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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Θεωρώ χρέος µου να εκφράσω τις ευχαριστίες µου σε αυτούς που µε οποιονδήποτε τρόπο µε
βοήθησαν κατά τη διαδικασία συλλογής, επεξεργασίας και συγγραφής της µελέτης αυτής. Ιδιαιτέρως
όµως θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στους εξής:
Στην Aναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Αιγαίου κ.∆ηµητρακοπούλου Αγγελική, η οποία
παρακολούθησε µε αµέριστο ενδιαφέρον και καθοδήγησε συστηµατικά µε πολύτιµες παρατηρήσεις
και υποδείξεις όλα τα στάδια της ερευνητικής και συγγραφικής µου εργασίας. Επίσης γιατί
συµµετείχε ενεργά ως συντονίστρια και ως εισηγήτρια στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση του
Προγράµµατος Επιµόρφωσης από Απόσταση, αφιερώνοντας µεγάλο µέρος από τον προσωπικό της
χρόνο προκειµένου να πραγµατοποιηθεί µε επιτυχία το πρόγραµµα και η ερευνητική εργασία.
Στον Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Αιγαίου κ.Καλαβάση Φραγκίσκο, ο οποίος µε βοήθησε και µου
συµπαραστάθηκε σε όλα τα στάδια της ερευνητικής προσπάθειας και µε τις παρατηρήσεις και τις
υποδείξεις του συνέβαλε στην όσο το δυνατόν καλύτερη παρουσίαση της µελέτης αυτής. Θεωρώ ότι η
κ.∆ηµητρακοπούλου, ο κ.Καλαβάσης και το περιβάλλον που δηµιούργησαν στο Εργαστήριο
Μαθησιακής Τεχνολογίας και ∆ιδακτικής Μηχανικής του Πανεπιστηµίου Αιγαίου µε γαλούχησαν
επιστηµονικά.
Στον Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Αιγαίου κ.Βούρο Γεώργιο για τη θετική του στάση
και συµπαράσταση σε όλη τη διάρκεια της ερευνητικής και συγγραφικής µου εργασίας, καθώς και για
τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις του στα τελευταία πολύ σηµαντικά στάδια της συγγραφής της
διατριβής.
Στον Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Αθήνας κ.Ράπτη Αριστοτέλη και στην Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Αθήνας κ.Γρηγοριάδου Μαρία, για τη συµµετοχή τους στην
επταµελή επιτροπή της διδακτορικής αυτής διατριβής, αλλά και κυρίως για τη γενικότερη συµβολή
τους στο χώρο της έρευνας για την εκπαιδευτική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και
της Επικοινωνίας.
Στην Καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Αιγαίου κ.Καΐλα Μαρία και στον Επίκουρο Καθηγητή του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου κ.Τσολακίδη Κωνσταντίνο για τις πολύτιµες παρατηρήσεις και υποδείξεις
τους, καθώς και για τη συµµετοχή τους στην επταµελή επιτροπή.
Σε όλους τους συµµετέχοντες εισηγητές του προγράµµατος επιµόρφωσης που απεδέχθησαν την
πρόσκληση που τους απευθύναµε µαζί µε την κ.∆ηµητρακοπούλου και τον κ.Καλαβάση για
συµµετοχή στα δρώµενα του Προγράµµατος Επιµόρφωσης. Ειδικότερα εκφράζω τις ευχαριστίες µου
στην Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Αθήνας κ.Γρηγοριάδου Μαρία, στη
∆ιδάσκουσα του Πανεπιστηµίου Πατρών και Σχολική Σύµβουλο Μαθηµατικών κ.Κορδάκη Μαρία,
στο µέλος ∆ΕΠ του ΕΑΠ κ.Κάκαρη Ντιάνα, στην Επίκουρο Καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας κ.Χρονάκη Άννα, στη Λέκτορα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου κ.Σκουµπουρδή Χρυσάνθη,
3

στον Επιµορφωτή και εκπαιδευτικό κ.Κάππα Κωνσταντίνο, στον υπεύθυνο ΕΚΦΕ Αιτωλοακαρνανίας
κ.Τσοβόλα Σπύρο, στο ∆ιδάκτορα της ∆ιδακτικής της Φυσικής και στέλεχος της εκπαίδευσης
κ.∆απόντε Νίκο, στο Λέκτορα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας κ.Πολίτη Παναγιώτη, στη ∆ιδάκτορα
και εκπαιδευτικό κ.Ιλιοπούλου Ιωάννα, στο Λέκτορα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας κ.Κόλλια
Βασίλη, στο στέλεχος της εκπαίδευσης και συνεργάτη του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης κ.Μπάρµπα
Αλέξανδρο, στον Επίκουρο Καθηγητή Πανεπιστηµίου Πελλοπονήσου κ.Τζιµογιάννη Θανάση και
στον Επίκουρο Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Πάτρας κ.Κόµη Βασίλη για την άψογη συνεργασία και
τη βοήθειά τους κατά την υλοποίηση του Προγράµµατος της Επιµόρφωσης. Επιπρόσθετα ευχαριστώ
την κ.Κορδάκη Μαρία για τη συµµετοχή της στην ερευνητική διαδικασία και τη βοήθειά της.
Σε όλα τα µέλη του Εργαστηρίου Μαθησιακής Τεχνολογίας και ∆ιδακτικής Μηχανικής του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου που µε βοήθησαν και ειδικότερα τον κ.Μπράτιτση Θαρρενό για την περίοδο
της συνεργασίας µας στην προέρευνα και το πρόγραµµα της Πιλοτικής Κοινότητας Μάθησης και τον
κ.Φεσάκη Γεώργιο για τις συµβουλές και τη βοήθειά του κατά την περίοδο της έρευνας και της
συγγραφής της µελέτης. Στα µέλη της οµάδας ∆ικτυακής Υποστήριξης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου
στη Ρόδο και ειδικά στον κ.Τσιγάρο Θεολόγο για τη βοήθειά του κατά την περίοδο της έρευνας. Στην
επιστήµονα πληροφορικής κ.Χλαπάνη Αγγελική για τη βοήθειά της. Στην υποψήφια διδάκτορα και
εκπαιδευτικό κ.Μηναΐδη Αθηνά για τη βοήθεια και την υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια της µελέτης.
Ακόµη, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εκπαιδευτικούς που συµµετείχαν στα δρώµενα του
Προγράµµατος Επιµόρφωσης και στην ερευνητική διαδικασία και ειδικότερα τους κ.Χατζηνικολάου
Αλκιβιάδη, κ.Παπαδάκη Ιωάννη,

κ.Ιεροµνήµων Κλειώ, κ.Μπέττα Μαρίνα, κ.Γιακαλή Νίκο και

κ.Γεωργακόπουλο Ηλία.
Τέλος θα ήθελα να αφιερώσω τη διδακτορική αυτή διατριβή στη γυναίκα µου Αθηνά και τα δύο µου
παιδιά Σπύρο-Οδυσσέα και Μαριάνθη-Αφροδίτη και να τους ευχαριστήσω για την υποµονή που
έδειξαν το µεγάλο χρονικό διάστηµα της ενασχόλησής µου µε την έρευνα και τη συγγραφή της
µελέτης.

Γιώργος Ερρίκος Χλαπάνης, Ρόδος ∆εκέµβριος 2005
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το σηµερινό τεχνολογικό περιβάλλον διαµορφώνει νέες συνθήκες και νέα πρότυπα µάθησης.
Συστήµατα που εκµεταλλεύονται κυρίως τις νέες δυνατότητες που προσφέρονται από τις υπηρεσίες
του διαδικτύου αποτελούν οι Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης (ΗΚΜ), που χρησιµοποιούνται πλέον
συχνά για την υλοποίηση προγραµµάτων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης. Η ερευνητική προσέγγιση
που αφορά σε ΗΚΜ είναι συνήθως µονοδιάστατη, αν υπάρχει, και εστιάζει σε συγκεκριµένες
µεθόδους ή εργαλεία. Στη συγκεκριµένη µελέτη επιχειρείται η ανάλυση όλων των παραγόντων και
συνθηκών που θα µπορούσαν να επιδράσουν µε οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία µιας
Ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης που χρησιµοποιείται για την επιµόρφωση εκπαιδευτικών. Πριν
από το σχεδιασµό της Κοινότητας, πραγµατοποιήθηκε προέρευνα προκειµένου να εντοπιστούν οι
ανάγκες των υποκειµένων που θα συµµετείχαν (εκπαιδευτικοί από το Νοµό ∆ωδεκανήσου) και να
καθοριστεί το περιεχόµενο της επιµόρφωσης. ∆ιαπιστώθηκαν αυξηµένες ανάγκες σε θέµατα της
χρήσης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία, και
αποφασίστηκε το περιεχόµενο της να σχετίζεται µε αυτές. Στην κυρίως έρευνα αναλύθηκαν τα
γεγονότα που συνθέτουν τον κύκλο ζωής της ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης που λειτούργησε µε
στόχο την επιµόρφωση 59 εν ενεργεία εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης του Νοµού ∆ωδεκανήσου, σε θέµατα χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, και
υλοποιήθηκε µε την υποστήριξη 23 Εισηγητών-Εκπαιδευτών. Η ΗΚΜ αυτή υλοποιήθηκε στο
Πανεπιστήµιο Αιγαίου και ονοµάστηκε Κοινότητα Μάθησης Εκπαιδευτικών (ΚΜΕ).
Στην ΚΜΕ σχεδιάστηκε και εφαρµόστηκε ένα πρότυπο ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος. Το
πρότυπο περιλάµβανε µεθόδους διεξαγωγής και οργάνωσης του µαθήµατος, οδηγίες για την
εφαρµογή των τεχνουργηµάτων, συγκεκριµένη πολιτική συντονισµού και κανόνες. Στόχος ήταν η
επιµόρφωση να υλοποιείται µεν στο περιβάλλον µιας ΗΚΜ, αλλά να υπάρχουν σαφώς διατυπωµένοι
στόχοι και περιεχόµενο, σαφή κίνητρα και προσανατολισµοί για τους εκπαιδευόµενους. Ακόµη
στόχος ήταν να υπάρχει ανάµειξη ακαδηµαϊκών δασκάλων που θα συµµετέχουν στην Κοινότητα και
θα συντονίζουν τα µαθήµατα που υλοποιούνται µε βάση το πρότυπο αυτό. Ο σχεδιασµός και η
υλοποίηση της ΚΜΕ βασίστηκε: (α) στη Θεωρία ∆ραστηριότητας, (β) σε ορισµένες παιδαγωγικές
αρχές που απορρέουν από θεωρίες µάθησης που υποστηρίζουν τις ΗΚΜ και (γ) σε αρχές της
εκπαίδευσης ενηλίκων λόγω της φύσης των υποκειµένων.
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της ΚΜΕ πραγµατοποιήθηκε έρευνα περίπτωσης. Για την ανάλυση του
πολύπλοκου συστήµατος της ΚΜΕ εφαρµόστηκε η θεωρία ∆ραστηριότητας. Χρησιµοποιήθηκαν
ποσοτικές και ποιοτικές µέθοδοι ανάλυσης, Ανάλυση Πολλαπλών Αντιστοιχιών καθώς και παράµετροι
Ανάλυσης Κοινωνικού ∆ικτύου που υπολογίζονταν µέσα από την εφαρµογή ειδικών εργαλείων
αναστοχασµού. Ενδιαφέρον για την έρευνα είχε η µελέτη του κατά πόσον η εφαρµογή του προτύπου
διεξαγωγής ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων επέφερε θετικά αποτελέσµατα. Στο πλαίσιο
αυτής της µελέτης εξετάστηκαν θέµατα αξιολόγησης των ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων.
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Τα ερευνητικά δεδοµένα επιβεβαίωσαν την υπόθεση της διατριβής ότι η εφαρµογή του προτύπου
επιφέρει θετικά αποτελέσµατα. Επιπλέον εξετάστηκαν θέµατα που σχετίζονταν µε τη δηµιουργία και
την εξέλιξη της Κοινότητας της Μάθησης και την επίδραση που είχαν στη συµπεριφορά των
συµµετεχόντων ειδικά εργαλεία αναστοχασµού που χρησιµοποιήθηκαν γι’ αυτό το σκοπό. Εξήχθησαν
χρήσιµα συµπεράσµατα που αφορούν στα γεγονότα που συνθέτουν τον κύκλο ζωής µιας ηλεκτρονικής
Κοινότητας Μάθησης, όπως η ΚΜΕ, δηλαδή εντοπίστηκαν παράγοντες που επιδρούν στο σχηµατισµό
της, τα στάδια εξέλιξης της, ο ρόλος της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης, ο
τρόπος συντονισµού της, κλπ.
Τέλος, στη διατριβή προτείνονται τρόποι αξιοποίησης των αποτελεσµάτων για την περαιτέρω
διερεύνηση ανοιχτών πεδίων της εκπαιδευτικής έρευνας αλλά και για την πρακτική αξιοποίηση των
ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης και του προτεινόµενου προτύπου διεξαγωγής ηλεκτρονικά
υποστηριζόµενων µαθηµάτων στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών.

Λέξεις Κλειδιά: Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών, Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Γενικά
Τα τελευταία χρόνια, οι επιστηµονικές και τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν σηµειωθεί σε διάφορους
τοµείς και εφαρµόζονται στην καθηµερινή µας ζωή, µεταβάλλουν και επηρεάζουν τον τρόπο
επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών. Ειδικά οι επιδράσεις των Τεχνολογιών της Πληροφορίας
και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) είναι τόσο σηµαντικές σε κοινωνικά, οικονοµικά, πολιτικά και
πολιτιστικά ζητήµατα που θεωρείται ότι έχει δηµιουργηθεί ένα νέο περιβάλλον, µια νέα κοινωνία, η
Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ). Στη νέα αυτή Κοινωνία προσφέρονται νέες δυνατότητες για
µάθηση και διαµορφώνονται συνθήκες για τη δηµιουργία και την εφαρµογή νέων συστηµάτων και
προτύπων που σχετίζονται µε τη µάθηση.
Το νέο τεχνολογικό περιβάλλον και οι συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί δηµιουργούν την ανάγκη
προσαρµογής στα νέα δεδοµένα για τους εξής τοµείς της εκπαίδευσης:
a. Στην εφαρµογή νέων µεθόδων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης για την αξιοποίηση των
δυνατοτήτων της επικοινωνίας που προσφέρουν τεχνουργήµατα όπως το διαδίκτυο. Σύµφωνα
µε τον ΟΟΣΑ (OECD 2003), υπάρχει ανάγκη µετάβασης από το υπάρχον «εργοστασιακό
πρότυπο» εκπαίδευσης (που αναπτύχθηκε σύµφωνα µε τις ανάγκες των βιοµηχανικών
κοινωνιών του περασµένου αιώνα) προς τα «πρότυπα κοινοτήτων µάθησης» που είναι πιο
κατάλληλα για τις βασισµένες στη γνώση και την πληροφορία κοινωνίες του 21ου αιώνα. Στις
Ηλεκτρονικές Κοινότητές Μάθησης (ΗΚΜ) χρησιµοποιούνται οι δυνατότητες του διαδικτύου για
τη δηµιουργία ενός µαθησιακού περιβάλλοντος συνεργασίας, ανταλλαγής και επικοινωνίας, στο
οποίο οι εκπαιδευόµενοι δουλεύουν στο δικό τους τόπο και χρόνο. Οι ΗΚΜ χρησιµοποιούνται
διεθνώς όλο και περισσότερο στην εκπαίδευση και στην επιµόρφωση ενηλίκων, καθώς
θεωρούνται δυνητικά ωφέλιµα περιβάλλοντα τόσο για τους εκπαιδευόµενους όσο και για τους
εκπαιδευτές.
b. Στην εφαρµογή νέων εργαλείων και τεχνουργηµάτων που προσφέρει η τεχνολογία στα
υπάρχοντα όµως πρότυπα µάθησης που χρησιµοποιούνται σε όλα σχεδόν τα εκπαιδευτικά
συστήµατα διεθνώς. Υπάρχει ανάγκη προσαρµογής και επιχειρείται η ανανέωση των
εφαρµοζόµενων µεθόδων, πχ. της συµβατικής αίθουσας διδασκαλίας, µε χρήση των ΤΠΕ. Στο
επίπεδο της εκπαιδευτικής πολιτικής κυβερνήσεων υπάρχει η τάση για την εφαρµογή µιας
ολοκληρωµένης προσέγγισης για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, σύµφωνα µε την οποία οι
ΤΠΕ θα πρέπει να χρησιµοποιούνται ως εργαλεία ενσωµατωµένα στη διδακτική και µαθησιακή
διαδικασία, για όλα τα αντικείµενα του αναλυτικού προγράµµατος, αλλά ταυτόχρονα να
αποτελούν οι ίδιες και αντικείµενο εκµάθησης. Ήδη επιχειρείται σε ορισµένες περιπτώσεις η
εκπαιδευτική

Εισαγωγή

εφαρµογή

των

ΤΠΕ

µέσω

συστηµάτων

πολυµέσων

και

υπερµέσων,

σελ. 17 από 653

προσοµοιώσεων, µοντελοποιήσεων, εικονικής πραγµατικότητας, σύγχρονης ή ασύγχρονης
επικοινωνίας, εργαλείων αναζήτησης, διαχείρισης και οργάνωσης πληροφορίας, κλπ.
c. Στη συνεχή επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Για να µπορούν να παρακολουθήσουν τη συνεχή
µεταβολή και τις εξελίξεις του νέου τεχνολογικού περιβάλλοντος αλλά κυριότερα για να γίνουν
εκφραστές και αρωγοί της προσδοκώµενης ενσωµάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική
διαδικασία οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να επιµορφώνονται σε συνεχή βάση σε θέµατα σχετικά
µε τις ΤΠΕ και την αξιοποίησή τους για τη µάθηση.
d. Στην έρευνα. Λόγω της προσπάθειας και της τάσης που φάνηκε ότι υπάρχουν για την
ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, δηµιουργήθηκε και εξελίσσεται ένας νέος τοµέας
έρευνας που µελετά και σχετίζεται µε αυτήν ακριβώς τη διαδικασία. Η έρευνα σε αυτόν τον
τοµέα δεν έχει ακόµη ωριµάσει επειδή, αφενός ο τοµέας δηµιουργήθηκε σχετικά πρόσφατα
(ουσιαστικά από τα µέσα της προηγούµενης δεκαετίας) και αφετέρου οι τεχνολογικές εξελίξεις
είναι τόσο ραγδαίες που, καθώς αλλάζουν τα δεδοµένα, εγείρονται συνεχώς νέα ερευνητικά
ερωτήµατα.
Λόγω των κοινωνικών, οικονοµικών και πολιτικών πιέσεων που ασκούνται στο εκπαιδευτικό
σύστηµα και των µεταβολών του τεχνολογικού περιβάλλοντος που προσφέρει συνεχώς νέα εργαλεία
και µέσα, συχνά εµφανίζεται πρόσκαιρη δοκιµή και χρήση των διαθέσιµων τεχνολογικών µέσων,
χωρίς οργάνωση και κυρίως δίχως ικανοποιητική µελέτη και επεξεργασία των µαθησιακών
αποτελεσµάτων. Παρόλο που εµφανίζεται συχνά πλέον η εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ σε διάφορους
τοµείς της εκπαίδευσης, όπως στην εφαρµογή νέων µεθόδων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης, στην
εφαρµογή νέων εργαλείων και υπηρεσιών στα υπάρχοντα πρότυπα µάθησης που χρησιµοποιούνται
και στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, αποτελεί γεγονός ότι η πρακτική συχνά προσπερνάει την
απαίτηση των ερευνητικών πορισµάτων στα οποία θα έπρεπε να στηρίζεται (∆ηµητρακοπούλου
2004b).
Ειδικά όσον αφορά στις Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης και στην εφαρµογή τους στην εκπαίδευση
και στην επιµόρφωση, υπάρχει έλλειψη εστιασµένης έρευνας. Η υλοποίηση προγραµµάτων
εκπαίδευσης και επιµόρφωσης µε χρήση ΗΚΜ γίνεται συνήθως διαισθητικά (ad hoc) χωρίς
λεπτοµερή σχεδιασµό και µέθοδο. ∆εν έχουν ερευνηθεί ακόµη επαρκώς θέµατα που σχετίζονται µε τα
µαθησιακά αποτελέσµατα τέτοιων εφαρµογών, µε τη σύγκριση των µεθόδων εξ’ αποστάσεως
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και παραδοσιακής (συµβατικού τύπου πρόσωπο µε πρόσωπο διδασκαλίας),
µε

την

ανάγκη

καθορισµού ενός

συγκεκριµένου προτύπου διεξαγωγής

ενός

ηλεκτρονικά

υποστηριζόµενου µαθήµατος εκπαίδευσης ή επιµόρφωσης που πραγµατοποιείται σε περιβάλλον
Κοινότητας Μάθησης, µε διαφορές µεταξύ των φύλων στους τρόπους επικοινωνίας, στους τρόπους
µάθησης, στα αποτελέσµατα επιµόρφωσης µέσω µιας ΗΚΜ, µε τους τρόπους ανάλυσης της επικοινωνίας
που συντελείται σε µια ΗΚΜ και πως η ανάλυση µπορεί να βοηθήσει στη λειτουργία της Κοινότητας και
την ενεργοποίηση των συµµετεχόντων, κλπ.
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Στη διατριβή επιχειρείται η διερεύνηση ορισµένων από τα ανοιχτά αυτά ερωτήµατα και για πρώτη
φορά πραγµατοποιείται µια συνολική ερευνητική προσέγγιση µιας Ηλεκτρονικής Κοινότητας
Μάθησης, η µελέτη όλων των γεγονότων που συνθέτουν τον κύκλο ζωής ενός τέτοιου προγράµµατος,
εξετάζοντας τον τρόπο που επιδρούν επιλογές του σχεδιασµού και της υλοποίησης στα αποτελέσµατα
της επιµόρφωσης. Το πρόγραµµα επιµόρφωσης που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της µελέτης αυτής
ονοµάστηκε Κοινότητα Μάθησης Εκπαιδευτικών (ΚΜΕ). Υλοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου και
ειδικότερα στο Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και ∆ιδακτικής Μηχανικής που εδρεύει στη Ρόδο
και σε αυτό συµµετείχαν 59 εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης από το Νοµό ∆ωδεκανήσου (από 9 διαφορετικά νησιά) ως επιµορφούµενοι, και 23
στελέχη της εκπαίδευσης και καθηγητές από τον ακαδηµαϊκό χώρο (από όλη την Ελλάδα), ως
επιµορφωτές. Στην ΚΜΕ πραγµατοποιήθηκε επιµόρφωση σε θέµατα εφαρµογής των ΤΠΕ στη
διδακτική πράξη.
Μέσω της µελέτης της περίπτωσης της ΚΜΕ εξετάστηκαν και σε σηµαντικό βαθµό διερευνήθηκαν
ερωτήµατα που σχετίζονται µε :
•

τη συνολική ερευνητική προσέγγιση µιας ΗΚΜ

•

τον

καθορισµό

κανόνων,

µεθόδων

και

ενός

προτύπου

υλοποίησης

ηλεκτρονικά

υποστηριζόµενων µαθηµάτων
•

την αξιολόγηση ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων που υλοποιούνται σε περιβάλλοντα
ΗΚΜ

•

την αποκωδικοποίηση των σταδίων της δηµιουργίας και της εξέλιξης µιας ΗΚΜ

•

την κατηγοριοποίηση των ΗΚΜ και τη µελέτη των συνθηκών δηµιουργίας διαφορετικού
τύπου Κοινοτήτων

•

την κατασκευή εργαλείων που χρησιµεύουν στην ανάλυση συστηµάτων ΗΚΜ και µια
πρόταση για συγκεκριµένο τρόπο χρήσης των εργαλείων προκειµένου να υπάρξει ρύθµιση
της συµπεριφοράς των επιµορφούµενων

•

την επιβεβαίωση της αποτελεσµατικότητας ενός µικτού µοντέλου ΗΚΜ στο οποίο
υλοποιούνται και συµβατικές (πρόσωπο µε πρόσωπο) µέθοδοι διδασκαλίας

Πέρα από τους ερευνητικούς, οι στόχοι της υλοποίησης της ΚΜΕ σχετίζονταν µε:
•

τη βελτίωση και την αναβάθµιση του εκπαιδευτικού έργου των συµµετεχόντων
εκπαιδευτικών µέσω της επιµόρφωσης σε θέµατα εφαρµογής των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη

•

την απόδειξη ότι η υλοποίηση επιµορφώσεων µέσω ΗΚΜ είναι εφικτή και µάλιστα µε µικρό
κόστος

•

τη διάχυση των αποτελεσµάτων και τη θετική αντιµετώπιση των ΤΠΕ από τους
εκπαιδευτικούς
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Η δοµή της διατριβής
Παρακάτω παρουσιάζεται συνοπτικά η δοµή της παρούσας διατριβής και ειδικότερα δίνεται µια
σύντοµη περίληψη του περιεχοµένου κάποιων βασικών κεφαλαίων. Η διατριβή έχει χωριστεί σε επτά
µέρη.
Μέρος Ι : Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης
Στο πρώτο µέρος της διατριβής αναλύεται η υπάρχουσα κατάσταση σε θέµατα που σχετίζονται µε το
περιεχόµενο και τα αντικείµενα της διατριβής.
Αρχικά εξετάζονται οι Κοινότητες Μάθησης και ειδικά οι ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης
(Κεφάλαιο Ι.1), παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά τους, πλατφόρµες υλοποίησης και
υπηρεσίες που χρησιµοποιούνται διεθνώς για την υλοποίηση των ΗΚΜ. Παρουσιάζονται
συγκεκριµένες περιπτώσεις εφαρµογής ΗΚΜ από το διεθνή χώρο, περισσότερο αυτές που
χρησιµοποιούνται για επιµόρφωση και εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Επιχειρείται µια κατηγοριοποίηση
των ΗΚΜ και η παρουσίαση των τύπων των ΗΚΜ που σχετίζονται µε τη διατριβή.
Στη συνέχεια εξετάζεται η υπάρχουσα κατάσταση που έχει διαµορφωθεί όσον αφορά στις Τεχνολογίες
της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών (Κεφάλαιο Ι.2).
Παρουσιάζεται η αναγκαιότητα της εφαρµογής των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και το ειδικό
βάρος της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών σε αυτές. Εξετάζοντας τις µορφές και την ανεπάρκεια της
υπάρχουσας επιµόρφωσης, προτείνεται η εφαρµογή µιας εναλλακτικής µορφής επιµόρφωσης που
βασίζεται στις αρχές των ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης. Στη συνέχεια παρουσιάζονται
συνοπτικά τα αποτελέσµατα της προ-έρευνας που έλαβε χώρα σε δύο φάσεις.
Τέλος, στο πρώτο αυτό µέρος επιχειρείται η παρουσίαση του πεδίου της έρευνας για την εκπαιδευτική
χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Κεφάλαιο Ι.3). Παρουσιάζεται η
διεπιστηµονικότητα της εκπαιδευτικής έρευνας και επιχειρείται η οριοθέτηση της εξέλιξης του πεδίου
αυτού της έρευνας. Αναλύεται η υπάρχουσα κατάσταση, ειδικά όσον αφορά στις ηλεκτρονικές
Κοινότητες Μάθησης, µέσω της παρουσίασης πολλών περιπτώσεων έρευνας που πραγµατοποιήθηκαν
τα τελευταία χρόνια και της συγκεντρωτικής παρουσίασης ερευνητικών ερωτηµάτων που έχουν ήδη
διερευνηθεί, καθώς και ερωτηµάτων που είναι ακόµη ανοιχτά.
Μέρος ΙΙ : Προβληµατική και Θεωρητικό πλαίσιο
Στο δεύτερο µέρος της διατριβής παρουσιάζεται η προβληµατική και αναλύεται το θεωρητικό πλαίσιο
της διατριβής. Εξετάζονται θεωρίες µάθησης που υποστηρίζουν ΗΚΜ και καθορίζονται οι
παιδαγωγικές αρχές πάνω στις οποίες θα βασίζεται η οργάνωση και λειτουργία της ΗΚΜ της
διατριβής. Στη συνέχεια παρουσιάζονται θέµατα σχετικά µε την εκπαίδευση ενηλίκων που
λαµβάνονται υπόψη στο σχεδιασµό και την υλοποίηση της ΗΚΜ της διατριβής.
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Στην προβληµατική (Κεφάλαιο ΙΙ.1) επιχειρείται η παρουσίαση των λόγων για τους οποίους
πραγµατοποιείται στη διατριβή η συγκεκριµένη έρευνα περίπτωσης. Οι λόγοι αυτοί προέρχονται από
την µελέτη της υπάρχουσας κατάστασης σε θέµατα ΗΚΜ, επιµόρφωσης εκπαιδευτικών και ΤΠΕ,
καθώς και την έρευνα στο πεδίο της εκπαιδευτικής εφαρµογής των ΤΠΕ και τα υπάρχοντα ανοιχτά
ερευνητικά ερωτήµατα.
Στη συνέχεια αναλύεται το θεωρητικό πλαίσιο της διατριβής. Εξηγείται η αναγκαιότητα της
θεωρητικής τεκµηρίωσης ενός σύγχρονου τεχνολογικού περιβάλλοντος µάθησης όπως αυτό µιας
ΗΚΜ, που συνήθως παραβλέπεται κατά το σχεδιασµό τέτοιων συστηµάτων. Παρουσιάζονται
σύγχρονες θεωρίες µάθησης που είναι κατάλληλες για την θεωρητική τεκµηρίωση των ΗΚΜ
(Κεφάλαιο ΙΙ.2) και ειδικότερα η θεωρία της ∆ραστηριότητας, η θεωρία του Κατανεµηµένου
Γιγνώσκειν και η θεωρία της Εγκαθυδριµένης Μάθησης. Εξηγείται η καταλληλότητα της θεωρίας
∆ραστηριότητας για να αποτελέσει το βασικό θεωρητικό πλαίσιο της διατριβής, παρουσιάζονται
αναλυτικά στοιχεία αυτής της θεωρίας και ο τρόπος που καθοδηγούν το σχεδιασµό, τη µελέτη και την
ανάλυση ενός συστήµατος ΗΚΜ. Προκειµένου για τον καλύτερο σχεδιασµό της εφαρµογής της ΗΚΜ
της διατριβής και ειδικότερα για το σχεδιασµό ενός προτύπου ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου
µαθήµατος που υλοποιείται σε περιβάλλον ΗΚΜ, παρουσιάζονται ορισµένες βασικές παιδαγωγικές
αρχές που απορρέουν από το θεωρητικό πλαίσιο της διατριβής. Οι παιδαγωγικές αυτές αρχές
σχετίζονταν µε την κοινωνική αλληλεπίδραση, την απόκτηση της γνώσης και την ταυτότητα.
Στο Κεφάλαιο ΙΙ.3 παρουσιάζονται βασικές θεωρήσεις και αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και πως
µπορούν να εφαρµοστούν στο σχεδιασµό και την υλοποίηση της ΗΚΜ και των ηλεκτρονικά
υποστηριζόµενων µαθηµάτων της διατριβής.

Αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων όπως η

διαπραγµάτευση των στόχων και του περιεχοµένου της επιµόρφωσης, η ελαστικότητα και η
δυνατότητα για δυναµικές µεταβολές εφόσον υπάρχει ανάγκη, ενίσχυσαν τις διατυπωµένες
παιδαγωγικές αρχές και την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία που υπαγορεύονταν από το θεωρητικό
πλαίσιο.
Μέρος ΙΙΙ: Σχεδιασµός και υλοποίηση επιµορφωτικού προγράµµατος µε αξιοποίηση του διαδικτύου
Στο τρίτο µέρος παρουσιάζονται θέµατα που αφορούν στο σχεδιασµό της ΗΚΜ της διατριβής και
στοιχεία της υλοποίησης της Κοινότητας Μάθησης Εκπαιδευτικών (ΚΜΕ), όπως ονοµάστηκε η
Ηλεκτρονική αυτή Κοινότητα Μάθησης. Ο σχεδιασµός (Κεφάλαιο ΙΙΙ.1) βασίζεται στο θεωρητικό
πλαίσιο, δηλαδή:
(α) στη θεωρία ∆ραστηριότητας,
(β) στις παιδαγωγικές αρχές που απορρέουν από τις θεωρίες µάθησης που υποστηρίζουν τις
ΗΚΜ (κοινωνική αλληλεπίδραση, απόκτηση της γνώσης και ταυτότητα), και
(γ) σε αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων.
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Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο σχεδιασµό όλων των τεχνουργηµάτων και ειδικότερα του προτύπου του
ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της ΗΚΜ. Το πρότυπο
µπορεί να θεωρηθεί κι αυτό ένα τεχνούργηµα της ΚΜΕ που περιλαµβάνει:
(i)

µεθόδους διεξαγωγής και οργάνωσης του µαθήµατος,

(ii)

οδηγίες για την εφαρµογή των τεχνουργηµάτων,

(iii)

συγκεκριµένη πολιτική συντονισµού και

(iv)

κανόνες.

Στόχος της ΚΜΕ ήταν η επιµόρφωση να υλοποιείται µεν στο περιβάλλον µιας ΗΚΜ, αλλά να
υπάρχουν σαφώς διατυπωµένοι στόχοι και περιεχόµενο, σαφή κίνητρα και προσανατολισµοί για τους
εκπαιδευόµενους. Ακόµη να υπάρχει ανάµειξη ακαδηµαϊκών δασκάλων που θα συµµετέχουν στην
Κοινότητα και θα συντονίζουν τα µαθήµατα που υλοποιούνται µε βάση το πρότυπο αυτό.
Το πρόγραµµα της Κοινότητας Μάθησης Εκπαιδευτικών (ΚΜΕ) αποτέλεσε το πλαίσιο διεξαγωγής της
έρευνας της διδακτορικής διατριβής. Κατά την περιγραφή της ΚΜΕ (Κεφάλαιο ΙΙΙ.2), παρουσιάζονται
οι διαδικασίες επιλογής των υποκειµένων (των εισηγητών και των απλών µελών) και των
αντικειµένων (των µαθηµάτων) της ΚΜΕ που εφαρµόστηκαν, πως υλοποιήθηκαν τα βασικά
τεχνουργήµατα (υπηρεσίες επικοινωνίας, πλατφόρµα λογισµικού και «χώρος» µαθηµάτων)
ακολουθώντας το σχεδιασµό και πως υλοποιήθηκε το πρότυπο της διεξαγωγής των ηλεκτρονικά
υποστηριζόµενων µαθηµάτων. Τέλος παρουσιάζεται το ηµερολόγιο της υλοποίησης της ΚΜΕ.
Μέρος ΙV : Έρευνα και αποτελέσµατα
Στο τέταρτο µέρος της διατριβής παρουσιάζεται η έρευνα και τα αποτελέσµατα της ανάλυσης.
Εξετάζεται το σύστηµα των ∆ραστηριοτήτων που αποτελούν την ΚΜΕ, µε όρους της Θεωρίας
∆ραστηριότητας, προκειµένου να αντληθούν, µέσα από το σύστηµα αυτό, τα ερευνητικά ερωτήµατα
της διατριβής (Κεφάλαιο IV.1). Από την κεντρική ∆ραστηριότητα του συστήµατος προκύπτει το
βασικό ερώτηµα και από άλλες τρεις βασικές ∆ραστηριότητες προκύπτουν κι άλλα. Παρουσιάζεται
ακόµη το πλήρες δέντρο των ερωτηµάτων και των αλληλοσχετίσεών τους. Στη συνέχεια περιγράφεται
το πλαίσιο της έρευνας που πραγµατοποιείται στη διδακτορική διατριβή (Κεφάλαιο IV.2).
Παρουσιάζονται οι τρόποι άντλησης και οι κατηγορίες των ερευνητικών δεδοµένων. Στη συνέχεια
περιγράφονται και αναλύονται τα καταγεγραµµένα χαρακτηριστικά του δείγµατος της έρευνας
(Κεφάλαιο IV.3). Η ανάλυση που ακολουθεί υλοποιείται µε βάση τις τρεις κυριότερες ∆ραστηριότητες
του συστήµατος της ΚΜΕ, της ∆ραστηριότητας «Οργάνωσης» της Κοινότητας, της ∆ραστηριότητας
«Υλοποίησης Μαθηµάτων» στην ΚΜΕ και της ∆ραστηριότητας της ∆ηµιουργίας και ∆ιατήρησης της
Κοινότητας της Μάθησης.
Αρχικά αναλύεται η ∆ραστηριότητα της Οργάνωσης της ΚΜΕ (Κεφάλαιο IV.4) και εξετάζονται
ερευνητικά ερωτήµατα και υποθέσεις που σχετίζονται µε αυτήν και ειδικότερα µε την αρχική
πρόσωπο µε πρόσωπο εκπαίδευση και την αρχική φάση της δοκιµαστικής λειτουργίας της ΚΜΕ.
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Στη συνέχεια πραγµατοποιείται η ανάλυση της ∆ραστηριότητας της «Υλοποίησης των µαθηµάτων»
(Κεφάλαιο IV.5). Προκειµένου για την ανάλυση της ∆ραστηριότητας αυτής και τον καθορισµό
συγκεκριµένων εξαρτηµένων µεταβλητών, ορίζεται η «επιτυχία» ενός ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου
µαθήµατος, όπως αυτά που υλοποιήθηκαν στην ΚΜΕ, ως ένα µέγεθος που εξαρτάται από επιµέρους
παράγοντες που σχετίζονται µε το προσδοκώµενο αποτέλεσµα της ∆ραστηριότητας Υλοποίησης των
µαθηµάτων:
(α) την ολοκλήρωση των µαθηµάτων, το ποσοστό επιτυχίας των εκπαιδευοµένων,
(β) το βαθµό επίτευξης των στόχων των εισηγητών και των εκπαιδευόµενων
(γ) το βαθµό συµµετοχής, αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας µεταξύ των µελών του µαθήµατος,
ως παράγοντας που σύµφωνα µε το θεωρητικό πλαίσιο σχετίζεται µε τη µάθηση
(δ) τη γνώση που αποκτήθηκε εξ’ αιτίας της συµµετοχής στο µάθηµα, κάτι που µπορούσε να
εξεταστεί έµµεσα, µέσω της αλλαγής στάσεων και απόψεων
Μέσω της ανάλυσης εξετάζονται οι επιπτώσεις της εφαρµογής του προτύπου του ηλεκτρονικά
υποστηριζόµενου µαθήµατος. Εξετάζονται ακόµη ερευνητικά ερωτήµατα που σχετίζονται (i) µε τον
εντοπισµό παραγόντων και συνθηκών που επηρεάζουν την επιτυχή διεξαγωγή ενός µαθήµατος
«υποστηριζόµενου ηλεκτρονικά» σε ένα περιβάλλον επιµόρφωσης όπως της ΚΜΕ, και (ii) του βαθµού
που η επικοινωνία σχετίζεται µε την ατοµική επιτυχία των εκπαιδευοµένων και τη συνολική
«επιτυχία» των µαθηµάτων.
Κατά την ανάλυση της «∆ηµιουργίας και ∆ιατήρησης της Κοινότητας της Μάθησης» (Κεφάλαιο IV.6),
εξετάζονται οι σχέσεις διαφόρων ανεξάρτητων µεταβλητών που αφορούν παρατηρήσεις ή επιλογές
των εισηγητών, µε τη γνώµη των εκπαιδευόµενων και των εισηγητών για το βαθµό της δηµιουργίας
της Κοινότητας της Μάθησης. Αναλύεται λεπτοµερώς η δηµιουργία και η εξέλιξη της Κοινότητας
Μάθησης της ΚΜΕ µέσω της µελέτης της επικοινωνίας που πραγµατοποιήθηκε. Μέσα από την
ανάλυση της ευρύτερης αυτής Κοινότητας Μάθησης της ΚΜΕ προκύπτει η περαιτέρω ανάγκη για
µελέτη µιας επιµέρους υπο-Κοινότητας που δηµιουργείται εντός του πλαισίου ενός µαθήµατος
(Κεφάλαιο IV.7).
Η ανάλυση ολοκληρώνεται µε την εξέταση του επιµέρους ερευνητικού ερωτήµατος που προκύπτει
από την ανάλυση της επικοινωνίας και τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της
υλοποίησης της ΚΜΕ. Εξετάζεται η επίδραση των εργαλείων αναστοχασµού, ο βαθµός της αυτόρύθµισης της συµπεριφοράς των υποκειµένων µετά την επίγνωση της θέσης τους στο κοινωνικό
δίκτυο που ανήκουν (Κεφάλαιο IV.8).
Μέρος V : Συµπεράσµατα, συµβολή και προεκτάσεις της διατριβής
Στο πέµπτο µέρος παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα που απορρέουν από τη διατριβή
(Κεφάλαιο V.1) καθώς και η συµβολή που φιλοδοξεί να έχει αυτή η διατριβή (Κεφάλαιο V.2). Ακόµη,
καταγράφονται οι δυνατές προεκτάσεις της διατριβής στον τοµέα της εκπαιδευτικής έρευνας και
προτάσεις για την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων στο χώρο της εκπαίδευσης.
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Μέρος VΙ : Βιβλιογραφία και Ευρετήρια
Στο έκτο µέρος της διατριβής παρουσιάζονται η βιβλιογραφία και τα ευρετήρια.
Μέρος VΙ Ι: Παραρτήµατα
Στο έβδοµο και τελευταίο µέρος της διατριβής παρουσιάζονται τα παραρτήµατα. Στα παραρτήµατα
εµφανίζονται διάφορες χρήσιµες και σχετικές µε τη διατριβή πληροφορίες, όπως έγγραφα που
δηµοσιεύτηκαν κατά τη λειτουργία της Κοινότητας Μάθησης, τα ερωτηµατολόγια που
χρησιµοποιήθηκαν, η περιγραφή του τρόπου υπολογισµού κάποιων παραµέτρων της ανάλυσης, κλπ.
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ΜΕΡΟΣ Ι: ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.1: Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.2: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και Επιµόρφωση
Εκπαιδευτικών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.3: Υπάρχουσα έρευνα σχετικά µε τις ΗΚΜ και την εκπαιδευτική χρήση
των ΤΠΕ
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Κεφάλαιο Ι.1
Ι.1.1

Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης

Εισαγωγή

Στο Κεφάλαιο αυτό, εξετάζεται η έννοια της Κοινότητας και η σχέση της µε τη µάθηση.
Παρουσιάζεται η ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης (ΗΚΜ), στοιχεία που την προσδιορίζουν και οι
αρχές τις οποίες βασίζεται. Στόχος του κεφαλαίου είναι η παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης
σχετικά µε τις ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης, σε διεθνές επίπεδο. Αυτό γίνεται αφενός µέσω της
παρουσίασης των συστηµάτων και των υπηρεσιών που χρησιµοποιούνται διεθνώς για την υλοποίηση
των ΗΚΜ και αφετέρου µέσω της παρουσίασης συγκεκριµένων περιπτώσεων εφαρµογής ΗΚΜ.
Στην παρουσίαση των χαρακτηριστικών περιπτώσεων εφαρµογής ΗΚΜ δίνεται ιδιαίτερο βάρος στις
περιπτώσεις ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης που χρησιµοποιούνται για την επιµόρφωση
εκπαιδευτικών, λόγω της σχέσης αυτών των περιπτώσεων µε την έρευνα. Επιχειρείται τέλος µια
κατηγοριοποίηση των ΗΚΜ και η παρουσίαση των τύπων των ΗΚΜ που αφορούν τη µελέτη
περίπτωσης.

Ι.1.2

Κοινότητα και ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης

Ι.1.2.1 Η έννοια της Κοινότητας
Οι έννοιες της διάκρισης και του ανήκειν είναι οι βασικοί παράγοντες καθορισµού µιας Κοινότητας.
Άνθρωποι µε κοινά στοιχεία (πχ. ιδιοκτησία) και οµοιότητες (πχ. φυλή) που µοιράζονταν κάποιους
κοινούς στόχους (πχ. διατήρηση της περιουσίας, ασφάλεια) σχηµάτιζαν οµάδες και κοινότητες ώστε
να επιτύχουν τους κοινούς τους στόχους. Επιπλέον, µια κοινότητα σχετιζόταν άµεσα µε ένα
συγκεκριµένο γεωγραφικό χώρο. Οι περισσότερες προσπάθειες για τον ορισµό του όρου της
Κοινότητας βασίζονται στην κοινή δέσµευση και στην έννοια του ανήκειν. Ένας χαρακτηριστικός
ορισµός των McMillan και Chavis (1986), για την Κοινότητα είναι «...η αίσθηση του ανήκειν που
έχουν οι συµµετέχοντες, η αίσθηση που έχουν τα µέλη ότι ο καθένας έχει σηµασία για τον άλλον και για
το σύνολο, και την ύπαρξη κοινής πεποίθησης ότι οι ανάγκες των µελών θα ικανοποιηθούν µέσω της
δέσµευσής τους να πορεύονται µαζί».

Ι.1.2.2 Κοινότητα και µάθηση: Κοινότητες Μάθησης
Η σηµασία της κοινότητας και της συνεργασίας στη µάθηση, που απορρέει από τη συµµετοχή σε
αυτήν, δεν είναι πρόσφατη θεωρητική διαπίστωση.

Ενδεικτικά µπορούµε να αναφερθούµε στη

θεωρία της µάθησης µέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Vygotsky 1962, 1978, 1987), των
γνωστικών θεωριών και της συνεργατικής µάθησης (Dillenbourg και συν. 1996) που σε µεγαλύτερο ή
µικρότερο βαθµό συνδέουν τη µάθηση µε την κοινότητα. Ακόµη µεγαλύτερο βάρος δίνεται στην
Κοινότητα ως παράγοντα που σχετίζεται άµεσα µε τις διαδικασίες µάθησης σε σύγχρονες θεωρίες
µάθησης, όπως η Θεωρία ∆ραστηριότητας (Kuutii 1996, Engeström 1987, 1993), η Θεωρία του
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Κατανεµηµένου Γιγνώσκειν (Hutchins 1991, Salomon 1993) και η Θεωρία της Εγκαθιδρυµένης
Μάθησης (Lave και Wenger 1988, 1990).
Ένας µεγάλος αριθµός θετικών στοιχείων απορρέει από την δηµιουργία αυτή καθ’ αυτή µιας
Κοινότητας, ειδικά µεταξύ µαθητευοµένων. Σύµφωνα µε τον Rovai (2000, 2001) µέσω της συµµετοχής
στην Κοινότητα αυξάνεται η πρόσβαση σε χρήσιµη πληροφορία (µέσω µιας κοινής Βάσης Γνώσης)
και προωθείται η αλληλοϋποστήριξη, η δέσµευση και κυρίως η συνεργασία µεταξύ των µελών της
Κοινότητας. Βασιζόµενος σε µελέτες που αφορούν την Κοινότητα (Hill 1996, Rheingold 1992, 1993,
Sergiovanni 1994, Bielaczyc και Collins 1999), ο Rovai (2001) θεωρεί ότι τα χαρακτηριστικά µιας
Κοινότητας έχουν να κάνουν µε το περιβάλλον δηµιουργίας της, και ότι σε µαθησιακά-εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα, οι Κοινότητες που προκύπτουν είναι Κοινότητες Μάθησης και βασίζονται στην
εµπιστοσύνη, την αλληλεπίδραση, τη συνεργασία και τη µάθηση.
Ο ρόλος της Κοινότητας είναι και κατά τον Wenger απόλυτα συνυφασµένος µε τη µάθηση. Θεωρεί ότι
ενώ για ένα άτοµο η µάθηση αποτελεί ζήτηµα συµµετοχής και συνεισφοράς στις Πρακτικές µιας
Κοινότητας, για ολόκληρη την Κοινότητα η µάθηση είναι θέµα βελτίωσης των Πρακτικών της και
εξασφάλισης νέων µελών (“For individuals learning is an issue of engaging in and contributing to the
practices of their communities. For communities, learning is an issue of refining their practice and
ensuring new generations of members”, Wenger 1998). Έτσι προκύπτει ο όρος της Κοινότητας
Πρακτικών (Communities of Practice), που είναι ευρύς και αναφέρεται σε οποιαδήποτε Κοινότητα
συµµετέχουµε, από την στενή οικογένεια µας, µέχρι το περιβάλλον εργασίας µας, την οµάδα φίλων µε
τους οποίους έχουµε ένα κοινό hobby, τους συµµαθητές σε µια σχολική τάξη. Πρακτικές µιας
Κοινότητας είναι οι συνήθειες, οι ιεροτελεστίες, τα τεχνουργήµατα, οι συµβολισµοί, οι συµβάσεις
ακόµη και οι ιστορίες που δηµιουργούνται και υιοθετούνται από τα µέλη της στην πάροδο του
χρόνου. Ο Wenger (1998) θεωρεί ακόµη ότι η διαδικασία δηµιουργίας µιας Κοινότητας εµπεριέχει
αµοιβαία δέσµευση, απαιτήσεις και κανόνες που αφορούν τον τρόπο αλληλεπίδρασης, την
υπευθυνότητα, τη διαπραγµάτευση εννοιών και την κατανόηση και µάθηση µέσω της διαδικασίας
δηµιουργίας πρακτικών της Κοινότητας.
Οι Κοινότητες Πρακτικών (Communities of practice, McMillan και Chavis 1986, Palloff και Pratt
1999), θεωρούνται δυνητικά ωφέλιµα περιβάλλοντα και για τους εκπαιδευόµενους αλλά και για τους
εκπαιδευτές. Η Κοινότητα προσφέρει ένα επιπλέον µηχανισµό στους εκπαιδευτές για την υποστήριξη
και εκπαίδευση των µαθητών τους αλλά και ένα περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συνεργασίας στο
οποίο, όποιοι συµµετέχουν (εκπαιδευόµενοι και εκπαιδευτές), µπορούν να ωφεληθούν στον
ακαδηµαϊκό τοµέα, σε κοινωνικούς τοµείς ακόµη και στον συναισθηµατικό τοµέα.
Σύµφωνα µε τους Johnson και Johnson (1987), «Η συµµετοχή στις κοινότητες µάθησης, στην καλύτερη
µορφή της, διαµορφώνει την ικανότητα των µαθητών να µαθαίνουν από µόνοι τους, έξω από το
‘προστατευµένο’ περιβάλλον του εκπαιδευτικού οργανισµού».
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Ι.1.2.3 Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης
Σύµφωνα µε τον Wellman (1999), όταν µια Κοινότητα εξετάζεται από τη σκοπιά των έργων (του τι
κάνουν) κάποιας οµάδας ατόµων και όχι από τη σκοπιά του τρόπου υλοποίησης των έργων (του πως
γίνεται κάτι), τότε η έννοια της Κοινότητας αποσυνδέεται από γεωγραφικούς περιορισµούς. Αν
θεωρηθεί σωστή αυτή η άποψη του Wellman, τότε µια Κοινότητα Μάθησης που βασίζει την ύπαρξή
της σε ηλεκτρονικά µέσα, στις ΤΠΕ, δεν µπορεί να διαφέρει σηµαντικά από µια συνηθισµένη
Κοινότητα Μάθησης.
Εδώ θα προσθέσω ότι σε µια τέτοια περίπτωση (που µας ενδιαφέρει κυρίως τι γίνεται και λιγότερο
πως γίνεται αυτό), η Κοινότητα µπορεί να αποσυνδεθεί και από χρονικούς περιορισµούς, καθώς η
επικοινωνία και η συνεργασία σε µια ηλεκτρονική Κοινότητα µπορεί να γίνει ασύγχρονα.
Με αυτό συµφωνεί και ο Sunderland (2002) που θεωρεί ότι η µάθηση που πραγµατοποιείται µε
υποστήριξη ηλεκτρονικών µέσων αντιµετωπίζει τόσο τα γεωγραφικά όσο και τα χρονικά κενά (επειδή
η ασύγχρονη φύσης ορισµένων µέσων επικοινωνίας µπορεί να δηµιουργήσει µια Κοινότητα
εκπαιδευοµένων που εργάζονται ασύγχρονα και ζουν σε αποµακρυσµένες περιοχές). Επίσης θεωρεί
ότι µειώνονται τα φαινόµενα αποχωρήσεων όταν δηµιουργείται αυτή η «αίσθηση» της Κοινότητας
(αίσθηση του ανήκειν, των κοινών στόχων, της οµάδας) µεταξύ ανθρώπων που αλλιώς θα ένιωθαν
(ψυχολογικά) αποµακρυσµένοι µεταξύ τους.
Επίσης, ο Rovai (2001), ενώ κατανοεί τις δυσκολίες που υπάρχουν στην υποστήριξη διαπροσωπικών
σχέσεων σε µια ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης, λόγω της έλλειψης κάποιων παραδοσιακών µέσων
επικοινωνίας, θεωρεί ότι οι µελέτες σε ΗΚΜ έχουν δείξει µέχρι τώρα ότι τα µέλη τέτοιων Κοινοτήτων
εµφανίζουν συχνά συµπεριφορές που σχετίζονται απόλυτα µε την παραδοσιακή έννοια της
Κοινότητας.
Ο Rheingold (1992, 1993) έγραψε σε ένα άρθρο του τον Ιούνιο του 1992: “Computers, modems and
communications

networks

furnish

the

technological

infrastructure

of

computer-mediated

communication (CMC); cyberspace is the conceptual space where words and human relationships,
data and wealth and power are manifested by people using CMC technology; virtual communities are
cultural aggregations that emerge when enough people bump into each other often enough in
cyberspace”, που σε ελεύθερη (δική µου) µετάφραση αποδίδεται:
«Οι υπολογιστές, τα modem και τα επικοινωνιακά δίκτυα αποτελούν την τεχνολογική υποδοµή της
επικοινωνίας µέσω υπολογιστή. Ο κυβερνοχώρος είναι ένας [ιδεατός] χώρος κυβερνούµενος από αρχές,
όπου οι ανθρώπινες σχέσεις, οι πληροφορίες, ο πλούτος και η ισχύς ελέγχονται από ανθρώπους που
χρησιµοποιούν την επικοινωνία µέσω του υπολογιστή [τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της
Επικοινωνίας]. Οι Εικονικές [ηλεκτρονικές] Κοινότητες είναι το σύνολο των πολιτιστικών στοιχείων
που αναδύονται όταν ένας ικανός αριθµός ανθρώπων αλληλεπιδρά αρκετά συχνά στον κυβερνοχώρο».
Με την ευρύτερη σηµασία του όρου της ηλεκτρονικής Κοινότητας, ολόκληρο το διαδίκτυο θα
µπορούσε να θεωρηθεί µια τέτοια. Τη σηµερινή εποχή της παγκοσµιοποίησης, των Τεχνολογιών της
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Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και της Κοινωνίας της Πληροφορίας οι κοινότητες µας, οι
οµάδες των ανθρώπων µε τους οποίους συνεργαζόµαστε, οι γειτονιές µας είναι τοπικές όσο και
παγκόσµιες, πραγµατικές όσο και ηλεκτρονικές, ιδεατές.
Σύµφωνα µε την Harasim (1989) και τους Hiltz, Teles και Turoff (1996):
“We naturally gravitate towards media that enable us to communicate and form communities because
that, in fact, makes us more human”, που σε ελεύθερη (δική µου) µετάφραση αποδίδεται «Είναι
φυσιολογικό να νιώθουµε έλξη προς µέσα που µας βοηθούν να επικοινωνήσουµε και να σχηµατίσουµε
κοινότητες γιατί στην πραγµατικότητα αυτό µας κάνει πιο ανθρώπινους». Η επικοινωνία µέσω
υπολογιστών είναι ένα µέσο που συµπεριλαµβάνεται σε αυτά που εν δυνάµει δηµιουργούν κοινότητες,
εν προκειµένω τις ηλεκτρονικές Κοινότητες.
Σύµφωνα µε τους Barab και Schatz (2001), η ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης ορίζεται ως «ένα
επίµονο, συνεχές κοινωνικό δίκτυο ατόµων που µοιράζονται και αναπτύσσουν µια Βάση Γνώσεων, ένα
σύνολο πεποιθήσεων, αξιών, ιστορίας και εµπειρίας που στρέφονται σε µια κοινή πρακτική ή/και µια
αµοιβαία επιχείρηση», (“a persistent, sustained social network of individuals who share and develop
an overlapping knowledge base, set of beliefs, values, history and experiences focused on a common
practice and/or mutual enterprise”).
Επίσης οι ηλεκτρονικές Κοινότητες, σύµφωνα µε τους Barab και Schatz (2001) έχουν (1) κοινές
γνώσεις, αξίες, και πεποιθήσεις, (2) επικαλυπτόµενο µεταξύ των µελών ιστορικό, (3) αµοιβαία
αλληλεξάρτηση, (4) µηχανισµούς για αναπαραγωγή, (5) µια κοινή πρακτική ή/και µια αµοιβαία
επιχείρηση ως στόχο, (6) ευκαιρίες για αλληλεπιδράσεις και συµµετοχή, (7) σχέσεις µεταξύ των
µελών που έχουν σηµασία και (8) σεβασµό των διαφορετικών ή µειονοτικών απόψεων.

Οι Κοινότητες Μάθησης (ΚΜ) αποτελούν στην ουσία µαθησιακά περιβάλλοντα στα οποία οι
συµµετέχοντες (µαθητές ή χρήστες, εκπαιδευτές ή συντονιστές) µπορούν να συνευρίσκονται, να
επικοινωνούν, να θέτουν στόχους, να συνεργάζονται και τελικά να µαθαίνουν. Όπως φάνηκε
από τα παραπάνω, όταν µια ΚΜ βασίζεται στην τεχνολογία για την επικοινωνία των χρηστών
και ειδικότερα στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και το
διαδίκτυο, µπορεί να χαρακτηριστεί ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης ή ΗΚΜ.
Στόχος µιας ΗΚΜ είναι να αποτελέσει το διαδίκτυο µια πλατφόρµα για τη δηµιουργία ενός
µαθησιακού περιβάλλοντος συνεργασίας, ανταλλαγής και επικοινωνίας όπου οι χρήστες δουλεύουν
στο δικό τους τόπο και συνήθως και χρόνο. Σύµφωνα µε τους Χρονάκη και Μπουρδάκη (2003) «...
[οι ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης] δε δηµιουργούνται αυθόρµητα αλλά τείνουν να οργανώνονται
γύρω από σαφή πλαίσια λειτουργίας, κανόνων συµπεριφοράς, στόχων και υλικού. Οι Κοινότητες αυτές
είναι βασισµένες σε αξίες και έχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά και συνεπώς η επιτυχία µιας κοινότητας
µάθησης βασίζεται σε µια ξεκάθαρη αντίληψη για το είδος της κοινότητας που θέλουµε να
οικοδοµήσουµε».
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Σύµφωνα µε τους Palloff και Pratt (1999), µια ΗΚΜ πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριµένες αρχές, τις
εξής:
•

Ειλικρίνεια

•

Ανταπόκριση

•

Καλή Συµπεριφορά

•

Σεβασµός

•

Ακεραιότητα

•

∆ιαµόρφωση Κοινών Στόχων

Ειδικά το τελευταίο σε συνδυασµό µε την προσπάθεια επίλυσης των κοινά αποδεκτών προβληµάτων
και βέβαια η έννοια της αλληλεπίδρασης, της συλλογικότητας και του ανήκειν είναι τα βασικά στοιχεία
που διαφοροποιούν τελικά µια απλή συνάθροιση ατόµων µέσω διαδικτύου από µια ΗΚΜ.

Ι.1.2.4 Κοινωνικά ∆ίκτυα
Σύµφωνα µε τους Groth (2003), Mitchell (1969) και Knoke και Kuklinski (1983): “A network is
generally defined as a specific type of relation linking a defined set of persons, objects, or events” που
σε δική µου ελεύθερη µετάφραση σηµαίνει «Ένα δίκτυο ορίζεται γενικά ως µια ειδικού τύπου σχέση
που συνδέει ένα καθορισµένο σύνολο προσώπων, αντικειµένων ή γεγονότων».
Στον παραπάνω ορισµό δεν περιλαµβάνονται µόνο πρόσωπα (άνθρωποι) αλλά και αντικείµενα, ακόµη
και γεγονότα, οτιδήποτε µπορεί να συµπεριληφθεί σε µια σχέση. Χρησιµοποιείται ακόµη συχνά ο
όρος «Κοινωνικά ∆ίκτυα», που περιλαµβάνει ένα σύνολο προσώπων (ανθρώπων) και τις µεταξύ τους
σχέσεις. Ο όρος «κοινωνικά» υπονοεί ότι τα δίκτυα αυτά περιλαµβάνουν µόνο τα πρόσωπα που
µετέχουν σε αυτά. Σύµφωνα µε τους Wellman, Salaff, Dimitrova, Garton, Gulia και Haythornthwaite
(1996), δόκιµος είναι και ο όρος «Κοινωνικά ∆ίκτυα υποστηριζόµενα από υπολογιστές (ή ΤΠΕ)» (στα
Αγγλικά: computer supported social networks) που περιλαµβάνει ειδικά τα πρόσωπα και τις σχέσεις
που αναπτύσσονται µέσω υπηρεσιών ΤΠΕ, όπως το chat, το forum και το e-mail.
Τα Κοινωνικά ∆ίκτυα (Social networks), είτε δηµιουργούνται-υποστηρίζονται µέσω ΤΠΕ υπηρεσιών
είτε όχι, αποτελούν τη βάση των Κοινοτήτων Πρακτικών (Communities of practice) (Brown και
Duguid 1991, Lave και Wenger 1991, Brown & Duguid 2000). Λόγω της σχέσης αυτής των
Κοινωνικών ∆ικτύων µε τις Κοινότητες Πρακτικών (Palloff και Pratt 1999), τις Κοινότητες Μάθησης
και κατ’ επέκταση και τις ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης (Wenger 1998), το ενδιαφέρον της
διεθνούς ερευνητικής κοινότητας για αυτά έχει αυξηθεί τελευταία. Ειδικότερα χρησιµοποιείται η
µέθοδος Ανάλυσης Κοινωνικών ∆ικτύων (Social Network Analysis) προκειµένου για την κατανόηση
και µελέτη ενός δικτυακού περιβάλλοντος, τη µέτρηση παραµέτρων αυτού και των σχέσεων που
δηµιουργούνται σε αυτό (Haythornthwaite 1999, Garton, Haythornthwaite και Wellman 1999,
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Εµβαλωτής και Τριάντης 2002, Nurmela, Palonen, Lehtinen και Hakkarainen 2003, Martinez,
Dimitriadis, Tardajos, Velloso και Villacorta 2003, κλπ.).

Ι.1.3

Περιβάλλοντα λογισµικών και Πλατφόρµες Υλοποίησης ΗΚΜ Υπηρεσίες

Υπάρχουν πολλές ονοµασίες για τα υπάρχοντα συστήµατα που υλοποιούν ή

προσπαθούν να

υλοποιήσουν Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης (ΗΚΜ). Ενδεικτικά αναφέρουµε µερικές ονοµασίες
που συναντάµε στη βιβλιογραφία (Dillenbourg και συν. 2002, Schneider και συν. 2002, Bratitsis και
συν. 2003, Hlapanis και συν. 2003):

•

Learning Communities, e-Learning Communities (Κοινότητες Μάθησης και ΗΚΜ),

•

VLE (Virtual Learning Environments- Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης),

•

CMS (Course Management Systems – Συστήµατα ∆ιαχείρισης Μαθηµάτων),

•

C3MS (Community, Content and Collaboration Management Systems - Συστήµατα

∆ιαχείρισης Κοινοτήτων, Περιεχοµένου και Συνεργασίας), κλπ.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν στην ουσία συστήµατα ή περιβάλλοντα µε την ίδια περίπου δοµή.
Βασίζονται σε πλατφόρµες λογισµικού (ορισµένες από αυτές αναφέρονται παρακάτω), που παρέχουν
συγκεκριµένη λειτουργικότητα, όλα σχεδόν παρέχουν τις βασικές υπηρεσίες επικοινωνίας (email,
forum και chat) και πολλά συστήµατα παρέχουν επιπλέον ορισµένες πιο σύνθετες υπηρεσίες.
Τα περιβάλλοντα που φιλοξενούν ή έχουν τη δυναµική για να φιλοξενήσουν ΗΚΜ, συνήθως
περιλαµβάνουν µια εξειδικευµένη διαδικτυακή πύλη (web portal), σχεδιασµένη συνήθως για να
λειτουργούν σε ολόκληρο το διαδίκτυο (internet), ορισµένες φορές για να λειτουργούν µόνο σε
τοπικό δίκτυο (intranet), αλλά πολλές φορές για να λειτουργούν τµηµατικά και σε τοπικό δίκτυο και
στο ευρύτερο διαδίκτυο (intranet και extranet). Μέσω της πύλης υλοποιούνται υπηρεσίες και
διαδικασίες, βασικές (πχ. επικοινωνίας) αλλά και πιο σύνθετες (πχ. διαχείρισης χρηστών, ασφάλειας),
που µπορούν εν συντοµία να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

•

Βασικές υπηρεσίες επικοινωνίας (τα κλασσικά: email, ftp, forum ή news, chat, video-

conference, κλπ.)
•

Υπηρεσίες διαχείρισης του µαθήµατος (όπως δυνατότητα συντονισµού - moderation,

καταγραφή ενεργειών σχετικών µε το µάθηµα, βαθµολόγιο, παρακολούθηση της πορείας των
εργασιών, εργαλεία παρατήρησης, ηµερολόγιο µαθήµατος, πίνακες ανακοινώσεων, κλπ.)
•

Υπηρεσίες διαχείρισης του συστήµατος (όπως διαχείριση χρηστών, κοινόχρηστων πόρων,

προχωρηµένα θέµατα ασφάλειας, κλπ.)
•

Υπηρεσίες και εργαλεία διαχείρισης της γνώσης (όπως η ύπαρξη µιας Βάσης Εγγράφων ή

Βάσης Γνώσης, διαχείριση αυτής, προσθήκη και ενηµέρωση της ύλης των µαθηµάτων που δίνονται,
online εργαλεία αναζήτησης στη Βάση και στο διαδίκτυο, κλπ.)

ΚΕΦ Ι.1 – Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης

σελ. 32 από 653

∆ηµιουργία ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης: Μελέτη Περίπτωσης Επιµορφωτικού Προγράµµατος Εκπ/κών

•

Άλλες προηγµένες υπηρεσίες, όπως αυτόµατες ενηµερώσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων

(φακέλου ή εγγράφου), δυνατότητα αυτόµατου κλειδώµατος και ξεκλειδώµατος (συγχρονισµού)
εγγράφων που επιτρέπει τη συνεργατική συγγραφή (µπορεί να θεωρηθεί και υπηρεσία διαχείρισης του
µαθήµατος), κλπ.
Τα περισσότερα από τα συστήµατα που αναφέρουµε είναι σχεδιασµένα και υλοποιηµένα µε γνώµονα
τη γενική χρήση, και περισσότερο την χρήση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση για την παροχή εξ’
αποστάσεως εκπαίδευση για διάφορα γνωστικά αντικείµενα.
Το µεγαλύτερο βάρος έχει δοθεί στην κατασκευή συστηµάτων και µεθόδων που να παρέχουν
υπηρεσίες Ανοιχτής και εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης µε ηλεκτρονικά κυρίως µέσα και ειδικότερα
υπηρεσίες που σχετίζονται περισσότερο µε την υλοποίηση κανονικών προπτυχιακών (αλλά σε πολλές
περιπτώσεις και µεταπτυχιακών) µαθηµάτων.
Αξίζει να αναφέρουµε ορισµένα συστήµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, σχεδιασµένα και
χρησιµοποιούµενα για χρήση από φοιτητές, όπως τα:
•

PostNuke

•

CityofNews

•

PhPWebSite

•

Weblogs

•

CoWebs

•

Wikis :

Ολόκληρη κατηγορία συστηµάτων που βασίζονται στη συνεργατική κατασκευή

υπερκειµένων και ιστοσελίδων (collaborative hypertexts - Schneider και συν. 2002)
Επίσης κάποια συστήµατα είναι πιο ειδικού σκοπού, κατασκευασµένα για συγκεκριµένο τύπο
δραστηριοτήτων ή µε συγκεκριµένο περιεχόµενο. Πολλά δηµιουργήθηκαν στο πλαίσιο ερευνητικών
προγραµµάτων (πχ. προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και φιλοξενούν ή έχουν τη δυναµική να
φιλοξενήσουν ΗΚΜ. Χαρακτηριστικά τέτοια παραδείγµατα, κατασκευασµένα κυρίως µε γνώµονα την
εκπαίδευση µαθητών, είναι τα:
•

Modelling-Space (για µελέτη εργαλείων σε περιβάλλοντα σύγχρονης συνεργατικής µάθησης

από απόσταση, Avouris και συν. 2004)
•

Seed project (http://ilios.cti.gr/seed, µε στόχο την «εµφύτευση» πολιτιστικής αλλαγής σε

σχολεία ορισµένων χωρών της Ευρώπης, τη δηµιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων και λογισµικών που
θα προωθήσουν αυτήν την αλλαγή και όλα αυτά µέσω ΗΚΜ που περιλαµβάνουν την ευρύτερη
Κοινότητα του σχολείου)
•

Belvedere (http://advlearn.lrdc.pitt.edu/belvedere, για την υποστήριξη διαλόγων και

συνεργασιών γύρω από επιστηµονικά θέµατα µε τη χρήση κατάλληλων εργαλείων, Suthers και συν.
1995)
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•

W-ReTuDis (Tsaganou, Grigoriadou και Cavoura 2004, για την υποστήριξη της

προσωποποιηµένης µάθησης µέσα από τη µοντελοποίηση διαλόγων και τον αναλογισµό)
Οι υπάρχουσες υλοποιήσεις ΗΚΜ, ειδικά στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, βασίζονται ως επί το
πλείστον σε κλασσικές πλατφόρµες λογισµικών όπως για παράδειγµα το WebCT ή το Blackboard,
που είναι και τα συνηθέστερα λογισµικά που χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία συστηµάτων που
υποστηρίζουν ΗΚΜ. Σε τεχνικό επίπεδο τελευταία υπάρχει η τάση να χρησιµοποιούνται προηγµένες
τεχνολογίες όπως τα Portlets (Schneider και συν. 2002) και η Αρχιτεκτονική Cocoon προκειµένου να
βελτιώνεται όλο και περισσότερο το επίπεδο των παρερχοµένων υπηρεσιών. Υπάρχουν τέλος και
προτάσεις για χρήση εξειδικευµένου λογισµικού προορισµένο για καθαρά εµπορική χρήση όπως για
παράδειγµα το λογισµικό MS SharepointTM Portal Server (SPS), που παρέχει µεγαλύτερη ευελιξία σε
τεχνικό επίπεδο (Bratitsis και συν. 2003, Hlapanis και συν. 2003).
Άλλα λογισµικά (ή πλατφόρµες λογισµικών) που συναντώνται συχνά (Marshall University's
Comparison Report) είναι τα εξής:
•

Convene

•

Embanet

•

eCollege.com

•

IntraLearn

•

Symposium

•

TopClass

•

The Learning Manager

•

WebMentor

•

Integrated Virtual Learning Environment (IVLE)

•

LUVIT

•

Asymetrix Librarian

•

Virtual-U

•

eduprise.com

•

Basic Support for Cooperative WorkTM (BSCW)

Υπάρχουν πάντως και πολλές περιπτώσεις που επιχειρείται η υλοποίηση συστηµάτων που
υποστηρίζουν ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης χωρίς την ύπαρξη συγκεκριµένης πλατφόρµας
λογισµικού γύρω από την οποία να χτίζονται όλες οι προαναφερόµενες υπηρεσίες. Οι ηλεκτρονικές
Κοινότητες Μάθησης που δηµιουργούνται και συντηρούνται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι συνήθως
ιδιαίτερα «ανοιχτές», δηλαδή προσβάσιµες από ευρύ κοινό, χωρίς σαφώς διατυπωµένους
µαθησιακούς στόχους και περιεχόµενο που λειτουργούν περισσότερο ως ένας τόπος συνάντησης και
ανταλλαγής απόψεων, ως µια διαρκής αλλά χαλαρή υποστηρικτική δοµή για τα µέλη της. Ένα
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σύστηµα που υποστηρίζει µια τέτοια ηλεκτρονική Κοινότητα µπορεί για παράδειγµα να βασίζεται σε
σχετικά απλά και κοινά λογισµικά (συνήθως περισσότερα του ενός) που προσφέρουν κάποιες από τις
υπηρεσίες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Τέτοια κοινά λογισµικά που προσφέρουν απλές υπηρεσίες
(κυρίως επικοινωνίας αλλά και οργάνωσης της πληροφορίας) είναι για παράδειγµα το Netmeeting ή
άλλα προγράµµατα που υποστηρίζουν videoconference, το Ichat ή άλλα προγράµµατα σύγχρονης
επικοινωνίας, το Virtual Meeting, το Lotus Notes, ακόµη και λογισµικά διαχείρισης ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου και ασύγχρονης συζήτησης (όπως τα Outlook, Outlook Express, Eudora, κλπ).
Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, µπορούµε να παρουσιάσουµε την κατηγοριοποίηση των
περισσότερων λογισµικών σε ένα χάρτη λογισµικών που ακολουθεί, σύµφωνα µε τον Wenger (2001).
Σε αυτόν τον χάρτη, αναφέρονται ενδεικτικά κάποια λογισµικά και τοποθετούνται σε οκτώ
διαφορετικές περιοχές του χάρτη που αντιστοιχούν στο βασικό σκοπό για τον οποίο έχει
κατασκευαστεί το κάθε λογισµικό ή την ειδίκευσή του. Λογισµικά που βρίσκονται στα όρια των
περιοχών δεν είχαν εξ’ αρχής συγκεκριµένο σκοπό ή βρίσκονται ανάµεσα από δύο κατηγορίες.
Επίσης όσο πιο κοντά στο κέντρο βρίσκεται ένα λογισµικό στο χάρτη, τόσο πιο κοντά είναι στο να
υλοποιηθεί µε αυτό µια ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης (ή Κοινότητα Πρακτικών - Community of
Practice).

Εικόνα Ι.1.1 Χάρτης λογισµικών και σχέση τους µε υλοποίηση ΗΚΜ, κατά Wenger (2001).

Οι οκτώ βασικές κατηγορίες είναι (σε παρένθεση όπως εµφανίζονται στο χάρτη και σχηµατίζοντας
κύκλο):
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•

Βάσεις Γνώσης - ∆ιαχείριση Εγγράφων και πληροφορίας (Knowledge Base - Documents)

•

Πρόσβαση στη γνώµη του ειδικού - ∆ιαχείριση και ανταλλαγή της Γνώσης (Access to expertise

- Knowledge exchange)
•

Τόποι Ηλεκτρονικής Μάθησης - Παροχή µαθηµάτων (E-Learning Spaces - Instruction)

•

Σύγχρονη Επικοινωνία (Synchronous interactions)

•

Οµάδες Συζήτησης (Discussion Groups)

•

Κοινότητες βασισµένες σε ιστοσελίδα - Κοινωνικές ∆οµές (Website communities – Social

structures)
•

Χώροι (τόποι) για υλοποίηση εργασιών (Project spaces)

•

Προοδευτική ενοποίηση γνώσης και εργασίας (Ongoing integration of work and knowledge)

Στην παραπάνω εικόνα παρουσιάζεται ο χάρτης λογισµικών και σχέση τους µε υλοποίηση ΗΚΜ, κατά
Wenger (2001). Αξίζει να αναφερθεί ότι στο παρακάτω σχήµα, όπου υπάρχει βέλος υποδεικνύεται η
τάση εξέλιξης του λογισµικού ενώ τα περισσότερα συγκλίνουν στο κέντρο του σχήµατος, που
αποτελεί µια ηλεκτρονική Κοινότητα Πρακτικών ή ΗΚΜ και που περιλαµβάνει όλη ή σχεδόν όλη την
παραπάνω λειτουργικότητα.

Ι.1.4

Παραδείγµατα εφαρµογής Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών µέσω ΗΚΜ

Έχει ήδη αναφερθεί ότι διεθνώς, στις περισσότερες περιπτώσεις υλοποίησης ηλεκτρονικών
Κοινοτήτων Μάθησης, αυτές χρησιµοποιούνται είτε για την εφαρµογή ενός προγράµµατος
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό) ή για την δηµιουργία µιας ανοιχτής και
σχετικά «χαλαρής» ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης, χωρίς ιδιαίτερους µαθησιακούς στόχους και
περιεχόµενο, κάτι σαν µια συνεχή Υποστηρικτική ∆οµή.
Στην παρούσα διδακτορική διατριβή πραγµατοποιείται έρευνα περίπτωσης µιας ηλεκτρονικής
Κοινότητας Μάθησης που χρησιµοποιείται για την επιµόρφωση εκπαιδευτικών. Υπάρχει λοιπόν
µεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις προϋπάρχουσες περιπτώσεις ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης που
χρησιµοποιούνται στην εκπαίδευση και ειδικότερα στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών.
Παρακάτω παρουσιάζεται ένας πίνακας περιγραφής ορισµένων τέτοιων χαρακτηριστικών
δραστηριοτήτων επιµόρφωσης ή εκπαίδευσης εκπαιδευτικών από όλο τον κόσµο (Πίνακας Ι.1.1).
Φυσικά στον πίνακα είναι αδύνατο να περιγραφούν όλες οι υπάρχουσες σχετικές περιπτώσεις ανά τον
κόσµο και γι’ αυτό έγινε µια επιλογή και παρουσίαση µόνο ορισµένων. Για την επιλογή δόθηκε βάρος
σε διάφορες παραµέτρους όπως η αντιπροσωπευτικότητα (να υπάρχουν περιπτώσεις από όλες τις
ηπείρους και όσο περισσότερες διαφορετικές χώρες του κόσµου), η χρονολογία (να εµφανιστούν
κυρίως τα πιο πρόσφατα παραδείγµατα) και η σχέση µε τις ΗΚΜ και τα θέµατα που πραγµατεύεται η
συγκεκριµένη διδακτορική διατριβή. Υπάρχουν πάντως και κάποιες αναφορές σε περιπτώσεις
εφαρµογής εξ’ αποστάσεως µάθησης µέσω ΗΚΜ που όµως δεν περιλαµβάνονται ακριβώς στις
περιπτώσεις επιµορφώσεων. Ο λόγος που εµφανίζονται στον πίνακα τέτοιες περιπτώσεις έχει να κάνει
µε το ερευνητικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν. Χρονολογικά τα περισσότερα παραδείγµατα είναι
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από το 1999 έως το 2004. Μόνο ορισµένες σχετικά αξιόλογες περιπτώσεις προηγούµενων ετών (που
ενδεχοµένως είχαν και συνέχεια ή κάποιο ερευνητικό αποτέλεσµα) παρουσιάζονται στον πίνακα.
Επίσης, τα περισσότερα παραδείγµατα προέρχονται από την Ευρώπη και την Βόρεια Αµερική (ΗΠΑ
και Καναδά), υπάρχουν όµως και αναφορές σε περιπτώσεις από την Αυστραλία, την Ασία, από την
Νότιο Αµερική αλλά και άλλες λιγότερο ανεπτυγµένες περιοχές. Οι περιπτώσεις παρουσιάζονται µε
χρονολογική σειρά, οι παλιότερες πρώτα.

Ι.1.4.1 Ανάλυση χαρακτηριστικών των ΗΚΜ
Τα χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας Ι.1.1, που
αντιστοιχούν στις στήλες του πίνακα), είναι εν συντοµία τα εξής:
1.

Έτος υλοποίησης της δραστηριότητας ή του προγράµµατος εκπαίδευσης ή επιµόρφωσης.

Χώρα ή χώρες υλοποίησης ή προέλευσης. Ονοµασία προγράµµατος. Οργανισµοί ή Ιδρύµατα
(Πανεπιστηµιακά κυρίως) που συµµετείχαν ή οργάνωσαν τη δραστηριότητα. Πλατφόρµα λογισµικού
που χρησιµοποιήθηκε (αν ήταν απλές υπηρεσίες αναφέρεται). Τέλος αναφέρεται σε παρένθεση η πηγή
από την οποία αντλήθηκαν τα στοιχεία της συγκεκριµένης περίπτωσης.
2.

Ο βαθµός της αυτοδιοίκησης και το είδος του προγράµµατος, αν πρόκειται για ανοιχτό

(συµµετοχή των εκπαιδευόµενων στην πορεία της εκπαίδευσης) ή για κλειστό σύστηµα (η συµµετοχή
των εκπαιδευόµενων είναι µικρή ή ανύπαρκτη όσον αφορά στον καθορισµό της πορείας της
εκπαίδευσης). Στις ενδιάµεσες περιπτώσεις πχ. ενός µικρού βαθµού ελευθερίας υπάρχει η αναφορά
«σχετικά κλειστό σύστηµα» ή «σχετικά ανοιχτό σύστηµα», ανάλογα αν ήταν περισσότερο κλειστό ή
ανοιχτό αντίστοιχα.
3.

Το πρότυπο (µοντέλο) συµµετοχής και αλληλεπίδρασης των εκπαιδευόµενων. Αν το

πρόγραµµα περιλάµβανε µόνο ηλεκτρονική επικοινωνία και επαφή (κάποιες περιπτώσεις), αν
εφαρµόστηκε ένα µικτό µοντέλο µε πολλές πρόσωπο µε πρόσωπο συναντήσεις ή αν υπήρχαν
ορισµένες µόνο πρόσωπο µε πρόσωπο συναντήσεις (face to face) και µεγάλο µέρος του
προγράµµατος πραγµατοποιούνταν ηλεκτρονικά (οι περισσότερες των περιπτώσεων). ∆εν
εξετάστηκαν περιπτώσεις αποκλειστικής πρόσωπο µε πρόσωπο επαφής.
4.

Είδος (βαθµίδα, φοιτητές, τελειόφοιτοι, µεταπτυχιακοί, κλπ.) και αριθµός των εκπαιδευτικών

που παρακολούθησαν. Ακόµη αν το πρόγραµµα αναφερόταν σε εκπαιδευτικούς εν ενεργεία, που
παράλληλα µε την παρακολούθησή του εργάζονταν.
5.

Θέµα που πραγµατευόταν η εκπαίδευση/ επιµόρφωση και διάρκεια του προγράµµατος.

6.

Αναφέρεται αν πραγµατοποιήθηκε έρευνα στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράµµατος και αν

η έρευνα αυτή ήταν µια πλήρης µελέτη ή απλά µια επιφανειακή µελέτη. Σε επόµενο κεφάλαιο και σε
πίνακα παρουσίασης χαρακτηριστικών περιπτώσεων έρευνας παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι
ερευνητικοί στόχοι, τα τυχόν αποτελέσµατα καθώς και οι τυχόν προτάσεις των περιπτώσεων αυτών
έρευνας.
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Πίνακας Ι.1.1 Περιγραφή δραστηριοτήτων επιµόρφωσης ή εκπαίδευσης εκπαιδευτικών µέσω ηλ. ΚΜ.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Έτος, Χώρα,
Οργανισµός Πλατφόρµα (αναφορά)
1997 Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιταλία,
Ισπανία, Γαλλία και Βρετανία
TRENDS,
Ανθρώπινο
∆ίκτυο
εκπαιδευτικών,
σχολείων,
Απλές
υπηρεσίες (INTRASOFT, 1998)
1997 5 χώρες στην Ευρώπη
CL-NET program Annex ,∆ιάφορα
λογισµικά,
πολυµέσα
(Annex:
Targeted Socio-economic research 97)
1997 Καναδάς
TAPPED IN,
Ειδικό περιβάλλον, java apples
(Schlager Schank 1997)
1997-2000 Κορέα
Cyber Teacher Training Center
Πλατφόρµα CTTC (Jung 2001)

Βαθµός αυτοδιοίκησης
(Ρόλος συντονιστή)
Σχετικά
ανοιχτό
σύστηµα.
140 άτοµα επαφής ως
υπεύθυνοι.

1998 ΗΠΑ
MashTech project
Απλές υπηρεσίες (Friel 2000)
1998 Βρετανία
Leeds University Πλατφόρµα WebCT
(Pilkington et al. 2000)

Ανοιχτό σύστηµα. Όχι
ακριβώς εκπαίδευση

1998-1999 ΗΠΑ
Ohio State University
Απλές υπηρεσίες. (Merryfield 2001)
1999 Αυστραλία
University of Wollongong
Απλές Υπηρεσίες και πλατφόρµα
WebCT (Ferry et al. 2000)
1999 ΗΠΑ
TESOL πλατφόρµα WebX
(Rogers 2000)
1999 ΗΠΑ
University of San Fransisco
Πλατφόρµα WebCT (Andrews 2002)
1999

ΗΠΑ North Carolina State

Κλειστό σύστηµα

Πρότυπο συµµετοχής
µελών
Σε πρώτη φάση face to face
και
µετά
κυρίως
ηλεκτρονικά. Εκπση ατόµων
επαφής.
Συνεχιζόµενη
εκπ/ση εκπ/κων.
Καθαρά
ηλεκτρονικό
περιβάλλον.

Ανοιχτό σύστηµα.

Καθαρά
περιβάλλον.

Σχετικά
σύστηµα.

Μικτό µοντέλο.
Κάποιες συναντήσεις 1-2
φορές σε face to face
σεµινάρια. Εξετάσεις.
Μόνο ηλεκτρονικά, µόνο
forum. (Προηγήθηκε µόνο 1
µέρα εκπ/ση)
Μικτό µοντέλο.
11 δύο-ώρα face to face
11
µονο-ώρα
CHAT
σεµινάρια.
Καθαρά ηλ. περιβάλλον.
Πολλές φυλές, εθνικότητες,
γλώσσες.

Σχετικά
σύστηµα

ανοιχτό

κλειστό

Σχετικά
κλειστό
σύστηµα, ηλ. έκδοση
ενός Face to face πρ.
σπουδ.
Σχετικά
ανοιχτό
σύστηµα.
Ανοιχτό σύστηµα,
υπήρχε
κάποια
καθοδήγηση
Συνδυασµός
εκπαίδευσης
µε
συνεργατική µάθηση
Ανοιχτό
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σύστηµα,

ηλεκτρονικό

Μικτό περιβάλλον. Αρχικά
κάποιες κλασσικές εκπ/σεις,
στην πορεία δυνατότητα
εργασίας από απόσταση
Καθαρά
ηλεκτρονικό
περιβάλλον.
Μικτό
µοντέλο,
χρήση
αίθουσας και δυνατότητα για
εργασία από το σπίτι,
Παν/µιο.
Μικτό µοντέλο,

Κατηγορία, αριθµός
εκπαιδευτικών
Κατ:
εν
ενεργεία
εκπαιδευτικοί
Αρ.: 2400 σε 140 σχολεία.

Θέµα
∆ιάρκεια
Θέµα:
ΤΠΕ,
διαθεµατικές
προσεγγίσεις, διδασκαλία, ανταλλαγή
απόψεων, τρόπων εκπ/σης.
∆ιάρκεια:
Χρόνια,
συνεχής
υποστηρικτ. δοµή
Θέµα: Πολυµεσικές εφαρµογές και
ΤΠΕ για συνεργασία σχολείων και
µάθηση από κοινού. ∆ιάρκεια: 50
µήνες.
Θέµα: ∆ιάφορα, από την ίδια τη χρήση
του
µέχρι
πολλά
διδακτικά
αντικείµενα. ∆ιάρκεια: Υποστηρικτική
δοµή, χρόνια.
Θέµα: 11 διαφορετικά γενικής
παιδείας, πχ. “ΗΥ και ΚτΠ,”,
∆ιάρκεια: ώρες έως µήνες. ∆ιέρκεσε
για χρόνια.
Θέµα: σχετικά µε προβλήµατα κατά τη
διδασκαλία.
∆ιάρκεια: 4 µήνες
Θέµα: Μάθηση και ΤΠΕ.
∆ιάρκεια: 13 εβδ.

Έρευνα
Αποτελέσµατα
Υπήρξε
κάποια
επιφανειακή
έρευνα.
Στόχος ήταν κυρίως η
προώθηση της έρευνας σε
εκπαιδευτικά θέµατα
Υπήρξε
έρευνα.
Αναφέρεται στον πίνακα
Πίνακας Ι.3.1.

Κατ.:
εν
ενεργεία
εκπαιδευτικοί, φοιτητές
Αρ.: 50 (30 εκτός ΗΠΑ)

Θέµα: Πολυπολιτισµική Εκπαίδευση
∆ιάρκεια: 6 µήνες

Υπήρξε
έρευνα.
Αναφέρεται στον πίνακα
Πίνακας Ι.3.1.

Κατ.: φοιτητές δάσκαλοι.
Αρ.: 22

Θέµα: εργαλεία ΤΠΕ, πως η
συµµετοχή σε ΚΜ βοηθά την
απόκτηση της γνώσης. ∆ιάρκεια: 2
εβδ. αρχικά, 5 εβδοµάδες η 2η φάση.
Θέµα: σχετικά µε την ίδια την
οργάνωση του TESOL
∆ιάρκεια: 3 εβδ.
Θέµα: ∆ιδάσκοντας µαθητές µε ειδικές
ανάγκες.

Υπήρξε
έρευνα.
Αναφέρεται στον πίνακα
Πίνακας Ι.3.1.

Κατ.:
Εν
ενεργεία
εκπαιδευτικοί και µαθητές.
Αρ.: 18 σχολεία από 5 χώρες
της Ευρώπης
Κατ.:
εν
ενεργεία
εκπαιδευτικοί. Αρ.: 107
αρχικά, 400 µέλη µέχρι
1997, 1700 µέχρι το 1998.
Κατ.:
εν
ενεργεία
εκπαιδευτικοί
Αρ.: 680.
Κατ.:
εν
ενεργεία
εκπαιδευτικοί και φοιτητές
που αποφοιτούσαν. Αρ.: 17
Κατ.:
εν
ενεργεία
εκπαιδευτικοί
Αρ.: 20

Κατ.: εν ενεργεία εκπ/ικοί,
καθ. Αγγλικών ως δεύτερη
γλώσσα. Αρ.: 26
Κατ.: φοιτητές εκπαιδευτικοί
(τελειόφοιτοι).
Αρ.: 40
1η φάση: 12 εν ενεργεία

Θέµα:

Υπήρξε
κάποια
επιφανειακή
έρευνα.
Ερωτηµατολόγια, µελέτη
στάσεων των εκπ/κων.
Υπήρξε
έρευνα.
Αναφέρεται στον πίνακα
Πίνακας Ι.3.1.
Υπήρξε
Αναφέρεται στον
Πίνακας Ι.3.1.
Υπήρξε
Αναφέρεται στον
Πίνακας Ι.3.1.

έρευνα.
πίνακα
έρευνα.
πίνακα

Πλήρης µελέτη.
Αναφέρεται στον πίνακα
Πίνακας Ι.3.1.
Υπήρξε
έρευνα.
Αναφέρεται στον πίνακα
Πίνακας Ι.3.1.
Υπήρξε

έρευνα.
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Έτος, Χώρα,
Οργανισµός Πλατφόρµα (αναφορά)
University
in
Raleigh,
Project
FORESEE Πλατφόρµα VirTuE
(Crossland et al. 2000)
1999 Νορβηγία Project DoCTA
Un of Bergen (UiB), Nord-Trøndelag
Un College (HiNT),Stord/Haugesund
Un (Wasson και Mørch 2000)
1999 Βρετανία Open University
teacher-training course Πλατφόρµα
First Class. (Kyriakidou 1999)
1999 και 2001 Βραζιλία
Methodist University of Sao Paolo,
απλές υπηρεσίες. (Kenski 2002)
1999-2001 Ισπανία. project-based
learning LAO project Πλατφόρµα
BSCW, ειδικό λογισµικό DELFOS,
XML. (Martýnez et al. 2003)
2000 Βρετανία, University of Wales
Πλ. First Class, (Tanner κ Sonia 2000)
2000 ΗΠΑ Συνεργασία Παν/µίων,
Virginia και Florida, Απλές υπηρεσίες
(Dawson και συν 2000)
2000 ΗΠΑ. Texas A&M University
Πλατφόρµα BSCW και FirstClass
(Murphy et al. 2000)
2000 ΗΠΑ
Indiana University. ILF
Ειδική
πλατφόρµα
(Barab et al. 2002)
2000 Καναδάς
Queen's University, Kingston, Ontario
Πλατφόρµα WebCT (Russell 2000)
2001
Βρετανία
University
of
Cambridge Απλές υπηρεσίες. (Riding
2001)
2001 Βρετανία Department for
Education and Skills (DfES) National
College (NCSL), APU. (Bradshaw και
συν. 2002)
2001 ΗΠΑ College of Education of a

Βαθµός αυτοδιοίκησης
(Ρόλος συντονιστή)
δίκτυο καθηγητών και
εργαζοµένων
σε
Παν/µια,
Σχετικά
ανοιχτό
σύστηµα, σχεδιασµός
από τους εκπ/νους των
δικών τους χώρων.
Σχετικά
ανοιχτό
σύστηµα.
Σχετικά
σύστηµα.

ανοιχτό

Σχετικά
ανοιχτό
σύστηµα, ο εκπαιδευτής
ήταν αρωγός, υπήρχε
παίξιµο ρόλων
Σχετικά
κλειστό
σύστηµα.

Πρότυπο συµµετοχής
µελών
κυρίως
ηλεκτρονική
επικοινωνία.

Κατηγορία, αριθµός
εκπαιδευτικών
εκπαιδευτικοί
και
4-5
µαθητές.

Καθαρά
περιβάλλον.

Κατ.: εκπ/κοί, κάποιοι εν
ενεργεία,
κάποιοι
τελειόφοιτοι φοιτητές.
Αρ. 32
Κατ.: εκπ/κοί
Αρ. 280

ηλεκτρονικό

Καθαρά
ηλεκτρονικό
περιβάλλον. Χρήση ενός
συστήµατος e-conferencing
Μικτό µοντέλο. Παράλληλη
εκπ/ση σε χρήση ΤΠΕ,
παράλληλες συναντήσεις.
Μικτό µοντέλο, υποστήριξη
µέσω BSCW, mail, απλές
υπηρεσίες κλπ.

1ο
πρόγραµµα: 30 εν
ενεργεία καθηγητές,
2ο πρόγραµµα 26 φοιτητές.
Φοιτητές

Μικτό µοντέλο.

Κατ.:
εν
ενεργεία
εκπαιδευτικοί . Αρ. 40

Κλειστό
σύστηµα,
πολλές εργασίες.

Μικτό µοντέλο.

Σχετικά
σύστηµα.

Καθαρά
ηλεκτρονικό
περιβάλλον,
Videoconferencing Web.
Κυρίως
ηλεκτρονικό
περιβάλλον. Σε κάποιες υποοµάδες έγιναν συναντήσεις
face to face.
Το αρχικό πρόγραµµα ήταν
face to face για µια περίοδο,
στην πορεία διασπάστηκε
και οι 9 δούλευαν µε WebCT
Καθαρά
ηλεκτρονικό
περιβάλλον.

Κατ.:
εν
ενεργεία
εκπαιδευτικοί και φοιτητές
εκπ/κοί . Αρ. 34
Κατ.:
εν
ενεργεία
εκπαιδευτικοί
Αρ. 13 και 17.
Κατ.:
εν
ενεργεία
εκπαιδευτικοί µαθηµατικών
και
φυσικής
Αρ.
εκατοντάδες ή και χιλιάδες
Κατ.:
εν
ενεργεία
εκπαιδευτικοί
Αρ. 9

κλειστό

∆ιάφορα
επίπεδα
αυτοδιοίκησης,
διάφορες
πολιτικές
συντονισµού
Σχετικά
κλειστό
σύστηµα,
καθοδηγούµενες κάπως
οι συζητήσεις.
Ανοιχτό
σύστηµα,
επικοινωνία µέσω mail,
λίστες
∆ιαφορετικά µοντέλα
σε διάφορες ΗΚΜ της
έρευνας. Η βασική
ΗΚΜ ήταν ανοιχτή.
Κλειστό
σχετικά
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∆ιαφορετικά µοντέλα σε
διάφορες ΗΚΜ της έρευνας.
Η βασική πάντως ήταν
καθαρά ηλεκτρονική.
Καθαρά
ηλεκτρονικό

Θέµα
∆ιάρκεια
µαθηµατικών και διδακτικής τους για
το ∆ηµοτικό. ∆ιάρκεια: 1η φάση: 5
µήνες
Θέµα: διάφορα, π.χ. είδη υπό
εξαφάνιση,
γοτθική
τέχνη,
δηµοσιεύοντας στο διαδίκτυο, κλπ.
∆ιάρκεια: 4 εβδ (1 προετοιµασία).
Θέµα: Μεταπτυχιακό Ανοιχτού Παν.
∆ιάρκεια: Μερικές εβδοµάδες.
Θέµα: Αρχιτεκτονική ΗΥ
∆ιάρκεια: 2 εξάµηνα
Θέµα:
διδασκαλία
µαθηµατικών,
µοντέρνες ξένες γλώσσες, εκπαίδευση
εκπ/τικών. ∆ιάρκεια: 2 εξάµηνα
Θέµα:
«ΤΠΕ
στις
Κοινωνικές
επιστήµες» και «Σεµινάριο για Κοιν.
Επιστήµες». ∆ιάρκεια: 1 Εξάµηνο
Θέµα:
ΤΠΕ
εφαρµογές
στην
εκπαίδευση. ∆ιάρκεια:1 εξάµηνο
Θέµα: µαθηµατικά και φυσική.
Μάθηση µέσω αλληλεπίδρασης και
ανταλλαγής απόψεων,
∆ιάρκεια: συνεχής
Θέµα: Μεθοδολογία διδασκαλίας
Φυσικής.
∆ιάρκεια:
Μερικές
εβδοµάδες.

Κατ.:
Εν
ενεργεία
εκπαιδευτικοί.
Αρ. 252
Αρ. Ξεκίνησε µε 1300 και
προχωράει µε γρήγορους
ρυθµούς σε πάνω από 6000.

Θέµα: Ανταλλαγές ιδεών, εξετάσεις,
προβλήµατα στη τάξη, Συνεχής
υποστηρικτική δοµή. ∆ιάρκεια: χρόνια
Θέµα: ΗΚΜ και µάθηση και
αξιολόγηση µέσω δραστηριοτήτων

Κατ.:

Θέµα: Εκπαιδευτικές εφαρµογές ΤΠΕ.

εκπ/κοί

πριν

την

Έρευνα
Αποτελέσµατα
Αναφέρεται στον πίνακα
Πίνακας Ι.3.1.
Υπήρξε
κάποια
επιφανειακή
έρευνα.
Αναφέρεται στον πίνακα
Πίνακας Ι.3.1.
Υπήρξε
κάποια
επιφανειακή
έρευνα.
Συνεντεύξεις (τηλ και µη).
Επιφανειακή
έρευνα.
Είναι εφικτή η διεξαγωγή
ηλ. υποστηρ. µαθηµάτων.
Πλήρης µελέτη.
Αναφέρεται στον πίνακα
Πίνακας Ι.3.1.
Υπήρξε
έρευνα.
Αναφέρεται στον πίνακα
Πίνακας Ι.3.1.
Υπήρξε
επιφανειακή
έρευνα.
Υπήρξε
έρευνα.
Αναφέρεται στον πίνακα
Πίνακας Ι.3.1.
Πλήρης µελέτη.
Αναφέρεται στον πίνακα
Πίνακας Ι.3.1.
Επιφανειακή έρευνα. Αν
εργαλεία όπως το WebCT
βοηθούν και σε ποιο
βαθµό την αυτοµάθηση.
Επιφανειακή έρευνα.
Υπήρξε
έρευνα.
Αναφέρεται στον πίνακα
Πίνακας Ι.3.1.
Πλήρης µελέτη.
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Έτος, Χώρα,
Οργανισµός Πλατφόρµα (αναφορά)
Midwestern University πλ.Blackboard
(Vonderwell 2003)
2001-2002 Ιταλία SSIS Ligurian
Σύστηµα επικοινωνίας CMC
(Manca και συν 2003)
2001-2004 Νορβηγία
Stord/
Haugesund
University
πλατφόρµα “It’s Learning”
(Nilsen και Almas 2003)

Βαθµός αυτοδιοίκησης
(Ρόλος συντονιστή)
σύστηµα, εξετάσεις.

Πρότυπο συµµετοχής
µελών
περιβάλλον.

Κλειστό
σχετικά
σύστηµα, εξετάσεις.

Μικτό µοντέλο. Αρχική
φάση κοινή και στη συνέχεια
ηλεκτρ.
Μικτό µοντέλο (τακτικές
συναντήσεις κάθε µήνα,
πρόσωπο
µε
πρόσωπο
εκπ/ση, και ηλεκτρονική)

Ανοιχτό
σχετικά
σύστηµα.
Ο
συντονιστής σε ρόλο
υποστήρ..
Συνεργασία σε οµάδες.

Μικτό µοντέλο. Συναντήσεις
1 φορά το µήνα.
2
εκπαιδευτές,
1
συντονιστής.
Καθαρά
ηλεκτρονικό
περιβάλλον.

2002 Φιλανδία University of Turku,
University of Helsinki Πλατφόρµα
WorkMates (Nurmela και συν 2003)
2002 Γαλλία LIFC Lifc.univ-fcomte.fr
Απλές υπ. (Reffay, Chanier 2003)
2002 Ισπανία
Πλατφόρµα BSCW, ειδικό λογισµικό
DELFOS, XML (Martýnez et al. 2003)
2002 ΗΠΑ. Center for the LifeLong
Learning and Design Un of Colorado
Πλ Web2gether (DePaula 2003)
2002 ΗΠΑ
Εταιρία. Medical Software
Company (MSC), (McDonald 2003)
2002
Σουηδία
Department
of
Numerical Analysis and Computing
Science Royal Institute of Techn
CompC (Groth 2003)
2002 Αυστραλία. Distributed Systems
Technology Centre Απλές υπηρεσίες
(McArthur κ συν 2003)
2002 Ισπανία Πανεπιστήµιο Rovira i
Virgili Απλές υπηρεσίες
(Guimera et al 2002)
2002 Καναδάς Telos, TeleLearningPDS Απλές υπηρεσίες
(Professional Development School)

Εφαρµογή σε διάφορα
κλειστά και ανοιχτά
συστήµατα
Σχετικά
ανοιχτό
σύστηµα.
ισότιµη
συµµετοχή όχι ιδιαίτερα
κεντρικοποιηµέν
Ανοιχτό
σχετικά
σύστηµα.
Ύπαρξη
αυτοµατισµών
και
χρήση
ειδικών
λογισµικών.
Ανοιχτό
σύστηµα.
Πολλά
διαφορετικά
projects.

Μικτό µοντέλο.

Ανοιχτό
σύστηµα.
Πολλά
διαφορετικά
projects.
Ανοιχτό σύστηµα, απλά
έλεγχος των µηνυµάτων
mail
Ανοιχτό σύστηµα, πολύ
ευρύ δίκτυο
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Κατηγορία, αριθµός
εκπαιδευτικών
εισαγωγή τους στην εκπ/ση.
Αρ. 22
Κατ.
εν
ενεργεία
εκπαιδευτικοί
Αρ. 16 από 89
1ο Group 70 εκπαιδευτικοί
Λυκείου. 2ο Group 30
εκπαιδευτικοί. Εν ενεργεία
όλοι.

Θέµα
∆ιάρκεια
∆ιάρκεια: 10 εβδοµάδες.

Κατ:
Εν
εκπαιδευτικοί.
Αρ. 20

ενεργεία

Θέµα: πιστοποίηση για «ειδική»
εκπαίδευση (1 από 4 προγράµµατα).
∆ιάρκεια: 9 µήνες

Υπήρξε
έρευνα.
Αναφέρεται στον πίνακα
Πίνακας Ι.3.1.

14 εν ενεργεία εκπ/κοί ως
εκπ/τές και 40 εκπ/µενοι
επαγγελµατίες

Θέµα: Εκµάθηση Γαλλικής Γλώσσας.
∆ιάρκεια: 10 εβδοµάδες

Υπήρξε
έρευνα.
Αναφέρεται στον πίνακα
Πίνακας Ι.3.1.
Υπήρξε
έρευνα.
Αναφέρεται στον πίνακα
Πίνακας Ι.3.1.
Πλήρης µελέτη.
Αναφέρεται στον πίνακα
Πίνακας Ι.3.1.

Θέµα: ΗΚΜ και Εκπαιδευτική
Τεχνολογία,
θεωρίες
µάθησης.
∆ιάρκεια: Μερικές εβδοµάδες.
Θέµα: Αντίστοιχα µε τις επιµορφώσεις
Π1, Π2 και Π3 του ΠΙ
∆ιάρκεια:
∆ιάρκεια: 30 µήνες περίπου.

Θέµα: Πρόταση για µοντέλο ανάλυσης
της
επικοινωνίας
σε
διάφορα
συστήµατα. ∆ιάρκεια: 2000-2003
Θέµα: δηµιουργία ΗΚΜ

Κυρίως ηλεκτρονικό
περιβάλλον.

Έρευνα
Αποτελέσµατα
Αναφέρεται στον πίνακα
Πίνακας Ι.3.1.
Υπήρξε
έρευνα.
Αναφέρεται στον πίνακα
Πίνακας Ι.3.1.
Χωρίς έρευνα.

Μικτό µοντέλο.

Κατ.: Άτοµα εργαζόµενα σε
µεσαίου µεγέθους εταιρία.
Αρ. 100-200
(έρευνα µε SNA)

Θέµα: Εκπαίδευση σε λογισµικό
ειδικά διαµορφωµένο για γιατρούς και
προσωπικό νοσοκοµείων. ∆ιάρκεια: 9
µήνες αρχικά, µέχρι 3 χρόνια.

Πλήρης µελέτη.
Αναφέρεται στον πίνακα
Πίνακας Ι.3.1.

Μικτό µοντέλο.

Μη εκπ/κοί. Επαγγελµατίες.
(έρευνα µε SNA)

Θέµα: χρήση των Κ∆ ως µέσο
ηλεκτρονικής
διαχείρισης
της
κατανεµηµένης γνώσης.

Υπήρξε
έρευνα.
Αναφέρεται στον πίνακα
Πίνακας Ι.3.1.

Μικτό µοντέλο.
Πιο
πολύ
ηλεκτρονικό
περιβάλλον.
Μικτό µοντέλο.

Κατ.:
εργαζόµενοι,
όχι
απαραίτητα εκπαιδευτικοί
Αρ. 14.000.
Κατ.: άτοµα εργαζόµενα στο
Παν/µιο.
Αρ. 1700.
Κατ.: Εν ενεργεία εκπ/τικοί,
ευρύτερη
εκπαιδευτική
κοινότητας.
Αρ.
Πολύ

Μικτό µοντέλο.

Θέµα: χρήση του mail για επικοινωνία
∆ιάρκεια: 3 πρώτοι µήνες του 2002
Θέµα: η µάθηση γύρω από τις ΤΠΕ µε
χρήση των ΤΠΕ. πείραµα για τη
σύνδεση Παν. και σχολείων. ∆ιάρκεια:

Υπήρξε
έρευνα.
Αναφέρεται στον πίνακα
Πίνακας Ι.3.1.
Υπήρξε
έρευνα.
Αναφέρεται στον πίνακα
Πίνακας Ι.3.1.
Υπήρξε
επιφανειακή
έρευνα. Αναφέρεται στον
πίνακα Πίνακας Ι.3.1.
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Έτος, Χώρα,
Οργανισµός Πλατφόρµα (αναφορά)
(Laferrière 2002)
2002 ΕΛΛΑ∆Α
ΣΧ.Ε.∆.Ι.Α. απλές υπηρεσίες και
τηλεδιάσκεψη (Τσολακίδης κ Φωκίδης
2000)
2002 Ελλάδα και άλλες χώρες της
Ευρώπης Modelling-space
(Avouris, και συν 2004)
2002-2003 Νορβηγία
Ostfold University Απλές υπηρεσίες.
(Wu, Larsen και Andersson 2003)
2003 Βρετανία UCLES, UK
Απλές υπηρεσίες (Gaskell 2003)
2003 Φιλανδία
Helsinki University καθώς και 5
ακόµα πανεπιστήµια στη Φινλανδία
Πλ. BSCW και WebCT
(Kotiranta, Seppala 2003)
2003 Ελλάδα. Πανεπιστήµιο Αιγαίου,
Πιλοτική Κοινότητα Μάθησης
Πλατφόρµα σε SPS
(Χλαπάνης κ.α., 2003)
2003 ΗΠΑ
HP Labs
Απλές υπηρεσίες
(Tyler et al. 2003)
2003 Βρετανία
Sheffield Hallam University (SHU)
Πλατφόρµα Blackboard
(Barrett 2003)
2003 Ολλανδία Βρετανία
Multimedia
and
Consultancy
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
και Sheffield Hallam Un. Πλ.
Blackboard (Hudson και συν. 2003)
2003 Βρετανία, ΗΠΑ
Heriot-Watt Un. Scotland, Colorado
Un. Denver, Aberdeen Un. Πλατφόρµα
Discusware (Vlachopoulos κ συν2004)

Βαθµός αυτοδιοίκησης
(Ρόλος συντονιστή)
Ανοιχτό
σχετικά
σύστηµα. Περιβάλλον
στο
οποίο
ενθαρρύνονται
οι
συνεργασίες

Κλειστό
σχετικά
σύστηµα. Εξετάσεις και
εργασίες για παράδοση.
Ανοιχτό
σύστηµα,
συζήτηση
και
ανταλλαγή απόψεων.
Κλειστό
σχετικά
σύστηµα.

Πρότυπο συµµετοχής
µελών

Κατηγορία, αριθµός
εκπαιδευτικών
µεγάλος αριθµός σχολείων.
Κατ.: ∆άσκαλοι και µαθητές
Αρ.
πολλά
σχολεία
αποµακρυσµένων
και
αποµονωµένων περιοχών

Θέµα
∆ιάρκεια
1-2 χρόνια σε διάφορες φάσεις
Θέµα: δηµιουργία δικτύου για
επικοινωνία και καταπολέµηση της
αποµόνωσης.

Κυρίως
περιβάλλον

ηλεκτρονικό

Καθαρά
περιβάλλον.

ηλεκτρονικό

Κατ.: εκπ/τικοί και µαθητές
σε διάφορες οµάδες.

∆ιάρκεια: 3 χρόνια

Μικτό µοντέλο.
7 συναντήσεις.
Με εξετάσεις.
Καθαρά
ηλεκτρονικό
περιβάλλον.

Κατ. εν ενεργεία νηπιαγωγοί.
Αρ. 20

Θέµα: Παιδαγωγικά,
Μαθηµατικά,
Αγγλικά, Νορβηγικά. ∆ιάρκεια: 4-7
µήνες, ανάλογα το θέµα
Θέµα: γύρω από την χρήση ΤΠΕ στην
εκπαίδευση, ΗΚΜ. ∆ιάρκεια: Μερικές
εβδ.
Θέµα: ∆ιάφορα µαθήµατα κυρίως
σχετικά µε ΤΠΕ. ∆ιάρκεια: 1 εξάµηνο

Μικτό µοντέλο.

Κατ.:
Εν
ενεργεία
εκπαιδευτικοί.
Αρ. 200+
Κατ.:
Εν
ενεργεία
εκπαιδευτικοί.
Αρ. 300-350 κάθε χρόνο σε
διάφορα µαθήµατα.

Έρευνα
Αποτελέσµατα
Πραγµατοποιήθηκε
έρευνα. Αναφέρεται στον
πίνακα Πίνακας Ι.3.1.
Πλήρης µελέτη.
Αναφέρεται στον πίνακα
Πίνακας Ι.3.1.
Υπήρξε
έρευνα.
Αναφέρεται στον πίνακα
Πίνακας Ι.3.1.
Υπήρξε
έρευνα.
Αναφέρεται στον πίνακα
Πίνακας Ι.3.1.
Υπήρξε
επιφανειακή
έρευνα για χρησιµότητα
των
ηλ.
Υποστηρ/
µαθηµάτων, Συµπέρασµα
η έρευνα είναι ανοιχτή.
Πλήρης µελέτη.
Αναφέρεται στον πίνακα
Πίνακας
Ι.3.1.
Το
αντικείµενο της διατριβής.

Ανοιχτό
σύστηµα,
συναποφασιζόταν
η
πορεία
(µόνο
χρονοδιάγρ.
και
εργασίες)
Ανοιχτό σύστηµα, απλά
έλεγχος των µηνυµάτων
mail
που
ανταλλάσσονται.
Σχετικά
κλειστό
σύστηµα.

Καθαρά
ηλεκτρονικό
περιβάλλον. Σε κάποιες µόνο
περιπτώσεις
υπήρχε
γνωριµία.

Κατ.: Εν ενεργεία εκπ/τικοί
Α και Β βάθµιας εκπ/σης.
Αρ. 40

Θέµα: σχετικά µε την είσοδο των ΤΠΕ
στο σχολείο και τη διδακτική πράξη.
∆ιάρκεια: 3 µήνες

Μικτό µοντέλο, ενδιαφέρει
µόνο η ηλεκτρονική του
πλευρά.

Θέµα:
Χωρίς
εκπαίδευση
των
εργαζοµένων της εταιρίας, χρήση του
mail για επικοινωνία. ∆ιάρκεια: 2
µήνες
Θέµα:Παρακολούθηση µαθηµάτων και
κατασκευή εργασιών στο πλαίσιο
απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος

Σχετικά
σύστηµα.

κλειστό

Κυρίως
περιβάλλον

ηλεκτρονικό

Κατ.: Εργαζόµενοι εκτός
εκπ/κού χώρου της HP
Αρ. 485 (ενδιαφέρει η
έρευνα σχετικά µε SNA).
Κατ.:
Εκπ/τικοί
και
παράλληλα
υποψήφιοι
διδάκτορες. Αρ. 17 (12 εν
ενεργεία εκπ/τικοί)
Κατ.: Εκπ/κοί από όλο τον
κόσµο αλλά και ενήλικες
Αρ. 14 (7 εκπ/κοί).

Θέµα: Μεταπτυχιακό πρόγραµµα που
αφορούσε την ίδια την έρευνα και πως
επιτυγχάνεται.
∆ιάρκεια: Ένα εξάµηνο.

Πλήρης µελέτη.
Αναφέρεται στον πίνακα
Πίνακας Ι.3.1.

2
διαφορετικά
προγράµµατα,(ανοιχτό/
κλειστό) διαφορετικές
πολιτικές συντονισµού

Καθαρά
περιβάλλον.

ηλεκτρονικό

Κατ.: φοιτητές
Αρ. 38 σε 7 διαφορετικές
οµάδες

Θέµα: Problem solving
∆ιάρκεια: 1 εξάµηνο

Υπήρξε
έρευνα.
Αναφέρεται στον πίνακα
Πίνακας Ι.3.1.

ΚΕΦ Ι.1 – Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης

Μικτό µοντέλο.

Υπήρξε
έρευνα.
Αναφέρεται στον πίνακα
Πίνακας Ι.3.1.
Υπήρξε
έρευνα.

επιφανειακή
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Έτος, Χώρα,
Οργανισµός Πλατφόρµα (αναφορά)
2003
Ελλάδα
Εξοµοίωση
εκπαιδευτικών Αβάθµιας Παν/µιο
Κρήτης Απλές υπηρεσίες
(Πολάκης και συν. 2004)
2004 ΗΠΑ Πανεπιστήµιο Mid West
(Tisdell et al. 2004)
2004 Μεξικό
(Barojas 2004)

Βαθµός αυτοδιοίκησης
(Ρόλος συντονιστή)
Ανοιχτό
σχετικά
σύστηµα. Μη καθοδηγ.
Συντ. βοηθητική χρήση
του forum
Κλειστό
σχετικά
σύστηµα.

2004 Γαλλία Πλατφόρµα Symba
(Taurisson & Tchounikine 2004)
2004 Βρετανία 4 Πανεπιστήµια σε
∆υτική και Νότια Αγγλία Πλατφόρµα
Symba (Salmon & Jones 2004)
2004 Ελλάδα Εκπαιδευτική Πύλη
Νοτίου Αιγαίου Πλατφόρµα php-nuke
(Τζιµόπουλος συν.2004)
2004 Ελλάδα Πανεπιστήµιο Αιγαίου,
Κοινότητα Μάθησης Εκπαιδευτικών
Πλατφόρµα SPS (Χλαπάνης και
∆ηµητρακοπούλου 2004)
2004 Ελλάδα Πανεπιστήµιο Αιγαίου,
µάθηµα εντός της ΚΜΕ Πλατφόρµα
SPS (Ηλιοπούλου 2004)
2004 Ελλάδα Πανεπιστήµιο Αιγαίου,
µάθηµα εντός της ΚΜΕ Πλατφόρµα
SPS (Κορδάκη 2004)
2004 Βρετανία
(Elliot 2004)
2005 ΗΠΑ Απλές υπηρεσίες
(Kilner και συν 2005)
2005 ΗΠΑ ShadowWorkspace
(Russell και συν. 2005)
2005 Ελλάδα EPICT Εσπερίδες,
Τµήµα ΠΤ∆Ε Παν/µιο Αθηνών

Πρότυπο συµµετοχής
µελών
Μικτό µοντέλο, δινόταν
έµφαση στην πρόσωπο µε
πρόσωπο.

Κατηγορία, αριθµός
εκπαιδευτικών
Κατ.:
εν
ενεργεία
εκπαιδευτικοί Αβάθµιας
Αρ. 40

Θέµα
∆ιάρκεια
Θέµα: Εκπαιδευτική αξιοποίηση του
διαδικτύου. ∆ιάρκεια: Λίγες εβδ

Έρευνα
Αποτελέσµατα
Υπήρξε
έρευνα.
Αναφέρεται στον πίνακα
Πίνακας Ι.3.1.

Κυρίως ηλ. περιβάλλον, µε
αρχική εκπ/ση
Κυρίως
ηλεκτρονικό
περιβάλλον

Κατ.: ενήλικες
Αρ. 10
Κατ.:
Εν
ενεργεία
εκπαιδευτικοί, κπαιδευτές
Αρ.10
Φοιτητές τελευταίου έτους

Θέµα: Απόκτηση τίτλου Master.
∆ιάρκεια: 15 µήνες
Θέµα: Εκπαίδευση στη δηµιουργία
ΚΜ. Πως να βελτιώσουν την ίδια την
ΚΜ στην οποία συµµετέχουν.
Θέµα: Συνεργατικές δραστηριότητες,
ορισµός εργασιών που µπορούσαν να
αυτοµατοποιηθούν
Θέµα: κατασκευή διδακτικού υλικού
και προετοιµασία προκειµένου για την
µάθηση µέσω διαδικτύου
Θέµα:
Ενηµέρωση,
εκπαιδευτικά
θέµατα, υλικό, ανταλλαγή απόψεων.
∆ιάρκεια: Συνεχής υποστήριξη
Θέµα: 18 Ξεχωριστά µαθήµατα για
διάφορες ειδικότητες και δασκάλους.
∆ιάρκεια: 5 µήνες

Υπήρξε έρευνα. Πίνακας
Ι.3.1.
Υπήρξε
έρευνα.
Αναφέρεται στον πίνακα
Πίνακας Ι.3.1.
Υπήρξε
έρευνα.
Αναφέρεται στον πίνακα
Πίνακας Ι.3.1.
Υπήρξε
έρευνα.
Αναφέρεται στον πίνακα
Πίνακας Ι.3.1.
Χωρίς έρευνα.
Το
αντικείµενο
παρούσας διατριβής.

της

Θέµα: Χρήση ΤΠΕ στο µάθηµα της
Ιστορίας. ∆ιάρκεια: 6 εβδοµάδες.

Το
αντικείµενο
παρούσας διατριβής.

της

της

Κυρίως
περιβάλλον

ηλεκτρονικό

Ανοιχτό σύστηµα.
Εκπαιδευτική πύλη

Καθαρά
περιβάλλον

Κλειστό
σχετικά
σύστηµα.
κανόνες
συµπεριφοράς
και
αυστηρό πλαίσιο λειτ.
Κλειστό
σχετικά
σύστηµα.
κανόνες
συµπεριφοράς
και
αυστηρό πλαίσιο λειτ.
Κλειστό
σχετικά
σύστηµα.
κανόνες
συµπεριφοράς
και
αυστηρό πλαίσιο λειτ.
Ανοιχτό
σχετικά
σύστηµα. Ισοδύναµοι
ρόλοι µελών.
Αρχικά
ανοιχτό
σύστηµα, µεταβολές
Σχετικά
κλειστό
σύστηµα.
Σχετικά
κλειστό
σύστηµα.

Μικτό µοντέλο. Αρχική
πρόσωπο
µε
πρόσωπο
εκπαίδευση,
υπήρχαν
συναντήσεις.
Καθαρά
ηλεκτρονικό
περιβάλλον

http://www.cc.uoa.gr/~araptis/Epic
t-esper.html
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ηλεκτρονικό

Κατ.: ∆ιδακτικό Προσωπικό
Πανεπιστ. στην Αγγλία Αρ.
33
Κατ.: Όλος ο εκπ/κός χώρος,
εν ενεργεία εκπ/κοί. Αρ.
χιλιάδες
Κατ.:
εν
ενεργεία
εκπαιδευτικοί Αβάθµιας και
Ββάθµιας εκπ/σης.
Αρ. 59
Κατ.
εν
ενεργεία
εκπαιδευτικοί.
Αρ. 6.

Καθαρά
περιβάλλον

ηλεκτρονικό

Κατ.
εν
εκπαιδευτικοί.
Αρ. 8.

ενεργεία

Θέµα: Χρήση ΤΠΕ στο µάθηµα των
µαθηµατικών, ειδικά του λογισµικού
Cabri II. ∆ιάρκεια: 9 εβδοµάδες

Το
αντικείµενο
παρούσας διατριβής.

Κυρίως
περιβάλλον

ηλεκτρονικό

Κατ.:Εκπ/τικοί, γονείς, µέλη
της
εκπαιδευτικής
Κοινότητας.
Κατ.: Στρατιωτικοί των
ΗΠΑ, έχει ερ. ενδιαφέρον
Κατ. εν ενεργεία εκπ/τικοί
από το Misouri. Αρ. 4
Κατ. εν ενεργεία εκπ/τικοί.

Θέµα: Υποστηρικτική δοµή για το
σχολείο αλλά και την επαγγ. ανάπτ.
του εκπ/τικού ∆ιάρκεια:2-3 χρόνια
Θέµα: Απλή υποστηρικτική δοµή

Υπήρξε
έρευνα.
Αναφέρεται στον πίνακα
Πίνακας Ι.3.1.
Υπήρξε έρευνα. Πίνακας
Ι.3.1.
Υπήρξε έρευνα. Πίνακας
Ι.3.1.
Έρευνα. ∆εν έχουν γίνει
ακόµη δηµοσιεύσεις.

Καθαρά
ηλεκτρονικό
περιβάλλον
Καθαρά
ηλεκτρονικό
περιβάλλον
Μικτό περιβάλλον. Σεµνάρια
και από απόσταση.

Θέµα:
Προσπάθεια
δηµιουργίας
πυρήνα καινοτόµων εκπ/τικών
Θέµα: Επιµόρφωση εκπ/τικών στη
χρήση
ΤΠΕ
στη
διαδασκαλία.
∆ιάρκεια 6-8 µήνες.
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Ι.1.5

Αποτελέσµατα της µελέτης της Υπάρχουσας Κατάστασης γύρω από
τις ΗΚΜ

Ορισµένα συµπεράσµατα που εξάγονται από τη µελέτη των περιπτώσεων είναι:
1.

Οι περισσότερες περιπτώσεις υλοποίησης επιµορφωτικών ή εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε

εφαρµογή ΗΚΜ προέρχονται ως επί το πλείστον από αναπτυγµένες χώρες, κυρίως αυτές που έχουν
παράδοση στην Ανοιχτή και Εξ’ Αποστάσεως Μάθηση (όπως η Μ. Βρετανία) ή κάποιες χώρες στις
οποίες υπάρχουν αντικειµενικά προβλήµατα συγκοινωνίας και εφαρµογής πρόσωπο µε πρόσωπο
επιµορφώσεων (όπως στην περίπτωση των Σκανδιναβικών χωρών και της Βόρειας Αµερικής).
Βασικοί λόγοι που συνηγορούν σε µια προσπάθεια εφαρµογής επιµορφώσεων εκπαιδευτικών µέσω
ΗΚΜ µπορούν να θεωρηθούν η κατανοµή του πληθυσµού (µικρός και διασκορπισµένος ο
πληθυσµός), οι µεγάλες αποστάσεις, οι δύσκολες συνθήκες µετακίνησης (ειδικά το χειµώνα) και
φυσικά η διάθεση των κατάλληλων πόρων για την έρευνα σε αυτό το πεδίο. Υπάρχουν πάντως και
αρκετές περιπτώσεις υλοποίησης τέτοιων προγραµµάτων από όλο τον κόσµο, όπως από το υπόλοιπο
της Ευρώπης (Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία), από Ασία και Αυστραλία, ακόµα και από Νότιο
Αµερική.
2.

Ένα δεύτερο συµπέρασµα στο οποίο καταλήγουµε είναι ότι οι περισσότερες προσπάθειες

γίνονται µε γνώµονα την πρακτική εφαρµογή µαθηµάτων από απόσταση, την εξοικονόµηση πόρων,
κατά την επιβεβληµένη έτσι κι αλλιώς επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, και λιγότερο µε στόχο την
έρευνα στο πεδίο και κατά πόσον αυτού του είδους οι λύσεις είναι εφικτές ή ποια τα µαθησιακά
αποτελέσµατα.
Υπάρχουν βέβαια και αρκετά προγράµµατα που είχαν κάποιους ερευνητικούς στόχους. Γίνεται
αναλυτικότερη παρουσίαση και µελέτη αυτών των περιπτώσεων παρακάτω (στο κεφάλαιο ανάλυσης
της υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά στην έρευνα, Κεφάλαιο Ι.3). Συνοπτικά πάντως µπορούµε
να αναφέρουµε ορισµένα από τα ερευνητικά αποτελέσµατα που υπήρχαν σε κάποιες περιπτώσεις:
•

Υπάρχει αποδεδειγµένη ανάγκη για συνεχή υποστήριξη και συνέχεια στην επιµόρφωση

των εκπαιδευτικών.
•

Είναι εφικτή η υλοποίηση προγραµµάτων επιµόρφωσης µε εφαρµογή ΗΚΜ, για εν

ενεργεία εκπαιδευτικούς, κάτω από ορισµένες συνθήκες και προϋποθέσεις.
•

Μεγαλύτερη επιτυχία της προσπάθειας παρατηρήθηκε όταν τέθηκε σε εφαρµογή ένα

µικτό µοντέλο παρακολούθησης των ενεργειών της εκπαίδευσης ή επιµόρφωσης, όταν δηλαδή η τα
ηλεκτρονικά µέσα δεν ήταν ο µοναδικός τρόπος επικοινωνίας και στο πρόγραµµα υπήρχε εναλλαγή
της ηλεκτρονικής και της πρόσωπο µε πρόσωπο επικοινωνίας. Ειδικά όταν εφαρµοζόταν η φάση της
πρόσωπο µε πρόσωπο εκπαίδευσης στην αρχή του προγράµµατος, αντιµετωπίστηκαν δυσκολίες που
είχαν να κάνουν µε τις ικανότητες των εκπαιδευοµένων στη χρήση των ΤΠΕ και την ευκολότερη
προσαρµογή τους στους κανόνες που διέπουν ένα περιβάλλον συνεργασίας και ανταλλαγής.
3.

Ένα τρίτο συµπέρασµα στο οποίο καταλήγουµε είναι ότι τα προγράµµατα επιµόρφωσης και

εκπαίδευσης µε εφαρµογή µεθόδων ΗΚΜ λόγω της µεγάλης ανοµοιοµορφίας τους, χρειάζεται και
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είναι δυνατόν να κατηγοριοποιηθούν. Η κατηγοριοποίηση των ΗΚΜ ακολουθεί στην επόµενη
παράγραφο και γίνεται µε βάση 4 διαφορετικούς άξονες (διαστάσεις µιας ΗΚΜ).

Ι.1.6

Κατηγοριοποίηση ΗΚΜ

Συνοψίζοντας τα στοιχεία που συλλέχθηκαν και παρουσιάστηκαν στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας
Ι.1.1), µπορούµε να πραγµατοποιήσουµε αρχικά µια γενική κατηγοριοποίηση µε βάση 4
διαφορετικούς άξονες (4 βασικά χαρακτηριστικά ή διαστάσεις) των ηλεκτρονικών Κοινοτήτων
Μάθησης που χρησιµοποιούνται στην εκπαίδευση και ειδικότερα στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών:
Πίνακας Ι. 1.2 ∆ιαστάσεις κατηγοριοποίησης των ΗΚΜ

1η ∆ιάσταση
2η ∆ιάσταση
3η ∆ιάσταση
4η ∆ιάσταση

Βαθµός συνοχής των ΗΚΜ
Βαθµός αυτοδιοίκησης
Βαθµός χρήσης ηλεκτρονικών µέσων
Είδος απασχόλησης εκπαιδευοµένων

Η κατηγοριοποίηση των Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης µε βάση τους 4 παραπάνω άξονες
(διαστάσεις) γίνεται πιο αναλυτική, εφόσον ορίσουµε «δείκτες» που αντιστοιχούν σε κάθε µία από
αυτές τις διαστάσεις. Έτσι για τον κάθε άξονα κατηγοριοποίησης (ή διάσταση µιας ΗΚΜ), ορίζουµε
τους εξής δείκτες κατηγοριοποίησης:

Ι.1.6.1 1η ∆ιάσταση ΗΚΜ: Βαθµός συνοχής
Πίνακας Ι. 1.3 ∆είκτης Σ: ο Βαθµός Συνοχής των ΗΚΜ

Τιµή δείκτη
2

1

0

Περιγραφή ∆είκτη «Σ»: καθορίζει το βαθµό Συνοχής της κοινότητας.
Απόλυτα συνεκτική ΗΚΜ, µε λίγα (της τάξης των 5, 10, 20 το πολύ ατόµων) πολύ στενά
συνδεδεµένα µεταξύ τους (µε τακτική επικοινωνία και κοινούς στόχους) άτοµα-µέλη της
Κοινότητας.
Μέτρια συνεκτική ΗΚΜ, µε αρκετά έως πολλά µέλη (της τάξης των 20, 30 ακόµη και 100
ατόµων), όχι ιδιαίτερα στενά συνδεδεµένα µεταξύ τους (όχι ιδιαίτερα τακτική επικοινωνία
και όχι απαραίτητα κοινούς στόχους)
Κοινότητες µε πολλά έως πάρα πολλά µέλη (της τάξης των εκατοντάδων ή χιλιάδων
µελών) µε εντελώς χαλαρούς δεσµούς, δηλαδή αραιή επικοινωνία και διαφορετικούς
στόχους.

Μια βασική κατηγοριοποίηση µπορεί να γίνει ανάλογα µε το βαθµό συνοχής της Κοινότητας που
δηµιουργείται κατά την εφαρµογή ενός προγράµµατος (σπουδών ή επιµόρφωσης). Υπάρχουν
περιπτώσεις µικρών σε αριθµό µελών και πολύ συνεκτικών κοινοτήτων µάθησης, ενδιάµεσα µοντέλα
και περιπτώσεις µεγάλων σε αριθµό µελών και χαλαρών στους δεσµούς κοινοτήτων. Στην
πραγµατικότητα «Κοινότητες Πρακτικών» (Communities of Practice) ή αλλιώς πραγµατικές
Κοινότητες στις οποίες πραγµατοποιείται Μάθηση έχουµε στις περιπτώσεις των πιο συνεκτικών
κοινοτήτων µάθησης, όπου (έτσι µπορούµε και να ορίσουµε και την συνεκτικότητα) συνήθως η
επικοινωνία είναι τακτική και συνεχής, υπάρχουν απόλυτα ξεκαθαρισµένοι στόχοι και τα µέλη
δουλεύουν και συνεργάζονται για ένα τελικό κοινό σκοπό.
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Ι.1.6.2 2η ∆ιάσταση ΗΚΜ: Βαθµός αυτοδιοίκησης - Τύπος συντονισµού της Κοινότητας
Ένας ακόµα βασικός άξονας κατηγοριοποίησης είναι ο βαθµός αυτοδιοίκησης της κοινότητας που
δηµιουργείται. Μπορεί να είναι από αυτοδιοικούµενες έως πλήρως κατευθυνόµενες, όσον αφορά στο
βαθµό επέµβασης (από το συντονιστή και τον εκπαιδευτή) και τον εκ των προτέρων σχεδιασµό της
πορείας και των στόχων της κοινότητας. Συνήθως οι ΗΚΜ που δηµιουργούνται µε βασικό σκοπό την
εξ’ αποστάσεως υλοποίηση τυπικών µαθηµάτων επιµόρφωσης (ή ενός µεταπτυχιακού προγράµµατος)
έχουν «κλειστό» χαρακτήρα, δηλαδή προκαθορισµένο πρόγραµµα και αφήνουν λίγα περιθώρια
ελευθερίας και καθορισµού της πορείας από τους ίδιους τους εκπαιδευόµενους.
Ο ρόλος του συντονισµού (E-moderation) σε αυτό τον άξονα κατηγοριοποίησης είναι καταλυτικός.
Σύµφωνα µε τους Garrison και Anderson (2003), οι συντονιστές είναι: “…teachers who design,
facilitate and direct the cognitive and social processes for the purpose of realizing personally
meaningful and educationally worthwhile learning outcomes”, ή σε ελεύθερη δική µου µετάφραση: οι
συντονιστές είναι «…οι εκπαιδευτές που σχεδιάζουν, υποστηρίζουν και καθοδηγούν τις γνωστικές και
κοινωνικές διεργασίες προκειµένου για την επίτευξη σηµαντικών και αξιόλογων µαθησιακών
αποτελεσµάτων».
Ο συντονιστής αποτελεί τον καθοδηγητή της Κοινότητας, αυτός που εφαρµόζει την πολιτική
καθοδήγησης. Ο βαθµός αυτοδιοίκησης αλλά και ο τρόπος λειτουργίας εξαρτάται σε πολύ µεγάλο
βαθµό από τον τύπο του συντονισµού της Κοινότητας. ∆ύο είναι οι κυριότερες πολιτικές συντονισµού
που εφαρµόζονται συνήθως και επιφέρουν και τον αντίστοιχο βαθµό αυτοδιοίκησης (Vlachopoulos
και McAleese 2004):
•

η περίπτωση του συντονισµού χαµηλού επιπέδου ή «µη-καθοδηγούµενου» συντονισµού (Low

e-moderation ή non-directive e-moderation), κατά την οποία γίνεται κυρίως προσπάθεια παρότρυνσης
και έµµεσης συµµετοχής στα δρώµενα της Κοινότητας, επικοινωνία µε χαµηλού επιπέδου (σύντοµα
και απλά) µηνύµατα µε κυριότερο στόχο την πρόκληση περαιτέρω επικοινωνίας, την ενθάρρυνση, την
επίλυση απλών προβληµάτων και προβληµάτων που χρίζουν άµεσης αντιµετώπισης.
•

η περίπτωση του συντονισµού υψηλού επιπέδου ή «καθοδηγούµενου» συντονισµού (High e-

moderation ή directive e-moderation), κατά την οποία η συµµετοχή του συντονιστή-καθοδηγητή ή
εκπαιδευτή-καθοδηγητή είναι άµεση και καταλυτική. Ο συντονιστής καθορίζει το θέµα των
συζητήσεων, τις «οδηγεί» προς την κατεύθυνση που πρέπει να έχουν (αν αυτές ξεφύγουν από το
θέµα), καθορίζει στόχους, παίρνει αποφάσεις, παίρνει «θέση», δίνει οδηγίες, επεµβαίνει πιο άµεσα σε
προβλήµατα, κλπ.
Στις ως επί το πλείστον αυτοδιοικούµενες ΗΚΜ εφαρµόζεται κυρίως πολιτική Low e-moderation, ενώ
στις πιο «κλειστές» ΗΚΜ εφαρµόζεται σε µεγαλύτερο βαθµό πολιτική High e-moderation. Στις
περισσότερες πάντως περιπτώσεις υπάρχουν και οι δύο τύποι συντονισµού, σε διαφορετικό βαθµό η
κάθε µία.
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Πίνακας Ι. 1.4 ∆είκτης ∆: ο Βαθµός Αυτοδιοίκησης των ΗΚΜ

Τιµή δείκτη
2

1

0

Περιγραφή ∆είκτη «∆»: καθορίζει το βαθµό Αυτοδιοίκησης της κοινότητας.
Απόλυτα «κλειστή» ΗΚΜ, µε εφαρµογή ως επί το πλείστον συντονισµού υψηλού επιπέδου
ή «καθοδηγούµενου» συντονισµού. Τέτοιου τύπου Κοινότητες είναι ελάχιστα έως καθόλου
αυτοδιοικούµενες.
ΗΚΜ στις οποίες εναλλάσσονται ή εφαρµόζονται εξ’ ίσου (ή σχεδόν εξ’ ίσου) πολιτικές
συντονισµού υψηλού και χαµηλού επιπέδου µε αποτέλεσµα οι κοινότητες αυτές να είναι
µερικώς, σε ορισµένα θέµατα ή κατά διαστήµατα αυτοδιοικούµενες.
Κοινότητες µε εφαρµογή ως επί το πλείστον συντονισµού χαµηλού επιπέδου και εποµένως
κυρίως αυτοδιοικούµενες.

Ι.1.6.3 3η ∆ιάσταση ΗΚΜ: Βαθµός χρήσης ηλεκτρονικών µέσων
Οι ΗΚΜ είναι εξ’ ορισµού σε έναν βαθµό ηλεκτρονικές. Μπορούν να χαρακτηριστούν «καθαρά»
ηλεκτρονικές εφόσον είναι βασιζόµενες εντελώς και πλήρως στην ηλεκτρονική και εξ’ αποστάσεως
επαφή µεταξύ των εκπαιδευόµενων (και του συντονιστή και του εκπαιδευτή). Άλλοτε πάλι
ακολουθείται ένα µικτό µοντέλο µε τµήµατα της επιµόρφωσης (εκπαίδευσης) βασιζόµενα και στην
πρόσωπο µε πρόσωπο διδασκαλία (σε εργαστήριο, σε συµβατική τάξη, µε µορφή διάλεξης, κλπ.)
παράλληλα µε την ηλεκτρονική επικοινωνία και εργασία. Συνήθως, στις ΗΚΜ, η πρόσωπο µε
πρόσωπο διδασκαλία (face to face ή f2f) είναι συµπληρωµατική και κυρίως χρησιµοποιείται η
ηλεκτρονική. Κοινότητες εντελώς βασιζόµενες στην πρόσωπο µε πρόσωπο διδασκαλία και επαφή δεν
ενδιαφέρουν και δεν εξετάζονται στην παρούσα µελέτη της υπάρχουσας κατάστασης (του state of the
art) των Κοινοτήτων Μάθησης και προφανώς αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία από µόνες τους σε
αυτήν την κατηγοριοποίηση που επιχειρείται εδώ.
Πίνακας Ι. 1.5 ∆είκτης Η: ο Βαθµός χρήσης ηλεκτρονικών µέσων στις ΗΚΜ

Τιµή δείκτη
2
1
0

Περιγραφή ∆είκτη «Η»: καθορίζει το βαθµό χρήσης ηλ. µέσων στην ΗΚΜ
Απόλυτα «ηλεκτρονική» ΗΚΜ, χωρίς καµία πρόσωπο µε πρόσωπο επαφή.
ΗΚΜ στις οποίες εναλλάσσονται οι επαφές ηλεκτρονικού και προσωπικού χαρακτήρα,
αλλά δίνεται έµφαση-βάρος στην ηλεκτρονική.
ΗΚΜ στις οποίες εναλλάσσονται οι επαφές ηλεκτρονικού και προσωπικού χαρακτήρα,
αλλά δίνεται έµφαση-βάρος στην πρόσωπο µε πρόσωπο επαφή και η χρήση ηλεκτρονικών
µέσων γίνεται συµπληρωµατικά.

Ι.1.6.4 4η ∆ιάσταση ΗΚΜ: Είδος απασχόλησης των συµµετεχόντων
Στις περισσότερες ΗΚΜ οι συµµετέχοντες στην επιµόρφωση συνεχίζουν παράλληλα να εργάζονται
κανονικά στο σχολείο τους. Αυτό εξάλλου είναι ένα από τα βασικά πλεονεκτήµατα της εφαρµογής
µιας ΗΚΜ για επιµόρφωση, το ότι δίνει δηλαδή τη δυνατότητα για ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση (ή
ακόµη και εκπαίδευση). Υπάρχουν όµως και περιπτώσεις που η απασχόληση της εκπαίδευσης µέσω
της ΗΚΜ µπορεί να είναι αποκλειστική για τους συµµετέχοντες σε αυτήν, για παράδειγµα σε
περιπτώσεις προπτυχιακών φοιτητών (λίγο πριν την αποφοίτησή τους ως εκπαιδευτικοί),
εκπαιδευτικών που είναι σε άδεια, εκπαιδευτικών που δεν είναι µόνιµοι και προσωρινά δεν
εργάζονται (αναπληρωτές, ωροµίσθιοι), στελεχών της εκπαίδευσης που δεν εργάζονται ενώ
συµµετέχουν στο πρόγραµµα, κλπ. Τέλος υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν γίνεται ειδική διάκριση
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και µπορεί να συµµετέχουν και εν ενεργεία εκπαιδευτικοί και προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί
φοιτητές, ακόµα και στελέχη, όλοι µαζί.
Πίνακας Ι. 1.6 ∆είκτης Ε: Το είδος της απασχόλησης των µελών των ΗΚΜ

Περιγραφή ∆είκτη «Ε»: καθορίζει το είδος απασχόλησης στην ΗΚΜ

Τιµή δείκτη
2
1
0

Κοινότητες Μάθησης στις οποίες συµµετέχουν αποκλειστικά εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, οι
οποίοι εργάζονται την εποχή της λειτουργίας της Κοινότητας.
ΗΚΜ στις οποίες µπορεί να συνυπάρχουν εν ενεργεία και µη εν ενεργεία εκπαιδευτικοί (σε
άδεια, αναπληρωτές, υπό δοκιµή, ακόµη και φοιτητές-µέλλοντες εκπαιδευτικοί, κλπ.)
Κοινότητες στις οποίες συµµετέχουν κάθε είδους εργαζόµενοι και µη, εκπαιδευτικοί εν
ενεργεία ή µη, φοιτητές, µαθητές, ακόµη και από τον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης
(γονείς, στελέχη, εκπαίδευσης, κλπ.)

Ι.1.6.5 Τύποι ΗΚΜ
Ο χαρακτήρας µιας ΗΚΜ θα µπορούσε να προσδιοριστεί σε µεγάλο βαθµό εφόσον δίνονταν οι τιµές
των 4 παραπάνω δεικτών που αντιστοιχούν στις διαστάσεις της, όπως καθορίστηκαν παραπάνω. Η
τετράδα των τιµών (Σ, ∆, Η, Ε) περιγράφει αρκετά αναλυτικά το είδος µιας ΗΚΜ.
Φυσικά, χρησιµοποιώντας όλους τους δυνατούς συνδυασµούς των παραπάνω δεικτών θα µπορούσαµε
να έχουµε 34 = 81 διαφορετικούς «τύπους» τέτοιων Κοινοτήτων.
Λαµβάνοντας υπόψη τις παραπάνω διαστάσεις, τους δείκτες που ορίστηκαν καθώς και την
κατηγοριοποίηση των Ohsawa και συν. (2002) που χρησιµοποιήθηκε όµως για ηλεκτρονικές
Κοινότητες εµπορικού χαρακτήρα (και λαµβάνει υπόψη εντελώς διαφορετικές διαστάσεις), µπορούµε να
ορίσουµε µια πιο «ειδική» κατηγοριοποίηση µε βάση τους δείκτες και για τις ηλεκτρονικές Κοινότητες
Μάθησης που λειτουργούν στην Εκπαίδευση, ως εξής:
Τύπος Α: ΗΚΜ για επιµόρφωση εκπαιδευτικών σε συγκεκριµένο αντικείµενο (κλειστού τύπου
επιµόρφωση)
(Σ=2, ∆=2, Η=1,2, Ε=1,2)
Πρόκειται για συνεκτικές ηλεκτρονικές Κοινότητες (Σ=2, πλήθος <= 20, τακτική επικοινωνία) που
δηµιουργήθηκαν για την επιµόρφωση εκπαιδευτικών (κυρίως αλλά ενδεχοµένως όχι αποκλειστικά
ηλεκτρονικώς, Η=1 ή 2), σε συγκεκριµένα θέµατα της ειδικότητάς τους.
Στον τύπο Α ανήκουν ειδικά οι περιπτώσεις που αναφέρονται περισσότερο σε εν ενεργεία
εκπαιδευτικούς ίδιας ειδικότητας (Ε=2) ή εκπαιδευτικούς που έχουν κοινούς στόχους (Σ=2) και πολύ
κοντινή επαγγελµατική σχέση (Ε=1).
Οι ΗΚΜ που ανήκουν στον τύπο Α έχουν ως επί το πλείστον αυστηρά καθορισµένο πλαίσιο
λειτουργίας και είναι σε ελάχιστο ή µηδενικό βαθµό αυτοδιοικούµενες, οπότε εφαρµόζονται πολιτικές
κυρίως «καθοδηγούµενου» συντονισµού (∆=2).
Από τον παραπάνω πίνακα (Πίνακας Ι.1.1), ΗΚΜ που ανήκουν στον τύπο Α είναι για παράδειγµα οι:
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•

του Ostfold University στη Νορβηγία (Wu, Larsen και Andersson 2003) µε διαστ.άσεις (Σ=2,

∆=2, Η=1, Ε=2)
•

του SSIS Ligurian στην Ιταλία (Manca, Persico και Sarti 2003) µε διαστ. (Σ=2, ∆=2, Η=1, Ε=2)

•

του Midwestern University στις ΗΠΑ (Vonderwell 2003) µε διαστάσεις (Σ=2, ∆=2, Η=2, Ε=1)

•

των University of Turku, University of Helsinki στη Φιλανδία (Nurmela, Palonen, Lehtinen και

Hakkarainen 2003) µε διαστάσεις (Σ=2, ∆=2, Η=1, Ε=2)
•

η συνεργασία διαφόρων Πανεπιστηµίων από τις ΗΠΑ (των Virginia και Florida κυρίως),

(Dawson, Mason και Molebash 2000) µε διαστάσεις (Σ=2, ∆=2, Η=1, Ε=1)
•

του Texas A&M University στις ΗΠΑ (Murphy και συν. 2000) µε διαστ. (Σ=2, ∆=2, Η=1, Ε=2)

•

του Leeds University στη Βρετανία (Pilkington και συν. 2000) µε διαστ. (Σ=2, ∆=2, Η=1, Ε=2)

•

του University of Wales στη Βρετανία (Tanner και Sonia 2000) µε διαστ. (Σ=2, ∆=2, Η=1, Ε=2)

•

του Queen's University στον Καναδά (Russell 2000) µε διαστάσεις (Σ=2, ∆=2, Η=1, Ε=2)

•

του Πανεπιστηµίου Mid West στις ΗΠΑ (Tisdell και συν. 2004) µε διαστ. (Σ=2, ∆=2, Η=1, Ε=1)

•

του Sheffield Hallam University στη Βρετανία (Barrett 2003) µε διαστ. (Σ=2, ∆=2, Η=1, Ε=2)

•

των Hogeschool van Arnhem en Nijmegen στην Ολλανδία και Sheffield Hallam University στη

Βρετανία (Hudson, Owen και van Veen 2003) µε διαστάσεις (Σ=2, ∆=2, Η=2, Ε=2)

Τύπος Β:

ΗΚΜ για επιµόρφωση εκπαιδευτικών σε διάφορα αντικείµενα (ανοιχτού τύπου

επιµόρφωση)
(Σ=1, ∆=1,

Η=1,2, Ε=1,2)

Πρόκειται για µέτρια συνεκτικές ηλεκτρονικές Κοινότητες (Σ=1, πλήθος >= 20, η επικοινωνία δεν
είναι απαραίτητα ιδιαίτερα τακτική) που δηµιουργήθηκαν για την επιµόρφωση εκπαιδευτικών (κυρίως
αλλά ενδεχοµένως όχι αποκλειστικά ηλεκτρονικώς, Η=1 ή 2), σε θέµατα της ειδικότητάς τους ή και
πιο γενικά θέµατα (Σ=1).
Στον τύπο Β ανήκουν ειδικά οι περιπτώσεις που αναφέρονται περισσότερο σε εν ενεργεία
εκπαιδευτικούς ίδιας ειδικότητας (Ε=2) ή σε εκπαιδευτικούς που έχουν πολύ κοντινή επαγγελµατική
σχέση (Ε=1).
Οι ΗΚΜ που ανήκουν στον τύπο Β, ως επί το πλείστον, δεν έχουν αυστηρά καθορισµένο πλαίσιο
λειτουργίας και είναι σε σηµαντικό βαθµό αυτοδιοικούµενες, οπότε εφαρµόζονται και πολιτικές
«καθοδηγούµενου» αλλά και «µη-καθοδηγούµενου» συντονισµού (∆=1).
Από τον παραπάνω πίνακα (Πίνακας Ι.1.1), ΗΚΜ που ανήκουν στον τύπο Β είναι για παράδειγµα οι:
•

του Stord/Haugesund University στη Νορβηγία (Nilsen και Almas 2003) µε διαστάσεις (Σ=1,

∆=1, Η=1, Ε=2)
•

του TESOL στις ΗΠΑ (Rogers 2000) µε διαστάσεις (Σ=1, ∆=1, Η=2, Ε=2)

•

του Methodist University of Sao Paolo στη Βραζιλία (Kenski 2002) µε διαστάσεις (Σ=1, ∆=1,

Η=1, Ε=1)
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•

του University of Wollongong στην Αυστραλία (Ferry και συν. 2000) µε διαστάσεις (Σ=1, ∆=1,

Η=1, Ε=1)
•

του LIFC στη Γαλλία (Reffay και Chanier 2003) µε διαστάσεις (Σ=1, ∆=1, Η=2, Ε=1)

•

του University of San Fransisco στις ΗΠΑ (Andrews 2002) µε διαστάσεις (Σ=1, ∆=1, Η=1, Ε=1)

•

του Project DoCTA στη Νορβηγία (Wasson και Mørch 2000) µε διαστάσεις (Σ=1, ∆=1, Η=2,

Ε=1)
•

του Open University στην Βρετανία (Kyriakidou 1999) µε διαστάσεις (Σ=1, ∆=1, Η=2, Ε=1)

•

του Cyber Teacher Training Center (CTTC project) στην Κορέα (Insung 2001) µε διαστάσεις

(Σ=1, ∆=1, Η=1, Ε=2)
•

του Ohio State University στις ΗΠΑ (Merryfield 2001) µε διαστάσεις (Σ=1, ∆=1, Η=2, Ε=1)

•

του Helsinki University στη Φιλανδία (Kotiranta και Seppala 2003) µε διαστάσεις (Σ=1, ∆=1,

Η=1, Ε=2)
•

του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (ΠΚΜ) στην Ελλάδα (Χλαπάνης και συν. 2003) µε διαστάσεις (Σ=1,

∆=1, Η=2, Ε=2)
•

του Πανεπιστηµίου Κρήτης στην Ελλάδα (Πολάκης και Καρασαββίδης 2004) µε διαστάσεις (Σ=1,

∆=1, Η=1, Ε=2)

Τύπος Γ: ΗΚΜ ως υποστηρικτική δοµή στην εκπαίδευση
(Σ=0, ∆=1,0, Η=2, Ε=0,1)
Πρόκειται για ηλεκτρονικές Κοινότητες ανοιχτές (Σ=0, πλήθος >= 100, η επικοινωνία δεν είναι
τακτική) που δηµιουργήθηκαν µε σκοπό την πραγµατοποίηση µιας συνεχούς Υποστηρικτικής ∆οµής.
Στις Κοινότητες τύπου Γ συµµετέχουν εργαζόµενοι και µη, εκπαιδευτικοί εν ενεργεία ή µη, φοιτητές,
µαθητές, ακόµη και από τον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης (γονείς, στελέχη, εκπαίδευσης, κλπ.)
χωρίς απαραίτητα κοντινή επαγγελµατική σχέση (Ε=0 ή Ε=1).
Οι ΗΚΜ που ανήκουν στον τύπο Γ, ως επί το πλείστον, δεν έχουν αυστηρά καθορισµένο πλαίσιο
λειτουργίας και είναι σε σηµαντικό βαθµό αυτοδιοικούµενες, οπότε εφαρµόζονται και πολιτικές
«καθοδηγούµενου» αλλά και «µη-καθοδηγούµενου» συντονισµού (∆=1). Σε αυτόν τον τύπο µπορούν
να συµπεριληφθούν και ΗΚΜ εντελώς αυτοδιοικούµενες, µε εντελώς χαλαρό πλαίσιο λειτουργίας
(∆=0), εφόσον υλοποιούνται καθαρά στο χώρο της εκπαίδευσης.
Οι ΗΚΜ τύπου Γ είναι αποκλειστικά ηλεκτρονικές (Η=2).
Από τον παραπάνω πίνακα (Πίνακας Ι.1.1), ΗΚΜ που ανήκουν στον τύπο Γ είναι για παράδειγµα οι:
•

του MashTech project στις ΗΠΑ (Friel 2000)

•

του Project FORESEE (North Carolina State University) στις ΗΠΑ (Crossland και συν. 2000)

•

του TAPPED IN στον Καναδά (Schlager και Schank 1997)

•

του University of Cambridge στην Βρετανία (Riding 2001)

ΚΕΦ Ι.1 – Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης

σελ. 49 από 653

∆ηµιουργία ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης: Μελέτη Περίπτωσης Επιµορφωτικού Προγράµµατος Εκπ/κών

•

του TRENDS σε Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία και Βρετανία (LRF, INTRASOFT

1998)
•

του UCLES στην Βρετανία (Gaskell 2003)

•

του Telos, TeleLearning-PDS (Professional Development School) στον Καναδά (Laferrière 2002)

Τύπος ∆: Ηλεκτρονικός «Χώρος» Συζήτησης
(Σ=0, ∆=0, Η=2, Ε=0)
∆εν πρόκειται ακριβώς για ηλεκτρονικές Κοινότητες καθώς είναι ιδιαίτερα ανοιχτές (Σ=0, πλήθος
πολύ µεγαλύτερο του 100, η επικοινωνία δεν είναι καθόλου τακτική), αλλά µάλλον για καθαρά
ηλεκτρονικούς (Η=2) «χώρους» (ή «τόπους») συζήτησης, ανταλλαγής απόψεων, χωρίς αυστηρά
καθορισµένο πλαίσιο λειτουργίας (∆=0), και µε δυνατότητα συµµετοχής οποιουδήποτε ενδιαφέρεται
για τα θέµατα της συζήτησης (Ε=0).
Τέτοιες περιπτώσεις µπορούν να θεωρηθούν οι περιπτώσεις των «χώρων» σύγχρονων (chat rooms) ή
ασύγχρονων συζητήσεων (fora) που υποστηρίζονται από δεκάδες ή εκατοντάδες πλέον διαδικτυακές
πύλες (portals) της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και χιλιάδες (ή εκατοντάδες χιλιάδες πλέον) συνολικά
σε όλο τον κόσµο.
Το περιεχόµενο των συζητήσεων, της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας είναι συνήθως πιο
χαλαρά συνδεδεµένο από ότι στον τύπο Γ και καµιά φορά δεν είναι εύκολος ο διαχωρισµός των τύπων
Γ και ∆. Γενικά θεωρούµε τύπου ∆ οποιαδήποτε δοµή είναι ακόµη πιο ανοιχτή και ελεύθερη από ότι
µια ΗΚΜ τύπου Γ και συνήθως µε περισσότερα µέλη ή µε δυναµική για περισσότερο αριθµό µελών.
Παραδείγµατα «χώρων» συζήτησης εκπαιδευτικών πυλών υπάρχουν πάρα πολλά, όπως του
«Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου», της

«Εκπαιδευτικής Πύλης Νοτίου Αιγαίου» (Τζιµόπουλος,

∆απόντες, Μπουντούρης και Μαραγκός 2004), της πύλης των εκπαιδευτικών της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, του teach, της εκπαιδευτικής πύλης του Υπουργείου Παιδείας, κλπ., όπου ακόµη κι αν
προέρχεται η πλειοψηφία των συµµετεχόντων από τον εκπαιδευτικό χώρο, αυτό δεν αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή κάποιου και οι κοινότητες που δηµιουργούνται είναι
ιδιαίτερα ανοιχτές και ελεύθερες.

Τύπος Ε: Άλλου τύπου
Άλλου τύπου, όλοι οι υπόλοιποι συνδυασµοί (Σ, ∆, Η, Ε) εκ των οποίων µερικοί δεν απαντώνται. Για
παράδειγµα οι διαστάσεις (Σ=0, ∆=2, Η=0, Ε=0) θα ήταν εξαιρετικά απίθανο να υπάρχουν σε µια
ΗΚΜ που να υλοποιείται, καθώς είναι δύσκολο έως αδύνατο να υπάρχει αυστηρό πλαίσιο µαθηµάτων
και λειτουργίας (∆=2) σε κοινότητα µε χαλαρούς δεσµούς (Σ=0) και ανοµοιοµορφία όσον αφορά στο
προφίλ των συµµετεχόντων (Ε=0), πόσο µάλλον αν θεωρήσουµε ότι υπάρχει και τακτική πρόσωπο µε
πρόσωπο επαφή (Η=0).
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Ι.1.7

Συµπεράσµατα

Σύµφωνα µε πολλές θεωρίες µάθησης, παλιότερες αλλά κυρίως πρόσφατες, δίνεται µεγάλο βάρος
στην Κοινότητα ως παράγοντα που σχετίζεται άµεσα µε τις διαδικασίες µάθησης. Οι Κοινότητες
Μάθησης ή Κοινότητες Πρακτικών και ο τρόπος που επιτυγχάνεται η µάθηση µέσω αυτών είναι το
αντικείµενο µελέτης πολλών ερευνητών και µάλιστα πρόσφατα χρησιµοποιούνται µέθοδοι Ανάλυσης
Κοινωνικών ∆ικτύων προκειµένου για τη µελέτη αυτή.
Λόγω των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και των πρόσφατων αυξηµένων
δυνατοτήτων που παρέχονται από το διαδίκτυο σήµερα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι
ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης, Κοινότητες Μάθησης που δηµιουργούνται και υποστηρίζονται
µέσω των ΤΠΕ και ειδικότερα του διαδικτύου. Η δηµιουργία και λειτουργία τέτοιων ηλεκτρονικών
Κοινοτήτων Μάθησης αποτελεί σήµερα µια πραγµατικότητα και µάλιστα ορισµένοι ερευνητές έχουν
διατυπώσει συγκεκριµένες αρχές στις οποίες πρέπει να βασίζονται αυτού του τύπου οι Κοινότητες
Μάθησης.
Εξετάζοντας τη διεθνή υπάρχουσα κατάσταση παρατηρούµε ότι υπάρχει πλέον πληθώρα συστηµάτων
που αξιοποιούν το διαδίκτυο προκειµένου να υλοποιήσουν ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης. Γενικά
πάντως η εφαρµογή των συστηµάτων αυτών στοχεύει περισσότερο στην χρήση στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση για την παροχή εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση για διάφορα γνωστικά αντικείµενα. Το
µεγαλύτερο βάρος έχει δοθεί στην παροχή υπηρεσιών Ανοιχτής και εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης µε
ηλεκτρονικά κυρίως µέσα και ειδικότερα υπηρεσίες που σχετίζονται περισσότερο στην υλοποίηση
κανονικών προπτυχιακών (αλλά σε πολλές περιπτώσεις και µεταπτυχιακών) µαθηµάτων. Υπάρχουν
πάντως και πολλές περιπτώσεις που επιχειρείται η υλοποίηση συστηµάτων που υποστηρίζουν
ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης χωρίς σαφώς διατυπωµένους µαθησιακούς στόχους και
περιεχόµενο. Οι ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης που δηµιουργούνται και συντηρούνται σε αυτές τις
περιπτώσεις είναι συνήθως ιδιαίτερα «ανοιχτές», δηλαδή προσβάσιµες από ευρύ κοινό, και
λειτουργούν περισσότερο ως ένας τόπος συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων, ως µια διαρκής αλλά
χαλαρή υποστηρικτική δοµή για τα µέλη της.
Επειδή στην παρούσα διδακτορική διατριβή πραγµατοποιείται έρευνα περίπτωσης µιας ηλεκτρονικής
Κοινότητας Μάθησης που χρησιµοποιείται για την επιµόρφωση εκπαιδευτικών, υπάρχει µεγαλύτερο
ενδιαφέρον για τις προϋπάρχουσες περιπτώσεις ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης που
χρησιµοποιούνται στην εκπαίδευση και ειδικότερα στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Αναλύοντας
την υπάρχουσα κατάσταση και εξετάζοντας αρκετές τέτοιες χαρακτηριστικές δραστηριότητες
επιµόρφωσης ή εκπαίδευσης εκπαιδευτικών από όλο τον κόσµο (Πίνακας Ι.1.1), εξάγονται ορισµένα
χρήσιµα συµπεράσµατα, τα εξής:
1.

Οι περισσότερες περιπτώσεις υλοποίησης επιµορφωτικών ή εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε

εφαρµογή ΗΚΜ προέρχονται ως επί το πλείστον από αναπτυγµένες χώρες, κυρίως αυτές που έχουν
παράδοση στην Ανοιχτή και Εξ’ Αποστάσεως Μάθηση (όπως η Μ. Βρετανία) ή κάποιες χώρες στις
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οποίες υπάρχουν αντικειµενικά προβλήµατα συγκοινωνίας και εφαρµογής πρόσωπο µε πρόσωπο
επιµορφώσεων (όπως στην περίπτωση των Σκανδιναβικών χωρών και της Βόρειας Αµερικής).
2.

Ένα δεύτερο συµπέρασµα στο οποίο καταλήγουµε είναι ότι οι περισσότερες προσπάθειες

γίνονται µε γνώµονα την πρακτική εφαρµογή µαθηµάτων από απόσταση, την εξοικονόµηση πόρων,
κατά την επιβεβληµένη έτσι κι αλλιώς επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, και λιγότερο µε στόχο την
έρευνα στο πεδίο και κατά πόσον αυτού του είδους οι λύσεις είναι εφικτές ή ποια τα µαθησιακά
αποτελέσµατα. Υπάρχουν εποµένως ανοιχτά πεδία της έρευνας σε αυτόν τον τοµέα και αυτό
χρειάζεται περαιτέρω µελέτη.
Υπάρχουν πάντως ορισµένα προγράµµατα που είχαν ερευνητικούς στόχους. Αναφέροντας συνοπτικά
ορισµένα από τα ερευνητικά αποτελέσµατα που υπήρχαν σε ορισµένες περιπτώσεις:
a.

Υπάρχει αποδεδειγµένη ανάγκη για συνεχή υποστήριξη και συνέχεια στην

επιµόρφωση των εκπαιδευτικών.
b.

Είναι εφικτή η υλοποίηση προγραµµάτων επιµόρφωσης µε εφαρµογή ΗΚΜ, για εν

ενεργεία εκπαιδευτικούς, κάτω από ορισµένες συνθήκες και προϋποθέσεις.
c.

Μεγαλύτερη επιτυχία της προσπάθειας παρατηρήθηκε όταν τέθηκε σε εφαρµογή ένα

µικτό µοντέλο παρακολούθησης των ενεργειών της εκπαίδευσης ή επιµόρφωσης, όταν δηλαδή η τα
ηλεκτρονικά µέσα δεν ήταν ο µοναδικός τρόπος επικοινωνίας και στο πρόγραµµα υπήρχε εναλλαγή
της ηλεκτρονικής και της πρόσωπο µε πρόσωπο επικοινωνίας. Ειδικά όταν εφαρµοζόταν µια φάση
πρόσωπο µε πρόσωπο εκπαίδευσης στην αρχή του προγράµµατος, αντιµετωπίστηκαν δυσκολίες που
είχαν να κάνουν µε τις ικανότητες των εκπαιδευοµένων στη χρήση των ΤΠΕ και την ευκολότερη
προσαρµογή τους στους κανόνες που διέπουν ένα περιβάλλον συνεργασίας και ανταλλαγής.
3.

Λόγω του αυξανόµενου αριθµού των ΗΚΜ που βρίσκουν εφαρµογή στην εκπαίδευση, αλλά

κυρίως λόγω των πολλών διαφορετικών χαρακτηριστικών τους, προτείνεται η εξής κατηγοριοποίηση
µε βάση τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά τους:
Χαρακτηριστικό - δείκτης Συνοχής Σ: ο βαθµός συνοχής της Κοινότητας, µε ακέραιες τιµές από 0
(Κοινότητα µε χαλαρούς δεσµούς µεταξύ των µελών) µέχρι 2 (πολύ συνεκτική µε µεγάλη επικοινωνία).
Χαρακτηριστικό - δείκτης Αυτοδιοίκησης ∆: ο βαθµός αυτοδιοίκησης, µε ακέραιες τιµές από 0
(«ανοιχτές», αυτοδιοικούµενες Κοινότητες όπου εφαρµόζεται κυρίως χαµηλού επιπέδου συντονισµός)
µέχρι 2 (κλειστές Κοινότητες όπου εφαρµόζεται κυρίως υψηλού επιπέδου –καθοδηγούµενος–
συντονισµός).
Χαρακτηριστικό - δείκτης Χρήσης Ηλεκτρονικών Μέσων Η: ο βαθµός της χρήσης ηλεκτρονικών
µέσων, µε ακέραιες τιµές από 0 (εναλλαγή χρήσης ηλεκτρονικής επικοινωνίας και πρόσωπο µε πρόσωπο
επαφής – µε έµφαση στη δεύτερη), µέχρι 2 (αποκλειστική χρήση ηλεκτρονικών µέσων για επικοινωνία
και συνεργασία).
Χαρακτηριστικό - δείκτης Συνάφειας Επαγγελµάτων Ε: το είδος της απασχόλησης των
εκπαιδευόµενων, µε ακέραιες τιµές από 0 (µε συµµετοχή κάθε είδους εργαζοµένων ή µη, όχι απαραίτητα
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εκπαιδευτικών µε χαλαρούς δεσµούς εργασίας), µέχρι 2 (µε συµµετοχή αποκλειστικά εν ενεργεία
εκπαιδευτικών).
Πίνακας Ι. 1.7 Κατηγορίες ΗΚΜ που εφαρµόζονται στην εκπαίδευση:

Τύπος
ΗΚΜ
Α

Χαρακτηριστικά
Σ=2,

Στόχος - Χρήση

∆=2, Ιδιαίτερα συνεκτικές ΗΚΜ (Σ=2 µε τακτική επικοινωνία) που λειτουργούν κυρίως

Η=1,2, Ε=1,2

Β

Σ=1,
∆=1,
Η=1,2, Ε=1,2

Γ

Σ=0,
∆=1,0,
Η=2, Ε=0,1

∆

Σ=0,
∆=0,
Η=2, Ε=0

Ε

Όλοι οι άλλοι
συνδυασµοί των
δεικτών

αλλά ενδεχοµένως όχι αποκλειστικά ηλεκτρονικώς, Η=1 ή 2. Αναφέρονται
περισσότερο σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς ίδιας ειδικότητας (Ε=2) ή
εκπαιδευτικούς που έχουν κοινούς στόχους (Σ=2) και πολύ κοντινή επαγγελµατική
σχέση (Ε=1). Έχουν ως επί το πλείστον αυστηρά καθορισµένο πλαίσιο λειτουργίας
και είναι σε ελάχιστο ή µηδενικό βαθµό αυτοδιοικούµενες, οπότε εφαρµόζεται
πολιτική κυρίως «καθοδηγούµενου» συντονισµού (∆=2).
Μέτρια συνεκτικές ΗΚΜ (Σ=1 µε σχετικά τακτική επικοινωνία) που λειτουργούν
κυρίως αλλά ενδεχοµένως όχι αποκλειστικά ηλεκτρονικώς, Η=1 ή 2. Συνήθως δεν
έχουν αυστηρά καθορισµένο πλαίσιο λειτουργίας και είναι σε σηµαντικό βαθµό
αυτοδιοικούµενες, οπότε εφαρµόζονται και πολιτικές «καθοδηγούµενου» αλλά και
«µη-καθοδηγούµενου» συντονισµού (∆=1).
Ανοιχτές ΗΚΜ (Σ=0, πλήθος >= 100, η επικοινωνία δεν είναι τακτική) που
δηµιουργούνται συνήθως µε σκοπό την πραγµατοποίηση µιας συνεχούς
Υποστηρικτικής ∆οµής. Μπορούν να συµµετέχουν άτοµα που σχετίζονται µε τον
ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης χωρίς απαραίτητα κοντινή επαγγελµατική σχέση
(Ε=0 ή Ε=1). ∆εν έχουν αυστηρά καθορισµένο πλαίσιο λειτουργίας και είναι σε
σηµαντικό βαθµό (∆=1) ή εντελώς (∆=0) αυτοδιοικούµενες.
∆εν πρέπει να χαρακτηρίζονται Κοινότητες αλλά «χώροι» ηλεκτρονικά
υποστηριζόµενης συζήτησης (Η=2), ανταλλαγής απόψεων, χωρίς αυστηρά
καθορισµένο πλαίσιο λειτουργίας (∆=0), και µε δυνατότητα συµµετοχής
οποιουδήποτε ενδιαφέρεται για τα θέµατα της συζήτησης (Ε=0). Είναι ιδιαίτερα
ανοιχτές (Σ=0, πλήθος πολύ µεγαλύτερο του 100) και η επικοινωνία µεταξύ των
µελών συνήθως δεν είναι τακτική.
Αποτελούν ΗΚΜ που λόγω των χαρακτηριστικών τους είναι πολύ δύσκολο ή ακόµη
και αδύνατο να δηµιουργηθούν και να λειτουργήσουν. Για παράδειγµα οι
διαστάσεις (Σ=0, ∆=2, Η=0, Ε=0) δε θα µπορούσαν να υπάρχουν σε µια ΗΚΜ που
να υλοποιείται, καθώς είναι απίθανο να υπάρχει αυστηρό πλαίσιο µαθηµάτων και
λειτουργίας (∆=2) σε µε ΗΚΜ µε εντελώς χαλαρούς δεσµούς (Σ=0) και µη τακτική
επικοινωνία.

Αντικείµενο της διατριβής αποτελεί η µελέτη των ΗΚΜ τύπου Α και Β κυρίως, και ειδικότερα η
µελέτη έρευνας µιας περίπτωσης Ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης τύπου Β (Χλαπάνης και
∆ηµητρακοπούλου 2004) που περιλαµβάνει υπο-Κοινότητες τύπου Α (Ηλιοπούλου 2004, Κορδάκη
2004). Λόγω της σχέσης των ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης τύπου Α και Β µε την επιµόρφωση
των εκπαιδευτικών, απαιτείται η λεπτοµερέστερη εξέταση θεµάτων που αφορούν το θέµα αυτό.
Επιπλέον, ο κεντρικός ρόλος των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και ειδικά του
διαδικτύου για την υλοποίηση των ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης και η σχέση τους µε την
ανάγκη της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, καθιστά απαραίτητη την εξέταση και αυτού του
θέµατος. Στο επόµενο κεφάλαιο λοιπόν, εξετάζονται οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της
Επικοινωνίας και η Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών, πως σχετίζονται µεταξύ τους και πως προκύπτει
η ανάγκη εφαρµογής εναλλακτικών µορφών επιµόρφωσης που στηρίζονται στις αρχές των
ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης.
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Κεφάλαιο Ι.2 Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της
Επικοινωνίας και Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών
Ι.2.1

Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό, εξετάζοντας την υπάρχουσα κατάσταση που έχει διαµορφωθεί όσον αφορά στις
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, επιχειρείται η παρουσίαση της αναγκαιότητας της
εφαρµογής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ακόµη επιχειρείται να φανεί πως αυτό σχετίζεται µε
την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σε αυτές,.
Εξετάζοντας τις µορφές και την ανεπάρκεια της υπάρχουσας επιµόρφωσης, προτείνεται η εφαρµογή
µιας εναλλακτικής µορφής επιµόρφωσης που βασίζεται στις αρχές των ηλεκτρονικών Κοινοτήτων
Μάθησης. Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσµατα µιας προ-έρευνας που έλαβε
χώρα σε δύο φάσεις προκειµένου για µια πρώτη πειραµατική εφαρµογή της εναλλακτικής αυτής
µορφής επιµόρφωσης και τελικά τον καλύτερο σχεδιασµό του προγράµµατος της κυρίως έρευνας.

Ι.2.2

Οι έννοιες των ΤΠΕ και της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ)

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί ορισµοί για το είναι οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της
Επικοινωνίας. Για παράδειγµα, ένας µάλλον απλοϊκός και γενικός ορισµός των ΤΠΕ, που απαντάται
σε σχολικό βιβλίο της Ελληνικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Αναστασιάδης, Γαλδαδάς, Λαοπόδης,
Μιχαλακόπουλος, Παπακωνσταντίνου και Τσαπέλας 2000), είναι ο εξής: «µε τον όρο Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αναφερόµαστε στους υπολογιστές, τα δίκτυα, το διαδίκτυο
(internet), τον παγκόσµιο ιστό (web), υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, οτιδήποτε
σχετίζεται µε υλικό και λογισµικό, ακόµα και ηλεκτρονικά µικροεξαρτήµατα και εξοπλισµό
αυτοµατισµού γραφείου (φαξ, φωτοαντιγραφικά, σαρωτές, εκτυπωτές, κλπ.)».
Ένας πιο τυπικός πάντως ορισµός που απαντάται συχνά στους διεθνείς οργανισµούς και τη διεθνή
βιβλιογραφία είναι αυτός που υιοθετείται και από την UNESCO (2002a):
«To define information and communication technology (ICT), two other terms need first to be defined.
Informatics (Computing Science) and Informatics technology. UNESCO defines informatics as the
science dealing with the design, realization, evaluation, use, and maintenance of information
processing systems, including hardware, software, organizational and human aspects, and the
industrial, commercial, governmental and political implications of these. Informatics technology is
defined as the technological applications (artifacts) of informatics in society. Information and
communication technology finally, or ICT, is defined as the combination of informatics technology
with other, related technologies, specifically communication technology», που σε δική µου ελεύθερη
µετάφραση είναι: «προκειµένου να οριστούν οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και της Πληροφορίας
(ΤΠΕ), πρέπει πρώτα να οριστούν δύο άλλοι όροι, αυτοί της Πληροφορικής (Επιστήµης
Υπολογιστών/Υπολογισµών) και της Τεχνολογίας της Πληροφορικής. Η UNESCO ορίζει την
Πληροφορική ως την επιστήµη που σχετίζεται µε το σχεδιασµό, την υλοποίηση, την αξιολόγηση, τη
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χρήση και τη συντήρηση συστηµάτων διαχείρισης της πληροφορίας, συµπεριλαµβανοµένου του υλικού
και λογισµικού των υπολογιστών, εξετάζοντας οργανωτικούς και ανθρώπινους παράγοντες καθώς και
τις βιοµηχανικές, εµπορικές, κυβερνητικές και πολιτικές επιπτώσεις όλων αυτών. Η Τεχνολογία της
Πληροφορικής ορίζεται ως το σύνολο των τεχνολογικών εφαρµογών (τεχνουργηµάτων) της
Πληροφορικής στην Κοινωνία….»
Τελικά, υιοθετούµε στην παρούσα διατριβή τον τυπικό ορισµό της UNESCO (συνεχίζοντας τη
µετάφραση του παραπάνω κειµένου) «… Τέλος, οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και της
Πληροφορίας (ΤΠΕ), ορίζονται ως ο συνδυασµός της Τεχνολογίας της Πληροφορικής µε άλλες
συσχετιζόµενες τεχνολογίες και ειδικότερα µε αυτήν της επικοινωνίας». Επιπλέον, θεωρούµε οι
ΤΠΕ χρησιµοποιούνται, εφαρµόζονται και ενσωµατώνονται σε δραστηριότητες εργασίας και
µάθησης χρησιµοποιώντας µεθόδους της Πληροφορικής.
Ένας ακόµη όρος που χρησιµοποιείται συχνά και σχετίζεται σε σηµαντικό βαθµό µε τις ΤΠΕ είναι
αυτός της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Ο όρος εµφανίστηκε επίσηµα για πρώτη φορά στη Λευκή
Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιέγραφε τις θέσεις της Ευρώπης για την ανάπτυξη, την
ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση (Αναστασιάδης και συν. 2000). Το πολιτικό αυτό κείµενο
συνιστούσε την απάντηση της Ευρώπης στις διακηρύξεις των ΗΠΑ για τη δηµιουργία παγκόσµιας
υποδοµής πληροφοριών και επιχειρούσε µια πιο ανθρωπιστική προσέγγιση. Σύµφωνα µε την Έκθεση
του 2000 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EC Report
1996), «...µεταβάλλονται συνεχώς οι τρόποι επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών και εργασίας,
αλλάζει ο τρόπος µε τον οποίο τα άτοµα δηµιουργούν, συσσωρεύουν, διατηρούν και µεταβιβάζουν
πληροφορίες».
Οι επιστηµονικές εξελίξεις που σηµειώνονται σε κάθε τοµέα και εφαρµόζονται στην
καθηµερινή µας ζωή δηµιουργούν διεθνώς ένα νέο περιβάλλον, µια νέα κοινωνία, την
Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ).

Ι.2.3

Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Σύµφωνα µε τον Salomon (1992) δεκαετίες έρευνας και εµπειρίας έχουν δείξει ότι δεν µπορούµε να
εξετάσουµε ξεχωριστά πώς ορισµένες «ανεξάρτητες µεταβλητές» (όπως ο τρόπος διδασκαλίας, το
σχολικό περιβάλλον, τα εργαλεία και οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται) επιδρούν από µόνες τους στο
αποτέλεσµα της µάθησης. Ο Salomon θεωρεί ότι σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον όλες οι µεταβλητές
επιδρούν εξίσου και µε αυτήν τη λογική η πεποίθηση ότι από µόνες τους οι ΤΠΕ µπορούν να φέρουν
µεταρρύθµιση στην εκπαίδευση είναι λάθος και µπορεί να αναιρέσει την όποια µεταρρύθµιση θα
µπορούσε να συµβεί.
Ακόµη κι αν θεωρήσουµε ορθή την άποψη του Salomon, οι ΤΠΕ αποτελούν αναµφισβήτητα, λόγω
της σηµερινής πραγµατικότητας, µια µεταβλητή που θα πρέπει να εισέλθει στο εκπαιδευτικό σύστηµα
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έστω κι αν αυτό γίνει µόνο για να ακολουθήσει το σχολείο τις απαιτήσεις της νέας Κοινωνίας της
Πληροφορίας.
Εξάλλου, λόγω αυτής της νέας πραγµατικότητας που έχει δηµιουργηθεί, οι ΤΠΕ και ειδικά οι
υπολογιστές δεν ακολούθησαν την πορεία που είχε προβλέψει ο Cuban (1986) και κατά κανόνα
ακολουθούν όλες οι καινοτοµίες που εισέρχονται στην εκπαίδευση και που είναι αρχικά
ενθουσιασµός και υψηλές προσδοκίες, στη συνέχεια συζήτηση για την ανάγκη ενσωµάτωσης του
νεωτερισµού, συζήτηση και πολιτικές για τον τρόπο ενσωµάτωσης και τελικά περιορισµένη ή
µηδαµινή χρήση. Αυτό έγινε µε την εκπαιδευτική τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή τις µηχανές
διδασκαλίας (όπως η µηχανή του Skinner, Teodoro 2004). Ο ίδιος ο Cuban πάντως παραδέχτηκε 12
χρόνια µετά, σε ανοιχτή συζήτηση/διάλογο µε έναν ισχυρό υποστηρικτή της χρήσης των ΤΠΕ στην
εκπαίδευση, τον Pea (Pea and Cuban 1998), ότι σε αντίθεση µε όλους τους άλλους νεωτερισµούς που
εγκαταλείπονται πολύ γρήγορα µετά τις τρεις πρώτες φάσεις που περιέγραψε, οι ΤΠΕ και ειδικά οι
υπολογιστές δε φαίνεται ότι θα εγκαταλειφθούν, συνεχίζουν να βρίσκονται και µάλιστα αυξάνει η
παρουσία τους στα σχολεία, όπως ακριβώς γίνεται και σε όλη την κοινωνία.
Είναι δεδοµένο ότι η εµφάνιση και η εξάπλωση των ΤΠΕ επέφεραν ριζοσπαστικές αλλαγές σε όλους
τους τοµείς της σύγχρονης κοινωνίας και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Θεωρούµε ότι είναι
φυσικό επακόλουθο η αναγκαιότητα διαρκούς προσαρµογής του εκπαιδευτικού συστήµατος στα
κοινωνικά δρώµενα. Η εισαγωγή της εκπαιδευτικής τεχνολογίας συνδέεται µε µια ευρύτερη και
ουσιαστικότερη αλλαγή της µορφής και του περιεχοµένου της σχολικής εκπαίδευσης η οποία
θεωρείται αναγκαία στο σύγχρονο, διαρκώς µεταβαλλόµενα κοινωνικό περιβάλλον. Με άλλα λόγια,
το νέο περιβάλλον της ΚτΠ προκαλεί την ανάγκη εισόδου των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
Με τα παραπάνω συµφωνεί και η ∆ηµητρακοπούλου (2002), παρουσιάζοντας µάλιστα ακόµη δύο
κατηγορίες λόγων, πέραν των κοινωνικών, για τους οποίους θεωρείται σήµερα επιβεβληµένη η
εφαρµογή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, σε διεθνές επίπεδο:
«Επιστηµολογικοί λόγοι: Η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας έχει αλλάξει
τον τρόπο µε τον οποίο οι επιστήµονες εργάζονται και αναπτύσσουν σήµερα τα γνωστικά τους πεδία. …
Το γεγονός ότι οι ίδιες οι επιστήµες έχουν εξελιχθεί, έχει ως συνέπεια την αναπροσαρµογή των
προγραµµάτων σπουδών των γνωστικών αντικειµένων που διδάσκονται σήµερα στην εκπαίδευση, µε την
ενσωµάτωση δραστηριοτήτων που είναι πιο κοντά στις σηµερινές επιστήµες και κατάλληλες για την
εκπαίδευση των µαθητών. Ένας βασικός λόγος λοιπόν της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι
η δυνατότητα που προσφέρουν, επιτρέποντας να εµπλακούν οι µαθητές σε «νέες δραστηριότητες».
Μαθησιακοί λόγοι: Αρκετά λογισµικά έχουν αναπτυχθεί µε βασική υπόθεση τη βελτίωση

και

υποστήριξη της διαδικασίας µάθησης. Συχνά η υπόθεση αυτή βασίζεται στην εστίασή τους να
υποστηρίξουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: (α) Ουσιαστικές ή αυθεντικές
δραστηριότητες µε τις οποίες µπορούν πλέον να ασχοληθούν οι µαθητές, και επιτρέπουν προσεγγίσεις
µάθησης µέσω διερεύνησης, έκφρασης και δοκιµής ιδεών, εφαρµογής και καλλιέργειας ερευνητικών
διαδικασιών, επίλυσης σύνθετων προβληµάτων, συνεργατικής µάθησης, και άλλα. (β) Εµβάθυνση σε
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επιµέρους θέµατα που δεν είχαν πριν οι µαθητές τη δυνατότητα να τα προσεγγίσουν (π.χ. προσοµοίωση
και µοντελοποίηση ενός κόσµου µη ορατού). Με τον τρόπο αυτό, µπορούν να επιτευχθούν στόχοι
µάθησης υψηλού επιπέδου, οικοδόµηση κριτικής και δηµιουργικής γνώσης, ερµηνεία, επίλυση
προβληµάτων, κ.ά. (γ) Ανάπτυξη και παροχή επιµέρους ‘γνωστικών εργαλείων’ που υποστηρίζουν το
συλλογισµό των µαθητών αλλά και τη διαδικασία της µάθησης, όπως εργαλεία πολλαπλών και
εναλλακτικών αναπαραστάσεων, ή εργαλεία που υποστηρίζουν την ανάπτυξη ‘µεταγνωστικών
ικανοτήτων’ (επιτρέπουν τον αναλογισµό πάνω στη πορεία της δραστηριότητας του ή/των µαθητών και
την εξέλιξη των συλλογισµών και των διαδικασιών που ενεργοποιήθηκαν).»
Για τους µαθησιακούς και διδακτικούς λόγους της ενσωµάτωσης των ΤΠΕ συµφωνούν ακόµη πολλοί
άλλοι ερευνητές. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Βοσνιάδου (2002): «…η εισαγωγή των ΤΠΕ στην
εκπαίδευση θα πρέπει να ιδωθεί µέσα στο πλαίσιο του αναγκαίου εκσυγχρονισµού των µεθόδων
µάθησης και διδασκαλίας, όπως προτείνεται από αποτελέσµατα σύγχρονων ερευνών για τη µάθηση και
τη διδασκαλία (Bransford, Brown & Cocking 1999, Vosniadou 2001a)».
Ο Καλαβάσης (1997) αναφέρει ότι «έχει γίνει πλέον φανερό ότι οι νέες τεχνολογίες [ΤΠΕ] και οι
επιπτώσεις τους σε όλους τους τοµείς της επιστήµης και της οικονοµίας θα απαιτήσουν στο µέλλον την
ενεργοποίηση των γνωστικών και δηµιουργικών δυνάµεων του ανθρώπου, αλλά και όλων των
ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων δυναµικής επιβίωσης, ώστε αυτός να είναι σε θέση να λειτουργεί σε
περισσότερο πολύπλοκα, προωθηµένα (τόσο από συµβολική, όσο και από ερµηνευτική και πρακτική
άποψη)

ανοιχτά,

µεταβαλλόµενα

και

απρόβλεπτα,

καθώς

και

περίπλοκα

περιβάλλοντα».

Επιβεβαιώνεται λοιπόν η ανάγκη της ενσωµάτωσης των ΤΠΕ, καθώς και η υιοθέτηση και αλλαγή των
προτύπων µάθησης, όπως αλλάζουν και τα πρότυπα της οργάνωσης, της παραγωγής και της εργασίας
(Ράπτης και Ράπτη 2001).

Ι.2.3.1 Θέµατα ενσωµάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
Η ∆ηµητρακοπούλου (2002), αναφέρει ότι η διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική
διαδικασία πραγµατοποιείται σε τρία επίπεδα, στο µακρο-επίπεδο, το µεσο-επίπεδο και το µικροεπίπεδο. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και γενικά για την είσοδο των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
(∆ηµητρακοπούλου 2003).
Το µακρο-επίπεδο είναι το επίπεδο της Εκπαιδευτικής πολιτικής που ακολουθείται από την κυβέρνηση
και το υπουργείο παιδείας του κάθε κράτους. Συχνά αυτό επηρεάζεται ή σχετίζεται µε µια διεθνή
πολιτική εισόδου στην εκπαίδευση, όπως για παράδειγµα οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (µεταξύ
των οποίων και η Ελλάδα) επηρεάζονται στην άσκηση της κρατικής πολιτικής που ακολουθούν από
την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή άλλες χώρες (πχ. στον τρίτο κόσµο) από την πολιτική που
προτείνουν διεθνείς οργανισµοί όπως η UNESCO. Η εκπαιδευτική πολιτική στο επίπεδο αυτό
καθορίζει τις δράσεις και τις συνθήκες µέσα στις οποίες λειτουργούν οι σχολικές µονάδες, καθορίζει
ακόµη το ρόλο των στελεχών της εκπαίδευσης και, ίσως το σηµαντικότερο όλων, καθορίζει το
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πρόγραµµα σπουδών, τα γνωστικά αντικείµενα που θα διδαχθούν, τους µαθησιακούς στόχους, τους
τύπους των δραστηριοτήτων που πραγµατοποιούνται, τα σχολικά εγχειρίδια, κλπ.
Στο µακρο-επίπεδο φαίνεται ότι αναφέρονται οι τέσσερις προσεγγίσεις που υπάρχουν διεθνώς περί
των τρόπων ενσωµάτωσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία, σύµφωνα
µε τους Μαρκάκη, Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη (1997), τον Κόµη (2001) και τον Παπαδόπουλο
(2001):
•

Η τεχνοκρατική προσέγγιση (ή τεχνικό πρότυπο), κατά την οποία προτείνεται να εισαχθούν

οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές (ΗΥ) ως ανεξάρτητο µάθηµα στο αναλυτικό πρόγραµµα, µε στόχο την
ενηµέρωση των µαθητών για τον τρόπο λειτουργίας τους και τον εφοδιασµό τους µε τεχνικές και
προγραµµατιστικές δεξιότητες. Στην κατηγορία αυτή συµπεριλαµβάνεται επίσης η εισαγωγή των ΗΥ
ως αντικείµενο ειδίκευσης,

•

Η οριζόντια προσέγγιση (ή οριζόντιο πρότυπο), κατά την οποία δίνεται έµφαση στη χρήση

των ηλεκτρονικών υπολογιστών µε τη µορφή παιδαγωγικών “εργαλείων” σε όλα τα αντικείµενα του
αναλυτικού προγράµµατος και

στοχεύει στις κοινωνικές διαστάσεις της χρήσης των νέων

τεχνολογιών, και,

•

η ολοκληρωµένη (ολιστική) προσέγγιση, η οποία αποτελεί τη συνισταµένη των δύο

προηγούµενων. Σύµφωνα µ’ αυτήν οι ΗΥ χρησιµοποιούνται ως εργαλεία ενσωµατωµένα στη
διδακτική και µαθησιακή διαδικασία, για όλα τα αντικείµενα του αναλυτικού προγράµµατος, αλλά
ταυτόχρονα υπάρχει και ξεχωριστό µάθηµα βασικών γνώσεων για τον ΗΥ και τη χρήση του.

•

H πραγµατολογική προσέγγιση, στην οποία η πληροφορική θεωρείται συνδυασµός του

τεχνικού προτύπου και της ολοκληρωµένης προσέγγισης. Η αδυναµία βραχυπρόθεσµης εφαρµογής
της ολοκληρωµένης προσέγγισης αλλά και η παραδοχή ότι είναι αναγκαίος (τουλάχιστον προς το
παρόν) ο αλφαβητισµός στη χρήση των υπολογιστών οδηγεί στο πραγµατολογικό πρότυπο ένταξης.
Το πρότυπο αυτό φαίνεται να συνδυάζει τα παιδαγωγικά πλεονεκτήµατα της ολοκληρωµένης
προσέγγισης µε τους όρους του εφικτού. Χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός αυτόνοµου µαθήµατος
γενικών γνώσεων πληροφορικής και την προοδευτική ένταξη της χρήσης των ΤΠΕ ως µέσου στήριξης
της µαθησιακής διαδικασίας σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα του προγράµµατος σπουδών.
Το µεσο-επίπεδο είναι το επίπεδο των σχολικών µονάδων. Μπορεί ο τρόπος λειτουργίας των σχολικών
µονάδων να εξαρτάται και να περιορίζεται από τους κανόνες που τίθενται σε µακρο-επίπεδο, αλλά
υπάρχουν πάντα περιθώρια για την πραγµατοποίηση οργανωµένων προσπαθειών που διευκολύνουν ή
αναδεικνύουν το έργο των εκπαιδευτικών. Όπως έδειξαν διεθνείς έρευνες (Means και Olson 1995,
Dagdilelis, Satratzemi και Evangelidis 2000, Harris, Kington και Lee 2001, Kington και συν. 2001) η
είσοδος των ΤΠΕ στο σχολείο (το µεσο-επίπεδο) πραγµατοποιείται de facto, ανεξάρτητα από την

ΚΕΦ Ι.2 – ΤΠΕ και Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών

σελ. 59 από 653

∆ηµιουργία ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης: Μελέτη Περίπτωσης Επιµορφωτικού Προγράµµατος Εκπ/κών

κρατική πολιτική εισόδου των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Η έρευνες έδειξαν ακόµη ότι οι ΤΠΕ εισάγονται
σε τέσσερις κυρίως τοµείς του σχολείου, στη διαχείριση του, στον έλεγχο της προόδου των µαθητών,
στην εξέταση των µαθητών και τέλος σε ορισµένες περιπτώσεις και στη διδακτική πράξη.
Το µικρο-επίπεδο έχει να κάνει µε τη διδακτική διαχείριση που πραγµατοποιεί ο κάθε εκπαιδευτικός.
Κατά τη γνώµη µου αυτό είναι το πιο σηµαντικό επίπεδο από όλα καθώς οι µαθητές τελικά από αυτό
επηρεάζονται περισσότερο από ότι από οποιοδήποτε άλλο. Εξάλλου, και η Εκπαιδευτική πολιτική που
εφαρµόζεται σε µακρο-επίπεδο και οι όποιες πρωτοβουλίες πραγµατοποιηθούν σε µεσο-επίπεδο
σχολικής µονάδας στόχο έχουν τελικά τη βελτίωση των αποτελεσµάτων που προέρχονται από αυτό το
µικρο-επίπεδο. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως εκφραστή της διδακτικής διαχείρισης είναι πάντα
κεντρικός στο εκπαιδευτικό σύστηµα (∆ηµητρακοπούλου 2003) και για οποιοδήποτε µεταρρύθµιση,
συµπεριλαµβανοµένης και της εισόδου των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, αποτελούν καθοριστικό
παράγοντα (Teodoro 2002, Ogborn 2002), το κλειδί της επιτυχίας. Γι’ αυτό το λόγο και παρακάτω
εξετάζουµε θέµατα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ.

Ι.2.3.2 Η σηµερινή κατάσταση στο διεθνή χώρο
∆ιάφοροι διεθνείς οργανισµοί (ISTE 2000, Eurydice 2001a, 2001b, OECD/CERI 2001, Teacher
Training Agency 2001, ISTE 2002, NCATE 2002, UNESCO 2002a, 2002b, OECD 2003) και αρκετοί
ερευνητές (Means και Olson 1995, Dagdilelis, Satratzemi και Evangelidis 2000, Smeets και Mooij
Ton 2000, Ράπτης και Ράπτη 2000, Harris, Kington και Lee 2001, Kington και συν. 2001, Fluck 2001,
Mooij 2001b, Mooij και Smeets 2001c, Χλαπάνης 2002a, 2002b, SITES) συµπεραίνουν ότι δεν έχει
ακόµη ολοκληρωθεί η είσοδος των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία στο βαθµό και µε τον τρόπο
που απαιτείται προκειµένου να υπάρξουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα της βελτίωσης των
µαθησιακών αποτελεσµάτων και της προετοιµασίας των µαθητών για τα νέα δεδοµένα που
διαµορφώνονται στη σηµερινή Κοινωνία της Πληροφορίας. Στην πράξη µένει ακόµα πολύς δρόµος
που πρέπει να διανυθεί µέχρι να πάρει σάρκα και οστά η βελτιστοποίηση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας µέσω της χρήσης ΤΠΕ, ειδικά όσον αφορά στην πρωτοβάθµια και την δευτεροβάθµια
εκπαίδευση.
Σε κάθε περίπτωση όλοι οι παραπάνω διεθνείς οργανισµοί καταλήγουν ότι υπάρχει µεγάλη ανάγκη για
την πραγµατοποίηση των διατυπωµένων στόχων της ένταξης των ΤΠΕ στην σχολική πραγµατικότητα
και αυτό µετουσιώνεται πλέον σε συγκεκριµένες πολιτικές αποφάσεις (σε µακρο-επίπεδο) που
προσπαθούν να το πετύχουν.
Σύµφωνα µε τον OECD (ΟΟΣΑ), ενώ η επίδραση των ΤΠΕ γίνεται αισθητή σε όλο και περισσότερα
επίπεδα της κοινωνίας, τα εκπαιδευτικά συστήµατα δεν έχουν λάβει σε µεγάλο βαθµό υπόψη αυτές τις
εξελίξεις όσον αφορά στις µορφές και στο περιεχόµενο της µάθησης. Υπάρχει ανάγκη µετάβασης από
το υπάρχον «εργοστασιακό µοντέλο» εκπαίδευσης (που αναπτύχθηκε σύµφωνα µε τις ανάγκες των
βιοµηχανικών κοινωνιών στο τέλος του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα) προς τα «µοντέλα
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κοινοτήτων µάθησης» που είναι πιο κατάλληλα για τις βασισµένες στη γνώση κοινωνίες του 21ου
αιώνα (OECD 2003).
Προκειµένου µάλιστα για την εξέταση του ερωτήµατος «τι αποδείξεις έχουµε ότι οι ΤΠΕ έχουν
επιφέρει µέχρι τώρα αλλαγές στην εκπαίδευση που πρόκειται να παραµείνουν;» το Κέντρο CERI
(Centre for Educational Research and Innovation) του ΟΟΣΑ (OECD) πραγµατοποίησε µια σειρά από
έρευνες σε πολλές διαφορετικές χώρες. Τα αποτελέσµατα έδειξαν (OECD Databases 2001) ότι
πράγµατι η είσοδος των ΤΠΕ στα σχολεία λειτουργεί ως µοχλός που προκαλεί αλλαγές. Υπάρχουν
αποδείξεις ότι έχουν επέλθει αλλαγές στον τρόπο προσέγγισης του µαθήµατος από τους
εκπαιδευτικούς, ότι έχουν εισαχθεί νέοι τρόποι αξιολόγησης των µαθητών, ότι αυξάνονται τα κίνητρα
παρακολούθησης του µαθήµατος από µαθητές και γενικά υπάρχουν καλύτερα µαθησιακά
αποτελέσµατα.
∆ιεθνείς οργανισµοί όπως η UNESCO (2002a), θεωρούν ότι οι ΤΠΕ είναι απαραίτητο να είναι
ενσωµατωµένες στο πρόγραµµα σπουδών (ειδικά της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης), προκειµένου να
εφοδιαστούν οι εκπαιδευόµενοι και µελλοντικοί εργαζόµενοι µε ικανότητες και δεξιότητες όπως η
κριτική σκέψη, η λήψη αποφάσεων, η δυνατότητα χειρισµού δυναµικά µεταβαλλόµενων
καταστάσεων, η αποτελεσµατική επικοινωνία, η δυνατότητα εργασίας σε συνεργατικό περιβάλλον και
η δυνατότητα προσαρµογής σε περιβάλλοντα εργασίας µε δυναµικά µεταβαλλόµενες απαιτήσεις.
Ακόµη ενδιαφέρον παρουσιάζει ο διττός ρόλος που θεωρεί ο οργανισµός ότι µπορούν και πρέπει να
παίξουν οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Ότι δηλαδή πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση στις ΤΠΕ, σε θέµατα
που σχετίζονται µε τις ΤΠΕ, αλλά και να πραγµατοποιείται εκπαίδευση µέσω της χρήσης των ΤΠΕ.
Αυτό αποτελεί στην ουσία µια προτροπή για εφαρµογή της ολοκληρωµένης προσέγγισης, όπως
αναφέρθηκε προηγούµενα.
Η απόφαση αριθ. 2318/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης
∆εκεµβρίου 2003, θέσπισε πολυετές πρόγραµµα (1/1/2004-31/12/2006) για την αποτελεσµατική
ενσωµάτωση των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα ευρωπαϊκά
συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πρόκειται για το πρόγραµµα eLearning, ένα συγκεκριµένο
σχέδιο δράσης στο οποίο επιδιώκεται υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη της αποτελεσµατικής
χρήσης των ΤΠΕ στα ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ως συµβολή στη βελτίωση
της ποιότητας των ευρωπαϊκών συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και ως ουσιώδες στοιχείο
για την προσαρµογή τους στις ανάγκες της σηµερινής κοινωνίας της πληροφορίας.
Έπεται και συνέχεια καθώς ο εκσυγχρονισµός των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστηµάτων µε την
επιτυχή ενσωµάτωση των ΤΠΕ θεωρείται ως βασική προϋπόθεση και ο θεµέλιος λίθος για την
επίτευξη του διατυπωµένου στόχου της δηµιουργίας της πιο ανταγωνιστικής οικονοµίας στον κόσµο
µέχρι το 2010. Στόχος που θεωρείται εφικτός λόγω του προβαδίσµατος και της προοπτικής που δίνει
µεσοπρόθεσµα στην Ευρωπαϊκή οικονοµία η πολιτική ενσωµάτωσης των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό

ΚΕΦ Ι.2 – ΤΠΕ και Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών

σελ. 61 από 653

∆ηµιουργία ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης: Μελέτη Περίπτωσης Επιµορφωτικού Προγράµµατος Εκπ/κών

σύστηµα (COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 2004). Στοιχείο κλειδί για την
επιτυχία αυτή του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρείται η δια βίου µάθηση και η ανάγκη
εκσυγχρονισµού των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστηµάτων µε την επιτυχή ενσωµάτωση των ΤΠΕ
υπαγορεύεται από κοινωνικούς και οικονοµικούς λόγους. Ενδεικτικά αναφέρουµε τέτοιους λόγους
που θεωρούνται σηµαντικοί για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το πρόβληµα της υπογεννητικότητας
που σε συνδυασµό µε την αύξηση του προσδόκιµου ορίου ηλικίας δηµιούργησε την «Κοινωνία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που γερνάει», κάτι που προκαλεί την ανάγκη για «ενεργά γηρατειά», για άτοµα
που να µπορούν να εργάζονται ακόµη και σε µεγάλες ηλικίες. Ακόµη η παγκοσµιοποίηση και οι
συνεχείς αλλαγές απαιτούν ένα εκπαιδευτικό σύστηµα ευέλικτο που να παρέχει συνεχώς τα εφόδια
στους εκπαιδευόµενους για την προσαρµογή στις νέες καταστάσεις. Ειδικά στην Ευρώπη η ποικιλία
και πολυµορφία των κοινωνιών που συνενώνονται πολιτιστικά και εµπορικά απαιτεί συνεχή
προσαρµογή και εκπαίδευση προκειµένου για την απόκτηση της «συνείδησης του Ευρωπαίου πολίτη».
Ακόµη υπάρχουν κοινωνικοί λόγοι εξάλειψης του αποκλεισµού που προέρχεται από µια ανεπαρκή
αρχική εκπαίδευση και το γεγονός ότι πρέπει να δίνεται δεύτερη ευκαιρία σε όσους δεν απέκτησαν τα
κατάλληλα εφόδια κατά την βασική τους εκπαίδευση. Όλα τα παραπάνω επιβάλλουν κατά την
Ευρωπαϊκή Ένωση την ανάγκη ύπαρξης δια βίου εκπαίδευσης και την ανάγκη εκσυγχρονισµού του
εκπαιδευτικού συστήµατος µε την είσοδο των ΤΠΕ.

Ι.2.3.3 Η σηµερινή κατάσταση στην Ελλάδα
Ένα σηµαντικό βήµα σε µακρο-επίπεδο, προκειµένου για την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
πραγµατοποιήθηκε το ∆εκέµβρη του 1997, οπότε και ολοκληρώθηκε ένα νέο Πλαίσιο Προγράµµατος
Σπουδών Πληροφορικής στην ελληνική εκπαίδευση. Το πλαίσιο αυτό θεσµοθετήθηκε µέσα στο 1998.
Προσπάθησε για πρώτη φορά να οριοθετήσει έναν ενιαίο τρόπο θεώρησης της ένταξης των ΤΠΕ στην
ελληνική σχολική πραγµατικότητα. Το πλαίσιο αυτό φιλοδοξούσε να δώσει απαντήσεις µε σφαιρικό
τρόπο στα κύρια θέµατα που αφορούν την ένταξη των νέων τεχνολογιών σε όλο το φάσµα του
ελληνικού σχολικού συστήµατος (γενικό πλαίσιο, προγράµµατα σπουδών, µεθοδολογία διδασκαλίας,
προδιαγραφές σχολικών εργαστηρίων κτλ.). Όσον αφορά στη χρήση των ΤΠΕ στο πλαίσιο της
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, εµπνεύστηκε από την ολοκληρωµένη προσέγγιση εισαγωγής των ΤΠΕ,
ενώ δανείστηκε (κυρίως λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην ελληνική εκπαίδευση) ιδέες από
την πραγµατολογική προσέγγιση. Όσον αφορά στην εισαγωγή των ΤΠΕ στη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση, η προσέγγιση επηρεάστηκε καθαρά από την πραγµατολογική προσέγγιση εισαγωγής των
ΤΠΕ.
Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασµα από το «Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών» του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (1997):
«Η προσέγγισή µας για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στα πλαίσια της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης
εµπνέεται από το ολιστικό πρότυπο εισαγωγής ενώ δανείζεται (λόγω και των συνθηκών που
επικρατούν στην ελληνική εκπαίδευση) ιδέες του πραγµατολογικού προτύπου. Όσον αφορά στην
εισαγωγή των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, η
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προσέγγισή µας εµπνέεται από το πραγµατολογικό πρότυπο εισαγωγής. Όµως στο παρόν κείµενο θα
διασαφηνίσουµε και θα ορίσουµε ένα σύγχρονο πλαίσιο σπουδών για την εισαγωγή της Πληροφορικής
ως αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο. Η διάχυση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών
συνολικά στη µαθησιακή διαδικασία, είναι ευρύτερο θέµα, το οποίο εντούτοις θα ληφθεί υπόψη ώστε να
υπάρξει συµπληρωµατικότητα µε τα προγράµµατα σπουδών των άλλων µαθηµάτων και να αποφευχθούν
επικαλύψεις. Η διδασκαλία της πληροφορικής ως αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο θεωρείται αναγκαία,
γιατί
α) ο σύγχρονος ορισµός της γνώσης πρέπει να περιλαµβάνει και την ικανότητα να κατανοούµε και να
χρησιµοποιούµε την τεχνολογία
β) η αξιοποίηση των εφαρµογών της πληροφορικής συνδέεται µε ένα σύνολο δεξιοτήτων που θα είναι
απαραίτητες στο σηµερινό µαθητή-αυριανό πολίτη για να εξελιχθεί επαγγελµατικά και να επιβιώσει σε
ένα κόσµο συνεχώς µεταβαλλόµενο.»
Η προσπάθεια για την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση σε µακρο-επίπεδο είχε και συνέχεια, αφού η
Ελλάδα συναποφάσιζε για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν και παραµένει ιδιαιτέρως
θετική προς αυτήν την προοπτική και γίνονταν προσπάθειες για την εφαρµογή της.
Τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο Παιδείας και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, µέσω του Β’ και Γ’
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών λογισµικών και
γενικότερα στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Παπαδόπουλος 2001). Όπως επισηµαίνει η
∆ηµητρακοπούλου (2003), «θεωρούµε ότι σήµερα υπάρχει ένας αριθµός αξιόλογων ή ικανοποιητικής
ποιότητας εκπαιδευτικών εφαρµογών των ΤΠΕ, τουλάχιστον για τη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση και
ιδιαίτερα για ορισµένα γνωστικά αντικείµενα (φυσικές επιστήµες, µαθηµατικά)».
Η Ο∆ΥΣΣΕΙΑ (http://odysseia.cti.gr) αποτέλεσε το Ελληνικό πρόγραµµα για την εισαγωγή των Νέων
Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. Το πρόγραµµα, µέσω της υλοποίησης πολλών υποέργων, στόχευε όχι
µόνο στην εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, αλλά και στη χρήση τους για να αναπτυχθεί η
κριτική σκέψη και στην αλλαγή

των τρόπων διδασκαλίας στο Ελληνικό σχολείο. Ακόµη,

πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικά προγράµµατα εξοπλισµού των σχολείων κυρίως της δευτεροβάθµιας
αλλά και της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και κάποια προγράµµατα δικτύωσης των σχολικών
µονάδων και παροχής σύνδεσης διαδικτύου στους εκπαιδευτικούς. Ακόµη, µέσω του εκπαιδευτικού
κόµβου του ΥΠΕΠΘ (του http://www.e-yliko.gr), έχει ξεκινήσει η συλλογή και διάδοση κειµένων και
µαθησιακών δραστηριοτήτων που χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ.
Υπήρξαν ακόµη προγράµµατα, κυρίως πειραµατικά, ορισµένα µε διεθνή συµµετοχή και θετικά
αποτελέσµατα. Ενδεικτικά αναφέρουµε το Modelling Space (Dimitracopoulou και Komis 2004), το
CL-NET (Kollias, Vlassa & Vosniadou 2001, Βοσνιάδου 2002, Eurydice 2004), το ITCOLE
(Βοσνιάδου 2002), το έργο «Εξ’ αποστάσεως πρόσβαση των µαθητών στο δίκτυο» του ΙΤΥ, το ΝΗΣΙ
των ΦΑΙΑΚΩΝ (Ράπτης και Ράπτη 2002), ορισµένα βασικά πειράµατα ασύγχρονης εκπαίδευσης στο
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δηµοτικό σχολείο (Τσολακίδης και συν. 2001a), τη ΣΧ.Ε.∆.Ι.Α. (Τσολακίδης και Φωκίδης 2000), κλπ.
∆υστυχώς πάντως, όπως επισηµαίνεται από την Βοσνιάδου (2002), αλλά και άλλους ερευνητές (Elliot
2004), τα κέρδη από την εφαρµογή ειδικά τέτοιων πειραµατικών προγραµµάτων είναι εφήµερα. Τα
πειραµατικά περιβάλλοντα µάθησης συνήθως εξαφανίζονται µε τη λήξη του ερευνητικού
προγράµµατος και τη διακοπή της στήριξης των εκπαιδευτικών του σχολείου από τους ερευνητές του
Πανεπιστηµίου που συµµετείχε.
Επιπλέον, σε µακρο-επίπεδο υπάρχει πρόβληµα στη διάχυση της πληροφορίας (∆ηµητρακοπούλου
2003), και δεν πραγµατοποιείται η διανοµή του υπάρχοντος λογισµικού στα σχολεία. Ακόµη
καθυστερεί η πραγµατοποίηση των απαραίτητων αλλαγών στο πρόγραµµα σπουδών και των
σχολικών εγχειριδίων.
Στο µεσο-επίπεδο της σχολικής µονάδας εντοπίζονται αρκετά προβλήµατα, που οφείλονται πάντως
και σε επιλογές της εκπαιδευτικής πολιτικής. Τα προβλήµατα αυτά έχουν να κάνουν µε τις συνθήκες
που υπάρχουν εντός των σχολικών µονάδων, όπως για παράδειγµα η ύπαρξη ενός και µόνο
εργαστηρίου πληροφορικής, η έλλειψη ευελιξίας του ωρολογίου προγράµµατος της δευτεροβάθµιας
κυρίως εκπαίδευσης, η διστακτικότητα όσον αφορά στις καινοτοµίες, πολλών στελεχών εκπαίδευσης
και ειδικά διευθυντών σχολείων, στην έλλειψη συνεργασίας µεταξύ των εκπαιδευτικών, η έλλειψη
τεχνικής υποστήριξης σε επίπεδο σχολικής µονάδας, κλπ.
Συνοψίζοντας, η ανεπάρκεια των υλικοτεχνικών υποδοµών, η έλλειψη της διάχυσης της πληροφορίας,
η έλλειψη συνεχούς τεχνικής υποστήριξης και η καθυστέρηση της αναµόρφωσης του προγράµµατος
σπουδών ώστε να δίνεται η δυνατότητα για την ενσωµάτωση των ΤΠΕ, δηµιουργούν προβλήµατα που
πρέπει να λυθούν προκειµένου να ολοκληρωθεί µε επιτυχία η διαδικασία της επιτυχούς εισαγωγής
των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Τσολακίδης και συν. 2001b, Βοσνιάδου 2002, Ράπτης και Ράπτη 2002,
Χλαπάνης 2002a, 2002b, ∆ηµητρακοπούλου 2003, Κόµης 2004, Ντρενογιάννη 2004).
Τα προβλήµατα που εµφανίζονται στο µακρο-επίπεδο των πολιτικών αποφάσεων και το µεσο-επίπεδο
της οργάνωσης των σχολικών µονάδων επιδρούν τελικά στο µικρο-επίπεδο της διδακτικής
διαχείρισης. Εκεί τα αποτελέσµατα τελικά είναι φτωχά, παρόλες τις προσπάθειες και τις προθέσεις.
Ένας σηµαντικός παράγοντας που προκαλεί τα φτωχά συνολικά αποτελέσµατα σε αυτό το σηµαντικό
επίπεδο είναι κατά τη γνώµη µου η ανεπάρκεια της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ. Από
µόνη της φυσικά η επιµόρφωση δεν αποτελεί ικανή συνθήκη για την πλήρη και επιτυχή ενσωµάτωση
των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Θεωρούµε πάντως ότι αποτελεί µια αναγκαία συνθήκη, καθώς η έλλειψη
ή η ανεπάρκειά της προκαλεί ευθέως την αποτυχία του εγχειρήµατος της ενσωµάτωσης των ΤΠΕ στην
εκπαιδευτική διαδικασία, όπως θεωρούν εξάλλου πολλοί ακόµη ερευνητές (Teodoro 2002, Ogborn
2002, Βοσνιάδου 2002, Ράπτης και Ράπτη 2002, Μεϊµάρης 2002, ∆ηµητρακοπούλου 2003,
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Ντρενογιάννη 2004, Κόµης 2004). Γι’ αυτό το λόγο και η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ
εξετάζεται αναλυτικότερα παρακάτω.

Ι.2.4

Η ανάγκη της Επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ

Η ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πραγµατικότητα αποτελεί µια ανάγκη που υπαγορεύεται
από το νέο περιβάλλον της ΚτΠ που έχει δηµιουργηθεί, καθώς και για µαθησιακούς και
επιστηµονικούς λόγους, όπως αναφέρθηκε προηγούµενα. Αν υιοθετήσουµε την άποψη του Teodoro
(2002) ότι ο καθοριστικός παράγοντας της επιτυχίας ενός νεωτερισµού είναι ο ανθρώπινος και
λιγότερο το τεχνούργηµα, τότε προκειµένου για την επιτυχή ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην
εκπαιδευτική διαδικασία και ακόµη περισσότερο για την προσδοκώµενη µεταρρύθµιση, πρώτα πρέπει
να επιµορφωθούν οι εκπαιδευτικοί. Σε αυτό συνηγορεί και η άποψη του Ogborn (2002), σύµφωνα µε
την οποία η αίσθηση της ιδιοκτησίας των εκπαιδευτικών για το αντικείµενο µιας µεταρρύθµισης στην
εκπαίδευση είναι η πιο βασική παράµετρος για την επιτυχία αυτής:
«Ένα από τα βασικότερα συµπεράσµατα που προέρχεται από δεκαετίες ερευνών για την επιτυχία ή την
αποτυχία των νεωτερισµών που εισέρχονταν στα προγράµµατα σπουδών, είναι ότι οι µεταρρυθµίσεις
επιτυγχάνουν όταν οι εκπαιδευτικοί νιώθουν ότι το αντικείµενο της µεταρρύθµισης τους ανήκει, το
κατέχουν και δεν τους επιβάλλεται από κάποιον άλλον».
Η βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών δεν είναι δυνατό να καλύψει για όλη την επαγγελµατική
τους σταδιοδροµία όλο το φάσµα των ενδιαφερόντων, των γνώσεων, των ικανοτήτων και των
δεξιοτήτων που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί για την άσκηση του έργου τους. Πολύ συχνά έχουµε
αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστηµα, στα αναλυτικά προγράµµατα, τα βιβλία και τη διδακτέα ύλη.
Νέες διδακτικές προσεγγίσεις και µεθοδολογίες και νέες τεχνολογίες εµφανίζονται συχνά στο
προσκήνιο. Όλα αυτά καθιστούν την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών (γενικώς) µια αναγκαιότητα.
Σύµφωνα µε τους Καΐλα και Ανδρεαδάκη (1992) και Καΐλα, Ανδρεαδάκη, Ξανθάκου και Φιλίππου
(1995) η επιµόρφωση είναι αναγκαία και πρέπει να συνδέεται µε την πρακτική άσκηση και «να
υπάρχει αποτελεσµατική επικοινωνία και γόνιµες ανταλλαγές µέσα από διαρκή ανατροφοδότηση».
Ειδικά πάντως η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας, η ανάπτυξη νέων εξειδικευµένων εφαρµογών, οι
ελλείψεις στην τεχνολογική κατάρτιση των φοιτητών των παιδαγωγικών τµηµάτων και των τµηµάτων
της εκπαίδευσης, η γρήγορη παλαίωση των γνώσεων και η ανάπτυξη διεπιστηµονικής
αλληλεπίδρασης ανάµεσα στους επιστηµονικούς κλάδους, καθιστούν την επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών ειδικά στις ΤΠΕ µια συνεχή αναγκαιότητα.
Τα παραπάνω φαίνεται ότι ισχύουν πράγµατι για το διεθνές περιβάλλον, καθώς υπάρχει σαφής
προσανατολισµός των εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών πρωτοβουλιών τόσο στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurydice 2001a, 2001b), όσο και στις χώρες του ΟΟΣΑ (OECD/CERI 2001).
Θεωρείται ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προετοιµαστούν (µέσω της κατάλληλης επιµόρφωσης)
προκειµένου να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις του νέου τεχνολογικού περιβάλλοντος,
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προκειµένου να µπορέσουν να εκµεταλλευτούν τις δυνατότητες που προσφέρει η Κοινωνία της
Πληροφορίας που έχει δηµιουργηθεί σήµερα. Σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ αυτό είναι ένα εξαιρετικά
πολύπλοκο εγχείρηµα και ενώ οι επιλογές κάθε χώρας ως προς το περιεχόµενο, τη διδακτική
µεθοδολογία και την οργάνωση των επιµορφωτικών προγραµµάτων είναι συναφείς, µπορεί να είναι
διαφορετικές από αυτές των υπολοίπων, καθώς εξαρτώνται από τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές και
κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό της.
Σύµφωνα µε την UNESCO (2002b) η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε θέµατα που σχετίζονται µε
τις ΤΠΕ έχει δύο διαστάσεις. Στην επιµόρφωση στη χρήση των ΤΠΕ αφενός και αφετέρου στην
επιµόρφωση και επαγγελµατική ανάπτυξη µέσω των ΤΠΕ. Μάλιστα, σύµφωνα µε την UNESCO, η
ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να θεωρείται µια απαραίτητη, διαρκής
και συνεχιζόµενη προσπάθεια που απαιτεί καταρχήν την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ.
Σύµφωνα µε τις µελέτες της UNESCO, η συνηθισµένη πρακτική που χρησιµοποιείται διεθνώς είναι
αυτή της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών απλά στη χρήση των ΤΠΕ κάτι που από µόνο του δεν
αρκεί, καθώς χρειάζεται να εστιάσουµε στο τι µπορεί να προσφέρει η ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην
εκπαιδευτική διαδικασία.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε διεθνές επίπεδο έχουν πλέον καθοριστεί λεπτοµερείς οδηγίες και
κατευθύνσεις ακόµη και πρότυπα που υπαγορεύουν τους στόχους, το περιεχόµενο και τους τρόπους
επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ. Τα τυπικότερα θέµατα που περιλαµβάνονται στο
περιεχόµενο των προτεινόµενων επιµορφωτικών δράσεων των περισσοτέρων από αυτά (ISTE 2000,
Eurydice 2001a, 2001b, OECD/CERI 2001, Teacher Training Agency 2001, ISTE 2002, NCATE
2002, UNESCO 2002b), είναι:
•

Γνωριµία µε τις ΤΠΕ και ειδικά µε τις εκπαιδευτικές δυνατότητες αυτών

•

Κατανόηση της θέσης τους στο αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών

•

Σχεδιασµός, προετοιµασία και εφαρµογή εκπαιδευτικού υλικού για την υλοποίηση

διδακτικών στόχων
•

Αξιολόγηση και επιλογή υλικού και λογισµικού για εκπαιδευτική χρήση (στην τάξη)

•

Οργάνωση και διαχείριση της εκπαιδευτικής χρήσης των ΤΠΕ

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι υπάρχει σε διεθνές επίπεδο αδήριτη ανάγκη για επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, και µάλιστα όχι απλά στη χρήση τους αλλά και σε θέµατα που αφορούν
τρόπους αξιοποίησής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Το ίδιο φαίνεται ότι ισχύει πάντως και στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε την Ντρενογιάννη (2004), είναι
πλέον κοινή παραδοχή, ότι η ποιότητα και η πληρότητα της εκπαίδευσης τόσο των υποψηφίων όσο
και των εν ενεργεία εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ αποτελούν κρίσιµους και προσδιοριστικούς παράγοντες
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για την αποτελεσµατική ενσωµάτωση των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό έργο. Σύµφωνα µάλιστα µε τον
Κόµη (2004), ένας καθοριστικός παράγοντας στον οποίο οφείλεται η καθυστέρηση της εισόδου των
ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι ότι ένας µικρός µόνο αριθµός εκπαιδευτικών έχει εντάξει στον έναν ή
στον άλλο βαθµό τις ΤΠΕ στην επαγγελµατική του πρακτική. Κι αυτό οφείλεται στο ότι το
µεγαλύτερο µέρος των εν ενεργεία εκπαιδευτικών δεν έχει λάβει ποτέ αρχική εκπαίδευση στις ΤΠΕ
και οι διάφορες επιµορφωτικές δράσεις στις ΤΠΕ, µέχρι πρόσφατα, µόνο ένα µικρό ποσοστό έχουν
εµπλέξει και µάλιστα όχι σε όλο το αναγκαίο γνωστικό εύρος. Φαίνεται ότι η επιµόρφωση αυτή είναι
αναγκαία συνθήκη προκειµένου για την επιτυχή ενσωµάτωση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην
εκπαιδευτική διαδικασία (Μεϊµάρης 1991, Ράπτης και Ράπτη 2000, Ράπτης και Ράπτη 2001,
Παπαδόπουλος 2001, Ράπτης, Χόλπαρος, Βοσνιάδου, Μακράκης, Κυνηγός, Ράπτη, Σολοµωνίδου,
Αναστασιάδης και Κόµης 2002, Βοσνιάδου 2002, Μεϊµάρης 2002, Teodoro 2002, Ogborn 2002,
Ράπτης και Ράπτη 2002, ∆ηµητρακοπούλου 2003, Ντρενογιάννη 2004, Κόµης 2004). Χωρίς αυτήν θα
υπάρξει σηµαντικό πρόβληµα στην διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, όπως φάνηκε από διάφορες
έρευνες (Makrakis 1997, Chrisostomou and Selwood 2001) και είναι γενικώς παραδεκτό από τη
διεθνή κοινότητα (Eurydice 2001a, UNESCO 2002b, OECD 2003). Επιπλέον, σύµφωνα µε πολλούς
ερευνητές (Μεϊµάρης 1994, Cuban 2001, Aviram 2001, Κοντάκος 2002, Χατζηγεωργίου 2002,
Γκόβαρης 2002, Markakis 2002, Μιτσούλης και συν. 2002, Elliot 2004, Καραµπίνη και Ψιλού 2004,
Πατούνα και συν. 2004, Παπαδάκης και Φραγκούλης 2004) και έρευνες (ISTE 2000, Cuban 2001,
Aviram 2001, UNESCO 2002b), η επιµόρφωση δεν αρκεί να ασχολείται µόνο µε την τεχνολογική
εξοικείωση αλλά και µε την διδακτική προσέγγιση και την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Ακόµη και έτσι πάντως, από µόνη της η επιµόρφωση δεν επαρκεί. Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών
στις ΤΠΕ, ακόµη κι αν πραγµατοποιηθεί µε τον βέλτιστο δυνατό τρόπο δεν αποτελεί από µόνη της
ικανή συνθήκη για την πλήρη και επιτυχή ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Όπως έχει φανεί
από τη δουλειά πολλών ερευνητών και τα αποτελέσµατα διαφόρων ερευνών (UNESCO 2002b, DfES
2003, Karsenti 2004), υπάρχουν πολλοί παράγοντες που εµποδίζουν µέχρι σήµερα την παιδαγωγική
αξιοποίηση των ΤΠΕ στην τάξη, όπως η έλλειψη χρόνου (Cox, Preston and Cox 1999, Cuban,
Kirkpatric and Peck 2001), η έλλειψη αυτοπεποίθησης από πλευράς εκπαιδευτικών στη χρήση των
ΤΠΕ (Pelgrum 2001), αρνητικές εµπειρίες του παρελθόντος στη χρήση των ΤΠΕ (Snoeyink and
Ertmer 2001), δυσκολίες οργάνωσης στην τάξη (Drenoyianni and Selwood 1998) και κυρίως η
έλλειψη κινήτρων για τους εκπαιδευτικούς (Braak 2000, Snoeyink and Ertmer 2001, Hammond 2002).
Ι.2.4.1 Μορφές Επιµόρφωσης
Στη βιβλιογραφία συναντώνται πολλές διαφορετικές ερµηνείες για το τι είναι επιµόρφωση, άλλες την
χαρακτηρίζουν ως πιο επιφανειακή και ρηχή διεργασία και τη διαχωρίζουν από την µετεκπαίδευση και
άλλες ως µια πιο σύνθετη και ευρεία διαδικασία που περιλαµβάνει και την µετεκπαίδευση.
Για παράδειγµα, σύµφωνα µε τους Παπαδάκη, Βελισσάριο και Φραγκούλη (2003), γίνεται
διαχωρισµός µεταξύ επιµόρφωσης και µετεκπαίδευσης και µε τον όρο επιµόρφωση εκπαιδευτικών
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ορίζεται το σύνολο των δραστηριοτήτων που αφορούν το σχεδιασµό, την υλοποίηση και την
εφαρµογή ειδικών προγραµµάτων, που έχουν ως στόχο τον εµπλουτισµό των γνώσεων, την
αναβάθµιση και περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της
επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας.

Ενώ µετεκπαίδευση εκπαιδευτικών ορίζονται οι επιπλέον

σπουδές µετά τη βασική εκπαίδευση, που έχουν ως στόχο την κατάκτηση νέων ειδικών γνώσεων και
τεχνικών σε συγκεκριµένους τοµείς.
Σύµφωνα µε τους Χατζηπαναγιώτου (2001) και Καραµπίνη και Ψιλού (2004), η επιµόρφωση έχει
έναν πιο ευρύ ορισµό. Προϋποθέτει τη βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, η οποία καλύπτει την
επιστηµονική ειδίκευση, την ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση και την πρακτική άσκηση. Η σχέση των
δύο εννοιών είναι αµφίδροµα συµπληρωµατική, αφού η µία στηρίζεται και τροφοδοτείται από τα
δεδοµένα της άλλης. Η επιµόρφωση λειτουργεί ως εµπλουτισµός, βελτίωση, ανανέωση ή
αντικατάσταση της αρχικής εκπαίδευσης, ως εµβάθυνση σε συγκεκριµένη γνωστική περιοχή ή σε
θέµατα των Επιστηµών της Αγωγής και, τέλος, ως σύνδεση της επιστηµονικής έρευνας µε την
εκπαιδευτική πράξη. Εποµένως σύµφωνα µε αυτόν τον ορισµό η επιµόρφωση µπορεί να θεωρηθεί ως
µια ευρύτερη διεργασία που περιλαµβάνει και την µετεκπαίδευση.
Σύµφωνα µε τον Hargreaves (1994), στη ρίζα της έννοιας της επιµόρφωσης του εκπαιδευτικού
βρίσκεται η έννοια της επαγγελµατικής ανάπτυξης (professional development) του εκπαιδευτικού, που
εκτεταµένα χρησιµοποιείται τα τελευταία χρόνια διεθνώς.
Έτσι, υιοθετώντας την άποψη του Hargreaves περί του ορισµού της επιµόρφωσης των
εκπαιδευτικών, θεωρούµε ότι η επιµόρφωση είναι µια επαναλαµβανόµενη διαδικασία που
εντάσσεται στο πεδίο της δια βίου µάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων και δηµιουργεί
ευνοϊκούς όρους για την επαγγελµατική εξέλιξη και για την ατοµική ανάπτυξη του
εκπαιδευτικού προσωπικού (Hargreaves ,1994, Καραµπίνη και Ψιλού 2004, Πασούλα 2004). Η
επιµόρφωση προϋποθέτει µια βασική εκπαίδευση την οποία συµπληρώνει, εµπλουτίζει και
ανανεώνει µε νέες γνώσεις. Κάποιες φορές µπορεί ακόµη και να την αντικαταστήσει, αν οι νέες
γνώσεις έρχονται σε σύγκρουση µε τις παλιότερες.
Σύµφωνα µε αυτόν τον ορισµό η επιµόρφωση συνδέεται ευθέως µε την επαγγελµατική ανάπτυξη του
εκπαιδευτικού και στο σχεδιασµό και την υλοποίησή της θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η ανάγκη
της διάρκειας. Επειδή πάντως οι συνήθεις προσεγγίσεις και µορφές της παρεχόµενης επιµόρφωσης δε
δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη διάρκεια και τη δια βίου µάθηση, πρέπει να αναζητηθούν εναλλακτικές
µορφές επιµόρφωσης που να ικανοποιούν αυτές τις ανάγκες.
Σε κάθε περίπτωση, χαρακτηριστικό της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών είναι η πολυµορφία και η
πολυτυπία της. Οι εκδοχές της, σύµφωνα µε τις Καραµπίνη και Ψιλού (2004) αποδίδονται κατά κύριο
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λόγο στις πολιτικές επιλογές της εθνικής επιµορφωτικής αρχής (αποφάσεις σε µακρο-επίπεδο), οι
οποίες χαράσσονται από τον πολιτικό προσανατολισµό των εκάστοτε κυβερνήσεων.
Σύµφωνα µε τους Παπαδάκη και συν. (2003) ορισµένα συνήθη προγράµµατα επιµόρφωσης
εκπαιδευτικών όπως η Επιµόρφωση σε Κέντρα, η Ενδοσχολική και η Πανεπιστηµιακή Επιµόρφωση
(Πίνακας Ι. 2.1).
Σύµφωνα µε τον Μπαγάκη (1997) προτάθηκε η εισαγωγή διαφόρων εναλλακτικών µορφών
επιµόρφωσης που θεµελιώνονται σε ένα σύνολο αρχών, όπως:
•

Η επιµόρφωση πρέπει να απευθύνεται στο σύνολο των εκπαιδευτικών

•

Χρειάζεται µελέτη και διάγνωση των προηγούµενων γνώσεων και εµπειριών των

εκπαιδευτικών
•

Είναι απαραίτητη η σύνδεση της επιστηµονικής έρευνας µε την εκπαιδευτική πράξη

•

Η επιµόρφωση χρειάζεται να ακολουθεί τις αρχές τις µεθόδους της δια βίου µάθησης και της

εκπαίδευσης ενηλίκων
•

Χρειάζεται αξιολόγηση του επιµορφωτικού προγράµµατος

•

Χρειάζεται σύνδεση της επιµόρφωσης µε την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου συνολικά.

Με βάση τις παραπάνω αρχές, θεµελιώνονται διεθνώς ορισµένες εναλλακτικές µορφές επιµόρφωσης
που εναρµονίζονται και µε τις απαιτήσεις του ορισµού της επιµόρφωσης του Hargreaves (1994), όπως
η Αυτοµόρφωση, η Ανοιχτή και εξ’ Αποστάσεως Επιµόρφωση, η Καθοδηγούµενη αυτοεπιµόρφωση και
η Συνεργατική Επιµόρφωση (Πίνακας Ι. 2.1).
Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας Ι. 2.1) γίνεται µια σύντοµη αναφορά στα βασικά χαρακτηριστικά
των συνηθισµένων και ορισµένων εναλλακτικών µορφών επιµόρφωσης:
Πίνακας Ι. 2.1 Μορφές Επιµόρφωσης

Είδος

Βασικά χαρακτηριστικά του είδους της Επιµόρφωσης
Συνήθη Είδη Επιµόρφωσης

Επιµόρφωση σε Κέντρα
Ενδοσχολική

Πανεπιστηµιακή

Εντατική και συγκεκριµένης διάρκειας επιµόρφωσης, µε προκαθορισµένα
και περιορισµένα περιθώρια αυτονοµίας και πρωτοβουλίας από µέρους τους
των επιµορφούµενων.
Πραγµατοποιείται σε πραγµατικές συνθήκες και συνήθως στους χώρους των
σχολικών συγκροτηµάτων. Λαµβάνει υπόψη της τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά κάθε σχολικής κοινότητας αλλά µε πρακτικά προβλήµατα
υλοποίησης κυρίως από τη µεριά των διδασκόντων
Έγκυρη αλλά µε περιορισµένη δυνατότητα επιµόρφωσης µεγάλου αριθµού
εκπαιδευτικών. Έχει γίνει µέχρι τώρα κυρίως πιλοτικά µε µικρό αριθµό
εκπαιδευτικών. Πολλές φορές συνδυάζει στοιχεία από άλλες µορφές
επιµόρφωσης, όπως της ενδοσχολικής.

Εναλλακτικές Μορφές Επιµόρφωσης
Αυτοεπιµόρφωση

Ενεργοποιεί τους εκπαιδευτικούς σε τοπικό επίπεδο και σε εθελοντική βάση.
Ενθαρρύνονται οι πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Όσον αφορά
στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία,
απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς µε προϋπάρχουσες σχετικές γνώσεις
(Καραµπίνη και Ψιλού 2004). Ο εκπαιδευτικός εκπαιδεύεται µόνος του
(προσωπική επιµόρφωση) επιλέγοντας το κατάλληλο διδακτικό υλικό
(βιβλία, συνέδρια, διαδίκτυο, εκπαιδευτικές πύλες) και τον τρόπο που θα
επιµορφωθεί (Παπαδάκης και συν. 2004). ∆ηµιουργούνται πυρήνες για

ΚΕΦ Ι.2 – ΤΠΕ και Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών

σελ. 69 από 653

∆ηµιουργία ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης: Μελέτη Περίπτωσης Επιµορφωτικού Προγράµµατος Εκπ/κών

Ανοιχτή
και
αποστάσεως
Καθοδηγούµενη
αυτοεπιµόρφωση

Συνεργατική
Επιµόρφωση

εξ’

οµάδες εργασίας, όπως συγγραφή σχολικών βιβλίων, διεξαγωγή έρευνας,
κλπ.
∆εν υπόκειται σε διαρκή ή άµεση επίβλεψη από τους διδάσκοντες και
στηρίζεται στην ανεξάρτητη και αυτόνοµη µάθηση. Η αλληλεπίδραση της
συµβατικής διδασκαλίας αντικαθίσταται από το εκπαιδευτικό υλικό. Ο όρος
«ανοιχτή» ενέχει στοιχεία ευελιξίας. Ακόµη αξιοποιούνται οι ΤΠΕ.
Ισχύει ό,τι και στην αυτοεπιµόρφωση, µόνο που υπάρχει κάποιος
επιµορφωτής και επικοινωνία µαζί του. Καµιά φορά υπάρχει και φυσική
παρουσία. Συνήθως υπάρχουν Οµαδικές Συµβουλευτικές Συναντήσεις
(µοντέλο που ακολουθείται από το ΕΑΠ). Συχνά χρησιµοποιούνται οι ΤΠΕ.
Όταν η επικοινωνία γίνεται κατά κύριο λόγο ασύγχρονα, έχουµε την
Ασύγχρονη Καθοδηγούµενη Αυτοεπιµόρφωση, ενώ όταν γίνεται κατά κύριο
λόγο σύγχρονα, έχουµε την Σύγχρονη Καθοδηγούµενη Αυτοεπιµόρφωση
(Παπαδάκης και συν. 2004).
Επιµορφωτής και επιµορφούµενοι επικοινωνούν σύγχρονα και ασύγχρονα
µεταξύ τους. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα έχουµε κατά την επιµόρφωση
σε συνθήκες οµάδας, στις ΚΜ. Οι επιµορφούµενοι συνεργάζονται µεταξύ
τους, εκπονούν εργασίες και άλλες δραστηριότητες από κοινού (από µακριά)
και µελετούν στον δικό τους χρόνο, ακολουθώντας όµως ένα συγκεκριµένο
οδηγό µελέτης και χρονοδιάγραµµα παράδοσης των εργασιών ή των
αποτελεσµάτων των δραστηριοτήτων (Παπαδάκης και συν. 2004).

Στη διατριβή εξετάζεται παρακάτω η ανάγκη εφαρµογής εναλλακτικών µορφών επιµόρφωσης και
προτείνεται µια εναλλακτική µορφή επιµόρφωσης που σχετίζεται µε αρκετές από τις παραπάνω
εναλλακτικές µορφές και αντλεί στοιχεία από τις παραπάνω βασικές αρχές της επιµόρφωσης και τις
αρχές που διέπουν τις ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης.

Ι.2.4.2 Προγράµµατα Επιµόρφωσης εκπαιδευτικών στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι στιγµής αρκετές προσπάθειες ευρείας κλίµακας
επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών τόσο σε παιδαγωγικά θέµατα όσο και σε θέµατα ΤΠΕ. Τα
επιµορφωτικά προγράµµατα που υλοποιήθηκαν χαρακτηρίζονται από µια ποικιλοµορφία που
οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει µία και ενιαία αντίληψη για τον οργανωτικό-διοικητικό
χαρακτήρα και το περιεχόµενό τους. Κάνοντας µια σύντοµη ιστορική αναδροµή για την τελευταία
περίπου 25ετία (Ανδρέου 1992, Μπράτιτσης και συν. 2003, Καραµπίνη και Ψιλού 2004):

Από το 1978 µέχρι το 1994:
Το 1978 και 1979 ιδρύονται οι σχολές των ΣΕΛ∆Ε (Σχολή Επιµόρφωσης Λειτουργών ∆ηµοτικής
Εκπαίδευσης) και ΣΕΛΜΕ (Σχολή Επιµόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης) το πρόγραµµα
των οποίων δε διαφοροποιείται ουσιαστικά από αυτό των ∆ιδασκαλείων (Καραµπίνη και Ψιλού
2004). Με το νόµο

1566/85 οι Σχολές Επιµόρωσης αντικαθίστανται από τα Περιφερειακά

Επιµορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ) και προσφέρονται µεταπτυχιακές σπουδές στα ΑΕΙ, ειδικά στα
Παιδαγωγικά Τµήµατα, για τα στελέχη της εκπαίδευσης (Ανδρέου 1992). Τα ΠΕΚ απευθύνονται σε
εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και βαθµίδων. Στο παρελθόν διοργάνωσαν σε συνεργασία µε
το ΥΠΕΠΘ αρκετά εισαγωγικά σεµινάρια που είχαν σχέση µε θέµατα ΤΠΕ αλλά τα παρακολούθησαν
λίγοι, νεοδιόριστοι κυρίως, εκπαιδευτικοί.
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Οι σχολές επιµόρφωσης παρουσίασαν αδυναµίες στον σχεδιασµό και τη λειτουργία τους. Μεταξύ
άλλων, δεν µπόρεσαν να καλύψουν - ποσοτικά και ποιοτικά - σε ικανοποιητικό βαθµό τις µεγάλες
ανάγκες για επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σε όλη τη χώρα. ∆εν κατόρθωσαν εκτός των άλλων να
αντιµετωπίσουν το σοβαρό πρόβληµα της πρόσβασης των εκπαιδευτικών που διέµεναν σε
αποµακρυσµένες περιοχές, στην επιµορφωτική διαδικασία. ∆εν µπόρεσαν να συνδέσουν, όσο ήταν
αναγκαίο και εφικτό, την επιµόρφωση µε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της σχολικής µονάδας αλλά
και της κοινωνίας γενικότερα.

Από το 1995 µέχρι το 2000:
Τη χρονική περίοδο (1995-1996) διοργανώθηκε ένα πλήθος σεµιναρίων κατάρτισης από φορείς, όπως
η Ελληνική Μαθηµατική Εταιρεία, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το Ελληνικό Κέντρο
Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ), το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), αρκετά ΑΕΙ της χώρας,
ακόµα και ιδιωτικές εταιρείες. Τα περισσότερα από αυτά υλοποιήθηκαν µε χρηµατοδοτήσεις του
Ελληνικού ∆ηµοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είχαν σα στόχο κυρίως την εξοικείωση και την
ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων στη χρήση των τεχνολογιών.
Την περίοδο 1995-1999 υπάρχουν πολλά ερευνητικά προγράµµατα που εντάσσονται στο πλαίσιο
οµαδικών προγραµµάτων του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Εκπαίδευσης και
Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης) και δίνουν την ευκαιρία σε αρκετούς εκπαιδευτικούς όλων των
βαθµίδων και ειδικοτήτων να επιµορφωθούν στις ΤΠΕ. Μερικά από τα πιο σηµαντικά προγράµµατα
ήταν το έργο Ο∆ΥΣΣΕΙΑ (αρκετά υποέργα της περιλάµβαναν και υλοποίησαν επιµόρφωση
εκπαιδευτικών), το ευρωπαϊκό πρόγραµµα TRENDS, το Web for Schools, το Education Multimedia
(Κυνηγός και Ξένου 2000).
Την τριετία 1997-2000 υλοποιήθηκε το πρόγραµµα «Ακαδηµαϊκής και Επαγγελµατικής Αναβάθµισης
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης», που απευθύνθηκε σε απόφοιτους Παιδαγωγικών
Ακαδηµιών και Σχολών Νηπιαγωγών. Στόχος του ήταν η επανεκπαίδευσή τους και η «εξοµοίωση»
των πτυχίων τους µε τα αντίστοιχα των σηµερινών Πανεπιστηµιακών Παιδαγωγικών Τµηµάτων.
Μέρος των µαθηµάτων αφορούσε και τις ΤΠΕ. Παρόµοιου τύπου επιµόρφωση παρέχεται και από τα
«∆ιδασκαλεία», σε όλη τη χώρα.

Μετά το 2000 µέχρι σήµερα:
Σήµερα βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο «Προετοιµασία του ∆ασκάλου της Κοινωνίας της Πληροφορίας
(ΚτΠ) / Αρχική Επιµόρφωση όλων των Εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ». Έχει στόχο να αποκτήσουν όλοι οι
εκπαιδευτικοί βασικές δεξιότητες στη χρήση των ΤΠΕ για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Στην κατεύθυνση
της επίτευξης του παραπάνω στόχου διοργανώνονται προγράµµατα επιµόρφωσης τα οποία
απευθύνονται σε όλους τους εκπαιδευτικούς και σε όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης. Ο
εκπαιδευτικός, σύµφωνα µε τον αρχικό σχεδιασµό, είχε τη δυνατότητα να επιλέξει από διάφορες
µορφές επιµόρφωσης (ενδοσχολική επιµόρφωση, επιµόρφωση σε Κέντρα Στήριξης της Επιµόρφωσης,
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από απόσταση επιµόρφωση, αυτο-επιµόρφωση) όποια εκείνος έκρινε κατάλληλη για την περίπτωσή
του. Στην πράξη πραγµατοποιήθηκε επιµόρφωση µόνο σε κατάλληλα Κέντρα Στήριξης.
Σύµφωνα µε το σχεδιασµό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου προβλεπόταν αρχικά να πραγµατοποιηθούν
µια σειρά από επιµορφωτικά προγράµµατα σε εθνική κλίµακα τα οποία προσδοκούν στην επίτευξη
δύο βασικών στόχων:
•

Την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στη χρήση των ΤΠΕ (Πρόγραµµα Π1) και στην

ενσωµάτωσή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. (Πρόγραµµα Π2)
•

Την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στο σχεδιασµό µαθηµάτων και στην παραγωγή

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, σχεδίων µαθηµάτων µε χρήση των ΤΠΕ (Πρόγραµµα Π3).
Από το πρόγραµµα δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί η πρώτη φάση, το Π1, και µόλις τώρα (τέλος 2005)
φαίνεται να λύνονται κάποια σοβαρά οργανωτικά προβλήµατα. Παρόλα αυτά το έργο αποτελεί µια
καλή σχετικά προσπάθεια προς τη σωστή κατεύθυνση.
Πρόσφατα έχει συσταθεί από την πολιτεία ο Οργανισµός Επιµόρφωσης των Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ)
για την οργάνωση, το συντονισµό και την αξιολόγηση των επιµορφωτικών προγραµµάτων. Υπάρχουν
πάντως αντιδράσεις από το χώρο της εκπαίδευσης στην προσπάθεια του ΟΕΠΕΚ να συνδυάσει την
επιµόρφωση µε τη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και όσον αφορά στις προθέσεις για
«ιδιωτικοποίηση» της επιµορφωτικής διαδικασίας (Μπαγάκης 2004, Χαραµής και Κοτσιφάκης 2004).

Ι.2.4.3 Προβλήµατα και ανεπάρκεια της υπάρχουσας Επιµόρφωσης στην Ελλάδα
Όσον αφορά στα προγράµµατα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ που πραγµατοποιήθηκαν
στην Ελλάδα µέχρι περίπου το 2000, αν και κάποια από αυτά ήταν αξιόλογες, είναι φανερό ότι ήταν
ανεπαρκή. ∆εν µπορούµε να µιλάµε για συστηµατική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, παρά για
αποσπασµατική, δίχως σαφείς στόχους και επαρκές περιεχόµενο, σύµφωνα µε το ΚΕΜΕΤΕ (1998)
για αυτήν την εποχή. Σύµφωνα µε τους Vosniadou και Kollias (2001), το γεγονός ότι
πραγµατοποιήθηκαν στην Ελλάδα ορισµένα προγράµµατα µε στόχο την επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, δεν αλλάζει το γενικό συµπέρασµα ότι αυτά τα προγράµµατα δεν κάλυψαν
τις ανάγκες του εκπαιδευτικού προσωπικού για επιµόρφωση στο αντικείµενο αυτό.
Μετά το 2000, φάνηκε ότι πιθανόν να αλλάξει η κατάσταση λόγω της ενέργειας εθνικής εµβέλειας της
«Αρχικής Επιµόρφωσης όλων των Εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ». Αρχικά φάνηκε ότι η ενέργεια αυτή ήταν
ικανοποιητικά σχεδιασµένη, αλλά πριν ακόµα από την αρχή της υλοποίησης παρουσιάστηκαν
προβλήµατα. Ενώ στον αρχικό σχεδιασµό υπήρχε πρόβλεψη για να λαµβάνονται υπόψη τα επίπεδα
της υπάρχουσας πρότερης γνώσης στο αντικείµενο, αυτό τελικά δεν έγινε. Το πρόγραµµα των
µαθηµάτων συµπυκνώθηκε και δεν υλοποιήθηκε η τετράµηνη περίοδος εξάσκησης των
εκπαιδευοµένων στα Κέντρα Επιµόρφωσης, όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί. Παράλληλα, εµφανίστηκαν
οργανωτικές αδυναµίες όπως δε δόθηκαν βιβλία, άργησε να δοθεί το εκπαιδευτικό υλικό µε τη µορφή
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του οπτικού δίσκου, υπήρξαν επίπονες γραφειοκρατικές διαδικασίες, κλπ. (Παπαιωάννου και άλλοι,
2002).
Υπήρξαν ακόµη αρκετές αντιδράσεις για αποφάσεις ή σχεδιασµούς του πρόσφατα συσταθέντος από
την πολιτεία Οργανισµού Επιµόρφωσης των Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ). Ειδικότερα όσον αφορά στην
προσπάθεια του ΟΕΠΕΚ να συνδυάσει την επιµόρφωση µε τη διαδικασία αξιολόγησης των
εκπαιδευτικών και τις τάσεις που φάνηκαν ότι υπάρχουν για «ιδιωτικοποίηση» της επιµορφωτικής
διαδικασίας (Χαραµής και Κοτσιφάκης 2004) και εµπλοκή µόνο µεγα-φορέων της επιµόρφωσης ή
µεγάλων επιµορφωτικών consortia (Μπαγάκης 2004).
Το περιεχόµενο της µέχρι τώρα επιµόρφωσης στην Ελλάδα αφορούσε κυρίως στην εξοικείωση των
διδασκόντων µε την πληροφορική και επικεντρωνόταν στη γνώση των κύριων λειτουργιών των
υπολογιστών και των δικτύων ή στα τεχνικά χαρακτηριστικά του λογισµικού. Ωστόσο, η τεχνική αυτή
γνώση είναι αφενός εξελισσόµενη και αφετέρου οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, όταν επιστρέφουν
στις τάξεις τους δεν εκµεταλλεύονται επαρκώς τα κεκτηµένα της επιµόρφωσής τους και τροποποιούν
ελάχιστα τον τρόπο διδασκαλίας και µάθησης στο σχολείο. Υπάρχει η διαπίστωση ότι τα πιο
επιτυχηµένα παραδείγµατα παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ περιορίζονται σε ένα περιφερειακό
επίπεδο και προέκυψαν ως αποτέλεσµα της εφαρµογής ενός ερευνητικού προγράµµατος ή από
ορισµένες περιπτώσεις εκπαιδευτικών που πειραµατίζονταν µε εναλλακτικές και προοδευτικές
διδακτικές µεθόδους (Vosniadou και Kollias 2001, Ράπτης και Ράπτη 2002, Ντρενογιάννη 2004).
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές πως το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα έχει ανάγκη για ανάπτυξη
αξιόλογων πρωτοβουλιών για την ανανέωση τόσο του περιεχοµένου όσο και των µεθόδων εφαρµογής
και αξιολόγησης της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών.
Στην παρούσα διατριβή εξετάζεται µια εναλλακτική µορφή επιµόρφωσης που εφαρµόζει τις αρχές
των ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης και της συνεργατικής µάθησης ενηλίκων. Προκειµένου για
την εφαρµογή της εναλλακτικής µορφής επιµόρφωσης που προτείνεται, σχεδιάζεται πρώτα µια
ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης στην οποία αξιοποιείται το διαδίκτυο. Η εναλλακτική αυτή µορφή
της επιµόρφωσης στο πλαίσιο µιας ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης, αντλεί στοιχεία από αρκετές
από τις προ-αναφερθείσες παρεµφερείς εναλλακτικές µορφές. Από την ανοιχτή και εξ’ αποστάσεως
έχει κοινά τα στοιχεία της ανεξαρτησίας του τόπου και του χρόνου και της ευελιξίας, από την
αυτοµόρφωση το ότι απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς µε προϋπάρχουσες κάποιες βασικές
γνώσεις στις ΤΠΕ και το ότι οι εκπαιδευτικοί ενεργοποιούνται σε εθελοντική κυρίως βάση, από την
καθοδηγούµενη αυτοµόρφωση το ότι χρησιµοποιούνται σε σηµαντικό βαθµό οι ΤΠΕ αλλά υπάρχουν
και πρόσωπο µε πρόσωπο συναντήσεις και από την συνεργατική επιµόρφωση το ότι η µάθηση
πραγµατοποιείται σε ένα συνεργατικό περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον Κοινότητας Μάθησης.
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Η πειραµατική εφαρµογή της προτεινόµενης µορφής επιµόρφωσης στο πλαίσιο µιας ηλεκτρονικής
Κοινότητας Μάθησης θα µπορούσε να περιστρέφεται γύρω από οποιοδήποτε θέµα και περιεχόµενο.
Επιλέχθηκε πάντως το περιεχόµενο του πειραµατικού προγράµµατος της επιµόρφωσης να είναι η
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Αυτό υπαγόρευε η µεγάλη ανάγκη που φάνηκε παραπάνω για
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στο συγκεκριµένο θέµα και αφετέρου πρόκειται για µια εφαρµογή
της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ δια µέσου των ΤΠΕ. Το µεγαλύτερο βάρος της έρευνας
πέφτει στο σχεδιασµό και την υλοποίηση της ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης, αλλά σε κάθε
περίπτωση παίζει σηµαντικό ρόλο και το θέµα της επιµόρφωσης και ειδικά της επιµόρφωσης των
εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ.

Ι.2.5

Προ-Έρευνα: 1ο Στάδιο που αφορά στην Επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ

Προκειµένου η εναλλακτική µορφή επιµόρφωσης που εφαρµόζεται σε περιβάλλον ηλεκτρονικής
Κοινότητας Μάθησης να είναι συνεπής µε τις θεµελιώδεις αρχές που αναφέρθηκαν παραπάνω
(Μπαγάκης 1997), απαιτούνταν καταρχήν µια µελέτη και διάγνωση των προηγούµενων γνώσεων και
εµπειριών των εκπαιδευτικών. Προκειµένου ακόµη για τον καλύτερο σχεδιασµό της ηλεκτρονικής
Κοινότητας Μάθησης και του προγράµµατος επιµόρφωσης, πραγµατοποιήθηκε πρώτα µια προ-έρευνα
σε δύο στάδια. Στην παρούσα παράγραφο περιγράφεται το πρώτο στάδιο της προ-έρευνας.

Ι.2.5.1 Σκοπός του πρώτου σταδίου της προ-έρευνας
Το πρώτο στάδιο της προ-έρευνας αφορούσε στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του Νοµού ∆ωδεκανήσου που συµµετείχαν στην επιµόρφωση που
πραγµατοποιούνταν την αρχή του 2002 στο Π-1 (την πρώτη φάση του έργου «Προετοιµασία του
∆ασκάλου της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ) / Αρχική Επιµόρφωση όλων των Εκπαιδευτικών στις
ΤΠΕ») (Μπράτιτσης, Χλαπάνης, Μηναΐδη, ∆ηµητρακοπούλου 2003).
Ο λόγος ήταν ότι η υλοποίηση της ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης και του προγράµµατος
επιµόρφωσης θα πραγµατοποιούνταν στο Νοµό ∆ωδεκανήσου και οι εθελοντές που τελικά θα
συµµετείχαν σε αυτό θα προέρχονταν ως επί το πλείστον από τους εκπαιδευτικούς που θα είχαν
ολοκληρώσει προηγούµενα το Π-1, καθώς οι βασικές γνώσεις στις ΤΠΕ ήταν απαραίτητες για τη
συµµετοχή στο πρόγραµµα. Εξετάστηκε λοιπόν στο πρώτο αυτό στάδιο της προ-έρευνας ποιο είναι το
αρχικό επίπεδο κατάρτισης των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ.
Ακόµη, επειδή το περιεχόµενο της επιµόρφωσης που θα ακολουθούσε θα ήταν αυτό της διδακτικής
αξιοποίησης των ΤΠΕ, εξετάστηκε ακόµη η στάση και η αντίληψη των εκπαιδευοµένων για τις ΤΠΕ
και την αξιοποίησή τους στη διδακτική διαδικασία.
Τέλος, επειδή επρόκειτο για να εφαρµοστεί µια εναλλακτική µορφή επιµόρφωσης που σχετιζόταν
άµεσα µε την αυτοµόρφωση και την από απόσταση επιµόρφωση, εξετάστηκε η άποψή τους για αυτές.
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Προκειµένου να εξεταστούν όλα τα παραπάνω ετοιµάστηκε ένα ερωτηµατολόγιο που απευθυνόταν
στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που συµµετείχαν στη 2η
φάση του Π-1 στα νησιά της Ρόδου και της Κω.

Ι.2.5.2 Χαρακτηριστικά του δείγµατος του πρώτου σταδίου της προ-έρευνας
Το ερωτηµατολόγιο στάλθηκε κατά την πρώτη ηµέρα του προγράµµατος επιµόρφωσης σε 170
εκπαιδευτικούς και συµπληρώθηκε τελικά από 133, από τους οποίους 76 που συµµετείχαν σε επτά
(από σύνολο εννέα) Κέντρα Στήριξης Επιµόρφωσης (ΚΣΕ) του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Ρόδο και
57 που συµµετείχαν σε προγράµµατα επιµόρφωσης που πραγµατοποιήθηκαν σε δύο διαφορετικά ΚΣΕ
της νήσου Κω (2ο Ενιαίο Λύκειο Κω και ∆ηµόσιο ΙΕΚ Κω). Λόγω της χρονικής περιόδου που έλαβαν
χώρα τα προγράµµατα επιµόρφωσης οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος ήταν όλοι µόνιµοι καθηγητές,
δάσκαλοι και νηπιαγωγοί.
Τα χαρακτηριστικά του δείγµατος αναλύονται ως εξής:
∆ηµογραφικά Στοιχεία
Απήντησαν 35% άνδρες (47 τον αριθµό) και 65% γυναίκες (86 τον αριθµό). Η πλειοψηφία, 75% (105
άτοµα), ήταν από 31 έως 50 χρονών. Πάνω από τους µισούς, 54% (72 άτοµα) ήταν από 31 έως 40
χρονών.
Προϋπηρεσία
Η πλειοψηφία, 81% (106 άτοµα) είχαν προϋπηρεσία από 3 έως 20 χρόνια. Περίπου οι µισοί από
αυτούς, 41% (54 άτοµα) είχαν από 11 έως 20 χρόνια.
Ειδικότητες
Το 56% (74) των εκπαιδευτικών ανήκε στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση (58 δάσκαλοι και 16
νηπιαγωγοί). Το υπόλοιπο 44% (59 εκπαιδευτικοί) ανήκε στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Από
αυτούς το 22% (29) δίδασκαν σε Γυµνάσιο και 20% επί του συνόλου (27) σε Λύκεια και ΤΕΕ. Το
13% επί του συνόλου (17) ήταν ειδικότητας θετικών επιστηµών και το 21% επί του συνόλου (28)
ήταν ειδικότητας θεωρητικών επιστηµών.

Ι.2.5.3 Αρχικές γνώσεις και δυνατότητες των εκπαιδευτικών όσον αφορά στις ΤΠΕ
Μια σειρά ερωτήσεων είχε ως στόχο να εκτιµηθούν οι γνώσεις που ήδη είχαν οι εκπαιδευτικοί στις
ΤΠΕ. Συγκεκριµένα από τους ερωτηθέντες το 48% (64) είχε παρακολουθήσει στο παρελθόν
οργανωµένη επιµόρφωση στις ΤΠΕ. Οι περισσότεροι από αυτούς (26 τον αριθµό) είχαν επιµορφωθεί
πρόσφατα µέσω του προγράµµατος «Ακαδηµαϊκής και Επαγγελµατικής Αναβάθµισης Εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης», ενώ επίσης 26 είχαν παρακολουθήσει µαθήµατα ΤΠΕ στα πλαίσια
πανεπιστηµιακών προγραµµάτων (προπτυχιακές/µεταπτυχιακές σπουδές, ΕΑΠ, σεµινάρια).
Η συντριπτική πλειοψηφία (95%) παρακολούθησε κυρίως µαθήµατα επεξεργασίας κειµένου και
λογιστικών φύλλων (70%). Μεγάλο ποσοστό διδάχθηκε τη χρήση φυλλοµετρητών και ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου (47% και 49% αντίστοιχα).
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Είναι αξιοσηµείωτο ότι το 62% (82 άτοµα) έχει υπολογιστή στο σπίτι. Το 51% επί του συνόλου,
χρησιµοποιούν τους ΗΥ σε εβδοµαδιαία τουλάχιστον βάση. Η ενασχόλησή τους αφορά στην
επεξεργασία κειµένου, λογιστικά φύλλα, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, πλοήγηση στο διαδίκτυο και
ψυχαγωγικές εφαρµογές (παιχνίδια).Ειδικότερα για το διαδίκτυο, καταγράφηκε ότι το 50% περίπου
γνώριζε τη χρήση του, κάτι που έκαναν τουλάχιστον σε εβδοµαδιαία βάση το 37% του συνόλου.
Παρατηρήσαµε ότι ένα µεγάλο ποσοστό από το δείγµα κατείχε ήδη τις βασικές δεξιότητες σχετικά µε
τις ΤΠΕ. Είχε ενδιαφέρον λοιπόν το ερώτηµα, αν έχουν χρησιµοποιήσει ποτέ ΤΠΕ κατά τη διάρκεια
κάποιας διδασκαλίας τους στην τάξη. Θετικά απάντησαν µόνο το 15%, και µόνο το 3% επί του
συνόλου µε ικανοποιητική συχνότητα. Όσοι το έκαναν, χρησιµοποίησαν κυρίως προγράµµατα
παρουσιάσεων (π.χ. PowerPoint) ή κάποια απλή εκπαιδευτική εφαρµογή, όπως ηλεκτρονικές
εγκυκλοπαίδειες.
Τα παραπάνω µας οδήγησαν στο συµπέρασµα, ότι η γνώση µόνο των βασικών δεξιοτήτων στις ΤΠΕ
δεν αρκεί για να παρακινήσει τον Έλληνα εκπαιδευτικό να τις ενσωµατώσει στο διδακτικό του έργο.
Κάτι τέτοιο επιβεβαίωσαν και οι απαντήσεις που λάβαµε στο ερώτηµα, γιατί δεν έχουν
χρησιµοποιήσει ποτέ Η/Υ στην τάξη. Είναι πολύ µεγάλο το ποσοστό που δεν το τόλµησε γιατί δεν
έχει γίνει σχετική εκπαίδευση στην ειδικότητά του (47%), άλλοι λόγω της στην έλλειψης τεχνικής
υποστήριξης από κάποιον ειδικό (28%) και οι υπόλοιποι για διάφορους λιγότερο σηµαντικούς λόγους.
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι αν και η πλειοψηφία των σχολείων διέθετε εκείνη την εποχή
τουλάχιστον έναν υπολογιστή (83%), δεν ήταν λίγοι αυτοί που δε χρησιµοποιούν Η/Υ γιατί δεν έχουν
πρόσβαση σε αυτούς από τη διοίκηση του σχολείου ή γιατί δεν τους το επέτρεπε το αναλυτικό
πρόγραµµα (10%). Σηµαντικό επίσης ήταν το γεγονός ότι όλοι πίστευαν πως µπορεί ο Η/Υ να
βοηθήσει στο µάθηµα, έστω υπό προϋποθέσεις.

Ι.2.5.4 Στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ
Από τα ανοιχτά ερωτήµατα που τέθηκαν στους εκπαιδευτικούς για να διαπιστωθεί ο λόγος που τους
ώθησε να συµµετάσχουν στο τρέχον πρόγραµµα επιµόρφωσης (του Π1), διαπιστώθηκε η µεγάλη τους
επιθυµία για µάθηση. Η συντριπτική πλειοψηφία (πάνω από 90%) παρακολούθησε το πρόγραµµα για
να αποκτήσει γνώσεις πάνω στη χρήση Η/Υ ή για να βελτιώσει αυτές που ήδη είχε. Στην ερώτηση αν
ήθελαν να βελτιωθούν στη χρήση των νέων τεχνολογιών, σχεδόν όλοι απάντησαν θετικά,
αιτιολογώντας ότι πίστευαν στο ρόλο που µπορούν να παίξουν οι ΤΠΕ στη µαθησιακή διαδικασία
(76% περίπου), αλλά και στις καθηµερινές επαγγελµατικές τους δραστηριότητες (67% περίπου).
Άλλωστε οι Η/Υ ήταν ήδη µια πραγµατικότητα και στη διοικητική λειτουργία των σχολικών
µονάδων.
Παράλληλα, το 92% πίστευε ότι ο ρόλος του διαδικτύου στην εκπαίδευση είναι αρκετά σηµαντικός,
ενώ το 97% πίστευε ότι η χρήση ΤΠΕ βελτιώνει τη διδασκαλία (είτε χρησιµοποιηθεί κατά τη διάρκεια
της διδασκαλίας ή κατά την προετοιµασία της). Το ποσοστό των εκπαιδευτικών που πίστευε ότι οι
ΤΠΕ γενικότερα µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη διδασκαλία ανέρχεται σε 93%. Το 92% πίστευε
ότι οι ΤΠΕ µπορούσαν να τους βοηθήσουν στα δικά τους γνωστικά αντικείµενα.
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Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος θεωρούσαν ότι η εκµάθηση των ΤΠΕ είναι απαραίτητη,
µε ποσοστό 63% και για τους µαθητές από το επίπεδο του ∆ηµοτικού Σχολείου, πιστεύοντας ότι η
απόκτηση των βασικών δεξιοτήτων θεωρείται αναγκαιότητα της εποχής.

Ι.2.5.5 Μορφές επιθυµητής διαρκούς επιµόρφωσης
Από µία σειρά απαντήσεων σε διαφορετικά ερωτήµατα φάνηκε ότι σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί
αντιλαµβάνονταν την αναγκαιότητα σχετικής κατάρτισης σε µια πιο διαρκή βάση. Όσον αφορά στο
είδος της κατάρτισης, οι µισοί σχεδόν εκπαιδευτικοί του δείγµατος (56%) προτιµούσαν την
ενδοσχολική επιµόρφωση, ενώ ένα εξίσου σηµαντικό ποσοστό (48%) φαίνεται ότι προτιµούσε τη
σεµιναριακού τύπου κατάρτιση στο Πανεπιστήµιο. Σε αυτό το σηµείο πρέπει ίσως να λάβουµε υπόψη
µας και ότι η προ-έρευνα συντελέστηκε στην ακριτική περιοχή της ∆ωδεκανήσου, όπου δεν υπάρχει
εύκολη πρόσβαση σε Πανεπιστηµιακά ιδρύµατα ειδικά όσον αφορά στις περιοχές και τα νησιά εκτός
της πόλης της Ρόδου. Ταυτόχρονα, το 11% των εκπαιδευτικών θεωρούσε την αυτοµόρφωση
αποδοτικό τρόπο συνεχιζόµενης κατάρτισης ενώ το ποσοστό που προτιµούσε την εξ’ αποστάσεως
επιµόρφωση ήταν στο 6%. Σηµειώνουµε ότι γι’ αυτή την ερώτηση οι εκπαιδευτικοί είχαν τη
δυνατότητα επιλογής περισσοτέρων της µιας απαντήσεων.
Επειδή όµως, τόσο η αυτοµόρφωση όσο και η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση σχετίζεται µε τη κατοχή
των βασικών τουλάχιστον γνώσεων και δεξιοτήτων στις ΤΠΕ, εξετάσαµε πόσοι από τους
εκπαιδευτικούς που είχαν τις βασικές γνώσεις στις ΤΠΕ (χρησιµοποιούσαν συχνά τον Η/Υ και
γνώριζαν το διαδίκτυο) θεωρούσαν την αυτοµόρφωση αποδοτικό τρόπο µάθησης. Το ποσοστό από
11% επί του συνόλου, ανέβηκε στο 48%. Επίσης εξετάσαµε αν ίσχυε το ίδιο για την εξ’ αποστάσεως
διαρκή επιµόρφωση, όπου είδαµε το αρχικό 6% να αυξάνεται σε 14%. Θεωρούµε λοιπόν ότι υπάρχει
µια σαφής ένδειξη για αυξανόµενη προτίµηση στην αυτοµόρφωση και την εξ’ αποστάσεως
επιµόρφωση όταν υπήρχε από το µέρος των εκπαιδευτικών η γνώση των βασικών στις ΤΠΕ και ειδικά
η επαφή µε το διαδίκτυο. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι ενώ το ποσοστό δεν ήταν
εξαιρετικά υψηλό, είναι σηµαντικό, ειδικά αν λάβουµε υπόψη µας ότι απουσίαζαν οι µηχανισµοί
οργανωµένης και συστηµατικής εξ’ αποστάσεως επιµόρφωσης και οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος δεν
είχαν εµπειρία, ούτε µέτρο σύγκρισης για τέτοιου είδους µεθόδους.

Ι.2.5.6 Συµπεράσµατα που απορρέουν από το πρώτο στάδιο της προ-έρευνας
Τα αποτελέσµατα της διεθνούς έρευνας όσον αφορά στην αναγκαιότητα της επιµόρφωσης,
επιβεβαιώθηκαν και ενισχύθηκαν από τα αποτελέσµατα του πρώτου αυτού σταδίου της προ-έρευνας
στο πλαίσιο της επιµόρφωσης του Π1, που πραγµατοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου (Χλαπάνης
και συν. 2003). Αναλύοντας τα δεδοµένα που προέκυψαν από τη συγκεκριµένη έρευνα, κάποια από τα
συµπεράσµατα που εξήχθησαν δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί στην περιοχή της ∆ωδεκανήσου, την
εποχή που πραγµατοποιήθηκε η προ-έρευνα:

α) Επιθυµούσαν να µάθουν περισσότερα σχετικά µε τις ΤΠΕ.
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β) Επιθυµούσαν να υπάρχει συνεχιζόµενη κατάρτιση σε θέµατα τεχνολογιών και των χρήσεών της.
γ) Έδειχναν σαφή προτίµηση στην ενδοσχολική επιµόρφωση και την αυτοµόρφωση στην περίπτωση που
γνώριζαν τα βασικά στις ΤΠΕ.
δ) Έδειχναν µεγάλη εµπιστοσύνη στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα σε θέµατα κατάρτισης, στήριξης και
επιµόρφωσης.
ε) Ασπάζονταν την άποψη ότι οι ΤΠΕ µπορούν και πρέπει να χρησιµοποιούνται στην εκπαιδευτική
διαδικασία.
στ) ∆εν ήταν ενηµερωµένοι για τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ στη διδασκαλία του γνωστικού
τους αντικειµένου.
ζ) Θεωρούσαν ότι δεν έχουν επαρκείς γνώσεις, ώστε να χρησιµοποιήσουν τις ΤΠΕ στο µάθηµά τους,
ακόµα και µετά το πέρας της συγκεκριµένης επιµόρφωσης (του Π1).
Τα παραπάνω καταδεικνύουν την αναγκαιότητα για συντονισµένη και πληρέστερη επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών και επιβεβαιώνουν τις αναλύσεις και τις µελέτες σε διεθνές (Cuban 2001, Aviram
2001, Teodoro 2002, Ogborn 2002) και εθνικό επίπεδο (Ράπτης και Ράπτη 2000, Ράπτης και Ράπτη
2001, Παπαδόπουλος 2001, Βοσνιάδου 2002, Ράπτης και Ράπτη 2002, Μεϊµάρης 2002,
∆ηµητρακοπούλου 2003, Ντρενογιάννη 2004, Κόµης 2004), που επισηµαίνουν τις ανάγκες µιας
ουσιαστικής και πολύπλευρης υποστήριξης και επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση
των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.
Το πρόγραµµα επιµόρφωσης Π-1 του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στο οποίο συµµετείχαν οι
εκπαιδευτικοί την εποχή που πραγµατοποιήθηκε η έρευνα είναι η πλέον σηµαντική προσπάθεια
ευρείας κλίµακας που συντελέστηκε ποτέ στη χώρα µας. Παρόλα αυτά φαίνεται ότι δεν καλύπτει τις
ανάγκες των εκπαιδευτικών σε µεγάλο βαθµό και υπάρχει έντονη επιθυµία για συνεχιζόµενη
επιµόρφωση σε θέµατα σχετικά µε τις ΤΠΕ και την είδοδό τους στη διδακτική πράξη. Επιπλέον, σε
αυτό το στάδιο της προ-έρευνας η εµπιστοσύνη που δείχνουν οι εκπαιδευτικοί στα πανεπιστηµιακά
ιδρύµατα και η προτίµηση τους σε εναλλακτικές µορφές επιµόρφωσης όπως η αυτοµόρφωση, µας
έδειξε ότι υπάρχει στέρεο έδαφος για την προσπάθεια υλοποίησης της εναλλακτικής µορφής
επιµόρφωσης που σχεδιάζαµε πριν την προ-έρευνα αυτή, στην περιοχή της ∆ωδεκανήσου.
Η εναλλακτική µορφής επιµόρφωσης που επιλέγουµε βασίζεται στις αρχές των ηλεκτρονικών
Κοινοτήτων Μάθησης και της συνεργατικής µάθησης ενηλίκων, αφενός για ερευνητικούς λόγους
προκειµένου να εξεταστούν ορισµένα από τα ανοιχτά ερευνητικά ερωτήµατα που υπάρχουν στο πεδίο
και αφετέρου για καθαρά πρακτικούς λόγους, αφού η γεωγραφική ιδιαιτερότητα του Νοµού
∆ωδεκανήσου (πολλά µικρά και διασκορπισµένα νησιά) δε διευκολύνει την εφαρµογή συµβατικών
µορφών επιµόρφωσης και πολλών πρόσωπο µε πρόσωπο συναντήσεων. Ο σχεδιασµός θα αξιοποιήσει
το διαδίκτυο προκειµένου για την δηµιουργία µιας ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης και την
υλοποίηση επιµόρφωσης µέσω αυτής. Ακόµη τα αναµενόµενα οφέλη λόγω της συνεργατικής µάθησης
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και του µαθησιακού περιβάλλοντος της Κοινότητας Μάθησης, όπως έδειξε η διεθνής έρευνα
(Κεφάλαιο Ι.1, Palloff and Pratt 1999, Wenger 2001), είναι µεγάλα.
Επιπλέον, από τα πρώτα αποτελέσµατα της προ-έρευνας και ειδικά λόγω της ανάγκης των
εκπαιδευτικών για περαιτέρω µάθηση σε θέµατα που σχετίζονται µε τις ΤΠΕ και της δηλωθείσας
άγνοιάς τους για τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ στη διδασκαλία του γνωστικού τους
αντικειµένου, επιλέγεται το θέµα της επιµόρφωσης να σχετίζεται µε τις ΤΠΕ και µε θέµατα
εφαρµογής τους στη διδακτική πράξη. Με αυτό τον τρόπο εφαρµόζεται στην ουσία επιµόρφωση στις
ΤΠΕ µε χρήση των ίδιων των ΤΠΕ.

Ι.2.6

Προ-Έρευνα: 2ο Στάδιο Σχεδιασµός και υλοποίηση της Πιλοτικής
Κοινότητας Μάθησης

Ι.2.6.1 Στόχοι του δεύτερου σταδίου της προ-έρευνας
Το δεύτερο στάδιο της προ-έρευνας έρχεται σα φυσική συνέχεια του πρώτου. Αφού φάνηκε ότι
υπάρχει στέρεο έδαφος για την υλοποίηση της εναλλακτικής µορφής επιµόρφωσης που σχεδιάζαµε,
χρειαζόταν µια πρώτη πειραµατική εφαρµογή του προγράµµατος επιµόρφωσης (το δεύτερο στάδιο
της προ-έρευνας) προκειµένου:
•

Να µπουν σε µια πρώτη εφαρµογή οι παιδαγωγικές αρχές που θα εφαρµόζονταν και στο

τελικό πρόγραµµα, προκειµένου να γίνει έλεγχος για την αποτελεσµατικότητα τους και να
εντοπιστούν τρόποι καλύτερης εφαρµογής τους. Οι παιδαγωγικές αρχές που εφαρµόστηκαν τόσο στην
ΠΚΜ όσο και στο µετέπειτα τελικό πρόγραµµα παρουσιάζονται αναλυτικά στο θεωρητικό πλαίσιο
της διατριβής και ήταν αποτέλεσµα συγκερασµού διαφόρων θεωριών µάθησης. Ειδικότερα δόθηκε
βάρος στην απόκτηση της γνώσης, την κοινωνική αλληλεπίδραση και την έκφραση κριτικής
σκέψης.
•

Να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν τα τεχνουργήµατα που απαιτούνταν για την υλοποίηση

της ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης. Αυτά αφορούσαν µια πλατφόρµα υλοποίησης, διάφορες
ιστοσελίδες, υπηρεσίες σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας, κανόνες λειτουργίας κλπ. Μέσω της
εφαρµογής της ΠΚΜ θα ήταν δυνατόν να ελεγχθεί η καταλληλότητα των τεχνουργηµάτων που θα
χρησιµοποιούνταν, να εντοπιστούν και να επιλυθούν κάποια τεχνικά προβλήµατα που ήταν
αναµενόµενο ότι θα υπήρχαν, να εξεταστεί η αντίδραση των εκπαιδευοµένων απέναντι σε αυτά, να
εξεταστούν στην πράξη οι προδιαγραφές των µηχανηµάτων που απαιτούνταν και να εντοπιστούν
πιθανές ελλείψεις ή αλλαγές των τεχνουργηµάτων που απαιτούνταν προκειµένου για την επιτυχία της
επόµενης προσπάθειας που θα αποτελούσε το πλαίσιο εφαρµογής της κυρίως έρευνας. Προκειµένου
για την υλοποίηση της ΠΚΜ, υπήρχαν περιορισµένοι διαθέσιµοι πόροι και γι’ αυτό υλοποιήθηκε µόνο
ένα κλάσµα όλων των δυνατών υπηρεσιών που θα µπορούσαν να φιλοξενηθούν σε µια ηλεκτρονική
Κοινότητα Μάθησης. Ειδικότερα προσφέρονταν βασικές υπηρεσίες σύνδεσης στο διαδίκτυο (dialup),
ασύγχρονη (email, forum) και σύγχρονη επικοινωνία (chat), αυτοµατοποιηµένη υπηρεσία ενηµέρωσης
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των µελών (automated announcement service), κατηγοριοποίηση, διαχείριση και διαµοίραση
εγγράφων, καθώς και υπηρεσίες σχετικές µε τη δηµιουργία και συντήρηση ιστοσελίδας. Η
αρχιτεκτονική του συστήµατος βασίστηκε στην πλατφόρµα λογισµικού της Microsoft, το
SharePoint™ Portal Server 2001 (SPS) που αποτελεί µια πλατφόρµα λογισµικού που επεκτείνει τις
γνωστές δυνατότητες των συνηθισµένων εφαρµογών του Office των Windows, προσφέροντας νέους
τρόπους οργάνωσης, εύρεσης, διαµοίρασης και διαχείρισης της πληροφορίας και επιτρέποντας πλήρη
ενοποίηση µε άλλες πλατφόρµες όπως η SQL και ο Exchange Server (Bratitsis, Hlapanis and
Dimitracopoulou 2003a, 2003b, 2003c). Η επιλογή της πλατφόρµας έγινε λόγω της µεγάλης ευελιξίας
της και προηγµένων υπηρεσιών που µας προσέφερε όπως η συνεργατική συγγραφή εγγράφων,
προηγµένες υπηρεσίες ασφάλειας, µηχανισµούς διατήρησης βάσης εγγράφων, µηχανισµούς εύρεσης
κλπ.
•

Να µπουν σε εφαρµογή µηχανισµοί ελέγχου και συντονισµού της Κοινότητας και να

αποκτηθεί από τους ερευνητές η εµπειρία της πραγµατοποίησης των διαδικασιών που απαιτούνται για
τη δηµιουργία της Κοινότητας της Μάθησης, να εξεταστεί η πληρότητα και η επάρκεια των κανόνων
λειτουργίας που ορίστηκαν, ακόµη και να εξεταστεί στην πράξη ποια τεχνουργήµατα προσφέρονται
καλύτερα για ποιο λόγο (πχ. ποια υπηρεσία προσφέρεται για τη λήψη αποφάσεων, ποια για απλή
ενηµέρωση, κλπ.).
•

Να εφαρµοστούν συνεργατικές δραστηριότητες προκειµένου να µελετηθούν οι τρόποι που

επιτυγχάνεται η µάθηση σε ένα συνεργατικό περιβάλλον, να αποκτηθεί η κατάλληλη εµπειρία για τον
τρόπο που οργανώνονται και συντονίζονται αυτού του τύπου οι δραστηριότητες.
•

Να γίνουν οι πρώτες δοκιµές για την εφαρµογή µετρήσεων Ανάλυσης Κοινωνικού ∆ικτύου

(Social Network Analysis, Palonen and Hakkarainen 2003, Chanier 2003, Martinez et al. 2003),
προκειµένου να υλοποιηθούν τα κατάλληλα τεχνουργήµατα (εργαλεία αναστοχασµού) που θα
χρησιµοποιούνταν στην κυρίως έρευνα για τη µελέτη ανοιχτών ερευνητικών ερωτηµάτων που
αφορούν αυτά και την επίδρασή τους στην αυτορύθµιση της συµπεριφοράς των συµµετεχόντων.
Μέσω των πρώτων αυτών δοκιµών για τις µετρήσεις Ανάλυσης Κοινωνικού ∆ικτύου εξετάστηκε και η
καταλληλότητα της χρησιµοποίησής τους για την ανάλυση της Κοινότητας Μάθησης και του
συστήµατος γενικά και κατά πόσον αυτό µπορεί να γίνεται σε πραγµατικό χρόνο.
•

Να πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση της ΠΚΜ από παιδαγωγικής και τεχνολογικής πλευράς

προκειµένου για την ολοκλήρωση του σχεδιασµού του µοντέλου επιµόρφωσης, της διόρθωσης
προβληµάτων και ελλείψεων που παρατηρούνται. Ανάµεσα στα συµπεράσµατα που αναµένεται να
εξαχθούν είναι και αυτό περί της επάρκειας ή µη του διεθνώς εφαρµοζόµενου προτύπου της ανοιχτής
και απόλυτα ελαστικής Κοινότητας Μάθησης (Community of Practice) προκειµένου για την
υλοποίηση προγράµµατος επιµόρφωσης.
Την ΠΚΜ οργάνωσαν, υλοποίησαν και συντόνισαν από κοινού δύο ερευνητές, ο συγγραφέας αυτής
της διατριβής και ο Μπράτιτσης Θαρρενός. Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες των δύο συντονιστών
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ήταν σε γενικές γραµµές παρεµφερή και εναλλάσσονταν ή πραγµατοποιούνταν από κοινού, αλλά ο
πρώτος ασχολιόταν κάπως περισσότερο µε θέµατα συντονισµού της Κοινότητας ενώ ο δεύτερος
κάπως περισσότερο µε θέµατα υλοποίησης τεχνουργηµάτων και τεχνικής υποστήριξης. Το
πρόγραµµα υλοποιήθηκε στο Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και ∆ιδακτικής Μηχανικής του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου που εδρεύει στη Ρόδο και χρησιµοποιήθηκαν οι περιορισµένοι πόροι του
εργαστηρίου, όπως αναφέρθηκε και πριν.

Ι.2.6.2 Χαρακτηριστικά του δείγµατος του δεύτερου σταδίου της προ-έρευνας
Οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν ως εκπαιδευόµενοι στην ΠΚΜ επελέγησαν µέσα από διαδικασία
προκήρυξης και υποβολής αιτήσεων. Ήταν συνολικά 40 στον αριθµό, εν ενεργεία εκπαιδευτικοί σε
σχολεία της ∆ωδεκανήσου από την πρωτοβάθµια και την δευτεροβάθµια εκπαίδευση, διαφόρων
ειδικοτήτων (9 δάσκαλοι, 8 καθηγητές πληροφορικής, 5 φιλόλογοι, 7 µαθηµατικοί, 6 φυσικοί, κλπ.).
Η προϋπηρεσία τους κυµαίνονταν από 1 έως και 29 χρόνια υπηρεσίας (18 είχαν προϋπηρεσία µέχρι 5
χρόνια, και 17 είχαν προϋπηρεσία από 6 µέχρι 15 χρόνια). Ακόµη οι 18 ήταν γυναίκες και οι 22
άνδρες. ∆εκαεπτά (17) έµεναν στην Κω, 20 στη Ρόδο και 3 σε άλλα νησιά. Όλοι θεωρούσαν ότι
γνώριζαν τα βασικά στις ΤΠΕ (αρκετοί µπορούσαν να το αποδείξουν) και δήλωναν ότι ενδιαφέρονταν
να τις χρησιµοποιήσουν στη διδασκαλία τους.

Ι.2.6.3 Η λειτουργία της Πιλοτικής Κοινότητας Μάθησης
Το πρόγραµµα της Πιλοτικής Κοινότητας Μάθησης (ΠΚΜ) υλοποιήθηκε την άνοιξη του 2003
[1/4/2003- 30/6/2003], µε συνολική διάρκεια 90 ηµερών (Χλαπάνης και συν. 2004a). Μπορεί να
θεωρηθεί ότι ήταν οργανωµένη σε πέντε διακριτές φάσεις λειτουργίας, όπως περιγράφονται
παρακάτω:
i.

Οργάνωσης, αιτήσεων και αποδοχής µελών (13 µέρες)

ii.

Τεχνικών στόχων και Αρχικών Ρυθµίσεων (21 µέρες)

iii.

Εισαγωγής διαφορετικών µορφών Επικοινωνίας (14 µέρες)

iv.

Οµαδικών Εργασιών (35 µέρες)

v.

Αξιολόγησης (7 µέρες)

Το περιεχόµενο του πειραµατικού αυτού προγράµµατος κατάρτισης περιλάµβανε επιβεβαίωση αλλά
και επέκταση των γνώσεων των συµµετεχόντων σε θέµατα ΤΠΕ, ενώ εστίαζε στην χρησιµότητα των
ΤΠΕ για την εφαρµογή ορισµένων εναλλακτικών πρακτικών διδασκαλίας, όπως η υλοποίηση
συνεργατικών δραστηριοτήτων µε καθορισµό οµάδων εργασίας µαθητών, η προσπάθεια για την
εφαρµογή µαθητο-κεντρικής προσέγγιση, η χρήση διαθέσιµων εκπαιδευτικών λογισµικών, κλπ.
Φάση οργάνωσης, αιτήσεων και αποδοχής µελών: Σε αυτή τη φάση καθορίστηκαν οι µαθησιακοί
στόχοι και οι κανόνες λειτουργίας της ΠΚΜ, που µαζί µε την παιδαγωγική µας προσέγγιση
περιγράφηκαν σε ένα κείµενο που έγινε ευρύτερα γνωστό στην εκπαιδευτική κοινότητα.
Μόνο ένα γενικό χρονοδιάγραµµα, κάποιες βασικές αρχικές εργασίες ρυθµίσεων και οι φάσεις
λειτουργίας της ΠΚΜ ήταν προκαθορισµένες σε αυτή τη φάση. Βασικός στόχος ήταν η οµαλή πορεία
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της λειτουργίας της ΠΚΜ, η µελέτη του είδους και του ύφους των εργασιών και των τρόπων
συνεργασίας που καθορίζονταν δυναµικά ανάλογα µε τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των ίδιων των
συµµετεχόντων στην Κοινότητα.
Πάνω από 50 εκπαιδευτικοί, πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από το Νοµό
∆ωδεκανήσου, συµπλήρωσαν το έντυπο της αίτησης εγκαίρως. Επιλέγηκαν τελικά για να
συµµετέχουν 40 εκπαιδευτικοί που πληρούσαν ορισµένα κριτήρια που είχαν τεθεί εξαρχής (σχετικά
π.χ. µε τις βασικές γνώσεις στις ΤΠΕ, µε αν είχαν στη διάθεσή τους τον κατάλληλο εξοπλισµό, µε τη
δέσµευση για το χρόνο που θα αφιέρωνε κάποιος στην ΠΚΜ, κλπ.).
Φάση Τεχνικών Στόχων και Αρχικών Ρυθµίσεων: Πρόκειται για τη φάση της ουσιαστικής έναρξης της
λειτουργίας της ΠΚΜ. Υλοποιήθηκαν όλες οι εγκαταστάσεις και οι ρυθµίσεις υλικού και λογισµικού
που απαιτούνταν προκειµένου να είναι οι συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί σε θέση να εργαστούν στην
ΠΚΜ. ∆όθηκαν σε όλους λογαριασµοί σύνδεσης στο διαδίκτυο, κωδικοί πρόσβασης σε υπολογιστές
και λογαριασµοί ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, χρησιµοποιώντας πόρους του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.
∆όθηκαν επίσης λεπτοµερείς οδηγίες και προσφερόταν συνεχής τεχνική υποστήριξη προκειµένου για
την υλοποίηση τριών βασικών εργασιών που θα ολοκλήρωναν τις απαραίτητες αρχικές ρυθµίσεις και
ειδικά την εκκίνηση της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Οι βασικές αυτές εργασίες ήταν
σχεδιασµένες για να υλοποιηθούν από τον κάθε συµµετέχοντα ατοµικά και προκειµένου οι
εκπαιδευόµενοι να γνωρίσουν και να βελτιωθούν σε κάποιες δεξιότητες τεχνικής κυρίως φύσης.
Περίπου 10 εκπαιδευτικοί δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν ορισµένα προβλήµατα που προέκυψαν τα
οποία ήταν κυρίως τεχνικής φύσης, παρ’ όλη τη βοήθεια που προσφερόταν. Συνολικά περίπου 15
άτοµα αποχώρησαν από την ΠΚΜ, κυρίως λόγω των προαναφερόµενων τεχνικών προβληµάτων αλλά
και λόγω των µεγάλων απαιτήσεων της ΠΚΜ σε χρόνο ενασχόλησης των συµµετεχόντων. Τα
υπόλοιπα µέλη της Κοινότητας (το 62.5% του αρχικού πλήθους) υλοποίησαν τις εργασίες µε
ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Ξεκίνησε η ασύγχρονη επικοινωνία µεταξύ των µελών της Κοινότητας
και των συντονιστών µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ξεκίνησε επίσης η λειτουργία της
βασικής ιστοσελίδας της ΠΚΜ. Σε αυτή τη φάση λειτουργίας της Κοινότητας δόθηκε έµφαση στην
κατοχύρωση των προϋπαρχόντων γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέµατα ΤΠΕ.
Φάση Εισαγωγής διαφορετικών µορφών Επικοινωνίας: Σε αυτή τη φάση, µε βάση τις παιδαγωγικές
αρχές που είχαν εξαρχής τεθεί, δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στον παράγοντα της «αλληλεπίδρασης», µέσω
κυρίως της ενεργοποίησης διαφορετικών υπηρεσιών επικοινωνίας µε σκοπό την κορύφωση της
επικοινωνίας, την ενθάρρυνση της συστηµατικής ανταλλαγής πληροφορίας µεταξύ των µελών και την
προσωπική γνωριµία και επαφή µεταξύ των συµµετεχόντων. Επιχειρήθηκε η ανάπτυξη της «κριτικής
σκέψης» και του «αναστοχασµού» κατά την επικοινωνία µεταξύ των µελών. Αυτό έγινε κυρίως µέσω
της υπηρεσίας της Ασύγχρονης Συζήτησης (Forum) στην οποία µετείχαν όλα σχεδόν τα µέλη και
ξεκίνησε η λειτουργία της σε αυτή τη φάση. Μέσω συγκεκριµένων «εργασιών» και κινήτρων οι
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εκπαιδευόµενοι παροτρύνονταν στην ενεργή συµµετοχή (µέσω συνεισφοράς στη συζήτηση και όχι
απλής ανάγνωσης των µηνυµάτων).
Στην ίδια φάση ξεκίνησε και λειτουργία της υπηρεσίας της Σύγχρονης Συζήτησης (chat), δίνοντας νέα
διάσταση στην επικοινωνία µεταξύ των µελών της Κοινότητας και προσφέροντας στην ουσία τη
δυνατότητα για λήψη αποφάσεων, που αφορούσαν την ΠΚΜ και την πορεία της, από κοινού και σε
πραγµατικό χρόνο.
Σε όλη τη διάρκεια αυτής της φάσης πραγµατοποιούνταν αναθέσεις εργασιών και αποκτούνταν
δεξιότητες από µέρους των εκπαιδευοµένων.
Φάση Οµαδικών Εργασιών: Μετά την ολοκλήρωση της προηγούµενης φάσης οι εκπαιδευτικοί ήταν
σε θέση να συµµετέχουν στις αποφάσεις που αφορούσαν στην πορεία της Κοινότητας, το είδος και τη
φύση των επόµενων εργασιών. Η Κοινότητα (το σύνολο των συµµετεχόντων και όχι οι συντονιστές)
όρισε (σε ειδική σύγχρονη συνάντηση) πέντε οµάδες που έπρεπε σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα
να υλοποιήσουν την 1η Οµαδική Εργασία. Αυτή αφορούσε στη συλλογή, κατηγοριοποίηση και
ταξινόµηση χρήσιµου εκπαιδευτικού υλικού, όπως εκπαιδευτικό λογισµικό, χρήσιµες ιστοσελίδες,
αλλά και άρθρα σχετικά µε τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία, παραδείγµατα αποδοτικής χρήσης των
ΤΠΕ στη διδασκαλία, σχέδια µαθηµάτων, οδηγίες χρήσης, κλπ. Κάθε οµάδα είχε την υποχρέωση να
συλλέξει χρήσιµο εκπαιδευτικό υλικό ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις ειδικότητες και τις
γνώσεις των µελών της και έχοντας ταυτόχρονα υπόψη µια µελλοντική συνεργασία της οµάδας
προκειµένου για διδασκαλία µε χρήση του υλικού και των ΤΠΕ. Η κάθε οµάδα έπρεπε να στείλει το
υλικό που συνέλλεξε στην Κοινότητα εντός µιας προθεσµίας και µετά, σε µια προγραµµατισµένη
σύγχρονη συζήτηση, να απαντήσει σε ερωτήσεις και απορίες που τυχόν θα προέκυπταν. Τρεις από τις
πέντε οµάδες είχαν καλά αποτελέσµατα στην εργασία αυτή, µια οµάδα είχε µέτρια αποτελέσµατα, ενώ
σε µια οµάδα εµφανίστηκαν πολλές διαφωνίες και προβλήµατα. Τα προβλήµατα αυτά, κάποια στιγµή,
έγιναν τόσο έντονα που οι συντονιστές αναγκάστηκαν να επαναπροσδιορίσουν τη θέση ορισµένων
µελών στις οµάδες, τροποποιώντας τη σύνθεση µερικών οµάδων. Συνολικά πάντως, τα συµπεράσµατα
από την 1η οµαδική εργασία µπορούν να θεωρηθούν ικανοποιητικά, ενώ το υλικό ενσωµατώθηκε στην
κοινή Βάση Γνώσης της Κοινότητας.
Σε ένα επόµενο στάδιο αυτής της φάσης, οι συµµετέχοντες συναποφάσισαν για το περιεχόµενο και το
είδος της 2ης Οµαδικής Εργασίας. Ορίστηκαν τρεις οµάδες, αυτή τη φορά µε διαφοροποίηση των
ρόλων στη κάθε µια από αυτές. Η πρώτη οµάδα ήταν υπεύθυνη για την αξιολόγηση-κατηγοριοποίηση
του υλικού που είχε συλλεχθεί κατά την προηγούµενη εργασία. Η αξιολόγηση βασιζόταν σε
προκαθορισµένα κριτήρια και γινόταν µε συγκεκριµένο τρόπο. Η δεύτερη οµάδα ήταν υπεύθυνη για
την οργάνωση και τη συντήρηση της Βάσης ∆εδοµένων που αποκτούσε πλέον αξιόλογο µέγεθος. Η
τρίτη οµάδα αποτελούνταν από όσα µέλη αντιµετώπιζαν δυσκολίες στο να ακολουθήσουν τους
έντονους ρυθµούς της υπόλοιπης Κοινότητας και είχαν ένα βοηθητικό ρόλο, άλλοι βελτιώνοντας και
συνεισφέροντας στην κατασκευή / συντήρηση της ιστοσελίδας της Κοινότητας, άλλοι συµµετέχοντας
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στο έργο των υπόλοιπων οµάδων, συνεργαζόµενοι µε αυτές και µεταξύ τους, αλλά µε πιο χαλαρούς
ρυθµούς.
Στο γενικό σχεδιασµό της Κοινότητας είχε προγραµµατιστεί και µια τρίτη οµαδική εργασία. Λόγω
όµως του φόρτου εργασίας των περισσοτέρων µελών και της φυσιολογικής µείωσης της συµµετοχής
(προς το τέλος Ιουνίου που ήταν περίοδος εξετάσεων η συµµετοχή είχε πέσει στο 45% της αρχικής),
αυτή δεν υλοποιήθηκε ποτέ.
Κατά τη διάρκεια των οµαδικών αυτών δραστηριοτήτων δόθηκε η δυνατότητα για την ανάπτυξη
επιστηµονικού συλλογισµού µέσω της ενεργούς, διερευνητικής και πειραµατικής προσέγγισης,
δίνοντας εποµένως έµφαση στην «απόκτηση της γνώσης». Κατά τη φάση αυτή, αναπτύχθηκε έντονη
«κοινωνική αλληλεπίδραση», λόγω της συνεργασίας εντός των οµάδων, ενώ υπήρχαν έντονα στοιχεία
κριτικής σκέψης και αναστοχασµού. Η από κοινού κατασκευή µιας Βάσης Γνώσης αποτέλεσε
διαδικασία που ενέπλεξε και τους τρεις βασικούς άξονες των παιδαγωγικών αρχών της ΠΚΜ.
Φάση Αξιολόγησης: Στην τελική φάση λειτουργίας της ΠΚΜ επιχειρήθηκε µια εσωτερική αξιολόγηση
του συνολικού προγράµµατος. Αυτή έγινε µέσω: (α) επίδοσης των συµµετεχόντων στις συγκεκριµένες
ατοµικές και οµαδικές εργασίας, (β) της συµπλήρωσης λεπτοµερών ερωτηµατολογίων στην αρχή του
προγράµµατος, στο τέλος της κάθε φάσης και ειδικά στη τελική αυτή φάση αυτή της αξιολόγησης, και
(γ) µετρήσεων των αλληλεπιδράσεων και της ενεργούς ή παθητικής συµµετοχής των µελών της ΠΚΜ
(µετρήσεις Ανάλυσης Κοινωνικών ∆ικτύων).
Σηµαντικότερο αποτέλεσµα της αξιολόγησης ήταν η καταγραφή και ο εντοπισµός των προβληµάτων
που παρουσιάστηκαν σε όλη τη διάρκεια του προγράµµατος.
∆υστυχώς, η αξιολόγηση (αυτοαξιολόγηση των συµµετεχόντων, αξιολόγηση των συντονιστών και
του προγράµµατος συνολικά) ολοκληρώθηκε τελικά µόνο από 12 µέλη (συµµετοχή 30%). Αυτό έγινε
κυρίως λόγω της λανθασµένης επιλογής του χρόνου της υλοποίησης του προγράµµατος, αλλά
επηρέασε σε µικρό βαθµό τα αποτελέσµατα γιατί µόνο τα στοιχεία της τελικής φάσης αξιολόγησης
αντλήθηκαν από τον περιορισµένο αυτό αριθµό µελών. Τα υπόλοιπα στοιχεία είχαν συλλεχθεί σε όλη
τη διάρκεια του προγράµµατος,
Χρειάζεται να ληφθεί υπόψη ότι κατά τη διάρκεια των προαναφερόµενων φάσεων λειτουργίας της
Κοινότητας (εκτός της αρχικής), η συµµετοχή των µελών κυµάνθηκε από 30% µέχρι 62.5%. Κατά
µέσο όρο όµως (και προσεγγιστικά αφού η αποχώρηση από την Κοινότητα κάποιων µελών δεν
γινόταν πάντα γνωστή τη στιγµή που συνέβαινε και κάποια µέλη επανέρχονταν), κυµαινόταν σε
σχετικά υψηλά επίπεδα, πάνω από 40% και κοντά στο 50%.

Ι.2.6.4 Ανάλυση της χρήσης διαφόρων µορφών επικοινωνίας
Κατά τη λειτουργία της ΠΚΜ, χρησιµοποιήθηκαν πολλοί τρόποι για την επικοινωνία των µελών.
Κατά κύριο λόγο χρησιµοποιήθηκαν ηλεκτρονικά µέσα και ειδικότερα το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
(πολύ συχνά), η ασύγχρονη συζήτηση και η σύγχρονη συζήτηση σε πολλές περιπτώσεις. Παρόλο
πάντως που στον αρχικό σχεδιασµό επιδιώχθηκε να δοκιµαστεί η αποφυγή της πρόσωπο µε πρόσωπο
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επαφής και της χρήσης του τηλεφώνου, τελικά διαπιστώθηκε ότι ήταν αναγκαία. Ειδικά στη φάση των
αρχικών ρυθµίσεων ήταν επιβεβληµένη η χρήση του τηλεφώνου, προκειµένου να δοθούν οι
κατάλληλες οδηγίες και η τεχνική υποστήριξη. Επιπλέον, κάποιες φορές, λόγω της εµφάνισης
πολύπλοκων τεχνικών προβληµάτων, οι συντονιστές υποχρεώθηκαν να κάνουν επισκέψεις στις
οικείες ή τα σχολεία των µελών της Κοινότητας και να λύσουν τα τεχνικά προβλήµατα από κοντά.
Μετά την αρχική φάση των ρυθµίσεων δεν επιτρεπόταν άλλου είδους επικοινωνία, πλην της
ηλεκτρονικής, προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ΠΚΜ, και να προσδιοριστούν τα όρια της
ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Παρόλα αυτά πάντως, µετά από κάποιο διάστηµα, κατά τη φάση των
οµαδικών εργασιών, είχε αναπτυχθεί προσωπική σχέση µεταξύ διαφόρων µελών και η τηλεφωνική
επικοινωνία γινόταν συχνά, κάτι που ίσως να δικαιολογεί σε κάποιο βαθµό και µια µείωση στη
συχνότητα των µετρήσιµων ηλεκτρονικών µηνυµάτων προς το τέλος της λειτουργίας της Κοινότητας.

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (email)
Η συντριπτική πλειοψηφία της ανταλλαγής πληροφορίας, της επικοινωνίας και τελικά και της
αλληλεπίδρασης µεταξύ των συµµετεχόντων στην ΠΚΜ, έγινε µέσω της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου. Ήταν τόσο σηµαντική για τη λειτουργία της Κοινότητας, ώστε η φάση κατά την οποία
ενεργοποιήθηκαν οι λογαριασµοί του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µπορεί να θεωρηθεί ότι ουσιαστικά
σηµατοδοτεί την έναρξη της λειτουργίας της ΠΚΜ. Τα ηλεκτρονικά µηνύµατα ήταν το βασικό µέσο
επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφορίας µεταξύ των µελών σε όλη τη διάρκεια του προγράµµατος.
Χρησιµοποιούνταν από τους συντονιστές για την ενηµέρωση των µελών, για την ανάθεση των
εργασιών και την απάντηση σε ερωτήσεις. Η ιστοσελίδα και οι πληροφορίες που δηµοσιεύονταν σε
αυτήν είχε ένα βοηθητικό ρόλο και για ένα διάστηµα (µέχρι να λυθούν κάποια τεχνικά προβλήµατα)
πολλοί συµµετέχοντες χρησιµοποιούσαν µόνο την υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ακόµα
και για τις ασύγχρονες συζητήσεις ο ρόλος της υπηρεσίας του email ήταν καταλυτικός καθώς µέσω
αυτού ενηµερώνονταν όσοι είχαν απάντηση στην ασύγχρονη συζήτηση, προκειµένου να µην
υπάρχουν µεγάλες καθυστερήσεις στη ροή της συζήτησης.

Επίσης οι διαπραγµατεύσεις και η

οργάνωση των σύγχρονων συζητήσεων γινόταν ως επί το πλείστον µέσω του email πριν την
οργανωµένη σύγχρονη συνοµιλία. Το µοναδικό πρόβληµα που παρουσιάστηκε ορισµένες φορές ήταν
αυτό της κατάχρησης της υπηρεσίας και της αποστολής ασήµαντων µηνυµάτων προς όλη την
Κοινότητα. Αυτό πάντως σύντοµα αντιµετωπίστηκε µε παραινέσεις των συντονιστών και οριστικά
µετά την εµφάνιση της υπηρεσίας της ασύγχρονης επικοινωνίας, οπότε ήταν εύκολη και θεµιτή η
δηµοσιοποίηση των απόψεων σε ένα ευρύ κοινό µε αυτό το εναλλακτικό µέσο.

Ασύγχρονη Συζήτηση (forum)
Στην τρίτη φάση λειτουργίας της ΠΚΜ, τη φάση εισαγωγής διαφορετικών µορφών Επικοινωνίας
παρουσιάστηκε και λειτούργησε για πρώτη φορά η υπηρεσία του Forum της Κοινότητας, της
ασύγχρονης συζήτησης µέσω µηνυµάτων. Τα µηνύµατα δηµοσιεύονταν σε συγκεκριµένη ιστοσελίδα
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προσβάσιµη από την ιστοσελίδα της ΠΚΜ, και όλοι οι συµµετέχοντες στην ΠΚΜ είχαν τη δυνατότητα
να αναγνώσουν τα δηµοσιευµένα µηνύµατα, να απαντήσουν σε υπάρχων µήνυµα ή ακόµα και να
δηµιουργήσουν νέα σειρά συλλογισµών εισάγοντας «µήνυµα δηµιουργίας νέας συζήτησης»
(discussion thread). Υπήρχε ακόµη η δυνατότητα να ενηµερώνονται αυτόµατα µε µήνυµα
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όσοι έλαβαν απάντηση σε µήνυµά τους (ή και να τους αποστέλλεται
αυτό), ώστε να µην παραλείψουν να το διαβάσουν και να υπάρχει «ροή» στις συζητήσεις.
Ο ρόλος της υπηρεσίας αυτής ήταν πολλαπλός. Καταρχάς προσέφερε την απόκτηση των δεξιοτήτων
και τη γνωριµία µε τις συµπεριφορές που διέπουν τις ασύγχρονες συζητήσεις αυτού του είδους, και µε
τις οποίες µόνο ένα µικρό ποσοστό µελών της ΠΚΜ ήταν ήδη εξοικειωµένο πριν την έναρξη του
προγράµµατος. Ακόµη έδωσε νέα ώθηση στην επικοινωνία και την αλληλεπίδραση µεταξύ των
συµµετεχόντων, µέσω της δυνατότητας για συζήτηση που αφορούσε όλους και όχι ένα µικρό µέρος
όπως γινόταν µέχρι τότε µε τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Για ευνόητους λόγους
αποθαρρυνόταν η αποστολή µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου προς όλη την Κοινότητα για τη
διεξαγωγή απλών συζητήσεων ή σχολίων και παρατηρήσεων. To Forum της Κοινότητας έδωσε τη
δυνατότητα για αναστοχασµό, συνέβαλε στη δηµιουργία της «αίσθησης» της Κοινότητας, της
«αίσθησης» της συλλογικότητας και του ανήκειν, βασικά στοιχεία για µια Κοινότητα Μάθησης.
Ακόµη, επέτρεψε τη διαµόρφωση κοινών στόχων και αποφάσεων αναφορικά µε την πορεία της ΠΚΜ,
λειτουργώντας συµπληρωµατικά ως προς την υπηρεσία της σύγχρονης επικοινωνίας. Θέµατα που
αφορούσαν όλους και επρόκειτο να συζητηθούν σύγχρονα, εµφανίζονταν πρώτα στο Forum δίνοντας
τη δυνατότητα για την προβολή των θέσεων, τη δηµιουργία «συµµαχιών» και το λεπτοµερή ορισµό
των θεµάτων και των θέσεων που θα συζητηθούν αργότερα, µέσω της σύγχρονης υπηρεσίας. ∆ινόταν
επίσης η δυνατότητα να εκφραστούν (ή και να

«ψηφίσουν» εκ των προτέρων) όσοι για

αντικειµενικούς λόγους δε θα κατάφερναν να συµµετάσχουν στη σύγχρονη συζήτηση.

Σύγχρονη Συζήτηση (chat)
Στην τρίτη φάση λειτουργίας της ΠΚΜ, τη φάση εισαγωγής διαφορετικών µορφών Επικοινωνίας
παρουσιάστηκε και λειτούργησε για πρώτη φορά και η υπηρεσία του Chat της Κοινότητας, της
σύγχρονης συζήτησης. Όλοι οι συµµετέχοντες στην ΠΚΜ είχαν τη δυνατότητα να συµµετέχουν ανά
πάσα στιγµή στη σύγχρονη συζήτηση που λάµβανε χώρα σε συγκεκριµένη ιστοσελίδα προσβάσιµη
από την ιστοσελίδα της ΠΚΜ. Όλες οι συζητήσεις που έγιναν καταγράφονταν αυτόµατα και
ορισµένες από αυτές, (κυρίως αυτές που αφορούσαν αποφάσεις για την πορεία της Κοινότητας ή
προγραµµατισµένες συζητήσεις για θέµατα κοινού ενδιαφέροντος) αποστέλλονταν αργότερα µε
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο σε όλα τα µέλη της Κοινότητας και ταυτόχρονα αποθηκεύονταν στην
ιστοσελίδα της ΠΚΜ. Η ενηµέρωση για το ιστορικό της σύγχρονης συζήτησης, αποσκοπούσε: α) στο
να λάβουν γνώση οι µη συµµετέχοντες και να θέσουν, έστω και εκ των υστέρων, τις παρατηρήσεις
τους για όσα συζητήθηκαν ή αποφασίστηκαν εν απουσία τους, β) στον αναστοχασµό των
συµµετεχόντων.
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Παρατηρήθηκε ότι η υπηρεσία του chat χρησιµοποιήθηκε εκτενώς, και εκτός από τους συντονιστές
της ΠΚΜ, µετείχαν 20 διαφορετικά µέλη µε διαφορετική συχνότητα και συµµετοχή ο καθένας. Να
σηµειωθεί ακόµη ότι ορισµένοι εκπαιδευτικοί, είχαν αντικειµενικό πρόβληµα την ώρα που συνήθως
γίνονταν οι σύγχρονες συζητήσεις µε αποτέλεσµα να µην καταφέρνουν να συµµετέχουν σε πολλές
ουσιαστικές συζητήσεις.

Ι.2.6.5 Προβλήµατα που προέκυψαν κατά τη λειτουργία της ΠΚΜ
Σε µια δραστηριότητα τόσο σύνθετη όσο η λειτουργία µιας ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης ήταν
αναµενόµενο να εµφανιστούν διάφορα προβλήµατα. Αυτό έγινε τελικά κατά τη λειτουργία της ΠΚΜ
και τα προβλήµατα που εµφανίστηκαν µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: τεχνικής φύσης
προβλήµατα, προβλήµατα οφειλόµενα σε συµπεριφορά και προβλήµατα που σχετίζονται µε τη
διαχείριση του προγράµµατος.

2.6.5.1 Προβλήµατα τεχνικής φύσης
Προέκυψαν κυρίως τρεις κατηγορίες προβληµάτων τεχνικής φύσης: (a) Προβλήµατα που οφείλονταν
στο γεγονός ότι κάποια από τα υπολογιστικά συστήµατα που χρησιµοποιούσαν οι εκπαιδευτικοί ήταν
παρωχηµένα και από πλευράς λογισµικού αλλά κυρίως και από πλευράς υλικού. (b) Επιπλέον
προβλήµατα δηµιουργήθηκαν εξ’ αιτίας της µεγάλης έλλειψης τεχνικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων
µεγάλης µερίδας συµµετεχόντων. Πολλοί δυσκολεύονταν να αλλάξουν το παραµικρό στο µηχάνηµά
τους (σε υλικό και λογισµικό), φοβούµενοι την πρόκληση κάποιας ζηµιάς. Αυτό οδήγησε τους
συντονιστές στην πραγµατοποίηση αρκετών επισκέψεων στο χώρο εργασίας των συµµετεχόντων,
προκειµένου να λυθούν τα προβλήµατα, πέρα φυσικά από τη συνεχή τεχνική υποστήριξη που
παρεχόταν µε διάφορα µέσα (όπως το τηλέφωνο ή το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο). Επειδή πολλοί από
αυτούς που αντιµετώπισαν τέτοιου είδους προβλήµατα είχαν αρχικά δηλώσει ότι οι τεχνικές τους
δεξιότητες ήταν σε υψηλά επίπεδα, ένα άµεσο συµπέρασµα που εξάγεται είναι ότι πολλοί
εκπαιδευτικοί υπερεκτιµούν τις δυνατότητές τους όσον αφορά στις ΤΠΕ, κάτι που αποκαλύπτεται
στην πράξη.
(c) Πολύ σοβαρά τεχνικά προβλήµατα προέκυψαν επίσης λόγω ασυµβατότητας λογισµικού, κάτι που
αφορούσε τον πυρήνα του συστήµατος της ΠΚΜ, το SPS και απαιτούσαν πολύ χρόνο για να λυθούν.
Η αρχική προσέγγιση του συστήµατος στόχευε στην υλοποίηση όλων των δυνατοτήτων του
συστήµατος αλλά η πράξη έδειξε ότι αυτό δεν ήταν δυνατόν και ότι θα έπρεπε να χρησιµοποιούνται
µόνο οι βασικές και απλές υπηρεσίες.

2.6.5.2 Προβλήµατα οφειλόµενα σε συµπεριφορά
Παρόλο που έγινε ενηµέρωση και εκτενής περιγραφή της φύσης και των βασικών κανόνων της
ηλεκτρονικής Κοινότητας που δηµιουργήθηκε στο πρόγραµµα της ΠΚΜ, ορισµένοι εκπαιδευτικοί δεν
συµπεριφέρονταν ανάλογα και παρέβαιναν συχνά τους κανόνες που είχαν συµφωνηθεί.

Γενικά

υπήρχε µια σηµαντική δυσκολία στην οµαλή και αποδοτική συνεργασία εντός των οµάδων. Αυτό
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οφειλόταν σε µεγάλο βαθµό στην έλλειψη εµπειρίας στη συνεργασία από απόσταση, στην ύπαρξη
µεγάλου βαθµού ανταγωνιστικότητας µεταξύ των συµµετεχόντων εκπαιδευτικών καθώς και στην
ύπαρξη επιφυλάξεων για την ανταλλαγή και προσφορά πνευµατικής εργασίας.
Παρόλα αυτά βέβαια, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί συµπεριφέρθηκαν όπως αναµενόταν, µε πνεύµα
συνεργασίας υποστηρίζοντας την έννοια της Κοινότητας. Μόνο ένα 5% µπορεί να θεωρηθεί ότι είχε
προβληµατική και απρόβλεπτη συµπεριφορά που δηµιούργησε κάποια σοβαρά προβλήµατα στη
λειτουργία της ΠΚΜ. Τελικά συµπεριφορές που δηµιουργούσαν τα σοβαρότερα προβλήµατα µπορούν
να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: (a) αυτές που σχετίζονταν µε την άρνηση ή τη µεγάλη δυσκολία στη
συνεργασία µε άλλους εκπαιδευτικούς εντός των οµάδων, και (b) αυτές που σχετίζονταν µε την
επιφύλαξη να ενταχθεί στην κοινή Βάση Γνώσης εργασία ή «γνώση» που είχε ήδη δηµιουργηθεί /
αποκτηθεί στο πλαίσιο της Κοινότητας, ακόµη και µετά από επιτυχή συνεργασία µε άλλα άτοµα της
Κοινότητας.

2.6.5.3 Προβλήµατα οφειλόµενα στη διαχείριση της ΠΚΜ
Πρόκειται για προβλήµατα που οφείλονταν σε ακατάλληλες επιλογές κατά τη διαχείριση της ΠΚΜ,
όπως αποδείχτηκε εκ των υστέρων. Αυτά ήταν:
(a) Η ίδια η ύπαρξη όλων των προαναφερόµενων προβληµάτων τεχνικής φύσης και συµπεριφοράς.
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η ύπαρξη µιας ειδικής, αρχικής φάσης προσαρµογής και
εκπαίδευσης (µε συµβατικές πρόσωπο µε πρόσωπο µεθόδους) για την εξοικείωση των
εκπαιδευόµενων µε έννοιες και δραστηριότητες πρωτόγνωρες, ενδεχοµένως να προλάµβανε πολλά
από τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν. Όπως φαίνεται σε περιπτώσεις από τη διεθνή βιβλιογραφία
(Manca et al. 2003, Nilsen & Almås 2003, Kenski 2002), κατά την εφαρµογή τέτοιων φάσεων
προσαρµογής, πολλά τεχνικά προβλήµατα αντιµετωπίζονται καλύτερα αλλά κυρίως οι εκπαιδευόµενοι
εξοικειώνονται µε θέµατα σχετικά µε τη µάθηση και τη συνεργασία από απόσταση και γενικά την
εργασία σε οµάδες, έχοντας τελικά καλύτερα αποτελέσµατα κατά την εφαρµογή του προγράµµατος.
(b) Κάποιες επιλογές διαχείρισης της ΠΚΜ αποδείχτηκαν λιγότερο αποδοτικές από ότι αναµενόταν.
Για παράδειγµα, σχεδόν όλη η επικοινωνία της Κοινότητας ήταν σε µεγάλο βαθµό συνδεδεµένη µε
έναν ή και τους δύο συντονιστές. Αυτό, σε κάποιο βαθµό, οφειλόταν στην «πολιτική της άµεσης
απάντησης» που εφαρµοζόταν από τους συντονιστές σε κάθε ερώτηση/απορία/πρόβληµα των
εκπαιδευοµένων, καθώς είχε σαν ενδεχόµενη συνέπεια την µη ενεργοποίηση των ίδιων των
εκπαιδευτικών που συνήθιζαν (ως ένα βαθµό) να βασίζονται στην απάντηση των συντονιστών. Αυτό
είχε φυσικά κόστος και στη συνεργασία µεταξύ των µελών των οµάδων. Το πρόβληµα αυτό µας
οδήγησε στο συµπέρασµα ότι δεν πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να παίρνουν θέση οι συντονιστές
προκειµένου να ενεργοποιηθούν οι µηχανισµοί αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών της Κοινότητας.
Στο πρόγραµµα της κυρίως έρευνας αυτά τα αποτελέσµατα λαµβάνονται υπόψη και προτείνεται
εναλλαγή µεταξύ της πολιτικής συντονισµού υψηλού και χαµηλού επιπέδου (αναφορά στο Κεφάλαιο
Ι.1, Vlachopoulos και McAleese 2004).
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(c) Η επιλογή του χρόνου της υλοποίησης του προγράµµατος, καθώς στις αρχικές φάσεις
παρεµβάλλονταν οι διακοπές του Πάσχα που αποσυντόνισαν την προσπάθεια και στις τελικές φάσεις
εµφανίστηκαν αυξηµένες υποχρεώσεις για την πλειονότητα των εκπαιδευτικών, που οφείλονταν στις
εξετάσεις του σχολείου. Ειδικά στην επιλογή του χρόνου υλοποίησης του προγράµµατος και τη
συγκυρία των αυξηµένων υποχρεώσεων των µελών οφείλεται η µείωση του ποσοστού συµµετοχής
στο 30% κατά την τελική φάση αξιολόγησης.
(d) Τέλος, η έλλειψη συγκεκριµένου κινήτρου ήταν σίγουρα ένας παράγοντας που απέτρεψε κάποιους
από το να συνεχίσουν να επενδύουν τόσο πολύ χρόνο στην ΠΚΜ, (η συµµετοχή στις δραστηριότητες
της Κοινότητας µειώθηκε από 62.5% στην αρχή του προγράµµατος στο 30% στην τελική φάση). Αν
είχαν ενσωµατωθεί και κάποια συγκεκριµένα ηλεκτρονικά υποστηριζόµενα µαθήµατα, µε
συγκεκριµένο περιεχόµενο και στόχους, παράλληλα φυσικά µε την υπάρχουσα αυτοδιαχειριζόµενη
υποστηρικτική δοµή της Κοινότητας Μάθησης, ενδεχοµένως κάποια από τα προαναφερόµενα
προβλήµατα να είχαν εξαλειφθεί ή έστω µειωθεί.

Ι.2.6.6 Θετικά αποτελέσµατα της λειτουργίας της ΠΚΜ
Η συντριπτική πλειοψηφία των συµµετεχόντων θεώρησε ότι η συµµετοχή στο πρόγραµµα ήταν σε
τελική ανάλυση µια θετική εµπειρία. Όσοι συµµετείχαν στην αξιολόγηση θεώρησαν ακόµη ότι τέτοιες
προσπάθειες αξίζουν µιας συνέχειας και εφόσον υπάρξει µια τέτοια, ευχαρίστως θα συµµετείχαν
ξανά. Αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι µια εκπαίδευση/επιµόρφωση των εκπαιδευτικών,
λειτουργώντας στο πλαίσιο και σε παραλληλία µε µια συνεχιζόµενη υποστηρικτική δοµή µιας
ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης είναι κάτι εφικτό.
Επιπρόσθετα, µέσω της ανάλυσης των απαντήσεων των εκπαιδευοµένων στα ερωτηµατολόγια
διαπιστώθηκε «οικοδόµηση γνώσης» από τους συµµετέχοντες, φυσικά σε διαφορετικό βαθµό για τον
καθένα. Αυτό έγινε ειδικά µέσω των γνωστικών και µετα-γνωστικών δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν,
όπως η ικανότητα για χρήση των διαθέσιµων ΤΠΕ εργαλείων, δεξιότητες που σχετίζονται µε την
εύρεση της πληροφορίας (στρατηγικές εύρεσης σε διαδίκτυο και Βάσεις ∆εδοµένων), ικανότητες
ανάλυσης της πληροφορίας, ικανότητες αυτό-αξιολόγησης, κλπ. Η µάθηση επιτυγχανόταν επίσης
µέσω της ανάπτυξης του επιστηµονικού συλλογισµού, της ύπαρξης ενεργούς, διερευνητικής και
πειραµατικής προσέγγισης, την έρευνα και την αξιολόγηση των διαθέσιµων εργαλείων και
λογισµικών, την κατασκευή, τον πειραµατισµό και την οπτικοποίηση των ιδεών και, πάνω από όλα,
µέσω της αλληλεπίδρασης µε γνωστικά εργαλεία και γνωστικά ωριµότερα άτοµα, όπως πιο έµπειροι
εκπαιδευτικοί, πιο ικανοί τεχνικά χρήστες, συνεργάτες της Κοινότητας.

