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Πεξίιεςε
Οη νκαδηθέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο απνηεινχλ έλα ειθπζηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε πνηθίισλ καζεζηαθψλ
δεμηνηήησλ, πνπ απαηηνχληαη ηνλ 21ν αηψλα φπσο ε θξηηηθή ζθέςε, ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε επηθνηλσλία. Τν παξφλ άξζξν εζηηάδεη ζηελ
πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ απφ καζεηέο ζε έλα νκαδηθφ πιαίζην, κε ζπλεξγαηηθά εθπαηδεπηηθά εξγαιεία. Ζ
δηδαθηηθή παξέκβαζε πνπ πεξηγξάθεηαη αθνξά ζηελ αλάπηπμε ελφο απζεληηθνχ έξγνπ, φπσο είλαη ε ζρεδίαζε θαη ε αλάπηπμε ελφο
ηζηφηνπνπ κε ηε ζπλεξγαζία πνιιψλ καζεηψλ, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθή δσή. Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ
ζπιιέρηεθαλ πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε θαηαδεηθλχνπλ ηε βειηίσζε ηεο ζεηηθήο ζηάζεο ησλ καζεηψλ ζηε βησκαηηθή κάζεζε κέζσ ησλ
εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, ρσξίο ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο ζεηηθήο αληίιεςεο ησλ καζεηψλ γηα ηελ αμία ηεο
ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Δπίζεο δηαπηζηψζεθε ν δηζηαγκφο ησλ καζεηψλ ζηελ εθαξκνγή ηεο εηεξναμηνιφγεζεο θαη ζηε δηεμαγσγή ηεο
ζπλεξγαζίαο απνθιεηζηηθά κέζσ δηαδηθηπαθψλ εξγαιείσλ. Ψζηφζν ε ζπλεξγαζία θαη ε θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ θαηέζηε εθηθηή αθφκα
θαη ζε έλα εμ απνζηάζεσο πεξηβάιινλ, φπσο επηβιήζεθε απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο παλδεκίαο SARS-CoV-2.
Λέμεηο θιεηδηά: Σπλεξγαηηθά Γηαδηθηπαθά Δξγαιεία, Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε, Απζεληηθή Μάζεζε, Σπλεξγαηηθή Μάζεζε

Abstract
Group projects are an attractive and effective tool for developing the diverse learning skills required in the 21st century such as critical
thinking, creativity and communication. This article focuses on the effort of students to develop project activities in a group context, with
collaborative educational tools. The teaching intervention which is described concerns the implementation of an authentic project, such as the
design and development of a website with the collaboration of many students, as it happens in real life. The statistical processing of the
collected data before and after the intervention demonstrates the improvement of the positive attitude of students towards authentic learning
through projects after the completion of the intervention, without any difference in the positive perception of students for the value of
collaborative learning. The reluctance of students to implement the peer-evaluation and collaboration exclusively through online tools was
also reported. However, the cooperation and motivation of students became possible even in a remote environment, as it was imposed by the
conditions of the SARS-CoV-2 pandemic.
KeyWords: Collaborative Web Tools, Distance Learning, Authentic Learning, Collavorative Learning

Εηζαγσγή
Τα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή καο δσή καο έρνπλ ζεκεησζεί ηεξάζηηεο αιιαγέο, εμαηηίαο ηεο
ξαγδαίαο αλάπηπμεο ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ (ΤΠΔ). Σπλεπψο ηα άηνκα πνπ δνχκε ζε απηή
ηελ επνρή θαινχκαζηε λα αλαπηχμνπκε βαζηθέο δεμηφηεηεο πνπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηηο ΤΠΔ, πξνθεηκέλνπ λα
αληαπεμέιζνπκε ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο σο εξγαδφκελνη θαη σο πνιίηεο (Gretter &Yadav, 2016). Οη δεμηφηεηεο απηέο
θαιχπηνπλ κηα πνηθηιία γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ, φπσο ε θξηηηθή ζθέςε, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε θαηλνηνκία θαη
ζπλεξγαζία (Laar etal, 2019), νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε έλα επξχ πιαίζην ςεθηαθψλ ηθαλνηήησλ (Ilomäki etal, 2016).
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Ζ εθπαίδεπζε έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν, γηα λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε απηήο ηεο λέαο κνξθήο γξακκαηηζκνχ (Ilomäkietal,
2016).
Γηα απηφ ην ιφγν πξνηείλνληαη θαη πηνζεηνχληαη λέεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο κάζεζεο πνπ αμηνπνηνχλ ηηο ΤΠΔ.
Σπγθεθξηκέλα ζηελ Διιάδα, χζηεξα απφ ηελ επηκφξθσζε Β΄ Δπηπέδνπ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ Χεθηαθψλ
Τερλνινγηψλ ζηελ Γηδαθηηθή Πξάμε, αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ελζσκαηψζεη ηε ρξήζε ηνπο ζηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο
ηνπο. Ζ εκθάληζε ηεο παλδεκίαο COVID19 έθεξε λέεο πξνθιήζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο δηαδηθηπαθήο ηερλνινγίαο ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ηελ αλαγθαζηηθή κεηάβαζε απφ ηελ «παξαδνζηαθή» δηα δψζεο εθπαίδεπζε ζηελ εμ
απνζηάζεσο. Ζ επείγνπζα θαηάζηαζε πνπ δηακνξθψζεθε, νδήγεζε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ζηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ
δηδαθηηθψλ ηεο πξνζεγγίζεσλ θαη ησλ επνπηηθψλ κέζσλ, έρνληαο ζχκκαρν ζχγρξνλα ηερλνινγηθά εξγαιεία. Παξφιν πνπ ε
δηδαθηηθή παξέκβαζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζην παξφλ άξζξν εθαξκφζηεθε ζε έλα εμ απνζηάζεσο καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, δελ
απνθιείεηαη ε αμηνπνίεζε ηεο είηε ζε έλα δηα δψζεο εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, φπσο αξρηθά είρε ζρεδηαζηεί είηε ζε έλα
πβξηδηθφ.
Σην πιαίζην απηφ ζρεδηάζηεθε κηα δηδαθηηθή παξέκβαζε πνπ πινπνηεί ηελ εθπφλεζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ απφ ηνπο
καζεηέο ηεο Α’ Λπθείνπ ζην κάζεκα « Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο», φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ Νφκν 4692/2020. Ζ παξνχζα
κειέηε ζηνρεχεη ζηελ αλάδεημε ηεο αμίαο ησλ ζπλεξγαηηθψλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ θαη πσο απηή κπνξεί λα πινπνηεζεί εμ
νινθιήξνπ ζε έλα εηθνληθφ ςεθηαθφ ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ. Σπγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε δεκηνπξγία
ελφο ηζηφηνπνπ ζπλεξγαηηθά απφ ηνπο καζεηέο, ρξεζηκνπνηψληαο ζχγρξνλα θαη αζχγρξνλα ςεθηαθά εξγαιεία. Ζ παξέκβαζε
απηή πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2020-21, ηελ ρξνληθή πεξίνδν, φπνπ ζεκεηψζεθε δηαθνπή ησλ καζεκάησλ εμ
αηηίαο ηεο παλδεκίαο ηνπ SARS-CoV-2.
Ζ κειέηε παξνπζηάδεη αξρηθά ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ζην νπνίν ζηεξίρζεθε ν ζρεδηαζκφο ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο. Σηε
ζπλέρεηα πξνβάιινληαη ηα εξγαιεία πνπ αμηνπνηήζεθαλ θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αμηνιφγεζεαλαηξνθνδφηεζε, πνπ δφζεθε απφ ηνπο 42 καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξέκβαζε.

