388

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Μελέτη των µεταγνωσιακών και συνεργατικών χαρακτηριστικών ενός
δικτυακού περιβάλλοντος µάθησης
Βασίλης Π. Κόλλιας
Ερευνητής, Εργαστήριο Γνωσιακής Επιστήµης, ΜΙΘΕ, vkollias@cc.uoa.gr

Μαρίνα Βλασσά
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, ΜΠΣ Βασικής και Εφαρµοσµένης Γνωσιακής Επιστήµης, ΜΙΘΕ
m-vlassa@otenet.gr

Νεκτάριος Μαµαλούγκος
Υποψήφιος ∆ιδάκτορας, ΜΠΣ Βασικής και Εφαρµοσµένης Γνωσιακής Επιστήµης, ΜΙΘΕ,
nmamal@cc.uoa.gr

Στέλλα Βοσνιάδου
Καθηγήτρια του Τµήµατος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστ, ΜΙΘΕ,
svosniad@compulink.gr
Τµήµα Μεθοδολογίας, Θεωρίας και Ιστορίας της Επιστήµης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Περίληψη
Παρουσιάζεται ένα περιβάλλον µάθησης για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στην Στ΄
∆ηµοτικού, το οποίο συνδυάζει τη χρήση νέων τεχνολογιών µε τη συνεργατική µάθηση. Το περιβάλλον
βασίζεται σε γενικότερες αρχές για τη µάθηση που προκύπτουν από την έρευνα στην Ψυχολογία και τη
∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών. Πραγµατοποιήθηκε διεξοδική
µελέτη των γνωσιακών,
µεταγνωσιακών και συνεργατικών χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος µάθησης µέσω διαφορετικών
µεθοδολογικών εργαλείων. ∆ιαπιστώθηκε ότι οι έλληνες µαθητές, παρά τη µικρή πρότερη εµπειρία τους
σε θέµατα συνεργασίας, καταφέρνουν να συνεργαστούν και να ανταπεξέλθουν στην πρόκληση για
µεγαλύτερο προσωπικό έλεγχο της διαδικασίας της µάθησης. ∆ιαπιστώθηκε η σηµαντική αύξηση της
µεταγνωσιακής δραστηριοποίησης των µαθητών. Ωστόσο, ο σχεδιασµός και η υλοποίηση του
περιβάλλοντος σε παραδοσιακές ελληνικές τάξεις θέτει σηµαντικές τεχνικές και εκπαιδευτικές
απαιτήσεις.
Λέξεις Κλειδιά: Μεταγνώση, Συνεργατική Μάθηση, Ανάλυση Αλληλεπιδράσεων

Abstract

A learning environment for the Teaching of the Natural Sciences in the 6th grade of Primary school will
be presented. The learning environment combines the use of new technologies with collaborative
learning. It has been based on general learning principles derived from research on the fields of
Psychology and Physics Education. The effects of the learning environment on the students’ cognitive,
metacognitive and cooperative performance have been thoroughly studied through the use of various
methodologies. Although Greek students had little prior familiarization with collaboration, they were
able to engage in collaborative learning and to profit from the increased possibilities to gain control over
their learning. Students showed significant increase in metacognitive involvement. However the design
and implementation of the environment in regular Greek classrooms poses significant technical and
pedagogical challenges

