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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εισήγηση αφορά στο σχέδιο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής που εστιάζει στη 
συνεργατική µάθηση  από απόσταση µε τη χρήση τεχνολογίας και συγκεκριµένα µε την αναδραστική 
επικοινωνία και το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Παρουσιάζονται η προβληµατική, οι ερευνητικοί 
στόχοι και τα ερωτήµατα, καθώς και τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας. 
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Επικοινωνίας,  Βίντεο Συνδιάσκεψη, Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο 
  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η συνεργατική µάθηση είναι µία µέθοδος ενεργής µάθησης, ένα µοντέλο  ενεργητικής, 

βιωµατικής µάθησης µε προσωπικό νόηµα για το µαθητή, η οποία κάτω από την παιδαγωγική και 
συµβουλευτική καθοδήγηση του καθηγητή (Kυνηγός,1995)  δραστηριοποιεί τους σπουδαστές 
περισσότερο από ό,τι η παραδοσιακή µέθοδος ( Goodsell, Maher, Tinto, Smith & McGregor, 
1992), ενώ το ενεργό περιβάλλον αυξάνει τη συµµετοχή των µαθητών κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας µάθησης (Meyers & Jones, 1993). Η αυξηµένη συµµετοχή υποδεικνύει ότι τα µέλη 
των οµάδων συνεργασίας φροντίζουν όχι µόνο για την προσωπική τους µάθηση, αλλά και για την 
επίδοση των άλλων µελών της οµάδας τους συµβάλλοντας έτσι στην επιτυχία του συνόλου. 
Επιπλέον, οι σπουδαστές αναλαµβάνουν  ατοµικά την  ευθύνη, αναπτύσσουν πρωτοβουλία, 
κοινωνικότητα και προσαρµοστικότητα σε µεταβαλλόµενες συνθήκες επικοινωνίας (Johnson & 
Johnson 1996). Παρατηρούνται λοιπόν συνεργατικές αλληλεπιδράσεις είτε µε φυσική παρουσία  
µέσω υπολογιστή,  είτε µε άλλα επικοινωνιακά  µέσα σύγχρονα  ή ασύγχρονα (Dillenbourg, 
1999),οι οποίες εκφράζονται ως συνεργατικές συµπεριφορές,  όπως για παράδειγµα η αναζήτηση 
και παροχή βοήθειας, η ανταλλαγή γνώσης και υλικού, η ανάπτυξη δραστηριοτήτων (Johnson & 
Johnson 1996). Το θέµα όµως των σύγχρονων  αλληλεπιδράσεων προσλαµβάνει µεγάλη σηµασία 
στην περίπτωση της συνεργασίας σπουδαστών από απόσταση  µε τη χρήση σύγχρονων ή 
ασύγχρονων εργαλείων τεχνολογίας (Dillenbourg, 1999).  
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Οι µελέτες  για το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο υποστηρίζουν ότι  τα άτοµα µπορούν να εισάγουν 