Θεσξεηηθό Πιαίζην
Σηελ επνρή καο έρεη αζθεζεί έληνλε θξηηηθή γηα ηηο δαζθαινθεληξηθέο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, κε ζπλέπεηα κηα έληνλε ζηξνθή
ζε πην ελεξγεηηθέο θαη καζεηνθεληξηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. Ζ αλαζθφπεζε ησλ ζχγρξνλσλ επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ
ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα πηνζέηεζε νπζησδέζηεξσλ παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ, πνπ εληζρχνπλ ηε θξηηηθή ζθέςε θαη ηε
δεμηφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ ησλ δηδαζθνκέλσλ (Adapa, 2015). Αλάκεζα ζε απηέο ζπγθαηαιέγεηαη ε ζπλεξγαηηθή
Μάζεζε, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηηο ζεσξίεο ηνπ θνηλσληθνχ επνηθνδνκηζκνχ. Μαζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπληεινχληαη
ζε έλα πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο, ζρεηίδνληαη κε πξαθηηθέο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο (Rodchua, 2017), φπσο ζηνλ εξγαζηαθφ
ηνκέα, φπνπ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε νκαδηθή εξγαζία (Chasanidouetal, 2016), θαζψο ζα ήηαλ εμσπξαγκαηηθφ
θάπνηνο λα παξάγεη έλα έξγν κφλνο ηνπ (Tolvanenetal, 2016). Οη ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κεγηζηνπνηνχλ ηα
καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Virvou, M. & Sidiropoulos, 2012). Ζ αιιειεπίδξαζε ησλ κειψλ δίλεη ρψξν γηα δηαθνξεηηθέο
εξκελείεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνβιήκαηνο, ηελ εμέηαζε πνιιαπιψλ ιχζεσλ, φςεσλ θαη ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ηνπ
κέζα απφ ηελ θαηάζεζε ησλ πνηθίισλ πξννπηηθψλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο (Mason, 2020; Εσγφπνπινο 2013). Μέζα απφ ηελ
νκαδηθή εξγαζία δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα αλαζηνραζκφ, ψζηε λα δηαπηζηψζνπλ νη καζεηέο ηα δπλαηά ζεκεία θαη ηηο
ειιείςεηο ηνπο, θαζψο θαη λα κάζνπλ απφ ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο γλψζεηο ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηεο νκάδαο (Ghavifekr, 2020).
Παξάιιεια κεγηζηνπνηεί ηελ πξνζήισζε ησλ καζεηψλ ζηε κάζεζε (Bond, 2020), παξέρνληαο ηνπο απζεληηθέο καζεζηαθέο
εκπεηξίεο (Tubinoetal, 2020). Δπηπξφζζεηα ε ζπλεξγαζία εληζρχεη ην αίζζεκα ηεο ραξάο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, θαζψο
νη καζεηέο έρνπλ πην ελεξγφ θαη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν (Rodchua, 2017). Γηα απηφ ε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ πνπ ζηνρεχεη
ζηελ θαηάθηεζε ελφο θνηλνχ ζηφρνπ, απνηειεί κηα ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή δηδαζθαιίαο ζην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο
(Ikonenetal, 2015;Knutasetal, 2013).
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Βέβαηα, θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ εθηέιεζε επηηπρψλ ζπλεξγαηηθψλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ε χπαξμε
ελφο θαινχ επηθνηλσληαθνχ θιίκαηνο ζηελ νκάδα (Ikonen etal, 2015), φπσο γηα παξάδεηγκα ε δπλαηφηεηα ειεχζεξεο
έθθξαζεο θαη ζεβαζκνχ ησλ ηδεψλ (Casanova etal, 2009). Ζ νξγάλσζε, ν ζπληνληζκφο, ε αληηκεηψπηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ
απμάλνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε ησλ ζπλεξγαηηθψλ δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ (Hawlitschek
etal, 2021). Δλψ ε αμηνιφγεζε ηεο ζπλεηζθνξάο θάζε κέινπο ηεο νκάδαο ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο δπζθνιίεο εθαξκνγήο ηεο
ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο (Rodero, 2019; Shi etal, 2021), γεγνλφο ην νπνίν δεκηνπξγεί αξλεηηθέο εκπεηξίεο ζηνπο καζεηέο,
αθνχ κέιε πνπ δελ ήηαλ ελεξγά ζηελ νκαδηθή εξγαζία πέξα απφ ηελ αξλεηηθή επηξξνή ηνπο ζηελ απφδνζε ηεο νκαδηθήο
εξγαζίαο, επσθεινχληαη απφ ηνπο άιινπο (Aslanides etal, 2016; Hawlitschek etal, 2021).
Απφ ηελ άιιε φκσο νξηζκέλεο ζεσξίεο κάζεζεο ηνλίδνπλ φηη νη καζεηέο καζαίλνπλ φηαλ κεηέρνπλ ελεξγά ζε ζπλεξγαζία
κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ λφεκα γηα απηνχο (Langton etal, 2004;Ito etal., 2013). H ελεξγεηηθή
εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε πξαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζηζηά ηε κάζεζε πην δεκηνπξγηθή, πξνθαιψληαο ην ελδηαθέξνλ
δηαθνξεηηθψλ καζεηψλ (Laakso, 2021). Οη καζεηέο επηηπγράλνπλ απνηειέζκαηα, ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κε
ηηο παξαδνζηαθέο δαζθαινθεληξηθέο πξαθηηθέο.
Οη κειέηεο αιιά θαη νη θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαπηζηψλνπλ φηη ε θηλεηνπνίεζε θαη ε δέζκεπζε ζηε
καζεζηαθή δηαδηθαζία εληζρχεηαη, φηαλ νη καζεηέο αλαπηχζζνπλ έξγα ζην ζρνιηθφ πιαίζην πνπ ηαηξηάδνπλ ζηα
ελδηαθέξνληα θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπο (Laakso etal, 2021). Απηφ επηηπγράλεηαη φηαλ ε κάζεζε επηθεληξψλεηαη πξσηαξρηθά
φρη ζηελ απνκλεκφλεπζε γεγνλφησλ αιιά ζηελ αλάθηεζε, επηινγή, νξγάλσζε, αμηνπνίεζε

