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Πρόλογος 

 

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία με τον τίτλο «Τα Ηλεκτρονικά Εργαλεία Συνεργα-

τικής Μάθησης και η χρήση τους στην εκπαίδευση: δυνατότητες και περιορισμοί»  εκπονή-

θηκε στα πλαίσια Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Σχολή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πο-

λιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ως προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της 

παρακολούθησης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Επιστημών της Εκ-

παίδευσης και Δια Βίου Μάθησης και ειδικότερα στην κατεύθυνση «Πληροφορική και Νέες 

Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2016 και 2016 – 2017. Η 

διεξαγωγή της εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2016 και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2017.  

 

Όπως προσδιορίζεται και από τον τίτλο, εστιάζει στη χρήση των Ηλεκτρονικών Εργαλείων 

Συνεργατικής Μάθησης στη διδασκαλία με διπλό στόχο: αφενός την ανάδειξη των δυνατο-

τήτων που παρέχουν για την ανανέωση της διδακτικής διαδικασίας και την ανάπτυξη πτυχών 

της προσωπικότητας του μαθητή απαραίτητων για τη μελλοντική του εξέλιξη και ευημερία, 

όπως η δυνατότητα συνεργασίας με τους άλλους, που αποτελεί βασικό αιτούμενο του 21ου 

αιώνα, και αφετέρου τη διερεύνηση των παραγόντων που ενδέχεται να λειτουργούν περιο-

ριστικά/αποτρεπτικά αναφορικά με τη χρήση των εν λόγω εργαλείων με απώτερο σκοπό την 

άρση των περιορισμών, ώστε να καταστεί εφικτή η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων.   

  

Το θέμα προσεγγίζεται θεωρητικά και ερευνητικά. Την παρουσίαση των Ηλεκτρονικών Συ-

νεργατικών Εργαλείων και τη  βιβλιογραφική επισκόπηση ακολουθεί ποσοτική έρευνα με 

υποκείμενα 182 εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης από δεκαέξι Γυ-

μνάσια και Λύκεια έξι νομών της Βόρειας Ελλάδας και ποιοτική έρευνα με συνεργάτες 6 

εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην ποσοτική έρευνα. Η επιλογή εκπαιδευτικών – και όχι 

μαθητών – ως υποκειμένων βασίστηκε στη διαπίστωση πολλών ερευνητών ότι οι πρώτοι 

λειτουργούν στην ουσία ως καταλύτες της επιτυχούς ή ανεπιτυχούς εφαρμογής οποιασδή-

ποτε επιχειρούμενης εκπαιδευτικής καινοτομίας, άρα είναι εκείνοι που μπορεί να επηρεάζο-

νται περισσότερο από τους περιορισμούς ή ακόμη και να τους θέτουν οι ίδιοι. Επομένως, με 

την ίδια λογική, εκτιμήθηκε ότι μπορεί να συντελέσουν καθοριστικά στην άρση τους, αν 

πειστούν για τα ευεργετικά αποτελέσματα της Συνεργατικής Μάθησης. Η περιοχή, η βαθ-

μίδα εκπαίδευσης και τα συγκεκριμένα σχολεία επιλέχτηκαν για πρακτικούς λόγους, καθώς 
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εκεί υπηρετούν εκπαιδευτικοί που ανέλαβαν το ρόλο των πολλαπλασιαστών στο σχολείο 

τους ενθαρρύνοντας  τη συμμετοχή των συναδέλφων τους στην έρευνα. Τέλος, ο τριγωνι-

σμός των μεθόδων αξιοποιήθηκε στην προσπάθεια πολύπλευρης προσέγγισης ενός πολυπα-

ραγοντικού φαινομένου με κομβικό ρόλο για το μέλλον όχι μόνο της εκπαίδευσης αλλά και 

της διαμόρφωσης των διαπροσωπικών, κοινωνικών και επαγγελματικών σχέσεων και, εν τέ-

λει, της ποιότητας ζωής στις κοινωνίες όπου ζούμε. 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας υποδεικνύουν την αντίφαση λόγων και έργων, καθώς σε θε-