και να λαµβάνουν πληροφορίες από οµάδες συνεργασίας,  καθιστώντας  το µέσο σηµαντικό στη 
λήψη αποφάσεων (Harasim 1990).  Επιπλέον, οι έρευνες µε αναδραστική επικοινωνία 
επισηµαίνουν ότι αυτή προσφέρει στους µαθητές οπτικές και ακουστικές εικόνες σε πραγµατικό 
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χρόνο, ενθαρρύνοντας την οµαδική εργασία. Συνεπώς, αισθάνονται τη «φυσική παρουσία» των 
οµάδων συνεργασίας από απόσταση ακόµη και αν δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο, (Chidambaram 
&Jones 1993). Έχει τονιστεί ότι  η ζωντανή σύνδεση µε µία γραµµή ISDN στηρίζει 
τηλεδιασκέψεις µε επικοινωνία λιγοστών ατόµων ή τηλεδιδασκαλίες πολλές φορές όµως µε 
τεχνικές διακοπές και  προβληµατική εικόνα (Graves & Noll, 1999). Συνεπώς, η ποιότητα των 
δικτύων και η ταχύτητα µετάδοσης θεωρούνται απαραίτητες προϋποθέσεις. Επισηµαίνεται επίσης  
ότι το µοντέλο της τηλεδιδασκαλίας µε αναδραστική επικοινωνία συγκεντρώνει λιγότερες 
αλληλεπιδράσεις (Andrews and Klease, 1998), καθώς  είναι προσέγγιση µε κέντρο το δάσκαλο και 
συνεπώς δεν απέχει πολύ από την παραδοσιακή διδασκαλία / µάθηση. 
Το µοντέλο όµως της κατανεµηµένης µάθησης  µε συνεργασία οµάδων που εφαρµόζεται στην 
επικοινωνία από απόσταση δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να αναπτύξουν οµαδικές 
εργασίες αλληλεπιδρώντας µέσω των εργαλείων τεχνολογίας µε ενεργή συµµετοχή στη µάθηση 
(Reid, 1999).Παράλληλα, οι ασύγχρονες αλληλεπιδράσεις µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 
περιορίζονται όταν δεν υπάρχει  στήριξη σύγχρονης επικοινωνίας, (Curtis & Lawson, 2001), ενώ 
οι (Collis, Anderson, & van Diepen, 1996) υποστηρίζουν  ότι η ένταξη ποικίλλων τεχνολογικών 
εργαλείων στηρίζει αποτελεσµατικά τους παιδαγωγικούς σκοπούς της συνεργατικής µάθησης.  
. 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 Ο στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να συνεργαστούν οµάδες µαθητών  Β/θµιας Εκπαίδευσης 
δύο αποµακρυσµένων σχολείων  και να καταγραφούν οι συνεργατικές συµπεριφορές  στα δύο 
περιβάλλοντα µάθησης , τη φυσική παρουσία και από απόσταση, και στη συνέχεια να διαφωτιστεί 
αν και κατά πόσον οι µαθητές συνεργάζονται από απόσταση µε στήριξη εργαλείων τεχνολογίας. 
Εποµένως, τα ερωτήµατα της έρευνας  µπορούν να συνοψιστούν στα  εξής:  