ησλ πιεξνθνξηψλ

ζε

ζπλεξγαζία κε άιινπο, ρξεζηκνπνηψληαο κηα πνηθηιία εξγαιείσλ. (Fischer etal, 2020).Πέξα φκσο απφ ηα γλσζηηθά νθέιε,
εληζρχεη ηελ απηνεθηίκεζε θαη ε απηναληίιεςε ησλ καζεηψλ (Ghufron & Ermawati, 2018;Εσγφπνπινο, 2013), αθνχ ην
θάζε κέινο ηεο νκάδαο ζπκβάιιεη ζην ζπιινγηθφ έξγν.
Οη εξεπλεηηθέο εξγαζίεο (projects) πνπ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ ζε δηάθνξα καζήκαηα θηλνχληαη ζην παξαπάλσ πιαίζην.
Οη Mcmanus θαη Costello (2019) αλαθέξνπλ φηη νη καζεηέο δε κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ θξηηηθέο δεμηφηεηεο, κέζα απφ κηα
αθεξεκέλε κεηάδνζε γλψζεσλ απνθνκκέλε απφ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν. Ζ ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα κε ηελ απμεκέλε
δηαζεζηκφηεηα πιεξνθνξηψλ έρεη κεηαθηλήζεη ηελ αλάγθε γηα απνκλεκφλεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ζηελ αλάθηεζε,
επεμεξγαζία θαη ζηε δεκηνπξγία λέαο πιεξνθνξίαο, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ (Mihić & Završki,
2017).
Οη εθπαηδεπηηθέο έξεπλεο ζηνλ ηνκέα ηεο επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ ζπληζηνχλ έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ, πνπ βαζίδεηαη
ζηελ πινπνίεζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ, νη νπνίεο πξνζαλαηνιίδνληαη ζε θαηαζηάζεηο θαη πξνβιήκαηα ηνπ πξαγκαηηθνχ
θφζκνπ πνπ επηιχνπλ νη καζεηέο ζε έλα ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ, πξνζνκνηψλνληαο θαηαζηάζεηο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ
κέζα ζηελ ηάμε (Nylenetal, 2019). Έηζη γεθπξψλεηαη ην ράζκα αλάκεζα ζηελ αθαδεκατθή γλψζε θαη ηελ πξαγκαηηθή δσή.
Σηελ επηζηήκε ηεο πιεξνθνξηθήο είλαη απαξαίηεην ε ζεσξεηηθή γλψζε λα ζπλνδεχεηαη κε ηελ πξαθηηθή δηεξεχλεζε. Γηα
απηφ ζηηο νδεγίεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ησλ «Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο» ηεο Α’ Λπθείνπ, ζπλίζηαηαη ε αμηνπνίεζε
ελεξγεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ, πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ ρξήζε απζεληηθψλ παξαδεηγκάησλ απφ ηνλ πξαγκαηηθφ
θφζκν (131969/Γ2/18-10-2021/ΥΠΑΗΘ),φπσο πξεζβεχνπλ νη επνηθνδνκεζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο.
Δπηπξφζζεηα πξνβιέπεηαη ε εθπφλεζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ζην Β’ Τεηξάκελν, θαζψο πξνάγνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη
ηελ νιηζηηθή ζεψξεζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, παξέρνληαο ζηνπο καζεηέο κηα κνλαδηθή επθαηξία πςειήο
πξνζηηζέκελεο αμίαο, γηα λα εληζρχζνπλ ηηο γλσζηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο, (Nylen etal, 2019). Όηαλ απηέο δηεμάγνληαη νκαδηθά,
παξέρνπλ απζεληηθέο εκπεηξίεο κάζεζεο θαη πξνεηνηκάδνπλ ηνπο καζεηέο γηα ηε δηα-βίνπ κάζεζε ζην εξγαζηαθφ ηνπο
πεξηβάιινλ (Tubinoetal, 2020). Σπκκεηέρνληαο ζε απηέο νη καζεηέο κπνξνχλ λα εμαζθήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη
επίιπζεο πξνβιεκάησλ (Rodchua, 2017). Μέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε δηαθνξεηηθέο
ηδέεο θαη κεζφδνπο εξγαζίαο, δηεπξχλνληαο ηηο πξννπηηθέο ησλ γλσζηηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ. Ταπηφρξνλα πξνβάινπλ ηηο
δηθέο ηνπο ζθέςεηο ζηνπο άιινπο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θνηλνχ ζηφρνπ (Sankaranarayanan etal, 2020).
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Ζ εθαξκνγή ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε παξά ηα ζεκαληηθά καζεζηαθά νθέιε, ζπληζηά κηα αξθεηά
απαηηεηηθή δηαδηθαζία πνπ δελ είλαη εχθνια πινπνηήζηκε απφ φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα
έρνπλ έλα επξχ εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν, πνπ απαηηεί ηελ ηθαλφηεηα λα εκπλένπλ, λα θηλεηνπνηνχλ ηε ζθέςε ησλ καζεηψλ
(Aslanides etal, 2016), λα ζπληνλίδνπλ θαη λα αμηνινγνχλ κε έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν (Franketal, 2003 νπ. αλαθ. ζηνπο Mihić
& Završki, 2017;Meiste etal, 2019). Οη καζεηέο επίζεο κπνξεί λα αληηζηαζνχλ ζηε πηνζέηεζε ελφο πην ελεξγνχ ξφινπ ν
νπνίνο επηδεηά ηελ αθηέξσζε πνιχ ρξφλνπ (Mihić & Završki, 2017) θαη ηελ θαηαβνιή κεγάιεο αηνκηθήο πξνζπάζεηαο
(Meisteetal, 2019). Ψζηφζν νη εθπαηδεπηηθνί πιεξνθνξηθήο δελ πξέπεη λα δηζηάδνπλ λα παξέρνπλ έλα πεξηβάιινλ κάζεζεο
κε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά. Οθείινπλ λα βξίζθνληαη ζε κηα ζπλερή αλαδήηεζε ςεθηαθψλ κέζσλ θαη εξγαιείσλ φπνπ
ελζσκαηψλνπλ απηέο ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, νη νπνίεο εληζρχνπλ ην θίλεηξν κάζεζεο ησλ καζεηψλ θαη σζνχλ
ηαπηφρξνλα ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ηνπο.