ωρητικό επίπεδο εξαίρονται η αξία της Συνεργατικής Μάθησης και των Νέων Τεχνολογιών 

αλλά πρακτικά η χρήση των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) 

και κυρίως των Ηλεκτρονικών Εργαλείων Συνεργατικής Μάθησης είναι εξαιρετικά περιορι-

σμένη. Αν και τα ευρήματα δεν κρύβουν εκπλήξεις, η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να προ-

σθέσει επίκαιρα  δεδομένα στα ήδη υπάρχοντα συνδράμοντας τις εγχώριες και διεθνείς ε-

ρευνητικές προσπάθειες και να προβληματίσει εκπαιδευτικούς και ιθύνοντες με σκοπό να 

ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να γίνει το θαρραλέο βήμα που απαιτείται για τη μετά-

βαση από τη θεωρία στην πράξη και από ένα δασκαλοκεντρικό/παραδοσιακό σε ένα πιο 

μαθητοκεντρικό/συνεργατικό και σύγχρονο σχολείο.  
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Τα Ηλεκτρονικά Εργαλεία Συνεργατικής Μάθησης και η χρήση τους 

στην εκπαίδευση: δυνατότητες και περιορισμοί 

 

Περίληψη 

 

Σκοπό της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας αποτέλεσε αφενός η παρουσίαση των Ηλε-

κτρονικών Εργαλείων Συνεργατικής Μάθησης και των δυνατοτήτων που παρέχουν για τη 

μετάβαση σε ένα  μαθητοκεντρικό σχολείο, όπου οι μαθητές θα οικοδομούν τη γνώση δου-

λεύοντας συνεργατικά και κατακτώντας πολύτιμες για το μέλλον τους δεξιότητες, όπως η 

ικανότητα συνεργασίας με τους άλλους και αφετέρου ο εντοπισμός των περιορισμών που 

εμποδίζουν την αξιοποίηση των εν λόγω εργαλείων στη διδασκαλία με απώτερο στόχο την 

άρση τους.  Το ερευνητικό τμήμα της εστίασε στους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαί-

δευσης διερευνώντας τη στάση τους  απέναντι στις Τ.Π.Ε. και στη Συνεργατική Μάθηση και 

τη συχνότητα χρήσης Ηλεκτρονικών Συνεργατικών Εργαλείων στη διδακτική τους πρακτική 

και επιχειρώντας να αναδείξει τα αίτια των διδακτικών τους επιλογών. Για την επίτευξη των 

παραπάνω ερευνητικών στόχων επιλέχτηκε η διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας με τη χρήση 

ερωτηματολογίου και ποιοτικής έρευνας με τη διεξαγωγή τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Τα 

ερευνητικά ευρήματα υπέδειξαν διάσταση ανάμεσα στη θεωρητική τοποθέτηση των εκπαι-

δευτικών και τις υιοθετούμενες διδακτικές πρακτικές, καθώς η αποδοχή των Τ.Π.Ε. και της 

Συνεργατικής Μάθησης παρουσιάστηκε υψηλή αλλά η χρήση τους στη διδακτική καθημε-

ρινότητα αποδείχτηκε ιδιαίτερα περιορισμένη ή και ανύπαρκτη. Οι συχνότερα προβαλλόμε-

νες από τους εκπαιδευτικούς αιτίες ήταν η αδυναμία πρόσβασης στο εργαστήριο Πληροφο-

ρικής και γενικότερα προβλήματα που αφορούν την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου, η 

ασφυκτική πίεση ολοκλήρωσης της ύλης – κυρίως για τη Γ΄ Λυκείου -, η ελλιπής επιμόρ-

φωση και γνώση των ίδιων των εκπαιδευτικών που έχει ως συνέπεια τη μειωμένη αυτοπε-

ποίθηση και αίσθημα αυτεπάρκειας. Χωρίς να παραγνωρίζεται η σημασία των παραπάνω 

αιτιών, εκτιμήθηκε ότι το πραγματικό πρόβλημα είναι η έλλειψη κουλτούρας συνεργασίας, 