Βασικό θετικό στοιχείο του προγράµµατος ήταν η επιτυχής κατασκευή µιας κοινής Γνώσης Βάσης
µέσω τόσο της ατοµικής συνεισφοράς όσο και της συµµετοχής στην υλοποίηση «εργασιών» και την
κατασκευή «προϊόντων». Η επιλογή των εργασιών προσέχθηκε ιδιαίτερα ώστε να έχει ενδιαφέρον για
τους συµµετέχοντες, αγκαλιάζοντας ποικίλα θέµατα όπως βασικές τεχνικές ρυθµίσεις, θέµατα
παιδαγωγικού περιεχοµένου, θέµατα κρίσης και αξιολόγησης διαθέσιµων ΤΠΕ εργαλείων, θέµατα από
την καθηµερινή πρακτική. Το ενδιαφέρον των συµµετεχόντων επιβεβαιώνεται από τη συµµετοχή και

ΚΕΦ Ι.2 – ΤΠΕ και Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών

σελ. 89 από 653

∆ηµιουργία ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης: Μελέτη Περίπτωσης Επιµορφωτικού Προγράµµατος Εκπ/κών

την απόδοση στις περισσότερες από τις εργασίες. Τέλος, χρειάζεται να αναφερθεί ότι ορισµένοι
εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι το πρόγραµµα αυτό τους βοήθησε να αποφασίσουν για την εφαρµογή
νέων µεθόδων και εργαλείων στη διδασκαλία τους.

Ι.2.6.7 Συµπεράσµατα που απορρέουν από την εφαρµογή της ΠΚΜ
Τα πρώτα αποτελέσµατα από την πιλοτική αυτή δηµιουργία της ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης
ενεργών εκπαιδευτικών σε θέµατα σχετικά µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση ήταν σε
γενικές γραµµές θετικά (Χλαπάνης και συν. 2004a).

Η αυτο-διαχειριζόµενη σε µεγάλο βαθµό

Κοινότητα (υπήρχαν παρεµβάσεις των δύο συντονιστών αλλά οι σηµαντικές αποφάσεις παίρνονταν
από το σύνολο των µελών) έδωσε τη δυνατότητα για ανταλλαγή απόψεων, συνεργασία και
εκπαίδευση. Τα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν είχαν να κάνουν µε τεχνικά θέµατα, κάποια
προέρχονταν από την µη κατάλληλη συµπεριφορά των εκπαιδευόµενων και κάποια οφείλονταν σε
επιλογές της διαχείρισης και του συντονισµού της Κοινότητας. Η ικανοποιητική πάντως συµµετοχή
(τουλάχιστον για τις 4 από τις 5 φάσεις) συγκαταλέγεται στα θετικά του προγράµµατος, καθώς και το
σηµαντικότατο συµπέρασµα, ότι είναι εφικτή η προσέγγιση για επιµόρφωση µέσω µιας εναλλακτικής
µορφής που να βασίζεται στις αρχές των ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης.
Από την ανάλυση των θετικών στοιχειών και των προβληµάτων και την αξιολόγηση του
προγράµµατος εξήχθησαν πολλά χρήσιµα συµπεράσµατα που σχετίζονται µε τους αρχικούς στόχους
της υλοποίησης της ΠΚΜ. Ειδικότερα:
•

Φάνηκε ότι οι παιδαγωγικές αρχές που εφαρµόστηκαν στην ΠΚΜ είναι αποτελεσµατικές και

έχουν θετικά αποτελέσµατα, υπαγορεύοντας την εφαρµογή τους και στη µετέπειτα τελική έρευνα. Οι
αρχές αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά στο θεωρητικό πλαίσιο της διατριβής και ήταν αποτέλεσµα
συγκερασµού διαφόρων θεωριών µάθησης.
•

Φάνηκαν ορισµένα λάθη και ελλείψεις των τεχνουργηµάτων που σχεδιάστηκαν και

χρησιµοποιήθηκαν στην ΠΚΜ. Φάνηκε µεν ότι η επιλογή της συγκεκριµένης πλατφόρµας λογισµικού
που επιλέχθηκε ήταν η κατάλληλη, αλλά οι υπηρεσίες και τα τεχνουργήµατα δεν πρέπει να είναι
ιδιαίτερα απαιτητικά (σε υλικό, λογισµικό και εύρος σύνδεσης διαδικτύου) καθώς αυτό προκαλεί
πολλά τεχνικά προβλήµατα στους εκπαιδευόµενους και µπορεί να έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις
στην λειτουργία της Κοινότητας. Στα τεχνουργήµατα συγκατελέγονται και αυστηρότεροι κανόνες
συµπεριφοράς και δεοντολογίας που πρέπει να οριστούν εκ των προτέρων προκειµένου να
εφαρµοστούν.
•

Φάνηκε ακόµη ότι απαιτείται καλύτερος σχεδιασµός των µηχανισµών ελέγχου και

συντονισµού της Κοινότητας και ειδικότερα η ανάγκη εναλλαγής πολιτικής συντονισµού υψηλού και
χαµηλού επιπέδου.
•

Φάνηκαν τρόποι µε τους οποίους µπορούν να εφαρµοστούν συνεργατικές δραστηριότητες και

ακόµη ποιες υπηρεσίες και τεχνουργήµατα προσφέρονται για ποιες διαδικασίες (το chat για τη λήψη
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αποφάσεων, το forum ως σηµείο αναφοράς της Κοινότητας, το email για προσωπική επικοινωνία και
συνεργασία, η συνεργατική συγγραφή κειµένων για συνεργασία, κλπ.).
•

Κρίθηκαν επιτυχείς οι πρώτες δοκιµές για την εφαρµογή µετρήσεων Ανάλυσης Κοινωνικού

∆ικτύου (Social Network Analysis, Palonen and Hakkarainen 2003, Chanier 2003, Martinez et al.
2003). Τέθηκαν εποµένως οι βάσεις και οι προδιαγραφές για τη δηµιουργία των κατάλληλων
τεχνουργηµάτων (εργαλεία αναστοχασµού) που χρησιµοποιήθηκαν στην κυρίως έρευνα για τη µελέτη
ανοιχτών ερευνητικών ερωτηµάτων που αφορούν αυτά και την επίδρασή τους στην αυτορύθµιση της
συµπεριφοράς των συµµετεχόντων.
•

Κρίνεται επίσης σηµαντικό για την επιτυχία µιας τέτοιας προσπάθειας η εφαρµογή µιας

αρχικής φάσης προσαρµογής και εκπαίδευσης (µε συµβατικές πρόσωπο µε πρόσωπο µεθόδους, πχ. σε
εργαστήριο πληροφορικής) για την εξοικείωση των εκπαιδευόµενων µε έννοιες και δραστηριότητες
πρωτόγνωρες όπως η από απόσταση συνεργασία, θέµατα ηλεκτρονικής δεοντολογίας και
συµπεριφοράς, θέµατα τεχνικών δεξιοτήτων.
•

Το σηµαντικότερο πάντως συµπέρασµα που εξάγεται από την αξιολόγηση του προγράµµατος

ήταν ότι στην ΠΚΜ χρειαζόταν να υπάρχουν σαφή κίνητρα για τη συµµετοχή των εκπαιδευοµένων,
πιο σαφές περιεχόµενο εκπαίδευσης, ακόµη και η υλοποίηση συγκεκριµένων ηλεκτρονικά
υποστηριζόµενων

µαθηµάτων,

παράλληλα

φυσικά

µε

την

υπάρχουσα

αυτοδιαχειριζόµενη

υποστηρικτική δοµή της Κοινότητας Μάθησης. Ο εντελώς ανοιχτός και ελαστικός χαρακτήρας µιας
αυτοδιαχειριζόµενης Κοινότητας Μάθησης, όπως η ΠΚΜ, που συµβαδίζει µε τη διεθνή πρακτική
(Communites of Practice), µπορεί να έχει αρκετά θετικά στοιχεία και αποτελέσµατα που απορρέουν
από το συνεργατικό περιβάλλον και την αλληλεπίδραση, αλλά δεν είναι απόλυτα επαρκής για την
υλοποίηση επιµορφωτικού προγράµµατος εκπαιδευτικών µε συγκεκριµένους στόχους και απαιτήσεις.
Το τελευταίο αυτό συµπέρασµα προκαλεί την ανάγκη σχεδιασµού ενός προτύπου ηλεκτρονικά
υποστηριζόµενου µαθήµατος που να υλοποιείται µεν σε περιβάλλον µιας ηλεκτρονικής Κοινότητας
Μάθησης (ώστε να υπάρχουν τα αναµενόµενα οφέλη από αυτό, Χλαπάνης και συν. 2004a) αλλά και
µε σαφώς διατυπωµένους στόχους και περιεχόµενο, σαφή κίνητρα και προσανατολισµούς για τους
εκπαιδευόµενους, µε ανάµειξη ακαδηµαϊκών δασκάλων που θα συµµετέχουν στην Κοινότητα και θα
συντονίζουν τα µαθήµατα που υλοποιούνται µε βάση το πρότυπο αυτό.

Ι.2.7

Συµπεράσµατα

Στο κεφάλαιο αυτό, εξετάζοντας την υπάρχουσα κατάσταση που έχει διαµορφωθεί όσον αφορά στις
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, φάνηκε η αναγκαιότητα της εφαρµογής τους στην
εκπαιδευτική διαδικασία για λόγους πρωτίστως κοινωνικούς (που επιβάλει η διαµορφωθείσα σήµερα
Κοινωνία της Πληροφορίας), αλλά και µαθησιακούς και επιστηµολογικούς.
Φάνηκε ακόµη ότι η επιτυχής ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία περνάει πρώτα
από την αποτελεσµατική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σε αυτές. Μπορεί αυτή από µόνη της να µην
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είναι ικανή συνθήκη για την επιτυχία του εγχειρήµατος αλλά σίγουρα αποτελεί µια αναγκαία
συνθήκη.
Εξετάζοντας τις µορφές και την πραγµατοποιηθείσα µέχρι τώρα επιµόρφωση εντοπίζονται
προβλήµατα που την καθιστούν σε µεγάλο βαθµό ανεπαρκή, ειδικά για χώρες όπως η Ελλάδα. Στην
παρούσα διατριβή εξετάζεται µια εναλλακτική µορφή επιµόρφωσης που εφαρµόζει τις αρχές των
ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης και της συνεργατικής µάθησης ενηλίκων που µπορεί να λύσει
πολλά από τα προβλήµατα της ανεπάρκειας της υπάρχουσας επιµόρφωσης. Η πειραµατική εφαρµογή
της προτεινόµενης µορφής επιµόρφωσης θα µπορούσε να περιστρέφεται γύρω από οποιοδήποτε θέµα
και περιεχόµενο, αλλά επιλέχθηκε το περιεχόµενο να είναι η διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Αυτό
υπαγόρευε η µεγάλη ανάγκη για επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στο συγκεκριµένο θέµα, που φάνηκε
παραπάνω. Το µεγαλύτερο βάρος της έρευνας πέφτει στο σχεδιασµό και την υλοποίηση της
ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης, αλλά και το θέµα της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ
παίζει σηµαντικό ρόλο.
Παρουσιάστηκαν ακόµη συνοπτικά τα αποτελέσµατα µιας προ-έρευνας που έλαβε χώρα σε δύο
φάσεις προκειµένου για µια πρώτη πειραµατική εφαρµογή της προτεινόµενης αυτής εναλλακτικής
µορφής επιµόρφωσης και τελικά τον καλύτερο σχεδιασµό του προγράµµατος της κυρίως έρευνας.
Το πρώτο στάδιο της προ-έρευνας αφορούσε τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του Νοµού ∆ωδεκανήσου που συµµετείχαν στην επιµόρφωση που
πραγµατοποιούνταν την αρχή του 2002 στο Π1, για λόγους που σχετίζονταν µε την κυρίως έρευνα
που θα πραγµατοποιούνταν στο µέλλον. Εξετάστηκε λοιπόν, (στο πρώτο αυτό στάδιο της προέρευνας), ποιο είναι το αρχικό επίπεδο κατάρτισης των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, ποια η στάση και η
αντίληψη των εκπαιδευοµένων για τις ΤΠΕ και την αξιοποίησή τους στη διδακτική διαδικασία και
ποια η άποψή τους για εναλλακτικές µορφές επιµόρφωσης.
Από τα αποτελέσµατα φάνηκε ότι υπάρχει στέρεο έδαφος για την υλοποίηση της εναλλακτικής
µορφής επιµόρφωσης που σχεδιαζόταν (Μπράτιτσης, Χλαπάνης, Μηναΐδη, ∆ηµητρακοπούλου 2003),
καθώς οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος:
α) Επιθυµούσαν να µάθουν περισσότερα σχετικά µε τις ΤΠΕ.
β) Επιθυµούσαν να υπάρχει συνεχιζόµενη κατάρτιση σε θέµατα τεχνολογιών και των χρήσεών της.
γ) Έδειχναν σαφή προτίµηση στην ενδοσχολική επιµόρφωση και την αυτοµόρφωση στην περίπτωση που
γνώριζαν τα βασικά στις ΤΠΕ.
δ) Έδειχναν µεγάλη εµπιστοσύνη στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα σε θέµατα κατάρτισης, στήριξης και
επιµόρφωσης.
ε) Ασπάζονταν την άποψη ότι οι ΤΠΕ µπορούν και πρέπει να χρησιµοποιούνται στην εκπαιδευτική
διαδικασία.
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στ) ∆εν ήταν ενηµερωµένοι για τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ στη διδασκαλία του γνωστικού
τους αντικειµένου.
ζ) Θεωρούσαν ότι δεν έχουν επαρκείς γνώσεις, ώστε να χρησιµοποιήσουν τις ΤΠΕ στο µάθηµά τους,
ακόµα και µετά το πέρας της συγκεκριµένης επιµόρφωσης (του Π1).
Το δεύτερο στάδιο της προ-έρευνας για την πρώτη πειραµατική εφαρµογή του προγράµµατος
επιµόρφωσης (Πιλοτική Κοινόητα Μάθησης) ήταν αναγκαίο προκειµένου:
(α) να εξεταστούν οι παιδαγωγικές αρχές που θα εφαρµόζονταν και στο τελικό πρόγραµµα,
(β) να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν τα τεχνουργήµατα που απαιτούνταν για την υλοποίηση
της ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης,
(γ) να µπουν σε εφαρµογή µηχανισµοί ελέγχου και συντονισµού της Κοινότητας και να
αποκτηθεί από τους ερευνητές η εµπειρία της πραγµατοποίησης των διαδικασιών που
απαιτούνται για τη δηµιουργία της Κοινότητας της Μάθησης,
(δ) να εφαρµοστούν συνεργατικές δραστηριότητες,
(ε) να γίνουν οι πρώτες δοκιµές για την εφαρµογή µετρήσεων Ανάλυσης Κοινωνικού ∆ικτύου
προκειµένου να υλοποιηθούν τα κατάλληλα τεχνουργήµατα (εργαλεία αναστοχασµού) που
θα χρησιµοποιούνταν στην κυρίως έρευνα για τη µελέτη ανοιχτών ερευνητικών
ερωτηµάτων,
(στ) να πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση του προγράµµατος από παιδαγωγικής και τεχνολογικής
πλευράς προκειµένου για την ολοκλήρωση του σχεδιασµού του µοντέλου επιµόρφωσης, της
διόρθωσης προβληµάτων και ελλείψεων που παρατηρούνται.
Στα συµπεράσµατα από την αξιολόγηση της ΠΚΜ συγκαταλέγεται και το συµπέρασµα ότι είναι
εφικτή η προσέγγιση για επιµόρφωση µέσω µιας εναλλακτικής µορφής που να βασίζεται στις αρχές
των ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης. Εντοπίστηκαν ακόµη οργανωτικές και λειτουργικές
παρεµβάσεις που απαιτούνται για καλύτερα αποτελέσµατα (όπως του τρόπου συντονισµού µιας
ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης και της ανάγκης υλοποίησης µιας αρχικής πρόσωπο µε πρόσωπο
εκπαίδευσης).
Το σηµαντικότερο πάντως συµπέρασµα που εξάγεται από την αξιολόγηση του προγράµµατος ήταν ότι
στην ΠΚΜ χρειαζόταν να υπάρχουν σαφή κίνητρα για τη συµµετοχή των εκπαιδευοµένων, πιο σαφές
περιεχόµενο εκπαίδευσης, ακόµη και η υλοποίηση συγκεκριµένων ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων
µαθηµάτων, παράλληλα φυσικά µε την υπάρχουσα αυτοδιαχειριζόµενη υποστηρικτική δοµή της
Κοινότητας Μάθησης. Ο εντελώς ανοιχτός και ελαστικός χαρακτήρας µιας αυτοδιαχειριζόµενης
Κοινότητας Μάθησης, όπως η ΠΚΜ, που συµβαδίζει µε τη διεθνή πρακτική (Comminites of Practice),
µπορεί να έχει αρκετά θετικά στοιχεία και αποτελέσµατα που απορρέουν από το συνεργατικό
περιβάλλον και την αλληλεπίδραση, αλλά δεν είναι απόλυτα επαρκής για την υλοποίηση
επιµορφωτικού προγράµµατος εκπαιδευτικών µε συγκεκριµένους στόχους και απαιτήσεις. Αυτό
προκαλεί την ανάγκη σχεδιασµού ενός προτύπου ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος που να
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υλοποιείται µεν σε περιβάλλον µιας ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης (ώστε να υπάρχουν τα
αναµενόµενα οφέλη από αυτό, Χλαπάνης και συν. 2004a), αλλά και µε σαφώς διατυπωµένους
στόχους και περιεχόµενο, σαφή κίνητρα και προσανατολισµούς για τους εκπαιδευόµενους, µε
ανάµειξη ακαδηµαϊκών δασκάλων που θα συµµετέχουν στην Κοινότητα και θα συντονίζουν τα
µαθήµατα που υλοποιούνται µε βάση το πρότυπο αυτό.
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Κεφάλαιο Ι.3 Υπάρχουσα έρευνα σχετικά µε τις ΗΚΜ και την
εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ
Ι.3.1

Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται η παρουσίαση του πεδίου της έρευνας για την εκπαιδευτική χρήση
των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. Παρουσιάζονται στοιχεία της εµφάνισης του
τοµέα, πως διαµορφώνεται και η διεπιστηµονικότητα που έχει. Επιπλέον επιχειρείται η οριοθέτηση
της εξέλιξης του πεδίου αυτού µέσω ενός προτύπου για την εξέλιξη της επιστηµονικής έρευνας.
Βασικός στόχος του κεφαλαίου είναι η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης στο πεδίο αυτό της
έρευνας και ειδικά όσον αφορά στις ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης. Αυτό πραγµατοποιείται µέσω
της παρουσίασης πολλών περιπτώσεων έρευνας που πραγµατοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια και της
συγκεντρωτικής παρουσίασης ερευνητικών ερωτηµάτων που έχουν ήδη διερευνηθεί, καθώς και
ερωτηµάτων που είναι ακόµη ανοιχτά.

Ι.3.2

Ιστορικό υπάρχουσας έρευνας – πεδία της έρευνας

Ι.3.2.1 Η εµφάνιση του τοµέα της έρευνας για τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
Λόγω των προσπαθειών και των τάσεων που φάνηκε ότι υπάρχουν για την ενσωµάτωση των
Tεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην εκπαίδευση, ήταν λογικό και αναµενόµενο
να εξελιχθεί και ένας νέος τοµέας έρευνας που µελετά και σχετίζεται µε αυτήν ακριβώς τη διαδικασία.
Γενικώς θεωρείται ότι το επιστηµονικό πεδίο της χρήσης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ή αλλιώς των
εκπαιδευτικών εφαρµογών των ΤΠΕ ή αλλιώς της εκπαιδευτικής τεχνολογίας), έχει διαµορφωθεί κατά
τη τελευταία δεκαετία, βασιζόµενο σε πολλά χρόνια έρευνας (από το τέλος της δεκαετίας του 1960)
αναφορικά µε τις εκπαιδευτικές εφαρµογές των τεχνολογιών της πληροφορίας και κάποια χρόνια
έρευνας (από την αρχή της προηγούµενης δεκαετίας), αναφορικά µε αυτές των τεχνολογιών της
επικοινωνίας και ειδικά του διαδικτύου.
Ίσως µάλιστα οι ρίζες του συγκεκριµένου τοµέα της έρευνας να βρίσκονται ακόµη πιο παλιά, καθώς
υπάρχει µεγάλη σχέση των ΤΠΕ (ή αλλιώς Νέων Τεχνολογιών όπως χαρακτηρίζονταν παλιότερα) µε
τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και τα πολυµέσα (Μεϊµάρης 1991β, 2002) και µπορεί να γίνει ένας
παραλληλισµός µε αυτά. Κάποια από τα θέµατα και ερευνητικά ερωτήµατα που προκύπτουν τώρα ή
προέκυψαν την τελευταία δεκαετία, για τις ΤΠΕ και την εκπαιδευτική εφαρµογή τους, έχουν
προκύψει στο παρελθόν πολύ παλιά, από τις αρχές του 20ου αιώνα, µε την εµφάνιση της κινούµενης
εικόνας και από την δεκαετία του 1920 µε την ευρεία διάδοση του ραδιοφώνου (Cuban 1986, Teodoro
2002). Σε αυτό συµφωνεί και ο Mason (2002), σύµφωνα µε τον οποίο η έρευνα για τη µάθηση µέσω
της χρήσης τεχνολογίας, αυτή καθ' αυτή είναι ένας ενεργός τοµέας ενδιαφέροντος µε µια µακροχρόνια
ιστορία. Η µεγάλη διαφορά των ΤΠΕ από τα άλλα τεχνολογικά µέσα πάντως έγκειται στο γεγονός ότι
τα προηγούµενα µέσα ολοκλήρωσαν τον κύκλο του Cuban (1986) που αναφέρθηκε και προηγούµενα
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(ο κύκλος αποτελείται από: ενθουσιασµό και µεγάλες προσδοκίες, συζήτηση για την ανάγκη
ενσωµάτωσης του νεωτερισµού, συζήτηση και πολιτικές για τον τρόπο ενσωµάτωσης και τελικά
περιορισµένη ή µηδαµινή χρήση), ενώ οι ΤΠΕ δείχνουν ότι έχουν σπάσει αυτόν τον κύκλο και
συνεχίζουν να απασχολούν τους ερευνητές (Pea and Cuban 1998).
Υπάρχει πάντως γενική παραδοχή για την ύπαρξη πλέον του συγκεκριµένου πεδίου καθώς όπως
επισηµαίνει η ∆ηµητρακοπούλου (2004b): «Η ανάδυσή του [επιστηµονικού πεδίου των Eκπαιδευτικών
εφαρµογών των Tεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ)], ως πεδίο επιστηµονικής
έρευνας, γίνεται φανερή από τα εξειδικευµένα επιστηµονικά περιοδικά (µεταξύ άλλων: International
Journal of Educational Telecommunications, Education and Information Technologies, Computers in
Education, British Journal of Educational Technology, Educational Technology, κ.α.), από τα ειδικά
αφιερώµατα σε περιοδικά ή συνέδρια που προέρχονται γενικότερα από το χώρο της εκπαίδευσης ή της
τεχνολογίας (για παράδειγµα: ’Universities in a Digital Era’, EDEΝ congress, 1998, Bologna &
‘Information and Communication Technologies and Human Resources Development’, EDEN
congress, 1999, Moschou, 2000, CSCL 2001, CSCL 2003, [CSCL 2005- Computer Support for
Collaborative Learning]), από τις ειδικές επιστηµονικές ενώσεις (µεταξύ άλλων οι επιστηµονικές
ενώσεις: ΑACE /Aµερική, CIPTE/Καναδάς, ATIEF /Γαλλία, ΕΤΠΕ/Ελλάδα).»
Σύµφωνα µε τους Conole, Cook και Ingraham (2003), η εµφάνιση και ανάπτυξη της περιοχής έρευνας
της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, οφείλεται σε τρεις κύριους παράγοντες. Πρώτον, η µάθηση µέσω της
χρήσης των ΤΠΕ ασκεί, τα τελευταία χρόνια αλλά ειδικότερα σήµερα, σηµαντική επίδραση στα
πανεπιστήµια και τα κολέγια σε όλα τα επίπεδα, σε οργανωτικούς τοµείς µέχρι ακόµη και την αλλαγή
της ίδιας της φύσης των ρόλων και των λειτουργιών των διδασκόντων και των εκπαιδευόµενων, µε
ό,τι αντίκτυπο έχει αυτό στη µάθηση και τη διδασκαλία. Εντούτοις, λίγα πράγµατα είναι κατανοητά
για αυτές τις διαδικασίες αλλαγής. ∆εύτερον, σηµαντικός παράγοντας είναι η ποικιλία και η
πολυπλοκότητα των συνεχώς εξελισσόµενων ΤΠΕ και η αντίστοιχα συνεχώς µεταβαλλόµενοι και
αυξανόµενοι τρόποι χρήσης τους στην εκπαίδευση. Τρίτον, εν µέρει λόγω των πρώτων δύο
παραγόντων, οι περισσότεροι ακαδηµαϊκοί και το προσωπικό υποστήριξης των πανεπιστηµίων
αναµιγνύονται τώρα όλο και περισσότερο µε τις ΤΠΕ, ως µέρος των ρόλων τους ή ως µέσο της
κατανόησης του πώς οι ΤΠΕ µπορούν να χρησιµοποιηθούν αποτελεσµατικά στην εκπαίδευση.

Ι.3.2.2 Η εξέλιξη του τοµέα της έρευνας
Ο Rekkedal (1994) περιέγραψε ένα πρότυπο για την εµφάνιση της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης που
θα µπορούσε να εφαρµοστεί για να περιγράψει και την εµφάνιση του τοµέα της έρευνας που αφορά
στη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ή την έρευνα για την εκπαιδευτική τεχνολογία. Το πρότυπο του
Rekkedal για τα στάδια που περνά η επιστηµονική έρευνα για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση είναι
το εξής (Rekkedal 1994):
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1. Προ-ερευνητική περίοδος (Pre-subject area) – δεν έχει ακόµη γίνει αντιληπτό κανένα στοιχείο της
περιοχής έρευνας και δεν υπάρχει ακόµη ενδιαφέρον για αυτόν τον τοµέα.
2. Αρχική περίοδος εµφάνισης του τοµέα (Beginnings) – κάποια άτοµα αρχίζουν να ερευνούν θέµατα
σχετικά µε τον τοµέα ή υποβάλλουν ερευνητικά ερωτήµατα για πρώτη φορά σχετικά µε τον τοµέα ή
προκύπτουν ζητήµατα που προκαλούνται από κάποιο γεγονός ή καταλύτη και έχουν για πρώτη φορά
σχέση µε τον τοµέα.
3. Περίοδος εµφάνισης του τοµέα (Emergence) – περισσότεροι ερευνητές αρχίζουν να εργάζονται στην
περιοχή και µια κοινότητα ερευνητών που σχετίζεται µε τον τοµέα αρχίζει να αναπτύσσεται.
4. Περίοδος διαφοροποίησης του τοµέα (Diversification) – ο τοµέας της έρευνας αρχίζει να ωριµάζει
και προκύπτουν διαφορετικές σχολές σκέψης, γίνονται διαφοροποιήσεις και ο τοµέας αρχίζει να
ευθυγραµµίζεται και να παραλληλίζεται µε άλλες, καθιερωµένες περιοχές έρευνας.
5. Περίοδος καθιέρωσης του τοµέα έρευνας (Establishment) –η περιοχή έρευνας αναγνωρίζεται µέσω
µιας καθορισµένης κοινότητας, αναγνωρίζονται εµπειρογνώµονες του επιστηµονικού τοµέα,
υπάρχουν σχετικά περιοδικά και διασκέψεις, υπάρχουν µαθήµατα στον ακαδηµαϊκό χώρο που
σχετίζονται µε αυτόν τον τοµέα και υπάρχουν πλέον δυνατότητες εξέλιξης και στον ακαδηµαϊκό και
στον επαγγελµατικό χώρο σε όσους ασχολούνται µε αυτό τον τοµέα. Με λίγα λόγια, η επιστηµονική
έρευνα σε αυτόν τον τοµέα θεωρείται πλέον «σεβαστή» («σοβαρή»).
Σύµφωνα µε τους Conole, Cook και Ingraham (2003), και εφαρµόζοντας το παραπάνω πρότυπο του
Rekkedal για την εξέλιξη της επιστηµονικής έρευνας στην εκπαιδευτική τεχνολογία (και ειδικότερα
την εφαρµογή δραστηριοτήτων ΗΚΜ), η έρευνα βρίσκεται αυτή τη χρονική περίοδο µεταξύ των
σταδίων 3 και 4 της παραπάνω διαδικασίας. Είναι εκλεκτικής φύσης, καλύπτει πληθώρα ερευνητικών
ζητηµάτων και δεν έχει αυστηρά καθορισµένα όρια ακόµη. Αυτή η άποψη επιβεβαιώνεται από την
εξέταση των περιπτώσεων εφαρµογής των ΗΚΜ (Κεφάλαιο Ι.2), καθώς, στις περισσότερες
περιπτώσεις, επικρατεί σήµερα η εµπειρική χρήση των τεχνολογικών εφαρµογών. Στα περισσότερα
προγράµµατα εκπαίδευσης από απόσταση που βασίζονται στο διαδίκτυο, είναι αισθητή η έλλειψη
κατάλληλων θεωρητικών πλαισίων (∆ηµητρακοπούλου 2004b, Goodyear 1999, αναφορικά µε τα
προγράµµατα Socrates), ενώ στα προγράµµατα διδακτικής αξιοποίησης του διαδικτύου από
συµβατικά πανεπιστήµια, παρατηρείται η έλλειψη της ουσιαστικής επιµόρφωσης και προετοιµασίας
των καθηγητών στο νέο τους ρόλο (∆ηµητρακοπούλου 2004b, Κόκκος και συν. 2000). Ειδικά στις
εκπαιδευτικές δραστηριότητες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, συχνά εµφανίζεται πρόσκαιρη δοκιµή
των τεχνολογικών µέσων δίχως κατάλληλη οργάνωση και κυρίως δίχως ικανοποιητική επεξεργασία
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των µαθησιακών δραστηριοτήτων (Dimitracopoulou 2000). Το γεγονός ότι η πρακτική συχνά
προσπερνάει την απαίτηση των ερευνητικών πορισµάτων στα οποία θα έπρεπε να στηρίζεται
(∆ηµητρακοπούλου 2004b), πιθανόν να οφείλεται αφενός στο ότι το συγκεκριµένο πεδίο της έρευνας
είναι ακόµη ανώριµο και αφετέρου στην µεγάλη δυναµική των ΤΠΕ που εξελίσσονται και αλλάζουν
µε εξαιρετικά ταχείς ρυθµούς.

Ι.3.2.3 Η διεπιστηµονικότητα του τοµέα
Σύµφωνα µε τον Mason (2002), ένα βασικό σηµείο τριβής για ερευνητές και επιστήµονες αποτελεί η
προσπάθεια για την αναγνώριση του τοµέα. Κι αυτό γιατί υπάρχουν συγκρούσεις και αλληλοκαλύψεις
µε ήδη καθιερωµένες περιοχές έρευνας. Παρότι η έρευνα για την εκπαιδευτική τεχνολογία δεν έχει
ακόµη ωριµάσει, δεν έχει προκύψει εντελώς αποµονωµένη και έχει έναν διεπιστηµονικό χαρακτήρα.
Το πεδίο αυτό τη έρευνας, εντασσόµενο γενικότερα στο χώρο των γνωστικών επιστηµών,
διαµορφώνεται µέσα από διαφορετικές επιστήµες, που από τη µια µεριά συµβάλλουν µέσα από τις
θεωρητικές τους αρχές, τα πορίσµατα και τις µεθόδους τους, ενώ από την άλλη συχνά αναπτύσσονται
και αυτές οι ίδιες µέσα από την επέκταση της έρευνάς στους σε τοµείς εφαρµογής του εν λόγω πεδίου.
Σύµφωνα µε την ∆ηµητρακοπούλου (2002b), το επιστηµονικό πεδίο των εκπαιδευτικών εφαρµογών
των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, πράγµατι διαµορφώνεται διεπιστηµονικά µε
τη συµβολή ενός αριθµού επιστηµών όπως οι επιστήµες των Tεχνολογιών της Πληροφορίας και των
Επικοινωνιών, της Γνωστικής Ψυχολογίας, της ∆ιδακτικής των Επιστηµών καθώς και αυτές της
Αγωγής (Εικόνα Ι.3.1). Η διεπιστηµονικότητα του πεδίου, εκφράζεται τόσο στο σχεδιασµό των
τεχνολογικών εφαρµογών όσο και στην αξιοποίηση και ένταξή τους σε εκπαιδευτικά συστήµατα και
µαθησιακές δραστηριότητες.

Τεχνολογίες
της Πληροφορίας και
της Επικοινωνίας

Γνωστική Ψυχολογία
Τεχνητή Νοηµοσύνη

∆ιδακτική Γνωστικών
Αντικειµένων

Επιστήµες της Αγωγής
Εκπαίδευση από
Απόσταση

Εικόνα Ι.3.1 Οι επιστήµες που συνιστούν το διεπιστηµονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρµογών των ΤΠΕ
(∆ηµητρακοπούλου 2002b)

Οι ερευνητικές εξελίξεις στις Επιστήµες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας έχουν άµεσες
συνέπειες στο σχεδιασµό εκπαιδευτικών εφαρµογών. Υπάρχουν θέµατα έρευνας που αφορούν στην
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ανάπτυξη και παραγωγή κατάλληλων συστηµάτων, εργαλείων και επιµέρους τεχνικών που
διευκολύνουν την υλοποίηση εκπαιδευτικών εφαρµογών. Ακόµη, η Τεχνητή Νοηµοσύνη µπορεί να
θεωρηθεί ως ένα επιµέρους πεδίο των Επιστηµών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, και
σχετίζεται αφενός µε την προσπάθεια για να αποκτήσουν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ικανότητες που
συνήθως αποδίδονται στη νοηµοσύνη του ανθρώπου, όπως απόκτηση γνώσης, αντίληψη (ακουστική,
οπτική), συλλογισµός, λήψη αποφάσεων, κλπ. και αφετέρου µε τη µελέτη µηχανισµών νοηµοσύνης. Ο
υπολογιστής χρησιµοποιείται ως µέσο προσοµοίωσης και επιβεβαίωσης µιας θεωρίας ή ενός
µοντέλου, και κατά συνέπεια η Τεχνητή Νοηµοσύνη συνδέεται άµεσα µε την έρευνα στις γνωστικές
επιστήµες και ιδιαίτερα στη γνωστική ψυχολογία (∆ηµητρακοπούλου 2002b).
Οι γνωστικοί ψυχολόγοι συνεισφέρουν στις άλλες επιστήµες µε τα ερευνητικά τους πορίσµατα που
αφορούν στη γνωστική λειτουργία του υποκειµένου σε κατάσταση µάθησης καθώς και στους
παράγοντες και στις προσεγγίσεις που διευκολύνουν τη διαδικασία της µάθησης (Vosniadou 1994,
O’Malley 1995, Dillenbourg et all. 1996, Dillenbourg 1999, ∆ηµητρακοπούλου 2002 b).
Οι Επιστήµες της Αγωγής µελετούν εκπαιδευτικά θέµατα λαµβάνοντας υπόψη θέµατα κοινωνιολογίας
ή της οικονοµίας της εκπαίδευσης, και συνεισφέρουν µε πολλούς τρόπους στην οργάνωση και
σχεδίαση καινοτοµιών και εκπαιδευτικών εφαρµογών. Ως επιµέρους πεδίο των επιστηµών της αγωγής
µπορεί να θεωρηθεί το επιστηµονικό πεδίο της Εκπαίδευσης από Απόσταση (∆ηµητρακοπούλου 2002
b), µε βάση την οποία έχουν αναπτυχθεί µέθοδοι και µέσα, για τις περιπτώσεις όπου τα µέλη της
εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι για µεγάλα χρονικά διαστήµατα αποµακρυσµένοι χωρικά. Το ίδιο
πεδίο έχει εισαγάγει έννοιες µε ευρύτερη απήχηση όπως αυτή της «ανοικτής εκπαίδευσης», ή της
«πολυµορφικής εκπαίδευσης» (Lionarakis 1998), ενώ έχει εστιάσει στον προσδιορισµό µεθοδολογιών
ανάπτυξης προγραµµάτων εκπαίδευσης από απόσταση (προγράµµατα σπουδών, µεθόδους ανάπτυξης
κατάλληλου έντυπου υλικού, µεθόδους αξιολόγησης εργασιών, µεθόδους επιµόρφωσης και
αξιολόγησης εκπαιδευτών, κ.ά.).
Κατά την έρευνα στη ∆ιδακτική δίνεται µεγάλη σηµασία σε θέµατα που καθορίζουν την
αλληλεπίδραση ανάµεσα στους διδάσκοντες και στους µαθητές, στο «διδακτικό συµβόλαιο» (ρητό ή
άρρητο), καθώς και στις «γνωστικές δυσκολίες» που οι τελευταίοι συναντούν (Astolfi & Develay
1989). Μία από τις ιδιαιτερότητες της διδακτικής σε σύγκριση µε άλλες επιστήµες, είναι η
επιστηµολογική διάσταση της προβληµατικής της που λαµβάνει υπόψη την ιδιαιτερότητα των
εµπλεκόµενων γνώσεων (∆ηµητρακοπούλου 2002 b).

Ι.3.2.4 Η εφαρµογή των ΗΚΜ και επιµέρους πεδία της έρευνας
Το ευρύ και διεπιστηµονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρµογών των ΤΠΕ, σύµφωνα µε την
∆ηµητρακοπούλου (2004b), έχει παράγει θεωρητικά πλαίσια σχεδιασµού εφαρµογών και πλαίσια
εκπαιδευτικής τους αξιοποίησης, ερευνητικές µεθόδους ανάπτυξης και αξιολόγησης, έχει συγκροτήσει
εννοιολογικό πεδίο, έχει αναπτύξει ερευνητικά εργαλεία και εφαρµογές. Σε επίπεδο εφαρµογών που
προέρχονται από το χώρο των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων των ΤΠΕ, υπάρχουν κλασσικές
εκπαιδευτικές εφαρµογές των ΤΠΕ (όπως επεξεργασµένα συστήµατα υπερµέσων, συστήµατα
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προσοµοιώσεων, µοντελοποιήσεων, εικονικής πραγµατικότητας, συστήµατα ροµποτικής, νοήµονα
συστήµατα µάθησης) και εκπαιδευτικές εφαρµογές των ΤΠΕ που αξιοποιούν τις νέες δυνατότητες της
επικοινωνίας (όπως συστήµατα παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, διαχείρισης χρηστών, σύγχρονης
ή ασύγχρονης επικοινωνίας, δικτυακά συστήµατα υποστήριξης συνεργασίας ή από κοινού εργασίας,
εργαλεία επίγνωσης ενεργειών συνεργατών, οργάνωσης και χρονοπρογραµµατισµού εργασίας,
εργαλεία αναζήτησης, διαχείρισης και οργάνωσης πληροφορίας και υλικού, πλατφόρµες
ολοκληρωµένων συστηµάτων εκπαίδευσης, ή ακόµα ‘σύγχρονα’ συστήµατα ασύρµατης επικοινωνίας,
κλπ.).
Στη δεύτερη αυτή κατηγορία των εφαρµογών ανήκουν οι εφαρµογές των ηλεκτρονικών Κοινοτήτων
Μάθησης που αφορούν τη διατριβή. Αν θεωρήσουµε ότι ισχύει το σχήµα (Εικόνα Ι.3.1) της
∆ηµητρακοπούλου (2004b), για τις επιστήµες που συνιστούν το διεπιστηµονικό πεδίο των
Εκπαιδευτικών Εφαρµογών των ΤΠΕ, τότε, σύµφωνα µε τον ερευνητή αυτής της διατριβής, οι
εφαρµογές των ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης βρίσκονται στο κέντρο του σχήµατος αυτού,
καθώς σχετίζονται περισσότερο ή λιγότερο µε όλες τις επιστήµες που συµµετέχουν.

Τεχνητή Νοηµοσύνη

Τεχνολογίες
της Πληροφορίας και
της Επικοινωνίας

Γνωστική Ψυχολογία

Πεδίο τεχνικού περιεχοµένου
Εφαρµογή ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης
Εκπαίδευση από
Απόσταση

Πεδίο παιδαγωγικού περιεχοµένου

Επιστήµες της Αγωγής

∆ιδακτική Γνωστικών
Αντικειµένων

Πεδίο οργανωτικού περιεχοµένου

Εικόνα Ι.3.2 Οι εφαρµογές ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης στο κέντρο της έρευνας για την
εκπαιδευτική εφαρµογή των ΤΠΕ και τα επιµέρους πεδία παιδαγωγικού, τεχνικού και οργανωτικού
περιεχοµένου.

Επιπλέον, τα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας µπορούν να
οµαδοποιηθούν γύρω από τρεις κύριες κατηγορίες (επιµέρους πεδία): παιδαγωγικού, τεχνικού και
οργανωτικού περιεχοµένου. Οι κατηγορίες αυτές, όπως φαίνεται από το παραπάνω σχήµα (Εικόνα
Ι.3.2), επικαλύπτονται σε ορισµένα σηµεία και αφορούν διαφορετικά πεδία των επιστηµών που
συνθέτουν το ευρύ επιστηµονικό πεδίο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας.
I.

Στο πεδίο του παιδαγωγικού περιεχοµένου τα ερευνητικά θέµατα έχουν να κάνουν µε την
παιδαγωγική της ηλεκτρονικά υποστηριζόµενης µάθησης (e-learning), και ειδικότερα µε την
ανάπτυξη αποτελεσµατικών προτύπων για την εφαρµογή αυτής και µηχανισµούς για την ενσωµάτωση
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στοιχείων των θεωριών µάθησης που σχετίζονται µε την ηλεκτρονικά υποστηριζόµενη µάθηση. Σε
αυτό το πεδίο, η έρευνα εστιάζεται ακόµη στην ανάπτυξη µεθόδων για την απόκτηση ΤΠΕ
δεξιοτήτων, στην ανάγκη της βασικής εκπαίδευσης των δασκάλων και των σπουδαστών-µαθητών στις
ΤΠΕ, στην ανάπτυξη και λειτουργία Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης (ΗΚΜ), σε µεθόδους
επικοινωνίας και συνεργασίας που µπορούν να εφαρµοστούν, στην διερεύνηση της επίδρασης στη
µάθηση νέων µεθόδων και διαδικασιών. Αυτό το πεδίο της έρευνας αφορά ακόµη στην κατανόηση
των βασικών κανόνων και αρχών σχεδιασµού που διέπουν τα ηλεκτρονικά µαθήµατα (online courses),
την διερεύνηση των διαφορετικών προτύπων διεξαγωγής ηλεκτρονικών µαθηµάτων, τη µελέτη των
προϋποθέσεων επιτυχίας των µαθηµάτων αυτών, την ανακάλυψη αποδοτικών µηχανισµών για τη
βελτίωση της µάθησης και τη µείωση του χρόνου και του κόστους εφαρµογής τέτοιων
δραστηριοτήτων (όπως ηλεκτρονικά µαθήµατα, ΗΚΜ, κλπ).
II.

Στο πεδίο του τεχνικού περιεχοµένου τα ερευνητικά θέµατα έχουν να κάνουν µε την τεχνολογία
υποστήριξης της ηλεκτρονικά υποστηριζόµενης µάθησης (e-learning), µε την αρχιτεκτονική των
συστηµάτων που θα µπορεί να υποστηρίξει τις διαφορετικές µορφές µάθησης και διδασκαλίας που
υπαγορεύονται από τα αποτελέσµατα της παιδαγωγικής έρευνας, µε τη δηµιουργία µηχανισµών
ελέγχου και παρατήρησης των δραστηριοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας, την ανάπτυξη νέων
εργαλείων εικονικής παρουσίας ή αλληλεπίδρασης, τη χρήση τεχνολογιών κινητής τηλεφωνίας και
ασύρµατων δικτύων και τις δυνατότητες που προφέρονται για µάθηση (τοµέας m-learning, mobile
learning), τις απαιτήσεις και τη βελτίωση του υλικού και λογισµικού που απαιτούνται για την
εφαρµογή της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, κλπ. Αυτήν την χρονική περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η
ανάπτυξη των προτύπων της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, της διαλειτουργικότητας των εφαρµογών,
του καθορισµού αντικειµένων µάθησης και της διαµόρφωσης γλωσσών µοντελοποίησης
εκπαιδευτικών αντικειµένων και διαδικασιών.

III.

Στο πεδίο έρευνας του οργανωτικού περιεχοµένου τα ερευνητικά θέµατα έχουν να κάνουν µε
την οργάνωση των ηλεκτρονικών µαθηµάτων, µε τη µελέτη της εφαρµογής διαφορετικών
στρατηγικών στην υλοποίηση των µαθηµάτων αυτών, µε τη µελέτη µεθόδων συντονισµού και
λειτουργίας ΗΚΜ, τους τρόπους σύνδεσης διαφορετικών διαδικασιών και των συστηµάτων
πληροφοριών κλπ.
Τη διατριβή ενδιαφέρουν τα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα που αφορούν ειδικά την εφαρµογή
ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης. Στη συνέχεια εξετάζεται η υπάρχουσα κατάσταση γύρω από την
έρευνα για τις συγκεκριµένες εφαρµογές και προκειµένου να γίνει αυτό εξετάζονται πολλές
περιπτώσεις έρευνας από όλο τον κόσµο, που πραγµατοποιήθηκαν τελευταία.
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Ι.3.3

Περιπτώσεις έρευνας σχετικές µε τις ΗΚΜ

Προκειµένου να εξεταστεί η υπάρχουσα κατάσταση όσον αφορά στην έρευνα γύρω από την
εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ και ειδικότερα την εφαρµογή των ΗΚΜ και να εντοπιστούν ανοιχτά
πεδία και ερευνητικά ερωτήµατα που έχουν διατυπωθεί και έχουν εξεταστεί ή παραµένουν ανοιχτά,
παρουσιάζονται αναλυτικά περιπτώσεις εφαρµογής ΗΚΜ στις οποίες έχει πραγµατοποιηθεί έρευνα (οι
περισσότερες έχουν αναφερθεί και στον πίνακα 2.1), καθώς και αποτελέσµατα άλλων ερευνών που
µελέτησαν τις ΗΚΜ. Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας Ι.3.1) παρουσιάζονται ορισµένες ενδεικτικές
και αξιόλογες περιπτώσεις έρευνας που σχετίζονταν έµµεσα ή άµεσα µε ερωτήµατα που αφορούσαν
σε ΗΚΜ. Στην πρώτη στήλη του πίνακα (Έρευνα) γίνεται µια σύντοµη περιγραφή της έρευνας και της
µεθοδολογίας που εφαρµόστηκε και στη δεύτερη στήλη (Ερωτήµατα-Αποτελέσµατα-Συµπεράσµατα)
παρουσιάζονται ερωτήµατα (ΕΡ.) που διατυπώθηκαν, αποτελέσµατα (ΑΠ.) ή συµπεράσµατα
(ΣΥΜΠ.) που προέκυψαν.
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Πίνακας Ι.3.1 Πίνακας περιπτώσεων έρευνας
Έρευνα
Ερωτήµατα - Αποτελέσµατα - Συµπεράσµατα
1997-2000 Κορέα, Insung 2001, (CTTC, ΤΥΠΟΣ Β: Σ=1, ∆=1, Η=1, Ε=2)
Μελέτη της αξιολόγησης ενός προγράµµατος επιµόρφωσης 680 εν
ΕΡ. Η ανάλυση εστιάστηκε στη λειτουργικότητα του έργου, στο κόστος, απόδοση.
ενεργεία εκπαιδευτικοί σε 11 ηλεκτρονικά υποστηριζόµενα µαθήµατα.
ΑΠ. Θετικά κάποια στοιχεία από την ευρεία εφαρµογή.
Έγιναν πολλές παράλληλες έρευνες περίπτωσης.
ΣΥΜΠ. Προτάσεις για βελτίωση και για µικρότερο κόστος.
1997 5 χώρες στην Ευρώπη, Annex: Targeted Socio-economic research 1997, (Πολυµεσικές εφαρµογές ΤΥΠΟΣ Γ)
ΕΡ. Αν οι ΤΠΕ µπορούν να εισαχθούν µε επιτυχία στα σχολεία. Αν οι ΤΠΕ προωθούν τη µάθηση µέσω συνεργασίας. Αν ο
Βασικός στόχος του προγράµµατος αυτού ήταν η διερεύνηση των
γνωστικών και µαθησιακών δυνατοτήτων των, υποστηριζόµενων από
βαθµός και η ποιότητα της επικοινωνίας των µαθητών µέσω ΤΠΕ βελτιώνεται µε την πάροδο του χρόνου.
Αν οι ΤΠΕ δίνουν κίνητρα, αν βοηθούν τη συνεργασία, αν επηρεάζουν τις µεταγνωστικές ικανότητες των µαθητών. Τι
τις ΤΠΕ, δικτύων συνεργατικής µάθησης. Το δίκτυο αποτελούσε η
εκπαιδευτική κοινότητα 18 σχολείων από την πρωτοβάθµια και
είδους υποστήριξη απαιτεί η συνεργατική µάθηση µέσω ΤΠΕ. Πόσος έλεγχος καθηγητή και τεχνολογίας απαιτείται για να
γίνει αυτό; Ποια η διαφορά από το αν χρησιµοποιούνται οι ΤΠΕ µέσα στην τάξη ή από απόσταση; Ποια θεωρούνται τα
δευτεροβάθµια εκπ/ση 5 χωρών της Ευρώπης (συµµετείχαν ερευνητές
και από την Ελλάδα, Kollias, Vlassa & Vosniadou 2001).
καλύτερα σενάρια για συνεργατική µάθηση;
ΣΥΜΠ. Ότι η διακρατική επικοινωνία µέσω ΤΠΕ είναι εφικτή και χρήσιµη.
Πραγµατοποιήθηκε έρευνα ∆ράσης και έγινε συλλογή στοιχείων την
ώρα της λειτουργίας του προγράµµατος και των δραστηριοτήτων του.
Χρησιµοποιήθηκαν επίσης ερωτηµατολόγια και συνεντεύξεις.
1998 ΗΠΑ, Friel 2000 , (Απλές Υπηρεσίες ΤΥΠΟΣ Γ)
Στην έρευνα έγινε συλλογή στοιχείων µέσω ερωτηµατολογίων κυρίως.
ΑΠ. Εντοπισµός συγκεκριµένων στάσεων και συµπεριφορών στα κείµενα των συζητήσεων.
Έγινε ακόµη κατηγοριοποίηση των µηνυµάτων και των συζητήσεων,
ΣΥΜΠ. Περιγραφή κάποιων βασικών εργασιών του συντονιστή, σύµφωνα και µε τη διεθνή βιβλιογραφία.
εύρεση αριθµού ανά κατηγορία.
1998 Βρετανία, Pilkington et al. 2000, (WebCT, ΤΥΠΟΣ Α: Σ=2, ∆=2, Η=1, Ε=2)
Ποιοτική ανάλυση των διαλόγων που έγιναν στις σύγχρονες
ΑΠ. Η ανάλυση έδειξε ότι η συζήτηση εκπαιδευτή µε 3-4 µαθητές είχε θετικά αποτελέσµατα. (Σηµαντικός ήταν ο αριθµός
συζητήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στο πρόγραµµα. Ακόµη έγινε
των µαθητών).
χρήση ερωτηµατολογίων.
1998-1999 ΗΠΑ, Merryfield 2001, (Απλές υπηρεσίες, ΤΥΠΟΣ Β: Σ=1, ∆=1, Η=2, Ε=1)
Σύγκριση των δύο εκδόσεων των ίδιων µαθηµάτων, του online και face ΕΡ. Εξέταση των θετικών και αρνητικών στοιχείων των δύο τύπων εκπαίδευσης.
to face.
ΑΠ. ∆εν υπήρχε διαφορά ως προς την ποιότητα των αποτελεσµάτων. Ειδικό ενδιαφέρον έχει η αναφορά σε παράδοξα,
όπως για παράδειγµα ότι ενώ οι εκπ/µενοι θεωρούσαν απαραίτητη τη πρόσωπο µε πρόσωπο εκπαίδευση για να
δηµιουργηθεί κλίµα εµπιστοσύνης και οικειότητας, τελικά µόνο στο online µάθηµα τελικά επικοινωνούσαν βαθύτερα, σε
προσωπικό επίπεδο. Ακόµη ο χρόνος που απαιτείται για το ίδιο θέµα (εργασία) είναι περισσότερος στο online.
ΣΥΜΠ. Σε περιπτώσεις µαθηµάτων που απευθύνονται σε διαφορετικές εθνότητες, χρώµατα, φυλές, θρησκείες είναι
προτιµώτερο το online µάθηµα.
1999 Αυστραλία, Ferry et al. 2000, (Απλές Υπηρεσίες ΤΥΠΟΣ Β: Σ=1, ∆=1, Η=1, Ε=1)
Έρευνα µε χρήση ερωτηµατολογίων κυρίως για τα είδη της µάθησης.
ΕΡ. Εξέταση της µάθησης κατά την κατασκευή Γνώσης Βάσης σε Κοινότητα και πως επιτυγχάνεται µε ΤΠΕ εργαλεία
ΣΥΜΠ. Ότι η γνώση επιτυγχάνεται µέσω 3 τρόπων σε ΗΚΜ: community learning, school-based learning και problem-based
learning
1999 ΗΠΑ, Rogers 2000, (WebX, ΤΥΠΟΣ Β: Σ=1, ∆=1, Η=2, Ε=2)
ΕΡ. Κατά πόσο εφαρµόζονται πράγµατι σε ηλεκτρονικό περιβάλλον οι αρχές Wenger για τις Κοινότητες Μάθησης
Έρευνα περίπτωσης 3 εβδοµάδων εκπαίδευσης σε 26 εκπαιδευτικούς
Αγγλικών (ως 2η γλώσσα) από όλο τον κόσµο. Χρησιµοποιήθηκε
ΑΠ. Εντοπίστηκαν οι αρχές Wenger των ΗΚΜ και παρουσιάστηκαν στατιστικά στοιχεία για τη συχνότητα και το είδος των
κλασσική µελέτη περίπτωσης χρησιµοποιώντας µεθόδους µηµηνυµάτων και σε τι αλληλεπίδραση αντιστοιχούσαν. Επίσης βρέθηκε ότι οι συµµετέχοντες µάθαιναν περισσότερο µεταξύ
ισοδύναµης αντιστοιχίας και αντλήθηκαν δεδοµένα από τη συµµετοχική τους παρά από τα προκαθορισµένα θέµατα που παρουσιάζονταν έτοιµα.
παρατήρηση του συγγραφέα. Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο (Yin 1994) ο Επίσης εντοπίστηκαν κάποιες αρχές που πρέπει να διέπουν το σχεδιασµό µιας ΗΚΜ για µεγαλύτερη συνεκτικότητα και
ερευνητής προσπαθεί να ταιριάξει πολλαπλές εξαρτηµένες µεταβλητές
επιτυχία, όπως: Πρέπει να δοθεί προσοχή στο σχεδιασµό των δραστηριοτήτων, ώστε να κεντρίζουν το ενδιαφέρον των
που εµφανίζονται στην περίπτωση και ταιριάζουν σε συγκεκριµένη
συµµετεχόντων, να σχετίζονται µε τις εµπειρίες και πραγµατικά προβλήµατα, να προκαλούν διαπραγµάτευση των στόχων
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Έρευνα
θεωρία που προϋπάρχει.
Έγινε επίσης ανάλυση διαλόγων και εντοπίστηκαν στοιχεία της
Κοινότητας όπως: ενασχόληση σε θέµατα από κοινού, πραγµατική
συνεργασία, πως χρησιµοποιείται η κοινή βάση γνώσεων και η βάση
άντλησης πληροφορίας και µε τι συχνότητα και σε τι από τα παραπάνω
αντιστοιχούν τα µηνύµατα και η επικοινωνία των συµµετεχόντων.
1999 ΗΠΑ, Andrews 2002, (WebCT, ΤΥΠΟΣ Β: Σ=1, ∆=1, Η=1, Ε=1)
Ανάλυση µε SPSS, για τα ερωτηµατολόγια µε 14 Likert ερωτήσεις,
έλεγχος για συνέπεια (consistency). Ερµηνεία των δεδοµένων. Έγινε
ποσοτική ανάλυση µε χρήση ερωτηµατολογίων, και ποιοτική ανάλυση.

Ερωτήµατα - Αποτελέσµατα - Συµπεράσµατα
και περαιτέρω επικοινωνία και συνεργασία.
ΣΥΜΠ. Προκειµένου για την ανάπτυξη του αναλογισµού πρέπει να δίνεται καθοδήγηση αλλά όχι απαραίτητα όλες οι
απαντήσεις από τους συντονιστές και να ενθαρρύνεται η πολυµορφία των απόψεων (χρήση και high και low-moderation).

ΕΡ. Βοηθάει η εφαρµογή face to face συναντήσεων τη βελτίωση των αποτελεσµάτων; Βοηθάει η εφαρµογή συνεργατικών
δραστηριοτήτων; Στάσεις και απόψεις των εκπαιδευοµένων.
ΣΥΜΠ. Η εφαρµογή ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων µπορεί να θεωρηθεί ένα ισχυρό εργαλείο/µοντέλο για την
σύνδεση θεωρίας και πράξης στην επιµόρφωση εκπαιδευτικών. Η εφαρµογή συνεργατικών δραστηριοτήτων µπορεί να
καλύψει κενά στην επικοινωνία και την αλληλεπίδραση που έχει µια τέτοια µέθοδος (σε σχέση µε συµβατικές).

1999 ΗΠΑ, Crossland et al. 2000, (VirTuE, ΤΥΠΟΣ Γ)
Έρευνα περίπτωσης.

ΕΡ. Αξιολόγηση της πορείας και της µάθησης των µαθητών από τη συµµετοχή στο πρόγραµµα.
ΑΠ.Πολύ µικρός ο αριθµός των µαθητών, παρόλα αυτά σηµαντική η διαφορά και η απόδοση µεταξύ τους.
1999 Νορβηγία, Wasson, Mørch, 2000, (TeamWaveWorkplace , ΤΥΠΟΣ Β: Σ=1, ∆=1, Η=2, Ε=1)
Έρευνα περίπτωσης.
ΕΡ. Μελέτη συµπεριφορών, και αναγνώριση προτύπων συνεργασίας.
ΣΥΜΠ. Ότι η έρευνα στο πεδίο είναι σε εµβρυακό στάδιο, το θέµα χρίζει περαιτέρω έρευνας σε επόµενες εργασίες.
1999-2001 Ισπανία, Martýnez et al. 2003, (ειδικά εργαλεία ανάλυσης)
Χρήση γλώσσας XML για τα αποτελέσµατα και ειδικού µοντέλου
ΕΡ. Εισάγονται νέα ερευνητικά ερωτήµατα που αφορούν την προσέγγιση που εφαρµόστηκε: Πως και µε ποιες συνθήκες οι
δείκτες και τα δίκτυα πρέπει να εµφανίζονται και ποια τα αποτελέσµατα;
περιγραφής (µε γενικό τρόπο) των διεργασιών, των ενεργειών της
αλληλεπίδρασης. Έγινε προσπάθεια χρήσης των µετρήσεων SNA για
ΣΥΜΠ. Γίνεται περιγραφή και της σχεδίασης και τη λειτουργικότητας των εργαλείων που χρησιµοποιήθηκαν. Γίνεται
πρόταση για ένα µικτό µοντέλο ανάλυσης των δεδοµένων που προέρχονται από καταστάσεις µάθησης από απόσταση µε
προώθηση της συνεργασίας και ελπίζοντας να εντοπίσουν άτοµα της
Κοινότητας που θα µπορούσαν να προσφέρουν ιδιαίτερα.
χρήση ηλεκτρονικών µέσων, λόγω κυρίως της πολυπλοκότητας των αλληλεπιδράσεων και των συσχετίσεων. Προτείνεται
Τελικά προσπαθούν να απλοποιήσουν τις διαδικασίες και να
ως βάση η µελέτη παραµέτρων της Ανάλυσης Κοινωνικών ∆ικτύων (SNA) αλλά παράλληλα λαµβάνοντας υπόψη δεδοµένα
«δείχνουν» απλά στους εκπαιδευόµενους την κατάσταση του δικτύου
και ανάλυση που προέρχονται από άλλες µεθόδους και ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης.
και όχι να «προτείνουν» µε βάση τις τιµές.
2000 Βρετανία, Tanner, Sonia 2000, (First Class, ΤΥΠΟΣ Α: Σ=2, ∆=2, Η=1, Ε=2)
Ανάλυση των µηνυµάτων (τουλάχιστον για ένα υποσύνολο
ΕΡ. Απαιτείται κι άλλη µελέτη, τα ερωτήµατα παραµένουν ανοιχτά.
συµµετεχόντων).
2000 ΗΠΑ, Murphy et al. 2000, (BSCW, ΤΥΠΟΣ Α: Σ=2, ∆=2, Η=1, Ε=2)
Έρευνα περίπτωσης.
ΕΡ. Με ποιο τρόπο δηµιουργούνται οι ΗΚΜ σε προγράµµατα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης;
Πως µπορεί να προωθήσει τη µάθηση η χρήση «συµβολαίων» σε οµάδες;
ΣΥΜΠ. ∆ίνονται πολύ χρήσιµες οδηγίες για τη δηµιουργία ΗΚΜ.
2000 ΗΠΑ, Barab et al 2002, (∆ική τους πλατφόρµα, ΤΥΠΟΣ Γ αλλά σε κάποιες υπο-οµάδες είναι τύπου Β)
Η έρευνα περιλάµβανε συνεντεύξεις, παρατήρηση και συµπλήρωση
ΕΡ. Σύνδεση των ΗΚΜ µε την Activity Theory. Επίσης εξετάστηκε η εφαρµογή πολιτικών «καρότου», ανάπτυξη κλίµατος
ερωτηµατολογίων. Έλεγχος θεµάτων σχετικών µε τη δηµιουργία της
εµπιστοσύνης και κοινωνικών δεσµών πριν την «εργασία».
Κοινότητας και την αλληλεπίδραση και την κοινωνική συµπεριφορά.
ΑΠ. Παρατηρήθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόβληµα αφοµοίωσης των πρακτικών ΗΚΜ λόγω της συνήθειάς τους να
Έρευνα µε εστιασµένες συναντήσεις και συνεντεύξεις των 60-90
δουλεύουν σε «αποµονωµένο» περιβάλλον. Οι f2f συναντήσεις βοηθούν στην διόρθωση αυτού, καθώς ενισχύει
λεπτών η καθεµία.
κοινωνικούς δεσµούς προκειµένου για µια πιο οµαλή µετάβαση στην αλληλεπίδραση. Οι εκπαιδευτικοί δε βλέπουν τα
video των συναδέλφων τους αν δε τους γνωρίζουν, αλλά µετά τη γνωριµία f2f ενδιαφέρονται και τα βλέπουν.
ΣΥΜΠ. Οι ΗΚΜ είναι καλύτερες για περαιτέρω υποστήριξη υπάρχουσας δοµής παρά κατασκευής από το µηδέν (Barab et
al 2002, MaKinster, Barab & Keating 2001). Τελικό συµπέρασµα είναι ότι πέρα από τις τεχνικές δυσκολίες δηµιουργίας
µιας ΗΚΜ υπάρχουν και οι «κοινωνικές» που είναι ίσως οι πιο σηµαντικές. Με τις ΗΚΜ υπάρχει αλληλεπίδραση
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Έρευνα

Ερωτήµατα - Αποτελέσµατα - Συµπεράσµατα
ανθρώπου µε άνθρωπο µε τη βοήθεια των ΤΠΕ και όχι αλληλεπίδραση ανθρώπου-µηχανής.
2001 Βρετανία, Bradshaw και συν. 2002, (∆ιάφορες πλατφόρµες, ΤΥΠΟΣ Γ αλλά σε κάποιες υπο-οµάδες είναι τύπου Β)
Έγινε έρευνα περίπτωσης (case study, ethnographic approach) σε
ΑΠ. Υπάρχουν διαφορές στις συνήθειες µάθησης και εργασίας των συµµετεχόντων, πχ. ορισµένοι προτιµούν να µελετούν
πολλές περιπτώσεις ΗΚΜ, κυρίως όµως σε τύπου Γ και Β.
όλα τα κείµενα πριν συνεισφέρουν-εργαστούν, άλλοι µόνο αποσπασµατικά, κλπ. Πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό στο
Χρησιµοποιήθηκαν συνεντεύξεις και εσωτερικές και εξωτερικές
σχεδιασµό. Παρόλη την εγγενή ελευθερία όσον αφορά στο χρόνο, λόγω του ασύγχρονου της επικοινωνίας, ο χρόνος παίζει
αξιολογήσεις µε ηλεκτρονική και έγγραφη µορφή για την άντληση
σηµαντικό ρόλο στη µάθηση και πρέπει να υπάρχουν και να τηρούνται χρονοδιαγράµµατα (πχ. παράδοσης εργασίας,
στοιχείων.
σύγχρονων συζητήσεων). Απόλυτη ελευθερία χρόνου δε θα επιφέρει τελικά µάθηση.
Αρκετά συµπεράσµατα εξήχθησαν από τη µελέτη όλων των
ΣΥΜΠ. Η χρήση σύγχρονης επικοινωνίας chat βοηθάει την «επαγωγή». Η χρήση του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος
περιπτώσεων και αναφέρονται εδώ.
ενισχύει την κοινωνική αλληλεπίδραση. Χρειάζεται η υποστήριξη µε προσωπικά mail, υπενθυµίσεις, τηλέφωνα και
σύγχρονες δραστηριότητες. Χρειάζονται και το low και το high moderation. Χρειάζεται ισορροπία µεταξύ του «σοβαρού»,
επίσηµου περιβάλλοντος και της φιλικής, «άτυπης» ατµόσφαιρας. Η επιβράβευση της συνεισφοράς σε forum ή σε
συζητήσεις εγκυµονεί κινδύνους όπως της απλοϊκής συνεισφοράς µε σκοπό µόνο την επιβράβευση. Αποδείχτηκε επίσης ότι
τα αποτελέσµατα είναι πιο θετικά σε περιπτώσεις που ο σχεδιασµός της πλατφόρµας ακολουθούσε ορισµένους κανόνες:
λίγα µέρη για συνεισφορά, λίγες ενότητες ανά σελίδα (µέχρι 5), µέχρι 2 ενεργά µαθήµατα ή ενότητες, στατικές σελίδες µε
όλη την ασύγχρονη επικοινωνία να εµφανίζεται.
2001 ΗΠΑ, Vonderwell 2003, (Blackboard ΤΥΠΟΣ Α: Σ=2, ∆=2, Η=2, Ε=1)
Έγινε συλλογή στοιχείων από τις συζητήσεις και από ηµι-δοµηµένες
ΕΡ. Ποια η επίδραση της ασύγχρονης επικοινωνίας στη µάθηση και σε ποιο βαθµό βοηθά στην απόκτηση της νέας γνώσης.
συνεντεύξεις, ποιοτική ανάλυση των διαλόγων.
ΑΠ. Βρέθηκαν θετικά και αρνητικά στοιχεία της ηλεκτρονικής (ασύγχρονης κυρίως) έναντι της πρόσωπο µε πρόσωπο
επικοινωνίας. Επίσης τα στοιχεία κάποιες φορές ήταν υποκειµενικά. Για άλλους ήταν θετικά και για άλλους αρνητικά. Για
παράδειγµα θέµατα κοινωνικά. Η ανωνυµία της ηλεκτρονικής επικοινωνίας έδινε ώθηση στη διατύπωση ερωτήσεων προς
τους εκπαιδευτές αλλά δηµιουργούσε και την ανάγκη κοινωνικής συσχέτισης παρόµοιας µε αυτή που συναντάµε σε
πρόσωπο µε πρόσωπο περιβάλλον.
ΣΥΜΠ. Σχετικά µε την πολιτική των συντονιστών, ούτε µόνο το low-moderation έχει θετικά αποτελέσµατα αλλά και η
υπερβολική συνέπεια η άµεση και λεπτοµερής απάντηση και το high-moderation µπορεί να δηµιουργήσει εξάρτηση από
τον εκπαιδευτή και να µειώσει την αλληλεπίδραση µεταξύ των επιµορφούµενων. Ακόµα ότι απαιτείται συνεχής
προσπάθεια για την προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των εκπαιδευόµενων. Ενδεχοµένως να χρειάζεται ακόµα και ειδική
εκ των προτέρων εκπαίδευση σε αυτόν τον τοµέα.
2001 Ιταλία, Manca, Persico, Sarti 2003, (Πλατφόρµα CMC ΤΥΠΟΣ Α: Σ=2, ∆=2, Η=1, Ε=2)
Επειδή υπήρχε δυνατότητα επιλογής της µεθόδου (ηλεκτρονικής ή
ΕΡ. Θέµατα στάσης και ειδικότερα οι λόγοι της αντίστασης των εκπαιδευτικών απέναντι στις µεθόδους επιµόρφωσης µε
συµβατικής), δόθηκαν (ελαφρά διαφοροποιηµένα) ερωτηµατολόγια και ηλεκτρονικά µέσα.
σε αυτούς που επέλεξαν την ηλεκτρονική και σε αυτούς που επέλεξαν
ΑΠ. Εντοπίστηκε ένας αριθµός από παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή ενός εκπαιδευτικού όταν είναι να επιλέξει
µεταξύ της ηλεκτρονικής και συµβατικής µεθόδου. Παραδόξως η ελευθερία της επιλογής του χρόνου που δίνει µια ΗΚΜ
την συµβατική µέθοδο. Υπήρχε συµµετοχή περίπου 75% στη
συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων.
δεν ήταν βασικό κίνητρο για την επιλογή αυτής. Περισσότερο ήταν το προσωπικό ενδιαφέρον και η περιέργεια. Η
αντίσταση επικεντρώνεται κυρίως σε πρακτικά προβλήµατα (έλλειψη δεξιοτήτων και δυνατότητας πρόσβασης στο
Επιπλέον ερευνήθηκαν και άλλες παράµετροι, έγινε για παράδειγµα
σύγκριση αποτελεσµάτων µεταξύ µεθόδων µε συµµετοχή στην έρευνα
διαδίκτυο) και σε κοινωνικούς παράγοντες που συνηγορούν υπέρ της πρόσωπο µε πρόσωπο επικοινωνίας.
γύρω στο 38%.
ΣΥΜΠ. Οι ΗΚΜ δεν θεωρούνται γενικά σηµαντικές για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών (σε αντίθεση µε την
επιστηµονική κοινότητα που δίνει µεγάλο βάρος σε αυτές). Η αρχική έλλειψη ΤΠΕ δεξιοτήτων έχει ως αποτέλεσµα την
υποτίµηση των θετικών στοιχείων µιας ΗΚΜ και της µετα-γνωστικής φύσης αυτών. Μέσω της συµµετοχής στην ΗΚΜ
αυτό αλλάζει σταδιακά. ∆εν υπήρξε εµφανής διαφορά στην ποιότητα της εκπαίδευσης µεταξύ των δύο µεθόδων, όπως
προέκυψε από την συµπληρωµατική έρευνα.
2001, Yates 2001
Έρευνα µε χρήση ερωτηµατολογίων.
ΕΡ. Βασισµένες στο φύλο διαφορές στους σκοπούς για τους οποίους οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν (ή συµµετέχουν σε µια
ΗΚΜ)
ΣΥΜΠ. Προτείνει ότι οι άνδρες και οι γυναίκες µπορούν να επιδιώξουν τους διαφορετικούς εκπαιδευτικούς τους στόχους
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Ερωτήµατα - Αποτελέσµατα - Συµπεράσµατα
χρησιµοποιώντας τις αλληλεπιδράσεις που τους ταιριάζουν. Υποστηρίζει ακόµη ότι σε πολλές περιπτώσεις οι ίδιες οι ΤΠΕ
ορίζονται ως ένα «αρσενικού φύλου», δηµόσιο, προσανατολισµένο στην πληροφορία µέσο (Yates 2001). Και αυτό γιατί
υποστηρίζει ότι η ίδια η φύση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, µε τις εξατοµικευµένες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις της,
µπορεί να ευνοήσει τις ισχυρές και επιθετικές επικοινωνιακές στρατηγικές που χαρακτηρίζονται συνήθως ως "αρσενικού
τύπου", καθώς χρησιµοποιούνται πιο συχνά στην καθηµερινή ζωή από άρρενες.
2002 Φιλανδία, Nurmela et al. 2003, (WorkMates, ΤΥΠΟΣ Α: Σ=2, ∆=2, Η=1, Ε=2)
Χρήση παραµέτρων Ανάλυσης Κοινωνικών ∆ικτύων: Πυκνότητα
ΕΡ. Μελετήθηκαν τρόποι και παράµετροι µέτρησης του «Κοινωνικού δικτύου» µεταξύ των εκπαιδευόµενων. Τι είδους
δικτύου, Συγκέντρωση δικτύου, Τρισδιάστατη απεικόνιση. Μέθοδοι για
δραστηριότητες υπήρχαν; Ποιος ο ρόλος του διαλόγου στο περιβάλλον; Τι σχέσεις δηµιουργήθηκαν, πως να τις
την αξιολόγηση της εργασίας που πραγµατοποιείται σε περιβάλλον
απεικονίσουµε γραφικά;
ηλεκτρονικής µάθησης.
ΣΥΜΠ. Ορισµός των τρόπων και των παραµέτρων µέτρησης των «Κοινωνικών ∆ικτύων», τρόποι να χρησιµοποιηθούν,
σχέσεις µεταξύ συµπεριφοράς και θέσης στο δίκτυο, ποια µηνύµατα προκαλούν συζητήσεις, κλπ.
2002 Γαλλία, Reffay Chanier, 2003, (απλές υπηρεσίες, ΤΥΠΟΣ Β: Σ=1, ∆=1, Η=2, Ε=1)
Χρήση Ανάλυσης Κοινωνικού ∆ικτύου
ΕΡ. Θέµατα χρήσης µετρήσεων Ανάλυσης Κοινωνικού ∆ικτύου
ΑΠ. Αριθµός χαρακτήρων σε mail, chat και forum και αναλογία στη συνολική συζήτηση. Ορισµοί: γράφοι, κλίκες,
συµπλέγµατα, µετρήσεις.
2002 Ισπανία, Martýnez et al. 2003, (XML, DELFOS)
Προσπάθεια µοντελοποίησης των αλληλεπιδράσεων σε ένα
ΕΡ. Έγινε προσπάθεια χρήσης του µοντέλου που κατασκευάστηκε για την χρήση του σε διάφορα περιβάλλοντα
συνεργατικό περιβάλλον και κωδικοποίησης της πληροφορίας που
ΑΠ. Τα αποτελέσµατα ήταν επιτυχή για διάφορες περιπτώσεις όπως της πρόσωπο µε πρόσωπο επικοινωνίας, της
αφορά στη συνεργασία και στην αλληλεπίδραση σε µια υπολογιστική
επικοινωνίας µέσω mail, της έρευνας µε χρήση ερωτηµατολογίων, κλπ.
δοµή και χρησιµοποιώντας γλώσσα XML και ειδικό λογισµικό το
ΣΥΜΠ. Υπάρχουν προοπτικές και η έρευνα συνεχίζεται µε χρήση και της ανάλυσης κοινωνικών δικτύων και τη
DELFOS.
δυνατότητα επέκτασης και χρήσης των εργαλείων σε άλλα περιβάλλοντα.
2002 ΗΠΑ, DePaula 2003, (Web2gether)
Παρουσίαση των «Ενεργών ∆ικτύων Μάθησης» (Active Learning
Networks).
Παρουσιάζεται η ανάγκη συνεχούς επιµόρφωσης και προτείνεται ένα
µοντέλο εξ’ αποστάσεως επιµόρφωσης, µιας Κοινότητας Μάθησης
πάνω σε ένα εργαλείο, µια πλατφόρµα που κατασκευάστηκε γι’ αυτό
το λόγο. Το µοντέλο βασίζεται περισσότερο στην ισότιµη συµµετοχή
και δεν είναι ιδιαίτερα κεντρικοποιηµένο.
Τα δίκτυα αναφέρονται περισσότερο στο «ποιος», υπάρχει πάντως
ανάγκη έρευνας και του «ποιο» και τη συνεργία µεταξύ τους σε ένα
συγκεκριµένο περιβάλλον (distributed cognition systems).
2002 ΗΠΑ, McDonald 2003
Χρήση Ανάλυσης Κοινωνικού ∆ικτύου

ΕΡ. Κατά πόσον δηµιουργούνται νέες κοινωνικές σχέσεις σε µια Κοινότητα Μάθησης ή αν απλά ενισχύονται οι
υπάρχουσες.
ΑΠ. Κατά την έρευνα των κοινωνικών σχέσεων που αναπτύσσονται, γίνεται διαχωρισµός ανάµεσα σε «χαλαρές» και
«ισχυρές» σχέσεις. Οι πρώτες εµφανίζονται λιγότερο συχνά και έχουν σχέση µε την διαµοίραση της πληροφορίας, µε την
µετάδοση της γνώσης. Οι ισχυρές είναι πιο συχνές και αναφέρονται σε συναισθηµατικό δέσιµο, σε υποστήριξη, είναι
συνήθως αµφίδροµες, ενέχουν οικειότητα, είναι ο θεµέλιος λίθος για το χτίσιµο Κοινωνικού κεφαλαίου.
Με αυτά υπόψη, κατασκευάστηκε η πλατφόρµα, δίνοντας τη έµφαση στην ανάπτυξη ισχυρών σχέσεων, µέσω της
δυνατότητας συνεχούς υποστήριξης, ασφαλούς και εχέµυθου περιβάλλοντος (για όσους θέλουν να καταθέσουν κάτι
προσωπικό), µηχανισµούς αναγνώρισης προσφοράς (και αµοιβής), µέσω της δυνατότητας εύρεσης ατόµων µε ανάλογες
ανάγκες. Το σύστηµα πρότεινε άτοµα προς επικοινωνία.
ΣΥΜΠ. Προέκυψε ότι αν οι σχέσεις που δηµιουργούνται µέσω της πλατφόρµας προχωρήσουν σε επίπεδα προσωπικά
(τηλέφωνο και πρόσωπο µε πρόσωπο συναντήσεις) τότε υπάρχει επιτυχία.
ΕΡ. Ελέγχει 2 διαφορετικούς τρόπους κατασκευής της απεικόνισης Κοινωνικών δικτύων, µια µε ποιοτικές και µια µε
ποσοτικές µεθόδους. Ελέγχει κατά πόσον η ανάλυση Κοινωνικών δικτύων µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο για
δηµιουργία συνεργασίας. Από αυτή την άποψη πρέπει να βλέπουν όλους τους συµµετέχοντες. Χρησιµοποιήθηκε ένα
σύστηµα προτάσεων για συνεργασίες.
ΑΠ. Αποδείχτηκε ότι οι συµµετέχοντες είχαν µικτά συναισθήµατα για την όλη προσέγγιση και ενώ κάποιοι συµφωνούσαν
µε την εικόνα του δικτύου, πολλοί διαφωνούσαν και δεν την αποδέχονταν.
ΣΥΜΠ. Γενικά η αξιολόγηση του δικτύου πρέπει να γίνεται και εν τω έσω, µέσω του ελέγχου της αποδοχής ή µη του
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2002 Σουηδία, Groth 2003
Χρήση Ανάλυσης Κοινωνικού ∆ικτύου

2002 Αυστραλία, McArthur, Bruza 2003
Έρευνα µε χρήση Ανάλυσης Κοινωνικού ∆ικτύου

2002 Ισπανία, Guimera et al. 2002
Έρευνα µε χρήση Ανάλυσης Κοινωνικού ∆ικτύου

Ερωτήµατα - Αποτελέσµατα - Συµπεράσµατα
παρουσιαζόµενου δικτύου ως κάτι που παρουσιάζει ικανοποιητικά την πραγµατικότητα από τους συµµετέχοντες.
ΕΡ. Έλεγχος της παραµέτρου της εγκαθιδρύσεως (situatedness).
ΑΠ. Ορισµός µε βάση την σχέση των συµµετεχόντων και της σχέσης που είχε αυτό µε την επίλυση των προβληµάτων, την
προσπάθεια που έκαναν να συνεργαστούν. Γίνεται µια αναφορά σε τρόπους χρήσης των Κοινωνικών ∆ικτύων και ειδικά
όσον αφορά στη διαχείριση της γνώσης. Πρόταση για χρήση των Κοινωνικών ∆ικτύων για εύρεση του ποιος γνωρίζει τι.
Ουσιαστικά ως µέσο ηλεκτρονικής διαχείρισης της κατανεµηµένης γνώσης.
ΕΡ. Για τη δηµιουργία και το είδος των Κοινωνικών ∆ικτύων που προκύπτουν µε βάση το περιεχόµενο της επικοινωνίας.
Για παράδειγµα όσοι επικοινωνούν για να λύσουν ένα πρόβληµα, γιατί τους ενδιαφέρει το τένις ή γιατί έχουν κάτι άλλο
κοινό. Ποιοι συνεργάζονται, επικοινωνούν γύρω από ένα θέµα.
ΣΥΜΠ. Ο έλεγχος των µηνυµάτων mail ορίζει στην πράξη συγκεκριµένα Κοινωνικά ∆ίκτυα.
ΕΡ. Κατηγοριοποίηση ∆ικτύων. Ανάλυση ενός µεγάλου δικτύου σε µικρότερα.
ΑΠ. Κατασκευάστηκε ο γράφος επικοινωνίας 1700 ατόµων ενός Πανεπιστηµίου (University Rovira i Virgili) µε διάφορες
ιδιότητες. Η κατασκευή έγινε µε βάση τα στοιχεία από τα log αρχεία. Μετά έγινε ανάλυση του µεγάλου αυτού δικτύου σε
µικρότερα ανακαλύπτοντας κοινότητες µέσω κατάλληλου αλγορίθµου.
ΣΥΜΠ. Ο γράφος είναι µη κατευθυνόµενος και αποτελείται από 1200 περίπου κόµβους. Μπορούν να ανακαλυφθούν
κοινότητες µέσω κατάλληλου αλγορίθµου.

2002 Καναδάς, Laferrière 2002, (απλές υπηρεσέις, ΤΥΠΟΣ Γ)
Στο πλαίσιο του µεγάλου και χαλαρού δικτύου που δηµιουργήθηκε στον ΕΡ. Γενικός σκοπών των περισσοτέρων ερευνών που πραγµατοποιήθηκαν και γενικά του όλου εγχειρήµατος ήταν η
Καναδά, πραγµατοποιήθηκαν διάφορες έρευνες. ∆εν εµφανίζονται τα
ανακάλυψη των δυνατοτήτων για µάθηση που δίνονται από την εφαρµογή εικονικών κοινοτήτων συλλογής γνώσεων και
τυπικά αποτελέσµατα ούτε λεπτοµέρειες των ερευνών αλλά ήταν
µάθησης. Επίσης τα θετικά στοιχεία µιας συνεχούς υποστηρικτικής δοµής για την εκπαιδευτική κοινότητα.
υποκινούµενες από διαφορετικές οµάδες ερευνών, συλλέγονταν στοιχεία ΑΠ. Πραγµατοποιήθηκαν πολλές δηµοσιεύσεις, κάποιες έρευνες περίπτωσης σε υποδίκτυα και από συγκεκριµένες οµάδες
από διαφορετικές πηγές και µε διαφορετικούς τρόπους όπως
ερευνών, ακόµη και διδακτορικά παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο λειτουργίας της ευρύτερης Κοινότητας.
βιντεοσκόπηση σεµιναρίων, συµπλήρωση ερωτηµατολογίων,
βιντεοσκοπήσεις εργασιών, συνεντεύξεις κλπ.
2002 Ελλάδα και άλλες χώρες της Ευρώπης, Avouris και συν. 2004, (πλατφόρµα Modelling-space)
Μελετήθηκε η δυνατότητα καταγραφής της δραστηριότητας και της
ΕΡ. Αντικείµενο της έρευνας ο σχεδιασµός και η κατασκευή εργαλείων που βοηθούν στην ανάλυση της επικοινωνίας και
επικοινωνίας σε ένα περιβάλλον σύγχρονης συνεργατικής µάθησης από της αλληλεπίδρασης µεταξύ των εµπλεκόµενων σε ενέργειες µάθησης από απόσταση.
απόσταση.
ΑΠ. Υλοποιήθηκαν µε επιτυχία 2 εργαλεία τα οποία θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν και αλλού και αξιολογήθηκε και η
αξία της ανάλυσης σε πολλαπλά επίπεδα. Τέλος το περιβάλλον συνεργασίας είχε οµοιότητες µε πλαίσια εργασίας όπως η
Activity Theory (Nardi 1996), Goals, Operators, Methods and Selection (GOMS, John & Kieras1996), Hierarchical Task
Analysis, (Hollnagen 2003).
ΣΥΜΠ. ∆ίνεται µεγάλη σηµασία στο να πληρούν τα εργαλεία αυτά αυστηρές προδιαγραφές. Η δυνατότητα να
παρουσιάζονται στοιχεία της ανάλυσης της επικοινωνίας σε διαφορετικά επίπεδα αποτελεί καινοτοµία.
2002 Ελλάδα ΣΧΕ∆ΙΑ, Τσολακίδης και Φωκίδης 2000, (απλές υπηρεσίες, τηλεδιάσκεψη, τύπος Γ)
Πραγµατοποιήθηκε έρευνα σε διάφορες φάσεις µε χρήση
ΕΡ. Κατά πόσον είναι εφικτή µια δοµή υποστήριξης όπως η ΣΧΕ∆ΙΑ σε περιβάλλον όπως τα νησιά του Αιγαίου. Τεχνικά
ερωτηµατολογίων κυρίως.
και οργανωτικά θέµατα. Ο ρόλος των ΤΠΕ στο σχολείο.
ΣΥΜΠ. Φάνηκε η ανάγκη για επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, ειδικά στις ΤΠΕ. Η ανεπάρκεια των µέσων. Το ότι είναι
εφικτή µια τέτοια δοµή υποστήριξης και τα οφέλη είναι πολλαπλά, ειδικά για περιοχές όπως η ∆ωδεκάνησος και οι
Κυκλάδες.
2002 Νορβηγία, Wu, Larsen, Andersson, 2003, (απλές υπηρεσίες, ΤΥΠΟΣ Α: Σ=2, ∆=2, Η=1, Ε=2)
Χρησιµοποιήθηκαν ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις δεδοµένων. Οι
ΕΡ. Η ποιοτική ανάλυση επικεντρωνόταν στην απάντηση 2 κυρίως ανοιχτών ερωτηµάτων: Ποιες είναι οι προσδοκίες των
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Έρευνα
ποιοτικές αναλύσεις έγιναν µέσω ερωτηµατολογίων που
συµπληρώθηκαν πριν, κατά τη διάρκεια και µετά το πέρας της
εφαρµογής του προγράµµατος και οι ποσοτικές είχαν να κάνουν µε την
αυτόµατη συλλογή στοιχείων από το λογισµικό που υποστήριζε την
ηλεκτρονική επικοινωνία.
Στην ποιοτική ανάλυση το ποσοστό συµµετοχής των εκπαιδευτικών
έπεφτε συνεχώς από 80% στην αρχή µέχρι το 10% στο τέλος.

Ερωτήµατα - Αποτελέσµατα - Συµπεράσµατα
εκπαιδευτικών που συµµετέχουν (γενικά) και ποιες είναι οι προσδοκίες τους όσον αφορά σε αυτά που περιµένουν να
κερδίσουν από τη συµµετοχή σε ΗΚΜ. Στην ποσοτική ανάλυση εξετάστηκαν οι παθητικές και ενεργητικές συµµετοχές.
ΑΠ. Παθητικές συµµετοχές των εκπαιδευοµένων ορίζονται οι απλές επισκέψεις και η απλή ανάγνωση των µηνυµάτων στις
συζητήσεις και την επικοινωνία. Η καταγραφή γινόταν αυτόµατα από το σύστηµα. Ενεργητικές συµµετοχές των
εκπαιδευόµενων θεωρείται οποιαδήποτε συνεισφορά µε νέο µήνυµα ή µια απάντηση που δίνει ώθηση στο διάλογο. Γενικά
τα αποτελέσµατα θεωρήθηκαν ικανοποιητικά, ενώ µελετώντας τη συχνότητα εµφάνισης συγκεκριµένων λέξεων στις
ανοιχτές απαντήσεις των ερωτηµατολογίων, θεωρήθηκε ότι η παρατηρούµενη µεταβολή στη χρησιµοποίηση των όρων
ήταν απόρροια της µάθησης που επιτεύχθηκε στην πορεία. Η ποσοτική ανάλυση είχε να κάνει µε την αυτόµατη συλλογή
στοιχείων και βοήθησε στην επιβεβαίωση των συµπερασµάτων της ποιοτικής.
ΣΥΜΠ. Οι εκπαιδευόµενοι εκτίµησαν το πρόγραµµα και σε γενικές γραµµές ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες τους.
Είναι εφικτή η µετατροπή ενός συµβατικού προγράµµατος επιµόρφωσης σε ηλεκτρονικό. Είναι επίσης δυνατό να
συµµετέχουν σε ΗΚΜ και ηλεκτρονικά προγράµµατα ακόµα και εκπαιδευόµενοι µε ελάχιστη γνώση και εµπειρία σε ΤΠΕ,
αρκεί να υπάρχει και µέρος της εκπαίδευσης που να είναι πρόσωπο µε πρόσωπο. Η συχνή παρακολούθηση και αξιολόγηση
καθώς και η ανάθεση εργασιών βελτιώνει τα αποτελέσµατα της µάθησης.

2003 Βρετανία, Gaskell 2003, (Απλές υπηρεσίες, ΤΥΠΟΣ Γ)
Έρευνα περίπτωσης.

ΕΡ. Πως µια κοινότητα γίνεται κοινότητα µάθησης (community of practice). Κανόνες συµπεριφοράς και λειτουργίας.
ΑΠ. Απώλεια 85% την πρώτη εβδοµάδα
ΣΥΜΠ. ∆εν κατέληξε η έρευνα.
2003 Βρετανία, Barrett 2003, (blackboard, ΤΥΠΟΣ Α: Σ=2, ∆=2, Η=1, Ε=2)
Έρευνα κατά την οποία συλλέχθηκαν στοιχεία µε τους εξής τρόπους:
ΕΡ. Έλεγχος και µελέτη της επικοινωνίας και κατά πόσον ικανοποιούνται οι 4 διαστάσεις της ΗΚΜ, σύµφωνα µε τον Rovai
(2000).
Συµπλήρωση ερωτηµατολογίων πριν την έναρξη του προγράµµατος
(Ν=17), ερωτηµατολόγια αξιολόγησης ενσωµατωµένα στην
ΑΠ. Αποδεικνύεται σε µεγάλο βαθµό η δηµιουργία της Αίσθησης της Κοινότητας µέσω της συµµετοχής και της
πλατφόρµα (blackboard) µετά το τέλος κάθε ενότητας (Ν=12) και όλα
επικοινωνίας και των δηλώσεων. Η Εµπιστοσύνη είναι βασική για την ανταλλαγή απόψεων και επετεύχθει σε µικρές
τα µηνύµατα που επικολλήθηκαν στην ασύγχρονη συζήτηση της
οµάδες και όχι παντού όπως φαίνεται από το είδος της ανταλλαγής των µηνυµάτων. Η Κοινωνική Αλληλεπίδραση και η
Επικοινωνία είναι βασική επίσης και επετεύχθει σε µεγάλο βαθµό, πάλι όπως αποδεικνύεται από το είδος της ανταλλαγής
πλατφόρµας. Ειδικά για τα τελευταία, έγινε ανάλυση τόσο ποσοτική
(αριθµός και µέγεθος µηνυµάτων) όσο και ποιοτική καθώς
των µηνυµάτων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ποιοτική και ποσοτική διαφορά στα µηνύµατα των δύο φύλων. Αποδεικνύεται ένα
εξετάστηκαν οι τύποι των µηνυµάτων.
σχετικά ανοιχτό ερώτηµα. Επίσης, πως επιτυγχάνεται η µάθηση, ο ρόλος της συνεργασίας και της εργασίας από κοινού,
κλπ.
ΣΥΜΠ. Τα οφέλη από τη δηµιουργία «κοινότητας», οι δυσκολίες στην δηµιουργία και προπάντων στην διατήρησή της από
άτοµα που εργάζονται και έχουν και άλλες προτεραιότητες. Η µεγάλη σηµασία της προσέγγισης από πλευράς των
εισηγητών, της ανάγκης συνεχούς διαδικτυακής εργασίας. Γενικά ότι χρειάζεται περαιτέρω µελέτη και ανάλυση και
παρουσιάζονται νέα ερωτήµατα όπως ποιες προσεγγίσεις µάθησης προτιµώνται από τους εκπαιδευόµενους και µήπως
απαιτούνται νέες θεωρίες µάθησης για το ειδικό περιβάλλον της ηλεκτρονικής µάθησης σε κοινότητες.
2003 Ελλάδα, Μπράτιτσης, Χλαπάνης και ∆ηµητρακοπούλου 2003,(Sharepoint P. Server,ΤΥΠΟΣ Β.Σ=1, ∆=1, Η=2, Ε=2)
ΕΡ. Ανάλυση της επικοινωνίας, θέµατα υλοποίησης µιας ΗΚΜ
Η υλοποίηση ενός προγράµµατος επιµόρφωσης εκπαιδευτικών
ΑΠ. Τα πρώτα αποτελέσµατα ήταν σε γενικές γραµµές θετικά. Η κοινότητα ήταν σε µεγάλο βαθµό αυτο-διαχειριζόµενη
επιχειρήθηκε από το Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και
(µε τη βοήθεια δύο συντονιστών) και έδωσε τη δυνατότητα για ανταλλαγή απόψεων, συνεργασία και εκπαίδευση. Τα
Εκπαιδευτικής Μηχανικής του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Το πρόγραµµα
προβλήµατα που παρουσιάστηκαν είχαν να κάνουν µε τεχνικά θέµατα, κάποια προέρχονταν από την µη κατάλληλη
θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως µια ΗΚΜ βασισµένη στη
Συνεργατική Μάθηση Ενηλίκων και σε αρχές που διέπουν τις Κοινότητες συµπεριφορά των εκπαιδευόµενων και κάποια οφείλονταν σε επιλογές από µέρους των συντονιστών, για τη διαχείριση της
Μάθησης (Palloff & Pratt, 1999), και σχεδιασµένη µε τρόπο ώστε να
Κοινότητας. Από την ανάλυση των προβληµάτων µπορούν να εξαχθούν κάποια χρήσιµα συµπεράσµατα. Στον τεχνικό
στηρίζει συνεχιζόµενη εκπαίδευση σε θέµατα σχετικά µε τις Τεχνολογίες τοµέα, λόγω του νευραλγικού του ρόλου, απαιτείται περισσότερος σχεδιασµός και προετοιµασία πριν την εφαρµογή µιας
της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση. Η
τέτοιας Κοινότητας, προκειµένου για τη βελτίωση των εργαλείων επικοινωνίας, την µετέπειτα ελάχιστη δυνατή ανάγκη
συγκεκριµένη ΗΚΜ, ονοµαζόµενη Πιλοτική Κοινότητα Μάθησης
ρυθµίσεων από τους χρήστες και την υποστήριξη όσο γίνεται περισσότερο χρήσιµων αλλά και φιλικών υπηρεσιών.
(ΠΚΜ), αποτελούνταν από εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της
Κρίνεται επίσης σηµαντικό για την επιτυχία µιας τέτοιας προσπάθειας η εφαρµογή µιας αρχικής φάσης προσαρµογής και
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Έρευνα
πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Πραγµατοποιήθηκε ανάλυση της επικοινωνίας, µελέτη της συµµετοχής
και της συµπεριφοράς των εκπαιδευοµένων, εσωτερική αξιολόγηση του
προγράµµατος και µελέτη της στάσης των εκπ/κών απέναντι στις ΤΠΕ
ειδικά τη χρήση τους για επιµόρφωση και όσον αφορά στην είσοδό τους
στο σχολείο. Χρησιµοποιήθηκαν ερωτηµατολόγια, συνεντεύξεις και
ποσοτικές και στατιστικές µετρήσεις που αφορούσαν την επικοινωνία.
Χρησιµοποιήθηκε ανάλυση κοινωνικού δικτύου (SNA, ορισµένες
παράµετροι) για εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε την επικοινωνία
και τη συµπεριφορά των συµµετεχόντων.
2003 ΗΠΑ, Tyler et al. 2003
Χρήση ανάλυσης κοινωνικών δικτύων σε 485 εργαζόµενους της HP
και για µηνύµατα που αντάλλαξαν µεταξύ τους σε διάστηµα περίπου 2
µηνών. Λόγω της µεγάλης mail επικοινωνίας (περίπου 900.000 mail
µηνύµατα) υπήρχε ένα κατώφλι των 30 mail (τουλάχιστον) για να
συµπεριληφθούν στο γράφο. Επίσης αφαιρέθηκαν τα mail που
αποστέλλονταν σε παραπάνω από 10 χρήστες (τα mail ανακοινώσεων).
Έγιναν συνεντεύξεις για «επιβεβαίωση» της εικόνας των δικτύων του
γράφου µε καλά σχετικά αποτελέσµατα.

Ερωτήµατα - Αποτελέσµατα - Συµπεράσµατα
εκπαίδευσης (µε συµβατικές πρόσωπο µε πρόσωπο µεθόδους, πχ. σε εργαστήριο πληροφορικής) για την εξοικείωση των
εκπαιδευόµενων µε έννοιες και δραστηριότητες πρωτόγνωρες όπως η από απόσταση συνεργασία, θέµατα ηλεκτρονικής
δεοντολογίας και συµπεριφοράς, θέµατα τεχνικών δεξιοτήτων. Στα θετικά αποτελέσµατα ήταν η αποκτηθείσα γνώση, η
ικανοποιητική συµµετοχή (τουλάχιστον για τις 4 από τις 5 φάσεις), καθώς και το ότι είναι εφικτή η προσέγγιση για
συνεχιζόµενη εκπαίδευση µέσω αυτού του µοντέλου.
ΣΥΜΠ. Χρειαζόταν να υπάρχουν σαφή κίνητρα για τη συµµετοχή των εκπαιδευοµένων, πιο σαφές περιεχόµενο
εκπαίδευσης, ακόµη και η υλοποίηση συγκεκριµένων ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων, παράλληλα φυσικά µε την
υπάρχουσα αυτοδιαχειριζόµενη υποστηρικτική δοµή της Κοινότητας Μάθησης, κάτι που προκαλεί την ανάγκη σχεδιασµού
ενός προτύπου ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος που να υλοποιείται σε περιβάλλον µιας ΗΚΜ.
ΕΡ. Κατασκευή αλγορίθµου δηµιουργίας γράφων µε βάση τις ανταλλαγές των mail µεταξύ χρηστών.
ΑΠ. Εντοπίστηκαν 66 Κοινότητες, 49 από τις οποίες αποτελούνταν από άτοµα ενός µόνο τµήµατος της εταιρίας. Όρισαν
χαρακτηριστικό «∆ύναµης στην Κοινότητα» το σε πόσες διαφορετικές κοινότητες ανήκε κάποιος. 5 άτοµα ήταν παντού.
Αποδείχτηκε ότι ο γράφος των mail έµοιαζε πολύ µε την δοµή της εταιρίας και όσο πιο ψηλά στην ιεραρχία ήταν κάποιος,
τόσο πιο κεντρική θέση είχε κατά κανόνα στην επικοινωνία και στο γράφο. Όρισαν «δύναµη στην Κοινότητα» το σε πόσες
διαφορετικές κοινότητες ανήκε κάποιος.
ΣΥΜΠ. Θεωρείται ότι η χρησιµότητα της µεθόδου είναι µεγάλη και θα µπορούσε να εφαρµοστεί ακόµη και για άλλες
µορφές επικοινωνίας, όπως µηνύµατα τηλεφώνου, κλπ. Στα µελλοντικά σχέδια ο έλεγχος της αλλαγής των γράφων ανά
εβδοµάδα και σε µεγαλύτερα σύνολα ανθρώπων όπως όλης της εταιρίας HP (150.000 ατόµων).

2003 Βρετανία, ΗΠΑ, Vlachopoulos & McAleese 2004, (Discusware)
Έρευνα περίπτωσης.

ΕΡ. Έρευνα αναφορικά µε τις πολιτικές συντονισµού και τι επιφέρουν αυτές.
ΑΠ. Ορισµός 2 διακριτών διαφορετικών επιλογών στην πολιτική συντονισµού: Low-moderation και high-moderation.
ΣΥΜΠ. Στις ως επί το πλείστον αυτοδιοικούµενες ΗΚΜ εφαρµόζεται κυρίως πολιτική Low e-moderation, ενώ στις πιο
«κλειστές» ΗΚΜ εφαρµόζεται σε µεγαλύτερο βαθµό πολιτική High e-moderation. Στις περισσότερες πάντως περιπτώσεις
υπάρχουν και οι δύο τύποι συντονισµού, σε διαφορετικό βαθµό η κάθε µία.
2003 Ελλάδα, Πολάκης & Καρασαββίδης 2004, (απλές υπηρεσίες, ΤΥΠΟΣ Β: Σ=1, ∆=1, Η=1, Ε=2)
Ποιοτική µελέτη των απόψεων των εκπαιδευτικών για τη χρήση του
ΕΡ. Ειδικά στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση των τρόπων µε τους οποίους οι εκπαιδευτικοί προσλαµβάνουν
διαδικτύου. Χρησιµοποιήθηκε εθνογραφική ανάλυση.
καινοτόµες πρακτικές µε χρήση των ΤΠΕ.
ΣΥΜΠ. Η κατηγοριοποίηση περιελάµβανε τελικά 3 κύριες µορφές αντιµετώπισης των ΤΠΕ και των ηλεκτρονικών
υπολογιστών:
1. Θετική στάση αλλά αναβολή της χρήσης. Συµβαίνει κυρίως κατά την πρώτη επαφή µε τις ΤΠΕ. Οι εκπ/κοί
αναγνωρίζουν τα θετικά στοιχεία της χρήσης ΤΠΕ, αλλά και της κλασσικής, ισχύουσας πρακτικής. Θεωρούν ότι υπάρχει
ανάγκη συνδυασµού και των δύο. Αποφεύγουν να πουν πως θα είναι ο δικός τους ενεργός ρόλος στη χρήση των ΤΠΕ στη
διδακτική πράξη.
2. Καθορισµός προτεραιοτήτων. Όταν έχει γίνει συστηµατική χρήση των ΤΠΕ από τους εκπ/κούς, τότε διατυπώνονται
αρχές και προτεραιότητες για τη χρήση τους. Θεωρούν ότι οι πρακτικές µε ΤΠΕ είναι χρονοβόρες και εξ’ ανάγκης
(συγκεκριµένη ύλη, διαµορφωµένο πρόγραµµα σπουδών) η χρήση τους περιθωριοποιηµένη. Άγχος χρόνου και ύλης που
πρέπει να βγει.
3. Ένταξη των ΤΠΕ ως στιγµή σε µια υπάρχουσα πρακτική. Το πλέγµα θεωρητικών γνώσεων των εκπ/κών έρχεται σε
επαφή µε τις ΤΠΕ καινοτοµίες και τις αφοµοιώνει σε µια «κορυφαία» στιγµή στην υπάρχουσα διδακτική πρακτική.
2003 Ολλανδία και Βρετανία, Hudson and Owen, van Veen 2003, (ΤΥΠΟΣ Α: Σ=2, ∆=2, Η=2, Ε=2)
Πραγµατοποιήθηκε έρευνα δράσης (ongoing action research).
ΕΡ. Έλεγχος του τρόπου και της συχνότητας επικοινωνίας, του βαθµού αίσθησης της ΚΜ, το αν συνέβαλε αυτό στην
Συλλογή στοιχείων από διάφορες πηγές, ερωτηµατολόγια στην
απόκτηση γνώσης.
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Έρευνα
πλατφόρµα (11 από τους 14), ερωτηµατολόγια προσωπικού,
αντικειµενικά στοιχεία επικοινωνίας, συζητήσεις σύγχρονες και
ασύγχρονες, κλπ.

2004 Βρετανία, Salmon & Jones 2004
Εκπαίδευση διδακτικού προσωπικού 4 Πανεπιστηµίων στην Αγγλία σε
κατασκευή διδακτικού υλικού και προετοιµασία ηλεκτρονικών
µαθηµάτων προκειµένου για την χρήση ηλεκτρονικής µάθησης µέσω
διαδικτύου.
Ποσοτική Έρευνα. Συλλογή στοιχείων µέσω καταγραφής
συνεντεύξεων. Στην αρχή και στο τέλος του προγράµµατος. Ανάλυση
µέσω του πακέτου NUD*IST version 4.
2004 Γαλλία, Taurisson & Tchounikine 2004, (Symba)
Έρευνα µε 3 λογισµικά και αλληλεπιδράσεις σε φοιτητές 5ου έτους
σχολής πληροφορικής µε µέτρια αποτελέσµατα. Πάντως οι φοιτητές
διαµόρφωναν το ρόλο και το χώρο των λογισµικών εργαλείων.

2004 ΗΠΑ, Tisdell et al. 2004, (ΤΥΠΟΣ Α: Σ=2, ∆=2, Η=1, Ε=1)
Έρευνα στο πλαίσιο εξ’ αποστάσεως προγράµµατος για µεταπτυχιακού
επιπέδου πτυχίο. Βασισµένο σε γνωστικές θεωρίες και ειδικά τον
κονστροκτιβισµό.

2004 Μεξικό, Barojas 2004, (ΤΥΠΟΣ Α: Σ=2, ∆=2,Η=1,Ε=2)
Έρευνα περίπτωσης.

Ερωτήµατα - Αποτελέσµατα - Συµπεράσµατα
ΑΠ.∆όθηκαν απαντήσεις (σε κάποιο βαθµό και όσον αφορά στη συγκεκριµένη έρευνα) σε ερωτήµατα όπως:
1. Τι δυνατότητες δίνονται από την τεχνολογία για ευέλικτη και εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονική µάθηση µέσω των
κατάλληλων περιβαλλόντων. Θεωρήθηκε επιτυχές το συγκεκριµένο πρόγραµµα και έδωσε τη δυνατότητα για σε βάθος
ανάλυση και επικοινωνία και τελικά µάθηση.
2. Πως να ενθαρρυνθεί καλύτερα η αυτόνοµη και ανεξάρτητη µάθηση σε ηλεκτρονικό περιβάλλον µάθησης. Μέσω µιας
πληθώρας στρατηγικών, συζητήσεων, συνεργασιών και δηµιουργίας εργασιών από κοινού, και κυρίως µέσω τοπικών
συναντήσεων που γίνονται πρόσωπο µε πρόσωπο.
3. Ο βαθµός της ανεξαρτησίας της µάθησης από την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. Από τις απαντήσεις στα
ερωτηµατολόγια συµπεραίνεται ότι υπάρχει µεγάλη σχέση.
4. Ποιες οι βέλτιστες συνθήκες που µπορούν να προάγουν την αλληλοεξάρτιση σε τέτοια περιβάλλοντα. Χρειάζεται
παραπάνω µελέτη αλλά υπάρχουν δείγµατα ότι βοηθούν οι εργασίες µε κοινωνικό περιεχόµενο, ο αναλογισµός και οι
συναντήσεις.
ΕΡ. Στοιχεία διαφοράς και ορίων µεταξύ συµβατικής και ηλεκτρονικής µάθησης.
Πως το διδακτικό προσωπικό βιώνει την ενσωµάτωση των ΤΠΕ και των νέων µεθόδων στη διδασκαλία του.
ΣΥΜΠ. Όπως αποδείχτηκε, οι εκπαιδευόµενοι αντιµετώπισαν προβλήµατα µε την εύρεση χρόνου και µε την αναγνώριση
της δουλειάς τους. Η άποψη ότι η τεχνοφοβία αποτελούσε πρόβληµα δεν φάνηκε αλλά πάλι δεν φαίνεται και η διαδικασία
συµµετοχής και όλοι είχαν κάποιο βασικό επίπεδο στις ΤΠΕ εξ’ αρχής. Αποδείχτηκε ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για
την κατασκευή και οργάνωση µαθηµάτων. Αποδείχτηκε ιδιαίτερα δύσκολο να µετατρέψουν συµβατικά µαθήµατα σε
ηλεκτρονικά και επιπλέον δύσκολα να δικαιολογήσουν το χρόνο που αυτό απαιτούσε (πολύς ο χρόνος).
ΕΡ. ∆ίνεται βάση στην Θεωρία ∆ραστηριοτήτων. Εισαγωγή Τεχνητής Νοηµοσύνης στην Ηλεκτρονική Μάθηση και
ειδικότερα στις ΗΚΜ. Ελέγχεται η επίδραση των εργαλείων λογισµικού στην λειτουργία της Κοινότητας και ειδικότερα
ορισµένα τρίγωνα από το µοντέλο του Engeström (1987), όπως ειδικά η επίδραση της εφαρµογής των εργαλείων στην
διαµοίραση του φόρτου εργασίας, στους κανόνες, στην Κοινότητα.
ΣΥΜΠ. Εισάγονται µέθοδοι λογισµικού που βοηθούν στην αυτοµατοποίηση χρονοβόρων και κουραστικών ενεργειών,
έτσι ώστε οι εκπαιδευόµενοι συµµετέχοντες στην ΚΜ να µην αποσπώνται. Γίνεται προσπάθεια οι συµµετέχοντες να
συµµετέχουν στη διαδικασία, να ζητούν από το λογισµικό να υποστηρίξει υλοποιώντας ενέργειες που θα µπορούσαν να
προκαλέσουν σύγκρουση ρόλων.
ΕΡ. Στοιχεία επιτυχίας των ΗΚΜ µάθησης.
ΣΥΜΠ. Κάποια βασικά στοιχεία που πρέπει να πληρούνται από µια κοινότητα µάθησης προκειµένου να “επιτύχει” τους
στόχους της:
1. Να ακολουθείται ένα συγκεκριµένο µοντέλο µάθησης βασισµένο σε κάποια θεωρία µάθησης.
2. Να υπάρχουν πρόσωπο µε πρόσωπο συναντήσεις των µελών της Κοινότητας και ειδικά στην αρχή για αµοιβαία
δέσµευση.
3. Να υπάρξει δέσµευση από τους επιµορφωτές ότι θα ακολουθήσουν την επιλεγµένη παιδαγωγική προσέγγιση.
4. Να υπάρχει συγκεκριµένη στρατηγική χρήσης της τεχνολογίας (ΤΠΕ) και ειδικά στρατηγική αντιµετώπισης
τεχνικών προβληµάτων.
5. Να υπάρχουν οµαδικές εργασίες µε συγκεκριµένες αλλά και διαπραγµατεύσιµες, µέχρις ενός βαθµού, οδηγίες.
ΕΡ. Πως επιτυγχάνεται η µάθηση µέσω Επίλυσης Προβληµάτων, θέµατα Κοινοτήτων Μάθησης, χαρακτηριστικά αυτών,
κλπ.
ΑΠ. Ορισµός Κοινοτήτων Μάθησης, τρόποι επίτευξης της µάθησης σε µια Κοινότητα Μάθησης. Θεωρητικό πλαίσιο.
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Έρευνα
2004 Βρετανία, Elliot 2004, (ΤΥΠΟΣ Γ: Σ=1, ∆=1,Η=2,Ε=1)
Έρευνα δράσης στο πλαίσιο της οποίας δηµιουργήθηκαν οι ΚΜ.
2005 ΗΠΑ, Russell, Schneiderheinze 2005 (ShadownetWorkspace)
Πραγµατοποιήθηκε πολλαπλή έρευνα περίπτωσης (multiple case
study). Στην έρευνα συµµετείχαν 4 εκπαιδευτικοί από το Misouri των
ΗΠΑ. Κατά την ανάλυση χρησιµοποιήθηκε η Θεωρία ∆ραστηριότητας.

Ερωτήµατα - Αποτελέσµατα - Συµπεράσµατα
ΕΡ. Σχετικά µε τη χρησιµότητα των ΗΚΜ στο σχολικό περιβάλλον.
ΣΥΜΠ. Υπάρχει χρησιµότητα αλλά οι ΚΜ δεν διατηρούνται µετά το πέρας της έρευνας.
ΕΡ. Στόχος της έρευνας ήταν να εξεταστεί πως εκπαιδευτικοί συνεργάζονται σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον συνεργασίας
που αποσκοπούσε στην επαγγελµατική τους ανάπτυξη.
ΑΠ. Για κάθε µία από τις περιπτώσεις έρευνας εφαρµόστηκε το πρότυπο του Engestrom για την Θεωρία ∆ραστηριοτήτων και
εξετάζονταν ποιες συγκρούσεις πραγµατοποιούνταν στο πρότυπο αυτό από την εισαγωγή ή την αλλαγή των τεχνουργηµάτων
ή των κανόνων. Στα αποτελέσµατα συγκαταλέγεται η επιτυχής εφαρµογή της Θεωρίας ∆ραστηριότητας ως πλαίσιο για την
ανάλυση τέτοιων συστηµάτων.

2005 ΗΠΑ, Kilner and Hoadley 2005 (απλές υπηρεσίες, ΤΥΠΟΣ Γ ή ∆)
Πραγµατοποιήθηκε έρευνα σε Κοινότητα Πρακτικών που υλοποιήθηκε
ΕΡ. Εξετάστηκαν θέµατα κοινωνικοποιήσης και πως συνδέεται η συµπεριφορά σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον µε την
µε συµµετοχή στρατιωτών του στρατού των ΗΠΑ.
ανωνυµία ή µε την αποκάλυψη της ταυτότητας.
ΣΥΜΠ. Εξήχθησαν χρήσιµα συµπεράσµατα αλλά φαίνεται ότι υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω µελέτη του θέµατος.
2005 ΗΠΑ, Spada, Meier, Rummel and Hauser 2005
Πραγµατοποιήθηκε έρευνα.
ΕΡ. Έρευνα που σχετίζεται µε την αξιολόγηση της επιτυχίας ενός συνεργατικού περιβάλλοντος µάθησης που
πραγµατοποιείται σε υποστήριξη των ΤΠΕ.
ΣΥΜΠ. Προτείνεται ένας τρόπος αξιολόγησης µε βάση την αξιολόγηση επιµέρους διαστάσεων µιας συνεργασίας που
πραγµατοποιείται σε περιβάλλοντα υποστηριζόµενα από ΤΠΕ, όπως ο συντονισµός της επικοινωνίας, η διαµοίραση των
εργασιών, η διαχείριση του χρόνου, κλπ. Προτείνεται η εφαρµογή του συστήµατος αξιολόγησης ευρύτερα και σε
ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης, θεωρούν ότι χρειάζεται έρευνα µε µεγαλύτερο δείγµα για εξαγωγή ασφαλέστερων
συµπερασµάτων.
2005 ΗΠΑ, Hyo-Jeong and Bosung 2005 (µελέτη πολλών περιπτώσεων έρευνας)
Συλλέχθηκαν και εξετάστηκαν 10 διαφορετικές περιπτώσεις
ΕΡ. Θέµατα που σχετίζονται µε την υλοποίηση ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων.
συνεργατικών περιβαλλόντων µάθησης από το 1998 µέχρι το 2004.
ΣΥΜΠ. Εξήχθησαν χρήσιµα συµπεράσµατα από την παράλληλη µελέτη όλων αυτών των περιπτώσεων, συµπεράσµατα που
Από αυτές 2 ήταν καθαρά ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης αλλά οι
αφορούν γενικά την υποστηριζόµενη από ΤΠΕ συνεργατική µάθηση αλλά και ειδικά τις ηλεκτρονικές Κοινότητες
περισσότερες είχαν στοιχεία συνεργατικής µάθησης που
Μάθησης.Υπάρχει ανάγκη καθορισµού ενός συγκεκριµένου προτύπου διεξαγωγής ενός ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου
πραγµατοποιείται σε περιβάλλον υποστηριζόµενο από ΤΠΕ.
µαθήµατος εκπαίδευσης ή επιµόρφωσης που πραγµατοποιείται σε περιβάλλον Κοινότητας Μάθησης. Παρότι αρκετοί
ερευνητές έχουν ασχοληθεί µε τη θεωρητική τεκµηρίωση του τρόπου και των διαδικασιών µάθησης που συντελούνται σε
ένα περιβάλλον ΗΚΜ και η έρευνα σε αυτόν το τοµέα συνεχώς εξελίσσεται, εντούτοις πολύ λίγοι έχουν ασχοληθεί µε τη
δηµιουργία κατευθυντήριων γραµµών και τελικά τον καθορισµό ενός προτύπου διεξαγωγής ενός ηλεκτρονικά
υποστηριζόµενου µαθήµατος που να πραγµατοποιείται σε περιβάλλον µιας Κοινότητας Μάθησης και να εφαρµόζει την
υπάρχουσα θεωρία. Από την έρευνα φάνηκε ότι κάτι τέτοιο έχει γίνει για την συµβατική, πρόσωπο µε πρόσωπο εκπαίδευση,
καθώς υπάρχουν πλέον πρότυπα και κατευθύνσεις που υπαγορεύουν την εφαρµογή των θεωριών που σχετίζονται µε τη
συνεργατική µάθηση στην πράξη, αλλά δεν έχει γίνει ακόµη για συνεργατικά περιβάλλοντα υποστηριζόµενα ηλεκτρονικά.
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Ι.3.3.1 Ερευνητικά ερωτήµατα
Από την πραγµατοποιθείσα µέχρι στιγµής µελέτη της υπάρχουσας κατάστασης (state of the art) της
έρευνας που πραγµατοποιήθηκε και στα τρία επιµέρους πεδία της έρευνας εντοπίζονται ορισµένα
ερευνητικά ερωτήµατα που έχουν ερευνηθεί και απαντηθεί σε µεγάλο βαθµό, κάτι που
επιβεβαιώνεται και από περιπτώσεις των πινάκων 2.1 και 4.1, όπως:
Από το παιδαγωγικό και οργανωτικό πεδίο της έρευνας:


Τρόποι δηµιουργίας µιας ΗΚΜ. Παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της, αρχές της

Κοινότητας που πρέπει να τηρούνται, παιδαγωγικές αρχές, κανόνες που διέπουν τη λειτουργία µιας
«επιτυχηµένης» ΗΚΜ, κλπ. έχουν εξεταστεί σε πολλές περιπτώσεις από τη διεθνή βιβλιογραφία
(Wenger 1998, Palloff και Pratt 1999, 2001, Murphy και συν. 2000, Rogers 2000, Powell και Terrell
2002, Barab και συν. 2002, Barrett 2003, Gaskell 2003, Tisdell και συν. 2004, Bradshaw, Barojas
2004, κλπ.).


Θεωρητική τεκµηρίωση της µάθησης που συντελείται σε µια ΗΚΜ. Υπάρχει εκτενής έρευνα που

πραγµατοποιείται επί χρόνια για αυτό το θέµα (Nardi 1996, John και Kieras 1996, Ferry και συν.
2000, Rogers 2000, MaKinster και συν. 2001, Laferrière 2002, Barab και συν. 2002, Barojas 2004,
Barrett 2003, Hollnagen 2003, Avouris, Komis, Margaritis, και Fiotakis 2004) και σε µεγάλο βαθµό
έχουν υπάρξει αποτελέσµατα. Έχει γίνει η σύνδεση των ΗΚΜ και του τρόπου µάθησης που
συντελείται µε αρκετές σύγχρονες θεωρίες µάθησης όπως της Θεωρίας ∆ραστηριοτήτων (Engestrom
1987, Kuutii 1996, Barab και συν. 2002, Russell, Schneiderheinze 2005), του Κατανεµηµένου
Γιγνώσκειν (Hutchins 1991) ή της Εγκαθιδρυµένης Μάθησης (Lave και Wenger 1991), όπως φαίνεται
από τη δουλειά ερευνητών όπως οι Murphy και συν. (2000), Barab και συν. (2002), Taurisson και
Tchounikine (2004), Dawson, Mason και Molebash (2000), κλπ.
Από το τεχνικό πεδίο της έρευνας:


Θέµατα σχετικά µε τις ΤΠΕ, όπως: ότι οι ΤΠΕ πρέπει να αποτελούν εργαλεία γενικής χρήσης ή

ειδικές εφαρµογές, ότι οι ΤΠΕ προωθούν τη µάθηση µέσω της συνεργασίας κάτω από ορισµένες
προϋποθέσεις, ποια θεωρούνται τα καλύτερα σενάρια για συνεργατική µάθηση, ότι η διακρατική
επικοινωνία µέσω ΤΠΕ είναι εφικτή και χρήσιµη (Dillenbourg και συν. 1996, Roschelle και Teasley
1999, Roschelle 1992, Πέτρου και συν. 2000, Dimitriadis και συν. 2002, Partsakoulakis και Vouros
2002, Χατζηλεοντιάδου και Μπαλαφούτας 2002, Vonderwell 2003, Γρηγοριάδου και συν. 2004,
Grigoriadou και συν. 2004, κλπ.)


Θέµατα αρχιτεκτονικής των συστηµάτων που υποστηρίζουν ΗΚΜ και τρόποι σύνδεσης

διαδικασιών και συστηµάτων πληροφοριών. (Vouros και Spyropoulos 1989, Marshall University's
Comparison Report, Wenger 2001, Vouros 2001, Vouros και Kourakos-Mavromichalis 2001,
Schneider και συν. 2002, Partsakoulakis και Vouros 2004, Juneidi και Vouros 2004, κλπ.)
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Επίσης εντοπίζονται ορισµένα ερευνητικά ερωτήµατα που έχουν ερευνηθεί σε κάποιο βαθµό αλλά
όχι σε βάθος, και που χρειάζονται επιβεβαίωση, όπως:
Από το παιδαγωγικό πεδίο της έρευνας:


Μελέτη στάσεων και αντιλήψεων, µελέτη συµπεριφορών, και αναγνώριση προτύπων συνεργασίας

σε µια ΗΚΜ. (Wasson και Mørch 2000, Andrews 2002, Friel 2000, Vonderwell 2003, Wu, Larsen και
Andersson 2003, κλπ.).
Από το οργανωτικό πεδίο της έρευνας:


Τρόποι και πολιτικές οργάνωσης, συντονισµού και διαχείρισης ΗΚΜ και αποτελέσµατα που

επιφέρουν στη λειτουργία της Κοινότητας και τη µάθηση. Σύγκριση χαµηλού επιπέδου συντονισµού ή µηκαθοδηγούµενου συντονισµού (Low e-moderation ή non-directive e-moderation) και υψηλού επιπέδου
συντονισµού ή καθοδηγούµενου συντονισµού (High e-moderation ή directive e-moderation). Βαθµός
εφαρµογής πρόσωπο µε πρόσωπο εκπαίδευσης ή συναντήσεων σε µια ΗΚΜ. (Barab και συν. 2002,
MaKinster και συν. 2001, Vlachopoulos και McAleese 2004, Friel 2000, Rogers 2000, Vonderwell
2003, κλπ.).
Από το τεχνικό και οργανωτικό πεδίο της έρευνας:


Σε ποιο βαθµό είναι εφικτή αλλά και συµφέρουσα η λύση της χρήσης ΗΚΜ για επιµόρφωση σε

ευρεία κλίµακα. Κατά πόσον είναι εφικτή η προσέγγιση για συνεχιζόµενη εκπαίδευση µέσω του µοντέλου
της ΗΚΜ. Χρόνος προετοιµασίας για την ενασχόληση µε τις ΤΠΕ και ειδικά µε τις ΗΚΜ. Ισοζύγιο
ωφέλειας και χρόνου -- κόστους. (Insung Jung 2001, Wu, Larsen και Andersson 2003, Μπράτιτσης και
συν. 2003, Χλαπάνης και συν. 2003, κλπ.)
Από το τεχνικό πεδίο της έρευνας:


Θέµατα σχετικά µε τις ΤΠΕ, όπως: Τρόποι µε τους οποίους οι εκπαιδευτικοί προσλαµβάνουν

καινοτόµες πρακτικές µε χρήση των ΤΠΕ. Τρόποι που µπορούν οι ΤΠΕ να εισαχθούν µε επιτυχία στα
σχολεία. Αν ο βαθµός και η ποιότητα της επικοινωνίας των µαθητών µέσω ΤΠΕ βελτιώνεται µε την
πάροδο του χρόνου. Τι είδους κίνητρα δίνουν οι ΤΠΕ. Κάτω από ποιες συνθήκες επηρεάζουν τις
µεταγνωστικές ικανότητες των µαθητών. Τι είδους υποστήριξη απαιτεί η συνεργατική µάθηση µέσω
ΤΠΕ. Ποιος πρέπει να είναι ο βαθµός ελέγχου από τον διδάσκοντα ή/και την τεχνολογία. (Targeted
Socio-economic research 1997, Πολάκης και Καρασαββίδης 2004, Μαραγκός και Γρηγοριάδου 2004,
Papanikolaou και Grigriadou 2004, Κανίδης και συν. 2004, Χαµπιαούρης και συν. 2004, Ράπτη και
συν. 2004 κλπ.).
Τέλος εντοπίζονται ορισµένα ανοιχτά ερευνητικά ερωτήµατα που δηµιουργήθηκαν ως απόρροια της
υπάρχουσας µέχρι στιγµής έρευνας, τα οποία δεν έχουν ακόµη ερευνηθεί ή τεκµηριωθεί επαρκώς.
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Αυτά τα ερωτήµατα παρουσιάζουν ειδικό ενδιαφέρον για την έρευνα που πραγµατοποιείται στη
διατριβή και αναφέρονται παρακάτω:
Από το παιδαγωγικό και οργανωτικό πεδίο της έρευνας:


H αποτελεσµατικότητα της εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονικής εκπαίδευσης ή επιµόρφωσης και

συνθήκες και παράγοντες που την επηρεάζουν. Επίσης η σύγκριση των µεθόδων εξ’ αποστάσεως
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και παραδοσιακής, συµβατικού τύπου πρόσωπο µε πρόσωπο διδασκαλίας.
Επίσης παρότι έχει γίνει ερευνητική δουλειά για θέµατα και τρόπους µέτρησης της ποιότητας και τελικά
της επιτυχίας ενός προγράµµατος επιµόρφωσης, µπορεί να υπάρξει περαιτέρω µελέτη του θέµατος υπό
το πρίσµα των νέων δεδοµένων στο συγκεκριµένο πεδίο της έρευνας. Στην περίπτωση των Manca,
Persico, και Sarti (2003) δεν εντοπίστηκε εµφανής διαφορά στην ποιότητα µεταξύ των δύο µεθόδων
και απαιτείται περαιτέρω έρευνα. Στην έρευνα της Merryfield (2001) εντοπίστηκαν παράδοξα
φαινόµενα στη σύγκριση και µελέτη των διαφορετικών µεθόδων, κάτι που συνηγορεί στην ανάγκη
περαιτέρω έρευνας για το συγκεκριµένο θέµα. Στην περίπτωση των Salmon και Jones (2004)
εντοπίστηκαν κάποια στοιχεία διαφοράς και ορίων µεταξύ συµβατικής και ηλεκτρονικής µάθησης και
βρέθηκαν κάποιοι περιορισµοί για την κάθε περίπτωση. Άλλοι ερευνητές που ασχολήθηκαν µε
ανάλογα ερωτήµατα είναι οι Crossland και συν. (2000), Pilkington και συν. (2000), Spada, Meier,
Rummel and Hauser (2005), κλπ.


Η

ανάγκη

καθορισµού

ενός

συγκεκριµένου προτύπου διεξαγωγής

ενός

ηλεκτρονικά

υποστηριζόµενου µαθήµατος εκπαίδευσης ή επιµόρφωσης που πραγµατοποιείται σε περιβάλλον
Κοινότητας Μάθησης. Παρότι αρκετοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί µε τη θεωρητική τεκµηρίωση του
τρόπου και των διαδικασιών µάθησης που συντελούνται σε ένα περιβάλλον ΗΚΜ και η έρευνα σε αυτόν
το τοµέα συνεχώς εξελίσσεται, εντούτοις πολύ λίγοι έχουν ασχοληθεί µε τη δηµιουργία κατευθυντήριων
γραµµών και τελικά τον καθορισµό ενός προτύπου διεξαγωγής ενός ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου
µαθήµατος που να πραγµατοποιείται σε περιβάλλον µιας Κοινότητας Μάθησης και να εφαρµόζει την
υπάρχουσα θεωρία. Σύµφωνα µε τους Hyo-Jeong και Bosung (2005), κάτι τέτοιο έχει γίνει για την
συµβατική, πρόσωπο µε πρόσωπο εκπαίδευση, καθώς υπάρχουν πλέον πρότυπα και κατευθύνσεις που
υπαγορεύουν την εφαρµογή των θεωριών που σχετίζονται µε τη συνεργατική µάθηση στην πράξη,
αλλά δεν έχει γίνει ακόµη για συνεργατικά περιβάλλοντα υποστηριζόµενα ηλεκτρονικά (computermediated environments). Ακόµη, οι Tisdell, Strohschen, Carver, Corrigan, Nash, Nelson, Royer,
Strom-Mackey, και O’Connor (2004) προτείνουν να ακολουθείται κάποιο προκαθορισµένο πρότυπο
µάθησης µε συγκεκριµένη παιδαγωγική προσέγγιση και συγκεκριµένη στρατηγική υλοποίησης
εργασιών, συνεργασίας και αλληλεπίδρασης.


Θέµατα κοινωνικοποίησης σε ΗΚΜ, πως αντιµετωπίζονται, αν είναι θετικά τα αποτελέσµατα για

κοινωνικά αποµονωµένα άτοµα που συµµετέχουν σε ΗΚΜ. (Jones 1995, Palloff και Pratt 1999,
Vonderwell 2003, Kilner and Hoadley 2005).
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Αν υλοποιούνται και κάτω από ποιες συνθήκες επιµέρους Κοινότητες µέσα σε µια ηλεκτρονική

Κοινότητα Μάθησης. Υπάρχουν απλές αναφορές για το θέµα (Tyler et al. 2003, Porter 2004), αλλά δεν
έχει εξεταστεί σε βάθος και διεξοδικά.


∆ιαφορές µεταξύ των φύλων στους τρόπους επικοινωνίας, στους τρόπους µάθησης, στα

αποτελέσµατα επιµόρφωσης µέσω µιας ΗΚΜ, κλπ. (Belenky και συν. 1986, Yates 2001, Barrett 2003).
Η Yates (2001) σηµειώνει ότι υπάρχουν βασισµένες στο φύλο διαφορές στους σκοπούς για τους
οποίους οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν (ή συµµετέχουν σε µια ΗΚΜ) και προτείνει ότι οι άνδρες και οι
γυναίκες µπορούν να επιδιώξουν τους διαφορετικούς εκπαιδευτικούς τους στόχους χρησιµοποιώντας
τις αλληλεπιδράσεις που τους ταιριάζουν. ∆ιαφορές µεταξύ των δύο φύλων, όσον αφορά στη διαφορά
στη συµπεριφορά σε µια σύγχρονη ηλεκτρονική συνοµιλία (πχ. chat) εντοπίζονται από µετρήσεις της
Barret (2003). Επίσης τα µηνύµατα διέφεραν και ως προς την ποιότητα. Τα µηνύµατα που
τοποθετούνταν από τους άνδρες ήταν πιθανότερο να περιλαµβάνουν έναν χαιρετισµό ή µια
αναγνώριση της «οµάδας» από εκείνα που τοποθετούνταν από τις γυναίκες. Το 58% (39) των
µηνυµάτων από τα αρσενικά µέλη περιλάµβανε έναν τέτοιο χαιρετισµό οµάδας αλλά µόνο το 41%
(17) των µηνυµάτων που προέρχονταν από µέλη θηλυκού γένους περιλάµβαναν αντίστοιχα τέτοιο
χαιρετισµό. Στην ποιοτική διαφορά των µηνυµάτων που προέρχονται από άτοµα διαφορετικού φύλου
συµφωνούν και οι Belenky, Clinchy, Goldberger και Tarule (1986), σύµφωνα µε τους οποίους
υπάρχουν δύο διαφορετικά σχέδια επικοινωνίας: η αυτόνοµη και ανεξάρτητη ανδρική «φωνή» και µια
πιο φιλική, συνδεδεµένη και αλληλοεξαρτώµενη θηλυκή «φωνή». Οι γυναίκες, θεωρείται ότι
προσδίδουν µεγαλύτερη αξία στην συνεργασία παρά τον ανταγωνισµό και αποτελούν µε την
επικοινωνία τους τον συνδετικό κρίκο για την δηµιουργία µιας ΗΚΜ. (Belenky et Al, 1986). Η
µελέτη της Barret (2003) υποστηρίζει αυτόν τον προσδιορισµό των ανδρικών και θηλυκών «φωνών».
Σε κάθε περίπτωση πάντως, το θέµα των διαφορών µεταξύ των δύο φύλων στον τρόπο συµπεριφοράς,
στους στόχους, ακόµη και στα αποτελέσµατα της εκπαίδευσης ή επιµόρφωσης µέσω ΤΠΕ και
ειδικότερα µέσω ΗΚΜ, παραµένει ακόµη υπό διερεύνηση.


Η χρήση του γραπτού λόγου στις ΗΚΜ και οι ωφέλειες ή τα αρνητικά αποτελέσµατα που

συνεπάγεται αυτό (Ραυτοπούλου 1999, Minaidi και Hlapanis 2005).
Από το τεχνικό και οργανωτικό πεδίο της έρευνας:


Τρόποι ανάλυσης της επικοινωνίας που συντελείται σε µια ΗΚΜ. Τρόποι που αυτή η ανάλυση

µπορεί να βοηθήσει στη λειτουργία της Κοινότητας και την ενεργοποίηση των συµµετεχόντων. Σύνδεση
παραµέτρων της Ανάλυσης Κοινωνικών ∆ικτύων µε τις ΗΚΜ και την επικοινωνία. Πως και µε ποιες
συνθήκες οι δείκτες και τα δίκτυα της Ανάλυσης Κοινωνικών ∆ικτύων πρέπει να εµφανίζονται στα µέλη
µιας ΗΚΜ και ποια τα αποτελέσµατα τότε; Στην περίπτωση της έρευνας των Martýnez και συν. (2003)
τέθηκαν πολλά από αυτά τα ερωτήµατα αλλά η έρευνα δεν έχει καταλήξει ακόµη σε συγκεκριµένα και
επαρκώς τεκµηριωµένα συµπεράσµατα. Άλλοι ερευνητές που έχουν ασχοληθεί µε αυτά τα ερευνητικά
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ερωτήµατα είναι οι Guimera και συν. (2002), Tyler και συν. (2003), McArthur και Bruza (2003),
Groth (2003), McDonald (2003), DePaula (2003), Μπράτιτσης και συν. (2003), Tanner και Sonia
(2000), Riding (2001), Reffay και Chanier (2003), Nurmela και συν. (2003), κλπ.


Τα κίνητρα των εκπαιδευτικών που συµµετέχουν σε ΗΚΜ. Έλεγχος για το αν τα αποτελέσµατα

είναι τα ίδια όταν συµµετέχουν µε δική τους θέληση ή όταν υποχρεώνονται να συµµετέχουν. (Targeted
Socio-economic research 1997, Manca και συν. 2003).

Ι.3.3.2 Ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης της έρευνας
Όπως φάνηκε από τα παραπάνω, η επιστηµονική έρευνα στον τοµέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας
και ειδικότερα στην εφαρµογή δραστηριοτήτων ΗΚΜ βρίσκεται ακόµη σε εξέλιξη και στο 3ο ή 4ο από
τα πέντε στάδια του µοντέλου του Rekkedal. Βρίσκεται δηλαδή µεταξύ των σταδίων της εµφάνισης
και της διαφοροποίησης του τοµέα και απέχει ακόµη από το 5ο (και τελευταίο) στάδιο της ωρίµανσης
και της καθιέρωσης. Περαιτέρω έρευνα και κάλυψη των ανοιχτών ερευνητικών πεδίων θα προσδώσει
αξιοπιστία στον τοµέα αυτό της έρευνας και τελικά θα επέλθει η ωρίµανση και η µετάβαση στο
πέµπτο στάδιο εξέλιξης.
Η αξιοπιστία της ερευνητικής περιοχής είναι σηµαντική προκειµένου να βοηθήσει τους υπεύθυνους
της εκπαίδευσης να λάβουν συγκεκριµένες αποφάσεις και να ακολουθήσουν συγκεκριµένες πολιτικές
και µεθόδους εφαρµογής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Η τεκµηρίωση των αποφάσεων αυτών µέσω
µιας προϋπάρχουσας ώριµης έρευνας στο πεδίο είναι απαραίτητη, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να
συνεχιστεί αυτό που γίνεται σήµερα σε µεγάλο βαθµό, δηλαδή η λήψη αποφάσεων επί τη βάσει
επιφανειακών γνώσεων ή απλώς της διαίσθησης των ατόµων που αποφασίζουν για την πορεία της
εκπαίδευσης. Αυτή η επιφανειακή προσέγγιση που πραγµατοποιείται σήµερα είναι εµφανής στις
επιλογές πολλών εκπαιδευτικών

ιδρυµάτων, στους τρόπους επιλογής Εικονικών Μαθησιακών

Περιβαλλόντων, στις λάθος πολιτικές συνεχούς εφαρµογής ηλεκτρονικών µαθηµάτων ανεξάρτητα από
τα παιδαγωγικά οφέλη, στην ανυπαρξία µελέτης για το χρόνο και τις ανάγκες σε προσωπικό που
απαιτούνται για την εφαρµογή τέτοιων δραστηριοτήτων, στην έλλειψη χρηµατο-οικονοµικής µελέτης,
κλπ. Επίσης, ακόµη κι αν οι υπεύθυνοι της εκπαίδευσης επιλέξουν σήµερα µια συγκεκριµένη
τεχνολογία ή µέθοδο που εφαρµόζει ΤΠΕ, συνήθως το κάνουν υπολογίζοντας κάποιες χρηµατοοικονοµικές παραµέτρους και συγκρίνοντας, µε επιφανειακό τρόπο, µε το κόστος της εφαρµογής της
παραδοσιακής διδασκαλίας. ∆εν υπεισέρχεται στη διαδικασία απόφασης ο παράγοντας της
σηµαντικής αλλαγής που µπορούν να επιφέρουν οι ΤΠΕ στη διαδικασία της µάθησης, ή τα
προβλήµατα που µπορεί να επιφέρει η αλόγιστη και επιφανειακή χρήση τους αν προηγουµένως δεν
έχει προηγηθεί κάποια µελέτη.

Ι.3.4

Συµπεράσµατα

Θεωρείται πλέον δεδοµένο για την ερευνητική κοινότητα ότι τα τελευταία χρόνια έχει αναδυθεί ένα
νέο πεδίο έρευνας, αυτό της εκπαιδευτικής χρήσης των ΤΠΕ. Επιπλέον θεωρείται ότι το επιστηµονικό
αυτό πεδίο

διαµορφώνεται διεπιστηµονικά µε τη συµβολή ενός αριθµού επιστηµών όπως οι
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επιστήµες των Tεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, της Γνωστικής Ψυχολογίας, της
∆ιδακτικής των Επιστηµών καθώς και αυτές της Αγωγής (∆ηµητρακοπούλου 2004b).
Όσον αφορά στην έρευνα που πραγµατοποιείται στο διεπιστηµονικό αυτό πεδίο, υιοθετείται η γνώµη
των Conole, Cook και Ingraham (2003), κατά τους οποίους (η έρευνα) βρίσκεται ένα ή και δύο στάδια
από την καθιέρωση και την ωρίµανση, σύµφωνα µε το πρότυπο του Rekkedal για την εξέλιξη της
επιστηµονικής έρευνας. Επίσης, τα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα για την εκπαιδευτική
τεχνολογία µπορούν να οµαδοποιηθούν γύρω από τρεις κύριες κατηγορίες (επιµέρους πεδία):
παιδαγωγικού, τεχνικού και οργανωτικού περιεχοµένου. Από την ανάλυση της υπάρχουσας
κατάστασης (του state of the art) προκύπτει ότι υπάρχουν ορισµένα βασικά ερευνητικά ερωτήµατα
που έχουν σε µεγάλο βαθµό απαντηθεί από την ερευνητική κοινότητα και στην ουσία οριοθετούν
κιόλας το πεδίο της έρευνας. Υπάρχει πάντως και πληθώρα ερευνητικών ερωτηµάτων που έχουν τεθεί
και µόνο εν µέρει απαντηθεί και τεκµηριωθεί. Ακόµη, προκύπτουν συνεχώς νέα ερευνητικά
ερωτήµατα.
Η ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης της έρευνας στο πεδίο της εκπαιδευτικής χρήσης των ΤΠΕ είναι
επιβεβληµένη λόγω της πληθώρας των προαναφερθέντων ανοιχτών ερευνητικών ερωτηµάτων αλλά
και επειδή η διεθνής πρακτική έχει δείξει ότι η ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και ειδικά η
χρήση ΗΚΜ γίνεται συστηµατικά αλλά χωρίς την απαιτούµενη τεκµηρίωση, παρά µόνο ως απόρροια
µιας επιφανειακής προσέγγισης, ακολουθώντας το «ρεύµα» της εποχής.

Η ανάγκη αυτή για

περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες για τους οποίους
υλοποιείται η έρευνα στην παρούσα διατριβή.
Στο επόµενο µέρος της διατριβής αναπτύσσεται η προβληµατική για την υλοποίηση της έρευνας και
το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο βασίζεται η ανάπτυξη και εφαρµογή της ηλεκτρονικής Κοινότητας
Μάθησης που αποτελεί το πλαίσιο και το αντικείµενο της έρευνας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ.1: Προβληµατική
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ.2: Θεωρίες Μάθησης που σχετίζονται µε ΗΚΜ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ.3: Θέµατα Εκπαίδευσης Ενηλίκων
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Κεφάλαιο ΙΙ.1 Προβληµατική
ΙΙ.1.1

Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι λόγοι: (α) του ερευνητικού µας ενδιαφέροντος για τις ΗΚΜ
που χρησιµοποιούνται στην επιµόρφωση και (β) της επιλογής της υλοποίησης της συγκεκριµένης
µελέτης περίπτωσης. Οι λόγοι αυτοί προέρχονται από την µελέτη της υπάρχουσας κατάστασης σε
θέµατα ΗΚΜ, επιµόρφωσης εκπαιδευτικών και ΤΠΕ, καθώς και την έρευνα στο πεδίο της
εκπαιδευτικής εφαρµογής των ΤΠΕ και τα υπάρχοντα ανοιχτά ερευνητικά ερωτήµατα.
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται επιπλέον στοιχεία που διερευνήθηκαν προκειµένου να εξεταστεί κατά
πόσον η χρήση ΗΚΜ για επιµόρφωση εκπαιδευτικών αποτελεί µια επιλογή που αναµένεται να φέρει
θετικά αποτελέσµατα. Παρουσιάζονται στοιχεία που συνηγορούν στη χρήση των ΗΚΜ για
επιµόρφωση εκπαιδευτικών, σηµεία που φαίνεται ότι η µέθοδος χρήσης των ΗΚΜ για επιµόρφωση
πιθανότατα θα φέρει θετικά αποτελέσµατα και αναφέρονται τέλος και προβλήµατα που συναντώνται
κατά την εφαρµογή ΗΚΜ και εποµένως πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασµό και την
υλοποίηση ενός τέτοιου µοντέλου επιµόρφωσης.

ΙΙ.1.2

Λόγοι πραγµατοποίησης της έρευνας

Συνδυάζοντας τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από το πρώτο µέρος της
διατριβής, της µελέτης της υπάρχουσας κατάστασης γύρω από θέµατα των ηλεκτρονικών Κοινοτήτων
Μάθησης, της Επιµόρφωσης εκπαιδευτικών, των ΤΠΕ και της έρευνας στο πεδίο της εκπαιδευτικής
εφαρµογής των ΤΠΕ, προκύπτουν οι λόγοι που µας ώθησαν στην επιλογή της συγκεκριµένης έρευνας
περίπτωσης που πραγµατοποιείται στη διατριβή:
•

Καταρχήν οι ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης αποτελούν δυνητικά ωφέλιµα περιβάλλοντα

για εκπαιδευόµενους και εκπαιδευτές και µάλιστα υπάρχει θεωρητική τεκµηρίωση για τον τρόπο που
πραγµατοποιείται η µάθηση σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Αυτό αποτελεί τον βασικότερο λόγο για τον
οποίο µια ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης αποτελεί το πλαίσιο µέσα στο οποίο πραγµατοποιείται η
έρευνα. Στο επόµενο κεφάλαιο εξετάζονται αναλυτικά σύγχρονες θεωρίες µάθησης που σχετίζονται
µε τις ΗΚΜ (Θεωρία ∆ραστηριοτήτων, Κατανεµηµένου Γιγνώσκειν και Εγκαθιδρυµένης Μάθησης),
προκειµένου να ολοκληρωθεί το θεωρητικό πλαίσιο της διατριβής.
•

Η δεδοµένη και συνεχής ανάγκη για επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και η ανεπάρκεια της

υπάρχουσας επιµόρφωσης µας οδήγησε στη σκέψη για εφαρµογή µιας εναλλακτικής µορφής
επιµόρφωσης που να υλοποιείται σε περιβάλλον ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης, προκειµένου να
λυθούν ορισµένα από τα προβλήµατα. Πριν την πραγµατοποίηση της κυρίως έρευνας της διατριβής,
πραγµατοποιήθηκε προ-έρευνα σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση της προ-έρευνας αφορούσε
εκπαιδευτικούς, πραγµατοποιήθηκε στο Νοµό ∆ωδεκανήσου και έδειξε ότι υπάρχει στέρεο έδαφος για
την υλοποίηση της εναλλακτικής µορφής επιµόρφωσης που σχεδιάζαµε, λόγω της θετικής στάσης και
άποψης των ερωτηθέντων.
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•

Επιπλέον, τα αποτελέσµατα της πρώτης φάσης της προ-έρευνας επιβεβαίωσαν την ανάγκη

επιµόρφωσης των συγκεκριµένων εκπαιδευτικών σε θέµατα ΤΠΕ και έτσι, ενώ η πειραµατική
εφαρµογή της προτεινόµενης µορφής επιµόρφωσης θα µπορούσε να περιστρέφεται γύρω από
οποιοδήποτε θέµα και περιεχόµενο, επιλέχθηκε το περιεχόµενο να είναι η διδακτική αξιοποίηση των
ΤΠΕ.
•

Η δεύτερη φάση της προ-έρευνας, κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε ένα πρώτο πειραµατικό

πρόγραµµα επιµόρφωσης σε πλαίσιο ΗΚΜ, η ΠΚΜ, παρουσίασε πολλά θετικά αποτελέσµατα και
έδειξε ότι η εφαρµογή ΗΚΜ για επιµόρφωση είναι εφικτή. Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε σύµφωνα µε
τη διεθνή πρακτική µιας ελαστικής και αυτοδιαχειριζόµενης Κοινότητας Μάθησης και ένα πολύ
σηµαντικό συµπέρασµα που προέκυψε από την αξιολόγηση του, ήταν ότι χρειαζόταν να υπάρχουν πιο
σαφή κίνητρα για τη συµµετοχή των εκπαιδευοµένων, πιο σαφές περιεχόµενο εκπαίδευσης, ακόµη και
η υλοποίηση συγκεκριµένων ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων, παράλληλα φυσικά µε την
υπάρχουσα αυτοδιαχειριζόµενη υποστηρικτική δοµή της Κοινότητας Μάθησης της ΠΚΜ. Ο εντελώς
ανοιχτός και ελαστικός χαρακτήρας µιας αυτοδιαχειριζόµενης Κοινότητας Μάθησης, όπως η ΠΚΜ,
που συµβαδίζει µε τη διεθνή πρακτική, µπορεί να έχει αρκετά θετικά αποτελέσµατα που απορρέουν
από το συνεργατικό περιβάλλον και την αλληλεπίδραση, αλλά δεν είναι απόλυτα επαρκής για την
υλοποίηση επιµορφωτικού προγράµµατος εκπαιδευτικών µε συγκεκριµένους στόχους και απαιτήσεις.
Εµφανίζεται η ανάγκη σχεδιασµού ενός προτύπου ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος που να
υλοποιείται µεν σε περιβάλλον µιας ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης (ώστε να υπάρχουν τα
αναµενόµενα οφέλη από αυτό), αλλά και µε σαφώς διατυπωµένους στόχους και περιεχόµενο, σαφή
κίνητρα και προσανατολισµούς για τους εκπαιδευόµενους, µε ανάµειξη ακαδηµαϊκών δασκάλων που
θα συµµετέχουν στην Κοινότητα και θα συντονίζουν τα µαθήµατα που υλοποιούνται µε βάση το
πρότυπο αυτό. Σε επόµενο κεφάλαιο της διατριβής παρουσιάζεται ο σχεδιασµός του συγκεκριµένου
αυτού προτύπου ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος, που πραγµατοποιήθηκε µε βάση το
θεωρητικό πλαίσιο. Η ηλεκτρονική Κοινότητας Μάθησης που αποτέλεσε το πλαίσιο στο οποίο
πραγµατοποιήθηκε η έρευνα της διατριβής (η Κοινότητα Μάθησης Εκπαιδευτικών), σχεδιάστηκε µε
τέτοιο τρόπο ώστε να φιλοξενεί το συγκεκριµένο πρότυπο διεξαγωγής ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου
µαθήµατος.
•

Τέλος, ένας πολύ βασικός λόγος για την πραγµατοποίηση της συγκεκριµένης έρευνας της

διατριβής, που αποτελεί και αναγκαιότητα για την υλοποίηση µιας οποιαδήποτε έρευνας, είναι η
ύπαρξη συγκεκριµένων ανοιχτών πεδίων που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση, όπως έδειξε η
µελέτη της υπάρχουσας κατάστασης γύρω από το θέµα αυτό. Μέσω της έρευνας που
πραγµατοποιείται στη διατριβή επιχειρείται η διερεύνηση ανοιχτών ερευνητικών ερωτηµάτων όπως
«η ανάγκη καθορισµού ενός συγκεκριµένου προτύπου διεξαγωγής ενός ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου
µαθήµατος εκπαίδευσης ή επιµόρφωσης που πραγµατοποιείται σε περιβάλλον Κοινότητας Μάθησης»,
«κάτω από ποιες συνθήκες υλοποιούνται επιµέρους Κοινότητες µέσα σε µια ηλεκτρονική Κοινότητα
Μάθησης», «τρόποι ανάλυσης της επικοινωνίας που συντελείται σε µια ΗΚΜ και πως αυτή η ανάλυση
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µπορεί να βοηθήσει στη λειτουργία της Κοινότητας και την ενεργοποίηση των συµµετεχόντων», «θέµατα
αποτελεσµατικότητας της εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονικής εκπαίδευσης ή επιµόρφωσης και συνθήκες και
παράγοντες που την επηρεάζουν», κλπ.
Οι λόγοι που αναφέρθηκαν παραπάνω υπαγορεύουν την πραγµατοποίηση έρευνας γύρω από το
σχεδιασµό και την εφαρµογή συγκεκριµένου πειραµατικού επιµορφωτικού προγράµµατος που
βασίζεται σε αρχές των ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης.
Στη συνέχεια της προβληµατικής παρουσιάζονται θετικά και αρνητικά στοιχεία που διερευνήθηκαν
και σχετίζονται µε την εφαρµογή ΗΚΜ για επιµόρφωση εκπαιδευτικών. Υπάρχουν στοιχεία που
συνηγορούν στη χρήση των ΗΚΜ για επιµόρφωση εκπαιδευτικών, λόγω της υπεροχής της µεθόδου,
έναντι συµβατικών µεθόδων. Υπάρχουν ακόµη καταγεγραµµένα προβλήµατα που συναντώνται κατά
την εφαρµογή ΗΚΜ και σηµεία που χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής και διερεύνησης. Όλα τα στοιχεία
αυτά διερευνήθηκαν και παρουσιάζονται στην προβληµατική, προκειµένου να ληφθούν κατά το
σχεδιασµό και την υλοποίηση µιας τέτοιας Κοινότητας.

ΙΙ.1.3 Στοιχεία υπεροχής της χρήσης των ΗΚΜ για επιµόρφωση
εκπαιδευτικών έναντι συµβατικών µεθόδων επιµόρφωσης
Σε αυτήν την παράγραφο παρουσιάζονται κάποια σηµεία στα οποία είναι φανερό ότι υπερέχει η
εκπαίδευση και επιµόρφωση µέσω ΗΚΜ.

ΙΙ.1.3.1 Ελευθερία στην επιλογή του χρόνου και ανεξαρτησία του τόπου
Από τα βασικότερα πλεονεκτήµατα της επιµόρφωσης µέσω της συµµετοχής σε µια ΗΚΜ είναι η
δυνατότητα επιλογής του χρόνου που θα ασχοληθεί ο εκπαιδευόµενος και η ανεξαρτησία από το χώρο
που βρίσκεται. Αυτό είναι φυσικά ένα πλεονέκτηµα για όσους αντιµετωπίζουν τέτοια προβλήµατα,
αλλά είναι και ένας παράγοντας αυξηµένης ευθύνης.
Σαφώς δεν υπάρχει εξαναγκασµός για συµµετοχή σε µια συγκεκριµένη ώρα (σύγχρονη συµµετοχή)
και έναν συγκεκριµένο τόπο, όπως γίνεται κατά την παρουσία σε µια κλασσική τάξη ή σε µια
παρουσίαση ή σε ένα σεµινάριο. Από την άλλη όµως µεριά, ο συνολικός χρόνος ενασχόλησης µε την
εκπαιδευτική διαδικασία είναι γενικά µεγαλύτερος, ειδικά αν κάποιος επιθυµεί να είναι συνεπής.
Τίθεται λοιπόν εδώ και ένα θέµα «δέσµευσης» των συµµετεχόντων (Palloff και Pratt 1999), οι οποίοι
πρέπει να είναι ενήµεροι εξ’ αρχής για τις απαιτήσεις της συµµετοχής σε µια ΗΚΜ. Το πρόβληµα
αυτό λύνεται σε µεγάλο βαθµό αν υπάρχει συγχρόνως και η δυνατότητα επιλογής του ρυθµού της
µάθησης, πχ. από µη-εντατική ή χαλαρή µέχρι συστηµατική. Αυτό µπορεί να γίνει αν υποστηρίζεται
από την οργάνωση της ΗΚΜ πχ. η δυνατότητα επιλογής από ένα σύνολο αρθρωτών και
κλιµακούµενων επιπέδων θεµατικών ενοτήτων ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες του καθενός
(Παπαδάκης και συν. 2003).
Γενικά πάντως σε µια ΗΚΜ υπάρχει η δυνατότητα εφαρµογής πολλών και διαφορετικών µορφών
επιµόρφωσης και υπάρχουν αποµακρυσµένες, αποµονωµένες ή δύσβατες περιοχές, ειδικά της
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Ελλάδας (πχ. µικρά νησιά, ορεινές περιοχές), στις οποίες, όποιοι εκπαιδευτικοί εργάζονται δεν έχουν
άλλη επιλογή ή δυνατότητα επιµόρφωσης από τη συµµετοχή τους σε µια ΗΚΜ.

ΙΙ.1.3.2 ∆υνατότητα διάρκειας στην υποστήριξη
Το βασικότερο µάλλον πλεονέκτηµα εφαρµογής µιας ΗΚΜ για τους εκπαιδευτικούς είναι ότι είναι
σχετικά εύκολη η διατήρηση της δοµής της ΗΚΜ πρακτικά επ’ αόριστον (και µε σχετικά µικρό
κόστος σε σχέση µε τα οφέλη). Ακόµη και αν κάποιο πρόγραµµα επιµόρφωσης µε συγκεκριµένη
χρονική διάρκεια τελειώσει, η λειτουργία της ΗΚΜ µπορεί να συνεχίζεται, προσφέροντας συνεχή
τεχνική υποστήριξη, πρόσβαση στη Βάση Γνώσεων που έχει ήδη δηµιουργηθεί και συνεχώς θα
εµπλουτίζεται, συνεχή ενηµέρωση και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των εκπαιδευτικών, αναλογισµό,
εξάσκηση και πρακτική σε όσα έχουν µάθει, δηµιουργία νέων στόχων και προκλήσεων κλπ.
(Χλαπάνης και συν. 2003).
∆εν χρειάζεται καν η παρουσία ενός επιµορφωτή για την ύπαρξη µιας τέτοιας υποστηρικτικής δοµής,
καθώς ουσιαστικά θα πρόκειται για ένα ανθρώπινο δίκτυο που θα µπορεί να συντηρείται από τα ίδια
τα µέλη της Κοινότητας, εφόσον νιώθουν ότι πραγµατικά ανήκουν σε µια Κοινότητα και συνεχίζουν
να συνεισφέρουν σε αυτήν. Η παρουσία βέβαια, τουλάχιστον ενός συντονιστή είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για να µην εκφυλιστεί η ηλεκτρονική Κοινότητα σε µια απλή περιστασιακή ηλεκτρονική
συνάντηση ατόµων. Φυσικά δεν είναι απαραίτητα και ικανή συνθήκη για αυτό. Χρειάζονται ακόµα
πόροι, τεχνολογικός εξοπλισµός και κάποια συντήρηση. Για παράδειγµα, µπορούµε να αναφέρουµε
την τεχνική υποστήριξη, που αποτελεί µεγάλο κίνητρο και η έλλειψη της είναι βασικός λόγος για
εγκατάλειψη της προσπάθειας από τους εκπαιδευτικούς µετά το πέρας των προγραµµάτων
επιµόρφωσης σε ΤΠΕ. Η τεχνική υποστήριξη µπορεί να παρέχεται από την ΗΚΜ σε τέτοιες περιόδους
«ύφεσης». Αρκούν ένα ή δύο πολύ καλά τεχνικά καταρτισµένα άτοµα να απαντούν στις ερωτήσεις, να
προσφέρεται αλληλοβοήθεια και αλληλοϋποστήριξη από τα µέλη της κοινότητας και φυσικά να
υπάρχουν οδηγίες και µια Βάση Γνώσης µε λύσεις σε πολλά τεχνικά θέµατα και τη δυνατότητα
συνεχούς εµπλουτισµού. Όλα αυτά φυσικά µέχρι την επόµενη έναρξη ενός προγράµµατος
επιµόρφωσης, που µπορεί να γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, οπότε το ενδιαφέρον και οι
προκλήσεις να ανανεώνονται συνεχώς.

ΙΙ.1.3.3 Χρήση γραπτού λόγου
Η εκτεταµένη χρήση των δικτύων, των ηλεκτρονικών µηνυµάτων, των ηλεκτρονικών συζητήσεων
κλπ., έχουν µεταφέρει το κέντρο βάρους της επικοινωνίας που πραγµατοποιείται µέσω των ΤΠΕ
κυρίως στο γραπτό λόγο. Ο χρήστης των ΤΠΕ επικοινωνεί περισσότερο µε τη γραφή παρά µε τον
προφορικό λόγο. Ο γραπτός και ο προφορικός λόγος είναι σύµφωνα µε την Ραυτοπούλου (1999),
διαφορετικές γλωσσικές ποικιλίες. Οι διαφορές τους όµως δεν έχουν να κάνουν µόνο µε την
προφορικότητα ή τη γραφή. Ως διαφορετική γλωσσική ποικιλία ο γραπτός λόγος έχει κάποια ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά, που δηµιουργούν ιδιαίτερες λεξιλογικές απαιτήσεις και καθιστούν το λεξιλόγιο του
προφορικού λόγου ακατάλληλο για την ποικιλία αυτή. Ο γραπτός λόγος είναι προσχεδιασµένος,
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χρησιµοποιούνται διευρυµένες συντακτικές δοµές, απαιτεί περισσότερη σαφήνεια και ολοκληρωµένα
νοήµατα αφού αναγκαστικά λεξικοποιούνται όλες οι σηµασίες, που στον προφορικό λόγο
µεταδίδονται µε παραγλωσσικό ή εξωγλωσσικό τρόπο (πχ. µε παύσεις στη ροή του λόγου ή τη
γλώσσα του σώµατος).
Στις ΗΚΜ, λόγω της εκτενούς χρήσης των ΤΠΕ για επικοινωνία, υπάρχουν µεγάλα οφέλη στους
συµµετέχοντες όσον αφορά σε αυτήν ακριβώς την παράµετρο (της αναγκαστικής εκτεταµένης χρήσης
του γραπτού λόγου), ενώ σε συγκεκριµένες συνθήκες (αν για παράδειγµα σε µια ΗΚΜ γίνεται
εκτεταµένη χρήση της αγγλικής γλώσσας ή των λατινοελληνικών - greeklish) η ανάγκη γνώσης της
αγγλικής (ίσως και η χρήση των λατινοελληνικών) συγκαταλέγονται στις δυσκολίες ή τα αρνητικά της
εφαρµογής µιας ΗΚΜ.

ΙΙ.1.3.4 Θέµατα κοινωνικοποίησης
Σύµφωνα µε τον Jones (1995), όταν ένας εκπαιδευόµενος «εισέρχεται» στην «εικονική»
πραγµατικότητα µιας ΗΚΜ, αποκτά στην ουσία µια «εικονική» προσωπικότητα που µπορεί να
ταυτίζεται ή να µην ταυτίζεται µε την «πραγµατική» του προσωπικότητα. Ακόµα και διαφορετικές
ιδεατές προσωπικότητες µπορεί να συνυπάρχουν. Σύµφωνα µε τους Palloff και Pratt (1999), οι
εσωστρεφείς άνθρωποι είναι εκείνοι που τείνουν να έχουν ηλεκτρονική προσωπικότητα πιο
εξωστρεφή. Και το ανάποδο. Αυτό δεν συνηγορεί απαραίτητα προς τη χρήση η µη της ΗΚΜ έναντι
συµβατικών µεθόδων (πχ. διδασκαλία σε τάξη), αλλά σίγουρα δίνει ένα επιχείρηµα για χρήση ΗΚΜ
σε επιµορφώσεις, ως µέθοδο συµπληρωµατική των συµβατικών.
Κάποιοι εσωστρεφείς στην καθηµερινότητά τους υποψήφιοι επιµορφούµενοι µπορεί να προτιµούν και
να αποδίδουν καλύτερα σε µια ΗΚΜ από ό,τι σε µια συµβατική τάξη, αν για παράδειγµα
αντιµετωπίζουν πρόβληµα έκφρασης και εξωτερίκευσης. Και το ανάποδο φυσικά.
Οι ΗΚΜ δίνουν πλεονέκτηµα, ή καλύτερα ίσες ευκαιρίες, σε όσους αντιµετωπίζουν προβλήµατα
προκατάληψης ή τους απαγορεύεται µε τον ένα ή µε τον άλλο τρόπο να επιµορφωθούν. Για
παράδειγµα αυτό µπορεί να συµβαίνει σε κάποιες κοινωνίες που συµπεριφέρονται µε διαφορετικό
τρόπο σε µειονότητες ή ακόµα και σε άτοµα του γυναικείου φύλου.
Η έρευνα της Vonderwell (2003) έδειξε ότι η ανωνυµία της ηλεκτρονικής επικοινωνίας ναι µεν έδινε
ώθηση στη διατύπωση ερωτήσεων προς τους εκπαιδευτές αλλά παράλληλα δηµιουργούσε και την
ανάγκη κοινωνικής συσχέτισης παρόµοιας µε αυτή που συναντάµε σε πρόσωπο µε πρόσωπο
περιβάλλον. Στο περιβάλλον που δηµιουργείται µέσω µιας ΗΚΜ, οι κοινωνικές διαφορές
εκµηδενίζονται εφόσον τα προσωπικά δεδοµένα των µελών παραµένουν κρυφά και εν ανάγκη,
εφόσον είναι κρυφή ακόµη και η πραγµατική ταυτότητα του εκπαιδευόµενου ή και το φύλο του σε
κοινωνίες που αυτό έχει σηµασία.

ΙΙ.1.3.5 Χρήση των ΤΠΕ και απόκτηση ΤΠΕ δεξιοτήτων
Για τη συµµετοχή των εκπαιδευτικών σε µια ΗΚΜ απαιτούνται εκτός των άλλων και η γνώση
συγκεκριµένων δεξιοτήτων που έχουν σχέση µε τις ΤΠΕ. Όσοι συµµετέχουν λοιπόν, θα πρέπει να
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κατέχουν βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ, όπως η δυνατότητα χειρισµού ενός παραθυρικού
περιβάλλοντος (λειτουργικού συστήµατος όπως τα Windows), η δυνατότητα πλοήγησης και
αναζήτησης στο διαδίκτυο, η δυνατότητα αποστολής και λήψης ενός ηλεκτρονικού, ασύγχρονου
µηνύµατος. Αυτό το γεγονός θέτει µεν κάποιους περιορισµούς καθώς δεν µπορούν όλοι ανεξαιρέτως
οι εκπαιδευτικοί να συµµετέχουν άµεσα σε µια ΗΚΜ, αλλά από την άλλη όσοι συµµετέχουν σε µια
ΗΚΜ (και κατέχουν κάποιες βασικές γνώσεις και δεξιότητες) είναι δεδοµένο ότι θα εξοικειωθούν
περαιτέρω µε τις ΤΠΕ και θα βελτιωθούν σε αυτόν τον τοµέα. Η συµµετοχή σε µια ΗΚΜ ενισχύει,
λόγω ανάγκης και χρήσης, την όποια υπάρχουσα κατάρτιση σε θέµατα ΤΠΕ, οι εκπαιδευτικοί
αποκτούν επιπλέον δεξιότητες. Για παράδειγµα, βελτίωση σε δεξιότητες και γνώσεις σχετικές µε τις
ΤΠΕ µέσω της συµµετοχής σε µια Ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης θα µπορούσαν να είναι η
βελτίωση της δεξιότητας χρήσης του ποντικιού, η απόκτηση δεξιότητας ταχείας πληκτρολόγησης
ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων λόγω της εκτενούς χρήσης του γραπτού λόγου για επικοινωνία
µέσω των ΤΠΕ, η βελτίωση της δεξιότητας αποστολής πολύπλοκων mail (µε συνηµµένα αρχεία, σε
πολλούς παραλήπτες, µε χρήση λιστών), η δυνατότητα διόρθωσης απλών ή και πολύπλοκων τεχνικών
προβληµάτων, η δυνατότητα χρήσης υπηρεσιών διαθέσιµων στο διαδίκτυο αλλά λιγότερο
διαδεδοµένων από το web και το email, όπως το forum, το chat, το ftp, κλπ.
Υπάρχει πάντως ένα επιπλέον σοβαρό πλεονέκτηµα στη χρήση των ΗΚΜ σε περίπτωση που το
αντικείµενο της επιµόρφωσης σχετίζεται άµεσα µε τις ΤΠΕ, (για παράδειγµα η χρήση των ΤΠΕ στη
διδακτική πράξη, ή ο σχεδιασµός µαθηµάτων µε χρήση των ΤΠΕ), όπως συµβαίνει στην περίπτωση
της έρευνας που πραγµατοποιείται στη διατριβή. Θα ήταν οξύµωρο το σχήµα κάποιοι εκπαιδευτικοί
να κάθονται σε ένα θρανίο, παρακολουθώντας διαλέξεις για τη χρήση των ΤΠΕ και τις δυνατότητες
που αυτές προσφέρουν χωρίς να έχουν ακουµπήσει ποντίκι. Αυτή η υποθετική κατάσταση είναι
βέβαια µια υπερβολή για να τονίσουµε ότι ακόµη κι αν οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τις βασικές
δεξιότητες στις ΤΠΕ και εκπαιδεύονται σε σύγχρονα εργαστήρια πληροφορικής, δεν είναι δεδοµένο
ότι θα µπορούν να χρησιµοποιήσουν αποδοτικά για παράδειγµα τις αρχές των ΗΚΜ, στοιχεία της
µεθοδολογίας που εφαρµόζεται σε αυτές και τελικά τις ίδιες τις ΗΚΜ για να διδάξουν ενότητές του
µαθήµατος τους, ή να τις χρησιµοποιήσουν ως υποστηρικτική δοµή στο µάθηµά τους.
Όσον αφορά στους περιορισµούς πάντως για συµµετοχή εκπαιδευτικών σε ΗΚΜ που θέτει η
απαίτηση γνώσης των βασικών δεξιοτήτων στις ΤΠΕ, αυτό έχει αρχίσει να αντιµετωπίζεται µε µαζικά
προγράµµατα επιµόρφωσης όπως το τελευταίο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π1).

ΙΙ.1.4

Στοιχεία πιθανής υπεροχής των ΗΚΜ έναντι των συµβατικών µεθόδων

Σε αυτήν την παράγραφο παρουσιάζονται κάποια σηµεία στα οποία πιθανότατα (δεν είναι ακόµη
απόλυτα εξακριβωµένο, αποτελεί ανοιχτό πεδίο έρευνας) συνηγορούν στην εφαρµογή ΗΚΜ στην
επιµόρφωση ή την εκπαίδευση.
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ΙΙ.1.4.1 Ποιότητα
∆ιεθνείς έρευνες (ενδεικτικά από τον πίνακα περιγραφής δραστηριοτήτων, οι περιπτώσεις Manca και
συν. 2003, Marryfield 2001, Andrews 1999 καθώς και Rudd 2000) έχουν δείξει ότι τα ποιοτικά
αποτελέσµατα της µάθησης που βασίζεται σε ΗΚΜ δεν υστερούν από τα αντίστοιχα της µάθησης µε
συµβατικές µεθόδους. Αναφερόµαστε σε περιπτώσεις που υπήρχε η δυνατότητα σύγκρισης των
αποτελεσµάτων µεταξύ ισοδύναµων προγραµµάτων επιµόρφωσης που πραγµατοποιήθηκε και µε τους
δύο τρόπους και η διδακτέα ύλη ήταν η ίδια ή ανάλογη και στις δύο περιπτώσεις. Επίσης στην
περίπτωση των Wu, Larsen και Andersson (2003) υπήρχαν προσδοκίες και τα αποτελέσµατα
θεωρήθηκαν ικανοποιητικά, ενώ µελετώντας τη συχνότητα εµφάνισης συγκεκριµένων λέξεων στις
ανοιχτές απαντήσεις των ερωτηµατολογίων της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε, θεωρήθηκε ότι η
παρατηρούµενη µεταβολή στη χρησιµοποίηση των όρων ήταν απόρροια της µάθησης που
επιτεύχθηκε στην πορεία.
Έχει φανεί λοιπόν ότι υπάρχει κάποια δυναµική σε προγράµµατα επιµόρφωσης που βασίζονται σε
ΗΚΜ, εφόσον πληρούνται κάποιες προδιαγραφές και η οργάνωση είναι καλή. Μπορεί για παράδειγµα
να γίνει µεγαλύτερη αξιοποίηση των καλύτερων επιµορφωτών και εξειδικευµένων επιστηµόνων
ανεξάρτητα από τον τόπο διαµονής τους. Επιπλέον, σε ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής Κοινότητας
Μάθησης, ο βασικός στόχος είναι εξ’ ορισµού, να πραγµατοποιηθεί µάθηση κυρίως µέσω της
αλληλεπίδρασης και της συνεργασίας των συµµετεχόντων. Αυτό κατά κανόνα σηµαίνει πολύ πιο
συχνή αλληλεπίδραση, ίσως ακόµη και συνεχή αλληλεπίδραση µεταξύ των µελών της Κοινότητας µε
την έννοια ότι κάθε µέρα, ή ακόµη και αρκετές φορές τη µέρα, θα επικοινωνήσουν µεταξύ τους ή θα
πραγµατοποιήσουν κάποιου είδους συνεργασία. Αυτού του είδους η συνεχής αλληλεπίδραση µπορεί
σε πολλές περιπτώσεις να φέρει πολύ καλύτερα µαθησιακά αποτελέσµατα από ότι για παράδειγµα µια
απλή εισήγηση ή παράθεση ή έστω έντονη αλληλεπίδραση που πραγµατοποιείται µεν πρόσωπο µε
πρόσωπο, αλλά για σύντοµο χρονικό διάστηµα. Κι αυτό γιατί συνήθως πραγµατοποιείται εντός ενός
αυστηρού χρονικού πλαισίου, πχ. 3 ώρες την εβδοµάδα ή 2 3ώρα την εβδοµάδα, και µετά την
αποµάκρυνση από το χώρο και τον χρόνο της εκπαίδευσης παύει να ασχολείται ο εκπαιδευόµενος µε
το περιεχόµενο της εισήγησης. Μπορεί να θεωρηθεί ότι το «κέρδος» της συνύπαρξης και
αλληλεπίδρασης που πραγµατοποιείται στον ίδιο τόπο και χρόνο σε µια πρόσωπο µε πρόσωπο
εκπαίδευση, πολλές φορές αντισταθµίζεται και µε το παραπάνω, από την συνέχεια (λόγω της
ανεξαρτησίας του παράγοντα του χρόνου και του τόπου) στην αλληλεπίδραση και τη συµµετοχή των
εκπαιδευοµένων που συµβαίνει σε µια εκπαίδευση µέσω µιας ΗΚΜ. Ίσως γι’ αυτό το λόγο έχουν
εµφανιστεί τελευταία πολλά µικτά µοντέλα επιµόρφωσης. Μικτά µε την έννοια ότι σε κλασσικές
πρόσωπο µε πρόσωπο εκπαιδεύσεις προστίθεται πλέον συχνά και ηλεκτρονική υποστήριξη και
αντίστοιχα σε ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης επιδιώκονται τακτικές ή έστω σποραδικές πρόσωπο
µε πρόσωπο συναντήσεις. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η εκµετάλλευση των θετικών στοιχείων
των διαφορετικών αυτών τύπων επιµόρφωσης.
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Σηµαντικό ρόλο στην ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης παίζουν πάντως πολλοί παράγοντες,
ακόµη και ο ίδιος ο εκπαιδευόµενος και η επιλογή του για συµµετοχή. Οι συµµετέχοντες
εκπαιδευτικοί σ’ ένα πρόγραµµα επιµόρφωσης έχουν δεδοµένα κίνητρα, προθέσεις και προσδοκίες
από την εκπαιδευτική διαδικασία. Τα προγράµµατα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών έχουν συνήθως
προαιρετικό χαρακτήρα, παρ’ όλα αυτά χρειάζεται κάποια επιφύλαξη όταν αναφερόµαστε σε
παρακολούθηση ελεύθερης επιλογής. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η ελευθερία συµµετοχής
περιορίζεται από το επαγγελµατικό ή το κοινωνικό περιβάλλον του εκπαιδευτικού. Τα κίνητρα
παρακολούθησης λοιπόν ενός τέτοιου προγράµµατος δεν είναι ούτε προφανή ούτε αυτονόητα.
Μερικοί µπορεί να παρακολουθούν περισσότερο για οικονοµικούς ή κοινωνικούς, παρά για
εκπαιδευτικούς λόγους. Κάποιοι συµµετέχουν σε προγράµµατα επιµόρφωσης για να αποκτήσουν
τυπικά προσόντα µέσω ενός πιστοποιητικού που θα πιστοποιεί τα προσόντα που απέκτησαν. Επιπλέον
οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται σ’ ένα πρόγραµµα επιµόρφωσης µε ποικίλες αλλά συγκεκριµένες
προθέσεις και επιδιώξεις. Έχουν ήδη διαµορφωµένη άποψη για τις δεξιότητες που προαπαιτούνται και
αυτές που θα αποκτήσουν, τις δυσκολίες που θα αντιµετωπίσουν και το χρόνο που θα χρειαστούν για
την επίτευξη των στόχων τους. Είναι δηλαδή προκατειληµµένοι πριν ξεκινήσει ένα πρόγραµµα για τη
µορφή και τα αποτελέσµατά του, και αντίστοιχα µε το αν ικανοποιηθούν οι προσδοκίες τους ή όχι,
ανταποκρίνονται ή απογοητεύονται.
Σ’ ένα πρόγραµµα επιµόρφωσης συµµετέχουν τρεις ενεργοί εταίροι: ο φορέας-διοργανωτής, οι
επιµορφωτές και οι εκπαιδευόµενοι. Υπάρχει ένα φάσµα παραδοχών στο µυαλό του διοργανωτή
σχετικά µε το θέµα του προγράµµατος, το περιεχόµενο του, το σκοπό του, τους εκπαιδευόµενους και
τον επιµορφωτή. Υπάρχει µια σειρά προσδοκιών και στόχων από τη µεριά του επιµορφωτή σχετικά µε
αυτό που επιθυµεί ο εκπαιδευτικός φορέας-διοργανωτής και µε αυτά που οι εκπαιδευόµενοι θέλουν ή
είναι σε θέση να κάνουν. Υπάρχει ένα ευρύ φάσµα κινήτρων και προσδοκιών από την πλευρά των
εκπαιδευοµένων σχετικά µε το περιεχόµενο του προγράµµατος. Η ταύτιση και των τριών µερών
καθώς και των παραδοχών τους δεν είναι πάντα επιτεύξιµη και σε µεγάλο βαθµό αυτό είναι που
καθορίζει τελικά την ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Γενικά η αξιολόγηση της «ποιότητας»
της παρεχόµενης εκπαίδευσης δεν είναι κάτι εύκολο να γίνει καθώς εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες. Καταρχήν είναι ένα µέγεθος άµεσα συναρτώµενο από τους στόχους και τις προσδοκίες
των τριών διαφορετικών εταίρων που εµπλέκονται στη διαδικασία. Μπορεί δηλαδή κάτι που
θεωρείται ποιοτικό, ή «επιτυχηµένο» για έναν εταίρο να µην είναι για κάποιον άλλον. Ακόµη
εξαρτάται από τον τρόπο και τις µεθόδους αξιολόγησης που θα χρησιµοποιηθούν, αν θα
συµπεριληφθούν εργαλεία, υπηρεσίες και τεχνουργήµατα στην αξιολόγηση, αν θα δοθεί βάρος κατά
την αξιολόγηση στην παιδαγωγική διάσταση του προγράµµατος, αν θα αξιολογηθεί το περιεχόµενο, η
µεθοδολογία και άλλα θέµατα. Προκειµένου για τον καθορισµό της επιτυχίας και της ποιότητας ενός
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προγράµµατος επιµόρφωσης υπάρχει η ανάγκη του καθορισµού των παραµέτρων αξιολόγησης, που
µπορεί και να διαφέρουν από πρόγραµµα σε πρόγραµµα.
Ένας τρόπος αξιολόγησης της ποιότητας των προγραµµάτων πάντως που απαντώνται συχνά στη
βιβλιογραφία (Barnes 1986, Calder 1994, Britain και Liber 1999, Anderson και συν.1999, Oliver
2000, Taylor και συν. 2000, Murphy, Mahoney και Havell 2000, Allen και Seaman 2003, κλπ.), αν και
ο συγκεκριµένος τοµέας συνεχώς εξελίσσεται, είναι µέσω της αξιολόγησης των µαθησιακών
αποτελεσµάτων, του βαθµού επίτευξης των στόχων και τελικά του βαθµού ικανοποίησης των
εκπαιδευόµενων και των εκπαιδευτών.
Ακόµα πάντως είναι υπό έρευνα και αµφισβήτηση η υπεροχή ή µη των ΗΚΜ όσον αφορά στην
ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης, κάτι που πιθανόν έχει να κάνει και µε την ίδια την επιλογή
των εκπαιδευοµένων. Εκπαιδευόµενοι που έχουν τη δυνατότητα επιλογής µιας µορφής επιµόρφωσης
και επιλέγουν συνειδητά κάποια, συνήθως αποδίδουν καλύτερα µε αυτήν, όπως συνέβη στην
περίπτωση της έρευνας της Manca (2003). Αυτή η διάσταση πάντως συνηγορεί στην ανάγκη ύπαρξης
πολλών δυνατών µορφών επιµόρφωσης που θα µπορούσαν να λειτουργούν συµπληρωµατικά.

ΙΙ.1.4.2 Πλαίσιο για εφαρµογή σύγχρονων θεωριών µάθησης
Σε µια καλά σχεδιασµένη επιµόρφωση, είτε πραγµατοποιείται σε µια συµβατική αίθουσα διδασκαλίας
είτε όχι, είτε τα τεχνολογικά µέσα είναι σχετικά περιορισµένα είτε όχι, θα µπορούσαν να
εφαρµοστούν σύγχρονες θεωρίες µάθησης. Μπορεί για παράδειγµα, σύµφωνα µε τον Race (1999), η
µάθηση να είναι «ανοιχτή» (όχι βέβαια και «εξ’ αποστάσεως») σε µια συµβατική αίθουσα
διδασκαλίας, δοθείσης της κατάλληλης µεθοδολογίας.
Σε αυτόν τον τοµέα πάντως, της παροχής του κατάλληλου περιβάλλοντος και πεδίου για την
εφαρµογή διαφόρων σύγχρονων θεωριών µάθησης το µοντέλο της ΗΚΜ έχει ένα προβάδισµα έναντι
των συµβατικών µεθόδων λόγω του εγγενούς σχεδιασµού του και των αναγκών που υπάρχουν. Ακόµα
κι αν έχει σχεδιαστεί διαφορετικά, ο πειρασµός είναι µεγάλος και πολύ συχνά σε συµβατικές αίθουσες
θα λειτουργήσει, έστω και προσωρινά, το δασκαλο-κεντρικό µοντέλο της διάλεξης ακόµα και σε
περιπτώσεις που δεν ήταν προγραµµατισµένο να γίνει αυτό.
Αντίθετα σε µια ΗΚΜ ο συντονιστής και ο εκπαιδευτής είναι υποχρεωµένοι να ψάχνουν συνεχώς
τρόπους για να επιτευχθεί η οµαλή και αποδοτική συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευοµένων, η
συνδιαµόρφωση της πορείας της επιµόρφωσης είναι ανάγκη που καθορίζεται από τις υποχρεώσεις και
τα προβλήµατα του καθενός που δε λύνονται σε κοινό τόπο και χρόνο, οι αλλαγές ρόλων (του
συντονιστή µιας οµάδας για παράδειγµα) γίνεται πολλές φορές εξ’ ανάγκης.
Όλα αυτά δεν είναι φυσικά απόδειξη ότι σε µια ΗΚΜ αυτόµατα θα λειτουργήσει µε γνώµονα κάποια
σύγχρονη θεωρία µάθησης ή µε βάση συγκεκριµένες αρχές, υπάρχουν όµως εξ’ αρχής καλύτερες
προϋποθέσεις για να γίνει αυτό, έναντι των συµβατικών µεθόδων. Σύµφωνα µε τους Smeets και Mooij
(2000), η ίδια χρήση των ΤΠΕ (που εφαρµόζονται πχ. σε µια ΗΚΜ) δρα ως καταλύτης και
διευκολύνει την ενεργητική µάθηση. Με την κατάλληλη χρήση των ΤΠΕ ευνοείται η µαθητο-κεντρική
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µάθηση έναντι της δασκαλο-κεντρικής και προκαλείται µερική µετάβαση από το καθαρό µοντέλο του
συµπεριφορισµού προς ένα κάπως πιο γνωστικό µοντέλο.
Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί από τη διεθνή έρευνα της σύνδεσης των ΗΚΜ και της µάθησης που
επιτυγχάνεται σε αυτές µε σύγχρονες θεωρίες µάθησης, όπως του Κατανεµηµένου Γιγνώσκειν και της
Εγκαθυδριµένης Μάθησης αλλά ειδικά µε την θεωρία ∆ραστηριοτήτων (Activity Theory) που θεωρείται
ότι προσφέρεται και για την ανάλυση των συστηµάτων. Στην έρευνα που πραγµατοποίησαν οι
Taurisson και Tchounikine (2004) ελέγχεται η επίδραση των εργαλείων λογισµικού στην λειτουργία
της Κοινότητας και ειδικότερα ορισµένα τρίγωνα από το µοντέλο του Engeström (1987), όπως ειδικά
η επίδραση της εφαρµογής των εργαλείων στην διαµοίραση του φόρτου εργασίας, στους κανόνες,
στην Κοινότητα. Σύνδεση των ΗΚΜ µε την θεωρία ∆ραστηριοτήτων πραγµατοποιούν και οι
MaKinster, Barab και Keating (2001) και Barab, MaKinster και Keating (2002). Επίσης και η έρευνα
του Barojas (2004) µελετά τους τρόπους επίτευξης της µάθησης σε µια Κοινότητα Μάθησης και
συγκλίνει στο ίδιο θεωρητικό πλαίσιο.

ΙΙ.1.4.3 Αντιµετώπιση ειδικών συνθηκών, κόστος
Με µια ΗΚΜ υπάρχει η δυνατότητα επιµόρφωσης µεγάλου αριθµού εκπαιδευτικών.

Εφόσον

υπάρχουν οι κατάλληλοι πόροι και το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό, µπορούν κάτω από την ίδια
πλατφόρµα λογισµικού και υλικού και µε βάση τον ίδιο ή παρόµοιο σχεδιασµό, να λειτουργούν πολλά
µικρά, ευέλικτα, προσαρµοσµένα στις ανάγκες των εκπαιδευτικών προγράµµατα επιµόρφωσης µέσω
ΗΚΜ, παρέχοντας τη δυνατότητα για επιλογή από πλευράς των εκπαιδευοµένων του κατάλληλου
προγράµµατος. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα επανάληψης επιτυχηµένων προγραµµάτων και φυσικά,
όπως αναφέρθηκε και προηγούµενα, η διατήρηση µια συνεχούς υποστηρικτικής δοµής.
Υπάρχει µείωση του κόστους σε σχέση µε τις συµβατικές µεθόδους όταν πρόκειται να γίνει
εφαρµογή του µοντέλου σε µεγάλη κλίµακα. Και βέβαια το κέρδος θα είναι ακόµη µεγαλύτερο αν
λάβουµε υπόψη µας τα αποτελέσµατα, δηλαδή τον αριθµό των εκπαιδευοµένων, τη διάρκεια, την
ποιότητα και τα οφέλη.
Ειδικά πάντως για την Ελλάδα και χώρες µε αντίστοιχα γεωγραφικά προβλήµατα, σηµαντικό είναι το
γεγονός ότι δίνεται η δυνατότητα για να επιµορφωθούν εκπαιδευτικοί που ζουν και εργάζονται σε
αποµονωµένα σηµεία. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά τέτοια µέρη όπως για παράδειγµα αποµονωµένα
ή αποµακρυσµένα νησιά (όπως τα νησιά της ∆ωδεκανήσου) ή χωριά σε ορεινές περιοχές. Με το
µοντέλο της επιµόρφωσης µέσω ΗΚΜ δίνεται η δυνατότητα για αντιµετώπιση των ειδικών συνθηκών
και προβληµάτων τέτοιων περιοχών της αποµόνωσης.
Υπάρχουν ορισµένα παραδείγµατα προγραµµάτων που έχει δοθεί το βάρος στη βελτίωση της
αποδοτικότητας και της µείωσης του κόστους µε το µεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσµα, όπως στην
περίπτωση της µεγάλης κλίµακας επιµόρφωσης της Κορέας (Jung 2001) ή των βηµάτων που γίνονται
στην Ευρώπη µε το EPICT (European Pedagogical ICT Licence) πρόγραµµα για την απόκτηση του
πιστοποιητικού δεξιοτήτων στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ).
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ΙΙ.1.5

Προβλήµατα που απαντώνται σε ΗΚΜ

Παρακάτω αναφέρονται προβλήµατα που συναντώνται κατά την εφαρµογή του µοντέλου της ΗΚΜ.
Κάποια αναφέρθηκαν και προηγούµενα και κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες ή άλλο οπτικό πρίσµα
θα µπορούσαν να θεωρηθούν ως θετικά στοιχεία. Τα σηµαντικότερα λοιπόν προβλήµατα που
απαντώνται κατά την εφαρµογή ΗΚΜ είναι:

ΙΙ.1.5.1 Η ανάγκη βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων
Η απαίτηση των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στις ΤΠΕ προκειµένου για τη συµµετοχή σε µια
ΗΚΜ αναφέρθηκε και προηγούµενα. Ακόµα πάντως και η γνώση των βασικών δεξιοτήτων δεν
συνεπάγεται απαραίτητα την άµεση και χωρίς δυσκολίες προσαρµογή σε ένα περιβάλλον ΗΚΜ.

ΙΙ.1.5.2 Ο φόβος και οι αντιδράσεις της ευρύτερης κοινότητας
Υπάρχουν πολλοί παράγοντας που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την προσαρµογή σε µια ΗΚΜ, όπως
η προσαρµογή σε περιβάλλον συνεργατικής µάθησης, η δυσκολία αποδοχής των βασικών αρχών
λειτουργίας της ΗΚΜ, η έλλειψη εµπιστοσύνης, η επιφυλακτικότητα, η δυσκολία ή ακόµη και η
άρνηση για συνεργασία, κλπ. Υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις προκατάληψη και εµφανίζονται
αντιδράσεις προκειµένου για την εφαρµογή συνεργατικών δραστηριοτήτων. Τα φαινόµενα
αντίδρασης αυτά προέρχονται κυρίως από την άγνοια και το φόβο για το άγνωστο. Ειδικά όσοι
εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν τις βασικές δεξιότητες στη χρήση των ΤΠΕ είναι λογικό να αντιδρούν
καθώς αυτόµατα αποκλείονται. Υπάρχει εξάλλου µια γενική τάση κάθε συστήµατος και φυσικά και
του εκπαιδευτικού συστήµατος να αντιστέκεται, να αδρανεί σε κάθε µεταβολή. Οι Manca, Persico και
Sarti (2003) παρατήρησαν ότι η αντίσταση των εκπαιδευτικών να συµµετέχουν σε προγράµµατα
ηλεκτρονικής επιµόρφωσης επικεντρώνεται κυρίως σε πρακτικά προβλήµατα (έλλειψη δεξιοτήτων
και δυνατότητας πρόσβασης στο διαδίκτυο) και σε κοινωνικούς παράγοντες που συνηγορούν υπέρ της
πρόσωπο µε πρόσωπο επικοινωνίας.

ΙΙ.1.5.3 ∆υσκολίες στην υλοποίηση - κόστος για εκπαιδευόµενους
Οι ΗΚΜ απαιτούν καλό σχεδιασµό και για την υλοποίηση κάποιων εξειδικευµένων και
προχωρηµένων υπηρεσιών (συντονισµού, ελέγχου, ασφάλειας, διαχείρισης της Βάσης Γνώσης,
διαχείρισης εγγράφων, εύρεσης κλπ.) µπορεί να απαιτείται είτε αγορά ενός «ειδικού» λογισµικού
πακέτου (η εκµάθηση του οποίου και η εφαρµογή του µπορεί να ενέχει δυσκολίες), ή την κατασκευή
κάποιου (π.χ. µε απλά προγραµµατιστικά εργαλεία). Σε κάθε περίπτωση απαιτείται επίπονος
σχεδιασµός και συνεχής συντήρηση του συστήµατος, εργασίες που επιβαρύνουν κυρίως τους
τεχνικούς υπεύθυνους και τους συντονιστές, λιγότερο τους εκπαιδευτές και ελάχιστα έως καθόλου
τους εκπαιδευόµενους.
Οι εκπαιδευόµενοι επηρεάζονται πιο πολύ από τις απαιτήσεις σε υλικό και λογισµικό του προσωπικού
τους υπολογιστή και κυρίως στην ύπαρξη µεγάλης ταχύτητας σύνδεσης προκειµένου για την
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ανεµπόδιστη συµµετοχή σε µια ΗΚΜ ή έστω τη συµµετοχή µε όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήµατα
τεχνικής φύσης.
Η σηµερινή συνεχής και αλµατώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει φέρει πάντως ευεργετικά
αποτελέσµατα σε αυτόν τον τοµέα και ειδικότερα όσον αφορά στην πρόσβαση σε πολύ καλό και
φτηνό υλικό και λογισµικό και σε µεγάλες ταχύτητες σύνδεσης. Σε κάθε περίπτωση πάντως το κόστος
δεν είναι αµελητέο, ειδικά όταν αναφερόµαστε στους εκπαιδευτικούς που επιχειρούν να
επιµορφωθούν και προκειµένου να το πράξουν ηλεκτρονικά, µέσω της συµµετοχής σε µια ΗΚΜ, θα
πρέπει να ξοδέψουν και να ξοδεύουν σε συνεχή βάση αρκετά χρήµατα για την παρακολούθηση των
εξελίξεων της τεχνολογίας και την απόκτηση ταχύτατων συνδέσεων, όπως ISDN ή ακόµη και η
ΑDLS. Ειδικά η τελευταία που θα µπορούσε να λύσει ολοκληρωτικά το πρόβληµα της ταχύτητας,
αφενός είναι ακόµη ιδιαίτερα ακριβή για να επωµιστεί µόνος το κόστος ένας εκπαιδευτικός και
αφετέρου δεν παρέχεται ακόµη σε όλες τις αποµακρυσµένες και αποµονωµένες περιοχές της Ελλάδας.
Επίσης ο µέσος εκπαιδευόµενος που συµµετέχει σε µια ΗΚΜ για πρώτη φορά, θα έχει κάποια
αυξηµένα προσωπικά έξοδα λόγω του αυξηµένου κόστους αναβάθµισης της σύνδεσής του (από PTN
σε ISDN ή ακόµη και ΑDLS), όταν ακόµη θα επωµίζεται το κόστος της καθηµερινής και µεγάλης
διάρκειας σύνδεσης στο διαδίκτυο ή όταν προκειµένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες του
προγράµµατος θα απαιτηθεί η ανανέωση και βελτίωση του ΤΠΕ εξοπλισµού του. Ακόµη και ένα
ενδεχόµενο κόστος µετακινήσεων για κάποιες προγραµµατισµένες συναντήσεις, σε περίπτωση που το
µοντέλο της λειτουργίας της ΗΚΜ δεν είναι καθαρά ηλεκτρονικό, µπορεί να εκτοξεύσει τα
προσωπικά έξοδα ενός εκπαιδευτικού που συµµετέχει σε µια ΗΚΜ.
Το συνολικό κόστος υλοποίησης µιας επιµόρφωσης µέσω ΗΚΜ µπορεί να θεωρηθεί πάντως συνολικά
µικρότερο σε σχέση µε τις συµβατικές µεθόδους, ειδικά αν λάβουµε υπόψη µας τα αποτελέσµατα,
δηλαδή τον αριθµό των εκπαιδευοµένων, τη διάρκεια, την ποιότητα και τα οφέλη. Εποµένως,
προκειµένου για την ευκολότερη αποδοχή και µεγαλύτερη επιτυχία της µεθόδου αυτής θα πρέπει να
υπάρχει πρόβλεψη και διευκόλυνση των συµµετεχόντων µειώνοντας το προσωπικό τους κόστος και
ενσωµατώνοντάς το, όσο αυτό είναι δυνατόν και εφόσον υπάρχουν περιθώρια, στο συνολικό κόστος
της διοργάνωσης του προγράµµατος. Σε γενικές γραµµές πάντως η παράµετρος του κόστους
βελτίωσης του προσωπικού εξοπλισµού των συµµετεχόντων έχει να κάνει µε το τίµηµα της χρήσης
των ΤΠΕ γενικότερα.

ΙΙ.1.5.4 Χρόνος προετοιµασίας – Ισοζύγιο χρόνου και οφέλους
Σύµφωνα µε τους Palloff και Pratt (1999), είναι αποδεδειγµένα πολύ περισσότερος ο χρόνος που
αφιερώνει ο εκπαιδευτής για κάθε έναν εκπαιδευόµενο χωριστά, σε µια ΗΚΜ από ότι σε µια
συµβατική τάξη. Αυτό βέβαια συµβαίνει αν συµπεριλάβουµε το χρόνο σχεδιασµού των
δραστηριοτήτων, ατοµικών και οµαδικών, τις όποιες ηλεκτρονικές εισηγήσεις και την όποια
ηλεκτρονική παρουσίαση ενοτήτων της ύλης, την ξεχωριστή επικοινωνία µε τον κάθε εκπαιδευόµενο
που απαιτείται συχνά, κλπ.
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Μόνο αντίβαρο στις µεγάλες απαιτήσεις για χρόνο, είναι ότι µε αυτόν τον τρόπο είναι εφικτή η
αντιµετώπιση για παράδειγµα της διαφορετικότητας των εκπαιδευοµένων ή µπορεί τελικά να
δηµιουργηθεί το πλαίσιο µέσα στο οποίο θα φιλοξενηθεί η εφαρµογή κάποιων σύγχρονων θεωριών
µάθησης.
Με τα παραπάνω συµφωνούν και οι Salmon και Jones (2004) σύµφωνα µε τους οποίους στη έρευνά
τους αποδείχτηκε ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος σε µια ΗΚΜ για την κατασκευή και οργάνωση
µαθηµάτων. Επίσης ακόµη και οι εκπαιδευόµενοι αντιµετώπισαν προβλήµατα µε την εύρεση χρόνου
και µε την αναγνώριση της δουλειάς τους.
Οι Ward και Newlands (1998) πάλι, µετά από µελέτη, διαπίστωσαν ότι πολλοί ερευνητές θεωρούν
πως το βασικότερο πρόβληµα για την εφαρµογή καινοτοµιών που βασίζονται στις νέες τεχνολογίες
είναι το αρνητικό ισοζύγιο κόστους και χρόνου έναντι αποτελεσµάτων. Η µελέτη των McNaught and
Kennedy (2000) που αφορούσε την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού προσαρµοσµένου σε µάθηση
µέσω του διαδικτύου (WBL – Web Based Learning), έδειξε ότι η διαδικασία είναι εξαιρετικά
χρονοβόρα και απαιτεί πολύ υψηλά στάνταρτ τεχνικής υποστήριξης. Η αναθεώρηση του Cravener
(1999) επίσης έδειξε

αυξανόµενο φόρτο εργασίας του προσωπικού που εργάζεται σε τέτοια

προγράµµατα. Ο Wolcott (1997) διαπίστωσε ότι η ανταµοιβές για το προσωπικό που αναλαµβάνει
καινοτόµα εκπαιδευτικά προγράµµατα δεν είναι ανάλογες του ρίσκου, του χρόνου και της
προσπάθειας. Ειδικά για τους συµµετέχοντες καθηγητές που προέρχονται από τον ακαδηµαϊκό χώρο,
τέτοια προγράµµατα περιλαµβάνουν πραγµατικά έναν υψηλό βαθµό κινδύνου σταδιοδροµίας «επειδή
σύρονται µακριά από τις συµβατικές, τις αναγνωρισµένες ακαδηµαϊκές αναζητήσεις». Μελετώντας την
ακαδηµαϊκή πρακτική, οι Tearle, Dillon και Davies (1999) καθώς και οι Browning και Williams
(1997) εντόπισαν παρόµοια προβλήµατα στην εξέλιξη των ακαδηµαϊκών που αξιοποιούν τις ΤΠΕ
στην µάθηση.

ΙΙ.1.5.5 ∆υσκολίες λόγω έλλειψης της προσωπικής επαφής
Η θέση ενός εκπαιδευόµενου (η φυσική τοποθέτηση στο χώρο) σε µια συµβατική τάξη βοηθά τους
συν-εκπαιδευόµενους και τους εκπαιδευτές να µαθαίνουν πιο γρήγορα τα άτοµα, να θυµούνται σχόλια
που έγιναν από τον καθένα, να αναγνωρίζονται ευκολότερα. Αυτό δεν µπορεί να γίνει µε την ίδια
ευκολία σε έναν εικονικό χώρο όπως αυτό µιας ΗΚΜ. Υπάρχουν βέβαια προσοµοιώσεις
τοποθετήσεων στο χώρο µέσω κατάλληλα διαµορφωµένων ιστοσελίδων αλλά µε αµφίβολα
αποτελέσµατα, ειδικά σε σχέση µε τον κόπο και το κόστος που συνδέεται µε αυτή τη λύση. Ο Rovai
(2000) σηµειώνει ότι: «οι εκπαιδευτές που αντιλαµβάνονται την αξία των κοινωνικών δεσµών στη
διαδικασία εκµάθησης πρέπει να αναθεωρήσουν και να επαναεφεύρουν τρόπους δηµιουργίας της
αίσθησης της κοινότητας στις εικονικές τάξεις, ιδιαίτερα στα µαθησιακά περιβάλλοντα που βασίζονται
στις ΤΠΕ». Αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες δυσκολίες που ενέχει η διατήρηση των διαπροσωπικών
σχέσεων όταν λείπει η γλώσσα του σώµατος και τα µη λεκτικά σήµατα και συνθήµατα. Εντούτοις,
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θεωρεί ότι: «Οι µελέτες των ΗΚΜ δείχνουν ότι τα µέλη τέτοιων κοινοτήτων εµφανίζουν ηλεκτρονικές
συµπεριφορές που συνδέονται µε την παραδοσιακή έννοια της κοινότητας» (Rovai 2001).
Όπως αναφέρθηκε πάντως και προηγούµενα, εκπαιδευτικοί που είναι εξωστρεφείς στην κοινωνική
τους συµπεριφορά µπορεί κάτω από ορισµένες συνθήκες να ασφυκτιούν σε µια ΗΚΜ που δεν
µπορούν να «συµµετέχουν», να «ακουστούν», να «φανούν», να τους δοθεί η σηµασία που θα
επιθυµούσαν.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα µικτά µοντέλα ΗΚΜ που συνδυάζουν ηλεκτρονική αλλά και
φυσική παρουσία σε µια εκπαίδευση έχουν δείξει καλύτερα αποτελέσµατα µέχρι τώρα, ειδικά όσον
αφορά σε αυτόν τον παράγοντα, όπως αναφέρθηκε εξάλλου σε προηγούµενη παράγραφο και
επιβεβαιώνονται από τις έρευνες των Barab, Baek, Schatz, Moore, Sluder και Scheckler (2002), των
Wu, Larsen και Andersson (2003), της Vonderwell (2003), των Tisdell, Strohschen, Carver, Corrigan,
Nash, Nelson, Royer, Strom-Mackey και O’Connor (2004), και άλλων.
Επιπλέον, το πρόβληµα της ανάγκης αρχικής εξοικείωσης µε τις ΤΠΕ, αλλά και µε τις παιδαγωγικές
µεθόδους και πρακτικές που χρησιµοποιούνται σε µια ΗΚΜ, αντιµετωπίζεται από ένα µικτό µοντέλο
επιµόρφωσης ή εκπαίδευσης. Αν δηλαδή η εκπαίδευση ή επιµόρφωση δεν πραγµατοποιείται
αποκλειστικά µέσω διαδικτύου και µε χρήση ΤΠΕ αλλά σε συνδυασµό και µε πρόσωπο µε πρόσωπο
συναντήσεις, αρχικά και ενδιάµεσα σεµινάρια συµβατικού τύπου που βοηθούν τους συµµετέχοντες να
µάθουν τις πολύ βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ (αν δεν κατέχουν ήδη όλες όσες είναι απαραίτητες), να
εξοικειωθούν µε το µοντέλο των ΗΚΜ και τον τρόπο λειτουργίας του και, ίσως το βασικότερο όλων,
να γνωρίσουν από κοντά τα µέλη µε τα οποία θα επικοινωνούν ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια της
επιµόρφωσης-εκπαίδευσης, αυξάνοντας το ενδιαφέρον και διευκολύνοντας τη δηµιουργία της
αίσθησης της Κοινότητας.
Επιβεβαιώνοντας τα παραπάνω, η έρευνα των Wu, Larsen και Andersson στη Νορβηγία (Wu, Larsen
και Andersson 2003), έδειξε ότι είναι δυνατό να συµµετέχουν σε ΗΚΜ και ηλεκτρονικά προγράµµατα
ακόµα και εκπαιδευόµενοι µε ελάχιστη γνώση και εµπειρία σε ΤΠΕ, αρκεί να υπάρχει και µέρος της
εκπαίδευσης που να είναι πρόσωπο µε πρόσωπο. Επίσης, σύµφωνα µε την Vonderwell (2003)
απαιτείται συνεχής προσπάθεια για την προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των εκπαιδευόµενων σε
περιβάλλοντα ΗΚΜ και ενδεχοµένως να χρειάζεται ακόµα και ειδική εκ των προτέρων εκπαίδευση σε
αυτόν τον τοµέα. Επίσης οι έρευνες των Tisdell, Strohschen, Carver, Corrigan, Nash, Nelson, Royer,
Strom-Mackey και O’Connor (2004) έδειξαν ότι σε περιβάλλοντα ΗΚΜ απαιτείται να υπάρχουν
πρόσωπο µε πρόσωπο συναντήσεις των µελών της Κοινότητας, ειδικά στην αρχή των προγραµµάτων
προκειµένου να επιτευχθεί η αµοιβαία δέσµευση για την οµαλή λειτουργία αυτών των Κοινοτήτων.
Τέλος, από τους Barab, Baek, Schatz, Moore, Sluder και Scheckler (2002) παρατηρήθηκε ότι οι
εκπαιδευτικοί έχουν πρόβληµα αφοµοίωσης των πρακτικών ΗΚΜ, λόγω της συνήθειάς τους να
δουλεύουν σε «αποµονωµένο» περιβάλλον. Οι πρόσωπο µε πρόσωπο συναντήσεις βοηθούν στην
διόρθωση αυτού του προβλήµατος, καθώς ενισχύονται οι κοινωνικοί δεσµοί προκειµένου για µια πιο
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οµαλή µετάβαση στην αλληλεπίδραση. Σε συγκεκριµένη έρευνα οι εκπαιδευτικοί δεν έβλεπαν αρχικά
τα video των συναδέλφων τους αλλά µετά από µια πρόσωπο µε πρόσωπο γνωριµία ενδιαφέρθηκαν και
άρχισαν να τα βλέπουν. Η έρευνα της Vonderwell (2003) βρήκε θετικά και αρνητικά στοιχεία της
ηλεκτρονικής επικοινωνίας (ασύγχρονης κυρίως) έναντι της πρόσωπο µε πρόσωπο επικοινωνίας. Η
έρευνα έδειξε ότι τα στοιχεία κάποιες φορές ήταν υποκειµενικά καθώς για άλλους ήταν θετικά και για
άλλους αρνητικά.

ΙΙ.1.6

Συµπεράσµατα

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν οι λόγοι για τους οποίους πραγµατοποιείται η συγκεκριµένη
έρευνα περίπτωσης στη διατριβή. Οι λόγοι αυτοί προέρχονται από την µελέτη της υπάρχουσας
κατάστασης σε θέµατα ΗΚΜ, επιµόρφωσης εκπαιδευτικών και ΤΠΕ, καθώς και την έρευνα στο πεδίο
της εκπαιδευτικής εφαρµογής των ΤΠΕ και τα υπάρχοντα ανοιχτά ερευνητικά ερωτήµατα. Συνοπτικά
είναι οι εξής:
a.

Οι ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης αποτελούν δυνητικά ωφέλιµα περιβάλλοντα για

εκπαιδευόµενους και εκπαιδευτές και µάλιστα υπάρχει θεωρητική τεκµηρίωση για τον τρόπο που
πραγµατοποιείται η µάθηση σε ένα τέτοιο περιβάλλον.
b.

Είναι δεδοµένη και συνεχής η ανάγκη για επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και η ανεπάρκεια

της υπάρχουσας επιµόρφωσης οδήγησε στη σκέψη για εφαρµογή µιας εναλλακτικής µορφής
επιµόρφωσης που να υλοποιείται σε περιβάλλον ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης, προκειµένου να
λυθούν ορισµένα από τα προβλήµατα.
c.

Η πρώτη φάση της προ-έρευνας που πραγµατοποιήθηκε έδειξε ότι υπάρχει στέρεο έδαφος για

την υλοποίηση της εναλλακτικής µορφής επιµόρφωσης που σχεδιαζόταν και επιβεβαιώθηκε η ανάγκη
επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέµατα ΤΠΕ και εποµένως, ενώ η πειραµατική εφαρµογή της
προτεινόµενης µορφής επιµόρφωσης θα µπορούσε να περιστρέφεται γύρω από οποιοδήποτε θέµα και
περιεχόµενο, επιλέχθηκε το περιεχόµενο να είναι η διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ.
d.

Η δεύτερη φάση της προ-έρευνας κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε ένα πρώτο πειραµατικό

πρόγραµµα επιµόρφωσης σε πλαίσιο ΗΚΜ, η ΠΚΜ, έδειξε ότι η εφαρµογή ΗΚΜ για επιµόρφωση
είναι εφικτή, αλλά και το ότι ο εντελώς ανοιχτός και ελαστικός χαρακτήρας µιας αυτοδιαχειριζόµενης
Κοινότητας Μάθησης (όπως η ΠΚΜ), που συµβαδίζει µε τη διεθνή πρακτική, µπορεί να έχει µεν
αρκετά θετικά αποτελέσµατα που απορρέουν από το συνεργατικό περιβάλλον και την αλληλεπίδραση,
αλλά δεν είναι απόλυτα επαρκής για την υλοποίηση επιµορφωτικού προγράµµατος εκπαιδευτικών µε
συγκεκριµένους στόχους και απαιτήσεις. Αυτό προκάλεσε την ανάγκη σχεδιασµού ενός προτύπου
ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος που να υλοποιείται µεν σε περιβάλλον µιας ΗΚΜ (ώστε να
υπάρχουν τα αναµενόµενα οφέλη από αυτό), αλλά και µε σαφώς διατυπωµένους στόχους και
περιεχόµενο, σαφή κίνητρα και προσανατολισµούς για τους εκπαιδευόµενους, µε ανάµειξη
ακαδηµαϊκών δασκάλων που θα συµµετέχουν στην Κοινότητα και θα συντονίζουν τα µαθήµατα που
υλοποιούνται µε βάση το πρότυπο αυτό.
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e.

Τέλος, ένας πολύ βασικός λόγος για την πραγµατοποίηση της συγκεκριµένης έρευνας της

διατριβής, είναι η ύπαρξη συγκεκριµένων ανοιχτών πεδίων που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση,
όπως έδειξε η µελέτη της υπάρχουσας κατάστασης γύρω από το θέµα αυτό.
Παρουσιάστηκαν ακόµη στοιχεία που διερευνήθηκαν, προκειµένου να εξεταστεί κατά πόσον η χρήση
ΗΚΜ για επιµόρφωση εκπαιδευτικών αποτελεί µια επιλογή που αναµένεται να φέρει θετικά
αποτελέσµατα.
Παρουσιάστηκαν ορισµένα σηµεία στα οποία υπερέχει η επιµόρφωση µέσω ΗΚΜ έναντι των
συµβατικών µεθόδων, ειδικά όσον αφορά στην επιµόρφωση εκπαιδευτικών σε θέµατα σχετικά µε τις
ΤΠΕ, τα εξής:
a.

Η ελευθερία στην επιλογή του χρόνου και ανεξαρτησία του τόπου

b.

Η δυνατότητες που προσφέρει για διάρκεια στη υποστήριξη των εκπαιδευοµένων

c.

Η χρήση του γραπτού λόγου

d.

Θέµατα κοινωνικοποίησης

e.

Η χρήση των ΤΠΕ και η απόκτηση ΤΠΕ δεξιοτήτων

Παρουσιάστηκαν σηµεία στα οποία πιθανότατα υπάρχει κάποια υπεροχή των ΗΚΜ έναντι των
συµβατικών µεθόδων (αλλά δεν είναι απόλυτα εξακριβωµένο ή εξετάζεται ακόµη), όπως:
a.

Η δυνατότητα βελτίωσης της ποιότητας της εκπαίδευσης (υπό συνθήκες)

b.

Η δυνατότητα να φιλοξενηθούν σύγχρονες θεωρίες µάθησης

c.

Η δυνατότητα για αντιµετώπιση ειδικών συνθηκών και θέµατα κόστους

Τέλος παρουσιάστηκαν και κάποια προβλήµατα που απαντώνται κατά την εφαρµογή ΗΚΜ, που
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη προκειµένου για το σχεδιασµό και την υλοποίηση µιας ΗΚΜ, όπως:
a.

Η ανάγκη κάποιων βασικών γνώσεων σε ΤΠΕ

b.

Ο φόβος και οι αντιδράσεις της ευρύτερης κοινωνίας

c.

Κάποιες δυσκολίες στην υλοποίηση και το αυξηµένο κόστος για τους εκπαιδευόµενους

d.

Ο αυξηµένος χρόνος προετοιµασίας για τους επιµορφωτές και εργασίας για τους

επιµορφούµενους,
e.

Προβλήµατα λόγω της έλλειψης της πρόσωπο µε πρόσωπο επαφής

Ένα συµπέρασµα που εξάγεται από τα παραπάνω είναι ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία υπεροχής των
ΗΚΜ που συνηγορούν στην εφαρµογή τους για την υλοποίηση προγραµµάτων εκπαίδευσης και
επιµόρφωσης, ακόµη κι αν πρόκειται για συµπληρωµατική ή παράλληλη εφαρµογή τους. Σαφώς
βέβαια υπάρχουν και πολλά σηµεία που χρίζουν προσοχής και προβλήµατα που εµφανίζονται κατά
την εφαρµογή ΗΚΜ που χρίζουν αντιµετώπισης. Ενδιαφέρον πάντως παρουσιάζει και η προοπτική
της εφαρµογής των µικτών προγραµµάτων που ήδη έχουν αρχίσει να εφαρµόζονται.
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Κεφάλαιο ΙΙ.2 Θεωρίες Μάθησης που σχετίζονται µε ΗΚΜ
ΙΙ.2.1

Εισαγωγή

Σε αυτό το κεφάλαιο επιχειρείται να εξηγηθεί η αναγκαιότητα της θεωρητικής τεκµηρίωσης ενός
σύγχρονου τεχνολογικού περιβάλλοντος µάθησης όπως αυτό µιας ΗΚΜ, που συνήθως παραβλέπεται
κατά το σχεδιασµό τέτοιων συστηµάτων. Παρουσιάζονται διάφορες θεωρίες µάθησης αρχίζοντας από
κάποιες διαδεδοµένες παραδοσιακές και προχωρώντας σε ορισµένες πιο σύγχρονες που είναι πιο
κατάλληλες για την θεωρητική τεκµηρίωση των ΗΚΜ.
Εξηγείται η καταλληλότητα της Θεωρίας ∆ραστηριότητας για να αποτελέσει το βασικό θεωρητικό
πλαίσιο της διατριβής, παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία αυτής της θεωρίας και ο τρόπος που
καθοδηγούν το σχεδιασµό, τη µελέτη και την ανάλυση ενός συστήµατος ΗΚΜ. Στη συνέχεια
παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία δύο ακόµη θεωριών µάθησης που επίσης προσφέρονται για τη
µελέτη ΗΚΜ.
Προκειµένου για τον καλύτερο σχεδιασµό της εφαρµογής της ΗΚΜ της διατριβής και ειδικότερα το
σχεδιασµό ενός προτύπου ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος που υλοποιείται σε περιβάλλον
ΗΚΜ, παρουσιάζονται ορισµένες βασικές παιδαγωγικές αρχές που απορρέουν από το θεωρητικό
πλαίσιο της διατριβής και κυρίως από τη Θεωρία ∆ραστηριότητας και κατά δεύτερο λόγο και από τις
θεωρίες του Κατανεµηµένου Γιγνώσκειν και της Εγκαθυδριµένης Μάθησης.

ΙΙ.2.2

Η αναγκαιότητα της θεωρητικής τεκµηρίωσης της ΗΚΜ της διατριβής

Όπως έχει αναφερθεί και προηγούµενα (Κεφάλαιο Ι.3) το επιστηµονικό πεδίο που εξετάζει τη χρήση
των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι σε µεγάλο βαθµό διεπιστηµονικό και αλληλεπιδρά µε άλλα
επιστηµονικά πεδία, όπως των επιστηµών των Tεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών,
της Γνωστικής Ψυχολογίας, της ∆ιδακτικής των Επιστηµών καθώς και αυτών της Αγωγής (Εικόνα
Ι.3.1). Ειδικά η Γνωστική Ψυχολογία αντλεί στοιχεία από άλλες επιστήµες και µε τα ερευνητικά της

πορίσµατα που αφορούν στη γνωστική λειτουργία του υποκειµένου καθώς και στους παράγοντες και
στις προσεγγίσεις που διευκολύνουν τη διαδικασία της µάθησης, συνεισφέρει µε τη σειρά της στις
άλλες επιστήµες (Vosniadou 1994, O’Malley 1995, Dillenbourg και συν. 1996, Dillenbourg 1999,
∆ηµητρακοπούλου 2002b). Μέσω της διεπιστηµονικής αυτής αλληλεπίδρασης, αλλά και µε τη βασική
συµβολή της Γνωστικής Ψυχολογίας, έχουν προκύψει διάφορες Θεωρίες Μάθησης που έχουν
αντικείµενο µελέτης την ανθρώπινη γνώση και επιχειρούν να αναλύσουν και να µελετήσουν τον
τρόπο που πραγµατοποιείται και διευκολύνεται η απόκτηση της γνώσης.
Προκειµένου για την επιτυχή εφαρµογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και ειδικότερα πολύπλοκων
συστηµάτων όπως είναι οι Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης, είναι απαραίτητη µια στέρεη
θεωρητική βάση που θα τεκµηριώνει τις επιλογές του σχεδιασµού και της υλοποίησης. Αυτό µπορεί
να γίνει µέσω µιας κατάλληλης Θεωρίας Μάθησης. Σύµφωνα µε την ∆ηµητρακοπούλου (2002b), «για
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την εξασφάλιση της ποιότητας των τεχνολογικών περιβαλλόντων µάθησης, η θεωρητική στήριξη και οι
απαραίτητες αναλύσεις που προηγούνται του σχεδιασµού τους και προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά
τους, καθώς και αυτά του µοντέλου εκπαίδευσης που τα αξιοποιεί, αποτελούν τον πλέον κρίσιµο
παράγοντα. Η δηµιουργία ενός σαφούς πλαισίου θεωρητικών αναλύσεων, τα πορίσµατα των οποίων θα
οδηγήσουν στον προσδιορισµό του περιβάλλοντος και στις προσεγγίσεις αξιοποίησής του, είναι
απαραίτητη αν θέλουµε να ξεφύγουµε από τις εµπειρικές προσεγγίσεις, τις αναπαραγωγές των
τρεχουσών πρακτικών και την επικρατούσα αντίληψη που συγχέει την πληροφορία µε τη γνώση,
αποκαλώντας έτσι ‘συστήµατα εκπαίδευσης από απόσταση’ τους απλούς κόµβους παροχής
πληροφοριακού υλικού (Ackermann 1995, Dimitracopoulou 2000), και ‘κέντρα εκπαίδευσης’ τις απλές
αίθουσες που διαθέτουν τεχνολογικό εξοπλισµό για διαλέξεις από απόσταση.»
Η ανάγκη αυτή της θεωρητικής τεκµηρίωσης των περιβαλλόντων µάθησης που υποστηρίζονται από
την τεχνολογία επιβεβαιώνεται από την εκτενή έρευνα που πραγµατοποιείται επί χρόνια για αυτό το
θέµα (Nardi 1996, John και Kieras 1996, Ferry και συν. 2000, Rogers 2000, MaKinster και συν. 2001,
Laferrière 2002, Barab και συν. 2002, Barojas 2004, Barrett 2003, Hollnagen 2003, Avouris, Komis,
Margaritis, και Fiotakis 2004) αλλά και από τα αποτελέσµατα που έχουν υπάρξει, όπως φάνηκε από
την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης στην έρευνα περί της εκπαιδευτικής χρήσης των ΤΠΕ
(Κεφάλαιο Ι.3).
Η µελέτη της υπάρχουσας κατάστασης πάντως γύρω από την εφαρµογή των ΗΚΜ στην εκπαίδευση
και ειδικά στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών (Κεφάλαιο Ι.2) έδειξε ότι λίγες µόνο περιπτώσεις
πράγµατι εφαρµόζονται µετά από λεπτοµερή σχεδιασµό που προσδιορίζει εκ των προτέρων τα
χαρακτηριστικά τους και βασίζεται σε κάποιο συγκεκριµένο θεωρητικό πλαίσιο.
Όπως φάνηκε από την προβληµατική και τα προηγούµενα κεφάλαια, στη διατριβή µελετάται µια
εναλλακτική µορφή επιµόρφωσης που υλοποιείται σε περιβάλλον ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης.
Προκειµένου να εξασφαλιστεί η ποιότητα της εφαρµογής της επιµόρφωσης που υλοποιείται σε ένα
τέτοιο τεχνολογικό περιβάλλον, απαιτείται εκ των προτέρων λεπτοµερής σχεδιασµός µε βάση
παιδαγωγικές αρχές και σαφές θεωρητικό πλαίσιο. Ειδικά όσον αφορά στην εφαρµογή της διατριβής,
όπως φάνηκε παραπάνω, υπάρχει η ανάγκη σχεδιασµού ενός προτύπου ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου
µαθήµατος που να υλοποιείται µεν σε περιβάλλον µιας ΗΚΜ (ώστε να υπάρχουν τα αναµενόµενα
οφέλη από αυτό), αλλά και µε σαφώς διατυπωµένους στόχους και περιεχόµενο, σαφή κίνητρα και
προσανατολισµούς για τους εκπαιδευόµενους.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται καταρχήν διάφορες Θεωρίες Μάθησης αρχίζοντας από τις
παραδοσιακές και προχωρώντας σε ορισµένες πιο σύγχρονες που είναι κατάλληλες για την θεωρητική
τεκµηρίωση των ΗΚΜ. Στη συνέχεια περιγράφονται µε λεπτοµέρεια οι θεωρίες µάθησης που
αποτελούν το βασικό θεωρητικό πλαίσιο της διατριβής και οι παιδαγωγικές αρχές σχεδιασµού που
απορρέουν από αυτές.
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ΙΙ.2.3 Παραδοσιακές Θεωρίες Μάθησης και Θεωρίες Μάθησης οι οποίες
υποστηρίζουν συστήµατα όπως οι ΗΚΜ
Οι γνωστικές θεωρίες παραδοσιακά εξετάζουν την αναζήτηση της πληροφορίας (inquiry) ως µια
εξατοµικευµένη νοητική διαδικασία (∆ηµητρακοπούλου 2002b). Ως συνέπεια αυτού, οι παραδοσιακές
γνωστικές θεωρίες επικεντρώνουν στην ανάλυση και µελέτη του πως το άτοµο επεξεργάζεται τις
νοητικές του αναπαραστάσεις, χωρίς να εξετάζουν ιδιαίτερα τις πιθανές αλληλεπιδράσεις µε το
περιβάλλον ή άλλα άτοµα. Παραδοσιακές θεωρίες µάθησης που ήταν ιδιαιτέρως διαδεδοµένες µέχρι
τα µέσα της δεκαετίας του 1970 και αξίζει να αναφέρουµε είναι: η κλασσική θεωρία της Εξαρτηµένης
µάθησης του Pavlov (Classical Conditioning: Kentridge 2002), η Συµπεριφοριστική προσέγγιση ή
ενεργός εξαρτηµένη µάθηση του Skinner (Behaviorism - Operant Conditioning: Skinner 1950, 1953),
ορισµένες Γνωστικές θεωρήσεις όπως η Γνωστική θεωρία του Piaget (Genetic Epistemology: Piaget
1969, 1970, Ράπτης και Ράπτη 1998), ο ∆οµητισµός του Papert (Constructivism: Papert 1980, 1990,
Ράπτης και Ράπτη 1998), η θεωρία Gestalt (Wertheimer 1923), Θεωρίες Μάθησης βασισµένες στην
επεξήγηση (Explanation-based learning: Mitchell και συν. 1986, Chi και συν.1989, VanLehn & Jones
1993, Dillenbourg και συν 1996), η Σηµειωτική Θεωρία (Semiotics Theory: Eco 1976, Cunningam
1992, Ράπτης και Ράπτη 1998), η Ανακαλυπτική και Πραγµατιστική µάθηση του Bruner (Constructivist
Theory: Bruner 1966, 1973, Ράπτης και Ράπτη 1998), η Θεωρία Αποθήκευσης και Επεξεργασίας των
Πληροφοριών (Atkinson και Shiffrin 1968, αναφορά στο Ράπτης και Ράπτη 1998, Case 1978, Varela
1989), κλπ.
Οι παραπάνω θεωρήσεις αντιµετωπίζουν προβλήµατα όταν χρειάζεται να ερµηνεύσουν και να
µελετήσουν το πως πραγµατοποιείται η µάθηση σε ένα περιβάλλον συνεργασίας και αλληλεπίδρασης,
κάτι που συµβαίνει τελευταία όλο και πιο συχνά λόγω της ταχύτατης εξέλιξης της τεχνολογίας των
επικοινωνιών. Προκειµένου για τη µελέτη της µάθησης που συντελείται σε αλληλεπιδραστικό
περιβάλλον, αναπτύχθηκαν θεωρίες µάθησης που λαµβάνουν υπόψη τον κοινωνικό χαρακτήρα, αλλά
και το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο συντελείται η µάθηση και αποκτιέται η γνώση. Ορισµένες
Θεωρίες Μάθησης στις οποίες λαµβάνεται υπόψη η κοινωνική αλληλεπίδραση επανήλθαν στο
προσκήνιο καθώς υπήρχαν από παλιά, όπως η Κοινωνικο-πολιτιστική Θεωρία του Vygotsky (Social
Development Theory: Vygotsky 1962, 1978, 1987, Ράπτης και Ράπτη 1998), η Συµβολική
Αλληλεπίδραση του Mead (Symbolic Interactionism, Mead 1934, 1932/1977, Blumer 1969) και ο
Πραγµατισµός του Dewey (Pragmatism, Dewey 1911/1978, 1922/1983, Khalil 2004), αλλά
βρίσκονταν στο περιθώριο. Οι Mead (1934, 1932/1977) και Vygotsky (1934/1978) θεωρούν ότι ο
κυρίαρχος µηχανισµός της ανάπτυξης της γνώσης είναι από τη φύση του επικοινωνιακός. Θεωρούν
ότι ο µηχανισµός αυτός βασίζεται στην έκβαση µιας ∆ραστηριότητας Επικοινωνίας κατά τον Mead και
στη Ζώνη Επικείµενης Ανάπτυξης (ή Ζώνη της Επόµενης Ανάπτυξης - Zone of Proximal Development)
κατά τον Vygotsky. Μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, οι συγκρούσεις, οι ανακολουθίες και οι
περιορισµοί της άποψης ενός ατόµου γίνονται αντιληπτές από το άτοµο αυτό, καθώς αυτό
υποχρεώνεται να παρατηρήσει διαφορετικές απόψεις ή τις αντιδράσεις που προκαλούνται για τη
Κεφάλαιο ΙΙ.2 – Θεωρίες Μάθησης που σχετίζονται µε ΗΚΜ

σελ.139 από 653

∆ηµιουργία ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης: Μελέτη Περίπτωσης Επιµορφωτικού Προγράµµατος Εκπ/κών

θεώρησή του από άλλα άτοµα. Οι περιορισµοί στους διαθέσιµους γνωστικούς πόρους του ατόµου
αντιµετωπίζονται µέσω της διοχέτευσης γνωστικών φορτίων σε άλλα άτοµα, καθένα πάντως από τα
οποία έχει τους δικούς του περιορισµούς και δυνατότητες. Η εξωτερίκευση βέβαια είναι
προαπαιτούµενο προκειµένου να υπάρξουν κοινωνικά κατανεµηµένα γνωστικά επιτεύγµατα: ως
µέρος της αντικειµενικής γνώσης, µόνον οι αντιλήψεις-ιδέες ενός ατόµου που εξωτερικεύονται
µπορούν να συγκριθούν µε αντιλήψεις άλλων ατόµων και τότε ανοίγει ο δρόµος για την Ζώνη της
Επόµενης Ανάπτυξης του ατόµου αυτού (Vygotsky 1934/1978). Κατά τον Vygotsky (1987): «η
νοητική ανάπτυξη επιτυγχάνεται όχι µόνο χάρη στον έµφυτο νοητικό εξοπλισµό του ατόµου, αλλά και εξ’
αιτίας της διαµεσολάβησης των κοινωνικών γεγονότων και των πολιτισµικών εργαλείων (όπως είναι η
γλώσσα και τα διάφορα εννοιολογικά σήµατα), καθώς και της εσωτερίκευσης των πολιτισµικών αυτών
εργαλείων». Σύµφωνα µε τους Ράπτη και Ράπτη (1998), «για τον Vygotsky, το κοινωνικό περιβάλλον
δεν είναι ένας ακόµη παράγοντας στην εξίσωση της ανθρώπινης ανάπτυξης που έχει ανάγκη ερµηνείας.
Είναι αντίθετα αυτό που µας παρέχει τις κατευθύνσεις εκείνες στις οποίες θα αναζητήσουµε τις
ερµηνείες µας. Και άλλοι θεωρητικοί όπως ο Piaget υποστηρίζουν τη θεωρία της αλληλεπίδρασης
ατόµου-κοινωνικού περιβάλλοντος, όµως εκείνοι θεωρούν ότι πρόκειται για µια διαδικασία από µέσα
προς τα έξω, ενώ ο Vygotsky την θεωρεί από έξω προς τα µέσα. Η γνωστική ανάπτυξη δεν οδηγεί απλώς
προς την κοινωνικοποίηση. Η γνωστική ανάπτυξη είναι η µετατροπή των κοινωνικών σχέσεων σε
νοητικές λειτουργίες. Πως γίνεται ο µετασχηµατισµός; Μέσω της διαµεσολάβησης των εργαλείων ή των
σηµάτων. Η εσωτερίκευση αυτών των εργαλείων διαµορφώνει την νοητική ανάπτυξη».
Ορισµένες πάντως θεωρίες που λαµβάνουν υπόψη την αλληλεπίδραση αναπτύχθηκαν εκ νέου αλλά
βασίστηκαν ή επηρεάστηκαν σε σηµαντικό βαθµό από τις παλιότερες καθώς και από τις
παραδοσιακές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Οι περισσότερες πάντως αποτελούν σύγχρονες
Κοινωνικό-γνωστικές Θεωρήσεις στις οποίες γίνεται συγκερασµός της θεωρίας κοινωνικής
αλληλεπίδρασης και παραδοσιακών γνωστικών θεωρήσεων (Socio-Constructuvist: Wertsch 1979,
1991,

Rogoff 1990, Dillenbourg 1996, 1999, Palloff και Pratt 1999, Jonassen και Land 2000,

∆ηµητρακοπούλου 2002b). Αναφέρουµε ορισµένες χαρακτηριστικές σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης
όπως η Συνεργατική Μάθηση (Collaborative Learning: Dillenbourg και συν. 1996, Dillenbourg 1999),
Θεωρίες βασισµένες σε διάφορα Κοινωνιολογικά Μοντέλα (Sociological Paradigms: Burrell &
Morgan 1979, McDonald 2002), η Θεωρία της Προσαρµοσµένης ∆ιάρθρωσης (Adaptive Structuration
Theory: Giddens 1984, DeSanctis και Poole 1994, McDonald 2002), Θεωρίες που σχετίζονται µε την
αλληλεπίδραση και την επίδοση σε οµάδες (Psychological Theories of Group Interaction and
Performance: McGrath 1984, McDonald 2002), η Κοινωνική Ψυχολογία της Οργάνωσης (Social
Psychology of Organizing: Weick 1979, McDonald 2002), η Θεωρία της ∆ραστηριότητας (Activity
Theory: Engestrom 1987, Bodker 1991, Kuutti 1996, Nardi 1996, Bellamy 1996, Jonassen 2000), του
Κατανεµηµένου Γιγνώσκειν (Distributed Cognition: Salomon, 1995, Pea 1995, Hollan, Hutchins &
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Kirsh 2000, Rogers 2000, Halverson 2002), της Εγκαθιδρυµένης Μάθησης (Situated Learning: Brown,
Collins και Duguid 1989, Lave και Wenger 1991, Brown και Duguid 1991, Wenger 1998), κλπ.
Στις νεότερες θεωρήσεις για τη µάθηση εµφανίζεται µια µετατόπιση από τη δασκαλο-κεντρική στην
ελεγχόµενη από το µαθητή µάθηση (στη µαθητο-κεντρική µάθηση), από το σχεδιασµό των
µαθηµάτων µε βάση την ύλη στο σχεδιασµό µε βάση τη µάθηση και τελικά από την ατοµική µάθηση
στη µάθηση µέσω συνεργασίας και συµµετοχής σε κοινότητα µάθησης. Μεγάλο ενδιαφέρον
παρουσιάζει η µετατόπιση του ρόλου του µαθητή, από παθητικό δέκτη της γνώσης σε µαθητευόµενο
δηµιουργό της γνώσης.
Ταυτόχρονα, στις σύγχρονες θεωρήσεις η τεχνολογία έχει πάψει να θεωρείται απλά ένα µέσο για να
µεταφέρει κανείς την αποκτηθείσα γνώση και πληροφορία, και θεωρείται πλέον ένα σηµαντικό
εργαλείο για την απόκτηση της γνώσης (Goodyear 1998).
Ενδιαφέρον για το σχεδιασµό και τη µελέτη των ΗΚΜ παρουσιάζει η σύγχρονη προσέγγιση της
κατανεµηµένης (ή διαµοιραζόµενης) φύσης της ανθρώπινης γνώσης, στην οποία δίνεται ιδιαίτερο
βάρος από όλο και περισσότερους σύγχρονους µελετητές προερχόµενους από το χώρο των γνωστικών
θεωριών και της φιλοσοφίας της επιστήµης (Kitcher 1990, 1993, Hutchins 1991, 1995, Oatley 1991,
Salomon 1993, Perkins 1993, Pea 1995, Resnick, Pontecorvo, Saljo και Burge 1997, Lehtinen,
Hakkarainen, Lipponen, Rahikaianen και Muukkonen 1999).
Επειδή µια ΗΚΜ αποτελεί ένα σύστηµα ιδιαιτέρως πολύπλοκο, ο σχεδιασµός και η υλοποίησή του
χρειάζεται να βασίζεται σε θεωρήσεις που λαµβάνουν υπόψη παράλληλα πολλούς παράγοντες, όπως
το κοινωνικό-πολιτιστικό και το τεχνολογικό πλαίσιο εντός του οποίου συντελείται η µάθηση, το νέο
ρόλο του µαθητευοµένου και του εκπαιδευτή, την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία, τον τρόπο
διαµοίρασης της εργασίας, τα τεχνουργήµατα και τον τρόπο χρήσης τους καθώς και θέµατα
κατανοµής ή διαµοίρασης της ανθρώπινης γνώσης.
Η ανάγκη υπολογισµού πολλών παραγόντων προκειµένου για το σχεδιασµό και τη µελέτη µιας ΗΚΜ,
αναδεικνύει, από την πληθώρα των σύγχρονων θεωριών µάθησης, τρεις ως τις πιο κατάλληλες για
ανάλυση µαθησιακών καταστάσεων µεταξύ ατόµων που βρίσκονται σε χωρική ή/και χρονική
απόσταση και συνεργάζονται µέσω διαδικτύου. Πρόκειται για τις θεωρίες ∆ραστηριότητας,
Κατανεµηµένου Γιγνώσκειν και Εγκαθυδριµένης Μάθησης:

•

Η «Θεωρία της ∆ραστηριότητας» (Activity Theory: Engestrom 1987, Bodker 1991, Kuutti

1996, Nardi 1996, Bellamy 1996, Jonassen 2000), συνιστά ένα φιλοσοφικό πλαίσιο για τη µελέτη της
ανθρώπινης πράξης (∆ηµητρακοπούλου 2002b). Σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία, η κατάλληλη µονάδα
ανάλυσης είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα. Μια ∆ραστηριότητα αποτελεί ένα σύστηµα µε πολλές
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συνιστώσες που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους (υποκείµενο, αντικείµενο, τεχνουργήµατα, καταµερισµός
εργασίας, κοινότητα, κανόνες, κλπ.).

•

Η θεωρία του «Κατανεµηµένου Γιγνώσκειν» (Distributed Cognition: Salomon, 1995, Pea

1995, Hollan, Hutchins & Kirsh 2000, Rogers 2000, Halverson 2002) εστιάζει στο κοινωνικό αλλά
και υλικό πλαίσιο (τεχνουργήµατα, περιβάλλον) µέσα στο οποίο συντελείται η δραστηριότητα αντί
για το άτοµο.

•

Η θεωρία της «Εγκαθυδριµένης Μάθησης» (Situated Learning: Brown, Collins και Duguid

1989, Lave και Wenger 1991, Brown και Duguid 1991, Wenger 1998) σύµφωνα µε την οποία η
µάθηση είναι µια διαδικασία που σχετίζεται µε τις δραστηριότητες, το αντικείµενό της και το
κοινωνικό-πολιτισµικό περιβάλλον εντός των οποίων λαµβάνει χώρα.
Οι θεωρίες αυτές αναδεικνύονται ως οι πιο κατάλληλες µέσα από τη δουλειά πολλών ερευνητών
(Nardi 1996, John και Kieras 1996, Wenger 1998, Palloff και Pratt 1999, Ferry και συν. 2000, Rogers
2000, Murphy και συν. 2000, Dawson, Mason και Molebash 2000, MaKinster και συν. 2001,
∆ηµητρακοπούλου 2002b, Barab και συν. 2002, Halverson 2002, Laferrière 2002, Barab και συν.
2002, Barojas 2004, Barrett 2003, Hollnagen 2003, Avouris, Komis, Margaritis, και Fiotakis 2004.
Taurisson και Tchounikine 2004 κλπ.), όπως φάνηκε και από την εξέταση της υπάρχουσας
κατάστασης γύρω από την έρευνα για την εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ (Κεφάλαιο Ι.3).
Στη συνέχεια παρουσιάζονται λόγοι για τους οποίους η Θεωρία ∆ραστηριότητας επιλέγεται για τη
µελέτη, το σχεδιασµό και την ανάλυση της ΗΚΜ που υλοποιείται στο πλαίσιο της διατριβής.

ΙΙ.2.4 Η επιλογή της Θεωρίας ∆ραστηριότητας για την θεωρητική τεκµηρίωση
της ΗΚΜ της διατριβής
Οι τρεις θεωρίες µάθησης που αναφέρθηκαν παραπάνω (η Θεωρία ∆ραστηριότητας, η Θεωρία του
Κατανεµηµένου Γιγνώσκειν και η Θεωρία της Εγκαθυδριµένης Μάθησης) υποστηρίζουν όλες
συστήµατα ΗΚΜ και είναι φυσικό να έχουν πολλά κοινά σηµεία. Και οι τρεις θεωρίες ανήκουν στον
ευρύτερο χώρο των σύγχρονων Κοινωνικό-γνωστικών Θεωρήσεων στις οποίες γίνεται συγκερασµός
της θεωρίας κοινωνικής αλληλεπίδρασης, της Κοινωνικο-πολιτιστικής Θεωρίας του Vygotsky (Social
Development Theory: Vygotsky 1962, 1978, 1987) και των παραδοσιακών θεωρήσεων από το
γνωστικό πεδίο (Socio-Constructuvism: Dillenbourg 1996, 1999, Palloff και Pratt 1999, Jonassen και
Land 2000, ∆ηµητρακοπούλου 2002b).
Από τις τρεις θεωρίες µάθησης που θεωρούνται ως οι πιο κατάλληλες για την θεωρητική τεκµηρίωση
ΗΚΜ, η Θεωρία ∆ραστηριότητας επιλέγεται για το σχεδιασµό, τη µελέτη και κυρίως την ανάλυση της
ΗΚΜ που υλοποιείται και εξετάζεται στη διατριβή. Καταρχήν η συγκεκριµένη θεωρία µπορεί να
θεωρηθεί κατάλληλη για το σχεδιασµό και τη µελέτη ΗΚΜ για τους εξής λόγους:
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1. Έχει ρίζες στις γνωστικές θεωρίες και αντικείµενο µελέτης την ανθρώπινη «γνώση». Ένας
βασικός στόχος της θεωρίας είναι η µελέτη της αναπαράστασης της γνώσης του ατόµου. Ο δεύτερος
βασικός στόχος της θεωρίας είναι η µελέτη της µάθησης ως διαδικασία που πραγµατοποιείται µεταξύ
ατόµων και η µελέτη των µετασχηµατισµών που συντελούνται κατά την αλληλεπίδραση των ατόµων
µε τεχνουργήµατα (πχ. εργαλεία επικοινωνίας). Αυτή η δεύτερη προσέγγιση επιτρέπει τη µελέτη της
απόκτησης γνώσης όχι µόνο σε ατοµικό επίπεδο αλλά και σε περιβάλλοντα όπου υπάρχει
αλληλεπίδραση και συνεργασία όπως µια ΗΚΜ.
2. Στη συγκεκριµένη θεωρία λαµβάνεται υπόψη και το τεχνολογικό εκτός από το κοινωνικόπολιτιστικό πλαίσιο και ειδικότερα τα τεχνουργήµατα που χρησιµοποιούνται και ο τρόπος χρήσης
τους, στοιχεία που είναι απαραίτητα για το σχεδιασµό και τη µελέτη ΗΚΜ.
3. Σύµφωνα µε τη Θεωρία ∆ραστηριότητας η κατάλληλη µονάδα ανάλυσης είναι η ∆ραστηριότητα.
Λόγω της µονάδας ανάλυσής αυτής και του τρόπου που θεωρείται ότι συµµετέχουν σε αυτήν
διάφοροι παράγοντες, όπως η κοινωνία, οι κανόνες, τα τεχνουργήµατα και η διαµοίραση εργασίας,
είναι δυνατόν να συνυπολογίζονται και να εξετάζονται παράλληλα όλοι οι παράγοντες που επιδρούν
σε ένα τόσο πολύπλοκο σύστηµα, όπως µια ΗΚΜ, κάτι που όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αποτελεί
βασική προϋπόθεση για να είναι µια θεωρία κατάλληλη για την υποστήριξη τέτοιων συστηµάτων.
Η συγκεκριµένη θεωρία επιλέγεται (από τις υπόλοιπες θεωρίες που αναφέρθηκαν παραπάνω) για την
υποστήριξη της ΗΚΜ που σχεδιάζεται και υλοποιείται στη διατριβή για τους εξής λόγους:
4. Η θεωρία επικεντρώνεται στην γνωστική διαδικασία που λαµβάνει χώρα σε συγκεκριµένο
κοινωνικό-πολιτιστικό περιβάλλον µε τη διαµεσολάβηση τεχνουργηµάτων. Τα τεχνουργήµατα
αποτελούν το µέσο για το µετασχηµατισµό ενός αντικειµένου σε αποτέλεσµα και είναι σηµαντικά για
τη διαδικασία της ανθρώπινης δραστηριότητας καθώς αποτελούν µια από τις συνιστώσες της, όπως
εξάλλου και οι κανόνες και η κοινωνική συνιστώσα. Ο σηµαντικότερος παράγοντας της
δραστηριότητας πάντως παραµένει ο άνθρωπος, που βρίσκεται στο κέντρο της θεωρίας, καθώς αυτός,
έχοντας συγκεκριµένα κίνητρα και στόχους, επιλέγει να ενεργήσει προκειµένου να υλοποιήσει µια
συγκεκριµένη δραστηριότητα. Αντίθετα, στη Θεωρία του Κατανεµηµένου Γιγνώσκειν, που επίσης
προσφέρεται για την ερµηνεία και τη µελέτη ΗΚΜ, δίνεται έµφαση σε ένα κοινωνικό-τεχνικό
σύστηµα εντός του οποίου υπάρχουν και λειτουργούν τα άτοµα και υπάρχουν εργαλεία και
τεχνουργήµατα. ∆εν λαµβάνεται τόσο υπόψη το άτοµο όσο η οµάδα και το σύστηµα. Σύµφωνα µε την
Halverson (2002), οι διαφορές αυτές των δύο θεωριών είναι επιφανειακές, αλλά κατά τη γνώµη του
συγγραφέα της διατριβής το βάρος που δίνεται στη Θεωρία του Κατανεµηµένου Γιγνώσκειν στο υλικό
πλαίσιο (εργαλεία, τεχνολογικό περιβάλλον) είναι µεγαλύτερο από ότι στον ανθρώπινο παράγοντα και
εποµένως ίσως προσφέρεται καλύτερα για µελέτη και ερµηνεία περιπτώσεων έρευνας όπου
εξετάζεται η απόδοση ή η βελτίωση ενός τεχνουργήµατος, των επιπτώσεων που έχει σε ένα σύστηµα
η αποτυχία ή πληµµελής λειτουργία ενός τεχνικού υπο-συστήµατος, ο τρόπος αλληλεπίδρασης σε
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καθαρά τεχνολογικά κατασκευάσµατα όπως συστήµατα τεχνητής νοηµοσύνης, δίκτυα, κλπ. Η θεωρία
της Εγκαθυδριµένης Μάθησης, που αποτελεί µια ακόµη θεωρία που προσφέρεται για τη µελέτη ΗΚΜ,
βρίσκεται στον αντίποδα της θεωρίας Κατανεµηµένου Γιγνώσκειν όσον αφορά στα τεχνουργήµατα,
καθώς δε λαµβάνονται ιδιαίτερα υπόψη αυτά και το ρόλο που µπορεί να παίξουν σε ένα τεχνολογικό
περιβάλλον όπως οι ΗΚΜ, τουλάχιστον όχι στο βαθµό που το κάνουν οι άλλες δύο θεωρίες, της
∆ραστηριότητας και ακόµη περισσότερο του Κατανεµηµένου Γιγνώσκειν. Από τον συγγραφέα της
διατριβής θεωρείται ότι στη Θεωρία ∆ραστηριότητας επιτυγχάνεται µια ισορροπία µεταξύ του
ανθρώπινου παράγοντα και των υπολοίπων στοιχείων εντός του οποίου συντελείται η µάθηση, όπως η
κοινωνία, το κοινωνικο-πολιτιστικό και τεχνολογικό πλαίσιο, τα τεχνουργήµατα και οι κανόνες.
Επιπλέον, συγκρίνοντας µε τις άλλες δύο θεωρίες, ειδικά τα τεχνουργήµατα και ο ρόλος τους ούτε
υποτιµάται ούτε υπερτιµάται, κάτι ιδιαίτερα σηµαντικό για τη συγκεκριµένη έρευνα που
πραγµατοποιείται και αναφέρεται σε περιβάλλον ΗΚΜ.
5. Η ∆ραστηριότητα που είναι η βασική µονάδα ανάλυσης της Θεωρίας, όπως αναφέρθηκε και
παραπάνω αποτελεί ένα σύστηµα µε συνιστώσες που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους (υποκείµενο,
αντικείµενο, τεχνουργήµατα, καταµερισµός εργασίας, κοινότητα, κανόνες, κλπ.). Ένα πολύ σηµαντικό
στοιχείο της ∆ραστηριότητας είναι ότι υπάρχουν πολλά επίπεδα οργάνωσης της που ονοµάζονται
ενέργειες και λειτουργίες (Engestrom 1987). Λόγω της ανάλυσης της κάθε ∆ραστηριότητας σε
υποσυστήµατα και σε χαµηλότερα επίπεδα ενεργειών και λειτουργιών, η ανάλυση ενός ιδιαιτέρως
πολύπλοκου συστήµατος εκπαίδευσης όπως είναι µια ΗΚΜ, µε όλο το πλέγµα των αλληλεπιδράσεων
και συσχετίσεων που περιλαµβάνουν οι επιµέρους συνιστώσες και τα διάφορα υπο-συστήµατα του
συστήµατος αυτού, αποτελεί ένα εγχείρηµα που επιτυγχάνεται µε µεγαλύτερη ευκολία µέσω της
συγκεκριµένης θεωρίας. Γι’ αυτό εξάλλου πολλοί ερευνητές (Nardi 1996, Jonassen και συν. 2000,
Barab και συν. 2001) θεωρούν ότι η Θεωρία ∆ραστηριότητας αποτελεί έναν ιδιαίτερα χρήσιµο
µεγεθυντικό φακό για την ανάλυση και µελέτη δυναµικών και πολύπλοκων εκπαιδευτικών
συστηµάτων. Ειδικότερα οι Barab και συν. (2001) θεωρούν το πλαίσιο εργασίας του Engeström
(1987, 1993), που βασίζεται στη Θεωρία ∆ραστηριότητας, ως ιδανικό για την περιγραφή και τον
χαρακτηρισµό των εκπαιδευτικών συστηµάτων εν γένει και όχι µόνο των ΗΚΜ.
Για τους παραπάνω λόγους η Θεωρία ∆ραστηριότητας παρουσιάζεται αναλυτικότερα παρακάτω.
Λόγω πάντως της σχέσης τους µε τις ΗΚΜ και των κοινών τους στοιχείων µε την Θεωρία
∆ραστηριότητας παρουσιάζονται παρακάτω, κάπως πιο συνοπτικά, ορισµένα βασικά στοιχεία και των
άλλων δύο θεωριών (Κατανεµηµένου Γιγνώσκειν και Εγκαθυδριµένης Μάθησης). Επιπλέον,

οι

παιδαγωγικές αρχές σχεδιασµού και υλοποίησης της ΗΚΜ της διατριβής απορρέουν σε µεγάλο βαθµό
από ορισµένα βασικά και κοινά στοιχεία και των τριών θεωριών που παρουσιάζονται.

ΙΙ.2.5

Η Θεωρία ∆ραστηριότητας (Activity Theory)

Η Θεωρία ∆ραστηριότητας (Activity Theory), έχει τις ρίζες της στην κλασσική Γερµανική φιλοσοφία
των 18ου και 19ου αιώνα (από Kant µέχρι Hegel) αλλά σύµφωνα µε τον Kuutii (1996), παρέµεινε στο
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περιθώριο λόγω της Αγγλοσαξονικής εµπειρικής κυρίως διάστασης της επιστηµονικής σκέψης. Στη
Γερµανική φιλοσοφία δίνεται έµφαση τόσο στην ανάπτυξη και την ιστορία όσο και στον ενεργό και
δηµιουργικό ρόλο του ανθρώπου.
Ειδικά ο Hegel ήταν ο πρώτος φιλόσοφος που θεώρησε ότι η απόκτηση γνώσης σχετίζεται µε την
υλική, παραγωγική δραστηριότητα του ανθρώπου και τα τεχνουργήµατα που χρησιµοποιούνται στην
εργασία (Engestrom 1987). ∆ήλωσε ακόµη ξεκάθαρα ότι θεωρούσε πως η µάθηση πραγµατοποιείται
κάτω από την επίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντος και τελικά τα αποτελέσµατά της
εξωτερικεύονται σε µορφή αντικειµένων που παράγονται από τον άνθρωπο (Mikhailov 1980). Λόγω
της σχέσης της µε την κλασσική Γερµανική φιλοσοφία, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι η Θεωρίας
∆ραστηριότητας αποτελεί ένα φιλοσοφικό και διαθεµατικό πλαίσιο εργασίας (υπόβαθρο) για τη
µελέτη διαφόρων µορφών ανθρωπίνων πράξεων. Υπάρχουν ακόµη ρίζες της θεωρίας και στα έργα
των Marx και Engels που επεξεργάστηκαν περαιτέρω την ιδέα της δραστηριότητας, από µια
κοινωνικο-οικονοµική σκοπιά.
Η τρίτη πηγή από την οποία άντλησε στοιχεία η Θεωρία ∆ραστηριοτήτων είναι η Σοβιετική Κοινωνικό
- Πολιτιστική - Ιστορική ψυχολογία (Vygotsky 1978, 1987, 1962, Leont’ev 1974, 1978, 1981, Luria
1974). Παρόλα αυτά πάντως υπάρχουν κάποιες οµοιότητες µε την Αγγλοσαξονική παράδοση στην
έρευνα και ειδικά µε τον Πραγµατισµό του Dewey (Pragmatism, Dewey 1911/1978, 1922/1983,
Khalil 2004) και την Συµβολική Αλληλεπίδραση του Mead (Symbolic Interactionism, Blumer 1969,
Mead 1934, 1932/1977).
Ακολουθεί η αναλυτικότερη περιγραφή ορισµένων βασικών στοιχείων της Θεωρίας ∆ραστηριότητας.

ΙΙ.2.5.1 Ορισµός της ∆ραστηριότητας
Κατά την Θεωρία ∆ραστηριότητας, βασικό στοιχείο ανάλυσης αποτελεί η ανθρώπινη ∆ραστηριότητα
(Activity). Ο όρος εµπεριέχει ή υπονοεί την έννοια της ενέργειας ενός υποκειµένου σε ένα αντικείµενο
προκειµένου αυτό να υποστεί κάποια αλλαγή. Τουλάχιστον αυτό υπάρχει στους αντίστοιχους όρους
Tatigkeit (Γερµανικά) και Dejatel’nost (Ρώσικα) αλλά δεν µπορεί να αποδοθεί µε τον ίδιο ακριβώς
τρόπο στα Ελληνικά.

ΙΙ.2.5.2 Η δοµή της ∆ραστηριότητας
Η ανθρώπινη ∆ραστηριότητα περιέχει καταρχήν υποκείµενα, αντικείµενα και τεχνουργήµατα.
Τα υποκείµενα είναι οι άνθρωποι που υλοποιούν τη ∆ραστηριότητα οδηγηµένοι από κάποιο κίνητρο.
Όπως αναφέρθηκε και προηγούµενα, για την Θεωρία ∆ραστηριότητας, ο όρος ανθρώπινη
∆ραστηριότητα εµπεριέχει ή υπονοεί την έννοια της ενέργειας σε ένα αντικείµενο. Η ∆ραστηριότητα
στην ουσία έχει να κάνει µε πράξεις/ενέργειες που πραγµατοποιούνται από ανθρώπους (υποκείµενα)
σε αντικείµενα προκειµένου αυτά να υποστούν κάποια αλλαγή. Τα αλλαγµένα αντικείµενα, µετά το
πέρας της ∆ραστηριότητας, αποτελούν το αποτέλεσµα αυτής. Η προσδοκώµενη αυτή µεταµόρφωση,
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µετατροπή, ή µεταβολή των αντικειµένων σε αποτέλεσµα (outcome, Engestrom 1987) αποτελεί το
κίνητρο που κινεί, προκαλεί την ∆ραστηριότητα. Το αντικείµενο µπορεί να είναι κάτι υλικό αλλά και
κάτι λιγότερο χειροπιαστό, όπως ένα σχέδιο, ή και κάτι εντελώς αόριστο όπως µια ιδέα, αρκεί να
µπορεί να υποβληθεί σε αλλαγή και να διαµοιραστεί από τους συµµετέχοντες στη ∆ραστηριότητα (τα
υποκείµενα).

Τεχνούργηµα

Υποκείµενο

Αντικείµενο

Αποτέλεσµα

Εικόνα ΙΙ.2.1 Η βασική δοµή της ∆ραστηριότητας µε τη σχέση διαµεσολάβησης του τεχνουργήµατος µεταξύ
υποκειµένου και αντικειµένου προκειµένου να υπάρξει το αποτέλεσµα.

Η επίδραση του υποκειµένου στο αντικείµενο πραγµατοποιείται µε διαµεσολάβηση του τρίτου
βασικού στοιχείου της ∆ραστηριότητας, του τεχνουργήµατος. Τα τεχνουργήµατα (artifacts) µπορεί να
είναι εργαλεία, µηχανές, διαδικασίες, µέθοδοι, ακόµη και µορφές οργάνωσης της εργασίας. Ο ρόλος
των τεχνουργηµάτων είναι διαµεσολαβητικός. Για παράδειγµα, ένα συγκεκριµένο εργαλείο, πχ. ένα
σφυρί, διαµεσολαβεί ανάµεσα στο υποκείµενο (εργάτης) και τα αντικείµενα της ενέργειάς του (καρφί
και σανίδα). Τα τεχνουργήµατα κάνουν δυνατή την πραγµατοποίηση µιας ενέργειας καθώς δίνουν τη
δυνατότητα στο υποκείµενο να προκαλέσει συγκεκριµένες µεταβολές στο αντικείµενο. Το καρφί
µπορεί να καρφωθεί από τον εργάτη στη σανίδα λόγω του εργαλείου. Παράλληλα όµως περιορίζουν
και το υποκείµενο να πραγµατοποιήσει κάποια από τις µεταβολές που υπαγορεύονται από τις
δυνατότητες του τεχνουργήµατος αυτού (πχ. του εργαλείου του σφυριού). Αν δεν υποστηρίζεται
κάποια µεταβολή του αντικειµένου από το τεχνούργηµα, δεν µπορεί να πραγµατοποιεί από το
υποκείµενο. Για παράδειγµα µε το σφυρί ως εργαλείο δεν µπορεί το υποκείµενο να βγάλει το καρφί
από τη σανίδα. Εποµένως ο τρόπος µεταβολής του αντικειµένου από το υποκείµενο υπόκειται σε
περιορισµούς που τίθενται από το τεχνούργηµα.
Τα τεχνουργήµατα αυτά καθ’ αυτά µπορούν ακόµη και να δηµιουργούνται ή και να αλλάζουν κατά
την εξέλιξη µιας ∆ραστηριότητας και η εξέλιξη αυτή καταγράφεται στο ιστορικό της ∆ραστηριότητας.
Αν για παράδειγµα το καρφί έχει καρφωθεί στραβά και πρέπει να βγει για να ξαναµπεί σωστά,
αλλάζει το εργαλείο προκειµένου να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες αποµάκρυνσης του καρφιού.
Σύµφωνα µε τον Kuutti (1996) (σε δική µου ελεύθερη µετάφραση): «…η βασική ιδέα (όσον αφορά στη
θεωρία ∆ραστηριότητας και τις ανθρώπινες ∆ραστηριότητες) είναι ότι οι άνθρωποι µπορούν να
ελέγξουν τη συµπεριφορά τους όχι εκ των έσω, µε βάση τις βιολογικές παρορµήσεις τους, αλλά εκ των
έξω, χρησιµοποιώντας και δηµιουργώντας τεχνουργήµατα…». Αυτή η προοπτική δείχνει ότι σύµφωνα
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µε την Θεωρία ∆ραστηριότητας στο κέντρο κάθε ∆ραστηριότητας βρίσκεται ο άνθρωπος, ο οποίος
αυτό-καθορίζει τις ενέργειές του. Επίσης τα τεχνουργήµατα αποτελούν αναπόσπαστο συστατικό των
ανθρώπινων ενεργειών.
Στο παραπάνω σχήµα (Εικόνα ΙΙ.2.1) εµφανίζεται η βασική αυτή δοµή της ∆ραστηριότητας, όπως
περιγράφηκε παραπάνω (Engestrom 1987). Η δοµή του σχήµατος αυτού είναι υπερβολικά απλή για να
περιγράψει πλήρως τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ ενός ατόµου και του περιβάλλοντος µέσα στο οποίο
πραγµατοποιείται µια ∆ραστηριότητα. Σύµφωνα µε τον Suchman (1987), δεν έχει νόηµα η µελέτη των
ανθρωπίνων δραστηριοτήτων εντός ενός εργαστηριακού, αποµονωµένου και αποστειρωµένου
περιβάλλοντος γιατί οι ίδιες οι ανθρώπινες ∆ραστηριότητες είναι αλληλένδετες µε το πραγµατικό
περιβάλλον εντός του οποίου συντελούνται και δεν τις κατανοούµε πλήρως χωρίς αυτό.

Τεχνούργηµα

Υποκείµενο

Κανόνες

Αντικείµενο

Κοινωνία

Αποτέλεσµα

∆ιαµοίραση
Εργασίας

Εικόνα ΙΙ.2.2 Ολοκληρωµένη δοµή µιας ∆ραστηριότητας σύµφωνα µε τη Θεωρία ∆ραστηριότητας (Engestrom
1987).

Η Θεωρία ∆ραστηριότητας δίνει λύση σε αυτό το πρόβληµα του πραγµατικού περιβάλλοντος που
συνοδεύει την κάθε ∆ραστηριότητα, καθώς ένα ελάχιστο περιβάλλον που να έχει νόηµα αποτελεί
τµήµα αυτής. Επειδή λοιπόν το περιβάλλον περιέχεται στη ∆ραστηριότητα, ακόµη κι αν το ενδιαφέρον
εστιάζεται στο αποτέλεσµα µιας ατοµικής ∆ραστηριότητας, το αποτέλεσµα αυτό έχει να κάνει και µε
το περιβάλλον αυτής, και εποµένως έχει κάποια συλλογική διάσταση (collective). Χρειάζεται να
ληφθεί υπόψη λοιπόν και η Κοινωνία (ή Κοινότητα) που αποτελείται από τα άτοµα που µοιράζονται
το ίδιο αντικείµενο ή αποτέλεσµα. ∆ηµιουργούνται λοιπόν κι άλλες σχέσεις σε µια ∆ραστηριότητα,
όπως αυτές µεταξύ υποκειµένου και κοινωνίας και αντικειµένου και κοινωνίας. Σύµφωνα µε τη
Θεωρία ∆ραστηριότητας, όπως το τεχνούργηµα παίζει ένα διαµεσολαβητικό ρόλο ανάµεσα στο
υποκείµενο και το αντικείµενο, µε ανάλογο τρόπο υπάρχουν και στοιχεία διαµεσολάβησης µεταξύ
υποκειµένου και κοινωνίας και αντικειµένου και κοινωνίας.
Όπως φαίνεται στο πιο αναλυτικό σχήµα (Εικόνα ΙΙ.2.2) του Engestrom (1987) για την πληρέστερη
δοµή της ∆ραστηριότητας, η αλληλεπίδραση µεταξύ υποκειµένου και κοινωνίας (κοινότητας)
πραγµατοποιείται µε τη διαµεσολάβηση των κανόνων. Κανόνες (rules) είναι κατά τη Θεωρία
∆ραστηριότητας, ρητοί ή άρρητοι κανόνες, συµβάσεις και κοινωνικές σχέσεις που υπαγορεύουν ή
καθοδηγούν τη σχέση του υποκειµένου µε την κοινωνία. Αντίστοιχα, η αλληλεπίδραση µεταξύ
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αντικειµένου και κοινωνίας (κοινότητας) πραγµατοποιείται µέσω της διαµοίρασης της εργασίας. Η
∆ιαµοίραση Εργασίας (Division of Labor) έχει να κάνει µε την οργάνωση της κοινωνίας που
σχετίζεται έµµεσα ή άµεσα µε τη µετατροπή του αντικειµένου σε αποτέλεσµα.
Το περίφηµο παράδειγµα του Leont’ev (1978) αναφέρεται σε πρωτόγονους κυνηγούς που
προκειµένου να κυνηγήσουν χωρίζονται σε δύο οµάδες: σε αυτούς που πιάνουν τα θηράµατα και σε
αυτούς που χτυπούνε τους θάµνους προκειµένου να τα οδηγήσουν στις παγίδες που έχει στήσει εκ των
προτέρων η πρώτη οµάδα. Συγκρίνοντας τη δραστηριότητα της οµάδας που χτυπά τους θάµνους,
ανεξάρτητα από το περιβάλλον στο οποίο συντελείται, µε άλλες πιο συνηθισµένες δραστηριότητες
όπως η ένδυση, η παρασκευή του φαγητού, κλπ., φαίνεται σαν να µην έχει λογική. Γίνεται φυσικά
απόλυτα κατανοητή ως τµήµα µιας ευρύτερης ∆ραστηριότητας κυνηγιού.
Προκειµένου να εξετάσουµε την πλήρη δοµή της ∆ραστηριότητας σε ένα ακόµη παράδειγµα από το
σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, µπορούµε να θεωρήσουµε µια οµάδα κατασκευαστών λογισµικού
που αναλαµβάνει την κατασκευή ενός συστήµατος λογισµικού για έναν πελάτη. Το αντικείµενο
αποτελεί το (όχι ακόµη έτοιµο) σύστηµα που κατασκευάζεται, µετατρέπεται και διορθώνεται µέχρι να
αποτελέσει το τελικό δοκιµασµένο και λειτουργικό προϊόν που θα παραδοθεί στον πελάτη. Το
υποκείµενο αποτελεί η οµάδα λογισµικού. Η κοινότητα αποτελείται από την οµάδα λογισµικού, από
τους αντιπροσώπους του πελάτη, από την εταιρία στην οποία ανήκει η οµάδα εργασίας (προϊστάµενοι,
άλλες οµάδες εργασίας που προσφέρουν έτοιµα στοιχεία ή θα εκµεταλλευτούν τη δουλειά που θα
γίνει) κλπ. Υπάρχουν κανόνες για το τι σηµαίνει να ανήκεις σε αυτήν την κοινότητα. Κανόνες ρητοί
όπως οι νόµοι (πχ. που σχετίζονται µε το εργατικό δίκαιο), οι συµβάσεις εργασίας, οι αµοιβές, ο
χρόνος εργασίας, κλπ. και άρρητοι όπως κανόνες δεοντολογίας, σχέσεων εργασίας µεταξύ των
προγραµµατιστών, κλπ. Ορισµένοι κανόνες ίσως να καθορίστηκαν ειδικά για το συγκεκριµένο έργο,
όπως πχ. πως να συµπεριφέρονται οι εργαζόµενοι στην οµάδα προς τους αντιπροσώπους του πελάτη.
Σε κάθε φάση της διαδικασίας εξαγωγής του αποτελέσµατος, µια σειρά από εργαλεία και
τεχνουργήµατα χρησιµοποιούνται ή ακόµη και κατασκευάζονται, όπως για παράδειγµα µέθοδοι
ανάλυσης των απαιτήσεων του προϊόντος και σχεδιασµού, υπολογιστές, γλώσσες προγραµµατισµού,
προγραµµατιστικά εργαλεία (πχ. εκσφαλµάτωσης), εµπειρικοί κανόνες, κλπ. Η ∆ραστηριότητα που
περιγράφεται έχει ένα συγκεκριµένο ιστορικό. Στη διάρκεια του χρόνου υπάρχει µεταβολή στο
αντικείµενο, ακόµη και στα τεχνουργήµατα που χρησιµοποιούνται ως αποτέλεσµα διαδικασιών
δηµιουργίας, συγκέντρωσης, απόρριψης, προσθήκης, αφαίρεσης, κλπ.
Το άτοµο συνήθως συµµετέχει σε πολλές ∆ραστηριότητες που πραγµατοποιούνται συγχρόνως ή
παράλληλα και µερικές φορές ενέχουν ακόµη και συγκρούσεις. Παράλληλα µε την ∆ραστηριότητα
που περιγράφηκε, µπορούν να υπάρχουν και άλλες, για παράδειγµα µια ∆ραστηριότητα µε αντικείµενο
την βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης της εταιρίας, οπότε τα υποκείµενα είναι οι προϊστάµενοι
τµηµάτων, οι γενικοί και οικονοµικοί διευθυντές κλπ. Καθένα από τα υποκείµενα αυτά µπορεί να έχει
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στη διάθεσή του τεχνουργήµατα (εργαλεία και µεθόδους) για να διατηρεί τα έργα εντός
προϋπολογισµών και όσο το δυνατόν πιο κερδοφόρα. Υπάρχει και πάλι συγκεκριµένη διαµοίραση
εργασιών και κανόνες εντελώς διαφορετικοί από ό,τι για την προηγούµενη ∆ραστηριότητα.
Σύµφωνα µε τον Engestrom (1987) µέσα στην τριγωνική δοµή της ∆ραστηριότητας που
παρουσιάστηκε παραπάνω (Εικόνα ΙΙ.2.2) υπάρχουν συνήθως πολλαπλές και σύνθετες σχέσεις µεταξύ
των επιµέρους στοιχείων της.

Επιπλέον, καθένα από τα επιµέρους τρίγωνα που σχηµατίζονται

µπορούν να είναι ξεχωριστές ∆ραστηριότητες σε ένα διαφορετικό, χαµηλότερο επίπεδο. Ο
διαχωρισµός της ∆ραστηριότητας σε επίπεδα παρουσιάζεται στην επόµενη παράγραφο αναλυτικότερα.
Εικόνα ΙΙ.2.3 Η κατανάλωση, κεντρικό στοιχείο µιας ∆ραστηριότητας ως εξαρτώµενη από την παραγωγή, τη
διαµοίραση και την ανταλλαγή (Engestrom 1987).
Τεχνούργηµα
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Υποκείµενο
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Ακόµη, σύµφωνα µε τον Engestrom (1987), η κατανάλωση των προϊόντων που παράγονται από την
ανθρώπινη ∆ραστηριότητα είναι συνήθως το ζητούµενο και εξαρτάται από την παραγωγή, τη
διαµοίραση και την ανταλλαγή, στοιχεία που παρουσιάζονται ως µικρότερα τρίγωνα στην ευρύτερη
δοµή της ∆ραστηριότητας (Εικόνα ΙΙ.2.3). Στο προηγούµενο παράδειγµα της ευρύτερης
∆ραστηριότητας του κυνηγιού των πρωτόγονων ανθρώπων, η κατανάλωση της τροφής που αποτελεί το
αποτέλεσµα της ∆ραστηριότητας είναι µια ξεχωριστή ∆ραστηριότητα που βρίσκεται στο κέντρο της
ευρύτερης. Ακόµη εξαρτάται από την παραγωγή, το αποτέλεσµα της µετατροπής του υποψήφιου
θηράµατος (αντικείµενο) σε θήραµα, της ανταλλαγής και της διαµοίρασης της τροφής, ενδεχοµένως
ανάλογα µε την κοινωνική θέση των κυνηγών, τον αριθµό των παιδιών τους, την διαµοίραση της
εργασίας που προηγήθηκε, κλπ.

ΙΙ.2.5.3 Επίπεδα ∆ραστηριοτήτων
Οι ∆ραστηριότητες όπως ορίστηκαν παραπάνω, έχουν να κάνουν περισσότερο µε µια κάπως
µακροπρόθεσµη προοπτική, και σχετίζονται µε υψηλού επιπέδου προσδοκώµενα αποτελέσµατα. Το
αντικείµενο µετατρέπεται σε αποτέλεσµα συνήθως µέσω µιας χρονοβόρας διαδικασίας και αφού
περάσει από διάφορες φάσεις, αφού εκτελεστούν ορισµένα βήµατα ενεργειών σε ένα πιο χαµηλό
επίπεδο. Σύµφωνα µε τον Leont’ev (1974, 1978, 1981), στη Θεωρία ∆ραστηριότητας υπάρχουν
παραπάνω από ένα επίπεδα επιµέρους Ενεργειών που συντελούνται ως τµήµα µιας ∆ραστηριότητας
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και διακρίνονται κυρίως τρία. Ανάλογες ιεραρχίες τριών επιπέδων για την ανθρώπινη δραστηριότητα
έχουν προταθεί και από άλλους ανεξάρτητους ερευνητές, όπως ο Wartofsky (1979) και οι Harré,
Clarke και DeCarlo (1985). Τα τρία βασικά επίπεδα της ∆ραστηριότητας σύµφωνα µε τον Leont’ev
είναι τα εξής:
Πίνακας ΙΙ.2.1 Επίπεδα υλοποίησης επιµέρους ενεργειών µιας ∆ραστηριότητας (Leont’ev)
Επίπεδο - Προοπτική
Όρος Leont’ev
∆ική µου απόδοση του όρου
Ονοµασία ενέργειας
Ονοµασία ενέργειας
Τι την προκαλεί
Τι την προκαλεί
Υψηλό Επίπεδο
Activity
∆ραστηριότητα
Μακροπρόθεσµη προοπτική
Motive
Κίνητρο
Μεσαίο Επίπεδο
Action
Ενέργεια
Μεσοπρόθεσµη προοπτική
Goal
Στόχος
Χαµηλό Επίπεδο
Operation
Λειτουργία
Βραχυπρόθεσµη προοπτική
Conditions
Συνθήκες

Στο πιο υψηλό επίπεδο, οι ∆ραστηριότητες υλοποιούνται µέσω αυτόνοµων αλλά και συνεργαζόµενων
Ενεργειών, που βρίσκονται στο µεσαίο επίπεδο και σχετίζονται µεταξύ τους καθώς έχουν κοινό το
κίνητρο και το αντικείµενο της ∆ραστηριότητας του υπεράνω επιπέδου στην οποία ανήκουν. Οι
Ενέργειες µιας ∆ραστηριότητας µπορεί να αποτελούν οµάδες (αλληλοεξαρτώµενων ενεργειών),
αλυσίδες (ενέργειες µε χρονική σειρά υλοποίησης) ακόµη και δίκτυο (ενέργειες µε µπλεγµένη και
πολύπλοκη εξάρτηση). Η συµµετοχή σε συγκεκριµένη ∆ραστηριότητα συνεπάγεται την υλοποίηση
επιµέρους Ενεργειών που έχουν συγκεκριµένο στόχο. Οι ενέργειες γίνονται κατανοητές όταν
βρίσκονται ενταγµένες στο ευρύτερο πλαίσιο της ∆ραστηριότητας στην οποία ανήκουν. Στο
παράδειγµα των κυνηγών, η ∆ραστηριότητα θα µπορούσε να είναι το κυνήγι και επιµέρους Ενέργεια
µιας οµάδας των κυνηγών να είναι το χτύπηµα των θάµνων.
Οι Ενέργειες µιας ∆ραστηριότητας πολλές φορές µεταβάλλονται στη διάρκεια υλοποίησης της
∆ραστηριότητας. Επίσης, κάποια Ενέργεια µπορεί να αποτελεί συστατικό στοιχείο πολλών
διαφορετικών ∆ραστηριοτήτων, όπως για παράδειγµα η Επικοινωνία στα παραδείγµατα των
διαφορετικών ∆ραστηριοτήτων κατασκευής ενός λογισµικού και βελτίωσης των οικονοµικής
κατάστασης της εταιρίας.
Πριν την υλοποίηση µιας Ενέργειας στον πραγµατικό κόσµο, προηγείται µια φάση σχεδιασµού της
(orientation, Kuutii 1996), µε βάση ένα πρότυπο ή ένα σχέδιο. Τα πρότυπα και τα σχέδια είναι ατελή,
αποτελούν προσεγγίσεις της πραγµατικότητας, από τη φύση τους δεν είναι άκαµπτα και µπορεί να
µεταβληθούν κατά την υλοποίηση µιας Ενέργειας, δίνοντας τη θέση τους σε ένα νέο πρότυπο ή σχέδιο
που προσεγγίζει καλύτερα την πραγµατικότητα και καθορίζει έναν καλύτερο τρόπο υλοποίησης της
Ενέργειας. Καθώς µια ενέργεια υλοποιείται πολλές φορές από το υποκείµενο, και καθώς το πρότυπο ή
το σχέδιο στο οποίο βασίζεται ο σχεδιασµός της ενέργειας αυτή βελτιώνεται συνεχώς, κάποια στιγµή
η βελτίωση φτάνει µέχρι το σηµείο να παραλείπεται η φάση του σχεδιασµού ολότελα και η ενέργεια
να θεωρείται τετριµµένη και απλή. Στην πραγµατικότητα, όταν γίνει αυτό, η Ενέργεια εκφυλίζεται σε
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Λειτουργία σύµφωνα µε τους όρους του Leont’ev. Οι Ενέργειες αποτελούνται κι αυτές από αλυσίδες ή
οµάδες επιµέρους δράσεων, τις Λειτουργίες που αποτελούν τετριµµένες, συνηθισµένες ρουτίνες που
χρησιµοποιούνται ως λύση ή απάντηση σε συνθήκες που προκύπτουν κατά την υλοποίηση της
Ενέργειας. Κάθε επιµέρους Λειτουργία µπορεί να έχει κι αυτή φάση σχεδιασµού αλλά συνήθως, όταν
πρόκειται για Λειτουργία, το στάδιο σχεδιασµού παραλείπεται καθώς η υλοποίηση γίνεται µε ευκολία
από το υποκείµενο, σχεδόν αυτόµατα, ασυνείδητα πολλές φορές.
Όπως έχει αναφερθεί και προηγούµενα, στη Θεωρία ∆ραστηριοτήτων υπάρχει µεγάλος βαθµός
µεταβολής και ευελιξίας. Ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί πολλές φορές, εκφυλίζονται κάποια στιγµή
στο χαµηλό επίπεδο της βασικής Λειτουργίας, και οµάδες τέτοιων νέων Λειτουργιών δίνουν τη
δυνατότητα για την επίτευξη νέων στόχων, τον ορισµό νέων Ενεργειών σε υψηλότερο επίπεδο από τις
προηγούµενες. Το ίδιο µπορεί να γίνει και στο επίπεδο των ∆ραστηριοτήτων και ∆ραστηριότητες που
έχουν υλοποιηθεί πολλές φορές, εκφυλίζονται κάποια στιγµή στο χαµηλότερο επίπεδο της Ενέργειας
και οµάδες τέτοιων νέων Ενεργειών δίνουν τη δυνατότητα για την επίτευξη νέων στόχων, τον ορισµό
νέων ∆ραστηριοτήτων σε υψηλότερο ακόµη επίπεδο από τις προηγούµενες.
Παράδειγµα αυτής της διαρκούς µεταβολής της ∆ραστηριότητας αλλά και της ανάλυσής της σε
διαφορετικά επίπεδα, αποτελεί η Ενέργεια της αλλαγής των ταχυτήτων, που σε έναν µαθητευόµενο
οδηγό αποτελεί δύσκολο εγχείρηµα και απαιτεί σχεδιασµό, επιµέρους Λειτουργίες και συντονισµό
κινήσεων. Μετά από ένα διάστηµα εξάσκησης, το πρότυπο έχει τελειοποιηθεί και για τον οδηγό η
αλλαγή των ταχυτήτων έχει εκφυλιστεί σε βασική και απλή Λειτουργία που εφαρµόζεται µε ευκολία
και αµεσότητα όταν το απαιτούν οι συνθήκες. Νέοι στόχοι τίθενται (πχ. η αριστερή στροφή, το
παρκάρισµα) που έχουν την µέχρι πρότινος Ενέργεια ως επιµέρους Λειτουργία. Φυσικά όλα τα
παραπάνω εµπεριέχονται στην υψηλότερου επιπέδου ∆ραστηριότητα της µάθησης της οδήγησης. Το
κίνητρο αυτής της υψηλού επιπέδου ∆ραστηριότητας θα µπορούσε να είναι η απόκτηση ανεξαρτησίας
µέσω της µάθησης της οδήγησης ενός αυτοκινήτου.
Το θέµα του µετασχηµατισµού της ∆ραστηριότητας και των συγκρούσεων που πραγµατοποιούνται σε
αυτήν εξετάζεται στην επόµενη παράγραφο.

ΙΙ.2.5.4 Μετασχηµατισµός ∆ραστηριοτήτων
Οι ∆ραστηριότητες δεν είναι στατικές ούτε άκαµπτες. Υπόκεινται σε συνεχείς αλλαγές, µπορούµε να
θεωρήσουµε ότι αναπτύσσονται, εξελίσσονται. Αυτό σηµαίνει ότι για κάθε ∆ραστηριότητα υπάρχει
και το ιστορικό της εξέλιξής της. Κατά τη διαδικασία µετασχηµατισµού (εξέλιξης) µιας
∆ραστηριότητας µπορούν να αλλάξουν οποιαδήποτε από τα συστατικά της στοιχεία, το αντικείµενο, το
προσδοκώµενο αποτέλεσµα, τα τεχνουργήµατα, οι κανόνες, η διαµοίραση εργασίας. Συχνά πάντως
ορισµένα συσχετικά στοιχεία µιας ∆ραστηριότητας παραµένουν αναλλοίωτα, όπως το υποκείµενο ή το
κίνητρο. Οι πιο ουσιαστικοί µετασχηµατισµοί που µπορεί να συµβούν σε µια ∆ραστηριότητα έχουν
να κάνουν µε το κίνητρο της ύπαρξής της και εφόσον αυτό αλλάξει, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι η
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∆ραστηριότητα εξελίσσεται σε µια νέα, πολιτιστικά ανώτερη ∆ραστηριότητα σύµφωνα µε το
κοινωνικό-πολιτιστικό πλαίσιο εντός του οποίου εξελίσσεται.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιου µετασχηµατισµού µιας ∆ραστηριότητας δίνεται από τον
Leont'ev µε το νεαρό µαθητή που πραγµατοποιεί τη ∆ραστηριότητα της υλοποίησης των εργασιών των
µαθηµάτων του στο σπίτι, αρχικά, γιατί του έχει εξηγηθεί από τους γονείς του ότι θα παίξει µόνο αν
τις ολοκληρώσει. Το κίνητρο του για την πραγµατοποίηση της συγκεκριµένης ∆ραστηριότητας είναι
το να παίξει µε τους φίλους του µετά το πέρας αυτής. Μετά από καιρό και αφού έχει
συνειδητοποιήσει την αξία που έχουν τα αποτελέσµατα της ∆ραστηριότητας στο σχολείο, δείχνει να
στενοχωριέται όταν συνειδητοποιεί κάποια στιγµή ότι η εργασία του είναι ανεπαρκής και
καταλαβαίνει ότι θα λάβει µέτριο βαθµό. Το κίνητρο του έχει αλλάξει, η ∆ραστηριότητα στην οποία
µετέχει έχει αλλάξει, έχει εξελιχθεί σε µια διαφορετική όπου το κίνητρο είναι της «επιτυχίας» του στο
σχολείο. Πολλά βέβαια από τα συστατικά µέρη της αρχικής ∆ραστηριότητας παραµένουν τα ίδια όπως
το υποκείµενο ή το αποτέλεσµα αλλά δεν είναι εντελώς αναλλοίωτα καθώς έχουν υποστεί µια ποιοτική
µεταβολή. Λόγω του νέου κινήτρου που σχετίζεται µε την ποιότητα του αποτελέσµατος, αυτό θα είναι
σαφώς ανώτερο από ότι προηγούµενα. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα η αλλαγή του κινήτρου στη
∆ραστηριότητα σχετίζεται µε τις επιπτώσεις των µέτριων αποτελεσµάτων στο σχολείο. Το σχολείο, η
τάξη του µαθητή αποτελεί τµήµα του κοινωνικο-πολιτιστικού περιβάλλοντος της ∆ραστηριότητας. Η
µεταβολή του κινήτρου σχετίζεται άµεσα µε το τρίγωνο της ανταλλαγής όπως φαίνεται στην Εικόνα
ΙΙ.2.3 και επιµέρους ∆ραστηριότητες όπως αυτή της αξιολόγησης των εργασιών που απορρέει από τη
κεντρική ∆ραστηριότητα της υλοποίησης των εργασιών από το µαθητή. Επίσης, µπορούµε να
θεωρήσουµε ότι και το υποκείµενο (ο µαθητής) υπόκειται σε εσωτερική µεταβολή καθώς
συνειδητοποιεί τη θέση του και τις υποχρεώσεις του (κανόνες, διαµοίραση εργασίας) µέσα στο
κοινωνικο-πολιτιστικό περιβάλλον της τάξης (κοινωνία).
Σύµφωνα µε τον Leont'ev (αναφορά στο Engestrom 1987), η, σηµαντική για την εξέλιξη µιας
∆ραστηριότητας, µεταβολή του κινήτρου της, µπορεί να θεωρηθεί ότι ακολουθεί τέσσερα στάδια, τα
εξής:
1. Αρχικά υπάρχουν αντικρουόµενες ∆ραστηριότητες. Η κυρίαρχη ∆ραστηριότητα για το υποκείµενο
είναι άλλη από αυτή που τελικά θα µεταβληθεί και υπάρχουν αντικρουόµενα κίνητρα. Το πραγµατικό
κίνητρο του υποκειµένου συγκρούεται µε ένα διαφορετικό κίνητρο που αξιολογείται από το
κοινωνικό-πολιτιστικό πλαίσιο της ∆ραστηριότητας ως πιο θεµιτό. Στο προηγούµενο παράδειγµα
υπάρχει το κίνητρο του παιχνιδιού που είναι το κυρίαρχο για το µαθητή αλλά υπάρχει και το κίνητρο
της επίδοσης στο µάθηµα, για βελτίωση του αποτελέσµατος της ∆ραστηριότητας. Το υποκείµενο
µπορεί να γνωρίζει την ύπαρξη του τελευταίου αυτού κινήτρου αλλά δε το λαµβάνει σε αυτή τη φάση
υπόψη του, απλά είναι κατανοητό.
2. Το υποκείµενο πιέζεται από το κοινωνικό-πολιτιστικό περιβάλλον της ∆ραστηριότητας (πχ. σχολική
τάξη, δάσκαλος, άλλοι µαθητές) µε διάφορα µέσα (κανόνες όπως αµοιβές ή ποινές, σχόλια των
µαθητών) προκειµένου να πραγµατοποιήσει Ενέργειες (επιµέρους ∆ραστηριότητες σε χαµηλότερο
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επίπεδο) που σχετίζονται µε την εξελιγµένη ∆ραστηριότητα. Για παράδειγµα ο µαθητής πιέζεται από
το σχολικό περιβάλλον να µελετήσει παραπάνω ή να είναι πιο τακτικός στα γραπτά του, να βελτιώσει
την ποιότητα της εργασίας του που καθώς υστερεί ποιοτικά όσο υλοποιείται µε βάση το κίνητρο της
δικιάς του κυρίαρχης ∆ραστηριότητας.
3. Το «ανώτερο» κίνητρο της εξελιγµένης ∆ραστηριότητας αρχίζει να µην είναι απλώς κατανοητό όπως
ήταν µέχρι πρότινος, αλλά να γίνεται και αποδοτικό. Αυτό γίνεται καθώς το υποκείµενο επιλέγει να
χρησιµοποιεί όλο και περισσότερο επιµέρους Ενέργειες (πχ. περαιτέρω ή πιο συστηµατική µελέτη)
που φέρνουν καλύτερα αποτελέσµατα. Λόγω του νέου κινήτρου και της εφαρµογής νέων Ενεργειών
και της κατάργησης παλιότερων που ήταν ανεπαρκείς τα αποτελέσµατα της ∆ραστηριότητας
ξεπερνούν πλέον σε ποιότητα τα προηγούµενα.
4. Στο τελευταίο στάδιο οι νέες Ενέργειες, το νέο κίνητρο και τελικά η νέα ∆ραστηριότητα γίνεται η
κυρίαρχη για το υποκείµενο. Η αρχική ∆ραστηριότητα έχει µετασχηµατιστεί.

ΙΙ.2.5.5 Συγκρούσεις εντός µιας ∆ραστηριότητας και µεταξύ ∆ραστηριοτήτων
Από τη φύση της η ανθρώπινη ∆ραστηριότητα κατά τον Moscovici (1984) ενέχει συγκρούσεις. Η
συνεχής κατασκευή και χρήση τεχνουργηµάτων που είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της
ανθρώπινης δραστηριότητας δηµιουργεί εντάσεις, προβλήµατα και συγκρούσεις. Σύµφωνα µε τη
Θεωρία ∆ραστηριότητας (Leont'ev 1974, Il’enkov 1977, Engestrom 1987), οι συγκρούσεις
(contradictions) που συµβαίνουν µεταξύ ∆ραστηριοτήτων και εντός µιας ∆ραστηριότητας αποτελούν
µέσο για την εξέλιξη µιας ∆ραστηριότητας. Σύµφωνα µε τον Il’enkov (1977) νέες ανώτερες µορφές
µιας ∆ραστηριότητας, η εξέλιξη µιας ∆ραστηριότητας, προκύπτει µέσα από την επίλυση των
συγκρούσεων που πραγµατοποιούνται εντός αυτής ή µε άλλες ∆ραστηριότητες, όπως συµβαίνει και
στο παραπάνω παράδειγµα του Leont'ev για τον µαθητή.
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Εικόνα ΙΙ.2.4 Τα τέσσερα διακριτά επίπεδα συγκρούσεων που σχετίζονται µε το σύστηµα της ανθρώπινης
∆ραστηριότητας, κατά τον Engestrom (1987).

Σύµφωνα µε τον Engestrom (1987), υπάρχουν τέσσερα διακριτά επίπεδα συγκρούσεων που
σχετίζονται µε τις ∆ραστηριότητες, όπως φαίνεται από την Εικόνα ΙΙ.2.4:
1. Στο 1ο επίπεδο βρίσκονται οι πρωτεύουσες εσωτερικές συγκρούσεις (primary inner
contradictions) που λαµβάνουν χώρα εντός µιας ∆ραστηριότητας και αφορούν κάποιο συστατικό της
µέρος. Στην Εικόνα ΙΙ.2.4 εµφανίζονται στην κεντρική ∆ραστηριότητα στα σηµεία του τριγώνου που
αντιστοιχούν στα βασικά συστατικά της, στις γωνίες του µικρού εσωτερικού τριγώνου για το
υποκείµενο, το αντικείµενο και την κοινωνία και στις γωνίες του µεγαλύτερου τριγώνου για τα
στοιχεία διαµεσολάβησης, τα τεχνουργήµατα, τη διαµοίραση εργασίας και τους κανόνες (βλέπε την
πλήρη δοµή της ∆ραστηριότητας στην Εικόνα ΙΙ.2.2). Για παράδειγµα για την ίδια ∆ραστηριότητα θα
µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν διαφορετικά τεχνουργήµατα που έχουν άλλες ιδιότητες το καθένα
και διαφορετικά θετικά και αρνητικά στοιχεία, ακόµη διαφορετικοί κανόνες που θα µπορούν να
εφαρµοστούν µε επίσης διαφορετικά αποτελέσµατα, διαφορετικά αντικείµενα τα οποία αν
µετασχηµατιστούν θα έχουν ανάλογο αποτέλεσµα. Κάθε µια από αυτές τις αποφάσεις έχει να κάνει µε
την επίλυση εσωτερικών συγκρούσεων σε µια ∆ραστηριότητα. Όσο πιο πολύπλοκη είναι µια
∆ραστηριότητα τόσο πιο πολλές οι εσωτερικές συγκρούσεις που προκύπτουν. Προκειµένου για
παράδειγµα για την υλοποίηση µιας ΗΚΜ, η επιλογή των κατάλληλων τεχνουργηµάτων ενέχει
συγκρούσεις καθώς κάποιο τεχνούργηµα που ωφελεί έναν τοµέα ή µια Ενέργεια της ∆ραστηριότητας
(πχ. την ποιότητα της επικοινωνίας) µπορεί να δηµιουργεί πρόβληµα σε κάποιον άλλο τοµέα ή µια

Κεφάλαιο ΙΙ.2 – Θεωρίες Μάθησης που σχετίζονται µε ΗΚΜ

σελ.154 από 653

∆ηµιουργία ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης: Μελέτη Περίπτωσης Επιµορφωτικού Προγράµµατος Εκπ/κών

άλλη Ενέργεια (τη δυνατότητα µεγαλύτερης συµµετοχής εκπαιδευόµενων και άρα στο µέγεθος της
δεξαµενής επιλογής, λόγω αυξηµένων απαιτήσεων). Η προσπάθεια επίλυσης των συγκρούσεων
παράγει νέες ∆ραστηριότητες, όπως για το συγκεκριµένο παράδειγµα µπορεί να δηµιουργηθεί µια
∆ραστηριότητα έρευνας αγοράς και µία µελέτης των επιπτώσεων της επιλογής κάποιου από τα
υποψήφια τεχνουργήµατα. Σύµφωνα µε τον Engestrom (1987) σε κάθε γωνία του µεγάλου τριγώνου
µιας ∆ραστηριότητας (Εικόνα ΙΙ.2.2) που υλοποιείται σε καπιταλιστικό οικονοµικό περιβάλλον,
υπάρχουν πρωτογενείς συγκρούσεις ανάµεσα στην αξία χρήσης (πχ. των τεχνουργηµάτων) και την
αξία ανταλλαγής.
2. Και στο 2ο επίπεδο οι συγκρούσεις είναι και πάλι εσωτερικές αλλά αφορούν την αλληλεπίδραση
αυτή τη φορά µεταξύ κάποιων συστατικών µιας ∆ραστηριότητας. Οι δευτερογενείς συγκρούσεις της
κεντρικής ∆ραστηριότητας εµφανίζονται στην Εικόνα ΙΙ.2.4 στα ευθύγραµµα τµήµατα που ενώνουν τα
συστατικά στοιχεία της (και στο µικρό και στο µεγαλύτερο τρίγωνο). Η εφαρµογή συγκεκριµένου
τρόπου διαµοίρασης εργασίας και κανόνων µπορεί να έρχεται για παράδειγµα σε σύγκρουση µε τις
δυνατότητες που προσφέρουν ορισµένα τεχνουργήµατα. Σε µια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών
ορισµένοι κανόνες µπορεί να µην επιτρέπουν την εφαρµογή σύγχρονων εργαλείων επικοινωνίας
(τεχνουργηµάτων) που είναι διαθέσιµα και θα έκαναν εφικτή την εργασία ορισµένων υπαλλήλων από
το σπίτι ορισµένες µέρες την εβδοµάδα, κάτι που θα είχε καλύτερο αποτέλεσµα.
3. Στο τρίτο επίπεδο οι συγκρούσεις είναι αυτή τη φορά εξωτερικές δηλαδή µεταξύ ∆ραστηριοτήτων.
Έχουν να κάνουν µε συγκρούσεις µεταξύ της κυρίαρχης ∆ραστηριότητας (Εικόνα ΙΙ.2.4: η κεντρική
∆ραστηριότητα) και της νέας υπό εξέλιξη ∆ραστηριότητας που σχηµατίζεται και προορίζεται να
αντικαταστήσει την κεντρική. Οι συγκρούσεις αυτού του επιπέδου συνήθως προκύπτουν µεταξύ των
κινήτρων και της διαφοράς των αντικειµένων/αποτελεσµάτων των δύο ∆ραστηριοτήτων, όπως φάνηκε
και στο παράδειγµα του Leont'ev για τον µαθητή που περιγράφηκε παραπάνω.
4. Στο τέταρτο επίπεδο οι συγκρούσεις είναι και πάλι εξωτερικές και περιλαµβάνουν τις
συγκρούσεις που εµφανίζονται µεταξύ της κεντρικής ∆ραστηριότητας και άλλων «γειτονικών» (αλλά
διαφορετικών) που υπάρχουν, δηµιουργούνται ή σχετίζονται µε κάποιο από τα συστατικά της
κεντρικής. Στο παράδειγµα της οµάδας κατασκευαστών λογισµικού που αναλαµβάνει την κατασκευή
ενός συστήµατος λογισµικού που περιγράφηκε παραπάνω, ορισµένα από τα υποκείµενα πχ. οι
προϊστάµενοι τµηµάτων ή οι οικονοµικοί διευθυντές που εµπλέκονται στη διαδικασία µπορεί να
µετέχουν σε άλλες ∆ραστηριότητες που συγκρούονται µε την υπό εξέταση κεντρική. Για παράδειγµα
µπορεί να έχουν αναλάβει τη µείωση των εξόδων του τµήµατος και τελικά να αντιδρούν στην αγορά
κάποιου λογισµικού που θα βελτίωνε το αποτέλεσµα. Ακόµη, οι οδηγίες (κανόνες) που δόθηκαν προς
τους κατασκευαστές του λογισµικού (τα υποκείµενα) για αυξηµένο χρόνο εργασίας µπορεί να έρχεται
µε σύγκρουση µε κανόνες όπως η υπάρχουσα σύµβαση εργασίας που αφορά σε άλλες ∆ραστηριότητες,
ή µε ∆ραστηριότητες που αφορούν τα υποκείµενα και τον ελεύθερο χρόνο τους. Άλλο παράδειγµα
συγκρούσεων 4ου επιπέδου έχουµε µε έναν γιατρό που εργάζεται σε ένα µικρό και αποµονωµένο
µέρος. Μπορεί η κυρίαρχη ∆ραστηριότητα που τον αφορά να είναι η ανακούφιση του πληθυσµού από
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τις αρρώστιες, αλλά µπορεί και να θέλει να υπάρχουν αρρώστιες προκειµένου να εξασφαλίσει τα προς
το ζην.

ΙΙ.2.5.6 Η µάθηση ως ∆ραστηριότητα που πηγάζει από άλλες ∆ραστηριότητες και παράγει
άλλες
Στη Θεωρία ∆ραστηριότητας, σύµφωνα µε τον Leont'ev (Leont'ev 1974, 1978, 1981, Engestrom 1987),
παράγονται ολότελα νέες ∆ραστηριότητες µέσα από τις συγκρούσεις που εµφανίζονται µεταξύ µιας
αρχικής και της τελικής µετασχηµατισµένης ∆ραστηριότητας. Σε αυτή την αρχή βασίζεται η θεώρηση
της διαδικασίας της µάθησης ως µια «ακούσια», κατά κανόνα, ανάδυση νέας ξεχωριστής
∆ραστηριότητας, της ∆ραστηριότητας της Μάθησης. Η νέα αυτή ∆ραστηριότητα αναδύεται µέσα από
την σύγκρουση άλλων ∆ραστηριοτήτων που είναι οι κυρίαρχες (αρχικά τουλάχιστον) για τα
υποκείµενα.
Οι βασικές αρχές της θεωρίας για τον τρόπο που συντελείται η µάθηση είναι οι εξής (Engestrom
1987):
1.

Η ανθρώπινη µάθηση ξεκινάει µε τη µορφή επιµέρους Ενεργειών ή Λειτουργιών (χαµηλότερου

επιπέδου ∆ραστηριότητες) που αποτελούν τµήµατα υψηλότερου επιπέδου και άλλου είδους
∆ραστηριοτήτων. Οι Ενέργειες και Λειτουργίες αυτές µάθησης εµφανίζονται σε ∆ραστηριότητες που
πραγµατοποιούνται κυρίως σε περιβάλλοντα εργασίας και συνεργασίας και λιγότερο σε περιβάλλοντα
τυπικής εκπαίδευσης.
2.

Η µάθηση αποτελεί τον ενδιάµεσο κρίκο προκειµένου για την δηµιουργία µιας νέας εξελιγµένης

µορφής ∆ραστηριότητας που προέρχεται από την αρχική. Μια ∆ραστηριότητα Μάθησης δηµιουργείται
κατά κανόνα «ακούσια» προκειµένου για την διευθέτηση και αντιµετώπιση διαφόρων συγκρούσεων
που εµφανίζονται σε ∆ραστηριότητες και κυρίως για την αντιµετώπιση συγκρούσεων τρίτου επιπέδου
που συµβαίνουν κατά το µετασχηµατισµό µιας ∆ραστηριότητας από µια απλή σε µια πιο εξελιγµένη
µορφή. Η «παραγωγή» της νέας εξελιγµένης ∆ραστηριότητας δε γίνεται αυτόµατα ούτε όσο απλά
φαίνεται στην Εικόνα ΙΙ.2.4, προκύπτει ως το αποτέλεσµα µιας ∆ραστηριότητας Μάθησης όπως
φαίνεται στην Εικόνα II.2.5.
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Νέα εξελιγµένη
∆ραστηριότητα

∆ραστηριότητα
παραγωγής
νέων
τεχνουργηµάτων
τέχνης,
επιστηµονικών
εργαλείων, κλπ.

∆ραστηριότητα
προερχόµενη
από το
αντικείµενο της
κεντρικής

∆ραστηριότητα
Μάθησης
Κεντρική
∆ραστηριότητα,
σχετιζόµενη µε
εργασία (παραγωγή)

Εικόνα II.2.5 Η ∆ραστηριότητα Μάθησης ως ενδιάµεση ∆ραστηριότητα κατά τον Engestrom (1987).

3.

Η ∆ραστηριότητα Μάθησης παράγει άλλες ∆ραστηριότητες. Είτε τις πιο εξελιγµένες µορφές της

κεντρικής ∆ραστηριότητας από την οποία δηµιουργείται όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη αρχή, ή
ακόµη και άλλες εντελώς διαφορετικές ∆ραστηριότητες προκειµένου να επιλυθούν οι όποιες
συγκρούσεις εµφανίζονται στην κεντρική ∆ραστηριότητα. Αντικείµενα αυτών των ∆ραστηριοτήτων που
παράγονται από τη ∆ραστηριότητα Μάθησης µπορεί να είναι νέα τεχνουργήµατα, τέχνη, επιστηµονικά
εργαλεία και µέθοδοι, κλπ. Τελικά η µάθηση είναι, σύµφωνα µε τη Θεωρία ∆ραστηριότητας, µια
∆ραστηριότητα που παράγει άλλες ∆ραστηριότητες.
Το κίνητρο της δηµιουργίας της ∆ραστηριότητας Μάθησης αποτελεί η ανάγκη επίλυσης συγκρούσεων
που προκύπτουν σε κάποια κυρίαρχη ∆ραστηριότητα. Σύµφωνα µε τον Davydov (1982), το βαθύτερο
κίνητρο του ανθρώπου για την εµπλοκή του σε ∆ραστηριότητα Μάθησης είναι αυτό της ανάγκης του
για µια θεωρητική ερµηνεία της πραγµατικότητας. Τα τεχνουργήµατα που χρησιµοποιούνται από τη
∆ραστηριότητα Μάθησης είναι κυρίως πρότυπα και κατά τη διαδικασία υλοποίησης της, η
∆ραστηριότητα Μάθησης τα µεταβάλλει ή παράγει νέα χρησιµοποιώντας ένα πιο γενικό τεχνούργηµα
τη µεθοδολογία υλοποίησης προτύπων. Η µάθηση µπορεί να θεωρηθεί µε άλλα λόγια ως η
∆ραστηριότητα που προχωράει ένα βήµα παραπέρα από την απλή χρήση προτύπων στη δηµιουργία
τους µέσω κάποιας µεθοδολογίας (Engestrom 1987).
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Μεθοδολογία

Πρότυπα

Υποκείµενο ως µέλος
κοινότητας

Υποκείµενο ως άτοµο

Νέα ∆ραστηριότητα

∆ραστηριότητα
Μάθησης

Οµαδικοί κανόνες

Κοινότητα

Ατοµικοί Κανόνες

Σύνολο ατόµων

Συγκρούσεις

∆ιαµοίραση εργασίας
στην οµάδα

∆ιαµοίραση εργασίας
µεταξύ ατόµων

Εικόνα II.2.6 Η δοµή της ∆ραστηριότητας Μάθησης κατά τον Engestrom (1987).

Το βασικό αντικείµενο της µάθησης είναι η ίδια η ∆ραστηριότητα από την οποία δηµιουργήθηκε ή
κάποια συσχετιζόµενη γειτονική της και το προσδοκώµενο αποτέλεσµα είναι ο µετασχηµατισµός της
σε κάποια πιο εξελιγµένη µορφή, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των κανόνων, της κοινωνίας και της
διαµοίρασης της εργασίας, του κοινωνικο-πολιτιστικού περιβάλλοντος δηλαδή. Λόγω της επίδρασης
του περιβάλλοντος αυτού, κατά τη διαδικασία της µάθησης, το υποκείµενο της ∆ραστηριότητας
εξελίσσεται, ενσωµατώνεται στην κοινότητα που ανήκει, υιοθετώντας και χρησιµοποιώντας τους
κανόνες αυτής. Σύµφωνα µε τη Θεωρία ∆ραστηριότητας η µάθηση δεν είναι υπόθεση ενός ατόµου,
αλλά εγγενής κοινωνική διαδικασία και αυτό αντικατοπτρίζεται στη δοµή της ∆ραστηριότητας
Μάθησης όπως παρουσιάζεται από τον Engestrom (1987) στην Εικόνα II.2.6. Το συστατικό της
κοινωνίας της ∆ραστηριότητας από απλή συνάθροιση ατόµων µετασχηµατίζεται σε κοινότητα, οι
κανόνες και η διαµοίραση της εργασίας αφορούν λιγότερο το άτοµο και περισσότερο την οµάδα.

ΙΙ.2.5.7 Η σχέση της ΗΚΜ της διατριβής µε τη Θεωρία ∆ραστηριότητας
Εφόσον είναι αποδεκτές οι βασικές θεωρήσεις της Θεωρίας ∆ραστηριότητας που παρουσιάστηκαν
παραπάνω, τεκµηριώνεται θεωρητικά η εφαρµογή του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής Κοινότητας
Μάθησης που πραγµατοποιείται στη διατριβή. Μια ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης αποτελεί ένα
πολύπλοκο αλληλεπιδραστικό περιβάλλον µέσα στο οποίο υλοποιούνται πολλές διαφορετικές και
αντικρουόµενες ∆ραστηριότητες από τα υποκείµενα που µετέχουν σε αυτήν. Αναπόφευκτα
παρουσιάζονται συγκρούσεις εντός των ∆ραστηριοτήτων αυτών αλλά και µεταξύ τους, και η ανάγκη
διευθέτησης των συγκρούσεων αυτών προκαλεί την ανάδυση ακούσιων ∆ραστηριοτήτων Μάθησης. Η
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αποτελεσµατικότητα των ∆ραστηριοτήτων Μάθησης ενισχύεται από τη φύση του περιβάλλοντος εντός
του οποίου υλοποιούνται, καθώς υπάρχουν ισχυρά κίνητρα για την επίλυση των προβληµάτων και των
συγκρούσεων, χωρίς την οποία η Κοινότητα θα υπολειτουργεί ή ακόµη και θα πάψει να υφίσταται.
Υπηρεσίες, dialup, mail, forum, chat,
ιστοσελίδες, εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα,
λογισµικό, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, κλπ.

Οι ερευνητές, οι
συµµετέχοντες εκπ/κοί
ως επιµορφούµενοι και
οι συµµετέχοντες
συνεργάτες ως
εκπαιδευτές/εισηγητές.

Υλοποίηση ηλεκτρονικά
υποστηριζόµενων
µαθηµάτων, επιµόρφωση
εκπαιδευτικών µέσω της
δηµιουργίας µιας δοµής ΚΜ.
Επιµέρους αντικείµενα του
κάθε µαθήµατος.

Τεχνουργήµατα

Υποκείµενο

Αντικείµενο

Κοινωνία

Κανόνες

Κανόνες λειτουργίας της
Κοινότητας, εσωτερικοί
(δεοντολογίας, ηθικοί, ορισµένοι
ειδικά για την Κοινότητα,
συµπεριφοράς) και εξωτερικοί
(νόµοι)

Μάθηση µέσω της Κοινότητας,
εφαρµογή δραστηριοτήτων ΤΠΕ
στην τάξη, δηµιουργία κλίµατος
υπέρ της χρήσης των ΤΠΕ στην
εκπ/κή κοινότητα, αποτελέσµατα
έρευνας από την εφαρµογή του
µοντέλου µε σκοπό τη γενίκευση,
κλπ.

ΚΙΝΗΤΡΑ

Αποτέλεσµα

∆ιαµοίραση
Εργασίας

Ολόκληρη η Κοινότητας Μάθησης µε
όλους τους εµπλεκόµενους φορείς,
τους εκπαιδευόµενους, τους
εκπαιδευτές και τους συντονιστές/
οργανωτές. Ακόµη και η ευρύτερη
εκπαιδευτική κοινότητα του Νοµού
που µοιράζεται κάποια από τα
αποτελέσµατα

Καθορισµός διακριτών ρόλων στην
Κοινότητα. Τρεις διακριτοί ρόλοι µε
σαφώς καθορισµένο εκ των προτέρων
φόρτο εργασίας για να προκύψει το
αποτέλεσµα: Εκπαιδευόµενοι,
Εισηγητές και Συντονιστές.

Εικόνα II.2.7 Η δοµή της ∆ραστηριότητας υλοποίησης της ΗΚΜ της διατριβής

Όπως αναφέρθηκε και προηγούµενα, η ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης που υλοποιείται στη διατριβή
χρησιµοποιείται ως εναλλακτική µορφής επιµόρφωσης εκπαιδευτικών από το Νοµό ∆ωδεκανήσου σε
θέµατα χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Από την προέρευνα φάνηκε η ανάγκη
σχεδιασµού και υλοποίησης ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων που να υλοποιούνται στο
περιβάλλον της ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης αλλά και µε σαφώς διατυπωµένους στόχους και
περιεχόµενο, σαφή κίνητρα και προσανατολισµούς για τους εκπαιδευόµενους. Ακόµη φάνηκε η
ανάγκη της ανάµειξης ακαδηµαϊκών δασκάλων (συνεργατών) που θα συµµετέχουν στην Κοινότητα
και θα υλοποιούν τα ηλεκτρονικά υποστηριζόµενα µαθήµατα. Χρησιµοποιώντας όρους της Θεωρίας
∆ραστηριότητας, η κεντρική ∆ραστηριότητα από την οποία παράγονται οι υπόλοιπες είναι η
«∆ραστηριότητα της Υλοποίησης της ΗΚΜ της διατριβής». Η πλήρης δοµή της ∆ραστηριότητας αυτής
παρουσιάζεται στην Εικόνα II.2.7.
Καταρχήν, τα Υποκείµενα που εµπλέκονται στην ευρεία αυτή ∆ραστηριότητα είναι οι ερευνητές, οι
συντονιστές/διαχειριστές της Κοινότητας, οι συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί ως επιµορφούµενοι και οι
συµµετέχοντες συνεργάτες ως εκπαιδευτές/εισηγητές. Το Αντικείµενο της ∆ραστηριότητας είναι η
υλοποίηση ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων (από απόσταση) και η επιµόρφωση
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εκπαιδευτικών µέσω της υλοποίησης µιας ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης. Τεχνουργήµατα
αποτελούν οι διαθέσιµες σύγχρονες και ασύγχρονες υπηρεσίες επικοινωνίας όπως το email, το chat,
ιστοσελίδες και πλατφόρµα υποστήριξης της Κοινότητας, εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, λογισµικό,
ακόµη και µεθοδολογίες και πρότυπα εργασίας. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο σχεδιασµό του προτύπου
του ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος. Το προσδοκώµενο Αποτέλεσµα είναι η αποκόµιση
διαφόρων ωφελειών από τα υποκείµενα µέσω της συµµετοχής τους στην Κοινότητα (πχ.
πραγµατοποίηση µάθησης από τους εκπαιδευόµενους, απόκτηση εµπειρίας από τους συνεργάτες και
τους συντονιστές), η εφαρµογή από αυτούς τελικά ΤΠΕ δραστηριοτήτων στην τάξη, η δηµιουργία
ενός κλίµατος υπέρ της χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική κοινότητα (κοινωνία της
∆ραστηριότητας), η µελέτη αποτελεσµάτων της έρευνας από την εφαρµογή του προτύπου µε σκοπό τη
γενίκευση, κλπ.
Τα κίνητρα που παρακινούν τα Υποκείµενα να ενεργήσουν και µέσω της υλοποίησης της
∆ραστηριότητας να µετατρέψουν το Αντικείµενο σε Αποτέλεσµα, µπορεί να είναι διαφορετικά για κάθε
ένα από αυτά που µετέχουν στη συγκεκριµένη ∆ραστηριότητα. Για τους εµπλεκόµενους καθηγητές του
εργαστηρίου Μαθησιακής Τεχνολογίας και ∆ιδακτικής Μηχανικής του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, µπορεί
να είναι για παράδειγµα η δοκιµαστική υλοποίηση µιας ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης µε σκοπό
την εξαγωγή χρησίµων συµπερασµάτων για µετέπειτα επανάληψη του εγχειρήµατος µε καλύτερους
όρους, για τους συντονιστές µπορεί να είναι η απόκτηση εµπειρίας στη διαχείριση ανάλογων
προσπαθειών, για τους ερευνητές µπορεί να είναι η ερευνητική δραστηριότητα που σχετίζεται µε τη
∆ραστηριότητα της δηµιουργίας και λειτουργίας της ΚΜΕ (και µπορεί να παρουσιαστεί ως ξεχωριστή
και παράλληλα υλοποιήσιµη ∆ραστηριότητα) και η εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων. Ακόµη, άλλα
κίνητρα µπορεί να συνδέονται µε συγκεκριµένα προσωπικά οφέλη (πχ. οικονοµικό όφελος σε επόµενη
εφαρµογή ανάλογου προγράµµατος, αναγνώριση ή επαγγελµατική εξέλιξη, µεταπτυχιακοί τίτλοι),
κλπ.
Άλλα στοιχεία που σχετίζονται µε τη συγκεκριµένη ∆ραστηριότητα και επιδρούν στις
αλληλοσχετίσεις σύµφωνα µε τη θεωρία είναι η Κοινωνία, η ∆ιαµοίραση της Εργασίας και οι Κανόνες.
Η Κοινωνία αποτελείται από ολόκληρη την Κοινότητα Μάθησης, συµπεριλαµβανοµένων όλων των
εµπλεκόµενων φορέων, τους εκπαιδευόµενους, τους εκπαιδευτές, τους συντονιστές/οργανωτές, την
ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα του Νοµού που µοιράζεται κάποια από τα αποτελέσµατα, ακόµη
και το ακαδηµαϊκό περιβάλλον εντός του οποίου υλοποιείται η Κοινότητα. Αποτελεί δηλαδή το
γενικό περιβάλλον µέσω στο οποίο υλοποιείται η συγκεκριµένη ∆ραστηριότητα.
Η ∆ιαµοίραση της Εργασίας αφορά στον καθορισµό διακριτών ρόλων των Υποκειµένων της
∆ραστηριότητας και συγκεκριµένα καθήκοντα και εργασίες που χρειάζεται να πραγµατοποιήσουν
προκειµένου για την δηµιουργία του αποτελέσµατος. Στην Κοινότητα τη διατριβής, καθορίστηκαν
τελικά τρεις διακριτοί ρόλοι µε σαφώς καθορισµένο εκ των προτέρων φόρτο εργασίας προκειµένου να
προκύψει τελικά το αποτέλεσµα: οι εκπαιδευόµενοι ή τα απλά µέλη, οι εισηγητές και οι συντονιστές.
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Οι Κανόνες καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας της Κοινότητας Μάθησης, είναι εσωτερικοί και
εξωτερικοί, τυπικοί και άτυποι, σχετίζονται µε τη συµπεριφορά των συµµετεχόντων, αφορούν
µεθόδους και πολιτικές συντονισµού που χρησιµοποιούνται στο µάθηµα και την Κοινότητα, κανόνες
επικοινωνίας, ακόµη και κανόνες διεξαγωγής του µαθήµατος που κλπ. Προκειµένου για τη
δηµιουργία µιας Κοινότητας Μάθησης σαφείς κανόνες συµπεριφοράς και αλληλεπίδρασης πρέπει να
έχουν καθοριστεί εκ των προτέρων.
Από τα βασικά στοιχεία του επιδιωκόµενου Αποτελέσµατος της υλοποίησης της ΗΚΜ εν προκειµένω,
αποτελεί, τουλάχιστον για τους ερευνητές, η καταγραφή και µελέτη των επιµέρους Ενεργειών από τις
οποίες αποτελείται και συντίθεται το ίδιο το Αντικείµενο της ∆ραστηριότητας υλοποίησης της ΚΜΕ.
Απώτερος σκοπός, το κίνητρο του ερευνητή, είναι η δυνατότητα γενίκευσης εξ’ αιτίας των
αποτελεσµάτων της µελέτης αυτής. Επειδή οι επιµέρους αυτές Ενέργειες δεν έχουν ακόµη
µοντελοποιηθεί επαρκώς (τουλάχιστον όσον αφορά στην ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης που
πραγµατοποιείται στη διατριβή) µπορούν να θεωρηθούν, σύµφωνα µε τη Θεωρία ∆ραστηριότητας,
δράσεις της υψηλότερης βαθµίδας, αποτελούν ∆ραστηριότητες από µόνες τους, δηλαδή σύνθετες
διαδικασίες που πρέπει να µελετηθούν προκειµένου να καταγραφεί η διαδικασία µεταβολής τους, να
εξεταστούν τα κίνητρα που τις προκάλεσαν, να φανερωθεί το ακριβές αντικείµενο τους, τα
αποτελέσµατά τους και όλα αυτά µέσω της λεπτοµερούς καταγραφής των γεγονότων που συνθέτουν
τον κύκλο ζωής µιας ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης, όπως αυτή της διατριβής. Μέσα από την
ανάγκη µελέτης των επιµέρους ενεργειών της κεντρικής ∆ραστηριότητας και των επιµέρους
∆ραστηριοτήτων που παράγονται από αυτήν, γεννώνται τα ερευνητικά ερωτήµατα της διατριβής, όπως
παρουσιάζονται σε επόµενο κεφάλαιο, στο Μέρος ΙV.
Ορισµένες βασικές ∆ραστηριότητες που παράγονται από την κεντρική ∆ραστηριότητα που
περιγράφηκε είναι δύο βασικές και διακριτές ∆ραστηριότητες που προέρχονται ευθέως από το
αντικείµενο της κεντρικής:
Η ∆ραστηριότητα υλοποίησης των ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων της επιµόρφωσης και
Η ∆ραστηριότητα δηµιουργίας και διατήρησης της Κοινότητας της Μάθησης
Σε κάθε ∆ραστηριότητα υπάρχουν εσωτερικές συγκρούσεις που αφορούν τα συστατικά της µέρη
(πρωτογενείς συγκρούσεις) και την αλληλεπίδραση µεταξύ αυτών (δευτερογενείς συγκρούσεις). Στην
ιδιαιτέρως πολύπλοκη ∆ραστηριότητα της υλοποίησης της ΗΚΜ είναι αναµενόµενο να εµφανίζονται
πολλές τέτοιου είδους εσωτερικές συγκρούσεις. Πρωτογενής σύγκρουση συµβαίνει για παράδειγµα
κατά την επιλογή ή την κατασκευή των κατάλληλων τεχνουργηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν στη
∆ραστηριότητα καθώς ορισµένα µπορεί να πλεονεκτούν σε έναν τοµέα αλλά να υστερούν σε άλλον.
Ακόµη κατά τον καθορισµό των κανόνων λειτουργίας της Κοινότητας και τη διαµοίραση της εργασίας

Κεφάλαιο ΙΙ.2 – Θεωρίες Μάθησης που σχετίζονται µε ΗΚΜ

σελ.161 από 653

∆ηµιουργία ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης: Μελέτη Περίπτωσης Επιµορφωτικού Προγράµµατος Εκπ/κών

µεταξύ των υποκειµένων. Ακόµη και ο καθορισµός του προτύπου της ΗΚΜ (των διαστάσεων της),
ενέχει συγκρούσεις και αντιφάσεις. Για παράδειγµα η απόφαση για το αν θα είναι εντελώς
ηλεκτρονική η Κοινότητα ή αν θα είναι µικτό το µοντέλο µε ορισµένες πρόσωπο µε πρόσωπο
συναντήσεις.
Οι πρωτογενείς συγκρούσεις που προκύπτουν στη κεντρική ∆ραστηριότητα παράγουν µια ακόµη
βασική ∆ραστηριότητα, αυτήν της Οργάνωσης και του Σχεδιασµού της Κοινότητας.
Η κεντρική ∆ραστηριότητα υλοποίησης της διατριβής και οι προαναφερθέντες τρεις βασικές
∆ραστηριότητες που παράγονται άµεσα από αυτήν (οι δύο από το αντικείµενο και µία από τις
εσωτερικές συγκρούσεις) παρουσιάζονται στην Εικόνα II.2.8. Φυσικά παράγονται και άλλες επιµέρους
∆ραστηριότητες προερχόµενες από την κεντρική καθώς και από τις τρεις αυτές βασικές αλλά λόγω της
µεγάλης πολυπλοκότητας του συστήµατος παρουσιάζονται στο σχήµα ενδεικτικά µόνο ακόµη δύο
που πηγάζουν από την ∆ραστηριότητα Οργάνωσης και του Σχεδιασµού της Κοινότητας. Πρόκειται για
τη ∆ραστηριότητα ∆ηµιουργίας και επιλογής των Τεχνουργηµάτων και αυτήν της Υλοποίησης µιας
πρόσωπο µε πρόσωπο εκπαίδευσης.
Λόγω της ύπαρξης όλων αυτών των ∆ραστηριοτήτων που απορρέουν από την κεντρική µέσα στο
σύστηµα της ΗΚΜ προκαλούνται πολλές συγκρούσεις η διευθέτηση των οποίων αποτελεί αδήριτη
ανάγκη για την ολοκλήρωση και την εξέλιξη των ∆ραστηριοτήτων. Οι συγκρούσεις µπορεί να είναι
πρωτογενείς, δηλαδή εσωτερικές προερχόµενες από αντιφάσεις που υπάρχουν µέσα στα ίδια τα
συστατικά της στοιχεία, όπως φάνηκε στο παράδειγµα της κεντρικής ∆ραστηριότητας που προκάλεσε
την παραγωγή της ∆ραστηριότητας Οργάνωσης και Σχεδιασµού της Κοινότητας. Ακόµη εµφανίζονται
δευτερογενείς συγκρούσεις, και πάλι εσωτερικές προερχόµενες όµως από την αλληλεπίδραση των
συστατικών στοιχείων µιας ∆ραστηριότητας. Παράδειγµα δευτερογενούς σύγκρουσης εµφανίζεται
στην κεντρική ∆ραστηριότητα όταν παρουσιάζονται προβλήµατα στα τεχνουργήµατα (πχ. υλικού ή
λογισµικού) µιας ΗΚΜ που δεν αφήνει τα υποκείµενα να εργαστούν οµαλά και εποµένως δεν υπάρχει
ικανοποιητική αλληλεπίδραση µεταξύ των τεχνουργηµάτων και των υποκειµένων. Η επίλυση τέτοιων
συγκρούσεων (προβληµάτων) επιβάλλει συχνά τη δηµιουργία ή τη δραστηριοποίηση άλλων
∆ραστηριοτήτων (πχ. της τεχνικής υποστήριξης).
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Εικόνα II.2.8 Το κεντρικό µέρος του συστήµατος ∆ραστηριοτήτων της ΗΚΜ της διατριβής.