Πεξηγξαθή Δηδαθηηθήο Παξέκβαζεο
Ζ ζπλεξγαηηθή Ζιεθηξνληθή Μάζεζε κε ρξήζε Τερλνινγηψλ δηαδηθηχνπ πξνζθέξεη ζηνπο δηδαζθφκελνπο δπλαηφηεηεο
επηθνηλσλίαο, δηαπξαγκάηεπζεο, δηακνηξαζκνχ ηδεψλ απφςεσλ θαη πξνβιεκάησλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν δηακνξθψλεηαη έλα
θνηλφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο κε δπλαηφηεηεο αιιειεπίδξαζεο (Τδηκνγηάλλεο, 2017), ην νπνίν δίλεη λέα πλνή ζηελ
εθπαίδεπζε. Σηα πιαίζην απηφ έρεη αλαπηπρζεί κηα πιεζψξα εξγαιείσλ, αλάκεζα ζηα νπνία ζπγθαηαιέγνληαη εξγαιεία
πξνγξακκαηηζκνχ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ, ηα νπνία επηηξέπνπλ ηε ζπλεξγαζία κε αζχγρξνλν ή ζχγρξνλν ηξφπν αλάκεζα
ζηνπο καζεηέο (Bravo etal, 2005;Goldman etal, 2011;Fan etal, 2017). Απηά ηα εξγαιεία κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηε
δηεθπεξαίσζε νκαδηθψλ έξγσλ ηφζν ζε εηθνληθέο φζν θαη ζε «πξφζσπν κε πξφζσπν» νκάδεο εξγαζίαο (Chasanidou etal,
2016).
Σηφρνο απηήο ηεο κειέηεο ήηαλ αξρηθά λα αμηνπνηεζνχλ ηα εξγαιεία απηά ζε έλα πβξηδηθφ πιαίζην, δειαδή λα
αμηνπνηεζνχλ ηφζν ζηε δηδαζθαιία κέζα ζηελ αίζνπζα φζν θαη έμσ απφ απηή, γηα λα επηηεπρζεί ε απφ θνηλνχ δεκηνπξγία
ελφο έξγνπ ζε έλα επξχηεξν πεξηβάιινλ ρσξίο ρξνληθνχο θαη γεσγξαθηθνχο πεξηνξηζκνχο. Τν νκαδηθφ απηφ έξγν ζα
αθνξνχζε ζηελ αλάζεζε ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ζηνπο καζεηέο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ
καζήκαηνο «Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο», ην νπνίν δηδάζθεηαη ζηελ Α’ Λπθείνπ. Τν έξγν ζρεηίδνληαλ κε ηελ 3ε ζεκαηηθή
Δλφηεηα «Δπηθνηλσλία θαη Γηαδίθηπν», πνπ ζηφρν έρεη ηελ επεμεξγαζία θψδηθα HTML κέζσ ηεο ζρεδίαζεο θαη αλάπηπμεο
ηζηνζειίδσλ κε HTML θαη CSS. Πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε εκπινθή θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, επηιέρηεθε ε
ζπκπαξαγσγή ελφο ηζηφηνπνπ ζπλεξγαηηθά (project-based), ν νπνίνο ζα θάιππηε ζέκαηα πνπ ζπλάδνπλ κε ηα ελδηαθέξνληα
ηνπο (Gray,2012). Σηφρνο ήηαλ ηα παηδηά λα βηψζνπλ κηα απζεληηθή εκπεηξία κάζεζεο, ψζηε λα κάζνπλ νπζηαζηηθφηεξα
(Langton etal, 2004;Roybleretal,2014) θαη λα ληψζνπλ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε (Φσηίνπ θ.α, 2015). Δπηπιένλ, ε
δεκνζίεπζε ηνπ έξγνπ ζε έλα επξχηεξν εμσηεξηθφ θνηλφ, κπνξεί λα εληζρχζεη ην θίλεηξν κάζεζεο ησλ καζεηψλ (DarlingHammond, 2008a). Ζ δεκφζηα έθζεζε ησλ έξγσλ, ζχκθσλα κε έξεπλεο πξνηξέπεη ηνπο καζεηέο λα επηδείμνπλ πεξηζζφηεξε
επηκέιεηα, δεκηνπξγψληαο παξάιιεια ηελ επθαηξία γηα κηα πην απζεληηθή καζεζηαθή εκπεηξία (Waycott etal, 2013).
Ο ηζηφζηνπνο πνπ ζρεδηάζηεθε απφ ηνπο καζεηέο ζα πεξηιάκβαλε πιεξνθνξίεο πνηθίιεο κνξθήο γηα ηα γεσγξαθηθά
δηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο (https://greek-regions.glitch.me/). H δεκηνπξγία ηνπ ηζηφηνπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην εξγαιείν
glitch, ην νπνίν δίλεη ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ HTML θαη δηακνηξαζκνχ ηνπο κε άιινπο ρξήζηεο. Έηζη
κπνξνχλ ηα κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην project λα εξγάδνληαη ηαπηφρξνλα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε έλα αξρείν ηνπ ηζηφηνπνπ
θαη νη αιιαγέο θάζε κέινπο λα είλαη άκεζα νξαηέο ζηνπο ππφινηπνπο (Fan 2017;Kurniawan, 2015). Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ
ησλ ρξεζηψλ φπσο ζπλδένληαη ζην δίθηπν, επηηπγράλεηαη θαζψο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ ίδηνπ
αξρείνπ ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή.
Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, ζπγθξνηήζεθαλ νκάδεο πνπ κνηξάζηεθαλ ηε δεκηνπξγία ησλ ηζηνζειίδσλ γηα θάζε
γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα. Κάζε νκάδα κπνξνχζε λα βιέπεη ησλ θψδηθα ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ άιισλ νκάδσλ, ψζηε λα αληιεί
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ηδέεο γηα ηε νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Με απηφ ην ηξφπν πξνζθέξνληαλ βνήζεηα ζε θάζε κέινο ηεο νκάδαο, ψζηε λα
κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηελ πινπνίεζε ηεο εξγαζίαο. Δπίζεο θάζε νκάδα δεκηνχξγεζε έλα θνηλφρξεζην θάθειν ζην
GoogleDrive, φπνπ κπνξνχζαλ λα αλαξηνχλ θαη λα αμηνπνηνχλ βίληεν, θσηνγξαθίεο, αξρεία ήρνπ πνπ έβξηζθε ην θάζε κέινο
φηη ήηαλ ρξήζηκα γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ηζηνζειίδσλ.