Η έρευνα χρηµατοδοτήθηκε από το Targeted Socio-Economic Research, (project no 2019).
1. Εισαγωγή
Στο συγκεκριµένο άρθρο περιγράφεται ένα περιβάλλον µάθησης που υποστηρίζεται από τις
υπολογιστικές και επικοινωνιακές τεχνολογίες και που αφορά στη διδασκαλία των φυσικών
επιστηµών. Η σχετική έρευνα αποτελεί µέρος ενός ευρύτερου Ευρωπαικού ερευνητικού
προγράµµατος που είχε τον τίτλο «CL-Net:Computer Supported Collaborative Learning
Networks in Primary and Secondary Education», στο οποίο συµµετείχαν τέσσερις ακόµα
Ευρωπαικές χώρες :Φιλανδία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ιταλία.
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Το περιβάλλον σχεδιάστηκε για µαθητές της Στ΄ ∆ηµοτικού. Κεντρική θέση στο περιβάλλον
µάθησης κατείχε το Web Knowledge Forum (WebKF) [1], λογισµικό που υποστηρίζει
γραπτές συζητήσεις µέσω υπολογιστή. Το θέµα που διαπραγµατεύτηκαν οι µαθητές ήταν ο
τρόπος λειτουργίας του συστήµατος κεντρικής θέρµανσης. Για τη διερεύνηση του θέµατος
αυτού, φροντίσαµε ώστε οι µαθητές να έχουν στην διάθεσή τους πέρα απο το σχολικό βιβλίο,
ιστοσελίδες, άλλα βιβλία, φωτοτυπίες. Επίσης επισκέφτηκαν το λεβητοστάσιο του σχολείου,
πήραν συνέντευξη από ‘ειδικούς’, συζήτησαν µε άτοµα του οικογενειακού τους
περιβάλλοντος. Οι συζητήσεις στην τάξη έγιναν προφορικά και µέσω του λογισµικού.
Ακολούθησε η σύνταξη οµαδικών εργασιών οι οποίες παρουσιάστηκαν στους µαθητές άλλων
τµηµάτων στο αµφιθέατρο του σχολείου.
Σε αντίθεση µε τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, το συγκεκριµένο περιβάλλον µάθησης
στηρίχθηκε στις παρακάτω αρχές, όπως διαµορφώθηκαν από τους Βοσνιάδου και Ιωαννίδη
[2].
• Μεταφορά της ευθύνης για την µάθηση από το δάσκαλο στο µαθητή και προώθηση του
ρόλου του δασκάλου ως ενορχηστρωτή της τάξης
• Ενθάρρυνση της έκφρασης και χρήσης της προϋπάρχουσας γνώσης
• Σχεδιασµός δραστηριοτήτων που συνδέονται µε την καθηµερινή ζωή
• Παροχή περιβάλλοντος πλούσιου σε πηγές πληροφορίας
• Ενίσχυση των κινήτρων µέσω συνεργατικών δραστηριοτήτων και παρουσιάσεων σε ευρύ
κοινό
• Ανάπτυξη µεταγνωσιακών δεξιοτήτων µέσω συνεργατικότητας και κοινωνικής
αλληλεπίδρασης.
Το λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε στο περιβάλλον µάθησης (WebKF) είναι µια πολυµεσική
βάση δεδοµένων που κατασκευάζεται συνεργατικά από τους χρήστες και εξελίσσεται
διαρκώς. Η βάση φυλάσσεται σε αποµακρυσµένο εξυπηρετητή (server) και το λογισµικό
λειτουργεί µέσω του διαδικτύου. Οι χρήστες εισάγουν κείµενα µέσω των οποίων έχουν την
δυνατότητα να κάνουν τοποθετήσεις, να θέσουν ερωτήσεις, να κάνουν υποθέσεις, να
συµβουλευτούν πηγές, να εξηγήσουν, να κάνουν κριτική. Τα σχόλια της βάσης δεδοµένων
είναι δηµόσια και µπορούν να διαβαστούν από κάθε µέλος της τάξης. Ο γραπτός χαρακτήρας
των σχολίων υποστηρίζει µνηµονικά τους µαθητές και εποµένως τους διευκολύνει να
παρακολουθούν την πορεία της εργασίας του τµήµατος ακόµα και όταν έχει µεσολαβήσει
µεγάλο χρονικό διάστηµα. Ο δηµόσιος χαρακτήρας τους προτρέπει τους µαθητές σε
επικοινωνία. Τόσο ο γραπτός όσο και ο δηµόσιος χαρακτήρας των σχολίων παρωθούν την
επισταµένη καταγραφή των απόψεων και τον αναστοχασµό των δικών τους και των ξένων
σχολίων[3].
Κατά την πραγµατοποίηση της έρευνας τέθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήµατα:
• Ποιά είναι τα µεταγνωσιακά και συνεργατικά χαρακτηριστικά του υποστηριζόµενου απο
το WebKF περιβάλλοντος µάθησης;
• Ποιές είναι οι τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να ληφθούν υπ’όψη για την είσοδο του
Web KF σε ελληνικές ταξεις;
• Ποιες είναι εκπαιδευτικές απαιτήσεις που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη για την είσοδο του
περιβάλλοντος µάθησης σε ελληνικές τάξεις;
2. Περιγραφή του Περιβάλλοντος Μάθησης
Οι ιδιαίτερες συνθήκες του σχολείου και οι στάσεις των συµµετεχόντων στο ερευνητικό
πρόγραµµα (δάσκαλοι – µαθητές), επηρέασαν στην τελική διαµόρφωση του περιβάλλοντος
µάθησης. Συγκεκριµένα, το σχολείο στο οποίο πραγµατοποιήθηκε η παρέµβαση διέθετε πολύ
καλή υποδοµή ως προς τον τεχνικό εξοπλισµό και την υποστήριξη σε τεχνογνωσία