Ιδιαίτερα σηµαντικές είναι οι συγκρούσεις τρίτου επιπέδου που εµφανίζονται όταν υπάρχουν
συγκρούσεις µεταξύ µιας ∆ραστηριότητας και της νέας υπό εξέλιξη ∆ραστηριότητας που σχηµατίζεται
και προορίζεται να την αντικαταστήσει. Τέτοιου είδους σύγκρουση υπάρχει για παράδειγµα στη
∆ραστηριότητα Υλοποίησης των ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων καθώς αυτή εξελίσσεται
και οι εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενοι (τα υποκείµενα αυτής) δεν αρκούνται στην απλή κατανόηση
των «ανώτερων» κινήτρων της υπό εξέλιξη ∆ραστηριότητας αλλά επιλέγουν όλο και περισσότερο να
εφαρµόζουν επιµέρους Ενέργειες (πχ. οµαδικές εργασίες, αλληλεπίδραση, διάλογο) που φέρνουν
καλύτερα αποτελέσµατα (πχ. µεγαλύτερη συµµετοχή, περισσότερο ενδιαφέρον, πιο καλές ποιοτικά
εργασίες από τους εκπαιδευόµενους).
Τέλος, στο σύστηµα ∆ραστηριοτήτων που απορρέει από την εφαρµογή της ΗΚΜ εµφανίζονται και
συγκρούσεις τέταρτου επιπέδου που παρουσιάζονται µεταξύ διαφορετικών ∆ραστηριοτήτων κάποια
στοιχεία των οποίων είναι αντικρουόµενα. Συνηθισµένο παράδειγµα σύγκρουσης τέταρτου επιπέδου
είναι εξωτερικές (προσωπικές) ∆ραστηριότητες των υποκειµένων που τα εµποδίζουν να συµµετέχουν
στις ∆ραστηριότητες της Κοινότητας, πχ. οικογενειακές υποχρεώσεις, ανάγκες εργασίας, διασκέδαση,
κλπ. Μπορούµε πάντως να θεωρήσουµε και παραδείγµατα συγκρούσεων τέταρτου επιπέδου εντός του
συστήµατος της ΗΚΜ, όπως µια σύγκρουση που µπορεί να υπάρχει µεταξύ των παραγόµενων από το
αντικείµενο ∆ραστηριοτήτων της κεντρικής, της ∆ραστηριότητας υλοποίησης των µαθηµάτων και της
∆ραστηριότητας δηµιουργίας και διατήρησης της Κοινότητας της Μάθησης. Υποκείµενα που έχουν
ισχυρό κίνητρο για να ολοκληρώσουν τη µία ∆ραστηριότητα (πχ. υλοποίηση µαθηµάτων) µπορεί να
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έχουν πρόβληµα να συµµετέχουν ενεργά και στην άλλη (της δηµιουργίας της Κοινότητας) καθώς αυτό
απαιτεί αυξηµένο χρόνο συµµετοχής.
Αυτό που είναι πιο σηµαντικό από όλα για το σύστηµα των ∆ραστηριοτήτων της ΗΚΜ της διατριβής,
είναι ότι, σύµφωνα µε τη Θεωρία ∆ραστηριότητας, προκειµένου για την διευθέτηση των συγκρούσεων
όλων των επιπέδων που εξηγήθηκε ότι υπάρχουν στο σύστηµα, παράγονται συνεχώς ∆ραστηριότητες
Μάθησης. Το κίνητρο της δηµιουργίας µιας ∆ραστηριότητας Μάθησης αποτελεί η ανάγκη επίλυσης
συγκρούσεων που προκύπτουν εντός µιας ∆ραστηριότητας ή µεταξύ ∆ραστηριοτήτων. Επίσης η
ανάγκη της εξέλιξης των ∆ραστηριοτήτων του συστήµατος της ΗΚΜ προκαλεί τη µάθηση των
υποκειµένων, µέσω της υλοποίησης

∆ραστηριοτήτων Μάθησης που έχουν αντικείµενο την υπό

εξέλιξη ∆ραστηριότητα και ως αποτέλεσµα την εξελιγµένη.
Τέλος, η µάθηση που αποτελεί σύµφωνα µε τη Θεωρία ∆ραστηριότητας εγγενή κοινωνική διαδικασία
(τα περισσότερα συστατικά της ∆ραστηριότητας Μάθησης σχετίζονται µε το κοινωνικο-πολιτιστικό
περιβάλλον), στο περιβάλλον της ΗΚΜ ενισχύεται λόγω της συνεργατικής και αλληλεπιδραστικής
φύσης της ηλεκτρονικής Κοινότητας.

ΙΙ.2.6 Στοιχεία της Θεωρίας του Κατανεµηµένου Γιγνώσκειν (Distributed
Cognition Theory)
Σύµφωνα µε τους Hollan, Hutchins και Kirsh (2000), η θεωρία του Κατανεµηµένου Γιγνώσκειν µπορεί
να παίξει ένα σηµαντικό ρόλο στην κατανόηση των αλληλεπιδράσεων µεταξύ ανθρώπου και
τεχνολογίας καθώς επιδιώκει την κατανόηση των γνωστικών συστηµάτων και εστιάζει στο συνολικό
περιβάλλον (συµπεριλαµβανοµένων των τεχνουργηµάτων) µέσα στο οποίο πραγµατοποιείται η
ανθρώπινη δραστηριότητα.
Βασική θεώρηση του Κατανεµηµένου Γιγνώσκειν (Distributed Cognition) είναι ότι η ανθρώπινη
γνώση, οι γνωστικοί πόροι, µπορούν να διαµοιραστούν µεταξύ των ατόµων που µετέχουν σε ένα
κοινωνικό περιβάλλον. Μέσω αυτής της διαδικασίας οι γνώσεις του κάθε ατόµου που συµµετέχει σε
αυτήν την κοινότητα αυξάνονται και υπάρχει η δυναµική για να επιτευχθεί ένα έργο που αλλιώς δε θα
ήταν δυνατόν να επιτευχθεί από ένα αποµονωµένο άτοµο. Σύµφωνα µε το Κατανεµηµένο Γιγνώσκειν,
όσον αφορά στην απόκτηση γνώσης, ο άνθρωπος από µόνος του έχει στη διάθεσή του µόνο
πεπερασµένους γνωστικούς πόρους, όπως ο χρόνος, η µνήµη ή η δυνατότητα υπολογισµών (Cherniak
1986, Harman 1986). Σύµφωνα µάλιστα µε τον Norman (Norman 1993), έχει γίνει µεγάλη
υπερεκτίµηση των γνωστικών δυνατοτήτων του ατόµου. Οποιαδήποτε γνωστικό επίτευγµα υψηλού
επιπέδου, προϋποθέτει ότι το άτοµο που το πραγµατοποίησε έχει χρησιµοποιήσει το περιβάλλον και
τους οµότιµους ερευνητές ή τους συνεργάτες του ως επιπλέον πηγές γνώσης και γενικά ως προέκταση
της υπάρχουσας και υπό κατασκευή γνώσης του. Υπάρχουν έρευνες που επιβεβαιώνουν τη θεώρηση
αυτή (Forman και Cazden 1985, Miyake 1986, Scardamalia και Bereiter 1989, Hatano και Inagaki
1991, Oatley 1991,

Roschelle 1992, Norman 1993, Hutchins 1995, Lehtinen και συν., 1999),
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σύµφωνα µε τις οποίες πολλά προβλήµατα γνωστικού χαρακτήρα που δεν ήταν δυνατόν να λυθούν
από ένα άτοµο, µπορούν να αντιµετωπιστούν συνθέτοντας τις πεπερασµένες γνώσεις και δεξιότητες
πολλών ατόµων.
Σύµφωνα µε τους Hollan, Hutchins και Kirsh (2000), δύο είναι οι βασικές αρχές της θεωρίας που την
κάνουν να ξεχωρίζει από άλλες πιο παραδοσιακές:
1.

Η µονάδα ανάλυσης είναι πολύ ευρεία και γνωστικές διεργασίες δεν θεωρούνται µόνο όσες

συµβαίνουν σε έναν ανθρώπινο εγκέφαλο, αλλά και µεταξύ ανθρώπων και µηχανών. Σε πολλές
περιπτώσεις η µονάδα ανάλυσης µπορεί να είναι ένα ολόκληρο τεχνικό-κοινωνικό σύστηµα όπως για
παράδειγµα η γέφυρα ενός πλοίου (Hutchins 1995c) ή το πιλοτήριο ενός αεροπλάνου (Hutchins
1995b, Hutchins και Klausen 1996, Hutchins και Palen 1997).
2.

Στο γνωστικό σύστηµα υπό µελέτη µετέχουν όλα τα συστατικά της γνωστικής διεργασίας

όπως τεχνουργήµατα και περιβάλλον. Η αποδοχή µηχανισµών και εργαλείων ως µετέχοντα σε
γνωστικές διεργασίες είναι ευρύτατη και περιλαµβάνονται ακόµη και σήµατα, εξωτερικά ηλεκτρονικά
ή µηχανικά εργαλεία που µετέχουν άµεσα ή έµµεσα σε ένα γνωστικό σύστηµα.
Αποδεχόµενοι τις παραπάνω αρχές, προκύπτουν τρεις τύποι κατανοµής της γνώσης κατά την
παρατήρηση της ανθρώπινης δραστηριότητας, σύµφωνα µε τους Hollan, Hutchins και Kirsh (2000):
a.

Οι γνωστικές διεργασίες µπορούν να είναι κατανεµηµένες µεταξύ ανθρώπων µιας κοινωνικής

οµάδας. Σύµφωνα µε τον Dillenbourg (1995), αυτού του είδους η κατανεµηµένη γνώση θα έπρεπε
ίσως να αναφέρεται ως διαµοιραζόµενη γνώση (shared cognition).
b.

Οι γνωστικές διεργασίες µπορούν να είναι κατανεµηµένες µεταξύ εσωτερικών (ανθρώπων)

και εξωτερικών (τεχνουργήµατα ή περιβάλλον) δοµών.
c.

Οι γνωστικές διεργασίες µπορούν να είναι κατανεµηµένες στο χρόνο µε τέτοιο τρόπο ώστε

αποτελέσµατα προηγουµένων ενεργειών να επιδρούν σε επόµενα.
Στη θεωρία του Κατανεµηµένου Γιγνώσκειν δίνεται µεγάλη έµφαση στα τεχνουργήµατα. Σύµφωνα µε
τους Norman και Perkins (Norman 1993, Perkins 1993), οι γνωστικές διεργασίες µπορούν να
κατανεµηθούν µεταξύ ανθρώπων και µηχανών-τεχνουργηµάτων (physically distributed cognition), ή
µεταξύ διαφορετικών γνωστικών παραγόντων (between cognitive agents

- socially distributed

cognition). Ο Salomon (Salomon 1993) θεωρεί ότι το Κατανεµηµένο Γιγνώσκειν δηµιουργεί
συστήµατα τα οποία αποτελούνται από ένα άτοµο, τους οµότιµους συµµετέχοντες στο σύστηµα, τους
δασκάλους του και κοινωνικό-πολιτιστικά σχηµατιζόµενα γνωστικά εργαλεία. Μια αποφασιστικού
χαρακτήρα προϋπόθεση για την επιτυχή διαδικασία της απόκτησης της γνώσης αποτελεί, σύµφωνα µε
τους Resnick, Pontecorvo, Säljö και Burge (1997), η υιοθέτηση κοινωνικό-πολιτιστικά
σχηµατισµένων γνωστικών εργαλείων. Χρησιµοποιώντας γνωστικά εργαλεία, πολλαπλές µορφές
αναπαραστάσεων και τεχνουργήµατα είναι δυνατόν να µειωθεί η πολυπλοκότητα των υπολογισµών
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και ο φόρτος της εργασίας, προκειµένου για την επίλυση πιο δυσεπίλυτων προβληµάτων, που αλλιώς
δεν θα ήταν δυνατόν να λυθούν (Pea 1995, Salomon, Perkins και Globerson 1991).
Σύµφωνα µε την Halverson (1994) η Θεωρία του Κατανεµηµένου Γιγνώσκειν διαφέρει από άλλες
γνωστικές θεωρίες στο ότι δεν δίνεται το βάρος της ανάλυσης στον ανθρώπινο παράγοντα αλλά
περισσότερο στο υλικό πλαίσιο (εργαλεία, τεχνολογικό περιβάλλον). Αυτό το γεγονός καθιστά τη
συγκεκριµένη θεωρία ιδιαίτερα καλή για τη µελέτη και ανάλυση κυρίως τεχνικών συστηµάτων, αλλά
λιγότερο κατάλληλη από τη Θεωρία ∆ραστηριότητας για το σχεδιασµό, τη µελέτη και την ανάλυση
του συστήµατος της ΗΚΜ της διατριβής. Βέβαια πολλά στοιχεία της θεωρίας είναι χρήσιµα, ακόµη
πολλές θεωρήσεις είναι κοινές ή ανάλογες µε τις υπόλοιπες θεωρίες που θεωρούνται κατάλληλες για
την υποστήριξη συστηµάτων ΗΚΜ (Θεωρία ∆ραστηριότητας και Θεωρία Εγκαθιδρυµένης Μάθησης)
και λαµβάνονται υπόψη παρακάτω για τον καθορισµό των βασικών παιδαγωγικών αρχών και αρχών
σχεδιασµού της ΗΚΜ της διατριβής.

ΙΙ.2.7

Στοιχεία της Θεωρίας της Εγκαθιδρυµένης Μάθησης (Situated Learning)

Σύµφωνα µε τη θεωρία της Εγκαθυδριµένης Μάθησης (Lave και Wenger 1988, 1990), η µάθηση είναι
µια διαδικασία σχετική µε τις δραστηριότητες, το περιεχόµενο και τον πολιτισµό εντός των οποίων
λαµβάνει χώρα. Με άλλα λόγια σχετίζεται µε το περιβάλλον εντός του οποίου συντελείται. Αυτό
φυσικά έρχεται σε άµεση αντίθεση µε τις συµβατικές µεθόδους εκπαίδευσης που υλοποιούνται σε
τάξεις και συνήθως σχετίζονται µε γνώση που ζητείται να αποκτηθεί εκτός κάποιου περιεχοµένου,
γνώση που είναι γενική και αόριστη.
Στα θεµέλια της θεωρίας βρίσκονται κατά τον Wenger (1998) τρία αξιώµατα:
•

Οι άνθρωποι είναι κοινωνικά όντα ως εκ τούτου η κοινωνία αποτελεί κεντρικό στοιχείο της

µάθησης.
•

Η γνώση έχει να κάνει µε τη δυνατότητα του ανθρώπου να ανταποκρίνεται σε συγκεκριµένες

δύσκολες καταστάσεις και προκλήσεις.
•

Κάποιος µαθαίνει καθώς συµµετέχει και ανταποκρίνεται σε δύσκολες καταστάσεις και

προκλήσεις, στο πραγµατικό (πχ. εργασία, καθηµερινότητα) και όχι σε κάποιο τεχνητό περιβάλλον
(πχ. τάξη).
•

Η κατανόηση του περιβάλλοντος και της ενασχόλησης του ανθρώπου µε αυτό είναι παράγωγο

της γνώσης.
Άµεση απόρροια των παραπάνω είναι η θεώρηση ότι η µάθηση είναι διαδικασία που σχετίζεται µε
τους εξής παράγοντες: Κοινωνία (Community), Πράξη/Πρακτική (Practice), Νόηµα (Meaning) και
Ταυτότητα (Identity), όπως φαίνεται στην Εικόνα II.2.9.
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Κοινωνία
(Community)

Πρακτική
(Practice)

Μάθηση
(Learning)

Ταυτότητα
(Identity)

Κατανόηση
(Meaning)

Εικόνα II.2.9 Συστατικά της Μάθησης κατά την Θεωρία Εγκαθιδρυµένης Μάθησης (Wenger 1998).

Η Πρακτική (Practice) αφορά στην εφαρµογή κοινών, διαµοιραζόµενων πόρων και τεχνουργηµάτων
προκειµένου για την από κοινού (µε άλλους ανθρώπους) συµµετοχή σε δύσκολες καταστάσεις και
προκλήσεις.
Η Κοινωνία (Community) και η κοινωνική αλληλεπίδραση είναι ένα βασικό στοιχείο της µάθησης. Η
µάθηση πραγµατοποιείται καθώς το άτοµο εµπλέκεται σε ένα περιβάλλον «Κοινότητας Μάθησης» που
εµπεριέχει κανόνες συµπεριφοράς και θεωρήσεις προς υιοθέτηση και µάθηση. Καθώς ο
νεοεισερχόµενος σε µια τέτοια Κοινότητα προχωράει από την περιφέρεια προς το κέντρο, γίνεται όλο
και πιο αναµειγµένος µε την κουλτούρα της Κοινότητας και αποκτά το ρόλο του «ειδικού». Επιπλέον
η µάθηση που συντελείται µε αυτόν τον τρόπο είναι περισσότερο ακούσια παρά εσκεµµένη. Στις
παραπάνω ιδέες βασίζονται οι Lave και Wenger (1990) για τον ορισµό της «διαδικασίας της εύλογης
περιφερειακής συµµετοχής» (ελεύθερη µετάφραση του όρου "legitimate peripheral participation").
Η Ταυτότητα (Identity) αφορά στη µεταβολή του ανθρώπου λόγω της µάθησης που συντελείται.
Η Κατανόηση (Meaning) αφορά στον τρόπο που ο άνθρωπος αντιλαµβάνεται το περιβάλλον του, τη
ζωή και τον κόσµο γύρω του, κάτι που επίσης µεταβάλλεται µέσω της µάθησης.
Σύµφωνα µε τον Wenger (1998), και τα τέσσερα στοιχεία του παραπάνω σχήµατος είναι
αλληλοεξαρτώµενα σε τόσο µεγάλο βαθµό που οποιοδήποτε από τα τέσσερα περιφερειακά στοιχεία κι
αν άλλαζε θέση µε τη µάθηση, το σχήµα που θα προέκυπτε πάλι θα είχε νόηµα. Θεωρεί επίσης ότι
όλοι οι άνθρωποι συµµετέχουν σε Κοινότητες Μάθησης ή Πρακτικών και η µάθηση αποτελεί ζήτηµα
συµµετοχής και συνεισφοράς στις Πρακτικές της Κοινότητας. Ακόµη και για µια Κοινότητα µπορεί να
οριστεί η µάθηση ως η βελτίωση των Πρακτικών της και η εξασφάλιση νέων µελών. Ο όρος της
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Κοινότητας Πρακτικών (Communities of Practice), είναι ευρύς και αναφέρεται σε οποιαδήποτε
Κοινότητα συµµετέχουµε, από την στενή οικογένεια µας, µέχρι το περιβάλλον εργασίας µας, την
οµάδα φίλων µε τους οποίους έχουµε ένα κοινό hobby, τους συµµαθητές σε µια σχολική τάξη.
Πρακτικές µιας Κοινότητας είναι οι συνήθειες, οι ιεροτελεστίες, τα τεχνουργήµατα, οι συµβολισµοί, οι
συµβάσεις ακόµη και οι ιστορίες που δηµιουργούνται και υιοθετούνται από τα µέλη της στην πάροδο
του χρόνου. Ο Wenger (1998) θεωρεί ακόµη ότι η διαδικασία δηµιουργίας µιας Κοινότητας εµπεριέχει
αµοιβαία δέσµευση, απαιτήσεις και κανόνες που αφορούν τον τρόπο αλληλεπίδρασης, υπευθυνότητα,
διαπραγµάτευση εννοιών και κατανόηση και µάθηση µέσω της διαδικασίας δηµιουργίας πρακτικών
της Κοινότητας.
Άλλοι υποστηρικτές της Θεωρίας της Εγκαθιδρυµένης Μάθησης (Situated Learning Theory) είναι οι
Brown, Collins και Duguid (1989, Brown και Duguid 1991). Σύµφωνα µε αυτούς αλλά και άλλους
υποστηρικτές (Roschelle και Clancey 1992, Young 1993, Barab και συν. 1999), η Εγκαθιδρυµένη
Μάθηση δίνει µια νέα θεωρητική προοπτική για τη γνώση. Η γνώση αποτελεί µια δραστηριότητα που
συν-διαµορφώνεται από διαφορετικές περιβαλλοντικές επιδράσεις. Η γνώση είναι «εγκαθιδρυµένη»,
όντας εν µέρει το προϊόν της δραστηριότητας, του περιεχοµένου και του περιβάλλοντος µέσα στην
οποία δηµιουργήθηκε και χρησιµοποιήθηκε (Brown και συν. 1989). Η «εγκαθιδρυµένη» προοπτική
της γνώσης και της µάθησης βασίζεται στο ότι οι µαθητευόµενοι εµβυθίζονται στο περιεχόµενο και
την κουλτούρα της, για παράδειγµα, διάλεξης, του εργαστηρίου ακόµη και του σεναρίου επίλυσης
ενός προβλήµατος. Η διαδικασία της µάθησης συµπεριλαµβάνει το περιβάλλον, το περιεχόµενο και τα
κίνητρα που υπήρχαν, όπου και όταν λαµβάνει χώρα η µάθηση. Με άλλα λόγια ένας άνθρωπος
µαθαίνει διαφορετικά για ένα θέµα µέσα από µια διάλεξη ή ένα διαγώνισµα και πολύ διαφορετικά για
το ίδιο θέµα όταν µαθαίνει γι’ αυτό µέσα από τη διαδικασία εφαρµογής του σε πραγµατικές συνθήκες
και σε πραγµατικό περιβάλλον. Κεντρικό ζήτηµα για την «εγκαθιδρυµένη» µάθηση σύµφωνα µε την
Lave (1997), είναι η θεώρηση ότι η µάθηση πραγµατοποιείται καλύτερα όταν το περιεχόµενό της
είναι µέρος ενός περιβάλλοντος ή πλαισίου που έχει νόηµα και αξία για τους µαθητέςεκπαιδευόµενους. Μάθηση πραγµατοποιείται ευκολότερα όταν οι µαθητευόµενοι µπορούν να
προσδώσουν αξία στο θέµα µελέτης και όταν µπορούν να κατανοήσουν τη σχέση του και τη σηµασία
του για την καθηµερινή τους ζωή (πχ. το επάγγελµά τους).
Ως συνέπεια των παραπάνω πολλοί µελετητές (Blumenfeld και συν. 1991, Savery και Duffy 1996,
Marx και συν. 1997) θεωρούν ότι ο βασικός ρόλος του «δασκάλου» σε ένα περιβάλλον µάθησης είναι
αυτός του συντονιστή, αυτού που διευθετεί και διευκολύνει τις διαδικασίες µάθησης, αυτού που
διευθύνει το σκηνικό µέσα στο οποίο θα συντελεστεί η µάθηση, αυτού που βοηθάει τους µαθητές να
κατανοήσουν το αντικείµενο υπό µελέτη. Μέσα σε ένα τέτοιο «πραγµατικό» περιβάλλον, µπορούν οι
µαθητευόµενοι να αποκτήσουν αυθεντικές εµπειρίες και τελικά γνώση συγχωνευµένη µε την εµπειρία
(Brown και συν. 1989). Ο µαθητής αποκτά έναν ρόλο µελετητή, και µαθαίνει καθώς ενθαρρύνεται να
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εξερευνήσει ένα πρόβληµα σε πραγµατικές συνθήκες και σε ένα µαθησιακό περιβάλλον στο οποίο
συµµετέχουν πιο έµπειροι ή ικανοί µαθητές (Lave 1997, Savery και Duffy 1996).
Στη θεωρία της Εγκαθιδρυµένης Μάθησης το βάρος δίνεται περισσότερο στον άνθρωπο και τις
πρακτικές (συνήθειες, διαδικασίες κυρίως) που εφαρµόζει κατά τις δραστηριότητές του και σε ένα
κοινωνικό-πολιτιστικό πλαίσιο. Υπάρχουν κοινά στοιχεία της θεωρίας µε τις άλλες δύο θεωρίες που
παρουσιάστηκαν παραπάνω, όπως η αποδοχή της κοινωνικής διάστασης της γνώσης. Υπάρχει πάντως
σηµαντική διαφορά µε την Θεωρία του Κατανεµηµένου Γιγνώσκειν και τη Θεωρία ∆ραστηριότητας
λόγω του ότι δε λαµβάνονται ιδιαίτερα υπόψη τα χρησιµοποιούµενα τεχνουργήµατα. Στη Θεωρία του
Κατανεµηµένου Γιγνώσκειν δίνεται µεγάλο βάρος στους µηχανισµούς και τα εργαλεία που
συµµετέχουν στις γνωστικές διεργασίες (Hutchins 1995). Επίσης η Εγκαθιδρυµένη Μάθηση διαφέρει
από τη Θεωρία ∆ραστηριότητας στο ότι δε δέχεται ότι µια ∆ραστηριότητα ή ακόµη και ένα σύστηµα
∆ραστηριοτήτων εµπεριέχει όλα τα συστατικά της µάθησης που παρουσιάζονται στην Εικόνα II.2.9 και
γι’ αυτό αποφεύγεται η χρήση της ∆ραστηριότητας ως µονάδα ανάλυσης.
Ένα πρόβληµα που εντοπίζεται από τον συγγραφέα της διατριβής για την θεωρητική υποστήριξη ενός
συστήµατος ΗΚΜ µέσω της συγκεκριµένης θεωρίας είναι, όπως αναφέρθηκε και προηγούµενα, το ότι
δε λαµβάνονται ιδιαίτερα υπόψη τα τεχνουργήµατα και ο ρόλος που µπορεί να παίξουν σε ένα
τεχνολογικά υποστηριζόµενο περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση πάντως, πολλά από τα στοιχεία της
θεωρίας που παρουσιάστηκαν παραπάνω, µπορούν να χρησιµεύσουν για τον καθορισµό των
παιδαγωγικών αρχών και το σχεδιασµό µιας ΗΚΜ.

ΙΙ.2.8 Γενικές παιδαγωγικές αρχές που απορρέουν από τις Θεωρίες Μάθησης
που υποστηρίζουν τις ΗΚΜ
Εξετάζοντας τις τρεις θεωρίες µάθησης που περιγράφηκαν παραπάνω, τις παραδοχές και τις
θεωρήσεις τους για την µάθηση, προκύπτουν ορισµένα βασικά στοιχεία που χρειάζεται να
λαµβάνονται υπόψη για το σχεδιασµό και την υλοποίηση µιας Ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης:
•

Ο ρόλος του µαθητή δεν είναι αυτός του παθητικού δέκτη της γνώσης. Ο µαθητευόµενος
χρειάζεται να συµµετέχει ενεργά και να γίνεται ο ίδιος δηµιουργός της γνώσης. Η µάθηση δε
γίνεται µέσω µεταφοράς γνώσης, στην οποία σε µεγάλο βαθµό βασίζεται η παραδοσιακή
διδασκαλία.

•

Η κοινωνική αλληλεπίδραση µεταξύ των εκπαιδευοµένων, µεταξύ εκπαιδευοµένων και
εκπαιδευτών θεωρείται θεµελιώδης για την απόκτηση της γνώσης. Η µάθηση δεν είναι
υπόθεση ενός ατόµου, αλλά εγγενής κοινωνική διαδικασία. Η ανθρώπινη γνώση είναι
κατανεµηµένη από τη φύση της. ∆ιαµοιράζεται µεταξύ των ατόµων που συµµετέχουν στη
διαδικασία της µάθησης.
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•

Άµεσο επακόλουθο της εξάρτησης της µάθησης από την αλληλεπίδραση µεταξύ των
εκπαιδευόµενων, είναι η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ τους και ο αποδοτικότερος τρόπος
επίτευξής της. Πολλοί ερευνητές (Roschelle 1992, Dillenbourg και συν. 1996, Roschelle και
Teasley 1999, Lehtinen και συν. 1999) συµφωνούν στο ότι πρέπει να γίνει διαχωρισµός
µεταξύ διαφόρων επιπέδων συνεργασίας. Η Εργασία από Κοινού (Cooperative work) είναι η
διαµοίραση των εργασιών µεταξύ των εµπλεκόµενων. Η Συνεργασία (Collaboration) ενέχει
την από κοινού συµµετοχή των εµπλεκόµενων σε µια συντονισµένη προσπάθεια επίλυσης του
προβλήµατος από κοινού και είναι αυτή που έχει τα θετικότερα αποτελέσµατα στη µάθηση.

•

Η αλληλεπίδραση των εκπαιδευοµένων µε τα εργαλεία και τα τεχνουργήµατα θεωρείται
επίσης πολύ σηµαντική για την απόκτηση της γνώσης. Η τεχνολογία και τα
χρησιµοποιούµενα τεχνουργήµατα δεν αποτελούν απλά ένα µέσο για να µεταφέρει κανείς την
αποκτηθείσα γνώση και πληροφορία αλλά ένα σηµαντικό εργαλείο για τη διαδικασία
απόκτησης της γνώσης.

Σαν άµεση απόρροια των παραπάνω, καταλήγουµε σε ορισµένες παιδαγωγικές αρχές στις οποίες
χρειάζεται να βασίζεται µια ΗΚΜ και οι οποίες περιστρέφονται γύρω από τρεις άξονες και συνδέονται
µεταξύ τους. Οι άξονες αυτοί έχουν να κάνουν µε την κοινωνική αλληλεπίδραση, µε την απόκτηση
της γνώσης και µε την ταυτότητα του µαθητευόµενου, κάτι µε το οποίο συµφωνούν πολλοί
ερευνητές (Wenger 1998, Palloff και Pratt 1999, Lemke 1993, Χρονάκη και Μπουρδάκης 2003, κλπ.).

Κοινωνική αλληλεπίδραση:
Η κοινωνική αλληλεπίδραση παίζει σηµαντικό ρόλο στην απόκτηση της γνώσης. Στο σχεδιασµό µιας
ΗΚΜ χρειάζεται να δίνεται έµφαση στη συνεργασία και την αλληλεπίδραση µε άλλα άτοµα και
γνωστικά εργαλεία. Η συνεργασία έχει να κάνει µε τη διαµόρφωση κοινών στόχων µέσα από µια
προσπάθεια επίλυσης κοινά αποδεκτών προβληµάτων (Rogers 1996, Palloff και Pratt 1999, Milton
και Watkins 2001, Χρονάκη και Μπουρδάκη 2003, Bratitsis και συν. 2003b, Χλαπάνης και συν.
2004a, 2004b). Στις Κοινότητες Μάθησης δεν αρκεί να συµµετέχει κάποιος σε µια οµάδα εργασίας
αλλά να αισθάνεται ότι ανήκει σε αυτήν, ότι συνεισφέρει ενεργά στον καθορισµό των στόχων και στη
διαµόρφωση της αποκτηθείσας γνώσης. Οι κανόνες λειτουργίας τους πρέπει να διαµορφώνονται από
κοινού, να τίθενται στόχοι επίσης από κοινού, να δηµιουργούνται οµάδες εργασίας και η σύνθεση και
επανασύνθεση των οµάδων εργασίας να γίνεται µε δυναµικό τρόπο. Η µάθηση επιτυγχάνεται µέσω
της αλληλεπίδρασης µε γνωστικά εργαλεία και γνωστικά ωριµότερα άτοµα (Vygotsky 1978, 1987,
Dillenbourg 1996), όπως πιο έµπειροι εκπαιδευτικοί, πιο ικανοί τεχνικά χρήστες, ακαδηµαϊκοί καθώς
και ειδικοί επιστήµονες συνεργάτες της συγκεκριµένης Κοινότητας.
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Απόκτηση Γνώσης:
Σύµφωνα µε τον Salomon (1996), οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να ενθαρρύνονται να θέτουν τους δικούς
τους στόχους µάθησης και να καθοδηγούνται ώστε να αναλαµβάνουν µεγαλύτερη ευθύνη για τις
ενέργειες και τις διαδικασίες µάθησης. Ως συνέπεια, µια προσέγγιση µάθησης βασισµένη στην
υλοποίηση εργασιών και ειδικότερα τη δηµιουργία οµάδων για την υλοποίηση οµαδικών εργασιών
είναι απαραίτητη. Οι Buchberger (2001), Grabinger (1996), Kreijns και Kirschner (2001) θεωρούν ότι
η ενεργητική απόκτηση της γνώσης και των δεξιοτήτων, επιτυγχάνεται κυρίως µέσω της
συνεργατικής µάθησης, όταν παρέχονται πολλές δυνατότητες αλληλεπίδρασης, επικοινωνίας και
συνεργασίας. Όσον αφορά στον παράγοντα της απόκτησης της γνώσης πρέπει να δίνεται έµφαση στην
ενεργή, και διερευνητική προσέγγιση και στην απόκτηση µεταγνωστικών δεξιοτήτων (Lemke 1993,
∆ηµητρακοπούλου 2002b, Χρονάκη και Μπουρδάκης 2003, Bratitsis και συν. 2003b, Χλαπάνης και
συν. 2004a, 2004b). Οι µεταγνωστικές δεξιότητες είναι οι δεξιότητες που ελέγχουν τη χρήση της
γνώσης και δηµιουργούν το υπόβαθρο για τη γνωστική επεξεργασία. Αυτό µπορεί να γίνει µέσα από
τις κατάλληλες ατοµικές και οµαδικές δραστηριότητες (εργασίες), την έρευνα και αξιολόγηση των
διαθέσιµων εργαλείων και λογισµικών, την κατασκευή, τον πειραµατισµό και την οπτικοποίηση των
ιδεών.

Ταυτότητα:
Η ανάγκη της ενεργούς συµµετοχής των µαθητών στον από κοινού καθορισµό των στόχων της
µάθησης σχετίζεται µε την τρίτη παιδαγωγική αρχή των ΗΚΜ, τον παράγοντα της ταυτότητας των
εκπαιδευοµένων. Χρειάζεται να δίνεται η δυνατότητα για έκφραση κριτικής και πολιτικής σκέψης
εντός της Κοινότητας και στην ανάπτυξη δηµιουργικότητας, αισθητικής και δεοντολογίας. Η ύπαρξη
κριτικής και πολιτικής σκέψης σε ένα τεχνολογικό περιβάλλον είναι αναγκαία για να µην
µετατραπούν οι χρήστες σε παθητικούς αποδέκτες αλλά και για την αύξηση της συµµετοχής τους στα
δρώµενα (Freire 1972, Apple 2000, Χρονάκη και Μπουρδάκης 2003, Bratitsis και συν. 2003b,
Χλαπάνης και συν. 2004a, 2004b). Κατά την εφαρµογή του µοντέλου επιµόρφωσης µε χρήση µιας
ΗΚΜ χρειάζεται να υποστηρίζονται οι ανοιχτές συζητήσεις, να επιδιώκεται η ανατροφοδότηση του
διαλόγου, να δίνεται η δυνατότητα για την εφαρµογή και αξιολόγηση πολλών εναλλακτικών λύσεων
και µεθόδων, να δίνεται έµφαση στον αναλογισµό των στόχων, της χρήσης, των µεθόδων ακόµα και
των εργαλείων και των τεχνολογιών. Ακόµη, σύµφωνα µε τον Warren (2002), η αισθητική και η
δηµιουργικότητα προσδιορίζει σε µεγάλο βαθµό την ατοµικότητα των χρηστών-εκπαιδευόµενων και
εποµένως χρειάζεται να επιτρέπεται και να ενθαρρύνεται η ελεύθερη έκφραση και η οµαδική και
ατοµική δηµιουργία έργων και εργασιών µε περιεχόµενο αισθητικά αξιολογήσιµο.

ΙΙ.2.9

Συµπεράσµατα: Στοιχεία θεωρητικού πλαισίου

Σε αυτό το κεφάλαιο φάνηκε η αναγκαιότητα της θεωρητικής τεκµηρίωσης ενός σύγχρονου
τεχνολογικού περιβάλλοντος µάθησης όπως αυτό της ΗΚΜ της διατριβής. Ακόµη, ο σχεδιασµός και η
υλοποίηση ιδιαιτέρως πολύπλοκων συστηµάτων όπως είναι οι Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης,
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χρειάζεται να βασίζεται σε θεωρήσεις που λαµβάνουν υπόψη παράλληλα πολλούς παράγοντες, όπως
το κοινωνικό-πολιτιστικό και το τεχνολογικό πλαίσιο εντός του οποίου συντελείται η µάθηση, το νέο
δηµιουργικό ρόλο του µαθητευόµενου και το νέο συντονιστικό ρόλο του εκπαιδευτή, την
αλληλεπίδραση και τη συνεργασία, τον τρόπο διαµοίρασης της εργασίας, τα τεχνουργήµατα και τον
τρόπο χρήσης τους καθώς και θέµατα κατανοµής ή διαµοίρασης της ανθρώπινης γνώσης.
Από το σύνολο των παραδοσιακών και σύγχρονων θεωριών µάθησης που εξετάστηκαν, τρεις
θεωρούνται πιο κατάλληλες για ανάλυση µαθησιακών καταστάσεων µεταξύ ατόµων που βρίσκονται
σε χωρική ή/και χρονική απόσταση και συνεργάζονται µέσω διαδικτύου και άρα για την υποστήριξη
ΗΚΜ. Πρόκειται για τις θεωρίες της ∆ραστηριότητας, του Κατανεµηµένου Γιγνώσκειν και της
Εγκαθυδριµένης Μάθησης. Οι τρεις αυτές θεωρίες µάθησης έχουν πολλά κοινά σηµεία καθώς ανήκουν
στον ευρύτερο χώρο των σύγχρονων Κοινωνικό-γνωστικών Θεωρήσεων στις οποίες γίνεται
συγκερασµός της θεωρίας κοινωνικής αλληλεπίδρασης, της Κοινωνικο-πολιτιστικής Θεωρίας του
Vygotsky (Social Development Theory: Vygotsky 1962, 1978, 1987) και των παραδοσιακών
θεωρήσεων από το γνωστικό πεδίο (Socio-Constructuvist: Dillenbourg 1996, 1999, Palloff και Pratt
1999, Jonassen και Land 2000, ∆ηµητρακοπούλου 2002b).
Η Θεωρία ∆ραστηριότητας επιλέγεται ως η πιο κατάλληλη από τις τρεις, για το σχεδιασµό, τη µελέτη
και κυρίως την ανάλυση της ΗΚΜ που υλοποιείται και εξετάζεται στη διατριβή. Η καταλληλότητα
της Θεωρίας ∆ραστηριότητας για την υποστήριξη των ΗΚΜ έχει να κάνει µε τρεις κυρίως λόγους:
1.

Ο βασικός στόχος της θεωρίας είναι η µελέτη της µάθησης ως διαδικασία που

πραγµατοποιείται µεταξύ ατόµων και η µελέτη των µετασχηµατισµών που συντελούνται κατά την
αλληλεπίδραση των ατόµων µε τεχνουργήµατα (πχ. εργαλεία επικοινωνίας). Αυτή η προσέγγιση
επιτρέπει τη µελέτη της απόκτησης γνώσης όχι µόνο σε ατοµικό επίπεδο αλλά και σε περιβάλλοντα
όπου υπάρχει αλληλεπίδραση και συνεργασία όπως µια ΗΚΜ.
2.

Στη θεωρία λαµβάνεται υπόψη και το τεχνολογικό εκτός από το κοινωνικό-πολιτιστικό

πλαίσιο και ειδικότερα τα τεχνουργήµατα που χρησιµοποιούνται και ο τρόπος χρήσης τους, στοιχεία
που είναι απαραίτητα για το σχεδιασµό και τη µελέτη ΗΚΜ.
3.

Σύµφωνα µε τη Θεωρία ∆ραστηριότητας η κατάλληλη µονάδα ανάλυσης είναι η

∆ραστηριότητα. Λόγω της φύσης της δοµής της ∆ραστηριότητας δίνεται η δυνατότητα για τον
συνυπολογισµό όλων των παραµέτρων που µπορούν να επιδρούν σε ένα πολύπλοκο σύστηµα, όπως
µια ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης. Παράγοντες όπως η κοινωνία, οι κανόνες, τα τεχνουργήµατα και
η διαµοίραση εργασίας, είναι δυνατόν να συνυπολογίζονται και να εξετάζονται παράλληλα, κάτι που
αποτελεί βασική προϋπόθεση για να είναι µια θεωρία κατάλληλη για την υποστήριξη συστηµάτων
ΗΚΜ.
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Η Θεωρία ∆ραστηριότητας επιλέγεται για την υποστήριξη της ΗΚΜ που σχεδιάζεται και υλοποιείται
στη διατριβή για τους εξής λόγους:
4.

Στη Θεωρία ∆ραστηριότητας επιτυγχάνεται µια ισορροπία µεταξύ του ανθρώπινου παράγοντα

και των υπολοίπων στοιχείων εντός του οποίου συντελείται η µάθηση, όπως η κοινωνία, το
κοινωνικο-πολιτιστικό και τεχνολογικό πλαίσιο, τα τεχνουργήµατα και οι κανόνες. Επιπλέον,
συγκρίνοντας µε τις άλλες δύο θεωρίες που θεωρούνται κατάλληλες για την υποστήριξη συστηµάτων
ΗΚΜ, ειδικά τα τεχνουργήµατα και ο ρόλος τους ούτε υποτιµάται ούτε υπερτιµάται, κάτι ιδιαίτερα
σηµαντικό για τη συγκεκριµένη έρευνα που πραγµατοποιείται και αναφέρεται σε περιβάλλον ΗΚΜ.
5.

Η βασική µονάδα ανάλυσης της θεωρίας, η ∆ραστηριότητα, οργανώνεται σε υποσυστήµατα

και σε χαµηλότερα επίπεδα ενεργειών και λειτουργιών. Με αυτόν τον τρόπο, η ανάλυση ενός
ιδιαιτέρως πολύπλοκου συστήµατος εκπαίδευσης όπως είναι µια ΗΚΜ, µε όλο το πλέγµα των
αλληλεπιδράσεων και συσχετίσεων που περιλαµβάνουν οι επιµέρους συνιστώσες και τα διάφορα υποσυστήµατα του συστήµατος αυτού, αποτελεί ένα εγχείρηµα που επιτυγχάνεται µε µεγαλύτερη ευκολία
µέσω της συγκεκριµένης θεωρίας. Γι’ αυτό εξάλλου πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι η συγκεκριµένη
θεωρία αποτελεί έναν ιδιαίτερα χρήσιµο µεγεθυντικό φακό για την ανάλυση και µελέτη δυναµικών και
πολύπλοκων εκπαιδευτικών συστηµάτων.
Η θεωρία ∆ραστηριότητας, λόγω της ελαστικότητάς της και της ανάλυσης πολλαπλών επιπέδων
αλληλεπίδρασης µπορεί να στηρίξει θεωρητικά τις ΗΚΜ. Χρησιµοποιώντας όρους της θεωρίας, η υπό
εξέταση ΗΚΜ µπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύστηµα ∆ραστηριοτήτων που σχετίζονται ή προέρχονται
από µία κεντρική (Εικόνα II.2.7 και Εικόνα II.2.8). Σύµφωνα µε τη Θεωρία ∆ραστηριότητας,
προκειµένου για την διευθέτηση των συγκρούσεων όλων των επιπέδων που εξηγήθηκε ότι υπάρχουν
στο σύστηµα της ΗΚΜ, παράγονται συνεχώς ∆ραστηριότητες Μάθησης. Ακόµη, καθώς η µάθηση
αποτελεί σύµφωνα µε τη θεωρία εγγενή κοινωνική διαδικασία (τα περισσότερα συστατικά της
∆ραστηριότητας Μάθησης σχετίζονται µε το κοινωνικο-πολιτιστικό περιβάλλον), στο περιβάλλον της
ΗΚΜ αυτή ενισχύεται λόγω της συνεργατικής και αλληλεπιδραστικής φύσης της ηλεκτρονικής
Κοινότητας.
Προκειµένου για τον καλύτερο σχεδιασµό της εφαρµογής της ΗΚΜ της διατριβής και ειδικότερα του
σχεδιασµού ενός προτύπου ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος που να υλοποιείται σε
περιβάλλον ΗΚΜ, υιοθετήθηκαν ορισµένες βασικές παιδαγωγικές αρχές που απορρέουν από τη
Θεωρία ∆ραστηριότητας και έχουν κοινά στοιχεία µε τις θεωρίες του Κατανεµηµένου Γιγνώσκειν και
της Εγκαθυδριµένης Μάθησης. Οι παιδαγωγικές αρχές έχουν να κάνουν µε την κοινωνική
αλληλεπίδραση, µε την απόκτηση της γνώσης και µε την ταυτότητα του µαθητευόµενου. Στις
παιδαγωγικές αρχές που απορρέουν από τις θεωρίες µάθησης που υποστηρίζουν τις ΗΚΜ βασίζεται ο
σχεδιασµός και η υλοποίηση της Ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης της διατριβής, της Κοινότητας
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Μάθησης Εκπαιδευτικών. Σε αυτές βασίζεται και ο σχεδιασµός του προτύπου του ηλεκτρονικά
υποστηριζόµενου µαθήµατος που υλοποιείται σε περιβάλλον ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης.
Επιπλέον κάποιες βασικές κατευθύνσεις του σχεδιασµού της ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης της
διατριβής που προκύπτουν από τη Θεωρία ∆ραστηριότητας (προκειµένου για την µεγιστοποίηση των
ωφελειών και της µάθησης) είναι:

•

Η ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης θα πρέπει να είναι σχεδιασµένη µε τέτοιο τρόπο που να

υπάρχει µεγάλος αριθµός εργασιών, ώστε µέσα από τις κεντρικές ∆ραστηριότητες υλοποίησης αυτών
και τις συγκρούσεις που θα προκύπτουν να παράγονται ∆ραστηριότητες Μάθησης.
•

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στη δηµιουργία της Κοινότητας γιατί η ∆ραστηριότητα της

Μάθησης είναι εγγενής κοινωνική διαδικασία και περιλαµβάνει το µετασχηµατισµό του υποκειµένου
ως άτοµο σε υποκείµενο ως µέλος µιας κοινότητας (Εικόνα II.2.9). Μέσα από τη διαδικασία
δηµιουργίας της Κοινότητας τα υποκείµενα εφαρµόζουν οµαδικούς κανόνες, διαµοιράζονται την
εργασία σε επίπεδο κοινότητας, µετασχηµατίζουν τα υπάρχοντα διαµορφωµένα πρότυπα σε νέα και
τελικά συµµετέχουν σε ∆ραστηριότητες Μάθησης, δηλαδή µαθαίνουν.
Επειδή η συγκεκριµένη Κοινότητα (η Κοινότητα Μάθησης Εκπαιδευτικών), µετά τα αποτελέσµατα της
προέρευνας (Κεφάλαιο Ι.2), αποφασίστηκε ότι θα χρησιµοποιηθεί για την επιµόρφωση εν ενεργεία
εκπαιδευτικών, και άρα ενηλίκων, πριν το σχεδιασµό της πρέπει να ληφθούν ακόµη υπόψη ορισµένα
θέµατα εκπαίδευσης ενηλίκων. Αυτό είναι το αντικείµενο του επόµενου κεφαλαίου.
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Κεφάλαιο ΙΙ.3 Θέµατα Εκπαίδευσης Ενηλίκων
ΙΙ.3.1

Εισαγωγή

Σε αυτό το κεφάλαιο ολοκληρώνεται το θεωρητικό πλαίσιο της διατριβής. Επιχειρείται η παρουσίαση
βασικών θεωρήσεων και αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων και πως µπορούν να εφαρµοστούν στο
σχεδιασµό και την υλοποίηση της ΗΚΜ και των ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων της
διατριβής.

ΙΙ.3.2

Τι είναι η εκπαίδευση ενηλίκων

Στις µέρες µας, µια σειρά από διεθνείς εξελίξεις στον οικονοµικό, τεχνολογικό, κοινωνικό και
πολιτιστικό τοµέα, καθιστά αναγκαία για ολοένα και περισσότερους ενήλικους την απόκτηση
ποικίλων γνώσεων και δεξιοτήτων, προσαρµόσιµων στις συντελούµενες αλλαγές. Το πεδίο της
εκπαίδευσης ενηλίκων είναι απέραντο και έχει ποικίλες εκφάνσεις, προκαλώντας σύγχυση, επειδή
κατά τον Rogers (1996) φαίνεται να στερείται διάρθρωσης και µορφής. Πολλοί διαφορετικοί όροι
χρησιµοποιούνται

στο

πλαίσιο

της

επιµόρφωσης

και

εκπαίδευσης

ενηλίκων,

όροι

που

αντιπροσωπεύουν διαφορετικές ιδεολογίες. Οι έννοιες και τα συστήµατα που αντιπροσωπεύουν
µεταβάλλονται µε την πάροδο του χρόνου. Ένας από τους λόγους που δεν υπάρχει συµφωνία στους
ορισµούς είναι η αναζήτηση κάποιου ορισµού που να καλύπτει τις ποικίλες εκπαιδευτικές
κουλτούρες, όπως πχ. της Ιρλανδίας, της Ινδονησίας και των ΗΠΑ, ώστε να είναι συγκρίσιµες οι
πρακτικές της εκπαίδευσης ενηλίκων σε όλες τις χώρες. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι ορισµοί της
εκπαίδευσης ενηλίκων να γίνονται διεθνώς εκτενέστεροι και ολοένα πιο περίπλοκοι στην προσπάθεια
να καλυφθούν όλες οι χώρες και όλες οι συνθήκες. Παρακάτω παρατίθενται κάποιοι συνηθισµένοι
ορισµοί της εκπαίδευσης ενηλίκων:
Ο OECD (ΟΟΣΑ), για παράδειγµα, θεωρεί ότι «εκπαίδευση ενηλίκων αφορά σε οποιαδήποτε
µαθησιακή δραστηριότητα ή πρόγραµµα σκόπιµα σχεδιασµένο από κάποιον εκπαιδευτικό φορέα, για να
ικανοποιήσει οποιαδήποτε ανάγκη κατάρτισης ή ενδιαφέρον, που ενδέχεται να πραγµατοποιηθεί σε
οποιοδήποτε στάδιο της ζωής ενός ανθρώπου που έχει υπερβεί την ηλικία της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης και η κύρια δραστηριότητά του δεν είναι πλέον η εκπαίδευση. Η ‘σφαίρα’ της, εποµένως,
καλύπτει µη επαγγελµατικές, επαγγελµατικές, γενικές, τυπικές και µη τυπικές σπουδές, καθώς επίσης και
την εκπαίδευση που έχει συλλογικό κοινωνικό σκοπό» (OECD 1977).
Η άποψη της UNESCO είναι ευρύτερη όσον αφορά στο αντικείµενο της εκπαίδευσης ενηλίκων:
«οργανωµένα προγράµµατα εκπαίδευσης που παρέχονται προς όφελος και είναι προσαρµοσµένα στις
ανάγκες ατόµων, που βρίσκονται εκτός του κανονικού σχολικού και πανεπιστηµιακού συστήµατος και
που είναι γενικά πάνω από 15 ετών……οργανωµένη και υποστηριζόµενη εκπαίδευση που σχεδιάζεται
για να µεταδώσει συνδυασµό γνώσεων, δεξιοτήτων και κατανόησης, πολύτιµα στοιχεία σε όλες τις
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δραστηριότητες της ζωής» (UNESCO 1975a). Συνεπώς, κατά την UNESCO χρησιµοποιείται ο όρος
‘εκπαίδευση ενηλίκων’, για να συµπεριλάβει «κάθε εκπαιδευτική διεργασία, κάθε περιεχοµένου,
επιπέδου ή µεθόδου, είτε πρόκειται για τυπική εκπαίδευση είτε όχι, είτε για διεργασία που επεκτείνει
χρονικά ή αντικαθιστά την αρχική εκπαίδευση στα σχολεία, κολέγια και πανεπιστήµια, καθώς και για
µαθητεία, µέσω των οποίων άτοµα που θεωρούνται ενήλικα από την κοινωνία στην οποία ανήκουν,
αναπτύσσουν τις ικανότητές τους, εµπλουτίζουν τις γνώσεις τους, βελτιώνουν τα τεχνικά και
επαγγελµατικά τους προσόντα ή τα προσανατολίζουν προς άλλη κατεύθυνση και επιφέρουν αλλαγές στις
στάσεις ή τη συµπεριφορά τους µε τη διπλή προοπτική της πλήρους προσωπικής ανάπτυξης και της
συµµετοχής σε µία εναρµονισµένη και αυτοδύναµη κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη»
(UNESCO 1975b, 1976).
Ίσως ο ευρύτερος ορισµός της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι αυτός του (πρώην) Εθνικού Ινστιτούτου
Εκπαίδευσης Ενηλίκων (σήµερα NIACE), Αγγλίας και Ουαλίας: «οποιοδήποτε είδος εκπαίδευσης για
ανθρώπους που έχουν την ηλικία που τους επιτρέπει να κατέχουν θέση εργασίας, να ψηφίζουν, να
στρατεύονται και να συνάπτουν γάµο και που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο της συνεχούς εκπαίδευσης
που ξεκίνησε από την παιδική τους ηλικία. Μπορεί να θέλουν να αντισταθµίσουν την περιορισµένη
σχολική εκπαίδευση που είχαν λάβει, να δώσουν εξετάσεις, να αποκτήσουν βασικές τεχνικές ή
επαγγελµατικές δεξιότητες ή να µάθουν καλά νέες λειτουργικές διεργασίες. Μπορεί να στρέφονται στην
εκπαίδευση, επειδή επιθυµούν να γνωρίσουν καλύτερα τους εαυτούς τους και τον κόσµο και να δρουν µε
βάση αυτή τη γνώση, ή µπορεί να συµµετέχουν σε προγράµµατα µόνο και µόνο για την ευχαρίστηση που
αντλούν από την ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους - είτε αυτές είναι πνευµατικές είτε
αισθητικές είτε φυσικές είτε πρακτικές. Μπορεί ακόµα και να µη συµµετέχουν σε ‘οργανωµένα
προγράµµατα’. Μπορεί να βρίσκουν αυτό που θέλουν σε βιβλία ή σε εκποµπές ή να καθοδηγούνται µε
αλληλογραφία από κάποιον επιβλέποντα που ποτέ δεν συνάντησαν. Μπορεί να εκπαιδεύονται τελείως
άτυπα, µε το να συµµετέχουν σε κοινές αναζητήσεις µε ανθρώπους παροµοίων ενδιαφερόντων» (NIACE
1970).
Από επιστηµονικής πλευράς, υπάρχουν σοβαρές αντιγνωµίες για το κατά πόσον διάφορες θεωρήσεις
και µοντέλα που αφορούν την εκπαίδευση ενηλίκων αποτελούν πράγµατι θεωρίες ή απλά διατυπώσεις
αρχών και οδηγιών για την αποδοτικότερη υλοποίησή της. Σύµφωνα µε τον Kidd (1978), «…αυτό που
θεωρούµε ως εκπαίδευση ενηλίκων δεν είναι στην ουσία κάτι διαφορετικό από την εκπαίδευση των
παιδιών. Θα έπρεπε να εξετάζεται η εκπαίδευση του ανθρώπου ως κάτι ενιαίο που πραγµατοποιείται σε
συνεχή βάση. Ο λόγος που ασχολούµαστε µε την εκπαίδευση των ενηλίκων είναι προφανώς το γεγονός
ότι το συγκεκριµένο πεδίο είχε παραµεληθεί στο παρελθόν καθώς είχε δοθεί βαρύτητα µόνον στην
εκπαίδευση των παιδιών.» Αν θεωρηθεί αυτή η γνώµη του Kidd ορθή, τότε πράγµατι δε µπορούµε να
µιλάµε για κάποια θεωρία που σχετίζεται µε την εκπαίδευση ενηλίκων αλλά µόνο για θεωρίες
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µάθησης που αφορούν τη γνωστική διαδικασία του ανθρώπου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και
σε οποιαδήποτε ηλικία.
Παρόλα αυτά, ορισµένοι µελετητές (Knowles 1984, Rogers & Freiberg 1994, Cross 1981)
επιχείρησαν να κατασκευάσουν θεωρίες που να ερµηνεύουν και να υποστηρίζουν ειδικά την
εκπαίδευση ενηλίκων, βασιζόµενοι στα ξεχωριστά χαρακτηριστικά των υποκειµένων (των ενηλίκων).
Μια προσπάθεια για την κατασκευή µιας θεωρίας αποτέλεσε η εργασία του Knowles (1984), και ο
διεθνής όρος της «αγωγής των ανδρών» που συνδέθηκε µε αυτόν και δόθηκε ως αντιδιαστολή στην
παιδαγωγική, την «αγωγή των παιδιών». Ο όρος δε θεωρείται δόκιµος και δε χρησιµοποιείται στην
Ελλάδα, αν και προέρχεται από την Ελληνική γλώσσα1. Σύµφωνα µε τους Merriam και Caffarella
(1991), η εργασία του Knowles αποτελεί µια προσπάθεια για τη δηµιουργία µιας θεωρίας ειδικά για
τη µάθηση που αφορά στους ενήλικες. Σύµφωνα µε τον Jarvis (1985), από την εργασία του Knowles
δεν προκύπτει κάποια θεωρία αλλά απλά µια σειρά από κατευθύνσεις και οδηγίες για τον τρόπο που
θα ήταν καλύτερα να πραγµατοποιείται η εκπαίδευση των ενηλίκων.
Η εργασία του Rogers (Rogers και Freiberg 1994) σχετίζεται µε την θεωρία της εµπειρικής µάθησης,
κατά την οποία η µάθηση διαχωρίζεται ως δύο ειδών: η γνωστική που είναι µικρότερης σηµασίας και
η εµπειρική που είναι η σηµαντική. Η πρώτη σχετίζεται µε την ακαδηµαϊκή, τυπική εκπαίδευση και η
δεύτερη µε την εφαρµοσµένη γνώση που προκύπτει µέσω της προσπάθειας πραγµατοποίησης κάποιας
συγκεκριµένης δραστηριότητας. Το κλειδί του διαχωρισµού είναι ότι η σηµαντική εµπειρική γνώση
έχει να κάνει µε τις επιθυµίες του µαθητευοµένου. Η εργασία του Rogers επηρεάστηκε από το
ανθρωπιστικό κίνηµα της εκπαίδευσης (humanistic education movement: Patterson 1973, Valett, 1977).
Στο πλαίσιο της ανάλυσης των συστηµάτων δια βίου εκπαίδευσης, η Cross (1981) παρουσίασε ένα
πρότυπο που αφορά τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων ως µαθητευόµενους (Characteristics of Adults
as Learners model). Στο πρότυπο ενσωµατώνονται διάφορες αρχές και θεωρήσεις που σχετίζονται µε
τις εργασίες του Knowles, του Rogers και της ψυχολογίας και λαµβάνονται υπόψη δύο τύποι
µεταβλητών: αυτές που καθορίζουν τα προσωπικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευόµενων (όπως
ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, εργασία, ικανότητες, γνώσεις) και αυτές που σχετίζονται µε
χαρακτηριστικά καταστάσεων (όπως τοποθεσία, πρόγραµµα που µπορεί να ακολουθηθεί,
υποχρεώσεις κλπ.).

1

Ο όρος «andragogy» κατασκευάστηκε από έναν Γερµανό δάσκαλο, τον Alexander Kapp, το 1833, καθώς προσπαθούσε να
περιγράψει στοιχεία της Πλατωνικής θεωρίας περί της εκπαίδευσης (Nottingham Andragogy Group 1983). Ο όρος
αποτελείται από δύο συνθετικά του άνδρα και της αγωγής, ως αντιδιαστολή στην αγωγή των παιδιών (παιδαγωγική)
ξαναχρησιµοποιήθηκε µετά το 1921 από τον Rosenstock και αργότερα τον Lindeman. Ο όρος δεν ήταν ποτέ δηµοφιλής στη
Βόρεια Αµερική και την Βρετανία και περισσότερο σε ορισµένες χώρες της Ευρώπης όπως η Γαλλία, η Γιουγκοσλαβία και η
Ολλανδία όπου αναφέρεται ως η «επιστήµη της εκπαίδευσης ενηλίκων» (Nottingham Andragogy Group 1983).
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ΙΙ.3.3

Ειδικά χαρακτηριστικά των ενηλίκων

Στην εκπαίδευση ενηλίκων υπάρχουν ορισµένες βασικές θεωρήσεις (Knowles 1984, Cross 1981) που
σχετίζονται µε τα χαρακτηριστικά της ειδικής αυτής κατηγορίας των εκπαιδευοµένων:

3.3.1 Η αυτονοµία του ενήλικα
Καθώς ένας άνθρωπος ωριµάζει, οι επιλογές του γίνονται όλο και λιγότερο κατευθυνόµενες από άλλους.
Σύµφωνα µε τον Knowles το χρονικό σηµείο που µπορεί να θεωρηθεί ένας άνθρωπος ότι είναι
ενήλικας από ψυχολογικής άποψης, είναι αυτό κατά το οποίο θεωρεί ο ίδιος τον εαυτό του αυτόνοµο
και έχει ανάγκη να τον θεωρούν ως τέτοιο και οι συνάνθρωποι του (Knowles 1984). Η αυτονοµία
πάντως δεν αποτελεί µοναδικό χαρακτηριστικό των ενηλίκων σύµφωνα µε τη γνώµη διαφόρων
ερευνητών όπως ο Piaget και ο Erikson (αναφορά στον Brookfield 1986) και ο Tennant. Ο Tennant
(1988) θεωρεί ότι και «τα παιδιά συνήθως δεν είναι καθοδηγούµενοι και εξαρτώµενοι µαθητευόµενοι».
Στο χαρακτηριστικό πάντως της αυτονοµίας των ενηλίκων οφείλεται το γεγονός ότι η εκπαίδευση
ενηλίκων συνήθως είναι προαιρετική και πολλές φορές χωρίς κάποιο τυπικό χαρακτήρα, σε αντίθεση
µε τη γενική εκπαίδευση που έχει πιο τυπικό χαρακτήρα. Συνήθως οι σπουδαστές της εκπαίδευσης
ενηλίκων προσέρχονται και συµµετέχουν στα προγράµµατα που προσφέρονται µε δική τους επιλογή,
σε αντίθεση προς τους µαθητές οι οποίοι είναι υποχρεωµένοι να φοιτούν στο σχολείο. Υπάρχουν
ωστόσο ορισµένοι τοµείς εκπαίδευσης ενηλίκων όπου η ελευθερία συµµετοχής περιορίζεται.
Προγράµµατα ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης και κατάρτισης µπορεί να µην είναι πάντα και τόσο
προαιρετικά. Μπορεί να ασκείται πίεση σε άτοµα να παρακολουθήσουν ορισµένα µαθήµατα, ή να
παρέχονται οικονοµικά κίνητρα, προκειµένου να ενθαρρυνθεί η συµµετοχή σε τέτοιου είδους
προγράµµατα. Εποµένως, η εκπαίδευση ενηλίκων δε µπορεί να θεωρείται υπάρχει ως προαιρετική.
Μολαταύτα, το γεγονός ότι αυτοί που συµµετέχουν είναι ενήλικοι, σηµαίνει ότι παρακολουθούν
προγράµµατα εκπαίδευσης επειδή θέλησαν και αποφάσισαν για κάποιο λόγο να το κάνουν.
Η προαιρετικότητα της εκπαίδευσης ενηλίκων συνοδεύεται από διαφορετική προσέγγιση µάθησης
από την πλευρά των σπουδαστών σε σχέση µε τους µαθητές της τυπικής εκπαίδευσης. Οι ενήλικοι
µαθαίνουν σε πολύ µεγαλύτερη έκταση αυτόνοµα και µε αυτενέργεια, καθώς έχουν την ευχέρεια και
την δυνατότητα να επιλέγουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θέλουν να αποκτήσουν σύµφωνα µε
τα προσόντα τα οποία θέλουν να οικειοποιηθούν και να επιδείξουν. Η αυτονοµία των ενηλίκων
προκαλεί την ανάγκη συγκαθορισµού, σε µεγάλο βαθµό, των µεθόδων διδασκαλίας και µάθησης,
ακόµη και των θεµάτων αυτής.

3.3.2 Η εµπειρία του ενήλικα
Καθώς ένας άνθρωπος ωριµάζει, αποκτά µια συνεχώς αυξανόµενη δεξαµενή εµπειριών που µπορούν να
αποτελέσουν µια πρόσθετη πηγή µάθησης (Knowles 1984). Αν και υπάρχουν αντιρρήσεις για το κατά
πόσον η εµπειρία µπορεί να θεωρηθεί χαρακτηριστικό του ενήλικα που τον διαχωρίζει από τα παιδιά
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(Dewey 1933, Boud et al 1985, Brookfield 1986), ο Knowles (1990) θεωρεί ότι, για τα παιδιά, η
εµπειρία είναι κάτι που απλά τους συµβαίνει, ενώ για τους ενήλικους, η εµπειρία χρησιµεύει στο να
προσδιορίσουν ποιοι είναι, να δηµιουργήσουν τη δική τους αντίληψη για την ταυτότητά τους. Όταν
αυτή η εµπειρία υποτιµάται ή αγνοείται από τον εκπαιδευτή, σύµφωνα µε Rogers (1996)
υποδηλώνεται απόρριψη του προσώπου, όχι απλώς της εµπειρίας.
Οι ενήλικοι εµπλέκονται σε µια συνεχιζόµενη διεργασία δια βίου µάθησης και έχουν ήδη υιοθετήσει
τρόπους για να ανταποκριθούν. Συχνά, δεν την αντιλαµβάνονται ως ‘µάθηση’ µε την εκπαιδευτική
έννοια του όρου, αλλά εκείνη υπάρχει. Με το πέρασµα του χρόνου, καθένας από τους ενηλίκους
εκπαιδευόµενους αναπτύσσει τις δικές του στρατηγικές και τα δικά του πρότυπα µάθησης που
διαπιστώνει ότι τον βοηθούν να µαθαίνει ευκολότερα, ταχύτερα και αποτελεσµατικότερα.
Τα µέλη µιας εκπαιδευόµενης οµάδας ενηλίκων παρουσιάζουν συνήθως ένα ευρύτερο φάσµα
διαφορών από αυτό των µαθητών στην τυπική εκπαίδευση. Συνήθως ο καθένας έχει ακολουθήσει ένα
διαφορετικό κύκλο σπουδών, διαφορετική επαγγελµατική πορεία και εποµένως έχει διαφορετικά
ενδιαφέροντα και γνώσεις και συχνά διαφορετικούς τρόπους για να µαθαίνει. Λόγω του µεγάλου
φάσµατος τρόπων µάθησης που υπάρχει µέσα σε οποιανδήποτε οµάδα ενήλικων εκπαιδευόµενων,
χρειάζεται να βρεθούν µέθοδοι που θα δώσουν σε κάθε συµµετέχοντα πλήρες πεδίο για την εξάσκηση
των δικών του ιδιαιτέρων µαθησιακών µεθόδων και, κατά το δυνατόν, να µην επιβάλλεται κάποια
συγκεκριµένη µέθοδος (Minaidi και Hlapanis 2005).
Επιπλέον, σύµφωνα µε τον Rogers (1996), ο κάθε εκπαιδευόµενος έχει διαφορετικό ρυθµό µάθησης.
Γενικά, στις γνωστικές περιοχές όπου οι συµµετέχοντες µπορούν να επικαλεστούν βιώµατα ή όπου
µπορεί να έχουν άµεση εµπειρία της διδακτέας ύλης, τείνουν να µαθαίνουν γρήγορα, πολύ πιο
γρήγορα από τους νέους, υπό τον όρο ότι το νέο υλικό δεν αντιπαρατίθεται στις γνώσεις που έχουν
ήδη κατακτήσει. Όµως, όπου έχουν λιγότερες εµπειρίες για να τις συνδέσουν µε το νέο υλικό
(ιδιαίτερα αν απαιτείται πολλή αποµνηµόνευση), τείνουν να µαθαίνουν πιο αργά και συναντούν
µεγαλύτερη δυσχέρεια στην εκµάθηση του υλικού απ’ όση οι νεότεροι που βρίσκονται σε αντίστοιχη
κατάσταση.
Καθένας από τους εκπαιδευόµενους φέρνει µαζί του ένα φάσµα εµπειριών και γνώσεων, σχετικό έως
κάποιο βαθµό µε το περιεχόµενο του εκπαιδευτικού προγράµµατος. Οι εκπαιδευόµενοι έχουν αξίες,
εδραιωµένες προκαταλήψεις και στάσεις, οι οποίες βασίζονται στις προηγούµενες εµπειρίες τους και
συνδιαµορφώνουν την ταυτότητά τους. Οι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι έχουν ήδη επενδύσει
συναισθηµατικό κεφάλαιο για την απόκτηση αυτής της γνώσης και εµπειρίας. ∆απανούν ακόµα
περισσότερο, για να υπερασπιστούν την ακεραιότητα αυτής της γνώσης, συνεπώς οι καινούριες
µαθησιακές αλλαγές µπορεί µερικές φορές να βρουν σθεναρή αντίδραση.
Σύµφωνα µε τον Rogers (1996), συχνά οι ενήλικες µαθαίνουν από µια αυθεντία (ένα πρόσωπο ή ένα
βιβλίο), στην οποία απονέµουν τον τίτλο του «σηµαντικού άλλου». Οποιαδήποτε αµφισβήτηση αυτών
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των γνώσεων που ήδη έχουν, εµπεριέχει είτε µια αµφισβήτηση του «σηµαντικού άλλου» (µπορεί να
είναι η µητέρα, ο πατέρας, ο δάσκαλος ή κάποια άλλη σεβαστή αυθεντία), είτε µια αµφισβήτηση της
κρίσης του ενήλικα, της επιλογής του να βασιστεί στο πρόσωπο, στο βιβλίο, στο περιοδικό ή στην
εφηµερίδα.
Οι πρότερες εµπειρίες και γνώσεις αποτελούν σηµαντική πηγή για µάθηση και µπορούν να
αξιοποιηθούν στην πορεία των εργασιών για τον εµπλουτισµό όλης της οµάδας. Πάντως, η
αξιοποίηση των διαφόρων εµπειριών και γνώσεων όλων των µελών της οµάδας είναι απαραίτητη όχι
µόνο προκειµένου να εξασφαλιστεί αποτελεσµατική εκπαίδευση σε ατοµικό επίπεδο, αλλά και επειδή
θα συντείνει στη συνοχή της οµάδας και θα εµπλουτίσει όλα τα µέλη της. Αυτές οι αξίες, εµπειρίες,
γνώσεις και στάσεις δεν είναι στο σύνολό τους κατάλληλες ή χρήσιµες για την απαιτούµενη µάθηση.
Ό,τι είναι σωστό και χρήσιµο, σύµφωνα µε τον Rogers (1993, 1996), πρέπει να επιβεβαιωθεί και να
ενισχυθεί και ό,τι δεν είναι σωστό χρειάζεται αποµάθηση. Η διεργασία αποµάθησης είναι ένα από τα
δυσκολότερα έργα που αναλαµβάνουν οι εκπαιδευτές ενηλίκων αλλά είναι απαραίτητη για την
επεξεργασία του προβλήµατος των γνώσεων, συνηθειών ή στάσεων που έχουν ήδη οι εκπαιδευόµενοι.

3.3.3 Ο κοινωνικός ρόλος του ενήλικα και η ανάγκη εφαρµογής της γνώσης
Καθώς ένας άνθρωπος ωριµάζει, η προθυµία του για µάθηση σχετίζεται µε τον κοινωνικό του ρόλο και
έχει µεγαλύτερη ανάγκη για άµεση εφαρµογή της αποκτηθείσας γνώσης.
Εκτός από λίγες εξαιρέσεις ενηλίκων, που για ένα σχετικά περιορισµένο χρονικό διάστηµα
συµµετέχουν σε προγράµµατα πλήρους παρακολούθησης, οι ενήλικοι είναι κατά κανόνα
εκπαιδευόµενοι µερικής παρακολούθησης. Η εκπαίδευση, ή καλύτερα το προσδοκώµενο αποτέλεσµα
της εκπαίδευσης, η µάθηση, γι’ αυτούς είναι ζήτηµα δευτερεύοντος σηµασίας. Επισκιάζεται αδιάκοπα
από τις «πραγµατικότητες» της ζωής: από την εργασία τους ή την έλλειψη εργασίας, την οικογενειακή
τους κατάσταση, την κοινωνική τους ζωή και από άλλα πιο σηµαντικά ζητήµατα. Οι ενήλικοι
εκπαιδευόµενοι αποτελούν τµήµα ενός συγκεκριµένου κοινωνικο-πολιτισµικού περιβάλλοντος και οι
γνώσεις και οι αξίες τους έχουν ρίζες και δηµιουργούνται διαρκώς µέσα στο περιβάλλον αυτό.
Σύµφωνα µε τον Knowles (1984), στους ενήλικες το κίνητρο για την απόκτηση νέας γνώσης (για τη
µάθηση) έχει να κάνει µε ανάγκες που σχετίζονται µε την κοινωνική τους θέση, δεν είναι «φυσική» και
αυθόρµητη όπως συµβαίνει στα παιδιά. Συνήθως η συµµετοχή τους σε προγράµµατα εκπαίδευσης ή
επιµόρφωσης

κατευθύνεται

από

την

ανάγκη

τους

για

επαγγελµατική

ή

προσωπική

ανάπτυξη/βελτίωση, χωρίς να λείπουν και αυτοί που συµµετέχουν για κοινωνικούς λόγους ή µε
κίνητρο την επίτευξη κάποιου εξωτερικού προς τη µάθηση στόχου όπως είναι η απόκτηση κάποιου
τυπικού προσόντος. Σύµφωνα µε τον Rogers (1996), οι εκπαιδευόµενοι έρχονται κατά κανόνα σε
τέτοια προγράµµατα µε συγκεκριµένες προσδοκίες και επιδιώξεις.
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Λόγω των κοινωνικών πιέσεων και των κινήτρων που προέρχονται από άλλες ∆ραστηριότητες
θεωρείται ότι οι ενήλικες επιζητούν, κατά τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα επιµόρφωσης, την
εφαρµοσµένη γνώση, την άµεση και αποδοτική εφαρµογή της για την υλοποίηση των ∆ραστηριοτήτων
αυτών. Λόγω της προηγούµενης γνώσης και εµπειρίας τους, τις περισσότερες φορές έχουν
διαµορφώσει µια εικόνα (άλλες φορές γενική και άλλες φορές σαφώς προσδιορισµένη) για το τι
πρόκειται να µάθουν και τι µπορεί να τους προσφέρει η συγκεκριµένη εκπαίδευση, πριν καν από την
έναρξη των µαθηµάτων. Γι’ αυτό και στην εκπαίδευση ενηλίκων επιδιώκεται η µάθηση µέσω της
επίλυσης προβληµάτων και της υλοποίησης συγκεκριµένων εργασιών που σχετίζονται άµεσα µε τα
ενδιαφέροντα των εκπαιδευοµένων.

ΙΙ.3.4

Αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων

Στις παραπάνω βασικές παραδοχές και θεωρήσεις βασίζονται ορισµένες αρχές και «οδηγίες» που
σχετίζονται µε την εκπαίδευση ενηλίκων:
Βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι κατά τους Knowles (1984) και Jarvis (1985):
•

Οι ενήλικοι ενδιαφέρονται περισσότερο για θέµατα εκπαίδευσης που έχουν άµεση σχέση µε

την εργασία τους ή την προσωπική τους βελτίωση

(πχ. βελτίωση κοινωνικής θέσης, βελτίωση

συνθηκών διαβίωσης, κλπ).
•

Η εµπειρία των ενηλίκων αποτελεί σηµαντικό παράγοντα της εκπαίδευσής τους που πρέπει να

λαµβάνεται υπόψη τόσο στην οργάνωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων όσο και στο ρυθµό της
µάθησης.
•

Οι ενήλικοι πρέπει να αναµειγνύονται, να συµµετέχουν ενεργά, στο σχεδιασµό, την

υλοποίηση και την αξιολόγηση της εκπαίδευσης/επιµόρφωσής τους.
•

Η οργάνωση της εκπαίδευσης των ενηλίκων πρέπει να είναι προσανατολισµένη γύρω από την

υλοποίηση δραστηριοτήτων και την επίλυση προβληµάτων, και να αποφεύγεται η οργάνωση των
µαθηµάτων µε βάση το περιεχόµενο (της παρουσίαση του θέµατος), όπως γίνεται συνήθως σε τυπική
εκπαίδευση (σχολείο, Πανεπιστήµια).
Η Cross (1981), µέσα από τη µελέτη και ανάλυση συστηµάτων δια βίου εκπαίδευσης, παρουσίασε
οδηγίες που αφορούν την επιτυχή διεξαγωγή προγραµµάτων εκπαίδευσης ενηλίκων και βασίζονται
στις παραπάνω αρχές του Knowles και τις βασικές θεωρήσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων:
•

Τα προγράµµατα επιµόρφωσης ενηλίκων πρέπει να επωφελούνται από την υπάρχουσα

εµπειρία των εκπαιδευοµένων.
•

Τα προγράµµατα επιµόρφωσης ενηλίκων πρέπει να είναι ελαστικά και να προσαρµόζονται

στις ανάγκες των εκπαιδευοµένων και τους περιορισµούς που τίθενται από τις ικανότητές τους ή την
ηλικία τους.
•

Πρέπει να υπάρχουν κίνητρα για τους ενήλικες εκπαιδευόµενους που να σχετίζονται µε την

εργασία τους ή την προσωπική τους βελτίωση.
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•

Πρέπει να εφαρµόζονται µηχανισµοί λήψης αποφάσεων για την οργάνωση και την υλοποίηση

της εκπαίδευσης, στους οποίους θα συµµετέχουν οι ίδιοι οι εκπαιδευόµενοι, όσο το δυνατόν
συχνότερα και εκτενέστερα. Η συµµετοχή των ενηλίκων µπορεί να επεκταθεί και στην αξιολόγηση
καθώς ορισµένοι ερευνητές έχουν δείξει ότι υπάρχουν θετικά αποτελέσµατα όσον αφορά στη µάθηση,
όταν οι εργασίες αξιολογούνται από τους ίδιους τους εκπαιδευόµενους (Γρηγοριάδου και συν. 2004b,
∆ηµητρακοπούλου, Γρηγοριάδου, Κορδάκη και Καµέας 2000c).
Ο Rogers (Rogers και Freiberg 1994) προχωρά ένα βήµα παραπέρα, παρουσιάζοντας ορισµένες
οδηγίες που αφορούν ενέργειες του εκπαιδευτή ενηλίκων προκειµένου να επιτευχθεί το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσµα. Οι οδηγίες αυτές απορρέουν από τη θεωρία του της εµπειρικής µάθησης και
χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι οδηγίες αυτές για τους εκπαιδευτές ενηλίκων εν
συντοµία είναι:

•

Πρέπει να φροντίζουν για τη δηµιουργία θετικού και ευχάριστου κλίµατος.

•

Πρέπει να ξεκαθαρίζουν εξ’ αρχής τις δικές τους προθέσεις και να προσπαθούν να

κατανοήσουν τις προθέσεις των εκπαιδευοµένων.
•

Πρέπει να προσφέρουν στους εκπαιδευόµενους «γνωσιακούς πόρους» (πχ. πρόσβαση σε

βιβλιοθήκες, άρθρα, βιβλία, εκπαιδευτικό υλικό, παραδείγµατα, κλπ.).
•

Πρέπει να µοιράζονται τις σκέψεις, ακόµη και τα συναισθήµατα τους µε τους

εκπαιδευόµενους αλλά να µην προσπαθούν να επιβάλλουν τις απόψεις τους. Η συναισθηµατική αυτή
διάσταση της επικοινωνίας µεταξύ εκπαιδευόµενου και εκπαιδευτή δεν πρέπει να υπερισχύει της
καθαρά γνωστικής διάστασης της επικοινωνίας, χρειάζεται να επιτευχθεί µια ισορροπία µεταξύ αυτών
των δύο διαστάσεων.

ΙΙ.3.5 Θέµατα εκπαίδευσης ενηλίκων που λαµβάνονται υπόψη για το
σχεδιασµό της ΗΚΜ της διατριβής
Ο σχεδιασµός της ΗΚΜ της διατριβής (της Κοινότητας Μάθησης Εκπαιδευτικών), όπως εξηγήθηκε
στο προηγούµενο κεφάλαιο, βασίζεται κατά κύριο λόγο στη Θεωρία ∆ραστηριότητας και σε ορισµένες
παιδαγωγικές αρχές που απορρέουν από τη θεωρία αυτή και δύο ακόµη θεωρίες µάθησης που
υποστηρίζουν τέτοια συστήµατα. Η συγκεκριµένη Κοινότητα (η Κοινότητα Μάθησης Εκπαιδευτικών),
µετά τα αποτελέσµατα της προέρευνας (Κεφάλαιο Ι.2), αποφασίστηκε ότι θα χρησιµοποιηθεί για την
επιµόρφωση εν ενεργεία εκπαιδευτικών, και άρα ενηλίκων. Εποµένως, πριν το σχεδιασµό της
µπορούν να ληφθούν υπόψη ορισµένα θέµατα εκπαίδευσης ενηλίκων, τουλάχιστον όσα δεν έρχονται
σε αντίθεση µε κάποιες από τις διατυπωµένες παιδιαγωγικές αρχές και τη θεωρία ∆ραστηριότητας που
αποτελεί το βασικό θεωρητικό πλαίσιο της διατριβής (Κεφάλαιο ΙΙ.2).
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ΙΙ.3.5.1 Η αυτονοµία και οι προϋπάρχουσες εµπειρίες των εκπαιδευτικών που συµµετέχουν
στην ΗΚΜ της διατριβής
Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενηλίκων συµπεριλαµβάνονται οι προϋπάρχουσες εµπειρίες τους,
τα πρότυπα µάθησης που έχουν υιοθετήσει γιατί στην πάροδο του χρόνου ανακάλυψαν ότι τους
βοηθούν να µαθαίνουν ευκολότερα, ταχύτερα και αποτελεσµατικότερα. Αυτό ισχύει σε ακόµη
µεγαλύτερο βαθµό για την ειδική περίπτωση της ΗΚΜ της διατριβής, µέσω της οποίας θα
επιµορφωθούν εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Λόγω
της φύσης της εργασίας τους και της επαγγελµατικής ενασχόλησής τους µε την εκπαίδευση, πιθανόν
πολλοί επί σειρά ετών, έχουν ήδη διαµορφωµένα πρότυπα στο µυαλό τους και για τον τρόπο που οι
ίδιοι µπορούν να µάθουν αλλά κυρίως και για τον τρόπο που µπορούν να µάθουν οι µαθητές τους.
Ακόµη το χαρακτηριστικό της αυτονοµίας των ενηλίκων προκαλεί την ανάγκη συγκαθορισµού, σε
µεγάλο βαθµό, των µεθόδων διδασκαλίας και µάθησης, ακόµη και των θεµάτων αυτής.
Λόγω της πρότερης εµπειρίας των εκπαιδευτικών, στο σχεδιασµό της ΗΚΜ της διατριβής θα πρέπει:

•

Να υπάρχει ελαστικότητα µε την έννοια ότι θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η άποψη των

εκπαιδευοµένων για θέµατα που αφορούν τις µεθόδους που θα εφαρµόζονται, το περιεχόµενο της
επιµόρφωσης ακόµη και τους στόχους της. Όπου είναι δυνατόν θα εφαρµόζονται διαφορετικές
µέθοδοι και εναλλακτικά περιεχόµενα και στόχοι και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν οι µέθοδοι, το
περιεχόµενο και οι στόχοι της επιµόρφωσης θα είναι προϊόν διαπραγµάτευσης.

•

Η διαπραγµάτευση αφορά στο σχεδιασµό τεχνουργηµάτων και διαδικασιών µέσα από τις

οποίες θα µπορούν όλοι οι εκπαιδευόµενοι να εκφράσουν την άποψή τους και να συζητήσουν είτε σε
πραγµατικό χρόνο (σύγχρονα), είτε ασύγχρονα ώστε να λάβουν συγκεκριµένες αποφάσεις.

•

Προκειµένου για την ανταλλαγή και τη σύνθεση των προϋπαρχόντων γνώσεων και εµπειριών

των εκπαιδευτικών θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία και αλληλεπίδραση µεταξύ των συµµετεχόντων.
Αυτό είναι σύµφωνο µε τις διατυπωµένες παιδαγωγικές αρχές που σχετίζονται µε την κοινωνική
αλληλεπίδραση, αλλά και απορρέουν από την ίδια τη φύση του περιβάλλοντος της ΗΚΜ.

ΙΙ.3.5.2 Η ανάγκη εφαρµογής της γνώσης
Λόγω των κοινωνικών πιέσεων και των κινήτρων που προέρχονται από άλλες ∆ραστηριότητες
θεωρείται ότι οι ενήλικες επιζητούν, κατά τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα επιµόρφωσης, την
εφαρµοσµένη γνώση, την άµεση και αποδοτική εφαρµογή της για την υλοποίηση των ∆ραστηριοτήτων
αυτών.
Με όρους της θεωρίας ∆ραστηριότητας, η ∆ραστηριότητα της εκπαίδευσης µέσω της οποίας θα
αποκτήσουν νέα γνώση έχει κίνητρα που σχετίζονται µε άλλες σηµαντικότερες ∆ραστηριότητες για
τους ενήλικες (πχ. βελτίωση συνθηκών εργασίας, καλύτερη κοινωνική θέση, απόκτηση χρηµάτων,
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κλπ). Αυτό µπορεί να συµβαίνει φυσικά και στα παιδιά, όπως φάνηκε από το παράδειγµα του
Leont’ev για το νεαρό µαθητή που µελετούσε προκειµένου να παίξει µετά µε τους φίλους του αλλά ο
Knowles (1984) θεωρεί ότι οι πιέσεις που ασκούνται στους ενήλικους από το κοινωνικό-πολιτιστικό
περιβάλλον είναι εντονότερες και σε αυτό το σηµείο υπάρχει σηµαντική διαφορά.
Η µάθηση που πραγµατοποιείται µέσω της επίλυσης προβληµάτων και της υλοποίησης εργασιών
συµβαδίζει και µε τη Θεωρία ∆ραστηριότητας αλλά για διαφορετικούς λόγους καθώς δεν αποτελεί για
τη θεωρία αυτή χαρακτηριστικό της µάθησης των ενηλίκων ειδικά αλλά της µάθησης γενικά.
Σύµφωνα µε τη θεωρία η µάθηση πραγµατοποιείται ακούσια κατά τη διαδικασία υλοποίησης
∆ραστηριοτήτων εργασίας ή κατά τη διευθέτηση συγκρούσεων που προκύπτουν σε διάφορες
∆ραστηριότητες. Σε κάθε περίπτωση πάντως, και µέσω των παραδοχών της εκπαίδευσης ενηλίκων και
µέσω της θεωρίας ∆ραστηριότητας, ακόµη κι αν η αφετηρία είναι διαφορετική, καταλήγουµε ότι για
την εκπαίδευση ενηλίκων η υλοποίηση συγκεκριµένων εργασιών που είναι κοντά στα ενδιαφέροντα
των εκπαιδευόµενων έχει καλύτερα αποτελέσµατα στη µάθηση.
Προκειµένου να ληφθούν τα παραπάνω υπόψη στο σχεδιασµό της ΗΚΜ της διατριβής θα πρέπει:

•

Να υπάρξουν κίνητρα που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των

εκπαιδευοµένων εκπαιδευτικών προκειµένου για την αρχική τουλάχιστον συµµετοχή τους στο
πρόγραµµα της επιµόρφωσης (θέµατα προσωπικής τους βελτίωσης, θέµατα βελτίωσης συνθηκών
εργασίας, διάθεση πόρων, τυπικά προσόντα, κλπ.).

•

Προκειµένου για την αποτελεσµατικότερη πραγµατοποίηση της µάθησης, στο πρότυπο

υλοποίησης των ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων θα πρέπει να επιδιώκεται η απόκτηση της
γνώσης µέσω της υλοποίησης συγκεκριµένων εργασιών και δραστηριοτήτων που να σχετίζονται µε το
αντικείµενο της εργασίας τους (την εκπαίδευση, τη διδασκαλία). Οι εργασίες που θα καλούνται οι
εκπαιδευόµενοι να υλοποιήσουν, στο πλαίσιο των µαθηµάτων της ΗΚΜ θα πρέπει να είναι ως επί το
πλείστον και όσο είναι δυνατόν, οµαδικές προκειµένου να υπάρξουν τα αναµενόµενα οφέλη από την
κοινωνική διάσταση της µάθησης κατά την θεωρία ∆ραστηριότητας και να υπάρχει συµφωνία µε τις
διατυπωµένες παιδαγωγικές αρχές που σχετίζονται µε την κοινωνική αλληλεπίδραση.

ΙΙ.3.5.3 Άλλα θέµατα εκπαίδευσης ενηλίκων που αφορούν το σχεδιασµό της ΗΚΜ
Οι παραπάνω αρχές που θα εφαρµοστούν στο σχεδιασµό της ΗΚΜ της διατριβής σε σηµαντικό βαθµό
υπαγορεύονται ή επιβεβαιώνονται από τη θεωρία ∆ραστηριότητας και τις βασικές παιδαγωγικές αρχές
που παρουσιάστηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο. Υπάρχουν πάντως και κάποια θέµατα που
σχετίζονται µε συγκεκριµένες ενέργειες του εκπαιδευτή ενηλίκων και τις οδηγίες του Rogers που
µπορούν να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασµό της ΗΚΜ της διατριβής, όπως:
•

Η δηµιουργία και η διατήρηση θετικού και ευχάριστου κλίµατος καθ’ όλη τη διάρκεια της

υλοποίησης του προγράµµατος πρέπει να αποτελεί στόχο της ΗΚΜ. Αυτό µπορεί να γίνει καταρχήν
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µε τον καθορισµό συγκεκριµένων κανόνων και δεοντολογίας που να αποτρέπει τους διαπληκτισµούς
και φραστικές αντιπαραθέσεις αλλά κυριότερα µέσω της κατάλληλης επικοινωνιακής πολιτικής που
θα εφαρµοστεί από τον εκπαιδευτή. Ειδικότερα η συναισθηµατική διάσταση της επικοινωνίας που
αποτελεί µία ακόµη οδηγία του Rogers, µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά στη δηµιουργία και τη
διατήρηση ενός θετικού και ευχάριστου κλίµατος κατά την εκπαίδευση. Η ενθάρρυνση των
εκπαιδευοµένων τους βοηθά να συµµετέχουν στη συζήτηση, να µη φοβούνται να εκφραστούν, η
συνεχής χρήση της ευγένειας από τον εκπαιδευτή και η προτροπή του για τη χρήση της δηµιουργεί
θετικό κλίµα, ο σεβασµός των απόψεων και η ενθάρρυνση των εκπαιδευοµένων να συµµετέχουν σε
συζητήσεις επίσης. Ακόµη, η άµεση και αυστηρή παρατήρηση από τον εκπαιδευτή όσων εκφράζουν
ειρωνεία ή µειωτικά για άλλους σχόλια, καταπολεµά στη ρίζα του την οποιαδήποτε ακούσια ή
εκούσια προσπάθεια για καταστροφή του θετικού κλίµατος. Στην πιλοτική εφαρµογή µιας ΗΚΜ κατά
την προ-έρευνα, στην ΠΚΜ, δεν είχε δοθεί ιδιαίτερο βάρος στη δηµιουργία αυτή του θετικού και
ευχάριστου κλίµατος καθώς θεωρήθηκε ότι αυτό θα ήταν αυτονόητο και δεδοµένο. Όπως αποδείχτηκε
αυτό ήταν λάθος και δηµιουργήθηκαν προβλήµατα εξ’ αιτίας προσωπικών διαφορών και
διαπληκτισµών. Αυτό αποδεικνύει την ανάγκη του καθορισµού των κανόνων επικοινωνίας, της
δεοντολογίας και των επεµβάσεων των εκπαιδευτών όταν υπάρχει ανάγκη.
•

Οι προθέσεις των εκπαιδευτών µπορούν να γίνονται ξεκάθαρες από την αρχή εφόσον υπάρχει

ειλικρίνεια και σαφήνεια σε κάθε επιµέρους ενέργεια του εκπαιδευτή. Η ειλικρίνεια είναι ένα από τα
βασικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τη δηµιουργία της Κοινότητας της Μάθησης σύµφωνα µε
τους Palloff και Pratt (1999) και προκειµένου να υπάρχει, πρέπει καταρχήν να είναι απόλυτα
ειλικρινής ο εκπαιδευτής, ο συντονιστής της προσπάθειας. Η κατανόηση των προθέσεων των
εκπαιδευοµένων είναι µια πιο πολύπλοκη διαδικασία αλλά θα µπορούσε να επιτευχθεί µέσα από
συζητήσεις και κατά την διαπραγµάτευση των στόχων του µαθήµατος, εφόσον οι εκπαιδευτικοί
συµµετέχουν ενεργά σε αυτήν.

•

Η προσφορά, ή καλύτερα διάθεση «γνωστικών πόρων» (πχ. πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, άρθρα,

βιβλία, εκπαιδευτικό υλικό, παραδείγµατα, κλπ.) είναι σχεδόν αυτονόητη για το πρότυπο διεξαγωγής
του ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος της ΗΚΜ, καθώς συµβαδίζει µε τις παιδαγωγικές αρχές
που απορρέουν από τις θεωρίες µάθησης που υποστηρίζουν τις ΗΚΜ. Είναι συνυφασµένη µε την
ενεργή, και διερευνητική προσέγγιση της απόκτησης της γνώσης που θα εφαρµόζεται στην ΗΚΜ της
διατριβής.
•

Η ισορροπία στην επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευόµενου και εκπαιδευτή που χρειάζεται να

επιτευχθεί, παραπέµπει καταρχήν στην ισορροπία της γνωστικής µε την συναισθηµατική διάσταση
της επικοινωνίας. Ο εκπαιδευόµενος χρειάζεται ενθάρρυνση, επιβράβευση και παρατήρηση για το
λάθος του (ενέργειες που σχετίζονται περισσότερο µε την συναισθηµατική διάσταση της
επικοινωνίας), αλλά και ουσιαστική βοήθεια στα προβλήµατα, οδηγίες και καθοδήγηση όταν και
όποτε πραγµατικά το χρειάζεται (ενέργειες που σχετίζονται περισσότερο µε τη γνωστική διάσταση της
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επικοινωνίας). Η συναισθηµατική διάσταση της επικοινωνίας εκπαιδευόµενου – εκπαιδευτή
σχετίζεται µε την εφαρµογή του συντονισµού χαµηλού επιπέδου, κατά την οποία, κατά τους
Vlachopoulos και McAleese (2004), γίνεται κυρίως προσπάθεια παρότρυνσης και έµµεσης
συµµετοχής, και ο εκπαιδευτής µε σύντοµα και απλά µηνύµατα στοχεύει στην πρόκληση περαιτέρω
επικοινωνίας και την ενθάρρυνση των εκπαιδευοµένων (Κεφάλαιο Ι.1). Η γνωστική διάσταση της
επικοινωνίας εκπαιδευόµενου – εκπαιδευτή σχετίζεται µε την εφαρµογή του συντονισµού υψηλού
επιπέδου, κατά την οποία, κατά τους Vlachopoulos και McAleese (2004), η συµµετοχή του
εκπαιδευτή είναι άµεση και καταλυτική. Ο εκπαιδευτής, µέσω του συντονισµού υψηλού επιπέδου
εξηγεί, δίνει οδηγίες, παίρνει θέση, εκφράζει την άποψή του, επεµβαίνει άµεσα σε προβλήµατα κλπ.
•

Η δεύτερη πολύ σηµαντική παράµετρος της ισορροπίας στην επικοινωνία µεταξύ

εκπαιδευόµενου και εκπαιδευτή έχει να κάνει µε το βαθµό των αναγκαίων παρεµβάσεων και
ειδικότερα µε τη συχνότητα και το βαθµό εφαρµογής του συντονισµού υψηλού επιπέδου. Με βάση τα
προηγούµενα, οι παρεµβάσεις αυτού του τύπου συντονισµού χρειάζονται σε κάποιο βαθµό
προκειµένου να υπάρξουν οι κατάλληλες οδηγίες και παρατηρήσεις που θα βοηθήσουν τον
εκπαιδευόµενο να µάθει. Από την άλλη, δεν πρέπει να υπάρχουν υπερβολικές παρεµβάσεις
συντονισµού υψηλού επιπέδου από τον εκπαιδευτή γιατί αυτό µπορεί να επιφέρει την κυριαρχία του
εκπαιδευτή στις συζητήσεις που εµποδίζει τους εκπαιδευόµενους να συµµετέχουν ενεργά.

ΙΙ.3.6

Συµπεράσµατα

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάστηκαν θεωρήσεις και αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και πως
µπορούν να εφαρµοστούν στο σχεδιασµό και την υλοποίηση της ΗΚΜ και των ηλεκτρονικά
υποστηριζόµενων µαθηµάτων της διατριβής.
Πολλά από τα θέµατα σχεδιασµού της ΗΚΜ και του προτύπου του ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου
µαθήµατος που υπαγορεύονται από τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, υπαγορεύονται και από τη
Θεωρία ∆ραστηριότητας και τις διατυπωµένες παιδαγωγικές αρχές της ΗΚΜ. Ειδικότερα η ΗΚΜ θα
πρέπει να είναι ελαστική µε την έννοια του να λαµβάνεται υπόψη η άποψη των εκπαιδευοµένων και
όπου είναι δυνατόν οι µέθοδοι, το περιεχόµενο και οι στόχοι της επιµόρφωσης να είναι προϊόν
διαπραγµάτευσης. Προκειµένου να υπάρχει η δυνατότητα για διαπραγµάτευση θα πρέπει να υπάρχουν
κατάλληλα τεχνουργήµατα, κανόνες και διαδικασίες. Ακόµη, χρειάζονται κίνητρα που να
ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των εκπαιδευοµένων και στο πρότυπο υλοποίησης
των ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων θα πρέπει να επιδιώκεται η απόκτηση της γνώσης
µέσω της υλοποίησης συγκεκριµένων εργασιών και δραστηριοτήτων που να σχετίζονται µε το
αντικείµενο της εργασίας των εκπαιδευόµενων.
Υπάρχουν πάντως και κάποια θέµατα που σχετίζονται µε συγκεκριµένες ενέργειες του εκπαιδευτή
ενηλίκων που µπορούν να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασµό της ΗΚΜ της διατριβής, όπως:
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•

Στην ΗΚΜ της διατριβής θα πρέπει να δηµιουργηθεί και να διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια

της υλοποίησης του προγράµµατος ένα θετικό και ευχάριστο κλίµα, κάτι που µπορεί να γίνει αφενός
µε τη διατύπωση συγκεκριµένων κανόνων και αφετέρου µε τις κατάλληλες παρεµβάσεις του
εκπαιδευτή.
•

Θα πρέπει να υπάρχει ειλικρίνεια και σαφήνεια σε κάθε επιµέρους ενέργεια του εκπαιδευτή.

•

Στην ΗΚΜ της διατριβής θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία µεταξύ της εφαρµογής

συντονισµού χαµηλού και υψηλού επιπέδου. Επίσης πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε να µη γίνεται
κατάχρηση του συντονισµού υψηλού επιπέδου γιατί αυτό µπορεί να κάνει λιγότερο ενεργούς τους
εκπαιδευόµενους.
Ένα σηµαντικό συµπέρασµα που εξάγεται από τα παραπάνω είναι ότι ο σχεδιασµός της ΗΚΜ θα
βασιστεί τόσο στη θεωρία ∆ραστηριότητας και τις διατυπωµένες παιδαγωγικές αρχές, όσο και σε
αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Μεγάλη βαρύτητα για το σχεδιασµό έχουν η αλληλεπίδραση και η
συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευοµένων καθώς και, όσον αφορά στο πρότυπο υλοποίησης των
ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων, η οργάνωση µαθηµάτων γύρω από θέµατα συζήτησης και
δραστηριότητες, και όχι µε βάση την κατάτµηση του περιεχοµένου. Οι αρχές της εκπαίδευσης
ενηλίκων ενισχύουν τις παραπάνω επιλογές του σχεδιασµού και επιπλέον υπαγορεύουν
συγκεκριµένους κανόνες και συγκεκριµένες ενέργειες που αφορούν περισσότερο τις ενέργειες των
εκπαιδευτών και τον τρόπο επικοινωνίας και συντονισµού.
Στο επόµενο µέρος της διατριβής (Μέρος ΙΙΙ), παρουσιάζονται αναλυτικά ο σχεδιασµός και η
υλοποίηση της ΗΚΜ της διατριβής, της Κοινότητας Μάθησης Εκπαιδευτικών (ΚΜΕ).
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ και ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
επιµορφωτικού προγράµµατος µε αξιοποίηση του
διαδικτύου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ.1: Ο σχεδιασµός της ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ.2: Η υλοποίηση του προγράµµατος της ΚΜΕ

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
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Κεφάλαιο ΙΙΙ.1 Ο σχεδιασµός της ηλεκτρονικής Κοινότητας
Μάθησης
ΙΙΙ.1.1 Εισαγωγή
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία του σχεδιασµού της ΗΚΜ. Ο σχεδιασµός
βασίζεται στο θεωρητικό πλαίσιο, δηλαδή στη θεωρία ∆ραστηριότητας, τις παιδαγωγικές αρχές που
απορρέουν από τις θεωρίες µάθησης που υποστηρίζουν τις ΗΚΜ και σε αρχές της εκπαίδευσης
ενηλίκων.
Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο σχεδιασµό του προτύπου του ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος
που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της ΗΚΜ.

ΙΙΙ.1.2 Οι ∆ραστηριότητες του συστήµατος της ΗΚΜ
Πριν από τον σχεδιασµό της ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης που υλοποιήθηκε στη διατριβή και
του προγράµµατος της επιµόρφωσης που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της Κοινότητας αυτής,
προηγήθηκε προέρευνα, µέσω της οποίας φάνηκαν οι διαπιστωµένες ανάγκες εκπαίδευσης των
εκπαιδευτικών από το Νοµό ∆ωδεκανήσου σε θέµατα χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Ακόµη φάνηκε η ανάγκη σχεδιασµού και υλοποίησης ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων
µαθηµάτων που να υλοποιούνται στο περιβάλλον της ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης, αλλά µε
σαφώς διατυπωµένους στόχους και περιεχόµενο, σαφή κίνητρα και προσανατολισµούς για τους
εκπαιδευόµενους.
Όπως εξηγήθηκε στο θεωρητικό πλαίσιο της διατριβής, ο σχεδιασµός της ΗΚΜ και του προτύπου των
ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων που θα υλοποιούνταν στο περιβάλλον αυτής, βασίστηκε
στη θεωρία ∆ραστηριότητας, σε συγκεκριµένες διατυπωµένες παιδαγωγικές αρχές και σε αρχές της
εκπαίδευσης ενηλίκων. Χρησιµοποιώντας όρους της Θεωρίας ∆ραστηριότητας, η ΗΚΜ της διατριβής
αποτέλεσε στην ουσία ένα σύστηµα πολλών ∆ραστηριοτήτων. Στο κέντρο του συστήµατος υπήρχε η
κεντρική ∆ραστηριότητα από την οποία παράχθηκαν οι υπόλοιπες και ήταν η «∆ραστηριότητα της
Υλοποίησης της ΗΚΜ της διατριβής». Η πλήρης δοµή της ∆ραστηριότητας αυτής παρουσιάστηκε στο
θεωρητικό πλαίσιο της διατριβής στην Εικόνα II.2.7.
Οι εσωτερικές συγκρούσεις (πρωτογενείς και δευτερογενείς) που αφορούσαν τα συστατικά µέρη
(υποκείµενα, αντικείµενα, τεχνουργήµατα, κλπ.) της ιδιαιτέρως πολύπλοκης κεντρικής αυτής
∆ραστηριότητας προκάλεσαν καταρχήν τη δηµιουργία µιας ακόµη βασικής για το σύστηµα
∆ραστηριότητας, αυτήν του Σχεδιασµού και της Οργάνωσης της Κοινότητας Μάθησης. Στο κεφάλαιο
αυτό παρουσιάζονται ουσιαστικά τα αποτελέσµατα της παραγόµενης αυτής ∆ραστηριότητας, που
σχετίζονταν µε τη φύση της ΗΚΜ, τις επιλογές ή την κατασκευή των κατάλληλων τεχνουργηµάτων
που χρησιµοποιήθηκαν κατόπιν στο σύστηµα, τον καθορισµό των κανόνων λειτουργίας της
Κοινότητας, τη ∆ιαµοίραση της εργασίας µεταξύ των υποκειµένων ακόµη και τον καθορισµό των
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βασικών στοιχείων του προτύπου των ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων (που µπορεί να
θεωρηθεί ως ένα τεχνούργηµα της κεντρικής ∆ραστηριότητας).
Όπως φάνηκε από το θεωρητικό πλαίσιο και την περιγραφή του συστήµατος των ∆ραστηριοτήτων της
ΗΚΜ που παρουσιάστηκε στην Εικόνα II.2.8, στο σύστηµα υπήρχαν δύο ακόµη βασικές και διακριτές
∆ραστηριότητες που προέρχονταν ευθέως από το αντικείµενο της κεντρικής η ∆ραστηριότητα
υλοποίησης των ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων της επιµόρφωσης και η ∆ραστηριότητα
δηµιουργίας και διατήρησης της Κοινότητας της Μάθησης:
•

Η ∆ραστηριότητα υλοποίησης ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων: Η πραγµατοποίηση

επιµόρφωσης σε θέµατα που αφορούν ορισµένες ειδικότητες εκπαιδευτικών και περαιτέρω
εξοικείωση στις ΤΠΕ. Η επιµόρφωση σχεδιάστηκε να πραγµατοποιηθεί κυρίως µέσω της
παρακολούθησης διαδικτυακώς υποστηριζόµενων µαθηµάτων, αλλά και της συµµετοχής των
εκπαιδευοµένων σε διάφορες δραστηριότητες της Κοινότητας Μάθησης. Στο σχεδιασµό προβλέφθηκε
η πραγµατοποίηση πρόσωπο µε πρόσωπο σεµιναρίων προκειµένου για την εξοικείωση των
εκπαιδευοµένων µε τεχνουργήµατα (υπηρεσίες, πλατφόρµα λογισµικού και διαδικασίες) που θα
χρησιµοποιούνταν στην ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης, καθώς και την παρουσίαση των βασικών
αρχών αυτής (Χλαπάνης και συν. 2004). Στόχος της ∆ραστηριότητας ήταν η επίτευξη µάθησης µέσω
της ενεργητικής συµµετοχής των εκπαιδευοµένων, της καλλιέργειας κριτικής σκέψης, της
διερεύνησης, της συνεργασίας. Ακόµη στόχο αποτέλεσε η δυνατότητα για ευκαιρίες επιµόρφωσης σε
εκπαιδευτικούς που δεν είναι εύκολο να τις αποκτήσουν και η εξασφάλιση ισότιµης συµµετοχής όλων
των επιµορφούµενων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο σχεδιασµό συµπεριλήφθηκε η περιγραφή
του προτύπου της υλοποίησης των ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων.

•

Η ∆ραστηριότητα δηµιουργίας και διατήρησης µιας Κοινότητας Μάθησης Εκπαιδευτικών: Ο

σχεδιασµός του όλου προγράµµατος στόχευε στη δηµιουργία µιας Κοινότητας Μάθησης, µέσω της
επίτευξης υψηλού επιπέδου επικοινωνίας µεταξύ των συµµετεχόντων εκπαιδευτικών, της ύπαρξης
µεγάλου βαθµού οµαδικότητας, της δηµιουργίας διαπροσωπικών σχέσεων, του καθορισµού κοινών
στόχων, της καλλιέργειας του «ανήκειν». Το υψηλό επίπεδο επικοινωνίας, η οικοδόµηση των
διαπροσωπικών σχέσεων, η οµαδικότητα και η δηµιουργία της Κοινότητας σχεδιάστηκε να
πραγµατοποιηθεί µέσω των πρόσωπο µε πρόσωπο συναντήσεων, µέσω της συνεχούς αµφίδροµης
επικοινωνίας µεταξύ των επιµορφούµενων αλλά και µε τους εκπαιδευτές, µέσω του σχεδιασµού και
της χρήσης κατάλληλων τεχνουργηµάτων, όπως της πλατφόρµας λογισµικού και της παροχής
υπηρεσιών που προάγουν τη συνεργασία (συνεργατική συγγραφή κειµένων) και υποστηρίζουν την
επικοινωνία ποικιλοτρόπως (σύγχρονα και ασύγχρονα). Ακόµη, προκειµένου για την υποστήριξη και
τη διατήρηση της Κοινότητας σχεδιάστηκε να παρέχεται συνεχής τεχνική υποστήριξη (µέσω
διαδικτύου κυρίως) για οποιοδήποτε θέµα σχετικό µε τις ΤΠΕ, διαθέσιµα εγχειρίδια οδηγιών, ακόµη
και τεχνική βοήθεια µε φυσική παρουσία προσώπων, όπου ήταν αναγκαίο και εφικτό. Ακόµη
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σχεδιάστηκε να υπάρχουν οµάδες συζητήσεων για γενικά θέµατα, οµάδες συζητήσεων για επίλυση
τεχνικών προβληµάτων, συνεχής ενηµέρωση και ανταλλαγή απόψεων, ώστε οι εκπαιδευτικοί να
συνεργάζονται και να αλληλοϋποστηρίζονται.

ΙΙΙ.1.3 Τα υποκείµενα και η διαµοίραση εργασίας
Σύµφωνα µε το σχεδιασµό, τα υποκείµενα της ΗΚΜ είχαν σαφώς καθορισµένους εκ των προτέρων
ρόλους και φόρτο εργασίας προκειµένου να προκύψουν τελικά τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα από
την εφαρµογή των ∆ραστηριοτήτων. Τα υποκείµενα είναι οι εκπαιδευόµενοι ή τα απλά µέλη, οι
εκπαιδευτές ή εισηγητές και οι οργανωτές ή συντονιστές:


Τα απλά µέλη, ήταν εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που

συµµετείχαν ως επιµορφούµενοι και είχαν ως βασική εργασία την παρακολούθηση των µαθηµάτων,
την υλοποίηση των εργασιών και τη συµµετοχή στα δρώµενα της Κοινότητας. Λόγω περιορισµών που
προέρχονταν από εξωτερικές συγκρούσεις (περιορισµένοι πόροι του Πανεπιστηµίου, δυνατότητες των
τεχνουργηµάτων, αριθµός µαθηµάτων κλπ.) τα απλά µέλη έπρεπε να µην υπερβαίνουν τα 60 στον
αριθµό. Η επιλογή τους έγινε µέσα από ειδικές διαδικασίες προκήρυξης που αναλύονται στο κεφάλαιο
της υλοποίησης του προγράµµατος.


Οι εισηγητές ήταν ειδικευµένοι συνεργάτες της Κοινότητας από τον ακαδηµαϊκό κυρίως

χώρο αλλά και στελέχη της εκπαίδευσης (σχολικοί σύµβουλοι, επιµορφωτές, εκπαιδευτικοί µε
εµπειρία), οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή των ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων.
Ανέλαβαν το βάρος της υλοποίησης των µαθηµάτων και χρησιµοποιούσαν τα διαθέσιµα
τεχνουργήµατα, υπηρεσίες και λογισµικά εργαλεία, και το προτεινόµενο πρότυπο διεξαγωγής των
ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων που περιγράφεται παρακάτω. Η συµµετοχή των εισηγητών
έγινε µέσα από διαδικασία ειδικής πρόσκλησης που αναλύονται στο κεφάλαιο της υλοποίησης του
προγράµµατος.


Οι συντονιστές (moderators) ήταν αυτοί που σχεδίασαν και οργάνωσαν το πρόγραµµα.

Επίσης υλοποίησαν τη ∆ραστηριότητα Σχεδιασµού και Οργάνωσης της ΗΚΜ, καθορίζοντας τα
τεχνουργήµατα και τους κανόνες που θα εφαρµόζονταν. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του
προγράµµατος ήταν, σύµφωνα µε το σχεδιασµό, υπεύθυνοι για το συντονισµό της και για τη
διαχείρισή της. Προκειµένου για το συντονισµό θα ασκούνται πολιτική χαµηλού και υψηλού επιπέδου
συντονισµού προκειµένου να υποστηριχτούν τα µέλη και οι εισηγητές και να επιτύχουν οι στόχοι της
Κοινότητας. Ως διαχειριστές (administrators) θα ήταν υπεύθυνοι για την οµαλή λειτουργία των
τεχνουργηµάτων (υπηρεσιών και της πλατφόρµας λογισµικού), για την επίλυση κάθε τεχνικού
προβλήµατος που θα µπορούσε να προκύψει. Θα έπαιρναν τέλος αποφάσεις που θα καθόριζαν την
πορεία και την εξέλιξη ολόκληρης της Κοινότητας και θα συνεργάζονταν µε τους εισηγητές
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προκειµένου για την υποστήριξη των µαθηµάτων. Σύµφωνα µε το σχεδιασµό και λόγω διαφόρων
περιορισµών υπήρχαν 2 συντονιστές µε κάποιες διαφοροποιήσεις στο ρόλο τους.

ΙΙΙ.1.4 Αντικείµενο, αποτέλεσµα και κίνητρα για τη συµµετοχή στην ΗΚΜ
Το αντικείµενο της ∆ραστηριότητας ήταν η υλοποίηση µιας ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης και η
επιµόρφωση εκπαιδευτικών µέσω της υλοποίησης ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων. Το
προσδοκώµενο αποτέλεσµα σχετίζονταν µε ωφέλειες που θα µπορούσαν να έχουν τα υποκείµενα µέσω
της συµµετοχής τους στην Κοινότητα (πχ. πραγµατοποίηση µάθησης από τους εκπαιδευόµενους,
απόκτηση εµπειρίας από τους συνεργάτες και τους συντονιστές), η εφαρµογή από αυτούς ΤΠΕ
δραστηριοτήτων στην τάξη, η δηµιουργία ενός κλίµατος υπέρ της χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική
κοινότητα (κοινωνία της ∆ραστηριότητας), η µελέτη αποτελεσµάτων της έρευνας από την εφαρµογή
του προτύπου µε σκοπό τη γενίκευση, κλπ. Το προσδοκώµενο αποτέλεσµα της δηµιουργίας και
υλοποίησης της ΗΚΜ θεωρήθηκε ότι είχε τέσσερις διαστάσεις:
(α) η βελτίωση και η αναβάθµιση του εκπαιδευτικού έργου των συµµετεχόντων εκπαιδευτικών µέσω
της επιµόρφωσης σε θέµατα σχετικά µε την ειδικότητά τους,
(β) η εξαγωγή χρησίµων συµπερασµάτων από την υλοποίηση της συγκεκριµένης ηλεκτρονικής
Κοινότητας Μάθησης και η ερευνητική αξιοποίηση αυτών.
Κάπως πιο µακροπρόθεσµοι στόχοι του συγκεκριµένου προγράµµατος µέσω των αποτελεσµάτων της
έρευνας που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο αυτού είναι:
(γ) η καλλιέργεια θετικής στάσης και προδιάθεσης των επιµορφούµενων προς τις νέες τεχνολογίες, η
συµβολή στην αλλαγή κουλτούρας και η απόκτηση σχετικής τεχνογνωσίας (φορέων και ατόµων)
προκειµένου για την αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισµό του συστήµατος επιµόρφωσης,
(δ) και τελικά, η δηµιουργία τεχνογνωσίας και προοπτικών για την παροχή στο µέλλον ίσων
ευκαιριών διαρκούς και ποιοτικής επιµόρφωσης σε όλους τους εκπαιδευτικούς που το επιθυµούν.
Τα κίνητρα βέβαια που παρακινούσαν τα υποκείµενα να ενεργήσουν και µέσω της υλοποίησης της
∆ραστηριότητας να µετατρέψουν το αντικείµενο σε αποτέλεσµα, µπορεί να ήταν διαφορετικά για κάθε
ένα από αυτά που µετέχουν στις ∆ραστηριότητες του συστήµατος. Για τους εµπλεκόµενους καθηγητές
του εργαστηρίου Μαθησιακής Τεχνολογίας και ∆ιδακτικής Μηχανικής του Πανεπιστηµίου Αιγαίου,
µπορεί να ήταν για παράδειγµα η δοκιµαστική υλοποίηση µιας ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης µε
σκοπό την εξαγωγή χρησίµων συµπερασµάτων για µετέπειτα επανάληψη του εγχειρήµατος µε
καλύτερους όρους, για τους συντονιστές µπορεί να ήταν η απόκτηση εµπειρίας στη διαχείριση
ανάλογων προσπαθειών, για τους ερευνητές µπορεί να ήταν η ερευνητική δραστηριότητα που
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σχετίζεται µε τη ∆ραστηριότητα της δηµιουργίας και λειτουργίας της ΗΚΜ (και µπορεί να
παρουσιαστεί ως ξεχωριστή και παράλληλα υλοποιήσιµη ∆ραστηριότητα) και η εξαγωγή χρήσιµων
συµπερασµάτων. Ακόµη, άλλα κίνητρα µπορεί να συνδέονταν µε συγκεκριµένα προσωπικά οφέλη
(πχ. οικονοµικό όφελος σε επόµενη εφαρµογή ανάλογου προγράµµατος, αναγνώριση ή επαγγελµατική
εξέλιξη, µεταπτυχιακοί τίτλοι), κλπ.
Σύµφωνα µε τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων που ελήφθησαν υπόψη στο σχεδιασµό της
συγκεκριµένης ΗΚΜ, πριν την έναρξη του προγράµµατος χρειάστηκε να γίνει ο καθορισµός και η
διατύπωση των στόχων της επιµόρφωσης προκειµένου να συµµετέχουν οι εκπαιδευόµενοι µε τη δική
τους θέληση, αφού γίνουν ξεκάθαρα γνωστές οι προθέσεις των εκπαιδευτών (εισηγητών και
συντονιστών της Κοινότητας).
Λόγω της προαιρετικής φύσης της συγκεκριµένης επιµόρφωσης και προκειµένου να συµµετέχουν
όσοι εκπαιδευόµενοι ενδιαφέρονταν πραγµατικά και είχαν κίνητρα και προθέσεις που συµβάδιζαν µε
τους στόχους του προγράµµατος, επιλέχθηκε να ακολουθηθεί η διαδικασία της επιλογής πρώτα των
εισηγητών και των προσφερόµενων µαθηµάτων και µετά των εκπαιδευόµενων µέσα από διαδικασία
προκήρυξης, αιτήσεων και επιλογής. Στους υποψήφιους εκπαιδευόµενους, σύµφωνα µε το σχεδιασµό
αυτό, έπρεπε να γίνει µε λεπτοµέρεια γνωστό εκ των προτέρων το περιεχόµενο της επιµόρφωσης, οι
στόχοι της, οι εκπαιδευτικές µέθοδοι που θα χρησιµοποιούνταν, οι κανόνες που θα εφαρµόζονταν, τι
θα προσφερόταν, τα τεχνουργήµατα που θα χρησιµοποιούνταν, οι απαιτήσεις του προγράµµατος σε
υλικό και λογισµικό και σε γνώσεις από πλευράς των ενδιαφεροµένων.
Προκειµένου για την ισχυροποίηση ή την επιπλέον δηµιουργία κινήτρων για περαιτέρω συµµετοχή
των συµµετεχόντων στην Κοινότητα, αποφασίστηκε στο σχεδιασµό να ανακοινωθούν ορισµένα από
τα αναµενόµενα οφέλη καθώς και η προσφορά πόρων και των υπηρεσιών που θα γινόταν στην ΗΚΜ:


Η ίδια η συµµετοχή σε µια Κοινότητα Μάθησης και η αντίστοιχη εµπειρία. Οι Κοινότητες

Μάθησης, αποτελούν µαθησιακά περιβάλλοντα στα οποία οι συµµετέχοντες µπορούν να
συνευρίσκονται, να επικοινωνούν, να θέτουν στόχους, να συνεργάζονται και τελικά να οικοδοµούν
γνώση. Κατά τη διεξαγωγή των µαθηµάτων θα δίνεται έµφαση στην ανταλλαγή απόψεων και την
παραγωγή δηµιουργικής και κριτικής σκέψης.


Η παρακολούθηση ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων σχετικών µε την ειδικότητα

του καθενός και η συνεπαγόµενη επιµόρφωση/µάθηση.


Η διάθεση κάποιων πόρων από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, όπως:
o Λογαριασµός πρόσβασης και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
o ∆ικαίωµα πρόσβασης στο διαδίκτυο µέσω του λογαριασµού πρόσβασης (dial up) µε
ΕΠΑΚ αριθµό κλήσης από νησιά του Αιγαίου ή την Αθήνα (απλό modem ή ISDN).
o Πρόσβαση στη υποστηρικτική δοµή της ΚΜΕ (πλατφόρµα λογισµικού βασισµένη
στο Microsoft SharePoint Portal Server).
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o Εκπαιδευτικό υλικό, λογισµικό υποστήριξης σε διάφορες µορφές (πχ CD,
δυνατότητα άντλησης της πληροφορίας µέσω της υπηρεσίας FTP).
o Συνεχής τεχνική υποστήριξη.
o Χώρος για δηµοσίευση των εργασιών των εκπαιδευτικών.
o Χώρος για δηµοσίευση προσωπικών ιστοσελίδων των εκπαιδευτικών.
o Προσωπικός αποθηκευτικός χώρος στους διακοµιστές του πανεπιστηµίου.
o Σε περίπτωση φυσικής παρουσίας των συµµετεχόντων εκπαιδευτικών στη Ρόδο,
δυνατότητα χρήσης του Εργαστηρίου Μαθησιακής Τεχνολογίας και ∆ιδακτικής
Μηχανικής του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και των πόρων του (εκτυπωτές, ταχύτατη
σύνδεση στο διαδίκτυο, αποθηκευτικός χώρος, εγγραφές CD κλπ.)


Η εκµάθηση του συστήµατος και η βελτίωση των δεξιοτήτων και των γνώσεων στις ΤΠΕ.



Τέλος, η Βεβαίωση Παρακολούθησης για τους εκπαιδευόµενους και Βεβαίωση ∆ιδασκαλίας για

τους εισηγητές των µαθηµάτων.

ΙΙΙ.1.5 Ο ελαστικός χαρακτήρας της ΗΚΜ
Οι αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων υπαγόρευαν µεγάλο βαθµό ελαστικότητας στο σχεδιασµό της
ΗΚΜ, µε την έννοια ότι θα έπρεπε να λαµβάνεται υπόψη η άποψη των εκπαιδευοµένων για θέµατα
που αφορούσαν τις µεθόδους που θα εφαρµόζονται, το περιεχόµενο της επιµόρφωσης ακόµη και τους
στόχους της.
Όπου ήταν δυνατόν θα έπρεπε να µπορούν να εφαρµόζονται διαφορετικές µέθοδοι και εναλλακτικά
περιεχόµενα και στόχοι και όπου αυτό δεν ήταν δυνατόν, οι µέθοδοι, το περιεχόµενο και οι στόχοι της
επιµόρφωσης θα ήταν προϊόν διαπραγµάτευσης.
Η δυνατότητα για διαπραγµάτευση αφορά στο σχεδιασµό τεχνουργηµάτων και διαδικασιών µέσα από
τις οποίες θα µπορούσαν όλοι οι εκπαιδευόµενοι να εκφράσουν την άποψή τους και να συζητήσουν
είτε σε πραγµατικό χρόνο (σύγχρονα), είτε ασύγχρονα, ώστε να λάβουν συγκεκριµένες αποφάσεις.
Παρόλα αυτά, ο εντελώς ανοιχτός και ελαστικός χαρακτήρας µιας αυτοδιαχειριζόµενης Κοινότητας
Μάθησης, που συµβαδίζει µε τη διεθνή πρακτική, µπορεί να έχει µεν αρκετά θετικά αποτελέσµατα
που απορρέουν από το συνεργατικό περιβάλλον και την αλληλεπίδραση, αλλά δεν είναι απόλυτα
επαρκής για την υλοποίηση επιµορφωτικού προγράµµατος εκπαιδευτικών µε συγκεκριµένους στόχους
και απαιτήσεις. Τα αποτελέσµατα της προ-έρευνας έδειξαν ότι ο ελαστικός χαρακτήρας της ΗΚΜ
µπορεί να επιφέρει συγκεκριµένα οφέλη αλλά χρειάζεται ακόµη ο σχεδιασµός ενός προτύπου
ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος µε σαφώς διατυπωµένους στόχους και περιεχόµενο, σαφή
κίνητρα και προσανατολισµούς για τους εκπαιδευόµενους, µε ανάµειξη ακαδηµαϊκών δασκάλων που
θα συµµετέχουν στην Κοινότητα και θα συντονίζουν τα µαθήµατα που υλοποιούνται µε βάση το
πρότυπο αυτό.
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Αυτό εφαρµόστηκε στην ΗΚΜ και το πρότυπο σχεδιάστηκε πρώτα και υλοποιήθηκε στη συνέχεια.
Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά του στοιχεία αναλυτικά.
Οι στόχοι, οι µεθοδολογίες και το περιεχόµενο των µαθηµάτων επιµόρφωσης, όπως αναφέρθηκε
παραπάνω παρουσιάστηκε εκ των προτέρων, και η επιλογή των εκπαιδευόµενων σχετίστηκε µε την
επιλογή από µέρους τους των µαθηµάτων που προτιµούσαν. Στόχος ήταν τα κίνητρα των
εκπαιδευοµένων να σχετίζονταν όσο το δυνατόν περισσότερο µε τους στόχους της επιµόρφωσης και η
λειτουργία της ΗΚΜ και η πραγµατοποίηση των µαθηµάτων να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις
απαιτήσεις των εκπαιδευοµένων εκπαιδευτικών.
Μπορεί το πρότυπο της διεξαγωγής των ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων να µην είχε τον
εντελώς ανοιχτό χαρακτήρα µιας ΗΚΜ αλλά έπρεπε να υπάρχουν στοιχεία ευελιξίας. Στόχος ήταν να
είναι δυνατή η συνεχής τροποποίηση των στόχων, ανάλογα µε τις αλλαγές στους στόχους, στις
προθέσεις, και στις προσδοκίες των εκπαιδευοµένων, ώστε το πρότυπο να εναρµονίζεται µε τις αρχές
της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η διαπραγµάτευση και η εκχώρηση από τους εκπαιδευτές αυτονοµίας
στους εκπαιδευόµενους ήταν ανάµεσα στα ζητούµενα. Ζητούµενο πάντως ήταν και η επίτευξη των
στόχων του µαθήµατος και η δηµιουργία συγκεκριµένου αποτελέσµατος, οπότε ο χαρακτήρας των
επιµέρους Κοινοτήτων των µαθηµάτων δεν µπορούσε να είναι απόλυτα ανοιχτός και ελεύθερος.
Φυσικά οι στόχοι, οι χρησιµοποιούµενες διαδικασίες και µεθοδολογίες, ακόµη και το περιεχόµενο
µπορούσαν να είναι προϊόν διαπραγµάτευσης, να έχουν συµφωνηθεί µεταξύ εκπαιδευτών και
εκπαιδευοµένων.
Ο σχεδιασµός αυτός της υλοποίησης ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων µε σαφώς
καθορισµένους στόχους και περιεχόµενο σε ένα περιβάλλον µιας ευέλικτης ΗΚΜ αποτελεί
πρωτοτυπία και έχει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον. Επιπλέον, η υλοποίηση του συγκεκριµένου
εκπαιδευτικού περιβάλλοντος είχε σχεδιαστεί να επιφέρει τη δηµιουργία µιας ευρείας και συνολικής
Κοινότητας Μάθησης αλλά, λόγω της πραγµατοποίησης των ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων
µαθηµάτων, είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν και επιµέρους πιο µικρές και συνεκτικές Κοινότητες
Μάθησης, αυτές των µαθηµάτων.

ΙΙΙ.1.6 Ο συντονισµός της ΗΚΜ
Λαµβάνοντας υπόψη τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων στην ΗΚΜ της διατριβής θα έπρεπε να
υπάρχει ισορροπία µεταξύ της εφαρµογής συντονισµού χαµηλού και υψηλού επιπέδου. Επίσης θα
έπρεπε να δίνεται προσοχή ώστε να µη γίνεται κατάχρηση του συντονισµού υψηλού επιπέδου γιατί
αυτό θα µπορούσε να κάνει λιγότερο ενεργούς τους εκπαιδευόµενους.
Ο συντονισµός είχε δύο διαστάσεις στην ΗΚΜ.
Καταρχήν θα έπρεπε να γίνει ο συντονισµός ολόκληρης της Κοινότητας της Μάθησης (της ευρύτερης
Κοινότητας) και αυτό είχε προγραµµατιστεί να γίνει από τους δύο συντονιστές της ΗΚΜ. Ο ένας ήταν
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ο συγγραφέας της παρούσας διατριβής και ο άλλος ήταν η κ. ∆ηµητρακοπούλου Αγγελική,
αναπληρώτρια καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Ο ρόλος του πρώτου συντονιστή ήταν διττός
καθώς ήταν παράλληλα και διαχειριστής της πλατφόρµας λογισµικού και βασικός υπεύθυνος για
τεχνικά θέµατα που αφορούσαν την Κοινότητα. Ο ρόλος της συντονίστριας ήταν ακόµη πιο
πολύπλοκος καθώς ήταν η επιστηµονική υπεύθυνη του όλου προγράµµατος του Εργαστηρίου
Μαθησιακής Τεχνολογίας και ∆ιδακτικής Μηχανικής, αλλά είχε και ρόλο εισηγητή σε ένα µάθηµα
επιµόρφωσης που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της ΗΚΜ.
Σύµφωνα µε το σχεδιασµό οι συντονιστές θα έπρεπε να εφαρµόζουν πολιτική χαµηλού αλλά και
υψηλού συντονισµού (low και high e-moderation), αλλά λόγω της πολυπλοκότητας του εγχειρήµατος
και των διαφορετικών ρόλων των δύο συντονιστών, υπήρχαν κάποιες διαφοροποιήσεις.
Ειδικότερα, ο πρώτος συντονιστής θα έπρεπε να εφαρµόζει:


Συντονισµό χαµηλού επιπέδου (Low e-moderation): στην περίπτωση του συντονισµού

χαµηλού επιπέδου γίνεται κυρίως προσπάθεια παρότρυνσης και έµµεσης συµµετοχής στα δρώµενα
της Κοινότητας και η επικοινωνία γίνεται κυρίως µε χαµηλού επιπέδου (σύντοµα και απλά) µηνύµατα
µε κυριότερο στόχο την πρόκληση περαιτέρω επικοινωνίας, την ενθάρρυνση, την επίλυση απλών
προβληµάτων και προβληµάτων που χρίζουν άµεσης αντιµετώπισης προκειµένου να δηµιουργηθεί η
Κοινότητα Μάθησης. Στην ΗΚΜ, ο συντονισµός χαµηλού επιπέδου του πρώτου συντονιστή,
αποσκοπούσε στη «συγκόλληση» των µελών σε µια οµάδα µε κοινά ενδιαφέροντα και στόχους. Ο
συντονιστής θα έπρεπε συνεχώς να παροτρύνει και να βοηθάει µέλη και εισηγητές, να συµµετέχει και
να προκαλεί σύγχρονες και ασύγχρονες συζητήσεις, να παροτρύνει τα µέλη να πραγµατοποιούν
πρόσωπο µε πρόσωπο συναντήσεις κοινωνικού χαρακτήρα, κλπ.


Συντονισµό υψηλού επιπέδου (High e-moderation): ο συντονιστής θα έπρεπε να καθορίζει

το θέµα των συζητήσεων που αφορούσαν κυρίως τα τεχνικά θέµατα, να επεµβαίνει άµεσα ειδικά σε
συζητήσεις τεχνικού περιεχοµένου και σε σύγχρονες συζητήσεις (στα chat για τα οποία ήταν και
τεχνικός υπεύθυνος). Επίσης θα έπρεπε να «οδηγεί» τις συζητήσεις προς την κατεύθυνση που έπρεπε
να έχουν (αν αυτές ξέφευγαν από το θέµα), να δίνει οδηγίες, να παρέχει άµεση βοήθεια στα επείγοντα
προβλήµατα, να προκαλεί άτυπες συναντήσεις. Ακόµη ορίστηκε ως βασικός εισηγητής στα πρόσωπο
µε πρόσωπο σεµινάρια (στο σεµινάριο της Κω ήταν ο µόνος εισηγητής). Τέλος, έπρεπε να παρέχει σε
εβδοµαδιαία βάση, ή σε έκτακτες περιπτώσεις που εµφανίζονταν προβλήµατα, αναφορές για την
πορεία της Κοινότητας στο σύνολό της, κλπ.
Επιπλέον, η συντονίστρια θα έπρεπε να εφαρµόζει:


Συντονισµό χαµηλού επιπέδου (Low e-moderation): όσον αφορά κυρίως σε θέµατα που

αφορούσαν τους εισηγητές, ως ειδική στο χώρο και επιστηµονική υπεύθυνη του προγράµµατος
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ανέλαβε τη συνεχή παρότρυνσή τους και τη συνεχή προσπάθεια για πρόκληση της περαιτέρω
συµµετοχής τους.


Συντονισµό υψηλού επιπέδου (High e-moderation): να καθορίζει θέµατα συζητήσεων του

κεντρικού forum της ΚΜΕ, να «οδηγεί» τις συζητήσεις προς την κατεύθυνση που θα έπρεπε να έχουν
(αν αυτές ξέφευγαν από το θέµα), να καθορίζει στόχους, να παίρνει αποφάσεις, να δίνει οδηγίες σε
όλη την ΗΚΜ, να προκαλεί συζητήσεις, να ενηµερώνει, να κάνει ανακεφαλαιώσεις. Ακόµη
σχεδιάστηκε να συµµετέχει ως βασική εισηγήτρια στην αρχική εκπαίδευση των µελών στο πρόσωπο
µε πρόσωπο σεµινάριο της Ρόδου. Ακόµη να συµµετέχει σε αναφορές, να βοηθάει ενεργά τους
εκπαιδευτές µε λεπτοµερείς οδηγίες και επεµβάσεις για το τρόπο και τη διδακτική των µαθηµάτων,
κλπ.
Ακόµη πάντως πραγµατοποιούνταν συντονισµός εντός των επιµέρους µικρότερων Κοινοτήτων
Μάθησης που δηµιουργούνταν εξ’ αιτίας των µαθηµάτων και αυτό το ρόλο τον είχαν οι εισηγητές και
υπεύθυνοι για την υλοποίηση των µαθηµάτων, µε την αρωγή, αν και όποτε χρειαζόταν, των
συντονιστών της ευρύτερης Κοινότητας. Κανόνες που αφορούσαν τον συντονισµό των µαθηµάτων
παρουσιάζονται παρακάτω στην περιγραφή του προτύπου της διεξαγωγής των ηλεκτρονικά
υποστηριζόµενων µαθηµάτων.

ΙΙΙ.1.7 Κανόνες της ΗΚΜ
Σύµφωνα µε τους Palloff και Pratt (1999), οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες πρέπει να βασίζεται µια
Κοινότητα Μάθησης είναι η ειλικρίνεια, η ανταπόκριση, η καλή συµπεριφορά, ο σεβασµός, η
ακεραιότητα και η διαµόρφωση κοινών στόχων. Προκειµένου να εφαρµοστούν οι παραπάνω αυτές
βασικές αρχές θα πρέπει να οριστούν και να εφαρµοστούν συγκεκριµένοι κανόνες που θα διέπουν την
ΗΚΜ. Σύµφωνα µε τον Wenger (1998), προκειµένου να δηµιουργηθεί µια Κοινότητα Μάθησης σαφείς
κανόνες συµπεριφοράς και αλληλεπίδρασης πρέπει να έχουν εκ των προτέρων καθοριστεί. Οι ΗΚΜ
«… τείνουν να οργανώνονται γύρω από σαφή πλαίσια λειτουργίας, κανόνων συµπεριφοράς, στόχων και
υλικού. Οι Κοινότητες αυτές είναι βασισµένες σε αξίες και έχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά.» (Χρονάκη
και Μπουρδάκης 2003).
Λαµβάνοντας τα παραπάνω υπόψη, καθώς και τις προαναφερθείσες παιδαγωγικές αρχές που θα
έπρεπε να διέπουν το πρότυπο του µαθήµατος, αλλά και παράγοντες που σχετίζονται µε την
εκπαίδευση ενηλίκων, καθορίστηκαν συγκεκριµένοι κανόνες που θα έπρεπε να εφαρµόζονται σε όλο
το σύστηµα των ∆ραστηριοτήτων της ΗΚΜ. Ένας από τους βασικούς στόχους του καθορισµού
συγκεκριµένων κανόνων ήταν η δηµιουργία και η διατήρηση θετικού και ευχάριστου κλίµατος καθ’
όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράµµατος και ο καθορισµός µιας ευκρινούς δεοντολογίας
που να αποτρέπει τους διαπληκτισµούς και φραστικές αντιπαραθέσεις. Κανόνες που ορίστηκαν κατά
το σχεδιασµό και αφορούσαν τη συµπεριφορά όλων των συµµετεχόντων της ΗΚΜ, ήταν:
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Βασικός κανόνας συµπεριφοράς είναι να δίνονται πάντα απαντήσεις σε τυχόν ερωτήµατα ή

µηνύµατα που χρίζουν απάντησης. Κάθε ερώτηµα ή σχόλιο δεν πρέπει να µένει αναπάντητο για
µεγάλο χρονικό διάστηµα.


Όσον αφορά στο περιεχόµενο των µηνυµάτων που ανταλλάσσονται, υπάρχει µεγάλη ανάγκη

να υπάρχει ευγένεια, να µην εµφανίζονται κανενός είδους προσβολές. Πάντως και η υπερβολική
αυστηρότητα µπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσµατα. Η εµψύχωση και η αναφορά στις επιτυχίες των
συµµετεχόντων πρέπει να επιδιώκεται γιατί µπορεί να δράσει θετικά, ως έµµεση ενθάρρυνση. Αυτή η
στάση αφορά τους ίδιους τους εκπαιδευόµενους και τα µηνύµατα που ανταλλάσουν µεταξύ τους και
πρέπει να ενθαρρύνεται.



Για οποιαδήποτε αλλαγή (σε ηµεροµηνία, σε εργασία, σε συµφωνία, στο συµβόλαιο του

µαθήµατος) πρέπει να υπάρχει άµεση ενηµέρωση από συντονιστές ή/και εκπαιδευτές, κατά προτίµηση
µε πολλές διαφορετικές υπηρεσίες.


Οι συντονιστές και οι εισηγητές θα πρέπει να καλλιεργούν ένα θετικό και ευχάριστο κλίµα

στην Κοινότητα µέσω των µηνυµάτων και της συµπεριφοράς τους. Θα µπορούσε να ενθαρρύνεται
ακόµη και η ανταλλαγή προσωπικών στοιχείων µεταξύ εκπαιδευόµενων και εισηγητή.
Ορίστηκαν ακόµη ορισµένοι κανόνες που αφορούσαν διαδικασίες, ενέργειες των εκπαιδευοµένων, τη
λειτουργία της ΗΚΜ και τη διεξαγωγή των µαθηµάτων. Οι βασικότεροι που αφορούσαν τα απλά µέλη
ήταν:


Να συµµετέχουν ενεργά στα µαθήµατα που θα προσφέρονταν για την ειδικότητά τους και

αυτά που επιπλέον επέλεξαν κατά τη φάση των αιτήσεων. Να είναι συνεπείς ως προς τις απαιτήσεις
της συµµετοχής στα µαθήµατα, όπως αυτές καθορίζονταν από τους διδάσκοντες.


Η αποδοχή αίτησης εκπαιδευοµένου για συµµετοχή σε οποιοδήποτε µάθηµα θα αποφασιζόταν

από το διδάσκοντα και τους συντονιστές.


Να επικοινωνούν τακτικά (τουλάχιστον 3 φορές την εβδοµάδα και κατά προτίµηση

καθηµερινά) στο πλαίσιο των συνεργασιών-ενεργειών της ΚΜΕ.


Να απαντούν στα υπόλοιπα µέλη της κοινότητας, σε ερωτήσεις ή µηνύµατα που τους

αποστέλλονται. Ειδικά όταν πρόκειται για καθηγητές της Κοινότητας ή συντονιστές η απάντηση θα
έπρεπε να δίνεται άµεσα (εντός µιας ή δυο ηµερών το πολύ).


Να ειδοποιούν την Κοινότητα αν πρόκειται να λείψουν για κάποιο χρονικό διάστηµα και δεν

έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπολογιστή συνδεδεµένο στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση που δε θα
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ενηµέρωναν ή το χρονικό διάστηµα απουσίας ήταν µεγάλο, πιθανόν να τους ζητούνταν να
εγκαταλείψουν την Κοινότητα.


Να προσπαθούν να υλοποιούν τις εργασίες στα χρονικά περιθώρια που θα τους δίνονταν,

σύµφωνα µε τις δικές τους δυνατότητες και το διαθέσιµο χρόνο τους. Αν δεν τα κατάφερναν, θα
µπορούσαν και θα έπρεπε να ζητούν βοήθεια πρώτα από τους συναδέλφους τους και κατά δεύτερο
λόγο από τους εισηγητές ή τους συντονιστές (ειδικά αν το πρόβληµα είναι διαδικαστικό ή τεχνικής
φύσης).


Απαγορεύεται η αντιγραφή εργασιών, θα επικροτείται και θα επιβραβεύεται η συνεργασία, η

αλληλοϋποστήριξη και η παροχή βοήθειας.


Να βοηθούν τα υπόλοιπα µέλη της κοινότητας αν τους ζητηθεί, στο πλαίσιο βέβαια των

δυνατοτήτων τους.


Να συµµετέχουν στις προγραµµατισµένες σύγχρονες συναντήσεις (chat συναντήσεις), εκτός

αν συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Εξάλλου οι συναντήσεις αυτές θα προγραµµατίζονταν αφού
θα είχε προηγηθεί σχετική συνεννόηση ή διαπραγµάτευση.


Εφόσον έδρευαν στα νησιά της Κω ή της Ρόδου, να συµµετέχουν στην αρχική «πρόσωπο µε

πρόσωπο» εκπαίδευση που θα προηγείτο της επίσηµης λειτουργίας της ΚΜΕ. Εφόσον βρίσκονταν σε
άλλα νησιά να έκαναν προσπάθεια να συµµετέχουν.


Να συµπληρώνουν ερωτηµατολόγια, στατιστικά, ηµερολόγια ενεργειών και ότι άλλο τους

ζητούνταν, στο πλαίσιο της µελέτης της λειτουργίας της ΚΜΕ.


Να συµµετέχουν στις αξιολογήσεις – εξετάσεις. Η αξιολόγηση θα ήταν σε µεγάλο της µέρος

εσωτερική, προερχόµενη από τη συµµετοχή και τη συµπεριφορά του συµµετέχοντα, τις ενέργειες του
στη διάρκεια λειτουργίας της Κοινότητας και τη συνολική εικόνα των εργασιών του. Σε πολλές
πάντως περιπτώσεις θα υπήρχε τυπική αξιολόγηση προκειµένου για την βαθµολόγηση των
εκπαιδευοµένων σε µάθηµα που συµµετείχαν ηλεκτρονικά. Οι αξιολογήσεις µπορούσαν να έχουν
ηλεκτρονικό χαρακτήρα ή να είναι συµβατικού τύπου (σε εργαστήριο πληροφορικής, σε αίθουσα, µε
γραπτές εξετάσεις, κλπ.)
Τέλος, υπήρχαν και άλλοι κανόνες που ορίστηκαν κατά τη φάση του σχεδιασµού αλλά αναφέρονται
παρακάτω καθώς αφορούσαν περισσότερο τους εισηγητές και το πρότυπο της υλοποίησης των
ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων.

ΙΙΙ.1.8 Τα τεχνουργήµατα της ΗΚΜ
Σύµφωνα µε τη Θεωρία ∆ραστηριοτήτων, τα τεχνουργήµατα, δηλαδή οι διαθέσιµες µηχανές,
υπηρεσίες, τα εργαλεία, ακόµη και οι µέθοδοι, οι διαδικασίες, και οι µορφές οργάνωσης της εργασίας
έχουν διαµεσολαβητικό ρόλο και χρησιµοποιούνται από τα υποκείµενα προκειµένου να ενεργήσουν
πάνω στα αντικείµενα της ∆ραστηριότητας (Kuuti 1996). Τα τεχνουργήµατα αποτελούν αναπόσπαστο
συστατικό των ανθρώπινων ενεργειών και σύµφωνα µε τη Θεωρία του Κατανεµηµένου Γιγνώσκειν,
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κοινωνικό-πολιτιστικά

γνωστικά

τεχνουργήµατα

δηµιουργούνται

εντός

του

εκπαιδευτικού

συστήµατος (Salomon 1995).
Καταρχήν, σε ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης είναι απαραίτητο να υπάρχουν και
να λειτουργούν καταρχήν υπολογιστές. Οι προδιαγραφές των υπολογιστών που θα µπορούσαν να
χρησιµοποιηθούν στην ΗΚΜ, όπως προκύπτουν από το σχεδιασµό, παρουσιάζονται παρακάτω.
Ακόµη είναι απαραίτητο να λειτουργούν υπηρεσίες σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας,
προκειµένου για την υποστήριξη της ανοιχτής και αδιάκοπης επικοινωνίας, της συνεργασίας και τη
κοινωνικής αλληλεπίδρασης.
Ο αριθµός και το είδος των εργαλείων που χρησιµοποιούνται δεν εξασφαλίζει πάντως την ποιότητα
του αποτελέσµατος της µάθησης. Σύµφωνα µε την ∆ηµητρακοπούλου (1999),

«η επίτευξη των

διδακτικών στόχων δεν εξαρτάται τόσο από το είδος των εργαλείων και τη συγκεκριµένη πλατφόρµα,
όσο από την καταλληλότητά τους σε σχέση µε τις παιδαγωγικές δραστηριότητες που επιτρέπουν ή ακόµα
καλύτερα υποστηρίζουν, και την ποιότητα των δραστηριοτήτων αυτών». Από την άλλη πάντως πρέπει
να υπάρχει ένας ελάχιστος αριθµός διαθέσιµων εργαλείων (όπως τα παραπάνω που αναφέρθηκαν),
ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας και να πληρούνται οι
προϋποθέσεις λειτουργίας της ΗΚΜ και εφαρµογής του προτύπου του ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου
µαθήµατος. Θα πρέπει να λειτουργούν τουλάχιστον ασύγχρονες υπηρεσίες email και forum και
τουλάχιστον µία σύγχρονη, έστω και ένα απλό chat, χωρίς φυσικά να αποκλείονται και άλλα πιο
πολύπλοκα τεχνουργήµατα επικοινωνίας. Κάθε ένα από τα προτεινόµενα διαθέσιµα τεχνουργήµατα
επικοινωνίας θα µπορούσε να χρησιµοποιείται µε διαφορετικό τρόπο και για διαφορετικούς λόγους,
πχ. το email για ανταλλαγή απόψεων σε προσωπικό επίπεδο ή συνεργασία µεταξύ λίγων ατόµων µιας
οµάδας, το forum ως µέσο άσκησης συντονισµού υψηλού επιπέδου και καταγραφής των απόψεων και
το chat ως µέσο λήψης αποφάσεων. Πρέπει απαραίτητα να υπάρχει µέθοδος και υπηρεσίες που να
βοηθούν τη συνολική λήψη αποφάσεων σε ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης ενηλίκων, την υλοποίηση
διαπραγµάτευσης, λόγω της αυξηµένης ανάγκης των εκπαιδευοµένων να συγκαθορίζουν θέµατα που
αφορούν το µάθηµα. Σε κάθε περίπτωση πάντως πρέπει να τεχνουργήµατα να επιτρέπουν και να
ενθαρρύνουν την έκφραση της σκέψης και την ανταλλαγή των απόψεων, την αλληλεπίδραση τελικά
µεταξύ των µελών.
Ένα ιδιαίτερα σηµαντικό τεχνούργηµα που υπαγορεύτηκε από την ανάγκη της δηµιουργίας ενός
σηµείου αναφοράς της ΗΚΜ αλλά και τον χαρακτήρα προεραιτικότητας και αυτονοµίας της
εκπαίδευσης ενηλίκων, ήταν η ύπαρξη ενός διακριτού και ξεχωριστού «χώρου» της ΗΚΜ και η
δυνατότητα για ασφαλή πρόσβαση στο χώρο αυτό από τους εκπαιδευόµενους του µαθήµατος. Εφόσον
µάλιστα οι εκπαιδευόµενοι θα είχαν τη δυνατότητα διαµόρφωσης ή συνδιαµόρφωσης του
περιβάλλοντος αυτού (µέσω της ρύθµισης παραµέτρων ή της προσθήκης σε αυτό) καλύπτεται σε
κάποιο βαθµό και η ανάγκη της δηµιουργίας και της ανάπτυξης της αισθητικής. Προκειµένου για την
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απόκτηση της γνώσης µέσω της συµµετοχής και της δηµιουργίας σε συνεργατικές δραστηριότητες,
σχεδιάστηκε η χρήση τεχνουργηµάτων που να υποστηρίζουν τη συνεργασία και τη σύνθεση εργασιών
από πολλούς εκπαιδευόµενους, όπως για παράδειγµα η συνεργατική συγγραφή κειµένων. Αυτό
µπορούσε να γίνει µέσω κατάλληλης υπηρεσίας της πλατφόρµας κατά την οποία θα µπορούσαν να
καθορίζονται διαδικασίες «κλειδώµατος» ενός εγγράφου για την αλλαγή του από ένα µέλος και
κατόπιν διαδικασίες «απελευθέρωσής» του για την αλλαγή του από το επόµενο µέλος µιας οµάδας.
Στο σχεδιασµό της ΗΚΜ, προκειµένου για την αρωγή των εισηγητών, την παρακολούθηση της
πορείας των εκπαιδευοµένων (µελών) αλλά και την υποστήριξη και τεκµηρίωση της εφαρµογής του
κατάλληλου είδους συντονισµού (από τους εισηγητές των µαθηµάτων και τους συντονιστές της
Κοινότητας), αποφασίστηκε η κατασκευή ειδικών τεχνουργηµάτων των εργαλείων αναστοχασµού. Με
αυτά τα εργαλεία θα µπορούσαν να υπολογιστούν παράµετροι ανάλυσης κοινωνικών δικτύων της
Κοινότητας και θα µπορούσαν ακόµη να χρησιµοποιηθούν για περαιτέρω ενεργοποίηση των
εκπαιδευοµένων και την αυτορύθµιση της συµπεριφοράς τους προς την κατεύθυνση της ενεργούς
συµµετοχής και της αύξησης της επικοινωνίας. Επίσης θα µπορούσε να βοηθήσει ορισµένους
εισηγητές να αξιολογήσουν σε ένα βαθµό τη συµµετοχή, τη συνεισφορά στους διάλογους και το
βαθµό συνεργασίας των συµµετεχόντων σε κάποιο µάθηµα.

ΙΙΙ.1.8.1

Η πλατφόρµα υλοποίησης

Ένα από τα σηµαντικότερα τεχνουργήµατα της ΗΚΜ ήταν η πλατφόρµα λογισµικού που θα
δηµιουργούσε το σηµείο αναφοράς της Κοινότητας, τον ειδικό «χώρο» των εκπαιδευοµένων. Στην
πλατφόρµα συµπεριλαµβάνονταν ορισµένες ειδικές υπηρεσίες επικοινωνίας και συνεργασίας. Η
επιλογή της πλατφόρµας και του χώρου που υλοποιήθηκε µε αυτήν αποτελούσε µια ξεχωριστή
∆ραστηριότητα από µόνη της.
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Κοινότητα Μάθησης - Μοντέλο Επιµόρφωσης
Εικόνα III.1.1 Αρχιτεκτονική της πλατφόρµας λογισµικού της ΚΜΕ (Bratitsis και συν. 2003)

Η πλατφόρµα λογισµικού πάνω στην οποία βασίστηκε η ΗΚΜ ήταν το Microsoft SharepointTM Portal
Server (SPS). Σύµφωνα µε την Microsoft (2001), το SharePoint™ Portal Server 2001 αποτελεί µια
πλατφόρµα λογισµικού που επεκτείνει τις γνωστές δυνατότητες των συνηθισµένων εφαρµογών του
MS Office των MS Windows, προσφέροντας νέους τρόπους οργάνωσης, εύρεσης, διαµοίρασης και
διαχείρισης της πληροφορίας και επιτρέποντας πλήρη ενοποίηση µε άλλες πλατφόρµες όπως η SQL
και ο Exchange Server. Για την ανάπτυξη λογισµικών συστηµάτων το SharePoint Portal Server
αποτελεί µια αξιόλογη λύση που συνδυάζει τεχνολογία διαδικτυακών πυλών µε διαχείριση εγγράφων,
δεικτοδότηση του περιεχοµένου του διδακτικού υλικού και προηγµένες δυνατότητες συνεργατικών
δραστηριοτήτων (Bratitsis και συν. 2003). Το λογισµικό είναι σε µεγάλο βαθµό παραµετροποιήσιµο
δίνοντας επιπλέον τη δυνατότητα για προηγµένες υπηρεσίες όπως η συνεργατική συγγραφή εγγράφων
(από πολλούς συγγραφείς), η συζήτηση πάνω σε αντικείµενα της πλατφόρµας, η αυτόµατη
ενηµέρωση των χρηστών για τυχόν αλλαγές, προηγµένη εύρεση, κλπ. Όπως φαίνεται στην παραπάνω
εικόνα (Εικόνα III.1.1) της αρχιτεκτονικής του συστήµατος, στον πυρήνα της πλατφόρµας λογισµικού
το SPS (αρχικά σχεδιασµένο για εταιρική χρήση) µπορεί να αντλήσει διδακτικό υλικό από πολλές
διαφορετικές πηγές προσφέροντας στον τελικό χρήστη τη δυνατότητα υλοποίησης πολύπλοκων
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διεργασιών όπως η αποτελεσµατική διαχείριση χρηστών και πόρων, ο συντονισµός εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων, ο συγχρονισµός της επικοινωνίας, η αποτελεσµατική ασφάλεια, ακόµα και η
διαχείριση Βάσεων Γνώσης που δηµιουργούνται.
Για όλους τους παραπάνω λόγους προτιµήθηκε η λύση της πλατφόρµας λογισµικού του SPS.
Ενδεχοµένως µια πλατφόρµα λογισµικού που ήταν περισσότερο δοκιµασµένη για τέτοιου είδους
εφαρµογές (όπως για παράδειγµα το WebCT) πιθανόν να έδινε µεγαλύτερη αξιοπιστία και
σταθερότητα, αλλά και λιγότερη ευελιξία και µικρότερη ποιότητα προσφεροµένων υπηρεσιών.

ΙΙΙ.1.8.2

Θέµατα ασφάλειας στην ΗΚΜ

Χρησιµοποιώντας τις δυνατότητες της πλατφόρµας λογισµικού που επιλέχθηκε, κατά το σχεδιασµό
της ΗΚΜ, αποφασίστηκε να υπάρχουν τρία επίπεδα ασφαλείας στην πλατφόρµα, που αφορούσαν
οποιοδήποτε αντικείµενο (φάκελο, υποφάκελο, έγγραφο, αντικείµενο ιστοσελίδας, ολόκληρη
ιστοσελίδα, κλπ.) υπήρχε µέσα στο σύστηµα. Τα δικαιώµατα δίνονταν εξαρχής για όλο το σύστηµα
αλλά επιλεκτικά (πχ. για κάποιο φάκελο) µπορούσαν και να αλλάζουν για επιλεγµένους χρήστες. Τα
τρία επίπεδα ήταν τα εξής:
Αναγνώστη (Reader): Ο χρήστης θα µπορούσε να βλέπει το περιεχόµενο των ιστοσελίδων, των
εγγράφων και των αντικειµένων. ∆ε θα µπορούσε γενικά να αλλάξει ή να προσθέσει έγγραφο, δε θα
µπορούσε να αλλάξει τη µορφή των ιστοσελίδων. Θα µπορούσε µόνο να αλλάζει κάποιες
παραµέτρους που τον αφορούσαν, όπως για παράδειγµα να ζητήσει να ενηµερώνεται για αλλαγές
εγγράφων. Εξ’ αρχής και µέχρι το τέλος της λειτουργίας της ΗΚΜ, όλοι οι εκπαιδευόµενοι, τα απλά
µέλη της ΚΜΕ θα είχαν δικαιώµατα Reader.
Συγγραφέα (Author): Ο χρήστης θα µπορούσε να κάνει ό,τι και ο Reader αλλά επιπλέον και να
προσθέτει ή να αλλάζει έγγραφα στον φάκελο για τον οποίο θα είχε το δικαίωµα αυτό. Αν είχε
δικαίωµα Author για µια ιστοσελίδα (πχ. συγκεκριµένου µαθήµατος), θα µπορούσε να αλλάζει το
περιεχόµενο αυτού, να προσθέτει ή και να αλλάζει αντικείµενα (webparts) στην ιστοσελίδα αυτή. Εξ’
αρχής όλοι οι εκπαιδευόµενοι θα είχαν δικαιώµατα Author µόνο για ένα συγκεκριµένο φάκελο µε
τίτλο «Εργασίες Εκπαιδευοµένων», στα µαθήµατα στα οποία θα συµµετείχαν και εφόσον θα το
επιθυµούσε ο εισηγητής του εκάστοτε µαθήµατος. Κατ’ απαίτηση των εισηγητών θα µπορούσαν να
κατασκευαστούν πολλοί τέτοιοι διαφορετικοί φάκελοι που να δίνουν δικαιώµατα Author σε µια οµάδα
µόνο εκπαιδευοµένων, πχ. προκειµένου να δηµοσιεύσουν µια κοινή εργασία τους. Εξ’ αρχής όλοι οι
εισηγητές θα είχαν δικαιώµατα Author για τον φάκελο της Βάσης Εγγράφων που αντιστοιχούσε στο
µάθηµά τους και για την ιστοσελίδα του µαθήµατός τους. Ακόµη θα είχαν δικαιώµατα συγγραφής για
τον Πίνακα Ανακοινώσεων.
Συντονιστή – ∆ιαχειριστή (Coordinator): Ο χρήστης µε αυτό το δικαίωµα θα µπορούσε να κάνει
οτιδήποτε ήθελε στο αντικείµενο για το οποίο θα είχε αυτό το δικαίωµα. Θα µπορούσε να το αλλάξει,
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να το διαγράψει, να κατασκευάσει ή να προσθέσει άλλα αντικείµενα κάτω από αυτό ή πάνω σε αυτό.
Μόνο οι δύο συντονιστές της ΚΜΕ θα είχαν δικαιώµατα αυτού του τύπου (για ευνόητους λόγους) και
µάλιστα σε ολόκληρο το σύστηµα. Κατά περίπτωση, και για λόγους αντιµετώπισης τεχνικών
προβληµάτων ή διαχείρισης, θα µπορούσαν να αποκτήσουν αυτό το δικαίωµα για συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα και τεχνικοί ή συνεργάτες των τεχνικών υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.

ΙΙΙ.1.8.3

Οι προσφερόµενες υπηρεσίες στην ΗΚΜ

Στην ΗΚΜ σχεδιάστηκε να προσφέρονται βασικές υπηρεσίες σύνδεσης στο διαδίκτυο (dialup),
ασύγχρονη (email, forum) και σύγχρονη επικοινωνία (chat), αυτοµατοποιηµένη υπηρεσία ενηµέρωσης
των µελών, κατηγοριοποίηση, διαχείριση και διαµοίραση εγγράφων, συνεργατική συγγραφή
εγγράφων, προηγµένες υπηρεσίες ασφάλειας, κλπ. Αναλυτικότερα, οι σηµαντικότερες υπηρεσίες
σχεδιάστηκε να είναι:

•

Σύνδεση στο διαδίκτυο. Σε κάθε µέλος της Κοινότητας να προσφέρεται δωρεάν, µέσω της

Υπηρεσίας Υποστήριξης ∆ικτύων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, η βασική υπηρεσία σύνδεσης στο
διαδίκτυο είτε µέσω απλού modem ή µέσω ISDN.
•

Αναγνώριση χρήστη. Να υπάρχει προσωπικός κωδικός πρόσβασης για λόγους ασφάλειας και

καλύτερης οργάνωσης του µαθήµατος. Ο κάθε χρήστης να έχει διαφορετικά δικαιώµατα πρόσβασης
και τροποποίησης παραµέτρων και περιεχοµένου της πλατφόρµας, άλλα να δίνονται στον
εκπαιδευόµενο, άλλα στον εισηγητή και άλλα στο συντονιστή της Κοινότητας.
•

Θυρίδα Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (email). Σε κάθε µέλος της Κοινότητας να προσφέρεται

δωρεάν η υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Να υποστηρίζονται διαφορετικοί τρόποι
πρόσβασης στη θυρίδα, µέσω προγραµµάτων διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όπως το
Outlook και το Outlook Express (πρωτόκολλα POP3 και IMAP), µέσω του web (webmail), µέσω
ακόµη και της ίδιας της πλατφόρµας της ΚΜΕ. Για την υποστήριξη των υπηρεσιών σύνδεσης και της
υπηρεσίας του mail προσφέρθηκε βοήθεια από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Πανεπιστηµίου Αιγαίου
αλλά βοήθησαν και οι δυνατότητες συνεργασίας του SPS µε την υπάρχουσα πλατφόρµα Exchange
Server του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.
•

Πίνακας ανακοίνωσης όπου επιλεγµένοι χρήστες της Κοινότητας (πχ. οι εισηγητές και οι

συντονιστές) να µπορούν να δηµοσιεύουν κάποια νέα ανακοίνωση.
•

Χώροι διακίνησης ιδεών (ασύγχρονες συζητήσεις σε κάποιο forum), όπου είναι δυνατόν να

“δηµοσιεύονται” αλυσίδες ερωταποκρίσεων µεταξύ των συµµετεχόντων σχετικά µε κάποιο θέµα. Να
υπάρχει ακόµη η δυνατότητα επιλογής της ενηµέρωσης του κάθε χρήστη µέσω του ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου για τυχόν ύπαρξη απάντησης σε µήνυµά του. Επίσης να υπάρχει η δυνατότητα για την
ταυτόχρονη ενεργοποίηση πολλών διαφορετικών συζητήσεων, όπως ένα forum για κάθε µάθηµα, ένα
κεντρικό forum, ένα για τεχνικά θέµατα, ένα µόνο για τους εισηγητές κλπ.
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•

Συζήτηση πραγµατικού χρόνου (chat) µεταξύ των συµµετεχόντων, σε οµάδες δύο ή και

παραπάνω ατόµων κάθε φορά. Να υπάρχουν δύο ξεχωριστά «δωµάτια» σύγχρονης επικοινωνίας (chat
rooms) ενεργά κάθε στιγµή και αν παρουσιαστεί ανάγκη να µπορούν να ενεργοποιηθούν κι άλλα από
τον διαχειριστή (και συντονιστή) της Κοινότητας.
•

Να υπάρχει δυνατότητα προσθήκης εγγράφων στη δοµή της Βάσης Εγγράφων της πλατφόρµας,

για όποιον φυσικά έχει το δικαίωµα αυτό και σε όποιο «χώρο» της πλατφόρµας δίνεται το δικαίωµα
αυτό, πχ. οι εισηγητές στην ιστοσελίδα που αντιστοιχεί στο µάθηµά τους, οι εκπαιδευόµενοι σε έναν
ειδικό φάκελο εργασιών, οι συντονιστές παντού.
•

Να υπάρχει δυνατότητα συνεργατικής συγγραφής εγγράφων (συγχρόνως από πολλούς χρήστες),

µέσω αυτοµατοποιηµένων µέσω του SPS µηχανισµών µεταφοράς του ελέγχου ενός εγγράφου. Ακόµη
να υπάρχει η δυνατότητα διατήρησης εκδόσεων των εγγράφων, επιλεκτικής δηµοσίευσης των
εγγράφων, κλπ. Ακόµα, οι εκπαιδευόµενοι να έχουν τη δυνατότητα (από πλευράς δικαιωµάτων) για
προσθήκη και κατασκευή εγγράφων σε ειδικό φάκελο στη Βάση Εγγράφων της πλατφόρµας.
•

Να υπάρχει δυνατότητα για ενηµέρωση του κάθε χρήστη για οποιαδήποτε αλλαγή προκύπτει σε

κάποιο έγγραφο, φάκελο ή ακόµη και αντικείµενο της πλατφόρµας. Η ενηµέρωση να είναι αυτόµατη
µε τη µορφή αποστολής email µηνύµατος από το σύστηµα (την πλατφόρµα) στον ενδιαφερόµενο και
αφορά όσα έγγραφα, φακέλους ή αντικείµενα έχει καταγράψει ως ενδιαφέροντα ο ενδιαφερόµενος. Η
ενηµέρωση να εµφανίζεται επίσης µε µορφή προσωποποιηµένης ανακοίνωσης (ανακοίνωση που
αφορά µόνο τον ίδιο) και στις ιστοσελίδες της πλατφόρµας.
•

Να υπάρχει δυνατότητα εύρεσης εγγράφων µε λέξεις κλειδιά ή µε βάση το περιεχόµενό τους,

µέσω κατάλληλης ιστοσελίδας της πλατφόρµας.
•

Να υπάρχει δυνατότητα κατασκευής ή τροποποίησης ιστοσελίδων από τους εισηγητές και τους

συντονιστές (κατ’ απαίτηση των εισηγητών), µε προσαρµογή οποιωνδήποτε αντικειµένων
ιστοσελίδας (συνθετικά στοιχεία των ιστοσελίδων του SPS που ονοµάζονται web-parts) προτιµούν,
είτε από αυτά που υπάρχουν διαθέσιµα στην πλατφόρµα ή από αυτά που υπάρχουν στο διαδίκτυο ή
ακόµη και κάποια που µπορούν να κατασκευάσουν από µόνοι τους πχ. µέσω των δυνατοτήτων του
OfficeXp.
Υπήρχαν πάντως και ορισµένες υπηρεσίες που θα µπορούσαν να υλοποιηθούν στην ΗΚΜ αλλά στη
∆ραστηριότητα του σχεδιασµού αποφασίστηκε να µη γίνει τελικά αυτό για διάφορους λόγους.
Παρακάτω παρουσιάζονται τα τεχνουργήµατα αυτά καθώς και οι λόγοι για τους οποίους δε
χρησιµοποιήθηκαν στην ΗΚΜ:
•

Τηλεδιάσκεψη πραγµατικού χρόνου µε ανταλλαγή εικόνας, ήχου και κειµένου. Η υπηρεσία δεν

υλοποιείται λόγω των υψηλών απαιτήσεων υλικού και ταχύτητας σύνδεσης που κάνει την υπηρεσία
µη λειτουργική. Αυτό επιβεβαιώθηκε σε δοκιµές που πραγµατοποιήθηκαν στο πρόγραµµα της
Πιλοτικής Κοινότητας Μάθησης που προηγήθηκε (Χλαπάνης και συν. 2004). Τυχόν διάθεση και
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εφαρµογή της συγκεκριµένης υπηρεσίας θα απέκλειε αυτοµάτως µεγάλο ποσοστό των συµµετεχόντων
τελικά εκπαιδευτικών και ειδικά όσους εργάζονται σε αποµακρυσµένα νησιά (εκτός Ρόδου και Κω).
•

Εξατοµίκευση (προσωποποίηση) του περιβάλλοντος (personalization) τουλάχιστον στο επίπεδο

που θα µπορούσε να υλοποιηθεί στο SPS, λόγω των µεγάλων απαιτήσεων σε χώρο στον διακοµιστή.
Αποφασίστηκε να γίνει επιλεκτικά και για κάποιες υπηρεσίες µόνο όπως πχ. η ενηµέρωση για τις
αλλαγές εγγράφων (subscriptions) και φυσικά να γίνεται για τις ιστοσελίδες των µαθηµάτων που θα
κατασκευάζονταν κατ’ απαίτηση των εισηγητών.
•

Ενσωµατωµένες συζητήσεις πάνω σε αντικείµενα της πλατφόρµας. ∆εν λειτούργησε ποτέ καλά

κατά την εφαρµογή της Κοινότητας της προέρευνας (της ΠΚΜ). Πιθανότατα αυτό να οφειλόταν σε
προβλήµατα του ίδιου του λογισµικού του SPS (που λύθηκαν σε επόµενη έκδοση του SPS που όµως
δεν είναι διαθέσιµη) αλλά και ασυµβατότητας µε λειτουργικά συστήµατα όπως τα Windows 98 και
2000. Αντί γι’ αυτό πάντως σχεδιάστηκε να υπάρχει πληθώρα διαφορετικών χώρων διακίνησης ιδεών
(fora). Επιπλέον, η καταγραφή (για ερευνητικούς λόγους) των συζητήσεων αυτών θα ήταν εξαιρετικά
δυσλειτουργική µέσω της ενσωµατωµένης δυνατότητας του SPS.
•

Υπηρεσία κατηγοριοποίησης του SPS, κατά την οποία ένα έγγραφο µπορεί να εµφανίζεται σε

παραπάνω από έναν χώρους της πλατφόρµας και µε διαφορετική βαρύτητα στην εύρεση του.
Αποδείχτηκε δυσλειτουργική (κατά τις δοκιµές στην ΠΚΜ) όσον αφορά στην εύκολη και αυτόµατη
επιλογή των κατηγοριών για κάθε έγγραφο που πρόσθετε κάποιος χρήστης.
•

Παρουσίαση των online χρηστών και η υπηρεσία Instant Messaging, λόγω της έλλειψης της

πλατφόρµας του Exchange 2000 στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου και προβληµάτων συνεργασίας του SPS
µε το Exchange 5 που ήταν διαθέσιµο στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου τη δεδοµένη χρονική στιγµή.
Εκτός από την τηλεδιάσκεψη, όλες οι παραπάνω υπηρεσίες που δε διατίθενταν τελικά προκειµένου
για τη λειτουργία της ΗΚΜ, αποκλείστηκαν επειδή παρουσίαζαν ένα ακόµη πρόβληµα, της απαίτησης
του λειτουργικού συστήµατος Windows XP και του λογισµικού πακέτου αυτοµατισµού γραφείου
Office XP (που συνεργάζονται µε το SPS) για να λειτουργήσουν ικανοποιητικά ή ακόµη και απλά για
να λειτουργήσουν. Αυτό τις καθιστά αυτόµατα απαγορευτικές για πληθώρα εκπαιδευοµένων, όπως
φάνηκε από την προέρευνα.

ΙΙΙ.1.8.4

Προδιαγραφές µηχανηµάτων

Προκειµένου για την υλοποίηση µιας ΗΚΜ και τη φιλοξενία των υπηρεσιών της πλατφόρµας είναι
απαραίτητη η χρήση των τεχνουργηµάτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Καταρχήν κατά την
∆ραστηριότητα σχεδιασµού κρίθηκε αναγκαία η αγορά µηχανήµατος µε τις προδιαγραφές που
παρουσιάζονται παρακάτω (
Πίνακας ΙΙΙ. 1.1).
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Πίνακας ΙΙΙ. 1.1 Προδιαγραφές του διακοµιστή του SPS
Προδιαγραφές του διακοµιστή του SPS (Server Requirements)
Επεξεργαστής

Σύστηµα µε επεξεργαστή Intel Pentium IV στα 3 GHz

Λειτουργικό Σύστηµα

Windows 2000 Advanced Server

Μνήµες

Κύρια Μνήµη 1 GB επεκτάσιµη σε 2GB. 128 MB δευτερεύουσα λανθάνουσα µνήµη
ενσωµατωµένη στον επεξεργαστή. 128 MB µνήµη κάρτας γραφικών

Σκληροί δίσκοι

Υπήρχαν δύο σκληροί δίσκοι. Ένας για αρχεία χρηστών και ένας για το Λειτουργικό Σύστηµα και
τις εφαρµογές. Και οι δύο ήταν πανοµοιότυποι µε προδιαγραφές:
80 GB, ACCESS =6ms, TRANSFER RATE =100 MB/sec, 7200 RPM, ULTRA ATA 100

Άλλες συσκευές ή λογισµικά

Κάρτα δικτύου (Network adapter card) 10/100 MBps , UTP, PnP, AUTOCONFIG, AUTONEG
και µόνιµη σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου.
DVD-RW 4X10X16X4X, ATAPI. FDD 1.44. 4 PCI. AGP 4X. Microsoft Office XP PRO GR, µε
SP1 & SP2 προ-εγκατεστηµένα. Σταθεροποιητής τάσης αυτάρκειας 60 λεπτών.

Ταχύτητα σύνδεσης

100 MBps µόνιµη σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου.

Το µηχάνηµα αυτό λειτουργούσε σε µόνιµη βάση στο Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και
∆ιδακτικής Μηχανικής του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και φιλοξενούσε την πλατφόρµα λογισµικού και
τον µεγαλύτερο αριθµό των υπηρεσιών της ΚΜΕ. Μόνο η υπηρεσία dialup (µέσω του Exchange
Server) και ο mail server υποστηριζόταν από άλλα (κεντρικά) µηχανήµατα του Πανεπιστηµίου
Αιγαίου.
Πίνακας ΙΙΙ. 1.2 Ελάχιστες προδιαγραφές συστήµατος που λειτουργεί ικανοποιητικά µε το SPS
Ελάχιστες Προδιαγραφές για τη λειτουργία του SPS (Client Minimum Requirements)
Επεξεργαστής

Σύστηµα µε επεξεργαστή Pentium 200-megahertz (MHz) ή υψηλότερων επιδόσεων
Προτεινόµενο σύστηµα µε επεξεργαστή Pentium ΙΙΙ 800-megahertz (MHz) ή υψηλότερων
επιδόσεων

Λειτουργικό Σύστηµα

Microsoft Windows 98 SE ή Microsoft Windows NT® version 4.0 µε το Service Pack 6a (SP6a) ή
Millennium Edition (Windows Me) ή Windows 2000 Professional ή Windows 2000 Server ή
Windows 2000 Advanced Server. Προτεινόµενα Windows XP ή Windows 2003

Μνήµη

64 MB RAM ελάχιστη. 128 MB RAM τουλάχιστον προτεινόµενη

Σκληρός δίσκος

30 MB ελεύθερου χώρου απαιτούνταν σε Windows 2000 λειτουργικό
50 MB ελεύθερου χώρου απαιτούνταν σε άλλα λειτουργικά
τουλάχιστον 100 MB ελεύθερου χώρου απαιτούνταν για καλύτερα αποτελέσµατα

Άλλες συσκευές ή λογισµικά

Κάρτα δικτύου (Network adapter card) ή modem και σύνδεση στο διαδίκτυο. Microsoft Internet
Explorer 5.01 ή µεταγενέστερο ή Netscape Communicator 4.75 ή µεταγενέστερο (αν και το
Netscape παρουσίαζε ασυµβατότητες µε ορισµένες υπηρεσίες του SPS). Microsoft Outlook®
Express 5.01 ή µεταγενέστερο που να «τρέχει» σε λειτουργικό σύστηµα των Windows. Microsoft
Office XP απαιτούνταν για την υλοποίηση προηγµένων υπηρεσιών του SPS που τελικά
αποκλείστηκαν για αυτόν τον λόγο.

Ταχύτητα σύνδεσης

33,6 Kps ελάχιστη ταχύτητα σε απλή DIALUP γραµµή. Προτεινόµενη σύνδεση µε ISDN (και 64 ή
128 Kps) ταχύτητα. Η σύνδεση DSL δεν ήταν διαθέσιµη εκείνη την εποχή στη ∆ωδεκάνησο.

Από την εµπειρία των δοκιµών της Πιλοτικής Κοινότητας Μάθησης στην οποία χρησιµοποιήθηκε η
ίδια πλατφόρµα λογισµικού, αλλά και τις προδιαγραφές της Microsoft για την βέλτιστη λειτουργία
του SharePoint™ Portal Server 2001, αποφασίστηκαν κατά τη ∆ραστηριότητα του σχεδιασµού οι
ελάχιστες προδιαγραφές των µηχανηµάτων και των ταχυτήτων σύνδεσης των εκπαιδευοµένων και
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των εισηγητών που απαιτούνται για την οµαλή λειτουργία της πλατφόρµας και των υπηρεσιών
(Πίνακας ΙΙΙ. 1.2).
Για να µπορεί ένας εκπαιδευτικός να παρακολουθήσει ένα µάθηµα ή ένας εισηγητής να συµµετέχει
στην ΗΚΜ απαιτούνται, πέρα από την καθηµερινή πρόσβαση σε υπολογιστή µε τις παραπάνω
τουλάχιστον προδιαγραφές (είτε δικό του προσωπικό ή σε σχολείο ή σε άλλο χώρο) και τις βασικές
γνώσεις στις ΤΠΕ, και κάποιες γνώσεις της Αγγλικής γλώσσας (λόγω του µη ελληνοποιηµένου
λογισµικού SPS).
Ειδικά για τους εκπαιδευόµενους απαιτείται ακόµη µια δέσµευση για το χρόνο που έχουν σκοπό να
αφιερώνουν σε καθηµερινή ή εβδοµαδιαία βάση προκειµένου για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις
των µαθηµάτων και της συµµετοχής στην Κοινότητα.
Τις βασικές του γνώσεις στις ΤΠΕ ο εκπαιδευόµενος θα µπορεί να τις αποδείξει στην αρχική φάση της
αίτησης µόνο µέσω της συµµετοχής του στο πρόγραµµα επιµόρφωσης Π1 του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου (καθώς η πιστοποίηση δεν είχε πραγµατοποιηθεί). Φυσικά θεωρούνται δεδοµένες οι
βασικές γνώσεις στις ΤΠΕ των εκπαιδευτικών ειδικότητας πληροφορικής που συµµετέχουν ως
εκπαιδευόµενοι.
Τυχόν επιλογή του πιο προηγµένου λογισµικού SharePoint™ Portal Server 2003 ήταν απαγορευτική
καθώς απαιτούσε το λειτουργικό σύστηµα Windows 2003 και ελάχιστο ποσοστό των εκπαιδευοµένων
θα µπορούσε να το αποκτήσει τη δεδοµένη χρονική στιγµή.

ΙΙΙ.1.8.5

Εργαλεία αναστοχασµού

Όπως έχει ήδη αναφερθεί προηγούµενα, η Ανάλυση Κοινωνικών ∆ικτύων (Social Network Analysis)
χρησιµοποιείται προκειµένου για την κατανόηση και µελέτη ενός δικτυακού περιβάλλοντος, τη
µέτρηση παραµέτρων αυτού και των σχέσεων που δηµιουργούνται σε αυτό (Haythornthwaite 1999,
Garton, Haythornthwaite και Wellman 1999, Εµβαλωτής και Τριάντης 2002, Nurmela, Palonen,
Lehtinen και Hakkarainen 2003, Martinez, Dimitriadis, Tardajos, Velloso και Villacorta 2003) και
εποµένως προσφέρονται για την µελέτη του συστήµατος των ∆ραστηριοτήτων της ΗΚΜ.
Κατά τη διάρκεια του σχεδιασµού της ΗΚΜ, αποφασίστηκε η χρήση της Ανάλυσης Κοινωνικών
∆ικτύων προκειµένου ακόµη για την αρωγή των εισηγητών, την παρακολούθηση της πορείας των
εκπαιδευοµένων (µελών) αλλά και την υποστήριξη και τεκµηρίωση της εφαρµογής του κατάλληλου
είδους συντονισµού (από τους εισηγητές των µαθηµάτων και τους συντονιστές της Κοινότητας). Οι
µετρήσεις της ανάλυσης αυτής προγραµµατίστηκε να πραγµατοποιούνται σε τακτά χρονικά
διαστήµατα στη διάρκεια λειτουργίας της Κοινότητας. Ορίστηκε ακόµη η δηµοσίευση (µε
κωδικοποιηµένο τρόπο) των αποτελεσµάτων και των µετρήσεων που αφορούσαν περισσότερο στο
κοµµάτι της επικοινωνίας που δεν ήταν φανερό σε όλους, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, προκειµένου
για την καταρχήν ενεργοποίηση των εκπαιδευοµένων και κατά δεύτερον για την ενηµέρωση των
εισηγητών. Χρειαζόταν η δηµιουργία ειδικών τεχνουργηµάτων, εργαλείων αναστοχασµού, µε τη
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χρήση των οποίων θα µπορούσε να προκληθεί η ενεργοποίηση των εκπαιδευοµένων και η
αυτορύθµιση της συµπεριφοράς τους προς την κατεύθυνση της ενεργούς συµµετοχής και της
αύξησης της επικοινωνίας. Επίσης θα µπορούσε να βοηθήσει ορισµένους εισηγητές να αξιολογήσουν
σε ένα βαθµό τη συµµετοχή, τη συνεισφορά στους διάλογους και το βαθµό συνεργασίας των
συµµετεχόντων σε κάποιο µάθηµα.
Τα εργαλεία κατασκευάστηκαν εξ’ αρχής από το συγγραφέα της διατριβής και παρουσιάζονται
αναλυτικά στο Παράρτηµα ∆. Ήταν κατάλληλα σχεδιασµένα για να υπολογίζουν παραµέτρους
ανάλυσης κοινωνικών δικτύων όπως η πυκνότητα (µέσα από την σύγκριση της παρατηρούµενης
ενεργητικής και παθητικής αλληλεπίδρασης σε σχέση µε τη µέγιστη δυνατή αλληλεπίδραση που θα
µπορούσε να είχε επιτευχθεί), η συγκέντρωση (θα εξεταζόταν πόσο ισότιµα στην επικοινωνία τους θα
ήταν τα µέλη που αποτελούσαν το κοινωνικό δίκτυο υπό µελέτη) και η απεικόνιση του γράφου
επικοινωνίας, όπου τα µέλη της Κοινότητας θα εµφανίζονταν ως κόµβοι του γράφου και οι ενώσεις
των κόµβων θα αντιστοιχούσαν στην αλληλεπίδραση µεταξύ των µελών (κόµβων). Αναλυτικότερα:

•

Κατά την ανάλυση κοινωνικών δικτύων θα συλλέγονταν στοιχεία που θα βοηθούσαν στον

υπολογισµό συγκεκριµένων παραµέτρων, που αφορούσαν συγκεκριµένα «κοινωνικά δίκτυα» που θα
είχαν εξ’ αρχής οριστεί και θα είχαν ερευνητικό ενδιαφέρον, όπως για παράδειγµα το «συνολικό
δίκτυο των ενεργών µελών της Κοινότητας» (όλα τα µέλη της Κοινότητας που ήταν επικοινωνιακά
ενεργά), αλλά και επιµέρους µικρότερα «κοινωνικά δίκτυα» συγκεκριµένων µαθηµάτων ( τα ενεργά
µέλη που θα συµµετείχαν σε κάποιο µάθηµα, όσο θα βρισκόταν αυτό σε εξέλιξη).

•

Η πυκνότητα ορίζεται µέσα από την σύγκριση της παρατηρούµενης ενεργητικής και

παθητικής αλληλεπίδρασης σε σχέση µε τη µέγιστη δυνατή αλληλεπίδραση που θα µπορούσε να είχε
επιτευχθεί (πχ. αν συµµετείχαν όλοι σε κάποια συζήτηση ή αν αντάλλαζαν µηνύµατα όλοι µε όλους).
Όσο περισσότερα µέλη της ΚΜΕ συνδέονταν µεταξύ τους, τόσο µεγαλύτερη η πυκνότητα του
δικτύου.

•

Για τον υπολογισµό του µέτρου της συγκέντρωσης εξετάζεται πόσο ισότιµα στην επικοινωνία

τους ήταν τα µέλη που αποτελούσαν το δίκτυο. Αν όλοι επικοινωνούσαν µε όλους η συγκέντρωση
έπαιρνε τιµή 0% (πλήρης αποκέντρωση στην επικοινωνία), ενώ αν όλοι επικοινωνούσαν µόνο µε έναν
(πχ. το συντονιστή) τότε ήταν 100% (εντελώς επικεντρωµένη επικοινωνία).

•

Κατά την απεικόνιση του γράφου επικοινωνίας, τα µέλη της Κοινότητας εµφανίζονται ως

κόµβοι του γράφου και οι ενώσεις των κόµβων αντιστοιχούν στην αλληλεπίδραση µεταξύ των µελών
(κόµβων). Όσο µεγαλύτερη είναι η αλληλεπίδραση (µεγαλύτερο το βάρος της σύνδεσης) τόσο πιο
«κοντά» βρίσκονται οι κόµβοι στο γράφηµα. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι για λόγους διατήρησης της
ανωνυµίας θα δηµοσιεύονταν στην ευρύτερη Κοινότητα κωδικοποιηµένοι οι γράφοι επικοινωνίας,
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καθώς για τα µέλη που συµµετείχαν θα αντιστοιχούσε ένας αριθµός. Η αντιστοιχία αυτού του αριθµού
(του κωδικού) και µέλους θα ήταν κρυφή. Οι κόµβοι συντονιστών και εισηγητών δε θα ήταν
κωδικοποιηµένοι. Φυσικά οι εισηγητές θα είχαν στη διάθεσή τους µη-κωδικοποιηµένους γράφους µε
τα ονόµατα των µελών στη θέση των κόµβων. Αν κάποιο µέλος ενδιαφερόταν, θα µπορούσε να δει
µόνο τη δική του θέση στο γράφο επικοινωνίας, εφόσον το ζητούσε από τον συντονιστή ή τον
εισηγητή, λαµβάνοντας ως απάντηση τον κωδικό του.

ΙΙΙ.1.9 Το πρότυπο διεξαγωγής του ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος
Το πρότυπο της διεξαγωγής του ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος µπορεί να θεωρηθεί ως
ένα ξεχωριστό τεχνούργηµα που προκύπτει από την ανάγκη της υλοποίησης της κεντρικής
∆ραστηριότητας του συστήµατος της ΗΚΜ και χρησιµοποιείται προκειµένου για τη δηµιουργία του
αποτελέσµατος της µάθησης των εκπαιδευοµένων. Φυσικά, µε όρους της Θεωρίας ∆ραστηριότητας και
ο σχεδιασµός του συγκεκριµένου προτύπου αλλά και η υλοποίησή του, µπορούν να θεωρηθούν ότι
αποτελούν ξεχωριστές ∆ραστηριότητες.
Όπως αναφέρθηκε και προηγούµενα, από την προέρευνα φάνηκε ότι στην ΗΚΜ θα έπρεπε να
υπάρχουν σαφή κίνητρα για τη συµµετοχή των εκπαιδευοµένων, σαφές περιεχόµενο εκπαίδευσης, και
να πραγµατοποιηθούν συγκεκριµένα ηλεκτρονικά υποστηριζόµενα µαθήµατα, παράλληλα µε την
ελαστική και αυτοδιαχειριζόµενη υποστηρικτική δοµή της Κοινότητας Μάθησης. Η διεθνής πρακτική
της εφαρµογής µιας

ελαστικής και αυτοδιαχειριζόµενης ΗΚΜ, µπορεί να έχει αρκετά θετικά

αποτελέσµατα που απορρέουν από το συνεργατικό περιβάλλον και την αλληλεπίδραση, αλλά δεν
είναι επαρκής για την υλοποίηση επιµορφωτικού προγράµµατος εκπαιδευτικών µε συγκεκριµένους
στόχους και απαιτήσεις. Έτσι προέκυψε η ανάγκη για το σχεδιασµό ενός προτύπου διεξαγωγής
ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος που θα µπορούσε να εφαρµοστεί στην ΗΚΜ. Το γεγονός
πάντως ότι επρόκειτο να υλοποιηθεί σε περιβάλλον µιας ελαστικής ΗΚΜ, κατέστησε το πρότυπο αυτό
προαιρετικό και απλά προτεινόµενο για τους εισηγητές. Προκειµένου πάντως για την ευρύτερη
αποδοχή και την αποτελεσµατικότερη χρήση του, ορισµένα θέµατα του σχεδιασµού του προέκυψαν
µετά από συνεργασία µε ορισµένους εισηγητές.
Στο σχεδιασµό του προτύπου επιχειρήθηκε να βρουν όσο το δυνατόν µεγαλύτερη εφαρµογή οι
διατυπωµένες παιδαγωγικές αρχές οι οποίες διέπουν την ΗΚΜ και έχουν κοινά στοιχεία µε τις θεωρίες
µάθησης που υποστηρίζουν τις ΗΚΜ. Οι παιδαγωγικές αυτές αρχές σχετίζονται µε την απόκτηση της
γνώσης, την κοινωνική αλληλεπίδραση και την ταυτότητα, όπως περιγράφηκαν αναλυτικά στο
θεωρητικό πλαίσιο παραπάνω. Ο προτεινόµενος τρόπος εφαρµογής των αρχών αυτών παρουσιάζεται
παρακάτω, κατά την περιγραφή του προτύπου. Σύµφωνα µε τον Wegner (1998), πρέπει να γίνεται
προσπάθεια ώστε οι παιδαγωγικές αρχές να εφαρµόζονται και να επηρεάζουν όχι µόνο τη φύση των
διαθέσιµων εργαλείων και τη διεπιφάνεια επικοινωνίας, αλλά και τη µορφή του εκπαιδευτικού υλικού
καθώς και τη δοµή των αλληλεπιδράσεων και αυτό λαµβάνεται υπόψη στο σχεδιασµό.
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Μπορεί το πρότυπο της διεξαγωγής των ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων να µην είχε τον
εντελώς ανοιχτό χαρακτήρα µιας ΗΚΜ αλλά έπρεπε να υπάρχουν στοιχεία ευελιξίας, ώστε το
πρότυπο να εναρµονίζεται µε τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και να λαµβάνονται υπόψη
χαρακτηριστικά των υποκειµένων όπως η αυτονοµία, οι πρότερες εµπειρίες και τυχόν διαµορφωµένα
πρότυπα µάθησης. Σύµφωνα µε το σχεδιασµό θα έπρεπε να είναι δυνατή η τροποποίηση στόχων,
περιεχοµένου ακόµη και µεθοδολογίας του µαθήµατος, ανάλογα µε τις αλλαγές στους στόχους, στις
προθέσεις, και στις προσδοκίες των εκπαιδευοµένων. Εποµένως η διαπραγµάτευση και η συµµετοχή
των εκπαιδευοµένων στις αποφάσεις που θα σχετίζονταν µε το µάθηµα, ήταν ένας παράγοντας που
λαµβανόταν υπόψη στο πρότυπο.

ΙΙΙ.1.9.1

‘Τρόπος διεξαγωγής’ και ‘οργάνωση’ του ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου

µαθήµατος
Καταρχήν σύµφωνα µε το προτεινόµενο πρότυπο, ένα διαδικτυακά υποστηριζόµενο µάθηµα θα
έπρεπε να διεξάγεται σε διακριτές ενότητες. Ο λόγος είναι ότι, πέρα από τον τελικό στόχο ενός
µαθήµατος, είναι πολύ πιο εύκολο να καθοριστούν από κοινού βραχυπρόθεσµοι µαθησιακοί στόχοι
που θα ήθελαν εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενοι να επιτύχουν εντός πχ. µιας ή δύο εβδοµάδων.
Επιπλέον ο αναλογισµός και η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων γίνεται αποδοτικότερα όταν υπάρχουν
συγκεκριµένες ενότητες και φυσικά σε µια τέτοια περίπτωση είναι εφικτός και ο επαναπροσδιορισµός
των στόχων, των εργασιών ακόµη και των µεθόδων.
Η διεξαγωγή µιας διακριτής ενότητας του µαθήµατος του προτύπου, προκειµένου για την εφαρµογή
των προαναφερθέντων παιδαγωγικών αρχών, προτείνεται σύµφωνα µε το πρότυπο, να βασίζεται σε
ένα κύκλο διεργασιών, όπως οι παρακάτω:
•

Αρχικά να τίθεται ένας προβληµατισµός ή ένα θέµα συζήτησης που να σχετίζεται µε αυτό που θα

ήθελε ο εισηγητής να είναι το θέµα της συγκεκριµένης διδακτικής ενότητας του µαθήµατος.
Προτείνεται η έναρξη της ενότητας µε αυτόν τον τρόπο, µέσω της παρουσίασης ενός
προβληµατισµού, γιατί µπορεί να προετοιµάσει καλύτερα το έδαφος για την απαραίτητη στη συνέχεια
ενεργοποίηση των εκπαιδευοµένων και τη συµµετοχή τους σε γόνιµο διάλογο προκειµένου για τη
συνδιαµόρφωση των στόχων και των µεθόδων της ενότητας. Ακόµη, µε αυτόν τον τρόπο τίθενται οι
βάσεις για τον καθορισµό ή τον επαναπροσδιορισµό των προσδοκιών των ίδιων των εκπαιδευοµένων
και για τη δηµιουργία κινήτρου για περαιτέρω συµµετοχή, παρουσιάζοντας την ανάγκη ή/και την
ουσία της συγκεκριµένης ενότητας. Επιπλέον, µπορεί να αποτελέσει ένα «τέχνασµα» για να δείξουν
ενδιαφέρον οι εκπαιδευόµενοι, κάτι που δύσκολα µπορεί να γίνει µέσω µιας συνηθισµένης και
στείρας παρουσίασης εισήγησης ή υλικού από την πρώτη στιγµή.
•

Στη συνέχεια θα µπορούσαν να παρουσιάζονται από τον εκπαιδευτή οι προτεινόµενοι στόχοι της

συγκεκριµένης ενότητας και να δίνεται χρόνος στην οµάδα εκπαιδευοµένων του µαθήµατος να
ανταλλάξει απόψεις έπ’ αυτού, ακόµη και να αλλάξει τους στόχους µέσω φυσικά διαλόγου και
διαπραγµάτευσης. Η σηµασία της έκφρασης της σκέψης, της συνδιαµόρφωσης των στόχων και της
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εφαρµογής των βασικών αρχών λειτουργίας των Κοινοτήτων Μάθησης και των αρχών της
εκπαίδευσης ενηλίκων, έχει ήδη εξηγηθεί. Η συγκεκριµένη φάση/διεργασία της ενότητας µπορεί να
θεωρηθεί καθοριστική για την επιτυχή διεξαγωγή του µαθήµατος, καθώς αν επιτευχθεί συµφωνία και
υπάρξουν στόχοι αποδεκτοί από όλους, το αποτέλεσµα θα είναι πιθανότατα επιτυχές. Σύµφωνα µε τον
Salomon (1996), οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να ενθαρρύνονται να θέτουν τους δικούς τους στόχους
µάθησης και να καθοδηγούνται ώστε να αναλαµβάνουν µεγαλύτερη ευθύνη για τις ενέργειες και τις
διαδικασίες µάθησης.
•

Μετά τον καθορισµό των στόχων, θα µπορούσε να προσφερθεί διδακτικό υλικό που να

συνοδεύει το παρουσιαζόµενο θέµα (πχ. εισηγήσεις, παρουσιάσεις, ηλεκτρονικές διευθύνσεις,
βιβλιογραφία και αρθρογραφία, κατάλληλο λογισµικό, κλπ.) και να ανταποκρίνεται στους στόχους,
τις προσδοκίες και τις ανάγκες των εκπαιδευόµενων. Η διάθεση «γνωστικών πόρων» (πχ. πρόσβαση
σε βιβλιοθήκες, άρθρα, βιβλία, εκπαιδευτικό υλικό, παραδείγµατα, κλπ.) είναι απαραίτητη, καθώς
συµβαδίζει µε τις παιδαγωγικές αρχές που απορρέουν από τις θεωρίες µάθησης που υποστηρίζουν τις
ΗΚΜ. Είναι συνυφασµένη µε την ενεργή, και διερευνητική προσέγγιση της απόκτησης της γνώσης
που θα πρέπει να εφαρµόζεται στο πρότυπο διεξαγωγής του ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου
µαθήµατος της ΗΚΜ.
•

Στη συνέχεια θα µπορούσε να ακολουθήσει η ανάθεση και η υλοποίηση δραστηριοτήτων

(ατοµικών ή οµαδικών) σχετικών µε το θέµα συζήτησης και το διάλογο που έχει προηγηθεί. Οι
δραστηριότητες θα πρέπει να καθορίζονται µέσα από συζήτηση και διαπραγµάτευση και ο
εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι πάντα ευέλικτος και ανοιχτός σε τυχόν προτάσεις. Προκειµένου για τη
σταδιακή και επιτυχή ανάπτυξη γνωστικών και µετα-γνωστικών δεξιοτήτων, και προκειµένου για την
απόκτηση της γνώσης πρέπει να υποστηρίζεται η ενεργή, διερευνητική και πειραµατική προσέγγιση.
Επιπλέον, µπορεί να υπάρχει σταδιακά κλιµακούµενη αύξηση της δυσκολίας των εργασιών και η
ανάγκη της συνεργασίας στις οµαδικές εργασίες να αυξάνεται κι αυτή σταδιακά, προκειµένου για την
ενίσχυση της αυτοπεποίθησής των εκπαιδευοµένων και την αύξηση της επιτυχίας των
αποτελεσµάτων.

Η

σηµασία

πάντως

της

υλοποίησης

εργασιών

µέσω

συνεργασίας

και

αλληλεπίδρασης είναι δεδοµένη και έχει εξηγηθεί στο θεωρητικό πλαίσιο. Σύµφωνα µε τον Salomon
(1996), µια προσέγγιση µάθησης βασισµένη στην υλοποίηση εργασιών και ειδικότερα τη δηµιουργία
οµάδων για την υλοποίηση οµαδικών εργασιών είναι απαραίτητη και πρέπει να δίνεται ιδιαίτερο
βάρος στο σαφή ορισµό των οµαδικών εργασιών. Σύµφωνα µε τον Lowyck (2002), µια συνεργατική
δραστηριότητα, προκειµένου να οδηγήσει σε µάθηση, θα πρέπει να είναι: πολυδιάστατη προκειµένου
να µπορεί να συµµετέχει/ συνεισφέρει κάθε µέλος της οµάδας, αρκετά πολύπλοκη προκειµένου να
επιτρέψει στην οµάδα να πετύχει περισσότερα από ότι ένα άτοµο, προσανατολισµένη προς
κοινωνικούς στόχους προκειµένου να διεγείρει την αλληλεπίδραση σε κοινωνικό επίπεδο και σαφής,
ώστε να επιτρέπει συντονισµό και συνεργασία. Προκειµένου για την αποτελεσµατικότερη
πραγµατοποίηση της µάθησης, θα πρέπει να επιδιώκεται η απόκτηση της γνώσης µέσω της
υλοποίησης συγκεκριµένων εργασιών και δραστηριοτήτων που να σχετίζονται µε το αντικείµενο της
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εργασίας των εκπαιδευοµένων (την εκπαίδευση, τη διδασκαλία). Οι εργασίες θα πρέπει να είναι ως
επί το πλείστον οµαδικές προκειµένου να υπάρξουν τα αναµενόµενα οφέλη από την κοινωνική
διάσταση της µάθησης κατά την θεωρία ∆ραστηριότητας και να υπάρχει συµφωνία µε τις
διατυπωµένες παιδαγωγικές αρχές που σχετίζονται µε την κοινωνική αλληλεπίδραση. Ακόµη οι
εργασίες θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ενδιαφέρουσες και χρήσιµες για τους
εκπαιδευόµενους και γι’ αυτό µπορούν να είναι αντικείµενο διαπραγµάτευσης ή προϊόν διαλόγου.
•

Ο κύκλος της ενότητας θα µπορούσε εδώ να κλείσει (και φυσικά να ξαναρχίσει µε µια επόµενη

ενότητα), µε την ανατροφοδότηση του διαλόγου µέσα από την παρουσίαση και αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν.
Εφόσον ένα µάθηµα ακολουθήσει την οργάνωση και τις διεργασίες που αναφέρθηκαν παραπάνω,
πραγµατοποιείται σε µεγάλο βαθµό η εφαρµογή των παιδαγωγικών αρχών, καθώς:
Η «κοινωνική αλληλεπίδραση» είναι συνεχής και διάχυτη σε κάθε διεργασία του κύκλου µαθηµάτων.
∆ίνεται έµφαση στη σύµπραξη και την αλληλεπίδραση µε άλλα άτοµα και γνωστικά εργαλεία. Η
σύµπραξη έχει να κάνει µε τη διαµόρφωση κοινών στόχων µέσα από µια προσπάθεια επίλυσης κοινά
αποδεκτών προβληµάτων (Palloff και Pratt 1999, Wenger 1998). ∆εν αρκεί να συµµετέχει κάποιος σε
µια οµάδα εργασίας αλλά πρέπει και να αισθάνεται ότι ανήκει σε αυτήν, ότι συνεισφέρει ενεργά στην
καθιέρωση των στόχων και στη διαµόρφωση της αποκτηθείσας γνώσης. Αυτό πραγµατοποιείται στον
παραπάνω κύκλο διεργασιών της ενότητας του µαθήµατος.
∆ίνεται επίσης έµφαση στον παράγοντα της «απόκτησης γνώσης» κατά το στάδιο υλοποίησης των
δραστηριοτήτων κυρίως, αλλά και κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. Υποστηρίζεται η
ενεργή, διερευνητική και πειραµατική προσέγγιση, κάτι που πραγµατοποιείται µέσα από κατάλληλες
ατοµικές και οµαδικές δραστηριότητες (εργασίες), την έρευνα και αξιολόγηση των διαθέσιµων
εργαλείων και λογισµικών, την κατασκευή και τη δηµιουργία.
Όσον αφορά στον παράγοντα «ταυτότητα», δίνεται έµφαση στην έκφραση της σκέψης και στην
ανάπτυξη της δηµιουργικότητας. Η έκφραση της σκέψης σε ένα τεχνολογικό περιβάλλον θεωρείται
αναγκαία για να µην µετατραπούν οι εκπαιδευόµενοι σε παθητικούς αποδέκτες αλλά και για την
αύξηση της συµµετοχής τους στα δρώµενα. Επιδιώκεται η ανατροφοδότηση του διαλόγου, η
διαπραγµάτευση και δίνεται έµφαση στον αναλογισµό.

ΙΙΙ.1.9.2

‘Τεχνουργήµατα’ που αφορούν στην υλοποίηση µαθηµάτων στην ΚΜΕ

Πέρα από τα τεχνουργήµατα που πρέπει να προσφέρονται για να υποστηρίζουν την ανοιχτή και
συνεχή επικοινωνία, την αλληλεπίδραση, τη συνεργασία και τελικά τη µάθηση, κατά τον καθορισµό
των προδιαγραφών του προτύπου πρέπει να ληφθεί υπόψη ο τρόπος οργάνωσης του µαθήµατος και ο
τρόπος διεξαγωγής του.
Όπως θεωρήθηκε απαραίτητη η δηµιουργία ενός διακριτού και ξεχωριστού «χώρου», ως σηµείο
αναφοράς για την ευρεία Κοινότητα Μάθησης, έτσι και για την ξεχωριστή συνεκτικότερη Κοινότητα
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του κάθε µαθήµατος θα πρέπει να υπάρχει ένα σηµείο αναφοράς. Εφόσον µάλιστα οι εκπαιδευόµενοι
έχουν τη δυνατότητα διαµόρφωσης ή συνδιαµόρφωσης του περιβάλλοντος αυτού (µέσω της ρύθµισης
παραµέτρων ή της προσθήκης σε αυτό) καλύπτεται σε µεγάλο βαθµό και η ανάγκη της δηµιουργίας
και της ανάπτυξης της αισθητικής κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράµµατος.
Στην περίπτωση των µαθηµάτων της ΗΚΜ, ο χώρος των µαθηµάτων σχεδιάστηκε να κατασκευαστεί
στην ίδια πλατφόρµα λογισµικού που χρησιµοποιήθηκε και για τη συνολική Κοινότητα.
Στον εικονικό «χώρο» των µαθηµάτων θα έπρεπε να υπάρχουν τουλάχιστον οι εξής βασικές
συνιστώσες:
Α) Η Περιγραφή του µαθήµατος. Θα πρέπει να εµφανίζεται ο τίτλος του µαθήµατος, η ειδικότητα
των εκπαιδευτικών στους οποίους αναφέρεται και η διάρκειά του (σε εβδοµάδες). Αν είναι δυνατόν,
καλό θα ήταν να υπάρχει και η πλήρης περιγραφή του µαθήµατος µε κάποιο τρόπο, ώστε να
εµφανίζονται οι στόχοι, το περιεχόµενο, η ακολουθούµενη µεθοδολογία, ο τρόπος αξιολόγησης, το
αναλυτικό χρονοδιάγραµµα και άλλες χρήσιµες πληροφορίες. Με αυτόν τον τρόπο ο «χώρος» θα
αποτελεί σηµείο αναφοράς του µαθήµατος.
Β) Η Βάση Εγγράφων του µαθήµατος. Θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριµένος «χώρος» στον οποίο να
µπορεί να «τοποθετηθεί» το υλικό του µαθήµατος. Ειδικά οι εισηγητές θα πρέπει να έχουν δικαιώµατα
συγγραφής για να µπορούν να κατασκευάσουν φακέλους και υποφακέλους, να προσθέσουν έγγραφα
και τελικά να οργανώσουν το υλικό του µαθήµατος. Οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να έχουν δικαίωµα
ανάγνωσης σε αυτόν τον φάκελο, ενδεχοµένως και συγγραφής προκειµένου να µπορούν να
τοποθετούν τις εργασίες τους ή να εφαρµόζουν υπηρεσίες συνεργατικής συγγραφής που παρέχονται
από την πλατφόρµα (ασύγχρονη συνεργατική παραγωγή ενός εγγράφου). Η συγκεκριµένη συνιστώσα
αναφέρεται σε παιδαγωγικές αρχές που σχετίζονται µε την ταυτότητα των εκπαιδευοµένων και των
εισηγητών και την απόκτηση της γνώσης.
Γ) Ένας Πίνακας Ανακοινώσεων ή Ασύγχρονη συζήτηση του µαθήµατος. Η συνιστώσα αυτή
σχετίζεται µε την απαραίτητη κοινωνική αλληλεπίδραση και θα αποτελεί στην ουσία το βασικό µοχλό
λειτουργίας και επικοινωνίας του µαθήµατος. Μέσω αυτού θα υπάρχει η δυνατότητα
διαπραγµάτευσης, αναλογισµού, θα µπορεί να γίνεται η παρουσίαση αποτελεσµάτων, η οργάνωση και
ο προγραµµατισµός σύγχρονων συζητήσεων (chat) ή πρόσωπο µε πρόσωπο συναντήσεων. Σε αυτόν
τον ειδικό χώρο θα πρέπει να έχουν δικαίωµα να συµµετέχουν στη συζήτηση όλοι οι εκπαιδευόµενοι
συµµετέχουν στο µάθηµα, αλλά κατά προτίµηση µόνον αυτοί.
∆) Τα Μέλη του Μαθήµατος. Προτείνεται να εµφανίζονται στοιχεία των συµµετεχόντων στο
συγκεκριµένο µάθηµα, και να υπάρχει η δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας µε αυτούς.

ΙΙΙ.1.9.3

‘Εφαρµογή Κανόνων’ στο ηλεκτρονικά υποστηριζόµενο µάθηµα

Ήδη έχουν αναφερθεί παραπάνω κανόνες που αφορούν όλους τους συµµετέχοντες της ΗΚΜ και
εποµένως και τους εισηγητές, και τους εκπαιδευόµενους. Οι κανόνες αυτοί αφορούσαν κατά κύριο
λόγο τη συµπεριφορά των συµµετεχόντων στην ΗΚΜ και ορισµένες διαδικασίες.
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Επιπλέον κανόνες που καθορίστηκαν κατά το σχεδιασµό του προτύπου και αφορούσαν τη διεξαγωγή
ενός ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος, δόθηκαν υπό τη µορφή Οδηγιών προς τους εισηγητές
και ήταν οι εξής:


Οι εισηγητές θα πρέπει να είναι σαφείς ως προς το τι περιµένουν από τους εκπαιδευόµενους.

Να καθορίζεται µε ακρίβεια το τι θα πρέπει να κάνουν οι εκπαιδευόµενοι σε όλο το µάθηµα, για κάθε
ενότητα, σε κάθε εργασία, για κάθε χρονική περίοδο. Χρειάζεται από νωρίς αποσαφήνιση του τρόπου
αξιολόγησης και του τρόπου απόκτησης της τελικής βαθµολογίας (πόσο θα έχει αυτό να κάνει µε την
συµβολή τους στους διαλόγους, τη συµµετοχή τους, το πνεύµα συνεργασίας, την ποιότητα των
εργασιών τους, κλπ.).


Οι εισηγητές θα πρέπει να έχουν στο νου τους ότι πρόκειται για εκπαίδευση ενηλίκων και ότι

απαιτείται ένα διδακτικό συµβόλαιο διαφορετικού τύπου από αυτό που καθορίζεται στη συµβατικού
τύπου πρόσωπο µε πρόσωπο επιµόρφωση. Οι εκπαιδευόµενοι µπορεί να είναι ενεργοί επαγγελµατίες
ή να έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις και εποµένως να έχουν µια καθηµερινή επιβάρυνση που
µπορεί να έχει αντίχτυπο στην ενασχόλησή τους. Στόχος είναι η δηµιουργία ενός περιβάλλοντος
συνεργασίας, ανταλλαγής και επικοινωνίας, όπου οι συµµετέχοντες θα δουλεύουν στο δικό τους τόπο,
αλλά και χρόνο.


Οι εισηγητές θα πρέπει να έχουν ευελιξία και ανοιχτό µυαλό. Πρέπει να γίνεται σύνθεση

απόψεων, να αναδεικνύονται οι διαφορές, αλλά και να επιλύονται οι παρανοήσεις. Η ευελιξία έχει να
κάνει και µε την υιοθέτηση των διαδικασιών διαπραγµάτευσης που έχει ήδη αναφερθεί.


Χρειάζεται να λαµβάνεται υπόψη το πλαίσιο εργασίας των εκπαιδευοµένων και οι εργασίες

και τα θέµατα συζήτησης να αντλούνται από πραγµατικές καταστάσεις που βιώνουν ή πρόκειται να
συναντήσουν οι εκπαιδευόµενοι στο άµεσο µέλλον. Προκειµένου λοιπόν για τον καλύτερο σχεδιασµό
του µαθήµατος οι εισηγητές θα πρέπει να λάβουν πληροφορίες που σχετίζονται µε το προφίλ των
εκπαιδευοµένων του µαθήµατος (πχ. διδακτικά ενδιαφέροντα, σε ποιες τάξεις δίδασκαν και ποια
µαθήµατα, κλπ).


Οι εισηγητές θα πρέπει να παρακολουθούν τη συµµετοχή των εκπαιδευόµενων. Απαιτούνται

φυσικά τα κατάλληλα τεχνουργήµατα που να υποστηρίζουν την παρακολούθηση της συµµετοχής
αυτής. Τα εργαλεία αναστοχασµού που αναφέρθηκαν προηγούµενα θα µπορούσαν να βοηθήσουν σε
αυτό. Γνωρίζοντας στοιχεία της συµµετοχής των εκπαιδευοµένων, το έργο των συντονιστών θα
µπορούσε να γίνει ποιο εύκολο και θα µπορούσαν να εµψυχώνουν όσους φαίνεται ότι µένουν πίσω.
Όσον αφορά στην επικοινωνία, δόθηκαν ορισµένες απλές οδηγίες, όπως το να χρησιµοποιούνται οι
διαφορετικές διαθέσιµες υπηρεσίες επικοινωνίας και συνεργασίας συµπληρωµατικά, καθώς και το να
αποφεύγεται η αποκλειστική χρήση ενός µόνο µέσου (πχ. αποκλειστικά του forum ή του mail).
Εφόσον είναι εφικτό, όλα τα διαθέσιµα τεχνουργήµατα που αφορούν την επικοινωνία θα πρέπει να
χρησιµοποιούνται, καθώς ορισµένοι εκπαιδευόµενοι µπορεί να νιώθουν πιο βολικά ή να είναι πιο
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ικανοί µε κάποιο συγκεκριµένο µέσο και γενικά πρέπει να προσφέρονται εναλλακτικές λύσεις (ακόµη
και για την αντιµετώπιση τεχνικών προβληµάτων).
Ακόµη καλό θα ήταν να υπάρχει µια συγκεκριµένη πολιτική χρήσης των τεχνουργηµάτων, πχ. γενικά
να χρησιµοποιείται το email προκειµένου να πραγµατοποιηθεί µια ιδιωτική επικοινωνία µεταξύ µελών
της Κοινότητας. Ακόµη θα µπορούσε το forum να χρησιµοποιείται ως σηµείο αναφοράς ενός
µαθήµατος, για συµµετοχή σε θέµατα συζήτησης, ως µέσο διευκρίνησης/συµπλήρωσης/επεξεργασίας
µιας εργασίας, για αναφορά προβληµάτων, για απαντήσεις σε ερωτήσεις που αφορούν όλους, για
καθορισµό και προγραµµατισµό συναντήσεων ή σύγχρονων συζητήσεων, κλπ. Η σύγχρονη συζήτηση
θα µπορούσε να είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για τη λήψη αποφάσεων, εφόσον πρακτικά είναι δυνατόν να
συνευρεθεί µεγάλη πλειοψηφία της οµάδας του µαθήµατος την ίδια χρονική στιγµή σε ένα chat.
Φυσικά, υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις η κάθε µία από τις διαθέσιµες υπηρεσίες επικοινωνίας θα
µπορούσε να αντικαταστήσει την άλλη.

ΙΙΙ.1.9.4

Ο ‘Συντονισµός’ του µαθήµατος

Όπως αναφέρθηκε προηγούµενα, κατά τη διεξαγωγή ενός ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος
υπάρχει η ανάγκη συντονισµού. Το ρόλο του συντονιστή τον έχει ο εισηγητής και υπεύθυνος για την
υλοποίηση του

µαθήµατος. Σύµφωνα µε το πρότυπο διεξαγωγής του µαθήµατος, απαιτούνταν

εναλλαγή µεταξύ των πολιτικών συντονισµού υψηλού και χαµηλού επιπέδου προκειµένου να
επιτευχθεί ισορροπία στην επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευόµενου και εκπαιδευτή, όπως υπαγορεύεται
από τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων.
Ο συντονισµός χαµηλού επιπέδου θα µπορούσε να φέρει καλύτερα αποτελέσµατα αν εφαρµοζόταν
ειδικά στην αρχή των µαθηµάτων προκειµένου να υπάρξει ενεργοποίηση των µελών ώστε να
συµµετέχουν σε συζητήσεις. Η ανάγκη εµψύχωσης θα ήταν συνεχής, καθώς και η ανάγκη της
αίσθησης της άνεσης από πλευράς των εκπαιδευοµένων, ώστε η γνώµη των συµµετεχόντων να
εκφράζεται αλλά και προκειµένου να τίθενται ερωτήµατα. Για την άσκηση αυτού του είδους
συντονισµού θα απαιτούνταν από τους εισηγητές σύντοµα σχόλια (µε ανοικτές πιθανές απαντήσεις),
που να παρακινούν για απάντηση από µέρους των εκπαιδευοµένων.
Και η καθοδήγηση µέσω της άσκησης της πολιτικής συντονισµού υψηλού επιπέδου θεωρείται επίσης
απαραίτητη, αλλά θα πρέπει να εφαρµόζεται µε προσοχή και αυτοσυγκράτηση. Θα πρέπει να
αποφεύγεται η κυριαρχία των εισηγητών στις συζητήσεις, γιατί αυτό θα µπορούσε να επιφέρει µείωση
στη συνεργασία και την αλληλοϋποστήριξη µεταξύ των συµµετεχόντων. Χρήσιµη θα µπορούσε να
είναι η χρήση έντονων σχολίων και νέων ερεθισµάτων, πχ. εκκίνηση ενός µηνύµατος µε µια φράση
που µπορεί ακόµα και να σοκάρει, ένα ερώτηµα, µια φράση σε ένα σχήµα/εικόνα. Ένα χρήσιµο
παράδειγµα καλής άσκησης πολιτικής συντονισµού υψηλού επιπέδου, θα ήταν η παρουσίαση από
µέρους τους της σύνοψης κάθε ολοκληρωµένης συζήτησης, ακόµη κι αυτών που δεν οδήγησαν σε
συγκεκριµένο αποτέλεσµα.
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ΙΙΙ.1.10 Συµπεράσµατα
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάστηκαν βασικά στοιχεία του σχεδιασµού της ΗΚΜ της διατριβής. Ο
σχεδιασµός βασίστηκε στο θεωρητικό πλαίσιο, δηλαδή στη θεωρία ∆ραστηριότητας, τις παιδαγωγικές
αρχές που απορρέουν από τις θεωρίες µάθησης που υποστηρίζουν τις ΗΚΜ και σε αρχές της
εκπαίδευσης ενηλίκων.
Ο σχεδιασµός της ΗΚΜ της διατριβής αφορούσε όλα τα επιµέρους συστατικά στοιχεία της κεντρικής
∆ραστηριότητας του συστήµατος της ΗΚΜ (τα υποκείµενα, η διαµοίραση της εργασίας, το αντικείµενο
της ΗΚΜ, τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα, τους κανόνες και τα τεχνουργήµατα). Ειδικά τα
τεχνουργήµατα είχαν ειδικό βάρος στο σχεδιασµό και περιλάµβαναν από απλές υπηρεσίες
επικοινωνίας, µέχρι ιδιαιτέρως πολύπλοκα τεχνουργήµατα όπως η πλατφόρµα λογισµικού και ειδικά
εργαλεία αναστοχασµού. Ειδικό βάρος στο σχεδιασµό είχαν ακόµη θέµατα συντονισµού της
Κοινότητας.
Σηµαντικό στοιχείο του σχεδιασµού αποτελεί ο ελαστικός χαρακτήρας της ΗΚΜ που αποφασίστηκε
προκειµένου να υπάρχει συνέπεια µε το θεωρητικό πλαίσιο και τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων. Η
ελαστικότητα πάντως της ΗΚΜ µπορεί µεν να επιφέρει συγκεκριµένα οφέλη που απορρέουν από το
συνεργατικό περιβάλλον και την αλληλεπίδραση, αλλά προκειµένου για την υλοποίηση των στόχων
της επιµόρφωσης χρειάζεται ακόµη ο σχεδιασµός ενός προτύπου ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου
µαθήµατος µε σαφώς διατυπωµένους στόχους και περιεχόµενο, σαφή κίνητρα και προσανατολισµούς
για τους εκπαιδευόµενους, µε ανάµειξη ακαδηµαϊκών δασκάλων που θα συµµετέχουν στην Κοινότητα
και θα συντονίζουν τα µαθήµατα που υλοποιούνται µε βάση το πρότυπο αυτό.
Η ιδιαιτερότητα της ΗΚΜ της διατριβής έγκειται στο γεγονός ότι σε ένα περιβάλλον µιας ανοιχτής και
ευέλικτης ΗΚΜ σχεδιάστηκε να υλοποιηθούν ηλεκτρονικά υποστηριζόµενα µαθήµατα µε σαφώς
καθορισµένους στόχους και περιεχόµενο που ακολουθούν ένα συγκεκριµένο πρότυπο. Η υλοποίηση
του συγκεκριµένου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος σχεδιάστηκε µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιφέρει τη
δηµιουργία µιας ευρείας και συνολικής Κοινότητας Μάθησης αλλά, λόγω της πραγµατοποίησης των
ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων, είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν και επιµέρους πιο
µικρές και συνεκτικές Κοινότητες Μάθησης, αυτές των µαθηµάτων.
Με βάση το σχεδιασµό της ΗΚΜ της διατριβής:


Στο σύνολό της η ΗΚΜ σχεδιάστηκε να είναι µέτρια συνεκτική µε λιγότερα από 100 µέλη.

Επειδή το πλήθος των µελών είναι πολύ µεγαλύτερο του 20 και η επικοινωνία εκ των πραγµάτων δε
θα µπορεί να είναι απαραίτητα ιδιαίτερα τακτική για όλα τα µέλη (ίσως µόνο για κάποιες υποοµάδες).


Ακόµη λόγω σχεδιασµού, η ΗΚΜ είναι ανοιχτή, δεν είναι απαραίτητο να ακολουθείται

πάντα, από όλους και µε αυστηρότητα το πλαίσιο λειτουργίας της και κάθε υποοµάδα (πχ. µέλη και
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εισηγητές ενός µαθήµατος) θα µπορεί να λειτουργεί µε βάση διαφορετικές κατευθύνσεις των
εισηγητών του µαθήµατος. Ακόµη και το πρότυπο υλοποίησης των ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων
µαθηµάτων είναι προαιρετικό και απλά προτεινόµενο για τους εισηγητές. Επιπλέον στο σχεδιασµό της
ΗΚΜ προβλέπεται η διαπραγµάτευση και σε σηµαντικό βαθµό η αυτοδιοίκηση. Ακόµη προβλέφθηκε
η εφαρµογή πολιτικής υψηλού αλλά και χαµηλού επιπέδου συντονισµού.


Στο σχεδιασµό της ΗΚΜ προβλέφθηκε κυρίως ηλεκτρονική επαφή αλλά και αρχικές

πρόσωπο µε πρόσωπο δραστηριότητες εκπαίδευσης.


Τέλος η ΗΚΜ αφορά περισσότερο σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς διαφορετικών µεν

ειδικοτήτων αλλά µε πολύ κοντινή επαγγελµατική σχέση.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, και µε βάση την κατηγοριοποίηση των ΗΚΜ (Κεφάλαιο Ι.1) η
συγκεκριµένη ΗΚΜ, λόγω του σχεδιασµού της θα ήταν τύπου Β στο σύνολό της.
Λόγω πάντως του σχεδιασµού της ΗΚΜ και ειδικά εξ’ αιτίας της ανεξαρτησίας και της αυτονοµίας
των επιµέρους οµάδων των µελών που πρόκειται να παρακολουθήσουν τα ηλεκτρονικά
υποστηριζόµενα µαθήµατα, µπορεί να θεωρηθεί ότι εντός της ευρύτερης Κοινότητας είναι δυνατόν να
δηµιουργηθούν µικρότερες υπο-Κοινότητες τύπου Α (ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης για
επιµόρφωση εκπαιδευτικών σε συγκεκριµένο αντικείµενο - κλειστού τύπου επιµόρφωση).
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Κεφάλαιο ΙΙΙ.2 Η υλοποίηση του προγράµµατος της ΚΜΕ
ΙΙΙ.2.1 Εισαγωγή
Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται η υλοποίηση της ΗΚΜ, του προγράµµατος της Κοινότητας
Μάθησης Εκπαιδευτικών (ΚΜΕ) που αποτέλεσε το πλαίσιο διεξαγωγής της έρευνας της διδακτορικής
διατριβής. Ο σχεδιασµός της ηλεκτρονικής αυτής Κοινότητας Μάθησης και του προτύπου διεξαγωγής
των ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων παρουσιάστηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο.
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διαδικασίες επιλογής των υποκειµένων (των εισηγητών και
των απλών µελών) και των αντικειµένων (των µαθηµάτων) της ΚΜΕ που εφαρµόστηκαν, πως
υλοποιήθηκαν τα βασικά τεχνουργήµατα (υπηρεσίες επικοινωνίας, πλατφόρµα λογισµικού και
«χώρος» µαθηµάτων) ακολουθώντας το σχεδιασµό και πως υλοποιήθηκε το πρότυπο της διεξαγωγής
των ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων. Τέλος παρουσιάζεται το ηµερολόγιο της υλοποίησης
της ΚΜΕ.

ΙΙΙ.2.2 Το πρόγραµµα της ΚΜΕ
Στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου και ειδικότερα στο Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και ∆ιδακτικής
Μηχανικής που εδρεύει στη Ρόδο, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η ΗΚΜ της διατριβής, εντός της
οποίας πραγµατοποιήθηκε επιµόρφωση εκπαιδευτικών για θέµατα που αφορούσαν στις Τεχνολογίες
της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Στο πρόγραµµα συµµετείχαν ως επιµορφούµενοι εν
ενεργεία εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από διάφορα νησιά του
νοµού ∆ωδεκανήσου.
Ο σχεδιασµός του περιβάλλοντος αυτού βασίστηκε στη θεωρία ∆ραστηριότητας, σε αρχές που διέπουν
τις Κοινότητες Μάθησης, σε ορισµένες παιδαγωγικές αρχές και σε αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Το
πρόγραµµα ονοµάστηκε Κοινότητα Μάθησης Εκπαιδευτικών (ΚΜΕ) του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.
Παράλληλα µε το πρόγραµµα πραγµατοποιήθηκε και η έρευνα περίπτωσης που είναι το αντικείµενο
αυτής της διατριβής.
Ακολουθώντας το σχεδιασµό, στην ΚΜΕ συµµετείχαν τελικά 59 εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ως απλά µέλη της Κοινότητας, 23 εισηγητές,
ειδικευµένοι δηλαδή συνεργάτες της Κοινότητας από τον ακαδηµαϊκό κυρίως χώρο αλλά και στελέχη
της εκπαίδευσης (σχολικοί σύµβουλοι, επιµορφωτές, εκπαιδευτικοί µε εµπειρία), οι οποίοι ήταν
υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή των ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων της ΚΜΕ, και 2
συντονιστές, υπεύθυνοι δηλαδή για το συντονισµό της ΚΜΕ και για τη διαχείρισή της. Συνολικά, η
ΚΜΕ αριθµούσε 84 µέλη.
Όπως εξηγήθηκε στο σχεδιασµό της, οι δύο βασικοί στόχοι της δηµιουργίας της Κοινότητας Μάθησης
Εκπαιδευτικών (ΚΜΕ) του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ήταν (α) η βελτίωση και η αναβάθµιση του
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εκπαιδευτικού έργου των συµµετεχόντων εκπαιδευτικών µέσω της επιµόρφωσης σε θέµατα σχετικά
µε την ειδικότητά τους και (β) η εξαγωγή χρησίµων συµπερασµάτων από την υλοποίηση της
συγκεκριµένης ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης και η ερευνητική αξιοποίηση αυτών.
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της ΚΜΕ υλοποιήθηκαν τρεις βασικές ∆ραστηριότητες των οποίων
το χρονοδιάγραµµα παρουσιάζεται αναλυτικότερα παρακάτω στο ηµερολόγιο της ΚΜΕ. Πρόκειται
για τις ∆ραστηριότητες του Σχεδιασµού και της Οργάνωσης της ΚΜΕ, της Υλοποίησης των ηλεκτρονικά
υποστηριζόµενων µαθηµάτων και της ∆ηµιουργίας και διατήρησης της Κοινότητας της Μάθησης. Οι
∆ραστηριότητες αυτές έχουν περιγραφεί στο σχεδιασµό της ΗΚΜ και εξετάζονται ακόµη
λεπτοµερέστερα παρακάτω, στην ανάλυση.

ΙΙΙ.2.3 Οι διαδικασίες καθορισµού των υποκειµένων και των αντικειµένων της
ΚΜΕ
ΙΙΙ.2.3.1

∆ιαδικασία επιλογής των εισηγητών (εκπαιδευτών)

Στην φάση της οργάνωσης της ΚΜΕ, άρχισε η διαδικασία καθορισµού του προγράµµατος σπουδών
(Σεπτέµβρης 2003). Όπως εξηγήθηκε στο σχεδιασµό, αυτό έπρεπε να έχει καθοριστεί πριν την
προκήρυξη της ΚΜΕ και την έναρξη των αιτήσεων των εκπαιδευοµένων για συµµετοχή, προκειµένου
να συµπεριληφθεί στην προκήρυξη η πλήρης περιγραφή των στόχων του προγράµµατος, του
περιεχοµένου των υποστηριζόµενων µαθηµάτων και του τρόπου λειτουργίας της ΚΜΕ εν γένει.
Άρχισαν επαφές των οργανωτών/συντονιστών µε υποψήφιους εισηγητές και εστάλησαν επίσηµες
προσκλήσεις. Οι προσκλήσεις αφορούσαν καθηγητές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αλλά και
εµπειρογνώµονες από τον εκπαιδευτικό χώρο (στελέχη της εκπαίδευσης, σχολικούς συµβούλους,
επιµορφωτές, εκπαιδευτικούς µε εµπειρία) µε ειδικότητα σε διάφορα γνωστικά αντικείµενα.
Λόγω του χαρακτήρα της Κοινότητας και της ανυπαρξίας πόρων για την αµοιβή των υποψήφιων
εισηγητών, δεν ήταν δυνατή η άσκηση µεγάλης πίεσης προς τους υποψήφιους εισηγητές και εποµένως
δεν µπορούσε να υπάρχει δέσµευση τους ως προς το χρόνο υλοποίησης των µαθηµάτων για τα οποία
θα ήταν υπεύθυνοι.
Επίσης, επειδή κατά την φάση της πρόσκλησης προς τους υποψήφιους εισηγητές δεν είχε ακόµη
πραγµατοποιηθεί η φάση των αιτήσεων των υποψήφιων προς συµµετοχή εκπαιδευοµένων,
αποφασίστηκε ότι η αποδοχή της πρόσκλησης από έναν υποψήφιο εισηγητή θα είχε χαρακτήρα
πρόθεσης από µέρους του εισηγητή για πραγµατοποίηση του µαθήµατος και όχι απόλυτης δέσµευσης,
δίνοντας στους υποψήφιους εκπαιδευόµενους τη δυνατότητα να επιλέξουν στη φάση των αιτήσεων τα
προσφερόµενα µαθήµατα. Εποµένως, στη φάση των αιτήσεων των υποψηφίων εκπαιδευοµένων
υπήρχε ένα προσφερόµενο πρόγραµµα σπουδών, η οριστικοποίηση του οποίου θα ήταν συνάρτηση
του αποτελέσµατος της φάσης των αιτήσεων. Τα κριτήρια υλοποίησης ενός προσφερόµενου
µαθήµατος αποφασίστηκε (σε συνεργασία µε τους εισηγητές) να είναι:


Ένα προσφερόµενο µάθηµα θα οριστικοποιείται στο πρόγραµµα σπουδών αν έχουν ζητήσει τη

συµµετοχή τους σε αυτό (µέσω των αιτήσεών τους), τουλάχιστον 5 υποψήφιοι εκπαιδευόµενοι που
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πληρούν τα κριτήρια εισόδου στην ΚΜΕ (βασικές γνώσεις ΤΠΕ, γνώσεις Αγγλικών, συγκεκριµένες
ειδικότητες).


Σε ορισµένα µαθήµατα που έχουν συγκεκριµένες απαιτήσεις, πχ. απαιτούν εκπαιδευτικούς

συγκεκριµένης ειδικότητας, να αποφασίζεται η καταλληλότητα των υποψηφίων σε συνεργασία µε
τους εισηγητές. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ακόµη κι αν οι αιτήσεις των υποψηφίων εκπαιδευοµένων για
συµµετοχή στο συγκεκριµένο µάθηµα ξεπερνούσαν τις 5, αν κατά την κρίση των εισηγητών οι
υποψήφιοι συµµετέχοντες που είχαν τα κατάλληλα προσόντα να συµµετέχουν και να ανταπεξέλθουν
στις δυσκολίες του µαθήµατος ήταν κάτω από 5, το µάθηµα δε θα πραγµατοποιούνταν τελικά.
Επίσης, σε συνεργασία µε ορισµένους υποψήφιους εισηγητές οριστικοποιήθηκε το πρότυπο
υλοποίησης των ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων, σύµφωνα µε το θεωρητικό πλαίσιο της
διατριβής και όπως έχει περιγραφεί παραπάνω. Ο ακριβής χρόνος υλοποίησης του κάθε µαθήµατος
και η τοποθέτησή του στο αναλυτικό χρονοδιάγραµµα της ΚΜΕ, καθορίστηκε µετά την
οριστικοποίηση του προγράµµατος σπουδών.

ΙΙΙ.2.3.2

∆ιαδικασία καθορισµού των µαθηµάτων της ΚΜΕ

Το αρχικό προσφερόµενο πρόγραµµα σπουδών περιλάµβανε 25 προσφερόµενα µαθήµατα. Ήταν 4
γενικού περιεχοµένου (κωδικοί µαθηµάτων: ΓΕΝ1-ΓΕΝ4), 7 ειδικότητας φυσικής (κωδικοί
µαθηµάτων: ΦΥΣ1-ΦΥΣ7), 6 ειδικότητας πληροφορικής (κωδικοί µαθηµάτων: ΠΛ1-ΠΛ6), 5
ειδικότητας µαθηµατικών (κωδικοί µαθηµάτων: ΜΑΘ1-ΜΑΘ5) και 3 ειδικότητας φιλολόγων
(κωδικοί µαθηµάτων: ΦΙΛ1-ΦΙΛ3).
Από αυτά, µετά την ολοκλήρωση της φάσης των αιτήσεων, οριστικοποιήθηκε το πρόγραµµα σπουδών
µε 18 τελικά από τα 25 αρχικά προτεινόµενα µαθήµατα. ∆ύο φιλολογικά µαθήµατα (ΦΙΛ2 και ΦΙΛ3),
ένα µάθηµα πληροφορικής (ΠΛ4) και ένα φυσικής (ΦΥΣ7) δεν πραγµατοποιήθηκαν καθώς δεν
πληρούσαν το κριτήριο της συµπλήρωσης τουλάχιστον 5 αιτήσεων ενδιαφεροµένων εκπαιδευόµενων.
Τα υπόλοιπα µαθήµατα που δεν υλοποιήθηκαν (ΜΑΘ3, ΜΑΘ5, ΦΥΣ5), δεν συµπεριλήφθηκαν στο
οριστικό πρόγραµµα σπουδών λόγω ξαφνικού κωλύµατος των εισηγητών. Ακόµη, για ένα µάθηµα, το
ΠΛ5, επειδή οι αιτήσεις ήταν οριακά 5 στον αριθµό και κατά τη γνώµη του εισηγητή οι αιτούντες
εκπαιδευτικοί δεν πληρούσαν τα κριτήρια συµµετοχής, αποφασίστηκε ότι το µάθηµα θα παρέµενε στο
πρόγραµµα σπουδών και θα πραγµατοποιούνταν αργότερα (πριν την υλοποίησή του στο
προκαθορισµένο χρονοδιάγραµµα) µια µικρή φάση αιτήσεων µόνο για το συγκεκριµένο µάθηµα και
µε ευθύνη του εισηγητή.
Τελικά τα 18 διαφορετικά µαθήµατα της ΚΜΕ που περιλήφθηκαν στο πρόγραµµα σπουδών
πραγµατοποιήθηκαν υπό την ευθύνη 17 διαφορετικών εισηγητών, καθώς ένας είχε την ευθύνη για δύο
µαθήµατα. Επιπλέον συµµετείχαν κατ’ απαίτηση των εισηγητών και 6 ακόµη άτοµα ως βοηθοί αυτών.
Οι βοηθοί των εισηγητών θεωρούνται και αυτοί εισηγητές της ΚΜΕ. Οι υποψήφιοι εισηγητές των
µαθηµάτων που δεν οριστικοποιήθηκαν στο πρόγραµµα σπουδών, για προφανείς λόγους, καθώς δε
συµµετείχαν σε καµία δραστηριότητα της ΚΜΕ πλην της αρχικής φάσης, δε θεωρούνται εισηγητές της
ΚΜΕ και δεν περιλαµβάνονται στο δείγµα της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε.
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ΙΙΙ.2.3.3

∆ιαδικασία επιλογής των απλών µελών της ΚΜΕ

Αφού καθορίστηκε το προσφερόµενο πρόγραµµα σπουδών που περιλάµβανε τα 25 προαναφερθέντα
προσφερόµενα µαθήµατα (4 γενικού περιεχοµένου, 7 ειδικότητας φυσικής, 6 ειδικότητας
πληροφορικής, 5 ειδικότητας µαθηµατικών και 3 ειδικότητας φιλολόγων), την Τετάρτη 22/10/2003
προκηρύχθηκε επισήµως η φάση των αιτήσεων για τα απλά µέλη (εκπαιδευόµενους) της ΚΜΕ.
Λόγω της ύπαρξης πληθώρας προσφεροµένων µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης και της έλλειψης αντίστοιχα προσφεροµένων µαθηµάτων για εκπαιδευτικούς της
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, αποφασίστηκε σε αυτή τη φάση ότι η αναλογία εκπαιδευτικών
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας θα έπρεπε να είναι υπέρ της δευτεροβάθµιας. Επίσης σχεδιάστηκε
σε αυτή τη φάση οι εκπαιδευτικοί που θα επιλέγονταν να είναι κυρίως από την περιοχή της
∆ωδεκανήσου. Η επιλογή εκπαιδευτικών από τη συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή προτιµήθηκε
προκειµένου να µπορούν να πραγµατοποιούνται πρόσωπο µε πρόσωπο συναντήσεις των
επιµορφούµενων εκπαιδευτικών και των µελών του Εργαστηρίου, όπως είχε καθοριστεί εκ των
προτέρων στο µικτό µοντέλο της ΚΜΕ.
Η προκήρυξη ανακοινώθηκε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε όλα τα σχολεία της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του νοµού ∆ωδεκανήσου και στις διευθύνσεις δευτεροβάθµιας και
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (του νοµού). Ειδικά από την διεύθυνση πρωτοβάθµιας ζητήθηκε να
κοινοποιήσει την ανακοίνωση µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο σε όσα δηµοτικά σχολεία του νοµού
διέθεταν τέτοιο µέσο επικοινωνίας. Η φάση των αιτήσεων είχε προγραµµατιστεί να διαρκέσει µία
εβδοµάδα από Τετάρτη 22/10/2003 µέχρι την Τετάρτη 29/10/2003 το βράδυ. Λόγω όµως της µικρής
συµµετοχής αποφασίστηκε και ανακοινώθηκε η παράταση της φάσης των αιτήσεων µέχρι την
Τετάρτη 5/11/2003 το βράδυ. Χρησιµοποιήθηκε ηλεκτρονική συµπλήρωση και υποβολή αιτήσεων,
µέσω ειδικής ιστοσελίδας που συµπεριλάµβανε όλα τα έγγραφα της πρόσκλησης, περιέγραφε τους
στόχους της ΚΜΕ, τον τρόπο λειτουργίας, µια περιγραφή των προσφερόµενων µαθηµάτων, τις
παρεχόµενες υπηρεσίες της ΚΜΕ και περιέγραφε µε λεπτοµέρειες τη διαδικασία επιλογής. Όλες οι
αιτήσεις καταχωρούνταν αυτόµατα σε µια βάση δεδοµένων και µόνο σε λίγες περιπτώσεις έγινε
παραχώρηση και επιτράπηκε να αποσταλούν µε mail, σε εκπαιδευτικούς που διέµεναν σε
αποµακρυσµένα νησιά και αντιµετώπιζαν προβλήµατα µε τη σύνδεση τους.
Στην αίτηση, εκτός των άλλων στοιχείων, ο αιτών εκπαιδευτικός σηµείωνε τα µαθήµατα που τον
ενδιέφεραν. ∆ιευκρινίστηκε ότι δεν ήταν απαραίτητο να επιλεγούν όλα τα διαθέσιµα µαθήµατα από
κάποιον. Επίσης διευκρινίστηκαν οι κανόνες και τα κριτήρια επιλογής των συµµετεχόντων στα
προσφερόµενα µαθήµατα της ΚΜΕ:


∆ινόταν προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς του Νοµού ∆ωδεκανήσου και ειδικότερα των

νήσων Κω και Ρόδου για λόγους που περιγράφηκαν παραπάνω.


∆ινόταν προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ενός µαθήµατος. Τα µαθήµατα

ήταν ταξινοµηµένα κατά κατηγορίες και απευθύνονταν σε ορισµένες ειδικότητες κατά κύριο λόγο.
Υπήρχαν 4 µαθήµατα γενικού περιεχοµένου (αφορούσαν δασκάλους και όλες τις ειδικότητες της
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δευτεροβάθµιας), 7 µαθήµατα που αφορούσαν την ειδικότητα της φυσικής (ΠΕ4), 6 µαθήµατα που
αφορούσαν την ειδικότητα πληροφορικής (ΠΕ19, ΠΕ20), 5 µαθήµατα που αφορούσαν την ειδικότητα
µαθηµατικών (ΠΕ3) και 3 µαθήµατα που αφορούσαν την ειδικότητα φιλολόγων (ΠΕ2, ΠΕ05, ΠΕ06).
∆ινόταν για παράδειγµα προτεραιότητα στην επιλογή εκπαιδευτικού συγκεκριµένης ειδικότητας αν
επέλεγε µάθηµα που αφορούσε την ειδικότητα αυτή. Όµως και οι εκπαιδευόµενοι που είχαν
ειδικότητα για την οποία υπήρχαν διαθέσιµα συγκεκριµένα µαθήµατα ήταν υποχρεωµένοι να
δηλώνουν τουλάχιστον ένα µάθηµα από την κατηγορία της ειδικότητάς τους και κατά προτίµηση στην
αίτησή τους τα περισσότερα µαθήµατα έπρεπε να προέρχονται από αυτήν την κατηγορία. Τα
µαθήµατα γενικού περιεχοµένου µπορούσαν να τα δηλώσουν οι εκπαιδευτικοί κάθε ειδικότητας και
βαθµίδας.


Το σύνολο των συµµετεχόντων σε κάποιο µάθηµα δεν µπορούσε να ξεπερνά τα 12 άτοµα και

τα 13 άτοµα για όσα µαθήµατα υπήρχαν παραπάνω από 25 αιτήσεις. Μετά από συζήτηση µε τους
εισηγητές, αποφασίστηκε να περιοριστεί ο αριθµός των συµµετεχόντων ανά µάθηµα για λόγους
οργάνωσης του µαθήµατος και για να µην υπάρχει υπερβολικός φόρτος εργασίας για τον εισηγητή.


Ο κάθε εκπαιδευόµενος µπορούσε να συµπεριλάβει τουλάχιστον ένα αλλά ακόµη και όλα τα

µαθήµατα στην αίτησή του. Τελικά όµως θα µπορούσε να συµµετέχει σε 5 το πολύ µαθήµατα αν έχει
δηλώσει ότι θα ασχολείται καθηµερινά από 2-4 ώρες και σε 3 το πολύ µαθήµατα αν έχει δηλώσει ότι
θα ασχολείται καθηµερινά µέχρι 1 ώρα. Μπορούσαν να υπάρξουν κάποιες εξαιρέσεις σε αυτόν τον
κανόνα, µετά από συνεννόηση µε τους εισηγητές, όταν πχ. ένα µάθηµα κινδύνευε να µην
πραγµατοποιηθεί λόγω της απόρριψης ενός εκπαιδευοµένου. Σε τέτοιες περιπτώσεις πάντως το
ανώτατο όριο ήταν η συµµετοχή σε 7 µαθήµατα.


∆ινόταν προτεραιότητα σε όσους συµµετείχαν στην προηγούµενη Κοινότητα του

Πανεπιστηµίου Αιγαίου, την ΠΚΜ, καθώς είχαν αποδεδειγµένες δεξιότητες και γνώσεις στις ΤΠΕ και
εµπειρία από την προηγούµενη συµµετοχή τους. Ήταν εποµένως πολύ πιθανό να µπορέσουν να
ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες των µαθηµάτων της ΚΜΕ.


Όλοι ήταν αυτόµατα επιλαχόντες για τη συµµετοχή τους σε ένα µάθηµα αν δεν είχαν τελικά

επιλεγεί γι’ αυτό ενώ το είχαν ζητήσει στην αίτησή τους.
Συνολικά σε αυτήν την φάση υπέβαλαν αίτηση 55 εκπαιδευτικοί, η συντριπτική τους πλειοψηφία από
το νοµό ∆ωδεκανήσου. Οι αιτήσεις ήταν λιγότερες από το αναµενόµενο, ίσως γιατί η φάση των
αιτήσεων την εβδοµάδα αυτή συνέπεσε µε κάποιες αργίες για τα σχολεία και τελικά η ενηµέρωση
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου λειτούργησε λιγότερο από το αναµενόµενο. Επειδή ο αρχικός
σχεδιασµός της Κοινότητας προέβλεπε περίπου 40-50 (και πάντως όχι περισσότερους από 60)
εκπαιδευόµενους- µέλη της ΚΜΕ και οι συνολικές αιτήσεις ήταν πολύ κοντά σε αυτό τον αριθµό,
προτιµήθηκε να µην απορριφθεί εξ’ αρχής κανείς. Σε αυτήν την απόφαση συνέβαλε και το γεγονός ότι
από τους 55, µόνο για τους 41 θα ξοδεύονταν εκ νέου πόροι του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, πχ. θα
δίνονταν νέα σύνδεση ή θα κατασκευάζονταν νέος λογαριασµός ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο
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Πανεπιστήµιο, καθώς οι υπόλοιποι 14 διέθεταν ήδη. ∆ιέθεταν είτε από την συµµετοχή τους στην
ΠΚΜ (την προηγούµενη Κοινότητα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, της προέρευνας), καθώς δεν είχαν
απενεργοποιηθεί οι προηγούµενοι λογαριασµοί, ή ήταν µεταπτυχιακοί φοιτητές ή αποσπασµένοι
εκπαιδευτικοί στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου.
Η επίσηµη ανακοίνωση της λειτουργίας ΚΜΕ και της επιλογής των µελών που την απαρτίζουν
πραγµατοποιήθηκε τελικά την Παρασκευή 7/11/2003 και σε αυτήν συµπεριλαµβάνονταν και οι 55
εκπαιδευτικοί που είχαν κάνει αίτηση και το πρόγραµµα σπουδών οριστικοποιήθηκε και περιλάµβανε
τελικά τα 18 από τα 25 προτεινόµενα µαθήµατα. ∆ύο φιλολογικά µαθήµατα (ΦΙΛ2 και ΦΙΛ3), ένα
µάθηµα πληροφορικής (ΠΛ4) και ένα φυσικής (ΦΥΣ7) δεν πραγµατοποιήθηκαν καθώς δεν
πληρούσαν το κριτήριο της συµπλήρωσης τουλάχιστον 5 αιτήσεων ενδιαφεροµένων. Τα υπόλοιπα
µαθήµατα που δε συµπεριλήφθηκαν στο οριστικό πρόγραµµα σπουδών (ΜΑΘ3, ΜΑΘ5, ΦΥΣ5), δε
συµπεριλήφθηκαν λόγω κωλύµατος των εισηγητών. Επίσης, για ένα µάθηµα, το ΠΛ5, επειδή οι
αιτήσεις ήταν οριακά 5 στον αριθµό και κατά τη γνώµη του εισηγητή οι αιτούντες εκπαιδευτικοί δεν
πληρούσαν τα κριτήρια συµµετοχής, αποφασίστηκε ότι το µάθηµα θα παρέµενε στο πρόγραµµα
σπουδών και θα πραγµατοποιούνταν αργότερα (πριν την υλοποίησή του στο προκαθορισµένο
χρονοδιάγραµµα) µια µικρή φάση αιτήσεων µόνο για το µάθηµα αυτό και µε ευθύνη του εισηγητή.
Αυτή η φάση αιτήσεων που πραγµατοποιήθηκε τελικά 2 εβδοµάδες πριν την έναρξη του µαθήµατος
(από τη ∆ευτέρα 19/1/2004 έως την Παρασκευή 6/2/04) απέφερε τελικά την είσοδο στην Κοινότητα
ακόµη 3 µελών (µόνο για το µάθηµα ΠΛ5), που όµως θεωρούνται µέλη της ΚΜΕ και
συνυπολογίζονται στο δείγµα της έρευνας καθώς συµµετείχαν στα δρώµενα της Κοινότητας για όσο
διάστηµα παρακολουθούσαν το µάθηµα ΠΛ5.
Στην Κοινότητα έγιναν κατ’ εξαίρεση δεκτά ως µέλη και δύο ακόµη εκπαιδευτικοί που είχαν υποβάλει
εκπρόθεσµα την αίτησή τους. Η αποδοχή τους πάντως έγινε πριν την φάση της αρχικής εκπαίδευσης
των µελών καθώς οι αιτήσεις τους έγιναν µε µόνο λίγες µέρες καθυστέρηση και η εξαίρεση έγινε γιατί
επρόκειτο για δύο εκπαιδευτικούς που είχαν παρακολουθήσει µε επιτυχία τις δραστηριότητες της
προηγούµενης Κοινότητας, της ΠΚΜ.
Με όλες τις παραπάνω προσθήκες (3 για το µάθηµα ΠΛ5 και 2 κατ’ εξαίρεση εκπρόθεσµα µέλη της
ΠΚΜ) τα απλά µέλη της ΚΜΕ ήταν 60. Σε αυτούς δεν υπολογίζεται τελικά ένας εκπαιδευόµενος
καθώς αποχώρησε πριν τη συµµετοχή του σε οποιαδήποτε δραστηριότητα της ΚΜΕ, πριν ακόµη την
ολοκλήρωση της αρχικής εκπαίδευσης. Ο λόγος της αποχώρησής του ήταν η έλλειψη των βασικών
γνώσεων στις ΤΠΕ, κάτι που είχε εξ’ αρχής αποκρύψει στην αίτησή του. Την πρώτη όµως µέρα της
αρχικής εκπαίδευσης αυτό αποκαλύφθηκε και ο εκπαιδευτικός αποχώρησε µόνος του χωρίς να έχει
συµµετάσχει σε κάποια δραστηριότητα της ΚΜΕ. Εποµένως τα απλά µέλη της Κοινότητας ήταν
τελικά οι 59 εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν (κανονικά ή έστω και για µικρό χρονικό διάστηµα) σε
δραστηριότητες της Κοινότητας ως εκπαιδευόµενοι.
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ΙΙΙ.2.3.4

Το είδος και ο αριθµός των µαθηµάτων που υλοποιήθηκαν

Συνολικά τα µαθήµατα που υπήρχαν στο πρόγραµµα σπουδών της ΚΜΕ ήταν 18, αλλά από αυτά τα 3
δεν ολοκληρώθηκαν. Οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν (αρχικά) σε κάθε µάθηµα ήταν από 7 έως 16
άτοµα. Ο µέσος όρος των εκπαιδευόµενων που συµµετείχε σε αυτά τα 18 µαθήµατα της ΚΜΕ ήταν
10,4 ανά µάθηµα. Τα µαθήµατα ήταν προγραµµατισµένα να διαρκέσουν από 3 έως 12 εβδοµάδες µε
µέσο όρο διάρκειας τις 4,8 εβδοµάδες.
Πίνακας ΙΙΙ. 2.1 Στοιχεία των 18 µαθηµάτων της ΚΜΕ που τελικά πραγµατοποιήθηκαν
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ
∆ΑΣΚΑΛΟΙ
και όλες οι
ειδικότητες
ΠΕ02 Φιλόλογοι
ΠΕ03
Μαθηµατικοί

ΠΕ04 Φυσικοί

ΠΕ19, 20
Πληροφορικής

Κωδικός
Μαθήµατος

Αριθµός
Εµπλεκοµένων
Εισηγητών

ΓΕΝ1
ΓΕΝ2
ΓΕΝ3
ΓΕΝ4
ΦΙΛ1
ΜΑΘ1
ΜΑΘ2
ΜΑΘ4
ΦΥΣ1
ΦΥΣ2
ΦΥΣ3
ΦΥΣ4
ΦΥΣ6
ΠΛ1
ΠΛ2
ΠΛ3
ΠΛ5
ΠΛ6

Αριθµός
Εκπαιδευόµενων
που συµµετείχαν

∆ιάρκεια σε
εβδοµάδες

1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
8
1
1
2
1

4
5
4
6
7
9
5
6
5
6
8
3
4
16
3
4
5
2

Ολοκληρώθηκε

14
12
13
12
8
12
11
12
10
9
12
7
7
9
8
8
16
7

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας ΙΙΙ. 2.1) παρουσιάζεται ο αριθµός και ο κωδικός των µαθηµάτων
που προσφέρθηκαν ανά ειδικότητα, η διάρκεια του κάθε µαθήµατος και ο αριθµός των εµπλεκοµένων
ανά µάθηµα εισηγητών και εκπαιδευόµενων. Επίσης παρουσιάζεται εάν το µάθηµα τελικά
ολοκληρώθηκε, καθώς τελικά τα 15 από τα 18 µαθήµατα της ΚΜΕ ολοκληρώθηκαν. Σηµειώνεται ότι
αθροιστικά ο συνολικός αριθµός συµµετεχόντων στα µαθήµατα είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό
των µελών της ΚΜΕ καθώς ο καθένας από τους εκπαιδευόµενους µπορούσε να παρακολουθήσει, και
συνήθως το έκανε, παραπάνω από ένα µαθήµατα. Από τον πίνακα παραλείπονται τα µαθήµατα που
ήταν µόνο προσφερόµενα αρχικά και για λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω δεν υλοποιήθηκαν
τελικά.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο τίτλος των µαθηµάτων που πραγµατοποιήθηκαν τελικά στην
ΚΜΕ, που δίνει µια εικόνα του βασικού θέµατος που διαπραγµατεύονταν στο κάθε µάθηµα.
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Πίνακας III.2.2 Τίτλος µαθηµάτων και θέµατα διαπραγµάτευσης
Κωδικός
Μαθήµατος

ΓΕΝ1
ΓΕΝ2
ΓΕΝ3
ΓΕΝ4
ΦΙΛ1
ΜΑΘ1
ΜΑΘ2
ΜΑΘ4
ΦΥΣ1
ΦΥΣ2
ΦΥΣ3
ΦΥΣ4
ΦΥΣ6
ΠΛ1
ΠΛ2
ΠΛ3
ΠΛ5
ΠΛ6

Τίτλος µαθήµατος – Θέµα διαπραγµάτευσης
Γενικά Θέµατα Αξιοποίησης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (Using ICT in a Classroom)
Συνθετικές οµαδικές εργασίες µέσω Ιντερνετ (projets de collaboration sur Internet)
Γνωστικά πλαίσια και διαδικασίες µάθησης (Learning procedures)
Kυβερνοχώρος, Κοινότητες Μάθησης και Παιδαγωγικός Σχεδιασµός (Cyberspace and school mathematics)
Χρήση ανοικτών εργαλείων ανεξάρτητων περιεχοµένου για τη δηµιουργία αναπαραστάσεων που
υποστηρίζουν την κατανόηση σύνθετου περιεχοµένου στο µάθηµα της Ιστορίας (Using ICT tools in order to
assist the understanding of complex history content)
Χρήση και αξιοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισµικού για τη διδασκαλία και τη µάθηση Γεωµετρικών εννοιών
στην Α/µια και Β/µια εκπ/ση (The use of Cabri Geometry software in order to assist the learning of
geometrical concepts)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Putting into
practice didactics of mathematics)
Εκπαιδευτικό Υλικό για τα Μαθηµατικά και τη Φυσική (Educational material for mathematics)
Χρήση προσοµοιώσεων στη διδασκαλία εννοιών της Φυσικής: το λογισµικό Interactive Physics (Using
simulations in order to teach physics - introducing Interactive Physics software)
∆ηµιουργία δραστηριοτήτων στο περιβάλλον του εκπαιδευτικού λογισµικού ΓΑΙΑ ΙΙ (Using Gaia software in
order to create and use classroom assignments)
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ MODELLUS (Presenting Modellus software)
ΧΡΗΣΗ MBL ΣΤΗΝ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (Using school physics labs and software in order
to teach mechanics)
Στοχευµένη αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισµικών-εργαλείων στη διδασκαλία θεµάτων Φυσικής ΓυµνασίουΛυκείου µε ειδική διδακτική δυσκολία (Using ICT tools in order to assist the learning of complex concepts
in physics)
Στοιχεία ∆ιδακτικής Πληροφορικής (Concepts of information technology didactics)
Η διδασκαλία των Πολυµέσων στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Teaching about multimedia in secondary
education)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ µε τη χρήση – βοήθεια του εκπαιδευτικού λογισµικού ∆ΕΛΥΣ
(Teaching programming concepts with the use of DELYS software)
Χρήση του λογισµικού «∆ιερµηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ» για την υποβοήθηση της διδασκαλίας του µαθήµατος
«Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό περιβάλλον» (Using software in order to assist the
understanding of programming concepts)
∆ιδακτική της Πληροφορικής (Didactics of informatics)

ΙΙΙ.2.4 Η υλοποίηση των βασικών τεχνουργηµάτων της ΚΜΕ
Αγοράστηκε από το εργαστήριο ο υπολογιστής που αποτέλεσε το µηχάνηµα που υποστήριζε τις
περισσότερες υπηρεσίες της ΚΜΕ. Ο υπολογιστής είχε τις προδιαγραφές που καθορίστηκαν στο
σχεδιασµό και φιλοξενούσε την πλατφόρµα λογισµικού της ΚΜΕ, υπηρεσίες ασύγχρονης συζήτησης
(forum) και τις υπηρεσίες σύγχρονης συζήτησης (chat). Ακόµη δηµοσιεύονταν στο διαδίκτυο µέσω
αυτού του µηχανήµατος διάφορες ιστοσελίδες που αφορούσαν την ΚΜΕ (για τη φάση των αιτήσεων,
για τη συµπλήρωση ερωτηµατολογίων, κλπ).
Υλοποιήθηκαν τα εξής τεχνουργήµατα (υπηρεσίες) στην ΚΜΕ, σύµφωνα µε το σχεδιασµό:
•

Σύνδεση στο διαδίκτυο και αναγνώριση χρήστη που συνδέονταν και µε τη Θυρίδα

Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (email) που προσφέρονταν. Αυτές οι υπηρεσίες προσφέρονταν από τις
Τεχνικές Υπηρεσίες του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και υποστηρίζονταν από άλλα µηχανήµατα
(υπολογιστές) από αυτό που υποστήριζε την πλατφόρµα της ΚΜΕ και τις άλλες υπηρεσίες.
•

Πίνακας ανακοίνωσης. Υλοποιήθηκε στην πλατφόρµα της ΚΜΕ µε χρήση υπηρεσιών του SPS.
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•

Χώροι διακίνησης ιδεών. Υλοποιήθηκε ένα Κεντρικό forum της Κοινότητας, ένα Τεχνικό

forum και ένα ξεχωριστό forum για καθένα από τα µαθήµατα. Οι ασύγχρονες αυτές συζητήσεις
υποστηρίζονταν από το µηχάνηµα της ΚΜΕ και υλοποιήθηκαν µε Microsoft Frontpage (ήταν οι ίδιες
που είχαν χρησιµοποιηθεί στην προέρευνα, στην ΠΚΜ).
•

Συζήτηση πραγµατικού χρόνου (chat). Υλοποιήθηκαν 2 διαφορετικά δωµάτια σύγχρονης

συνοµιλίας µε το λογισµικό Chat Anywhere ver. 2.72. Οι σύγχρονες αυτές συζητήσεις
υποστηρίζονταν από το µηχάνηµα της ΚΜΕ.
•

Υπήρχε η δυνατότητα προσθήκης εγγράφων στη δοµή της Βάσης Εγγράφων της πλατφόρµας, η

δυνατότητα συνεργατικής συγγραφής εγγράφων, η δυνατότητα για ενηµέρωση του κάθε χρήστη για
οποιαδήποτε αλλαγή προέκυπτε σε κάποιο έγγραφο, φάκελο ή ακόµη και αντικείµενο της
πλατφόρµας, η δυνατότητα εύρεσης εγγράφων µε λέξεις κλειδιά ή µε βάση το περιεχόµενό τους, η
δυνατότητα κατασκευής ή τροποποίησης ιστοσελίδων από τους εισηγητές και τους συντονιστές
(κατ’ απαίτηση των εισηγητών). Όλες αυτές οι υπηρεσίες πραγµατοποιήθηκαν στην πλατφόρµα της
ΚΜΕ µε κατάλληλη χρήση υπηρεσιών του SPS.
Η πλατφόρµα λογισµικού υλοποιήθηκε σύµφωνα µε το σχεδιασµό. Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα
III.2.1) παρουσιάζεται ένα στιγµιότυπο από την Κεντρική Ιστοσελίδα της πλατφόρµας υποστήριξης της
λειτουργίας της ΚΜΕ, διακρίνονται από πάνω προς τα κάτω και από αριστερά προς τα δεξιά, η
Λεζάντα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, οι επιµέρους ιστοσελίδες της πλατφόρµας (µελών, µαθηµάτων,
χρονοδιαγραµµάτων, εισηγητών, της Βάσης Εγγράφων, της εύρεσης, των ενηµερώσεων και της
διαχείρισης της πλατφόρµας), η τρέχουσα Ηµεροµηνία, οι Ανακοινώσεις, συνδέσεις για γρήγορη
πρόσβαση στις υπηρεσίες Επικοινωνίας (chat, κεντρικό forum, forum τεχνικών θεµάτων), το
παράθυρο γρήγορων συνδέσεων στα Τρέχοντα Μαθήµατα (στις αντίστοιχες ιστοσελίδες τους), τα
Στοιχεία του χρήστη που συνδέθηκε µε την ΚΜΕ, άλλες Συνδέσεις σε χρήσιµες ιστοσελίδες, ένα
παράθυρο για γρήγορη πρόσβαση σε όλη τη Βάση Εγγράφων της ΚΜΕ και το παράθυρο των
Ενηµερώσεων για τυχόν αλλαγές.
Η πλατφόρµα λογισµικού που χρησιµοποιήθηκε παρουσίασε σε κάποια χρονικά διαστήµατα
προβλήµατα αστάθειας (όπως αναφέρονται στο ηµερολόγιο της λειτουργίας της ΚΜΕ), που
οφείλονταν πάντως λιγότερο στο ίδιο το λογισµικό και περισσότερο στην έλλειψη πόρων, στην
έλλειψη κεντρικοποιηµένης διαχείρισης, στη σύγκλιση των ρόλων του διαχειριστή του συστήµατος
και του συντονιστή της Κοινότητας που έπρεπε να είναι διακριτοί, σε προβλήµατα υλικού και
συντήρησης κλπ.
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Εικόνα III.2.1 Στιγµιότυπο από την Κεντρική Ιστοσελίδα της πλατφόρµας υποστήριξης της ΚΜΕ

Σηµειώνεται ότι η άδεια για τη χρήση του λογισµικού SharePoint™ Portal Server 2001 δόθηκε στο
εργαστήριο, µετά από συνεννόηση µε την Microsoft Hellas και τους υπευθύνους της στον ακαδηµαϊκό
χώρο. Ειδικότερα δόθηκε δωρεάν ένα αντίτυπο του λογισµικού για περιορισµένη χρήση (6 µηνών) από
την Microsoft Student Community του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, που λειτουργούσε εκείνη την εποχή στο
τµήµα Πληροφορικής της Σάµου.

ΙΙΙ.2.5 Η υλοποίηση του προτύπου του ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου
µαθήµατος στην ΚΜΕ
Όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο της περιγραφής του σχεδιασµού της ΚΜΕ, το πρότυπο
διεξαγωγής του ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος είχε προαιρετικό χαρακτήρα και ο βαθµός
της εφαρµογής του ήταν στην ευχέρεια των εισηγητών, προκειµένου να υπάρχει συνέπεια µε τον
ανοιχτό και ευέλικτο χαρακτήρα της ΚΜΕ. Η εφαρµογή του προτύπου είχε εξηγηθεί πάντως εκ των
προτέρων στους εισηγητές, µάλιστα ορισµένοι εισηγητές είχαν συµβάλει στον καθορισµό του. Το
πρότυπο του ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος της ΚΜΕ, µε τα εργαλεία και τις διαθέσιµες
υπηρεσίες του, την οργάνωση των ενοτήτων του µαθήµατος, τον τρόπο παρουσίασης του
περιεχοµένου του µαθήµατος, τις παιδαγωγικές αρχές και τον τρόπο διεξαγωγής και λειτουργίας του
µαθήµατος, είχε παρουσιαστεί πριν την επίσηµη έναρξη της ΚΜΕ (Χλαπάνης και συν. 2003) και είχε
περιγραφεί στους εισηγητές προφορικά και µε τα εξής έγγραφα:
•

Περιγραφή του προτύπου του µαθήµατος της ΚΜΕ (Παράρτηµα Α.5),

•

Γενικές Οδηγίες για τους Εισηγητές της KME (Παράρτηµα Α.4),

•

Πρόσκληση συµµετοχής εισηγητών (Παράρτηµα Α.1).

Λόγω της φύσης της ίδιας της ΚΜΕ και του µεγάλου βαθµού ελευθερίας που δινόταν στις αποφάσεις
των εισηγητών, αλλά και λόγω των διαφορετικών αντιλήψεων και της µεγάλης διαφοράς των
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εµπειριών των εισηγητών στην εκπαίδευση από απόσταση, υπήρχαν αναπόφευκτα αρκετές
διαφοροποιήσεις στην πολιτική διαχείρισης που εφάρµοσαν οι εισηγητές, καθώς και στο βαθµό της
εφαρµογής του προτύπου του µαθήµατος και της χρήσης των οδηγιών που δόθηκαν για τη διεξαγωγή
του µαθήµατος. Οι επιπτώσεις και οι επιδράσεις των διαφορετικών επιλογών των εισηγητών στο
αποτέλεσµα της διεξαγωγής του κάθε µαθήµατος είναι ένα από τα αντικείµενα της έρευνας που
ακολουθεί.
Στην ΚΜΕ δηµιουργήθηκε ξεχωριστός «χώρος» προκειµένου για τη διενέργεια του κάθε µαθήµατος,
όπως είχε σχεδιαστεί. Επρόκειτο για ειδικά διαµορφωµένη ιστοσελίδα ενσωµατωµένη στην
πλατφόρµα λογισµικού της ΚΜΕ και προσαρµοσµένη στις ανάγκες του εισηγητή του κάθε
µαθήµατος. Η ιστοσελίδα του κάθε µαθήµατος λειτουργούσε πάντως και ανεξάρτητα και µπορούσε
να υπάρχει ξεχωριστή σύνδεση σε αυτήν (πχ. ώστε να εισάγεται κατευθείαν στις «αγαπηµένες
διευθύνσεις» του κάθε χρήστη). Επίσης υπήρχε απ’ ευθείας σύνδεση στην ιστοσελίδα ενός µαθήµατος
από την κεντρική σελίδα της πλατφόρµας της ΚΜΕ για όσο διάστηµα το µάθηµα αυτό ήταν «ενεργό»,
εφόσον δηλαδή είχε ξεκινήσει και δεν είχε ακόµη ολοκληρωθεί.
Η ιστοσελίδα του κάθε µαθήµατος ήταν σε µεγάλο βαθµό παραµετροποιήσιµη και µπορούσε να
αλλάξει σύµφωνα µε τις ανάγκες των εισηγητών. Οι εισηγητές µάλιστα είχαν δικαιώµατα συγγραφής
(author) για ολόκληρο το «χώρο» του µαθήµατος και µπορούσαν να πραγµατοποιούν αλλαγές κατά το
δοκούν. Λίγες πάντως φορές πραγµατοποιήθηκε αυτό χωρίς να γίνει πρώτα ενηµέρωση ή συνεννόηση
µε τους συντονιστές και γενικά τις αλλαγές στο περιβάλλον τις πραγµατοποιούσαν οι συντονιστές.
Σε γενικές γραµµές έγινε προσπάθεια ώστε όλες οι ιστοσελίδες των µαθηµάτων να διατηρηθούν απλές
και λειτουργικές, προσφέροντας τις βασικές υπηρεσίες της ΚΜΕ και υποστηρίζοντας τις βασικές
παιδαγωγικές αρχές που είχαν από την αρχή τεθεί στο σχεδιασµό της ΚΜΕ. Στην υλοποίηση του
χώρου του µαθήµατος δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην επικοινωνία, την αλληλεπίδραση και την
συνεργασία. Όλες οι ιστοσελίδες των µαθηµάτων είχαν τις βασικές συνιστώσες του σχεδιασµού (τα
περισσότερα είχαν µόνον αυτές, λίγα µόνον είχαν κάποιες επιπλέον µετά από αλλαγές των εισηγητών),
όπως εµφανίζονται (από πάνω προς τα κάτω και από αριστερά προς τα δεξιά) στην παραπάνω εικόνα
του στιγµιότυπου από µια τυπική ιστοσελίδα µαθήµατος (Εικόνα III.2.2):
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Εικόνα III.2.2 Στιγµιότυπο από µια τυπική ιστοσελίδα µαθήµατος της ΚΜΕ, του ΜΑΘ1

Α) Περιγραφή του µαθήµατος: στο πρώτο παράθυρο της ιστοσελίδας εµφανιζόταν ο τίτλος του
µαθήµατος, η ειδικότητα των εκπαιδευτικών στους οποίους αναφερόταν και η διάρκειά του (σε
εβδοµάδες). Υπήρχε ακόµη σύνδεση στο πλήρες κείµενο της περιγραφής του µαθήµατος, το οποίο
περιλάµβανε τους στόχους, το περιεχόµενο, τη διαδικασία υλοποίησης, τον τρόπο επιµέρους και
τελικής αξιολόγησης, το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα και άλλες χρήσιµες πληροφορίες του µαθήµατος.
Β) το Φάκελο Εγγράφων του µαθήµατος: στο δεύτερο παράθυρο της ιστοσελίδας υπήρχε στην ουσία
το υλικό του µαθήµατος, οι εισηγητές µπορούσαν να κατασκευάσουν φακέλους και υποφακέλους, να
προσθέσουν έγγραφα και να οργανώσουν το υλικό του µαθήµατος. Οι εκπαιδευόµενοι (για λόγους
ασφαλείας) είχαν δικαίωµα µόνον ανάγνωσης σε αυτόν τον φάκελο, πλην ενός «ειδικού» υποφακέλου
στον οποίον είχαν δικαιώµατα συγγραφής προκειµένου να τοποθετούν τις εργασίες τους ή να
εφαρµόζουν υπηρεσίες συνεργατικής συγγραφής που παρέχονταν από την πλατφόρµα (ασύγχρονη
συνεργατική παραγωγή ενός εγγράφου). Συνήθως οι εισηγητές κατασκεύαζαν ξεχωριστό υποφάκελο
για κάθε µία από τις διακριτές ενότητες του µαθήµατός τους, ενδεχοµένως ξεχωριστό φάκελο για το
συνοδευτικό υλικό (άρθρα, βιβλιογραφία, λογισµικά, δείγµατα εργασιών, κλπ.) και οπωσδήποτε
υπήρχε πρόβλεψη για τουλάχιστον έναν ξεχωριστό φάκελο εργασιών των εκπαιδευοµένων, ώστε οι
συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί να τοποθετούν τις εργασίες τους.
Ακολουθεί ένα ενδεικτικό παράδειγµα της δοµής ενός φακέλου εγγράφων µαθήµατος:
 Ενότητα 1
Θέµα µελέτης 1
Θέµατα συζήτησης 1
Συνοδευτικό Υλικό
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 Ενότητα 2
Θέµα µελέτης και συζήτησης 2
∆ραστηριότητα/εργασία 1
 Ενότητα 3
Θέµα µελέτης 3
Θέµα συζήτησης 3
∆ραστηριότητα/εργασία 2
 Βιβλιογραφία
Άρθρο 1
Άρθρο 2
...
Άρθρο ν
 Εργασίες εκπαιδευόµενων

Γ) τα Θέµατα Εβδοµάδας: επρόκειτο για έναν ενσωµατωµένο χώρο ανακοίνωσης θεµάτων, αλλά και
συγχρόνως forum συζήτησης για το µάθηµα. Σε αυτό το χώρο είχαν δικαίωµα να συµµετέχουν στη
συζήτηση µόνον όσοι εκπαιδευόµενοι (µέλη της ΚΜΕ) συµµετείχαν στο µάθηµα, αλλά όλοι οι
συµµετέχοντες της ΚΜΕ µπορούσαν να παρακολουθήσουν την πραγµατοποιούµενη συζήτηση. Ο
χώρος αυτός της συζήτησης αποτελούσε στην ουσία το βασικό µοχλό λειτουργίας και επικοινωνίας
του µαθήµατος, έδινε τη δυνατότητα για διαπραγµάτευση, για αναλογισµό, για παρουσίαση
αποτελεσµάτων, για ανακοινώσεις από όλους θεµάτων που αφορούσαν το µάθηµα, για τον
προγραµµατισµό σύγχρονων συζητήσεων (chat) ή πρόσωπο µε πρόσωπο συναντήσεων.
∆) τις Χρήσιµες Συνδέσεις: υπήρχε παράθυρο συνδέσεων σε εργαλεία και υπηρεσίες που µπορούσαν
να χρησιµοποιηθούν στο µάθηµα, όπως για παράδειγµα της σύγχρονης συζήτησης (του chat), του
κεντρικού forum της Κοινότητας, του forum τεχνικών θεµάτων κλπ.
Ε) τα Μέλη του Μαθήµατος: υπήρχε παράθυρο που περιείχε τη συνοπτική παρουσίαση των
συµµετεχόντων στο µάθηµα, καθώς και συνδέσεις για απ’ ευθείας αποστολή email µηνύµατος σε
αυτούς.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η πλατφόρµα της ΚΜΕ παρείχε την ενσωµατωµένη δυνατότητα
«συζήτησης/σχολιασµού» πάνω σε ένα οποιοδήποτε αντικείµενο της. Παρόλα αυτά, η λειτουργία αυτή
δε λειτουργούσε ικανοποιητικά παρά µόνο σε χρήστες που διέθεταν λογισµικό αυτοµατισµού
γραφείου OfficeΧP της Microsoft. Επειδή µόνον το 47,5% (Ν=28) των απλών µελών διέθετε αυτό το
λογισµικό, η εφαρµογή της υπηρεσίας θα δηµιουργούσε ανισότητες και προβλήµατα, οπότε
αποφασίστηκε να απενεργοποιηθεί αυτή η δυνατότητα.

ΙΙΙ.2.6 Το Ηµερολόγιο υλοποίησης της ΚΜΕ
Η ΚΜΕ υλοποιήθηκε τελικά σε δύο χρονικές περιόδους λειτουργίας, που σχετίζονταν µε τις δύο από
τις τρεις βασικές ∆ραστηριότητές της, αυτήν του Σχεδιασµού και της Οργάνωσης της ΚΜΕ και αυτήν
της Υλοποίησης των ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων. Η τρίτη ∆ραστηριότητα, αυτή της
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δηµιουργίας και διατήρησης της Κοινότητας της Μάθησης, δεν είχε σαφές χρονικό πλαίσιο. Παρακάτω
παρουσιάζεται το ηµερολόγιο της ΚΜΕ εξετάζοντας χωριστά δύο βασικές χρονικές περιόδους και
οκτώ επιµέρους διακριτές φάσεις.

ΙΙΙ.2.6.1

Αρχική Περίοδος Οργάνωσης της Κοινότητας (1/8/2003 – 30/11/2003, συνολικά

123 µέρες)
Σχεδιασµός, οργάνωση και καθορισµός του προγράµµατος σπουδών
Αρχές Αυγούστου - τέλος Οκτώβρη (1/8/2003 – 21/10/2003, 82 µέρες)
Πραγµατοποιήθηκε ο σχεδιασµός της ΚΜΕ. Κατασκευάστηκαν τα Τεχνουργήµατα. Έγινε επιλογή της
πλατφόρµας λογισµικού που θα χρησιµοποιούνταν τελικά, αγοράστηκε υλικό από το εργαστήριο
προκειµένου να υλοποιηθούν οι υπηρεσίες, ετοιµάστηκαν οι ιστοσελίδες της πλατφόρµας λογισµικού
που θα υποστήριζε την ΚΜΕ, έγιναν δοκιµές της πλατφόρµας και των υπηρεσιών, κατασκευάστηκαν
τα φυλλάδια οδηγιών για τις προσφερόµενες υπηρεσίες, έγιναν επαφές και προσκλήσεις σε καθηγητές
διαφόρων γνωστικών αντικειµένων που θα µπορούσαν να συµµετέχουν ως εισηγητές στην ΚΜΕ. Σε
συνεργασία

µε

ορισµένους

εκπαιδευτές

οριστικοποιήθηκε

το

πρότυπο

του

διαδικτυακά

υποστηριζόµενου µαθήµατος της ΚΜΕ.

Προκήρυξη, αιτήσεις και επιλογή των µελών της Κοινότητας
2 εβδοµάδες, τέλος Οκτώβρη - αρχές Νοέµβρη (22/10/2003 – 5/11/2003, 18 µέρες)
Προκηρύχθηκε η λειτουργία της ΚΜΕ (Τετάρτη 22/10/2003), ζητήθηκε η συµπλήρωση αιτήσεων από
τους ενδιαφερόµενους, κυρίως από το νοµό ∆ωδεκανήσου. Έγιναν γνωστοί οι στόχοι, ο τρόπος
λειτουργίας, τα προσφερόµενα µαθήµατα και οι παρεχόµενες υπηρεσίες της ΚΜΕ. Μετά τη συλλογή
των αιτήσεων έγινε η επιλογή των συµµετεχόντων και των µαθηµάτων που επρόκειτο να υλοποιηθούν
(Επίσηµη ανακοίνωση της λειτουργίας ΚΜΕ και της επιλογής των µελών που την απαρτίζουν την
Παρασκευή 7/11/2003).

Εκπαίδευση των µελών της Κοινότητας και δοκιµές
2 εβδοµάδες, µέσα µέχρι τέλος Νοέµβρη (8/11/2003 – 23/11/2003, 16 µέρες)
Υλοποιήθηκαν δύο σεµινάρια αρχικής εκπαίδευσης των µελών της ΚΜΕ που είχαν επιλεγεί, στη
χρήση των υπηρεσιών της πλατφόρµας, σε θέµατα που αφορούσαν στη συνεργατική µάθηση, την
εκπαίδευση ενηλίκων, τον τρόπο λειτουργίας της ΚΜΕ και των επιµέρους µαθηµάτων (έγινε
ανακοίνωση και πρόσκληση των µελών στην αρχική εκπαίδευση το Σάββατο 8/11/2003). Τα σεµινάρια
πραγµατοποιήθηκαν µόνο στη Ρόδο (Παρασκευή 14/11/2003 έως Κυριακή 16/11/2003) και την Κω
(Παρασκευή 21/11/2003 έως Κυριακή 23/11/2003) και τα παρακολούθησε το 49.2% (Ν=29) των
εκπαιδευοµένων µελών. Υλοποιήθηκαν δε στο τέλος της εβδοµάδας για να είναι δυνατή η
προσέλευση µελών της Κοινότητας από νησιά εκτός της Κω και της Ρόδου.

Γνωριµία των µελών της Κοινότητας
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1 εβδοµάδα στα τέλη Νοέµβρη (24/11/2003 – 30/11/2003, 7 µέρες)
Ξεκίνησε επισήµως η λειτουργία της ΚΜΕ (∆ευτέρα 24/11/2003), οι εκπαιδευόµενοι χρησιµοποίησαν
για πρώτη φορά ορισµένα τεχνουργήµατα, όπως τις υπηρεσίες της πλατφόρµας λογισµικού, ξεκίνησαν
συζητήσεις γύρω από τη λειτουργία της ΚΜΕ και έγινε µια πρώτη γνωριµία πολλών συµµετεχόντων
µεταξύ τους. Επιπλέον διορθώθηκαν κάποια αρχικά προβλήµατα τεχνικών ρυθµίσεων που
αντιµετώπιζαν ορισµένοι εκπαιδευόµενοι και ορισµένοι εκπαιδευτές.

ΙΙΙ.2.6.2

Περίοδος Πραγµατοποίησης Μαθηµάτων (1/12/2003 – 30/4/2004, συνολικά

151 µέρες)
1η Φάση Μαθηµάτων
Αρχές ∆εκέµβρη - Χριστούγεννα (1/12/2003 – 23/12/2003, 23 µέρες)
Ξεκίνησαν ορισµένα µαθήµατα (τη ∆ευτέρα 1/12/2003), και δοκιµάστηκαν τεχνουργήµατα όπως οι
υπηρεσίες και η πλατφόρµα λογισµικού σε πραγµατικές συνθήκες. Τα µαθήµατα που ξεκίνησαν σε
αυτήν την φάση και ολοκληρώθηκαν στην επόµενη φάση (2η φάση µαθηµάτων) είναι τα µαθήµατα µε
κωδικό ΓΕΝ1, ΜΑΘ1, ΠΛ1, ΠΛ6, ΦΥΣ2, ΦΥΣ3 (περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω). Λόγω
τεχνικού προβλήµατος (που παρουσιάστηκε στο λογισµικό που υποστήριζε την πλατφόρµα)
διακόπηκαν ορισµένες υπηρεσίες της ΚΜΕ για 3 µέρες, από την Τρίτη 16/12/2003 έως την Πέµπτη
18/12/2003. Όλες οι υπηρεσίες της ΚΜΕ αποκαταστάθηκαν την Παρασκευή 19/12/2003. Η τελευταία
µέρα αυτής της φάσης (Τρίτη 23/12/2003) ήταν µέρα αποστολής ευχητήριων µηνυµάτων.

Παύση λόγω των διακοπών των Χριστουγέννων του 2003
2 εβδοµάδες (24/12/2003 – 4/1/2004, 12 µέρες)
Τα τεχνουργήµατα, µετά την επιδιόρθωση του τεχνικού προβλήµατος, συνέχισαν να λειτουργούν σε
όλη τη διάρκεια των διακοπών και µάλιστα σε ένα µάθηµα (από τα 6 ενεργά εκείνη τη στιγµή), στο
ΓΕΝ1, συνεχίστηκαν οι εργασίες κανονικά και σε αυτήν την περίοδο.
2 η Φάση Μαθηµάτων
Αρχές Γενάρη - τέλος Μάρτη (5/1/2004 – 2/4/2004, 89 µέρες)
Συνεχίστηκαν από το σηµείο που είχαν σταµατήσει τα 6 µαθήµατα της 1ης Φάσης Μαθηµάτων και
ξεκίνησαν και τα υπόλοιπα µαθήµατα. Με το τέλος αυτής της φάσης ολοκληρώνονται όλα τα
µαθήµατα της ΚΜΕ. Προς το τέλος της φάσης αυτής και ενώ είχαν ολοκληρωθεί τα περισσότερα
µαθήµατα, ξεκίνησε και η επόµενη φάση, αυτή της ολοκλήρωσης δραστηριοτήτων και της
αξιολόγησης της ίδιας της ΚΜΕ. Σηµειώνουµε ότι υπήρξε καθυστέρηση στην έναρξη ορισµένων
µαθηµάτων την πρώτη εβδοµάδα αυτής της φάσης (µόνο το ΦΥΣ6 ξεκίνησε στις 5/1/2004 ενώ τα
υπόλοιπα 5 ξεκίνησαν στις 12/1/2004), επίσης υπήρξαν κάποια τεχνικά προβλήµατα στις 30/1/2004,
12/2/2004, 16/2/2004, 26/2/2004 και 1/3/2004, και το µάθηµα ΠΛ5 ξεκίνησε µε καθυστέρηση 2
εβδοµάδων (στις 9/2/2004). Όλα αυτά τα προβλήµατα και οι καθυστερήσεις προκάλεσαν µια
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δικαιολογηµένη µετατόπιση της επίσηµης ηµεροµηνίας λήξης των εργασιών της ΚΜΕ κατά 20
περίπου µέρες (σε σχέση µε τον αρχικό σχεδιασµό) και η ανακοίνωση της επίσηµης λήξης των
εργασιών έγινε την Παρασκευή 2/4/2004.

Ολοκλήρωση δραστηριοτήτων και αξιολόγηση της ΚΜΕ
Μάρτης και Απρίλης (2/3/2004 – 30/4/2004, 60 µέρες)
Κατά τη φάση αυτή ολοκληρώνονται όποιες εκκρεµότητες έχουν µείνει για την ολοκλήρωση των
µαθηµάτων, κυρίως δραστηριότητες που έχουν σχέση µε την εφαρµογή ΤΠΕ δραστηριοτήτων σε
πραγµατικές συνθήκες διδασκαλίας. Κυρίως όµως πραγµατοποιείται η αξιολόγηση της ΚΜΕ που είναι
πολυδιάστατη, αφορά στους εκπαιδευόµενους καταρχήν και τη βαθµολόγησή τους για την επιτυχή ή
µη παρακολούθηση των µαθηµάτων, τους εκπαιδευτές και τον τρόπο οργάνωσης και διεξαγωγής των
µαθηµάτων και φυσικά τους οργανωτές και συντονιστές και τελικά την ίδια την Κοινότητα (επίτευξη
στόχων, οργάνωση, υπηρεσίες, λειτουργία, κλπ.). Ο αρχικός σχεδιασµός προέβλεπε λήξη της φάσης
αξιολόγησης µέχρι τις 15/3/2004. Λόγω των καθυστερήσεων της 2ης φάσης των µαθηµάτων
µετατοπίστηκε αυτή η λήξη της φάσης µέχρι την Παρασκευή 2/4/2004. Λόγω όµως του ότι υπήρχαν
εκκρεµότητες (εκπαιδευτικοί δεν είχαν συµπληρώσει ορισµένα ερωτηµατολόγια, εισηγητές δεν είχαν
παραδώσει βαθµολογίες και αποτελέσµατα, κλπ) δόθηκε µια άτυπη παράταση των εργασιών της
αξιολόγησης µέχρι την Παρασκευή 30/4/2004 (28 δηλαδή µέρες πέρα από την επίσηµη λήξη των
εργασιών της ΚΜΕ, της 2/4/2004). Τα τελικά αποτελέσµατα των µαθηµάτων ανακοινώθηκαν επίσηµα
την Τετάρτη 19/5/2004, µε τη λειτουργία της ιστοσελίδας δηµοσιοποίησης των αποτελεσµάτων της
ΚΜΕ, http://www.rhodes.aegean.gr/ltee/kme.

ΙΙΙ.2.6.3

Η ∆ραστηριότητα δηµιουργίας της «Κοινότητας Μάθησης»

Η δραστηριότητα δηµιουργίας και διατήρησης της Κοινότητας της µάθησης δεν είχε απόλυτα
καθορισµένα χρονικά όρια. Στην πραγµατικότητα διαχέονταν σε όλες ή σχεδόν όλες τις φάσεις
λειτουργίας της ΚΜΕ. Πολλές δραστηριότητες στο πλαίσιο της ΚΜΕ προκαλούνταν από τους
συντονιστές και είχαν σα σκοπό τη διαµόρφωση κοινών στόχων που σε συνδυασµό µε την προσπάθεια
επίλυσης κοινών προβληµάτων και την αλληλεπίδραση µπορούσαν να διαµορφώσουν µια απλή
συνάθροιση ατόµων µέσω διαδικτύου σε µια «Κοινότητα» µάθησης. Μπορούµε πάντως να
θεωρήσουµε ότι η περίοδος της φάσης της εκπαίδευσης, της φάσης γνωριµίας, της 1ης και 2ης φάσης
µαθηµάτων και της φάσης ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων των µαθηµάτων συνέβαλαν στη
διαµόρφωση της Κοινότητας. Επίσης δεν υπήρχε από την αρχή της λειτουργίας της ΚΜΕ η αίσθηση
(µεταξύ των συµµετεχόντων) ότι ανήκαν σε µία Κοινότητα, αλλά αυτή η αίσθηση διαµορφώθηκε
σταδιακά στην πορεία της λειτουργίας της ΚΜΕ.
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2003
ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ

ΟΚΤΩΒΡΗΣ

2004

ΝΟΕΜΒΡΗΣ

∆ΕΚΕΜΒΡΗΣ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΦΑΣΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

1η ΦΑΣΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

2η ΦΑΣΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΜΑΡΤΗΣ

ΑΠΡΙΛΗΣ

2η ΦΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

2η ΦΑΣΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ της ΦΑΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΦΑΣΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
& ΕΚΠ/ΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
της ΚΜΕ

ΦΛΕΒΑΡΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΦΑΣΗΣ
ΦΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΦΑΣΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΙΘΑΝ.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ "ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ"
από ΑΥΓΟΥΣΤΟ
ΦΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΑΡΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
της ΚΜΕ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΗΞΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΜΕ

ΤΕΛΟΣ ΚΜΕ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΚΜΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 19/5/2004

Εικόνα III.2.3 Σύνοψη του ηµερολογίου της ΚΜΕ

ΙΙΙ.2.7 Συµπεράσµατα
Ένα βασικό συµπέρασµα που αφορά στην υλοποίηση της ΚΜΕ είναι ότι εφαρµόστηκε ο σχεδιασµός
της σε σηµαντικό βαθµό. Τα τεχνουργήµατα υλοποιήθηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τις
παιδαγωγικές αρχές που είχαν τεθεί εξ’ αρχής. Υπήρξε κάποια µικρή διαφοροποίηση σε σχέση µε το
σχεδιασµό, όσον αφορά στη διαδικασία της επιλογής των απλών µελών αλλά αυτό δεν επηρέασε
τελικά τη λειτουργία της Κοινότητας. Ακόµη υπήρξαν τεχνικά προβλήµατα και καθυστερήσεις κατά
την υλοποίηση του προγράµµατος επιµόρφωσης, αλλά αυτό ήταν αναµενόµενο να συµβεί σε ένα τόσο
πολύπλοκο πρόγραµµα.
Εξετάζοντας εκ των υστέρων την ΚΜΕ, αφού υλοποιήθηκε, και στοιχεία που σχετίζονται µε τις
διαστάσεις των ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης, όπως ο αριθµός των συµµετεχόντων µελών της
ΚΜΕ, το είδος της διοίκησης της Κοινότητας (οι προκαθορισµένοι ρόλοι των εισηγητών και
συντονιστών), το είδος της ηλεκτρονικής επαφής των µελών και το είδος της απασχόλησης των
µελών, προκύπτει ότι η ΚΜΕ ήταν πράγµατι τύπου Β µε δείκτες Σ=1, ∆=1, Η=1, Ε=2, όπως
σχεδιάστηκε εξ’ αρχής.
Επιπλέον πράγµατι δηµιουργήθηκαν τελικά µικρότερες υπο-Κοινότητες τύπου Α (ηλεκτρονικές
Κοινότητες Μάθησης για επιµόρφωση εκπαιδευτικών σε συγκεκριµένο αντικείµενο - κλειστού τύπου
επιµόρφωση). Αυτό έγινε σε πολλές περιπτώσεις οµάδων µαθηµάτων, και πάλι µε την
προαναφερθείσα κατηγοριοποίηση, εντός της λειτουργίας ενός συγκεκριµένου µαθήµατος οι δείκτες
της επιµέρους Κοινότητας ήταν Σ=2, ∆=2, Η=1, Ε=2.
Η επιµέρους Κοινότητα που πραγµατοποιούνταν στο πλαίσιο λειτουργίας της ∆ραστηριότητας
υλοποίησης ενός µαθήµατος είχε τους δείκτες Η και Ε ίδιους µε την ευρύτερη Κοινότητα αλλά ήταν
σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό συνεκτική, είχε πλήθος µελών µικρότερο του είκοσι και υπήρχε τακτική
επικοινωνία µεταξύ των µελών, µε αποτέλεσµα η τιµή του δείκτη Σ να είναι 2. Επίσης σε επίπεδο
µαθήµατος η Κοινότητα ήταν σε σηµαντικό βαθµό διοικούµενη µε βάση τις επιλογές του εισηγητή.
Γενικά οι εισηγητές εφάρµοζαν κυρίως πολιτική συντονισµού υψηλού επιπέδου και η τιµή του δείκτη
∆ ήταν 2 για τις περισσότερες περιπτώσεις µαθηµάτων και µόνο για ορισµένες ήταν 1.
Ο τρόπος δηµιουργίας και διατήρησης και οι φάσης εξέλιξης της ευρύτερης Κοινότητας και των
επιµέρους πιο συνεκτικών Κοινοτήτων Μάθησης που δηµιουργήθηκαν στην ΚΜΕ, αποτελεί ένα από
τα αντικείµενα της έρευνας και εξετάζεται µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια παρακάτω.
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Κεφάλαιο ΙV.1 Ερευνητικά ερωτήµατα
ΙV.1.1 Εισαγωγή
Η εφαρµογή του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης που πραγµατοποιείται στη
διατριβή, της ΚΜΕ, τεκµηριώνεται θεωρητικά µέσω της Θεωρίας ∆ραστηριότητας, όπως
παρουσιάστηκε στο θεωρητικό πλαίσιο της διατριβής. Στο κεφάλαιο αυτό, µε όρους της Θεωρίας
∆ραστηριότητας, εξετάζεται το σύστηµα των ∆ραστηριοτήτων που αποτελούν την ΚΜΕ, προκειµένου
να αντληθούν, µέσα από το σύστηµα αυτό, τα ερευνητικά ερωτήµατα της διατριβής. Από την
κεντρική ∆ραστηριότητα του συστήµατος προκύπτει το βασικό ερώτηµα και από άλλες τρεις βασικές
∆ραστηριότητες προκύπτουν κι άλλα. Το πλήρες δέντρο των ερωτηµάτων και των αλληλοσχετίσεών
τους παρουσιάζεται στο τέλος του κεφαλαίου.

ΙV.1.2 Η κεντρική ∆ραστηριότητα Υλοποίησης της ΚΜΕ και το βασικό
ερευνητικό ερώτηµα
Η ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης αποτελεί ένα πολύπλοκο αλληλεπιδραστικό περιβάλλον µέσα στο
οποίο υλοποιούνται πολλές διαφορετικές και αντικρουόµενες ∆ραστηριότητες από τα υποκείµενα που
µετέχουν σε αυτήν. Αναπόφευκτα παρουσιάζονται συγκρούσεις εντός των ∆ραστηριοτήτων αυτών
αλλά και µεταξύ τους, και η ανάγκη διευθέτησης των συγκρούσεων αυτών προκαλεί την ανάδυση
ακούσιων ∆ραστηριοτήτων Μάθησης. Η αποτελεσµατικότητα των ∆ραστηριοτήτων Μάθησης
ενισχύεται από τη φύση του περιβάλλοντος εντός του οποίου υλοποιούνται, καθώς υπάρχουν ισχυρά
κίνητρα για την επίλυση των προβληµάτων και των συγκρούσεων, χωρίς την οποία η Κοινότητα θα
υπολειτουργεί ή ακόµη και θα πάψει να υφίσταται.
Χρησιµοποιώντας όρους της Θεωρίας ∆ραστηριότητας, η ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης της
διατριβής,

η

ΚΜΕ,

µπορεί

να

παρουσιαστεί

ως

ένα

σύστηµα

αλληλεπιδρώντων

και

αλληλοεξαρτώµενων ∆ραστηριοτήτων, που όλες πηγάζουν από µια κεντρική ∆ραστηριότητα. Η
κεντρική αυτή ∆ραστηριότητα από την οποία παράγονται οι υπόλοιπες είναι η «∆ραστηριότητα της
Υλοποίησης της ΗΚΜ της διατριβής». Η πλήρης δοµή της ∆ραστηριότητας αυτής παρουσιάστηκε στο
θεωρητικό πλαίσιο της διατριβής, στην Εικόνα II.2.7. Από την κεντρική αυτή ∆ραστηριότητα
παράγονται όλες οι υπόλοιπες και πηγάζει το κεντρικό ερώτηµα της έρευνας. Άλλα ερωτήµατα
προέρχονται από τις υπόλοιπες ∆ραστηριότητες του συστήµατος της ΚΜΕ.
Εν συντοµία, τα Υποκείµενα που εµπλέκονται στην ευρεία ∆ραστηριότητα της υλοποίησης της ΚΜΕ
είναι οι ερευνητές, οι συντονιστές/διαχειριστές της Κοινότητας, οι συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί ως
επιµορφούµενοι και οι συµµετέχοντες συνεργάτες ως εκπαιδευτές/εισηγητές. Το Αντικείµενο της
∆ραστηριότητας είναι η υλοποίηση ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων και η υλοποίηση µιας
ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης. Τεχνουργήµατα αποτελούν οι διαθέσιµες σύγχρονες και
ασύγχρονες υπηρεσίες επικοινωνίας όπως το email, το chat, ιστοσελίδες και πλατφόρµα υποστήριξης
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της Κοινότητας, εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, λογισµικό, ακόµη και µεθοδολογίες και πρότυπα
εργασίας. Από τα βασικά στοιχεία του επιδιωκόµενου Αποτελέσµατος της υλοποίησης της ΚΜΕ,
αποτελεί για τον ερευνητή, η καταγραφή και µελέτη των επιµέρους Ενεργειών από τις οποίες
αποτελείται και συντίθεται το ίδιο το Αντικείµενο της ∆ραστηριότητας υλοποίησης της ΚΜΕ.
Απώτερος σκοπός, το κίνητρο του ερευνητή, είναι η δυνατότητα γενίκευσης εξ’ αιτίας των
αποτελεσµάτων της µελέτης αυτής.
Οι επιµέρους Ενέργειες (χαµηλότερου επιπέδου ∆ραστηριότητες) της ∆ραστηριότητας δεν έχουν ακόµη
µοντελοποιηθεί επαρκώς. Σύµφωνα µε τη Θεωρία ∆ραστηριότητας, λόγω της πολυπλοκότητας των
ενεργειών αυτών µπορούν να θεωρηθούν ξεχωριστές ∆ραστηριότητες, δηλαδή σύνθετες διαδικασίες
που χρειάζεται να µελετηθούν προκειµένου να καταγραφεί η διαδικασία µεταβολής, να εξεταστούν τα
κίνητρα που τις προκάλεσαν, να φανερωθεί το ακριβές αντικείµενο τους, τα αποτελέσµατά τους και
όλα αυτά µέσω της λεπτοµερούς καταγραφής των γεγονότων που συνθέτουν τον κύκλο ζωής της
ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης της διατριβής.
Γεννάται ουσιαστικά το βασικό ερευνητικό ερώτηµα της «Μελέτης και ανάλυσης των γεγονότων
(∆ραστηριοτήτων) που συνθέτουν τον κύκλο ζωής µιας ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης, όπως
η ΚΜΕ», στο πλαίσιο πάντα της έρευνας µελέτης περίπτωσης που συντελείται. Στο σχήµα της
εικόνας που ακολουθεί (Εικόνα IV.1.1), παρουσιάζονται όλα τα ερωτήµατα που εξετάστηκαν στην
έρευνα, οι µεταξύ τους συσχετίσεις και πως προέκυψαν αυτά. Το προαναφερθέν βασικό ερευνητικό
ερώτηµα (Εa στο σχήµα Εικόνα IV.1.1), αποτελεί το θεµέλιο λίθο της έρευνας επειδή από αυτό
προκύπτει ο σχεδιασµός ολόκληρης της ανάλυσης καθώς και όλα τα υπόλοιπα ερευνητικά ερωτήµατα.
Οι βασικές ∆ραστηριότητες του συστήµατος που απορρέουν άµεσα από την κεντρική ∆ραστηριότητα
Υλοποίησης της ΚΜΕ, όπως φάνηκε από το σχεδιασµό και αναφέρθηκε και στο θεωρητικό πλαίσιο
(Εικόνα II.2.8) είναι οι εξής τρεις: η ∆ραστηριότητα Σχεδιασµού και Οργάνωσης της Κοινότητας, η
∆ραστηριότητα Πραγµατοποίησης Μαθηµάτων και η ∆ραστηριότητα ∆ηµιουργίας και ∆ιατήρησης της
«Κοινότητας» τη Μάθησης (εµφανίζονται µε κόκκινο, ως απόρροια του βασικού αυτού ερωτήµατος
στο σχήµα Εικόνα IV.1.1). Με όρους της Θεωρίας ∆ραστηριότητας η πρώτη παράγεται από τις
εσωτερικές συγκρούσεις που εµφανίζονται εντός της κεντρικής ∆ραστηριότητας, ενώ οι άλλες δύο
παράγονται απευθείας από το αντικείµενο της κεντρικής.

ΙV.1.3 Επιµέρους ∆ραστηριότητες και ερευνητικά ερωτήµατα
Η µελέτη των γεγονότων που συµβαίνουν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης µιας ηλεκτρονικής
Κοινότητας Μάθησης όπως η ΚΜΕ, απαιτεί µελέτη των επιµέρους στοιχείων των ∆ραστηριοτήτων που
αντιστοιχούν στα γεγονότα αυτά, όπως τα Υποκείµενα, τα Αντικείµενα και η Κοινωνία. Στην ανάλυση
που ακολουθεί, χρησιµοποιώντας και πάλι όρους της Θεωρίας ∆ραστηριοτήτων, δίνεται ιδιαίτερο
βάρος στη µελέτη των επιµέρους Ενεργειών (δράσεις χαµηλότερου επιπέδου από τη ∆ραστηριότητα) ή
και Λειτουργιών (δράσεις ακόµη πιο χαµηλού επιπέδου και από τις Ενέργειες) των τριών βασικών
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∆ραστηριοτήτων που απορρέουν άµεσα από την κεντρική ∆ραστηριότητα του συστήµατος της ΚΜΕ.
Πολλές από αυτές τις ενέργειες που µελετώνται είναι κοινές για τις τρεις αυτές, όπως για παράδειγµα
η επικοινωνία, η χρήση συγκεκριµένων τεχνουργηµάτων όπως η πλατφόρµα λογισµικού που
υποστήριζε την ΚΜΕ, κλπ. Κατά την ανάλυση που ακολουθεί, κάποιες από τις Ενέργειες ορίζονται ως
ανεξάρτητες µεταβλητές της έρευνας, προκειµένου για την εξέταση των αποτελεσµάτων που
επέφεραν στη συγκεκριµένη περίπτωση της ΚΜΕ.

ΙV.1.3.1

Η ∆ραστηριότητα Σχεδιασµού και Οργάνωσης της ΚΜΕ

Η ανάγκη εξέτασης της ∆ραστηριότητας Σχεδιασµού και Οργάνωσης της ΚΜΕ προκύπτει από το
γεγονός ότι προκειµένου για την υλοποίηση ενός προγράµµατος τόσο πολύπλοκου και φιλόδοξου όσο
η από απόσταση επιµόρφωση εκπαιδευτικών αποµακρυσµένων περιοχών µε χρήση κυρίως
ηλεκτρονικών µέσων, όπως συνέβη στην ΚΜΕ, απαιτείται λεπτοµερής σχεδιασµός, µελέτη και
οργάνωση εκ των προτέρων, προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι και τελικά να προκύψει το
επιθυµητό αποτέλεσµα. Ουσιαστικά προκύπτει η ανάγκη της µελέτης της σχέσης συγκεκριµένων
επιλογών των σχεδιαστών και οργανωτών της ΚΜΕ µε την τελική πραγµατοποίηση των στόχων του
προγράµµατος, µε το τελικό αποτέλεσµα. Αυτή η ανάγκη σχετίζεται ακόµη µε την επιβεβαίωση των,
εµπειρικών κατά κανόνα, επιλογών των σχεδιαστών ανάλογων Κοινοτήτων Μάθησης για την
εφαρµογή ενός µικτού µοντέλου κατά το οποίο πραγµατοποιούνται πρόσωπο µε πρόσωπο
συναντήσεις ενώ υπάρχει παράλληλα ηλεκτρονική υποστήριξη. Στην ΚΜΕ, λόγω κόστους, ειδικών
συνθηκών και ανάγκης, σχεδιάστηκε και πραγµατοποιήθηκε µόνο µια αρχική φάση πρόσωπο µε
πρόσωπο εκπαίδευσης που συνοδεύτηκε και µε µια φάση δοκιµαστικής λειτουργίας. Επειδή δεν ήταν
δυνατή η συµµετοχή όλων των µελών της ΚΜΕ σε αυτήν την αρχική πρόσωπο µε πρόσωπο
εκπαίδευση και δοκιµαστική λειτουργία, προκύπτει το εύλογο ερευνητικό ερώτηµα «της εξέτασης
του βαθµού που συνδέεται η συµµετοχή των µελών στην αρχική πρόσωπο µε πρόσωπο εκπαίδευση
και φάση δοκιµαστικής λειτουργίας µε την τελική επιτυχία τους στα µαθήµατα της ΚΜΕ». Το
συγκεκριµένο ερώτηµα εµφανίζεται στο σχήµα (Εικόνα IV.1.1), ως Εb.

ΙV.1.3.2

Η ∆ραστηριότητα Υλοποίησης Μαθηµάτων στο πλαίσιο της ΚΜΕ

Η ανάγκη εξέτασης της ∆ραστηριότητας Υλοποίησης Μαθηµάτων στο πλαίσιο της ΚΜΕ είναι προφανής
καθώς σχετίζεται άµεσα µε το αντικείµενο της συνολικής ∆ραστηριότητας Υλοποίησης της ΚΜΕ. Η
µελέτη της συγκεκριµένης ∆ραστηριότητας δηµιουργεί την ανάγκη εξέτασης του αποτελέσµατος
αυτής. Βασικό στοιχείο του προσδοκώµενου Αποτελέσµατος της ∆ραστηριότητας Υλοποίησης
Μαθηµάτων, αλλά και κάθε προγράµµατος επιµόρφωσης, αποτελεί η µάθηση. Η µάθηση σύµφωνα µε
τη Θεωρία ∆ραστηριότητας πραγµατοποιείται ακούσια κατά την επίλυση από τα υποκείµενα (τους
εκπαιδευόµενους) των συγκρούσεων που παρουσιάζονται µεταξύ και εντός των ∆ραστηριοτήτων και
κατά την εξέλιξη των ∆ραστηριοτήτων στις οποίες µετέχουν. Η µάθηση µπορεί να εξεταστεί έµµεσα
µέσω των αποτελεσµάτων των ∆ραστηριοτήτων, καθώς σύµφωνα µε τη Θεωρία ∆ραστηριότητας, η
µάθηση λαµβάνει χώρα προκειµένου για το µετασχηµατισµό και την εξέλιξη µιας ∆ραστηριότητας
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κατά την βελτίωση της ποιότητας του αποτελέσµατος. Η ακούσια αυτή διαδικασία της µάθησης θα
έχει εποµένως επιτευχθεί σε σηµαντικό βαθµό, εφόσον παρατηρηθούν στοιχεία που σχετίζονται µε το
προσδοκώµενο αποτέλεσµα, όπως ο βαθµός και ο τρόπος εφαρµογής των νέων γνώσεων από τα
υποκείµενα (τους εκπαιδευόµενους), η µεταβολή της στάσης τους απέναντι στο αντικείµενο της
µάθησης, η επίτευξη των στόχων των υποκειµένων (εκπαιδευοµένων και εκπαιδευτών) κλπ. Πριν
λοιπόν την µελέτη της ∆ραστηριότητας, απαιτείται ο καθορισµός του προσδοκώµενου αποτελέσµατος,
ο καθορισµός της «επιτυχίας» της διεξαγωγής των µαθηµάτων (στην Εικόνα IV.1.1 πριν τη µελέτη της
συγκεκριµένης ∆ραστηριότητας). Εφόσον λοιπόν οριστεί η

«επιτυχία» ενός ηλεκτρονικά

υποστηριζόµενου µαθήµατος, κατά τη µελέτη της ∆ραστηριότητας Υλοποίησης των µαθηµάτων αυτών
γεννάται η ανάγκη του εντοπισµού παραγόντων και συνθηκών που επηρεάζουν την επιτυχή διεξαγωγή
ενός ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος (στην Εικόνα IV.1.1 ως απόρροια της µελέτης της
συγκεκριµένης ∆ραστηριότητας).
Κατά την πραγµατοποίηση της προηγούµενης ∆ραστηριότητας, του Σχεδιασµού και της Οργάνωσης της
ΚΜΕ, οι συντονιστές (και διοργανωτές) της ΚΜΕ σχεδίασαν και κατασκεύασαν όλα τα τεχνουργήµατα
που θα χρησιµοποιούνταν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος, όπως υπηρεσίες
επικοινωνίας, λογισµικό και ιστοσελίδες υποστήριξης, µέθοδοι συντονισµού, το πρότυπο διεξαγωγής
του µαθήµατος. Ακόµη, καθορίστηκαν κανόνες που θα έβρισκαν εφαρµογή κατά την επιµόρφωση και
έγινε προσδιορισµός των ρόλων των µελών της Κοινότητας και ο τρόπος διαµοίρασης της εργασίας.
Φυσικά, πολλά από τα παραπάνω (τεχνουργήµατα, κανόνες και διαµοίραση εργασίας) υπέστησαν
µεταβολές και αλλαγές κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος της επιµόρφωσης.
Ο όλος σχεδιασµός του προγράµµατος ήταν προσαρµοσµένος στο θεωρητικό πλαίσιο που έχει
περιγραφεί: όλα τα τεχνουργήµατα και οι κανόνες ήταν εναρµονισµένα µε τις τρεις παιδαγωγικές
αρχές που έχουν ήδη αναφερθεί: την απόκτηση της γνώσης, την κοινωνική αλληλεπίδραση και την
ταυτότητα. Οι κανόνες, οι ρόλοι και η διαµοίραση της εργασίας ήταν σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές
των ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης και τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ακόµη, το
προτεινόµενο πρότυπο εφαρµογής των ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων της ΚΜΕ
εναρµονιζόταν και αυτό µε όλες τις παραπάνω αρχές. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο σχεδιασµό της
ΚΜΕ, ήταν «προτεινόµενο» γιατί, λόγω του ότι έβρισκε εφαρµογή σε ένα περιβάλλον Κοινότητας
Μάθησης, σε ένα περιβάλλον εξ’ ορισµού ανοιχτό, όπου έπρεπε να υπάρχει ελαστικότητα, δεν ήταν
δυνατόν να εφαρµοστεί δογµατικά και κατά γράµµα. Το πρότυπο αυτό είχε καθοριστεί εξ’ αρχής, µε
τη συµβολή κατά τη διάρκεια της Οργάνωσης της ΚΜΕ από ορισµένους ακαδηµαϊκούς συνεργάτες
και µετέπειτα εισηγητές, και είχε παρουσιαστεί ως τεκµηριωµένη πρόταση προς εφαρµογή. Η
παρουσίαση του προτύπου έγινε από τους συντονιστές της ΚΜΕ και ο βαθµός εφαρµογής του κατά τη
διάρκεια υλοποίησης των µαθηµάτων (∆ραστηριότητα Υλοποίησης των µαθηµάτων) ήταν θέµα των
ίδιων των εισηγητών. Τελικά ορισµένοι εισηγητές το εφάρµοσαν σε σηµαντικό βαθµό, άλλοι σε
µικρότερο και άλλοι καθόλου.
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Μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον αποτελεί, εποµένως, ο έλεγχος του βαθµού στον οποίο η εφαρµογή
του συγκεκριµένου προτύπου µαθήµατος επέφερε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα ή απλά κάποια
θετικά αποτελέσµατα. Επειδή το πρότυπο του µαθήµατος είχε καθοριστεί µε λεπτοµέρεια πριν την
∆ραστηριότητα Υλοποίησης των µαθηµάτων της ΚΜΕ και ο σχεδιασµός του βασιζόταν στο θεωρητικό
πλαίσιο της διατριβής, µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί υπόθεση της διατριβής και ερευνητικό
ερώτηµα

υπό

εξέταση,

ότι

«η

εφαρµογή

του

συγκεκριµένου

προτύπου

ηλεκτρονικά

υποστηριζόµενου µαθήµατος επιφέρει θετικά αποτελέσµατα στη διεξαγωγή του µαθήµατος». Με
διαφορετική διατύπωση, στην έρευνα εξετάζεται το ερευνητικό ερώτηµα «της σύνδεσης του βαθµού
της εφαρµογής του προτύπου του ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος της ΚΜΕ, µε την
επιτυχία του µαθήµατος αυτού» µε την υπόθεση να είναι ότι η σχέση αυτή είναι σηµαντική. Το
συγκεκριµένο ερώτηµα εµφανίζεται στο σχήµα (Εικόνα IV.1.1), ως Εc.
Ο εντοπισµός πάντως παραγόντων και συνθηκών που επηρεάζουν την επιτυχή διεξαγωγή ενός
ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος, που πραγµατοποιείται στη µελέτη της ∆ραστηριότητας, πέρα
από το βαθµό εφαρµογής του συγκεκριµένου προτύπου, περιλαµβάνει ακόµη τον έλεγχο και άλλων
βασικών στοιχείων, όπως για παράδειγµα του βαθµού της επικοινωνίας, της αλληλεπίδρασης και της
συνεργασίας που συντελούνταν. Γεννιούνται λοιπόν αντίστοιχα επιµέρους ερευνητικά ερωτήµατα,
όπως «σε ποιο βαθµό σχετίζεται η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση που υπήρχε σε ένα
ηλεκτρονικά υποστηριζόµενο µάθηµα της ΚΜΕ µε την επιτυχία του µαθήµατος αυτού». Το
συγκεκριµένο ερώτηµα εµφανίζεται στο σχήµα (Εικόνα IV.1.1), ως Εd.

ΙV.1.3.3

∆ραστηριότητα ∆ηµιουργίας και ∆ιατήρησης της Κοινότητας της Μάθησης

Το προτεινόµενο πρότυπο διεξαγωγής του ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος έπρεπε να
υλοποιηθεί σε ένα συνεργατικό περιβάλλον αµοιβαίας υποστήριξης και εµπιστοσύνης, σε ένα
περιβάλλον Κοινότητας Μάθησης, λόγω των προδιαγραφών του και της εναρµόνισης του µε το
θεωρητικό πλαίσιο της διατριβής. Πάντως, όπως έχει ήδη ειπωθεί (Wenger 1998, Χρονάκη και
Μπουρδάκης 2003) οι ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης δε δηµιουργούνται αυθόρµητα, είναι
βασισµένες σε αξίες και έχουν συγκεκριµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η Κοινότητα Μάθησης δεν
προκύπτει ξαφνικά ούτε αυτόµατα, αλλά οικοδοµείται µέσα από διαδικασίες και διεργασίες (Ενέργειες
ή και νέες ∆ραστηριότητες) που εφαρµόζονται γι’ αυτόν ακριβώς το σκοπό. Φυσικά και η διατήρησή
της δεν είναι αυτονόητη και δεδοµένη, λόγω χρόνια παγιωµένων συνηθειών και αντιλήψεων των
συµµετεχόντων η τάση που επικρατεί είναι συνήθως για την αποσύνθεση της.
Τα παραπάνω, εγείρουν ερωτήµατα που σχετίζονται µε τον τρόπο δηµιουργίας και διατήρησης της
Κοινότητας της Μάθησης, σε ένα πρόγραµµα επιµόρφωσης όπως η ΚΜΕ. Η ΚΜΕ αποτελεί µια
ιδιαίτερη περίπτωση δηµιουργίας ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης, κατά την οποία εφαρµόζονται
ηλεκτρονικά υποστηριζόµενα µαθήµατα που ακολουθούν ένα συγκεκριµένο πρότυπο, προκειµένου για
την επιµόρφωση εν ενεργεία εκπαιδευτικών. Ερωτήµατα που σχετίζονται µε την Κοινότητα είναι:
«Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν (και µε ποιο τρόπο) τη δηµιουργία και τη διατήρηση µιας
Κοινότητας Μάθησης σε ένα πρόγραµµα επιµόρφωσης όπως η ΚΜΕ» (εµφανίζεται στην Εικόνα

Κεφάλαιο IV.1 – Ερευνητικά Ερωτήµατα

Σελ.245 από 653

∆ηµιουργία ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης: Μελέτη Περίπτωσης Επιµορφωτικού Προγράµµατος Εκπ/κών

IV.1.1 ως Εe) και πως προκύπτει «η σύνθεση της εικόνας της δηµιουργίας και εξέλιξης της
Κοινότητας Μάθησης της ΚΜΕ» (εµφανίζεται στην Εικόνα IV.1.1 ως Εf).
Ακόµη, λόγω του σχεδιασµού της ΚΜΕ και του τρόπου διεξαγωγής των ηλεκτρονικά
υποστηριζόµενων µαθηµάτων, που σε µεγάλο βαθµό ήταν αυτοδιοικούµενα και αυτόνοµα, είναι
αναµενόµενος ο σχηµατισµός επιµέρους συνεκτικότερων Κοινοτήτων Μάθησης εντός µιας οµάδας
ενός τέτοιου µαθήµατος (της οµάδας των µελών και των εισηγητών του µαθήµατος). Μια τέτοια
µικρότερη Κοινότητα, εφόσον σχηµατιστεί, θα έχει και διαφορετικά χαρακτηριστικά (διαστάσεις, τύπο)
από ό,τι η συνολική Κοινότητα Μάθησης της ΚΜΕ, όπως φάνηκε από το σχεδιασµό και την υλοποίηση
της ΚΜΕ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει για την έρευνα ο τρόπος δηµιουργίας και διατήρησης
µιας τέτοιας συνεκτικότερης Κοινότητας Μάθησης, και ειδικότερα της Κοινότητας Μάθησης ενός
«επιτυχηµένου» µαθήµατος (µε βάση τα αποτελέσµατα της µελέτης που αφορούν την προηγούµενη
∆ραστηριότητα), διαφορές που τυχόν υπάρχουν από την ευρύτερη Κοινότητα, τα στάδια εξέλιξής της,
κλπ. Ουσιαστικά προκύπτουν ερωτήµατα όπως «η σύνθεση της εικόνας της δηµιουργίας και
εξέλιξης της επιµέρους µικρότερης Κοινότητας Μάθησης ενός επιτυχηµένου µαθήµατος της
ΚΜΕ». Το συγκεκριµένο ερώτηµα εµφανίζεται στο σχήµα (Εικόνα IV.1.1), ως Εg.
Όπως αναφέρθηκε στο σχεδιασµό της ΚΜΕ, προκειµένου για την αρωγή των εισηγητών, την
παρακολούθηση της πορείας των εκπαιδευοµένων (µελών) αλλά και την υποστήριξη και τεκµηρίωση
της εφαρµογής του κατάλληλου είδους συντονισµού (από τους εισηγητές των µαθηµάτων και τους
συντονιστές της Κοινότητας), χρησιµοποιούνταν οι µετρήσεις και τα αποτελέσµατα της ανάλυσης
κοινωνικού δικτύου που πραγµατοποιούνταν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της ΚΜΕ. Οι µετρήσεις
είχαν προγραµµατιστεί να πραγµατοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα στη διάρκεια λειτουργίας
της ΚΜΕ. Είχε οριστεί ακόµη η δηµοσίευση (µε κωδικοποιηµένο τρόπο) των αποτελεσµάτων και των
µετρήσεων που αφορούσαν περισσότερο στο κοµµάτι της επικοινωνίας που δεν ήταν φανερό σε
όλους, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, προκειµένου για την καταρχήν ενεργοποίηση των
εκπαιδευοµένων και κατά δεύτερον για την ενηµέρωση των εισηγητών. Επρόκειτο για ειδικά
τεχνουργήµατα, εργαλεία αναστοχασµού, µε τη χρήση των οποίων θα µπορούσε να προκληθεί η
ενεργοποίηση των εκπαιδευοµένων και η αυτορύθµιση της συµπεριφοράς τους προς την κατεύθυνση
της ενεργούς συµµετοχής και της αύξησης της επικοινωνίας. Επίσης θα µπορούσαν να βοηθήσουν
ορισµένους εισηγητές να αξιολογήσουν σε ένα βαθµό τη συµµετοχή, τη συνεισφορά στους διάλογους
και το βαθµό συνεργασίας των συµµετεχόντων σε κάποιο µάθηµα.
Είναι φυσικό να γεννώνται κάποια επιπλέον «ειδικά» ερευνητικά ερωτήµατα που σχετίζονται µε την
ανάλυση κοινωνικών δικτύων και την επίδρασή τους στην (ή απλά τη σχέση τους µε την)
συµπεριφορά των συµµετεχόντων της ΚΜΕ, όπως «σε ποιο βαθµό επηρεάζεται η συµπεριφορά των
συµµετεχόντων από την παρουσίαση αποτελεσµάτων που προέρχονται από την ανάλυση της
επικοινωνίας (εργαλεία αναστοχασµού);». Το συγκεκριµένο ερώτηµα εµφανίζεται στο σχήµα
(Εικόνα IV.1.1), ως Εh.
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Εa. Μελέτη και ανάλυση των γεγονότων (∆ραστηριοτήτων)
που συνθέτουν τον κύκλο ζωής µιας ηλεκτρονικής Κοινότητας
Μάθησης, όπως η ΚΜΕ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
της ΚΜΕ

Οργάνωση

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
µαθηµάτων στην ΚΜΕ

Υλοποίηση

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ∆ηµιουργία και
διατήρηση της Κοινότητας Μάθησης

Ορισµός «επιτυχίας» ενός µαθήµατος
Μελέτη της σχέσης συγκεκριµένων στοιχείων
και επιλογών που αφορούν την οργάνωση της
ΚΜΕ, µε την πραγµατοποίηση στόχων του
προγράµµατος

Μελέτη και ανάλυση των κοινωνικών
δικτύων της Κοινότητας
Εντοπισµός παραγόντων και συνθηκών που
επηρεάζουν την επιτυχή διεξαγωγή ενός
«ηλεκτρονικά» υποστηριζόµενου µαθήµατος

Εb. Σε πιο βαθµό συνδέεται η συµµετοχή
των µελών στην αρχική πρόσωπο µε
πρόσωπο εκπαίδευση και φάση δοκιµαστικής
λειτουργίας µε την τελική επιτυχία τους στα
µαθήµατα

Εe.
Ποιοι
παράγοντες
επηρεάζουν (και µε ποιο τρόπο)
τη δηµιουργία και διατήρηση
µιας Κοινότητας Μάθησης σε
ένα πρόγραµµα επιµόρφωσης
όπως η ΚΜΕ

Εc. Σε πιο βαθµό συνδέεται η
εφαρµογή του προτύπου του
«ηλεκτρονικά» υποστηριζό-µενου
µαθήµατος της ΚΜΕ µε την
επιτυχία του µαθήµατος αυτού

Εf. Σύνθεση της εικόνας της
δηµιουργίας και εξέλιξης της
Κοινότητας Μάθησης της ΚΜΕ

Εg. Σύνθεση της εικόνας
της
δηµιουργίας και εξέλιξης της επιµέρους
µικρότερης Κοινότητας Μάθησης ενός
επιτυχηµένου µαθήµατος της ΚΜΕ

Εd. Σε πιο βαθµό σχετίζεται η επικοινωνία
και η αλληλεπίδραση που υπήρχε σε ένα
«ηλεκτρονικά» υποστηριζόµενο µάθηµα της
ΚΜΕ µε την επιτυχία του µαθήµατος αυτού
Εh. Σε ποιο βαθµό επηρεάζεται η συµπεριφορά των
συµµετεχόντων από την παρουσίαση αποτελεσµάτων που
προέρχονται από την ανάλυση της επικοινωνίας (εργαλεία
αναστοχασµού);

Εικόνα IV.1.1 Συσχετίσεις µεταξύ των Ερευνητικών Ερωτηµάτων (και ο τρόπος που πηγάζουν από τις βασικές ∆ραστηριότητες της ΚΜΕ που µελετώνται)
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Κεφάλαιο ΙV.2 Περιγραφή του πλαισίου της έρευνας
ΙV.2.1 Εισαγωγή
Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται αρχικά το πλαίσιο της έρευνας που πραγµατοποιείται στη
διδακτορική διατριβή. Επιχειρείται µια σύντοµη παρουσίαση της έρευνας περίπτωσης και των
µεθόδων παρατήρησης που εφαρµόζονται στην έρευνα της διατριβής. Στη συνέχεια παρουσιάζονται
οι τρόποι άντλησης των ερευνητικών δεδοµένων και ορίζονται οι κατηγορίες δεδοµένων και οι
παράµετροι που χρησιµοποιήθηκαν κατά την ανάλυση κοινωνικών δικτύων.