Ζ καθξφρξνλε φκσο δηαθνπή ησλ καζεκάησλ εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο ηνπ COVID19 νδήγεζε ζε αλαζεψξεζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ. Ζ επηθνηλσλία ησλ καζεηψλ απαίηεζε ηελ αμηνπνίεζε εξγαιείσλ ζχγρξνλεο αληαιιαγήο
κελπκάησλ, ησλ νπνίσλ ε επηινγή ήηαλ ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ καζεηψλ. Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο πξνηίκεζαλ ηα
εξγαιεία πνπ παξέρνπλ ηα δεκνθηιέζηεξα θνηλσληθά δίθηπα, φπσο Messenger θαη Instagram. Tα ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία
ήηαλ πην νηθεία γηα απηνχο ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο δπλαηφηεηεο πνπ παξείρε ην eclass, ην νπνίν δελ απνδείρζεθε ζηελ
πξάμε ηδηαίηεξα ειθπζηηθφ γηα ηα παηδηά.
Παξάιιεια ν αξρηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ ηζηφηνπνπ θαη ε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ πνπ ζα δηεμάγνληαλ θπξίσο ζηελ
ζρνιηθή αίζνπζα κεηαθέξζεθε πιένλ ζε έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ, αμηνπνηψληαο ην εξγαιείν ζχγρξνλεο ηειεδηάζθεςεο
Webex. Μέζσ ηεο ηερλνινγίαο ηεο ηειεδηάζθεςεο έγηλε πξάμε ε εθαξκνγή ηεο εηθνληθήο ηάμεο. Σηελ εηθνληθή απηή ηάμε
έιαβαλ ρψξα φιεο εθείλεο νη δξαζηεξηφηεηεο θαη αιιειεπηδξάζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ θαη ζηελ θπζηθή ηάμε.
Οπζηαζηηθά έγηλε πξνζπάζεηα λα δηεπθνιπλζεί ε θνηλσληθή παξνπζία θαη λα πξνσζεζεί ε θνηλσληθνπνίεζε ησλ
δηδαζθφκελσλ κέζα απφ ζπλεξγαηηθέο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο (Panagiotakopoulos etal, 2013)
Έηζη πξαγκαηνπνηήζεθε αξρηθά κηα ζπλεδξία ηεο νινκέιεηαο ηεο ηάμεο γηα λα ζπδεηεζεί ε δνκή ηνπ ηζηφηνπνπ θαη ηα
είδε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα πξνέβαιε, φπσο πνιηηηζηηθά, ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα θάζε γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα. Σε θάζε
νκάδα δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηα κέιε ηεο λα ζπλεπξεζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζνπλ φινη ηα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο ηνπο, λα ηα ζπλαμηνινγήζνπλ θαη λα ζπλαπνθαζίζνπλ ηη ζα ζπκπεξηιάκβαλαλ ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπο. Ο δηαρσξηζκφο
ησλ νκάδσλ ζε εηθνληθά δσκάηηα ηειεζπλαληήζεσλ ηνπο έδσζε ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζνπλ ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζην
πεξηερφκελν. Ταπηφρξνλα ν ρξφλνο αμηνπνηήζεθε γηα λα απνθαζίζνπλ ηηο εηηθέηεο CSS πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ, ψζηε νη
ηζηνζειίδεο θάζε γεσγξαθηθνχ δηακεξίζκαηνο λα έρνπλ κηα εληαία κνξθή, νξίδνληαο ε θάζε νκάδα ηηο δηθέο ηεο θιάζεηο πνπ
κνξθνπνηνχζαλ ην πεξηερφκελν. Οη ζπλαληήζεηο απηέο ζηε δηάξθεηα ηεο ηειεθπαίδεπζεο απνηέιεζαλ κηα επράξηζηε λφηα
επηθνηλσλίαο θαη ζπλεχξεζήο ησλ παηδηψλ, φπσο νκνιφγεζαλ ζηελ δηδάζθνπζα κέζα ζε κηα καθξά πεξίνδν απνκφλσζεο.
Παξάιιεια πξνβιέθζεθε απφ ηε δηδάζθνπζα ε αλάξηεζε βηληενκαζεκάησλ ζην πεξηβάιινλ ηεο αζχγρξνλεο ηάμεο
eclass, γηα ηελ ππελζχκηζε ησλ βαζηθψλ html εηηθεηψλ πνπ είραλ δηδαρηεί ηα παηδηά ζηα ηειεκαζήκαηα, νη νπνίεο ζα
κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ ζην έξγν ηνπο. Aπηή ε δπλαηφηεηα απνηέιεζε γηα ηα παηδηά ηε ζεηηθή φςε ηεο αζχγρξνλεο
πιαηθφξκαο ηνπ eclass.
Όηαλ ηα παηδηά νινθιήξσζαλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηζηφηνπνπ, αμηνιφγεζαλ ην έξγν ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο,ην νπνίν
απνηειεί κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ εληζρχεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα (Waycott etal, 2013). Γηα απηφ ε
απηναμηνιφγεζε θαη ε εηεξναμηνιφγεζε απνηεινχλ βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν κηαο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ
ζηεξίδεηαη ζηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο (Kokotsaki etal, 2016). Σην πιαίζην απηφ νη καζεηέο ζπκπιήξσζαλ κηα θφξκα
(googleforms), ε νπνία απεηθφληδε κηα ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο (θιίκαθα δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ). Ζ ξνπκπξίθα έζεηε
ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα πνηφηεηαο, σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη ηελ νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ηελ αηζζεηηθή
ηνπ ηζηφηνπνπ.

