυτοί ενεργοί στη συζήτηση. 

Προτιμούσαν αυτή την τακτική, από το να προσθέσουν μηνύματα στα ήδη υπάρχοντα 

μηνύματα, με τα οποία προφανώς θα έπρεπε να συμφωνήσουν με τις ήδη 

καταγεγραμμένες απόψεις. Αυτό είχε, κατά τα φαινόμενα άμεση επίδραση στο 

μέγεθος των μηνυμάτων που έγραφαν, ενώ ορισμένες φορές προκαλούσε την 

καταχώρηση περισσοτέρων σχολίων κοινωνικού χαρακτήρα. 

Στη συνέχεια, έγινε μια προσπάθεια σύνδεσης του πλήθους των 

επιχειρημάτων που περιέχονται στο κάθε νήματα, τα οποία περιέχονται και στην 

τελική αναφορά που συνέγραψε η ομάδα. Τα αποτελέσματα έδειξαν σαφή σχέση της 

αναλογίας των δύο δεικτών, με το μέγεθος αυτό. Στο παράδειγμα της Εικόνας 108, 

τρία (3) μηνύματα στο νήμα Α περιείχαν επιχειρήματα που συμπεριελήφθησαν στην 

τελική αναφορά. Το ίδιο ίσχυσε για δύο (2) από τα μηνύματα του νήματος Β. Στο 

υπόλοιπο μέρος των δύο νημάτων, συζητήθηκαν και σχολιάστηκαν περαιτέρω τα 

επιχειρήματα αυτά. Αντίθετα, στο νήμα Γ που με μια πρώτη ματιά φαίνεται να είναι 

αρκετά σημαντικό, δεν καταγράφεται κανένα νέο επιχείρημα, ενώ περιλαμβάνονται 

αρκετά μηνύματα κοινωνικού χαρακτήρα. Το ίδιο παρατηρείται και για το νήμα Δ. 

Παρατηρούμε από την Εικόνα 109 ότι οι τιμές των δύο δεικτών διαφέρουν 

σημαντικά, με την τιμή του TPW να είναι μικρότερη από αυτήν του TP. Το ίδιο 

παρατηρήθηκε και για τα υπόλοιπα νήματα της συζήτησης, τα οποία δεν 

περιελήφθησαν στην Εικόνα 109, για λόγους αναγνωσιμότητάς της. 

 

Συνεπώς, προκύπτει το συμπέρασμα ότι όταν οι τιμές των δύο δεικτών είναι 

αρκετά κοντά, με τη μεταξύ τους αναλογία να πλησιάζει τη μονάδα, το αντίστοιχο 

νήμα της συζήτησης είναι πολύ σημαντικό, ως προς το περιεχόμενό του. Μάλιστα, 

όταν η τιμή του TPW είναι μεγαλύτερη από αυτήν του TP, τότε το περιεχόμενο είναι 

ακόμα μεγαλύτερης σημασίας. Στο παράδειγμα που εξετάζουμε, αυτό ισχύει για το 

νήμα Α, όπου περιέχονται τρία επιχειρήματα, σε αντιδιαστολή με το νήμα Β που 

περιέχει 2 επιχειρήματα. Η ίδια ανάλυση επιχειρήθηκε και για τις συζητήσεις της 

ομάδας Β, οδηγώντας στα ίδια ακριβώς αποτελέσματα. Το νήμα Ε περιλαμβάνει τρία 

επιχειρήματα από αυτά που αναφέρονται και στην τελική αναφορά της ομάδας Β, ενώ 

το νήμα Ζ κανένα. Αντίστοιχα, η τιμή του TPW για το νήμα Ε είναι μεγαλύτερη αυτής 

του TP και πολύ μικρότερη στο νήμα Ζ. Τέλος, το νήμα Η, στο οποίο η διαφορά είναι 

πολύ σημαντική, με τον TPW να είναι αρκετά μεγαλύτερος, είναι αυτό στο οποίο 

καταχωρήθηκε η πρώτη έκδοση της τελικής αναφοράς της ομάδας Β, για να 
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σχολιαστεί από τα υπόλοιπα μέλη της. Το μέγεθος του αντίστοιχου μηνύματος 

αιτιολογεί την τιμή του δείκτη. Στον πίνακα 47 συνοψίζονται οι παρατηρήσεις αυτές. 

Πίνακας 47: Συσχετισμός της αναλογίας τιμών των δεικτών TP καιTPW με το περιεχόμενο (πλήθος 

πρωτότυπων επιχειρημάτων) των μηνυμάτων (Μελέτη Περίπτωσης 4) 

Νήμα TP TPW TPW/TP Πλήθος επιχειρημάτων 
Α 50.076 55 1.098 3 
Β 7.506 6 0.8 1 
Γ 46.72 18 0.38 0 
Δ 14.476 7 0.48 0 
Ε 6.3 9 1.43 3 
Ζ 7.8 3 0.38 0 
Η 11.886 58 4.88 Αναφορά 

 

Από την παραπάνω ανάλυση, προκύπτει ότι μελετώντας την αναλογία τιμών 

των δύο δεικτών, είναι δυνατόν να εξαχθούν συμπεράσματα για την ποιότητα του 

κάθε νήματος της συζήτησης, αναφορικά με το πλήθος των επιχειρημάτων που 

περιέχουν. Οδηγούμαστε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι είναι δυνατή η προκαταρκτική 

αποτίμηση των συζητήσεων, από πλευράς ποιότητας, με τη χρήση των ποσοτικών 

δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης που παράγονται από το σύστημα DIAS, χωρίς να 

απαιτείται η ανάγνωση των μηνυμάτων. Στην περίπτωση αυτή, η ανάγνωση των 

συγκεκριμένων νημάτων ήταν αρκετή για τον καθηγητή, ώστε να αποκτήσει πλήρη 

εικόνα για την εξέλιξη των συζητήσεων. Αυτό θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο, αν  είχε για 

παράδειγμα να εποπτεύσει πολύ περισσότερες από δύο ομάδες, εξοικονομώντας πάρα 

πολύ χρόνο. 

 

Βέβαια, η σχέση των τιμών των δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης 

αποδείχτηκε ότι σχετίζεται με την ποιότητα και το περιεχόμενο των συζητήσεων στη 

Μελέτη Περίπτωσης 4, για τις ιδιαίτερες συνθήκες που ίσχυαν από το σχεδιασμό της. 

Κάτι αντίστοιχο δεν ήταν δυνατόν για τις Μελέτες Περίπτωσης 1 και 2, όπου οι 

συζητήσεις ήταν αδόμητες, ενώ δεν είχε ιδιαίτερο νόημα για τη Μελέτη Περίπτωσης 

3, όπου ο καθηγητής έπρεπε να παρακολουθεί να μηνύματα για να μπορέσει να 

συνοψίσει τη συζήτηση. Συνεπώς η προκαταρκτική αξιολόγηση της ποιότητας των 

συζητήσεων φαίνεται να είναι εφικτή σε ορισμένες περιπτώσεις.  

 

Απαιτείται μεγάλος αριθμός μελετών περίπτωσης, για να γενικευτεί το 

παραπάνω συμπέρασμα και να διερευνηθεί βαθύτερα ο συσχετισμός των δεικτών με 
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την ποιότητα των συζητήσεων. Άλλωστε, το παράδειγμα που εξετάστηκε στο 

κεφάλαιο αυτό αποδεικνύει ότι όσο πιο επιφανειακή ή ολιγοδιάστατη είναι μια 

ποσοτική μέτρηση, τόσο πιο ασαφής είναι η ερμηνεία της. Για παράδειγμα, το βάθος 

ενός νήματος προτείνεται ως ένδειξη ποιότητας, αλλά στο παράδειγμα που 

μελετήθηκε, το νήμα Β με βάθος τέσσερα (4) είναι τελικά σημαντικότερο από το 

νήμα Γ, με βάθος έξι (6). 
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VI.1.3. Παραδείγματα περαιτέρω αξιοποίησης δεικτών 

VI.1.3.1. Δοκιμή – αξιολόγηση Ερμηνευτικών Σχημάτων 

Στην ανάλυση του Ερευνητικού Ερωτήματος 15, αναφέρεται ότι οι καθηγητές 

αξιολόγησαν θετικά τους συνδυασμούς δεικτών που προτείνονται με τη μορφή 

Ερμηνευτικών Σχημάτων. Θεωρούν ότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και 

μπορούν να αναδείξουν τις πληροφορίες και τα συμπεράσματα που περιγράφονται 

από το σχεδιασμό τους (κεφάλαιο V.1.3.5.). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το 

ερμηνευτικό σχήμα που αποσκοπεί στην Αποτίμηση της Ατομικής Επίδοσης Μαθητή, 

που φαίνεται στην Εικόνα 68, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στο σημείο αυτό για να 

εξεταστεί αναλυτικά η συμπεριφορά μιας φοιτήτριας (Μ.Π. 1 – Υ. 8) στην πρώτη 

μελέτη, αναδεικνύοντας παράλληλα την ορθότητα και τη χρησιμότητά του.  

 

Σύμφωνα με τη σχηματική αναπαράσταση της Εικόνας 67, θα μελετηθούν 

τέσσερις διαφορετικοί δείκτες, για να διερευνηθεί η συμπεριφορά της συγκεκριμένης 

φοιτήτριας: α) ο Δείκτης Κατάταξης, β) ο SNA Δείκτης Απαντήσεων, γ) ο SNA Δείκτης 

Αναγνώσεων, και δ) ο Δείκτης Χρονισμού Ανάγνωσης. Επιπλέον θα χρησιμοποιηθούν 

ορισμένοι άλλοι δείκτες, για να τεκμηριώσουν περαιτέρω τα συμπεράσματα που θα 

εξαχθούν. Αρχικά, εξετάζοντας το Δείκτη Κατάταξης (Εικόνα 110) παρατηρούμε ότι 

φοιτήτρια αυτή (Μ.Π. 1 – Υ. 8) είναι η πιο ενεργή, ως προς την παράμετρο της 

συγγραφής μηνυμάτων, αφού βρίσκεται στο δεξί άκρο του διαγράμματος, έχοντας 

μάλιστα σημαντική απόσταση από τους επόμενους συμμετέχοντες. Ως προς την 

ανάγνωση μηνυμάτων έχει ικανοποιητική επίδοση, αφού βρίσκεται λίγο πάνω από 

τον οριζόντιο άξονα, που αντιπροσωπεύει το μέσο όρο αναγνωσιμότητας μηνυμάτων 

(Εικόνα 110). Μέχρι το σημείο αυτό και εξετάζοντας απλές, ποσοτικές μετρήσεις, η 

απόδοση της συγκεκριμένης φοιτήτριας φαίνεται εξαιρετική. 
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Εικόνα 110: Σύνθετοι δείκτες δράσης για τη μελέτη της συμπεριφοράς ενός μεμονωμένου ατόμου 

(Μελέτη Περίπτωσης 1 – Υποκείμενο 8) 

Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται από το Δείκτη Συνεισφοράς (Εικόνα 110), όπου 

ο μωβ κύκλος που της αντιστοιχεί βρίσκεται πλησιέστερα στο κέντρο του πολικού 

διαγράμματος από κάθε άλλον. Το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει και από το Δείκτη 

Ενεργητικότητας (Εικόνα 110), όπου η υπό εξέταση φοιτήτρια βρίσκεται στο δεξί 

άκρο του διαγράμματος, έχοντας γράψει τα περισσότερα μηνύματα. Παράλληλα, ο 
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κύκλος που της αντιστοιχεί είναι ο μεγαλύτερος, κάτι που υποδεικνύει ότι συμμετείχε 

σε όλες τις επιμέρους συζητήσεις και χρησιμοποίησε όλους τους διαθέσιμους τύπους 

μηνυμάτων. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το μέγεθος του κύκλου της στο πολικό 

διάγραμμα (Εικόνα 110). Επιπλέον, τόσο στο Δείκτη Κατάταξης, όσο και στο Δείκτη 

Ενεργητικότητας παρατηρούμε ότι δεκαέξι (16) από τους σαράντα (40) συνολικά 

συμμετέχοντες φοιτητές βρίσκονται πάνω από τη φοιτήτρια αυτή, άρα στην κατάταξη 

ως προς την ανάγνωση μηνυμάτων βρίσκεται πάνω από τη μέση. Η απόσταση όμως 

από τους πρώτους, στην κατεύθυνση αυτή δεν είναι τόσο μεγάλη, ώστε να μειώνει 

την αξία της επίδοσής της. 

 
Εικόνα 111: Κοινωνιοδιαγράμματα για τη μελέτη της συμπεριφοράς ενός μεμονωμένου ατόμου 

(Μελέτη Περίπτωσης 1 – Υποκείμενο 8) 
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Εξετάζοντας τα δύο κοινωνιοδιαγράμματα (Εικόνα 111), προκύπτει ότι η 

συγκεκριμένη φοιτήτρια έχει καταχωρήσει απαντήσεις σε δεκατέσσερις (14) από τους 

συμφοιτητές της (έχει συνδέσεις με τους κόμβους που της αντιστοιχούν, με τη φορά 

των βελών να είναι προς το μέρος τους), δηλαδή ποσοστό 35%. Η επίδοση αυτή 

μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητική. Απάντησε σχεδόν στην πλειοψηφία (65%) 

των συμφοιτητών της, των οποίων μηνύματα διάβασε (δίπλα από κάθε κόμβο 

αναγράφεται ο κωδικός του κάθε ατόμου, οπότε το ποσοστό του 65% προκύπτει από 

την αντιπαραβολή των ονομάτων στα δύο κοινωνιοδιαγράμματα), κάτι που 

φανερώνει υψηλό επίπεδο συνεισφοράς στην ανάπτυξη διαλόγου. Βέβαια, τα δύο 

διαγράμματα στην Εικόνα 111 είναι δυσανάγνωστα λόγω του μεγέθους τους. Στην 

πραγματικότητα, το λογισμικό Netdraw που χρησιμοποιείται για την παραγωγή τους, 

επιτρέπει την απομόνωση των συνδέσεων ενός μόνο χρήστη, τη μεγέθυνση των 

διαγραμμάτων και τη μετακίνηση κόμβων, ώστε να είναι ευκολότερο να μετρηθούν οι 

αντίστοιχες συνδέσεις. 

Ενδιαφέροντα στοιχεία αποκαλύπτονται όταν στη μελέτη της συμπεριφοράς 

της φοιτήτριας αυτής ληφθεί υπόψη η παράμετρος του χρόνου. Διευκολύνοντας την 

παρουσίαση, θα αντικαταστήσουμε την ανάλυση του Δείκτη Χρονισμού Ανάγνωσης, 

με απλούστερα διαγράμματα, που δείχνουν μέρος των πληροφοριών του δείκτη 

αυτού. Ο λόγος είναι ότι ο δείκτης αυτός παράγεται για κάθε συζήτηση ξεχωριστά, 

ενώ για τις ανάγκες του παραδείγματος αυτού επαρκούν απλούστερες, 

συγκεντρωτικές πληροφορίες. Έτσι, εξετάζοντας τη δραστηριότητα της φοιτήτριας 

αυτής, ως προς τη συγγραφή μηνυμάτων, παρατηρούμε ότι τα 24 (46%) από τα 54 

συνολικά μηνύματά της, τα έγραψε την τελευταία εβδομάδα της διαλογικής 

δραστηριότητας (από σύνολο έξι εβδομάδων). Επιπλέον, τα 43 από αυτά (83%) 

γράφτηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2 εβδομάδων, όπως φαίνεται από το 

ραβδόγραμμα της Εικόνας 111. 

 
Εικόνα 112: Μηνύματα χρήστη ανά ημέρα (Μελέτη Περίπτωσης 1 – Υ. 8) 
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Παρατηρώντας ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μηνυμάτων της γράφτηκαν 

προς το τέλος της διαλογικής δραστηριότητας, εξετάσαμε το πλήθος των χρηστών 

που τα διάβασαν. Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 113, το 31% (8 από τα 26) των 

μηνυμάτων της τελευταίας εβδομάδας, διάβασαν 4 ή λιγότεροι χρήστες., ενώ η 

πλειοψηφία των μηνυμάτων της διαβάστηκαν από λιγότερους από τους μισούς 

χρήστες. Κατά συνέπεια, δεν υπήρξε διάχυση του περιεχομένου των μηνυμάτων της 

στην ομάδα των συνεργαζόμενων φοιτητών, όσο θα έπρεπε. Επιπλέον, η φοιτήτρια 

αυτή διάβασε συνολικά 332 μηνύματα (Εικόνα 113), από τα οποία το 51% (170) κατά 

τη διάρκεια των τελευταίων δύο εβδομάδων (Εικόνα 115). Έχοντας γράψει 

παράλληλα την πλειοψηφία των δικών της μηνυμάτων κατά την ίδια χρονική περίοδο, 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η συνολική συνεισφορά της στη διαλογική 

συζήτηση δεν είναι τόσο υψηλή όσο φάνηκε αρχικά, λόγω του χρονισμού της 

δραστηριότητάς της. 

 
Εικόνα 113: Αναγνώσεις των μηνυμάτων ενός χρήστη (Μελέτη Περίπτωσης 1 – Υ. 8) 

Αναλύοντας παραπέρα τη δραστηριότητα τη φοιτήτριας αυτής, μελετήθηκε το 

περιεχόμενο των μηνυμάτων της, για να διαπιστωθεί αν ήταν εκτός θέματος, 

διερευνώντας αν προσπάθησε απλώς να φαίνεται περισσότερο δραστήρια, 

καταχωρώντας μικρά και ανούσια μηνύματα. Το αποτέλεσμα ήταν ακριβώς το 

αντίθετο, αφού τα περισσότερα μηνύματά της ήταν άμεσα σχετιζόμενα τα υπό 

συζήτηση θέματα και αρκετά καλογραμμένα και τεκμηριωμένα. Κατά τη διάρκεια 

των συνεντεύξεων, ρωτήθηκε σχετικά με την καθυστερημένη ενεργοποίησή της. 

Υποστήριξε ότι σε ένα βαθμό αυτό οφειλόταν στην έλλειψη χρόνου στα πρώτα 

στάδια της διαλογικής δραστηριότητας, που δεν της επέτρεπε να συμμετάσχει στο 

βαθμό που ήθελε. Από την άλλη πλευρά, παραδέχτηκε ότι η παρουσία των δεικτών 

την ώθησε σημαντικά, ώστε να εργαστεί σκληρότερα. Μάλιστα χαρακτήρισε το 
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κίνητρό της “ποταπό”, αφού προσπάθησε να ξεπεράσει τον περισσότερο δραστήριο 

φοιτητή στα περισσότερα διαγράμματα. 

 
Εικόνα 114: Αναγνώσεις μηνυμάτων από ένα χρήστη (Μελέτη Περίπτωσης 1 – Υ. 8) 

 
Εικόνα 115: Πλήθος και χρόνος αναγνώσεων μηνυμάτων από ένα χρήστη  

(Μελέτη Περίπτωσης 1 – Υποκείμενο 8) 
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Παρ’ όλα αυτά, η ποιότητα των μηνυμάτων της ήταν αρκετά καλή. Αυτό 

φανερώνει ότι η δυνατότητα συνεισφοράς της στις συζητήσεις ήταν υψηλές. Κατά 

συνέπεια, αν καταχωρούσε νωρίτερα κάποια από τα μηνύματά της, η συνεισφορά της 

θα ήταν μεγαλύτερη στη συνολική ανάπτυξη των συζητήσεων, αυξάνοντας τις 

πιθανότητες για παραπέρα ανάπτυξη του διαλόγου μεταξύ των φοιτητών. 

Προσεκτικότερη παρακολούθηση του τρόπου συμμετοχής της στις συζητήσεις, με 

τους δείκτες του ερμηνευτικού σχήματος που αναφέρεται στην αρχή του κεφαλαίου, 

θα μπορούσε να αποκαλύψει τη χαμηλή επίδοσή της, δίνοντας τη δυνατότητα στον 

διαμεσολαβητή να παρέμβει, παροτρύνοντάς την να δραστηριοποιηθεί περισσότερο. 

Αυτό θα ωφελούσε κατ’ επέκταση το σύνολο της συζήτησης. Η παρακολούθηση της 

χρονικής συνιστώσας και της έγκαιρης ή καθυστερημένης συμμετοχής στις 

συζητήσεις είναι ευκολότερη με το Δείκτη Χρονισμού Ανάγνωσης, αφού παρέχει πολύ 

περισσότερες πληροφορίες, με μια ματιά: α) πλήθος μηνυμάτων που διαβάζει ο 

χρήστης, β) χρονική αλληλουχία και στιγμή που διαβάζει το καθένα, γ) πλήθος 

αναγνώσεων του κάθε μηνύματος, δ) πλήθος μηνυμάτων που καταχωρεί στη 

συζήτηση ο χρήστης, και ε) θέση των μηνυμάτων του χρήστη στη δομή των 

επιμέρους νημάτων της συζήτησης. Επιπλέον, μπορεί να υπολογιστεί προσεγγιστικά 

η χρονική στιγμή συγγραφής του κάθε μηνύματος του χρήστη, λόγω της 

λειτουργικότητας του συστήματος DIAS·για να καταχωρήσει κανείς μια απάντηση σε 

ένα μήνυμα, πρέπει πρώτα να το διαβάσει. 

 

Όπως προαναφέρθηκε (κεφάλαιοVI.1.2.15.), τα Ερμηνευτικά Σχήματα 

αξιολογήθηκαν θετικά από τους καθηγητές που συμμετείχαν στις μελέτες. Το 

παράδειγμα που παρουσιάστηκε στο σημείο αυτό, ενισχύει την υπόθεση για τη 

χρησιμότητά τους, αφού δείχνει με ποιο τρόπο τα συμπεράσματα που μπορούν να 

εξαχθούν μέσα από ένα συνδυασμό δεικτών είναι πιο ασφαλή και ορθά, απ’ ότι αν 

εξεταστεί ένας μεμονωμένος δείκτης. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί την ερμηνευτική αξία 

του κάθε δείκτη ξεχωριστά, αφού μπορεί να εξυπηρετήσει άλλες ανάγκες. Έτσι για 

παράδειγμα, ο Δείκτης Κατάταξης ή ο Δείκτης Ενεργητικότητας που φαίνονται στην 

Εικόνα 110 και αφορούν τη δραστηριότητα του προηγούμενου παραδείγματος, 

μπορούν να παρέχουν πληροφορίες για την κατανομή της δραστηριότητας ανάμεσα 

στους συμμετέχοντες και την ύπαρξη ισορροπίας ανάμεσά τους. Δείχνουν ξεκάθαρα 

ότι υπάρχουν τέσσερις (4) χρήστες που ξεχωρίζουν στον τομέα της συγγραφής 

μηνυμάτων, ενώ γενικότερα υπάρχει μια ισορροπία για τους περισσότερους χρήστες. 
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Αυτό μπορεί να οδηγήσει τον καθηγητή – διαμεσολαβητή σε βαθύτερη εξέταση του 

φαινομένου, ώστε να διαπιστώσει αν χρειάζεται να παρακινήσει ή να υποβοηθήσει 

και τους υπόλοιπους χρήστες να δραστηριοποιηθούν περισσότερο. Ακόμα μπορεί η 

διαφορά των τεσσάρων χρηστών να οφείλεται σε άλλους λόγους, όπως για 

παράδειγμα να ανταλλάσσουν μεταξύ τους μηνύματα, συζητώντας για κάτι που δε 

σχετίζεται άμεσα με το κεντρικό θέμα ή να καταχωρούν πολλά και μικρού μεγέθους 

μηνύματα. Παρομοίως, εξετάζοντας το Δείκτη Απόδοσης Χρηστών (Εικόνα 116), η 

αντίληψη της ισορροπίας συμμετοχής μεταξύ των χρηστών αφορά και το μέγεθος των 

μηνυμάτων, παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. 

 
Εικόνα 116: Δείκτης Απόδοσης Χρηστών (Μελέτη Περίπτωσης 1 – Υποκείμενο 8) 

VI.1.3.2. Εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης δεικτών 

Οι δείκτες ανάλυσης αλληλεπίδρασης σχεδιάστηκαν, αποσκοπώντας στην 

εξυπηρέτηση συγκεκριμένων στόχων. Έτσι για παράδειγμα, τα απλά διαγράμματα 

(πίττας ή ραβδογράμματα) παρέχουν στατιστικές πληροφορίες επίγνωσης. Οι 

περισσότερο σύνθετοι δείκτες, παρέχουν περισσότερες πληροφορίες, οι οποίες 

προκύπτουν από το συνδυασμό περισσοτέρων από μία μεταβλητή ή από την 

εφαρμογή συγκεκριμένης ερμηνευτικής προσέγγισης, όπως περιγράφεται στο 

κεφάλαιο V.1.3.5. Όσο καλός και αν είναι ο σχεδιασμός και όσο περισσότερες 

πιθανές περιπτώσεις έχουν ληφθεί υπόψη για να διατυπωθεί ένα ερμηνευτικό σχήμα, 

η εμπειρία από τις διεξαχθείσες μελέτες δείχνει ότι πάντα μπορούν να προκύψουν 

νέες ιδέες και προοπτικές αξιοποίησης των υφιστάμενων δεικτών. 

 

Για παράδειγμα, όπως αναφέρεται στην ανάλυση του Ερευνητικού 

Ερωτήματος 14, μια φοιτήτρια (Μ.Π. 4 - 14) πρότεινε έναν νέο τρόπο αξιοποίησης 

της πληροφορίας που παρέχει ο Δείκτης Κατάταξης. Έχοντας αναλάβει την ευθύνη 

συγγραφής της τελικής αναφοράς της ομάδας της, συνοψίζοντας την αντίστοιχη 
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συζήτηση, προσπάθησε να εντοπίσει τα πιο δραστήρια μέλη, ώστε να ζητήσει τη 

βοήθειά τους. Βέβαια, η χρήση κωδικών για τους χρήστες, δεν της επέτρεπε την 

εύκολη και άμεση αναγνώρισή τους, χωρίς να ρωτήσει ποιοι είναι. Αυτή η απλοϊκή, 

κατά τα φαινόμενα, ιδέα της συγκεκριμένης φοιτήτριας, οδήγησε στην εξεύρεση ενός 

νέου τρόπου αξιοποίησης του δείκτη αυτού από τον καθηγητή – συντονιστή της 

συζήτησης. Έχοντας τη δυνατότητα να βλέπει την αντιστοιχία κωδικού – χρήστη, 

μπορεί να πάρει την κατάλληλη απόφαση, σε παρόμοιες περιπτώσεις (ανάθεση του 

έργου της σύνοψης μιας συζήτησης). Έτσι παρατηρώντας τη δραστηριότητα του κάθε 

χρήστη, μπορεί να αναθέσει τη σύνοψη σε έναν από τους περισσότερο δραστήριους, 

αυξάνοντας τις πιθανότητες για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ακόμη μπορεί να 

αναθέσει μια τέτοια εργασία σε έναν από τους λιγότερο δραστήριους χρήστες, για να 

τον αναγκάσει να ενεργοποιηθεί περισσότερο. Το ίδιο φυσικά μπορεί να κάνει 

εξετάζοντας το Δείκτη Ενεργητικότητας. Στο ερωτηματολόγιο που κλήθηκαν να 

συμπληρώσουν οι χρήστες, μετά το πέρας των μελετών 2 και 3, ζητήθηκε η γνώμη 

τους γι αυτές τις δύο ιδέες αξιοποίησης του Δείκτη Κατάταξης. Περισσότερο από 80% 

έκρινε την ιδέα αυτή θετικά, “συμφωνώντας απόλυτα” ή χαρακτηρίζοντάς της 

“μάλλον καλή ιδέα”. 

 

Ένα ακόμη παράδειγμα αξιοποίησης ενός δείκτη που δεν προβλέφθηκε από 

τον αρχικό σχεδιασμό του, αναφέρεται στην ανάλυση του Ερευνητικού Ερωτήματος 

2. Συγκεκριμένα, μια φοιτήτρια  (Μ.Π. 4 – Υ. 14) ανέφερε ότι παρακολουθώντας τον 

Ατομικό Δείκτη Σχετικής Ενεργητικότητας, μπορούσε να αντιληφθεί την αύξηση της 

συνολικής δραστηριότητας. Έτσι προσπαθούσε να συμμετέχει, τουλάχιστον όσο και 

οι υπόλοιποι, χωρίς να αμελεί να συνεισφέρει σε κάποια από τις επιμέρους φάσεις της 

συζήτησης. Στο τελικό ερωτηματολόγιο και αυτή η ιδέα κρίθηκε θετικά από το 60% 

των χρηστών. 

 

Τέλος, υπήρξαν δύο αναφορές χρήσης του Δείκτη Απαντήσεων προς το Χρήστη 

και του Δείκτη Συμβολής Χρήστη στη Δομή μιας Συζήτησης, σε φάσεις που απαιτείται 

ο συντονισμός μιας ομάδας. Για παράδειγμα, όταν ένα άτομο εθελοντικά ζητούσε να 

αναλάβει τη συγγραφή της τελικής αναφοράς, στη Μελέτη Περίπτωσης 4, 

καταχωρούσε ένα αντίστοιχο μήνυμα και ζητούσε τη σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων 

μελών της ομάδας (Μ.Π. 4 – Υ. 12). Κατά συνέπεια, βλέποντας το πλήθος των 

απαντήσεων που καταχωρήθηκαν στο μήνυμα αυτό, από οποιονδήποτε από τους δύο 
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αυτούς δείκτες, μπορούσε να καταλάβει πόσοι συνεργάτες του εξέφρασαν άποψη, με 

μια ματιά. Έτσι μπορούσε να αποφασίσει, χωρίς να χρειαστεί να πλοηγηθεί στη λίστα 

μηνυμάτων μιας συζήτησης, αναζητώντας τις απαντήσεις αυτές, αν ο αριθμός των 

απαντήσεων ήταν ικανοποιητικός για να προχωρήσει στη συγγραφή της σύνοψης ή 

όχι. Αντίστοιχα, στην τρίτη μελέτη και συγκεκριμένα στην αρχή της κάθε φάσης, ο 

καθηγητής καταχωρούσε ένα μήνυμα που περιείχε τις λέξεις κλειδιά που έπρεπε να 

αναπτύξουν οι φοιτητές, καλώντας τους να επιλέξουν μία. Από το δείκτη αυτό, 

μπορούσε να δει  (Μ.Π. 3 – Υ.Κ. 1) αν είχαν εκφράσει όλοι την προτίμηση τους, 

χωρίς να αναζητήσει και να διαβάσει τα μηνύματα. Έτσι μπορούσε να επικοινωνήσει 

μαζί τους άμεσα (τηλεφωνική επικοινωνία) ή έμμεσα (μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ή καταχώρηση μηνύματος στην ασύγχρονη συζήτηση), για να 

υπενθυμίσει το αυστηρό χρονοδιάγραμμα που έπρεπε να τηρηθεί. Το τελικό 

ερωτηματολόγιο περιελάμβανε αντίστοιχη ερώτηση και γι αυτές τις δύο ιδέες. Και 

στην περίπτωση αυτή, οι χρήστες τις έκριναν θετικά, με το 93% να συμφωνεί γι αυτό 

τον τρόπο αξιοποίησης του Δείκτη Συμβολής Χρήστη στη Δομή μιας Συζήτησης, και το 

73% να συμφωνεί αντίστοιχα για το Δείκτη Απαντήσεων προς το Χρήστη. 

 

Γενικότερα, οι ιδέες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων με 

τους χρήστες, είτε ενσωματώθηκαν στο σύστημα και στις παρεχόμενες οδηγίες με τα 

ερμηνευτικά σχήματα των δεικτών, είτε περιλήφθησαν στο τελικό ερωτηματολόγιο. 

Έτσι τεκμηριώνεται καλύτερα η στάση των χρηστών, με σκοπό οι χρήσιμες ιδέες να 

συμπεριληφθούν στο αρχείο οδηγιών, για μελλοντική χρήση. Η εμπειρία από τις 

τέσσερις διαξαχθείσες μελέτες έδειξε ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να εξελίσσεται 

αέναα, αφού νέες ιδέες μπορούν να προκύψουν αναπάντεχα. Άλλωστε κάτι 

αντίστοιχο συνέβη με τα παραδείγματα που περιγράφονται στο κεφάλαιο αυτό. 
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VI.2 Συζήτηση 

Η έρευνα της παρούσας διατριβής κινείται στο χώρο της Τεχνολογικά 

Υποστηριζόμενης Εκπαίδευσης, εστιάζοντας στις ασύγχρονες συζητήσεις, λαμβάνοντας 

υπόψη τις δυνατότητες που έχουν είτε ως αυτόνομα διδακτικά εργαλεία, είτε 

συμπληρωματικά σε ευρύτερες διδακτικές προσεγγίσεις. Στη διεθνή βιβλιογραφία 

υπάρχουν αρκετές προσεγγίσεις τα τελευταία χρόνια, για την ανάλυση των 

ασύγχρονων συζητήσεων. Οι περισσότερες βρίσκουν εφαρμογή μετά το πέρας των 

συζητήσεων ή τουλάχιστον όταν αυτές βρίσκονται σε αρκετά προχωρημένο στάδιο. 

Κάποιες απευθύνονται σε ένα μέρος μόνο των εμπλεκομένων σε διαλογικές 

δραστηριότητες (μαθητές, καθηγητές ή ερευνητές) ή μελετούν πολύ συγκεκριμένες 

διαστάσεις αυτών. Γενικότερα, όπως περιγράφεται στο μέρος IV, όπου αναπτύσσεται 

η γενική προβληματική της έρευνας, παρατηρείται μια έλλειψη εργαλείων υποστήριξης 

που να απευθύνονται σε όλους τους χρήστες, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων.  

Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε το σύστημα DIAS, το οποίο ενσωματώνει 

υποστηρικτικά εργαλεία που στηρίζονται στην ανάλυση των αλληλεπιδράσεων, που 

αναπτύσσονται ανάμεσα στους χρήστες. Επιλέγοντας τα κατάλληλα δεδομένα, 

αναλύονται και μετατρέπονται σε οπτικές αναπαραστάσεις, όπως περιγράφεται από το 

ερευνητικό πεδίο της Οπτικοποίησης Πληροφοριών. Στη συνέχεια, απευθύνονται 

στους χρήστες με τη μορφή αναδραστικής πληροφορίας, όπως περιγράφεται από το 

ερευνητικό πεδίο της Επίγνωσης. Αυτά τα υποστηρικτικά εργαλεία, με τη μορφή 

δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης, απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες χρηστών και 

αποσκοπούν στην κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από τις ιδιαίτερες συνθήκες 

που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών διαλογικών 

δραστηριοτήτων. Σε όλη την έκταση της διατριβής, γίνεται χρήση της λέξης 

“εργαλείο”, τόσο για ολόκληρο το σύστημα DIAS (ως εργαλείο υλοποίησης 

ασύγχρονων συζητήσεων), όσο και για τους δείκτες ανάλυσης αλληλεπίδρασης 

ξεχωριστά, αφού κάθε ένας από αυτούς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτόνομα, για 

συγκεκριμένους σκοπούς (υποστήριξης εμπλεκομένων στις δραστηριότητες). 

Ειδικότερα για τους διδασκόμενους, στόχος είναι η παροχή πληροφοριών 

επίγνωσης τόσο των ενεργειών και της γενικότερης συμπεριφοράς τους, όσο και των 

συνεργατών τους, στα πλαίσια των ασύγχρονων συζητήσεων, ενισχύοντας τις 

εσωτερικές τους γνωστικές και μεταγνωστικές δομές, ενεργοποιώντας το μηχανισμό 
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της αυτορύθμισης των ενεργειών τους. Οι καθηγητές χρειάζονται εργαλεία που να 

τους βοηθούν να διαγνώσουν έγκαιρα προβληματικές ή ανεπιθύμητες καταστάσεις, 

αλλά και να αποκτήσουν εύκολα και γρήγορα σαφή εικόνα των επιμέρους 

χαρακτηριστικών και παραμέτρων των συζητήσεων. Έτσι θα μπορούν να 

αξιολογήσουν την πορεία τους και να μεταβάλλουν, αν χρειαστεί, τη διδακτική τους 

στρατηγική και προσέγγιση. Παράλληλα θα μπορούν αυτοί, αλλά και οι ερευνητές, να 

παρακολουθούν και να αξιολογούν τη συμμετοχή και τη γενικότερη συμπεριφορά των 

διδασκομένων, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο και τις συζητήσεις συνολικά.  
 

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, διατυπώθηκε μια σειρά ερωτημάτων που 

πρέπει να διερευνηθούν και τα οποία αφορούν: α) τον τρόπο που οι χρήστες κάθε 

κατηγορίας αντιλαμβάνονται τους δείκτες ανάλυσης αλληλεπίδρασης, β) την έκταση 

και τον τρόπο επίδρασης των δεικτών στο έργο και τη συμπεριφορά των χρηστών, και 

γ) τον τρόπο που μπορεί κανείς να αξιοποιήσει τις πληροφορίες που μπορούν να 

εξαχθούν από τη μελέτη των δεικτών. 
 

