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Ανασκόπηση περιεχομένου 
Το νέο αυτό βιβλίο που προβλέπεται να κυκλοφορήσει το 2005 επιχειρεί μια επισκόπηση του τομέα των τεχνολογιών υπ
Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί ώστε το περιεχόμενο να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των θεμάτων που άπτονται της συνεργα
περιβαλλόντων που την υποστηρίζουν. Η δομή του περιεχομένου και η προσέγγιση είναι τέτοια ώστε να μπορεί να χρησ
κατά τη διδασκαλία σχετικού μαθήματος σε Πανεπιστημιακά Τμήματα με αντικείμενο τη συνεργατική μάθηση ή συνεργα
προτείνεται ως διδακτικό βοήθημα σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, κυρίως σε Παιδαγωγικά Τ
Τμήματα Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών, κλπ. Ένα μάθημα με θεωρητικό προσανατολισμό μπορεί να βασιστεί ιδιαί
πρώτης ενότητας με επί μέρους στοιχεία από τις 2, 3 και 7 ένα μάθημα με τεχνολογικό χαρακτήρα να βασιστεί περισσότ
και 6 και 7 ένα μάθημα με παιδαγωγικό χαρακτήρα μπορεί να βασιστεί περισσότερο στις ενότητες 1, 4, 6 και 7.  
 
Το βιβλίο θα συνοδεύεται από πρόσθετο εποπτικό υλικό διδασκαλίας, όπως διαφάνειες παρουσίασης και λογισμικά συνερ
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πρακτικές ασκήσεις καθώς και συνεργατική διδασκαλία του ίδίου του μαθήματος. 
 
Η πρώτη ενότητα του βιβλίου περιλαμβάνει τα κεφάλαια 1-5, που επιχειρούν μια ανασκόπηση των κυριότερων θεμάτων
θεωρητικό υπόβαθρο των συνεργατικών τεχνολογιών: θεωρίες συνεργασίας και μάθησης, ο ρόλος των τεχνημάτων στη 
σημασία των κοινοτήτων μάθησης, ο ρόλος της εγκαθιδρυμένης και κατανεμημένης μάθησης στη συνεργασία, και ο ρόλ
αναδιοργάνωση της συνεργασίας. 
 
Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει τα κεφάλαια 6-8, που επιχειρούν μια εισαγωγή στα κυριότερα εργαλεία και τεχνολογίες
συνεργατικά περιβάλλοντα: εργαλεία και περιβάλλοντα συνεργασίας, θέματα σχεδιασμού συνεργατικών περιβαλλόντων,
την ανάλυση της συνεργασίας. 
 
Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει τα κεφάλαια 9-11, που αναφέρονται σε πιο ειδικά θέματα της συνεργασίας και των περιβα
υποστηρίζουν, και συγκεκριμένα: τη διαχείριση επιχειρημάτων και κριτικής, τη συνεργατική λήψη αποφάσεων, και τη ρό
στα συνεργατικά περιβάλλοντα που βασίζονται σε επικοινωνία μέσω κειμένου. 
 
Η τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει τα κεφάλαια 12-13, που επικεντρώνονται στη συνεργατική μάθηση: το πρώτο κεφάλαι
μεθοδολογικό πλαίσιο για την ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων συνεργατικής μάθησης, ενώ το
των εκπαιδευτικών στη συνεργατική μάθηση. 
 
Η πέμπτη ενότητα περιλαμβάνει τα κεφάλαια 14-15, που αναφέρονται σε πρόσφατες καινοτομίες, που αξιοποιούν τις σύ
τεχνολογίες και συσκευές για τη συνεργασία, και ειδικά για τη συνεργατική μάθηση μέσω κινητών συσκευών, και μέσα σ
υπολογιστικότητας (ubiquitous computing). 
 
Η έκτη ενότητα περιλαμβάνει τα κεφάλαια 16-18, που επικεντρώνονται στα εικονικά συνεργατικά περιβάλλοντα, περιλαμ
αφορούν το σχεδιασμό και την αξιολόγησή τους, καθώς και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα ενός τέτοιου περιβάλλοντος. 
 
Τέλος, η έβδομη ενότητα περιλαμβάνει τα κεφάλαια 19-21, που συμπληρώνουν το περιεχόμενο των υπόλοιπων ενοτήτω
που αφορούν τις τεχνολογίες και τα πρότυπα για την υλοποίηση συνεργατικών συστημάτων, συζήτηση και παραδείγματ
τεχνικές μοντελοποίησης συνεργατικών αλληλεπιδράσεων, καθώς και περιγραφή στατιστικών μεθόδων που μπορεί να χρ
επεξεργασία πειραματικών δεδομένων συνεργασίας. 
 
 
Τα έσοδα από τα συγγραφικά δικαιώματα του βιβλίου θα διατεθούν για τους σκοπούς της Ομάδας Εργασίας Τεχνολογιώ
δραστηριοποιείται στα πλαίσια της Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ)  
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