Μεζνδνινγία Έξεπλαο
Σην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ κε ςεθηαθά ζπλεξγαηηθά εμ απνζηάζεσο εξγαιεία πξαγκαηνπνηήζεθε
κηα κηθξήο έθηαζεο έξεπλα σο κειέηε πεξίπησζεο κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, φπσο αλαδεηθλχνληαη απφ ηελ
θαηαγξαθή ησλ εκπεηξηψλ ησλ καζεηψλ. Απηφ ζα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν αμηνιφγεζεο πνπ ζα δψζεη ηξνθή γηα
πξνβιεκαηηζκφ, θξηηηθφ ζηνραζκφ, αλαηξνθνδφηεζε θαη βειηίσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ζε κειινληηθή εθαξκνγή.

Θέμαηα Πληποθοπικήρ Παιδείαρ

69

Ζ δηδάζθνπζα έιαβε αλαηξνθνδφηεζε γηα ηηο επηδξάζεηο ηεο εθηέιεζεο ηεο νκαδηθήο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, κέζσ δπν
εξσηεκαηνινγίσλ, πνπ δφζεθαλ πξηλ θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ, εμαηηίαο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηή. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ
εξσηήζεσλ ήηαλ θνηλέο θαη ζηα δπν εξσηεκαηνιφγηα. Ζ ζπιινγή ησλ απαληήζεσλ έγηλε κε ηε ζπκπιήξσζε ειεθηξνληθνχ
εξσηεκαηνινγίνπ (googleforms), ην νπνίν ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο καζεηέο ζε δπν δηαθνξεηηθέο δηδαθηηθέο ψξεο, κε
ρξνληθή απφζηαζε πεξίπνπ δπν κελψλ. Παξφηη ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 60 παηδηά απφ ηξία δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηεο Α’
Λπθείνπ, γηα ηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ αμηνπνηήζεθαλ νη απαληήζεηο απφ 42 παηδηά πνπ
αληαπνθξίζεθαλ θαη ζηα δπν εξσηεκαηνιφγηα.
Τν εξσηεκαηνιφγην αλαπηχρζεθε απφ ηε δηδάζθνπζα θαη πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο 17 εξσηήζεηο, φπνπ νη απαληήζεηο
είραλ δηακνξθσζεί ζε κία πεληάβαζκε θιίκαθα ηχπνπ Likert, πνπ θπκαίλεηαη απφ ην 0 (θαζφινπ) έσο ην 4 (πάξα πνιχ),
φπνπ βαζκνινγνχληαλ κε κεγαιχηεξν βαζκφ ηα πην ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ζηάζεηο. Οη εξσηήζεηο θηλνχληαλ ζε ηξεηο
άμνλεο, δηακνξθψλνληαο ηξεηο δηαθνξεηηθνχο δείθηεο. Ο πξψηνο άμνλαο πεξηείρε εξσηήζεηο, φπνπ απνηππψλεηαη ε ζηάζε
ησλ παηδηψλ απέλαληη ζηε βησκαηηθή κάζεζε κέζσ αλάπηπμεο πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ, φπσο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ
πινπνίεζε ηεο ζρεδίαζεο θαη ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ ηζηφηνπνπ. Ο δεχηεξνο άμνλαο πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο πνπ δηεξεπλνχζαλ
ηελ ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηελ ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ηα ζπλεξγαηηθά δηαδηθηπαθά εξγαιεία. Ο ηξίηνο άμνλαο
δηεξεπλνχζε ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπο. Τν ίδην εξσηεκαηνιφγην δφζεθε ζηνπο
καζεηέο κεηά ην ηέινο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο εκπινπηηζκέλν κε ελλέα επηπιένλ εξσηήζεηο, πνπ δεηνχζαλ λα
αμηνινγήζνπλ νη καζεηέο ηελ νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζαλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο
νκαδηθήο εξγαζίαο.
H ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS 24.Σηα δεδνκέλα
πνπ ζπγθεληξψζεθαλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ έιεγρνη θαλνληθφηεηαο ησλ δηαθνξψλ κε Kolmogorov-SmirvovTest, ψζηε λα
απνθαζηζηεί αλ ζα εθαξκφδνληαλ ε ζηαηηζηηθή δηαδηθαζία (pairedsample t-test) πνπ ειέγρεη ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα
ησλ δηαθνξψλ ησλ κέζσλ φξσλ ζηάζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ ζηηο αληίζηνηρεο εξσηήζεηο (εμαξηεκέλα
δείγκαηα), ζε δχν δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο. Σηηο κεηαβιεηέο ησλ δηαθνξψλ πνπ δελ παξαηεξήζεθε θαλνληθφηεηα,
δηελεξγήζεθε ε ζηαηηζηηθή δηαδηθαζία Wilcoxon, ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ ζεκεηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα
δείγκαηα πξηλ θαη κεηά ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζην νκαδηθφ έξγν ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ηζηφηνπνπ.Θα πξέπεη αθφκε λα
αλαθεξζεί φηη ζε φιεο ηηο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεσξήζεθε κία δηαθνξά,
αλ θαη κφλν αλ νδεγνχζε ζε πηζαλφηεηα p < 0.05.

Απνηειέζκαηα Έξεπλαο
Αξρηθά δηαπηζηψζεθε φηη ε ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηε κάζεζε κέζσ πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ δηαθνξνπνηήζεθε κεηά
ηελ νινθιήξσζε ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο (t=-2.380, p=.022). Ο κνλφπιεπξνο έιεγρνο (t<0, p/2= .011 <0.05) δείρλεη φηη
βειηηψζεθε ν κέζνο φξνο ηεο ζηάζεο ησλ παηδηψλ απέλαληη ζηε κάζεζε κε πξαθηηθέο εθαξκνγέο, φπσο δηακνξθψζεθε απφ
ηελ άζξνηζε ησλ απαληήζεσλ, θαζψο απμήζεθε (pre-test M.O= 7.19, post-test M.O =7.83) κεηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ
θαηαζθεπή ηνπ ηζηφηνπνπ.
Απφ ηε άιιε δελ εκθαλίζηεθε θαζφινπ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηηο
ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κεηά ηε ζπκκεηνρή ζηνπο νκαδηθφ έξγν ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ηζηφηνπνπ. (t=1.033, p=.308). Οη
καζεηέο είραλ ζεηηθή άπνςε γηα ηελ αμία ησλ ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ρσξίο λα παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζε απηφ ε
δεκηνπξγία ηνπ νκαδηθνχ έξγνπ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ νκαδηθνχ έξγνπ νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο (80%) πηζηεχνπλ απφ
αξθεηά κέρξη πάξα πνιχ φηη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ηνπο σθειεί καζεζηαθά ελψ (93%) φηη ζπλεηζθέξεη ζε
έλα επράξηζην καζεζηαθφ θιίκα (Σρήκα 1).
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Σρήκα 1. Αληηιήςεηο Μαζεηώλ γηα ηα νθέιε ζπλεξγαζίαο
Ζ άπνςε ησλ καζεηψλ γηα ηελ απνθιεηζηηθή ζπλεξγαζία κφλν κε θπζηθή παξνπζία δελ δηαθνξνπνηήζεθε κεηά ηελ
ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θαηαζθεπή ηνπ ηζηφηνπνπ (t=1.535,p= 0.132).Μηα νξηαθή πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ (54,8%) ζεσξνχλ
απφ αξθεηά κέρξη πάξα πνιχ φηη είλαη εθηθηή ε ζπλεξγαζία κφλν κε θπζηθή παξνπζία ησλ αηφκσλ. Παξφιν πνπ κεηά ηελ εμ
απνζηάζεσο ζπλεξγαζία εθθξάδνπλ νξηαθά(50%)απφ αξθεηά κέρξη πάξα πνιχ φηη ε ζπλεξγαζία κπνξεί λα επηηεπρζεί
απνθιεηζηηθά κε ρξήζε δηαδηθηπαθψλ εξγαιείσλ (Σρήκα 2),ε ζηάζε ηνπο απηή δηαθνξνπνηήζεθε κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ
ηζηφηνπνπ (p=0.02), αθνχ πξηλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο εθδήισλαλ ηελ ίδηα άπνςε (28,6%). Ζ πξνηίκεζε ηνπο ζε έλα πβξηδηθφ
κνληέιν δελ δηαθνξνπνηήζεθε πξηλ θαη κεηά ηελ εμ απνζηάζεσο ζπλεξγαζία (p=0.193), σζηφζν θαίλεηαη φηη νη
πεξηζζφηεξνη πξνηηκνχλ πνιχ κέρξη πάξα πνιχ (40,5%) έλα κνληέιν ζπλεξγαζίαο, ην νπνίν αμηνπνηεί θαη ηε θπζηθή
παξνπζία θαη ηα δηαδηθηπαθά εξγαιεία (Σρήκα 2).

Σρήκα 2. Αληηιήςεηο Μαζεηώλ γηα ηελ θπζηθή θαη δηαδηθηπαθή ζπλεξγαζία
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Όζν αθνξά ζην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπο απνθιεηζηηθά απφ ηνλ θαζεγεηή ηνπο, νη απφςεηο ησλ καζεηψλ δελ
δηαθνξνπνηήζεθαλ πξηλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο (t=0.432,p=0.668), φκσο (85%) ησλ
καζεηψλ πηζηεχνπλ απφ πνιχ κέρξη πάξα πνιχ φηη θαιφ είλαη ε αμηνιφγεζε λα δηελεξγείηαη κφλν απφ ηνλ θαζεγεηή.
Δπίζεο πξηλ θαη κεηά ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία δελ άιιαμαλ γλψκε φηη ζε απηή κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ θαη νη ζπκκαζεηέο
ηνπο (t= -.0264 p=0.793). Οη πεξηζζφηεξνη δελ έρνπλ εκπηζηνζχλε ζηελ θξίζε ησλ

ζπκκαζεηψλ ηνπο,

γηα λα

αμηνινγεζνχλ απφ απηνχο (Σρήκα 3).