Το πρώτο βήμα για την κατασκευή των υποστηρικτικών εργαλείων, είναι η 

διερεύνηση των πληροφοριών που αναζητούν οι χρήστες όταν συμμετέχουν σε 

ασύγχρονες συζητήσεις, καθώς και των λόγων που τους ωθεί σε αυτό. Όπως 

περιγράφεται στην ανάλυση του Ερευνητικού Ερωτήματος 6, οι διδασκόμενοι 

πρωτίστως ενδιαφέρονται να ενημερώνονται για το πλήθος των μηνυμάτων που 

γράφουν οι ίδιοι, αλλά και οι συνεργάτες τους, προσπαθώντας να αξιολογήσουν την 

ατομική τους επίδοση, σε σύγκριση με αυτή των συνεργατών τους. Το δεύτερο 

στοιχείο που αναζητούν είναι μια μέτρηση της ποιότητας των μηνυμάτων τους. 

Κυρίως συνδέουν την παράμετρο αυτή με το μέγεθος των μηνυμάτων, ίσως γιατί 

θεωρούν ότι τα κοινωνικού τύπου μηνύματα, που συνήθως είναι συντομότερα, είναι 

περιττά σε εκπαιδευτικού χαρακτήρα ασύγχρονες συζητήσεις. Αδυνατώντας να 

εντοπίσουν τέτοιου είδους πληροφορία, θέλουν να πληροφορούνται για το πλήθος 

των συνεργατών τους που διαβάζουν τα μηνύματα που καταχωρούν και τους απαντούν. 

Από την άλλη πλευρά τόσο οι καθηγητές, όσο και οι ερευνητές έχουν 

αυξημένες ανάγκες πληροφόρησης, αναφορικά με την εξέλιξη της διαλογικής 

δραστηριότητας. Χρειάζονται πληροφορίες σχετικές με τη δραστηριότητα 

(καταχώρηση και ανάγνωση μηνυμάτων) των διδασκομένων τόσο σε ατομικό, όσο 

και σε ομαδικό επίπεδο ή ακόμα και με τη σχέση των μελών μεταξύ τους. Πιστεύουν 
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ότι συχνά είναι αναγκαίο να ανατρέχουν σε αυτήν, για να αποτιμήσουν, να 

αξιολογήσουν ή ακόμα και να πάρουν αποφάσεις για την παραπέρα εξέλιξη της 

διαλογικής δραστηριότητας. Παρόλο που δεν τις αναζητούν συνεχώς ή για όλους τους 

συμμετέχοντες, θεωρούν ότι είναι απαραίτητο να μπορούν να εντοπίσουν ακριβώς τις 

επιμέρους πληροφορίες που θέλουν, οποιαδήποτε στιγμή κρίνουν απαραίτητο. Τέλος, 

οι καθηγητές και οι ερευνητές αναζητούν πληροφορίες για τα δομικά χαρακτηριστικά 

των συζητήσεων. Οι μεν καθηγητές για να αποτιμήσουν, να αξιολογήσουν και να 

λάβουν αποφάσεις για τη συνέχεια των συζητήσεων, οι δε ερευνητές για να 

μπορέσουν να μελετήσουν τα διάφορα φαινόμενα (κοινωνικά, γνωστικά και άλλα) που 

λαμβάνουν χώρα και να καταλήξουν σε συμπεράσματα. 
 

Με βάση την παραπάνω καταγραφή των αναγκών πληροφόρησης των 

χρηστών, τα αποτελέσματα (π.χ. ανάλυση Ερευνητικού Ερωτήματος 7) που δείχνουν 

σαφή προτίμηση στους ομαδικούς δείκτες, είναι αναμενόμενα. Οι διδασκόμενοι τους 

παρακολουθούν περισσότερο από τους ατομικούς, αφού τους είναι πιο εύκολο να 

σχηματίσουν διαισθητικά την εικόνα της ατομικής τους δραστηριότητας. Αντίθετα, 

έχουν μεγαλύτερη ανάγκη τους ομαδικούς δείκτες, για να αντιληφθούν τα αντίστοιχα 

μεγέθη που αφορούν το σύνολο των διαλογικών δραστηριοτήτων, στις οποίες 

μετέχουν. Αντίστοιχα, οι καθηγητές και οι ερευνητές μπορούν να εξάγουν 

περισσότερα συμπεράσματα από τους ομαδικούς δείκτες, οι οποίοι συγκεντρώνουν 

ταυτόχρονα περισσότερες πληροφορίες. Ενδιαφέρονται και για τους ατομικούς, αλλά 

σε μικρότερο βαθμό και κυρίως για διευκρινιστικούς λόγους, όταν κρίνουν ότι κάτι 

τέτοιο είναι απαραίτητο. 
 

Το επόμενο βήμα στην έρευνα είναι να διαπιστωθεί ο τρόπος που οι χρήστες 

αντιλαμβάνονται τις πληροφορίες που παρουσιάζονται μέσω οπτικών 

αναπαραστάσεων. Ανεξάρτητα από τη χρησιμότητά τους, οι δείκτες και των δύο 

κατηγοριών πρέπει πρωτίστως να είναι κατανοητοί από τους χρήστες, χωρίς να 

απαιτείται ιδιαίτερη προσπάθεια από μέρους τους γι αυτό. Έτσι, όπως ορίζει το 

υποπεδίο της Επίγνωσης, από το ερευνητικό  πεδίο της Συνεργατικής Εργασίας μέσω 

Υπολογιστή, η άντληση πληροφοριών πρέπει να γίνεται γρήγορα και χωρίς να αποσπά 

την προσοχή των χρηστών από την κύρια δραστηριότητα. Από την ανάλυση του 

Ερευνητικού Ερωτήματος 9, οι χρήστες αντιλαμβάνονται εύκολα και ορθά απλά 

διαγράμματα, όπως είναι τα ραβδογράμματα και τα καρτεσιανά διαγράμματα. Σε 
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περισσότερο σύνθετες αναπαραστάσεις, είναι απαραίτητο να έχουν το απαιτούμενο 

υπόβαθρο (π.χ. για να αναγνώσουν ένα κοινωνιοδιάγραμμα) ή να τους παρασχεθούν 

οι απαραίτητες οδηγίες ανάγνωσης. Σε αντίθετη περίπτωση προσπαθούν να εξάγουν 

την προφανή πληροφορία μόνο, η οποία αν δεν τους φαίνεται ενδιαφέρουσα, 

σταδιακά αγνοούν τον αντίστοιχο δείκτη. Συνεπώς, είναι σημαντικό ένας δείκτης να 

είναι σχεδιασμένος με τρόπο απλό, να ανταποκρίνεται στο υπόβαθρο, τις αντιληπτικές 

ικανότητες και τις ανάγκες των χρηστών. Εξίσου σημαντικό είναι όμως η μέθοδος 

οπτικοποίησης που επιλέγεται να είναι τέτοια που να παρακινεί την περιέργεια των 

χρηστών, όπως αναλύεται στο Ερευνητικό Ερώτημα 10. 
 

Το επόμενο ερευνητικό βήμα αφορά στη μελέτη της επίδρασης που έχουν οι 

δείκτες ανάλυσης αλληλεπίδρασης στους συμμετέχοντες σε δραστηριότητες 

ασύγχρονων συζητήσεων. Αρχικά, στην περίπτωση των διδασκομένων το πρώτο 

συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι οι δείκτες επηρεάζουν σαφέστατα τη 

συμπεριφορά και τον τρόπο που συμμετέχουν στις συζητήσεις. Αρχικά λειτουργούν 

ως ένα ισχυρό κίνητρο για αύξηση της συμμετοχής, όπως προκύπτει από την ανάλυση 

του Ερευνητικού Ερωτήματος 1. Η αύξηση του ρυθμού συνεισφοράς μηνυμάτων 

στην Μελέτη Περίπτωσης 1, αλλά και η διαφορά ανάμεσα στην πειραματική και την 

ομάδα ελέγχου στις Μελέτες Περίπτωσης 2,3 και 4 αποδεικνύουν αυτό τον 

ισχυρισμό. Ιδιαίτερα δε, η αντίστοιχη διαφορά του 23% που παρατηρείται στην 

Μελέτη Περίπτωσης 3, ενισχύει την άποψη αυτή. Στην περίπτωση αυτή, η συζήτηση 

ήταν αρκετά δομημένη, προδιαγράφοντας σε μεγάλο βαθμό το αναμενόμενο πλήθος 

μηνυμάτων. Επιπρόσθετα, το μέγεθος των μηνυμάτων που καταχωρήθηκαν ήταν 

μεγάλο, σε μια προσπάθεια των φοιτητών να καταγράψουν κατά το δυνατόν 

πληρέστερες αναλύσεις για τις λέξεις – κλειδιά που τους αναλογούσαν. Έτσι υπήρχε 

μικρό περιθώριο για απορίες και διευκρινιστικά ερωτήματα, που είχε ως συνέπεια τη 

μείωση της δυνατότητας ανάπτυξης διαλόγου. Κατά συνέπεια, το καταγεγραμμένο 

23% είναι ιδιαιτέρως σημαντικό και αξιοπρόσεκτο ποσοστό. Παράλληλα, μετά τη 

συνένωση των δύο ομάδων, η υπερδραστηριοποίηση των μελών της πρώην ομάδας 

ελέγχου, είναι μία ακόμα απόδειξη της λειτουργίας των δεικτών ως ισχυρό κίνητρο. 

Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με τα αντίστοιχα ευρήματα των ερευνών με 

λογισμικά όπως το Comtella (Vasilleva et al, 2005) και το i-Tree (Nakahara et al, 

2005), όπου η οπτική αναπαράσταση πληροφοριών για την ενεργητικότητα των 

χρηστών, τους οδήγησε σε ανάλογη αύξηση της δραστηριότητάς τους. 



ΜΕΡΟΣ VI: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σελίδα 452  Θαρρενός Μπράτιτσης – Διδακτορική Διατριβή 

 

Παράλληλα, οι περισσότεροι φοιτητές θέλουν να μαθαίνουν πόσοι διαβάζουν 

τα μηνύματά τους και τους καταχωρούν απαντήσεις. Με τον τρόπο αυτό 

αντιλαμβάνονται την αποδοχή τους από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους, αλλά και 

την απήχηση των μηνυμάτων τους στις συζητήσεις, συνολικά. Σύμφωνα με την 

ανάλυση των Μελετών Περίπτωσης 1 και 2, όπου οι συζητήσεις ήταν αδόμητες, η 

πληροφόρηση στο επίπεδο αυτό οδηγεί στην αύξηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

χρηστών, λαμβάνοντας υπόψη και την καταγραφόμενη τάση (Ερευνητικό Ερώτημα 

1) των φοιτητών να ανταπαντούν σε αυτούς που τους απαντούν. Επιπλέον 

προσπαθούν να βελτιώνουν την ποιότητα γραφής τους, αν κρίνουν ότι κάτι τέτοιο 

είναι απαραίτητο, βάσει των πληροφοριών αυτών. 
 

Η λειτουργία των δεικτών ως ένα επιπλέον κίνητρο για τους χρήστες, είναι 

ένα είδος αυτορύθμισης που προκύπτει από την τάση που έχουν οι τελευταίοι να 

διατηρούν μια σταθερή σχέση ανάμεσα στην ατομική και την ομαδική 

δραστηριότητα. Επιπλέον, η παρακολούθηση της αποδοχής των μηνυμάτων τους, που 

αποτυπώνεται κυρίως με τη μορφή του πλήθους των ατόμων που τα διαβάζουν, έχει 

τη δυναμική να ωθήσει τους χρήστες στη βελτίωση της ποιότητας γραφής τους. 

Ακόμη, σύνθετοι δείκτες όπως τα κοινωνιοδιαγράμματα μπορούν να ωθήσουν τους 

χρήστες σε επέκταση της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης, αυξάνοντας τις πιθανότητες 

για εποικοδομητικότερο διάλογο (Palonen & Hakkarainen, 2000; Sha & van Aalst, 

2003; Tomsic & Suthers, 2006; Lipponen et al 2002;2003; Reyes, 2004).  

Ο Δείκτης Συμμετοχής Χρήστη στη Δομή μιας Συζήτησης, βοήθησε τα μέλη της 

πειραματικής ομάδας, στην Μελέτη Περίπτωσης 4, να κατανοήσουν καλύτερα την 

έκταση της συμμετοχής τους, ωθώντας τους να δραστηριοποιηθούν σε περισσότερα 

νήματα της συζήτησης και σε διαφορετικά σημεία αυτών. Η παρατήρηση αυτή είναι 

σύμφωνη με τις απόψεις των φοιτητών σε όλες τις μελέτες, για την επίδραση του 

δείκτη αυτού (Ερευνητικό Ερώτημα 2). Τέλος, παρατηρήθηκαν μεμονωμένα 

περιστατικά, όπου χρήστες αξιοποίησαν την πληροφορία που προσλάμβαναν από ένα 

δείκτη, ρυθμίζοντας κατάλληλα τις ενέργειές τους, όπως συνέβη στη Μελέτη 

Περίπτωσης 4, όπου μια φοιτήτρια (Μ.Π. 4 – Υ. 2) παρακολουθούσε τον Ατομικό 

Δείκτη Σχετικής Ενεργητικότητας για να δραστηριοποιηθεί αναλόγως, στις διακριτές 

φάσεις της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. 
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Συνεπώς, μπορούμε να καταλήξουμε στο ασφαλές συμπέρασμα ότι οι δείκτες 

ανάλυσης αλληλεπίδρασης επηρεάζουν τη συμπεριφορά των συμμετεχόντων, 

υποστηρίζοντας την ανάπτυξη των αυτορυθμιστικών τους ικανοτήτων. Το 

συμπέρασμα είναι σύμφωνο με τις παρατηρήσεις των Mochizuki et al (2005) που 

υποστηρίζουν ότι οι μαθητές εστιάζουν καλύτερα στο προς συζήτηση θέμα και έχουν 

καλύτερη αίσθηση της συζήτησης, χρησιμοποιώντας το σύστημα i-Bee. Ο βαθμός 

επίδρασης διαφέρει μεταξύ των συμμετεχόντων, επηρεάζοντάς τους σε διαφορετική 

έκταση και ενδεχομένως με διαφορετικό τρόπο. Από την άλλη πλευρά διαφέρει και 

μεταξύ των δεικτών, αφού παρατηρείται απόκλιση στο εύρος των ατόμων που 

επηρεάζει ο κάθε δείκτης, αλλά και στο είδος των ενεργειών, στις οποίες οδηγείται ο 

καθένας από αυτούς, μέσα από αυτή τη διαδικασία. 
 

Πέρα από την επίδραση στη συμπεριφορά και τις αυτορυθμιστικές 

δυνατότητες των μαθητών, οι δείκτες ανάλυσης αλληλεπίδρασης σχεδιάστηκαν με 

στόχο και την υποστήριξή τους, όταν προσπαθούν να κατανοήσουν καλύτερα τη 

φύση, τη δομή και την εξέλιξη της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, στην οποία 

συμμετέχουν. Όπως προκύπτει από την ανάλυση του Ερευνητικού Ερωτήματος 3, 

καταγράφονται τέτοιες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα η χρήση του συνδυασμού 

απλών ραβδογραμμάτων για να καταλάβει κανείς ότι η φάση ανάπτυξης ενός θέματος 

σε μια ελεύθερη συζήτηση πλησιάζει (ή έχει φτάσει) στο πέρας της. Παράλληλα, 

σύνθετοι ατομικοί δείκτες όπως ο Ατομικός Δείκτης Σχετικής Ενεργητικότητας, 

χρησιμοποιήθηκαν στην πραγματικότητα και προς αυτή την κατεύθυνση, όταν η 

φοιτήτρια (Μ.Π. 4 – Υ. 2) που τον παρακολουθούσε αντιλαμβανόταν τη χρονική 

στιγμή που θεωρούσε ότι έπρεπε να δραστηριοποιηθεί. Γενικότερα, οι χρήστες 

υποστηρίζουν ότι οι δείκτες τους βοηθούν να αποκτήσουν καλύτερη εικόνα της 

συμμετοχής τους, αλλά και της δραστηριότητας συνολικά. Με τον τρόπο αυτό 

μπορούν να ερμηνευτούν εκφράσεις όπως “σε βοηθούν να δεις τον τρόπο που 

συμμετέχεις και αν σέβεσαι τη συζήτηση” (Μ.Π. 2 – Υ. 2). 
 

Από την ανάλυση των Ερευνητικών Ερωτημάτων 3 και 8, προκύπτει ότι οι 

δείκτες ανάλυσης αλληλεπίδρασης παράγουν τη δυναμική που απαιτείται για να 

βοηθήσουν τους διδασκομένους να παρακολουθήσουν και να αξιολογήσουν τις 

δραστηριότητες, στις οποίες συμμετέχουν. Παράλληλα μπορούν να κατανοήσουν 

καλύτερα τη δομή τους, αντιλαμβανόμενοι καλύτερα, για παράδειγμα, τα επιμέρους 
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χρονοδιαγράμματα που πρέπει να τηρηθούν, άρα και την εξέλιξή τους μαζί με τους 

καθορισμένους στόχους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την περαιτέρω εξέλιξη 

των διαλογικών δραστηριοτήτων, αφού σύμφωνα με τον Hewitt (2005), πολλές φορές 

παρατηρείται να έχουν φθίνουσα πορεία που οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

συμμετέχοντες δεν κατανοούν πότε και γιατί πρέπει να δραστηριοποιηθούν. Για 

παράδειγμα μπορεί κάποιος να μην κατανοήσει σωστά το χρονοδιάγραμμα και έτσι 

μη συμμετέχοντας στα πρώτα στάδια μιας ασύγχρονης συζήτησης, να θεωρήσει ότι 

δεν υπάρχει λόγος να δραστηριοποιηθεί εκ των υστέρων. 

Στις διεξαχθείσες μελέτες καταγράφεται περισσότερο μια γενική “αίσθηση” 

από την πλευρά των χρηστών ότι οι δείκτες τους βοηθούν προς την κατεύθυνση αυτή, 

χωρίς να είναι σε θέση όμως να την τεκμηριώσουν πλήρως ή να την εστιάσουν σε 

συγκεκριμένες χρήσεις των δεικτών. Παράλληλα καταγράφονται ενδείξεις και 

μεμονωμένα παραδείγματα που πιστοποιούν το γεγονός αυτό, χωρίς όμως να 

επαρκούν για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Απαιτείται η διεξαγωγή 

πρόσθετων μελετών, προς την κατεύθυνση αυτή. 
 

Εξετάζοντας την οπτική γωνία του καθηγητή, αλλά και του ερευνητή, 

παρατηρούμε ότι οι ανάγκες τους σε πληροφόρηση είναι αυξημένες. Ο πρώτος θέλει 

να εποπτεύσει και να κατευθύνει τις ασύγχρονες συζητήσεις, ενώ και οι δύο χρειάζεται 

να αποτιμήσουν και να αξιολογήσουν διάφορες παραμέτρους. Αυτές μπορεί να είναι η 

ατομική, ομαδική ή συνολική δραστηριότητα, αλλά και διάφορα κοινωνικά φαινόμενα 

που αφορούν τη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων. Όπως περιγράφεται στο 

κεφάλαιο III.2.4.5., ο όγκος εργασίας που επωμίζεται ο διαμεσολαβητής μιας 

συζήτησης είναι μεγάλος και αυξάνεται εκθετικά, όσο αυξάνονται οι συμμετέχοντες 

και το πλήθος των επιμέρους, παράλληλων συζητήσεων (Gerosa et al, 2005). Από τις 

μελέτες που πραγματοποιήθηκαν, προκύπτει ότι οι δείκτες ανάλυσης αλληλεπίδρασης 

μπορούν να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή. Άλλες φορές παρέχοντας την 

ευκολία στην παρακολούθηση της τήρησης των ελάχιστων τιμών σε διάφορες 

παραμέτρους, όπως είναι ο ρυθμός και ο χρονισμός ανάπτυξης συζητήσεων, αλλά και 

η κατανομή της δραστηριότητας ανάμεσα στους συμμετέχοντες. Επιπλέον, σύνθετοι 

δείκτες μπορούν να αναδείξουν πρόσθετες ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την 

έκταση της αλληλεπίδρασης και τις προϋποθέσεις ανάπτυξης διαλόγου, όπως είναι τα 

κοινωνιοδιαγράμματα (Ερευνητικό Ερώτημα 4). Αξιολογώντας τέτοιες πληροφορίες, 
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ο καθηγητής μπορεί να επέμβει, παρακινώντας κατάλληλα τα άτομα που κρίνει 

απαραίτητο για να βελτιωθεί η ανάπτυξη της συζήτησης. 

Ακόμη ο καθηγητής ή ο ερευνητής έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν 

διεξοδικά τη συμβολή, τον τρόπο συμμετοχής και τη γενικότερη συμπεριφορά του 

κάθε ατόμου ξεχωριστά, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο. Εκτός από τη μελέτη των 

απλών, στατιστικών δεικτών, υπάρχουν περισσότερο πολύπλοκοι δείκτες, που 

μπορούν να απεικονίσουν πλήρως τη συμπεριφορά ενός μεμονωμένου χρήστη, όπως 

είναι ο Δείκτης Χρονισμού Ανάγνωσης και τα Κοινωνιοδιαγράμματα (Ερευνητικό 

Ερώτημα 4). Εξάλλου, ο συνδυασμός περισσοτέρων του ενός δεικτών, με τη μορφή 

Ερμηνευτικών Σχημάτων, μπορεί να διασαφηνίσει τις πληροφορίες που παρέχει ο 

καθένας ξεχωριστά, οδηγώντας στην εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της φοιτήτριας (Μ.Π. 1 – Υ. 8) που αναλύεται 

στο κεφάλαιο VI.1.3.1. Ενώ οι απλοί, στατιστικοί δείκτες σχηματίζουν την εικόνα 

ενός ιδανικού χρήστη, η μελέτη του συνδυασμού αποκαλύπτει ένα χρήστη με πολλές 

δυνατότητες συνεισφοράς στις συζητήσεις, που όμως δεν αξιοποιήθηκε κατάλληλα 

προς όφελος της συνολικής δραστηριότητας. 

Ειδικότερα στον τομέα της αξιολόγησης των διαλογικών δραστηριοτήτων στο 

σύνολό τους, αρκετοί από τους δείκτες δίνουν τη δυνατότητα μετρήσεων, όπως 

προτείνεται από τη βιβλιογραφία (Simmoff, 1999; Benbunan-Fich & Hiltz, 1999; 

Hewitt, 2005). Τέτοιοι είναι απλοί στατιστικοί δείκτες που αφορούν σε δομικά 

χαρακτηριστικά των συζητήσεων, όπως ο Δείκτης Βάθους Συζήτησης, ο Δείκτης 

Απόδοσης Χρηστών και τα Κοινωνιοδιαγράμματα. Η αξιολόγηση σε πολλές 

περιπτώσεις αυτές έχει την έννοια της κατάκτησης στόχων ή της ικανοποίησης των 

ελάχιστων προϋποθέσεων που τίθενται, ώστε να θεωρηθεί επιτυχής η ανάπτυξη μιας 

συζήτησης ή η συνεισφορά ενός ατόμου ή μιας ομάδας. Με την άποψη αυτή 

συμφωνούν οι καθηγητές που συνεργάστηκαν, στα πλαίσια της έρευνας, κατά τη 

διάρκεια των συνεντεύξεων, αλλά και μέσα από πρόσθετες ανταλλαγές απόψεων 

τόσο κατά τη διάρκεια εξέλιξης των διαλογικών δραστηριοτήτων, όσο και μετά το 

πέρας τους (Ερευνητικό Ερώτημα 4). Βέβαια, αξιολόγηση συζητήσεων ή/και της 

ατομικής και ομαδικής συνεισφοράς και απόδοσης, σε ποιοτικό επίπεδο μπορεί να 

γίνει μόνο με την εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης περιεχομένου, όπως περιγράφεται 

στο μέρος II της διατριβής. Οι δείκτες ανάλυσης αλληλεπίδρασης, περισσότερο 

παρέχουν μετρήσεις των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται σε κάθε 

περίπτωση, για να θεωρηθεί ότι οι στόχοι που έχουν τεθεί έχουν κατακτηθεί. 
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Γενικότερα, όπως προκύπτει από την ανάλυση του Ερευνητικού Ερωτήματος 

4, οι δείκτες ανάλυσης αλληλεπίδρασης μπορούν να συμβάλουν στο έργο του 

καθηγητή - διαμεσολαβητή, αλλά και του ερευνητή. Κάθε δείκτης έχει τη δική του, 

ξεχωριστή σημασία και ερμηνεία, υποστηρίζοντας με διαφορετικό τρόπο το έργο 

τους, όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτημάτων 4 και 5. Επιπρόσθετα, 

προκύπτει ότι η αξία και η χρησιμότητα των δεικτών αυξάνεται αναλογικά με το 

πλήθος των συμμετεχόντων. Σε περιπτώσεις μικρών ομάδων, είναι συνήθως 

ευκολότερο να παρακολουθεί κανείς την ίδια τη συζήτηση, από το να προσπαθεί να 

εξάγει συμπεράσματα μέσα από τους δείκτες (Ερευνητικό Ερώτημα 5). 
 

Παράλληλα, από την ανάλυση του Ερευνητικού Ερωτήματος 16, φαίνεται ότι 

είναι εφικτή η προκαταρκτική, ποιοτική αξιολόγηση των συζητήσεων, κάτω από 

ορισμένες συνθήκες (είδος δραστηριότητας και διδακτικής στρατηγικής). Στο 

παράδειγμα που παρουσιάζεται, νήματα των συζητήσεων που με βάση προγενέστερες 

προσεγγίσεις κρίνονται ενδιαφέροντα και ποιοτικά, αποδεικνύεται ότι τελικά έχουν 

μικρή ή ακόμα και μηδαμινή συνεισφορά στη συνολική ανάπτυξη διαλόγου. Στις 

υπόλοιπες μελέτες δεν μπόρεσε να γίνει κάποιος αντίστοιχος συσχετισμός του 

περιεχομένου των συζητήσεων, με τις τιμές ενός ή περισσοτέρων δεικτών. Έτσι 

οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι μια τέτοιου είδους αξιολόγηση φαίνεται να είναι 

δυνατή, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Η γενίκευση του συμπεράσματος αυτού 

και ο καθορισμός τέτοιων περιπτώσεων απαιτεί αρκετές, πρόσθετες μελέτες. 
 

Από τη μέχρι τώρα συζήτηση, είναι εμφανές ότι ο δείκτες ανάλυσης 

αλληλεπίδρασης είναι χρήσιμοι και σημαντικοί, για όλες τις κατηγορίες 

εμπλεκομένων σε ασύγχρονες συζητήσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις καταγράφεται 

σαφής επιρροή των δεικτών στη συμπεριφορά των συμμετεχόντων. Επίσης 

τεκμηριώνονται τρόποι υποστήριξης του έργου των εμπλεκομένων ατόμων, όλων των 

κατηγοριών (μαθητές, καθηγητές, ερευνητές). Σε άλλες περιπτώσεις καταγράφεται 

μια δυναμική που προκύπτει από την αξιοποίηση των δεικτών, με τα συμπεράσματα 

όμως να είναι κάπως ασαφή και να απαιτούν περαιτέρω έρευνα για τη διασαφήνισή 

τους. Αναφορικά με την προτίμηση των τελικών χρηστών του συστήματος DIAS, 

αλλά και την αξιοποίηση των δεικτών, παρατηρείται μια σημαντική διαφορά υπέρ 

των ομαδικών δεικτών. Για τους διδασκόμενους δίνουν τη δυνατότητα επισκόπησης 

των ενεργειών των συνεργατών τους, παρέχοντας πλαίσιο για τη σύγκριση και 
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αξιολόγηση και των δικών τους ενεργειών. Πρόκειται για πληροφορία που παρέχεται 

συγκεντρωτικά, την οποία δεν μπορούν εύκολα να αντιληφθούν διαισθητικά, σε 

αντίθεση με τις πληροφορίες που αφορούν στο άτομό τους. Επίσης για τους 

καθηγητές και τους ερευνητές παρατηρείται μια προτίμηση προς τους ομαδικούς 

δείκτες, αφού μπορούν να αντλήσουν ευκολότερα περισσότερες πληροφορίες. Οι 

ατομικοί δείκτες έχουν περισσότερο επιβεβαιωτική αξία και χρησιμεύουν για την 

περαιτέρω διερεύνηση επιμέρους παραμέτρων. 
 

Ενώ οι καθηγητές και οι ερευνητές ανατρέχουν στους δείκτες όποτε 

προκύπτει ανάγκη, όπως αυτή καθορίζεται από το έργο τους κάθε φορά 

(διαμεσολάβηση, αποτίμηση, αξιολόγηση, μελέτη), ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η 

διερεύνηση της συχνότητας αναφοράς του δείκτες, από την πλευρά των μαθητών. 

Άλλωστε, ένας από τους βασικούς στόχους της έρευνας στην παρούσα διατριβή είναι 

η μελέτη της επίδρασης των δεικτών στη συμπεριφορά τους. Μέρος αυτής της 

συμπεριφοράς είναι και η συχνότητα με την οποία παρακολουθούν τους δείκτες. Από 

την ανάλυση του Ερευνητικού Ερωτήματος 11, προκύπτει ότι οι η πλειοψηφία των 

φοιτητών δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους δείκτες, παρακολουθώντας τους αρκετά 

συχνά. Σε άλλες περιπτώσεις γιατί τους ενδιέφερε η πληροφορία και σε άλλες 

περιπτώσεις γιατί αρχικά τους κίνησε την περιέργεια η οπτική αναπαράσταση του 

δείκτη (Ερευνητικό Ερώτημα 10). Ειδικότερα στις περιπτώσεις αυτές, διαπιστώθηκε 

η ανάγκη σωστού σχεδιασμού των δεικτών, ο οποίος πρέπει να συνδυάζει τις 

πληροφορίες που αναζητούν οι χρήστες, με έξυπνη επιλογή της μεθόδου 

οπτικοποίησης, ώστε να ελκύει τους χρήστες και να συντηρεί το ενδιαφέρον τους σε 

υψηλό επίπεδο (ερώτημα 10). 
 

Εξίσου σημαντική με την επιλογή των κατάλληλων δεδομένων και της μεθόδου 

οπτικοποίησης, κατά το σχεδιασμό ενός δείκτη, είναι και η διερεύνηση της διαφάνειάς 

του. Του πόσο δηλαδή είναι κατανοητός και παρουσιάζει τις πληροφορίες με τρόπο 

που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις αντιληπτικές ικανότητες των χρηστών, 

ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται στην πρόθεση του σχεδιαστή του. Όπως αναφέρεται 

στην αρχή του τρέχοντος κεφαλαίου, από την ανάλυση του Ερευνητικού Ερωτήματος 

9 προκύπτει ότι οι φοιτητές αντιλαμβάνονται εύκολα και ορθά απλά διαγράμματα, 

όπως είναι τα ραβδογράμματα και τα καρτεσιανά διαγράμματα. Σε περισσότερο 

σύνθετες αναπαραστάσεις, αν δεν έχουν το απαιτούμενο γνωστικό υπόβαθρο είναι 

απαραίτητο να τους παρασχεθούν οδηγίες ανάγνωσης (τα Ερμηνευτικά Σχήματα των 
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δεικτών). Σε αντίθετη περίπτωση προσπαθούν να εξάγουν την προφανή πληροφορία 

μόνο, η οποία αν δεν τους φαίνεται ενδιαφέρουσα, σταδιακά αγνοούν τον αντίστοιχο 

δείκτη. Στις Μελέτες Περίπτωσης 2,3 και 4 δεν αντιμετωπίστηκε κανένα πρόβλημα 

από τους δείκτες, αναφορικά με την αποκωδικοποίηση της πληροφορίας που 

περιέχουν οι δείκτες, αφού είχαν δοθεί τα αντίστοιχα ερμηνευτικά σχήματα. Από τη 

γενικότερη στάση των συμμετεχόντων (μαθητών και καθηγητών), καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα ότι είναι αναγκαίο οι οδηγίες αυτές να είναι πλήρεις και να 

περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά παραδείγματα. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να 

εξασφαλιστεί το μέρος εκείνο της διαφάνειας των δεικτών, που αφορά στην 

αντιστοίχιση του τελικού αποτελέσματος με αυτό που προδιαγράφει ο σχεδιασμός 

του δείκτη. Επιπλέον, αυτό που προκύπτει από τις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων 

είναι ότι μια αναλυτική, εκ του σύνεγγυς παρουσίαση πριν την έναρξη της διαλογικής 

δραστηριότητας, σε ένα σεμινάριο, είναι πολύ χρήσιμη και τους διευκολύνει 

σημαντικά, ειδικότερα για τους σύνθετους δείκτες. 
 

Ο δεύτερος βασικός στόχος της διατριβής είναι η δημιουργία ενός ευρέως 

φάσματος υποστηρικτικών εργαλείων, κατάλληλων για τις διαφορετικές συνθήκες και 

ανάγκες που προκύπτουν σε διδακτικές δραστηριότητες μέσω ασύγχρονων 

συζητήσεων. Η ποικιλία των συνθηκών και των αναγκών μπορεί να είναι πολύ 

μεγάλη, όπως περιγράφεται στην ανάλυση του Ερευνητικού Ερωτήματος 13. 

Οφείλεται στα διαφορετικά προφίλ χρηστών, στο σχηματισμό πολλών διαφορετικών 

γνωστικών συστημάτων κατά τη διάρκεια των διαλογικών δραστηριοτήτων, την 

πληθώρα των πιθανών διδακτικών στρατηγικών και επιμέρους διακριτών φάσεων. 

Μετά από τέσσερις πραγματοποιηθείσες μελέτες, δεν κατέστη δυνατόν να 

καθοριστούν δείκτες ή συνδυασμοί δεικτών, που να είναι κατάλληλοι για 

συγκεκριμένες συνθήκες. Καταγράφηκαν μεμονωμένες τέτοιες περιπτώσεις, όπως το 

παράδειγμα αξιοποίησης του προτεινόμενου ερμηνευτικού σχήματος για την 

αξιολόγηση της συμπεριφοράς μιας συγκεκριμένης φοιτήτριας (Μ.Π. 1 – Υ. 8), που 

περιγράφεται στο κεφάλαιο VI.1.3.1. Επίσης ο συνδυασμός των δεικτών TP και TPW, 

φάνηκε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση συζητήσεων κατά τη φάση 

της κοινής οικοδόμησης επιχειρημάτων μέσω διαπραγμάτευσης (Ερευνητικό 

Ερώτημα 16).  

Το συμπέρασμα είναι ότι απαιτείται μεγάλος αριθμός πρόσθετων μελετών για 

να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα μια τέτοια αντιστοίχιση συνθηκών, αναγκών 
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και δεικτών. Άλλωστε η ποικιλία πιθανών συνθηκών προκαταβάλει για μια τέτοια 

προσέγγιση. Αυτό ισχύει τόσο για τους μεμονωμένους δείκτες, όσο και για τους 

συνδυασμούς τους, με τη μορφή ερμηνευτικών σχημάτων. Με τον τρόπο αυτό μπορεί 

να δημιουργηθεί και να εμπλουτιστεί μια “βιβλιοθήκη δεικτών” και συνδυασμών τους 

κατάλληλων για τις διάφορες ειδικές συνθήκες, που να λειτουργεί ως βάση αναφοράς. 
 

Τέλος, ένας πρώτος διαχωρισμός ανάμεσα στους δείκτες που απευθύνονται 

στους μαθητές και αυτούς που απευθύνονται στους καθηγητές ή τους ερευνητές, είναι 

εφικτός. Η διαφοροποίηση των αναγκών τους καθορίζει τους δείκτες της κάθε 

κατηγορίας σε ένα βαθμό. Επιπλέον, οι συνθήκες που επικρατούν σε μια διδακτική 

δραστηριότητα επιβάλλουν τέτοιου είδους διαφοροποιήσεις. Για παράδειγμα, οι 

φοιτητές τόνισαν πολλές φορές ότι ενδιαφέρονται να έχουν πληροφόρηση για το 

μέγεθος των μηνυμάτων που γράφουν, θεωρώντας ότι αυτό αποτελεί μια αξιόπιστη 

μέτρηση για την ποιότητά τους. Έτσι προσπαθούσαν να αιτιολογήσουν τις μεταξύ 

τους διαφορές, ως προς το εύρος της δραστηριότητάς τους. Ορισμένοι υποστήριζαν 

ότι προτιμούν να γράφουν λιγότερα, αλλά “σημαντικότερα” μηνύματα, μόνο όταν 

έχουν κάτι να προσθέσουν στις υπό εξέλιξη συζητήσεις, από το να καταχωρούν 

περισσότερα, μικρά και ανούσια μηνύματα. Παράλληλα, η πληροφορία αυτή φαίνεται 

να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στους καθηγητές και τους ερευνητές.  