1)  Ποιοι είναι οι στόχοι της συνεργασίας των οµάδων µε φυσική παρουσία και από απόσταση µε  
τη στήριξη της τεχνολογίας, 2) Συµµετέχουν  οι µαθητές στις οµαδικές δραστηριότητες µε φυσική 
παρουσία και από απόσταση, 3) Υπάρχει κλίµα αµεσότητας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης µε 
φυσική παρουσία και από απόσταση, 4) Ποια επίπεδα επικοινωνίας εντοπίζονται µεταξύ των 
µαθητών µε φυσική παρουσία και από απόσταση,5) Ποιες είναι οι διαφορές και οι οµοιότητες της 
συνεργασίας από απόσταση αλλά και πώς, πού και γιατί διαφοροποιούνται οι συνεργατικές 
συµπεριφορές  σε σχέση µε τη συνεργασία µε φυσική παρουσία 
 

          ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

∆ΕΙΓΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ,  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
Οι µαθητές που συνεργάστηκαν είναι  της Β΄ Γυµνασίου και απαριθµούν 32 µαθητές από κάθε 

σχολείο  (σύνολο 64 µαθητές).  Χωρίστηκαν σε οµάδες των τεσσάρων ατόµων, δηλαδή οκτώ 
οµάδες από κάθε σχολείο (σύνολο 18 οµάδες) και το κάθε µέλος της οµάδας ανέλαβε ένα 
συγκεκριµένο ρόλο. Πραγµατοποιήθηκαν έξι  συναντήσεις µε φυσική παρουσία και επτά µε 
αναδραστική επικοινωνία και διήρκεσαν  δύο διδακτικές ώρες την εβδοµάδα για τρεις µήνες. Για 
τη σύνδεση των σχολείων χρησιµοποιήθηκε τεχνολογία ISDN,  384 kbps  µε τρεις γραµµές ISDN. 
Κριτήρια για την επιλογή των συγκεκριµένων σχολείων ήταν η κατάλληλη τεχνική υποδοµή και 
το άµεσο ενδιαφέρον για συµµετοχή στο πρόγραµµα. Το ερευνητικό πρόγραµµα  είχε ως θέµα τον 
Εθελοντισµό στην Ολυµπιάδα και στόχευε στη δηµιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο  µετά την 
ολοκλήρωσή του. Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της έρευνας χρησιµοποιήθηκε η έρευνα 
δράσης, και ως ερευνητικά εργαλεία  οι παρακολουθήσεις,  οι συνεντεύξεις και τα µηνύµατα του 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  
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ΈΡΕΥΝΑ ∆ΡΑΣΗΣ 
 Η µεθοδολογία που επιλέχθηκε είναι η Έρευνα ∆ράσης (B.Dick 2000), η οποία ως ερευνητική 

µέθοδος διευκολύνει τη µελέτη των συνεργατικών συµπεριφορών στα πλαίσια ερευνητικών 
προγραµµάτων. Συγκεκριµένα, µε τη χρήση των κυκλικών διαδικασιών (σχεδιασµός, 
ανασκόπηση, δράση) ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει παραλείψεις και προβλήµατα 
κατά την ερευνητική διαδικασία και να παρέµβει σύµφωνα µε την ανάκλαση της κρίσης του 
(B.Dick 2000). Με αυτή την έννοια, η δράση του ερευνητή µπορεί να πάρει τη µορφή της 
αλλαγής, της βελτίωσης ενώ ο ίδιος ενθαρρύνεται να συµµετάσχει στη διαδικασία ως ενεργός 
παρατηρητής. Επιπλέον, επειδή η έρευνα δράσης θεωρείται ποιοτική διαδικασία που ασχολείται 
µε λεκτικές ανταλλαγές και όχι µε αριθµούς (Robson, 1993), η επιλογή της φαίνεται ότι συµφωνεί 
µε τους στόχους διερεύνησης των συνεργατικών συµπεριφορών της παρούσας έρευνας. 
 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
Για τη συλλογή δεδοµένων βιντεοσκοπήθηκε µία οµάδα µαθητών στο κάθε σχολείο (οµάδα 
εστίασης) και παρατηρήθηκαν οι υπόλοιπες οµάδες. Για την ανάλυση των δεδοµένων 
σχεδιάστηκαν φύλλα παρακολούθησης µε κατηγορίες που απαντούσαν στα ερευνητικά 
ερωτήµατα Οι τρεις πρώτες κατηγορίες απαντούν στα ερωτήµατα «αν εντοπίζονται οι στόχοι 
συνεργασίας των οµάδων», «αν δραστηριοποιούνται οι µαθητές» κατά τη συνεργατική και αν 
υπάρχει «κοινωνική αλληλεπίδραση»  ενώ οι  υπόλοιπες, δηλαδή,  «τα επίπεδα επικοινωνίας», οι 
«δέκτες επικοινωνίας», και τέλος η «στήριξη της τεχνολογίας» προσδιορίζουν τις επικοινωνιακές 
συµπεριφορές των µαθητών µε τη χρήση των µέσων. Επιπλέον, πάρθηκαν ηµιδοµηµένες 
συνεντεύξεις από τους µαθητές, τους καθηγητές, τους τεχνικούς στήριξης,  από τους γονείς των 
µαθητών και τους διευθυντές των σχολείων. Οι συνεντεύξεις θεωρούνται µία καλή τεχνική κυρίως 
όταν µελετώνται περιπτώσεις έρευνας συµπεριφορών σε βάθος, (Cohen and Manion, 1994). 
Τέλος, συγκεντρώθηκαν όλα τα µηνύµατα που ανταλλάχθηκαν µέσω του ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου.1
 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Τα πρώτα αποτελέσµατα2αφορούν στη  συνεργασία µε τηλεδιάσκεψη και προκύπτουν από τις 