υπολογιστών. Υπήρχε σοβαρός προβληµατισµός όσον αφορά στη διδασκαλία των φυσικών
επιστηµών µε έµφαση στην συνοχή του αναλυτικού προγράµµατος από την αρχή του
∆ηµοτικού µέχρι το τέλος του Λυκείου. Θεσµική έκφραση αυτού του προβληµατισµού
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αποτελεί η ύπαρξη καθηγητή υπεύθυνου για την παρακολούθηση και διοίκηση της
προσπάθειας αυτής. Οι δάσκαλοι που συµµετείχαν ήταν νεαρής ηλικίας (κάτω των 30 ετών)
και εκδήλωσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο να δοκιµάσουν νέες διδακτικές προσεγγίσεις οι
οποίες κατά την άποψή τους, θα προωθούσαν την επαγγελµατική τους εξέλιξη. Όλοι διέθεταν
βασικές γνώσεις χειρισµού του υπολογιστή αλλά ένας µόνο είχε πρόσβαση στο διαδίκτυο και
ηλεκτρονική διεύθυνση στο σπίτι.Οι µαθητές που συµµετείχαν στο πρόγραµµα ξεκίνησαν
µαθήµατα πληροφορικής τη χρονιά που ξεκίνησε το πρόγραµµα. Οι µισοί περίπου είχαν
γονείς µε γνώσεις πληροφορικής και διέθεταν υπολογιστή στο σπίτι.
Στο µαθησιακό περιβάλλον που διαµορφώσαµε σύµφωνα µε τις αρχές σχεδίασης που
προαναφέρθηκαν, έγιναν τα εξής:
Ως αντικείµενο προς έρευνα επιλέχθηκε η λειτουργία του συστήµατος κεντρικής θέρµανσης
διότι αποτελεί θέµα προσβάσιµο και οικείο στους µαθητές και αποτελεί µηχανισµό
προσφερόµενο για γνωσιακή διερεύνηση. Η διερεύνηση γινόταν κυρίως µέσω συζητήσεων
µεταξύ των µαθητών, προφορικά και µέσω του λογισµικού. Ο δάσκαλος έδινε έµφαση σε
σηµεία της συζήτησης που θεωρούσε ότι προωθούσαν την ανάπτυξη µεταγνωσιακών
δεξιοτήτων στους µαθητές. Επιπλέον, όταν οι µαθητές ζητούσαν άµεσα απαντήσεις, ο
δάσκαλος παρέπεµπε σε σχετικές πληροφοριακές πηγές ή απόψεις άλλων παιδιών που
περίµενε ότι θα ωθούσαν σε παραγωγικό διάλογο ενώ αξιολογούσε την συνεισφορά των
σχολίων των µαθητών στο διάλογο. Έτσι ενθάρρυνε την έκφραση της προϋπάρχουσας γνώσης
στα κείµενά τους και ενίσχυε τον αναστοχασµό. Επίσης υποστήριξε την ενεργό συµµετοχή
των µαθητών στην σχεδίαση της δραστηριότητας αναδικνείοντας αξιόλογες προτάσεις δράσης
απο µέρους τους (πχ επίσκεψη στο λεβιτοστάσιο του σχολείου) τις οποίες όµως φρόντισε να
υποστηρίξει κατάλληλα (πχ ζητόντας απο τον υπεύθυνο τεχνικό να συµµετάσχει σε συζήτηση
µε τα παιδιά). Για την πληροφοριακή υποστήριξη της δραστηριότητας πέραν του σχολικού
βιβλίου δόθηκαν διευθύνσεις στο διαδίκτυο και άλλες πηγές (βιβλία, φωτοτυπίες). Πηγή
πληροφοριών αποτέλεσαν επίσης τα καταχωρισµένα κείµενα των µαθητών. Κατα την
προετοιµασία των τελικών παρουσιάσεων, οι οποίες έγιναν µπροστά στους συµµαθητές τους
και σε ένα ακόµα τµήµα του σχολείου, ο δάσκαλος υποστήριζε τη συνεργασία των µαθητών,
την αξιολόγηση των πηγών και την αξιολόγηση του τελικού προϊόντος.
3. Μεθοδολογία
Το περιβάλλον µάθησης πραγµατοποιήθηκε στα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Γείτονα στη Βάρη
Αττικής. Συµµετείχαν πέντε τµήµατα της Στ΄ ∆ηµοτικού. Τα αποτελέσµατα της έρευνας που
παρουσιάζονται προέρχονται από δύο τµήµατα. Ο µέσος όρος των µαθητών ανά τµήµα ήταν
26, µε περίπου ίσο αριθµό αγοριών και κοριτσιών.
Κατά την πραγµατοποίηση του περιβάλλοντος µάθησης οι µαθητές ήταν χωρισµένοι σε
δυάδες. Σε κάθε δυάδα αντιστοιχούσε ένας υπολογιστής. Το κάθε τµήµα ήταν χωρισµένο σε
δύο γειτονικές αίθουσες υπολογιστών και η διδασκαλία γινόταν από το δάσκαλο της τάξης
και έναν ερευνητή.
Στον πίνακα (1) παρουσιάζεται η χρονική κατανοµή των δύο παρεµβάσεων.
Εφαρµογή
Περίοδος εφαρµογής
Εβδοµάδες (×
×) ώρες (Συνολικός χρόνος)
1
13 x 1 (13)
Οκτώβριος-Ιανουάριος
2
9 x 2 (18)
Απρίλιος-Μάιος
Πίνακας 1. ∆ιάρκεια των παρεµβάσεων
Η παρέµβαση είχε τέσσερις φάσεις:
1. Εξοικείωση των µαθητών µε τη χρήση του λογισµικού
2. Έναρξη της συζήτησης από τον ερευνητή µε την υποβολή µίας ερώτησης στον
υπολογιστή. Όλοι οι µαθητές -σε δυάδες- συζητούν µεταξύ τους µέσω του
υπολογιστή. ∆άσκαλος και Ερευνητής ενεργούν υποστηρικτικά.
3. Οι µαθητές –αρχικά οργανωµένοι σε δυάδες- ενώνονται σε µεγαλύτερες οµάδες των
έξι και ετοιµάζουν µια παρουσίαση σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας του συστήµατος
κεντρικής θέρµανσης. Χρησιµοποιούν κείµενο και σχέδιο.
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4.