Σύμφωνα με το σχεδιασμό των δεικτών, πληροφορίες για το μέγεθος των 

μηνυμάτων δεν παρέχονται στους φοιτητές. Ο σημαντικότερος λόγος είναι η 

λειτουργία των δεικτών ως κίνητρο για την περαιτέρω δραστηριοποίησή τους, που 

ορισμένες φορές προκαλεί ανταγωνισμό ανάμεσά τους. Κάτι τέτοιο παρατηρήθηκε 

εντονότερα στην Μελέτη Περίπτωσης 1, όπου ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν 

μεγαλύτερος και οι συζητήσεις αδόμητες. Στην αντίθετη περίπτωση, το φαινόμενο 

αυτό φαίνεται να περιορίζεται. Γενικότερα, παρατηρείται το φαινόμενο χρηστών που 

προσπαθούν να “κλέψουν” το σύστημα, προσπαθώντας να παρουσιάσουν μια 

καλύτερη εικόνα του εαυτού τους, βελτιώνοντας τη θέση τους στους αντίστοιχους 

δείκτες. Παρόμοιες παρατηρήσεις αναφέρονται στη χρήση του συστήματος Comtella 

(Vasilleva et al, 2005). Κατά συνέπεια, η αθρόα παροχή πληροφοριών στους 

φοιτητές, μπορεί να προκαλέσει τελικά προβλήματα, αντί να υποστηρίξει τη 

δραστηριότητά τους. Άλλωστε, στο παράδειγμα του κεφαλαίου VI.1.3.1., 

χρησιμοποιήθηκε η πληροφορία του μεγέθους των μηνυμάτων ως ένα επιπλέον 

εργαλείο αξιολόγησης της συνεισφοράς της φοιτήτριας (Μ.Π. 1 – Υ. 8), με τη μορφή 
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μιας “ασφαλιστικής δικλείδας”. Από το μέγεθος των μηνυμάτων, ιδιαίτερα αυτών που 

καταχωρήθηκαν τελευταία, μπορούσε να διαπιστωθεί αν έγραφε πολλά μικρά 

μηνύματα (του τύπου “συμφωνώ με αυτά που αναφέρετε”, όπως συχνά αναφέρθηκε 

από φοιτητές), απλά για να φαίνεται ως περισσότερο δραστήρια. Παράλληλα, στο 

παράδειγμα που περιγράφεται στην ανάλυση του Ερευνητικού Ερωτήματος 16, 

τελικά το μέσο μέγεθος των μηνυμάτων είναι αυτό που επηρεάζει σημαντικά τον 

λόγο των δεικτών TP και TPW, επιτρέποντας την αξιολόγηση των νημάτων στις 

συζητήσεις. Είναι λοιπόν εμφανής ο λόγος για τον οποίο αυτή η πληροφορία δεν 

παρέχεται στους φοιτητές. Η κύρια υπόθεση στην περίπτωση αυτή είναι ότι θα 

παρατηρούσαμε αρκετά μηνύματα με το ίδιο περιεχόμενο, ελαφρά τροποποιημένο, 

ώστε να φαίνονται διαφορετικά. Άλλωστε, η επαναδιατύπωση επιχειρημάτων στη 

Μελέτη Περίπτωσης 4 παρατηρήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τους φοιτητές, που 

θεώρησαν ότι θα φαινόταν ότι συμμετέχουν στη δραστηριότητα μόνο αν γράψουν 

ξεχωριστά μηνύματα, τα οποία περιέχουν επιχειρήματα. Φαίνεται ότι η καταχώρηση 

κριτικών σχολίων για τις απόψεις και τα επιχειρήματα των συνεργατών τους, οι 

οποίοι πρόλαβαν να καταχωρήσουν πρώτοι αντίστοιχα μηνύματα, δεν θεωρείται για 

τους φοιτητές συμμετοχή, ικανή να πείσει τον επιβλέποντα καθηγητή για την 

επιμέλειά τους. Σε μελλοντικές μελέτες ενδεχομένως να διερευνηθεί καλύτερα η 

παράμετρος αυτή, μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες. 
 

Συνοψίζοντας, στην παρούσα διατριβή διατυπώθηκε μια σειρά από κύρια και 

επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα. Κάποια από αυτά απαντώνται από τις διεξαχθείσες 

μελέτες σαφώς και τεκμηριώνονται από τα ερευνητικά δεδομένα. Έτσι για 

παράδειγμα, τεκμηριώνεται ότι οι δείκτες σαφώς επηρεάζουν τη συμπεριφορά των 

διδασκομένων. Καταγράφονται οι ανάγκες πληροφόρησης των εμπλεκομένων σε 

ασύγχρονες συζητήσεις όλων των κατηγοριών, όπως αυτές εκφράζονται από τους 

ίδιους, ώστε να βελτιστοποιηθεί η διαδικασία σχεδίασής τους. Παράλληλα, οι δείκτες 

κρίνονται διαφανείς, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο που οι χρήστες αντιλαμβάνονται 

τις πληροφορίες και τη σωστή διαχείριση κατά την παροχή οδηγιών ανάγνωσης (με τη 

μορφή ερμηνευτικών σχημάτων). Επιπλέον, τεκμηριώνεται η προτίμηση των 

χρηστών όλων των κατηγοριών στους ομαδικούς και σύνθετους δείκτες, κατά κύριο 

λόγο, δίνοντας στους ατομικούς και απλούστερους δείκτες δευτερεύουσα σημασία. 

Ακόμη τεκμηριώνεται το ενδιαφέρον τους για τις πληροφορίες που παρέχουν οι 

δείκτες, από τη συχνότητα παρακολούθησής τους, σε όλες τις περιπτώσεις. Η 
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τελευταία οφείλεται τόσο στην αναζήτηση πληροφοριών από μέρους τους, όσο και 

από το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν ορισμένοι από τους προτεινόμενους δείκτες. 

Άλλα ερωτήματα απαντώνται μερικώς, αφού καταγράφονται ενδείξεις ή 

μεμονωμένες περιπτώσεις απαντήσεων, οι οποίες όμως απαιτούν πρόσθετη έρευνα για 

να μπορέσουν να γενικευτούν και να τεκμηριωθούν πλήρως. Για παράδειγμα, είναι 

σαφής η δυναμική των δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης στην υποστήριξη της 

αυτορυθμιστικής ικανότητας των συμμετεχόντων, με διάφορους τρόπους. Ορισμένοι 

από αυτούς παρατηρήθηκαν κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες, που 

επικρατούσαν στις διεξαχθείσες μελέτες και άλλοι, όπως η αύξηση της 

ενεργητικότητας, σε όλες τις μελέτες. Οι μεταβολές στις ενέργειες των χρηστών κάτω 

από συνθήκες από αυτές που ίσχυσαν στις μελέτες που πραγματοποιήθηκαν, στα 

πλαίσια της διατριβής, ενδέχεται να είναι διαφορετικές και απαιτούνται πρόσθετες 

μελέτες προς την κατεύθυνση αυτή.  

Επιπρόσθετα, οι δείκτες φαίνεται ότι βοηθούν όλες τις κατηγορίες 

εμπλεκομένων σε δραστηριότητες ασύγχρονων συζητήσεων να παρακολουθήσουν, να 

κατανοήσουν και να αξιολογήσουν τις εξελισσόμενες συζητήσεις και τη 

δραστηριότητα των συμμετεχόντων, κάτω από την οπτική γωνία που επιβάλλει ο 

ρόλος τους, βέβαια. Υπάρχουν συνδυασμοί δεικτών, με τη μορφή Ερμηνευτικών 

Σχημάτων που μπορούν να οδηγήσουν σε ασφαλέστερα και πιο ολοκληρωμένα 

συμπεράσματα, όπως στο παράδειγμα που αναλύθηκε στο κεφάλαιο VI.1.3.1. Παρ’ 

όλα αυτά, είναι εμφανές ότι απαιτούνται πρόσθετες μελέτες για τη γενίκευση των 

παρατηρούμενων αποτελεσμάτων. 
 

Τέλος, ορισμένα ερωτήματα δεν κατέστη δυνατόν να απαντηθούν μέσα από 

τις μελέτες που πραγματοποιήθηκαν. Τέτοια είναι για παράδειγμα ο καθορισμός 

συνόλων δεικτών ή συνδυασμών τους, κατάλληλων για συγκεκριμένες συνθήκες που 

προκύπτουν σε δραστηριότητες ασύγχρονων συζητήσεων, αλλά και η επακριβής 

διερεύνηση της συνεισφοράς των δεικτών σε διαφορετικές διακριτές φάσεις. Ο 

αριθμός των μελετών που απαιτείται για την απάντηση των ερωτημάτων αυτών είναι 

μεγάλος. Από τα υφιστάμενα ερευνητικά δεδομένα, μπορούν να προκύψουν μόνο 

ενδείξεις, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα για τον καλύτερο σχεδιασμό 

μελλοντικών, καλύτερα εστιασμένων μελετών. Στο πίνακα 48 ταξινομούνται τα 

διατυπωμένα ερευνητικά ερωτήματα, με βάση το βαθμό τεκμηρίωσης και σαφήνειας 

των απαντήσεων που προκύπτουν από την παρούσα έρευνα. 



 

 

Α/Α Ερώτημα Επίπεδο 
Τεκμηρίωσης 

Υπόθεση Απάντηση 

Ε1 Πώς και σε ποιο βαθμό οι σχεδιαζόμενοι δείκτες 
αλληλεπίδρασης επηρεάζουν τη γενικότερη 
συμπεριφορά των συμμετεχόντων σε μια 
ασύγχρονη συζήτηση, όπως αυτή προκύπτει από 
το ρόλο του καθενός; 

“Τεκμηριωμένο” 
“Μερικώς 
απαντημένο 
(διερεύνηση της 
διαφοροποίησης 
ανά ρόλο)” 

Επηρεάζουν σημαντικά τη 
συμπεριφορά των συμμετεχόντων. 

Επηρεάζουν, λειτουργώντας ως ισχυρό κίνητρο. 
Παρακινούν τους χρήστες να γράφουν και να 
διαβάζουν μηνύματα, αλλά και να αλληλεπιδρούν 
εντονότερα 

Ε2 Ποια η επίδραση των δεικτών αλληλεπίδρασης 
στην ανάπτυξη των ικανοτήτων αυτορύθμισης 
από την πλευρά των μαθητών;  
Τι είδους μεταβολές προκύπτουν στις ενέργειες 
και στη γενικότερη συμπεριφορά τους, 
λαμβάνοντας πληροφόρηση από τους δείκτες 
αλληλεπίδρασης; 

“Απαιτείται 
επέκταση και 
γενίκευση” 

Οι δείκτες βοηθούν στην ανάπτυξη 
των ικανοτήτων αυτορύθμισης των 
μαθητών. Δραστηριοποιούνται 
περισσότερο και βελτιώνουν 
ποιοτικά τη συμμετοχή τους (αύξηση 
αλληλεπίδρασης με συναδέλφους, 
καλύτερη διασπορά συμμετοχής, 
καλύτερος συντονισμός) 

Καταγράφονται τρόποι επίδρασης, όπως είναι η 
επέκταση της συμμετοχής χρηστών σε 
περισσότερα νήματα, η προσαρμογή της ατομικής 
δραστηριότητας ανάλογα με τη συνολική κλπ. 
Απαιτούνται πρόσθετες μελέτες 

Ε3 Ποια η συμβολή των δεικτών στην καλύτερη 
κατανόηση της δομής και των στόχων της 
διαλογικής δραστηριότητας, από την πλευρά 
των μαθητών; 

“Απαιτείται 
επέκταση και 
γενίκευση” 

Οι δείκτες βοηθούν τους μαθητές να 
κατανοήσουν καλύτερα τη δομή μιας 
συζήτησης και να αντιληφθούν 
καλύτερα τους στόχους της. 

Μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη 
κατανόηση της δομής και των στόχων της 
δραστηριότητας, χωρίς να μπορούν να εξαλείψουν 
το αντίστοιχο βάρος από τον διαμεσολαβητή.  
Απαιτούνται περισσότερες μελέτες  

Ε4 Ποια η συμβολή των δεικτών στην προσπάθεια 
του καθηγητή να εποπτεύσει και να κατευθύνει 
ασύγχρονες διαλογικές δραστηριότητες;  
Βοηθούν προς την κατεύθυνση αυτή και αν ναι, 
με ποιο τρόπο;  
Συμβάλουν εξίσου οι ατομικοί και οι ομαδικοί 
δείκτες ή υπάρχει διαφοροποίηση (ως προς την 
έκταση και το είδος της συμβολής); 

“Απαιτείται 
επέκταση και 
γενίκευση” 

Οι δείκτες βοηθούν σημαντικά τον 
καθηγητή να εποπτεύσει και να 
κατευθύνει ασύγχρονες συζητήσεις. 
Τον βοηθούν να εντοπίσει έγκαιρα 
ανεπιθύμητες καταστάσεις και να 
πάρει αποφάσεις για την εξέλιξη της 
δραστηριότητας. 
Οι ομαδικοί δείκτες συμβάλουν 
περισσότερο 

Μπορούν να συμβάλουν στο έργο του καθηγητή, 
διευκολύνοντάς τον, κυρίως επιβεβαιώνοντας την 
τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, εξετάζοντας αν οι 
φοιτητές διαβάζουν τα συντονιστικά μηνύματα 
του καθηγητή και αν καταχωρούσαν τα τμήματα 
που τους αντιστοιχούσαν, έγκαιρα.  
Περισσότερο χρήσιμοι είναι οι ομαδικοί δείκτες, 
αφού παρουσιάσουν συγκεντρωτικά τις 
πληροφορίες.  
Απαιτούνται πρόσθετες μελέτες 
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Ε5 Ποια η συμβολή των δεικτών στην προσπάθεια 
του καθηγητή να αξιολογήσει τη συζήτηση 
συνολικά, αλλά και την επίδοση των μαθητών, 
ατομικά ή/και ομαδικά; 

“Απαιτείται 
επέκταση και 
γενίκευση” 

Οι δείκτες βοηθούν τον καθηγητή να 
αξιολογήσει συνολικά τις 
ασύγχρονες συζητήσεις. 
Τον βοηθούν να αξιολογήσει την 
ατομική, αλλά και ομαδική επίδοση 
των μαθητών 

Συμβάλουν στην αποτίμηση και αξιολόγηση των 
συζητήσεων και της επίδοσης των συμμετεχόντων, 
σε ατομικό ή/και ομαδικό επίπεδο, με την έννοια 
της κατάκτησης στόχων ή της ικανοποίησης των 
ελάχιστων προϋποθέσεων που τίθενται από το 
σχεδιασμό της δραστηριότητας.  
Απαιτούνται πρόσθετες μελέτες 

Ε6 Ποιες πληροφορίες αναζητούν και 
παρακολουθούν περισσότερο οι χρήστες 
(μαθητές, καθηγητές, ερευνητές); 

“Καλά 
Τεκμηριωμένο” 

Πληροφορίες για την ατομική τους 
δραστηριότητα. 
Πληροφορίες για τη δραστηριότητα 
των άλλων 
Γενικές πληροφορίες για τη δομή 
των συζητήσεων 

Οι μαθητές αναζητούν στατιστικές πληροφορίες 
για την ατομική και ομαδική δραστηριότητα 
(συγγραφή – ανάγνωση μηνυμάτων, καταχώρηση 
απαντήσεων, μέγεθος μηνυμάτων) 
Οι καθηγητές και ερευνητές επιπλέον αναζητούν 
πληροφορίες για τα δομικά χαρακτηριστικά των 
συζητήσεων. 

Ε7 Ποιες πληροφορίες θέλουν να έχουν οι χρήστες 
στη διάθεσή τους σχετικά με τη δραστηριότητά 
τους, αλλά και τη συνολική δραστηριότητα; 
Δείχνουν προτίμηση ατομικούς ή ομαδικούς 
δείκτες περισσότερο και γιατί; 

“Καλά 
Τεκμηριωμένο” 

Αναλυτικές πληροφορίες δράσης για 
τον εαυτό τους και τη σχέση τους με 
τους άλλους. 
Προτιμούν τους ομαδικούς δείκτες, 
γιατί περιέχουν περισσότερες 
πληροφορίες σύγκρισης με τους 
συναδέλφους τους 

Σε συνέχεια του ερωτήματος 6, προτιμούν τους 
ομαδικούς δείκτες, λόγω συγκεντρωτικής 
προβολής πληροφοριών που επιτρέπουν  εύκολες 
συγκρίσεις και καλύτερη επισκόπηση 

Ε8 Πόσο βοηθούν οι δείκτες στην παρακολούθηση 
και αξιολόγηση διαλογικών δραστηριοτήτων και 
τις εξέλιξής τους;  
Οι ατομικοί και οι ομαδικοί συμβάλλουν προς 
την κατεύθυνση αυτή εξίσου ή όχι και γιατί; 

“Ενδείξεις”  
“Απαιτείται 
γενίκευση” 

Βοηθούν αρκετά προς την 
κατεύθυνση αυτή. Περισσότερο οι 
ομαδικοί δείκτες 

Φαίνεται ότι συμβάλουν στην παρακολούθηση και 
αξιολόγηση συζητήσεων και της εξέλιξής τους.  
Απαιτούνται πρόσθετες μελέτες. 

Ε9 Με ποιο τρόπο αντιλαμβάνονται οι χρήστες τις 
οπτικοποιημένες αναπαραστάσεις των δεικτών 
αλληλεπίδρασης; 

“Καλά 
Τεκμηριωμένο” 

Γενικά αντιλαμβάνονται ορθά τις 
οπτικές αναπαραστάσεις. Στα 
σύνθετα διαγράμματα, ίσως να είναι 
καλύτερη η παροχή αναλυτικών 
οδηγιών - επίδειξης 

Αντιλαμβάνονται εύκολα τα απλά διαγράμματα 
και αυτά για τα οποία έχουν το απαραίτητο 
υπόβαθρο.  
Με την παροχή οδηγιών ανάγνωσης δεν 
αντιμετωπίζεται πρόβλημα 
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Ε10 Υπάρχει κάτι που να ωθεί τους χρήστες να 
παρακολουθούν τους δείκτες και τι είναι αυτό; 
Πρόκειται για μια εσωτερική ανάγκη που 
προκύπτει στα πλαίσια της συνεργασίας ή απλή 
περιέργεια που ενισχύεται από την ύπαρξη των 
δεικτών; 

“Καλά 
Τεκμηριωμένο” 

Οι χρήστες έχουν ανάγκη για 
πληροφορίες όταν εμπλέκονται σε 
καταστάσεις συνεργασίας. 
Οι δείκτες μπορούν να κινήσουν την 
περιέργειά τους και να τραβήξουν το 
ενδιαφέρον τους 

Συνδυασμός της ανάγκης για πληροφόρηση με την 
περιέργεια που κινεί η εμφάνιση των δεικτών. 
Απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός των δεικτών, 
ώστε να διατηρούν το ενδιαφέρον των χρηστών σε 
υψηλό επίπεδο 

Ε11 Πόσο συχνά παρακολουθούν τους δείκτες οι 
χρήστες και γιατί; Υπάρχει διαφοροποίηση στη 
συχνότητα παρακολούθησης ανάμεσα στους 
ατομικούς και τους ομαδικούς δείκτες; 

“Καλά 
Τεκμηριωμένο” 

Αρκετά συχνά, λόγω ενδιαφέροντος 
και ικανοποίησης των αναγκών 
πληροφόρησης. 
Μεγαλύτερη προτίμηση δείχνουν 
στους ομαδικούς δείκτες 

Πολύ συχνά. Περισσότερο τους ομαδικούς και 
λιγότερο τους ατομικούς δείκτες 

Ε12 Πόσο σαφείς είναι οι δείκτες για τους χρήστες; 
Ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των 
σχεδιαστών; Παρουσιάζουν τις πληροφορίες 
ορθά; 

“Καλά 
Τεκμηριωμένο” 

Οι δείκτες είναι σαφείς και 
διαφανείς. Οποιαδήποτε παρανόηση 
μπορεί να διορθωθεί με την παροχή 
των ερμηνευτικών σχημάτων 

Είναι αρκετά σαφείς. Με την παροχή οδηγιών, με 
αναλυτικά παραδείγματα δεν αντιμετωπίζεται 
πρόβλημα. Καλύτερο είναι να πραγματοποιείται 
ένα σεμινάριο επίδειξης στην αρχή 

Ε13 Ποιοι δείκτες ή συνδυασμοί δεικτών είναι 
καταλληλότεροι για τις διαφορετικές 
κατηγορίες χρηστών και των ρόλων που 
αναλαμβάνουν, τις διαφορετικές στρατηγικές 
διαλογικών δραστηριοτήτων ή/και διαφορετικές 
φάσεις και με ποια ερμηνευτική προσέγγιση; 

“Αναπάντητο” 
“Ενδείξεις” 

------------------------- Παρατηρήθηκαν μεμονωμένες περιπτώσεις. 
Απαιτούνται πρόσθετες μελέτες. 

Ε14 Ποια η συνεισφορά των δεικτών σε 
διαφορετικές φάσεις ασύγχρονων συζητήσεων; 

“Αναπάντητο” 
“Ενδείξεις” 

------------------------- Παρατηρήθηκαν μεμονωμένες περιπτώσεις 
συνεισφοράς (π.χ. σε συντονισμό). 
 Απαιτούνται πρόσθετες μελέτες. 

Ε15 Ποιοι είναι οι συνδυασμοί δεικτών που μπορούν 
να οδηγήσουν στην εξαγωγή σαφέστερων και 
περισσότερο ολοκληρωμένων συμπερασμάτων; 

“Απαιτείται 
επέκταση και 
γενίκευση“ 

Τα προτεινόμενα, σύνθετα, 
συνεπαγόμενα ερμηνευτικά σχήματα, 
που αφορούν συνδυασμούς δεικτών. 

Δοκιμάστηκαν επιτυχώς τα προτεινόμενα 
ερμηνευτικά σχήματα.  
Απαιτούνται πρόσθετες μελέτες. 

Ε16 Είναι δυνατή μια προκαταρκτική αποτίμηση 
των συζητήσεων, από πλευράς ποιότητας, με τη 
χρήση ποσοτικών δεικτών αλληλεπίδρασης, 
χωρίς να απαιτείται η ανάγνωση των 
μηνυμάτων που την αποτελούν; 

“Ενδείξεις” Υπό προϋποθέσεις είναι δυνατή η 
ποιοτική αξιολόγηση, με βάση 
ποσοτικές μετρήσεις και χωρίς να 
απαιτείται η ανάγνωση του 
περιεχομένου των μηνυμάτων. 

Καταγράφηκε μια τέτοια, σαφής περίπτωση στην 
τέταρτη μελέτη.  
Απαιτούνται πρόσθετες μελέτες 
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VI.3 Προοπτικές περαιτέρω έρευνας 

Ο κεντρικός ερευνητικός άξονας της διατριβής ήταν η υποστήριξη όλων των 

εμπλεκομένων σε διδακτικές δραστηριότητες μέσω ασύγχρονων συζητήσεων,  

ανεξάρτητα από το προφίλ και το ρόλο που αναλαμβάνουν, στοχεύοντας στη 

δημιουργία ενός ευρέως φάσματος εργαλείων, κατάλληλων για τις διαφορετικές 

συνθήκες και ανάγκες που προκύπτουν. Τα εργαλεία αυτά στηρίζονται στην ανάλυση 

των αλληλεπιδράσεων, ανάμεσα στους συμμετέχοντες στις ασύγχρονες συζητήσεις. 

Διακρίνονται τρεις κύριες κατηγορίες χρηστών για τα προτεινόμενα εργαλεία: 

μαθητές, καθηγητές και ερευνητές. 

 

Εστιάζοντας πρώτα στους μαθητές, το πρώτο ερευνητικό βήμα ήταν η 

καταγραφή των πληροφοριών που τους ενδιαφέρουν, όταν συμμετέχουν σε τέτοιου 

είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Από τις διεξαχθείσες μελέτες προκύπτει ότι 

αναζητούν πληροφορίες σχετικά με την ατομική τους, αλλά και τη συνολική 

δραστηριότητα. Οι επιμέρους παράμετροι που τους ενδιαφέρουν είναι το πλήθος και 

το μέγεθος των μηνυμάτων που γράφονται, το πλήθος των ατόμων που τα διαβάζουν 

και το πλήθος των απαντήσεων σε κάθε μήνυμα (ειδικότερα στα δικά τους). Με βάση 

τα στοιχεία αυτά, σχεδιάστηκε μια σειρά από δείκτες ανάλυσης αλληλεπίδρασης, που 

παρουσιάζουν με γραφικό τρόπο πληροφορίες δραστηριότητας και μελετήθηκε η 

επίδραση που έχουν στη συμπεριφορά των μαθητών. Πρωτίστως διερευνήθηκε ο 

τρόπος που αντιλαμβάνονται τις οπτικοποιημένες πληροφορίες. Το αποτέλεσμα 

έδειξε ότι ο λιτός σχεδιασμός και οι προσεκτικά επιλεγμένες μέθοδοι οπτικής 

αναπαράστασης των πληροφοριών, έχουν ιδιαίτερη σημασία, στην προσπάθεια να 

κεντριστεί επιπλέον το ενδιαφέρον των μαθητών. Έτσι, σε συνδυασμό με την 

επιθυμία των μαθητών για πληροφόρηση, καταλήγουν να χρησιμοποιούν τους δείκτες 

με μεγάλη συχνότητα. 

Το κυριότερο συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι οι δείκτες λειτουργούν ως 

ισχυρότατο κίνητρο για μεγαλύτερη συμμετοχή και συνεισφορά στις ασύγχρονες 

συζητήσεις, σε όλες τις περιπτώσεις. Εξετάζοντας σε περισσότερο ποιοτικό επίπεδο 

την επίδραση των δεικτών στις αυτορυθμιστικές ικανότητες των μαθητών, 

προκύπτουν από την παρούσα έρευνα ορισμένα ενδιαφέροντα συμπεράσματα. 

Καταγράφονται περιπτώσεις ατόμων που προσπαθούν να επεκτείνουν τη συμμετοχή 
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τους σε μεγαλύτερο εύρος των εξελισσομένων συζητήσεων (π.χ. μέσω του Δείκτης 

Συμμετοχής Χρήστη στη Δομή μιας Συζήτησης) και μια τάση αύξησης του πλήθους των 

συνεργατών τους, με τους οποίους αλληλεπιδρούν (μέσω των 

κοινωνιοδιαγραμμάτων). Επιπλέον υπάρχει μια ασαφής, αλλά θετική στάση ως προς 

τη συμβολή των δεικτών στην προσπάθεια παρακολούθησης και αξιολόγησης της 

πορείας των συζητήσεων, αλλά και της κατανόησης των στόχων που πρέπει να 

επιτευχθούν. Κατά συνέπεια, τα αντίστοιχα ερωτήματα που διατυπώθηκαν στην 

παρούσα διατριβή παραμένουν μερικώς αναπάντητα. Απαιτούνται πρόσθετες μελέτες, 

όπου ένα μικρό σετ δεικτών θα χρησιμοποιείται κάθε φορά, για τον ακριβή 

καθορισμό του τρόπου που ο κάθε δείκτης ξεχωριστά επηρεάζει και υποστηρίζει 

παράλληλα τους μαθητές. 

Λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλία των ιδιαίτερων συνθηκών που μπορούν να 

ισχύσουν σε κάθε περίπτωση, ως συνέπεια του προφίλ των συμμετεχόντων, του 

τρόπου με τον οποίο σχηματίζουν επιμέρους ομάδες και της διδακτικής στρατηγικής 

που ακολουθείται, ο αριθμός των πρόσθετων μελετών περίπτωσης φαίνεται να είναι 

μεγάλος. Είναι όμως αναγκαίος για τη γενίκευση των αποτελεσμάτων ή την 

επιβεβαίωση των ενδείξεων που καταγράφονται στην παρούσα έρευνα. Ακόμη, ο 

καθορισμός του τρόπου που οι δείκτες βοηθούν τους μαθητές σε διαφορετικές φάσεις 

ασύγχρονων συζητήσεων απαιτεί μεγάλο αριθμό πρόσθετων μελετών περίπτωσης. Το 

ίδιο ισχύει και για τον καθορισμό των δεικτών ή των συνδυασμών τους που είναι 

κατάλληλοι για κάθε περίπτωση. Αυτά είναι ερωτήματα που απαντήθηκαν μερικώς ή 

καθόλου, στα πλαίσια της διεξαχθείσας έρευνας. 

 

Επιπλέον γεννούνται νέα ερωτήματα, που αφορούν στη μελέτη σε 

περισσότερο ποιοτικό επίπεδο της επίδρασης των δεικτών στη συμπεριφορά των 

μαθητών. Για παράδειγμα, ο Δείκτης Ενεργητικότητας και ο Δείκτης Κατάταξης, 

παρουσιάζουν και οι δύο πληροφορίες για το πλήθος των μηνυμάτων που γράφουν 

και διαβάζουν οι μαθητές. Ο πρώτος χρησιμοποιεί απόλυτα μεγέθη, ενώ ο δεύτερος 

απεικονίζει ποσοστιαίες τιμές. Κατά συνέπεια, οι αποστάσεις μεταξύ των ατόμων 

είναι συνήθως μεγαλύτερες στον πρώτο δείκτη. Ακόμη, ο πρώτος δείκτης 

χρησιμοποιεί μόνο το πρώτο τεταρτημόριο του καρτεσιανού επιπέδου, αφού 

απεικονίζει μόνο θετικές τιμές και για τις δύο συνιστώσες δραστηριότητας. Αντίθετα, 

ο δεύτερος δείκτης παρουσιάζει τις μικρότερες τιμές στα υπόλοιπα τεταρτημόρια, 

δίνοντας την αίσθηση της ύπαρξης αρνητικών τιμών. Μια τελευταία διαφορά τους 
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είναι ότι στο Δείκτη Ενεργητικότητας, παρουσιάζεται επιπλέον η πληροφορία του 

πλήθους των τύπων μηνυμάτων που χρησιμοποιούνται, αλλά και του πλήθους των 

συζητήσεων στις οποίες συμμετέχουν οι μαθητές, σε ορισμένες παραλλαγές του. 

Μελετώντας τις διαφορές στον τρόπο παρουσίασης, της ίδιας βασικής πληροφορίας, 

ανάμεσα στους δύο δείκτες, προκύπτουν τα ακόλουθα, νέα ερωτήματα: 

• Συμβάλλει η απόσταση ανάμεσα στα άτομα, στην έκταση της επίδρασης 

στη συμπεριφορά των μαθητών; Μεγαλύτερες αποστάσεις λειτουργούν 

ενισχυτικά ως προς το κίνητρο των μαθητών ή αποτρεπτικά, 

απογοητεύοντας τους μαθητές με τη μικρότερη επίδοση; 

• Η απόσταση ανάμεσα στα άτομα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τους 

μαθητές με τις καλύτερες αποστάσεις, δίνοντάς τους μια αίσθηση 

εφησυχασμού, όταν είναι μεγάλη; 

• Αν δημιουργηθεί ένας δείκτης που παρουσιάζει θετικές, πραγματικές 

τιμές, όπως ο Δείκτης Ενεργητικότητας, που δεν περιλαμβάνει τις 

πρόσθετες παραμέτρους που καθορίζουν το μέγεθος του κύκλου που 

αντιστοιχεί στο κάθε άτομο, θα έχει ίδια ή διαφορετική επίδραση από το 

Δείκτη Κατάταξης;  

• Σε συνέχεια του προηγούμενου ερωτήματος, μπορεί να διερευνηθεί αν η 

ύπαρξη “αρνητικών” τιμών σε ένα διάγραμμα τροποποιεί την έκταση και 

το είδος της επίδρασης που αυτό έχει στη συμπεριφορά των μαθητών. 

• Η διαφοροποίηση στον τρόπο υπολογισμού της τιμής που αντιστοιχεί στην 

παράμετρο της ανάγνωσης μηνυμάτων (πλήθος μηνυμάτων που διαβάζει 

ένα άτομο στο Δείκτη Ενεργητικότητας και ποσοστό των διαθέσιμων 

μηνυμάτων που αναγνώστηκαν στο Δείκτη Κατάταξης), έχει επίπτωση 

στον τρόπο που επηρεάζονται οι χρήστες στην κατεύθυνση αυτή; 

 

Ακόμη, νέοι δείκτες μπορούν να δημιουργηθούν και να μελετηθούν 

παρομοίως. Για παράδειγμα, ο Δείκτης Συνεισφοράς δείχνει τη συμμετοχή του κάθε 

ατόμου ως ποσοστό του συνολικού αριθμού μηνυμάτων. Επιπλέον, δείχνει το πλήθος 

των τύπων μηνυμάτων που χρησιμοποιεί, μέσω του μεγέθους του κύκλου που 

αντιστοιχεί σε κάθε άτομο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το πολικό διάγραμμα ήταν 

ένα από αυτά που μελετούσαν περισσότερο οι συμμετέχοντες στις μελέτες που 

πραγματοποιήθηκαν, προσφέροντας τη δυνατότητα για εύκολη σύγκριση μεταξύ των 
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μελών μιας ομάδας, ενδιαφέρον έχει η κατασκευή ενός παρόμοιου διαγράμματος για 

τη συνιστώσα της ανάγνωσης μηνυμάτων. Έτσι, μετρώντας το ποσοστό των 

διαθέσιμων μηνυμάτων και υπολογίζοντας το ποσοστό αυτών που διαβάζει κανείς, θα 

καθορίζεται η απόσταση του κύκλου που του αντιστοιχεί από την περιφέρεια του 

πολικού διαγράμματος. Το μέγεθος του κύκλου μπορεί να αντιστοιχεί στο πλήθος (ή 

το ποσοστό) των συνεργατών του, των οποίων μηνύματα έχει διαβάσει, το 

συγκεκριμένο άτομο. Έτσι μπορεί να μελετηθεί: 

• η πιθανή διαφοροποίηση της επίδρασης των δεικτών στη συμπεριφορά 

των μαθητών, όταν παρουσιάζουν μία ή και τις δύο συνιστώσες 

δραστηριότητας.  

• Η επίδραση αυτή είναι μεγαλύτερη όταν η παρουσιαζόμενη παράμετρος 

είναι μία ή όχι;  

• Στην περίπτωση δύο παρόμοιων διαγραμμάτων (οπτικά), η επίδραση 

στους χρήστες είναι διαφορετική για κάθε παράμετρο και γιατί (θεωρούν 

πιο σημαντική συνιστώσα δραστηριότητας τη συγγραφή μηνυμάτων ή 

την ανάγνωση); 

 

Τέλος, αναφορικά με τους μαθητές, έχει ενδιαφέρον η διερεύνηση της στάσης 

τους, όταν έχουν στη διάθεσή τους πληροφορίες που σχετίζονται με το μέγεθος των 

μηνυμάτων που γράφουν. Όπως περιγράφεται στο προηγούμενο κεφάλαιο, αυτή η 

πληροφορία απευθύνεται μόνο στον καθηγητή ή τον ερευνητή. Επιλέχθηκε να μην 

παρουσιάζεται καθόλου στους μαθητές (φοιτητές), αφού κάτι τέτοιο θα ενίσχυε 

ακόμα περισσότερο το αίσθημα του ανταγωνισμού που ήδη υπήρχε, δυσκολεύοντας 

την προσπάθεια του καθηγητή να εποπτεύσει τις συζητήσεις. Από την άλλη πλευρά, η 

παρατηρούμενη τάση των μαθητών να “κλέψουν” το σύστημα και τους δείκτες, 

προσπαθώντας να έχουν καλύτερες επιδόσεις σε συγκεκριμένες συνιστώσες, κάνει 

την πρόκληση για την εξέταση της ορθότητας των Ερμηνευτικών Σχημάτων 

μεγαλύτερη. Έχει ενδιαφέρον να διερευνηθεί αν οι μαθητές προσπαθήσουν να 

τροποποιήσουν τη συμπεριφορά τους σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην ανιχνεύεται αυτό 

από τους συνδυασμούς δεικτών που προτείνονται για την αξιολόγηση της συμμετοχής 

τους, όταν έχουν όλες τις πληροφορίες στη διάθεσή τους. Στην περίπτωση αυτή, το 

πλήθος των παραμέτρων που θα πρέπει να προσέχουν θα δράσει αποτρεπτικά για 

προσπάθειες παραποίησης αποτελεσμάτων ή όχι; Μήπως βλέποντας ότι απαιτείται 
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ίσως μικρότερη προσπάθεια για να είναι επαρκώς δραστήριοι, με τον ορθό τρόπο, 

αυτορυθμίζουν τις ενέργειές τους καλύτερα; Έτσι θα είναι λιγότεροι αυτοί που 

προσπαθούν να ξεγελάσουν τους δείκτες; 

 

Μέχρι στιγμής καταγράφεται μια σειρά από ενδιαφέροντα ερωτήματα για 

περαιτέρω έρευνα, που μπορεί να οδηγήσει στο σχεδιασμό πρόσθετων μελετών 

περίπτωσης. Αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε παραπλήσιες συνθήκες 

διδασκαλίας. Δηλαδή να αφορούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε προπτυχιακό ή 

μεταπτυχιακό επίπεδο. Επιπλέον μπορούν να αφορούν την κύρια ή συμπληρωματική 

διδακτική δραστηριότητα. Από την άλλη πλευρά όμως, ενδιαφέρον έχει η προσπάθεια 

χρησιμοποίησης τέτοιων προσεγγίσεων σε μικρότερες ηλικίες, όπως για παράδειγμα 

στη διδασκαλία μαθημάτων Λυκείου. Έτσι προκύπτουν πρόσθετα ερωτήματα, όπως: 

• Παίζει ρόλο η ηλικία στον τρόπο που αντιλαμβάνονται και αξιοποιούν 

τις πληροφορίες και τα διαγράμματα οι μαθητές; 

• Οι πιθανές διαφορές οφείλονται μόνο στην ηλικία η και στο γνωστικό 

υπόβαθρο των μαθητών; Ποια παράμετρος έχει τη μεγαλύτερη 

βαρύτητα; 

• Ποιοι δείκτες είναι κατάλληλοι για τις ηλικίες αυτές; 

• Με ποιο τρόπο μπορούν να εφαρμοστούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

ασύγχρονων συζητήσεων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση; 

 

Τέλος, ενδιαφέρον έχει η διερεύνηση της παραμέτρου του φύλου των 

μαθητών, στον τρόπο που αντιλαμβάνονται τις πληροφορίες που περιέχουν οι δείκτες, 

αλλά και τον τρόπο που επηρεάζονται από αυτούς. Υπάρχει τέτοια διαφοροποίηση ή 

όχι; Σε ποια έκταση; 

 

Διερευνώντας όλα αυτά τα ερωτήματα, σταδιακά μπορούν να συλλεχθούν 

επαρκή δεδομένα για τη μελέτη της συμπεριφοράς των μαθητών σε βάθος, κάτω από 

διάφορες εκπαιδευτικές συνθήκες. Έτσι μπορεί να μελετηθεί ο τρόπος που 

δραστηριοποιούνται και να κατασκευαστούν μοτίβα ενεργειών, που να αντιστοιχούν 

σε συγκεκριμένες συνθήκες. Για παράδειγμα, στην ανάλυση του ερωτήματος 16 

παρατηρήθηκε μια σχέση ανάμεσα στην αναλογία τιμών των δεικτών TP και TPW με 

το πραγματικό περιεχόμενο των συζητήσεων, αποκαλύπτοντας ένα πιθανό μοτίβο 
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ενεργειών. Το τελευταίο αφορά στον τρόπο που συνεισφέρουν οι μαθητές κατά την 

κοινή οικοδόμηση υποστηρικτικών επιχειρημάτων και παρέχει ένα μετρήσιμο 

μέγεθος για την αναλογία πλήθους, ανάπτυξης και μεγέθους μηνυμάτων στα 

σημαντικά νήματα των αντιστοίχων συζητήσεων. Με τον τρόπο αυτό και 

ακολουθώντας μια τεχνική αντίστροφης μηχανικής (reverse engineering) μπορούν να 

κατασκευαστούν και να μελετηθούν αναμενόμενα μοτίβα ενεργειών, που 

καταδεικνύουν την επιτυχία μιας τέτοιας δραστηριότητας. Παρατηρώντας τέτοια 

μοτίβα, είναι δυνατόν μετά από πολλές μελέτες, να κατασκευαστούν μοντέλα 

χρηστών, που θα στηρίζονται στο προφίλ τους, αλλά και τις ιδιαίτερες συνθήκες της 

διαλογικής δραστηριότητας. Έτσι, σταδιακά μπορούν να κατασκευαστούν 

προσαρμοστικά εργαλεία, που θα είναι διαθέσιμα στους χρήστες με 

αυτοματοποιημένο τρόπο. 