ΙV.2.2 Μελέτη περίπτωσης – Μέθοδοι παρατήρησης – Μεθοδολογία
Σύµφωνα µε τους Cohen και Manion (1994), σε µια µελέτη περίπτωσης, ο ερευνητής, κατά κανόνα,
παρατηρεί τα χαρακτηριστικά µιας µονάδας, µιας παρέας, µιας κοινότητας. Ο σκοπός της
παρατήρησης είναι να εξερευνήσει βαθιά και να αναλύσει συστηµατικά τα πολυσχιδή φαινόµενα που
συνθέτουν τον κύκλο ζωής της µονάδας της κοινότητας, προκειµένου να κάνει γενικεύσεις σχετικά µε
τον ευρύτερο πληθυσµό στον οποίο ανήκει αυτή η µονάδα/κοινότητα.
Υπάρχει ευρεία χρήση της µελέτης περίπτωσης στη σύγχρονη κοινωνική επιστήµη και εκπαιδευτική
έρευνα. Η ευρεία χρήση χαρακτηρίζεται από ένα µεγάλο φάσµα τεχνικών που αξιοποιούνται στη
συλλογή και ανάλυση τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών δεδοµένων. Όποια κι αν είναι η
προσέγγιση, στην «καρδιά» κάθε µελέτης περίπτωσης βρίσκεται µια µέθοδος παρατήρησης.
Σύµφωνα µε τους Cohen και Manion (1994), υπάρχουν δύο βασικοί τύποι ή µέθοδοι παρατήρησης: η
συµµετοχική παρατήρηση και η µη-συµµετοχική παρατήρηση. Στην πρώτη περίπτωση, οι παρατηρητές
εµπλέκονται στις ίδιες τις δραστηριότητες που επιχειρούν να παρατηρήσουν. Συχνά γίνεται απόκρυψη
(καµουφλάρισµα), αλλά κάτι τέτοιο δε συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχική
παρατήρηση. Οι µη-συµµετοχικοί παρατηρητές, από την άλλη πλευρά, δεν αναµιγνύονται στις
δραστηριότητες της οµάδας που ερευνούν και αποφεύγουν την ιδιότητα του µέλους της. Την
καλύτερη εικόνα του ρόλου του µη-συµµετοχικού παρατηρητή µας δίνει ίσως η περίπτωση του
ερευνητή που κάθεται στο πίσω µέρος της αίθουσας διδασκαλίας και κωδικοποιεί κάθε τρία
δευτερόλεπτα τις λεκτικές ανταλλαγές ανάµεσα στο δάσκαλο και τους µαθητές (µέσω ενός δοµηµένου
συνόλου κατηγοριών παρατήρησης).
Ο τύπος της παρατήρησης που αναλαµβάνει ο παρατηρητής συχνά συνδέεται µε τον τύπο του
πλαισίου στο οποίο γίνεται η έρευνα. Μπορούµε να θεωρήσουµε ένα «συνεχές» δυνατών πλαισίων
που κυµαίνεται από «τεχνητά» περιβάλλοντα έως τα «φυσικά» περιβάλλοντα. Επίσης ένα πλαίσιο
έρευνας µπορεί να είναι από «αδόµητο» έως «δοµηµένο». Επειδή το συνεχές αυτό είναι κάπως
χονδροειδές και αυθαίρετο, συνήθως οι µελέτες ελέγχου της τεχνολογίας που σχετίζεται µε την
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πληροφορική και αφορούν χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και των ΤΠΕ βρίσκονται κάπου
ανάµεσα στον «τεχνητό» και το «φυσικό» πόλο.
Σε µια µελέτη περίπτωσης υπεισέρχονται µια σειρά από παράγοντες οι οποίοι συνηγορούν στο να
είναι η µια ή η άλλη από τις µεθόδους παρατήρησης ο κυρίαρχος τρόπος άντλησης δεδοµένων σε ένα
συγκεκριµένο τύπο πλαισίου.
Η µεθοδολογία της έρευνας, πέρα από την επιλογή της µεθόδου της παρατήρησης, συνίσταται και από
τον τρόπο και τις µεθόδους ανάλυσης των δεδοµένων. Οι µέθοδοι ανάλυσης που χρησιµοποιούνται
στο χώρο των κοινωνικών επιστηµών διακρίνονται βασικά σε «ποιοτικές» και «ποσοτικές» (Γκότοβος
1983).

Φυσικό πλαίσιο

Τεχνητό πλαίσιο

π.χ. «αίθουσα
διδασκαλίας»

π.χ. «εργαστηριακό
περιβάλλον»

Αδόµητη, συµµετοχική παρατήρηση

∆οµηµένη, µη-συµµετοχική παρατήρηση

Εικόνα IV.2.1 Φυσικό και Τεχνητό πλαίσιο Έρευνας

Οι ποσοτικές έρευνες βασίζονται στο «θετικιστικό» πρότυπο (Beck 1979 αναφέρεται στο Μουζάκης
2003) και αναφέρονται στην προσπάθεια ανάλυσης των σχέσεων του µαθησιακού περιβάλλοντος
(αίτιο) µε τη µάθηση των εκπαιδευοµένων (αποτέλεσµα), µε σκοπό τη διατύπωση «νόµων» που να
έχουν γενική ισχύ και να περιγράφουν/αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης
περίπτωσης της έρευνας. Σύµφωνα µε την «ποσοτική» ή «quantitative» µεθοδολογία της έρευνας
(Dometrius 1992, Παρασκευόπουλος 1993, Μακράκης 1998b, Howitt και Cramer 2003) η ερευνητική
διαδικασία βασίζεται στη διατύπωση υποθέσεων οι οποίες προσδιορίζουν ένα πρόβληµα, στη
συνέχεια πραγµατοποιείται συλλογή δεδοµένων από αντιπροσωπευτικό δείγµα και τελικά
χρησιµοποιούνται στατιστικές µέθοδοι για την επαλήθευση ή απόρριψη των αρχικών υποθέσεων και
τη διατύπωση «γενικών» διαπιστώσεων όσον αφορά στο αρχικό πρόβληµα.
Οι ποιοτική ή «qualitative» µεθοδολογία της έρευνας στοχεύει σε µια βαθύτερη κατανόηση των
κοινωνικών διαδικασιών (Πηγιάκη 1988, Voigt 1990 αναφέρονται στο Μουζάκης 2003) µέσα από την
αναλυτική περιγραφή, τη διείσδυση και τελικά την ερµηνεία του υπό εξέταση φαινοµένου. Οι
διαπιστώσεις της ποιοτικής ανάλυσης δεν έχουν τη µορφή «νοµοτελειακών» διαπιστώσεων αλλά
περισσότερο πιθανών προβλέψεων. Η διαδικασία που ακολουθείται στις ποιοτικές έρευνες σύµφωνα
µε την Πηγιάκη (1988), χαρακτηρίζεται από οριοθέτηση ενός προβλήµατος χωρίς αυστηρά
καθορισµένες υποθέσεις και ερωτήµατα, τη χρήση «ανοιχτών» µεθόδων συλλογής δεδοµένων
(συνεντεύξεις, ανοιχτές ερωτήσεις, καταγραφή διαλόγου), τη συνεχή, δυναµική αναδιαµόρφωση της
διαδικασίας της έρευνας κατά την πορεία και τελικά την περιγραφική διατύπωση αποτελεσµάτων που
αφορούν το υπό εξέταση φαινόµενο.
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Σύµφωνα µε τον Μακράκη (1998b) «στην πράξη η διαφοροποίηση µεταξύ των δύο προσεγγίσεων
[ποιοτικής και ποσοτικής] έγκειται περισσότερο σε επίπεδο µεθόδου, δηλαδή στον τρόπο µε τον οποίο
συλλέγονται, κωδικοποιούνται και αναλύονται τα δεδοµένα, παρά σε φιλοσοφικό επίπεδο». Τελευταία,
όλο και περισσότεροι ερευνητές χρησιµοποιούν και τις δύο προσεγγίσεις αναζητώντας
συµπληρωµατικότητα και επιβεβαίωση των αποτελεσµάτων (Brannen 1994, Μακράκης 1998b,
Κυριαζή 1998, Μουζάκης 2003).

ΙV.2.3 Είδος και µεθοδολογία της έρευνας της διατριβής
ΙV.2.3.1

Είδος και στόχοι της έρευνας

Στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου και ειδικότερα στο Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και ∆ιδακτικής
Μηχανικής, πραγµατοποιήθηκε έρευνα «µελέτης περίπτωσης» µε αντικείµενο την λειτουργία µιας
ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης Εκπαιδευτικών (ΚΜΕ). Η ΚΜΕ πραγµατοποιήθηκε µε
περιορισµένα µέσα και πόρους (αποκλειστικά του εργαστηρίου Μαθησιακής Τεχνολογίας και
∆ιδακτικής Μηχανικής), ένα γεγονός που επηρέασε µέχρις ενός βαθµού την ίδια την έρευνα και τις
µεθόδους παρατήρησης που εφαρµόστηκαν.
Η έρευνα µελέτης περίπτωσης που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο λειτουργίας της ΚΜΕ, έχει δύο
άξονες. Ο πρώτος άξονας έχει σχέση µε την εξαγωγή συµπερασµάτων που έχουν άµεση εφαρµογή
στη βελτίωση του τρόπου υλοποίησης των προγραµµάτων επιµόρφωσης που πραγµατοποιούνται µε
ηλεκτρονική υποστήριξη (κυρίως υποστήριξη µέσω του διαδικτύου) και αφορά στη µελέτη των
∆ραστηριοτήτων (α) της Οργάνωσης και (β) της Υλοποίησης των ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων
µαθηµάτων της ΚΜΕ (Εικόνα IV.1.1). Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει µε τη µελέτη των παραγόντων
που σχετίζονται µε τη δηµιουργία και διατήρηση ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης, όπως η ΚΜΕ
και της δυνατότητας για εφαρµογή εργαλείων αναστοχασµού προκειµένου για τη ρύθµιση της
συµπεριφοράς των συµµετεχόντων (Εικόνα IV.1.1).

ΙV.2.3.2

Πλαίσιο της έρευνας

Το πλαίσιο της έρευνας που πραγµατοποιείται γύρω από τη λειτουργία της ΚΜΕ βρίσκεται πιο κοντά
στο «τεχνητό», καθώς η ίδια η ΚΜΕ πραγµατοποιήθηκε ως επί το πλείστον µε ηλεκτρονικά µέσα,
λειτούργησε κυρίως µέσω υπολογιστών και µε χρήση του διαδικτύου, σε ένα δοµηµένο και
ελεγχόµενο περιβάλλον. Από την άλλη µεριά όµως ενέχει και στοιχεία «φυσικού» πλαισίου, καθώς
αφενός πραγµατοποιήθηκαν κάποιες δραστηριότητες σε καθαρά «φυσικό» πλαίσιο (όπως κάποια
σεµινάρια, εκπαιδεύσεις και συναντήσεις παραδοσιακού τύπου) και αφετέρου ο σχεδιασµός και η όλη
λειτουργία της ηλεκτρονικής Κοινότητας αποσκοπούσε εξ’ αρχής στη δηµιουργία ενός εικονικού
περιβάλλοντος µάθησης µε υπηρεσίες που προσοµοίωναν µέχρις ενός βαθµού τις συζητήσεις µιας
τάξης (σύγχρονη επικοινωνία) ή που έδιναν τη δυνατότητα για συγγραφή µιας εργασίας από κοινού.
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Φυσικό πλαίσιο

Αδόµητη, συµµετοχική παρατήρηση

Τεχνητό πλαίσιο

∆οµηµένη, µη-συµµετοχική παρατήρηση

Εικόνα IV.2.2 Πλαίσιο της έρευνας που συντελείται κατά την µελέτη της ΚΜΕ

ΙV.2.3.3

Μέθοδοι παρατήρησης

Στην έρευνα πραγµατοποιήθηκε συµµετοχική αλλά και µη-συµµετοχική παρατήρηση. Ο παράγοντας
που καθόρισε την υποχρεωτική συµµετοχική παρατήρηση ήταν το γεγονός των περιορισµένων πόρων
και διαθέσιµων µέσων προκειµένου για την υλοποίηση της Κοινότητας αυτής, και η ανάγκη τελικά για
συµµετοχή του ερευνητή στον ειδικό ρόλο του συντονιστή και υπεύθυνου για τη λειτουργία της ΚΜΕ.
Από αυτή τη θέση ο ερευνητής ήταν σε θέση να παρακολουθεί αβίαστα τα τεκταινόµενα στην
Κοινότητα. Ο ρόλος του ήταν συµµετοχικός κατά διαστήµατα, όταν έπρεπε να πάρει θέση σε ένα
πρόβληµα, όταν λόγω του ρόλου του ήταν υποχρεωµένος να συµµετέχει σε συζητήσεις ή ακόµη και
να τις προκαλεί (σύγχρονες αλλά και ασύγχρονες συζητήσεις), όταν ενηµέρωνε τα µέλη της
κοινότητας και προέτρεπε ορισµένα µέλη που αδιαφορούσαν να συµµετέχουν, όταν έπαιζε το ρόλο
του εισηγητή στις πρόσωπο µε πρόσωπο συναντήσεις και εκπαιδεύσεις, κλπ. Ο ερευνητής αποτελούσε
στην ουσία «µέλος» κι αυτός της Κοινότητας που µελετούσε, έστω κι αν αυτό ήταν µε µια διαφορετική
έννοια από αυτήν του εκπαιδευόµενου-µέλους ή ακόµη και του εκπαιδευτή-µέλους.
Συγχρόνως όµως, λόγω του ότι ο ρόλος του συντονιστή ήταν ιδιαίτερος, σε πολύ µεγάλα διαστήµατα
λειτουργίας της ΚΜΕ υπήρχε η δυνατότητα να παραµένει η θέση του ερευνητή ουδέτερη και ο ίδιος ο
ερευνητής αµέτοχος στα τεκταινόµενα των µαθηµάτων, τουλάχιστον αυτών στα οποία επιθυµούσε να
παραµένει αµέτοχος (πχ. σε µαθήµατα που λειτουργούσαν υποδειγµατικά ή έστω ικανοποιητικά). Με
αυτόν τον τρόπο µπορεί να θεωρηθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις και για µεγάλο πλήθος ερευνητικών
µετρήσεων που πραγµατοποιήθηκαν, η παρατήρηση γινόταν µε µη-συµµετοχικό τρόπο και ήταν σε
µεγάλο βαθµό δοµηµένη.

ΙV.2.3.4

Μεθοδολογία της έρευνας

Όσον αφορά στη µεθοδολογία της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε, εφαρµόστηκε τόσο η ποσοτική
όσο και η ποιοτική προσέγγιση σε µια προσπάθεια να υπάρξει συµπληρωµατικότητα µεταξύ των
µεθόδων, µεγαλύτερη τεκµηρίωση των αποτελεσµάτων και αξιοπιστία της πραγµατοποιθείσας
έρευνας. Επιπλέον, πέρα από τη συµπληρωµατικότητα, η εφαρµογή της ποσοτικής µεθοδολογίας
υπαγορευόταν από τη διατύπωση συγκεκριµένων ερευνητικών ερωτηµάτων και την επαλήθευση
σαφώς ορισµένων υποθέσεων, όπως αυτή «της θετικής επίδρασης της εφαρµογής του προκαθορισµένου
προτύπου στην επιτυχή διεξαγωγή ενός ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος της ΚΜΕ». Η ποιοτική
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µεθοδολογία υπαγορευόταν από την ανάγκη διείσδυσης και ερµηνείας πολυσχιδών φαινοµένων, όπως
η πολύπλοκη διαδικασία (∆ραστηριότητα) δηµιουργίας και διατήρησης µιας Κοινότητας Μάθησης.
Προκειµένου να περιγραφεί πλήρως η µεθοδολογία της έρευνας που εφαρµόστηκε, πρέπει ακόµη να
αναφερθούν ορισµένα επιπλέον στοιχεία της ποσοτικής-στατιστικής ανάλυσης:
•

Ο σκοπός της στατιστικής ανάλυσης ήταν η διαπίστωση γενικεύσεων, κανονικοτήτων και

αιτιωδών συσχετίσεων µεταξύ των εξαρτηµένων και ανεξάρτητων µεταβλητών που υπαγορεύονταν
από τις επιµέρους υποθέσεις.
•

Πολλές από τις εξαρτηµένες και ανεξάρτητες µεταβλητές που χρησιµοποιήθηκαν στην

ανάλυση προέκυψαν ως µετρήσιµα µεγέθη από δεδοµένα καταγραφής των δράσεων των
εκπαιδευοµένων, ενώ άλλες προέκυψαν από την ποσοτικοποίηση φαινοµένων και απόψεων µέσω της
κωδικοποίησης των απαντήσεων που περιλαµβάνονταν σε κατάλληλα ερωτηµατολόγια ή αναφορές.
•

Η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων έγινε κατά κύριο λόγο µε χρήση των στατιστικών

πακέτων SPSS for Windows ver.11.0.1 και XLstat ver.7.0.
•

Στατιστικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν ήταν ο µέσος όρος (Mean), ο διάµεσος (Median),

οι δείκτες διασποράς όπως είναι η τυπική απόκλιση (Standard Deviation), το τυπικό σφάλµα (Standard
Error), η διακύµανση (Variance). Ακόµη χρησιµοποιήθηκαν οι δείκτες µέτρησης του βαθµού
ασυµµετρίας (Skewness), του τυπικού σφάλµατος ασυµµετρίας (SE Skewness), της κύρτωσης (Kurtosis)
και του τυπικού σφάλµατος κύρτωσης (SE Kurtosis) (Dometrius 1992, Howitt και Cramer 2003).
•

Το στατιστικό κριτήριο που χρησιµοποιήθηκε για τον έλεγχο των ερευνητικών υποθέσεων

ήταν κατά κύριο λόγο ο συντελεστής συσχέτισης Pearson. Χρησιµοποιήθηκε ακόµη το κριτήριο X2
(Chi-Square) για σύγκριση αναµενόµενων µε παρατηρηθείσες συχνότητες και ο συσχετισµένος
έλεγχος t (correlated t-test) για τον έλεγχο συσχέτισης µεταξύ συνόλων τιµών που προέρχονταν από
απαντήσεις του ίδιου δείγµατος ανθρώπων. Τέλος, σε κάποιες περιπτώσεις που εξετάζονταν
παραπάνω από 2 οµάδες τιµών µε διαφορετικούς µέσους όρους, που προέρχονταν πάντως από το ίδιο
δείγµα, χρησιµοποιήθηκε συσχετισµένη ανάλυση διακύµανσης (απλή συσχετισµένη ANOVA)
(Dometrius 1992, Howitt και Cramer 2003).
•

Για τον έλεγχο των ερευνητικών υποθέσεων επελέγη ως επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας

το p<0,05.

Για p<0,05 θεωρούνταν ότι είχε διαπιστωθεί στατιστικά σηµαντική επίδραση της

ανεξάρτητης στην εξαρτηµένη µεταβλητή (ή υπήρχε σηµαντική σχέση της εξαρτηµένης µε την
ανεξάρτητη µεταβλητή). Ελέγχονταν πάντως ακόµη τα επίπεδα p<0,01 και p<0,001 και όποτε
παρουσιαζόταν κάποιο από αυτά θεωρούνταν και δηλωνόταν ότι είχε διαπιστωθεί στατιστικά πολύ
σηµαντική επίδραση της ανεξάρτητης στην εξαρτηµένη µεταβλητή (ή υπήρχε πολύ σηµαντική σχέση
της εξαρτηµένης µε την ανεξάρτητη µεταβλητή) (Dometrius 1992, Howitt και Cramer 2003).
Προκειµένου για την περιγραφή της ποιοτικής µεθοδολογίας που εφαρµόστηκε στην έρευνα,
απαιτείται να αναφερθούν ορισµένα στοιχεία της ποιοτικής ανάλυσης, όπως:
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•

Πραγµατοποιήθηκε ανάλυση διαλόγων που υπήρχαν σε συνεντεύξεις που δόθηκαν από τα

Υποκείµενα προς τον ερευνητή, κυρίως προκειµένου για την επιβεβαίωση των αποτελεσµάτων της
ποσοτικής ανάλυσης.
•

Πραγµατοποιήθηκε ανάλυση διαλόγων ορισµένων συζητήσεων που καταγράφηκαν κατά τη

διάρκεια υλοποίησης της ΚΜΕ και στις οποίες συµµετείχαν τα Υποκείµενα της έρευνας.
•

Πραγµατοποιήθηκε ανάλυση ορισµένων σηµαντικών µηνυµάτων που εξακριβώθηκε ότι

επέφεραν σηµαντικές αλλαγές στην πορεία της ΚΜΕ ή τη συµπεριφορά των συµµετεχόντων,
προκειµένου να εξακριβωθούν οι λόγοι που έγινε αυτό και να ερµηνευτούν καλύτερα τα φαινόµενα.
•

Πραγµατοποιήθηκε ερµηνεία φαινοµένων µέσω της ποιοτικής ανάλυσης παραµέτρων της

Ανάλυσης Κοινωνικών ∆ικτύων, όπως τα γραφήµατα που παρουσίαζαν την πραγµατοποιθείσα
επικοινωνία κάποιου ορισθέντος Κοινωνικού ∆ικτύου και για ένα δεδοµένο χρονικό διάστηµα.
Γινόταν σύγκριση µεταξύ ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών των γράφων διαφορετικών Κοινωνικών
∆ικτύων ή του ίδιου Κοινωνικού ∆ικτύου σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, προκειµένου να
εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα και να υπάρξει ερµηνεία της εξέλιξης αυτών των υπό µελέτη
Κοινωνικών ∆ικτύων.
Λόγω της µεγάλης πολυπλοκότητας ορισµένων φαινοµένων που εξετάζονταν και της ποιοτικής φύσης
των παραµέτρων και των µεταβλητών που σχετίζονταν µε αυτά, χρησιµοποιήθηκε και η µέθοδος της
Ανάλυσης Πολλαπλών Αντιστοιχιών (ο Γαλλικός όρος είναι Analyse des Correspondances Multiples
Benzécri, 1992, και ο Αγγλικός όρος Multiple Correspondence Analysis - MCA).
Σύµφωνα µε τον Αθανασιάδη (1995), «στην ανάλυση δεδοµένων χρησιµοποιείται η παραγοντική
ανάλυση προκειµένου να εντοπιστούν “νέφη σηµείων” για τα οποία αναζητούνται οι διευθύνσεις
καλύτερης προσαρµογής-περιγραφής του νέφους. Οι διευθύνσεις αυτές ονοµάζονται παραγοντικοί
άξονες». Η Ανάλυση Πολλαπλών Αντιστοιχιών αποτελεί ιδιαίτερα χρήσιµο εργαλείο για τη διερεύνηση
συσχετίσεων µεταξύ ποιοτικών µεταβλητών και ειδικότερα για την περίπτωση που τα ερευνητικά
δεδοµένα προκύπτουν από την ταυτόχρονη µέτρηση πολλών παραµέτρων. Η µέθοδος δίνει τη
δυνατότητα για υπέρβαση των περιορισµών της περιγραφικής στατιστικής καθώς παρέχει
δυνατότητες όπως η οµαδοποίηση µεταβλητών προκειµένου να διερευνηθούν οι διαφορές και οι
οµοιότητες µεταξύ αυτών. Σύµφωνα µε τους Αθανασιάδη (1995) και Φεσάκη (2003), βασική αρχή της
µεθόδου είναι ότι πολύπλοκα δεδοµένα µπορούν να κατανοηθούν µε την απεικόνιση βασικών
προτύπων και κανονικοτήτων σε διαγράµµατα και γραφήµατα.

ΙV.2.4 Πηγές άντλησης δεδοµένων
Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά οι κύριες πηγές άντλησης των δεδοµένων της
έρευνας. Λεπτοµερή στοιχεία παρουσιάζονται στην ανάλυση των δεδοµένων κατά την επεξεργασία
των ερευνητικών ερωτηµάτων σε επόµενα κεφάλαια της διατριβής και σε διάφορα σχετικά
παραρτήµατα. Τα δεδοµένα υπάγονται σε τέσσερις κύριες κατηγορίες, ανάλογα µε την πηγή τους.
Είναι οι κατηγορίες των ερωτηµατολογίων, των συνεντεύξεων και των δεδοµένων καταγραφής των
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δράσεων των εκπαιδευοµένων, όπως ο αριθµός των εργασιών που δηµοσιεύτηκαν στην πλατφόρµα
της ΚΜΕ από κάποιο εκπαιδευόµενο, ο χρόνος της υλοποίησης ή της καθυστέρησης ενός µαθήµατος,
ο αριθµός των µελών που αποχώρησαν (δηλώσαν αποχώρηση) από ένα µάθηµα ή από την Κοινότητα,
ή η βαθµολογία στην κλίµακα 1-10 που δόθηκε από έναν εισηγητή για έναν εκπαιδευόµενο. Τέλος
υπήρχαν και µετρήσεις παραµέτρων ανάλυσης κοινωνικών δικτύων που µπορούν να θεωρηθούν ως
µετα-δεδοµένα µε την έννοια ότι τα δεδοµένα καταγραφής επεξεργάζονταν εκ νέου και παρήγαγαν νέα
δεδοµένα, τις µετρήσεις των παραµέτρων αυτών. Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας ΙV. 2.1)
παρουσιάζεται αναλυτικά το ηµερολόγιο της συλλογής και καταγραφής όλων αυτών των τύπων
δεδοµένων (αναφέρεται και το αντίστοιχο παράρτηµα, όπου είναι διαθέσιµο).
Πίνακας ΙV. 2.1 Ηµερολόγιο συλλογής και καταγραφής δεδοµένων
1η φάση
∆ιακοΟλοκλήρωση
δραστηµαθηµάτων
πές
2η φάση µαθηµάτων
ριοτήτων και αξιολόγηση
Έτη:
2003
2004
Μήνες:
Νοέµβρης
∆εκέµβρης
Γενάρης
Φλεβάρης
Μάρτης
Απρίλης
Εβδοµάδες:
1
2
3
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Ερωτηµατολόγια
Αρχικά Α.3, Β.1
√ √ √ √
Ενδιάµεσ. Στάσης Β.2
√
√
√
√
√
√
Ενδιάµεσ. Μαθηµ. Β.3
√
√
√
√
Τελικά Μαθηµάτ. Β.3
√
√
√ √ √ √ √ √
Τελικά ΚΜΕ Β.4
√ √ √ √ √ √
Τελικά Εισηγητών Β.5
√ √ √ √
Συνεντεύξεις
Εκπαιδευοµένων Β.6
√
√
√ √ √
Εισηγητών Β.7
√ √ √ √
√
∆εδοµένα καταγραφής δράσεων των εκπαιδευοµένων
Καταγραφή email
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Καταγραφή chat
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Καταγραφή forum
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Αναφορές εισηγητών
√
√
√
√
√
√
Παρατηρήσεις
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
συντονιστών
Μεταδεδοµένα: µετρήσεις Ανάλυσης Κοινωνικών ∆ικτύων
Πυκνότητα
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Συγκέντρωση
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Γράφοι επικοινωνίας ∆
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Περίοδοι της ΚΜΕ:

ΙV.2.4.1

Αιτήσεις Εκπαίδευση

Ερωτηµατολόγια

Όλα τα ερωτηµατολόγια περιείχαν ως επί το πλείστον κλειστού Likert-scale τύπου (ερωτήσεις που
απαντώνται σε πεντάβαθµη κλίµακα απαντήσεων). Ορισµένα ερωτηµατολόγια περιείχαν και κάποιες
ηµιδοµηµένες ερωτήσεις αλλά σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχαν και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Η
συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηµατολογίων απαντήθηκε ηλεκτρονικά µέσω ειδικής ιστοσελίδας
και διαδικασίας πιστοποίησης του ατόµου που συµπλήρωνε το ερωτηµατολόγιο. Λόγω πάντως
κάποιων τεχνικών προβληµάτων που αντιµετώπισαν κυρίως ορισµένοι εκπαιδευόµενοι, προτιµήθηκε
να γίνουν δεκτά και συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια που στέλνονταν µε mail.
i.

Αρχικά Ερωτηµατολόγια: Χρησιµοποιήθηκαν για τη συλλογή στοιχείων προκειµένου για την

λεπτοµερή περιγραφή της ταυτότητας του δείγµατος και της «περίπτωσης» της συγκεκριµένης έρευνας
(δηµογραφικά στοιχεία των εκπαιδευοµένων, τυπικά προσόντα, σπουδές, γνώσεις σε ΤΠΕ, συνθήκες
και χρόνος ενασχόλησης µε τις ΤΠΕ, κλπ). Επίσης χρησιµοποιήθηκαν για την καταγραφή των
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αρχικών στάσεων των επιµορφούµενων απέναντι στις ΤΠΕ, τη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη,
για τη στάση των µελών απέναντι στη επιµόρφωση και την καταγραφή των προσδοκιών από τη
συµµετοχή τους στο συγκεκριµένο πρόγραµµα. Η συλλογή των στοιχείων έγινε σε δύο φάσεις. Τα
στοιχεία που προσδιόριζαν την ταυτότητα του δείγµατος συλλέχθηκαν σε ερωτηµατολόγιο που
συµπληρωνόταν µαζί µε την αίτηση των επιµορφούµενων για συµµετοχή. Τα στοιχεία που
προσδιόριζαν τις αρχικές στάσεις και προτιµήσεις των µελών έπρεπε να συµπληρωθούν είτε στην
αρχική πρόσωπο µε πρόσωπο εκπαίδευση ή πριν την επίσηµη έναρξη του προγράµµατος (για όσους
δεν παρακολούθησαν την πρόσωπο µε πρόσωπο επιµόρφωση ή δεν πρόλαβαν να συµπληρώσουν τα
στοιχεία). Τα αρχικά ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν από όλα τα απλά µέλη (ήταν υποχρεωτικό για
να εισέλθουν στην ΚΜΕ) και ως επί το πλείστον µέσω ιστοσελίδας και αυτοµατοποιηµένης
διαδικασίας συλλογής των απαντήσεων σε βάση δεδοµένων (asp πρόγραµµα που αποθήκευε τις
απαντήσεις σε αρχείο MS Access). Το αρχικό ερωτηµατολόγιο παρουσιάζεται στο Παράρτηµα Β.1 και
στο Παράρτηµα Α.3 υπάρχει και το κείµενο της αίτησης συµµετοχής των απλών µελών, µέσα από το
οποίο επιβεβαιώνονταν κάποια βασικά στοιχεία.
ii.

Ενδιάµεσα Ερωτηµατολόγια: Σε δύο διακριτές περιόδους της ΚΜΕ έγινε έλεγχος της µεταβολής

κάποιων στοιχείων όπως η ύπαρξη ηλεκτρονικού υπολογιστή ή ο χρόνος ενασχόλησης των
εκπαιδευοµένων καθώς και έλεγχος για ενδεχόµενη µεταβολή της στάσης των εκπαιδευτικών
απέναντι στις ΤΠΕ, την επιµόρφωση, τη συνεργασία, τις προσδοκίες τους ως προς την ΚΜΕ και τι
µπορεί να προσφέρει και των υποχρεώσεων που συνεπάγεται η συµµετοχή στην ΚΜΕ. Αρχικά είχε
προγραµµατιστεί να γίνεται αυτός ο έλεγχος µία φορά το µήνα, αλλά λόγω των συχνών εβδοµαδιαίων
ερωτηµατολογίων, της µεγαλύτερης διάρκειας της ΚΜΕ και του φόρτου εργασίας, προτιµήθηκε να
µην πιεστούν κι άλλο οι εκπαιδευόµενοι και θεωρήθηκε ότι πιο συχνή ερώτηση για τα ίδια
«θεωρητικά» αντικείµενα θα επέφερε ίδιες απαντήσεις λόγω κόπωσης και ανίας.
Ειδικά όσον αφορά στα σηµαντικά, για την έρευνα, ερωτηµατολόγια διερεύνησης της στάσης των
απλών µελών και της µεταβολής αυτής, συµπληρώθηκαν τελικά 103, στα οποία απάντησαν οι 51 από
τους 59 εκπαιδευόµενους του δείγµατος. Τα ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν στην αρχή του
προγράµµατος αµέσως µετά την υλοποίηση του αρχικού σεµιναρίου (το 36,9% αυτών, ήτοι 38
ερωτηµατολόγια), στη διάρκεια υλοποίησης των µαθηµάτων (το 27,2%, ήτοι 28 ερωτηµατολόγια) και
στο τέλος του προγράµµατος (το 35,9% αυτών, ήτοι 37 ερωτηµατολόγια). Αξίζει να σηµειωθεί ότι δε
συµπλήρωσαν όλοι οι εκπαιδευόµενοι τα συγκεκριµένα ερωτηµατολόγια, και από αυτούς που τα
συµπλήρωναν δεν απαντούσαν όλοι απαραίτητα σε όλες τις ερωτήσεις. Το ερωτηµατολόγιο αυτό
παρουσιάζεται στο Παράρτηµα Β.2.
Υπήρχαν ακόµη δύο µικρά ενδιάµεσα ερωτηµατολόγια που συµπληρώνονταν µια φορά κάθε
εβδοµάδα ή κάθε 10 περίπου µέρες. Και αυτά συµπληρώνονταν µέσω ιστοσελίδας και µε
αυτοµατοποιηµένη διαδικασία συλλογής των απαντήσεων σε βάση δεδοµένων, προκειµένου για την
µικρότερη δυνατή ενασχόληση των εκπαιδευοµένων.
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Το πρώτο που ήταν και λίγο πιο συχνό, αφορούσε την ενασχόληση των εκπαιδευοµένων µε τα
δρώµενα της ΚΜΕ, την καταγραφή στοιχείων της συµπεριφοράς τους, την περιγραφή των σχέσεων
που αναπτύσσονταν και τα επίπεδα της συνεργασίας τους.
Το δεύτερο µικρό και συχνό ενδιάµεσο ερωτηµατολόγιο αφορούσε τα µαθήµατα, τον τρόπο µε τον
οποίο πίστευαν ότι µάθαιναν, την αξιολόγηση επιµέρους µαθηµάτων, την αυτοαξιολόγηση της
δουλειάς και της συµπεριφοράς τους, και συνήθως συµπληρωνόταν στο τέλος της ενότητας κάθε
µαθήµατος.
iii.

Τελικά Ερωτηµατολόγια: Τα τελικά ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν σε αρχείο Word και

αποστέλλονταν ξεχωριστά το καθένα στο συντονιστή. Προτιµήθηκε αυτή η µέθοδος λόγω των
διαρροών στη συµπλήρωση των προηγούµενων ερωτηµατολογίων και λόγω της δυσκολίας του
ελέγχου για το ποιος παρέλειψε να απαντήσει. ∆όθηκαν προς συµπλήρωση δύο ερωτηµατολόγια
γενικού περιεχοµένου που έπρεπε να συµπληρωθούν µία φορά και ένα ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης
του κάθε µαθήµατος που έπρεπε να συµπληρωθεί για κάθε µάθηµα που παρακολούθησε ο
εκπαιδευόµενος χωριστά. Το πρώτο γενικό ερωτηµατολόγιο αφορούσε την (τελική) µεταβολή της
στάσης των εκπαιδευτικών και το δεύτερο αφορούσε την αξιολόγηση της ΚΜΕ γενικώς, του
συντονισµού, των υπηρεσιών, τον εντοπισµό προβληµάτων, τη σύγκριση παραδοσιακής και
ηλεκτρονικά υποστηριζόµενης επιµόρφωσης και την καταγραφή των επιδράσεων της δηµοσίευσης
των αποτελεσµάτων της ανάλυσης κοινωνικών δικτύων στους εκπαιδευόµενους και την συµπεριφορά
τους. Στο Παράρτηµα Β.2 υπάρχει το ερωτηµατολόγιο για τη στάση των εκπαιδευοµένων, στο
Παράρτηµα Β.4 υπάρχει το ερωτηµατολόγιο της γενικής αξιολόγησης της ΚΜΕ.
Το

ερωτηµατολόγιο

αξιολόγησης

του

κάθε

µαθήµατος

αφορούσε

αυτοαξιολόγηση

των

συµµετεχόντων (συνέπεια, εργασία, ποιότητα, συνεργασία, συµπεριφορά), την αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων του µαθήµατος (επίτευξη των στόχων, µάθηση, αξιολόγηση επιµέρους στοιχείων) και
την καταγραφή των προβληµάτων που παρουσιάστηκαν και το βαθµό επίδρασης τους στο µάθηµα.
Στο Παράρτηµα Β.3 υπάρχει το ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης των µαθηµάτων της ΚΜΕ. Είχε
συνολικά 38 ερωτήσεις (ανοιχτού και κλειστού τύπου) και συµπληρώθηκε µία φορά στο τέλος των
µαθηµάτων. Τελικά συµπληρώθηκαν 97 ερωτηµατολόγια αυτού του τύπου από 38 διαφορετικούς
εκπαιδευόµενους.
Τέλος, υπήρχε και ένα ερωτηµατολόγιο τελικής αξιολόγησης της ΚΜΕ (συνολικά) που συµπλήρωσαν
στο τέλος του προγράµµατος οι εισηγητές (Παράρτηµα Β.5). Είχε συνολικά 53 ερωτήσεις (ανοιχτού
και κλειστού τύπου) και συµπληρώθηκε µία φορά στο τέλος των µαθηµάτων. Τελικά συµπληρώθηκαν
18 ερωτηµατολόγια από αντίστοιχο αριθµό εισηγητών ή βοηθών εισηγητών.

ΙV.2.4.2

Συνεντεύξεις

Όλες οι συνεντεύξεις ήταν ηµιδοµηµένες µε ορισµένο αριθµό απαντήσεων και δυνατότητα επέκτασης
των ερωτηµάτων, ανάλογα µε την πορεία της συζήτησης. Η διάρκειά τους κυµαινόταν από 25 λεπτά
(το λιγότερο) µέχρι 1 ώρα και 10 λεπτά το αργότερο, µε µέση διάρκεια τα 45-50 λεπτά.
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Πραγµατοποιήθηκαν δύο είδη συνεντεύξεων, µια που αφορούσε τη γνώµη των εκπαιδευοµένων και
µια που αφορούσε τους εισηγητές.
iv.

Συνεντεύξεις Επιµορφούµενων: Πραγµατοποιήθηκαν 5 συνεντεύξεις επιµορφούµενων. ∆όθηκε

έµφαση αφενός στη συλλογή στοιχείων που αφορούσαν τη λειτουργία της ΚΜΕ, τη µάθηση, την
ωφέλεια από τη συµµετοχή, τα προβλήµατα, τη συµπεριφορά και τις σχέσεις που αναπτύχθηκαν κλπ.,
και αφετέρου ειδικά στη γνώµη των εκπαιδευοµένων για τα στοιχεία της ανάλυσης κοινωνικών
δικτύων και την επίδραση της δηµοσίευσης των αποτελεσµάτων της ανάλυσης αυτής στη
συµπεριφορά των εκπαιδευοµένων. Υπήρχαν τέλος και κάποιες ερωτήσεις σύγκρισης της ΚΜΕ µε την
ΠΚΜ (για όσους συµµετείχαν και σε αυτήν) και της ΚΜΕ µε την παραδοσιακή επιµόρφωση. Στις
συνεντεύξεις που έγιναν, συµµετείχαν οι εκπαιδευόµενοι Εκπ1 (Φυσικός), Εκπ2 (Γυµναστής
πρωτοβάθµιας), Εκπ3 (Φιλόλογος), Εκπ4 (Μαθηµατικός) και Εκπ5 (∆άσκαλος). (Στο Παράρτηµα
Β.6 υπάρχει η δοµή της συνέντευξης των επιµορφούµενων).
v.

Συνεντεύξεις Εισηγητών: Πραγµατοποιήθηκαν 5 συνεντεύξεις εισηγητών µε θέµατα που

αφορούσαν κυρίως το πρότυπο διεξαγωγής των µαθηµάτων, τις µαθησιακές και οργανωτικές επιλογές
τους, τις µεθόδους που χρησιµοποίησαν, τα αποτελέσµατα της µάθησης, την επίτευξη των στόχων,
κλπ. Επίσης πραγµατοποιήθηκε αξιολόγηση της ΚΜΕ, των υπηρεσιών και του συντονισµού,
αναφέρθηκαν τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία της ΚΜΕ, έγινε σύγκριση της παραδοσιακής µε την
ηλεκτρονικά υποστηριζόµενη εκπαίδευση του τύπου της ΚΜΕ, κλπ. Τέλος ζητήθηκε η γνώµη των
εισηγητών για τις µετρήσεις ανάλυσης κοινωνικών δικτύων και εξετάστηκε η επίδραση της
δηµοσίευσης των αποτελεσµάτων της ανάλυσης αυτής στην πορεία των µαθηµάτων και στη
συµπεριφορά των εκπαιδευοµένων. Στις συνεντεύξεις που πραγµατοποιήθηκαν, συµµετείχαν οι
εισηγητές Εισηγ1 (µάθηµα ΜΑΘ1), Εισηγ2 (µάθηµα ΠΛ3),

Εισηγ3 (µάθηµα ΜΑΘ2), Εισηγ4

(µάθηµα ΓΕΝ2) και Εισηγ5 (µάθηµα ΦΥΣ2). (Στο Παράρτηµα Β.7 υπάρχει δοµή της συνέντευξης
των εισηγητών).

ΙV.2.4.3

∆εδοµένα καταγραφής δράσεων των εκπαιδευοµένων

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, πρόκειται για αδιαµφισβήτητα και παρατηρήσιµα στοιχεία, δεδοµένα
που δεν ενέχουν κανένα υποκειµενικό στοιχείο και βασίζονται σε παρατηρήσεις που καταγράφονταν
µε ξεκάθαρο και ασφαλή τρόπο (κυρίως µέσω αυτοµατοποιηµένων διαδικασιών σε αρχεία
καταγραφής τύπου excel ή κειµένου).
vi.

Πραγµατοποιθείσα επικοινωνία (σε fora και chat): Η επικοινωνία που πραγµατοποιήθηκε µε τα

εργαλεία που είχαν στη διάθεσή τους όλα τα µέλη της ΚΜΕ (εκπαιδευόµενοι, εισηγητές και
συντονιστές) όπως ασύγχρονη µέσω forum και σύγχρονη µέσω chat. Οποιαδήποτε αποστολή mail
γινόταν από το λογαριασµό που δόθηκε στο πλαίσιο λειτουργίας της ΚΜΕ καταγραφόταν και αυτό
και αναλύεται µέσω της Ανάλυσης Κοινωνικού ∆ικτύου. Πάντως η επικοινωνία µέσω mail δεν
καταγράφηκε όλη και υπήρχαν διαρροές και προβλήµατα, όταν για παράδειγµα τα µηνύµατα
στέλνονταν µέσω άλλου λογαριασµού ή όταν υπήρχε πληθώρα µηνυµάτων προερχόµενα από ιούς
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(spam). Όλες οι δηµοσιεύσεις σε κάθε forum της Κοινότητας (υπήρχε ένα για κάθε µάθηµα και 3 fora
γενικού ή τεχνικού περιεχοµένου που αφορούσαν όλα τα µέλη της ΚΜΕ) καταγράφηκαν µε
κατάλληλη για επεξεργασία µορφή σε αρχείο τύπου Access (Παράρτηµα ∆.2). Επίσης όλες οι είσοδοι
των µελών και κάθε συνοµιλία σε κάθε ένα από τα chat δωµάτια καταγράφονταν αυτόµατα σε
κατάλληλο αρχείο κειµένου που ήταν στη διάθεση του ερευνητή και των ενδιαφεροµένων εισηγητών.
vii.

Αριθµός εργασιών και αριθµός εργασιών που πραγµατοποιήθηκαν: Βασισµένοι στα λεπτοµερή

στοιχεία που παρείχαν οι εισηγητές των µαθηµάτων υπάρχει καταγεγραµµένος ο αριθµός και το είδος
των εργασιών του κάθε µαθήµατος. Επίσης από στοιχεία των εισηγητών εµφανίζεται και ο αριθµός
και η ποιότητα της πραγµατοποιθείσας εργασίας καθενός από τους εκπαιδευόµενους. Τα στοιχεία
αυτά επιβεβαιώνονται από την παρατήρηση της Βάσης Εγγράφων της πλατφόρµας στην οποία
αναρτούσαν οι εισηγητές την περιγραφή των εργασιών προς υλοποίηση και τα µέλη τις
πραγµατοποιθείσες εργασίες τους. Η βαθµολόγηση της ποιότητας των εργασιών είναι βέβαια
υποκειµενικό δεδοµένο και εξαρτάται από την κρίση των εισηγητών.
viii. Ενεργή συµµετοχή και διάρκεια συµµετοχής: Βασισµένοι σε λεπτοµερή αναφορά που παρείχαν οι
εισηγητές των µαθηµάτων για την πορεία των µαθηµάτων και τη συµµετοχή των εκπαιδευοµένων,
είναι φανερό το διάστηµα ενεργούς συµµετοχής των εκπαιδευοµένων σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης
του κάθε µαθήµατος. Τα στοιχεία επιβεβαιώνονται µε σχετική ευκολία από τον εντοπισµό του
«στίγµατος» της συµµετοχής του κάθε εκπαιδευόµενου µέσω της υλοποίησης των εργασιών, της
συµµετοχής σε forum και chat ακόµη και µέσω των email που απεστάλησαν σε ορισµένες
περιπτώσεις.
ix.

∆ηλωµένες και αδήλωτες αποχωρήσεις: Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αποχωρήσεις των µελών

στις περιπτώσεις που αυτό έγινε, ο αριθµός των περιπτώσεων, η συχνότητα, ακόµη και το χρονικό
σηµείο στο οποίο πραγµατοποιήθηκαν. Είχε ζητηθεί εξ’ αρχής από τους συντονιστές, σε όσους θα
ήθελαν να αποχωρήσουν να το δηλώσουν τη στιγµή που θα το αποφάσιζαν. ∆υστυχώς πάντως δεν
δήλωναν όλοι την αποχώρηση τους, και πολλές φορές γινόταν αυτή αντιληπτή λόγω της αλλαγής της
συµπεριφοράς των συµµετεχόντων, πχ. λόγω αδιαφορίας, αποφυγή απάντησης στα µηνύµατα, άρνηση
παράδοσης των εργασιών, έλλειψη συµµετοχής µε οποιοδήποτε τρόπο. Αυτές οι περιπτώσεις
θεωρούνται de facto αποχωρήσεις αλλά το χρονικό σηµείο που πραγµατοποιήθηκαν δεν µπορεί να
καθοριστεί µε απόλυτη ακρίβεια λόγω της φύσης τους. Θεωρούµε ως χρονικό σηµείο την
επιβεβαίωση των µελών για την αποχώρησή τους όταν ρωτήθηκαν από τους συντονιστές ή όταν ήταν
πια εντελώς φανερή η αποχώρηση.
x.

Αριθµός αρχικών συµµετοχών, αναλογία εισηγητών – εκπαιδευόµενου: Εκτός της ενεργούς και

µη συµµετοχής και των αποχωρήσεων που συνέβησαν εξετάζεται και ο παράγοντας του αρχικού
αριθµού συµµετεχόντων σε κάποιο µάθηµα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η τελική αναλογία µελών που
ολοκλήρωσαν το µάθηµα σε σχέση µε αυτούς που το ξεκίνησαν και αυτό το δεδοµένο αποτελεί από
µόνο του (αξιωµατικά) παράγοντα επιτυχίας ενός µαθήµατος, εφόσον είναι υψηλό φυσικά. Επίσης
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ερευνητικό ενδιαφέρον έχει και η αναλογία εκπαιδευοµένων και εκπαιδευτών καθώς στα µαθήµατα
αυτή η αναλογία κυµαινόταν σηµαντικά.
xi.

Επιτυχία και βαθµός εκπαιδευοµένων σε κάθε µάθηµα: ∆εδοµένο που εξετάζεται και αποτελεί κι

αυτό παράγοντα ελέγχου της επιτυχίας ενός µαθήµατος αποτελεί η τελική «επιτυχία» των
εκπαιδευοµένων που ήταν ενεργοί µέχρι το τέλος σε κάθε µάθηµα. Ορισµένα µέλη µπορεί να ήταν
ενεργά σε όλη τη διάρκεια ενός µαθήµατος αλλά δεν ήταν απαραίτητα και ικανά να ολοκληρώσουν µε
επιτυχία το µάθηµα αυτό.

Η αξιολόγηση των εισηγητών είναι ένας παράγοντας ακόµη.

Χρησιµοποιήθηκε δεκάβαθµη κλίµακα (1-10) και υπήρχαν συγκεκριµένες οδηγίες και κανόνες, αλλά
σε κάποιο βαθµό η βαθµολόγηση των εκπαιδευοµένων από τους εισηγητές και για την κάθε εργασία
ξεχωριστά αλλά και ως σύνθεση για την τελική επιτυχία ενός µαθήµατος, ήταν σε κάποιο βαθµό
υποκειµενική. Στις περισσότερες πάντως περιπτώσεις οι ίδιοι οι εκπαιδευόµενοι, µόλις
αντιλαµβανόντουσαν ότι δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις ενός µαθήµατος
αποχωρούσαν από αυτό, µε αποτέλεσµα οι βαθµοί όσων έµειναν µέχρι το τέλος να είναι
δικαιολογηµένα σχετικά υψηλοί και το ποσοστό επιτυχίας επίσης υψηλό.
xii.

∆ιακοπές της λειτουργίας της πλατφόρµας: Σε συγκεκριµένα χρονικά σηµεία και για ορισµένα

χρονικά διαστήµατα κάθε φορά συνέβη διακοπή της λειτουργίας της πλατφόρµας λογισµικού που
υποστήριζε πολλές από τις υπηρεσίες της ΚΜΕ.

Τα διαστήµατα αυτά έχουν καταγραφεί και

λαµβάνεται υπόψη η εν γένει δυσλειτουργία της ΚΜΕ που προκάλεσαν και οι επιπτώσεις τους στην
υλοποίηση συγκεκριµένων µαθηµάτων που επηρεάστηκαν.
xiii. Προγραµµατισµένη και πραγµατική διάρκεια µαθήµατος. Λόγω προβληµάτων, όπως τα τεχνικά,
της διακοπής της λειτουργίας ορισµένων υπηρεσιών που αναφέρθηκαν, ή άλλων οφειλοµένων στους
εισηγητές ή ακόµη και σε συγκυρίες, ορισµένα µαθήµατα καθυστέρησαν. Οι λόγοι της καθυστέρησης
και η τελική, πραγµατική διάρκεια του κάθε µαθήµατος έχει καταγραφεί.

ΙV.2.4.4

Μετα-δεδοµένα: Μετρήσεις παραµέτρων Ανάλυσης Κοινωνικού ∆ικτύου

Η ανάλυση της επικοινωνίας µέσω του υπολογισµού και της δηµοσίευσης των παραµέτρων ανάλυσης
κοινωνικού δικτύου βοηθούσε στην διαδικασία της αξιολόγησης της πορείας της ΚΜΕ, όσον αφορά
κυρίως στο κοµµάτι της επικοινωνίας που δεν ήταν φανερό σε όλους, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Η
ανάλυση που επιχειρήθηκε σε πρώτη φάση ήταν ποσοτική αλλά βοηθούσε ορισµένους εισηγητές να
αξιολογήσουν σε ένα βαθµό τη συµµετοχή, τη συνεισφορά στους διάλογους και το βαθµό
συνεργασίας των συµµετεχόντων σε κάποιο µάθηµα. Οι µετρήσεις σχετίζονται µε παραµέτρους της
ανάλυσης κοινωνικού δικτύου που έχουν περιγραφεί προηγούµενα, όπως η πυκνότητα ενός
κοινωνικού δικτύου, η συγκέντρωση και ο γράφος απεικόνισης του δικτύου. Προκειµένου για τον
υπολογισµό των παραµέτρων αυτών κατασκευάστηκαν και χρησιµοποιήθηκαν τα εργαλεία
αναστοχασµού, όπως αναφέρθηκε στο σχεδιασµό της ΚΜΕ. Μέσω των εργαλείων αντλούνταν
στοιχεία από αρχεία συµβάντων (log files) που κατέγραφαν τις ενέργειες και την επικοινωνία και
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συλλέγονταν από τους υπολογιστές που υποστήριζαν την ΚΜΕ. Τα εργαλεία παρουσιάζονται
αναλυτικά στο Παράρτηµα ∆.
xiv.

Μετρήσεις που αφορούσαν ολόκληρο το Κοινωνικό ∆ίκτυο της ΚΜΕ: Το βασικό Κοινωνικό

∆ίκτυο που ορίστηκε προκειµένου να µετρηθούν οι παράµετροι ανάλυσης κοινωνικού δικτύου είναι το
«κοινωνικό δίκτυο όλων των ενεργών µελών της ΚΜΕ για µια συγκεκριµένη περίοδο». Αυτό έγινε για
10 εβδοµάδες λειτουργίας της ΚΜΕ, ανά περιόδους περίπου της µιας εβδοµάδας.
xv.

Μετρήσεις που αφορούσαν επιµέρους Κοινωνικά ∆ίκτυα µαθηµάτων: Ορίζονταν Κοινωνικά

∆ίκτυα που περιλάµβαναν «όλα τα ενεργά µέλη κάποιου συγκεκριµένου µαθήµατος για µια
συγκεκριµένη περίοδο», προκειµένου και πάλι να µετρηθούν οι παράµετροι της ανάλυσης. Αυτό έγινε
για τα περισσότερα µαθήµατα και για περίοδο τουλάχιστον 10 εβδοµάδων, ανά περιόδους της µιας
εβδοµάδας που συνήθως αντιστοιχούσε και σε µια διακριτή ενότητα µαθήµατος.
xvi.

Μετρήσεις που αφορούσαν συγκεκριµένα άτοµα/µέλη της Κοινότητας: Προκειµένου για την

συνολική µέτρηση των παραµέτρων της ανάλυσης ενός Κοινωνικού ∆ικτύου από αυτά που ορίστηκαν
παραπάνω, χρειαζόταν να υπολογιστούν ορισµένα στοιχεία που αφορούσαν τα άτοµα που µετείχαν
στο συγκεκριµένο ορισθέν Κοινωνικό ∆ίκτυο υπό µελέτη. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονταν και ήταν
ο συνολικός αριθµός των µηνυµάτων που έστελνε το κάθε µέλος στα άλλα µέλη του δικτύου στην
περίοδο προς µελέτη, ο πίνακας των αλληλεπιδράσεων και πως ακριβώς κατανέµονταν τα
απεσταλµένα αυτά µηνύµατα και τέλος η ατοµική «συγκέντρωση» του καθενός, πόσο δηλαδή
επικεντρωµένα ή διασκορπισµένα ήταν αυτά τα µηνύµατα (πχ. 0% ατοµική συγκέντρωση ενός µέλους
εντός ενός Κοινωνικού ∆ικτύου σήµαινε ότι το συγκεκριµένο µέλος είχε στείλει τουλάχιστον ένα
µήνυµα σε όλα τα υπόλοιπα µέλη του δικτύου και 100% ατοµική συγκέντρωση ότι δεν είχε στείλει σε
κανένα).

ΙV.2.5 Συµπεράσµατα
Η έρευνα που πραγµατοποιείται στη διατριβή είναι έρευνα περίπτωσης. Αφορά στη λειτουργία της
ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης Εκπαιδευτικών (ΚΜΕ) που πραγµατοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο
Αιγαίου και ειδικότερα στο Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και ∆ιδακτικής Μηχανικής. Η έρευνα
έχει δύο άξονες, ο πρώτος άξονας έχει σχέση µε την εξαγωγή συµπερασµάτων που έχουν άµεση
εφαρµογή στη βελτίωση του τρόπου υλοποίησης των προγραµµάτων επιµόρφωσης που
πραγµατοποιούνται µε ηλεκτρονική υποστήριξη (κυρίως υποστήριξη µέσω του διαδικτύου) και αφορά
τη µελέτη των ∆ραστηριοτήτων (α) της Οργάνωσης και (β) της Υλοποίησης των ηλεκτρονικά
υποστηριζόµενων µαθηµάτων της ΚΜΕ. Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει µε τη µελέτη των
παραγόντων που σχετίζονται µε τη δηµιουργία και διατήρηση ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης,
όπως η ΚΜΕ και της δυνατότητας για εφαρµογή εργαλείων αναστοχασµού προκειµένου για τη
ρύθµιση της συµπεριφοράς των συµµετεχόντων.
Το πλαίσιο της έρευνας που πραγµατοποιείται γύρω από τη λειτουργία της ΚΜΕ βρίσκεται πιο κοντά
στο «τεχνητό», καθώς η ίδια η ΚΜΕ πραγµατοποιήθηκε ως επί το πλείστον µε ηλεκτρονικά µέσα,
λειτούργησε κυρίως µέσω υπολογιστών και µε χρήση του διαδικτύου, σε ένα δοµηµένο και
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ελεγχόµενο περιβάλλον. Από την άλλη µεριά όµως ενέχει και στοιχεία «φυσικού» πλαισίου, καθώς
πραγµατοποιήθηκαν κάποιες δραστηριότητες σε καθαρά «φυσικό» πλαίσιο.
Στην έρευνα πραγµατοποιήθηκε συµµετοχική αλλά και µη-συµµετοχική παρατήρηση. Ο ερευνητής ήταν
συντονιστής της Κοινότητας και ο ρόλος του ήταν κατά κύριο λόγο συµµετοχικός καθώς αποτελούσε
στην ουσία «µέλος» κι αυτός της Κοινότητας που µελετούσε. Επειδή σε µεγάλα χρονικά διαστήµατα
λειτουργίας της ΚΜΕ υπήρχε η δυνατότητα να παραµένει η θέση του ερευνητή ουδέτερη και ο ίδιος ο
ερευνητής αµέτοχος στα τεκταινόµενα των µαθηµάτων, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι η παρατήρηση
σε αυτές τις περιπτώσεις γινόταν µε µη-συµµετοχικό τρόπο.
Στη µεθοδολογία της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε, εφαρµόστηκε τόσο η ποσοτική όσο και η
ποιοτική προσέγγιση σε µια προσπάθεια να υπάρξει συµπληρωµατικότητα µεταξύ των µεθόδων,
µεγαλύτερη τεκµηρίωση των αποτελεσµάτων και αξιοπιστία της πραγµατοποιθείσας έρευνας. Ακόµη,
λόγω της µεγάλης πολυπλοκότητας ορισµένων φαινοµένων που εξετάζονταν και της ποιοτικής φύσης
των παραµέτρων και των µεταβλητών που σχετίζονταν µε αυτά, χρησιµοποιήθηκε και η µέθοδος της
Ανάλυσης Πολλαπλών Αντιστοιχιών.
Εξετάζοντας το πίνακα του ηµερολογίου της συλλογής και καταγραφής όλων των τύπων δεδοµένων
(Πίνακας ΙV. 2.1) που χρησιµοποιήθηκαν στην ανάλυση, παρατηρούµε ότι: (α) η συλλογή και
καταγραφή δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησης της ΚΜΕ από τη φάση
των αιτήσεων µέχρι τη φάση των αξιολογήσεων και (β), υπήρχε η δυνατότητα για επιβεβαίωση και
τεκµηρίωση των αποτελεσµάτων της ανάλυσης καθώς τα φαινόµενα που εξετάζονταν παρατηρούνταν
την ίδια χρονική περίοδο µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους.
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Κεφάλαιο ΙV.3 Περιγραφή του δείγµατος
ΙV.3.1 Εισαγωγή
Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύονται χαρακτηριστικά του δείγµατος της έρευνας, όπως δηµογραφικά
χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, τόπος διαµονής, οικογενειακή κατάσταση), ειδικότητες και στοιχεία
του επαγγέλµατος τους, γενικές γνώσεις και τυπικά προσόντα, γνώσεις που σχετίζονται µε τις ΤΠΕ,
προηγούµενη εµπειρία στις ΤΠΕ και στοιχεία των βασικών τεχνουργηµάτων που χρησιµοποιούσαν.

ΙV.3.2 Ποιοι αποτέλεσαν το δείγµα της έρευνας
Ο ερευνητής και συγγραφέας αυτής της διατριβής αποτελούσε Υποκείµενο της ευρύτερης
∆ραστηριότητας υλοποίησης της ΚΜΕ καθώς συµµετείχε ως συντονιστής και υπεύθυνος για τη
λειτουργία του προγράµµατος. Από αυτή τη θέση ο ερευνητής ήταν σε θέση να παρακολουθεί
αβίαστα τα τεκταινόµενα στην Κοινότητα, και η παρατήρηση που πραγµατοποιούσε ήταν συµµετοχική
κατά διαστήµατα, όταν έπρεπε να πάρει θέση σε ένα πρόβληµα, όταν λόγω του ρόλου του ήταν
υποχρεωµένος να συµµετέχει σε συζητήσεις ή ακόµη και να τις προκαλεί (σύγχρονες αλλά και
ασύγχρονες συζητήσεις), όταν ενηµέρωνε τα µέλη της κοινότητας και προέτρεπε ορισµένα µέλη που
αδιαφορούσαν να συµµετέχουν, όταν έπαιξε το ρόλο του εισηγητή στις πρόσωπο µε πρόσωπο
συναντήσεις και εκπαιδεύσεις, κλπ. Ο ερευνητής αποτελούσε στην ουσία «µέλος» κι αυτός της
Κοινότητας που µελετούσε, έστω κι αυτό ήταν µε µια ευρύτερη έννοια από αυτήν του εκπαιδευόµενουµέλους ή ακόµη και του εκπαιδευτή-µέλους. Συγχρόνως όµως, λόγω του ότι ο ρόλος του ερευνητή ως
συντονιστής ήταν ιδιαίτερος, σε πολύ µεγάλα διαστήµατα λειτουργίας της ΚΜΕ υπήρχε η δυνατότητα
να παραµένει η θέση του ερευνητή ουδέτερη και ο ίδιος ο ερευνητής αµέτοχος στα τεκταινόµενα των
µαθηµάτων, τουλάχιστον αυτών στα οποία επιθυµούσε να παραµένει αµέτοχος (πχ. σε αυτά που
λειτουργούσαν υποδειγµατικά ή έστω ικανοποιητικά). Με αυτόν τον τρόπο µπορεί να θεωρηθεί ότι σε
πολλές περιπτώσεις και για µεγάλο πλήθος ερευνητικών µετρήσεων που πραγµατοποιήθηκαν, η
παρατήρηση γινόταν µε µη-συµµετοχικό τρόπο.
Και ο δεύτερος συντονιστής (η κ. ∆ηµητρακοπούλου) πάντως λειτουργούσε µε ανάλογο τρόπο, αν και
επειδή ο ρόλος της ήταν πιο πολύπλοκος ήταν εκτός από συντονίστρια και εισηγήτρια σε κάποιο
µάθηµα (το ΓΕΝ1). Στην ουσία, εκτός από Υποκείµενο της ευρύτερης ∆ραστηριότητας υλοποίησης της
ΚΜΕ, ανήκε και στο δείγµα της έρευνας κυρίως λόγω της ιδιότητάς της ως εισηγήτρια.
Το δείγµα αποτελούν τελικά οι 59 εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν (έστω και για µικρό χρονικό
διάστηµα) σε δραστηριότητες της Κοινότητας ως απλά µέλη της ΚΜΕ (εκπαιδευόµενοι) και οι 23
εκπαιδευτές τους, οι εισηγητές της ΚΜΕ.
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ΙV.3.3 ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος της έρευνας
ΙV.3.3.1

Εκπαιδευόµενοι

Τα απλά µέλη ήταν κατά 61% άνδρες (Ν=36) και κατά 39% γυναίκες (Ν=23). Οι ηλικίες τους
κυµαίνονταν από 26 έως 60 χρονών, µε τη µεγάλη πλειοψηφία του δείγµατος, το 79,7% (Ν=47) να
είναι από 31 έως 50 χρόνων. Αναλυτικά οι ηλικίες των εκπαιδευτικών παρουσιάζονται στον
παρακάτω πίνακα (Πίνακας ΙV. 3.1).
Πίνακας ΙV. 3.1 Ηλικίες των συµµετεχόντων
Ηλικίες
< 26
26 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
Σύνολο

Ποσοστό %
3,4
11,9
42,4
37,3
5,1
100,0

Συχνότητα
2
7
25
22
3
59

51 - 60
5,1%
41 - 50

< 26

37,3%

3,4%
26 - 30
11,9%

31 - 40

Εικόνα IV.3.1 Γράφηµα περιγραφής της
κατανοµής των ηλικιών του δείγµατος (δεξιά)

42,4%

Αναλυτικά η κατανοµή των ηλικιών των εκπαιδευτικών ανά φύλο ήταν:
Πίνακας ΙV. 3.2 Πίνακας περιγραφής της κατανοµής των ηλικιών ανά φύλο
< 26
Γ
Α

Μέτρ
2

26 - 30

% Πίνακ
3,4%

Μέτρ
5
2

% Πίνακ
8,5%
3,4%

31 - 40
Μέτρ
11
14

41 - 50

% Πίνακ
18,6%
23,7%

Μέτρ
5
17

51 - 60

% Πίνακ
8,5%
28,8%

Μέτρ

% Πίνακ

3

5,1%

100

30

90
80
70

20

10

Μέτρηση

Φύλο
Α
Γ

0
< 26

26 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60

Ηλικίες

Ποσοστιαία Μέτρηση

60
50
40
30
20
10
0
< 26

26 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60

Ηλικίες

Εικόνα IV.3.2 Γραφήµατα περιγραφής της κατανοµής των ηλικιών ανά φύλο (δεξιά)

Παρατηρούµε ότι στην κατανοµή ηλικίας ανά φύλο, το ποσοστό των γυναικών είναι υψηλότερο στις
µικρότερες ηλικίες και µειώνεται στις µεγαλύτερες. Ειδικά στις µικρές ηλικίες το ποσοστό των
ανδρών είναι 0% ενώ στις µεγάλες ηλικίες είναι 100%. Μέσα από την ανάλυση των δεδοµένων,
φάνηκε ότι υπήρχε µια σηµαντική σχέση ανάµεσα στο φύλο και τις ηλικίες των συµµετεχόντων,
καθώς οι γυναίκες που συµµετείχαν ήταν γενικά µικρότερης ηλικίας από ότι οι άνδρες συνάδελφοί
τους (r = -0,427, df = 57, p = 0,001 < 0.01).
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Η οικογενειακή κατάσταση του δείγµατος ήταν όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα, µε την
πλειοψηφία, το 50,8% (Ν=30) να είναι παντρεµένοι µε τουλάχιστον ένα παιδί:
Πίνακας ΙV. 3.3 Πίνακας περιγραφής της οικογενειακής κατάστασης του δείγµατος
Οικογενειακή κατάσταση
Έγκυρες Απαντήσεις

Συχνότητα
12
1
30
2
45
14
59

ΑΓΑΜΟΣ
ΑΛΛΟ
ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΙ∆ΙΑ
ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙ∆ΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

∆εν απάντησαν
Τελικό Σύνολο

Ποσοστό %
20,3
1,7
50,8
3,4
76,3
23,7
100,0

ΑΓΑΜΟΣ

Missing

20,3%

23,7%

Εικόνα IV.3.3 Γράφηµα
περιγραφής της οικογενειακής
κατάστασης του δείγµατος
(δεξιά)

ΑΛΛΟ
1,7%

ΠΑΝΤ-ΧΩΡ
3,4%

ΠΑΝΤ-ΜΕ
50,8%

Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγµατος των απλών µελών της Κοινότητας, το 98,3%, ήταν από το
νοµό ∆ωδεκανήσου (Ν=56). Οι υπόλοιποι 1,7% (Ν=3) ήταν από άλλες νησιωτικές περιοχές της
Ελλάδας. Αναλυτικά ο τόπος εργασίας των εκπαιδευτικών παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας ΙV. 3.4 Τόπος εργασίας συµµετεχόντων
Τόπος
Αστυπάλαια
Κάλυµνος
Κάρπαθος
Κέρκυρα
Κως
Λέρος
Πάτµος
Ρόδος
Τήλος
Σύνολο

ΙV.3.3.2

Συχνότητα
2
3
3
1
17
5
3
23
2
59

Ποσοστό %
3,4
5,1
5,1
1,7
28,8
8,5
5,1
39,0
3,4
100,0

Εισηγητές

Οι εισηγητές της ΚΜΕ ήταν συνολικά 23 στον αριθµό. Σε ποσοστό 56,5% (Ν=13) ήταν άνδρες και το
43,5% (Ν=10) γυναίκες. Οι ηλικίες τους ήταν κυρίως από 31-40 χρόνια (56,5%, Ν=13), αρκετοί ήταν
από 41-50 (34,8%, Ν=8) και µόνον δύο ήταν από 51-60 (8,7%, Ν=2).
Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι µόνο το 21,7% (Ν=5) εργαζόταν στα ∆ωδεκάνησα (στη Ρόδο), ενώ
όλοι οι υπόλοιποι εργάζονταν σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Ειδικότερα το µεγαλύτερο ποσοστό
(39,1%, Ν=9) εργαζόταν στην Αθήνα, και οι υπόλοιποι σε ακόµη πιο µακρινές περιοχές σε σχέση µε
την έδρα του προγράµµατος.
Πίνακας ΙV. 3.5 Πίνακας περιγραφής του τόπου εργασίας των εισηγητών
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Τόπος εργασίας
ΑΓΡΙΝΙΟ
ΑΘΗΝΑ
ΒΟΛΟΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΠΑΤΡΑ
ΡΟ∆ΟΣ
ΣΥΡΟΣ
Σύνολο

Ποσοστό
4,3%
39,1%
13,0%
4,3%
4,3%
8,7%
21,7%
4,3%
100,0%

Συχνότητα
1
9
3
1
1
2
5
1
23

ΣΥΡΟΣ

ΑΓΡΙΝΙΟ

4,3%

4,3%

ΡΟ∆ΟΣ
21,7%
ΑΘΗΝΑ
39,1%
ΠΑΤΡΑ
8,7%
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
4,3%

Εικόνα IV.3.4 Γράφηµα περιγραφής του τόπου εργασίας
των εισηγητών (δεξιά)

ΒΟΛΟΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
13,0%
4,3%

ΙV.3.4 Ειδικότητες – στοιχεία των επαγγελµάτων του δείγµατος
ΙV.3.4.1

Εκπαιδευόµενοι

Η µεγάλη πλειοψηφία του δείγµατος των απλών µελών της Κοινότητας, κατά το 89,8% (Ν=53),
προέρχονταν από την δευτεροβάθµια εκπαίδευση και κατά το 10,2% (Ν=6) προέρχονταν από την
πρωτοβάθµια. Επίσης, σε ποσοστό µόνο 27,1% (N=16) είχαν παρακολουθήσει το προηγούµενο
πρόγραµµα επιµόρφωσης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, την ΠΚΜ, έναντι του 72,9% (N=43) που δεν το
είχαν παρακολουθήσει. Ακόµη, σε ποσοστό 18,6% (N=11) εργάζονταν σε σχολείο µε ευέλικτη ζώνη,
έναντι του 81,4% (N=48) των οποίων το σχολείο δεν είχε ευέλικτη ζώνη.
Ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή ορισµένων στοιχείων που αφορούν το δείγµα των µελών της ΚΜΕ.
Μια συνοπτική περιγραφή του προφίλ του δείγµατος, παρουσιάζεται παρακάτω (Πίνακας ΙV. 3.6),
ενώ πιο πολλά επιπλέον στοιχεία του δείγµατος παρουσιάζονται παρακάτω.
Πίνακας ΙV. 3.6 Συνοπτική περιγραφή του προφίλ των µελών της ΚΜΕ
Χρόνια Υπηρεσίας

Αριθµός

Ειδικότητες

Αριθµός

Περιοχή

Αριθµός

<4
4-10
11-20

19
20
15

∆ΑΣΚΑΛΟΙ
ΠΕ02 Φιλόλογοι
ΠΕ03 Μαθηµατικοί

6
6
16

ΡΟ∆ΟΣ
ΚΩΣ
ΛΕΡΟΣ

23
17
5

>21

5

ΠΕ04 Φυσικοί
ΠΕ19,20 Πληροφορικής

12
12

ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

3
2

Άλλο ΠΕ (01,06,09,17)

7

ΚΑΡΠΑΘΟΣ
ΤΗΛΟΣ
ΠΑΤΜΟΣ
ΕΚΤΟΣ ∆Ω∆/ΣΟΥ

3
2
3
1

Αναλυτικότερα οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών ήταν (Πίνακας ΙV. 3.7):
Πίνακας ΙV. 3.7 Ειδικότητες συµµετεχόντων
ΠΕ
1
11
17
19
2
20
3
4
6
9
∆άσκαλοι
Σύνολο
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Συχνότητα
1
1
2
9
6
3
16
12
2
1
6
59

Ποσοστό %
1,7
1,7
3,4
15,3
10,2
5,1
27,1
20,3
3,4
1,7
10,2
100,0
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ΙV.3.4.2

Εισηγητές

Πίνακας ΙV. 3.8 Πίνακας περιγραφής της βαθµίδας εκπαίδευσης στην οποία ανήκαν οι εισηγητές
Βαθµίδα εκπαίδευσης
Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Επίκουρος Καθηγητής
Λέκτορας
∆ιδάσκων στο Πανεπιστήµιο
(σύµβαση 407)
Εκπαιδευτικός – Στέλεχος
εκπαίδευσης
Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ
Σύνολο

Συχνότητα
1
2
5
2
4

Ποσοστό
4,3%
8,7%
21,7%
8,7%
17,4%

4

17,4%

5
23

21,7%
100,0%

Αναπ ληρωτής Καθηγητή
Υπ οψήφιος ∆ιδάκτωρ

8,7%

21,7%
∆ιδάσκων στο Πανεπ ισ
17,4%

Λέκτορας
8,7%
Καθηγητής
Εκπ αιδευτικός - Στέλ

4,3%

17,4%
Επ ίκουρος Καθηγητής
21,7%

Εικόνα IV.3.5 Γράφηµα περιγραφής της βαθµίδας
εκπαίδευσης στην οποία ανήκαν οι εισηγητές (δεξιά)

Από τους εισηγητές της Κοινότητας, οι 13 από αυτούς ήταν εν ενεργεία καθηγητές (διαφόρων
βαθµίδων) σε διάφορα πανεπιστήµια της Ελλάδος, και οι υπόλοιποι 10 ήταν εµπειρογνώµονες, ειδικοί
στο αντικείµενο του µαθήµατος που δίδασκαν, σύµβουλοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, κλπ.
Πίνακας ΙV. 3.9 Πίνακας περιγραφής της ειδικότητας των εισηγητών στην ΚΜΕ
Κατηγορίες µαθήµατος –
Ειδικότητα που
αναφερόταν
Γενικού περιεχοµένου
Φιλολογικά
Φυσικής
Μαθηµατικών
Πληροφορικής
Σύνολο

Συχνότητα

Ποσοστό

Γενικού π εριεχοµένου
17,4%

4
1
5
4
9
23

17,4%
4,3%
21,7%
17,4%
39,1%
100,0%

Πληροφορικής
39,1%

Φιλολογικά
4,3%

Φυσικής
21,7%

Μαθηµατικών

Εικόνα IV.3.6 Γράφηµα περιγραφής της ειδικότητας των
εισηγητών (δεξιά)

17,4%

Ο ρόλος των εισηγητών δεν ήταν ίδιος για όλους. Η µεγάλη πλειοψηφία τους (το 69,6%, Ν=16) ήταν
υπεύθυνοι του µαθήµατός τους αλλά υπήρχαν και ορισµένοι εισηγητές που είχαν έναν εποπτικό ρόλο
(το 8,7%, Ν=2), καθώς και ορισµένοι που εργάζονταν ως βοηθοί των υπευθύνων του µαθήµατος (το
21,7%, Ν=5).

ΙV.3.5 Γενικές γνώσεις – τυπικά προσόντα
ΙV.3.5.1

Εκπαιδευόµενοι

Από τα απλά µέλη της ΚΜΕ, όλοι είχαν βασικό πτυχίο από ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Προφανώς πάντως έπρεπε να
ισχύει κάτι τέτοιο καθώς όλοι ήταν διορισµένοι εκπαιδευτικοί ή ωροµίσθιοι καθηγητές της
δευτεροβάθµιας και πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Το 10,2% (Ν=6) είχε και δεύτερο πτυχίο από κάποιο
ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Επίσης το 13,6% (Ν=8) είχε ολοκληρώσει ή βρισκόταν στη διαδικασία ολοκλήρωσης
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης. Μόνο το 1,7%, (Ν=1) βρισκόταν στη διαδικασία
εκπόνησης ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής.
Το 3,4% (Ν=2) είχε παρακολουθήσει ΣΕΛΕΤΕ, το 40,7% (Ν=24) είχε παρακολουθήσει παιδαγωγικού
περιεχοµένου µαθήµατα σε προπτυχιακό επίπεδο, ενώ το 6,8% (Ν=4) είχε παρακολουθήσει
παιδαγωγικού περιεχοµένου µαθήµατα σε µεταπτυχιακό επίπεδο.
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Ενδιαφέρον παρουσίαζε για την έρευνα το στοιχείο της γνώσης ξένων γλωσσών γιατί αυτό είχε άµεση
σχέση µε το συγκεκριµένο πρόγραµµα καθώς ορισµένα τεχνουργήµατα που χρησιµοποιούσαν τα
υποκείµενα ήταν κατασκευασµένα µε µενού επιλογών στην Αγγλική γλώσσα (όπως η πλατφόρµα
υποστήριξης και ορισµένες υπηρεσίες της, ή το chat). Το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας ήταν
αρκετά υψηλό και το επίπεδο γνώσης της Γαλλικής γλώσσας δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλό, όπως
φαίνεται και από τους παρακάτω πίνακες:
Πίνακας ΙV. 3.10 Περιγραφή των γνώσεων των συµµετεχόντων στην Αγγλική γλώσσα
Απάντησαν

Γνώσεις Αγγλικής γλώσσας
Καθόλου γνώσεις
Λίγες γνώσεις
Μέτριες γνώσεις
Καλές γνώσεις
Πολύ καλές γνώσεις
Μερικό Σύνολο

∆εν Απάντησαν
Γενικό Σύνολο

Συχνότητα
2
9
17
10
7
45
14
59

Ποσοστό %
3,4
15,3
28,8
16,9
11,9
76,3
23,7
100,0

Πίνακας ΙV. 3.11 Περιγραφή των γνώσεων των συµµετεχόντων στη Γαλλική γλώσσα
Απάντησαν

Γνώσεις Γαλλικής γλώσσας
Καθόλου γνώσεις
Λίγες γνώσεις
Μέτριες γνώσεις
Καλές γνώσεις
Πολύ καλές γνώσεις
Μερικό Σύνολο

∆εν Απάντησαν
Γενικό Σύνολο

Συχνότητα
16
3
6
4
7
36
23
59

Ποσοστό %
27,1
5,1
10,2
6,8
11,9
61,0
39,0
100,0

Ακόµη, το 15,3% (Ν=9) γνώριζε και κάποια άλλη ξένη γλώσσα εκτός από τα Αγγλικά.

ΙV.3.6 Γνώσεις του δείγµατος σε σχέση µε τις ΤΠΕ
ΙV.3.6.1

Εκπαιδευόµενοι

Οι αρχικές γνώσεις (πριν την έναρξη του προγράµµατος της ΚΜΕ) των απλών µελών στις ΤΠΕ
θεωρήθηκαν αρκετές για το συγκεκριµένο πρόγραµµα καθώς οι εκπαιδευόµενοι:


σε ποσοστό 35,6% (N=21) είχαν παρακολουθήσει το πρόγραµµα επιµόρφωσης Π1 του

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.


σε ποσοστό 55,9% (N=33) δήλωσαν ότι ενώ δεν είχαν παρακολουθήσει το Π1 κατείχαν τις

βασικές γνώσεις στις ΤΠΕ (ήταν πχ. καθηγητές πληροφορικής ή άλλων ειδικοτήτων µε εµπειρία στις
ΤΠΕ) και µόλις το 8,5% (N=5) δήλωσε ότι διατηρούσε επιφυλάξεις για τις γνώσεις του στις ΤΠΕ.
Υπήρχε σχέση µεταξύ των δηλώσεων αυτών και του τόπου εργασίας (r = 0,374, df = 57, p = 0.004 <
0.05), καθώς στα µικρά νησιά υπήρχε µικρότερο ποσοστό όσων κατείχαν ήδη τις βασικές γνώσεις στις
ΤΠΕ και υψηλότερο όσων διατηρούσαν επιφυλάξεις για τις γνώσεις τους (Εικόνα IV.3.9).


σε ποσοστό 27,1% (N=16) είχαν παρακολουθήσει το προηγούµενο πρόγραµµα επιµόρφωσης

του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (την ΠΚΜ) µε επιτυχία.
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Εικόνα IV.3.7 Γράφηµα περιγραφής της κατανοµής ΤΠΕ γνώσεων των εκπαιδευοµένων ανά τόπο
εργασίας

Ως επιβεβαίωση της επάρκειας των γνώσεων του δείγµατος σε θέµατα ΤΠΕ συνέβαλαν επίσης τα εξής
στοιχεία που αφορούσαν τους εκπαιδευόµενους:


σε ποσοστό 76,3% (N=45) είχαν προσωπικό υπολογιστή στο σπίτι, ενώ µόλις το 1,7% (Ν=1)

απάντησε ότι δεν είχε υπολογιστή στο σπίτι (οι υπόλοιποι, το 22%, δεν απάντησαν).


σε ποσοστό 66,1% (N=39) έκαναν χρήση του υπολογιστή σε καθηµερινή βάση και για πολύ

ώρα (>=1ας ώρας), σε ποσοστό 10,2% (N=6) η χρήση του υπολογιστή ήταν σχεδόν σε καθηµερινή
βάση (τουλάχιστον 4-5 φορές την εβδοµάδα) και µόλις για το 1,7% (Ν=3) η χρήση του υπολογιστή
ήταν περιστασιακή. Το 22% (Ν=13) των ερωτηθέντων δεν απάντησε.


σε ποσοστό 59,3% (N=35) είχαν εύκολη πρόσβαση σε υπολογιστή στο σχολείο, το 13,6%

(Ν=8) είχε πρόσβαση σε υπολογιστή στο σχολείο κάποιες φορές, ενώ το 3,4% (Ν=2) δεν είχε
πρόσβαση σε υπολογιστή στο σχολείο. Το 23,7% (Ν=14) δεν απάντησε περί της πρόσβασης σε
υπολογιστές του σχολείου.


σε ποσοστό 59,3% (N=35) χρησιµοποιούσαν τον υπολογιστή στο σχολείο (όχι όµως

απαραίτητα και στο µάθηµα), ενώ το 40,7% (Ν=24) δε χρησιµοποιούσε τον υπολογιστή στο σχολείο.


η µεγάλη πλειοψηφία χρησιµοποιούσε το διαδίκτυο (78%, Ν=46) και µάλιστα το 40,7%

(Ν=24) σε καθηµερινή βάση, το 30,5% (Ν=18) σχεδόν σε καθηµερινή βάση και το 6,8% (Ν=4) απλά
συχνά. Το 22% (Ν=13) δεν απάντησε.


Υπήρξε µια (αναµενόµενη) σηµαντική συσχέτιση µεταξύ συχνότητας χρήσης υπολογιστή και

συχνότητας χρήσης διαδικτύου (X2 = 18.626, df = 4, p = 0,001).

Σχέσεις φύλου µε χρήση ΗΥ και διαδικτύου
Σε περίπτωση που δεν υπολογιστούν οι περιπτώσεις των εκπαιδευτικών που δεν απάντησαν όσον
αφορά στη συχνότητα χρήσης του διαδικτύου παρατηρούµε ότι αυτή παρουσιάζει διακυµάνσεις
καθώς στις µικρές (<26) και µεγάλες ηλικίες (51-60) βρίσκεται στο 100%, ενώ στις µεσαίες
κατηγορίες ηλικιών αυξάνει η συχνότητα χρήσης.
Κατανοµή χρήσης ΗΥ και διαδικτύου σε σχέση µε το φύλο
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Σε περίπτωση που δεν υπολογιστούν οι περιπτώσεις των εκπαιδευτικών που δεν απάντησαν, όσον
αφορά τη συχνότητα χρήσης των υπολογιστών παρατηρούµε ότι παρουσιάζονται σηµαντικές
διακυµάνσεις ανάλογα µε το φύλο. Οι άνδρες χρησιµοποιούσαν τους υπολογιστές σε καθηµερινή
βάση κατά 93% έναντι 72% των γυναικών και συνολικά για τους άνδρες η καθηµερινή ή σχεδόν
καθηµερινή χρήση υπολογιστών ήταν στο 100% έναντι του 94% των γυναικών.
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Εικόνα IV.3.8 Κατανοµή της συχνότητας χρήσης των ΗΥ σε

Εικόνα IV.3.9 Κατανοµή της συχνότητας χρήσης του

σχέση µε το φύλο (F= γυναίκες, Μ= άνδρες) (δεξιά)

διαδικτύου σε σχέση µε το φύλο (F= γυναίκες, Μ= άνδρες)

Κάποιες διακυµάνσεις παρουσιάζονται όσον αφορά στη συχνότητα χρήσης του διαδικτύου ανάλογα
µε το φύλο. Οι άνδρες χρησιµοποιούσαν το διαδίκτυο σε καθηµερινή βάση κατά 61% έναντι µόλις
του 39% των γυναικών. Συνολικά βέβαια η καθηµερινή ή σχεδόν καθηµερινή χρήση υπολογιστών δε
διέφερε πολύ µεταξύ των φύλων (για τους άνδρες έφτανε στο 93% έναντι του 89% των γυναικών).
Αξιοσηµείωτο πάντως είναι το γεγονός ότι οι καθηγητές ειδικότητας πληροφορικής έδειξαν τη
µεγαλύτερη αδιαφορία στη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων καθώς από τα 14 µέλη που δεν
απάντησαν στις ερωτήσεις (δε συµπλήρωσαν το κατάλληλο ερωτηµατολόγιο) οι 9 (το 64,3%) ανήκαν
µόνο στην ειδικότητα πληροφορικής (ΠΕ19 και ΠΕ20).
Σε περίπτωση που δεν υπολογιστούν οι περιπτώσεις των εκπαιδευτικών που δεν απάντησαν όσον
αφορά στη χρήση των υπολογιστών, παρατηρούµε ότι η συχνότητα χρήσης ήταν σταθερά υψηλή και
µάλιστα στις µικρές (<26) και τις µεγάλες ηλικίες (51-60) ήταν καθηµερινή. Στις υπόλοιπες
κατηγορίες ήταν από 81 έως 88 ποσοστιαίες µονάδες, δηλαδή σταθερά σε υψηλά επίπεδα.
Όσον αφορά στην προέλευση των γνώσεων των µελών σχετικά µε τις ΤΠΕ:


σε ποσοστό 61% (N=36) είχαν παρακολουθήσει κάποιο σεµινάριο (πέρα από το Π1) σχετικό

µε τις ΤΠΕ.


σε ποσοστό 20,3% (N=12) δήλωσαν ότι οι γνώσεις τους στις ΤΠΕ προέρχονταν από

οργανωµένη επιµόρφωση (το 26,1% όσων απάντησαν Ν=46,), σε ποσοστό 49,2% (N=29, το 63%
όσων απάντησαν) δήλωσαν ότι οι γνώσεις τους στις ΤΠΕ προέρχονταν από αυτοµόρφωση, σε
ποσοστό 5,1% (N=3, το 6,5% όσων απάντησαν) δήλωσαν ότι οι γνώσεις τους στις ΤΠΕ προέρχονταν
από φίλους ή γνωστούς, σε ποσοστό 1,7% (N=1, το 2,2% όσων απάντησαν) δήλωσαν ότι οι γνώσεις
τους στις ΤΠΕ προέρχονταν από συναδέλφους και σε ποσοστό 1,7% (N=1, το 2,2% όσων απάντησαν)
δήλωσαν ότι οι γνώσεις τους στις ΤΠΕ προέρχονταν από πολλές πηγές.

Κεφάλαιο IV.3 – Περιγραφή του δείγµατος

σελ. 270 από 653

∆ηµιουργία ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης: Μελέτη Περίπτωσης Επιµορφωτικού Προγράµµατος Εκπ/κών



σε ποσοστό 66,1% (N=39) χρησιµοποιούσαν το διαδίκτυο για δική τους µάθηση, σε ποσοστό

62,7% (N=37) χρησιµοποιούσαν το διαδίκτυο για επικοινωνία και σε ποσοστό 67,8% (N=40)
χρησιµοποιούσαν το διαδίκτυο για άντληση χρήσιµης για το µάθηµα πληροφορίας.

ΙV.3.6.2

Εισηγητές

Οι γνώσεις όλων των συµµετεχόντων εισηγητών σε θέµατα σχετικά µε τις ΤΠΕ ήταν εξ’ αρχής
δεδοµένη, αλλιώς δε θα συµµετείχαν στην ΚΜΕ. Παρόλα αυτά υπήρχε µια µικρή διακύµανση στο
επίπεδο των γνώσεων των εισηγητών στις ΤΠΕ. Με βάση µια 5βαθµη Likert κλίµακα, όπου στο
επίπεδο 1 ήταν οι εισηγητές που είχαν τις εντελώς βασικές γνώσεις ΤΠΕ και στο επίπεδο 5 όσοι
µπορούσαν να χειριστούν µε ευχέρεια όλες τις δυνατότητες της πλατφόρµας και ενδεχοµένως να
αλλάζουν παραµέτρους του περιβάλλοντος µόνοι τους, το 65,2% (Ν=4) βρισκόταν στο επίπεδο 5.
Πίνακας ΙV. 3.12 Πίνακας περιγραφής του επιπέδου των γνώσεων των εισηγητών στις ΤΠΕ
Επίπεδο γνώσεων σε ΤΠΕ
Επίπεδο 1
Επίπεδο 3
Επίπεδο 4
Επίπεδο 5
Σύνολο

Συχνότητα
1
4
3
15
23

Ποσοστό
4,3%
17,4%
13,0%
65,2%
100,0%

ΙV.3.7 Εµπειρία σε προγράµµατα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης
ΙV.3.7.1

Εκπαιδευόµενοι

Η εµπειρία (πριν την έναρξη του προγράµµατος της ΚΜΕ) των απλών µελών σε προγράµµατα εξ’
αποστάσεως εκπαίδευσης ή επιµόρφωσης ήταν µικρή ή µηδαµινή, καθώς οι εκπαιδευόµενοι:


Μόλις σε ποσοστό 27,1% (N=16) είχαν παρακολουθήσει το προηγούµενο πρόγραµµα

επιµόρφωσης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (την ΠΚΜ).


Μόλις σε ποσοστό 5,1% (N=3) είχαν προηγούµενη εµπειρία σε κάποιο άλλο πρόγραµµα

εκπαίδευσης από απόσταση (εκτός της ΠΚΜ και της ΚΜΕ).

ΙV.3.7.2

Εισηγητές

Η εµπειρία των συµµετεχόντων εισηγητών σε θέµατα σχετικά µε την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (ή
επιµόρφωση) δεν ήταν συνολικά µεγάλη και αν µετρηθεί µε βάση την 5βαθµη Likert κλίµακα
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Παρατηρούµε ότι µόνο το 17,4% (Ν=4) είχε προηγούµενη
αξιόλογη εµπειρία στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, ενώ για το πολύ σηµαντικό ποσοστό του 34,8%
(Ν=8) ήταν η πρώτη εµπειρία. Σηµειώνουµε επίσης ότι ήταν η πρώτη συµµετοχή όλων σε πρόγραµµα
επιµόρφωσης όπως η ΚΜΕ.
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Πίνακας ΙV. 3.13 Πίνακας περιγραφής της εµπειρίας των εισηγητών στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση
Επίπεδο εµπειρίας σε Εξ’
αποστάσεως Εκπαίδευση
1
Απάντησαν
2
4
5
Σύνολο
∆ΕΝ Απάντησαν

Missing

Συχνότητα
8
7
3
4
22
1

Ποσοστό
34,8%
30,4%
13,0%
17,4%
95,7%
4,3%

4,3%
5
17,4%

1
34,8%

4
13,0%

23
100,0%
Γενικό Σύνολο
Εικόνα IV.3.10 Γράφηµα περιγραφής της εµπειρίας των εισηγητών
στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση ή επιµόρφωση (δεξιά)

2
30,4%

ΙV.3.8 Τεχνουργήµατα που χρησιµοποιούσαν οι εκπαιδευόµενοι
Τα βασικά τεχνουργήµατα που χρησιµοποιούνταν προκειµένου για την πραγµατοποίηση της
∆ραστηριότητας Υλοποίησης της ΚΜΕ ήταν, εκτός από την πλατφόρµα λογισµικού και οι υπολογιστές,
οι συνδέσεις διαδικτύου, οι συσκευές και τα µηχανήµατα υποστήριξης (πχ. modem) καθώς και
λογισµικό αυτοµατισµού γραφείου συµβατό µε την πλατφόρµα λογισµικού. Όλα αυτά
χρησιµοποιούνταν από τα Υποκείµενα, από το δείγµα της έρευνας, προκειµένου να αλληλεπιδράσουν,
ως διαµεσολαβητικά εργαλεία για την µετατροπή του Αντικειµένου σε Αποτέλεσµα. Άξιζε δε να
εξεταστεί το είδος των τεχνουργηµάτων αυτών που χρησιµοποιήθηκαν γιατί, καθώς υπήρχαν
συγκεκριµένες προδιαγραφές, τυχόν ανεπάρκεια των τεχνουργηµάτων θα µπορούσε να προκαλέσει
ανεπάρκεια και στο Αποτέλεσµα.
Οι εισηγητές, λόγω της εργασίας τους σε ακαδηµαϊκό περιβάλλον είχαν στη διάθεσή τους πληθώρα
σύγχρονων µηχανηµάτων, συνδέσεις διαδικτύου υψηλών ταχυτήτων και συµβατό λογισµικό
αυτοµατισµού γραφείου τελευταίων εκδόσεων. Αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι σπανίως
χρησιµοποιούσαν τους πόρους που προσφέρονταν από την ΚΜΕ και ελάχιστη βοήθεια ζήτησαν πέρα
από θέµατα χρήσης της πλατφόρµας που τους ήταν άγνωστη.
Όλα τα µηχανήµατα των απλών µελών ήταν της εταιρίας Intel και µάλιστα όλα της σειράς Pentium
και ικανά να φιλοξενήσουν την πλατφόρµα µε τις απλοποιηµένες (ειδικά για αυτόν το λόγο)
υπηρεσίες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η καταγραφή του λειτουργικού συστήµατος που έτρεχε στους
υπολογιστές των συµµετεχόντων και το πακέτο αυτοµατισµού γραφείου που διέθεταν καθώς αυτά
ήταν τα λογισµικά που συνεργάζονταν µε την πλατφόρµα της ΚΜΕ. Επίσης το είδος και η ταχύτητα
της σύνδεσης του διαδικτύου.
Πίνακας ΙV. 3.14 Πίνακας περιγραφής των χρησιµοποιούµενων τεχνουργηµάτων των απλών µελών
Χρησιµοποιούµενο Λειτουργικό
Σύστηµα

Χρησιµοποιούµενο πακέτο
αυτοµατισµού γραφείου

Ταχύτητα Σύνδεσης

Είδος
Windows98
Windows
2000
WindowsXP

Συχνότητα
15
9

Ποσοστό %
25,4
15,3

Είδος
Office95
Office97

Συχνότητα
1
8

Ποσοστό %
1,7
13,6

35

59,3

Office2000
OfficeXP

22
28

37,3
47,5

Σύνολο

59

100,0

Σύνολο

59

100,0
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Είδος
modem56
modem56
(αργότερα ISDN)
ISDN
ISDN και
modem56
Σύνολο

Συχνότητα
23
10

Ποσοστό %
39,0
16,9

20
6

33,9
10,2

59

100,0
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ΙV.3.9 Πρόθεση χρόνου απασχόλησης των εκπαιδευοµένων
Ενδιαφέρον για την έρευνα παρουσιάζει ακόµη ο χρόνος ενασχόλησης που δηλώθηκε αρχικά από
τους συµµετέχοντες εκπαιδευόµενους ότι θα είναι αφιερωµένος στις εργασίες της ΚΜΕ. Οι αρχικές
δηλώσεις των µελών όσον αφορά στην πρόθεση απασχόλησης, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας ΙV. 3.15 Πίνακας περιγραφής της αρχικής δήλωσης για το χρόνο ενασχόλησης των µελών
Χρόνος ενασχόλησης µε ΚΜΕ
Λιγότερο από 1h ηµερισίως
Περίπου 1h ηµερισίως
2-4h ηµερισίως
Σύνολο

Συχνότητα
14
36
9
59

Ποσοστό %
23,7
61,0
15,3
100,0

2-4h ηµερισίως
Λιγότερο απ ό 1h ηµερ

Εικόνα IV.3.11 Γράφηµα περιγραφής της αρχικής δήλωσης για το χρόνο
ενασχόλησης των µελών στην ΚΜΕ (δεξιά).
Περίπ ου 1h ηµερισίως

ΙV.3.10 Συµπεράσµατα
Το δείγµα της έρευνας αποτελούνταν από 59 εκπαιδευόµενους και 23 εισηγητές. Η περιγραφή του
δείγµατος της έρευνας έχει συνοπτικά ως εξής:
Οι εκπαιδευόµενοι (τα απλά µέλη της ΚΜΕ) είχαν τα εξής χαρακτηριστικά:
•

Φύλο: άνδρες 61% (Ν=36), γυναίκες 39% (Ν=23).

•

Ηλικίες: από 26 έως 60 χρονών, ( 79,7% Ν=47 ήταν από 31 έως 50 χρόνων).

•

Οικογενειακή κατάσταση: 50,8% (Ν=30) παντρεµένοι µε τουλάχιστον ένα παιδί.

•

Τόπος εργασίας: Ρόδος 39,0% (Ν=23), Κως 28,8% (Ν=17), άλλα νησιά 32,2% (Ν=19).

•

Ειδικότητες: ∆άσκαλοι 10,2% (Ν=6), Μαθηµατικοί 27,1% (Ν=16), Φυσικοί 20,3% (Ν=12),

Φιλόλογοι 10,2% (Ν=6), Πληροφορικής 20,4% (Ν=12), άλλες ειδικότητες (Ν=7).
•

Γνώσεις: Μεταπτυχιακό 13,6% (Ν=8), δεύτερο πτυχίο 10,2% (Ν=6).

•

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά (πολύ καλά µέχρι µέτρια) 57,6% (Ν=34), Γαλλικά (πολύ καλά µέχρι

µέτρια) 28,8% (Ν=17).
•

Γνώσεις σε ΤΠΕ: Π1 35,6% (N=21), δήλωναν βασικές γνώσεις 55,9% (N=33), δήλωναν

επιφυλάξεις για τις γνώσεις 8,5% (N=5).
•

Χρήση ΤΠΕ: είχαν προσωπικό υπολογιστή 76,3%(N=45), χρήση διαδικτύου (78%, Ν=46)

•

Εµπειρία σε προγράµµατα εξ’ αποστάσεως: στην ΠΚΜ 27,1% (N=16), σε άλλα προγράµµατα

5,1% (N=3).
Από τα χαρακτηριστικά του δείγµατος που καταγράφηκαν, φαίνεται ότι τα απλά µέλη αποτελούν µια
τυπική οµάδα εκπαιδευτικών από την περιοχή της ∆ωδεκανήσου που έχει πάντως σηµαντικές γνώσεις
στις ΤΠΕ και σχετική εµπειρία µε τη χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου. Αυτό ήταν κάτι
αναµενόµενο γιατί είναι λογικό να δηλώνουν συµµετοχή σε ένα πρόγραµµα επιµόρφωσης
ηλεκτρονικά υποστηριζόµενο, όσοι έχουν ήδη κάποιες βασικές γνώσεις σε ΤΠΕ. Αξίζει να σηµειωθεί
ότι µόλις το 5,1% (N=3) είχε προηγούµενη εµπειρία σε άλλα προγράµµατα από απόσταση (πλην της
ΠΚΜ που προηγήθηκε της ΚΜΕ στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου).
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Μέσα από την ανάλυση των καταγεγραµµένων χαρακτηριστικών δε φάνηκαν ιδιαίτερα πολλές
σηµαντικές συσχετίσεις. Οι σηµαντικότερες ήταν οι εξής:
•

Υπήρχε µια πολύ σηµαντική σχέση ανάµεσα στο φύλο και τις ηλικίες των συµµετεχόντων,

καθώς οι γυναίκες που συµµετείχαν ήταν γενικά µικρότερης ηλικίας από ότι οι άνδρες συνάδελφοί
τους (r = -0,427, df = 57, p = 0,001 < 0.01). Ίσως κοινωνικοί ή άλλοι λόγοι που σχετίζονται µε το
φύλο εµποδίζουν τις γυναίκες εκπαιδευτικούς να ασχοληθούν µε τέτοιου είδους επιµόρφωση ή να
αδιαφορούν.
•

Υπήρχε σηµαντική σχέση µεταξύ των δηλώσεων επιφύλαξης για τις γνώσεις σε ΤΠΕ και του

τόπου εργασίας (r = 0,374, df = 57, p = 0.004 < 0.05), καθώς στα µικρά νησιά υπήρχε µικρότερο
ποσοστό όσων κατείχαν ήδη τις βασικές γνώσεις στις ΤΠΕ και υψηλότερο όσων διατηρούσαν
επιφυλάξεις για τις γνώσεις τους. Η έλλειψη εµπιστοσύνης ή οι ελλιπείς γνώσεις των εκπαιδευοµένων
που µένουν σε µικρά νησιά αντικατοπτρίζουν τα προβλήµατα αποµόνωσης και έλλειψης ευκαιριών
επιµόρφωσης που βιώνουν καθηµερινά οι εκπαιδευτικοί.
Οι εκπαιδευτές (οι εισηγητές της ΚΜΕ) είχαν τα εξής χαρακτηριστικά:
•

Φύλο: άνδρες 56,5% (Ν=13), γυναίκες 43,5% (Ν=10).

•

Ηλικίες: 31-40 χρόνια 56,5% (Ν=13), 41-50 34,8% (Ν=8), 51-60 8,7% (Ν=2).

•

Τόπος εργασίας: Ρόδος 21,7% (Ν=5), Αθήνα 39,1%, (Ν=9), υπόλοιπη Ελλάδα 43,47%

(Ν=10).
•

Ειδικότητες: εν ενεργεία καθηγητές 56,52% (Ν=13), εµπειρογνώµονες 43,47% (Ν=10).

•

Γνώσεις σε ΤΠΕ: υψηλό επίπεδο 65,2% (Ν=15), µέτριο-υψηλό 34,8% (Ν=8).

•

Εµπειρία σε προγράµµατα εξ’ αποστάσεως: αξιόλογη εµπειρία 17,4% (Ν=4), πρώτη εµπειρία

34,8% (Ν=8).
Από τα χαρακτηριστικά του δείγµατος των εισηγητών συµπεραίνουµε ότι το τυπικό προφίλ του
εισηγητή της ΚΜΕ είναι: ακαδηµαϊκός δάσκαλος, νέος ή νέα στην ηλικία, µε σηµαντικές γνώσεις στις
ΤΠΕ που ενδιαφέρεται να αποκτήσει εµπειρία σε ηλεκτρονικά υποστηριζόµενη επιµόρφωση.
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Κεφάλαιο ΙV.4 Ανάλυση της ∆ραστηριότητας «Οργάνωσης» της
ΚΜΕ
ΙV.4.1 Εισαγωγή
Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύεται λεπτοµερώς η βασική, για το σύστηµα της ΚΜΕ, ∆ραστηριότητα της
Οργάνωσης της ΚΜΕ και εξετάζονται ερευνητικά ερωτήµατα και υποθέσεις που σχετίζονται µε
επιµέρους Ενέργειες της συγκεκριµένης ∆ραστηριότητας και ειδικότερα µε την αρχική πρόσωπο µε
πρόσωπο εκπαίδευσης και την αρχική φάση της δοκιµαστικής λειτουργίας της ΚΜΕ.

ΙV.4.2 Η ∆ραστηριότητα «Οργάνωσης της Κοινότητας»
Κατασκευή και επιλογή τεχνουργηµάτων όπως
υπηρεσίες, η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ,
χρήση τους για δοκιµές και για εκπαίδευση,
χρήση υπηρεσιών για επικοινωνία, κατασκευή
προτύπων κλπ.
Οι ερευνητές και οι
υποψήφιοι εκπαιδευτές
αλλά και οι
συµµετέχοντες εκπ/κοί

Η οργάνωση της Κοινότητας, ο
καθορισµός των αρχών
λειτουργίας της ΚΜΕ, η
εκπαίδευση των
συµµετεχόντων, η
προετοιµασία των µαθηµάτων,
οι δοκιµές, κλπ.

Τεχνουργήµατα

Υποκείµενο

Καθορισµός των κανόνων
λειτουργίας της Κοινότητας,
διαδικασίες και κανόνες επιλογής
συµµετεχόντων και εισηγητών,
καθορισµός προγράµµατος
σπουδών µε βάση την επιλογή,
κλπ.

ΚΙΝΗΤΡΑ

Αντικείµενο

Κοινωνία

Κανόνες

Η εξοικείωση των µελών και των
εισηγητών µε τις υπηρεσίες και τα
τεχνουργήµατα, η γνωριµία των
µελών µεταξύ τους, η δηµιουργία ενός
κλίµατος συνεργασίας, ο καθορισµός
των αρχών λειτουργίας της ΚΜΕ και
η συνειδητοποίησή αυτών από τους
εκπαιδευόµενους, οι δοκιµές και η
επιβεβαίωση της λειτουργικότητας
της ΚΜΕ, κλπ.

Αποτέλεσµα

∆ιαµοίραση
Εργασίας

Ολόκληρη η Κοινότητα, όλοι οι
συµµετέχοντες, οι συντονιστές και
διαχειριστές του συστήµατος, οι
εισηγητές, τα µέλη, ακόµη και τα
υποψήφια µέλη, οι υποψήφιοι εισηγητές
ή και άτοµα που συµµετείχαν στις
διαδικασίες δηµοσιοποίησης.

Οι συντονιστές και διαχειριστές
του συστήµατος µε το ρόλο τους
της συνολικής προετοιµασίας, οι
εισηγητές µε το ρόλο της
ετοιµασίας των µαθηµάτων, τα
µέλη µε το ρόλο της
προετοιµασίας, εκπαίδευσης και
γνωριµίας µεταξύ τους.

Εικόνα IV.4.1 Η δοµή της ∆ραστηριότητας Οργάνωσης της ΚΜΕ

Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, η ανάγκη µελέτης της ∆ραστηριότητας Οργάνωσης της ΚΜΕ
προκύπτει από το γεγονός ότι προκειµένου για την υλοποίηση ενός προγράµµατος τόσο πολύπλοκου
και φιλόδοξου όσο η από απόσταση επιµόρφωση εκπαιδευτικών αποµακρυσµένων περιοχών µε χρήση
κυρίως ηλεκτρονικών µέσων, όπως συνέβη στην ΚΜΕ, απαιτείται λεπτοµερής σχεδιασµός, µελέτη και
οργάνωση εκ των προτέρων, προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι και τελικά να προκύψει το
επιθυµητό Αποτέλεσµα. Η ∆ραστηριότητα Οργάνωσης της ΚΜΕ αποτελεί µια από τις βασικές
∆ραστηριότητες που παράγεται απευθείας από τις συγκρούσεις που υπάρχουν στην κεντρική
∆ραστηριότητα της υλοποίησης της ΚΜΕ (Εικόνα II.2.8). Στο παραπάνω σχήµα (Εικόνα IV.4.1)
παρουσιάζονται αναλυτικά τα συστατικά στοιχεία της ∆ραστηριότητας Οργάνωσης της ΚΜΕ και οι
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µεταξύ τους συσχετίσεις, σύµφωνα µε τη Θεωρία ∆ραστηριοτήτων. Το βασικό Κίνητρο ύπαρξης αυτής
της συγκεκριµένης ∆ραστηριότητας ήταν αφενός ή προετοιµασία όλων των παραµέτρων του
προγράµµατος και αφετέρου η δηµιουργία συγκεκριµένου αποτελέσµατος που αφορούσε την
εξοικείωση των µελών και των εισηγητών µε τις υπηρεσίες και τα τεχνουργήµατα, τη γνωριµία των
µελών µεταξύ τους, τη δηµιουργία ενός κλίµατος συνεργασίας, του καθορισµού των αρχών
λειτουργίας της ΚΜΕ και της συνειδητοποίησης αυτών από τους εκπαιδευόµενους, των δοκιµών και
της επιβεβαίωσης της λειτουργικότητας των τεχνουργηµάτων, κλπ., µε τελικό σκοπό την µεγαλύτερη
δυνατή επιτυχία του εγχειρήµατος.
Τα Υποκείµενα της ∆ραστηριότητας ήταν καταρχήν οι συντονιστές της ΚΜΕ (και ερευνητές) που είχαν
το βάρος της όλης προετοιµασίας και του σχεδιασµού και συντόνιζαν την όλη διαδικασία, οι
εισηγητές, ειδικά από το χρονικό σηµείο που οριστικοποιήθηκε η συµµετοχή τους και είχαν το ρόλο
της προετοιµασίας των µαθηµάτων τους και τα µέλη (οι απλοί εκπαιδευόµενοι) από τη χρονική στιγµή
που οριστικοποιήθηκε η αποδοχή της αίτησής τους µε το ρόλο της προετοιµασίας, εκπαίδευσης και
της µεταξύ τους γνωριµίας.
Το Αντικείµενο της ∆ραστηριότητας ήταν: για τους συντονιστές η κατασκευή και δοκιµή των
υπηρεσιών, η οργάνωση των διαδικασιών, ο καθορισµός των αρχών λειτουργίας, οι δοκιµές, για τους
εισηγητές η εκπαίδευση πάνω στη χρήση των εργαλείων και η προετοιµασία του µαθήµατος µε βάση
τις αρχές που τέθηκαν, για τα µέλη η εκπαίδευση πάνω στη χρήση των εργαλείων και η κατανόηση
των διαδικασιών που θα ακολουθήσουν.
Η ευρύτερη Κοινωνία σε αυτήν τη φάση περιλαµβάνει, εκτός από τα υποκείµενα και όλους όσους
έµαθαν ή συµµετείχαν στις διαδικασίες της οργάνωσης, όπως τους εκπαιδευτικούς που ενηµερώθηκαν
για την επικείµενη λειτουργία της ΚΜΕ, τα στελέχη της εκπαίδευσης που συµµετείχαν στη
δηµοσιοποίηση, τους υποψήφιους εισηγητές που για διάφορους λόγους τελικά δε συµµετείχαν στη
ΚΜΕ, κλπ.
Στη συγκεκριµένη ∆ραστηριότητα υπήρχε διαµοίραση εργασίας, καθώς τα υποκείµενα είχαν
διακριτούς ρόλους και διακριτές αρµοδιότητες, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. Προκειµένου για την
υλοποίηση της δραστηριότητας, χρησιµοποιήθηκαν ορισµένα τεχνουργήµατα, όπως για παράδειγµα
εργαλεία και υπηρεσίες επικοινωνίας. Επιπλέον πάντως ορισµένα από τα αντικείµενα της
∆ραστηριότητας ήταν τα ίδια τα τεχνουργήµατα, όπως η πλατφόρµα λογισµικού, οι υπηρεσίες και τα
εργαλεία που θα χρησιµοποιούνταν αργότερα στην ΚΜΕ, ακόµη και τα εγχειρίδια χρήσης των
υπηρεσιών. Τέλος, είχαν καθοριστεί συγκεκριµένοι κανόνες προκειµένου για την υλοποίηση των
επιµέρους ενεργειών που συνιστούσαν τη συνολική δραστηριότητα, όπως οι κανόνες που αφορούσαν
τον τρόπο αίτησης, τα τυπικά προσόντα που απαιτούνταν για την αποδοχή της αίτησης ενός
υποψηφίου, την τελική επιλογή των µαθηµάτων που θα υλοποιηθούν µε βάση κάποια κριτήρια, κλπ.
Οι επιµέρους αυτές Ενέργειες της ∆ραστηριότητας αφορούσαν σε ορισµένες περιπτώσεις µόνο κάποια
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συγκεκριµένα υποκείµενα και άλλοτε ήταν κοινές για όλα τα υποκείµενα. Παρακάτω αναφέρονται οι
επιµέρους ενέργειες των Υποκειµένων.

ΙV.4.2.1

Οι επιµέρους Ενέργειες των συντονιστών

Οι επιµέρους ενέργειες των συντονιστών ήταν:
1. Η επιλογή ή/και κατασκευή Τεχνουργηµάτων, όπως:
a. Η κατασκευή ορισµένων βασικών εργαλείων και υπηρεσιών (επικοινωνίας κυρίως
όπως forum, chat).
b. Η κατασκευή της πλατφόρµας λογισµικού. Η υλοποίηση δοκιµών.
c. Η κατασκευή εγχειριδίων για τους εισηγητές και τους εκπαιδευόµενους.
d. Ο καθορισµός των αρχών και Κανόνων που θα διέπουν την Κοινότητα.
e. Ο καθορισµός ενός προτύπου µαθήµατος.
2. Η επίλυση όλων των τεχνικών προβληµάτων (και των µελών και των εισηγητών).
3. Η δηµοσιοποίηση των δράσεων της ΚΜΕ (προκήρυξη, ανακοινώσεις αποτελεσµάτων, κλπ).
4. Η τακτική επικοινωνία και συνεργασία µε υποψήφιους εισηγητές για τις διαδικασίες που θα
ακολουθηθούν ως προς την επιλογή των µελών και των µαθηµάτων που θα υλοποιηθούν.
a. Επίσης η επικοινωνία και συνεργασία µε υποψήφιους εισηγητές για την οριστικοποίηση
του προτύπου του διαδικτυακά υποστηριζόµενου µαθήµατος της ΚΜΕ.
5. Η οριστικοποίηση του προγράµµατος σπουδών και του χρονοδιαγράµµατος.
6. Η επιλογή των µελών της Κοινότητας (η αξιολόγηση των αιτήσεων και η αποδοχή των µελών,
σε συνεργασία βέβαια µε τους εισηγητές).
7. Η εκπαίδευση των µελών (και από απόσταση αλλά ειδικά στο αρχικό πρόσωπο µε πρόσωπο
σεµινάριο).
8. Η δοκιµαστική λειτουργία της Κοινότητας για ένα χρονικό διάστηµα.

ΙV.4.2.2

Οι επιµέρους Ενέργειες των εισηγητών

Οι επιµέρους ενέργειες των εισηγητών ήταν:
1. Η επικοινωνία και συνεργασία µε τους συντονιστές για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν
ως προς την επιλογή των µελών και των µαθηµάτων που θα υλοποιηθούν.
a. Ειδικότερα η επικοινωνία και συνεργασία µε τους συντονιστές για την οριστικοποίηση
του προτύπου του διαδικτυακά υποστηριζόµενου µαθήµατος της ΚΜΕ.
2. Η οριστικοποίηση του προγράµµατος σπουδών και του χρονοδιαγράµµατος, σε συνεργασία
µε τους συντονιστές.
3. Η προετοιµασία του µαθήµατος (καθορισµός ενοτήτων, βοηθητικού υλικού, εργασιών προς
τους συµµετέχοντες που να εναρµονίζεται µε τις παιδαγωγικές αρχές της Κοινότητας, κλπ).
4. Ο καθορισµός των πολιτικών συντονισµού που θα ακολουθηθούν στο διαδικτυακά
υποστηριζόµενο µάθηµα.
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5. Η εκµάθηση των εργαλείων και των υπηρεσιών που θα χρησιµοποιηθούν αργότερα, η µελέτη
των εγχειριδίων.
6. Η γνωριµία µε τους άλλους εισηγητές και µε τα µέλη της Κοινότητας και ειδικά µε τους
συµµετέχοντες στο µάθηµα ευθύνης τους.
7. Η επίλυση των τεχνικών προβληµάτων που τους αφορούν.
8. Η συµµετοχή στην αρχική φάση δοκιµαστικής λειτουργίας της Κοινότητας.

ΙV.4.2.3

Οι επιµέρους Ενέργειες των απλών µελών

Οι επιµέρους ενέργειες των απλών µελών ήταν:
1. Η επικοινωνία µε τους συντονιστές για να γνωρίσουν τα µαθήµατα που θα υλοποιηθούν και
για να µάθουν αν έγινε η επιλογή τους.
2. Η συµµετοχή στην αρχική εκπαίδευση (στην πρόσωπο µε πρόσωπο εκπαίδευση) και
ειδικότερα η κατανόηση των αρχών λειτουργίας της Κοινότητας και του τρόπου λειτουργίας
των εργαλείων και των υπηρεσιών που θα χρησιµοποιηθούν αργότερα).
3. Η γνωριµία µε τους εισηγητές των µαθηµάτων στα οποία συµµετέχουν, µε τα µέλη της
Κοινότητας γενικώς και ειδικά µε τα µέλη που συµµετέχουν σε κοινά µαθήµατα.
4. Η επίλυση των τεχνικών προβληµάτων που τους αφορούσαν.
5. Η µελέτη των εγχειριδίων που τους παρέχονταν.
6. Η συµµετοχή στην αρχική φάση δοκιµαστικής λειτουργίας της Κοινότητας, η συµµετοχή στο
Κεντρικό και το Τεχνικό forum της Κοινότητας.

ΙV.4.3 ∆εδοµένα έρευνας που χρησιµοποιούνται στην ανάλυση της
∆ραστηριότητας
Η µελέτη της ∆ραστηριότητας σχετίζεται µε την ανάγκη της µελέτης της σχέσης συγκεκριµένων
επιλογών των σχεδιαστών και οργανωτών της ΚΜΕ µε την τελική πραγµατοποίηση των στόχων του
προγράµµατος, µε το τελικό Αποτέλεσµα. Οι περισσότερες πάντως από τις Ενέργειες των σχεδιαστών
και οργανωτών της Κοινότητας, όπως αυτές που περιγράφηκαν παραπάνω, λόγω πολυπλοκότητας και
εξάρτησης από πολλούς επιµέρους παράγοντες µελετώνται έµµεσα και µέσω των επιπτώσεων που
επιφέρουν σε άλλες ∆ραστηριότητες. Η µελέτη της συγκεκριµένης ∆ραστηριότητας µπορεί να
επικεντρωθεί σε αυτή τη φάση µε την επιβεβαίωση ορισµένων, εµπειρικών κατά κανόνα, επιλογών
των σχεδιαστών ανάλογων Κοινοτήτων Μάθησης. Ειδικότερα όσον αφορά στην εφαρµογή ενός
µικτού µοντέλου κατά το οποίο πραγµατοποιούνται πρόσωπο µε πρόσωπο συναντήσεις ενώ υπάρχει
παράλληλα ηλεκτρονική υποστήριξη. Στην ΚΜΕ, λόγω κόστους, ειδικών συνθηκών και ανάγκης,
σχεδιάστηκε και πραγµατοποιήθηκε µόνο µια αρχική φάση πρόσωπο µε πρόσωπο εκπαίδευσης που
συνοδεύτηκε και µε µια φάση δοκιµαστικής λειτουργίας. Επειδή δεν ήταν δυνατή η συµµετοχή όλων
των µελών της ΚΜΕ σε αυτήν την αρχική πρόσωπο µε πρόσωπο εκπαίδευση και δοκιµαστική
λειτουργία, προέκυψε το εύλογο ερευνητικό ερώτηµα «της εξέτασης του βαθµού που συνδέεται η
συµµετοχή των µελών στην αρχική πρόσωπο µε πρόσωπο εκπαίδευση και φάση δοκιµαστικής
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λειτουργίας µε την τελική επιτυχία τους στα µαθήµατα της ΚΜΕ». Το συγκεκριµένο ερώτηµα
παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο σύνδεσης της έρευνας µε το θεωρητικό πλαίσιο (Εικόνα IV.1.1, ως Εb).
Ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει ακόµη η εξέταση του Αποτελέσµατος της αρχικής αυτής
πρόσωπο µε πρόσωπο εκπαίδευσης. Βασικός σκοπός της εκπαίδευσης αυτής ήταν ο καθορισµός των
αρχών λειτουργίας της ΚΜΕ και η συνειδητοποίηση τους από τους εκπαιδευόµενους.
Η ανάλυση που εφαρµόζεται κατά τη µελέτη της ∆ραστηριότητας είναι βασικά ποσοτικού τύπου.
Παρακάτω καθορίζονται οι ανεξάρτητες και εξαρτηµένες µεταβλητές και οι µεταξύ τους συσχετίσεις
που ελέγχονται προκειµένου για την επιβεβαίωση ή την απόρριψη της υπόθεσης του παραπάνω
ερωτηµάτων. Οι ανεξάρτητες µεταβλητές αντλούνται κυρίως από τις Ενέργειες των υποκειµένων που
σχετίζονται µε τη ∆ραστηριότητα και οι εξαρτηµένες από τα µετρήσιµα Αποτελέσµατα της
∆ραστηριότητας αυτής.
Ο καθορισµός των µεταβλητών έχει γίνει µέσω της άντλησης δεδοµένων από δεδοµένα καταγραφής
των δράσεων των εκπαιδευοµένων (µετρήσεις και στοιχεία πέρα από κάθε αµφισβήτηση ή αµφιβολία,
όπως οι στατιστικές µετρήσεις της επικοινωνίας τους) και από απαντήσεις διαφόρων
ερωτηµατολογίων που συµπλήρωσαν οι εκπαιδευόµενοι και οι εισηγητές κατά τη λειτουργία της ΚΜΕ
ή στο τέλος της λειτουργίας της.
Ειδικότερα τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν ήταν:


Το γεγονός της συµµετοχής ή µη του κάθε εκπαιδευόµενου στην αρχική πρόσωπο µε

πρόσωπο εκπαίδευση.


Ο αριθµός των αρχικών µηνυµάτων που προσέθετε κάποιος στο Κεντρικό forum της

Κοινότητας στην περίοδο της δοκιµαστικής και αρχικής (πριν την επίσηµη έναρξη των µαθηµάτων)
λειτουργίας της ΚΜΕ.


Ορισµένες µετρήσεις Ανάλυσης Κοινωνικού ∆ικτύου, όπως: ο βαθµός της ατοµικής

«συγκέντρωσης» της mail επικοινωνίας κάποιου µέλους για την πρώτη εβδοµάδα της δοκιµαστικής
και αρχικής λειτουργίας (πριν την επίσηµη έναρξη των µαθηµάτων) της ΚΜΕ. Οι µετρήσεις Ανάλυσης
Κοινωνικού ∆ικτύου (Social Network Analysis: Martinez και συν. 2003 Nurmela και συν. 2003,
Reffay και Chanier 2003, McArthur και Bruza 2003) χρησιµοποιούνται, όπως έχει αναφερθεί και
προηγούµενα κυρίως για την επιβεβαίωση των συµπερασµάτων της ποσοτικής ανάλυσης της
επικοινωνίας και της συµµετοχής των µελών, και την ποιοτική ανάλυση των διαλόγων και των
συζητήσεων. Το «Κοινωνικό ∆ίκτυο» που ορίστηκε εξ’ αρχής και είχε ερευνητικό ενδιαφέρον για την
ανάλυση που ακολουθεί ήταν το «συνολικό δίκτυο των απλών µελών της Κοινότητας» Ειδικά η
παράµετρος της ατοµικής συγκέντρωσης της mail επικοινωνίας εντός του Κοινωνικού ∆ικτύου του
συνόλου των µελών της ΚΜΕ, επιλέγηκε ως πιο αντιπροσωπευτική µέτρηση και ως µέτρο του βαθµού
της επικοινωνίας µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Η ατοµική συγκέντρωση ενός µέλους που
ανήκει σε ένα κοινωνικό δίκτυο εξετάζει το βαθµό ισοτιµίας της επικοινωνίας του µέλους µε τα
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υπόλοιπα µέλη του δικτύου. Αν το µέλος επικοινώνησε µε όλα τα υπόλοιπα η συγκέντρωσή του θα
είναι 0% ενώ αν επικοινώνησε µόνο µε έναν (πχ. το συντονιστή) τότε είναι 100% (εντελώς
επικεντρωµένη επικοινωνία).


Ο µέσος όρος επιτυχίας (η βαθµολογία) και το ποσοστό επιτυχίας του κάθε εκπαιδευόµενου

στα µαθήµατα που είχε δηλώσει ο ίδιος στην αρχή του προγράµµατος. Ο µέσος όρος επιτυχίας των
µαθηµάτων που είχε ολοκληρώσει µε επιτυχία κάποιος εκπαιδευόµενος κυµαινόταν από 5,0 έως 10,0,
καθώς η κλίµακα της βαθµολόγησης ήταν δεκάβαθµη και το µάθηµα θεωρούνταν ότι είχε
ολοκληρωθεί µε επιτυχία για έναν εκπαιδευόµενο αν αυτός είχε τελικό βαθµό µεγαλύτερο ή ίσιο του
5,0. Το ποσοστό επιτυχίας κυµαινόταν από 0% για όσους δεν ολοκλήρωσαν µε επιτυχία κανένα
µάθηµα, έως 100% για όσους ολοκλήρωσαν µε επιτυχία όλα τα µαθήµατα στα οποία συµµετείχαν ως
εκπαιδευόµενοι. Τα συγκεκριµένα δεδοµένα θα µπορούσαν να θεωρηθούν υποκειµενικά µέχρις ενός
βαθµού, αφού η βαθµολογία (και η επιτυχία ή µη σε ένα µάθηµα) βασιζόταν στην άποψη των
εισηγητών. Οι εισηγητές πάντως ακολούθησαν όλοι συγκεκριµένους κανόνες βαθµολόγησης και
ακόµη κι αν υπήρχαν ενδεχοµένως κάποιες διαφορές µεταξύ εισηγητών στο βαθµό αυστηρότητας της
βαθµολόγησης, είναι βέβαιο ότι δεν υπήρχαν (εσκεµµένες τουλάχιστον) διαφορές στην αντιµετώπιση
των εκπαιδευοµένων του ίδιου µαθήµατος από οποιοδήποτε εισηγητή, πράγµα που καθιστά τη
βαθµολόγηση και το ποσοστό επιτυχίας αντικειµενικά δεδοµένα σε µεγάλο βαθµό.
Ακόµη, τα ερωτηµατολόγια που χρησιµοποιήθηκαν ήταν:


Ερωτηµατολόγιο που αφορούσε τη διερεύνηση της στάσης των εκπαιδευοµένων. Είχε

συνολικά 43 ερωτήσεις (ανοιχτού και κλειστού τύπου), συµπληρώθηκε µία φορά στην αρχή και το
τέλος και µία ή δύο φορές στη διάρκεια της λειτουργίας της ΚΜΕ από τους εκπαιδευόµενους. Τελικά
συµπληρώθηκαν 103 ερωτηµατολόγια αυτού του τύπου από 51 διαφορετικούς εκπαιδευόµενους
(Παράρτηµα Β.2).


Ερωτηµατολόγιο που αφορούσε τη γενική αξιολόγηση της ΚΜΕ από τους εκπαιδευόµενους.

Συµπληρώθηκαν

τελικά

38

ερωτηµατολόγια

αυτού

του

τύπου,

από αντίστοιχο

αριθµό

εκπαιδευοµένων, αµέσως µετά το πέρας του προγράµµατος. Στο συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο
υπήρχαν 27 ερωτήσεις (ανοιχτού και κλειστού τύπου, Παράρτηµα Β.4).

ΙV.4.4 Ανεξάρτητες µεταβλητές
Ως ανεξάρτητες µεταβλητές που παρουσιάζουν το µέτρο της αρχικής συµµετοχής στα δρώµενα της
Κοινότητας, της ενεργούς συµµετοχής στην επιµέρους ενέργεια της δοκιµαστικής εφαρµογής της
λειτουργίας της ΚΜΕ εξετάζονται µεταβλητές που σχετίζονται κυρίως µε την επικοινωνία εντός της
ΚΜΕ σε αυτήν την φάση. Επειδή το chat χρησιµοποιήθηκε ουσιαστικά µόνο για όσους συµµετείχαν
στην αρχική πρόσωπο µε πρόσωπο εκπαίδευση, ενδιαφέρον παρουσιάζουν µετρήσεις που σχετίζονται
µε την επικοινωνία µέσω της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) και της χρήσης του
Κεντρικού forum της ΚΜΕ (που ήταν το µόνο που λειτουργούσε σε αυτήν την φάση). Ειδικότερα
εξετάζονται ως ανεξάρτητες µεταβλητές οι παρακάτω µετρήσεις:
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Η συµµετοχή ή µη ενός εκπαιδευόµενου στην αρχική πρόσωπο µε πρόσωπο εκπαίδευση.
Η συµµετοχή των απλών µελών ήταν µοιρασµένη λόγω αντικειµενικών συνθηκών (τα σεµινάρια
πραγµατοποιήθηκαν τελικά µόνο σε 2 νησιά) και συµµετείχε το 49,2% (Ν=29) ενώ δε συµµετείχε το
υπόλοιπο 50,8% (Ν=30).

Ο αριθµός αρχικών µηνυµάτων που προσέθεσε κάποιος εκπαιδευόµενος στο Κεντρικό forum της
Κοινότητας στην περίοδο της δοκιµαστικής και αρχικής λειτουργίας της ΚΜΕ (πριν την επίσηµη
έναρξη των µαθηµάτων), ως µέτρο του βαθµού της συµµετοχής των µελών στην αρχική αυτή φάση.
5

Εικόνα IV.4.2 Αριθµός αρχικών µηνυµάτων στο κεντρικό forum της
ΚΜΕ

Αριθµός εκπαιδευοµένων

4

3

2

1

Std. Dev = 2,06
Mean = 3,3
N = 10,00

0
2,0

4,0

6,0

8,0

Αριθµός αρχικών µηνυµάτων στο forum

N
∆εν υπήρχαν
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis

10
49
3,30
3,50
1
2,058
,358
,687
-,790
1,334

Ο βαθµός της ατοµικής «συγκέντρωσης» της mail επικοινωνίας κάποιου µέλους για την πρώτη
εβδοµάδα της δοκιµαστικής και αρχικής λειτουργίας της ΚΜΕ (πριν την επίσηµη έναρξη των
µαθηµάτων), ως µέτρο του βαθµού της συµµετοχής των µελών στην αρχική αυτή φάση.
12

Εικόνα IV.4.3 Βαθµός ατοµικής συγκέντρωσης της mail επικοινωνίας των
µελών για την αρχική φάση

10

Αριθµός εκπαιδευοµένων

8

6

4

2

Std. Dev = 2,16
Mean = 98,0
N = 20,00

0
92,5

95,0

97,5

100,0

Συγκέντρωση αρχικής mail επικοινωνίας

N
∆εν υπήρχαν
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis

20
39
98,0365
98,2150
100,00
2,15915
-,583
,512
-,459
,992

ΙV.4.5 Εξαρτηµένες µεταβλητές
Ενδιαφέρον για την έρευνα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, παρουσιάζουν οι σχέσεις που µπορεί να
έχουν οι επιµέρους Ενέργειες των Υποκειµένων της ∆ραστηριότητας µε το βαθµό που
πραγµατοποιήθηκε το προσδοκώµενο Αποτέλεσµα. Ειδικότερα ως ανεξάρτητες µεταβλητές
υπολογίζονται Ενέργειες των απλών µελών όπως της «συµµετοχής στην αρχική εκπαίδευση» και της
ενεργούς «συµµετοχής στη φάση δοκιµαστικής και αρχικής λειτουργίας της Κοινότητας πριν την έναρξη
των µαθηµάτων». Εξετάζεται λοιπόν η επίδραση που µπορεί να έχουν οι ανεξάρτητες αυτές
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µεταβλητές µε το Αποτέλεσµα ή συγκεκριµένες εξαρτηµένες µεταβλητές που µετρούν αυτό το
Αποτέλεσµα.
Οι εξαρτηµένες µεταβλητές που ορίζονται στην ανάλυση που ακολουθεί σχετίζονται µε την ατοµική
«επιτυχία» των µελών στην ΚΜΕ, ως µέτρο του βαθµού που επιτεύχθηκε το επιδιωκόµενο Αποτέλεσµα
της «ωφέλειας» των εκπαιδευοµένων από τη συµµετοχή τους στην αρχική πρόσωπο µε πρόσωπο
εκπαίδευση

και

φάση

δοκιµαστικής

λειτουργίας.

Επίσης

εξαρτηµένες

µεταβλητές

που

χρησιµοποιούνται στην ανάλυση σχετίζονται µε το κατά πόσον πραγµατοποιήθηκαν οι βασικοί στόχοι
του αρχικού πρόσωπο µε πρόσωπο σεµιναρίου, όπως ο καθορισµός των αρχών λειτουργίας της ΚΜΕ.
Μέσος Όρος Επιτυχίας
12

10

Αριθµός Εκπαιδευοµένων

8

6

4

Std. Dev = 1,06

2

Mean = 8,38
N = 34,00

0
5,50

6,50

6,00

7,50

7,00

8,50

8,00

9,50

9,00

10,00

Εικόνα IV.4.4 Μέσος όρος επιτυχίας των
εκπαιδευοµένων

Πίνακας ΙV. 4.1 Ποσοστό επιτυχίας
εκπαιδευοµένων

N
∆εν υπήρχαν
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Range

N
∆εν υπήρχαν
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis

34
21
8,38
8,59
9
1,065
-,738
,403
,256
,788
4

55
0
51,21
66,67
0
44,946
-,080
,322
-1,828
,634

Προκειµένου για την µέτρηση της προσωπικής «επιτυχίας» κάποιου µέλους ως εκπαιδευόµενου της
ΚΜΕ, προτιµήθηκαν δύο αντικειµενικές µετρήσεις, αυτή του ποσοστού επιτυχίας στα µαθήµατα που
είχε αρχικά δηλώσει ο κάθε εκπαιδευόµενος (από 0% έως 100%) και αυτή του µέσου όρου επιτυχίας,
για όσους φυσικά πέρασαν έστω κι ένα µάθηµα (5,0 έως 10,0). Στατιστικά στοιχεία των
συγκεκριµένων αυτών εξαρτηµένων µεταβλητών παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας
ΙV. 4.1) και στην παραπάνω εικόνα (Εικόνα IV.4.4).
Επιπλέον, ως µέτρο της προσωπικής «επιτυχίας» ενός εκπαιδευόµενου σε ένα εκπαιδευτικό
περιβάλλον, µετρήθηκε και η υποκειµενική αλλά σηµαντική γνώµη των εκπαιδευοµένων για το βαθµό
στον οποίο τελικά τους προσέφερε η ΚΜΕ όσα προσδοκούσαν αλλά και τη γνώµη τους για το
συνολικό βαθµό στον οποίο τους ωφέλησε τελικά η συµµετοχή τους στην ΚΜΕ. Και οι δύο αυτές
ερωτήσεις απαντήθηκαν από τους εκπαιδευόµενους µέσω της συµπλήρωσης ενός κατάλληλου
ερωτηµατολογίου και στις αντίστοιχες ερωτήσεις υπήρχε η δυνατότητα επιλογής από 5βαθµη κλίµακα
Likert. Οι ερωτήσεις και στατιστικά στοιχεία των απαντήσεων των Υποκειµένων σε αυτές
παρουσιάζονται παρακάτω (Πίνακας ΙV. 4.2):
Πίνακας ΙV. 4.2 Στατιστικά στοιχεία των απαντήσεων των εκπαιδευόµενοι σε ερωτήσεις του
Παραρτήµατος Β.4
Ερώτηση
Παράρτηµα Β.4.Ερώτηση.7: Σε ποιο βαθµό
θεωρείτε ότι η συµµετοχή σας στην ΚΜΕ
γενικώς σας ωφέλησε;
Απαντήσεις σε µορφή κλίµακας τύπου

Στατιστικά Στοιχεία
N
∆εν υπήρχαν
Mean
Median
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Κατανοµή των απαντήσεων

33
22
4,48
4,00
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Likert από 1 έως 5:
∆ ڤε µε ωφέλησε (1)
 ڤΜε ωφέλησε λίγο (2)
 ڤΜε ωφέλησε αρκετά (3)
 ڤΜε ωφέλησε πολύ (4)
 ڤΜε ωφέλησε πάρα πολύ (5)
Παράρτηµα Β.4.Ερώτηση.6: Σε ποιο βαθµό
σας προσέφερε η συµµετοχή σας στην ΚΜΕ
αυτό που προσδοκούσατε;
Απαντήσεις σε µορφή κλίµακας τύπου
Likert από 1 έως 5:
∆ ڤε µου προσέφερε τίποτε ή σχεδόν τίποτε
(1)
 ڤΠροσέφερε λίγα ή ελάχιστα (2)
ڤ
Προσέφερε κάποια από αυτά που
περίµενα (3)
 ڤΠροσέφερε τα περισσότερα από αυτά
που περίµενα (4)
 ڤΠροσέφερε όλα όσα περίµενα ή και
παραπάνω από αυτά που περίµενα (5)

Mode
4
Std. Deviation
,508
Skewness
,064
Std. Error of Skewness
,409
Kurtosis
-2,129
Std. Error of Kurtosis
,798
N
33
∆εν απάντησαν
22
Mean
4,03
Median
4,00
Mode
4
Std. Deviation
,883
Skewness
-,640
Std. Error of Skewness
,409
Kurtosis
-,178
Std. Error of Kurtosis
,798

16
14

12
10
8

6
4
Std. Dev = ,88

2

Mean = 4,0
N = 33,00

0
2,0

3,0

4,0

5,0

Προσφορά της ΚΜΕ (1-5)

Όσον αφορά στην εξέταση της επιτυχίας του αρχικού πρόσωπο µε πρόσωπο σεµιναρίου εξετάστηκε η
επίδραση που είχε το συγκεκριµένο σεµινάριο στους εκπαιδευόµενους, µέσω της σύγκρισης των
απαντήσεών τους σε συγκεκριµένες ερωτήσεις ενός ερωτηµατολογίου που δόθηκε προς συµπλήρωση
στην αρχή (αµέσως µετά το τέλος του σεµιναρίου), στη µέση και στο τέλος του προγράµµατος. Οι
ερωτήσεις του συγκεκριµένου ερωτηµατολογίου (Παράρτηµα Β.2), που εξετάζονται για τη σχέση που
µπορεί να έχουν οι απαντήσεις των εκπαιδευοµένων σε αυτές µε τη συµµετοχή τους ή µη στο αρχικό
σεµινάριο, είναι η γνώµη των εκπαιδευοµένων για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που
συνεπάγεται η συµµετοχή τους σε µια Κοινότητα µάθησης όπως η ΚΜΕ.
Πίνακας ΙV. 4.3 Στατιστικά στοιχεία των απαντήσεων των εκπαιδευόµενοι σε ερωτήσεις του
Παραρτήµατος Β.2

 ڤΚαµία ουσιαστική υποχρέωση (1)
 ڤΚάποιες λίγες βασικές υποχρεώσεις (πχ. τήρηση
κανόνων λειτουργίας, επικοινωνία) (2)
 ڤΑρκετές υποχρεώσεις (πχ. τήρηση κανόνων
λειτουργίας, υλοποίηση των εργασιών, επικοινωνία,
συνέπεια) (3)
 ڤΠολλές υποχρεώσεις (πχ. τήρηση κανόνων
λειτουργίας, υλοποίηση όλων των εργασιών, τακτική
επικοινωνία, συνέπεια, συµµετοχή) (4)
 ڤΠάρα πολλές υποχρεώσεις (τήρηση κανόνων
λειτουργίας, υλοποίηση όλων των εργασιών, τακτική
επικοινωνία, συνέπεια, συµµετοχή και επιπλέον
συνεργασία µε άλλα άτοµα, έκφραση των απόψεων,
επιτυχία µέσα από αξιολόγηση, κλπ.) (5)

Στατιστικά Στοιχεία
N
99
∆εν απαντήθηκαν
4
Mean
4,04
Median
4,00
Mode
5
Std. Deviation
1,087
Skewness
-1,054
Std. Error of Skewness
,243
Kurtosis
,384
Std. Error of Kurtosis
,481
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Κατανοµή των απαντήσεων
50

40

30

Αριθµός απατήσεων

Ερώτηση
Παράρτηµα Β.2.Ερώτηση.d2: Ποιος είναι ο
βαθµός των υποχρεώσεων/ δεσµεύσεων που
πιστεύετε ότι συνεπάγεται η συµµετοχή σας σε
µια ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης, όπως η
ΚΜΕ: Απαντήσεις σε µορφή κλίµακας τύπου
Likert από 1 έως 5:

20

10
Std. Dev = 1,09
Mean = 4,0
N = 99,00

0
1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Βαθµός υποχρεώσεων / δεσµεύσεων
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 ڤΚανένα ουσιαστικό δικαίωµα (1)
 ڤΚάποια λίγα βασικά δικαιώµατα (πχ. της εργασίας
σε χρόνο και τόπο της αρεσκείας µου, της χρήσης των
πόρων που διατίθενται) (2)
 ڤΑρκετά δικαιώµατα (πχ. της εργασίας σε χρόνο και
τόπο της αρεσκείας µου, της χρήσης των πόρων που
διατίθενται και επιπλέον της συµµετοχής στις
αποφάσεις και της ελεύθερης έκφρασης) (3)
 ڤΠολλά δικαιώµατα (πχ. της εργασίας σε χρόνο και
τόπο της αρεσκείας µου, της χρήσης των πόρων που
διατίθενται, της συµµετοχής στις αποφάσεις, της
ελεύθερης έκφρασης και επιπλέον της επιλογής του
είδους και του τρόπου της συνεργασίας και της
επιλεκτικής (εκ περιτροπής) συµµετοχής) (4)
 ڤΠάρα πολλά δικαιώµατα (της εργασίας σε χρόνο
και τόπο της αρεσκείας µου, της χρήσης των πόρων
που διατίθενται, της συµµετοχής στις αποφάσεις, της
ελεύθερης έκφρασης, της επιλογής του είδους και του
τρόπου της συνεργασίας, της επιλεκτικής (εκ
περιτροπής) συµµετοχής, και επιπλέον της επιλεκτικής
υλοποίησης εργασιών, της υλοποίησης µόνο των
εργασιών που µε ενδιαφέρουν κλπ.) (5)

N
99
∆εν απαντήθηκαν
4
Mean
4,04
Median
4,00
Mode
5
Std. Deviation
1,087
Skewness
-1,054
Std. Error of Skewness
,243
Kurtosis
,384
Std. Error of Kurtosis
,481

50

40

30

Αριθµός απαντήσεων

Παράρτηµα Β.2.Ερώτηση.d3: Ποιος είναι ο
βαθµός των δικαιωµάτων που πιστεύετε ότι σας
δίνονται µέσω της συµµετοχής σας σε µια
ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης, όπως η ΚΜΕ:
Απαντήσεις σε µορφή κλίµακας τύπου Likert:

20

10

Std. Dev = ,99
Mean = 3,0
N = 100,00

0
1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Βαθµός δικαιωµάτων (1-5)

Επίσης εξετάζεται η γνώµη Υποκειµένων για στοιχεία που θεωρούν απαραίτητα για την οµαλή και
επιτυχή λειτουργία της ΚΜΕ και πόσο µπορεί να έχει σχέση αυτή µε το αν παρακολούθησαν το
συγκεκριµένο σεµινάριο, γιατί στην ουσία έµµεσα αξιολογούνται και τα αποτελέσµατα αυτού, αφού
στην αρχική εκπαίδευση τέθηκαν οι αρχές λειτουργίας της ΚΜΕ.

Αλληλο-Υπ οστήριξη

50

Προϋπ .Φιλ. σχέσεις
Κοινοί στόχοι

40

Σεβασµός
Ηθική

30

Ειλικρίνεια
Καλή συµπ εριφορά

20

Ποσοστά

Καλή διάθεση
Αλληλεγγύη

10

Ανταπ όκριση
0

Εικόνα IV.4.5 Γραφική παράσταση των απαντήσεων των
εκπαιδευοµένων στην ερώτηση Παράρτηµα Β.2.Ερώτηση.d4::
«Ποια από τα παρακάτω στοιχεία θεωρείτε ότι είναι απαραίτητα
για την οµαλή και επιτυχή λειτουργία µιας ηλεκτρονικής Κοινότητας
Μάθησης, όπως η ΚΜΕ:
 ڤΑλληλεγγύη µεταξύ των συµµετεχόντων
 ڤΑλληλοϋποστήριξη µεταξύ των συµµετεχόντων
 ڤΗ ύπαρξη κοινών στόχων  ڤΗ ακεραιότητα
 ڤΟ σεβασµός
 ڤΗ ηθική
 ڤΗ ειλικρίνεια
 ڤΗ καλή συµπεριφορά  ڤΗ ανταπόκριση
 ڤΗ ύπαρξη καλής διάθεσης  ڤΤο Χιούµορ
 ڤΟι προϋπάρχουσες φιλικές σχέσεις µεταξύ των συµµετεχόντων
 ڤΚανένα στοιχείο
 ڤΆλλο στοιχείο, ποιο:», όσων
παρακολούθησαν και όσων ∆Ε παρακολούθησαν το αρχικό
σεµινάριο.

Ακεραιότητα
ΟΧΙ

ΝΑΙ

Παρακολούθησαν αρχικό σεµ.

ΙV.4.6 Αποτελέσµατα της ανάλυσης
ΙV.4.6.1

∆ιερεύνηση της σχέσης της προσωπικής επιτυχίας των µελών µε τη συµµετοχή

τους στην αρχική φάση δοκιµαστικής λειτουργίας της ΚΜΕ
Μέσα από τη διερεύνηση της σχέσης της προσωπικής επιτυχίας των απλών µελών της ΚΜΕ µε το
βαθµό της συµµετοχής τους στην αρχική φάση δοκιµαστικής λειτουργίας της ΚΜΕ, εντοπιστήκαν
ορισµένες σηµαντικές

σχέσεις. Οι σηµαντικές αυτές σχέσεις αποκαλύπτονται ως απόρροια της
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ανάλυσης και της µελέτης των συσχετίσεων µεταξύ των κατάλληλων ανεξάρτητων και εξαρτηµένων
µεταβλητών, όπως ορίστηκαν παραπάνω.
Ειδικότερα, εξετάζοντας την επίδραση των ανεξάρτητων µεταβλητών σε εξαρτηµένες που σχετίζονται
µε τη µέτρηση της προσωπικής «επιτυχίας» των µελών, παρατηρήθηκαν τα εξής:

•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σηµαντική σχέση (r = -0,488, df = 20, p = 0,029 < 0,05) µεταξύ

του ποσοστού επιτυχίας των εκπαιδευοµένων (στα µαθήµατα που είχαν αρχικά δηλώσει) και του
βαθµού της συγκέντρωσης των mail µηνυµάτων τους στην αρχική και δοκιµαστική φάση λειτουργίας
της Κοινότητας. Όσο µικρότερη η συγκέντρωση κάποιου µέλους στην αρχική φάση (και πιο πολλοί οι
εκπαιδευόµενοι µε τους οποίους επικοινωνούσε), τόσο µεγαλύτερο το τελικό ποσοστό επιτυχίας του
στα µαθήµατα στο τέλος του προγράµµατος.

•

Παρατηρήθηκε επίσης ότι υπήρχε σηµαντική σχέση (r = 0,779, df = 8, p = 0,023 < 0,05)

µεταξύ του µέσου όρου επιτυχίας των εκπαιδευοµένων και του βαθµού της συµµετοχής τους (του
αριθµού των µηνυµάτων τους) στο κεντρικό forum της ΚΜΕ, στην αρχική και δοκιµαστική φάση
λειτουργίας της Κοινότητας. Όσο µεγαλύτερη ήταν η συµµετοχή κάποιου µέλους στην αρχική φάση,
τόσο µεγαλύτερος ήταν ο µέσος όρος της βαθµολογίας του στα µαθήµατα στο τέλος του
προγράµµατος.
Ακόµη, εξετάζοντας την επίδραση των ανεξάρτητων µεταβλητών σε εξαρτηµένες που σχετίζονται µε
τη γνώµη των εκπαιδευοµένων για το βαθµό στον οποίο τελικά τους προσέφερε η ΚΜΕ όσα
προσδοκούσαν και τη γνώµη τους για το συνολικό βαθµό στον οποίο τους ωφέλησε τελικά η
συµµετοχή τους στο πρόγραµµα, παρατηρήθηκαν τα εξής:

•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σηµαντική σχέση (r = 0,588, df = 14, p = 0,027 < 0,05) µεταξύ του

βαθµού της προσφοράς της ΚΜΕ σύµφωνα µε τη γνώµη των εκπαιδευοµένων και του βαθµού της
συγκέντρωσης των mail µηνυµάτων τους στην αρχική και δοκιµαστική φάση λειτουργίας της
Κοινότητας. Όσο µικρότερη η συγκέντρωση κάποιου µέλους στην αρχική φάση (και πολλοί οι
υπόλοιποι εκπαιδευόµενοι µε τους οποίους επικοινωνούσε), τόσο µεγαλύτερο θεωρούσε τελικά το
µέλος αυτό το βαθµό της προσφοράς της ΚΜΕ.

•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σηµαντική σχέση (r = 0,780, df = 8, p = 0,022 < 0,05) µεταξύ του

βαθµού της συνολικής ωφέλειας των συµµετεχόντων από τη συµµετοχή τους στην ΚΜΕ σύµφωνα µε
τη γνώµη των εκπαιδευοµένων και του βαθµού της συµµετοχής τους στο κεντρικό forum της ΚΜΕ,
στην αρχική και δοκιµαστική φάση λειτουργίας της Κοινότητας. Όσο µεγαλύτερη ήταν η συµµετοχή
κάποιου εκπαιδευόµενου στο κεντρικό forum της ΚΜΕ στην αρχική φάση, τόσο µεγαλύτερο
θεωρούσε ο εκπαιδευόµενος το βαθµό της ωφέλειας του από τη συµµετοχή του στην ΚΜΕ.
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ΙV.4.6.2

∆ιερεύνηση της στάσης-γνώµης των απλών µελών και της σχέσης της µε τη

αρχική συµµετοχή στην πρόσωπο µε πρόσωπο εκπαίδευση
Από τα ερωτηµατολόγια διερεύνησης της στάσης των απλών µελών και της µεταβολής αυτής,
συµπληρώθηκαν συνολικά 103, στα οποία απάντησαν οι 51 από τους 59 εκπαιδευόµενους του
δείγµατος. Από αυτά, το 44,7% απαντήθηκε από όσους δεν είχαν παρακολουθήσει το αρχικό
σεµινάριο πρόσωπο µε πρόσωπο εκπαίδευσης και το 55,3% από όσους το είχαν παρακολουθήσει. Τα
ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν στην αρχή του προγράµµατος αµέσως µετά την υλοποίηση του
αρχικού σεµιναρίου (το 36,9% αυτών, ήτοι 38 ερωτηµατολόγια), στη διάρκεια υλοποίησης των
µαθηµάτων (το 27,2%, ήτοι 28 ερωτηµατολόγια) και στο τέλος του προγράµµατος (το 35,9% αυτών,
ήτοι 37 ερωτηµατολόγια). Τα ποσοστά απαντήσεων των Υποκειµένων στα συγκεκριµένα
ερωτηµατολόγια παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας ΙV. 4.4).
Πίνακας ΙV. 4.4 Αριθµός ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν από όσους συµµετείχαν και από όσους ∆Ε
συµµετείχαν στο αρχικό σεµινάριο

Αρχικό ερωτηµατολόγιο
Ενδιάµεσο ερωτηµατολόγιο
Τελικό ερωτηµατολόγιο
Σύνολα

Ερωτηµατολόγια που
απαντήθηκαν από όσους
∆Ε συµµετείχαν στο
αρχικό σεµινάριο
Ποσοστό
Αριθµός
13,6%
14
14,6%
15
16,5%
17
44,7%
46

Ερωτηµατολόγια που
απαντήθηκαν από όσους
συµµετείχαν στο αρχικό
σεµινάριο
Ποσοστό
Αριθµός
23,3%
24
12,6%
13
19,4%
20
55,3%
57

Σύνολα
Ποσοστό
36,9%
27,2%
35,9%
100,0%

Αριθµός
38
28
37
103

Εξετάζοντας την επίδραση της συµµετοχής των µελών στο αρχικό σεµινάριο στην εξαρτηµένη
µεταβλητή που σχετίζεται µε τη γνώµη τους για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται
η συµµετοχή τους σε µια Κοινότητα Μάθησης όπως η ΚΜΕ, παρατηρήθηκαν τα εξής (Πίνακας ΙV. 4.5
και Πίνακας ΙV. 4.6):
•

Παρατηρήθηκε ότι ο µέσος όρος των τιµών του βαθµού υποχρεώσεων που θεωρούσαν ότι

είχαν σε όλη τη διάρκεια του προγράµµατος οι εκπαιδευόµενοι που ∆ΕΝ είχαν παρακολουθήσει το
αρχικό σεµινάριο (Μ=3,71, SD=1,079) ήταν σηµαντικά χαµηλότερος (t= -2,85, df=97, 2-tailed p =
0,005) από το µέσο όρο των τιµών του βαθµού υποχρεώσεων που θεωρούσαν ότι είχαν σε όλη τη
διάρκεια του προγράµµατος οι εκπαιδευόµενοι που είχαν παρακολουθήσει το αρχικό σεµινάριο
(Μ=4,31, SD=1,025).
Πίνακας ΙV. 4.5 Μέσοι όροι απαντήσεων των εκπαιδευοµένων στην ερώτηση: «Βαθµός υποχρεώσεων/
δεσµεύσεων που πιστεύετε ότι συνεπάγεται η συµµετοχή σας σε µια Ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης», όσων
παρακολούθησαν και όσων ∆Ε παρακολούθησαν το αρχικό σεµινάριο.

Βαθµός υποχρεώσεων/ δεσµεύσεων που πιστεύετε
ότι συνεπάγεται η συµµετοχή σας σε µια
Ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης (κλίµακα 1-5)

Συµµετοχή στο
Σεµινάριο Αρχικής
Εκπ/σης
ΟΧΙ
ΝΑΙ
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N

Mean

Std.
Dev.

45

3,71

1,079

Std.
Error
Mean
,161

54

4,31

1,025

,139
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•

Παρατηρήθηκε ακόµη ότι ο µέσος όρος των τιµών του βαθµού δικαιωµάτων που θεωρούσαν

ότι είχαν σε όλη τη διάρκεια του προγράµµατος οι εκπαιδευόµενοι που ∆ΕΝ είχαν παρακολουθήσει
το αρχικό σεµινάριο (Μ=2,8 SD=1,014), ήταν χαµηλότερος αλλά όχι σηµαντικά χαµηλότερος (t= 1,38, df=98, 2-tailed p = 0,171), από το µέσο όρο των τιµών του βαθµού δικαιωµάτων που θεωρούσαν
ότι είχαν σε όλη τη διάρκεια του προγράµµατος οι εκπαιδευόµενοι που είχαν παρακολουθήσει το
αρχικό σεµινάριο (Μ=3,07, SD=0,959).
Εποµένως, η συµµετοχή των µελών στο αρχικό σεµινάριο πράγµατι επέδρασε στον τρόπο που
αντιλαµβανόντουσαν τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η συµµετοχή σε µια Κοινότητα Μάθησης όπως
η ΚΜΕ, όχι όµως τόσο και στον τρόπο που αντιλαµβανόντουσαν τα αντίστοιχα δικαιώµατα. Αυτό
πάντως µπορεί και να ερµηνευτεί και λόγω του ότι ειδικά για τα δικαιώµατα όλοι δίνουν εξ’ αρχής
µεγαλύτερη σηµασία από ότι για τις υποχρεώσεις, οπότε η επίδραση της αρχικής εκπαίδευσης µπορεί
να θεωρηθεί σηµαντική.
Πίνακας ΙV. 4.6 Μέσοι όροι απαντήσεων των εκπαιδευοµένων στην ερώτηση: «Βαθµός δικαιωµάτων που
πιστεύετε ότι σας δίνονται µέσω της συµµετοχής σας σε µια ΗΚΜ», όσων παρακολούθησαν και όσων ∆Ε
παρακολούθησαν το αρχικό σεµινάριο.

Βαθµός δικαιωµάτων που πιστεύετε ότι σας δίνονται
µέσω της συµµετοχής σας σε µια ΗΚΜ (1-5)

Συµµετοχή στο
Σεµινάριο Αρχικής
Εκπ/σης
ΟΧΙ

N

Mean

Std.
Dev.

45

2,80

1,014

Std.
Error
Mean
,151

ΝΑΙ

55

3,07

,959

,129

Στην ερώτηση «Ποια από τα παρακάτω στοιχεία θεωρείτε ότι είναι απαραίτητα για την οµαλή και
επιτυχή λειτουργία µιας ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης, όπως η ΚΜΕ» οι εκπαιδευόµενοι
µπορούσαν να απαντήσουν όσα και όποια στοιχεία επιθυµούσαν από τα προσφερόµενα 11, να τα
απορρίψουν όλα επιλέγοντας «κανένα» ή να προτείνουν άλλο που δεν προτεινόταν.
Στα στοιχεία που επιλέγηκαν να παρουσιάζονται ως επιλογή απάντησης ήταν προσαρµοσµένα να
αντιστοιχούν στις 10 βασικές αρχές που είχαν τεθεί εξ’ αρχής για τη σωστή λειτουργία της Κοινότητας
της ΚΜΕ, ήτοι στις αρχές της αλληλεγγύης, της αλληλοϋποστήριξης, των κοινών στόχων, του σεβασµού,
της ηθικής, της ειλικρίνειας, της καλής συµπεριφοράς, της ανταπόκρισης, της ακεραιότητας και της
καλής διάθεσης. Σε αυτά προστέθηκαν και ορισµένα στοιχεία που δεν αντιστοιχούσαν στις αρχές που
είχαν εξ’ αρχής τεθεί, όπως των προϋπαρχόντων φιλικών σχέσεων µεταξύ των συµµετεχόντων, της
ύπαρξης του χιούµορ, άλλα στοιχεία που θα µπορούσαν να συµπληρώσουν οι εκπαιδευόµενοι και η
επιλογή να µην διαλέξουν κάποιο στοιχείο. Εποµένως, η απάντηση κάποιου εκπαιδευόµενου ότι και τα
10 από τα 10 στοιχεία που αντιστοιχούσαν στις αρχές της ΚΜΕ είναι απαραίτητα για την οµαλή και
επιτυχή λειτουργία της ΚΜΕ, θα σήµαινε ότι αυτός είχε απόλυτη συνείδηση των αρχών που είχαν
τεθεί. Αντίστοιχα, η επιλογή µόνο ορισµένων στοιχείων από τα συγκεκριµένα 10 µπορεί να θεωρηθεί
ότι αντιστοιχεί σε µερική συνείδηση των αρχών που είχαν τεθεί στην Κοινότητα.
Από τα παραπάνω στοιχεία, και στα 100 συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια, κανένας δεν επέλεξε
κάποια από τις επιλογές «κανένα στοιχείο», «το χιούµορ» και «άλλο στοιχείο». Από τα συµπληρωµένα
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ερωτηµατολόγια µόνο σε ένα δεν είχε συµπληρωθεί η συγκεκριµένη ερώτηση. Από τα υπόλοιπα
στοιχεία, µόνο η επιλογή «Προϋπάρχουσες φιλικές σχέσεις µεταξύ των συµµετεχόντων» απαντήθηκε 6
φορές συνολικά (3 φορές απαντήθηκε από κάποιους που είχαν παρακολουθήσει το αρχικό σεµινάριο
και 3 από κάποιους που δεν το είχαν παρακολουθήσει, ήτοι 6% συνολικά).
Ακολουθεί πίνακας (Πίνακας ΙV. 4.7) που περιγράφει αναλυτικά τις απαντήσεις των εκπαιδευοµένων
στα 100 ερωτηµατολόγια. Παρατηρούµε ότι σε όλα τα στοιχεία που αντιστοιχούν στις αρχές που είχαν
τεθεί υπάρχει µια αυξηµένη επιλογή από όσους παρακολούθησαν το σεµινάριο. Μόνο στο στοιχείο
«Προϋπάρχουσες φιλικές σχέσεις µεταξύ των συµµετεχόντων» που δεν αντιστοιχεί στις αρχές της ΚΜΕ
υπάρχει µια σταθερότητα στην επιλογή του (η οποία πάντως παραµένει πολύ χαµηλά, στο 3%). Τα
στοιχεία που θεωρήθηκαν πάντως σε µεγαλύτερο βαθµό απαραίτητα για την οµαλή λειτουργία της
ΚΜΕ ήταν πάνω από όλα η «καλή διάθεση» (84% συνολικά), ο «σεβασµός» (73% συνολικά), η «καλή
συµπεριφορά» και η «ανταπόκριση» (68% συνολικά). Επίσης παρατηρούµε ότι ειδικά για την επιλογή
των στοιχείων της «ανταπόκρισης» και της «ακεραιότητας» υπάρχει µια σηµαντική σχέση µε την
παρακολούθηση του σεµιναρίου, κάτι που εξηγείται λόγω των συζητήσεων που έγιναν και την
ανάλυση των όρων στο αρχικό σεµινάριο. Οι εκπαιδευόµενοι που το παρακολούθησαν φάνηκε ότι
κατανόησαν την αναγκαιότητα των δύο αυτών στοιχείων για την οµαλή λειτουργία της Κοινότητας.
•

Ειδικότερα, παρουσιάζεται πολύ σηµαντική σχέση (r = 0,327, df = 100, p = 0,001 < 0,05) της

επιλογής της «ανταπόκρισης» και ακόµη πιο σηµαντική σχέση (r = 0,362, df = 100, p < 0,001) της
επιλογής της «ακεραιότητας» και της παρακολούθησης του αρχικού σεµιναρίου.
Πίνακας ΙV. 4.7 Απαντήσεις των εκπαιδευοµένων στην ερώτηση: «Ποια από τα παρακάτω στοιχεία θεωρείτε
ότι είναι απαραίτητα για την οµαλή και επιτυχή λειτουργία µιας ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης, όπως η
ΚΜΕ», όσων παρακολούθησαν και όσων ∆Ε παρακολούθησαν το αρχικό σεµινάριο.
Απάντησαν
Στοιχείο ΚΜΕ: Αλληλεγγύη
Στοιχείο ΚΜΕ: Αλληλο-Υποστήριξη
Στοιχείο ΚΜΕ: Κοινοί στόχοι
Στοιχείο ΚΜΕ: Σεβασµός
Στοιχείο ΚΜΕ: Ηθική
Στοιχείο ΚΜΕ: Ειλικρίνεια
Στοιχείο ΚΜΕ: Καλή συµπεριφορά
Στοιχείο ΚΜΕ: Ανταπόκριση
Στοιχείο ΚΜΕ: Ακεραιότητα
Στοιχείο ΚΜΕ: Καλή διάθεση
Το µόνο στοιχείο ΚΜΕ που δεν αντιστοιχεί
στις αρχές που είχαν τεθεί στην αρχή και
επιλέγηκε: Προϋπάρχουσες Φιλικές σχέσεις

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

όσοι ∆Ε συµµετείχαν
στο αρχικό σεµινάριο
Table %
Count
17,0%
17
28,0%
28
17,0%
17
28,0%
28
17,0%
17
28,0%
28
13,0%
13
32,0%
32
32,0%
32
13,0%
13
21,0%
21
24,0%
24
14,0%
14
31,0%
31
22,0%
22
23,0%
23
39,0%
39
6,0%
6
7,0%
7
38,0%
38
42,0%
42
3,0%
3
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όσοι συµµετείχαν στο
αρχικό σεµινάριο
Table %
Count
15,0%
15
40,0%
40
20,0%
20
35,0%
35
18,0%
18
37,0%
37
14,0%
14
41,0%
41
36,0%
36
19,0%
19
18,0%
18
37,0%
37
18,0%
18
37,0%
37
10,0%
10
45,0%
45
29,0%
29
26,0%
26
9,0%
9
46,0%
46
52,0%
52
3,0%
3

Σύνολο
Table %
32,0%
68,0%
37,0%
63,0%
35,0%
65,0%
27,0%
73,0%
68,0%
32,0%
39,0%
61,0%
32,0%
68,0%
32,0%
68,0%
68,0%
32,0%
16,0%
84,0%
94,0%
6,0%

Count
32
68
37
63
35
65
27
73
68
32
39
61
32
68
32
68
68
32
16
84
94
6

σελ. 288 από 653

∆ηµιουργία ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης: Μελέτη Περίπτωσης Επιµορφωτικού Προγράµµατος Εκπ/κών

Αγνοώντας τις ερωτήσεις που δεν εµφανίστηκαν ως απάντηση και το στοιχείο των «προϋπαρχόντων
φιλικών σχέσεων» που απαντήθηκε από πολύ λίγους, έχουµε στην ουσία τις 10 αρχές λειτουργίας της
ΚΜΕ που είχαν τεθεί από την αρχή. Με αυτήν την παρατήρηση, και θεωρώντας όλες τις αρχές εξίσου
απαραίτητες, αν κάνουµε µια κανονικοποίηση των απαντήσεων µπορούµε να έχουµε ένα µέτρο για
τον υπολογισµό του κατά πόσο «κοντά» στη συνειδητοποίηση των αρχών βρισκόταν καθένας από
τους εκπαιδευόµενους, σύµφωνα και µε την πιο πάνω ανάλυση. (Η κανονικοποίηση έγινε για τον κάθε
εκπαιδευόµενο προσθέτοντας 1 για κάθε θετική απάντηση στα στοιχεία αυτά που µας ενδιέφεραν και
διαιρώντας το άθροισµα δια του αριθµού των στοιχείων, το 10. Αν επιθυµούσαµε µη ισοδύναµη
βαρύτητα των διαφορετικών αρχών θα ήταν σχετικά απλό να θέσουµε το ανάλογο βάρος, αλλά εξ’
αρχής δε θεωρείται κάποια αρχή λειτουργίας της Κοινότητας πιο σηµαντική από κάποια άλλη).
Πίνακας ΙV. 4.8 Κατανοµή των απαντήσεων των εκπαιδευοµένων µετά την κανονικοποίηση
Στατιστικά Στοιχεία

Κατανοµή των απαντήσεων

N
100
∆εν απαντήθηκαν
3
Mean
5,6364
Median
5,4545
Mode
5,45
Std. Deviation
2,238
Skewness
-,111
Std. Error of Skewness
,241
Kurtosis
-,579
Std. Error of Kurtosis
,478

40

30

Συχνότητα εµφάνισης

Ερώτηση
«Ποια από τα παρακάτω στοιχεία
θεωρείτε ότι είναι απαραίτητα για
την οµαλή και επιτυχή λειτουργία
µιας ηλεκτρονικής Κοινότητας
Μάθησης, όπως η ΚΜΕ», µετά την
κανονικοποίηση των απαντήσεων
στην κλίµακα 0-10.

20

10
Std. Dev = 2,24
Mean = 5,6
N = 100,00

0
0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Αριθµός στοιχείων που επιλέγηκαν

Πίνακας ΙV. 4.9 Μέσοι όροι απαντήσεων των εκπαιδευοµένων στην ερώτηση: «Ποια από τα παρακάτω στοιχεία
θεωρείτε ότι είναι απαραίτητα για την οµαλή και επιτυχή λειτουργία µιας ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης,
όπως η ΚΜΕ», όσων παρακολούθησαν και όσων ∆Ε παρακολούθησαν το αρχικό σεµινάριο, µετά την
κανονικοποίηση των απαντήσεων στην κλίµακα 0-10.

Στοιχεία που θεωρείτε απαραίτητα για την οµαλή
και επιτυχή λειτουργία της ΚΜΕ (κανονικοποίηση
απαντήσεων στην κλίµακα 0-10)

Συµµετοχή στο
Σεµινάριο Αρχικής
Εκπ/σης
ΟΧΙ

N

Mean

Std.
Dev.

45

5,131

2,071

Std.
Error
Mean
,309

ΝΑΙ

55

6,05

2,303

,31

Εξετάζοντας εποµένως τον αριθµό των στοιχείων που θεωρούσαν σε όλη τη διάρκεια του
προγράµµατος οι εκπαιδευόµενοι ότι είναι απαραίτητα για την οµαλή και επιτυχή λειτουργία της ΚΜΕ
και συµφωνούν µε τα 10 βασικά στοιχεία της Κοινότητας Μάθησης που είχαν εξ’ αρχής τεθεί
(Πίνακας ΙV. 4.8 και Πίνακας ΙV. 4.9):
•

Παρατηρήθηκε ότι ο µέσος όρος του αριθµού των στοιχείων αυτών που επέλεξαν οι

εκπαιδευόµενοι που ∆ΕΝ είχαν παρακολουθήσει το αρχικό σεµινάριο (Μ=5,13, SD=2,071) ήταν
σηµαντικά χαµηλότερος (t= -2,075, df=98, 2-tailed p = 0,041), από το µέσο όρο του αριθµού των
στοιχείων που επέλεξαν οι εκπαιδευόµενοι που είχαν παρακολουθήσει το αρχικό σεµινάριο (Μ=6,05,
SD=2,303).
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ΙV.4.7 Συµπεράσµατα από την ανάλυση της ∆ραστηριότητας Οργάνωσης της
ΚΜΕ
Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας ΙV. 4.10) παρουσιάζονται συνοπτικά ορισµένα στοιχεία της
ανάλυσης της ∆ραστηριότητας Οργάνωσης της ΚΜΕ, όπως το ερευνητικό ερώτηµα που εξετάστηκε
και οι ανεξάρτητες και οι εξαρτηµένες µεταβλητές της στατιστικής ανάλυσης:
Πίνακας ΙV. 4.10 Σύντοµη περιγραφή στοιχείων της ανάλυσης της ∆ραστηριότητας Οργάνωσης της ΚΜΕ

Ερευνητικό Ερώτηµα που εξετάστηκε:
Η εξέταση του βαθµού που συνδέεται η συµµετοχή των µελών στην αρχική πρόσωπο µε πρόσωπο εκπαίδευση
και φάση δοκιµαστικής λειτουργίας µε την τελική επιτυχία τους στα µαθήµατα της ΚΜΕ.

Ανεξάρτητες µεταβλητές

Εξαρτηµένες µεταβλητές

Σχετίζονταν µε το µέτρο της αρχικής συµµετοχής στα
δρώµενα της Κοινότητας, της ενεργούς συµµετοχής στην
επιµέρους ενέργεια της δοκιµαστικής εφαρµογής της
λειτουργίας της ΚΜΕ. Ήταν:

Σχετίζονταν µε την ατοµική «επιτυχία» των µελών στην ΚΜΕ,
ως µέτρο του βαθµού που επιτεύχθηκε το επιδιωκόµενο
Αποτέλεσµα της «ωφέλειας» των εκπαιδευοµένων από τη
συµµετοχή τους στην αρχική πρόσωπο µε πρόσωπο εκπαίδευση
και φάση δοκιµαστικής λειτουργίας. Επίσης σχετίζονταν µε το
κατά πόσον πραγµατοποιήθηκαν οι βασικοί στόχοι του αρχικού
πρόσωπο µε πρόσωπο σεµιναρίου. Ήταν:
•
Ο µέσος όρος επιτυχίας (η βαθµολογία) και το ποσοστό
επιτυχίας του κάθε εκπαιδευόµενου στα µαθήµατα που είχε
δηλώσει ο ίδιος στην αρχή του προγράµµατος.
•
Ερωτήσεις από το ερωτηµατολόγιο που αφορούσε τη
διερεύνηση της στάσης των εκπαιδευοµένων (Παράρτηµα
Β.2), όπως: Ποιος είναι ο βαθµός των υποχρεώσεων/
δεσµεύσεων που πιστεύετε ότι συνεπάγεται η συµµετοχή σας
σε µια ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης, όπως η ΚΜΕ.
•
Ερωτήσεις από το ερωτηµατολόγιο που αφορούσε τη γενική
αξιολόγηση της ΚΜΕ από τους εκπαιδευόµενους
(Παράρτηµα Β.4), όπως: Σε ποιο βαθµό θεωρείτε ότι η
συµµετοχή σας στην ΚΜΕ γενικώς σας ωφέλησε; Ή Σε ποιο
βαθµό σας προσέφερε η συµµετοχή σας στην ΚΜΕ αυτό που
προσδοκούσατε;

•

•

•

Το γεγονός της συµµετοχής ή µη του κάθε
εκπαιδευόµενου στην αρχική πρόσωπο µε πρόσωπο
εκπαίδευση
Ο αριθµός των αρχικών µηνυµάτων που προσέθετε
κάποιος στο Κεντρικό forum της Κοινότητας στην
περίοδο της δοκιµαστικής και αρχικής (πριν την
επίσηµη έναρξη των µαθηµάτων) λειτουργίας της
ΚΜΕ
Μετρήσεις Ανάλυσης Κοινωνικού ∆ικτύου, όπως: ο
βαθµός της ατοµικής «συγκέντρωσης» της mail
επικοινωνίας κάποιου µέλους για την πρώτη
εβδοµάδα της δοκιµαστικής και αρχικής λειτουργίας
(πριν την επίσηµη έναρξη των µαθηµάτων) της ΚΜΕ

Εξετάζοντας τα αποτελέσµατα από την ανάλυση ορισµένων επιµέρους ενεργειών της αρχικής
∆ραστηριότητας της Οργάνωσης της Κοινότητας, εξάγονται τρία βασικά συµπεράσµατα.
Το πρώτο βασικό συµπέρασµα αφορά στην επιτυχία της πραγµατοποίησης της Ενέργειας της
«αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευοµένων», της αρχικής πρόσωπο µε πρόσωπο εκπαίδευσης του
συγκεκριµένου προγράµµατος, αφού:
•

Πέτυχε στο στόχο του καθορισµού των βασικών αρχών λειτουργίας της ΚΜΕ, καθώς

παρατηρήθηκε σηµαντική διαφοροποίηση στις απόψεις των εκπαιδευόµενων για τα στοιχεία που είναι
απαραίτητα για την οµαλή και επιτυχή λειτουργία της ΚΜΕ, ανάλογα µε το αν είχαν παρακολουθήσει
το αρχικό σεµινάριο ή όχι. Η άποψη µάλιστα όσων είχαν παρακολουθήσει το σεµινάριο ήταν σαφώς
πιο «κοντά» στις αρχές που καθορίστηκαν στο σεµινάριο αυτό.
•

Όσοι

παρακολούθησαν

στην

αρχική

πρόσωπο

µε

πρόσωπο

εκπαίδευση

είχαν

συνειδητοποιήσει σε µεγαλύτερη έκταση τις υποχρεώσεις και τις δεσµεύσεις που συνεπάγεται η
συµµετοχή τους σε µια Κοινότητα Μάθησης όπως η ΚΜΕ, καθώς παρατηρήθηκε ότι ο βαθµός των
υποχρεώσεων που θεωρούσαν οι εκπαιδευόµενοι ότι απορρέει από τη συµµετοχή τους σε µια
Κοινότητα Μάθησης είχε σηµαντική σχέση µε τη συµµετοχή τους στο συγκεκριµένο σεµινάριο. Όσοι
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συµµετείχαν θεωρούσαν ότι ο βαθµός των υποχρεώσεων ήταν αυξηµένος. Η παρατήρηση αυτή έχει
αξία αν αναλογιστούµε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγµατοποιήθηκε η αρχική πρόσωπο µε
πρόσωπο εκπαίδευση και ότι η µη-συµµετοχή ορισµένων εκπαιδευοµένων εξαρτιόταν κυρίως από
ορισµένες αντικειµενικές συνθήκες, και λιγότερο από τη θέληση ή τη διάθεση των εκπαιδευοµένων,
καθώς πραγµατοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις µόνο

σε ορισµένα νησιά

της περιοχής που

πραγµατοποιήθηκε το πρόγραµµα και όχι σε όλα.
Το δεύτερο βασικό συµπέρασµα αφορά στη σύνδεση ορισµένων επιµέρους Ενεργειών της
∆ραστηριότητας της Οργάνωσης της Κοινότητας, και ειδικότερα της «συµµετοχής των εκπαιδευοµένων
στη φάση της δοκιµαστικής και αρχικής λειτουργίας της Κοινότητας πριν την έναρξη των µαθηµάτων»,
και της επικοινωνίας των εκπαιδευοµένων ως απόρροια της ενέργειας της «αρχικής εκπαίδευσης», µε
την τελική προσωπική επιτυχία των εκπαιδευοµένων στο πρόγραµµα επιµόρφωσης. Αυτό γίνεται
λόγω των παρατηρήσεων που αφορούν στις σχέσεις µεταβλητών που µετρούν την προσωπική
επιτυχία των Υποκειµένων (τελικό ποσοστό επιτυχίας και τελικό µέσο όρο επιτυχίας) µε παραµέτρους
µέτρησης του βαθµού επικοινωνίας των µελών αυτών στη φάση της δοκιµαστικής και αρχικής
λειτουργίας της Κοινότητας. Η αρνητική σχέση που αφορά στην ατοµική συγκέντρωση της email
επικοινωνίας ήταν αναµενόµενη, καθώς µειωµένη τιµή της ατοµικής συγκέντρωσης σηµαίνει
µεγαλύτερη ευρύτητα στην επικοινωνία.
Ακόµη, παρατηρήσεις που αφορούν στη σχέση της θετικής γνώµης των Υποκειµένων για το
Αποτέλεσµα της συνολικής ∆ραστηριότητας (βαθµός προσφοράς και ωφέλειας) µε το βαθµό
συµµετοχής τους στη συγκεκριµένη Ενέργεια της «συµµετοχής των εκπαιδευοµένων στη φάση της
δοκιµαστικής και αρχικής λειτουργίας της Κοινότητας πριν την έναρξη των µαθηµάτων», επιβεβαιώνει
το δεύτερο αυτό συµπέρασµα.
Το τρίτο συµπέρασµα από την ανάλυση της ∆ραστηριότητας της Οργάνωσης της Κοινότητας, και ως
απόρροια των παραπάνω παρατηρήσεων και των προηγούµενων συµπερασµάτων, είναι ότι σε µεγάλο
βαθµό επιβεβαιώνονται τα αποτελέσµατα της διεθνούς έρευνας περί της χρησιµότητας µιας αρχικής
φάσης «πρόσωπο µε πρόσωπο εκπαίδευσης» στη µετέπειτα οµαλή λειτουργία µιας ηλεκτρονικής
Κοινότητας Μάθησης όπως η ΚΜΕ. Ειδικότερα εµφανίζεται σηµαντική σχέση της τελικής επιτυχίας
των συµµετεχόντων µε τη συµµετοχή τους και το βαθµό επικοινωνίας τους σε µια αρχική φάση
δοκιµαστικής λειτουργίας της Κοινότητας, πριν την έναρξη µαθηµάτων επιµόρφωσης που
υποστηρίζονται ηλεκτρονικά.
Σε γενικές γραµµές µπορούµε να πούµε ότι απαντήθηκε το ερευνητικό ερώτηµα «της εξέτασης του
βαθµού που συνδέεται η συµµετοχή των µελών στην αρχική πρόσωπο µε πρόσωπο εκπαίδευση και
φάση δοκιµαστικής λειτουργίας µε την τελική επιτυχία τους στα µαθήµατα της ΚΜΕ». Το
συγκεκριµένο ερώτηµα εµφανίζεται στο σχήµα (Εικόνα IV.1.1), ως Εb.
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Κεφάλαιο ΙV.5 Ανάλυση της ∆ραστηριότητας «Υλοποίησης
Μαθηµάτων»
ΙV.5.1 Εισαγωγή
Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύεται λεπτοµερώς µία ακόµη βασική ∆ραστηριότητα του συστήµατος της
ΚΜΕ, η ∆ραστηριότητα της «Υλοποίησης των µαθηµάτων». Πρώτα από όλα ορίζεται η «επιτυχία» ενός
ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος, όπως αυτά που υλοποιήθηκαν στην ΚΜΕ. Μέσω της
ανάλυσης εξετάζονται οι επιπτώσεις της εφαρµογής του προτύπου του ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου
µαθήµατος.
Εξετάζονται ακόµη ερευνητικά ερωτήµατα που σχετίζονται µε τον εντοπισµό παραγόντων και
συνθηκών που επηρεάζουν την επιτυχή διεξαγωγή ενός µαθήµατος «υποστηριζόµενου ηλεκτρονικά»
σε ένα περιβάλλον επιµόρφωσης όπως της ΚΜΕ, και του βαθµού που η επικοινωνία σχετίζεται µε την
ατοµική επιτυχία των εκπαιδευοµένων και τη συνολική «επιτυχία» των µαθηµάτων.

ΙV.5.2 Η ∆ραστηριότητα «Υλοποίησης Μαθηµάτων» στην ΚΜΕ
Επιλογή και χρήση διαφόρων τεχνουργηµάτων όπως
υπηρεσίες και ειδικά της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, των εργαλείων επικοινωνίας,
υπηρεσιών και εργαλείων συνεργασίας, λογισµικού
και υλικού που αφορούν το µάθηµα, του προτύπου
διεξαγωγής µαθήµατος κλπ.
Οι συµµετέχοντες
εκπ/κοί, οι υπεύθυνοι των
µαθηµάτων και οι
συντονιστές/ερευνητές.

Τεχνουργήµατα

Υποκείµενο

Κανόνες

Υπάρχουν κανόνες που αφορούν
κάθε ξεχωριστό µάθηµα, από
χρονοδιαγράµµατα µέχρι
διαδικασίες, συνεχίζουν να
βρίσκονται σε ισχύ οι αρχές και οι
κανόνες λειτουργίας της ΚΜΕ.

Η πραγµατοποίηση
µαθηµάτων
υποστηριζόµενα από το
διαδίκτυο, η
πραγµατοποίηση εργασιών
από τους εκπαιδευόµενους,
η αξιολόγηση και
βαθµολόγηση των
εκπαιδευοµένων κλπ.

Αντικείµενο

Κοινωνία

Η απόκτηση της γνώσης (µάθηση)
από πλευράς εκπαιδευοµένων και της
εµπειρίας του ηλεκτρονικά
υποστηριζόµενου µαθήµατος από
πλευράς εισηγητών, η αλλαγή
απόψεων, συνηθειών και
συµπεριφοράς ως αποτέλεσµα της
µάθησης αυτής, η εµπειρία της
διαχείρισης και η εξαγωγή
ερευνητικών συµπερασµάτων από
τους συντονιστές / ερευνητές κλπ.

ΚΙΝΗΤΡΑ

∆ιαµοίραση
Εργασίας

Ολόκληρη η Κοινότητα της ΚΜΕ, όλοι οι
συµµετέχοντες είτε ως εισηγητές ή ως
εκπαιδευόµενοι στα µαθήµατα, οι
συντονιστές και διαχειριστές του
συστήµατος, αλλά ακόµη άτοµα που
εµπλέκονταν άµεσα ή έµµεσα µε τις
δραστηριότητες των µαθηµάτων πχ.
µαθητές σχολείου, εκπαιδευτικοί, κλπ.

Αποτέλεσµα

Οι εισηγητές έχουν ρόλο
οργάνωσης και υλοποίησης του
µαθήµατος, τα µέλη µε ρόλο
συνεπούς παρακολούθησης των
µαθηµάτων, συνεργασίας και
υλοποίησης εργασιών, οι
συντονιστές και διαχειριστές του
συστήµατος µε ρόλο επίβλεψης,
παρακολούθησης και διόρθωσης
προβληµάτων, συλλογής
ερευνητικών δεδοµένων, κλπ.

Εικόνα IV.5.1 Η ∆ραστηριότητα υλοποίησης των ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων της ΚΜΕ

Όπως έχει ήδη αναφερθεί προηγούµενα (Εικόνα II.2.8), η ∆ραστηριότητα Υλοποίησης Μαθηµάτων στο
πλαίσιο της ΚΜΕ αποτελεί µια από τις βασικές ∆ραστηριότητες που παράγονται απευθείας από το
αντικείµενο της κεντρικής ∆ραστηριότητας.
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Στο παραπάνω σχήµα (Εικόνα IV.5.1) παρουσιάζονται αναλυτικά τα συστατικά στοιχεία της
∆ραστηριότητας Υλοποίησης των Μαθηµάτων της ΚΜΕ και οι µεταξύ τους συσχετίσεις, σύµφωνα µε
τη Θεωρία ∆ραστηριότητας. Το βασικό Κίνητρο ύπαρξης αυτής της συγκεκριµένης ∆ραστηριότητας
ήταν η δηµιουργία συγκεκριµένου αποτελέσµατος που αφορούσε την απόκτηση γνώσης, τη µάθηση από
πλευράς εκπαιδευοµένων και της εµπειρίας του ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος από
πλευράς εισηγητών, την αλλαγή τελικά των απόψεων, των συνηθειών και της συµπεριφοράς των
υποκειµένων ως αποτέλεσµα της µάθησης αυτής, την εµπειρία της διαχείρισης και την εξαγωγή
χρήσιµων ερευνητικών συµπερασµάτων από τους συντονιστές/ερευνητές, κλπ.
Τα Υποκείµενα της ∆ραστηριότητας ήταν καταρχήν οι εισηγητές που ήταν υπεύθυνοι για την οργάνωση
και διεξαγωγή των µαθηµάτων, ακόµη οι εκπαιδευόµενοι που παρακολουθούσαν τα µαθήµατα που
υλοποιούνταν και συµµετείχαν στις επιµέρους δραστηριότητες των µαθηµάτων και τέλος, οι
συντονιστές/ερευνητές που συντόνιζαν την όλη διαδικασία.
Το Αντικείµενο της ∆ραστηριότητας ήταν: για τους εισηγητές η οργάνωση και υλοποίηση των
µαθηµάτων και η αξιολόγηση και βαθµολόγηση των εκπαιδευοµένων, για τα απλά µέλη η
παρακολούθηση των µαθηµάτων (κατά προτίµηση µε επιτυχία), η συµµετοχή στις επιµέρους
δραστηριότητες των µαθηµάτων (ή επιµέρους Ενέργειες κατά περίπτωση σύµφωνα µε την Θεωρία
∆ραστηριοτήτων) και η αξιολόγηση των µαθηµάτων, των εισηγητών και των διαδικασιών, για τους
συντονιστές ο συντονισµός της όλης προσπάθειας, η επίλυση των προβληµάτων που προέκυπταν και
τέλος για τους ερευνητές η συλλογή ερευνητικών στοιχείων για τη διαδικασία.
Η ευρύτερη Κοινωνία σε αυτήν τη φάση περιλαµβάνει, εκτός από τα υποκείµενα που αναφέρθηκαν
παραπάνω, και όλους όσους άµεσα ή έµµεσα ενεπλάκησαν µε τις διαδικασίες υλοποίησης των
µαθηµάτων, όπως για παράδειγµα τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές των σχολείων στα οποία
υλοποιήθηκαν εργασίες των µαθηµάτων.
Στη συγκεκριµένη ∆ραστηριότητα υπήρχε διαµοίραση εργασίας, καθώς τα υποκείµενα είχαν διακριτούς
ρόλους και διακριτές αρµοδιότητες, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. Προκειµένου για την υλοποίηση
της δραστηριότητας χρησιµοποιήθηκαν ορισµένα τεχνουργήµατα, ειδικά το πρότυπο υλοποίησης των
µαθηµάτων που εφαρµόστηκε, η Πλατφόρµα Λογισµικού που λειτουργούσε ως το βασικό εργαλείο
υποστήριξης των µαθηµάτων, καθώς και οι διάφορες υπηρεσίες επικοινωνίας. Τέλος, είχαν
καθοριστεί συγκεκριµένοι κανόνες προκειµένου για την υλοποίηση των επιµέρους ενεργειών που
συνιστούσαν τη συνολική δραστηριότητα, όπως διαδικασίες και µεθόδους για την υλοποίηση
εργασιών,

χρονοδιαγράµµατα που έπρεπε να τηρηθούν, υποχρεώσεις και δικαιώµατα, τρόποι

συµπεριφοράς που να συνάδουν µε τις αρχές που είχαν εξ’ αρχής τεθεί κλπ.
Πάντως, η διεξαγωγή ενός και µόνο µαθήµατος θα µπορούσε να θεωρηθεί από µόνη της µία
ξεχωριστή ∆ραστηριότητα στο πλαίσιο της ΚΜΕ, µε τα δικά της ξεχωριστά υποκείµενα (µαθητές και
εκπαιδευόµενους), τους δικούς της κανόνες, το δικό της αντικείµενο κλπ., αλλά η προσέγγιση µας
είναι πιο γενική σε αυτή τη φάση της ανάλυσης.
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Οι επιµέρους Ενέργειες της γενικής ∆ραστηριότητας της Πραγµατοποίησης των ηλεκτρονικά
υποστηριζόµενων µαθηµάτων της ΚΜΕ αφορούσαν σε ορισµένες περιπτώσεις µόνο κάποια
συγκεκριµένα υποκείµενα ενώ σε άλλες περιπτώσεις ήταν κοινές για όλα τα υποκείµενα. Παρακάτω
αναφέρονται οι επιµέρους ενέργειες για κάθε µία από τις κατηγορίες των υποκειµένων.

ΙV.5.2.1

Επιµέρους Ενέργειες των εισηγητών

Οι επιµέρους ενέργειες των εισηγητών ήταν:
1. Η υλοποίηση συγκεκριµένου µαθήµατος (ή συγκεκριµένων µαθηµάτων) και ειδικότερα η
επιλογή και η εφαρµογή του προτύπου διεξαγωγής του ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου
µαθήµατος (µπορούσαν να ακολουθήσουν το πρότυπο που είχε σχεδιαστεί κατά τη
∆ραστηριότητα της Οργάνωσης της ΚΜΕ και έχει περιγραφεί παραπάνω ή να παρεκκλίνουν σε
κάποιο βαθµό από αυτό). Αναφέρονται ειδικά οι παρακάτω επιλογές (ή Λειτουργίες κατά την
θεωρία ∆ραστηριοτήτων):
a. Η επιλογή και η εφαρµογή της πολιτικής διαχείρισης που ακολουθούσαν στο µάθηµα
(βαθµός υψηλού ή χαµηλού επιπέδου συντονισµού που ακολουθούσαν, εναλλαγές
αυτών).
b. Η επιλογή και η εφαρµογή της πολιτικής της επικοινωνίας που ακολουθούσαν στο
µάθηµα (είδος µέσων και υπηρεσιών που χρησιµοποιούσαν, η χρήση ή όχι ειδικά του
chat, ο βαθµός συµµετοχής στο forum του µαθήµατος, η συχνότητα επικοινωνίας, οι
λόγοι για τους οποίους θα επέλεγαν να επικοινωνήσουν, κλπ.).
c. Η δηµοσίευση ανακοινώσεων και η πρόκληση συζητήσεων.
d. Η προετοιµασία και διαµοίραση του υλικού του µαθήµατος.
e. Η παρουσίαση του υλικού του µαθήµατος.
f.

Η παρουσίαση των εργασιών, η παρουσίαση του τρόπου υλοποίησής τους µέσω
παραδειγµάτων και συζήτησης.

g. Η επιλογή και εφαρµογή συνεργατικών δραστηριοτήτων.
h. Η βαθµολόγηση των εργασιών.
i.

Η συνεχής υποστήριξη των συµµετεχόντων.

j.

Η συνεχής παρακολούθηση των εργασιών και της συµµετοχής των εκπαιδευοµένων.

k. Η

συνεχής

προσπάθεια

για

δηµιουργία

κλίµατος

«εµπιστοσύνης»,

«αλληλοϋποστήριξης», ακόµη και «φιλίας» µεταξύ των εκπαιδευόµενων. Η πρόκληση
πρόσωπο µε πρόσωπο συναντήσεων, όπου αυτό ήταν εφικτό.
l.

Η επιλογή των κριτηρίων αξιολόγησης των συµµετεχόντων και η εφαρµογή αυτών στην
τελική αξιολόγηση τους.

m. Η αντιµετώπιση προβληµάτων που αντιµετώπιζαν οι ίδιοι (τεχνικών, απουσίας, φόρτου
εργασίας), προβληµάτων που οφείλονταν σε άλλους παράγοντες (πχ. γενικών τεχνικών
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προβληµάτων) και προβληµάτων που αντιµετώπιζαν οι εκπαιδευόµενοι και ζητούσαν
βοήθεια.
n. Η επιλογή και εφαρµογή δυναµικών αλλαγών σε παραµέτρους και επιλογές του
µαθήµατος προκειµένου να το βελτιώσουν, εφόσον παρατηρούσαν ότι δεν υπήρχαν τα
αναµενόµενα αποτελέσµατα, πχ. η αλλαγή χρονοδιαγραµµάτων, ηµεροµηνιών ακόµη
και περιεχοµένου ενοτήτων του µαθήµατος και εργασιών.
o. Η επικοινωνία και συνεργασία µε τους βοηθούς του µαθήµατος.
2. Η συνεργασία µε τους συντονιστές για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήµατος.
3. Η παρακολούθηση των αναφορών των συντονιστών.
4. Η συµµετοχή τους στο Κεντρικό και στο Τεχνικό forum της Κοινότητας.
5. Η αξιολόγηση του ίδιου του µαθήµατός τους, της εργασίας και της συνεισφοράς τους στην
ΚΜΕ.
6. Η αξιολόγηση των συντονιστών και της ίδιας της ΚΜΕ.

ΙV.5.2.2

Επιµέρους Ενέργειες των εκπαιδευοµένων

Οι επιµέρους ενέργειες των απλών µελών της ΚΜΕ ήταν:
1. Η παρακολούθηση των ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων και ειδικότερα επιµέρους
Λειτουργίες όπως:
a. Η υλοποίηση των εργασιών του κάθε µαθήµατος.
b. Η επικοινωνία µε τον/τους εισηγητή/τές.
c. Η συµµετοχή στα τεκταινόµενα του µαθήµατος (συµµετοχή σε αποφάσεις, συµµετοχή σε
συζητήσεις που πραγµατοποιούνταν στο forum ή «χώρου» του µαθήµατος, πρόκληση ή
έναρξη συνοµιλιών, κλπ.).
d. Η παρακολούθηση των αναφορών και των ανακοινώσεων των εισηγητών.
e. Η συµµετοχή στην συνδιοργάνωση συναντήσεων, στον προγραµµατισµό συνοµιλιών
µέσω του chat, η συµµετοχή τους σε αυτές.
f.

Η συµµετοχή σε πρόσωπο µε πρόσωπο συναντήσεις, όπου και όταν αυτό ήταν εφικτό.

g. Η αλληλεπίδραση και επικοινωνία µε µέλη/εκπαιδευόµενους που συµµετείχαν στο ίδιο
µάθηµα, αλλά και µε µέλη/εκπαιδευόµενους της ευρύτερης Κοινότητας (για ανταλλαγή
απόψεων ή για να λάβουν ή να προσφέρουν κάποια βοήθεια).
h. Η συνεργασία µε µέλη/εκπαιδευόµενους που συµµετείχαν στο ίδιο µάθηµα, προκειµένου
για παράδειγµα για την υλοποίηση µιας εργασίας από κοινού.
2. Η συµµετοχή στα τεκταινόµενα της Κοινότητας Μάθησης που λειτουργούσε και ειδικότερα
Λειτουργίες όπως:
a. Η τακτική επικοινωνία και η ανταπόκριση στα εισερχόµενα µηνύµατα.
b. Η επικοινωνία µε τους συντονιστές, εφόσον υπήρχε κάποιο πρόβληµα.
c. Η παρακολούθηση των αναφορών και των ανακοινώσεων των συντονιστών.
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d. Η συµµετοχή στα δρώµενα της ευρύτερης Κοινότητας (συµµετοχή στο Κεντρικό και το
Τεχνικό forum της ΚΜΕ, η έναρξη ή συµµετοχή σε συζητήσεις).
e. Η επίλυση δικών τους τεχνικών προβληµάτων και η αντιµετώπιση των τεχνικών
προβληµάτων και των καθυστερήσεων που δεν οφείλονταν σε αυτούς.
f.

Η συµµετοχή στην αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα, όπως αξιολόγηση των µαθηµάτων,
των εισηγητών, των διαδικασιών, των εργαλείων, των συντονιστών και του
συντονισµού, της ΚΜΕ γενικά, των αποτελεσµάτων της ΚΜΕ και των επιµέρους
µαθηµάτων, κλπ.

g. Η τακτική συµπλήρωση αναφορών και ερωτηµατολογίων προκειµένου για την
παραπάνω αξιολόγηση και την καταγραφή των απόψεων και των στάσεών τους.
h. Η τήρηση και εφαρµογή των αρχών λειτουργίας και των κανόνων συµπεριφοράς της
Κοινότητας

(σεβασµός,

ακεραιότητα,

ηθική,

ανταπόκριση,

αλληλεγγύη,

αλληλοϋποστήριξη, ειλικρίνεια, καλή συµπεριφορά, κλπ.).

ΙV.5.2.3

Επιµέρους Ενέργειες των συντονιστών

Οι επιµέρους ενέργειες των συντονιστών της ΚΜΕ ήταν:

1. Ενέργειες και Λειτουργίες που αφορούσαν γενικά τον συντονισµό της ΚΜΕ, όπως:
a. Η επιλογή και εφαρµογή συγκεκριµένης πολιτικής συντονισµού και διαχείρισης της
ευρύτερης Κοινότητας Μάθησης (βαθµός υψηλού ή χαµηλού επιπέδου συντονισµού που
ακολουθήθηκε, σε ποιες περιπτώσεις εφαρµοζόταν ποια πολιτική και από ποιόν
συντονιστή, κλπ.).
b. Η επιλογή και εφαρµογή διαφορετικών πολιτικών ανάµειξης στα δρώµενα των
µαθηµάτων, ανάλογα µε τα προβλήµατα, τις δυσκολίες και τις απαιτήσεις των
εισηγητών και των εκπαιδευοµένων (βαθµός υψηλού ή χαµηλού επιπέδου συντονισµού
που ακολουθούσαν, εναλλαγές αυτών, παρότρυνση ή µη των εκπαιδευµένων κλπ).
c. Η επιλογή και εφαρµογή δυναµικών µεταβολών σε χρονοδιαγράµµατα, υπηρεσίες,
ακόµη και σε θέµατα που αφορούσαν την υλοποίηση των µαθηµάτων (επανασχεδιασµός
ενοτήτων µαθηµάτων), εφόσον το απαιτούσαν οι συνθήκες.
d. Η αντιµετώπιση προβληµάτων που αφορούσαν την υλοποίηση των µαθηµάτων, όπως
της ξαφνικής αποχώρησης µελών, της απουσίας κάποιου εισηγητή, της αδιαφορίας ή µη
ενασχόλησης κάποιου εισηγητή, της επίλυσης προβληµάτων που προέκυπταν από λάθος
χειρισµούς των εισηγητών ή των εκπαιδευοµένων (πχ. διαγραφές) κλπ.
e. Η ενεργοποίηση, η παρακολούθηση και ο συντονισµός των υπηρεσιών επικοινωνίας της
ΚΜΕ και ειδικά του Κεντρικού forum της ΚΜΕ που αποτελούσε το βασικό σηµείο
αναφοράς της Κοινότητας. Ακόµη, ο συντονισµός και τεχνική στήριξη ειδικά για την
υπηρεσία του chat. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης γινόταν καταγραφή στατιστικών
και άλλων στοιχείων από τις διάφορες υπηρεσίες επικοινωνίας.
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f.

Η πρόκληση γενικών συζητήσεων (σύγχρονων στο chat ή ασύγχρονων στο Κεντρικό
forum) προκειµένου για την ευρύτερη συµµετοχή των µελών της Κοινότητας.

g. Η δηµοσίευση ανακοινώσεων.
h. Η δηµιουργία αναφορών µε βάση τις µετρήσεις και τα στοιχεία από την παρακολούθηση
της πορείας της ΚΜΕ και η δηµοσίευσή τους προκειµένου για την ενηµέρωση και
ενεργοποίηση των µελών και των εισηγητών.
i.

Ο έλεγχος της συµπεριφοράς των µελών, η αποµάκρυνση µελών από την Κοινότητα
εφόσον αυτό ήταν απαραίτητο.

2. Ενέργειες και Λειτουργίες που αφορούσαν ειδικά την υποστήριξη των µαθηµάτων της ΚΜΕ,
όπως:
a. Η διακριτική παρακολούθηση της πορείας των µαθηµάτων και εφόσον ζητούνταν,
συµµετοχή και στα δρώµενα των µαθηµάτων (συµµετοχή στο forum του µαθήµατος,
συµµετοχή σε µια συζήτηση, κλπ.)
b. Η υποστήριξη των µαθηµάτων µε αγορά και διαµοίραση υλικού, όπως ειδικού
λογισµικού, εγχειριδίων, κλπ.
c. Η παρότρυνση και συνεχής υποστήριξη µελών που αντιµετώπιζαν δυσκολίες.
d. Η ενθάρρυνση της συµµετοχής και ειδικά της συνεργασίας µεταξύ των µελών.
3. Ενέργειες και Λειτουργίες που αφορούσαν ειδικά την τεχνική υποστήριξη της ΚΜΕ, όπως:
a. Η διατήρηση, συντήρηση και ενηµέρωση των ιστοσελίδων και ειδικά της πλατφόρµας
λογισµικού. Ιδιαίτερο βάρος δινόταν στη συντήρηση των ιστοσελίδων των µαθηµάτων.
Επίσης πραγµατοποιούνταν τακτικά διαδικασίες κατασκευής αντιγράφων ασφαλείας.
b. Η αντιµετώπιση προβληµάτων κάθε είδους που αφορούσαν την ευρύτερη Κοινότητα,
κυρίως γενικών τεχνικών προβληµάτων (αστοχίας υλικού των διακοµιστών που
υποστήριζαν την ΚΜΕ, ανεπάρκειας ή διακοπής της σύνδεσης, προβληµάτων µε το
λογισµικό της πλατφόρµας υποστήριξης, κλπ.), προβληµάτων που προέκυπταν από τις
µεγάλες παύσεις και διακοπές, κλπ.
c. Η ενεργοποίηση, η παρακολούθηση και ο συντονισµός του Τεχνικού forum της ΚΜΕ
που αποτελούσε και κάτι σαν Βάση ∆εδοµένων για τεχνικά θέµατα και γινόταν
συστηµατική αναφορά σε αυτήν προκειµένου για την επίλυση προβληµάτων που είχαν
λυθεί στο παρελθόν.
d. Η συνεχής τεχνική υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα, των εισηγητών και των
εκπαιδευοµένων, σε προσωπικό ή και σε οµαδικό επίπεδο. Η τεχνική υποστήριξη
πραγµατοποιούνταν κυρίως ηλεκτρονικά µέσω του διαδικτύου, αλλά σε ορισµένες
ειδικές περιπτώσεις υπήρχε και υποστήριξη που πραγµατοποιήθηκε πρόσωπο µε
πρόσωπο.
e. Η συνεχής ενηµέρωση και αναβάθµιση των υπαρχόντων εγχειριδίων.
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4. Ενέργειες και Λειτουργίες που αφορούσαν ειδικά τη συλλογή ερευνητικών δεδοµένων από τη
λειτουργία της ΚΜΕ, όπως:
a. Η αξιολόγηση των µαθηµάτων και της ΚΜΕ συνολικά.
b. Η οργάνωση και ο συντονισµός των υπηρεσιών συλλογής και απάντησης
ερωτηµατολογίων.

ΙV.5.3 Ορισµός της επιτυχίας ενός µαθήµατος – Ερευνητικά ερωτήµατα που
εξετάζονται στην ανάλυση
Προκειµένου για τη µελέτη της ∆ραστηριότητας Υλοποίησης Μαθηµάτων στην ΚΜΕ είναι ανάγκη να
εξεταστεί το αποτέλεσµα αυτής. Το προσδοκώµενο αποτέλεσµα της συγκεκριµένης ∆ραστηριότητας
σχετιζόταν άµεσα µε την «επιτυχή» διεξαγωγή των µαθηµάτων.
Εποµένως, υπάρχει ανάγκη να καθοριστεί ένας τρόπος για τη µέτρηση της «επιτυχίας» ενός
ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος. Ένα από τα βασικότερα στοιχεία της «επιτυχίας» ενός
µαθήµατος, αποτελεί η επιτευχθείσα από τους εκπαιδευόµενους µάθηση, η απόκτηση της γνώσης,
καθώς αυτό αποτελεί τον βασικό στόχο κάθε µαθήµατος και κάθε προγράµµατος επιµόρφωσης.
Μπορεί να υπάρχουν πάντως κι άλλοι παράγοντες, εκτός από την πραγµατοποιθείσα µάθηση, που
µπορεί να σχετίζονται µε το προσδοκώµενο αποτέλεσµα, όπως για παράδειγµα τα οφέλη (κοινωνικού,
υλικού ή ηθικού χαρακτήρα) που µπορεί να αποκόµισαν οι εκπαιδευόµενοι που συµµετείχαν, αν
υπάρχει δυνατότητα εφαρµογής της νέας γνώσης, ο αριθµός των υποκειµένων που συµµετείχαν και
ολοκλήρωσαν το µάθηµα, η ολοκλήρωση ή µη του µαθήµατος, η επίτευξη των στόχων
εκπαιδευοµένων και εκπαιδευτών (που µπορεί να µην σχετίζονταν απαραίτητα µε τη µάθηση), κλπ.
Πριν λοιπόν από τη µελέτη και ανάλυση της συγκεκριµένης ∆ραστηριότητας, καθορίζεται η «επιτυχής
διεξαγωγή» ή η «επιτυχία» των ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων της ΚΜΕ, ως ένα µέγεθος
που εξαρτάται από το προσδοκώµενο αποτέλεσµα της ∆ραστηριότητας υλοποίησης του µαθήµατος και
φυσικά και από τη µάθηση που επιτευχθεί.

ΙV.5.3.1

Ορισµός της «επιτυχούς διεξαγωγής» ενός µαθήµατος της ΚΜΕ

Όπως έχει ήδη αναφερθεί (Κεφάλαιο ΙΙ.1), ένας τρόπος αξιολόγησης της ποιότητας των
προγραµµάτων που απαντώνται συχνά στη βιβλιογραφία (Barnes 1986, Calder 1994, Britain και Liber
1999, Anderson και συν.1999, Oliver 2000, Taylor και συν. 2000, Murphy, Mahoney και Havell 2000,
Allen και Seaman 2003, κλπ.), είναι µέσω της αξιολόγησης των µαθησιακών αποτελεσµάτων, του
βαθµού επίτευξης των στόχων και τελικά του βαθµού ικανοποίησης των εκπαιδευόµενων και των
εκπαιδευτών. Γενικά η αξιολόγηση της «ποιότητας» της παρεχόµενης εκπαίδευσης δεν είναι κάτι
εύκολο να γίνει καθώς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Καταρχήν είναι ένα µέγεθος άµεσα
συναρτώµενο από τους στόχους και τις προσδοκίες των τριών διαφορετικών εταίρων (ο φορέαςδιοργανωτής, οι επιµορφωτές και οι εκπαιδευόµενοι) που εµπλέκονται στη διαδικασία. Μπορεί
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δηλαδή κάτι που θεωρείται ποιοτικό, ή «επιτυχηµένο» για έναν εταίρο να µην είναι για κάποιον
άλλον. Ακόµη εξαρτάται από τον τρόπο και τις µεθόδους αξιολόγησης που θα χρησιµοποιηθούν, αν
θα συµπεριληφθούν εργαλεία, υπηρεσίες και τεχνουργήµατα στην αξιολόγηση, αν θα δοθεί βάρος
κατά την αξιολόγηση στην παιδαγωγική διάσταση του προγράµµατος, αν θα αξιολογηθεί το
περιεχόµενο, η µεθοδολογία και άλλα θέµατα. Προκειµένου για τον καθορισµό της επιτυχίας και της
ποιότητας ενός προγράµµατος επιµόρφωσης υπάρχει η ανάγκη του καθορισµού των παραµέτρων
αξιολόγησης, που µπορεί και να διαφέρουν από πρόγραµµα σε πρόγραµµα.
Η «επιτυχής διεξαγωγή» ενός ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος που πραγµατοποιείται σε ένα
περιβάλλον όπως της ΚΜΕ, ορίζεται ως ένα µέγεθος που εξαρτάται από επιµέρους παράγοντες που
σχετίζονται άµεσα µε το προσδοκώµενο αποτέλεσµα της ∆ραστηριότητας Υλοποίησης των µαθηµάτων.
Ειδικότερα οι παράγοντες αυτοί είναι οι εξής:
a.

Στόχος της ∆ραστηριότητας ήταν η ολοκλήρωση κάθε µαθήµατος, η αποφυγή εγκαταλείψεων

µελών της Κοινότητας από το µάθηµα καθώς και η ατοµική επιτυχία όλων των εκπαιδευόµενων µε τη
µέγιστη δυνατή βαθµολογία. Στοιχεία εποµένως που καθορίζουν την «επιτυχία» ενός ηλεκτρονικά
υποστηριζόµενου µαθήµατος, θα πρέπει να είναι το αν ολοκληρώθηκε το µάθηµα ή αν διακόπηκε
πριν την ολοκλήρωσή του, ο αριθµός ή το ποσοστό των εκπαιδευόµενων που παρέµειναν στο
µάθηµα µέχρι το τέλος και το ποσοστό της επιτυχίας των εκπαιδευοµένων στο µάθηµα, ακόµη και ο
µέσος όρος της βαθµολογίας των εκπαιδευοµένων που το παρακολούθησαν. Για την ανάλυση που
ακολουθεί, όλα αυτά τα δεδοµένα µπορούν να συλλεχθούν µε σχετική ευκολία από τις αναφορές των
εισηγητών, από την παρατήρηση της εξέλιξης της ∆ραστηριότητας και από αντικειµενικά δεδοµένα
όπως είναι ο αριθµός τους που βαθµολογήθηκαν τελικά, που ολοκλήρωσαν τις εργασίες τους (και
δηµοσιεύτηκαν στην πλατφόρµα της ΚΜΕ), κλπ.
b.

Καθένα από τα υποκείµενα της ∆ραστηριότητας µπορεί να είχε διαφορετικό κίνητρο για τη

συµµετοχή του στη συγκεκριµένη ∆ραστηριότητα. Η επιτυχία του µαθήµατος, το προσδοκώµενο
αποτέλεσµα της ∆ραστηριότητας σχετίζεται λοιπόν και µε τον βαθµό επίτευξης των στόχων του
εισηγητή και των στόχων των εκπαιδευόµενων. Ειδικά το κίνητρο και οι στόχοι του εισηγητή
σχετίζονταν σε σηµαντικό βαθµό µε την επιτευχθείσα, από πλευράς των εκπαιδευοµένων, µάθηση
(που εξετάζεται ξεχωριστά παρακάτω), αλλά υπήρχαν και ορισµένοι στόχοι που διατυπώθηκαν εξ’
αρχής από τους εισηγητές και σχετίζονταν µε το πρόγραµµα σπουδών, το περιεχόµενο του
µαθήµατος, τις διαδικασίες και τις µεθοδολογίες που θα χρησιµοποιούνταν, την ολοκλήρωση
συγκεκριµένου αριθµού εργασιών, κλπ. Όλα αυτά αποτελούν ένα ακόµη στοιχείο της «επιτυχίας» του
µαθήµατος. Η επίτευξη των στόχων των υποκειµένων της ∆ραστηριότητας (εκπαιδευόµενων και
εισηγητών) µπορεί να διερευνηθεί µέσω της ανάλυσης κατάλληλων ερωτηµατολογίων που
συµπληρώθηκαν από τα υποκείµενα.
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c.

Η ΚΜΕ και το πρότυπο της διεξαγωγής των ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων

σχεδιάστηκαν µε βάση τη θεωρία ∆ραστηριότητας και παιδαγωγικές αρχές που σχετίζονται µε την
κοινωνική αλληλεπίδραση. Σύµφωνα µε το θεωρητικό πλαίσιο, η µάθηση που πραγµατοποιείται σε ένα
τέτοιο περιβάλλον σχετίζεται µε τη συµµετοχή των υποκειµένων, την κοινωνική αλληλεπίδραση και
τη µεταξύ τους συνεργασία. Εποµένως ο βαθµός της συµµετοχής των εκπαιδευόµενων σε όλη τη
διάρκεια του µαθήµατος και ειδικότερα ο βαθµός της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας µεταξύ
των µελών του µαθήµατος, πρέπει να θεωρείται επίσης παράγοντας της επιτυχίας ενός µαθήµατος.
Και γιατί επιδρά θετικά, σύµφωνα µε το θεωρητικό πλαίσιο, στην πραγµατοποιθείσα µάθηση (που
εξετάζεται ξεχωριστά παρακάτω), αλλά και γιατί σύµφωνα µε το πρότυπο διεξαγωγής των µαθηµάτων
ήταν στόχος του µαθήµατος.

Για τη µέτρηση της συµµετοχής, της αλληλεπίδρασης και της

επικοινωνίας είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν στοιχεία της Ανάλυσης Κοινωνικών ∆ικτύων και τα
εργαλεία αναστοχασµού. Επίσης τα στοιχεία µπορούν να επιβεβαιωθούν από παρατηρήσεις των
υποκειµένων και από την ανάλυση των συνεντεύξεων και των ερωτηµατολογίων.
d.

Η γνώση που αποκτήθηκε εξ’ αιτίας της συµµετοχής στο µάθηµα και εξ’ αιτίας της υλοποίησης

των εργασιών από τους εκπαιδευόµενους. Η γνώση που αποκτιέται κατά τη διάρκεια ενός µαθήµατος
ίσως είναι το βασικότερο κριτήριο για την αξιολόγηση της «επιτυχίας» ενός µαθήµατος. Ο
βασικότερος στόχος της ∆ραστηριότητας είναι η µάθηση και ακόµη κι αν για παράδειγµα ένα µάθηµα
δεν ολοκληρωθεί (δεν είναι επιτυχηµένο µε βάση τα προηγούµενα κριτήρια του ορισµού), πάλι θα
µπορούσε να θεωρηθεί «επιτυχηµένο» εφόσον πραγµατοποιηθεί µάθηση σε αυτό. Αυτός πάντως ο
παράγοντας είναι και ο δυσκολότερα µετρήσιµος από όλους. Η µάθηση µπορεί να εξεταστεί έµµεσα
µέσω των αποτελεσµάτων των ∆ραστηριοτήτων, καθώς σύµφωνα µε τη Θεωρία ∆ραστηριότητας
λαµβάνει χώρα προκειµένου για το µετασχηµατισµό και την εξέλιξη µιας ∆ραστηριότητας, κατά την
βελτίωση της ποιότητας του αποτελέσµατος. Η ακούσια αυτή διαδικασία της µάθησης θα έχει
εποµένως επιτευχθεί σε σηµαντικό βαθµό, εφόσον παρατηρηθούν στοιχεία που σχετίζονται µε το
προσδοκώµενο αποτέλεσµα, όπως ο βαθµός και ο τρόπος εφαρµογής των νέων γνώσεων από τα
υποκείµενα (τους εκπαιδευόµενους), η µεταβολή της στάσης τους απέναντι στο αντικείµενο της
µάθησης, η επίτευξη των στόχων των υποκειµένων (εκπαιδευοµένων και εκπαιδευτών) κλπ.
Προκειµένου λοιπόν για την έµµεση µέτρηση της επιτευχθείσας µάθησης, εξετάζονται στην ανάλυση
απαντήσεις των υποκειµένων και µελετάται η µεταβολή της στάσης τους σε θέµατα που σχετίζονται
µε τη ∆ραστηριότητα (πχ. το περιεχόµενο των µαθηµάτων, τις ΤΠΕ), και κατά πόσον είναι σύµφωνη
µε την προσδοκώµενη από τη ∆ραστηριότητα µεταβολή.

ΙV.5.3.2

Το πρότυπο του ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος της ΚΜΕ

Μετά τον ορισµό των παραγόντων που καθορίζουν την «επιτυχία» ενός ηλεκτρονικά
υποστηριζόµενου µαθήµατος, η µελέτη της ∆ραστηριότητας Υλοποίησης των µαθηµάτων της ΚΜΕ
µπορεί να προχωρήσει ένα βήµα παραπέρα, στον εντοπισµό παραγόντων και συνθηκών που
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επηρεάζουν την επιτυχή αυτή διεξαγωγή (όπως ορίστηκε παραπάνω) ενός ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου
µαθήµατος της ΚΜΕ.
Ειδικά για την περίπτωση της ΚΜΕ, προκειµένου για την διεξαγωγή των µαθηµάτων που
πραγµατοποιήθηκαν είχε εκ των προτέρων οριστεί ένα συγκεκριµένο πρότυπο ηλεκτρονικά
υποστηριζόµενου µαθήµατος (κατά την υλοποίηση της ∆ραστηριότητας Οργάνωσης της ΚΜΕ). Το
πρότυπο αυτό έχει περιγραφεί µε λεπτοµέρεια παραπάνω και είχε καθοριστεί εξ’ αρχής, µε τη
συµβολή κατά τη διάρκεια της Οργάνωσης της ΚΜΕ από ορισµένους ακαδηµαϊκούς συνεργάτες και
µετέπειτα εισηγητές, και είχε παρουσιαστεί ως τεκµηριωµένη πρόταση προς εφαρµογή. Ο σχεδιασµός
του προτύπου ήταν βασισµένος στο θεωρητικό πλαίσιο της διατριβής, όλα τα τεχνουργήµατα και οι
κανόνες ήταν εναρµονισµένα µε τρεις βασικές παιδαγωγικές αρχές (την απόκτηση της γνώσης, την
κοινωνική αλληλεπίδραση και την ταυτότητα), οι κανόνες, οι ρόλοι και η διαµοίραση της εργασίας ήταν
σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές των ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης και τις αρχές της
εκπαίδευσης ενηλίκων.
Το πρότυπο εφαρµογής των ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων της ΚΜΕ ήταν
«προτεινόµενο» γιατί, λόγω του ότι έβρισκε εφαρµογή σε ένα ανοιχτό, εξ’ ορισµού, περιβάλλον
Κοινότητας Μάθησης, έπρεπε να υπάρχει ελαστικότητα, δεν ήταν δυνατόν να εφαρµοστεί δογµατικά
και κατά γράµµα από όλους τους συµµετέχοντες. Η παρουσίαση του προτύπου έγινε από τους
συντονιστές της ΚΜΕ και ο βαθµός εφαρµογής του κατά τη διάρκεια υλοποίησης των µαθηµάτων
(∆ραστηριότητα Υλοποίησης των µαθηµάτων) ήταν θέµα των ίδιων των εισηγητών. Ορισµένοι
εισηγητές το εφάρµοσαν σε σηµαντικό βαθµό, άλλοι σε µικρότερο και άλλοι καθόλου.

ΙV.5.3.3

Ερευνητικά ερωτήµατα που εξετάζονται στην ανάλυση

Μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον αποτελεί, εποµένως, ο έλεγχος του βαθµού στον οποίο η εφαρµογή
του συγκεκριµένου προτύπου µαθήµατος επέφερε τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα. Επειδή το
πρότυπο του µαθήµατος είχε καθοριστεί µε λεπτοµέρεια πριν την ∆ραστηριότητα Υλοποίησης των
µαθηµάτων της ΚΜΕ και ο σχεδιασµός του βασιζόταν στο θεωρητικό πλαίσιο της διατριβής, µπορεί
να θεωρηθεί ότι αποτελεί υπόθεση της διατριβής και βασικό ερευνητικό ερώτηµα υπό εξέταση, ότι
«η εφαρµογή του συγκεκριµένου προτύπου ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος επιφέρει
θετικά αποτελέσµατα στη διεξαγωγή του µαθήµατος». Με διαφορετική διατύπωση, στην έρευνα
εξετάζεται το ερευνητικό ερώτηµα «της σύνδεσης του βαθµού της εφαρµογής του προτύπου του
ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος της ΚΜΕ, µε την επιτυχία του µαθήµατος αυτού» µε
την υπόθεση να είναι ότι η σχέση αυτή είναι σηµαντική.

Ο εντοπισµός πάντως παραγόντων και συνθηκών που επηρεάζουν την επιτυχή διεξαγωγή ενός
ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος, που πραγµατοποιείται στη µελέτη της ∆ραστηριότητας, πέρα
από το βαθµό εφαρµογής του συγκεκριµένου προτύπου περιλαµβάνει το έλεγχο και άλλων βασικών
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στοιχείων της διεξαγωγής ενός µαθήµατος αυτού του τύπου, όπως για παράδειγµα του βαθµού της
επικοινωνίας, της αλληλεπίδρασης και της συνεργασίας που συντελούνταν. Γεννιούνται λοιπόν
αντίστοιχα επιµέρους ερευνητικά ερωτήµατα, όπως «σε ποιο βαθµό σχετίζεται η επικοινωνία και η
αλληλεπίδραση που υπήρχε σε ένα ηλεκτρονικά υποστηριζόµενο µάθηµα της ΚΜΕ µε την επιτυχία
του µαθήµατος αυτού».

ΙV.5.4 Σχεδιασµός – περίγραµµα της ανάλυσης της ∆ραστηριότητας
Από το πλήθος των Ενεργειών και Λειτουργιών που πραγµατοποίησε καθεµία από τις οµάδες
Υποκειµένων που συµµετείχαν στην υπό µελέτη ∆ραστηριότητα, είναι φανερό ότι θα µπορούσαν να
προκύψουν πολλές διαφορετικές ανεξάρτητες και εξαρτηµένες µεταβλητές και φυσικά εξαιρετικά
µεγάλες στον αριθµό µεταξύ τους συσχετίσεις. Στην ανάλυση της ∆ραστηριότητας που ακολουθεί,
απαιτείται ο προσεκτικός καθορισµός των ανεξάρτητων και εξαρτηµένων µεταβλητών µε τέτοιο
τρόπο που να εξεταστούν µετά µόνον πιθανές συσχετίσεις που µπορούν να δώσουν απαντήσεις σε
συγκεκριµένα ερευνητικά ερωτήµατα. Η πλήρης καταγραφή όλων των δυνατών συσχετίσεων µεταξύ
όλων των δυνατών εξαρτηµένων και ανεξάρτητων µεταβλητών, εκτός του ότι είναι εκτός του σκοπού
της έρευνας, ενέχει και τον κίνδυνο της εύρεσης συµπτωµατικών συσχετίσεων (για καθαρά
στατιστικούς λόγους ανάµεσα στο µεγάλο αυτό πλήθος δεδοµένων) που µπορεί να µην
ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα, την «αλήθεια» που ψάχνουµε να ανακαλύψουµε µέσα από την
έρευνα.
Γενικά, στην ανάλυση που ακολουθεί, αφού καθοριστούν οι βασικές ανεξάρτητες και εξαρτηµένες
µεταβλητές, γίνεται επιλογή των σηµαντικότερων και ουσιωδέστερων συσχετίσεων που αφορούν τα
συγκεκριµένα και εκ των προτέρων διατυπωµένα ερευνητικά ερωτήµατα της έρευνας.
Η φύση των ερευνητικών δεδοµένων, ο µεγάλος αριθµός των µεταβλητών και η ανάγκη διερεύνησης
συσχετίσεων που προκύπτουν από την ταυτόχρονη µέτρηση πολλών παραµέτρων και ο ποιοτικός
χαρακτήρας πολλών από τις ανεξάρτητες και τις εξαρτηµένες µεταβλητές υποδεικνύει τη χρήση της
Ανάλυσης Πολλαπλών Αντιστοιχιών στην ανάλυση που ακολουθεί. Η µέθοδος δίνει τη δυνατότητα για
υπέρβαση των περιορισµών της περιγραφικής στατιστικής καθώς παρέχει δυνατότητες όπως η
οµαδοποίηση µεταβλητών προκειµένου να διερευνηθούν οι διαφορές και οι οµοιότητες µεταξύ αυτών.
Πραγµατοποιείται στο τέλος της ανάλυσης της ∆ραστηριότητας προκειµένου να αποφασιστούν οι
µεταβλητές που θα εξεταστούν ταυτόχρονα και εξαχθούν τα τελικά και συγκεντρωτικά
συµπεράσµατα.
Καθορισµός ανεξάρτητων µεταβλητών
Προκειµένου για τον καθορισµό των βασικών ανεξάρτητων µεταβλητών το πρώτο στάδιο της έρευνας
περιλαµβάνει την αναλυτική περιγραφή της «ταυτότητας» των µαθηµάτων, των ξεχωριστών
δεδοµένων που καθορίζουν την µοναδικότητα του κάθε µαθήµατος. Τέτοια στοιχεία προέρχονται από
δεδοµένα καταγραφής των δράσεων και ενεργειών των εκπαιδευοµένων (πχ. αριθµός συµµετεχόντων,
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διάρκεια, αν ολοκληρώθηκε ή όχι, κλπ.) ή από επιλογές των Υποκειµένων που συµµετείχαν σε αυτά.
Ειδικότερα τα Υποκείµενα που καθορίζουν σε µεγαλύτερο βαθµό την «ταυτότητα» κάποιου µαθήµατος
είναι οι εισηγητές, καθώς, ως γνωστόν, υπήρχε µεγάλος βαθµός ελευθερίας στην

ΚΜΕ και οι

εισηγητές δεν είχαν ιδιαίτερους περιορισµούς ούτε ήταν υποχρεωτική και ελεγχόµενη η προσκόλληση
στο προτεινόµενο πρότυπο διεξαγωγής του µαθήµατος. Εξ’ αιτίας του ανοιχτού περιβάλλοντος και
της ελευθερίας των επιλογών, ορισµένες επιµέρους ενέργειες των εισηγητών πραγµατοποιούνταν µε
διαφορετικό τρόπο από τον κάθε εισηγητή. Σε κάποιες περιπτώσεις εφαρµόζονταν διαφορετικοί
Κανόνες και χρησιµοποιούνταν άλλα Τεχνουργήµατα. Αντικείµενο της έρευνας αποτελεί η µελέτη της
επίδρασης των διαφορετικών αυτών επιλογών και µεθόδων που ακολούθησαν οι εισηγητές στα
διάφορα µαθήµατα και η εξέταση των αποτελεσµάτων που επέφεραν στην επιτυχία των µαθηµάτων.
Εποµένως, ορισµένες από τις ανεξάρτητες µεταβλητές της ανάλυσης που ακολουθεί έχουν να κάνουν
µε κάποιες από τις επιµέρους επιλογές και ενέργειες των εισηγητών κατά την πραγµατοποίηση των
µαθηµάτων της ΚΜΕ.
Υπήρχε βέβαια, όπως αναµενόταν, µεγάλη διαφοροποίηση και στις επιλογές και τις ενέργειες των
συµµετεχόντων στην ΚΜΕ εκπαιδευτικών, κατά την ∆ραστηριότητα πραγµατοποίησης των µαθηµάτων.
Πολλές από αυτές τις επιλογές και τις ενέργειες ήταν άµεσα συνδεδεµένες µε τις επιλογές των
εισηγητών (όπως για παράδειγµα η συµµετοχή ή µη σε σύγχρονες συζητήσεις, εφόσον ο εισηγητής τις
προκαλούσε ή δεν τις προκαλούσε), ενώ κάποιες άλλες ήταν σε µικρότερο βαθµό εξαρτώµενες από
επιλογές του εισηγητή και αφορούσαν στο µεγαλύτερο βαθµό επιλογή των ίδιων των εκπαιδευοµένων
(πχ. βαθµός επικοινωνίας και συµµετοχής των εκπαιδευόµενων στο ίδιο µάθηµα, την ίδια χρονική
περίοδο και µε τον ίδιο εισηγητή). Ανάλογα τη σχέση που µελετάται, ορισµένες από τις ενέργειες και
τις επιλογές των εκπαιδευοµένων µπορούν να αποτελούν είτε ανεξάρτητες ή και εξαρτηµένες
µεταβλητές της ανάλυσης. Για παράδειγµα, ο βαθµός συµµετοχής των εκπαιδευοµένων γενικώς στα
µαθήµατα (πχ. βαθµός επικοινωνίας, βαθµός συµµετοχής στις συζητήσεις) µπορεί να εξεταστεί ως
εξαρτηµένη µεταβλητή και να εξεταστεί η σχέση του µε ανεξάρτητες µεταβλητές όπως της φύσης του
µαθήµατος, ορισµένων επιλογών των εισηγητών (πχ. πολιτικών διεξαγωγής του µαθήµατος που
εφαρµόστηκαν), του είδους των εργασιών (συνεργατικές ή µη, του βαθµού δυσκολίας), κλπ. Από την
άλλη πάντως και ο βαθµός συµµετοχής των εκπαιδευοµένων σε ένα συγκεκριµένο µάθηµα µπορεί να
αποτελεί ανεξάρτητη µεταβλητή και να µελετηθεί η σχέση του µε τα αποτελέσµατα των
εκπαιδευοµένων στο συγκεκριµένο µάθηµα. Γενικά λοιπόν, ορισµένες ανεξάρτητες µεταβλητές
απορρέουν από κάποιες επιµέρους επιλογές και ενέργειες των εκπαιδευοµένων κατά την
πραγµατοποίηση των µαθηµάτων της ΚΜΕ.
Τέλος, να αναφέρουµε ότι ως ανεξάρτητες µεταβλητές ορίζονται και ορισµένα από τα
καταγεγραµµένα χαρακτηριστικά των Υποκειµένων που αποτελούν το δείγµα της έρευνας, όπως το
φύλο, η ηλικία, οι πρότερες γνώσεις σε ΤΠΕ, κλπ.
Καθορισµός εξαρτηµένων µεταβλητών
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Αφού καθοριστούν οι βασικές ανεξάρτητες µεταβλητές, προκειµένου να εξεταστεί η ύπαρξη
συσχετίσεων που να επιβεβαιώνουν ή να απορρίπτουν τις υποθέσεις που απορρέουν από τα
ερωτήµατα της έρευνας, απαιτείται ο καθορισµός συγκεκριµένων εξαρτηµένων µεταβλητών.
Όπως φαίνεται από τα ερευνητικά ερωτήµατα και τις υποθέσεις, η «επιτυχία» των µαθηµάτων
αποτελεί παράγοντα κλειδί για την ανάλυση και µέσα από τον ορισµό που δόθηκε για αυτήν
απορρέουν οι βασικές εξαρτηµένες µεταβλητές της ανάλυσης.
Καταρχήν ορισµένες εξαρτηµένες µεταβλητές προέρχονται από τα αντικειµενικά (αξιωµατικά)
κριτήρια επιτυχίας, όπως είναι το ποσοστό επιτυχίας ή ο µέσος όρος επιτυχίας των συµµετεχόντων, η
συµµετοχή των απλών µελών. Φυσικά ορισµένες εξαρτηµένες µεταβλητές όπως για παράδειγµα η
συµµετοχή των απλών µελών στο µάθηµα που εξαρτάται πχ. από Ενέργειες των εισηγητών, µπορεί να
χρησιµοποιηθεί και ως ανεξάρτητη µεταβλητή που καθορίζει µε τη σειρά της άλλες εξαρτηµένες,
όπως για παράδειγµα το ποσοστό επιτυχίας.
Άλλες εξαρτηµένες µεταβλητές απορρέουν από την δεύτερη παράµετρο του ορισµού της επιτυχούς
διεξαγωγής ενός µαθήµατος και ορίζονται µέσω του βαθµού επίτευξης των στόχων των Υποκειµένων
(εισηγητών και εκπαιδευοµένων). Οι µεταβλητές αυτές προκύπτουν από δεδοµένα που προέρχονται
κυρίως από συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια και συνεντεύξεις των Υποκειµένων και αφορούν
απαντήσεις τους για το βαθµό ικανοποίησης των στόχων τους, τοµείς στους οποίους ωφελήθηκαν,
γενική ωφέλεια από το µάθηµα, κλπ.
Άλλες εξαρτηµένες µεταβλητές απορρέουν από την τρίτη παράµετρο του ορισµού της επιτυχούς
διεξαγωγής ενός µαθήµατος και ορίζονται µέσω του βαθµού της αλληλεπίδρασης και συµµετοχής των
Υποκειµένων. Προκειµένου για τον υπολογισµό αυτών των µεταβλητών συλλέγονται δεδοµένα από
καταγεγραµµένα στοιχεία (όπως µετρήσεις ανάλυσης κοινωνικού δικτύου), αλλά και από υποκειµενικά
δεδοµένα που συλλέγονται µέσω της συµπλήρωσης ερωτηµατολογίων ή µέσω συνεντεύξεων.
Επειδή δεν είναι εφικτή η απ’ ευθείας κατασκευή εξαρτηµένων µεταβλητών που να περιγράφουν το
βαθµό της γνώσης που αποκτήθηκε, τη µάθηση που συντελέστηκε, αυτή επιχειρείται να µετρηθεί
κάπως έµµεσα. Εξετάζεται η µεταβολή των απόψεων και των στάσεων των εκπαιδευοµένων σε
ορισµένα θέµατα που σχετίζονται µε «γνώσεις» που απέκτησαν ή έπρεπε να αποκτήσουν κατά τη
διάρκεια υλοποίησης ενός µαθήµατος.
Αξιολόγηση των µαθηµάτων
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την έρευνα αποτελεί η συνολική «αξιολόγηση» ενός µαθήµατος από τα ίδια
τα Υποκείµενα που συµµετείχαν στη ∆ραστηριότητα υλοποίησης του µαθήµατος αυτού.

Η

«αξιολόγηση» αυτή των µαθηµάτων από τα Υποκείµενα (εισηγητές και απλά µέλη) µπορεί να
χρησιµοποιηθεί ως εξαρτηµένη µεταβλητή στην ανάλυση που ακολουθεί για την εξαγωγή χρήσιµων

Κεφάλαιο IV.5 – Ανάλυση της ∆ραστηριότητας «Υλοποίησης Μαθηµάτων»

σελ. 305 από 653

∆ηµιουργία ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης: Μελέτη Περίπτωσης Επιµορφωτικού Προγράµµατος Εκπ/κών

συµπερασµάτων. Η «αξιολόγηση» ενός µαθήµατος υπολογίζεται ως σύνθεση απαντήσεων των
Υποκειµένων σε ερωτήσεις που σχετίζονται µε την ωφέλεια που θεωρούν ότι προέκυψε από τη
συγκεκριµένη ∆ραστηριότητα και από την αξιολόγηση επιµέρους βασικών στοιχείων των µαθηµάτων,
πχ. του περιεχοµένου των µαθηµάτων, των θεµάτων που συζητήθηκαν, το βαθµό καταλληλότητας των
εργασιών, των στόχων που τέθηκαν κλπ.
Στην ανάλυση που ακολουθεί γίνεται αξιολόγηση των µαθηµάτων πρώτα ξεχωριστά από τους
εκπαιδευόµενους, µετά ξεχωριστά από τους εισηγητές και τέλος πραγµατοποιείται και µια συνολική
αξιολόγηση ως µέσος όρος της αξιολόγησης όλων των Υποκειµένων. Εξετάζονται οι απαντήσεις των
Υποκειµένων (εκπαιδευοµένων και εισηγητών) σε ερωτήσεις που αφορούν:


Το βαθµό που ωφελήθηκαν από τη συµµετοχή τους σε κάθε µάθηµα.



Την αξιολόγηση του περιεχοµένου του κάθε µαθήµατος



Την αξιολόγηση των θεµάτων συζήτησης που πραγµατοποιούνταν στο µάθηµα



Το βαθµό καταλληλότητας των εργασιών που δίνονταν προς υλοποίηση



Την αξιολόγηση του βαθµού και της ποιότητας της επικοινωνίας που συντελέστηκε στο

µάθηµα


Την αξιολόγηση της συνολικής προσέγγισης του µαθήµατος

Όλα τα δεδοµένα που αναφέρθηκαν παραπάνω αποτελούν τµήµα της συνολικής αξιολόγησης του
κάθε µαθήµατος από τους εκπαιδευόµενους και τους εισηγητές και αποτελούν εξαρτηµένες
µεταβλητές της ανάλυσης που ακολουθεί. Η συνολική αξιολόγηση των µαθηµάτων από τα υποκείµενα
της ∆ραστηριότητας, λόγω του µεγάλου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει για την ανάλυση,
παρουσιάζεται µε λεπτοµέρεια σε παρακάτω παραγράφους, και µάλιστα ξεχωριστά για τους
εκπαιδευόµενους (Παράγραφος ΙV.5.8) και ξεχωριστά για τους εισηγητές (Παράγραφος ΙV.5.9).
Περίγραµµα της ανάλυσης της ∆ραστηριότητας
Λόγω της πολυπλοκότητας της ανάλυσης της συγκεκριµένης ∆ραστηριότητας υλοποίησης των
µαθηµάτων της ΚΜΕ, παρουσιάζεται σε αυτό το σηµείο (Πίνακας ΙV. 5.1) ένα περίγραµµα της
διαδικασίας και των βηµάτων που ακολουθήθηκαν κατά την ανάλυση:
Παράγραφος
Βήµα της ανάλυσης
ΙV.5.6
Καθορισµός ανεξάρτητων µεταβλητών της ανάλυσης µέσα από τη λεπτοµερή περιγραφή της
«ταυτότητας» του δείγµατος.
ΙV.5.6.1
Ανεξάρτητες µεταβλητές που απορρέουν από καταγεγραµµένα δεδοµένα.
ΙV.5.6.2
Ανεξάρτητες µεταβλητές που απορρέουν από Ενέργειες των εισηγητών.
ΙV.5.6.3
Ανεξάρτητες µεταβλητές που απορρέουν από Ενέργειες των εκπαιδευοµένων.
ΙV.5.7
Καθορισµός εξαρτηµένων µεταβλητών που αφορούν την επιτυχία ενός µαθήµατος.
ΙV.5.7.1
Εξαρτηµένες µεταβλητές που σχετίζονται µε καταγεγραµµένα αποτελέσµατα της
παρακολούθησης των µαθηµάτων.
0
Εξαρτηµένες µεταβλητές που σχετίζονται µε την αξιολόγηση των µαθηµάτων.
ΙV.5.7.3
Εξαρτηµένες µεταβλητές που σχετίζονται µε το βαθµό επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης.
ΙV.5.7.4
Εξαρτηµένες µεταβλητές που σχετίζονται µε τη γνώση που αποκτήθηκε.
ΙV.5.8
Αξιολόγηση των µαθηµάτων µε βάση τις απαντήσεις των εκπαιδευοµένων.
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ΙV.5.9
Αξιολόγηση των µαθηµάτων µε βάση τις απαντήσεις των εισηγητών.
0
Στατιστικά αποτελέσµατα που επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των δεδοµένων.
ΙV.5.10.1
Παρουσίαση ορισµένων βασικών συσχετίσεων
ΙV.5.10.2
Συσχετίσεις που αφορούν την αξιολόγηση των µαθηµάτων
ΙV.5.11
Συσχετίσεις που αφορούν τις επιλογές των εισηγητών
ΙV.5.11.1
Συσχετίσεις των εισηγητών που αφορούν την επικοινωνία
ΙV.5.11.2
Συσχετίσεις που αφορούν την εφαρµογή του προτύπου του ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου
µαθήµατος της ΚΜΕ
ΙV.5.12
Συσχετίσεις που αφορούν τις επιλογές των εκπαιδευοµένων
ΙV.5.12.1
Επιλογές των εκπαιδευοµένων που αφορούν την επικοινωνία
ΙV.5.12.2
Συσχετίσεις που αφορούν τη συµµετοχή των εκπαιδευοµένων σε µαθήµατα που εφαρµόστηκε
σε µεγάλο βαθµό το προτεινόµενο πρότυπο
ΙV.5.13
Μελέτη της µεταβολής της στάσης και των γνώσεων των εκπαιδευοµένων
ΙV.5.13.1
Μεταβολή της στάσης των εκπαιδευοµένων σχετικά µε τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική
διαδικασία
ΙV.5.13.2
Μεταβολή της στάσης των εκπαιδευοµένων σχετικά µε τις προτιµήσεις τους για τον τύπο
επιµόρφωσης
ΙV.5.13.3
Γνώσεις που αποκτήθηκαν από τους εκπαιδευόµενους
ΙV.5.14
Ανάλυση Πολλαπλών Αντιστοιχιών
ΙV.5.14.1
Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούνται στην Ανάλυση Πολλαπλών Αντιστοιχιών
ΙV.5.14.2
Ο πρώτος παραγοντικός άξονας ανάλυσης
ΙV.5.14.3
Ο δεύτερος παραγοντικός άξονας ανάλυσης
ΙV.5.14.4
Ο τρίτος παραγοντικός άξονας ανάλυσης
ΙV.5.14.5
Κατηγοριοποίηση µε βάση το προβολικό επίπεδο 1Χ2
ΙV.5.14.6
Κατηγοριοποίηση µε βάση το προβολικό επίπεδο 1Χ3
ΙV.5.14.7
Η τρισδιάστατη απεικόνιση του προβολικού «χώρου» 1Χ2Χ3
ΙV.5.14.7
Συµπεράσµατα που απορρέουν από την ανάλυση της ∆ραστηριότητας «Υλοποίησης των
µαθηµάτων» στο πλαίσιο της ΚΜΕ
Πίνακας ΙV. 5.1 Περίγραµµα των βηµάτων της ανάλυσης της ∆ραστηριότητας υλοποίησης µαθηµάτων
στην ΚΜΕ.

ΙV.5.5 ∆εδοµένα έρευνας που χρησιµοποιούνται στην ανάλυση της
∆ραστηριότητας
Η άντληση των ερευνητικών δεδοµένων στην ανάλυση που ακολουθεί έχει γίνει από καταγεγραµµένα
δεδοµένα (που αφορούν µετρήσεις και στοιχεία πέρα από κάθε αµφισβήτηση ή αµφιβολία, όπως οι
στατιστικές µετρήσεις της επικοινωνίας των Υποκειµένων, ο αριθµός των µηνυµάτων που
δηµοσιεύονταν στο forum, η βαθµολογία που δόθηκε από τους εισηγητές κλπ.) και από απαντήσεις
των Υποκειµένων σε διάφορα ερωτηµατολόγια. Γίνεται πάντως διασταύρωση των στοιχείων µε
δεδοµένα που προέρχονται από ορισµένες συνεντεύξεις που έδωσαν τα Υποκείµενα και από ορισµένες
αναφορές των εισηγητών.
Ειδικότερα, τα ερωτηµατολόγια ήταν:


Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης του κάθε µαθήµατος από τους εκπαιδευόµενους. Είχε

συνολικά 38 ερωτήσεις (ανοιχτού και κλειστού τύπου) και συµπληρώθηκε µία φορά στο τέλος των
µαθηµάτων. Τελικά συµπληρώθηκαν 97 ερωτηµατολόγια αυτού του τύπου από 38 διαφορετικούς
εκπαιδευόµενους (Παράρτηµα Β.3).


Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης του κάθε µαθήµατος από τους εισηγητές. Είχε συνολικά 53

ερωτήσεις (ανοιχτού και κλειστού τύπου) και συµπληρώθηκε µία φορά στο τέλος των µαθηµάτων.
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Τελικά συµπληρώθηκαν 18 ερωτηµατολόγια από αντίστοιχο αριθµό εισηγητών ή βοηθών εισηγητών
(Παράρτηµα Β.5).


Ερωτηµατολόγιο που αφορούσε την στάση (και τη µεταβολή της στάσης) των

εκπαιδευοµένων. Είχε συνολικά 43 ερωτήσεις (ανοιχτού και κλειστού τύπου), συµπληρώθηκε µία
φορά στην αρχή, µία το τέλος και µία ή δύο φορές στο µέσον της λειτουργίας της ΚΜΕ από τους
εκπαιδευόµενους. Τελικά συµπληρώθηκαν 103 ερωτηµατολόγια αυτού του τύπου από 51
διαφορετικούς εκπαιδευόµενους (Παράρτηµα Β.2).
Ακόµη, δεδοµένα που καταγράφηκαν και αφορούν σε κάποιο βαθµό την ανάλυση της ∆ραστηριότητας
υλοποίησης των µαθηµάτων, ήταν:


Στοιχεία που αφορούσαν τη «φύση» και περιέγραφαν την «ταυτότητα» του µαθήµατος, όπως

οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών στις οποίες αναφερόταν, αν χρησιµοποιούνταν ειδικό λογισµικό ή
όχι, πόσους εισηγητές και βοηθούς εισηγητών είχε, πόσοι εγγράφηκαν αρχικά σε αυτό, πόσοι το
παρακολούθησαν τελικά, πόσοι ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση µε επιτυχία, ο µέσος όρος της
βαθµολογίας για το µάθηµα, ο αριθµός των εργασιών που έπρεπε να υλοποιήσουν οι εκπαιδευόµενοι,
ποιο ήταν το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής του σύµφωνα µε τον αρχικό σχεδιασµό, το χρονικό σηµείο
στο οποίο ξεκίνησε η λειτουργία του κάθε µαθήµατος, η καθυστέρηση στην υλοποίησή του εφόσον
υπήρξε, αν τελικά ολοκληρώθηκε το µάθηµα, κλπ.


Στοιχεία που αφορούσαν το µέτρο και το είδος της επικοινωνίας που πραγµατοποιήθηκε στο

κάθε µάθηµα (µεταξύ εκπαιδευοµένων κυρίως αλλά και εκπαιδευοµένων και εισηγητή, ακόµη και
συντονιστή). Για παράδειγµα µετρήσεις που αφορούσαν το forum του µαθήµατος, όπως ο συνολικός
αριθµός των µηνυµάτων ή των ενάρξεων νέων συνοµιλιών (threads) στο forum του κάθε µαθήµατος,
ο αριθµός των µηνυµάτων που προσέθετε ειδικά ο κάθε εισηγητής στο forum του µαθήµατος το οποίο
συντόνιζε, µετρήσεις Ανάλυσης Κοινωνικού ∆ικτύου που αφορούσαν τη mail επικοινωνία που
συντελέστηκε

(συγκεντρώσεις,

πυκνότητα),

ο

αριθµός

των

σύγχρονων

συζητήσεων

που

πραγµατοποιήθηκαν, κλπ.

ΙV.5.6 Ανεξάρτητες µεταβλητές που απορρέουν από την περιγραφή της
«ταυτότητας» των µαθηµάτων της ΚΜΕ
Οι σχέσεις και οι αλληλεπιδράσεις που θα µπορούσαν να εξεταστούν σε ένα τόσο πολύπλοκο και
σύνθετο περιβάλλον όπως η ΚΜΕ είναι πάρα πολλές. Ως ανεξάρτητες µεταβλητές θα µπορούσαν
καταρχήν να χαρακτηριστούν όλες οι µεταβλητές και παράµετροι που µετρήθηκαν και αφορούσαν το
κάθε µάθηµα. Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι περισσότερες από τις ανεξάρτητες µεταβλητές
που µελετήθηκαν στην ανάλυση. Πιο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία παρουσιάζονται για κάποιες που
είναι πιο σηµαντικές καθώς αποδείχτηκε στην πορεία της ανάλυσης ότι προκαλούσαν σηµαντικές
µεταβολές σε εξαρτηµένες µεταβλητές που αφορούσαν την έρευνα.
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ΙV.5.6.1

Ανεξάρτητες µεταβλητές που απορρέουν από καταγεγραµµένα δεδοµένα

Παραθέτουµε στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας ΙV. 5.2) κάποια αντικειµενικά δεδοµένα που αφορούν
τα µαθήµατα της ΚΜΕ και αποτελούν στοιχεία της «ταυτότητάς» τους, καθώς τα χαρακτηρίζουν σε
σηµαντικό βαθµό. Όλες οι στήλες του πίνακα αυτού, πλην των δύο πρώτων, χρησιµοποιούνται στην
ανάλυση παρακάτω ως ανεξάρτητες µεταβλητές.
Πίνακας ΙV. 5.2 Πίνακας των βασικών χαρακτηριστικών των µαθηµάτων της ΚΜΕ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ που εξετάζονται στην πορεία για την σχέση τους µε ορισµένες εξαρτηµένες
ΑΑ

Κωδικός
Μαθήµατος

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ΓΕΝ1
ΓΕΝ2
ΓΕΝ3
ΓΕΝ4
ΦΙΛ1
ΜΑΘ1
ΜΑΘ2
ΜΑΘ4
ΦΥΣ1
ΦΥΣ2
ΦΥΣ3
ΦΥΣ4
ΦΥΣ6
ΠΛ1
ΠΛ2
ΠΛ3
ΠΛ5
ΠΛ6

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ

∆ΑΣΚΑΛΟΙ κ όλες οι ειδικότητες
∆ΑΣΚΑΛΟΙ κ όλες οι ειδικότητες
∆ΑΣΚΑΛΟΙ κ όλες οι ειδικότητες
∆ΑΣΚΑΛΟΙ κ όλες οι ειδικότητες
ΠΕ02 Φιλόλογοι
ΠΕ03 Μαθηµατικοί
ΠΕ03 Μαθηµατικοί
ΠΕ03 Μαθηµατικοί
ΠΕ04 Φυσικοί
ΠΕ04 Φυσικοί
ΠΕ04 Φυσικοί
ΠΕ04 Φυσικοί
ΠΕ04 Φυσικοί
ΠΕ19,20 Πληροφορικής
ΠΕ19,20 Πληροφορικής
ΠΕ19,20 Πληροφορικής
ΠΕ19,20 Πληροφορικής
ΠΕ19,20 Πληροφορικής

Αριθµός
Εµπλεκοµέ
νων
Εισηγητών

Φύση µαθήµατος
(µε χρήση ειδικού
εξοπλισµού ή
λογισµικού)

Ολοκλη
ρώθηκε

Εβδοµάδα
λειτουργίας
της ΚΜΕ που
ξεκίνησε

ριθµός
Εβδοµ
άδων
αρχικά

Αριθ. Καθυστέ
εβδοµά ρηση (σε
δων
εβδοµάδε
τελικά
ς)

1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
8
1
1
2
1

ΧΩΡΙΣ
ΧΩΡΙΣ
ΧΩΡΙΣ
ΧΩΡΙΣ
ΧΩΡΙΣ
ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ
ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ
ΧΩΡΙΣ
ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

2
7
6
3
8
2
13
9
7
2
2
11
6
2
10
7
11
2

4
4
4
4
4
6
3
3
6
5
7
3
5
10

4
5
2
6
7
9
5
6
5
6
8
3
4
16

3
5
3

4
5
2

Στον επόµενο πίνακα περιγράφονται κάποια ακόµη χαρακτηριστικά των µαθηµάτων, βασισµένα σε
ορισµένα καταγεγραµµένα δεδοµένα. Όπως και πριν, όλες οι στήλες του παρακάτω πίνακα, πλην των
δύο πρώτων, χρησιµοποιούνται στην ανάλυση παρακάτω ως ανεξάρτητες µεταβλητές.
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Πίνακας ΙV. 5.3 Χαρακτηριστικά µαθηµάτων της ΚΜΕ που σχετίζονται µε καταγεγραµµένα δεδοµένα
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ που εξετάζονται στην πορεία για την σχέση τους µε ορισµένες εξαρτηµένες
ΑΑ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Κωδικός
Αριθµός
Μαθήµατος εκπαιδευόµενων
που
εγγράφηκαν

ΓΕΝ1
ΓΕΝ2
ΓΕΝ3
ΓΕΝ4
ΦΙΛ1
ΜΑΘ1
ΜΑΘ2
ΜΑΘ4
ΦΥΣ1
ΦΥΣ2
ΦΥΣ3
ΦΥΣ4
ΦΥΣ6
ΠΛ1
ΠΛ2
ΠΛ3
ΠΛ5
ΠΛ6

Αριθµός
εκπαιδευόµενων
που
παρακολούθησαν
έστω και λίγο

Αριθµός
εκπαιδευόµενων
που ολοκλήρωσαν
την
παρακολούθηση
(βαθµολογήθηκαν)

Αριθµός
εκπαιδευόµενων
που αποχώρησαν
(σε σχέση µε
αυτούς που
παρακολούθησαν
έστω και λίγο)

Αριθµός
εκπαιδευόµενων
που
ολοκλήρωσαν
µε επιτυχία
(βαθµός >=5,0)

Ποσοστό
επιτυχίας
στο
µάθηµα
(πόσοι
πέτυχαν
από όσους
ξεκίνησαν)

Μέσος Όρος
Βαθµολογίας
εκπαιδευοµένων
(από όσους
ολοκλήρωσαν το
µάθηµα µε
επιτυχία)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
που
δόθηκαν
προς
υλοποίηση
από τους
εισηγητές

11
12
12
12
6
12
12
8
9
9
12
7
7
6
8
5
14
9

9
9
0
6
6
9
7
7
2
9
9
0
6
4
0
3
6
4

2
3
12
6
0
3
5
1
7
0
3
7
1
2
8
2
8
5

9
9
0
6
6
7
7
7
2
7
9
0
6
2
0
2
6
4

82%
75%
0%
50%
100%
58%
58%
88%
22%
78%
75%
0%
86%
33%
0%
40%
43%
44%

8,3
8
∆εν ορίζεται
8,1
8,6
9,1
9,3
8,3
7,5
7,5
8,8
∆εν ορίζεται
7
9
∆εν ορίζεται
8,5
7,8
10

3
4
1
4
4
6
2
3
2
3
4
3
3
5
0
3
4
2

15
12
13
12
8
12
11
12
10
9
12
7
7
9
8
8
16
9

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας ΙV. 5.4) παρουσιάζονται αναλυτικά κάποια στατιστικά στοιχεία που
αφορούν ορισµένες ανεξάρτητες µεταβλητές που πηγάζουν από τα παραπάνω δεδοµένα.
Πίνακας ΙV. 5.4 Στατιστικά στοιχεία ανεξάρτητων µεταβλητών που έχουν σχέση µε καταγεγραµµένα
δεδοµένα των µαθηµάτων

N
∆εν απάντησαν
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Skewness
Std. Error of
Skewness
Kurtosis
Std. Error of
Kurtosis

Εβδοµάδα
λειτουργίας
της ΚΜΕ που
ξεκίνησε

Αριθµός
εβδοµάδω
ν τελικά

Αριθµός
Εκπ/νων
που
εγγράφηκ
αν

Αριθµός
Εκπ/νων
που
παρακολο
ύθησαν
λίγο

Αριθµός
Εκπ/νων που
ολοκλήρωσα
ν την
παρακολούθ
ηση

Αριθµός
Εκπαιδευόµενων
που αποχώρησαν
(από αυτούς που
παρακολούθησαν
έστω και λίγο)

Αριθµός
Εκπ/νων που
ολοκλήρωσα
ν µε επιτυχία
(µε βαθµό
>=5,0)

18
0
6,11
6,50
2
3,724
,263
,536

17
1
5,71
5,00
5
3,255
2,060
,550

18
0
10,56
10,50
12
2,640
,459
,536

18
0
9,50
9,00
12
2,684
-,092
,536

18
0
5,33
6,00
9
3,254
-,485
,536

18
0
4,17
3,00
2
3,294
,745
,536

18
0
4,94
6,00
6
3,171
-,416
,536

-1,209
1,038

5,943
1,063

-,519
1,038

-1,275
1,038

-,991
1,038

,098
1,038

-1,202
1,038

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν για την ανάλυση οι ανεξάρτητες µεταβλητές που παρουσιάζονται στον
παρακάτω πίνακα (Πίνακας ΙV. 5.5), όπως ο αριθµός των εργασιών που ζήτησαν οι εισηγητές από τους
εκπαιδευόµενους σε ένα µάθηµα, το ποσοστό των εκπαιδευοµένων που ολοκλήρωσαν µε επιτυχία ένα
µάθηµα και ο ΜΟ της βαθµολογίας των εκπαιδευοµένων (από αυτούς που πέρασαν). Στον παρακάτω
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πίνακα παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία των µεταβλητών αυτών και το γράφηµα της κατανοµής
τους που είναι για τις περισσότερες σε µεγάλο βαθµό κανονικό.
Πίνακας ΙV. 5.5 Στατιστικά στοιχεία ορισµένων σηµαντικών ανεξάρτητων µεταβλητών
Στατιστικά Στοιχεία
N
18
Missing
0
Mean
3,11
Median
3,00
Mode
3
Std. Deviation
1,410
Skewness
-,219
Std. Error of Skewness
,536
Kurtosis
,711
Std. Error of Kurtosis
1,038

Κατανοµή
των απαντήσεων
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
7

6

5

4

Συχνότητα εµφάνισης

Ανεξάρτητη Μεταβλητή
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ που
δόθηκαν προς υλοποίηση από
τους εισηγητές

3

2
Std. Dev = 1,41

1

Mean = 3,1
N = 18,00

0
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΟ Βαθµολογίας
εκπαιδευοµένων (από
που πέρασαν)

αυτούς

18
0

7
6

5

4

-,386

Συχνότητα εµφάνισης

N
Valid
Missing
Mean
51,7963%
Median
54,1667%
Mode
,00%
Std. Deviation
31,649%
Skewness
Std. Error of Skewness
,536
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
N
Valid
Missing
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Skewness
,220
Std. Error of Skewness
Kurtosis
,021
Std. Error of Kurtosis

3

2
Std. Dev = 31,65

1

Mean = 51,8
N = 18,00

0
0,0

20,0

40,0

60,0

80,0 100,0

Ποσοστό επιτυχίας µαθήµατος

-,880
1,038
15
3
8,387
8,300
7,5
,7855
,580
1,121

5

4

3

Συχνότητα εµφάνισης

Ποσοστό επιτυχίας µαθήµατος
(πόσοι πέρασαν από αυτούς που
ξεκίνησαν την παρακολούθηση)

2

1

Std. Dev = ,79
Mean = 8,39
N = 15,00

0
7,00

8,00
7,50

9,00
8,50

10,00
9,50

ΜΟ Βαθµολογίας εκπαιδευοµένων

Ορισµένες από τις παραπάνω µεταβλητές που χρησιµοποιούνται στην ανάλυση ως ανεξάρτητες και
εξετάζεται η επίδραση που έχουν σε συγκεκριµένες εξαρτηµένες, µπορεί να χρησιµοποιηθούν και ως
εξαρτηµένες προκειµένου να ελεγχθεί η επίδραση άλλων πιο βασικών ανεξάρτητων µεταβλητών σε
αυτές.
Παρατηρώντας τα δεδοµένα που παρουσιάζονται στα παραπάνω δεδοµένα που πηγάζουν από
αντικειµενικά στοιχεία, ορισµένες ανεξάρτητες µεταβλητές αποτελούν και κριτήριο «επιτυχίας» των
µαθηµάτων, σύµφωνα µε τον ορισµό που δόθηκε για τον όρο.

Ειδικά οι παράγοντες της

ολοκλήρωσης ή µη του µαθήµατος και του ποσοστού των εκπαιδευµένων που ολοκλήρωσε µε
επιτυχία το µάθηµα αποτελούν, σύµφωνα µε τον ορισµό της επιτυχίας, βασικά στοιχεία του
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χαρακτηρισµού ενός µαθήµατος ως «επιτυχηµένου», σύµφωνα µε τα αξιωµατικά κριτήρια (a) του
ορισµού.
Σύµφωνα µε τον ορισµό λοιπόν, µπορούµε να θεωρήσουµε από την αρχή ως «µη επιτυχηµένα» τα
µαθήµατα ΓΕΝ3, ΦΥΣ4 και ΠΛ2 που δεν ολοκληρώθηκαν (ο εισηγητής τους δεν παρέδωσε τελική
βαθµολογία για κανέναν εκπαιδευόµενο ή δήλωσε ότι το µάθηµα διακόπηκε).
Αν θεωρήσουµε επίσης (αυθαίρετα αλλά εύλογα) ότι το ποσοστό επιτυχίας των εκπαιδευοµένων που
ολοκληρώνουν ένα µάθηµα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50% αυτών που ξεκίνησαν να
παρακολουθούν το συγκεκριµένο µάθηµα, για να µην χαρακτηριστεί εξ’ αρχής «µη επιτυχηµένο»,
τότε, λόγω του συγκεκριµένου αυτού δεδοµένου και κριτηρίου, τα µαθήµατα ΠΛ1, ΠΛ3, ΠΛ5 και
ΠΛ6 µπορούν να θεωρηθούν επίσης ως «µη επιτυχηµένα».
Σε κάθε περίπτωση, στην ανάλυση που ακολουθεί, ελέγχονται οι συσχετίσεις και οι παράµετροι για
όλα τα µαθήµατα, ακόµη και για τα παραπάνω που, µε βάση τα κριτήρια που θέσαµε,
χαρακτηρίζονται αρχικά τουλάχιστον ως «ανεπιτυχή». Έτσι µπορεί να επιβεβαιωθεί η «µη επιτυχία»
των µαθηµάτων αυτών, να εξακριβωθεί ο βαθµός της «αποτυχίας» µε βάση τα υπόλοιπα κριτήρια του
ορισµού της «επιτυχούς διεξαγωγής» ενός µαθήµατος ή και να εµφανιστούν, µέσω συσχετίσεων που
παρατηρούνται, λόγοι για τους οποίους η «αποτυχία» αυτή προέκυψε.

ΙV.5.6.2

Ανεξάρτητες µεταβλητές που απορρέουν από Ενέργειες των εισηγητών

Προκειµένου να ολοκληρωθεί η περιγραφή της «ταυτότητας» των µαθηµάτων της ΚΜΕ, αλλά και
προκειµένου να «καθοριστεί» η επόµενη οµάδα ανεξάρτητων µεταβλητών, απαιτείται να εξεταστούν
κάποιες Ενέργειες (ή Λειτουργίες) και επιλογές των Υποκειµένων για τους Κανόνες που εφαρµόστηκαν
και τα Τεχνουργήµατα που χρησιµοποιήθηκαν που καθόριζαν την ταυτότητα των µαθηµάτων. ∆ηλαδή
εξετάζονται επιλογές των εισηγητών που αφορούσαν καταρχήν το βαθµό προσκόλλησης στο
προτεινόµενο πρότυπο υλοποίησης του µαθήµατος που ακολουθήθηκε, την πολιτική της επικοινωνίας
που ακολουθήθηκε, το βαθµό ελευθερίας και ευελιξίας που υπήρχε στο µάθηµα, το βαθµό
συνεργασίας που απαιτούσε το µάθηµα, κλπ.
Για την καταγραφή και εξακρίβωση των παραπάνω αντλήθηκαν στοιχεία κυρίως από τις απαντήσεις
των εισηγητών στο κατάλληλο ερωτηµατολόγιο (Παράρτηµα Β.5). Ακολουθεί η συνοπτική
παρουσίαση των τιµών ορισµένων βασικών ανεξάρτητων µεταβλητών στους παρακάτω πίνακες.
Ακόµη ακολουθεί η αναλυτικότερη περιγραφή (στατιστικά δεδοµένα και γράφηµα κατανοµής) των
σηµαντικότερων ανεξάρτητων µεταβλητών.
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Πίνακας ΙV. 5.6 Πίνακας περιγραφής ανεξάρτητων µεταβλητών που αφορούν τις πολιτικές διαχείρισης
των µαθηµάτων από τους εισηγητές

ΑΑ

Κωδικός
Μαθήµατ
ος

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ΓΕΝ1
ΓΕΝ2
ΓΕΝ3
ΓΕΝ4
ΦΙΛ1
ΜΑΘ1
ΜΑΘ2
ΜΑΘ4
ΦΥΣ1
ΦΥΣ2
ΦΥΣ3
ΦΥΣ4
ΦΥΣ6
ΠΛ1
ΠΛ2
ΠΛ3
ΠΛ5
ΠΛ6

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ µεταβλητές που αφορούν την πολιτική διαχείρισης και οργάνωσης του µαθήµατος από τους εισηγητές
Σε ποιο βαθµό
Ποιος ο
Ποιος ο
Ποιος ο Βαθµός
Παρακολουθούσα
Βαθµός
ακολουθήσατε
∆ιαφοροποίησης του
Παρεµβάσεων για
τε τις
Βαθµός
Βαθµός
το Πρότυπο
περιεχοµένου των
να δώστε λύση σε ανακοινώσεις των
Συνεργασίας
Ελευθερίας
του µαθήµατος
που απαιτούσαν
που δίνατε
εργασιών ανάλογα µε
πρόβληµα;
συντονιστών;
όπως είχε
οι εργασίες του
στους
τις επιδόσεις ή τα
(Βαθµός
περιγραφεί;
µαθήµατος;
εκπαιδευόµε
αποτελέσµατα.
Συνέπειας)
νους

4
4
1
5
5
5
2
4
1
3
3
2
2
2

3
2
1
3
4
5
5
4
2
2
2
2
1
1

4
4
1
5
5
4
4
4
5
5
2
2
2
1

3
3

4
2

Απροσδιόριστο

Απροσδιόριστο

4
3
1
1
3
3
3
3
1
1
1

4
4
4
1
3
2
4
3
3
2
1

3
1
1
3
1
2
3
2
3
3
3
2
3
3

1

1

1

Απροσδιόριστο

Απροσδιόριστο

1

2
2
2

2
1
1

5
4
2

1
1
1

4
2
1

3
2
1

Ο βαθµός εφαρµογής του προτύπου διεξαγωγής ενός ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος
στο συγκεκριµένο µάθηµα. Το πρότυπο έχει περιγραφεί σε προηγούµενο κεφάλαιο µε λεπτοµέρεια.
Όπως έχει ειπωθεί και παραπάνω, υπήρχε µεγάλος βαθµός ελευθερίας στις επιλογές των εισηγητών
και δεν ακολουθούσαν όλοι, στον ίδιο τουλάχιστον βαθµό, το πρότυπο µαθήµατος που είχε εξ’ αρχής
προταθεί και ήταν βασισµένο στο θεωρητικό πλαίσιο που έχει αναλυθεί. Υπάρχει ευθεία ερώτηση στο
ερωτηµατολόγιο των εισηγητών (Παράρτηµα Β.5) για το βαθµό προσκόλλησης στο πρότυπο του
µαθήµατος της ΚΜΕ και αυτό το δεδοµένο αποτελεί µια πολύ βασική ανεξάρτητη µεταβλητή της
ανάλυσης. Οι απαντήσεις των εισηγητών επιβεβαιώνονται από την ποιοτική ανάλυση των
συνεντεύξεων ορισµένων (Παράρτηµα Β.7), από τις λεπτοµερείς αναφορές και από τις επιλογές τους
σε επιµέρους πολιτικές διαχείρισης και επικοινωνίας του µαθήµατος.
Η πολιτική της συνεργασίας που εφαρµοζόταν στο µάθηµα. Ο βαθµός της συνεργασίας που
απαιτούνταν από τους εισηγητές στο µάθηµα, ειδικά οι επιλογές που αφορούσαν το είδος της
συνεργασίας µεταξύ των εκπαιδευόµενων που απαιτούνταν προκειµένου για την υλοποίηση των
εργασιών του κάθε µαθήµατος, επίσης η χρήση ή µη υπηρεσιών της πλατφόρµας για συνεργασία, κλπ.
Υπάρχουν κατάλληλες ερωτήσεις στο ερωτηµατολόγιο των εισηγητών περί του βαθµού (και του
είδους) συνεργασίας που απαιτούνταν στις εργασίες και περί της χρήσης ή µη ειδικά της υπηρεσίας
της συνεργατικής συγγραφής που υποστηριζόταν από την πλατφόρµα λογισµικού της ΚΜΕ (από
αξιολόγηση δική τους και των εκπαιδευόµενων). Οι απαντήσεις των εισηγητών επιβεβαιώνονται και
από απαντήσεις των εκπαιδευοµένων σε αντίστοιχες ή παρόµοιες ερωτήσεις, από συνεντεύξεις των
Υποκειµένων, από αναφορές των εισηγητών.
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Ο βαθµός ελευθερίας που δινόταν στους εκπαιδευόµενους από τους εισηγητές. Εξετάζεται η
απάντηση που έδωσαν οι εισηγητές αλλά και οι απαντήσεις των εκπαιδευοµένων προκειµένου για τη
διασταύρωση των στοιχείων.
Ο βαθµός ευελιξίας των εισηγητών. Εξετάζεται ο βαθµός εφαρµογής της εξατοµικευµένης µάθησης
και ειδικότερα της διαφοροποίησης των εργασιών προς τον κάθε εκπαιδευόµενο. Επίσης για το βαθµό
ευελιξίας µπορεί να εξεταστεί και ο βαθµός της δυναµικής αλλαγής του περιεχοµένου του µαθήµατος
και των εργασιών, στην πορεία της υλοποίησης του µαθήµατος µετά από αξιολόγηση των πρώτων
αποτελεσµάτων από τους εισηγητές.
Ο βαθµός συνέπειας των εισηγητών. Αυτή η ανεξάρτητη µεταβλητή υπολογίζεται έµµεσα, µέσω της
απάντησης των εισηγητών για το βαθµό στον οποίο παρακολουθούσαν τις ανακοινώσεις των
συντονιστών.
Στατιστικά στοιχεία και η κατανοµή των απαντήσεων στις αντίστοιχες ερωτήσεις των παραπάνω
ανεξάρτητων µεταβλητών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας ΙV. 5.7).
Πίνακας ΙV. 5.7 Στατιστικά στοιχεία ανεξάρτητων µεταβλητών που σχετίζονται µε ενέργειες των
εισηγητών
Στατιστικά Στοιχεία
N
15
∆εν υπήρχαν
3
Mean
3,27
Median
3,00
Mode
2
Std. Deviation
1,223
Skewness
,224
Std. Error of Skewness
,580
Kurtosis
-1,622
Std. Error of Kurtosis
1,121

Παράρτηµα Β.5.Ερώτηση14: Ποιο ήταν το
είδος της συνεργασίας που απαιτούσαν οι
εργασίες του µαθήµατος; (κατά µέσο όρο
αν διέφεραν µεταξύ τους στο βαθµό
συνεργασίας)

N
15
Missing
3
Mean
2,47
Median
2,00
Mode
2
Std. Deviation
1,407
Skewness
,788
Std. Error of Skewness
,580
Kurtosis
-,624
Std. Error of Kurtosis
1,121

Παράρτηµα Β.5.Ερώτηση9: Ποιος ήταν ο
βαθµός ελευθερίας που δίνατε στους
εκπαιδευόµενους προκειµένου να µετέχουν

6

5

4
3

2
Std. Dev = 1,22

1

Mean = 3,3
N = 15,00

0
2,0

3,0

4,0

5,0

Πρότυπο του µαθήµατος (βαθµός)

7

6

5

4

Συχνότητα εµφάνισης

(κλίµακα τύπου Likert από 1 έως 5)
∆ ڤεν υπήρχε καµία απαίτηση εργασίας από
κοινού ή συνεργασίας στις εργασίες (ήταν
ατοµικές) (1)
 ڤΥπήρχε η ανάγκη κάποιας εργασίας από
κοινού, σε επίπεδο επικοινωνίας περισσότερο (2)
 ڤΥπήρχε η ανάγκη κάποιας εργασίας από
κοινού (ή σύµπραξης: διαµοίρασης δηλαδή της
εργασίας σε επιµέρους τµήµατα, ξεχωριστή
υλοποίηση
και
κατασκευή
τελικού
αποτελέσµατος από άθροιση των επιµέρους
αποτελεσµάτων) (3)
 ڤΥπήρχε η ανάγκη κάποιας ουσιαστικής
συνεργασίας (κάθε επιµέρους στοιχείο της
συνολικής εργασίας έπρεπε να υλοποιηθεί µετά
από συνεισφορά και προσπάθεια όλων όσων
εµπλέκονταν στη διαδικασία) (4)
 ڤΥπήρχε µεγάλη ανάγκη ουσιαστικής
συνεργασίας σε πολλά επίπεδα (5)

Κατανοµή
των απαντήσεων
Πρότυπο
του µαθήµατος
(βαθµός
7

Συχνότητα εµφάνισης

Ερώτηση-Ανεξάρτητη Μεταβλητή
Παράρτηµα Β5.Ερώτηση11: Σε ποιο
βαθµό
ακολουθήσατε
το
πρότυπο
διεξαγωγής του µαθήµατος όπως είχε
περιγραφεί και συζητηθεί πριν την έναρξη
της ΚΜΕ:
(κλίµακα τύπου Likert από 1 έως 5)
∆ ڤιέφερε εντελώς από το πρότυπο (1)
∆ ڤιέφερε σε πολλά στοιχεία µε το
πρότυπο
∆ ڤιέφερε σε λίγα στοιχεία µε το πρότυπο,
έµοιαζε αρκετά µε το πρότυπο (3)
 ڤΈµοιαζε σε µεγάλο βαθµό µε το πρότυπο
 ڤΉταν εντελώς βασισµένο στο πρότυπο
(5)

3

2
Std. Dev = 1,41

1

Mean = 2,5
N = 15,00

0
1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Βαθµός Συνεργασίας

N
Missing
Mean

15
3
3,60
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σε αποφάσεις που αφορούσαν το µάθηµα
(για το θέµα µιας συγκεκριµένης ενότητας,
τις εργασίες, τον τρόπο υλοποίησης, τον
χρόνο ή τον τρόπο επικοινωνίας, τη
βαθµολόγηση, κλπ.):
(κλίµακα τύπου Likert από 1 έως 5)
 ڤΚανένας βαθµός ελευθερίας για οποιοδήποτε
θέµα (1)
 ڤΚάποιος µικρός βαθµός ελευθερίας για
ορισµένα µόνο θέµατα (πχ. καθορισµός
σύγχρονης συζήτησης) (2)
 ڤΣηµαντικός βαθµός ελευθερίας για κάποια
θέµατα (πχ. καθορισµός σύγχρονης συζήτησης
και καθορισµός συχνότητας και τρόπου
επικοινωνίας)
 ڤΣηµαντικός βαθµός ελευθερίας για αρκετά
θέµατα (πχ. καθορισµός σύγχρονης συζήτησης,
καθορισµός
συχνότητας
και
τρόπου
επικοινωνίας, διαπραγµάτευση για τον τρόπο
υλοποίησης εργασιών και τη θεµατολογία) (4)
 ڤΠολύ µεγάλος βαθµός ελευθερίας για τα
περισσότερα ή όλα τα θέµατα (πχ. για όλα τα
προηγούµενα αλλά και για τη βαθµολόγηση των
ίδιων των εκπαιδευόµενων) (5)

Παράρτηµα
Β.5.Ερώτηση13:
∆ιαφοροποιούσατε το περιεχόµενο των
εργασιών
λαµβάνοντας
υπόψη
τα
αποτελέσµατα
των
προηγουµένων
εργασιών και τις δυνατότητες των
εκπαιδευοµένων ή ακολουθούσατε πιστά
τον αρχικό σχεδιασµό σας; (κλίµακα τύπου
Likert από 1 έως 5)
∆ ڤεν υπήρξε ποτέ διαφοροποίηση εργασιών
 ڤΥπήρξε διαφοροποίηση εργασιών σε
ορισµένες µόνο πολύ ειδικές περιπτώσεις
 ڤΥπήρξε διαφοροποίηση εργασιών σε αρκετό
βαθµό (σε κάποιες εργασίες γινόταν αυτό)
 ڤΥπήρξε διαφοροποίηση εργασιών σε µεγάλο
βαθµό (στις περισσότερες εργασίες γινόταν αυτό)
 ڤΥπήρξε διαφοροποίηση εργασιών σε όλες τις
εργασίες (πλην της 1ης)

Παράρτηµα
Β.5.Ερώτηση46:
Παρακολουθούσατε τις ανακοινώσεις των
συντονιστών που αφορούσαν την Ανάλυση
της Επικοινωνίας και τους γράφους
επικοινωνίας; (κλίµακα τύπου Likert

από 1 έως 3)
 ڤΝΑΙ (1)
 ڤΝΑΙ, αλλά τις αγνοούσα (2)
 ڤΟΧΙ (3)

Median
Mode
Std. Deviation
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis

4,00
4
1,404
-,593
,580
-1,189
1,121

N
15
Missing
3
Mean
2,00
Median
1,00
Mode
1
Std. Deviation
1,134
Skewness
,339
Std. Error of Skewness
,580
Kurtosis
-1,775
Std. Error of Kurtosis
1,121

N
15
Missing
3
Mean
2,33
Median
3,00
Mode
3
Std. Deviation
,816
Skewness
-,740
Std. Error of Skewness
,580
Kurtosis
-1,022
Std. Error of Kurtosis
1,121

Η πολιτική του συντονισµού και της επικοινωνίας που εφαρµοζόταν στο µάθηµα. Η πολιτική
συνίσταται στον αριθµό και το είδος των µέσων που χρησιµοποιήθηκαν στο µάθηµα. Αν το κυρίαρχο
µέσο επικοινωνίας ήταν το forum του µαθήµατος ή το chat. Ακόµη ο βαθµός επικοινωνίας και
συµµετοχής του εισηγητή στις συζητήσεις και τα τεκταινόµενα του µαθήµατος. Ποιος ήταν ο βαθµός
των παρεµβάσεων ειδικά σε προβλήµατα που ανέκυπταν, κάτι που δείχνει το είδος του συντονισµού
που εφάρµοζε ο κάθε εισηγητής (είδος high ή low συντονισµού). Τα στοιχεία των ανεξάρτητων
µεταβλητών που σχετίζονται µε τη συγκεκριµένη παράµετρο της επικοινωνίας αντλούνται από
ερωτήσεις που απαντήθηκαν από τους εισηγητές και αφορούσαν το βαθµό των παρεµβάσεων, τα
εργαλεία και τις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιµοποίησαν, ειδικά ποια µέσα επικοινωνίας
χρησιµοποιούσαν για να κινητοποιήσουν τους εκπαιδευόµενους, αν εφάρµοζαν συγκεκριµένες
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ενέργειες κινητοποίησης των εκπαιδευοµένων, κλπ. Ανεξάρτητες µεταβλητές αποτελούν και
αντικειµενικά δεδοµένα που αφορούν την επικοινωνία, όπως ο αριθµός των µηνυµάτων στο forum του
µαθήµατος, οι ενάρξεις συνοµιλίας, ειδικά ο αριθµός των παρεµβάσεων των εισηγητών κλπ. οι
µετρήσεις παραµέτρων Ανάλυσης Κοινωνικού ∆ικτύου των επιµέρους Κοινωνικών ∆ικτύων που
σχηµατίζονταν σε κάθε µάθηµα και έχουν ήδη περιγραφεί παραπάνω (ατοµική και οµαδική
συγκέντρωση, πυκνότητα δικτύου, κλπ.). Και πάλι υπάρχει επιβεβαίωση και διασταύρωση των
στοιχείων από δεδοµένα που προέρχονται από απαντήσεις των εκπαιδευόµενων ή αντικειµενικά
δεδοµένα που προέρχονται από µετρήσεις Ανάλυσης Κοινωνικού ∆ικτύου και αφορούν τους
εκπαιδευόµενους. Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας ΙV. 5.8) παρουσιάζονται δεδοµένα που προέκυψαν
από τρεις ενδεικτικές ερωτήσεις που αφορούν την πολιτική συντονισµού και επικοινωνίας που
ακολουθήθηκε και απαντήθηκαν από τους εισηγητές.
Πίνακας ΙV. 5.8 Πίνακας περιγραφής ανεξάρτητων µεταβλητών που αφορούν την πολιτική συντονισµού
και επικοινωνίας που εφάρµοζαν οι εισηγητές
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ µεταβλητές που αφορούν την πολιτική διαχείρισης και οργάνωσης του µαθήµατος από τους εισηγητές
ΑΑ

Κωδικό
ς
Μαθήµ
ατος

Κατά την υλοποίηση του µαθήµατος ποια εργαλεία και
υπηρεσίες (από τα διαθέσιµα) επιλέξατε και
χρησιµοποιήσατε τελικά για τη διεξαγωγή του µαθήµατος
mail

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ΓΕΝ1
ΓΕΝ2
ΓΕΝ3
ΓΕΝ4
ΦΙΛ1
ΜΑΘ1
ΜΑΘ2
ΜΑΘ4
ΦΥΣ1
ΦΥΣ2
ΦΥΣ3
ΦΥΣ4
ΦΥΣ6
ΠΛ1
ΠΛ2
ΠΛ3
ΠΛ5
ΠΛ6

forum

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

chat

Επίσκεψ
η
σελίδας

∆ηµοσίε
υση

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Ποια µέσα χρησιµοποιούσατε για
κινητοποίηση εκπαιδευοµένων;

Συνεργατική
συγγραφή

ΚΑΝ
ΕΝΑ

mail

forum

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

chat

Χρησιµοποιήσατε
ενέργειες κινητοποίησης
των εκπαιδευοµένων;

τηλ

ΚΑ
ΜΙΑ

Aναπροσαρ
µογή
θεµάτων

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Ανεξάρτητες µεταβλητές που αφορούν στη συνολική αξιολόγηση των µαθηµάτων από τους
εισηγητές.

Αλλα
γή
εργα
σίας
ΝΑΙ

Χρησιµοποιήθηκαν

στην

ανάλυση

επιµέρους

ανεξάρτητες

µεταβλητές

που

χρησιµοποιούνται και στη συνολική αξιολόγηση των µαθηµάτων από τους εισηγητές (που
παρουσιάζεται παρακάτω), όπως τα δεδοµένα που προκύπτουν από την παρακάτω ενδεικτική
ερώτηση:
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Πίνακας ΙV. 5.9 Στατιστικά στοιχεία ανεξάρτητων µεταβλητών που σχετίζονται µε την αξιολόγηση των
µαθηµάτων
Στατιστικά Στοιχεία
N
18
Missing
4
Mean
3,89
Median
4,00
Mode
4
Std. Deviation
,900
Skewness
-,851
Std. Error of Skewness
,536
Kurtosis
,574
Std. Error of Kurtosis
1,038

Κατανοµή των απαντήσεων
12

10

8

6

4

Συχνότητα

Ερώτηση-Ανεξάρτητη Μεταβλητή
Παράρτηµα Β.5.Ερώτηση28: Θεωρείτε ότι
οι
εργασίες
που
δίνατε
στους
εκπαιδευόµενους
προς
υλοποίηση
αποδείχτηκαν τελικά: (κλίµακα τύπου
Likert από 1 έως 5)
 ڤΑκατάλληλες (1)
 ڤΜάλλον όχι οι ενδεδειγµένες (2)
 ڤΜέτριες (3)
 ڤΜάλλον κατάλληλες (4)
 ڤΑκριβώς οι κατάλληλες (5)

2

Std. Dev = ,90
Mean = 3,9
N = 18,00

0
2,0

3,0

4,0

5,0

Χαρακτηρισµός επιλογής των εργασιών

ΙV.5.6.3

Ανεξάρτητες µεταβλητές που απορρέουν από Ενέργειες των εκπαιδευοµένων

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω υπάρχουν και ανεξάρτητες µεταβλητές που χρησιµοποιούνται στην
ανάλυση και σχετίζονται µε τα καταγεγραµµένα χαρακτηριστικά, τις επιλογές και τις ενέργειες των
εκπαιδευόµενων. Παρακάτω αναφέρονται οι περισσότερες που χρησιµοποιήθηκαν:
Ανεξάρτητες µεταβλητές αποτελούν καταρχήν ορισµένα καταγεγραµµένα χαρακτηριστικά των
εκπαιδευοµένων, όπως το φύλο, η ηλικία, η ειδικότητα, η βαθµίδα, η ειδικότητα, η προϋπηρεσία.
Ανεξάρτητες µεταβλητές αποτελούν ακόµη στοιχεία που σχετίζονται µε πρότερες γνώσεις των
εκπαιδευοµένων σε θέµατα σχετικά µε τις ΤΠΕ, το διαδίκτυο, τις ξένες γλώσσες, κλπ. Προκειµένου
για τη συλλογή των παραπάνω δεδοµένων, αντλήθηκαν στοιχεία από τα αρχικά ερωτηµατολόγια
καταγραφής (Παράρτηµα Β.1 και Α.3) και τα στοιχεία παρουσιάστηκαν στην αναλυτική περιγραφή
του δείγµατος (Κεφάλαιο ΙV.3).
Ανεξάρτητες µεταβλητές αποτελούν ακόµη ορισµένα καταγεγραµµένα δεδοµένα που µπορούν να
θεωρηθούν αντικειµενικά, όπως ο αριθµός και το είδος των µαθηµάτων που παρακολούθησαν οι
εκπαιδευόµενοι, πόσα µαθήµατα είχαν σχέση µε την ειδικότητά τους, πόσα µαθήµατα από αυτά που
παρακολουθούσαν συνέπιπταν χρονικά, πόσα µαθήµατα από αυτά που παρακολουθούσαν
πραγµατοποιήθηκαν στην αρχή, πόσα στη µέση και πόσα στο τέλος του προγράµµατος, κλπ.
Ακόµη µε βάση καταγεγραµµένα δεδοµένα υπολογίζονται και άλλες ανεξάρτητες µεταβλητές, όπως ο
βαθµός επικοινωνίας ενός απλού µέλους µε τα υπόλοιπα µέλη του µαθήµατος και τον/τους
εισηγητή/τές και η συµµετοχή τους στα τεκταινόµενα του µαθήµατος. Ο βαθµός επικοινωνίας και
συµµετοχής των εκπαιδευόµενων σε όλη τη διάρκεια του µαθήµατος υπολογίζεται µε βάση δεδοµένα
όπως µετρήσεις που αφορούν τη χρήση συγκεκριµένων τεχνουργηµάτων από τα υποκείµενα, για
παράδειγµα µετρήσεις που αφορούν τη συµµετοχή των µελών στο forum του µαθήµατος (και τις
συζητήσεις αυτού) ή µετρήσεις που αφορούν το βαθµό συµµετοχής στις σύγχρονες συζητήσεις (chat).
Εξετάζεται ακόµη ο βαθµός που προκαλούσαν τα ίδια τα Υποκείµενα συζητήσεις (αν δηµοσίευαν
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πρώτοι κάποιο µήνυµα έναρξης συζήτησης), καθώς και ο βαθµός επικοινωνίας των απλών µελών µε
τα άλλα µέλη και τον εισηγητή µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, κυρίως µέσω µετρήσεων
Ανάλυσης Κοινωνικών ∆ικτύων όπως του αριθµού των µηνυµάτων ή της ατοµικής συγκέντρωσης. Τα
δεδοµένα επιβεβαιώνονται πάντως µέσω της διασταύρωσης στοιχείων που προέρχονται από
ερωτηµατολόγια και συνεντεύξεις των υποκειµένων.
Εικόνα IV.5.2 Γράφηµα κατανοµής του µέσου
όρου των µηνυµάτων που δηµοσίευσαν οι
εκπαιδευόµενοι σε όλα τα επιµέρους fora των
µαθηµάτων της ΚΜΕ (χώρους µαθηµάτων) και, σε
όλη τη διάρκεια υλοποίησης των µαθηµάτων.

14
12
10
8

N
57
Missing
2
Mean
2,96
Median
2,00
Mode
0
Std. Deviation
3,199
Skewness
1,531
Std. Error of Skewness
,316
Kurtosis
1,809
Std. Error of Kurtosis
,623

Συχνότητα

6
4
Std. Dev = 3,20

2

Mean = 3,0
N = 57,00

0

,0
13 0
,
12 0
,
11 0
,
10
0
9,
0
8,
0
7,
0
6,
0
5,
0
4,
0
3,
0
2,
0
1,
0
0,

FORΑ Μαθηµάτων ΜΟ µηνυµάτων

Ενδεικτικά παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία ορισµένων ανεξάρτητων µεταβλητών που
σχετίζονται µε το βαθµό επικοινωνίας και συµµετοχής των εκπαιδευοµένων και ειδικότερα στην
παραπάνω εικόνα (Εικόνα IV.5.2) παρουσιάζεται στατιστικά στοιχεία και το γράφηµα κατανοµής του
µέσου όρου των µηνυµάτων που δηµοσίευσαν οι

εκπαιδευόµενοι σε όλα τα επιµέρους fora των

µαθηµάτων της ΚΜΕ και σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης των µαθηµάτων, ενώ στην παρακάτω εικόνα
(Εικόνα IV.5.3) αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία και το γράφηµα που αντιστοιχεί στα µηνύµατα
έναρξης συνοµιλίας των εκπαιδευόµενων πάλι όσον αφορά στο ίδιο τεχνούργηµα. Έχει ενδιαφέρον
ειδικά η χρήση του συγκεκριµένου τεχνουργήµατος από τα υποκείµενα λόγω του ειδικού του βάρους
στη ∆ραστηριότητα υλοποίησης των µαθηµάτων, καθώς αποτελεί βασικό συστατικό του «χώρου» των
µαθηµάτων.
Εικόνα IV.5.3 Γράφηµα κατανοµής του µέσου όρου των
µηνυµάτων έναρξης συνοµιλίας που δηµοσίευσαν οι
εκπαιδευόµενοι σε όλα τα επιµέρους fora των µαθηµάτων
της ΚΜΕ και σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης των
µαθηµάτων.

20

Συχνότητα

10

Std. Dev = 1,48
Mean = 1,0
N = 57,00

0
0,0

2,0
1,0

4,0
3,0

6,0
5,0

8,0
7,0

9,0

FORΑ Μαθηµάτων ΜΟ ενάρξεων

N
57
Missing
2
Mean
1,021
Median
,500
Mode
,0
Std. Deviation
1,4825
Skewness
2,851
Std. Error of Skewness
,316
Kurtosis
11,009
Std. Error of Kurtosis
,623

Ο βαθµός επικοινωνίας και συµµετοχής των εκπαιδευοµένων µπορεί να θεωρηθεί ανεξάρτητη
µεταβλητή σε αυτό το επίπεδο ανάλυσης καθώς εξαρτάται σε κάποιο βαθµό από τις επιλογές των
ίδιων των εκπαιδευοµένων. Μπορεί πάντως να εξαρτάται και από κάποιες επιλογές του εισηγητή
(πολιτική επικοινωνίας και διαχείρισης του µαθήµατος), αλλά στο ίδιο µάθηµα υπήρχαν µεγάλες
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διαφοροποιήσεις στο βαθµό της επικοινωνίας και της συµµετοχής µεταξύ των εκπαιδευόµενων.
Ακόµη και ο ίδιος εκπαιδευόµενος, σε διαφορετικά χρονικά διαστήµατα, είχε διαφορετική
συµπεριφορά όσον αφορά σε αυτήν την παράµετρο και εποµένως µπορεί να εξεταστεί και ως
ανεξάρτητη µεταβλητή που επιφέρει συγκεκριµένα ενδεχοµένως αποτελέσµατα.
Τέλος, ως σηµαντική ανεξάρτητη µεταβλητή χρησιµοποιείται το γεγονός του εάν κάποιος
εκπαιδευόµενος συµµετείχε ή όχι σε µάθηµα το οποίο ακολουθούσε σε σηµαντικό βαθµό το
προτεινόµενο πρότυπο του µαθήµατος της ΚΜΕ. Παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον για την έρευνα
κατά πόσον η µεταβολή για παράδειγµα της στάσης ενός εκπαιδευόµενου σχετίζεται µε τη συµµετοχή
του ή µη σε µαθήµατα που ακολουθούσαν το συγκεκριµένο πρότυπο. Προκειµένου να εξεταστεί η
υπόθεση της διατριβής για τα θετικά αποτελέσµατα που επιφέρει η διεξαγωγή των ηλεκτρονικά
υποστηριζόµενων µαθηµάτων της ΚΜΕ µε βάση το πρότυπο, εξετάζονται ανάλογες συσχετίσεις.
Προκειµένου πάντως να γίνει ο διαχωρισµός των Υποκειµένων που συµµετείχαν σε µαθήµατα που
ακολουθούσαν ή δεν ακολουθούσαν το πρότυπο αυτό, απαιτείται πρώτα ένας διαχωρισµός των
µαθηµάτων σε δύο διακριτές οµάδες, σε αυτά που υποστηριζόταν σε σηµαντικό βαθµό το πρότυπο και
σε αυτό που δεν το ακολουθούσαν ιδιαίτερα.
Η κατηγοριοποίηση αυτή των µαθηµάτων απορρέει από την ανεξάρτητη µεταβλητή του βαθµού
εφαρµογής του προτύπου του ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος της ΚΜΕ, σύµφωνα µε τη
γνώµη των εισηγητών. Η βασική αυτή ανεξάρτητη µεταβλητή έχει περιγραφεί µε λεπτοµέρεια
παραπάνω. Ο βαθµός εφαρµογής του προτύπου σε ένα µάθηµα µετρήθηκε στην κλίµακα από 1 (το
λιγότερο) έως 5 (το περισσότερο). Θεωρώντας αυθαίρετα ως κριτήριο διαχωρισµού των µαθηµάτων
το 3 για τη συγκεκριµένη παράµετρο τα µαθήµατα διαχωρίζονται ως εξής:
Τύπου «Π». Μαθήµατα στα οποία εφαρµόστηκε σε σηµαντικό βαθµό το προτεινόµενο πρότυπο
διεξαγωγής των ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων της ΚΜΕ, µε βαθµό εφαρµογής του
προτύπου αυτού µεγαλύτερο ή ίσο του 3 (στην κλίµακα από 1 έως 5). Πρόκειται για τα µαθήµατα
ΓΕΝ1, ΓΕΝ2, ΓΕΝ4, ΦΙΛ1, ΜΑΘ1, ΜΑΘ4, ΦΥΣ2 και ΦΥΣ3.
Τύπου «όχι_Π». Μαθήµατα στα οποία δεν εφαρµόστηκε σε σηµαντικό βαθµό το προτεινόµενο
πρότυπο διεξαγωγής των ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων της ΚΜΕ, µε βαθµό εφαρµογής
του προτύπου αυτού µικρότερο ή ίσο του 2 (στην κλίµακα από 1 έως 5). Πρόκειται για τα υπόλοιπα
µαθήµατα ΓΕΝ3, ΜΑΘ2, ΦΥΣ1, ΦΥΣ4, ΦΥΣ6, ΠΛ1, ΠΛ2, ΠΛ3, ΠΛ5 και ΠΛ6.
Αντίστοιχα, ο διαχωρισµός των εκπαιδευτικών µε βάση το αν παρακολούθησαν ή όχι µαθήµατα στα
οποία ακολουθήθηκε σε σηµαντικό βαθµό το προτεινόµενο πρότυπο γίνεται:
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∆Ε ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ
23,7%

∆Ε ΣΥΜΜΕΤΕΧΕ
35,6%

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ
64,4%
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ
76,3%

Εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν σε µαθήµατα Τύπου
«Π»:
Συµµετείχαν
Συχνότητα
Ποσοστό %
ΟΧΙ
14
23,7
ΝΑΙ
45
76,3
Σύνολο
59
100,0

Εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν σε µαθήµατα
Τύπου «όχι_Π»
Συµµετείχαν
Συχνότητα
Ποσοστό %
ΟΧΙ
21
35,6
ΝΑΙ
38
64,4
Σύνολο
59
100,0

Μία ακόµη ανεξάρτητη µεταβλητή που χρησιµοποιείται παρακάτω στην ανάλυση είναι ο αριθµός των
µαθηµάτων τύπου «Π» που παρακολούθησε ο κάθε εκπαιδευόµενος, καθώς και ο αριθµός των
µαθηµάτων τύπου «όχι_Π» που παρακολούθησε ο κάθε εκπαιδευόµενος. Στοιχεία της µεταβλητής
αυτής περιγράφονται παρακάτω:
4

3
15,3%

0
23,7%

3,4%
3
5,1%
2
0
15,3%
35,6%

2
39,0%

1
22,0%

1
40,7%

Αριθµός «Π» µαθηµάτων που
συµµετείχε
Συχνότητα
0
14
1
13
2
23
3
9
Σύνολο
59

Ποσοστό %
23,7
22,0
39,0
15,3
100,0

Αριθµός «Όχι_Π» µαθηµάτων που
συµµετείχε Συχνότητα Ποσοστό %
0
21
1
24
2
9
3
3
4
2
Σύνολο
59

35,6
40,7
15,3
5,1
3,4
100,0

ΙV.5.7 Καθορισµός εξαρτηµένων µεταβλητών που σχετίζονται µε την
«επιτυχία» ενός µαθήµατος
Το ερευνητικό ενδιαφέρον της «µέτρησης» του βαθµού της «επιτυχίας» διεξαγωγής ενός µαθήµατος
«υποστηριζόµενου ηλεκτρονικά (κυρίως µέσω του διαδικτύου)», σε ένα περιβάλλον επιµόρφωσης όπως
της ΚΜΕ, όπως διατυπώθηκε ως συγκεκριµένο ερευνητικό ερώτηµα, µας καθοδηγεί στο να ορίσουµε
συγκεκριµένες εξαρτηµένες µεταβλητές που περιγράφουν όσο το δυνατόν καλύτερα τα επιµέρους
στοιχεία της «επιτυχίας» του µαθήµατος, όπως ορίστηκε παραπάνω. Για καθένα από τα επιµέρους
στοιχεία από τα οποία καθορίζεται ο βαθµός της επιτυχούς διεξαγωγής ενός µαθήµατος σύµφωνα µε
τα παραπάνω, καθορίζονται εξαρτηµένες µεταβλητές που χρησιµοποιούνται στην ανάλυση παρακάτω.
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ΙV.5.7.1

Εξαρτηµένες µεταβλητές που σχετίζονται µε καταγεγραµµένα αποτελέσµατα

της παρακολούθησης των µαθηµάτων.
Το πρώτο στοιχείο από το οποίο καθορίζεται ο βαθµός της επιτυχούς διεξαγωγής ενός µαθήµατος της
ΚΜΕ σύµφωνα µε τον ορισµό που έχει δοθεί παραπάνω, αποτελούν ορισµένα αντικειµενικά
δεδοµένα, όπως το αν ολοκληρώθηκε ή διακόπηκε το µάθηµα πριν την ολοκλήρωσή του, το ποσοστό
επιτυχίας των εκπαιδευοµένων στο µάθηµα, ενδεχοµένως και ο µέσος όρος της βαθµολογίας τους.
Ο βαθµός και το ποσοστό επιτυχίας των εκπαιδευοµένων στο µάθηµα αποτελεί δεδοµένο που
προέρχεται από τη λεπτοµερή αξιολόγηση των εκπαιδευόµενων από τους εισηγητές και είναι
αντικειµενικό ως δεδοµένο, στο βαθµό που όλοι οι εισηγητές ακολούθησαν τους συγκεκριµένους
κανόνες βαθµολόγησης που είχαν εξ’ αρχής τεθεί, και υποκειµενικό, στο βαθµό που ο κάθε εισηγητής
ήταν ενδεχοµένως λιγότερο ή περισσότερο ελαστικός στη βαθµολόγησή του αυτή.
Αριθµός µαθηµάτων που ολοκλήρωσαν οι εκπαιδευόµενοι στην ΚΜΕ
Εικόνα IV.5.4 Γράφηµα περιγραφής της
κατανοµής του αριθµού των µαθηµάτων που
ολοκλήρωσαν οι εκπαιδευόµενοι στην ΚΜΕ

20

N
Missing
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis

Συχνότητα

10

Std. Dev = 1,47
Mean = 1,5
N = 59,00

0
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Αριθµός µαθηµάτων που ολοκληρώθηκαν

Αριθµός µαθηµάτων που ολοκληρώθηκαν

6

59
0
1,49
1,00
0
1,467
,611
,311
-,606
,613

Εικόνα
IV.5.5
Αριθµός
µαθηµάτων που ολοκλήρωσε
ο κάθε εκπαιδευόµενος

5

4

3

2

1

0
1

7
4

13
10

19
16

25
22

31
28

37
34

43
40

49
46

55
52

58

Αύξων αριθµός εκπαιδευόµενου
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Ποσοστό επιτυχίας των εκπαιδευοµένων στα µαθήµατα της ΚΜΕ:
Εικόνα IV.5.6 Γράφηµα περιγραφής της κατανοµής
20

Συχνότητα

10

Std. Dev = 45,18
Mean = 53,7
N = 59,00

0
0,0

20,0

40,0

60,0

80,0 100,0

Ποσοστό επιτυχίας στα µαθήµατα της ΚΜΕ

του ποσοστού επιτυχίας των εκπαιδευοµένων στα
µαθήµατα της ΚΜΕ στα οποία συµµετείχαν
N
59
Missing
0
Mean
53,67%
Median
66,67%
Mode
100%
Std. Deviation
45,176%
Skewness
-,195
Std. Error of Skewness
,311
Kurtosis
-1,809
Std. Error of Kurtosis
,613

Μέσος όρος βαθµολογίας των εκπαιδευοµένων στα µαθήµατα της ΚΜΕ:
Εικόνα IV.5.7 Γράφηµα περιγραφής της
κατανοµής του µέσου όρου βαθµολογίας των
εκπαιδευοµένων στα µαθήµατα της ΚΜΕ

Συχνότητα

10

Std. Dev = 4,03
Mean = 5,3
N = 59,00

0
0,0

2,0
1,0

4,0
3,0

6,0
5,0

8,0
7,0

10,0
9,0

ΜΟ βαθµολογίας εκπαιδευοµένων

ΙV.5.7.2

N
Missing
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis

59
0
5,2853
7,0000
,00
4,03282
-,424
,311
-1,703
,613

Εξαρτηµένες µεταβλητές που σχετίζονται µε την αξιολόγηση των µαθηµάτων

Ο βαθµός επίτευξης των αρχικά διατυπωµένων στόχων του εισηγητή και των στόχων των
εκπαιδευόµενων µπορεί να υπολογιστεί µέσω της άντλησης ερευνητικών δεδοµένων που προέρχονται
από την αξιολόγηση του µαθήµατος, και ειδικότερα από κλειστές ερωτήσεις ερωτηµατολογίων που
συµπλήρωσαν τα Υποκείµενα που συµµετείχαν στη ∆ραστηριότητα. Ακόµη έµµεσα µπορεί να
εξεταστεί µέσω της µελέτης δεδοµένων όπως προϊόντα και εργασίες και την εφαρµογή (ή µη)
συγκεκριµένων εργασιών στη διδακτική πράξη. Τα στοιχεία αυτά µπορούν ακόµη να επιβεβαιωθούν ή
να διασταυρωθούν µε δεδοµένα που προκύπτουν από την ανάλυση των συνεντεύξεων των
Υποκειµένων.
Προκειµένου λοιπόν για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της ∆ραστηριότητας και του βαθµού
εκπλήρωσης των στόχων που είχαν αρχικά τεθεί, εξετάζονται οι απαντήσεις των Υποκειµένων
(εκπαιδευοµένων και εισηγητών) σε ερωτήσεις που αφορούσαν:


Το βαθµό που ωφελήθηκαν από τη συµµετοχή τους σε κάθε µάθηµα.



Την αξιολόγηση του περιεχοµένου του κάθε µαθήµατος



Την αξιολόγηση των θεµάτων συζήτησης που πραγµατοποιούνταν στο µάθηµα



Το βαθµό καταλληλότητας των εργασιών που δίνονταν προς υλοποίηση



Την αξιολόγηση του βαθµού και της ποιότητας της επικοινωνίας που συντελέστηκε στο

µάθηµα


Την αξιολόγηση της συνολικής προσέγγισης του µαθήµατος
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Όλα τα δεδοµένα που αναφέρθηκαν παραπάνω αποτελούν τµήµα της συνολικής αξιολόγησης του
κάθε µαθήµατος από τους εκπαιδευόµενους και τους εισηγητές και αποτελούν εξαρτηµένες
µεταβλητές της ανάλυσης που ακολουθεί.
Η συνολική αξιολόγηση των µαθηµάτων από τα υποκείµενα της ∆ραστηριότητας, λόγω του µεγάλου
ενδιαφέροντος που παρουσιάζει για την ανάλυση, παρουσιάζεται µε λεπτοµέρεια σε παρακάτω
παραγράφους, και µάλιστα ξεχωριστά για τους εκπαιδευόµενους (Παράγραφος ΙV.5.8) και ξεχωριστά
για τους εισηγητές (Παράγραφος ΙV.5.9).

ΙV.5.7.3

Εξαρτηµένες µεταβλητές που σχετίζονται µε το βαθµό επικοινωνίας και

αλληλεπίδρασης
Το τρίτο στοιχείο που συµβάλλει στην «επιτυχία» της διεξαγωγής ενός ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου
µαθήµατος που πραγµατοποιείται σε ένα περιβάλλον όπως της ΚΜΕ, αποτελεί το στοιχείο του βαθµού
της συµµετοχής των υποκειµένων στο µάθηµα. Ο βαθµός συµµετοχής των εκπαιδευόµενων µπορεί να
βασιστεί σε αντικειµενικά δεδοµένα, όπως µετρήσεις που αφορούν τη συµµετοχή στο forum του
µαθήµατος (και τις συζητήσεις αυτού), στα chat (αν πραγµατοποιήθηκαν), αν προκαλούσαν οι ίδιοι
συζητήσεις (αν δηµοσίευαν πρώτοι κάποιο µήνυµα έναρξης συζήτησης), καθώς και το βαθµό
επικοινωνίας µε τα άλλα µέλη και τον εισηγητή µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αλλά και σε
υποκειµενικά δεδοµένα (που επιβεβαιώνουν σε κάποιο βαθµό τα αντικειµενικά), όπως οι απαντήσεις
των εκπαιδευοµένων σε συγκεκριµένες ερωτήσεις (Παράρτηµα Β.3) που αφορούσαν την επικοινωνία
και τη συµµετοχή τους και χρησιµοποιήθηκαν και ως τµήµα της συνολικής αξιολόγησης του κάθε
µαθήµατος. Για παράδειγµα ερωτήσεις που αφορούσαν:


Το χαρακτηρισµό της ίδιας της συµµετοχής των εκπαιδευοµένων κατά τη διεξαγωγή του

µαθήµατος


Το χαρακτηρισµό του βαθµού επικοινωνίας τους ειδικά µε τα άλλα µέλη κατά τη διεξαγωγή του

µαθήµατος


Το χαρακτηρισµό του βαθµού επικοινωνίας τους ειδικά µε τους εισηγητές κατά τη διεξαγωγή του

µαθήµατος


Τον αριθµό και τα είδη των µέσων επικοινωνίας που χρησιµοποιούσαν οι εκπαιδευόµενοι για την

επικοινωνία τους (στο µάθηµα)


Το χαρακτηρισµό του βαθµού της συµπεριφοράς των µελών του µαθήµατος ως µέλη µιας οµάδας,

ως µέλη µιας Κοινότητας µε κοινούς στόχους και προσδοκίες
Προκειµένου για τη µέτρηση της συνέπειας των εκπαιδευοµένων, λαµβάνεται υπόψη η λεπτοµερής
αναφορά των εισηγητών για τις δραστηριότητες των συµµετεχόντων, η πραγµατοποίηση ή µη των
εργασιών, οι καθυστερήσεις ή µη στην παράδοση των εργασιών, η συµµετοχή ή µη στις
προγραµµατισµένες σύγχρονες συζητήσεις, η δική τους άποψη για την ίδια τη συνέπειά τους.
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Προκειµένου για τη µέτρηση της συνέπειας των εισηγητών συνυπολογίζονται οι ενδεχόµενες
καθυστερήσεις, οι παρατάσεις του µαθήµατος και οι παρεκκλίσεις από το χρονοδιάγραµµα και αν
οφείλονταν αυτές στους ίδιους τους εισηγητές ή σε άλλους παράγοντες.
Ο βαθµός της συµµετοχής των υποκειµένων σε ένα µάθηµα µπορεί να θεωρηθεί και ως εξαρτηµένη
αλλά και ως ανεξάρτητη µεταβλητή. Σύµφωνα µε το θεωρητικό πλαίσιο που στηρίζει την
πραγµατοποίηση των ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων η ενεργή συµµετοχή των
εκπαιδευόµενων στα τεκταινόµενα ενός µαθήµατος, η αλληλεπίδραση τους µε τους άλλους
εκπαιδευόµενους και τους εισηγητές και η συνεργασία µε γνωστικά πιο «προχωρηµένα» άτοµα,
αποτελούν βασικούς παράγοντες για την απόκτηση «γνώσης». Εξάλλου, για τον παραπάνω λόγο, το
πρότυπο του µαθήµατός, που είχε εξ’ αρχής προταθεί στην ΚΜΕ, συµπεριλάµβανε στη δοµή του
µηχανισµούς και εργαλεία αλληλεπίδρασης και συνεργασίας, ώστε να µεγιστοποιείται η
αλληλεπίδραση και η συνεργασία και κατά συνέπεια (σύµφωνα και µε τη θεωρία) να µεγιστοποιηθούν
τα οφέλη. Εποµένως, ο βαθµός επικοινωνίας και συµµετοχής µπορεί να θεωρηθεί ανεξάρτητη
µεταβλητή, που µπορεί να έχει ή να µην έχει σχέση µε τα υπόλοιπα στοιχεία της «επιτυχίας» ενός
µαθήµατος αυτού του τύπου. Παρότι πάντως ο βαθµός επικοινωνίας και συµµετοχής των
εκπαιδευοµένων µπορεί να θεωρηθεί ανεξάρτητη µεταβλητή και εξαρτάται σε κάποιο βαθµό από τις
επιλογές των ίδιων των εκπαιδευοµένων, λόγω του ειδικού της βάρους µπορεί να εξεταστεί και ως
εξαρτηµένη µεταβλητή και ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχέση που µπορεί να έχει µε παράγοντες όπως
οι επιλογές των εισηγητών σε θέµατα διαχείρισης, µεθόδων και εργαλείων επικοινωνίας, το είδος
(συνεργατικές ή µη) των εργασιών, ο αριθµός και η δυσκολία των εργασιών, η φύση του µαθήµατος
(πρακτικό ή θεωρητικό), οι διακοπές στη ροή του µαθήµατος, ο χρόνος πραγµατοποίησής του (στην
αρχή ή το τέλος της ΚΜΕ), κλπ.
Η άντληση δεδοµένων που αφορούν το βαθµό συµµετοχής και επικοινωνίας γίνεται από πολλές
πηγές, όπως µετρήσεις ανάλυσης κοινωνικών δικτύων (συγκέντρωση, πυκνότητα), καταγεγραµµένα
αντικειµενικά

δεδοµένα

όπως

αριθµός

µηνυµάτων

που

πραγµατοποιήθηκαν

µέσω

ενός

τεχνουργήµατος, η συµµετοχή ή µη σε συζητήσεις, οι αναφορές των εισηγητών, κλπ.

ΙV.5.7.4

Εξαρτηµένες µεταβλητές που σχετίζονται µε τη γνώση που αποκτήθηκε

Το τελευταίο στοιχείο που συµβάλλει στην «επιτυχία» της διεξαγωγής ενός ηλεκτρονικά
υποστηριζόµενου µαθήµατος που πραγµατοποιείται σε ένα περιβάλλον όπως της ΚΜΕ, σύµφωνα µε
τον ορισµό που δόθηκε είναι η απόκτηση «γνώσης» από τους εκπαιδευόµενους εξ’ αιτίας της
συµµετοχής τους στο µάθηµα. Η γνώση που αποκτήθηκε εξ’ αιτίας της συµµετοχής στο µάθηµα και
εξ’ αιτίας της υλοποίησης των δραστηριοτήτων του µαθήµατος υπολογίζεται έµµεσα στην έρευνα,
µέσω της αποδεδειγµένης αλλαγής συµπεριφοράς των εκπαιδευοµένων, της µεταβολής των απόψεων
και των στάσεών τους σε ορισµένα θέµατα που άπτονται του περιεχοµένου και του σκοπού των
µαθηµάτων.
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Γίνεται άντληση δεδοµένων από ερωτηµατολόγια που συµπλήρωσαν οι εκπαιδευόµενοι, σύγκριση
των αρχικών αλλά και των µετέπειτα στάσεων και των αντιλήψεων των συµµετεχόντων. Εξαρτηµένες
µεταβλητές αποτελούν οι απαντήσεις των εκπαιδευοµένων σε ορισµένες ερωτήσεις που σχετίζονται µε
το βαθµό που χρησιµοποιούσαν (πριν τη συµµετοχή τους στα µαθήµατα της ΚΜΕ) και θα
χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ στη διδακτική τους πράξη (µετά τη συµµετοχή τους στα µαθήµατα της ΚΜΕ),
τους τρόπους χρήσης των ΤΠΕ πριν και µετά την ΚΜΕ, τη γνώµη τους για τη µάθηση και τα
αποτελέσµατα των ΤΠΕ, το βαθµό των γνώσεων στις ΤΠΕ και σε παιδαγωγικά θέµατα που είχαν πριν
την ΚΜΕ και έχουν µετά από αυτήν, τη γνώµη τους για τα αποτελέσµατα της µάθησης µε χρήση των
ΤΠΕ, τη γνώµη τους για το είδος της επιµόρφωσης που θα µπορούσαν να λαβαίνουν στο µέλλον, το
βαθµό που συνεργάζονταν στο παρελθόν (πριν την ΚΜΕ) και θα συνεργάζονται στο µέλλον (µετά την
ΚΜΕ), το βαθµό που χρησιµοποιούν διάφορες µεθόδους στη διδασκαλία τους, κλπ.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει εξέταση για την ύπαρξη διαφοράς στις απαντήσεις εκπαιδευοµένων που
παρακολούθησαν ή δεν παρακολούθησαν τα µαθήµατα τύπου Α της ΚΜΕ, τα µαθήµατα στα οποία
υποστηριζόταν από τους εισηγητές το προτεινόµενο πρότυπο της διεξαγωγής των µαθηµάτων.
Εφόσον οι διαφορές αυτές υπάρχουν, είναι προς την προσδοκώµενη κατεύθυνση και είναι στατιστικά
σηµαντικές επιβεβαιώνουν σε µεγάλο βαθµό την υπόθεση της διατριβής.
Ακολουθεί η περιγραφή ορισµένων από τις εξαρτηµένες µεταβλητές αυτού του τύπου που εξετάζονται
στην ανάλυση παρακάτω:
Ως εξαρτηµένες µεταβλητές που µπορεί να έχουν σχέση µε αρκετές ανεξάρτητες µεταβλητές και ειδικά τη
συµµετοχή ή µη των εκπαιδευοµένων σε «πετυχηµένα» µαθήµατα (σύµφωνα µε ορισµένα κριτήρια του
ορισµού της επιτυχίας των µαθηµάτων) είναι ορισµένες ερωτήσεις που απάντησαν οι εκπαιδευόµενοι,
πριν, µετά και κατά τη διάρκεια της ΚΜΕ, όπως αυτές που εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα
(Πίνακας ΙV. 5.10):
Πίνακας ΙV. 5.10 Στατιστικά στοιχεία εξαρτηµένων µεταβλητών που σχετίζονται µε τη γνώση που
αποκτήθηκε
Στατιστικά Στοιχεία
N
99
Missing
4
Mean
2,24
Median
3,00
Mode
3
Std. Deviation
1,526
Skewness
,090
Std. Error of Skewness
,243
Kurtosis
-,950
Std. Error of Kurtosis
,481

Κατανοµή των απαντήσεων
40

30

20

10

Συχνότητα

Ερώτηση-Ανεξάρτητη Μεταβλητή
Παράρτηµα Β.2.Ερώτηση.a10: Πόσο συχνά
έχετε σκοπό να χρησιµοποιείτε τις ΤΠΕ στη
διδασκαλία σας από δω και µπρος; (5βαθµη
κλίµακα τύπου Likert)
∆ ڤεν θα Χρησιµοποιώ
(1)
 ڤΣπάνια (2)
 ڤΣυχνά (3)
 ڤΠολύ Συχνά (4)
 ڤΠάντα (σχεδόν πάντα) (5)

Std. Dev = 1,53
Mean = 2,2
N = 99,00

0
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Πόσο συχνά θα χρησιµοποιείτε ΤΠΕ στη διδασκαλία
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∆ ڤεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι ΤΠΕ στο µάθηµα
καθ’ οποιονδήποτε τρόπο (0 – µηδενική απάντηση)
 ڤΚαθόλου προετοιµασία ή
Ελάχιστος χρόνος
προετοιµασίας (1)
 ڤΌσος και ένα «συµβατικό» µάθηµα (2)
 ڤΕξαρτάται από τις γνώσεις, την εµπειρία και τα
µαθήµατα που έχει ήδη υλοποιήσει κάποιος εκπαιδευτικός
 ڤΠολύς χρόνος προετοιµασίας (4)
 ڤΠολύ περισσότερος χρόνος προετοιµασίας από ένα
«συµβατικό» µάθηµα (5)

Παράρτηµα Β.2.Ερώτηση.a15: Πιστεύετε ότι αν
χρησιµοποιηθούν οι ΤΠΕ στο µάθηµα το
αποτέλεσµα (όσον αφορά στη µάθηση) θα είναι:
(5βαθµη κλίµακα τύπου Likert)
∆ ڤεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι ΤΠΕ στο µάθηµα
καθ’ οποιονδήποτε τρόπο (0)
 ڤΑρνητικό σε σχέση µε το συµβατικό µάθηµα (1)
 ڤΚαµία διαφορά από ό,τι µε το συµβατικό µάθηµα (2)
 ڤΕξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως τις
γνώσεις των παιδιών στις ΤΠΕ, τις γνώσεις του
εκπαιδευτικού στις ΤΠΕ, τις γνώσεις και τη µεθοδολογία
του εκπαιδευτικού, τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του
ο εκπαιδευτικός, ακόµη και από το µάθηµα (3)
 ڤΜάλλον θετικό σε σχέση µε το συµβατικό µάθηµα
 ڤΘετικό ή πολύ θετικό σε σχέση µε το συµβατικό
µάθηµα (5)

Παράρτηµα Β.2.Ερώτηση.a16: Πιστεύετε ότι οι
γνώσεις σας στις ΤΠΕ, προκειµένου για τη χρήση
τους στο µάθηµα, είναι: (5βαθµη κλίµακα τύπου
Likert)
∆ ڤεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι ΤΠΕ στο µάθηµα
καθ’ οποιονδήποτε τρόπο (0)
∆ ڤεν είναι καθόλου αρκετές (1)
∆ ڤεν είναι αρκετές (2)
∆ ڤεν ξέρω / δεν απαντώ / δεν είµαι σίγουρος (3)
 ڤΑρκετές (4)
 ڤΥπεραρκετές (5)

20

Συχνότητα

10
Std. Dev = 1,44
Mean = 3,3
N = 103,00

0
1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Τρόποι χρήσης ΤΠΕ στη διδασκαλία σας

N
103
Missing
0
Mean
3,29
Median
3,00
Mode
3
Std. Deviation
,859
Skewness
-,510
Std. Error of Skewness
,238
Kurtosis
1,925
Std. Error of Kurtosis
,472

60

50

40

30

20

Συχνότητα

Παράρτηµα Β.2.Ερώτηση.a14: Πιστεύετε ότι για να
χρησιµοποιηθούν οι ΤΠΕ στο µάθηµα χρειάζεται
(όσον αφορά στο χρόνο προετοιµασίας): (5βαθµη
κλίµακα τύπου Likert)

30

10

Std. Dev = ,86
Mean = 3,3
N = 103,00

0
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Χρόνος προετοιµασίας ενός µαθήµατος µε ΤΠΕ

N
103
Missing
0
Mean
4,44
Median
4,00
Mode
4
Std. Deviation
,498
Skewness
,258
Std. Error of Skewness
,238
Kurtosis
-1,972
Std. Error of Kurtosis
,472

60

50

40

30

20

Συχνότητα

∆ ڤεν θα χρησιµοποιώ ποτέ (1)
 ڤΜόνο µε ηλεκτρονικές παρουσιάσεις (2)
 ڤΜε ηλεκτρονικές παρουσιάσεις ή/και µε χρήση
εκπαιδευτικού λογισµικού της ειδικότητάς µου (3)
 ڤΜε ηλεκτρονικές παρουσιάσεις ή/και µε χρήση
εκπαιδευτικού λογισµικού της ειδικότητάς µου και µε
άλλους τρόπους (πχ. µε χρήση εγκυκλοπαιδειών –
εφαρµογών πολυµέσων) (4)
 ڤΜε όλους τους δυνατούς τρόπους, µε όλους τους
παραπάνω και ακόµη µε χρήση του διαδικτύου, παίζοντας
παιχνίδια µε χρήση ΗΥ ή του διαδικτύου, κλπ. (5)

N
103
Missing
0
Mean
3,32
Median
4,00
Mode
4
Std. Deviation
1,443
Skewness
-,481
Std. Error of Skewness
,238
Kurtosis
-1,133
Std. Error of Kurtosis
,472

Std. Dev = ,50

10

Mean = 4,44
N = 103,00

0
4,00

4,50

5,00

Αποτέλεσµα χρήσης ΤΠΕ στο µάθηµα

N
102
Missing
1
Mean
3,22
Median
4,00
Mode
4
Std. Deviation
1,191
Skewness
-,393
Std. Error of Skewness
,239
Kurtosis
-1,041
Std. Error of Kurtosis
,474

60

50

40

30

20

Συχνότητα

Παράρτηµα Β.2.Ερώτηση.a11: Αν πρόκειται να
χρησιµοποιείτε τις ΤΠΕ στη διδασκαλία σας, πως
θα το κάνετε; (5βαθµη κλίµακα τύπου Likert)

10

Std. Dev = 1,19
Mean = 3,2
N = 102,00

0
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Γνώσεις σε ΤΠΕ για τη χρήση στο µάθηµα

∆ ڤεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι ΤΠΕ στο µάθηµα
καθ’ οποιονδήποτε τρόπο (0)
∆ ڤεν είναι καθόλου αρκετές (1)
∆ ڤεν είναι αρκετές (2)
∆ ڤεν ξέρω / δεν απαντώ / δεν είµαι σίγουρος (3)
 ڤΑρκετές (4)
 ڤΥπεραρκετές (5)

N
103
Missing
0
Mean
3,07
Median
4,00
Mode
4
Std. Deviation
1,096
Skewness
-,182
Std. Error of Skewness
,238
Kurtosis
-1,576
Std. Error of Kurtosis
,472

50

40

30

20

Συχνότητα

Παράρτηµα Β.2.Ερώτηση.a17: Πιστεύετε ότι οι
γνώσεις σας σε παιδαγωγικά θέµατα (και
µεθοδολογίες διδασκαλίας), προκειµένου για τη
χρήση των ΤΠΕ στο µάθηµα, είναι: (5βαθµη
κλίµακα τύπου Likert)

10

Std. Dev = 1,10
Mean = 3,1
N = 103,00

0
1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Γνώσεις σε παιδαγωγικά θέµατα
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 ڤΌχι (1)  ڤΜάλλον Όχι (2)
∆ ڤεν ξέρω(3)
 ڤΑνάλογα την πρόσκληση (4)
 ڤΝαι (5)

N
101
Missing
12
Mean
4,20
Median
4,00
Mode
4
Std. Deviation
,917
Skewness
-1,996
Std. Error of Skewness
,240
Kurtosis
5,138
Std. Error of Kurtosis
,476

50

40

30

20

Συχνότητα

Παράρτηµα Β.2.Ερώτηση.c1: Θα συµµετείχατε στο
µέλλον σε προγράµµατα οργανωµένης συνεργασίας,
αν σας γινόταν πρόσκληση; (5βαθµη κλίµακα τύπου
Likert)

10

Std. Dev = ,92
Mean = 4,2
N = 101,00

0
1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Πρόθεση για συµµετοχή σε προγρ.επιµόρφ.