Οι µαθητές παρουσιάζουν τις δικές τους εργασίες στους συµµαθητές τους και σε άλλα
τµήµατα της Στ΄ ∆ηµοτικού.
Μελετήσαµε το περιβάλλον µάθησης µέσω της χρήσης των παρακάτω εργαλείων:
• Βάση δεδοµένων: Ανάλυση του περιεχοµένου και ανάλυση των αλληλεπιδράσεων των
µαθητών µε χρήση του λογισµικού Analytic Toolkit, µε το οποίο αναλύονται στατιστικά
τα δεδοµένα του κυρίως λογισµικού, WebKF.
• Ανάλυση εθνογραφικών παρατηρήσεων και µαγνητοφωνήσεων.
• Μεταγνωσιακό Ερωτηµατολόγιο.
4. Αποτελέσµατα
4.1. Ανάλυση του περιεχοµένου των βάσεων
Η βάση δεδοµένων αποτελεί το σύνολο των γραπτών κειµένων των µαθητών. Η µονάδα
ανάλυσης είναι το κείµενο της δυάδας. Το µέγεθος του κάθε κειµένου ποικίλει από µια λέξη
µέχρι µία παράγραφο. Τα κείµενα κρίθηκαν µε βάση τις εξής κατηγορίες:
Γνωσιακή: οι µαθητές εκφράζουν γνωσιακές δραστηριότητες οι οποίες εκτείνονται από
εξηγήσεις ως απλές γνώµες, περιγραφές, διευκρινήσεις. (Πχ. Η θερµότητα δεν είναι θερµός
αέρας, είναι ενέργεια)
Μεταγνωσιακή: οι µαθητές εκφράζουν:
Εκτίµηση έργων της ίδιας της δυάδας ή των άλλων δυάδων (Πχ ‘ Θα θέλαµε περισσότερες
πληροφορίες γιατί πιστεύουµε ότι δεν έχετε αναπτύξει το θέµα αρκετά’ ή ‘δεν µε καλύπτει η
απάντηση και το παράδειγµά σας’),
Σχεδιασµό,
Έλεγχο της κατανόησης των ίδιων των µελών της δυάδας ή των άλλων (Π.χ. ‘∆εν µπορούµε
να σας εξηγήσουµε τι είναι η θερµότητα αλλά µπορούµε να σας το εξηγήσουµε µε ένα
παράδειγµα’).
Άλλα: τα κείµενα έχουν κυρίως κοινωνικό χαρακτήρα και αφορούν στην επικοινωνία µεταξύ
των δυάδων
Η εικόνα 1 δίνει την ποσοστιαία κατανοµή των κειµένων στις προαναφερθείσες κατηγορίες.
100%
80%
60%