 

Εστιάζοντας στους καθηγητές, από την παρούσα έρευνα προκύπτει ότι μπορεί 

να διευκολυνθεί το έργο τους, όταν θέλουν να παρακολουθήσουν και να εποπτεύσουν 

δραστηριότητες ασύγχρονων συζητήσεων. Ανάλογα με τη διδακτική στρατηγική που 

ακολουθείται, μπορούν να επιβλέπουν την ορθή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, την 

επιμέλεια των συμμετεχόντων μαθητών και την επίτευξη των στόχων, σε ποσοτικά 

μεγέθη. Επιπλέον, διάφοροι συνδυασμοί δεικτών, με τη μορφή Ερμηνευτικών 

Σχημάτων, μπορούν να βοηθήσουν τον καθηγητή, αλλά και τον ερευνητή να 

αξιολογήσει συνολικά μια συζήτηση και την επίδοση των μαθητών, σε ατομικό ή 

ομαδικό επίπεδο. Η ποικιλία των διδακτικών προσεγγίσεων που μπορούν να 

ακολουθηθούν, επιβάλλει τη διεξαγωγή πρόσθετων μελετών, ώστε να διαχωριστούν 

οι καταλληλότεροι δείκτες για κάθε περίπτωση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην 

δημιουργία πρότυπων Πινάκων Αναφοράς για τον καθηγητή, ώστε να μπορεί να 

επιλέξει τους κατάλληλους δείκτες ή συνδυασμούς δεικτών για κάθε είδος 

δραστηριότητας που σχεδιάζει. Επιπλέον μπορεί να οδηγήσει στην κατασκευή νέων 

ή/και περισσότερο λιτών Ερμηνευτικών Σχημάτων, ώστε να συμπεράσματα να 

εξάγονται αμεσότερα και να είναι ασφαλέστερα ή ακόμα στη γενίκευση 

συμπερασμάτων, που θα προκύψει μετά από δοκιμή των προτεινόμενων σχημάτων 

κάτω από διαφορετικές διδακτικές συνθήκες. 

Επιπλέον, ενδιαφέρον φαίνεται να έχει η δυνατότητα αυτοματοποίησης της 

διαδικασίας αυτής. Για παράδειγμα, με βάση το ερμηνευτικό σχήμα που 

παρουσιάζεται στο κεφάλαιο VI.1.3.1. για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς μιας 
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συγκεκριμένης φοιτήτριας, θα μπορούσε να κατασκευαστεί ένας αλγόριθμος που 

συνδυάζει τις μετρήσεις των επιμέρους δεικτών, για την απόδοση αριθμητικής ή 

λεκτικής αξιολόγησης. Έτσι θα μπορούν να κατατάσσονται οι φοιτητές με βάση μια 

αριθμητική κλίμακα, όπου στον καλύτερο θα αντιστοιχεί μια συγκεκριμένη τιμή (π.χ. 

δέκα) και στον αδρανή φοιτητή θα αντιστοιχεί στην τιμή μηδέν. Αντίστοιχα, η 

κατάταξη μπορεί να γίνει με λεκτική μορφή, χρησιμοποιώντας διαβαθμιστικές 

εκφράσεις όπως “άριστος”, “πολύ καλός”, “καλός”, “αδρανής” κλπ. Επιπρόσθετα, 

αυτοματοποιώντας περισσότερο τη διαδικασία, θα μπορούσε ο αλγόριθμος να 

εντοπίσει τον τομέα στον οποίο υστερεί ο κάθε φοιτητής και να προτείνει την 

κατάλληλη υπόδειξη στον καθηγητή. Οι προτάσεις αυτές μπορούν να είναι για 

παράδειγμα: “πρέπει να συμμετέχει σε περισσότερα νήματα”, “πρέπει να διαβάζει 

μηνύματα περισσότερων συνεργατών του”, “παρουσιάζει χρονική καθυστέρηση στη 

συμμετοχή του” κλπ. 

 

Τέλος, σημαντική είναι η επέκταση της έρευνας προς την κατεύθυνση της 

ποιοτικής αξιολόγησης των συζητήσεων, όπως στο παράδειγμα που αναλύεται στο 

ερώτημα 16 (δείκτες TP και TPW). Αναζητώντας και άλλα αξιολογητικά σχήματα, που 

να απευθύνονται τόσο στον καθηγητή, όσο και στον ερευνητή, μπορεί να 

κατασκευαστεί μελλοντικά μια βιβλιοθήκη αναφοράς με τέτοιου είδους εργαλεία. Και 

στην περίπτωση αυτή, η αυτοματοποίηση της διαδικασίας αποτελεί μια ακόμα 

ερευνητική πρόκληση. 
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VI.4 Συμβολή της διατριβής 

Η παρούσα διατριβή εστιάζει στις ασύγχρονες συζητήσεις και συγκεκριμένα στις 
εκπαιδευτικές τους δυνατότητες και χρήσεις. Μελετώντας τις προσεγγίσεις ανάλυσης 
που προτείνονται στη βιβλιογραφία, παρατηρήθηκε ένα κενό, ανάμεσα σε αυτές που 
προτείνουν τη χρήση στατιστικών μεγεθών για την ανάλυση των συζητήσεων και στις 
προσεγγίσεις ανάλυσης περιεχομένου. Παράλληλα, τα υποστηρικτικά εργαλεία που 
απευθύνονται στους συμμετέχοντες σε τέτοιες δραστηριότητες, κατά τη διάρκεια 
εξέλιξής τους, είναι πολύ λίγα. Υπάρχουν αξιόλογες προσεγγίσεις, αλλά όπως 
περιγράφεται στο κεφάλαιο V.1.1., υπόκεινται σε συγκεκριμένους περιορισμούς. 
Αυτοί αφορούν στο εύρος των χρηστών, στους οποίους απευθύνονται τα 
υποστηρικτικά εργαλεία, την έκταση της υποστήριξης, της ανάλυσης και των 
μετρούμενων παραμέτρων, το είδος και το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων, στις 
οποίες εφαρμόζονται. 

Η διατριβή φιλοδοξεί να καλύψει αυτό το παρατηρούμενο κενό: 
• Δημιουργώντας μια σειρά από υποστηρικτικά εργαλεία που 

απευθύνονται σε όλους τους εμπλεκόμενους σε εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες μέσω ασύγχρονων συζητήσεων.  

• Παράγοντας πολλές παραλλαγές των προτεινόμενων δεικτών, δίνοντας 
τη δυνατότητα στους χρήστες να εντοπίσουν ακριβώς την πληροφορία 
που αναζητούν, χωρίς να χρειάζεται να την εξάγουν μέσα από 
πολύπλοκες γραφικές αναπαραστάσεις, ενδεχομένως προσεγγιστικά. 

• Προτείνοντας εργαλεία που κατασκευάζονται με αυτοματοποιημένο 
τρόπο, στηριζόμενα σε μετρήσιμα μεγέθη. 

• Προτείνοντας εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάτω από 
οποιεσδήποτε ιδιαίτερες συνθήκες μπορούν να απαντηθούν σε 
διαλογικές δραστηριότητες. 

• Προσεγγίζοντας την ανάλυση ασύγχρονων συζητήσεων με τρόπο 
διεπιστημονικό, συνδυάζοντας στοιχεία από τρία ερευνητικά πεδία: το 
πεδίο της Επίγνωσης, το πεδίο της Οπτικοποίησης Πληροφοριών και 
κυρίως το πεδίο της Ανάλυσης Αλληλεπιδράσεων. 

• Προσπαθώντας να συνδυάσει τον έξυπνο, αλλά ταυτόχρονα απλό 
σχεδιασμό δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης, με τη μελέτη και 
εφαρμογή των κατάλληλων ερμηνευτικών προσεγγίσεων. 
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Μια σημαντική διαφορά από τα υπόλοιπα εργαλεία αυτοματοποιημένης 

ανάλυσης, αφορά στο μέγεθος των ομάδων που σχηματίζονται κατά τη διενέργεια των 

συζητήσεων. Συνήθως, τα πειράματα με χρήση δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης, 

διεξάγονται με λίγους συμμετέχοντες και συνήθως μικρές ομάδες (δυάδες, τριάδες ή 

τετράδες). Στην πρώτη μελέτη με το σύστημα DIAS, συμμετείχαν 40 φοιτητές. 

Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα πειράματα διεξήχθησαν σε πραγματικές 

διδακτικές συνθήκες και όχι σε αυστηρά καθορισμένα και κατά συνέπεια αρκετά 

περιοριστικά, ερευνητικά πλαίσια. Έτσι τα συμπεράσματα που εξάγονται μπορούν να 

εφαρμοστούν στην διδακτική πράξη και καθημερινότητα. Σε ένα πραγματικό 

διδακτικό περιβάλλον οι μεταβλητές που μεταβάλλονται είναι πάρα πολλές, σε σχέση 

με τα αυστηρά περιορισμένα ερευνητικά πειράματα που διεξάγονται συνήθως σε 

εργαστηριακούς χώρους. Συνεπώς, μια σημαντική ερευνητική παράμετρος, στην 

οποία συμβάλλει η διατριβή είναι αυτή του σχεδιασμού δραστηριοτήτων σε 

πραγματικές, διδακτικές συνθήκες, που αφορούν μεγάλες ομάδες ατόμων. 

Στην παρούσα διατριβή, αρκετά από τα ερευνητικά ερωτήματα που 

διατυπώνονται έχουν απαντηθεί με σαφή τρόπο. Παράλληλα, ορισμένα επιμέρους 

σημεία χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, ενώ προκύπτουν μέσα από την ανάλυση νέα 

ερωτήματα και διαστάσεις που δίνουν νέα ώθηση στην έρευνα. Έτσι, η διατριβή 

φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα θεμέλιο για την παραπέρα διερεύνηση των τρόπων 

αξιοποίησης των ασύγχρονων συζητήσεων για διδακτικούς σκοπούς. Ειδικότερα στη 

χρήση τους ως βασικά επικοινωνιακά και διδακτικά εργαλεία, σε προσεγγίσεις 

Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης Εκπαίδευσης. Μελετώντας τη συμπεριφορά των 

μαθητών, σε θεμελιώδες επίπεδο, παρέχει σημαντικά στοιχεία για την παραπέρα 

μελέτη, που μπορεί να οδηγήσει στην κατασκευή μοντέλων συμπεριφοράς χρηστών. 

Με τον τρόπο αυτό μπορούν να κατασκευαστούν προσαρμοστικά εργαλεία, που 

μπορούν να οδηγήσουν στην προσωπικοποίηση τέτοιων διδακτικών περιβαλλόντων, 

μέσα από την αυτοματοποιημένη παροχή των κατάλληλων κάθε φορά 

υποστηρικτικών εργαλείων. 

Επιπλέον, το σύστημα DIAS είναι ένα ανοιχτό και πλήρως 

παραμετροποιήσιμο λογισμικό, άρα ευέλικτο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

ανάλυση συζητήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί με διαφορετικές πλατφόρμες 

υλοποίησης ασύγχρονων συζητήσεων.   
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Λίστα Δεικτών 

Α. Δείκτες στατιστικού περιεχομένου που ερμηνεύονται εύκολα 

1. Πλήθος μηνυμάτων ανά μονάδα χρόνου 

 
Ραβδογράμματα που δείχνουν το πλήθος των μηνυμάτων ανά μονάδα χρόνου. Η 

χρονική μονάδα εξέτασης (χρονοθυρίδα - time slot) μπορεί να είναι Ημέρα, 

Εβδομάδα, Μήνας. Ο οριζόντιος άξονας αντιστοιχεί στο χρόνο και ο κάθετος άξονας 

στο πλήθος των μηνυμάτων. Όσο μεγαλύτερο είναι το ύψος της ράβδου, τόσο 

περισσότερα μηνύματα γράφτηκαν στη συγκεκριμένη χρονοθυρίδα. 
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Υπάρχουν 12 παραλλαγές του διαγράμματος αυτού: 

(a) Πλήθος μηνυμάτων ανά μονάδα χρόνου, για όλο το σύστημα (όλες τις 

κατηγορίες και τις επιμέρους συζητήσεις), από όλους τους συμμετέχοντες. 

(b) Πλήθος μηνυμάτων ανά μονάδα χρόνου, από όλους τους συμμετέχοντες, για μία 

συζήτηση μόνο. 

(c) Πλήθος ενός τύπου μηνυμάτων ανά μονάδα χρόνου, από όλους τους 

συμμετέχοντες, για όλο το σύστημα. 

(d) Πλήθος ενός τύπου μηνυμάτων από όλους τους συμμετέχοντες, ανά μονάδα 

χρόνου, για μία μόνο συζήτηση. 

(e) Πλήθος μηνυμάτων ανά μονάδα χρόνου, για όλο το σύστημα, από μια ομάδα 

συμμετεχόντων (group). 

(f) Πλήθος μηνυμάτων ανά μονάδα χρόνου, από μια ομάδα χρηστών (group), για 

μία μόνο συζήτηση. 

(g) Πλήθος ενός τύπου μηνυμάτων ανά μονάδα χρόνου, από μια ομάδα 

συμμετεχόντων (group), για όλο το σύστημα. 

(h) Πλήθος ενός τύπου μηνυμάτων ανά μονάδα χρόνου, από μια ομάδα 

συμμετεχόντων (group), για μία μόνο συζήτηση. 

(i) Πλήθος μηνυμάτων από ένα συμμετέχοντα, ανά μονάδα χρόνου, για όλο το 

σύστημα.  

(j) Πλήθος μηνυμάτων από ένα συμμετέχοντα, ανά μονάδα χρόνου, για μία μόνο 

συζήτηση. 
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(k) Πλήθος ενός τύπου μηνυμάτων από ένα συμμετέχοντα, ανά μονάδα χρόνου, για 

όλο το σύστημα. 

(l) Πλήθος ενός τύπου μηνυμάτων από ένα συμμετέχοντα, ανά μονάδα χρόνου, για 

μία μόνο συζήτηση. 

 

Συμπεράσματα που εξάγονται από τη μελέτη ενός τέτοιου δείκτη 

Για το μαθητή 

o Ο μαθητής μπορεί να ενημερωθεί για την επίδοσή του στη συγγραφή 

μηνυμάτων, σε συνάρτηση με το χρόνο. Μπορεί να δει τα στοιχεία που τον 

αφορούν, για όλο το σύστημα ή για κάθε συζήτηση ξεχωριστά. Στην περίπτωση 

ύπαρξης οδηγιών (εκπαιδευτικού σεναρίου) μπορεί να εξετάσει κατά πόσο η 

ενεργητικότητά του είναι σύμφωνη με αυτές (π.χ. πρέπει σε κάθε θεματική 

ενότητα συζήτησης, οι οποίες ανανεώνονται σε εβδομαδιαία βάση, να 

συμμετέχει με τουλάχιστον έναν αριθμό μηνυμάτων, σύμφωνα με το σχεδιασμό 

της δραστηριότητας) 

o Βλέποντας τους δείκτες που αφορούν τις ομάδες (group) στις οποίες ανήκει, 

μπορεί να συγκρίνει τις επιδόσεις του σε σχέση με αυτές των μελών της κάθε 

ομάδας. Η ενεργητικότητα μιας ομάδας, μπορεί να λειτουργήσει σαν πρόσθετο 

κίνητρο για την ενεργοποίηση του ίδιου του μαθητή. Ειδικά στην περίπτωση 

που υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες, μπορεί να δει πόσο αποκλίνει η δική του 

συμμετοχή από αυτή της ομάδας, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές. 

 

Για τον καθηγητή – συντονιστή – ερευνητή  

o Μπορούν να εντοπιστούν οι περισσότερο και λιγότερο ενεργοί συμμετέχοντες. 

o Στην περίπτωση κατά την οποία ακολουθείται συγκεκριμένη στρατηγική 

διαλόγου, όπου έχει καταρτιστεί από πριν ένα πλάνο για τη χρονική αλληλουχία 

και το πλήθος των μηνυμάτων, μπορεί κανείς να δει κατά πόσον τηρείται το 

πλάνο αυτό ή όχι. 

o Υπάρχει η δυνατότητα να ελεγχθούν οι συζητήσεις και οι συμμετέχοντες, σε 

όλο το εύρος τους. Έτσι μπορεί να δει κανείς το σύνολο του συστήματος ή 

μεμονωμένες συζητήσεις. Επίσης να εξεταστούν όλοι οι συμμετέχοντες μαζί, ο 

κάθε ένας ξεχωριστά ή να δημιουργηθούν κατά το δοκούν ομάδες 

συμμετεχόντων. Οι ομάδες αυτές μπορεί να είναι καθορισμένες από το 

σχεδιασμό της διαλογικής δραστηριότητας ή να δημιουργηθούν αποκλειστικά 
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στα πλαίσια της μελέτης, μέσω των δεικτών, στην περίπτωση που υπάρχει 

πρόθεση ή λόγος να εξεταστεί περαιτέρω τη συμπεριφορά συγκεκριμένων 

ομάδων. 

o Παρέχεται η δυνατότητα οποιουδήποτε συνδυασμού των παραμέτρων εξέτασης, 

ώστε να μπορεί κανείς να αναλύσει τα δεδομένα στο βαθμό που επιθυμεί. 
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2. Πλήθος και είδος μηνυμάτων ανά μονάδα χρόνου 

 

Ραβδογράμματα που δείχνουν το πλήθος των μηνυμάτων ανά μονάδα χρόνου. Η 

ράβδος που αντιστοιχεί σε κάθε χρονική μονάδα είναι χωρισμένη σε χρωματισμένα 

τμήματα, που αντιστοιχούν στους τύπους των μηνυμάτων. Η χρονική μονάδα 

εξέτασης (χρονοθυρίδα - time slot) μπορεί να είναι Ημέρα, Εβδομάδα, Μήνας. Ο 

οριζόντιος άξονας αντιστοιχεί στο χρόνο και ο κάθετος άξονας στο πλήθος των 

μηνυμάτων. Όσο μεγαλύτερο είναι το ύψος της ράβδου, τόσο περισσότερα μηνύματα 

γράφτηκαν στη συγκεκριμένη χρονοθυρίδα. 

 

Υπάρχουν 6 παραλλαγές του διαγράμματος αυτού: 

(a) Πλήθος και είδος μηνυμάτων ανά μονάδα χρόνου, για όλο το σύστημα (όλες τις 

κατηγορίες και τις επιμέρους συζητήσεις), από όλους τους συμμετέχοντες. 

(b) Πλήθος και είδος μηνυμάτων ανά μονάδα χρόνου, από όλους τους 

συμμετέχοντες, για μία μόνο συζήτηση. 

(c) Πλήθος και είδος μηνυμάτων ανά μονάδα χρόνου, για όλο το σύστημα, από μια 

ομάδα συμμετεχόντων (group). 

(d) Πλήθος και είδος μηνυμάτων ανά μονάδα χρόνου, από μια ομάδα 

συμμετεχόντων (group), για μία μόνο συζήτηση. 

(e) Πλήθος και είδος μηνυμάτων από ένα συμμετέχοντα, ανά μονάδα χρόνου, για 

όλο το σύστημα.  

(f) Πλήθος και είδος μηνυμάτων από ένα συμμετέχοντα, ανά μονάδα χρόνου, για 

μία μόνο συζήτηση. 
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Συμπεράσματα που εξάγονται από τη μελέτη ενός τέτοιου δείκτη 

Για το μαθητή 

• Ο μαθητής μπορεί να ενημερωθεί για την επίδοσή του στη συγγραφή 

μηνυμάτων, σε συνάρτηση με το χρόνο. Μπορεί να δει τα στοιχεία που τον 

αφορούν, για όλο το σύστημα ή για κάθε συζήτηση ξεχωριστά. Έχει μια πρώτη 

ένδειξη για την ποιότητα της συμμετοχής του, αφού μπορεί να εντοπίσει την 

αναλογία των τύπων μηνυμάτων που χρησιμοποιεί. Ειδικότερα στην περίπτωση 

που ακολουθείται συγκεκριμένη στρατηγική διαλόγου ή υπάρχουν σαφείς 

οδηγίες για τον τρόπο εξέλιξης της συζήτησης, μπορεί να συγκρίνει τον τρόπο 

συμμετοχής του, σε σχέση με τις απαιτήσεις της συζήτησης κι ενδεχομένως να 

ενεργήσει κατάλληλα. 

• Βλέποντας τους δείκτες που αφορούν τις ομάδες (group) στις οποίες ανήκει, 

μπορεί να συγκρίνει τις επιδόσεις του σε σχέση με αυτές των μελών της κάθε 

ομάδας. Η έντονη ενεργητικότητα μιας ομάδας, μπορεί να λειτουργήσει σαν 

πρόσθετο κίνητρο για την ενεργοποίηση του ίδιου του μαθητή. Επίσης μπορεί 
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να συγκρίνει την ποιότητα συμμετοχής του (ποσότητα αλλά και είδη 

μηνυμάτων) σε σχέση με αυτήν της κάθε ομάδας ξεχωριστά και στα πλαίσια 

των πιθανών απαιτήσεων της συζήτησης (όπου κι αν καθορίζονται από την 

ύπαρξη οδηγιών ή σχεδιασμού συζήτησης). 

 

Για τον καθηγητή – συντονιστή – ερευνητή  

• Μπορούν να εντοπιστούν οι περισσότερο και λιγότερο ενεργοί συμμετέχοντες 

• Στην περίπτωση κατά την οποία ακολουθείται συγκεκριμένη στρατηγική 

διαλόγου, όπου έχει καταρτιστεί από πριν ένα πλάνο για την αλληλουχία και το 

πλήθος των μηνυμάτων, μπορεί κανείς να δει κατά πόσον τηρείται το πλάνο 

αυτό ή όχι, τόσο σε επίπεδο πλήθους μηνυμάτων, όσο και στο περισσότερο 

ποιοτικό επίπεδο του είδους των μηνυμάτων που αποτελούν τη συζήτηση, αλλά 

και των εναλλαγών τους σε σχέση και με το χρόνο. 

• Υπάρχει η δυνατότητα να ελεγχθούν οι συζητήσεις και οι συμμετέχοντες, σε 

όλο το εύρος τους. Έτσι μπορεί να δει κανείς το σύνολο του συστήματος ή 

μεμονωμένες συζητήσεις. Επίσης να εξεταστούν όλοι οι συμμετέχοντες μαζί, ο 

κάθε ένας ξεχωριστά ή να δημιουργηθούν κατά το δοκούν ομάδες 

συμμετεχόντων. Οι ομάδες αυτές μπορεί να είναι καθορισμένες από το 

σχεδιασμό της διαλογικής δραστηριότητας ή να δημιουργηθούν αποκλειστικά 

στα πλαίσια της μελέτης, μέσω των δεικτών, στην περίπτωση που υπάρχει 

πρόθεση ή λόγος να εξεταστεί περαιτέρω η συμπεριφορά συγκεκριμένων 

ομάδων. 

• Παρέχεται η δυνατότητα οποιουδήποτε συνδυασμού των παραμέτρων εξέτασης, 

ώστε να μπορεί κανείς να αναλύσει τα δεδομένα στο βαθμό που επιθυμεί. 
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3. Κατανομή συμμετοχής χρηστών 

 

Διαγράμματα πίτας που δείχνουν το πλήθος των μηνυμάτων του κάθε χρήστη, ως 

ποσοστό του συνολικού αριθμού μηνυμάτων. Όσο μεγαλύτερο το τμήμα της πίτας 

που αντιστοιχεί στο χρήστη, τόσο μεγαλύτερο το ποσοστό του. Στο διάγραμμα 

αναγράφεται το ποσοστό, αλλά και η απόλυτη τιμή των μηνυμάτων για κάθε 

συμμετέχοντα (π.χ. 11% - 25 μηνύματα) 

 

 
 

Υπάρχουν 4 παραλλαγές του διαγράμματος αυτού: 

(a) Πίτα που αφορά μηνύματα για όλο το σύστημα (όλα τις κατηγορίες και τις 

επιμέρους συζητήσεις), από όλους τους συμμετέχοντες. 

(b) Πίτα που αφορά μηνύματα μίας μόνο συζήτησης, από όλους τους συμμετέχοντες. 
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(c) Πίτα που αφορά μηνύματα για όλο το σύστημα, από μια ομάδα συμμετεχόντων 

(group). 

(d) Πίτα που αφορά μηνύματα μίας μόνο συζήτησης, από μια ομάδα 

συμμετεχόντων (group). 

 

Συμπεράσματα που εξάγονται από τη μελέτη ενός τέτοιου δείκτη 

Για το μαθητή 

• Ο μαθητής μπορεί να ενημερωθεί για την επίδοσή του στη συγγραφή 

μηνυμάτων, σε σχέση με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, με μια ματιά. Μπορεί 

να δει τα στοιχεία που τον αφορούν, για όλο το σύστημα ή για κάθε συζήτηση 

ξεχωριστά. 

• Βλέποντας τους δείκτες που αφορούν τις ομάδες (group) στις οποίες ανήκει, 

μπορεί να συγκρίνει τις επιδόσεις του σε σχέση με αυτές των μελών  της κάθε 

ομάδας. Η έντονη ενεργητικότητα μιας ομάδας, μπορεί να λειτουργήσει σαν 

πρόσθετο κίνητρο για την ενεργοποίηση του ίδιου του μαθητή.  

• Η παρακολούθηση των διαγραμμάτων αυτών σε βάθος χρόνου δείχνουν τη 

σταδιακή μεταβολή στη συμμετοχή του μαθητή, σε σχέση με τους υπόλοιπους. 

 

Για τον καθηγητή – συντονιστή – ερευνητή  

• Μπορούν να εντοπιστούν οι περισσότερο και λιγότερο ενεργοί χρήστες του 

συστήματος, με μια ματιά.  

• Στην περίπτωση κατά την οποία ακολουθείται συγκεκριμένη στρατηγική 

διαλόγου, όπου έχει καταρτιστεί από πριν ένα πλάνο για τον τρόπο συμμετοχής 

των ατόμων, μπορεί κανείς να δει κατά πόσον τηρείται το πλάνο αυτό ή όχι (π.χ. 

στην περίπτωση που έχει ανατεθεί σε ένα συμμετέχοντα να εισηγηθεί και να 

υποστηρίξει ένα θέμα απαντώντας σε ερωτήσεις, θα είναι φυσιολογικό να έχει 

το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής). 

• Υπάρχει η δυνατότητα να ελεγχθούν οι συζητήσεις και οι συμμετέχοντες, σε 

όλο το εύρος τους. Έτσι μπορεί να δει κανείς το σύνολο του συστήματος ή 

μεμονωμένες συζητήσεις. Επίσης να εξεταστούν όλοι οι συμμετέχοντες μαζί, ο 

κάθε ένας ξεχωριστά ή να δημιουργηθούν κατά το δοκούν ομάδες 

συμμετεχόντων. Οι ομάδες αυτές μπορεί να είναι καθορισμένες από το 

σχεδιασμό της διαλογικής δραστηριότητας ή να δημιουργηθούν αποκλειστικά 
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στα πλαίσια της μελέτης, μέσω των δεικτών, στην περίπτωση που υπάρχει 

πρόθεση ή λόγος να εξεταστεί περαιτέρω η συμπεριφορά συγκεκριμένων 

ομάδων. 

• Η παρακολούθηση των διαγραμμάτων αυτών σε βάθος χρόνου δείχνει τη 

μεταβολή στον τρόπο συμμετοχής των ατόμων με την πάροδο του χρόνου.  

• Παρέχεται η δυνατότητα οποιουδήποτε συνδυασμού των παραμέτρων εξέτασης, 

ώστε να μπορεί κανείς να αναλύσει τα δεδομένα στο βαθμό που επιθυμεί. 
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4. Απαντήσεις προς τους χρήστες 

 

Ραβδογράμματα που δείχνουν το πλήθος των απαντήσεων (μοναδικά άτομα που 

έχουν καταχωρήσει τουλάχιστον μία απάντηση) που έχουν δεχτεί τα μηνύματα ενός 

συμμετέχοντα. Όσο πιο ψηλή είναι η ράβδος που αντιστοιχεί σε ένα μήνυμα του υπό 

εξέταση ατόμου, τόσο περισσότεροι συνάδελφοί του έχουν δημοσιεύσει απάντηση 

στο μήνυμα αυτό. Η κάθε ράβδος είναι χωρισμένη σε χρωματισμένα τμήματα, που 

δείχνουν ποιοι έχουν απαντήσει στο σχετικό μήνυμα, σύμφωνα με το υπόμνημα που 

φαίνεται στο δεξί άκρο του ραβδογράμματος.  

 

 
Υπάρχουν 2 παραλλαγές του διαγράμματος αυτού: 

(a) Πίτα που αφορά μηνύματα για όλο το σύστημα (όλες τις κατηγορίες και τις 

επιμέρους συζητήσεις), από όλους τους συμμετέχοντες. 
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(b) Πίτα που αφορά μηνύματα μίας μόνο συζήτησης, από όλους τους 

συμμετέχοντες. 

 

Συμπεράσματα που εξάγονται από τη μελέτη ενός τέτοιου δείκτη 

Για το μαθητή 

• Ο μαθητής μπορεί να ενημερωθεί για την ανταπόκριση των άλλων χρηστών στα 

μηνύματά του. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε εντοπισμό και επανεξέταση 

των λιγότερο αποδεκτών μηνυμάτων, αναζήτηση των πιθανών λόγων και τελικά 

ενεργοποίηση των εσωτερικών, μεταγνωστικών μηχανισμών, που οδηγούν στις 

κατάλληλες ενέργειες για τη βελτίωση της απόδοσης κι επίδοσής του. 

• Μπορεί να δει τα στοιχεία που τον αφορούν, για όλο το σύστημα ή για κάθε 

συζήτηση ξεχωριστά.  

 

Για τον καθηγητή – συντονιστή – ερευνητή  

• Μπορούν να εντοπιστούν οι περισσότερο και λιγότερο “κεντρικοί” χρήστες των 

συζητήσεων, καθώς και το εύρος στο οποίο εκτείνεται ο διάλογος, μέσα από το 

βαθμό αλληλεπίδρασης (συγγραφή απαντήσεων) μεταξύ των συμμετεχόντων.  

• Αν ένας συμμετέχων λαμβάνει λίγες ή καθόλου απαντήσεις, ενδέχεται να 

χρειάζεται η παρέμβαση – βοήθεια του καθηγητή - διαμεσολαβητή. Αν 

λαμβάνει πάρα πολλές απαντήσεις, ίσως να έχει αξία περαιτέρω εξέταση των 

μηνυμάτων του, ώστε να διαπιστωθεί η ποιότητα συνεισφοράς του στις 

συζητήσεις και να αξιοποιηθούν (τα μηνύματα) κατάλληλα. Μπορεί κάποιος για 

παράδειγμα να λαμβάνει πολλές απαντήσεις, αλλά τα μηνύματά του να είναι 

τύπου ερώτησης, οπότε να μην προσφέρει ουσιαστικά στη συζήτηση και να 

χρειάζεται περισσότερη βοήθεια από τον καθηγητή. Ακόμα ενδεχομένως 

κάποιος να είναι δημοφιλής σε μια κοινότητα μαθητών και να αποτελεί το 

επίκεντρο των συζητήσεων εύκολα, κάτι που τον καθιστά ιδανικό για να παίξει 

το ρόλο του συντονιστή στα πλαίσια ενός αντιστοίχου διδακτικού σεναρίου. 

• Στην περίπτωση κατά την οποία ακολουθείται συγκεκριμένη στρατηγική 

διαλόγου, όπου έχει καταρτιστεί από πριν ένα πλάνο για τον τρόπο συμμετοχής 

των ατόμων, μπορεί κανείς να δει κατά πόσον τηρείται το πλάνο αυτό ή όχι (π.χ. 

στην περίπτωση που έχει ανατεθεί σε ένα άτομο να συντονίζει μια συζήτηση 

θέτοντας ερωτήματα και συγκεντρώνοντας απαντήσεις για να συγγράψει μια 
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σύνοψη, θα περίμενε κανείς να δει υψηλό ποσοστό απαντήσεων στα αντίστοιχα 

μηνύματά του). 

• Υπάρχει η δυνατότητα να ελεγχθούν οι συζητήσεις και οι συμμετέχοντες σε όλο 

το εύρος τους. Έτσι μπορεί να δει κανείς το σύνολο του συστήματος ή 

μεμονωμένες συζητήσεις.  

• Η παρακολούθηση των δεικτών αυτών σε βάθος χρόνου, μπορεί να αποκαλύψει 

ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη συμπεριφορά των συμμετεχόντων, όπως το 

αν έχουν την τάση να απαντούν μόνο στα νεώτερα μηνύματα, αγνοώντας τα 

παλαιότερα ακολουθώντας την τακτική του Μονού Περάσματος 
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5. Απαντήσεις από τους χρήστες 

 

Διπλά ραβδογράμματα που δείχνουν το πλήθος των απαντήσεων που έχει δώσει ένας 

συμμετέχων (Χρήστης Ν) στους υπόλοιπους. Στον οριζόντιο άξονα εμφανίζονται οι 

άλλοι συμμετέχοντες, ενώ ο κάθετος άξονας αντιστοιχεί στο πλήθος μηνυμάτων. Η 

κόκκινη ράβδος αντιστοιχεί στο πλήθος των μηνυμάτων που έχει γράψει ο 

συμμετέχων που αναγράφεται στο αντίστοιχο σημείο του οριζόντιου άξονα (Χρήστης 

Χ). Η δεύτερη ράβδος αντιστοιχεί στο πλήθος των μηνυμάτων που έχει γράψει ο 

Χρήστης Ν και που απαντούν σε κάποιο μήνυμα του Χρήστη Χ. Όσο πιο ψηλή είναι 

η κάθε ράβδος, σε τόσο μεγαλύτερο αριθμό μηνυμάτων αντιστοιχεί.  