Σρήκα 3. Αληηιήςεηο Μαζεηώλ γηα ηελ αμηνιόγεζε
Ψζηφζν παξφηη δελ δηαθνξνπνηήζεθε ε άπνςή ηνπο πξηλ θαη κεηά ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία φηη ε εηεξναμηνιφγεζε
βνεζάεη ηηο επηδφζεηο ηνπο (t=-1.213 p=0.232), νη πεξηζζφηεξνη (76,2%)ζεσξνχλ απφ αξθεηά κέρξη πάξα πνιχ φηη αλ
ζπκκεηέρνπλ νη ίδηνη ζε κηα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, ηνπο βνεζάεη λα βειηηψζνπλ ηηο καζεζηαθέο ηνπο επηδφζεηο (Σρήκα
3).
Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ (75,8%) πηζηεχεη απφ πνιχ κέρξη πάξα πνιχ φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζην
project, είρε ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ θαηάθηεζε ηνπ καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ, πνπ ήηαλ ε αλάπηπμε θαη επεμεξγαζία
θψδηθα HTML. Όκσο ζχκθσλα κε ηνπο καζεηέο (85,8%) απηφ ζα ήηαλ πην εχθνιν λα επηηεπρζεί, αλ ε εθκάζεζε ησλ
εηηθεηψλ HTML γηλφηαλ ζην ζρνιηθφ εξγαζηήξην θαη φρη κε ζχγρξνλε επηθνηλσλία.
Ζ έιιεηςε ππνινγηζηή γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηδαζθαιίαο δηθαηνινγεί απηή ηελ άπνςε ησλ καζεηψλ, θαζψο
58,6% ησλ καζεηψλ παξαθνινπζνχζε ην κάζεκα κέζσ θηλεηήο ζπζθεπήο (tablet-ηειέθσλν). Ψζηφζν ε αλάξηεζε
βηληενκαζεκάησλ, θάλεθε λα ππεξπεδά ην εκπφδην ησλ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηεο έιιεηςεο εμνπιηζκνχ, αθνχ
δηεπθφιπλε ηνπο πεξηζζνηέξνπο ζηε κάζεζε, θαζψο κπνξνχζαλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηε δηδαζθαιία ζε κεηαγελέζηεξν
ρξφλν. Γηα απηφ άιισζηε ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνλφηεηα θξίλνπλ φηη ηα βηληενκαζήκαηα ήηαλ επνηθνδνκεηηθά γηα
απηνχο, απφ αξθεηά κέρξη πάξα πνιχ (64,5%). Παξφιεο ηηο δπζθνιίεο, θαηάθεξαλ λα νινθιεξψζνπλ ην project, θαζψο
κπνξνχζαλ λα έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο ηνλ κνλαδηθφ ππνινγηζηή ζην ζπίηη (67,2%) κεηά ην πέξαο ησλ εμ απνζηάζεσλ
καζεκάησλ.
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Σπδήηεζε – Σπκπεξάζκαηα
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ δηαπηζηψζεθε φηη δελ ζπκκεηείραλ φιεο νη νκάδεο ζε απηφ κε ηνλ ίδην δήιν, κε
απνηέιεζκα νξηζκέλα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηνπ ηζηφηνπνπ λα κελ είλαη ην ίδην άξηηα. Τα πξνβιήκαηα ζπλεξγαζίαο πνπ
πξνέθπςαλ πεγάδνπλ απφ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο, γλψζεηο θαη θίλεηξα κάζεζεο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο (Järvelä etal,
2010). Γηα λα επηηεπρζνχλ φκσο, νη θνηλνί καζεζηαθνί ζηφρνη, είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη θιίκα θαηαλφεζεο, δειαδή λα
κπνξνχλ νη καζεηέο λα επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά θαη λα ππνζηεξίδνπλ ν έλαο ηνλ άιιν (Adams, 2013). Ζ απξνζπκία
θάπνησλ κειψλ λα ζπλεηζθέξνπλ, γεγνλφο ην νπνίν έρεη δηαπηζησζεί εξεπλεηηθά θαη ζε νκαδηθέο εξγαζίεο πνπ ππήξρε
θπζηθή παξνπζία ησλ κειψλ, επηβεβαηψλεηαη θαη ζηελ δηαδηθηπαθή ζπλεξγαζία (Lowes, 2014).
Ψζηφζν ε πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ αληαπνθξίζεθε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ θαη νξηζκέλνη απφ απηνχο ελδηαθέξζεθαλ
λα ζπκκεηέρνπλ ζε κηα πην ελεξγή πξνβνιή απηνχ, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην 10ν θεζηηβάι ςεθηαθήο δεκηνπξγίαο.
Μάιηζηα νη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο θαηάθεξαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλεξγαηηθά εμ απνζηάζεσο έλα βίληεν
(https://www.youtube.com/watch?v=N4M9cJn65ws) γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο δνπιεηάο ηνπο ζην θεζηηβάι.
Ζ νκαδηθή ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε ηνπ ηζηφηνπνπ απφ ηνπο καζεηέο αλέδεημε ηελ εθηίκεζε ηνπο γηα ηελ βησκαηηθή
κάζεζε πνπ ζπληειείηαη κέζσ ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ, ε νπνία εληζρχζεθε αθφκε πεξηζζφηεξν κεηά ηελ νινθιήξσζε
ηνπ. Οη καζεηέοε θδήισζαλ ζεηηθή ζηάζε γηα ηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο, φπσο έρεη ζεκεησζεί θαη κε παιηφηεξεο έξεπλεο
(Perez&Rubio, 2020; Mihić & Završki, 2017). Οη καζεηέο ζεψξεζαλ φηη νη εξεπλεηηθέο εξγαζίεο, φπνπ νη καζεηέο
―καζαίλνπλ – θάλνληαο‖ (learning by doing), ζπλεηζθέξνπλ θαιχηεξα ζηε κάζεζε ηνπο. Toγεγνλφο απηφ ζπκθσλεί κε
παιηφηεξεο έξεπλεο ζε καζεηέο, φπνπ δηαηχπσζαλ ηελ άπνςε φηη βειηηψλεη ηηο δεμηφηεηεο ηνπο (Champabhoti & Sae-Joo,
2019;Perez & Rubio, 2020). Παξάιιεια νη καζεηέο πηζηεχνπλ ζηελ αμία ησλ ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο έρεη
δηαπηζησζεί εξεπλεηηθά θαη ζην παξειζφλ (Ikonen etal, 2015;Ghavifekr, 2020), αθνχ εληζρχνπλ ηελ θηλεηνπνίεζε θαη ηε
δέζκεπζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν (Bond, 2020;Liao etal, 2019). Σηε ζεηηθή απηή ζηάζε ηνπο φκσο