Παράρτηµα Β.2.Ερώτηση.b10: Αν υπήρχε συνεχιζόµενη κατάρτιση πως θα προτιµούσατε να είναι; (υπήρχε η
δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων)
 ڤΕνδοσχολική επιµόρφωση
 ڤΠανεπιστηµιακή εκπαίδευση
 ڤΠανεπιστηµιακή επιµόρφωση
 ڤΕπιµόρφωση εξ αποστάσεως
 ڤΑυτοµόρφωση
 ڤΆλλο
∆εν επιλέχθηκε η επιλογή «Άλλο», οπότε δεν συµπεριλαµβάνεται στην ανάλυση. Εξετάζονται οι απαντήσεις για
κάθε µία από τις επιλογές ξεχωριστά, στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας ΙV. 5.11):
Πίνακας ΙV. 5.11 Στατιστικά στοιχεία των απαντήσεων των εκπαιδευοµένων στην ερώτηση «Αν υπήρχε
συνεχιζόµενη κατάρτιση πως θα προτιµούσατε να είναι;» (υπήρχε η δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων), πριν
και µετά την ΚΜΕ.
Αυτοµόρφωση
N
Missing
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Skewness
Std. Error of
Skewness

103
10
,04
,00
0
,194
4,845
,238

Ενδοσχολική
Επιµόρφωση
103
10
,26
,00
0
,442
1,098
,238

Πανεπιστηµιακή
Επιµόρφωση
103
10
,34
,00
0
,476
,686
,238

Πανεπιστηµιακή
Εκπαίδευση
103
10
,06
,00
0
,235
3,828
,238

Εξ’
αποστάσεως
103
10
,44
,00
0
,498
,258
,238

Τα δεδοµένα από την ανάλυση των απαντήσεων των εκπαιδευοµένων επιβεβαιώνονται από την
εξέταση ορισµένων αντικειµενικών δεδοµένων όπως η εφαρµογή στη διδακτική πράξη από τους
εκπαιδευόµενους συγκεκριµένων ΤΠΕ δραστηριοτήτων (στο σχολείο τους), αλλά και µέσω της
ποιοτικής ανάλυσης ανοιχτών ερωτήσεων των ερωτηµατολογίων και συνεντεύξεων που
πραγµατοποιήθηκαν.

ΙV.5.8 Αξιολόγηση των µαθηµάτων µε βάση τις απαντήσεις των
εκπαιδευοµένων
Όπως αναφέρθηκε και προηγούµενα, προκειµένου για την ανάλυση της ∆ραστηριότητας χρειάζεται η
αξιολόγηση των µαθηµάτων από τα υποκείµενα της ∆ραστηριότητας. Ειδικά όσον αφορά στους
εκπαιδευόµενους «µετρήθηκε» η «επιτυχία» των µαθηµάτων, ως µέσος όρος των απαντήσεων που
έδωσαν σε µια σειρά από ερωτήσεις που σχετίζονταν µε το αποτέλεσµα της ∆ραστηριότητας. Οι
ερωτήσεις είχαν δοθεί σε κατάλληλο ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης (Παράρτηµα Β.3) και ήταν όλες
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σε 5βαθµη κλίµακα τύπου Likert. Οι ερωτήσεις αυτές παρουσιάζονται παρακάτω καθώς και ο τρόπος
που «µετρήθηκε» το συνολικό αποτέλεσµα.
Ειδικά λοιπόν για τους εκπαιδευόµενους, εξετάζονται οι απαντήσεις τους σε ερωτήσεις που αφορούν:
• Το βαθµό που ωφελήθηκαν από τη συµµετοχή τους στο συγκεκριµένο µάθηµα.
Παράρτηµα Β.2.Ερώτηση.13: Πιστεύετε ότι ωφεληθήκατε από τη συµµετοχή σας στο συγκεκριµένο µάθηµα και σε
ποιο βαθµό ήταν η συνολική αυτή ωφέλεια (αν υπήρχε):
∆ ڤεν ωφελήθηκα καθόλου (1)
 ڤΩφελήθηκα λίγο (2)
 ڤΩφελήθηκα αρκετά (3)
 ڤΩφελήθηκα πολύ (4)
 ڤΩφελήθηκα πάρα πολύ (5)
40
Εικόνα IV.5.8 Γράφηµα περιγραφής των
απαντήσεων των εκπαιδευοµένων στην ερώτηση:
«Πιστεύετε ότι ωφεληθήκατε από τη συµµετοχή

Συχνότητα εµφάνισης

30

σας στο συγκεκριµένο µάθηµα και σε ποιο
βαθµό ήταν η συνολική αυτή ωφέλεια»

20

10
Std. Dev = 1,13
Mean = 3,6
N = 53,00

0
1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Βαθµός ωφέλειας από τη συµµετοχή

N
Missing
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis

53
44
3,64
4,00
4
1,128
-1,327
,327
1,193
,644

• Την αξιολόγηση του περιεχοµένου των µαθηµάτων
Παράρτηµα Β.2.Ερώτηση.17: Θεωρείτε ότι το περιεχόµενο των µαθηµάτων αποδείχτηκε τελικά:
 ڤΑκατάλληλο (1)  ڤΑδιάφορο (2)  ڤΜέτριο (3)  ڤΕνδιαφέρον (4)  ڤΠολύ Ενδιαφέρον (5)
• Την αξιολόγηση της προσέγγισης και των θεµάτων συζήτησης που πραγµατοποιούνταν στο µάθηµα
Παράρτηµα Β.2.Ερώτηση.18: Θεωρείτε ότι η επιλογή των θεµάτων συζήτησης ήταν:
 ڤΑκατάλληλη (1)  ڤΑδιάφορη (2)  ڤΜέτρια (3) ڤΕνδιαφέρουσα (4) ڤΠολύ Ενδιαφέρουσα (5)
Παράρτηµα Β.2.Ερώτηση.19: Θεωρείτε ότι η προσέγγιση του µαθήµατος από τον εισηγητή ήταν:
 ڤΑκατάλληλη (1)  ڤΊσως είχε προβλήµατα (2)  ڤΜέτρια (3)  ڤΑρκετά καλή (4)  ڤΗ σωστή(5)
Την αξιολόγηση των εργασιών που δίνονταν προς υλοποίηση, το βαθµό καταλληλότητας των
εργασιών, η εφαρµογή συνεργατικών µεθόδων
Παράρτηµα Β.2.Ερώτηση.20: Θεωρείτε ότι η επιλογή των εργασιών για το µάθηµα ήταν τελικά:
 ڤΑκατάλληλη (1) ڤΜάλλον όχι η ενδεδειγµένη (2) ڤΜέτρια (3)  ڤΚαλή (4) ڤΠολύ Καλή (5)
•

Παράρτηµα Β.2.Ερώτηση.21: Θεωρείτε ότι η επιλογή των οµάδων για την υλοποίηση εργασιών που απαιτούσαν
συνεργασία ήταν:
∆ ڤεν υπήρξαν δραστηριότητες που απαιτούσαν συνεργασία ή η επιλογή ήταν ακατάλληλη (1)
 ڤΜάλλον όχι η ενδεδειγµένη (2)
 ڤΜέτρια (3)  ڤΚαλή (4)  ڤΠολύ Καλή (5)
Την ευελιξία του εισηγητή µέσω του βαθµού της αυτονοµίας στη µάθηση που προσφέρονταν στους
εκπαιδευόµενους
Παράρτηµα Β.2.Ερώτηση.25: Θεωρείτε ότι δόθηκε στους εκπαιδευόµενους η ευκαιρία να αποκτήσουν αυτονοµία
στη µάθηση;
 ڤΚαθόλου (1)
 ڤΌχι ιδιαίτερα (2)  ڤΣε µέτριο βαθµό (3) ڤΣε σηµαντικό βαθµό (4)
 ڤΣε πολύ µεγάλο βαθµό (5)
•

•

Λόγω της εξ’ ορισµού µεγάλης εξάρτησης του βαθµού και της ποιότητας της επικοινωνίας µε

το προσδοκώµενο αποτέλεσµα σε µια ∆ραστηριότητα που υλοποιείται ως επί το πλείστον µε
ηλεκτρονικά µέσα, εξετάστηκε και η ποιότητα της επικοινωνίας µε τα υποκείµενα της
∆ραστηριότητας προκειµένου για την αξιολόγηση του µαθήµατος αυτού του τύπου.
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Παράρτηµα Β.2.Ερώτηση.5: Πως θα χαρακτηρίζατε ειδικά την επικοινωνία σας µε τα άλλα µέλη κατά τη
διεξαγωγή του µαθήµατος:
 ڤΑνεπαρκής(1)  ڤΜε ελλείψεις (2) ڤΜέτρια (3)  ڤΙκανοποιητική (4) ڤΠολύ Ικανοποιητική (5)
40
Εικόνα IV.5.9 Γράφηµα περιγραφής των
απαντήσεων των εκπαιδευοµένων στην ερώτηση:
«Πως θα χαρακτηρίζατε ειδικά την

36

επικοινωνία σας µε τα άλλα µέλη κατά τη
διεξαγωγή του µαθήµατος»

30

Συχνότητα εµφάνισης
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9

Std. Dev = 1,15
Mean = 3,2
N = 97,00
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N
Missing
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis

97
0
3,18
3,00
4
1,155
-,434
,245
-,656
,485

Παράρτηµα Β.2.Ερώτηση.6: Πως θα χαρακτηρίζατε ειδικά την επικοινωνία σας µε τον εισηγητή κατά τη
διεξαγωγή του µαθήµατος:
 ڤΑνεπαρκής(1)  ڤΜε ελλείψεις (2) ڤΜέτρια (3)  ڤΙκανοποιητική (4) ڤΠολύ Ικανοποιητική (5)

Λόγω του µεγάλου πλήθους των εξαρτηµένων µεταβλητών που εξετάζονται δεν αναλύονται όλες οι
παραπάνω εξαρτηµένες µεταβλητές στατιστικά παρά µόνο οι κυριότερες, και στην ανάλυση που
ακολουθεί παρακάτω, παρουσιάζονται οι σηµαντικές και πολύ σηµαντικές συσχετίσεις που
παρατηρούνται και έχουν σχέση µε τα συγκεκριµένα ερωτήµατα που αφορούν την έρευνα.
Προκειµένου πάντως να συνυπολογιστούν στην ανάλυση όλες οι παραπάνω παράµετροι της
αξιολόγησης του κάθε µαθήµατος σύµφωνα µε τη γνώµη των εκπαιδευοµένων, και επειδή όλες οι
προαναφερθείσες ερωτήσεις ήταν στην κλίµακα τύπου Likert από 1 (το χειρότερο) έως 5 (το
καλύτερο), ως µέτρο της επιτυχίας ενός µαθήµατος της ΚΜΕ υπολογίστηκε η εξαρτηµένη µεταβλητή
της σύνθεσης των παραπάνω απαντήσεων των εκπαιδευοµένων. Για την ακρίβεια υπολογίστηκε ο
µέσος όρος (από 1 έως 5) όλων των παραπάνω απαντήσεων ως µέτρο της αξιολόγησης αυτής του
κάθε µαθήµατος.
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Το αποτέλεσµα της συνολικής αξιολόγησης φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας ΙV. 5.12):
Πίνακας ΙV. 5.12 Αξιολόγηση των µαθηµάτων από τους εκπαιδευόµενους
ΑΑ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Κωδικός
Μαθήµατος

ΑΡΙΘΜΟΣ
Εκπαιδευόµενων ΠΟΥ
ΑΠΑΝΤΗΣΕ για το
συγκεκριµένο µάθηµα

ΓΕΝ1
ΓΕΝ2
ΓΕΝ3
ΓΕΝ4
ΦΙΛ1
ΜΑΘ1
ΜΑΘ2
ΜΑΘ4
ΦΥΣ1
ΦΥΣ2
ΦΥΣ3
ΦΥΣ4
ΦΥΣ6
ΠΛ1
ΠΛ2
ΠΛ3
ΠΛ5
ΠΛ6

8
9
1
7
4
7
7
7
5
6
8
2
6
2
4
2
8
4

Ποσοστό
Εκπαιδευόµενων που
απάντησε (από όσους
συµµετείχαν στο κάθε
µάθηµα)

73%
75%
8%
58%
67%
58%
58%
88%
56%
67%
67%
29%
86%
33%
50%
40%
57%
44%

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΒΑΣΗ την αξιολόγηση που προέρχεται από
απαντήσεις των ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ
3,36
2,95
1,14
3,49
3,07
4,04
3,18
3,30
2,86
3,13
3,32
3,43
2,96
3,19
1,50
2,02
2,50
2,72

Εξετάζοντας τα δεδοµένα που παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα, εξάγονται ορισµένα χρήσιµα
συµπεράσµατα:
1.

Σε κάθε περίπτωση επιβεβαιώνεται το αναµενόµενο αποτέλεσµα της πολύ χαµηλής

βαθµολογίας των µαθηµάτων ΓΕΝ3 και ΠΛ2, τα οποία δεν είχαν ολοκληρωθεί και εξ’ ορισµού είχαν
θεωρηθεί «µη επιτυχηµένα». Είναι πάντως αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι το µάθηµα ΦΥΣ4 που επίσης
δεν ολοκληρώθηκε είχε ιδιαίτερα υψηλή βαθµολογία από τους εκπαιδευόµενους, ακόµη και σε
σύγκριση µε µαθήµατα που ολοκληρώθηκαν. Η εξήγηση αυτού του φαινοµένου έγκειται στα εξής:


Πρώτον, το µάθηµα προφανώς ήταν σαφώς πιο «πετυχηµένο» ή έστω λιγότερο

«αποτυχηµένο» από τα αντίστοιχα ΓΕΝ3 και ΠΛ2.


∆εύτερον,

παρατηρούµε

ότι

υπάρχει

εξαιρετικά

µικρή

συµµετοχή

των

εκπαιδευοµένων στη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου αξιολόγησης για το συγκεκριµένο µάθηµα.
Βρίσκεται µόλις το 29% (Ν=2), ενώ στα µαθήµατα που ολοκληρώθηκαν το ποσοστό υπερβαίνει το
50% και σε αρκετές περιπτώσεις το 75%. Μπορούµε εύλογα να υποθέσουµε ότι οι εκπαιδευόµενοι
που το παρακολουθούσαν ή το παρακολούθησαν δεν µπήκαν όλοι στον κόπο να το αξιολογήσουν και
ίσως αν το αξιολογούσαν όλοι, η βαθµολογία να µην ήταν ανάλογη.
2.

Από τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των εκπαιδευοµένων, µπορούµε να θεωρήσουµε

ορισµένα µαθήµατα ιδιαίτερα επιτυχηµένα, όπως σαφώς το ΜΑΘ1 µε εξαιρετικά υψηλό µέσο όρο
αξιολόγησης (το µοναδικό πάνω από 4), καθώς και τα ΓΕΝ4, ΓΕΝ1, ΜΑΘ4 και ΦΥΣ3 µε µέσους
όρους πάνω από 3,30 στην αξιολόγηση. Τα ιδιαίτερα «επιτυχηµένα» αυτά µαθήµατα εµφανίζονται
στον παραπάνω πίνακα µε έντονη γραφή (bold).
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Σαφή δείγµατα «αποτυχίας» µε βάση αυτήν την αξιολόγηση, εµφανίζεται στα µαθήµατα

3.

ΦΥΣ1, ΠΛ3, ΠΛ5 και ΠΛ6, όλα µε µέσο όρο αξιολόγησης κάτω από 2,9. Αξιοσηµείωτο είναι το
γεγονός ότι ειδικά τα µαθήµατα ΠΛ3 και ΠΛ6 έχουν λιγότερο από 50% συµµετοχή εκπαιδευτικών
στη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου αξιολόγησης, άλλο ένα δείγµα «αποτυχίας» των
συγκεκριµένων µαθηµάτων.
Τα ΦΙΛ1, ΓΕΝ2, ΜΑΘ2, ΦΥΣ2 και ΦΥΣ6 βρίσκονται σε µια µέση κατηγορία µε µια µέτρια

4.

σχετικά αξιολόγηση κοντά ή λίγο πάνω από το 3,0. Για το ΠΛ1 µάλλον δε µπορούµε να βγάλουµε
ασφαλή συµπεράσµατα καθώς ανήκει µεν στη «µεσαία» αυτή κατηγορία αλλά µόλις το 33% των
εκπαιδευόµενων που το παρακολούθησε (Ν=2) συµπλήρωσε το ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης για
αυτό.
Προκύπτει µια αξιοσηµείωτη παρατήρηση αν εξετάσουµε ειδικά τα µαθήµατα στα οποία

5.

ακολουθήθηκε σε σηµαντικό βαθµό το προτεινόµενο πρότυπο διεξαγωγής των ηλεκτρονικά
υποστηριζόµενων µαθηµάτων της ΚΜΕ, τα µαθήµατα τύπου Α. Αυτά είναι τα µαθήµατα ΓΕΝ1,
ΓΕΝ2, ΓΕΝ4, ΦΙΛ1, ΜΑΘ1, ΜΑΘ4, ΦΥΣ2 και ΦΥΣ3 και στον πίνακα παρουσιάζονται µε πράσινη
σκιά. Παρατηρούµε λοιπόν ότι καταρχήν κανένα από αυτά δεν συγκαταλέγονται στην οµάδα των
µαθηµάτων που σαφώς «απέτυχαν» µε βάση την παραπάνω βαθµολογία των εκπαιδευοµένων και τα 5
από τα 8 ανήκουν στην κατηγορία των σαφώς επιτυχηµένων µαθηµάτων (ΓΕΝ1, ΓΕΝ4, ΜΑΘ1,
ΜΑΘ4 και ΦΥΣ3). Τα µαθήµατα ΦΙΛ1 και ΦΥΣ2 έχουν µέτρια βαθµολογία αλλά µόνο το ΓΕΝ2
(µε µπλε σκιά) αξιολογείται στην 5βαθµη κλίµακα κάτω από 3,0. Φυσικά, µαθήµατα όπως το ΜΑΘ2
και το ΠΛ1 αξιολογούνται σχετικά υψηλά (>3,10) χωρίς να ακολούθησαν σε σηµαντικό βαθµό το
προαναφερθέν πρότυπο, αλλά η συνολική εικόνα και η παραπάνω ανάλυση δείχνει ότι πρέπει να
υπάρχει κάποια σηµαντική σχέση µεταξύ της εφαρµογής του προτύπου και του βαθµού «επιτυχίας» µε
βάση τη γνώµη των εκπαιδευοµένων. Αυτό εξετάζεται µε στατιστικές µεθόδους παρακάτω στην
ανάλυση που ακολουθεί.
Ακολουθούν στην Εικόνα IV.5.10 τα στατιστικά στοιχεία και το γράφηµα της αξιολόγησης που
περιγράφηκε παραπάνω (Πίνακας ΙV. 5.12):
12

10

8

6

Συχνότητα

4

Std. Dev = ,66

2

Mean = 2,95
N = 22,00

0
1,00

2,00
1,50

3,00
2,50

4,00

Εικόνα IV.5.10 Γράφηµα περιγραφής των
αποτελεσµάτων της αξιολόγησης των µαθηµάτων
από τους εκπαιδευόµενους:
N
22
Missing
0
Mean
2,950
Median
3,184
Mode
3,190
Std. Deviation
,656
Skewness
-1,504
Std. Error of Skewness
,491
Kurtosis
2,547
Std. Error of Kurtosis
,953

3,50
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ΙV.5.9 Αξιολόγηση των µαθηµάτων µε βάση τις απαντήσεις των εισηγητών
Όπως αναφέρθηκε και προηγούµενα, προκειµένου για την ανάλυση της ∆ραστηριότητας χρειάζεται η
αξιολόγηση των µαθηµάτων από τα υποκείµενα της ∆ραστηριότητας. Στην προηγούµενη παράγραφο
«µετρήθηκε» η «επιτυχία» των µαθηµάτων, ως µέσος όρος των απαντήσεων που έδωσαν οι
εκπαιδευόµενοι σε µια σειρά από ερωτήσεις που σχετίζονταν µε το αποτέλεσµα της ∆ραστηριότητας.
Για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση από όλα τα υποκείµενα της ∆ραστηριότητας απαιτείται και η
αξιολόγηση από τους εισηγητές των µαθηµάτων, των οποίων η γνώµη έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Και οι
ερωτήσεις είχαν δοθεί σε κατάλληλο ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης (Παράρτηµα Β.5) και ήταν όλες
σε 5βαθµη κλίµακα τύπου Likert. Οι ερωτήσεις αυτές παρουσιάζονται παρακάτω και το συνολικό
αποτέλεσµα «µετρήθηκε» ως µέσος όρος των απαντήσεων (θεωρώντας τις ερωτήσεις ισοδύναµης
βαρύτητας), και πάλι φυσικά στην 5βαθµη κλίµακα.
Κατά την συνολική αξιολόγηση των µαθηµάτων από τους εισηγητές, εξετάζονται οι απαντήσεις των
εισηγητών σε ερωτήσεις (Παράρτηµα Β.5) που αφορούσαν:
Το βαθµό που θεωρούσαν οι εισηγητές ότι οι εκπαιδευόµενοι ωφελήθηκαν από τη συµµετοχή τους
στο συγκεκριµένο µάθηµα
Παράρτηµα Β.5.Ερώτηση.21: Πιστεύετε ότι οι εκπαιδευόµενοι που συµµετείχαν στο µάθηµά σας ωφελήθηκαν από
τη συµµετοχή τους και σε ποιο βαθµό:
∆ ڤεν ωφελήθηκαν καθόλου (1) ∆ ڤεν ωφελήθηκαν ιδιαίτερα (2)  ڤΩφελήθηκαν κάπως (3)
 ڤΩφελήθηκαν αρκετά (4)
 ڤΩφελήθηκαν πολύ (5)
•

• Την αξιολόγηση του περιεχοµένου των µαθηµάτων
Παράρτηµα Β.5.Ερώτηση.25: Θεωρείτε ότι το υλικό που προσφέρατε στο µάθηµα (λογισµικό, άρθρα,
παραδείγµατα, κλπ.) αποδείχτηκε τελικά:
 ڤΑκατάλληλο(1)  ڤΑδιάφορο(2)  ڤΜέτριο(3)  ڤΕνδιαφέρον(4)  ڤΠολύ Ενδιαφέρον(5)
• Την αξιολόγηση των θεµάτων συζήτησης που πραγµατοποιούνταν στο µάθηµα
Παράρτηµα Β.5.Ερώτηση.26: Θεωρείτε ότι τα θέµατα συζήτησης στο µάθηµα ήταν για τους εκπαιδευόµενους:
 ڤΑκατάλληλα(1)  ڤΑδιάφορα(2)  ڤΜέτρια(3)  ڤΕνδιαφέροντα(4)  ڤΠολύ Ενδιαφέροντα(5)
• Την αξιολόγηση της οργάνωσης και της προσέγγισης του µαθήµατος
Παράρτηµα Β.5.Ερώτηση.27: Θεωρείτε ότι η οργάνωση του µαθήµατος και προσέγγιση που ακολουθήσατε για τη
διεξαγωγή του µαθήµατος ήταν τελικά:
 ڤΑκατάλληλη(1)  ڤΊσως είχε προβλήµατα(2)  ڤΜέτρια(3)  ڤΑρκετά καλή(4)  ڤΗ Σωστή(5)
• Την αξιολόγηση των εργασιών που δίνονταν προς υλοποίηση
Παράρτηµα Β.5.Ερώτηση.28: Θεωρείτε ότι οι εργασίες που δίνατε στους εκπαιδευόµενους προς υλοποίηση
αποδείχτηκαν τελικά:
 ڤΑκατάλληλες (1)  ڤΜάλλον όχι οι ενδεδειγµένες (2)  ڤΜέτριες (3)  ڤΜάλλον κατάλληλες (4)
 ڤΑκριβώς οι κατάλληλες (5)
Θεωρείτε ότι η επιλογή των οµάδων για την υλοποίηση των οµαδικών δραστηριοτήτων (εφόσον υπήρξαν) ήταν:
 ڤΑκατάλληλη ή δεν έγινε κανενός είδους επιλογή (1)
 ڤΜάλλον όχι η ενδεδειγµένη (2)  ڤΜέτρια (3)
 ڤΚαλή (4)
 ڤΠολύ Καλή (5)
• Την αξιολόγηση της ποιότητας της επικοινωνίας τους µε τους εκπαιδευόµενους
Θεωρείτε ότι η επικοινωνία σας µε τους εκπαιδευόµενους µπορεί να χαρακτηριστεί συνολικά:
 ڤΑνεπαρκής (1)  ڤΜε ελλείψεις (2) ڤΜέτρια(3)  ڤΙκανοποιητική(4)  ڤΠολύ Ικανοποιητική(5)

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας ΙV. 5.13) παρουσιάζεται η συνολική αξιολόγηση των µαθηµάτων
της ΚΜΕ ως εξής:
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Στην πρώτη στήλη παρουσιάζεται η αξιολόγηση όπως υπολογίστηκε µε βάση τις απαντήσεις των
εκπαιδευοµένων, στη µεσαία στήλη παρουσιάζεται η αξιολόγηση όπως υπολογίστηκε µε βάση τις
απαντήσεις των εισηγητών και στην τελευταία στήλη (δεξιά) παρουσιάζεται µια συνολική αξιολόγηση
των µαθηµάτων µε βάση τις απαντήσεις όλων των υποκειµένων της ∆ραστηριότητας, ως µέσος όρος
των επιµέρους αξιολογήσεων, πλην των δύο περιπτώσεων όπου δεν υπήρξε αξιολόγηση από εισηγητές
(ΓΕΝ3 και ΠΛ2), οπότε απλά η συνολική αξιολόγηση των υποκειµένων θεωρήθηκε η όποια
υπάρχουσα των εκπαιδευοµένων.
Πίνακας ΙV. 5.13 Αξιολόγηση των µαθηµάτων από τα υποκείµενα και συνολική αξιολόγηση
ΑΑ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Κωδικός
Μαθήµατος

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ µε
βάση τις απαντήσεις
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΓΕΝ1
ΓΕΝ2
ΓΕΝ3
ΓΕΝ4
ΦΙΛ1
ΜΑΘ1
ΜΑΘ2
ΜΑΘ4
ΦΥΣ1
ΦΥΣ2
ΦΥΣ3
ΦΥΣ4
ΦΥΣ6
ΠΛ1
ΠΛ2
ΠΛ3
ΠΛ5
ΠΛ6

3,36
2,95
1,14
3,49
3,07
4,04
3,18
3,30
2,86
3,13
3,32
3,43
2,96
3,19
1,50
2,02
2,50
2,72

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ µε
βάση τις απαντήσεις
ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ

4,14
4,17
∆ε δόθηκε
3,57
4,14
5,00
4,00
3,71
2,14
3,86
3,71
1,67
2,29
3,43
∆ε δόθηκε
3,71
3,29
2,86

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ως
µέσος όρος των δύο
αξιολογήσεων

3,75
3,56
1,14
3,53
3,61
4,52
3,59
3,51
2,50
3,49
3,52
2,55
2,62
3,30
1,50
2,87
2,89
2,79

Εξετάζοντας τα δεδοµένα που παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας ΙV. 5.13), εξάγονται
ορισµένα χρήσιµα συµπεράσµατα:
1.

Σε κάθε περίπτωση επιβεβαιώνεται το αναµενόµενο αποτέλεσµα της «αποτυχίας» των

µαθηµάτων ΓΕΝ3 και ΠΛ2, τα οποία δεν είχαν ολοκληρωθεί και εξ’ ορισµού είχαν θεωρηθεί «µη
επιτυχηµένα» µε βάση αξιωµατικά κριτήρια του ορισµού της επιτυχίας ενός µαθήµατος αλλά και την
αξιολόγηση των εκπαιδευοµένων. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι οι εισηγητές των µαθηµάτων αυτών
δεν τα αξιολόγησαν καν.
2.

Ειδικά όσον αφορά στο µάθηµα ΦΥΣ4 που ενώ δεν είχε ολοκληρωθεί είχε αξιολογηθεί

ιδιαίτερα καλά από τους εκπαιδευόµενους, τώρα επανέρχεται η «τάξη» των πραγµάτων, καθώς η
αξιολόγηση από τον εισηγητή είναι ιδιαίτερα χαµηλή, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη πιο
ολοκληρωµένης αξιολόγησης. Ένα µάθηµα πάντως το οποίο ο εισηγητής του δεν θεωρεί
«πετυχηµένο», αντικειµενικά δε µπορεί να θεωρηθεί ως τέτοιο. Στη συνολική αξιολόγηση το ΦΥΣ4
µπορεί να θεωρηθεί «αποτυχηµένο».
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε γενικές γραµµές η αξιολόγηση των εισηγητών επιβεβαιώνει τα

3.

πρώτα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των µαθηµάτων από τους εισηγητές µε κάποιες µικρές
εξαιρέσεις. Ειδικά στο ΓΕΝ2 η αξιολόγηση εκ µέρους του εισηγητή ήταν ιδιαίτερα θετική και τελικά
το µάθηµα µπορεί να συγκαταλέγεται στα «επιτυχηµένα».
Αν εξετάσουµε και πάλι ειδικά τα µαθήµατα στα οποία ακολουθήθηκε σε σηµαντικό βαθµό

4.

το προτεινόµενο πρότυπο διεξαγωγής των ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων της ΚΜΕ (τα
µαθήµατα ΓΕΝ1, ΓΕΝ2, ΓΕΝ4, ΦΙΛ1, ΜΑΘ1, ΜΑΘ4, ΦΥΣ2 και ΦΥΣ3 που στον πίνακα
παρουσιάζονται µε πράσινη σκιά), παρατηρούµε ότι καταρχήν όλα ανήκουν στην κατηγορία των
σαφώς επιτυχηµένων µαθηµάτων µε βαθµολογία των εισηγητών να είναι µεγαλύτερη του 3,50 σε όλα
και τη συνολική βαθµολογία επίσης να είναι σαφώς µεγαλύτερη του 3,30. Από τα υπόλοιπα
µαθήµατα, από αυτά που δεν υποστηρίχτηκε σε σηµαντικό βαθµό το προτεινόµενο πρότυπο (τα
µαθήµατα ΓΕΝ3, ΜΑΘ2, ΦΥΣ1, ΦΥΣ4, ΦΥΣ6, ΠΛ1, ΠΛ2, ΠΛ3, ΠΛ5, ΠΛ6), µόνον το ΜΑΘ2
µπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα «επιτυχηµένο» µε βάση τη γνώµη των υποκειµένων συνολικά, ενώ και
το ΠΛ1 µπορεί να θεωρηθεί «επιτυχηµένο» καθώς βρίσκεται στο όριο που είχαµε θέσει του 3,30.
Αυτές οι παρατηρήσεις επιβεβαιώνουν την υπόθεση της σχέσης του προτύπου µε την επιτυχία των
µαθηµάτων που θα εξεταστεί λεπτοµερέστερα στη συνέχεια.
Ακολουθούν τα στατιστικά στοιχεία και τα γραφήµατα των αξιολογήσεων που περιγράφηκαν
παραπάνω.
Εικόνα IV.5.11 Γράφηµα περιγραφής των
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αποτελεσµάτων της αξιολόγησης των µαθηµάτων µε βάση
τις απαντήσεις των εισηγητών:
N
19
Missing
3
Mean
3,540
Median
3,714
Mode
3,714
Std. Deviation
,806
Skewness
-,880
Std. Error of Skewness
,524
Kurtosis
,834
Std. Error of Kurtosis
1,014
Εικόνα IV.5.12 Γράφηµα περιγραφής των
αποτελεσµάτων της συνολικής αξιολόγησης των
µαθηµάτων:
N
22
Missing
0
Mean
3,158
Median
3,500
Mode
3,666
Std. Deviation
,762
Skewness
-1,195
Std. Error of Skewness
,491
Kurtosis
1,888
Std. Error of Kurtosis
,953
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ΙV.5.10 Στατιστικά αποτελέσµατα που επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των
δεδοµένων
ΙV.5.10.1

Παρουσίαση ορισµένων βασικών συσχετίσεων

Λόγω της µεγάλης σηµασίας της αξιοπιστίας των δεδοµένων που χρησιµοποιούνται στην έρευνα,
επιχειρείται καταρχήν µια επιβεβαίωση των δεδοµένων µέσω της διασταύρωσης στοιχείων και της
εύρεσης συσχετίσεων.
Ειδικότερα, εξετάζοντας συσχετίσεις που αφορούν επιµέρους στοιχεία της, βασικής για την έρευνα,
ανεξάρτητης µεταβλητής του βαθµού της εφαρµογής του «προτύπου» του ηλεκτρονικά
υποστηριζόµενου µαθήµατος της ΚΜΕ, παρατηρήθηκαν τα εξής:
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική σχέση (r = 0,705, df = 13, p=0,002 <0,01) µεταξύ

του βαθµού της αναπροσαρµογής των θεµάτων συζήτησης και του περιεχοµένου του µαθήµατος που
εφαρµόζονταν σε ένα µάθηµα από τον εισηγητή όποτε χρειαζόταν (ως ανεξάρτητη µεταβλητή), και
του βαθµού που εφαρµόστηκε το πρότυπο στο µάθηµα αυτό (ως εξαρτηµένη µεταβλητή).
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σηµαντική σχέση (r = 0,485, df = 13, p=0,048 <0,05) µεταξύ του

αριθµού των υπηρεσιών που χρησιµοποιήθηκαν σε ένα µάθηµα από τον εισηγητή (ως ανεξάρτητη
µεταβλητή), και του βαθµού που εφαρµόστηκε το πρότυπο στο µάθηµα αυτό (ως εξαρτηµένη
µεταβλητή).
Προκειµένου για την επιβεβαίωση κάποιων βασικών παραµέτρων που αφορούσαν τις επιλογές των
εισηγητών και κατ’ επέκταση και βασικές ανεξάρτητες µεταβλητές της ανάλυσης που ακολουθεί,
εξετάστηκαν

οι

αντίστοιχες

απαντήσεις

των

εκπαιδευοµένων

για

τα

ίδια

θέµατα

και

πραγµατοποιήθηκε διασταύρωση στοιχείων:
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική σχέση (r = 0,875, df = 17, p < 0,001) µεταξύ του

βαθµού της συνεργασίας που επιχειρούσε ένας εισηγητής (όπως τη χαρακτήριζε ο ίδιος στην κλίµακα
1-5) και της αξιολόγησης των επιλογών που αφορούσαν τη συνεργασία που υλοποιούνταν στο
µάθηµα, σύµφωνα µε τη γνώµη των εκπαιδευοµένων (ως βαθµός συνεργασίας στην κλίµακα 1-5).
Αυτή η σχέση, που επιβεβαιώνεται ακόµη περισσότερο από τη µελέτη των αναφορών των εισηγητών,
επικυρώνει την ακρίβεια των δηλώσεων των εισηγητών για το βαθµό της συνεργασίας που
πραγµατοποιούνταν στο κάθε µάθηµα.
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική σχέση (r = 0,736, df = 17, p < 0,001) µεταξύ του

βαθµού της συνεργασίας που επιχειρούσε ένας εισηγητής (όπως τη χαρακτήριζε ο ίδιος στην κλίµακα
1-5) και του χαρακτηρισµού της ποιότητας της επικοινωνίας που πραγµατοποιούνταν στο µάθηµα
µεταξύ των εκπαιδευοµένων, σύµφωνα µε τη γνώµη των ίδιων (στην κλίµακα 1-5). Αυτή η σχέση
επιβεβαιώνει τη βαθιά εξάρτηση της συνεργασίας από την επικοινωνία σε ένα µάθηµα ηλεκτρονικά
υποστηριζόµενο, κάτι αναµενόµενο και ίσως ακόµη και προφανές.
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•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σηµαντική σχέση (r = 0,523, df = 13, p=0,045 < 0,05) µεταξύ του

βαθµού της ποιότητας της επικοινωνίας που πραγµατοποιήθηκε στο µάθηµα, όπως την χαρακτήριζε ο
εισηγητής (στην κλίµακα 1-5), και του χαρακτηρισµού της ποιότητας της επικοινωνίας που
πραγµατοποιούνταν στο µάθηµα µεταξύ των εκπαιδευοµένων, σύµφωνα µε τη γνώµη των ίδιων (στην
κλίµακα 1-5). Αυτή η σχέση επιβεβαιώνει την ακρίβεια των απαντήσεων των υποκειµένων, όσον
αφορά τουλάχιστον στο χαρακτηρισµό της ποιότητας της επικοινωνίας που πραγµατοποιούνταν.
Εξετάζοντας ακόµη ορισµένα αντικειµενικά δεδοµένα που µετρήθηκαν και αφορούσαν την
επικοινωνία, παρατηρήθηκαν τα εξής:
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σηµαντική σχέση (r = 0,534, df = 16, p=0,022 < 0,05) µεταξύ των

συνολικών µηνυµάτων που δηµοσιεύτηκαν στο forum του µαθήµατος σε όλη τη διάρκεια ενός
µαθήµατος και του χαρακτηρισµού της ποιότητας της επικοινωνίας που πραγµατοποιήθηκε στο
µάθηµα µεταξύ των εκπαιδευοµένων, σύµφωνα µε τη γνώµη των ίδιων (στην κλίµακα 1-5).
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σηµαντική σχέση (r = 0,503, df = 16, p=0,033 < 0,05) µεταξύ των

συνολικών µηνυµάτων έναρξης συνοµιλίας που δηµοσιεύτηκαν στο forum του µαθήµατος σε όλη τη
διάρκεια ενός µαθήµατος και του χαρακτηρισµού της ποιότητας της επικοινωνίας που
πραγµατοποιήθηκε στο µάθηµα µεταξύ των εκπαιδευοµένων, σύµφωνα µε τη γνώµη των ίδιων (στην
κλίµακα 1-5).
•

Επειδή αντίστοιχες σχέσεις, µε τις παραπάνω που αφορούν το forum του µαθήµατος, δεν

υπάρχουν µε αντικειµενικά δεδοµένα που προέρχονται από άλλα ευρέως χρησιµοποιούµενα µέσα
επικοινωνίας, όπως για παράδειγµα το email (όπου p> 0,05), οι παραπάνω συσχετίσεις που
παρατηρήθηκαν αντικατοπτρίζουν τη βαρύτητα που είχε η επικοινωνία µέσω του forum του
µαθήµατος στη διεξαγωγή του µαθήµατος. Ουσιαστικά επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι το forum του
µαθήµατος αποτελούσε το «σηµείο αναφοράς» των περισσότερων µαθηµάτων. Το chat είχε
σχεδιαστεί προκειµένου να χρησιµοποιείται ως µέσο λήψης αποφάσεων, εφόσον πρακτικά ήταν
δυνατόν να συνευρεθεί η µεγάλη πλειοψηφία της οµάδας του µαθήµατος την ίδια χρονική στιγµή στο
δωµάτιο σύγχρονης συνοµιλίας (chat room). Αποφάσεις που θα ήταν καλό να παίρνονται µέσω µιας
σύγχρονης συνοµιλίας ήταν για παράδειγµα ο καθορισµός οµάδων για οµαδικές εργασίες, οργάνωση
συνεργασιών και διδασκαλιών σε τάξεις, διευκρινήσεις, επίλυση τεχνικών προβληµάτων, κλπ. Το
chat θα µπορούσε να αντικατασταθεί από το forum σε περίπτωση που η συνεύρεση της πλειοψηφίας
σε ένα chat ήταν πολύ δύσκολη και τελικά αυτό συνέβαινε µε την πλειοψηφία των περιπτώσεων.
Μόνο στο µάθηµα ΜΑΘ1 το chat λειτούργησε όπως είχε σχεδιαστεί να λειτουργήσει και τα
αποτελέσµατα αυτού εξετάζονται λεπτοµερώς παρακάτω.

ΙV.5.10.2

Συσχετίσεις που αφορούν στην αξιολόγηση των µαθηµάτων

Καταρχήν παρουσιάζονται ορισµένες συσχετίσεις που παρατηρήθηκαν και επικυρώνουν τα βασικά
στοιχεία του ορισµού της επιτυχούς διεξαγωγής ενός ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος της
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ΚΜΕ. Κι αυτό γιατί παρατηρούνται σηµαντικές σχέσεις µεταξύ κριτηρίων «επιτυχίας» αξιωµατικά
ορισµένων (a στοιχεία του ορισµού, Παράγραφος ΙV.5.3.1) και της αξιολόγησης των µαθηµάτων από
τα ίδια τα υποκείµενα της ∆ραστηριότητας (µε βάση στοιχεία b του ορισµού, Παράγραφος ΙV.5.3.1).
Οι παρακάτω συσχετίσεις επιβεβαιώνουν και στατιστικά την παρατήρηση που βασίζεται στο
«αξίωµα» ότι ένα µάθηµα δε µπορεί να θεωρηθεί «επιτυχηµένο», εφόσον δεν ολοκληρώνεται:
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική σχέση (r = 0,574, df = 20, p =0,005 < 0,01)

µεταξύ του γεγονότος της ολοκλήρωσης ή µη ενός µαθήµατος και του βαθµού της αξιολόγησης του
µαθήµατος µε βάση τη γνώµη των εκπαιδευοµένων (στην κλίµακα 1-5, Πίνακας ΙV. 5.13, ως
εξαρτηµένη µεταβλητή).
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε επίσης σηµαντική σχέση (r = 0,563, df = 13, p =0,029< 0,05)

µεταξύ του γεγονότος της ολοκλήρωσης ή µη ενός µαθήµατος και του βαθµού της αξιολόγησης του
µαθήµατος µε βάση τη γνώµη του εισηγητή (στην κλίµακα 1-5, Πίνακας ΙV. 5.13, ως εξαρτηµένη
µεταβλητή).
Οι παρακάτω σχέσεις επιβεβαιώνουν τη σηµασία της συµµετοχής των υποκειµένων στο µάθηµα
προκειµένου για την «επιτυχή διεξαγωγή» του. Επίσης τη σηµασία του βαθµού της επιτυχούς
παρακολούθησης ενός µαθήµατος από τους εκπαιδευόµενους για την αξιολόγηση του µαθήµατος
αυτού:
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική σχέση (r = 0,601, df = 20, p =0,003 < 0,01)

µεταξύ του αριθµού των µελών που παρακολούθησαν µέχρι τέλους ένα µάθηµα και του βαθµού της
αξιολόγησης του µαθήµατος µε βάση τη γνώµη των εκπαιδευοµένων (στην κλίµακα 1-5, Πίνακας ΙV.
5.13, ως εξαρτηµένη µεταβλητή).
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε ακόµη πολύ σηµαντική σχέση (r = 0,712, df = 13, p =0,003 <

0,01) µεταξύ του αριθµού των µελών που παρακολούθησαν µέχρι τέλους ένα µάθηµα και του βαθµού
της αξιολόγησης του µαθήµατος µε βάση τη γνώµη του εισηγητή (στην κλίµακα 1-5, Πίνακας ΙV.
5.13, ως εξαρτηµένη µεταβλητή).
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική σχέση (r = 0,606, df = 16, p =0,008 < 0,01)

µεταξύ του αριθµού των µελών που ολοκλήρωσαν το µάθηµα µε επιτυχία (µε βαθµό >=5) και του
βαθµού της αξιολόγησης του µαθήµατος µε βάση τη γνώµη των εκπαιδευοµένων (στην κλίµακα 1-5,
Πίνακας ΙV. 5.13, ως εξαρτηµένη µεταβλητή).
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε επίσης σηµαντική σχέση (r = 0,569, df = 13, p =0,027< 0,05)

µεταξύ του αριθµού των µελών που ολοκλήρωσαν το µάθηµα µε επιτυχία (µε βαθµό >=5) και του
βαθµού της αξιολόγησης του µαθήµατος µε βάση τη γνώµη του εισηγητή (στην κλίµακα 1-5, Πίνακας
ΙV. 5.13, ως εξαρτηµένη µεταβλητή).
Αξίζει ακόµη να σηµειωθεί ότι ο µέσος όρος της βαθµολογίας που έλαβαν οι εκπαιδευόµενοι στα
µαθήµατα (ως ανεξάρτητη µεταβλητή), παρατηρήθηκε ότι δεν έχει κάποια σηµαντική σχέση (p >
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0,05) µε το βαθµό της αξιολόγησης των µαθηµάτων από τα υποκείµενα της ∆ραστηριότητας. Γενικά, ο
µέσος όρος της βαθµολογίας που έλαβαν οι εκπαιδευόµενοι στα µαθήµατα (ως εξαρτηµένη
µεταβλητή) παρατηρήθηκε ότι δεν έχει κάποια σηµαντική σχέση µε οποιαδήποτε από τις βασικές
επιλογές των συντονιστών (ως ανεξάρτητες µεταβλητές). Αυτό ερµηνεύεται ως εξής: η βαθµολογία
των εισηγητών για τους εκπαιδευόµενους δε µπορεί να θεωρηθεί «αντικειµενικό» δεδοµένο αλλά
µάλλον «υποκειµενικό». Τουλάχιστον όσον αφορά στο συγκεκριµένο πρόγραµµα επιµόρφωσης της
ΚΜΕ. Κι αυτό γιατί εφόσον οι άλλοι παράγοντες της «επιτυχούς διεξαγωγής» ενός µαθήµατος που
εξετάστηκαν επιβεβαιώνουν µέσω των συσχετίσεων που βρέθηκαν τον ορισµό της «επιτυχούς
διεξαγωγής» που δόθηκε, η διαφοροποίηση της συγκεκριµένης µεταβλητής πιθανότητα έχει να κάνει
µε την υποκειµενική της φύση. Αυτό πάντως µένει ανοιχτό ως ερώτηµα, γιατί κάτω από διαφορετικές
συνθήκες (αν πχ. είχαν τεθεί πιο αυστηροί κανόνες βαθµολόγησης), ίσως τα αποτελέσµατα να ήταν
διαφορετικά.

ΙV.5.11 Συσχετίσεις που αφορούν στις επιλογές των εισηγητών
Παρακάτω παρουσιάζονται συσχετίσεις που παρατηρήθηκαν κατά την ανάλυση και αφορούν τις
επιλογές των εισηγητών (οι ανεξάρτητες δηλαδή µεταβλητές απορρέουν από αυτές τις επιλογές).
Εξετάζονται θέµατα των επιλογών των εισηγητών κατά την υλοποίηση των µαθηµάτων σε σχέση µε
την επικοινωνία.
Μελετάται ακόµη ο βαθµός εφαρµογής του προτύπου του ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος.
Παρουσιάζονται πάντως µόνον οι σηµαντικές συσχετίσεις που παρατηρήθηκαν και ειδικά µόνον
αυτές που έχουν κάποια ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την έρευνα, που σχετίζονται µε κάποια από τις
διατυπωµένες υποθέσεις και που οδηγούν σε χρήσιµα συµπεράσµατα.

ΙV.5.11.1

Συσχετίσεις των εισηγητών που αφορούν στην επικοινωνία

Ορισµένες συσχετίσεις που παρατηρήθηκαν κατά την ανάλυση επιβεβαιώνουν το ειδικό βάρος της
επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης στην «επιτυχή διεξαγωγή» ενός µαθήµατος. Ειδικότερα:
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική σχέση (r = 0,707, df = 18, p < 0,001) µεταξύ του

αριθµού των τεχνουργηµάτων που αφορούσαν την επικοινωνία (υπηρεσίες επικοινωνίας) που
χρησιµοποιήθηκαν από τον εισηγητή κατά τη διεξαγωγή ενός µαθήµατος (ως ανεξάρτητη µεταβλητή)
και του βαθµού της αξιολόγησης του µαθήµατος µε βάση τη γνώµη των εκπαιδευοµένων (στην
κλίµακα 1-5, Πίνακας ΙV. 5.13, ως εξαρτηµένη µεταβλητή).
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική σχέση (r = 0,679, df = 18, p < 0,001) µεταξύ του

αριθµού των τεχνουργηµάτων που αφορούσαν την επικοινωνία (υπηρεσίες επικοινωνίας) που
χρησιµοποιήθηκαν από τον εισηγητή κατά τη διεξαγωγή ενός µαθήµατος (ως ανεξάρτητη µεταβλητή)
και του βαθµού που θεωρούσαν οι εκπαιδευόµενοι ότι ωφελήθηκαν από τη συµµετοχή τους στο
µάθηµα (ως εξαρτηµένη µεταβλητή).
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•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σηµαντική σχέση (r = 0,534, df = 16, p=0,022 < 0,05) µεταξύ του

συνολικού αριθµού των µηνυµάτων που δηµοσιεύθηκαν στο forum του µαθήµατος κατά τη διεξαγωγή
ενός µαθήµατος (ως ανεξάρτητη µεταβλητή) και του χαρακτηρισµού της ποιότητας της επικοινωνίας
που πραγµατοποιούνταν στο µάθηµα µεταξύ των εκπαιδευοµένων, σύµφωνα µε τη γνώµη των ίδιων
(στην κλίµακα 1-5, ως εξαρτηµένη µεταβλητή).
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σηµαντική σχέση (r = 0,503, df = 16, p=0,033 < 0,05) µεταξύ του

συνολικού αριθµού των µηνυµάτων έναρξης νέας συνοµιλίας που δηµοσιεύθηκαν στο forum ενός
µαθήµατος (κατά τη διεξαγωγή του µαθήµατος, ως ανεξάρτητη µεταβλητή) και του χαρακτηρισµού
της ποιότητας της επικοινωνίας που πραγµατοποιούνταν στο µάθηµα µεταξύ των εκπαιδευοµένων,
σύµφωνα µε τη γνώµη των ίδιων (στην κλίµακα 1-5, ως εξαρτηµένη µεταβλητή).
•
του

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σηµαντική σχέση (r = 0,537, df = 16, p = 0,039 < 0,05) µεταξύ
χαρακτηρισµού,

από

τους

εκπαιδευόµενους,

της

ποιότητας

της

επικοινωνίας

που

πραγµατοποιούνταν σε ένα µάθηµα (ως εξαρτηµένη µεταβλητή), και του βαθµού της αξιολόγησης του
µαθήµατος µε βάση τη γνώµη του εισηγητή (στην κλίµακα 1-5, Πίνακας ΙV. 5.13, ως εξαρτηµένη
µεταβλητή).
•

Παρατηρήθηκε ότι δεν υπήρχε κάποια σηµαντική σχέση (p > 0,05) µεταξύ του

χαρακτηρισµού της ποιότητας της επικοινωνίας από τους εκπαιδευόµενους (ως εξαρτηµένη
µεταβλητή) και µεταβλητών που αφορούσαν την επικοινωνία και προέκυπταν από µετρήσεις
ανάλυσης κοινωνικών δικτύων για την υπηρεσία του email ή την υπηρεσία του chat (ως ανεξάρτητες
µεταβλητές).
Το ότι δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια σηµαντική σχέση µεταξύ µετρήσεων που αφορούσαν την
email επικοινωνία και την σύγχρονη επικοινωνία (chat) µε τον χαρακτηρισµό της ποιότητας της
επικοινωνίας από τους εκπαιδευόµενους, ενώ αντίθετα εµφανίζονται τέτοιες σχέσεις µε αντίστοιχες
µετρήσεις της επικοινωνίας που συντελέστηκε µέσω του forum, επιβεβαιώνει σε µεγάλο βαθµό ότι το
κυρίαρχο µέσο που καθόριζε την ποιότητα της επικοινωνίας που πραγµατοποιούνταν στο πλαίσιο ενός
µαθήµατος, ήταν το forum του µαθήµατος (Εικόνα III.2.2).

ΙV.5.11.2

Συσχετίσεις που αφορούν στην εφαρµογή του προτύπου του ηλεκτρονικά

υποστηριζόµενου µαθήµατος της ΚΜΕ
Ορισµένες συσχετίσεις επικυρώνουν τη χρησιµότητα βασικών στοιχείων του προτεινόµενου
προτύπου του µαθήµατος της ΚΜΕ. Ειδικά η δυνατότητα αναπροσαρµογής των θεµάτων συζήτησης
και του περιεχοµένου ενός µαθήµατος (ευελιξία) και η εφαρµογή της συνεργασίας στο µάθηµα φάνηκε
ότι ωφελούν τα υποκείµενα. Ειδικότερα:
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική σχέση (r = 0,616, df = 18, p =0,002 < 0,01)

µεταξύ του βαθµού που αναπροσαρµοζόταν το θέµα ενός µαθήµατος από τον εισηγητή όταν αυτό
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χρειαζόταν (ως ανεξάρτητη µεταβλητή), και του βαθµού που θεωρούσαν οι εκπαιδευόµενοι ότι
ωφελήθηκαν από τη συµµετοχή τους στο µάθηµα (ως εξαρτηµένη µεταβλητή).
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική σχέση (r = 0,800, df = 16, p < 0,001) µεταξύ του

βαθµού συνεργασίας που απαιτούσαν οι

εργασίες ενός µαθήµατος σύµφωνα µε τη γνώµη του

εισηγητή (ως ανεξάρτητη µεταβλητή), και του βαθµού που θεωρούσαν οι εκπαιδευόµενοι ότι
ωφελήθηκαν από τη συµµετοχή τους στο µάθηµα (ως εξαρτηµένη µεταβλητή).
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σηµαντική σχέση (r = 0,677, df = 13, p=0,04 <0,05) µεταξύ του

βαθµού συνεργασίας που απαιτούσαν οι

εργασίες ενός µαθήµατος σύµφωνα µε τη γνώµη του

εισηγητή (ως ανεξάρτητη µεταβλητή), και του βαθµού της αξιολόγησης του µαθήµατος µε βάση τη
γνώµη των εκπαιδευοµένων (στην κλίµακα 1-5, Πίνακας ΙV. 5.13, ως εξαρτηµένη µεταβλητή).
Οι συσχετίσεις που ακολουθούν καταδεικνύουν ότι το πρότυπο του µαθήµατος της ΚΜΕ, στο βαθµό
που εφαρµόστηκε, λειτούργησε µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα, επιβεβαιώνοντας τη θεωρία και την
υπόθεση της διατριβής. Καταρχήν υπάρχουν συσχετίσεις που αφορούν τη γνώµη των εκπαιδευοµένων,
όπως οι εξής:
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική σχέση (r = 0,696 , df = 13, p < 0,01) µεταξύ του

βαθµού που εφαρµόστηκε το πρότυπο του µαθήµατος της ΚΜΕ σε ένα µάθηµα (ως ανεξάρτητη
µεταβλητή), και του βαθµού της αξιολόγησης του µαθήµατος µε βάση τη γνώµη των εκπαιδευοµένων
(στην κλίµακα 1-5, Πίνακας ΙV. 5.13, ως εξαρτηµένη µεταβλητή).
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική σχέση (r = 0,784, df = 13, p =0,001 < 0,01)

µεταξύ του βαθµού που εφαρµόστηκε το πρότυπο του µαθήµατος της ΚΜΕ σε ένα µάθηµα (ως
ανεξάρτητη µεταβλητή) και του βαθµού που θεωρούσαν οι εκπαιδευόµενοι ότι ωφελήθηκαν από τη
συµµετοχή τους στο µάθηµα (ως εξαρτηµένη µεταβλητή).
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική σχέση (r = 0,706, df = 20, p < 0,001) µεταξύ του

αριθµού των εργασιών που ζήτησε ο εισηγητής από τους εκπαιδευόµενους να υλοποιήσουν σε ένα
µάθηµα (ως ανεξάρτητη µεταβλητή), και του βαθµού της αξιολόγησης του µαθήµατος µε βάση τη
γνώµη των εκπαιδευοµένων (στην κλίµακα 1-5, Πίνακας ΙV. 5.13, ως εξαρτηµένη µεταβλητή).
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική σχέση (r = 0,697, df = 16, p < 0,001) µεταξύ του

αριθµού των εργασιών που ζήτησε ο εισηγητής από τους εκπαιδευόµενους να υλοποιήσουν σε ένα
µάθηµα (ως ανεξάρτητη µεταβλητή), και του βαθµού που θεωρούσαν οι εκπαιδευόµενοι ότι
ωφελήθηκαν από τη συµµετοχή τους στο µάθηµα (ως εξαρτηµένη µεταβλητή).
Οι παραπάνω σχέσεις µπορούν να ερµηνευτούν ως εξής: τα «επιτυχηµένα» µαθήµατα είναι τελικά
αυτά στα οποία υλοποιείται ένας σηµαντικός αριθµός από εργασίες, µέσω των οποίων ωφελούνται οι
εκπαιδευόµενοι. Η άποψη αυτή των εκπαιδευοµένων επιβεβαιώνεται και από συσχετίσεις που
αφορούν τη γνώµη των εισηγητών, όπως:
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•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σηµαντική σχέση (r = 0,624, df = 13, p =0,013 < 0,05) µεταξύ του

αριθµού των εργασιών που ζήτησε ο εισηγητής από τους εκπαιδευόµενους να υλοποιήσουν σε ένα
µάθηµα (ως ανεξάρτητη µεταβλητή), και του βαθµού της αξιολόγησης του µαθήµατος µε βάση τη
γνώµη του εισηγητή (στην κλίµακα 1-5, Πίνακας ΙV. 5.13, ως εξαρτηµένη µεταβλητή).
Παρατηρήθηκαν ακόµη σχέσεις που επιβεβαιώνουν τη µεγάλη σηµασία που έχει για την «επιτυχή
διεξαγωγή» ενός ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος, η επιλογή των κατάλληλων εργασιώνδραστηριοτήτων από τους εισηγητές, όπως:
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική σχέση (r = 0,615, df = 16, p=0,009 < 0,01)

µεταξύ του βαθµού της καταλληλότητας των επιλεγµένων από τον εισηγητή εργασιών ενός µαθήµατος
(σύµφωνα µε τη γνώµη των εισηγητών ως ανεξάρτητη µεταβλητή), και του βαθµού της αξιολόγησης
του µαθήµατος µε βάση τη γνώµη των εκπαιδευοµένων (στην κλίµακα 1-5, Πίνακας ΙV. 5.13, ως
εξαρτηµένη µεταβλητή).

ΙV.5.12 Συσχετίσεις που αφορούν στις επιλογές των εκπαιδευοµένων
Παρακάτω παρουσιάζονται συσχετίσεις που παρατηρήθηκαν κατά την ανάλυση και αφορούν τα
χαρακτηριστικά και τις επιλογές των εκπαιδευοµένων (οι ανεξάρτητες δηλαδή µεταβλητές απορρέουν
από αυτά).
Καταρχήν, παρατηρήθηκε ότι δεν υπήρχε σηµαντική σχέση (p > 0,05) µεταξύ κάποιου
καταγεγραµµένου χαρακτηριστικού των εκπαιδευόµενων (φύλο, ειδικότητα, ηλικία, προϋπηρεσία,
τόπος εργασίας, αρχικές γνώσεις, είδος µηχανηµάτων που χρησιµοποίησε κλπ.), µε το βαθµό
επιτυχίας των εκπαιδευοµένων στα µαθήµατα (ποσοστό επιτυχίας και µέσος όρος βαθµολογίας).

ΙV.5.12.1

Επιλογές των εκπαιδευοµένων που αφορούν στην επικοινωνία

Επειδή φάνηκε σε παραπάνω βήµατα της ανάλυσης, ότι η ποιότητα της επικοινωνίας σχετίζεται µε
την επιτυχή διεξαγωγή των µαθηµάτων, εξετάζεται αν ο βαθµός που επικοινωνούσε κάποιο µέλος είχε
σχέση και µε την «ατοµική επιτυχία» του µέλους αυτού. Πράγµατι παρατηρήθηκαν σηµαντικές
σχέσεις µεταξύ διαφόρων µετρήσεων του βαθµού της επικοινωνίας ενός εκπαιδευόµενου (ως
ανεξάρτητες µεταβλητές) και του βαθµού της ατοµικής «επιτυχίας» του στα µαθήµατα της ΚΜΕ.
Ειδικότερα, όσον αφορά στην εξαρτηµένη µεταβλητή του αριθµού των µαθηµάτων που ολοκλήρωσε
µε επιτυχία κάθε εκπαιδευόµενος παρατηρήθηκαν τα εξής:
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική σχέση (r = 0,491, df = 48, p < 0,001) µεταξύ του

αριθµού των συνολικών µηνυµάτων της email επικοινωνίας ενός εκπαιδευόµενου και του αριθµού των
µαθηµάτων τα οποία ολοκλήρωσε αυτός.
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική αρνητική σχέση (r = -0,637, df = 48, p < 0,001)

µεταξύ του βαθµού της ατοµικής συγκέντρωσης όσον αφορά στην email επικοινωνία ενός
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εκπαιδευόµενου και του αριθµού των µαθηµάτων τα οποία ολοκλήρωσε αυτός. Αυτό ήταν
αναµενόµενο αφού µε όσο περισσότερα µέλη επικοινωνούσε ο κάθε εκπαιδευόµενος τόσο µικρότερη
ήταν η ατοµική του «συγκέντρωση».
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική σχέση (r = 0,482, df = 48, p < 0,001) µεταξύ του

αριθµού των συνολικών µηνυµάτων που δηµοσίευσε ένας εκπαιδευόµενος στο γενικό forum της ΚΜΕ
και του αριθµού των µαθηµάτων τα οποία ολοκλήρωσε αυτός.
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική σχέση (r = 0,598, df = 48, p< 0,001) µεταξύ του

αριθµού των συνολικών µηνυµάτων που δηµοσίευσε ένας εκπαιδευόµενος στα fora των µαθηµάτων
της ΚΜΕ και του αριθµού των µαθηµάτων τα οποία ολοκλήρωσε αυτός.
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική σχέση (r = 0,566, df = 48, p< 0,001) µεταξύ του

συνολικού αριθµού των µηνυµάτων έναρξης συνοµιλίας που πραγµατοποιούσε ένας εκπαιδευόµενος
στα fora των µαθηµάτων της ΚΜΕ και του αριθµού των µαθηµάτων τα οποία ολοκλήρωσε αυτός.
Όσον αφορά στην εξαρτηµένη µεταβλητή του ποσοστού επιτυχίας των εκπαιδευοµένων (ο αριθµός
των µαθηµάτων που ολοκλήρωσε δια του αριθµού των µαθηµάτων που παρακολούθησε),
παρατηρήθηκαν τα εξής:
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική αρνητική σχέση (r = -0,427, df = 48, p=0,002 <

0,01) µεταξύ του βαθµού της ατοµικής συγκέντρωσης όσον αφορά στην mail επικοινωνία ενός
εκπαιδευόµενου και του ποσοστού επιτυχίας του στα µαθήµατα της ΚΜΕ. Και πάλι αυτό ήταν
αναµενόµενο αφού µε όσο περισσότερα µέλη επικοινωνούσε ο κάθε εκπαιδευόµενος τόσο µικρότερη
ήταν η ατοµική του «συγκέντρωση».
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σηµαντική θετική σχέση (r = 0,310, df = 48, p=0,028 < 0,05)

µεταξύ του αριθµού των συνολικών µηνυµάτων της email επικοινωνίας ενός εκπαιδευόµενου και του
ποσοστού επιτυχίας του στα µαθήµατα της ΚΜΕ.
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική σχέση (r = 0,461, df = 48, p=0,001 < 0,01)

µεταξύ του αριθµού των συνολικών µηνυµάτων που δηµοσίευσε ένας εκπαιδευόµενος στο γενικό
forum της ΚΜΕ και του ποσοστού επιτυχίας του στα µαθήµατα της ΚΜΕ.
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική σχέση (r = 0,512, df = 48, p< 0,001) µεταξύ του

αριθµού των συνολικών µηνυµάτων που δηµοσίευσε ο κάθε εκπαιδευόµενος στα fora των µαθηµάτων
της ΚΜΕ και του ποσοστού επιτυχίας του στα µαθήµατα της ΚΜΕ.
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική σχέση (r = 0,486, df = 48, p< 0,001) µεταξύ του

συνολικού αριθµού των µηνυµάτων έναρξης συνοµιλίας που πραγµατοποιούσε ένας εκπαιδευόµενος
στα fora των µαθηµάτων της ΚΜΕ και του ποσοστού επιτυχίας του στα µαθήµατα της ΚΜΕ.
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σηµαντική σχέση (r = 0,599, df = 15, p=0,018 < 0,05) µεταξύ του

αριθµού των σύγχρονων συνοµιλιών (chat) στις οποίες συµµετείχε ένας εκπαιδευόµενος και του
ποσοστού επιτυχίας του στα µαθήµατα της ΚΜΕ.
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Όλες οι παραπάνω σηµαντικές και πολύ σηµαντικές σχέσεις που παρατηρήθηκαν µεταξύ των
διαφόρων µετρήσεων του βαθµού της επικοινωνίας (ως ανεξάρτητες µεταβλητές) και του βαθµού της
ατοµικής «επιτυχίας» των εκπαιδευοµένων στα µαθήµατα της ΚΜΕ, επιβεβαιώνουν και επικυρώνουν
τον κεντρικό ρόλο του βαθµού της επικοινωνίας των εκπαιδευοµένων για την ατοµική τους επιτυχία και
τελικά την επιτυχία των µαθηµάτων της ΚΜΕ.

ΙV.5.12.2

Συσχετίσεις που αφορούν στη συµµετοχή των εκπαιδευοµένων σε µαθήµατα

που εφαρµόστηκε σε µεγάλο βαθµό το προτεινόµενο πρότυπο
Μπορούµε να ισχυριστούµε µε µεγάλη βεβαιότητα ότι δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζουν οι
εκπαιδευόµενοι (ούτε και τα υπόλοιπα υποκείµενα της ∆ραστηριότητας φυσικά) εκ των προτέρων εάν
ένα µάθηµα θα ήταν τελικά «επιτυχηµένο» µε βάση τον ορισµό που δόθηκε, ή εάν θα εφαρµοζόταν σε
σηµαντικό βαθµό σε αυτό κάποιο συγκεκριµένο πρότυπο ή όχι. Εποµένως, υπό αυτήν την έννοια η
επιλογή των µαθηµάτων στα οποία εγγράφηκε για να παρακολουθήσει ένας εκπαιδευόµενος µπορεί
να θεωρηθεί ως ανεξάρτητη µεταβλητή για την ανάλυση. Λαµβάνοντας φυσικά υπόψη και τη
διαδικασία επιλογής που εφαρµόστηκε και έχει περιγραφεί αναλυτικά σε παραπάνω παράγραφος.
Ενδιαφέρον για την ανάλυση έχει, όπως έχουµε αναλύσει και παραπάνω, η συµµετοχή ή µη ενός
εκπαιδευόµενου σε µαθήµατα στα οποία εφαρµόστηκε σε σηµαντικό βαθµό το συγκεκριµένο πρότυπο
διεξαγωγής ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων. Όπως έχει περιγραφεί παραπάνω, τα
µαθήµατα που θεωρούνται για την ανάλυση ως τύπου «Π» είναι αυτά στα οποία εφαρµόστηκε σε
σηµαντικό βαθµό το προτεινόµενο πρότυπο διεξαγωγής των ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων
µαθηµάτων της ΚΜΕ, µε βαθµό εφαρµογής του προτύπου αυτού µεγαλύτερο ή ίσο του 3 (στην
κλίµακα από 1 έως 5). Πρόκειται για τα µαθήµατα ΓΕΝ1, ΓΕΝ2, ΓΕΝ4, ΦΙΛ1, ΜΑΘ1, ΜΑΘ4,
ΦΥΣ2 και ΦΥΣ3. Η περιγραφή της µεταβλητής αυτής έχει γίνει παραπάνω στην Παράγραφο
ΙV.5.6.3. Αντίστοιχα, µαθήµατα τύπου «όχι_Π» είναι εκείνα στα οποία δεν εφαρµόστηκε σε
σηµαντικό βαθµό το προτεινόµενο πρότυπο διεξαγωγής των ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων
µαθηµάτων της ΚΜΕ, µε βαθµό εφαρµογής του προτύπου αυτού µικρότερο ή ίσο του 2 (στην κλίµακα
από 1 έως 5) και πρόκειται για τα υπόλοιπα µαθήµατα ΓΕΝ3, ΜΑΘ2, ΦΥΣ1, ΦΥΣ4, ΦΥΣ6, ΠΛ1,
ΠΛ2, ΠΛ3, ΠΛ5 και ΠΛ6.
Ορίζοντας λοιπόν ως ανεξάρτητη µεταβλητή της ανάλυσης τον αριθµό των µαθηµάτων τύπου «Π»
(ΓΕΝ1, ΓΕΝ2, ΓΕΝ4, ΜΑΘ1, ΜΑΘ4, ΦΥΣ2, ΦΥΣ3 και ΦΙΛ1) στα οποία συµµετείχε ο
εκπαιδευόµενος, παρατηρήθηκαν ορισµένες σηµαντικές συσχετίσεις που αφορούν το βαθµό της
επικοινωνίας του εκπαιδευόµενου αυτού σε όλη τη διάρκεια της ΚΜΕ. Αυτό µας οδηγεί στο
συµπέρασµα ότι οι εκπαιδευόµενοι που συµµετείχαν στα µαθήµατα αυτά, εξ’ αιτίας αυτής της
συµµετοχής τους, επικοινωνούσαν µε τα υπόλοιπα υποκείµενα της ∆ραστηριότητας σε µεγάλο βαθµό.
Η σηµασία της επικοινωνίας για την επιτυχία των µαθηµάτων φάνηκε παραπάνω. Εποµένως το
γεγονός ότι τα µαθήµατα του τύπου «Π» ήταν τόσο «επιτυχηµένα» (όπως φάνηκε εξάλλου από την
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αξιολόγηση, Παράγραφοι ΙV.5.8 και ΙV.5.9, Πίνακας ΙV. 5.13) εξηγείται από το γεγονός ότι
«προκαλούσαν» µεγαλύτερο βαθµό επικοινωνίας στους εκπαιδευόµενους που τα παρακολουθούσαν.
Παρακάτω παρουσιάζονται ορισµένες από τις πιο σηµαντικές συσχετίσεις αυτού του τύπου που
παρατηρήθηκαν:
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική σχέση (r = 0,454, df = 57, p< 0,001) µεταξύ του

αριθµού των µαθηµάτων τύπου «Π» (ΓΕΝ1, ΓΕΝ2, ΓΕΝ4, ΜΑΘ1, ΜΑΘ4, ΦΥΣ2, ΦΥΣ3 και
ΦΙΛ1) που παρακολούθησε ένας εκπαιδευόµενος (ως ανεξάρτητη µεταβλητή), και των συνολικών
µηνυµάτων της email επικοινωνίας του εκπαιδευόµενου αυτού (ως εξαρτηµένη µεταβλητή).
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική αρνητική σχέση (r = -0,566, df = 57, p< 0,001)

µεταξύ του αριθµού των µαθηµάτων τύπου «Π» (ΓΕΝ1, ΓΕΝ2, ΓΕΝ4, ΜΑΘ1, ΜΑΘ4, ΦΥΣ2,
ΦΥΣ3 και ΦΙΛ1) που παρακολούθησε ένας εκπαιδευόµενος (ως ανεξάρτητη µεταβλητή), και του
βαθµού της ατοµικής συγκέντρωσης του εκπαιδευόµενου αυτού όσον αφορά στην email επικοινωνία
(ως εξαρτηµένη µεταβλητή). Αυτό ήταν αναµενόµενο αφού µε όσο περισσότερα µέλη επικοινωνούσε
ένας εκπαιδευόµενος τόσο µικρότερη ήταν η ατοµική του «συγκέντρωση».
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική σχέση (r = 0,373, df = 57, p=0,003 < 0,01)

µεταξύ του αριθµού των µαθηµάτων τύπου «Π» (ΓΕΝ1, ΓΕΝ2, ΓΕΝ4, ΜΑΘ1, ΜΑΘ4, ΦΥΣ2,
ΦΥΣ3 και ΦΙΛ1) που παρακολούθησε ένας εκπαιδευόµενος (ως ανεξάρτητη µεταβλητή), και του
συνολικού αριθµού των µηνυµάτων που δηµοσίευσε ο εκπαιδευόµενος στο γενικό forum της ΚΜΕ (ως
εξαρτηµένη µεταβλητή).
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική σχέση (r = 0,381, df = 57, p=0,003 < 0,01)

µεταξύ του αριθµού των µαθηµάτων τύπου «Π» (ΓΕΝ1, ΓΕΝ2, ΓΕΝ4, ΜΑΘ1, ΜΑΘ4, ΦΥΣ2,
ΦΥΣ3 και ΦΙΛ1) που παρακολούθησε ένας εκπαιδευόµενος (ως ανεξάρτητη µεταβλητή), και του
αριθµού των συνολικών µηνυµάτων που δηµοσίευσε ο εκπαιδευόµενος στα fora των µαθηµάτων της
ΚΜΕ στα οποία συµµετείχε (ως εξαρτηµένη µεταβλητή).
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σηµαντική σχέση (r = 0,322, df = 57, p=0,012 < 0,05) µεταξύ του

αριθµού των µαθηµάτων τύπου «Π» (ΓΕΝ1, ΓΕΝ2, ΓΕΝ4, ΜΑΘ1, ΜΑΘ4, ΦΥΣ2, ΦΥΣ3 και
ΦΙΛ1) που παρακολούθησε ένας εκπαιδευόµενος (ως ανεξάρτητη µεταβλητή), και του συνολικού
αριθµού των µηνυµάτων έναρξης συνοµιλίας που πραγµατοποίησε ο εκπαιδευόµενος στα fora των
µαθηµάτων της ΚΜΕ στα οποία συµµετείχε (ως εξαρτηµένη µεταβλητή).
•

Παρατηρήθηκε ότι δεν υπήρχε σηµαντική σχέση (p > 0,05) µεταξύ του αριθµού των

µαθηµάτων τύπου «όχι_Π» (ΓΕΝ3, ΜΑΘ2, ΦΥΣ1, ΦΥΣ4, ΦΥΣ6, ΠΛ1, ΠΛ2, ΠΛ3, ΠΛ5 και
ΠΛ6) που παρακολούθησε ένας εκπαιδευόµενος (ως ανεξάρτητη µεταβλητή), και κάποιας από τις
µετρήσεις του βαθµού επικοινωνίας του εκπαιδευοµένου (ως εξαρτηµένη µεταβλητή).
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ΙV.5.13 Μελέτη της µεταβολής της στάσης και των γνώσεων των
εκπαιδευοµένων
Στο επόµενο βήµα της ανάλυσης, δίνεται βάρος στον παράγοντα (d) του ορισµού της «επιτυχίας» ενός
µαθήµατος της ΚΜΕ, της «απόκτησης της γνώσης». Αυτό γίνεται έµµεσα µέσω του ελέγχου της
µεταβολής της στάσης των εκπαιδευοµένων σε ορισµένα θέµατα που σχετίζονται µε γνώσεις που
απέκτησαν κατά τη λειτουργία της ΚΜΕ. Εξετάζεται κατά πόσον αυτή η µεταβολή σχετίζεται µε τη
συµµετοχή των Υποκειµένων σε µαθήµατα που ακολουθούσαν σε σηµαντικό βαθµό το πρότυπο της
υλοποίησης του µαθήµατος (τα µαθήµατα τύπου «Π», ήτοι τα ΓΕΝ1, ΓΕΝ2, ΓΕΝ4, ΜΑΘ1, ΜΑΘ4,
ΦΥΣ2, ΦΥΣ3 και ΦΙΛ1), προκειµένου να επιβεβαιωθεί η βασική υπόθεση της διατριβής.

ΙV.5.13.1

Μεταβολή της στάσης των εκπαιδευοµένων σχετικά µε τη χρήση των ΤΠΕ στην

εκπαιδευτική διαδικασία
Σε περίπτωση που εξεταστούν οι απαντήσεις όσων εκπαιδευόµενων συµµετείχαν σε µαθήµατα
τύπου «Π» της ΚΜΕ (τα µαθήµατα ΓΕΝ1, ΓΕΝ2, ΓΕΝ4, ΜΑΘ1, ΜΑΘ4, ΦΥΣ2, ΦΥΣ3 και
ΦΙΛ1), προκύπτει ότι υπάρχει σηµαντική διαφορά στις απαντήσεις τους πριν και µετά την
παρακολούθηση των µαθηµάτων για τις αρκετές ερωτήσεις. Παρακάτω παρουσιάζονται οι πιο
σηµαντικές µεταβολές που παρατηρήθηκαν, όσον αφορά σε ερωτήσεις σχετικές µε τη χρήση των ΤΠΕ
στην εκπαιδευτική διαδικασία:
Παράρτηµα Β.2.Ερώτηση.a10: Πόσο συχνά έχετε σκοπό να χρησιµοποιείτε τις ΤΠΕ στη διδασκαλία σας από δω
και µπρος; (5βαθµη κλίµακα τύπου Likert)
∆ ڤεν θα Χρησιµοποιώ
(1)
 ڤΣπάνια (2)
 ڤΣυχνά (3)
 ڤΠολύ Συχνά(4)
 ڤΠάντα (σχεδόν πάντα) (5)

•

Παρατηρήθηκε ότι ο µέσος όρος της συχνότητας χρήσης των ΤΠΕ στο µάθηµα, που είχαν σκοπό

να εφαρµόσουν οι εκπαιδευόµενοι πριν τη συµµετοχή τους στην ΚΜΕ (Μ=1,45, SD=1,394), ήταν
σηµαντικά χαµηλότερος (t= -5,292, df=55,900, 2-tailed p < 0,001) από το µέσο όρο της συχνότητας
χρήσης των ΤΠΕ στο µάθηµα, που είχαν σκοπό να εφαρµόσουν οι εκπαιδευόµενοι µετά τη συµµετοχή
τους στην ΚΜΕ (Μ=3,04, SD=0,922).
Πίνακας ΙV. 5.14 Μέσοι όροι των απαντήσεων των εκπαιδευοµένων στην ερώτηση «Πόσο συχνά έχετε σκοπό
να χρησιµοποιείτε τις ΤΠΕ στη διδασκαλία σας από δω και µπρος;», πριν και µετά την ΚΜΕ, εξετάζοντας τις
απαντήσεις µόνο των εκπαιδευοµένων που συµµετείχαν σε µαθήµατα τύπου «Π» της ΚΜΕ.
Χρόνος
N
Mean
Std.
Std.
συµπλήρωσης
Dev.
Error
ερωτηµατολογίου
Mean
Πόσο συχνά έχετε σκοπό να χρησιµοποιείτε τις
Πριν την ΚΜΕ
33
1,45
1,394
,243
ΤΠΕ στη διδασκαλία σας από δω και µπρος;
Μετά την ΚΜΕ
28
3,04
,922
,174
Παράρτηµα Β.2.Ερώτηση.a11: Αν πρόκειται να χρησιµοποιείτε τις ΤΠΕ στη διδασκαλία σας, πως θα το κάνετε;
(5βαθµη κλίµακα τύπου Likert)
∆ ڤεν θα χρησιµοποιώ ποτέ (1)  ڤΜόνο µε ηλεκτρονικές παρουσιάσεις (2)
 ڤΜε ηλεκτρονικές παρουσιάσεις ή/και µε χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού της ειδικότητάς µου (3)
 ڤΜε ηλεκτρονικές παρουσιάσεις ή/και µε χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού της ειδικότητάς µου και µε άλλους
τρόπους (πχ. µε χρήση εγκυκλοπαιδειών – εφαρµογών πολυµέσων) (4)
 ڤΜε όλους τους δυνατούς τρόπους, µε όλους τους παραπάνω και ακόµη µε χρήση του διαδικτύου, παίζοντας
παιχνίδια µε χρήση ΗΥ ή του διαδικτύου, κλπ. (5)
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•

Παρατηρήθηκε ότι ο µέσος όρος του βαθµού της χρήσης των ΤΠΕ στο µάθηµα, που είχαν σκοπό

να εφαρµόσουν οι εκπαιδευόµενοι πριν τη συµµετοχή τους στην ΚΜΕ (Μ=2,59, SD=1,480), ήταν
σηµαντικά χαµηλότερος (t= -4,989, df=50,569, 2-tailed p < 0,001) από το µέσο όρο του βαθµού της
χρήσης των ΤΠΕ στο µάθηµα, που είχαν σκοπό να εφαρµόσουν οι εκπαιδευόµενοι µετά τη συµµετοχή
τους στην ΚΜΕ (Μ=4,04, SD=0,744).
•

Αξίζει να σηµειωθεί ότι εξετάζοντας τις απαντήσεις µόνο των εκπαιδευόµενων που συµµετείχαν

σε µαθήµατα τύπου «όχι_Π» της ΚΜΕ (ΓΕΝ3, ΜΑΘ2, ΦΥΣ1, ΦΥΣ4, ΦΥΣ6, ΠΛ1, ΠΛ2, ΠΛ3,
ΠΛ5 και ΠΛ6), προκύπτει ότι η διαφορά στις απαντήσεις πριν και µετά τη συµµετοχή τους στην ΚΜΕ
είναι ΜΗ σηµαντική στατιστικά (p > 0,05).
Πίνακας ΙV. 5.15 Μέσοι όροι των απαντήσεων των εκπαιδευοµένων στην ερώτηση «Αν πρόκειται να
χρησιµοποιείτε τις ΤΠΕ στη διδασκαλία σας, πως θα το κάνετε;», πριν και µετά την ΚΜΕ, εξετάζοντας τις
απαντήσεις µόνο των εκπαιδευοµένων που συµµετείχαν σε µαθήµατα τύπου «Π» της ΚΜΕ.
Χρόνος
N
Mean
Std.
Std.
συµπλήρωσης
Dev.
Error
ερωτηµατολογίου
Mean
Βαθµός και τρόποι χρήσης των ΤΠΕ στη
Πριν την ΚΜΕ
34
2,59
1,480
,254
διδασκαλία των εκπαιδευοµένων
Μετά την ΚΜΕ
28
4,04
,744
,141
Παράρτηµα Β.2.Ερώτηση.a14: Πιστεύετε ότι για να χρησιµοποιηθούν οι ΤΠΕ στο µάθηµα χρειάζεται (όσον αφορά
στο χρόνο προετοιµασίας): (5βαθµη κλίµακα τύπου Likert)
∆ ڤεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι ΤΠΕ στο µάθηµα καθ’ οποιονδήποτε τρόπο (0 – µηδενική απάντηση)
 ڤΚαθόλου προετοιµασία ή Ελάχιστος χρόνος προετοιµασίας (1)
 ڤΌσος και ένα «συµβατικό» µάθηµα (2)
 ڤΕξαρτάται από τις γνώσεις, την εµπειρία και τα µαθήµατα που έχει ήδη υλοποιήσει κάποιος εκπαιδευτικός (3)
 ڤΠολύς χρόνος προετοιµασίας (4)
 ڤΠολύ περισσότερος χρόνος προετοιµασίας από ένα «συµβατικό» µάθηµα (5)

•

Παρατηρήθηκε ότι ο µέσος όρος του χρόνου προετοιµασίας ενός µαθήµατος στο οποίο θα

χρησιµοποιούνταν οι ΤΠΕ, σύµφωνα µε την άποψη των εκπαιδευόµενων πριν τη συµµετοχή τους στην
ΚΜΕ (Μ=3,06, SD=0,814), ήταν σηµαντικά χαµηλότερος (t= -2,792, df=60, 2-tailed p=0,007 <
0,01) από το µέσο όρο του χρόνου προετοιµασίας ενός µαθήµατος στο οποίο θα χρησιµοποιούνταν οι
ΤΠΕ, σύµφωνα µε την άποψη των εκπαιδευόµενων µετά τη συµµετοχή τους στην ΚΜΕ (Μ=3,64,
SD=0,826).
•

Αξίζει να σηµειωθεί ότι εξετάζοντας τις απαντήσεις µόνο των εκπαιδευόµενων που συµµετείχαν

σε µαθήµατα τύπου «όχι_Π» της ΚΜΕ (ΓΕΝ3, ΜΑΘ2, ΦΥΣ1, ΦΥΣ4, ΦΥΣ6, ΠΛ1, ΠΛ2, ΠΛ3,
ΠΛ5 και ΠΛ6), προκύπτει ότι η διαφορά στις απαντήσεις πριν και µετά τη συµµετοχή τους στην ΚΜΕ
είναι ΜΗ σηµαντική στατιστικά (p > 0,05).
Πίνακας ΙV. 5.16 Μέσοι όροι των απαντήσεων των εκπαιδευοµένων στην ερώτηση «Πιστεύετε ότι για να
χρησιµοποιηθούν οι ΤΠΕ στο µάθηµα χρειάζεται (όσον αφορά στο χρόνο προετοιµασίας)», πριν και µετά την
ΚΜΕ, εξετάζοντας τις απαντήσεις µόνο των εκπαιδευοµένων που συµµετείχαν σε µαθήµατα τύπου «Π» της
ΚΜΕ.
Χρόνος
N
Mean
Std.
Std.
συµπλήρωσης
Dev.
Error
ερωτηµατολογίου
Mean
Άποψη των εκπαιδευοµένων για το βαθµό
Πριν την ΚΜΕ
34
3,06
,814
,140
του χρόνου προετοιµασίας προκειµένου
Μετά την ΚΜΕ
28
3,64
,826
,156
για τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία
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Παράρτηµα Β.2.Ερώτηση.a15: Πιστεύετε ότι αν χρησιµοποιηθούν οι ΤΠΕ στο µάθηµα το αποτέλεσµα (όσον
αφορά στη µάθηση) θα είναι: (5βαθµη κλίµακα τύπου Likert)
∆ ڤεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι ΤΠΕ στο µάθηµα καθ’ οποιονδήποτε τρόπο (0)
 ڤΑρνητικό σε σχέση µε το συµβατικό µάθηµα (1)
 ڤΚαµία διαφορά από ό,τι µε το συµβατικό µάθηµα (2)
 ڤΕξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως τις γνώσεις των παιδιών στις ΤΠΕ, τις γνώσεις του εκπαιδευτικού
στις ΤΠΕ, τις γνώσεις και τη µεθοδολογία του εκπαιδευτικού, τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του ο
εκπαιδευτικός, ακόµη και από το µάθηµα (3)
 ڤΜάλλον θετικό σε σχέση µε το συµβατικό µάθηµα (4)
 ڤΘετικό ή πολύ θετικό σε σχέση µε το συµβατικό µάθηµα (5)

•

Παρατηρήθηκε ότι ο µέσος όρος του βαθµού του αποτελέσµατος στη µάθηση, ενός µαθήµατος

στο οποίο θα χρησιµοποιούνταν οι ΤΠΕ, σύµφωνα µε την άποψη των εκπαιδευόµενων πριν τη
συµµετοχή τους στην ΚΜΕ (Μ=4,24, SD=0,431), ήταν σηµαντικά χαµηλότερος (t= -3,848, df=60, 2tailed p < 0,001) από το µέσο όρο του βαθµού του αποτελέσµατος στη µάθηση, ενός µαθήµατος στο
οποίο θα χρησιµοποιούνταν οι ΤΠΕ, σύµφωνα µε την άποψη των εκπαιδευόµενων µετά τη συµµετοχή
τους στην ΚΜΕ (Μ=4,68, SD=0,476).
•

Αξίζει να σηµειωθεί ότι εξετάζοντας τις απαντήσεις µόνο των εκπαιδευόµενων που συµµετείχαν

σε µαθήµατα τύπου «όχι_Π» της ΚΜΕ (ΓΕΝ3, ΜΑΘ2, ΦΥΣ1, ΦΥΣ4, ΦΥΣ6, ΠΛ1, ΠΛ2, ΠΛ3,
ΠΛ5 και ΠΛ6), προκύπτει ότι η διαφορά στις απαντήσεις πριν και µετά τη συµµετοχή τους στην ΚΜΕ
είναι ΜΗ σηµαντική στατιστικά (t= -1,218, df=45,247, 2-tailed p=0,229 > 0,05).
Πίνακας ΙV. 5.17 Μέσοι όροι των απαντήσεων των εκπαιδευοµένων στην ερώτηση «Πιστεύετε ότι αν
χρησιµοποιηθούν οι ΤΠΕ στο µάθηµα το αποτέλεσµα (όσον αφορά στη µάθηση) θα είναι», πριν και µετά την
ΚΜΕ, εξετάζοντας τις απαντήσεις µόνο των εκπαιδευοµένων που συµµετείχαν σε µαθήµατα τύπου «Π» της
ΚΜΕ.
Χρόνος
N
Mean
Std.
Std.
συµπλήρωσης
Dev.
Error
ερωτηµατολογίου
Mean
Άποψη των εκπαιδευοµένων για το
Πριν την ΚΜΕ
34
4,24
,431
,074
αποτέλεσµα της µάθησης λόγω της χρήσης
Μετά την ΚΜΕ
28
4,68
,476
,090
των ΤΠΕ στη διδασκαλία

Σαν συµπέρασµα από την εξέταση των παραπάνω µεταβολών των απόψεων και των στάσεων των
εκπαιδευοµένων πριν και µετά τη συµµετοχή στην ΚΜΕ, προκύπτει ότι υπήρχαν πολύ σηµαντικές
διαφορές στην περίπτωση που εξετάζονταν οι απαντήσεις των εκπαιδευόµενων που συµµετείχαν σε
µαθήµατα τύπου «Π», δηλαδή σε µαθήµατα στα οποία εφαρµοζόταν το προτεινόµενο πρότυπο σε
σηµαντικό βαθµό (πρόκειται για τα µαθήµατα ΓΕΝ1, ΓΕΝ2, ΓΕΝ4, ΜΑΘ1, ΜΑΘ4, ΦΥΣ2, ΦΥΣ3
και ΦΙΛ1).
Επειδή οι εξαρτηµένες µεταβλητές που εξετάστηκαν είχαν να κάνουν µε θέµατα που αφορούσαν τις
γενικές κατευθύνσεις των µαθηµάτων της ΚΜΕ, όπως θέµατα σχετικά µε τις ΤΠΕ, οι τρόποι
εφαρµογής τους και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα από την εφαρµογή τους στη διδακτική πράξη, και
η µεταβολή των απόψεων και των στάσεων των εκπαιδευοµένων ήταν προς την προσδοκώµενη (από
τους εισηγητές και τους συντονιστές της ΚΜΕ) κατεύθυνση, καταδεικνύεται σε µεγάλο βαθµό η
«προσδοκώµενη» αλλαγή συµπεριφοράς και έµµεσα φανερώνονται στοιχεία της πραγµατοποιθείσας
µάθησης.

Κεφάλαιο IV.5 – Ανάλυση της ∆ραστηριότητας «Υλοποίησης Μαθηµάτων»

σελ. 347 από 653

∆ηµιουργία ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης: Μελέτη Περίπτωσης Επιµορφωτικού Προγράµµατος Εκπ/κών

Τα συµπεράσµατα αυτά επιβεβαιώνονται ακόµη περισσότερο λόγω των παρατηρήσεων που αφορούν
τις απαντήσεις όσων εκπαιδευοµένων συµµετείχαν στα µαθήµατα τύπου «όχι_Π» οπότε και υπάρχει
καταφανέστατη διαφορά και µη σηµαντικές στατιστικά µεταβολές στις απόψεις.

ΙV.5.13.2

Μεταβολή της στάσης των εκπαιδευοµένων σχετικά µε τις προτιµήσεις τους για

τον τύπο επιµόρφωσης
Σε περίπτωση που εξεταστούν οι απαντήσεις όσων εκπαιδευόµενων συµµετείχαν σε µαθήµατα
τύπου «Π» της ΚΜΕ (τα µαθήµατα ΓΕΝ1, ΓΕΝ2, ΓΕΝ4, ΜΑΘ1, ΜΑΘ4, ΦΥΣ2, ΦΥΣ3 και
ΦΙΛ1), προκύπτει ότι υπάρχει σηµαντική διαφορά στις απαντήσεις τους πριν και µετά την
παρακολούθηση των µαθηµάτων για τις αρκετές ερωτήσεις. Παρακάτω παρουσιάζονται οι πιο
σηµαντικές µεταβολές που παρατηρήθηκαν, όσον αφορά σε ερωτήσεις σχετικές µε τις προτιµήσεις
τους για τον τύπο της επιµόρφωσης:
Παράρτηµα Β.2.Ερώτηση.b9: Αν υπήρχε συνεχιζόµενη κατάρτιση πως θα προτιµούσατε να είναι; (υπήρχε η
δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων)
 ڤΕνδοσχολική επιµόρφωση
 ڤΠανεπιστηµιακή εκπαίδευση
 ڤΠανεπιστηµιακή επιµόρφωση
 ڤΕπιµόρφωση εξ αποστάσεως
 ڤΑυτοµόρφωση
 ڤΆλλο

∆εν επιλέχθηκε η επιλογή «Άλλο», οπότε δεν συµπεριλαµβάνεται στην ανάλυση. Εξετάζονται οι
απαντήσεις για κάθε µία από τις επιλογές ξεχωριστά:
Σε περίπτωση που εξεταστούν µόνο οι απαντήσεις όσων εκπαιδευόµενων συµµετείχαν σε µαθήµατα
τύπου «Π» της ΚΜΕ (τα µαθήµατα ΓΕΝ1, ΓΕΝ2, ΓΕΝ4, ΜΑΘ1, ΜΑΘ4, ΦΥΣ2, ΦΥΣ3 και ΦΙΛ1),
προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στις απαντήσεις των εκπαιδευοµένων πριν και
µετά τη συµµετοχή τους στην ΚΜΕ, όσον αφορά στην προτίµησή τους ειδικά για την «αυτοµόρφωση»
και την «εξ’ αποστάσεως επιµόρφωση». Ειδικότερα:
•

Παρατηρήθηκε ότι ο µέσος όρος της προτίµησης των εκπαιδευοµένων για την «αυτοµόρφωση»

ως µορφή συνεχιζόµενης κατάρτισης πριν τη συµµετοχή τους στην ΚΜΕ (Μ=0,00, SD=0,000), ήταν
σηµαντικά χαµηλότερος (t= -2,089, df=36, 2-tailed p=0,044 < 0,05) από το µέσο όρο της προτίµησης
των εκπαιδευοµένων για την «αυτοµόρφωση» ως µορφή συνεχιζόµενης κατάρτισης µετά τη συµµετοχή
τους στην ΚΜΕ (Μ=0,11, SD=0,315). Είναι αξιοσηµείωτο µάλιστα ότι πριν τη συµµετοχή τους στην
ΚΜΕ ήταν µηδενικός.
•

Ακόµη παρατηρήθηκε ότι ο µέσος όρος της προτίµησης των εκπαιδευοµένων για την «εξ’

αποστάσεως επιµόρφωση» ως µορφή συνεχιζόµενης κατάρτισης πριν τη συµµετοχή τους στην ΚΜΕ
(Μ=0,37, SD=0,489), ήταν σηµαντικά χαµηλότερος (t= -2,249, df=72, 2-tailed p=0,028 < 0,05) από
το µέσο όρο της προτίµησης των εκπαιδευοµένων για την «εξ’ αποστάσεως επιµόρφωση» ως µορφή
συνεχιζόµενης κατάρτισης µετά τη συµµετοχή τους στην ΚΜΕ (Μ=0,54, SD=0,505).
•

Αξίζει να σηµειωθεί ότι εξετάζοντας τις απαντήσεις µόνο των εκπαιδευόµενων που συµµετείχαν

σε µαθήµατα τύπου «όχι_Π» της ΚΜΕ (ΓΕΝ3, ΜΑΘ2, ΦΥΣ1, ΦΥΣ4, ΦΥΣ6, ΠΛ1, ΠΛ2, ΠΛ3,
ΠΛ5 και ΠΛ6), προκύπτει ότι η διαφορά στις απαντήσεις πριν και µετά τη συµµετοχή τους στην ΚΜΕ
είναι ΜΗ σηµαντική στατιστικά (p > 0,05).
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Πίνακας ΙV. 5.18 Μέσοι όροι των απαντήσεων των εκπαιδευοµένων στην ερώτηση «Αν υπήρχε συνεχιζόµενη
κατάρτιση πως θα προτιµούσατε να είναι;» (υπήρχε η δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων), πριν και µετά την
ΚΜΕ, εξετάζοντας τις απαντήσεις µόνο των εκπαιδευοµένων που συµµετείχαν σε µαθήµατα τύπου «Π» της
ΚΜΕ.
Μέσος όρος και τυπική απόκλιση
Χρόνος συµπλήρωσης
N Mean
Std. Std. Error
ερωτηµατολογίου
Deviation
Mean
Αυτοµόρφωση
Πριν την ΚΜΕ
38
,00
,000
,000
Μετά την ΚΜΕ
37
,11
,315
,052
Ενδοσχολική Επιµόρφωση
Πριν την ΚΜΕ
38
,34
,481
,078
Μετά την ΚΜΕ
37
,22
,417
,069
Πανεπιστηµιακή Επιµόρφωση
Πριν την ΚΜΕ
38
,26
,446
,072
Μετά την ΚΜΕ
37
,46
,505
,083
Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση
Πριν την ΚΜΕ
38
,03
,162
,026
Μετά την ΚΜΕ
37
,08
,277
,045
Εξ’ αποστάσεως
Πριν την ΚΜΕ
38
,37
,489
,079
Μετά την ΚΜΕ
37
,54
,505
,083
Πίνακας ΙV. 5.19 ∆ιαφορές στις τιµές των απαντήσεων των εκπαιδευοµένων στην ερώτηση «Αν υπήρχε
συνεχιζόµενη κατάρτιση πως θα προτιµούσατε να είναι;» (υπήρχε η δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων), πριν
και µετά την ΚΜΕ, µε βάση το t-test και εξετάζοντας τις απαντήσεις µόνο των εκπαιδευοµένων που
συµµετείχαν σε µαθήµατα τύπου «Π» της ΚΜΕ.
df
Sig. (2Mean
Std. Error
95% Confidence
t-test for Equality of Means
t
για όσους συµµετείχαν σε
tailed)
Difference Difference
Interval of the
µαθήµατα τύπου «Π»
Difference
Lower
Upper
Αυτοµόρφωση
-2,089
36,000
,044*
-,11
,052
-,213
-,003
Ενδοσχολική Επιµόρφωση
Πανεπιστηµιακή Επιµόρφωση
Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση
Εξ’ αποστάσεως

1,212
-1,782
-1,042
-2,249

72,067
71,387
57,823
72

,230
,079
,302
,028*

,13
-,20
-,05
-,65

,104
,110
,053
,288

-,081
-,416
-,160
-1,223

,333
,023
,050
-,074

Πίνακας ΙV. 5.20 Μέσοι όροι των απαντήσεων των εκπαιδευοµένων στην ερώτηση «Αν υπήρχε συνεχιζόµενη
κατάρτιση πως θα προτιµούσατε να είναι;» (υπήρχε η δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων), πριν και µετά την
ΚΜΕ, µόνο για όσους εκπαιδευόµενους συµµετείχαν σε µαθήµατα τύπου «όχι_Π» της ΚΜΕ.
Χρόνος συµπλήρωσης
N Mean
Std.
Std.
Μέσος όρος και τυπική
ερωτηµατολογίου
Deviation
Error
απόκλιση
Mean
Αυτοµόρφωση
Πριν την ΚΜΕ
24
,00
,000
,000
Μετά την ΚΜΕ
24
,13
,338
,069
Ενδοσχολική Επιµόρφωση
Πριν την ΚΜΕ
24
,38
,495
,101
Μετά την ΚΜΕ
24
,21
,415
,085
Πανεπιστηµιακή
Πριν την ΚΜΕ
24
,33
,482
,098
Επιµόρφωση
Μετά την ΚΜΕ
24
,46
,509
,104
Πανεπιστηµιακή
Πριν την ΚΜΕ
24
,04
,204
,042
Εκπαίδευση
Μετά την ΚΜΕ
24
,13
,338
,069
Εξ’ αποστάσεως
Πριν την ΚΜΕ
24
,25
,442
,090
Μετά την ΚΜΕ
24
,50
,511
,104
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Πίνακας ΙV. 5.21 ∆ιαφορές στις τιµές των απαντήσεων των εκπαιδευοµένων στην ερώτηση «Αν υπήρχε
συνεχιζόµενη κατάρτιση πως θα προτιµούσατε να είναι;» (υπήρχε η δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων), πριν
και µετά την ΚΜΕ, µε βάση το t-test και µόνο για όσους εκπαιδευόµενους συµµετείχαν σε µαθήµατα τύπου
«όχι_Π» της ΚΜΕ.
Mean
Std. Error
95% Confidence
df
Sig. (2t-test for Equality of Means
t
Difference Difference
Interval of the
tailed)
για όσους συµµετείχαν σε
Difference
µαθήµατα τύπου «όχι_Π»
Lower
Upper
Αυτοµόρφωση
-1,813
23,000
,083
-,13
,069
-,268
,018
Ενδοσχολική Επιµόρφωση
1,265
44,650
,212
,17
,132
-,099
,432
Πανεπιστηµιακή Επιµόρφωση
-,874
46
,387
-,13
,143
-,413
,163
Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση
-1,034
37,819
,308
-,08
,081
-,246
,080
Εξ’ αποστάσεως
-1,813
45,080
,077
-,25
,138
-,528
,028

Από την παραπάνω εξέταση των µεταβολών των απόψεων και των στάσεων των εκπαιδευοµένων
πριν και µετά τη συµµετοχή στην ΚΜΕ, επιβεβαιώνεται το συµπέρασµα της προηγούµενης
παραγράφου, αυτή τη φορά για θέµατα που σχετίζονται µε τον προτιµητέο από τους εκπαιδευόµενους
τύπο της επιµόρφωσης. Το γεγονός ότι όσοι συµµετείχαν σε µαθήµατα τύπου «Π», δηλαδή στα
µαθήµατα στα οποία εφαρµοζόταν το προτεινόµενο πρότυπο σε σηµαντικό βαθµό, είχαν µια
στατιστικά σηµαντική αλλαγή και προτίµηση για επιµόρφωση που να σχετίζεται µε την
«αυτοµόρφωση» και την «εξ’ αποστάσεως», στοιχεία που υπήρχαν στο πρότυπο, δείχνει ότι πράγµατι
υπήρξε σε κάποιο βαθµό η προσδοκώµενη αλλαγή συµπεριφοράς.
Τα συµπεράσµατα αυτά και πάλι επιβεβαιώνονται περισσότερο λόγω των παρατηρήσεων που
αφορούν τις απαντήσεις όσων εκπαιδευοµένων συµµετείχαν στα µαθήµατα τύπου «όχι_Π» οπότε και
υπάρχει καταφανέστατη διαφορά και µη σηµαντικές στατιστικά µεταβολές στις απόψεις.

ΙV.5.13.3

Γνώσεις που αποκτήθηκαν από τους εκπαιδευόµενους

Ιδιαίτερη σηµασία για την έρευνα έχει ο έλεγχος για µεταβολές που αφορούν τις γνώσεις των
εκπαιδευοµένων και τελικά τη µάθηση που συντελέστηκε και αποτελεί το βασικό προσδοκώµενο
Αποτέλεσµα της υπό εξέταση ∆ραστηριότητας.
Ειδικά προκειµένου για την επιβεβαίωση της υπόθεσης, ότι δηλαδή τα µαθήµατα που εφαρµόζουν το
πρότυπο έχουν θετικά αποτελέσµατα, απαιτείται και πάλι να εξεταστούν οι απαντήσεις όσων
εκπαιδευόµενων συµµετείχαν σε µαθήµατα τύπου «Π» της ΚΜΕ (τα µαθήµατα ΓΕΝ1, ΓΕΝ2,
ΓΕΝ4, ΜΑΘ1, ΜΑΘ4, ΦΥΣ2, ΦΥΣ3 και ΦΙΛ1).
Επειδή το βασικό αντικείµενο των µαθηµάτων της ΚΜΕ είχε σχέση µε τις ΤΠΕ, την εφαρµογή τους
στο µάθηµα αλλά και την παιδαγωγική τους αξιοποίηση στη διδακτική πράξη, εξετάζονται οι µεταβολές
που παρατηρήθηκαν, όσον αφορά ειδικά σε αυτά τα δύο καίρια σηµεία:
Παράρτηµα Β.2.Ερώτηση.a16: Πιστεύετε ότι οι γνώσεις σας στις ΤΠΕ, προκειµένου για τη χρήση τους στο
µάθηµα, είναι: (5βαθµη κλίµακα τύπου Likert)
∆ ڤεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι ΤΠΕ στο µάθηµα καθ’ οποιονδήποτε τρόπο (0)
∆ ڤεν είναι καθόλου αρκετές (1)
∆ ڤεν είναι αρκετές (2)
∆ ڤεν ξέρω / δεν απαντώ / δεν είµαι σίγουρος (3)
 ڤΑρκετές (4)
 ڤΥπεραρκετές (5)
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•

Παρατηρήθηκε ότι ο µέσος όρος του βαθµού των γνώσεων των εκπαιδευοµένων προκειµένου

για τη χρήση των ΤΠΕ στο µάθηµα πριν τη συµµετοχή τους στην ΚΜΕ (Μ=2,68, SD=1,173), ήταν
σηµαντικά χαµηλότερος (t= -3,169, df=60, 2-tailed p=0,003 < 0,01) από το µέσο όρο του βαθµού των
γνώσεων των εκπαιδευοµένων προκειµένου για τη χρήση των ΤΠΕ στο µάθηµα µετά τη συµµετοχή τους
στην ΚΜΕ (Μ=3,54, SD=0,962).
Πίνακας ΙV. 5.22 Μέσοι όροι των απαντήσεων των εκπαιδευοµένων στην ερώτηση «Πιστεύετε ότι οι γνώσεις
σας στις ΤΠΕ, προκειµένου για τη χρήση τους στο µάθηµα, είναι», πριν και µετά την ΚΜΕ, εξετάζοντας τις
απαντήσεις µόνο των εκπαιδευοµένων που συµµετείχαν σε µαθήµατα τύπου «Π» της ΚΜΕ.
N
Mean
Std.
Std.
Χρόνος
Dev.
Error
συµπλήρωσης
Mean
ερωτηµατολογίου
Άποψη των εκπαιδευοµένων για το βαθµό
Πριν την ΚΜΕ
34
2,68
1,173
,201
των γνώσεών τους προκειµένου για τη χρήση
Μετά την ΚΜΕ
28
3,54
,962
,182
των ΤΠΕ στο µάθηµα
Παράρτηµα Β.2.Ερώτηση.a17: Πιστεύετε ότι οι γνώσεις σας σε παιδαγωγικά θέµατα (και µεθοδολογίες
διδασκαλίας), προκειµένου για τη χρήση των ΤΠΕ στο µάθηµα, είναι: (5βαθµη κλίµακα τύπου Likert)
∆ ڤεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι ΤΠΕ στο µάθηµα καθ’ οποιονδήποτε τρόπο (0)
∆ ڤεν είναι καθόλου αρκετές (1)
∆ ڤεν είναι αρκετές (2)
∆ ڤεν ξέρω / δεν απαντώ / δεν είµαι σίγουρος (3)
 ڤΑρκετές (4)
 ڤΥπεραρκετές (5)
•
Παρά το γεγονός ότι ο µέσος όρος του βαθµού των γνώσεων των εκπαιδευοµένων σε

παιδαγωγικά θέµατα πριν τη συµµετοχή τους στην ΚΜΕ (Μ=2,76, SD=1,173), ήταν χαµηλότερος από
το µέσο όρο του βαθµού των γνώσεων των εκπαιδευοµένων σε παιδαγωγικά θέµατα µετά τη συµµετοχή
τους στην ΚΜΕ (Μ=3,70, SD=0,996), ∆ΕΝ ήταν σηµαντικά χαµηλότερος (t= -1,705, df=73, 2-tailed
p=0,093 > 0,05).
Πίνακας ΙV. 5.23 Μέσοι όροι των απαντήσεων των εκπαιδευοµένων στην ερώτηση «Πιστεύετε ότι οι γνώσεις
σας σε παιδαγωγικά θέµατα (και µεθοδολογίες διδασκαλίας), προκειµένου για τη χρήση των ΤΠΕ στο µάθηµα,
είναι», πριν και µετά την ΚΜΕ.
Χρόνος
N
Mean
Std.
Std.
συµπλήρωσης
Dev.
Error
ερωτηµατολογίου
Mean
Άποψη των εκπαιδευοµένων για το βαθµό
Πριν την ΚΜΕ
38
2,92
1,148
,186
των γνώσεών τους σε παιδαγωγικά θέµατα
Μετά την ΚΜΕ
37
3,35
1,033
,170

Η στατιστικά σηµαντική µεταβολή των γνώσεων των εκπαιδευοµένων, λόγω της συµµετοχής τους
στα µαθήµατα τύπου «Π», έστω και στη µία µόνο από τις δύο βασικές ερωτήσεις που
παρουσιάστηκαν παραπάνω, αποτελεί άλλη µια επιβεβαίωση της ορθότητας της υπόθεσης της
διατριβής.
Ακόµη πάντως και για τη δεύτερη ερώτηση, που αφορούσε τη παιδαγωγική διάσταση των γνώσεων,
παρουσιάστηκε µεταβολή προς την προσδοκώµενη κατεύθυνση που πάντως λόγω του ότι δεν είναι
στατιστικά σηµαντική, δίνει απλά µια ακόµη ένδειξη περί τις ορθότητας της υπόθεσης.
Ίσως µια λεπτοµερέστερη ανάλυση που αφορά σε πιο συγκεκριµένα αντικείµενα που
διαπραγµατεύονταν στις δραστηριότητες των µαθηµάτων να έδινε ακόµη πιο τεκµηριωµένα
αποτελέσµατα. Σε κάθε περίπτωση, λόγω της πολυπλοκότητας του προγράµµατος, του µεγάλου
αριθµού των µαθηµάτων που βρισκόντουσαν υπό µελέτη και της µεγάλης διαφοράς στα αντικείµενα
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των µαθηµάτων, δε κατέστη δυνατόν να γίνει σε αυτήν την έρευνα ανάλυση κάθε µαθήµατος (από τα
18 που υλοποιήθηκαν) σε µεγάλο βάθος και µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια. Επιλέχθηκαν λοιπόν για τα
ερωτηµατολόγια ερωτήσεις που αφορούσαν τις γενικές κατευθύνσεις της ΚΜΕ, όπως αυτές που
παρουσιάστηκαν παραπάνω.

ΙV.5.14 Ανάλυση πολλαπλών αντιστοιχιών
ΙV.5.14.1

Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούνται στην Ανάλυση Πολλαπλών

Αντιστοιχιών
Στην Ανάλυση Πολλαπλών Αντιστοιχιών που ακολουθεί, επιχειρείται η µελέτη παραγόντων που
επιδρούν στα µαθήµατα της ΚΜΕ και που στην ανάλυση που προηγήθηκε χρησιµοποιηθήκαν ως
ανεξάρτητες µεταβλητές. Στόχος είναι η κατηγοριοποίηση-οµαδοποίηση των µαθηµάτων της ΚΜΕ,
συνυπολογίζοντας όσο το δυνατόν περισσότερους παράγοντες γίνεται από αυτούς που επιδρούν στον
χαρακτηρισµό ενός ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος. Λόγω της µεγάλης πολυπλοκότητας
του συστήµατος, επιλέχθηκαν τελικά οι 9 σηµαντικότεροι παράγοντες που χαρακτηρίζουν τα
µαθήµατα της ΚΜΕ, όπως τουλάχιστον φάνηκε από την ανάλυση που προηγήθηκε, οι εξής:
1. ΠΡΟΤΥΠΟ: Ο βαθµός που εφαρµόστηκε το πρότυπο του ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου
µαθήµατος.
2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Ο αριθµός των εργασιών που δόθηκαν προς υλοποίηση από τους εισηγητές.
3. ΣΥΝΕΡΓ: Ο βαθµός συνεργασίας που απαιτούσαν οι εργασίες του µαθήµατος.
4. ΕΛΕΥΘ: Ο βαθµός ελευθερίας για συµµετοχή στις αποφάσεις που έδιναν οι εισηγητές στους
εκπαιδευόµενους.
5. ΠΑΡΕΜΒ: Ο βαθµός παρεµβάσεων που πραγµατοποιούσαν οι εισηγητές για να δώσουν λύση σε
κάποιο πρόβληµα.
6. ΕΛΑΣΤΙΚ: Ο βαθµός διαφοροποίησης του περιεχοµένου των εργασιών ανάλογα µε τις επιδόσεις
ή τα αποτελέσµατα.
7. ΣΥΝΕΠ: Ο βαθµός συνέπειας που έδειξαν οι εισηγητές του µαθήµατος
8.ΑΝΑΠΡΟΣ: Αν χρησιµοποιούσαν οι εισηγητές ενέργειες κινητοποίησης των εκπαιδευοµένων.
Ειδικά αν χρησιµοποιούνταν η αναπροσαρµογή θεµάτων όταν δεν ήταν ικανοποιητικός ο διάλογος.
9. ΑΛΛ_ΕΡΓ: Αν χρησιµοποιούσαν οι εισηγητές ενέργειες κινητοποίησης των εκπαιδευοµένων.
Ειδικά αν άλλαζαν την εργασία όταν δεν ικανοποιούσε τους εκπαιδευόµενους.
Οι τιµές των παραπάνω παραγόντων έχουν ήδη παρουσιαστεί παραπάνω αλλά παρουσιάζονται
συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας ΙV. 5.24). Ενδιαφέροντα ευρήµατα µπορούν να
προκύψουν από τη εξέταση του τρόπου µε τον οποίο συσχετίζονται οι σηµαντικότερες µεταβλητές
χρησιµοποιώντας τη συνδυασµένη οπτική των πρώτων κριτηρίων ταξινόµησης ή αλλιώς των πρώτων
παραγοντικών αξόνων. Θα ήταν εξάλλου µη πρακτική η παρουσίαση όλων των συσχετίσεων και των
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προβολών και των 17 παραγοντικών αξόνων της συγκεκριµένης ανάλυσης (προκειµένου να
παρουσιαστεί το 100% της πληροφορίας).
Πίνακας ΙV. 5.24 Οι τιµές των παραγόντων που υπολογίζονται στην παραγοντική ανάλυση αντιστοιχιών
για τα µαθήµατα της ΚΜΕ:
ΑΑ

Κωδικός

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ΓΕΝ1
ΓΕΝ2
ΓΕΝ3
ΓΕΝ4
ΦΙΛ1
ΜΑΘ1
ΜΑΘ2
ΜΑΘ4
ΦΥΣ1
ΦΥΣ2
ΦΥΣ3
ΦΥΣ4
ΦΥΣ6
ΠΛ1
ΠΛ2
ΠΛ3
ΠΛ5
ΠΛ6

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

4
4
1
5
5
5
2
4
1
3
3
2
2
2
1

2
2
2

ΣΥΝΕΡΓ

ΕΛΕΥΘ

ΠΑΡΕΜΒ

3
2
1
3
4
5
5
4
2
2
2
2
1
1

4
4
1
5
5
4
4
4
5
5
2
2
2
1

4
2
?
4
4
4
1
3
2
4
3
3
2
1
?
4
2
1

3
4
1
4
4
6
2
3
2
3
4
3
3
5
0
3
4
2

1

1

2
1
1

5
4
2

ΕΛΑΣΤΙΚ

ΣΥΝΕΠ

3
3

ΑΝΑΠΡΟΣ

3
1
1
3
1
2
3
2
3
3
3
2
3
3

?

4
3
1
1
3
3
3
3
1
1
1
?

1

1
1
1

3
2
1

ΑΛΛ_ΕΡΓ

1
0
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0

Στη συγκεκριµένη περίπτωση θα παρουσιαστούν τα προβολικά επίπεδα 1Χ2 και 1Χ3 και ο
προβολικός χώρος 1Χ2Χ3 που παρουσιάζει το 34,19% της συνολικής πληροφορίας, όπως φαίνεται
από τον πίνακα των ιδιοτιµών και των συντελεστών αδράνειας των 7 πρώτων αξόνων (από τους 17
συνολικά που υπάρχουν), στην Εικόνα IV. 5.13.
Εικόνα IV. 5.13 Πίνακας ιδιοτιµών και ποσοστά συµµετοχής στη συνολική πληροφορία

Παραγοντικός
Άξονας
Ιδιοτιµή
(Eigenvalue)
Συντελεστής
Αδράνειας
(% variance)
Αθροιστικό
ποσοστό
(Cumulative %)

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

0,637

0,463

0,402

0,353

0,290

0,280

0,244

14,501

10,530

9,159

8,042

6,608

6,368

5,558

14,501

25,032

34,191

42,233

48,840

55,209

60,767

Eigenvalues
0,700

F1

0,600
0,500

F2
F3

0,400
0,300
0,200

F4
F5 F6

F7 F8
F9F10F11
F12
F13F14
F15F16F17

0,100
0,000
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ΙV.5.14.2

Ο πρώτος παραγοντικός άξονας ανάλυσης

Ο πρώτος παραγοντικός άξονας ανάλυσης (axis F1) διαχωρίζει τα µαθήµατα κυρίως µε βάση το
βαθµό που εφάρµοζαν οι εισηγητές τους το προτεινόµενο πρότυπο διεξαγωγής του ηλεκτρονικά
υποστηριζόµενου µαθήµατος. Ακόµη στον άξονα αυτό συµµετέχει ιδιαίτερα και ο βαθµός
συνεργασίας που απαιτούσαν οι εργασίες του κάθε µαθήµατος.
Στη θετική πλευρά του 1ου άξονα:
Το πρότυπο βαθµού 1 συµµετέχει στον άξονα κατά 3,9%
Το πρότυπο βαθµού 2 συµµετέχει στον άξονα κατά 3,1%
Η συνεργασία βαθµού 1 συµµετέχει στον άξονα κατά 7,9%
Στην αρνητική πλευρά του 1ου άξονα:
Το πρότυπο βαθµού 4 συµµετέχει στον άξονα κατά 1,1%
Το πρότυπο βαθµού 5 συµµετέχει στον άξονα κατά 3,5%
Η συνεργασία βαθµού 3 συµµετέχει στον άξονα κατά 3,5%
Η συνεργασία βαθµού 4 συµµετέχει στον άξονα κατά 1,7%
Με άλλα λόγια προχωρώντας στον άξονα F1 από τις θετικές προς τις αρνητικές τιµές έχουµε
µαθήµατα µε όλο και µεγαλύτερο βαθµό εφαρµογής του προτύπου και συνεργασίας στις εργασίες των
εκπαιδευόµενων. Η κατηγοριοποίηση που προκύπτει από τον πρώτο αυτό άξονα, που σηµειώτεον
δίνει την περισσότερη πληροφορία από κάθε άλλον (14,50%), δείχνει ότι καταλυτικός παράγοντας για
τον διαχωρισµό και την οµαδοποίηση των µαθηµάτων είναι ο βαθµός εφαρµογής του προτύπου στο
µάθηµα και ο βαθµός συνεργασίας που απαιτούσαν οι εργασίες του µαθήµατος. Εποµένως
επιβεβαιώνεται µέσω αυτής της ανάλυσης η ορθότητα της επιλογής της κατηγοριοποίησης των
µαθηµάτων της ΚΜΕ σε τύπου «Π» και «όχι Π» µε βάση το βαθµό εφαρµογής του προτύπου.

ΙV.5.14.3

Ο δεύτερος παραγοντικός άξονας ανάλυσης

Ο δεύτερος παραγοντικός άξονας ανάλυσης (axis F2) διαχωρίζει τα µαθήµατα και πάλι µε βάση το
βαθµό που εφάρµοζαν το πρότυπο (αλλά µε έναν διαφορετικό τρόπο από ότι ο πρώτος άξονας), µε
βάση ακόµη το βαθµό ελευθερίας, το βαθµό διαφοροποίησης του περιεχοµένου των εργασιών και το
αν άλλαζαν τις εργασίες ως µέσο κινητοποίησης των εκπαιδευοµένων (αλλαγή εργασιών).
Στη θετική πλευρά του 2ου άξονα:
Το πρότυπο βαθµού 1 συµµετέχει στον άξονα κατά 3,9%
Το πρότυπο βαθµού 5 συµµετέχει στον άξονα κατά 4,8%
Η ελευθερία βαθµού 1 συµµετέχει στον άξονα κατά 4,8%
Η ελευθερία βαθµού 5 συµµετέχει στον άξονα κατά 2,5%
Η αλλαγή εργασιών 1 συµµετέχει στον άξονα κατά 7,2%
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Ο βαθµός διαφοροποίησης 4 συµµετέχει στον άξονα κατά 6,1%
Στην αρνητική πλευρά του 2ου άξονα:
Το πρότυπο βαθµού 4 συµµετέχει στον άξονα κατά 1,9%
Το πρότυπο βαθµού 3 συµµετέχει στον άξονα κατά 0,8%
Το πρότυπο βαθµού 2 συµµετέχει στον άξονα κατά 0,7%
Η ελευθερία βαθµού 2 συµµετέχει στον άξονα κατά 3,3%
Η ελευθερία βαθµού 4 συµµετέχει στον άξονα κατά 0,9%
Η αλλαγή εργασιών 0 συµµετέχει στον άξονα κατά 3,6%
Ο βαθµός διαφοροποίησης 1 συµµετέχει στον άξονα κατά 2,0%
Με άλλα λόγια στη θετική πλευρά του άξονα F2 έχουµε µαθήµατα που εφάρµοσαν το πρότυπο σε
βαθµό 1 και 5, που είχαν βαθµό ελευθερίας 1 και 5, που πραγµατοποιούνταν αλλαγή εργασιών και ο
βαθµός διαφοροποίησης ήταν κοντά στο 4. Στην αρνητική πλευρά του άξονα F2 έχουµε µαθήµατα
που εφάρµοσαν το πρότυπο σε βαθµό 2, 3 και 4, που είχαν βαθµό ελευθερίας 2 και 4, που δεν
πραγµατοποιούνταν αλλαγή εργασιών και ο βαθµός διαφοροποίησης ήταν στο 1.
Και πάλι επιβεβαιώνεται η σηµασία της επιλογής της κατηγοριοποίησης των µαθηµάτων της ΚΜΕ σε
τύπου «Π» και «όχι Π» µε βάση το βαθµό εφαρµογής του προτύπου, καθώς και αυτός ο άξονας, ο
δεύτερος σε πληροφορία (10,53%) επηρεάζεται σε σηµαντικό βαθµό από το πρότυπο. Ακόµη,
συνδυάζοντας την ανάλυση του πρώτου και δεύτερου άξονα, στο προβολικό επίπεδο 1Χ2 τα
τεταρτηµόρια δέχονται σε µεγάλο βαθµό την προβολή του βαθµού εφαρµογής του προτύπου και
ειδικότερα στο άνω δεξιά τεταρτηµόριο (θετικός F1, θετικός F2) προβάλλεται το πρότυπο 1, στο κάτω
δεξιά τεταρτηµόριο (θετικός F1, αρνητικός F2) προβάλλεται το πρότυπο 2, στο κάτω αριστερά
τεταρτηµόριο (αρνητικός F1, αρνητικός F2) προβάλλονται τα πρότυπα 3 και 4 και στο άνω αριστερά
τεταρτηµόριο (αρνητικός F1, θετικός F2) προβάλλεται το πρότυπο 5 (Εικόνα F1-F2).

ΙV.5.14.4

Ο τρίτος παραγοντικός άξονας ανάλυσης

Ο τρίτος παραγοντικός άξονας ανάλυσης (axis F3) διαχωρίζει τα µαθήµατα και πάλι σε κάποιο βαθµό
µε βάση την εφαρµογή του προτύπου. Περισσότερο διαχωρίζει τα µαθήµατα πάντως µε βάση τον
αριθµό των εργασιών, το βαθµό της συνεργασίας και το βαθµό διαφοροποίησης του περιεχοµένου των
εργασιών.
Στη θετική πλευρά του 3ου άξονα:
Η συνεργασία βαθµού 5 συµµετέχει στον άξονα κατά 13,7%
Ο αριθµός εργασιών 6 συµµετέχει στον άξονα κατά 12,4%
Ο αριθµός εργασιών 5 συµµετέχει στον άξονα κατά 0,5%
Ο βαθµός διαφοροποίησης 1 συµµετέχει στον άξονα κατά 5,4%
Ο βαθµός διαφοροποίησης 4 συµµετέχει στον άξονα κατά 0,2%
Το πρότυπο βαθµού 5 συµµετέχει στον άξονα κατά 4,5%
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Το πρότυπο βαθµού 2 συµµετέχει στον άξονα κατά 2,0%
Στην αρνητική πλευρά του 3ου άξονα:
Η συνεργασία βαθµού 2 συµµετέχει στον άξονα κατά 5,5%
Η συνεργασία βαθµού 4 συµµετέχει στον άξονα κατά 0,2%
Ο βαθµός διαφοροποίησης 3 συµµετέχει στον άξονα κατά 5,4%
Ο αριθµός εργασιών 3 συµµετέχει στον άξονα κατά 0,9%
Ο αριθµός εργασιών 4 συµµετέχει στον άξονα κατά 0,7%
Ο αριθµός εργασιών 1 συµµετέχει στον άξονα κατά 0,4%
Ο αριθµός εργασιών 2 συµµετέχει στον άξονα κατά 0,4%
Το πρότυπο βαθµού 3 συµµετέχει στον άξονα κατά 5,0%
Το πρότυπο βαθµού 1 συµµετέχει στον άξονα κατά 2,0%
Το πρότυπο βαθµού 4 συµµετέχει στον άξονα κατά 1,0%
Με άλλα λόγια στη θετική πλευρά του άξονα F3 έχουµε µαθήµατα µε βαθµό συνεργασίας 5 και
αριθµό εργασιών 5 και 6, µε βαθµό διαφοροποίησης 1 και 4 και αυτά που εφάρµοσαν το πρότυπο σε
βαθµό 2 και 5. Στην αρνητική πλευρά του άξονα F3 έχουµε µαθήµατα µε βαθµό συνεργασίας 2 και 4,
αριθµό εργασιών 3, 4 και 1, µε βαθµό διαφοροποίησης 3 και αυτά που εφάρµοσαν το πρότυπο σε
βαθµό 3, 1 και 4.
Σε αυτόν τον σηµαντικό από πλευράς πληροφορίας άξονα (περιλαµβάνει το 9,16% της συνολικής
πληροφορίας) παρατηρούµε ότι σηµαντικό ρόλο στη διαφοροποίηση των µαθηµάτων της ΚΜΕ παίζει
η συνεργασία, ο αριθµός εργασιών και κατά δεύτερο λόγο και η εφαρµογή του προτύπου.
Επιβεβαιώνονται λοιπόν τα αποτελέσµατα της ανάλυσης που είχε προηγηθεί κατά την οποία φάνηκε
ότι ο βαθµός συνεργασίας και ο αριθµός εργασιών είχε µεγάλη επίδραση στην επιτυχία ενός
µαθήµατος. Λόγω της αλλαγής της διαφοροποίησης σε αυτόν τον άξονα των µαθηµάτων µε βάση το
βαθµό εφαρµογής του προτύπου και συνδυάζοντας την ανάλυση του πρώτου και του τρίτου άξονα,
στο προβολικό επίπεδο 1Χ3 τα τεταρτηµόρια δέχονται σε σηµαντικό βαθµό την προβολή του βαθµού
εφαρµογής του προτύπου και ειδικότερα στο άνω δεξιά τεταρτηµόριο (θετικός F1, θετικός F3)
προβάλλεται το πρότυπο 2, στο κάτω δεξιά τεταρτηµόριο (θετικός F1, αρνητικός F3) προβάλλεται το
πρότυπο 1, στο κάτω αριστερά τεταρτηµόριο (αρνητικός F1, αρνητικός F3) προβάλλονται τα πρότυπα
3 και 4 και στο άνω αριστερά τεταρτηµόριο (αρνητικός F1, θετικός F3) προβάλλεται το πρότυπο 5
(Εικόνα F1-F3).

ΙV.5.14.5

Κατηγοριοποίηση των µαθηµάτων της ΚΜΕ µε βάση το προβολικό επίπεδο

1Χ2
Το προβολικό επίπεδο 1Χ2 δίνει την περισσότερη πληροφορία από κάθε άλλο προβολικό επίπεδο, το
25,03% της συνολικής. Τα τεταρτηµόρια του προβολικού επιπέδου 1Χ2 όπως περιγράφηκε παραπάνω
δέχονται σε µεγάλο βαθµό την προβολή του βαθµού εφαρµογής του προτύπου. Ειδικότερα στο άνω
δεξιά τεταρτηµόριο (θετικός F1, θετικός F2) προβάλλεται το πρότυπο 1, στο κάτω δεξιά τεταρτηµόριο
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(θετικός F1, αρνητικός F2) προβάλλεται το πρότυπο 2, στο κάτω αριστερά τεταρτηµόριο (αρνητικός
F1, αρνητικός F2) προβάλλονται τα πρότυπα 3 και 4 και στο άνω αριστερά τεταρτηµόριο (αρνητικός
F1, θετικός F2) προβάλλεται το πρότυπο 5.
Εξετάζοντας µε λεπτοµέρεια την εικόνα του προβολικού επιπέδου 1Χ2 (Εικόνα IV. 5.14) µπορούµε να
παρατηρήσουµε 5 διακριτές οµάδες µαθηµάτων.
Στο άνω δεξιά τεταρτηµόριο σχηµατίζονται οι δύο πρώτες οµάδες:
Η οµάδα 1 περιλαµβάνει τα µαθήµατα ΠΛ2 και ΓΕΝ3 που καταλαµβάνουν τον ίδιο ακριβώς χώρο.
Πρόκειται για µαθήµατα που δεν ολοκληρώθηκαν, στα οποία εφαρµόστηκε το πρότυπο στο ελάχιστο
βαθµό (1) και τελικά «απέτυχαν».
Η οµάδα 2 περιλαµβάνει µόνο το µάθηµα ΠΛ1. Πρόκειται για µάθηµα που ενώ εφαρµόστηκε το
πρότυπο στο ελάχιστο βαθµό (1), ολοκληρώθηκε, και τελικά ήταν σε µεγάλο βαθµό «επιτυχηµένο». Ο
διαχωρισµός του από την άλλη οµάδα του τεταρτηµόριου στο µεγάλο αριθµό εργασιών που
πραγµατοποιήθηκαν σε αυτό (ΕΡΓΑΣΙΕΣ-5).

Symmetric Categories Plot
(axes F1 and F2: 25,03 %)
2,5
Μ - ΓΕΝ4
ΕΛΑΣΤΙΚ - 4
2

ΟΜΑ∆Α 5

ΟΜΑ∆Α 1
ΕΡΓΑΣΙΕΣ - 1
Μ - ΠΛ2

ΑΛΛ_ΕΡΓ - 1
ΣΥΝΕΡΓ - 3 Μ - ΦΙΛ1

1,5

ΕΛΕΥ Θ - 1

ΠΡΟΤΥΠΟ - 5
ΠΡΟΤΥ ΠΟ - 1

1
ΣΥ ΝΕΠ - 1

ΠΑΡΕΜΒ - 4
ΕΛΕΥ Θ - 5
-- axis F2 (10,53 %) -->

Μ - ΓΕΝ3
ΕΡΓΑΣΙΕΣ - 0

0,5

Μ - ΓΕΝ1
ΣΥΝΕΡΓ - 4
Μ - ΦΥ Σ2

ΠΑΡΕΜΒ - 1

ΣΥ ΝΕΠ - 3

0

Μ - ΜΑΘ1
ΕΡΓΑΣΙΕΣ - 6

ΕΛΑΣΤΙΚ - 3
Μ - ΠΛ3

ΠΡΟΤΥΠΟ - 4

ΕΡΓΑΣΙΕΣ - 3

ΕΛΑΣΤΙΚ - 1

Μ - ΓΕΝ2
ΑΛΛ_ΕΡΓ - 0
ΣΥ ΝΕΡΓ - 2

ΠΡΟΤΥ ΠΟ - 3
ΣΥΝΕΠΜ- -2ΦΥ Σ3

-1
Μ - ΜΑΘ4

ΟΜΑ∆Α 4

-1,5

Μ - ΦΥ Σ1

ΣΥ ΝΕΡΓ - 5

ΕΛΕΥ Θ - 4
-0,5

ΟΜΑ∆Α 2

ΣΥ ΝΕΡΓ - 1Μ - ΠΛ1
ΕΡΓΑΣΙΕΣ - 5

ΕΡΓΑΣΙΕΣ - 4
ΑΝΑΠΡΟΣ - 1
ΑΝΑΠΡΟΣ - 0
ΕΡΓΑΣΙΕΣ - 2
ΠΡΟΤΥ ΠΟ - 2

Μ - ΜΑΘ2
ΠΑΡΕΜΒ - 2
Μ - ΠΛ5
Μ - ΦΥΣ6
ΕΛΕΥ Θ - 2

Μ - ΠΛ6

ΟΜΑ∆Α 3

ΠΑΡΕΜΒ - 3

Μ - ΦΥ Σ4

-2
-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

-- axis F1 (14,50 %) -->

Εικόνα IV. 5.14 Η δισδιάστατη απεικόνιση του προβολικού «επιπέδου» 1Χ2, κατά την ανάλυση
πολλαπλών αντιστοιχιών

Στο κάτω δεξιά τεταρτηµόριο σχηµατίζεται η τρίτη οµάδα:
Η οµάδα 3 περιλαµβάνει τα µαθήµατα ΦΥΣ1, ΦΥΣ6, ΜΑΘ2, ΠΛ5 και ΠΛ6. Πρόκειται για
µαθήµατα που ολοκληρώθηκαν, στα οποία εφαρµόστηκε το πρότυπο σε µικρό σχετικά βαθµό (2) και
χαρακτηρίζονται ακόµη από µικρό βαθµό ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και µικρό αριθµό ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το ΦΥΣ6 δε
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φαίνεται στο σχήµα λόγω του ότι κρύβεται από την ετικέτα του ΠΡΟΤΥΠΟΥ 2 µε την οποία
συµπίπτει χωρικά.
Στο κάτω αριστερά τεταρτηµόριο σχηµατίζεται η τέταρτη οµάδα:
Η οµάδα 4 περιλαµβάνει τα µαθήµατα ΓΕΝ2, ΠΛ3, ΦΥΣ3, ΦΥΣ4 και ΜΑΘ4. Πρόκειται για
µαθήµατα στα οποία εφαρµόστηκε το πρότυπο σε σηµαντικό βαθµό (3-4) και χαρακτηρίζονται ακόµη
από σηµαντικό βαθµό ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και σχετικά µεγάλο αριθµό ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το ΦΥΣ4 είναι το
µοναδικό που δεν ολοκληρώθηκε και από αυτήν την ανάλυση και οµαδοποίηση κατανοούµε λόγους
για τους οποίους ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα µαθήµατα που εν ολοκληρώθηκαν της οµάδας 1.
Πρόκειται για µάθηµα που είχε αρκετά στοιχεία του προτύπου και τελικά αξιολογήθηκε θετικότερα,
τουλάχιστον από τους εκπαιδευόµενους που συµµετείχαν σε αυτό. Πάντως είναι πιο µακριά από τα
υπόλοιπα µαθήµατα της οµάδας και βρίσκεται κοντύτερα στον άξονα λόγω του ότι πλησιάζει
περισσότερο στο ΠΡΟΤΥΠΟ2.
Στο πάνω αριστερά τεταρτηµόριο σχηµατίζεται η πέµπτη οµάδα:
Η οµάδα 5 περιλαµβάνει τα υπόλοιπα µαθήµατα ΓΕΝ4, ΦΙΛ1, ΓΕΝ1, ΦΥΣ2 και ΜΑΘ1. Πρόκειται
για τα µαθήµατα που όχι µόνο ολοκληρώθηκαν, στα οποία εφαρµόστηκε το πρότυπο στο µέγιστο ή σε
πολύ µεγάλο βαθµό (4-5) και χαρακτηρίζονται ακόµη από µεγάλο βαθµό ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (3-5),
µεγάλο αριθµό ΕΡΓΑΣΙΩΝ (4-6), µεγάλο βαθµό παρεµβάσεων του εισηγητή προκειµένου να λύσουν
κάποιο πρόβληµα, και τελικά ήταν τα πιο «επιτυχηµένα». Ειδικά το ΜΑΘ1 βρίσκεται στα όρια της
οµάδας αυτής και ξεχωρίζει λόγω της σχέσης του µε τον ιδιαίτερα µεγάλο αριθµό εργασιών (6) που το
«κατεβάζει» στο κάτω αριστερά τεταρτηµόριο. Θα µπορούσε να αποτελεί οµάδα από µόνο του γιατί
όπως φάνηκε από την ανάλυση ου προηγήθηκε δύσκολα θα µπορούσε να ενταχθεί στην οµάδα 4 που
βρίσκεται στο τεταρτηµόριο αυτό. Σε κάθε περίπτωση η ανάλυση του επόµενου προβολικού επιπέδου
(1Χ3) θα δώσει περισσότερες πληροφορίες γι’ αυτό το µάθηµα.
Το προβολικό επίπεδο 1Χ2 της παρακάτω εικόνας (Εικόνα IV. 5.14) κατασκευάστηκε µε το λογισµικό
XLSTAT Pro version 7.1 και ειδικότερα µε τη διαδικασία MCA της ανάλυσης που εφαρµόστηκε στα
δεδοµένα του παραπάνω πίνακα (Πίνακας ΙV. 5.24).

ΙV.5.14.6

Κατηγοριοποίηση των µαθηµάτων της ΚΜΕ µε βάση το προβολικό επίπεδο

1Χ3
Το προβολικό επίπεδο 1Χ3 δίνει τη δεύτερη µεγαλύτερη πληροφορία (µετά το προβολικό επίπεδο
1Χ2) το 9,16% της συνολικής. Τα τεταρτηµόρια του προβολικού επιπέδου 1Χ3 δέχονται και πάλι σε
σηµαντικό βαθµό την προβολή του βαθµού εφαρµογής του προτύπου και ειδικότερα στο άνω δεξιά
τεταρτηµόριο (θετικός F1, θετικός F3) προβάλλεται το πρότυπο 2, στο κάτω δεξιά τεταρτηµόριο
(θετικός F1, αρνητικός F3) προβάλλεται το πρότυπο 1, στο κάτω αριστερά τεταρτηµόριο (αρνητικός
F1, αρνητικός F3) προβάλλονται τα πρότυπα 3 και 4 και στο άνω αριστερά τεταρτηµόριο (αρνητικός
F1, θετικός F3) προβάλλεται το πρότυπο 5.
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Εξετάζοντας µε λεπτοµέρεια την εικόνα του προβολικού επιπέδου 1Χ3 (Εικόνα IV. 5.15) µπορούµε
να παρατηρήσουµε 4 διακριτές οµάδες µαθηµάτων που σε κάποιο βαθµό συµπίπτουν µε τις οµάδες
του προβολικού επιπέδου 1Χ2:
Στο άνω δεξιά τεταρτηµόριο σχηµατίζεται η πρώτη οµάδα:
Η οµάδα 1 περιλαµβάνει τα µαθήµατα ΜΑΘ2, ΠΛ5, ΠΛ6, ΠΛ1, και ΦΥΣ6. Πρόκειται στην ουσία
για συνένωση των οµάδων 2 και 3 του προηγούµενου προβολικού επιπέδου που σε αυτό το επίπεδο
έχουν περισσότερα κοινά στοιχεία και µετατοπίστηκαν στο άνω δεξιά τεταρτηµόριο.
Στο κάτω δεξιά τεταρτηµόριο σχηµατίζεται η δεύτερη οµάδα:
Η οµάδα 2 περιλαµβάνει τα µαθήµατα ΠΛ2 και ΓΕΝ3 που καταλαµβάνουν τον ίδιο ακριβώς χώρο.
Πρόκειται για την ίδια οµάδα που υπήρχε στο προηγούµενο προβολικό επίπεδο (οµάδα 1) που απλά
µετατοπίστηκε στο κάτω δεξιά τεταρτηµόριο.
Εικόνα IV. 5.15 Η δισδιάστατη απεικόνιση του προβολικού «επιπέδου» 1Χ3, κατά την ανάλυση
πολλαπλών αντιστοιχιών
Symmetric Categories Plot
(axes F1 and F3: 23,66 %)
3,2
Μ - ΜΑΘ1
ΕΡΓΑΣΙΕΣ - 6

ΟΜΑ∆Α 4
2,2

ΣΥ ΝΕΡΓ - 5

Μ - ΜΑΘ2

ΟΜΑ∆Α 1

1,2

-- axis F3 (9,16 %) -->

ΠΡΟΤΥ ΠΟ - 5

ΕΛΑΣΤΙΚ - 4
Μ - ΓΕΝ4

ΟΜΑ∆Α 3

Μ - ΦΙΛ1

ΕΡΓΑΣΙΕΣ - 2

Μ - ΦΥ Σ6

ΕΡΓΑΣΙΕΣ - 4
Μ - ΦΥ Σ4
Μ - ΜΑΘ4
ΕΛΕΥ Θ - 5
ΠΡΟΤΥ ΠΟ - 4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ - 3
ΣΥ ΝΕΡΓ - 4

ΕΛΑΣΤΙΚ - 3

ΣΥ ΝΕΠ - 3

ΑΝΑΠΡΟΣ - 0

ΕΛΕΥ Θ - 1

ΠΑΡΕΜΒ - 2
ΣΥ ΝΕΠ - 1
ΕΛΕΥ Θ - 2
Μ - ΠΛ2
ΠΡΟΤΥ ΠΟ - 1

ΠΑΡΕΜΒ - 3
ΣΥ ΝΕΡΓ - 2

Μ - ΠΛ6
ΠΑΡΕΜΒ - 1
ΣΥ ΝΕΡΓ - 1

ΑΛΛ_ΕΡΓ - 0

Μ - ΠΛ3

Μ - ΓΕΝ1

Μ - ΠΛ1

ΠΡΟΤΥ ΠΟ - 2

ΑΝΑΠΡΟΣ - 1

ΣΥ ΝΕΡΓ - 3
ΑΛΛ_ΕΡΓ - 1

ΕΡΓΑΣΙΕΣ - 5

Μ - ΠΛ5

ΠΑΡΕΜΒ - 4

0,2

-0,8

ΕΛΑΣΤΙΚ - 1

ΣΥ ΝΕΠ - 2
ΕΛΕΥ Θ - 4

Μ - ΓΕΝ2

Μ - ΦΥ Σ1

ΕΡΓΑΣΙΕΣ - 0
Μ - ΓΕΝ3
ΕΡΓΑΣΙΕΣ - 1

ΟΜΑ∆Α 2

Μ - ΦΥ Σ2
ΠΡΟΤΥ ΠΟ - 3
Μ - ΦΥ Σ3
-1,8
-1,8

-0,8

0,2

1,2

2,2

-- axis F1 (14,50 %) -->

Στο κάτω αριστερά τεταρτηµόριο σχηµατίζεται η τρίτη οµάδα:
Η οµάδα 3 περιλαµβάνει τα µαθήµατα ΓΕΝ4, ΓΕΝ1, ΠΛ3, ΦΙΛ1, ΜΑΘ4, ΦΥΣ4, ΓΕΝ2, ΦΥΣ1,
ΦΥΣ2 και ΦΥΣ3. Πρόκειται για µια διευρυµένη οµάδα που περιλαµβάνει τις οµάδες 4 και 5 του
προηγούµενου προβολικού επιπέδου. Αυτή η οµαδοποίηση µας δείχνει ότι υπάρχουν αρκετά κοινά
στοιχεία µεταξύ των µαθηµάτων των προηγούµενων αυτών οµάδων που τα κάνει να συνενώνονται
(λόγω του άξονα 3) σε αυτό το επίπεδο. Εξαίρεση αποτελεί το µάθηµα ΜΑΘ1 που αποτελεί εδώ
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οµάδα από µόνο του και διαχωρίζεται από τα υπόλοιπα λόγω του µεγάλο αριθµού εργασιών του και
της βαρύτητας που έχει αυτό το µέγεθος στον άξονα 3.
Στο πάνω αριστερά τεταρτηµόριο σχηµατίζεται η τέταρτη οµάδα:
Η οµάδα 4 περιλαµβάνει το µάθηµα ΜΑΘ1 για λόγους που εξηγήθηκαν παραπάνω.
Το προβολικό επίπεδο 1Χ3 της παραπάνω εικόνας (Εικόνα IV. 5.15) κατασκευάστηκε µε το λογισµικό
XLSTAT Pro version 7.1 και ειδικότερα µε τη διαδικασία MCA της ανάλυσης που εφαρµόστηκε στα
δεδοµένα του παραπάνω πίνακα (Πίνακας ΙV. 5.24).

ΙV.5.14.7

Κατηγοριοποίηση των µαθηµάτων της ΚΜΕ µε βάση την τρισδιάστατη

απεικόνιση του προβολικού «χώρου» 1Χ2Χ3
Ο προβολικός χώρος 1Χ2Χ3 δίνει την πλήρη πληροφορία που σχετίζεται µε τους τρεις παραγοντικούς
άξονες (των F1, F2 και F3) και αποτελεί τον προβολικό χώρο που δίνει τη µεγαλύτερη δυνατή
πληροφόρηση για την οµαδοποίηση των µαθηµάτων, το 34,19% της συνολικής. Ο προβολικός
τρισδιάστατος «χώρος» 1Χ2Χ3 της παρακάτω εικόνας κατασκευάστηκε µε το λογισµικό XLSTAT 3D
Pro version 7.1 και ειδικότερα µε τη διαδικασία 3D plot της ανάλυσης που εφαρµόστηκε στα
δεδοµένα που είχαν προκύψει από την MCA ανάλυση που προηγήθηκε (Πίνακας ΙV. 5.24).
Ο χρωµατισµός έγινε µε βάση τα τιµές του άξονα F1 και στις µέγιστες θετικές τιµές είναι βαθύ
κόκκινο, µετά γίνεται πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο γαλάζιο και τελικά στις αρνητικές τιµές βαθύ µπλε.
Η οµαδοποίηση που προκύπτει από αυτήν την προβολή του χώρου 1Χ2Χ3 είναι πιο πλήρης και
τεκµηριωµένη από τις προηγούµενες. Στην ουσία βέβαια αποτελεί συγκερασµό των προηγουµένων,
καθώς το ΠΛ1 που αποτελούσε στο επίπεδο 1Χ2 ξεχωριστή οµάδα, στο χώρο ακολουθείται η
οµαδοποίηση του επιπέδου 1Χ3. Επίσης το ΜΑΘ1 που αποτελούσε τµήµα της οµάδας 5 στο επίπεδο
1Χ2 ουσιαστικά στο χώρο 1Χ2Χ3 διαχωρίζεται ακολουθώντας την οµαδοποίηση του επιπέδου 1Χ3.
Κατά τα άλλα πάντως κυριαρχεί η οµαδοποίηση του επιπέδου 1Χ2, όπως εξάλλου αναµενόταν λόγω
της µεγαλύτερης βαρύτητάς του. Τελικά σχηµατίζονται 5 οµάδες οι εξής:
Στον «ηµι-χώρο» που ορίζεται από το επίπεδο F2-F3 και τις θετικές τιµές του άξονα F1 ορίζονται οι
δύο πρώτες οµάδες:
Η οµάδα 1 περιλαµβάνει τα µαθήµατα ΠΛ2 και ΓΕΝ3 που καταλαµβάνουν τον ίδιο ακριβώς χώρο,
όπως αναµενόταν. Οι οµοιότητες των µαθηµάτων είναι πολύ σηµαντικές και αυτό δεν αλλάζει ούτε
στην προβολή 1Χ2Χ3.
Η οµάδα 2 περιλαµβάνει τα µαθήµατα ΜΑΘ2, ΠΛ5, ΠΛ6, ΠΛ1, και ΦΥΣ6, όπως καθορίστηκε από
το επίπεδο 1Χ3 και περιλαµβάνει τα µαθήµατα στα οποία εφαρµόστηκε το πρότυπο σε µικρό σχετικά
βαθµό (1-2) και χαρακτηρίζονται ακόµη από µικρό βαθµό ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και µικρό αριθµό
ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Η «φυσαλίδα» (αντί για «συννεφάκι») της οµάδας αυτής βρίσκεται στο χώρο που
καθορίζεται από τις θετικές τιµές του άξονα F3.
Στο «χώρο» που βρίσκεται κοντά στην αρχή των αξόνων ορίζεται µια ακόµη οµάδα:
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Η οµάδα 3 περιλαµβάνει τα µαθήµατα ΓΕΝ2, ΠΛ3, ΦΥΣ1, ΦΥΣ2, ΦΥΣ3, ΦΥΣ4 και ΜΑΘ4.
Πρόκειται για µαθήµατα στα οποία εφαρµόστηκε το πρότυπο σε σηµαντικό βαθµό (3-4) και
χαρακτηρίζονται ακόµη από σηµαντικό βαθµό ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και σχετικά µεγάλο αριθµό
ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Επιβεβαιώνεται το συµπέρασµα που προέκυψε από την ανάλυση του προβολικού
επιπέδου 1Χ2 για το ΦΥΣ4 που είναι το µοναδικό που δεν ολοκληρώθηκε. Πρόκειται για µάθηµα που
είχε αρκετά στοιχεία του προτύπου και τελικά αξιολογήθηκε θετικότερα από τα υπόλοιπα που
«απέτυχαν», τουλάχιστον από τους εκπαιδευόµενους που συµµετείχαν σε αυτό.
Τέλος, στον «χωρικό κύβο» που καθορίζεται από το θετικό τµήµα των αξόνων F2 και F3 και το
αρνητικό τµήµα του άξονα F1, σχηµατίζονται οι 2 τελευταίες οµάδες:
Η οµάδα 4 περιλαµβάνει τα µαθήµατα ΓΕΝ1, ΓΕΝ4, και ΦΙΛ1. Πρόκειται για τα ιδιαιτέρως
«επιτυχηµένα» µαθήµατα που εφάρµοσαν το πρότυπο σε πολύ σηµαντικό βαθµό (4-5).
Χαρακτηρίζονται ακόµη από µεγάλο βαθµό ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (3-5), µεγάλο αριθµό ΕΡΓΑΣΙΩΝ (4-6)
και µεγάλο βαθµό παρεµβάσεων του εισηγητή προκειµένου να λύσουν κάποιο πρόβληµα.
Εικόνα IV. 5.16 Η τρισδιάστατη απεικόνιση του προβολικού «χώρου» 1Χ2Χ3, κατά την ανάλυση
πολλαπλών αντιστοιχιών

ΟΜΑ∆Α 5

ΟΜΑ∆Α 2
ΟΜΑ∆Α 4

ΟΜΑ∆Α 3

ΟΜΑ∆Α 1

Η οµάδα 5 περιλαµβάνει το µάθηµα ΜΑΘ1. Πρόκειται για το πιο «επιτυχηµένο» µάθηµα της ΚΜΕ
που ακολούθησε το πρότυπο στο µέγιστο βαθµό, µε τις περισσότερες εργασίες (6), µε το µέγιστο
βαθµό συνεργασίας και επικοινωνίας. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η οµάδα 5 τοποθετείται
στη χωρική µας αναπαράσταση περίπου αντιδιαµετρικά (ως προς την αρχή των αξόνων) σε σχέση µε
την οµάδα 1.
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Παρατηρούµε ότι σε µια χωρική αναπαράσταση που κατασκευάζεται µε βάση ιδιότητες
(παραµέτρους) των µαθηµάτων που δε σχετίζονται µε την αξιολόγηση προβάλλονται τελικά οι οµάδες
των µαθηµάτων σε σηµαντικό βαθµό µε βάση την αξιολόγησή και την επιτυχία τους. Εποµένως
µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η Ανάλυση Πολλαπλών Αντιστοιχιών που πραγµατοποιήθηκε και
ειδικότερα η ανάλυση της χωρικής αναπαράστασης επιβεβαιώνει τα αποτελέσµατα της ανάλυσης που
προηγήθηκε. Ο βαθµός της εφαρµογής του προτύπου αποδεικνύεται καταλυτικός για την
κατηγοριοποίηση των µαθηµάτων και σηµαντικό ρόλο παίζουν ακόµη η συνεργασία, η ελευθερία και
ο αριθµός των εργασιών.
Τελικά οι οµάδες που σχηµατίζονται στον τρισδιάστατο «χώρο», «εξηγούν» και τους λόγους της
«επιτυχίας» των µαθηµάτων σε κάποιο βαθµό. Η αντιδιαµετρική θέση της οµάδας 1 (των πιο
«αποτυχηµένων» µαθηµάτων) σε σχέση µε την οµάδα 5 του πιο επιτυχηµένου ΜΑΘ1 έχει ήδη
εξηγηθεί.
Ακόµη η οµάδα 2 αποτελείται από µαθήµατα που εν µέρει πέτυχαν αλλά ακολούθησαν διαφορετικές
µεθόδους και σε µικρό βαθµό εφάρµοσαν το προτεινόµενο πρότυπο, όπως εξηγήθηκε παραπάνω. Η
οµάδα 4 βρίσκεται στον ίδιο ηµι-χώρο που ορίζεται από τους άξονες F1-F2 µε την οµάδα 2 αλλά σε
διαφορετικό ως προς τον ηµι-χώρο που ορίζεται από τους άξονες F2-F3. Η διαφορά αυτή σηµατοδοτεί
και την ποιοτική διαφορά των δύο αυτών οµάδων µαθηµάτων.
Η οµάδα 3 αποτελεί µια ξεχωριστή περίπτωση καθώς αποτελείται από τα µαθήµατα που δεν
ξεχώριζαν απόλυτα ως προς τις βασικές παραµέτρους. Αυτός είναι και ο λόγος που «περιστρέφονται»
γύρω από το κέντρο των αξόνων, σαν να µην είχαν αποφασίσει οι «εισηγητές» τους προς πια
κατεύθυνση να πάνε.
Τέλος, τα αποτελέσµατα της ανάλυσης δείχνουν ότι το προσφορότερο µάθηµα για να µελετηθεί σε
βάθος είναι το ΜΑΘ1 της οµάδας 5 και τα αµέσως επόµενα είναι τα ΓΕΝ1, ΓΕΝ4 και ΦΙΛ1 της
οµάδας 4.

ΙV.5.15 Συµπεράσµατα που απορρέουν από την ανάλυση της ∆ραστηριότητας
«Υλοποίησης των µαθηµάτων» πίνακας
Η ανάλυση της ∆ραστηριότητας υλοποίησης των µαθηµάτων της ΚΜΕ πραγµατοποιήθηκε σε
συγκεκριµένα βήµατα, σύµφωνα µε το σχεδιασµό της. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται
συνοπτικά ορισµένα στοιχεία της ανάλυσης της ∆ραστηριότητας Υλοποίησης των µαθηµάτων της
ΚΜΕ, όπως τα ερευνητικά ερωτήµατα που εξετάστηκαν, οι ανεξάρτητες και οι εξαρτηµένες
µεταβλητές της στατιστικής ανάλυσης και συνοπτικά στοιχεία της Ανάλυσης Πολλαπλών
Αντιστοιχιών.

Κεφάλαιο IV.5 – Ανάλυση της ∆ραστηριότητας «Υλοποίησης Μαθηµάτων»

σελ. 362 από 653

∆ηµιουργία ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης: Μελέτη Περίπτωσης Επιµορφωτικού Προγράµµατος Εκπ/κών

Πίνακας ΙV. 5.25 Σύντοµη περιγραφή στοιχείων της ανάλυσης της ∆ραστηριότητας Υλοποίησης των
µαθηµάτων

Ερευνητικά Ερωτήµατα που εξετάστηκαν:
Η εφαρµογή του προτεινόµενου προτύπου του ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος (όπως αυτό έχει
περιγραφεί) επιφέρει θετικά αποτελέσµατα στη διεξαγωγή του µαθήµατος;
Ποιοι είναι οι παράγοντες και ποιες οι συνθήκες που επηρεάζουν την επιτυχή διεξαγωγή ενός ηλεκτρονικά
υποστηριζόµενου µαθήµατος, σαν αυτά που πραγµατοποιήθηκαν στην ΚΜΕ;

Ανεξάρτητες µεταβλητές

Εξαρτηµένες µεταβλητές

Οι βασικές ανεξάρτητες µεταβλητές αντλήθηκαν από τη δεξαµενή
παραγόντων και µεταβλητών που καθόριζαν την ταυτότητα του
µαθήµατος της ΚΜΕ (Παράγραφος ΙV.5.6), όπως:
• ο βαθµός εφαρµογής του προτεινόµενου προτύπου του µαθήµατος
• ο βαθµός της επικοινωνίας
• ο βαθµός ελευθερίας που δίνονταν στους εκπαιδευόµενους
• ο βαθµός της συνεργασίας που απαιτούνταν στο µάθηµα

Οι εξαρτηµένες µεταβλητές που χρησιµοποιήθηκαν
στην ανάλυση αφορούσαν σε δεδοµένα που
σχετίζονταν µε τα κριτήρια, τις παραµέτρους που
είχαν τεθεί στον ορισµό της «επιτυχούς διεξαγωγής»
ενός ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος
(Παράγραφος ΙV.5.7). Ειδικότερα ορίστηκαν
εξαρτηµένες µεταβλητές που σχετίζονταν µε:
a. Στοιχεία που αφορούσαν στη διεξαγωγή του
µαθήµατος (πχ. ολοκλήρωση ή µη, ποσοστό
επιτυχίας κλπ)
b. Το βαθµό επίτευξης των αρχικά διατυπωµένων
στόχων του εισηγητή και των στόχων των
εκπαιδευόµενων
c. Το βαθµό της αλληλεπίδρασης, της επικοινωνίας
και της συµµετοχής στο µάθηµα
d. Την έµµεση µέτρηση της γνώσης που αποκτήθηκε
εξ’ αιτίας της συµµετοχής στο µάθηµα
Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην αξιολόγηση των
µαθηµάτων µε βάση τις απόψεις των υποκειµένων
του δείγµατος και µέσω αυτής δηµιουργήθηκαν
ορισµένες εξαρτηµένες µεταβλητές που σχετίζονταν
µε το στοιχείο (b) του παραπάνω ορισµού της
επιτυχίας.

Σηµαντικό σηµείο στον καθορισµό των ανεξάρτητων µεταβλητών
αποτέλεσε ο διαχωρισµός των µαθηµάτων της ΚΜΕ σε δύο διακριτές
οµάδες, τις εξής:
• Μαθήµατα τύπου «Π» στα οποία εφαρµόστηκε σε σηµαντικό
βαθµό το προτεινόµενο πρότυπο διεξαγωγής των ηλεκτρονικά
υποστηριζόµενων µαθηµάτων της ΚΜΕ, µε βαθµό εφαρµογής του
προτύπου αυτού µεγαλύτερο ή ίσο του 3 (στην κλίµακα από 1 έως
5). Πρόκειται για τα µαθήµατα ΓΕΝ1, ΓΕΝ2, ΓΕΝ4, ΦΙΛ1,
ΜΑΘ1, ΜΑΘ4, ΦΥΣ2 και ΦΥΣ3.
• Μαθήµατα τύπου «όχι_Π» στα οποία δεν εφαρµόστηκε σε
σηµαντικό βαθµό το προτεινόµενο πρότυπο διεξαγωγής των
ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων της ΚΜΕ, µε βαθµό
εφαρµογής του προτύπου αυτού µικρότερο ή ίσο του 2 (στην
κλίµακα από 1 έως 5). Πρόκειται για τα υπόλοιπα µαθήµατα
ΓΕΝ3, ΜΑΘ2, ΦΥΣ1, ΦΥΣ4, ΦΥΣ6, ΠΛ1, ΠΛ2, ΠΛ3, ΠΛ5 και
ΠΛ6.

Ανάλυση Πολλαπλών Αντιστοιχιών
Χρησιµοποιήθηκε για να γίνει µια κατηγοριοποίηση των µαθηµάτων της ΚΜΕ συνυπολογίζοντας πολλές µεταβλητές που
σχετίζονται µε τα µαθήµατα προκειµένου να εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα (Παράγραφος ΙV.5.14). Μεταβλητές που
συνυπολογίστηκαν ήταν: ο βαθµός που εφαρµόστηκε το πρότυπο, ο αριθµός των εργασιών που δόθηκαν προς υλοποίηση, ο
βαθµός συνεργασίας που απαιτούνταν, ο βαθµός ελευθερίας, ο βαθµός παρεµβάσεων που πραγµατοποιούσαν οι εισηγητές, ο
βαθµός διαφοροποίησης του περιεχοµένου των εργασιών, ο βαθµός συνέπειας των εισηγητών, αν χρησιµοποιούνταν η
αναπροσαρµογή θεµάτων, αν χρησιµοποιούσαν οι εισηγητές ενέργειες κινητοποίησης.

Κατά την ανάλυση, πραγµατοποιήθηκε ξεχωριστή αξιολόγηση των µαθηµάτων µε βάση την άποψη
των εκπαιδευόµενων (Παράγραφος ΙV.5.8) και ξεχωριστή αξιολόγηση µε βάση την άποψη των
εισηγητών (Παράγραφος ΙV.5.9). Οι αξιολογήσεις αυτές προέκυψαν ως σύνθεση πολλών
διαφορετικών απαντήσεων των υποκειµένων για θέµατα ποιότητας των µαθηµάτων στα οποία
συµµετείχαν. Προέκυψαν ορισµένα συµπεράσµατα κατά την µελέτη της αξιολόγησης αυτής, όπως:
•

Επιβεβαιώθηκε, µέσω των απαντήσεων των υποκειµένων το γεγονός ότι µαθήµατα που δεν

πληρούσαν τα βασικά κριτήρια «επιτυχίας» (a) του ορισµού ήταν πράγµατι «αποτυχηµένα».
•

Σε µεγάλο βαθµό η αξιολόγηση των εισηγητών ήταν σύµφωνη µε την αξιολόγηση των

εκπαιδευοµένων, και αυτό αποτελεί στοιχείο επιβεβαίωσης των επιλογών των µεταβλητών που
αφορούσαν την αξιολόγηση αυτή.
•

Τα µαθήµατα τύπου «Π» παρατηρήθηκε ότι όλα ήταν τελικά «επιτυχηµένα» µε βάση τη

γνώµη των υποκειµένων που συµµετείχαν στη ∆ραστηριότητα. Τα µαθήµατα τύπου «όχι_Π» ήταν
«αποτυχηµένα» σε µεγάλο βαθµό, εκτός από δύο εξαιρέσεις (των ΜΑΘ2 και ΠΛ1). Αυτή η
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παρατήρηση αποτέλεσε µια ένδειξη για την επιβεβαίωση της ορθότητας της υπόθεσης της διατριβής,
περί της ύπαρξης συσχέτισης θετικών αποτελεσµάτων µε τη διεξαγωγή µαθηµάτων που εφάρµοζαν το
πρότυπο.
Παρουσιάστηκαν ακόµη (Παράγραφος ΙV.5.11), χρήσιµες για την έρευνα συσχετίσεις που
παρατηρήθηκαν κατά την ανάλυση και αφορούν στις επιλογές των εισηγητών (οι ανεξάρτητες
δηλαδή µεταβλητές απορρέουν από αυτές τις επιλογές). Ειδικότερα:
•

Το πρότυπο του µαθήµατος της ΚΜΕ, στο βαθµό που εφαρµόστηκε, λειτούργησε µε

ικανοποιητικά αποτελέσµατα, επιβεβαιώνοντας τη θεωρία και την υπόθεση της διατριβής. (Παράγραφος
ΙV.5.11.2).
•

Επιβεβαιώνεται το ειδικό βάρος της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης στην «επιτυχή

διεξαγωγή» ενός µαθήµατος (Παράγραφος ΙV.5.11.1).
•

«Επιτυχηµένα» µαθήµατα είναι τελικά αυτά στα οποία υλοποιείται ένας σηµαντικός αριθµός

από εργασίες, µέσω των οποίων ωφελούνται οι εκπαιδευόµενοι. Η επιλογή των κατάλληλων
εργασιών-δραστηριοτήτων από τους εισηγητές έχει µεγάλη σηµασία για την «επιτυχία» ενός
µαθήµατος. (Παράγραφος ΙV.5.11.2).
Κατά την ανάλυση, ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στον παράγοντα (d) του ορισµού της «επιτυχίας» ενός
µαθήµατος της ΚΜΕ, της «απόκτησης της γνώσης». Αυτό έγινε έµµεσα µέσω του ελέγχου της
µεταβολής της στάσης των εκπαιδευοµένων σε ορισµένα θέµατα που σχετίζονται µε γνώσεις που
απέκτησαν κατά τη λειτουργία της ΚΜΕ. Εξετάστηκε κατά πόσον αυτή η µεταβολή σχετίζεται µε τη
συµµετοχή των Υποκειµένων σε µαθήµατα που ακολουθούσαν σε σηµαντικό βαθµό το πρότυπο της
υλοποίησης του µαθήµατος (τα µαθήµατα τύπου «Π»), προκειµένου να επιβεβαιωθεί η βασική
υπόθεση της διατριβής. Συµπεράσµατα που εξάγονται είναι:
•

Από την εξέταση των µεταβολών των απόψεων και των στάσεων των εκπαιδευοµένων πριν

και µετά τη συµµετοχή στην ΚΜΕ, προκύπτει ότι υπήρχαν πολύ σηµαντικές διαφορές στην
περίπτωση που εξετάζονταν οι απαντήσεις των εκπαιδευόµενων που συµµετείχαν σε µαθήµατα τύπου
«Π», δηλαδή σε µαθήµατα στα οποία εφαρµοζόταν το προτεινόµενο πρότυπο σε σηµαντικό βαθµό.
•

Επειδή οι εξαρτηµένες µεταβλητές που εξετάστηκαν είχαν να κάνουν κυρίως µε θέµατα που

αφορούσαν τις γενικές κατευθύνσεις των µαθηµάτων της ΚΜΕ, όπως θέµατα σχετικά µε τις ΤΠΕ,
τους τρόπους εφαρµογής τους και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα από την εφαρµογή τους στη
διδακτική πράξη, και η µεταβολή των απόψεων και των στάσεων των εκπαιδευοµένων ήταν προς την
προσδοκώµενη (από τους εισηγητές και τους συντονιστές της ΚΜΕ) κατεύθυνση, καταδεικνύεται σε
µεγάλο βαθµό η «προσδοκώµενη» αλλαγή συµπεριφοράς και έµµεσα φανερώνονται στοιχεία της
πραγµατοποιθείσας µάθησης. (Παράγραφος
•

ΙV.5.13.1).

Ακόµη οι εκπαιδευόµενοι που συµµετείχαν σε µαθήµατα τύπου «Π», είχαν µια στατιστικά

σηµαντική αλλαγή και προτίµηση για επιµόρφωση που να σχετίζεται µε την «αυτοµόρφωση» και την
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«εξ’ αποστάσεως», στοιχεία που υπήρχαν στο πρότυπο. Αυτό δείχνει ότι πράγµατι υπήρξε σε κάποιο
βαθµό η προσδοκώµενη αλλαγή συµπεριφοράς. (Παράγραφος ΙV.5.13.2).
•

Υπήρχε στατιστικά σηµαντική µεταβολή των γνώσεων των εκπαιδευοµένων, λόγω της

συµµετοχής τους στα µαθήµατα τύπου «Π», κάτι που αποτελεί άλλη µια επιβεβαίωση της υπόθεσης
της διατριβής. (Παράγραφος ΙV.5.13.3).
•

Τα παραπάνω συµπεράσµατα επιβεβαιώνονται ακόµη περισσότερο λόγω των παρατηρήσεων

που αφορούν τις απαντήσεις όσων εκπαιδευοµένων συµµετείχαν στα µαθήµατα τύπου «όχι_Π»,
οπότε και υπάρχει καταφανέστατη διαφορά και στις περισσότερες των περιπτώσεων µη σηµαντικές
στατιστικά µεταβολές στις απόψεις.
Ένα ακόµη συµπέρασµα που εξάγεται είναι ότι η Ανάλυση Πολλαπλών Αντιστοιχιών που
πραγµατοποιήθηκε και ειδικότερα η ανάλυση της χωρικής αναπαράστασης επιβεβαιώνει τα
αποτελέσµατα της ανάλυσης που προηγήθηκε, καθώς οι οµάδες των µαθηµάτων προβάλλονται στην
χωρική αναπαράσταση σε σηµαντικό βαθµό µε βάση την αξιολόγηση και την επιτυχία τους, παρόλο
που η αξιολόγηση δεν ήταν µεταβλητή της ανάλυσης. Ακόµη ο βαθµός της εφαρµογής του προτύπου
αποδεικνύεται καταλυτικός για την κατηγοριοποίηση των µαθηµάτων και σηµαντικό ρόλο παίζουν
ακόµη η συνεργασία, η ελευθερία και ο αριθµός των εργασιών. Τελικά οι λόγοι της «επιτυχίας» των
µαθηµάτων εξηγούνται σε σηµαντικό βαθµό από την οµαδοποίηση των µαθηµάτων στον
τρισδιάστατο «χώρο» (Εικόνα IV. 5.15):
•

Η αντιδιαµετρική θέση (ως προς την αρχή των αξόνων) της οµάδας των πιο «αποτυχηµένων»

µαθηµάτων (ΠΛ2 και ΓΕΝ3) σε σχέση µε τη θέση του πιο επιτυχηµένου µαθήµατος (ΜΑΘ1) δίνει
σηµαντικές πληροφορίες. Στο πιο «επιτυχηµένο» µάθηµα της ΚΜΕ εφαρµόστηκε το πρότυπο στο
µέγιστο βαθµό (5), πραγµατοποιήθηκαν οι περισσότερες εργασίες (6), υπήρχε ο µέγιστος βαθµός
συνεργασίας και επικοινωνίας. Στα πιο «αποτυχηµένα» µαθήµατα της ΚΜΕ δεν εφαρµόστηκε το
πρότυπο (1), δεν πραγµατοποιήθηκαν εργασίες, ούτε υπήρχε σηµαντική επικοινωνία και συνεργασία.
•

Υπάρχει µια οµάδα µαθηµάτων (η οµάδα 4) που βρίσκεται στον ίδιο «χωρικό» κύβο µε το

ΜΑΘ1 και έχει πολλά κοινά στοιχεία µε αυτό. Καταρχήν το πρότυπο εφαρµόστηκε σε σηµαντικό
βαθµό σε όλα και υπήρχε σηµαντικός βαθµός συνεργασιών και επικοινωνίας. Το ΜΑΘ1 έχει απλά
µεγαλύτερο βαθµό συνεργασίας και εργασιών. Η οµάδα αυτή αποτελείται από τα µαθήµατα ΓΕΝ1,
ΦΙΛ1 και ΓΕΝ4 που επίσης συγκαταλέγονται στα ιδιαιτέρως «επιτυχηµένα» µαθήµατα.
•

Μια ακόµη οµάδα µαθηµάτων που ξεχώρισε (η οµάδα 3) αποτελεί µια ξεχωριστή περίπτωση

καθώς η οµάδα «περιστρέφεται» γύρω από το κέντρο των αξόνων. Αυτό οφείλεται στο ότι στα
µαθήµατα αυτά δεν είχαν µια ενιαία πολιτική ή ήταν αντιφατικές οι αποφάσεις των εισηγητών τους ως
προς τις βασικές παραµέτρους που εξετάστηκαν στην ανάλυση. Τα µαθήµατα που περιλαµβάνονται
στην οµάδα αυτή είναι τα ΓΕΝ2, ΠΛ3, ΦΥΣ1, ΦΥΣ2, ΦΥΣ3, ΦΥΣ4 και ΜΑΘ4. Από αυτά τα
µαθήµατα ΓΕΝ2, ΦΥΣ2 και ΦΥΣ3 στα οποία εφαρµόστηκε το πρότυπο σε σηµαντικό βαθµό ήταν και
πιο επιτυχηµένα, ενώ τα υπόλοιπα ήταν λιγότερο επιτυχηµένα.
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•

Υπάρχει µία ακόµη οµάδα µαθηµάτων (η οµάδα 2) που περιλαµβάνει µαθήµατα στα οποία

εφαρµόστηκε το πρότυπο σε µικρό σχετικά βαθµό (1-2) και χαρακτηρίζονται ακόµη από µικρό βαθµό
ελευθερίας και µικρό αριθµό εργασιών. Πρόκειται για τα µαθήµατα ΜΑΘ2, ΠΛ5, ΠΛ6, ΠΛ1, και
ΦΥΣ6, από τα οποία µόνο τα ΜΑΘ2 και ΠΛ1 ήταν επιτυχηµένα. Η επιτυχία του ΜΑΘ2 µπορεί να
συσχετιστεί µε το παράγοντα της συνεργασίας από τη θέση του στο χώρο. Το ΠΛ1 αποτελεί εξαίρεση
και η σχετική του επιτυχία δεν µπορεί να συσχετιστεί µε κάποιον παράγοντα, τουλάχιστον από αυτούς
που εξετάστηκαν στη συγκεκριµένη ανάλυση. Η ειδική αυτή περίπτωση του ΠΛ1 ίσως να σχετίζεται
µε το γεγονός ότι το µοναδικό µάθηµα που λειτούργησε εντελώς διαφορετικά από τα υπόλοιπα και
είχε πολλούς εισηγητές και η διάρκειά του ήταν ιδιαίτερα µεγάλη.
Σε κάθε περίπτωση, η οµαδοποίηση των µαθηµάτων της ΚΜΕ, µε βάση τα δεδοµένα της Ανάλυσης
Πολλαπλών Αντιστοιχιών επιβεβαιώνει τα αποτελέσµατα που προήλθαν από τα προηγούµενα βήµατα
της πιο «κλασσικής» στατιστικής ανάλυσης. Επιπλέον, είναι φανερό ότι από τα µαθήµατα της ΚΜΕ,
το προσφορότερο µάθηµα για να µελετηθεί σε βάθος είναι το ΜΑΘ1 και τα αµέσως επόµενα είναι τα
ΓΕΝ1, ΓΕΝ4 και ΦΙΛ1, λόγω των χαρακτηριστικών τους.
Καταλήγοντας και λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η υπόθεση
της διατριβής επιβεβαιώνεται. «Η εφαρµογή του προτεινόµενου προτύπου του ηλεκτρονικά
υποστηριζόµενου µαθήµατος (όπως αυτό έχει περιγραφεί) επιφέρει πράγµατι θετικά αποτελέσµατα
στη διεξαγωγή του µαθήµατος».
Επιπλέον, κατά τη µελέτη της ∆ραστηριότητας, πραγµατοποιήθηκε ο εντοπισµός παραγόντων και
συνθηκών που επηρεάζουν την επιτυχή διεξαγωγή ενός ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος,
πέρα από το βαθµό εφαρµογής του συγκεκριµένου προτύπου.
Σηµαντικότεροι παράγοντες όλων αποδείχτηκαν η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση που υπήρχε σε
ένα ηλεκτρονικά υποστηριζόµενο µάθηµα της ΚΜΕ καθώς η σχέση τους µε την επιτυχία του
µαθήµατος αυτού ήταν ιδιαιτέρως σηµαντική.
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Κεφάλαιο ΙV.6 Ανάλυση της ∆ραστηριότητας «∆ηµιουργίας και
∆ιατήρησης της Κοινότητας Μάθησης»
ΙV.6.1 Εισαγωγή
Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται ανάλυση της τρίτης βασικής ∆ραστηριότητας της λειτουργίας της
Κοινότητας Μάθησης Εκπαιδευτικών, της «∆ηµιουργίας και ∆ιατήρησης της Κοινότητας της Μάθησης».
Κατά την ανάλυση της συγκεκριµένης ∆ραστηριότητας εξετάζονται καταρχήν οι σχέσεις διαφόρων
ανεξάρτητων µεταβλητών που αφορούν αντικειµενικά δεδοµένα ή επιλογές των εισηγητών, µε τη
γνώµη των εκπαιδευόµενων και των εισηγητών για το βαθµό δηµιουργίας της Κοινότητας της
Μάθησης. Μετά αναλύεται λεπτοµερώς η δηµιουργία και εξέλιξη της ευρύτερης Κοινότητας της ΚΜΕ
(τύπου Β) µέσω της µελέτης της επικοινωνίας που πραγµατοποιήθηκε στη ΚΜΕ. Τέλος µέσα από την
ανάλυση της ευρύτερης αυτής Κοινότητας Μάθησης της ΚΜΕ προκύπτει η περαιτέρω ανάγκη για
µελέτη της επιµέρους υπο-Κοινότητας (τύπου Α) που δηµιουργείται εντός του πλαισίου ενός
µαθήµατος.

ΙV.6.2 Η ∆ραστηριότητα «∆ηµιουργίας και ∆ιατήρησης της Κοινότητας
Μάθησης»
Όπως έχει ήδη αναφερθεί προηγούµενα (Εικόνα II.2.8), η ∆ραστηριότητα ∆ηµιουργίας και ∆ιατήρησης
της Κοινότητας Μάθησης αποτελεί µια από τις βασικές ∆ραστηριότητες που παράγεται απευθείας από
το αντικείµενο της κεντρικής ∆ραστηριότητας. Στο παρακάτω σχήµα (Εικόνα IV. 6.1) παρουσιάζονται
αναλυτικά τα συστατικά στοιχεία της ∆ραστηριότητας και οι µεταξύ τους συσχετίσεις. Το βασικό
Κίνητρο ύπαρξης αυτής της συγκεκριµένης ∆ραστηριότητας ήταν η δηµιουργία συγκεκριµένου
αποτελέσµατος που αφορούσε την αλλαγή συµπεριφοράς, συνηθειών και απόψεων των
συµµετεχόντων για τον τρόπο και τις δυνατότητες της συνεργασίας σε ένα περιβάλλον όπως αυτό της
ΚΜΕ, της βελτίωσης των αποτελεσµάτων της µάθησης στο συγκεκριµένο πρόγραµµα, της υιοθέτησης
από τους συµµετέχοντες πρακτικών συνεργασίας στην καθηµερινή τους εργασία και τελικά τη
µεταφορά της γνώσης αυτής στο σχολείο, την τάξη και τους µαθητές.
Τα Υποκείµενα της ∆ραστηριότητας ήταν καταρχήν οι συντονιστές/ερευνητές που συντόνιζαν την όλη
διαδικασία και είχαν το βασικό ρόλο της δηµιουργίας της Κοινότητας και της διατήρησης της συνοχής
αυτής. Υποκείµενα ήταν ακόµη οι εισηγητές της ΚΜΕ που είχαν το ρόλο της δηµιουργίας επιµέρους
υπο-οµάδων ή µικρών Κοινοτήτων εντός της ευρύτερης, στο πλαίσιο των µαθηµάτων τους. Οι βασικοί
πάντως υπεύθυνοι για την ύπαρξη της Κοινότητας ήταν οι εκπαιδευόµενοι χωρίς τη συµµετοχή των
οποίων δε θα υπήρχε η Κοινότητα.
Το Αντικείµενο της ∆ραστηριότητας ήταν: για τους συντονιστές η δηµιουργία και η διατήρηση της
Κοινότητας στο πρόγραµµα, για τους εισηγητές η δηµιουργία µιας µικρότερης Κοινότητας Μάθησης
στο πλαίσιο του µαθήµατός τους και η εκµετάλλευση της για τους σκοπούς του µαθήµατός τους, για
τους εκπαιδευόµενους η συµµετοχή και τα οφέλη που προκύπτουν από τη συνεργασία και την
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αλληλοϋποστήριξη ενός τέτοιου περιβάλλοντος και τέλος για τους ερευνητές η συλλογή ερευνητικών
στοιχείων για την όλη διαδικασία. Η ευρύτερη Κοινωνία σε αυτήν τη φάση περιλαµβάνει, εκτός από
τα υποκείµενα που αναφέρθηκαν παραπάνω, και όλους όσους άµεσα ή έµµεσα ενεπλάκησαν µε τις
διαδικασίες της ΚΜΕ.
Στη συγκεκριµένη ∆ραστηριότητα υπήρχε η συγκεκριµένη διαµοίραση εργασίας που αναφέρθηκε
παραπάνω, καθώς τα υποκείµενα είχαν διακριτούς ρόλους και διακριτές αρµοδιότητες. Προκειµένου
για την υλοποίηση της ∆ραστηριότητας χρησιµοποιήθηκαν ορισµένα τεχνουργήµατα, ειδικά εργαλεία
συνεργασίας και επικοινωνίας και η Πλατφόρµα Λογισµικού της ΚΜΕ. Τέλος, είχαν καθοριστεί από
την αρχή συγκεκριµένοι κανόνες που αφορούσαν συµπεριφορές, δικαιώµατα και υποχρεώσεις και το
όλο πλαίσιο λειτουργίας της Κοινότητας βασιζόταν σε συγκεκριµένες αρχές.
Βασικός στόχος της ΚΜΕ ήταν η δηµιουργία µιας ευρύτερης Κοινότητας Μάθησης τύπου Β που
αφορούσε όλους όσους συµµετείχαν σε δραστηριότητες του προγράµµατος, τους εκπαιδευόµενους,
τους εισηγητές και τους συντονιστές.
Χρήση διαφορετικών υπηρεσιών, προτύπων
συνεργασίας και τεχνουργηµάτων και ειδικά
υπηρεσιών και εργαλείων συνεργασίας, της
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, των
υπηρεσιών και των εργαλείων επικοινωνίας,
λογισµικού και υλικού, κλπ.
Οι συµµετέχοντες
εκπ/κοί, οι υπεύθυνοι
των µαθηµάτων και οι
συντονιστές/ερευνητές.

Τεχνουργήµατα

Υποκείµενο

Αντικείµενο

Κοινωνία

Κανόνες
Η ∆ηµιουργία της Κοινότητας στην
ΚΜΕ βασίζεται σε σαφείς και
προκαθορισµένους κανόνες και
αρχές που έχουν να κάνουν µε τη
συµπεριφορά, τα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις, τον τρόπο
συνεργασίας, κλπ.

Η δηµιουργία των συνθηκών
για πραγµατική συνεργασία σε
πολλά επίπεδα µεταξύ των
συµµετεχόντων στην ΚΜΕ, η
πρακτική εφαρµογή του
περιβάλλοντος συνεργασίας
και αλληλο-ϋποστήριξης
της ΚΜΕ κλπ.

ΚΙΝΗΤΡΑ

∆ιαµοίραση
Εργασίας

Ολόκληρη η Κοινότητα της ΚΜΕ, όλοι οι
συµµετέχοντες είτε ως εισηγητές ή ως
εκπαιδευόµενοι, οι συντονιστές και
διαχειριστές του συστήµατος, αλλά
ακόµη άτοµα που εµπλέκονταν άµεσα ή
έµµεσα µε τις δραστηριότητες της
Κοινότητας πχ. µαθητές σχολείου,
εκπαιδευτικοί, κλπ.

Η αλλαγή απόψεων, συνηθειών και
συµπεριφοράς των συµµετεχόντων, ως
αποτέλεσµα της εφαρµογής της
συνεργασίας και της εµπειρίας από τη
συµµετοχή σε αυτήν την Κοινότητα, η
βελτίωση των αποτελεσµάτων, η
µεταφορά στην καθηµερινή πρακτική
και στο σχολείο των αποκτηθέντων
εµπειριών κλπ.

Αποτέλεσµα

Οι συντονιστές της Κοινότητας έχουν
το βασικό ρόλο της δηµιουργίας της,
οι εισηγητές έχουν το ρόλο της
δηµιουργίας µιας επιµέρους
µικρότερης Κοινότητας αποτελούµενη
από τα µέλη του δικού τους
µαθήµατος,
τα µέλη αποτελούν τον κορµό της
Κοινότητας και η συµµετοχή τους την
υλοποιεί στην πραγµατικότητα, οι
ερευνητές σε ρόλο
παρατήρησης κλπ.

Εικόνα IV. 6.1 Η δοµή της ∆ραστηριότητας δηµιουργίας της Κοινότητας Μάθησης

Σύµφωνα µε τον ορισµό που δόθηκε προηγούµενα (Κεφάλαιο Ι.1), οι ηλεκτρονικές Κοινότητες τύπου
Β είναι µέτρια συνεκτικές ηλεκτρονικές Κοινότητες (Σ=1, πλήθος >= 20, η επικοινωνία δεν είναι
απαραίτητα ιδιαίτερα τακτική) που δηµιουργούνται για την επιµόρφωση εκπαιδευτικών (κυρίως αλλά
ενδεχοµένως όχι αποκλειστικά ηλεκτρονικώς, Η=1 ή 2), σε θέµατα της ειδικότητάς τους ή και πιο
γενικά θέµατα (Σ=1). Στον τύπο Β ανήκουν ειδικά οι περιπτώσεις που αναφέρονται περισσότερο σε εν
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ενεργεία εκπαιδευτικούς ίδιας ειδικότητας (Ε=2) ή σε εκπαιδευτικούς που έχουν πολύ κοντινή
επαγγελµατική σχέση (Ε=1). Οι Κοινότητες που ανήκουν στον τύπο Β, ως επί το πλείστον, δεν έχουν
αυστηρά καθορισµένο πλαίσιο λειτουργίας και είναι σε σηµαντικό βαθµό αυτοδιοικούµενες, οπότε
εφαρµόζονται και πολιτικές «καθοδηγούµενου» αλλά και «µη-καθοδηγούµενου» συντονισµού (∆=1).
Ο παραπάνω χαρακτηρισµός περιγράφει µε µεγάλη ακρίβεια την ΚΜΕ, στο σύνολό της. Στην ΚΜΕ
είχαν βέβαια τεθεί οι κανόνες και οι αρχές λειτουργίας της από την αρχή αλλά, υπήρχε µεγάλος
βαθµός ελευθερίας στις αποφάσεις και τις επιλογές καταρχήν των εισηγητών που συντόνιζαν τα
επιµέρους µαθήµατα αλλά κατά δεύτερον και των εκπαιδευόµενων. Αυτό εξ’ άλλου ήταν φανερό από
τις διαφοροποιήσεις που υπήρχαν µεταξύ των επιλογών των διαφόρων εισηγητών, οι επιπτώσεις των
οποίων στην «επιτυχία» του κάθε µαθήµατος εξετάστηκαν στην ανάλυση της ∆ραστηριότητας
Υλοποίησης των µαθηµάτων της ΚΜΕ.
Στο σύνολό της, η ΚΜΕ είναι λοιπόν Τύπου Β µε τιµές των δεικτών (Σ=1,

∆=1,

Η=1,

Ε=2),

καθώς είναι µέτρια συνεκτική Κοινότητα µε πάνω από 70 µέλη (Σ=1, πλήθος >= 20, η επικοινωνία δεν
είναι ήταν απαραίτητα ιδιαίτερα τακτική για όλα τα µέλη, ήταν µόνο για κάποιες υποοµάδες), ακόµη
δεν ήταν απόλυτα καθορισµένο το πλαίσιο λειτουργίας της και κάθε υποοµάδα µαθήµατος
λειτουργούσε µε βάση τις κατευθύνσεις των εισηγητών του µαθήµατος. Οι υπεύθυνοι του
προγράµµατος και συντονιστές έδιναν κάποιες γενικές κατευθύνσεις αλλά σε επίπεδο µαθήµατος η
Κοινότητα ήταν σε σηµαντικό βαθµό αυτοδιοικούµενη, και ανάλογα µε τις επιλογές του εισηγητή
µπορεί να ήταν και σε µεγάλο βαθµό αυτοδιοικούµενη και σε επίπεδο επιµορφούµενων. Γενικά
εφαρµόστηκαν πολιτικές «καθοδηγούµενου» αλλά και «µη-καθοδηγούµενου» συντονισµού και η τιµή
του δείκτη ∆ είναι 1 για το σύνολο της Κοινότητας. Ακόµη, η λειτουργία της ΚΜΕ ήταν κυρίως αλλά
όχι αποκλειστικά ηλεκτρονική, µε το δείκτη Η ίσο µε 1. Τέλος η ΚΜΕ αναφερόταν περισσότερο σε εν
ενεργεία εκπαιδευτικούς διαφορετικών µεν ειδικοτήτων αλλά µε πολύ κοντινή επαγγελµατική σχέση
(πολλοί ανήκαν στο ίδιο ή σε γειτονικά σχολεία) και εποµένως η τιµή του δείκτη Ε ισούται µε 2.
Αντικείµενο της ανάλυσης της ∆ραστηριότητας «∆ηµιουργίας και ∆ιατήρησης της Κοινότητας
Μάθησης» αποτελεί η µελέτη της δηµουργίας και διατήρησης της ευρύτερης αυτής Κοινότητας τύπου
Β. Εξετάζονται θέµατα όπως το αν επιτεύχθηκε, σε ποιο βαθµό, ποιες ήταν οι διαδικασίες, ποια η
εξέλιξή της, πως διατηρήθηκε, ποιες οι επιµέρους Ενέργειες που συνέβαλαν σε αυτά, πως επέδρασαν
τα διάφορα τεχνουργήµατα που χρησιµοποιήθηκαν, ποιος ο ρόλος των υποκειµένων, κλπ.
Σε ένα δεύτερο πάντως επίπεδο, σε αυτό του µαθήµατος, σε πολλές περιπτώσεις οι εισηγητές
επεδίωξαν και κατάφεραν να δηµιουργήσουν και να συντηρήσουν και µια πιο συνεκτική υποΚοινότητα, την Κοινότητα που αφορούσε το συγκεκριµένο µάθηµά τους. Η ανάγκη της µελέτης µιας
τέτοιας πιο συνεκτικής Κοινότητας, απορρέει µέσα από την ανάλυση της ευρύτερης και γίνεται σε
επόµενο κεφάλαιο ξεχωριστά.
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ΙV.6.3 Επιµέρους Ενέργειες της ∆ηµιουργίας της Κοινότητας Μάθησης
Οι επιµέρους Ενέργειες της γενικής ∆ραστηριότητας ∆ηµιουργίας της Κοινότητας Μάθησης της ΚΜΕ
αφορούσαν σε ορισµένες περιπτώσεις µόνο κάποια συγκεκριµένα υποκείµενα ενώ, σε άλλες
περιπτώσεις, ήταν κοινές για όλα τα υποκείµενα. Επιπλέον ορισµένες Ενέργειες της συγκεκριµένης
∆ραστηριότητας δηµιουργίας και διατήρησης της Κοινότητας Μάθησης ήταν κοινές µε Ενέργειες των
∆ραστηριοτήτων που αναλύθηκαν προηγούµενα (της ∆ραστηριότητας Οργάνωσης και της
∆ραστηριότητας Υλοποίησης των µαθηµάτων της ΚΜΕ). Οι Ενέργειες των συντονιστών αποσκοπούσαν
κυρίως στη δηµιουργία και διατήρηση της ευρύτερης Κοινότητας τύπου Β, ενώ των εισηγητών
αποσκοπούσαν κυρίως στη δηµιουργία και διατήρηση µιας συνεκτικής Κοινότητας τύπου Α, εντός του
πλαισίου του µαθήµατός τους. Οι Ενέργειες των εκπαιδευοµένων ήταν τελικά αυτές που καθόριζαν το
βαθµό πραγµατοποίησης και διατήρησης της Κοινότητας.
Παρακάτω αναφέρονται οι βασικές Ενέργειες της συγκεκριµένης ∆ραστηριότητας για κάθε µία από τις
κατηγορίες των υποκειµένων:

ΙV.6.3.1

Επιµέρους Ενέργειες των συντονιστών

Οι επιµέρους ενέργειες των συντονιστών αποσκοπούσαν κυρίως στη δηµιουργία και διατήρηση της
ευρύτερης Κοινότητας τύπου Β, για το σύνολο της ΚΜΕ. Ειδικότερα ήταν:
Πριν την έναρξη της φάσης των µαθηµάτων:
1.

Ο καθορισµός των αρχών που θα διέπουν την Κοινότητα (Ενέργεια που υπήρχε και στη

∆ραστηριότητα Οργάνωσης της ΚΜΕ).
2.

Η εκπαίδευση των µελών ειδικά στο αρχικό πρόσωπο µε πρόσωπο σεµινάριο (Ενέργεια που

υπήρχε και στη ∆ραστηριότητα Οργάνωσης της ΚΜΕ).
3.

Η δοκιµαστική λειτουργία της Κοινότητας για ένα χρονικό διάστηµα (Ενέργεια που υπήρχε

και στη ∆ραστηριότητα Οργάνωσης της ΚΜΕ).

Μετά την επίσηµη έναρξη της ΚΜΕ:
4.

Η τακτική δηµοσιοποίηση αποτελεσµάτων και θεµάτων που αφορούσαν την Κοινότητα

(ανακοινώσεις κάθε είδους, αποτελέσµατα, αναφορές για την πορεία της Κοινότητας, κλπ).
5.

Η τακτική επικοινωνία και συνεργασία µε τους εισηγητές.

6.

Η τακτική επικοινωνία και βοήθεια προς τους εκπαιδευόµενους.

7.

Ο συντονισµός του Γενικού forum της ΚΜΕ και του Τεχνικού forum της ΚΜΕ.

8.

Η ενθάρρυνση των προσωπικών επαφών και η οργάνωση πρόσωπο µε πρόσωπο (άτυπων

τελικά) συναντήσεων, όπου αυτό ήταν δυνατόν.
9.

Η καταγραφή πολλών παραµέτρων ανάλυσης Κοινωνικού ∆ικτύου που αφορούσαν όλη την

Κοινότητα αλλά και τα επιµέρους Κοινωνικά ∆ίκτυα των µαθηµάτων. Η καταγραφή και τελικά η
δηµοσίευση (µε κωδικοποιηµένο τρόπο) των αποτελεσµάτων και των µετρήσεων προκειµένου για την
ενεργοποίηση καταρχήν των εκπαιδευοµένων και κατά δεύτερον των εισηγητών.
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ΙV.6.3.2

Επιµέρους Ενέργειες των Εισηγητών

Οι επιµέρους ενέργειες των εισηγητών αποσκοπούσαν κυρίως στη δηµιουργία και διατήρηση των
επιµέρους Κοινοτήτων, εντός του πλαισίου του µαθήµατος. Ήταν:
Πριν την έναρξη της φάσης των µαθηµάτων:
1.

Ο καθορισµός των πολιτικών συντονισµού του µαθήµατος που θα ακολουθηθούν στο

διαδικτυακά υποστηριζόµενο µάθηµα και εναρµονίζονται µε το πρότυπο του µαθήµατος που είχε
περιγραφεί. Το πρότυπο είναι σχεδιασµένο ώστε να προκαλεί τη δηµιουργία µιας Κοινότητας
Μάθησης εντός του µαθήµατος.
2.

Η γνωριµία µε τα µέλη της ευρύτερης Κοινότητας αλλά και ειδικά µε τα µέλη που πρόκειται

να συµµετέχουν στο µάθηµα ευθύνης τους.
3.

Η συµµετοχή στην αρχική φάση δοκιµαστικής λειτουργίας της Κοινότητας και αν ήταν

δυνατόν και στην αρχική πρόσωπο µε πρόσωπο εκπαίδευση.

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των µαθηµάτων: :
4.

Η επιλογή και η εφαρµογή της πολιτικής διαχείρισης που ακολουθούσαν στο µάθηµα (βαθµός

υψηλού ή χαµηλού επιπέδου συντονισµού που ακολουθούσαν, εναλλαγές αυτών).
5.

Η επιλογή και η εφαρµογή της πολιτικής της επικοινωνίας που ακολουθούσαν στο µάθηµα

(είδος µέσων και υπηρεσιών που χρησιµοποιούσαν, χρήση ή όχι ειδικά του chat, βαθµός συµµετοχής
στο forum του µαθήµατος, συχνότητα επικοινωνίας, λόγοι για τους οποίους επικοινωνούσαν, κλπ.).
6.

Η δηµοσίευση ανακοινώσεων και η πρόκληση συζητήσεων.

7.

Η επιλογή και εφαρµογή συνεργατικών δραστηριοτήτων.

8.

Η συνεχής υποστήριξη των συµµετεχόντων.

9.

Η συνεχής παρακολούθηση των εργασιών και της συµµετοχής των εκπαιδευοµένων.

10.

Η συνεχής προσπάθεια για δηµιουργία κλίµατος «εµπιστοσύνης», «αλληλοϋποστήριξης»,

ακόµη και «φιλίας» µεταξύ των εκπαιδευόµενων. Η πρόκληση πρόσωπο µε πρόσωπο συναντήσεων,
όπου και όταν αυτό ήταν εφικτό.
11.

Η επικοινωνία και συνεργασία µε τους βοηθούς του µαθήµατος.

12.

Η συνεργασία µε τους συντονιστές για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήµατος.

13.

Η συµµετοχή τους στο Κεντρικό και Τεχνικό forum της Κοινότητας.

ΙV.6.3.3

Επιµέρους Ενέργειες των Εκπαιδευοµένων

Οι επιµέρους ενέργειες των εκπαιδευοµένων δρουν καταλυτικά στη δηµιουργία και διατήρηση ή τη µη
δηµιουργία και µη διατήρηση της ευρύτερης Κοινότητας αλλά και των επιµέρους Κοινοτήτων των
µαθηµάτων. Ήταν:

Πριν την έναρξη της φάσης των µαθηµάτων:
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1.

Η συµµετοχή στην αρχική εκπαίδευση (στην πρόσωπο µε πρόσωπο εκπαίδευση) και

ειδικότερα η κατανόηση των αρχών λειτουργίας της Κοινότητας και του τρόπου λειτουργίας των
εργαλείων και των υπηρεσιών που θα χρησιµοποιηθούν αργότερα).
2.

Η γνωριµία µε τους εισηγητές των µαθηµάτων στα οποία συµµετέχουν, µε τα µέλη της

Κοινότητας γενικώς και ειδικά µε τα µέλη που συµµετέχουν σε κοινά µαθήµατα.
3.

Η συµµετοχή στην αρχική φάση δοκιµαστικής λειτουργίας της Κοινότητας, η συµµετοχή στο

Κεντρικό και το Τεχνικό forum της Κοινότητας.

Κατά τη φάση υλοποίησης των ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων:
4.

Η αλληλεπίδραση και επικοινωνία µε µέλη/εκπαιδευόµενους που συµµετείχαν στο ίδιο

µάθηµα, αλλά και µε µέλη/εκπαιδευόµενους της ευρύτερης Κοινότητας (για ανταλλαγή απόψεων ή για
να λάβουν ή να προσφέρουν κάποια βοήθεια).
5.

Η συνεργασία µε µέλη/εκπαιδευόµενους που συµµετείχαν στο ίδιο µάθηµα, προκειµένου για

την υλοποίηση µιας εργασιών από κοινού.
6.

Η τακτική επικοινωνία µε τον/τους εισηγητή/τές, όποτε ήταν αυτό αναγκαίο.

7.

Η συµµετοχή στα τεκταινόµενα του µαθήµατος (συµµετοχή σε αποφάσεις, συµµετοχή σε

συζητήσεις που πραγµατοποιούνταν στο forum ή «χώρου» του µαθήµατος, πρόκληση ή έναρξη
συνοµιλιών, κλπ.).
8.

Η παρακολούθηση των αναφορών και των ανακοινώσεων των εισηγητών.

9.

Η συµµετοχή στην συνδιοργάνωση συναντήσεων, στον προγραµµατισµό συνοµιλιών µέσω

του chat, η συµµετοχή τους σε αυτές.
10.

Η συµµετοχή σε πρόσωπο µε πρόσωπο συναντήσεις, όπου και όταν αυτό ήταν εφικτό.

11.

Η επικοινωνία µε τους συντονιστές, εφόσον υπήρχε κάποιο πρόβληµα.

12.

Η παρακολούθηση των αναφορών και των ανακοινώσεων των συντονιστών.

13.

Η συµµετοχή στα δρώµενα της ευρύτερης Κοινότητας (συµµετοχή στο Κεντρικό και το

Τεχνικό forum της ΚΜΕ, έναρξη ή δηµιουργία συζητήσεων).
14.

Η τήρηση και εφαρµογή των αρχών λειτουργίας και των κανόνων συµπεριφοράς της

Κοινότητας (σεβασµός, ακεραιότητα, ηθική, ανταπόκριση, αλληλεγγύη, αλληλοϋποστήριξη, ειλικρίνεια,
καλή συµπεριφορά κλπ.).

ΙV.6.4 Ερευνητικά ερωτήµατα και σχεδιασµός της ανάλυσης της
∆ραστηριότητας
ΙV.6.4.1

Ερευνητικά ερωτήµατα

Το προτεινόµενο πρότυπο διεξαγωγής του ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος έπρεπε να
υλοποιηθεί σε ένα συνεργατικό περιβάλλον αµοιβαίας υποστήριξης και εµπιστοσύνης, σε ένα
περιβάλλον Κοινότητας Μάθησης, λόγω των προδιαγραφών του και της εναρµόνισης του µε το
θεωρητικό πλαίσιο της διατριβής. Πάντως, όπως έχει ήδη ειπωθεί (Wenger 1998, Χρονάκη και
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Μπουρδάκης 2003) οι ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης δε δηµιουργούνται αυθόρµητα, είναι
βασισµένες σε αξίες και έχουν συγκεκριµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η Κοινότητα Μάθησης δεν
προκύπτει ξαφνικά ούτε αυτόµατα, αλλά οικοδοµείται µέσα από διαδικασίες και διεργασίες (Ενέργειες
σύµφωνα µε τη Θεωρία ∆ραστηριοτήτων) που εφαρµόζονται γι’ αυτόν ακριβώς το σκοπό. Φυσικά και
η διατήρησή της δεν είναι αυτονόητη και δεδοµένη, λόγω χρόνια παγιωµένων συνηθειών και
αντιλήψεων των συµµετεχόντων η τάση που επικρατεί είναι για την αποσύνθεση της.
Τα παραπάνω, λόγω και του γεγονότος ότι η ΚΜΕ είναι η πρώτη προσπάθεια δηµιουργίας Κοινότητας
Μάθησης εν ενεργεία Εκπαιδευτικών στην Ελλάδα προκειµένου για την πραγµατοποίηση επιµόρφωσης,
εγείρουν ερωτήµατα που σχετίζονται µε τον τρόπο δηµιουργίας και διατήρησης της Κοινότητας της
Μάθησης, σε ένα πρόγραµµα επιµόρφωσης όπως η ΚΜΕ. Στην ανάλυση που ακολουθεί εξετάζεται το
ερώτηµα:
«Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν (και µε ποιο τρόπο) τη δηµιουργία και διατήρηση µιας Κοινότητας
Μάθησης σε ένα πρόγραµµα επιµόρφωσης όπως η ΚΜΕ» (εµφανίζεται στην Εικόνα IV.1.1 ως Εe)
και πως προκύπτει «η σύνθεση της εικόνας της δηµιουργίας και εξέλιξης της Κοινότητας Μάθησης
της ΚΜΕ» (εµφανίζεται στην Εικόνα IV.1.1 ως Εf).
Ακόµη, λόγω του σχεδιασµού της ΚΜΕ και του τρόπου διεξαγωγής των ηλεκτρονικά
υποστηριζόµενων µαθηµάτων, που σε µεγάλο βαθµό ήταν αυτοδιοικούµενα και αυτόνοµα, είναι
αναµενόµενος ο σχηµατισµός επιµέρους συνεκτικότερων Κοινοτήτων Μάθησης εντός µιας οµάδας
ενός τέτοιου µαθήµατος (της οµάδας των µελών και των εισηγητών του µαθήµατος). Μάλιστα µια
τέτοια µικρότερη Κοινότητα, εφόσον σχηµατιστεί, πιθανότατα θα έχει και διαφορετικά χαρακτηριστικά
(διαστάσεις, τύπο) από ό,τι η συνολική Κοινότητα Μάθησης της ΚΜΕ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζει για την έρευνα ο τρόπος δηµιουργίας και διατήρησης µιας τέτοιας συνεκτικότερης
Κοινότητας Μάθησης, και ειδικότερα της Κοινότητας Μάθησης ενός «επιτυχηµένου» µαθήµατος (µε
βάση τα αποτελέσµατα της µελέτης που αφορά στη ∆ραστηριότητα υλοποίησης των µαθηµάτων της
ΚΜΕ), διαφορές που τυχόν υπάρχουν από την ευρύτερη Κοινότητα, τα στάδια εξέλιξης της, κλπ.
Ουσιαστικά προκύπτουν επιµέρους ερωτήµατα όπως «η σύνθεση της εικόνας της δηµιουργίας και
εξέλιξης της επιµέρους µικρότερης Κοινότητας Μάθησης ενός επιτυχηµένου µαθήµατος της
ΚΜΕ». Το συγκεκριµένο ερώτηµα εµφανίζεται στο σχήµα (Εικόνα IV.1.1), ως Εg.
Η ανάγκη της µελέτης µιας τέτοιας πιο συνεκτικής Κοινότητας, απορρέει µέσα από την ανάλυση της
ευρύτερης και γίνεται σε επόµενο κεφάλαιο ξεχωριστά, αφού πρώτα εξεταστεί εφόσον πράγµατι
δηµιουργήθηκαν αυτές οι πιο συνεκτικές Κοινότητες.
Λόγω της µεγαλύτερης συνεκτικότητας πάντως και των χαρακτηριστικών των µαθηµάτων της ΚΜΕ, η
επιµέρους Κοινότητες που πιθανότατα σχηµατίστηκαν θα πρέπει να ήταν τύπου Α.
Σύµφωνα µε τον ορισµό που δόθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο, οι ηλεκτρονικές Κοινότητες τύπου Α
είναι ιδιαίτερα συνεκτικές ηλεκτρονικές Κοινότητες (Σ=2, πλήθος <= 20, πολύ τακτική επικοινωνία)
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που δηµιουργούνται για την επιµόρφωση εκπαιδευτικών (κυρίως αλλά ενδεχοµένως όχι αποκλειστικά
ηλεκτρονικώς, Η=1 ή 2), κυρίως σε συγκεκριµένα θέµατα της ειδικότητάς τους. Και πάλι στον τύπο
Α ανήκουν ειδικά οι περιπτώσεις που αναφέρονται περισσότερο σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς ίδιας
ειδικότητας (Ε=2) ή εκπαιδευτικούς που έχουν κοινούς στόχους (Σ=2) και πολύ κοντινή
επαγγελµατική σχέση (Ε=1). Οι Κοινότητες που ανήκουν στον τύπο Α έχουν ως επί το πλείστον
αυστηρά καθορισµένο πλαίσιο λειτουργίας και είναι σε ελάχιστο ή µηδενικό βαθµό αυτοδιοικούµενες,
οπότε εφαρµόζονται πολιτικές κυρίως «καθοδηγούµενου» συντονισµού (∆=2).
Οι δείκτες της κάθε επιµέρους Κοινότητας Τύπου Α θα πρέπει να είναι: (Σ=2, ∆=2, Η=1,

Ε=2),

καθώς η επιµέρους Κοινότητα που πραγµατοποιούνταν στο πλαίσιο λειτουργίας της ∆ραστηριότητας
υλοποίησης ενός µαθήµατος θα είχε τους δείκτες Η και Ε ίδιους µε την ευρύτερη Κοινότητα της ΚΜΕ.
Μια βασική διαφορά είναι ο µεγαλύτερος βαθµό συνεκτικότητας, καθώς θα είχε υποχρεωτικά πλήθος
µελών µικρότερο του είκοσι και θα υπήρχε αναγκαστικά τακτική επικοινωνία µεταξύ των µελών, µε
αποτέλεσµα η τιµή του δείκτη Σ να είναι 2. Επίσης σε επίπεδο µαθήµατος η Κοινότητα είναι σε
σηµαντικό βαθµό διοικούµενη µε βάση τις επιλογές του εισηγητή.
Όπως φάνηκε από την υλοποίηση των µαθηµάτων, γενικά εφαρµόζονταν πολιτικές «καθοδηγούµενου»
κυρίως συντονισµού από την πλευρά του εισηγητή και η τιµή του δείκτη ∆ θα µπορούσε να είναι 1,
όπως για την ευρύτερη Κοινότητα της ΚΜΕ, αλλά τελικά στις περισσότερες περιπτώσεις των
µαθηµάτων ήταν 2.

ΙV.6.4.2

Μεθοδολογία

Στη µελέτη της συγκεκριµένης ∆ραστηριότητας που ακολουθεί, πραγµατοποιείται και ποσοτική και
ποιοτική ανάλυση.
Στην ποσοτική ανάλυση εξετάζονται οι επιδράσεις διαφόρων ανεξάρτητων µεταβλητών που αφορούν
αντικειµενικά δεδοµένα ή επιλογές των εισηγητών, σε εξαρτηµένες µεταβλητές που σχετίζονται µε τη
γνώµη των εκπαιδευόµενων και των εισηγητών για το βαθµό δηµιουργίας της Κοινότητας της
µάθησης (που αποτελούν τις εξαρτηµένες µεταβλητές).
Με ποιοτικές κυρίως µεθόδους αναλύεται η δηµιουργία και η εξέλιξη της ευρύτερης Κοινότητας
(τύπου Β) της ΚΜΕ, στο πέρασµα του χρόνου και ειδικά για τις πρώτες 10 εβδοµάδες της λειτουργίας
της που συλλέχθηκαν όλα τα στοιχεία των παραµέτρων της Ανάλυσης Κοινωνικών ∆ικτύων.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί και προηγούµενα οι µετρήσεις ανάλυσης κοινωνικού δικτύου (Martinez και
συν. 2003 Nurmela και συν. 2003, Reffay και Chanier 2003, McArthur και Bruza 2003)
χρησιµοποιούνται για την επιβεβαίωση των συµπερασµάτων που προέρχονται από άλλου τύπου
αναλύσεων, όπως της ποσοτικής ανάλυσης της επικοινωνίας και της συµµετοχής των µελών και την
ποιοτική ανάλυση των διαλόγων και των συζητήσεων. Ειδικότερα, η Ανάλυση Κοινωνικών ∆ικτύων
(Social Network Analysis) χρησιµοποιείται προκειµένου για την κατανόηση και µελέτη ενός
δικτυακού περιβάλλοντος, τη µέτρηση παραµέτρων αυτού και των σχέσεων που δηµιουργούνται σε
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αυτό (Haythornthwaite 1999, Garton, Haythornthwaite και Wellman 1999, Nurmela, Palonen,
Lehtinen και Hakkarainen 2003, Martinez, Dimitriadis, Tardajos, Velloso και Villacorta 2003) και
εποµένως προσφέρονται για την µελέτη της ∆ραστηριότητας της ∆ηµιουργίας και ∆ιατήρησης της
Κοινότητας της Μάθησης. Προκειµένου λοιπόν για την έρευνα που σχετίζεται µε τα ερωτήµατα που
πηγάζουν από την συγκεκριµένη ∆ραστηριότητα πραγµατοποιήθηκε µελέτη και ανάλυση των επιµέρους
κοινωνικών δικτύων της ΚΜΕ.

ΙV.6.4.3

Σχεδιασµός της ανάλυσης της ∆ραστηριότητας

Ποσοτική ανάλυση
Στην ανάλυση που ακολουθεί αρχικά εξετάζονται οι σχέσεις διαφόρων ανεξάρτητων µεταβλητών που
αφορούν αντικειµενικά δεδοµένα ή επιλογές των εισηγητών, µε τη γνώµη των εκπαιδευόµενων και
των εισηγητών για το βαθµό δηµιουργίας της Κοινότητας της µάθησης (Πίνακας ΙV. 6.1).
Όσον αφορά στις ανεξάρτητες µεταβλητές, εξετάζονται στοιχεία όπως χαρακτηριστικά του
µαθήµατος, επιµέρους στοιχεία της εφαρµογής του προτύπου του µαθήµατος και αντικειµενικά
δεδοµένα που αφορούν στοιχεία της επικοινωνίας των Κοινωνικών ∆ικτύων των µαθηµάτων και της
ευρύτερης Κοινότητας.
Πίνακας ΙV. 6.1 Εύρεση συσχετίσεων µεταξύ ανεξάρτητων µεταβλητών που έχουν να κάνουν µε αντικειµενικά
δεδοµένα και επιλογές των εισηγητών και της δηµιουργίας της Κοινότητας Μάθησης στην ΚΜΕ
Ανεξάρτητες µεταβλητές
Εξαρτηµένες µεταβλητές
Γνώµη των εκπαιδευόµενων για το
Φύση µαθήµατος
βαθµό δηµιουργίας της Κοινότητας
∆ιάρκεια υλοποίησης και καθυστερήσεις
Στοιχεία της εφαρµογής του προτύπου του µαθήµατος της ΚΜΕ, όπως: µάθησης (τύπου Α και τύπου Β).
Πολιτική Επικοινωνίας πχ. αριθµός και είδος µέσων που
χρησιµοποιήθηκαν, βαθµός επικοινωνίας και συµµετοχής του Γνώµη των εισηγητών για το βαθµό
δηµιουργίας της Κοινότητας µάθησης
εισηγητή, είδος (high ή low) του συντονισµού που εφάρµοζαν, κλπ.
Βαθµός Ελευθερίας που δινόταν στους εκπαιδευόµενους από τους (κυρίως τύπου Α).
εισηγητές (αξιολόγηση από εισηγητές και εκπαιδευόµενους)
Βαθµός Ευελιξίας εισηγητών (αξιολόγηση από εισηγητές και Αξιολόγηση της προσπάθειας των
εκπαιδευόµενους)
εισηγητών για το βαθµό δηµιουργίας
Πολιτική Συνεργασίας, επιλογές που αφορούν τη συνεργασία µεταξύ της «Κοινότητας» του µαθήµατος
των εκπαιδευόµενων (σχεδιασµός ή µη συνεργατικών εργασιών, (κυρίως τύπου Α).
χρήση ή µη υπηρεσιών της πλατφόρµας για συνεργασία, αξιολόγηση
δική τους και των εκπαιδευόµενων).
Καταγεγραµµένα δεδοµένα που αφορούν στοιχεία της επικοινωνίας
των Κοινωνικών ∆ικτύων των µαθηµάτων και της ευρύτερης
Κοινότητας.

Στις εξαρτηµένες µεταβλητές και ειδικά στις ερωτήσεις που αφορούσαν τη «δηµιουργία» της
Κοινότητας δε γινόταν διαχωρισµός ανάµεσα στους δύο τύπους της Κοινότητας που δηµιουργήθηκαν
τελικά (τύπος Β της ευρύτερης και τύπος Α της συνεκτικής του κάθε µαθήµατος), καθώς αυτό
προέκυψε στην πορεία και µέσα από την ανάλυση, οπότε σε αυτό το επίπεδο θεωρείται ότι οι
απαντήσεις των εκπαιδευοµένων και των εισηγητών αφορούσαν και τους δύο τύπους της Κοινότητας,
άλλες τη µία και άλλες την άλλη. Στις περισσότερες πάντως περιπτώσεις (ειδικά όσον αφορά στους
εισηγητές που δεν είχαν καλή εικόνα της ευρύτερης Κοινότητας τύπου Β), οι απαντήσεις έχουν να
κάνουν µε τη δηµιουργία της πιο συνεκτικής Κοινότητας τύπου Α (των µαθηµάτων).
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Ποιοτική ανάλυση
Στη συνέχεια της ανάλυσης εξετάζεται η δηµιουργία της ευρύτερης Κοινότητας της ΚΜΕ µέσω
κυρίως της µελέτης και ανάλυσης της επικοινωνίας. Η ανάλυση αυτή είναι ποσοτική αλλά και
ποιοτική σε µεγάλο βαθµό και εξετάζεται σε µεγαλύτερο βάθος η email επικοινωνία µεταξύ των
µελών της Κοινότητας και πως διαµορφώνονταν ορισµένα χαρακτηριστικά της στην πάροδο του
χρόνου.
Η εικόνα που δίνει η email επικοινωνία είναι αρκετά κατατοπιστική και σε µεγάλο βαθµό περιγράφει
την εξέλιξη της ευρύτερης Κοινότητας µάθησης, καθώς το συγκεκριµένο µέσο ήταν το κυρίαρχο όσον
αφορά τουλάχιστον στη δηµιουργία της ευρύτερης Κοινότητας.
Γίνεται ακόµη ποιοτική ανάλυση των µηνυµάτων email ειδικά των συντονιστών που αποσκοπούσαν
στη δηµιουργία και διατήρηση της ευρύτερης Κοινότητας µέσω της εφαρµογής του κατάλληλου
συντονισµού.
Από την ανάλυση της ευρύτερης Κοινότητας προκύπτει ο σχηµατισµός των επιµέρους υποΚοινοτήτων που αποτελούνται από τα µέλη που παρακολούθησαν συγκεκριµένα µαθήµατα
(παρεµφερούς ειδικότητας) και είχαν σε µεγάλο βαθµό και για µεγάλο χρονικό διάστηµα
αλληλεπίδραση. Παρατηρείται η δηµιουργία ορισµένων Κοινοτήτων τύπου Α και προκαλείται η
ανάγκη περαιτέρω µελέτης της δηµιουργίας και εξέλιξης αυτών των επιµέρους Κοινοτήτων. Αυτό
πραγµατοποιείται σε επόµενο κεφάλαιο και για το συγκεκριµένο µάθηµα του ΜΑΘ1 για λόγους που
προκύπτουν από την ανάλυση αυτού του 1ου επιπέδου.
Η ανάλυση της ευρύτερης Κοινότητας ολοκληρώνεται µε τη σύνθεση της εικόνας της δηµιουργίας της
ευρύτερης Κοινότητας (τύπου Β) της ΚΜΕ, όπως προκύπτει από τη συνολική µελέτη των παραγόντων
που συνέβαλαν στη δηµιουργία αυτής, όπως ο βαθµός της επικοινωνίας µέσω των διαφορετικών
διαθέσιµων υπηρεσιών, το είδος και ο τρόπος του συντονισµού της Κοινότητας που εφαρµοζόταν από
τους δύο συντονιστές, τις διάφορες χρονικές περιόδους και τις διάφορες συγκυρίες όπως τα τεχνικά
προβλήµατα που επηρέασαν την επικοινωνία ή την εποχή που συνέπεσαν οι διακοπές των
Χριστουγέννων µε συγκεκριµένες εργασίες της ΚΜΕ.

∆εδοµένα έρευνας
Η άντληση των ερευνητικών δεδοµένων στην ανάλυση που ακολουθεί έχει γίνει από αντικειµενικά
δεδοµένα (που αφορούν µετρήσεις και στοιχεία πέρα από κάθε αµφισβήτηση ή αµφιβολία, όπως οι
στατιστικές µετρήσεις της επικοινωνίας τους, όπως ο αριθµός των µηνυµάτων που δηµοσίευσαν στο
forum, η βαθµολογία που δόθηκε από τους εισηγητές κλπ.), από απαντήσεις διαφόρων
ερωτηµατολογίων που συµπλήρωσαν οι εκπαιδευόµενοι και οι εισηγητές κατά τη λειτουργία της ΚΜΕ
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ή στο τέλος της λειτουργίας της και από ορισµένες συνεντεύξεις των εισηγητών και των
εκπαιδευοµένων. Ειδικότερα τα ερωτηµατολόγια ήταν:


Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης του κάθε µαθήµατος από τους εκπαιδευόµενους. Είχε

συνολικά 38 ερωτήσεις (ανοιχτού και κλειστού τύπου) και συµπληρώθηκε µία φορά στο τέλος των
µαθηµάτων. Τελικά συµπληρώθηκαν 97 ερωτηµατολόγια αυτού του τύπου από 38 διαφορετικούς
εκπαιδευόµενους (Παράρτηµα Β.3).


Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης του κάθε µαθήµατος από τους εισηγητές. Είχε συνολικά 53

ερωτήσεις (ανοιχτού και κλειστού τύπου) και συµπληρώθηκε µία φορά στο τέλος των µαθηµάτων.
Τελικά συµπληρώθηκαν 18 ερωτηµατολόγια από αντίστοιχο αριθµό εισηγητών ή βοηθών εισηγητών
(Παράρτηµα Β.5).
Ακόµη, στην ανάλυση που ακολουθεί εξετάζονται αντικειµενικά δεδοµένα που καταγράφηκαν και
αφορούν το µέτρο και το είδος της επικοινωνίας που πραγµατοποιήθηκε στο κάθε µάθηµα (µεταξύ
εκπαιδευοµένων κυρίως αλλά και εκπαιδευοµένων και εισηγητή, ακόµη και συντονιστή).
Επιχειρώντας να µελετηθούν σε βάθος τα «επιµέρους κοινωνικά δίκτυα της Κοινότητας
Μάθησης», καταρχήν ορίζονται τα Κοινωνικά ∆ίκτυα που έχουν ερευνητικό και αντικειµενικό
ενδιαφέρον, όπως για παράδειγµα το «Συνολικό δίκτυο των ενεργών µελών της Κοινότητας» (που
περιλάµβανε όλα τα µέλη της Κοινότητας που ήταν επικοινωνιακά ενεργά), αλλά και τα επιµέρους
µικρότερα «Κοινωνικά ∆ίκτυα» συγκεκριµένων µαθηµάτων που περιλάµβαναν τα ενεργά µέλη που
συµµετείχαν σε κάποιο µάθηµα, όσο βρισκόταν αυτό σε εξέλιξη. Το ευρύτερο Κοινωνικό ∆ίκτυο όλης
της Κοινότητας που αποτελούνταν από όλα τα µέλη, τους εισηγητές και τους συντονιστές και οι
µετρήσεις των παραµέτρων Ανάλυσης Κοινωνικών ∆ικτύων που το αφορούν, αντικατοπτρίζουν το
µέτρο της δηµιουργίας και διατήρησης της ευρύτερης Κοινότητας τύπου Β. Αντίστοιχα, τα επιµέρους
«Κοινωνικά ∆ίκτυα» των µαθηµάτων και οι µετρήσεις των παραµέτρων Ανάλυσης Κοινωνικών
∆ικτύων που το αφορούν, αντικατοπτρίζουν το µέτρο της δηµιουργίας και διατήρησης των επιµέρους
µικρότερων Κοινοτήτων τύπου Α.
Παράµετροι της Ανάλυσης Κοινωνικού ∆ικτύου που χρησιµοποιούνται στην ανάλυση είναι η
πυκνότητα και η συγκέντρωση των Κοινωνικών ∆ικτύων που έχουν οριστεί, καθώς και οι γράφοι
επικοινωνίας, η γραφική απεικόνιση όλης της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας που
συντελούνταν σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (συνήθως µια εβδοµάδα) λειτουργίας της
Κοινότητας ή ενεργοποίησης του συγκεκριµένου Κοινωνικού ∆ικτύου.

ΙV.6.5 Ανεξάρτητες και εξαρτηµένες µεταβλητές της ανάλυσης
Προκειµένου για να χρησιµοποιηθούν στην ποσοτική ανάλυση που ακολουθεί ορίζονται αρχικά οι
εξαρτηµένες και οι ανεξάρτητες µεταβλητές.
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Ανεξάρτητες µεταβλητές έχουν να κάνουν µε επιλογές των υποκειµένων της ∆ραστηριότητας και
καταγεγραµµένα χαρακτηριστικά του δείγµατος. Οι σηµαντικότερες έχουν περιγραφεί αναλυτικά
παραπάνω, στην ανάλυση των προηγουµένων ∆ραστηριοτήτων.
Οι βασικές εξαρτηµένες µεταβλητές που ορίζονται είναι η γνώµη των υποκειµένων για το βαθµό στον
οποίο επιτεύχθηκε η Κοινότητα της Μάθησης, καθώς και για το βαθµό στον οποίο ο εισηγητής, µέσω
των επιλογών του και των πολιτικών διαχείρισης που εφάρµοζε, φρόντιζε να αισθανθούν οι
εκπαιδευόµενοι ότι ανήκουν σε µία Κοινότητα.
Πίνακας ΙV. 6.2 Βασικές εξαρτηµένες µεταβλητές που σχετίζονται µε τη γνώµη των υποκειµένων
Στατιστικά Στοιχεία
N
59
∆εν υπήρχαν
2
Mean
2,9478
Median
3,0600
Mode
1,00
Std. Deviation
1,0866
Skewness
-,294
Std. Error of Skewness
,536
Kurtosis
-,364
Std. Error of Kurtosis
1,038

Παράρτηµα Β.5.Ερώτηση20: Πιστεύετε
ότι τα µέλη της ΚΜΕ συµπεριφέρονταν
συνολικά ως µέλη µιας οµάδας, ως
µέλη µιας Κοινότητας µε κοινούς
στόχους και προσδοκίες:
Ανάλογα µε παραπάνω. Η ερώτηση
αφορούσε τους εισηγητές

4

3

2

1

0
1,00

2,00
1,50

N
18
∆εν υπήρχαν
0
Mean
2,7222
Median
3,0000
Mode
1,00
Std. Deviation
1,40610
Skewness
,128
Std. Error of Skewness
,536
Kurtosis
-1,268
Std. Error of Kurtosis
1,038

18
31
3,5739
3,9400
4,00
1,07977
-1,372
,536
1,046
1,038

2

1

0
2,0

3,0

4,0

5,0
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8

6

4

2

Std. Dev = 1,08
Mean = 3,57
N = 18,00

0
1,00

2,00
1,50

Κεφάλαιο IV.6 - Ανάλυση της ∆ρ. της ∆ηµιουργίας κ ∆ιατήρησης της ΚΜ

5,00
4,50

3

Συχνότητα

N
∆εν υπήρχαν
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis

4,00
3,50

4

1,0

Παράρτηµα.Β.3.Ερώτηση.24:
Σε
ποιο
βαθµό θεωρείτε ότι ο εισηγητής, µέσω των
επιλογών του και των πολιτικών διαχείρισης
που εφάρµοζε, φρόντιζε να αισθανθούν οι
εκπαιδευόµενοι ότι ανήκουν σε µία
Κοινότητα; (κλίµακα τύπου Likert από 1
έως 5):
ڤΑνεπαρκώς(1) ڤΠολύ λίγο(2)
ڤΜέτρια (3)
ڤΣε σηµαντικό βαθµό(4)
ڤΣε πολύ µεγάλο βαθµό (5)

3,00
2,50

5

Συχνότητα

 ڤΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ: ∆εν υπήρχε κανενός είδους
συµπεριφορά της οµάδας των µελών του
µαθήµατος ως Κοινότητα µε κοινούς στόχους και
προσδοκίες.
 ڤΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ: ∆εν υπήρχε σε σηµαντικό
βαθµό συµπεριφορά της οµάδας των µελών του
µαθήµατος ως Κοινότητα µε κοινούς στόχους και
προσδοκίες. Υπήρχαν ίσως απλά κάποια
συνδετικά στοιχεία µεταξύ των εκπαιδευοµένων.
(2)
 ڤΙΣΩΣ: ∆εν είµαι σίγουρος-η, χρειάζεται
περαιτέρω έρευνα για να απαντηθεί το ερώτηµα
(3)
 ڤΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ: Υπήρχε σε σηµαντικό βαθµό
συµπεριφορά Κοινότητας από τα µέλη του
µαθήµατος (από πολλούς, για µεγάλο χρονικό
διάστηµα) (4)
 ڤΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ: Υπήρχε σε πολύ σηµαντικό
βαθµό συµπεριφορά Κοινότητας από τα µέλη του
µαθήµατος (από τους περισσότερους, για όλη τη
διάρκεια της διεξαγωγής του µαθήµατος) (5)

Κατανοµή των απαντήσεων
5

Συχνότητα

Ερώτηση
Παράρτηµα Β.4.Ερώτηση14: Πιστεύετε ότι
τα µέλη της ΚΜΕ συµπεριφέρονταν
συνολικά ως µέλη µιας οµάδας, ως µέλη
µιας Κοινότητας µε κοινούς στόχους και
προσδοκίες:

3,00
2,50

4,00
3,50

5,00
4,50
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ΙV.6.6 Αποτελέσµατα της ανάλυσης που αφορούν γενικά στη ∆ηµιουργία της
Κοινότητας Μάθησης
Παρακάτω εξετάζονται οι σχέσεις διαφόρων ανεξάρτητων µεταβλητών που αφορούν αντικειµενικά
δεδοµένα ή επιλογές των εισηγητών, µε τη γνώµη των εκπαιδευόµενων και των εισηγητών για το
βαθµό δηµιουργίας της Κοινότητας της µάθησης. Στις ερωτήσεις που αφορούσαν τη «δηµιουργία» της
Κοινότητας δε γινόταν διαχωρισµός ανάµεσα στους δύο τύπους της Κοινότητας που δηµιουργήθηκαν
τελικά (τύπος Β της ευρύτερης και τύπος Α της συνεκτικής του κάθε µαθήµατος), καθώς αυτό
προέκυψε στην πορεία και µέσα από την ανάλυση, οπότε σε αυτό το επίπεδο θεωρείται ότι η
απάντηση των εκπαιδευοµένων και των εισηγητών αφορούν και τους δύο τύπους της Κοινότητας,
άλλες τη µία και άλλες την άλλη. Στις περισσότερες πάντως περιπτώσεις (ειδικά όσον αφορά στους
εισηγητές που δεν είχαν καλή εικόνα της ευρύτερης Κοινότητας τύπου Β) οι απαντήσεις έχουν να
κάνουν µε την Κοινότητα τύπου Α.

ΙV.6.6.1

Η σχέση του βαθµού της επικοινωνίας µε τη δηµιουργία της Κοινότητας

Προκύπτει ότι και για τη δηµιουργία της Κοινότητας µάθησης ο ρόλος της επικοινωνίας είναι
ιδιαίτερα σηµαντικός, καθώς παρατηρούνται οι εξής συσχετίσεις:
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική σχέση (r = 0,742, df = 16, p < 0,001) µεταξύ του

βαθµού χρήσης του τεχνουργήµατος του email από τον εισηγητή ενός µαθήµατος και του βαθµού που
οι εκπαιδευόµενοι του µαθήµατος θεωρούν ότι ο εισηγητής, µέσω των επιλογών του, φρόντιζε να
αισθάνονται οι εκπαιδευόµενοι ότι ανήκουν σε µία Κοινότητα.
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική αρνητική σχέση (r = -0,722, df = 10, p = 0,008 <

0,01) µεταξύ του µέσου όρου της ατοµικής συγκέντρωσης της mail επικοινωνίας του εισηγητή σε
ένα µάθηµα (αν δεν υπολογιστούν οι εβδοµάδες των διακοπών) και του βαθµού που οι εισηγητές
πιστεύουν ότι τα µέλη του συγκεκριµένου µαθήµατος συµπεριφέρονταν συνολικά ως µέλη µιας
οµάδας, ως µέλη µιας Κοινότητας µε κοινούς στόχους και προσδοκίες. Η αρνητική σχέση είναι
αναµενόµενη λόγω της φύσης της παραµέτρου της συγκέντρωσης, όπως έχει περιγραφεί. Η
συγκέντρωση του εισηγητή δείχνει µε αυτή τη σχέση ότι επιδρά τελικά στην επικοινωνία εντός του
µαθήµατος.
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σηµαντική σχέση (r = 0,476, df = 16, p = 0,046 < 0,05) µεταξύ

του αριθµού των υποκειµένων που συµµετείχαν στο forum ενός µαθήµατος (ως ανεξάρτητη
µεταβλητή), και του βαθµού που οι εισηγητές πιστεύουν ότι τα µέλη του συγκεκριµένου µαθήµατος
συµπεριφέρονταν συνολικά ως µέλη µιας οµάδας, ως µέλη µιας Κοινότητας µε κοινούς στόχους και
προσδοκίες (ως εξαρτηµένη µεταβλητή).
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σηµαντική σχέση (r = 0,523, df = 16, p = 0,026 < 0,05) µεταξύ

του συνολικού αριθµού των δηµοσιευµένων µηνυµάτων στο forum ενός µαθήµατος και του βαθµού
που οι εισηγητές πιστεύουν ότι τα µέλη του συγκεκριµένου µαθήµατος συµπεριφέρονταν συνολικά ως
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µέλη µιας οµάδας, ως µέλη µιας Κοινότητας µε κοινούς στόχους και προσδοκίες (ως εξαρτηµένη
µεταβλητή).
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σηµαντική σχέση (r = 0,529, df = 16, p=0,024 < 0,05) µεταξύ του

βαθµού χρήσης του τεχνουργήµατος του forum από τον εισηγητή ενός µαθήµατος και του βαθµού που
οι εκπαιδευόµενοι του µαθήµατος θεωρούν ότι ο εισηγητής, µέσω των επιλογών του, φρόντιζε να
αισθάνονται οι εκπαιδευόµενοι ότι ανήκουν σε µία Κοινότητα.
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σηµαντική σχέση (r = 0,520, df = 16, p=0,027 < 0,05) µεταξύ του

βαθµού που χρησιµοποιήθηκε η υπηρεσία σύγχρονης επικοινωνίας (chat) σε ένα µάθηµα και του
βαθµού που τα µέλη του µαθήµατος θεωρούν ότι συµπεριφέρονταν συνολικά ως µέλη µιας οµάδας,
ως µέλη µιας Κοινότητας µε κοινούς στόχους και προσδοκίες.
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική σχέση (r = 0,638, df = 16, p=0,004 < 0,01)

µεταξύ του βαθµού της προσωπικής επαφής (πρόσωπο µε πρόσωπο συνάντησης ή τηλεφωνήµατος)
στο µάθηµα και του βαθµού που τα µέλη του µαθήµατος θεωρούν ότι συµπεριφέρονταν συνολικά ως
µέλη µιας οµάδας, ως µέλη µιας Κοινότητας µε κοινούς στόχους και προσδοκίες.
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σηµαντική σχέση (r = 0,470, df = 16, p=0,049 < 0,05) µεταξύ του

βαθµού της προσωπικής επαφής (πρόσωπο µε πρόσωπο συνάντησης ή τηλεφωνήµατος) στο
µάθηµα και του βαθµού που τα µέλη του µαθήµατος θεωρούν ότι ο εισηγητής, µέσω των επιλογών
του φρόντιζε να αισθάνονται οι εκπαιδευόµενοι ότι ανήκουν σε µία Κοινότητα.
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική σχέση (r = 0,725, df = 16, p=0,001 < 0,01)

µεταξύ του βαθµού της συµµετοχής των εκπαιδευοµένων σε ένα µάθηµα, σύµφωνα µε τη γνώµη των
ίδιων και του βαθµού που οι εισηγητές πιστεύουν ότι τα µέλη του συγκεκριµένου µαθήµατος
συµπεριφέρονταν συνολικά ως µέλη µιας οµάδας, ως µέλη µιας Κοινότητας µε κοινούς στόχους και
προσδοκίες.
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική σχέση (r = 0,843, df = 16, p< 0,001) µεταξύ του

χαρακτηρισµού του βαθµού της ποιότητας της επικοινωνίας των υποκειµένων ενός µαθήµατος (στη
κλίµακα Likert 1-5), σύµφωνα µε τη γνώµη των εκπαιδευοµένων, και του βαθµού που οι
εκπαιδευόµενοι θεωρούν ότι ο εισηγητής, µέσω των επιλογών του φρόντιζε να αισθάνονται οι
εκπαιδευόµενοι ότι ανήκουν σε µία Κοινότητα.
Όλες οι παραπάνω παρατηρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν επιβεβαιώνουν ότι ο ρόλος της
επικοινωνίας είναι πολύ σηµαντικός για τη δηµιουργία της Κοινότητας της µάθησης. Ειδικά η
εκτεταµένη χρήση της σύγχρονης επικοινωνίας και η προσωπική επαφή (µέσω τακτικών email και
τηλεφωνηµάτων) έφερε καλύτερα αποτελέσµατα σε αυτό το πεδίο. Επίσης ότι οι εκπαιδευόµενοι είναι
σε θέση να κατανοούν και να αναγνωρίζουν τις προσπάθειες και τις επιλογές των εισηγητών προς την
κατεύθυνση της δηµιουργίας της Κοινότητας της µάθησης. Ο βαθµός της επικοινωνίας του εισηγητή
µε τους εκπαιδευόµενους και ειδικά η χρήση του προσωπικού email και της τηλεφωνικής
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επικοινωνίας ήταν πολύ σηµαντικός για το βαθµό που τα µέλη του µαθήµατος συµπεριφέρονταν
συνολικά ως µέλη µιας οµάδας, ως µέλη µιας Κοινότητας µε κοινούς στόχους και προσδοκίες.

ΙV.6.6.2

Η σχέση της εφαρµογής του προτύπου µε τη δηµιουργία της Κοινότητας

Κατά την ανάλυση της ∆ραστηριότητας εξετάστηκαν σχέσεις που αφορούν συγκεκριµένα στοιχεία
εφαρµογής του «προτύπου» του µαθήµατος της ΚΜΕ µε το βαθµό δηµιουργίας της Κοινότητας, όπως:
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σηµαντική σχέση (r = 0,602, df = 14, p = 0,014 < 0,05) µεταξύ

του βαθµού συνεργασίας που απαιτούσαν οι εργασίες του µαθήµατος σύµφωνα µε τη γνώµη των
εισηγητών και του βαθµού που τα µέλη του µαθήµατος πιστεύουν ότι συµπεριφέρονταν συνολικά ως
µέλη µιας οµάδας, ως µέλη µιας Κοινότητας µε κοινούς στόχους και προσδοκίες.
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική σχέση (r = 0,722, df = 16, p = 0,001 < 0,01)

µεταξύ του βαθµού της αυτονοµίας στην µάθηση σε ένα µάθηµα (ως επιλογή του εισηγητή) και του
βαθµού που τα µέλη του συγκεκριµένου µαθήµατος θεωρούν ότι ο εισηγητής, µέσω των επιλογών του
φρόντιζε να αισθάνονται οι εκπαιδευόµενοι ότι ανήκουν σε µία Κοινότητα.
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική σχέση (r = 0,890, df = 16, p < 0,001) µεταξύ του

βαθµού της ευελιξίας του εισηγητή ειδικά όσον αφορά στους στόχους ενός µαθήµατος και του βαθµού
που τα µέλη του συγκεκριµένου µαθήµατος θεωρούν ότι ο εισηγητής, µέσω των επιλογών του
φρόντιζε να αισθάνονται οι εκπαιδευόµενοι ότι ανήκουν σε µία Κοινότητα.
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική αρνητική σχέση (r = -0,615, df = 16, p = 0,007 p

< 0,01) µεταξύ της ενέργειας ενός εισηγητή να µη χρησιµοποιήσει στο µάθηµα κάποιο µέσο
προκειµένου να κινητοποιήσει τους εκπαιδευόµενους και του βαθµού που οι εκπαιδευόµενοι του
µαθήµατος θεωρούν ότι ο εισηγητής, µέσω των επιλογών του φρόντιζε να αισθάνονται οι
εκπαιδευόµενοι ότι ανήκουν σε µία Κοινότητα.
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική σχέση (r = 0,742, df = 16, p < 0,001) µεταξύ της

ενέργειας ενός εισηγητή να χρησιµοποιήσει ειδικά την υπηρεσία του email

προκειµένου να

κινητοποιήσει τους εκπαιδευόµενους και του βαθµού που οι εκπαιδευόµενοι του µαθήµατος αυτού
θεωρούν ότι ο εισηγητής, µέσω των επιλογών του φρόντιζε να αισθάνονται οι εκπαιδευόµενοι ότι
ανήκουν σε µία Κοινότητα.
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σηµαντική σχέση (r = 0,527, df = 16, p = 0,025 < 0,05) µεταξύ

της ενέργειας ενός εισηγητή να χρησιµοποιήσει ειδικά την υπηρεσία της συνεργατικής συγγραφής σε
ένα µάθηµα και του βαθµού που πιστεύει αυτός ότι οι εκπαιδευόµενοι στο µάθηµα συµπεριφέρονταν
συνολικά ως µέλη µιας οµάδας, ως µέλη µιας Κοινότητας µε κοινούς στόχους και προσδοκίες.
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σηµαντική σχέση (r = 0,592, df = 16, p = 0,010 < 0,05) µεταξύ

του βαθµού της προσωπικής επαφής (τηλέφωνο ή συνάντηση) που πραγµατοποιούσαν οι
εκπαιδευόµενοι µε άλλα µέλη ενός µαθήµατος σε ένα µάθηµα, και του βαθµού που πιστεύει ο
εισηγητής ότι τα µέλη του συγκεκριµένου µαθήµατος συµπεριφέρονταν συνολικά ως µέλη µιας
οµάδας, ως µέλη µιας Κοινότητας µε κοινούς στόχους και προσδοκίες.
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•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σηµαντική σχέση (r = 0,576, df = 16, p = 0,012 < 0,05) µεταξύ

του βαθµού εφαρµογής συνεργατικών δραστηριοτήτων σε ένα µάθηµα και του βαθµού που πιστεύουν
οι εισηγητές ότι τα µέλη του συγκεκριµένου µαθήµατος συµπεριφέρονταν συνολικά ως µέλη µιας
οµάδας, ως µέλη µιας Κοινότητας µε κοινούς στόχους και προσδοκίες.
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σηµαντική σχέση (r = 0,511, df = 16, p = 0,030 < 0,05) µεταξύ

του βαθµού της καταλληλότητας των εργασιών που επέλεξε ο εισηγητής για το µάθηµα, σύµφωνα µε
τη γνώµη των εκπαιδευοµένων και του βαθµού που πιστεύει ο εισηγητής ότι τα µέλη του
συγκεκριµένου µαθήµατος συµπεριφέρονταν συνολικά ως µέλη µιας οµάδας, ως µέλη µιας
Κοινότητας µε κοινούς στόχους και προσδοκίες.
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική αρνητική σχέση (r = -0,648, df = 16, p= 0,004 <

0,01) µεταξύ του βαθµού της ελευθερίας που έδιναν ο εισηγητής στους εκπαιδευόµενους σε ένα
µάθηµα προκειµένου για τη λήψη αποφάσεων, σύµφωνα µε τις δηλώσεις των ίδιων των εισηγητών
και του βαθµού που τα µέλη του συγκεκριµένου µαθήµατος θεωρούν ότι ο εισηγητές, µέσω των
επιλογών του φρόντιζε να αισθάνονται οι εκπαιδευόµενοι ότι ανήκουν σε µία Κοινότητα.
Ένα σηµαντικό συµπέρασµα προκύπτει από τις παρατηρήσεις που αφορούν σχέσεις συγκεκριµένων
παραµέτρων εφαρµογής του «προτύπου» του µαθήµατος της ΚΜΕ. Ορισµένα στοιχεία της εφαρµογής
του προτύπου δρουν θετικά προς τη δηµιουργία της Κοινότητας ενώ κάποια άλλα δρουν αρνητικά.
Ειδικότερα παρατηρήθηκαν σηµαντικές συσχετίσεις που καταδεικνύουν τη θετική σχέση του βαθµού
δηµιουργίας της Κοινότητας µε το βαθµό εφαρµογής συνεργατικών δραστηριοτήτων, το βαθµό
αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας, το βαθµό ευελιξίας και προσαρµοστικότητας των εισηγητών, το
βαθµό προώθησης της αυτονοµίας της µάθησης, κλπ. Από την άλλη πάντως, ο βαθµός ελευθερίας που
αποτελούσε επίσης στοιχείο του προτύπου του µαθήµατος, όταν δινόταν σε υπερβολικό βαθµό από
τους εισηγητές σε κάποιο µάθηµα, αυτό λειτουργούσε ανασταλτικά προς τη δηµιουργία της
Κοινότητας. Αυτό εξηγείται µε δύο τρόπους, αφενός η υπερβολική ελευθερία αναιρεί την εφαρµογή
των κανόνων και οι κανόνες είναι απαραίτητοι για την ύπαρξη και λειτουργία µιας Κοινότητας και
αφετέρου γιατί η υπερβολική ελευθερία δινόταν συνήθως από τους εισηγητές που δεν εφάρµοζαν
πιστά το πρότυπο του µαθήµατος αλλά µάλλον ήταν συνέπεια κάποιας αδιαφορίας ή έστω
ερµηνευόταν ως αδιαφορία από τους εκπαιδευόµενους που αδιαφορούσαν µετά κι αυτοί µε τη σειρά
τους.
Εξετάζοντας πάντως την εφαρµογή του προτύπου ως ανεξάρτητη µεταβλητή και ειδικά τον αριθµό
των µαθηµάτων τύπου «Π» που παρακολούθησε ένας εκπαιδευόµενος, παρατηρούµε ότι υπάρχει
κάποια σχέση:
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σηµαντική σχέση (r = 0,327, df = 37, p=0,048 < 0,05) µεταξύ του

αριθµού των µαθηµάτων τύπου «Π» που παρακολούθησε ο κάθε εκπαιδευόµενος και του βαθµού που
ο εκπαιδευόµενος αυτός πιστεύει ότι τα µέλη της ΚΜΕ, συµπεριφέρονταν ως µέλη µιας οµάδας, ως
µέλη µιας Κοινότητας µε κοινούς στόχους και προσδοκίες.

Κεφάλαιο IV.6 - Ανάλυση της ∆ρ. της ∆ηµιουργίας κ ∆ιατήρησης της ΚΜ

σελ. 382 από 653

∆ηµιουργία ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης: Μελέτη Περίπτωσης Επιµορφωτικού Προγράµµατος Εκπ/κών

ΙV.6.6.3

Η σχέση της επιτυχίας των µαθηµάτων µε τη δηµιουργία της Κοινότητας

Εξετάστηκε ακόµη στην ανάλυση η σχέση της «επιτυχίας» των µαθηµάτων και του βαθµού
δηµιουργίας της Κοινότητας της µάθησης. Επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει τέτοια σχέση καθώς:
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σηµαντική σχέση (r = 0,512, df = 16, p = 0,030 < 0,05) µεταξύ

του βαθµού της συνολικής αξιολόγησης του κάθε µαθήµατος από τα υποκείµενα και του βαθµού που
οι εκπαιδευόµενοι του µαθήµατος πιστεύουν ότι συµπεριφέρονταν συνολικά ως µέλη µιας οµάδας, ως
µέλη µιας Κοινότητας µε κοινούς στόχους και προσδοκίες.
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική σχέση (r = 0,915, df = 16, p < 0,001) µεταξύ του

βαθµού της αξιολόγησης του µαθήµατος από τους εκπαιδευόµενου και του βαθµού που οι
εκπαιδευόµενοι του µαθήµατος θεωρούν ότι ο εισηγητής του µαθήµατος, µέσω των επιλογών του
φρόντιζε να αισθάνονται οι εκπαιδευόµενοι ότι ανήκουν σε µία Κοινότητα.
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική σχέση (r = 0,714, df = 13, p=0,003 < 0,001)

µεταξύ του βαθµού της αξιολόγησης ενός µαθήµατος από τον εισηγητή και του βαθµού που ο
εισηγητής πιστεύει ότι τα µέλη του µαθήµατος συµπεριφέρονταν συνολικά ως µέλη µιας οµάδας, ως
µέλη µιας Κοινότητας µε κοινούς στόχους και προσδοκίες.
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σηµαντική σχέση (r = 0,564, df = 16, p = 0,015 < 0,05) µεταξύ

του γεγονότος της ολοκλήρωσης ενός µαθήµατος και του βαθµού που ο εισηγητής του µαθήµατος
πιστεύει ότι τα µέλη του µαθήµατος συµπεριφέρονταν συνολικά ως µέλη µιας οµάδας, ως µέλη µιας
Κοινότητας µε κοινούς στόχους και προσδοκίες.
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σηµαντική σχέση (r = 0,506, df = 16, p = 0,032 < 0,05) µεταξύ

του ποσοστού επιτυχίας των µελών ενός µαθήµατος και του βαθµού που ο εισηγητής του µαθήµατος
πιστεύει ότι τα µέλη του µαθήµατος συµπεριφέρονταν συνολικά ως µέλη µιας οµάδας, ως µέλη µιας
Κοινότητας µε κοινούς στόχους και προσδοκίες.
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική σχέση (r = 0,716, df = 16, p=0,001 < 0,001)

µεταξύ του αριθµού των εκπαιδευοµένων που ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση ενός µαθήµατος της
ΚΜΕ και του βαθµού που ο εισηγητής του µαθήµατος πιστεύει ότι τα µέλη του µαθήµατος
συµπεριφέρονταν συνολικά ως µέλη µιας οµάδας, ως µέλη µιας Κοινότητας µε κοινούς στόχους και
προσδοκίες.
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική σχέση (r = 0,696, df = 16, p=0,001 < 0,001)

µεταξύ του αριθµού των εκπαιδευοµένων που ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση ενός µαθήµατος της
ΚΜΕ µε επιτυχία (µε βαθµό >=5) και του βαθµού που ο εισηγητής του µαθήµατος πιστεύει ότι τα
µέλη του µαθήµατος συµπεριφέρονταν συνολικά ως µέλη µιας οµάδας, ως µέλη µιας Κοινότητας µε
κοινούς στόχους και προσδοκίες.
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ΙV.6.6.4

Άλλες σχέσεις που αφορούν στη δηµιουργία της Κοινότητας

Αξίζει να σηµειωθεί ότι δεν παρατηρήθηκε κάποια σηµαντική σχέση ανάµεσα στην άποψη των
εκπαιδευόµενων για το βαθµό της δηµιουργίας της Κοινότητας µάθησης και κάποιο από τα
καταγεγραµµένα χαρακτηριστικά του δείγµατος. Επίσης δεν παρατηρήθηκε κάποια σηµαντική σχέση
ανάµεσα στην άποψη των εκπαιδευόµενων για το βαθµό της δηµιουργίας της Κοινότητας µάθησης και
τα ατοµικά στοιχεία της επικοινωνίας των εκπαιδευοµένων. Το γεγονός ότι δεν παρατηρήθηκε κάποια
σχέση ενισχύει την άποψη ότι οι εκπαιδευόµενοι είναι σε θέση να κατανοούν και να αναγνωρίζουν τις
προσπάθειες και τις επιλογές των εισηγητών προς την κατεύθυνση της δηµιουργίας της Κοινότητας
της µάθησης και έχουν γενικά καλή κρίση που δεν εξαρτάται (τουλάχιστον σηµαντικά) από το βαθµό
στον οποίο συµµετέχουν.
Αξιοσηµείωτο είναι ακόµη ότι ενώ η καθυστέρηση της πραγµατοποίησης των µαθηµάτων θα περίµενε
ίσως κάποιος να επιδρά αρνητικά στη δηµιουργία της Κοινότητας της µάθησης, καθώς οι
καθυστερήσεις σηµαίνουν γενικά προβλήµατα στην οµαλή λειτουργία ενός µαθήµατος, συνέβη το
αντίθετο, καθώς:
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σηµαντική σχέση (r = 0,499, df = 16, p = 0,035 < 0,05) µεταξύ

του βαθµού της καθυστέρησης στην υλοποίηση ενός µαθήµατος (σε αριθµό εβδοµάδων) και του
βαθµού που τα µέλη του µαθήµατος πιστεύουν ότι συµπεριφέρονταν συνολικά ως µέλη µιας οµάδας,
ως µέλη µιας Κοινότητας µε κοινούς στόχους και προσδοκίες.
Η ερµηνεία της παρατήρησης αυτής θα µπορούσε να αναζητηθεί στο γεγονός ότι προκειµένου για µια
οµάδα ανθρώπων να συµπεριφέρεται ως µια Κοινότητα µε κοινούς στόχους και προσδοκίες,
απαιτείται ένα εύλογο χρονικό διάστηµα, το οποίο σχετικά αυθαίρετα είχε προκαθοριστεί στις 4
περίπου εβδοµάδες κατά µέσο όρο για κάθε µάθηµα, λόγω του αρχικού χρονοδιαγράµµατος της ΚΜΕ.
Εκ των πραγµάτων και κυρίως λόγω διαφόρων προβληµάτων που προέκυψαν στα περισσότερα
µαθήµατα, υπήρχαν καθυστερήσεις και στο χρονοδιάγραµµα προστέθηκαν µία ή και παραπάνω
εβδοµάδες στα περισσότερα µαθήµατα. Σε κάποιες περιπτώσεις η καθυστέρηση µπορεί να
λειτούργησε αρνητικά για την έκβαση και τα αποτελέσµατα του µαθήµατος αλλά λόγω της παραπάνω
παρατήρησης η καθυστέρηση αυτή φαίνεται να λειτούργησε θετικά όσον αφορά στη δηµιουργία της
Κοινότητας του µαθήµατος, δίνοντας τον χρόνο που χρειάζονταν τα µέλη του µαθήµατος να
γνωριστούν µεταξύ τους, να αποκτήσουν την απαραίτητη οικειότητα, να λειτουργήσουν ως οµάδα, να
δηµιουργήσουν τελικά την Κοινότητα.
Τέλος να αναφέρουµε ότι επικυρώνεται σε µεγάλο βαθµό η αντικειµενικότητα των δεδοµένων, καθώς
παρατηρήθηκε σηµαντική µεταξύ συσχέτιση τους, ειδικότερα:


Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική σχέση (r = 0,610, df = 18, p = 0,007 < 0,01)

µεταξύ του βαθµού που οι εισηγητές των µαθηµάτων πιστεύουν ότι οι εκπαιδευόµενοι
συµπεριφέρονταν συνολικά ως µέλη µιας οµάδας, ως µέλη µιας Κοινότητας µε κοινούς στόχους και
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προσδοκίες (στην κλίµακα 1-5) και του µέσου όρου του βαθµού που οι ίδιοι οι εκπαιδευόµενοι του
µαθήµατος πιστεύουν ότι συµπεριφέρονταν συνολικά ως µέλη µιας οµάδας, ως µέλη µιας Κοινότητας
µε κοινούς στόχους και προσδοκίες (στην κλίµακα 1-5).

ΙV.6.7 Ανάλυση της δηµιουργίας και της εξέλιξης της Κοινότητας της Μάθησης
µέσω της µελέτης της επικοινωνίας
Όπως φάνηκε από τα πρώτα αποτελέσµατα της ποσοτικής ανάλυσης, η επικοινωνία σχετίζεται σε
µεγάλο βαθµό µε την δηµιουργία της Κοινότητας Μάθησης, τουλάχιστον όσον αφορά στην άποψη των
υποκειµένων της ∆ραστηριότητας.
Αυτό το γεγονός συνεπάγεται ότι η δηµιουργία και η εξέλιξη της Κοινότητας Μάθησης της ΚΜΕ
µπορεί σε µεγάλο βαθµό να παρουσιαστεί µέσω της µελέτης και της ανάλυσης της επικοινωνίας που
συντελέστηκε σε αυτήν. Επιπλέον σε µια Κοινότητα που σχηµατίζεται µε ηλεκτρονικά κυρίως µέσα
δεν υπάρχουν πολλές άλλες δυνατότητες. Προκειµένου πάντως για την λεπτοµερέστερη δυνατή
ανάλυση, αυτή πραγµατοποιήθηκε και µε ποιοτικές και µε ποσοτικές µεθόδους και γίνεται
διασταύρωση στοιχείων που αντλούνται από πολλές διαφορετικές πηγές όπως έχει ήδη αναφερθεί
παραπάνω.
Καταρχήν εξετάζεται η email επικοινωνία µεταξύ των µελών της Κοινότητας και ποσοτικά
χαρακτηριστικά της στην πάροδο του χρόνου που δίνουν µια εικόνα της εξέλιξης της Κοινότητας
µάθησης. Η εικόνα που δίνει η email επικοινωνία είναι αρκετά κατατοπιστική καθώς το συγκεκριµένο
µέσο ήταν το κυρίαρχο, όπως φάνηκε από τις υπάρχουσες συσχετίσεις όσον αφορά τουλάχιστον στη
δηµιουργία της ευρύτερης Κοινότητας Μάθησης (τύπου Β) της ΚΜΕ. Επιπλέον ο συντονισµός που
πραγµατοποιούνταν από τους οργανωτές της Κοινότητας (συντονιστές) εκφραζόταν κυρίως (αλλά όχι
µόνο) µέσω του email. Ακολουθεί στην επόµενη παράγραφο ποιοτική ανάλυση των email µηνυµάτων
ειδικά των συντονιστών που αποσκοπούσαν στη δηµιουργία και διατήρηση της Κοινότητας µέσω της
εφαρµογής του κατάλληλου συντονισµού. Ποιοτική ανάλυση της επιµέρους επικοινωνίας µέσω του
email των υπόλοιπων συµµετεχόντων δεν πραγµατοποιήθηκε για δύο λόγους. Καταρχήν λόγω της εξ’
αρχής δέσµευσης των ερευνητών ότι η email επικοινωνία θα ήταν σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας
της ΚΜΕ αθέατη και µόνον ποσοτικές µετρήσεις θα γίνονταν, αλλά κατά δεύτερον και για πρακτικούς
λόγους καθώς ο όγκος της πληροφορίας που θα έπρεπε να εξεταστεί θα ήταν τεράστιος (εστάλησαν
χιλιάδες mail από τους 82 συµµετέχοντες της ευρύτερης Κοινότητας στο διάστηµα των αρκετών
µηνών λειτουργίας της ΚΜΕ).
Στη συνέχεια µελετώνται και τα υπόλοιπα τεχνουργήµατα που χρησιµοποιήθηκαν στη ∆ραστηριότητα
και ειδικότερα το Κεντρικό forum της ΚΜΕ που αποτελούσε κάτι σαν σηµείο αναφοράς και η
υπηρεσία σύγχρονης συνοµιλίας (chat).
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Τέλος, επιχειρείται µια σύνθεση της συνολικής εξέλιξης της ∆ραστηριότητας ∆ηµιουργίας και
∆ιατήρησης της Κοινότητας Μάθησης και παρουσιάζονται αναλυτικά οι διακριτές φάσεις µέσα από τις
οποίες πέρασε.

ΙV.6.8 Ανάλυση της email επικοινωνίας της Κοινότητας Μάθησης
ΙV.6.8.1

Η υπηρεσία email και το χρονικό διάστηµα που πραγµατοποιήθηκαν

µετρήσεις
Η πλατφόρµα λογισµικού που χρησιµοποιήθηκε στην ΚΜΕ δεν παρείχε κάποια ειδική υπηρεσία
καταγραφής των µηνυµάτων και ειδικά η υπηρεσία επικοινωνίας µέσω του mail που χρησιµοποιήθηκε
στην ΚΜΕ υλοποιήθηκε µέσω των υπαρχόντων υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που παρείχαν
οι τεχνικές υπηρεσίες του Πανεπιστηµίου. Επιπλέον η διαχείριση της επικοινωνίας αυτού του τύπου
(σε αντίθεση µε τις άλλες υπηρεσίες του forum και του chat) γινόταν κεντρικά από τις τεχνικές αυτές
υπηρεσίες. Αυτό το γεγονός είχε και θετικές και αρνητικές επιπτώσεις.
Αφενός ήταν θετικό το γεγονός ότι η υπηρεσία ήταν ιδιαίτερα αξιόπιστη και υποστηριζόταν σε
µηχανήµατα άλλα από αυτά της πλατφόρµας της ΚΜΕ και των άλλων υπηρεσιών επικοινωνίας (σε
ξεχωριστούς mail servers του Πανεπιστηµίου). Αυτό το γεγονός φάνηκε ιδιαίτερα χρήσιµο όταν
παρουσιάστηκαν ορισµένα τεχνικά προβλήµατα επέτρεψε στην απρόσκοπτη λειτουργία της
συγκεκριµένης υπηρεσίας όταν άλλες είχαν διακοπεί.
Αφετέρου πάντως ήταν σχετικά πολύπλοκη η παρακολούθηση και καταγραφή της επικοινωνίας αυτού
του τύπου και σε κάποια σηµεία της καταγραφής δεν ήταν απόλυτα αυτοµατοποιηµένη (περιγράφεται
αναλυτικά στο Παράρτηµα ∆) µε αποτέλεσµα όταν, κατά τη διάρκεια της 8ης εβδοµάδας των
µαθηµάτων, δηµιουργήθηκαν προβλήµατα µε «επιθέσεις» ιών στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου,
άρχισαν να πολλαπλασιάζονται εκθετικά τα µηνύµατα που ανταλλάσσονταν µεταξύ των
εκπαιδευοµένων (κυρίως λόγω της µεγάλης αύξησης των SPAM µηνυµάτων) και ήταν πολύ δύσκολο
να πραγµατοποιείται επιπλέον φιλτράρισµα των µηνυµάτων και να διατηρηθεί η υπάρχουσα πολιτική
καταγραφής της email επικοινωνίας. Ένας από τους βασικούς λόγους που δηµιουργήθηκε το
πρόβληµα µε τον ακούσιο πολλαπλασιασµό των µηνυµάτων mail ήταν το γεγονός ότι οι
εκπαιδευόµενοι δεν είχαν λάβει επαρκή µέτρα ασφάλειας και πολλοί προσωπικοί υπολογιστές τους,
που χρησιµοποιούσαν για την ΚΜΕ και την mail επικοινωνία τους, προσβλήθηκαν από ιούς και ειδικά
από ιούς που έστελναν συνεχώς mail σε όλους όσους έβρισκαν στο mail box τους. Φυσικά στο mail
box όλων βρίσκονταν οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υποκειµένων της ΚΜΕ. Επιπλέον, λόγω
κάποιας εργασίας που ανέθεσε ο εισηγητής του µαθήµατος ΓΕΝ2 την 6η εβδοµάδα των µαθηµάτων,
πολλοί εκπαιδευόµενοι ήταν υποχρεωµένοι να εγγραφούν σε λίστες mail. Το αποτέλεσµα ήταν να
πολλαπλασιαστούν τα µηνύµατα mail που λαµβάνονταν και αποστέλλονταν, χωρίς πάντως να αυξηθεί
ιδιαίτερα η ενδοεπικοινωνία, τουλάχιστον όχι εκούσια και φυσικά αυξήθηκαν οι κίνδυνοι για
προσβολή «ανυπεράσπιστων» µηχανών από ιούς.
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Οι µετρήσεις της mail επικοινωνίας που αφορούσαν την Κοινότητα, από την 10η εβδοµάδα
λειτουργίας της ΚΜΕ (και 7ης των µαθηµάτων) ήταν αδύνατον να συνεχιστούν (τουλάχιστον µε τις
µεθόδους µετρήσεων και τα εργαλεία που χρησιµοποιούνταν µέχρι εκείνη τη στιγµή) καθώς στην
επικοινωνία υπήρχαν εκατοντάδες (συνολικά) µηνύµατα κάθε εβδοµάδα που δεν αποστέλλονταν
εκούσια. Οι µετρήσεις αυτές ήταν αδύνατον να καταστούν αξιόπιστες καθώς απαιτούνταν
φιλτράρισµα που δεν ήταν δυνατόν να αυτοµατοποιηθεί (τουλάχιστον εκείνη την εποχή) και
αυξανόταν εκθετικά η ήδη µεγάλη πολυπλοκότητα καταγραφής των µετρήσεων. Υπήρχαν δυστυχώς
πολλά µηνύµατα φαινοµενικά έγκυρα (καθώς αποστέλλονταν από µέλη της Κοινότητας και
απευθύνονταν σε άλλα µέλη της Κοινότητας) που όµως ήταν µηνύµατα SPAM προερχόµενα από την
επίδραση κάποιου ιού. Η εξέταση και επιβεβαίωση όλων των µηνυµάτων ένα προς ένα δεν ήταν
δυνατόν να πραγµατοποιηθεί για ευνόητους λόγους. Στο Παράρτηµα Γ.2.c παρουσιάζεται ένα
χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιου spam µηνύµατος. Μία λύση για την αντιµετώπιση των spam
µηνυµάτων θα ήταν να διακοπεί η λειτουργία της ΚΜΕ προκειµένου όλοι οι εκπαιδευόµενοι να
προχωρήσουν στις διορθωτικές κινήσεις (καθάρισµα των υπολογιστών τους από ιούς, διαγραφές από
περιττές mail λίστες, κλπ). Κάτι τέτοιο πάντως δεν ήταν δυνατόν να γίνει καθώς τη χρονική εκείνη
περίοδο είχε ήδη καθυστερήσει η λειτουργία της ΚΜΕ κατά πολύ και κάθε επιπλέον καθυστέρηση θα
σήµαινε ουσιαστικά τον τερµατισµό του προγράµµατος. Για τους παραπάνω λόγους προτιµήθηκε να
συνεχιστεί η λειτουργία της ΚΜΕ ως είχε και απλά να µη χρησιµοποιηθούν οι µετρήσεις που
αφορούσαν την mail επικοινωνία πέρα της 10ης εβδοµάδας λειτουργίας της Κοινότητας (και 8ης των
µαθηµάτων), καθώς ήταν αναξιόπιστες και θα µπορούσαν να αλλοιώσουν τα αποτελέσµατα της
έρευνας (παρουσιάζοντας για παράδειγµα µια πλασµατική αύξηση της mail επικοινωνίας της τάξης
του 200%, ενώ στην πραγµατικότητα αυτή είχε παραµείνει στα ίδια περίπου επίπεδα, τουλάχιστον
όσον αφορά στην εκούσια επικοινωνία).

ΙV.6.8.2

Μετρήσεις ανάλυσης κοινωνικών δικτύων που σχετίζονταν µε το email

Οι µετρήσεις της email επικοινωνίας περιλάµβανε µετρήσεις ορισµένων παραµέτρων Ανάλυσης
Κοινωνικού ∆ικτύου. Οι µετρήσεις Ανάλυσης Κοινωνικού ∆ικτύου (Social Network Analysis: Martinez
και συν. 2003, Nurmela και συν. 2003, Reffay και Chanier 2003, McArthur και Bruza 2003)
χρησιµοποιούνται για την επιβεβαίωση των συµπερασµάτων της ποσοτικής ανάλυσης της
επικοινωνίας και της συµµετοχής των µελών, και την ποιοτική ανάλυση των διαλόγων και των
συζητήσεων. Κατά την Ανάλυση Κοινωνικών ∆ικτύων συλλέγονται στοιχεία που βοηθούν στον
υπολογισµό συγκεκριµένων παραµέτρων, που αφορούν σε συγκεκριµένα «Κοινωνικά ∆ίκτυα» που
είχαν εξ’ αρχής οριστεί και έχουν ερευνητικό και αντικειµενικό ενδιαφέρον, όπως για παράδειγµα το
«Συνολικό δίκτυο των ενεργών µελών της Κοινότητας» (που περιλάµβανε όλα τα µέλη της Κοινότητας
που ήταν επικοινωνιακά ενεργά), αλλά και επιµέρους µικρότερα «Κοινωνικά ∆ίκτυα» συγκεκριµένων
µαθηµάτων που περιλάµβαναν τα ενεργά µέλη που συµµετείχαν σε κάποιο µάθηµα, όσο βρισκόταν
αυτό σε εξέλιξη.
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Ειδικό ενδιαφέρον για την ανάλυση της ∆ραστηριότητας της ∆ηµιουργίας της Κοινότητας µάθησης της
ΚΜΕ έχουν οι µετρήσεις των παραµέτρων που αφορούν το «Συνολικό δίκτυο των ενεργών µελών της
Κοινότητας», καθώς αποτελεί στην πραγµατικότητα την εικόνα της δηµιουργίας αλλά και της εξέλιξης
της ευρύτερης Κοινότητας τύπου Β της ΚΜΕ. Ειδικά όσον αφορά στην ευρύτερη Κοινότητα η
επικοινωνία µέσω της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είχε τη µεγαλύτερη βαρύτητα και
ήταν απόλυτα αντιπροσωπευτική.
Στις µετρήσεις δε συµπεριλαµβάνονται τα µηνύµατα που αποστέλλονταν µε αποδέκτες όλους τους
συµµετέχοντες στην Κοινότητα (υπήρχε mail λίστα στην οποία όταν στέλνονταν µήνυµα το
ελάµβαναν όλοι και αντίστοιχη λίστα των εισηγητών, οι kme_users@rhodes.aegean.gr και
kme_prof@rhodes.aegean.gr), καθώς αυτό θα εµφάνιζε «τεχνητά» επικοινωνία πολλών ατόµων µε
όλους και παραπλανητικά αυξηµένες τιµές στις παραµέτρους της επικοινωνίας. Για παράδειγµα
κάποιος που θα έστελνε ένα απλό ευχητήριο µήνυµα στη λίστα των µελών θα παρουσιαζόταν ότι είχε
επικοινωνία και αλληλεπίδραση µε όλους. Αυτού του είδους τα µηνύµατα αφαιρούνταν και
φιλτράρονταν από την ανάλυση και επιπλέον οι εκπαιδευόµενοι αποθαρρύνονταν να χρησιµοποιούν
τις υπάρχουσες λίστες (kme_users και kme_prof@rhodes.aegean.gr) ευρύτερης «εκποµπής»
µηνυµάτων, αφήνοντας αυτού του είδους τα µηνύµατα για τους συντονιστές κυρίως και κατά δεύτερο
λόγο για τους εισηγητές.
Η ανάλυση της επικοινωνίας µέσω του υπολογισµού και της δηµοσίευσης των παραµέτρων ανάλυσης
κοινωνικού δικτύου βοηθούσε στην διαδικασία της αξιολόγησης της πορείας της ΚΜΕ, όσον αφορά
κυρίως στο κοµµάτι της επικοινωνίας που δεν ήταν φανερό σε όλους, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Η
ανάλυση που επιχειρήθηκε σε πρώτη φάση ήταν ποσοτική αλλά βοηθούσε ορισµένους εισηγητές να
αξιολογήσουν σε ένα βαθµό τη συµµετοχή, τη συνεισφορά στους διάλογους και το βαθµό
συνεργασίας των συµµετεχόντων σε κάποιο µάθηµα. Το µεγαλύτερο µέρος αυτής της αξιολόγησης
προερχόταν φυσικά από τις πραγµατοποιθείσες εργασίες των µελών και τη συµµετοχή στις
ασύγχρονες και σύγχρονες συζητήσεις.
Παράµετροι της παραπάνω ανάλυσης που µετρήθηκαν ήταν η πυκνότητα και η συγκέντρωση των
κοινωνικών δικτύων, καθώς και οι γράφοι επικοινωνίας, η γραφική απεικόνιση όλης της
αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας που συντελούνταν σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα
λειτουργίας της Κοινότητας ή ενεργοποίησης του συγκεκριµένου Κοινωνικού ∆ικτύου. Συνήθως το
χρονικό αυτό διάστηµα ήταν µία εβδοµάδα.
•

Η πυκνότητα ορίζεται µέσα από την σύγκριση της παρατηρούµενης ενεργητικής και

παθητικής αλληλεπίδρασης σε σχέση µε τη µέγιστη δυνατή αλληλεπίδραση που θα µπορούσε να είχε
επιτευχθεί (πχ. αν συµµετείχαν όλοι σε κάποια συζήτηση ή αν αντάλλαζαν µηνύµατα όλοι µε όλους).
Όσο περισσότερα µέλη της ΚΜΕ συνδέονταν µεταξύ τους, τόσο µεγαλύτερη η πυκνότητα του
δικτύου.
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•

Για τη συγκέντρωση εξετάζεται πόσο ισότιµα στην επικοινωνία τους ήταν τα µέλη που

αποτελούσαν το δίκτυο. Αν όλοι επικοινωνούσαν µε όλους η συγκέντρωση έπαιρνε τιµή 0% (πλήρης
αποκέντρωση στην επικοινωνία), ενώ αν όλοι επικοινωνούσαν µόνο µε έναν (πχ. το συντονιστή) τότε
ήταν 100% (εντελώς επικεντρωµένη επικοινωνία). Ενώ η πυκνότητα είναι µέγεθος που αφορά
αυστηρά και µόνο στο συνολικό δίκτυο υπό µελέτη, η συγκέντρωση µπορεί να είναι και ατοµική.
Κατά σύµβαση επικοινωνία ενός ατόµου µε κανέναν έδινε τιµή πάλι 100% στην ατοµική
συγκέντρωση του συγκεκριµένου ατόµου.
•

Για την απεικόνιση του γράφου επικοινωνίας, τα µέλη της ΚΜΕ εµφανίζονται ως κόµβοι

του γράφου και οι ενώσεις των κόµβων αντιστοιχούν στην αλληλεπίδραση µεταξύ των µελών
(κόµβων). Όσο µεγαλύτερη είναι η αλληλεπίδραση (µεγαλύτερο το βάρος της σύνδεσης) τόσο πιο
«κοντά» βρίσκονται οι κόµβοι στο γράφηµα. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι για λόγους διατήρησης της
ανωνυµίας, στην ευρύτερη Κοινότητα (σε όλη την ΚΜΕ), οι γράφοι επικοινωνίας δηµοσιεύονταν
κωδικοποιηµένοι, καθώς για τα µέλη που συµµετείχαν αντιστοιχούσε ένας αριθµός (όχι απαραίτητα ο
ίδιος κάθε φορά). Η αντιστοιχία αυτού του αριθµού (του κωδικού) και του µέλους ήταν κρυφή. Οι
κόµβοι συντονιστών και εισηγητών δεν ήταν κωδικοποιηµένοι. Φυσικά οι εισηγητές είχαν στη
διάθεσή τους µη-κωδικοποιηµένους γράφους µε τα ονόµατα των µελών στη θέση των κόµβων. Κάθε
µέλος, εφόσον ενδιαφερόταν, µπορούσε να δει µόνο τη δική του θέση στο γράφο επικοινωνίας,
εφόσον το ζητούσε από τον συντονιστή ή τον εισηγητή, λαµβάνοντας ως απάντηση τον κωδικό του.

ΙV.6.8.3

Ποσοτικά στοιχεία της email επικοινωνίας

Στους παρακάτω πίνακες (Πίνακας ΙV. 6.3 και Πίνακας ΙV. 6.4) γίνεται περιγραφή των τιµών της
ανάλυσης της mail επικοινωνίας που αναφέρθηκαν παραπάνω ανά τακτές περιόδους της λειτουργίας
της ΚΜΕ, που δίνει πληροφορίες για τη δηµιουργία και εξέλιξη της ευρύτερης Κοινότητας της ΚΜΕ.
Επιπλέον η µέτρηση του «αριθµού των ενεργών µαθηµάτων» αφορά στον αριθµό των µαθηµάτων που
εκείνη τη χρονική στιγµή βρίσκονταν σε εξέλιξη, ο «αριθµός των ατόµων» αναφέρεται στα άτοµα που
συµµετείχαν όσον αφορά στην email επικοινωνία εκείνη την εβδοµάδα. Συµπεριλαµβάνονται τόσο
εκείνοι που έστελναν email (ενεργή συµµετοχή) όσο και εκείνοι που δέχονταν κάποιο mail (παθητική
συµµετοχή).
Η «αλληλεπίδραση» αφορά στον αριθµό των διαφορετικών «συνδέσεων» επικοινωνίας µεταξύ των
µελών, πόσα µέλη επικοινώνησαν µε πόσα άλλα. Η «πυκνότητα» αφορά στο µέγεθος που περιγράφηκε
παραπάνω αλλά αποτελεί µια «σχετική» πυκνότητα, καθώς υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη το
«σχετικό» κοινωνικό δίκτυο των ατόµων που συµµετείχαν εκείνη την περίοδο. Πιο ενδιαφέρον και
καλύτερο στοιχείο σύγκρισης του βαθµού της επικοινωνίας παρουσιάζει η «απόλυτη πυκνότητα» που
µετράται υπολογίζοντας το συνολικό αριθµό των ατόµων της ευρύτερης Κοινότητας, των 82 συνολικά
µελών. Αντίστοιχα η «συγκέντρωση» αποτελεί τη µέτρηση που αναφέρθηκε παραπάνω λαµβάνοντας
υπόψη το «σχετικό» κοινωνικό δίκτυο των ατόµων που συµµετείχαν εκείνη την περίοδο, και η
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«απόλυτη συγκέντρωση» υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη συνολικό κοινωνικό δίκτυο των ατόµων
της ευρύτερης Κοινότητας.
Πίνακας ΙV. 6.3 Ανάλυση της mail επικοινωνίας - παράµετροι Ανάλυσης Κοινωνικού ∆ικτύου της
ευρύτερης Κοινότητας
Εβδοµάδες

Εβδοµάδα δοκιµών
Εβδοµάδα έναρξης
1η µαθηµάτων
2η µαθηµάτων
3η µαθηµάτων
(Τεχνικό πρόβληµα)
∆ιακοπές 1η εβδ.
∆ιακοπές 2η εβδ.
4η µαθηµάτων
5η µαθηµάτων
6η µαθηµάτων
7η µαθηµάτων
Γενικός Μέσος Όρος
Μέσος Όρος εβδ.
µαθηµάτων

Αριθµός
Ενεργών
Μαθηµάτων

Αριθµός
Ατόµων

0
0
6
7
7

28
26
41
61
69

Αριθµός
µηνυµάτων που
αντάλλαξαν όλοι
στην Κοινότητα
57
51
283
358
259

7
7
8
9
10
9
6,36
8

57
33
70
52
65
60
51,09
59,71

325
74
326
140
971
305
286,27
377,43

Αλληλεπίδρ
αση Κοινότητας

Πυκνότητα

Απόλυτη
πυκνότητα

Συγκέντρωση

Απόλυτη
Συγκέντρωση

39
30
87
150
153

0,0393
0,0369
0,0476
0,0366
0,0291

0,0059
0,0046
0,0133
0,0229
0,0233

96,47%
96,43%
95,36%
96,39%
97,11%

98,79%
98,87%
97,68%
97,31%
97,57%

158
37
184
95
229
135
117,91
147,57

0,0492
0,0350
0,0381
0,0358
0,0514
0,0367
0,0396
0,0393

0,0241
0,0056
0,0280
0,0145
0,0349
0,0206
0,0180
0,0225

95,30%
96,59%
96,27%
96,49%
93,53%
96,44%
96,03%
95,94%

96,73%
98,63%
96,82%
97,77%
94,87%
97,40%
97,49%
97,06%

Πίνακας ΙV. 6.4 Ανάλυση της mail επικοινωνίας - παράµετροι Ανάλυσης Κοινωνικού ∆ικτύου που αφορούν
ειδικά τους συντονιστές της ευρύτερης Κοινότητας
Εβδοµάδες
Εβδοµάδα δοκιµών
Εβδοµάδα έναρξης
1η µαθηµάτων
2η µαθηµάτων
3η µαθηµάτων
(Τεχνικό πρόβληµα)
∆ιακοπές 1η εβδ.
∆ιακοπές 2η εβδ.
4η µαθηµάτων
5η µαθηµάτων
6η µαθηµάτων
7η µαθηµάτων
Γενικός Μέσος Όρος
Μέσος Όρος εβδ.
µαθηµάτων

Αριθµός
Ενεργών
Μαθηµάτων
0
0
6
7
7
7
7
8
9
10
9
6,36
8

Αριθµός
Ατόµων
28
26
41
61
69

Αριθµός
µηνυµάτων που
αντάλλαξαν όλοι
57
51
283
358
259

Αρ.
Μηνυµάτων
Συντονιστή1
21
18
50
173
46

57
33
70
52
65
60
51,09
59,71

325
74
326
140
971
305
286,27
377,43

17
59
41
17
250
114
73,27
98,71

Αρ.
Μηνυµάτων
Συντονιστή2
0
5
119
1
2

Ατοµική
Συγκέντρωση
Συντονιστή1
45,16%
78,57%
46,81%
26,15%
58,33%

Ατοµική
Συγκέντρωση
Συντονιστή2
100,00%
85,71%
65,96%
98,46%
97,22%

10
0
109
16
242
1
45,91
70,00

90,16%
28,13%
66,67%
72,55%
32,39%
48,39%
53,94%
50,18%

96,72%
100,00%
71,01%
68,63%
38,03%
98,39%
83,65%
58,33%

Τα στοιχεία των µετρήσεων της email επικοινωνίας που εµφανίζονται στον πρώτο πίνακα (Πίνακας
ΙV. 6.3) δίνουν µια πρώτη εικόνα των περιόδων της δηµιουργίας και εξέλιξης της ευρύτερης
Κοινότητας της ΚΜΕ. Είναι φανερό ότι αρχικά, πριν την έναρξη των µαθηµάτων, η αλληλεπίδραση
και η συµµετοχή των µελών ήταν διστακτική και µικρή και χαµηλές τιµές στην αλληλεπίδραση, στον
αριθµό των ατόµων που συµµετείχαν και στην αντικειµενική πυκνότητα του δικτύου. Η υψηλή τιµή
της συγκέντρωσης ήταν αναµενόµενη λόγω της φύσης της παραµέτρου. Στην πορεία, και από την 1η
εβδοµάδα µαθηµάτων µέχρι και την 3η εβδοµάδα υπήρξε µια αύξηση της αλληλεπίδρασης και της
επικοινωνίας µε σηµαντική αύξηση των παραµέτρων του συνολικού δικτύου και µείωση της
αντικειµενικής συγκέντρωσης. Πρόκειται για µια περίοδο που σηµατοδοτεί τη δηµιουργία της
Κοινότητας. Η πτώση στην επικοινωνία την 2η εβδοµάδα των διακοπών είναι φυσιολογική ενώ κατά
την πρώτη εβδοµάδα των διακοπών υπάρχει µια µικρή αύξηση της mail επικοινωνίας σε έναν βαθµό
πλασµατική, επί της ουσίας, αφού προκαλείται από πολλά ευχητήρια µηνύµατα. Πάντως ακόµη κι
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αυτή η επικοινωνία µε ανταλλαγή µηνυµάτων ευχών αποτελεί ένδειξη της δηµιουργίας της
Κοινότητας.

Στη συνέχεια παρατηρείται και πάλι αύξηση των τιµών των παραµέτρων της

επικοινωνίας που φτάνει στο αποκορύφωµά της την 6η εβδοµάδα των µαθηµάτων.
Όπως είναι φανερό από τις µετρήσεις που παρουσιάζονται στον δεύτερο πίνακα (Πίνακας ΙV. 6.4), οι
τιµές των παραµέτρων ανάλυσης του ευρύτερου κοινωνικού δικτύου έχουν κάποια σχέση µε τις
ατοµικές µετρήσεις των συντονιστών. Είναι επίσης ενδεικτικό της διαφορετικής πολιτικής
συντονισµού που ακολουθούσαν οι δύο συντονιστές, η µεγάλη διαφορά στον αριθµό των µηνυµάτων
και στις ατοµικές συγκεντρώσεις των δύο.
Οι περίοδοι δηµιουργίας και εξέλιξης της ευρύτερης Κοινότητας που αρχίζουν να διαφαίνονται λόγω
της ανάλυσης των mail µηνυµάτων, εξετάζεται παρακάτω συνυπολογίζοντας και τις µετρήσεις που
αφορούν τα άλλα µέσα επικοινωνίας και την ποιοτική ανάλυση των µηνυµάτων συντονισµού και της
πολιτικής συντονισµού που εφαρµόστηκε.
Η πολιτική συντονισµού της ευρύτερης Κοινότητας που εφαρµόστηκε µέσω των mail µηνυµάτων
παρουσιάζεται και αναλύεται παρακάτω αλλά από τον δεύτερο πίνακα (Πίνακας ΙV. 6.4) είναι φανερό
ότι ο 1ος συντονιστής ασκούσε κυρίως πολιτική χαµηλού επιπέδου συντονισµού (µεγάλος αριθµός
µηνυµάτων και µικρή ατοµική συγκέντρωση σε όλες τις περιόδους), ενώ ο 2ος συντονιστής ασκούσε
σε ορισµένα χρονικά σηµεία κυρίως πολιτική υψηλού επιπέδου συντονισµού (υπήρχαν σηµαντικές
διαφοροποιήσεις στον αριθµό των µηνυµάτων και το βαθµό της ατοµικής του συγκέντρωσης). Την
περίοδο που ασκήθηκε πολιτική υψηλού και χαµηλού επιπέδου συντονισµού και από τους δύο
συντονιστές (6η εβδοµάδα µαθηµάτων) υπήρξε η αποκορύφωση της αλληλεπίδρασης και της
συνολικής επικοινωνίας µέσω των mail µηνυµάτων στην ευρύτερη Κοινότητα.

ΙV.6.8.4

Ανάλυση της ∆ραστηριότητας µέσω των γράφων επικοινωνίας

Στην παρακάτω σειρά εικόνων παρουσιάζεται το γράφηµα της συνολικής επικοινωνίας µέσω των
email µηνυµάτων σε όλα τα στάδια δηµιουργίας και εξέλιξης της ευρύτερης Κοινότητας µέχρι και την
7η εβδοµάδα των µαθηµάτων (καθώς οι µετρήσεις διακόπηκαν πέρα από αυτήν όπως αναφέρθηκε
παραπάνω).

Εικόνα IV. 6.2 Γράφηµα περιγραφής της mail επικοινωνίας την εβδοµάδα της επίσηµης έναρξης της ΚΜΕ
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Εικόνα IV. 6.3 Γράφηµα περιγραφής της mail επικοινωνίας την 1η εβδοµάδα µαθηµάτων

Στην Εικόνα IV. 6.2 παρουσιάζεται το γράφηµα της mail επικοινωνίας της εβδοµάδας της επίσηµης
έναρξης της ΚΜΕ, στις εικόνες Εικόνα IV. 6.3, Εικόνα IV. 6.4 και Εικόνα IV. 6.5 παρουσιάζονται
αντίστοιχα τα γραφήµατα της mail επικοινωνίας των πρώτων 3 εβδοµάδων πραγµατοποίησης των
µαθηµάτων της ΚΜΕ, στις εικόνες Εικόνα IV. 6.6 και Εικόνα IV. 6.7 παρουσιάζονται αντίστοιχα τα
γραφήµατα της mail επικοινωνίας των 2 εβδοµάδων των διακοπών και στις εικόνες Εικόνα IV. 6.8,
Εικόνα IV. 6.9, Εικόνα IV.6.10 και Εικόνα IV.6.11 παρουσιάζονται αντίστοιχα τα γραφήµατα της
email επικοινωνίας των εβδοµάδων 4 έως και 7 (αντίστοιχα) της πραγµατοποίησης των µαθηµάτων
της ΚΜΕ.

Εικόνα IV. 6.4 Γράφηµα περιγραφής της mail επικοινωνίας την 2η εβδοµάδα µαθηµάτων

ΦΥΣ

ΜΑΘ1

Εικόνα IV. 6.5 Γράφηµα περιγραφής της mail επικοινωνίας την 3η εβδοµάδα µαθηµάτων

Στην απεικόνιση των γράφων επικοινωνίας που ακολουθεί, τα µέλη της ΚΜΕ εµφανίζονται ως
κόµβοι του γράφου και οι ενώσεις των κόµβων αντιστοιχούν στην αλληλεπίδραση µεταξύ των µελών
(κόµβων). Όσο µεγαλύτερη είναι η αλληλεπίδραση (µεγαλύτερο το βάρος της σύνδεσης) τόσο πιο
«κοντά» βρίσκονται οι κόµβοι στο γράφηµα.

Στους κόµβους που αντιστοιχούν στα απλά µέλη

εµφανίζεται ένας αριθµός (user1, user2, κλπ, που δεν αντιστοιχεί απαραίτητα στο ίδιο µέλος κάθε
φορά) και είναι χρώµατος άσπρου-γκρι. Οι κόµβοι των συντονιστών εµφανίζονται µε πράσινο χρώµα
(αναφέρονται ως SYNTON1 και SYNTON2) και των εισηγητών εµφανίζονται µε γαλάζιο χρώµα. Το
κείµενο που υπάρχει στην ετικέτα των κόµβων των εισηγητών υπάρχει το πρόθεµα EIS_ και στην
κατάληξη εµφανίζεται ο κωδικός του µαθήµατος µε λατινικά (πχ. EIS_MATH1 για τον εισηγητή του
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ΜΑΘ1, ή EIS_PL6 για τον εισηγητή του ΠΛ6). Ειδικά για το µάθηµα ΠΛ1 και επειδή κατ’ εξαίρεση
υπάρχουν παραπάνω του ενός εισηγητές, οι εισηγητές παρουσιάζονται ως EIS_PL1_1, EIS_PL1_2,
κλπ, µε αύξοντα αριθµό στο τέλος.
Στις εικόνες που ακολουθούν εµφανίζονται επιµέρους οµαδοποιήσεις ορισµένων µελών της ευρύτερης
Κοινότητας που περιστρέφονται συνήθως γύρω από έναν ή παραπάνω εισηγητές. Αυτό το γεγονός
αποτελεί µια πρώτη σηµαντική ένδειξη για την ύπαρξη επιµέρους πιο συνεκτικών υπό-Κοινοτήτων
εντός της ευρύτερης Κοινότητας της ΚΜΕ. Πρόκειται στην ουσία για τις επιµέρους πιο συνεκτικές
Κοινότητες τύπου Α που αναφέρθηκε ότι σχηµατίζονταν εξ’ αιτίας των επιµέρους µαθηµάτων που
υλοποιήθηκαν στην ΚΜΕ.

Προκειµένου για την παρακολούθηση της εξέλιξης της ευρύτερης

Κοινότητας αλλά και την παρακολούθηση της εξέλιξης των επιµέρους Κοινοτήτων τύπου Α των
µαθηµάτων στις εικόνες των γράφων που ακολουθούν έχουν επισηµανθεί οι σχηµατισµοί που
αντιστοιχούν σε επιµέρους οµαδοποιήσεις. Ειδικότερα εντός ενός κύκλου µε ετικέτα ΜΑΘ1 υπάρχει
η οµαδοποίηση που πραγµατοποιείται εξ’ αιτίας του µαθήµατος ΜΑΘ1, εντός ενός κύκλου µε ετικέτα
ΠΛ υπάρχει η οµαδοποίηση που πραγµατοποιείται εξ’ αιτίας των µαθηµάτων ειδικότητας
πληροφορικής (ΠΛ1, ΠΛ2, ΠΛ3, ΠΛ5 και ΠΛ6), εντός ενός κύκλου µε ετικέτα ΦΥΣ υπάρχει η
οµαδοποίηση που πραγµατοποιείται εξ’ αιτίας των µαθηµάτων ειδικότητας φυσικής (ΦΥΣ1, ΦΥΣ2,
ΦΥΣ3 και ΦΥΣ6) και εντός ενός κύκλου µε ετικέτα ΓΕΝ υπάρχει η οµαδοποίηση που
πραγµατοποιείται εξ’ αιτίας των µαθηµάτων ειδικότητας φιλολογίας ή γενικού περιεχοµένου (ΦΙΛ1,
ΓΕΝ1, ΓΕΝ2, ΓΕΝ3 και ΓΕΝ4). Ο λόγος που η οµαδοποίηση δεν περιλαµβάνει αυστηρώς ένα µόνο
µάθηµα (πλην της εξαίρεσης του ΜΑΘ1) είναι ότι τα περισσότερα µέλη της ΚΜΕ (µε ελάχιστες
εξαιρέσεις) συµµετείχαν κυρίως στα µαθήµατα που είχαν σχέση µε την ειδικότητά τους και εποµένως
οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας ειδικότητας φυσικής παρακολουθούσαν τα περισσότερα
µαθήµατα σχετικά µε την ειδικότητα της φυσικής (ΦΥΣ1, ΦΥΣ2, ΦΥΣ3, ΦΥΣ6). Εποµένως στις
περιπτώσεις που κάποια µαθήµατα της ίδιας ειδικότητας συνέπιπταν χρονικά, το επιµέρους δίκτυο
των µαθηµάτων αυτής της ειδικότητας ήταν κοινό και σε µεγάλο βαθµό αποτελούνταν από τους ίδιους
κόµβους (τα ίδια µέλη). Αυτό το γεγονός είναι ιδιαίτερα φανερό στο πορτοκαλί επιµέρους δίκτυο που
αποτελείται από τα µέλη που παρακολουθούσαν τα µαθήµατα ειδικότητας φυσικής, ειδικά στην
Εικόνα IV. 6.6 του γραφήµατος της πρώτης εβδοµάδας των διακοπών, όπου είναι σχεδόν αδύνατος ο
περαιτέρω διαχωρισµός του επιµέρους αυτού δικτύου. Τα µαθήµατα γενικού περιεχοµένου (ΓΕΝ1,
ΓΕΝ2, ΓΕΝ3 και ΓΕΝ4) παρακολουθούσαν ως επί το πλείστον (αλλά όχι αποκλειστικά)
εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και από τη δευτεροβάθµια κυρίως οι εκπαιδευτικοί
ειδικότητας φιλολογίας και γι’ αυτό οµαδοποιήθηκαν µαζί µε το µάθηµα ΦΙΛ1.
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ΦΥΣ
ΜΑΘ1

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΛ

Εικόνα IV. 6.6 Γράφηµα περιγραφής της mail επικοινωνίας την 1η εβδοµάδα διακοπών

Εικόνα IV. 6.7 Γράφηµα περιγραφής της mail επικοινωνίας την 2η εβδοµάδα διακοπών

ΓΕΝ
ΠΛ
ΜΑΘ1
ΦΥΣ

ΠΛ

Εικόνα IV. 6.8 Γράφηµα περιγραφής της mail επικοινωνίας την 4η εβδοµάδα µαθηµάτων
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Το επιµέρους κοινωνικό δίκτυο που σχηµατίζεται από κοινού και εξ’ αιτίας των µαθηµάτων ΓΕΝ2,
ΓΕΝ4 και ΦΙΛ1 είναι φανερό στην Εικόνα IV.6.10 (στην 6η εβδοµάδα των µαθηµάτων), ενώ κατά την
εξέλιξη των µαθηµάτων στην Εικόνα IV.6.11 (2 διαφορετικοί κύκλοι στην 7η εβδοµάδα των
µαθηµάτων) είναι φανερό ότι γίνεται ένας διαχωρισµός του επιµέρους υπο-δικτύου σε 2 µικρότερα,
ένα των ΓΕΝ2 και ΓΕΝ4 και ένα καθαρά του ΦΙΛ1.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΛ

ΠΛ
ΦΥΣ
ΓΕΝ
Εικόνα IV. 6.9 Γράφηµα περιγραφής της mail επικοινωνίας την 5η εβδοµάδα µαθηµάτων

Ειδικά οι συµµετέχοντες στο ΜΑΘ1 αποτελούν µια επιµέρους Κοινότητα Μάθησης τύπου Α από
µόνοι τους. Αυτό είναι φανερό και από την εξέλιξη του κύκλου του ΜΑΘ1 από τη στιγµή που αρχίζει
να δηµιουργείται, στην εικόνα Εικόνα IV. 6.4 της 2ης εβδοµάδας των µαθηµάτων, µέχρι την 6η
εβδοµάδα των µαθηµάτων (Εικόνα IV.6.10) που ολοκληρώνεται. Οι συνοχή του επιµέρους αυτού
δικτύου είναι τόσο µεγάλη που διατηρείται ακόµη και την 7η εβδοµάδα των µαθηµάτων (Εικόνα
IV.6.10), ακόµη δηλαδή και µετά το πέρας του µαθήµατος. Οι λόγοι της ιδιαιτερότητας του
µαθήµατος αυτού (ΜΑΘ1) έχουν να κάνουν αφενός µε τη συγκυρία της υλοποίησής του ξεχωριστά
από τα άλλα µαθήµατα της ίδιας ειδικότητας (ΜΑΘ2, ΜΑΘ4 που πραγµατοποιήθηκαν αργότερα) και
αφετέρου µε την ιδιαίτερα µεγάλη «επιτυχία» του µε βάση τα κριτήρια της αξιολόγησης που
πραγµατοποιήθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο. Το γεγονός ότι το ΜΑΘ1 ήταν το πιο «επιτυχηµένο»
µάθηµα και είχε το µεγαλύτερο βαθµό επικοινωνίας µεταξύ των µελών του, αντικατοπτρίζεται στη
συνοχή του επιµέρους κοινωνικού δικτύου που σχηµατίζεται στις παρακάτω εικόνες.
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ΠΛ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΜΑΘ1

ΦΥΣ

ΓΕΝ

Εικόνα IV. 6.10 Γράφηµα περιγραφής της mail επικοινωνίας την 6η εβδοµάδα µαθηµάτων
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ΜΑΘ1
ΦΥΣ

ΦΥΣ

ΓΕΝ
ΓΕΝ

Εικόνα IV. 6.11 Γράφηµα περιγραφής της mail επικοινωνίας την 7η εβδοµάδα µαθηµάτων
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Η συνοχή του επιµέρους αυτού δικτύου οφείλεται κατά κύριο λόγο στη βαρύτητα των µηνυµάτων
µεταξύ των µελών που το αποτελούν και το βαθµό της αλληλεπίδρασης τους (λόγω της ίδιας της
κατασκευής του γράφου που λαµβάνει αυτά τα δεδοµένα υπόψη). Λόγω της ιδιαιτερότητάς του αυτής
και της «επιτυχίας» του, το µάθηµα ΜΑΘ1 θα αποτελέσει αντικείµενο προσεκτικής και αναλυτικής
ποιοτικής µελέτης σε παρακάτω παράγραφο. Ειδικότερα, µέσω της ανάλυσης των επιµέρους
Ενεργειών του συγκεκριµένου µαθήµατος θα αναλυθεί δηµιουργία και εξέλιξη µιας συνεκτικής υπόΚοινότητας µάθησης τύπου Α (αυτής του µαθήµατος ΜΑΘ1).
Όσον αφορά στην ευρύτερη Κοινότητα µάθησης τύπου Β της ΚΜΕ, από τη µελέτη των παρακάτω
γραφηµάτων απεικόνισης της mail επικοινωνίας του συνολικού Κοινωνικού ∆ικτύου της ΚΜΕ,
προκύπτει ότι:
Τις πρώτες δύο εβδοµάδες της λειτουργίας της ΚΜΕ (Εικόνα IV. 6.2 της εβδοµάδας της



επίσηµης έναρξης της ΚΜΕ, και Εικόνα IV. 6.3 της 1ης εβδοµάδας πραγµατοποίησης των µαθηµάτων)
δεν είναι ακόµη φανερός ο σχηµατισµός κάποιας Κοινότητας Μάθησης, οι συνδέσεις της email
επικοινωνίας µεταξύ των µελών είναι ελάχιστες και η αλληλεπίδραση είναι µονοδιάστατη,
προερχόµενη κυρίως από τους συντονιστές ή κάποιους εισηγητές.
Τις επόµενες δύο εβδοµάδες της λειτουργίας της ΚΜΕ (Εικόνα IV. 6.4 και Εικόνα IV. 6.5 της


ης

2 και 3ης εβδοµάδας πραγµατοποίησης των µαθηµάτων αντίστοιχα) υπάρχουν τα πρώτα δείγµατα
σχηµατισµού µιας ευρύτερης Κοινότητας Μάθησης, λόγω της αύξησης της αλληλεπίδρασης µεταξύ
των συµµετεχόντων, λόγω της αύξησης του µεγέθους αλλά και της πύκνωσης του δικτύου (κάτι που
φαίνεται και από τις τιµές της πυκνότητας και της συγκέντρωσης των παραπάνω πινάκων). Το
γεγονός ότι η επικοινωνία µεταξύ των µελών περιστρέφεται ακόµη γύρω από κάποιον ή κάποιους
εισηγητές είναι ένδειξη της «ανωριµότητας» της ευρύτερης Κοινότητας, µιας «πρώιµης» περιόδου
δηµιουργίας της.


Η πρώτη σοβαρή ένδειξη της δηµιουργίας της ευρύτερης Κοινότητας της ΚΜΕ υπάρχει στο

γράφηµα της 1ης εβδοµάδας των διακοπών (Εικόνα IV. 6.6), οπότε και πυκνώνει η επικοινωνία µεταξύ
των µελών, αλλά κυρίως σχηµατίζεται για πρώτη φορά αυτόνοµος πυρήνας αλληλεπίδρασης µεταξύ
των µελών που περιστρέφεται γύρω από έναν συντονιστή και επισηµαίνεται µε τον έντονο κύκλο που
έχει ετικέτα «Συνολική Κοινότητα».


Όπως ήταν αναµενόµενο τη 2η εβδοµάδα των διακοπών (Εικόνα IV. 6.7) υπάρχει αποσύνθεση

της ευρύτερης Κοινότητας, όσον αφορά στην mail επικοινωνία.


Τις επόµενες τέσσερις εβδοµάδες της λειτουργίας της ΚΜΕ (Εικόνα IV. 6.8, Εικόνα IV. 6.9,

Εικόνα IV.6.10 και Εικόνα IV.6.11), αντίστοιχα των εβδοµάδων 4 έως και 7 της πραγµατοποίησης
των µαθηµάτων της ΚΜΕ) είναι φανερή η περίοδος ανάκαµψης και «ωρίµανσης» της ευρύτερης
Κοινότητας της ΚΜΕ. Η «ωρίµανση» συµπεραίνεται από τη γενικά µεγάλη πυκνότητα και µικρή
συγκέντρωση του δικτύου (οι όποιες µεταβολές οφείλονται και εξηγούνται από µεταβολές στην
εφαρµογή της πολιτικής συντονισµού που εφαρµόστηκε και αναλύεται παρακάτω) αλλά την ύπαρξη
αυτόνοµων πυρήνων αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών που περιστρέφονται γύρω από έναν
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συντονιστή (Εικόνα IV. 6.9 και Εικόνα IV.6.10, όπου οι πυρήνες επισηµαίνονται µε έντονο κύκλο που
έχει ετικέτα «Συνολική Κοινότητα» τον). Ειδικά την 6η εβδοµάδα της πραγµατοποίησης των
µαθηµάτων της ΚΜΕ (Εικόνα IV.6.10), οπότε υπάρχει και η κορύφωση της email επικοινωνίας στην
ΚΜΕ, φαίνεται ότι ο πυρήνας της επικοινωνίας που περιστρέφεται γύρω από τους συντονιστές
περιλαµβάνει σχεδόν το σύνολο της Κοινότητας.

ΙV.6.9 Συντονισµός µέσω email µηνυµάτων
ΙV.6.9.1

Χαµηλού και υψηλού επιπέδου συντονισµός

Στις Κοινότητες Μάθησης που είναι ως επί το πλείστον αυτοδιοικούµενες, εφαρµόζεται κυρίως
πολιτική συντονισµού χαµηλού επιπέδου (Low e-moderation), ενώ σε πιο «κλειστές» και συνεκτικές
Κοινότητες Μάθησης εφαρµόζεται σε µεγαλύτερο βαθµό πολιτική συντονισµού υψηλού επιπέδου
(High e-moderation). Στις περισσότερες πάντως περιπτώσεις υπάρχουν και οι δύο τύποι συντονισµού,
σε διαφορετικό βαθµό η κάθε µία και αυτό ακριβώς συνέβη και στην περίπτωση της ΚΜΕ. Ειδικά
πάντως στην ΚΜΕ η πολιτική του συντονισµού (είτε χαµηλού ή υψηλού επιπέδου) εφαρµοζόταν µέσω
της αποστολής των µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email). Τα email µηνύµατα επιλέχθηκαν
αφενός γιατί ήταν δεδοµένη η αποστολή στον προορισµό τους αλλά και αφετέρου γιατί τα ήταν τα
µόνα τα οποία παρείχαν σχετικά ασφαλή πληροφορία για το αν διαβάστηκαν από τους αποδέκτες ή όχι
(µε την κατάλληλη επιλογή της ενηµέρωσης για την ανάγνωση του κειµένου). Κάθε άλλο µέσο, όπως
για παράδειγµα ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Κοινότητας ή δηµοσίευση στο forum ή συµµετοχή
και παρέµβαση σε κάποιο chat, θα είχε µερική µόνο απήχηση και δεν εξασφάλιζε την επιβεβαιωµένη
ανάγνωση του µηνύµατος από όλους. Τα υπόλοιπα µέσα επικοινωνίας (εκτός από το email)
χρησιµοποιούνταν από τους συντονιστές επικουρικά, όσον αφορά στην εφαρµογή της πολιτικής
συντονισµού.

ΙV.6.9.2

Η πολιτική συντονισµού που εφαρµόστηκε

Προκειµένου για το συντονισµό µιας Κοινότητας Μάθησης όπως η ΚΜΕ ήταν απαραίτητος ο
συντονισµός χαµηλού επιπέδου που εφαρµοζόταν ανελλιπώς και µε µεγάλη συχνότητα µηνυµάτων σε
όλες τις φάσεις λειτουργίας της Κοινότητας, ακόµη και στη ∆ραστηριότητα της Οργάνωσης της
Κοινότητας.
Ο σκοπός της εφαρµογής αυτής της πολιτικής ήταν η παρότρυνση για συµµετοχή στα δρώµενα της
Κοινότητας,

η ενεργοποίηση και ενθάρρυνση των υποκειµένων, η επίλυση απλών τεχνικών

προβληµάτων, κλπ.
Η πολιτική αυτή εκφραζόταν επικουρικά µε πολλούς τρόπους όπως µε απλές ανακοινώσεις στην
πλατφόρµα υποστήριξης της ΚΜΕ, µε µικρές επεµβάσεις σε συζητήσεις που πραγµατοποιούνταν στα
διάφορα fora που λειτουργούσαν στην ΚΜΕ, µέσω της συµµετοχής σε σύγχρονες συζητήσεις, κλπ. Ο
βασικότερος πάντως τρόπος έκφρασης της πολιτικής αυτής ήταν τα µηνύµατα µέσω της email
επικοινωνίας που απευθύνονταν προς το σύνολο της Κοινότητας ή προς το σύνολο των εισηγητών. Τα
µηνύµατα αυτά ήταν πολλά στον αριθµό. Στο παράρτηµα Γ.2.a παρουσιάζονται τα 24 σηµαντικότερα
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ή πιο αντιπροσωπευτικά µηνύµατα χαµηλού επιπέδου συντονισµού προς όλη την Κοινότητα ή προς
όλους τους εισηγητές που εστάλησαν από τους συντονιστές σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας της
Κοινότητας.. Υπήρχαν φυσικά και πολλά µηνύµατα χαµηλού επιπέδου συντονισµού που όµως
απευθύνονταν προς οµάδες µελών ή µέλη ενός συγκεκριµένου µαθήµατος ή κάποιους συγκεκριµένους
εισηγητές. Αυτά τα µηνύµατα που είναι πολύ µεγάλα στον αριθµό έχουν προσµετρηθεί στην ανάλυση
της προηγούµενης παραγράφου, της mail επικοινωνίας καθώς εξαιρέθηκαν µόνο όσα απευθύνονταν
προς όλη την Κοινότητα. Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά το περιεχόµενο κάποιων ενδεικτικών
τέτοιων µηνυµάτων προκειµένου να εξηγηθεί καλύτερα ο τρόπος συντονισµού.
Οι δύο συντονιστές της ΚΜΕ επέλεξαν να εφαρµοστεί πολιτική υψηλού επιπέδου συντονισµού κυρίως
όσον αφορά στην ευρύτερη Κοινότητας και σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της ΚΜΕ. Ο λόγος
που εφαρµόστηκε αυτού του είδους ο συντονισµός ήταν προκειµένου να δηµιουργηθεί η ευρύτερη
Κοινότητα µάθησης τύπου Β. Η πολιτική αυτή εκφραζόταν κυρίως µέσω µηνυµάτων mail που
απευθύνονταν προς όλα τα υποκείµενα (και δεν υπολογίστηκαν στην ανάλυση της mail επικοινωνίας
της προηγούµενης παραγράφου) ή προς το σύνολο των εισηγητών (αν δεν έπρεπε ή δε χρειαζόταν να
γνωρίζουν το περιεχόµενο του µηνύµατος τα απλά µέλη). Με τα µηνύµατα αυτού του τύπου
επιχειρούνταν συνήθως ο καθορισµός στόχων (µαζί µε τον µέχρι εκείνη τη στιγµή απολογισµό της
πορείας), γινόταν δυναµική επέµβαση προκειµένου να οδηγηθεί η συνολική Κοινότητα στο σηµείο
που ήθελαν οι συντονιστές και παίρνονταν αποφάσεις. Επιχειρούνταν ακόµη συχνά ο καθορισµός
ενός θέµατος συζήτησης και η πρόκληση νέων συζητήσεων προκειµένου να αυξηθεί η αλληλεπίδραση
µεταξύ των συµµετεχόντων. Τα µηνύµατα συντονισµού υψηλού επιπέδου πολλές φορές συνοδεύονταν
και από άλλες ενέργειες των συντονιστών, όπως δηµοσίευση σχετικών ανακοινώσεων στην
πλατφόρµα υποστήριξης της ΚΜΕ, δηµοσίευση µηνυµάτων έναρξης συζήτησης στο Κεντρικό forum
της Κοινότητας, συµµετοχή σε σύγχρονες συζητήσεις, κλπ.
Υπήρξαν συνολικά 17 µηνύµατα υψηλού επιπέδου συντονισµού προς όλα τα υποκείµενα ή προς όλους
τους εισηγητές. Το θέµα, ο σκοπός και η χρονική στιγµή που πραγµατοποιήθηκαν παρουσιάζεται στο
παράρτηµα Γ.2.a και στο γράφηµα της εικόνας Εικόνα IV. 6.12 εµφανίζεται η χρονική στιγµή που
πραγµατοποιήθηκαν. Υπήρχαν φυσικά και πολλά µηνύµατα συντονισµού υψηλού επιπέδου που όµως
απευθύνονταν προς οµάδες µελών ή µέλη ενός συγκεκριµένου µαθήµατος ή κάποιους συγκεκριµένους
εισηγητές. Αυτά τα µηνύµατα που είναι µεγάλα στον αριθµό έχουν προσµετρηθεί στην ανάλυση της
προηγούµενης παραγράφου, της mail επικοινωνίας καθώς εξαιρέθηκαν µόνο όσα απευθύνονταν προς
όλη την Κοινότητα. Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια ενδεικτικά τέτοια µηνύµατα προκειµένου να
εξηγηθεί καλύτερα ο τρόπος συντονισµού.
Η τακτική που ακολουθούνταν από τους συντονιστές ήταν να εφαρµόζεται συνεχώς η πολιτική
συντονισµού χαµηλού επιπέδου και να υπάρχει και πολιτική υψηλού επιπέδου συντονισµού σε µια
σταθερή βάση. Θεωρήθηκε ότι δεν έπρεπε να γίνεται κατάχρηση των µηνυµάτων ειδικά του υψηλού
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συντονισµού γιατί αυτό µπορεί να προκαλούσε τον εθισµό των συµµετεχόντων στα µηνύµατα και
µοιραία την αδιαφορία. Συνήθως αποστέλλονταν ένα µήνυµα συντονισµού υψηλού επιπέδου στην
αρχή κάθε εβδοµάδας, προκειµένου για τον εβδοµαδιαίο απολογισµό της πορείας της Κοινότητας, τον
καθορισµό ή τον επαναπροσδιορισµό των στόχων και των γενικών κατευθύνσεων και την παρουσίαση
εντολών ή οδηγιών. Σε γενικές γραµµές εφαρµόστηκε αυτή η προγραµµατισµένη συχνότητα
αποστολής µηνυµάτων συντονισµού υψηλού επιπέδου αλλά σε ορισµένες ειδικές περιπτώσεις (λόγω
της εµφάνισης ειδικών προβληµάτων ή κάποιας συγκυρίας) υπήρχαν µεταβολές στη συχνότητα αυτή
(παραπάνω ή λιγότερα µηνύµατα από το συνηθισµένο).
Στο παρακάτω γράφηµα (Εικόνα IV. 6.12) εµφανίζονται όλα τα µηνύµατα υψηλού και χαµηλού
επιπέδου συντονισµού που απέστειλαν οι συντονιστές σε όλη τη διάρκεια της οργάνωσης λειτουργίας
της Κοινότητας και είχαν ως αποδέκτες όλους τους συµµετέχοντες στην ΚΜΕ ή όλους τους εισηγητές.
Ο άξονας των Χ παρουσιάζει το ηµερολόγιο της ΚΜΕ, αρχίζοντας από τη φάση οργάνωσης και 46
µέρες πριν την επίσηµη έναρξη της ΚΜΕ (-46 η αρχή του άξονα, 0 η µέρα της έναρξης), όταν και
δηµιουργήθηκαν οι λογαριασµοί mail των συµµετεχόντων. Το τέλος του άξονα των Χ αντιστοιχεί
στην µέρα +175 της τελικής ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων της ΚΜΕ. Η επίσηµη λήξη των
εργασιών της Κοινότητας (ειδικά όσον αφορούσε την υλοποίηση µαθηµάτων) ήταν η µέρα +128 στον
άξονα.
Ο άξονας των Υ στο συγκεκριµένο γράφηµα (Εικόνα IV. 6.12) παριστάνει την βαρύτητα των
µηνυµάτων που αποστέλλονταν προς όλη την Κοινότητα και ειδικότερα υπάρχουν:


17 µηνύµατα βαρύτητας 5, που αντιστοιχούν στα µηνύµατα υψηλού επιπέδου συντονισµού

που απεστάλησαν από τους συντονιστές προς όλη την Κοινότητα ή προς όλους τους εισηγητές.


1 µήνυµα βαρύτητας 4 που αποτελεί δείγµα µηνύµατος υψηλού επιπέδου συντονισµού

εισηγητή (από τα πολλά αυτού του είδους που είχαν αποσταλεί), που απεστάλη από τους συντονιστές
προς συγκεκριµένο εισηγητή


24 µηνύµατα βαρύτητας 2, που αντιστοιχούν στα µηνύµατα χαµηλού επιπέδου συντονισµού

που απεστάλησαν από τους συντονιστές προς όλη την Κοινότητα ή προς όλους τους εισηγητές


3 µηνύµατα βαρύτητας 1 που αποτελούν δείγµα µηνυµάτων χαµηλού επιπέδου συντονισµού

εισηγητή (από τα πολλά αυτού του είδους που είχαν αποσταλεί), που απεστάλησαν από τους
συντονιστές προς συγκεκριµένες οµάδες εισηγητών ή µελών
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ
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Ανακοίνωση
αποτελεσµάτω
ν

Εικόνα IV. 6.12 Μηνύµατα χαµηλού και υψηλού επιπέδου συντονισµού σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας
της ΚΜΕ

Στην αρχική φάση οργάνωσης και προετοιµασίας της Κοινότητας δεν υπάρχουν µηνύµατα υψηλού
επιπέδου συντονισµού αλλά αρκετά χαµηλού επιπέδου συντονισµού που αποσκοπούσαν στην επίλυση
κάποιων βασικών τεχνικών προβληµάτων. Ένα µόνο µήνυµα υψηλού επιπέδου συντονισµού
αποστέλλεται πριν την επίσηµη έναρξη της ΚΜΕ προκειµένου για τον καθορισµό των κανόνων, των
στόχων και του τρόπου λειτουργίας της Κοινότητας.
Αµέσως µετά την επίσηµη έναρξη της ΚΜΕ υπάρχουν αρκετά µηνύµατα χαµηλού και υψηλού
επιπέδου προκειµένου να οµαλοποιηθεί η λειτουργία της Κοινότητας και να λυθούν τα όποια
προβλήµατα. Τα µηνύµατα αυξάνονται ιδιαιτέρως την περίοδο πριν την εβδοµάδα διακοπών λόγω
ενός σοβαρού τεχνικού προβλήµατος που στέρησε για λίγες µέρες την Κοινότητα από όλα τα
τεχνουργήµατα πλην της υπηρεσίας του email. Τα πιο πολλά µηνύµατα υψηλού επιπέδου συντονισµού
απευθύνονταν περισσότερο στους εισηγητές (µε οδηγίες και προτάσεις για την αντιµετώπιση της
«κρίσης») ενώ τα χαµηλού επιπέδου προς τα µέλη της Κοινότητας.
Κατά την περίοδο των διακοπών µειώνονται τα µηνύµατα συντονισµού και αυξάνονται πάλι την
εποχή που επαναδραστηριοποιείται η Κοινότητα. Είναι αξιοσηµείωτη η µείωση των µηνυµάτων
χαµηλού επιπέδου συντονισµού που απευθύνονταν προς όλη την Κοινότητα για αυτήν την περίοδο,
καθώς τα βασικά τεχνικά προβλήµατα έχουν πάψει να υφίστανται και υπάρχει σηµαντική
δραστηριοποίηση των συµµετεχόντων. Υπάρχουν µόνο κάποια µηνύµατα υψηλού επιπέδου
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συντονισµού σε σχετικά τακτικά χρονικά διαστήµατα καθώς η λειτουργία της ΚΜΕ έχει πλέον
σταθεροποιηθεί.
Όταν παρουσιάστηκε ένα νέο τεχνικό πρόβληµα την µέρα 80 δεν ήταν πλέον αναγκαία η αποστολή
µηνυµάτων υψηλού επιπέδου συντονισµού προς τους εισηγητές παρά µόνον κάποια χαµηλού
επιπέδου συντονισµού προς τους συµµετέχοντες.
Τα µηνύµατα υψηλού επιπέδου συντονισµού συνεχίζονται µέχρι την επίσηµη λήξη της ΚΜΕ (ηµέρα
128) µε την προγραµµατισµένη συχνότητα και τα µηνύµατα χαµηλού επιπέδου συντονισµού
εµφανίζονται πλέον κυρίως µετά τη επίσηµη λήξη της ΚΜΕ

προκειµένου για ενηµέρωση και

υπενθύµιση υποχρεώσεων των συµµετεχόντων.
Στο παράρτηµα Γ.3.a παρουσιάζονται περισσότερες λεπτοµέρειες που αφορούν ένα προς ένα τα
µηνύµατα που παρουσιάζονται στο παραπάνω γράφηµα (Εικόνα IV. 6.12) και ειδικότερα εµφανίζεται
η περίοδος κατά την οποία απεστάλησαν, η ηµεροµηνία, ποιος συντονιστής το έστειλε (ή αν ήταν και
οι δύο), το θέµα όπως παρουσιαζόταν στο mail, το περιεχόµενο (που παρουσιάζει και τους αποδέκτες)
και τον τύπο του µηνύµατος.
Στο παράρτηµα Γ.3.b γίνεται ποιοτική ανάλυση ορισµένων χαρακτηριστικών µηνυµάτων
συντονισµού. Παρουσιάζονται µε λεπτοµέρεια ορισµένα email χαµηλού επιπέδου συντονισµού, ένα
στην αρχή και ορισµένα προς το τέλος της λειτουργίας της ΚΜΕ. Ενώ είναι όλα τυπικά µηνύµατα του
είδους τους (χαµηλού επιπέδου συντονισµού, σύντοµα, µε σκοπό κυρίως την ενηµέρωση ή την
προτροπή για κάτι) υπάρχει έντονη η διαφορά στο ύφος που χρησιµοποιείται. Αρχικά το ύφος είναι
επίσηµο και το µήνυµα τυπικό, ενώ στο τέλος της λειτουργίας της Κοινότητας τα µηνύµατα έχουν
ανεπίσηµο ύφος (όχι περιεχόµενο) και είναι φανερή η οικειότητα που έχει δηµιουργηθεί. Σε
παρακάτω παραγράφους αναλύονται λεπτοµερώς ακόµη 2 µηνύµατα υψηλού επιπέδου συντονισµού,
τα οποία επέφεραν σηµαντική µεταβολή στη συµπεριφορά των µελών της Κοινότητας.