Υπάρχουν δύο κατηγορίες τέτοιων δεικτών. Στη μια κατηγορία η ράβδος που 

αντιστοιχεί στις απαντήσεις Του χρήστη Ν έχει πράσινο χρώμα και αντιστοιχεί στο 

συνολικό πλήθος απαντήσεων προς το Χρήστη Χ. Στη δεύτερη κατηγορία η ράβδος 

αυτή είναι χωρισμένη σε χρωματισμένα τμήματα που δείχνουν επιπλέον τους τύπους 

των μηνυμάτων που χρησιμοποίησε, σύμφωνα με το υπόμνημα που βρίσκεται στο 

δεξί μέρος του διαγράμματος. 
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Υπάρχουν δύο παραλλαγές για κάθε κατηγορία αυτών των διαγραμμάτων, συνολικά 

τέσσερις: 

(a) Διπλό ραβδόγραμμα που αφορά στο πλήθος των απαντήσεων του Χρήστη Ν σε 

άλλους συμμετέχοντες, για όλο το σύστημα (όλες τις κατηγορίες και τις 

επιμέρους συζητήσεις). 

(b) Διπλό ραβδόγραμμα που αφορά το πλήθος των απαντήσεων του Χρήστη Ν σε 

άλλους συμμετέχοντες, για μία μόνο συζήτηση. 

(c) Διπλό ραβδόγραμμα που αφορά το πλήθος και το είδος των απαντήσεων του 

Χρήστη Ν σε άλλους συμμετέχοντες, για όλο το σύστημα (όλες τις κατηγορίες 

και τις επιμέρους συζητήσεις). 

(d) Διπλό ραβδόγραμμα που αφορά το πλήθος και το είδος των απαντήσεων του 

Χρήστη Ν σε άλλους συμμετέχοντες, για μία μόνο συζήτηση. 

 

Συμπεράσματα που εξάγονται από τη μελέτη ενός τέτοιου δείκτη 

Για το μαθητή 

• Ο μαθητής μπορεί να ενημερωθεί για την ανταπόκριση που δείχνει στα 

μηνύματα των άλλων συμμετεχόντων. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε 

επανεξέταση του τρόπου συμμετοχής του στις συζητήσεις και να τον οδηγήσει 

σε κατάλληλες, ρυθμιστικές ενέργειες. Τέτοια περίπτωση για παράδειγμα είναι 

να βλέπει τους υπόλοιπους συμμετέχοντες να γράφουν πολλά μηνύματα και ο 

ίδιος να έχει ελάχιστες απαντήσεις προς αυτούς, πράγμα που σημαίνει ότι 

ενδεχομένως δεν έχει ικανοποιητική ανάμειξη στην εξέλιξη του διαλόγου και  

της συζήτησης γενικότερα. 

• Μπορεί να δει τα στοιχεία που τον αφορούν, για όλο το σύστημα ή για κάθε 

συζήτηση ξεχωριστά.  

 

Για τον καθηγητή – συντονιστή – ερευνητή  

• Μπορούν να εντοπιστούν οι περισσότερο και λιγότερο ενεργοί συμμετέχοντες 

στις συζητήσεις, καθώς και το εύρος στο οποίο εκτείνεται ο διάλογος. 

• Αν ένας συμμετέχων φαίνεται να γράφει λίγες ή καθόλου απαντήσεις, τότε 

ενδεχομένως δεν έχει σωστή ανάμειξη στην εξέλιξη του διαλόγου και της 

συζήτησης γενικότερα και άρα να χρειάζεται βοήθεια από τον καθηγητή – 

διαμεσολαβητή ή τα κατάλληλα ερεθίσματα για μεγαλύτερη ενεργοποίηση. 
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• Αν ένας συμμετέχων φαίνεται να γράφει πάρα πολλές απαντήσεις, ίσως να έχει 

αξία περαιτέρω εξέταση των μηνυμάτων του, ώστε να διαπιστωθεί η ποιότητα 

συνεισφοράς του στις συζητήσεις και να αξιοποιηθεί κατάλληλα η 

ενεργητικότητά του. Μπορεί κάποιος για παράδειγμα να γράφει πολλές 

απαντήσεις και να μην προσφέρει ουσιαστικά στη συζήτηση γιατί είναι της 

μορφής “συμφωνώ” ή “διαφωνώ”, χωρίς να αναφέρει τα απαραίτητα 

υποστηρικτικά επιχειρήματα. Από την άλλη πλευρά, μπορεί κάποιος να 

φαίνεται περισσότερο ειδικός σε ένα θέμα συζήτησης (από το περιεχόμενο των 

μηνυμάτων του) και να μπορεί να αναλάβει πιο κεντρικό ρόλο στη συζήτηση, 

ανάλογα με το σχεδιασμό της δραστηριότητας. 

• Στην περίπτωση κατά την οποία ακολουθείται συγκεκριμένη στρατηγική 

διαλόγου, όπου έχει καταρτιστεί από πριν ένα πλάνο για τον τρόπο συμμετοχής 

των ατόμων, μπορεί κανείς να δει κατά πόσον τηρείται το πλάνο αυτό ή όχι (π.χ. 

στην περίπτωση που έχει ανατεθεί σε ένα συμμετέχοντα ο ρόλος του 

συντονιστή μιας συζήτησης, πρέπει όλοι οι υπόλοιποι χρήστες να έχουν δώσει 

προς αυτόν τουλάχιστον έναν ελάχιστο αριθμό απαντήσεων και μάλιστα 

συγκεκριμένου είδους μηνυμάτων). 

• Η παρακολούθηση των δεικτών αυτών σε βάθος χρόνου, μπορεί να αποκαλύψει 

ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη συμπεριφορά των συμμετεχόντων, όπως το 

αν έχουν την τάση να απαντούν μόνο στα νεώτερα μηνύματα, αγνοώντας τα 

παλαιότερα, ακολουθώντας την τακτική του Μονού Περάσματος, ή αν δείχνουν 

προτίμηση να απαντούν σε συγκεκριμένους συναδέλφους τους μόνο. 
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6. Αναγνώσεις μηνυμάτων 

 

Ραβδογράμματα που δείχνουν το πλήθος των αναγνώσεων (μοναδικοί χρήστες) των 

μηνυμάτων. Στον οριζόντιο άξονα φαίνονται οι κωδικοί μηνυμάτων και στον κάθετο 

το πλήθος των αναγνώσεων. Η κάθε ράβδος είναι χωρισμένη σε χρωματισμένα 

τμήματα, που αντιστοιχούν στους χρήστες που έχουν διαβάσει το αντίστοιχο μήνυμα, 

σύμφωνα με το υπόμνημα που υπάρχει στη δεξιά άκρη του διαγράμματος. 

 

 

 
 

Υπάρχουν τέσσερις παραλλαγές για του διαγράμματος αυτούς: 

(a) Ραβδόγραμμα που αφορά το πλήθος των αναγνώσεων για όλα τα μηνύματα, σε 

όλο το σύστημα (όλες τις κατηγορίες και τις επιμέρους συζητήσεις). 

(b) Ραβδόγραμμα που αφορά το πλήθος των αναγνώσεων για όλα τα μηνύματα, 

μίας μόνο συζήτησης. 
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(c) Ραβδόγραμμα που αφορά το πλήθος των αναγνώσεων για όλα τα μηνύματα ενός 

συμμετέχοντα μόνο, για όλο το σύστημα (όλες τις κατηγορίες και τις επιμέρους 

συζητήσεις). 

(d) Ραβδόγραμμα που αφορά το πλήθος των αναγνώσεων για όλα τα μηνύματα ενός 

μόνο συμμετέχοντα, για μία μόνο συζήτηση. 

 

Συμπεράσματα που εξάγονται από τη μελέτη ενός τέτοιου δείκτη 

Για το μαθητή 

• Ο μαθητής μπορεί να ενημερωθεί για την αποδοχή των μηνυμάτων του από τους 

άλλους συμμετέχοντες, με τη μορφή της ανάγνωσης. Κάτι τέτοιο μπορεί να 

οδηγήσει σε επανεξέταση των λιγότερο αποδεκτών μηνυμάτων του, 

αναζητώντας τους πιθανούς λόγους. Επιπλέον μπορεί να τον οδηγήσει σε 

σύγκριση των μηνυμάτων του με άλλα, ευρύτερα αποδεκτά μηνύματα (άλλων 

συμμετεχόντων, ως προς τον τρόπο γραφής. Έτσι μπορεί, μετά από 

αναστοχασμό, προβεί σε βελτίωση της απόδοσής του. 

• Μπορεί να δει τα στοιχεία που τον αφορούν, για όλο το σύστημα ή για κάθε 

συζήτηση ξεχωριστά.  

 

Για τον καθηγητή – συντονιστή – ερευνητή  

• Μπορούν να εντοπιστούν οι περισσότερο και λιγότερο “κεντρικοί” 

συμμετέχοντες των συζητήσεων, καθώς και το εύρος διάχυσης των 

πληροφοριών μέσα από τις συζητήσεις.  

• Αν τα μηνύματα ενός συμμετέχοντα φαίνεται να διαβάζονται λίγο ή καθόλου, 

ενδέχεται να απαιτείται η παρέμβαση – βοήθεια του καθηγητή - διαμεσολαβητή. 

Το ζητούμενο συνήθως είναι η ομοιομορφία σε ένα τέτοιο διάγραμμα, που 

σημαίνει ότι δεν αγνοούνται μηνύματα και υπάρχει σωστή διάχυση 

πληροφορίας στις συζητήσεις. 

• Στην περίπτωση κατά την οποία ακολουθείται συγκεκριμένη στρατηγική 

διαλόγου, όπου έχει καταρτιστεί από πριν ένα πλάνο για τον τρόπο συμμετοχής 

των ατόμων, μπορεί κανείς να δει κατά πόσον τηρείται το πλάνο αυτό ή όχι (π.χ. 

στην περίπτωση που ζητείται μέσω μηνύματος από τους συμμετέχοντες να 

συνδράμουν στη συζήτηση με συγκεκριμένο τρόπο και στα πλαίσια 
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συγκεκριμένου χρονικού ορίου, μπορεί κανείς να δει ποιοι έχουν ενημερωθεί, 

διαβάζοντας το μήνυμα αυτό, ώστε να εξελιχθεί η δραστηριότητα αντίστοιχα. 

• Υπάρχει η δυνατότητα να ελεγχθούν οι συζητήσεις και οι συμμετέχοντες σε όλο 

το εύρος τους. Έτσι μπορεί να δει κανείς το σύνολο του συστήματος ή 

μεμονωμένες συζητήσεις και συμμετέχοντες.  

• Η παρακολούθηση των δεικτών αυτών σε βάθος χρόνου, μπορεί να δώσει 

πληροφορίες για τη συμπεριφορά των συμμετεχόντων, όπως το αν έχουν την 

τάση να αποφεύγουν την ανάγνωση παλαιοτέρων μηνυμάτων, θεωρώντας ότι 

έχουν απαξιωθεί στα πλαίσια της συζήτησης ή αν δείχνουν προτίμηση στην 

ανάγνωση μηνυμάτων συγκεκριμένων συναδέλφων τους μόνο. 
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7. Αναγνώσεις μηνυμάτων από χρήστη 

 

Ραβδογράμματα που δείχνουν ποια μηνύματα έχει διαβάσει ένας συμμετέχων 

(παραλλαγή Α) και πότε (παραλλαγή Β). Στον οριζόντιο άξονα φαίνονται οι κωδικοί 

μηνυμάτων και στον κάθετο το πλήθος των αναγνώσεων. Στην παραλλαγή Α, το ύψος 

της ράβδου αντιστοιχεί στο πλήθος των ξεχωριστών αναγνώσεων του κάθε 

μηνύματος από τον υπό εξέταση συμμετέχοντα. Στην παραλλαγή Β, η κάθε ράβδος 

είναι χωρισμένη σε τμήματα, που αντιστοιχούν στις ξεχωριστές αναγνώσεις των 

μηνυμάτων από τον υπό εξέταση συμμετέχοντα, χρωματισμένα σύμφωνα με το 

υπόμνημα που υπάρχει στην κάτω αριστερή γωνία του διαγράμματος, που 

υποδεικνύει τη χρονική στιγμή της ανάγνωσης. 
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Συμπεράσματα που εξάγονται από τη μελέτη ενός τέτοιου δείκτη 

Για το μαθητή 

Το διάγραμμα αυτό απευθύνεται μόνο στον καθηγητή – διαμεσολαβητή ή τον 

ερευνητή. 

 

Για τον καθηγητή – συντονιστή – ερευνητή  

• Απεικονίζεται πλήρως η συμπεριφορά ενός συμμετέχοντα στις συζητήσεις, ως 

προς την παράμετρο της ανάγνωσης μηνυμάτων. Έτσι φαίνεται αν διαβάζει όλα 

τα μηνύματα ή ορισμένα από αυτά, επιλεκτικά. 

• Επιπλέον μπορεί να διαπιστώσει πόσες φορές έχει διαβάσει το κάθε ένα από 

αυτά. Έτσι μπορεί να εντοπίσει σημεία των συζητήσεων που έχει παραμελήσει 

ο συγκεκριμένος συμμετέχοντας. Σε περίπτωση που αυτό γίνεται κατά τη 

διάρκεια εξέλιξης της συζήτησης, μπορεί να παρέμβει, προτρέποντάς τον, για 

παράδειγμα, να δραστηριοποιηθεί κατάλληλα. 

• Μελετώντας την παραλλαγή Β του δείκτη αυτού, που περιλαμβάνει και τη 

συνιστώσα του χρόνου ανάγνωσης, φαίνεται αν ο συμμετέχων 

δραστηριοποιήθηκε έγκαιρα στις συζητήσεις ή καθυστερημένα, προσπαθώντας 

να εμφανίσει τον εαυτό του ως πιο δραστήριο, “κλέβοντας” το σύστημα και 

τους υπόλοιπους δείκτες ανάλυσης αλληλεπίδρασης. 

• Επίσης, μπορεί να διαπιστωθεί αν ο συμμετέχων επανήλθε σε ορισμένα 

μηνύματα, διαβάζοντάς τα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Οι πληροφορίες 

αυτές μπορούν να του υποδείξουν τα σημεία των συζητήσεων που ενδεχομένως 

να τράβηξαν περισσότερο το ενδιαφέρον του, δίνοντας έναυσμα για περαιτέρω 

διερεύνηση του περιεχομένου τους, ώστε να διαπιστωθούν οι λόγοι, αλλά και η 

συνεισφορά των μηνυμάτων αυτών στη συζήτηση. 

• Στην περίπτωση κατά την οποία ακολουθείται συγκεκριμένη στρατηγική 

διαλόγου, όπου έχει καταρτιστεί από πριν ένα πλάνο για τον τρόπο συμμετοχής 

των ατόμων, μπορεί κανείς να δει κατά πόσον τηρείται το πλάνο αυτό ή όχι (π.χ. 

στην περίπτωση που ζητείται μέσω μηνύματος από τους συμμετέχοντες να 

συνδράμουν στη συζήτηση με συγκεκριμένο τρόπο και στα πλαίσια 

συγκεκριμένου χρονικού ορίου, μπορεί κανείς να δει ποιοι έχουν ενημερωθεί, 

διαβάζοντας το μήνυμα αυτό και μάλιστα στον προβλεπόμενο χρόνο, ώστε να 

εξελιχθεί η δραστηριότητα αντίστοιχα. 
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• Υπάρχει η δυνατότητα να ελεγχθούν οι συζητήσεις και οι συμμετέχοντες σε όλο 

το εύρος τους. Έτσι μπορεί να δει κανείς το σύνολο του συστήματος ή 

μεμονωμένες συζητήσεις.  

• Η παρακολούθηση των δεικτών αυτών σε βάθος χρόνου, μπορεί να δώσει 

πληροφορίες για τη συμπεριφορά των συμμετεχόντων, όπως το αν έχουν την 

τάση να αποφεύγουν την ανάγνωση παλαιοτέρων μηνυμάτων, θεωρώντας ότι 

έχουν απαξιωθεί στα πλαίσια της συζήτησης ή αν δείχνουν προτίμηση στην 

ανάγνωση μηνυμάτων συγκεκριμένων συναδέλφων τους μόνο. 
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8. Κατανομή δραστηριότητας ενός χρήστη στις διάφορες συζητήσεις 

 

Υπάρχουν δύο διαφορετικά διαγράμματα που παρέχουν την πληροφορία αυτή. Ένα 

ραβδόγραμμα που δείχνει το πλήθος των μηνυμάτων ενός χρήστη στις διάφορες 

συζητήσεις που συμμετέχει (κόκκινες ράβδοι), καθώς και το μέσο όρο μηνυμάτων 

ανά συζήτηση (σιέλ γραμμή). Το δεύτερο διάγραμμα έχει τη μορφή πίτας, όπου 

φαίνεται η κατανομή των μηνυμάτων του χρήστη στις συζητήσεις που συμμετέχει σε 

ποσοστιαία, αλλά και απόλυτη τιμή 
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Συμπεράσματα που εξάγονται από τη μελέτη ενός τέτοιου δείκτη 

Για το μαθητή 

Το διάγραμμα αυτό απευθύνεται μόνο στον καθηγητή – διαμεσολαβητή ή τον 

ερευνητή. 

Για τον καθηγητή – συντονιστή – ερευνητή  

• Μπορεί να μελετηθεί η κατανομή των μηνυμάτων του κάθε συμμετέχοντα στις 

διάφορες συζητήσεις. Η συμμετρικότητα ή μη της κατανομής αυτής, καθώς και 

η τιμή του μέσου όρου μπορούν να σημαίνουν την ανάγκη υποστήριξης ή 

παρότρυνσης σε ένα συμμετέχοντα, για κάποια ή κάποιες από τις εξελισσόμενες 

συζητήσεις. Για παράδειγμα ομοιομορφία στις τιμές για όλες τις συζητήσεις 

εκτός μιας, όπου είναι χαμηλή, μπορεί να υποδεικνύει έλλειψη κατανόησης του 

θέματος ή έλλειψη αυτοπεποίθησης από την πλευρά του συμμετέχοντα. 

• Στην περίπτωση κατά την οποία ακολουθείται συγκεκριμένη στρατηγική 

διαλόγου, όπου έχει καταρτιστεί από πριν ένα πλάνο για τον τρόπο συμμετοχής 

των ατόμων, μπορεί κανείς να δει κατά πόσον τηρείται το πλάνο αυτό ή όχι (π.χ. 

αν συμπληρώνει έναν ελάχιστο λογικά απαιτούμενο αριθμό μηνυμάτων ανά 

συζήτηση ή αν συμμετέχει σε όλες με τον ίδιο τρόπο). 

• Η παρακολούθηση των δεικτών αυτών σε βάθος χρόνου, μπορεί να αποκαλύψει 

μεταβολές στη συμπεριφορά των συμμετεχόντων, όπως για παράδειγμα, αν 

έχουν την τάση να γράφουν μηνύματα καθυστερημένα, απλά για να βελτιώσουν 

τους δείκτες τους ή απλά για να είναι σύμφωνοι με τις προδιαγεγραμμένες 

απαιτήσεις της δραστηριότητας 
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9. Βάθος συζητήσεων 

 

Ραδβογράμματα που δείχνουν το βάθος των νημάτων των συζητήσεων (thread depth). 

Βάθος μιας συζήτησης ορίζεται ως το μέγιστο πλήθος διαδοχικών μηνυμάτων που 

μπορεί να διατρέξει κανείς, ξεκινώντας από το πρώτο μήνυμα της συζήτησης. Όσο 

πιο ψηλή είναι η ράβδος που αντιστοιχεί σε ένα νήμα συζήτησης, τόσο πιο μεγάλο 

βάθος έχει αυτό.  

 

 

 
 

Υπάρχουν τέσσερις παραλλαγές αυτού του διαγράμματος: 

a) Ραβδόγραμμα που δείχνει τα βάθη όλων των συζητήσεων που υπάρχουν στο 

σύστημα (σε όλες τις συζητήσεις). Για κάθε συζήτηση, υπολογίζονται τα βάθη 

των νημάτων (threads) που τις αποτελούν. Υπάρχει εναλλαγή στο χρωματισμό 
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του φόντου, ώστε να είναι ευδιάκριτος ο διαχωρισμός των διαφορετικών 

συζητήσεων. 

b) Ραβδόγραμμα που δείχνει τα βάθη όλων των συζητήσεων που έχουν ξεκινήσει 

τα μέλη μιας ομάδας συμμετεχόντων (group), για όλο το σύστημα (όλες τις 

συζητήσεις). Υπάρχει εναλλαγή στο χρωματισμό του φόντου, ώστε να είναι 

ευδιάκριτος ο διαχωρισμός των διαφορετικών συζητήσεων. 

c) Ραβδόγραμμα που δείχνει τα βάθη των συζητήσεων που έχει ξεκινήσει ένας 

συγκεκριμένος χρήστης, σε όλο το σύστημα (όλες τις συζητήσεις που 

συμμετέχει). Υπάρχει εναλλαγή στο χρωματισμό του φόντου, ώστε να είναι 

ευδιάκριτος ο διαχωρισμός των διαφορετικών συζητήσεων. 

d) Ραβδόγραμμα που δείχνει τα βάθη των νημάτων που περιέχονται σε μία μόνο 

συζήτηση. 

 

Συμπεράσματα που εξάγονται από τη μελέτη ενός τέτοιου δείκτη 

Για το μαθητή 

• Ο μαθητής μπορεί να δει την εξέλιξη των συζητήσεων που έχει ξεκινήσει ο ίδιος 

(στον ατομικό δείκτη), η ομάδα ή οι ομάδες στις οποίες είναι μέλος ή ακόμα και 

όλοι οι χρήστες του συστήματος. Η σύγκριση με τα βάθη των συζητήσεων που 

δεν έχουν ξεκινήσει από τον ίδιο, μπορούν να τον οδηγήσουν σε αξιολόγηση 

του περιεχομένου και της θεματολογίας των μηνυμάτων που χρησιμοποιεί για 

την έναρξη συζητήσεων. Μικρό βάθος, μπορεί να οφείλεται σε κακή επιλογή 

τίτλου μηνύματος, φτωχό ή εκτός θέματος περιεχόμενο ή και αδιαφορία από 

τους άλλους χρήστες (που μπορεί να οφείλεται σε πολλούς λόγους). Επίσης ο 

τύπος του μηνύματος που ξεκινάει μια συζήτηση είναι καθοριστικός 

παράγοντας για την εξέλιξή της, αφού μπορεί να είναι μια ερώτηση, όπου μια 

και μόνο απάντηση αρκεί για να ολοκληρώσει τη συζήτηση. 

• Το περιεχόμενο ενός εναρκτήριου μηνύματος μπορεί να είναι καθοριστικό 

επίσης, αν το εξετάσει κανείς υπό το πρίσμα της χρονικής στιγμής που 

δημοσιεύεται. Ένας περισσότερο καταρτισμένος μαθητής ή κάποιος που 

εργάζεται με γρηγορότερο ρυθμό από άλλους, μπορεί να δημοσιεύσει ένα 

σημαντικό μήνυμα αρκετά νωρίς, στα πλαίσια μιας διαλογικής δραστηριότητας. 

Λόγω του τρόπου με τον οποίο συνηθίζουν να συμμετέχουν οι χρήστες σε 

ασύγχρονες συζητήσεις (διαβάζοντας και απαντώντας στα πιο πρόσφατα 
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μηνύματα μόνο – τεχνική Μονού Περάσματος), μπορεί ένα τέτοιο σημαντικό 

μήνυμα να αγνοηθεί. Παρακολουθώντας την εξέλιξη του βάθους της συζήτησης 

στην οποία ανήκει, μπορεί κανείς να ελέγξει τον παράγοντα αυτό. 

• Συνδυάζοντας τις παραπάνω πληροφορίες μπορεί ο μαθητής να αποκτήσει μια 

εικόνα για τη συμβολή του στη διαλογική δραστηριότητα και να 

προβληματιστεί για την πιθανή μικρή εξέλιξη των συζητήσεων που ξεκινάει, 

ώστε να οδηγηθεί σε βελτίωση του τρόπου συμμετοχής του. 

 

Για τον καθηγητή – συντονιστή – ερευνητή  

• Μπορεί να μελετηθεί η εμβάθυνση στις συζητήσεις. Μικρά βάθη μπορεί να 

σημαίνουν φτωχή διαλογική δραστηριότητα ή ανάλωση των συζητήσεων σε 

απλές ερωταποκρίσεις. Ειδικότερα στην περίπτωση κατά την οποία 

ακολουθείται συγκεκριμένη στρατηγική διαλόγου, όπου έχει καταρτιστεί από 

πριν ένα πλάνο για τον τρόπο συμμετοχής των ατόμων, μπορεί κανείς να δει 

κατά πόσον τηρείται το πλάνο αυτό ή όχι (π.χ. αν ακολουθείται μια στρατηγική 

που περιλαμβάνει την αντιπαράθεση δύο ομάδων που υποστηρίζουν αντίθετες 

απόψεις ή λύσεις ενός προβλήματος, θα περιμένει κανείς κάποιες συζητήσεις να 

φτάσουν μέχρι ένα ελάχιστο βάθος και μάλιστα σε συγκεκριμένα χρονικά 

πλαίσια).  

• Στη διεθνή βιβλιογραφία ο δείκτης αυτός αναφέρεται ως ένδειξη ποιότητας των 

συζητήσεων, καταδεικνύοντας τα σημαντικά νήματα αυτών 

• Η παρακολούθηση των δεικτών αυτών σε βάθος χρόνου, μπορεί να αποκαλύψει 

σημαντικές πληροφορίες, όπως αυτές που αναφέρονται στην περίπτωση του 

μαθητή, αλλά και να δώσει μια ένδειξη για τη σωστή εφαρμογή του σχεδιασμού 

της δραστηριότητας (όπως αναφέρεται παραπάνω).  
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Β. Σύνθετοι δείκτες ανάλυσης αλληλεπιδράσεων 

1. Δείκτες Συνεισφοράς (Contribution Indicators) 

 

Πολικά διαγράμματα που δείχνουν συγκριτικά τη συνεισφορά των συμμετεχόντων, 

σε παραγωγή μηνυμάτων. Σε κάθε συμμετέχοντα αντιστοιχεί ένας κύκλος. Η 

απόστασή του από την περιφέρεια του διαγράμματος είναι ανάλογη του πλήθους των 

μηνυμάτων που έχει γράψει, σε ποσοστιαία μεγέθη. Λαμβάνεται υπόψη η έναρξη 

συζητήσεων από το συμμετέχοντα, προσαυξάνοντας ανάλογα την επίδοσή του. Το 

μέγεθος του κύκλου που του αντιστοιχεί είναι ανάλογο του πλήθους των τύπων 

μηνυμάτων που χρησιμοποιεί στις συζητήσεις. Οι κύκλοι διατάσσονται κυκλικά στο 

πολικό διάγραμμα, ισαπέχοντας μεταξύ τους. Η τοποθέτησή τους έχει ως εναρκτήριο 

σημείο την κορυφή του πολικού διαγράμματος και ακολουθεί δεξιόστροφη φορά, 

σύμφωνα με τη σειρά που εμφανίζονται οι συμμετέχοντες στο υπόμνημα που 

βρίσκεται στο δεξί μέρος του διαγράμματος. 

 

 

Υπάρχουν δύο παραλλαγές αυτού του διαγράμματος: 

a) Πολικό διάγραμμα που δείχνει τις συνεισφορές των συμμετεχόντων που 

αποτελούν μία ομάδα και αφορά σε όλες τις συζητήσεις που υπάρχουν στο 

σύστημα και συμμετέχει η συγκεκριμένη ομάδα ατόμων.  

b) Πολικό διάγραμμα που δείχνει τις συνεισφορές των συμμετεχόντων μια μόνο 

συζήτησης. 
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Συμπεράσματα που εξάγονται από τη μελέτη ενός τέτοιου δείκτη 

Για το μαθητή 

• Ο μαθητής μπορεί να συγκρίνει την παραγωγικότητά του με αυτή των 

υπολοίπων συμμετεχόντων.  

• Η σύγκριση των τύπων μηνυμάτων (μέγεθος κύκλου) μπορεί να θεωρηθεί ως 

μια ένδειξη της ποιότητας της συνεισφοράς του στις συζητήσεις (για 

παράδειγμα κάποιος που συμμετέχει μόνο με ερωτήσεις, συνήθως δεν μπορεί να 

συνεισφέρει σημαντικά στην ποιότητα και ίσως και στην εξέλιξη των 

συζητήσεων).  
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• Η σύγκριση με τους άλλους συμμετέχοντες λειτουργεί ως ένα επιπλέον κίνητρο 

για την αύξηση της δραστηριότητας ενός ατόμου και να τον οδηγήσει σε 

προβληματισμό, με αποτέλεσμα την προσπάθεια βελτίωσης του τρόπου 

συμμετοχής του, ενεργοποιώντας τους αυτορυθμιστικούς του μηχανισμούς. 

• Η παρακολούθηση των δεικτών αυτών σε βάθος χρόνου, δείχνει τη μεταβολή 

της δραστηριότητας του χρήστη και μπορεί να αξιολογηθεί κατάλληλα σε κάθε 

χρονική στιγμή, ανάλογα με την εξέλιξη των συζητήσεων. 

 

Για τον καθηγητή – συντονιστή – ερευνητή  

• Μπορεί να μελετηθεί η συμμετοχή των χρηστών στις συζητήσεις, 

ξεχωρίζοντας τους περισσότερο και λιγότερο ενεργούς συμμετέχοντες.  

• Ειδικότερα είναι εύκολος ο εντοπισμός των αδρανών συμμετεχόντων.  

• Ανάλογα με το σχεδιασμό της δραστηριότητας, μπορεί να εξεταστεί αν 

τηρείται ή όχι το προδιαγεγραμμένο πλάνο για τον τρόπο συμμετοχής των 

ατόμων. Για παράδειγμα αν ο σχεδιασμός προβλέπει ίδιο βαθμό συμμετοχής 

για όλους τους συμμετέχοντες, ο δείκτης αυτός μπορεί να δώσει μια πρώτη 

και γρήγορη εκτίμηση για την τήρηση του κανόνα αυτού, τόσο από πλευράς 

πλήθους μηνυμάτων, όσο από πλευράς του εύρους των τύπων μηνυμάτων που 

χρησιμοποιούν. 

• Η παρακολούθηση των δεικτών αυτών σε βάθος χρόνου, μπορεί να 

αποκαλύψει μεταβολές στη συμπεριφορά των συμμετεχόντων, παρέχοντας 

γρήγορη εποπτεία και σύγκριση με τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις της 

δραστηριότητας.  

• Επίσης μπορούν να δώσουν μια ένδειξη για την ποιότητα συμμετοχής των 

ατόμων, συνδυάζοντας το χρονικό διάστημα εξέλιξης των συζητήσεων με το 

εύρος των τύπων μηνυμάτων που χρησιμοποιεί ο κάθε συμμετέχων. 
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2. Δείκτες Κατάταξης (Classification Indicators) 

 

Καρτεσιανά διαγράμματα που δείχνουν συγκριτικά τη συμμετοχή των ατόμων στις 

διάφορες συζητήσεις. Σε κάθε συμμετέχοντα αντιστοιχεί μια κουκίδα. Το σημείο 

προβολής της στον οριζόντιο άξονα καθορίζεται από το πλήθος των μηνυμάτων που 

έχει γράψει ο συμμετέχων. Το σημείο προβολής στον κάθετο άξονα καθορίζεται από 

το πλήθος των μηνυμάτων των συναδέλφων του, που έχει διαβάσει ο συμμετέχων. Η 

διαβάθμιση και των δύο αξόνων κυμαίνεται ανάμεσα στις τιμές υψηλό (high) και 

χαμηλό (low). 

Για όλους τους συμμετέχοντες που εμφανίζονται στο διάγραμμα, υπολογίζονται οι 

αριθμητικές τιμές για τις δύο προαναφερθείσες συνιστώσες. Στη συνέχεια, Οι 

μεγαλύτερες τιμές συσχετίζονται με την τιμή υψηλό και οι μικρότερες με την τιμή 

χαμηλό του αντίστοιχου άξονα. Οι υπόλοιπες τιμές παίρνουν θέση αναλογικά με τις 

ακραίες τιμές. Έτσι στο σημείο τομής των αξόνων αντιστοιχεί η μέσος όρος των 

ακραίων τιμών για κάθε μέγεθος. 

 

Υπάρχουν δύο παραλλαγές αυτού του διαγράμματος: 

a) Καρτεσιανό διάγραμμα που δείχνει τη δραστηριότητα των συμμετεχόντων 

που αποτελούν μια ομάδα και αφορά σε όλες τις συζητήσεις που υπάρχουν 

στο σύστημα και στις οποίες έχει δικαίωμα συμμετοχής η ομάδα. 

b) Καρτεσιανό διάγραμμα που δείχνει τη δραστηριότητα των συμμετεχόντων 

που συμμετέχουν σε μία μόνο συζήτηση. 
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Συμπεράσματα που εξάγονται από τη μελέτη ενός τέτοιου δείκτη 

Για το μαθητή 

• Ο μαθητής μπορεί να συγκρίνει τη δραστηριότητά του με αυτή των υπολοίπων 

συμμετεχόντων. Η σύγκριση είναι άμεση σε δύο διαστάσεις και σχετικά “ήπια”, 

αφού οι αποστάσεις είναι μεταξύ τους σχετικές (καθοριζόμενες από τις δύο 

ακραίες τιμές), ώστε να μην είναι απογοητευτική η εικόνα όταν οι διαφορές 

μεταξύ τους είναι μεγάλες.  

• Η σύγκριση με τους άλλους συμμετέχοντες λειτουργεί όχι μόνο ως ένα επιπλέον 

κίνητρο για την παραπέρα δραστηριοποίηση του ατόμου, αλλά μπορεί να του 

δώσει μεγαλύτερη δυνατότητα κατανόησης του τρόπου συμμετοχής του 

συνόλου των ατόμων, με τα οποία συνεργάζεται. Σκοπός είναι η ενεργοποίηση 

του αυτορυθμιστικού μηχανισμού του κάθε ατόμου, με στόχο την ομοιομορφία. 

• Η παρακολούθηση των δεικτών αυτών σε βάθος χρόνου, δείχνει τη μεταβολή 

της δραστηριότητας του συμμετέχοντα και μπορεί να αξιολογηθεί κατάλληλα σε 

κάθε χρονική στιγμή, ανάλογα με την πορεία των συζητήσεων. Οι μεταβολές 

των θέσεων πάνω στο επίπεδο είναι συνεχείς, όσο η συζήτηση βρίσκεται σε 

εξέλιξη και ορισμένες φορές αρκετά σημαντικές (για παράδειγμα αν η 

μεγαλύτερη επίδοση στη συγγραφή μηνυμάτων είναι οκτώ, από ένα άτομο και η 

χαμηλότερη μηδέν, από ένα άλλο, τότε μόλις ο τελευταίος γράψει δύο 

μηνύματα θα παρατηρηθεί μεγάλη μετακίνηση των υπολοίπων συμμετεχόντων 

προς την αριστερή πλευρά του διαγράμματος). 

 

Για τον καθηγητή – συντονιστή – ερευνητή  

• Μπορεί να μελετηθεί η συμμετοχή των ατόμων στις συζητήσεις, ξεχωρίζοντας 

τους περισσότερο και λιγότερο ενεργούς συμμετέχοντες. Η δραστηριότητα των 

ατόμων έχει δύο διαστάσεις· τη γραφή και την ανάγνωση μηνυμάτων. Σε σχέση 

με το Δείκτη Συνεισφοράς, εισάγεται μια δεύτερη παράμετρος, αυτή της 

ανάγνωσης μηνυμάτων. 

• Είναι ένας δείκτης που μπορεί να δώσει το στίγμα του τρόπου συμμετοχής των 

ατόμων, εξετάζοντας τις δύο πρωτογενείς συνιστώσες. Ανάλογα με το 

σχεδιασμό της δραστηριότητας, μπορεί να εξεταστεί αν τηρείται ή όχι το όποιο 
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πλάνο για τον τρόπο συμμετοχής των χρηστών έχει καταρτιστεί, εξετάζοντας τις 

προαναφερθείσες παραμέτρους.  

• Η παρακολούθηση των δεικτών αυτών σε βάθος χρόνου, μπορεί να αποκαλύψει 

μεταβολές στη συμπεριφορά των συμμετεχόντων, παρέχοντας γρήγορη 

εποπτεία και σύγκριση με τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις της 

δραστηριότητας.  

• Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του διαγράμματος είναι η συχνή μεταβολή της 

εμφάνισής του σε σχέση με το χρόνο, αφού οποιαδήποτε ενέργεια από ένα 

άτομο επηρεάζει τις θέσεις όλων των υπολοίπων. Η σύγκριση είναι συνεχής και 

απεικονίζεται δυναμικά.  

• Επίσης μπορεί να δώσει μια ένδειξη για την ποιότητα συμμετοχής των χρηστών, 

συνδυάζοντας το χρονικό διάστημα εξέλιξης των συζητήσεων με τις 

παραμέτρους που επηρεάζουν την κατασκευή του διαγράμματος. 