δελ ζπλέβαιε ε εκπινθή ηνπο ζηε δεκηνπξγία ηνπ νκαδηθνχ έξγνπ, αθνχ δελ ζεκεηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
δηαθνξνπνίεζε ησλ απφςεσλ ηνπο πξηλ θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ.
H δηαηήξεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ ζηελ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία επηηεχρζεθε θαηά έλα βαζκφ κε ηελ
αλάπηπμε ελφο έξγνπ, πνπ έγηλε δεκφζηα γλσζηφ ζην επξχ θνηλφ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, βνεζψληαο ηνπο
λα πξνζεισζνχλ ζηε κάζεζε. Όκσο νη καζεηέο απηήο ηεο κειέηεο έρνπλ ελδνηαζκνχο γηα ηελ εθηέιεζε ελφο νκαδηθνχ
έξγνπ απνθιεηζηηθά κε ηε ρξήζε δηαδηθηπαθψλ εξγαιείσλ. Σχκθσλα κε πξνεγνχκελεο έξεπλεο απηφ πηζαλψο νθείιεηαη ζε
ηερληθέο δπζθνιίεο, φπσο νη αξγέο ζπλδέζεηο ζην δηαδίθηπν (Stajic & Ivanovic, 2021;Ma etal, 2022), ε έιιεηςε ηερλνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ (Schwantler & Tellioǧlu, 2021).Πνιινί καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ νκνιφγεζαλ φηη αληηκεηψπηζαλ ηηο παξαπάλσ
δπζθνιίεο, γεγνλφο ην νπνίν αλαδεηθλχεη ην ζέκα ηεο ςεθηαθήο ηζφηεηαο ζηελ εθαξκνγή παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ, πνπ
ζηεξίδνληαη θαηεμνρήλ ζηελ ηερλνινγία (Marconi etal, 2021).
Οη καζεηέο δελ πξνηηκνχλ ηε δηαδηθηπαθή ζπλεξγαζία (Hawlitschek etal, 2021), θαζψο αηζζάλνληαη φηη ε θνηλσληθή
αιιειεπίδξαζε είλαη πεξηνξηζκέλε (Stajic & Ivanovic, 2021;Ma etal, 2022). Δπίζεο ε απηνξξχζκηζε θαη ε ππεπζπλφηεηα
πνπ απαηηνχληαη ζε έλα εμ απνζηάζεσο καζεζηαθφ πεξηβάιινλ (Ληνλαξάθεο, 2005) απφ ηελ πιεπξά ησλ δηδαζθνκέλσλ,
πηζαλψο ην θαζηζηά ιηγφηεξν ιεηηνπξγηθφ γηα κηθξέο ειηθίεο.
Δπηπξφζζεηα ε έιιεηςε ππεπζπλφηεηαο αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ άπνςε πνπ είρε ε πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ, φηη είλαη
θαιχηεξα λα κελ εκπιέθνληαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπο νη ζπκκαζεηέο ηνπο, ππνδεηθλχνληαο ηνλ θαζεγεηή ηνπο σο ηνλ
θαηεμνρήλ αξκφδην. Ζ εηεξναμηνιφγεζε είλαη κηα απαηηεηηθή ιεηηνπξγία πνπ βαζίδεηαη ζε κηα θαιή θξηηηθή ηθαλφηεηα, γηα
ηελ νπνία νη καζεηέο κπνξεί λα κελ αηζζάλνληαη ζπλαηζζεκαηηθά θαη γλσζηηθά ψξηκνη γηα απηή. Παξάιιεια θνβνχληαη φηη
ππάξρεη θίλδπλνο λα δηαηαξαρζνχλ νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, εκπνδίδνληαο ηνπο λα είλαη
αληηθεηκεληθνί (Shi etal, 2021). Ζ απξνζπκία ησλ καζεηψλ γηα ζπκκεηνρή ζε κηα δηαδηθαζία εηεξναμηνιφγεζεο έρεη επίζεο
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δηαθαλεί ζε παιηφηεξεο έξεπλεο (Ohaja etal, 2013;Lee etal, 2015), ελψ ππήξρε ζεηηθή δηάζεζε γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζε
νκαδηθά έξγα (Ohaja etal, 2013). Απηφ αλαδεηθλχεη ηελ αλάγθε νη καζεηέο λα εθπαηδεχνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ
επηθεληξψλνληαη ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, νη νπνίεο ζπάληα ζπλαληηφληαη ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.
Τα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παξνχζα έξεπλα αθνξνχλ ηνλ ππφ εμέηαζε πιεζπζκφ, πεξηνξίδνληαο ηε
δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ, ιφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο. Οη κειινληηθέο έξεπλεο ζην πεδίν,
θαιφ ζα ήηαλ λα δηεξεπλήζνπλ ηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ θαη ηα καζεζηαθά νθέιε κε πνηνηηθέο κεζνδνινγίεο. Ψζηφζν ηα
επξήκαηα πξνζθέξνπλ ηξνθή γηα αλαζηνραζκφ θαη βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ.
Σπκπεξαζκαηηθά, ζην κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο ζα πξέπεη φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν νη εθπαηδεπηηθνί λα πξνζθέξνπλ
ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα ζπλεξγάδνληαη ζε έξγα πνπ ζα έρνπλ λφεκα θαη πξαθηηθφ ελδηαθέξνλ, αμηνπνηψληαο ηνλ
θαηάιιειν παηδαγσγηθφ ζρεδηαζκφ. Φξεηάδεηαη λα έρνπλ δηαξθψο ηελ επαγξχπλεζε λα πξνζθέξνπλ επθαηξίεο κάζεζεο,
πινχζηεο ζε εξεζίζκαηα πνπ ελεξγνπνηνχλ θαη θηλεηνπνηνχλ ηνπο καζεηέο, νη νπνίεο εχθνια ζα κεηαθέξνληαη απφ ηελ
«θιαζζηθή» ηάμε ζηελ εηθνληθή ηάμε θαη ην αληίζηξνθν. Ζ παλδεκία ηνπ SARS-CoV-2 απέδεημε φηη αθφκε θαη ζε
πεξηπηψζεηο έθηαθησλ αλαγθψλ, ε θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ζπλεξγαηηθψλ δηαδηθηπαθψλ
εξγαιείσλ είλαη εθηθηή θαη ζε έλα εμ απνζηάζεσο πεξηβάιινλ, φηαλ ε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ζηεξίδεηαη ζε έλα πνηνηηθφ
παηδαγσγηθφ πιαίζην. Δίλαη ζην ρέξη ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ λα επηδείμεη επειημία θαη επηλνεηηθφηεηα πξνθεηκέλνπ λα
αλαδείμεη ελαιιαθηηθέο κνξθέο κάζεζεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ φρη κφλν δηα δψζεο αιιά θαη εμ απνζηάζεσο,
νδεγψληαο ζηελ θαηάθηεζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ 21νπ αηψλα.
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