54%
38%

40%
20%

8%

0%

Γνωσιακή

Μεταγνωσιακή

Άλλα

Εικόνα 1: Ποσοστά κειµένων ανά κατηγορία.
Παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των κειµένων έχει γνωσιακό ή µεταγνωσιακό
χαρακτήρα, που σηµαίνει ότι οι µαθητές χρησιµοποίησαν την βάση κατα κύριο λόγο µε
µαθησιακά σηµαντικό τρόπο. Επιπλέον το 38% των κειµένων έχει µεταγνωσιακό χαρακτήρα.
Στην εικόνα 2 δίνεται λεπτοµερέστερη εικόνα των µεταγνωσικών κειµένων. Το µεγάλο
ποσοστό µεταγνωσιακών κειµένων ελέγχου κατανόησης, τα οποία σηµειωτέον είναι δηµόσια,
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είναι ενδεικτικό του πόσο εντονότερη είναι η µεταγνωσιακή εµπλοκή στο περιβάλλον αυτό σε
σχέση µε το παραδοσιακό.
35%

32%

30%
25%
20%
15%
10%

8%

5%
0%
Εκτίµηση

Έλεγχος

Εικόνα 2: Κατανοµή των µεταγνωσιακών ‘σχολίων’ στις µεταγνωσιακές υποκατηγορίες.
4.2. Ανάλυση των εθνογραφικών παρατηρήσεων και των αποµαγνητοφωνήσεων
Οι διάλογοι των µαθητών όπως καταγράφηκαν από τις µαγνητοφωνήσεις και τις
εθνογραφικές παρατηρήσεις αναλύθηκαν µε δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος ανάλυσης
παρέχει πληροφορίες σχετικά µε το επίπεδο της συνεργασίας µεταξύ των δυάδων. Οι δυάδες,
µε βάση τη συνολική εικόνα που παρουσίασαν ως προς τον τρόπο της συνεργασίας τους,
κατατάχθηκαν σε τρεις κατηγορίες συνεργασίας: Αµοιβαιότητα, Άνιση συνεργασία, Έλλειψη
συνεργασίας. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία
πραγµατοποιήθηκε η κατάταξη των δυάδων .
Αµοιβαιότητα
Επίτευξη συνεργασίας

Άνιση συνεργασία
Έλλειψη συνεργασίας
Αν και εκδηλώνεται προσπάθεια για ∆εν καθίσταται δυνατή η
συνεργασία, δεν επιτυγχάνεται συνεργασία, ακόµα και στις
πάντα
περιπτώσεις όπου το ένα µέλος της
οµάδας προσπαθεί
Λήψη αµοιβαίων αποφάσεων Παρουσιάζονται κάποιες στιγµές
∆εν υπάρχει σχεδιασµός της
και σχεδιασµού των
σχεδιασµού συζήτησης ή λήψης
δραστηριότητας
δραστηριοτήτων
αποφάσεων πάνω σε κοινές
δραστηριότητες
Αµοιβαία συζήτηση των
Ως επί το πλείστον, το κάθε µέλος ∆εν υπάρχει µοίρασµα απόψεων
απόψεών τους
της οµάδας πράττει αυτόβουλα
Μοίρασµα των έργων τους Συνήθως δεν µοιράζονται εξίσου τα ∆εν µοιράζονται έργα και
έργα τους
υπευθυνότητες
Συνήθως η συγγραφή
Συνήθως γράφουν χωριστά (ο
Καταλήγουν να δουλεύουν χωριστά
αποτελεί κοινό έργο
καθένας το δικό του κοµµάτι)
ή σταµατούν να δουλεύουν
∆ουλεύουν ήρεµα και
Εµφανίζονται συµπεριφορές
Συνήθως µαλώνουν
αποτελεσµατικά
αυταρχισµού και ανταγωνισµός
αγοριού- κοριτσιού.
Κάποιες φορές µαλώνουν