αναλύσεις των βιντεοσκοπήσεων, των  παρακολουθήσεων και των συνεντεύξεων µε τους µαθητές  
του Α΄ σχολείου. Εποµένως, τα αποτελέσµατα  απαντούν ενδεικτικά  σε µερικά από τα ερευνητικά 
ερωτήµατα. 
Στόχος  Η συνεργασία των µαθητών στόχο είχε να σχεδιαστούν οι δραστηριότητες της 
επικοινωνίας. Ο σχεδιασµός αφορούσε στην παροχή βοήθειας, την οργάνωση της εργασίας, και 
στον έλεγχο  του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ως µέσου. ∆ραστηριότητα. Παρατηρήθηκαν 
αλληλεπιδράσεις µε πρωτοβουλία των µαθητών. Οι οµάδες συµµετείχαν στις συνοµιλίες µε τον 
εκπρόσωπο. Πολλές φορές όµως υπήρχαν παρεµβάσεις και των άλλων µελών µε σκοπό να 
ανταλλάξουν τις γνώσεις τους. Συγχρόνως ζητούσαν τη βοήθεια των οµάδων από απόσταση για 
ανταλλαγή υλικού, έδιναν αρκετές εξηγήσεις για τη δοµή του θέµατος και παρέπεµπαν για έρευνα 
σε πηγές υλικού. Κοινωνική αλληλεπίδραση. Κατά τις δύο πρώτες συνδιασκέψεις υπήρχε αρκετή  
αµηχανία από τις οµάδες και των δύο σχολείων. Όταν οι µαθητές γνωρίστηκαν, το κλίµα 
αµεσότητας δηµιούργησε φιλική επικοινωνία και η απόσταση µειώθηκε.  Για το αίσθηµα της 
απόστασης οι µαθητές στις συνεντεύξεις τους υποστήριξαν ότι δεν υπολόγισαν αυτόν τον 
παράγοντα. Χαρακτηριστικά ο µαθητής ΜΚ3 ανέφερε: «µου φαινόταν ότι τους έβλεπα από το 
µπαλκόνι».Επίπεδα επικοινωνίας Οι οµάδες επικοινωνούσαν ο ένας προς πολλούς, ενώ σπάνια 
παρατηρήθηκε συνοµιλία ένας προς έναν. Ουσιαστικές διαφωνίες δεν υπήρξαν, εκτός από 
ελάχιστες συγκρούσεις που προκλήθηκαν από τον ανταγωνισµό και προέκυψαν φυσικά από την 
αµεσότητα που δηµιουργήθηκε κατά την επικοινωνία. ∆έκτες επικοινωνίας Η κάθε οµάδα 
επικοινωνούσε µε την αντίστοιχη του αποµακρυσµένου σχολείου η οποία επεξεργαζόταν το ίδιο 
θέµα. Ο καθηγητής δεν φαίνεται να είναι δέκτης επικοινωνίας κατά την ανάδραση. Στήριξη 
τεχνολογίας. Από την ανάλυση των βιντεοσκοπήσεων προκύπτει το συντριπτικό πλεονέκτηµα της 

481 



τριπλής σύνδεσης ISDN. Συγκεκριµένα, όταν σε µία σύνδεση λόγω τεχνικού προβλήµατος οι 
µαθητές επικοινώνησαν αναγκαστικά µε µία γραµµή, παρατηρήθηκαν διακοπές στη συνεργασία 
τους εξαιτίας της προβληµατικής εικόνας και του  ήχου. 
 
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
1 Το ερευνητικό υλικό δεν έχει ακόµη αναλυθεί. 
1 Η διαδικασία προετοιµασίας και η έρευνα πεδίου  της διδακτορικής διατριβής ξεκίνησε  πριν από έξι µήνες 
και προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Η ανάλυση των δεδοµένων για τη 
συνεργασία µε φυσική παρουσία και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο θα πραγµατοποιηθεί άµεσα. 
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