ΙV.6.10 Ανάλυση της επικοινωνίας της Κοινότητας Μάθησης που
πραγµατοποιήθηκε µέσω του Κεντρικού Forum της ΚΜΕ
Η δηµιουργία της ευρύτερης Κοινότητας της ΚΜΕ παρουσιάστηκε σε µεγάλο βαθµό µέσω της
µελέτης και ανάλυσης της επικοινωνίας που συντελέστηκε µέσω της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου. Η εικόνα που έδωσε η ανάλυση της mail επικοινωνίας ήταν αρκετά κατατοπιστική
καθώς, το συγκεκριµένο µέσο ήταν το κυρίαρχο όσον αφορά τουλάχιστον στη δηµιουργία της
ευρύτερης Κοινότητας. Ακολούθησε ακόµη η ανάλυση του συντονισµού που πραγµατοποιούνταν
µέσω κυρίως των mail µηνυµάτων. Η εικόνα της δηµιουργίας και εξέλιξης της ευρύτερης Κοινότητας
µάθησης της ΚΜΕ συµπληρώνεται από την παρουσίαση στοιχείων της επικοινωνίας που
πραγµατοποιήθηκε µε δύο ακόµη µέσα, το Κεντρικό forum της ΚΜΕ και το chat και ολοκληρώνεται
παρακάτω κατά τη σύνθεση όλων των επιµέρους στοιχείων της ανάλυσης.
Στους παρακάτω πίνακες (Πίνακας ΙV. 6.5 και Πίνακας ΙV. 6.6) γίνεται περιγραφή των τιµών της
ανάλυσης της επικοινωνίας που συντελέστηκε στο Κεντρικό forum της ΚΜΕ. Ο λόγος που επιλέγηκε
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η µελέτη του µέσου αυτού ήταν καταρχήν ο ρόλος του που ήταν επικουρικός των υπολοίπων µέσων
ειδικά για την αύξηση της συνοχής της ευρύτερης Κοινότητας και δηµιουργία ενός επιπλέον γενικού
σηµείου αναφοράς πέρα από την ιστοσελίδα της πλατφόρµας υλοποίησης της ΚΜΕ.
Επισηµαίνουµε ότι η υπηρεσία παροχής της δυνατότητας συµµετοχής σε ασύγχρονες συζητήσεις
(forum) ήταν πλήρως ελεγχόµενη από τους συντονιστές αυτής και υλοποιούνταν ως τµήµα της
πλατφόρµας λογισµικού της ΚΜΕ, σε αντίθεση µε την υπηρεσία του mail.
Οι χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες αντλήθηκαν στοιχεία της επικοινωνίας που συντελέστηκε στο
Κεντρικό forum της Κοινότητας ήταν τα ίδια µε αυτά της ανάλυσης της mail επικοινωνίας, ανά
εβδοµάδα λειτουργίας της ΚΜΕ, προκειµένου να είναι δυνατόν να γίνει η σύγκριση των
αποτελεσµάτων και η συνολική µελέτη των περιόδων δηµιουργίας και εξέλιξης της Κοινότητας. Η
µόνη διαφορά στις χρονικές περιόδους που γίνεται παρουσίαση των αποτελεσµάτων είναι ότι στο
forum έχουν συµψηφισθεί οι µετρήσεις των 2 εβδοµάδων των διακοπών για ευκολία και λόγω της
µικρής σηµασίας της περιόδου αυτής.
Όπως και στην ανάλυση της mail επικοινωνίας, έτσι και εδώ υπολογίζονται παράµετροι της Ανάλυσης
Κοινωνικών ∆ικτύων που αφορούν το «Συνολικό δίκτυο των ενεργών µελών της Κοινότητας», και
ειδικότερα µετρώνται τα εξής:


Ο «αριθµός των ενεργών µαθηµάτων», που αναφέρεται στον αριθµό των µαθηµάτων που

εκείνη τη χρονική στιγµή βρίσκονταν σε εξέλιξη.


Ο «αριθµός των ατόµων», που αναφέρεται στα άτοµα που συµµετείχαν ενεργητικά αυτή τη

φορά (δηµιουργώντας έναρξη συνοµιλίας ή δηµοσιεύοντας µιαν απάντηση),


Ο «αριθµός των δηµοσιεύσεων», που αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των µηνυµάτων που

δηµοσιεύτηκαν στο forum τη δεδοµένη χρονική περίοδο.


Ο «αριθµός των ενάρξεων συνοµιλιών», που αναφέρεται στον αριθµό των µηνυµάτων που

δηµοσιεύτηκαν στο forum τη δεδοµένη χρονική περίοδο και ήταν τα ειδικά µηνύµατα έναρξης
συνοµιλίας, δηµιουργούσαν δηλαδή µια νέα επιµέρους συνοµιλία.


Η «αλληλεπίδραση», που όσον αφορά στο forum διαφοροποιείται κάπως και ορίζεται ως εξής:

κάθε µέλος «αλληλεπιδρά» µε όλους όσους συµµετέχει από κοινού σε κάποια συζήτηση, εφόσον
δηλαδή κάποιος απαντά σε µια υπάρχουσα επιµέρους συζήτηση θεωρούµε ότι «αλληλεπιδρά» µε
όλους όσους συµµετέχουν σε αυτήν. Εφόσον κάποιος δηµιουργήσει µια νέα συζήτηση (µε
δηµοσίευση µηνύµατος έναρξης συνοµιλίας) θεωρούµε ότι αλληλεπιδρά τελικά µε όλους όσους
συµµετέχουν στη συζήτηση που άνοιξε αυτός. Με αυτόν τον ορισµό της «αλληλεπίδρασης» στο
forum αλλά και λόγω της φύσης του µέσου που έχει κατασκευαστεί για επικοινωνία µε µορφή
ανακοινώσεων, είναι λογικό οι τιµές της αλληλεπίδρασης να είναι αρκετά υψηλότερες από ό,τι οι
αντίστοιχες για το mail, αν και τελικά ανάλογες (υπολογίζοντας τις αντίστοιχες σχετικές χρονικές
περιόδους).


Η «πυκνότητα» αναφέρεται στο γνωστό µέγεθος που έχει περιγραφεί κατ’ επανάληψη αλλά

αποτελεί εδώ µια «σχετική» πυκνότητα, όπως και στην ανάλυση της mail επικοινωνίας, καθώς
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υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη το «σχετικό» κοινωνικό δίκτυο των ατόµων που συµµετείχαν
εκείνη την περίοδο.
Πιο ενδιαφέρον και καλύτερο στοιχείο σύγκρισης του βαθµού της επικοινωνίας παρουσιάζει



η «απόλυτη πυκνότητα», που µετράται, όπως και στην ανάλυση της mail επικοινωνίας, υπολογίζοντας
το συνολικό αριθµό των ατόµων της ευρύτερης Κοινότητας, των 82 συνολικά µελών.
Η «συγκέντρωση» αναφέρεται στη γνωστή µέτρηση που έχει περιγραφεί κατ’ επανάληψη και,



όπως στην ανάλυση της mail επικοινωνίας, είναι εδώ «σχετική» καθώς για τον υπολογισµό της
λαµβάνεται υπόψη το «σχετικό» κοινωνικό δίκτυο των ατόµων που συµµετείχαν στο forum εκείνη
την περίοδο. Αντίστοιχα µε την ανάλυση της mail επικοινωνίας, η «απόλυτη συγκέντρωση»
υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη το συνολικό κοινωνικό δίκτυο των 82 ατόµων της ευρύτερης
Κοινότητας της ΚΜΕ.
Πίνακας ΙV. 6.5 Ανάλυση της επικοινωνίας που συντελέστηκε στο Κεντρικό forum της ΚΜΕ- παράµετροι
Ανάλυσης Κοινωνικού ∆ικτύου
Εβδοµάδες

Εβδοµάδα έναρξης ΚΜΕ
1η µαθηµάτων
2η µαθηµάτων
3η Τεχνικό πρόβληµα
∆ιακοπές 2 εβδοµάδες
4η µαθηµάτων
5η µαθηµάτων
6η µαθηµάτων
7η µαθηµάτων
ΣΥΝΟΛΙΚΟ FORUM

Αριθµός
Ενεργών
Μαθηµάτ
ων
0
6
7
7
7
8
9
10
9

Αρ.
Ατόµω
ν
17
12
6
3
6
21
0
11
12
43

Αρ.δηµ
οσιεύσ
εων
35
52
11
5
7
32
0
14
19
194

Αρ.
ενάρξ.
συνοµιλι
ών
9
4
4
2
6
5
0
1
3
35

Αλληλεπί
δραση
Κοινότητ
ας
115
113
16
3
6
363
0
121
108
891

Πυκνότητ
α

0,3980
0,7850
0,4440
0,3330
0,1670
0,8230
0,0000
1,0000
0,7500
0,4820

Απόλυτη
πυκνότητ
α
0,0175
0,0172
0,0024
0,0005
0,0009
0,0553
0,0000
0,0184
0,0165
0,1358

Συγκέντρ
ωση %

60,21
21,53
55,56
66,67
83,33
17,69
100,00
0,00
25,00
51,81

Απόλυτη
Συγκέντρω
ση %
91,75
88,52
96,75
98,78
98,78
78,92
100,00
86,59
89,02
74,73

Πίνακας ΙV. 6.6 Ανάλυση της επικοινωνίας που συντελέστηκε στο Κεντρικό forum της ΚΜΕ- παράµετροι
Ανάλυσης Κοινωνικού ∆ικτύου που αφορούν ειδικά τους συντονιστές της Κοινότητας
Εβδοµάδες
Εβδοµάδα έναρξης
1η µαθηµάτων
2η µαθηµάτων
3η Τεχνικό πρόβληµα
∆ιακοπές 2 εβδ.
4η µαθηµάτων
5η µαθηµάτων
6η µαθηµάτων
7η µαθηµάτων
ΣΥΝΟΛΙΚΟ FORUM

Αριθ.
Ενεργών
Μαθηµάτων
0
6
7
7
7
8
9
10
9

Αριθ.
Ατόµω
ν
17
12
6
3
6
21
0
11
12
43

Αρ.δηµ
οσιεύσ
εων
35
52
11
5
7
32
0
14
19
194

Αρ.ενάρξεων
συνοµιλιών
9
4
4
2
6
5
0
1
3
35

Αρ.
Μηνυµάτων
Συντονιστή1
3
17
0
3
1
0
0
2
2
30

Αρ.
Μηνυµάτων
Συντονιστή2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1

Ατ.Συγκέντρω
ση %
Συντονιστή1
58,82
8,33
100,00
66,67
83,33
100,00
100,00
0,00
16,67
20,93

Ατ.Συγκέντρω
ση %
Συντονιστή2
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
9,52
100,00
100,00
100,00
53,49

Η µελέτη των µετρήσεων της επικοινωνίας που παρουσιάζεται στους δύο παραπάνω πίνακες
επιβεβαιώνει σε µεγάλο βαθµό τα συµπεράσµατα που απορρέουν από τη µελέτη της mail
επικοινωνίας της Κοινότητας.
Στο forum πάντως υπάρχει αρχικά µεγάλος βαθµός συµµετοχής που εξηγείται από την
«κατευθυνόµενη» από τους συντονιστές συµµετοχή των µελών µέσω των δραστηριοτήτων της
αρχικής πρόσωπο µε πρόσωπο εκπαίδευσης.
Επιπλέον, φαίνεται ότι ως µέσο χρησιµοποιούνταν στις αρχικές φάσεις της δηµιουργίας της
Κοινότητας περισσότερο από ότι στις µετέπειτα φάσεις καθώς είναι κάπως πιο «απρόσωπο», ενώ η
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χρήση για παράδειγµα του email είναι σε µεγαλύτερο βαθµό προσωπική και η ευρεία χρήση του
προϋποθέτει «γνωριµία», να έχει δηµιουργηθεί κάποιου είδους οικειότητα µεταξύ των
επικοινωνούντων.
Η µεγαλύτερη δραστηριοποίηση στο µέσο του forum παρουσιάζεται κατά την 4η εβδοµάδα και
συνοδεύεται από τη δραστηριοποίηση του 2ου συντονιστή και την ευρεία εφαρµογή πολιτικής
συντονισµού υψηλού επιπέδου. Αρκούσε ένα µόνο µήνυµα εκείνη την εβδοµάδα από τον 2ο
συντονιστή (Πίνακας ΙV. 6.6, 4η εβδοµάδα) για να πυροδοτήσει µεγάλη δραστηριοποίηση στο µέσο
αυτό µε αποτέλεσµα οι περισσότεροι εκπαιδευόµενοι να συµµετέχουν στη συζήτηση που είχε
ξεκινήσει (κάτι που αποδεικνύεται από την πολύ µικρή ατοµική συγκέντρωση του συντονιστή τη
συγκεκριµένη εβδοµάδα, µόλις 9,52%). Η δραστηριοποίηση πάντως των συµµετεχόντων ξεκίνησε
µέσω της αποστολής mail µηνυµάτων και έχει αναλυθεί στην προηγούµενη παράγραφο. Γενικά,
προκειµένου για την εφαρµογή µιας συγκεκριµένης πολιτικής συντονισµού, οι συντονιστές
χρησιµοποιούσαν πολλές φορές διαφορετικά µέσα επικοινωνίας και συχνά χρησιµοποιούνταν
συµπληρωµατικά. Το Κεντρικό forum χρησιµοποιήθηκε ως µέσο ενεργοποίησης των συµµετεχόντων
την η εβδοµάδα των µαθηµάτων, µετά την επιστροφή τους από τις διακοπές και η συζήτηση που
άνοιξε ο 2ος συντονιστής σε αυτό συνοδεύτηκε από κατάλληλο mail µήνυµα προτροπής για
συµµετοχή. Το email µήνυµα προτροπής για τη συγκεκριµένη συζήτηση αναλύεται σε επόµενη
παράγραφο ενώ εδώ παρουσιάζεται το µήνυµα έναρξης συζήτησης στο Κεντρικό forum που
προκάλεσε τη µεγάλη δραστηριοποίηση:

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης το Κεντρικό forum: 5/1/2004 2:07:16 µµ
Θέµα: Εκπαιδευτικοί Πληροφορικής στο ∆ηµοτικό Σχολείο=> Ποια η άποψη σας?
Περιεχόµενο:
«Ποια είναι η άποψή σας για το διορισµό καθηγητών Πληροφορικής στο ∆ηµοτικό Σχολείο? Ποιος
πρέπει να είναι ο ρόλος των υπευθύνων του µαθήµατος (ως προς τους υπόλοιπους συναδέλφους κυρίως,
αλλά και ως προς το περιεχόµενο, ως προς τους µαθητές?)
- Ποιο είναι το επιθυµητό προφίλ των διδασκόντων που έχουν ως βασικό ‘καθήκον’ την αξιοποίηση των
ΤΠΕ?
Ας εκφράσουµε συνοπτικά τις απόψεις µας.

ΥΓ. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικές οι απόψεις τόσο των ∆ιδασκόντων στην Πρωτοβάθµια όσο και αυτών
στην ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Ιδιαίτερα οι διδάσκοντες στην Β΄εκπαίδευση (α) έχουν πείρα από την
όποια ένταξη των ΤΠΕ στο Γυµνάσιο ή στο Λύκειο, (β) η ποιότητα της αξιοποίησης των ΤΠΕ στο
∆ηµοτικό, επηρεάζει πολύ σηµαντικά τουλάχιστον την εξοικείωση µε τις ΤΠΕ των µαθητών που
εισάγονται στο Γυµνάσιο»
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Η συζήτηση που προκάλεσε το παραπάνω µήνυµα είχε συνολικά 26 απαντήσεις σε ένα δέντρο
συζήτησης 3 επιπέδων. Στη συζήτηση αυτή συµµετείχαν, εκτός του συντονιστή και 17 διαφορετικά
µέλη και 2 εισηγητές.

ΙV.6.11 Ανάλυση της επικοινωνίας της Κοινότητας Μάθησης µέσω της
υπηρεσίας της σύγχρονης επικοινωνίας (chat) της ΚΜΕ
Η εικόνα της δηµιουργίας και εξέλιξης της ευρύτερης Κοινότητας µάθησης της ΚΜΕ συµπληρώνεται
και από την παρουσίαση στοιχείων της επικοινωνίας που πραγµατοποιήθηκε το µέσο της σύγχρονης
ηλεκτρονικής συνοµιλίας (chat). Στο Παράρτηµα Γ.2.d γίνεται περιγραφή των σηµαντικότερων
σύγχρονων συζητήσεων που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο της ΚΜΕ. Επισηµαίνουµε ότι η
υπηρεσία παροχής της δυνατότητας σύγχρονων συζητήσεων ήταν πλήρως ελεγχόµενη από τους
συντονιστές αυτής και υλοποιούνταν ως τµήµα της πλατφόρµας λογισµικού της ΚΜΕ, όπως ακριβώς
και η υπηρεσία του forum.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι για την χρονική περίοδο από 9/1/05 έως 22/1/05, υπήρξε απόφαση των
συντονιστών να δώσουν ώθηση στη χρήση της επικοινωνίας µέσω του chat και προκειµένου να το
πετύχουν παρότρυναν τους εισηγητές να χρησιµοποιούν την υπηρεσία, συµµετείχαν στις συζητήσεις
των εισηγητών (για τεχνική υποστήριξη και προώθηση του διαλόγου) και πραγµατοποίησαν µια
σύγχρονη συνοµιλία που αφορούσε όλα τα µέλη της ΚΜΕ και είχε σκοπό την επίλυση τεχνικών
προβληµάτων και την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων των µελών της ευρύτερης Κοινότητας.
Στο Παράρτηµα Γ.2.e παρουσιάζονται δύο ενδιαφέροντα αποσπάσµατα της σύγχρονης αυτής
συνοµιλίας (µε αύξοντα αριθµό 14 στον πίνακα του Παραρτήµατος Γ.2.d), που οργανώθηκε από τους
συντονιστές και πραγµατοποιήθηκε την 16/1/2004. Είχε προηγηθεί µήνυµα email και ανακοίνωση που
καλούσε όλους τους συµµετέχοντες στην ΚΜΕ να λάβουν µέρος στη συζήτηση. Η συζήτηση ήταν
µακροσκελής, διάρκεσε πάνω από 2 ώρες (ο συντονιστής και οργανωτής του συγκεκριµένου chat
εισήλθε στο δωµάτιο συζήτησης την 19:55 και αποχώρησε από αυτό την 22:05) και εξελίχθηκε πάνω
σε 2 βασικούς άξονες. Ο πρώτος ήταν η επίλυση συγκεκριµένων τεχνικών προβληµάτων, µε απ’
ευθείας δοκιµές σε κάποιες πολύπλοκες υπηρεσίες της πλατφόρµας, ενώ θα δίνονταν οδηγίες µέσω
του chat από τον συντονιστή. Ο δεύτερος άξονας της συζήτησης περιστρεφόταν γύρω από ένα
σηµαντικό θέµα που αφορούσε τα θετικά και αρνητικά στοιχεία της από απόσταση ηλεκτρονικά
υποστηριζόµενης επιµόρφωσης (του τύπου της ΚΜΕ).
Τα αποσπάσµατα αφορούν ένα µικρό µέρος από την προαναφερθείσα συνοµιλία και ειδικότερα την
εκκίνηση του δεύτερου άξονα της συζήτησης και την ολοκλήρωση της συνοµιλίας.
Μελετώντας το απόσπασµα της συνοµιλίας (Παράρτηµα Γ.2.d) και ειδικότερα στο 1ο τµήµα της
σύγχρονης συνοµιλίας µπορούµε να καταλήξουµε σε ορισµένες παρατηρήσεις και κάποια χρήσιµα
συµπεράσµατα:
•

Υπάρχει σοβαρότητα και ενδιαφέρον για τη συζήτηση, επιχειρείται ανάλυση και
πραγµατοποιείται διάλογος επί της ουσίας των θεµάτων. Παρόλα αυτά είναι φανερή η
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οικειότητα που υπάρχει, ειδικά µεταξύ ορισµένων µελών, καθώς χρησιµοποιούνται φράσεις
παρότρυνσης από µέλος σε µέλος (Γ.2.d.c13: «Πες κάτι βρε») ή υπάρχουν προσφωνήσεις µε
µικρά ονόµατα (Γ.2.d.c13, Γ.2.d.c16: «Η συνεργατική µάθηση βοηθά και τους µαθητές και

τους καθηγητές (το στέλνει η Αρετή)»).
•

Ακόµη είναι φανερό ότι ο συντονιστής (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ1) και ο εισηγητής (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ1)
που συµµετέχει στο συγκεκριµένο απόσπασµα της συζήτησης είναι ευγενικοί και προσεκτικοί
στη διατύπωσή των λεγοµένων τους (Γ.2.d.c0: «..... Αν θέλετε, παρακαλώ κάντε όλοι µια

(µικρή έστω) τοποθέτηση πάνω σε αυτό. Πως σας φαίνεται η παρακολούθηση
µαθηµάτων στην ΚΜΕ συγκριτικά µε τα δια ζώσης σεµινάρια επιµόρφωσης?»).
•

Επίσης γίνεται προσπάθεια ενεργοποίησης ατόµων που παραµένουν ανενεργά και αυτό
αποτελεί πολιτική που εφαρµοζόταν σε όλη τη διάρκεια της συγκεκριµένης συζήτησης και
γενικά στις συζητήσεις που πραγµατοποιούνταν στο chat και συντονίζονταν από κάποιον (πχ.
εισηγητή ή συντονιστή της ΚΜΕ και δεν ήταν αυθόρµητες). Η προσπάθεια αυτού του είδους,
που έγινε από τον συντονιστή της συζήτησης (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ1), παρατηρείται µε ειδικές
αναφορές και προτροπές κυρίως (Γ.2.d.c11: «Γιάννη ?», Γ.2.d.c21: «{Προς User4} Που

οφείλεται κατά τη γνώµη σου;», Γ.2.d.c26: «{Προς User4} Το ¨µέσο¨ επίπεδο δεν
υπάρχει και στα σεµινάρια ?»). Στη διαδικασία αυτή συµµετείχε ακόµη κι ένα µέλος,
παροτρύνοντας µε τη σειρά του τον ανενεργό χρήστη (Γ.2.d.c13). Η προσπάθεια αυτή πάντως
στο συγκεκριµένο απόσπασµα απέδωσε και ο ανενεργός, µέχρι εκείνη τη στιγµή, χρήστης
(user4) άρχισε να µετέχει στη συζήτηση, πραγµατοποιώντας πολλές παρεµβάσεις µέχρι και
την αποχώρησή του (Γ.2.d.c14: «Νοµίζω ότι σε ένα που πλεονεκτεί, είναι, γιατί είναι

περισσότερο εξατοµικευµένη», Γ.2.d.c18: «υστερεί όµως στο επίπεδο συνεργασίας των
εκπαιδευοµένων», Γ.2.d.c22: «τα διαφορετικά επίπεδα γνώσεων και χρήσης των
υπολογιστών κύρια», Γ.2.d.c23: «σε συνδυασµό ότι οι εκπαιδευτές απευθύνονται σε
κάποιο ¨µέσο¨ επίπεδο», Γ.2.d.c27: «όχι δεν νοµίζω να είναι το κύριο αυτό»).
Στο 2ο τµήµα της σύγχρονης συνοµιλίας που παρουσιάζεται παραπάνω υπάρχει η ολοκλήρωση της
συζήτησης. Μελετώντας το 2ο απόσπασµα της σύγχρονης συνοµιλίας (Παράρτηµα Γ.2.d), µπορούµε
να καταλήξουµε σε ορισµένες ακόµη παρατηρήσεις και κάποια χρήσιµα συµπεράσµατα:
•

Παρατηρούµε ότι έχει επέλθει κόπωση από τους περισσότερους και µόνον ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ2
(που παρουσιάστηκε καθυστερηµένα στη συζήτηση και δε συνοµιλούσε το ίδιο µεγάλο
χρονικό διάστηµα µε τους υπολοίπους) και σε µικρότερο βαθµό και ο συντονιστής της
συζήτησης (που ήταν σε έναν βαθµό υποχρεωµένος) ενδιαφέρονται να συνεχίσουν ακόµη για
πολύ τη συζήτηση επί της ουσίας. Μετά από δύο ώρες και κάποια λεπτά συνεχούς συνοµιλίας
(µέσω πληκτρολογήσεως) είναι αναµενόµενη και φυσιολογική η χαλάρωση.
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•

Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι µια σοβαρή ένδειξη της ύπαρξης της
«αίσθησης» της Κοινότητας είναι η οικειότητα (Γ.2.d.c13, Γ.2.d.c16), το ενδιαφέρον και οι
πληροφορίες που αφορούσαν «προσωπικά» δεδοµένα των συνοµιλητών (Γ.2.d.c42: «{Προς

User4} ∆εν είναι από ∆ωδεκάνησο οι περισσότεροι. η κ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ1 για παράδειγµα
είναι από Αθήνα. Ο κ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ2 δεν θυµάµαι αλλά όχι από ∆ωδεκάνησο»), η
πρόταση για κοινωνική εκδήλωση (φαγητό σε ταβέρνα) που θα συσφίξει τις σχέσεις των
µελών ακόµη περισσότερο που γίνεται δεκτή (Γ.2.d.c41: «{Προς ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ1} και

καµιά ταβέρνα θα βοηθούσε περισσότερο», Γ.2.d.c44: «{Προς user1} Αυτό ναι, µάλλον
είναι καλύτερη ιδέα. Σύσφιξη σχέσεων σε µια ταβέρνα στην Κω και τη Ρόδο.»,
Γ.2.d.c45: «{Προς ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ1} ταβέρνα ? επιβάλλεται !!!!», Γ.2.d.c46: «Ίσως και

τα υπόλοιπα νησιά εφόσον υπάρχει κάποιος πυρήνας», Γ.2.d.c47: «οίνος ευφραίνει
καρδία ανθρώπου!!!!!!!!!!!»,

Γ.2.d.c48: «Λοιπόν, συµφωνείτε για την ταβέρνα ?»,

Γ.2.d.c49: «{Προς ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ1} ΝΑΙ», Γ.2.d.c50: «ΝΑΙ», Γ.2.d.c76: «{Προς user1}

Φεύγοντας να πω ότι θα βγει ανακοίνωση για βράδυ ταβέρνας σε κάθε µέρος που
υπάρχει πυρήνας της ΚΜΕ, κάποια µέρα µες την εβδοµάδα»), το χιούµορ που
εκδηλώνεται (Γ.2.d.c45, Γ.2.d.c47, Γ.2.d.c58: «{Προς ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ2} Μετά την

τηλειατρική θα υπάρξει και τηλεταβέρνα»).
•

Σηµειώνουµε εδώ ότι µετά από τη συγκεκριµένη συζήτηση οργανώθηκαν πράγµατι
συγκεντρώσεις φαγητού και κρασιού σε ορισµένα νησιά της ∆ωδεκανήσου (Κως, Ρόδος και
Λέρος) που υπήρχαν πυρήνες µελών της ΚΜΕ και είχαν αρκετή επιτυχία και συµµετοχή.

•

Αξίζει ακόµη να επισηµανθεί ότι πολλές φορές σε τόσο µακροσκελείς σύγχρονες συζητήσεις
ορισµένοι από τους συµµετέχοντες έφευγαν από τη συζήτηση για λίγο (κάνοντας ένα
διάλειµµα) και ξαναγύριζαν, ή έκαναν παράλληλα και άλλες δουλειές στον υπολογιστή τους
και ανά τακτά χρονικά διαστήµατα έδιναν µια µατιά στην πορεία της συζήτησης. Η
αποχώρηση και επιστροφή φαίνεται παραπάνω από το ότι ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ1 ήταν φανερά
παρόν στο 1ο τµήµα του αποσπάσµατος και υπάρχει εκ νέου άφιξη του στο 2ο τµήµα του
αποσπάσµατος (µε την εγγραφή «2004-1-16 22:3:31 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ1 εισήλθε στο δωµάτιο.»,
κάτι που σηµαίνει ότι είχε αποχωρήσει κάποια στιγµή στο τµήµα της συζήτησης που έχει
παραλειφθεί.

•

Η «αδράνεια» ορισµένων για κάποιο διάστηµα λόγω της παράλληλης εργασίας µπορεί να
φανεί µόνο έµµεσα (δε θα µπορούσαµε να ξέρουµε αν «παρακολουθεί» το παράθυρο της
συνοµιλίας στον υπολογιστή του κάθε στιγµή) από τις καθυστερήσεις ή την έλλειψη της
συµµετοχής κάποιου για ένα διάστηµα. Για παράδειγµα ο user3 έµεινε τελευταίος στο
δωµάτιο της σύγχρονης συνοµιλίας και αποχώρησε 7 ολόκληρα λεπτά (22:13:27) αφού είχαν
αποχωρήσει όλοι οι υπόλοιποι (ο προηγούµενος είχε αποχωρήσει στις 22:6:13). Προφανώς
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είχε «ξεχαστεί» και δεν παρακολουθούσε τα τεκταινόµενα στη συνοµιλία για ένα µεγάλο
χρονικό διάστηµα (τουλάχιστον 7 λεπτών, πιθανότατα παραπάνω).

ΙV.6.12 Σύνθεση της εικόνας της δηµιουργίας και εξέλιξης της ευρύτερης
Κοινότητας της ΚΜΕ
ΙV.6.12.1

Παρουσίαση της επίδρασης του συντονισµού στη συνολική επικοινωνία της

ΚΜΕ
Η σύνθεση της εικόνας της δηµιουργίας της ευρύτερης Κοινότητας (τύπου Β) της ΚΜΕ προκύπτει από
τη συνολική µελέτη των παραγόντων που συνέβαλαν στη δηµιουργία της Κοινότητας και
περιγράφηκαν παραπάνω ξεχωριστά, όπως ο βαθµός της επικοινωνίας µέσω των διαφορετικών
διαθέσιµων υπηρεσιών, το είδος και ο τρόπος του συντονισµού της Κοινότητας που εφαρµοζόταν από
τους δύο συντονιστές, τις διάφορες χρονικές περιόδους και τις διάφορες συγκυρίες όπως τα τεχνικά
προβλήµατα που επηρέασαν την επικοινωνία ή την εποχή που συνέπεσαν οι διακοπές των
Χριστουγέννων µε συγκεκριµένες εργασίες της ΚΜΕ.
Στο παρακάτω γράφηµα (Εικόνα IV. 6.13) παρουσιάζονται οι παράµετροι της δηµιουργίας της
ευρύτερης Κοινότητας µάθησης της ΚΜΕ που περιγράφηκαν παραπάνω, πως σχετίζονται µεταξύ τους
και πως τοποθετούνται στο ηµερολόγιο της ΚΜΕ. Ο άξονας των Χ παρουσιάζει τον αριθµό των
ηµερών της ΚΜΕ από το -46 έως το +175 µε το 0 να αντιστοιχεί στην ηµέρα της επίσηµης έναρξης
της ΚΜΕ, την 26/11/03.
Ο άξονας των Υ παρουσιάζει τα mail µηνύµατα των εισηγητών προς την ευρύτερη Κοινότητα ή το
σύνολο των εισηγητών, όπως και στο αντίστοιχο γράφηµα της παραγράφου ανάλυσης των µηνυµάτων
των συντονιστών (Παράρτηµα Γ.2.a). Τα µηνύµατα χαµηλού επιπέδου συντονισµού που
απευθύνονταν προς όλη την Κοινότητα παρουσιάζονται µε βαρύτητα 2, τα µηνύµατα υψηλού
επιπέδου συντονισµού που απευθύνονταν προς όλη την Κοινότητα παρουσιάζονται µε βαρύτητα 5, τα
δείγµατα (λόγω του µεγάλου πραγµατικού πλήθους τους) µηνυµάτων χαµηλού επιπέδου συντονισµού
που απευθύνονταν προς τα µέλη κάποιου µαθήµατος παρουσιάζονται µε βαρύτητα 1 και τέλος τα
δείγµατα (λόγω του µεγάλου πραγµατικού πλήθους τους) µηνυµάτων υψηλού επιπέδου συντονισµού
που απευθύνονταν προς τα µέλη κάποιου µαθήµατος παρουσιάζονται µε βαρύτητα 4 στο παραπάνω
γράφηµα.
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ
Επικοινωνία MAIL
9 Επικοινωνία Forum
Επικοινωνία chat
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Επίσηµη Λήξη της ΚΜΕ
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΗΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΚΜΕ

Ανακοίνωση
αποτελεσµάτων

Εικόνα IV. 6.13 Είδος συντονισµού της ΚΜΕ, µετρήσεις επικοινωνίας και φάσεις δηµιουργίας της
Κοινότητας

Προκειµένου να δοθεί µια εικόνα και να δικαιολογηθεί ο διαχωρισµός των διακριτών περιόδων
∆ηµιουργίας της ευρύτερης Κοινότητας της ΚΜΕ παρουσιάζονται ακόµη στοιχεία από τις µετρήσεις
της επικοινωνίας της ευρύτερης Κοινότητας, µε κατάλληλη κλίµακα ώστε να είναι εφικτή και χρήσιµη
η απεικόνιση όλων αυτών των παραµέτρων στο ίδιο σχήµα. Ειδικότερα παρουσιάζεται ο συνολικός
αριθµός των µηνυµάτων της mail επικοινωνίας που ανταλλάχθηκαν σε διακριτές περιόδους µιας
εβδοµάδας σε κλίµακα 1/125, ο συνολικός αριθµός των µηνυµάτων που δηµοσιεύτηκαν στο Κεντρικό
forum της Κοινότητας σε διακριτές περιόδους µιας εβδοµάδας σε κλίµακα 1/30 και οι σύγχρονες
συνοµιλίες (chat) που πραγµατοποιήθηκαν σε συγκεκριµένες µέρες µε το µέγεθός τους (βαρύτητα) να
αντιστοιχεί στον αριθµό των µελών που συµµετείχαν σε αυτές σε κλίµακα 1/2. Λόγω της ύπαρξης της
κλίµακας στην εµφάνιση των τιµών των µετρήσεων της επικοινωνίας δεν µπορούν να εξαχθούν
χρήσιµα συµπεράσµατα µε ευκολία όσον αφορά στις σχέσεις µεταξύ των µέσων επικοινωνίας. Γι’
αυτό το λόγο µια πιο λεπτοµερής και πιο κοντά στην πραγµατικότητα αναπαράσταση των τιµών των
µετρήσεων όλων των παραπάνω µέσων επικοινωνίας, για την περίοδο που υπάρχουν χρήσιµες
µετρήσεις, παρουσιάζεται και αναλύεται παρακάτω (Εικόνα IV. 6.14). Η συγκεκριµένη πάντως
παρουσίαση των τιµών των µετρήσεων της επικοινωνίας µπορεί να εµφανίσει συσχετίσεις κάποιας
µεταβολής στην επικοινωνία κάποιου µέσου που σχετίζεται σε έναν βαθµό µε µηνύµατα των
συντονιστών ή µε κάποια συγκεκριµένη περίοδο ή µε κάποια συγκυρία.
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Η εφαρµογή της πολιτικής υψηλού και χαµηλού συντονισµού που εφαρµοζόταν από τους δύο
συντονιστές έχει αναλυθεί µε λεπτοµέρεια παραπάνω. Αξίζει να σηµειωθεί η επίπτωση που λόγω του
παραπάνω γραφήµατος (Εικόνα IV. 6.13) είναι φανερό ότι επέφεραν στην επικοινωνία µεταξύ των
συµµετεχόντων ειδικά δύο µηνύµατα υψηλού επιπέδου των συντονιστών. Την 5/1/2004, αµέσως µετά
την επιστροφή των µελών από τις διακοπές των Χριστουγέννων, ο 2ος συντονιστής έστειλε ένα
µήνυµα που χαρακτηρίζεται υψηλού συντονισµού προσπαθώντας να ενεργοποιήσει τους
εκπαιδευόµενους να συµµετέχουν στα δρώµενα της Κοινότητας και ειδικά στο Κεντρικό forum της
ΚΜΕ. Το µήνυµα παρουσιάζεται παρακάτω (µήνυµα της 5/1/2004, µε αύξοντα αριθµό 24 στον
πίνακα του Παραρτήµατος Γ.2.a):
«Kαλή χρονιά σε όλους σας.
Για να ξεκινήσουµε τη νέα χρονιά ζεστά, σας καλώ να συµµετάσχετε στο Κεντρικό Forum της ΚΜΕ σε
ένα σύνθετο θέµα συζήτησης που µας αφορά όλους:
=> Εκπαιδευτικοί Πληροφορικής στο ∆ηµοτικό Σχολείο.
- Ποια είναι η άποψή σας για το διορισµό καθηγητών Πληροφορικής στο ∆ηµοτικό Σχολείο?
- Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των υπευθύνων του µαθήµατος (ως προς τους υπόλοιπους συναδέλφους
κυρίως, αλλά και ως προς το περιεχόµενο, ως προς τους µαθητές?)
- Ποιο είναι το επιθυµητό προφίλ των διδασκόντων που έχουν ως βασικό 'καθήκον' την αξιοποίηση των
ΤΠΕ?
[Είναι ιδιαίτερα σηµαντικές οι απόψεις τόσο των ∆ιδασκόντων στην Πρωτοβάθµια όσο και αυτών στη
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση.
Ιδιαίτερα οι διδάσκοντες στην Β΄εκπαίδευση
(α) έχουν πείρα από την όποια ένταξη των ΤΠΕ στο Γυµνάσιο ή στο Λύκειο,
(β) η ποιότητα της αξιοποίησης των ΤΠΕ στο ∆ηµοτικό, επηρεάζει πολύ σηµαντικά τουλάχιστον την
εξοικείωση µε τις ΤΠΕ των µαθητών που εισάγονται στο Γυµνάσιο]
Ας εκφράσουµε συνοπτικά την άποψή µας, στο κεντρικό forum της ΚΜΕ, (από την κεντρική σελίδα στο
εσωτερικό της ΚΜΕ, 'παράθυρο' Επικοινωνία, η πρώτη επιλογή=> Κεντρικό Forum, ή κατευθείαν
http://kme.rhodes.aegean.gr/forum/
Προτεινόµενο διάστηµα συζήτησης ∆ευτέρα 5 Ιανουαρίου έως Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2004!
Να περνάτε όλοι καλά,
<όνοµα 2ου συντονιστή>
ΥΓ. Το θέµα συζήτησης ξεκίνησε από τις συζητήσεις του µαθήµατος ΓΕΝ1. ∆εδοµένης όµως της
σηµασίας του θέµατος αλλά και της πολυπλοκότητάς του, αξίζει να το δούµε συνολικά στο πλαίσιο της
κοινότητας, ώστε να εκφραστούν οι περισσότερες δυνατές απόψεις και να τις λάβουµε όλοι υπόψη»
Το παραπάνω µήνυµα είναι ένα τυπικό µήνυµα υψηλού επιπέδου συντονισµού καθώς, καταρχήν δεν
είναι µικρού µεγέθους (µπορεί να χαρακτηριστεί µεσαίου µεγέθους για µήνυµα mail) και δεν
επιχειρείται απλά η παρακίνηση των συµµετεχόντων για επικοινωνία αλλά υπάρχει και η θέση του
συντονιστή, που εκφράζεται µέσω της εκ των προτέρων δηµοσίευσης των απόψεων του (στο Κεντρικό
forum) και της έναρξης της συζήτησης για το θέµα που περιγράφεται στο µήνυµα. Σηµαντικό στοιχείο
του µηνύµατος αποτελεί το κλίµα οικειότητας κι φιλίας που υπάρχει διάχυτο σε αυτό και εκφράζεται
κυρίως µέσω των ευχών (στην αρχή και στο τέλος του µηνύµατος αντί κάποιου τυπικού χαιρετισµού)
και της παρότρυνσης να ξεκινήσει η χρονιά «ζεστά».
Ακόµη βασικός στόχος του µηνύµατος αποτελεί η παρακίνηση των µελών για συµµετοχή και η
ενεργοποίησή τους. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της παρουσίασης του θέµατος προς συζήτηση ως
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ενδιαφέρον και χρήσιµο για όλους (φράσεις όπως «θέµα συζήτησης που µας αφορά όλους»,
«∆εδοµένης όµως της σηµασίας του θέµατος» και «αξίζει να το δούµε συνολικά στο πλαίσιο της
κοινότητας») και της εκ των προτέρων δήλωσης ότι κάθε άποψη θα συνεισφέρει στη συζήτηση που θα
ακολουθήσει µε φράσεις όπως «Είναι ιδιαίτερα σηµαντικές οι απόψεις τόσο των ∆ιδασκόντων στην
Πρωτοβάθµια όσο και αυτών στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση», «να εκφραστούν οι περισσότερες
δυνατές απόψεις και να τις λάβουµε όλοι υπόψη». Επειδή µάλιστα το θέµα συζήτησης αφορά,
φαινοµενικά τουλάχιστον, περισσότερο στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, γίνεται
ειδική αναφορά στους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να συµµετέχουν και οι εκπαιδευτικοί της
δευτεροβάθµιας µε τις φράσεις µέσα στην αγκύλη (ως παρένθεση). Τέλος επισηµαίνεται η αναφορά
στο µήνυµα της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης της συγκεκριµένης συζήτησης στο Κεντρικό forum που
αποτελεί ένα επιπλέον έµµεσο κίνητρο για συµµετοχή (καθώς υπάρχει χρονικός ορίζοντας
ολοκλήρωσης της συγκεκριµένης Ενέργειας). Στη φράση «Προτεινόµενο διάστηµα συζήτησης ∆ευτέρα
5 Ιανουαρίου έως Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2004!» χρησιµοποιήθηκε η λέξη «προτεινόµενο» για δύο
λόγους, αφενός για να τονιστεί η διαλλακτικότητα ως πολιτική του συντονισµού της ΚΜΕ και
αφετέρου γιατί πράγµατι το χρονικό διάστηµα πραγµατοποίησης της συζήτησης µπορεί να αποτελέσει
αντικείµενο διαλόγου εντός της ίδιας της συζήτησης και αυτό το ενδεχόµενο έπρεπε να µείνει ανοιχτό.
Το συγκεκριµένο µήνυµα παρουσιάζεται στο γράφηµα (Εικόνα IV. 6.13) ως µήνυµα υψηλού
συντονισµού βαρύτητας 5 που δηµοσιεύτηκε την ηµέρα 40 (περικλείεται από τον πρώτο µεγάλο
κύκλο). Είναι φανερό από το γράφηµα ότι το συγκεκριµένο µήνυµα (σε µεγάλο βαθµό αν όχι
αποκλειστικά) προκάλεσε µεγάλη αύξηση στην επικοινωνία µέσω του Κεντρικού forum της
Κοινότητας (οι συνολικές δηµοσιεύσεις από 7 που ήταν την αµέσως προηγούµενη εβδοµάδα έγιναν 32
για αυτήν και µέχρι τις 11/1/204). Παράλληλα πάντως αυξήθηκε και η επικοινωνία µέσω του mail
(καθώς από 74 µηνύµατα συνολικά που ανταλλάχθηκαν την αµέσως προηγούµενη εβδοµάδα, την
εβδοµάδα που εστάλη το συγκεκριµένο µήνυµα ανταλλάχθηκαν 326), που όµως ίσως να οφειλόταν
και σε κάποιους άλλους παράγοντες (ειδικά η επικοινωνία µέσω του mail), όπως σε αυξηµένες
υποχρεώσεις που οφείλονται στην επαναδραστηριοποίηση των µαθηµάτων ή στην αυξηµένη διάθεση
των εκπαιδευοµένων µετά την επιστροφή από τις διακοπές µε ανανεωµένο το ενδιαφέρον τους.
Την επόµενη βδοµάδα δεν υπήρξαν κανενός είδους µηνύµατα των συντονιστών προς το σύνολο της
Κοινότητας (όπως εξάλλου φαίνεται στο Παράρτηµα Γ.2.a) ούτε υψηλού ούτε χαµηλού συντονισµού.
Ο λόγος ήταν ότι εκείνη την εβδοµάδα δόθηκε βάρος στην ενεργοποίηση της υπηρεσίας σύγχρονης
επικοινωνίας (chat) για όλα τα µαθήµατα (µε προτροπές µέσω µηνυµάτων χαµηλού συντονισµού που
στέλνονταν σε εισηγητές) και πραγµατοποιήθηκε µε πρωτοβουλία του συντονιστή συζήτηση µε
περιεχόµενο τη λύση όλων των τεχνικών προβληµάτων των συµµετεχόντων και ειδικά όσα
σχετίζονται µε υπηρεσίες συνεργατικής συγγραφής (την 16/1/2004, αύξων αριθµός συζήτησης 14 -).
Η ενθάρρυνση των µελών για συµµετοχή στην υπηρεσία του chat έγινε και µέσω της συµµετοχής του
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1ου συντονιστή σε όλα τα chat των µαθηµάτων που πραγµατοποιήθηκαν από 12/1/04 έως και 22/1/04
(Παράρτηµα Γ.2.a), κάτι που αφενός εξασφάλιζε την επιτυχία των συζητήσεων από πλευράς
αντιµετώπισης τεχνικών προβληµάτων (ο 1ος συντονιστής ήταν και υπεύθυνος για την αντιµετώπιση
των τεχνικών προβληµάτων της ΚΜΕ) και αφετέρου κινητοποιούσε τους εκπαιδευόµενους για
περαιτέρω χρήση της συγκεκριµένης υπηρεσίας.
Το γεγονός ότι την επόµενη αυτή εβδοµάδα πράγµατι η επικοινωνία πραγµατοποιήθηκε κυρίως µέσω
του chat (όπως φαίνεται από το γράφηµα της εικόνας Εικόνα IV. 6.13 και το Παράρτηµα Γ.2.a), αλλά
και ότι η δηµοσίευση µηνυµάτων στο Κεντρικό forum έπεσε στο 0 αλλά και τα συνολικά µηνύµατα
της mail επικοινωνίας µειώθηκαν κατά 57% (από 326 που ήταν έγιναν 140), επιβεβαιώνει το γεγονός
ότι ο συντονισµός και τα µηνύµατα των συντονιστών είχαν τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα σε
µεγάλο βαθµό.
Η ακόµη πιο «θεαµατική» επίδραση του επόµενου µηνύµατος υψηλού συντονισµού που εστάλη από
τους συντονιστές προκειµένου για την εκ νέου ενεργοποίηση των συµµετεχόντων (εφόσον
παρατηρήθηκε αυτή η µείωση των άλλων µέσων επικοινωνίας) στη συµπεριφορά των συµµετεχόντων,
επιβεβαιώνει σε ακόµη µεγαλύτερο βαθµό τα αποτελέσµατα του συντονισµού.
Το εν λόγω επόµενο µήνυµα υψηλού συντονισµού εστάλη και από τους δύο συντονιστές την
21/1/2004 (µέρα 56 από την επίσηµη έναρξη της ΚΜΕ) και είχε ως στόχο την επαναφορά των τυπικών
µηνυµάτων απολογισµού της πορείας της ΚΜΕ και αναλογισµού. Περιείχε αναφορά για την πορεία
της ΚΜΕ µέχρι και την ολοκλήρωση της 5ης εβδοµάδας των µαθηµάτων της Κοινότητας και
επιχειρούσε παρότρυνση και ενθάρρυνση των µελών. Υπήρχε τέλος αναφορά στη χρησιµότητα της
συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων από τους εκπαιδευόµενους και παράκληση για συνέπεια όσον
αφορά στη συµπλήρωσή τους.
Το µήνυµα παρουσιάζεται παρακάτω (µήνυµα της 21/1/2004, µε αύξοντα αριθµό 25 στον πίνακα του
Παραρτήµατος Γ.2.a):
«Αγαπητά µέλη της ΚΜΕ,
Γεια σας, ελπίζουµε να είστε όλοι καλά.
Κάνοντας τον απολογισµό της εβδοµάδας που µας πέρασε και γενικά της πορείας της ΚΜΕ τις
τελευταίες λίγες εβδοµάδες έχουµε να επισηµάνουµε ότι η εβδοµάδα που µας πέρασε (12/1/04 – 18/1/04)
ήταν η 5η της φάσης των µαθηµάτων της ΚΜΕ, (και 8η από την επίσηµη έναρξη της λειτουργίας της
Κοινότητας) και τώρα διανύουµε την 6η εβδοµάδα των µαθηµάτων. Βρισκόµαστε στη µέση περίπου της
λειτουργίας της ΚΜΕ. Στη διάρκεια των τελευταίων εβδοµάδων, παρατηρήσαµε τα εξής:
1. Η συµµετοχή των συµµετεχόντων στα δρώµενα της Κοινότητας έχει κάπως µειωθεί σε σχέση µε τις
πρώτες 2 εβδοµάδες της λειτουργίας της όσον αφορά στη συχνότητα χρήσης ορισµένων υπηρεσιών και
λειτουργιών. Φυσικά η σχετική αυτή αδράνεια δεν είναι καθολική και ορισµένα µαθήµατα λειτουργούν
πολύ ικανοποιητικά και ορισµένοι εκπαιδευόµενοι είναι ιδιαίτερα δραστήριοι. Η παρατήρηση έχει να
κάνει µε τη συνολική εικόνα, µε µια αύξηση στο χρόνο απόκρισης στα µηνύµατα, µε µια µικρή µείωση
της συµµετοχής στο κεντρικό και το τεχνικό forum της ΚΜΕ, µε ορισµένες καθυστερήσεις όσον αφορά
στην υλοποίηση των εργασιών ορισµένων µαθηµάτων.
Στη σύγχρονη συζήτηση που υλοποιήθηκε µε πρωτοβουλία των συντονιστών την περασµένη Παρασκευή
αναφέρθηκαν ορισµένοι λόγοι στους οποίους πιθανόν να οφείλεται η παρατηρούµενη χαλάρωση, όπως:
(α) Το σοβαρό τεχνικό πρόβληµα στα τέλη του ∆εκέµβρη που αποσυντόνισε σε κάποιο βαθµό την ΚΜΕ.
(β) Οι αλυσιδωτές µετατοπίσεις των µαθηµάτων λόγω και του τεχνικού αυτού προβλήµατος.
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(γ) Η αναµενόµενη χαλάρωση λόγω των διακοπών που όµως συνεχίστηκε ή συνεχίζεται ακόµη.
(δ) Έλλειψη της προσωπικής επαφής για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
(ε) Αποχώρησαν ορισµένα µέλη (αν και σε ποσοστό ιδιαίτερα µικρό, σε σχέση µε άλλα τυπικά
προγράµµατα εκπαίδευσης από απόσταση) κάνοντας κάποια µαθήµατα πιο φτωχά και κάποια να
λειτουργούν µε οριακό αριθµό συµµετεχόντων.
Θεωρούµε ότι την τελευταία εβδοµάδα υπάρχουν κάποια δείγµατα «ανάκαµψης» και αντιστροφής του
κλίµατος αδράνειας. Προκειµένου να αρχίσουµε όλοι να δραστηριοποιούµαστε περαιτέρω και να
υπάρξει µια ουσιαστικότερη επικοινωνία, προτείνουµε τη συµµετοχή όλων σε µια συζήτηση που έχει
ανοίξει στο κεντρικό forum της ΚΜΕ µε θέµα «θετικά και αρνητικά στοιχεία της από απόσταση
ηλεκτρονικής επιµόρφωσης» στην οποία έχουν ήδη δηµοσιευτεί τµήµατα της συζήτησης που ξεκίνησε
την Παρασκευή. Καλείστε όλοι να δώσετε το παρόν, το στίγµα σας, έστω και µε µια φράση, µια
παρατήρηση µε ένα ναι ή όχι σε ένα υπάρχον σχόλιο.
2. Τα µέλη της ΚΜΕ έχουν κατά κάποιο τρόπο χωριστεί σε 2 µεγάλες και διακριτές κατηγορίες. Αυτοί
που συµµετέχουν και µάλιστα αρκετά ενεργά και αυτοί που δε συµµετέχουν καθόλου ή σχεδόν καθόλου.
∆εν υπάρχει ουσιαστικά ενδιάµεση κατηγορία. Υπενθυµίζουµε ότι σε µια κοινότητα που λειτουργεί
κυρίως µέσω διαδικτύου:
(α) Η έγκαιρη ενηµέρωση για προβλήµατα που παρουσιάζονται, για ενδεχόµενη δυσκολία συνεχούς
συµµετοχής λόγω απρόσµενων προσωπικών προβληµάτων, η οποιαδήποτε άλλη δυσχέρεια, είναι πάντα
ιδιαίτερα σηµαντική.
(β) Η παθητική παρακολούθηση ισοδυναµεί µε την «µη ύπαρξη» του προσώπου, για τα υπόλοιπα µέλη
της κοινότητας.
Σε αυτό το σηµείο πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι για τα µαθήµατα που παρακολουθείτε πρόκειται να
εκδοθεί επίσηµο πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου µε ισχύ ανάλογη µε
αυτήν που έχει ένα συµβατικό σεµινάριο που διοργανώνεται από το συγκεκριµένο Ίδρυµα, συνοδευόµενο
από βαθµολογία σε κάθε µάθηµα (απορρέει από την ποιότητα των εργασιών, και το βαθµό συµµετοχής).
3. Είχαµε σταµατήσει για ένα διάστηµα την παρουσίαση της ανάλυσης της επικοινωνίας, κάτι που θα
γίνει ξανά εντός αυτής της εβδοµάδας. Επίσης εντός της εβδοµάδας θα ενεργοποιηθεί πάλι η διαδικασία
αναστοχασµού και απολογισµού, µε χρήση των διαγνωστικών εργαλείων προκειµένου να διασφαλιστεί ο
εντοπισµός δυσκολιών ή προβληµάτων όπως αυτά που αναφέρθηκαν προηγούµενα. Ή ακόµη και να
εντοπιστεί εγκαίρως µια πιθανή διάθεση για αποχώρηση ενός µέλους (κάνοντας εδώ µια παρένθεση να
πούµε ότι αν κάποιος για προσωπικούς ή άλλους λόγους πρόκειται να σταµατήσει την ενεργή συµµετοχή
του στα τεκταινόµενα της ΚΜΕ παρακαλείται να µας ενηµερώσει όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα ώστε να
ενεργοποιήσουµε τη διαδικασία αντικατάστασής του από επιλαχόντες). Θυµίζουµε ότι στον απολογισµό
αυτό, εµπλέκονται φυσικά όλα τα µέλη της κοινότητας: συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί, εισηγητές,
συντονιστές. Σαν τυπικά µέσα καταγραφής του απολογισµού αυτού έχουµε καθορίσει τις απαντήσεις σε
µια σειρά απλών ερωτηµάτων. Ειδικά εβδοµαδιαία ερωτηµατολόγια έχουν δοθεί στους εισηγητές.
∆ιαθέτοντας χρόνο λίγων λεπτών για τη συµπλήρωσή των ερωτηµατολογίων που θα δοθούν, θα
συµβάλετε άµεσα και ουσιαστικά στην καλύτερη δυνατή λειτουργία των µαθησιακών δραστηριοτήτων
της κοινότητας. Ειδικότερα τώρα παρακαλείστε όλοι να συµπληρώσετε το Μηνιαίο Ενδιάµεσο
Ερωτηµατολόγιο (νέο ερωτηµατολόγιο που δεν έχει συµπληρωθεί µέχρι τώρα) στην ιστοσελίδα
http://kme.rhodes.aegean.gr/erwthmatologia .
Επίσης να συµπληρώσετε τα δύο ερωτηµατολόγια που αντιστοιχούν σε κάθε µάθηµα που
παρακολουθείτε επιλέγοντας την αντίστοιχη ιστοσελίδα του µαθήµατος. Τα δύο αυτά ερωτηµατολόγια
είναι τα γνωστά, ένα περιγραφής της συµµετοχής σας στην ΚΜΕ και ένα αξιολόγησης της πορείας της
ΚΜΕ.
Σας ευχαριστούµε,
Καλή συνέχεια,
Οι συντονιστές»
Το παραπάνω µήνυµα δεν αποτελεί ένα τυπικό µήνυµα υψηλού επιπέδου συντονισµού καθώς,
καταρχήν είναι ιδιαίτερα µεγάλου µεγέθους (για email µήνυµα). Επίσης το ιδιαίτερό του σηµείο είναι
ότι έχει τρεις διαφορετικούς σκοπούς που παρουσιάζονται ξεκάθαρα και µε διακριτό και αριθµηµένο
τρόπο. Προκειµένου να µην γίνει «βοµβαρδισµός» των συµµετεχόντων µε πολλά διαφορετικά email
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από τους συντονιστές που τελικά λίγη σηµασία θα έχουν προτιµήθηκε η αποστολή ενός µεγάλου σε
µέγεθος email που να τα περιέχει όλα και να συνδέει τις ενότητες µεταξύ τους.
Στην πρώτη ενότητα υπάρχει η τυπική εβδοµαδιαία αναφορά απολογισµού της πορείας της
Κοινότητας µέχρι τη στιγµή της αποστολής του εν λόγω mail µηνύµατος. Σε αυτό το σηµείο
παρουσιάζεται η πτώση της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας που παρατηρήθηκε στην ευρύτερη
Κοινότητα. Προκειµένου για την πυροδότηση του σχετικού θέµατος συζήτησης που ξεκίνησε µε
πρωτοβουλία των συντονιστών που αφορά στα «θετικά και αρνητικά στοιχεία της από απόσταση
ηλεκτρονικής επιµόρφωσης» γίνεται σε αυτήν την ενότητα του µηνύµατος µια αυτοκριτική για
προβλήµατα που υπάρχουν και εξηγούνται λόγοι που αναφέρθηκα ότι ευθύνονται για τη µείωση της
συµµετοχής. Γίνεται αναφορά στο chat για να επισηµανθεί σε αυτούς που δε µετείχαν µε τη φράση
«Στη σύγχρονη συζήτηση που υλοποιήθηκε µε πρωτοβουλία των συντονιστών την περασµένη
Παρασκευή». Επιχειρείται ακόµη ενθάρρυνση και προτροπή των µελών για συµµετοχή µε τις φράσεις
«Θεωρούµε ότι την τελευταία εβδοµάδα υπάρχουν κάποια δείγµατα «ανάκαµψης» και αντιστροφής του
κλίµατος αδράνειας», «Προκειµένου να αρχίσουµε όλοι να δραστηριοποιούµαστε περαιτέρω και να
υπάρξει µια ουσιαστικότερη επικοινωνία» και «Καλείστε όλοι να δώσετε το παρόν, το στίγµα σας, έστω
και µε µια φράση, µια παρατήρηση µε ένα ναι ή όχι σε ένα υπάρχον σχόλιο».
Λόγω πάντως των αρνητικών αυτών συµπερασµάτων της πρώτης ενότητας του µηνύµατος και λόγω
της ανάγκης να ασκηθεί κάποια µεγαλύτερη πίεση στους εκπαιδευόµενους που αδιαφορούν,
χρησιµοποιείται ένα λίγο πιο «αυστηρό» ύφος από το συνηθισµένο φιλικό και οικείο.
Η προσφώνηση παραµένει η τυπική φιλική που χρησιµοποιείται για αυτού του είδους τα µηνύµατα
και έχουν συνηθίσει οι εκπαιδευόµενοι («Αγαπητά µέλη της ΚΜΕ, Γεια σας, ελπίζουµε να είστε όλοι
καλά», µήνυµα χαιρετισµού: «Καλή συνέχεια»), αλλά δεν υπάρχει γενικά µεγάλη οικειότητα στις
φράσεις του κυρίως κειµένου και µάλιστα στην δεύτερη ενότητα του µηνύµατος υπάρχει και µια
έµµεση προειδοποίηση: «Σε αυτό το σηµείο πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι... και το βαθµό συµµετοχής).».
Στην δεύτερη ενότητα επιχειρείται η περιγραφή της κατάστασης που έχει δηµιουργηθεί λόγω της
ύπαρξης ορισµένων µελών που δεν είναι «ενεργά». Υπενθυµίζονται ορισµένες από τις βασικές αρχές
που φαίνεται να έχουν ξεχάσει ορισµένα µέλη και δίνεται έµφαση στην «καταπολέµηση» της
παθητικής συµµετοχής που σε ένα περιβάλλον σαν την ΚΜΕ αποτελεί µη-συµµετοχή (µε τη φράση:
«Η παθητική παρακολούθηση ισοδυναµεί µε την «µη ύπαρξη» του προσώπου, για τα υπόλοιπα µέλη της
κοινότητας»).
Στην τελευταία ενότητα του µηνύµατος, υπενθυµίζεται η δηµοσίευση των µετρήσεων της
επικοινωνίας που πρόκειται να ξαναρχίσει και δίνεται βάρος στην αιτιολόγηση της σηµασίας της για
την έρευνα. Ζητείται τέλος µε ευγενικό τρόπο να φανούν οι εκπαιδευόµενοι συνεπείς στις
«υποχρεώσεις» τους (µε τις φράσεις «∆ιαθέτοντας χρόνο λίγων λεπτών για τη συµπλήρωσή των
ερωτηµατολογίων που θα δοθούν, θα συµβάλετε άµεσα και ουσιαστικά στην καλύτερη δυνατή λειτουργία
των µαθησιακών δραστηριοτήτων της κοινότητας» και «...παρακαλείστε όλοι να συµπληρώσετε το...»)
και αν κάποιος έχει αποφασίσει να εγκαταλείψει να το δηλώσει (µε τη φράση «κάνοντας εδώ µια
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παρένθεση να πούµε ότι αν κάποιος για προσωπικούς ή άλλους λόγους πρόκειται να σταµατήσει την
ενεργή συµµετοχή του στα τεκταινόµενα της ΚΜΕ παρακαλείται να µας ενηµερώσει όσο το δυνατόν πιο
έγκαιρα ώστε να ενεργοποιήσουµε τη διαδικασία αντικατάστασής του από επιλαχόντες»).
Το συγκεκριµένο µήνυµα παρουσιάζεται στο γράφηµα (Εικόνα IV. 6.13) ως µήνυµα υψηλού
συντονισµού βαρύτητας 5 που δηµοσιεύτηκε την ηµέρα 56 (περικλείεται από το δεύτερο µεγάλο
κύκλο). Είναι φανερό από το γράφηµα ότι το συγκεκριµένο µήνυµα προκάλεσε µεγάλη αίσθηση και
αύξηση στην επικοινωνία µέσω του Κεντρικού forum της Κοινότητας (οι συνολικές δηµοσιεύσεις από
0 που ήταν την αµέσως προηγούµενη εβδοµάδα έγιναν 14 για αυτήν). Παράλληλα πάντως αυξήθηκε
εξαιρετικά και η επικοινωνία µέσω της υπηρεσίας του email καθώς, από 140 µηνύµατα συνολικά που
ανταλλάχθηκαν την αµέσως προηγούµενη εβδοµάδα, την εβδοµάδα που εστάλη το συγκεκριµένο
µήνυµα τα µηνύµατα που ανταλλάχθηκαν εκτοξεύτηκαν στον αριθµό των 971, κάτι που πιστοποιεί σε
πολύ µεγάλο βαθµό τη θετική επίδραση της πολιτικής υψηλού συντονισµού.

ΙV.6.12.2

Περίοδοι δηµιουργίας και εξέλιξης της Κοινότητας της ΚΜΕ

Εξετάζοντας όλα τα δεδοµένα που προκύπτουν από την ανάλυση του παραπάνω γραφήµατος (Εικόνα
IV. 6.13) µε γνώµονα τη «∆ηµιουργία και ∆ιατήρηση της ευρύτερης Κοινότητας της ΚΜΕ» και
λαµβάνοντας υπόψη την ανάλυση της επικοινωνίας (κυρίως µέσω του mail που πραγµατοποιήθηκε
παραπάνω) και την πολιτική συντονισµού που εφαρµόστηκε (και αναλύθηκε επίσης σε παραπάνω
παράγραφο), προκύπτουν έξι διακριτές περίοδοι της δηµιουργίας και της εξέλιξης της ευρύτερης
αυτής Κοινότητας, οι εξής:
(α) Περίοδος «Προετοιµασίας» της δηµιουργίας της Κοινότητας. Από 11/11/03 έως 30/11/03, στο
γράφηµα από την αρχή των µετρήσεων του χρόνου (άξονας Χ, µέρα -46) µέχρι τον πρώτο (αριστερό)
µικρό κύκλο (µέρα 4) στον άξονα του χρόνου.
Στην περίοδο αυτή εφαρµόστηκε κυρίως η πολιτική του συντονισµού χαµηλού επιπέδου σε µια
προσπάθεια αφενός να λυθούν όλα τα τεχνικής φύσης προβλήµατα και αφετέρου να αρχίσουν οι
εκπαιδευόµενοι να γνωρίζονται µεταξύ τους. ∆όθηκε έµφαση στα πρόσωπο µε πρόσωπο σεµινάρια
και επιχειρήθηκε να δηµιουργηθεί εξ’ αιτίας αυτών µια δυναµική για τη µελλοντική δηµιουργία της
ευρύτερης Κοινότητας. Η επικοινωνία µεταξύ των εκπαιδευοµένων ενθαρρυνόταν και οι συντονιστές
φρόντισαν ώστε να διατηρηθεί (έστω και τεχνητά µέσω εργασιών στο πλαίσιο των σεµιναρίων) σε ένα
σχετικά σταθερό και υψηλό επίπεδο σε όλη τη διάρκεια της περιόδου αυτής.
(β) «Πρώιµη» περίοδος δηµιουργίας της Κοινότητας. Από 1/12/03 έως 16/12/03, στο γράφηµα από τον
πρώτο (αριστερό) µικρό κύκλο (µέρα 5) µέχρι το δεύτερο (από αριστερά) µικρό κύκλο στον άξονα
του χρόνου (µέρα 19).
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Η περίοδος αυτή σηµατοδοτεί την έναρξη της «∆ηµιουργίας» της ευρύτερης Κοινότητας. Η
«Κοινότητα» αρχίζει να σχηµατίζεται αλλά απαιτείται συνεχής ενθάρρυνση και πολλά µηνύµατα
χαµηλού και υψηλού επιπέδου συντονισµού. Οι συντονιστές επιχειρούν την ενεργοποίηση των
συµµετεχόντων µέσω των ανακοινώσεων για την ανάλυση της επικοινωνίας και µέσω της
δηµοσίευσης των γράφων της επικοινωνίας όλης της Κοινότητας.
(γ) Η περίοδος της «κάµψης της επικοινωνίας» εντός της Κοινότητας. Από 17/12/03 έως 4/1/03, στο
γράφηµα από το δεύτερο (από αριστερά) µικρό κύκλο (ηµέρα 20) µέχρι τον τρίτο (από αριστερά)
µικρό κύκλο στον άξονα του χρόνου (ηµέρα 40).
Η διακριτή αυτή περίοδος της κάµψης της επικοινωνίας στην Κοινότητα που µόλις έχει δηµιουργηθεί
προκαλείται κάπως πιο σύντοµα από ότι αναµενόταν, λόγω ενός σοβαρού τεχνικού προβλήµατος που
προκάλεσε την απώλεια της λειτουργίας της πλατφόρµας υποστήριξης της ΚΜΕ. Μόνο η mail
επικοινωνία συνεχίζεται για λίγες µέρες κανονικά. Ήταν αναµενόµενη µια κάµψη της επικοινωνίας
εντός της νεο-σχηµατισθείσας Κοινότητας λόγω των διακοπών των Χριστουγέννων, αλλά λόγω της
συγκυρίας του τεχνικού προβλήµατος η περίοδος αυτή ξεκίνησε λίγο πιο νωρίς από το αναµενόµενο.
Οι συντονιστές προσπάθησαν µε πολλά µηνύµατα χαµηλού και υψηλού επιπέδου συντονισµού να
διατηρήσουν όσο το δυνατόν την «ταυτότητα» της Κοινότητας που έχει δηµιουργηθεί τις
προηγούµενες περιόδους. Την πρώτη εβδοµάδα των διακοπών παρατηρείται µια αύξηση των
µηνυµάτων της επικοινωνίας µέσω του mail που οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στα µηνύµατα ευχών για
τις γιορτινές µέρες που αντάλλασσαν οι εκπαιδευόµενοι. Αυτό το γεγονός αποτελεί ένδειξη της ήδη
υπάρχουσας Κοινότητας.
(δ) Η περίοδος της «ωρίµανσης» της ευρύτερης Κοινότητας. Από 5/1/04 έως 4/2/04, στο γράφηµα από
τον τρίτο (από αριστερά) µικρό κύκλο (ηµέρα 41) µέχρι τον τέταρτο από αριστερά µικρό κύκλο στον
άξονα του χρόνου (ηµέρα 73).
Καθώς τα τεχνικά προβλήµατα έχουν ξεπεραστεί και σε µεγάλο βαθµό οι εκπαιδευόµενοι και οι
εισηγητές έχουν ξεκουραστεί µετά την περίοδο των διακοπών, και λόγω ακόµη του εµπλουτισµού της
Κοινότητας µε µέλη που ενεργοποιούνται τώρα για πρώτη ουσιαστικά φορά (λόγω της έναρξης νέων
µαθηµάτων ενώ πιο πριν δε συµµετείχαν στα δρώµενα της ευρύτερης Κοινότητας) ξεκινάει µια
περίοδος στην οποία η ήδη σχηµατισµένη Κοινότητα ωριµάζει πλέον. Αρχίζουν και χρησιµοποιούνται
κατά κόρον όλες οι διαθέσιµες υπηρεσίες προκειµένου για την επικοινωνία των µελών, τα µέλη της
Κοινότητας αντιδρούν µε θετικό τρόπο στις προτροπές και τα µηνύµατα ενεργοποίησης των
συντονιστών και από ένα σηµείο και µετά η Κοινότητα λειτουργεί σε ικανοποιητικό βαθµό µε
ελάχιστη ή µικρή καθοδήγηση από τους συντονιστές. Προς το τέλος της περιόδου και ενώ η
επικοινωνία και η αλληλεπίδραση παραµένει σε υψηλά επίπεδα, οι συντονιστές αποστέλλουν µόνο τα
εντελώς απαραίτητα (και προγραµµατισµένα) εβδοµαδιαία µηνύµατα απολογισµού και ενηµέρωσης
για τις µετρήσεις της επικοινωνίας.
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(ε) Η περίοδος της «συντήρησης και της σταδιακής συρρίκνωσης» της ευρύτερης Κοινότητας. Από
5/2/04 έως 2/4/04, στο γράφηµα από τον τέταρτο από αριστερά µικρό κύκλο (ηµέρα 74) µέχρι τον
πέµπτο από αριστερά (πρώτο από δεξιά) µικρό κύκλο στον άξονα του χρόνου (µέρα 128).
Σε αυτήν την περίοδο δεν έχουν συλλεχθεί αρκετά στοιχεία από τη επικοινωνία ειδικά µέσω της
υπηρεσίας του mail για λόγους που εξηγήθηκαν παραπάνω. Γι’ αυτό το λόγο δεν µπορεί να γίνει
λεπτοµερής ανάλυση αυτής της συγκεκριµένης περιόδου. Λόγω πάντως της ολοκλήρωσης αρκετών
µαθηµάτων που όπως αποδείχθηκε από την ανάλυση του προηγούµενου κεφαλαίου ήταν
«επιτυχηµένα» (ΓΕΝ1, ΓΕΝ2, ΓΕΝ4, ΜΑΘ1, ΦΥΣ2, ΦΥΣ3) και της φυσιολογικής µείωσης των
«ενεργών» µελών υπάρχει µια σταδιακή µείωση της συµµετοχής στα δρώµενα της ευρύτερης
Κοινότητας και κατά συνέπεια µια σταδιακή συρρίκνωση αυτής. Η συρρίκνωση αυτή ενισχύεται και
λόγω της φυσιολογικής κόπωσης ορισµένων µελών που έχουν ήδη παρακολουθήσει µε συνέπεια τα
δρώµενα της Κοινότητας για παραπάνω από δύο µήνες, ή λόγω αποχωρήσεων.
(στ) Η περίοδος της «αποσύνθεσης» της ευρύτερης Κοινότητας. Από 3/4/04 έως 2/4/04, στο γράφηµα
από τον πέµπτο από αριστερά (πρώτο από δεξιά) µικρό κύκλο (µέρα 129) µέχρι το τέλος του άξονα
του χρόνου (ηµέρα 175).
Η περίοδος αυτή αποτελεί το «κύκνειο άσµα» της ευρύτερης Κοινότητας της ΚΜΕ. Ήδη από το τέλος
της προηγούµενης περιόδου και καθώς τα µαθήµατα ένα ολοκληρώνονταν, η Κοινότητα είχε αρχίσει
να αποσυντίθεται µε την έννοια ότι τα µέλη της ενδιαφέρονταν και συµµετείχαν στα δρώµενα της όλο
και λιγότερο καθώς ενδιαφέρονταν και συµµετείχαν κυρίως (ή αποκλειστικά) στις δραστηριότητες
ολοκλήρωσης των µαθηµάτων.

ΙV.6.12.3

Αναλυτική παρουσίαση της συνολικής επικοινωνίας της ΚΜΕ

Παρακάτω παρουσιάζεται µια πιο λεπτοµερής ανάλυση της επικοινωνίας που πραγµατοποιήθηκε στις
τέσσερις πρώτες περιόδους δηµιουργίας και εξέλιξης της ευρύτερης Κοινότητας της ΚΜΕ.
Η επικοινωνία της Κοινότητας παρουσιάζεται σε µια κλίµακα πιο κοντά στην πραγµατικότητα στο
παρακάτω γράφηµα (Εικόνα IV. 6.14). Μόνο ο αριθµός των mail µηνυµάτων που ανταλλάσσονταν
εντός της ΚΜΕ παρουσιάζεται µε κλίµακα 1/10 (γίνεται διαίρεση µε το 10 προκειµένου να είναι
δυνατή η εµφάνιση και των τριών ειδών µετρήσεων της επικοινωνίας στο ίδιο γράφηµα), ενώ ο
αριθµός των µηνυµάτων που δηµοσιεύονταν στο Κεντρικό forum της Κοινότητας και ο αριθµός των
ατόµων που συµµετείχαν σε ορισµένα chat παραµένει ως έχει.
Η δηµιουργία των λογαριασµών των χρηστών πραγµατοποιήθηκε την 10/11/03 και από αυτήν την
ηµεροµηνία και µετά (από την επόµενη µέρα στην ουσία) αρχίζουν οι µετρήσεις και το ηµερολόγιο
του άξονα των Χ του γραφήµατος. Αξίζει να σηµειωθεί η αραιή αλλά σταθερή επικοινωνία που
συντελούνταν στην αρχική περίοδο οργάνωσης της Κοινότητας και κυρίως στη φάση των αρχικών
πρόσωπο µε πρόσωπο εκπαιδεύσεων. Με την έναρξη των µαθηµάτων της Κοινότητας (µικρός
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πράσινος κύκλος στον άξονα των Χ στο ηµερολόγιο) παρατηρήθηκε µια σηµαντική αύξηση της
επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα. Κυρίαρχο πάντως µέσο σε αυτήν την «πρώιµη» φάση δηµιουργίας
της Κοινότητας ήταν το Κεντρικό forum που είχε µια ιδιαίτερα αυξηµένη κίνηση. Σε αυτήν την
περίοδο, και ειδικά τη πρώτη εβδοµάδα των µαθηµάτων, το Κεντρικό forum φάνηκε ότι ήταν το πιο
εύχρηστο και προσιτό µέσο προκειµένου να επικοινωνήσουν και να γνωριστούν όλοι µε όλους. Γι’
αυτό εξάλλου πραγµατοποιήθηκαν σε αυτήν την εβδοµάδα περισσότερες τελικά δηµοσιεύσεις στο
forum από κάθε άλλη περίοδο της ΚΜΕ.
Η περίοδος της κάµψης της επικοινωνίας εµφανίζεται µε την εµφάνιση ενός βασικού τεχνικού
προβλήµατος (που διήρκεσε λίγες µέρες), συνεχίζεται µε την πρώτη εβδοµάδα των διακοπών των
Χριστουγέννων και ολοκληρώνεται µε το τέλος της δεύτερης εβδοµάδας των διακοπών, οριοθετείται
δε στο παραπάνω γράφηµα και στον άξονα των Χ, του ηµερολογίου, ανάµεσα από τους δύο µικρούς
κόκκινους κύκλους. Στην περίοδο αυτή υπάρχει παντελής έλλειψη της χρήσης του µέσου του chat,
αρχικά λόγω των τεχνικών προβληµάτων και στη συνέχεια λόγω της έλλειψης της δυνατότητας
συντονισµού, λόγω των διακοπών και των παύσεων των εργασιών. Το forum χρησιµοποιείται και
υπάρχουν κάποιες δηµοσιεύσεις αλλά το κυρίαρχο µέσο αυτής της περιόδου είναι το mail που δεν
επηρεάσθηκε ως υπηρεσία από τα τεχνικά προβλήµατα και αποδείχτηκε ιδιαίτερα εύχρηστο όσον
αφορά στην αποστολή απλών µηνυµάτων ευχών. Μάλιστα ειδικά την πρώτη εβδοµάδα των διακοπών
και λόγω αυτών των µηνυµάτων ευχών που αποστέλλονταν ανάµεσα στα µέλη της Κοινότητας,
παρουσιάστηκε µια αύξηση της επικοινωνίας µέσω του mail που έπεσε στα φυσιολογικά για την
περίοδο επίπεδα αµέσως µετά. Τα µηνύµατα ευχών αυτού του τύπου είναι πολύ σηµαντικά για τη
βελτίωση των σχέσεων µεταξύ των µελών της Κοινότητας και είναι ένδειξη της εκκίνησης της
δηµιουργίας της ευρύτερης Κοινότητας.
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Εικόνα IV. 6.14 Μετρήσεις της συνολικής επικοινωνίας της ΚΜΕ την περίοδο δηµιουργίας της
Κοινότητας

Η τελευταία περίοδος δηµιουργίας της Κοινότητας είναι η περίοδος ωριµότητας και ξεκινάει αµέσως
µετά την περίοδο της ύφεσης της επικοινωνίας (ανάµεσα από τον δεύτερο µικρό κόκκινο κύκλο και
τον κίτρινο µικρό κύκλο στον άξονα των Χ, το ηµερολόγιο). Η περίοδος αυτή ξεκινάει µε µια
σηµαντική αύξηση της επικοινωνίας και στο Κεντρικό forum αλλά και όσον αφορά στα mail. Από την
ανάλυση που έχει προηγηθεί προκύπτει ότι οι λόγοι που αυτό οφείλεται είναι:
(α) ο συντονισµός και τα µηνύµατα υψηλού επιπέδου συντονισµού των συντονιστών που είχαν σκοπό
την ενεργοποίηση των συµµετεχόντων, ειδικά όσον αφορά στην επικοινωνία µέσω του Κεντρικού
forum.
(β) οι υποχρεώσεις που οφείλονται στην επαναδραστηριοποίηση των µαθηµάτων, ειδικά όσον αφορά
στην mail επικοινωνία, και
(γ) η αυξηµένη διάθεση των εκπαιδευοµένων µετά την επιστροφή από τις διακοπές µε ανανεωµένο το
ενδιαφέρον και όντας ξεκούραστοι και πάλι ειδικά όσον αφορά στην mail επικοινωνία.
Η ωρίµανση της ευρύτερης Κοινότητας επιβεβαιώνεται από τις 12/1/04 και µετά, καθώς, χωρίς
ιδιαίτερες παραινέσεις και προσπάθειες από πλευράς των συντονιστών, αρχίζει να χρησιµοποιείται
συχνότερα και ουσιαστικότερα η υπηρεσία του chat (ειδικά για ορισµένα µαθήµατα) και οι µετρήσεις
της επικοινωνίας µέσω της υπηρεσίας του mail βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο την περίοδο από
19/1/04 έως 27/1/04. Η εξαιρετικά µεγάλη αύξηση της mail επικοινωνίας για αυτήν την περίοδο
πυροδοτήθηκε από ένα τυπικό µήνυµα των συντονιστών και οφείλεται σε έναν βαθµό και στην
συγκυρία της τελικής φάσης αρκετών µαθηµάτων που ολοκληρώνονταν την ίδια περίοδο και
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προκαλούσαν λόγω των τελικών εργασιών τους αυξηµένη αλληλεπίδραση. Η χρήση του chat ως
µέσου επικοινωνίας ενισχύθηκε πάντως και από την χρήση του από τους συντονιστές την περίοδο
αυτή προκειµένου για την επίλυση προβληµάτων και την πραγµατοποίηση ενός «ηλεκτρονικά
υποστηριζόµενου» σεµιναρίου.
Οι µετρήσεις που αφορούν την επικοινωνία και σχετίζονται µε τη δηµιουργία της ευρύτερης
Κοινότητας της ΚΜΕ παύουν στις 4/2/04 (τελευταίος µικρός κύκλος στον άξονα των Χ, το
ηµερολόγιο), λόγω των προαναφερθέντων προβληµάτων µε τις µετρήσεις της mail επικοινωνίας αλλά
και της ύφεσης στην επικοινωνία µέσω του chat και του forum λόγω της ολοκλήρωσης εκείνη την
περίοδο πολλών «επιτυχηµένων», όπως αποδείχτηκαν στην ανάλυση του προηγούµενου κεφαλαίου,
µαθηµάτων της ΚΜΕ (των ΓΕΝ1, ΓΕΝ2, ΓΕΝ4, ΜΑΘ1, ΦΥΣ2 και ΦΥΣ3).

ΙV.6.13 Συµπεράσµατα από την ανάλυση της ∆ραστηριότητας ∆ηµιουργίας της
Κοινότητας της Μάθησης
Η ανάλυση της ∆ραστηριότητας ∆ηµιουργίας και εξέλιξης της Κοινότητας της Μάθησης είχε πολλά
στάδια και εφαρµόστηκε σε αυτήν τόσο η ποσοτική όσο και η ποιοτική προσέγγιση. Στον παρακάτω
πίνακα (Πίνακας ΙV. 6.7) παρουσιάζονται συνοπτικά ορισµένα στοιχεία της ανάλυσης της
∆ραστηριότητας αυτής, όπως τα ερευνητικά ερωτήµατα που εξετάστηκαν, οι ανεξάρτητες και οι
εξαρτηµένες µεταβλητές της ποσοτικής ανάλυσης, συνοπτικά στοιχεία της ποιοτικής ανάλυσης που
σχετιζόταν µε παραµέτρους Ανάλυσης Κοινωνικών ∆ικτύων και τα συνολικά στοιχεία που ελήφθησαν
υπόψη για τη σύνθεση της εικόνας της ∆ηµιουργίας και της εξέλιξης της Κοινότητας της Μάθησης.
Πίνακας ΙV. 6.7 Σύντοµη περιγραφή στοιχείων της ανάλυσης της ∆ραστηριότητας ∆ηµιουργίας και
Εξέλιξης της Κοινότητας της Μάθησης

Ερευνητικά Ερωτήµατα που εξετάστηκαν:
Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν και µε ποιο τρόπο τη δηµιουργία και διατήρηση µιας Κοινότητας Μάθησης σε ένα
πρόγραµµα επιµόρφωσης όπως η ΚΜΕ;
Πως προκύπτει η εικόνα της δηµιουργίας και εξέλιξης της Κοινότητας Μάθησης της ΚΜΕ;
Πως προκύπτει η εικόνα της δηµιουργίας και εξέλιξης της επιµέρους Κοινότητας Μάθησης ενός επιτυχηµένου
µαθήµατος της ΚΜΕ;

Ανεξάρτητες µεταβλητές

Εξαρτηµένες µεταβλητές

εξαρτηµένες
µεταβλητές
που
Οι βασικές ανεξάρτητες µεταβλητές αντλήθηκαν από τη δεξαµενή παραγόντων Οι
και µεταβλητών που καθόριζαν την ταυτότητα του µαθήµατος της ΚΜΕ, όπως:
χρησιµοποιήθηκαν
στην
ανάλυση
αφορούσαν σε δεδοµένα που σχετίζονταν
• Φύση µαθήµατος
µε τη γνώµη των υποκειµένων, όπως:
• ∆ιάρκεια υλοποίησης και καθυστερήσεις
• Γνώµη των εκπαιδευόµενων για το
• Στοιχεία της εφαρµογής του προτύπου του µαθήµατος της ΚΜΕ, όπως:
βαθµό δηµιουργίας της Κοινότητας
• Πολιτική Επικοινωνίας πχ. αριθµός και είδος µέσων που χρησιµοποιήθηκαν,
µάθησης
βαθµός επικοινωνίας και συµµετοχής του εισηγητή, είδος (high ή low) του
• Γνώµη των εισηγητών για το βαθµό
συντονισµού που εφάρµοζαν, κλπ.
δηµιουργίας της Κοινότητας µάθησης
• Βαθµός Ελευθερίας που δινόταν στους εκπαιδευόµενους από τους εισηγητές
(την επιµέρους Κοινότητα τύπου Α του
(αξιολόγηση από εισηγητές και εκπαιδευόµενους)
µαθήµατός τους).
• Βαθµός Ευελιξίας εισηγητών (αξιολόγηση από εισηγητές και εκπαιδευόµενους)
αξιολόγηση
από
τους
• Πολιτική Συνεργασίας, επιλογές που αφορούν τη συνεργασία µεταξύ των • Η
εκπαιδευόµενους της προσπάθειας των
εκπαιδευόµενων (σχεδιασµός ή µη συνεργατικών εργασιών, χρήση ή µη
εισηγητών για το βαθµό δηµιουργίας
υπηρεσιών της πλατφόρµας για συνεργασία, αξιολόγηση δική τους και των
της «Κοινότητας» του µαθήµατος
εκπαιδευόµενων).
• Καταγεγραµµένα δεδοµένα που αφορούν στοιχεία της επικοινωνίας των
Κοινωνικών ∆ικτύων των µαθηµάτων και της ευρύτερης Κοινότητας.

Ανάλυση της ∆ηµιουργίας και Εξέλιξης της Κοινότητας της Μάθησης µέσω της επικοινωνίας
Αναλύεται η επικοινωνία της ΚΜΕ µε ποσοτικές και ποιοτικές µεθόδους. Χρησιµοποιούνται µετρήσεις παραµέτρων Ανάλυσης
Κοινωνικού ∆ικτύου όπως η πυκνότητα, η συγκέντρωση και οι γράφοι που παρουσιάζουν την εικόνα της επικοινωνίας.
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Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην ανάλυση της email επικοινωνίας γιατί ήταν καθολική και αντιπροσωπευτική. Τα µεταδεδοµένα
των παραµέτρων της Ανάλυσης Κοινωνικού ∆ικτύου και ειδικότερα οι γράφοι της email επικοινωνίας αναλύονται ποιοτικά και
η εξέλιξη της Κοινότητας αναλύεται µέσα από την περιγραφή χαρακτηριστικών των γράφω, όπως η συνεκτικότητα και το
πλήθος και το είδος των πυρήνων της επικοινωνίας που εντοπίζονται.

Ανάλυση του Συντονισµού της Κοινότητας της Μάθησης και της επίδρασής του στην Κοινότητα
Αναλύθηκε ο Συντονισµός της Κοινότητας της Μάθησης, η πολιτική που εφαρµόστηκε (χαµηλού και υψηλού επιπέδου), ο
τρόπος που πραγµατοποιούνταν αυτό µέσω µηνυµάτων και δηµοσιεύσεων και η συχνότητα των µηνυµάτων. Χρησιµοποιήθηκαν
ποιοτικές µέθοδοι ανάλυσης για την εξακρίβωση του είδους των µηνυµάτων και της πολιτικής που εφαρµοζόταν και ποσοτικές
µέθοδοι για την εξέταση του αριθµού και της συχνότητας των παρεµβάσεων. Χρησιµοποιήθηκαν παράµετροι Ανάλυσης
Κοινωνικών ∆ικτύων και έγινε ποιοτική ανάλυση διαλόγων και του περιεχοµένου ορισµένων µηνυµάτων των συντονιστών.

Σύνθεση της εικόνας της ∆ηµιουργίας και της Εξέλιξης της Κοινότητας της Μάθησης
Πραγµατοποιείται η σύνθεση της εικόνας της ∆ηµιουργίας και της Εξέλιξης της Κοινότητας της Μάθησης εξετάζοντας όλους
τους παράγοντες που επέδρασαν σε αυτήν, όπως η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση, η εφαρµογή της κατάλληλης πολιτικής
συντονισµού, οι διάφορες χρονικές περίοδοι, ακόµη και ορισµένες συγκυρίες. Αναλύεται η συνολική επικοινωνία της ΚΜΕ σε
όλο το διάστηµα της λειτουργίας της και εξετάζεται η επίδραση των µηνυµάτων συντονισµού στην εξέλιξη της Κοινότητας. Από
την ανάλυση προκύπτουν έξι διακριτές περίοδοι της ∆ηµιουργίας και της Εξέλιξης της Κοινότητας της Μάθησης της ΚΜΕ.

ΙV.6.13.1

Συµπεράσµατα που αφορούν γενικά στη δηµιουργία και τη διατήρηση της

Κοινότητας Μάθησης της ΚΜΕ
Κατά την ανάλυση της υπό µελέτη ∆ραστηριότητας εξετάστηκαν οι σχέσεις διαφόρων ανεξάρτητων
µεταβλητών που αφορούσαν αντικειµενικά δεδοµένα ή επιλογές των εισηγητών, µε τη γνώµη των
εκπαιδευόµενων και των εισηγητών για το βαθµό δηµιουργίας της Κοινότητας της Μάθησης (που
αποτελούσαν τις εξαρτηµένες µεταβλητές). Στις ερωτήσεις που αφορούσαν τη «δηµιουργία» της
Κοινότητας δε γινόταν διαχωρισµός ανάµεσα στους δύο τύπους της Κοινότητας που δηµιουργήθηκαν
τελικά (τύπος Β της ευρύτερης και τύπος Α των συνεκτικών υπο-Κοινοτήτων των επιµέρους
µαθηµάτων), καθώς αυτό προέκυψε στην πορεία και µέσα από τη διαδικασία της ανάλυσης των
δεδοµένων, οπότε µπορεί να θεωρηθεί ότι οι απαντήσεις των εκπαιδευοµένων και των εισηγητών
αφορούσαν και τους δύο τύπους της Κοινότητας, άλλες τη µία και άλλες την άλλη. Στις περισσότερες
πάντως περιπτώσεις (ειδικά όσον αφορά στους εισηγητές που δεν είχαν καλή εικόνα της ευρύτερης
Κοινότητας τύπου Β), οι απαντήσεις είχαν να κάνουν µε τη δηµιουργία µιας πιο συνεκτικής υποΚοινότητας τύπου Α (των µαθηµάτων).
Τα αρχικά συµπεράσµατα από την προηγηθείσα ανάλυση είναι (Χλαπάνης και ∆ηµητρακοπούλου
2005):
1. Οι παρατηρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν επιβεβαιώνουν ότι ο ρόλος της επικοινωνίας είναι πολύ
σηµαντικός για τη δηµιουργία της Κοινότητας της µάθησης. Ειδικά η εκτεταµένη χρήση της
σύγχρονης επικοινωνίας έφερε καλύτερα αποτελέσµατα σε αυτό το πεδίο.
2. Συµπεραίνεται ακόµη ότι οι εκπαιδευόµενοι είναι σε θέση να κατανοούν και να αναγνωρίζουν τις
προσπάθειες και τις επιλογές των εισηγητών προς την κατεύθυνση της δηµιουργίας της
Κοινότητας της µάθησης. Ειδικά ο βαθµός της επικοινωνίας του εισηγητή µε τους εκπαιδευόµενους
και ειδικότερα η χρήση του προσωπικού email και της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ήταν πολύ
σηµαντικός για το βαθµό που τα µέλη του µαθήµατος συµπεριφέρονταν συνολικά ως µέλη µιας
οµάδας, ως µέλη µιας Κοινότητας µε κοινούς στόχους και προσδοκίες.
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3. Ένα σηµαντικό συµπέρασµα προκύπτει από τις παρατηρήσεις που αφορούν σχέσεις συγκεκριµένων
παραµέτρων εφαρµογής του «προτύπου» του µαθήµατος της ΚΜΕ. Ορισµένα στοιχεία της εφαρµογής
του προτύπου δρουν θετικά προς τη δηµιουργία της Κοινότητας ενώ κάποια άλλα δρουν αρνητικά.
Ειδικότερα παρατηρήθηκαν σηµαντικές συσχετίσεις που καταδεικνύουν τη θετική σχέση του βαθµού
δηµιουργίας της Κοινότητας µε το βαθµό εφαρµογής συνεργατικών δραστηριοτήτων, το βαθµό
αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας, το βαθµό ευελιξίας και προσαρµοστικότητας των εισηγητών, το
βαθµό προώθησης της αυτονοµίας της µάθησης, κλπ. Από την άλλη πάντως, ο βαθµός ελευθερίας που
αποτελούσε επίσης στοιχείο του προτύπου του µαθήµατος, όταν δινόταν σε υπερβολικό βαθµό από
τους εισηγητές σε κάποιο µάθηµα, αυτό λειτουργούσε ανασταλτικά προς τη δηµιουργία της
Κοινότητας. Αυτό εξηγείται µε δύο τρόπους, αφενός η υπερβολική ελευθερία αναιρεί την εφαρµογή
των κανόνων και οι κανόνες είναι απαραίτητοι για την ύπαρξη και λειτουργία µιας Κοινότητας και
αφετέρου γιατί η υπερβολική ελευθερία δινόταν συνήθως από τους εισηγητές που δεν εφάρµοζαν
πιστά το πρότυπο του µαθήµατος, αλλά µάλλον ήταν συνέπεια κάποιας αδιαφορίας ή έστω
ερµηνευόταν ως αδιαφορία από τους εκπαιδευόµενους, που αδιαφορούσαν µετά κι αυτοί µε τη σειρά
τους. Παρατηρήθηκε ακόµη ότι υπάρχει σχέση του βαθµού που τα υποκείµενα πιστεύουν ότι τα µέλη
της ΚΜΕ, συµπεριφέρονταν ως µέλη µιας οµάδας, ως µέλη µιας Κοινότητας και του αριθµού των
µαθηµάτων τύπου «Π» που παρακολούθησαν (ως ανεξάρτητη µεταβλητή).
4. Επιβεβαιώνεται ακόµη η πολύ µεγάλη σχέση της «επιτυχίας» των µαθηµάτων και του βαθµού
δηµιουργίας της Κοινότητας της µάθησης σε αυτά.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι παρατηρήθηκε ότι δεν υπήρχε κάποια σηµαντική σχέση ανάµεσα στην άποψη
των εκπαιδευόµενων για το βαθµό της δηµιουργίας της Κοινότητας µάθησης και κάποιο από τα
καταγεγραµµένα χαρακτηριστικά του δείγµατος. Επίσης παρατηρήθηκε ότι δεν υπήρχε κάποια
σηµαντική σχέση ανάµεσα στην άποψη των εκπαιδευόµενων για το βαθµό της δηµιουργίας της
Κοινότητας µάθησης και τα ατοµικά στοιχεία των εκπαιδευοµένων. Το γεγονός ότι δεν υπήρχαν
τέτοιες σχέσεις ενισχύει την άποψη ότι οι εκπαιδευόµενοι είναι σε θέση να κατανοούν και να
αναγνωρίζουν τις προσπάθειες και τις επιλογές των εισηγητών προς την κατεύθυνση της δηµιουργίας
της Κοινότητας της µάθησης και έχουν γενικά καλή κρίση που δεν εξαρτάται (τουλάχιστον
σηµαντικά) από το βαθµό στον οποίο συµµετέχουν.
Αξιοσηµείωτο ακόµη είναι ότι ενώ θα περίµενε (ίσως) κάποιος, να επιδρά αρνητικά στη δηµιουργία
της Κοινότητας της µάθησης η καθυστέρηση της πραγµατοποίησης των µαθηµάτων, συνέβη το
αντίθετο. Ο λόγος που θα ήταν µάλλον αναµενόµενο να επιδρά

αρνητικά στη δηµιουργία της

Κοινότητας µια καθυστέρηση είναι ότι οι καθυστερήσεις έχουν γενικά σχέση (ή οφείλονται σε) µε
προβλήµατα που παρουσιάζονται στην οµαλή λειτουργία ενός µαθήµατος. Η ερµηνεία της

Κεφάλαιο IV.6 - Ανάλυση της ∆ρ. της ∆ηµιουργίας κ ∆ιατήρησης της ΚΜ

σελ. 424 από 653

∆ηµιουργία ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης: Μελέτη Περίπτωσης Επιµορφωτικού Προγράµµατος Εκπ/κών

παρατήρησης αυτής θα µπορούσε να αναζητηθεί στο γεγονός ότι προκειµένου για µια οµάδα
ανθρώπων να συµπεριφέρεται ως µια Κοινότητα µε κοινούς στόχους και προσδοκίες, απαιτείται ένα
εύλογο χρονικό διάστηµα, το οποίο σχετικά αυθαίρετα είχε προκαθοριστεί στις 4 περίπου εβδοµάδες
κατά µέσο όρο για κάθε µάθηµα, λόγω του αρχικού χρονοδιαγράµµατος της ΚΜΕ. Εκ των
πραγµάτων, και κυρίως λόγω διαφόρων προβληµάτων που προέκυψαν στα περισσότερα µαθήµατα,
υπήρχαν καθυστερήσεις και στο χρονοδιάγραµµα που αφορούσε τα περισσότερα µαθήµατα
προστέθηκαν µία ή και παραπάνω εβδοµάδες. Σε κάποιες περιπτώσεις η καθυστέρηση µπορεί να
λειτούργησε αρνητικά για την έκβαση και τα αποτελέσµατα του µαθήµατος αλλά, λόγω της
παραπάνω παρατήρησης, η καθυστέρηση αυτή φαίνεται ότι λειτούργησε θετικά όσον αφορά στη
δηµιουργία της Κοινότητας του µαθήµατος, δίνοντας τον χρόνο που χρειάζονταν τα µέλη του
µαθήµατος να γνωριστούν µεταξύ τους, να αποκτήσουν την απαραίτητη οικειότητα, να
λειτουργήσουν ως οµάδα, να δηµιουργήσουν τελικά την Κοινότητα.

ΙV.6.13.2

Συµπεράσµατα που απορρέουν από την ανάλυση της επικοινωνίας που

πραγµατοποιήθηκε στην ΚΜΕ
Όσον αφορά στην ανάλυση της ∆ηµιουργίας και της ∆ιατήρησης της ευρύτερης Κοινότητας Μάθησης
της ΚΜΕ, από την προσεκτική µελέτη της επικοινωνίας που πραγµατοποιήθηκε στην ΚΜΕ, εξάγονται
τα εξής κύρια συµπεράσµατα:
1. Τεκµηριώνεται το γεγονός ότι πράγµατι δηµιουργήθηκε η ευρύτερη Κοινότητα Μάθησης της
ΚΜΕ, από την ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδοµένων που αφορούσαν την επικοινωνία, τη
συµµετοχή και την αλληλεπίδραση σε ολόκληρη την ΚΜΕ. Ειδικά η ανάλυση της σύγχρονης
συζήτησης που προκλήθηκε από τον συντονιστή επιβεβαιώνει το γεγονός αυτό. Ειδικό βάρος στην
ανάλυση είχε η email επικοινωνία, καθώς το συγκεκριµένο µέσο ήταν το κυρίαρχο όσον αφορά στη
δηµιουργία της ευρύτερης Κοινότητας. Ιδιαίτερα χρήσιµη για την κατανόηση του τρόπου ∆ηµιουργίας
της Κοινότητας και των φάσεων εξέλιξής της, όπως αποδείχτηκε από τη διασταύρωση των δεδοµένων,
ήταν η ανάλυση της επικοινωνίας µέσω των παραµέτρων Ανάλυσης Κοινωνικού ∆ικτύου και ειδικά
των γράφων που παρουσίαζαν την πραγµατοποιηθείσα επικοινωνία.
2. Η ∆ηµιουργία της ευρύτερης Κοινότητας δε γίνεται αυτόµατα, ούτε ξαφνικά και είναι αποτέλεσµα
συγκεκριµένων ενεργειών και προσπαθειών των υποκειµένων της ∆ραστηριότητας αυτής. Στοιχείο
κλειδί της δηµιουργίας της ευρύτερης Κοινότητας είναι η εφαρµοζόµενη πολιτική συντονισµού εκ
µέρους των συντονιστών. Η σταδιακή δηµιουργία και η εξέλιξη της συνολικής Κοινότητας της ΚΜΕ
αποκωδικοποιήθηκε πλήρως µέσα από την ανάλυση που προηγήθηκε, και εντοπίστηκαν 6 διακριτές
φάσεις της δηµιουργίας και εξέλιξης της συνολικής, ευρύτερης Κοινότητας, οι εξής:
(α) Περίοδος «Προετοιµασίας» της δηµιουργίας της Κοινότητας
(β) «Πρώιµη» περίοδος δηµιουργίας της Κοινότητας
(γ) Περίοδος «κάµψης της επικοινωνίας» εντός της Κοινότητας
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(δ) Περίοδος «ωρίµανσης» της Κοινότητας
(ε) Περίοδος «συντήρησης και σταδιακής συρρίκνωσης» της Κοινότητας
(στ) Περίοδος «αποσύνθεσης» της Κοινότητας
3. Από την ανάλυση της επικοινωνίας και την ποιοτική ανάλυση ορισµένων σηµαντικών µηνυµάτων
υψηλού επιπέδου συντονισµού, επιβεβαιώνεται ότι ο συντονισµός και τα µηνύµατα των
συντονιστών είχαν σε µεγάλο βαθµό τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα. Η θετική επίδραση της
πολιτικής υψηλού συντονισµού στη δηµιουργία και διατήρηση της ευρύτερης Κοινότητας της
µάθησης πιστοποιείται από την παρατηρηθείσα αύξηση του συνολικού βαθµού της επικοινωνίας στην
ΚΜΕ.
4. Ειδικά όσον αφορά στον συντονισµό της Κοινότητας, και τους λόγους για τους οποίους είχε τα
προσδοκώµενα αποτελέσµατα που παρατηρήθηκαν, συµπεραίνουµε από την ανάλυση ότι ήταν οι
εξής:
Α. Οι δύο συντονιστές της ΚΜΕ επέλεξαν να εφαρµοστεί πολιτική συντονισµού χαµηλού επιπέδου
αλλά και πολιτική συντονισµού υψηλού επιπέδου. Η εφαρµογή του συντονισµού (και των δύο τύπων)
πραγµατοποιούνταν µε τη χρήση πολλών διαφορετικών µέσων επικοινωνίας. Κυρίαρχο µέσο ήταν η
ηλεκτρονική επικοινωνία (email), αλλά χρησιµοποιούνταν και άλλα τεχνουργήµατα όπως το Κεντρικό
forum της Κοινότητας, το chat, υπηρεσίες της πλατφόρµας όπως οι ανακοινώσεις κλπ.
Β. Ο συντονισµός χαµηλού επιπέδου εφαρµοζόταν συνεχώς µέσω της συχνής αποστολής µηνυµάτων
σε όλες τις φάσεις λειτουργίας της Κοινότητας, ακόµη και στη φάση της οργάνωσης. Ο σκοπός της
εφαρµογής αυτής της πολιτικής ήταν η παρότρυνση για συµµετοχή στα δρώµενα της Κοινότητας, η
ενεργοποίηση των συµµετεχόντων, η ενθάρρυνση των µελών, η επίλυση απλών τεχνικών
προβληµάτων, κλπ. Η πολιτική αυτή εκφραζόταν κυρίως µέσω του mail, αλλά και επικουρικά µε
πολλούς τρόπους όπως µε απλές ανακοινώσεις στην πλατφόρµα υποστήριξης της ΚΜΕ, µε µικρές
επεµβάσεις σε συζητήσεις που πραγµατοποιούνταν στα διάφορα fora που λειτουργούσαν στην ΚΜΕ,
µέσω της συµµετοχής σε σύγχρονες συζητήσεις, κλπ.
Γ. Η πολιτική συντονισµού υψηλού επιπέδου πραγµατοποιούνταν µέσω της αποστολής µακροσκελών
µηνυµάτων-αναφορών, σε τακτά χρονικά διαστήµατα και σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της
ΚΜΕ. Ο βασικός λόγος που εφαρµόστηκε αυτού του είδους ο συντονισµός ήταν προκειµένου να
δηµιουργηθεί η ευρύτερη Κοινότητα Μάθησης της ΚΜΕ (τύπου Β). Η πολιτική αυτή εκφραζόταν
κυρίως µέσω email µηνυµάτων που απευθύνονταν προς όλα τα υποκείµενα, ή προς το σύνολο των
εισηγητών (αν δεν έπρεπε ή δε χρειαζόταν να γνωρίζουν το περιεχόµενο του µηνύµατος τα απλά µέλη).
Με τα µηνύµατα αυτά επιχειρούνταν συνήθως ο καθορισµός στόχων (µαζί µε τον µέχρι εκείνη τη
στιγµή απολογισµό της πορείας), γινόταν δυναµική επέµβαση προκειµένου να οδηγηθεί η συνολική
Κοινότητα στο σηµείο που ήθελαν οι συντονιστές και παίρνονταν αποφάσεις. Επιχειρούνταν ακόµη
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συχνά ο καθορισµός ενός θέµατος συζήτησης και η πρόκληση νέων συζητήσεων προκειµένου να
αυξηθεί η αλληλεπίδραση µεταξύ των συµµετεχόντων.
∆. Η τακτική που ακολουθούνταν από τους συντονιστές ήταν να εφαρµόζεται συνεχώς η πολιτική
συντονισµού χαµηλού επιπέδου και να υπάρχει και πολιτική συντονισµού υψηλού επιπέδου σε µια
σταθερή βάση. Θεωρήθηκε ότι δεν έπρεπε να γίνεται κατάχρηση των µηνυµάτων ειδικά του υψηλού
συντονισµού γιατί αυτό µπορεί να προκαλούσε τον εθισµό των συµµετεχόντων στα µηνύµατα και
µοιραία την αδιαφορία. Συνήθως αποστέλλονταν ένα µήνυµα συντονισµού υψηλού επιπέδου στην
αρχή κάθε εβδοµάδας, προκειµένου για τον εβδοµαδιαίο απολογισµό της πορείας της Κοινότητας, τον
καθορισµό ή τον επαναπροσδιορισµό των στόχων και των γενικών κατευθύνσεων και την παρουσίαση
εντολών ή οδηγιών. Σε γενικές γραµµές εφαρµόστηκε αυτή η προγραµµατισµένη συχνότητα
αποστολής µηνυµάτων συντονισµού υψηλού επιπέδου αλλά σε ορισµένες ειδικές περιπτώσεις (λόγω
της εµφάνισης ειδικών προβληµάτων ή κάποιας συγκυρίας) υπήρχαν µεταβολές στη συχνότητα αυτή
(παραπάνω ή λιγότερα µηνύµατα από το συνηθισµένο).
5. Η ανάλυση της email επικοινωνίας της συνολικής Κοινότητας, ειδικά χρησιµοποιώντας
παραµέτρους Ανάλυσης Κοινωνικού ∆ικτύου, αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιµη καθώς από αυτήν
προκύπτουν οµαδοποιήσεις των συµµετεχόντων εκπαιδευτικών που παραπέµπουν στην δηµιουργία
και εξέλιξη υπο-Κοινοτήτων (συνεκτικές Κοινότητες των επιµέρους µαθηµάτων τύπου Α), εντός της
ευρύτερης Κοινότητας τύπου Β. Από το συµπέρασµα αυτό προκύπτει η ανάγκη περαιτέρω ανάλυσης
των συνεκτικών Κοινοτήτων των επιµέρους µαθηµάτων και η λεπτοµερής ανάλυση της εξέλιξης των
γράφων της email επικοινωνίας, υποδεικνύει ως καταλληλότερο µάθηµα για την ανάλυση αυτή το
ΜΑΘ1. Αυτό το συµπέρασµα επιβεβαιώνει τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της ∆ραστηριότητας
υλοποίησης των µαθηµάτων, κατά την οποία το µάθηµα ΜΑΘ1 αποδείχτηκε το πιο «επιτυχηµένο».
Ουσιαστικά µπορούµε να πούµε ότι απαντήθηκαν σε σηµαντικό βαθµό τα ερωτήµατα της έρευνας
που είχαν τεθεί, και ειδικότερα «Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν (και µε ποιο τρόπο) τη δηµιουργία
και διατήρηση µιας Κοινότητας Μάθησης σε ένα πρόγραµµα επιµόρφωσης όπως η ΚΜΕ»
(εµφανίζεται στην Εικόνα IV.1.1 ως Εe) και πως προκύπτει «η σύνθεση της εικόνας της δηµιουργίας
και εξέλιξης της Κοινότητας Μάθησης της ΚΜΕ» (εµφανίζεται στην Εικόνα IV.1.1 ως Εf).
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Κεφάλαιο ΙV.7 Ανάλυση της δηµιουργίας και εξέλιξης της
επιµέρους Κοινότητας Μάθησης ενός µαθήµατος
ΙV.7.1 Εισαγωγή
Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύεται η δηµιουργία και η εξέλιξη της συνεκτικής Κοινότητας Μάθησης
(τύπου Α) του µαθήµατος ΜΑΘ1.

ΙV.7.2 Η ανάγκη της ανάλυσης της επιµέρους Κοινότητας του µαθήµατος
ΜΑΘ1
Όπως φάνηκε από την ανάλυση της email επικοινωνίας της ευρύτερης Κοινότητας µάθησης της ΚΜΕ,
στο προηγούµενο κεφάλαιο, εµφανίζονται επιµέρους οµαδοποιήσεις ορισµένων µελών της ευρύτερης
Κοινότητας που περιστρέφονται συνήθως γύρω από έναν ή παραπάνω εισηγητές. Αυτό το γεγονός
αποτελεί µια πρώτη σηµαντική ένδειξη για την ύπαρξη επιµέρους πιο συνεκτικών υπό-Κοινοτήτων
εντός της ευρύτερης Κοινότητας της ΚΜΕ. Πρόκειται στην ουσία για τις επιµέρους πιο συνεκτικές
Κοινότητες τύπου Α που αναφέρθηκε ότι σχηµατίζονταν εξ’ αιτίας των επιµέρους µαθηµάτων που
υλοποιήθηκαν στην ΚΜΕ.
Οι Κοινότητες τύπου Α που σχηµατίζονταν εντός του πλαισίου της ΚΜΕ, συνήθως περιλάµβαναν
εκπαιδευτικούς που συµµετείχαν σε περισσότερα του ενός µαθήµατος. Αυτό γινόταν γιατί τα
περισσότερα µέλη της ΚΜΕ (µε ελάχιστες εξαιρέσεις) συµµετείχαν κυρίως στα µαθήµατα που είχαν
σχέση µε την ειδικότητά τους και εποµένως οι εκπαιδευτικοί κάποιας συγκεκριµένης ειδικότητας (πχ.
φυσικής) παρακολουθούσαν τα περισσότερα µαθήµατα σχετικά µε την ειδικότητα αυτή (για το
παράδειγµα της φυσικής αντίστοιχα τα µαθήµατα ΦΥΣ1, ΦΥΣ2, ΦΥΣ3, ΦΥΣ6). Εποµένως στις
περιπτώσεις που κάποια µαθήµατα της ίδιας ειδικότητας συνέπιπταν χρονικά, οι επιµέρους συνεκτικές
Κοινότητες των µαθηµάτων αυτής της ειδικότητας ήταν κοινές και σε µεγάλο βαθµό αποτελούνταν
από τα ίδια µέλη.
Οι συµµετέχοντες στο µάθηµα ΜΑΘ1 αποτέλεσαν µια επιµέρους Κοινωνία µάθησης τύπου Α από
µόνοι τους. Οι λόγοι της ιδιαιτερότητας του µαθήµατος αυτού (ΜΑΘ1) έχουν να κάνουν αφενός µε τη
συγκυρία της υλοποίησής του ξεχωριστά από τα άλλα µαθήµατα της ίδιας ειδικότητας (ΜΑΘ2 και
ΜΑΘ4 που πραγµατοποιήθηκαν αργότερα) και αφετέρου µε την ιδιαίτερα µεγάλη «επιτυχία» του µε
βάση τα κριτήρια της αξιολόγησης που πραγµατοποιήθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο. Το γεγονός
ότι το ΜΑΘ1 ήταν το πιο «επιτυχηµένο» µάθηµα και είχε το µεγαλύτερο βαθµό επικοινωνίας µεταξύ
των µελών του, αντικατοπτρίζεται στη µεγάλη «συνοχή» του, όπως φάνηκε από την ανάλυση της
επικοινωνίας της ευρύτερης Κοινότητας.
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Πίνακας ΙV. 7.1 Αξιολόγηση του ΜΑΘ1 µε βάση τις απαντήσεις των εκπαιδευοµένων και των εισηγητών
ΑΡΙΘΜΟΣ
Εκπαιδευόµενων ΠΟΥ
ΑΠΑΝΤΗΣΕ για το
συγκεκριµένο µάθηµα

Ποσοστό
Εκπαιδευόµενων που
απάντησε (από όσους
συµµετείχαν στο κάθε
µάθηµα)

7

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ µε
βάση τις απαντήσεις
των
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝ
ΩΝ του ΜΑΘ1

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
µε
βάση τις απαντήσεις
του ΕΙΣΗΓΗΤΗ του
ΜΑΘ1

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ του
ΜΑΘ1 ως µέσος όρος
των δύο αξιολογήσεων

4,04

5,00

4,52

58%

Λόγω της ιδιαιτερότητάς του µαθήµατος αυτού που αναφέρθηκε παραπάνω, της µεγάλης «επιτυχίας»
του (µε βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που είχαν τεθεί προηγούµενα κατά την ανάλυση της
∆ραστηριότητας Υλοποίησης των µαθηµάτων), και του γεγονότος ότι στο ΜΑΘ1 το προτεινόµενο
πρότυπο του ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος της ΚΜΕ εφαρµόστηκε σε µέγιστο βαθµό, το
µάθηµα ΜΑΘ1 και η δηµιουργία και εξέλιξη της συνεκτικής Κοινότητας αυτού, αποτελεί το
αντικείµενο της ανάλυσης αυτού του κεφαλαίου.
Στη συνέχεια λοιπόν εξετάζεται η δηµιουργία και η εξέλιξη της συνεκτικής Κοινότητας τύπου Α του
µαθήµατος ΜΑΘ1, µέσω της µελέτης και ανάλυσης κυρίως της επικοινωνίας αλλά και αναλύοντας
στοιχεία της συνέντευξης που πραγµατοποιήθηκε µε τον εισηγητή. Η ανάλυση αυτή είναι εποµένως
και ποιοτική και ποσοτική και εξετάζεται σε βάθος η επικοινωνία µεταξύ των µελών της Κοινότητας
του ΜΑΘ1 και πως διαµορφώνονταν ορισµένα χαρακτηριστικά της στην πάροδο του χρόνου.

ΙV.7.3 Ο τύπος της επιµέρους Κοινότητας του µαθήµατος ΜΑΘ1
Όπως φάνηκε από την ανάλυση της ∆ηµιουργίας και ∆ιατήρησης της Κοινότητας Μάθησης της ΚΜΕ,
εντός της Κοινότητας της ΚΜΕ, δηµιουργήθηκαν ορισµένες υπο-Κοινότητες τύπου Α, εντός του
πλαισίου ορισµένων µαθηµάτων.
Σύµφωνα µε τον ορισµό που έχει δοθεί προηγούµενα, οι ηλεκτρονικές Κοινότητες τύπου Α είναι
ιδιαίτερα συνεκτικές ηλεκτρονικές Κοινότητες (Σ=2, πλήθος <= 20, πολύ τακτική επικοινωνία) που
δηµιουργούνται για την επιµόρφωση εκπαιδευτικών (κυρίως αλλά ενδεχοµένως όχι αποκλειστικά
ηλεκτρονικώς, Η=1 ή 2), κυρίως σε συγκεκριµένα θέµατα της ειδικότητάς τους. Και πάλι στον τύπο
Α ανήκουν ειδικά οι περιπτώσεις που αναφέρονται περισσότερο σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς ίδιας
ειδικότητας (Ε=2) ή εκπαιδευτικούς που έχουν κοινούς στόχους (Σ=2) και πολύ κοντινή
επαγγελµατική σχέση (Ε=1). Οι Κοινότητες που ανήκουν στον τύπο Α έχουν ως επί το πλείστον
αυστηρά καθορισµένο πλαίσιο λειτουργίας και είναι σε ελάχιστο ή µηδενικό βαθµό αυτοδιοικούµενες,
οπότε εφαρµόζονται πολιτικές κυρίως «καθοδηγούµενου» συντονισµού (∆=2).
Οι δείκτες των επιµέρους Κοινοτήτων Τύπου Α που σχηµατίστηκαν στην ΚΜΕ ήταν: (Σ=2,
Η=1,

∆=2,

Ε=2).

Η επιµέρους Κοινότητα που πραγµατοποιούνταν στο πλαίσιο λειτουργίας της ∆ραστηριότητας
υλοποίησης ενός µαθήµατος είχε τους δείκτες Η και Ε ίδιους µε την ευρύτερη Κοινότητα της ΚΜΕ. Η
βασική της διαφορά ήταν ότι ήταν σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό συνεκτική, είχε

πλήθος µελών

µικρότερο του είκοσι και υπήρχε τακτική επικοινωνία µεταξύ των µελών, µε αποτέλεσµα η τιµή του
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δείκτη Σ να είναι 2. Επίσης σε επίπεδο µαθήµατος η Κοινότητα ήταν σε σηµαντικό βαθµό διοικούµενη
µε βάση τις επιλογές του εισηγητή. Γενικά εφαρµόζονταν πολιτική «καθοδηγούµενου» (υψηλού
επιπέδου) κυρίως συντονισµού από την πλευρά του εισηγητή και η τιµή του δείκτη ∆ θα µπορούσε να
είναι 1, όπως για την ευρύτερη Κοινότητα της ΚΜΕ, αλλά τελικά στις περισσότερες περιπτώσεις των
µαθηµάτων και ειδικά για την Κοινότητα του ΜΑΘ1 ήταν 2.

ΙV.7.4 Στοιχεία περιγραφής του µαθήµατος ΜΑΘ1
Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας ΙV. 7.2) παρουσιάζονται ορισµένα αντικειµενικά δεδοµένα που
αφορούν το ΜΑΘ1, όπως ο αριθµός των εµπλεκοµένων εισηγητών (1), το ότι αφορούσε
εκπαιδευτικούς ειδικότητας Μαθηµατικών, το ότι είχε ως αντικείµενο την εκµάθηση (από τους
εκπαιδευόµενους) του λογισµικού Cabri (για εκµάθηση στοιχείων της γεωµετρίας κυρίως), τις
εβδοµάδες λειτουργίας του, κλπ
Πίνακας ΙV. 7.2 Αντικειµενικά στοιχεία που αφορούν το ΜΑΘ1
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ

Αριθµός
Εµπλεκοµέ
νων
Εισηγητών

ΠΕ03 Μαθηµατικοί

1

Φύση µαθήµατος (µε
χρήση ειδικού
εξοπλισµού ή
λογισµικού)

Ολοκληρώθ
ηκε

Εβδοµάδα
λειτουργίας
της ΚΜΕ που
ξεκίνησε

ΝΑΙ

Cabri-Geometry II

Αριθµός
Εβδοµάδω
ν αρχικά

2

Αριθµός
εβδοµάδων
τελικά

6

Καθυστέρη
ση (σε
εβδοµάδες)

9

3

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας ΙV. 7.3) παρουσιάζονται ορισµένα στοιχεία που αφορούν τους
εκπαιδευόµενους και τα ποσοστά επιτυχίας στο ΜΑΘ1, όπως ο αριθµός των εκπαιδευοµένων που
εγγράφηκαν, αυτών που ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση του µαθήµατος, όσων ολοκλήρωσαν την
παρακολούθηση µε επιτυχία (βαθµολογήθηκαν µε βαθµό µεγαλύτερο ή ίσο του 5 στη 10βαθµη
κλίµακα), ο µέσος όρος της βαθµολογίας όσων «πέρασαν» το µάθηµα, κλπ.
Πίνακας ΙV. 7.3 Στοιχεία που αφορούν τους εκπαιδευόµενους και τα ποσοστά επιτυχίας του ΜΑΘ1
Αριθµός
εκπαιδευόµεν
ων που
εγγράφηκαν

12

Αριθµός
εκπαιδευόµενω
ν που
παρακολούθησ
αν έστω και
λίγο

Αριθµός
εκπαιδευόµενων που
ολοκλήρωσαν την
παρακολούθηση
(βαθµολογήθηκαν)

12

9

Αριθµός
εκπαιδευόµενων
που αποχώρησαν

Αριθµός
εκπαιδευόµεν
ων που
ολοκλήρωσαν
µε επιτυχία
(βαθµός
>=5,0)

3

7

Ποσοστό
επιτυχίας στο
µάθηµα
(πόσοι
πέτυχαν από
όσους
ξεκίνησαν)

58%

Μέσος Όρος
Βαθµολογίας
εκπαιδευοµένων (από
όσους ολοκλήρωσαν
το µάθηµα µε
επιτυχία)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ που
δόθηκαν προς
υλοποίηση από
τους εισηγητές

9,1

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας ΙV. 7.4) παρουσιάζεται η περιγραφή του µαθήµατος από τον
εισηγητή, όπως είχε δοθεί πριν την έναρξη του µαθήµατος, στη φάση της αίτησης, προκειµένου να
ενηµερωθούν οι συµµετέχοντες για τους στόχους και τον τρόπο υλοποίησης του συγκεκριµένου
µαθήµατος και να αποφασίσουν εγκαίρως αν ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν. Για τα
µαθήµατα υπήρχε µια ανάλογη φόρµα περιγραφής του περιεχοµένου τους και του σκοπού τους. Στο
ΜΑΘ1 έχει ενδιαφέρον ότι απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ειδικότητας
µαθηµατικών, αλλά και σε δασκάλους (εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας) που ενδιαφέρονται να µάθουν
να χρησιµοποιούν το λογισµικό Cabri-Geometry II προκειµένου για τη βελτίωση του µαθήµατος της
γεωµετρίας στο ∆ηµοτικό. Επιπλέον δεν απαιτείται κάποιο ιδιαίτερο προαπαιτούµενο, πέρα ίσως από
το ενδιαφέρον για τα Μαθηµατικά.
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Σηµαντικό στοιχείο του ΜΑΘ1 αποτελεί ο αντικειµενικός στόχος του µαθήµατος που είναι «να
µπορούν οι εκπαιδευτικοί να πραγµατοποιήσουν και να αξιολογήσουν διδασκαλίες στην σχολική τους
τάξη χρησιµοποιώντας Εκπαιδευτικό Λογισµικό και ένα σχέδιο µαθήµατος που κατασκεύασαν», που
έδωσε ένα ισχυρό κίνητρο για την παρακολούθηση του µαθήµατος και την υλοποίηση των εργασιών,
λόγω της προσδοκίας της εφαρµογής των διδαχθέντων στη διδακτική πρακτική.
Ένα ακόµη ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί η πολλαπλή αναφορά στη φόρµα περιγραφής της
«συνεργασίας», της «δηµιουργίας οµάδων εργασίας», της «διαπραγµάτευσης», του «διαλόγου» και των
«συζητήσεων» που θα πραγµατοποιούνται στο µάθηµα, στοιχεία που παραπέµπουν στην άµεση
εφαρµογή του προτύπου του µαθήµατος της ΚΜΕ.
Πίνακας ΙV. 7.4 Φόρµα αρχικής περιγραφής των στόχων, του σκοπού και του περιεχοµένου του ΜΑΘ1
ΤΙΤΛΟΣ του
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ειδικότητες
εκπαιδευτικών στις
οποίες απευθύνεται:
ΣΚΟΠΟΣ του
µαθήµατος:

Αντικειµενικός
ΣΤΟΧΟΣ:
Επιµέρους Στόχοι:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
∆ιακριτές Ενότητες
Μαθήµατος:
(χρόνος σε παρένθεση)

∆ιαδικασία Υλοποίησης
του Μαθήµατος:

Χρήση και αξιοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισµικού για τη διδασκαλία και τη µάθηση
Γεωµετρικών εννοιών στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Μαθηµατικοί (ΠΕ3) δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και δάσκαλοι
Να έλθουν οι εκπαιδευτικοί σε επαφή µε εκπαιδευτικό λογισµικό για τη Γεωµετρία το οποίο έχει
σχεδιαστεί µε βάση τις σύγχρονες εποικοδοµιστικές και κοινωνικές προσεγγίσεις για τη γνώση
και τη µάθηση και να είναι σε θέση να το αξιοποιήσουν στη διδασκαλία και τη µάθηση των
Μαθηµατικών. Να είναι σε θέση να σχεδιάζουν δραστηριότητες µε βάση τις σύγχρονες
εποικοδοµιστικές και κοινωνικές προσεγγίσεις για τη γνώση και τη µάθηση που να
ανταποκρίνονται στο πρόγραµµα σπουδών εκµεταλλευόµενοι τα χαρακτηριστικά και τις
δυνατότητες που προσφέρει το εν λόγω εκπαιδευτικό λογισµικό.
Να µπορούν οι εκπαιδευτικοί να πραγµατοποιήσουν και να αξιολογήσουν διδασκαλίες στην
σχολική τους τάξη χρησιµοποιώντας Εκπαιδευτικό Λογισµικό και ένα σχέδιο µαθήµατος που
κατασκεύασαν.
Να µάθουν να χρησιµοποιούν τις λειτουργίες εκπαιδευτικού λογισµικού για τη Γεωµετρία, να
µάθουν βασικές αρχές των σύγχρονων εποικοδοµιστικών και κοινωνικών προσεγγίσεων για τη
γνώση και τη µάθηση και πως αυτές ερµηνεύονται σε εκπαιδευτικό λογισµικό για τη Γεωµετρία,
να µάθουν να συνεργάζονται µε συναδέλφους, να συµµετέχουν σε εποικοδοµητικές συζητήσεις,
να δηµιουργήσουν σχέδιο διδασκαλίας µε βάση εκπαιδευτικό λογισµικό και τη συνεργατική και
εποικοδοµιστική προσέγγιση στη µάθηση, να αναπροσαρµόσουν σχέδιο διδασκαλίας, κλπ.
Ε1. Γνωριµία µε τους εκπαιδευτικούς. Περιγραφή του µαθήµατος, των τελικών και των
επιµέρους στόχων, του τρόπου αξιολόγησης, των µεθόδων συνεργασίας .και διαπραγµάτευση της
πρότερης γνώσης των αντιστάσεων και των προσδοκιών των εκπαιδευτικών. Συζήτηση για το
εκπαιδευτικό λογισµικό Cabri-Geometry II, χαρακτηριστικά του και διάκριση σε σχέση µε άλλα
υπάρχοντα, οι δυνατότητες χρήσης του στη διδακτική πράξη σε σχέση µε το πρόγραµµα
σπουδών. Οργάνωση των εκπαιδευτικών σε οµάδες και κατανοµή projects. (1 εβδοµάδα).
Ε2. Συζήτηση και διαπραγµάτευση των απόψεων µεταξύ των οµάδων των εκπαιδευτικών όλων
των εκπαιδευτικών µεταξύ τους και µε το διδάσκοντα. ∆ιόρθωση και αναβάθµιση των
δραστηριοτήτων τις οποίες σχεδιάζουν για συγκεκριµένες ενότητες της Γεωµετρίας, ώστε να
πληρούν βασικές αρχές των σύγχρονων θεωριών µάθησης. ∆ηµιουργία αναφοράς και
παρουσίαση στο διαδίκτυο των δραστηριοτήτων που σχεδίασε κάθε οµάδα εκπαιδευτικών (2
εβδοµάδες).
Ε3. Σχεδιασµός σχεδίων µαθήµατος από κάθε εκπαιδευτικό µε βάση τις δραστηριότητες που
σχεδίασε η οµάδα του. ∆ιαπραγµάτευση των σχεδίων µαθήµατος σε κάθε οµάδα εκπαιδευτικών
και µε όλους τους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας που συµµετέχουν στην ΚΜΕ. Αναφορά και
τελική παρουσίαση των σχεδίων µαθήµατος όπως διαµορφώθηκαν. (1 εβδοµάδα).
Ε4. Τελική δραστηριότητα: Υλοποίηση του σχεδίου µαθήµατος που σχεδίασε κάθε
εκπαιδευτικός στην τάξη, µε χρήση του συγκεκριµένου λογισµικού. Αξιολόγηση της διδασκαλίας
από τον κάθε εκπαιδευτικό. Αναφορά παρουσίαση και διαπραγµάτευση των απόψεων των
εκπαιδευτικών µετά τη διδασκαλία. ∆υσκολίες, αντιστάσεις, πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα.
Θέµατα που αναδύονται. (1 έως 2 εβδοµάδες, ανάλογα).
Περιγραφή του περιεχοµένου του µαθήµατος των τελικών και των επιµέρους στόχων καθώς και
της συνεργατικής και εποικοδοµιστικής προσέγγισης διδασκαλίας που θα ακολουθηθεί στην
ΚΜΕ.
Παρουσίαση του θέµατος της κάθε ενότητας, συζήτηση, διαπραγµάτευση, καταγραφή απόψεων
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Αξιολόγηση:

Προαπαιτούµενα:

και καθορισµός οµάδων για τις δραστηριότητες που συνοδεύουν την ενότητα.
Συνεργασία των οµάδων σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας της ΚΜΕ και τελικά παρουσίαση των
αποτελεσµάτων της δραστηριότητας µε διάφορες µορφές, πχ. παρουσίαση σε σύγχρονη
συζήτηση, αποστολή αναφοράς, κλπ.
Η τελική αξιολόγηση θα προέλθει από την έκβαση των δραστηριοτήτων Ε2, Ε3 και Ε4 κατά 75%
(25% κάθε φάση). Θα ληφθεί υπόψη η γενική συµµετοχή, η συµπεριφορά και συνεισφορά στις
συζητήσεις κατά 25%.
Μηδέν

ΙV.7.5 Ανάλυση της επικοινωνίας που πραγµατοποιήθηκε µέσω του Forum του
ΜΑΘ1
Η δηµιουργία της Κοινότητας του µαθήµατος ΜΑΘ1, παρουσιάζεται µέσω της µελέτης και ανάλυσης
της επικοινωνίας που συντελέστηκε µέσω κάθε διαθέσιµης υπηρεσίας, καθώς όλες οι διαθέσιµες
υπηρεσίες χρησιµοποιήθηκαν στο έναν ή τον άλλον βαθµό και για διαφορετικούς λόγους η καθεµία.
Στην ανάλυση της δηµιουργίας της ευρύτερης Κοινότητας της ΚΜΕ είχε δοθεί µεγαλύτερο βάρος στη
µελέτη και ανάλυση της επικοινωνίας που συντελέστηκε µέσω της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου κυρίως, λόγω της κυριαρχίας του συγκεκριµένου αυτού µέσου. Η εικόνα της
δηµιουργίας και εξέλιξης της ευρύτερης Κοινότητας µάθησης της ΚΜΕ συµπληρώθηκε από την
παρουσίαση στοιχείων της επικοινωνίας που πραγµατοποιήθηκε µε τα άλλα µέσα. Στο µάθηµα
ΜΑΘ1, όπως θα φανεί και από την ανάλυση που ακολουθεί, υπήρχε «κυριαρχία» διαφορετικών
µέσων επικοινωνίας, ανάλογα µε την χρονική περίοδο υλοποίησης του µαθήµατος και τη φάση της
εξέλιξης της Κοινότητας του µαθήµατος.
Προκειµένου για την ανάλυση της επικοινωνίας που πραγµατοποιήθηκε µέσω του forum του
µαθήµατος, υπολογίζονται παράµετροι της Ανάλυσης Κοινωνικών ∆ικτύων που αφορούν το «∆ίκτυο
των µελών της Κοινότητας του µαθήµατος», και ειδικότερα µετρώνται τα εξής:


Ο «αριθµός των ατόµων», που αναφέρεται στα άτοµα που συµµετείχαν ενεργητικά το χρονικό

διάστηµα υπό εξέταση (δηµιουργώντας έναρξη συνοµιλίας ή δηµοσιεύοντας µιαν απάντηση),


Ο «αριθµός των δηµοσιεύσεων», που αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των µηνυµάτων που

δηµοσιεύτηκαν στο forum τη δεδοµένη χρονική περίοδο.


Ο «αριθµός των ενάρξεων συνοµιλιών», που αναφέρεται στον αριθµό των µηνυµάτων που

δηµοσιεύτηκαν στο forum τη δεδοµένη χρονική περίοδο και ήταν τα ειδικά µηνύµατα έναρξης
συνοµιλίας, δηµιουργούσαν δηλαδή µια νέα επιµέρους συνοµιλία.


Η «αλληλεπίδραση», που όσον αφορά στο forum διαφοροποιείται κάπως και ορίζεται ως εξής:

κάθε µέλος «αλληλεπιδρά» µε όλους όσους συµµετέχει από κοινού σε κάποια συζήτηση, εφόσον
δηλαδή κάποιος απαντά σε µια υπάρχουσα επιµέρους συζήτηση θεωρούµε ότι «αλληλεπιδρά» µε
όλους όσους συµµετέχουν σε αυτήν. Εφόσον κάποιος δηµιουργήσει µια νέα συζήτηση (µε
δηµοσίευση µηνύµατος έναρξης συνοµιλίας) θεωρούµε ότι αλληλεπιδρά τελικά µε όλους όσους
συµµετέχουν στη συζήτηση που άνοιξε αυτός. Με αυτόν τον ορισµό της «αλληλεπίδρασης» στο forum
αλλά και λόγω της φύσης του µέσου που έχει κατασκευαστεί για επικοινωνία µε µορφή
ανακοινώσεων, είναι λογικό οι τιµές της αλληλεπίδρασης να είναι αρκετά υψηλότερες από ό,τι οι
αντίστοιχες για το mail.
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Η «πυκνότητα» αναφέρεται στο γνωστό µέγεθος που έχει περιγραφεί κατ’ επανάληψη αλλά

αποτελεί εδώ µια «σχετική» πυκνότητα, καθώς υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη το «σχετικό»
κοινωνικό δίκτυο των ατόµων που συµµετείχαν στο forum εκείνη την περίοδο.


Πιο ενδιαφέρον και καλύτερο στοιχείο σύγκρισης του βαθµού της επικοινωνίας παρουσιάζει

η «απόλυτη πυκνότητα», που µετράται, όπως και στην ανάλυση της email επικοινωνίας, υπολογίζοντας
το συνολικό αριθµό των ατόµων που συµµετείχαν στο µάθηµα, και των 12 µελών αντί για τα λίγα
µέλη που συµµετείχαν κάποια χρονική περίοδο.


Η «συγκέντρωση» αναφέρεται στη γνωστή µέτρηση που έχει περιγραφεί κατ’ επανάληψη.

Είναι και αυτή «σχετική» καθώς για τον υπολογισµό της λαµβάνεται υπόψη το «σχετικό» κοινωνικό
δίκτυο των ατόµων που συµµετείχαν στο forum εκείνη την περίοδο.


Αντίστοιχα µε την απόλυτη πυκνότητα, έτσι και η «απόλυτη συγκέντρωση» υπολογίζεται

λαµβάνοντας υπόψη το συνολικό κοινωνικό δίκτυο των 12 ατόµων της Κοινότητας του ΜΑΘ1.
Πίνακας ΙV. 7.5 Ανάλυση της επικοινωνίας που συντελέστηκε στο forum του ΜΑΘ1
Εβδοµάδες

Αριθ
µός
Ατόµ
ων

Αριθµός
δηµοσιε
ύσεων
στο
forum

Αριθµός
ενάρξεων
συνοµιλιών
στο forum

Αρ.
Μηνυµά
των
Εισηγητ
ή

Αρ.
Μηνυµά
των
Συντονι
στή1

Αλληλε
πίδραση
Κοινότη
τας

Πυκνότη
τα

Απόλυτ
η
πυκνότη
τα

1η µαθήµατος
2η µαθήµατος
3η µαθήµατος
∆ιακοπές 1εβδ.
∆ιακοπές 2εβδ.
6η µαθήµατος
7η µαθήµατος
8η µαθήµατος
9η µαθήµατος
ΣΥΝΟΛΙΚΑ

7
12
2
0
0
0
2
3
0
2,89

21
26
2
0
0
0
2
3
0
54

8
9
2
0
0
0
1
1
0
21

4
4
1
0
0
0
0
1
0
10

1
1
0
0
0
0
0
0
0
2

35
56
2
0
0
0
4
9
0

0,7140
0,3890
0,5000
0,0000
0,0000
0,0000
1,0000
1,0000
0,0000

0,2071
0,3314
0,0118
0,0000
0,0000
0,0000
0,0237
0,0533
0,0000
0,0697

Συγκέντ
ρωση %

28,57
61,11
50,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
100,00

Απόλυτ
η
Συγκέντ
ρωση

64,29
66,67
92,86
100,00
100,00
100,00
85,71
78,57
100,00
87,57

Ατοµική
Συγκέντ
ρωση
Εισηγητ
ή%

Ατοµική
Συγκέντ
ρωση
Συντονι
στή1 %

14,29
58,33
50,00
100,00
100,00
100,00
100,00
80,00
100,00

Από την µελέτη των µετρήσεων που παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα, είναι φανερό ότι το
forum του µαθήµατος χρησιµοποιήθηκε κατά κόρον τις πρώτες δύο εβδοµάδες της πραγµατοποίησης
του µαθήµατος, ενώ την υπόλοιπη διάρκεια του µαθήµατος η χρήση του µέσου ήταν αποσπασµατική.
Αυτό φαίνεται και από τις συνολικές τιµές της συµµετοχής (αριθµός ατόµων, συνολικός αριθµός
δηµοσιεύσεων, συνολική αλληλεπίδραση και απόλυτες τιµές πυκνότητας και συγκέντρωσης του
δικτύου), όσο και από τη συµµετοχή του εισηγητή (αριθµός µηνυµάτων) και τις τιµές της ατοµικής
του συγκέντρωσης (του βαθµού της αλληλεπίδρασής του µε διαφορετικά µέλη µέσω αυτής της
υπηρεσίας). Είναι ακόµη φανερό ότι ο συντονιστής της ΚΜΕ συµµετείχε στο forum του µαθήµατος
µόνο µε 2 µηνύµατα (ενός καλωσορίσµατος και ενός ενηµέρωσης) και αυτό έγινε επίσης στην αρχική
περίοδο.
Οι πρώτες δύο εβδοµάδες αντιστοιχούσαν στη γνωριµία των µελών, στην αναλυτικότερη περιγραφή
του µαθήµατος, των στόχων και του τρόπου υλοποίησής του και στην έναρξη των συζητήσεων και
των διαπραγµατεύσεων για θέµατα που αφορούσαν το εκπαιδευτικό λογισµικό Cabri-Geometry II και
το σχεδιασµό δραστηριοτήτων που εφαρµόζονται στην τάξη για τη διδασκαλία της γεωµετρίας.
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Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας ΙV. 7.6) παρουσιάζονται οι συνολικές µετρήσεις που αφορούσαν τη
συµµετοχή του κάθε µέλους του µαθήµατος στο συγκεκριµένο µέσο. Παρατηρείται πολύ µεγάλη
συµµετοχή του χρήστη user45, ακόµη µεγαλύτερη και από του εισηγητή (ΕΙΣ_ΜΑΘ1), ενώ η τιµή
ατοµικής συγκέντρωσης 0% σηµαίνει ότι ο χρήστης αυτός και αλληλεπίδρασε µε όλους τους
εκπαιδευόµενους του µαθήµατος (συµµετέχοντας σε τουλάχιστον µία κοινή συζήτηση µε καθέναν από
αυτούς). Μεγάλη συµµετοχή στο µέσο αυτό είχε και ο χρήστης user41 καθώς είχε τις περισσότερες
ενάρξεις συζητήσεων (5) και πολλές δηµοσιεύσεις, µεγαλύτερη πάντως ατοµική συγκέντρωση που
σηµαίνει ότι αλληλεπίδρασε µε µικρότερο διαφορετικό αριθµό µελών.
Πίνακας ΙV. 7.6 Συνολικές ατοµικές µετρήσεις που αφορούν το forum του ΜΑΘ1
ΑΑ

Κωδικός

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ΣΥΝΤΟΝ1
ΕΙΣ_ΜΑΘ1
user45
user41
user17
user46
user60
user13
user43
user44
user12
user42
user38

14

user9

Αριθµός
συνολικών
εγγραφών

Αριθµός συνολικών
ενάρξεων συνοµιλιών

Αριθµός ατόµων µε τα
οποία συµµετείχαν στην
ίδια συζήτηση

Ατοµική
Συγκέντρωση

2
10
11
9
7
3
2
2
2
2
1
1
1

1
2
4
5
2
2
0
1
1
0
0
1
1

3
12
14
8
9
8
9
6
3
8
8
3
3

78,57%
14,29%
0%
42,86%
35,71%
42,86%
35,71%
57,14%
78,57%
42,86%
42,86%
78,57%
78,57%

1

1

2

85,71%

Ακολουθεί παρακάτω µια σειρά εικόνων στην οποία παρουσιάζεται το γράφηµα της επικοινωνίας που
πραγµατοποιήθηκε µέσω της υπηρεσίας του forum. Σε αντίθεση µε τα γραφήµατα που αφορούν την
email επικοινωνία, στα γραφήµατα που αφορούν την επικοινωνία µέσω του forum, λόγω της φύσης
του µέσου (αποτελεί στην ουσία µέσο µηνυµάτων µε µορφή ανακοινώσεων) µπορεί να µετρηθεί µόνο
η ενεργητική αλληλεπίδραση µεταξύ των µελών και αυτή ορίζεται ως η ενεργή συµµετοχή (µε τη
δηµοσίευση µηνύµατος) σε µια συζήτηση. Αυτή η αλληλεπίδραση απεικονίζεται στα γραφήµατα που
ακολουθούν ως συνδέσεις µεταξύ των κόµβων (που αντιστοιχούν στα µέλη). Και πάλι, όσο
µεγαλύτερη είναι η αλληλεπίδραση (µεγαλύτερο το βάρος της σύνδεσης) µεταξύ 2 µελών, τόσο πιο
«κοντά» βρίσκονται οι αντίστοιχοι κόµβοι των µελών στο γράφηµα.
Την πρώτη εβδοµάδα υλοποίησης του µαθήµατος η επικοινωνία που πραγµατοποιήθηκε µέσω του
forum περιστράφηκε γύρω από τον εισηγητή του µαθήµατος (Εικόνα IV. 7.1), καθώς επρόκειτο για
εβδοµάδα γνωριµίας και οι εκπαιδευόµενοι απαντούσαν στα µηνύµατα προτροπής του εισηγητή. Τη
δεύτερη εβδοµάδα υλοποίησης του µαθήµατος παρατηρείται µεγαλύτερη συµµετοχή αλλά και ένας
διαχωρισµός σε δύο υποοµάδες. Αυτό έχει να κάνει µε το διαχωρισµό οµάδων προκειµένου για την
συζήτηση και διαπραγµάτευση των απόψεων των εκπαιδευτικών και τη δηµιουργία αναφοράς και την
παρουσίαση στο διαδίκτυο των δραστηριοτήτων που σχεδίασε κάθε οµάδα εκπαιδευτικών, σύµφωνα
µε τον προγραµµατισµό του µαθήµατος για τη δεύτερη εβδοµάδα (Πίνακας ΙV. 7.4). Είναι ακόµη
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φανερός ο κυρίαρχος ρόλος των 2 µελών που είχαν το µεγαλύτερο βαθµό επικοινωνίας µέσω του
forum (user41 και user45), λόγω της κεντρικής τους θέσης στις δύο υποοµάδες.
Η επικοινωνία µέσω του forum είναι µικρή στις επόµενες εβδοµάδες λειτουργίας και αυτό
αντικατοπτρίζεται στην ανυπαρξία των αντίστοιχων γράφων και τον εκφυλισµό των γράφων σε
µερικές απλές συνδέσεις (Εικόνα IV. 7.3, Εικόνα IV. 7.4 και Εικόνα IV. 7.5).
Εικόνα IV. 7.1 1η εβδοµάδα υλοποίησης του ΜΑΘ1
Την πρώτη εβδοµάδα υλοποίησης του µαθήµατος η επικοινωνία που
πραγµατοποιήθηκε µέσω του forum είναι λογικό να περιστρέφεται γύρω από τον
εισηγητή του µαθήµατος, όπως είναι φανερό από τη δοµή του γράφου της
διπλανής

εικόνας,

καθώς

πρόκειται

για

εβδοµάδα

γνωριµίας

και

εκπαιδευόµενοι απαντούσαν στα µηνύµατα προτροπής του εισηγητή.

Οµάδα1
Οµάδα2

Εικόνα IV. 7.2 2η εβδοµάδα υλοποίησης του ΜΑΘ1

Εικόνα IV. 7.3 3η εβδοµάδα
υλοποίησης του ΜΑΘ1

Εικόνα IV. 7.4 7η εβδοµάδα
υλοποίησης του ΜΑΘ1

Εικόνα IV. 7.5 8η εβδοµάδα
υλοποίησης του ΜΑΘ1

Ο γράφος που απεικονίζει τη συνολική αλληλεπίδραση µεταξύ των µελών του ΜΑΘ1 στο forum του
µαθήµατος (Εικόνα IV. 7.6), είναι φανερό ότι καθορίστηκε στο µεγαλύτερο βαθµό από τη 2η βδοµάδα
(µε το µεγαλύτερο βαθµό επικοινωνίας) και οι δύο οµαδοποιήσεις (που παρουσιάζονται µε τους
κύκλους) διατηρούνται σε µεγάλο βαθµό.
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Οµάδα1

Οµάδα2

Εικόνα IV. 7.6 Συνολικός γράφος επικοινωνίας που σχετίζεται µε το forum του µαθήµατος

ΙV.7.6 Ανάλυση της email επικοινωνίας του ΜΑΘ1
Η εικόνα που δίνει η email επικοινωνία είναι αρκετά κατατοπιστική για τη δηµιουργία και την εξέλιξη
της Κοινότητας του µαθήµατος, καθώς το συγκεκριµένο µέσο χρησιµοποιήθηκε σε όλη τη διάρκεια
υλοποίησης του µαθήµατος. ∆εν ήταν βέβαια το κυρίαρχο µέσο για τη δηµιουργία της Κοινότητας
αυτής καθώς χρησιµοποιούνταν στο συγκεκριµένο µάθηµα όλες οι διαθέσιµες υπηρεσίες µε µεγάλη
συχνότητα. ∆εν µπορεί να πραγµατοποιηθεί ποιοτική ανάλυση των email µηνυµάτων των
συµµετεχόντων, και του εισηγητή, λόγω της αρχικής δέσµευσης των ερευνητών ότι η email
επικοινωνία θα ήταν απόρρητη και µόνον ποσοτικές µετρήσεις θα γίνονταν.
Στον παρακάτω πάντως πίνακα (Πίνακας ΙV. 7.7) γίνεται περιγραφή ορισµένων τιµών της ανάλυσης
της email επικοινωνίας ανά εβδοµάδα πραγµατοποίησης του µαθήµατος, που δίνει κάποιες
πληροφορίες και στοιχεία για τη δηµιουργία και εξέλιξη της Κοινότητας του µαθήµατος.
Πίνακας ΙV. 7.7 Μετρήσεις που αφορούν την mail επικοινωνία του ΜΑΘ1
Απόλυτες µετρήσεις

Πυκνότητα

Αριθµό
ς
Ατόµω
ν

Αρ. Μηνυµ.
που
αντάλλαξαν
όλοι στο
µάθηµα

1η µαθήµατος

14

19

1

15

2η µαθήµατος

14

61

29

25

3η µαθήµατος

14

24

10

2

∆ιακοπές 1η εβδ.

14

70

0

1

∆ιακοπές 2η εβδ.

7

5

0

4

2

6η µαθήµατος

14

42

10

1

7η µαθήµατος

10

20

0

7

8η µαθήµατος

13

179

25

62

Εβδοµάδες

9η µαθήµατος

Αρ.
Μηνυ
µ
Εισηγ
ητή

Αρ.
Μηνυµ.
Συντον
ιστή1

Συγκέντρωση

Πυκνότ
ητα

Απόλυτ
η
πυκνότ
ητα

Συγκέν
τρωση
%

Απόλυτ
η
Συγκέν
τρωση
%

16

0,0947

0,0947

91,84

91,84

92,86

14,29

27

0,1598

0,1598

85,16

85,16

15,38

7,69

21

0,1243

0,1243

88,46

88,46

30,77

84,62

28

0,1657

0,1657

85,16

85,16

100,00

92,31

0,0476

0,0118

95,24

97,62

100,00

83,33

33

0,1953

0,1953

82,42

82,42

23,08

92,31

15

0,1667

0,0888

84,44

88,89

100,00

55,56

46

0,2949

0,2722

72,44

74,41

8,33

16,67

Αλληλεπί
δραση
Κοινότητ
ας

Ατ.Συγ
κέντρω
ση
Εισηγη
τή %

Ατ.Συγ
κ.
Συντον
ιστή1
%

12

28

10

11

20

0,1515

0,1183

85,61

87,67

9,09

54,55

ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΟ

12,44

49,78

9,44

14,22

23,11

0,1556

0,1368

85,64

86,85

53,28

55,70

ΜΟ ΕΒ∆ ΜΑΘ.

13,00

53,29

12,14

17,57

25,43

0,1696

0,1505

84,34

85,55

39,93

41,09

Η µέτρηση του «αριθµού των ατόµων» αναφέρεται στα άτοµα που συµµετείχαν όσον αφορά στην
email επικοινωνία εκείνη την εβδοµάδα. Συµπεριλαµβάνονται τόσο εκείνοι που έστελναν email
(ενεργή συµµετοχή) όσο και εκείνοι που δέχονταν κάποιο email (παθητική συµµετοχή).
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Η «αλληλεπίδραση» αναφέρεται στον αριθµό των διαφορετικών «συνδέσεων» επικοινωνίας µεταξύ
των µελών, πόσα µέλη επικοινώνησαν µε πόσα άλλα. Η «πυκνότητα» αναφέρεται στο γνωστό µέγεθος
που έχει περιγραφεί παραπάνω αλλά αποτελεί µια «σχετική» πυκνότητα, καθώς υπολογίζεται
λαµβάνοντας υπόψη το «σχετικό» κοινωνικό δίκτυο των ατόµων που συµµετείχαν εκείνη την περίοδο.
Πιο ενδιαφέρον και καλύτερο στοιχείο σύγκρισης του βαθµού της επικοινωνίας µέσω της υπηρεσίας
παρουσιάζει η «απόλυτη πυκνότητα» που µετράται υπολογίζοντας το συνολικό αριθµό των µελών του
µαθήµατος, συν τον εισηγητή συν τον συντονιστή που επίσης µετείχε (12+1+1 = 14). Αντίστοιχα η
«συγκέντρωση» αποτελεί τη µέτρηση που αναφέρθηκε παραπάνω λαµβάνοντας υπόψη το «σχετικό»
κοινωνικό δίκτυο των ατόµων που συµµετείχαν εκείνη την περίοδο, και η «απόλυτη συγκέντρωση»
υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη το συνολικό κοινωνικό δίκτυο των ατόµων ολόκληρης της
Κοινότητας του µαθήµατος (των 14 ατόµων).
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν ακόµη οι µετρήσεις που αφορούν ατοµικά στοιχεία της επικοινωνίας του
εισηγητή του µαθήµατος και του συντονιστή.
Μελετώντας τον παραπάνω πίνακα των µετρήσεων της mail επικοινωνίας, παρατηρούµε ότι, µε
εξαίρεση τη 2η εβδοµάδα των διακοπών, υπήρχε µια σχετικά σταθερή χρήση του µέσου από τους
συµµετέχοντες. Υπήρχε βέβαια µια διακύµανση στο βαθµό χρήσης του µέσου από εβδοµάδα σε
εβδοµάδα, αλλά αυτή συνδέεται, όπως φαίνεται από τις µετρήσεις µε τη συµµετοχή του εισηγητή και
την αντίστοιχη πρόκληση αλληλεπίδρασης.
Τις πρώτες 4 εβδοµάδες υλοποίησης του µαθήµατος υπήρχε αλληλεπίδραση µέσω του mail και από τα
14 µέλη της Κοινότητας του µαθήµατος. Η αύξηση της επικοινωνίας της 4ης εβδοµάδας, εβδοµάδα
έναρξης των διακοπών των Χριστουγέννων πιθανότατα οφείλεται στα µηνύµατα ευχών που
αντάλλαξαν µεταξύ τους τα µέλη της Κοινότητας (δεν µπορεί να εξακριβωθεί λόγω της δέσµευσης
των ερευνητών να µην ελέγξουν το περιεχόµενο των mail µηνυµάτων) και σε κάθε περίπτωση
σηµατοδοτεί, όπως έγινε και στην ευρύτερη Κοινότητα, την περίοδο αρχικής δηµιουργίας της
Κοινότητας του µαθήµατος.
Παρακάτω ακολουθούν οι εικόνες των γράφων της mail επικοινωνίας των µελών του µαθήµατος,
κατά τα γνωστά (οι κόµβοι αντιστοιχούν σε χρήστες, οι συνδέσεις σε αλληλεπίδραση και η βαρύτητα
της αλληλεπίδρασης από το πόσο κοντά βρίσκονται οι κόµβοι µεταξύ τους).
Παρατηρείται ότι την 1η εβδοµάδα υλοποίησης του µαθήµατος (Εικόνα IV. 7.7) η mail επικοινωνία
αφορούσε στην ουσία µια ενηµέρωση του συντονιστή προς τα µέλη του µαθήµατος, και δεν υπήρχε
µεγάλη και ουσιαστική αλληλεπίδραση µεταξύ των µελών. Ακόµη, της 1η αυτή εβδοµάδα δεν υπήρχε
ουσιαστική αλληλεπίδραση του εισηγητή µε τα άλλα µέλη. Όπως έχει παρουσιαστεί στην ανάλυση
της επικοινωνίας µέσω του forum, ο εισηγητής χρησιµοποίησε τις πρώτες δύο εβδοµάδες σε µεγάλο
βαθµό την υπηρεσία του forum.
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Εικόνα IV. 7.7 1η εβδοµάδα του µαθήµατος

Παρατηρείται ότι κατά τη 2η εβδοµάδα υλοποίησης του µαθήµατος (Εικόνα IV. 7.8) αρχίζει να
επικοινωνεί µε τα µέλη του µαθήµατος ο εισηγητής περισσότερο µέσω του mail.

Εικόνα IV. 7.8 2η εβδοµάδα του µαθήµατος

Αυτό είναι φανερό από τον αριθµό των µηνυµάτων του (25, Πίνακας ΙV. 7.7), από το βαθµό της
ατοµικής του συγκέντρωσης (7,69%, Πίνακας ΙV. 7.7) και από την κεντρική του θέση του κόµβου που
αντιστοιχεί στον εισηγητή (ΕΙS_MATH1 στο κέντρο) στο γράφο του παραπάνω σχήµατος. Είναι
φανερό ότι τη 2η εβδοµάδα υλοποίησης του µαθήµατος ο εισηγητής αρχίζει να χρησιµοποιεί το mail
για την περαιτέρω ενεργοποίηση των εκπαιδευοµένων, ενδεχοµένως για ενηµέρωση τους, για
ενθάρρυνση και προτροπή για περαιτέρω συµµετοχή. Το email ως υπηρεσία προσφέρεται για
συντονισµό χαµηλού επιπέδου καθώς µπορεί να αποσταλεί σε µεµονωµένα άτοµα για ενθάρρυνση,
για επίλυση προβληµάτων, για συζήτηση σε προσωπικό επίπεδο. Είναι φανερή ακόµη η κεντρική
θέση και αυξηµένη επικοινωνία των µελών user45 και user41 (οι δύο κύκλοι), που σηµειωτέον ήταν
τα πιο ενεργά µέλη και στο forum του µαθήµατος.

Εικόνα IV. 7.9 3η εβδοµάδα του µαθήµατος

Την 3η εβδοµάδα υλοποίησης του µαθήµατος (Εικόνα IV. 7.9) ο εισηγητής συµµετέχει στην
επικοινωνία µέσω του mail αλλά δεν κυριαρχεί σε αυτήν. Πιθανότατα συνεχίζει τον συντονισµό
χαµηλού επιπέδου αλλά ο αριθµός των µηνυµάτων του έχει πέσει σε σχέση µε την προηγούµενη
εβδοµάδα (10 από 25, Πίνακας ΙV. 7.7), καθώς επίσης έχει αυξηθεί σηµαντικά ο βαθµός της ατοµικής
του συγκέντρωσης (84,62% από 7,69%, Πίνακας ΙV. 7.7). Ακόµη η θέση του στο γράφο δεν είναι
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πλέον κεντρική. Κατά την 3η εβδοµάδα υλοποίησης του µαθήµατος, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα
του µαθήµατος που εφαρµόστηκε σε µεγάλο βαθµό (Πίνακας ΙV. 7.4), υπάρχει η κορύφωση της
διαπραγµάτευσης και της συζήτησης για το σχεδιασµό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Η
συνεκτικότητα και η πυκνότητα του γράφου, καθώς και ο βαθµός αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών,
είναι σοβαρές ενδείξεις ότι αρχίζει να σχηµατίζεται πλέον η Κοινότητα του µαθήµατος και ότι υπάρχει
πλέον αλληλεπίδραση σε σηµαντικό βαθµό µεταξύ των συµµετεχόντων. Αλληλεπίδραση που δεν
είναι ευθέως καθοδηγούµενη από τον εισηγητή ή το συντονιστή αλλά προκύπτει ως ανάγκη, λόγω της
εξέλιξης του µαθήµατος και των αναγκών συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων. Από τις µετρήσεις
της mail επικοινωνίας (Πίνακας ΙV. 7.7) είναι ακόµη φανερό ότι µπορεί οι συνολικές τιµές της
επικοινωνίας να είναι χαµηλότερες από ότι της προηγούµενης εβδοµάδας, όµως η αλληλεπίδραση
µεταξύ των συµµετεχόντων έχει αυξηθεί κατά πολύ γιατί έχουν µειωθεί σηµαντικά οι τιµές των
µετρήσεων της ατοµικής επικοινωνίας του εισηγητή και του συντονιστή, έτσι ενώ τα συνολικά
µηνύµατα που αντάλλαξαν µεταξύ τους (όχι µε τον συντονιστή ή τον εισηγητή) οι εκπαιδευόµενοι την
2η εβδοµάδα ήταν 7 (61-29-25), την 3η εβδοµάδα ήταν 12 (24-10-2). Και πάλι είναι κεντρική η θέση
του χρήστη user45 στον παραπάνω γράφο.

Εικόνα IV. 7.10 1η εβδοµάδα διακοπών, 4η του µαθήµατος

Η 4η εβδοµάδα υλοποίησης του µαθήµατος αποτελεί και 1η των διακοπών των Χριστουγέννων.
Υπάρχει παύση των δραστηριοτήτων που αφορούν καθαρά την υλοποίηση του µαθήµατος
(Ενέργειες), αλλά η πυκνή σχετικά επικοινωνία που πραγµατοποιήθηκε επιβεβαιώνει την ήδη
δηµιουργηθείσα Κοινότητα του µαθήµατος. Μια προσεκτικότερη ανάλυση βέβαια, εξετάζοντας όλα τα
µηνύµατα που έστειλε καθένας από τους εκπαιδευόµενους, αποκαλύπτει ότι την εβδοµάδα αυτή,
µόνον ο χρήστης user17 έστειλε 43 µηνύµατα και είχε 7,69% ατοµική συγκέντρωση. Λόγω της
γενικής µειωµένης (όπως αποδεικνύεται εκ των υστέρων από την αναφορά του εισηγητή) συµµετοχής
του συγκεκριµένου χρήστη στα τεκταινόµενα του µαθήµατος, αυτή η ξαφνική εξαίρεση (µεγάλη
αύξηση) στο συνήθη (χαµηλό) βαθµό της επικοινωνίας του µάλλον προέρχεται από µηνύµατα κυρίως
κοινωνικού περιεχοµένου, πιθανότατα µηνύµατα ευχών, λόγω της χρονικής στιγµής.

Εικόνα IV. 7.11 2η εβδοµάδα διακοπών, 5η του µαθήµατος
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Η 5η εβδοµάδα του ΜΑΘ1 (και 2η των διακοπών) είναι αδρανής επικοινωνιακά για το µάθηµα, όπως
φαίνεται εξάλλου από τον αντίστοιχο εκφυλισµένο γράφο της επικοινωνίας (Εικόνα IV. 7.11) αλλά και
το µικρό αριθµό µηνυµάτων, τη µικρή πυκνότητα και τη µεγάλη συγκέντρωση (Πίνακας ΙV. 7.7).

Εικόνα IV. 7.12 6η εβδοµάδα του µαθήµατος

Η 6η εβδοµάδα υλοποίησης του ΜΑΘ1 αποτελεί την εβδοµάδα επιστροφής από τις διακοπές των
Χριστουγέννων και από το γράφο της επικοινωνίας (Εικόνα IV. 7.11), αλλά και τα δεδοµένα των
µετρήσεων της επικοινωνίας (Πίνακας ΙV. 7.7) είναι φανερό ότι ο εισηγητής επιλέγει να «επιστρέψει»
στις Ενέργειες που αφορούν το µάθηµα µετά την περίοδο αδράνειας, ελέγχοντας την επικοινωνία
µέσω του mail, καθώς η επικοινωνία µέσω του forum για το ίδιο χρονικό διάστηµα ήταν απόλυτα
µηδενική (Πίνακας ΙV. 7.5). Πραγµατοποιεί το συντονισµό του µαθήµατος µέσω των mail µηνυµάτων
(αριθµός µηνυµάτων 10, ατοµική συγκέντρωση 23,08% Πίνακας ΙV. 7.7) και είναι φανερή η κεντρική
του θέση στο γράφο. Επιπλέον πάντως είναι φανερή και η αυξηµένη αλληλεπίδραση των µελών,
δείγµα της διατήρησης, ακόµη και εξέλιξης της Κοινότητας του µαθήµατος. Το στοιχείο αυτό
επιβεβαιώνεται και από τον αυξηµένο αριθµό των «καθαρών» αλληλεπιδράσεων µεταξύ των
συµµετεχόντων που φτάνουν για πρώτη φορά τον αριθµό των 31 (42 τα συνολικά µείον 10 του
εισηγητή, µείον 1 του συντονιστή). Η 6η αυτή εβδοµάδα σηµατοδοτεί (όπως έγινε εξάλλου και στην
ευρύτερη Κοινότητα της ΚΜΕ) την περίοδο ωρίµανσης της Κοινότητας του µαθήµατος και η πιο
προσωπική επικοινωνία µέσω του mail αντικαθιστά ουσιαστικά την πιο τυπική και απρόσωπη
επικοινωνία µέσω του forum.
Αυτή τη φορά κεντρική θέση στο γράφο της επικοινωνίας, εκτός από τον user41 έχει και ο user9.

Εικόνα IV. 7.13 7η εβδοµάδα του µαθήµατος

Κατά την 7η εβδοµάδα υλοποίησης του ΜΑΘ1 υπάρχει µια σχετική επικοινωνιακή αδράνεια όσον
αφορά στην υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, όπως φαίνεται εξάλλου από τον αντίστοιχο µη
συνεκτικό και όχι ιδιαίτερα πυκνό γράφο της παραπάνω εικόνας (Εικόνα IV. 7.13). Υπάρχουν πολλοί
λόγοι για τη µείωση αυτή της επικοινωνίας µέσω του mail, που επιβεβαιώνεται και από τις
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αντίστοιχες µετρήσεις της Ανάλυσης Κοινωνικών ∆ικτύων (Πίνακας ΙV. 7.7). Ο βασικότερος ήταν ότι
ο εισηγητής επιλέγει αυτήν την εβδοµάδα να ξεκινήσει ακόµη πιο συστηµατική χρησιµοποίηση της
υπηρεσίας του chat, λόγω της ήδη επιτευχθείσας «ωριµότητας» της Κοινότητας του µαθήµατος αλλά
και της µεγαλύτερης αµεσότητας και οικειότητας που προσφέρει το µέσο αυτό. Η επιλογή αυτή του
εισηγητή και η στροφή προς το chat είναι φανερή από τη µη χρήση του mail (ή την ελαττωµένη έστω
χρήση του) και την αντίστοιχη χρήση του chat (όπως φαίνεται παρακάτω - Πίνακας ΙV. 7.8) για αυτήν
την περίοδο.

Εικόνα IV. 7.14 8η εβδοµάδα του µαθήµατος

Ένας ακόµη λόγος για αυτήν την ξαφνική αδράνεια της 7ης εβδοµάδας ήταν η εκτενής χρήση της
πλατφόρµας λογισµικού, και των υπηρεσιών της συνεργασίας, προκειµένου για την δηµοσίευση των
πρώτων αποτελεσµάτων των συνεργατικών δραστηριοτήτων των εκπαιδευοµένων.
Η 6η εβδοµάδα υλοποίησης του ΜΑΘ1 αποτελεί την κορύφωση του µαθήµατος. Επικοινωνιακά
υπάρχει η µέγιστη αλληλεπίδραση µε χρήση όλων των µέσων, ακόµη και του forum που για λόγους
που έχουν εξηγηθεί παραπάνω (κυρίως της φύσης του) είχε σε µεγάλο βαθµό παρακαµφθεί. Οι
µετρήσεις της mail επικοινωνίας είναι στο µέγιστο επίπεδο (και ο συνολικός αριθµός των µηνυµάτων
και ειδικά των µηνυµάτων του εισηγητή και του συντονιστή, ακόµη και οι µετρήσεις αντικειµενικής
πυκνότητας και συγκέντρωσης του κοινωνικού δικτύου - Πίνακας ΙV. 7.7).
Ο γράφος της mail επικοινωνίας για τη συγκεκριµένη εβδοµάδα του µαθήµατος (Εικόνα IV. 7.14)
είναι ιδιαίτερα πυκνός, περιστρέφεται σαφώς γύρω από τον εισηγητή που προφανώς χρησιµοποιεί το
mail για το συντονισµό του µαθήµατος και είναι απόλυτα συνεκτικός.
Η επικοινωνιακή αυτή κορύφωση του µαθήµατος προκαλείται σε µεγάλο βαθµό από την εξέλιξη των
εργασιών του ΜΑΘ1 και ειδικότερα λόγω της τελικής φάσης του µαθήµατος. Το µάθηµα έχει εισέλθει
στην τελευταία ενότητά του, την υλοποίηση του σχεδίου µαθήµατος που σχεδίασε κάθε εκπαιδευτικός
στην τάξη, µε χρήση του συγκεκριµένου λογισµικού και µέσω της εφαρµογής συνεργασιών.
Πραγµατοποιείται αξιολόγηση της διαδικασίας, παρουσίαση και διαπραγµάτευση των απόψεων των
εκπαιδευτικών µετά τη διδασκαλία. Επιπλέον πάντως η Κοινότητα του µαθήµατος έχει ήδη
λειτουργήσει για αρκετές εβδοµάδες και τα µέλη φέρονται και λειτουργούν πλέον ως µέλη µιας
οµάδας, µε κοινούς στόχους και προσδοκίες. Η επικοινωνιακή και θεµατική κορύφωση του
µαθήµατος συµπίπτει µε την κορύφωση της εξέλιξης της Κοινότητας του µαθήµατος.
Επιπλέον δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η κορύφωση του ΜΑΘ1, συµπίπτει χρονικά µε την
επικοινωνιακή κορύφωση της ευρύτερης Κοινότητας µάθησης της ΚΜΕ, καθώς η ευρύτερη Κοινότητα
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αποτελείται στην ουσία από τις πιο συνεκτικές Κοινότητες των µαθηµάτων και ειδικά το ΜΑΘ1
αποτελούσε ένα από τα πιο «επιτυχηµένα» µαθήµατα και τα µέλη του από τα πιο ενεργά της ΚΜΕ.

Εικόνα IV. 7.15 9η εβδοµάδα του µαθήµατος

Η 9η και τελευταία εβδοµάδα υλοποίησης του ΜΑΘ1, σηµατοδοτεί την αρχή του τέλους για την
δηµιουργηθείσα Κοινότητα του µαθήµατος. Σε αυτήν την εβδοµάδα πραγµατοποιείται η τελική
αξιολόγηση του µαθήµατος, η ανακεφαλαίωση, ο αναστοχασµός. Οι επιµέρους εργασίες και Ενέργειες
του µαθήµατος ως επί το πλείστον ολοκληρώνονται και το µάθηµα «κλείνει» στην ουσία µέσω µιας
εκτενούς σύγχρονης συζήτησης στην οποία υπάρχει µεγαλύτερη αλληλεπίδραση από ό,τι στο mail
(Εικόνα IV. 7.15, Πίνακας ΙV. 7.7), κάτι που φαίνεται από την ανάλυση της επικοινωνίας µέσω του
chat που παρουσιάζεται παρακάτω.

ΙV.7.7 Ανάλυση της επικοινωνίας του ΜΑΘ1 µέσω της υπηρεσίας του chat
Η εικόνα της δηµιουργίας και εξέλιξης της Κοινότητας του µαθήµατος συµπληρώνεται από την
ανάλυση της επικοινωνίας που πραγµατοποιήθηκε το µέσο της σύγχρονης ηλεκτρονικής συνοµιλίας
(chat).
Ειδικά για το µάθηµα ΜΑΘ1, το chat χρησιµοποιήθηκε περισσότερο από ό,τι σε κάθε άλλο µάθηµα.
Επιπλέον χρησιµοποιήθηκε κατά κόρον ειδικά κατά την περίοδο που η Κοινότητα του µαθήµατος είχε
ήδη δηµιουργηθεί, αποτέλεσε µάλιστα βασικό µοχλό δηµιουργίας της Κοινότητας καθώς ανέπτυσσε
την οικειότητα µεταξύ των µελών, το κλίµα εµπιστοσύνης, ακόµη και τη φιλία.
Λόγω της φύσης του µέσου και της αµεσότητάς του, το chat προσφέρεται για λιγότερο τυπική και
περισσότερο φιλική συζήτηση, ενώ λόγω του ταυτόχρονης ή σύγχρονης αντιπαράθεσης απόψεων
προσφέρεται για την επίλυση διαφορών, για ουσιαστική εργασία και συνεργασία και (εφόσον υπάρχει
απαρτία) για τη λήψη αποφάσεων.
Ο εισηγητής του µαθήµατος εκµεταλλεύτηκε στο έπακρο τις δυνατότητες που προσέφερε η υπηρεσία
και παρόλο που οι εκπαιδευόµενοι δεν είχαν συµµετάσχει ποτέ στο παρελθόν σε σύγχρονη συζήτηση
(chat), κατάφερε να τους µυήσει στην υπηρεσία και σταδιακά, όταν είχε δηµιουργηθεί αλλά και
σταθεροποιηθεί η Κοινότητα του µαθήµατος πλέον, να κάνει την υπηρεσία αυτή το κυρίαρχο µέσο της
επικοινωνίας του µαθήµατος, το σηµείο αναφοράς του µαθήµατος και της Κοινότητας αυτού.
Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας ΙV. 7.8) γίνεται περιγραφή των σηµαντικότερων σύγχρονων
συζητήσεων που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο του µαθήµατος. Επισηµαίνουµε ότι η υπηρεσία
παροχής της δυνατότητας σύγχρονων συζητήσεων ήταν πλήρως ελεγχόµενη από τους συντονιστές
αυτής και υλοποιούνταν ως τµήµα της πλατφόρµας λογισµικού της ΚΜΕ, όπως ακριβώς και η
υπηρεσία του forum. Στο παρακάτω πίνακα δε συµπεριλαµβάνονται (δεν υπολογίζονται ως
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συνοµιλίες) οι συνεχείς είσοδοι των συµµετεχόντων στο δωµάτιο της σύγχρονης συνοµιλίας
προκειµένου να βρουν κάποιον να συνοµιλήσουν. Επίσης παραλείπονται οι µικρές συζητήσεις που
πραγµατοποιούνταν αυθόρµητα και συχνά µε λίγα (1-2) µηνύµατα µεταξύ των συµµετεχόντων. Τα
στοιχεία που παρουσιάζονται στον πίνακα και αφορούν τις συνοµιλίες, είναι τα εξής:


Ο «αύξων αριθµός» της συνοµιλίας.



Η «ηµεροµηνία» πραγµατοποίησης της συνοµιλίας.



Το «σύνολο των µελών που συµµετείχαν στη συζήτηση χωρίς να συµπεριλαµβάνονται οι

εισηγητές και οι συντονιστές που συµµετείχαν».


Ο «αριθµός των συµµετεχόντων εισηγητών».



Ο «αριθµός των συµµετεχόντων συντονιστών».



Ο χαρακτήρας – σκοπός της οργάνωσης του συγκεκριµένου chat από τον εισηγητή του

ΜΑΘ1.


Μια συνοπτική περιγραφή του «περιεχοµένου ή του σκοπού της συνοµιλίας».

Η χρήση του chat από τον εισηγητή, προκειµένου για το συντονισµό και την υλοποίηση του
µαθήµατος είχε διττό σκοπό. Το συγκεκριµένο µέσο µπορούσε να χρησιµοποιηθεί καταρχήν για την
καλύτερη γνωριµία των µελών (µεταξύ τους αλλά και µε τον εισηγητή), τη δηµιουργία ενός
ευχάριστου και φιλικού κλίµατος στο µάθηµα, τη «σύσφιξη» των σχέσεων των µελών του µαθήµατος.
Ο πρώτος του ρόλος ήταν λοιπόν «κοινωνικού» χαρακτήρα. Ο δεύτερος βασικός ρόλος του µέσου στη
διαδικασία του µαθήµατος ήταν η εκµετάλλευση της δυνατότητας της σύγχρονης επικοινωνίας µε
πολλά µέλη παράλληλα, ώστε να γίνεται η λήψη αποφάσεων για σηµαντικά θέµατα που αφορούσαν
το µάθηµα. Η «παράλληλη» αυτή και βασικά σύγχρονη επικοινωνία που παρέχει το chat επιτρέπει τη
διαπραγµάτευση στόχων και θεµάτων συζήτησης από όλους.
Πίνακας ΙV. 7.8 Περιγραφής των σύγχρονων συζητήσεων που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο του
ΜΑΘ1
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Η ΜΕΛΩΝ
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1

ΣΥΜΜΕΤ.
ΣΥΝΤΟΝΙ
ΣΤΩΝ
0

1

2

9/12/2003

6

1

0

3

15/12/2003

7

1

0

4

12/1/2004

9

1

1

5

14/1/2004

8

1

1

Χαρακτήρας Σκοπός της
συζήτησης
Κοινωνικός
χαρακτήρας
περισσότερο
(Γνωριµία)
Κοινωνικός
χαρακτήρας
περισσότερο
(Σύσφιξη
σχέσεων)
Εργασίες που
αφορούν το
µάθηµα κυρίως.
(∆ηµιουργία
οµάδων)
Κοινωνικός
χαρακτήρας
περισσότερο
(Επαναπροσέγγιση)
Μικτός σκοπός.
Και κοινωνικός
και συζήτηση επί

Περιεχόµενο συζήτησης
Γνωριµία των µελών του ΜΑΘ1, επίλυση προβληµάτων
που αφορούν το µάθηµα, θέµατα βιβλιογραφίας,
σχολιασµός των εργασιών. Ενθάρρυνση όλων,
δηµιουργία θετικού και ευχάριστου κλίµατος.
Επίλυση προβληµάτων µε το λογισµικό. Συζήτηση για
τις εργασίες και τις δυσκολίες που έχουν. Θέµατα
οργάνωσης του µαθήµατος στο σχολείο. Επίλυση
συγκεκριµένων προβληµάτων µε χρήση του λογισµικού.
Σύσφιξη σχέσεων, περαιτέρω γνωριµία. Ενθάρρυνση.
Θέµατα: 1. Προσέγγιση και λογισµικό. 2. Απόδειξη και
λογισµικό. 3. ∆ραστηριότητες του µαθήµατος 4.
∆ηµιουργία οµάδων για οµαδική δουλειά. Σύσφιξη
σχέσεων, περαιτέρω γνωριµία. Έχει ήδη δηµιουργηθεί
µεγάλη οικειότητα µεταξύ των περισσοτέρων και ειδικά
όλων µε την εισηγήτρια.
Επαναπροσέγγιση των µελών του µαθήµατος µετά από
το µεγάλο διάλειµµα των διακοπών. Επίλυση διαφόρων
προβληµάτων τεχνικών και µη. Θέµατα που αφορούν το
µάθηµα.
Παρότρυνση ορισµένων µελών που δε συµµετέχουν
πολύ να συµµετέχουν περισσότερο στο µέλλον.
Συζήτηση µε τον καθένα που έχει κάποιο πρόβληµα.
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µαθήµατος.
(Σχεδιασµός
εργασιών σχολείου)
Κυρίως
συζητήσεις επί της
ουσίας για θέµατα
του µαθήµατος.
Κυρίως
συζητήσεις επί της
ουσίας για θέµατα
του µαθήµατος.
Μικτός σκοπός.
Και κοινωνικός
(αποχαιρετισµός)
και συζήτηση επί
της ουσίας
(αξιολόγηση,
αναλογισµός).

Έχει πλέον δηµιουργηθεί φιλικό και ευχάριστο κλίµα.
Συζητήσεις επί της ουσίας για θέµατα του µαθήµατος,
τρόπους χειρισµού καταστάσεων και ειδική
αντιµετώπιση στο σχολείο. Ενθάρρυνση ενόψει και των
εργασιών που θα γίνουν στο σχολείο.
Συζήτηση και σχολιασµός για τα αποτελέσµατα των
εργασιών που πραγµατοποίησαν ορισµένοι στο µάθηµα
στο σχολείο τους. Αξιολόγηση, αναλογισµός.
Λεπτοµερείς αναφορές και σχολιασµός αποτελεσµάτων
από τις υπόλοιπες εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν σε
σχολεία από τα µέλη του µαθήµατος. Συµπεράσµατα.
Θετικά και αρνητικά στοιχεία από τις δραστηριότητες.
2 συζητήσεις (σε κάποιο βαθµό παράλληλες) που
αφορούσαν θέµατα 2 διαφορετικών µαθηµάτων, του
ΜΑΘ1 και του ΠΛ3. Για το ΜΑΘ1: Συζήτηση για την
εµπειρία των εκπαιδευοµένων από την εφαρµογή
δραστηριοτήτων µε χρήση ΤΠΕ στο µάθηµα,
αναλογισµός, αξιολόγηση του µαθήµατος και της
πορείας των 2 µηνών, κουβέντα σε φιλικό επίπεδο κλπ.

Μελετώντας το περιεχόµενο της συζήτησης που πραγµατοποιήθηκε στις επιµέρους σύγχρονες
συζητήσεις του µαθήµατος, και αναλύοντας ειδικά τα µηνύµατα του εισηγητή του µαθήµατος που
εφάρµοζε τον συντονισµό της συζήτησης που πραγµατοποιούνταν κάθε φορά προκύπτουν τα εξής
συµπεράσµατα:


Καθένα από τα 9 διαφορετικά chat που πραγµατοποιήθηκαν έχει σε µικρό ή µεγάλο βαθµό το

διττό

χαρακτήρα

που

αναφέρθηκε

παραπάνω.

Ορισµένα

είχαν

περισσότερο

στόχους

διαπραγµάτευσης, λήψης αποφάσεων, επίλυσης προβληµάτων και σχεδιασµού, άλλα είχαν
περισσότερο «κοινωνικό» χαρακτήρα και σκοπό και ορισµένα είχαν και τα δύο στον ίδιο περίπου
βαθµό.


Τα chat που πραγµατοποιήθηκαν στη διάρκεια υλοποίησης του µαθήµατος µπορεί να

θεωρηθούν ότι πραγµατοποιήθηκαν σε δύο διακριτές φάσεις της υλοποίησης του µαθήµατος. Μπορεί
να γίνει ένας διαχωρισµός και να θεωρηθεί ότι τα 3 πρώτα chat ανήκουν στην πρώτη φάση της
ασύγχρονης επικοινωνίας, όπου δινόταν µεγαλύτερο βάρος στο κοινωνικό χαρακτήρα των chat και
στη χρήση τους προκειµένου για τη δηµιουργία και ενίσχυση του κλίµατος της νεότητας και της
«αίσθησης» της Κοινότητας του µαθήµατος. Τα υπόλοιπα πραγµατοποιθέντα chat (4 έως 9) µπορεί να
θεωρηθούν ότι ανήκουν σε µια 2η φάση χρήσης των chat, αυτή κατά την οποία η χρήση τους είχε πιο
πολύ στόχους διαπραγµάτευσης, λήψης αποφάσεων, επίλυσης προβληµάτων και σχεδιασµού. Φυσικά,
όπως ειπώθηκε και παραπάνω, όλες οι ασύγχρονες συζητήσεις είχαν σε µεγάλο ή µικρό βαθµό τον
διττό χαρακτήρα που περιγράφηκε.


Κατά την 1η φάση της ασύγχρονης επικοινωνίας (1η φάση των chat), η χρήση του µέσου ήταν

περισσότερο υποστηρικτική των ενεργειών του µαθήµατος. Η Κοινότητα του µαθήµατος δεν είχε
ακόµη δηµιουργηθεί, βρισκόταν ακόµη στα πρώτα στάδια του σχηµατισµού της. Η ασύγχρονη
επικοινωνία χρησιµοποιούνταν παράλληλα µε τις άλλες µορφές επικοινωνίας και µάλιστα, ειδικά
κατά τις 2 πρώτες εβδοµάδες λειτουργίας του µαθήµατος το κυρίαρχο µέσο για την επικοινωνία του
µαθήµατος ήταν το forum. Από τα 3 chat της φάσης αυτής, το πρώτο είχε σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό
«κοινωνικό» χαρακτήρα. Ο βασικός σκοπός του ήταν η δηµιουργία θετικού και ευχάριστου κλίµατος,
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η σύσφιξη σχέσεων, η περαιτέρω γνωριµία και η ενθάρρυνση. Στα επόµενα 2 (2ο και 3ο chat) αυτής
της περιόδου υπήρχε πιο ξεκάθαρη «ατζέντα» θεµάτων που έπρεπε να συζητηθούν και να τεθούν υπό
διαπραγµάτευση από τα µέλη του µαθήµατος. Ουσιαστικά τα δύο αυτά chat αποτελούν το προοίµιο
µιας σειράς άλλων που βασικός τους στόχος δεν είναι απλά η σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ των
µελών της Κοινότητας αλλά η εργασία επί της ουσίας, η διεκπεραίωση συγκεκριµένων ενεργειών που
αφορούν το µάθηµα, όπως ο καθορισµός οµάδων για την υλοποίηση εργασιών, η διαπραγµάτευση των
εργασιών, η επίλυση συγκεκριµένων προβληµάτων, κλπ. Ειδικά το τρίτο chat αποτελεί ορόσηµο,
δείχνοντας ένα συγκεκριµένο χρονικό σηµείο, πέρα του οποίου µπορούµε να πούµε ότι υπάρχει πλέον
η Κοινότητα του µαθήµατος.


Ανάµεσα από την 1η και τη 2η φάση της εφαρµογής της ασύγχρονης επικοινωνίας υπήρχε ένα

µεγάλο χρονικό διάστηµα διακοπής της χρήσης της σύγχρονης επικοινωνίας. Το διάστηµα αυτό
ξεκίνησε µε το τεχνικό πρόβληµα της 3ης εβδοµάδας πραγµατοποίησης των µαθηµάτων της ΚΜΕ που
επηρέασε ολόκληρη την Κοινότητα και συνεχίζεται κατά τις µέρες των διακοπών των Χριστουγέννων.
Η χρήση του chat ήταν απαγορευτική την 3η εβδοµάδα λόγω του προβλήµατος που αναφέρθηκε και
τις επόµενες 2 εβδοµάδες θα ήταν ανέφικτη λόγω της εξαιρετικά µεγάλης δυσκολίας της συνεύρεσης
των µελών την ίδια στιγµή (λόγω διακοπών και απουσιών, ακόµη και του εισηγητή) και δεν
επιχειρήθηκε καν.


Κατά την 2η φάση της ασύγχρονης επικοινωνίας (2η φάση των chat), η χρήση του µέσου

σταδιακά άρχισε να έχει όλο και µεγαλύτερη βαρύτητα στην υλοποίηση του µαθήµατος. Η Κοινότητα
του µαθήµατος είχε πλέον δηµιουργηθεί (ήδη από το τέλος της προηγούµενης φάσης), οι σχέσεις των
εκπαιδευοµένων είχαν φτάσει σε ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο και το µέσο άρχισε σε αυτή τη
φάση να αποκτά κυρίαρχο ρόλο. Χρησιµοποιούνταν όλο και περισσότερο για διαπραγµάτευση και
υλοποίηση ενεργειών που αφορούσαν το µάθηµα (δηµιουργία οµάδων, σχεδιασµό εργασιών,
σχολιασµό και αξιολόγηση, κλπ) και στην ουσία εκτόπισε το µέσο του forum εντελώς. Αυξήθηκε
ακόµη η συµµετοχή των εκπαιδευοµένων στις συζητήσεις που πραγµατοποιούνταν. Η φάση αυτή
συνέπεσε πάντως και µε την µεταβολή της πολιτικής των συντονιστών της ΚΜΕ για µεγαλύτερη
προώθηση του chat, όπως φαίνεται εξάλλου από τη διαρκή (σχεδόν) συµµετοχή ενός συντονιστή στα
chat αυτής της περιόδου. Το 4ο chat (και πρώτο αυτής της περιόδου) είχε περισσότερο τον κοινωνικό
χαρακτήρα που είχαν τα πρώτα (1 και 2) chat. Ο λόγος ήταν ότι επρόκειτο για την 1η σύγχρονη
επικοινωνία µετά από ένα µεγάλο διάστηµα διακοπής των ενεργειών που αφορούσαν το µάθηµα και
προείχε η επαναπροσέγγιση των µελών του µαθήµατος, η άµεση επαναφορά της Κοινότητας του
µαθήµατος στο επίπεδο που βρισκόταν πριν τη διακοπή. Το επόµενο chat (5ο) είχε µικτό σκοπό,
υπήρχε ενθάρρυνση µελών, επίλυση συγκεκριµένων προβληµάτων και συζήτηση που αφορούσε
εργασίες του µαθήµατος. Στα επόµενα 3 chat (6ο, 7ο και 8ο) υπάρχει η κορύφωση του µαθήµατος,
συµπίπτουν χρονικά µε την ολοκλήρωση των εργασιών του µαθήµατος και επιβεβαιώνουν την
«κυριαρχία» του µέσου στην υλοποίηση του µαθήµατος, την περίοδο αυτή. Ο στόχος των 3 αυτών
chat είναι κυρίως θέµατα και συζητήσεις που αφορούν τις ενέργειες του µαθήµατος αλλά είναι φανερό

Κεφάλαιο IV.7 - Ανάλυση ∆ηµιουργίας της επιµέρους ΚΜ ενός µαθήµατος

σελ. 446 από 653

∆ηµιουργία ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης: Μελέτη Περίπτωσης Επιµορφωτικού Προγράµµατος Εκπ/κών

ότι έχει πλέον δηµιουργηθεί φιλικό και ευχάριστο κλίµα στην Κοινότητα του µαθήµατος. Στο
τελευταίο chat του µαθήµατος, παρόλο που συζητούνται σηµαντικά θέµατα που αφορούν περισσότερο
αξιολόγηση, υπάρχει ένα συναισθηµατικά φορτισµένο κλίµα, πολλές συζητήσεις σε φιλικό επίπεδο,
ενδεικτικό της εδραιωµένης πλέον και ιδιαίτερα συνεκτικής Κοινότητας του µαθήµατος που υπάρχει.

ΙV.7.8 Ποιοτική ανάλυση των chat του ΜΑΘ1
Προκειµένου για την επιβεβαίωση των παραπάνω στοιχείων που αφορούσαν την επικοινωνία µέσω
του chat, πραγµατοποιήθηκε ποιοτική ανάλυση των chat συζητήσεων. Στον παρακάτω πίνακα
(Πίνακας ΙV. 7.9) παρουσιάζονται οι βασικές και οι επιµέρους κατηγορίες του λόγου που
εντοπίστηκαν στα σχόλια του εισηγητή, µε ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα σχολίου.
Πίνακας ΙV. 7.9 Κατηγορίες του λόγου του εισηγητή, ο οποίος χρησιµοποιήθηκε στα chat του ΜΑΘ1
Βασικές κατηγορίες
λόγου
Α. Λόγος κοινωνικού
περιεχοµένου

Β. Λόγος που
αποσκοπεί στην
παρότρυνση και την
έµµεση επίτευξη των
στόχων του µαθήµατος
Γ. Λόγος που αποσκοπεί
στην προώθηση του
διαλόγου και την απ’
ευθείας επίτευξη των
στόχων του µαθήµατος

Επιµέρους κατηγορίες λόγου

∆είγµα του λόγου αυτού

Α1. Χαιρετισµός
Α2. Φιλική κουβέντα
Α3. Χιούµορ - αστείο
Α4. Ευχαριστήριο
Β1. Παρότρυνση –
Καθησυχασµός – Συγχαρητήρια
Β2. Υπόσχεση

Kαλησπέρα Γιάννη
Τα νέα σου Κώστα, πως πήγε αυτή η εβδοµάδα;
Φαίνεται ότι πρέπει να ζούµε και µε διαφορά φάσεως....
Ευχαριστώ Παντελή το ’µαθα κι εγώ.
Έλα Κώστα, σε ακούµε!

Γ1. Ερώτηση προώθησης
διαλόγου
Γ2. Συµπέρασµα - ∆ήλωση
Γ3. Σχεδιασµός εργασίας

Πως είδες το περιβάλλον; Που βρήκες ευκολία και που
δυσκολεύτηκες;
Είναι τελικά πολύ φιλικό στο χρήστη.
Θα το δουλέψουµε αυτό το θέµα κάποια από τις επόµενες
εβδοµάδες.
Λάθος. Εννοώ ότι θα κατασκευάσουµε δραστηριότητες για το
Λύκειο.
Στα βιβλία που έχω γράψει για τον Καστανιώτη υπάρχουν 55
δραστηριότητες Τάσο.
Πχ φτιάχνω έναν κύκλο, ένα ευθ. τµήµα µε ένα σηµείο του
πάνω στον κύκλο. Βρίσκω το µέσο του ευθ. τµήµατος και µετά
πάω στο ίχνος, εµφάνιση κλικ, και µετά σύρω τη µια άκρη του
ευθ. τµήµατος πάνω στον κύκλο. Τότε το ίχνος του µέσου
διαγράφει ένα ΚΟΚΚΙΝΟ κύκλο µε µισή διάµετρο!!!!!
Αφού δείτε τις διορθώσεις και αφού διαβάσετε και τις
δραστηριότητες όλων τις διορθωµένες να κάνετε το τελευταίο
σχέδιο µαθήµατος και να το δώσετε στην τάξη.
Όµως σε λίγο πολύ γρήγορα θα µπορείτε να φτιάξετε κι εσείς
και αυτές µένουν για όλα τα επόµενα χρόνια. Μπορούµε να
φτιάξουµε 10 ο καθένας και να τις ανταλλάξουµε. Έτσι θα έχει
ο καθένας µας καµιά 200ρια!
Θυµίζω: Οι µαθητές αρχικά κάνουν τυχαίες µετακινήσεις, στη
συνέχεια εστιάζονται και κάνουν στρατηγική, υποψιάζονται
πως πρέπει να γίνει η µετακίνηση και σιγά σιγά φτάνουν σε
εικασία.
Απαντήστε µου αν συµφωνείτε όλοι µε ένα Οκ.

Γ4. ∆ιευκρίνηση – Εξήγηση –
Επεξήγηση
Γ5. Ενηµέρωση
Γ6. Αναλυτική εξήγηση –
περιγραφή – διδασκαλία

Γ7. Οδηγία για ενέργεια
Γ8. Πρόταση για ενέργεια –
Προτροπή για ενέργεια
Γ9. Ανακεφαλαίωση

∆. Λόγος που
χρησιµεύει στη
διαπραγµάτευση

∆1. Ερώτηση για
διαπραγµάτευση, ρητορική
ερώτηση
∆2. Συµφωνία - Αποδοχή
∆3. Ερώτηση γνήσιου
ενδιαφέροντος για διευκρίνηση
∆4. ∆οκιµή
∆5. Παράκληση

Το πήρα αλλά δεν τις διόρθωσα ακόµη ενώ έχω διορθώσει
όλων των άλλων. Σου υπόσχοµαι ως την Τετάρτη να το κάνω.

{Προς user41} συµφωνώ απολύτως.
{Προς user60} Είσαι επισκέπτης;
Τεστ.
{Προς user17} Την άνοιξη Σταύρο κάνε κάτι να ‘ρθω κι εγώ.
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Ο λόγος που η ανάλυση στράφηκε στα σχόλια του εισηγητή ήταν ότι αυτός ασκούσε την πολιτική
συντονισµού µέσω αυτών των σχολίων και γενικά καθοδηγούσε τη συζήτηση στο σηµείο που ήθελε.
Το είδος λοιπόν του λόγου του µπορεί να µας δώσει χρήσιµη πληροφορία για το είδος και το σκοπό
του chat, επιβεβαιώνοντας τα παραπάνω.
Πρέπει να επισηµανθεί ότι οι βασικές κατηγορίες λόγου Α (κοινωνικού περιεχοµένου), Β (λόγος που
αποσκοπεί στην παρότρυνση και την έµµεση επίτευξη των στόχων του µαθήµατος) και ∆ (λόγος που
χρησιµεύει στη διαπραγµάτευση) αντιστοιχούν κυρίως σε εφαρµογή πολιτικής χαµηλού επιπέδου
συντονισµού από πλευράς του εισηγητή. Η πολιτική υψηλού επιπέδου συντονισµού από πλευράς του
εισηγητή εκφραζόταν κυρίως µέσω της Γ βασικής κατηγορίας λόγου, του λόγου που αποσκοπούσε
στην προώθηση του διαλόγου και την απ’ ευθείας επίτευξη των στόχων του µαθήµατος. Ειδικά οι
υποκατηγορίες Γ2 (συµπέρασµα – δήλωση), Γ3 (σχεδιασµός εργασίας), Γ6 (αναλυτική εξήγηση –
περιγραφή – διδασκαλία), Γ7 (οδηγία για ενέργεια) και Γ8 (πρόταση για ενέργεια – προτροπή για
ενέργεια) ήταν σχεδόν εξ’ ολοκλήρου περιπτώσεις εφαρµογής πολιτικής υψηλού επιπέδου
συντονισµού από την πλευρά του εισηγητή.
Πίνακας ΙV. 7.10 Στατιστικά στοιχεία της κατηγοριοποίησης του λόγου του εισηγητή στα chat του ΜΑΘ1
Βασικές κατηγορίες
λόγου

Επιµέρους κατηγορίες λόγου

Α. Λόγος κοινωνικού
περιεχοµένου

Α1. Χαιρετισµός
Α2. Φιλική κουβέντα
Α3. Χιούµορ - αστείο
Α4. Ευχαριστήριο
Σύνολο κατηγορίας Α
Β1. Παρότρυνση, Καθησυχασµός , Συγχαρητήρια
Β2. Υπόσχεση
Σύνολο κατηγορίας Β
Γ1. Ερώτηση προώθησης διαλόγου
Γ2. Συµπέρασµα - ∆ήλωση
Γ3. Σχεδιασµός εργασίας
Γ4. ∆ιευκρίνηση – Εξήγηση– Επεξήγηση
Γ5. Ενηµέρωση
Γ6. Αναλυτική εξήγηση – περιγραφή – διδασκαλία
Γ7. Οδηγία για ενέργεια
Γ8. Πρόταση για ενέργεια – Προτροπή
Γ9. Ανακεφαλαίωση
Σύνολο κατηγορίας Γ
∆1. Ερώτηση για διαπραγµάτευση, ρητορική ερωτ.
∆2. Συµφωνία - Αποδοχή
∆3. Ερώτηση γνήσιου ενδιαφέροντος
∆4. ∆οκιµή
∆5. Παράκληση
Σύνολο κατηγορίας ∆

Β. Παρότρυνση και
έµµεση επίτευξη των
στόχων του µαθήµατος
Γ. Λόγος που
αποσκοπεί στην
προώθηση του
διαλόγου και την απ’
ευθείας επίτευξη των
στόχων του µαθήµατος

∆. Λόγος που
χρησιµεύει στη
διαπραγµάτευση

1ο
10
5
1
0
16
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0
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Α. Λόγος κοινωνικού περιεχοµένου
Β. Παρότρυνση και έµµεση επίτευξη των στόχων του µαθήµατος
Γ. Προώθηση του διαλόγου και την απ’ ευθείας επίτευξη των στόχων του µαθήµατος
∆. Λόγος που χρησιµεύει στη διαπραγµάτευση

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
chat1

chat2

chat3

chat4

chat5

chat6

chat7

chat8

chat9

Εικόνα IV. 7.16 Στατιστική ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών λόγου του εισηγητή στα chat του ΜΑΘ1

Στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας ΙV. 7.10) παρουσιάζεται η συχνότητα εµφάνισης της κάθε
κατηγορίας (σύνολα κατηγοριών) και της κάθε υποκατηγορίας λόγου του εισηγητή στα chat. Στο
Παράρτηµα Γ.3.a παρουσιάζεται ένα ενδεικτικό απόσπασµα από µια τέτοια σύγχρονη συζήτηση και
οι κατηγορίες λόγου. Στο παραπάνω γράφηµα (Εικόνα IV. 7.16) αναπαρίσταται µε γραφικό τρόπο το
ποσοστό της χρήσης της κάθε κατηγορίας λόγου σε κάθε ένα από τα chat του ΜΑΘ1.
Από τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνεται σε µεγάλο βαθµό η ανάλυση των chat που είχε προηγηθεί,
και είναι φανερό ότι:


Επιβεβαιώνεται ο αυξηµένος «κοινωνικός» χαρακτήρας του 1ου chat καθώς ο λόγος του

εισηγητή τύπου Α είναι αυξηµένος σε αυτό σε σχέση µε τα υπόλοιπα αρχικά chat (πάνω από 20% των
συνολικών µηνυµάτων σε αυτό). Αυτό ήταν απαραίτητο προκειµένου για τη δηµιουργία κοινωνικών
δεσµών, αµοιβαίας εµπιστοσύνης, δέσµευσης ακόµη και φιλίας. Ένα σηµαντικό ποσοστό (στις
περισσότερες περιπτώσεις πάνω από 10%) χρησιµοποιούνταν σε όλες τις συζητήσεις. Τα ποσοστά
αυτής της κατηγορίας λόγου αυξήθηκαν πολύ (ακόµη και πάνω από το αρχικό chat που είχε αυτόν τον
σκοπό, στο 30%) κατά τις δύο τελευταίες συζητήσεις. Αυτό έγινε λόγω των κοινωνικών δεσµών που
είχαν πλέον δηµιουργηθεί µεταξύ των συµµετεχόντων και την επίτευξη των στόχων του µαθήµατος
που άφηνε περισσότερο χρόνο για διάλογο κοινωνικού περιεχοµένου.


Ο λόγος που αποσκοπούσε στην παρότρυνση σχετιζόταν άµεσα µε την εφαρµογή πολιτικής

συντονισµού χαµηλού επιπέδου και χρησιµοποιούνταν σε τακτική βάση, µε µία µόνο εξαίρεση, αυτήν
του chat 4. Σε αυτή τη συγκεκριµένη συζήτηση δόθηκε έµφαση στην οργάνωση του µαθήµατος µετά
την επιστροφή από τις διακοπές των Χριστουγέννων. Γι’ αυτό και σε αυτήν την συζήτηση
χρησιµοποιήθηκε περισσότερο λόγος διαπραγµάτευσης και καθοδήγησης.
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Ο λόγος που αποσκοπούσε στη διαπραγµάτευση χρησιµοποιήθηκε σε όλες τις συζητήσεις.

Στις πρώτες δύο συζητήσεις χρησιµοποιήθηκε σε µικρότερο ποσοστό γιατί την εποχή που
πραγµατοποιήθηκαν αυτές χρησιµοποιούνταν παράλληλα κι άλλες µορφές επικοινωνίας, όπως το
email και το forum και η χρήση του chat δεν γινόταν ακόµη από την πλειοψηφία των µελών του
µαθήµατος.

Επιβεβαιώνεται

ότι

το

chat

αρχικά

χρησιµοποιούνταν

ελάχιστα

ως

µέσο

διαπραγµάτευσης, αλλά στην πορεία, καθώς η Κοινότητα εξελισσόταν, αποτελούσε όλο και πιο πολύ
µέσο διαπραγµάτευσης.


Ο λόγος που αποσκοπούσε στην προώθηση του διαλόγου και την απ’ ευθείας επίτευξη των

στόχων του µαθήµατος χρησιµοποιήθηκε σε σηµαντικό βαθµό σε κάθε συζήτηση. Αυτός ο λόγος ήταν
η βάση για την εφαρµογή της πολιτικής υψηλού επιπέδου συντονισµού (µε την εξαίρεση της
υποκατηγορίας Γ.1 Ερώτηση προώθησης διαλόγου που σε κάποιες περιπτώσεις θα µπορούσε να
θεωρηθεί και µήνυµα χαµηλού επιπέδου συντονισµού). Η χρήση της συγκεκριµένης κατηγορίας
λόγου φυσιολογικά µειώθηκε προς το τέλος του µαθήµατος, καθώς είχαν επιτευχθεί σε µεγάλο βαθµό
οι στόχοι που είχαν αρχικά τεθεί.


Επιβεβαιώνεται η συµπληρωµατικότητα του χαρακτήρα των chat, ότι δηλαδή σε κάθε chat

υπήρχε κοινωνικός στόχος σε κάποιο βαθµό αλλά και στόχοι διαπραγµάτευσης, λήψης αποφάσεων,
επίλυσης προβληµάτων και σχεδιασµού. Η σχετική συµµετρία της χρήσης του λόγου των κατηγοριών
Α και Γ επιβεβαιώνει αυτό το γεγονός. Όπου υπήρχαν αυξηµένες τιµές στη µια κατηγορία υπήρχαν
µειωµένες στην άλλη και η Α κατηγορία είναι ενδεικτική του βαθµού που ο εισηγητής αποσκοπούσε
στην πραγµατοποίηση ενός chat κοινωνικού χαρακτήρα, ενώ η Γ κατηγορία είναι ενδεικτική του
βαθµού που ο εισηγητής αποσκοπούσε στην πραγµατοποίηση ενός chat που θα απέφερε συγκεκριµένα
αποτελέσµατα (λήψη αποφάσεων, οργάνωση, διαπραγµάτευση). Γενικά, οι υποκατηγορίες λόγου Γ.2
έως Γ.9 µπορούν να θεωρηθούν ότι αντιπροσώπευαν πολιτική υψηλού επιπέδου συντονισµού και ήταν
στο 41% των συνολικών µηνυµάτων. Ο συντονισµός χαµηλού επιπέδου σχετιζόταν περισσότερο µε
τις κατηγορίες Α, Β και ∆ και µε συνολικό ποσοστό 44%. Όπως αναφέρθηκε και προηγούµενα η
υποκατηγορία Γ.1 θα µπορούσε να θεωρηθεί και χαµηλού και υψηλού επιπέδου συντονισµός ή τίποτε
από τα δύο. Σε κάθε περίπτωση είναι φανερή η ισορροπία στην εφαρµογή των δύο πολιτικών
συντονισµού από πλευράς του εισηγητή.

ΙV.7.9 Τρόπος διεξαγωγής του µαθήµατος και πολιτική συντονισµού που
εφαρµόστηκε
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στις περισσότερες περιπτώσεις σχηµατισµού και διατήρησης Κοινοτήτων
Μάθησης εφαρµόζονται, από τον υπεύθυνο (συντονιστή ή εισηγητή στην περίπτωση του ΜΑΘ1) της
Κοινότητας, και οι δύο βασικοί τύποι συντονισµού, και η πολιτική συντονισµού χαµηλού επιπέδου
(Low e-moderation) και η πολιτική συντονισµού υψηλού επιπέδου (High e-moderation).
Λόγω της πολιτικής συντονισµού που είχε επιλεγεί να εφαρµόζεται από τους συντονιστές της ΚΜΕ
(και για λόγους που έχουν ήδη αναλυθεί), οι εισηγητές του κάθε µαθήµατος είχαν τη δυνατότητα να
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επιλέξουν οι ίδιοι τον τρόπο οργάνωσης του µαθήµατός τους, την πολιτική διαχείρισης που θα
ακολουθήσουν, την πολιτική συντονισµού που θα εφαρµόσουν, το είδος και τον αριθµό των
εργασιών, τον τρόπο διεξαγωγής γενικά του µαθήµατός τους. Είχαν δοθεί φυσικά αναλυτικές οδηγίες
και είχε περιγραφεί µε µεγάλη λεπτοµέρεια το πρότυπο διεξαγωγής ενός «ηλεκτρονικά
υποστηριζόµενου» µαθήµατος, που καλούνταν οι εισηγητές να εφαρµόσουν στο βαθµό που
µπορούσαν να το κάνουν.
Προκειµένου λοιπόν για την σε βάθος ανάλυση της διαδικασίας ∆ηµιουργίας της συνεκτικής
Κοινότητας Μάθησης του συγκεκριµένου µαθήµατος, απαιτείται η λεπτοµερής µελέτη των επιλογών
του εισηγητή και του ακριβούς τρόπου µε τον οποίο εφάρµοζε την πολιτική συντονισµού του
µαθήµατος, τον τρόπο µε τον οποίο οργάνωσε το µάθηµα, πως συµπεριφερόταν ο ίδιος ο εισηγητής
και πως οι εκπαιδευόµενοι στη διάρκεια διεξαγωγής του µαθήµατος.
Αντλώντας στοιχεία από τις απαντήσεις του εισηγητή του µαθήµατος ΜΑΘ1 στο κατάλληλο
ερωτηµατολόγιο (Παράρτηµα Β.5) και σε αντίστοιχες ερωτήσεις, προκύπτουν οι απαντήσεις που
παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες (Πίνακας ΙV. 7.11 και Πίνακας ΙV. 7.12):
Πίνακας ΙV. 7.11 Απαντήσεις του εισηγητή του µαθήµατος όσον αφορά στην πολιτική διαχείρισης και
οργάνωσης του µαθήµατος (απαντήσεις σε 5βαθµη κλίµακα Likert)
Σε ποιο βαθµό
ακολουθήσατε
το Πρότυπο
του µαθήµατος
όπως είχε
περιγραφεί;

Ποιος ο
Βαθµός
Συνεργασίας
που απαιτούσαν
οι εργασίες του
µαθήµατος;

Ποιος ο
Βαθµός
Ελευθερίας
που δίνατε
στους
εκπαιδευόµε
νους

∆ίνατε
διαφορετικές
εργασίες σε
κάθε
εκπαιδευόµε
νο;
(∆ιαφοροποί
ηση)

Βαθµός
∆ιαφοροποίησης
του περιεχοµένου
των εργασιών
ανάλογα µε τις
επιδόσεις ή τα
αποτελέσµατα.

5

5

4

5

1

Ποιος ο Βαθµός
Παρεµβάσεων
για να δώστε
λύση σε
πρόβληµα;

Παρακολουθού
σατε τις
ανακοινώσεις
των
συντονιστών;
(ένδειξη του
Βαθµού
Συνέπειας)

4

2

Πίνακας ΙV. 7.12 Μέσα και ενέργειες κινητοποίησης των εκπαιδευόµενων που χρησιµοποιούσε ο
εισηγητής του ΜΑΘ1 (απαντήσεις NAI - OXI)
Κατά την υλοποίηση του µαθήµατος ποια εργαλεία και
υπηρεσίες (από τα διαθέσιµα) επιλέξατε και
χρησιµοποιήσατε τελικά για τη διεξαγωγή του µαθήµατος
mail

ΝΑΙ

forum

ΝΑΙ

chat

ΝΑΙ

Επίσκεψη
σελίδας

∆ηµοσίε
υση

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Συνεργατική
συγγραφή

ΝΑΙ

Ποια µέσα χρησιµοποιούσατε για
κινητοποίηση εκπαιδευοµένων;

Χρησιµοποιήσατε ενέργειες
κινητοποίησης των
εκπαιδευοµένων;

ΚΑΝ
ΕΝΑ

mail

forum

chat

Τηλ

ΚΑΜΙΑ

OXI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

OXI

Aναπροσαρµο
γή θεµάτων

ΝΑΙ

Αλλαγή
εργασίας

OXI

Από τις απαντήσεις του εισηγητή στις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου (που φαίνονται στους
παραπάνω πίνακες), επιβεβαιώνονται κάποιες παρατηρήσεις που έγιναν στις προηγούµενες
παραγράφους και αφορούν το βαθµό επικοινωνίας των συµµετεχόντων στο µάθηµα. Ειδικότερα
επιβεβαιώνεται η χρήση όλων των διαθέσιµων µέσων για επικοινωνία ως πολιτική που εφαρµοζόταν
από τον εισηγητή, προκειµένου για την κινητοποίηση των εκπαιδευοµένων. Αυτό είναι φανερό
αφενός γιατί ο βαθµός παρεµβάσεων του εισηγητή προκειµένου για την επίλυση προβληµάτων που
προέκυπταν ήταν 4 (στην κλίµακα 1-5) και αφετέρου από το γεγονός ότι όλα τα διαθέσιµα µέσα
(mail, forum, chat ακόµη και τηλέφωνο) χρησιµοποιούνταν κατά δήλωση του εισηγητή προκειµένου
για την κινητοποίηση των εκπαιδευοµένων.
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Αξιοσηµείωτες είναι οι υψηλές τιµές των απαντήσεων του εισηγητή στις ερωτήσεις που αφορούσαν
το βαθµό που εφαρµόστηκε το προτεινόµενο από τους συντονιστές της ΚΜΕ (και από τη
συγκεκριµένη διατριβή) πρότυπο του µαθήµατος, το βαθµό της συνεργασίας που απαιτούσαν οι
εργασίες του µαθήµατος, το βαθµό ελευθερίας που έδινε ο εισηγητής στους εκπαιδευόµενους και το
βαθµό διαφοροποίησης των εργασιών, στοιχεία που όλα σχετίζονταν µε το προτεινόµενο πρότυπο του
µαθήµατος της ΚΜΕ.
Προς επιβεβαίωση και διασταύρωση των παραπάνω παρατηρήσεων και δηλώσεων του εισηγητή,
εξετάζονται επιπλέον οι απαντήσεις των συµµετεχόντων εκπαιδευτικών στο µάθηµα, σε κατάλληλο
ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης και ανάλυσης του συγκεκριµένου µαθήµατος (Παράρτηµα Β.3). Τελικά
7 από τους 12 εκπαιδευόµενους που παρακολούθησαν το µάθηµα συµπλήρωσαν το συγκεκριµένο
ερωτηµατολόγιο και οι απαντήσεις τους σε ορισµένες σηµαντικές ερωτήσεις παρουσιάζονται στους
παρακάτω πίνακες:
Πίνακας ΙV. 7.13 Απαντήσεις εκπαιδευοµένων που αφορούσαν τη συµµετοχή και το βαθµό επικοινωνίας
τους
χρήστης

Θεωρείτε τον εαυτό σας
ότι ήταν ενεργό µέλος
του µαθήµατος

user46
user12
user44
user9
user17
user45
user41

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Πόσο συνεπής θα
χαρακτηρίζατε τον εαυτό
σας ότι ήταν (1-5) ;
4
4
4
4
4
5
4
4,143

Πόσο ικανοποιητική θα
χαρακτηρίζατε την
επικοινωνία σας µε τα
άλλα µέλη (1-5)
3
3
4
4
4
4
5
3,857

Πόσο ικανοποιητική θα
χαρακτηρίζατε την
επικοινωνία σας µε τον
εισηγητή (1-5)
4
5
5
5
4
4
5
4,571

Οι απαντήσεις των εκπαιδευοµένων, όπως φαίνονται στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας ΙV. 7.13),
επιβεβαιώνουν το µεγάλο βαθµό επικοινωνίας των συγκεκριµένων εκπαιδευοµένων µε τον εισηγητή
(4,517 στην κλίµακα από 1 έως 5, κατά µέσο όρο). Επιβεβαιώνεται ακόµη ο σηµαντικός βαθµός της
µεταξύ των εκπαιδευόµενων επικοινωνίας, όπως εξάλλου είχε παρατηρηθεί από τα αντικειµενικά
δεδοµένα που παρουσιάστηκαν στις παραπάνω παραγράφους.
Οι απαντήσεις των εκπαιδευοµένων, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας ΙV. 7.14),
επιβεβαιώνουν ορισµένες επιλογές του εισηγητή και ειδικά την εφαρµογή στοιχείων του
προτεινόµενου προτύπου του µαθήµατος. ∆εν ήταν δυνατόν να ερωτηθούν οι εκπαιδευόµενοι ευθέως
για το προτεινόµενο πρότυπο µαθήµατος και το βαθµό εφαρµογής του, καθώς δε γνώριζαν γι’ αυτό.
Έµµεσα πάντως από τις απαντήσεις τους στις παραπάνω ερωτήσεις, φαίνεται ότι πράγµατι
χρησιµοποιήθηκαν εργασίες που απαιτούσαν συνεργασία, καθώς η επιλογή των οµάδων εργασίας
ήταν υψηλή (4,285 στην κλίµακα από 1 έως 5, κατά µέσο όρο), ότι υπήρξε µεγάλος βαθµός
αυτονοµίας στη µάθηση (4,857 στην κλίµακα από 1 έως 5, κατά µέσο όρο) και ότι οι στόχοι του
µαθήµατος ήταν ευέλικτοι και προφανώς άλλαζαν ανάλογα µε τα δεδοµένα (4,857 στην κλίµακα από
1 έως 5, κατά µέσο όρο).
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Πίνακας ΙV. 7.14 Απαντήσεις εκπαιδευοµένων που αφορούσαν την αξιολόγηση των επιλογών και της
πολιτικής που εφαρµόστηκε από τον εισηγητή.
χρήστης
user46
user12
user44
user9
user17
user45
user41
ΜΟ

Περιεχόµενο
µαθήµατος

Επιλογή
θεµάτων

5
4
4
4
5
5
5
4,571

5
4
4
4
5
5
5
4,571

Προσέγγιση
µαθήµατος

Επιλογή και
καταλληλότητα
των Εργασιών

5
5
4
5
5
5
5
4,857

4
5
5
4
5
5
5
4,714

Επιλογή
οµάδων
Εργασίας
3
5
5
4
5
3
5
4,285

Αυτονοµία
µάθησης
5
4
5
5
5
5
5
4,857

Βαθµός
ευελιξίας
των στόχων
5
5
4
5
5
5
5
4,857

Επιπλέον, από την παραπάνω αξιολόγηση είναι φανερό ότι οι επιλογές του εισηγητή και ειδικά η
προσέγγιση του µαθήµατος από αυτόν (4,857 στην κλίµακα από 1 έως 5, κατά µέσο όρο) και η
επιλογή και καταλληλότητα των εργασιών (4,714 στην κλίµακα από 1 έως 5, κατά µέσο όρο) ήταν
εξαιρετικές, επιβεβαιώνοντας για άλλη µια φορά την καταλληλότητα του «προτύπου του µαθήµατος
της ΚΜΕ» και φυσικά την ικανότητα του συγκεκριµένου εισηγητή.
Πίνακας ΙV. 7.15 Απαντήσεις εκπαιδευοµένων που αφορούσαν τις σχέσεις των εκπαιδευοµένων και το
βαθµό που συµπεριφέρονταν ως µέλη µιας Κοινότητας µε κοινούς στόχους και προσδοκίες.
χρήστης

user46
user12
user44
user9
user17
user45
user41
ΜΟ

Πως θα
χαρακτηρίζατε τις
σχέσεις σας µε τα
άλλα µέλη
ΚΑΛΕΣ
ΤΥΠΙΚΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΦΙΛΙΚΕΣ
ΦΙΛΙΚΕΣ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ

Πως θα χαρακτηρίζατε τις
σχέσεις σας µε τον εισηγητή

Πως θα χαρακτηρίζατε τις
σχέσεις σας µε
συντονιστές

ΚΑΛΕΣ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ
ΦΙΛΙΚΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ - ΦΙΛΙΚΕΣ

ΚΑΛΕΣ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ
ΦΙΛΙΚΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ
ΚΑΛΕΣ
ΦΙΛΙΚΕΣ

Σε ποιο βαθµό τα µέλη του
µαθήµατος συµπεριφέρονταν
ως µέλη µιας Κοινότητας (15);
5
5
4
5
5
5
5
4,857

Οι απαντήσεις των εκπαιδευοµένων, όπως φαίνονται στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας ΙV. 7.15), είναι
πολύ σηµαντικές για την ανάλυση της Κοινότητας Μάθησης του ΜΑΘ1, καθώς επιβεβαιώνουν τη
δηµιουργία αυτής, που είχε ήδη φανεί από την ανάλυση της επικοινωνίας του µαθήµατος.
Στις τρεις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις που αφορούσαν το χαρακτηρισµό των σχέσεων των
εκπαιδευόµενων µε τα άλλα µέλη, µε τον εισηγητή αλλά και τον συντονιστή αντίστοιχα (που όλοι
µαζί αποτελούσαν το κοινωνικό δίκτυο του µαθήµατος) οι απαντήσεις των εκπαιδευοµένων ήταν στην
συντριπτική τους πλειοψηφία θετικές και πολύ θετικές. Σε έξι µάλιστα περιπτώσεις οι σχέσεις
χαρακτηρίστηκαν ΦΙΛΙΚΕΣ, στις περισσότερες περιπτώσεις χαρακτηρίστηκαν ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ή
ΚΑΛΕΣ, ενώ µόνο ένας εκπαιδευόµενος χαρακτήρισε ΤΥΠΙΚΕΣ τις σχέσεις µε τα άλλα µέλη και
ένας άλλος απλά ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ τις σχέσεις του µε το συντονιστή.
Οι πολύ καλές σχέσεις που αναπτύχθηκαν µεταξύ των µελών του µαθήµατος αντικατοπτρίζονται και
στη γνώµη των εκπαιδευοµένων για το βαθµό που τα µέλη του µαθήµατος συµπεριφέρονταν ως µέλη
µιας Κοινότητας µε κοινές προσδοκίες και κοινούς στόχους (4,857 στην κλίµακα από 1 έως 5, κατά
µέσο όρο).
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ΙV.7.10 Ανάλυση της συνέντευξης του εισηγητή του ΜΑΘ1
Προς επιπλέον επιβεβαίωση και διασταύρωση των παραπάνω παρατηρήσεων της µέχρι τώρα
ανάλυσης, αλλά και λόγω της ιδιαίτερης σηµασίας που έχει το µάθηµα ΜΑΘ1 για την έρευνα,
πραγµατοποιήθηκε συνέντευξη µε τον εισηγητή του ΜΑΘ1. Η συνέντευξη ήταν τηλεφωνική (λόγω
απόστασης), πραγµατοποιήθηκε την 26/5/2004 και διάρκεσε 45 λεπτά. Τα σηµαντικότερα
αποσπάσµατα αυτής και ειδικά οι απαντήσεις του εισηγητή σε ερωτήσεις που έχουν σχέση µε τη
διεξαγωγή του συγκεκριµένου µαθήµατος, µε την οργάνωση του µαθήµατος, µε τον τρόπο που
εφαρµόστηκε η πολιτική συντονισµού κλπ. παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτηµα Γ.3.b.

Συµπεράσµατα που σχετίζονται µε την εφαρµογή του προτύπου στο ΜΑΘ1
Από το απόσπασµα της συνέντευξης που σχετίζεται µε την εφαρµογή του προτύπου του µαθήµατος
της ΚΜΕ στο ΜΑΘ1, την οργάνωση και διεξαγωγή του µαθήµατος γενικά και την εφαρµογή
συγκεκριµένης πολιτικής συντονισµού από πλευράς του εισηγητή του µαθήµατος εξάγονται τα εξής
συµπεράσµατα:


Εφαρµόστηκε σε µεγάλο βαθµό το «πρότυπο του µαθήµατος της ΚΜΕ» στο ΜΑΘ1 (Γ.3.b.S3:

«…το να βάλω τις ενότητες, κάθε εβδοµάδα να υπάρχει ένα θέµα συζήτησης, να ακολουθώ κάποιες
βασικές αρχές,... ναι…»).


Παρουσιαζόταν αρχικά (σε κάθε ενότητα του µαθήµατος) ένα θέµα συζήτησης από τον

εισηγητή και µε αφορµή αυτό πραγµατοποιούνταν συζήτηση στη οποία ενθαρρύνονταν να
συµµετέχουν όλοι οι εκπαιδευόµενοι (περισσότερο υπήρχε εφαρµογή πολιτικής συντονισµού χαµηλού
επιπέδου σε αυτό το στάδιο του µαθήµατος).


Υπήρχε µεγάλη ευελιξία στον τρόπο διεξαγωγής του µαθήµατος και το µάθηµα «οδηγούνταν»

από τη συζήτηση που πραγµατοποιούνταν, δεν υπήρχαν απόλυτα προκαθορισµένοι στόχοι και
εργασίες που «έπρεπε» να γίνουν. Αυτές καθορίζονταν στην πορεία και µε τη συµµετοχή των
εκπαιδευοµένων.


Υπήρχε εφαρµογή συντονισµού υψηλού επιπέδου, που επιβεβαιώνεται µε φράσεις του

εισηγητή (όπως έχουν επισηµανθεί στις Γ.3.b.S9, s10 «…τους έλεγα πως έκανα εγώ (τους έδειχνα ένα
παράδειγµα, τους εξηγούσα πως πραγµατοποιούσα εγώ κάποια ενέργεια µε το λογισµικό), τους έβαζα
πρώτα να πουν αυτοί και µετά να απαντάω… ή και µεταξύ τους, όποιος µπορούσε να απαντήσει…για
παράδειγµα έφτιαξα µια αναφορά και αυτό το θέµα τους βοήθησε πολύ γιατί δεν ήξεραν πώς να
φτιάξουν µια αναφορά…ή για το πώς να βάλουν το cabri (το λογισµικό πάνω στη χρήση του οποίου
εκπαιδεύονταν) στην τάξη είχαν µερικές ιδέες για το πώς να το βάλουν, έβαζα κι εγώ σηµεία, πάρα
πολλά… για θέµατα που ήταν τελείως άγνωστα γι αυτούς, τους έβαζα να λένε τους δισταγµούς τους…
και κλπ…» και Γ.3.b.S10: «…έβλεπα και τι γινόταν σε κάθε συζήτηση και τους έκανα εισήγηση µετά,
δηλ. µετά από κάθε chat τους έστελνα ένα attachment που να βάζει τα θέµατα πιο ξεκάθαρα, πιο
περιληπτικά και µε βάση αυτά που συζητήθηκαν….τους έδινα απαντήσεις στις ερωτήσεις τους εκείνη την
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ώρα (της συζήτησης) αλλά µετά συνόψιζα κιόλας…έκανα συχνά συνοψίσεις που ήταν πολύ σηµαντικές.
»).


Η εφαρµογή του συντονισµού χαµηλού επιπέδου ήταν συνεχής, όπως ακριβώς όφειλε

(σύµφωνα µε το πρότυπο του µαθήµατος της ΚΜΕ) να είναι και είχε τη µορφή της συνεχούς
ενθάρρυνσης και της παρότρυνσης για συµµετοχή και αλληλεπίδραση (Γ.3.b.S11: «Ναι, και ό,τι
απορίες είχαν τους παρότρυνα να τις λένε και να τις λύνουµε. (Τους έλεγα) «πείτε ότι απορία
έχετε...ευκολίες και δυσκολίες µε το εργαλείο» .. οπότε προσπαθούσα να απαντήσω σε όλα τα σηµεία
δυσκολίας και να τα µετατρέψω σε θετικά, δηλαδή όχι απλώς να λύσω µια δυσκολία αλλά και να δώσω
µια θετική διάσταση... να µη µείνει µόνο ως δυσκολία..» και Γ.3.b.S12: «ναι, και επίσης τους ενθάρρυνα
να βοηθήσει ο ένας τον άλλον σε επίπεδο συνεργασίας, όπως ο user45 (αναφέρει το επίθετο)
συνεργαζόταν µε τον user41 (αναφέρει το επίθετο) και προχωρούσαν πράγµατα,...»), και της επίλυσης
των προβληµάτων.


∆όθηκε µεγάλη σηµασία στη συνεργασία µεταξύ των συµµετεχόντων που πραγµατοποιήθηκε

σταδιακά (Γ.3.b.S14: «Τους είπα: συνάδελφοι τώρα πρέπει να µπούµε στην τάξη... να δουλέψουµε αυτά
τα πράγµατα ... και είχαν κάνει και προηγούµενα άλλες οµάδες...είχαν κάνει δραστηριότητες που δεν τις
έβαλαν όλες στην τάξη µετά. Για παράδειγµα να φτιάξουν δραστηριότητες, πρώτον αυτό, µάλλον στην
αρχή αρχή ήταν να κάνουν ατοµικά δραστηριότητες, ο καθένας ξεχωριστά. Στην συνέχεια δούλεψαν σε
οµάδες για να φτιάξουν δραστηριότητες ειδικά για τάξη και στη συνέχεια δούλεψαν επίσης οµαδικά µέσα
στην τάξη. Στην συνέχεια επεξεργάστηκαν τα δεδοµένα από τις δραστηριότητες στην τάξη και µου έχουν
δώσει αποτελέσµατα. ∆εν έβαλαν δηλαδή απλώς δραστηριότητες στην τάξη.»), και µετά από συνεχή και
ειδική ενθάρρυνση (Γ.3.b.S15: «ναι η user44 (αναφέρει το επίθετο) µε τον user46 (αναφέρει το
επίθετο) δούλεψαν µαζί... δούλευαν σε ντουέτα και βοηθούσε ο ένας τον άλλον και µετά πήραν κι άλλους
συναδέλφους από την τάξη τους ώστε να παραστούν µέσα στην τάξη, να δουν, να βοηθήσουν κι αυτοί...
Από την αρχή εγώ τους άφησα ελεύθερους να κάνουν τις εργασίες.») και είχε τελικά επιτυχία
(Γ.3.b.S17: «Όχι δεν είχαν ιδιαίτερο πρόβληµα µε αυτό… κάπου στην αρχή αλλά µετά που τους είπα εγώ
«εσύ θα δουλέψεις µε αυτόν, εσύ µε αυτόν κλπ..» µετά το ξεπέρασαν, συνεργάστηκαν καλά. Είχαν βέβαια
τη συνήθεια να δουλεύουν µόνοι τους, αλλά τους είπα: «Ειρήνη εσύ µε ποιόν θα δουλέψεις;», «Τάσο εσύ
µε ποιόν θα δουλέψεις;», και ξεπεράστηκε αυτό,... η ατοµική προσέγγιση.»). Υπήρχαν ακόµη
συγκεκριµένες παρεµβάσεις και µεγάλη προτροπή και καθοδήγηση από τον εισηγητή προκειµένου να
ξεπεραστεί η τάση των εκπαιδευτικών για εξατοµικευµένη εργασία.


Υπήρξε «κορύφωση» του µαθήµατος µέσω της πρακτικής εφαρµογής δραστηριοτήτων από

τους εκπαιδευόµενους στην τάξη διδασκαλίας τους. Αυτό αποτελούσε το τελικό στόχο του
µαθήµατος, όχι απλά η εκµάθηση των βασικών λειτουργιών ενός λογισµικού όπως το cabri, αλλά η
εφαρµογή αυτής της αποκτηθείσας γνώσης στην εκπαιδευτική πρακτική των διδαχθέντων. Η
εφαρµογή ΤΠΕ δραστηριοτήτων στην πράξη, στην τάξη µε τους µαθητές των ίδιων των
εκπαιδευόµενων και εκπαιδευτικών αποτελούσε µέγιστο κίνητρο για συµµετοχή, έδινε µεγάλο
ενδιαφέρον στην προσπάθειά τους, ήταν στοιχείο που µείωνε τον ανταγωνισµό και αύξαινε την
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προσπάθεια τους για συνεργασία (λόγω της δυσκολίας της πραγµατοποίησης των δραστηριοτήτων
αυτών προκαλούνταν η ανάγκη για σύµπραξη και συνεργασία µε συναδέλφους). Οι φράσεις του
εισηγητή, ειδικά στο Γ.3.b.S14, επιβεβαιώνουν τη συνειδητή του προσπάθειά να κορυφωθεί το
µάθηµα µε αυτού του είδους τις δραστηριότητες. (Φράσεις του εισηγητή που επιβεβαιώνουν τα
παραπάνω βρίσκονται ακόµη στα Γ.3.b.S15 και Γ.3.b.S17).
Ενέργειες που συνέβαλαν στη δηµιουργία της Κοινότητας Μάθησης στο ΜΑΘ1
Από το απόσπασµα της συνέντευξης που σχετίζεται µε τις διαδικασίες-Ενέργειες που συνέβαλαν στη
δηµιουργία της Κοινότητας της µάθησης του συγκεκριµένου µαθήµατος και µε την περιγραφή των
αποτελεσµάτων της δηµιουργίας αυτής, εξάγονται τα εξής συµπεράσµατα:


Ο εισηγητής εντόπισε και χρησιµοποίησε ένα στοιχείο που θα ένωνε τους εκπαιδευόµενους

στην κοινή προσπάθεια του µαθήµατος. Αυτό το κοινό στοιχείο ήταν το αυτονόητο της ‘αγάπης όλων
των εκπαιδευόµενων προς τα µαθηµατικά’. Το ΜΑΘ1 ήταν µάθηµα για εκπαιδευτικούς ειδικότητας
µαθηµατικών και κατά τεκµήριο οι εκπαιδευτικοί αγαπούν (ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για) το
αντικείµενο της ειδικότητάς τους (Γ.3.b.S18: «...µετά προσπάθησα να τους βάλω ακόµη το θέµα της
αγάπης προς τα µαθηµατικά και ειδικά µε τη χρήση της τεχνολογίας. Όλοι αυτοί που είναι συνάδελφοι
στο σχολείο αγαπάνε τα µαθηµατικά οπότε εγώ προσπάθησα να τα συνδέσω µε τη χρήση της
τεχνολογίας, να δείξω τη διδασκαλία των µαθηµατικών µε τη χρήση της διδασκαλίας... να κάνω δηλ.
αυτόν τον δεσµό.»).


Υπήρξε σηµαντική και επιτυχηµένη προσπάθεια για «µείωση του άγονου ανταγωνισµού» και

«ενίσχυση της εποικοδοµητικής κριτικής και αξιολόγησης». Αυτό πραγµατοποιήθηκε καθώς
στράφηκε η αξιολόγηση µακριά από τα πρόσωπα και επικεντρώθηκε στη διαδικασία.
Χαρακτηριστικές φράσεις που το εξηγούν αυτό είναι οι Γ.3.b.S23: «Έκανα και αξιολόγηση των
δραστηριοτήτων αυτών και µου έδωσαν αποτελέσµατα», Γ.3.b.S25: «Έκαναν αξιολόγηση της
διαδικασίας. Και είδαν τι έµαθαν οι µαθητές µετά από αυτές τις δραστηριότητες. Γιατί θεωρείται κάποιο
µάθηµα, κάποια δραστηριότητα πετυχηµένη; Το κάθε µάθηµα πως το αξιολογείτε». Είναι φανερό ότι
στόχος δεν ήταν η στείρα κριτική, η «βαθµολόγηση» του κάθε εκπαιδευόµενου από τον άλλον που θα
µπορούσε να προκαλέσει ανταγωνιστικό κλίµα, αλλά η ανάλυση και αξιολόγηση της διαδικασίας
εφαρµογής των δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών στην πράξη και στην τάξη, το να µάθουν όλοι
από τα λάθη, θετικά και αρνητικά στοιχεία των προσπαθειών όλων. Με αυτόν τον τρόπο ήταν
δυνατόν να ενισχυθεί η άποψη της κοινής προσπάθειας, να «νιώσουν» οι εκπαιδευόµενοι ότι έχουν
έναν κοινό στόχο, την βελτίωση όλων, να «κατακτήσουν» την τεχνολογία αλλά πιο σηµαντικό όλων,
να µάθουν (ο ένας µε τη βοήθεια του άλλου) να τη χρησιµοποιούν για τον ευγενή και ανώτερο στόχο
της βελτίωσης του εκπαιδευτικού τους έργου. Μέσω αυτής της διαδικασίας και των επιλογών του
εισηγητή τίθενται τα θεµέλια της ∆ηµιουργίας της Κοινότητας της µάθησης του µαθήµατος.


Η επιτυχία και τα θετικά αποτελέσµατα της προσπάθειας αυτής είναι φανερά από τις φράσεις

των Γ.3.b.S19: «Πιστεύεις ότι πέτυχε αυτή η προσπάθεια;», Γ.3.b.S20: «Ναι αυτό πέτυχε πάρα πολύ.
Ναι, φάνηκε από τα chat και τα λόγια αγάπης προς το αντικείµενο. Α, κάτι ακόµη, γιατί θεωρώ ότι
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πέτυχε (γενικώς) το µάθηµα…, όλοι έφτιαξαν δραστηριότητες ανεξαιρέτως, εκτός από αυτούς που είχαν
αποµακρυνθεί από το µάθηµα από την αρχή ... µετά όλοι ανεξαιρέτως έβαλαν στην τάξη τους
δραστηριότητες ...» και Γ.3.b.S23: «Έκανα και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων αυτών και µου έδωσαν
αποτελέσµατα». Η επιτυχία του µαθήµατος φαίνεται από την υλοποίηση του βασικού του στόχου:
«Την υλοποίηση συνεργατικών δραστηριοτήτων που πραγµατοποιούνταν στην τάξη και χρησιµοποιούν
το συγκεκριµένο λογισµικό, από όλους τους εκπαιδευόµενους.» (Γ.3.b.S21: «Αυτός ήταν και ο αρχικός
στόχος του µαθήµατος; (η πραγµατοποίηση συνεργατικών δραστηριοτήτων στην τάξη των
εκπαιδευοµένων που να χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ και ειδικά τις δυνατότητες του λογισµικού cabri;)» και
S22: «Ναι, ήθελα από την αρχή να ετοιµάσουν µια δραστηριότητα και την υλοποιήσουν στην τάξη και να
µπορέσουν να τις σχολιάσουν αυτές τις δραστηριότητες µε τον άλφα ή βήτα τρόπο.... δεν περίµενα να
κάνουν µεγάλη ερευνητική δουλειά και να βγάλουν ΤΑ συµπεράσµατα, να µπορούν να δουν όµως
(κάποια πράγµατα), να κάνουν έναν σχολιασµό πάνω στο τι έκαναν. Και αυτό το έκαναν. Τους ζήτησα
να µου στείλουν πακέτο µαζί µε τις εργασίες και τις αναφορές και το έκαναν. Το πως µπήκε η
δραστηριότητα στην τάξη, και µου τις έστειλαν.»). Η «επιτυχία» πάντως της τακτικής της µείωσης του
ανταγωνισµού και της δηµιουργίας ενός κλίµατος συνεργασίας και συσπείρωσης των εκπαιδευοµένων
γύρω από τα κοινά προβλήµατα και τους κοινούς στόχους του προβλήµατος ίσως και να οφείλεται σε
έναν βαθµό στην «ηλεκτρονική» διάσταση της επικοινωνίας. Η πρόσωπο µε πρόσωπο επαφή µπορεί
να επιφέρει ορισµένα θετικά αποτελέσµατα αλλά µπορεί να προκαλέσει και ορισµένα αρνητικά όπως
η υπέρµετρη αύξηση της ανταγωνιστικότητας µεταξύ των συµµετεχόντων.


Υπήρξε επιτυχηµένη προσπάθεια του εισηγητή για τη δηµιουργία ενός κλίµατος οικειότητας

και φιλίας µεταξύ των συµµετεχόντων εκπαιδευτικών και µελών του µαθήµατος. Αυτό το ευχάριστο
κλίµα φιλίας και οικειότητας αποτελεί σοβαρό αποδεικτικό στοιχείο της δηµιουργηθείσας Κοινότητας
του µαθήµατος. Κατά τη δήλωση του εισηγητή δεν επετεύχθει µόνο µέσω της χρήσης πολλών και
διαφορετικών µέσων επικοινωνίας (όπως αποδείχτηκε ότι έγινε από την ανάλυση των αντικειµενικών
δεδοµένων) αλλά κυρίως από το τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιήθηκαν τα µέσα αυτά για την
επικοινωνία. Από την φράση Γ.3.b.S26 («...(δεν έχει σηµασία) αν χρησιµοποιείς το mail το forum και
το chat αλλά πως τα χρησιµοποιείς…είναι βέβαια και πόσο θα το χρησιµοποιήσεις αλλά κυρίως πως…
νοµίζω ότι τα θέµατα ήταν διάφορα, ξεκινήσαµε από το ποιοι είµαστε, που µένουµε… αν έχουµε παιδιά,
αν δεν έχουµε, αν µας αρέσουν τα µαθηµατικά ή αν δεν µας αρέσουν… τι ενδιαφέρον βρίσκουµε στα
µαθηµατικά, φωτογραφίες µεταξύ µας (στέλναµε),») φαίνεται ότι ο συντονισµός των συζητήσεων που
εφάρµοζε ο εισηγητής και ο χαρακτήρας που έδινε στην επικοινωνία αποσκοπούσε στη σύσφιξη των
σχέσεων µεταξύ των µελών, στην καλύτερη γνωριµία όλων µε όλους σε κοινωνικό επίπεδο. Ειδικά η
αποστολή των φωτογραφιών ήταν καλή και αποδοτική ιδέα και προέκυψε ως ανάγκη όταν οι σχέσεις
µεταξύ των συµµετεχόντων έφτασαν ένα υψηλό επίπεδο, (όπως φαίνεται από τις φράσεις Γ.3.b.S27:
«αύξησε την οικειότητα; (µεταξύ των εκπαιδευοµένων)», Γ.3.b.S28: «Προέκυψε ως ανάγκη.. από το
πρώτο κιόλας task είχα εγώ αυτήν την ανάγκη, ήθελα να τους δω… τους µαθητευόµενους», Γ.3.b.S29:
«Να ξέρεις πως είναι αυτός µε τον οποίο επικοινωνείς;», Γ.3.b.S30: «Ναι. Μερικές φορές.. συχνά..
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κάθε chat είχε και το προσωπικό στοιχείο δηλ. µπορεί να λέγαµε και κάτι (προσωπικό) και χιούµορ,
είπαµε κι ένα ανέκδοτο και 2 αστεία …»). Επιπλέον ορισµένα µέσα επικοινωνίας, κατά τη γνώµη του
εισηγητή, προσφέρονται περισσότερο από κάποια άλλα για επικοινωνία αυτού του τύπου, δηλαδή
λιγότερο «τυπική» και περισσότερο «φιλική». Ειδικότερα το chat που αποτελεί σύγχρονη επικοινωνία
προσφέρεται για τη δηµιουργία και τη συντήρηση του κλίµατος οικειότητας καθώς σε αυτό το
σύγχρονο µέσο είναι δυνατόν και έχει πρακτικό νόηµα ανταλλαγή αστείων και πειραγµάτων, ενώ σε
ασύγχρονα µέσα (όπως για παράδειγµα το forum αλλά και το mail) το ύφος και η χρήση της γλώσσας
τείνει να είναι πιο «τυπική», «formal» όπως χαρακτηρίστηκε από τον εισηγητή (φράσεις Γ.3.b.S31:
«Τα άλλα µέσα (επικοινωνίας); (µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε τον ίδιο τρόπο;)», Γ.3.b.S32: «Ε, στο
mail δε µπορείς να γράψεις ανέκδοτα… ή στο forum (σκέψη)… ε και στο forum θα µπορούσες… αλλά
είναι κάπως πιο επίσηµο.», Γ.3.b.S33: «Ήταν πολύ ωραίο ένα ανέκδοτο που έγραψε κάποιος… πάρα
πολύ ωραίο… σε όλη τη διάρκεια ήταν ωραία η επικοινωνία, δεν ήταν formal (τυπική) τελείως, είχε και
το χιούµορ, είχε και το προσωπικό στοιχείο, να πούµε πράγµατα ο καθένας, µε ρώτησε και µια κοπέλα
από πού είµαι…»). Η ερµηνεία του εισηγητή για τον τρόπο που χρησιµοποίησε τα µέσα επικοινωνίας
εξηγεί και την ανάλυση της επικοινωνίας του µαθήµατος και τον τρόπο που εφαρµόστηκε αυτή στη
διάρκεια του χρόνου και όσο εξελισσόταν το µάθηµα. Ειδικότερα στην αρχή του µαθήµατος υπήρχε
µια κυριαρχία (συχνότερη χρήση) του «επίσηµου» και πιο «τυπικού» µέσου του forum, καθώς η
Κοινότητα της µάθησης του µαθήµατος δεν είχε ακόµη δηµιουργηθεί (σχηµατιζόταν εκείνη την
περίοδο). Όσο το µάθηµα εξελισσόταν και µαζί µε αυτό εξελισσόταν και η Κοινότητα της µάθησης
αυτού, το κυρίαρχο µέσο έγινε το chat, το οποίο υποστήριζε µε αποδοτικότερο τρόπο την οικειότητα,
την εµπιστοσύνη, την αλληλοϋποστήριξη και τελικά ακόµη και τη φιλία που έδειχναν τα µέλη το ένα
για το άλλο. Η ανάλυση αυτή επιβεβαιώνεται από τον χαρακτηρισµό της συµπεριφοράς των
συµµετεχόντων σύµφωνα µε άποψη του εισηγητή (φράσεις Γ.3.b.S34: «: πως θα χαρακτήριζες την
συµπεριφορά των εκπαιδευοµένων;», Γ.3.b.S35: «Φιλική ήτανε. Στην αρχή ήτανε πολύ τυπική, µε
βλέπανε σαν καθηγήτρια σε κάποια απόσταση, αλλά µετά µπορεί να βλέπανε πάλι σαν καθηγήτρια αλλά
νοµίζω µε πολύ αγάπη… αναπτύχθηκε κι ένα κλίµα πολύ µεγάλης φιλικότητας και εκτίµησης κι αυτό
νοµίζω ήταν πολύ θετικό…», Γ.3.b.S36: «Αυτό που περιγράφεις, ήταν αµοιβαίο;», Γ.3.b.S37: «ναι ήταν
και από µένα και µου λείπουν ακόµη και τώρα… ήθελα να τους µιλούσα και να τους «ξαναέβλεπα»…
(να επικοινωνούσα ξανά µαζί τους)»). Ακόµη η χρήση του όρου «ξαναέβλεπα» από τον εισηγητή
(Γ.3.b.S37) αντί για τον πιο δόκιµο όρο «επικοινωνούσα ξανά» που ανταποκρίνεται στην
πραγµατικότητα, είναι ενδεικτική του βαθµού και της ποιότητας της επικοινωνίας που επετεύχθει
µεταξύ των µελών του µαθήµατος και του εισηγητή, τόσο ώστε παρόλο που κανένα µέσο δεν
υποστήριζε την ανταλλαγή οπτικών δεδοµένων, η επικοινωνία που επετεύχθει, τουλάχιστον στο
υποσυνείδητο του εισηγητή, ισοδυναµούσε µε «πρόσωπο µε πρόσωπο» επικοινωνία που περιελάµβανε
και την κυρίαρχη ανθρώπινη αίσθηση της όρασης.


Σύµφωνα µε τη γνώµη του εισηγητή του µαθήµατος το ΜΑΘ1 ήταν πράγµατι «επιτυχηµένο»

µάθηµα. Ο βασικός λόγος που το µάθηµα τελικά ήταν «επιτυχηµένο» ήταν το γεγονός ότι
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δηµιουργήθηκε η Κοινότητα της Μάθησης σε αυτό (Γ.3.b.S38: «θεωρείς ότι είναι «πετυχηµένο» το
µάθηµά σου;», Γ.3.b.S39: «ε... ναι», Γ.3.b.S40: «Γιατί λοιπόν θεωρείς ότι είναι πετυχηµένο το µάθηµά
σου;», Γ.3.b.S41: «Οι λόγοι είναι ότι... κατάφεραν όλοι οι εκπαιδευτικοί να αγαπήσουν το cabri...
µάλλον πρώτα πρώτα ας ξεκινήσω από την αρχή: καταρχήν φτιάχτηκε οµάδα... φτιάχτηκε η Κοινότητα
Μάθησης του cabri ...»). Ακόµη, κατά δεύτερο λόγο, το γεγονός ότι όλοι οι εκπαιδευόµενοι
κατάφεραν τελικά να «αγαπήσουν» το λογισµικό cabri που ήταν το αντικείµενο του µαθήµατος
(Γ.3.b.S41, Γ.3.b.S43: «Ναι.. αφού είπε χαρακτηριστικά µια κυρία σε ένα chat .. τώρα ενώ είµαστε σε
τόσο µεγάλες αποστάσεις καταφέραµε να γίνουµε µια γειτονιά. Το πρώτο ήταν αυτό. Το δεύτερο ήταν
νοµίζω ότι οι συνάδελφοι αγάπησαν το εργαλείο. Το ότι το αγάπησαν φαίνεται από το ότι άρχισαν να
κάνουν δουλειά µε αυτό στην τάξη .. µίλησαν και σε άλλους συναδέλφους για το cabri, δηλ.
προσπάθησαν να διαδώσουν την ιδέα της χρήσης των ΤΠΕ στην τάξη.»). Η φράση που χρησιµοποίησε
κάποιος εκπαιδευόµενος «ενώ είµαστε σε τόσο µεγάλες αποστάσεις καταφέραµε να γίνουµε µια
γειτονιά» (Γ.3.b.S43) τεκµηριώνει το γεγονός ότι πράγµατι δηµιουργήθηκε η Κοινότητα του
µαθήµατος και ειδικά η λέξη «γειτονιά» δείχνει την οικειότητα και το φιλικό περιβάλλον που
αισθανόταν ο συγκεκριµένος εκπαιδευόµενος για το µάθηµα. Επιπλέον το ρήµα που χρησιµοποίησε
«καταφέραµε» υπονοεί ότι προηγήθηκε µια διαδικασία, η Κοινότητα δηµιουργήθηκε σταδιακά, δεν
υπήρχε εξ’ αρχής, προέκυψε στην πορεία. Η πορεία της δηµιουργίας της Κοινότητας φαίνεται και από
τη φράση «Το λέγανε κιόλας, ήµασταν αρχικά 3 και τώρα είµαστε όλοι εδώ» του Γ.3.b.S44. Η «αγάπη»
των εκπαιδευοµένων για το λογισµικό (ως στοιχείο επιτυχίας του µαθήµατος) είναι φανερή από τη
φράση του εισηγητή «∆εν το αγάπησαν απλώς αλλά το διέδωσαν κιόλας» (Γ.3.b.S44). Το τρίτο
στοιχείο της επιβεβαίωσης της «επιτυχίας» του ΜΑΘ1 είναι, σύµφωνα πάντα µε τη γνώµη του
εισηγητή, το γεγονός της συνεργασίας που επιτεύχθηκε µεταξύ των εκπαιδευοµένων, συνεργασία που
προέκυψε µετά από ειδικές προσπάθειες συντονισµού του εισηγητή (Γ.3.b.S44). Οι φράσεις του
Γ.3.b.S44 δείχνουν ότι το κλίµα είχε γίνει ιδιαίτερα ευχάριστο και φιλικό. Επίσης δεν υπήρχε κάποια
ιδιαίτερη προηγούµενη εµπειρία σε από απόσταση επιµόρφωση ή ανάλογες διαδικασίες, και ό,τι έγινε
όσον αφορά στο µάθηµα και τη συµπεριφορά των εκπαιδευοµένων είχε να κάνει µε το συντονισµό
από πλευράς εισηγητή και τη διάθεση των ίδιων των συµµετεχόντων.

Κάποια γενικά συµπεράσµατα
Από το υπόλοιπο τµήµα της συνέντευξης επιβεβαιώνονται τα εξής:


Η πραγµατική ωφέλεια των εκπαιδευοµένων από τη συµµετοχή τους στο µάθηµα, πέρα από

τη βελτίωση στις ΤΠΕ, ήταν ότι έµαθαν να δουλεύουν από απόσταση (Γ.3.b.S46: «Στο να µάθουν να
δουλεύουν από απόσταση, γιατί είχαν αρχικά πρόβληµα και µε αυτό») και ακόµη περισσότερο ότι
αντιµετώπισαν τη «φοβία» που είχαν µε τις ΤΠΕ που τους απέτρεπε, πριν την ενασχόλησή τους µε το
µάθηµα, από το να τις χρησιµοποιήσουν στην τάξη (Γ.3.b.S47: «έγινε ακόµη µια µεταβολή καθώς
αρχικά δεν µπορούσαν να απαντήσουν στο ερώτηµα τι έµαθαν οι µαθητές... ήταν εστιασµένοι στο τι
έµαθαν οι ίδιοι... και εκτός από τη φοβία για τις ΤΠΕ µετά το πρώτο µάθηµα πολλοί είπαν ότι «α, και
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δεν µπορούσαµε να ελέγξουµε την τάξη γιατί έπεφτε το ένα και το άλλο (δίκτυο;)» και βοήθησα ώστε να
µην έχουν ανασφάλεια γιατί έτσι γίνεται οτιδήποτε γίνεται από την αρχή ενέχει και την
ανασφάλεια...µπες µέσα στο χορό που λέµε και χόρεψε», Γ.3.b.S48: «άλλο ένα θέµα, είπαµε το φόβο
που είχαν να πάνε…(στην τάξη), α ναι, είχαν και έναν φόβο πώς να µην τους τα έχουνε διδάξει πιο πριν
τα µαθήµατα και να µπούνε κατευθείαν στο εργαστήριο»). Επιβεβαιώνονται οι επιλογές και οι
προσπάθειές του για συντονισµό της διαδικασίας µάθησης, και ειδικά η φράση του Γ.3.b.S49 («Ναι,
είδανε τελικά ότι µπορούν να µπουν κατευθείαν να δουλέψουν µε τις ΤΠΕ και όχι απαραίτητα να τα
έχουν διδάξει πιο πριν (µε συµβατικό τρόπο)») επιβεβαιώνει τα θετικά τελικά αποτελέσµατα και την
«τελική επιτυχία» του ΜΑΘ1.


Στις φράσεις του Γ.3.b.S51 («εφόσον είδα το πρώτο και είδα ότι δεν µε βοηθούσε ιδιαίτερα, δεν

έβλεπα (από κει και πέρα) αναλυτικά τα στοιχεία.... το ότι έβλεπα πάντως την πυκνότητα της
επικοινωνίας και επειδή είχες στείλει και ένα mail (αναφορά) που έλεγες ότι ήταν ικανοποιητική η
επικοινωνία ... θεώρησα ότι εγώ αρκεί να συνεχίσω στον ίδιο ρυθµό και όλα οκ») επιβεβαιώνεται και
δικαιολογείται η σχετική «αδιαφορία» του εισηγητή για τις ανακοινώσεις των συντονιστών της ΚΜΕ,
όπως είχε φανεί εξ’ άλλου και από την απάντηση του εισηγητή στην αντίστοιχη ερώτηση του
ερωτηµατολογίου (Πίνακας ΙV. 7.11). Οι δε φράσεις Γ.3.b.S52 («Αν τα πρώτα αποτελέσµατα πχ. δεν
ήταν καλά θα διαφοροποιούσα τις ενέργειες, αλλά ήταν καλά και αυτό µε ενθάρρυνε και συνέχισα µε τον
ίδιο τρόπο και πήγα προς το καλύτερο. Έτσι κι αλλιώς ο γράφος λειτουργούσε για µένα τροποποιητικά
και σίγουρα θα λειτουργούσε... αν έβλεπα για παράδειγµα σε έναν γράφο που έδειχνε φτωχή επικοινωνία
θα άλλαζα κάποια πράγµατα.... κοίταξα και τους γράφους των άλλων µαθηµάτων») και Γ.3.b.S54
(«Είδα ότι συγκριτικά ήµουν σε πολύ καλή κατάσταση και αυτό µε επηρέασε θετικά (όπως είπαµε
πριν)... αν πάλι συγκρίνοντας έβλεπα ότι εγώ µειονεκτώ, τότε θα τροποποιούσα τη συµπεριφορά µου
προς µια καλύτερη (διαφορετική) κατεύθυνση») δείχνουν ότι αν τα αποτελέσµατα των αναφορών και
µετρήσεων δεν ήταν τα αναµενόµενα τότε θα διαµορφωνόταν ανάλογα και ο συντονισµός του
µαθήµατος.

ΙV.7.11 Σύνθεση της εικόνας της δηµιουργίας και της εξέλιξης της Κοινότητας
Μάθησης του ΜΑΘ1
Η σύνθεση της εικόνας της δηµιουργίας της συνεκτικής Κοινότητας (τύπου Α) του µαθήµατος ΜΑΘ1
προκύπτει από τη συνολική µελέτη των παραγόντων που συνέβαλαν στη δηµιουργία της Κοινότητας
και περιγράφηκαν παραπάνω ξεχωριστά, όπως ο βαθµός της επικοινωνίας µέσω των διαφορετικών
διαθέσιµων υπηρεσιών (forum, email και chat), το είδος και ο τρόπος του συντονισµού του µαθήµατος
που εφαρµοζόταν από τον εισηγητή, επιλογές των συντονιστών της ευρύτερης Κοινότητας της ΚΜΕ,
τις διάφορες χρονικές περιόδους και τις διάφορες συγκυρίες όπως τα τεχνικά προβλήµατα που
επηρέασαν την επικοινωνία ή την εποχή που συνέπεσαν οι διακοπές των Χριστουγέννων µε
συγκεκριµένες εργασίες του µαθήµατος.
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Εικόνα IV. 7.17 Γράφηµα συνολικής περιγραφής της εξέλιξης του µαθήµατος (µέσω της επικοινωνίας και
του συντονισµού του)

Στο παραπάνω γράφηµα (Εικόνα IV. 7.17) παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν παραµέτρους που
σχετίζονται µε τη δηµιουργίας της συνεκτικής Κοινότητας µάθησης (τύπου Α) του ΜΑΘ1. Ο άξονας
των Χ παρουσιάζει διακριτές ηµεροµηνίες, από τις 26/11/05 που ξεκινάει επίσηµα η ΚΜΕ, µέχρι τις
4/2/05 που ολοκληρώνεται το µάθηµα ΜΑΘ1.
Ο άξονας των Υ παρουσιάζει κυρίως τη συνολική επικοινωνία που πραγµατοποιήθηκε στο µάθηµα
Ειδικότερα εµφανίζεται ο αριθµός των mail µηνυµάτων που αντάλλασσαν τα µέλη του µαθήµατος,
ειδικά τα mail µηνύµατα του εισηγητή, ο αριθµός των µηνυµάτων που δηµοσιεύονταν στο forum του
µαθήµατος, τα µηνύµατα χαµηλού και υψηλού συντονισµού που πραγµατοποίησε ο εισηγητής µέσω
του forum και ο αριθµός των mail µηνυµάτων του συντονιστή της ΚΜΕ (όπως φαίνεται στη λεζάντα
της εικόνας).
Ακόµη εµφανίζονται τα σηµεία στα οποία πραγµατοποιήθηκαν οι συζητήσεις του µαθήµατος στο
chat, και µάλιστα ειδικά για τις µετρήσεις του chat το µέγεθός τους είναι ανάλογο του αριθµού των
ατόµων που συµµετείχαν στη συζήτηση.
Όλα τα µεγέθη αντιστοιχούν σε πραγµατικές τιµές και µόνο ο αριθµός των ατόµων του chat
εµφανίζεται µε κλίµακα, πολλαπλασιασµένα επί 10, προκειµένου να είναι εµφανή στο γράφηµα.
Ακόµη, όσον αφορά στο forum, στα µηνύµατα χαµηλού επιπέδου συντονισµού του εισηγητή δόθηκε
(αυθαίρετα) η τιµή 130, ενώ στα µηνύµατα υψηλού επιπέδου συντονισµού του εισηγητή δόθηκε η
«υψηλότερη» τιµή 180, προκειµένου να ξεχωρίζουν και να εµφανίζονται τα «ειδικά» αυτά µηνύµατα
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στο συνολικό γράφηµα και να παρουσιάζεται και η διαφορά στη βαρύτητα µεταξύ των δύο τύπων
µηνυµάτων.
Η εφαρµογή της πολιτικής υψηλού και χαµηλού συντονισµού από τον εισηγητή κατά τη διεξαγωγή του
µαθήµατος έχει αναλυθεί µε λεπτοµέρεια παραπάνω. Από το παραπάνω γράφηµα πάντως (Εικόνα IV.

7.17), επιβεβαιώνονται κάποια συµπεράσµατα που είχαν ήδη εξαχθεί από την επιµέρους ανάλυση της
επικοινωνίας, τα εξής:


Το µέσο του forum χρησιµοποιήθηκε αρχικά ως το κυρίαρχο µέσο επικοινωνίας και

συντονισµού του µαθήµατος, λόγω του ότι ήταν το πιο κατάλληλο για την περίοδο που δεν είχε ακόµη
σχηµατιστεί πλήρως η Κοινότητα του µαθήµατος. Στη πορεία, και καθώς εξελισσόταν η Κοινότητα, το
forum χρησιµοποιούνταν όλο και λιγότερο και αντικαταστάθηκε από το chat, που λόγω της φύσης του
(ήταν πιο άµεσο) εξέφραζε καλύτερα την οικειότητα, το θετικό κλίµα και την αµεσότητα της
Κοινότητας.


Το µέσο του mail χρησιµοποιήθηκε σε µεγάλο βαθµό σε όλη τη διάρκεια του µαθήµατος. Η

σταθερή αυτή χρήση του µάλλον οφείλεται στη δυνατότητα που προσφέρει για επικοινωνία 2 ατόµων
που µπορεί να είναι και αθέατη για τους υπόλοιπους, µπορεί να θεωρηθεί «προσωπική», κάτι που δεν
επιτρέπουν τα άλλα µέσα. Παρά πάντως τη διαδεδοµένη του χρήση δεν αποτέλεσε σε καµιά φάση της
λειτουργίας του µαθήµατος τον ακρογωνιαίο λίθο της επικοινωνίας. Αξιοσηµείωτο πάντως είναι το
γεγονός ότι την εβδοµάδα της «κορύφωσης» της επικοινωνίας του µαθήµατος συµπίπτει µε την
«κορύφωση» της mail επικοινωνίας µεταξύ των µελών της Κοινότητας. Η επικοινωνία µέσω του mail,
αν και δεν «κυριαρχούσε» στη διεξαγωγή του συγκεκριµένου µαθήµατος, αποτελούσε σταθερό
παράγοντα και λόγω του ότι ακολουθούσε το συνολικό βαθµό επικοινωνίας εντός της Κοινότητας,
µπορεί να θεωρηθεί ως το «βαρόµετρο», µια σηµαντική «ένδειξη» του συνολικού βαθµού της
επικοινωνίας.


Το chat ήταν το «κυρίαρχο» µέσο της επικοινωνίας στο µάθηµα µετά την περίοδο των

διακοπών και καθώς η ήδη δηµιουργηθείσα Κοινότητα του µαθήµατος άρχισε να «ωριµάζει». Η φύση
του µέσου και ειδικά η αµεσότητα και η οικειότητα που εκφράζονται µέσω αυτού, ήταν αυτό που
οδήγησαν τον εισηγητή και τους εκπαιδευόµενους να στραφούν σε αυτό, όταν οι συνθήκες ήταν οι
κατάλληλες.
Εξετάζοντας όλα τα δεδοµένα που προκύπτουν από την ανάλυση του παραπάνω γραφήµατος (Εικόνα
IV. 7.17) και λαµβάνοντας υπόψη την ανάλυση της επικοινωνίας που πραγµατοποιήθηκε παραπάνω
και την πολιτική συντονισµού που εφαρµόστηκε (και αναλύθηκε επίσης σε παραπάνω παράγραφο),
προκύπτουν τρεις διακριτές περίοδοι της δηµιουργίας και της εξέλιξης της συνεκτικής Κοινότητας του
ΜΑΘ1, οι εξής:
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(α) Περίοδος ∆ηµιουργίας της Κοινότητας του µαθήµατος. Από 1/12/03 έως 17/12/03, στο γράφηµα
από τον (πρώτο αριστερά) µικρό κύκλο, µέχρι το δεύτερο (από αριστερά) µικρό κύκλο, στον άξονα
του χρόνου (άξονα των Χ).
Στην περίοδο αυτή δόθηκε µεγάλη έµφαση από τον εισηγητή στη «γνωριµία» των µελών µεταξύ τους,
στη δηµιουργία ενός θετικού κλίµατος, στη θεµελίωση της επικοινωνίας. Εφαρµόστηκε η πολιτική
του συντονισµού χαµηλού επιπέδου (προκειµένου για την ενθάρρυνση των µελών ή την επίλυση
προβληµάτων), αλλά και η πολιτική του συντονισµού υψηλού επιπέδου µε την καθοδήγηση των
µελών, την οριοθέτηση των στόχων και των κανόνων διεξαγωγής του µαθήµατος, την εύρεση κοινών
ενδιαφερόντων, την «εκπαίδευση» των µελών στη χρήση του µέσου του chat (κανένα µέλος του
µαθήµατος δεν είχε ξαναχρησιµοποιήσει chat πριν το ΜΑΘ1) που θα διαδραµάτιζε σηµαντικό ρόλο
αργότερα. Το chat χρησιµοποιήθηκε στην περίοδο αυτή συµπληρωµατικά περισσότερο και ο βασικός
του ρόλος ήταν η επιπλέον σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ των µελών, η µεγαλύτερη µεταξύ τους
γνωριµία.
Στο τέλος της περιόδου έχει ήδη δηµιουργηθεί η Κοινότητα του µαθήµατος, αλλά αυτό
πραγµατοποιήθηκε σταδιακά και δεν υπάρχει συγκεκριµένο χρονικό «σηµείο» της ∆ηµιουργίας της.
Υπάρχει πάντως ορόσηµο, ένα συγκεκριµένο χρονικό σηµείο, πέρα του οποίου µπορούµε να πούµε
ότι υπάρχει πλέον η Κοινότητα του µαθήµατος. Αυτό είναι η 15/12/03, κατά την οποία
πραγµατοποιείται το 3ο chat του µαθήµατος, στο οποίο για πρώτη φορά δεν είναι βασικός στόχος η
βελτίωση του κλίµατος και της επικοινωνίας, αλλά πιο ουσιαστικά θέµατα που αφορούν
συγκεκριµένες εργασίες του µαθήµατος.
(β) Περίοδος Παρακµής. Από 18/12/03 έως 5/1/04, στο γράφηµα από το δεύτερο (από αριστερά)
µικρό κύκλο µέχρι τον τρίτο (από αριστερά) µικρό κύκλο, στον άξονα του χρόνου (άξονα των Χ).
Η περίοδος αυτή ξεκινάει κάπως απότοµα και πρόωρα, λόγω του τεχνικού προβλήµατος της
«πτώσης» της πλατφόρµας λογισµικού της ΚΜΕ που υποστήριζε τη διεξαγωγή των µαθηµάτων. Το
πρόβληµα προκάλεσε την απώλεια για λίγες µέρες της λειτουργίας της ιστοσελίδας – σηµείου
αναφοράς της ΚΜΕ και τη µη δυνατότητα χρησιµοποίησης του forum και του chat (για το ίδιο
διάστηµα). Παρότι λειτουργούσε το mail κανονικά ήταν φυσιολογικός ο αποσυντονισµός που
προκλήθηκε και σηµατοδότησε µια περίοδο παρακµής στην εξέλιξη της ήδη δηµιουργηθείσας
Κοινότητας του µαθήµατος. Η παρακµή συνεχίστηκε φυσιολογικά µε την περίοδο των διακοπών των
Χριστουγέννων και διάρκεσε µέχρι το τέλος αυτής. Ο συντονιστής ακολούθησε µόνο µια πολιτική
συντονισµού χαµηλού επιπέδου αυτήν την περίοδο, επιδιώκοντας απλώς τη διατήρηση της
υπάρχουσας Κοινότητας.
(γ) Περίοδος Ανόδου και Κορύφωσης της Κοινότητας. Από 6/1/04 έως την ολοκλήρωση του
µαθήµατος, στον άξονα του χρόνου του γραφήµατος (άξονας των Χ), από τον τρίτο (από αριστερά)
µικρό κύκλο µέχρι τον τελευταίο (ή πρώτο από δεξία) µικρό κύκλο.
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Η περίοδος αυτή ξεκινάει µε µια µεγάλη ενεργοποίηση του εισηγητή και ειδικά µε σηµαντικό αριθµό
µηνυµάτων mail από αυτόν. Ο στόχος αυτών των µηνυµάτων ήταν η γρήγορη επαναφορά της
Κοινότητας του µαθήµατος στα προηγούµενα επίπεδα (της 1ης περιόδου) και στη συνέχεια η εξέλιξή
της µέσω της πραγµατοποίησης των εργασιών και ενεργειών του µαθήµατος. Εντός της εβδοµάδας
πράγµατι επανέρχεται η επικοινωνία και η συµµετοχή στα προηγούµενα επίπεδα και σταδιακά, από
την επόµενη εβδοµάδα υπάρχει µια συνεχής άνοδος του βαθµού της επικοινωνίας και της
αλληλεπίδρασης των µελών. Η άνοδος αυτή συνοδεύεται και από την εκτεταµένη πλέον χρήση του
chat (κυρίως έναντι του forum) για λόγους που έχουν ήδη αναλυθεί, και κορυφώνεται περίπου µία
εβδοµάδα πριν τη λήξη του µαθήµατος µε πολύ µεγάλη αύξηση των τιµών της επικοινωνίας µε κάθε
µέσο (ακόµη και µε το forum).
Την τελευταία εβδοµάδα της υλοποίησης του µαθήµατος η επικοινωνία φυσιολογικά µειώνεται
σταδιακά. Η περίοδος ανόδου και κορύφωσης της Κοινότητας του µαθήµατος συµπίπτει µε την
περίοδο «ωριµότητας» της ευρύτερης Κοινότητας της ΚΜΕ και αυτό δεν είναι τυχαίο καθώς, το
ΜΑΘ1 ήταν το πιο «επιτυχηµένο» µάθηµα της ΚΜΕ και τα µέλη του από τα πιο ενεργά
επικοινωνιακά της συνολικής Κοινότητας. Μια σηµαντική αύξηση στη µεταξύ τους επικοινωνία
αποτελεί σηµαντική (ποσοστιαία) αύξηση και της συνολικής επικοινωνίας της ΚΜΕ. Επίσης αξίζει να
σηµειωθεί και ο ρόλος των συντονιστών στην εξέλιξη της Κοινότητας του µαθήµατος, καθώς θετικά
επέδρασε (τουλάχιστον στο συγκεκριµένο µάθηµα) η εφαρµογή της πολιτικής εκτενέστερης χρήσης
του chat (που αντικατοπτρίζεται στη συµµετοχή του ενός συντονιστή σε ορισµένα chat αυτής της
περιόδου και στην εξάλειψη των τεχνικών προβληµάτων αυτού). Επιπλέον, η «εκτόξευση» ειδικά του
βαθµού της mail επικοινωνίας που πραγµατοποιήθηκε στη φάση της «κορύφωσης» της επικοινωνίας
και της αλληλεπίδρασης του µαθήµατος έχει να κάνει και µε την ενεργή συµµετοχή του συντονιστή
στα τεκταινόµενα, όπως φαίνεται από τη δική mail επικοινωνία για την περίοδο αυτή. Η συµµετοχή
του πάντως ήταν επικουρική, περισσότερο σε επίπεδο χαµηλού συντονισµού, λύνοντας προβλήµατα ή
ενθαρρύνοντας τους συµµετέχοντες.
Πίνακας ΙV. 7.16 Αξιολόγησης των εκπαιδευοµένων του ΜΑΘ1 από τον εισηγητή
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Στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας ΙV. 7.16) παρουσιάζεται η αξιολόγηση των εκπαιδευοµένων του
συγκεκριµένου µαθήµατος από τον εισηγητή. Επρόκειτο για µια τυπική αξιολόγηση εκπαιδευοµένων
που ακολουθούσε τις οδηγίες που είχαν αρχικά δοθεί προκειµένου να υπάρχει ενιαία αντιµετώπιση
όλων των συµµετεχόντων σε όλα τα µαθήµατα. Ο τελικός βαθµός του κάθε εκπαιδευόµενου ήταν
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συνάρτηση (ενδεχοµένως µε κάποια διαφορετική βαρύτητα για τον κάθε εισηγητή) της υλοποίησης
και ανταπόκρισής του στις εργασίες του µαθήµατος, της συµµετοχής του (στην επικοινωνία, στις
συζητήσεις, στις αποφάσεις) και του βαθµού και της ποιότητας της «συνεργασίας» του µε τους
άλλους εκπαιδευόµενους και τον εισηγητή.
Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο εισηγητής δεν έλαβε ιδιαίτερα υπόψη του τις ποσοτικές
µετρήσεις που παρουσίαζαν την επικοινωνία (στις αναφορές των συντονιστών, όπως φάνηκε από την
ανάλυση της συνέντευξής του – S51) και η αξιολόγησή του, όσον αφορά στην επικοινωνία, είχε
ποιοτικό χαρακτήρα και προέκυψε ως απόσταγµα της αλληλεπίδρασης µε τους εκπαιδευόµενους για
ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης του εισηγητή επιβεβαιώνουν
την ανάλυση της επικοινωνίας και τον κυρίαρχο ρόλο των 2 µελών µε την υψηλότερη «βαθµολογία»
(user41 και user45) και στην επικοινωνία µέσω του forum, και στην επικοινωνία µέσω του mail, κάτι
που σηµαίνει ότι η ανάλυση της επικοινωνίας µε τον τρόπο που πραγµατοποιήθηκε είναι αξιόπιστη
και µπορεί να χρησιµοποιηθεί περαιτέρω (και κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός µαθήµατος).

ΙV.7.12 Συµπεράσµατα που απορρέουν από την ανάλυση της δηµιουργίας και
εξέλιξης της Κοινότητας Μάθησης του ΜΑΘ1
Η ανάλυση της ∆ηµιουργίας και εξέλιξης της Κοινότητας της Μάθησης του µαθήµατος ΜΑΘ1 της ΚΜΕ
είχε πολλά στάδια και εφαρµόστηκε σε αυτήν τόσο η ποσοτική όσο και η ποιοτική προσέγγιση. Στον
παρακάτω πίνακα (Πίνακας ΙV. 7.17) παρουσιάζονται συνοπτικά ορισµένα στοιχεία της ανάλυσης της
∆ραστηριότητας αυτής, όπως το ερευνητικό ερώτηµα που εξετάστηκε, συνοπτικά στοιχεία της
ποιοτικής ανάλυσης που σχετιζόταν µε παραµέτρους Ανάλυσης Κοινωνικών ∆ικτύων και τα συνολικά
στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη για τη σύνθεση της εικόνας της ∆ηµιουργίας και της εξέλιξης της
Κοινότητας της Μάθησης του ΜΑΘ1.
Πίνακας ΙV. 7.17 Σύντοµη περιγραφή στοιχείων της ανάλυσης της ∆ραστηριότητας ∆ηµιουργίας και
Εξέλιξης της Κοινότητας της Μάθησης

Ερευνητικό Ερώτηµα που εξετάστηκε:
Πως προκύπτει η εικόνα της δηµιουργίας και εξέλιξης της επιµέρους Κοινότητας Μάθησης ενός επιτυχηµένου
µαθήµατος της ΚΜΕ;

Ανάλυση της επικοινωνίας του µαθήµατος ΜΑΘ1
Αναλύεται η επικοινωνία του µαθήµατος ΜΑΘ1 µε ποσοτικές και ποιοτικές µεθόδους. Χρησιµοποιούνται µετρήσεις
παραµέτρων Ανάλυσης Κοινωνικού ∆ικτύου όπως η πυκνότητα, η συγκέντρωση και οι γράφοι που παρουσιάζουν την εικόνα της
επικοινωνίας.
Η επικοινωνία µέσω του forum και του email αναλύεται µε ποσοτικές και ποιοτικές µεθόδους, κυρίως µέσω της εξέτασης και
ανάλυσης των γράφων της επικοινωνίας. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην ανάλυση της επικοινωνίας µέσω του chat γιατί
χρησιµοποιήθηκε περισσότερο από ότι σε οποιοδήποτε άλλο µάθηµα της ΚΜΕ και αποτέλεσε µοχλό της δηµιουργίας της
Κοινότητας του µαθήµατος. Για την ανάλυση του chat εντοπίστηκαν οι κατηγορίες λόγου του εισηγητή του µαθήµατος για τον
εντοπισµό της πολιτικής συντονισµού που ακολουθούσε µέσω των σχολίων και των παρεµβάσεών του. Από την ανάλυση της
επικοινωνίας αποσαφηνίζεται ο τρόπος εφαρµογής της πολιτικής συντονισµού του µαθήµατος.

Ανάλυση της συνέντευξης του εισηγητή
Προς επιβεβαίωση και διασταύρωση των παρατηρήσεων της ανάλυσης που προηγήθηκε αναλύεται η συνέντευξη του εισηγητή
µε ποιοτικές µεθόδους.

Σύνθεση της εικόνας της ∆ηµιουργίας και της Εξέλιξης της Κοινότητας της Μάθησης του ΜΑΘ1
Πραγµατοποιείται η σύνθεση της εικόνας της ∆ηµιουργίας και της Εξέλιξης της Κοινότητας της Μάθησης του ΜΑΘ1
εξετάζοντας όλους τους παράγοντες που επέδρασαν σε αυτήν, όπως η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση, η εφαρµογή της
κατάλληλης πολιτικής συντονισµού από τον εισηγητή, οι διάφορες χρονικές περίοδοι, ακόµη και ορισµένες συγκυρίες. Από την
ανάλυση προκύπτουν τρεις διακριτές περίοδοι της ∆ηµιουργίας και της Εξέλιξης της Κοινότητας της Μάθησης του
συγκεκριµένου µαθήµατος.
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Από την ανάλυση εξάγονται τα εξής βασικά συµπεράσµατα:
1. Από την ανάλυση στοιχείων της συνέντευξης του εισηγητή, και από την ανάλυση ποσοτικών και
ποιοτικών δεδοµένων που αφορούσαν την επικοινωνία, τη συµµετοχή και την αλληλεπίδραση των
συµµετεχόντων, τεκµηριώνεται το γεγονός ότι πράγµατι δηµιουργήθηκε η συνεκτική Κοινότητα
(τύπου Α) του µαθήµατος.
2. Ο βασικός λόγος της «επιτυχίας» του µαθήµατος ήταν το γεγονός ότι δηµιουργήθηκε η Κοινότητα
της Μάθησης σε αυτό. Ακόµη, κατά δεύτερο λόγο, το γεγονός ότι όλοι οι εκπαιδευόµενοι βρήκαν
κοινό σηµείο αναφοράς (το ενδιαφέρον για τα Μαθηµατικά), και το ότι κατάφεραν τελικά να
ενδιαφερθούν για το λογισµικό που ήταν το αντικείµενο του µαθήµατος, µετά από τις κατάλληλες
προσπάθειες του εισηγητή.
3. Βασικός παράγοντας «επιτυχίας» του µαθήµατος και του βαθµού δηµιουργίας της Κοινότητας του
µαθήµατος ήταν ακόµη ο βαθµός της συνεργασίας που επιτεύχθηκε µεταξύ των εκπαιδευοµένων,
κάτι που ήταν η επιδίωξη του εισηγητή από την αρχή και προέκυψε µέσα από συγκεκριµένες
προσπάθειες συντονισµού. Η συνεργασία αυτή αντικατοπτρίζει την προσπάθεια εφαρµογής του
προτύπου του ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος της ΚΜΕ. Ο συντονισµός του εισηγητή
επέφερε τα θετικά αποτελέσµατα της επιτυχίας της συνεργασίας µεταξύ των εκπαιδευόµενων και ήταν
το «κλειδί» της συνολικής επιτυχίας του µαθήµατος.
4. Ειδικά όσον αφορά στον συντονισµό του µαθήµατος, και τους λόγους για τους οποίους είχε τα
αποτελέσµατα που παρατηρήθηκαν, συµπεραίνουµε από την ανάλυση ότι ήταν οι εξής:
Α. Εφαρµόστηκε σε µεγάλο βαθµό το «πρότυπο του µαθήµατος της ΚΜΕ» στο ΜΑΘ1. Σε κάθε
ενότητα του µαθήµατος αρχικά παρουσιαζόταν από τον εισηγητή ένα θέµα συζήτησης, και µε αφορµή
αυτό πραγµατοποιούνταν συζήτηση στη οποία ενθαρρύνονταν να συµµετέχουν όλοι οι
εκπαιδευόµενοι. Υπήρχε µεγάλη ευελιξία στον τρόπο διεξαγωγής του µαθήµατος και το µάθηµα
«καθοδηγούνταν» από τη συζήτηση που πραγµατοποιούνταν, δεν υπήρχαν απόλυτα προκαθορισµένοι
στόχοι και εργασίες που «έπρεπε» να γίνουν. Αυτές καθορίζονταν στην πορεία και µε τη συµµετοχή
των εκπαιδευοµένων.
Β. Πραγµατοποιήθηκε και χαµηλού και υψηλού επιπέδου συντονισµός. Χαµηλού επιπέδου
συντονισµός πραγµατοποιούνταν σε όλη τη διάρκεια του µαθήµατος και ο εισηγητής επικοινωνούσε
συνεχώς µε τα µέλη του µαθήµατος, ενθαρρύνοντας και βοηθώντας τους συνεχώς. Πραγµατοποιήθηκε
και υψηλού επιπέδου συντονισµός, πιο αραιά πάντως και σε συγκεκριµένα σηµεία καµπής, όταν
έπρεπε να υπάρξει κάποια καθοδήγηση ή µεταβολή στη συµπεριφορά των εκπαιδευόµενων.
Γ. Στην αρχή του µαθήµατος, καθώς η Κοινότητα του µαθήµατος δεν είχε ακόµη δηµιουργηθεί
(σχηµατιζόταν ακόµη εκείνη την περίοδο), επιλέχθηκε από τον εισηγητή η συχνότερη χρήση του
«επίσηµου» και πιο «τυπικού» µέσου του forum. Όσο το µάθηµα εξελισσόταν και µαζί µε αυτό
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εξελισσόταν και η Κοινότητα της µάθησης αυτού, το κυρίαρχο µέσο έγινε το chat, το οποίο υποστήριζε
µε αποδοτικότερο τρόπο την οικειότητα, την εµπιστοσύνη, την αλληλοϋποστήριξη και τελικά ακόµη
και τη φιλία που έδειχναν τα µέλη το ένα για το άλλο. Το email χρησιµοποιούνταν συχνά σε όλη τη
διάρκεια υλοποίησης του µαθήµατος αλλά είχε περισσότερο συµπληρωµατικό ρόλο.
∆. Ο συντονισµός αφορούσε σε µεγάλο βαθµό την (επιτυχηµένη τελικά) προσπάθεια του εισηγητή για
τη δηµιουργία ενός κλίµατος οικειότητας και φιλίας µεταξύ των συµµετεχόντων εκπαιδευτικών και
µελών του µαθήµατος. Αυτό το ευχάριστο κλίµα φιλίας και οικειότητας που δηµιουργήθηκε αποτελεί
σοβαρό αποδεικτικό στοιχείο της δηµιουργηθείσας Κοινότητας του µαθήµατος και δεν επετεύχθει
µόνο µέσω της χρήσης πολλών και διαφορετικών µέσων επικοινωνίας (όπως αποδείχτηκε ότι έγινε
από την ανάλυση των αντικειµενικών δεδοµένων), αλλά κυρίως από το τρόπο µε τον οποίο
χρησιµοποιήθηκαν τα µέσα αυτά για την επικοινωνία.
Ε. Χαρακτηριστικό στοιχείο των µεθόδων συντονισµού που εφαρµόστηκαν αποτέλεσε η σηµαντική
και επιτυχηµένη προσπάθεια του εισηγητή ειδικά για τη «µείωση του άγονου ανταγωνισµού» και την
«ενίσχυση της εποικοδοµητικής κριτικής και αξιολόγησης». Αυτό πραγµατοποιήθηκε καθώς
στράφηκε η αξιολόγηση µακριά από τα πρόσωπα και επικεντρώθηκε στη διαδικασία. Εξηγήθηκε ότι
στόχος δεν ήταν η στείρα κριτική, η «βαθµολόγηση» του κάθε εκπαιδευόµενου από τον άλλον, που θα
µπορούσε να προκαλέσει ανταγωνιστικό κλίµα, αλλά η ανάλυση και αξιολόγηση της διαδικασίας
εφαρµογής των δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών στην πράξη και στην τάξη, το να µάθει ο καθένας
από τα λάθη, τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία των προσπαθειών όλων. Με αυτόν τον τρόπο ήταν
δυνατόν να ενισχυθεί η άποψη της κοινής προσπάθειας, να «νιώσουν» οι εκπαιδευόµενοι ότι έχουν
έναν κοινό στόχο, την βελτίωση όλων, να «κατακτήσουν» την τεχνολογία αλλά πιο σηµαντικό όλων,
να µάθουν (ο ένας µε τη βοήθεια του άλλου) να χρησιµοποιούν την τεχνολογία και τα µέσα για τον
ευγενή και ανώτερο στόχο της βελτίωσης του εκπαιδευτικού τους έργου. Μέσω αυτής της διαδικασίας
και των επιλογών του εισηγητή τέθηκαν τα θεµέλια της δηµιουργίας της Κοινότητας της Μάθησης του
ΜΑΘ1.
ΣΤ. Υπήρξε «κορύφωση» του µαθήµατος µέσω της πρακτικής εφαρµογής δραστηριοτήτων από τους
εκπαιδευόµενους στην τάξη διδασκαλίας τους. Αυτό αποτελούσε το τελικό στόχο του µαθήµατος, που
δεν ήταν απλά η εκµάθηση των βασικών λειτουργιών ενός λογισµικού, αλλά η εφαρµογή αυτής της
αποκτηθείσας γνώσης στην εκπαιδευτική πρακτική. Η εφαρµογή ΤΠΕ δραστηριοτήτων στην πράξη,
στην τάξη µε τους µαθητές των ίδιων των εκπαιδευόµενων (που ήταν εκπαιδευτικοί) αποτελούσε
µέγιστο κίνητρο για συµµετοχή, έδινε µεγάλο ενδιαφέρον στην προσπάθειά των εκπαιδευοµένων και
ήταν στοιχείο που µείωνε τον ανταγωνισµό και αύξαινε την προσπάθεια τους για συνεργασία, καθώς
λόγω της δυσκολίας της πραγµατοποίησης των δραστηριοτήτων αυτών προκαλούνταν η ανάγκη για
σύµπραξη και συνεργασία µε τους συναδέλφους τους.
5. Ειδικά όσον αφορά στις µετρήσεις της επικοινωνίας, την ανάλυση της επικοινωνίας και τον τρόπο
µε τον οποίο πραγµατοποιήθηκε, συµπεραίνουµε ακόµη ότι ήταν σε µεγάλο βαθµό αξιόπιστη και
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µπορεί να χρησιµοποιηθεί περαιτέρω ακόµη πιο αποδοτικά (κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός
µαθήµατος σαν το ΜΑΘ1).
Ουσιαστικά µπορούµε να πούµε ότι απαντήθηκε σε σηµαντικό βαθµό το ερώτηµα της έρευνας που
είχε τεθεί και ήταν «η σύνθεση της εικόνας της δηµιουργίας και εξέλιξης της επιµέρους µικρότερης
Κοινότητας Μάθησης ενός επιτυχηµένου µαθήµατος της ΚΜΕ». Το συγκεκριµένο ερώτηµα
εµφανίζεται στο σχήµα (Εικόνα IV.1.1), ως Εg.
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Κεφάλαιο ΙV.8 Μελέτη της επίδρασης των Εργαλείων
Αναστοχασµού
ΙV.8.1 Εισαγωγή
Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάζεται το επιµέρους ερευνητικό ερώτηµα που προκύπτει από την ανάλυση
της επικοινωνίας και τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της ΚΜΕ.
Εξετάζεται η επίδραση των εργαλείων αναστοχασµού, ο βαθµός της αυτό-ρύθµισης της συµπεριφοράς
των υποκειµένων µετά την επίγνωση της θέσης τους στο κοινωνικό δίκτυο που ανήκουν.

ΙV.8.2 Το ερευνητικό ερώτηµα που σχετίζεται µε την επίδραση των εργαλείων
αναστοχασµού
Όπως έχει ήδη αναφερθεί προηγούµενα, οι µετρήσεις ανάλυσης κοινωνικού δικτύου (Martinez και
συν. 2003 Nurmela και συν. 2003, Reffay και Chanier 2003, McArthur και Bruza 2003)
χρησιµοποιήθηκαν για την µελέτη της ∆ραστηριότητας της ∆ηµιουργίας και ∆ιατήρησης της
Κοινότητας της Μάθησης. Προκειµένου για την έρευνα που σχετίζεται µε τα ερωτήµατα που πηγάζουν
από την συγκεκριµένη ∆ραστηριότητα πραγµατοποιήθηκε πρώτα µελέτη και ανάλυση των επιµέρους
κοινωνικών δικτύων της ΚΜΕ. Στο σχεδιασµό της ΚΜΕ, προκειµένου για την αρωγή των εισηγητών,
την παρακολούθηση της πορείας των εκπαιδευοµένων (µελών) αλλά και την υποστήριξη και
τεκµηρίωση της εφαρµογής του κατάλληλου είδους συντονισµού (από τους εισηγητές των µαθηµάτων
και τους συντονιστές της Κοινότητας), χρησιµοποιούνταν οι µετρήσεις και τα αποτελέσµατα της
ανάλυσης κοινωνικού δικτύου που πραγµατοποιούνταν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της ΚΜΕ. Οι
µετρήσεις είχε προγραµµατιστεί να πραγµατοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα στη διάρκεια
λειτουργίας της ΚΜΕ. Είχε οριστεί ακόµη η δηµοσίευση (µε κωδικοποιηµένο τρόπο) των
αποτελεσµάτων και των µετρήσεων που αφορούσαν περισσότερο στο κοµµάτι της επικοινωνίας που
δεν ήταν φανερό σε όλους, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, προκειµένου για την καταρχήν ενεργοποίηση
των εκπαιδευοµένων και κατά δεύτερον για την ενηµέρωση των εισηγητών.
Τα εργαλεία αναστοχασµού ήταν για ειδικά κατασκευασµένα τεχνουργήµατα, µε τη χρήση των οποίων
θα µπορούσε να προκληθεί η ενεργοποίηση των εκπαιδευοµένων και η αυτορύθµιση της
συµπεριφοράς τους προς την κατεύθυνση της ενεργούς συµµετοχής και της αύξησης της
επικοινωνίας. Επίσης θα µπορούσαν να βοηθήσουν ορισµένους εισηγητές να αξιολογήσουν σε ένα
βαθµό τη συµµετοχή, τη συνεισφορά στους διάλογους και το βαθµό συνεργασίας των συµµετεχόντων
σε κάποιο µάθηµα. Το ανοιχτό ερώτηµα που εξετάστηκε ήταν «σε ποιο βαθµό επηρεάζεται η
συµπεριφορά των συµµετεχόντων από την παρουσίαση αποτελεσµάτων που προέρχονται από την
ανάλυση της επικοινωνίας (εργαλεία αναστοχασµού);». Το συγκεκριµένο ερώτηµα εµφανίζεται στο
σχήµα (Εικόνα IV.1.1), ως Εh.
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Για το συγκεκριµένο ερευνητικό ερώτηµα, ενδιαφέρον παρουσιάζει η µελέτη του βαθµού που τα
υποκείµενα άλλαζαν τη συµπεριφορά τους µετά τη δηµοσίευση των αναλύσεων της επικοινωνίας.
Ειδικότερα αν ενεργοποιούνταν επικοινωνιακή, µετά την επίγνωση της θέσης τους στο γράφο της
επικοινωνίας του κοινωνικού δικτύου ή των µετρήσεων ανάλυσης κοινωνικών δικτύων που τους
αφορούσαν.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι για λόγους διατήρησης της ανωνυµίας δηµοσιεύονταν στην ευρύτερη
Κοινότητα (σε όλη την ΚΜΕ) κωδικοποιηµένοι οι γράφοι επικοινωνίας, καθώς για τα µέλη που
συµµετείχαν αντιστοιχούσε ένας αριθµός. Η αντιστοιχία αυτού του αριθµού (του κωδικού) και µέλους
ήταν κρυφή για τα απλά µέλη. Τα ονόµατα συντονιστών και εισηγητών δεν ήταν κωδικοποιηµένα.
Φυσικά οι εισηγητές είχαν στη διάθεσή τους µη-κωδικοποιηµένους γράφους µε τα ονόµατα των
µελών στη θέση των κόµβων. Αν κάποιο µέλος ενδιαφερόταν, µπορούσε να δει µόνο τη δική του θέση
στο γράφο επικοινωνίας, εφόσον το ζητούσε από τον συντονιστή ή τον εισηγητή, λαµβάνοντας ως
απάντηση τον κωδικό του.
Στο Παράρτηµα ∆.3 παρουσιάζεται ένα λεπτοµερές και τυπικό δείγµα µιας τέτοιας αναφοράς των
εργαλείων αναστοχασµού. Στην επόµενη παράγραφο ακολουθεί η σύντοµη περιγραφή ορισµένων
ανεξάρτητων και εξαρτηµένων µεταβλητών που χρησιµοποιούνται στην ανάλυση και τα
αποτελέσµατα.

ΙV.8.3 Ανεξάρτητες και εξαρτηµένες µεταβλητές της ανάλυσης
ΙV.8.3.1

∆εδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν

Τα δεδοµένα της ανάλυσης αντλήθηκαν κυρίως από ερωτηµατολόγια που συµπληρώθηκαν από τα
υποκείµενα (εκπαιδευόµενους και εισηγητές), αλλά έγινε διασταύρωση στοιχείων και επιβεβαίωση
αποτελεσµάτων µέσω ορισµένων συνεντεύξεων που πραγµατοποιήθηκαν επιπλέον.
∆εν κατέστη δυνατόν να χρησιµοποιηθούν αντικειµενικά δεδοµένα, όπως η εξέταση µετρήσεων που
αφορούσαν την επικοινωνία σε προσωπικό επίπεδο (πχ. αριθµός µηνυµάτων σε διάφορες υπηρεσίες,
ατοµική συγκέντρωση στα email, ενεργή συµµετοχή, κλπ.). Ο λόγος είχε σχέση µε την επιλογή της
διαδικασίας δηµοσίευσης που αποδείχτηκε εκ των υστέρων µη-αποδοτική. Λόγω έλλειψης χρόνου και
εµφανών κινήτρων για τους εκπαιδευόµενους δεν ενδιαφέρονταν ιδιαιτέρως να µάθουν τον κωδικό
που τους αντιστοιχούσε. Ακόµη κι αυτοί δηλαδή που παρακολουθούσαν τις αναφορές των εργαλείων
αναστοχασµού δεν µάθαιναν όλοι τον κωδικό τους και δεν γνώριζαν την ακριβή τους θέση στο γράφο
επικοινωνίας ή τις ατοµικές µετρήσεις που τους αφορούσαν. Ως συνέπεια αυτού δεν µπορούµε να
γνωρίζουµε µε ακρίβεια και αντικειµενικότητα τη δεδοµένη στιγµή που έλαβαν γνώση για τις
αναφορές αυτές και εποµένως να εξετάσουµε λεπτοµερώς αν άλλαξε εξ’ αιτίας αυτού η συµπεριφορά
τους. Εκ των πραγµάτων στην ανάλυση αυτή βασιζόµαστε µόνο στη γνώµη των ίδιων των
υποκειµένων.
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ΙV.8.3.2

Ανεξάρτητες µεταβλητές

Η βασική ανεξάρτητη µεταβλητή της ανάλυσης είναι το κατά πόσον έλαβαν γνώση τα υποκείµενα
(εκπαιδευόµενοι και εισηγητές) για τις αναφορές των εργαλείων αναστοχασµού. Στη συνέχεια
µπορούµε να εξετάσουµε κατά πόσον αυτή η µεταβλητή επέδρασε σε εξαρτηµένες µεταβλητές που
σχετίζονται µε την συµπεριφορά των υποκειµένων αυτών.
Ακολουθεί η στατιστική περιγραφή των βασικών ανεξάρτητων µεταβλητών της ανάλυσης (Πίνακας
ΙV. 8.1, Πίνακας ΙV. 8.2). Οι µεταβλητές αυτές προέρχονται από ερωτηµατολόγια που συµπλήρωσαν
εκπαιδευόµενοι και εισηγητές, µετά το πέρας της ΚΜΕ (Παράρτηµα Β.4 και Παράρτηµα Β.5,
Ερωτήσεις αναφορικά µε τα Εργαλεία Αναστοχασµού και την Ανάλυση της Επικοινωνίας).
Πίνακας ΙV. 8.1 Ανεξάρτητες µεταβλητές που πηγάζουν από ερωτήσεις που απευθύνονταν σε
εκπαιδευόµενους
Ερώτηση

Στατιστικά Στοιχεία

N
∆εν υπήρχαν
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Παράρτηµα Β.4.Ερώτηση21:
N
Παρακολουθούσατε τις ανακοινώσεις των
Missing
συντονιστών που αφορούσαν την Ανάλυση της Mean
Επικοινωνίας και τους γράφους επικοινωνίας; Median
 ڤΝΑΙ (2)
Mode
 ڤΝΑΙ, αλλά τα αγνόησα (1)
Std. Deviation
 ڤΟΧΙ (0)
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis

Παράρτηµα
Β.4.Ερώτηση20:
Ενηµερωθήκατε σχετικά µε την Ανάλυση της
Επικοινωνίας
και
τους
γράφους
επικοινωνίας;
 ڤΝΑΙ (2)
 ڤΝΑΙ, αλλά τα αγνόησα (1)
 ڤΟΧΙ (0)

35
24
1,46
2,00
2
,701
-,928
,398
-,333
,778
36
23
1,44
2,00
2
,695
-,874
,393
-,393
,768

Κατανοµή των απαντήσεων
Missing
40,7%

ΟΧΙ
6,8%
ΝΑΙ ΑΛΛΑ ΤΙΣ ΑΓΝΟΗΣΑ
18,6%

ΝΑΙ
33,9%

Missing
39,0%

ΟΧΙ
6,8%

ΝΑΙ ΑΛΛΑ ΤΙΣ ΑΓΝΟΗΣΑ
20,3%

ΝΑΙ
33,9%

Πίνακας ΙV. 8.2 Ανεξάρτητες µεταβλητές που πηγάζουν από ερωτήσεις που απευθύνονταν σε εισηγητές
Ερώτηση

Στατιστικά Στοιχεία

N
19
Missing
3
Mean
1,53
Median
2,00
Mode
2
Std. Deviation
,772
Skewness
-1,310
Std. Error of Skewness
,524
Kurtosis
,171
Std. Error of Kurtosis
1,014
Παράρτηµα Β.5.Ερώτηση46:
N
19
Παρακολουθούσατε τις ανακοινώσεις των
Missing
3
συντονιστών που αφορούσαν την Ανάλυση της Mean
1,47
Επικοινωνίας και τους γράφους επικοινωνίας; Median
2,00
 ڤΝΑΙ (2)
Mode
2
 ڤΝΑΙ, αλλά τα αγνόησα (1)
Std. Deviation
,772
 ڤΟΧΙ (0)
Skewness
-1,116
Std. Error of Skewness
,524
Kurtosis
-,242
Std. Error of Kurtosis
1,014

Παράρτηµα
Β.5.Ερώτηση45:
Ενηµερωθήκατε σχετικά µε την Ανάλυση της
Επικοινωνίας
και
τους
γράφους
επικοινωνίας;
 ڤΝΑΙ (2)
 ڤΝΑΙ, αλλά τα αγνόησα (1)
 ڤΟΧΙ (0)
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Κατανοµή των απαντήσεων
Missing
13,6%

ΟΧΙ
13,6%

ΝΑΙ ΑΛΛΑ ΤΙΣ ΑΓΝΟΗΣΑ
13,6%

ΝΑΙ
59,1%

Missing
13,6%

ΟΧΙ
13,6%

ΝΑΙ ΑΛΛΑ ΤΙΣ ΑΓΝΟΗΣΑ
18,2%

ΝΑΙ
54,5%
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Ενδιαφέρον πάντως για την έρευνα παρουσιάζει και πώς οι παραπάνω βασικές ανεξάρτητες
µεταβλητές επηρεάζονται από άλλους πιο στοιχειώδης παράγοντες, όπως τα καταγεγραµµένα
χαρακτηριστικά των υποκειµένων, αντικειµενικά δεδοµένα, επιλογές των εισηγητών και των
εκπαιδευοµένων και αν υπάρχει κάποια τέτοια σηµαντική σχέση. Επιπλέον αν και οι βασικές
εξαρτηµένες µεταβλητές σχετίζονται µε κάποιον στατιστικά σηµαντικό τρόπο µε τις στοιχειώδης
αυτές ανεξάρτητες µεταβλητές.

ΙV.8.3.3

Εξαρτηµένες µεταβλητές

Οι βασικότερες εξαρτηµένες µεταβλητές της ανάλυσης, που αφορούν στο συγκεκριµένο ερευνητικό
ερώτηµα, παρουσιάζονται παρακάτω (Πίνακας ΙV. 8.3 και Πίνακας ΙV. 8.4) και έχουν να κάνουν µε
απαντήσεις των εκπαιδευόµενων και των εισηγητών σε ερωτήσεις που σχετίζονται µε το βαθµό της
επίδρασης των µεταγνωστικών εργαλείων.
Πίνακας ΙV. 8.3 Εξαρτηµένες µεταβλητές που πηγάζουν από ερωτήσεις που απευθύνονταν σε
εκπαιδευόµενους
Στατιστικά Στοιχεία
N
35
Missing
24
Mean
3,40
Median
3,00
Mode
2
Std. Deviation
1,479
Skewness
,062
Std. Error of Skewness
,398
Kurtosis
-1,897
Std. Error of Kurtosis
,778

Κατανοµή των απαντήσεων
16
14

12
10
8

6
4

Συχνότητα

Ερώτηση
Παράρτηµα Β.4.Ερώτηση22: Θεωρείτε τις
ανακοινώσεις των συντονιστών που αφορούσαν
την Ανάλυση της Επικοινωνίας και τους γράφους
επικοινωνίας χρήσιµες;
 ڤΝΑΙ, οπωσδήποτε (5)
 ڤΜάλλον ΝΑΙ (4)
 ڤΙΣΩΣ (3)  ڤΜάλλον ΟΧΙ (2)
ڤΟΧΙ καθόλου (1)

Std. Dev = 1,48

2

Mean = 3,4
N = 35,00

0
1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Θεωρείτε τις µετρήσεις αυτές χρήσιµες;

Παράρτηµα Β.4.Ερώτηση23: Θεωρείτε ότι οι
άλλοι εκπαιδευόµενοι έδειξαν ενδιαφέρον για
τις µετρήσεις της Ανάλυσης της Επικοινωνίας;
 ڤΝΑΙ (2)
∆ ڤε γνωρίζω (1)
 ڤΟΧΙ (0)

Παράρτηµα Β.4.Ερώτηση24: Θεωρείτε ότι οι
άλλοι εκπαιδευόµενοι επηρεάστηκαν από τη
δηµοσίευση των αναφορών και των µετρήσεων
της Ανάλυσης της Επικοινωνίας;
 ڤΝΑΙ (2)
∆ ڤε γνωρίζω (1)
 ڤΟΧΙ (0)

Παράρτηµα Β.4.Ερώτηση26: Παρατηρήσατε
κάποια διαφορά στη συµπεριφορά των άλλων
εκπαιδευόµενων µετά τη δηµοσίευση κάποιων
στοιχείων ανάλυσης επικοινωνίας;
 ڤΝΑΙ (2)
∆ ڤε γνωρίζω (1)
 ڤΟΧΙ (0)

N
Missing
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
N
Missing
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
N
Missing
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
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35
24
1,09
1,00
1
,507
,175
,398
1,154
,778
35
24
1,03
1,00
1
,514
,053
,398
1,217
,778
35
24
,74
1,00
1
,657
,321
,398
-,645
,778

ΟΧΙ
5,1%

Missing
40,7%
∆Ε ΓΝΩΡΙΖΩ
44,1%

ΝΑΙ
10,2%

ΟΧΙ
6,8%

Missing
40,7%

∆Ε ΓΝΩΡΙΖΩ
44,1%

ΝΑΙ
8,5%

ΟΧΙ
22,0%

Missing
40,7%

∆Ε ΓΝΩΡΙΖΩ
ΝΑΙ

30,5%

6,8%
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Παράρτηµα Β.4.Ερώτηση27: Άλλαξε καθόλου η
δική σας συµπεριφορά µετά τη δηµοσίευση
κάποιων στοιχείων ανάλυσης επικοινωνίας;
 ڤΝΑΙ (2)
∆ ڤεν είµαι σίγουρος/η (1)
 ڤΟΧΙ (0)

N
35
Missing
24
Mean
,60
Median
,00
Mode
0
Std. Deviation
,812
Skewness
,882
Std. Error of Skewness
,398
Kurtosis
-,875
Std. Error of Kurtosis
,778

ΟΧΙ
35,6%

Missing
40,7%

∆ΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ/Η
ΝΑΙ

11,9%

11,9%

Πίνακας ΙV. 8.4 Εξαρτηµένες µεταβλητές που πηγάζουν από ερωτήσεις που απευθύνονταν σε εισηγητές

Παράρτηµα Β.5.Ερώτηση48: Θεωρείτε ότι οι
εκπαιδευόµενοι έδειξαν ενδιαφέρον για αυτές;
 ڤΝΑΙ (2)
∆ ڤε γνωρίζω (1)
 ڤΟΧΙ (0)

Στατιστικά Στοιχεία
N
18
Missing
4
Mean
3,39
Median
4,00
Mode
4
Std. Deviation
1,420
Skewness
-,371
Std. Error of Skewness
,536
Kurtosis
-1,253
Std. Error of Kurtosis
1,038
N
19
Missing
3
Mean
1,00
Median
1,00
Mode
1
Std. Deviation
,333
Skewness
,000
Std. Error of Skewness
,524
Kurtosis
9,000
Std. Error of Kurtosis
1,014

Παράρτηµα Β.5.Ερώτηση49: Θεωρείτε ότι οι
εκπαιδευόµενοι επηρεάστηκαν από τη
δηµοσίευση των αναφορών και των µετρήσεων
της Ανάλυσης;
 ڤΝΑΙ (2)
∆ ڤε γνωρίζω (1)
 ڤΟΧΙ (0)

N
Missing
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis

Παράρτηµα Β.5.Ερώτηση51: Παρατηρήσατε
κάποια διαφορά στη συµπεριφορά των
εκπαιδευόµενων µετά τη δηµοσίευση κάποιων
στοιχείων ανάλυσης επικοινωνίας;
 ڤΝΑΙ (2)
∆ ڤε γνωρίζω (1)
 ڤΟΧΙ (0)

N
19
Missing
3
Mean
,42
Median
,00
Mode
0
Std. Deviation
,507
Skewness
,348
Std. Error of Skewness
,524
Kurtosis
-2,115
Std. Error of Kurtosis
1,014
N
19
Missing
3
Mean
,37
Median
,00
Mode
0
Std. Deviation
,761
Skewness
1,766
Std. Error of Skewness
,524
Kurtosis
1,450
Std. Error of Kurtosis
1,014

Παράρτηµα Β.5.Ερώτηση52: Άλλαξε καθόλου
η δική σας συµπεριφορά µετά τη δηµοσίευση
κάποιων στοιχείων ανάλυσης επικοινωνίας;
 ڤΝΑΙ (2)
 ڤΙΣΩΣ (1)
 ڤΟΧΙ (0)
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19
3
,89
1,00
1
,459
-,502
,524
2,410
1,014

Κατανοµή των απαντήσεων
7

6

5

4

3

2

Συχνότητα

Ερώτηση
Παράρτηµα Β.5.Ερώτηση47: Θεωρείτε τις
ανακοινώσεις των συντονιστών που αφορούσαν
την Ανάλυση της Επικοινωνίας και τους γράφους
επικοινωνίας χρήσιµες;
 ڤΝΑΙ, οπωσδήποτε (5)
 ڤΜάλλον ΝΑΙ (4)
 ڤΙΣΩΣ (3)  ڤΜάλλον ΟΧΙ (2)
ڤΟΧΙ καθόλου (1)

Std. Dev = 1,43

1

Mean = 3,5
N = 19,00

0
1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Χρησιµότητα των µετρήσεων
Missing
13,6%
ΝΑΙ
4,5%

ΟΧΙ
4,5%

∆Ε ΓΝΩΡΙΖΩ
77,3%

Missing
13,6%
ΝΑΙ
4,5%
ΟΧΙ
13,6%

∆Ε ΓΝΩΡΙΖΩ
68,2%

Missing
13,6%

ΟΧΙ
50,0%
∆Ε ΓΝΩΡΙΖΩ
36,4%

Missing
13,6%

ΝΑΙ
13,6%

ΙΣΩΣ
4,5%
ΟΧΙ
68,2%
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ΙV.8.4 Αποτελέσµατα της ανάλυσης
ΙV.8.4.1

Η παρακολούθηση των εργαλείων αναστοχασµού από τα υποκείµενα

Σαν πρώτο βήµα στην ανάλυση εξετάζεται από ποιους παράγοντες εξαρτάται η παρακολούθηση των
αναφορών που σχετίζονταν µε τα εργαλεία αναστοχασµού, από τους εκπαιδευόµενους.
Παρατηρήθηκαν τα εξής για τους εκπαιδευόµενους:
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική σχέση (r = 0,810, df = 9, p = 0,008 < 0,01)

µεταξύ της παρακολούθησης των ανακοινώσεων των συντονιστών που αφορούσαν την ανάλυση της
επικοινωνίας και τους γράφους επικοινωνίας από έναν εκπαιδευόµενο (ως εξαρτηµένη µεταβλητή) και
του γεγονότος της συµµετοχής του στο µάθηµα ΓΕΝ2 (ως ανεξάρτητη µεταβλητή).
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σηµαντική σχέση (r = ,733, df = 8, p = 0,039 < 0,05) µεταξύ της

παρακολούθησης των ανακοινώσεων των συντονιστών που αφορούσαν την ανάλυση της επικοινωνίας
και τους γράφους επικοινωνίας από έναν εκπαιδευόµενο (ως εξαρτηµένη µεταβλητή) και του
γεγονότος της συµµετοχής του στο µάθηµα ΜΑΘ1 (ως ανεξάρτητη µεταβλητή).
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική σχέση (r = 0,935, df = 7, p = 0,002 < 0,01)

µεταξύ της παρακολούθησης των ανακοινώσεων των συντονιστών που αφορούσαν την ανάλυση της
επικοινωνίας και τους γράφους επικοινωνίας από έναν εκπαιδευόµενο (ως εξαρτηµένη µεταβλητή) και
του γεγονότος της συµµετοχής του στο µάθηµα ΦΙΛ1 (ως ανεξάρτητη µεταβλητή).
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σηµαντική σχέση (r = 0,424, df = 3, p = 0,010 < 0,05) µεταξύ της

παρακολούθησης των ανακοινώσεων των συντονιστών που αφορούσαν την ανάλυση της επικοινωνίας
και τους γράφους επικοινωνίας από έναν εκπαιδευόµενο (ως εξαρτηµένη µεταβλητή) και του βαθµού
της αξιολόγησης του.
•

∆εν είχε σηµαντική σχέση το αν παρακολούθησε τις ανακοινώσεις ένας εκπαιδευόµενος (p>

0,05) µε το ποσοστό επιτυχίας, το ΜΟ βαθµολογίας, το αν παρακολούθησε γενικώς «επιτυχηµένα»
µαθήµατα ή όχι, µε το βαθµό επικοινωνίας και συµµετοχής του (συγκέντρωση, forum µηνύµατα κλπ.).
Το γεγονός ότι υπάρχει σηµαντική εξάρτηση της παρακολούθησης των ανακοινώσεων των
συντονιστών που αφορούσαν την Ανάλυση της Επικοινωνίας και τους γράφους επικοινωνίας από
έναν εκπαιδευόµενο µε τη συµµετοχή του στα µαθήµατα ΓΕΝ2, ΜΑΘ1 και ΦΙΛ1 πρέπει να
αναζητηθεί στην επιτυχία των µαθηµάτων αυτών (ήταν και τα τρία από τα πιο «επιτυχηµένα») και τη
συνέπεια που χαρακτήριζε τα υποκείµενα που συµµετείχαν σε αυτά. Η συνέπεια των εκπαιδευοµένων
ως σχετική µε την παρακολούθηση των αναφορών επιβεβαιώνεται και από τη σχέση του συνολικού
βαθµού της αξιολόγησης των εκπαιδευοµένων (βαθµολογία, συµµετοχή, συνεισφορά, συνέπεια) µε
την παρακολούθηση αυτή.
Εξετάζοντας αντίστοιχες συσχετίσεις που έχουν να κάνουν µε την παρακολούθηση των
ανακοινώσεων από τους εισηγητές παρατηρήθηκαν τα εξής:
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•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σηµαντική σχέση (r = 0,479, df = 19, p = 0,038 < 0,05) µεταξύ

της ενηµέρωσης ενός εισηγητή από τους συντονιστές περί της ανάλυσης της επικοινωνίας και τους
γράφους επικοινωνίας και του βαθµού της χρήσης του email από αυτόν στο µάθηµα.
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σηµαντική σχέση (r = 0,476, df = 19, p = 0,040 < 0,05) µεταξύ

της ενηµέρωσης ενός εισηγητή από τους συντονιστές περί της ανάλυσης της επικοινωνίας και τους
γράφους επικοινωνίας και του βαθµού της χρήσης του forum αυτόν στο µάθηµα.
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική αρνητική σχέση (r = -0,610, df = 19, p = 0,006 <

0,01) µεταξύ της ενηµέρωσης ενός εισηγητή από τους συντονιστές περί της ανάλυσης της
επικοινωνίας και τους γράφους επικοινωνίας και του βαθµού που θεωρούσε ο εισηγητής την ΚΜΕ πιο
αποτελεσµατική από συµβατικές µεθόδους (πρόσωπο µε πρόσωπο) επιµόρφωσης.
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική σχέση (r = 0,647, df = 16, p = 0,007 < 0,01)

µεταξύ της παρακολούθησης των ανακοινώσεων των συντονιστών περί της ανάλυσης της
επικοινωνίας και τους γράφους επικοινωνίας από έναν εισηγητή και του βαθµού των τεχνικών
προβληµάτων που αντιµετώπισε αυτός στο µάθηµα.
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σηµαντική σχέση (r = 0,462, df = 19, p = 0,046 < 0,05) µεταξύ

της παρακολούθησης των ανακοινώσεων των συντονιστών περί της ανάλυσης της επικοινωνίας και
τους γράφους επικοινωνίας από έναν εισηγητή και του βαθµού της χρήσης του email από αυτόν στο
µάθηµα.
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σηµαντική σχέση (r = 0,500, df = 19, p = 0,029 < 0,05) µεταξύ

του γεγονότος της παρακολούθησης από τους εισηγητές, των ανακοινώσεων των συντονιστών περί
της Ανάλυσης της Επικοινωνίας και τους γράφους επικοινωνίας και του βαθµού που το µάθηµα
ξεκίνησε πιο αργά στο χρονοδιάγραµµα της ΚΜΕ.
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σηµαντική αρνητική σχέση (r = -0,479, df = 19, p = 0,038 < 0,05)

µεταξύ της παρακολούθησης των ανακοινώσεων των συντονιστών περί της ανάλυσης της
επικοινωνίας και τους γράφους επικοινωνίας από έναν εισηγητή και του βαθµού της προηγούµενης
δηλωθείσας εµπειρίας του σε από απόσταση προγράµµατα επιµόρφωσης.
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σηµαντική αρνητική σχέση (r = -0,458, df = 19, p = 0,049 < 0,05)

µεταξύ της παρακολούθησης των ανακοινώσεων των συντονιστών περί της ανάλυσης της
επικοινωνίας και τους γράφους επικοινωνίας από έναν εισηγητή και του βαθµού που θεωρούσε ο
εισηγητής την ΚΜΕ πιο αποτελεσµατική από συµβατικές µεθόδους (πρόσωπο µε πρόσωπο)
επιµόρφωσης.
Οι παραπάνω παρατηρήσεις καταδεικνύουν ότι οι εισηγητές που είχαν προηγούµενη εµπειρία στην
από απόσταση εκπαίδευση δεν ενδιαφέρονταν να παρακολουθήσουν ιδιαίτερα τις ανακοινώσεις των
συντονιστών. Ακόµη η τακτική χρήση της email επικοινωνίας και του forum του µαθήµατος από τους
εισηγητές σχετίζεται µε το βαθµό της ενηµέρωσης και της συνέπειάς τους. Τέλος, όσο πιο
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αποτελεσµατική θεωρούσαν την ΚΜΕ σε σχέση µε τις συµβατικές µεθόδους επιµόρφωσης, τόσο
λιγότερο ασχολούνταν µε τις ανακοινώσεις των συντονιστών.

ΙV.8.4.2

Αποτελέσµατα από τις απαντήσεις των εκπαιδευοµένων

Προκειµένου να εξεταστεί το ερευνητικό ερώτηµα «του βαθµού που επηρεάζεται η συµπεριφορά
των συµµετεχόντων από την παρουσίαση αποτελεσµάτων που προέρχονται από την ανάλυση της
επικοινωνίας (εργαλεία αναστοχασµού)», εξετάζεται κατά πόσον η ανεξάρτητη µεταβλητή της
αποδεδειγµένης παρακολούθησης των ανακοινώσεων από τους εκπαιδευόµενους επηρέασε καταρχήν
τη συµπεριφορά τους ή πόσο θεωρούν ότι επηρέασε τη την συµπεριφορά των άλλων υποκειµένων.
Θέτοντας λοιπόν ως ανεξάρτητη µεταβλητή την απάντηση στην ερώτηση «Παρακολουθούσατε τις
ανακοινώσεις των συντονιστών που αφορούσαν την Ανάλυση της Επικοινωνίας και τους γράφους
επικοινωνίας;» (Παράρτηµα Β.4.Ερώτηση21) προκύπτουν οι παρακάτω συσχετίσεις µε τις αντίστοιχες
εξαρτηµένες µεταβλητές (Πίνακας ΙV. 8.5):
Πίνακας ΙV. 8.5 Συσχετίσεις που αφορούν την ανεξάρτητη µεταβλητή της ερώτησης «παρακολουθούσατε
τις ανακοινώσεις των συντονιστών που αφορούσαν την Ανάλυση της Επικοινωνίας και τους γράφους
επικοινωνίας;», που απευθυνόταν σε εκπαιδευόµενους
Ερωτήσεις
(ως
εξαρτηµ.
Μεταβλητές)

Pearson
Sig. (2tailed)
N

22. Θεωρείτε
τις µετρήσεις
αυτές
χρήσιµες;

23. Θεωρείτε
ότι οι άλλοι
εκπαιδευόµεν
οι έδειξαν
ενδιαφέρον
για αυτές;

24. Θεωρείτε ότι οι
άλλοι εκπαιδευόµενοι
επηρεάστηκαν από τη
δηµοσίευση των
αναφορών και των
µετρήσεων της
Ανάλυσης;

25. Θεωρείτε ότι οι
άλλοι
εκπαιδευόµενοι
επηρεάστηκαν από
τη δηµοσίευση των
γράφων της
επικοινωνίας;

26. Παρατηρήσατε
κάποια διαφορά στη
συµπεριφορά των
άλλων εκπαιδευόµενων
µετά τη δηµοσίευση
κάποιων στοιχείων
ανάλυσης επικοινωνίας;

,114
,515

-,107
,541

,047
,789

,201
,248

,183
,292

27. Άλλαξε
καθόλου η δική
σας συµπεριφορά
µετά τη
δηµοσίευση
κάποιων στοιχείων
ανάλυσης
επικοινωνίας;
,467**
,005**

35

35

35

35

35

35**

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

•

Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι υπήρχε πολύ σηµαντική σχέση (r = 0,467, df = 33, p = 0,005 <

0,01) µεταξύ της παρακολούθησης των ανακοινώσεων των συντονιστών περί της ανάλυσης της
επικοινωνίας και τους γράφους επικοινωνίας από έναν εκπαιδευόµενο (ως ανεξάρτητη µεταβλητή) και
του βαθµού που θεωρούσε ο εκπαιδευόµενος αυτός ότι άλλαξε η συµπεριφορά του µετά τη
δηµοσίευση των στοιχείων αυτών της ανάλυσης της επικοινωνίας.
Η παρατήρηση αυτή καταρχήν επιβεβαιώνει σε κάποιο βαθµό την υπόθεση ότι εφόσον κάποιος
εκπαιδευόµενος παρακολουθήσει µια αναφορά του τύπου των εργαλείων αναστοχασµού που
περιγράφηκε παραπάνω, αυτό επηρεάζει τη συµπεριφορά του. Οι εκπαιδευόµενοι πάντως δεν είναι
σε θέση να απαντήσουν για τα υπόλοιπα µέλη της ΚΜΕ, όπως φαίνεται από τις υπόλοιπες συσχετίσεις
του παραπάνω πίνακα (Πίνακας ΙV. 8.5) που δεν είναι σηµαντικές (p >0,05).
Παρουσιάζεται κάποιο πρόβληµα, όσον αφορά στην αξιοπιστία του παραπάνω αποτελέσµατος της
επιβεβαίωσης της υπόθεσης, λόγω του µεγάλου ποσοστού που δεν απάντησε στην ερώτηση ή που
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θεώρησε ότι δε γνώριζε µε σιγουριά, παρουσιάζοντας µεγάλο βαθµό αβεβαιότητας, όπως φαίνεται
από τον παρακάτω πίνακα (Πίνακας ΙV. 8.6):
Πίνακας ΙV. 8.6 Απαντήσεις των εκπαιδευοµένων που δείχνουν αβεβαιότητα σε µεγάλο βαθµό
ΑΑ

Ερώτηση

23

«Θεωρείτε ότι οι άλλοι εκπαιδευόµενοι έδειξαν
ενδιαφέρον για τις µετρήσεις της Ανάλυσης της
Επικοινωνίας»
«Θεωρείτε ότι οι άλλοι εκπαιδευόµενοι
επηρεάστηκαν από τη δηµοσίευση των
αναφορών και των µετρήσεων της Ανάλυσης της
Επικοινωνίας»
Θεωρείτε ότι οι άλλοι εκπαιδευόµενοι
επηρεάστηκαν από τη δηµοσίευση των γράφων
της επικοινωνίας;
«Παρατηρήσατε
κάποια
διαφορά
στη
συµπεριφορά των άλλων εκπαιδευόµενων µετά
τη δηµοσίευση κάποιων στοιχείων ανάλυσης
επικοινωνίας»
«Άλλαξε καθόλου η δική σας συµπεριφορά µετά
τη δηµοσίευση κάποιων στοιχείων ανάλυσης
επικοινωνίας»

24

25
26

27

Ν

∆ε γνωρίζουν

∆ε απάντησαν

ΝΑΙ

ΟΧΙ

35

44,1%

40,2%

10,2%

5,1%

35

44,1%

40,7%

8,5%

6,8%

35

49,2%

40,7%

5,1%

5,1%

35

30,5%

40,7%

6,8%

22,0%

35

11,9%
(δεν είναι
βέβαιοι)

40,7%

11,9%

35,6%

Το µικρότερο ποσοστό αβεβαιότητας στην ερώτηση 27 ίσως έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο να
παρουσιαστεί η σηµαντική συσχέτιση που αναφέρθηκε παραπάνω.
Επιπλέον συσχετίσεις που αφορούν την βασική αυτή εξαρτηµένη µεταβλητή της µεταβολής της
συµπεριφοράς των εκπαιδευοµένων που παρατηρήθηκαν ήταν:
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σηµαντική αρνητική σχέση (r = -0,664, df = 11, p = 0,026 <

0,05) µεταξύ του βαθµού που θεωρούσε ένας εκπαιδευόµενος ότι άλλαξε η συµπεριφορά του µετά τη
δηµοσίευση κάποιων στοιχείων ανάλυσης επικοινωνίας και του βαθµού συµµετοχής του σε
συζητήσεις σύγχρονης επικοινωνίας (chat) (ως ανεξάρτητη µεταβλητή). Όσο περισσότερο
συµµετείχαν οι εκπαιδευόµενοι σε συζητήσεις που γίνονταν µέσω του chat (όσο περισσότερο
χρησιµοποιούσαν το chat στην επικοινωνία τους), τόσο λιγότερο θεωρούσαν ότι επηρεάστηκαν από
τις δηµοσιεύσεις της ανάλυσης της επικοινωνίας και τη δηµοσίευση των γράφων επικοινωνίας.
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σηµαντική αρνητική σχέση µεταξύ του βαθµού που θεωρούσε

ένας εκπαιδευόµενος ότι άλλαξε η συµπεριφορά του µετά τη δηµοσίευση κάποιων στοιχείων
ανάλυσης επικοινωνίας και της παρακολούθησης του µαθήµατος ΓΕΝ4 από αυτόν(r = -0,740, df = 8,
p = 0,036 < 0,05) (ως ανεξάρτητη µεταβλητή), καθώς και της παρακολούθησης του µαθήµατος ΠΛ3
από αυτόν (r = -0,981, df = 4, p = 0,019 < 0,05) (ως ανεξάρτητη µεταβλητή).
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σηµαντική σχέση (r = 0,778, df = 7, p = 0,039 < 0,05) µεταξύ του

βαθµού που θεωρούσε ένας εκπαιδευόµενος ότι άλλαξε η συµπεριφορά του µετά τη δηµοσίευση
κάποιων στοιχείων ανάλυσης επικοινωνίας και της παρακολούθησης από του µαθήµατος ΦΥΣ2 από
αυτόν (ως ανεξάρτητη µεταβλητή).
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Οι παραπάνω παρατηρήσεις ερµηνεύονται ως εξής: η µεγάλη συµµετοχή σε συζητήσεις µέσω του
chat, πραγµατοποιήθηκε σε συγκεκριµένα µαθήµατα (ΓΕΝ4, ΜΑΘ1, ΠΛ3, ΦΥΣ6) και είχε πολλές
θετικές επιπτώσεις στη διεξαγωγή των µαθηµάτων αυτών, όπως έδειξε ειδικά η λεπτοµερής ανάλυση
της διεξαγωγής του µαθήµατος ΜΑΘ1, αλλά, από ένα σηµείο και πέρα, εν µέρει καθιστούσε τα άλλα
µέσα επικοινωνίας δευτερεύοντα, µικρότερης σηµασίας. Έτσι δικαιολογείται η δήλωση της µικρής
επίδρασης των ανακοινώσεων αυτών που σχετίζονταν αποκλειστικά µε την ανάλυση της email
επικοινωνίας. Οι εκπαιδευόµενοι ίσως να θεώρησαν (σωστά πάντως) ότι δε έδινε όλη την εικόνα της
συµµετοχής και της επικοινωνίας η αποσπασµατική ανάλυση που γινόταν. Ενδεχοµένως, αν γινόταν
µια πιο πλήρης ανάλυση από τους συντονιστές και στην ανάλυση αυτή υπήρχαν ποσοτικά και
ποιοτικά στοιχεία που αφορούσαν και τα άλλα µέσα επικοινωνίας (forum, chat) να υπήρχε
µεγαλύτερη ανταπόκριση και επίδραση στους εκπαιδευόµενους, ειδικά σε αυτούς των µαθηµάτων
ΜΑΘ1, ΠΛ3 και ΓΕΝ4 στα οποία χρησιµοποιήθηκε το chat ως µέσο επικοινωνίας. Αυτή η ανάλυση
επιβεβαιώνεται από τη σηµαντική αρνητική σχέση της συµµετοχής των εκπαιδευοµένων στα
µαθήµατα ΠΛ3 και ΓΕΝ4 µε το βαθµό που επηρεάστηκαν από τη δηµοσίευση των στοιχείων της
ανάλυσης της επικοινωνίας. Ακόµη αυτό το συµπέρασµα περί της σχέσης της επίδρασης των
µεταγνωστικών εργαλείων στη συµπεριφορά των εκπαιδευοµένων µε τη χρήση ή µη συγκεκριµένων
µέσων επικοινωνίας, επιβεβαιώνεται από τη θετική σχέση της άποψης των εκπαιδευοµένων για την
επίδραση της δηµοσίευσης των γράφων στους άλλους εκπαιδευόµενους µε το βαθµό χρήσης του mail
(συγκέντρωση και αριθµός συνολικών µηνυµάτων) των ερωτηθέντων.
Αυτή η ερµηνεία επιβεβαιώνεται και από τις εξής παρατηρήσεις:
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική σχέση (r = ,449, df = 35, p = 0,007 < 0,01)

µεταξύ του βαθµού που θεωρούσε ένας εκπαιδευόµενος ότι οι άλλοι εκπαιδευόµενοι επηρεάστηκαν
από τη δηµοσίευση των γράφων της επικοινωνίας και του συνολικού αριθµού των email µηνυµάτων
που πραγµατοποίησε αυτός.
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σηµαντική αρνητική σχέση (r = -0,390, df = 35, p = 0,021 <

0,05) µεταξύ του βαθµού που θεωρούσε ένας εκπαιδευόµενος ότι οι άλλοι εκπαιδευόµενοι
επηρεάστηκαν από τη δηµοσίευση των γράφων της επικοινωνίας και του µέσου όρου της ατοµικής
συγκέντρωσης αυτού.
Εποµένως, όσο περισσότερο συµµετείχαν οι εκπαιδευόµενοι σε συζητήσεις που γίνονταν µέσω της
υπηρεσίας του mail (όσο περισσότερο χρησιµοποιούσαν το mail στην επικοινωνία τους), τόσο
περισσότερο θεωρούσαν ότι οι συνάδελφοί τους επηρεαστήκαν από τις δηµοσιεύσεις της ανάλυσης
της επικοινωνίας και τη δηµοσίευση των γράφων επικοινωνίας.
Ακόµη παρατηρήθηκαν τα εξής:
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σηµαντική σχέση (r = -0,368 , df = 35, p = 0,029 < 0,05) µεταξύ

του βαθµού που θεωρούσε ένας εκπαιδευόµενος ότι οι άλλοι εκπαιδευόµενοι έδειξαν ενδιαφέρον για
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τις µετρήσεις της ανάλυσης της επικοινωνίας και του φύλου του. Οι άνδρες σε σηµαντικά µεγαλύτερο
βαθµό, θεωρούσαν ότι οι συνάδελφοί τους έδειξαν ενδιαφέρον.
Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σηµαντική σχέση (r = -0,386 , df = 35, p = 0,019 < 0,05) µεταξύ

•

του βαθµού που θεωρούσε ένας εκπαιδευόµενος ότι οι άλλοι εκπαιδευόµενοι επηρεάστηκαν από τη
δηµοσίευση των αναφορών και των µετρήσεων της ανάλυσης της επικοινωνίας και του φύλου του. Οι
άνδρες σε σηµαντικά µεγαλύτερο βαθµό, θεωρούσαν ότι οι συνάδελφοί τους επηρεάστηκαν.
Οι παραπάνω σηµαντικές συσχετίσεις που αφορούν το φύλο των ερωτηθέντων, και ειδικότερα το
γεγονός ότι οι άνδρες έδειξαν ενδιαφέρον σε σηµαντικά µεγαλύτερο βαθµό για τις µετρήσεις της
ανάλυσης της επικοινωνίας και οι άνδρες θεωρούν ότι οι εκπαιδευόµενοι επηρεάστηκαν σε σηµαντικά
µεγαλύτερο βαθµό από τη δηµοσίευση αυτών των µετρήσεων, δείχνει ότι αυτού του είδους οι
µετρήσεις και ο τρόπος δηµοσίευσης των αποτελεσµάτων έχουν µεγαλύτερη απήχηση στο ανδρικό
φύλο.