Πίνακας 2 : Κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία πραγµατοποιήθηκε η κατάταξη των δυάδων
Ο παρακάτω διάλογος αποτελεί παράδειγµα ‘Αµοιβαιότητας’
Η Ελπίδα (E) και η Βαρβάρα(B), δουλεύουν σε µία εργασία γαι τη λειτουργία του
καλοριφέρ:
E & B: (∆ιαβάζουν µαζί, ξανά το κείµενο που έχουν µέχρι στιγµής γράψει).
E&B-Γράφουν και οι δυο µαζί , µε τα δάχτυλά τους στο πληκτρολόγιο.
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E&B (Απαντούν στις ερωτήσεις βήµα- βήµα, ακολουθώντας τη σειρά που
τους δόθηκε από τον ερευνητή. Πριν απαντήσουν στην επόµενη ερώτηση,
πρώτα τη διαβάζουν.)
E&B-Ελέγχουν πόσο έχει γράψει η καθεµιά τους µέχρι εκείνη τη στιγµή έτσι
ώστε να γράψουν και οι δυο την ίδια ποσότητα κειµένου.
E&B Το ξαναδιαβάζουν µαζί και το συζητούν.
E- (γράφει): “στην είσοδο του λέβητα και πίσω στο λέβητα πιστεύουµε ότι η θερµοκρασία θα
είναι χαµηλή.”
B- “Αυτή είναι η γνώµη µας για το πώς δουλεύει το καλοριφέρ”
Η εικόνα 3 παρουσιάζει την κατανοµή των δυάδων στις τρεις κατηγορίες συνεργασίας όπως
προέκυψε από την ανάλυση των κειµένων των εθνογραφικών παρατηρήσεων και των
αποµαγνητοφωνήσεων.
100%
80%

60%
60%
40%

25%
15%

20%
0%

Αµοιβαιότητα

Άνιση συνεργασία

Έλλειψη συνεργασίας

Εικόνα 3: Ποσοστά δυάδων που ανήκουν στις διαφορετικές κατηγορίες συνεργασίας.
Παρά το ότι οι µαθητές δεν είχαν ιδιαίτερη πείρα σε έντονα συνεργατικές δραστηριότητες
πάνω από το 50% των µαθητών συνεργάστηκαν µε αµοιβαιότητα ενώ µόνο 15% των µαθητών
δεν κατάφεραν να συνεργασθούν καθόλου.
Ο δεύτερος τρόπος ανάλυσης παρέχει πληροφορίες για το περιεχόµενο των διαλόγων. Ως
µονάδα ανάλυσης χρησιµοποιήθηκε η ‘ανταλλαγή’. Κάθε ‘ανταλλαγή’ αποτελούνταν από µία
ή περισσότερες φράσεις ή προτάσεις και είχε συγκεκριµένο σηµασιολογικό περιεχόµενο. Σαν
αποτέλεσµα, το µήκος της κάθε ανταλλαγής, µπορούσε να ποικίλλει από µία φράση σε µία ή
περισσότερες προτάσεις, ανάλογα µε το νόηµά τους. ∆ιαµορφώθηκαν τέσσερις κατηγορίες
ανταλλαγών: Γνωσιακές, Μεταγνωσιακές, Κινήτρων και Συνεργασίας.
∆ίνοντας έµφαση στις πρώτες δύο κατηγορίες (Γνωσιακή, Μεταγνωσιακή) τις συσχετίσαµε µε
τις κατηγορίες συνεργασίας (Εικόνα 4).
Τα δεδοµένα δείχνουν ότι η κατηγορία της συνεργασίας συσχετίζεται θετικά µε το ποσοστό
των γνωσιακών και µεταγνωσιακών ‘ανταλλαγών’. Όσο πιο καλό είναι το επίπεδο
συνεργασίας µεταξύ των µαθητών τόσο πιο πολλές γνωσιακές και µεταγνωσιακές
‘ανταλλαγές’ εµφανίζονται. Οι µεταγνωσιακές ‘ανταλλαγές’ στην κατηγορία ‘Αµοιβαιότητα’
καταλαµβάνουν το ένα πέµπτο των ‘ανταλλαγών’.
Μεταγνωσιακή