• Μπορεί να βοηθήσει τον καθηγητή να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις για την 

εξέλιξη της δραστηριότητας, ανάλογα με την κατάσταση που απεικονίζει το 

διάγραμμα. Για παράδειγμα, όταν καλείται να επιλέξει ένα συμμετέχοντα για να 

συνοψίσει μια συζήτηση, μπορεί να εντοπίσει εύκολα τους πλέον δραστήριους 

που πιθανόν να έχουν καλύτερη εποπτεία της συζήτησης. Εναλλακτικά, μπορεί 

να επιλέξει περισσότερο αδρανείς συμμετέχοντες, ωθώντας τους να 

ενεργοποιηθούν. 
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3. Δείκτες Ενεργητικότητας (Activity Indicators) 

 

Καρτεσιανά διαγράμματα που δείχνουν συγκριτικά τη συμμετοχή των ατόμων στις 

διάφορες συζητήσεις. Σε κάθε συμμετέχοντα αντιστοιχεί ένας κύκλος. Το σημείο 

προβολής του στον οριζόντιο άξονα αντιστοιχεί στο πλήθος των μηνυμάτων που έχει 

γράψει, ενώ το σημείο προβολής στον κάθετο άξονα αντιστοιχεί στο πλήθος των 

μηνυμάτων των συναδέλφων του, που έχει διαβάσει ο συμμετέχων. Το μέγεθος του 

κύκλου αντιστοιχεί σε άλλες παραμέτρους, που έχουν σχέση με το εύρος και την 

ποιότητα της συμμετοχής του, όπως αναφέρεται παρακάτω.  
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Υπάρχουν δύο παραλλαγές αυτού του διαγράμματος: 

a) Καρτεσιανό διάγραμμα που δείχνει τη δραστηριότητα των συμμετεχόντων 

που αποτελούν μία ομάδα και αφορά σε όλες τις συζητήσεις που υπάρχουν 

στο σύστημα. Στην περίπτωση αυτή το μέγεθος του κύκλου που αντιστοιχεί 

στο κάθε άτομο είναι ανάλογο του αριθμού διαφορετικών τύπων μηνυμάτων 

που χρησιμοποιεί, αλλά και του αριθμού των συζητήσεων, στις οποίες 

συμμετέχει (στον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη μόνο οι συζητήσεις, στις 

οποίες έχει δικαίωμα συμμετοχής) 

b) Καρτεσιανό διάγραμμα που δείχνει τη δραστηριότητα των συμμετεχόντων 

μιας μόνο συζήτησης. Στην περίπτωση αυτή το μέγεθος του κύκλου που 

αντιστοιχεί στο κάθε άτομο είναι ανάλογο του αριθμού διαφορετικών τύπων 

μηνυμάτων που χρησιμοποιεί. 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ Α 

Σελίδα 40   Θαρρενός Μπράτιτσης – Διδακτορική Διατριβή  

Συμπεράσματα που εξάγονται από τη μελέτη ενός τέτοιου δείκτη 

Για το μαθητή 

• Ο μαθητής μπορεί να συγκρίνει τη δραστηριότητά του με αυτή των υπολοίπων 

συμμετεχόντων. Η σύγκριση των τύπων μηνυμάτων (μέγεθος κύκλου) μπορεί 

να θεωρηθεί ως μια ένδειξη της ποιότητας της συνεισφοράς του στις 

συζητήσεις.  

• Η σύγκριση με τους άλλους συμμετέχοντες λειτουργεί ως ένα επιπλέον κίνητρο 

για την αύξηση της δραστηριότητας ενός συμμετέχοντα και να τον 

προβληματίσει, με αποτέλεσμα την προσπάθεια βελτίωσης του τρόπου 

συμμετοχής του, ενεργοποιώντας τους αυτορυθμιστικούς του μηχανισμούς. 

• Η παρακολούθηση των δεικτών αυτών σε βάθος χρόνου, δείχνει τη μεταβολή 

της δραστηριότητας του συμμετέχοντα και μπορεί να αξιολογηθεί κατάλληλα. 

 

Για τον καθηγητή – συντονιστή – ερευνητή  

• Μπορεί να μελετηθεί η συμμετοχή των ατόμων στις συζητήσεις, ξεχωρίζοντας 

τους περισσότερο και λιγότερο ενεργούς συμμετέχοντες. Η δραστηριότητα των 

ατόμων έχει δύο διαστάσεις· τη γραφή και την ανάγνωση μηνυμάτων. Η 

σημαντική διαφορά σε σχέση με το Δείκτη Συνεισφοράς (εξετάζοντας το 

κομμάτι της συγγραφής μηνυμάτων), αλλά και με το Δείκτη Κατάταξης (και ως 

προς τις δύο παραμέτρους), είναι ότι χρησιμοποιεί απόλυτες και όχι ποσοστιαίες 

τιμές για τον υπολογισμό των συντεταγμένων που αντιστοιχούν στον κύκλο του 

κάθε συμμετέχοντα. Έτσι φαίνονται καλύτερα και με την πρώτη ματιά οι 

διαφορές ανάμεσα στη δραστηριότητά τους. 

• Είναι ένας δείκτης που μπορεί να δώσει το στίγμα της ποιότητας συμμετοχής 

των χρηστών, αφού μπορεί να συνδυάσει μέχρι και τέσσερις παραμέτρους: τη 

συγγραφή μηνυμάτων, την ανάγνωση μηνυμάτων, την ποικιλία στη χρήση 

τύπων μηνυμάτων και την ενεργή συμμετοχή σε πολλές συζητήσεις.  

• Ανάλογα με το σχεδιασμό της δραστηριότητας, μπορεί να εξεταστεί αν τηρείται 

ή όχι το προδιαγεγραμμένο πλάνο για τον τρόπο συμμετοχής των ατόμων, 

εξετάζοντας τις προαναφερθείσες παραμέτρους.  

• Η παρακολούθηση των δεικτών αυτών σε βάθος χρόνου, μπορεί να αποκαλύψει 

μεταβολές στη συμπεριφορά των συμμετεχόντων, παρέχοντας γρήγορη 



  ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΩΝ  

Θαρρενός Μπράτιτσης – Διδακτορική Διατριβή   Σελίδα 41 

εποπτεία και σύγκριση με τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις της 

δραστηριότητας.  

• Επίσης μπορούν να δώσουν μια ένδειξη για την ποιότητα συμμετοχής των 

χρηστών, συνδυάζοντας το χρονικό διάστημα εξέλιξης των συζητήσεων με τις 

παραμέτρους που επηρεάζουν την κατασκευή του διαγράμματος  
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4. Relative Activity Indicators 

 

Σύνθετα ραβδογράμματα που δείχνουν στοιχεία για την ενεργητικότητα των 

συμμετεχόντων σε σχέση με τους συνεργάτες τους, λαμβάνοντας υπόψη και την 

παράμετρο του χρόνου. Υπάρχουν δύο τύποι τέτοιων διαγραμμάτων. Ο ένας είναι 

ατομικός και δείχνει την ενεργητικότητά ενός ατόμου στον τομέα της συγγραφής 

μηνυμάτων, σε σχέση με το μέσο όρο των υπολοίπων χρηστών, ανά μονάδα χρόνου, 

για μία μόνο συζήτηση. Για κάθε χρονική θυρίδα (που μπορεί να είναι ημέρα, 

εβδομάδα ή μήνας), το ύψος της μπλε ράβδου είναι ανάλογο με το ποσοστό 

ενεργητικότητας του συμμετέχοντα (ποσοστό επί του συνόλου των μηνυμάτων που 

καταχωρήθηκαν στη συζήτηση τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο). Η επίδοσή του 

προσαυξάνεται ανάλογα με το πλήθος των νημάτων που εκκινούν με δικά του 

μηνύματα. Για κάθε χρονική θυρίδα, γίνεται άμεση σύγκριση με το μέσο όρο 

ενεργητικότητας όλων των συμμετεχόντων της υπό εξέταση συζήτησης. Το ύψος στο 

οποίο βρίσκεται  η κόκκινη γραμμή, αντιστοιχεί στην τιμή του μέσου όρου. 
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Ο δεύτερος τύπος διαγραμμάτων είναι ομαδικός και αφορά τη σύγκριση της 

ενεργητικότητας μιας ομάδας συμμετεχόντων, για ένα επιλεγμένο χρονικό διάστημα. 

Σε κάθε άτομο αντιστοιχεί μια ράβδος (μπλε χρώματος), το ύψος της οποίας είναι 

ανάλογο με το ποσοστό ενεργητικότητάς του στο διάστημα αυτό. Και στην 

περίπτωση αυτή προσαυξάνεται το ποσοστό ανάλογα με το πλήθος των εναρκτήριων 

μηνυμάτων. Η κόκκινη γραμμή δείχνει το μέσο όρο των τιμών που αντιστοιχούν σε 

όλους τους συμμετέχοντες, δηλαδή τη μέση ενεργητικότητα για όλο το επιλεγμένο 

χρονικό διάστημα. 

 

Υπάρχουν συνολικά τέσσερις παραλλαγές αυτού του δείκτη. Μία για τον πρώτο τύπο 

(ατομικός δείκτης) και τρεις για το δεύτερο τύπο (ομαδικός δείκτης): 

a) Ατομικός δείκτης. Σύνθετο ραβδόγραμμα που δείχνει τη σχέση του ποσοστού 

ενεργητικότητας του συμμετέχοντα, σε σύγκριση με τη μέση ενεργητικότητα 

όλων των συμμετεχόντων, ανά χρονική θυρίδα και μία μόνο συζήτηση. 

b) Ομαδικός δείκτης. Σύνθετο ραβδόγραμμα που παρουσιάζει μια άμεση 

σύγκριση των ποσοστών ενεργητικότητας μια ομάδας ατόμων μεταξύ τους, 

αλλά και με τη μέση ενεργητικότητα που προκύπτει από όλους τους 

συμμετέχοντες μαζί. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται μια ομάδα ατόμων 

(group), για μία μόνο συζήτηση. 

c) Ομαδικός δείκτης. Σύνθετο ραβδόγραμμα που παρουσιάζει μια άμεση 

σύγκριση των ποσοστών ενεργητικότητας των συμμετεχόντων μεταξύ τους, 

αλλά και με τη μέση ενεργητικότητα που προκύπτει από όλους τους 

συμμετέχοντες μαζί, μίας συζήτησης. 

d) Ομαδικός δείκτης. Σύνθετο ραβδόγραμμα που παρουσιάζει μια άμεση 

σύγκριση των ποσοστών συμμετοχής των συμμετεχόντων μεταξύ τους, αλλά 

και με τη μέση ενεργητικότητα που προκύπτει από όλους τους συμμετέχοντες 

μαζί, για όλο το σύστημα (όλοι οι χρήστες, όλες οι συζητήσεις) 

 

Συμπεράσματα που εξάγονται από τη μελέτη ενός τέτοιου δείκτη 

Για το μαθητή 

• Στην περίπτωση του ατομικού δείκτη, ο μαθητής μπορεί να συγκρίνει την 

ενεργητικότητά του με το μέσο όρο, για κάθε χρονική θυρίδα..  
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• Από την τιμή του μέσου όρου μπορεί να έχει μια εικόνα του πλήθους των 

συμμετεχόντων που είναι ενεργοί σε κάθε χρονική θυρίδα. Όσο πιο χαμηλή 

είναι η μέση τιμή, τόσο περισσότερα άτομα δραστηριοποιήθηκαν (αφού ως 

μέση τιμή ορίζεται ως ο λόγος του πλήθους των μηνυμάτων, προς το πλήθος 

των ατόμων που τα έγραψαν). Στις περιπτώσεις που η μέση τιμή βρίσκεται στο 

100% (τιμή που αντιστοιχεί στην κόκκινη γραμμή ίση με 1.00), τότε μόνο ένα 

άτομο ήταν ενεργός σ’ εκείνη τη χρονική θυρίδα (και άρα θα έχει ποσοστό 

100%). Όταν η μέση τιμή είναι στο μηδέν, τότε δεν υπήρχε καμία 

δραστηριότητα (συγγραφή μηνυμάτων) στην αντίστοιχη χρονική θυρίδα. 

• Η μέση τιμή μπορεί να δώσει λοιπόν στο μαθητή μια εκτίμηση για το πόσο 

συμβατή είναι χρονικά η δραστηριότητά του, σε σχέση με αυτή των υπολοίπων 

συμμετεχόντων (αν δραστηριοποιείται πολύ νωρίς, πολύ αργά ή σε κατάλληλο 

χρονικό σημείο για να έχει καλύτερο διάλογο με τους υπόλοιπους 

συμμετέχοντες). 

• Η παρακολούθηση του δείκτη αυτού σε βάθος χρόνου, δείχνει τη μεταβολή της 

δραστηριότητας του μαθητή και μπορεί να αξιολογηθεί κατάλληλα, ωθώντας 

τον σε προβληματισμό για την κατάλληλη ρύθμιση της δραστηριότητάς του. 

• Στην περίπτωση των ομαδικών δεικτών, η άμεση κι εύκολη σύγκριση με τους 

άλλους συμμετέχοντες που προκύπτει από τη συνεχόμενη διάταξη των ράβδων, 

λειτουργεί ως ένα επιπλέον κίνητρο για την αύξηση της δραστηριότητας ενός 

ατόμου και να τον οδηγήσει σε προβληματισμό, με αποτέλεσμα την προσπάθεια 

βελτίωσης της συμμετοχής του, ενεργοποιώντας αυτορυθμιστικούς 

μηχανισμούς.  

• Επιπλέον παρέχεται η πρόσθετη πληροφορία της σύγκρισης με τη μέση τιμή, 

μέγεθος που μπορεί να αποτελέσει ένα όριο για την ικανοποίηση του μαθητή 

από τη θέση που κατέχει (φαίνεται οπτικά, με μια ματιά, από το πόσο κοντά 

είναι στο μέσο όρο). Αυτή είναι και η διαφορά του δείκτη αυτού με το Δείκτη 

Συνεισφοράς, πέρα από τον εναλλακτικό τρόπο παρουσίασης με σύνθετο 

ραβδόγραμμα. 

• Η εξέταση αυτών των δεικτών μπορεί να γίνει για οποιοδήποτε χρονικό 

διάστημα. 
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Για τον καθηγητή – συντονιστή – ερευνητή  

• Μπορεί να μελετηθεί η συμμετοχή των ατόμων στις συζητήσεις, ξεχωρίζοντας 

τους περισσότερο και λιγότερο ενεργούς συμμετέχοντες.  

• Στην περίπτωση του ατομικού δείκτη, μπορούν να εντοπιστούν εύκολα οι 

αδιάφοροι συμμετέχοντες ή αυτοί που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν πρόβλημα 

κατά τη συμμετοχή τους στις συζητήσεις.  

• Η παρακολούθηση του δείκτη αυτού σε βάθος χρόνου δίνει πληροφορίες για 

την εξέλιξη του τρόπου συμμετοχής ενός ατόμου, παράλληλα με αυτή των 

συζητήσεων. 

• Επιπρόσθετα η τιμή του μέσου όρου δείχνει το πλήθος των συμμετεχόντων που 

είναι ενεργοί σε κάθε χρονική θυρίδα. Η παρακολούθηση του διαγράμματος 

αυτού σε βάθος χρόνου δίνει μια εικόνα της εξέλιξης του διαλόγου σε σχέση με 

το χρόνο και μπορεί να δείξει αν αυτή είναι σύμφωνη με την προβλεπόμενη από 

το σχεδιασμό της δραστηριότητας. Εντοπίζονται οι περίοδοι έντονης 

δραστηριότητας, καθώς και οι νεκρές περίοδοι. Μπορεί να εκτιμηθεί αν είναι 

επιθυμητό να υπάρχουν τέτοιες περίοδοι, ώστε να μπορεί ο καθηγητής – 

διαμεσολαβητής να επέμβει κατάλληλα. 

• Επίσης, η μέση τιμή μπορεί να δώσει λοιπόν μια εκτίμηση για το πόσο συμβατή 

είναι χρονικά η δραστηριότητά ενός ατόμου, σε σχέση με αυτή των συνεργατών 

του (αν δραστηριοποιείται πολύ νωρίς, πολύ αργά ή σε κατάλληλο χρονικό 

σημείο για να έχει καλύτερο διάλογο με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες και 

πόσο προσαρμόζεται με την πάροδο του χρόνου). 

• Στην περίπτωση των ομαδικών δεικτών είναι δυνατή ή άμεση σύγκριση όλων 

των συμμετεχόντων μαζί, που οδηγεί στον εύκολο εντοπισμό των υπερ- και 

υπο- δραστήριων ατόμων.  

• Επιπλέον παρέχεται η πρόσθετη πληροφορία της σύγκρισης με τη μέση τιμή, 

μέγεθος που μπορεί να αποτελέσει ένα όριο αξιολόγησης της επίδοσης των 

συμμετεχόντων (πόσο κοντά είναι στο μέσο όρο).  

• Η σύγκριση είναι ευκολότερη και γρηγορότερη οπτικά απ’ ότι στην περίπτωση 

του Δείκτη Συνεισφοράς, που είναι πολικό διάγραμμα. Παράλληλα όμως τα δύο 

διαγράμματα συνδυάζουν τη σύγκριση αυτή με άλλη συνιστώσα (μέση τιμή 

στους Δείκτες Σχετικής Ενεργητικότητας και τύποι μηνυμάτων στους Δείκτες 

Συνεισφοράς). 
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• Σημαντική διαφορά των δύο κατηγοριών του Δείκτη Σχετικής Ενεργητικότητας 

εντοπίζεται στην παρουσίαση και τη σημασία του μέσου όρου. Στους ομαδικούς 

δείκτες φαίνεται ο μέσος όρος για όλη τη χρονική περίοδο που εξετάζεται και 

γίνεται μια συνολική σύγκριση με όλους τους συμμετέχοντες. Στους ατομικούς 

υπολογίζεται ο μέσος όρος για κάθε χρονική θυρίδα ξεχωριστά και δίνει εικόνα 

για τη συνολική δραστηριότητα της αντίστοιχης χρονικής περιόδου. 

• Αν ζητηθεί από το σύστημα η παραγωγή ενός ομαδικού δείκτη για μία 

συζήτηση και για διάστημα μιας ημέρας για παράδειγμα, τότε ουσιαστικά 

κατασκευάζεται η ένωση όλων των ατομικών διαγραμμάτων για εκείνη την 

ημέρα. 

• Η εξέταση αυτών των δεικτών μπορεί να γίνει για οποιοδήποτε χρονικό 

διάστημα. Ανάλογα με το σχεδιασμό της δραστηριότητας, μπορούν να 

εξεταστούν ξεχωριστά οι πιθανές διακριτές φάσεις της, για να διαπιστωθεί η 

συμπεριφορά των συμμετεχόντων σε αυτές, καθώς και η ανταπόκρισή τους 

στους οποιουσδήποτε ρόλους καλούνται να παίξουν. Για παράδειγμα, στην 

περίπτωση που ακολουθείται μια στρατηγική εναλλαγής ρόλων, όπου ένα άτομο 

κάθε φορά παίζει το ρόλο του συντονιστή, υπάρχουν τέσσερις διακριτές φάσεις: 

εξέτασης (questioning), αποσαφήνισης (clarification), σύνοψης (summarizing) 

και πρόβλεψης (prediction). Σε κάθε φάση αναμένεται διαφορετική 

δραστηριοποίηση των συμμετεχόντων (π.χ. στην τρίτη φάση είναι αναμενόμενο 

να φαίνεται πολύ πάνω από τη μέση τιμή το άτομο που παίζει το ρόλο του 

συντονιστή). 
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5. Συμμετοχή χρήστη σε ομάδες (User – Group Activity) 

Πολλαπλό ραβδόγραμμα που δείχνει την ενεργητικότητα ενός ατόμου στις διάφορες 

ομάδες, στις οποίες συμμετέχει. Για κάθε ομάδα, της οποίας είναι μέλος, 

υπολογίζονται η ενεργητικότητα (συγγραφή μηνυμάτων) του αλλά και η 

ενεργητικότητα όλης της ομάδας, σε απόλυτες και ποσοστιαίες τιμές.  

Στον οριζόντιο άξονα εμφανίζονται οι ομάδες. Σε κάθε μία από αυτές αντιστοιχούν 

τέσσερις ράβδοι. Η μπλε είναι ανάλογη με το πλήθος των μηνυμάτων που έγραψε ο 

συμμετέχων και η κίτρινη ανάλογη με το πλήθος των μηνυμάτων που έγραψαν 

συνολικά όλα τα μέλη της ομάδας. Η κόκκινη ράβδος δείχνει το ποσοστό που 

αναλογεί στο συμμετέχων και η πράσινη το μέσο ποσοστό που προκύπτει από όλα τα 

μέλη της κάθε ομάδας. 
 

 
 

Συμπεράσματα που εξάγονται από τη μελέτη ενός τέτοιου δείκτη 

Μπορεί να μελετηθεί η συμμετοχή ενός ατόμου υπό το πρίσμα των ομάδων (group), 

των οποίων είναι μέλος. Αν δεν είναι ομοιόμορφη, τότε μπορεί να αναζητηθούν με 

χρήση και άλλων δεικτών οι λόγοι. Τέτοιοι είναι η αυτοπεποίθηση, η γνώσεις σχετικά 

με ένα θέμα συζήτησης, η μη κατανόηση ενός θέματος- συζήτησης και άλλοι. Για 

παράδειγμα αν οι ομάδες αντιπροσωπεύουν τα άτομα που συμμετέχουν σε 

διαφορετικές θεματικές ενότητες συζήτησης (μία ομάδα ανά ενότητα), τότε μπορεί το 

υπό εξέταση άτομο σε μια από αυτές να έχει πολύ χαμηλά ποσοστά και να πρέπει να 

διερευνηθούν περαιτέρω οι λόγοι, ώστε να αντιμετωπιστούν τα όποια προβλήματα, 

πιθανόν να αντιμετωπίζει. 
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6. Οπτικοποίηση βάθους και όγκου νημάτων (Thread Depth - Weight 

vizualization) 
 

Πρόκειται για έναν τρόπο οπτικοποίησης του βάθους και του όγκου των συζητήσεων, 

που προτείνεται από τον Simoff (1999). Βάθος του νήματος μιας συζήτησης ορίζεται 

ως το μέγιστο πλήθος διαδοχικών μηνυμάτων που μπορεί να διατρέξει κανείς, 

ξεκινώντας από το πρώτο μήνυμα του νήματος. Η έννοια του όγκου αντιστοιχεί στο 

πλήθος των μηνυμάτων που αντιστοιχούν σε κάθε ένα από τα επίπεδα του νήματος. 

Κάθε συζήτηση ξεκινάει με ένα μήνυμα (επίπεδο 1). Αυτό μπορεί να έχει 1 ή και 

περισσότερες απαντήσεις (επίπεδο 2). Κάθε ένα από αυτά τα μηνύματα μπορεί να 

έχει μία ή και περισσότερες απαντήσεις (επίπεδο 3) κ.ο.κ. 

Για κάθε συζήτηση δημιουργείται ένα σύνολο από ομόκεντρα παραλληλόγραμμα. Ο 

αριθμός των παραλληλογράμμων αντιστοιχεί στο βάθος της συζήτησης (πλήθος 

επιπέδων). Το εξωτερικό παραλληλόγραμμο αντιστοιχεί στο επίπεδο 1 και το 

εσωτερικό στο μεγαλύτερο επίπεδο. Το πάχος του περιγράμματος κάθε 

παραλληλογράμμου είναι ανάλογο με το πλήθος των μηνυμάτων του αντιστοίχου 

επιπέδου. 

Το διάγραμμα αυτό παράγεται για κάθε συζήτηση ξεχωριστά. 

 

Συμπεράσματα που εξάγονται από τη μελέτη ενός τέτοιου δείκτη 

Η μελέτη του δείκτη αυτού δίνει μια εκτίμηση της ποιότητας των συζητήσεων. 

Παράλληλα μπορούν να σχηματιστούν μοτίβα (patterns) που αντιστοιχούν σε 

συγκεκριμένου τύπου δραστηριότητες. Για παράδειγμα μικρά βάθη και όγκος 

συζητήσεων μπορεί να σημαίνει διαλόγους τύπου ερωταποκρίσεων ή συντονισμού 

μιας ομάδας. Μεγάλα βάθη και όγκος μπορεί σημαίνει έντονη συνεργασία μεταξύ 

των χρηστών, στην προσπάθεια επίλυσης ενός προβλήματος ή της δημιουργίας 

κοινού υποβάθρου (common ground). 

Ανάλογα με το σχεδιασμό της δραστηριότητας, μπορεί να εξεταστεί αν τηρείται ή όχι 

το πλάνο για τον τρόπο συμμετοχής των ατόμων έχει καταρτιστεί, αφού θα υπάρχει 

μια πρόβλεψη για το μοτίβο που θα πρέπει να εντοπιστεί μέσω αυτών των δεικτών. 

Η παρακολούθηση των δεικτών αυτών σε βάθος χρόνου, μπορεί να αποκαλύψει 

μεταβολές στην εξέλιξη και την ποιότητα της κάθε συζήτησης, ενώ μπορεί να 

παρακολουθήσει κανείς χρονικά αν ακολουθείται ο σχεδιασμός της δραστηριότητας. 
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7. Δείκτης δομής συζήτησης – Δείκτης συμμετοχής χρήστη στη δομή 

μιας συζήτησης 

 

Πρόκειται για έναν εναλλακτικό τρόπο οπτικοποίησης του βάθους και του όγκου των 

συζητήσεων, μέσο δενδρογραμμάτων που δείχνουν τη δομή των συζητήσεων. Βάθος 

μιας συζήτησης ορίζεται ως το μέγιστο πλήθος διαδοχικών μηνυμάτων που μπορεί να 

διατρέξει κανείς, ξεκινώντας από το πρώτο μήνυμα της συζήτησης. Η έννοια του 

όγκου περιγράφεται με το πλήθος των μηνυμάτων που αντιστοιχούν σε κάθε ένα από 

τα επίπεδα μιας συζήτησης. 

Κάθε συζήτηση ξεκινάει με ένα μήνυμα (επίπεδο 1). Αυτό μπορεί να έχει 1 ή και 

περισσότερες απαντήσεις (επίπεδο 2). Κάθε ένα από αυτά τα μηνύματα μπορεί να 

έχει μία ή και περισσότερες απαντήσεις (επίπεδο 3) κ.ο.κ. 

Σε κάθε συζήτηση αντιστοιχεί ένα δενδρικό διάγραμμα, όπου τα μηνύματα 

αναπαριστώνται με κουκίδες και οι μεταξύ τους σχέσεις με ευθύγραμμα τμήματα. 

Όταν ένα μήνυμα Α έχει γραφτεί σαν απάντηση σε ένα μήνυμα Β, τότε υπάρχει ένα 

ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τις κουκίδες που αντιστοιχούν στα μηνύματα Α και Β. 

 

Το διάγραμμα αυτό παράγεται για κάθε συζήτηση ξεχωριστά. Υπάρχουν δύο 

παραλλαγές: 

a) Δενδρόγραμμα που δείχνει τη δομή των νημάτων μιας συζήτησης. 

b) Δενδρόγραμμα που δείχνει τη δομή των νημάτων μιας συζήτησης κι επιπλέον 

τα μηνύματα που έχουν γραφτεί από ένα συγκεκριμένο συμμετέχοντα, 

παρουσιάζοντας τις αντίστοιχες κουκίδες με κόκκινο χρώμα. 
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Συμπεράσματα που εξάγονται από τη μελέτη ενός τέτοιου δείκτη 

Για το μαθητή 

• Στο μαθητή μπορεί να απευθυνθεί μόνο η δεύτερη παραλλαγή του 

διαγράμματος. Από αυτή μπορεί να έχει μια ποιοτική αξιολόγηση της 

συμμετοχής του, αφού φανερώνει το σημείο των συζητήσεων στα οποία 

εισέρχεται. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως ένα επιπλέον κίνητρο για να 

διευρύνει την έκταση της συμμετοχής του στις συζητήσεις, καταχωρώντας 

μηνύματα σε περισσότερα νήματα, αλλά και σε διαφορετικά σημεία αυτών 

(ξεκινώντας νήματα, αλλά συμμετέχοντας και σε νήματα που έχουν εκκινήσει 

άλλοι συμμετέχοντες). 

• Άλλη πληροφορία που μπορεί να εξάγει ένας συμμετέχων από αυτό το δείκτη 

είναι το ενδιαφέρον που προκαλούν τα νήματα που ξεκινάει ο ίδιος, αφού 

μπορεί να δει την εξέλιξή τους. Οι συζητήσεις είναι αριθμημένες και μπορεί να 

τις εντοπίσει εύκολα (άλλωστε αυτές στις οποίες ξεκινάει θα έχουν την πρώτη 

κουκίδα κόκκινη).  

• Το ίδιο μπορεί να παρακολουθήσει και για ερωτήματα ή προβληματισμούς που 

θέτει και σε μεταγενέστερα στάδια συζητήσεων. 
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Για τον καθηγητή – συντονιστή – ερευνητή  

• Η μελέτη του δείκτη αυτού δίνει μια εκτίμηση της ποιότητας των συζητήσεων.  

• Παράλληλα μπορούν να σχηματιστούν μοτίβα (patterns) που αντιστοιχούν σε 

συγκεκριμένου τύπου δραστηριότητες. Έτσι μπορεί να διαπιστωθεί αν 

ακολουθείται ο σχεδιασμός τη δραστηριότητας (αν εμφανίζεται ικανός αριθμός 

μηνυμάτων και διακλαδώσεων της συζήτησης). Οι παράμετροι που μελετούνται 

είναι: το βάθος και το πλάτος των νημάτων, αλλά και το πλήθος των μηνυμάτων 

που περιέχουν. Είναι παρόμοιες με αυτές που μελετά η οπτικοποίηση με τα 

ομόκεντρα παραλληλόγραμμα. Η διαφορά είναι ότι μπορεί να εκτιμηθεί η 

εξέλιξη μιας συζήτησης σε μεγαλύτερο βαθμό, αφού μελετώντας τη δομή της 

μπορεί να διαπιστωθεί αν εξελίσσεται σωστά ή σχηματίζονται επιμέρους 

συζητήσεις μέσα σε αυτήν που προχωρούν παράλληλα. Κάτι τέτοιο δεν είναι 

εμφανές στην περίπτωση των ομόκεντρων παραλληλογράμμων, αφού για την 

απεικόνιση του όγκου προσμετρώνται όλα τα μηνύματα που βρίσκονται στο 

ίδιο επίπεδο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη αν βρίσκονται στην ίδια διακλάδωση 

ή όχι, ούτε βέβαια ο αριθμός των διακλαδώσεων.  

• Από τη δεύτερη παραλλαγή του διαγράμματος (Δείκτης Συμβολής χρήστη στη 

Δομή μιας Συζήτησης), μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για την ποιότητα 

συμμετοχής ενός ατόμου. Ένα άτομο που εμφανίζεται να ενεργοποιείται στα 

τελευταία στάδια της εξέλιξης των συζητήσεων, φαίνεται να μην παίρνει 

πρωτοβουλίες, να υστερεί σε καινοτομία σκέψης ή μπορεί να έχει έλλειψη 

αυτοπεποίθησης για την έκφραση των απόψεών του κ.ο.κ. Ένα άτομο που 

φαίνεται να έχει συμμετοχή μόνο στα αρχικά στάδια των συζητήσεων, μπορεί 

να είναι επιπόλαιο ή βιαστικό στην έκφραση των απόψεών του, ενώ αν δε 

συμμετέχει σε μεταγενέστερα στάδια των συζητήσεων, ενδέχεται να μην μπορεί 

να τεκμηριώνει τις απόψεις που διατυπώνει εύκολα και σωστά. Υπάρχει βέβαια 

και η περίπτωση να διατυπώνει με σαφήνεια και πολύ νωρίς τις απόψεις του, 

κάτι που συνεπάγεται υψηλή ποιότητα συμμετοχής. Όλα αυτά μπορούν να 

διαπιστωθούν με περαιτέρω εξέταση των μηνυμάτων του. 

• Στην περίπτωση που ακολουθείται μια συγκεκριμένη στρατηγική και ο υπό 

εξέταση συμμετέχων καλείται να παίξει ένα ρόλο (π.χ. του συντονιστή), τότε θα 
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είναι αναμενόμενο να εμφανίζονται μηνύματά του σε προβλέψιμα στάδια της 

συζήτησης. Κάτι τέτοιο μπορεί να ελεγχθεί οπτικά με το δείκτη αυτό. 

• Η παρακολούθηση των δεικτών αυτών σε βάθος χρόνου, μπορεί να αποκαλύψει 

μεταβολές στην εξέλιξη και την ποιότητα της κάθε συζήτησης, ενώ μπορεί να 

παρακολουθήσει κανείς χρονικά αν ακολουθείται ο σχεδιασμός της 

δραστηριότητας. 
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8. Δείκτης Διασποράς Συζήτησης (Thread Propagation). 

 

Διπλό σύνθετο ραβδόγραμμα που παρουσιάζει πληροφορίες για τα επιμέρους δομικά 

χαρακτηριστικά των συζητήσεων. Αυτά είναι το βάθος και το πλάτος των 

συζητήσεων, που μελετώνται και στην οπτικοποίηση με τα ομόκεντρα 

παραλληλόγραμμα. Επιπρόσθετα παρουσιάζονται και λαμβάνονται υπόψη άλλες δύο 

παράμετροι, οι οποίες δεν είναι εμφανείς στις αναπαραστάσεις με τα ομόκεντρα 

παραλληλόγραμμα. Το πλήθος των μηνυμάτων που αποτελούν μια συζήτηση (στην 

περίπτωση της δενδροειδούς αναπαράστασης κάτι τέτοιο είναι εμφανές), αλλά και το 

πλήθος των χρηστών που συμμετέχουν σε αυτή. Το πλήθος των μηνυμάτων έχει 

χρησιμοποιηθεί στη διεθνή βιβλιογραφία (Harasim, 1993) ως ένας από τους πρώτους 

δείκτες ποιότητας μιας συζήτησης. Εξίσου σημαντικός όμως φαίνεται να είναι και ο 

αριθμός των χρηστών που τα παράγουν. Για παράδειγμα, άλλη έκταση διαλόγου έχει 

μια συζήτηση με 15 μηνύματα αν αυτά έχουν γραφτεί από 2 άτομα (π.χ. η περίπτωση 

ενός αντιλόγου ή μιας διαφωνίας) κι άλλη αν έχουν γραφτεί από 6 άτομα (π.χ. η 

περίπτωση του σχολιασμού ενός θέματος). 

Εισάγεται εδώ ένας νέος αριθμητικός δείκτης, αυτός της διασποράς της συζήτησης 

(thread propagation). Η τιμή του υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το βάθος της 

συζήτησης, το πλάτος των μηνυμάτων, το πλήθος των μηνυμάτων που την αποτελούν 

και το πλήθος των χρηστών που τα έγραψαν. Πλάτος ενός μηνύματος είναι ο αριθμός 

των απαντήσεων που λαμβάνει .Ο μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμό του δείκτη 

είναι: 
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Όπου:  

• TD είναι το βάθος ενός νήματος 

• MPSi είναι ο αριθμός των “αδερφών” του “πατέρα” του μηνύματος i  

• TW είναι το πλάτος του νήματος 

• W το πλήθος των λέξεων σε όλα τα μηνύματα ενός νήματος 

• P ο αριθμός των μηνυμάτων στο νήμα 
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Το άθροισμα που εμφανίζεται στον τύπο αναλύεται ως εξής: ακολουθείται η 

διαδρομή από το τελευταίο μήνυμα προς το πρώτο του νήματος. Σε κάθε ευθύγραμμο 

τμήμα που διατρέχεται, αντιστοιχεί ένα βάρος (αριθμητική τιμή) που υπολογίζεται 

διαιρώντας το 100 με τον αριθμό των “αδερφών” του μηνύματος. Για παράδειγμα στο 

παρακάτω σχήμα, αν το μήνυμα Α είναι το τελευταίο και δεν έχει αδέρφια. Άρα το 

ευθύγραμμο τμήμα που το ενώνει με το μήνυμα Β έχει βάρος 100. Αντίστοιχα το 

βάρος του τμήματος που ενώνει το μήνυμα Β με το μήνυμα C έχει βάρος 50, γιατί το 

Β έχει ένα μήνυμα αδερφό (και τα δύο απαντούν στο μήνυμα C). 

 
Το πλήθος μηνυμάτων του νήματος αυτού είναι 19, ενώ το πλάτος του είναι 

ίσο με 6, όσα και τα μηνύματα στο τρίτο επίπεδο. Υπολογίζοντας για το παράδειγμα 

που εξετάζουμε, για το μήνυμα Α έχουμε: 

( )( ) 81.396
1000

19*6*33201003350100)7*150(
=

+++++−
=PT  

Ακολουθώντας τον αλγόριθμο αυτό, η τιμή που προκύπτει για οποιοδήποτε άλλο 

μήνυμα του νήματος είναι χαμηλότερη από 81,396. 

 

Το διάγραμμα αυτό παράγεται για κάθε συζήτηση ξεχωριστά. Δεν υπάρχουν 

παραλλαγές. Αποτελείται από δύο ραβδογράμματα. Για κάθε νήμα (thread), στο 

αριστερό διάγραμμα εμφανίζονται τέσσερις ράβδοι, οι οποίες δείχνουν: Το πλήθος 

των μηνυμάτων (κόκκινη), το πλάτος της συζήτησης (πράσινη), τον αριθμό των 

χρηστών (μπλε) και το βάθος του νήματος (κίτρινη). 