Αυτό το γεγονός επιβεβαιώνει ότι γενικά οι άνδρες ανταποκρίνονται και αποδίδουν

καλύτερα σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα, ενώ οι γυναίκες σε πιο συνεργατικής φύσης
περιβάλλοντα (Belenky et Al, 1986, Barret 2003).

ΙV.8.4.3

Αποτελέσµατα από τις απαντήσεις των εισηγητών

Στη συνέχεια της ανάλυσης και προκειµένου για τη διασταύρωση των αποτελεσµάτων εξετάζεται
κατά πόσον η ανεξάρτητη µεταβλητή της αποδεδειγµένης παρακολούθησης των ανακοινώσεων από
τους εισηγητές επηρέασε καταρχήν τη συµπεριφορά τους ή κατά πόσο θεωρούν ότι επηρέασε τη
συµπεριφορά των άλλων υποκειµένων.
Θέτοντας λοιπόν ως ανεξάρτητη µεταβλητή την απάντηση στην ερώτηση «Παρακολουθούσατε τις
ανακοινώσεις των συντονιστών που αφορούσαν την Ανάλυση της Επικοινωνίας και τους γράφους
επικοινωνίας;» (Παράρτηµα Β.5.Ερώτηση46) προκύπτουν οι παρακάτω συσχετίσεις µε τις αντίστοιχες
εξαρτηµένες µεταβλητές (Πίνακας ΙV. 8.7):
Πίνακας ΙV. 8.7 Συσχετίσεις που αφορούν την ανεξάρτητη µεταβλητή της ερώτησης «παρακολουθούσατε
τις ανακοινώσεις των συντονιστών που αφορούσαν την Ανάλυση της Επικοινωνίας και τους γράφους
επικοινωνίας;», που απευθυνόταν σε εισηγητές
Εξαρτηµένες
µεταβλητές

Pearson
Sig. (2-tailed)
N

•

49.
Θεωρείτε ότι οι
εκπαιδευόµενοι
επηρεάστηκαν από τη
δηµοσίευση των
αναφορών και των
µετρήσεων της
Ανάλυσης
-,070
,797
16

50.
Θεωρείτε ότι οι
εκπαιδευόµενοι
επηρεάστηκαν από τη
δηµοσίευση των
γράφων της
επικοινωνίας

51. Παρατηρήσατε κάποια
διαφορά στη συµπεριφορά
των εκπαιδευόµενων µετά τη
δηµοσίευση κάποιων
στοιχείων ανάλυσης
επικοινωνίας

,000
1,000
16

-,480
,060
16

52.
Άλλαξε καθόλου η
δική σας
συµπεριφορά µετά
τη δηµοσίευση
κάποιων στοιχείων
ανάλυσης
επικοινωνίας
,063
,815
16

Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι ∆ΕΝ υπήρχε σηµαντική σχέση (p > 0,05) µεταξύ της

παρακολούθησης των ανακοινώσεων των συντονιστών περί της ανάλυσης της επικοινωνίας και τους
γράφους επικοινωνίας από έναν εισηγητή (ως ανεξάρτητη µεταβλητή) και του βαθµού που θεωρούσε
ο εισηγητής αυτός ότι άλλαξε η συµπεριφορά του µετά τη δηµοσίευση των στοιχείων αυτών της
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ανάλυσης της επικοινωνίας.

Το ίδιο ίσχυε (p > 0,05) όσον αφορά στις συσχετίσεις αυτής της

ανεξάρτητης µεταβλητής και των υπολοίπων εξαρτηµένων µεταβλητών του παραπάνω πίνακα
(Πίνακας ΙV. 8.7).
Θέτοντας ακόµη ως ανεξάρτητη µεταβλητή την απάντηση στην ερώτηση «Ενηµερωθήκατε σχετικά µε
την Ανάλυση της Επικοινωνίας και τους γράφους επικοινωνίας;» (Παράρτηµα Β.5.Ερώτηση45)
προκύπτουν οι παρακάτω συσχετίσεις µε τις αντίστοιχες εξαρτηµένες µεταβλητές (Πίνακας ΙV. 8.8):
Πίνακας ΙV. 8.8 Συσχετίσεις που αφορούν την ανεξάρτητη µεταβλητή της ερώτησης «Ενηµερωθήκατε
σχετικά µε την Ανάλυση της Επικοινωνίας και τους γράφους επικοινωνίας;», που απευθυνόταν σε εισηγητές
Εξαρτηµέ
νες
µεταβλητέ
ς

Pearson
Sig. (2tailed)
N

52.
Άλλαξε καθόλου η
δική σας συµπεριφορά
µετά τη δηµοσίευση
κάποιων στοιχείων
ανάλυσης
επικοινωνίας

,236
,362

51. Παρατηρήσατε
κάποια διαφορά στη
συµπεριφορά των
εκπαιδευόµενων µετά
τη δηµοσίευση
κάποιων στοιχείων
ανάλυσης
επικοινωνίας
-,127
,626

17

17

17

48.
Θεωρείτε ότι οι
εκπαιδευόµενοι
έδειξαν
ενδιαφέρον για
τις µετρήσεις της
Ανάλυσης της
Επικοινωνίας
,540*
,025*

49.
Θεωρείτε ότι οι
εκπαιδευόµενοι
επηρεάστηκαν από
τη δηµοσίευση των
αναφορών και των
µετρήσεων της
Ανάλυσης
,212
,414

50.
Θεωρείτε ότι οι
εκπαιδευόµενοι
επηρεάστηκαν από
τη δηµοσίευση των
γράφων της
επικοινωνίας

17*

17

,047
,858

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

•

Αυτή τη φορά παρατηρήθηκε ότι η µοναδική σηµαντική σχέση (r = 0,540 , df = 15, p = 0,017

< 0,05) που υπήρχε ήταν µεταξύ της ενηµέρωσης περί των ανακοινώσεων των συντονιστών σχετικά
µε την ανάλυση της επικοινωνίας και τους γράφους επικοινωνίας από έναν εισηγητή (ως ανεξάρτητη
µεταβλητή) και του βαθµού που ο εισηγητής αυτό θεώρησε ότι οι εκπαιδευόµενοι έδειξαν ενδιαφέρον
για τις µετρήσεις αυτές.
•

Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι ∆ΕΝ υπήρχε σηµαντική σχέση (p > 0,05) µεταξύ της

παρακολούθησης των ανακοινώσεων των συντονιστών περί της ανάλυσης της επικοινωνίας και τους
γράφους επικοινωνίας από έναν εισηγητή (ως ανεξάρτητη µεταβλητή) και των άλλων εξαρτηµένων
µεταβλητών του παραπάνω πίνακα και ειδικά της αλλαγής της συµπεριφοράς του εισηγητή που είναι
το πιο σηµαντικό για το εξεταζόµενο ερώτηµα.
Αυτή τη φορά λοιπόν είναι σαφές ότι ειδικά οι εισηγητές λίγο επηρεάστηκαν από τη δηµοσίευση της
ανάλυσης της επικοινωνίας. Αυτό εξάλλου επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα
(
Πίνακας ΙV. 8.9), καθώς στην αντίστοιχη ερώτηση οι εισηγητές απάντησαν κατά 68,2% ΟΧΙ και µόλις
κατά 13,6% ΝΑΙ. Επιπλέον, δεν επιβεβαιώνεται η ένδειξη που υπήρχε προηγούµενα περί της
αλλαγής της συµπεριφοράς των εκπαιδευοµένων λόγω της δηµοσίευσης, καθώς δεν υπάρχουν
σηµαντικές συσχετίσεις και εξάλλου οι εισηγητές απάντησαν στην αντίστοιχη ερώτηση (
Πίνακας ΙV. 8.9) κατά 50,0% ΟΧΙ και µόλις κατά 0,0% ΝΑΙ.
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Πίνακας ΙV. 8.9 Απαντήσεις των εισηγητών που είναι σε µεγάλο βαθµό διφορούµενες ή αρνητικές
ΑΑ

Ερώτηση

48

«Θεωρείτε ότι οι εκπαιδευόµενοι έδειξαν ενδιαφέρον
για τις µετρήσεις της Ανάλυσης της Επικοινωνίας»
«Θεωρείτε ότι οι εκπαιδευόµενοι επηρεάστηκαν από
τη δηµοσίευση των αναφορών και των µετρήσεων της
Ανάλυσης»
«Θεωρείτε ότι οι εκπαιδευόµενοι επηρεάστηκαν από
τη δηµοσίευση των γράφων της επικοινωνίας»
«Παρατηρήσατε κάποια διαφορά στη συµπεριφορά
των εκπαιδευόµενων µετά τη δηµοσίευση κάποιων
στοιχείων ανάλυσης επικοινωνίας»
«Άλλαξε καθόλου η δική σας συµπεριφορά µετά τη
δηµοσίευση
κάποιων
στοιχείων
ανάλυσης
επικοινωνίας»

49
50
51
52

ΙV.8.4.4

Ν

∆ε γνωρίζουν

∆ε απάντησαν

ΝΑΙ

ΟΧΙ

19

77,3%

13,6%

4,5%

4,5%

19

68,2%

13,6%

4,5%

13,6%

19

63,6%

13,6%

9,1%

13,6%

19

36,4%

13,6%

0,0%

50,0%

19

4,5%
(απάντησαν:
ίσως)

13,6%

13,6%

68,2%

Άλλες συσχετίσεις

Άλλες συσχετίσεις που παρατηρήθηκαν ήταν:
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πολύ σηµαντική αρνητική σχέση (r = -0,726, df = 19, p < 0,001)

µεταξύ του βαθµού που ένας εισηγητής θεωρούσε ότι οι εκπαιδευόµενοι έδειξαν ενδιαφέρον για τις
µετρήσεις και του βαθµού που αυτός χρησιµοποιούσε το forum του µαθήµατος (θέµατα εβδοµάδας).
Όπως έγινε µε την χρήση του chat από τους εκπαιδευόµενους, έτσι και µε τη χρήση του forum ως
µέσου επικοινωνίας από τους εισηγητές, λόγω της παραπάνω παρατήρησης εµφανίζεται µια
αντιπαράθεση της εκτενούς χρήσης άλλων µέσων (πλην του email) µε το ενδιαφέρον για την ανάλυση
της επικοινωνίας. Επιβεβαιώνεται σε έναν βαθµό ότι υπάρχει πρόβληµα λόγω της αποσπασµατικής
µόνο εµφάνισης αποτελεσµάτων που αφορούσαν µόνο την υπηρεσία του email και η ανάγκη
περαιτέρω εµφάνισης αποτελεσµάτων άλλων µέσων όπως του chat και του forum.
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σηµαντική αρνητική σχέση (r = -0,563, df = 17, p = 0,019 < 0,05)

µεταξύ του βαθµού που ένας εισηγητής θεωρούσε ότι άλλαξε η δική του συµπεριφορά µετά τη
δηµοσίευση κάποιων στοιχείων ανάλυσης επικοινωνίας και του βαθµού που αυτός διαφοροποιούσε
τις εργασίες του µαθήµατος.
•

Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε σηµαντική σχέση (r = 0,519, df = 19, p = 0,023 < 0,05) µεταξύ

του βαθµού που ένας εισηγητής θεωρούσε ότι άλλαξε η δική του συµπεριφορά µετά τη δηµοσίευση
κάποιων στοιχείων ανάλυσης επικοινωνίας και του βαθµού που αυτός χρησιµοποιούσε το τηλέφωνο ή
την προσωπική επαφή (όπου αυτό ήταν δυνατόν), προκειµένου για την κινητοποίηση των
εκπαιδευόµενων.
Όσο πιο πολύ διαφοροποιούσαν οι εισηγητές τις εργασίες που έδιναν στους εκπαιδευόµενους προς
υλοποίηση, τόσο λιγότερο θεωρούν ότι άλλαξε η συµπεριφορά τους µετά τη δηµοσίευση κάποιων
στοιχείων της ανάλυσης της επικοινωνίας. Αυτό µπορεί να ερµηνευτεί ως εξής: ότι η διαφοροποίηση
της συµπεριφοράς δε σχετιζόταν τόσο µε τη διαφοροποίηση των εργασιών και του περιεχοµένου του
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µαθήµατος, αλλά µε τον τρόπο και τη συχνότητα της επικοινωνίας. Αυτό επιβεβαιώνεται από την
παρατήρηση ότι όσο περισσότερο χρησιµοποιούσαν τα παραπάνω µέσα για την κινητοποίηση των
εκπαιδευοµένων, τόσο περισσότερο θεωρούσαν ότι άλλαξε η συµπεριφορά τους µετά τη δηµοσίευση
κάποιων στοιχείων της ανάλυσης της επικοινωνίας.

ΙV.8.5 Συµπεράσµατα
Προκειµένου να εξεταστεί το ερευνητικό ερώτηµα «του βαθµού που επηρεάζεται η συµπεριφορά
των συµµετεχόντων από την παρουσίαση αποτελεσµάτων που προέρχονται από την ανάλυση της
επικοινωνίας (εργαλεία αναστοχασµού)», εξετάστηκε, στην ανάλυση, κατά πόσον η ανεξάρτητη
µεταβλητή της αποδεδειγµένης παρακολούθησης των ανακοινώσεων από τα υποκείµενα επηρέασε
καταρχήν τη συµπεριφορά τους ή πόσο θεωρούν ότι επηρέασε τη την συµπεριφορά των άλλων
υποκειµένων (Πίνακας ΙV. 8.10).
Πίνακας ΙV. 8.10 Σύντοµη περιγραφή στοιχείων της ανάλυσης της επίδρασης των Εργαλείων Αναστοχασµού

Ερευνητικό Ερώτηµα που εξετάστηκε:
Σε ποιο βαθµό επηρεάζεται η συµπεριφορά των συµµετεχόντων από την παρουσίαση αποτελεσµάτων που
προέρχονται από την ανάλυση της επικοινωνίας (εργαλεία αναστοχασµού);

Ανεξάρτητες µεταβλητές

Εξαρτηµένες µεταβλητές

Η βασική ανεξάρτητη µεταβλητή της ανάλυσης είναι Οι βασικότερες εξαρτηµένες µεταβλητές της ανάλυσης, έχουν να κάνουν µε
το κατά πόσον έλαβαν γνώση τα υποκείµενα απαντήσεις των εκπαιδευόµενων και των εισηγητών σε ερωτήσεις που
(εκπαιδευόµενοι και εισηγητές) για τις αναφορές των σχετίζονται µε το βαθµό της επίδρασης των µεταγνωστικών εργαλείων, όπως:
εργαλείων αναστοχασµού. Πχ. ερωτήσεις όπως:
• Θεωρείτε τις ανακοινώσεις των συντονιστών που αφορούσαν την Ανάλυση
• Ενηµερωθήκατε σχετικά µε την Ανάλυση της
της Επικοινωνίας και τους γράφους επικοινωνίας χρήσιµες;
Επικοινωνίας και τους γράφους επικοινωνίας; • Θεωρείτε ότι οι άλλοι εκπαιδευόµενοι επηρεάστηκαν από τη δηµοσίευση
• Παρακολουθούσατε τις ανακοινώσεις των
των αναφορών και των µετρήσεων της Ανάλυσης της Επικοινωνίας;
συντονιστών που αφορούσαν την Ανάλυση της • Άλλαξε καθόλου η δική σας συµπεριφορά µετά τη δηµοσίευση κάποιων
Επικοινωνίας και τους γράφους επικοινωνίας;
στοιχείων ανάλυσης επικοινωνίας;
• Παρατηρήσατε κάποια διαφορά στη συµπεριφορά των εκπαιδευόµενων
µετά τη δηµοσίευση κάποιων στοιχείων ανάλυσης επικοινωνίας; (για
εισηγητές)

Τα βασικά συµπεράσµατα που προκύπτουν από την ανάλυση είναι:
1.

Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι τα εργαλεία αναστοχασµού και η δηµοσίευση των

αποτελεσµάτων της ανάλυσης µε τον τρόπο που γινόταν στην ΚΜΕ, επέφερε αλλαγή στη
συµπεριφορά όσων από τους εκπαιδευόµενους παρακολουθούσαν τις σχετικές αυτές αναφορές. Η
αλλαγή αυτή στη συµπεριφορά ήταν προς την προσδοκώµενη κατεύθυνση της αύξησης της
επικοινωνίας και της συµµετοχής.
2.

Τα εργαλεία αναστοχασµού και η δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της ανάλυσης µε τον

τρόπο που γινόταν στην ΚΜΕ, δεν επέφερε καµία αλλαγή στη συµπεριφορά των εισηγητών. Επιπλέον
η παρατηρηθείσα αλλαγή στη συµπεριφορά των εκπαιδευοµένων πραγµατοποιείται για µικρό
ποσοστό του δείγµατος που παρακολούθησε τις σχετικές αναφορές και δεν ήταν δυνατή η
διασταύρωση των στοιχείων µε αντικειµενικά δεδοµένα για λόγους που έχουν να κάνουν µε λάθος
επιλογές στη διαδικασία παρουσίασης των αποτελεσµάτων. Για αυτούς τους λόγους τελικά το
ερευνητικό ερώτηµα δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι έχει απαντηθεί πέρα από κάθε αµφιβολία και για
όλα τα υποκείµενα και παραµένει ανοιχτό.
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3.

Οι συσχετίσεις που παρατηρήθηκαν, η ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε και οι ερµηνείες των

αποτελεσµάτων που δόθηκαν προχώρησαν την έρευνα ένα βήµα παραπέρα από εκεί που βρισκόταν σε
αυτόν τον τοµέα και δείχνουν το δρόµο για µια πιο ξεκάθαρη λύση του προβλήµατος. Ειδικότερα,
υπάρχουν συγκεκριµένα επιµέρους συµπεράσµατα που αφορούν λάθη, παραλείψεις ή κακό σχεδιασµό
που πραγµατοποιήθηκε κατά την εξέταση του συγκεκριµένου ερευνητικού ερωτήµατος.
Συγκεκριµένα:
a. Φάνηκε ότι ο τρόπος δηµοσίευσης των αποτελεσµάτων δεν ήταν ο καλύτερος δυνατός. Ειδικότερα,
µπορεί η απόκρυψη των ονοµάτων των εκπαιδευοµένων να υπαγορευόταν από τη δεοντολογία, η
γενική παρουσίαση πάντως όλων των αποτελεσµάτων της εβδοµάδας µαζί, κωδικοποιηµένων ή µη,
επέφερε κορεσµό, µακροσκελή µηνύµατα και λόγω της πίεσης του χρόνου για τα υποκείµενα, τελικά
αδιαφορία για το περιεχόµενο των µηνυµάτων. Ακόµη κι αυτοί που τα παρακολούθησαν κάποιες
φορές σταµάτησαν από ένα σηµείο και µετά και λίγοι γενικά ζητούσαν τον κωδικό τους. Έπρεπε να
αποστέλλεται προσωπικά στον καθένα µήνυµα µε µετρήσεις που αφορούσαν το µάθηµα στο οποίο
συµµετείχε και µαζί και ο κωδικός. Το µήνυµα συντονισµού µπορούσε να περιέχει µόνο τις µετρήσεις
του συνολικού δικτύου. Επίσης έπρεπε µε κάποιο τρόπο να υπάρχει µια σύνδεση της
παρακολούθησης των αναφορών µε κάποιο κίνητρο.
b. Έπρεπε να περιλαµβάνονται στην ανάλυση της επικοινωνίας όλα τα χρησιµοποιούµενα
τεχνουργήµατα και όχι µόνο το email. Ειδικότερα όσοι συµµετείχαν σε «επιτυχηµένα» µαθήµατα
όπως το ΜΑΘ1 και το ΓΕΝ4 στα οποία χρησιµοποιούνταν (από ένα σηµείο και µετά) κυρίως το chat
για την ενδοεπικοινωνία του µαθήµατος, λίγη σηµασία έδιναν στις µετρήσεις που αφορούσαν το
email. Στη συγκεκριµένη πάντως περίπτωση (της ΚΜΕ), η παρουσίαση µόνο των µετρήσεων του
email υπαγορευόταν από την µεγάλη πολυπλοκότητα του υπολογισµού των παραµέτρων. Η
διαδικασία είχε µερικώς µόνο αυτοµατοποιηθεί και κάποιες ενέργειες απαιτούσαν χρονοβόρους
ελέγχους από την πλευρά του συντονιστή. Με δεδοµένο τον εξαιρετικά απαιτητικό ρόλο του
συντονισµού που γινόταν από 2 µόνο άτοµα και της τεχνικής υποστήριξης που στο µεγαλύτερο βαθµό
γινόταν µόνο από τον έναν συντονιστή, ήταν αδύνατον να υπάρχει πιο λεπτοµερής και σε βάθος
ανάλυση από αυτήν που πραγµατοποιούνταν, κάτω από αυτές τις συνθήκες. Γι’ αυτό εξάλλου και
όταν αυξήθηκε η πολυπλοκότητα των υπολογισµών (που έπρεπε να γίνονται µε ακρίβεια), που
αφορούσαν την mail επικοινωνία, µετά την 10η εβδοµάδα λειτουργίας της ΚΜΕ (για λόγους που
αφορούσαν την αύξηση των SPAM µηνυµάτων και περιγράφηκε παραπάνω), ήταν αδύνατον να
συνεχιστεί η έγκαιρη υλοποίηση και δηµοσίευση της ανάλυσης.
c. Το µικρό έως ελάχιστο ενδιαφέρον που έδειξαν οι εισηγητές. Ο βαθύτερος λόγος γι’ αυτό ήταν

βέβαια η µεγάλη πίεση του χρόνου και η αυξηµένες απαιτήσεις και δυσκολίες της υλοποίησης των
µαθηµάτων, οπότε τα εργαλεία αναστοχασµού φαινόντουσαν ως περιττή λεπτοµέρεια για την
πλειοψηφία των εισηγητών. ∆εν υπήρχε ο χρόνος για πραγµατικό αναστοχασµό. Σε ένα µελλοντικό
σχεδιασµό απαιτείται η πρόβλεψη για µεγαλύτερα «κενά» διαστήµατα µεταξύ των ενοτήτων των
µαθηµάτων προκειµένου να υπάρχει χρόνος για περισσότερο αναστοχασµό.
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Κεφάλαιο V.1 Συµπεράσµατα της διατριβής
V.1.1

Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης και Επιµόρφωση

Σύµφωνα µε πολλές θεωρίες µάθησης, παλιότερες, όπως η Κοινωνικο-πολιτιστική Θεωρία του
Vygotsky (1962, 1978, Ράπτης και Ράπτη 1998), η Συµβολική Αλληλεπίδραση του Mead (1934,
Blumer 1969) και ο Πραγµατισµός του Dewey (1911/1978, Khalil 2004), αλλά κυρίως πρόσφατες,
όπως σύγχρονες Κοινωνικό-γνωστικές Θεωρήσεις (Dillenbourg 1996, 1999, Palloff και Pratt 1999,
Jonassen και Land 2000, ∆ηµητρακοπούλου 2002b), η θεωρία ∆ραστηριότητας (Engestrom 1987,
Kuutti 1996), η θεωρία του Κατανεµηµένου Γιγνώσκειν (Salomon, 1995, Pea 1995) και η θεωρία της
Εγκαθυδριµένης Μάθησης (Brown, Collins και Duguid 1989, Lave και Wenger 1991), δίνεται µεγάλο
βάρος στην Κοινότητα ως παράγοντα που σχετίζεται άµεσα µε τις διαδικασίες µάθησης.
Οι Κοινότητες Μάθησης (ΚΜ) αποτελούν στην ουσία µαθησιακά περιβάλλοντα στα οποία οι
συµµετέχοντες (µαθητές ή χρήστες, εκπαιδευτές ή συντονιστές) µπορούν να συνευρίσκονται, να
επικοινωνούν, να θέτουν στόχους, να συνεργάζονται και τελικά να µαθαίνουν. Όταν µια ΚΜ
βασίζεται στην τεχνολογία για την επικοινωνία των χρηστών και ειδικότερα στις Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και το διαδίκτυο, µπορεί να χαρακτηριστεί ηλεκτρονική
Κοινότητα Μάθησης ή ΗΚΜ.
Εξετάζοντας τη διεθνή υπάρχουσα κατάσταση παρατηρούµε ότι υπάρχει πληθώρα συστηµάτων
µάθησης που αξιοποιούν το διαδίκτυο προκειµένου να υλοποιήσουν ηλεκτρονικές Κοινότητες
Μάθησης. Γενικά η εφαρµογή των συστηµάτων αυτών στοχεύει περισσότερο στην χρήση στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση για την παροχή εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση για διάφορα γνωστικά
αντικείµενα. Το µεγαλύτερο βάρος έχει δοθεί στην παροχή υπηρεσιών Ανοιχτής και εξ’ Αποστάσεως
Εκπαίδευσης µε ηλεκτρονικά κυρίως µέσα και ειδικότερα υπηρεσιών που σχετίζονται περισσότερο µε
την υλοποίηση κανονικών προπτυχιακών (αλλά σε ορισµένες περιπτώσεις και µεταπτυχιακών)
µαθηµάτων.
Υπάρχουν ακόµη περιπτώσεις στις οποίες επιχειρείται η υλοποίηση συστηµάτων που υποστηρίζουν
ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης χωρίς σαφώς διατυπωµένους µαθησιακούς στόχους και
περιεχόµενο. Τα συστήµατα αυτών των περιπτώσεων, ενώ χαρακτηρίζονται συχνά ηλεκτρονικές
Κοινότητες Μάθησης, είναι συνήθως ιδιαίτερα «ανοιχτά», δηλαδή προσβάσιµα από ευρύ κοινό, και
λειτουργούν περισσότερο ως ένας τόπος συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων, ως µια διαρκής αλλά
χαλαρή υποστηρικτική δοµή για τα µέλη τους.
Ορισµένες ΗΚΜ εφαρµόστηκαν για την υλοποίηση επιµόρφωσης ενηλίκων γενικά ή και
εκπαιδευτικών ειδικότερα. Αυτό γίνεται γιατί υπάρχει ανάγκη για επιµόρφωση των εκπαιδευτικών
ειδικά σε θέµατα ΤΠΕ, όπως φαίνεται από τις κατευθύνσεις, τις οδηγίες και την πολιτική πολλών
διεθνών οργανισµών (ISTE 2000, Eurydice 2001a, 2001b, OECD/CERI 2001, Teacher Training
Agency 2001, ISTE 2002, NCATE 2002, UNESCO 2002b), αλλά και σύµφωνα µε τη γνώµη πολλών
ερευνητών από το διεθνή (Chrisostomou and Selwood 2001, Cuban 2001, Aviram 2001, Teodoro
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2002, Ogborn 2002,) αλλά και τον Ελλαδικό χώρο (Βοσνιάδου 2002, Μεϊµάρης 2002, Markakis 2002,
Ράπτης και Ράπτη 2002, ∆ηµητρακοπούλου 2003, Ντρενογιάννη 2004, Κόµης 2004). Η ανάγκη των
εκπαιδευτικών του νοµού ∆ωδεκανήσου, που αποτελούσαν τα υποκείµενα της έρευνας της διατριβής,
για

διαρκή

επιµόρφωση,

επιβεβαιώθηκε

από

τα

αποτελέσµατα

της

προ-έρευνας

που

πραγµατοποιήθηκε πριν την υλοποίηση της Κοινότητας Μάθησης Εκπαιδευτικών (ΚΜΕ) του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου (Χλαπάνης, Μπράτιτσης, Μηναΐδη και ∆ηµητρακοπούλου 2003).
Όπως φάνηκε από έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο της υλοποίησης ορισµένων ΗΚΜ
(όπως στις περιπτώσεις των: Russell 2000, Tanner και Sonia 2000, Barett 2003, Hudson και συν.
2003, Vonderwell 2003, Nurmela, Palonen, Lehtinen και Hakkarainen 2003, Tisdell et al. 2004,
Taurisson και Tchounikine 2004, Barojas 2004, Salmon και Jones 2004) υπάρχουν αρκετά θετικά
αποτελέσµατα από την υλοποίηση «τυπικών» µαθηµάτων εξαµήνου. Όταν όµως εφαρµόζεται αυτή η
µέθοδος για εκπαίδευση ή επιµόρφωση ενηλίκων παρουσιάζονται αρκετά προβλήµατα που
σχετίζονται µε την έλλειψη εφαρµογής ορισµένων αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων (Knowles 1984,
Jarvis 1985), όπως η αυτονοµία των εκπαιδευτικών, η ενεργή συµµετοχή τους στις αποφάσεις, η
υλοποίηση δραστηριοτήτων που να σχετίζονται µε πραγµατικά προβλήµατα, κλπ., που καταλήγουν σε
συχνές αποχωρήσεις συµµετεχόντων (όπως στις περιπτώσεις των: Andrews 2002, Manca, Persico και
Sarti 2003, Wu, Larsen και Andersson 2003).
Σε αντιδιαστολή µε την προαναφερθείσα υλοποίηση αυστηρά καθορισµένων µαθηµάτων, υπάρχουν
προγράµµατα επιµόρφωσης που βασίζονται σε ΗΚΜ, στα οποία λαµβάνεται υπόψη η ανάγκη για
αυτονοµία και συµµετοχή των συµµετεχόντων ενηλίκων στις αποφάσεις που αφορούν την
επιµόρφωση (όπως στις περιπτώσεις των: Laferriere 2002, Guimera et al. 2002, DePaula 2003,
Guimera et al. 2002, Insung 2001, Gaskell 2003, Μπράτιτσης και συν. 2003, Elliot 2004). Αυτά τα
προγράµµατα αφορούν κατά κανόνα µεγάλο αριθµό εκπαιδευοµένων, είναι ελαστικά και σε µεγάλο
βαθµό αυτοδιοικούµενα. Όπως φάνηκε από τη δεύτερη φάση της προέρευνας και την πειραµατική
υλοποίηση µιας αυτοδιαχειριζόµενης Κοινότητας Μάθησης στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου, της Πιλοτικής
Κοινότητας

Μάθησης

(ΠΚΜ),

ο

εντελώς

ανοιχτός

και

ελαστικός

χαρακτήρας

µιας

αυτοδιαχειριζόµενης ΗΚΜ, µπορεί να έχει µεν αρκετά θετικά αποτελέσµατα που απορρέουν από το
συνεργατικό περιβάλλον και την αλληλεπίδραση, αλλά δεν αρκεί για την υλοποίηση επιµορφωτικού
προγράµµατος εκπαιδευτικών µε συγκεκριµένους στόχους και απαιτήσεις (Χλαπάνης, Μπράτιτσης
και ∆ηµητρακοπούλου 2004a). Το συµπέρασµα αυτό επιβεβαιώνεται και από µελέτες διαφόρων
ερευνητών, όπως των Hyo-Jeong και Bosung (2005) που επισηµαίνουν την ανάγκη καθορισµού
κατευθυντήριων γραµµών για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων, ή των
Tisdell, Strohschen, Carver, Corrigan, Nash, Nelson, Royer, Strom-Mackey, και O’Connor (2004),
που προτείνουν να ακολουθείται κάποιο προκαθορισµένο πρότυπο µάθησης µε συγκεκριµένη
παιδαγωγική προσέγγιση και συγκεκριµένη στρατηγική υλοποίησης εργασιών, συνεργασίας και
αλληλεπίδρασης.
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V.1.2

Κατηγοριοποίηση των ΗΚΜ

Λόγω του αυξανόµενου αριθµού των ΗΚΜ που βρίσκουν εφαρµογή στην εκπαίδευση, αλλά κυρίως
λόγω των πολλών διαφορετικών χαρακτηριστικών τους, προτείνεται η εξής κατηγοριοποίηση µε βάση
τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά τους:
Χαρακτηριστικό - δείκτης Συνοχής Σ: ο βαθµός συνοχής της Κοινότητας, µε ακέραιες τιµές από 0
(Κοινότητα µε χαλαρούς δεσµούς µεταξύ των µελών) µέχρι 2 (πολύ συνεκτική µε µεγάλη επικοινωνία).
Χαρακτηριστικό - δείκτης Αυτοδιοίκησης ∆: ο βαθµός αυτοδιοίκησης, µε ακέραιες τιµές από 0
(«ανοιχτές», αυτοδιοικούµενες Κοινότητες όπου εφαρµόζεται κυρίως χαµηλού επιπέδου συντονισµός)
µέχρι 2 (κλειστές Κοινότητες όπου εφαρµόζεται κυρίως υψηλού

επιπέδου –καθοδηγούµενος–

συντονισµός).
Χαρακτηριστικό - δείκτης Χρήσης Ηλεκτρονικών Μέσων Η: ο βαθµός της χρήσης ηλεκτρονικών
µέσων, µε ακέραιες τιµές από 0 (εναλλαγή χρήσης ηλεκτρονικής επικοινωνίας και πρόσωπο µε πρόσωπο
επαφής – µε έµφαση στη δεύτερη), µέχρι 2 (αποκλειστική χρήση ηλεκτρονικών µέσων για επικοινωνία
και συνεργασία)
Χαρακτηριστικό - δείκτης Συνάφειας Επαγγελµάτων Ε: το είδος της απασχόλησης των
εκπαιδευόµενων, µε ακέραιες τιµές από 0 (µε συµµετοχή κάθε είδους εργαζοµένων ή µη, όχι απαραίτητα
εκπαιδευτικών µε χαλαρούς δεσµούς εργασίας), µέχρι 2 (µε συµµετοχή αποκλειστικά εν ενεργεία
εκπαιδευτικών).
Τελικά µε βάση τις τιµές των παραπάνω δεικτών µπορούµε να διακρίνουµε 5 βασικούς τύπους
Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης που χρησιµοποιούνται στην εκπαίδευση, τις εξής:
Τύπος Α: ΗΚΜ για επιµόρφωση εκπαιδευτικών σε συγκεκριµένο αντικείµενο (κλειστού τύπου
επιµόρφωση) µε δείκτες Σ=2, ∆=2, Η=1,2, Ε=1,2
Τύπος Β:

ΗΚΜ για επιµόρφωση εκπαιδευτικών σε διάφορα αντικείµενα (ανοιχτού τύπου

επιµόρφωση) µε δείκτες Σ=1, ∆=1, Η=1,2, Ε=1,2
Τύπος Γ: ΗΚΜ ως υποστηρικτική δοµή στην εκπαίδευση µε δείκτες Σ=0, ∆=1,0, Η=2, Ε=0,1
Τύπος ∆: Ηλεκτρονικός «Χώρος» Συζήτησης µε δείκτες Σ=0, ∆=0, Η=2, Ε=0
και άλλου τύπου (Τύπος Ε, όλοι οι άλλοι συνδυασµοί των δεικτών).

V.1.3

Η έρευνα σχετικά µε τις ΗΚΜ και την εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ

Η ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση επιχειρείται συχνά (περισσότερο στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση, αλλά πλέον και στη δευτεροβάθµια και την πρωτοβάθµια) και όπως παραδέχτηκε και ο
Cuban σχετικά πρόσφατα (Pea και Cuban 1998), οι ΤΠΕ δείχνουν ότι έχουν σπάσει τον κύκλο που
ακολουθούσαν µέχρι τώρα όλες οι άλλες καινοτοµίες που εισέρχονταν στην εκπαίδευση, που
κατέληγε γρήγορα σε απαξίωση (Cuban 1986) και συνεχίζουν να απασχολούν τους ερευνητές.
Σύµφωνα µε τους Conole, Cook και Ingraham (2003), και εφαρµόζοντας το πρότυπο του Rekkedal
(1994) για την εξέλιξη της επιστηµονικής έρευνας στην εκπαιδευτική τεχνολογία (και ειδικότερα την

Κεφάλαιο V.1 – Συµπεράσµατα

σελ. 489 από 653

∆ηµιουργία ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης: Μελέτη Περίπτωσης Επιµορφωτικού Προγράµµατος Εκπ/κών

εφαρµογή δραστηριοτήτων ΗΚΜ), η έρευνα βρίσκεται αυτή τη χρονική περίοδο µεταξύ των σταδίων
της «εµφάνισης» και της «διαφοροποίησης» του τοµέα. Βρίσκεται δηλαδή στο 3ο ή 4ο στάδιο και
απέχει ακόµη από το 5ο (και τελευταίο) στάδιο της «ωρίµανσης» και της «καθιέρωσης».
Η έρευνα που πραγµατοποιείται αυτή τη στιγµή στην εκπαιδευτική τεχνολογία είναι εκλεκτικής
φύσης, καλύπτει πληθώρα ερευνητικών ζητηµάτων και δεν έχει αυστηρά καθορισµένα όρια ακόµη.
Αυτή η άποψη επιβεβαιώνεται από την εξέταση των περιπτώσεων εφαρµογής των ΗΚΜ, καθώς, στις
περισσότερες περιπτώσεις, επικρατεί σήµερα η εµπειρική χρήση των τεχνολογικών εφαρµογών. Στα
περισσότερα προγράµµατα εκπαίδευσης από απόσταση που βασίζονται στο διαδίκτυο, είναι αισθητή η
έλλειψη κατάλληλων θεωρητικών πλαισίων (∆ηµητρακοπούλου 2004b, Goodyear 1999, αναφορικά
µε τα προγράµµατα Socrates), ενώ στα προγράµµατα διδακτικής αξιοποίησης του διαδικτύου από
συµβατικά πανεπιστήµια, παρατηρείται η έλλειψη της ουσιαστικής επιµόρφωσης και προετοιµασίας
των καθηγητών στο νέο τους ρόλο (∆ηµητρακοπούλου 2004b, Κόκκος και συν. 2000). Ειδικά στις
εκπαιδευτικές δραστηριότητες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, συχνά εµφανίζεται πρόσκαιρη δοκιµή
των τεχνολογικών µέσων δίχως κατάλληλη οργάνωση και κυρίως δίχως ικανοποιητική επεξεργασία
των µαθησιακών δραστηριοτήτων (Dimitracopoulou 2000). Η πρακτική συχνά προσπερνάει την
απαίτηση των ερευνητικών πορισµάτων στα οποία θα έπρεπε να στηρίζεται σύµφωνα µε τη
∆ηµητρακοπούλου (2004b), κάτι που οφείλεται αφενός στο ότι το συγκεκριµένο πεδίο της έρευνας
είναι ακόµη ανώριµο και αφετέρου στη µεγάλη δυναµική των ΤΠΕ που εξελίσσονται και αλλάζουν µε
εξαιρετικά ταχείς ρυθµούς. Ειδικά η χρήση των ΗΚΜ γίνεται συνήθως χωρίς τον απαιτούµενο
σχεδιασµό και τεκµηρίωση, βασιζόµενη περισσότερο στην εµπειρία ή τη διαίσθηση.
Από την πραγµατοποιθείσα µελέτη της υπάρχουσας κατάστασης (state of the art) της έρευνας στον
τοµέα της χρήσης των ΗΚΜ, εντοπίζονται ορισµένα ερευνητικά ερωτήµατα που έχουν ερευνηθεί και
απαντηθεί σε µεγάλο βαθµό, όπως:
•

Τρόποι δηµιουργίας µιας ΗΚΜ. Παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της, αρχές
της Κοινότητας που πρέπει να τηρούνται, παιδαγωγικές αρχές, κανόνες που διέπουν τη
λειτουργία µιας «επιτυχηµένης» ΗΚΜ, κλπ. έχουν εξεταστεί σε πολλές περιπτώσεις
από τη διεθνή βιβλιογραφία (Wenger 1998, Palloff και Pratt 1999, 2001, Murphy και
συν. 2000, Rogers 2000, Powell και Terrell 2002, Barab και συν. 2002, Barrett 2003,
Gaskell 2003, Tisdell και συν. 2004, Bradshaw, Barojas 2004, κλπ.).

•

Θεωρητική τεκµηρίωση της µάθησης που συντελείται σε µια ΗΚΜ. Υπάρχει εκτενής
έρευνα που πραγµατοποιείται επί χρόνια για αυτό το θέµα (Nardi 1996, John και
Kieras 1996, Ferry και συν. 2000, Rogers 2000, MaKinster και συν. 2001, Laferrière
2002, Barab και συν. 2002, Barojas 2004, Barrett 2003, Hollnagen 2003) και σε
µεγάλο βαθµό έχουν υπάρξει αποτελέσµατα. Έχει γίνει η σύνδεση των ΗΚΜ και του
τρόπου µάθησης που συντελείται µε αρκετές σύγχρονες θεωρίες µάθησης όπως της
Θεωρίας ∆ραστηριοτήτων (Engestrom 1987, Kuutii 1996, Barab και συν. 2002,
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Russell, Schneiderheinze 2005), του Κατανεµηµένου Γιγνώσκειν (Hutchins 1991) ή
της Εγκαθιδρυµένης Μάθησης (Lave και Wenger 1991), όπως φαίνεται από τη
δουλειά ερευνητών όπως οι Murphy και συν. (2000), Barab και συν. (2002),
Taurisson και Tchounikine (2004), Dawson, Mason και Molebash (2000), κλπ.
•

Θέµατα σχετικά µε τις ΤΠΕ, όπως: ότι οι ΤΠΕ πρέπει να αποτελούν εργαλεία γενικής
χρήσης ή ειδικές εφαρµογές, ότι οι ΤΠΕ προωθούν τη µάθηση µέσω της συνεργασίας
κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις, ποια θεωρούνται τα καλύτερα σενάρια για
συνεργατική µάθηση, ότι η διακρατική επικοινωνία µέσω ΤΠΕ είναι εφικτή και χρήσιµη
(Dillenbourg και συν. 1996, Roschelle και Teasley 1999, Roschelle 1992, Πέτρου και
συν. 2000, Dimitriadis και συν. 2002, Partsakoulakis και Vouros 2002,
Χατζηλεοντιάδου και Μπαλαφούτας 2002, Vonderwell 2003, Γρηγοριάδου και συν.
2004, Grigoriadou και συν. 2004, κλπ.)

•

Θέµατα αρχιτεκτονικής των συστηµάτων που υποστηρίζουν ΗΚΜ και τρόποι σύνδεσης
διαδικασιών και των συστηµάτων πληροφοριών. (Vouros και Spyropoulos 1989,
Marshall University's Comparison Report, Wenger 2001, Vouros 2001, Vouros και
Kourakos-Mavromichalis 2001, Schneider και συν. 2002, Partsakoulakis και Vouros
2004, Juneidi και Vouros 2004, κλπ.).

Ακόµη, εντοπίζονται ορισµένα ερευνητικά ερωτήµατα που έχουν ερευνηθεί σε κάποιο βαθµό αλλά όχι
σε βάθος, και που χρειάζονται επιβεβαίωση, όπως:
•

Μελέτη στάσεων και αντιλήψεων, µελέτη συµπεριφορών, και αναγνώριση προτύπων
συνεργασίας σε µια ΗΚΜ. (Wasson και Mørch 2000, Andrews 2002, Friel 2000,
Vonderwell 2003, Wu, Larsen και Andersson 2003, κλπ.).

•

Τρόποι και πολιτικές οργάνωσης, συντονισµού και διαχείρισης ΗΚΜ και αποτελέσµατα
που επιφέρουν στη λειτουργία της Κοινότητας και τη µάθηση. Σύγκριση χαµηλού
επιπέδου συντονισµού ή µη-καθοδηγούµενου συντονισµού (Low e-moderation ή nondirective e-moderation) και υψηλού επιπέδου συντονισµού ή καθοδηγούµενου
συντονισµού (High e-moderation ή directive e-moderation). Βαθµός εφαρµογής
πρόσωπο µε πρόσωπο εκπαίδευσης ή συναντήσεων σε µια ΗΚΜ. (Barab και συν. 2002,
MaKinster και συν. 2001, Vlachopoulos και McAleese 2004, Friel 2000, Rogers
2000, Vonderwell 2003, κλπ.).

•

Ο βαθµός κατά τον οποίο είναι εφικτή αλλά και συµφέρουσα η λύση της χρήσης ΗΚΜ
για επιµόρφωση σε ευρεία κλίµακα. Κατά πόσον είναι εφικτή η προσέγγιση για
συνεχιζόµενη εκπαίδευση µέσω του µοντέλου της ΗΚΜ. Χρόνος προετοιµασίας για την
ενασχόληση µε τις ΤΠΕ και ειδικά µε τις ΗΚΜ. Ισοζύγιο ωφέλειας και χρόνου κόστους. (Insung Jung 2001, Wu, Larsen και Andersson 2003, Μπράτιτσης και συν.
2003, Χλαπάνης και συν. 2003, κλπ.).
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Τέλος, εντοπίζονται ορισµένα ανοιχτά ερευνητικά ερωτήµατα που δηµιουργήθηκαν ως απόρροια της
υπάρχουσας µέχρι στιγµής έρευνας, τα οποία δεν έχουν ακόµη ερευνηθεί ή τεκµηριωθεί επαρκώς.
•

H αποτελεσµατικότητα της εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονικής εκπαίδευσης ή επιµόρφωσης
και συνθήκες και παράγοντες που την επηρεάζουν. Επίσης η σύγκριση των µεθόδων εξ’
αποστάσεως ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και παραδοσιακής, συµβατικού τύπου πρόσωπο
µε πρόσωπο διδασκαλίας. Επιπρόσθετα, παρότι έχει γίνει ερευνητική δουλειά για
θέµατα και τρόπους µέτρησης της ποιότητας και τελικά της επιτυχίας ενός
προγράµµατος επιµόρφωσης, µπορεί να υπάρξει περαιτέρω µελέτη του θέµατος υπό το
πρίσµα των νέων δεδοµένων στο συγκεκριµένο πεδίο της έρευνας. Ερευνητές που
ασχολήθηκαν µε ανάλογα ερωτήµατα είναι οι Manca, Persico, και Sarti (2003),
Merryfield (2001), Salmon και Jones (2004), Crossland και συν. (2000), Pilkington
και συν. (2000), Spada, Meier, Rummel and Hauser (2005), κλπ.

•

Ο καθορισµός ενός συγκεκριµένου προτύπου διεξαγωγής ενός ηλεκτρονικά
υποστηριζόµενου µαθήµατος εκπαίδευσης ή επιµόρφωσης που πραγµατοποιείται σε
περιβάλλον Κοινότητας Μάθησης. Παρότι αρκετοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί µε τη
θεωρητική τεκµηρίωση του τρόπου και των διαδικασιών µάθησης που συντελούνται σε
ένα περιβάλλον ΗΚΜ και η έρευνα σε αυτόν το τοµέα συνεχώς εξελίσσεται, εντούτοις
πολύ λίγοι έχουν ασχοληθεί µε τη δηµιουργία κατευθυντήριων γραµµών και τελικά τον
καθορισµό ενός προτύπου διεξαγωγής ενός ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος
που να πραγµατοποιείται σε περιβάλλον µιας Κοινότητας Μάθησης και να εφαρµόζει
την υπάρχουσα θεωρία (Hyo-Jeong και Bosung 2005, Tisdell, Strohschen, Carver,
Corrigan, Nash, Nelson, Royer, Strom-Mackey, και O’Connor 2004).

•

Θέµατα κοινωνικοποίησης σε ΗΚΜ, πως αντιµετωπίζονται, αν είναι θετικά τα
αποτελέσµατα για κοινωνικά αποµονωµένα άτοµα που συµµετέχουν σε ΗΚΜ. (Jones
1995, Palloff και Pratt 1999, Vonderwell 2003, Kilner and Hoadley 2005).

•

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες υλοποιούνται επιµέρους Κοινότητες µέσα σε µια
ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης. Υπάρχουν απλές αναφορές για το θέµα (Tyler et al.
2003, Porter 2004), αλλά δεν έχει εξεταστεί σε βάθος και διεξοδικά.

•

∆ιαφορές µεταξύ των φύλων στους τρόπους επικοινωνίας, στους τρόπους µάθησης, στα
αποτελέσµατα επιµόρφωσης µέσω µιας ΗΚΜ, κλπ. (Belenky και συν. 1986, Yates
2001, Barrett 2003).

•

Η χρήση του γραπτού λόγου στις ΗΚΜ και οι ωφέλειες ή τα αρνητικά αποτελέσµατα
που συνεπάγεται αυτό (Ραυτοπούλου 1999, Minaidi και Hlapanis 2005).

•

Τρόποι ανάλυσης της επικοινωνίας που συντελείται σε µια ΗΚΜ. Τρόποι που αυτή η
ανάλυση µπορεί να βοηθήσει στη λειτουργία της Κοινότητας και την ενεργοποίηση των
συµµετεχόντων. Σύνδεση παραµέτρων της Ανάλυσης Κοινωνικών ∆ικτύων µε τις ΗΚΜ
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και την επικοινωνία. Πως και µε ποιες συνθήκες οι δείκτες και τα δίκτυα της Ανάλυσης
Κοινωνικών ∆ικτύων πρέπει να εµφανίζονται στα µέλη µιας ΗΚΜ και ποια τα
αποτελέσµατα τότε; Στην περίπτωση της έρευνας των Martýnez και συν. (2003)
τέθηκαν πολλά από αυτά τα ερωτήµατα, αλλά η έρευνα δεν έχει καταλήξει ακόµη σε
συγκεκριµένα και επαρκώς τεκµηριωµένα συµπεράσµατα. Άλλοι ερευνητές που
έχουν ασχοληθεί µε αυτά τα ερευνητικά ερωτήµατα είναι οι Guimera και συν. (2002),
Tyler και συν. (2003), McArthur και Bruza (2003), Groth (2003), McDonald (2003),
DePaula (2003), Μπράτιτσης και συν. (2003), Tanner και Sonia (2000), Riding
(2001), Reffay και Chanier (2003), Nurmela και συν. (2003), κλπ.
Τα κίνητρα των εκπαιδευτικών που συµµετέχουν σε ΗΚΜ. Έλεγχος για το αν τα αποτελέσµατα είναι τα
ίδια όταν συµµετέχουν µε δική τους θέληση ή όταν υποχρεώνονται να συµµετέχουν (Targeted Socioeconomic research 1997, Manca και συν. 2003).

V.1.4

Οι λόγοι της υλοποίησης της ΚΜΕ

Συνοψίζοντας τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την εξέταση της υπάρχουσας κατάστασης
φαίνεται ότι στο διεθνή χώρο η εφαρµογή ΗΚΜ για την επιµόρφωση εκπαιδευτικών συνήθως έχει τον
χαρακτήρα µιας ανοιχτής Κοινότητας Πρακτικών στην οποία συµµετέχουν και

συνεργάζονται

οµότιµοι συνάδελφοι. Αυτές µπορούν να χαρακτηριστούν τύπου Β (σπανιότερα και τύπου Γ),
σύµφωνα µε την παραπάνω κατηγοριοποίηση, δηλαδή ανοιχτές ΗΚΜ χωρίς αυστηρά καθορισµένο
πλαίσιο λειτουργίας, που συνήθως προτιµώνται προκειµένου να αντιµετωπιστούν προβλήµατα που
σχετίζονται µε τις ιδιαίτερες ανάγκες των ενηλίκων επιµορφούµενων.
Σε ορισµένες περιπτώσεις εφαρµόζονται και ΗΚΜ για την υλοποίηση επιµόρφωσης εκπαιδευτικών µε
τη µορφή αυστηρά καθοδηγούµενων µαθηµάτων που παραδίδονται ηλεκτρονικά. Αυτές µπορούν να
χαρακτηριστούν Κοινότητες τύπου Α, σύµφωνα µε την παραπάνω κατηγοριοποίηση, µε αυστηρά
καθορισµένο πλαίσιο λειτουργίας, συγκεκριµένους στόχους ακόµη και εξετάσεις. Συνήθως βέβαια οι
ΗΚΜ τύπου Α εφαρµόζονται για την εφαρµογή τυπικής εκπαίδευσης που πραγµατοποιείται εξ’
αποστάσεως, µε ηλεκτρονικά µέσα και ειδικότερα συνήθως αφορούν φοιτητές που παρακολουθούν
κανονικά προπτυχιακά ή µεταπτυχιακά µαθήµατα.
Και οι δύο τύποι ΗΚΜ που εφαρµόζονται στο διεθνή χώρο για τη διεξαγωγή επιµόρφωσης
εκπαιδευτικών έχουν θετικά και αρνητικά στοιχεία. Οι ανοιχτές ΗΚΜ τύπου Β (ή ακόµη και τύπου Γ)
συµβαδίζουν µε τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων που σχετίζονται µε τη διαπραγµάτευση των στόχων
και την ελαστικότητα που πρέπει να έχει ένα πρόγραµµα επιµόρφωσης που απευθύνεται σε ενήλικες.
Μπορεί να είναι πιο εύκολη η συµµετοχή και η παρακολούθηση των εργασιών µιας τέτοιας
Κοινότητας, αλλά η έλλειψη συγκεκριµένων στόχων και αντικειµένου επιµόρφωσης οδηγεί σε µέτρια
αποτελέσµατα όσον αφορά στην επιµόρφωση.
Στις περιπτώσεις των κλειστών ΗΚΜ τύπου Α, λόγω της συνεκτικότητας, της τακτικής επικοινωνίας
και αλληλεπίδρασης και των καθορισµένων στόχων και θεµάτων, υπάρχουν πιο συγκεκριµένα οφέλη
που σχετίζονται µε τα αποτελέσµατα της µάθησης, αλλά υπάρχουν µεγάλες δυσκολίες για την
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εφαρµογή τους σε προγράµµατα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών, λόγω της έλλειψης της εφαρµογής
ορισµένων αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Η Κοινότητα Μάθησης Εκπαιδευτικών που υλοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου ήταν µια ΗΚΜ
τύπου Β, προκειµένου να υπάρχουν τα οφέλη από την αλληλεπίδραση, τη συνεργασία, τη
διαπραγµάτευση στόχων και την «ελαστικότητα» που συνεπάγεται αυτό, ενώ παράλληλα σε αυτήν
υλοποιούνταν ηλεκτρονικά υποστηριζόµενα µαθήµατα µε συγκεκριµένους στόχους και περιεχόµενο,
προκειµένου να είναι αποτελεσµατικότερη η πραγµατοποιθείσα επιµόρφωση των συµµετεχόντων
εκπαιδευτικών. Η υλοποίηση των ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων δηµιούργησε τη
δυναµική για τη δηµιουργία µικρότερων, πιο συνεκτικών υπο-κοινοτήτων τύπου Α, εντός της
ευρύτερης.
Εποµένως µπορούµε να πούµε ότι στην ΚΜΕ επιχειρήθηκε ένας συγκερασµός των δύο βασικών
τύπων ΗΚΜ που εφαρµόζονται στην εκπαίδευση (Α και Β), προκειµένου να υπάρξουν τα θετικά
στοιχεία και τα οφέλη που προέρχονται και από τους δύο τύπους.
Οι λόγοι που προκάλεσαν τη δηµιουργία της ΗΚΜ της ΚΜΕ και η επιλογή της συγκεκριµένης
έρευνας περίπτωσης ήταν οι εξής:
a. Οι ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης αποτελούν δυνητικά ωφέλιµα περιβάλλοντα για
εκπαιδευόµενους και εκπαιδευτές. Υπάρχουν πλέον ολοκληρωµένες θεωρίες µάθησης που
µπορούν να προσεγγίσουν τον τρόπο που πραγµατοποιείται η µάθηση σε ένα τέτοιο
περιβάλλον και στηρίζουν θεωρητικά τις ΗΚΜ. Τέτοιες σύγχρονες θεωρίες µάθησης
είναι η θεωρία ∆ραστηριότητας (Engestrom 1987, Kuutti 1996), η θεωρία του
Κατανεµηµένου Γιγνώσκειν (Salomon, 1995, Pea 1995) και η θεωρία της Εγκαθυδριµένης
Μάθησης (Brown, Collins και Duguid 1989, Lave και Wenger 1991).
b. Είναι δεδοµένη και συνεχής η ανάγκη για επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, ενώ η
ανεπάρκεια της υπάρχουσας επιµόρφωσης οδήγησε στη σκέψη για εφαρµογή µιας
εναλλακτικής µορφής επιµόρφωσης που να υλοποιείται σε περιβάλλον ηλεκτρονικής
Κοινότητας Μάθησης, προκειµένου να λυθούν ορισµένα από τα διαπιστωµένα
προβλήµατα.
c. Υπάρχουν συγκεκριµένα ανοιχτά πεδία της έρευνας που σχετίζονται µε τις ΗΚΜ και τον
τρόπο εφαρµογής τους τα οποία διερευνώνται, όπως έδειξε η µελέτη της υπάρχουσας
κατάστασης γύρω από το θέµα αυτό.

V.1.5 Η επιλογή της θεωρίας ∆ραστηριότητας για το σχεδιασµό και τη
θεωρητική στήριξη της ΚΜΕ
Οι σηµαντικότερες σύγχρονες θεωρίες που υποστηρίζουν τις ΗΚΜ που αναφέρθηκαν παραπάνω (η
θεωρία ∆ραστηριότητας, η θεωρία του Κατανεµηµένου Γιγνώσκειν και η θεωρία της Εγκαθυδριµένης
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Μάθησης), ανήκουν στον ευρύτερο χώρο των σύγχρονων Κοινωνικό-γνωστικών Θεωρήσεων στις
οποίες γίνεται συγκερασµός της Κοινωνικο-πολιτιστικής Θεωρίας του Vygotsky (Social Development
Theory: Vygotsky 1962, 1978, 1987) και των παραδοσιακών θεωρήσεων από το γνωστικό πεδίο
(Socio-Constructuvism: Dillenbourg 1996, 1999, Palloff και Pratt 1999, Jonassen και Land 2000,
∆ηµητρακοπούλου 2002b).
Από αυτές, η Θεωρία ∆ραστηριότητας επιλέχθηκε για το σχεδιασµό, τη µελέτη και κυρίως την
ανάλυση της ΚΜΕ για µια σειρά από λόγους. Καταρχήν η συγκεκριµένη θεωρία µπορεί να θεωρηθεί
κατάλληλη για το σχεδιασµό και τη µελέτη ΗΚΜ, γιατί:
1. Έχει ρίζες στις γνωστικές θεωρίες και αντικείµενο µελέτης την ανθρώπινη «γνώση». Ένας
βασικός στόχος της θεωρίας είναι η µελέτη της αναπαράστασης της γνώσης του ατόµου. Ο
δεύτερος βασικός στόχος της θεωρίας είναι η µελέτη της µάθησης ως διαδικασία που
πραγµατοποιείται µεταξύ ατόµων και η µελέτη των µετασχηµατισµών που συντελούνται
κατά την αλληλεπίδραση των ατόµων µε τεχνουργήµατα (πχ. εργαλεία επικοινωνίας). Αυτή
η δεύτερη προσέγγιση επιτρέπει τη µελέτη της απόκτησης γνώσης όχι µόνο σε ατοµικό
επίπεδο αλλά και σε περιβάλλοντα όπου υπάρχει αλληλεπίδραση και συνεργασία όπως µια
ΗΚΜ.
2. Στη συγκεκριµένη θεωρία λαµβάνεται υπόψη και το τεχνολογικό εκτός από το κοινωνικόπολιτιστικό πλαίσιο και ειδικότερα τα τεχνουργήµατα που χρησιµοποιούνται και ο τρόπος
χρήσης τους, στοιχεία που είναι απαραίτητα για το σχεδιασµό και τη µελέτη ΗΚΜ.
3. Σύµφωνα µε τη Θεωρία ∆ραστηριότητας η κατάλληλη µονάδα ανάλυσης είναι η
∆ραστηριότητα. Λόγω της µονάδας ανάλυσής αυτής και του τρόπου που θεωρείται ότι
συµµετέχουν σε αυτήν διάφοροι παράγοντες, όπως η κοινωνία, οι κανόνες, τα
τεχνουργήµατα και η διαµοίραση εργασίας, είναι δυνατόν να συνυπολογίζονται και να
εξετάζονται παράλληλα όλοι οι παράγοντες που επιδρούν σε ένα τόσο πολύπλοκο σύστηµα,
όπως µια ΗΚΜ, κάτι που αποτελεί βασική προϋπόθεση για να είναι µια θεωρία κατάλληλη
για την υποστήριξη τέτοιων πολύπλοκων συστηµάτων µάθησης.
Η συγκεκριµένη θεωρία επιλέγεται ως η καταλληλότερη θεωρία (σε σχέση µε τις άλλες δύο) για την
υποστήριξη της ΚΜΕ για τους εξής λόγους:
4. Η θεωρία επικεντρώνεται στην γνωστική διαδικασία που λαµβάνει χώρα σε συγκεκριµένο
κοινωνικό-πολιτιστικό

περιβάλλον

µε

τη

διαµεσολάβηση

τεχνουργηµάτων.

Τα

τεχνουργήµατα αποτελούν το µέσο για το µετασχηµατισµό ενός «αντικειµένου» σε
«αποτέλεσµα» και είναι σηµαντικά για τη διαδικασία της ανθρώπινης δραστηριότητας
καθώς αποτελούν µια από τις συνιστώσες της, όπως εξάλλου και οι «κανόνες» και η
«κοινωνική συνιστώσα». Ο σηµαντικότερος παράγοντας της δραστηριότητας πάντως
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παραµένει ο άνθρωπος, που βρίσκεται στο κέντρο της θεωρίας, καθώς αυτός, έχοντας
συγκεκριµένα κίνητρα και στόχους, επιλέγει να ενεργήσει προκειµένου να υλοποιήσει µια
συγκεκριµένη δραστηριότητα. Αντίθετα, στη Θεωρία του Κατανεµηµένου Γιγνώσκειν, που
επίσης προσφέρεται για την ερµηνεία και τη µελέτη ΗΚΜ, δίνεται έµφαση σε ένα
κοινωνικό-τεχνικό σύστηµα εντός του οποίου υπάρχουν και λειτουργούν τα άτοµα και
υπάρχουν εργαλεία και τεχνουργήµατα. ∆εν λαµβάνεται τόσο υπόψη το άτοµο όσο η οµάδα
και το σύστηµα. Σύµφωνα µε την Halverson (2002), οι διαφορές αυτές των δύο θεωριών
είναι επιφανειακές, αλλά κατά τη γνώµη του συγγραφέα της διατριβής το βάρος που δίνεται
στη Θεωρία του Κατανεµηµένου Γιγνώσκειν στο υλικό πλαίσιο (εργαλεία, τεχνολογικό
περιβάλλον) είναι µεγαλύτερο από ότι στον ανθρώπινο παράγοντα και εποµένως ίσως
προσφέρεται καλύτερα για µελέτη και ερµηνεία περιπτώσεων έρευνας όπου εξετάζεται η
απόδοση ή η βελτίωση ενός τεχνουργήµατος, των επιπτώσεων που έχει σε ένα σύστηµα η
αποτυχία

ή

πληµµελής

λειτουργία

ενός

τεχνικού

υπο-συστήµατος,

ο

τρόπος

αλληλεπίδρασης σε καθαρά τεχνολογικά κατασκευάσµατα όπως συστήµατα τεχνητής
νοηµοσύνης, δίκτυα, κλπ. Η θεωρία της Εγκαθυδριµένης Μάθησης, που αποτελεί µια ακόµη
θεωρία που προσφέρεται για τη µελέτη ΗΚΜ, βρίσκεται στον αντίποδα της θεωρίας
Κατανεµηµένου Γιγνώσκειν όσον αφορά στα τεχνουργήµατα, καθώς δε λαµβάνονται
ιδιαίτερα υπόψη αυτά και ο ρόλος που µπορεί να παίξουν σε ένα τεχνολογικό περιβάλλον
όπως οι ΗΚΜ, τουλάχιστον όχι στο βαθµό που το κάνουν οι άλλες δύο θεωρίες, της
∆ραστηριότητας και ακόµη περισσότερο του Κατανεµηµένου Γιγνώσκειν. Θεωρήθηκε ότι
στη Θεωρία ∆ραστηριότητας επιτυγχάνεται µια ισορροπία µεταξύ του ανθρώπινου
παράγοντα και των υπολοίπων στοιχείων εντός του οποίου συντελείται η µάθηση, όπως η
κοινωνία, το κοινωνικο-πολιτιστικό και τεχνολογικό πλαίσιο, τα τεχνουργήµατα και οι
κανόνες. Επιπλέον, συγκρίνοντας µε τις άλλες δύο θεωρίες, ειδικά τα τεχνουργήµατα και ο
ρόλος που παίζουν στις διαδικασίες της µάθησης ούτε υποτιµάται ούτε υπερτιµάται, κάτι
ιδιαίτερα σηµαντικό για τη συγκεκριµένη έρευνα που πραγµατοποιήθηκε και σχετιζόταν µε
περιβάλλον ΗΚΜ.
5.

Η ∆ραστηριότητα που είναι η βασική µονάδα ανάλυσης της Θεωρίας, όπως αναφέρθηκε και
παραπάνω, αποτελεί ένα σύστηµα µε συνιστώσες που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους
(υποκείµενο, αντικείµενο, τεχνουργήµατα, καταµερισµός εργασίας, κοινότητα, κανόνες,
κλπ.). Ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο της ∆ραστηριότητας είναι ότι υπάρχουν πολλά επίπεδα
οργάνωσης της που ονοµάζονται ενέργειες και λειτουργίες (Engestrom 1987). Λόγω της
ανάλυσης της κάθε ∆ραστηριότητας σε υποσυστήµατα και σε χαµηλότερα επίπεδα
ενεργειών και λειτουργιών, η ανάλυση ενός ιδιαιτέρως πολύπλοκου συστήµατος µάθησης
όπως είναι µια ΗΚΜ, µε όλο το πλέγµα των αλληλεπιδράσεων και συσχετίσεων που
περιλαµβάνουν οι επιµέρους συνιστώσες και τα διάφορα υπο-συστήµατα του συστήµατος
αυτού, αποτελεί ένα εγχείρηµα που επιτυγχάνεται µε µεγαλύτερη ευκολία µέσω της
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συγκεκριµένης θεωρίας. Γι’ αυτό εξάλλου πολλοί ερευνητές (Nardi 1996, Jonassen και συν.
2000, Barab και συν. 2001) θεωρούν ότι η Θεωρία ∆ραστηριότητας αποτελεί έναν ιδιαίτερα
χρήσιµο µεγεθυντικό φακό για την ανάλυση και µελέτη δυναµικών και πολύπλοκων
εκπαιδευτικών συστηµάτων. Ειδικότερα οι Barab και συν. (2001) θεωρούν το πλαίσιο
εργασίας του Engeström (1987, 1993), που βασίζεται στη Θεωρία ∆ραστηριότητας, ως
ιδανικό για την περιγραφή και τον χαρακτηρισµό των εκπαιδευτικών συστηµάτων εν γένει
και όχι µόνο των ΗΚΜ.

V.1.6

Ο σχεδιασµός της ΚΜΕ

Ο σχεδιασµός της ΚΜΕ βασίστηκε στο θεωρητικό πλαίσιο της διατριβής, δηλαδή στη θεωρία
∆ραστηριότητας, σε ορισµένες παιδαγωγικές αρχές που απορρέουν από θεωρίες µάθησης που
υποστηρίζουν τις ΗΚΜ και σε αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Χρησιµοποιώντας όρους της θεωρίας ∆ραστηριότητας, µια ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης αποτελεί
ένα πολύπλοκο αλληλεπιδραστικό περιβάλλον µέσα στο οποίο υλοποιούνται, από τα υποκείµενα που
µετέχουν σε αυτήν, πολλές διαφορετικές και αντικρουόµενες ∆ραστηριότητες. Αναπόφευκτα
παρουσιάζονται συγκρούσεις εντός των ∆ραστηριοτήτων αυτών αλλά και µεταξύ τους, και η ανάγκη
διευθέτησης των συγκρούσεων αυτών προκαλεί την ανάδυση ακούσιων ∆ραστηριοτήτων Μάθησης. Η
αποτελεσµατικότητα των ∆ραστηριοτήτων Μάθησης ενισχύεται από τη φύση του περιβάλλοντος εντός
του οποίου υλοποιούνται, καθώς υπάρχουν ισχυρά κίνητρα για την επίλυση των προβληµάτων και των
συγκρούσεων, χωρίς τα οποία η Κοινότητα θα υπολειτουργεί ή ακόµη και θα πάψει να υφίσταται.
Η ΚΜΕ µπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύστηµα αλληλεπιδρώντων ∆ραστηριοτήτων στο οποίο η κεντρική
∆ραστηριότητα από την οποία παράγονται οι υπόλοιπες είναι η «∆ραστηριότητα της Υλοποίησης της
ΚΜΕ». Οι πρωτογενείς συγκρούσεις που προκύπτουν στη κεντρική ∆ραστηριότητα παράγουν µια
βασική ∆ραστηριότητα του συστήµατος, αυτήν της «Οργάνωσης και του Σχεδιασµού της Κοινότητας».
∆ύο ακόµη βασικές και διακριτές ∆ραστηριότητες που προέρχονται ευθέως από το αντικείµενο της
κεντρικής είναι «η ∆ραστηριότητα υλοποίησης των ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων της
επιµόρφωσης» και «η ∆ραστηριότητα δηµιουργίας και διατήρησης της Κοινότητας της Μάθησης». Η
ανάλυση που ακολούθησε κατά την έρευνα βασίστηκε στη θεωρία ∆ραστηριότητας και
πραγµατοποιήθηκε στο επίπεδο των τριών αυτών βασικών ∆ραστηριοτήτων που απορρέουν από την
κεντρική.
Προκειµένου για το σχεδιασµό και την υλοποίηση της ΚΜΕ, ελήφθησαν υπόψη, εκτός από τη θεωρία
∆ραστηριότητας και δύο ακόµη θεωρίες µάθησης που υποστηρίζουν ηλεκτρονικές Κοινότητες
Μάθησης, η θεωρία του Κατανεµηµένου Γιγνώσκειν και η θεωρία της Εγκαθυδριµένης Μάθησης.
Καθορίστηκαν συγκεκριµένες παιδαγωγικές αρχές που έχουν κοινά στοιχεία µε όλες τις παραπάνω
θεωρίες µάθησης και θα έπρεπε να εφαρµοστούν τόσο στην ΚΜΕ όσο και κατά τη διεξαγωγή των
ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων. Οι παιδαγωγικές αυτές αρχές σχετίζονταν µε την
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κοινωνική αλληλεπίδραση, την απόκτηση της γνώσης και την ταυτότητα. Ακόµη ελήφθησαν υπόψη και
ορισµένες αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως η διαπραγµάτευση των στόχων και του
περιεχοµένου της επιµόρφωσης, η ελαστικότητα και η δυνατότητα για δυναµικές µεταβολές εφόσον
υπάρχει ανάγκη. Οι αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων ενίσχυσαν τις διατυπωµένες παιδαγωγικές αρχές
και την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία που υπαγορεύονταν από το θεωρητικό πλαίσιο.
Ο όλος σχεδιασµός της ΚΜΕ πραγµατοποιήθηκε κατά την υλοποίηση της ∆ραστηριότητας του
Σχεδιασµού και της Οργάνωσης της ΚΜΕ. Οι συντονιστές (και διοργανωτές) της ΚΜΕ σχεδίασαν και
κατασκεύασαν όλα τα τεχνουργήµατα που θα χρησιµοποιούνταν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του
προγράµµατος, όπως υπηρεσίες επικοινωνίας, λογισµικό και ιστοσελίδες υποστήριξης, µέθοδοι
συντονισµού, το πρότυπο διεξαγωγής του µαθήµατος. Ακόµη, καθορίστηκαν οι κανόνες που θα
έβρισκαν εφαρµογή κατά την επιµόρφωση και έγινε προσδιορισµός των ρόλων των µελών της
Κοινότητας και ο τρόπος διαµοίρασης της εργασίας. Φυσικά, πολλά από τα παραπάνω (τεχνουργήµατα,
κανόνες και διαµοίραση εργασίας) υπέστησαν µεταβολές και αλλαγές κατά τη διάρκεια υλοποίησης
του προγράµµατος της επιµόρφωσης. Ο σχεδιασµός του προγράµµατος ήταν προσαρµοσµένος στο
θεωρητικό πλαίσιο που περιγράφηκε: όλα τα τεχνουργήµατα και οι κανόνες ήταν εναρµονισµένα µε
τις παιδαγωγικές αρχές (απόκτηση της γνώσης, κοινωνική αλληλεπίδραση και ταυτότητα). Οι κανόνες,
οι ρόλοι και η διαµοίραση της εργασίας ήταν σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές των ηλεκτρονικών
Κοινοτήτων Μάθησης και τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Σηµαντικό στοιχείο του σχεδιασµού αποτέλεσε ο ανοιχτός και ελαστικός χαρακτήρας της ΚΜΕ που
αποφασίστηκε προκειµένου να υπάρχει συνέπεια µε το θεωρητικό πλαίσιο και τις αρχές εκπαίδευσης
ενηλίκων. Η ελαστικότητα πάντως της ΚΜΕ θα µπορούσε µεν να επιφέρει συγκεκριµένα οφέλη που
απορρέουν από το συνεργατικό περιβάλλον και την αλληλεπίδραση, αλλά προκειµένου για την
υλοποίηση των στόχων της επιµόρφωσης χρειαζόταν ακόµη, όπως φάνηκε από την προέρευνα
(Χλαπάνης και συν. 2003) και σύµφωνα και µε τη γνώµη αρκετών ερευνητών (Hyo-Jeong και Bosung
2005, Tisdell, Strohschen, Carver, Corrigan, Nash, Nelson, Royer, Strom-Mackey, και O’Connor
2004), ο σχεδιασµός ενός προτύπου ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος µε σαφώς
διατυπωµένους στόχους και περιεχόµενο, σαφή κίνητρα και προσανατολισµούς για τους
εκπαιδευόµενους, µε ανάµειξη ακαδηµαϊκών δασκάλων που θα συµµετέχουν στην ΚΜΕ και θα
συντονίζουν τα µαθήµατα που υλοποιούνται µε βάση το πρότυπο αυτό.
Με όρους της θεωρίας ∆ραστηριότητας, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι το πρότυπο προέκυψε
προκειµένου για την επίλυση ορισµένων από τις πρωτεύουσες εσωτερικές συγκρούσεις της
∆ραστηριότητας του σχεδιασµού της ΚΜΕ. Μια τέτοια σύγκρουσε αφορούσε τη συνύπαρξη: (α) της
διαπραγµάτευσης και της ελαστικότητας που κυριαρχούν σε ένα «ανοιχτό» περιβάλλον ΗΚΜ τύπου
Β, µε (β) τη διεξαγωγή ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων µε συγκεκριµένους στόχους και
περιεχόµενο που δηµιουργούσε υπο-Κοινότητες τύπου Α εντός της ευρύτερης.
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Για να υλοποιηθεί λοιπόν ο συγκερασµός των διαφορετικών τύπων των ΗΚΜ (Α και Β) εντός της
ΚΜΕ, να υπάρχει αλληλεπίδραση και συνεργασία, να εφαρµοστούν οι παιδαγωγικές αρχές που
απορρέουν από τις θεωρίες µάθησης που υποστηρίζουν τις ΗΚΜ, αλλά και να εφαρµοστούν οι αρχές
εκπαίδευσης ενηλίκων, προτάθηκε ένα συγκεκριµένο πρότυπο υλοποίησης των ηλεκτρονικά
υποστηριζόµενων µαθηµάτων της ΚΜΕ. Το πρότυπο µπορεί να θεωρηθεί ένα ξεχωριστό τεχνούργηµα
του συστήµατος των ∆ραστηριοτήτων της ΚΜΕ που περιλάµβανε τα εξής:
a. Μεθόδους διεξαγωγής και οργάνωσης του ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος.
b. Οδηγίες για την εφαρµογή άλλων τεχνουργηµάτων, όπως συγκεκριµένων διαθέσιµων
υπηρεσιών επικοινωνίας, υπηρεσιών που χρησίµευαν για διαπραγµάτευση, υπηρεσιών που
χρησίµευαν για συνεργασία, της χρήσης ειδικών εργαλείων αναστοχασµού, του τρόπου της
χρήσης του «χώρου» του µαθήµατος στην πλατφόρµα λογισµικού που υποστήριζε την ΚΜΕ.
c. Οδηγίες για την εφαρµογή της πολιτικής συντονισµού.
d. Κανόνες που έπρεπε να τηρούνται από εκπαιδευόµενους (απλά µέλη της ΚΜΕ) και
εκπαιδευτές (εισηγητές).
Η υλοποίηση του προτύπου του ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος είχε σαν στόχο την
εφαρµογή των παιδαγωγικών αρχών της ΚΜΕ (κοινωνική αλληλεπίδραση, γνώση και ταυτότητα), των
αρχών των ΗΚΜ (όπως ο καθορισµός κοινών στόχων, την καλλιέργεια της αίσθησης του «ανήκειν»,
την καλλιέργεια κλίµατος εµπιστοσύνης, την οικοδόµηση διαπροσωπικών σχέσεων) και την
εφαρµογή αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων (όπως η δηµιουργία κινήτρων, η διαπραγµάτευση στόχων
και περιεχοµένου, η ελαστικότητα).
Η ιδιαιτερότητα της ΚΜΕ έγκειται στο γεγονός ότι σε ένα περιβάλλον ανοιχτής και ευέλικτης ΗΚΜ
σχεδιάστηκαν να υλοποιηθούν ηλεκτρονικά υποστηριζόµενα µαθήµατα µε σαφώς καθορισµένους
στόχους και περιεχόµενο που ακολουθούν ένα συγκεκριµένο πρότυπο. Η υλοποίηση του
συγκεκριµένου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος αναµενόταν αρχικά να επιφέρει τη δηµιουργία µιας
ευρείας και συνολικής Κοινότητας Μάθησης (τύπου Β) αλλά, λόγω της πραγµατοποίησης των
ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων, ήταν δυνατόν να δηµιουργηθούν (και τελικά
δηµιουργήθηκαν) και επιµέρους πιο µικρές και συνεκτικές Κοινότητες Μάθησης (τύπου Α), αυτές των
µαθηµάτων. Σύµφωνα µε το θεωρητικό πλαίσιο, η µάθηση θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί µέσω
πολλών συνεργατικών εργασιών, δοθέντων των κατάλληλων τεχνουργηµάτων που να µπορούν να τις
υποστηρίξουν. Ακολουθώντας τις βασικές παιδαγωγικές αρχές και αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων,
πολλά στοιχεία του µαθήµατος θα έπρεπε να τελούν υπό συνεχή διαπραγµάτευση και ενδεχοµένως να
αλλάζουν δυναµικά.
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V.1.7

Η έρευνα στο πλαίσιο της ΚΜΕ

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η ΚΜΕ µπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύστηµα αλληλεπιδρώντων
∆ραστηριοτήτων στο οποίο η κεντρική ∆ραστηριότητα από την οποία παράγονται οι υπόλοιπες είναι η
«∆ραστηριότητα της Υλοποίησης της ΚΜΕ». Λόγω της ιδιαιτερότητας της ΚΜΕ, του συγκερασµού των
δύο βασικών τύπων ΗΚΜ που εφαρµόζονται στην εκπαίδευση (Α και Β) και των συγκρούσεων που
προκύπτουν από την ύπαρξη και δηµιουργία αντικρουόµενων ∆ραστηριοτήτων γεννάται ένα βασικό
ερευνητικό ερώτηµα, αυτό της «Μελέτης και ανάλυσης των γεγονότων (∆ραστηριοτήτων) που
συνθέτουν τον κύκλο ζωής µιας ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης, όπως η ΚΜΕ». Όπως
αναφέρθηκε και προηγουµένως, οι πρωτογενείς συγκρούσεις που προκύπτουν στη κεντρική
∆ραστηριότητα παράγουν µια βασική ∆ραστηριότητα του συστήµατος, αυτήν της «Οργάνωσης και του
Σχεδιασµού της Κοινότητας». ∆ύο ακόµη βασικές και διακριτές ∆ραστηριότητες που προέρχονται
ευθέως από το αντικείµενο της κεντρικής και είναι σε µεγάλο βαθµό αντικρουόµενες και εποµένως
ενέχουν συγκρούσεις (εξωτερικές, κυρίως τρίτου επιπέδου), είναι «η ∆ραστηριότητα υλοποίησης των
ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων της επιµόρφωσης» και «η ∆ραστηριότητα δηµιουργίας και
διατήρησης της Κοινότητας της Μάθησης». Οι ∆ραστηριότητες αυτές που προκύπτουν από την
κεντρική γεννούν κι άλλα βασικά αλλά και επιµέρους ερευνητικά ερωτήµατα.
Η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της ΚΜΕ ήταν έρευνα περίπτωσης. Είχε δύο άξονες, ο
πρώτος άξονας σχετιζόταν µε την εξαγωγή συµπερασµάτων που έχουν άµεση εφαρµογή στη βελτίωση
του τρόπου υλοποίησης των προγραµµάτων επιµόρφωσης που πραγµατοποιούνται µε ηλεκτρονική
υποστήριξη (κυρίως υποστήριξη µέσω του διαδικτύου) και αφορούσε στη µελέτη των
∆ραστηριοτήτων (α) της Οργάνωσης και (β) της Υλοποίησης των ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων
µαθηµάτων της ΚΜΕ. Ο δεύτερος άξονας αφορούσε στη µελέτη των παραγόντων που σχετίζονται µε
τη ∆ραστηριότητα (γ) της ∆ηµιουργίας και διατήρησης ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης, όπως η
ΚΜΕ και της δυνατότητας για εφαρµογή εργαλείων αναστοχασµού προκειµένου για τη ρύθµιση της
συµπεριφοράς των συµµετεχόντων.
Το πλαίσιο της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε γύρω από τη λειτουργία της ΚΜΕ βρισκόταν πιο
κοντά στο «τεχνητό», καθώς η ίδια η ΚΜΕ πραγµατοποιήθηκε ως επί το πλείστον µε ηλεκτρονικά
µέσα, λειτούργησε κυρίως µέσω υπολογιστών και µε χρήση του διαδικτύου, σε ένα δοµηµένο και
ελεγχόµενο περιβάλλον. Από την άλλη µεριά όµως είχε και ορισµένα στοιχεία «φυσικού» πλαισίου,
καθώς πραγµατοποιήθηκαν κάποιες δραστηριότητες σε καθαρά «φυσικό» πλαίσιο, όπως σεµινάρια,
εκπαιδεύσεις και πρόσωπο µε πρόσωπο συναντήσεις.
Στην έρευνα πραγµατοποιήθηκε συµµετοχική αλλά και µη-συµµετοχική παρατήρηση. Ο ερευνητής ήταν
συντονιστής της Κοινότητας και ο ρόλος του ήταν κατά κύριο λόγο συµµετοχικός καθώς αποτελούσε
στην ουσία «µέλος» κι αυτός της Κοινότητας που µελετούσε. Επειδή σε µεγάλα χρονικά διαστήµατα
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λειτουργίας της ΚΜΕ υπήρχε η δυνατότητα να παραµένει η θέση του ερευνητή ουδέτερη και ο ίδιος ο
ερευνητής αµέτοχος στα τεκταινόµενα των µαθηµάτων, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι η παρατήρηση
σε αυτές τις περιπτώσεις γινόταν µε µη-συµµετοχικό τρόπο.
Στη µεθοδολογία της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε, εφαρµόστηκε τόσο η ποσοτική όσο και η
ποιοτική προσέγγιση σε µια προσπάθεια να υπάρξει συµπληρωµατικότητα µεταξύ των µεθόδων,
µεγαλύτερη τεκµηρίωση των αποτελεσµάτων και αξιοπιστία της πραγµατοποιθείσας έρευνας. Ακόµη,
λόγω της µεγάλης πολυπλοκότητας ορισµένων φαινοµένων που εξετάζονταν και της ποιοτικής φύσης
των παραµέτρων και των µεταβλητών που σχετίζονταν µε αυτά, εκτός από τη στατιστική ανάλυση
χρησιµοποιήθηκε και η µέθοδος της Ανάλυσης Πολλαπλών Αντιστοιχιών.

V.1.8

Η ∆ραστηριότητα Οργάνωσης και Σχεδιασµού της ΚΜΕ

Η ανάγκη εξέτασης της ∆ραστηριότητας Σχεδιασµού και Οργάνωσης της ΚΜΕ προκύπτει από το
γεγονός ότι προκειµένου για την υλοποίηση ενός προγράµµατος τόσο πολύπλοκου και φιλόδοξου όσο
η από απόσταση επιµόρφωση εκπαιδευτικών αποµακρυσµένων περιοχών µε χρήση κυρίως
ηλεκτρονικών µέσων, όπως συνέβη στην ΚΜΕ, απαιτείται λεπτοµερής σχεδιασµός, µελέτη και
οργάνωση εκ των προτέρων, προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι και τελικά να προκύψει το
επιθυµητό αποτέλεσµα. Ουσιαστικά προκύπτει η ανάγκη της µελέτης της σχέσης συγκεκριµένων
επιλογών των σχεδιαστών και οργανωτών της ΚΜΕ µε την πραγµατοποίηση των στόχων του
προγράµµατος, µε το τελικό αποτέλεσµα.
Ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσίασε η επιβεβαίωση των, εµπειρικών κατά κανόνα, επιλογών των
σχεδιαστών ανάλογων Κοινοτήτων Μάθησης για την εφαρµογή ενός µικτού µοντέλου κατά το οποίο
πραγµατοποιούνται πρόσωπο µε πρόσωπο συναντήσεις ενώ υπάρχει παράλληλα ηλεκτρονική
υποστήριξη. Άλλα θέµατα του σχεδιασµού που σχετίζονται µε την υλοποίηση των µαθηµάτων ή τη
δηµιουργία της Κοινότητας της Μάθησης εξετάστηκαν ξεχωριστά κατά τη µελέτη των αντίστοιχων
∆ραστηριοτήτων.
Όπως φάνηκε από την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, σε πολλές περιπτώσεις εφαρµογής
ΗΚΜ υλοποιήθηκαν πρόσωπο µε πρόσωπο εκπαιδεύσεις ή συναντήσεις (Friel 2000, Pilkington και
συν. 2000, Ferry και συν. 2000, Jung 2001, Andrews 2002, Crossland και συν. 2000, Dawson, Mason
και Molebash 2000, Tanner και Sonia 2000, Russell 2000, Kenski 2002, Bradshaw και συν. 2002,
Manca, Persico και Sarti 2003, Nilsen και Almas 2003, McDonald 2003, Groth 2003, Elliot 2004,
κλπ). Σε κάποιες περιπτώσεις οι συναντήσεις ήταν µόνο στην αρχή, πριν την υλοποίηση της
Κοινότητας ενώ σε κάποιες περιπτώσεις πραγµατοποιούνταν παράλληλα µε τη λειτουργία της
Κοινότητας. Άλλοτε πάλι ήταν τακτικές και άλλοτε σποραδικές. Συχνά περιλάµβαναν εκπαίδευση
αλλά σε µερικές περιπτώσεις απλά γίνονταν κοινωνικές συναντήσεις. Σε γενικές γραµµές µπορούµε
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να πούµε ότι οι περισσότερες περιπτώσεις υλοποίησης πρόσωπο µε πρόσωπο εκπαιδεύσεων ή
συναντήσεων γίνονταν χωρίς κάποιο ιδιαίτερο σχεδιασµό, σε κάποιες περιπτώσεις λόγω αναγκών και
συνθηκών, κάποιες φορές ως αυθαίρετη επιλογή των συντονιστών και οργανωτών της Κοινότητας.
Μόνο σε λίγες περιπτώσεις υπήρξε έρευνα και αποτελέσµατα που σχετίζονταν µε αυτό το θέµα.
Από τα αποτελέσµατα των ερευνών των MaKinster, Barab & Keating (2001) και Barab και συν.
(2002) θεωρήθηκε ότι οι ΗΚΜ προσφέρονται περισσότερο για περαιτέρω υποστήριξη µιας
υπάρχουσας δοµής συνεργασίας (που µπορεί να έχει δηµιουργηθεί µε συµβατικά µέσα και πρόσωπο
µε πρόσωπο συναντήσεις) παρά για την κατασκευή µιας Κοινότητας Μάθησης εκ του µηδενός.
Εγείρουν στην ουσία ερωτήµατα που σχετίζονται µε την υλοποίηση πρόσωπο µε πρόσωπο
µαθηµάτων, σεµιναρίων ή συναντήσεων πριν και κατά τη διάρκεια της εφαρµογής µιας ΗΚΜ. Κάποια
αποτελέσµατα των ερευνών τους έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόβληµα αφοµοίωσης των
«πρακτικών» µιας ΗΚΜ, λόγω της συνήθειάς τους να δουλεύουν σε «αποµόνωση» και ότι οι
πρόσωπο µε πρόσωπο συναντήσεις βοηθούν στην ενίσχυση των κοινωνικών δεσµών, τη συνεργασία
και την αλληλεπίδραση.
Στην περίπτωση της έρευνας της Vonderwell (2003) ένα γενικό συµπέρασµα που εξάχθηκε ήταν ότι
απαιτείται συνεχής προσπάθεια για την προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των εκπαιδευόµενων σε
περιβάλλον ΗΚΜ και ότι ενδεχοµένως να χρειάζεται ακόµα και ειδική εκ των προτέρων εκπαίδευση
(µε συµβατικά µέσα, πρόσωπο µε πρόσωπο συναντήσεις) σε αυτόν τον τοµέα.
Στην περίπτωση της έρευνας της DePaula (2003), µελετήθηκαν οι κοινωνικές σχέσεις που
αναπτύσσονται σε ΗΚΜ και παρατηρήθηκε ότι οι Κοινότητες επιτυγχάνουν τους στόχους τους αν οι
σχέσεις που αναπτύσσονται µέσω των τεχνουργηµάτων ξεφύγουν από αυτά και προχωρήσουν σε
προσωπικό επίπεδο, πχ. χρήση τηλεφώνου, προσωπικών συναντήσεων κλπ.
Θεωρώντας έγκυρα τα παραπάνω συµπεράσµατα των ερευνητών, µια αρχική πρόσωπο µε πρόσωπο
συνάντηση και εκπαίδευση που θα πραγµατοποιούνταν στην αρχή µιας ΗΚΜ θα µπορούσε να
επιφέρει θετικά αποτελέσµατα. Μπορεί να θεωρηθεί ότι το «κέρδος» της συνύπαρξης και
αλληλεπίδρασης που πραγµατοποιείται στον ίδιο τόπο και χρόνο σε µια πρόσωπο µε πρόσωπο
εκπαίδευση, πολλές φορές αντισταθµίζεται και µε το παραπάνω, από τη «συνέχεια» (λόγω της
ανεξαρτησίας του παράγοντα του χρόνου και του τόπου) στην αλληλεπίδραση και τη συµµετοχή των
εκπαιδευοµένων που συµβαίνει σε µια εκπαίδευση µέσω µιας ΗΚΜ. Ίσως γι’ αυτό το λόγο έχουν
εµφανιστεί τελευταία πολλά µικτά µοντέλα επιµόρφωσης. Μικτά µε την έννοια ότι σε κλασσικές
πρόσωπο µε πρόσωπο εκπαιδεύσεις προστίθεται πλέον συχνά και ηλεκτρονική υποστήριξη και
αντίστοιχα σε ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης επιδιώκονται τακτικές ή έστω σποραδικές πρόσωπο
µε πρόσωπο συναντήσεις. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η εκµετάλλευση των θετικών στοιχείων
των διαφορετικών αυτών τύπων επιµόρφωσης. Ως ερευνητικό ερώτηµα πάντως µπορεί να θεωρηθεί
ότι έχει ερευνηθεί σε κάποιο βαθµό αλλά όχι σε βάθος, και χρειάζεται επιβεβαίωση.
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Στην ΚΜΕ, λόγω κόστους, ειδικών συνθηκών και ανάγκης, σχεδιάστηκε και πραγµατοποιήθηκε µόνο
µια αρχική φάση πρόσωπο µε πρόσωπο εκπαίδευσης που συνοδεύτηκε και µε µια φάση δοκιµαστικής
λειτουργίας. Αντικείµενο της αρχικής αυτής εκπαίδευσης ήταν η αποσαφήνιση των στόχων και των
κανόνων λειτουργίας της ΚΜΕ, η εξοικείωση των µελών της ΚΜΕ µε τα τεχνουργήµατα, η επίλυση
ορισµένων προβληµάτων τεχνικής φύσης που συνήθως παρουσιάζονται, η σύσφιξη των σχέσεων
µεταξύ των εκπαιδευµένων, ακόµη και η εξακρίβωση κατά πόσον όλοι ήταν πράγµατι ικανοί (από
πλευράς γνώσεων και δεξιοτήτων στις ΤΠΕ) να παρακολουθήσουν το πρόγραµµα.
Επειδή δεν ήταν δυνατή η συµµετοχή όλων των µελών της ΚΜΕ σε αυτήν την αρχική πρόσωπο µε
πρόσωπο εκπαίδευση και δοκιµαστική λειτουργία, προέκυψε το εύλογο ερευνητικό ερώτηµα «της
εξέτασης του βαθµού που συνδέεται η συµµετοχή των µελών στην αρχική πρόσωπο µε πρόσωπο
εκπαίδευση και φάση δοκιµαστικής λειτουργίας µε την τελική επιτυχία τους στα µαθήµατα της ΚΜΕ».
Ένα πρώτο βασικό συµπέρασµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή της «αρχικής εκπαίδευσης των
εκπαιδευοµένων», της αρχικής πρόσωπο µε πρόσωπο εκπαίδευσης του συγκεκριµένου προγράµµατος,
είναι ότι πέτυχε σε σηµαντικό βαθµό στους στόχους της, αφού:
•

Πέτυχε στο στόχο του καθορισµού των βασικών αρχών λειτουργίας της ΚΜΕ, καθώς
παρατηρήθηκε σηµαντική διαφοροποίηση στις απόψεις των εκπαιδευόµενων για τα
στοιχεία που είναι απαραίτητα για την οµαλή και επιτυχή λειτουργία της ΚΜΕ,
ανάλογα µε το αν είχαν παρακολουθήσει το αρχικό σεµινάριο ή όχι.

•

Όσοι παρακολούθησαν την αρχική πρόσωπο µε πρόσωπο εκπαίδευση είχαν
συνειδητοποιήσει σε µεγαλύτερη έκταση τις υποχρεώσεις και τις δεσµεύσεις που
συνεπάγεται η συµµετοχή τους σε µια Κοινότητα Μάθησης όπως η ΚΜΕ, καθώς
παρατηρήθηκε ότι ο βαθµός των υποχρεώσεων που θεωρούσαν οι εκπαιδευόµενοι ότι
απορρέει από τη συµµετοχή τους σε µια Κοινότητα Μάθησης είχε σηµαντική σχέση
µε τη συµµετοχή τους στο συγκεκριµένο σεµινάριο. Όσοι συµµετείχαν θεωρούσαν ότι
ο βαθµός των υποχρεώσεων ήταν αυξηµένος.

Υπήρξε ακόµη στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ της «συµµετοχής των εκπαιδευοµένων στη φάση
της δοκιµαστικής και αρχικής λειτουργίας της Κοινότητας πριν την έναρξη των µαθηµάτων» καθώς και
του βαθµού της

επικοινωνίας των εκπαιδευοµένων ως απόρροια της ενέργειας της «αρχικής

εκπαίδευσης», µε την τελική προσωπική επιτυχία των εκπαιδευοµένων στο πρόγραµµα επιµόρφωσης.
Ακόµη, παρατηρήθηκαν σηµαντικές συσχετίσεις µεταξύ της γνώµης των Υποκειµένων για το
Αποτέλεσµα της συνολικής ∆ραστηριότητας και του βαθµού συµµετοχής τους στη συγκεκριµένη
Ενέργεια της «συµµετοχής των εκπαιδευοµένων στη φάση της δοκιµαστικής και αρχικής λειτουργίας της
Κοινότητας πριν την έναρξη των µαθηµάτων».
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Τελικά, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι επιβεβαιώθηκαν ερευνητικά τα αποτελέσµατα της διεθνούς
εµπειρίας περί της χρησιµότητας µιας αρχικής φάσης «πρόσωπο µε πρόσωπο εκπαίδευσης» στη
µετέπειτα οµαλή λειτουργία µιας ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης, όπως η ΚΜΕ, λόγω της σχέσης
της συµµετοχής των εκπαιδευοµένων σε αυτήν µε τη συνειδητοποίηση των υποχρεώσεων και των
κανόνων λειτουργίας της Κοινότητας. Ακόµη, εµφανίστηκε σηµαντική σχέση της τελικής επιτυχίας
των συµµετεχόντων µε τη συµµετοχή τους και το βαθµό επικοινωνίας τους στην αρχική φάση της
δοκιµαστικής λειτουργίας της ΚΜΕ.

V.1.9

Η ∆ραστηριότητα υλοποίησης των µαθηµάτων της ΚΜΕ

1.9.1 Ερευνητικά Ερωτήµατα
Η ανάγκη εξέτασης της ∆ραστηριότητας Υλοποίησης Μαθηµάτων στο πλαίσιο της ΚΜΕ είναι προφανής
καθώς σχετίζεται άµεσα µε το αντικείµενο της συνολικής ∆ραστηριότητας Υλοποίησης της ΚΜΕ,
δηλαδή µε την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών που συµµετείχαν.
Όπως φάνηκε από την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, υπάρχουν ανοιχτά ερευνητικά
ερωτήµατα που σχετίζονται µε την αποτελεσµατικότητα της εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονικής
εκπαίδευσης ή επιµόρφωσης και συνθήκες και παράγοντες που την επηρεάζουν. Ακόµη, ερευνητικό
ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση των µεθόδων εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και
παραδοσιακής, συµβατικού τύπου πρόσωπο µε πρόσωπο διδασκαλίας και γενικά θέµατα που αφορούν
τον τρόπο µέτρησης της ποιότητας και τελικά της επιτυχίας ενός προγράµµατος επιµόρφωσης.
Ενδεικτικά αναφέρουµε ορισµένους ερευνητές που ασχολήθηκαν µε ανάλογα ερωτήµατα όπως οι
Andrews (1999), Rudd (2000), Pilkington και συν. (2000), Crossland και συν. (2000), Merryfield
(2001), Manca, Persico και Sarti (2003), Salmon και Jones (2004), Spada, Meier, Rummel and Hauser
(2005), κλπ.
Ορισµένες διεθνείς έρευνες (όπως στις περιπτώσεις των Andrews 1999, Rudd 2000, Marryfield 2001,
Manca και συν. 2003, κλπ.) έχουν δείξει ότι τα ποιοτικά αποτελέσµατα της µάθησης που βασίζεται σε
ΗΚΜ δεν υστερούν από τα αντίστοιχα της µάθησης µε συµβατικές µεθόδους. Αναφερόµαστε σε
περιπτώσεις που υπήρχε η δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσµάτων µεταξύ ισοδύναµων
προγραµµάτων επιµόρφωσης που πραγµατοποιήθηκε και µε τους δύο τρόπους και η διδακτέα ύλη
ήταν η ίδια ή ανάλογη και στις δύο περιπτώσεις.
Πολλοί ερευνητές, χωρίς να προβούν σε συγκρίσεις των µεθόδων (χρήσης ΗΚΜ και συµβατικών
µεθόδων), επιβεβαιώνουν τα θετικά αποτελέσµατα της µάθησης µέσω ΗΚΜ (όπως οι Ferry και συν.
1999, Pilkington και συν. 2000, Insung 2001, Barab και συν.2002, Barett 2003). Άλλοι πάλι ερευνητές
έχουν αµφιβολίες για τη δυνατότητα πρακτικής εφαρµογής των ΗΚΜ (όπως οι Andrews 2002,
Salmon και Jones 2004) ή έχουν εντοπίσει θετικά και αρνητικά στοιχεία της εφαρµογής ΗΚΜ (όπως
οι Tanner και Sonia 2000, Vonderwell 2003, McDonald 2003), αλλά µέσα από την αντιπαράθεση
απόψεων και αποτελεσµάτων έχει φανεί ότι υπάρχει κάποια δυναµική σε προγράµµατα επιµόρφωσης
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που βασίζονται σε ΗΚΜ, εφόσον πληρούνται κάποιες προδιαγραφές και η οργάνωση είναι καλή.
Υπάρχει δυναµική γιατί για παράδειγµα µπορεί, µέσω µιας ΗΚΜ, να γίνει µεγαλύτερη αξιοποίηση
των καλύτερων επιµορφωτών και εξειδικευµένων επιστηµόνων ανεξάρτητα από τον τόπο διαµονής
τους. Γεννάται εποµένως η ανάγκη του εντοπισµού παραγόντων και συνθηκών που επηρεάζουν την
επιτυχή διεξαγωγή ενός ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος. Αυτό το ερώτηµα µε τη σειρά του
δηµιουργεί την ανάγκη ορισµού της επιτυχίας ενός ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος.
Παρότι αρκετοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί µε την ερµηνεία του τρόπου και των διαδικασιών
µάθησης που συντελούνται σε ένα περιβάλλον ΗΚΜ ή σε ένα συνεργατικό περιβάλλον εν γένει (όπως
οι Nardi 1996, John και Kieras 1996, Ferry και συν. 2000, Rogers 2000, MaKinster και συν. 2001,
Laferrière 2002, Barab και συν. 2002, Barojas 2004, Barrett 2003, Hollnagen 2003, Avouris, Komis,
Margaritis, και Fiotakis 2004) και η έρευνα σε αυτόν το τοµέα συνεχώς εξελίσσεται, εντούτοις πολύ
λίγοι έχουν ασχοληθεί µε τη δηµιουργία κατευθυντήριων γραµµών και τελικά τον καθορισµό ενός
προτύπου διεξαγωγής ενός ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος που να πραγµατοποιείται σε
περιβάλλον µιας Κοινότητας Μάθησης και να εφαρµόζει την υπάρχουσα θεωρία (Tisdell και συν.
2004, Hyo-Jeong και Bosung 2005). Σύµφωνα µε τους Tisdell, Strohschen, Carver, Corrigan, Nash,
Nelson, Royer, Strom-Mackey, και O’Connor (2004) και Hyo-Jeong και Bosung (2005), υπάρχει η
ανάγκη καθορισµού ενός συγκεκριµένου προτύπου διεξαγωγής ενός ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου
µαθήµατος εκπαίδευσης ή επιµόρφωσης που πραγµατοποιείται σε περιβάλλον Κοινότητας Μάθησης.
Κι αυτό προκειµένου για τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης και τη βελτίωση
των αποτελεσµάτων που πότε είναι θετικά και πότε αρνητικά.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο σχεδιασµό της ΚΜΕ, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί ο συγκερασµός
των διαφορετικών τύπων των ΗΚΜ (Α και Β) εντός της ΚΜΕ, να υπάρχει αλληλεπίδραση και
συνεργασία, να εφαρµοστούν οι παιδαγωγικές αρχές που απορρέουν από τις θεωρίες µάθησης που
υποστηρίζουν τις ΗΚΜ, αλλά και να εφαρµοστούν οι αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, προτάθηκε ένα
συγκεκριµένο πρότυπο υλοποίησης των ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων της ΚΜΕ. Το
πρότυπο αυτό ήταν «προτεινόµενο» γιατί, λόγω του ότι έβρισκε εφαρµογή σε ένα περιβάλλον
Κοινότητας Μάθησης, σε ένα περιβάλλον εξ’ ορισµού ανοιχτό, όπου έπρεπε να υπάρχει ελαστικότητα,
δεν ήταν δυνατόν να εφαρµοστεί δογµατικά και κατά γράµµα. Το πρότυπο αυτό είχε καθοριστεί εξ’
αρχής, µε τη συµβολή κατά τη διάρκεια της Οργάνωσης της ΚΜΕ από ορισµένους ακαδηµαϊκούς
συνεργάτες και µετέπειτα εισηγητές, και είχε παρουσιαστεί ως τεκµηριωµένη πρόταση προς
εφαρµογή. Η παρουσίαση του προτύπου έγινε από τους συντονιστές της ΚΜΕ και ο βαθµός
εφαρµογής του κατά τη διάρκεια υλοποίησης των µαθηµάτων (∆ραστηριότητα Υλοποίησης των
µαθηµάτων) ήταν θέµα των ίδιων των εισηγητών. Τελικά ορισµένοι εισηγητές το εφάρµοσαν σε
σηµαντικό βαθµό, άλλοι σε µικρότερο και άλλοι καθόλου.
Μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον είχε, εποµένως, ο έλεγχος του βαθµού στον οποίο η εφαρµογή του
συγκεκριµένου προτύπου µαθήµατος επέφερε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα ή απλά κάποια θετικά
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αποτελέσµατα κατά την υλοποίηση της ΚΜΕ. Επειδή το πρότυπο του µαθήµατος είχε καθοριστεί µε
λεπτοµέρεια πριν την ∆ραστηριότητα Υλοποίησης των µαθηµάτων της ΚΜΕ και ο σχεδιασµός του
βασιζόταν στο θεωρητικό πλαίσιο της διατριβής, µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτέλεσε υπόθεση της
διατριβής ότι «η εφαρµογή του συγκεκριµένου προτύπου ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος
επιφέρει θετικά αποτελέσµατα στη διεξαγωγή του µαθήµατος».
Ο εντοπισµός παραγόντων και συνθηκών που επηρεάζουν την επιτυχή διεξαγωγή ενός ηλεκτρονικά
υποστηριζόµενου µαθήµατος, που πραγµατοποιείται στη µελέτη της ∆ραστηριότητας, πέρα από το
βαθµό εφαρµογής του συγκεκριµένου προτύπου, περιλάµβανε ακόµη τον έλεγχο και άλλων βασικών
στοιχείων, όπως για παράδειγµα του βαθµού της επικοινωνίας, της αλληλεπίδρασης και της
συνεργασίας που συντελούνταν. Γεννήθηκαν λοιπόν αντίστοιχα επιµέρους ερευνητικά ερωτήµατα,
όπως «σε ποιο βαθµό σχετίζεται η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση που υπήρχε σε ένα ηλεκτρονικά
υποστηριζόµενο µάθηµα της ΚΜΕ µε την επιτυχία του µαθήµατος αυτού».

1.9.2 Ο ορισµός της επιτυχίας των µαθηµάτων της ΚΜΕ
Προκειµένου για την αξιολόγηση ενός προγράµµατος επιµόρφωσης όπως η ΚΜΕ, τίθενται ζητήµατα
ελέγχου ή καθορισµού της ποιότητας, των αποτελεσµάτων ενός προγράµµατος. Σηµαντικό ρόλο στην
ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης παίζουν πάντως πολλοί παράγοντες, ακόµη και ο ίδιος ο
εκπαιδευόµενος και η επιλογή του για συµµετοχή. Εκπαιδευόµενοι που έχουν τη δυνατότητα επιλογής
µιας µορφής επιµόρφωσης και επιλέγουν συνειδητά κάποια, συνήθως αποδίδουν καλύτερα µε αυτήν,
όπως συνέβη στην περίπτωση της έρευνας των Manca και συν. (2003). Αυτή η διάσταση πάντως
συνηγορεί στην ανάγκη ύπαρξης πολλών δυνατών µορφών επιµόρφωσης που θα µπορούσαν να
λειτουργούν συµπληρωµατικά.
Γενικά η αξιολόγηση της «ποιότητας» της παρεχόµενης εκπαίδευσης δεν είναι κάτι εύκολο να γίνει
καθώς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Σ’ ένα πρόγραµµα επιµόρφωσης, όπως η ΚΜΕ,
συµµετέχουν τρεις ενεργοί εταίροι: ο φορέας-διοργανωτής, οι επιµορφωτές και οι εκπαιδευόµενοι.
Υπάρχει ένα φάσµα παραδοχών στο µυαλό του διοργανωτή σχετικά µε το θέµα του προγράµµατος, το
περιεχόµενο του, το σκοπό του, τους εκπαιδευόµενους και τον επιµορφωτή. Υπάρχει µια σειρά
προσδοκιών και στόχων από τη µεριά του επιµορφωτή σχετικά µε αυτό που επιθυµεί ο εκπαιδευτικός
φορέας-διοργανωτής και µε αυτά που οι εκπαιδευόµενοι θέλουν ή είναι σε θέση να κάνουν. Υπάρχει
ένα ευρύ φάσµα κινήτρων και προσδοκιών από την πλευρά των εκπαιδευοµένων σχετικά µε το
περιεχόµενο του προγράµµατος. Η ταύτιση και των τριών µερών καθώς και των παραδοχών τους δεν
είναι πάντα επιτεύξιµη και σε µεγάλο βαθµό αυτό είναι που καθορίζει τελικά την ποιότητα της
παρεχόµενης εκπαίδευσης. Μπορεί κάτι που θεωρείται ποιοτικό, ή «επιτυχηµένο» για έναν εταίρο να
µην είναι για κάποιον άλλον. Ακόµη η ποιότητα ή η «επιτυχία» εξαρτάται από τον τρόπο και τις
µεθόδους αξιολόγησης που θα χρησιµοποιηθούν, αν θα συµπεριληφθούν εργαλεία, υπηρεσίες και
τεχνουργήµατα στην αξιολόγηση, αν θα δοθεί βάρος κατά την αξιολόγηση στην παιδαγωγική
διάσταση του προγράµµατος, αν θα αξιολογηθεί το περιεχόµενο, η µεθοδολογία και άλλα θέµατα.
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Προκειµένου για τον καθορισµό της επιτυχίας και της ποιότητας της ΚΜΕ υπήρχε η ανάγκη του
καθορισµού των παραµέτρων αξιολόγησης, που µπορεί και να διαφέρουν από πρόγραµµα σε
πρόγραµµα.
Αν και ο συγκεκριµένος τοµέας συνεχώς εξελίσσεται, ένας τρόπος αξιολόγησης της ποιότητας των
προγραµµάτων που απαντάται συχνά στη βιβλιογραφία (Barnes 1986, Calder 1994, Britain και Liber
1999, Anderson και συν. 1999, Oliver 2000, Taylor και συν. 2000, Murphy, Mahoney και Havell
2000, Allen και Seaman 2003, κλπ.), είναι µέσω της αξιολόγησης των µαθησιακών αποτελεσµάτων,
του βαθµού επίτευξης των στόχων και τελικά του βαθµού ικανοποίησης των εκπαιδευόµενων και των
εκπαιδευτών. Η αξιολόγηση αυτή προτείνεται να γίνεται εκ των έσω, καθώς οι συµµετέχοντες είναι
εκείνοι που γνωρίζουν τους αρχικούς στόχους που είχαν τεθεί (McDonald 2003).
Η µελέτη της συγκεκριµένης ∆ραστηριότητας υλοποίησης των µαθηµάτων της ΚΜΕ αφορά καταρχήν
στην εξέταση του αποτελέσµατος αυτής. Βασικό στοιχείο του προσδοκώµενου Αποτελέσµατος της
∆ραστηριότητας Υλοποίησης Μαθηµάτων, αλλά και κάθε προγράµµατος επιµόρφωσης, αποτελεί η
µάθηση. Η µάθηση σύµφωνα µε τη Θεωρία ∆ραστηριότητας πραγµατοποιείται ακούσια κατά την
επίλυση από τα υποκείµενα (τους εκπαιδευόµενους) των συγκρούσεων που παρουσιάζονται µεταξύ
και εντός των ∆ραστηριοτήτων και κατά την εξέλιξη των ∆ραστηριοτήτων στις οποίες µετέχουν.
Η µάθηση µπορεί να εξεταστεί έµµεσα µέσω των αποτελεσµάτων των ∆ραστηριοτήτων, καθώς
σύµφωνα µε τη Θεωρία ∆ραστηριότητας λαµβάνει χώρα προκειµένου για το µετασχηµατισµό και την
εξέλιξη µιας ∆ραστηριότητας κατά την βελτίωση της ποιότητας του αποτελέσµατος. Η ακούσια αυτή
διαδικασία της µάθησης θα έχει εποµένως επιτευχθεί σε σηµαντικό βαθµό, εφόσον παρατηρηθούν
στοιχεία που σχετίζονται µε το προσδοκώµενο αποτέλεσµα, όπως ο βαθµός και ο τρόπος εφαρµογής
των νέων γνώσεων από τα υποκείµενα (τους εκπαιδευόµενους), η µεταβολή της στάσης τους απέναντι
στο αντικείµενο της µάθησης, η επίτευξη των στόχων των υποκειµένων (εκπαιδευοµένων και
εκπαιδευτών) κλπ.
Η «επιτυχής διεξαγωγή» ενός ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος που πραγµατοποιείται σε ένα
περιβάλλον όπως της ΚΜΕ, ορίστηκε ως ένα µέγεθος που εξαρτάται από επιµέρους παράγοντες που
σχετίζονται µε το προσδοκώµενο αποτέλεσµα της ∆ραστηριότητας Υλοποίησης των µαθηµάτων.
Ειδικότερα οι παράγοντες είναι οι εξής:
(a) Το προσδοκώµενο αποτέλεσµα για την ΚΜΕ περιλάµβανε την ολοκλήρωση των
µαθηµάτων, ένα σηµαντικό ποσοστό επιτυχίας, λίγες εγκαταλείψεις κλπ, στοιχεία που
υπολογίζονται στην «επιτυχία» ενός µαθήµατος.
(b) Ο βαθµός επίτευξης των στόχων του εισηγητή και των στόχων των εκπαιδευόµενων.
(c) Ο βαθµός της συµµετοχής των εκπαιδευόµενων σε όλη τη διάρκεια του µαθήµατος και
ειδικότερα ο βαθµός της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας µεταξύ των µελών του
µαθήµατος, ως παράγοντας που σύµφωνα µε το θεωρητικό πλαίσιο σχετίζεται µε τη
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µάθηση. Σε ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης, ο βασικός στόχος
είναι, εξ’ ορισµού, να πραγµατοποιηθεί µάθηση κυρίως µέσω της αλληλεπίδρασης και
της συνεργασίας των συµµετεχόντων.
(d) Η γνώση που αποκτήθηκε εξ’ αιτίας της συµµετοχής στο µάθηµα. Η µάθηση µπορούσε να
εξεταστεί έµµεσα µέσω των αποτελεσµάτων των ∆ραστηριοτήτων, καθώς σύµφωνα µε τη Θεωρία
∆ραστηριότητας λαµβάνει χώρα προκειµένου για το µετασχηµατισµό και την εξέλιξη µιας
∆ραστηριότητας, κατά την βελτίωση της ποιότητας του αποτελέσµατος. Η ακούσια αυτή διαδικασία
της µάθησης θα είχε εποµένως επιτευχθεί σε σηµαντικό βαθµό, εφόσον παρατηρούνταν στοιχεία που
σχετίζονταν µε το προσδοκώµενο αποτέλεσµα, όπως ο βαθµός και ο τρόπος εφαρµογής των νέων
γνώσεων από τα υποκείµενα (τους εκπαιδευόµενους), η µεταβολή της στάσης τους απέναντι στο
αντικείµενο της µάθησης, κλπ. Ο έµµεσος αυτός έλεγχος των αποτελεσµάτων της µάθησης
χρησιµοποιείται και από άλλους ερευνητές προκειµένου για τη διασταύρωση των στοιχείων, όπως
στην περίπτωση των Wu, Larsen και Andersson (2003) που µελέτησαν τη συχνότητα εµφάνισης
συγκεκριµένων λέξεων σε ανοιχτές απαντήσεις των ερωτηµατολογίων της έρευνας που
πραγµατοποιήθηκε (θεωρήθηκε ότι η παρατηρούµενη µεταβολή στη χρησιµοποίηση των όρων ήταν
απόρροια της µάθησης που επιτεύχθηκε στην πορεία).

1.9.3 Αποτελέσµατα της ανάλυσης
Κατά την ανάλυση της ∆ραστηριότητας Υλοποίησης των µαθηµάτων της ΚΜΕ, καθορίστηκε µε
λεπτοµέρεια η «ταυτότητα» όλων των µαθηµάτων που υλοποιήθηκαν στην ΚΜΕ (είτε ολοκληρώθηκαν
τελικά είτε όχι) και από τη δεξαµενή παραγόντων και µεταβλητών που καθόριζαν την ταυτότητα του
µαθήµατος της ΚΜΕ, αντλήθηκαν οι βασικές ανεξάρτητες µεταβλητές της. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
την έρευνα είχε η πολιτική της επικοινωνίας που εφαρµόστηκε, ο βαθµός ελευθερίας που δίνονταν
στους εκπαιδευόµενους, ο βαθµός της συνεργασίας που απαιτούνταν στο µάθηµα και κυριότερο όλων,
εξετάστηκε ο βαθµός εφαρµογής του προτεινόµενου προτύπου του µαθήµατος της ΚΜΕ. Προκειµένου
για την περαιτέρω µελέτη των ερωτηµάτων της έρευνας έγινε διαχωρισµός των µαθηµάτων της ΚΜΕ
σε δύο διακριτές οµάδες, τις εξής:
•

Τα µαθήµατα (τύπου «Π») στα οποία εφαρµόστηκε σε σηµαντικό βαθµό το
προτεινόµενο πρότυπο διεξαγωγής των ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων
της ΚΜΕ (µαθήµατα ΓΕΝ1, ΓΕΝ2, ΓΕΝ4, ΦΙΛ1, ΜΑΘ1, ΜΑΘ4, ΦΥΣ2 και ΦΥΣ3).

•

Τα µαθήµατα (τύπου «όχι Π») στα οποία δεν εφαρµόστηκε σε σηµαντικό βαθµό το
προτεινόµενο πρότυπο διεξαγωγής των ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων
της ΚΜΕ (µαθήµατα ΓΕΝ3, ΜΑΘ2, ΦΥΣ1, ΦΥΣ4, ΦΥΣ6, ΠΛ1, ΠΛ2, ΠΛ3, ΠΛ5
και ΠΛ6).
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Καθορίστηκαν ακόµη εξαρτηµένες µεταβλητές που χρησιµοποιήθηκαν στην ανάλυση και αφορούσαν
δεδοµένα που σχετίζονταν µε τον ορισµό της «επιτυχούς διεξαγωγής» ενός ηλεκτρονικά
υποστηριζόµενου µαθήµατος.
Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην αξιολόγηση των µαθηµάτων µε βάση τις απόψεις των υποκειµένων του
δείγµατος και µέσω αυτής δηµιουργήθηκαν ορισµένες εξαρτηµένες µεταβλητές που σχετίζονταν µε το
στοιχείο (b) του παραπάνω ορισµού της επιτυχίας. Ειδικότερα πραγµατοποιήθηκε ξεχωριστή
αξιολόγηση των µαθηµάτων µε βάση την άποψη των εκπαιδευόµενων και ξεχωριστή αξιολόγηση µε
βάση την άποψη των εισηγητών. Οι αξιολογήσεις αυτές προέκυψαν ως σύνθεση πολλών διαφορετικών
απαντήσεων των υποκειµένων για θέµατα ποιότητας των µαθηµάτων στα οποία συµµετείχαν.
Προέκυψαν ορισµένα συµπεράσµατα κατά την µελέτη της αξιολόγησης αυτής, όπως:
•

Επιβεβαιώθηκε, µέσω των απαντήσεων των υποκειµένων το γεγονός ότι µαθήµατα
που δεν πληρούσαν τα βασικά κριτήρια «επιτυχίας» (a) του ορισµού ήταν πράγµατι
«αποτυχηµένα».

•

Έγινε διασταύρωση στοιχείων και σε σηµαντικό βαθµό η αξιολόγηση των εισηγητών
ήταν σύµφωνη µε την αξιολόγηση των εκπαιδευοµένων.

•

Τα µαθήµατα τύπου «Π» παρατηρήθηκε ότι όλα ήταν τελικά «επιτυχηµένα» µε βάση
τη γνώµη των υποκειµένων που συµµετείχαν στη ∆ραστηριότητα. Τα µαθήµατα τύπου
«όχι_Π» ήταν «αποτυχηµένα» σε µεγάλο βαθµό, εκτός από δύο εξαιρέσεις (των
ΜΑΘ2 και ΠΛ1). Αυτή η παρατήρηση αποτέλεσε µια ένδειξη για την επιβεβαίωση
της ορθότητας της υπόθεσης της διατριβής, περί της ύπαρξης συσχέτισης θετικών
αποτελεσµάτων µε τη διεξαγωγή µαθηµάτων που εφάρµοζαν το πρότυπο.

Κατά την ανάλυση παρατηρήθηκαν ενδιαφέρουσες συσχετίσεις που αφορούσαν τις επιλογές των
εισηγητών. Ειδικότερα:
•

Το πρότυπο του µαθήµατος της ΚΜΕ, στο βαθµό που εφαρµόστηκε, λειτούργησε µε
ικανοποιητικά αποτελέσµατα, επιβεβαιώνοντας τη θεωρία και την υπόθεση της
διατριβής.

•

Επιβεβαιώθηκε η χρησιµότητα βασικών στοιχείων του προτύπου του µαθήµατος της
ΚΜΕ.

Ειδικά φάνηκε ότι ωφελούνται τα υποκείµενα από τη δυνατότητα

αναπροσαρµογής των θεµάτων συζήτησης και του περιεχοµένου ενός µαθήµατος
(ευελιξία) και την εφαρµογή της συνεργασίας στο µάθηµα.
•

Επιβεβαιώθηκε το ειδικό βάρος της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης στην
«επιτυχή διεξαγωγή» ενός µαθήµατος.

•

«Επιτυχηµένα» µαθήµατα ήταν τελικά αυτά στα οποία υλοποιήθηκε ένας σηµαντικός
αριθµός από εργασίες, µέσω των οποίων ωφελούνται οι εκπαιδευόµενοι. Η επιλογή
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των κατάλληλων εργασιών-δραστηριοτήτων από τους εισηγητές είχε µεγάλη σηµασία
για την «επιτυχία» ενός µαθήµατος.
Κατά την ανάλυση παρατηρήθηκαν ενδιαφέρουσες συσχετίσεις που αφορούσαν τις επιλογές των
εκπαιδευοµένων. Ειδικότερα:
•

Παρατηρήθηκαν σηµαντικές σχέσεις µεταξύ διαφόρων µετρήσεων του βαθµού της
επικοινωνίας ενός εκπαιδευόµενου (ως ανεξάρτητες µεταβλητές) και του βαθµού της
ατοµικής «επιτυχίας» του στα µαθήµατα της ΚΜΕ, εποµένως επιβεβαιώθηκε ο
κεντρικός ρόλος της επικοινωνίας για την ατοµική επιτυχία των εκπαιδευοµένων και
τελικά την επιτυχία των µαθηµάτων της ΚΜΕ.

•

Ορίζοντας ως ανεξάρτητη µεταβλητή τον αριθµό των µαθηµάτων τύπου «Π» στα
οποία συµµετείχε ο εκπαιδευόµενος, παρατηρήθηκαν σηµαντικές συσχετίσεις που
αφορούσαν το βαθµό της επικοινωνίας του εκπαιδευόµενου αυτού σε όλη τη διάρκεια
της ΚΜΕ. Αυτό οδήγησε στο συµπέρασµα ότι οι εκπαιδευόµενοι που συµµετείχαν
στα µαθήµατα αυτά, εξ’ αιτίας αυτής της συµµετοχής τους, επικοινωνούσαν µε τα
υπόλοιπα υποκείµενα της ∆ραστηριότητας σε µεγάλο βαθµό. Η σηµασία της
επικοινωνίας για την επιτυχία των µαθηµάτων φάνηκε παραπάνω. Εποµένως το
γεγονός ότι τα µαθήµατα του τύπου «Π» ήταν τόσο «επιτυχηµένα» εξηγείται εν µέρει
από το γεγονός ότι «προκαλούσαν» την επικοινωνία των εκπαιδευόµενων που τα
παρακολουθούσαν.

Κατά την ανάλυση εξετάστηκε ο βαθµός της «απόκτησης της γνώσης» ως παράγοντας της «επιτυχίας»
ενός µαθήµατος της ΚΜΕ (στοιχείο d του ορισµού της επιτυχίας που δόθηκε). Αυτό έγινε έµµεσα µέσω
του ελέγχου της µεταβολής της στάσης των εκπαιδευοµένων σε ορισµένα θέµατα που σχετίζονταν µε
γνώσεις που απέκτησαν κατά τη λειτουργία της ΚΜΕ. Εξετάστηκε κατά πόσον αυτή η µεταβολή
σχετιζόταν µε τη συµµετοχή των Υποκειµένων σε µαθήµατα που ακολουθούσαν σε σηµαντικό βαθµό
το πρότυπο της υλοποίησης του µαθήµατος (τα µαθήµατα τύπου «Π»), προκειµένου να επιβεβαιωθεί η
βασική υπόθεση της διατριβής. Συµπεράσµατα που εξήχθησαν ήταν:
•

Υπήρχε στατιστικά σηµαντική µεταβολή των γνώσεων των εκπαιδευοµένων, λόγω της
συµµετοχής τους στα µαθήµατα τύπου «Π», κάτι που επιβεβαίωσε την ορθότητα της
υπόθεσης της διατριβής.

•

Τα παραπάνω συµπεράσµατα επιβεβαιώνονται ακόµη περισσότερο λόγω των
παρατηρήσεων που αφορούσαν τις απαντήσεις όσων εκπαιδευοµένων συµµετείχαν
στα µαθήµατα τύπου «όχι_Π». Υπήρχε καταφανέστατη διαφορά και στις
περισσότερες των περιπτώσεων µη σηµαντικές στατιστικά µεταβολές στις απόψεις.

•

Από την εξέταση των µεταβολών των απόψεων και των στάσεων των
εκπαιδευοµένων πριν και µετά τη συµµετοχή στην ΚΜΕ, προκύπτει ότι υπήρχαν πολύ
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σηµαντικές διαφορές στην περίπτωση που εξετάζονταν οι απαντήσεις των
εκπαιδευόµενων που συµµετείχαν σε µαθήµατα τύπου «Π», δηλαδή σε µαθήµατα στα
οποία εφαρµοζόταν το προτεινόµενο πρότυπο σε σηµαντικό βαθµό.
•

Επειδή οι εξαρτηµένες µεταβλητές που εξετάστηκαν είχαν να κάνουν κυρίως µε
θέµατα που αφορούσαν τις γενικές κατευθύνσεις των µαθηµάτων της ΚΜΕ, όπως
θέµατα σχετικά µε τις ΤΠΕ, τους τρόπους εφαρµογής τους και τα αναµενόµενα
αποτελέσµατα από την εφαρµογή τους στη διδακτική πράξη, και η µεταβολή των
απόψεων και των στάσεων των εκπαιδευοµένων ήταν προς την προσδοκώµενη (από
τους εισηγητές και τους συντονιστές της ΚΜΕ) κατεύθυνση, φάνηκε σε µεγάλο βαθµό
η «προσδοκώµενη» αλλαγή συµπεριφοράς και έµµεσα φανερώθηκαν στοιχεία της
πραγµατοποιθείσας µάθησης.

•

Ακόµη οι εκπαιδευόµενοι που συµµετείχαν σε µαθήµατα τύπου «Π», είχαν µια
στατιστικά σηµαντική αλλαγή και προτίµηση για επιµόρφωση που να σχετιζόταν µε
την «αυτοµόρφωση» και την «εξ’ αποστάσεως», στοιχεία που υπήρχαν στο πρότυπο.
Αυτό δείχνει ότι πράγµατι υπήρξε σε κάποιο βαθµό η προσδοκώµενη αλλαγή
συµπεριφοράς.

Στην ανάλυση χρησιµοποιήθηκε ακόµη η Ανάλυση Πολλαπλών Αντιστοιχιών προκειµένου να γίνει µια
κατηγοριοποίηση των µαθηµάτων της ΚΜΕ, συνυπολογίζοντας πολλές µεταβλητές που σχετίζονταν
µε τα µαθήµατα προκειµένου να εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα, όπως:
•

Η Ανάλυση Πολλαπλών Αντιστοιχιών που πραγµατοποιήθηκε και ειδικότερα η
ανάλυση της χωρικής αναπαράστασης επιβεβαίωσε τα αποτελέσµατα της πιο
«κλασσικής» στατιστικής ανάλυσης που προηγήθηκε. Οι οµάδες των µαθηµάτων
προβλήθηκαν στη χωρική αναπαράσταση σε σηµαντικό βαθµό µε βάση την
αξιολόγηση και την επιτυχία τους, παρόλο που η αξιολόγηση δεν ήταν µεταβλητή της
ανάλυσης. Ο βαθµός της εφαρµογής του προτύπου αποδείχτηκε καταλυτικός για την
κατηγοριοποίηση των µαθηµάτων και σηµαντικό ρόλο έπαιξαν ακόµη η συνεργασία,
η ελευθερία και ο αριθµός των εργασιών.

•

Έγινε φανερό ότι από τα µαθήµατα της ΚΜΕ, το προσφορότερο µάθηµα για να
µελετηθεί σε βάθος είναι το ΜΑΘ1 και τα αµέσως επόµενα είναι τα ΓΕΝ1, ΓΕΝ4 και
ΦΙΛ1, λόγω των χαρακτηριστικών τους.

Καταλήγοντας και λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, συµπεραίνεται ότι η «η εφαρµογή του
προτεινόµενου προτύπου του ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος (όπως αυτό περιγράφηκε)
επιφέρει πράγµατι θετικά αποτελέσµατα στη διεξαγωγή ενός µαθήµατος που πραγµατοποιείται σε
περιβάλλον ΗΚΜ, όπως στην ΚΜΕ».
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Επιπλέον, κατά την ανάλυση εντοπίστηκαν παράγοντες και συνθήκες που επηρεάζουν την επιτυχή
διεξαγωγή ενός ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος, πέρα από το βαθµό εφαρµογής του
συγκεκριµένου προτύπου. Η επικοινωνία, η αλληλεπίδραση και η συνεργασία που πραγµατοποιήθηκε
σε ένα ηλεκτρονικά υποστηριζόµενο µάθηµα της ΚΜΕ, αποδείχτηκε ιδιαιτέρως σηµαντική για την
επιτυχία του µαθήµατος αυτού.

V.1.10 Η ∆ραστηριότητα δηµιουργίας και διατήρησης της Κοινότητας της
Μάθησης στην ΚΜΕ
1.10.1 Ερευνητικά Ερωτήµατα
Το προτεινόµενο πρότυπο διεξαγωγής του ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος έπρεπε να
υλοποιηθεί σε ένα συνεργατικό περιβάλλον αµοιβαίας υποστήριξης και εµπιστοσύνης, σε ένα
περιβάλλον Κοινότητας Μάθησης, λόγω των προδιαγραφών του και της εναρµόνισης του µε το
θεωρητικό πλαίσιο της διατριβής. Όπως έχει ήδη αναφερθεί (Wenger 1998, Χρονάκη και
Μπουρδάκης 2003), οι ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης δε δηµιουργούνται αυθόρµητα, είναι
βασισµένες σε αξίες και έχουν συγκεκριµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η Κοινότητα Μάθησης δεν
προκύπτει ξαφνικά ούτε αυτόµατα, αλλά οικοδοµείται µέσα από διαδικασίες και διεργασίες (Ενέργειες
ή και νέες ∆ραστηριότητες) που εφαρµόζονται γι’ αυτόν ακριβώς το σκοπό. Φυσικά και η διατήρησή
της δεν είναι αυτονόητη και δεδοµένη.

Λόγω παγιωµένων συνηθειών και αντιλήψεων των

συµµετεχόντων επί χρόνια, η τάση που επικρατεί είναι συνήθως για την αποσύνθεση της.
Όπως φάνηκε από την εξέταση της υπάρχουσας κατάστασης, ορισµένα ερευνητικά ερωτήµατα που
έχουν εξεταστεί και απαντηθεί σε σηµαντικό βαθµό είναι οι τρόποι δηµιουργίας µιας ΗΚΜ,
Παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της, αρχές της Κοινότητας που πρέπει να τηρούνται,
παιδαγωγικές αρχές, κανόνες που διέπουν τη λειτουργία µιας «επιτυχηµένης» ΗΚΜ, κλπ. (Wenger
1998, Palloff και Pratt 1999, 2001, Murphy και συν. 2000, Rogers 2000, Powell και Terrell 2002,
Barab και συν. 2002, Barrett 2003, Gaskell 2003, Tisdell και συν. 2004, Bradshaw, Barojas 2004,
κλπ.).
Ακόµη, εντοπίζονται ορισµένα ερευνητικά ερωτήµατα που έχουν ερευνηθεί σε κάποιο βαθµό αλλά όχι
σε βάθος, και που χρειάζονται επιβεβαίωση, όπως: τρόποι και πολιτικές οργάνωσης, συντονισµού και
διαχείρισης ΗΚΜ και αποτελέσµατα που επιφέρουν στη λειτουργία της Κοινότητας και τη µάθηση,
σύγκριση των αποτελεσµάτων του χαµηλού επιπέδου συντονισµού (Low e-moderation) και υψηλού
επιπέδου συντονισµού (High e-moderation), (Barab και συν. 2002, MaKinster και συν. 2001,
Vlachopoulos και McAleese 2004, Friel 2000, Rogers 2000, Vonderwell 2003, κλπ.).
Τα παραπάνω ανοιχτά ερευνητικά ερωτήµατα αφορούσαν την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο
πλαίσιο της ΚΜΕ. Ακόµη κι αυτά τα ερωτήµατα πάντως που έχουν σε σηµαντικό βαθµό µελετηθεί και
απαντηθεί χρειάζεται να εξεταστούν ξανά υπό ένα νέο πρίσµα, καθώς η ΚΜΕ έχει πολλές
ιδιαιτερότητες και διαφέρει από τις συνηθισµένες ΗΚΜ που συναντώνται στο διεθνή χώρο. Η ΚΜΕ
αποτελεί µια ιδιαίτερη περίπτωση δηµιουργίας ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης, κατά την οποία
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εφαρµόζονται ηλεκτρονικά υποστηριζόµενα µαθήµατα που ακολουθούν ένα συγκεκριµένο πρότυπο,
προκειµένου για την επιµόρφωση εν ενεργεία εκπαιδευτικών.
Τα ερευνητικά ερωτήµατα που εξετάστηκαν και σχετίζονται µε την υλοποίηση της ∆ραστηριότητας
δηµιουργίας και διατήρησης της Κοινότητας της Μάθησης, ήταν:
«Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν (και µε ποιο τρόπο) τη δηµιουργία και τη διατήρηση µιας Κοινότητας
Μάθησης σε ένα πρόγραµµα επιµόρφωσης όπως η ΚΜΕ» και πως προέκυψε «η σύνθεση της εικόνας
της δηµιουργίας και εξέλιξης της Κοινότητας Μάθησης της ΚΜΕ». Ακόµη, «αν υλοποιούνται και κάτω
από ποιες συνθήκες επιµέρους Κοινότητες µέσα σε µια ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης». Υπάρχουν
απλές αναφορές για το θέµα (Tyler et al. 2003, Porter 2004), αλλά το συγκεκριµένο ερώτηµα δεν έχει
εξεταστεί σε βάθος και διεξοδικά.

1.10.2 Αποτελέσµατα της ανάλυσης
Κατά την ανάλυση της ∆ραστηριότητας της δηµιουργίας και της διατήρησης της Κοινότητας της
Μάθησης της ΚΜΕ χρησιµοποιήθηκαν ποσοτικές και ποιοτικές µέθοδοι ανάλυσης και έγινε
διασταύρωση στοιχείων. Ιδιαίτερα χρήσιµη για την κατανόηση του τρόπου ∆ηµιουργίας της
Κοινότητας και των φάσεων εξέλιξής της, όπως αποδείχτηκε από τη διασταύρωση των δεδοµένων,
ήταν η ανάλυση της επικοινωνίας µέσω των παραµέτρων Ανάλυσης Κοινωνικού ∆ικτύου, των
αποτελεσµάτων δηλαδή που προέρχονταν από τα εργαλεία αναστοχασµού και ειδικά των γράφων που
παρουσίαζαν την πραγµατοποιθείσα επικοινωνία. Τα εργαλεία αναστοχασµού

ήταν ειδικά

τεχνουργήµατα που κατασκευάστηκαν προκειµένου για την αρωγή των εισηγητών, την
παρακολούθηση της πορείας των εκπαιδευοµένων (µελών) αλλά και την υποστήριξη και τεκµηρίωση
της εφαρµογής του κατάλληλου είδους συντονισµού (από τους εισηγητές των µαθηµάτων και τους
συντονιστές της Κοινότητας). Με αυτά τα εργαλεία θα µπορούσαν να υπολογιστούν παράµετροι
ανάλυσης κοινωνικών δικτύων της Κοινότητας και θα µπορούσαν ακόµη να χρησιµοποιηθούν για
περαιτέρω ενεργοποίηση των εκπαιδευοµένων και την αυτορύθµιση της συµπεριφοράς τους προς την
κατεύθυνση της ενεργούς συµµετοχής και της αύξησης της επικοινωνίας. Επίσης θα µπορούσε να
βοηθήσει ορισµένους εισηγητές να αξιολογήσουν σε ένα βαθµό τη συµµετοχή, τη συνεισφορά στους
διάλογους και το βαθµό συνεργασίας των συµµετεχόντων σε κάποιο µάθηµα.
Τα κυριότερα συµπεράσµατα που εξήχθησαν κατά την ανάλυση της συγκεκριµένης ∆ραστηριότητας
ήταν:
1. Τεκµηριώθηκε η δηµιουργία της ευρύτερης Κοινότητας Μάθησης της ΚΜΕ, από την ανάλυση
ποσοτικών και ποιοτικών δεδοµένων που αφορούσαν την επικοινωνία, τη συµµετοχή και την
αλληλεπίδραση σε ολόκληρη την ΚΜΕ. Ειδικά η ανάλυση της σύγχρονης συζήτησης που
προκλήθηκε από τον συντονιστή επιβεβαιώνει το γεγονός αυτό. Ειδικό βάρος στην ανάλυση
είχε η email επικοινωνία, καθώς το συγκεκριµένο µέσο ήταν το κυρίαρχο όσον αφορά στη
δηµιουργία της ευρύτερης Κοινότητας.
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2. Η ∆ηµιουργία της ευρύτερης Κοινότητας δεν έγινε αυτόµατα, ούτε ξαφνικά και ήταν
αποτέλεσµα συγκεκριµένων ενεργειών και προσπαθειών των υποκειµένων της ∆ραστηριότητας
αυτής. Στοιχείο κλειδί της δηµιουργίας της ευρύτερης Κοινότητας ήταν η εφαρµοζόµενη
πολιτική συντονισµού εκ µέρους των συντονιστών. Η σταδιακή δηµιουργία και η εξέλιξη της
συνολικής Κοινότητας της ΚΜΕ αποκωδικοποιήθηκε πλήρως µέσα από την ανάλυση, και
εντοπίστηκαν 6 διακριτές φάσεις της δηµιουργίας και εξέλιξης της συνολικής, ευρύτερης
Κοινότητας, οι εξής:
(α) Περίοδος «Προετοιµασίας» της δηµιουργίας της Κοινότητας
(β) «Πρώιµη» περίοδος δηµιουργίας της Κοινότητας
(γ) Περίοδος «κάµψης της επικοινωνίας» εντός της Κοινότητας
(δ) Περίοδος «ωρίµανσης» της Κοινότητας
(ε) Περίοδος «συντήρησης και σταδιακής συρρίκνωσης» της Κοινότητας
(στ) Περίοδος «αποσύνθεσης» της Κοινότητας
3. Από την ανάλυση της επικοινωνίας και την ποιοτική ανάλυση ορισµένων σηµαντικών
µηνυµάτων υψηλού επιπέδου συντονισµού, επιβεβαιώθηκε ότι ο συντονισµός και τα µηνύµατα
των συντονιστών είχαν σε µεγάλο βαθµό τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα. Η θετική επίδραση
της πολιτικής υψηλού συντονισµού στη δηµιουργία και διατήρηση της ευρύτερης Κοινότητας
της µάθησης πιστοποιήθηκε από την παρατηρηθείσα αύξηση του συνολικού βαθµού της
επικοινωνίας στην ΚΜΕ.
4. Ειδικά όσον αφορά στον συντονισµό της Κοινότητας, οι λόγοι για τους οποίους είχε τα
προσδοκώµενα αποτελέσµατα που παρατηρήθηκαν, ήταν:
Α. Οι δύο συντονιστές της ΚΜΕ επέλεξαν να εφαρµοστεί πολιτική συντονισµού
χαµηλού επιπέδου αλλά και πολιτική συντονισµού υψηλού επιπέδου. Η εφαρµογή του
συντονισµού και των δύο τύπων πραγµατοποιούνταν µε τη χρήση πολλών
διαφορετικών µέσων επικοινωνίας. Κυρίαρχο µέσο ήταν η ηλεκτρονική επικοινωνία
(email), αλλά χρησιµοποιούνταν και άλλα τεχνουργήµατα όπως το Κεντρικό forum
της Κοινότητας, το chat, υπηρεσίες της πλατφόρµας όπως οι ανακοινώσεις κλπ.
Β. Ο συντονισµός χαµηλού επιπέδου εφαρµοζόταν συνεχώς µέσω της συχνής
αποστολής µηνυµάτων σε όλες τις φάσεις λειτουργίας της Κοινότητας, ακόµη και στη
φάση της οργάνωσης. Ο σκοπός της εφαρµογής αυτής της πολιτικής ήταν η
παρότρυνση για συµµετοχή στα δρώµενα της Κοινότητας,

η ενεργοποίηση των

συµµετεχόντων, η ενθάρρυνση των µελών, η επίλυση απλών τεχνικών προβληµάτων,
κλπ. Η πολιτική αυτή εκφραζόταν κυρίως µέσω του mail, αλλά και επικουρικά µε
πολλούς τρόπους όπως µε απλές ανακοινώσεις στην πλατφόρµα υποστήριξης της
ΚΜΕ, µε µικρές επεµβάσεις σε συζητήσεις που πραγµατοποιούνταν στα διάφορα fora
που λειτουργούσαν στην ΚΜΕ, µέσω της συµµετοχής σε σύγχρονες συζητήσεις, κλπ.
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Γ. Η πολιτική συντονισµού υψηλού επιπέδου πραγµατοποιούνταν µέσω της
αποστολής µακροσκελών µηνυµάτων-αναφορών, σε τακτά χρονικά διαστήµατα και
σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της ΚΜΕ. Ο βασικός λόγος που εφαρµόστηκε
αυτού του είδους ο συντονισµός ήταν προκειµένου να δηµιουργηθεί η ευρύτερη
Κοινότητα Μάθησης της ΚΜΕ. Η πολιτική αυτή εκφραζόταν κυρίως µέσω email
µηνυµάτων που απευθύνονταν προς όλα τα υποκείµενα, ή προς το σύνολο των
εισηγητών (αν δεν έπρεπε ή δε χρειαζόταν να γνωρίζουν το περιεχόµενο του
µηνύµατος τα απλά µέλη). Με τα µηνύµατα αυτά επιχειρούνταν συνήθως ο
καθορισµός στόχων (µαζί µε τον µέχρι εκείνη τη στιγµή απολογισµό της πορείας),
γινόταν δυναµική επέµβαση προκειµένου να οδηγηθεί η συνολική Κοινότητα στο
σηµείο που ήθελαν οι συντονιστές και παίρνονταν αποφάσεις. Επιχειρούνταν ακόµη
συχνά ο καθορισµός ενός θέµατος συζήτησης και η πρόκληση νέων συζητήσεων
προκειµένου να αυξηθεί η αλληλεπίδραση µεταξύ των συµµετεχόντων.
∆. Η τακτική που ακολουθούνταν από τους συντονιστές ήταν να εφαρµόζεται
συνεχώς η πολιτική συντονισµού χαµηλού επιπέδου και να υπάρχει και πολιτική
συντονισµού υψηλού επιπέδου σε µια σταθερή βάση. Θεωρήθηκε ότι δεν έπρεπε να
γίνεται κατάχρηση των µηνυµάτων ειδικά του υψηλού συντονισµού γιατί αυτό µπορεί
να προκαλούσε τον εθισµό των συµµετεχόντων στα µηνύµατα και µοιραία την
αδιαφορία. Συνήθως αποστέλλονταν ένα µήνυµα συντονισµού υψηλού επιπέδου στην
αρχή κάθε εβδοµάδας, προκειµένου για τον εβδοµαδιαίο απολογισµό της πορείας της
Κοινότητας, τον καθορισµό ή τον επαναπροσδιορισµό των στόχων και των γενικών
κατευθύνσεων και την παρουσίαση εντολών ή οδηγιών.
5. Η ανάλυση της email επικοινωνίας της συνολικής Κοινότητας χρησιµοποιώντας παραµέτρους
Ανάλυσης Κοινωνικού ∆ικτύου, αποδείχτηκε ιδιαίτερα χρήσιµη καθώς από αυτήν
αποκαλυφτήκαν οµαδοποιήσεις των συµµετεχόντων εκπαιδευτικών που φανέρωσαν στην
δηµιουργία και εξέλιξη υπο-Κοινοτήτων (συνεκτικών Κοινοτήτων Μάθησης των επιµέρους
µαθηµάτων), εντός της ευρύτερης Κοινότητας. Από το συµπέρασµα αυτό προέκυψε η ανάγκη
περαιτέρω ανάλυσης των συνεκτικών Κοινοτήτων των επιµέρους µαθηµάτων και η
λεπτοµερής ανάλυση της εξέλιξης των γράφων της email επικοινωνίας, κατέδειξε ως
καταλληλότερο µάθηµα για την ανάλυση αυτή το ΜΑΘ1. Αυτό το συµπέρασµα επιβεβαιώνει
τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της ∆ραστηριότητας υλοποίησης των µαθηµάτων, κατά την
οποία το µάθηµα ΜΑΘ1 αποδείχτηκε το πιο «επιτυχηµένο» και το πιο κατάλληλο για
λεπτοµερέστερη µελέτη.
Τελικά µπορούµε να συµπεράνουµε ότι απαντήθηκαν σε σηµαντικό βαθµό τα εξής ερωτήµατα:
•

«ποιοι παράγοντες επηρεάζουν (και µε ποιο τρόπο) τη δηµιουργία και διατήρηση µιας
Κοινότητας Μάθησης σε ένα πρόγραµµα επιµόρφωσης όπως η ΚΜΕ» και
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•

πως προκύπτει «η σύνθεση της εικόνας της δηµιουργίας και εξέλιξης της Κοινότητας
Μάθησης της ΚΜΕ».

Ακόµη, φάνηκε ότι πράγµατι υλοποιούνται επιµέρους Κοινότητες (τύπου Α) µέσα σε µια ηλεκτρονική
Κοινότητα Μάθησης (τύπου Β), όπως η ΚΜΕ, αλλά προκειµένου για την πλήρη αποκωδικοποίηση των
συνθηκών κάτω από τις οποίες αυτές σχηµατίζονται χρειάστηκε η λεπτοµερέστερη ανάλυση ενός
συγκεκριµένου µαθήµατος, του ΜΑΘ1.

V.1.11 Η ανάλυση ενός συγκεκριµένου µαθήµατος της ΚΜΕ
Από την ανάλυση της ∆ραστηριότητας δηµιουργίας και διατήρησης της Κοινότητας της Μάθησης της
ΚΜΕ, φάνηκε ότι πράγµατι υλοποιούνται επιµέρους Κοινότητες (τύπου Α) µέσα σε µια ηλεκτρονική
Κοινότητα Μάθησης τύπου Β. Η πλήρης αποκωδικοποίηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες αυτές
οι επιµέρους Κοινότητες (τύπου Α) σχηµατίζονται και διατηρούνται, αποτέλεσε το αντικείµενο της
µελέτης και ανάλυσης ενός συγκεκριµένου µαθήµατος της ΚΜΕ. Απαντήθηκε το ερευνητικό ερώτηµα
της «σύνθεσης της εικόνας της δηµιουργίας και εξέλιξης της επιµέρους µικρότερης Κοινότητας Μάθησης
ενός επιτυχηµένου µαθήµατος της ΚΜΕ»
Το µάθηµα που µελετήθηκε διεξοδικά ήταν το ΜΑΘ1. Η επιλογή του µαθήµατος ΜΑΘ1 προέκυψε
από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της ∆ραστηριότητας της Υλοποίησης των µαθηµάτων (καθώς το
ΜΑΘ1 ήταν το πιο επιτυχηµένο µάθηµα της ΚΜΕ) και της ∆ραστηριότητας της ∆ηµιουργίας και
διατήρησης της συνολικής Κοινότητας της ΚΜΕ. Όπως και στην ανάλυση της ∆ραστηριότητας της
δηµιουργίας της ευρύτερης Κοινότητας της ΚΜΕ, έτσι και κατά την ανάλυση της επιµέρους
Κοινότητας Μάθησης του ΜΑΘ1, χρησιµοποιήθηκαν ποσοτικές και ποιοτικές µέθοδοι ανάλυσης και
έγινε διασταύρωση στοιχείων. Ιδιαίτερα χρήσιµη για την κατανόηση του τρόπου ∆ηµιουργίας της
Κοινότητας και των φάσεων εξέλιξής της, ήταν και πάλι η ανάλυση της επικοινωνίας µέσω των
παραµέτρων Ανάλυσης Κοινωνικού ∆ικτύου, των αποτελεσµάτων δηλαδή που προέρχονταν από τα
εργαλεία αναστοχασµού και ειδικά των γράφων που παρουσίαζαν την πραγµατοποιθείσα επικοινωνία.
Τα κυριότερα συµπεράσµατα που εξήχθησαν από την ανάλυση του ΜΑΘ1, ήταν:
1. Από την ανάλυση στοιχείων της συνέντευξης του εισηγητή, και από την ανάλυση ποσοτικών
και ποιοτικών δεδοµένων που αφορούσαν την επικοινωνία, τη συµµετοχή και την
αλληλεπίδραση των συµµετεχόντων, τεκµηριώθηκε η δηµιουργία της συνεκτικής Κοινότητα
(τύπου Α) του µαθήµατος ΜΑΘ1.
2. Ο βασικός λόγος της «επιτυχίας» του µαθήµατος ήταν το γεγονός ότι δηµιουργήθηκε η
Κοινότητα της Μάθησης σε αυτό. Ακόµη, κατά δεύτερο λόγο, το γεγονός ότι όλοι οι
εκπαιδευόµενοι βρήκαν κοινό σηµείο αναφοράς (το ενδιαφέρον για τα Μαθηµατικά), και το
ότι κατάφεραν τελικά να ενδιαφερθούν για το λογισµικό που ήταν το αντικείµενο του
µαθήµατος, µετά από τις κατάλληλες προσπάθειες του εισηγητή.
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3. Βασικός παράγοντας «επιτυχίας» του µαθήµατος και του βαθµού δηµιουργίας της Κοινότητας
του µαθήµατος ήταν ακόµη ο βαθµός της συνεργασίας που επιτεύχθηκε µεταξύ των
εκπαιδευοµένων, κάτι που ήταν η επιδίωξη του εισηγητή από την αρχή και προέκυψε µέσα
από συγκεκριµένες προσπάθειες συντονισµού. Η συνεργασία αυτή αντικατοπτρίζει την
προσπάθεια εφαρµογής του προτύπου του ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος της
ΚΜΕ. Ο συντονισµός του εισηγητή επέφερε τα θετικά αποτελέσµατα της επιτυχίας της
συνεργασίας µεταξύ των εκπαιδευόµενων και ήταν το «κλειδί» της συνολικής επιτυχίας του
µαθήµατος.
4. Ειδικά όσον αφορά στον συντονισµό του µαθήµατος, οι λόγοι για τους οποίους είχε τα
αποτελέσµατα που παρατηρήθηκαν, ήταν:
Α. Εφαρµόστηκε σε µεγάλο βαθµό το «πρότυπο του µαθήµατος της ΚΜΕ» στο
ΜΑΘ1. Σε κάθε ενότητα του µαθήµατος αρχικά παρουσιαζόταν από τον εισηγητή ένα
θέµα συζήτησης, και µε αφορµή αυτό πραγµατοποιούνταν συζήτηση στη οποία
ενθαρρύνονταν να συµµετέχουν όλοι οι εκπαιδευόµενοι. Υπήρχε µεγάλη ευελιξία
στον τρόπο διεξαγωγής του µαθήµατος και το µάθηµα «καθοδηγούνταν» από τη
συζήτηση που πραγµατοποιούνταν, δεν υπήρχαν απόλυτα προκαθορισµένοι στόχοι
και εργασίες που «έπρεπε» να γίνουν. Αυτές καθορίζονταν στην πορεία και µε τη
συµµετοχή των εκπαιδευοµένων.
Β. Πραγµατοποιήθηκε και χαµηλού και υψηλού επιπέδου συντονισµός. Χαµηλού
επιπέδου συντονισµός πραγµατοποιούνταν σε όλη τη διάρκεια του µαθήµατος και ο
εισηγητής επικοινωνούσε συνεχώς µε τα µέλη του µαθήµατος, ενθαρρύνοντας και
βοηθώντας τους συνεχώς. Πραγµατοποιήθηκε και υψηλού επιπέδου συντονισµός, πιο
αραιά πάντως και σε συγκεκριµένα σηµεία καµπής, όταν έπρεπε να υπάρξει κάποια
καθοδήγηση ή µεταβολή στη συµπεριφορά των εκπαιδευόµενων.
Γ. Στην αρχή του µαθήµατος, καθώς η Κοινότητα του µαθήµατος δεν είχε ακόµη
δηµιουργηθεί (σχηµατιζόταν ακόµη εκείνη την περίοδο), επιλέχθηκε από τον
εισηγητή η συχνότερη χρήση του «επίσηµου» και πιο «τυπικού» µέσου του forum.
Όσο το µάθηµα εξελισσόταν και µαζί µε αυτό εξελισσόταν και η Κοινότητα της
µάθησης αυτού, το κυρίαρχο µέσο έγινε το chat, το οποίο υποστήριζε µε
αποδοτικότερο τρόπο την οικειότητα, την εµπιστοσύνη, την αλληλοϋποστήριξη και
τελικά ακόµη και τη φιλία που έδειχναν τα µέλη το ένα για το άλλο. Το email
χρησιµοποιούνταν συχνά σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του µαθήµατος αλλά είχε
περισσότερο συµπληρωµατικό ρόλο.
∆. Ο συντονισµός αφορούσε σε µεγάλο βαθµό την (επιτυχηµένη τελικά) προσπάθεια
του εισηγητή για τη δηµιουργία ενός κλίµατος οικειότητας και φιλίας µεταξύ των
συµµετεχόντων εκπαιδευτικών και µελών του µαθήµατος. Αυτό το ευχάριστο κλίµα
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φιλίας και οικειότητας που δηµιουργήθηκε αποτελεί σοβαρό αποδεικτικό στοιχείο της
δηµιουργηθείσας Κοινότητας του µαθήµατος και δεν επετεύχθει µόνο µέσω της
χρήσης πολλών και διαφορετικών µέσων επικοινωνίας (όπως αποδείχτηκε ότι έγινε
από την ανάλυση των αντικειµενικών δεδοµένων), αλλά κυρίως από το τρόπο µε τον
οποίο χρησιµοποιήθηκαν τα µέσα αυτά για την επικοινωνία.
Ε. Χαρακτηριστικό στοιχείο των µεθόδων συντονισµού που εφαρµόστηκαν
αποτέλεσε η σηµαντική και επιτυχηµένη προσπάθεια του εισηγητή ειδικά για τη
«µείωση του άγονου ανταγωνισµού» και την «ενίσχυση της εποικοδοµητικής κριτικής
και αξιολόγησης». Αυτό πραγµατοποιήθηκε καθώς στράφηκε η αξιολόγηση µακριά
από τα πρόσωπα και επικεντρώθηκε στη διαδικασία. Εξηγήθηκε ότι στόχος δεν ήταν
η στείρα κριτική, η «βαθµολόγηση» του κάθε εκπαιδευόµενου από τον άλλον, που θα
µπορούσε να προκαλέσει ανταγωνιστικό κλίµα, αλλά η ανάλυση και αξιολόγηση της
διαδικασίας εφαρµογής των δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών στην πράξη και στην
τάξη, το να µάθει ο καθένας από τα λάθη, τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία των
προσπαθειών όλων. Με αυτόν τον τρόπο ήταν δυνατόν να ενισχυθεί η άποψη της
κοινής προσπάθειας, να «νιώσουν» οι εκπαιδευόµενοι ότι έχουν έναν κοινό στόχο,
την βελτίωση όλων, να «κατακτήσουν» την τεχνολογία αλλά πιο σηµαντικό όλων, να
µάθουν (ο ένας µε τη βοήθεια του άλλου) να χρησιµοποιούν την τεχνολογία και τα
µέσα για τον ευγενή και ανώτερο στόχο της βελτίωσης του εκπαιδευτικού τους έργου.
Μέσω αυτής της διαδικασίας και των επιλογών του εισηγητή τέθηκαν τα θεµέλια της
δηµιουργίας της Κοινότητας της Μάθησης του ΜΑΘ1.
ΣΤ. Υπήρξε «κορύφωση» του µαθήµατος µέσω της πρακτικής εφαρµογής
δραστηριοτήτων από τους εκπαιδευόµενους στην τάξη διδασκαλίας τους. Αυτό
αποτελούσε το τελικό στόχο του µαθήµατος, που δεν ήταν απλά η εκµάθηση των
βασικών λειτουργιών ενός λογισµικού, αλλά η εφαρµογή αυτής της αποκτηθείσας
γνώσης στην εκπαιδευτική πρακτική. Η εφαρµογή ΤΠΕ δραστηριοτήτων στην πράξη,
στην τάξη µε τους µαθητές των ίδιων των εκπαιδευόµενων (που ήταν εκπαιδευτικοί)
αποτελούσε µέγιστο κίνητρο για συµµετοχή, έδινε µεγάλο ενδιαφέρον στην
προσπάθειά των εκπαιδευοµένων και ήταν στοιχείο που µείωνε τον ανταγωνισµό και
αύξαινε την προσπάθεια τους για συνεργασία, καθώς λόγω της δυσκολίας της
πραγµατοποίησης των δραστηριοτήτων αυτών προκαλούνταν η ανάγκη για σύµπραξη
και συνεργασία µε τους συναδέλφους τους.
5. Ειδικά όσον αφορά στις µετρήσεις της επικοινωνίας, την ανάλυση της επικοινωνίας και στον τρόπο
µε τον οποίο πραγµατοποιήθηκε, συµπεραίνουµε ακόµη ότι ήταν σε µεγάλο βαθµό αξιόπιστη και
µπορεί να χρησιµοποιηθεί περαιτέρω ακόµη πιο αποδοτικά (κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός
µαθήµατος σαν το ΜΑΘ1).
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V.1.12 Θέµατα αυτορύθµισης της συµπεριφοράς των εκπαιδευόµενων στην
ΚΜΕ
Όπως φάνηκε από την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, υπάρχουν ανοιχτά ερευνητικά
ερωτήµατα που σχετίζονται µε την ανάλυση της επικοινωνίας που συντελείται σε µια ΗΚΜ και
τρόπους που αυτή η ανάλυση µπορεί να βοηθήσει στη λειτουργία της Κοινότητας και την
ενεργοποίηση των συµµετεχόντων. Ακόµη ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τρόποι σύνδεσης
παραµέτρων της Ανάλυσης Κοινωνικών ∆ικτύων µε τις ΗΚΜ και την επικοινωνία, καθώς και πως και
κάτω από ποιες συνθήκες και µε τι αποτελέσµατα, οι δείκτες και τα δίκτυα της Ανάλυσης Κοινωνικών
∆ικτύων πρέπει να εµφανίζονται στα µέλη µιας ΗΚΜ.
Ερευνητές που έχουν ασχοληθεί µε ερωτήµατα σαν αυτά είναι οι Tanner και Sonia (2000), Riding
(2001), Guimera και συν. (2002), Reffay και Chanier (2003), Nurmela και συν. (2003), Tyler και συν.
(2003), McArthur και Bruza (2003), Groth (2003), McDonald (2003), DePaula (2003), Μπράτιτσης
και συν. (2003), Martýnez και συν. (2003), κλπ. Έχουν τεθεί πολλά από αυτά τα ερωτήµατα, αλλά η
έρευνα δεν έχει καταλήξει ακόµη σε συγκεκριµένα και επαρκώς τεκµηριωµένα συµπεράσµατα.
Όπως αναφέρθηκε στο σχεδιασµό της ΚΜΕ, προκειµένου για την αρωγή των εισηγητών, την
παρακολούθηση της πορείας των εκπαιδευοµένων (µελών) αλλά και την υποστήριξη και τεκµηρίωση
της εφαρµογής του κατάλληλου είδους συντονισµού (από τους εισηγητές των µαθηµάτων και τους
συντονιστές της Κοινότητας), χρησιµοποιούνταν οι µετρήσεις και τα αποτελέσµατα της ανάλυσης
κοινωνικού δικτύου που πραγµατοποιούνταν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της ΚΜΕ. Οι µετρήσεις
είχαν προγραµµατιστεί να πραγµατοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα στη διάρκεια λειτουργίας
της ΚΜΕ. Είχε οριστεί ακόµη η δηµοσίευση (µε κωδικοποιηµένο τρόπο) των αποτελεσµάτων και των
µετρήσεων που αφορούσαν περισσότερο στο κοµµάτι της επικοινωνίας που δεν ήταν φανερό σε
όλους, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, προκειµένου για την καταρχήν ενεργοποίηση των
εκπαιδευοµένων και κατά δεύτερον για την ενηµέρωση των εισηγητών. Επρόκειτο για ειδικά
τεχνουργήµατα, εργαλεία αναστοχασµού, µε τη χρήση των οποίων θα µπορούσε να προκληθεί η
ενεργοποίηση των εκπαιδευοµένων και η αυτορύθµιση της συµπεριφοράς τους προς την κατεύθυνση
της ενεργούς συµµετοχής και της αύξησης της επικοινωνίας. Επίσης θα µπορούσαν να βοηθήσουν
ορισµένους εισηγητές να αξιολογήσουν σε ένα βαθµό τη συµµετοχή, τη συνεισφορά στους διάλογους
και το βαθµό συνεργασίας των συµµετεχόντων σε κάποιο µάθηµα.
Το ερευνητικό ερώτηµα που σχετίζεται µε την ανάλυση κοινωνικών δικτύων και την επίδρασή τους
στην (ή απλά τη σχέση τους µε την) συµπεριφορά των συµµετεχόντων της ΚΜΕ, που εξετάστηκε
στην έρευνα ήταν: «σε ποιο βαθµό επηρεάζεται η συµπεριφορά των συµµετεχόντων από την
παρουσίαση αποτελεσµάτων που προέρχονται από την ανάλυση της επικοινωνίας (εργαλεία
αναστοχασµού);»
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Κατά την ανάλυση εξετάστηκε κατά πόσον η ανεξάρτητη µεταβλητή της αποδεδειγµένης
παρακολούθησης των ανακοινώσεων από τα υποκείµενα επηρέασε καταρχήν τη συµπεριφορά τους ή
πόσο θεωρούσαν τα υποκείµενα ότι επηρέασε τη συµπεριφορά των άλλων υποκειµένων.
Ορισµένα βασικά συµπεράσµατα που προκύπτουν είναι:
•

Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι τα εργαλεία αναστοχασµού και η δηµοσίευση των
αποτελεσµάτων της ανάλυσης µε τον τρόπο που γινόταν στην ΚΜΕ, επέφερε αλλαγή στη
συµπεριφορά όσων από τους εκπαιδευόµενους παρακολουθούσαν τις σχετικές αυτές
αναφορές. Η αλλαγή αυτή στη συµπεριφορά ήταν προς την προσδοκώµενη
κατεύθυνση της αύξησης της επικοινωνίας και της συµµετοχής.

•

Τα εργαλεία αναστοχασµού και η δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της ανάλυσης µε
τον τρόπο που γινόταν στην ΚΜΕ, δεν επέφερε καµία αλλαγή στη συµπεριφορά των
εισηγητών.

Επιπλέον

η

παρατηρηθείσα

αλλαγή

στη

συµπεριφορά

των

εκπαιδευοµένων πραγµατοποιήθηκε για µικρό ποσοστό των υποκειµένων, αυτών που
παρακολούθησαν τις σχετικές αναφορές.
Για αυτούς τους λόγους το ερευνητικό ερώτηµα δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι έχει απαντηθεί πέρα από
κάθε αµφιβολία και για όλα τα υποκείµενα και άρα παραµένει ανοιχτό.
Οι συσχετίσεις που παρατηρήθηκαν, η ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε και οι ερµηνείες των
αποτελεσµάτων που δόθηκαν προχώρησαν την έρευνα ένα βήµα παραπέρα από εκεί που βρισκόταν σε
αυτόν τον τοµέα και δείχνουν το δρόµο για µια πιο ξεκάθαρη λύση του προβλήµατος. Ειδικότερα,
υπάρχουν συγκεκριµένα επιµέρους συµπεράσµατα που αφορούν λάθη, παραλείψεις ή κακό σχεδιασµό
που πραγµατοποιήθηκε κατά την εξέταση του συγκεκριµένου ερευνητικού ερωτήµατος.
Συγκεκριµένα:
a. Φάνηκε ότι ο τρόπος δηµοσίευσης των αποτελεσµάτων δεν ήταν ο καλύτερος
δυνατός. Ειδικότερα, µπορεί η απόκρυψη των ονοµάτων των εκπαιδευοµένων να
υπαγορευόταν από τη δεοντολογία, η γενική παρουσίαση πάντως όλων των
αποτελεσµάτων της εβδοµάδας µαζί, κωδικοποιηµένων ή µη, επέφερε κορεσµό,
µακροσκελή µηνύµατα και λόγω της πίεσης του χρόνου για τα υποκείµενα, τελικά
αδιαφορία για το περιεχόµενο των µηνυµάτων. Ακόµη κι αυτοί που τα
παρακολούθησαν κάποιες φορές σταµάτησαν από ένα σηµείο και µετά και λίγοι
γενικά ζητούσαν τον κωδικό τους. Έπρεπε να αποστέλλεται προσωπικά στον καθένα
µήνυµα µε µετρήσεις που αφορούσαν το µάθηµα στο οποίο συµµετείχε και µαζί και ο
κωδικός. Το µήνυµα συντονισµού µπορούσε να περιέχει µόνο τις µετρήσεις του
συνολικού δικτύου. Επίσης έπρεπε µε κάποιο τρόπο να υπάρχει µια σύνδεση της
παρακολούθησης των αναφορών µε κάποιο κίνητρο.
b. Έπρεπε

να

περιλαµβάνονται

στην

ανάλυση

της

επικοινωνίας

όλα

τα

χρησιµοποιούµενα τεχνουργήµατα και όχι µόνο το email. Ειδικότερα όσοι
συµµετείχαν σε «επιτυχηµένα» µαθήµατα όπως το ΜΑΘ1 και το ΓΕΝ4 στα οποία
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χρησιµοποιούνταν (από ένα σηµείο και µετά) κυρίως το chat για την ενδοεπικοινωνία
του µαθήµατος, λίγη σηµασία έδιναν στις µετρήσεις που αφορούσαν το email. Στη
συγκεκριµένη πάντως περίπτωση της ΚΜΕ, η παρουσίαση µόνο των µετρήσεων του
email υπαγορευόταν από την µεγάλη πολυπλοκότητα του υπολογισµού των
παραµέτρων.
c. Υπήρχε µικρό έως ελάχιστο ενδιαφέρον από τους εισηγητές για τις µετρήσεις. Ο
βαθύτερος λόγος γι’ αυτό ήταν βέβαια η µεγάλη πίεση του χρόνου και η αυξηµένες
απαιτήσεις και δυσκολίες της υλοποίησης των µαθηµάτων, οπότε τα εργαλεία
αναστοχασµού φαινόντουσαν ως περιττή λεπτοµέρεια για την πλειοψηφία των
εισηγητών. ∆εν υπήρχε ο χρόνος για πραγµατικό αναστοχασµό. Σε ένα µελλοντικό
σχεδιασµό απαιτείται η πρόβλεψη για µεγαλύτερα «κενά» διαστήµατα µεταξύ των
ενοτήτων των µαθηµάτων προκειµένου να υπάρχει χρόνος για περισσότερο
αναστοχασµό.
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Κεφάλαιο V.2 Συµβολή και προεκτάσεις της διατριβής
V.2.1

Η συµβολή της διατριβής

Η διατριβή αυτή φιλοδοξεί να συνεισφέρει στους τοµείς της εκπαιδευτικής έρευνας και της
εκπαιδευτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ. Παρακάτω παρουσιάζονται σηµεία τα οποία µπορούν να
αποτελέσουν λόγους για τους οποίους η διατριβή συµβάλει στον τοµέα της εκπαιδευτικής έρευνας και
στην εκπαίδευση γενικότερα.

V.2.1.1Στον τοµέα της εκπαιδευτικής έρευνας
1ο.

Η συνολική ερευνητική προσέγγιση µιας Ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης.

Οι ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης που υλοποιούνται στο διεθνή χώρο και ειδικότερα στην
εκπαίδευση έχουν είτε έναν ανοιχτό και ελαστικό χαρακτήρα και είναι αυτοδιαχειριζόµενες, οπότε
θεωρούνται Κοινότητες Πρακτικών (Communities of Practice) αποτελούµενες από ισότιµα µέλη, ή
έχουν ένα πολύ αυστηρό και κλειστό χαρακτήρα προκειµένου να υποστηρίξουν τυπικά µαθήµατα
εξαµήνου στη τριτοβάθµια εκπαίδευση. Στην ΚΜΕ υλοποιήθηκαν ηλεκτρονικά υποστηριζόµενα
µαθήµατα, µε σαφώς καθορισµένους στόχους και περιεχόµενο, σε ένα περιβάλλον µιας ευέλικτης
ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης. Αυτό αποτέλεσε µια πρωτότυπη προσέγγιση της εφαρµογής των
ΗΚΜ στην εκπαίδευση και είχε ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον.
Επιπρόσθετα, ήταν η πρώτη φορά που επιχειρήθηκε µια συνολική ερευνητική προσέγγιση µιας
Ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης. Όλες οι ερευνητικές προσεγγίσεις ανάλογων προγραµµάτων
επιµόρφωσης στο παρελθόν ήταν µονοδιάστατες και στόχευαν στη µελέτη λίγων και συγκεκριµένων
παραγόντων (µεθόδων, εργαλείων ή τεχνουργηµάτων) που επιδρούν σε τέτοια προγράµµατα και
εστίαζαν σε αυτά. Στη συγκεκριµένη έρευνα εξετάστηκε πολύ µεγάλος αριθµός παραγόντων και
συνθηκών που θα µπορούσαν να επιδράσουν µε οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία µιας
Ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης. Αναλύθηκαν σε σηµαντικό βαθµό όλα τα γεγονότα που
συνθέτουν τον κύκλο ζωής µιας Ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης, όπως η ΚΜΕ και εποµένως τα
συµπεράσµατα και τα αποτελέσµατα της µελέτης µας δίνουν µια σφαιρική εικόνα για τον τρόπο που
επιδρούν επιλογές του σχεδιασµού και της υλοποίησης στα αποτελέσµατα της επιµόρφωσης µέσω
τέτοιων προγραµµάτων.

2ο.

Το πρότυπο του ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου µαθήµατος που υλοποιείται σε περιβάλλον

Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης.
Προκειµένου για την υλοποίηση των µαθηµάτων της ΚΜΕ, σχεδιάστηκε πρώτα ένα πρότυπο για τη
διεξαγωγή των ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων σε περιβάλλον ΗΚΜ. ∆εν υπήρχαν στο
παρελθόν καταγεγραµµένοι κανόνες και µέθοδοι για την υλοποίηση ανάλογων προγραµµάτων και εν
γένει τέτοια προγράµµατα πραγµατοποιούνταν διαισθητικά (ad hoc) χωρίς λεπτοµερή σχεδιασµό και
µέθοδο. Το πρότυπο που παρουσιάστηκε στη διατριβή ήταν τεκµηριωµένο θεωρητικά καθώς
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σχεδιάστηκε µε βάση παιδαγωγικές αρχές που πηγάζουν από σύγχρονες θεωρίες µάθησης όπως της
∆ραστηριότητας, του Κατανεµηµένου Γιγνώσκειν και της Εγκαθυδριµένης Μάθησης. Το πρότυπο δεν
είχε τον εντελώς ανοιχτό χαρακτήρα µιας ΗΚΜ αλλά είχε κάποια στοιχεία ευελιξίας, προκειµένου να
εναρµονίζεται µε τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων που λαµβάνονταν επίσης υπόψη.
Στη διατριβή επιβεβαιώθηκε η υπόθεση ότι η εφαρµογή του προτύπου που περιγράφηκε είναι εφικτή
και επιφέρει θετικά αποτελέσµατα στη διεξαγωγή ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων σε
περιβάλλον ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης. Μέσω των αποτελεσµάτων που προέρχονται από τη
µελέτη της έρευνας περίπτωσης της ΚΜΕ, τεκµηριώνεται ερευνητικά η αποτελεσµατικότητα του
συγκεκριµένου προτύπου.

3ο.

Η µελέτη του τρόπου σχηµατισµού επιµέρους (συνεκτικών) Κοινοτήτων Μάθησης.

Η υλοποίηση του συγκεκριµένου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος είχε σχεδιαστεί αρχικά να επιφέρει τη
δηµιουργία µιας ευρείας ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης. Ο τρόπος δηµιουργίας της Κοινότητας
της Μάθησης στην ΚΜΕ αποκωδικοποιήθηκε πλήρως µέσα από τη διατριβή. Μέσα από την έρευνα
περίπτωσης της διατριβής, φάνηκαν τα στάδια εξέλιξης της Κοινότητας της Μάθησης και πως κάποιες
διαδικασίες-µέθοδοι φέρνουν συγκεκριµένα αποτελέσµατα. Εξακριβώθηκε ακόµη η σηµασία της
επικοινωνίας, των κανόνων, των αρχών λειτουργίας που διέπουν µια Κοινότητα Μάθησης και
εξηγήθηκε η σηµασία του συντονισµού και της διαχείρισης σε µια τέτοια Κοινότητα. Κάποια από
αυτά τα θέµατα είχαν εξεταστεί σε κάποιο βαθµό και στο παρελθόν, αλλά η ιδιαιτερότητα της ΚΜΕ
έδινε ερευνητικό ενδιαφέρον στη µελέτη του τρόπου δηµιουργίας και εξέλιξης της Κοινότητας της
Μάθησης.
Ιδιαίτερη συµβολή της διατριβής αποτελεί η διαπίστωση ότι λόγω της πραγµατοποίησης των
ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων στην ΚΜΕ, είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν και
επιµέρους πιο µικρές και συνεκτικές Κοινότητες Μάθησης, αυτές των µαθηµάτων. Επιπλέον οι
Κοινότητες Μάθησης αυτές είναι διαφορετικού τύπου, µε βάση την κατηγοριοποίηση των ΗΚΜ, από
αυτήν της συνολικής Κοινότητας. Μέσα από την έρευνα φάνηκαν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες
σχηµατίζονται οι επιµέρους συνεκτικές Κοινότητες Μάθησης που σχετίζονται µε µαθήµατα που
πραγµατοποιούνται σε τέτοιο περιβάλλον. Επιπλέον παρουσιάστηκαν χρήσιµα στοιχεία που αφορούν
στο συντονισµό και τη διαχείριση τέτοιων Κοινοτήτων Μάθησης και τα αποτελέσµατα που επιφέρουν.

4ο.

Η αξιολόγηση των µαθηµάτων της ΚΜΕ. Ο εντοπισµός των στοιχείων που κατέστησαν

ιδιαιτέρως επιτυχηµένα ορισµένα µαθήµατα της ΚΜΕ.
Στη διατριβή εφαρµόστηκε µέθοδος για την αξιολόγηση ηλεκτρονικά υποστηριζόµενων µαθηµάτων,
σαν αυτά που πραγµατοποιήθηκαν στην ΚΜΕ. Μέσα από τη διασταύρωση των στοιχείων και των
αποτελεσµάτων τεκµηριώθηκε η ορθότητα της µεθόδου, τουλάχιστον όσον αφορά σε µαθήµατα, όπως
αυτά που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο της ΚΜΕ. Η ορθότητα της µεθόδου αξιολόγησης
επιβεβαιώθηκε και από την Ανάλυση Πολλαπλών Αντιστοιχιών που πραγµατοποιήθηκε.
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Γενικά στα «επιτυχηµένα» µαθήµατα της ΚΜΕ εφαρµόστηκε το πρότυπο σε µεγάλο βαθµό,
πραγµατοποιήθηκαν πολλές συνεργατικές δραστηριότητες και υπήρχε µεγάλος βαθµός επικοινωνίας.
Αντίθετα, κατά κανόνα, στα µαθήµατα που δεν αξιολογήθηκαν ιδιαίτερα ικανοποιητικά συνήθως δεν
εφαρµοζόταν το πρότυπο, δεν υπήρχε µεγάλος αριθµός εργασιών και ακόµη µικρότερος αριθµός
συνεργατικών δραστηριοτήτων. Επιπρόσθετα,

στα µαθήµατα αυτά ο βαθµός επικοινωνίας ήταν

µικρός.
Κατά τη µελέτη της ΚΜΕ, εξετάστηκε διεξοδικά το πλέον «επιτυχηµένο» µάθηµα της ΚΜΕ, το
ΜΑΘ1, που ξεχώρισε κυρίως µέσα από τα αποτελέσµατα της Ανάλυσης Πολλαπλών Αντιστοιχιών. Ο
λόγος της διεξοδικής αυτής ανάλυσης ήταν ο εντοπισµός στοιχείων που το κατέστησαν ιδιαιτέρως
επιτυχηµένο. Από την ανάλυση φάνηκε ότι η δηµιουργία της επιµέρους συνεκτικής Κοινότητας
Μάθησης τύπου Α στο πλαίσιο του µαθήµατος ήταν ένας σηµαντικός παράγοντας επιτυχίας. Ακόµη οι
επιλογές και οι προσπάθειες του εισηγητή όσον αφορά στην επικοινωνία, το συντονισµό και την
επίτευξη του µέγιστου βαθµού συνεργασίας έπαιξαν πολύ σηµαντικό ρόλο.
Ο καθορισµός στοιχείων που καθιστούν ένα ηλεκτρονικά υποστηριζόµενο µάθηµα «επιτυχηµένο» και ο
εντοπισµός των επιλογών του εκπαιδευτή που επιφέρουν συγκεκριµένα οφέλη και αποτελέσµατα
αποτελούν µια σηµαντική συνεισφορά της διατριβής.

5ο.

Η κατασκευή εργαλείων Ανάλυσης Κοινωνικών ∆ικτύων που χρησιµεύουν στην ανάλυση

συστηµάτων όπως η ΚΜΕ.
Στο πλαίσιο της λειτουργίας της ΚΜΕ, προκειµένου για την αρωγή των εισηγητών, την
παρακολούθηση της πορείας των εκπαιδευοµένων αλλά και την υποστήριξη και τεκµηρίωση της
εφαρµογής του κατάλληλου είδους συντονισµού (από τους εισηγητές των µαθηµάτων και τους
συντονιστές της Κοινότητας), υλοποιήθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν ειδικά τεχνουργήµατα, τα εργαλεία
αναστοχασµού. Με αυτά τα εργαλεία ήταν δυνατόν να υπολογιστούν παράµετροι ανάλυσης
κοινωνικών δικτύων της Κοινότητας. Η χρήση των τεχνουργηµάτων αποσκοπούσε στην αυτορύθµιση
της συµπεριφοράς των εκπαιδευοµένων προς την κατεύθυνση της ενεργούς συµµετοχής και της
αύξησης της επικοινωνίας. Επίσης µε τη βοήθεια των εργαλείων, ορισµένοι εισηγητές µπορούσαν να
αξιολογήσουν σε ένα βαθµό τη συµµετοχή, τη συνεισφορά στους διάλογους και το βαθµό
συνεργασίας των συµµετεχόντων σε κάποιο µάθηµα.
Τα δεδοµένα που προέκυψαν από τα εργαλεία χρησιµοποιήθηκαν ακόµη στην έρευνα προκειµένου για
τη µελέτη των Κοινοτήτων της Μάθησης που δηµιουργήθηκαν στην ΚΜΕ.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η µέθοδος κατασκευής των γράφων της επικοινωνίας διαφόρων
κοινωνικών δικτύων µε δεδοµένα που αντλούνταν από αρχεία συµβάντων που παράγονταν αυτόµατα.
Η όλη διαδικασία ήταν αρκετά πολύπλοκη και γι’ αυτό δεν αυτοµατοποιήθηκε πλήρως. Παρόλα αυτά,
τα εργαλεία αναστοχασµού αποδείχτηκαν χρήσιµα και µπορούν να βελτιωθούν.
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6ο.

Η χρήση των εργαλείων αναστοχασµού για τη ρύθµιση της συµπεριφοράς των

εκπαιδευόµενων
Στη διατριβή προτάθηκε ένας συγκεκριµένος τρόπος χρήσης των ειδικών τεχνουργηµάτων, των
εργαλείων αναστοχασµού, για την αυτο-ρύθµιση της συµπεριφοράς των συµµετεχόντων. Κατά τη
µελέτη των αποτελεσµάτων ένα ανοιχτό πεδίο της έρευνας προχώρησε ένα βήµα παραπέρα.
Πρόκειται για το ερώτηµα που σχετίζεται µε την επίδραση εργαλείων αναστοχασµού στη συµπεριφορά
των συµµετεχόντων. Υπήρξαν ενδείξεις που καταδεικνύουν ότι σε κάποιες περιπτώσεις πράγµατι
συνέβη αυτό, κυρίως όσον αφορά στους εκπαιδευόµενους. Ακόµη εντοπίστηκαν οι αιτίες και τα λάθη
που συνέβαλαν στην αδυναµία της πλήρους τεκµηρίωσης των αποτελεσµάτων. Η συνέχεια της
ερευνητικής προσπάθειας σε αυτόν τον τοµέα καθίσταται ευκολότερη µετά τη διατριβή.

7ο.

Η ερευνητική επιβεβαίωση της αποτελεσµατικότητα ενός µικτού µοντέλου ΗΚΜ

Όπως φάνηκε κατά την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης σε θέµατα που σχετίζονταν µε τις
ΗΚΜ, η διεθνής πρακτική προσανατολίζεται τα τελευταία χρόνια στην εφαρµογή όλο και
περισσότερων ΗΚΜ, στις οποίες πραγµατοποιούνται πρόσωπο µε πρόσωπο συναντήσεις ή διαλέξεις
παραδοσιακού τύπου. Μέσω της εφαρµογής αυτού του µικτού µοντέλου επιδιώκεται ο
πολλαπλασιασµός των ωφελειών που θα προέρχονται και από τις καθαρά ηλεκτρονικές µεθόδους και
από τις συµβατικές. Στη διατριβή επιβεβαιώθηκε ερευνητικά η αποτελεσµατικότητα και η
χρησιµότητα µιας αρχικής πρόσωπο µε πρόσωπο εκπαίδευσης στο πλαίσιο της λειτουργίας µιας ΗΚΜ,
όπως η ΚΜΕ. Αυτό το γεγονός µπορεί να ληφθεί υπόψη στο µελλοντικό σχεδιασµό ΗΚΜ και
τεκµηριώνει την εφαρµογή µικτών µοντέλων επιµόρφωσης, µε συνδυασµό µεθόδων ηλεκτρονικού και
συµβατικού τύπου.

8ο.

Η κατηγοριοποίηση των ΗΚΜ που εφαρµόζονται στην εκπαίδευση.

Στη διατριβή προτάθηκε ένας συγκεκριµένος τρόπος κατηγοριοποίησης των ηλεκτρονικών Κοινοτήτων
Μάθησης που χρησιµοποιούνται στην εκπαίδευση, επί τη βάσει συγκεκριµένων χαρακτηριστικών
τους. Ελήφθησαν υπόψη ο βαθµός τη συνοχής της Κοινότητας, ο τύπος του συντονισµού που
εφαρµόζεται, ο βαθµός της χρήσης των ηλεκτρονικών µέσων και το είδος της απασχόλησης των
συµµετεχόντων.
Τέτοιου είδους κατηγοριοποίηση δεν είχε γίνει ποτέ στο παρελθόν και µπορεί να βοηθήσει στο
µέλλον, σε θέµατα σχεδιασµού και αξιολόγησης των ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης. Επίσης
µπορεί να εφαρµοστεί προκειµένου για το διαχωρισµό Κοινοτήτων ή τον εντοπισµό επιµέρους
Κοινοτήτων Μάθησης που µπορεί να δηµιουργούνται εντός κάποιας ευρύτερης, λόγω της
διαφοροποίησης κάποιων συγκεκριµένων χαρακτηριστικών. Αυτό έγινε εξ’ άλλου και στην
περίπτωση της έρευνας, όποτε και εντοπίστηκαν Κοινότητες τύπου Α µε βάση την κατηγοριοποίηση
αυτή εντός της ευρύτερης Κοινότητας Μάθησης τύπου Β της ΚΜΕ.
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V.2.1.2Στην εκπαίδευση
9ο.

Αποδείχθηκε ότι η πραγµατοποίηση επιµορφώσεων µέσω µεθόδων που εφαρµόστηκαν

στην ΚΜΕ είναι εφικτή και µάλιστα µε µικρό σχετικά κόστος.
Μέσα από τη διατριβή, φάνηκε ότι η πραγµατοποίηση επιµορφώσεων µέσω προγραµµάτων όπως η
ΚΜΕ είναι εφικτή και επιπλέον µπορεί να είναι και αποτελεσµατική εφόσον ακολουθούνται ορισµένοι
κανόνες και εφαρµόζεται το προτεινόµενο πρότυπο διεξαγωγής των µαθηµάτων. Το γεγονός ότι η
ΚΜΕ πραγµατοποιήθηκε µε περιορισµένα µέσα και πόρους, µόνο του εργαστηρίου Μαθησιακής
Τεχνολογίας και ∆ιδακτικής Μηχανικής, µε µια µικρή υποστήριξη από κάποιες τεχνικές υπηρεσίες του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, ανοίγει το δρόµο για ανάλογες προσπάθειες που µπορούν να έχουν εφαρµογή
και θεαµατικά αποτελέσµατα σε περιοχές µε ανάλογα προβλήµατα µε τη ∆ωδεκάνησο, γεωγραφικά
αποµονωµένες.. Αυτό έχει µεγάλη σηµασία ειδικά για την εκπαίδευση και την επιµόρφωση στον
Ελλαδικό χώρο, γιατί στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές περιοχές στις οποίες θα µπορούσε να
εφαρµοστεί το µοντέλο της ΚΜΕ, όπως οι Κυκλάδες, οι Σποράδες, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου,
αποµονωµένα νησιά στο Ιόνιο και το Αιγαίο, ορεινές και δύσβατες περιοχές στην Ήπειρο, τη Στερεά
Ελλάδα, την Πελλοπόνησο, τη Μακεδονία και τη Θράκη.

10ο.

Καλύφθηκαν ανάγκες των εκπαιδευτικών του Νοµού ∆ωδεκανήσου.

Καλύφθηκαν συγκεκριµένες εκπαιδευτικές αλλά και κοινωνικές ανάγκες των επιµορφούµενων
εκπαιδευτικών της περιοχής της ∆ωδεκανήσου. Σε θέµατα επιµόρφωσης η ωφέλεια ήταν φανερή σε
όσους συµµετείχαν στο συγκεκριµένο πρόγραµµα, ακόµη και σε όσους δεν ολοκλήρωσαν µε επιτυχία
όλα τα µαθήµατα στα οποία συµµετείχαν. Η συµµετοχή των εκπαιδευτικών στο πρόγραµµα που
προβάλλεται µέσα από τη διατριβή µπορεί να συµβάλλει πάντως και στην ηθική υποστήριξη των
εκπαιδευτικών που εργάζονται σε αποµακρυσµένες περιοχές, όπως είναι ο Νοµός ∆ωδεκανήσου και
ειδικότερα µικρά και αποµονωµένα νησιά (όπως η Αστυπάλαια, η Τήλος και η Πάτµος), και έχουν
ανάγκη επιβεβαίωσης της δουλειάς τους και επικοινωνίας.

11ο.

Εφαρµόστηκαν µε επιτυχία συγκεκριµένες παιδαγωγικές αρχές που συνέβαλαν στην

αλλαγή της στάσης των εκπαιδευτικών.
Παρουσιάστηκαν και χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι που σχετίζονται µε σύγχρονες θεωρίες µάθησης.
Εφαρµόστηκαν στην πράξη αρχές συνεργατικής µάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων σε µια
ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης. Μέσα από τη διαδικασία της επιτυχηµένης συµµετοχής τους, όπως
φάνηκε από την αξιολόγηση της ΚΜΕ, πολλοί εκπαιδευτικοί είναι διατεθειµένοι να µεταδώσουν και
να χρησιµοποιήσουν ανάλογες µεθόδους στην καθηµερινή διδακτική τους πράξη. Η πρόθεσή τους
φάνηκε από τις απαντήσεις που έδωσαν στα ερωτηµατολόγια αξιολόγησης της ΚΜΕ και η αλλαγή της
στάσης τους µετά τη συµµετοχή τους στην ΚΜΕ φάνηκε κατά την έρευνα.
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12ο.

Πραγµατοποιήθηκε

διάχυση

των

αποτελεσµάτων

µέσω

των

συµµετεχόντων

εκπαιδευτικών.
Η επιτυχηµένη γενικά διεξαγωγή µαθηµάτων στο πλαίσιο της ΚΜΕ και της έρευνας έφερε θετικά
αποτελέσµατα όσον αφορά στην αντιµετώπιση των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς. Όπως φάνηκε από
την έρευνα και τις αξιολογήσεις, οι συµµετέχοντες εκπαιδευόµενοι έχουν σκοπό να συµβάλλουν στη
διάχυση των αποτελεσµάτων. Στα µαθήµατα της ΚΜΕ βασικός στόχος ήταν η παρουσίαση της
παιδαγωγικά ορθής χρήσης των ΤΠΕ από εκπαιδευτικούς στην καθηµερινή τους δραστηριότητα αλλά
και στη διδακτική τους πρακτική. Σε ορισµένα ιδιαιτέρως επιτυχηµένα µαθήµατα όπως το ΜΑΘ1,
πραγµατοποιήθηκαν δραστηριότητες κατά τις οποίες εκπαιδευτικοί εισήγαγαν στην τάξη εργασίες µε
χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού και είχαν θεαµατικά αποτελέσµατα.

V.2.2

Προεκτάσεις της έρευνας

Παρακάτω παρουσιάζονται οι δυνατές προεκτάσεις της διατριβής που σχετίζονται µε τα
αποτελέσµατα της έρευνας.

V.2.2.1Η µελέτη της επίδρασης µιας συνεχούς υποστηρικτικής δοµής
Ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει ακόµη η µελέτη της επίδρασης στη µάθηση και τη συµπεριφορά
υποκειµένων που θα συµµετείχαν σε µια υποστηρικτική δοµή όπως η ΚΜΕ για µεγάλο χρονικό
διάστηµα, σε διαρκή βάση. Θυµίζουµε ότι η ΚΜΕ εφαρµόστηκε για ένα συγκεκριµένο µικρό σχετικά
χρονικό διάστηµα και τα αποτελέσµατα θα µπορούσαν να είναι πολύ διαφορετικά.

V.2.2.2Η περαιτέρω ανάπτυξη τεχνουργηµάτων
Η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στη διατριβή επιβεβαίωσε τη χρησιµότητα των παραµέτρων
Ανάλυσης Κοινωνικών ∆ικτύων για τη µελέτη και ανάλυση συστηµάτων όπως η ΚΜΕ. Όπως φάνηκε,
ιδιαίτερα χρήσιµοι µπορούν να είναι οι γράφοι της επικοινωνίας στην ανάλυση του τρόπου
δηµιουργίας των Κοινοτήτων Μάθησης και των σταδίων εξέλιξής τους. Φάνηκαν πάντως και
ορισµένες ελλείψεις των τεχνουργηµάτων που κατασκευάστηκαν και χρησιµοποιήθηκαν.
Σαν προέκταση της διατριβής θα µπορούσε να γίνει περαιτέρω ανάπτυξη των εργαλείων
αναστοχασµού, ακόµη και η κατασκευή κάποιου προϊόντος που να πραγµατοποιεί εκτενέστερη (σε
περισσότερα µέσα) και αποδοτικότερη (µε περισσότερες αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες) ανάλυση
ενός συστήµατος ΗΚΜ.

V.2.2.3Η αλλαγή της συµπεριφοράς των συµµετεχόντων µετά το πέρας της ΚΜΕ
Ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει ακόµη η εξέταση του κατά πόσον τα θετικά αποτελέσµατα της
µάθησης που εντοπίστηκαν σε ορισµένα «επιτυχηµένα» µαθήµατα της ΚΜΕ έχουν τελικά επίδραση
στην αλλαγή της συµπεριφοράς των υποκειµένων στην πάροδο του χρόνου, µετά από ένα εύλογο
χρονικό διάστηµα (πχ. ενός ή δύο χρόνων) από την ολοκλήρωση του προγράµµατος. Κατά πόσον
αυτά που «έµαθαν», τα εφαρµόζουν ή αν γύρισαν στις προηγούµενες τεχνικές και µεθόδους που
χρησιµοποιούσαν πριν την ΚΜΕ. Αυτό αφορά σε αλλαγή συµπεριφοράς που σχετίζεται µε
παιδαγωγικά θέµατα (πχ. µεθοδολογίες που χρησιµοποιούν, εφαρµογή συνεργατικής µάθησης,
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συµµετοχή σε Κοινότητες Μάθησης) αλλά και µε πιο πρακτικά θέµατα της χρήσης των ΤΠΕ στη
διδακτική πράξη (πχ. χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού, χρήση του διαδικτύου και των δυνατοτήτων του,
προσαρµογή του προγράµµατος σπουδών).

V.2.2.4 Η ανάλυση των µαθηµάτων και των αποτελεσµάτων τους
Κατά την ανάλυση φάνηκε σε ορισµένα σηµεία η ανάγκη λεπτοµερέστερης ανάλυσης που αφορούσε
σε κάθε ένα από τα αντικείµενα της µάθησης που διαπραγµατεύονταν στις δραστηριότητες των
µαθηµάτων. Τα αντικείµενα της µάθησης που εξετάστηκαν στην παρούσα έρευνα αφορούσαν σε
αντικείµενα που σχετίζονταν µε το σύνολο των µαθηµάτων της ΚΜΕ. Πιο σαφή αποτελέσµατα, αλλά
φυσικά και για µικρότερο πεδίο, θα είχε η ανάλυση στο επίπεδο του κάθε µαθήµατος, µε διερεύνηση
της µάθησης που πραγµατοποιήθηκε σε κάθε µάθηµα (από τα 18) ξεχωριστά. Αυτό πάντως ήταν
εκτός των στόχων της παρούσας έρευνας, αλλά θα µπορούσε να αποτελέσει αντικείµενο µιας
αντίστοιχης µελλοντικής έρευνας.

V.2.2.5Η επίδραση των εργαλείων αναστοχασµού.
Στην έρευνα παρουσιάστηκαν ενδείξεις της ορθότητας της υπόθεσης ότι «υπάρχει επίδραση των
εργαλείων αναστοχασµού στη συµπεριφορά των συµµετεχόντων», αλλά δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση
των αποτελεσµάτων και η διασταύρωση των στοιχείων. Επιπλέον φάνηκε ότι αποδεδειγµένα, για µια
κατηγορία υποκειµένων, τους εισηγητές, δεν υπήρξε κανενός είδους επίδραση.
Εντοπίστηκαν πάντως και παρουσιάστηκαν οι βασικές αιτίες που η έρευνα δεν ευδοκίµησε σε αυτό το
πεδίο, καθώς και τρόποι για να ξεπεραστούν τα προβλήµατα και να υπάρξουν τεκµηριωµένα
αποτελέσµατα στο µέλλον. Το γεγονός ότι το ερευνητικό ερώτηµα δεν απαντήθηκε πλήρως, σε
συνδυασµό µε τους λόγους για τους οποίους βρέθηκε ότι έγινε αυτό, προτρέπει τη συνέχιση της
έρευνας σε αυτό το ανοιχτό πεδίο.

V.2.3 Προτάσεις που σχετίζονται µε την υποστήριξη και την επιµόρφωση
εκπαιδευτικών
Παρακάτω παρουσιάζονται ορισµένες προτάσεις που σχετίζονται µε τα αποτελέσµατα της παρούσας
έρευνας, και αφορούν τον εκπαιδευτικό χώρο.

V.2.3.1Η συνεχής υποστήριξη εκπαιδευτικών µέσω ΗΚΜ
Προτείνεται η εφαρµογή ανάλογων µε την ΚΜΕ προγραµµάτων στο µέλλον σε µια συνεχή και πιο
διευρυµένη βάση προκειµένου για τη συνεχή υποστήριξη όλων των εκπαιδευτικών µέσω
ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης. Το υπάρχον τώρα Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο είναι µια πρώτη
προσέγγιση προς αυτήν την κατεύθυνση αλλά απέχει ακόµη πολύ ακόµη από το να γίνει το πεδίο
δηµιουργίας µιας µεγάλης ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης, καθώς, σύµφωνα µε την
κατηγοριοποίηση των ΗΚΜ που πραγµατοποιήθηκε στη διατριβή, µπορεί να θεωρηθεί Κοινότητα
τύπου Γ ή ∆.
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Ένα τόσο φιλόδοξο και πολύπλοκο εγχείρηµα όπως η συνεχής υποστήριξη όλων των εκπαιδευτικών
µέσω ΗΚΜ, προϋποθέτει πρώτα λεπτοµερή σχεδιασµό. Ίσως άµεσα να είναι δυνατόν απλά να
εφαρµοστούν ΗΚΜ σαν την ΚΜΕ για την άµεση κάλυψη ορισµένων αναγκών.

V.2.3.2Η εφαρµογή του προτύπου για επιµόρφωση εκπαιδευτικών
Προτείνεται να χρησιµοποιηθεί το πρότυπο διεξαγωγής του ηλεκτρονικά υποστηριζόµενου
µαθήµατος και ανάλογα προγράµµατα µε αυτό της ΚΜΕ, οργανωµένα κεντρικά από το Υπουργείο
Παιδείας, προκειµένου για την άµεση κάλυψη των αυξηµένων αναγκών των εκπαιδευτικών για
επιµόρφωση. Προγράµµατα τέτοιου τύπου θα µπορούσαν να εφαρµόζονται συµπληρωµατικά µε τις
συµβατικές µεθόδους και ειδικά για περιοχές που έχουν σοβαρά γεωγραφικά προβλήµατα (νησιωτικές
περιοχές όπως η ∆ωδεκάνησος, το Βόρειο Αιγαίο, οι Κυκλάδες, οι Σποράδες, καθώς και για ορεινές
περιοχές όπως χωριά της Πίνδου, περιοχές στην παραµεθόριο, στη Βόρεια Μακεδονία και τη Θράκη,
στην Ήπειρο). Ιδανική ευκαιρία παρουσιάζεται τώρα για την ανάπτυξη τέτοιων προγραµµάτων λόγω
της συγκυρίας της ολοκλήρωσης της αρχική φάσης επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών Π1 του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ακόµη και της διαδικασίας πιστοποίησης, και του σχεδιασµού και της
προετοιµασίας της δεύτερης φάσης επιµόρφωσης του Π2. Προκειµένου για την ταχεία
πραγµατοποίηση της δεύτερης αυτής φάσης ή ανάλογων προσπαθειών θα µπορούσε να εφαρµοστεί το
προαναφερθέν πρότυπο ειδικά στις αποµακρυσµένες περιοχές που στερούνται, εκτός όλων των
άλλων, και διδακτικού προσωπικού ικανού να επιµορφώσει τους εκπαιδευτικούς.
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VΙ.2.3 Ευρετήριο Συντοµογραφιών
ΤΠΕ
ΚΜ
ΗΚΜ
ΚΜΕ
ΠΚΜ
Θ∆
ΘΜ
ΗΥ
ΠΙ
Π1
Π2
Π3
VLE
CMS
C3MS
SPS

Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και της Πληροφορίας
Κοινότητα Μάθησης
Ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης
Το πρόγραµµα επιµόρφωσης που βασίστηκε σε ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης που πραγµατοποιήθηκε στο
Πανεπιστήµιο Αιγαίου µε τίτλο «Κοινότητα Μάθησης Εκπαιδευτικών»
Το πρόγραµµα επιµόρφωσης που πραγµατοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου και ήταν µέρος της προέρευνας. Το πρόγραµµα προηγήθηκε της ΚΜΕ και είχε τίτλο «Πιλοτική Κοινότητα Μάθησης»
Θεωρία ∆ραστηριότητας
Θεωρία Μάθησης
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Επιµορφωτικό πρόγραµµα εθνικής κλίµακας οργανωµένο από το ΠΙ µε θέµα την απόκτηση βασικών
δεξιοτήτων στη χρήση των ΤΠΕ
Επιµορφωτικό πρόγραµµα εθνικής κλίµακας οργανωµένο από το ΠΙ, συνέχεια του Π1, µε θέµα την
ενσωµάτωσή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
Επιµορφωτικό πρόγραµµα εθνικής κλίµακας οργανωµένο από το ΠΙ, συνέχεια του Π1, µε θέµα την
απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στο σχεδιασµό µαθηµάτων και στην παραγωγή εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων, σχεδίων µαθηµάτων µε χρήση των ΤΠΕ
Virtual Learning Environments- Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης
Course Management Systems – Συστήµατα ∆ιαχείρισης Μαθηµάτων
Community, Content and Collaboration Management Systems - Συστήµατα ∆ιαχείρισης Κοινοτήτων,
Περιεχοµένου και Συνεργασίας
MS SharepointTM Portal Server λογισµικό
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VΙ.2.4 Συντοµογραφίες Μαθηµάτων που υλοποιήθηκαν στην ΚΜΕ
Τα Μαθήµατα που πραγµατοποιήθηκαν στην ΚΜΕ και ο τίτλος τους:
ΓΕΝ1
ΓΕΝ2
ΓΕΝ3
ΓΕΝ4
ΦΙΛ1
ΜΑΘ1
ΜΑΘ2
ΜΑΘ4
ΦΥΣ1
ΦΥΣ2
ΦΥΣ3
ΦΥΣ4
ΦΥΣ6
ΠΛ1
ΠΛ2
ΠΛ3
ΠΛ5
ΠΛ6

Γενικά Θέµατα Αξιοποίησης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (Using ICT in a Classroom)
Συνθετικές οµαδικές εργασίες µέσω Ιντερνετ (projets de collaboration sur Internet)
Γνωστικά πλαίσια και διαδικασίες µάθησης (Learning procedures)
Kυβερνοχώρος, Κοινότητες Μάθησης και Παιδαγωγικός Σχεδιασµός (Cyberspace and school mathematics)
Χρήση ανοικτών εργαλείων ανεξάρτητων περιεχοµένου για τη δηµιουργία αναπαραστάσεων που
υποστηρίζουν την κατανόηση σύνθετου περιεχοµένου στο µάθηµα της Ιστορίας (Using ICT tools in order to
assist the understanding of complex history content)
Χρήση και αξιοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισµικού για τη διδασκαλία και τη µάθηση Γεωµετρικών εννοιών
στην Α/µια και Β/µια εκπ/ση (The use of Cabri Geometry software in order to assist the learning of
geometrical concepts)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Putting into
practice didactics of mathematics)
Εκπαιδευτικό Υλικό για τα Μαθηµατικά και τη Φυσική (Educational material for mathematics)
Χρήση προσοµοιώσεων στη διδασκαλία εννοιών της Φυσικής: το λογισµικό Interactive Physics (Using
simulations in order to teach physics - introducing Interactive Physics software)
∆ηµιουργία δραστηριοτήτων στο περιβάλλον του εκπαιδευτικού λογισµικού ΓΑΙΑ ΙΙ (Using Gaia software in
order to create and use classroom assignments)
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ MODELLUS (Presenting Modellus software)
ΧΡΗΣΗ MBL ΣΤΗΝ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (Using school physics labs and software in order
to teach mechanics)
Στοχευµένη αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισµικών-εργαλείων στη διδασκαλία θεµάτων Φυσικής ΓυµνασίουΛυκείου µε ειδική διδακτική δυσκολία (Using ICT tools in order to assist the learning of complex concepts
in physics)
Στοιχεία ∆ιδακτικής Πληροφορικής (Concepts of information technology didactics)
Η διδασκαλία των Πολυµέσων στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Teaching about multimedia in secondary
education)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ µε τη χρήση – βοήθεια του εκπαιδευτικού λογισµικού ∆ΕΛΥΣ
(Teaching programming concepts with the use of DELYS software)
Χρήση του λογισµικού «∆ιερµηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ» για την υποβοήθηση της διδασκαλίας του µαθήµατος
«Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό περιβάλλον» (Using software in order to assist the
understanding of programming concepts)
∆ιδακτική της Πληροφορικής (Didactics of informatics)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΜΕ

Α.1. Πρόσκληση συµµετοχής εισηγητών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
σε δραστηριότητες της
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ (ΚΜΕ)
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου
Στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου και ειδικότερα στο Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και ∆ιδακτικής
Μηχανικής, σχεδιάστηκε ένα περιβάλλον επιµόρφωσης που εστιάζει σε θέµατα που αφορούν στις Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και βασίζεται στη Συνεργατική Μάθηση Ενηλίκων
και σε αρχές που διέπουν τις Κοινότητες Μάθησης. Το πλαίσιο επιµόρφωσης και το συναφές περιβάλλον
βασίζεται στη δηµιουργία µιας Κοινότητας Μάθησης Εκπαιδευτικών (ΚΜΕ) και προσδιορίζεται από
συγκεκριµένες αρχές και κανόνες λειτουργίας (συνηµµένο 1: Περιγραφή ΚΜΕ). Οι εκπαιδευτικοί που θα
συµµετέχουν είναι κυρίως από την περιοχή της ∆ωδεκανήσου και από τη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση. Η επιλογή
εκπαιδευτικών από τη συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή, γίνεται προκειµένου να µπορεί να υποστηριχτεί η
κοινότητα µε συναντήσεις από κοντά των επιµορφούµενων εκπαιδευτικών µε µέλη του Εργαστηρίου.
Σας προσκαλούµε να λάβετε µέρος στις δραστηριότητες της ΚΜΕ προσφέροντας τις γνώσεις και την
εµπειρία σας µέσω της υλοποίησης κάποιου ή κάποιων ηλεκτρονικών «µαθηµάτων» από την περιοχή του
ενδιαφέροντός σας. Ο τρόπος υλοποίησης των µαθηµάτων και ένα προτεινόµενο µοντέλο τους παρουσιάζεται στο
συνηµµένο «3. Μοντέλο Μαθήµατος». Το χρονοδιάγραµµα της λειτουργίας της Κοινότητας και το χρονικό
διάστηµα εντός του οποίου θα υλοποιηθούν τα µαθήµατα αυτά παρουσιάζεται αναλυτικά στο συνηµµένο «2.
Χρονοδιάγραµµα». Εφόσον σας ενδιαφέρει και οι υποχρεώσεις σας σας επιτρέψουν να υλοποιήσετε κάποιο
µάθηµα, παρακαλούµε να συµπληρώσετε τη φόρµα περιγραφής του µαθήµατος σας στο συνηµµένο «4. ΦΟΡΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» καθώς και το χρόνο που προτιµάτε να υλοποιηθούν οι διάφορες ενότητές του
στο συνηµµένο «2. Χρονοδιάγραµµα» και να µας τα στείλετε, αν είναι δυνατόν (για να τηρήσουµε το
χρονοδιάγραµµα), µέχρι το Σάββατο 18/10/03.
Όπως αναφέρεται και στα συνηµµένα έγγραφα, η περιγραφή ενός µαθήµατος και η συµπλήρωση της
φόρµας, σε αυτή τη φάση, απλά δηλώνει πρόθεση για την υλοποίηση ενός υποψήφιου µαθήµατος και όχι
δέσµευση από µέρους σας. Η τελική απόφαση θα παρθεί αργότερα (κατά την 29η Οκτώβρη 2003), µετά τη φάση
των αιτήσεων των εκπαιδευτικών και αφού συζητηθεί εκτενώς µαζί σας. Ακόµα κι αν υπάρξει µεγάλη
ανταπόκριση και ζήτηση του µαθήµατός σας από τους εκπαιδευτικούς, αν αλλάξετε γνώµη ή οι υποχρεώσεις σας
δεν σας επιτρέπουν τότε τη δέσµευση, απλά θα ακυρωθεί το µάθηµα. Η προσαρµογή του διδακτικού υλικού και η
οργάνωση του µαθήµατος θα αρχίσει µετά την επίσηµη ανακοίνωση και µέχρι την εποχή που θα πραγµατοποιηθεί
τελικά το µάθηµα (που µπορεί να είναι ακόµα και κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου 2004 όπως φαίνεται από το
χρονοδιάγραµµα).
Είναι βέβαια φανερό ότι ακολουθώντας αυτή τη διαδικασία δεν είναι δυνατόν να έχουµε αυτή τη στιγµή
στη διάθεσή µας το αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών της Κοινότητας Μάθησης. Το πρόγραµµα Σπουδών αλλά
και η επιτροπή συµµετεχόντων εκπαιδευτών (πανεπιστηµιακοί, ερευνητές, στελέχη εκπαίδευσης, έµπειροι
εκπαιδευτικοί) θα διαµορφωθεί στις 19-20 Οκτωβρίου 2003.
Ακόµα πάντως κι αν δεν µπορείτε να υλοποιήσετε κάποιο µάθηµα, προσκαλείστε να συµµετέχετε µε
οποιονδήποτε άλλο τρόπο θα θέλατε, όπως για παράδειγµα ως απλός παρατηρητής, ως εξωτερικός συνεργάτης
που συµµετέχει σε όποια ασύγχρονη ή σύγχρονη συζήτηση τον ενδιαφέρει, ως αξιολογητής, κλπ.
Το ενδιαφέρον σας και η συµµετοχή σας καθ’ οποιονδήποτε τρόπο θα µας τιµήσει ιδιαίτερα.
Σας ευχαριστούµε θερµά.
Ρόδος, 10/10/2003
Ο Συντονιστής της ΚΜΕ:
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Γεώργιος Ερρίκος
Χλαπάνης
Καθηγητής –Ερευνητής,
Εργαστήριο Μαθησιακής
Τεχνολογίας και
∆ιδακτικής Μηχανικής
Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Αγγελική ∆ηµητρακοπούλου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και ∆ιδακτικής Μηχανικής
Πανεπιστηµίου Αιγαίου
Φραγκίσκος Καλαβάσης
Καθηγητής, Πρόεδρος ΤΕΠΑΕΣ
∆ιευθυντής Εργαστηρίου Μαθησιακής Τεχνολογίας και ∆ιδακτικής
Μηχανικής, Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Συνηµµένα:
1. Περιγραφή ΚΜΕ
2. Χρονοδιάγραµµα
3. Μοντέλο Μαθήµατος
4. ΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
5. Άρθρο περιγραφής ΠΚΜ
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Α.2. Πρόσκληση συµµετοχής εκπαιδευοµένων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
σε δραστηριότητες της
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ (ΚΜΕ)
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου
Στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου και ειδικότερα στο Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και ∆ιδακτικής
Μηχανικής, σχεδιάστηκε ένα περιβάλλον επιµόρφωσης που εστιάζει σε θέµατα που αφορούν στις Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και βασίζεται στη Συνεργατική Μάθηση Ενηλίκων
και σε αρχές που διέπουν τις Κοινότητες Μάθησης. Το πλαίσιο επιµόρφωσης και το συναφές περιβάλλον
βασίζεται στη δηµιουργία µιας Κοινότητας Μάθησης Εκπαιδευτικών (ΚΜΕ) και προσδιορίζεται από
συγκεκριµένες αρχές και κανόνες λειτουργίας (συνηµµένο 1: Περιγραφή ΚΜΕ). Οι εκπαιδευτικοί που θα
συµµετέχουν είναι κυρίως από την περιοχή της ∆ωδεκανήσου και από τη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση. Η επιλογή
εκπαιδευτικών από τη συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή, γίνεται προκειµένου να µπορεί να υποστηριχτεί η
κοινότητα µε συναντήσεις από κοντά των επιµορφούµενων εκπαιδευτικών µε µέλη του Εργαστηρίου.
Προσκαλούµε όλους τους εκπαιδευτικούς να συµπληρώσουν αίτηση συµµετοχής στην ΚΜΕ που
σύντοµα πρόκειται να λειτουργήσει στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου [κατά τη χρονική περίοδο Νοέµβριος 2003Μάρτιος 2004].
Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στην Κοινότητα, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://gate.rhodes.aegean.gr/aithsh. Η ηλεκτρονική αυτή συµπλήρωση της αίτησης
στην παραπάνω ιστοσελίδα είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ για όσους θέλουν να συµµετέχουν. Για λόγους ασφαλείας καλό
θα ήταν να αποστείλουν την ίδια αίτηση (συµπληρωµένη) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
hlapanis@aegean.gr. Η αίτηση προς συµπλήρωση περιλαµβάνεται ως συνηµµένο αρχείο. Στην ιστοσελίδα
http://gate.rhodes.aegean.gr/aithsh υπάρχει ένα ακόµη έγγραφο προς συµπλήρωση. Πρόκειται για ένα
ερωτηµατολόγιο λεπτοµερούς περιγραφής των γνώσεων και της εµπειρίας του καθενός στις Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Παρακαλείστε να το συµπληρώσετε και αυτό ηλεκτρονικά στην
ιστοσελίδα (και µόνον εκεί). Προτιµήθηκε η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων κυρίως λόγω της
πίεσης του χρόνου.
Η φάση των αιτήσεων θα διαρκέσει µέχρι το βράδυ της Τετάρτης 29/10/2003.
Θα δοθεί προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς του Νοµού ∆ωδεκανήσου και ειδικότερα των νήσων Κω και
Ρόδου. Θα δοθεί προτεραιότητα σε όσους εκπαιδευτικούς ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ανήκουν στις
ειδικότητες ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ02, ΠΕ05, ΠΕ06. Στο συνηµµένο πίνακα περιγραφής των διαθέσιµων
µαθηµάτων υπάρχουν τα µαθήµατα που πρόκειται να υλοποιηθούν σε αυτήν τη φάση (εφόσον επιλεγούν προς
παρακολούθηση από ικανό αριθµό εκπαιδευτικών). Επειδή πάντως υπάρχουν και µαθήµατα γενικού
περιεχοµένου και ενδιαφέροντος, σκοπός µας είναι να επιλεγούν εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων και
εκπαιδευτικοί και από την πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Η αναλυτική περιγραφή των µαθηµάτων βρίσκεται στην
ιστοσελίδα της αίτησης και ανανεώνεται συνεχώς.
Ο κάθε εκπαιδευτικός σηµειώνει τα µαθήµατα που τον ενδιαφέρουν στην αίτηση. Χρειάζεται να
διευκρινιστεί ότι ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να επιλεγούν όλα τα διαθέσιµα µαθήµατα από κάποιον. Αν βέβαια
στην ειδικότητα του αιτούντος αντιστοιχεί κάποιο ή κάποια από τα γενικά µαθήµατα είναι απαραίτητο να επιλεγεί
τουλάχιστον ένα από αυτά και κατά προτίµηση όλα τα σχετικά µε την ειδικότητά του.
Ας σηµειωθεί επίσης ότι, όσοι συµµετείχαν στην προηγούµενη Κοινότητα Μάθησης του Πανεπιστηµίου
Αιγαίου (την ΠΚΜ) έχουν προτεραιότητα και ακόµη κι αν δεν υπάρχουν µαθήµατα της ειδικότητάς τους, θα
µπορούν να συµµετέχουν µε έναν αναβαθµισµένο ρόλο, εφόσον το επιθυµούν και µετά από συνεννόηση µε το
συντονιστή της ΚΜΕ.
Το ενδιαφέρον σας και η ενεργή συµµετοχή σας θα µας τιµήσει ιδιαίτερα.
Σας ευχαριστούµε θερµά.
Ρόδος, 22/10/2003
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Οι Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι:

Ο Συντονιστής της ΚΜΕ:
Γεώργιος Ερρίκος
Χλαπάνης
Καθηγητής –Ερευνητής,
Εργαστήριο Μαθησιακής
Τεχνολογίας και
∆ιδακτικής Μηχανικής
Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Αγγελική ∆ηµητρακοπούλου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και ∆ιδακτικής Μηχανικής
Πανεπιστηµίου Αιγαίου
Φραγκίσκος Καλαβάσης
Καθηγητής, Πρόεδρος ΤΕΠΑΕΣ
∆ιευθυντής Εργαστηρίου Μαθησιακής Τεχνολογίας και ∆ιδακτικής
Μηχανικής, Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Συνηµµένα:
1. Περιγραφή ΚΜΕ
2. Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής διαθέσιµων µαθηµάτων
3. Πίνακας Εισηγητών
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Α.3. Αίτηση συµµετοχής εκπαιδευοµένων
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
Α.1 Όνοµα:
Α.2 Επώνυµο:
Α.3 Πατρώνυµο:
Α.4 ∆ιεύθυνση:
Α.5 Τηλέφωνα προσωπικά:
Α.6 Τηλέφωνα υπηρεσίας (Fax):
Α.7 e-mail:
Α.8 URL:
Β.1 Yπηρεσία:
Β.2 Προϋπηρεσία:
Β.3 Ειδικότητα:
Β.4 Σχολείο ή υπηρεσιακή θέση :
Β.5 Φύλο:
Β.6 Ηλικία:
Γ.1 Γνώσεις Αγγλικής γλώσσας:
Γ.2 Γνώσεις Γαλλικής γλώσσας:

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________
_____________________________________________________
___________________________________________
□ Πρωτοβάθµια □ ∆ευτεροβάθµια
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
□ Άνδρας
□ Γυναίκα
_______ Έτη
Γ.1 απάντηση:
Γ.2 απάντηση:
□ Καθόλου
□ Καθόλου
□ Μέτρια
□ Μέτρια
□ Πολύ καλά
□ Πολύ καλά

∆.1 Πρόσβαση σε ΗΥ µε λειτουργικό
σύστηµα και λογισµικό:

□ Windows 95-98
□ Microsoft Office 95
□ Windows NT
□ Microsoft Office 97
□ Windows 2000
□ Microsoft Office 2000
□ Windows XP
□ Microsoft Office XP
∆.2 Πρόσβαση σε ΗΥ µε απλό modem ή □ Ναι: □ISDN □56K modem
ISDN γραµµή:
□ Όχι
□ Αν χρειαστεί θα αποκτήσω: □ISDN □56K modem
∆.3 Ολοκλήρωση Φάσης Π1
□ Ναι
□ Όχι
□ Όχι, αλλά κατέχω τις βασικές γνώσεις στις ΤΠΕ
∆.4 Χρόνος που έχω σκοπό να □ κάθε µέρα για πολύ (2 ώρες έως 4 ώρες)
αφιερώνω για τις δραστηριότητες της □ κάθε µέρα για αρκετά (1 ώρα τουλάχιστον)
ΚΜΕ
□ κάποιες φορές την εβδοµάδα
∆.5 Συµµετοχή στην ΠΚΜ
□ Ναι
□ Όχι
∆.6 Συµµετοχή στην Ευέλικτη Ζώνη
□ Ναι
□ Όχι
∆ηλώνω ότι:
Ε.1 Έλαβα γνώση του σκοπού, του περιεχοµένου και του τρόπου λειτουργίας της Κοινότητας Μάθησης, όπως
περιγράφηκε στο κείµενο της προκήρυξης.
Ε.2 Επιθυµώ να συµµετέχω στην Κοινότητα σύµφωνα µε τους κανόνες λειτουργίας της
Ε.3 Έχω σε καθηµερινή βάση πρόσβαση σε υπολογιστή (στο σχολείο, το σπίτι ή άλλο χώρο).
Ε.4 Αν για οποιοδήποτε λόγο αποφασίσω να εγκαταλείψω την Κοινότητα ή µου ζητηθεί από τους συντονιστές
να το κάνω, θα το πράξω χωρίς να απαιτήσω περαιτέρω χρήση πόρων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.
Ε.5 Μαθήµατα που ενδιαφέροµαι να παρακολουθήσω είναι τα (ΚΩ∆ΙΚΟΙ):
Ο/Η ∆ηλών/∆ηλούσα

Α.4. Γενικές οδηγίες για εισηγητές
1. Εισαγωγή
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Το κείµενο «Γενικές Οδηγίες για τους ‘Εισηγητές’1 της Κοινότητας Μάθησης Εκπαιδευτικών (ΚΜΕ) και των
µαθηµάτων από απόσταση µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρµας», αποσκοπεί σε:


Μια σύντοµη ξενάγηση των εισηγητών στον χώρο της πλατφόρµας και κυρίως στα βασικά εργαλεία που
παρέχονται για τη στήριξη του µαθήµατος



Μια Περιγραφή των διαδικασιών και δυνατοτήτων εισαγωγής και διαχείρισης του βασικού υλικού ενός
µαθήµατος από απόσταση.



Στον Προσδιορισµό µερικών Γενικών αρχών διδασκαλίας- µάθησης κατάλληλων για τη δηµιουργία και
στήριξη κοινότητας εκπαιδευτικών

Το κείµενο αυτό είναι αρχικό και θα εµπλουτίζεται στην πορεία του προγράµµατος από την εµπειρία όλων µας.
Βασίζεται κυρίως, (α) σε εµπειρία υλοποίησης άλλων προγραµµάτων εκπαίδευσης από απόσταση (σε
επαγγελµατίες που δεν ήταν όµως εκπαιδευτικοί), (β) από το πιλοτικό πρόγραµµα ΠΚΜ εκπαιδευτικών (που
υλοποιήθηκε την άνοιξη του 2003), και (γ) από τη διεθνή εµπειρία.
Κατά συνέπεια, το κείµενο, όσον αφορά στην περιγραφή των µαθηµάτων και τις αρχές διδασκαλίας δεν είναι
παρά ενδεικτικό και δεν προσδιορίζει αυστηρούς κανόνες. Επιπρόσθετα, όσον αφορά στα εργαλεία υποστήριξης
διδασκαλίας, αναµένεται να προστεθούν στην πορεία και άλλα (κυρίως εργαλεία συνοπτικής εποπτείας της
παρακολούθησης στοιχείων συµµετοχής των εκπαιδευόµενων, ή/ και εργαλεία για τους εκπαιδευόµενους που
συµβάλλουν στην επίγνωση της συµµετοχής τους, και του ρόλου τους στην κοινότητα).

2. Σύντοµη ξενάγηση εισηγητών στον χώρο της πλατφόρµας
Μια πολύ σύντοµη ξενάγηση στους βασικούς χώρους της πλατφόρµας της κοινότητας, που είναι και οι πιο
χρήσιµοι για τους εισηγητές. Πιο αναλυτικές οδηγίες χρήσης της πλατφόρµας αναφέρονται σε άλλο έγγραφο
(οδηγίες χρήσης πλατφόρµας ΚΜΕ.doc)

a. Εισαγωγή στην κεντρική σελίδα της ΚΜΕ.
Εισάγοντας τη διεύθυνση http://kme.rhodes.aegean.gr/kme εµφανίζεται το µενού διαλόγου της εικόνας 1,
ζητώντας µας όνοµα χρήστη, κωδικό και τοµέα. Το όνοµα χρήστη και ο κωδικός είναι αυτός που σας έχει δοθεί
µαζί µε την ανακοίνωση για το λογαριασµό mail στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Ο τοµέας είναι rhodes.

Μενού διαλόγου για είσοδο στο περιβάλλον πλατφόρµας

b. Η κεντρική αρχική σελίδα (home) της Κοινότητας
Στη σελίδα αυτή µπορείτε να δείτε, ανάµεσα σε άλλα, τα ακόλουθα:
-

Τις γενικές ανακοινώσεις που απευθύνονται σε όλη την κοινότητα και σε όλα τα µαθήµατα. Μπορείτε
και µόνοι σας να δηµιουργήσετε µια γενική ανακοίνωση που αφορά όλους τους συµµετέχοντες.

-

Το γενικό Forum όλης της κοινότητας: Πρόκειται, για ένα Forum για θέµατα τεχνικά (προς χρήση τόσο
των εκπαιδευόµενων/συµµετεχόντων όσο και των εισηγητών). Ένα δεύτερο forum για θέµατα
διδακτικά ή γενικού προβληµατισµού για τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, πρόκειται να εισαχθεί. Τα θέµατα
µπορεί να τα έχουν θέσει είτε οι συντονιστές, είτε κάποιος από τους εισηγητές είτε οι ίδιοι οι
εκπαιδευόµενοι (ανεξαρτήτως µαθήµατος στο οποίο συµµετέχουν).

1

Οι Εκπαιδευτές ή Καθηγητές ή Επιµορφωτές, στα πλαίσια του προγράµµατος επιµόρφωσης της Κοινότητας Μάθησης
Εκπαιδευτικών, αναφέρονται ως «Εισηγητές».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Σχετικά έγγραφα της ΚΜΕ

σελ. 564 από 653

∆ηµιουργία ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης: Μελέτη Περίπτωσης Επιµορφωτικού Προγράµµατος Εκπ/κών

-

Τη γενική Βάση όλων των Εγγράφων της ΚΜΕ. Η επιλογή είναι κατάλληλη για να αναζητήσετε µόνο
κάποιο έγγραφο (π.χ. έγγραφα που έχουν σταλεί στους εκπαιδευτικούς πριν από την τυπική έναρξη
των µαθηµάτων). Για το υλικό των µαθηµάτων σας, καλύτερα είναι να χρησιµοποιήσετε το κεντρικό
οριζόντιο µενού επιλογών, ώστε να µεταβείτε στο περιβάλλον των µαθηµάτων σας.

-

Οι ενηµερώσεις (subscriptions) που έχετε δηλώσει, ότι επιθυµείτε να έχετε, αναφορικά µε την κίνηση
εγγράφων. Για παράδειγµα, για να ενηµερώνεστε αυτόµατα για έγγραφα εργασιών που έχουν εισάγει
εκπαιδευόµενοί σας, ή ακόµα για αρχεία που έχουν εισαχθεί στον «Εσωτερικό χώρο των Εισηγητών». Οι
συντονιστές της ΚΜΕ, θα εισάγουν by default, µια-δύο ενηµερώσεις για τους εισηγητές.
Κεντρικό µενου

Εικόνα Κεντρική Σελίδα ΚΜΕ (11/2003)

c. Ο χώρος «Μέλη» της Κοινότητας
Στο χώρο αυτό µπορείτε να µεταβείτε από το γενικό οριζόντιο µενού επιλογών. Εκεί:
α) Παρουσιάζονται όλα τα µέλη της κοινότητας (Εισηγητές, Εκπαιδευόµενοι)
β) Μπορείτε να εισαχθείτε στον εσωτερικό χώρο των Εισηγητών. Εκεί θα βρείτε έγγραφα σχετικά µε τη
διδασκαλία, και εσωτερικές ανακοινώσεις που αφορούν σε εισηγητές.
Χρειάζεται να σηµειωθεί ότι στον εσωτερικό χώρο των Εισηγητών, θα βρείτε ένα «forum συζητήσεων των
Εισηγητών», για θέµατα διδακτικής και παιδαγωγικής διαχείρισης (αναφορά και συζήτηση προβληµάτων,
ερωτήµατα, θέµατα προβληµατισµού ως προς ενέργειες της διδασκαλίας, διαχείριση οµάδων, διαχείριση
κρίσεων, κλπ.).
Για όλους σχεδόν τους Εισηγητές, η διδασκαλία από απόσταση και ιδιαίτερα σε θέµατα επιµόρφωσης
εκπαιδευτικών για ΤΠΕ στην εκπαίδευση, αποτελεί µια εµπειρία καινούργια. Μη διστάζετε λοιπόν, να
εξωτερικεύετε προβληµατισµούς, ερωτήµατα ή δυσκολίες. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι το πρόβληµα ή το
ερώτηµα που θα θέσετε θα αφορά και κάποιον άλλο.
Για την εισαγωγή στον εσωτερικό χώρο Εισηγητών, θα χρειαστεί να εισάγετε τον κωδικό σας.
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d. Ο χώρος «Μαθήµατα»
Ο χώρος «Μαθήµατα», σας εισάγει στον γενικό χώρο µαθηµάτων, από όπου:
(α) Βλέπετε το µενού παρουσίασης όλων των µαθηµάτων, από όπου µπορείτε να µεταβείτε στον ειδικό χώρο του
µαθήµατός σας, ή να περιηγηθείτε στους χώρους άλλων µαθηµάτων. Είναι χρήσιµο να δείτε το υλικό µαθηµάτων
που έχουν προηγηθεί του δικού σας, καθώς και τα θέµατα εργασιών που οι συµµετέχοντες έχουν ήδη
επεξεργαστεί.
(β) Παρουσιάζεται η σύνοψη όλων των µαθηµάτων ανά κατηγορία αντικειµένου
(γ) Επίσης µετά από επιλογή, έχετε πρόσβαση στο χρονοδιάγραµµα όλων των µαθηµάτων. Είναι σηµαντικό να
δείτε ποια άλλα µαθήµατα διενεργούνται παράλληλα µε το δικό σας (ίσως θα µπορούσατε να συνεργαστείτε σε
επιµέρους ζητήµατα µε τους αντίστοιχους εισηγητές).

Μενού επιλογής για την είσοδο στον χώρο του κάθε Μαθήµατος

Εικόνα Γενικός χώρος Μαθηµάτων

e. Ο χώρος διενέργειας του κάθε µαθήµατος
Στο χώρο του µαθήµατός σας φτάνετε µετά από επιλογή στο γενικό Μενού επιλογής όλων των Μαθηµάτων. Τη
σελίδα του µαθήµατός σας, θα µπορούσατε να την βάλετε και στα αγαπηµένα, έτσι ώστε να εισάγεστε εδώ
απευθείας (κυρίως για τις περιόδους που ‘τρέχει΄ το µάθηµά σας).
Ο χώρος του µαθήµατος, περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πέντε συνιστώσες (βλέπε Εικόνα 4):
Α) την περιγραφή του µαθήµατος
Β) το Υλικό του µαθήµατος
Γ) τον χώρο των «θεµάτων εβδοµάδας»/ χώρος ανακοίνωσης θεµάτων, αλλά και forum συζήτησης
∆) Την συνοπτική παρουσίαση των συµµετεχόντων στο µάθηµα
Ε) Χρήσιµες Συνδέσεις, π.χ. στο chat του µαθήµατος, αλλά και στο forum της ενότητας µαθηµάτων (π.χ. γενικά
µαθήµατα, µαθήµατα φυσικών, µαθήµατα καθηγητών πληροφορικής, κλπ)
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Εικόνα Παράδειγµα σελίδας συγκεκριµένου Μαθήµατος
Ι) Όσον αφορά στο υλικό του µαθήµατος σας:
Αυτό µπορεί να δοµηθεί µε τον τρόπο που εσείς επιθυµείτε και που ταιριάζει περισσότερο στη φύση του
περιεχοµένου του, καθώς και στη διάρκεια του µαθήµατος. Ένας ενδεικτικός τρόπος είναι ο ακόλουθος :


Χωρίζετε τα θέµατα µελέτης του µαθήµατος σας σε ενότητες ανά εβδοµάδα (π.χ. για µάθηµα τριών
εβδοµάδων, προβλέπετε τρεις βασικές ενότητες: Ενότητα 1, Ενότητα 2, Ενότητα 3).



Για κάθε ενότητα, προβλέπετε ένα θέµα µελέτης (θέµα µελέτης και αντίστοιχη βιβλιογραφία) που τα
παρουσιάζετε σε ένα word αρχείο (η παρουσίαση δεν χρειάζεται να είναι εκτενής, µπορεί να συνίσταται
σε µια ή µισή σελίδα, εφόσον παράλληλα παραπέµπετε σε βιβλιογραφία, ή σε συνοδευτικό υλικό).



Παράλληλα προτείνετε και ένα ή δύο θέµατα συζήτησης που αντιστοιχούν στην ίδια Ενότητα (τα
θέµατα συζήτησης παρουσιάζονται είτε στο ίδιο αρχείο, ή/και στο χώρο των θεµάτων της εβδοµάδας).



Επιπρόσθετα, ενδεχόµενα να έχετε προβλέψει και µια εργασία/δραστηριότητα που αντιστοιχεί σε αυτήν
την ενότητα ή συνδέεται µε αυτή.



Μπορεί να κάνετε αναφορά σε άρθρα που ίσως να θέλετε να τα έχετε όλα µαζί σε ένα folder.



Tέλος, µπορείτε να προβλέψετε ένα χωριστό φάκελο ώστε οι συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί να
τοποθετούν τις εργασίες τους

Για παράδειγµα:
------------------------------------------------ Ενότητα 1
Θέµα µελέτης 1
Θέµατα συζήτησης 1
Συνοδευτικό Υλικό
 Ενότητα 2
Θέµα µελέτης και συζήτησης 2
∆ραστηριότητα/εργασία 1
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 Ενότητα 3
Θέµα µελέτης 3
Θέµα συζήτησης 3
∆ραστηριότητα/εργασία 2
 Βιβλιογραφία
Άρθρο 1
Άρθρο 2
‘Άρθρο ν
 Εργασίες εκπαιδευόµενων
-------------------------------------------ΙΙ) Όσον αφορά στα εργαλεία που διατίθενται για τη λειτουργία του µαθήµατος, αυτά είναι τα ακόλουθα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Έγγραφο ενότητας µαθήµατος που παρουσιάζει το θέµα µελέτης ή συζήτησης και συζήτηση
πάνω σε αυτό.
Θέµατα εβδοµάδας: ανακοίνωση του θέµατος και στη συνέχεια ενδεχόµενα διάλογος στα θέµατα
συζήτησης, µέσω του forum. Τα θέµατα αυτά είτε προτείνονται από τον εισηγητή είτε
προτείνονται από τους εκπαιδευόµενους.
Εργασίες εκπαιδευόµενων: Ας έχουµε υπόψη ότι το σύστηµα παρέχει τη δυνατότητα
συντονισµού της ασύγχρονης συνεργατικής παραγωγής ενός εγγράφου
Chat: Σύγχρονη συζήτηση, ειδικά για το εν λόγω µάθηµα. (Η διενέργεια σύγχρονης συζήτησης
απαιτεί εκ των προτέρων προσδιορισµό συγκεκριµένης ηµέρας και ώρας.)
Forum Ενότητας µαθηµάτων: Θέµατα συζήτησης που µπορεί να έχουν προταθεί από έναν ή
περισσότερους εισηγητές και αφορούν µια ενότητα µαθηµάτων (π.χ. φυσικών επιστηµών), ή από
τους ίδιους τους συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς.
Μail- ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Π.χ. Για ιδιωτική αποστολή µηνύµατος σε έναν συµµετέχοντα, ή
για πληροφορία που αποστέλλετε σε όλους τους συµµετέχοντες, και θέλετε να είστε σίγουροι ότι
θα την δουν άµεσα,κλπ.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η πλατφόρµα, παρείχε τη δυνατότητα «συζήτησης/σχολιασµού» πάνω σε ένα
έγγραφο µαθήµατος (δείτε εικόνα χ). Παρόλα αυτά, η λειτουργία αυτή δεν λειτουργεί µε ασφάλεια παρά σε
χρήστες που έχουν Office ΧP. Μετά από διερεύνηση στους εκπαιδευόµενους, εντοπίσαµε ότι δεν έχουν όλοι
Office XP, και δυστυχώς καταλήξαµε να απενεργοποιήσουµε αυτή τη δυνατότητα, µιας και θα απέκλειε ή θα
δηµιουργούσε σοβαρά προβλήµατα σε µέρος των εκπαιδευόµενων.
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Εικόνα Η απενεργοποιηµένη λειτουργία της «συζήτησης» πάνω σε έγγραφο.

3. Περιγραφή δηµιουργίας/ εγκατάστασης υλικού µαθήµατος στη πλατφόρµα

Εικόνα Βασικές υπηρεσίες ιστοσελίδας µαθήµατος
Στην εικόνα 4 (σελίδα 7) εµφανίστηκε ένα ενδεικτικό παράδειγµα ιστοσελίδας ενός συγκεκριµένου µαθήµατος.
Ο εισηγητής υπεύθυνος του κάθε µαθήµατος θα έχει δικαιώµατα author και κατά περίπτωση και coordinator 2για
το συγκεκριµένο χώρο του µαθήµατος και τους φακέλους που εµπεριέχονται.
Στην εικόνα 6 παρουσιάζεται µια µεγέθυνση της ιστοσελίδας µε τα τρία βασικά της στοιχεία:
Η Περιγραφή του µαθήµατος είναι η προβολή µιας ιστοσελίδας που µπορεί να κατασκευαστεί από τον εισηγητή
και να ζητηθεί από τον συντονιστή να την τοποθετήσει/δηµοσιεύσει (οι συντονιστές θα βάλουν By default, την
συνοπτική παρουσίαση που είχε αποσταλεί από τον κάθε εισηγητή).
Τα Θέµατα Εβδοµάδας αποτελούν στην ουσία τη προβολή ενός forum που χρησιµοποιείται αποκλειστικά για το
µάθηµα. Σε αυτό µπορούν να ανακοινώνουν κάτι οι εισηγητές και στη συνέχεια να υπάρχουν οι ασύγχρονες
συζητήσεις που αφορούν στο µάθηµα. Είναι στην ευχέρεια του εισηγητή να ζητήσει, αν θέλει, από τους
εκπαιδευόµενους να δηµιουργούν νέες «επιµέρους συζητήσεις» (discussion threads) ή να απαντούν και να
συνεχίζουν µια συζήτηση που είχε προταθεί από τον/ην ίδιο/α. Αναλυτικές οδηγίες για το χειρισµό των fora της
ΚΜΕ υπάρχουν στην ιστοσελίδα οδηγιών (http://kme.rhodes.aegean.gr/odhgies).
Η προσθήκη φακέλων και εγγράφων στο «Χώρο των Εγγράφων» της ιστοσελίδας του µαθήµατος, υπόκειται
στους κανόνες που έχουν περιγραφεί αναλυτικά στις οδηγίες χρήσης της πλατφόρµας της ΚΜΕ (πάλι στην
ιστοσελίδα οδηγιών).
Πολύ συνοπτικά, η διαδικασία προσθήκης και αλλαγής εγγράφων περιγράφεται παρακάτω:
Στο περιβάλλον διαχείρισης του φακέλου και των εγγράφων του, µεταβαίνουµε µε επιλογή του φακέλου (του
κίτρινου εικονιδίου του).
Με επιλογή του + ξετυλίγουµε τα περιεχόµενα (βλέποντας το σύνολο των υποφακέλων και εγγράφων που
εµπεριέχονται), ενώ µε επιλογή του εικονιδίου του αρχείου (εγγράφου) το ανοίγουµε για διάβασµα ή
αποθήκευση κατά τα γνωστά.
Όσοι έχουν δικαιώµατα author σε κάποιο υποφάκελο «βλέπουν» όλα τα αρχεία, ακόµα κι αυτά που είναι υπό
κατασκευή και δεν έχουν δηµοσιευτεί ακόµα. Όσοι είναι απλοί readers (π.χ. εκπαιδευόµενοι) «βλέπουν» µόνο
αυτά που έχουν δηµοσιευτεί (published έγγραφα). Οι εισηγητές έχουν δικαιώµατα author σε ολόκληρο το δέντρο
των φακέλων του µαθήµατός τους.
Με επιλογή κάποιου φακέλου (όχι του +, αλλά του κίτρινου εικονιδίου) καταλήγουµε σε µια κατάσταση
«διαχείρισης» του φακέλου, όπως στο σχήµα 7.

2
Αν ο εισηγητής είναι coordinator µπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει µόνος του αντικείµενα χρήσιµα για την ιστοσελίδα
των µαθηµάτων του όπως συνδέσεις, το υποφακελάκι µιας ενότητας, εργαλεία ή προγράµµατα για download, κλπ. Φυσικά
µπορεί να ζητήσει τη βοήθεια του συντονιστή για όποια ρύθµιση προτιµάει. Ακόµη και ηµερολόγια ή το mailbox που
συνδέονται µε το Outlook µπορούν να εισαχθούν αλλά τα αποφύγαµε στην προκαθορισµένη σελίδα καθώς απαιτούν Office
XP για την καλή λειτουργία τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Σχετικά έγγραφα της ΚΜΕ

σελ. 569 από 653

∆ηµιουργία ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης: Μελέτη Περίπτωσης Επιµορφωτικού Προγράµµατος Εκπ/κών
∆ηµιουργία-∆ιαγραφή Υποφακέλων, και πρόσθεση εγγράφων
/αρχείων, σε φάκελους και υπο-φακέλους

Μέσα από το “Show actions”, µπορείτε να διαγράψετε αρχείο που έχετε
εισάγει, να αλλάξετε όνοµα, κλπ.

Εικόνα Παράδειγµα φακέλου (Έγγραφα ΚΜΕ) που άνοιξε για επεξεργασία
Συγκεκριµένα, αν κάποιος εισηγητής χρειάζεται να εισάγει το βασικό του υλικό, και βρίσκεται στην κατάσταση
όπου υπάρχει ένας µόνο φάκελος, π.χ. Φάκελος ΜΑΘ1.


Τότε χρειάζεται καταρχάς να κάνει κλικ πάνω στον φάκελο, ώστε να εισαχθεί στον χώρο επεξεργασίας
φακέλων και εγγράφων (εικόνα 7).



Στη συνέχεια είναι χρήσιµο να δηµιουργήσει όλους τους βασικούς υποφακέλους του µαθήµατος:
Επιλέγοντας add subfolder;δηµιουργεί τους κενούς υποφακέλους: π.χ. Ενότητα 1, Ενότητα 2, Ενότητα ν,
Εργασίες, Βιβλιογραφία, κλπ.



Για να δείτε τη δηµιουργία των Υποφακέλων που δηµιουργήσατε επιλέξτε την επιλογή “Up one Folder”
(στο επάνω παράθυρο της εικόνας 7, δεξιά)

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, στην κατάσταση προσδιορισµού φακέλων και εγγράφων µπορούµε να καταλήξουµε και
µε άλλους τρόπους, π.χ. µέσω του χώρου της Βάσης Εγγράφων (από την home ιστοσελίδα, ή από το κεντρικό
µενού). Το σύστηµα είναι τόσο ελαστικό ώστε ακόµα και αποθηκεύοντας την διεύθυνση ιστοσελίδας στα
αγαπηµένα µας µπορούµε στο µέλλον να µεταβαίνουµε µέσω της συντόµευσης.
Πιο συγκεκριµένα, για το χώρο δηµιουργίας υποφακέλων και διαχείρισης εγγράφων=>
Στη λεπτοµερή περιγραφή/προσδιορισµό του φακέλου αντιστοιχούν 2 παράθυρα. Το πρώτο δίνει
πληροφορίες και δυνατές ενέργειες που αφορούν τον φάκελο και το δεύτερο ενέργειες που αφορούν τα
έγγραφα του φακέλου. Η σύνδεση «Up One Folder» µας µεταφέρει στο επάνω επίπεδο (στον πατρικό
φάκελο). Για τον φάκελο (και εφόσον έχουµε δικαιώµατα author του φακέλου) επιτρέπονται οι ενέργειες
(από αριστερά προς τα δεξιά):
Subscribe: Εγγραφή του φακέλου στο µητρώο ενηµέρωσης.
Rename: Αλλαγή του ονόµατος του φακέλου.
Delete: ∆ιαγραφή του φακέλου.
Add Sub-Folder: Προσθήκη / ∆ηµιουργία Υποφακέλου, κάτω από το φάκελο αυτό.
Add Document: Προσθήκη / ∆ηµιουργία Εγγράφου, µέσα στο φάκελο αυτό.
Open In Web Folder: Άνοιγµα του φακέλου σε ξεχωριστή ιστοσελίδα.
Για το κάθε έγγραφο του φακέλου (δεύτερο παράθυρο και εφόσον έχουµε δικαιώµατα author του κάθε
εγγράφου) επιτρέπονται οι ενέργειες (από αριστερά προς τα δεξιά):
Discuss: Συζήτηση µέσω της πλατφόρµας για το έγγραφο. Έχει απενεργοποιηθεί.
Subscribe: Εγγραφή του εγγράφου στο µητρώο ενηµέρωσης.
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Show Actions: Επιπλέον ενέργειες που αφορούν ένα συγκεκριµένο έγγραφο. Παρουσιάζονται λεπτοµερώς
παρακάτω.

Εικόνα Συνδέσεις και µέλη µαθήµατος
Τα υπόλοιπα στοιχεία της ιστοσελίδας του µαθήµατος είναι µάλλον απλά στη διαχείρισή τους. Πρόκειται για ένα
παράθυρο χρήσιµων συνδέσεων για το µάθηµα (που µπορεί να διαχειρίζεται ο εισηγητής). Κάθε µία από αυτές
ανοίγει σε ξεχωριστό παράθυρο προς αποφυγή των καθυστερήσεων.
Τέλος παρουσιάζονται τα µέλη του µαθήµατος και οι εισηγητές και ο συντονιστής. Υπάρχει υπερσύνδεση και µε
επιλογή ενός µέλους αποστέλλεται µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε αυτό.

•

Προσθήκη Εγγράφου/Υλικού στη Βάση Εγγράφων από εισηγητές και
εκπαιδευόµενους (check in, check out, publish)

∆εν υπάρχει διαφορά στην εισαγωγή εγγράφων από εκπαιδευόµενους ή εισηγητές. Απλά έγγραφο στη Βάση
µπορεί να προσθέσει όποιος έχει συγγραφικά δικαιώµατα. Εξαρχής όλοι οι εκπαιδευόµενοι έχουν δικαιώµατα
reader ενώ όλοι οι εισηγητές δικαιώµατα author και µπορούν εποµένως να προσθέτους έγγραφα.
Μπορεί πάντως για παράδειγµα να ζητηθεί από το συντονιστή να παραχωρήσει δικαιώµατα author σε ορισµένους
εκπαιδευόµενους ώστε να µπορούν να προσθέτουν έγγραφα/ εργασίες σε κάποιο ειδικό φάκελο. Μάλιστα
προτείνεται να γίνει αυτό και να υπάρχει ειδικός φάκελος για κάθε µάθηµα στον οποίο να µπορούν να
προσθέτουν έγγραφα οι εκπαιδευόµενοι.
Επιπλέον στην πλατφόρµα µας υποστηρίζεται ένας µηχανισµός διατήρησης όλων των εκδόσεων των εγγράφων
που προστίθενται και η δυνατότητα συγγραφής από κοινού και από οµάδα συγγραφέων χωρίς προβλήµατα. Για
το µηχανισµό αυτό υπάρχουν τρεις καταστάσεις (publish, check-in, check-out) στις οποίες µπορεί να βρίσκεται
οποιοδήποτε έγγραφο εισάγεται ή υπάρχει στη Βάση Εγγράφων της ΚΜΕ.
Oι εισηγητές:
-

Οι εισηγητές µπορούν να προσθέτουν έγγραφο κατευθείαν στην τελική του µορφή και στην
κατάσταση “publish”.

-

Οι εισηγητές στην περίπτωση που εισάγουν έγγραφα που συνιστούν templates εργασιών, τότε θα
πρέπει να επιλέξουν την κατάσταση check-in. (βλέπε εικόνα 9)

Από τους εκπαιδευόµενους, η διαδικασία που µπορεί να ακολουθηθεί, (εφόσον ο εισηγητής επιθυµεί την
συγγραφή µιας εργασίας από κοινού) είναι:
1.

Μια οµάδα εκπαιδευοµένων έχει ή αποκτά δικαιώµατα συγγραφής σε κάποιο φάκελο.

2.

Ένας από αυτούς εισάγει την πρώτη έκδοση του κοινού εγγράφου (το κάνει check in). Το έγγραφο είναι
ορατό µόνο από τους συγγραφείς (και τον εισηγητή φυσικά) και όχι από τους εκπαιδευόµενους χωρίς
συγγραφικά δικαιώµατα στον φάκελο αυτό.
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3.

Οποιοσδήποτε από τους συγγραφείς (ή κάποιος συγκεκριµένος µετά από συνεννόηση) µπορεί να ανοίξει
το έγγραφο για αλλαγές. Για να γίνει αυτό το «δεσµεύει», το κάνει check out, και το «κατεβάζει στο
δίσκο του. Κανείς άλλος δεν µπορεί να το αλλάξει αν δεν το κάνει ξανά check in αυτός που το δέσµευσε.
Φυσικά όλοι µπορούν να το κατεβάσουν και να το δουν αλλά όχι να το αλλάξουν στη Βάση.

4.

Όταν κάποια στιγµή ο εισηγητής που το δέσµευσε το «απελευθερώσει» το κάνει προσθέτοντας τη νέα
έκδοση και κάνοντας την check in.

5.

Ο κύκλος των βηµάτων 3 και 4 µπορεί να συνεχιστεί πολλές φορές και κάποια στιγµή ένας συγγραφέας
(π.χ. ο εισηγητής, µόλις το βαθµολογήσει) µπορεί να το κάνει publish.

6.

Τότε είναι ορατό από όλους. Ο κύκλος των βηµάτων 3, 4 και 5 µπορεί να ξαναρχίσει.

Οι καταστάσεις της προσθήκης εγγράφων που αναφέρθηκαν είναι αναλυτικά:
•

checked in: Ένα έγγραφο που εισάγεται για πρώτη φορά ή έχει ήδη εισαχθεί αλλά δεν είναι ακόµα
έτοιµο για δηµοσίευση και κάποιος από τους συγγραφείς (µε author δικαίωµα σε αυτό) πρόκειται να το
αλλάξει. Το έγγραφο είναι ορατό µόνο από τους συγγραφείς και τους coordinators.

•

checked out: Όταν ένας συγγραφέας θέλει να αλλάξει το περιεχόµενο ενός εγγράφου που είναι ήδη
checked in πρέπει να το κάνει πρώτα check out. Αφού εργαστεί µε αυτό µπορεί είτε να το ξανακάνει
check in ώστε να εργαστούν και οι υπόλοιποι συγγραφείς ή να το δηµοσιεύσει µε εντολή publish. Όταν
ανοίγεται ένα checked in έγγραφο από συγγραφέα, το σύστηµα τον ρωτά αν θέλει να το κάνει check
out. Μόνο αν ο συγγραφέας δεχτεί µπορεί να αλλάξει το περιεχόµενό του. Το έγγραφο που ξαναγίνεται
checked in αποκτά αριθµό έκδοσης διαφορετικό από αυτόν που είχε. Αν δεν γίνει published το
έγγραφο η αλλαγή της έκδοσης επηρεάζει µόνο τον 2ο αριθµό από το ζεύγος αριθµών µιας έκδοσης, π.χ.
αν ήταν έκδοση 3.4 γίνεται 3.5.

•

published: Για να δηµοσιευτεί ένα έγγραφο πρέπει από κάποιον συγγραφέα να γίνει published. Τότε
αυτόµατα γίνεται ορατό από τους απλούς χρήστες µε δικαιώµατα ανάγνωσης και η έκδοση του αλλάζει
τον πρώτο αριθµό. Π.χ. αν ήταν έκδοση 3.4 γίνεται 4.0 µε το που γίνεται published.

Ακόµη κι ένα published έγγραφο µπορεί να γίνει checked out (πάντα από ένα χρήστη µε συγγραφικά
δικαιώµατα) και αφού αλλάξει να ξαναγίνει checked in ή και published. Φυσικά, σύµφωνα µε όσα περιγράψαµε
παραπάνω, αν γίνει ξανά published ένα τέτοιο έγγραφο αλλάζει ο πρώτος αριθµός και µηδενίζεται ο δεύτερος της
έκδοσης, ενώ αν γίνει απλά checked in αλλάζει µόνο ο δεύτερος.

Εικόνα Σελίδα προσθήκης εγγράφου στη Βάση Εγγράφων µετά την επιλογή Add Document
Στην παραπάνω εικόνα παρουσιάζεται η σελίδα προσθήκης εγγράφου που εµφανίζεται µετά την εντολή Add
Document. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα της παραπάνω εικόνας, επιχειρείται να προστεθεί από έναν συγγραφέα
ένα έγγραφο στον φάκελο ΓΕΝ2. Το όνοµα του φακέλου παρουσιάζεται πάνω αριστερά.
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Στο Document File Name πρέπει να δοθεί το πλήρες όνοµα του αρχείου που θα αποτελέσει το έγγραφο που θα
προστεθεί. Το έγγραφο αυτό καλό θα ήταν να βρίσκεται στον τοπικό δίσκο του µηχανήµατος στο οποίο
εργαζόµαστε. Υπάρχει δυνατότητα χρησιµοποίησης της επιλογής του Browser, της γνωστής Αναζήτησης µέσα
από το παραθυρικό περιβάλλον. Πάτηµα αυτού του πλήκτρου µας ανοίγει το γνωστό παράθυρο επιλογής του
αρχείου.
Αφού επιλεγεί το έγγραφο διαλέγει ο συγγραφέας αν επιθυµεί να διατηρήσει το έγγραφο στη Βάση χωρίς να έχει
δηµοσιευτεί ώστε να το επεξεργαστούν και άλλοι συγγραφείς ή ο ίδιος αργότερα, οπότε διαλέγει check in, ή αν το
θεωρεί σε ικανοποιητική µορφή ώστε να δηµοσιευτεί αµέσως, οπότε επιλέγει publish.
Σε κάθε περίπτωση, όταν επιλέξει το continue το έγγραφο φορτώνεται στη Βάση των Εγγράφων (γίνεται upload)
και ανοίγει η τελική σελίδα καθορισµού κάποιων χρήσιµων στοιχείων για το έγγραφο που µόλις προστέθηκε.
Στην επόµενη εικόνα παρουσιάζεται ένα τέτοιο παράδειγµα οθόνης προσθήκης χρήσιµων στοιχείων για το
εισαγόµενο έγγραφο.

Εικόνα Οθόνη καθορισµού ορισµένων χρήσιµων στοιχείων για ένα έγγραφο που προστίθεται στη Βάση
Από πάνω προς τα κάτω:
•

Version Comments: Προσθήκη σχολείων που αφορούν τη συγκεκριµένη έκδοση.

•

Select Profile: Επιλογή προφίλ εγγράφου (π.χ. απλό έγγραφο – base document, ανακοίνωση announcement, σύνδεση - weblink, κλπ). Αφορά ιδιότητες του εγγράφου και την εύρεση.

•

Version Comments: Προσθήκη σχολείων που αφορούν τη συγκεκριµένη έκδοση.

•

Author: Προσθήκη του ονόµατος του συγγραφέα που πρόσθεσε τη συγκεκριµένη έκδοση, όπως θα
φαίνεται στη δηµοσίευση.

•

Title: Προσθήκη τίτλου του εγγράφου, όπως θα φαίνεται στη δηµοσίευση.

•

Categories: Αφορά τις κατηγορίες, έχει απενεργοποιηθεί στην ΚΜΕ.

•

Description: Σύντοµη περιγραφή του περιεχοµένου του εγγράφου.

•

Keywords: Προσθήκη Λέξεων-Κλειδιών ώστε να γίνεται πιο εύκολος ο εντοπισµός του εγγράφου στην
Εύρεση.

Από όλα τα παραπάνω, πέρα από το όνοµά σας, είναι σηµαντικό, να βάζετε κατάλληλο «Τίτλο» (γιατί φαίνεται
στον χώρο εγγράφων του µαθήµατός σας), καθώς και κατάλληλες λέξεις κλειδιά.
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2. Γενικές αρχές διδασκαλίας – υποστήριξης της µάθησης µέσω κοινότητας σε σχέση µε
το Πλαίσιο και τις Συνθήκες Επιµόρφωσης
•

Πλαίσιο Επιµόρφωσης και Συνθήκες

Η ΚΜΕ (Κοινότητα Μάθησης Εκπαιδευτικών- Αιγαίου) εγγράφεται σε ένα γενικό συγκεκριµένο πλαίσιο, όπου οι
συνθήκες λειτουργίας της Κοινότητας αλλά και τα χαρακτηριστικά των επιµορφούµενων, χρειάζεται να ληφθούν
υπόψη
Ι) Συνθήκες και χαρακτηριστικά:
 Οι εκπαιδευόµενοι έχουν ενηµερωθεί ότι το πρόγραµµα είναι µέρος τυπικού προγράµµατος, και θα
λάβουν από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, τυπική συνοπτική βεβαίωση, αλλά και αναλυτική βεβαίωση µε
τις ώρες (διδακτικές ενότητες) µαθηµάτων και βαθµολογία.
 Οι εκπαιδευόµενοι έχουν ενηµερωθεί ότι η βαθµολογία έχει να κάνει µε την συµβολή τους, τη
συµµετοχή τους και τις εργασίες τους.
 Προκειµένου να είναι συνεπείς στη δέσµευσή τους, τους έχει αναφερθεί προφορικά ότι το πρόγραµµα
αυτό είναι πολύ πιθανόν να λειτουργήσει και επόµενες χρονιές, είτε µέσω επίσηµης χρηµατοδότησης (?)
είτε µέσω αυτοχρηµατοδότησης (προκειµένου να υπάρχει µια επαρκής ανταµοιβή των συµµετεχόντων
εισηγητών). Στην περίπτωση αυτή τα µαθήµατα της πρώτης αυτής χρονιάς, θα είναι κατοχυρωµένα. Η
αναγγελία έγινε γιατί υπάρχει πολύ έντονο αίτηµα του εκπαιδευτικού κόσµου της περιοχής
∆ωδεκανήσων και Αιγαίου συνολικά, ως προς την ανάγκη επιµόρφωσης εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ,
αλλά και την έλλειψη στελεχών εκπαίδευσης για τα θέµατα αυτά. [Κανένα από τα προγράµµατα
επιµόρφωσης στις ΤΠΕ, Ε-42, πολλαπλασιαστές Οδύσσειας, κλπ), δεν περιλάµβανε µέλη από τις
περιοχές Αιγαίου.
 Οι Συντονιστές έχουν προσπαθήσει να παρακινήσουν για συναντήσεις των επιµορφούµενων στα τοπικά
κέντρα και για τη γνωριµία µεταξύ τους. Στα τοπικά κέντρα Ρόδου και Κω (µέρη από τα οποία έχουν
επιλεγεί οι περισσότεροι επιµορφωτές) πραγµατοποιήθηκε η 1η Συνάντηση-Σεµινάριο, που είχε σαν
στόχο, (α) να γνωριστούν οι συµµετέχοντες, (β) να συζητηθούν και αποσαφηνιστούν οι στόχοι του
προγράµµατος αλλά και το τι αναµένουν οι εκπαιδευόµενοι από αυτό, καθώς και (γ) την εξοικείωση και
εξάσκηση στα τεχνικά θέµατα της πλατφόρµας που χρησιµοποιείται.
 Πρόκειται να γίνει µια 2η Συνάντηση, κατά τα µέσα του προγράµµατος επιµόρφωσης (π.χ. 15
Ιανουαρίου), και µία 3η Συνάντηση στο τέλος του προγράµµατος.
 Οι συµµετέχοντες από άλλα αποµακρυσµένα µέρη, βρίσκονται σε πιο ευαίσθητη θέση, µιας και δεν
βρίσκονται σε επαφή µε κάποια άλλη κρίσιµη µάζα εκπαιδευτικών-συµµετεχόντων, αλλά και δεν θα
έρθουν ποτέ ενδεχόµενα σε συνάντηση πρόσωπο µε πρόσωπο, µε κάποιους από τους εισηγητές.
 Προσπαθήστε να ενισχύσετε/ εµψυχώσετε τα µέλη που προέρχονται από αποµακρυσµένα µέρη (εκτός
Ρόδου, και Κω). Φροντίστε κυρίως να µην µένουν εκτός οµάδων εργασίας.
 Ας λαµβάνετε γενικά υπόψη ότι, οι εκπαιδευόµενοι δεν βρίσκονται σε απόσπαση από το διδακτικό τους
έργο στα σχολεία (όπως συχνά σε προγράµµατα επιµόρφωσης), αλλά έχουν παράλληλα µε το
πρόγραµµα επιµόρφωσης να διασφαλίσουν τις καθηµερινές διδακτικές τους υποχρεώσεις.
 Ευνοήστε τη συνέχεια ανάµεσα στο περιβάλλον µάθησης και το περιβάλλον εργασίας:, προκειµένου να
ενισχύσετε την καταλληλότητα της γνώσης, αλλά και την ενεργοποίηση των εκπαιδευόµενων.
∆εδοµένου ότι τα µαθήµατα είναι σύντοµης διάρκειας, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να λαµβάνεται υπόψη
το πλαίσιο εργασίας τους, καθώς και το ότι θα µπορούσαν να δίνονται ιδέες αλλά και να ζητούνται ιδέες
για την άµεση ένταξη των τεχνολογιών ή των προτεινόµενων διδακτικών προσεγγίσεων στην τάξη τους
(ή στην τάξη συνεργατών καθηγητών).
 Σε σχέση µε την υποστήριξη της ποιότητας των εργασιών που παράγουν (τουλάχιστον για τις τελικές
εργασίες, φύλλα δραστηριοτήτων, κλπ), θα προβλεφθεί ένας τρόπος ώστε να γίνονται γνωστές οι
πρωτοβουλίες αλλά και οι εργασίες οι πιο ενδιαφέρουσες και οι πιο επεξργασµένες. Για παράδειγµα,
µπορεί να γίνει δηµοσιοποίηση των εργασιών µε τα ονόµατα των συµµετεχόντων µελών, στις δηµόσιες
ιστοσελίδες του κόµβου της εκπαιδευτικής κοινότητας.
 Η δηµόσια παρουσίαση του προγράµµατος επιµόρφωσης της ΚΜΕ Αιγαίου, δεν έχει ακόµα υλοποιηθεί,
αλλά θα περιλαµβάνει την συνοπτική παρουσίαση των µαθηµάτων, την παρουσίαση των εισηγητών, την
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αναφορά των συµµετεχόντων εκπαιδευτικών- µελών της κοινότητας, και κάποια πολύ συνοπτική περιγραφή
των στόχων και της φύσης του προγράµµατος. Συµπληρωµατικά, θα αναρτηθούν προς το τέλος του
δεύτερου εξαµήνου, οι ‘καλές εργασίες’ των συµµετεχόντων.
 Ας έχουµε διαρκώς υπόψη µας ότι πρόκειται για µια σηµαντική αλλαγή για τους εκπαιδευόµενους
(ενεργοί εκπαιδευτικοί στα σχολεία τους), οι οποίοι συµµετέχουν για πρώτη φορά σε πρόγραµµα
εκπαίδευσης από απόσταση, και είναι όλοι ενήλικες εκπαιδευτικοί µε αρκετά χρόνια υπηρεσίας.
Χρειάζεται να είµαστε ευαίσθητοι, και να προσπαθούµε να αντιλαµβανόµαστε γρήγορα τα προβλήµατα
που εµφανίζονται.
ΙΙ) Πλαίσιο επιµόρφωσης και γενικές αρχές:
 Ευνοείται η ανάπτυξη µιας κουλτούρας της µάθησης, στα πλαίσια του περιβάλλοντος της ΚΜΕ,
θεωρώντας ότι η απόκτηση και η οικοδόµηση νέων γνώσεων αποτελεί στοιχείο κάθε ανθρώπινης
δραστηριότητας.
 Στόχος είναι να αποτελέσει τη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος συνεργασίας, ανταλλαγής και
επικοινωνίας, όπου οι συµµετέχοντες δουλεύουν στον δικό τους τόπο, αλλά και χρόνο. Παράλληλα, η
Κοινότητα µάθησης µέσω διαδικτύου, συνιστά αφορµή για συνεργασίες και ανταλλαγές πρόσωπο µε
πρόσωπο, στα πλαίσια των τοπικών κοινωνιών αλλά και του ευρύτερου χώρου της Ελλάδας.
 Βασικές αρχές κάθε κοινότητας µάθησης ως προς τη ‘συµπεριφορά’ είναι: η ειλικρίνεια, η ανταπόκριση,
η αλληλεγγύη, ο σεβασµός των άλλων, η ακεραιότητα, η διαµόρφωση κοινών στόχων. Αυτές τις βασικές
αρχές, χρειάζεται να τις προασπίζουµε διαρκώς.
 ∆ίνεται έµφαση στην έκφραση κριτικής αλλά και ‘πολιτικής σκέψης’. Είναι αναγκαίες για να µην
µετατραπούν οι εκπαιδευόµενοι σε παθητικούς αποδέκτες αλλά και για να έχουν ενεργή και ουσιαστική
συµµετοχή στα δρώµενα.
 Ενεργοποίηση των µελών της Κοινότητας: Οργανώστε το πλαίσιο εργασίας έτσι ώστε να ευνοούνται οι
πρωτοβουλίες (ατοµικές και οµαδικές): Ως προς τη συζήτηση θεµάτων, που τους προβληµατίζουν ή που
παρουσιάζουν δυσκολίες, ως προς την επεξεργασία εργασιών, ως προς συνεργασίες µεταξύ τους, ως προς
κάποιο εγχείρηµα στη σχολική τους µονάδα, ως προς την διακίνηση ενηµερωτικών πληροφοριών, άρθρων,
κλπ.
Ως προς το περιεχόµενο συνολικά της κοινότητας, είναι χρήσιµο να έχουµε ως αρχή την πολύ καλή σύνδεση
πράξης µε θεωρία, και θεωρίας µε πράξη. Οι θεωρητικές αναλύσεις (δίχως διασύνδεση µε την άµεση διδακτική
πράξη) αν είναι συχνά µη παραγωγικές στην περίπτωση των παραδοσιακών σεµιναρίων, τότε στην εκπαίδευση
από απόσταση σε καθηγητές εν ενεργεία, αναµένεται να έχουν αρνητική επίδραση στην ποιότητα της
επιµόρφωσης.

•

Γενικές αρχές και στρατηγικές ∆ιδασκαλίας-Υποστήριξης

(α) Ως προς το µάθηµα γενικά:
 Προσπαθήστε να είστε όσο το δυνατόν πιο σαφείς ως προς το τι περιµένετε από τους
συµµετέχοντες/επιµορφούµενους εκπαιδευτικούς: Καθορίστε το τι θα πρέπει να κάνουν οι
εκπαιδευόµενοι, σε κάθε ενότητα, σε κάθε εργασία, για κάθε συγκεκριµένη χρονική περίοδο ή για όλη τη
διάρκεια του µαθήµατος (ανάλογα το πόσο προκαθορισµένο είναι εκ των προτέρων).
 Ας µην ξεχνάµε ότι απαιτείται νέο «∆ιδακτικό Συµβόλαιο» για την επιµόρφωση µέσω Κοινότητας που
λειτουργεί µέσω διαδικτύου, διαφορετικό από αυτό των ΠΕΚ ή άλλων επιµορφωτικών προγραµµάτων,
που στην πραγµατικότητα είναι υπό διαµόρφωση και υπό διαπραγµάτευση.
(β) Ως προς τη χρήση των εργαλείων διενέργειας µαθήµατος:
 Γενικά, είναι γόνιµο να βασιστείτε περισσότερο στη συµπληρωµατικότητα των διαθέσιµων µέσων
επικοινωνίας και συνεργασίας, παρά στην αποκλειστική χρήση ενός µόνο µέσου.
Συνήθως το forum του Μαθήµατος χρησιµοποιείται:
 Για συµµετοχή σε θέµατα συζήτησης, ανά εβδοµάδα (αν είναι συζήτηση και όχι εργασία)
 Για αναφορά προβληµάτων και διευκρινήσεις
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Για πληροφοριακή ενηµέρωση για ένα γεγονός ή για ύπαρξη χρήσιµου υλικού, από κάποιον από
τους συµµετέχοντες.
Για ενηµέρωση ή για λήψη απόφασης ηµέρας και ώρας διενέργειας σύγχρονης συζήτησης
Για οργανωτικά θέµατα εργασιών, ή διδασκαλιών σε τάξεις, κλπ., κλπ.





Ενώ το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail):

Για να ανακοινώσετε µε επείγοντα τρόπο µια πληροφορία.

Για να ενισχύσετε µια δραστηριότητα ή µια ερώτηση

Για να ενθαρρύνετε τη συµµετοχή ορισµένων εκπαιδευόµενων

Για να ευνοήσετε τις ανταλλαγές και τη συνεργασία, για να λύσετε διαπροσωπικά προβλήµατα
(γ) Ως προς τα θέµατα συζήτησης:


Μακροσκελείς, σαφείς και απόλυτα συνεπείς τοποθετήσεις από την πλευρά του εισηγητή συχνά
προκαλούν τη «σιωπή» των συµµετεχόντων.


Χρησιµοποιήστε σύντοµα σχόλια που παρακινούν για απάντηση. Χρησιµοποιήστε ίσως
ερεθίσµατα έντονα και καινούργια.



Ξεκινήστε από µια φράση που µπορεί ακόµα και να σοκάρει, ένα ερώτηµα, µια φράση σε ένα
σχήµα ή µια εικόνα. Μια διφορούµενη τοποθέτηση, ή δύο αντικρουόµενες τοποθετήσεις, µπορεί
να προκαλέσουν ένα ουσιαστικό διάλογο.



∆είγµατα εκπαιδευτικού υλικού, σχεδιασµένα µε διαφορετικές και αντικρουόµενες ίσως
προσεγγίσεις, µπορεί να αποτελέσει ένα πλούσιο και γόνιµο υλικό διαλόγου αλλά και
αναλογισµού και µελέτης.



Η έκφραση απόψεων (διάγνωσης αρχικής) ή η σύνθεση ενός θέµατος, µέσα από έναν χάρτη
εννοιών σε απλό word αρχείο, µπορεί επίσης να αποτελέσει µια ενδιαφέρουσα συµµετοχική
δραστηριότητα.

 Η διενέργεια µαθηµάτων σε µια κοινότητα επηρεάζεται αρκετά από την διαφορετικότητα των απόψεων,
το προφιλ και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόµενων. Ας είµαστε ανοικτοί και ευέλικτοι. Τις
περισσότερες φορές χρειάζεται ιδιαίτερη ‘µαεστρία ώστε να αναδεικνύονται οι διαφορετικότητες, αλλά
και τα ΄’misconceptions’.
(δ) Ως προς τις ∆ραστηριότητες ή τις Εργασίες:
 Στην αρχή του µαθήµατος, επινοήστε εργασίες ή δραστηριότητες που προϋποθέτουν µεν µελέτη, αλλά
είναι επαρκώς εύκολες ώστε να εµψυχώσετε τους εκπαιδευόµενους και να τους επιτρέψετε να
συνειδητοποιήσουν ότι µπορούν να τα καταφέρουν.
 Πριν από το τέλος του µαθήµατος, οι εργασίες ή οι δραστηριότητες ίσως είναι χρήσιµο να αφορούν:


παραγωγή ή προσαρµογή ή ανάπτυξη συγκεκριµένων φύλλων δραστηριοτήτων των µαθητών µε
τεχνολογικά περιβάλλοντα µάθησης,



ή/και παραγωγή σχεδίων διδασκαλίας, παιδαγωγικής και διδακτικής διαχείρισης,



ή προετοιµασία, εφαρµογή διδασκαλίας µε ΤΠΕ,



και αναφορά αξιολόγησης διδασκαλίας, κλπ.

 Η επίγνωση των διαφορών των προσεγγίσεων διδασκαλίας που εφαρµόζουν παραδοσιακά, µε τις
πραγµατικές ή επιθυµητές προσεγγίσεις µε αξιοποίηση των ΤΠΕ, ίσως αποτελεί ένα βασικό στόχο
πολλών από των µαθηµάτων που ενσωµατώνει η ΚΜΕ.
 Η επίγνωση, η διατύπωση, και στη συνέχεια, η συζήτηση σχετικά τις δυσκολίες (παιδαγωγικές και
διδακτικές) που παρουσιάζονται κυρίως στις πρώτες διδασκαλίες µε χρήση ΤΠΕ, επίσης αποτελεί τυπικά
ένα βασικό στόχο πολλών από των µαθηµάτων που ενσωµατώνει η ΚΜΕ.
 Η διενέργεια των εργασιών των εκπαιδευόµενων κάλλιστα µπορεί να γίνει µέσω οργανωµένων
συνεργατικών µεταξύ τους δραστηριοτήτων, όπως:


Ατοµικές εργασίες, και στη συνέχεια διαπραγµάτευση διαφορών ανάµεσα σε µικρές οµάδες (2-3
ατόµων) που είχαν διαφορετικές, αντίθετες ή αντικρουόµενες απόψεις ή θεωρήσεις.



Από κοινού εργασία, όπου τα µέλη µιας οµάδας µοιράζουν καταρχάς µεταξύ τους σχετικά
ανεξάρτητα τµήµατα της εργασίας, που επεξεργάζονται ατοµικά, και στη συνέχεια τη
διαµορφώνουν ως ένα ενιαίο σύνολο.
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Συνεργατική εργασία, µε φάσεις σύγχρονης και ασύγχρονης συνεργασίας σε όλη τη διάρκεια
παραγωγής του υλικού.

(ε) Ως προς τη ∆ιαχείριση της Επιµορφωτικής Επικοινωνίας και την Υποστήριξη



Ως προς την καθοδήγηση και το συντονισµό κατά τη διάρκεια ενός σύγχρονου διαλόγου (chat), στα
πλαίσια ασύγχρονης συζήτησης (forum), ας είµαστε ευέλικτοι αλλά και υποµονετικοί. Συντονίστε ή
καθοδηγήστε τη συζήτηση αλλά αποφεύγετε να κυριαρχείτε. Αρκετοί εκπαιδευτικοί έχουν την τάση να
ζητούν απευθείας την παρέµβαση των εισηγητών (να λάβουν θέση, να παρουσιάσουν άµεσα την δική
τους άποψη) υποτιµώντας την έκφραση απόψεων από τους συναδέλφους τους.



Συντονισµός- σύνοψη ενός forum: Αν κάνετε εσείς τη σύνοψη των συζητήσεων, εστιάστε στη συνέχεια
τη συζήτηση σε επιµέρους θέµατα/ ή νέες κατευθύνσεις που έχουν ενδιαφέρον και χρειάζονται
διερεύνηση. Συντονίστε προκειµένου να µην ξεφύγει η συζήτηση από το κυρίως θέµα, ή από τις πιο
σηµαντικές διαστάσεις του.



Ως προς την απάντηση ερωτηµάτων: Ειδικά στην αρχή, βεβαιωθείτε ότι κάθε ερώτηµα ή σχόλιο
εκπαιδευόµενου δεν µένει και πολλές ηµέρες στο ‘κενό’. Αν σε ερωτήµατα κάποιου εκπαιδευτικού δεν
υπάρχουν απαντήσεις από άλλους συναδέλφους τους, είτε απαντήστε εσείς µε ένα ιδιωτικό µήνυµα, είτε
αναφέρετε δηµόσια στη κοινότητα των εκπαιδευόµενων σας ότι το συγκεκριµένο σχόλιο ή ερώτηµα
είναι ενδεχόµενα και δικό σας ερώτηµα και απαιτεί απάντηση.



Ο εισηγητής καλό είναι να καθορίζει µια –δύο ηµέρες την εβδοµάδα ηµέρες ως ηµέρες παρουσίαςενεργές, στις οποίες θα δουλεύει στην πλατφόρµα ακόµα και αν εργάζεται και αλληλεπιδρά µε τους
επιµορφούµενους από λίγο καθηµερινά. Για κάθε εβδοµάδα µπορεί να ενηµερώνει, αν κάτι αλλάζει στο
πρόγραµµα παρουσίας του- ενεργής συµµετοχής του.



Εµψυχώστε τη συµµετοχή των επιµορφούµενων σε συζητήσεις: Εµψυχώστε τους, κάνετε να νιώσουν
άνετα ώστε να εκφράζουν πραγµατικά τη γνώµη τους ή τις αµφιβολίες τους αλλά και να θέτουν
ερωτήµατα (δεν υπάρχει ‘χαζό’ ερώτηµα, δεν υπάρχει ‘χαζή’ άποψη).



Παράλληλα, προσπαθήστε όλο το κλίµα µεταξύ των εκπαιδευόµενων να είναι θετικό και υγιές, και
κυρίως να µη θίγει ο ένας τον άλλο. Ορισµένες φορές παρεµβάσεις µε ιδιωτικά µηνύµατα, προς κάποιον
εκπαιδευόµενο µπορεί να είναι ιδιαίτερα γόνιµες.



Ως προς το περιεχόµενο των µηνυµάτων σας:

Ευγενικά, µην προσβάλετε, και µην είστε αυστηροί. Εµψυχώστε, και αναφέρετε όταν µια
επιτυχία έχει επιτευχθεί.
Μην υπερβάλλετε στα κείµενα των απαντήσεων ή των συζητήσεων. Συνεισφέρετε µε όχι περισσότερο από ένα
µακρύ σχόλιο την ηµέρα, ή ακόµα λιγότερο, αν είναι ενεργοί οι εκπαιδευόµενοι. Αρκετά, σύντοµα σχόλια, για
διαφορετικά επιµέρους ζητήµατα, ίσως είναι προτιµότερα από ένα µακροσκελές.


(ζ) Ως προς τη συµµετοχή των εκπαιδευόµενων
 Είναι χρήσιµο να έχετε µια εποπτεία ως προς τη συµµετοχή των εκπαιδευόµενων σας, τόσο στα θέµατα
συζήτησης όσο και στις εργασίες. Εµψυχώστε αυτούς που φαίνεται να µένουν πίσω. Αυτούς που
ενδεχόµενα διάβασαν τα µηνύµατα, τις ανακοινώσεις ή το υλικό, αλλά δεν απάντησαν. Στείλτε τους ένα
ιδιωτικό µήνυµα. Αν δεν υπάρχει απάντηση µετά από λιγες ηµέρες, τηλεφωνήστε τους και συζητήστε το
πρόβληµα, ή ενηµερώστε τους συντονιστές.
 Προσπαθήστε διαρκώς να κατανοήσετε ποιες είναι οι ανάγκες τους, αλλά και ποιες είναι οι δυσκολίες
τους.
 Ζητείστε πληροφορίες για περισσότερα στοιχεία πάνω στο προφιλ των εκπαιδευόµενων σας (π.χ.
ενδιαφέροντα διδακτικά, σε ποιες τάξεις διδάσκουν και ποια µαθήµατα, κλπ), προκειµένου για
παράδειγµα, να επιλέξουν ή να προσδιορίσουν θέµατα δραστηριοτήτων, αλλά και να δηµιουργήσουν
οµάδες. Τα περισσότερα στοιχεία τα έχουµε ήδη, αλλά ίσως είναι χρήσιµο να αρχίσουν να επικοινωνούν
µεταξύ τους µε αυτό τον τρόπο, για παράδειγµα, στα πρώτα µαθήµατα µιας θεµατικής ενότητας.
(η) Ως προς τη δηµιουργία οµάδων
 Κατά τη διάρκεια µιας συζήτησης, αν το σύνολο των εκπαιδευόµενων είναι µεγάλο, προτείνετέ τους να
χωριστούν σε δύο οµάδες συζήτησης, ενδεχόµενα µε κάποιο που να παίζει το ρόλο του συντονιστή στην
κάθε οµάδα.
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Κατά την προετοιµασία των εργασιών και των δραστηριοτήτων, ανάλογα µε τη φύση του περιεχοµένου, ίσως
είναι γόνιµο να προτείνετε τη δηµιουργία οµάδων. Προτείνετε αν θέλετε οµάδες µε βάση συγκεκριµένα
χαρακτηριστικά: π.χ. σε ποια τάξη διδάσκουν, διδακτικά ενδιαφέροντα, γνωστικό υπόβαθρο, κλπ, αλλά εν γένει
επιστρέψτε να σχηµατίζουν ελεύθερα µόνοι τους οµάδες.
Αγαπητοί εισηγητές,
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή οποιοδήποτε πρόβληµα µη διστάσετε να επικοινωνήσετε µε τους συντονιστές της
Κοινότητας Γιώργο Χλαπάνη & Αγγελική ∆ηµητρακοπούλου
Γιώργος-Ερρίκος Χλαπάνης
hlapanis@aegean.gr ΄
Τηλέφωνο τα πρωινά στο +30 2242020748.
Τηλέφωνο όλες τις ώρες στο +30 6973273349.
Αγγελική ∆ηµητρακοπούλου
adimitr@rhodes.aegean.gr
Τηλ: 22410 –99127, & +30 6973273349.
Φαχ : 22410 –99175,
Παράλληλα, µπορούµε όλοι να χρησιµοποιούµε το forum που απευθύνεται αποκλειστικά στους εισηγητές, για
θέµατα ενηµέρωσης και συζήτησης επί θεµάτων διδασκαλίας, ή θεµάτων τεχνικο-διδακτικών. Στο forum αυτό
έχουµε πρόσβαση µέσω της εσωτερικής σελίδας των µελών της κοινότητας (Επιλογή Μέλη, από το κεντρικό
µενου).
Τέλος, στον εσωτερικό χώρο των εισηγητών, θα τοποθετηθούν και άρθρα σχετικά µε τις παιδαγωγικές και
διδακτικές προσεγγίσεις εισηγητών εκπαίδευσης από απόστασης, για όποιον θέλει να τα µελετήσει.
Καλή αρχή,
Αγγελική ∆ηµητρακοπούλου
Γιώργος Χλαπάνης

Α.5. Το προτεινόµενο µοντέλο υλοποίησης των µαθηµάτων
Χρονικό Πλαίσιο:
Τα µαθήµατα που πρόκειται να υλοποιηθούν στα πλαίσια της λειτουργίας της Κοινότητας Μάθησης
Εκπαιδευτικών (ΚΜΕ) θα διαρκούν από 3 εβδοµάδες έως 5 εβδοµάδες το πολύ. Αν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος
µπορεί να συζητηθεί η δυνατότητα υλοποίησης «µαθήµατος» εκτός αυτών των χρονικών πλαισίων.
Στο αναλυτικό χρονοδιάγραµµα του προγράµµατος φαίνονται όλες οι φάσεις λειτουργίας
του
προγράµµατος και τα χρονικά διαστήµατα που αυτές θα υλοποιηθούν. Ειδικά για τα µαθήµατα από απόσταση,
έχει προγραµµατιστεί να υλοποιηθούν στην «Κανονική Φάση» λειτουργίας της ΚΜΕ και στο χρονικό διάστηµα
από ∆ευτέρα 10/11/2003 µέχρι Τετάρτη 18/2/2004 (100 µέρες συνολικά, περίπου 14 εβδοµάδες). Σε αυτό το
χρονικό διάστηµα µπορεί ο κάθε εισηγητής να «τοποθετήσει» τις 3-5 εβδοµάδες του µαθήµατός του. Ίσως θα
ήταν καλό, αν γίνεται να αποφευχθούν τα χρονικά διαστήµατα από Τετάρτη 24/12/2003 έως Κυριακή 4/1/2004
(10 µέρες Χριστουγεννιάτικων διακοπών) καθώς και η πρώτη και η τελευταία εβδοµάδα λειτουργίας της ΚΜΕ.
Ειδικά την πρώτη εβδοµάδα, ίσως και τη δεύτερη, η ΚΜΕ θα επικεντρωθεί στη γνωριµία των
εκπαιδευοµένων, τη συνειδητοποίηση και διαµόρφωση των κοινών στόχων, τη συζήτηση, την απόκτηση
εµπιστοσύνης, σεβασµού και αλληλεγγύης, τη δηµιουργία τελικά της «αίσθησης» της Κοινότητας. Τις τελευταίες
µέρες του προγράµµατος το ενδιαφέρον θα εστιαστεί στον αναστοχασµό, την εσωτερική αξιολόγηση του
προγράµµατος, τον εντοπισµό των θετικών και των αρνητικών στοιχείων του προγράµµατος.
Αυτοί πάντως οι περιορισµοί δεν είναι απόλυτοι, «µάθηµα» (επικοινωνία µε τους εκπαιδευόµενους) θα
µπορούσε να γίνει και σε περίοδο διακοπών καθώς και παράλληλα µε την αρχική γνωριµία ή την τελική
αξιολόγηση. Ενδέχεται να υπάρχουν και καθυστερήσεις ή παρατάσεις σε δραστηριότητες που συνδέονται µε το
κάθε µάθηµα και γι’ αυτόν εξάλλου το λόγο έχει προβλεφθεί και ένα επιπλέον χρονικό διάστηµα µετά το επίσηµο
ΤΕΛΟΣ της ΚΜΕ, από Πέµπτη 19/2/2004 έως και Παρασκευή 5/3/2004, µια φάση κατά την οποία η
«Υποστηρικτική ∆οµή» της ΚΜΕ θα συνεχίσει να υπάρχει ώστε να ολοκληρωθούν µε επιτυχία τυχόν
εκκρεµότητες, ή δραστηριότητες που απαιτούν επιπλέον χρόνο (όπως για παράδειγµα η εκ µέρους των
εκπαιδευοµένων πρακτική εφαρµογή δραστηριοτήτων µε ΤΠΕ στη διδακτική πράξη και στο σχολικό τους
περιβάλλον).
Προτείνεται επίσης, χωρίς να είναι απαραίτητο, να υπάρχουν διακριτές ενότητες που θα µπορούσαν να
αντιστοιχούν σε χρονικό διάστηµα της µιας εβδοµάδας. Με αυτόν τον διαχωρισµό των µαθηµάτων σε διακριτές
ενότητες είναι πιο εύκολη η «τοποθέτηση» των µαθηµάτων στο γενικό χρονοδιάγραµµα, και ο εντοπισµός
1.
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ενοτήτων ή θεµάτων που θα µπορούσαν να λειτουργήσουν συµπληρωµατικά, διατηρώντας έναν συγχρονισµό και
αποφεύγοντας τις περιττές υπερκαλύψεις.
Περιεχόµενο / Μορφή Μαθηµάτων:
Λόγω της φύσης της Κοινότητας Μάθησης που δηµιουργούµε, των στόχων του προγράµµατος, των
περιορισµένων πόρων που υπάρχουν και της σχετικής πίεσης του χρόνου, τα µαθήµατα που πρόκειται να
υλοποιηθούν προφανώς δε θα αποτελούν κανονικά µαθήµατα εξαµήνου.
Έχοντας σα βασικό στόχο την ενεργοποίηση των µηχανισµών συνεργατικής µάθησης και αλληλεπίδρασης
µεταξύ των εκπαιδευοµένων και της µάθησης µέσω της συµµετοχής στην Κοινότητα, τα µαθήµατα αυτά
πρόκειται να δηµιουργήσουν µεγαλύτερα κίνητρα για περαιτέρω συµµετοχή των συµµετεχόντων στην Κοινότητα,
δίνοντας ένα έναυσµα κυρίως για συζήτηση και κριτική σκέψη και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των
εκπαιδευοµένων.
Το µοντέλο των ηλεκτρονικών µαθηµάτων που προτείνουµε θα µπορούσε να υλοποιείται σε έναν κύκλο
όπου:
• Αρχικά τίθεται ένα θέµα µελέτης ή συζήτησης. Αυτό θα αποτελεί και το θέµα της συγκεκριµένης
διδακτικής ενότητας του µαθήµατος. Θα µπορούσε να παρουσιάζεται µε τη µορφή σχολιασµού
ενός άρθρου ή τµήµατος άρθρου, σχετικού προς το θέµα. Μια σχετική «εισήγηση» ίσως θα ήταν
προτιµότερο να µην δίνεται εξ’ αρχής αλλά ως συνοδευτικό «υλικό» στην πορεία, προκειµένου να
υλοποιηθούν οι δραστηριότητες που αργότερα θα ανατεθούν και να πραγµατοποιηθούν οι στόχοι
της ενότητας.
• Παρουσιάζονται οι στόχοι της ενότητας, και δίνεται χρόνος στην οµάδα που «παρακολουθεί» το
«µάθηµα» να συµµετέχει στη συζήτηση, (ενδεχοµένως µια αρχική δραστηριότητα θα µπορούσε να
είναι η συµµετοχή σε ασύγχρονη συζήτηση που αφορά το θέµα που παρουσιάστηκε).
• ∆ίνεται / προσφέρεται σχετικό υλικό που θα συνοδεύει το παρουσιαζόµενο θέµα (π.χ.
εναλλακτικά: εισηγήσεις, παρουσιάσεις, ηλεκτρονικές διευθύνσεις, βιβλιογραφία και
αρθρογραφία, κλπ.).
• Προωθείται κατόπιν η υλοποίηση δραστηριοτήτων (ατοµικών και οµαδικών) σχετικών µε το θέµα
συζήτησης (ενδεχοµένως οι δραστηριότητες θα µπορούν να καθορίζονται µέσα από τη συζήτηση ή
µπορεί να παρουσιάζονται εξ’ αρχής). Μπορεί να δίνονται παραδείγµατα υλοποιηµένων
δραστηριοτήτων.
• Ανατροφοδοτείται ο διάλογος µέσα από την παρουσίαση και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των
δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν.
• Ο εισηγητής κάποια στιγµή ξεκινά νέο κύκλο (ενότητα) µαθήµατος παρουσιάζοντας ένα νέο θέµα
συζήτησης που θα µπορούσε να συνδέεται (αλλά αυτό δεν είναι και εντελώς απαραίτητο) µε τον
προηγούµενο κύκλο.
Θα ήταν προτιµότερο να αποτελεί τελικό στόχο του κάθε µαθήµατος µια δραστηριότητα πρακτικής
εφαρµογής και προσαρµογής της αποκτηθείσας γνώσης («διδαχθέντων») στη σχολική πραγµατικότητα, στη
διδακτική πράξη, στο σχολείο του κάθε εκπαιδευόµενου και ανάλογα µε το πρόγραµµα σπουδών. Μια τέτοια
δραστηριότητα θα µπορούσε να εντάσσεται στο ίδιο το «µάθηµα» π.χ. ως δραστηριότητα της τελευταίας ενότητας
του µαθήµατος ή να είναι ανεξάρτητη και να υλοποιείται µετά το τέλος του µαθήµατος, ακόµα και µετά το τέλος
της κανονικής λειτουργίας της ΚΜΕ, στην περίοδο της λειτουργίας της Υποστηρικτικής ∆οµής.
Όπως αναφέρθηκε και προηγούµενα, οι ενότητες του µαθήµατος θα µπορούσαν να είναι διακριτά
χωρισµένες και να υλοποιούνται σε χρονικό διάστηµα ανάλογο µε το θέµα της ενότητας, το ειδικό βάρος της, το
βάθος και ενδιαφέρον των συζητήσεων που προκύπτουν, τις δραστηριότητες που υλοποιούνται κλπ. Το
απαιτούµενο χρονικό διάστηµα θα µπορούσε να καθορίζεται εξ’ αρχής, π.χ. µια εβδοµάδα, αλλά και να αλλάξει
δυναµικά, ανάλογα µε την πορεία των εργασιών.
Φυσικά, εναλλακτικές προσεγγίσεις είναι δυνατόν να υπάρχουν και µπορούν να συζητηθούν µε τους
εισηγητές. Απλά θεωρούµε το συγκεκριµένο µοντέλο ελαστικό, προσαρµόσιµο στις ανάγκες των εκπαιδευοµένων
και σχετικά εύκολα υλοποιήσιµο από τους εισηγητές που δεν διαθέτουν πολύ χρόνο να ετοιµάσουν /
προσαρµόσουν το υλικό τους.
Θα ήταν επίσης πολύ σηµαντικό για τον τελικό προσδιορισµό του «προγράµµατος σπουδών» της ΚΜΕ, οι
εισηγητές να µας στείλουν µια σύντοµη περιγραφή του µαθήµατος που προτίθενται να υλοποιήσουν,
καθορίζοντας τις ενότητες που περιλαµβάνει, ώστε στην περίπτωση που υπάρξουν υπερκαλύψεις µε µαθήµατα
άλλων εισηγητών να προσδιοριστεί η κατάλληλη προσέγγιση.
Παρακάτω παρουσιάζεται η «φόρµα» περιγραφής µαθήµατος που χρειάζεται να συµπληρώσουν οι
καθηγητές που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν ένα «µάθηµα» στην Κοινότητα. Πρόκειται για συµπληρωµένη
φόρµα µε βάση τα στοιχεία ενός παραδείγµατος υποθετικού µαθήµατος της «Χρήση Εκπαιδευτικού Λογισµικού
για τη διδασκαλία µαθηµάτων πληροφορικής».
2.

Φόρµα και Ενδεικτικό Παράδειγµα Μαθήµατος:
Παρακάτω παρουσιάζεται ένα ενδεικτικό παράδειγµα συµπλήρωσης της φόρµας περιγραφής ενός
υποθετικού ηλεκτρονικού µαθήµατος µε τις διακριτές ενότητές του:
3.
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ΤΙΤΛΟΣ
Ειδικότητες
εκπαιδευτικών
απευθύνεται:
ΣΚΟΠΟΣ
µαθήµατος:

∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ
ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Χρήση Εκπαιδευτικού Λογισµικού για τη διδασκαλία µαθηµάτων πληροφορικής
Καθηγητές Πληροφορικής (ΠΕ19, ΠΕ20)
που
του

Αντικειµενικός
ΣΤΟΧΟΣ:
Επιµέρους Στόχοι:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
∆ιακριτές
Ενότητες
Μαθήµατος:
(χρόνος σε
παρένθεση)

∆ιαδικασία
Υλοποίησης
Μαθήµατος:

Αξιολόγηση:

Προαπαιτούµενα:

του

Να γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί βασικούς τρόπους αξιοποίησης ενός
Εκπαιδευτικού Λογισµικού, (τρόπους χρήσης του, και µεθοδολογίες διδασκαλίας).
Να είναι σε θέση να σχεδιάζουν δραστηριότητες που να ανταποκρίνονται στο
πρόγραµµα σπουδών εκµεταλλευόµενοι τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες
που προσφέρει το εν λόγω εκπαιδευτικό λογισµικό.
Να µπορούν οι εκπαιδευτικοί τελικά να πραγµατοποιήσουν κάποιες διδασκαλίες
(να υλοποιήσουν κάποια µαθήµατα) στην σχολική τους τάξη χρησιµοποιώντας
ένα Εκπαιδευτικό Λογισµικό και ένα σχέδιο µαθήµατος που κατασκεύασαν.
Να αποκτήσουν δεξιότητες χειρισµού και εγκατάστασης λογισµικών, να
ξεπεράσουν τεχνικές δυσκολίες, να µάθουν να συνεργάζονται µε συναδέλφους,
να συµµετέχουν σε εποικοδοµητικές συζητήσεις, να δηµιουργήσουν σχέδιο
διδασκαλίας, να αναπροσαρµόσουν σχέδιο διδασκαλίας, κλπ.
Ε1. Περιγραφή του µαθήµατος, των τελικών και των επιµέρους στόχων, του
τρόπου αξιολόγησης, των µεθόδων συνεργασίας. Συζήτηση για ένα
συγκεκριµένο εκπαιδευτικό λογισµικό, χαρακτηριστικά του και διάκριση σε
σχέση µε άλλα υπάρχοντα, η ανάγκη της χρήσης του στο µάθηµα, στη διδακτική
πράξη. Ειδικότερα σε συγκεκριµένες ενότητες του προγράµµατος σπουδών. (1
εβδοµάδα)
Ε2. Παρουσίαση του συγκεκριµένου εκπαιδευτικού λογισµικού, ενέργειες
εγκατάστασής του από τους εκπαιδευτικούς, διερεύνησης των δυνατοτήτων του,
εντοπισµού των χαρακτηριστικών τους, αξιολόγησης τους. Τελικά εντοπισµός
στοιχείων του λογισµικού που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για τη
διδασκαλία ορισµένων ενοτήτων του προγράµµατος σπουδών, συζήτηση,
διαπραγµάτευση. Αποτέλεσµα δραστηριοτήτων αναφορά ή παρουσίαση (2
εβδοµάδες).
Ε3. Σχεδιασµός σχεδίου µαθήµατος και δραστηριοτήτων που να βασίζονται σε
λειτουργίες ενός εκπαιδευτικού λογισµικού. Βασικές αρχές. Παρουσίαση
παραδειγµάτων. Ανάθεση οµαδικών εργασιών για το σχεδιασµό συγκεκριµένων
δραστηριοτήτων και σχεδίου µαθήµατος για τη διδασκαλία συγκεκριµένου
τµήµατος του προγράµµατος σπουδών, στο σχολείο. Παρουσίαση σχεδίων
µαθηµάτων (1 εβδοµάδα).
Ε4. Τελική δραστηριότητα: Υλοποίηση διδασκαλίας στην τάξη, µε χρήση
συγκεκριµένου λογισµικού και εφαρµογή σχεδίων µαθηµάτων και
δραστηριοτήτων που σχεδιάστηκαν στην προηγούµενη ενότητα. Πιθανή
συνεργασία. Παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσµάτων. (1 εβδοµάδα - δεν
είναι απαραίτητο να υλοποιηθεί η Ε4 αµέσως µετά την Ε3 αλλά σε χρόνο, µέχρι
αρχές Μάρτη, που να συµβαδίζει µε το πρόγραµµα σπουδών του σχολείου).
Αρχικά περιγραφή του µαθήµατος και των τελικών και των επιµέρους στόχων.
Παρουσίαση του θέµατος της κάθε ενότητας, συζήτηση, διαπραγµάτευση,
καταγραφή απόψεων και καθορισµός οµάδων για τις δραστηριότητες που
συνοδεύουν την ενότητα.
Συνεργασία οµάδων και τελικά παρουσίαση των αποτελεσµάτων της
δραστηριότητας µε διάφορες µορφές, π.χ. παρουσίαση σε σύγχρονη συζήτηση,
αποστολή αναφοράς, κλπ.
Η τελική αξιολόγηση θα προέλθει από την έκβαση της δραστηριότητας Ε4 κατά
50%. Θα ληφθούν υπόψη και οι επιµέρους επιδόσεις στην υλοποίηση των
δραστηριοτήτων των προηγούµενων ενοτήτων κατά 30% και η γενική
συµµετοχή, συµπεριφορά και συνεισφορά στις συζητήσεις κατά 20%.
Ικανοποιητικές γνώσεις στη χρήση των ΤΠΕ (θεωρείται δεδοµένο για την
ειδικότητα για την οποία απευθύνεται το µάθηµα).
Αν υλοποιηθεί άλλο γενικό µάθηµα για «εκπαιδευτικό λογισµικό» ή
«αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισµικού», όπου το εν λόγω εκπαιδευτικό
λογισµικό παρουσιάζεται, για λόγους «οικονοµίας» θα αφαιρεθεί η ενότητα Ε1 ή
τµήµα αυτής, και θα υλοποιηθεί το συγκεκριµένο µάθηµα µετά την υλοποίηση
του γενικού, θεωρώντας το προαπαιτούµενο.

Άλλα σχόλια:
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∆ιαδικασία που θα ακολουθηθεί:
∆ιαδικαστικά, πρόκειται να συλλεχθούν αρχικά όλες οι πιθανές εισηγήσεις που προτίθενται να
υλοποιήσουν οι εισηγητές, καθώς και οι προτεινόµενες ενότητές τους και ποιες ειδικότητες εκπαιδευτικών
αφορούν (µέχρι το Σάββατο 18/10/2003). Κατόπιν να παρουσιαστούν ως εισηγήσεις που πρόκειται να
υλοποιηθούν εφόσον υπάρξει η ανάλογη «ζήτηση» στην Προκήρυξη της έναρξης της Φάσης των Αιτήσεων της
ΚΜΕ (από 20/10/2003 έως 26/10/2003). Εφόσον συµπληρωθεί ένας ικανός αριθµός ενδιαφεροµένων
εκπαιδευτικών, θα οριστικοποιηθεί η υλοποίησή τους, µετά και από συνεννόηση µε τους εισηγητές από την
27/11/03 έως την 29/11/03. Την 29η Νοέµβρη 2003 µπορεί να γίνει η Ανακοίνωση της Επίσηµης Έναρξης της
ΚΜΕ.
Οι εισηγητές, αν το επιθυµούν, µπορούν να έχουν λόγο στην επιλογή των εκπαιδευοµένων που θα
παρακολουθήσουν το «µάθηµα» (εξετάζοντας π.χ. το προφίλ τους, λαµβάνοντας υπόψη τον αριθµό τους, κλπ.).
Υπάρχει αρκετός χρόνος από τη δηµοσίευση τους στον κόµβο της ΚΜΕ µέχρι την τελική υλοποίηση των
«µαθηµάτων». Όπως έχει ήδη αναφερθεί η υλοποίηση µπορεί να γίνει εντός 100 ηµερών (14 περίπου
εβδοµάδων), από ∆ευτέρα 10/11/2003 µέχρι Τετάρτη 18/2/2004 (ίσως εξαιρώντας την πρώτη και τελευταία
εβδοµάδα και 10 µέρες µες τα Χριστούγεννα).
4.

Παρακάτω περιγράφεται και σχηµατικά το χρονοδιάγραµµα που αφορά άµεσα τους εισηγητές, από τώρα
και µέχρι τη φάση έναρξης των µαθηµάτων στο τέλος Νοέµβρη:

Έναρξη
Περιόδου
Σήµερα
Σάββατο
18/10/03
∆ευτέρα
20/10/03
∆ευτέρα
27/10/03
Πέµπτη
30/10/03

5.

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Λήξη
Περιγραφή
Περιόδου
Σάββατο
Κατασκευή της φόρµας περιγραφής του ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ µαθήµατος.
18/10/03
Αποστολή του στους συντονιστές (Γ. Χλαπάνη & Α.
∆ηµητρακοπούλου).
Κυριακή
Οριστικοποίηση της προκήρυξης του προγράµµατος, καθορισµός του
19/10/03
πίνακα µε τα ΥΠΟΨΗΦΙΑ µαθήµατα.
Κυριακή
Προκήρυξη του προγράµµατος. Φάση συλλογής Αιτήσεων
26/10/03
εκπαιδευοµένων.
Τετάρτη
Συζήτηση µε τους εισηγητές και καθορισµός των µαθηµάτων που θα
29/10/03
υλοποιηθούν τελικά, επιλογή των εκπαιδευτικών που θα συµµετέχουν
στο κάθε µάθηµα. Οριστικοποίηση του χρονοδιαγράµµατος.
Ανακοίνωση.
Πέµπτη
Σταδιακή κατασκευή του υλικού των ενοτήτων του κάθε µαθήµατος
20/11/03
και προσθήκη του στην ιστοσελίδα της ΚΜ. Ανάλογα µε τη χρονική
(περίπου)
τοποθέτηση της υλοποίησης του µαθήµατος µπορεί κάποιες ενότητες
των µαθηµάτων να τοποθετηθούν λίγο αργότερα στην ιστοσελίδα.

Πλατφόρµα Υλοποίησης των Μαθηµάτων:
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Εικόνα 1: Στιγµιότυπο από την κεντρική ιστοσελίδα της προηγούµενης Κοινότητας (ΠΚΜ)
Η παρουσίαση / δηµοσίευση των «µαθηµάτων» θα γίνει µέσω της πλατφόρµας του Microsoft Sharepoint Portal
Server προσπαθώντας να εκµεταλλευτούµε κάποιες επιπλέον δυνατότητες που δίνονται έναντι των συµβατικών
ιστοσελίδων. Βρισκόµαστε στη φάση αυτοµατοποίησης του τρόπου «εισαγωγής» των δεδοµένων στην
Ιστοσελίδα της ΚΜΕ. Πιθανόν να χρησιµοποιηθεί ξεχωριστή ιστοσελίδα µαθηµάτων ή αυτά να εµφανίζονται σε
κατάλληλο «φάκελο» στην κεντρική ιστοσελίδα της ΚΜΕ, όπως φαίνεται στην εικόνα από την ιστοσελίδα της
ΠΚΜ (της προηγούµενης Κοινότητας). Στον κεντρικό φάκελο µε τα «Κατηγοριοποιηµένα Έγγραφα» θα µπορούν
να υπάρχουν φάκελοι για κάθε µάθηµα, υποφάκελοι για κάθε ενότητα µαθήµατος, κλπ. και οι εισηγητές να
δηµοσιεύουν το υλικό. Φυσικά, όποιος εισηγητής δεν έχει χρόνο ή τη δυνατότητα να κάνει τη δηµοσίευση µόνος
του, θα στέλνει ένα µήνυµα µε συνηµµένο το υλικό στο συντονιστή της ΚΜΕ και θα γίνεται από αυτόν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Β.1. Αρχικό ερωτηµατολόγιο γνώσεων και συνθηκών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΡΧΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Το ερωτηµατολόγιο που ακολουθεί θα χρησιµοποιηθεί για επιστηµονική έρευνα που πραγµατοποιείται από το
Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Θα τηρηθεί απόλυτη ανωνυµία.
Παρακαλείσθε να βάζετε  στο κουτάκι ( )ڤτης επιλογής που συµφωνεί µε την άποψή σας. Υπάρχουν ερωτήσεις
που δέχονται παραπάνω από µια επιλογές ανάλογα µε την κρίση σας και κάποιες στις οποίες θα πρέπει να
συµπληρώσετε κάποια στοιχεία . Τέλος υπάρχουν και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου στις οποίες θα πρέπει να
συµπληρώσετε την απάντησή σας εντός του πλαισίου.
Η γνώµη σας θα συµβάλλει σηµαντικά στην ερευνητική µας δραστηριότητα.
a. Ατοµικά και Υπηρεσιακά Στοιχεία:
a.1. Ποιο είναι το όνοµα χρήστη που σας έδωσαν; _____________
a.2. Ποιο είναι το φύλο σας;
 ڤΆνδρας
 ڤΓυναίκα
a.3. Ποια είναι η ηλικία σας;
 ڤέως 25
 ڤ26-30  ڤ31-40  ڤ41-50  ڤ51-60

 ڤ61 και άνω

a.4. Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση;
 ڤάγαµος-η  ڤπαντρεµένος-η χωρίς παιδιά  ڤπαντρεµένος-η µε παιδιά  ڤΆλλο _________
a.5. Πόσα έτη προϋπηρεσίας έχετε;
 ڤέως 3
 ڤ4-10
 ڤ11-20  ڤ21-30  ڤ31 και άνω
a.6. Υπηρετείτε στην
 ڤΠρωτοβάθµια

∆ ڤευτεροβάθµια

a.7. Έχετε ειδικότητα:
∆ ڤάσκαλος
 ڤΝηπιαγωγός
 ڤΠΕ20
 ڤΠΕ06
a.8. Υπηρετείτε σε:
 ڤΝηπιαγωγείο ∆ ڤηµοτικό
 ڤΆλλο _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
a.9. Είστε :
 ڤΜόνιµος

 ڤΠΕ02
 ڤΠΕ03
 ڤΠΕ04
 ڤΆλλο _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 ڤΓυµνάσιο

 ڤΕνιαίο Λύκειο

 ڤΠΕ19

 ڤΤΕΕ

 ڤΑναπληρωτής  ڤΩροµίσθιος

a.10. Το σχολείο σας εντάσσεται σε πρόγραµµα «Ευέλικτης Ζώνης» :
 ڤΝΑΙ  ڤΟΧΙ
b. Βασικές Γνώσεις:
b.1. Αναφέρατε τους τίτλους σπουδών σας:
Είδος τίτλου
Τίτλος (Ίδρυµα χορήγησης)
Βασικό πτυχίο1
Βασικό πτυχίο2
Μεταπτυχιακές
σπουδές
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∆ιδακτορικό
Άλλο
b.2. Επίπεδο Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας:
 ڤΚαθόλου  ڤΛίγο
 ڤΜέτρια
 ڤΚαλά

 ڤΠολύ καλά

b.3. Επίπεδο Γνώσης Γαλλικής Γλώσσας:
 ڤΚαθόλου  ڤΛίγο
 ڤΜέτρια
 ڤΚαλά

 ڤΠολύ καλά

b.4. Γνωρίζετε κάποια γλώσσα εκτός από Αγγλική και Γαλλική (και Ελληνική φυσικά);
 ڤΟΧΙ  ڤΝΑΙ
b.5. Έχετε παρακολουθήσει σειρά µαθηµάτων στην ΣΕΛΕΤΕ;
 ڤΟΧΙ  ڤΝΑΙ
b.6. Έχετε ολοκληρώσει το πρόγραµµα σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ;
 ڤΟΧΙ  ڤΝΑΙ
b.7. Έχετε παρακολουθήσει µαθήµατα παιδαγωγικού περιεχοµένου;
 ڤΟΧΙ
 ڤΝΑΙ σε προπτυχιακό επίπεδο  ڤΝΑΙ σε µεταπτυχιακό επίπεδο

c. Γνώσεις σε θέµατα ΤΠΕ:
c.1. Έχετε λάβει οργανωµένη εκπαίδευση σε θέµατα νέων τεχνολογιών;
 ڤΟΧΙ κανένα
 ڤΝΑΙ στην προπτυχιακής µου εκπαίδευση
 ڤΝΑΙ στην µεταπτυχιακή µου εκπαίδευση
 ڤΝΑΙ σε ΠΕΚ
 ڤΝΑΙ στην εξοµοίωση δασκάλων
 ڤΝΑΙ σε πανεπιστηµιακά σεµινάρια
 ڤΝΑΙ σε σεµινάρια ΕΠΕΑΕΚ (π.χ. προγράµµατα κινητικότητας)
 ڤΝΑΙ σε σεµινάρια Μαθηµατικής Εταιρείας
 ڤΝΑΙ σε σεµινάρια ΕΛΚΕΠΑ
 ڤΝΑΙ µαθήµατα από απόσταση (π.χ. ΕΑΠ)
 ڤΝΑΙ άλλο:_______________________________________________________
c.2. Οι γνώσεις σας κρίνετε τελικά ότι προέρχονται σε µεγαλύτερο βαθµό από:
∆ ڤεν έχω γνώσεις
 ڤΑυτοµόρφωση  ڤσυναδέλφους/φίλους
 ڤΟργανωµένη Επιµόρφωση/Εκπαίδευση  ڤΆλλο:___________________________
c.3. Θέµατα ΤΠΕ που γνωρίζετε σε επίπεδο χρήστη, σε σχέση µε τον αυτοµατισµό γραφείου:
 ڤΚανένα θέµα / δε γνωρίζω
 ڤΒασικές γνώσεις παραθυρικού λειτουργικού συστήµατος (πχ. Windows 98)
 ڤΕπεξεργασία Κειµένου (πχ. Word)
 ڤΛογιστικά Φύλλα (πχ. Excel)
 ڤΠρογράµµατα Ηλεκτρονικών Παρουσιάσεων (πχ. PowerPoint)
 ڤΣυστήµατα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων (πχ. Access)
c.4. Θέµατα ΤΠΕ που γνωρίζετε σε επίπεδο χρήστη, σε σχέση µε το διαδίκτυο:
 ڤΚανένα θέµα / δε γνωρίζω
 ڤΠλοήγηση σε ιστοσελίδες (πχ. Internet Explorer)
 ڤΑποστολή και λήψη µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email)
 ڤΣυµµετοχή σε µια ασύγχρονη ηλεκτρονική συζήτηση (forum)
 ڤΣυµµετοχή σε µια σύγχρονη ηλεκτρονική συζήτηση (chat)
 ڤΧρήση της υπηρεσίας ftp
 ڤΧρήση της υπηρεσίας telnet
c.5. Λειτουργικά συστήµατα µε τα οποία έχετε στο παρελθόν εξοικειωθεί:
 ڤΚανένα
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 ڤDOS
 ڤWindows 95-98
 ڤWindows NT-2000
 ڤWindows XP-2003
 ڤLinux - Unix
 ڤΛειτουργικό σε Apple µηχανές
 ڤΛειτουργικό σε µηχανές mainframe
c.6. Ποιες ενέργειες ρυθµίσεων σε παραθυρικό λειτουργικό σύστηµα (πχ. Windows 98) µπορείτε να εφαρµόσετε:
 ڤΚαµία
 ڤΆνοιγµα, κλείσιµο του υπολογιστή
 ڤΆνοιγµα, κλείσιµο, µετακίνηση και χειρισµός παραθύρων
 ڤΕκκίνηση ενός προγράµµατος
 ڤΧειρισµός αρχείων και φακέλων, δηµιουργία, µετακίνηση, αντιγραφή, εύρεση, κλπ.
 ڤΒασικές ρυθµίσεις στο περιβάλλον εργασίας (επιφάνεια εργασίας, ώρα συστήµατος, προφύλαξη
οθόνης, χρώµατα και γραµµατοσειρές, κλπ.)
 ڤΕγκατάσταση ενός προγράµµατος
∆ ڤηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας (backup)
 ڤΡυθµίσεις παραµέτρων ενός προγράµµατος
 ڤΧρήση βασικών υπηρεσιών τοπικού δικτύου (εύρεση και χρήση ενός εκτυπωτή τοπικού
δικτύου, φακέλων διαµοιραζόµενων, κλπ.)
 ڤΡυθµίσεις παραµέτρων τοπικού δικτύου
 ڤΕγκατάσταση του λογισµικού µιας συσκευής, των οδηγών (drivers, π.χ. εκτυπωτής)
 ڤΡυθµίσεις παραµέτρων µιας συσκευής, παραµέτρων των οδηγών (drivers)
 ڤΚαθαρισµός δίσκου, λειτουργίες συντήρησης σκληρού δίσκου
 ڤΕγκατάσταση/αναβάθµιση ενός λειτουργικού συστήµατος
c.7. Ποιες ενέργειες τεχνικών ρυθµίσεων σε ένα υπολογιστικό σύστηµα µπορείτε να εφαρµόσετε:
 ڤΚαµία
 ڤΣύνδεση βασικών εξαρτηµάτων όπως η οθόνη, το ποντίκι, το πληκτρολόγιο
 ڤΣύνδεση εξωτερικών συσκευών όπως ένας εκτυπωτής, ένας σαρωτής, ένα modem
 ڤΣύνδεση εσωτερικών συσκευών όπως ένας σκληρός δίσκος, ένα CD
 ڤΠροσθήκη / αφαίρεση / αλλαγή µιας κάρτας επέκτασης (π.χ. κάρτα ήχου, οθόνης)
 ڤΠροσθήκη / αφαίρεση / αλλαγή Μνήµης
 ڤΠροσθήκη / αφαίρεση / αλλαγή Επεξεργαστή
 ڤΑλλαγές στις ρυθµίσεις της µητρικής κάρτας
 ڤΣυναρµολόγηση ενός υπολογιστή από την αρχή µέχρι το τέλος
d. Συνθήκες χρήσης ΗΥ:
d.1. Έχετε Η/Υ στο σπίτι σας;

 ڤΝΑΙ

 ڤΟΧΙ

d.2. Έχετε πρόσβαση σε Η/Υ στο σχολείο / στη δουλειά σας;
 ڤΟΧΙ
 ڤΝΑΙ καµιά φορά
 ڤΝΑΙ όποτε θέλω
d.3. Πόσο συχνά χρησιµοποιείτε Η/Υ;
 ڤΠοτέ /δεν έχω
 ڤΣπάνια
 ڤΜία φορά το µήνα
 ڤΜία φορά την εβδοµάδα
 ڤ3-4 φορές την εβδοµάδα
 ڤΚάθε ηµέρα
d.4. Γιατί χρησιµοποιείτε συνήθως τον ΗΥ;
 ڤΤίποτε / δεν έχω / δε χρησιµοποιώ
 ڤΠροσωπικές εργασίες (ταξίδια, εύρεση πληροφορίας, κλπ.)
 ڤΕργασίες οργάνωσης της δουλειάς µου
 ڤΓια το σχολείο (µηχανοργάνωση,...)
 ڤΓια το µάθηµα/ για τη διδασκαλία
 ڤΓια διασκέδαση
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 ڤΓια µάθηση δική µου
 ڤΆλλο:______________________________________________________
d.5. Τι λογισµικά χρησιµοποιείτε συνήθως;
 ڤΕπεξεργαστή κειµένου (π.χ. Word)
 ڤΛογιστικό Φύλλο (π.χ. Excel)
 ڤΒάσεις δεδοµένων
 ڤΠρογράµµατα παρουσιάσεων
 ڤΦυλλοµετρητή (π.χ. Internet Explorer)
 ڤΠρόγραµµα Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου
 ڤΕκπαιδευτικό λογισµικό
 ڤΣτατιστικά – Μαθηµατικά πακέτα
 ڤΠαιχνίδια
 ڤΆλλο _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
d.6. Γνωρίζετε να χρησιµοποιείτε το ∆ιαδίκτυο;

 ڤΝαι

 ڤΌχι

d.7. Πόσο συχνά χρησιµοποιείτε το ∆ιαδίκτυο;
 ڤΠοτέ / δεν γνωρίζω να το χρησιµοποιώ
 ڤΣπάνια
 ڤΜία φορά το µήνα
 ڤΜία φορά την εβδοµάδα
 ڤ3-4 φορές την εβδοµάδα
 ڤΚάθε ηµέρα
d.8. Για ποιον από τους παρακάτω λόγους χρησιµοποιείτε το ∆ιαδίκτυο;
 ڤΠοτέ δεν το χρησιµοποιώ/ δεν γνωρίζω να το χρησιµοποιώ
 ڤΓια να βρίσκω πληροφορίες που µε αφορούν προσωπικά
 ڤΓια να βρίσκω πληροφορίες για τη δουλειά µου
 ڤΓια να βρίσκω πληροφορίες για το µάθηµα µου
 ڤΓια µάθηση
 ڤΓια διασκέδαση
 ڤΓια επικοινωνία
 ڤΓια άλλο λόγο:___________________________________________________
Σας ευχαριστούµε για την ευγενική συνεργασία σας!