η ανάπτυξη της οποίας αποτελεί πολιτική και ατομική πρόκληση σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 

Λέξεις Κλειδιά: συνεργατική μάθηση, ηλεκτρονικά εργαλεία συνεργατικής μάθησης, δευ-

τεροβάθμια εκπαίδευση, εκπαιδευτικοί, υλικοτεχνική υποδομή, κουλτούρα συνεργασίας 
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E-tools supporting collaborative learning and their use in education:  

potential and restrictions 

 

Abstract 

 

The target of the present master thesis has been, on the one hand, the presentation of the 

Electronic Tools supporting Collaborative Learning and the potential they provide for the 

transition to a student centered school, where the students will be constructing knowledge 

working collaboratively and conquering skills considered valuable for their future, like the 

ability of collaboration with others and, on the other hand, the detection of restrictions that 

prevent the utilization/employment of the spoken tools in teaching, aiming the ideal of their 

revocation/abrogation. The research part focused on secondary school teachers analyzing 

their attitude towards Information and Computer Technologies (ICT) and Collaborative 

Learning, investigating the frequency of use of Electronic Collaborative Tools in their teach-

ing practice and attempting to accent the causes of their teaching choices. For accomplishing 

the goals aforementioned, it was chosen to prosecute both quantitative and qualitative re-

search, using questionnaires and interviewing teachers by phone respectively. The explora-

tory findings indicated discordance between the theoretical opinions expressed by the teach-

ers and the applied teaching practices, as they claimed to highly approve of ICT and Collab-

orative Learning, however, the use of them both in their daily teaching routine has proven to 

be restricted and, in many cases, nonexistent. The most oft-quoted (by the teachers) reasons 

that might explain the divergence was the problem of having access to the computer lab and 

issues concerning the school logistical support in general, the suffocating pressure of com-

pleting the contents as determined in the curricula – especially as far as the last class of Senior 

High School is concerned – the insufficient teachers’ reeducation and knowledge which 

translates to reduced self-esteem and self-sufficiency. Without ignoring the importance of 

the causes mentioned above, it is believed that the actual problem lies in the lack of collabo-

ration culture, the development of which comprises a political and individual challenge in a 

global level.   

 

Keywords: collaborative learning, e-tools supporting collaborative learning, secondary ed-

ucation, teachers, logistical substructure, collaboration culture 
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Εισαγωγή 

 

Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ασχολείται με τις δυνατότητες που διανοίγει 

η χρήση Ηλεκτρονικών Εργαλείων Συνεργατικής Μάθησης στη διδασκαλία και τους παρά-

γοντες που παρεμποδίζουν την ενσωμάτωση των εν λόγω εργαλείων ως οργανικού και ανα-

πόσπαστου τμήματος στη διδακτική καθημερινότητα δίνοντας έμφαση στις αλλαγές που 

μπορεί να συνεπάγεται η γόνιμη και δημιουργική αξιοποίησή τους  σε σχέση με τους ρόλους 

μαθητών και εκπαιδευτικών, τη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης και την αντίληψη για 

την εκπαίδευση και τις σχέσεις με το συνεργάτη και το συνάνθρωπο εν γένει. Καθώς το θέμα 

σχετίζεται άμεσα αφενός με τη χρήση των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και της Επικοι-

νωνίας (Τ.Π.Ε.) στην εκπαίδευση και αφετέρου με τη Συνεργατική Μάθηση, διερευνώνται 

επίσης και τα παραπάνω ζητήματα. 