 

Για να νήματα που περιέχουν λιγότερο από τρία (3) μηνύματα, η ράβδος που δείχνει 

τη διασπορά χρωματίζεται με ανοιχτό πράσινο χρώμα (αντί για γκρι), 

διαφοροποιώντας τα λιγότερο σημαντικά νήματα, χρωματικά. 
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Συμπεράσματα που εξάγονται από τη μελέτη ενός τέτοιου δείκτη 

Για το μαθητή 

Το διάγραμμα αυτό δεν απευθύνεται στον μαθητή 

 

Για τον καθηγητή – συντονιστή – ερευνητή  

• Ο δείκτης αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εύκολο εντοπισμό των 

σημαντικότερων νημάτων σε μία συζήτηση, σύμφωνα με την προσέγγιση του 

σχεδιασμού του. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του, τόσο περισσότερο αυξάνεται 

η πολυπλοκότητα της δομής του νήματος και άρα η πιθανότητα ανάπτυξης 

ποιοτικού διαλόγου.  

• Το βάθος της συζήτησης έχει μεγαλύτερο βάρος στον υπολογισμό του δείκτη 

(150), απ’ ότι η ύπαρξη πολλών μηνυμάτων στο τελευταίο επίπεδο της 

συζήτησης. Αυτό γιατί είναι σημαντικό μια συζήτηση να οδηγεί σε ένα 

συμπέρασμα ή αποτέλεσμα, κάτι που φαίνεται να μην ισχύει στην περίπτωση 

που η συζήτηση διευρύνεται, σε πολλά παρακλάδια.  

• Ο δείκτης αυτός δίνει μια ένδειξη της ποιότητας των συζητήσεων, εξετάζοντας 

τέσσερις διαφορετικές παραμέτρους, που προτείνονται στη διεθνή βιβλιογραφία 

για το σκοπό αυτό. 
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9. Δείκτης Διασποράς–Μεγέθους Συζήτησης (Thread Propagation Word) 

Διπλό σύνθετο ραβδόγραμμα που παρουσιάζει πληροφορίες για τα επιμέρους δομικά 

χαρακτηριστικά των συζητήσεων. Αυτά είναι το βάθος και το πλάτος των 

συζητήσεων, που μελετώνται και στην οπτικοποίηση με τα ομόκεντρα 

παραλληλόγραμμα. Επιπρόσθετα παρουσιάζονται και λαμβάνονται υπόψη άλλες δύο 

παράμετροι, οι οποίες δεν είναι εμφανείς στις αναπαραστάσεις με τα ομόκεντρα 

παραλληλόγραμμα. Το πλήθος των μηνυμάτων που αποτελούν μια συζήτηση (στην 

περίπτωση της δενδροειδούς αναπαράστασης κάτι τέτοιο είναι εμφανές), αλλά και το 

πλήθος των χρηστών που συμμετέχουν σε αυτή. Το πλήθος των μηνυμάτων έχει 

χρησιμοποιηθεί στη διεθνή βιβλιογραφία (Harasim, 1993) ως ένας από τους πρώτους 

δείκτες ποιότητας μιας συζήτησης. Εξίσου σημαντικός όμως φαίνεται να είναι και ο 

αριθμός των χρηστών που τα παράγουν. Για παράδειγμα, άλλη έκταση διαλόγου έχει 

μια συζήτηση με 15 μηνύματα αν αυτά έχουν γραφτεί από 2 άτομα (π.χ. η περίπτωση 

ενός αντιλόγου ή μιας διαφωνίας) κι άλλη αν έχουν γραφτεί από 6 άτομα (π.χ. η 

περίπτωση του σχολιασμού ενός θέματος). Τέλος, το πλήθος των λέξεων ανά μήνυμα 

έχει προταθεί ως μέτρο της συνεργασίας, θεωρώντας ότι καλά συνδεδεμένες ομάδες, 

παράγουν μεγαλύτερα κείμενα (Benbunan-Fich & Hiltz, 1999). 

Εισάγεται εδώ ένας νέος αριθμητικός δείκτης, ο Δείκτης Διασποράς – Μεγέθους 

Συζήτησης, που παράγεται από το Δείκτη Διασποράς Συζήτησης. Το νέο μέγεθος που 

εισάγεται είναι το πλήθος των λέξεων στα μηνύματα μιας συζήτησης.  

Αρχικά υπολογίζεται ο βαθμός διασποράς της συζήτησης, (TP), το πλήθος των 

μηνυμάτων της P και το άθροισμα των λέξεων που τα αποτελούν W. Υπολογίζεται το 

ακόλουθο μέγεθος: 

100*
*

P
WTT PPW =  

Το διάγραμμα αυτό παράγεται για κάθε συζήτηση ξεχωριστά. Αποτελείται από δύο 

ραβδογράμματα. Για κάθε νήμα (thread), στο αριστερό διάγραμμα εμφανίζονται 

πέντε ράβδοι, οι οποίες δείχνουν: το πλήθος των μηνυμάτων (κόκκινη), το πλάτος της 

συζήτησης (πράσινη), τον αριθμό των χρηστών (μπλε), το βάθος της συζήτησης 

(κίτρινη) και το πλήθος των λέξεων (ροζ). Στο δεξί διάγραμμα παρουσιάζονται ο 

Δείκτης Διασποράς Συζήτησης (TP) με γκρι και ο Δείκτης Διασποράς- Μεγέθους 

Συζήτησης (TPW) με μωβ χρώμα. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ Α 

Σελίδα 60   Θαρρενός Μπράτιτσης – Διδακτορική Διατριβή  

 



  ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΩΝ  

Θαρρενός Μπράτιτσης – Διδακτορική Διατριβή   Σελίδα 61 

Συμπεράσματα που εξάγονται από τη μελέτη ενός τέτοιου δείκτη 

Για το μαθητή 

Το διάγραμμα αυτό δεν απευθύνεται στον μαθητή 

 

Για τον καθηγητή – συντονιστή – ερευνητή  

• Η μελέτη του δείκτη αυτού δίνει μια εκτίμηση της ποιότητας των συζητήσεων. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, παρουσιάζονται πέντε διαφορετικές παράμετροι 

που παρέχουν ενδείξεις για την καλή ποιότητα της συζήτησης.  

• Ο συνδυασμός με το πλήθος των λέξεων, δίνει νέες προοπτικές αξιολόγησης. 

Μεγάλο πλήθος λέξεων μπορεί να σημαίνει ανταλλαγή επιχειρημάτων, άρα 

ποιοτικότερη συζήτηση. Είναι πολύ σύνηθες τα μηνύματα κοινωνικού 

χαρακτήρα να είναι μικρότερα σε μέγεθος από τα αντίστοιχα που παρουσιάζουν 

πληροφορίες ή τεκμηριωμένες απόψεις. 
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10. Κοινωνιοδιαγράμματα (Social Network Analysis) 

 

Κοινωνιοδιαγράμματα που μπορούν να προσδιορίσουν πολλά χαρακτηριστικά  για 

την αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων. Για την κατασκευή των 

διαγραμμάτων αυτών και την παραπέρα εφαρμογή τεχνικών κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης, απαιτείται πρώτα η κατασκευή του πίνακα αλληλεπιδράσεων 

(social matrix). Ακολουθούνται δύο από τα πιο γνωστά πρότυπα, το DL format (όπως 

ορίζεται από το Ucinet) και το Agna matrix format. 

Υπάρχουν δύο είδη πινάκων που μπορούν να παραχθούν. Ένας για τη συγγραφή 

απαντήσεων κι ένας γι την ανάγνωση μηνυμάτων. 

• Συγγραφή Απαντήσεων: Για Ν χρήστες δημιουργείται ένας πίνακας ΝxΝ. Οι 

γραμμές και οι στήλες του πίνακα αντιστοιχούν στους χρήστες αυτούς. Στο 

κελί που ορίζεται από τη γραμμή Α και τη στήλη Β, εγγράφεται αριθμητική 

τιμή που δείχνει το πλήθος των μηνυμάτων που έγραψε ο χρήστης Α και 

αποτελούν απάντηση σε μηνύματα του χρήστη Β 

• Ανάγνωση Μηνυμάτων: Για Ν χρήστες δημιουργείται ένας πίνακας ΝxΝ. Οι 

γραμμές και οι στήλες του πίνακα αντιστοιχούν στους χρήστες αυτούς. Στο 

κελί που ορίζεται από τη γραμμή Α και τη στήλη Β, εγγράφεται αριθμητική 

τιμή που δείχνει το πλήθος των μηνυμάτων του χρήστη Β που έχει διαβάσει ο 

χρήστης Α 
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Τα διαγράμματα αυτά παράγονται για κάθε συζήτηση ξεχωριστά. Τα ευθύγραμμα 

τμήματα που ενώνουν τους κόμβους δηλώνουν κατεύθυνση. Δεν υπάρχουν άλλες 

παραλλαγές. Παραπέρα ανάλυση με εξειδικευμένα λογισμικά ανάλυσης κοινωνικών 

δικτύων (π.χ. NetDraw), είναι δυνατή. 

 

Συμπεράσματα που εξάγονται από τη μελέτη ενός τέτοιου δείκτη 

Για το μαθητή 

Ο μαθητής μπορεί να δει την έκταση της αλληλεπίδρασής του με τους υπόλοιπους 

συμμετέχοντες του και να τη συγκρίνει με αυτή των συνεργατών του. Το διάγραμμα 

μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για αύξηση της δραστηριότητας και να οδηγήσει 

σε κατάλληλη αυτορύθμιση της δράσης του μαθητή, ώστε να αλληλεπιδρά με 

περισσότερα άτομα.  

 

Για τον καθηγητή – συντονιστή – ερευνητή  

Η μελέτη του δείκτη αυτού δίνει μια εκτίμηση της ποιότητας των συζητήσεων. 

Φαίνονται οι απομονωμένοι και οι κεντρικοί χρήστες, οι κλειστές ομάδες και η 

πολυπλοκότητα των αλληλεπιδράσεων. Πυκνά διαγράμματα υποδηλώνουν έντονη 

συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων. Αραιά διαγράμματα υποδηλώνουν φτωχή 

συνεργασία. Υπάρχει πληθώρα συμπερασμάτων που μπορεί να εξάγει κανείς από 

κοινωνιοδιαγράμματα και πρόσθετες πληροφορίες που μπορεί να εξάγει από 

παραπέρα κοινωνική ανάλυση (υπολογίζοντας μεγέθη όπως cohesion, centrality, 

MDS ανάλυση κλπ). 
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11. Δείκτης Ανάπτυξης Συζήτησης (Tree Evolution) 
Πρόκειται για δενδρογράμματα που δείχνουν τη δομή των συζητήσεων. Βάθος μιας 

συζήτησης ορίζεται ως το μέγιστο πλήθος διαδοχικών μηνυμάτων που μπορεί να 

διατρέξει κανείς, ξεκινώντας από το πρώτο μήνυμα της συζήτησης. Η έννοια του 

όγκου περιγράφεται με το πλήθος των μηνυμάτων που αντιστοιχούν σε κάθε ένα από 

τα επίπεδα μιας συζήτησης. 

Κάθε συζήτηση ξεκινάει με ένα μήνυμα (επίπεδο 1). Αυτό μπορεί να έχει 1 ή και 

περισσότερες απαντήσεις (επίπεδο 2). Κάθε ένα από αυτά τα μηνύματα μπορεί να 

έχει μία ή και περισσότερες απαντήσεις (επίπεδο 3) κ.ο.κ. 

Σε κάθε νήμα μιας συζήτησης αντιστοιχεί ένα δενδρικό διάγραμμα, όπου τα 

μηνύματα αναπαριστώνται με κουκίδες και οι μεταξύ τους σχέσεις με ευθύγραμμα 

τμήματα. Όταν ένα μήνυμα Α έχει γραφτεί σαν απάντηση σε ένα μήνυμα Β, τότε 

υπάρχει ένα ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τις κουκίδες που αντιστοιχούν στα 

μηνύματα Α και Β. 

Το διάγραμμα αυτό παράγεται για κάθε συζήτηση ξεχωριστά. Οι κουκίδες που 

αντιστοιχούν στα μηνύματα είναι χρωματισμένες, ακολουθώντας μια διαβάθμιση 

ανάλογη της σειράς καταχώρησης των μηνυμάτων. Το κόκκινο χρώμα αντιστοιχεί 

στο παλαιότερο μήνυμα και το πράσινο στο νεώτερο. Τα υπόλοιπα μηνύματα 

χρωματίζονται με ενδιάμεσους χρωματικούς τόνους, οι οποίοι απεικονίζονται και σε 

μορφή μπάρας στο κάτω μέρος του διαγράμματος. 
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Συμπεράσματα που εξάγονται από τη μελέτη ενός τέτοιου δείκτη 

Για το μαθητή 

Ο δείκτης αυτός απευθύνεται στον καθηγητή 

 

Για τον καθηγητή – συντονιστή – ερευνητή  

• Η μελέτη του δείκτη αυτού δείχνει τη χρονική και λογική εξέλιξη των 

συζητήσεων.  

• Σε περίπτωση που ακολουθείται συγκεκριμένη στρατηγική, μπορεί να 

αποκαλυφθεί κατά πόσον τηρείται το πλάνο. 

• Μπορεί να αποκαλυφθεί αν οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν τη συζήτηση 

γραμμικά, ακολουθώντας τη συνηθισμένη στρατηγική του Μονού Περάσματος. 

Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ελεύθερων συζητήσεων, αυτή η στρατηγική συνήθως 

δεν ευνοεί το διάλογο και οδηγεί τις συζητήσεις σε πρόωρη περάτωση. 
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12. Δείκτης Χρονισμού Ανάγνωσης (User Time Reads) 

Πρόκειται για δενδρογράμματα που δείχνουν τη δομή των συζητήσεων και 

πληροφορίες για τη συμμετοχή ενός ατόμου σε αυτές. Σε κάθε νήμα μιας συζήτησης 

αντιστοιχεί ένα δενδρικό διάγραμμα, όπου τα μηνύματα αναπαριστώνται με κουκίδες 

και οι μεταξύ τους σχέσεις με ευθύγραμμα τμήματα. Όταν ένα μήνυμα Α έχει γραφτεί 

σαν απάντηση σε ένα μήνυμα Β, τότε υπάρχει ένα ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τις 

κουκίδες που αντιστοιχούν στα μηνύματα Α και Β. Τα μηνύματα που έχουν γραφτεί 

από το χρήστη που αφορά το διάγραμμα, αναπαριστώνται με τετράγωνες κουκίδες. 

Το διάγραμμα αυτό παράγεται για κάθε συζήτηση ξεχωριστά. Οι κουκίδες που 

αντιστοιχούν στα μηνύματα είναι χρωματισμένες, ακολουθώντας μια διαβάθμιση 

ανάλογη με τη σειρά ανάγνωση των μηνυμάτων από το συμμετέχοντα. Το κόκκινο 

χρώμα αντιστοιχεί στο μήνυμα που διάβασε πρώτο και το πράσινο στο τελευταίο. Τα 

υπόλοιπα μηνύματα χρωματίζονται με ενδιάμεσους χρωματικούς τόνους, οι οποίοι 

απεικονίζονται και σε μορφή μπάρας στο κάτω μέρος του διαγράμματος. Τα 

μηνύματα που δεν έχουν αναγνωστεί από το συμμετέχοντα παρουσιάζονται με μαύρη 

κουκίδα. 

Όταν ένα μήνυμα έχει αναγνωστεί περισσότερες από μία φορά, τότε η κουκίδα 

εμφανίζεται μεγαλύτερη, ενώ στο πάνω μέρος της εμφανίζεται και ο αριθμός των 

αναγνώσεων. Τα μηνύματα που έχουν γραφτεί από τον υπό εξέταση συμμετέχοντα, 

χρωματίζονται μόνο εφόσον τα έχει αναγνώσει τουλάχιστον μία φορά, χωρίς να 

προσμετράται το γεγονός ότι τα έχει “δει” κατά τη διάρκεια συγγραφής των. 
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Συμπεράσματα που εξάγονται από τη μελέτη ενός τέτοιου δείκτη 

Για το μαθητή 

Ο δείκτης αυτός απευθύνεται στον καθηγητή 

 

Για τον καθηγητή – συντονιστή – ερευνητή  

• Η μελέτη του δείκτη αυτού δείχνει τον τρόπο συμμετοχής ενός ατόμου στην 

εξέλιξη των συζητήσεων, σε συνάρτηση και με το χρόνο. Με μία ματιά 

αποκαλύπτεται η χρονική αλληλουχία στην ανάγνωση των μηνυμάτων από την 

πλευρά του συμμετέχοντα, αποκαλύπτοντας τη στρατηγική που ακολουθεί 

• . Παράλληλα φαίνονται τα μηνύματα που έχει γράψει ο ίδιος στη συζήτηση.  

• Σε περίπτωση που ακολουθείται συγκεκριμένη στρατηγική, μπορεί να 

αποκαλυφθεί κατά πόσον τηρείται το πλάνο από την πλευρά του συμμετέχοντα. 

•  Παράλληλα, γίνεται εύκολα αντιληπτό αν ο χρήστης συμμετέχει ως οφείλει από 

την περιγραφή της συζήτησης ή προσπαθεί να φαίνεται ενεργός στα μάτια του 

καθηγητή και των υπολοίπων χρηστών. Τέτοιο παράδειγμα είναι ένας μαθητής 

που προσπαθεί απλά να γράψει μηνύματα στο τέλος της δραστηριότητας για να 

βελτιώσει τη θέση του στα διαγράμματα. Ακόμη ένας μαθητής που συμμετέχει 

αργοπορημένα στις διάφορες φάσεις μιας συζήτησης, με αποτέλεσμα η 

ποιότητα της συμμετοχής του να είναι πολύ μικρή, αποκαλύπτεται πολύ εύκολα.  

• Τέλος, φαίνεται εύκολα αν ένας φοιτητής αποκτά πλήρη αντίληψη της εξέλιξης 

της συζήτησης, διαβάζοντας ικανό αριθμό μηνυμάτων. 
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13. Δείκτης Απόδοσης Χρηστών (User Performance) 

Πρόκειται για ραβδογράμματα που δείχνουν τη συμμετοχή των ατόμων στις 

συζητήσεις, μετρώντας την απόδοσή τους. Σε κάθε συμμετέχοντα αντιστοιχούν δύο 

ράβδοι. Η κόκκινη ράβδος δείχνει το πλήθος των μηνυμάτων που έχει γράψει, ενώ η 

μπλε δίνει πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος των μηνυμάτων αυτών. Το κάτω άκρο 

δείχνει το πλήθος των λέξεων που αποτελούν το μικρότερο μήνυμα, ενώ το άνω άκρο 

δείχνει το αντίστοιχο για το μεγαλύτερο μήνυμα Παράλληλα, η οριζόντια μπλε 

γραμμή που τέμνει τη ράβδο σε κάποιο σημείο αντιστοιχεί στη μέση τιμή λέξεων ανά 

μήνυμα, για τον εν λόγω συμμετέχοντα. Αν έχει γράψει μόνο ένα μήνυμα, τότε η 

μπλε ράβδος έχει μηδενικό ύψος, οπότε είναι εμφανής μόνο η οριζόντια μπλε γραμμή 

(η μέση τιμή είναι ίση με το πλήθος των λέξεων του μοναδικού μηνύματος). 

Επιπρόσθετα, υπολογίζονται δύο μεγέθη. Το πρώτο είναι ο μέσος όρος λέξεων ανά 

μήνυμα (πράσινη γραμμή), που ορίζεται ως (Π-Λ)/2, όπου Π είναι ο αριθμός λέξεων 

του μεγαλύτερου συνολικά μηνύματος, Λ είναι ο αριθμός λέξεων του μικρότερου 

συνολικά μηνύματος. Το δεύτερο μέγεθος είναι η μέση τιμή λέξεων ανά μήνυμα, που 

υπολογίζεται ως ο λόγος του αθροίσματος των λέξεων σε όλα τα μηνύματα δια το 

συνολικό αριθμό μηνυμάτων.  

Υπάρχουν δύο παραλλαγές του διαγράμματος αυτού: 

a) Απόδοση των συμμετεχόντων σε όλο το σύστημα (για όλες τις συζητήσεις). 

b) Απόδοση των συμμετεχόντων μίας μόνο συζήτησης. 
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Συμπεράσματα που εξάγονται από τη μελέτη ενός τέτοιου δείκτη 

Για το μαθητή 

Ο δείκτης αυτός απευθύνεται στον καθηγητή 

 

Για τον καθηγητή – συντονιστή – ερευνητή  

• Η μελέτη του δείκτη αυτού δείχνει τον τρόπο συμμετοχής του κάθε ατόμου 

στην εξέλιξη των συζητήσεων, μετρώντας την απόδοσή του, σε σύγκριση με 

αυτή των υπολοίπων.  
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• Ξεχωρίζουν οι περιπτώσεις χρηστών που γράφουν ίσως πολλά, αλλά ανούσια 

μηνύματα (π.χ., του τύπου “συμφωνώ κι εγώ μ’ αυτά που λέτε”) ή των 

συμμετεχόντων που αναλαμβάνουν ειδικούς ρόλους. Για παράδειγμα ένας 

συντονιστή, είναι αναμενόμενο να γράφει περισσότερα, μικρά μηνύματα. Ένας 

συμμετέχων που αναλαμβάνει να συνοψίσει μια συζήτηση, είναι αναμενόμενο 

να γράψει τουλάχιστον ένα μεγάλου μεγέθους μήνυμα.  

• Είναι εύκολο να εντοπιστούν οι ακραίες μορφές συμμετοχής, με άτομα που είτε 

φαίνονται να “φλυαρούν”, γράφοντας είτε πάρα πολλά είτε πολύ μεγάλα 

μηνύματα, είτε γράφουν πολύ λίγα ή πολύ μικρά μηνύματα, χωρίς να 

προβλέπεται κάτι τέτοιο από το σχεδιασμό της δραστηριότητας 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β 
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

ΔΟΜΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
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Δομή Ερωτημάτων 
 

Ενότητα Α - Χρήση Συστήματος 

1. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το σύστημα DIAS; 
a. Γιατί τόσο συχνά (χρόνος, τεχνικός λόγος, εξοικείωση); 
b. Αν μετρούσε στη βαθμολογία θα το χρησιμοποιούσατε συχνότερα; 

2. Πόσο βοηθάει στη συλλογή πληροφοριών για το μάθημα και για οργάνωση 
εργασιών;   

a. Με ποιο τρόπο βοηθάει  
i. βλέπω απόψεις που δεν τις γνώριζα 

ii. συζητάω τις δικές μου και καταλήγω σε ασφαλέστερα 
συμπεράσματα 

iii. ανταλλαγή βιβλιογραφικών και άλλων αναφορών 
iv. Αποτυπώνω τη σκέψη μου καλύτερα επειδή μπαίνω στη 

διαδικασία να σκεφτώ τι θα γράψω 
b. Πόσο βοηθάει (καθόλου – λίγο –αρκετά – πολύ - πάρα πολύ); 
c. Βοηθάει μόνο στην οργάνωση εργασιών; Και γιατί; 

3. Πόσο χρηστική είναι η πρώτη οθόνη; Λείπει κάτι από αυτή;  
a. Βλέπουμε τι περιέχει η οθόνη και βαθμολογούμε τη χρησιμότητά του 
b. Τι άλλο λείπει; 

 

Ενότητα Β - Ανάγνωση δεικτών 

1. Τι πληροφορία νομίζετε ότι περιέχεται στο διάγραμμα και πόσο σαφής είναι; 
Πώς χρησιμοποιείτε την πληροφορία αυτή; 

2. Πόσο ευανάγνωστο είναι το διάγραμμα (διαβάθμιση); 
3. Ποιο διάγραμμα παρατηρείτε περισσότερο / λιγότερο και γιατί αυτό (αυτά) 

περισσότερο από τα άλλα; 
4. Ποιο από τα διαγράμματα κοιτάτε λιγότερο και γιατί αυτό (αυτά) λιγότερο 

από τα άλλα; 
5. Παρακολουθείτε περισσότερο τα στοιχεία που αφορούν τον εαυτό σας ή τους 

συναδέλφους σας και γιατί; 
6. Ποια πρόσθετη πληροφορία πιστεύετε ότι θα έπρεπε να υπάρχει διαθέσιμη; 

 

Ενότητα Γ - Χρήση δεικτών 

1. Πόσο συχνά παρακολουθείτε τους δείκτες και γιατί; 
2. Επηρεάζει η ανάγνωση των δεικτών τη συμμετοχή στις συζητήσεις; Αν ναι, 

πως; 
3. Εκτιμάτε ότι άλλαξε η συμπεριφορά των υπολοίπων μετά την εμφάνιση των 

δεικτών; Αν ναι, πως; 
4. Διαβάζετε όλα τα μηνύματα και γιατί; 
5. Σας ενδιαφέρει να ξέρετε πόσοι διαβάζουν τα δικά σας μηνύματα; Γιατί; 
6. Σας ενδιαφέρει να ξέρετε πόσοι απαντούν στα δικά σας μηνύματα; Γιατί; 
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Ενότητα Δ - Αποτίμηση εμπειρίας 

1. Πώς αποτιμάτε την εμπειρία σας με αυτού του είδους τις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες; 

2. Πιστεύετε ότι κερδίσατε περισσότερα από ότι στην περίπτωση που λαμβάνατε 
ένα σύγγραμμα ,με βάση το οποίο θα εξεταζόσασταν στο τέλος του εξαμήνου; 

3. Πιστεύετε ότι αφομοιώσατε περισσότερες ή λιγότερες πληροφορίες και 
γνώσεις; 

4. Ήταν ευκολότερο ή δυσκολότερο να παρακολουθήσετε το μάθημα με τον 
τρόπο αυτό; Γιατί; 

5. Θα δοκιμάζατε τέτοιου είδους εκπαιδευτική προσέγγιση στην τάξη σας; 
6. Νιώσατε να σας λείπει κάποιο είδος πληροφορίας ή κάποιο εργαλείο κατά τη 

διάρκεια της δραστηριότητας; 
7. Έχετε να προτείνετε κάποια νέα ιδέα για την κατασκευή δεικτών ανάλυσης 

αλληλεπίδρασης; 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1
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Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 
 

Αγαπητοί φίλοι, 

στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Μοντέλα Σχεδιασμού και 

Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων, χρησιμοποιήσατε το Forum D.I.A.S. Πρόκειται 

για ένα σύστημα ασύγχρονων συζητήσεων που κατασκευάστηκε στο Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου και βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Στόχος είναι η επέκταση της 

χρήσης του στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου. 

Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας για την αξιολόγηση και τη βελτίωσή του, ώστε στα 

επόμενα μαθήματα η χρήση του να είναι αποδοτικότερη. 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ FORUM 

1 Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το Forum; 

a. Καθόλου – σπάνια 
b. Λίγο (μια φορά την εβδομάδα) 
c. Αρκετά (2-3 φορές την εβδομάδα) 
d. Καθημερινά 

2 Πόσο πιστεύετε ότι βοηθάει η χρήση του Forum στη συλλογή πληροφοριών για τα μαθήματά 

σας 

a. Καθόλου 
b. Λίγο 
c. Αρκετά 
d. Πολύ 

3 Πόσο πιστεύετε ότι βοηθάει η χρήση του Forum στην οργάνωση ομαδικών εργασιών, από 

πλευράς συντονισμού 

a. Καθόλου 
b. Λίγο 
c. Αρκετά 
d. Πολύ 

4 Πόσο εύχρηστη είναι η αρχική οθόνη του συστήματος; 

a. Καθόλου 
b. Λίγο 
c. Αρκετά 
d. Πολύ 

5 Πόσο εμφανής και κατανοητός είναι ο διαχωρισμός των συζητήσεων σε Κατηγορίες και Forum; 

a. Καθόλου 
b. Λίγο 
c. Αρκετά 
d. Απολύτως 

6 Στην αρχική οθόνη υπάρχουν πληροφορίες που αφορούν: αριθμό μηνυμάτων στις συζητήσεις, 

πλήθος αδιάβαστων μηνυμάτων, πλήθος μηνυμάτων από την τελευταία σύνδεση, συνδέσμους για 

τους δείκτες-διαγράμματα και στοιχεία συνδεσιμότητας. Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να υπάρχει και 

κάτι άλλο κι αν ναι, τι; 
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ΑΝΑΓΝΩΣΗ - ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

1 Ποιο/ποια διαγράμματα λαμβάνετε υπόψη περισσότερο (γράψτε τους τίτλους); 

 

2 Ποιο/ποια διαγράμματα λαμβάνετε υπόψη λιγότερο (γράψτε τους τίτλους); 

 

3 Αναγνωρίζετε εύκολα τα στοιχεία που αφορούν τον εαυτό σας; 

a. Όχι 
b. Ναι 
c. Όχι πάντα 

4 Παρακολουθείτε περισσότερο τα στοιχεία που αφορούν εσάς ή τους συναδέλφους σας; 

a. Περισσότερο εμένα 
b. Περισσότερο τους συναδέλφους 
c. Και τα δύο το ίδιο 

5 Πόσο ευανάγνωστα είναι τα διαγράμματα; 

a. Καθόλου 
b. Λίγο (όλα ή τα περισσότερα) 
c. Αρκετά (όλα ή τα περισσότερα) 
d. Απολύτως 

6 Πόσο σαφής είναι η πληροφορία που περιέχουν τα διαγράμματα; 

a. Καθόλου 
b. Λίγο 
c. Αρκετά 
d. Απολύτως 

7 Πιστεύετε ότι απαιτούνται οδηγίες για τον τρόπο ανάγνωσης των διαγραμμάτων; 

a. Ναι για όλα 
b. Για τα περισσότερα 
c. Για κάποια από αυτά 
d. Όχι, για κανένα 

8 Πόσο ευανάγνωστα είναι τα διαγράμματα; 

a. Καθόλου 
b. Λίγο 
c. Αρκετά 
d. Απολύτως 

9 Ποιο διάγραμμα είναι το πιο δυσανάγνωστο; 

 

10 Ποιο διάγραμμα είναι το πιο δυσνόητο; 

 

11 Ποια άλλη πληροφορία πιστεύετε θα έπρεπε επίσης να παρέχεται; 

 

ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

1 Πόσο συχνά παρακολουθείτε τους δείκτες που είναι διαθέσιμοι;  

a. Καθόλου – σπάνια 
b. Λίγο (μια φορά την εβδομάδα) 
c. Αρκετά (2-3 φορές την εβδομάδα) 
d. Καθημερινά 

2 Επηρεάζει η ανάγνωση των διαγραμμάτων το ποσοστό και τον τρόπο συμμετοχής σας στο 

Forum; 
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a. Όχι καθόλου 
b. Λίγο 
c. Πολύ 
d. Πάρα πολύ 

3 Πριν την εμφάνιση των διαγραμμάτων γράφατε περισσότερα ή λιγότερα μηνύματα; 

a. Περισσότερα 
b. Λιγότερα 
c. Το ίδιο 

4 Πριν την εμφάνιση των διαγραμμάτων διαβάζατε περισσότερα ή λιγότερα μηνύματα; 

a. Περισσότερα 
b. Λιγότερα 
c. Το ίδιο 

5 Προσπαθείτε να έχετε ίδιο ποσοστό συμμετοχής με τους συναδέλφους σας ή γράφετε μηνύματα 

μόνο όταν έχετε κάτι να πείτε; 

a. Ίδιο ποσοστό 
b. Μόνο όταν έχω κάτι να πω 

6 Σας ενδιαφέρει να ξέρετε πόσοι διαβάζουν τα μηνύματα που έχετε γράψει εσείς; 

a. Ναι 
b. Όχι 
c. Για μερικά μηνύματα μόνο 

7 Διαβάζετε όλα τα μηνύματα; 

a. Ναι, όλα 
b. Κανένα 
c. Τα περισσότερα 
d. Λίγα 

8 Ανατρέχετε κι επανεξετάζετε κάποια από τα παλιά σας μηνύματά σας αν διαπιστώσετε ότι δεν 

αναγνώστηκαν από πολλούς συναδέλφους σας; Αναρωτιέστε γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό; 

a. Ναι, πάντα 
b. Όχι ποτέ 
c. Μερικές φορές 
d. Στα περισσότερα 

 

 

Σας ευχαριστούμε πολύ 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής κι Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής 

 

 
Ερωτηματολόγιο 

Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί συνέχεια των συνεντεύξεων που έλαβαν χώρα 

στο τέλος Ιουνίου 2006. Χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα καλείστε 

να συμπληρώσετε τους πίνακες βαθμολόγησης δεικτών (πίνακες 1α και 1β). Οι 

στήλες του πίνακα αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες διδακτικές στρατηγικές μέσω 

ασύγχρονων συζητήσεων. Οι γραμμές του πίνακα αντιστοιχούν στους διαθέσιμους 

δείκτες.  

Η βαθμολόγηση θα έχει κλίμακα από το 1 (καθόλου χρήσιμος δείκτης, καλύτερα να 

μη χρησιμοποιηθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση) έως το 5 (απαραίτητος δείκτης στη 

συγκεκριμένη περίπτωση). 

Ο πίνακας 1α αφορά στη χρήση των δεικτών από τους μαθητές. Για το λόγο αυτό, οι  

γραμμές που αφορούν δείκτες που απευθύνονται αποκλειστικά στον καθηγητή είναι 

συμπληρωμένες με “Χ”. 

Ο πίνακας 1β αφορά στη χρήση των δεικτών από τον καθηγητή. Έχοντας κατανοήσει 

(μετά τις συναντήσεις του Ιουνίου) πλήρως τη λειτουργία των δεικτών, αλλά και των 

ασύγχρονων συζητήσεων ως διδακτικών εργαλείων, καλείστε να τον συμπληρώσετε, 

τοποθετώντας τον εαυτό σας στη θέση του καθηγητή και σκεπτόμενοι ποια 

διαγράμματα θα θέλατε να έχετε στη διάθεσή σας (για την παρακολούθηση, 

συντονισμό και αξιολόγηση των συζητήσεων και των μαθητών). 

Στη δεύτερη ενότητα καλείστε να απαντήσετε σε ορισμένα ερωτήματα που αφορούν 

τους δείκτες που μπορεί να δει μόνο ο καθηγητής. 

Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζονται ιδέες για την πρακτική αξιοποίηση κάποιων από 

τους δείκτες του συστήματος. Καλείστε να εκφράσετε τη γνώμη σας σχετικά, αλλά 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ Δ 

Σελίδα 86  Θαρρενός Μπράτιτσης – Διδακτορική Διατριβή 

Στο τέλος ακολουθούν 2 παραρτήματα, τα οποία περιγράφουν συνοπτικά τους δείκτες 

και τις στρατηγικές που αναφέρονται στους πίνακες. 

 

 

 

Ευχαριστώ πολύ για την πολύτιμη συνεργασία σας. 

 

Θαρρενός Μπράτιτσης 

 

 



 

 

Πίνακας 1α: Βαθμολόγηση χρησιμότητας δεικτών (για χρήση από τους μαθητές) 

  Στρατηγική 
Δείκτης Jigsaw Conflict Negotiation Reciprocal Regulation Inquiry Competition Swish Scaffolding Guidelines 

1 Βάθος συζητήσεων           
2 Contribution Indicators           
3 Classification Indicators           
4 Activity Indicators           
5a Relative Activity Indicators (ομαδικοί)           
5b Relative Activity Indicators (ατομικοί)           
6a Tree Structure (απλός)           
6b Tree Structure (με προσωπική συμμετοχή)           
7 Thread Propagation Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
8 Thread Propagation Word Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
9a SNA απαντήσεων           
9b SNA αναγνώσεων           
10 Tree evolution Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
11 User Time Reads Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
12 User Performance Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
13a Πλήθος & είδος μηνυμάτων ανά μονάδα χρόνου           
13b Αναγνώσεις μηνυμάτων           
13c Απαντήσεις προς άλλους χρήστες           
13d Απαντήσεις από άλλους χρήστες           
14a Πλήθος & είδος μηνυμάτων ανά μονάδα χρόνου           
14b Πίτες ποσοστών συμμετοχής χρηστών           
14c Αναγνώσεις μηνυμάτων           

 

1 – Καθόλου Χρήσιμο    2 – Λίγο Χρήσιμο  3 – Χρήσιμο  4 – Πολύ Χρήσιμο  5 – Απαραίτητο 



 

 

Πίνακας 1β: Βαθμολόγηση χρησιμότητας δεικτών (για χρήση από τους καθηγητές) 

  Στρατηγική 
Δείκτης Jigsaw Conflict Negotiation Reciprocal Regulation Inquiry Competition Swish Scaffolding Guidelines 

1 Βάθος συζητήσεων           
2 Contribution Indicators           
3 Classification Indicators           
4 Activity Indicators           
5a Relative Activity Indicators (ομαδικοί)           
5b Relative Activity Indicators (ατομικοί)           
6a Tree Structure (απλός)           
6b Tree Structure (με προσωπική συμμετοχή)           
7 Thread Propagation           
8 Thread Propagation Word           
9a SNA απαντήσεων           
9b SNA αναγνώσεων           
10 Tree evolution           
11 User Time Reads           
12 User Performance           
13a Πλήθος & είδος μηνυμάτων ανά μονάδα χρόνου           
13b Αναγνώσεις μηνυμάτων           
13c Απαντήσεις προς άλλους χρήστες           
13d Απαντήσεις από άλλους χρήστες           
14a Πλήθος & είδος μηνυμάτων ανά μονάδα χρόνου           
14b Πίτες ποσοστών συμμετοχής χρηστών           
14c Αναγνώσεις μηνυμάτων           

 
 

1 – Καθόλου Χρήσιμο    2 – Λίγο Χρήσιμο  3 – Χρήσιμο  4 – Πολύ Χρήσιμο  5 – Απαραίτητο 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 
Ερώτημα 1 

Αν γνωρίζατε ότι ο καθηγητής έχει στη διάθεσή του το δείκτη User Time Reads, θα 

σας επηρέαζε στον τρόπο που συμμετέχετε στο forum? Αν ναι, με ποιον τρόπο (τι θα 

κάνατε διαφορετικά?) 
 