Β.2. Ερωτηµατολόγιο στάσεων των εκπαιδευοµένων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ (44ερωτήσεις/3 ανοιχτές)
Το ερωτηµατολόγιο που ακολουθεί θα χρησιµοποιηθεί για επιστηµονική έρευνα που πραγµατοποιείται από το
Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Παρακαλείσθε να βάζετε  στο κουτάκι ( )ڤτης επιλογής που συµφωνεί µε την άποψή
σας. Υπάρχουν ερωτήσεις που δέχονται παραπάνω από µια επιλογές ανάλογα µε την κρίση σας και κάποιες στις
οποίες θα πρέπει να συµπληρώσετε κάποια στοιχεία. Τέλος υπάρχουν και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου στις οποίες
θα πρέπει να συµπληρώσετε την απάντησή σας εντός του πλαισίου.
Η γνώµη σας θα συµβάλλει σηµαντικά στην ερευνητική µας δραστηριότητα.
Ποιο είναι το όνοµα χρήστη που σας έδωσαν; _____________
ΕΝΟΤΗΤΑ a. Στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ:
a.1. Πιστεύετε πως οι υπολογιστές είναι:
 ڤΜέσο  ڤΕργαλείο
 ڤΒοηθός
 ڤΣυνεργάτης
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a.2. Θεωρείτε πως οι ΗΥ µπορεί να αντικαταστήσουν το έργο του εκπαιδευτικού;
 ڤΝαι
 ڤΌχι
∆ ڤεν ξέρω
a.3. Θεωρείτε πως οι ΗΥ µπορεί να µειώσουν την αυτονοµία του εκπαιδευτικού;
 ڤΝαι
 ڤΌχι
∆ ڤεν ξέρω
a.4. Θεωρείτε πως οι ΗΥ µπορεί να υποβαθµίσουν το ρόλο του εκπαιδευτικού;
 ڤΝαι
 ڤΌχι
∆ ڤεν ξέρω
a.5. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος των ΤΠΕ στο σχολείο;
∆ ڤεν υπάρχει κανένας ρόλος, µόνο για προσωπική χρήση από εκπαιδευτικούς και/η µαθητές
(1)
 ڤΜόνο για τη µηχανοργάνωση του σχολείου (2)
 ڤΣτο εργαστήριο πληροφορικής µόνο για τα µαθήµατα πληροφορικής (3)
 ڤΣτο εργαστήριο πληροφορικής για όλα (ή σχεδόν όλα) τα µαθήµατα και στην αίθουσα
διδασκαλίας, το εργαστήριο και τη βιβλιοθήκη για όλα τα µαθήµατα (4)
 ڤΧρειάζεται µια συνολική αναµόρφωση του Προγράµµατος Σπουδών ώστε να λαµβάνεται
υπόψη οι δυνατότητες που προσφέρονται µε τις ΤΠΕ (5)

a.6.1 Χρησιµοποιήσατε ποτέ ΤΠΕ στη διδασκαλία σας πριν την ΚΜΕ;
 ڤΌχι (0)  ڤΝαι (1)
a.6.2 Χρησιµοποιήσατε ποτέ ΤΠΕ στη διδασκαλία σας κατά τη διάρκεια της ΚΜΕ;
 ڤΌχι (0)  ڤΝαι, κατά τη διάρκεια της ΚΜΕ (1)
a.7.1 Ενηµερωθήκατε ποτέ επίσηµα ή ανεπίσηµα για τους τρόπους και τις µεθοδολογίες χρήσης των ΤΠΕ
στη διδασκαλία, πριν τη συµµετοχή σας στην ΚΜΕ;
 ڤΌχι (0)  ڤΝαι (1)
a.7.2 Ενηµερωθήκατε επίσηµα ή ανεπίσηµα για τους τρόπους και τις µεθοδολογίες χρήσης των ΤΠΕ στη
διδασκαλία, κατά τη διάρκεια της ΚΜΕ;
 ڤΌχι (0)  ڤΝαι, κατά τη διάρκεια της ΚΜΕ ενηµερώθηκα (1)
a.8.1 Ενηµερωθήκατε επίσηµα ή ανεπίσηµα για τους τρόπους και τις µεθοδολογίες χρήσης των ΤΠΕ στη
διδασκαλία, ειδικά για την ειδικότητά σας, πριν τη συµµετοχή σας στην ΚΜΕ;
 ڤΌχι (0)  ڤΝαι (1)
a.8.2 Ενηµερωθήκατε επίσηµα ή ανεπίσηµα για τους τρόπους και τις µεθοδολογίες χρήσης των ΤΠΕ στη
διδασκαλία, ειδικά για την ειδικότητά σας, κατά τη διάρκεια της ΚΜΕ;
 ڤΌχι (0)  ڤΝαι, κατά τη διάρκεια της ΚΜΕ ενηµερώθηκα (1)
a.9.1 Χρησιµοποιούσατε ΤΠΕ στη διδασκαλία σας, πριν την ΚΜΕ;
 ڤΧρησιµοποίησα πριν την ΚΜΕ  ڤΌχι
a.9.2 Χρησιµοποιήσατε ΤΠΕ στη διδασκαλία σας, κατά τη διάρκεια της ΚΜΕ;
 ڤΝαι, χρησιµοποίησα κατά τη διάρκεια της ΚΜΕ  ڤΌχι
a.9.3 Θα χρησιµοποιούσατε ΤΠΕ στη διδασκαλία σας, στο µέλλον;
 ڤΌχι  ڤΥπό συνθήκες  ڤΝαι
a.10. Πόσο συχνά έχετε σκοπό να χρησιµοποιείτε τις ΤΠΕ στη διδασκαλία σας από δω και µπρος;
∆ ڤεν θα Χρησιµοποιώ
 ڤΣπάνια
 ڤΣυχνά
 ڤΠολύ Συχνά
 ڤΠάντα (σχεδόν πάντα)
a.11. Αν πρόκειται να χρησιµοποιείτε τις ΤΠΕ στη διδασκαλία σας, πως θα το κάνετε;
∆ ڤεν θα χρησιµοποιώ ποτέ (1)
 ڤΜόνο µε ηλεκτρονικές παρουσιάσεις (2)
 ڤΜε ηλεκτρονικές παρουσιάσεις ή/και µε χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού της
ειδικότητάς µου (3)
 ڤΜε ηλεκτρονικές παρουσιάσεις ή/και µε χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού της
ειδικότητάς µου και µε άλλους τρόπους (πχ. µε χρήση εγκυκλοπαιδειών – εφαρµογών
πολυµέσων) (4)
 ڤΜε όλους τους δυνατούς τρόπους, µε όλους τους παραπάνω και ακόµη µε χρήση του
διαδικτύου, παίζοντας παιχνίδια µε χρήση ΗΥ ή του διαδικτύου, κλπ.(5)
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a.12. Αν ∆ΕΝ πρόκειται να χρησιµοποιείτε τις ΤΠΕ στη διδασκαλία σας, γιατί αυτό;
 ڤΘα χρησιµοποιώ τις ΤΠΕ
 ڤΓια τεχνικούς λόγους (προβληµατικό εργαστήριο, κακές συνδέσεις, κλπ.)
 ڤΓια πρακτικούς λόγους (µικρή αίθουσα, πολλά παιδιά, απόσταση, έλλειψη χρόνου κλπ.)
 ڤΛόγω έλλειψης υποστήριξης (τεχνικής και άλλης)
 ڤΛόγω έλλειψης µου των γνώσεων που απαιτούνται
 ڤΛόγω του χρόνου που απαιτείται
 ڤΆλλοι λόγοι
a.13. Πιστεύετε ότι τα προβλήµατα τεχνικής φύσης που εµφανίζονται στο εργαστήριο πληροφορικής ή
στους ΗΥ του σχολείου οφείλονται κυρίως:
∆ ڤεν υπάρχουν ΗΥ στο σχολείο
∆ ڤεν εµφανίζονται ποτέ προβλήµατα
 ڤΛόγω έλλειψης τεχνικής υποστήριξης
 ڤΛόγω των απαρχαιωµένων µηχανηµάτων
 ڤΛόγω των απαρχαιωµένων λογισµικών
 ڤΛόγω της κακής χρήσης από εκπαιδευτικούς
 ڤΛόγω της κακής χρήσης από µαθητές
 ڤΛόγω της έλλειψης χρηµάτων για συντήρηση
 ڤΛόγω της έλλειψης πολιτικής συντήρησης από πλευράς του σχολείου
∆ ڤεν ξέρω / δεν απαντώ
 ڤΆλλοι λόγοι
a.14. Πιστεύετε ότι για να χρησιµοποιηθούν οι ΤΠΕ στο µάθηµα χρειάζεται (όσον αφορά το χρόνο
προετοιµασίας):
∆ ڤεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι ΤΠΕ στο µάθηµα καθ’ οποιονδήποτε τρόπο (0)
 ڤΚαθόλου προετοιµασία ή Ελάχιστος χρόνος προετοιµασίας (1)
 ڤΌσος και ένα «συµβατικό» µάθηµα (2)
 ڤΕξαρτάται από τις γνώσεις, την εµπειρία και τα µαθήµατα που έχει ήδη υλοποιήσει κάποιος
εκπαιδευτικός (3)
 ڤΠολύς χρόνος προετοιµασίας (4)
 ڤΠολύ περισσότερος χρόνος προετοιµασίας από ένα «συµβατικό» µάθηµα (5)
a.15. Πιστεύετε ότι αν χρησιµοποιηθούν οι ΤΠΕ στο µάθηµα το αποτέλεσµα (όσον αφορά τη µάθηση) θα
είναι:
∆ ڤεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι ΤΠΕ στο µάθηµα καθ’ οποιονδήποτε τρόπο (0)
 ڤΑρνητικό σε σχέση µε το συµβατικό µάθηµα (1)
 ڤΚαµία διαφορά από ό,τι µε το συµβατικό µάθηµα (2)
 ڤΕξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως τις γνώσεις των παιδιών στις ΤΠΕ, τις γνώσεις του
εκπαιδευτικού στις ΤΠΕ, τις γνώσεις και τη µεθοδολογία του εκπαιδευτικού, τα εργαλεία που έχει στη
διάθεσή του ο εκπαιδευτικός, ακόµη και από το µάθηµα (3)
 ڤΜάλλον θετικό σε σχέση µε το συµβατικό µάθηµα (4)
 ڤΘετικό ή πολύ θετικό σε σχέση µε το συµβατικό µάθηµα (5)
a.16. Πιστεύετε ότι οι γνώσεις σας στις ΤΠΕ, προκειµένου για τη χρήση τους στο µάθηµα, είναι:
∆ ڤεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι ΤΠΕ στο µάθηµα καθ’ οποιονδήποτε τρόπο (0)
∆ ڤεν είναι καθόλου αρκετές (1)
∆ ڤεν είναι αρκετές (2)
∆ ڤεν ξέρω / δεν απαντώ / δεν είµαι σίγουρος (3)
 ڤΑρκετές (4)
 ڤΥπεραρκετές (5)
a.17. Πιστεύετε ότι οι γνώσεις σας σε παιδαγωγικά θέµατα (και µεθοδολογίες διδασκαλίας), προκειµένου
για τη χρήση των ΤΠΕ στο µάθηµα, είναι:
∆ ڤεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι ΤΠΕ στο µάθηµα καθ’ οποιονδήποτε τρόπο (0)
∆ ڤεν είναι καθόλου αρκετές (1)
∆ ڤεν είναι αρκετές (2)
∆ ڤεν ξέρω / δεν απαντώ / δεν είµαι σίγουρος (3)
 ڤΑρκετές (4)
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 ڤΥπεραρκετές (5)

ΕΝΟΤΗΤΑ b. Στάση απέναντι στην επιµόρφωση:
b.1. Θεωρείτε ότι η επιµόρφωση είναι απαραίτητη για τον εκπαιδευτικό;
 ڤΝαι
 ڤΌχι
∆ ڤεν ξέρω
 ڤανάλογα την ειδικότητα
b.2. Αν την θεωρείτε απαραίτητη, περιγράψτε για ποιο λόγο:
∆ ڤεν είναι απαραίτητη
 ڤΛόγοι που τη θεωρώ απαραίτητη:
b.3. Αν δεν την θεωρείτε απαραίτητη, περιγράψτε για ποιο λόγο:
 ڤΕίναι απαραίτητη
 ڤΛόγοι που τη ∆ΕΝ την θεωρώ απαραίτητη:
b.4. Ειδικά για θέµατα ΤΠΕ, θεωρείτε ότι η επιµόρφωση είναι απαραίτητη για τον εκπαιδευτικό;
 ڤΝαι
 ڤΌχι
∆ ڤεν ξέρω
 ڤανάλογα την ειδικότητα
b.5. Ποιος πιστεύετε πως είναι ο αποδοτικότερος τρόπος µάθησης;
 ڤΕνδοσχολική επιµόρφωση
 ڤΠανεπιστηµιακή εκπαίδευση
 ڤΠανεπιστηµιακή επιµόρφωση
 ڤΕπιµόρφωση εξ αποστάσεως
 ڤΑυτοµόρφωση
 ڤΆλλο:
b.6. Ποιος τρόπος µάθησης πιστεύετε πως ταιριάζει περισσότερο σε σας (για αντικειµενικούς ή άλλους
λόγους);
 ڤΕνδοσχολική επιµόρφωση
 ڤΠανεπιστηµιακή εκπαίδευση
 ڤΠανεπιστηµιακή επιµόρφωση
 ڤΕπιµόρφωση εξ αποστάσεως
 ڤΑυτοµόρφωση
 ڤΆλλο:
b.7. Θα θέλατε να υπάρχει συνεχιζόµενη κατάρτιση (γενικώς);
 ڤΝαι
 ڤΌχι
b.8. Θα θέλατε να υπάρχει συνεχιζόµενη κατάρτιση σε θέµατα ΤΠΕ;
 ڤΝαι
 ڤΌχι
b.9. Αν υπήρχε συνεχιζόµενη κατάρτιση πως θα προτιµούσατε να είναι;
 ڤΕνδοσχολική επιµόρφωση
 ڤΠανεπιστηµιακή εκπαίδευση
 ڤΠανεπιστηµιακή επιµόρφωση
 ڤΕπιµόρφωση εξ αποστάσεως
 ڤΑυτοµόρφωση
 ڤΆλλο
b.10. Αν ήταν υποχρεωτική η συνεχιζόµενη κατάρτιση πως θα προτιµούσατε να είναι;
 ڤΕνδοσχολική επιµόρφωση
 ڤΠανεπιστηµιακή εκπαίδευση
 ڤΠανεπιστηµιακή επιµόρφωση
 ڤΕπιµόρφωση εξ αποστάσεως
 ڤΑυτοµόρφωση
 ڤΆλλο
b.11. Προτιµάτε την πρόσωπο µε πρόσωπο (face to face) εκπαίδευση / επιµόρφωση (σε αίθουσα, σε
εργαστήριο, µε διάλεξη) από την εξ’ αποστάσεως;
 ڤΠρόσωπο µε πρόσωπο (0)  ڤΕξ’ αποστάσεως (1)
ΕΝΟΤΗΤΑ c. Αντίληψη για τη συνεργασία:
c.1. Θα συµµετείχατε στο µέλλον σε προγράµµατα οργανωµένης συνεργασίας, αν σας γινόταν πρόσκληση;
 ڤΌχι (1)  ڤΜάλλον Όχι (2) ∆ ڤεν ξέρω(3)  ڤανάλογα την πρόσκληση (4)  ڤΝαι (5)
c.2. Θα παίρνατε ποτέ πρωτοβουλία να οργανώσετε εσείς προγράµµατα συνεργασίας;
 ڤΌχι (1)  ڤΜάλλον Όχι (2) ∆ ڤεν ξέρω(3)  ڤανάλογα τις συνθήκες (4)  ڤΝαι (5)
c.3. Θα συνεργαζόσασταν ποτέ µε συνάδελφό σας της ίδιας ειδικότητας, για θέµατα διδακτικά;
 ڤΌχι (1)  ڤΜάλλον Όχι (2) ∆ ڤεν ξέρω(3)  ڤανάλογα τις συνθήκες (4)  ڤΝαι (5)
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c.4. Συνεργαστήκατε στην ΚΜΕ µε συνάδελφό σας άλλης ειδικότητας, για θέµατα διδακτικά (π.χ.
υλοποίηση διαθεµατικής διδασκαλίας);
 ڤΝαι
 ڤΌχι
c.5. Θα συνεργαζόσασταν ποτέ µε συνάδελφό σας άλλης ειδικότητας, για θέµατα διδακτικά (π.χ. υλοποίηση
διαθεµατικής διδασκαλίας);
 ڤΌχι (1)  ڤΜάλλον Όχι (2) ∆ ڤεν ξέρω(3)  ڤανάλογα τις συνθήκες (4)  ڤΝαι (5)
c.6. Σε µια υποθετική συνεργασία µε συνάδελφό σας, εσείς κάνετε ένα λάθος σχετικά σοβαρό. Περιγράψτε
πως αντιδράτε:

c.7. Σε µια υποθετική συνεργασία µε συνάδελφό σας, αυτός κάνει ένα λάθος σχετικά σοβαρό. Περιγράψτε
πως αντιδράτε:

c.8. Χρησιµοποιείτε τη µέθοδο της συνεργατικής µάθησης στη διδακτική σας πρακτική;
 ڤΑνεπαρκώς  ڤΜε ελλείψεις  ڤΜέτρια  ڤΙκανοποιητικά  ڤΠολύ Ικανοποιητικά
c.9. Επιδιώκετε την ανάπτυξη κοινών πρακτικών και διαπραγµατεύεστε µε τους µαθητές σας τους κανόνες
τις τάξης;
 ڤΑνεπαρκώς  ڤΜε ελλείψεις  ڤΜέτρια  ڤΙκανοποιητικά  ڤΠολύ Ικανοποιητικά
c.10. Ενθαρρύνετε τους µαθητές σας να αποκτήσουν αυτονοµία στη µάθηση (π.χ. τους έχετε δώσει
κατευθύνσεις αυτο-αξιολόγησης τους επιτρέπετε να εκδηλώνουν τα ενδιαφέροντά τους, να αναλάβουν
πρωτοβουλίες για τις δραστηριότητες στην τάξη κ.λ.π.);
 ڤΑνεπαρκώς  ڤΜε ελλείψεις  ڤΜέτρια  ڤΙκανοποιητικά  ڤΠολύ Ικανοποιητικά
c.11. Μπορούν οι αρχές της Κοινότητας Μάθησης να εφαρµοστούν σε καθηµερινή βάση, µέσα στην τάξη;
 ڤΝαι  ڤΌχι
Γιατί:

ΕΝΟΤΗΤΑ d. Αντίληψη των υποχρεώσεων και της δέσµευσης που συνεπάγεται η συµµετοχή σε µια
ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης, όπως η ΚΜΕ:
d.1. Πως αντιλαµβάνεστε τον όρο «Κοινότητα Μάθησης»:

d.2. Ποιος είναι ο βαθµός των υποχρεώσεων/ δεσµεύσεων που πιστεύετε ότι συνεπάγεται η συµµετοχή σας
σε µια ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης, όπως η ΚΜΕ:
 ڤΚαµία ουσιαστική υποχρέωση (1)
 ڤΚάποιες λίγες βασικές υποχρεώσεις (πχ. τήρηση κανόνων λειτουργίας, επικοινωνία) (2)
 ڤΑρκετές υποχρεώσεις (πχ. τήρηση κανόνων λειτουργίας, υλοποίηση των εργασιών, επικοινωνία, συνέπεια)
(3)
 ڤΠολλές υποχρεώσεις (πχ. τήρηση κανόνων λειτουργίας, υλοποίηση όλων των εργασιών, τακτική επικοινωνία,
συνέπεια, συµµετοχή) (4)
 ڤΠάρα πολλές υποχρεώσεις (τήρηση κανόνων λειτουργίας, υλοποίηση όλων των εργασιών, τακτική
επικοινωνία, συνέπεια, συµµετοχή και επιπλέον συνεργασία µε άλλα άτοµα, έκφραση των απόψεων, επιτυχία
µέσα από αξιολόγηση, κλπ.) (5)
d.3. Ποιος είναι ο βαθµός των δικαιωµάτων που πιστεύετε ότι σας δίνονται µέσω της συµµετοχής σας σε
µια ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης, όπως η ΚΜΕ:
 ڤΚανένα ουσιαστικό δικαίωµα (1)
 ڤΚάποια λίγα βασικά δικαιώµατα (πχ. της εργασίας σε χρόνο και τόπο της αρεσκείας µου, της χρήσης των
πόρων που διατίθενται) (2)
 ڤΑρκετά δικαιώµατα (πχ. της εργασίας σε χρόνο και τόπο της αρεσκείας µου, της χρήσης των πόρων που
διατίθενται και επιπλέον της συµµετοχής στις αποφάσεις και της ελεύθερης έκφρασης) (3)
 ڤΠολλά δικαιώµατα (πχ. της εργασίας σε χρόνο και τόπο της αρεσκείας µου, της χρήσης των πόρων που
διατίθενται, της συµµετοχής στις αποφάσεις, της ελεύθερης έκφρασης και επιπλέον της επιλογής του είδους και
του τρόπου της συνεργασίας και της επιλεκτικής (εκ περιτροπής) συµµετοχής) (4)
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 ڤΠάρα πολλά δικαιώµατα (της εργασίας σε χρόνο και τόπο της αρεσκείας µου, της χρήσης των πόρων που
διατίθενται, της συµµετοχής στις αποφάσεις, της ελεύθερης έκφρασης, της επιλογής του είδους και του τρόπου
της συνεργασίας, της επιλεκτικής (εκ περιτροπής) συµµετοχής, και επιπλέον της επιλεκτικής υλοποίησης
εργασιών, της υλοποίησης µόνο των εργασιών που µε ενδιαφέρουν κλπ.) (5)
d.4. Ποια από τα παρακάτω στοιχεία θεωρείτε ότι είναι απαραίτητα για την οµαλή και επιτυχή λειτουργία
µιας ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης, όπως η ΚΜΕ: (δυνατότητα για επιλογή πολλών στοιχείων)
 ڤΑλληλεγγύη µεταξύ των συµµετεχόντων
 ڤΑλληλοϋποστήριξη µεταξύ των συµµετεχόντων
 ڤΗ ύπαρξη κοινών στόχων
 ڤΟ σεβασµός
 ڤΗ ηθική
 ڤΗ ειλικρίνεια
 ڤΗ καλή συµπεριφορά
 ڤΗ ανταπόκριση
 ڤΗ Ακεραιότητα
 ڤΗ ύπαρξη καλής διάθεσης
 ڤΟι προϋπάρχουσες φιλικές σχέσεις µεταξύ των συµµετεχόντων
 ڤΆλλο στοιχείο, ποιο:__________________________________
 ڤΚανένα στοιχείο
Σας ευχαριστούµε.

Β.3. Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης των µαθηµάτων από τους
εκπαιδευόµενους

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑ

Παρακαλείσθε να βάζετε  στο κουτάκι ( )ڤτης επιλογής που συµφωνεί µε την άποψή σας. Υπάρχουν ερωτήσεις
που δέχονται παραπάνω από µια επιλογές ανάλογα µε την κρίση σας και κάποιες στις οποίες θα πρέπει να
συµπληρώσετε κάποια στοιχεία. Τέλος υπάρχουν και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου στις οποίες θα πρέπει να
συµπληρώσετε την απάντησή σας εντός του πλαισίου.
Η γνώµη σας θα συµβάλλει σηµαντικά στην ερευνητική µας δραστηριότητα.
Α. Βασικές Ερωτήσεις
1. Ποιο είναι το όνοµα χρήστη που σας έδωσαν στο πλαίσιο λειτουργίας της ΚΜΕ;
____________________________________________

2. Θεωρείτε τον εαυτό σας ότι ήταν ενεργό µέλος του µαθήµατος:
 ڤΝΑΙ
 ڤΟΧΙ
 ڤΚατά διαστήµατα
 ڤΆλλο _________________________________
3. Αποχωρήσατε από το µάθηµα πριν τη λήξη του; Λόγοι που σας έκαναν να αποχωρήσετε:
∆ ڤεν αποχώρησα
 ڤΛόγοι _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Β. Ερωτήσεις που αφορούν την αυτοαξιολόγηση

4. Πως θα χαρακτηρίζατε την συµµετοχή σας κατά τη διεξαγωγή του µαθήµατος (πόσο συνεπείς ήσασταν):
 ڤΑνεπαρκής  ڤΜε ελλείψεις  ڤΜέτρια  ڤΙκανοποιητική  ڤΠολύ Ικανοποιητική
5. Πως θα χαρακτηρίζατε ειδικά την επικοινωνία σας µε τα άλλα µέλη κατά τη διεξαγωγή του µαθήµατος:
 ڤΑνεπαρκής  ڤΜε ελλείψεις  ڤΜέτρια  ڤΙκανοποιητική  ڤΠολύ Ικανοποιητική
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6. Πως θα χαρακτηρίζατε ειδικά την επικοινωνία σας µε τον εισηγητή κατά τη διεξαγωγή του µαθήµατος:
 ڤΑνεπαρκής  ڤΜε ελλείψεις  ڤΜέτρια  ڤΙκανοποιητική  ڤΠολύ Ικανοποιητική
7. Για την επικοινωνία σας χρησιµοποιούσατε κάποιο συγκεκριµένο µέσο και αν ναι τι ήταν αυτό (µπορεί
να υπάρχουν πολλαπλές απαντήσεις):
∆ ڤεν προσπαθούσα να επικοινωνήσω καθόλου
 ڤmail
 ڤforum
 ڤchat
 ڤτηλέφωνο
 ڤπροσωπική επαφή
8. Ποια πρότυπα εµφανίζονταν συχνά στη συµπεριφορά των µελών του µαθήµατος (πολλαπλές
απαντήσεις):
∆ ڤε διέκρινα κάποιο πρότυπο συµπεριφοράς
 ڤΕχθρική/ Επιθετική συµπεριφορά
 ڤΦιλική / Θετική συµπεριφορά
 ڤΟυδέτερη / Αδιάφορη συµπεριφορά
 ڤΠαθητική / Συγκαταβατική συµπεριφορά
 ڤΚριτική / Σκεπτικιστική συµπεριφορά
 ڤΆλλο ______________________________________________________________________

9. Πως θα χαρακτηρίζατε τις σχέσεις σας µε τα άλλα µέλη του µαθήµατος:
10. Πως θα χαρακτηρίζατε τις σχέσεις σας µε τον/τους εισηγητές του µαθήµατος:
11. Πως θα χαρακτηρίζατε τις σχέσεις σας µε τους συντονιστές:
12. Πιστεύετε ότι τα µέλη του µαθήµατος συµπεριφέρονταν συνολικά ως µέλη µιας οµάδας, ως µέλη µιας

Κοινότητας µε κοινούς στόχους και προσδοκίες:
 ڤΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ: ∆εν υπήρχε κανενός είδους συµπεριφορά της οµάδας των µελών του µαθήµατος ως Κοινότητα
µε κοινούς στόχους και προσδοκίες. (1)
 ڤΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ: ∆εν υπήρχε σε σηµαντικό βαθµό συµπεριφορά της οµάδας των µελών του µαθήµατος ως
Κοινότητα µε κοινούς στόχους και προσδοκίες. Υπήρχαν ίσως απλά κάποια συνδετικά στοιχεία µεταξύ των
εκπαιδευοµένων. (2)
 ڤΙΣΩΣ: ∆εν είµαι σίγουρος-η, χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να απαντηθεί το ερώτηµα (3)
 ڤΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ: Υπήρχε σε σηµαντικό βαθµό συµπεριφορά Κοινότητας από τα µέλη του µαθήµατος (από
πολλούς, για µεγάλο χρονικό διάστηµα) (4)
 ڤΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ: Υπήρχε σε πολύ σηµαντικό βαθµό συµπεριφορά Κοινότητας από τα µέλη του µαθήµατος
(από τους περισσότερους, για όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής του µαθήµατος) (5)
Γ. Ερωτήσεις σχετικές µε την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του µαθήµατος.
13. Πιστεύετε ότι ωφεληθήκατε από τη συµµετοχή σας στο συγκεκριµένο µάθηµα και σε ποιο βαθµό ήταν η
συνολική αυτή ωφέλεια (αν υπήρχε):
∆ ڤεν ωφελήθηκα καθόλου
 ڤΩφελήθηκα λίγο
 ڤΩφελήθηκα αρκετά
 ڤΩφελήθηκα πολύ
 ڤΩφελήθηκα πάρα πολύ

14. Αν ωφεληθήκατε σε κάποιον/κάποιους τοµείς, ποιοι ήταν αυτοί:
∆ ڤεν ωφελήθηκα σε κάποιον τοµέα
 ڤΣτη χρήση ειδικά των ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας
 ڤΣε θέµατα σχετικά µε τις ΤΠΕ (γενικώς)
 ڤΣε θέµατα σχετικά µε τη χρήση των ΤΠΕ, ειδικά για τη διεξαγωγή του µαθήµατος
 ڤΣτη συνεργασία, στο να µπορώ να συνεργάζοµαι καλύτερα στο µέλλον µε συναδέλφους
 ڤΣτην κοινωνική επαφή µε συναδέλφους, στο να µπορώ να πλησιάζω κοινωνικά συναδέλφους
µε µεγαλύτερη άνεση στο µέλλον
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 ڤΣε θέµατα αµιγώς της ειδικότητας τους
 ڤΣε θέµατα παιδαγωγικά
 ڤΆλλος:

15. Τι πιστεύετε ότι σας βοήθησε περισσότερο ώστε να κερδίσετε κάτι από τη συµµετοχή σας στο µάθηµα:
∆ ڤεν κέρδισα κάτι ιδιαίτερο
 ڤΗ υλοποίηση εργασιών
 ڤΗ συµµετοχή µου σε οµαδικές εργασίες / η συνεργασία µε άλλα άτοµα
 ڤΗ επίλυση προβληµάτων
 ڤΗ ανταλλαγή απόψεων
 ڤΟ αναλογισµός
 ڤΤο υλικό που προσέφερε ο εισηγητής
 ڤΤο περιεχόµενο των µαθηµάτων
 ڤΗ οργάνωση των µαθηµάτων
 ڤΗ παρουσίαση των αποτελεσµάτων / των αναφορών / της εργασίας τους
 ڤΗ αξιολόγηση των εργασιών τους
 ڤΗ διαµόρφωση µιας κοινής Βάσης Γνώσης
 ڤΆλλο :
16. Θεωρείτε ότι η επικοινωνία σας µε τους εκπαιδευόµενους ήταν συνολικά:
 ڤΑνεπαρκής  ڤΜε ελλείψεις  ڤΜέτρια  ڤΙκανοποιητική  ڤΠολύ Ικανοποιητική
17. Θεωρείτε ότι το περιεχόµενο των µαθηµάτων αποδείχτηκε τελικά:
 ڤΑκατάλληλο  ڤΑδιάφορο  ڤΜέτριο  ڤΕνδιαφέρον  ڤΠολύ Ενδιαφέρον
18. Θεωρείτε ότι η επιλογή των θεµάτων συζήτησης ήταν:
 ڤΑκατάλληλη  ڤΑδιάφορη  ڤΜέτρια  ڤΕνδιαφέρουσα  ڤΠολύ Ενδιαφέρουσα
19. Θεωρείτε ότι η προσέγγιση του µαθήµατος από τον εισηγητή ήταν:
 ڤΑκατάλληλη  ڤΊσως είχε προβλήµατα  ڤΜέτρια  ڤΑρκετά καλή  ڤΗ σωστή
20. Θεωρείτε ότι η επιλογή των εργασιών για το µάθηµα ήταν τελικά:
 ڤΑκατάλληλη  ڤΜάλλον όχι η ενδεδειγµένη  ڤΜέτρια
 ڤΚαλή

 ڤΠολύ Καλή

21. Θεωρείτε ότι η επιλογή των οµάδων για την υλοποίηση εργασιών που απαιτούσαν συνεργασία ήταν:
∆ ڤεν υπήρξαν δραστηριότητες που απαιτούσαν συνεργασία ή η επιλογή ήταν ακατάλληλη
 ڤΜάλλον όχι η ενδεδειγµένη
 ڤΜέτρια
 ڤΚαλή
 ڤΠολύ Καλή
22. Θεωρείτε ότι ο βαθµός δυσκολίας των εργασιών του µαθήµατος ήταν τελικά:
 ڤΑκατάλληλος (υπερβολικά µεγάλος ή υπερβολικά µικρός σε όλες τις περιπτώσεις)
 ڤΣχεδόν ακατάλληλος ή ακατάλληλος στις περισσότερες περιπτώσεις
 ڤΚάπως µεγαλύτερος ή κάπως µικρότερος από αυτό που θα έπρεπε
 ڤΣχεδόν ο κατάλληλος ή ο κατάλληλος στις περισσότερες περιπτώσεις
 ڤΑκριβώς ο κατάλληλος σε όλες τις περιπτώσεις
23. Θεωρείτε ότι ο βαθµός συµµετοχής σας σε αποφάσεις που αφορούσαν το µάθηµα και που δινόταν από

τον εισηγητή ήταν :
 ڤΜηδενικός ή πολύ µικρός
 ڤΜικρός
 ڤΜέτριος
 ڤΜεγάλος
 ڤΠολύ µεγάλος

24. Σε ποιο βαθµό θεωρείτε ότι ο εισηγητής, µέσω των επιλογών του και των πολιτικών διαχείρισης που
εφάρµοζε, φρόντιζε να αισθανθούν οι εκπαιδευόµενοι ότι ανήκουν σε µία Κοινότητα;
 ڤΑνεπαρκώς  ڤΠολύ λίγο
 ڤΜέτρια  ڤΣε σηµαντικό βαθµό  ڤΣε πολύ µεγάλο βαθµό

25. Θεωρείτε ότι δόθηκε στους εκπαιδευόµενους η ευκαιρία να αποκτήσουν αυτονοµία στη µάθηση;
 ڤΚαθόλου
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 ڤΌχι ιδιαίτερα
 ڤΣε µέτριο βαθµό
 ڤΣε σηµαντικό βαθµό
 ڤΣε πολύ µεγάλο βαθµό

26. Θεωρείτε ότι ο εισηγητής διατήρησε τους στόχους του µαθήµατος ευέλικτους;
 ڤΚαθόλου
 ڤΌχι ιδιαίτερα
 ڤΣε µέτριο βαθµό
 ڤΣε σηµαντικό βαθµό
 ڤΣε πολύ µεγάλο βαθµό
27. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα πιο σηµαντικά πράγµατα που σας πρόσφερε η εµπειρία της συµµετοχής σας
στην ΚΜΕ;
Σηµειώστε δύο

28. Θεωρείτε ότι η συµµετοχή σας στο συγκεκριµένο µάθηµα σας έκανε να αλλάξετε τη στάση σας απέναντι
στις ΤΠΕ και τους υπολογιστές; Αν ναι µε ποιο τρόπο; Αν όχι γιατί;

∆. Ερωτήσεις σχετικές µε προβλήµατα που εµφανίστηκαν.

29. Ποιο το σηµαντικότερο πρόβληµα που προέκυψε κατά τη διεξαγωγή του µαθήµατος, κατά τη γνώµη
σας; ∆ώστε µια σύντοµη περιγραφή:

30. Λύθηκε το συγκεκριµένο αυτό πρόβληµα; Αν ναι πως; Αν όχι γιατί;
31. Αν το µάθηµα σας δεν υλοποιήθηκε στον αρχικά σχεδιασµένο χρόνο, σε τι πιστεύετε ότι οφείλονταν
περισσότερο αυτό:

32. Πόσο επηρέασε την οµαλή λειτουργία του µαθήµατος η όποια καθυστέρηση (αν υπήρξε) στην

υλοποίησή του στον αρχικά σχεδιασµένο χρόνο:
 ڤΤο επηρέασε καταλυτικά (πολύ αρνητικά)
 ڤΤο επηρέασε αρκετά (αρκετά αρνητικά)
 ڤΤο επηρέασε λίγο (λίγο αρνητικά)
∆ ڤεν το επηρέασε ή ήταν πολύ µικρή η καθυστέρηση
 ڤΛειτούργησε θετικά για το µάθηµα ή δεν υπήρχε καµία καθυστέρηση

33. Θεωρείτε ότι τα τεχνικά προβλήµατα που παρουσιάστηκαν κατά τη λειτουργία της ΚΜΕ και η κατά
διαστήµατα διακοπή των υπηρεσιών επηρέασαν τη διεξαγωγή του συγκεκριµένου µαθήµατος:
 ڤΤο επηρέασαν καταλυτικά (πολύ αρνητικά)
 ڤΤο επηρέασαν αρκετά (αρκετά αρνητικά)
 ڤΤο επηρέασαν λίγο (λίγο αρνητικά)
∆ ڤεν το επηρέασαν ιδιαίτερα
 ڤΛειτούργησαν θετικά (ευκαιρία για διάλειµµα)

34. Άλλα σχόλια – παράπονα – υποδείξεις σχετικές µε το συγκεκριµένο µάθηµα:
Ε. Ερωτήσεις σχετικές µε τη στάση σας αναφορικά µε τη συνεργατική µάθηση.
35. Μπορούν οι αρχές της Κοινότητας Μάθησης να εφαρµοστούν σε καθηµερινή βάση, µέσα στην τάξη;
 ڤΝαι  ڤΌχι

36. Χρησιµοποιείτε τη µέθοδο της συνεργατικής µάθησης στη διδακτική σας πρακτική;
 ڤΚαθόλου
 ڤΌχι ιδιαίτερα
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 ڤΣε µέτριο βαθµό
 ڤΣε σηµαντικό βαθµό
 ڤΣε πολύ µεγάλο βαθµό

37. Επιδιώκετε την ανάπτυξη κοινών πρακτικών και διαπραγµατεύεστε µε τους µαθητές σας τους κανόνες
τις τάξης;
 ڤΚαθόλου
 ڤΌχι ιδιαίτερα
 ڤΣε µέτριο βαθµό
 ڤΣε σηµαντικό βαθµό
 ڤΣε πολύ µεγάλο βαθµό

38. Ενθαρρύνετε τους µαθητές σας να αποκτήσουν αυτονοµία στη µάθηση (πχ. τους έχετε δώσει

κατευθύνσεις αυτο-αξιολόγησης τους επιτρέπετε να εκδηλώνουν τα ενδιαφέροντά τους, να αναλάβουν
πρωτοβουλίες για τις δραστηριότητες στην τάξη κ.λ.π.);
 ڤΚαθόλου
 ڤΌχι ιδιαίτερα
 ڤΣε µέτριο βαθµό
 ڤΣε σηµαντικό βαθµό
 ڤΣε πολύ µεγάλο βαθµό
Σας ευχαριστούµε.

Β.4. Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης της ΚΜΕ από τους εκπαιδευόµενους

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΜΕ ΓΕΝΙΚΑ (27ερωτήσεις/7ανοιχτές)
Παρακαλείσθε να βάζετε  στο κουτάκι ( )ڤτης επιλογής που συµφωνεί µε την άποψή σας. Υπάρχουν ερωτήσεις
που δέχονται παραπάνω από µια επιλογές ανάλογα µε την κρίση σας και κάποιες στις οποίες θα πρέπει να
συµπληρώσετε κάποια στοιχεία. Τέλος υπάρχουν και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου στις οποίες θα πρέπει να
συµπληρώσετε την απάντησή σας εντός του πλαισίου.
Η γνώµη σας θα συµβάλλει σηµαντικά στην ερευνητική µας δραστηριότητα.
Α. Βασικές Ερωτήσεις
1. Ποιο είναι το όνοµα χρήστη που σας έδωσαν στα πλαίσια λειτουργίας της ΚΜΕ;
___________________________________

2. Σε πόσα µαθήµατα ήσασταν εκπαιδευόµενος στην ΚΜΕ; ____________
3. Ποια ήταν αυτά:
ΜΑΘΗΜΑ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΗΡΚΕΣΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

4. Θεωρείτε τον εαυτό σας ότι ήταν ενεργό µέλος της ΚΜΕ:

 ڤΝΑΙ
 ڤΟΧΙ
 ڤΚατά διαστήµατα
 ڤΆλλο _________________________________

5. Αποχωρήσατε από την ΚΜΕ πριν τη λήξη της; Λόγοι που σας έκαναν να αποχωρήσετε:
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∆ ڤεν αποχώρησα
 ڤΛόγοι που αποχώρησα από την ΚΜΕ :
_______________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Β. Ερωτήσεις που αφορούν την αξιολόγηση της ΚΜΕ.
6. Σε ποιο βαθµό σας προσέφερε η συµµετοχή σας στην ΚΜΕ αυτό που προσδοκούσατε;
∆ ڤε µου προσέφερε τίποτε ή σχεδόν τίποτε
 ڤΠροσέφερε λίγα ή ελάχιστα
 ڤΠροσέφερε κάποια από αυτά που περίµενα
 ڤΠροσέφερε τα περισσότερα από αυτά που περίµενα
 ڤΠροσέφερε όλα όσα περίµενα ή και παραπάνω από αυτά που περίµενα
ڤ
ڤ
ڤ
ڤ
ڤ

7. Σε ποιο βαθµό θεωρείτε ότι η συµµετοχή σας στην ΚΜΕ γενικώς σας ωφέλησε;
∆ε µε ωφέλησε
Με ωφέλησε λίγο
Με ωφέλησε αρκετά
Με ωφέλησε πολύ
Με ωφέλησε πάρα πολύ

8. Θεωρείτε ότι ο συντονισµός της ΚΜΕ ήταν συνολικά:
 ڤΑνεπαρκής  ڤΜε ελλείψεις  ڤΜέτριος  ڤΙκανοποιητικός

 ڤΠολύ Ικανοποιητικός

9. Θεωρείτε ότι οι υπηρεσίες που παρέχονταν από την ΚΜΕ ήταν:
 ڤΑκατάλληλες  ڤΑνεπαρκείς  ڤΜέτριες  ڤΕπαρκείς  ڤΟι Κατάλληλες
10. Θεωρείτε ότι οι υπηρεσίες της ΚΜΕ λειτούργησαν γενικά:
 ڤΑνεπαρκώς  ڤΜε ελλείψεις  ڤΜέτρια  ڤΙκανοποιητικά  ڤΠολύ Ικανοποιητικά
11. Θεωρείτε ότι τα τεχνικά προβλήµατα που παρουσιάστηκαν κατά τη λειτουργία της ΚΜΕ και η κατά

διαστήµατα διακοπή των υπηρεσιών επηρέασαν τη διεξαγωγή των µαθηµάτων:
 ڤΚαταλυτικά  ڤτο επηρέασαν αρκετά  ڤτο επηρέασαν λίγο
∆ ڤεν το επηρέασαν  ڤΛειτούργησαν θετικά – ευκαιρία για διάλειµµα

12. Περιγράψτε τα σηµαντικότερα, κατά τη γνώµη σας προβλήµατα, που σχετίζονταν µε το συντονισµό και
την οργάνωση της ΚΜΕ:

13. Περιγράψτε τα σηµαντικότερα, κατά τη γνώµη σας προβλήµατα, που σχετίζονταν µε την πλατφόρµα και
τις υπηρεσίες της ΚΜΕ:

14. Άλλα σχόλια – παράπονα – υποδείξεις σχετικές µε τη λειτουργία της ΚΜΕ:
15. Μετά το πέρας της ΚΜΕ πιστεύετε ότι θα επιδιώξετε ξανά συµµετοχή σε ανάλογα προγράµµατα;
 ڤΝαι

 ڤΌχι

∆ ڤεν ξέρω

 ڤανάλογα το πρόγραµµα

Γ. Ερωτήσεις σχετικές µε τη σύγκριση της ΚΜΕ και της παραδοσιακής (σεµιναριακού τύπου)
επιµόρφωσης.

16. Ποιες είναι κατά τη γνώµη σας οι σηµαντικότερες διαφορές της επιµόρφωσης τύπου ΚΜΕ από την
παραδοσιακή επιµόρφωση;

17. Κάνοντας µια σύγκριση των δύο, πιστεύετε ότι η ΚΜΕ είναι:
 ڤΠιο ενδιαφέρουσα
 ڤΛιγότερο ενδιαφέρουσα
 ڤΠιο χρήσιµη
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 ڤΛιγότερο χρήσιµη
 ڤΠιο δύσκολα υλοποιήσιµη
 ڤΠιο εύκολα υλοποιήσιµη
 ڤΠολύ διαφορετική
 ڤΚαθόλου διαφορετική
 ڤΠιο απαιτητική για τους εκπαιδευόµενους
 ڤΛιγότερο απαιτητική για τους εκπαιδευόµενους
 ڤΠιο αποτελεσµατική
 ڤΛιγότερο αποτελεσµατική
ڤ

18. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βασική έλλειψη της ΚΜΕ που έχουν τα προγράµµατα σεµιναριακού τύπου;
19. Πιστεύετε ότι τα επιµορφωτικά προγράµµατα του τύπου της ΚΜΕ µπορούν να έχουν µελλοντική

εφαρµογή;
 ڤΝΑΙ
 ڤΝΑΙ, αν γίνονταν οι εξής αλλαγές σε σχέση µε την ΚΜΕ:
 ڤΟΧΙ
 ڤΥπό προϋποθέσεις, όπως:

∆. Ερωτήσεις αναφορικά µε τα Εργαλεία Αναστοχασµού και την Ανάλυση της Επικοινωνίας:

20. Ενηµερωθήκατε σχετικά µε την Ανάλυση της Επικοινωνίας και τους γράφους επικοινωνίας;
 ڤΝΑΙ (2)
 ڤΝΑΙ, αλλά τα αγνόησα (1)
 ڤΟΧΙ (0)

21. Παρακολουθούσατε τις ανακοινώσεις των συντονιστών που αφορούσαν την Ανάλυση της Επικοινωνίας
και τους γράφους επικοινωνίας;
 ڤΝΑΙ (2)
 ڤΝΑΙ, αλλά τα αγνόησα (1)
 ڤΟΧΙ (0)

22. Θεωρείτε τις ανακοινώσεις των συντονιστών που αφορούσαν την Ανάλυση της Επικοινωνίας και τους

γράφους επικοινωνίας χρήσιµες;
 ڤΝΑΙ, οπωσδήποτε (5)
 ڤΜάλλον ΝΑΙ (4)
 ڤΙΣΩΣ (3)
 ڤΜάλλον ΟΧΙ (2)
 ڤΟΧΙ καθόλου (1)

23. Θεωρείτε ότι οι άλλοι εκπαιδευόµενοι έδειξαν ενδιαφέρον για τις µετρήσεις της Ανάλυσης της

Επικοινωνίας;
 ڤΝΑΙ (2)
∆ ڤε γνωρίζω (1)
 ڤΟΧΙ (0)

24. Θεωρείτε ότι οι άλλοι εκπαιδευόµενοι επηρεάστηκαν από τη δηµοσίευση των αναφορών και των

µετρήσεων της Ανάλυσης της Επικοινωνίας;
 ڤΝΑΙ (2)
∆ ڤε γνωρίζω (1)
 ڤΟΧΙ (0)

25. Θεωρείτε ότι οι άλλοι εκπαιδευόµενοι επηρεάστηκαν από τη δηµοσίευση των γράφων της επικοινωνίας;
 ڤΝΑΙ (2)
∆ ڤε γνωρίζω (1)
 ڤΟΧΙ (0)
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26. Παρατηρήσατε κάποια διαφορά στη συµπεριφορά των άλλων εκπαιδευόµενων µετά τη δηµοσίευση

κάποιων στοιχείων ανάλυσης επικοινωνίας;
 ڤΝΑΙ (2)
∆ ڤε γνωρίζω (1)
 ڤΟΧΙ (0)

27. Άλλαξε καθόλου η δική σας συµπεριφορά µετά τη δηµοσίευση κάποιων στοιχείων ανάλυσης
επικοινωνίας;
 ڤΝΑΙ (2)
∆ ڤεν είµαι σίγουρος/η (1)
 ڤΟΧΙ (0)
Σας ευχαριστούµε.

Β.5. Ερωτηµατολόγιο συνολικής αξιολόγησης από τους εισηγητές

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ
Παρακαλείσθε να βάζετε  στο κουτάκι ( )ڤτης επιλογής που συµφωνεί µε την άποψή σας. Υπάρχουν ερωτήσεις
που δέχονται παραπάνω από µια επιλογές ανάλογα µε την κρίση σας και κάποιες στις οποίες θα πρέπει να
συµπληρώσετε κάποια στοιχεία. Τέλος υπάρχουν και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου στις οποίες θα πρέπει να
συµπληρώσετε την απάντησή σας εντός του πλαισίου.
Η γνώµη σας θα συµβάλλει σηµαντικά στην ερευνητική µας δραστηριότητα.
Α. Βασικές Ερωτήσεις
1. Ποιο είναι το όνοµα χρήστη που σας έδωσαν στο πλαίσιο λειτουργίας της ΚΜΕ;
____________________________

2. Σε πόσα µαθήµατα ήσασταν εισηγητής στην ΚΜΕ; ____________
3. Ποια ήταν αυτά:
ΜΑΘΗΜΑ
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΕΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
ΤΕΛΙΚΑ

Β. Ερωτήσεις που αφορούν την οργάνωση και την υλοποίηση του µαθήµατος.

10. Κατά την υλοποίηση του µαθήµατος ποια εργαλεία και υπηρεσίες (από τα διαθέσιµα) επιλέξατε και

χρησιµοποιήσατε τελικά για τη διεξαγωγή του µαθήµατος:
 ڤmail
 ڤforum του µαθήµατος (Θέµατα εβδοµάδας στην ιστοσελίδα του µαθήµατος)
 ڤchat
 ڤΑπλή επίσκεψη στην ιστοσελίδα (στην πλατφόρµα, στη Βάση Εγγράφων)
∆ ڤηµοσίευση κειµένων (αρχείων, υλικού, εργασιών) στη Βάση Εγγράφων του µαθήµατος
 ڤΧρήση των δυνατοτήτων της συνεργατικής συγγραφής των εργασιών

4.

(Α) Χρησιµοποιήσατε ενέργειες κινητοποίησης των εκπαιδευοµένων όταν χρειάστηκε;
Χρησιµοποιούσατε κάποιο συγκεκριµένο µέσο και αν ναι τι ήταν αυτό (µπορεί να υπάρχουν πολλαπλές
απαντήσεις):
∆ ڤεν προσπαθούσα να ενεργοποιήσω τους εκπαιδευόµενους
 ڤAναπροσαρµογή θεµάτων συζήτησης/µελέτης ή αλλαγή του περιεχοµένου του µαθήµατος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Ερωτηµατολόγια

σελ. 598 από 653

∆ηµιουργία ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης: Μελέτη Περίπτωσης Επιµορφωτικού Προγράµµατος Εκπ/κών

 ڤΑλλαγή εργασίας/ απαιτήσεων
 ڤΆλλη ενέργεια, την εξής: δεν απαντήθηκε και αφαιρέθηκε από την ανάλυση

4. (Β) Χρησιµοποιούσατε κάποιο συγκεκριµένο µέσο επικοινωνίας προκειµένου να κινητοποιήσετε τους

εκπαιδευόµενους όταν χρειαζόταν (µπορεί να υπάρχουν πολλαπλές απαντήσεις):
∆ ڤεν προσπαθούσα να ενεργοποιήσω τους εκπαιδευόµενους
 ڤmail
 ڤforum
 ڤchat
 ڤτηλέφωνο ή προσωπική επαφή (όπου ήταν αυτό δυνατόν)

5. Αν εµφανιζόταν ένα πρόβληµα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του µαθήµατος ακολουθούσατε κάποια
συγκεκριµένο πρότυπο παρέµβασης και πρακτικές διαχείρισης του προβλήµατος;
 ڤΝΑΙ
 ڤΟΧΙ
 ڤΑνάλογα το πρόβληµα

6. Μόλις εµφανιζόταν ένα πρόβληµα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του µαθήµατος, σε ποιο βαθµό

παρεµβαίνατε προκειµένου να προσπαθήσετε να δώσετε λύση στο πρόβληµα; (αναπάντητη αν δεν
εµφανίστηκε ποτέ κανένα πρόβληµα)
∆ ڤεν προσπαθούσα να δώσω λύση, το άφηνα να λυθεί µόνο του - Καµία παρέµβαση σε προβλήµατα
που προέκυπταν
 ڤΚάποιες µικρές παρεµβάσεις (πχ. µε αποστολή κάποιου γενικού µηνύµατος) µόνο όταν υπήρχε µεγάλο
πρόβληµα.
 ڤΑρκετές παρεµβάσεις (πχ. µε αποστολές µηνυµάτων προς κάθε εµπλεκόµενο)
 ڤΠολλές παρεµβάσεις (πχ. µε αποστολές µηνυµάτων προς κάθε εµπλεκόµενο, µε πρόκληση συζήτησης
επί του θέµατος, µε προτάσεις για τη λύση, κλπ.)
 ڤΥπερβολικές παρεµβάσεις, ίσως ακόµη και όταν δεν χρειαζόταν ή όταν δεν ήταν σίγουρο ότι υπήρχε
πρόβληµα

7. Ποιο το σηµαντικότερο πρόβληµα που προέκυψε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του µαθήµατος και
σύµφωνα µε τη γνώµη σας; ∆ώστε µια σύντοµη περιγραφή:

8. Πως προσπαθήσατε να δώσετε λύση στο σηµαντικότερο πρόβληµα που προέκυψε κατά τη διάρκεια
διεξαγωγής του µαθήµατος;

9. Ποιος ήταν ο βαθµός ελευθερίας που δίνατε στους εκπαιδευόµενους προκειµένου να µετέχουν σε

αποφάσεις που αφορούσαν το µάθηµα (για το θέµα µιας συγκεκριµένης ενότητας, τις εργασίες, τον
τρόπο υλοποίησης, τον χρόνο ή τον τρόπο επικοινωνίας, τη βαθµολόγηση, κλπ.):
 ڤΚανένας βαθµός ελευθερίας για οποιοδήποτε θέµα
 ڤΚάποιος µικρός βαθµός ελευθερίας για ορισµένα µόνο θέµατα (πχ. καθορισµός σύγχρονης
συζήτησης)
 ڤΣηµαντικός βαθµός ελευθερίας για κάποια θέµατα (πχ. καθορισµός σύγχρονης συζήτησης και
καθορισµός συχνότητας και τρόπου επικοινωνίας)
 ڤΣηµαντικός βαθµός ελευθερίας για αρκετά θέµατα (πχ. καθορισµός σύγχρονης συζήτησης,
καθορισµός συχνότητας και τρόπου επικοινωνίας, διαπραγµάτευση για τον τρόπο υλοποίησης εργασιών
και τη θεµατολογία)
 ڤΠολύ µεγάλος βαθµός ελευθερίας για τα περισσότερα ή όλα τα θέµατα (πχ. για όλα τα προηγούµενα
αλλά και για τη βαθµολόγηση των ίδιων των εκπαιδευόµενων)

10. Κατά την υλοποίηση του µαθήµατος ποια εργαλεία και υπηρεσίες (από τα διαθέσιµα) επιλέξατε και

χρησιµοποιήσατε τελικά για τη διεξαγωγή του µαθήµατος:
 ڤmail
 ڤforum του µαθήµατος (Θέµατα εβδοµάδας)
∆ ڤιάφορα fora, όπως τεχνικών θεµάτων, Γενικό της ΚΜΕ, Ειδικοτήτων, κλπ.
 ڤchat
 ڤΑπλή επίσκεψη στη σελίδα
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∆ ڤηµοσίευση κειµένων (αρχείων) στη βάση Εγγράφων του µαθήµατος
 ڤΧρήση των δυνατοτήτων της συνεργατικής συγγραφής των εργασιών

11. Σε ποιο βαθµό ακολουθήσατε το πρότυπο διεξαγωγής του µαθήµατος όπως είχε περιγραφεί και

συζητηθεί πριν την έναρξη της ΚΜΕ:
∆ ڤιέφερε εντελώς από το πρότυπο
∆ ڤιέφερε σε πολλά στοιχεία µε το πρότυπο
∆ ڤιέφερε σε λίγα στοιχεία µε το πρότυπο, έµοιαζε αρκετά µε το πρότυπο
 ڤΈµοιαζε σε µεγάλο βαθµό µε το πρότυπο
 ڤΉταν εντελώς βασισµένο στο πρότυπο

12. ∆ίνατε εξ αρχής διαφορετικές εργασίες σε κάθε εκπαιδευόµενο;
∆ ڤεν υπήρχε καµία διαφοροποίηση εργασιών
 ڤΥπήρχε διαφοροποίηση εργασιών σε ορισµένες µόνο ειδικές περιπτώσεις
 ڤΥπήρχε διαφοροποίηση εργασιών σε αρκετό βαθµό (σε κάποιες εργασίες γινόταν αυτό)
 ڤΥπήρχε διαφοροποίηση εργασιών σε µεγάλο βαθµό (στις περισσότερες εργασίες γινόταν αυτό)
 ڤΥπήρχε διαφοροποίηση εργασιών σε όλες τις εργασίες
13. ∆ιαφοροποιούσατε το περιεχόµενο των εργασιών λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα των

προηγουµένων εργασιών και τις δυνατότητες των εκπαιδευοµένων ή ακολουθούσατε πιστά τον αρχικό
σχεδιασµό σας;
∆ ڤεν υπήρξε ποτέ διαφοροποίηση εργασιών
 ڤΥπήρξε διαφοροποίηση εργασιών σε ορισµένες µόνο πολύ ειδικές περιπτώσεις
 ڤΥπήρξε διαφοροποίηση εργασιών σε αρκετό βαθµό (σε κάποιες εργασίες γινόταν αυτό)
 ڤΥπήρξε διαφοροποίηση εργασιών σε µεγάλο βαθµό (στις περισσότερες εργασίες γινόταν αυτό)
 ڤΥπήρξε διαφοροποίηση εργασιών σε όλες τις εργασίες (πλην της 1ης)

14. Ποιο ήταν το είδος της συνεργασίας που απαιτούσαν οι εργασίες του µαθήµατος;
(κατά µέσο όρο αν διέφεραν µεταξύ τους στο βαθµό συνεργασίας)
∆ ڤεν υπήρχε καµία απαίτηση εργασίας από κοινού ή συνεργασίας στις εργασίες (ήταν ατοµικές)
 ڤΥπήρχε η ανάγκη κάποιας εργασίας από κοινού, σε επίπεδο επικοινωνίας περισσότερο
 ڤΥπήρχε η ανάγκη κάποιας εργασίας από κοινού (ή σύµπραξης: διαµοίρασης δηλαδή της εργασίας σε
επιµέρους τµήµατα, ξεχωριστή υλοποίηση και κατασκευή τελικού αποτελέσµατος από άθροιση των
επιµέρους αποτελεσµάτων)
 ڤΥπήρχε η ανάγκη κάποιας ουσιαστικής συνεργασίας (κάθε επιµέρους στοιχείο της συνολικής εργασίας
έπρεπε να υλοποιηθεί µετά από συνεισφορά και προσπάθεια όλων όσων εµπλέκονταν στη διαδικασία)
 ڤΥπήρχε µεγάλη ανάγκη ουσιαστικής συνεργασίας σε πολλά επίπεδα
15. Εφόσον δηµιουργήθηκαν οµάδες εκπαιδευοµένων ποιος ήταν ο τρόπος επιλογής των ατόµων που

συνέθεταν τις οµάδες (αν υπήρξε κάποια διαδικασία, µε ποια κριτήρια)
∆ ڤεν υπήρξε ανάγκη δηµιουργίας οµάδων
 ڤΥπήρξε ανάγκη δηµιουργίας οµάδων αλλά απέτυχε αυτό, πιθανοί λόγοι:
∆ ڤηµιουργήθηκαν κάποιες οµάδες µε βάση το προφίλ
∆ ڤηµιουργήθηκαν κάποιες οµάδες µε επιλογή των συµµετεχόντων
∆ ڤηµιουργήθηκαν κάποιες οµάδες τυχαία
∆ ڤηµιουργήθηκαν κάποιες οµάδες µε βάση άλλα κριτήρια, όπως:
 ڤΆλλο :

16. Ποια πρότυπα εµφανίζονταν συχνά στη συµπεριφορά των µελών της ΚΜΕ (πολλαπλές απαντήσεις):
∆ ڤε διέκρινα κάποιο πρότυπο συµπεριφοράς
 ڤΕχθρική/ Επιθετική συµπεριφορά
 ڤΦιλική / Θετική συµπεριφορά
 ڤΟυδέτερη / Αδιάφορη συµπεριφορά
 ڤΠαθητική / Συγκαταβατική συµπεριφορά
 ڤΚριτική / Σκεπτικιστική συµπεριφορά
 ڤΆλλο:
17. Πως θα χαρακτηρίζατε τις σχέσεις σας µε τους εκπαιδευόµενους:
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18. Πως θα χαρακτηρίζατε τις σχέσεις σας µε τους άλλους εισηγητές:
19. Πως θα χαρακτηρίζατε τις σχέσεις σας µε τους συντονιστές:
20. Πιστεύετε ότι τα µέλη της ΚΜΕ συµπεριφέρονταν συνολικά ως µέλη µιας οµάδας, ως µέλη µιας

Κοινότητας µε κοινούς στόχους και προσδοκίες:
 ڤΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ: ∆εν υπήρχε κανενός είδους συµπεριφορά της οµάδας των µελών του µαθήµατος ως Κοινότητα
µε κοινούς στόχους και προσδοκίες. (1)
 ڤΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ: ∆εν υπήρχε σε σηµαντικό βαθµό συµπεριφορά της οµάδας των µελών του µαθήµατος ως
Κοινότητα µε κοινούς στόχους και προσδοκίες. Υπήρχαν ίσως απλά κάποια συνδετικά στοιχεία µεταξύ των
εκπαιδευοµένων. (2)
 ڤΙΣΩΣ: ∆εν είµαι σίγουρος-η, χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να απαντηθεί το ερώτηµα (3)
 ڤΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ: Υπήρχε σε σηµαντικό βαθµό συµπεριφορά Κοινότητας από τα µέλη του µαθήµατος (από
πολλούς, για µεγάλο χρονικό διάστηµα) (4)
 ڤΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ: Υπήρχε σε πολύ σηµαντικό βαθµό συµπεριφορά Κοινότητας από τα µέλη του µαθήµατος
(από τους περισσότερους, για όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής του µαθήµατος) (5)
Γ. Ερωτήσεις σχετικές µε την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του µαθήµατος.
21. Πιστεύετε ότι οι εκπαιδευόµενοι που συµµετείχαν στο µάθηµά σας ωφελήθηκαν από τη συµµετοχή τους
και σε ποιο βαθµό:
∆ ڤεν ωφελήθηκαν καθόλου
∆ ڤεν ωφελήθηκαν ιδιαίτερα
 ڤΩφελήθηκαν κάπως
 ڤΩφελήθηκαν αρκετά
 ڤΩφελήθηκαν πολύ

22. Αν ωφελήθηκαν οι εκπαιδευόµενοι σε κάποιον/κάποιους τοµείς, αυτοί πιστεύετε ότι είναι (επιτρέπονται

πολλαπλές απαντήσεις):
∆ ڤεν ωφελήθηκαν σε κάποιον τοµέα
 ڤΣτη χρήση των ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας ειδικά
 ڤΣε θέµατα σχετικά µε τις ΤΠΕ (γενικώς)
 ڤΣε σχέση µε τον τρόπο χρήσης των ΤΠΕ ειδικά προκειµένου για την καλύτερη διεξαγωγή του
µαθήµατος τους
 ڤΣτη συνεργασία
 ڤΣτην κοινωνική επαφή µε συναδέλφους
 ڤΣε θέµατα αµιγώς της ειδικότητας τους
 ڤΣε θέµατα παιδαγωγικά
 ڤΆλλος τοµέας:

23. Τι πιστεύετε ότι βοήθησε περισσότερο τους εκπαιδευόµενους ώστε να κερδίσουν κάτι από τη

συµµετοχή τους στο µάθηµα:
∆ ڤεν κέρδισαν κάτι ιδιαίτερο
 ڤΗ υλοποίηση εργασιών
 ڤΗ συµµετοχή τους σε οµαδικές εργασίες / η συνεργασία µε άλλα άτοµα
 ڤΗ επίλυση προβληµάτων
 ڤΗ ανταλλαγή απόψεων
 ڤΟ αναλογισµός που πραγµατοποιούνταν στο µάθηµα
 ڤΤο υλικό που τους προσέφερα (λογισµικό, άρθρα, παραδείγµατα, κλπ)
 ڤΤο περιεχόµενο του µαθήµατος (η επιλογή του θέµατος)
 ڤΗ οργάνωση του µαθήµατος (ο τρόπος υλοποίησης του µαθήµατος)
 ڤΗ διαµόρφωση µιας κοινής Βάσης Γνώσης (η συνεισφορά τους στην
 ڤΗ παρουσίαση των αποτελεσµάτων / των αναφορών / των εργασιών τους, είτε από τους ίδιους
(υποστηριζόµενοι την κάθε εργασία) ή των αποτελεσµάτων/ σχολίων από εµένα
 ڤΗ αξιολόγηση των εργασιών τους (η βαθµολογία τους στην εργασία, οι διορθώσεις)
 ڤΆλλο
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24. Θεωρείτε ότι η επικοινωνία σας µε τους εκπαιδευόµενους µπορεί να χαρακτηριστεί συνολικά:
 ڤΑνεπαρκής  ڤΜε ελλείψεις ڤ
Μέτρια  ڤΙκανοποιητική  ڤΠολύ Ικανοποιητική
25. Θεωρείτε ότι το υλικό που προσφέρατε στο µάθηµα (λογισµικό, άρθρα, παραδείγµατα, κλπ.)

αποδείχτηκε τελικά:
 ڤΑκατάλληλο  ڤΑδιάφορο  ڤΜέτριο

 ڤΕνδιαφέρον

 ڤΠολύ Ενδιαφέρον

26. Θεωρείτε ότι τα θέµατα συζήτησης στο µάθηµα ήταν για τους εκπαιδευόµενους:
 ڤΑκατάλληλα  ڤΑδιάφορα  ڤΜέτρια  ڤΕνδιαφέροντα  ڤΠολύ Ενδιαφέροντα
27. Θεωρείτε ότι η οργάνωση του µαθήµατος και προσέγγιση που ακολουθήσατε για τη διεξαγωγή του
µαθήµατος ήταν τελικά:
 ڤΑκατάλληλη  ڤΊσως είχε προβλήµατα  ڤΜέτρια  ڤΑρκετά καλή  ڤΗ Σωστή

28. Θεωρείτε ότι οι εργασίες που δίνατε στους εκπαιδευόµενους προς υλοποίηση αποδείχτηκαν τελικά:
 ڤΑκατάλληλες
 ڤΜάλλον όχι οι ενδεδειγµένες
 ڤΜέτριες
 ڤΜάλλον κατάλληλες
 ڤΑκριβώς οι κατάλληλες
29. Θεωρείτε ότι η επιλογή των οµάδων για την υλοποίηση των οµαδικών δραστηριοτήτων (εφόσον

υπήρξαν) ήταν:
 ڤΑκατάλληλη  ڤΜάλλον όχι η ενδεδειγµένη  ڤΜέτρια

 ڤΚαλή

 ڤΠολύ Καλή

30. Θεωρείτε ότι ο βαθµός δυσκολίας των δραστηριοτήτων ήταν τελικά:
 ڤΑκατάλληλος,
 ڤΜάλλον ακατάλληλος,
 ڤΛίγο µεγαλύτερος ή µικρότερος από αυτό που έπρεπε
 ڤΜάλλον κατάλληλος,
 ڤΑκριβώς ο κατάλληλος
∆. Ερωτήσεις σχετικές µε το συντονισµό της ΚΜΕ και τα προβλήµατα που εµφανίστηκαν.

31. Θεωρείτε ότι ο συντονισµός της ΚΜΕ ήταν συνολικά:
 ڤΑνεπαρκής  ڤΜε ελλείψεις  ڤΜέτριος  ڤΙκανοποιητικός

ڤΠολύ Ικανοποιητικός

32. Θεωρείτε ότι οι υπηρεσίες που παρέχονταν από την ΚΜΕ ήταν:
 ڤΑκατάλληλες  ڤΑνεπαρκείς  ڤΜέτριες  ڤΕπαρκείς  ڤΟι Κατάλληλες
33. Θεωρείτε ότι οι υπηρεσίες της ΚΜΕ λειτούργησαν γενικά:
 ڤΑνεπαρκώς  ڤΜε ελλείψεις  ڤΜέτρια  ڤΙκανοποιητικά ڤΠολύ Ικανοποιητικά
34. Θεωρείτε ότι τα τεχνικά προβλήµατα που παρουσιάστηκαν κατά τη λειτουργία της ΚΜΕ και η κατά
διαστήµατα διακοπή των υπηρεσιών επηρέασαν τη διεξαγωγή του µαθήµατος:
 ڤΚαταλυτικά ڤτο επηρέασαν αρκετά  ڤτο επηρέασαν λίγο
∆ ڤεν το επηρέασαν  ڤΛειτούργησαν θετικά – ευκαιρία για διάλειµµα

35. Αν το µάθηµα σας δεν υλοποιήθηκε στον αρχικά σχεδιασµένο χρόνο, σε τι πιστεύετε ότι οφείλονταν
περισσότερο αυτό:

36. Πόσο επηρέασε τη διεξαγωγή του µαθήµατος η καθυστέρηση αυτή (αν υπήρξε):
 ڤΚαταλυτικά  ڤτο επηρέασε αρκετά ڤτο επηρέασε λίγο
∆ ڤεν το επηρέασε  ڤΛειτούργησε θετικά
37. Περιγράψτε τα σηµαντικότερα, κατά τη γνώµη σας προβλήµατα, που σχετίζονταν µε το συντονισµό και
την οργάνωση της ΚΜΕ:
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38. Περιγράψτε τα σηµαντικότερα, κατά τη γνώµη σας προβλήµατα, που σχετίζονταν µε την πλατφόρµα και
τις υπηρεσίες της ΚΜΕ:

39. Άλλα σχόλια – παράπονα – υποδείξεις σχετικές µε τη λειτουργία της ΚΜΕ:
40. Θεωρείτε ότι η δική σας συµµετοχή στην ΚΜΕ σας ωφέλησε; Αν ναι, περιγράψτε µε ποιο τρόπο:
∆ ڤεν ήταν ωφέλιµη
 ڤΛόγοι που τη θεωρώ ωφέλιµη :
Ε. Ερωτήσεις σχετικές µε τη σύγκριση της ΚΜΕ και της παραδοσιακής (σεµιναριακού τύπου)
επιµόρφωσης.

41. Ποιες είναι κατά τη γνώµη σας οι σηµαντικότερες διαφορές της επιµόρφωσης τύπου ΚΜΕ από την
παραδοσιακή επιµόρφωση;

42. Κάνοντας µια σύγκριση των δύο, πιστεύετε ότι η ΚΜΕ είναι:
 ڤΠιο ενδιαφέρουσα
 ڤΛιγότερο ενδιαφέρουσα
 ڤΠιο χρήσιµη
 ڤΛιγότερο χρήσιµη
 ڤΠιο δύσκολα υλοποιήσιµη
ڤΠιο εύκολα υλοποιήσιµη (εφόσον υπάρξει εξοικείωση στη χρήσης των ΤΠΕ και συντονισµός
των εµπλεκόµενων)
 ڤΠολύ διαφορετική
 ڤΚαθόλου διαφορετική
 ڤΠιο απαιτητική για τους εκπαιδευόµενους
 ڤΛιγότερο απαιτητική για τους εκπαιδευόµενους
 ڤΠιο αποτελεσµατική
 ڤΛιγότερο αποτελεσµατική
ڤ
43. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βασική έλλειψη της ΚΜΕ που έχουν τα προγράµµατα σεµιναριακού τύπου;
44. Πιστεύετε ότι τα επιµορφωτικά προγράµµατα του τύπου της ΚΜΕ µπορούν να έχουν µελλοντική
εφαρµογή;
 ڤΝΑΙ.
 ڤΝΑΙ, αν γίνονταν οι εξής αλλαγές σε σχέση µε την ΚΜΕ:
 ڤΥπό προϋποθέσεις, όπως:
 ڤΟΧΙ
ΣΤ. Ερωτήσεις αναφορικά µε τα Εργαλεία Αναστοχασµού και την Ανάλυση της Επικοινωνίας:
45. Ενηµερωθήκατε σχετικά µε την Ανάλυση της Επικοινωνίας και τους γράφους επικοινωνίας;
 ڤΝΑΙ (2)
 ڤΝΑΙ, αλλά τα αγνόησα (1)
 ڤΟΧΙ (0)
46. Παρακολουθούσατε τις ανακοινώσεις των συντονιστών που αφορούσαν την Ανάλυση της Επικοινωνίας
και τους γράφους επικοινωνίας;
 ڤΝΑΙ (2)
 ڤΝΑΙ, αλλά τις αγνοούσα (1)
 ڤΟΧΙ (0)
47. Θεωρείτε τις µετρήσεις που αφορούσαν την Ανάλυση της Επικοινωνίας χρήσιµες;
 ڤΝΑΙ, οπωσδήποτε (5)
 ڤΜάλλον ΝΑΙ (4)
 ڤΙΣΩΣ (3)
 ڤΜάλλον ΟΧΙ (2)
 ڤΟΧΙ καθόλου (1)
48. Θεωρείτε ότι οι εκπαιδευόµενοι έδειξαν ενδιαφέρον για αυτές;
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 ڤΝΑΙ (2)
∆ ڤε γνωρίζω (1)
 ڤΟΧΙ (0)
49. Θεωρείτε ότι οι εκπαιδευόµενοι επηρεάστηκαν από τη δηµοσίευση των αναφορών και των µετρήσεων
της Ανάλυσης;
 ڤΝΑΙ (2)
∆ ڤε γνωρίζω (1)
 ڤΟΧΙ (0)

50. Θεωρείτε ότι οι εκπαιδευόµενοι επηρεάστηκαν από τη δηµοσίευση των γράφων της επικοινωνίας;
 ڤΝΑΙ (2)
∆ ڤε γνωρίζω (1)
 ڤΟΧΙ (0)
51. Παρατηρήσατε κάποια διαφορά στη συµπεριφορά των εκπαιδευόµενων µετά τη δηµοσίευση κάποιων

στοιχείων ανάλυσης επικοινωνίας;
 ڤΝΑΙ (2)
∆ ڤε γνωρίζω (1)
 ڤΟΧΙ (0)

52. Άλλαξε καθόλου η δική σας συµπεριφορά µετά τη δηµοσίευση κάποιων στοιχείων ανάλυσης

επικοινωνίας;
 ڤΝΑΙ (2)
 ڤΙΣΩΣ (1)
 ڤΟΧΙ (0)
Σας ευχαριστούµε.

Β.6. ∆οµή συνέντευξης εκπαιδευόµενων
Α. Ερωτήσεις αναφορικά µε τα Εργαλεία Αναστοχασµού και την Ανάλυση της Επικοινωνίας:
1. Είδες την Ανάλυση της Επικοινωνίας και τους γράφους επικοινωνίας;
Αν ναι, ακολουθούν οι παρακάτω ερωτήσεις:
Αν όχι, ακολουθούν οι παρακάτω ενέργειες/ ερωτήσεις:
2. Πως σου φάνηκαν; Ποια ήταν η πρώτη εικόνα/αναγνωση Ποια είναι η πρώτη εικόνα/αναγνωση που µπορείς να
που σου δόθηκε // που είχες, πριν ακόµη γνωρίσεις τους κάνεις // που έχεις, και ας µην γνωρίζεις τους ακριβείς
ακριβείς ορισµούς/ τις σηµασίες
ορισµούς/σηµασίες
2. Περιγραφή της ανάλυσης και των ορισµών των
παραµέτρων αυτής. Μήπως έχεις δει µόνο κάποια
στοιχεία από αυτά που δηµοσιεύτηκαν;
3. Σε σένα; Στα υπόλοιπα µέλη; Το συζητήσατε;
3. Γιατί δεν τα είδες; ∆εν είδες τα µηνύµατα ειδοποίησης;
∆εν σε ενδιέφερε; ∆εν είχες χρόνο; Κάτι άλλο;
4. Κατάλαβες τους ορισµούς των παραµέτρων που µετρήθηκαν; Πιστεύεις ότι τους κατάλαβαν οι περισσότεροι; (αν όχι,
εξηγώ επιτόπου...)
5. Τι δείχνει για σένα η πυκνότητα του δικτύου που ανήκεις; Τι πιστεύεις ότι δείχνει για τους άλλους;
6. Τι δείχνει για σένα η συγκέντρωση του δικτύου που ανήκεις; Τι πιστεύεις ότι δείχνει για τους άλλους;
7. Τι σηµαίνει για σένα ο γράφος επικοινωνίας της οµάδας σου; ∆είχνει κάτι; Αυτό που δείχνει το κατάλαβες και χωρίς το
γράφο και την ανάλυση;
8. Σε επηρέασε σε κάτι η δηµοσίευση της ανάλυσης της
8. Πιστεύεις ότι µπορεί να σε επηρεάσει σε κάτι η
επικοινωνίας; Ο γράφος;
δηµοσίευση της ανάλυσης της επικοινωνίας; Ο γράφος;
9. Ζήτησες τον κωδικό σου; Γιατί;
9. Σε ενδιαφέρει να µάθεις τον κωδικό σου;
Γιατί;
10. Σου φάνηκε λογική η θέση σου στο γράφο, όταν την
10. Σου φαίνεται λογική η θέση σου στο γράφο; Γιατί;
είδες; Γιατί;
11. Άλλαξε κάτι όσον αφορά τι πιστεύεις για την πληροφορία 11. Άλλαξε κάτι όσον αφορά τι πιστεύεις για την
που µας δίνει ο γράφος όταν είδες
πληροφορία που µας δίνει ο γράφος τώρα που βλέπεις τη
τη θέση σου;
θέση σου;
12. Άλλαξε η συµπεριφορά σου µετά τη δηµοσίευση της
12. Πιστεύεις ότι µπορεί να αλλάξει η συµπεριφορά σου
ανάλυσης και του γράφου; Ως προς τι; Ως προς την
µετά τη δηµοσίευση της ανάλυσης και του γράφου και την
επικοινωνία, πως;
τωρινή ενηµέρωσή σου; Ως προς τι; Ως προς την
επικοινωνία, πως;
13. Η αλλαγή της συµπεριφοράς έγινε µετά την πληροφορία του13. Η αλλαγή της συµπεριφοράς έχει να κάνει και µε την
κωδικού ή και από πριν;
πληροφορία του κωδικού ή είναι ανεξάρτητη από αυτό;
14. Νοµίζεις ότι µπορεί να αλλάξει η συµπεριφορά των
14. Νοµίζεις ότι µπορεί να αλλάξει η συµπεριφορά των
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συναδέλφων σου βλέποντας τα στοιχεία αυτά;
Πως;

συναδέλφων σου βλέποντας τα στοιχεία αυτά; Πως;

15. Παρουσίαση από µέρους µου 2 γράφων µε πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Σχολιασµός. ∆ιαφορές και οµοιότητες. Εξάγονται κάποια Συµπεράσµατα;
16. Σε ένα (ίσως και τους δύο προηγούµενους) υποθέτω ότι ο κωδικός σου είναι κάποιος συγκεκριµένος. Σχολιασµός. Εξάγονται
κάποια Συµπεράσµατα;
17. Αν υποθέσουµε άλλον κωδικό (για τους πιο πάνω γράφους) µε εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά τι αλλάζει στα
συµπεράσµατα;
Β. Ερωτήσεις που υπάρχουν (όχι απαραίτητα στην ίδια µορφή) στα ερωτηµατολόγια:
Ποιο είναι το όνοµα χρήστη που σας έδωσαν; _____________
1. Θεωρώ τον εαυτό µου αυτή τη στιγµή ενεργό µέλος της ΚΜΕ. Τι σηµαίνει αυτό;
2. Ποια µέσα επικοινωνίας χρησιµοποιήσατε προκειµένου για τη συνεργασία σας µε τα υπόλοιπα µέλη την τελευταία
εβδοµάδα:
∆ ڤε συνεργάστηκα / δεν είχα επικοινωνία
 ڤmail
 ڤforum
 ڤchat
 ڤτηλέφωνο
 ڤπροσωπική επαφή
 ڤΆλλο
3. Ποια πρότυπα διακρίνετε συχνά στη συµπεριφορά των µελών της ΚΜΕ:
∆ ڤε διακρίνω κανένα πρότυπο συµπεριφοράς
 ڤΕχθρική συµπεριφορά
 ڤΕπιθετική συµπεριφορά
 ڤΦιλική συµπεριφορά
 ڤΘετική συµπεριφορά
 ڤΠαθητική / Συγκαταβατική συµπεριφορά
 ڤΚριτική συµπεριφορά
 ڤΣυµπεριφορά συνεργασίας
 ڤΆλλο
4. Πως θα χαρακτηρίζατε τις σχέσεις σας µε τα υπόλοιπα µέλη:
µέλη-άλλοι εκπαιδευόµενοι // εκπαιδευτές ποια ήταν τα µαθήµατα που παρακολούθησες µέχρι τώρα;
5. Θεωρείτε ότι η συµµετοχή σας στην ΚΜΕ µέχρι τώρα ήταν ωφέλιµη; Αν ναι, περιγράψτε µε ποιο τρόπο:
∆ ڤεν ήταν ωφέλιµη
 ڤΛόγοι που τη θεωρώ ωφέλιµη
6. Σε ποιο τοµέα ωφελήθηκα από τη συµµετοχή µου σε δραστηριότητες της ΚΜΕ µέχρι τώρα:
∆ ڤεν ωφελήθηκα σε κάποιο τοµέα ιδιαίτερα
 ڤΈµαθα κάτι νέο
 ڤΣτην επικοινωνία
 ڤΣτη συνεργασία
 ڤΣτην κοινωνική επαφή
 ڤΣε θέµατα αναλογισµού µέσα από τον διάλογο
 ڤΣε θέµατα καθαρά της ειδικότητας µου
 ڤΣε θέµατα παιδαγωγικά
 ڤΣε θέµατα σχετικά µε τις ΤΠΕ
 ڤΆλλο
7. Τι πιστεύετε ότι σας βοήθησε µέχρι τώρα περισσότερο ώστε να µάθετε κάτι
καινούργιο στην ΚΜΕ:
∆ ڤε έµαθα κάτι νέο
 ڤΗ συµµετοχή σε οµαδικές εργασίες / η συνεργασία µε άλλα άτοµα
 ڤΗ επίλυση προβληµάτων
 ڤΗ κατασκευή ενός προϊόντος
 ڤΗ ανταλλαγή απόψεων
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 ڤΟ αναλογισµός
 ڤΤο υλικό που µας δίνεται
 ڤΤο περιεχόµενο των µαθηµάτων
 ڤΗ οργάνωση των µαθηµάτων
 ڤΗ διαµόρφωση µιας κοινής Βάσης Γνώσης
 ڤΗ παρουσίαση των αποτελεσµάτων / των αναφορών / της εργασίας
 ڤΆλλο

Γ. Ερωτήσεις σύγκρισης µε ΠΚΜ:
1. Συµµετείχατε στην ΠΚΜ;
Αν ναι, ακολουθούν οι παρακάτω ερωτήσεις:
2. Ποιες είναι κατά τη γνώµη σας οι διαφορές της ΚΜΕ από την ΠΚΜ;
3. Ποια είναι η µεγαλύτερη;
4. Κάνοντας µια σύγκριση των δύο, πιστεύετε ότι η ΚΜΕ είναι:
 ڤΠιο ενδιαφέρουσα
 ڤΠιο χρήσιµη
 ڤΠιο δύσκολη
 ڤΚαλύτερη (γενικώς)
 ڤΑπλά διαφορετική
 ڤΠιο απαιτητική
 ڤΆλλο
5. Λείπει κάτι από την ΚΜΕ που υπήρχε στην ΠΚΜ; Τι; Γιατί πιστεύεις ότι γίνεται αυτό;
6. Γενική συζήτηση για την ΚΜΕ. Εργαλεία, υπηρεσίες, προβλήµατα.

Β.7. ∆οµή συνέντευξης εισηγητών
Α. Ερωτήσεις αναφορικά µε τα Εργαλεία Αναστοχασµού και την Ανάλυση της Επικοινωνίας:
1. Είδατε την Ανάλυση της Επικοινωνίας και τους γράφους επικοινωνίας;
Αν ναι, ακολουθούν οι παρακάτω ερωτήσεις:
Αν όχι, ακολουθούν οι παρακάτω ενέργειες/ ερωτήσεις:
2. Πως σας φάνηκαν; Ποια ήταν η πρώτη εικόνα/αναγνωση 2. Περιγραφή της ανάλυσης και των ορισµών των
που σας δόθηκε // που είχατε, πριν ακόµη γνωρίσετε τους παραµέτρων αυτής. Μήπως έχετε δει µόνο κάποια
ακριβείς ορισµούς/ τις σηµασίες
στοιχεία από αυτά που δηµοσιεύτηκαν;
3. Το συζητήσατε µε τους εκπαιδευόµενους;
3. Γιατί δεν τα είδατε; ∆εν είδατε τα µηνύµατα
ειδοποίησης; ∆εν σας ενδιέφερε; ∆εν είχατε χρόνο; Κάτι
άλλο;
4. Πιστεύετε ότι κατάλαβαν τις µετρήσεις οι εκπαιδευόµενοι; Πως τους φάνηκαν;
5. Σας επηρέασε σε κάτι η δηµοσίευση της ανάλυσης της
επικοινωνίας; (πχ. στην διεξαγωγή του µαθήµατος, στη
βαθµολόγηση) Ο γράφος;
6. Σας φάνηκε λογική η θέση σας στους γράφους, όταν την
είδατε; Γιατί;
7. Άλλαξε κάτι όσον αφορά τι πιστεύετε για την πληροφορία που
µας δίνει ο γράφος όταν είδατε
τη θέση σας;
8. Άλλαξε η δική σας συµπεριφορά σου µετά τη δηµοσίευση 8. Πιστεύετε ότι θα µπορούσε να αλλάξει η συµπεριφορά
της ανάλυσης και του γράφου; Ως προς τι; Ως προς την
σας µετά τη δηµοσίευση της ανάλυσης και του γράφου αν
επικοινωνία, πως;
είχατε ενηµερωθεί; Ως προς τι; Ως προς την επικοινωνία,
πως;
9. Νοµίζετε ότι µπορεί να άλλαξε η συµπεριφορά των εκπαιδευόµενων του µαθήµατος βλέποντας τα στοιχεία αυτά; Πως;
Β. Ερωτήσεις που υπάρχουν (όχι απαραίτητα στην ίδια µορφή) στα ερωτηµατολόγια:
1. Θεωρείτε το µάθηµά σας πετυχηµένο; Γιατί;
2. Ακολουθήσατε το «πρότυπο» µαθήµατος που προτείναµε (η κ.∆ηµητρακοπούλου και εγώ);
 ڤΚαθόλου / δεν το είχα υπόψη µου
 ڤΚαθόλου / συνειδητά επειδή διαφωνούσα µε αυτό
 ڤλίγο / κάπως
 ڤµέτρια
 ڤαρκετά
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 ڤεντελώς
 ڤΆλλο
Που διέφερε το δικό σας «πρότυπο»:
3. Ποιο τρόπο χρησιµοποιήσατε για να πλησιάσατε τους εκπαιδευόµενους:
∆ ڤεν ασχολήθηκα µε το θέµα αυτό / δεν τους πλησίασα
 ڤmail
 ڤforum
 ڤchat
 ڤτηλέφωνο
 ڤπροσωπική επαφή
 ڤΆλλο
4. Πως γινόταν αυτό;
5. Ποια πρότυπα διακρίνατε συχνά στη συµπεριφορά των µελών της ΚΜΕ:
∆ ڤε διακρίνω κανένα πρότυπο συµπεριφοράς
 ڤΕχθρική συµπεριφορά
 ڤΕπιθετική συµπεριφορά
 ڤΦιλική συµπεριφορά
 ڤΘετική συµπεριφορά
 ڤΠαθητική / Συγκαταβατική συµπεριφορά
 ڤΚριτική συµπεριφορά
 ڤΣυµπεριφορά συνεργασίας
 ڤΆλλο
6.

Πως θα χαρακτηρίζατε τις σχέσεις σας µε τους εκπαιδευόµενους;

7.

Πως θα χαρακτηρίζατε τις σχέσεις σας µε τους άλλους εισηγητές;

8.

Πως θα χαρακτηρίζατε τις σχέσεις σας µε τους συντονιστές;

9. Θεωρείτε ότι το µάθηµά σας στην ΚΜΕ ήταν ωφέλιµο για τους εκπαιδευόµενους; Αν ναι, περιγράψτε µε ποιο τρόπο:
∆ ڤεν ήταν ωφέλιµη
 ڤΛόγοι που τη θεωρώ ωφέλιµη
10. Σε ποιο τοµέα πιστεύετε ότι ωφελήθηκαν:
∆ ڤεν ωφελήθηκαν σε κάποιο τοµέα ιδιαίτερα
 ڤΈµαθαν κάτι νέο
 ڤΣτην επικοινωνία
 ڤΣτη συνεργασία
 ڤΣτην κοινωνική επαφή
 ڤΣε θέµατα αναλογισµού µέσα από τον διάλογο
 ڤΣε θέµατα καθαρά της ειδικότητας τους
 ڤΣε θέµατα παιδαγωγικά
 ڤΣε θέµατα σχετικά µε τις ΤΠΕ
 ڤΣε θέµατα σχετικά ειδικά µε τη χρήση των ΤΠΕ στην τάξη
 ڤΆλλο
11. Τι πιστεύετε ότι τους βοήθησε περισσότερο ώστε να µάθουν κάτι
καινούργιο στην ΚΜΕ:
∆ ڤε έµαθαν κάτι νέο
 ڤΗ συµµετοχή σε οµαδικές εργασίες / η συνεργασία µε άλλα άτοµα
 ڤΗ επίλυση προβληµάτων
 ڤΗ κατασκευή ενός προϊόντος
 ڤΗ ανταλλαγή απόψεων
 ڤΟ αναλογισµός
 ڤΤο υλικό που τους έδινα
 ڤΤο περιεχόµενο των µαθηµάτων
 ڤΗ οργάνωση των µαθηµάτων
 ڤΗ διαµόρφωση µιας κοινής Βάσης Γνώσης
 ڤΗ παρουσίαση των αποτελεσµάτων / των αναφορών / της εργασίας
 ڤΟι σχετικές εργασίες για χρήση των ΤΠΕ στην τάξη
 ڤΆλλο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:
ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ

Γ.1. Επιπρόσθετα στοιχεία ανάλυσης της ∆ραστηριότητας Υλοποίησης των
µαθηµάτων
a. Μεταβολές που σχετίζονται µε τα καταγεγραµµένα χαρακτηριστικά
των υποκειµένων
Τέλος, στην ανάλυση της ∆ραστηριότητας υλοποίησης των µαθηµάτων της ΚΜΕ, εξετάστηκαν και ενδεχόµενες
επιδράσεις των καταγεγραµµένων χαρακτηριστικών του υποκειµένων (ως ανεξάρτητες µεταβλητές) σε κάποιες
από τις εξαρτηµένες µεταβλητές.
Οι εξαρτηµένες µεταβλητές που αφορούσαν τις στάσεις και τις απόψεις των συµµετεχόντων, δεν παρατηρήθηκε
να έχουν κάποια σηµαντική σχέση µε τις περισσότερες µεταβλητές που αφορούσαν τα χαρακτηριστικά του
δείγµατος (ηλικία, ειδικότητα, πρότερες γνώσεις σε ΤΠΕ, τόπος διαµονής, κλπ). Η µόνη ανεξάρτητη µεταβλητή
που παρατηρήθηκε ότι είχε κάποια σηµαντική σχέση µε εξαρτηµένες µεταβλητές που αφορούσαν στάση ή άποψη
ή γνώσεις των εκπαιδευοµένων ήταν αυτή του φύλου.
Παράρτηµα Β.2.Ερώτηση.c1: Θα συµµετείχατε στο µέλλον σε προγράµµατα οργανωµένης συνεργασίας, αν σας
γινόταν πρόσκληση; (5βαθµη κλίµακα τύπου Likert)
 ڤΌχι (1)  ڤΜάλλον Όχι (2) ∆ ڤεν ξέρω(3)  ڤΑνάλογα την πρόσκληση (4)  ڤΝαι (5)
Πίνακας Μέσοι όροι των απαντήσεων των εκπαιδευοµένων στην ερώτηση «Θα συµµετείχατε στο µέλλον σε
προγράµµατα οργανωµένης συνεργασίας, αν σας γινόταν πρόσκληση;» και διαφορές µεταξύ των απαντήσεων
ανδρών και γυναικών.
Χαρακτηριστικό
N
Mean
Std.
Std.
δείγµατος: ΦΥΛΟ
Dev.
Error
Mean
Πρόθεση των εκπαιδευοµένων για
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
16
4,56
,512
,128
συµµετοχή σε προγράµµατα επιµόρφωσης
ΑΝ∆ΡΕΣ
33
4,03
,984
,171
•
Παρατηρήθηκε ότι ο µέσος όρος του βαθµού της πρόθεσης των γυναικών του δείγµατος να συµµετέχουν
στο µέλλον σε ανάλογα προγράµµατα επιµόρφωσης (Μ=4,56, SD=0,512) ήταν σηµαντικά υψηλότερος (t= +2,027,
df=47, 2-tailed p=0,048 < 0,05) από το µέσο όρο του βαθµού της πρόθεσης των ανδρών του δείγµατος να
συµµετέχουν στο µέλλον σε ανάλογα προγράµµατα επιµόρφωσης (Μ=4,03, SD=0,984).
Παράρτηµα Β.2.Ερώτηση.a17: Πιστεύετε ότι οι γνώσεις σας σε παιδαγωγικά θέµατα (και µεθοδολογίες
διδασκαλίας), προκειµένου για τη χρήση των ΤΠΕ στο µάθηµα, είναι: (5βαθµη κλίµακα τύπου Likert)
∆ ڤεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι ΤΠΕ στο µάθηµα καθ’ οποιονδήποτε τρόπο (0)
∆ ڤεν είναι καθόλου αρκετές (1)
∆ ڤεν είναι αρκετές (2)
∆ ڤεν ξέρω / δεν απαντώ / δεν είµαι σίγουρος (3)
 ڤΑρκετές (4)
 ڤΥπεραρκετές (5)
•
Παρατηρήθηκε ότι ο µέσος όρος του βαθµού των γνώσεων των γυναικών του δείγµατος σε παιδαγωγικά
θέµατα (Μ=3,53, SD=1,051) ήταν σηµαντικά υψηλότερος (t= +3,199, df=100, 2-tailed p=0,002 < 0,01), από το
µέσο όρο του βαθµού των γνώσεων των ανδρών του δείγµατος σε παιδαγωγικά θέµατα (Μ=2,82, SD=1,050).
Πίνακας Μέσοι όροι των απαντήσεων των εκπαιδευοµένων για το βαθµό των γνώσεων τους σε παιδαγωγικά
θέµατα και διαφορές µεταξύ των απαντήσεων ανδρών και γυναικών.
Χαρακτηριστικό
N
Mean
Std.
Std.
δείγµατος: ΦΥΛΟ
Dev.
Error
Mean
Άποψη των εκπαιδευοµένων για το βαθµό
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
34
3,53
1,051
,180
των γνώσεών τους σε παιδαγωγικά θέµατα
ΑΝ∆ΡΕΣ
68
2,82
1,050
,127

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – Επιπρόσθετα Στοιχεία Ανάλυσης

σελ. 609 από 653

∆ηµιουργία ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης: Μελέτη Περίπτωσης Επιµορφωτικού Προγράµµατος Εκπ/κών

Γ.2. Επιπρόσθετα στοιχεία ανάλυσης της ∆ραστηριότητας ∆ηµιουργίας της
Κοινότητας
a. Το σύνολο των µηνυµάτων συντονισµού
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται περισσότερες λεπτοµέρειες που αφορούν ένα προς ένα τα µηνύµατα που
παρουσιάστηκαν στο γράφηµα (Εικόνα IV. 6.12) της παραγράφου ΙV.6.9.2 και ειδικότερα εµφανίζεται η
περίοδος κατά την οποία απεστάλησαν, η ηµεροµηνία, ποιος συντονιστής το έστειλε (ή αν ήταν και οι δύο), το
θέµα όπως παρουσιαζόταν στο mail, το περιεχόµενο (που παρουσιάζει και τους αποδέκτες) και τον τύπο του
µηνύµατος. Όσον αφορά ειδικά στον τύπο:

το Υ αντιστοιχεί στα µηνύµατα υψηλού επιπέδου συντονισµού που απεστάλησαν από τους συντονιστές
προς όλη την Κοινότητα ή προς όλους τους εισηγητές (τα 17 µηνύµατα βαρύτητας 5 του προηγούµενου
γραφήµατος)

το ∆Υ αντιστοιχεί σε µήνυµα που αποτελεί δείγµα µηνύµατος υψηλού επιπέδου συντονισµού εισηγητή
(από τα πολλά αυτού του είδους που είχαν αποσταλεί), που απεστάλη από τους συντονιστές προς συγκεκριµένο
εισηγητή (το 1 µήνυµα βαρύτητας 4 του προηγούµενου γραφήµατος)

το Χ αντιστοιχεί στα µηνύµατα χαµηλού επιπέδου συντονισµού που απεστάλησαν από τους συντονιστές
προς όλη την Κοινότητα ή προς όλους τους εισηγητές (τα 24 µηνύµατα βαρύτητας 2 του προηγούµενου
γραφήµατος)

το ∆Χ αντιστοιχεί σε µηνύµατα που αποτελούν δείγµατα µηνυµάτων χαµηλού επιπέδου συντονισµού
εισηγητή (από τα πολλά αυτού του είδους που είχαν αποσταλεί), που απεστάλησαν από τους συντονιστές προς
συγκεκριµένες οµάδες εισηγητών ή µελών (τα 3 µηνύµατα βαρύτητας 1 του προηγούµενου γραφήµατος)
Λόγω του µεγάλου αριθµού και του µεγέθους των µηνυµάτων (ειδικά του µεγέθους των µηνυµάτων υψηλού
συντονισµού) παρουσιάζονται παρακάτω αναλυτικά ορισµένα µόνο ενδεικτικά µηνύµατα.
Περιγραφή των βασικών µηνυµάτων των συντονιστών προς όλη την Κοινότητα
Θέµα

Περιεχόµενο

Τύπος

11/10/2003 1ος Συντονιστής

Έναρξη νέας Κοινότητας
Μάθησης και παύση παλιών
λογαριασµών

Χ

Οργάνωση Κοινότητας:
Προκηρύξεις και φάση
αιτήσεων
Οργάνωση Κοινότητας:
Προκηρύξεις και φάση
αιτήσεων
Οργάνωση Κοινότητας:
Προκηρύξεις και φάση
αιτήσεων
Οργάνωση Κοινότητας:
Προκηρύξεις και φάση
αιτήσεων
Εβδοµάδα δοκιµών και
αρχικής εκπαίδευσης

14/10/2003 1ος Συντονιστής

Επίσηµη πρόσκληση
συµµετοχής

Ενηµέρωση των παλιών µελών της προηγούµενης
Κοινότητας του Πανεπιστηµίου για τη δηµιουργία της
ΚΜΕ και πρόσκλησή τους για συµµετοχή στη νέα
Κοινότητα
Επίσηµη πρόσκληση συµµετοχής των εισηγητών

22/10/2003 1ος Συντονιστής

Επίσηµη πρόσκληση
συµµετοχής

Επίσηµη πρόσκληση συµµετοχής των εκπαιδευτικών
που θα εκπαιδευτούν

Χ

29/10/2003 1ος Συντονιστής

ΚΜΕ-Αιγαίου, Νέος
λογαριασµός e-mail

Πρώτη ενηµέρωση των εισηγητών και γνωριµία (µε
ηλεκτρονικό τρόπο του συντονιστή µε αυτούς)

Χ

7/11/2003 Και οι δύο
συντονιστές

Επιλογή εκπαιδευτικών

Ανακοίνωση επιλογής των εκπαιδευτικών και
πραγµατοποίησης της ΚΜΕ

Χ

8/11/2003 1ος Συντονιστής

ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΣΤΗ ΡΟ∆Ο

Χ

7

Εβδοµάδα δοκιµών και
αρχικής εκπαίδευσης

18/11/2003 1ος Συντονιστής

ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΣΤΗΝ ΚΩ

8

Εβδοµάδα επίσηµης
έναρξης ΚΜΕ
Εβδοµάδα επίσηµης
έναρξης ΚΜΕ

26/11/2003 1ος Συντονιστής

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ
ΚΜΕ!
Ερωτηµατολόγια αρχικών
φάσεων της ΚΜΕ

Ανακοίνωση αρχικής εκπαίδευσης στη Ρόδο και
πρόσκληση των εκπαιδευτικών που επιλέγησαν να
συµµετέχουν
Ανακοίνωση αρχικής εκπαίδευσης στην Κω και
πρόσκληση των εκπαιδευτικών που επιλέγηκαν να
συµµετέχουν
Ανακοίνωση επίσηµης έναρξης ΚΜΕ

Χ

Εβδοµάδα επίσηµης
έναρξης ΚΜΕ
Εβδοµάδα επίσηµης
έναρξης ΚΜΕ

2/12/2003 1ος Συντονιστής

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

8/12/2003 2ος Συντονιστής

Πίνακες αξιολόγησης
Εκπαιδευόµενων & Φύλλο
Αυτό-ανάλυσης ∆ιδακτικών
Επιλογών // KME

12

1η µαθηµάτων

8/12/2003 1ος Συντονιστής

Επικοινωνία!

13

1η µαθηµάτων

8/12/2003 1ος Συντονιστής

Ερωτηµατολόγια

Παράκληση για συµπλήρωση ερωτηµατολογίων.
Παρότρυνση για συµπλήρωση ερωτηµατολογίων και
συνέπεια
Προς Όλους: Παρότρυνση για συµµετοχή στις
συζητήσεις
Προς ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: υπενθύµιση στοιχείων του
προτύπου του µαθήµατος ενόψει της εκκίνησης των
µαθηµάτων και ειδική έµφαση στην αξιολόγηση των
εκπαιδευοµένων προκειµένου για την "οµοιόµορφη"
και "δίκαιη" αξιολόγησή τους
Προς Όλους: Ανακοίνωση περί της ανάλυσης της
επικοινωνίας που δηµοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της
ΚΜΕ. Σηµασία της. Παρότρυνση των µελών για
συµµετοχή.
Προς µέλη: παρότρυνση για συνέπεια και συµπλήρωση
αρχικών ερωτηµατολογίων

ΑΑ

Φάση ή Εβδοµάδα
λειτουργίας της ΚΜΕ

1

Οργάνωση Κοινότητας:
Προκηρύξεις και φάση
αιτήσεων

2
3
4
5
6

9
10
11

Ηµεροµηνία

Συντονιστής

2/12/2003 1ος Συντονιστής
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14

1η µαθηµάτων

11/12/2003 1ος Συντονιστής

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ενηµέρωση!

15

1η µαθηµάτων

13/12/2003 1ος Συντονιστής

Chat

16

2η µαθηµάτων

15/12/2003 Και οι δύο
συντονιστές

17

2η µαθηµάτων

16/12/2003 1ος Συντονιστής

ΚΜΕ => Aπολογισµός 2ης
Εβδοµάδας [ 6-13
∆εκεµβρίου 2003] και
Εργαλεία Αναστοχασµού
Τεχνικό Πρόβληµα!

18
19

2η µαθηµάτων
2η µαθηµάτων

17/12/2003 1ος Συντονιστής
18/12/2003 1ος Συντονιστής

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Τεχνικά Προβλήµατα ->
Συνέχεια

20

2η µαθηµάτων

19/12/2003 1ος Συντονιστής

21

3η µαθηµάτων

20/12/2003 2ος Συντονιστής

22

3η µαθηµάτων

20/12/2003 1ος Συντονιστής

23

Εβδοµάδες διακοπών

24

4η µαθηµάτων

23/12/2003 Και οι δύο
συντονιστές
5/1/2004 2ος Συντονιστής

Επίλυση του Τεχνικού
Προβλήµατος
Περί της Eπαναλειτουργίας
της ΚΜΕ µετά από 3-4
ηµέρες διακοπής λόγω
τεχνικών προβληµάτων &
Υπενθύµιση ηµεροµηνίας
παύσης λόγων διακοπών =>
Τρίτη 23 ∆εκεµβρίου 2003
∆ιόρθωση και των
δικαιωµάτων!
Μηνύµατα ευχών

25

6η µαθηµάτων

21/1/2004 Και οι δύο
συντονιστές

26

7η µαθηµάτων

27/1/2004 Και οι δύο
συντονιστές

ΚΜΕ => Aπολογισµός [ 27
Γενάρη 2004] και Εργαλεία
Αναστοχασµού

27

7η µαθηµάτων

30/1/2004 1ος Συντονιστής

Τεχνικό Πρόβληµα της
ΚΜΕ

28

7η µαθηµάτων

31/1/2004 1ος Συντονιστής

29

8η µαθηµάτων

Τεχνικό Πρόβληµα ==>
Αποκατάσταση του
συστήµατος
ΚΜΕ => Aπολογισµός [3
Φλεβάρη 2004]

30

9η µαθηµάτων

14/2/2004 2ος Συντονιστής

31

9η µαθηµάτων

15/2/2004 2ος Συντονιστής

32

10η µαθηµάτων

18/2/2004 2ος Συντονιστής

∆ιευκρίνηση επί των
τεχνικών προβληµάτων

33

11η µαθηµάτων

25/2/2004 1ος Συντονιστής

ΚΜΕ=> Συµπλήρωση
Τελικών Ερωτηµατολογίων
για το ΠΛ3

34

11η µαθηµάτων

25/2/2004 1ος Συντονιστής

ΚΜΕ=> Τέλος Τεχνικών
Προβληµάτων - Τελική
Ευθεία λειτουργίας της
ΚΜΕ

35

12η µαθηµάτων

2/3/2004 1ος Συντονιστής

3/2/2004 Και οι δύο
συντονιστές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – Επιπρόσθετα Στοιχεία Ανάλυσης

Γενικό Θέµα Συζήτησης =>
Κεντρικό Forum KME
[Εκπαιδευτικοί
Πληροφορικής και ∆ηµοτικό
Σχολείο] [5/1/2004 11/1/2004]
ΚΜΕ => Aπολογισµός [ 21
Γενάρη 2004] και Εργαλεία
Αναστοχασµού

Οι Εικονικές Κοινότητες
επηρεάζονται από τις
Καιρικές συνθήκες ? ...
παράδοξα και Τεχνικά
Προβλήµατα
∆ιευκρίνηση σχετικά µε
Σχετική Βελτίωση

ΚΜΕ=>Χρήσιµες
Επισηµάνσεις Ερωτηµατολόγια

Προς µέλη: Επιβράβευση και δηµοσίευση ονοµάτων
όσων ήταν συνεπείς. Παρότρυνση για συνέπεια και
συµπλήρωση αρχικών ερωτηµατολογίων για όσους δεν
το έκαναν ακόµη
Ενδεικτικό mail που αφορούσε την οργάνωση ενός
µαθήµατος και των υπηρεσιών αυτού
Ενηµέρωση και απολογισµός της προηγούµενης
εβδοµάδας (και 1ης των µαθηµάτων) που έχει
προγραµµατιστεί να γίνεται κάθε ∆ευτέρα.

∆Υ

Αναφορά για τεχνικό πρόβληµα

Χ

Αναφορά για τεχνικό πρόβληµα
Αναφορά για τεχνικό πρόβληµα, προτάσεις προς
εισηγητές για αλλαγές στο χρονοδιάγραµµα
προκειµένου για την οµαλή επαναφορά της ΚΜΕ
Αναφορά για τεχνικό πρόβληµα, παρότρυνση

Χ
Υ

Προβληµατισµός για τεχνικό πρόβληµα, παρότρυνση
και ενθάρρυνση για περαιτέρω συµµετοχή και
επαναενεργοποίηση όλων

Υ

Ενηµέρωση για πλήρη επαναφορά συστήµατος

Χ

Μηνύµατα ευχών

∆Χ

Έναρξη νέας χρονιάς, προσπάθεια ενεργοποίησης
µελών, άνοιγµα συζήτησης που αφορά όλους στο
γενικό forum της ΚΜΕ, προσπάθεια δηµιουργίας και
επαναδραστηριοποίησης της ευρύτερης Κοινότητας

Υ

Αναλογισµός. Αναφορά για την πορεία της ΚΜΕ µέχρι
και την ολοκλήρωση της 5ης εβδοµάδας των
µαθηµάτων της Κοινότητας. Παρότρυνση και
ενθάρρυνση των µελών. Εργαλεία Αναστοχασµού
Αναλογισµός. Αναφορά για τη συµµετοχή και την
επικοινωνία της ΚΜΕ την προηγούµενη εβδοµάδα (6η
των µαθηµάτων). Παρότρυνση και ενθάρρυνση των
µελών.
Αναφορά για τεχνικό πρόβληµα της ΚΜΕ. Η
επαναφορά του συστήµατος επιτυγχάνεται µε
µεγαλύτερη αµεσότητα και ευκολία πλέον.
Αναφορά για τεχνικό πρόβληµα της ΚΜΕ. Η
επαναφορά του συστήµατος επιτυγχάνεται µε
µεγαλύτερη αµεσότητα και ευκολία πλέον.
Αναλογισµός. Αναφορά για τη συµµετοχή και την
επικοινωνία της ΚΜΕ την προηγούµενη εβδοµάδα (7η
των µαθηµάτων). Αναφορά στο µικρό τεχνικό
πρόβληµα. Παρότρυνση και ενθάρρυνση των µελών.
Λόγω απουσίας του 1ου συντονιστή ο συντονισµός
χαµηλού επιπέδου γίνεται από τον 2ο. Αναφορά για
προβλήµατα

Υ

Λόγω απουσίας του 1ου συντονιστή ο συντονισµός
χαµηλού επιπέδου γίνεται από τον 2ο. Αναφορά για
προβλήµατα
Λόγω απουσίας του 1ου συντονιστή ο συντονισµός
χαµηλού επιπέδου γίνεται από τον 2ο. Αναφορά για
προβλήµατα
Ενδεικτικό mail που αφορούσε την αξιολόγηση του
κάθε µαθήµατος αµέσως µετά την ολοκλήρωσή του.
Σε αυτήν τη φάση έχουν ήδη ολοκληρωθεί αρκετά
µαθήµατα.
Αναφορά για την πορεία της ΚΜΕ µέχρι τώρα.
Αναλογισµός. Παρότρυνση µελών για ενεργοποίηση
µέχρι το τέλος της ΚΜΕ. Περιγραφή της φύσης των
προβληµάτων που αντιµετωπίσαµε και των λύσεων
που υπήρξαν
Αναφορά για την επικοινωνία της προηγούµενης
εβδοµάδας. Θέµατα αξιολόγησης, θέµατα
βαθµολόγησης εκπαιδευοµένων

Χ
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13η µαθηµάτων

9/3/2004 1ος Συντονιστής

37

13η µαθηµάτων

11/3/2004 1ος Συντονιστής

38

13η µαθηµάτων

12/3/2004 1ος Συντονιστής

39

14η µαθηµάτων

18/3/2004 1ος Συντονιστής

40

Τέλος ΚΜΕ

41
42

ΚΜΕ => Aπολογισµός [9
Μάρτη 2004]
ΚΜΕ=> Λειτουργεί
κανονικά
ΚΜΕ=> Προβλήµατα
δικτύου του Πανεπιστηµίου
Αιγαίου
ΚΜΕ => Aπολογισµός [18
Μάρτη 2004]

Αναφορά εβδοµαδιαία. Ευχαριστίες σε όσους
ολοκλήρωσαν ορισµένα µαθήµατα, παρότρυνση για
συµµετοχή στα δρώµενα της ευρύτερης Κοινότητας,
αναλογισµός, θέµατα αξιολόγησης
Αναφορά για λειτουργία της πλατφόρµας

Υ

Αναφορά τεχνικό πρόβληµα

Χ
Υ

Χ

2/4/2004 1ος Συντονιστής

ΚΜΕ => ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
[2 Απρίλη 2004]

Αναφορά για την πορεία της ΚΜΕ µέχρι τώρα.
Αναλογισµός. Παρότρυνση µελών για ενεργοποίηση
µέχρι το τέλος της ΚΜΕ. Υπενθύµιση για τις
εκκρεµότητες που υπάρχουν.
ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΜΕ,
αναλογισµός και περιγραφή των εργασιών που µένουν

Τέλος ΚΜΕ

6/4/2004 1ος Συντονιστής

ΚΜΕ => Ευχές

Ευχές για Πάσχα και ενηµέρωση

Χ

Τέλος ΚΜΕ

19/4/2004 1ος Συντονιστής

ΚΜΕ => Χρόνια Πολλά

Χ

43

Τέλος ΚΜΕ

30/4/2004 1ος Συντονιστής

Εκκρεµότητα

44

Τέλος ΚΜΕ

19/5/2004 1ος Συντονιστής

ΚΜΕ => ΤΕΛΙΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ [19
Μάη 2004]

Ευχές για Πάσχα και ενηµέρωση για την κατασκευή
ιστοσελίδας δηµοσίευσης των αποτελεσµάτων
Ενδεικτικό mail προτροπής µέλους ή εισηγητή για
ολοκλήρωση υποχρεώσεων του
ΤΕΛΙΚΟ MAIL ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων και
της επιτυχίας των µελών. Συγχαρητήρια και
ευχαριστίες σε όλους όσους συµµετείχαν.

b. Ποιοτική ανάλυση ορισµένων χαρακτηριστικών µηνυµάτων
συντονισµού
Καταρχήν παρουσιάζονται παρακάτω ορισµένα email χαµηλού επιπέδου συντονισµού, ένα στην αρχή και
ορισµένα προς το τέλος της λειτουργίας της ΚΜΕ. Ενώ είναι όλα τυπικά µηνύµατα του είδους τους (χαµηλού
επιπέδου συντονισµού, σύντοµα, µε σκοπό κυρίως την ενηµέρωση ή την προτροπή για κάτι) υπάρχει έντονη η
διαφορά στο ύφος που χρησιµοποιείται. Αρχικά το ύφος είναι επίσηµο και το µήνυµα τυπικό, ενώ στο τέλος της
λειτουργίας της Κοινότητας τα µηνύµατα έχουν ανεπίσηµο ύφος (όχι περιεχόµενο) και είναι φανερή η οικειότητα
που έχει δηµιουργηθεί.
Είναι χαρακτηριστικές οι χρωµατισµένες µε κόκκινο φράσεις «Αξιότιµα µέλη της Κοινότητας Μάθησης
Εκπαιδευτικών» αντί για «Αγαπητά µέλη της ΚΜΕ» ή ακόµη περισσότερο το «Γεια σου» που χρησιµοποιούνταν
για προσφώνηση, ή οι «Με εκτίµηση» αντί της «Φιλικά» που χρησιµοποιούνταν για αποφώνηση. Η µεγάλη
διαφορά στην οικειότητα που χρησιµοποιείται στις φράσεις αυτές είναι ενδεικτικό στοιχείο της ευρύτερης
Κοινότητας που έχει δηµιουργηθεί και του θάρρους που υπάρχει µεταξύ των µελών της Κοινότητας.
Μήνυµα µε αύξοντα αριθµό 8 στον παραπάνω πίνακα:
Ανακοίνωση επίσηµης έναρξης ΚΜΕ
«Αξιότιµα µέλη της Κοινότητας Μάθησης Εκπαιδευτικών,
Με χαρά σας ανακοινώνουµε ότι από σήµερα αρχίζει επισήµως τη λειτουργία της Κοινότητάς µας.
Η Κοινότητα θα βρίσκεται στη φάση της γνωριµίας των µελών, των δοκιµών και της αντιµετώπισης των αρχικών
τεχνικών προβληµάτων µέχρι την Κυριακή 30/11/2003. Παρακαλούµε να µη διστάζετε να ζητάτε βοήθεια από τους
συντονιστές της ΚΜΕ για τυχόν προβλήµατα. Επίσης καλό θα ήταν να δηµοσιεύετε την όποια ερώτησή σας στο
forum των τεχνικών θεµάτων και να το επισκέπτεστε πριν ρωτήσετε κάτι καθώς ίσως έχει ήδη απαντηθεί.
(http://kme.rhodes.aegean.gr/forum/texnika ).
Όλες οι χρήσιµες ιστοσελίδες βρίσκονται στη διεύθυνση http://kme.rhodes.aegean.gr/ .
Η κεντρική ιστοσελίδα της Κοινότητας είναι η http://kme.rhodes.aegean.gr/kme
Την ∆ευτέρα 1/12/2003 ξεκινά η φάση των µαθηµάτων.
Καλή Αρχή!
Με εκτίµηση,
Συντονιστής ....»
Μήνυµα µε αύξοντα αριθµό 37 στον παραπάνω πίνακα:
Αναφορά για λειτουργία της πλατφόρµας
«Αγαπητά µέλη της ΚΜΕ,
Προσπαθώντας να τηρήσουµε την υπόσχεση της άµεσης ενηµέρωσης για τυχόν προβλήµατα που αφορούν τη
λειτουργία της πλατφόρµας της ΚΜΕ, και επειδή πιθανόν κάποιοι να έχουν απογοητευτεί από τα συνεχιζόµενα
προβλήµατα (ειδικά αν πριν λίγο δοκίµασαν να µπουν και δεν τα κατάφεραν), σας ενηµερώνουµε ότι η λειτουργία
της πλατφόρµας έχει αποκατασταθεί πλήρως.
Η διακοπή της λειτουργίας της για 3 ώρες από τις 13.00 περίπου µέχρι τώρα (15.40) ήταν λόγω προβλήµατος στην
πρίζα της του δικτύου.
Καλή συνέχεια, υπενθυµίζουµε την αποστολή των ερωτηµατολογίων σε όσους δεν τα έχουν στείλει ακόµη.
Συντονιστής ....»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – Επιπρόσθετα Στοιχεία Ανάλυσης
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Μήνυµα µε αύξοντα αριθµό 41 στον παραπάνω πίνακα:
Ευχές για Πάσχα και ενηµέρωση
«Αγαπητά µέλη της ΚΜΕ,
Σας ευχόµαστε Καλή Μεγάλη Εβδοµάδα και Καλό Πάσχα. Επίσης υγεία και ευτυχία σε εσάς και στις οικογένειές
σας.
Ακόµη καλή ξεκούραση την περίοδο αυτή των διακοπών.
Οι Βεβαιώσεις Παρακολούθησης για τους εκπαιδευόµενους και ∆ιδασκαλίας για τους εισηγητές θα δοθούν µετά το
Πάσχα και µέχρι τέλος Απρίλη. Υπάρχουν ακόµη µερικές εκκρεµότητες µε τις βαθµολογίες και τις αξιολογήσεις των
µαθηµάτων.
Σας θυµίζουµε την ιστοσελίδα των ερωτηµατολογίων (http://kme.rhodes.aegean.gr/erwthmatologia), από όπου
µπορείτε να βρείτε όποιο ερωτηµατολόγιο τελικής αξιολόγησης δεν έχετε ακόµη συµπληρώσει και σας ζητούµε για
τελευταία φορά να συµπληρώσετε όποιο ερωτηµατολόγιο δεν έχετε ακόµη συµπληρώσει (µόνο προσωπικά mail ίσως
σταλούν από δω και µπρος). Η γνώµη όλων όσων συµµετείχαν στην ΚΜΕ είναι πολύτιµη για µας, ακόµη κι όσων
δεν ολοκλήρωσαν τη συµµετοχή τους σε κάποιο συγκεκριµένο µάθηµα. Ίσως µάλιστα να είναι βαρύνουσας σηµασίας
η γνώµη αυτών που σταµάτησαν να συµµετέχουν προκειµένου να εντοπίσουµε καλύτερα τα λάθη και τους λόγους
που τους οδήγησαν στη διακοπή αυτή.
Σας ευχαριστούµε και πάλι,
Συντονιστής ....»
Μήνυµα µε αύξοντα αριθµό 43 στον παραπάνω πίνακα:
Ενδεικτικό mail προτροπής µέλους ή εισηγητή για ολοκλήρωση υποχρεώσεων του
«Γεια σου ...
Ενόψει των βεβαιώσεων που ετοιµάζουµε, προσπαθούµε να τακτοποιήσουµε τις όποιες εκκρεµότητες.
Σε παρακαλώ να µου στείλεις άµεσα την αξιολόγηση σου, του µαθήµατος ΓΕΝ1 που δεν έχω.
Το έχεις περάσει το µάθηµα αλλά δεν µπορώ να το κατοχυρώσω αν δεν είσαι συνεπής και σε αυτήν την
εκκρεµότητα.
Αν έχεις ξαναστείλει στο παρελθόν την αξιολόγηση και εγώ την έχασα, ζητώ συγνώµη για το ενδεχόµενο λάθος µου.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων,
Φιλικά,
Συντονιστής ....»
Παρακάτω ακολουθούν 2 µηνύµατα υψηλού επιπέδου συντονισµού. Το ένα είναι ένα ενδεικτικό email που
αφορούσε την οργάνωση ενός µαθήµατος και των υπηρεσιών αυτού και απευθύνονταν προς έναν συγκεκριµένο
εισηγητή που δεν ακολούθησε τις αρχικές οδηγίες (δεν ειδοποίησε ότι επρόκειτο να ξεκινήσει οργανωµένη chat
συνοµιλία) και είναι το παρακάτω:
Μήνυµα µε αύξοντα αριθµό 15 στον παραπάνω πίνακα:
Ενδεικτικό mail που αφορούσε την οργάνωση ενός µαθήµατος και των υπηρεσιών αυτού
«Γεια σας κ. ...
Χαίροµαι ιδιαίτερα που ξεκινήσατε το chat.
Σας στέλνω το log αυτού.
Αν θέλετε µπορείτε να µε ειδοποιείτε ότι πρόκειται να γίνει ένα chat αφενός ώστε αν κάτι πάει στραβά να µπορώ να
βοηθήσω και αφετέρου γιατί µπορεί να πάει κάτι στραβά αν δεν το ξέρω. Για παράδειγµα προσπαθώντας να λύσω
ένα τεχνικό πρόβληµα που αφορούσε το backup µπήκα στον πειρασµό να κάνω restart τον server και παραλίγο να
κόψω τη συζήτησή σας. Ευτυχώς το πρόβληµα λύθηκε και απέφυγα τη διαδικασία, ίσως πάντως να µη σκεφτόµουν
ότι µπορεί να µιλούσατε στο chat, κάτι που θα ήταν φυσικά λάθος µου αλλά θα κατέστρεφε την προσπάθειά σας
εκείνη τη στιγµή.
Καλή συνέχεια,
Συντονιστής ....»
Το άλλο µήνυµα υψηλού επιπέδου συντονισµού αποτελεί ένα τυπικό µήνυµα που αποστέλλονταν σύµφωνα µε
τον προγραµµατισµό κάθε εβδοµάδα προκειµένου για τον απολογισµό της πορείας της Κοινότητας, την προτροπή
για περαιτέρω συµµετοχή όποτε κρίνονταν αναγκαίο και τις όποιες οδηγίες προς τους εκπαιδευόµενους.
Μήνυµα µε αύξοντα αριθµό 16 στον παραπάνω πίνακα:
ΚΜΕ => Aπολογισµός 2ης Εβδοµάδας [ 6-13 ∆εκεµβρίου 2003] και Εργαλεία Αναστοχασµού
Ενηµέρωση και απολογισµός µιας συγκεκριµένης εβδοµάδας που έχει προγραµµατιστεί να γίνεται κάθε
∆ευτέρα.
«Αγαπητά µέλη της ΚΜΕ,
Γεια σας, ελπίζω να είστε όλοι καλά.
Κάθε ∆ευτέρα πρωί είναι ή ώρα του απολογισµού της εβδοµάδας που µας πέρασε:
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Α) Γενική εικόνα
Η εβδοµάδα που µας πέρασε ήταν η 2η της ΚΜΕ, από την έναρξη των µαθηµάτων (και 3η από την επίσηµη έναρξη της
λειτουργίας της Κοινότητας). Στη διάρκεια της εβδοµάδας αυτής, παρατηρήσαµε τα εξής:
1. Η συµµετοχή των συµµετεχόντων στα δρώµενα της Κοινότητας έχει αυξηθεί σε σχέση µε τις πρώτες µέρες της λειτουργίας της.
2. Οι περισσότεροι συµµετέχοντες έλυσαν τα τεχνικά προβλήµατα που τους απασχολούσαν και στη συντριπτική τους πλειοψηφία
δουλεύουν χωρίς πρόβληµα. Μένει να λυθούν κάποια προβλήµατα που µάλλον έχουν να κάνουν µε το λογισµικό και το υλικό των
µηχανηµάτων των συµµετεχόντων και πάλι έχουν βρεθεί κάποιες εναλλακτικές λύσεις.
3. Υπάρχει ένα ποσοστό µελών που δε µετέχει στα τεκταινόµενα της ΚΜΕ καθώς δεν υπάρχει τρέχον µάθηµα στο οποίο να
συµµετέχουν. Αυτό είναι µέχρις ενός σηµείου λογικό να συµβαίνει, αλλά στην πραγµατικότητα ακόµα και αυτά τα µέλη µπορούν
να αρχίσουν να ενεργοποιούνται: για παράδειγµα, µε µια απάντηση σε ένα forum συζήτησης για κάποιο θέµα που ενδιαφέρει ή
ακόµη καλύτερα η δηµιουργία µιας νέας συζήτησης σε κάποιο forum. Η περίοδος αυτή της λειτουργίας της ΚΜΕ θα τους
βοηθήσει να προσαρµοστούν, στις λειτουργίες και στη δεοντολογία της κοινότητας.
4. Από αυτούς που συµµετέχουν στα τρέχοντα µαθήµατα, αρκετοί έχουν ήδη δραστηριοποιηθεί και συµµετέχουν µε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον και ενθουσιασµό στις διάφορες συζητήσεις και στις δραστηριότητες των µαθηµάτων. Ήδη φαίνεται ότι σε αρκετές
περιπτώσεις το περιεχόµενο των δραστηριοτήτων είναι ποιοτικά αξιόλογο (όπως τουλάχιστον δείχνουν σχόλια εισηγητών).
∆υστυχώς όµως κάποιοι δεν είναι τόσο δραστήριοι, αρκούνται στο να «παρακολουθούν» µόνο τις συζητήσεις και τις
δραστηριότητες, διατηρώντας µια κάπως παθητική συµπεριφορά. Κάποιοι µάλιστα πιθανόν να απέχουν και εντελώς, και να µην
έχει εξακριβωθεί ακόµη αν «παρακολουθούν» έστω τα τεκταινόµενα.
Ας µην ξεχνάµε ότι, σε µια κοινότητα που λειτουργεί κυρίως µέσω διαδικτύου: (α) Η έγκαιρη ενηµέρωση για προβλήµατα που
παρουσιάζονται, για ενδεχόµενη δυσκολία συνεχούς συµµετοχής λόγω απρόσµενων προσωπικών προβληµάτων, η οποιαδήποτε
άλλη δυσχέρεια, είναι πάντα ιδιαίτερα σηµαντική. (β) Η παθητική παρακολούθηση ισοδυναµεί µε την «µη ύπαρξη» του
προσώπου, για τα υπόλοιπα µέλη της κοινότητας.
Β) Ποσοτικά στοιχεία αλληλεπιδράσεων
Αν θέλετε, µπορείτε να ρίξετε µια µατιά στην ανάλυση της επικοινωνίας που έχει δηµοσιευτεί στις ιστοσελίδες της ΚΜΕ (και την
κεντρική και σε κάποιες επιµέρους των µαθηµάτων). Προκειµένου να µάθετε τη θέση σας στο γράφο της επικοινωνίας µπορείτε
να ζητήσετε από τον συντονιστή .... τον κωδικό σας. Όσοι τον είχαν ήδη λάβει από την προηγούµενη εβδοµάδα, ισχύει ο ίδιος.
Όσοι πάλι βλέπουν το όνοµα τους να λείπει από µια οµάδα επικοινωνίας που θα έπρεπε να υπάρχει, παρακαλούνται να
επικοινωνήσουν µαζί µου ώστε να βρούµε που οφείλεται αυτό (σε τεχνικό πρόβληµα, σε λάθος της καταγραφής, λόγω του ότι
χρησιµοποιούν ακόµη το παλιό τους mail ή απλά επειδή δεν επικοινωνούν µε mail ;). Παρατηρήθηκε ότι η «κίνηση» ήταν σαφώς
αυξηµένη σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα, εκτός από το µάθηµα ΓΕΝ1, κάτι απόλυτα φυσιολογικό και αναµενόµενο
καθώς βρίσκεται σε φάση διακοπής.
Τι σηµαίνουν για σας οι γράφοι επικοινωνίας αυτοί; Πιστεύετε ότι δείχνουν κάτι για την επικοινωνία µας; Τους είδατε την
προηγούµενη εβδοµάδα ή δεν δώσατε σηµασία; Αν θέλετε, συµµετέχετε στη συζήτηση που άνοιξε στο κεντρικό forum της ΚΜΕ.
Γ) Εργαλεία Αναστοχασµού:
Πιστεύουµε βαθιά ότι κάθε σύστηµα που εµπεριέχει οργανωµένη συλλογική λειτουργία, και ακόµα περισσότερο κάθε σύστηµα
εκπαίδευσης, απαιτεί µια συχνή και περιοδική διαδικασία αναστοχασµού και απολογισµού, προκειµένου να διασφαλίζει το
γρήγορο εντοπισµό δυσκολιών ή προβληµάτων, τη συνεχή βελτίωση του, ή ακόµα τη διατήρηση της ποιότητάς του.
Στον απολογισµό αυτό, εµπλέκονται φυσικά όλα τα µέλη της κοινότητας: συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί, εισηγητές, συντονιστές.
Σαν τυπικά µέσα καταγραφής του απολογισµού αυτού έχουµε καθορίσει τις απαντήσεις σε µια σειρά απλών ερωτηµάτων.
Ειδικά εβδοµαδιαία ερωτηµατολόγια έχουν δοθεί στους εισηγητές.
Τα εβδοµαδιαία ερωτηµατολόγια των συµµετεχόντων εκπαιδευτικών (διαφορετικά για κάθε µάθηµα) είναι τοποθετηµένα στην
ιστοσελίδα http://kme.rhodes.aegean.gr/erwthmatologia
∆ιαθέτοντας χρόνο 2-3 λεπτών για τη συµπλήρωσή του (κάθε ∆ευτέρα ή Τρίτη), συµβάλετε άµεσα και ουσιαστικά στην καλύτερη
δυνατή λειτουργία των µαθησιακών δραστηριοτήτων της κοινότητας.
Ευχαριστούµε,
Οι συντονιστές»

Καταρχήν στο παραπάνω µήνυµα επιχειρείται (για πρώτη φορά σχετικά νωρίς στη λειτουργία της ΚΜΕ) η
εµφάνιση στοιχείων οικειότητας και γι’ αυτό το λόγο η προσφώνηση γίνεται µε τη φράση «Αγαπητά µέλη της
ΚΜΕ» και η αποφώνηση µε τη µη τυπική, µη επίσηµη φράση «Ευχαριστούµε». Ακόµη η φράση «Γεια σας, ελπίζω
να είστε όλοι καλά» που περιέχει ευχή έχει τον ίδιο αυτό σκοπό.
Το µήνυµα αποτελείται από 3 διακριτές ενότητες. Στην πρώτη γίνεται ο απολογισµός της επικοινωνίας και της
συµµετοχής της προηγούµενης εβδοµάδας λειτουργίας της ΚΜΕ και επισηµαίνονται 2 στοιχεία, αυτό της ανάγκης
για έγκαιρη ενηµέρωση των συντονιστών σε τυχόν προβλήµατα που παρουσιάζονται και της ενεργούς
συµµετοχής στα δρώµενα της Κοινότητας (δηµοσίευση µηνυµάτων, θέση των µελών σε θέµατα που συζητούνται),
καθώς η παθητική συµµετοχή (απλή ανάγνωση µηνυµάτων και µη δηµοσίευση της θέσης των µελών) ισοδυναµεί
µε µη συµµετοχή. Ουσιαστικά υπενθυµίζονται δύο βασικές αρχές της ΚΜΕ που είχαν εξ’ αρχής τεθεί.
Στη 2η ενότητα του µηνύµατος, και ως συνέχεια της 1ης, αναφέρεται η λεπτοµερής καταγραφή της επικοινωνίας
που έχει συντελεστεί και δηµοσιευτεί µέσω των εργαλείων αναστοχασµού που έδωσε στους συντονιστές τη
δυνατότητα για την αξιολόγηση της επικοινωνίας και της συµµετοχής των µελών στα δρώµενα της Κοινότητας
που αναφέρθηκε προηγούµενα. Αυτό αποτελεί έµµεση προτροπή για περαιτέρω συµµετοχή και η επίπτωση των
εργαλείων αυτών του αναστοχασµού και της ενηµέρωσης στη συµπεριφορά των συµµετεχόντων εξετάζεται
παρακάτω.
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Στην τελευταία ενότητα εξηγείται (για ακόµη µια φορά επειδή βρισκόµαστε ακόµη στην αρχή της λειτουργίας της
ΚΜΕ) η αναγκαιότητα της συλλογής των στοιχείων και της συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων από τους
εκπαιδευόµενους και προτρέπονται τα µέλη να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους αυτές.
Σε παρακάτω παραγράφους αναλύονται λεπτοµερώς ακόµη 2 µηνύµατα υψηλού επιπέδου συντονισµού από τα
παραπάνω του πίνακα (τα µε αύξοντα αριθµό 24 και 25), τα οποία επέφεραν σηµαντική µεταβολή στη
συµπεριφορά των µελών της Κοινότητας.

c. Παράδειγµα ενός spam µηνύµατος που σχετιζόταν µε την ΚΜΕ
Παρακάτω παρουσιάζεται ένα παράδειγµα ενός τέτοιου µηνύµατος spam που ο MailScanner του Πανεπιστηµίου
θεώρησε ως µήνυµα προερχόµενο από ιό. Το πρόβληµα ήταν ότι δεν υπήρχε απόλυτη βεβαιότητα.
«Από:
user12@rhodes.aegean.gr
Αποστολή:
Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2004 8:32 πµ
Προς:
user26@rhodes.aegean.gr
Θέµα:
***PROBABLY SPAM*** psztgdvf
Our MailScanner believes that the attachment to this message sent to you
From: user12@rhodes.aegean.gr
Subject: psztgdvf
is Unsolicited Commerial Email (spam). Unless you are sure that this message
is incorrectly thought to be spam, please delete this message without opening
it. Opening spam messages might allow the spammer to verify your email
address.
If you believe that this message has been incorrectly marked a spam, please
forward this email to spamreports@aegean.gr»

d. Οι σύγχρονες συζητήσεις της ΚΜΕ
Σε αυτό το παράρτηµα γίνεται περιγραφή των σηµαντικότερων σύγχρονων συζητήσεων που πραγµατοποιήθηκαν
στο πλαίσιο της ΚΜΕ. Επισηµαίνουµε ότι η υπηρεσία παροχής της δυνατότητας σύγχρονων συζητήσεων ήταν
πλήρως ελεγχόµενη από τους συντονιστές αυτής και υλοποιούνταν ως τµήµα της πλατφόρµας λογισµικού της
ΚΜΕ, όπως ακριβώς και η υπηρεσία του forum. Στον παρακάτω πίνακα δε συµπεριλαµβάνονται (δεν
υπολογίζονται ως συνοµιλίες) οι συνεχείς είσοδοι των συµµετεχόντων στο δωµάτιο της σύγχρονης συνοµιλίας
προκειµένου να βρουν κάποιον να συνοµιλήσουν. Επίσης παραλείπονται οι µικρές συζητήσεις που
πραγµατοποιούνταν αυθόρµητα και συχνά µε λίγα (1-2) µηνύµατα µεταξύ των συµµετεχόντων.
Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο πίνακα και αφορούν τις συνοµιλίες είναι τα εξής:

Ο «αύξων αριθµός» της συνοµιλίας.

Η «ηµεροµηνία» πραγµατοποίησης της συνοµιλίας.

Το «σύνολο των µελών που συµµετείχαν στη συζήτηση χωρίς να συµπεριλαµβάνονται οι εισηγητές και οι
συντονιστές που συµµετείχαν».

Ο «αριθµός των συµµετεχόντων εισηγητών».

Ο «αριθµός των συµµετεχόντων συντονιστών».

Από ποιον «οργανώθηκε» η συγκεκριµένη συνοµιλία, συνήθως από κάποιον ή κάποιους εισηγητές,
ορισµένες φορές από τους συντονιστές και κάποιες φορές από κανέναν, προκλήθηκε δηλαδή η συνοµιλία
αυθόρµητα από µέλη που συνέπεσαν ή έδωσαν ραντεβού από µόνοι τους στο δωµάτιο συζητήσεων. Αυτού του
είδους οι συζητήσεις ήταν συχνές αρχικά, όταν υπήρχε η περίοδος των δοκιµών και όλοι ήθελαν να
πειραµατιστούν µε τις υπηρεσίες.

Μια συνοπτική περιγραφή του «περιεχοµένου ή του σκοπού της συνοµιλίας».
Περιγραφή των σηµαντικών σύγχρονων συνοµιλιών (chat) που πραγµατοποιήθηκαν στην ΚΜΕ
ΑΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1
2
3
4
5
6
7

15/11/2003
15/11/2003
21/11/2003
22/11/2003
29/11/2003
3/12/2003
5/12/2003

ΣΥΜΜΕΤΟΧ
Η ΜΕΛΩΝ
(ΣΥΝΟΛΟ)
3
5
8
3
2
2
4

8

9/12/2003

6

ΣΥΜΜΕ
ΤΕΙΣΗΓΗ
ΤΩΝ
0
0
0
0
1
0
1

ΣΥΜΜΕΤ.
ΣΥΝΤΟΝΙ
ΣΤΩΝ
1
0
1
0
0
0
0

Οργανωµένο από

Περιεχόµενο συζήτησης

1ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
1ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
ΚΑΝΕΝΑΝ
ΚΑΝΕΝΑΝ
ΚΑΝΕΝΑΝ
ΚΑΝΕΝΑΝ
ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΜΑΘ1

1

0

ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΜΑΘ1

∆ΟΚΙΜΕΣ αρχικής εκπαίδευσης
∆ΟΚΙΜΕΣ αρχικής εκπαίδευσης
Αυθόρµητη συζήτηση γνωριµίας και δοκιµές
Αυθόρµητη συζήτηση γνωριµίας και δοκιµές
Αυθόρµητη συζήτηση γνωριµίας και δοκιµές
Αυθόρµητη συζήτηση γνωριµίας και δοκιµές
Γνωριµία των µελών του ΜΑΘ1, επίλυση προβληµάτων που
αφορούν το µάθηµα, θέµατα βιβλιογραφίας, σχολιασµός των
εργασιών. Ενθάρρυνση όλων, δηµιουργία θετικού και
ευχάριστου κλίµατος.
Επίλυση προβληµάτων µε το λογισµικό. Συζήτηση για τις
εργασίες και τις δυσκολίες που έχουν. Θέµατα οργάνωσης του
µαθήµατος στο σχολείο. Επίλυση συγκεκριµένων
προβληµάτων µε χρήση του λογισµικού. Σύσφιξη σχέσεων,
περαιτέρω γνωριµία. Ενθάρρυνση.
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9

12/12/2003

6

1

0

ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΓΕΝ4

10

13/12/2003

3

0

0

ΚΑΝΕΝΑΝ

11

15/12/2003

7

1

0

ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΜΑΘ1

12

12/1/2004

9

1

1

ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΜΑΘ1

13

14/1/2004

8

1

1

ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΜΑΘ1

14

16/1/2004

10

3

1

1ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

15

19/1/2004

10

1

1

ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΜΑΘ1

16

22/1/2004

6

1

1

ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΜΑΘ1

17

23/1/2004

3

1

0

ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΦΥΣ6

18

26/1/2004

8

1

0

ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΜΑΘ1

19

27/1/2004

2

1

0

ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΦΥΣ6

20

2/2/2004

13

2

1

2 ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
(ΜΑΘ1 και ΠΛ3)

21

3/2/2004

3

1

1

ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΛ3

22

3/2/2004

6

1

1

ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΦΥΣ6

Γνωριµία των µελών του µαθήµατος. Θέµα που αφορά στον
τρόπο προσέγγισης των ΤΠΕ στην τάξη. Συζήτηση για
προβλήµατα µε τη συνεργατική συγγραφή. Καλό κλίµα,
χαλαρό και φιλικό.
Αυθόρµητη συζήτηση γνωριµίας και δοκιµές
Θέµατα: 1. Προσέγγιση και λογισµικό. 2. Απόδειξη και
λογισµικό. 3. ∆ραστηριότητες του µαθήµατος 4. ∆ηµιουργία
οµάδων για οµαδική δουλειά. Σύσφιξη σχέσεων, περαιτέρω
γνωριµία. Έχει ήδη δηµιουργηθεί µεγάλη οικειότητα µεταξύ
των περισσοτέρων και ειδικά όλων µε την εισηγήτρια.
Επαναπροσέγγιση των µελών του µαθήµατος µετά από το
µεγάλο διάλειµµα των διακοπών. Επίλυση διαφόρων
προβληµάτων τεχνικών και µη. Θέµατα που αφορούν το
µάθηµα.
Παρότρυνση ορισµένων µελών που δε συµµετέχουν πολύ να
συµµετέχουν περισσότερο στο µέλλον. Συζήτηση µε τον
καθένα που έχει κάποιο πρόβληµα. Ενθάρρυνση.
Συζήτηση µε περιεχόµενο τη λύση όλων των τεχνικών
προβληµάτων των συµµετεχόντων και ειδικά όσα σχετίζονται
µε υπηρεσίες συνεργατικής συγγραφής. Συζήτηση ακόµη για
τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία της επιµόρφωσης που
πραγµατοποιείται στην ΚΜΕ – σύγκριση µε παραδοσιακές
µεθόδους
Έχει πλέον δηµιουργηθεί φιλικό και ευχάριστο κλίµα.
Συζητήσεις επί της ουσίας για θέµατα του µαθήµατος, τρόπους
χειρισµού καταστάσεων και ειδική αντιµετώπιση στο σχολείο.
Ενθάρρυνση ενόψει και των εργασιών που θα γίνουν στο
σχολείο.
Συζήτηση και σχολιασµός για τα αποτελέσµατα των εργασιών
που πραγµατοποίησαν ορισµένοι στο µάθηµα στο σχολείο
τους. Αξιολόγηση, αναλογισµός.
Γνωριµία. Τι ζητούν από το µάθηµα, τι περιµένουν. Θέµα
συζήτησης η χρήση των ΤΠΕ στην τάξη.
Λεπτοµερείς αναφορές και σχολιασµός αποτελεσµάτων από τις
υπόλοιπες εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν σε σχολεία από τα
µέλη του µαθήµατος. Συµπεράσµατα. Θετικά και αρνητικά
στοιχεία από τις δραστηριότητες.
Συζήτηση 2 ατόµων για το µάθηµα, τη φύση του µαθήµατος
και τις δυσκολίες που υπάρχουν.
2 συζητήσεις (σε κάποιο βαθµό παράλληλες) που αφορούσαν
θέµατα 2 διαφορετικών µαθηµάτων, του ΜΑΘ1 και του ΠΛ3.
ΠΛ3: ∆ιαδικαστικά θέµατα περισσότερο, εργασίες προς
παράδοση, προβλήµατα, διευκρινήσεις, απορίες των µαθητών
κλπ. ΜΑΘ1: Συζήτηση για την εµπειρία των εκπαιδευοµένων
από την εφαρµογή δραστηριοτήτων µε χρήση ΤΠΕ στο
µάθηµα, αναλογισµός, αξιολόγηση του µαθήµατος και της
πορείας των 2 µηνών, κουβέντα σε φιλικό επίπεδο κλπ.
Θέµα δυσκολίας παρακολούθησης λόγω πίεσης του χρόνου.
Θέµατα περιεχοµένου του µαθήµατος και δυσκολίες που
πηγάζουν από τις διαφορετικές ειδικότητες.
Συζήτηση επί προβληµάτων που αφορούσαν το λογισµικό και
την εγκατάστασή του. Συνέχισαν λίγα άτοµα λόγω κάποιου
τεχνικού προβλήµατος.

e. Απόσπασµα σύγχρονης συζήτησης που οργανώθηκε από τον
συντονιστή
Παρακάτω ακολουθεί ένα απόσπασµα της σύγχρονης αυτής συνοµιλίας (µε αύξοντα αριθµό 14 στον πίνακα του
Παραρτήµατος Γ.2.d), που οργανώθηκε από τους συντονιστές και πραγµατοποιήθηκε την 16/1/2004. Η συζήτηση
εξελίχθηκε πάνω σε 2 βασικούς άξονες. Ο πρώτος ήταν η επίλυση συγκεκριµένων τεχνικών προβληµάτων, µε απ’
ευθείας δοκιµές σε κάποιες πολύπλοκες υπηρεσίες της πλατφόρµας, ενώ θα δίνονταν οδηγίες µέσω του chat από
τον συντονιστή. Ο δεύτερος άξονας της συζήτησης περιστρεφόταν γύρω από ένα σηµαντικό θέµα που αφορούσε
τα θετικά και αρνητικά στοιχεία της από απόσταση ηλεκτρονικά υποστηριζόµενης επιµόρφωσης (του τύπου της
ΚΜΕ).
Τα παρακάτω αποσπάσµατα αφορούν ένα µικρό µέρος από την προαναφερθείσα συνοµιλία και ειδικότερα την
εκκίνηση του δεύτερου άξονα της συζήτησης και την ολοκλήρωση της συνοµιλίας. Στα αποσπάσµατα της
συνέντευξης που ακολουθούν:

Εκτός του κειµένου της συνέντευξης, σε ξεχωριστά ενιαία κελιά του πίνακα υπάρχουν σηµεία αναφοράς
στη συζήτηση όπως περιγραφή του τµήµατος συζήτησης που ακολουθεί ή αποχώρηση ή άφιξη κάποιου µέλους,
που βοηθούν στην ανάλυση που ακολουθεί.
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Εντός του κειµένου της συνέντευξης, υπάρχουν σηµεία του κειµένου που χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής
και αναλύονται.

userX: Ένας εκπαιδευόµενος µε αύξοντα αριθµό Χ. Για λόγους διατήρησης της ανωνυµίας
αντικαταστάθηκαν τα ονόµατα των µελών µε κωδικούς user1, user2, κλπ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣΥ: Ένας εισηγητής µε αύξοντα αριθµό Υ. Για λόγους διατήρησης της ανωνυµίας
αντικαταστάθηκαν τα ονόµατα των εισηγητών µε κωδικούς όπως ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ1, ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ2, κλπ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ1: Ο συντονιστής της Κοινότητας που προκάλεσε και συντόνιζε τη συζήτηση

Το κείµενο στη στήλη «ΤΙ ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΣΤΟ CHAT» είναι ακριβώς όπως εµφανίστηκε στη συζήτηση,
πλην των ελάχιστων µικρών ορθογραφικών και τυπογραφικών διορθώσεων. Γινόταν αυτόµατη καταγραφή. Το
κείµενο ήταν ορατό από όλους τους συµµετέχοντες που ήταν µέσα στο δωµάτιο συζήτησης εκείνη τη στιγµή. Σε
αγκύλες ({ }) εµφανίζεται ένα όνοµα, όταν αυτός που έγραφε το µήνυµα, προκειµένου να µην παρεξηγηθεί το σε
ποιον απαντάει (καθώς µπορούσαν να «µιλάνε» όλοι ταυτόχρονα) και να φανεί σε ποιον απευθυνόταν το
συγκεκριµένο σχόλιο του.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι για λόγους ευκολίας της ανάγνωσης του κειµένου, διορθώθηκαν µερικά µικρά (αλλά
ενοχλητικά) ορθογραφικά και τυπογραφικά λάθη που υπήρχαν στο παραπάνω κείµενο.
Στο παρακάτω 1ο τµήµα της σύγχρονης συνοµιλίας που παρουσιάζεται γίνεται η έναρξη του 2ου άξονα της
συζήτησης.
1ο τµήµα της σύγχρονης συζήτησης που οργάνωσε ο συντονιστής
ΤΙ ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΣΤΟ CHAT
ΣΧΟΛΙΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ
Τµήµα της συνοµιλίας που αφορά στην έναρξη του 2ου άξονα της συζήτησης
2004-1-16 19:55:46 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ1 εισήλθε στο δωµάτιο.
<παραλείπεται ο πρώτος άξονας της συζήτησης>
...
<1ο τµήµα αποσπάσµατος - εκκίνηση εδώ του 2ου άξονα της συζήτησης>
C0
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ1:
..... Αν θέλετε, παρακαλώ κάντε όλοι µια (µικρή έστω) Η υπογραµµισµένη φράση είναι ενδεικτική της
τοποθέτηση πάνω σε αυτό. Πως σας φαίνεται η ευγένειας που χρησιµοποιείται από τον συντονιστή.
παρακολούθηση µαθηµάτων στην ΚΜΕ συγκριτικά µε τα δια Ερώτηση του συντονιστή για προώθηση του διαλόγου.
ζώσης σεµινάρια επιµόρφωσης?
C1
user1
{Προς ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ1} Στην ΚΜΕ υπάρχει θεωρία και
εφαρµογή, ενώ στην κλασική επιµόρφωση µόνο θεωρία και
πολλές φορές ανεφάρµοστη
C2
user2
Λοιπόν, ξανά. Είναι κάτι καινούργιο, ενθουσιάζει αλλά και
φοβίζει ταυτόχρονα. Θέλει προσαρµογή, θέλει χρόνο, και
πρώτα απ’ όλα όρεξη.
C3
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ1
{Προς user2} Ποια είναι τα στοιχεία που φοβίζουν?
C4
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ1
Ακριβώς ποια τα αρνητικά περισσότερο ψάχνουµε
∆ιευκρίνηση.
C5
user2
Οι τεχνογνωσία πρώτα απ΄ όλα
C6
user3
Απαιτεί εξοικείωση και µεράκι
C7
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ1
{Προς user2} Μήπως είναι δυνατό να προσδιορίσουµε ποιες
είναι οι τεχνικές δυσκολίες?
C8
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ1
{Προς user2} ξεπερνιέται µέσα από την ενασχόληση µε την
ίδια την ΚΜΕ ?
C9
user2
Συνδέσεις, αυτά που λέγαµε προηγούµενα ...,
C10
user2
{Προς ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ1} ναι, γι αυτό έλεγα προσαρµογή
C11
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ1
{Προς user4} Γιάννη ?
Η προσφώνηση µε το µικρό όνοµα είναι ενδεικτικό
της οικειότητας που υπάρχει µεταξύ των µελών.
Υπάρχει σαφής παρακίνηση του µέλους user4 που
έδειχνε µέχρι εκείνη τη στιγµή αδρανές.
C12
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ1
{Προς user4} ποια η γνώµη σου ?
C13
user2
{Προς user4} Πες κάτι βρε
Είναι φανερή η οικειότητα που υπάρχει µεταξύ των
µελών. Αυτή η φράση λέγεται σε κάποιον που
γνωρίζεις καλά ή είναι φίλος σου. Παρακίνηση του
µέλους user4 και από το µέλος user2 που σπεύδει να
βοηθήσει τον συντονιστή.
C14
User4
Νοµίζω ότι σε ένα που πλεονεκτεί, είναι, γιατί είναι Ο user4 επιτέλους αντιδρά στην πίεση και συµµετέχει
περισσότερο εξατοµικευµένη.
στη συζήτηση ενεργά.
C15
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ1
Ποιο εργαλείο χρησιµοποιείτε περισσότερο από τους
επιµορφούµενους
C16
user1
{Προς ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ1} Η συνεργατική µάθηση βοηθά και Στη φράση σε παρένθεση υπάρχει προσφώνηση µε το
τους µαθητές και τους καθηγητές (το στέλνει η Αρετή)
µικρό όνοµα, ενδεικτικό της οικειότητας µεταξύ των
µελών.
C17
user3
πλεονέκτηµα είναι και η σχετική αυτοδιάθεση του χρόνου
C18
User4
υστερεί όµως στο επίπεδο συνεργασίας των εκπαιδευοµένων.
C19
user1
{Προς user2} Έγραψα δεν το είδες?
C20
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ1
Που οφείλεται κατά τη γνώµη σας ;
Συνέχεια της παρακίνησης του µέλους user4 ώστε να
την σταµατήσει να συµµετέχει ενεργά στη συζήτηση.
C21
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ1
{Προς User4} Που οφείλεται κατά τη γνώµη σου ;
Η ερώτηση που έγινε προς όλους επαναλαµβάνεται
ΑΑ

ΟΜΙΛΩΝ
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στο µέλος.
2004-1-16 21:29:40 user2 µόλις έφυγε.
C22
User4
τα διαφορετικά επίπεδα γνώσεων και χρήσης των
υπολογιστών κύρια.
C23
User4
σε συνδυασµό ότι οι εκπαιδευτές απευθύνονται σε κάποιο
¨µέσο¨ επίπεδο.
C24
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ1
{Προς User4} Μήπως στην έλλειψη χρόνου από πλευράς
των επιµορφούµενων
C25
user3
στα διαφορετικά επίπεδα γνώσεων των νέων τεχνολογιών
και στις διαφορές στις ειδικότητες;
C26
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ1
{Προς User4} Το ¨µέσο¨ επίπεδο δεν υπάρχει και στα
σεµινάρια ?
C27
User4
όχι δεν νοµίζω να είναι το κύριο αυτό.
<υπάρχει εδώ συνέχεια της συζήτησης που παραλείπεται>

∆ιάλογος που γίνεται µε τον user4.

Συνέχεια της παρακίνησης του µέλους user4 ώστε να
την σταµατήσει να συµµετέχει ενεργά στη συζήτηση.

Στο 2ο τµήµα της σύγχρονης συνοµιλίας που παρουσιάζεται παρακάτω υπάρχει η ολοκλήρωση της συζήτησης.
Μελετώντας το κείµενο παρατηρούµε ότι έχει επέλθει κόπωση από τους περισσότερους και µόνον ο
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ2 (που παρουσιάστηκε καθυστερηµένα στη συζήτηση και δε συνοµιλούσε το ίδιο µεγάλο χρονικό
διάστηµα µε τους υπολοίπους) και σε µικρότερο βαθµό και ο συντονιστής της συζήτησης (που ήταν σε έναν
βαθµό υποχρεωµένος) ενδιαφέρονται να συνεχίσουν ακόµη για πολύ τη συζήτηση επί της ουσίας. Μετά από δύο
ώρες και κάποια λεπτά συνεχούς συνοµιλίας (µέσω πληκτρολογήσεως) είναι αναµενόµενη και φυσιολογική η
χαλάρωση.
2ο τµήµα του τέλους της σύγχρονης συζήτησης που οργάνωσε ο συντονιστής
ΤΙ ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΣΤΟ CHAT
Τελευταίο τµήµα της συνοµιλίας
<2ο τµήµα αποσπάσµατος - συζήτηση που γίνεται λίγο πριν την αποχώρηση όλων >
C28
User4
{Προς user1} Για µερικά µαθήµατα ίσως. Για άλλα
νοµίζω πως όχι.
ΑΑ

ΟΜΙΛΩΝ

C29

User4

C30

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ2

C41

user1

C42

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ1

C43
C44

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ2
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ1

C45
C46

User4
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ1

C47
C48
C49
C50
C51
C52

user3
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ1
user1
user3
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ2
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ1

C53

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ1

C54
C55
C56
C57
C58

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ1
user3
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ2
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ2
user1

C59

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ1

C60
C61
C62
C63
C64
C65

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ1
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ1
user3
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ2
user1
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ1

{Προς ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ1} Για µερικά µαθήµατα ίσως.
Για άλλα νοµίζω πως όχι.
Αυτό λειτουργεί θετικά στο ΕΑΠ. Αλλά η ΚΜΕ δεν έχει
τέτοιες προδιαγραφές από το σχεδιασµό της.
{Προς ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ1} και καµιά ταβέρνα θα
βοηθούσε περισσότερο
{Προς User4} ∆εν είναι από ∆ωδεκάνησο οι
περισσότεροι. η κ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ1 για παράδειγµα είναι
από Αθήνα. Ο κ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ2 δεν θυµάµαι αλλά όχι
από ∆ωδεκάνησο
Από Θεσ/νίκη
{Προς user1} Αυτό ναι, µάλλον είναι καλύτερη ιδέα.
Σύσφιξη σχέσεων σε µια ταβέρνα στην Κω και τη Ρόδο.
{Προς ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ1} ταβέρνα ? επιβάλλεται !!!!
Ίσως και τα υπόλοιπα νησιά εφόσον υπάρχει κάποιος
πυρήνας
οίνος ευφραίνει καρδία ανθρώπου!!!!!!!!!!!
Λοιπόν, συµφωνείτε για την ταβέρνα ?
{Προς ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ1} ΝΑΙ
ΝΑΙ
ή αποκεντρωµένες συναντήσεις σε on-line σύνδεση
{Προς ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ2} Λυπάµαι κ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ2 που
δεν θα είστε και εσείς. Θα σας προσκαλέσουµε πάντως
αποκεντρωµένες συναντήσεις σε on-line σύνδεση,
εννοείτε chat ?
δυστυχώς δεν έχουµε videoconf
{Προς ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ2} τι εννοείται?
γιατί όχι;
θα µπορούσαµε να έχουµε ήχο
{Προς ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ2} Μετά την τηλειατρική θα υπάρξει
και τηλεταβέρνα
το chat το χρησιµοποιούν τακτικά µαθήµατα που «πάνε
καλά», ΜΑΘ1, ΓΕΝ4
ειδικά το ΜΑΘ1 έχει κάνει 5-6 νοµίζω
Το σύστηµα έχει τεχνικές ελλείψεις το γνωρίζουµε
{Προς ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ2} µάλλον είναι θέµα κλάδων?
σκοπεύω να το προτείνω κι εγώ σε επόµενη φάση
{Προς ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ2} ∆ηλαδή?
δοκιµάσαµε κάποια πράγµατα µε netmeeting στην
προηγούµενη Κοινότητα την ΠΚΜ και υπήρχε πρόβληµα.
Πολλοί δεν µπορούσαν να συµµετέχουν. Φανταστείτε ότι
η πλατφόρµα και µόνο, δυσκολεύει πολλούς
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ΣΧΟΛΙΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ

Πρόταση του µέλους user1 για κοινωνική
συνεύρεση των µελών.
Το ενδιαφέρον και οι πληροφορίες που αφορούσαν
«προσωπικά» δεδοµένα των συνοµιλητών είναι
ενδεικτικό του θετικού, φιλικού κλίµατος που
υπάρχει. Η πληροφορία αυτή αποτελεί απάντηση
σε προηγούµενη ερώτηση του user4.
Συµφωνία στην πρόταση.
Χιούµορ και συµφωνία από τον user4.
Γνωµικά και χιούµορ από τον user3.
∆ιαπραγµάτευση και συµφωνία.

Χιούµορ από τον user1, ίσως και µια µικρή δόση
ειρωνείας για τα λεγόµενα του ΕΙΣΗΓΗΤΗ2.
Προσπάθεια έµµεσης παρότρυνσης συµµετεχόντων
εκπαιδευτικών και εισηγητών προκειµένου για την
περαιτέρω χρησιµοποίηση του chat.
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ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ2

όταν «ανάψουν» κάποια προβλήµατα που θα πρέπει να
διερευνηθούν µε συζήτηση γιατί δεν αρκεί το check in check out
C67
user3
θα βοηθούσε να γίνονται περισσότερα πράγµατα το
Σαββατοκύριακο
C68
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ1
Ζητώ συγνώµη αλλά σε λίγο θα πρέπει να αποχωρήσω.
Μπορείτε να συνεχίσετε φυσικά.
C69
user1
{Προς ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ2} Υπάρχει το FORUM
C70
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ2
το forum είναι ασύγχρονο
C71
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ1
{Προς user1} Ναι, έχει επίσης αδρανοποιηθεί ...
C72
user1
{Προς ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ1} Καληνύχτα
C73
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ2
απαιτεί συνεχή παρακολούθηση, κι όχι µόνο καθηµερινή.
2004-1-16 22:3:31 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ1 εισήλθε στο δωµάτιο.
C74
User2
πρέπει να κλείσω έχω επισκέψεις, ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ.
2004-1-16 22:3:49 user2 µόλις έφυγε.
C75
user1
{Προς ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ2} Σχετικά µε τα προηγούµενα που
έγραψες συµφωνώ
C76
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ1
{Προς user1} Φεύγοντας να πω ότι θα βγει ανακοίνωση
για βράδυ ταβέρνας σε κάθε µέρος που υπάρχει πυρήνας
της ΚΜΕ, κάποια µέρα µες την εβδοµάδα
C77
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ1
{Προς user1} Καληνύχτα, ξανά ζητώ συγνώµη από όλους
που φεύγω.
C78
User4
{Προς ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ1} Κάντε το Παρασκευή η
Σάββατο
C79
user1
{Προς ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ1} οκ
C80
User4
{Προς ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ1} καληνύχτα
C81
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ1
Καληνύχτα.
C82
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ1
Καληνύχτα και καλή συνέχεια.
C83
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ1
Καληνύχτα σε όλους.
C84
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ1
Επίσης, σε όλους καλή συνέχεια.
2004-1-16 22:5:30 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ1 µόλις έφυγε.
2004-1-16 22:5:34 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ1 µόλις έφυγε.
2004-1-16 22:5:56 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ2 µόλις έφυγε.
C85
user1
Καληνύχτα.
2004-1-16 22:6:7 user4 µόλις έφυγε.
2004-1-16 22:6:13 user1 µόλις έφυγε.
2004-1-16 22:13:27 user3 µόλις έφυγε.
Τέλος της συνοµιλίας

Υπενθύµιση. Ανακεφαλαίωση.

Γ.3. Επιπρόσθετα στοιχεία ανάλυσης του ΜΑΘ1
a. Απόσπασµα σύγχρονης συζήτησης του ΜΑΘ1
Απόσπασµα από το 6ο chat που πραγµατοποιήθηκε την 19/1/2004. Το Χ αντιστοιχεί σε Χαµηλού επιπέδου
συντονισµό και το Υ σε υψηλού.
ΑΑ

ΟΜΙΛΩΝ

ΣΧΟΛΙΟ της συζήτησης

S0

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

2004-1-19 20:59:4 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ εισήλθε στο δωµάτιο.

S102

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

S103

user44

S104

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

S105

user12

S106
S107
S108

user12
user17
user9

S109

user46

S110
S111
S112

user12
user44
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ 10 ΕΜΕΝΑ ΠΑΛΙ ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΣΕΙ ΤΟ
∆ΙΚΤΥΟ ΟΠΩΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ
{Προς ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ} Τα φύλα έπειτα πως θα σαςτα αναφέρουµε
στατιστικά τα αποτελέσµατα;
{Προς User12} user12 παρε την απόφαση να ξεκινήσεις µε κάτι και µετά
ξαναδοκιµάζεις
{Προς user9} εξαρτάται την τάξη όµως...η έκτη πλξσιάζει πολύ την πρώτη
γυµν. εγώ απλα είχα µικρή τάξη
{Προς user9} ναι την έχω πάρει θα κάνω αυτα που σας έστειλα χτες
{Προς User44} User44, θα έρθεις Κω (30-31)
Υπάρχει µια πρόταση για έξοδο την Τεταρτη Στην Ρόδο και Κω απαντήστε
στα µηνύµατα
{Προς User12} Προσπαθησε να καταλαβουν οτι τριγωνο δεν ειναι µονο το
ισοσκελες,οτι βαση δεν ειναι µονο η κατω πλευρα,και διορα και
οµοιοτητες ροµβου και τετραγωνου.Ειναι προβληµατα που τα συνανταµε
συχνα στην Α&#146;γυµνασιου
{Προς ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ} αυτο που έγραψα πριν πήγαινε σε σας
{Προς user17} Μου είναι δύσκολο αλλά θα προσπαθήσω
Θα αναφέρετε τη δραστηριότητα στην ταξη ποιος εκανε τι και επειδή δεν
κάνει καθένας κατι διαφορετικό αναφέρουµε τι συνέβη και πόσοι το
εκαναν. Μετα κάνουµε συζητηση των αποτελεσµάτων και λέµε τι εξέλιξη
ειχαν οι µαθητές τι δεν ηξεραν στην αρχη και τι εµαθαν µετά πως και
ποσοι εξελίχτηκαν , αν υπαρχουν διαφορές ανάµεσα σε αγόρια και
κοριτσια και αν βοηθιούνται και πος οι αδύνατοι οι µέτριοι και πος οι
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ΣΧΟΛΙΟ ανάλυσης
Κατηγορίες
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
9. Ενηµέρωση – ∆ήλωση
Επεξήγησης ή 14
2. Παρότρυνση – Καθησυχασµός
– Συγχαρητήρια (Χ)

10. Αναλυτική εξήγηση –
περιγραφή – διδασκαλία (Υ) και
11. Οδηγία για ενέργεια (Υ)

σελ. 619 από 653

∆ηµιουργία ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης: Μελέτη Περίπτωσης Επιµορφωτικού Προγράµµατος Εκπ/κών
καλοι
{Προς User12} Το ξερω ,απλα σου εδωσα ιδεες για µικρες ταξεις
2004-1-19 21:50:40 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ µόλις έφυγε.

S113
S114

user46
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

S115

user46

S116

user12

S117

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

S118

user46

S119

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

S120

user12

S121

user44

S122

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

S123

user17

S124

user17

S125

user17

S126

user46

S127

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

S128

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

S129

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

S130
S131
S132

user46
user46
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

S133
S134
S135
S136
S137
S138

user41
user46
user46
user9
user41
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

{Προς User46} Τι ερωτηµατολόγιο θα δώσεις
{Προς user41} οκ
{Προς ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ} οκ
{Προς ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ} οκ
{Προς ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ} οκ
Θα σας πω καληνυχτα αλλα θα ειµαι εδω µεχρι να µε κοψει το δικτυο.
Βάλτε οτι αλλο στο τραπέζι τωρα

S139
S140

user44
user46

S141

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

{Προς ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ} Οκ
{Προς user41} Θα σκεφτω.Μαλλον εννοια καθετοτητας .
µηκους.κυκλου.ευθ.τµηµακτλ
Εχετε ξεκαθαρο τι θα κανετε στην ταξη και πως θα κανετε την αναφορα
απαντηστε µε οκ

S142

user12

S143
S144

user46
user41

S145

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

S146
S147
S148
S149

user9
user46
user41
user46

{Προς ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ} Για να δουµε τι αλλαξε οµως πρεπει να ξερουµε και
τι γνωριζαν πριν .Να γινει πριν ενα ερωτηµατολογιο σχετικο;
{Προς ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ} ναι το καταλαβα ...και καλά κάνετε όλοι ...εδώ δεν
έχει και έναν δάσκαλο να ανταλλάξω και µία αποψη
2004-1-19 21:51:40 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ εισήλθε στο δωµάτιο.
{Προς ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ} Για να δουµε τι αλλαξε οµως πρεπει να ξερουµε και
τι γνωριζαν πριν .Να γινει πριν ενα ερωτηµατολογιο σχετικο;
∆εν µπορω να καταλαβω όλο εχω δικτυακο χασµα
{Προς User46} σε σενα πηγαινε το προηγούµενο...ξεχνω να αλλάζω τα
προς
{Προς ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ} Κ.Μαρία γιατί δεν απαντάτε στα ερωτήµατά µου
;Τι πρέπει να κάνω;
Ωραία Κώστα το εγραψα πριν αλλα δεν εφτασε. Να κανετε ενα
ερωτηµατολογιο προτερης γνώσης πριν τη δοκιµη της δραστηριότητας
στην ταξη ωστε να δειτε αν ειχε αποτελεσµα το λογισµικο
{Προς User44} ΓΕΙΑ ΣΑΣ (ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ) , (συγνώµη αλλά έχουµε
δουλειά)ΠΕΡΙΜΕΝΩ e-mail
ΓΕΙΑ ΣΑΣ (ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ) , (συγνώµη αλλά έχουµε
δουλειά)ΠΕΡΙΜΕΝΩ e-mail
2004-1-19 21:53:52 user17 µόλις έφυγε.
{Προς User12} Με ενδιαφερουν τα συµπεραασµατα σου γιατι εχω 2 κορες
Β και Γ δηµοτικου και τις δουλευω λιγο αλλα θελω και αλλες
παρατηρησεις
{Προς User44} User44 να διαβαζεις τα µηνύµατα που στελνω σε ολους
εδω στο τστ
{Προς User44} User44 δεν εχω παρει ε-µαιλ δικο σου τελευταια. ∆εν εχω
αφησει κατι χωρις απάντηση
{Προς User44} User44 σχετικα µε τα στατιστικα απάντησα προηγουµενως
αλλα εκρινα οτι ολοι πρεπει να το διαβασουν το µηνυµα
{Προς ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ} Θα το κανω αυριο στο τµηµα που θα κανει gabri
{Προς user41} Που εισαι;
Ολοι λοιπό πρε-τεστ, µετα Cabri και µετα αναφορα µε τον τρόπο που
περιεγραψα προηγουµενως Απαντηστε µου αν συµφωνειτε ολοι µε ενα Οκ

{Προς User46} το βασικό πρόβληµα για µένα δεν είναι τωρα τοσο η
διδασκαλία και τι θα πω...αυτό που µε αγχώνει έίναι το όλο στήσιµο µε
υπολογιστές, τα παι΄διά είναι µικρά , αλλά πιστεύω το βασικό είναι η αρχή
και ήδη έχει γίνει ..θα σε ενηµερώσω
{Προς ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ} Καµια ιδεα για ερωτηµατολογιο;
{Προς ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ} Έχουµε 10 κοµπιούτερ και οι µαθητές είναι 25. Θα
τους χωρίσουµε εµείς σε οµάδες ή να τους αφήσουµε να χωριστούν µόνοι
τους;
Μπορειτε να δειτε τα διορθωµενα κειµενα ολοι στο φακελλο διορθωσεις
εργασιών . Απαντηστε αν βλεπετε αυτη την υπενθυµιση

user9 User12 User44 user41
User46 user17

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ user9 User12
User44 user41 User46 user17
6. Συµπέρασµα (Υ) - ∆ήλωση ή
14

6. Συµπέρασµα (Υ) - ∆ήλωση και
11. Οδηγία για ενέργεια (Υ) (ή
10. Αναλυτική εξήγηση –
περιγραφή – διδασκαλία (Υ))

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ user9 User12
User44 user41 User46

11. Οδηγία για ενέργεια (Υ)
6. Συµπέρασµα (Υ) - ∆ήλωση και
2. Παρότρυνση – Καθησυχασµός
– Συγχαρητήρια (Χ)
6. Συµπέρασµα (Υ) - ∆ήλωση

11. Οδηγία για ενέργεια (Υ) και
20. Ερώτηση για
διαπραγµάτευση, ρητορική
ερώτηση

9. Ενηµέρωση – ∆ήλωση
Επεξήγησης και 4. Ερώτηση
προώθησης διαλόγου (Χ) (ή 2.
Παρότρυνση – Καθησυχασµός –
Συγχαρητήρια (Χ))

20. Ερώτηση για
διαπραγµάτευση, ρητορική
ερώτηση

20. Ερώτηση για
διαπραγµάτευση, ρητορική
ερώτηση

{Προς ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ} οκ
{Προς ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ} ναι,οκ
{Προς ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ} οκ
{Προς ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ} συµφωνω για το χρονο ,θα γινουν και τα 2 φυλλα σε
1 ωρα
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S150

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

{Προς user41} Μπορεις να πεις να κατσετε τρεισ ανα κοµπιούτερ σε τρία
λεπτά παρακαλώ. Αν δεν γίνει τότε πες καθίστε Νικο Κοστα και Μαρια
εδώ κλπ κλπ

S151
S152
S153
S154
S155

user44
user44
user9
user46
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

S156
S157
S158
S159
S160

user9
user41
user46
user9
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

S161

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

{Προς ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ} ναι
{Προς ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ} οκ
Μια ιδέα είναι να δώσετε το Cabri στα παιδιά από πριν
{Προς user9} Πως θα γινει αυτο χωρις προβληµα;
{Προς user41} Στο ερωτηµατολόγιο ρωτάµε πχ πως θα εγγραψουµε ενα
τριγωνο σε κύκλο η πως θα χωρισουµε ενα τµηµα ΑΒΓ σε ισα µερη η τι
ιδιοτητα εχει αραγε η µεσοκαθετος. προσεξτε να µην τους ταχετε διδαξει
πριν
{Προς User46} το δίνεις σε ένα µαθητ&#146;η και το αναπαράγει
{Προς User46} Θα πούµε ότι το έδωσε ο Παντελής
{Προς user41} Τασο το δικο σου ητανε!
{Προς user41} το έχω κάνει ήδη
{Προς user41} Με το εργαλείο θα τοχετε εγκαταστησει στα κοµπιουτερ
και θα ειναι ανοικτο οταν θα µπουν στην ταξη. Να µην ανοιγουν εκεινη τη
στιγµή. Μετα λέτε πχ µετο ποντικι επιλεξτε ευθ ιτµηµα
{Προς user41} Στη συνέχεια ονοµαστε το ευθ. τµηµα ΑΒ πηγαινετε στο
µενου ...και επιλεξτε ονοµασια γραψτε Α στο τετρατγωνακι κλπ...

S162

user46

S163

user41

S164

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

{Προς ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ} Εχω εφηµερια εκεινη την µερα αλλα θα το
φροντισει ο Τασος
{Προς ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ} ∆εν τους έχουµε διδάξει τίποτα απ&#146; αυτά τα
θέµατα που θα επεξερφαστούν. Τι θα γίνει όµως µε τους µαθητές που δεν
θα µπορέσουν να απαντήσουν .Πότε θα τους το δείξουµε αν τετλειώσει η
ώρα;
2004-1-19 22:5:51 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ µόλις έφυγε.

S165

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

2004-1-19 22:6:29 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ εισήλθε στο δωµάτιο.

S166

user46

S167
S168

user9
user46

S169

user44

{Προς ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ} Να βαλουµε σε µια φωτοτυπια τις δυνατοτητες του
λογισµικου επιγραµµατικα;
{Προς user41} Μια αρχή θα κάνουµε και βλέπουµε
{Προς user41} Να βαλουµε σε µια φωτοτυπια τις δυνατοτητες του
λογισµικου επιγραµµατικα
2004-1-19 22:6:53 User44 µόλις έφυγε.

S170

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

S171
S172
S173
S174
S175
S176
S177
S178
S179
S180

user41
user9
user41
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
user46
user41
user9
user46
user41
user46

S181
S182

user9
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

S183
S184

user9
user46

S185

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

S186

user41

S187
S188

user46
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

S189
S190
S191

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
user46

S192

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

{Προς user41} Παντα µια αρχη γινεται Νοµιζω εχετε παει πολυ καλα ως
εδω
{Προς user9} Κάθε αρχή και ....
{Προς user41} ∆εν είδα απαντήσεις για τηνΤετάρτη τι λέτε?
{Προς user9} Πού,πώς,πότε
Την Πέµπτη 9 τσατ µε τις εντυπωσεις και αποτελέσµατα απο την ταξη
{Προς user41} Τι,που ,γιατι
{Προς ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ} οκ
{Προς ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ} οκ
{Προς ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ} οκ
{Προς User46} Ο Παντελής θέλει έξοδο
{Προς ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ} Να βαλουµε σε µια φωτοτυπια τις δυνατοτητες του
λογισµικου επιγραµµατικα;
{Προς user41} Υπαρχει µ΄νυµα για έξοδο στην Οαση µε όλα τα µελη
Αλλα θέµατα σχετικά µε το λογισµικο τις δραστηριότητες και την τάξη?
{Προς ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ} Την Πέµπτη να έχουν γίνει όλα, σωστά?
{Προς ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ} Το δουλεψα µε 2 ξαδερφακια µου στο σπιτι και
ενθουσιαστηκαν.Εκει που δεν ειχαν καταλαβει το πυθαγ.θεωρηµα στην
ταξη αµεσως το εφαρµοσαν σωστα
{Προς User46} Κώστα µπορείτε να βγάλετε φωτοτυπία αλλά και να µη
βγάλετε αν τους τις λέτε ισως δεν θα δηµιουργηθει προβληµα. Και θα
µιλάνε λιγο αυτό να το περιµενετε αλλα θα τους πειτε ελα τώρα στρωθειτε
στη δουλεια! Και µε το µατι να ελεγχετε την ταξη να κουβεντιαζει αλλα
για το µαθηµα οχι για το ποδόσφαιρο
{Προς User46} Με προβληµατίζει λίγο ότι θα τους ζητήσουµε να φτιάξουν
έννοιες που πιθανόν δεν τις ξέρουν πχ µεσοκάθετος. Πώς θα το
επεξεργαστεί ένας που δεν ξέρει τι είναι αυτό;
{Προς user41} Ετυµολογικα ή µε γρηγορο σχηµα στον πινακα
{Προς User46} Κώστα κανε αναλυτικη αναφορά πως και τι εγινε µε τα
ξαδελφακια σου και βαλτο στις εργασιες εκαπιδευοµενων.
Θα φτιαξω ενα φακελλο που θα εχει τιτλο δραστηριότητες στην ταξη
Να βαλετε εκει τις αναφορες σας
{Προς ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ} ∆Εν θυµαµαι οµως ακριβως ολα τα σχολια και ειχαν
ενδιαφερον.Ισως το ξανακανω µε αλλο θεµα
{Προς user41} Αν καποιος δεν ξερει τιποτα για τη µεσοκαθετο τοτε δεν
χρειαζεται πρε τεστ
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2. Παρότρυνση – Καθησυχασµός
– Συγχαρητήρια (Χ) και 10.
Αναλυτική εξήγηση – περιγραφή
– διδασκαλία (Υ)

10. Αναλυτική εξήγηση –
περιγραφή – διδασκαλία (Υ) και
11. Οδηγία για ενέργεια (Υ)

10. Αναλυτική εξήγηση –
περιγραφή – διδασκαλία (Υ) και
11. Οδηγία για ενέργεια (Υ)
10. Αναλυτική εξήγηση –
περιγραφή – διδασκαλία (Υ) και
11. Οδηγία για ενέργεια (Υ)

user9 User12 User44 user41
User46
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ user9 User12
User44 user41 User46

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ user9 User12
user41 User46
2. Παρότρυνση – Καθησυχασµός
– Συγχαρητήρια (Χ)

11. Οδηγία για ενέργεια (Υ)

4. Ερώτηση προώθησης διαλόγου
(Χ)

11. Οδηγία για ενέργεια (Υ) και
10. Αναλυτική εξήγηση –
περιγραφή – διδασκαλία (Υ)

11. Οδηγία για ενέργεια (Υ)
6. Συµπέρασµα (Υ) - ∆ήλωση
11. Οδηγία για ενέργεια (Υ)
10. Αναλυτική εξήγηση –
περιγραφή – διδασκαλία (Υ)
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{Προς ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ} Ούτε το λογισµικό
{Προς User46} Να κρατας µαγνητοφωνο και µε αυτα ισως µπορει κανεις
να δηµοσιευσει κατι σε ενα συνεδριο
{Προς user41} Ουτε
{Προς ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ} Μήπως σε µια ώρα θέλουµε πολλά?
Μπορειτε να κρατατε µαγνητοφωνο για να µαγνητοφωνησετε αυτα που
λεγονται στην ταξη ώστε να τα εχετε για επεξεργασια µετα. Συµφωνειτε?

S193
S194

user41
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

S195
S196
S197

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
user9
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

S198
S199

user41
user46

S200
S201

user41
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

S202
S203

user41
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

S204

user12

S205
S206

user46
user9

S207
S208
S209

user41
user46
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

S210
S211

user46
user41

S212
S213

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
user46

S214

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

{Προς ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ} Το αντίθετο του λίγο
{Προς user41} Παντως το µαγνητοφωνο µας βοηθαει να µην ξεχναµε τι
εγινε ας εχει και φασαρια
{Προς ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ} Εγώ για µια ώρα δεν υπόσχοµαι γιατι είναι µικρα
απλα έχουµε συνεχοµενα δλυςρα λογω τησ ευέκλικτησ ζώνης και επειδη
είναι και η αρχή δεν ξερω τι θα γλινει αλλά άµα εξοικειωθούµε πιστεύω θα
έιναι καλύτερα
{Προς user41} Το αντιθετο του αντιθετου του πολυ Τασο!!!!!!
{Προς ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ} Θεωρώ σαν πρώτο στοχο τηνγνωριµια των µαθητών
µε το λογισµικό και όχι τον εντυπωσιασµό τους
Πάλι το µαθηµατικοποιήσαµε
{Προς ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ} Τι θα γινει αν το ζητουν µετα συνεχεια;
{Προς user9} Μα δουλεια θα τους βαλεις να κανουνε τι εντυπωσιασµο
βλεπεις. Τη δραστηριοτητα σου θα βαλεις Πιστευεις οτι αυτο που εφτιαξες
το εφτιαξες για να εντυπωσιασεις? ∆ε νοµιζω
{Προς user41} Απλη λογικη!!!
{Προς User46} Θα πρέπει οι πληροφορικάριοι να κάνουν µερικές ώρες
µάθηµα στη τάξη για να έχουµε κι εµείς το εργαστήριο
2004-1-19 22:20:38 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ µόλις έφυγε.
{Προς user41} Συµφωνω και για αλλες Τεταρτες στο κενο µου να το
κανουµε µε επιλογη µαθητων
2004-1-19 22:21:52 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ εισήλθε στο δωµάτιο.

S215
S216

user41
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

{Προς User46} Θα χάνουν όµως το µάθηµα που έχουν
{Προς user41} ∆εν εχουν κανενα κενο οι πληροφορικοι?

S217
S218

user41
user46

S219

user9

S220
S221
S222
…
S282

user41
user46
user41

{Προς User46} Τα Σάββατα αντί για µαθήµατα της ΕΜΕ
{Προς user41} Οσους εχουν γυµναστικη ή ωριαια αποβολη,να τους
κανουµε πειραµατοζωα..........
{Προς ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ} εννοώ σωστη επιλογή δραστηριοτήτων ανάλογα µε
το επίπεδο της τάξης
{Προς ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ} Έχουν αλλά δεν συµπίπτουν µε τα δικά µας
{Προς user41} Τασο, αστα τα Σαββατα ,ειναι ιερα
{Προς User46} Χα,χα,χα.....

user41

2004-1-19 22:41:57 user41 µόλις έφυγε.

{Προς user9} Αν η τάξη δουλέψει νοµίζω θα είναι λίγα.
{Προς user41} Με το λογισµικο παντως κατι θα δουνε και θα το
σχεδιασουν ευκολα και σωστα
{Προς ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ} ∆εν θα έχουµε καλή ακουστική
{Προς user9} Πες µου Παντελη τι θεωρεις πολυ να το σκεφτουµε

11. Οδηγία για ενέργεια (Υ)
15. Συµφωνία - Αποδοχή
20. Ερώτηση για
διαπραγµάτευση, ρητορική
ερώτηση

4. Ερώτηση προώθησης διαλόγου
(Χ) και 20. Ερώτηση για
διαπραγµάτευση, ρητορική
ερώτηση
6. Συµπέρασµα (Υ) - ∆ήλωση

8. ∆ιευκρίνηση – Εξήγηση

user9 User12 user41 User46
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ user9 User12
user41 User46
16 (ή 4. Ερώτηση προώθησης
διαλόγου (Χ))

ΤΕΛΟΣ

b. Ανάλυση της συνέντευξης του εισηγητή του ΜΑΘ1
Λόγω της ιδιαίτερης σηµασίας που έχει το µάθηµα ΜΑΘ1 για την έρευνα, πραγµατοποιήθηκε συνέντευξη µε τον
εισηγητή του ΜΑΘ1. Η συνέντευξη ήταν τηλεφωνική (λόγω απόστασης), πραγµατοποιήθηκε την 26/5/2004 και
διάρκεσε 45 λεπτά.
Ακολουθούν αποσπάσµατα αυτής και ειδικά οι απαντήσεις του εισηγητή σε ερωτήσεις που έχουν σχέση µε τη
διεξαγωγή του συγκεκριµένου µαθήµατος, µε την οργάνωση του µαθήµατος, µε τον τρόπο που εφαρµόστηκε η
πολιτική συντονισµού κλπ.
Στα αποσπάσµατα της συνέντευξης που ακολουθούν:

Σε παρένθεση και εκτός του κειµένου της συνέντευξης υπάρχουν σηµεία αναφοράς στη συνέντευξη που
βοηθούν στην ανάλυση που ακολουθεί.

Σε παρένθεση και εντός του κειµένου της συνέντευξης υπάρχουν σχόλια ή περιλήψεις ή διευκρινήσεις,
συµπληρώνεται ο προφορικός λόγος

«...»: µικρές ή µεγάλες παύσεις στη ροή του λόγου

ΕΡ: Ο ερευνητής που πραγµατοποίησε τη συνέντευξη

ΕΙΣ_ΜΑΘ1: Ο συνεντευξιαζόµενος εισηγητής του ΜΑΘ1
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Απόσπασµα της συνέντευξης που σχετίζεται µε την εφαρµογή του προτύπου του µαθήµατος της ΚΜΕ στο
ΜΑΘ1, την οργάνωση και διεξαγωγή του µαθήµατος γενικά και την εφαρµογή συγκεκριµένης πολιτικής
συντονισµού από πλευράς του εισηγητή του µαθήµατος:
ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ
ΣΧΟΛΙΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ
Τµήµα της συνέντευξης που αναφέρεται στην εφαρµογή του προτύπου του µαθήµατος
S0
ΕΡ:
Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω τώρα είναι: είχες δει εκείνο που
είχε προτείνει ο 2ος συντονιστής, το πρότυπο του µαθήµατος της
ΚΜΕ; Πριν την έναρξη των µαθηµάτων;
S1
ΕΙΣ_ΜΑΘ1:
ναι
S2
ΕΡ:
Το έλαβες υπόψη σου;
S3
ΕΙΣ_ΜΑΘ1:
Κοίτα, το να βάλω τις ενότητες, κάθε εβδοµάδα να υπάρχει ένα
θέµα συζήτησης, να ακολουθώ κάποιες βασικές αρχές,... ναι
Εφαρµόστηκε σε µεγάλο βαθµό το «πρότυπο του
S4
ΕΡ:
Βοήθησε σε κάτι αυτό το πρότυπο;
S5
ΕΙΣ_ΜΑΘ1:
Ναι, ναι… κάθε εβδοµάδα καλό είναι να ορίζουµε θέµα µαθήµατος της ΚΜΕ» στο ΜΑΘ1.
συζήτησης γιατί δεν µπορείς προφανώς να το αφήσεις έτσι Παρουσιαζόταν αρχικά (σε κάθε ενότητα του µαθήµατος)
γενικώς και αχανές…. Αυτό που γινόταν στην πράξη (ήταν ότι) ένα θέµα συζήτησης από τον εισηγητή και µε αφορµή
δεν ακολουθούσαν (οι συνάδελφοι το θέµα απαραίτητα), … οι αυτό πραγµατοποιούνταν συζήτηση στη οποία
συνάδελφοι έθεταν νέα θέµατα συζήτησης…δεν σηµαίνει δηλαδή ενθαρρύνονταν να συµµετέχουν όλοι οι εκπαιδευόµενοι
το ότι ορίζαµε (ένα) θέµα συζήτησης (στην αρχή κάποιας (περισσότερο υπήρχε εφαρµογή πολιτικής συντονισµού
εβδοµάδας) αυτό ήταν και όλο…η συζήτηση µπορούσε να χαµηλού επιπέδου σε αυτό το στάδιο του µαθήµατος).
περιλαµβάνει δεκάδες (επιµέρους) θέµατα (που) δε µπορούσες
να το ορίσεις (από την αρχή) …
S6
ΕΡ:
Υπήρχε εποµένως ευελιξία στο µάθηµα και οι εκπαιδευόµενοι Υπήρχε µεγάλη ευελιξία στον τρόπο διεξαγωγής του
συµµετείχαν ενεργά στη διεξαγωγή του;
µαθήµατος και το µάθηµα «οδηγούνταν» από τη
S7
ΕΙΣ_ΜΑΘ1:
Ναι, αυτό που έβαζα εγώ για θέµα συζήτησης την κάθε συζήτηση που πραγµατοποιούνταν, δεν υπήρχαν απόλυτα
εβδοµάδα ήταν πολύ γενικού τύπου, όπως «δυσκολίες και προκαθορισµένοι στόχοι και εργασίες που «έπρεπε» να
ευκολίες µε το λογισµικό»… ως θέµα συζήτησης, που να γίνουν... αυτές καθορίζονταν στην πορεία και µε τη
µπορούν να πούνε (οι εκπαιδευόµενοι) πάρα πολλά πράγµατα… συµµετοχή των εκπαιδευοµένων.
µετά «το cabri και πώς να το βάλουµε στην πράξη», «πως
οργανώνουµε µια αναφορά», …
Τµήµα της συνέντευξης που αναφέρεται στον τρόπο διεξαγωγής του µαθήµατος και το συντονισµό υψηλού επιπέδου
S8
ΕΡ:
Πως διεξαγόταν το µάθηµα στη συνέχεια;
S9
ΕΙΣ_ΜΑΘ1:
Κοίτα…, τους έλεγα πως έκανα εγώ (τους έδειχνα ένα Υπήρχε εφαρµογή συντονισµού υψηλού επιπέδου, που
παράδειγµα, τους εξηγούσα πως πραγµατοποιούσα εγώ κάποια επιβεβαιώνεται µε τις φράσεις του εισηγητή που είναι
ενέργεια µε το λογισµικό), τους έβαζα πρώτα να πουν αυτοί και υπογραµµισµένες δίπλα.
µετά να απαντάω… ή και µεταξύ τους, όποιος µπορούσε να
απαντήσει…για παράδειγµα έφτιαξα µια αναφορά και αυτό το Σηµαντικό στοιχείο των µεθόδων που εφάρµοσε ο
θέµα τους βοήθησε πολύ γιατί δεν ήξεραν πώς να φτιάξουν µια εισηγητής, αποτελεί η επέµβαση του στις δυσκολίες των
αναφορά…ή για το πώς να βάλουν το cabri (το λογισµικό πάνω εκπαιδευοµένων µε την παρουσίαση των κατάλληλων
στη χρήση του οποίου εκπαιδεύονταν) στην τάξη είχαν µερικές παραδειγµάτων και «προτύπων» εργασίας προκειµένου
ιδέες για το πώς να το βάλουν, έβαζα κι εγώ σηµεία, πάρα να µπορούν να δουλέψουν έχοντας στα χέρια τους ένα
πολλά… για θέµατα που ήταν τελείως άγνωστα γι αυτούς, τους δείγµα, κάτι που να τους οδηγεί. Επίσης αυτό δε γινόταν
έβαζα να λένε τους δισταγµούς τους… και κλπ…
εξ’ αρχής αλλά δυναµικά, όποτε και εφόσον χρειαζόταν.
S10
ΕΙΣ_ΜΑΘ1:
…έβλεπα και τι γινόταν σε κάθε συζήτηση και τους έκανα Στοιχείο εφαρµογής υψηλού επιπέδου συντονισµού στο
εισήγηση µετά, δηλ. µετά από κάθε chat τους έστελνα ένα πλαίσιο του µαθήµατος αποτελεί επίσης η σύνοψη των
attachment που να βάζει τα θέµατα πιο ξεκάθαρα, πιο συζητήσεων που πραγµατοποιούσε.
περιληπτικά και µε βάση αυτά που συζητήθηκαν….τους έδινα
απαντήσεις στις ερωτήσεις τους εκείνη την ώρα (της συζήτησης)
αλλά µετά συνόψιζα κιόλας…έκανα συχνά συνοψίσεις που ήταν
πολύ σηµαντικές.
Τµήµα της συνέντευξης που αναφέρεται στη συνεχή προσπάθεια για επίλυση προβληµάτων. Γινόταν επεξήγηση σε απορίες, υπήρχε θετική στάση
απέναντι στις δυσκολίες, γινόταν ενθάρρυνση – υπήρχε συνεχής εφαρµογή συντονισµού χαµηλού επιπέδου. Επίσης γίνεται αναφορά στην «κορύφωση»
του µαθήµατος.
S11
ΕΙΣ_ΜΑΘ1:
Ναι, και ό,τι απορίες είχαν τους παρότρυνα να τις λένε και να τις Υπήρχε συνεχής εφαρµογή συντονισµού χαµηλού
λύνουµε. (Τους έλεγα) «πείτε ότι απορία έχετε...ευκολίες και επιπέδου, που επιβεβαιώνεται µε τις φράσεις του
δυσκολίες µε το εργαλείο» .. οπότε προσπαθούσα να απαντήσω εισηγητή που είναι υπογραµµισµένες δίπλα.
σε όλα τα σηµεία δυσκολίας και να τα µετατρέψω σε θετικά,
δηλαδή όχι απλώς να λύσω µια δυσκολία αλλά και να δώσω µια Στις φράσεις του εισηγητή φαίνεται ο στόχος της
θετική διάσταση... να µη µείνει µόνο ως δυσκολία..
συνεχούς ενθάρρυνσης και της παρότρυνσης για
S12
ΕΙΣ_ΜΑΘ1:
ναι, και επίσης τους ενθάρρυνα να βοηθήσει ο ένας τον άλλον σε συµµετοχή και αλληλεπίδραση, µέσω του συντονισµού
επίπεδο συνεργασίας, όπως ο user45 (αναφέρει το επίθετο) χαµηλού επιπέδου.
συνεργαζόταν µε τον user41 (αναφέρει το επίθετο) και Ακόµη ο συνεχής στόχος της επίλυσης των προβληµάτων
(s11) («...οπότε προσπαθούσα να απαντήσω σε όλα τα
προχωρούσαν πράγµατα,... ή όπως η Ειρήνη ... η Ειρήνη ...
σηµεία δυσκολίας και να τα µετατρέψω σε θετικά»).
S13
ΕΡ:
user44 (αναφέρει το επίθετο)
S14
ΕΙΣ_ΜΑΘ1:
Τους είπα: συνάδελφοι τώρα πρέπει να µπούµε στην τάξη... να Αρχικά πραγµατοποιούνταν ατοµικές δραστηριότητες,
δουλέψουµε αυτά τα πράγµατα ... και είχαν κάνει και στη συνέχεια οι εκπαιδευόµενοι δούλεψαν σε οµάδες,
προηγούµενα άλλες οµάδες...είχαν κάνει δραστηριότητες που δεν όπως φαίνεται από τις υπογραµµισµένες φράσεις του
τις έβαλαν όλες στην τάξη µετά. Για παράδειγµα να φτιάξουν εισηγητή.
δραστηριότητες, πρώτον αυτό, µάλλον στην αρχή αρχή ήταν να ∆όθηκε µεγάλη σηµασία στη συνεργασία µεταξύ των
κάνουν ατοµικά δραστηριότητες, ο καθένας ξεχωριστά. Στην συµµετεχόντων που πραγµατοποιήθηκε σταδιακά αλλά
συνέχεια δούλεψαν σε οµάδες για να φτιάξουν δραστηριότητες και µετά από συνεχή και ειδική ενθάρρυνση, όπως
ειδικά για τάξη και στη συνέχεια δούλεψαν επίσης οµαδικά µέσα φαίνεται από τη φράση του S9 «… ή και µεταξύ τους,
στην τάξη. Στην συνέχεια επεξεργάστηκαν τα δεδοµένα από τις όποιος µπορούσε να απαντήσει…», από τη φράση του S12
δραστηριότητες στην τάξη και µου έχουν δώσει αποτελέσµατα. «και επίσης τους ενθάρρυνα να βοηθήσει ο ένας τον άλλον
∆εν έβαλαν δηλαδή απλώς δραστηριότητες στην τάξη.
σε επίπεδο συνεργασίας» και την υπογραµµισµένη φράση
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S15

S16
S17

ΕΙΣ_ΜΑΘ1:

ΕΡ:
ΕΙΣ_ΜΑΘ1:

ναι η user44 (αναφέρει το επίθετο) µε τον user46 (αναφέρει το
επίθετο) δούλεψαν µαζί... δούλευαν σε ντουέτα και βοηθούσε ο
ένας τον άλλον και µετά πήραν κι άλλους συναδέλφους από την
τάξη τους ώστε να παραστούν µέσα στην τάξη, να δουν, να
βοηθήσουν κι αυτοί... Από την αρχή εγώ τους άφησα ελεύθερους
να κάνουν τις εργασίες..

Υπήρξε κάποιο πρόβληµα µε τη συνεργασία;
Όχι δεν είχαν ιδιαίτερο πρόβληµα µε αυτό… κάπου στην αρχή
αλλά µετά που τους είπα εγώ «εσύ θα δουλέψεις µε αυτόν, εσύ µε
αυτόν κλπ..» µετά το ξεπέρασαν, συνεργάστηκαν καλά. Είχαν
βέβαια τη συνήθεια να δουλεύουν µόνοι τους, αλλά τους είπα:
«Ειρήνη εσύ µε ποιόν θα δουλέψεις;», «Τάσο εσύ µε ποιόν θα
δουλέψεις;», και ξεπεράστηκε αυτό,... η ατοµική προσέγγιση.

του S15 δίπλα. Οι εκπαιδευόµενοι δούλευαν κυρίως σε
οµάδες των δύο.
Υπήρξε «κορύφωση» του µαθήµατος µέσω της πρακτικής
εφαρµογής δραστηριοτήτων από τους εκπαιδευόµενους
στην τάξη διδασκαλίας τους. Η εφαρµογή ΤΠΕ
δραστηριοτήτων στην πράξη αποτελούσε µέγιστο
κίνητρο για συµµετοχή, έδινε µεγάλο ενδιαφέρον στην
προσπάθεια, ήταν στοιχείο που µείωνε τον ανταγωνισµό
και αύξαινε την προσπάθεια για συνεργασία (λόγω της
δυσκολίας της πραγµατοποίησης των δραστηριοτήτων
αυτών προκαλούνταν η ανάγκη για σύµπραξη και
συνεργασία µε συναδέλφους). Οι φράσεις του εισηγητή,
ειδικά στο S14, επιβεβαιώνουν τη συνειδητή του
προσπάθειά να κορυφωθεί το µάθηµα µε αυτού του
είδους τις δραστηριότητες.
∆εν υπήρξε κάποιο ιδιαίτερο πρόβληµα µε τη
συνεργασία. Αντίθετα τα αποτελέσµατα µπορούν να
θεωρηθούν καλά, όπως επιβεβαιώνεται από τις
υπογραµµισµένες φράσεις δίπλα, από τη φράση του S12
«όπως ο user45 συνεργαζόταν µε τον user41 και
προχωρούσαν πράγµατα» και φράσεις του S15.
Υπήρχαν ακόµη συγκεκριµένες παρεµβάσεις και µεγάλη
προτροπή και καθοδήγηση από τον εισηγητή
προκειµένου να ξεπεραστεί η τάση των εκπαιδευτικών
για εξατοµικευµένη εργασία.

Απόσπασµα της συνέντευξης που σχετίζεται µε τις διαδικασίες-Ενέργειες που συνέβαλαν στη δηµιουργία της
Κοινότητας της µάθησης του συγκεκριµένου µαθήµατος και µε την περιγραφή των αποτελεσµάτων της
δηµιουργίας αυτής:
ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ
ΣΧΟΛΙΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ
Τµήµα της συνέντευξης που σχετίζεται µε τη ∆ηµιουργία της Κοινότητας της µάθησης του ΜΑΘ1
S18
ΕΙΣ_ΜΑΘ1:
...µετά προσπάθησα να τους βάλω ακόµη το θέµα της αγάπης Ο εισηγητής εντόπισε και χρησιµοποίησε ένα στοιχείο
προς τα µαθηµατικά και ειδικά µε τη χρήση της τεχνολογίας. που θα ένωνε τους εκπαιδευόµενους στην κοινή
Όλοι αυτοί που είναι συνάδελφοι στο σχολείο αγαπάνε τα προσπάθεια του µαθήµατος. Αυτό το κοινό στοιχείο ήταν
µαθηµατικά οπότε εγώ προσπάθησα να τα συνδέσω µε τη χρήση το αυτονόητο της ‘αγάπης όλων των εκπαιδευόµενων
της τεχνολογίας, να δείξω τη διδασκαλία των µαθηµατικών µε τη προς τα µαθηµατικά’. Το ΜΑΘ1 ήταν µάθηµα για
χρήση της διδασκαλίας... να κάνω δηλ. αυτόν τον δεσµό.
εκπαιδευτικούς ειδικότητας µαθηµατικών και κατά
τεκµήριο οι εκπαιδευτικοί αγαπούν (ενδιαφέρονται
ιδιαίτερα για) το αντικείµενο της ειδικότητάς τους.
S19
ΕΡ:
Πιστεύεις ότι πέτυχε αυτή η προσπάθεια;
S20
ΕΙΣ_ΜΑΘ1:
Ναι αυτό πέτυχε πάρα πολύ. Ναι, φάνηκε από τα chat και τα Φαίνεται από τη διπλανή φράση η επιτυχία και τα θετικά
λόγια αγάπης προς το αντικείµενο. Α, κάτι ακόµη, γιατί θεωρώ αποτελέσµατα του µαθήµατος.
ότι πέτυχε (γενικώς) το µάθηµα…, όλοι έφτιαξαν δραστηριότητες
ανεξαιρέτως, εκτός από αυτούς που είχαν αποµακρυνθεί από το
µάθηµα από την αρχή ... µετά όλοι ανεξαιρέτως έβαλαν στην
τάξη τους δραστηριότητες ...
S21
ΕΡ:
Αυτός ήταν και ο αρχικός στόχος του µαθήµατος; (η Η επιτυχία του µαθήµατος φαίνεται από την υλοποίηση
πραγµατοποίηση συνεργατικών δραστηριοτήτων στην τάξη των του βασικού του στόχου:
εκπαιδευοµένων που να χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ και ειδικά τις
δυνατότητες του λογισµικού cabri;)
Την υλοποίηση συνεργατικών δραστηριοτήτων που
S22
ΕΙΣ_ΜΑΘ1:
Ναι, ήθελα από την αρχή να ετοιµάσουν µια δραστηριότητα και πραγµατοποιούνταν στην τάξη και χρησιµοποιούν το
λογισµικό,
από
όλους
τους
την υλοποιήσουν στην τάξη και να µπορέσουν να τις σχολιάσουν συγκεκριµένο
αυτές τις δραστηριότητες µε τον άλφα ή βήτα τρόπο.... δεν εκπαιδευόµενους.
περίµενα να κάνουν µεγάλη ερευνητική δουλειά και να βγάλουν
ΤΑ συµπεράσµατα, να µπορούν να δουν όµως (κάποια
πράγµατα), να κάνουν έναν σχολιασµό πάνω στο τι έκαναν. Και
αυτό το έκαναν. Τους ζήτησα να µου στείλουν πακέτο µαζί µε τις
εργασίες και τις αναφορές και το έκαναν. Το πως µπήκε η
δραστηριότητα στην τάξη, και µου τις έστειλαν.
S23
ΕΙΣ_ΜΑΘ1:
Έκανα και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων αυτών και µου Τρόπος αξιολόγησης των δραστηριοτήτων.
έδωσαν αποτελέσµατα.
Υπήρξε σηµαντική και επιτυχηµένη προσπάθεια για
«µείωση του άγονου ανταγωνισµού» και «ενίσχυση της
S24
ΕΡ:
και µεταξύ τους, αξιολογούσε ο ένας τον άλλον;
S25
ΕΙΣ_ΜΑΘ1:
Έκαναν αξιολόγηση της διαδικασίας. Και είδαν τι έµαθαν οι εποικοδοµητικής κριτικής και αξιολόγησης». Αυτό
µαθητές µετά από αυτές τις δραστηριότητες. Γιατί θεωρείται πραγµατοποιήθηκε καθώς στράφηκε η αξιολόγηση
κάποιο µάθηµα, κάποια δραστηριότητα πετυχηµένη; Το κάθε µακριά από τα πρόσωπα και επικεντρώθηκε στη
διαδικασία.
µάθηµα πως το αξιολογείτε;
Η επιτυχία και τα θετικά αποτελέσµατα της προσπάθειας
αυτής είναι φανερά από την φράση του S23 δίπλα, και
του S20 παραπάνω.
Είναι φανερό ότι στόχος δεν ήταν η στείρα κριτική, η «βαθµολόγηση» του κάθε εκπαιδευόµενου από τον άλλον που θα µπορούσε να προκαλέσει
ανταγωνιστικό κλίµα, αλλά η ανάλυση και αξιολόγηση της διαδικασίας εφαρµογής των δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών στην πράξη και στην τάξη, το να
µάθουν όλοι από τα λάθη, θετικά και αρνητικά στοιχεία των προσπαθειών όλων. Με αυτόν τον τρόπο ήταν δυνατόν να ενισχυθεί η άποψη της κοινής
προσπάθειας, να «νιώσουν» οι εκπαιδευόµενοι ότι έχουν έναν κοινό στόχο, την βελτίωση όλων, να «κατακτήσουν» την τεχνολογία αλλά πιο σηµαντικό
όλων να µάθουν (ο ένας µε τη βοήθεια του άλλου) να τη χρησιµοποιούν για τον ευγενή και ανώτερο στόχο της βελτίωσης του εκπαιδευτικού τους έργου.
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Μέσω αυτής της διαδικασίας και των επιλογών του εισηγητή τίθενται τα θεµέλια της ∆ηµιουργίας της Κοινότητας της µάθησης του µαθήµατος.
Τµήµα της συνέντευξης που σχετίζεται µε τα µέσα που χρησιµοποιούσε ο εισηγητής αλλά κυρίως µε τον τρόπο που τα χρησιµοποιούσε. Ποιο ήταν το
κλίµα που δηµιουργήθηκε και πως έγινε αυτό.
S26
ΕΙΣ_ΜΑΘ1:
...(δεν έχει σηµασία) αν χρησιµοποιείς το mail το forum και το Υπήρξε επιτυχηµένη προσπάθεια του εισηγητή για τη
chat αλλά πως τα χρησιµοποιείς…είναι βέβαια και πόσο θα το δηµιουργία ενός κλίµατος οικειότητας και φιλίας µεταξύ
χρησιµοποιήσεις αλλά κυρίως πως… νοµίζω ότι τα θέµατα ήταν των συµµετεχόντων εκπαιδευτικών και µελών του
διάφορα, ξεκινήσαµε από το ποιοι είµαστε, που µένουµε… αν µαθήµατος. Αυτό το ευχάριστο κλίµα φιλίας και
έχουµε παιδιά, αν δεν έχουµε, αν µας αρέσουν τα µαθηµατικά ή οικειότητας αποτελεί σοβαρό αποδεικτικό στοιχείο της
αν δεν µας αρέσουν… τι ενδιαφέρον βρίσκουµε στα µαθηµατικά, δηµιουργηθείσας Κοινότητας του µαθήµατος. Κατά τη
φωτογραφίες µεταξύ µας (στέλναµε), …
δήλωση του εισηγητή δεν επετεύχθει µόνο µέσω της
S27
ΕΡ:
…καλή ιδέα !…αύξησε την οικειότητα; (µεταξύ των χρήσης πολλών και διαφορετικών µέσων επικοινωνίας
(όπως αποδείχτηκε ότι έγινε από την ανάλυση των
εκπαιδευοµένων)
S28
ΕΙΣ_ΜΑΘ1:
Προέκυψε ως ανάγκη.. από το πρώτο κιόλας task είχα εγώ αντικειµενικών δεδοµένων) αλλά κυρίως από το τρόπο µε
τον οποίο χρησιµοποιήθηκαν τα µέσα αυτά για την
αυτήν την ανάγκη, ήθελα να τους δω… τους µαθητευόµενους …
επικοινωνία.
S29
ΕΡ:
Να ξέρεις πως είναι αυτός µε τον οποίο επικοινωνείς;
S30
ΕΙΣ_ΜΑΘ1:
Ναι. Μερικές φορές.. συχνά.. κάθε chat είχε και το προσωπικό Από την φράση S26 φαίνεται ότι ο συντονισµός των
στοιχείο δηλ. µπορεί να λέγαµε και κάτι (προσωπικό) και συζητήσεων που εφάρµοζε ο εισηγητής και ο χαρακτήρας
που έδινε στην επικοινωνία αποσκοπούσε στη σύσφιξη
χιούµορ, είπαµε κι ένα ανέκδοτο και 2 αστεία …
των σχέσεων µεταξύ των µελών, στην καλύτερη γνωριµία
όλων µε όλους σε κοινωνικό επίπεδο.
Τα άλλα µέσα (επικοινωνίας); (µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε Ορισµένα µέσα επικοινωνίας προσφέρονται περισσότερο
τον ίδιο τρόπο;)
από κάποια άλλα για επικοινωνία µε έµφαση στην
S32
ΕΙΣ_ΜΑΘ1:
Ε, στο mail δε µπορείς να γράψεις ανέκδοτα… ή στο forum οικειότητα, δηλαδή λιγότερο «τυπική» και περισσότερο
(σκέψη)… ε και στο forum θα µπορούσες… αλλά είναι κάπως «φιλική». Ειδικότερα το chat που αποτελεί σύγχρονη
επικοινωνία προσφέρεται για τη δηµιουργία και τη
πιο επίσηµο.
S33
ΕΙΣ_ΜΑΘ1:
Ήταν πολύ ωραίο ένα ανέκδοτο που έγραψε κάποιος… πάρα συντήρηση του κλίµατος οικειότητας καθώς σε αυτό το
πολύ ωραίο… σε όλη τη διάρκεια ήταν ωραία η επικοινωνία, σύγχρονο µέσο είναι δυνατόν και έχει πρακτικό νόηµα
δεν ήταν formal (τυπική) τελείως, είχε και το χιούµορ, είχε και ανταλλαγή αστείων και πειραγµάτων, ενώ σε ασύγχρονα
το προσωπικό στοιχείο, να πούµε πράγµατα ο καθένας, µε µέσα (όπως για παράδειγµα το forum αλλά και το mail)
ρώτησε και µια κοπέλα από πού είµαι…. Βρεθήκαµε να είναι κι το ύφος και η χρήση της γλώσσας τείνει να είναι πιο
αυτής ο άνδρας της από την Κρήτη που είµαι κι εγώ… «τυπική», (formal όπως χαρακτηρίστηκε από τον
εισηγητή)
ανταλλάξαµε και τέτοιου είδος πληροφορίες µεταξύ µας…
Η ερµηνεία του εισηγητή για τον τρόπο που χρησιµοποίησε τα µέσα επικοινωνίας εξηγεί και την ανάλυση της επικοινωνίας του µαθήµατος και τον τρόπο
που εφαρµόστηκε αυτή στη διάρκεια του χρόνου και όσο εξελισσόταν το µάθηµα. Ειδικότερα στην αρχή του µαθήµατος υπήρχε µια κυριαρχία (συχνότερη
χρήση) του «επίσηµου» και πιο «τυπικού» µέσου του forum, καθώς η Κοινότητα της µάθησης του µαθήµατος δεν είχε ακόµη δηµιουργηθεί (σχηµατιζόταν
ακόµη). Όσο το µάθηµα εξελισσόταν και µαζί µε αυτό εξελισσόταν και η Κοινότητα της µάθησης αυτού, το κυρίαρχο µέσο έγινε το chat, το οποίο
υποστήριζε µε αποδοτικότερο τρόπο την οικειότητα, την εµπιστοσύνη, την αλληλοϋποστήριξη και τελικά ακόµη και τη φιλία που έδειχναν τα µέλη το ένα για
το άλλο.
S34
ΕΡ:
Αυτό που θέλω τώρα να σε ρωτήσω είναι: πως θα χαρακτήριζες Η παραπάνω ανάλυση επιβεβαιώνεται από τον
την συµπεριφορά των εκπαιδευοµένων;
χαρακτηρισµό της συµπεριφοράς των συµµετεχόντων
S35
ΕΙΣ_ΜΑΘ1:
Φιλική ήτανε. Στην αρχή ήτανε πολύ τυπική, µε βλέπανε σαν σύµφωνα µε άποψη του εισηγητή στις διπλανές φράσεις.
καθηγήτρια σε κάποια απόσταση, αλλά µετά µπορεί να βλέπανε η χρήση του όρου «ξαναέβλεπα» από τον εισηγητή (S37)
πάλι σαν καθηγήτρια αλλά νοµίζω µε πολύ αγάπη… αντί για τον πιο δόκιµο όρο «επικοινωνούσα ξανά» που
αναπτύχθηκε κι ένα κλίµα πολύ µεγάλης φιλικότητας και ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα, είναι ενδεικτική
του βαθµού και της ποιότητας της επικοινωνίας που
εκτίµησης κι αυτό νοµίζω ήταν πολύ θετικό…
επετεύχθει µεταξύ των µελών του µαθήµατος και του
S36
ΕΡ:
Αυτό που περιγράφεις, ήταν αµοιβαίο;
S37
ΕΙΣ_ΜΑΘ1:
ναι ήταν και από µένα και µου λείπουν ακόµη και τώρα… ήθελα εισηγητή, τόσο ώστε παρόλο που κανένα µέσο δεν
να τους µιλούσα και να τους «ξαναέβλεπα»… (να υποστήριζε την ανταλλαγή οπτικών δεδοµένων, η
επικοινωνία που επετεύχθει, τουλάχιστον στο
επικοινωνούσα ξανά µαζί τους)
υποσυνείδητο του εισηγητή, ισοδυναµούσε µε «πρόσωπο
µε πρόσωπο» επικοινωνία που περιελάµβανε και την
κυρίαρχη ανθρώπινη αίσθηση της όρασης.
Τµήµα της συνέντευξης στο οποίο αναφέρεται ότι ο λόγος που το µάθηµα τελικά ήταν «επιτυχηµένο», ήταν το γεγονός ότι δηµιουργήθηκε η Κοινότητα
Μάθησης του µαθήµατος
S38
ΕΡ:
θεωρείς ότι είναι «πετυχηµένο» το µάθηµά σου;
Το ΜΑΘ1 ήταν πράγµατι «επιτυχηµένο» µάθηµα. Ο
βασικός λόγος που το µάθηµα τελικά ήταν «επιτυχηµένο»
S39
ΕΙΣ_ΜΑΘ1:
ε... ναι
ήταν το γεγονός ότι δηµιουργήθηκε η Κοινότητα της
S40
ΕΡ:
Γιατί λοιπόν θεωρείς ότι είναι πετυχηµένο το µάθηµά σου;
S41
ΕΙΣ_ΜΑΘ1:
Οι λόγοι είναι ότι... κατάφεραν όλοι οι εκπαιδευτικοί να Μάθησης σε αυτό.
αγαπήσουν το cabri... µάλλον πρώτα πρώτα ας ξεκινήσω από Αναφέρεται ακόµη ο δεύτερος λόγο της «επιτυχίας» του
την αρχή: καταρχήν φτιάχτηκε οµάδα... φτιάχτηκε η Κοινότητα ΜΑΘ1, το γεγονός ότι όλοι οι εκπαιδευόµενοι κατάφεραν
τελικά να «αγαπήσουν» το λογισµικό cabri που ήταν το
Μάθησης του cabri ...ε ε
αντικείµενο του µαθήµατος (και S43).
S42
ΕΡ:
Υπήρχε η αίσθηση της οµάδας;
Η υπογραµµισµένη (δίπλα) φράση που χρησιµοποίησε
S43
ΕΙΣ_ΜΑΘ1:
Ναι.. αφού είπε χαρακτηριστικά µια κυρία σε ένα chat .. τώρα κάποιος εκπαιδευόµενος τεκµηριώνει το γεγονός ότι
ενώ είµαστε σε τόσο µεγάλες αποστάσεις καταφέραµε να γίνουµε πράγµατι δηµιουργήθηκε η Κοινότητα του µαθήµατος.
µια γειτονιά. Το πρώτο ήταν αυτό. Το δεύτερο ήταν νοµίζω ότι Ειδικά η λέξη «γειτονιά» δείχνει την οικειότητα και το
οι συνάδελφοι αγάπησαν το εργαλείο. Το ότι το αγάπησαν φιλικό περιβάλλον που αισθανόταν ο συγκεκριµένος
φαίνεται από το ότι άρχισαν να κάνουν δουλειά µε αυτό στην εκπαιδευόµενος για το µάθηµα. Επιπλέον το ρήµα που
τάξη .. µίλησαν και σε άλλους συναδέλφους για το cabri, δηλ. χρησιµοποίησε «καταφέραµε» υπονοεί ότι προηγήθηκε
προσπάθησαν να διαδώσουν την ιδέα της χρήσης των ΤΠΕ στην µια διαδικασία, η Κοινότητα δηµιουργήθηκε σταδιακά,
δεν υπήρχε εξ’ αρχής, προέκυψε στην πορεία.
τάξη.
S44
ΕΙΣ_ΜΑΘ1:
∆εν το αγάπησαν απλώς αλλά το διέδωσαν κιόλας. Ένα τρίτο Κλίµα συνεργασίας, Κυρίως µέσω του chat και µέσα από
σηµείο είναι ότι αναπτύχθηκε ένα κλίµα συνεργασίας µεταξύ συζήτηση.
τους, την οποία εγώ την ενθάρρυνα, δηλ. την οµαδική δουλειά, Το τρίτο στοιχείο της επιβεβαίωσης της «επιτυχίας» του
τον χωρισµό σε οµάδες τον κάναµε στο chat ... και µάλιστα ΜΑΘ1 είναι το γεγονός της συνεργασίας που
δουλεύοντας πολύ και καθόντουσαν και 2 ώρες στο chat µάλιστα επιτεύχθηκε µεταξύ των εκπαιδευοµένων, συνεργασία
S31

ΕΡ:
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λέγοντας ότι αυτό θα µας λείπει... το τέλος ήταν και λίγο
δακρύβρεχτο... ... ναι ήταν ... και εγώ στενοχωρήθηκα .... πολύ
στενοχωρήθηκα ... ... ορισµένοι δεν ήθελαν να φύγουν από το
δωµάτιο του chat ..καθόντουσαν ... καθόντουσαν και δεν
ξεκίναγε να πει κανείς καληνύχτα... και κανείς δεν είχε ξαναµπεί
σε chat… (θαυµασµός, απορία). Το λέγανε κιόλας, «ήµασταν
αρχικά 3 και τώρα είµαστε όλοι εδώ»…. Ε, αυτά.

που προέκυψε µετά από ειδικές προσπάθειες
συντονισµού.
Οι υπογραµµισµένες φράσεις δίπλα δείχνουν ότι το κλίµα
είχε γίνει ιδιαίτερα ευχάριστο και φιλικό, ενώ η φράση
«...και κανείς δεν είχε ξαναµπεί σε chat» δείχνει ότι δεν
υπήρχε κάποια ιδιαίτερη προηγούµενη εµπειρία σε από
απόσταση επιµόρφωση ή ανάλογες διαδικασίες, και ό,τι
έγινε όσον αφορά στο µάθηµα και τη συµπεριφορά των
εκπαιδευοµένων είχε να κάνει µε το συντονισµό από
πλευράς εισηγητή και τη διάθεση των ίδιων των
συµµετεχόντων.
Η πορεία της δηµιουργίας της Κοινότητας επιβεβαιώνεται
από τη διπλανή φράση «Το λέγανε κιόλας, ήµασταν
αρχικά 3 και τώρα είµαστε όλοι εδώ». Η «αγάπη» των
εκπαιδευοµένων για το λογισµικό (ως στοιχείο επιτυχίας
του µαθήµατος) είναι φανερή από τη φράση «∆εν το
αγάπησαν απλώς αλλά το διέδωσαν κιόλας».

Ακολουθεί ένα απόσπασµα της συνέντευξης από το οποίο συνάγονται κάποια γενικά συµπεράσµατα και
επιβεβαιώνονται κάποιες παρατηρήσεις:
ΑΑ
ΟΜΙΛΩΝ
ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ
ΣΧΟΛΙΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ
Τµήµα της συνέντευξης από το οποίο συνάγονται κάποια γενικά συµπεράσµατα και επιβεβαιώνονται κάποιες παρατηρήσεις
S45
ΕΡ:
Να πούµε ανακεφαλαιώνοντας, επιγραµµατικά σε ποιους τοµείς
νοµίζεις ότι ωφελήθηκαν τελικά οι εκπαιδευόµενοι; (λόγω της
συµµετοχής τους στο µάθηµα ΜΑΘ1;)
S46
ΕΙΣ_ΜΑΘ1:
Στο να µάθουν να δουλεύουν από απόσταση, γιατί είχαν αρχικά Η πραγµατική ωφέλεια των εκπαιδευοµένων από τη
πρόβληµα και µε αυτό.
συµµετοχή τους στο µάθηµα, πέρα από τη βελτίωση στις
ΤΠΕ, ήταν ότι έµαθαν να δουλεύουν από απόσταση
S47
ΕΙΣ_ΜΑΘ1:
... έγινε ακόµη µια µεταβολή καθώς αρχικά δεν µπορούσαν να Ωφέλεια υπήρχε ακόµη γιατί αντιµετώπισαν τη «φοβία»
απαντήσουν στο ερώτηµα τι έµαθαν οι µαθητές... ήταν που είχαν µε τις ΤΠΕ που τους απέτρεπε, πριν την
εστιασµένοι στο τι έµαθαν οι ίδιοι... και εκτός από τη φοβία για ενασχόλησή τους µε το µάθηµα, από το να τις
τις ΤΠΕ µετά το πρώτο µάθηµα πολλοί είπαν ότι «α, και δεν χρησιµοποιήσουν στην τάξη.
µπορούσαµε να ελέγξουµε την τάξη γιατί έπεφτε το ένα και το
άλλο (δίκτυο;)» και βοήθησα ώστε να µην έχουν ανασφάλεια Γενικά ήταν πιο πολύ εστιασµένοι στο τι έµαθαν οι ίδιοι.
γιατί έτσι γίνεται οτιδήποτε γίνεται από την αρχή ενέχει και την
ανασφάλεια...µπες µέσα στο χορό που λέµε και χόρεψε ...
S48
ΕΙΣ_ΜΑΘ1:
... άλλο ένα θέµα, είπαµε το φόβο που είχαν να πάνε…(στην
τάξη), α ναι, είχαν και έναν φόβο πώς να µην τους τα έχουνε
διδάξει πιο πριν τα µαθήµατα και να µπούνε κατευθείαν στο
εργαστήριο…
S49
ΕΙΣ_ΜΑΘ1:
Ναι, είδανε τελικά ότι µπορούν να µπουν κατευθείαν να Επιβεβαιώνονται οι επιλογές και οι προσπάθειές του για
δουλέψουν µε τις ΤΠΕ και όχι απαραίτητα να τα έχουν διδάξει συντονισµό της διαδικασίας µάθησης, και ειδικά η
πιο πριν (µε συµβατικό τρόπο)…
διπλανή φράση επιβεβαιώνει τα θετικά τελικά
αποτελέσµατα και την «τελική επιτυχία» του ΜΑΘ1.
S50
ΕΡ:
Είδες καθόλου τα µηνύµατα των συντονιστών;
S51
ΕΙΣ_ΜΑΘ1:
Ναι, εφόσον είδα το πρώτο και είδα ότι δεν µε βοηθούσε Επιβεβαιώνεται και δικαιολογείται η σχετική «αδιαφορία»
ιδιαίτερα, δεν έβλεπα (από κει και πέρα) αναλυτικά τα του εισηγητή για τις ανακοινώσεις των συντονιστών της
στοιχεία.... το ότι έβλεπα πάντως την πυκνότητα της ΚΜΕ, όπως είχε φανεί εξ’ άλλου και από την απάντηση
επικοινωνίας και επειδή είχες στείλει και ένα mail (αναφορά) του εισηγητή στην αντίστοιχη ερώτηση του
που έλεγες ότι ήταν ικανοποιητική η επικοινωνία ... θεώρησα ότι ερωτηµατολογίου (Πίνακας ΙV. 7.11).
εγώ αρκεί να συνεχίσω στον ίδιο ρυθµό και όλα οκ, το
κατάλαβες;
S52
ΕΙΣ_ΜΑΘ1:
Αν τα πρώτα αποτελέσµατα πχ. δεν ήταν καλά θα Οι διπλανές φράσεις των S52 και S54 δείχνουν ότι αν τα
διαφοροποιούσα τις ενέργειες, αλλά ήταν καλά και αυτό µε αποτελέσµατα των αναφορών και µετρήσεων δεν ήταν τα
ενθάρρυνε και συνέχισα µε τον ίδιο τρόπο και πήγα προς το αναµενόµενα τότε θα διαµορφωνόταν ανάλογα (θα
καλύτερο. Έτσι κι αλλιώς ο γράφος λειτουργούσε για µένα προσαρµοζόταν) και ο συντονισµός του µαθήµατος.
τροποποιητικά και σίγουρα θα λειτουργούσε... αν έβλεπα για
παράδειγµα σε έναν γράφο που έδειχνε φτωχή επικοινωνία θα
άλλαζα κάποια πράγµατα.... κοίταξα και τους γράφους των
άλλων µαθηµάτων..
S53
ΕΡ:
ναι;... και τι είδες;
S54
ΕΙΣ_ΜΑΘ1:
Είδα ότι συγκριτικά ήµουν σε πολύ καλή κατάσταση και αυτό µε
επηρέασε θετικά (όπως είπαµε πριν)... αν πάλι συγκρίνοντας
έβλεπα ότι εγώ µειονεκτώ, τότε θα τροποποιούσα τη
συµπεριφορά µου προς µια καλύτερη (διαφορετική) κατεύθυνση
…. (παύση)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆: ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ
∆.1. Τεχνουργήµατα Αναστοχασµού: Περιγραφή διαδικασίας υπολογισµού
των παραµέτρων Ανάλυσης Κοινωνικών ∆ικτύων για το email
Στα τεχνουργήµατα αναστοχασµού συµπεριλαµβάνονται διαδικασίες και προγραµµατιστικά εργαλεία. Η
δυσκολία κατασκευής των τεχνουργηµάτων αυτών, οι υλικοτεχνικοί περιορισµοί (διαθέσιµα λειτουργικά
συστήµατα και εργαλεία), η µεγάλη πολυπλοκότητα των προσδοκώµενων αποτελεσµάτων και η πίεση του χρόνου
και των υποχρεώσεων του συντονισµού της ΚΜΕ, δεν επέτρεψε τον απόλυτο αυτοµατισµό της διαδικασίας και
των εργαλείων. Ορισµένες διαδικασίες λοιπόν ήταν ηµι-αυτοµατοποιηµένες. Στο παρακάτω σχήµα εµφανίζεται
µε γραφικό τρόπο η συνολική διαδικασία που πραγµατοποιούνταν κατά την εφαρµογή των τεχνουργηµάτων
αναστοχασµού προκειµένου για τον υπολογισµό των παραµέτρων και των γραφικών απεικονίσεων των επιµέρους
Κοινωνικών ∆ικτύων και της συνολικής Κοινότητας της ΚΜΕ.

a. ∆ιαδικασία Συλλογής και Επεξεργασίας των ∆εδοµένων που
αφορούσαν στην email επικοινωνία
Η διαδικασία άντλησης των στοιχείων και επεξεργασίας των δεδοµένων που σχετίζονταν µε τα email µηνύµατα
της ΚΜΕ µπορεί να περιγραφεί συνοπτικά στα εξής βήµατα (εικόνα 1):
A. Με κατάλληλες ρυθµίσεις στο λογαριασµό mail των µελών της ΚΜΕ, που δηµιουργήθηκε ειδικά για τη
συµµετοχή τους στην ΚΜΕ, οποιοδήποτε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στελνόταν σε έναν τέτοιο
λογαριασµό, αυτόµατα αποθηκεύονταν και σε ένα ειδικό mailbox κατασκευασµένο ειδικά γι’ αυτήν την
εργασία της ανάλυσης.
B. Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, ο συντονιστής της ΚΜΕ αποθήκευε όλα τα µηνύµατα αυτού του ειδικού
mailbox και µιας συγκεκριµένης περιόδου (εβδοµάδα συνήθως), σε ένα µεγάλο αρχείο τύπου text το
οποίο και θα επεξεργαζόταν µετά, σε επόµενα βήµατα, για την κατασκευή των παραµέτρων της
ανάλυσης. Στο αρχείο δεν εµφανίζονταν τα συνηµµένα αρχεία των µηνυµάτων που αποθηκεύονταν.
C. Το αρχείο αυτό που περιείχε όλα τα µηνύµατα της ΚΜΕ για τη συγκεκριµένη περίοδο, φιλτραριζόταν
µέσω ενός ειδικού εργαλείου-προγράµµατος (κατασκευασµένου από τον συντονιστή ειδικά γι’ αυτή τη
διαδικασία σε γλώσσα προγραµµατισµού C). Το αποτέλεσµα του πρώτου αυτού φιλτραρίσµατος ήταν
ένας πίνακας (καταγεγραµµένος σε αρχείο) που περιλάµβανε τα «καθαρά» µηνύµατα από και προς τα
µέλη της Κοινότητας (χωρίς θέµα ή περιεχόµενο, µόνο τον αποστολέα και τους παραλήπτες). Επίσης,
µέσω αυτού του πρώτου φιλτραρίσµατος εξαλείφονταν τυχόν λάθη στις διευθύνσεις ή µηνύµατα που δεν
είχαν αποστολέα ή παραλήπτη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ – Μέθοδος Υπολογισµού Παραµέτρων Αναλ. Κοινωνικών ∆ικτύων

σελ. 627 από 653

∆ηµιουργία ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης: Μελέτη Περίπτωσης Επιµορφωτικού Προγράµµατος Εκπ/κών
Ενέργεια: αποστολή
email εντός της ΚΜΕ

A.

Αυτό
µατα

B.
Ηµιαυτόµατα

Αποθήκευση σε ένα
ειδικό mailbox

κάθε εβδοµάδα µεταφορά
του mailbox σε ένα αρχείο

1ο φίλτρο:
αυτόµατος
καθαρισµός

C.

Txt αρχείο
όλων των
email

D.

Ηµιαυτόµατα

Καθαρός
Πίνακας
των email

Πρόγραµµα κατασκευής
κώδικα dot για κάθε δίκτυο
και εύρεσης πυκνότητας και
συγκέντρωσης

Ηµιαυτόµατα

2ο φίλτρο:
TextPipe Pro

Αρχείο µε
«καθαρά»
αποτελέσµατα

E.

Εικόνα 1: ∆ιαδικασία Συλλογής και Επεξεργασίας των ∆εδοµένων που αφορούσαν στην email επικοινωνία
D. Το αρχείο-έξοδος του πρώτου φίλτρου µε τον πίνακα των µηνυµάτων έπρεπε να υποστεί και δεύτερο
φιλτράρισµα κατά το οποίο τα διάφορα ψευδώνυµα µε τα οποία έστελναν τα mail τους τα µέλη της
ΚΜΕ, αντικαθίστανται από το όνοµα χρήστη µε το οποίο ήταν γνωστό το µέλος στην ΚΜΕ. Ακόµη ήταν
δυνατόν να εξαλειφθούν όλα τα µηνύµατα που απευθύνονταν στο σύνολο της Κοινότητας (που
αποτελούσαν δηµοσίευση και δεν έπρεπε να υπολογιστούν για το υπολογισµό των παραµέτρων
Ανάλυσης Κοινωνικού ∆ικτύου), περιεχόµενα των µηνυµάτων, τα λανθασµένα µηνύµατα που είχαν
επιστρέψει στον αποστολέα, µηνύµατα ανακοινώσεων που είχαν σταλεί αυτόµατα από διάφορες
υπηρεσίες και δεν παρουσίαζαν κάποιο ενδιαφέρον, τα µηνύµατα τύπου SPAM και τα µηνύµατα
συγκεκριµένου τύπου (π.χ. µε συγκεκριµένο θέµα), που ήταν γνωστό ότι προέρχονταν από την επίδραση
ιού ή «σκουληκιού» (virus or worm). Για την παραπάνω διαδικασία δεν χρειαζόταν να κατασκευαστεί
κάποιο ειδικό πρόγραµµα, καθώς χρησιµοποιήθηκε αρκετά ικανοποιητικά το λογισµικό TextPipe Pro
version 6.6.5 της Crystal Software. Προκειµένου να χρησιµοποιηθεί αυτό το λογισµικό επιτυχώς,
χρειαζόταν ένας κατάλογος µε τα ονόµατα των µελών της ΚΜΕ (έµενε σταθερός) και τα ψευδώνυµα που
έπρεπε να αντικαταστούν (ενηµερωνόταν ανά τακτά χρονικά διαστήµατα), καθώς και ονόµατα
ανεπιθύµητα (εκτός ΚΜΕ, ή προερχόµενα από SPAM).
E. Το αρχείο-έξοδος του δεύτερου φίλτρου δινόταν ως είσοδος σε ένα ειδικό πρόγραµµα
(κατασκευασµένου από τον συντονιστή ειδικά γι’ αυτή τη διαδικασία σε γλώσσα προγραµµατισµού C),
που φρόντιζε να υπολογιστούν οι παράµετροι του Κοινωνικού ∆ικτύου που αναφέρθηκαν.

b. Κατασκευή των παραµέτρων Ανάλυσης Κοινωνικού ∆ικτύου και
των Γράφων Επικοινωνίας
Στη συνέχεια (εικόνα 2), παρουσιάζονται τα βήµατα που εκτελούνταν µέχρι να κατασκευαστούν οι παράµετροι
Ανάλυσης Κοινωνικού ∆ικτύου (για το συνολικό και τα επιµέρους Κοινωνικά ∆ίκτυα) και οι γράφοι της
επικοινωνίας:
F.

Το εργαλείο (ειδικό πρόγραµµα) κατασκεύαζε εξ’ αρχής τις παραµέτρους για όλο το Κοινωνικό ∆ίκτυο
(για το σύνολο των συµµετεχόντων στον πίνακα της επικοινωνίας). Επίσης δινόταν η δυνατότητα για
καθορισµό µιας συγκεκριµένης οµάδας ατόµων (ουσιαστικά ορίζονταν τα Κοινωνικά ∆ίκτυα που είχαν
ενδιαφέρον για την εξέλιξη της ΚΜΕ ή για την έρευνα), προκειµένου για τον υπολογισµό των
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παραµέτρων που αφορούσαν την οµάδα αυτή. Για κάθε οµάδα για την οποία κατασκευάζονταν οι
παράµετροι (οι µετρήσεις πυκνότητας και συγκέντρωσης) κατασκευαζόταν ακόµη αυτόµατα (και σε
ξεχωριστό αρχείο) ο κώδικας για την κατασκευή του γράφου επικοινωνίας του συγκεκριµένου
Κοινωνικού ∆ικτύου. Ο κώδικας ήταν σε γλώσσα dot και µε σύνταξη τέτοια που να µπορεί να
εκτελεστεί από το (freeware) πρόγραµµα Graphziv και ειδικότερα την dot Μηχανή Σχεδιασµού Γράφων
αυτού (Graphziv dot Layout Engine).
G. Η εκτέλεση του κώδικα από την dot Μηχανή Σχεδιασµού Γράφων του Graphziv είχε σαν αποτέλεσµα
την δηµιουργία ενός αρχείου εικόνας gif µε την απεικόνιση του γράφου της επικοινωνίας για την
συγκεκριµένη οµάδα. Οι χρήστες (τα µέλη της οµάδας) εµφανίζονται ως κόµβοι του γράφου και οι
ενώσεις των κόµβων αντιστοιχούν στην αλληλεπίδραση µεταξύ των χρηστών (του κάθε κόµβου). Όσο
µεγαλύτερη είναι η αλληλεπίδραση (µεγαλύτερο το βάρος της σύνδεσης), τόσο πιο «κοντά» βρίσκονται
οι χρήστες (κόµβοι) µεταξύ τους.
H. Το προηγούµενο βήµα αποτελούσε την ολοκλήρωση των γράφων επικοινωνίας για τους µη
κωδικοποιηµένους γράφους. Για τον κωδικοποιηµένο γράφο επικοινωνίας, χρησιµοποιούνταν πάλι το
λογισµικό TextPipe Pro version 6.6.5 της Crystal Software για µετατροπή των ονοµάτων (tokens) των
χρηστών σε αριθµηµένους (και κωδικοποιηµένους) χρήστες (π.χ. user1, user15, κλπ.) στο αρχείο του
κώδικα dot. Με νέα εκτέλεση του νέου κώδικα από την dot Μηχανή Σχεδιασµού Γράφων του Graphziv
δηµιουργούνταν και οι κωδικοποιηµένοι γράφοι επικοινωνίας (φυσικά σε διαφορετικά αρχεία gif).
I. To τελευταίο βήµα των εργαλείων αναστοχασµού ήταν η κατασκευή και αποστολή των µηνυµάτων
(email) που θα δηµοσιεύονταν στη συνολική Κοινότητα και σε επιµέρους Κοινωνικά ∆ίκτυα (πχ. οι
συµµετέχοντες σε κάποιο µάθηµα). Η δηµοσίευση αυτή πραγµατοποιούνταν και σε µορφή αρχείων που
τοποθετούνταν στη Βάση των Εγγράφων της πλατφόρµας και µε µορφή ανακοίνωσης στη κεντρική
ιστοσελίδα της ΚΜΕ. Επίσης οι γενικές αυτές δηµοσιεύσεις παρουσίαζαν τους κωδικοποιηµένους
γράφους (για να διατηρείται η ανωνυµία), ενώ στους εισηγητές αποστέλλονταν οι πλήρεις µηκωδικοποιηµένοι γράφοι. Ακόµη στους επιµορφούµενους που το ζητούσαν, τους δινόταν ο κωδικός τους
προκειµένου να δουν τη θέση τους στο γράφο (το συνολικό ή τον επιµέρους που τους ενδιέφερε).
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Πρόγραµµα κατασκευής
κώδικα dot για κάθε δίκτυο
και εύρεσης πυκνότητας και
συγκέντρωσης

F.
Ηµιαυτόµατα

∆ιαδικασία επιλογής
επιµέρους Κ∆

Αυτόµατα
Όλο το ∆ίκτυο
Αναφορά µε
τιµές ΑΚ∆,
πυκνότητα
συγκέντρωση

Όλο το ∆ίκτυο
Κώδικας σε
γλώσσα dot για
το συνολικό
γράφο

Αναφορές µε
πυκνότητα,
συγκέντρωση

Κώδικες σε
γλώσσα dot για
επιµέρους
γράφους

H.
dot Μηχανή
Σχεδιασµού Γράφων
του Graphziv

G.
Αυτόµατα

gif εικόνες
γράφων

Φίλτρο για
κατασκευή
κωδικοποιηµένων
γράφων
(TextPipe Pro)

Κατασκευή τελικών αναφορών των
εργαλείων αναστοχασµού, αποστολή email
µηνυµάτων

I.

Email µηνύµατα των
εργαλείων αναστοχασµού

Εικόνα 2 Συνέχεια: ∆ιαδικασία κατασκευής παραµέτρων και γράφων

c. Κώδικας σε C για την κατασκευή του πίνακα µηνυµάτων
#include <stdio.h> //1ο φίλτρο για το email: κατασκευή πίνακα µηνυµάτων
#include <conio.h>
#include <string.h>
#define START_PIN 4
#define SIZE_PIN 1000
#define SIZE_STR1 100
#define SIZE_STR2 256
// διάβασµα ονόµατος αρχείου από παράµετρο εκτέλεσης
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int main(int argc, char *argv[])
{
//µεταβλητές
FILE *fp_in, *fp_out;
char fname_in[SIZE_STR1],fname_in2[SIZE_STR1], fname_out[SIZE_STR1];
char temp_str[SIZE_STR1];
char str1[SIZE_STR2];
struct pinakas { // δοµή που κρατά τα στατιστικά στοιχεία εισόδου στην υπηρεσία
char from[SIZE_STR2];
char to[SIZE_STR2];
char cc[SIZE_STR2];
} pin[SIZE_PIN];
int arithmos_pin=START_PIN;
char ch;
//οι δυνατές περιπτώσεις των strings:
char *pdest1, *pdest2, *pdest3,*pdest4,*pdest5,*pdest6,*pdest7,*pdest8, *pdest9,*pdest10;
int numclosed, i, katastash=0, nea_katastash=0, synolo=0;
if (argc != 2)
{printf("Πρέπει να δώσεις σωστό όνοµα αρχείου και όχι %d, δώσε τώρα:\n", argc-1);
scanf("%s", &fname_in2);
//Kατασκευή των file pointers για τη διαχείριση των αρχείων...
strcpy( fname_in, fname_in2);
strcpy( temp_str, fname_in);
strcpy( fname_out, strcat(temp_str,".mails"));
}
else {
//Kατασκευή των file pointers για τη διαχείριση των αρχείων...
strcpy( fname_in, argv[argc-1]);
strcpy( temp_str, fname_in);
strcpy( fname_out, strcat(temp_str,".mails"));
}
printf("fname_in: %s\n", fname_in);
printf("fname_out: %s\n", fname_out);
//opening fname_in for read
if( (fp_in = fopen(fname_in, "r")) == NULL )
{printf("The file %s could not be opened for read\n", fname_in ); return 0;}
//opening fname_out for write
if( (fp_out = fopen(fname_out, "w")) == NULL )
{printf("The file %s could not be opened for write\n", fname_out ); return 0;}
fprintf(fp_out, " ΑΝΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (EMAILs) ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ\n");
fprintf(fp_out, "=========================================================\n\n");
//Αρχικοποίηση του πίνακα
for (i=0; i<=SIZE_PIN-1; i++)
{strcpy(pin[i].from, "");
strcpy(pin[i].to,"");
strcpy(pin[i].cc,"");
}
//Βασική επανάληψη/ανακύκλωση διαβάσµατος γραµµής αρχείου εισόδου
while ((!feof(fp_in)) && (arithmos_pin<SIZE_PIN)) {
fscanf(fp_in, "%s", str1);
//διάβασµα ενός string
//οι δυνατές περιπτώσεις του string – λέξεις κλειδιά
pdest1 = strstr( str1, "From:"); //αν περιέχει το From:
pdest2 = strstr( str1, "Από:");
// ή το Από:
pdest3 = strstr( str1, "Sent:"); // κλπ, κλπ...
pdest4 = strstr( str1, "Αποστολή:");
pdest5 = strstr( str1, "To:");
pdest6 = strstr( str1, "Προς:");
pdest7 = strstr( str1, "Cc:");
pdest8 = strstr( str1, "Κοιν.:");
pdest9 = strstr( str1, "Subject:");
pdest10 = strstr( str1, "Θέµα:");
//καθορισµός κατάστασης ανακύκλωσης - τι θα πράξουµε µε το επόµενο string
if ((pdest1 != NULL) || (pdest2 != NULL)) nea_katastash =1; //βρέθηκε "From:" στο string
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if

if

else
((pdest3 != NULL) || (pdest4 != NULL)) nea_katastash =2; //βρέθηκε "Sent:"
else
if
((pdest5 != NULL) || (pdest6 != NULL)) nea_katastash =3; //βρέθηκε "To:"
else
if
((pdest7 != NULL) || (pdest8 != NULL)) nea_katastash =4; //βρέθηκε "Cc:"
else
((pdest9 != NULL) || (pdest10 != NULL)) nea_katastash =5; //βρέθηκε "Subject:"
else nea_katastash =0; //∆εν βρέθηκε λέξη κλειδί, συνεχίζουµε µέχρι να βρούµε κάτι

switch (nea_katastash)
if (katastash ==1) //πριν βρέθηκε From, το τρέχον str1 είναι ε-διεύθυνση
{ strcat(pin[arithmos_pin].from, " ");
strcat(pin[arithmos_pin].from, str1);
}
else
if (katastash ==2) //πριν ήταν Sent
{//δεν κάνουµε τίποτε µε αυτό
//περιµένουµε να αλλάξει κατάσταση σε 3
}
else
if (katastash ==3) //πριν ήταν To, το τρέχον str1 είναι ε-διεύθυνση
{ strcat(pin[arithmos_pin].to, " ");
strcat(pin[arithmos_pin].to, str1);
}
else
if (katastash ==4) //πριν ήταν Cc, το τρέχον str1 είναι ε-διεύθυνση
{ strcat(pin[arithmos_pin].cc, " ");
strcat(pin[arithmos_pin].cc, str1);
}
else if (katastash ==5) { //πριν ήταν Subject
//δεν κάνουµε τίποτε µε αυτό
katastash=0;
}
//περιµένουµε να αλλάξει κατάσταση σε 1
else {//katastash==0 από πριν
};
break; //δεν χρειάζεται να κάνουµε τίποτε άλλο. επιστροφή στο διάβασµα αριθµών, µέχρι
//να γίνει άλλη κατάσταση 1.
case 1: katastash=1; //ετοιµαζόµαστε να διαβάσουµε from email διευθύνσεις
break;
case 2: katastash=2; // ετοιµαζόµαστε να αγνοήσουµε την ηµεροµηνία
break;
case 3: katastash=3; // ετοιµαζόµαστε να διαβάσουµε διευθύνσεις to
break;
case 4: katastash=4; //θα διαβάζω από δω και µπρος cc διευθύνσεις
break;
case 5: katastash=5; //τελειώσαµε µε την εγγραφή αυτή του πίνακα, συνεχίζουµε
arithmos_pin++;
break;
default:;
};// switch
} //while !feof(fp_in)
{

case 0:

if (arithmos_pin > START_PIN)
for (i=START_PIN; i<=arithmos_pin - 1; i++)
{fprintf(fp_out, "From: %s \nTo: %s \nCc: %s \n", pin[i].from, pin[i].to, pin[i].cc);
fprintf(fp_out, "-----------------------------------------------------------------------------\n");
}
/* Close All files: */
numclosed = _fcloseall( );
printf( "\n\nNumber of files closed by _fcloseall: %u\n", numclosed );
ch=_getch();
return 0;
}
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d. Κώδικας σε C για το πρόγραµµα κατασκευής παραµέτρων και dot
προγραµµάτων για τους γράφους
// Πρόγραµµα κατασκευής των παραµέτρων Ανάλυσης Κοινωνικού ∆ικτύου για το συνολικό Κ∆ της
// ΚΜΕ, αλλά και επιµέρους Κ∆ που ορίζονται από τον χρήστη µε βάση αριθµούς χρηστών
// Γίνεται επιλογή του κοινωνικού δικτύου για το οποίο κατασκευάζεται κατάλληλος πίνακας
// µε τις τιµές των παραµέτρων (σε ξεχωριστό αρχείο) και κατάλληλο πρόγραµµα σε γλώσσα dot που
// παράγει µετά τον γράφο της επικοινωνίας.
// σε αυτήν την έκδοση ειδικά έχουµε την κατασκευή διαφόρων παραµέτρων SNA...
// ειδικότερα:
// πυκνότητα του συνολικού δικτύου µεταβλητή: piknotita
// πυκνότητα του επιµέρους Κ∆ που ορίστηκε, µεταβλητή: pyknotitaSNA
//
πυκνότητα δικτύου = πόσοι συνδέονται µεταξύ τους έστω και µε έναν δεσµό
//
(πόσοι επικοινώνησαν) δια το
//
πόσοι θα µπορούσαν να συνδεθούν έστω και µε έναν δεσµό (πόσοι θα
//
µπορούσαν να επικοινωνήσουν).
// συγκέντρωση του συνολικού δικτύου µεταβλητή: sygkentrwsh
// συγκέντρωση του επιµέρους Κ∆ που ορίστηκε, µεταβλητή: sygkentrwshSNA
//
συγκέντρωση = άθροισµα των επιµέρους συγκεντρώσεων των µελών του δικτύου.
// Η επιµέρους συγκέντρωση του κάθε µέλους (η βαρύτητα εξαρτάται από τον αριθµό των µελών)
// είναι 100% αν δεν έχει στείλει µήνυµα. Αν έστειλε σε Χ από τους Υ
(Χ<=Υ)
// τότε είναι ατοµική_συγκέντρωση=((Υ-Χ)/Υ)*100 (%). Στέλνοντας σε κανένα, είναι 100%.
// Στέλνοντας σε όλους είναι 0%.
// Μένει να συµπληρωθεί σε επόµενη έκδοση και η εύρεση της κάθε κλίκας...
// (Κλίκα τάξης Ν, ορίζεται το υποσύνολο των µελών που έχουν όλοι µεταξύ τους τουλάχιστον Ν
// συνδέσεις (µηνύµατα)...)
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
#define START_PIN 0
#define SIZE_PIN 1000
#define SIZE_STR1 30
#define SIZE_STR2 1024
#define TRUE 1
#define FALSE 0
//καθολικές µεταβλητές
-----------------------------------------------------------long int data_pin[SIZE_PIN][SIZE_PIN]; //Πίνακας που περιέχει τα δεδοµένα της επικοινωνίας
//στην 1η διάσταση είναι το From και στη 2η το To (Cc)
struct pinakas {
char onoma[SIZE_STR1];
} onoma_pin[SIZE_PIN]; //Παράλληλος πίνακας που περιέχει τα ονόµατα (επικεφαλίδες)
// Είναι συµµετρικός, οπότε και οι δύο διαστάσεις είναι ίδιες
long int telos_pin=START_PIN+1;
//Το τέλος των δύο πινάκων (max = SIZE_PIN -1).
char ch, *pdest1, *pdest2;
char *token, *from_onoma, to_onoma[SIZE_STR1];
long int numclosed, i, j, grammh=0, synolo=0, pos=0, sum, grand_sum;
long int brethike, yparxei, thesi_from, thesi_to, telos_arxeioy, keno_onoma;
//
FILE *fp_in, *fp_out, *fp_dot, *fp_snadot, *fp_snapin, *fp_names, *fp_snanames;
char fname_in[SIZE_STR1],fname_in2[SIZE_STR1], fname_out[SIZE_STR1], fname_dot[SIZE_STR1],
fname_snadot[SIZE_STR1], fname_snapin[SIZE_STR1], fname_names[SIZE_STR1], fname_snanames[SIZE_STR1];
char temp_str[SIZE_STR1];
char str1[SIZE_STR2], Fromline[SIZE_STR2],Toline[SIZE_STR2],Ccline[SIZE_STR2] ;
//-------------------------------------------------------------------------------//SNA µεταβλητές
float pyknothta, pyknothtaSNA;
long int sna_synolo[SIZE_PIN];
long int sumpin[SIZE_PIN];
float sygkentrwsh[SIZE_PIN];
float synolikh_sygkentrwsh;
float sna_sygkentrwsh[SIZE_PIN];
float sna_synolikh_sygkentrwsh;
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int X;
long int sna_member, sna_number, allhlepidrash;
//-------------------------------------------------------------------------------void To_pinakes(char * string, int einai_from);
void find_tokens(char * string, int einai_from);
void paragwgh_dot_arxeiou();
void paragwgh_dot_arxeiou_sna();
int anhkei_synolo(int count);
// διάβασµα ονόµατος αρχείου από παράµετρο εκτέλεσης
int main(int argc, char *argv[])
{
if (argc != 2)
{printf("Πρέπει να δώσεις σωστό όνοµα αρχείου και όχι %d, δώσε τώρα:\n ", argc-1);
scanf("%s", &fname_in2);
//Kατασκευή των file pointers για τη διαχείριση των αρχείων...
strcpy( fname_in, fname_in2);
strcpy( temp_str, fname_in);
strcpy( fname_out, strcat(temp_str,".table.out"));
strcpy( temp_str, fname_in);
strcpy( fname_dot, strcat(temp_str,".dot"));
strcpy( temp_str, fname_in);
strcpy( fname_names, strcat(temp_str,".names.txt"));
}// ch=_getch(); return 0; }
else {
//Kατασκευή των file pointers για τη διαχείριση των αρχείων...
strcpy( fname_in, argv[argc-1]);
strcpy( temp_str, fname_in);
strcpy( fname_out, strcat(temp_str,".table.out"));
strcpy( temp_str, fname_in);
strcpy( fname_dot, strcat(temp_str,".dot"));
}
printf("fname_in: %s\n", fname_in);
printf("fname_out: %s\n", fname_out);
printf("fname_dot: %s\n", fname_dot);
printf("fname_names: %s\n", fname_names);
//opening fname_in for read
if( (fp_in = fopen(fname_in, "r")) == NULL )
{printf("The file %s could not be opened for read\n", fname_in ); ch=_getch(); return 0;}
//Προχωράµε µερικές γραµµές να αρχίσουν τα πραγµατικά στοιχεία
for (i=1; i<=6; i++)
if (!feof(fp_in)) {
fscanf(fp_in, "%s", &str1);
//printf( "string extracted: %s\n", str1);
};
//opening fname_out for write
if( (fp_out = fopen(fname_out, "w")) == NULL )
{printf("The file %s could not be opened for write\n", fname_out ); ch=_getch(); return 0;}
fprintf(fp_out, "
ΑΡΧΕΙΟ %s\n", fname_out);
fprintf(fp_out, " ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ %s\n", fname_in);
fprintf(fp_out, "=================================================================\n");
//opening fname_names for write
if( (fp_names = fopen(fname_names, "w")) == NULL )
{printf("The file %s could not be opened for write\n", fname_names ); ch=_getch(); return 0;}
fprintf(fp_out, "
ΑΡΧΕΙΟ %s\n", fname_names);
fprintf(fp_out, " ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ %s\n", fname_in);
fprintf(fp_out, "=================================================================\n");
//Αρχικοποίηση πινάκων
for (i=0; i<=SIZE_PIN-1; i++)
{strcpy(onoma_pin[i].onoma, "");
for (j=0; j<=SIZE_PIN-1; j++)
data_pin[i][j]=0;
}
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printf("\n\n");
telos_arxeioy = FALSE;
//Βασική επανάληψη/ανακύκλωση διαβάσµατος γραµµής αρχείου εισόδου
while ((!feof(fp_in)) && (telos_pin<SIZE_PIN) && (!telos_arxeioy)) {
// διάβασµα From πεδίου
fscanf(fp_in, "%s", &str1);
keno_onoma=FALSE;
pdest1 = strstr( str1, "From:");
if
(pdest1 == NULL) {
telos_arxeioy = TRUE;
}
if (telos_arxeioy) break; // h lathos ?
strcpy(Fromline, ""); //arxikopoihsh
//διάβασµα string που ακολουθεί το From, µέχρι να βρεθεί To:
do{
fscanf(fp_in, "%s", &str1);
pdest2 = strstr( str1, "To:");
if (pdest2==NULL) {strcat(Fromline, str1);
strcat(Fromline, " ");}
} while ((pdest2 ==NULL) && (!feof(fp_in))); //µέχρι να βρεθεί το To:
token = strtok( Fromline, " <>[]");
brethike = FALSE;
while( token != NULL )
{
pos = strcspn( token, "@" );
if ((unsigned) pos==strlen(token)) {}//printf( "Den brethike to @\n");
else {//brethike to @ - ola ok
brethike = TRUE;
from_onoma = strtok( token, "@");
}
// Get next token: *
token = strtok( NULL, " <>[]");
}
if (!brethike) from_onoma = strtok( Fromline, " <>[]");
// αν δε βρέθηκε βάζουµε µόνο το πρώτο token, ένας αποστολέας
//το from_onoma περιέχει το όνοµα του From (µοναδικού αποστολέα).
//Ελέγχουµε αν υπάρχει ήδη στον πίνακα, αν όχι το βάζουµε
if (from_onoma!=NULL) To_pinakes(from_onoma, TRUE); //το TRUE ζητά να φυλαχθεί η from_thesi
else keno_onoma=TRUE;
//---------------------------συνεχίζουµε στο αρχείο για το To:
strcpy(Toline, ""); //αρχικοποίηση
//διάβασµα string που ακολουθεί το From, µέχρι να βρεθεί To:
do{
fscanf(fp_in, "%s", &str1);
pdest2 = strstr( str1, "Cc:");
if (pdest2==NULL) {strcat(Toline, str1);
strcat(Toline, " ");}
} while ((pdest2 ==NULL) && (!feof(fp_in))); // µέχρι να βρεθεί το Cc:
find_tokens(Toline, FALSE); //τα βάζει στους πίνακες κιόλας...
//--------------------------- συνεχίζουµε στο αρχείο για το Cc:
strcpy(Ccline, ""); // αρχικοποίηση
// διάβασµα string που ακολουθεί το From, µέχρι να βρεθεί To:
do{
fscanf(fp_in, "%s", &str1);
pdest2 = strstr( str1, "-----");
if (pdest2==NULL) {strcat(Ccline, str1);
strcat(Ccline, " ");}
} while ((pdest2 ==NULL) && (!feof(fp_in))); //µέχρι να βρεθεί το --------:
find_tokens(Ccline, FALSE); // τα βάζει στους πίνακες κιόλας...
//ch=_getch();
} //while !feof(fp_in)
//-----------------------------------------------------------------------------------------// 1ο πέρασµα πίνακα για εύρεση γενικών τιµών για παραµέτρους
// εύρεση των αθροισµάτων
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allhlepidrash=0;
for (i=1; i<telos_pin; i++)
{

if
else {

sumpin[i]=0;
X=0; //το X του τύπου για την ατοµική συγκέντρωση...
for (j=1; j<telos_pin; j++)
{
sumpin[i]+=data_pin[i][j];
if (data_pin[i][j] !=0) allhlepidrash++;
if ((data_pin[i][j] !=0) && i!=j) X++;
}
if (telos_pin>2)
sygkentrwsh[i] = (((float)(telos_pin-2) - (float)X)/(float)(telos_pin-2))*100;
else sygkentrwsh[i] = (float) -1;
grand_sum +=sumpin[i];
}
(telos_pin <3) synolikh_sygkentrwsh =(float)
-1; //3 edw...
synolikh_sygkentrwsh =
(float)0;
for (i=1; i<telos_pin; i++) synolikh_sygkentrwsh += sygkentrwsh[i];
synolikh_sygkentrwsh =
synolikh_sygkentrwsh/ (float)(telos_pin-1);
}

printf( "\n**** Αριθµός συνολικών διαφορετικών µηνυµάτων που καταγράφηκαν: %i\n", grand_sum);
fprintf( fp_out, "\nΑριθµός συνολικών µηνυµάτων που καταγράφηκαν: %i\n", grand_sum);
printf( "\n***** Μέγιστη Αλληλεπίδραση που θα µπορούσε να µετρηθεί: %i\n", (telos_pin-1)*(telos_pin-1));
fprintf( fp_out, "\nΜέγιστη Αλληλεπίδραση που θα µπορούσε να µετρηθεί: %i\n", (telos_pin-1)*(telos_pin-1));
printf( "\n***** Μέγιστη Αλληλεπίδραση που θα µπορούσε να µετρηθεί (χωρίς να υπολογίζονται τα µηνύµατα που στέλνει
ένα µέλος στον εαυτό του) %i\n", (telos_pin-1)*(telos_pin-2));
fprintf( fp_out, "\nΜέγιστη Αλληλεπίδραση που θα µπορούσε να µετρηθεί \n(χωρίς να υπολογίζονται τα µηνύµατα που
στέλνει ένα µέλος στον εαυτό του): %i\n", (telos_pin-1)*(telos_pin-2));
printf( "\n***** Αλληλεπίδραση που τελικά µετρήθηκε: %i\n", allhlepidrash);
fprintf( fp_out, "\nΑλληλεπίδραση που τελικά µετρήθηκε: %i\n", allhlepidrash);
if

(telos_pin>2) {
pyknothta= (float) allhlepidrash/(float)((telos_pin-1)*(telos_pin-2)); //allagh toy 1 me to 2...
printf( "\n***** Πυκνότητα του γενικού δικτύου των που µετρήθηκε: %6.4f\n", pyknothta);
fprintf( fp_out, "\nΠυκνότητα του γενικού δικτύου των %i ατόµων που µετρήθηκε: %6.4f\n", telos_pin-1,
pyknothta);
}
else
{printf( "\n***** Η Πυκνότητα δεν ορίζεται (διαίρεση µε 0\n");
fprintf( fp_out, "\nΗ Πυκνότητα δεν ορίζεται (διαίρεση µε 0)\n");
}

printf( "\n***** Συγκέντρωση του γενικού δικτύου που µετρήθηκε: %6.2f%%\n", synolikh_sygkentrwsh);
fprintf( fp_out, "\nΣυγκέντρωση του γενικού δικτύου των %i ατόµων που µετρήθηκε: %6.2f%%\n", telos_pin-1,
synolikh_sygkentrwsh);
//----------------------------------------------------------------// ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟ-∆ΙΚΤΥΟΥ SNA (του δικτύου που θα µελετήσουµε)...
// σε µελλοντική έκδοση µπορεί να παίρνει τα υποσύνολα αυτά από άλλο έτοιµο αρχείο
printf( "\n***** Αριθµός διαφορετικών εκπαιδευτικών: %i\n", telos_pin-1);
fprintf( fp_out, "\nΟι %i διαφορετικοί εκπαιδευτικοί του γενικού δικτύου ήταν οι: \n", telos_pin-1);
for (i=1; i<telos_pin; i++)
{ fprintf(fp_out, "%i: %s msg:%i sygkentr:%6.2f%%\n", i, onoma_pin[i].onoma, sumpin[i],
sygkentrwsh[i]);
printf("%i: %s msg:%i sygkentr:%6.2f%%\n", i, onoma_pin[i].onoma, sumpin[i], sygkentrwsh[i]);
fprintf(fp_names, "%s\n", onoma_pin[i].onoma);
if (i%10 == 0) ch=_getch();}
// πρόσθεσα την εµφάνιση αριθµού...
fprintf(fp_out, "\n");
//∆ιάβασµα του SNA πίνακα που χρειάζοµαι...(υποσύνολο από αυτούς που έδειξα πιο πάνω)
sna_number=0; //αριθµός µελών του υποσυνόλου
do {
printf("∆ώσε τον επόµενο αριθµό του SNA µέλους, από τα παραπάνω και από 1 µέχρι %i (0 για τέλος): ",
telos_pin);
scanf("%i", &sna_member);
if ((sna_member<0) || (sna_member >telos_pin)) return 0;
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if (sna_member!=0)
{sna_synolo[sna_number] = sna_member;
sna_number ++;}
} while ((sna_member>0) && (sna_number <=telos_pin));
for (i=0; i<sna_number; i++)
printf( "SNA synolo [%i]= %i\n", i, sna_synolo[i]);
printf( "SNA number = %i\n", sna_number);
//-------------------------------------------------------------ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟΥ SNA
//ΓΕΝΙΚΟ: κατασκευή πίνακα και συνόλου µηνυµάτων κάθε µέλους...
grand_sum=0;
fprintf( fp_out, "\nΑναλυτικά η επικοινωνία τους ήταν (ο αριθµός των ηλεκτρονικών µηνυµάτων(emails) \nπου
έστειλε ο καθένας, σε κάποιον άλλον): \n\n");
for (i=1; i<telos_pin; i++)
{

fprintf( fp_out, "%i:%s :\n", i, onoma_pin[i].onoma);
sum=0;
for (j=1; j<telos_pin; j++)
{
fprintf(fp_out, "%i:%s<%i> ", j, onoma_pin[j].onoma, data_pin[i][j]);
sum+=data_pin[i][j];
}
grand_sum +=sum;
fprintf(fp_out, "\nΣύνολο µηνυµάτων:%i Ατοµική Συγκέντρωση:%6.2f%%\n---------------------------------------------------------------------------------------------------\n\n", sum, sygkentrwsh[i]);
}
//SNA ΑΡΧΕΙΟ *********************************************
printf("∆ώσε το όνοµα του αρχείου για τον πίνακα SNA (*.txt): ");
scanf("%s", &fname_snapin);
if( (fp_snapin = fopen(fname_snapin, "w")) == NULL )
{printf("The file %s could not be opened for write\n", fname_dot ); ch=_getch();}
//Το αντίστοιχο όνοµα αρχείου χρησιµοποιείται για το dot αρχείο
strcpy( temp_str, fname_snapin);
strcpy( fname_snadot, strcat(temp_str,".dot"));
// Το αντίστοιχο όνοµα αρχείου χρησιµοποιείται για το αρχείο µε τα καθαρά ονόµατα
//(χρησιµεύει για την δηµιουργία email µηνυµάτων, σε επόµενη έκδοση θα µπορούσε να παράγει
// αυτόµατα ολόκληρα τα email µηνύµατα.
strcpy( temp_str, fname_snapin);
strcpy( fname_snanames, strcat(temp_str,".names.txt"));
//opening fname_snanames for write
if( (fp_snanames = fopen(fname_snanames, "w")) == NULL )
{printf("The file %s could not be opened for write\n", fname_snanames ); ch=_getch(); return 0;}
fprintf( fp_snapin, "Μετρήσεις Κοινωνικού ∆ικτύου, αρχείο: %s\n", fname_snapin);
fprintf( fp_snapin, "----------------------------------------------------\n\n");
grand_sum=0;
allhlepidrash=0; //sna
for (i=1; i<telos_pin; i++)
{

if (anhkei_synolo(i)==TRUE)
{fprintf( fp_snapin, "%i: %s\n", i, onoma_pin[i].onoma);
fprintf( fp_snanames, "%s\n", onoma_pin[i].onoma);
}
sumpin[i]=0;
X=0; //atomikh sygkentrwsh
if (anhkei_synolo(i)==TRUE) //sna synolo
for (j=1; j<telos_pin; j++)
{
if (anhkei_synolo(j)==TRUE)
//sna synolo
{
sumpin[i]+=data_pin[i][j];
if (data_pin[i][j] !=0) allhlepidrash++;
if ((data_pin[i][j] !=0) && i!=j) X++;
}
}
if (sna_number>1) //allagh apo 0
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sna_sygkentrwsh[i] = (((float)(sna_number-1) - (float)X)/(float)(sna_number-1))*100; //allagh to -1
else sna_sygkentrwsh[i] = (float)
-1;
grand_sum +=sumpin[i];
}
if
else {

(sna_number <2) sna_synolikh_sygkentrwsh =(float)
-1; //allagh to 2
sna_synolikh_sygkentrwsh = (float)0;
for (i=1; i<telos_pin; i++) if (anhkei_synolo(i)==TRUE) sna_synolikh_sygkentrwsh +=
sna_sygkentrwsh[i];
sna_synolikh_sygkentrwsh = sna_synolikh_sygkentrwsh/ (float)(sna_number);
}

printf( "\n>>>>>>SNA: Αριθµός συνολικών διαφορετικών µηνυµάτων που καταγράφηκαν: %i\n", grand_sum);
fprintf( fp_snapin, "\nΑριθµός συνολικών µηνυµάτων που καταγράφηκαν: %i\n", grand_sum);
printf( "\n>>>>>>SNA: Μέγιστη Αλληλεπίδραση που θα µπορούσε να µετρηθεί: %i\n", sna_number*sna_number);
fprintf( fp_snapin, "\nΜέγιστη Αλληλεπίδραση που θα µπορούσε να µετρηθεί: %i\n", sna_number*sna_number);
printf( "\n>>>>>>SNA: Μέγιστη Αλληλεπίδραση που θα µπορούσε να µετρηθεί \n(χωρίς να υπολογίζονται τα µηνύµατα που
στέλνει ένα µέλος στον εαυτό του: %i\n", sna_number*(sna_number-1));
fprintf( fp_snapin, "\nΜέγιστη Αλληλεπίδραση που θα µπορούσε να µετρηθεί \n(χωρίς να υπολογίζονται τα µηνύµατα που
στέλνει ένα µέλος στον εαυτό του): %i\n", sna_number*(sna_number-1));
printf( "\n>>>>>>SNA: Αλληλεπίδραση που τελικά µετρήθηκε: %i\n", allhlepidrash);
fprintf( fp_snapin, "\nΑλληλεπίδραση που τελικά µετρήθηκε: %i\n", allhlepidrash);
if

else

(sna_number>1) {
pyknothta= (float) allhlepidrash/(float)(sna_number*(float)(sna_number-1));
printf( "\n>>>>>>SNA: Πυκνότητα του δικτύου SNA που µετρήθηκε: %6.4f\n", pyknothta);
fprintf( fp_snapin, "\nΠυκνότητα του δικτύου των %i ατόµων που µετρήθηκε: %6.4f\n", sna_number, pyknothta);
}
{printf( "\n>>>>>>SNA: Η Πυκνότητα δεν ορίζεται (διαίρεση µε 0 ή µικρό δίκτυο)\n");
fprintf( fp_snapin, "\nΗ Πυκνότητα δεν ορίζεται (διαίρεση µε 0 ή µικρό δίκτυο) \n");
}

printf( "\n>>>>>SNA: Συγκέντρωση του SNA δικτύου που µετρήθηκε: %6.2f%%\n", sna_synolikh_sygkentrwsh);
fprintf( fp_snapin, "\nΣυγκέντρωση του SNA δικτύου των %i ατόµων που µετρήθηκε: %6.2f%%\n", sna_number,
sna_synolikh_sygkentrwsh);
grand_sum=0;
fprintf( fp_snapin, "\nΑναλυτικά η επικοινωνία τους ήταν (ο αριθµός των ηλεκτρονικών µηνυµάτων(emails) \nπου έστειλε ο
καθένας, σε κάποιον άλλον): \n\n");
for (i=1; i<telos_pin; i++)
{

if (anhkei_synolo(i)==TRUE)
fprintf( fp_snapin, "%i:%s :\n", i, onoma_pin[i].onoma);
sum=0;
if (anhkei_synolo(i)==TRUE) {
for (j=1; j<telos_pin; j++)
{
if (anhkei_synolo(j) == TRUE) {
fprintf(fp_snapin, "%i:%s <%i> ", j, onoma_pin[j].onoma, data_pin[i][j]);
sum+=data_pin[i][j];}
}
grand_sum +=sum;
fprintf(fp_snapin, "\nΣύνολο µηνυµάτων:%i Ατοµική Συγκέντρωση:%6.2f%%\n-------------------------------------------------------------------------------\n\n", sum, sna_sygkentrwsh[i]);
}
}
//--------ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ DOT ΑΡΧΕΙΩΝ-----------------------------paragwgh_dot_arxeiou();
paragwgh_dot_arxeiou_sna();
/* All other files are closed: */
numclosed = _fcloseall( );
printf( "\n\nNumber of files closed by _fcloseall: %u\n", numclosed );
ch=_getch();
return 0;
} //ΤΕΛΟΣ του βασικού προγράµµατος main……………………………………………………….
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void To_pinakes(char * string, int einai_from)
{
//το string περιέχει το onoma.
//ελέγχουµε αν υπάρχει ήδη στον πίνακα...
yparxei = FALSE;
for (i=0; i<telos_pin; i++)
{if (_stricmp(string, onoma_pin[i].onoma)==0) //αντι για strcmp
{yparxei=TRUE;
if (einai_from) thesi_from=i;
else thesi_to = i;
break;}
if (yparxei) break; }
if (!yparxei) {
if (einai_from) thesi_from =telos_pin;
else thesi_to = telos_pin;
//βάζουµε στον πίνακα...αλλιώς υπάρχει ήδη
strcpy(onoma_pin[telos_pin].onoma, string);
telos_pin++;
}
}
void find_tokens(char * string, int einai_from)
{
strcpy(temp_str, ""); //arxikopoihsh
token = strtok( string, " <>[];-\n");
while( token != NULL )
{
// While there are tokens in "string" *
pos = strcspn( token, "@" );
if ((unsigned)pos==strlen(token)) {
if (!keno_onoma){//αλλιώς µη βάλεις τίποτε στον πίνακα
To_pinakes(token, einai_from);
//ενηµέρωση τώρα του πίνακα δεδοµένων και για thesi_from
(data_pin[thesi_from][thesi_to])++;}
}
else {//brethike to @ - ola ok
strcpy(temp_str, token);
strcpy(to_onoma, ""); //αρχικοποίηση
for (i=0; i<pos ; i++)
to_onoma[i]= temp_str[i];
to_onoma[i]=NULL;
if (!keno_onoma){// αλλιώς µη βάλεις τίποτε στον πίνακα
To_pinakes(to_onoma, einai_from);
// ενηµέρωση τώρα του πίνακα δεδοµένων και για thesi
(data_pin[thesi_from][thesi_to])++;}
}
// Get next token: *
token = strtok( NULL, " <>[];-\n");
} //βρίσκω τα tokens του string...
}
void paragwgh_dot_arxeiou()
{
//opening fname_dot for write
if( (fp_dot = fopen(fname_dot, "w")) == NULL )
{printf("The file %s could not be opened for write\n", fname_dot ); ch=_getch();}
//Εισαγωγικά του dot κώδικα
fprintf(fp_dot, "graph ER {\n"); //san to paradeigma toy dot ER.dot
fprintf(fp_dot, " node [shape=ellipse]; ");
for (i=1; i<telos_pin; i++)
fprintf(fp_dot, "%s; ", onoma_pin[i].onoma);
fprintf(fp_dot, "\n\n");
// Συνδέσεις και βάρη
for (i=1; i<telos_pin; i++)
for (j=1; j<telos_pin; j++)
if (data_pin[i][j] > 0)
// χωρίς βάρη: fprintf(fp_dot, "%s -- %s;\n", onoma_pin[i].onoma, onoma_pin[j].onoma);
fprintf(fp_dot, "%s -- %s [weight=%i];\n", onoma_pin[i].onoma, onoma_pin[j].onoma, data_pin[i][j]);
//κλείσιµο αρχείου
fprintf(fp_dot, "\n\nlabel = ""Εργαστήριο - Χλαπάνης Γιώργος"";\n\nfontsize=20;\n}");
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fprintf(fp_dot, "\n\n}");
}
void paragwgh_dot_arxeiou_sna()
{
//opening fname_dot for write
if( (fp_snadot = fopen(fname_snadot, "w")) == NULL )
{printf("The file %s could not be opened for write\n", fname_dot ); ch=_getch();}
//Εισαγωγικά του dot κώδικα
fprintf(fp_snadot, "graph ER {\n"); //σαν το παράδειγµα του dot ER.dot
fprintf(fp_snadot, " node [shape=ellipse]; ");
for (i=1; i<telos_pin; i++)
if (anhkei_synolo(i)==TRUE) fprintf(fp_snadot, "%s; ", onoma_pin[i].onoma);
fprintf(fp_snadot, "\n\n");
// Συνδέσεις και βάρη
for (i=1; i<telos_pin; i++)
for (j=1; j<telos_pin; j++)
if (data_pin[i][j] > 0)
//χωρίς βάρη: fprintf(fp_dot, "%s -- %s;\n", onoma_pin[i].onoma, onoma_pin[j].onoma);
if ((anhkei_synolo(i)==TRUE) && (anhkei_synolo(j)==TRUE))
fprintf(fp_snadot, "%s -- %s [weight=%i];\n", onoma_pin[i].onoma,
onoma_pin[j].onoma, data_pin[i][j]);
//κλείσιµο αρχείου
fprintf(fp_dot, "\n\nlabel = ""Εργαστήριο - Χλαπάνης Γιώργος"";\n\nfontsize=20;\n}");
fprintf(fp_snadot, "\n\n}");
}
int anhkei_synolo(int count)
{
int anhkei;
int i;
anhkei = FALSE;
for (i=0; i<sna_number; i++)
if (sna_synolo[i]==count) anhkei=TRUE;
return anhkei;}
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∆.2. Εύρεση παραµέτρων Ανάλυσης Κοινωνικών ∆ικτύων και δηµιουργία
γράφων επικοινωνίας για το forum
a. Η διαδικασία
Η εύρεση των παραµέτρων Ανάλυσης Κοινωνικών ∆ικτύων και δηµιουργία γράφων επικοινωνίας για το forum
µπορεί να περιγραφεί συνοπτικά µε µια σειρά από βήµατα (εικόνα 3).
A. Το κεντρικό forum της ΚΜΕ αλλά και κάθε forum της ΚΜΕ (πχ. τεχνικό, και τα fora του χώρου των
µαθηµάτων) υλοποιούνταν µέσω ενός ειδικού τεχνουργήµατος, µιας κατάλληλης ιστοσελίδας
κατασκευασµένης µε το Microsoft Frontpage (από την ΠΚΜ), που αποθήκευε κάθε εγγραφή (κάθε
µήνυµα) σε κατάλληλα διαµορφωµένη βάση δεδοµένων (αρχείο της Microsoft Access). Οι εγγραφές της
βάσης αυτής ήταν της µορφής:
∆οµή του πίνακα της βάσης δεδοµένων του forum
Όνοµα του
στοιχείου της
εγγραφής

Τύπος του στοιχείου της
εγγραφής

threadID

Αυτόµατη Αρίθµηση
(πρωτεύον κλειδί),
Αριθµός

parent

Αριθµός

numChildren

Αριθµός

sortCode

Κείµενο

author

Κείµενο

authorEmail
authorFullName

Κείµενο
Κείµενο

emailParentOnRespons
e

Ναι/Όχι

dateCreated

Ηµεροµηνία/Ώρα

dateModified

Ηµεροµηνία/Ώρα

subject
body

Κείµενο
Υπόµνηµα (κείµενο µεγάλου
µεγέθους)

messageID

Περιγραφή
Ο µοναδικός αριθµός της κάθε εγγραφής
Ο αριθµός της συνοµιλίας, αν ήταν εγγραφή
δηµιουργίας συνοµιλίας ήταν ίδιο µε το messageID,
αλλιώς περιείχε το messageID της εγγραφής της
έναρξης της συνοµιλίας
Ο αριθµός του γονέα της συνοµιλίας αυτής (messageID
του γονέα ή 0 αν ήταν η εγγραφή αυτή γονέας)
Αριθµός των «παιδιών» της εγγραφής αυτής (0 αν δεν
είχε «παιδιά»)
Η περιγραφή των «γενεαλογικού δέντρου» της
εγγραφής µε τα messageID από τα οποία προήλθε
χωρισµένα µε τελείες.
Το username του χρήστη που δηµοσίευσε την εγγραφή
(πχ. hlapanis)
Το email του χρήστη (πχ. hlapanis@aegean.gr)
Το πλήρες username του χρήστη (πχ. Χλαπάνης
Γεώργιος)
Αν θα στελνόταν αυτόµατη ειδοποίηση µέσω email στον
συγγραφέα σε περίπτωση απάντησης στη συγκεκριµένη
εγγραφή
Ηµεροµηνία και Ώρα της πρώτης δηµοσίευσης της
εγγραφής
Ηµεροµηνία και Ώρα της τελευταίας
αλλαγής/ενηµέρωσης της εγγραφής
Το θέµα της εγγραφής
Το πλήρες κείµενο της εγγραφής

B. Με κατάλληλο query προς τη βάση δεδοµένων ενός forum ήταν δυνατόν να αποµονωθεί ένα τµήµα της
βάσης δεδοµένων που αφορούσε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, πχ. µιας εβδοµάδας (µέσω των
πεδίων dateCreated και dateModified).
C. Με την εκτέλεση κατάλληλου προγράµµατος κατασκευασµένου σε Visual Basic και ενσωµατωµένου
στη βάση δεδοµένων, ήταν δυνατόν να κατασκευαστεί κατάλληλο αρχείο που περιείχε τις παραµέτρους
ανάλυσης του συγκεκριµένου Κοινωνικού ∆ικτύου του forum υπό εξέταση. Επίσης µε το ίδιο
πρόγραµµα κατασκευαζόταν αρχείο/πρόγραµµα σε γλώσσα dot που µέσω της dot µηχανής του Graphviz
παρήγαγε τον αντίστοιχο γράφο της επικοινωνίας.
D. Όπως και στα εργαλεία αναστοχασµού που αφορούσαν στα email µηνύµατα της ΚΜΕ, έτσι και σε αυτά
του forum ήταν δυνατόν να εφαρµοστεί το φίλτρο του TextPipe Pro προκειµένου να δηµιουργηθεί
κωδικοποιηµένος γράφος.
Οι τιµές της ανάλυσης κοινωνικού δικτύου είχαν ενδιαφέρον για ολόκληρο το δίκτυο και φυσικά και για τα
επιµέρους Κοινωνικά ∆ίκτυα. Οι γράφοι πάντως της επικοινωνίας για ολόκληρο το forum της ΚΜΕ ήταν
εξαιρετικά σύνθετοι και πολύπλοκοι και δεν προσφέρονταν για ανάλυση. Αντίθετα, οι γράφοι της επικοινωνίας
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που πραγµατοποιήθηκε σε επιµέρους Κοινωνικά ∆ίκτυα είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και χρησιµοποιήθηκαν στην
ανάλυση, όπως φάνηκε στο κεφάλαιο της ανάλυσης του µαθήµατος ΜΑΘ1.
Ενέργεια: δηµοσίευση
µηνύµατος σε κάποιο forum
Αυτόµατα

A.

B.
Ηµιαυτόµατα

Αποθήκευση σε Βάση
∆εδοµένων της Access

Μέσω query αποµόνωση
Β∆ που ενδιαφέρει

Β∆

Πρόγραµµα σε Visual
Basic για κατασκευή
παραµέτρων SNA και dot
πρόγραµµα

D.
Φίλτρο
TextPipe για
κωδικοποίηση

Κώδικας σε
γλώσσα dot

dot Μηχανή
Σχεδιασµού Γράφων
του Graphziv

Αναφορά
SNA
παραµέτρων

gif εικόνες
γράφων

C.

ΑΝΑΛΥΣΗ

Εικόνα 3 ∆ιαδικασία κατασκευής γράφων και SNA παραµέτρων για το forum
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b. Ο κώδικας σε Visual Basic
Attribute VB_Name = "SNA_parametroi"
'
'// ∆εν υπολογίζεται το µήνυµα προς το ίδιο το µέλος για την πυκνότητα και την συγκέντρωση
'//σε αυτήν την έκδοση ειδικά έχουµε την κατασκευή διαφόρων παραµέτρων SNA...
'// ειδικότερα:
'// 1. πυκνότητα δικτύου piknotita (για το συνολικό δίκτυο) kai pyknotitaSNA (για το επιµέρους δίκτυο SNA)
'// πυκνότητα = πόσες εγγραφές συνδέονται µεταξύ τους (έστω και µε έναν δεσµό) δια το
'//
πόσες θα µπορούσαν να συνδέονται (έστω και µε έναν δεσµό)
'// Το πόσοι θα µπορούσαν να συνδεθούν το υπολογίζω µε 3 τρόπους κάθε φορά (ειδικά για το forum)
'// 1ο επίπεδο: οι συµµετέχοντες στο forum, πχ. 12 άτοµα (µέγιστη αλληλεπίδραση 12Χ12)
'// 2ο επίπεδο: οι συµµετέχοντες στο µάθηµα ή το τεχνικό forum, πχ. 60 άτοµα (µέγιστη αλληλεπίδραση 60Χ60)
'// 3ο επίπεδο: όλη η Κοινότητα: 84 άτοµα σύνολο, (µέγιστη αλληλεπίδραση 84Χ84)
' Μετράω την ενεργή αλληλεπίδραση στο forum (όχι αν διαβάστηκαν αλλά αν εστάλησαν µηνύµατα)
' θεωρώ ότι ενεργή αλληλεπίδραση στο forum προκύπτει αν κάποιος συµµετέχει στο ίδιο tread µε κάποιον άλλον
'
'// 2. συγκέντρωση δικτύου sygkentrwsh (για το συνολικό δίκτυο) και sygkentrwshSNA (για το επιµέρους δίκτυο)
'// συγκέντρωση = άθροισµα των επιµέρους συγκεντρώσεων των µελών του δικτύου.
'// επιµέρους συγκέντρωση του κάθε µέλους (η βαρύτητα εξαρτάται από τον αριθµό των µελών)
'// είναι 100% αν δεν έχει στείλει µήνυµα. Αν έστειλε σε Χ από τους Υ (Χ<=Υ)
'// τότε είναι ατοµική_συγκέντρωση=((Υ-Χ)/Υ)*100 (%). Στέλνοντας σε κανένα, είναι 100%.
'// Στέλνοντας σε όλους είναι 0%.
Option Compare Database
Public mydb As Database
Public mytable As TableDef
Public rst As Object 'record As Object
Public rst2 As Object 'record As Object
Public stathera_piknothtas2 As Integer
Public onomata(200) As String
Public eggrafes(200) As Integer, htan_father(200) As Integer, thread_pin(200) As Integer
Public synolikes_eggrafes As Integer, synolikes_enarkseis
Public arithmos_xrhstwn As Integer
Public allhlepidrash(200) As Integer, syn_allhlepidrash As Integer
Public sygkentr As Variant, Syn_sygkentr As Variant
Public pykn1 As Variant, pykn2 As Variant, pykn3 As Variant
Public data_pin(200, 200) As Integer, baros_pin(200, 200) As Integer
Dim k As Integer, i As Integer, j As Integer, thesh As Integer, thread_num As Integer
Dim brethike As Boolean
Sub sygkentrwsh()
Set mydb = CurrentDb()
Set mytable = mydb![KME_2_mhnas]
Set rst = mydb.OpenRecordset("KME_2_mhnas")
Set rst2 = mydb.OpenRecordset("KME_2_mhnas")
stathera_piknothtas2 = 60 'Ε∆Ω ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΣΤΑΘΕΡΑ........
'Το αρχείο 1 έχει το σύνολο των συµµετεχόντων και όλα τα δεδοµένα
'//////////////////////////////////////////////////Ε∆Ω ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ........
Open ".\5. ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟ\∆Ε∆ΟΜΕΝΑ\FORUM\αρχεία\Τεχνικό\Όλα_τα_ονόµατα_αλληλεπιδράσεις.txt" For Output As
#1 ' Open file for output.
'Το αρχείο 2 είναι το αρχείο µε τον κώδικα dot
'//////////////////////////////////////////////////Ε∆Ω ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ........
Open ".\5. ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟ\∆Ε∆ΟΜΕΝΑ\FORUM\αρχεία\Τεχνικό\dot_arxeio.txt" For Output As #2
'Print #1, "Εδω είναι το αρχείο µε τα διαφορετικά ονόµατα του forum." ' print comma-delimited data.
'Print #1, ' print blank line.
Call eyresh_onomatwn
Call eyresh_sysxetisewn
Call create_graph_file
Close #1 ' Close file.
Close #2 ' Close file.
End Sub
Sub create_graph_file()
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Print #2, "graph ER {"
Print #2, "node [shape=ellipse];"
For i = 1 To arithmos_xrhstwn
Print #2, onomata(i); ";"
Next
Print #2,
Print #2,
For i = 1 To arithmos_xrhstwn
For j = 1 To arithmos_xrhstwn
If data_pin(i, j) > 0 Then
Print #2, onomata(i); " -- "; onomata(j); Spc(6); "[weight=", baros_pin(i, j); "];"
End If
Next
Next
Print #2,
Print #2, "}"
End Sub
Sub eyresh_onomatwn()
'αρχικοποίηση
For i = 1 To 200
eggrafes(i) = 0
htan_father(i) = 0
thread_pin(i) = 0
Next
rst.MoveFirst
i=0
thread_num = 0
' πρώτο πέρασµα του forum για να βρω αριθµό διαφορετικών χρηστών και συνολικές εγγραφές...
Do Until rst.EOF
brethike = False
'ελέγχω αν βρέθηκε ήδη το συγκεκριµένο όνοµα
For k = 1 To 200
If onomata(k) = rst![author] Then
brethike = True
thesh = k
End If
Next
'αν βρέθηκε απλά αυξάνω το µετρητή του
If brethike Then
eggrafes(thesh) = eggrafes(thesh) + 1
Else 'αλλιώς δηµιουργώ µια νέα εγγραφή στον πίνακα...
i=i+1
If i < 200 Then
onomata(i) = rst![author]
eggrafes(i) = eggrafes(i) + 1
thesh = i 'για να έχω τη θέση για µετά...στα υπόλοιπα στοιχεία
Else
i = 200
Print #1, "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! υπήρξε πρόβληµα εγγραφής, οι εγγραφές ήταν παραπάνω από 200"
End If
End If
'Εδώ θα βρω και αν ο συγκεκριµένος χρήστης ήταν "πατέρας" µιας νέας συνοµιλίας
If rst![messageID] = rst![threadID] Then 'πρόκειται για µια νέα συνοµιλία
htan_father(thesh) = htan_father(thesh) + 1
thread_num = thread_num + 1
thread_pin(thread_num) = rst![threadID]
End If
rst.MoveNext
Loop
'Public arithmos_xrhstwn As Integer
arithmos_xrhstwn = i
Print #1, "Βρέθηκαν τελικά"; arithmos_xrhstwn; "διαφορετικοί χρήστες σε αυτήν τη βάση δεδοµένων, οι εξής:"
Print #1, ' print blank line.
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'Public synolikes_eggrafes As Integer, synolikes_enarkseis
synolikes_eggrafes = 0
synolikes_enarkseis = 0
For k = 1 To arithmos_xrhstwn
'print #1, "χρήστης:", onomata(k), "µε ", eggrafes(k), " εγγραφές και ", htan_father(k), " ενάρξεις συνοµιλιών"
Print #1, k; onomata(k); Tab; eggrafes(k); " εγγραφές
"; Tab; htan_father(k); " ενάρξεις συνοµιλιών"
synolikes_eggrafes = synolikes_eggrafes + eggrafes(k)
synolikes_enarkseis = synolikes_enarkseis + htan_father(k)
Next
Print #1, ' print blank line.
Print #1, "Οι συνολικές εγγραφές ήταν "; synolikes_eggrafes
Print #1, "Οι συνολικές ενάρξεις συνοµιλίας (επιµέρους συνοµιλίες (Threads) ήταν "; synolikes_enarkseis
End Sub
Sub eyresh_sysxetisewn()
' δεύτερο πέρασµα πίνακα για να βρω αλληλεπιδράσεις και συγκέντρωση, πυκνότητα...
'Public data_pin(200, 200) As Integer, baros_pin(200, 200) As Integer
Dim xrhsths1 As Integer, thread As Integer
For i = 1 To 200
For k = 1 To 200
data_pin(i, k) = 0
baros_pin(i, k) = 0
Next k
Next i
' ψάχνουµε τις αλληλεπιδράσεις κάθε χρήστη
rst.MoveFirst
Do Until rst.EOF
For k = 1 To arithmos_xrhstwn
'Βρες ποιος είναι ο πρώτος χρήστης
If onomata(k) = rst![author] Then
xrhsths1 = k
End If
Next
rst2.MoveFirst
Do Until rst2.EOF
If rst![threadID] = rst2![threadID] Then 'βρέθηκε το thread που ψάχνουµε...
For k = 1 To arithmos_xrhstwn
If onomata(k) = rst2![author] Then
xrhsths2 = k
End If
Next
baros_pin(xrhsths1, xrhsths2) = baros_pin(xrhsths1, xrhsths2) + 1
data_pin(xrhsths1, xrhsths2) = 1
End If
rst2.MoveNext
Loop
rst.MoveNext
Loop
'Public allhlepidrash(200) As Integer, syn_allhlepidrash As Integer
For k = 1 To arithmos_xrhstwn
allhlepidrash(k) = 0
Next k
For i = 1 To arithmos_xrhstwn
For k = 1 To arithmos_xrhstwn
allhlepidrash(i) = allhlepidrash(i) + data_pin(i, k)
Next k
Next i
syn_allhlepidrash = 0
Print #1, ' print blank line.
Print #1, "
Ενεργή Αλληλεπίδραση (συµµετοχή στην ίδια συζήτηση)"
For i = 1 To arithmos_xrhstwn
Print #1, i, onomata(i), " ------> ", allhlepidrash(i), " από τους ", arithmos_xrhstwn
syn_allhlepidrash = syn_allhlepidrash + allhlepidrash(i)
Next i
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Print #1, ' print blank line.
Print #1, "
Ατοµική Συγκέντρωση "
'Public sygkentr As Variant, Syn_sygkentr As Variant
Syn_sygkentr = 0
For i = 1 To arithmos_xrhstwn
sygkentr = ((arithmos_xrhstwn - allhlepidrash(i)) / arithmos_xrhstwn) * 100
'Εδώ παρουσιάζεται η ατοµική συγκέντρωση του καθενός
Print #1, i, onomata(i), " ------> ", Round(CDec(sygkentr), 3); "%"
Syn_sygkentr = Syn_sygkentr + sygkentr
Next i
Syn_sygkentr = Syn_sygkentr / arithmos_xrhstwn
Print #1, ' print blank line.
Print #1, "
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ SNA µετρήσεων "
Print #1, "Συνολική ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ του κοινωνικού δικτύου των ", arithmos_xrhstwn, "που συµµετείχαν:";
syn_allhlepidrash
Print #1, "Συνολική ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ του κοινωνικού δικτύου των ", arithmos_xrhstwn, "που συµµετείχαν:";
Round(Syn_sygkentr, 3); "%"
'Public pykn1 As Variant, pykn2 As Variant, pykn3 As Variant
pykn1 = syn_allhlepidrash / (arithmos_xrhstwn * arithmos_xrhstwn)
pykn2 = syn_allhlepidrash / (stathera_piknothtas2 * stathera_piknothtas2)
pykn3 = syn_allhlepidrash / (84 * 84)
pykn1 = Round(CDec(pykn1), 3)
pykn2 = Round(CDec(pykn2), 3)
pykn3 = Round(CDec(pykn3), 3)
Print #1, "Συνολική ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ του κοινωνικού δικτύου των ", arithmos_xrhstwn, "που συµµετείχαν:"; pykn1
Print #1, "Συνολική ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ του κοινωνικού δικτύου των ", stathera_piknothtas2, "του ευρύτερου δικτύου:"; pykn2
Print #1, "Συνολική ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ του κοινωνικού δικτύου των 84 του συνολικού δικτύου:"; pykn3
End Sub
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c. Παράδειγµα Αρχείου αποτελεσµάτων µε παραµέτρους SNA:
Βρέθηκαν τελικά 14 διαφορετικοί χρήστες σε αυτήν τη βάση δεδοµένων, οι εξής:
1 kordaki 10 εγγραφές
2 ενάρξεις συνοµιλιών
2 vperoul 2 εγγραφές
0 ενάρξεις συνοµιλιών
3 etsakog 2 εγγραφές
1 ενάρξεις συνοµιλιών
4 skokkal 7 εγγραφές
2 ενάρξεις συνοµιλιών
5 hlapanis 2 εγγραφές
1 ενάρξεις συνοµιλιών
6 asotir
9 εγγραφές
5 ενάρξεις συνοµιλιών
7 kmal
11 εγγραφές
4 ενάρξεις συνοµιλιών
8 kieromn 1 εγγραφές
0 ενάρξεις συνοµιλιών
9 hgeorgak 1 εγγραφές
1 ενάρξεις συνοµιλιών
10 nxatzian 1 εγγραφές
1 ενάρξεις συνοµιλιών
11 htsartas 2 εγγραφές
1 ενάρξεις συνοµιλιών
12 idiamant 2 εγγραφές
0 ενάρξεις συνοµιλιών
13 pdoul
3 εγγραφές
2 ενάρξεις συνοµιλιών
14 ppoluxr 1 εγγραφές
1 ενάρξεις συνοµιλιών
Οι συνολικές εγγραφές ήταν 54
Οι συνολικές ενάρξεις συνοµιλίας (επιµέρους συνοµιλίες (Threads) ήταν 21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ενεργή Αλληλεπίδραση (συµµετοχή στην ίδια συζήτηση)
kordaki
------>
12
από τους 14
vperoul
------>
9
από τους
14
etsakog
------>
6
από τους
14
skokkal
------> 9
από τους 14
hlapanis
------>
3
από τους
14
asotir
------>
8
από τους
14
kmal
------> 14
από τους
14
kieromn
------>
8
από τους 14
hgeorgak
------> 3
από τους 14
nxatzian
------> 3
από τους
14
htsartas
------>
3
από τους
14
idiamant
------> 8
από τους 14
pdoul
------>
8
από τους
14
ppoluxr
------>
2
από τους
14
Ατοµική Συγκέντρωση
kordaki
------>
14,286 %
vperoul
------>
35,714 %
etsakog
------>
57,143 %
skokkal
------> 35,714 %
hlapanis
------>
78,571 %
asotir
------>
42,857 %
kmal
------> 0 %
kieromn
------>
42,857 %
hgeorgak
------> 78,571 %
nxatzian
------> 78,571 %
htsartas
------>
78,571 %
idiamant
------> 42,857 %
pdoul
------>
42,857 %
ppoluxr
------>
85,714 %

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ SNA µετρήσεων
Συνολική ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ του κοινωνικού δικτύου των
14
που συµµετείχαν: 96
Συνολική ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ του κοινωνικού δικτύου των
14
που συµµετείχαν: 51,02 %
Συνολική ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ του κοινωνικού δικτύου των
14
που συµµετείχαν: 0,49
Συνολική ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ του κοινωνικού δικτύου των
14
του ευρύτερου δικτύου: 0,49
Συνολική ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ του κοινωνικού δικτύου των 84 του συνολικού δικτύου: 0,014

d. Παράδειγµα dot Αρχείου και γράφου επικοινωνίας σε gif αρχείο:
graph ER {node
[shape=ellipse];kordaki;vperoul;etsakog;skokkal;hlapanis;asotir;kmal;kieromn;hgeorgak;nxatzian;htsartas;idiamant;pdoul;ppol
uxr;
kordaki -- kordaki [weight=
12 ];
kordaki -- vperoul [weight=
2 ];
kordaki -- etsakog
[weight=
1 ];
kordaki -- skokkal [weight=
4 ];
kordaki -- asotir [weight=
5 ];
kordaki -- kmal [weight=
7 ];
kordaki -- kieromn
[weight=
1 ];
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κλπ. κλπ.
idiamant -- kieromn
[weight=
idiamant -- idiamant
[weight=
idiamant -- pdoul
[weight=
pdoul -- kordaki [weight=
pdoul -- vperoul
[weight=
pdoul -- skokkal [weight=
pdoul -- asotir [weight=
pdoul -- kmal [weight= 1 ];
pdoul -- kieromn
[weight=
pdoul -- idiamant [weight=
pdoul -- pdoul [weight=
ppoluxr -- kmal [weight=
ppoluxr -- ppoluxr
[weight=
}

1 ];
2 ];
2 ];
2 ];
1 ];
1 ];
2 ];
1 ];
2 ];
3 ];
1 ];
1 ];

∆.3. ∆είγµα αναφοράς των Εργαλείων Αναστοχασµού
Ακολουθεί ένα χαρακτηριστικό µήνυµα των εργαλείων αναστοχασµού. Ουσιαστικά πρόκειται για µια πλήρης
αναφορά των µετρήσεων ανάλυσης κοινωνικών δικτύων που συνδυαζόταν µε µήνυµα υψηλού επιπέδου
συντονισµού των συντονιστών. Η αναφορά παρουσιάστηκε την 7η εβδοµάδα της διεξαγωγής των µαθηµάτων,
προερχόταν και από τους δύο συντονιστές και εστάλη την 27/1/2004. Αφορούσε δε την επικοινωνία της
προηγούµενης εβδοµάδας, της 6ης των µαθηµάτων. Όσον αφορά στον συντονισµό στο µήνυµα πραγµατοποιείται
αναλογισµός, υπάρχει η αναφορά για τη συµµετοχή και την επικοινωνία της ΚΜΕ την προηγούµενη εβδοµάδα
(6η των µαθηµάτων) και γίνεται παρότρυνση και ενθάρρυνση των υποκειµένων για περαιτέρω συµµετοχή και
εργασία. Το µήνυµα του συντονισµού ακολουθούν 6 συνηµµένα αρχεία, το εισαγωγικό κείµενο που εξηγεί τις
παραµέτρους ανάλυσης κοινωνικού δικτύου που εµφανίζονται παρακάτω, οι µετρήσεις για το συνολικό δίκτυο
και οι µετρήσεις για 4 ακόµη υπο-δίκτυα. Πρόκειται για τα ενδεικτικά µαθήµατα ΓΕΝ1, ΓΕΝ2, ΦΥΣ2, ΦΥΣ6,
ΠΛ3, που ήταν ενεργά σε εκείνο το διάστηµα. Το ΜΑΘ1 παραλείπεται λόγω του ότι έχει ήδη αναλυθεί µε
λεπτοµέρεια παραπάνω.
ΤΙΤΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ:
ΚΜΕ => Aπολογισµός [ 27 Γενάρη 2004] και Εργαλεία Αναστοχασµού
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ:
«Αγαπητά µέλη της ΚΜΕ,
Γεια σας, ελπίζω να είστε όλοι καλά.
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Κάνοντας τον απολογισµό της εβδοµάδας που µας πέρασε έχουµε να επισηµάνουµε ότι επρόκειτο για την 6η της
φάσης των µαθηµάτων της ΚΜΕ (19/1/04 - 25/1/04) και 9η από την επίσηµη έναρξη της λειτουργίας της
Κοινότητας. Την περασµένη λοιπόν εβδοµάδα, παρατηρήσαµε τα εξής:
1. Η συµµετοχή στα δρώµενα της Κοινότητας αυξήθηκε σηµαντικά σε σχέση µε τις προηγούµενες εβδοµάδες της
σχετικής κάµψης. Αυξήθηκε και όσον αφορά στη συχνότητα χρήσης ορισµένων υπηρεσιών και λειτουργιών και όσον
αφορά στην αλληλεπίδραση και στον αριθµό των ενεργών συµµετοχών. Η παρατήρηση βασίζεται σε µεγάλο βαθµό
στην ανάλυση της επικοινωνίας του εµαιλ και σε παρατηρήσεις της κίνησης των διαφόρων ασύγχρονων συζητήσεων.
Όπως θα µπορείτε να δείτε και στην ανάλυση της επικοινωνίας της συγκεκριµένης εβδοµάδας (που θα εµφανιστεί
µέχρι αύριο στην κεντρική σελίδα της ΚΜΕ) για πρώτη φορά το δίκτυο της επικοινωνίας ξεπέρασε τα 65 άτοµα και
οι σχετικές µετρήσεις πυκνότητας και συγκέντρωσης ήταν συγκριτικά καλύτερες από προηγούµενες φορές. Αυτό
βέβαια ίσως να οφείλεται σε κάποιο βαθµό και στην αύξηση του αριθµού των µαθηµάτων, αλλά από την άλλη,
ορισµένα µαθήµατα έχουν φτάσει στο τέλος τους και η επικοινωνία λόγω αυτών είναι περιορισµένη. Η µοναδική
υπηρεσία που µένει σχετικά ανενεργή είναι το forum των τεχνικών θεµάτων. Πιθανόν τα περισσότερα προβλήµατα
τεχνικής φύσης να έχουν λυθεί βέβαια, σας προτρέπουµε όµως να δίνετε καµιά φορά µια µατιά σε αυτό και όσοι
αντιµετωπίζουν κάποιο πρόβληµα να το δηµοσιεύουν πρώτα στο forum αυτό και µετά να στέλνουν προσωπικό µαιλ
στο συντονιστή.
Καλείστε όλοι να συνεχίσετε να δίνετε συνεχώς το παρόν, το στίγµα σας, έστω και µε µια φράση, µια παρατήρηση σε
κάποιο forum. Υπενθυµίζουµε για άλλη µια φορά ότι η παθητική παρακολούθηση ισοδυναµεί µε την «µη ύπαρξη»
του προσώπου, για τα υπόλοιπα µέλη της κοινότητας.
2. Θυµίζουµε ότι στη διαδικασία αναστοχασµού και απολογισµού εµπλέκονται όλα τα µέλη της κοινότητας:
συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί, εισηγητές, συντονιστές. Σαν τυπικά µέσα καταγραφής του απολογισµού αυτού έχουµε
καθορίσει τις απαντήσεις σε µια σειρά απλών ερωτηµάτων. Ειδικά εβδοµαδιαία ερωτηµατολόγια έχουν δοθεί στους
εισηγητές. ∆ιαθέτοντας χρόνο λίγων λεπτών για τη συµπλήρωσή των ερωτηµατολογίων που δίνονται σε εβδοµαδιαία
βάση, συµβάλετε άµεσα και ουσιαστικά στην καλύτερη δυνατή λειτουργία των µαθησιακών δραστηριοτήτων της
κοινότητας. ∆υστυχώς µόνο το 60% περίπου απάντησε στο ενδιάµεσο µηνιαίο ερωτηµατολόγιο που δόθηκε την
προηγούµενη εβδοµάδα. Και ακόµη µικρότερα ποσοστά απάντησαν σε επιµέρους εβδοµαδιαία ερωτηµατολόγια των
µαθηµάτων. Όσοι δεν έχετε απαντήσει ήδη στο µηνιαίο ερωτηµατολόγιο παρακαλείστε να το κάνετε τώρα. Επίσης
όλοι παρακαλείστε να απαντήσετε στα εβδοµαδιαία ερωτηµατολόγια που αφορούν τα µαθήµατα σας αυτήν την
εβδοµάδα. Θυµίζουµε την ιστοσελίδα <http://kme.rhodes.aegean.gr/erwthmatologia>.
3. Σας προτρέπουµε να συµµετέχετε σε συζήτηση που ξεκίνησε στο κεντρικό forum της ΚΜΕ µε θέµα "Ανάγκη
υλοποίησης σεµιναρίου σε Ρόδο και Κω την ερχόµενη εβδοµάδα". Σας ευχαριστούµε,
Καλή συνέχεια,
Οι συντονιστές»
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ:
1. Συνηµµένο: Εισαγωγικό κείµενο της αναφοράς των εργαλείων αναστοχασµού:
«6η Εβδοµάδα λειτουργίας της Κοινότητας:
Ανάλυση της επικοινωνίας µέσω του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου
Όπως έχει ειπωθεί και παλιότερα, σε τακτά χρονικά διαστήµατα θα δηµοσιεύεται µια ανάλυση της επικοινωνίας
µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που έλαβε χώρα ένα συγκεκριµένο διάστηµα λειτουργίας της Κοινότητας. Η
ανάλυση αυτή µπορεί να βοηθήσει στην διαδικασία της αξιολόγησης της πορείας της ΚΜΕ, όσον αφορά στο κοµµάτι
της επικοινωνίας που δεν είναι φανερό σε όλους, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Αντίθετα, η ασύγχρονη συζήτηση
(forum) και η σύγχρονη συζήτηση (chat) είναι καταγεγραµµένες και δηµοσιεύονται.
Η ανάλυση που επιχειρείται, είναι ποσοτική αλλά µπορεί να βοηθήσει τους εισηγητές να αξιολογήσουν σε ένα µικρό
βαθµό τη συµµετοχή, τη συνεισφορά στους διάλογους και το βαθµό συνεργασίας των συµµετεχόντων σε κάποιο
µάθηµα. Το µεγαλύτερο µέρος αυτής της αξιολόγησης προέρχεται φυσικά από τις ασύγχρονες και σύγχρονες
συζητήσεις.
Γι αυτό και κάποιο µέλος που είναι ήδη πολύ ενεργό µε forum και chat, δεν πρέπει να αλλάξει τη συµπεριφορά του
και να αρχίσει να στέλνει mail µόνο και µόνο για να αυξήσει τους δείκτες. Οι δείκτες του forum και του chat είναι
ακόµη πιο σηµαντικοί για την αξιολόγηση της επικοινωνίας µιας οµάδας. Κάποιο µέλος όµως που είναι σε όλες τις
υπηρεσίες και τις δραστηριότητες ανενεργός πρέπει να αρχίσει να δραστηριοποιείται και ελπίζουµε ότι αυτή η
ανάλυση θα του δώσει το κατάλληλο κίνητρο, καθώς θα µπορεί να δει την πορεία του.
Κατά την ανάλυση συλλέχθηκαν στοιχεία που αφορούν µετρήσεις «Κοινωνικών ∆ικτύων» (Social Network
Analysis). Ειδικότερα:
1. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν αφορούν µόνο τα mail µηνύµατα και είναι στοιχεία που συλλέχθηκαν από την 6η
εβδοµάδα των µαθηµάτων, από ∆ευτέρα 19/1/2004 µέχρι και την Κυριακή 25/1/2004 το απόγευµα. Σηµείωση: όσοι
στέλνουν mail µε άλλο λογαριασµό από αυτόν της ΚΜΕ τότε δεν καταγράφεται η κίνησή τους. Γι αυτό και
επιµένουµε να χρησιµοποιείτε για την επικοινωνία σας το mail που σας δόθηκε από το Πανεπιστήµιο.
2. Ορίστηκαν τα εξής «Κοινωνικά ∆ίκτυα» για τα οποία µετρήθηκαν οι παράµετροι Πυκνότητας και Συγκέντρωσης
(ορίζονται παρακάτω) και κατασκευάστηκαν οι γράφοι επικοινωνίας του mail:
α. Συνολικό ∆ίκτυο ενεργών µελών
β. ∆ίκτυο µελών του µαθήµατος ΓΕΝ1
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γ. ∆ίκτυο µελών του µαθήµατος ΜΑΘ1
δ. ∆ίκτυο µελών του µαθήµατος ΦΥΣ2
ε. ∆ίκτυο µελών του µαθήµατος ΦΥΣ3
στ. ∆ίκτυο µελών του µαθήµατος ΠΛ1
ζ. ∆ίκτυο µελών του µαθήµατος ΠΛ6
η. ∆ίκτυο µελών του µαθήµατος ΠΛ3
θ. ∆ίκτυο µελών του µαθήµατος ΦΥΣ6
ι. ∆ίκτυο µελών του µαθήµατος ΓΕΝ2
ια. ∆ίκτυο µελών του µαθήµατος ΓΕΝ4
3. Ορισµός των παραµέτρων ανάλυσης:
a. Η πυκνότητα των Κοινωνικών ∆ικτύων που ορίστηκαν παραπάνω. Η Πυκνότητα ορίζεται µέσα από την
σύγκριση της παρατηρούµενης ενεργητικής και παθητικής αλληλεπίδρασης σε σχέση µε τη µέγιστη δυνατή
αλληλεπίδραση που θα µπορούσε να είχε επιτευχθεί (π.χ. αν συµµετείχαν όλοι σε κάποια συζήτηση ή αν
αντάλλαξαν µηνύµατα όλοι µε όλους). Όσο περισσότεροι συνδέονται µεταξύ τους τόσο µεγαλύτερη η
πυκνότητα του δικτύου.
b. Η συγκέντρωση των Κοινωνικών ∆ικτύων που ορίστηκαν παραπάνω. Εδώ εξετάζεται πόσο ισότιµα στην
επικοινωνία τους είναι τα µέλη που αποτελούν το δίκτυο. Αν όλοι επικοινωνούν µε όλους η συγκέντρωση
είναι στο 0% ενώ αν όλοι επικοινωνούν µόνο µε έναν (πχ. το συντονιστή) τότε είναι 100%.
c. Η απεικόνιση του γράφου επικοινωνίας των Κοινωνικών ∆ικτύων που ορίστηκαν παραπάνω. Οι χρήστες
εµφανίζονται ως κόµβοι του γράφου και ενώσεις των κόµβων αντιστοιχούν στην αλληλεπίδραση µεταξύ
του κάθε χρήστη (κόµβου). Όσο µεγαλύτερη είναι η αλληλεπίδραση (µεγαλύτερο το βάρος της σύνδεσης)
τόσο πιο «κοντά» βρίσκονται οι χρήστες (κόµβοι).
Αξίζει να σηµειώσουµε ότι όσο πιο µικρό είναι ένα δίκτυο που ορίζουµε, τόσο πιο εύκολα "παίρνει" µεγάλες τιµές η
πυκνότητα και µικρές η συγκέντρωσή του. Αυτό αφορά και στο γεγονός ότι εντελώς ανενεργά µέλη (που δεν
εµφανίζονται καθόλου στην επικοινωνία µιας οµάδας) δεν συµπεριλαµβάνονται στον υπολογισµό των παραµέτρων
αυτών δίνοντας µια πλασµατική εικόνα δικτύου µε «υψηλές» τιµές.
Για λόγους διατήρησης της ανωνυµίας δηµοσιεύονται στην Κοινότητα κωδικοποιηµένοι οι γράφοι mail
επικοινωνίας καθώς για τα µέλη που συµµετέχουν (όχι για τους συντονιστές ή τους εισηγητές) αντιστοιχεί ένας
αριθµός. Φυσικά οι εισηγητές έχουν στη διάθεσή τους τα ονόµατα των µελών και τους µη-κωδικοποιηµένους
γράφους. Αν κάποιος ενδιαφέρεται να δει τη θέση του στο γράφο επικοινωνίας µπορεί να στείλει mail στον
συντονιστή και να λάβει ως απάντηση τον κωδικό του. Όσοι έχουν ήδη λάβει έναν κωδικό σε προηγούµενες
αναλύσεις, ισχύει ο ίδιος.
Τα «δίκτυα» που ορίστηκαν, οι µετρήσεις των παραµέτρων και οι γράφοι επικοινωνίας βρίσκονται στον φάκελο
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ σε ξεχωριστά αρχεία και σε ξεχωριστούς φακέλους για τις εβδοµάδες που
πραγµατοποιήθηκε η ανάλυση.
Καλή συνέχεια,
Γιώργος Χλαπάνης.»
2. Συνηµµένο: Περιγραφή στοιχείων του συνολικού δικτύου της ΚΜΕ:
Οµάδα Συνολικού ∆ικτύου (65 άτοµα):
Εδώ παρουσιάζονταν τα ονόµατα των 65 συµµετεχόντων της Κοινότητας
Αριθµός συνολικών µηνυµάτων που καταγράφηκαν: 908
Αλληλεπίδραση που τελικά µετρήθηκε: 214
Μέγιστη Αλληλεπίδραση που θα µπορούσε να µετρηθεί: 4225
Μέγιστη Αλληλεπίδραση που θα µπορούσε να µετρηθεί (χωρίς να υπολογίζονται τα µηνύµατα που στέλνει ένα
µέλος στον εαυτό του): 4160
Πυκνότητα του δικτύου των 65 ατόµων που µετρήθηκε: 0.0514
Συγκέντρωση του SNA δικτύου των 65 ατόµων που µετρήθηκε: 93.53%
Κωδικοποιηµένος Γράφος Επικοινωνίας στο αρχείο sna_code.gif
Εδώ εµφανιζόταν η εικόνα του γράφου του συνολικού Κοινωνικού ∆ικτύου (
Εικόνα IV. 6.10).
Παρακάτω εµφανίζονταν όλα τα στοιχεία που αφορούσαν καθένα από τα επιµέρους Κοινωνικά ∆ίκτυα που
αφορούσαν τα ενεργά, για την περίοδο, µαθήµατα. Ενδεικτικά, παρουσιάζονται τα στοιχεία των µαθηµάτων ΓΕΝ1,
ΓΕΝ2, ΦΥΣ2, ΦΥΣ6, ΠΛ3:
3. Συνηµµένο: Περιγραφή στοιχείων που αφορούν το ενεργό µάθηµα ΓΕΝ1:
Οµάδα ΓΕΝ1 (16 άτοµα):
Εδώ παρουσιάζονταν τα ονόµατα των 13 συµµετεχόντων του Κοινωνικού ∆ικτύου του µαθήµατος
Αριθµός συνολικών µηνυµάτων που καταγράφηκαν: 341
Αλληλεπίδραση που τελικά µετρήθηκε: 50
Μέγιστη Αλληλεπίδραση που θα µπορούσε να µετρηθεί: 256
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Μέγιστη Αλληλεπίδραση που θα µπορούσε να µετρηθεί (χωρίς να υπολογίζονται τα µηνύµατα που στέλνει ένα
µέλος στον εαυτό του): 240
Πυκνότητα του δικτύου των 16 ατόµων που µετρήθηκε: 0.2083
Συγκέντρωση του SNA δικτύου των 16 ατόµων που µετρήθηκε: 80.42%
Κωδικοποιηµένος Γράφος Επικοινωνίας στο αρχείο gen1_cod.gif

3. Συνηµµένο: Περιγραφή στοιχείων που αφορούν το ενεργό µάθηµα ΓΕΝ4:
Οµάδα ΓΕΝ2 (14 άτοµα):
Εδώ παρουσιάζονταν τα ονόµατα των 14 συµµετεχόντων του Κοινωνικού ∆ικτύου του µαθήµατος
Αριθµός συνολικών µηνυµάτων που καταγράφηκαν: 167
Αλληλεπίδραση που τελικά µετρήθηκε: 28
Μέγιστη Αλληλεπίδραση που θα µπορούσε να µετρηθεί: 196
Μέγιστη Αλληλεπίδραση που θα µπορούσε να µετρηθεί (χωρίς να υπολογίζονται τα µηνύµατα που στέλνει ένα
µέλος στον εαυτό του): 182
Πυκνότητα του δικτύου των 14 ατόµων που µετρήθηκε: 0.1538
Συγκέντρωση του SNA δικτύου των 14 ατόµων που µετρήθηκε: 86.26%
Κωδικοποιηµένος Γράφος Επικοινωνίας στο αρχείο gen2_cod.gif

4. Συνηµµένο: Περιγραφή στοιχείων που αφορούν το ενεργό µάθηµα ΦΥΣ2:
Οµάδα ΦΥΣ2 (9 άτοµα):
Εδώ παρουσιάζονταν τα ονόµατα των 9 συµµετεχόντων του Κοινωνικού ∆ικτύου του µαθήµατος
Αριθµός συνολικών µηνυµάτων που καταγράφηκαν: 45
Αλληλεπίδραση που τελικά µετρήθηκε: 14
Μέγιστη Αλληλεπίδραση που θα µπορούσε να µετρηθεί: 81
Μέγιστη Αλληλεπίδραση που θα µπορούσε να µετρηθεί (χωρίς να υπολογίζονται τα µηνύµατα που στέλνει ένα
µέλος στον εαυτό του): 72
Πυκνότητα του δικτύου των 9 ατόµων που µετρήθηκε: 0.1944
Συγκέντρωση του SNA δικτύου των 9 ατόµων που µετρήθηκε: 83.33%
Κωδικοποιηµένος Γράφος Επικοινωνίας στο αρχείο phys2_cod.gif
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5. Συνηµµένο: Περιγραφή στοιχείων που αφορούν το ενεργό µάθηµα ΦΥΣ6:
Οµάδα ΦΥΣ6 (9 άτοµα):
Εδώ παρουσιάζονταν τα ονόµατα των 9 συµµετεχόντων του Κοινωνικού ∆ικτύου του µαθήµατος
Αριθµός συνολικών µηνυµάτων που καταγράφηκαν: 56
Αλληλεπίδραση που τελικά µετρήθηκε: 18
Μέγιστη Αλληλεπίδραση που θα µπορούσε να µετρηθεί: 81
Μέγιστη Αλληλεπίδραση που θα µπορούσε να µετρηθεί (χωρίς να υπολογίζονται τα µηνύµατα που στέλνει ένα
µέλος στον εαυτό του): 72
Πυκνότητα του δικτύου των 9 ατόµων που µετρήθηκε: 0.2500
Συγκέντρωση του SNA δικτύου των 9 ατόµων που µετρήθηκε: 77.78%
Κωδικοποιηµένος Γράφος Επικοινωνίας στο αρχείο phys6_cod.gif

6. Συνηµµένο: Περιγραφή στοιχείων που αφορούν το ενεργό µάθηµα ΠΛ3:
Οµάδα ΠΛ3 (10 άτοµα):
Εδώ παρουσιάζονταν τα ονόµατα των 10 συµµετεχόντων του Κοινωνικού ∆ικτύου του µαθήµατος
Αριθµός συνολικών µηνυµάτων που καταγράφηκαν: 42
Αλληλεπίδραση που τελικά µετρήθηκε: 19
Μέγιστη Αλληλεπίδραση που θα µπορούσε να µετρηθεί: 100
Μέγιστη Αλληλεπίδραση που θα µπορούσε να µετρηθεί (χωρίς να υπολογίζονται τα µηνύµατα που στέλνει ένα
µέλος στον εαυτό του): 90
Πυκνότητα του δικτύου των 10 ατόµων που µετρήθηκε: 0.2111
Συγκέντρωση του SNA δικτύου των 10 ατόµων που µετρήθηκε: 81.11%
Κωδικοποιηµένος Γράφος Επικοινωνίας στο αρχείο pl3_cod.gif
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