Γνωσιακή

60%
50%
40%

39%

30%
20%
10%

21%

10%
8%

0%

Αµοιβαιότητα

Άνιση
συνεργασία

0%

Έλλειψη
συνεργασίας

Εικόνα 4: Ποσοστά Γνωσιακών και Μεταγνωσιακών ‘ανταλλαγών’ σε δυάδες διαφορετικών
κατηγοριών συνεργασίας.
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4.3. Aνάλυση της επικοινωνίας των δυάδων µέσα από τον υπολογιστή µε χρήση του
Analytic Toolkit.
Γενική εικόνα εµπλοκής των µαθητών στη βάση
Οι δράσεις των µαθητών στις βάσεις του WebKF αναλύονται στατιστικά µέσω του Analytic
Toolkit. Πρόκειται για ένα ειδικό λογισµικό που κρατάει σε αρχείο τις δράσεις των µαθητών
στις βάσεις του WebKF και δίνει στοιχεία όπως: τον αριθµό των κειµένων που διάβασε η
κάθε δυάδα, πόσες φορές διαβάστηκε ένα κείµενο κα. Εξάγονται συµπεράσµατα για την
εµπλοκή των µαθητών µε το λογισµικό και τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους.
Το λογισµικό επιτρέπει στους µαθητές να τοποθετούν τα κείµενά τους στη βάση µε δύο
µορφές: νέα σχόλια ή διαλογικά σχόλια. Τόσο στα νέα όσο και στα διαλογικά σχόλια οι
µαθητές εκφράζουν τις απόψεις τους. Ωστόσο, δηλώνοντας τα κείµενά τους ως διαλογικά οι
µαθητές τα συνδέουν µε συγκεκριµένα κείµενα άλλων δυάδων. Συνεπώς οι µαθητές επιλέγουν
τα διαλογικά σχόλια, προκειµένου να προσθέσουν στις ιδέες κάποιας άλλης δυάδας, να
παρουσιάσουν αντιρρήσεις, να ζητήσουν διευκρινήσεις. Και τα δύο είδη σχολίων µπορούν να
αναγνωστούν από όλες τις δυάδες (δηµόσιος χαρακτήρας της βάσης).
Στην εικόνα 5 παρουσιάζονται οι συχνότητες δηµιουργίας νέων σχολίων (‘Νέα σχόλια ανά
δυάδα’) και αλληλεπίδρασης των δυάδων µέσω των σχολίων (‘Σχόλια που διαβάστηκαν ανά
δυάδα’, ‘∆ιαλογικά σχόλια που γράφτηκαν ανά δυάδα’) κατά τη διάρκεια των δύο
παρεµβάσεων. Τα δεδοµένα προέρχονται από την διερεύνηση του συστήµατος κεντρικής
θέρµανσης (130 λεπτά χρήσης του WebKF για κάθε εφαρµογή) και όχι από τις εναρκτήριες
δραστηριότητες εξοικείωσης µε το λογισµικό. Και στις δύο παρεµβάσεις ο αριθµός νέων
σχολίων που παράγονται ανά δυάδα είναι σταθερός (περίπου ίσος µε 7 για το συνολικό χρόνο
της εφαρµογής). Επίσης και στις δύο παρεµβάσεις οι µαθητές έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για
την ανάγνωση των σχολίων των συµµαθητών τους. Ωστόσο στην δεύτερη παρέµβαση οι
µαθητές αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην συγγραφή διαλογικών σχολίων παρά στην
ανάγνωση.
45

5
4.5

40

4
3.5
3

35
30
25

2.5
2
1.5
1

20
15
10
5

0.5
0

0
Εφαρµογή 1

Νέα σχόλια ανά
δυάδ α

Σχόλια που
διαβάστηκαν ανά
δυάδ α
∆ιαλογικά σχόλια
που γράφτηκαν
ανά δυάδ α

Εφαρµογή 2

Εικόνα 5: Συχνότητες που αφορούν στη δηµιουργία νέων σχολίων στην αλληλεπίδραση των
δυάδων µέσω των σχολίων. (Ηαριστερή κλίµακα αναφέρεται στον αριθµό των νέων σχολίων
και των σχολίων που διαβάστηκαν ανά δυάδα, ενώ η δεξιά κλίµακα αναφέρεται στα διαλογικά
σχόλια που γράφτηκαν ανά δυάδα)
Ερµηνεύοντας τον αυξηµένο αριθµό των διαλογικών σχολίων στη δεύτερη εφαρµογή,
θεωρούµε ότι υποδεικνύουν αυξηµένη ενεργητική αλληλεπίδραση µεταξύ των δυάδων. Η
αλλαγή αυτή µπορεί αφενός να οφείλεται στην µεγαλύτερη εµπειρία µας ως προς την
αποδοτική υποστήριξη των µαθητών στη χρήση του λογισµικού και αφετέρου στη
µεγαλύτερη διάρκεια των µαθηµάτων.
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4.4. Παράγοντες καθορισµού της δηµοτικότητας των κειµένων
Για την αξιολόγηση του περιβάλλοντος είναι σηµαντικό να εξεταστεί εάν οι µαθητές
διαβάζουν άλλα κείµενα τυχαία, µε βάση τις φιλίες τους ή µε βάση το ακαδηµαϊκό ενδιαφέρον
των κειµένων.
Η ανάλυση βασίστηκε στην ανάλυση της ∆ηµοτικότητας των κειµένων (µέσος αριθµός
αναγνώσεων των κειµένων µιας δυάδας). Προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσµατα:
Και στις δύο εφαρµογές η συσχέτιση της δηµοτικότητας των σχολίων σε δύο διαδοχικές
οµάδες µαθηµάτων είναι κοντά στο 0. Αν οι µαθητές επέλεγαν τα σχόλια που θα διαβάσουν
σύµφωνα µε τις κοινωνικές τους σχέσεις (πχ φιλίες) ή µε τη σχολική επίδοση των
συγγραφέων των σχολίων, τότε θα αναµενόταν να εµφανιστεί θετική συσχέτιση. Επιπλέον η
εξέταση των περισσότερο δηµοφιλών σχολίων έδειξε ότι παρουσίαζαν σηµαντική ακαδηµαϊκή
αξία.
Άρα µέσα στο νέο κοινωνικό περιβάλλον που δηµιουργεί η αλληλεπίδραση µέσω του
υπολογιστή οι µαθητές δειγµατοληπτούν ‘δηµοκρατικά’ τη βάση και διαβάζουν
επανειλληµένα σχόλια µε ιδιαίτερο µαθησιακό ενδιαφέρον.
4.5. Η χρήση του WebKF για αναστοχασµό
Βασικό χαρακτηριστικό του Web KF είναι ότι παρέχει στους µαθητές τη δυνατότητα να
επιστρέφουν όποτε το επιθυµήσουν στα κείµενα που έχουν ήδη καταχωρίσει στη βάση.
Αριθµός επαναληπτικών αναγνώσεων ενός
3
4 5 6 7 8
Άθροισµα
προσωπικού σχολίου
Παρέµβαση 1
2
1 1 - - 4
Παρέµβαση 2
12 7 2 - 2 1
24
Πίνακας 3: Συχνότητα των επαναληπτικών αναγνώσεων των προσωπικών σχολίων των
µαθητών στις δύο παρεµβάσεις.
Ο αριθµός των επαναληπτικών αναγνώσεων των προσωπικών σχολίων των µαθητών και στις
δύο εφαρµογές του µαθησιακού περιβάλλοντος, όπως περιγράφεται στον Πίνακα 3,
επιβεβαιώνει τη χρήση αυτής της δυνατότητας εκ µέρους των µαθητών. Κάποια σχόλια
φαίνεται να αναγιγνώσκονται από 3 έως και 8 φορές· εξετάστηκαν και διαπιστώθηκε ότι
αποτελούσαν αποσπάσµατα συζητήσεων των µαθητών. Επίσης παρατηρούµε τη σαφώς
βαθύτερη εµπλοκή στη δεύτερη παρέµβαση. Το ίδιο συµπέρασµα προκύπτει και από τη
θετική συσχέτιση, ανάµεσα στον αριθµό των σχολίων που διαβάζουν οι µαθητές και τον
αριθµό των σχολίων που γράφουν (εικόνα 8).