 

 

 

Ερώτημα 2 

Αν γνωρίζατε ότι ο καθηγητής έχει στη διάθεσή του το δείκτη User Performance, θα 

σας επηρέαζε στον τρόπο που συμμετέχετε στο forum? Αν ναι, με ποιον τρόπο (τι θα 

κάνατε διαφορετικά?) 

 

 

 

 

Ερώτημα 3 

Αν γνωρίζατε ότι ο καθηγητής έχει στη διάθεσή του το δείκτη Tree Structure (με 

προσωπική συμμετοχή), θα σας επηρέαζε στον τρόπο που συμμετέχετε στο forum? 

Αν ναι, με ποιον τρόπο (τι θα κάνατε διαφορετικά?).  

 

 

 

 

Ερώτημα 4 

Θα σας επηρέαζε περισσότερο ή λιγότερο αν το δείκτη Tree Structure (με προσωπική 

συμμετοχή) τον είχατε στη διάθεσή σας μόνο εσείς και όχι ο καθηγητής? 
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Ερώτημα 5 

Αν είχατε στη διάθεσή σας τα κοινωνιοδιαγράμματα, θα σας ωθούσε να 

προσπαθήσετε να δημιουργήσετε συνδέσμους με περισσότερους συμφοιτητές σας (να 

απαντήσετε σε περισσότερους και να διαβάσετε μηνύματα από περισσότερους 

συγγραφείς)? 

 

 

 

 

Ερώτημα 6 

Αν γνωρίζατε ότι ο καθηγητής έχει στη διάθεσή του τους δείκτες Thread Propagation 

και Thread Propagation Word, θα κάνατε σαν ομάδα κάτι διαφορετικό ως προς τη 

δομή της συζήτησής σας (πλήθος και μέγεθος μηνυμάτων, τρόπος ανάπτυξης)? 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 
Ερώτημα 1 

Ο Classification Indicator μπορεί να δείξει σε ένα χρήστη που αναλαμβάνει να γράψει 

μια σύνοψη ποιοι είναι οι συμφοιτητές του που έχουν καλύτερη αντίληψη της 

συζήτησης (βρίσκονται υψηλότερα και δεξιότερα, άρα έχουν γράψει κι έχουν 

διαβάσει πολλά μηνύματα). Κατά συνέπεια θα ζητήσει τη συνεργασία – συνδρομή 

τους κατά τη συγγραφή της σύνοψης. 

        Συμφωνώ απόλυτα          Μάλλον καλή ιδέα  

        Όχι τόσο καλή ιδέα          Διαφωνώ απόλυτα 

 
Κατ’ αντιστοιχία, μπορεί ο καθηγητής εξάγοντας τα ίδια συμπεράσματα να αναθέσει 

σε καταλληλότερο φοιτητή τη σύνοψη της συζήτησης 

        Συμφωνώ απόλυτα          Μάλλον καλή ιδέα  

        Όχι τόσο καλή ιδέα          Διαφωνώ απόλυτα 
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Ερώτημα 2 

Ο δείκτης Tree Structure μπορεί να βρει εφαρμογή σε περιπτώσεις συντονισμού, όταν 

ο συντονιστής περιμένει έναν ικανό αριθμό απαντήσεων για να προχωρήσει σε 

επόμενη φάση. Από το διάγραμμα μπορεί να έχει γρήγορη εποπτεία, αποφασίζοντας 

γρηγορότερα αν μπορεί να προχωρήσει 

        Συμφωνώ απόλυτα          Μάλλον καλή ιδέα  

        Όχι τόσο καλή ιδέα          Διαφωνώ απόλυτα 

 

 
Ερώτημα 3 

Ο δείκτης Answers to User (πόσοι και ποιοι χρήστες απάντησαν στα μηνύματά μας) 

μπορεί να βρει εφαρμογή σε περιπτώσεις συντονισμού, όταν ο συντονιστής περιμένει 

έναν ικανό αριθμό απαντήσεων για να προχωρήσει σε επόμενη φάση. Από το 

διάγραμμα μπορεί να έχει γρήγορη εποπτεία, αποφασίζοντας γρηγορότερα αν μπορεί 

να προχωρήσει 

        Συμφωνώ απόλυτα          Μάλλον καλή ιδέα  

        Όχι τόσο καλή ιδέα          Διαφωνώ απόλυτα 

 

 
Ερώτημα 4 

Ο δείκτης Relative Activity Indicator (η ατομική παραλλαγή) δείχνει σε ένα χρήστη 

πότε υπάρχει κίνηση στο forum, ώστε να καταλάβει πότε πρέπει κι αυτός να 

ενεργοποιηθεί 

        Συμφωνώ απόλυτα          Μάλλον καλή ιδέα  

        Όχι τόσο καλή ιδέα          Διαφωνώ απόλυτα 
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Ερώτημα 5 

Έχοντας συμμετάσχει στο σύστημα κι έχοντας κατανοήσει καλύτερα τη λειτουργία 

των δεικτών, έχετε να προτείνετε κάποια άλλη ιδέα αξιοποίησής τους? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτημα 6 

Ποιοι δείκτες θεωρείτε ότι σας επηρεάζουν ποιοτικά (δεν λειτουργούν δηλαδή μόνο 

ως κίνητρο για μεγαλύτερη συμμετοχή) κατά τη συμμετοχή σας σε ένα τέτοιο forum 

και πως? 
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Ερώτημα 7 

Ποιοι δείκτες θα σας ήταν χρησιμότεροι αν ήσασταν ο καθηγητής και πως? 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Α. Διαθέσιμοι Δείκτες  

Β. Διδακτικές στρατηγικές σε διαλογικές δραστηριότητες (ασύγχρονες 

συζητήσεις) 
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Α. Διαθέσιμοι Δείκτες 
 

Οι διαθέσιμοι δείκτες είναι: 

1) Βάθος συζητήσεων 

 
Τι δείχνουν 

Είναι απλά ραβδογράμματα που δείχνουν τα βάθη των συζητήσεων.  

 

Χρησιμότητα 

Αποτελεί μια ποιοτική ένδειξη των συζητήσεων. Συνήθως μεγάλο βάθος υποδεικνύει την 
ύπαρξη διαλόγου, σε αντίθεση με το μικρό βάθος που υποδεικνύει την έλλειψή του. 
Ξεχωρίζουν οι πιθανά πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις για να διαβάσει κανείς όταν θέλει 
να αποκτήσει μια εικόνα για το υπό συζήτηση θέμα. 

 

2) Contribution Indicators 

 
Τι δείχνουν 

• Συγκρίνουν μια ομάδα συμμετεχόντων 
• Μετρούν ποσοστά συμμετοχής σε συγγραφή μηνυμάτων, δίνοντας μια πολύ 

γρήγορη εποπτεία της μεταξύ τους σχέσης. 
• Εύκολα ξεχωρίζει κανείς τους αδρανείς συμμετέχοντες 
• Εύκολα ξεχωρίζει κανείς τυχόν ανισοκατανομή στη συμμετοχή των ατόμων 
• Δίνουν μια ένδειξη της ποιότητας συμμετοχής ενός ατόμου, μετρώντας το 

πλήθος των τύπων μηνυμάτων που χρησιμοποιεί 
• Χρησιμοποιεί σχετικές αποστάσεις πάνω στους άξονες, αφού δεν υπάρχει 

απόλυτη αριθμητική κλίμακα (η διαβάθμιση κυμαίνεται από low σε high, όπου 
αντιστοιχούν η μικρότερη και η μεγαλύτερη τιμή αντίστοιχα). 
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• Εύκολη σύγκριση της δραστηριότητας κάθε συμμετέχοντα, με το μέσο όρο των 
δύο μετρούμενων μεγεθών. 

 

Χρησιμότητα 

Γρήγορη εποπτεία της επίδοσης των υπολοίπων μελών μιας ομάδας, σε διάφορα επίπεδα 
(ποσοστό μηνυμάτων, ποικιλία ειδών μηνυμάτων).  
Σε ατομικό επίπεδο ο συμμετέχων κατανοεί τη διαφορά στον τρόπο συμμετοχής του από 
τους άλλους συμμετέχοντες. 
Οι αποστάσεις μεταξύ των συμμετεχόντων είναι σχετικά μικρές, αφού μετρούνται 
ποσοστά μηνυμάτων και όχι απόλυτες τιμές. 

 

3) Classification Indicators 

 
Τι δείχνουν 

• Συγκρίνουν μια ομάδα συμμετεχόντων 
• Μετρούν ποσοστά συμμετοχής σε συγγραφή και ανάγνωση μηνυμάτων, 

δίνοντας μια πολύ γρήγορη εποπτεία της μεταξύ τους σχέσης. 
• Παρέχουν εύκολη κατηγοριοποίηση των συμμετεχόντων 
• Εύκολα ξεχωρίζει κανείς τυχόν ανισοκατανομή στη συμμετοχή των 

συμμετεχόντων 
• Ξεχωρίζουν εύκολα ειδικές, προβληματικές περιπτώσεις συμμετοχής. Τέτοιες 

είναι οι συμμετέχοντες που: 
o  γράφουν μηνύματα χωρίς να διαβάζουν τα μηνύματα των άλλων 
o διαβάζουν πολλά μηνύματα αλλά δε γράφουν (για διάφορους, πιθανούς 

λόγους)  
o ούτε γράφουν, ούτε διαβάζουν. 

• Είναι από τους λίγους δείκτες που μετρούν δύο ξεχωριστές, αλλά 
συμπληρωματικές παραμέτρους (συγγραφή – ανάγνωση) 

 

Χρησιμότητα 

Γρήγορη εποπτεία της επίδοσης των υπολοίπων μελών μιας ομάδας, σε διάφορα επίπεδα 
(συγγραφή μηνυμάτων, ανάγνωση μηνυμάτων). 
Σε ατομικό επίπεδο ο συμμετέχων κατανοεί τη διαφορά στον τρόπο συμμετοχής του από 
τους άλλους χρήστες. 
Οι αποστάσεις μεταξύ των συμμετεχόντων είναι σχετικά μικρές, αφού μετρούνται 
ποσοστά μηνυμάτων και όχι απόλυτες τιμές, αλλά και ευμετάβλητες, αφού υπάρχει 
αναλογική διαβάθμιση από Low σε High. 
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4) Activity Indicators  

 
Τι δείχνουν 

• Συγκρίνουν μια ομάδα συμμετεχόντων 
• Μετρούν πλήθος μηνυμάτων (συγγραφή και ανάγνωση), δίνοντας μια πολύ 

γρήγορη εποπτεία της μεταξύ τους σχέσης, αλλά και αριθμό τύπων μηνυμάτων 
και συζητήσεων (στην παραλλαγή που αφορά μια ομάδα συμμετεχόντων για όλο 
το σύστημα, όπου το μέγεθος του κύκλου μεγαλώνει ανάλογα με το πλήθος των 
συζητήσεων στα οποία συμμετέχει ο χρήστης). 

• Εύκολα ξεχωρίζει κανείς τους αδρανείς συμμετέχοντες 
• Εύκολα ξεχωρίζει κανείς τυχόν ανισοκατανομή στη συμμετοχή των ατόμων 
• Δίνουν μια ένδειξη της ποιότητας συμμετοχής ενός ατόμου, μετρώντας 4 

παραμέτρους: 
o πλήθος μηνυμάτων που έγραψε 
o πλήθος μηνυμάτων που διάβασε 
o πλήθος των τύπων μηνυμάτων που χρησιμοποίησε 
o αριθμό των συζητήσεων, στις οποίες συμμετέχει 

• Οι διαφορές ανάμεσα στους συμμετέχοντες φαίνονται ευκολότερα, αφού στους 
άξονες αντιστοιχούν πραγματικά μεγέθη (και όχι ποσοστά).  

• Ξεχωρίζουν ειδικές, προβληματικές περιπτώσεις συμμετοχής. Τέτοιες είναι οι 
συμμετέχοντες που: 

o γράφουν μηνύματα χωρίς να διαβάζουν τα μηνύματα των άλλων 
o διαβάζουν πολλά μηνύματα αλλά δε γράφουν (για διάφορους, πιθανούς 

λόγους)  
o ούτε γράφουν, ούτε διαβάζουν. 
o συμμετέχουν μονοδιάστατα, με έναν ή πολύ λίγους τύπους μηνυμάτων 
o συμμετέχουν σε πολύ λίγες από τις διαθέσιμες συζητήσεις 

 

Χρησιμότητα 

Γρήγορη εποπτεία της επίδοσης των υπολοίπων μελών μιας ομάδας, σε διάφορα επίπεδα 
(συγγραφή μηνυμάτων, ανάγνωση μηνυμάτων, ποικιλία ειδών μηνυμάτων, πλήθος 
συζητήσεων).  
Σε ατομικό επίπεδο ο συμμετέχων κατανοεί τη διαφορά στον τρόπο συμμετοχής του από 
τους συναδέλφους του. 
Η απόλυτη τιμή των θέσεων τους δίνει εικόνα της “απόστασης” από τους καλύτερους 
συμμετέχοντες 
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5) Relative Activity Indicators 
Τι δείχνουν 

• Συγκρίνουν ένα άτομο με: 
o Την ενεργητικότητα των υπολοίπων μελών μιας ομάδας, σε συνάρτηση 

με το χρόνο (στις ατομικές παραλλαγές του, όπου συγκρίνεται με το μέσο 
όρο ανά χρονικό διάστημα) 

o Την ενεργητικότητα των μελών μιας ομάδας, για επιλεγμένο χρονικό 
διάστημα 

• Μετρούν ποσοστά συμμετοχής σε συγγραφή μηνυμάτων, πριμοδοτώντας την 
έναρξη νημάτων συζητήσεων (threads), δίνοντας μια πολύ γρήγορη εποπτεία της 
μεταξύ τους σχέσης (στις ομαδικές παραλλαγές) ή της σχέσης με το μέσο όρο 
της ομάδας (στις ατομικές παραλλαγές). 

• Εύκολα ξεχωρίζει κανείς τυχόν ανισοκατανομή στη συμμετοχή των ατόμων 
• Η ατομική παραλλαγή μπορεί να δώσει άμεσα εικόνα για την κινητικότητα όλων 

των συμμετεχόντων ανά χρονική περίοδο (από τη θέση του μέσου όρου, όπως 
εξηγείται παραπάνω). Μπορεί να γίνει σύγκριση με τυχόν προδιαγεγραμμένο 
πλάνο ενεργειών, αφού φαίνεται η δραστηριότητα σε τακτά χρονικά διαστήματα 
και μπορεί να γίνει σύγκριση με την αναμενόμενη δραστηριότητα σε διακριτές 
φάσεις της δραστηριότητας. 

• Η ομαδική παραλλαγή μπορεί να κατασκευαστεί για οποιοδήποτε χρονικό 
διάστημα, δίνοντας τη δυνατότητα εξέτασης της συμμετοχής όλων των χρηστών 
για συγκεκριμένες, διακριτές φάσεις μιας δραστηριότητας. 

 

Χρησιμότητα 

Γρήγορη εποπτεία της επίδοσης των υπολοίπων μελών μιας ομάδας μεταξύ τους, αλλά 
και με το μέσο όρο, σε συνάρτηση με το χρόνο.  

 

a) Ατομικοί 

 
Ο συμμετέχων βλέπει τη διαφορά της συμμετοχής του, σε σχέση με τη συνολική 

δραστηριότητα στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Έτσι αποφεύγεται η άμεση σύγκρισή 

του με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, έναν προς έναν. Η επίδραση της σύγκρισης είναι 

ηπιότερη. 
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b) Ομαδικοί 

 
Η σύγκριση είναι άμεσα κατανοητή, λόγω της μεθόδου οπτικοποίησης (οι συμμετέχοντες 

τοποθετούνται δίπλα δίπλα)  

Σε ατομικό επίπεδο ο χρήστης κατανοεί τη διαφορά στον τρόπο συμμετοχής του από τους 

άλλους χρήστες. 

 

6) Tree Structure 
a) Απλό 

 
Τι δείχνει 

• Τη δομή των νημάτων που αποτελούν μία συζήτηση 
• Μοτίβα ενεργειών συμμετεχόντων και δυνατότητα σύγκρισης με ιδανικές 

συνθήκες που προδιαγράφει ένα σενάριο χρήσης 
 

Χρησιμότητα 

Γρήγορη εποπτεία της δομής των συζητήσεων. 
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b) Με ένδειξη προσωπικής συμμετοχής 

 
Τι δείχνει 

• Δείχνει με κόκκινο χρώμα τα μηνύματα ενός μόνο ατόμου, απεικονίζοντας το 
εύρος της συμμετοχής του στα νήματα μιας συζήτησης. 

• Φαίνονται οι ακραίες περιπτώσεις συμμετεχόντων, που ξεκινούν συζητήσεις 
χωρίς να συμμετέχουν αργότερα (κάτι μη επιθυμητό, εκτός αν προβλέπεται από 
το σχεδιασμό της δραστηριότητας) ή που συμμετέχουν μόνο στα τελευταία 
στάδια των συζητήσεων 

 

Χρησιμότητα 

Η παραλλαγή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την αξιολόγηση του χρήστη από 

τον καθηγητή (ποιότητα συμμετοχής). 

 

7) Thread Propagation 
Η τιμή του υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το βάθος της συζήτησης, το πλάτος των μηνυμάτων, το 
πλήθος των μηνυμάτων που την αποτελούν και το πλήθος των ατόμων που τα έγραψαν. .Ο 
μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμό του δείκτη είναι: 
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Όπου:  
• TD είναι το βάθος ενός νήματος 
• MPSi είναι ο αριθμός των “αδερφών” του “πατέρα” του μηνύματος i  
• TW είναι το πλάτος του νήματος 
• W το πλήθος των λέξεων σε όλα τα μηνύματα ενός νήματος 
• P ο αριθμός των μηνυμάτων στο νήμα 
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Το άθροισμα που εμφανίζεται στον τύπο αναλύεται 
ως εξής: ακολουθούμε τη διαδρομή από το τελευταίο 
μήνυμα προς το πρώτο της συζήτησης. Σε κάθε 
ευθύγραμμο τμήμα που περνάμε, αντιστοιχεί ένα 
βάρος (αριθμητική τιμή) που υπολογίζεται 
διαιρώντας το 100 με τον αριθμό των “αδερφών” του 
μηνύματος. Για παράδειγμα στο παρακάτω σχήμα, 
αν το μήνυμα Α είναι το τελευταίο και δεν έχει 
αδέρφια. Άρα το ευθύγραμμο τμήμα που το ενώνει 
με το μήνυμα Β έχει βάρος 100. Αντίστοιχα το βάρος 
του τμήματος που ενώνει το μήνυμα Β με το μήνυμα 
C έχει βάρος 50, γιατί το Β έχει ένα μήνυμα αδερφό 
(και τα δύο απαντούν στο μήνυμα C). 
Έτσι η τιμή του δείκτη για τη συζήτηση αυτή είναι: 

( )( ) 81.396
1000

19*6*33201003350100)7*150(
=

+++++−
=PT  

Σε περίπτωση που υπάρχουν παραπάνω από ένα μηνύματα στο τελευταίο επίπεδο και βρίσκονται σε 
διαφορετικά παρακλάδια της συζήτησης, υπολογίζεται ο δείκτης για το καθένα από αυτά και 
λαμβάνεται υπόψη η μεγαλύτερη τιμή (αν βρίσκονται στο ίδιο παρακλάδι, θα είναι αδέρφια, οπότε θα 
προκύπτει ίδια τιμή) 
Το διάγραμμα αυτό παράγεται για κάθε forum ξεχωριστά και αποτελείται από δύο ραβδογράμματα. 
Για κάθε νήμα (thread), στο αριστερό διάγραμμα εμφανίζονται τέσσερις ράβδοι, οι οποίες δείχνουν: Το 
πλήθος των μηνυμάτων η κόκκινη, το πλάτος του νήματος η πράσινη, τον αριθμό των ατόμων η μπλε 
και το βάθος του νήματος η κίτρινη. 

 
Τι δείχνει 

• Τη διασπορά των νημάτων μιας συζήτησης 
• Άμεση σύγκριση μεταξύ των διαφόρων νημάτων 
• Παρουσίαση των βασικών δομικών στοιχείων κάθε νήματος μιας συζήτησης 

(αριθμός μηνυμάτων, αριθμός ατόμων, βάθος και πλάτος) 
• Ποιοτική ανάλυση των συζητήσεων 
• Εκτίμηση του βαθμού συνεργασίας σε κάθε συζήτηση. 
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Χρησιμότητα 

Ο δείκτης απευθύνεται στον καθηγητή. Παρέχει μια μέθοδο ποιοτικής ανάλυσης των 
νημάτων μιας συζήτησης, χωρίς να απαιτείται ανάγνωση των μηνυμάτων, ένα προς ένα. 

 

8) Thread Propagation Word 
Προκύπτει από το δείκτη Thread Propagation, εφαρμόζοντας τον εξής μαθηματικό τύπο: 

100*
*

P
WTT PPW =  

Όπου W είναι ο αριθμός των λέξεων της συζήτησης και P ο αριθμός των μηνυμάτων. 
Για την απεικόνιση του δείκτη, χρησιμοποιείται η ίδια λογική με το δείκτη Thread Propagation. 
Προστίθεται στο αριστερό ραβδόγραμμα μια ράβδος που δείχνει τις λέξεις ανά μήνυμα και στο δεξί 
μια ράβδος που αντιστοιχεί στην τιμή του TPW. 
 

 
Τι δείχνει 

• Τη διασπορά των νημάτων μιας συζήτησης 
• Άμεση σύγκριση μεταξύ των διαφόρων νημάτων 
• Παρουσίαση των βασικών δομικών στοιχείων κάθε νήματος μιας συζήτησης 

(αριθμός μηνυμάτων, αριθμός ατόμων, μέσος όρος λέξεων ανά μήνυμα, βάθος 
και πλάτος) 

• Ποιοτική ανάλυση των συζητήσεων 
• Εκτίμηση του βαθμού συνεργασίας σε κάθε συζήτηση. 

 

Χρησιμότητα 

Ο δείκτης απευθύνεται στον καθηγητή. Παρέχει μια μέθοδο ποιοτικής ανάλυσης των 

νημάτων μιας συζήτησης, χωρίς να απαιτείται ανάγνωση των μηνυμάτων, ένα προς ένα. 
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9) Social Network Analysis (SNA) 
a) Κοινωνιοδιάγραμμα απαντήσεων 

 
b) Κοινωνιοδιάγραμμα αναγνώσεων 

 
Τι δείχνουν 

• Φαίνονται εύκολα οι απομονωμένοι και οι κεντρικοί συμμετέχοντες μιας 
συζήτησης 

• Φαίνονται εύκολα οι κλειστές ομάδες. 
• Δείχνει το βαθμό συνεργασίας και διασποράς της συζήτησης (πυκνότητα 

διαγραμμάτων). 
 
Χρησιμότητα 
Γρήγορη αξιολόγηση κι εποπτεία της δραστηριότητας των συμμετεχόντων και των 
μεταξύ τους συσχετίσεων.  
Με την παραγωγή του πίνακα δεδομένων, μπορεί να γίνει παραπέρα ανάλυση, 
υπολογίζοντας περισσότερες παραμέτρους κοινωνική ανάλυσης 
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10) Tree Evolution 

 
Τι δείχνει 

• Τη δομή των νημάτων μιας συζήτησης 
• Τη χρονική αλληλουχία συγγραφής των μηνυμάτων 
• Την πλήρη εξέλιξη των συζητήσεων 

 

Χρησιμότητα 

Αυτός ο δείκτης παρέχει ακριβή εικόνα εξέλιξης των νημάτων μιας συζήτησης. Μπορεί 
να διακρίνει ο καθηγητής αν εξελίσσονται σύμφωνα με το προδιαγεγραμμένο πλάνο.  
Μοτίβα ενεργειών μπορούν να αποκαλυφθούν (π.χ. αν γίνονται ανακυκλώσεις 
συζητήσεων ή αν τα νήματα αναπτύσσονται διαδοχικά και γραμμικά). 
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11) User Time Reads 
 

 

 
Τι δείχνει 

• Το ποσοστό των μηνυμάτων που έχει διαβάσει ένα άτομο 
• Τη χρονική αλληλουχία ανάγνωσης μηνυμάτων από ένα άτομο 
• Τη χρονική περίοδο ενεργοποίησης του συμμετέχοντα, διαπιστώνοντας αν αυτό 

έγινε αρκετά αργά (συνήθως για να ξεγελάσει το σύστημα και τον καθηγητή). 
• Τη δομή των νημάτων μιας συζήτησης 
• Ποια μηνύματα έχει γράψει ο συμμετέχων στη συζήτηση 
• Ποια μηνύματα έχει αναγνώσει περισσότερες από μία φορές και πόσες 

 

Χρησιμότητα 

Αυτός ο δείκτης συνδυάζει πληροφορίες που βοηθούν στην ποιοτική αξιολόγηση της 
συμμετοχής ενός ατόμου. Φαίνεται πότε ενεργοποιήθηκε, τι έκταση συμμετοχής έχει 
(ανάγνωση – συγγραφή), σε ποια σημεία συμμετέχει και με τι αλληλουχία (π.χ. διαβάζει 
πολύ αργά και γράφει στα τελειώματα των συζητήσεων) 
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12) User Performance 

 
Τι δείχνει 

• Απεικονίζει αριθμητικά τη συμμετοχή του κάθε συμμετέχοντα 
• Συγκρίνει άμεσα τους συμμετέχοντες 
• Εύκολα ξεχωρίζει κανείς τους αδρανείς συμμετέχοντες 
• Εύκολα φαίνεται αν ένα άτομο συμμετέχει με πολλά ασήμαντα μηνύματα (του 

τύπου “Συμφωνώ κι εγώ”) μόνο 
• Εύκολα ξεχωρίζει κανείς τυχόν ανισοκατανομή στη συμμετοχή των ατόμων 
• Δίνει μια ένδειξη της ποιότητας συμμετοχής ενός ατόμου 

 

Χρησιμότητα 

Ο δείκτης απευθύνεται στον καθηγητή, παρέχοντάς του στοιχεία για την αξιολόγηση της 
συμμετοχής των μαθητών. Παράλληλα μπορεί να αξιολογηθεί η συμπεριφορά 
μεμονωμένων ατόμων, οι οποίοι αναλαμβάνουν συγκεκριμένους ρόλους κατά τη 
δραστηριότητα (π.χ. συντονιστής). 

 

13) Ατομικοί στατιστικοί δείκτες 
a) Πλήθος και είδος μηνυμάτων ανά μονάδα χρόνου 
b) Αναγνώσεις μηνυμάτων 
c) Απαντήσεις προς άλλους χρήστες 
d) Απαντήσεις από άλλους χρήστες 

 

14) Ομαδικοί στατιστικοί δείκτες 
a) Πλήθος και είδος μηνυμάτων ανά μονάδα χρόνου 
b) Πίτες ποσοστών συμμετοχής χρηστών 
c) Αναγνώσεις μηνυμάτων 
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Β. Διδακτικές στρατηγικές σε διαλογικές δραστηριότητες 

(ασύγχρονες συζητήσεις) 
 

Οι στρατηγικές που ακολουθούνται σε διδακτικές δραστηριότητες μέσω ασύγχρονων 

συζητήσεων και που είναι καταγεγραμμένες στη διεθνή βιβλιογραφία είναι δέκα (10): 

1. Jigsaw. Τίθεται ένα πρόβλημα προς λύση. Σε κάθε μαθητή δίνονται 
μεμονωμένα διαφορετικές, συμπληρωματικές πληροφορίες – στοιχεία. 
Απαιτείται συνδυασμός όλων για την επίτευξη του τελικού στόχου. Κατά 
συνέπεια οδηγεί σε έντονη αλληλεπίδραση και ανταλλαγή γνώσεων ανάμεσα 
στους μαθητές. Ο μαθησιακός στόχος είναι η κατανόηση – αφομοίωση όλου 
του υλικού από όλους τους συμμετέχοντες, μεμονωμένα αλλά και συνολικά 

2. Conflict. Δημιουργούνται ομάδες χρηστών με αντικρουόμενες απόψεις. 
Διαπραγματεύονται τις απόψεις τους μέσα από έντονη επιχειρηματολογία – 
αντιπαράθεση, οδηγούμενοι σε επαναδιαπραγμάτευση των εσωτερικών τους 
γνωστικών δομών. 

3. Negotiation. Εφαρμόζεται μόνο σε δραστηριότητες που ευνοείται η 
διαπραγμάτευση για τη δημιουργία κοινού τόπου αναφοράς (common ground). 
Όπου υπάρχουν διφορούμενες απόψεις και διαφωνίες, προσπαθούν οι μαθητές 
να πείσουν τους υπόλοιπους με τα επιχειρήματά τους για την ορθότητα των 
αντιλήψεών τους. Η διαπραγμάτευση οδηγεί στην επίτευξη κοινού τόπου 
αναφοράς ή την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η 
ανάπτυξη συζήτησης για το παραπέρα σχεδιασμό μιας δραστηριότητας (π.χ. 
ενός πειράματος, μιας κοινής εργασίας κλπ) 

4. Reciprocal. Ανατίθενται ρόλοι στους μαθητές, οι οποίοι εναλλάσσονται 
διαρκώς. Συνήθως ένας παίζει το ρόλου του συντονιστή, εκ περιτροπής. Σε κάθε 
τέτοια φάση αναγνωρίζονται 4 φάσεις: Τίθενται ερωτήματα (questioning), 
ξεκαθαρίζονται γνώσεις και απόψεις (clarifying), γίνεται σύνοψη (summarizing) 
και τέλος υπάρχει η φάση της πρόβλεψης (predicting). Ακολουθώντας αυτή τη 
στρατηγική, οι αρχάριοι μαθαίνουν ευκολότερα από τους εμπειρότερους, μέσα 
από την εργασία στη Ζώνη Εγγύτατης Ανάπτυξης. 

5. Regulation. Στη στρατηγική αυτή περιλαμβάνεται φάση σχεδιασμού, 
παρακολούθησης, διόρθωσης κι ελέγχου της γνωστικής διαδικασίας – 
διαδρομής. Συνήθως οι τεχνικές αυτού του τύπου αναφέρονται σε ατομικό 
επίπεδο, αλλά παρουσιάζει ενδιαφέρον η αναγωγή τους σε ομαδικό – κοινωνικό 
επίπεδο, όπου μπορούμε να αναφερθούμε σε κοινωνική ρύθμιση, ομαδική – 
διαμοιρασμένη ρύθμιση και συν-ρύθμιση.  Η επιτυχία συνίσταται στην επιτυχή 
παρακολούθηση και αξιολόγηση της ατομικής, αλλά και της συνολικής – 
ομαδικής επιστημονικής διεργασίας.  

6. Inquiry. Πρόκειται για στρατηγικές υποστήριξης και ανάπτυξης της κριτικής 
σκέψης και γενικότερα του επιστημονικού τρόπου αναζήτησης και οικοδόμησης 
της γνώσης. Αναλύεται σε δύο βασικές συνιστώσες, τη γνωστική και τη 
μεταγνωστική. Η πρώτη περιλαμβάνει τις φάσεις της διατύπωσης ερωτημάτων 
και ανάλυσης κι επεξήγησης επιχειρημάτων. Η μεταγνωστική συνιστώσα 
περιλαμβάνει τις φάσεις του καθορισμού στόχων, παρακολούθησης της 
εξέλιξης – πορείας προς το στόχο και αξιολόγησης. Οι μαθητές υποβοηθούνται 
να αναλάβουν από μόνοι τους την εξέλιξη αυτών των επιμέρους φάσεων. 
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7. Competition. Γενικότερα, αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει όλες εκείνες τις 
στρατηγικές, στις οποίες ευνοείται ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε άτομα ή ομάδες 
ατόμων. Στόχος είναι η βέλτιστη επίδοση. Στην περίπτωση των ομάδων, η 
ομαδική επιτυχία στόχων σημαίνει επιτυχία όλων στων μελών. Έτσι οι μαθητές 
εργάζονται μαζί και είναι υπεύθυνοι για την προσωπική τους μάθηση, αλλά και 
για των άλλων μελών της ομάδας. Είναι η πιο δύσκολα (αν όχι αδύνατον) 
εφαρμόσιμη κατηγορία σε discussion forae. 

8. Swish. Η βασική ιδέα πίσω από την κατηγορία αυτή είναι ότι η μάθηση είναι 
αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων που λαμβάνουν χώρα κατά την προσπάθεια 
κοινής κατανόησης της δραστηριότητας, παρ’ όλο που αυτή μπορεί να είναι 
κατανεμημένη. Η κατανομή της δραστηριότητας καθορίζει τη φύση των 
αλληλεπιδράσεων, οι οποίες αποτελούν το μηχανισμό υπερπήδησης του 
διαχωρισμού αυτού. Επιπλέον κατανομές της δραστηριότητες μπορούν να 
γίνουν, με στόχο να ενεργοποιήσουν τις απαιτούμενες αλληλεπιδράσεις. 
Άλλωστε η ονομασία της κατηγορίας σημαίνει “Split Where Interaction Should 
Happen”.  

9. Scaffolding. Αναλύεται σε συζητήσεις για τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα ενός θέματος. Σταδιακά μπαίνουν κι άλλα θέματα προς 
συζήτηση, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα σύγκρισης με τα προηγούμενα και 
των επιχειρημάτων τους. 

10. Guidelines. Πρόκειται για μια στρατηγική κατάτμησης της δραστηριότητας με 
την εξής λογική: Τίθεται ένα θέμα – ερώτημα συζήτησης από το μαθητή Α. 
Αναπτύσσονται επιχειρήματα από το μαθητή Β. Διατυπώνεται η αντίθετη 
άποψη από το μαθητή Γ. Αναπτύσσεται ο αντίλογος (επιχειρήματα για την 
αντίθετη άποψη) από το μαθητή Δ. Έτσι ολοκληρώνεται ένας κύκλος, όπου 
συμμετέχουν τέσσερις μαθητές (ή ομάδες μαθητών), με στόχο να αποκτήσουν 
όλοι μια σφαιρική άποψη για το θέμα που πραγματεύονται. 

 

Φυσικά μπορούν να σχεδιαστούν διαλογικές δραστηριότητες που συνδυάζουν 

χαρακτηριστικά των παραπάνω στρατηγικών. Για παράδειγμα: 

• Συνδυασμός Conflict – Negotiation: Διατυπώνεται ένα ερώτημα/θέμα συζήτησης, 
το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα για εναλλακτικές επιλογές. Τέτοια είναι μια 
συζήτηση σχετική με τη χωροταξική οργάνωση ενός εργαστηρίου ή την επιλογή 
ενός διδακτικού βιβλίου. Οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν την 
προτίμησή τους, σχηματίζοντας έτσι ανάλογες ομάδες. Στη συνέχεια οι ομάδες 
αναπτύσσουν επιχειρηματολογία για την υποστήριξη της επιλογής τους, αλλά 
και την απαρίθμηση των μειονεκτημάτων των άλλων επιλογών (φάση 
Negotiation). Ακολούθως η κάθε ομάδα παρουσιάζει τις θέσεις της στις άλλες, 
προσπαθώντας να πείσει για την ορθότητά τους (conflict). Τελικώς μπορεί να 
προκύψει μια βελτιωμένη θέση που βρίσκει σύμφωνες όλες τις επιμέρους 
ομάδες (Negotiation). 

• Συνδυασμός Scaffolding – Jigsaw –Swish – Inquiry: Δίνεται ένα αρχικό κείμενο-
βάση, το οποίο περιλαμβάνει υποενότητες που πρέπει να αναπτυχθούν. Οι 
συμμετέχοντες προσπαθούν (ατομικά ή χωρισμένοι σε ομάδες) (Swish) να 
αναπτύξουν και να παρουσιάσουν στους υπόλοιπους την υποενότητα που 
επιλέγουν ή τους ανατίθεται. Ακολουθεί συζήτηση για την επίλυση αποριών κι 
ερωτημάτων (Inquiry) και σύνοψη όλων των επιμέρους θεμάτων. Σταδιακά 
παρουσιάζονται νέα κείμενα-βάσεις (Scaffolding), σηματοδοτώντας νέες φάσεις 
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της συζήτησης και τα οποία συνδέονται με τη σύνοψη της προηγούμενης 
φάσης. Έτσι γίνεται μια σταδιακή, πολύπλευρη προσέγγιση ενός θέματος, με τη 
συμμετοχή όλων στην προσπάθεια κατάληξης σε ένα συνολικό τελικό 
αποτέλεσμα (Jigsaw), όπως είναι η διδακτέα ύλη ενός μαθήματος. Εναλλακτικά 
μπορεί να ανατίθεται η σύνοψη σε ένα διαφορετικό συμμετέχοντα κάθε φορά 
(Reciprocal). 

 
 
 