Σχόλια που διαβάστηκαν
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Σχόλια που γράφτηκαν

Εικόνα 8: Συσχέτιση αριθµού σχολίων που γράφτηκαν µε τον αριθµό των σχολίων που
διαβάστηκαν ανά δυάδα.
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Συνολικά, φαίνεται ότι στη δεύτερη παρέµβαση δηµιουργήθηκε ένα περιβάλλον όπου η
ανάγνωση των σχολίων των συµµαθητών ανατροφοδοτούσε κυκλικά την συγγραφή σχολίων
από τους ίδιους και παρωθούσε την προσεκτική ανάγνωση των παλαιότερων σχολίων τους
ώστε να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των υπό εξέλιξη συζητήσεων.
4.4. Ανάλυση του µεταγνωσιακού ερωτηµατολογίου
Αναλύουµε µία από τις ερωτήσεις που θέσαµε: Πώς αναγνωρίζεις ότι έχεις καταλάβει καλά
κάποιο θέµα; Οι απαντήσεις των µαθητών κατηγοριοποιήθηκαν σε τέσσερις οµάδες:
Η επιβεβαίωση έρχεται από εξωτερική πηγή. (Παράδειγµα: Όταν µε ρωτούν και δίνω τη
σωστή απάντηση) (Εξωτερική επιβεβαίωση)
Η επιβεβαίωση έρχεται εσωτερικά µε τρόπο αδιαφοροποίητι (Πχ Απλά το νοιώθω) ή
αναφέρεται µια στρατηγική ελέγχου η οποία όµως συγχέεται µε την στρατηγική
πραγµατοποίησης του στόχου (Πχ Όταν το σκέφτοµαι πολλές φορές) (Εσωτερική
επιβεβαίωση, σύγχυση)
Η επιβεβαίωση έρχεται εσωτερικά και αναφέρεται η στρατηγική επιβεβαίωσης (Πχ Όταν
µπορώ να το πω από µόνος µου µέσα µου) (Εσωτερική παρακολούθηση)
Η επιβεβαίωση αναδύεται σε ένα περιβάλλον επικοινωνίας (Πχ Όταν µπορώ να το εξηγήσω
καλά και το θυµάµαι για πολύ καιρό) (Επικοινωνιακή υποστήριξη)
Η βαθµολόγηση των δεδοµένων από δύο εξεταστές έδειξε συµφωνία για περισσότερο από
80% των περιπτώσεων. Θεωρήσαµε ότι οι παραπάνω κατηγορίες αποτελούν διαφορετικές
βαθµίδες µιας κοινής παραµέτρου: ‘Ποιότητα ελέγχου της κατανόησης’. Η απάντηση του
κάθε µαθητή στο προ τεστ συγκρίθηκε µε την απάντηση στο µετα τεστ και καταγράφηκαν οι
αυξήσεις, ελαττώσεις και η στασιµότητα. Στην συνέχεια χρησιµοποιήθηκε το Wilcoxon
signed rank test για των έλεγχο της στατιστικής σηµασίας των µεταβολών. Ο Πίνακας 4
Παρουσιάζει την στατιστική σηµαντικότητα των αλλαγών στην παράµετρο ‘Ποιότητα
ελέγχου της κατανόησης’.
Αύξηση
Ελάττωση
Στάσιµα
Στατιστική σηµαντικότητα
Όλοι οι µαθητές
16
7
28
0.040
Πίνακας 4: Συχνότητες αλλαγών στην παράµετρο ‘Ποιότητα ελέγχου της κατανόησης’
Τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια δείχνουν βελτίωση στην Ποιότητα ελέγχου της
κατανόησης αλλά το φαινόµενο είναι εντονότερο στα κορίτσια από ότι στα αγόρια.
5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1. Ποιά είναι τα µεταγνωσιακά και συνεργατικά χαρακτηριστικά του υποστηριζόµενου από το
WebKF περιβάλλοντος µάθησης;
Η µελέτη του περιεχοµένου των κειµένων των βάσεων δείχνει σηµαντική µεταγνωσιακή
δραστηριότητα από µέρους των µαθητών. Εντυπωσιακή, συγκρινόµενη µε την απουσία της
στην παραδοσιακή τάξη, είναι η επικοινωνία µε θέµα τον έλεγχο κατανόησης των ίδιων των
µαθητών. Τέλος το συγκεκριµένο λογισµικό υποστηρίζει τον αναστοχασµό των µαθητών
επιτρέποντάς τους την επανειληµµένη ανάγνωση των κειµένων τους.
Όσον αφορά στη συνεργατικότητα, 60% των παιδιών παρουσιάζουν πολύ καλή συνεργασία
ενώ ένα 20% ακόµα παρουσιάζει ανεκτή συνεργασία. Επιπλέον, η ανάλυση των
αλληλεπιδράσεων των µαθητών µέσα από τη βάση δείχνει έντονο ενδιαφέρον για την
ανάγνωση των σχολίων των συµµαθητών τους. Τέλος, η δηµοτικότητα των κειµένων δεν
φαίνεται να επηρρεάζεται από κοινωνικούς παράγοντες, ενώ τα ιδιαίτερα δηµοφιλή κείµενα
οφείλουν τη δηµοτικότητά τους στη θέση που καταλαµβάνουν µέσα σε συζητήσεις. Ωστόσο,
ο αριθµός διαλογικών κειµένων υπολείπεται των προσδοκιών µας.
Η σύνδεση ανάµεσα στη συνεργασία και τη µεταγνωσιακή δραστηριότητα στο περιβάλλον
µάθησης φανερώνεται από την ανάλυση των εθνογραφικών παρατηρήσεων και των
αποµαγνητοφωνήσεων, όπου η έµφαση δίνεται στην αλληλεπίδραση µεταξύ των δυάδων.
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Υπάρχει µια ισχυρή συσχέτιση ανάµεσα στην ποιότητα της συνεργασίας και το πλήθος των
µεταγνωσιακών ανταλλαγών. Επιπλέον, η ανάλυση των δράσεων των µαθητών µέσα απο τη
βάση δείχνει ότι ιδιαίτερα στη δεύτερη εφαρµογή δηµιουργήθηκε ένα περιβάλλον όπου η
ανάγνωση των σχολίων των συµµαθητών ανατροφοδοτούσε την συγγραφή σχολίων από τους
ίδιους και παρωθούσε την προσεκτική ανάγνωση των παλαιότερων σχολίων τους ώστε να
ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των υπό εξέλιξη συζητήσεων. Το µεταγνωσιακό
ερωτηµατολόγιο υποστηρίζει τις παρατηρήσεις αφού οι µαθητές παρουσιάζουν βελτίωση
στην ‘ποιότητα ελέγχου της κατανόησής’ τους µε έµφαση στην χρήση της επικοινωνίας για
έλεγχο της κατανόησης.
2. Ποιές είναι οι τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να ληφθούν υπ’όψη για την είσοδο του Web
Knowledge Forum σε ελληνικές ταξεις;
Η παρέµβασή µας έγινε σε ένα σχολείο µε εξαίρετη τεχνική υποδοµή, οργανωτική γνώση και
έντονη διάθεση για παιδαγωγική αλλαγή. Η παρέµβαση θα ήταν πολύ δυσκολότερη σε ένα
σχολείο µε φτωχή υποδοµή, λιγότερη ευελιξία στη διαµόρφωση του αναλυτικού
προγράµµατος και λιγότερο ενδιαφέρον για έρευνα σε παιδαγωγικά θέµατα. Επιπλέον
παρουσιάστηκαν δυσκολίες εξαιτίας του ότι το λογισµικό το οποίο χρησιµοποιήθηκε δεν έχει
ακόµα προσαρµοστεί στην Ελληνική Γλώσσα. Τέλος, είναι σηµαντικό ένα µάθηµα
διερεύνησης να ξεπερνά το παραδοσιακό 45λεπτο και θεωρούµε αυτό -µαζί µε την
µεγαλύτερη εµπειρία µας- ως ένα αίτιο της µεγαλύτερης επιτυχίας της δεύτερης παρέµβασης.
3. Ποιες είναι οι εκπαιδευτικές απαιτήσεις που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη για την είσοδο του
περιβάλλοντος µάθησης στις ελληνικές ταξεις;
Χρειάζεται αλλαγή του ισχύοντος ‘παραδείγµατος’ των εκπαιδευτικών αναφορικά µε την
µάθηση και την κινητοποίηση των µαθητών, ώστε να µπορούν να υποστηρίξουν διερευνήσεις
που γίνονται µε συνεργατικό τρόπο. Επίσης χρειάζεται να αυξηθεί ο πληροφοριακός πλούτος
–ιδιαίτερα στο διαδίκτυο- ο οποίος θα µπορούσε να υποστηρίξει τις αναζητήσεις των µαθητών
στη φυσική τους γλώσσα.
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