 

Η αλήθεια είναι ότι τα ερευνώμενα θέματα στο σύνολό τους έχουν απασχολήσει τους ερευ-

νητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό εδώ και πολλές δεκαετίες, για αυτό και υπάρχει πλη-

θώρα βιβλιογραφικών δεδομένων. Τα αποτελέσματα των περισσότερων ερευνών συντείνουν 

στο γεγονός ότι οι Τ.Π.Ε. μπορούν να συνδράμουν ουσιαστικά το μαθητή στην προσπάθειά 

του να οικοδομήσει τη γνώση, για αυτό και η χρήση τους στην εκπαίδευση θεωρείται, κατά 

κάποιον τρόπο, κοινωνικά επιβεβλημένη. Οι έρευνες δείχνουν, επίσης, ότι, υπακούοντας στις 

κοινωνικές επιταγές, οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν θεωρητικά τη σημασία χρήσης των 

Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση αλλά πρακτικά τις χρησιμοποιούν ελάχιστα στη διδα-

σκαλία τους είτε ως «ξένο σώμα» είτε προσαρμόζοντάς τες στις παραδοσιακές μεθόδους 

διδασκαλίας και ακυρώνοντας με αυτό τον τρόπο τις δυνατότητές τους. Όσον αφορά τη Συ-

νεργατική Μάθηση, τα ερευνητικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τις ευεργετικές επιδράσεις 

της για την ανάπτυξη γνωστικών, μεταγνωστικών,  κοινωνικών και επαγγελματικών ικανο-

τήτων από την πλευρά των μαθητών, επισημαίνοντας ωστόσο ότι κάθε είδους ομαδική ερ-

γασία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως Συνεργατική Μάθηση και ότι για την εφαρμογή της 

απαιτείται ριζική αλλαγή αντιλήψεων και τρόπου δουλειάς αρχικά από τον εκπαιδευτικό και 

στη συνέχεια από τους μαθητές. Η τελευταία προϋπόθεση, που συνεπάγεται ανατροπή του 

εκμαθημένου- και για το λόγο αυτό ασφαλούς- μοντέλου διδασκαλίας, καθιστά πολλούς εκ-

παιδευτικούς απρόθυμους να την αποδεχτούν και να υιοθετήσουν συνεργατικές τεχνικές έ-

στω και πειραματικά/δοκιμαστικά.   
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Μολονότι έχει προσεγγιστεί από πολλούς ερευνητές, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι το θέμα 

έχει κορεστεί ή ότι η περαιτέρω διερεύνησή του δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς, παρά 

τις έρευνες και τις αναλύσεις, δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η ουσιαστική αποδοχή και η γόνιμη 

αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών και της Συνεργατικής Μάθησης στην εκπαιδευτική δια-

δικασία, κυρίως λόγω της αντίστασης των εκπαιδευτικών απέναντι σε κάθε επιχειρούμενη 

εκπαιδευτική καινοτομία. Ωστόσο, στις μέρες μας η δυνατότητα αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. 

αποτελεί βασική/στοιχειώδη γνώση απαιτούμενη από το σύνολο των πολιτών κάθε ανεπτυγ-

μένης χώρας, ενώ το αίτημα για συνεργασία και συνεργατικότητα φαντάζει επιτακτικό όχι 

μόνο σε εκπαιδευτικό και επαγγελματικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο τοπικά και διεθνώς. 

Εκτιμήθηκε ότι η σημασία του διακυβεύματος καθιστά όχι απλώς ενδιαφέρουσα αλλά και 

αναγκαία τη διερεύνηση του θέματος και την προσπάθεια ανάδειξης των αιτίων που συντη-

ρούν την απροθυμία των εκπαιδευτικών, ώστε να καταστεί εφικτή η αντιμετώπισή τους και 

να ενθαρρυνθεί η υιοθέτηση της επιθυμητής συμπεριφοράς. Κάθε ερευνητική πρωτοβουλία 

που μπορεί να συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια, δεν μπορεί παρά να αξιολογείται ως ση-

μαντική.     

   

Έχοντας τα παραπάνω υπόψη, επιλέχτηκε στην παρούσα έρευνα να διερευνηθεί η στάση των 

εκπαιδευτικών απέναντι στη χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση και απέναντι στη Συνεργα-

τική Μάθηση, καθώς και η συχνότητα χρήσης Ηλεκτρονικών Εργαλείων Συνεργατικής Μά-

θησης στη διδασκαλία τους μέσα από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων, ώστε να ακολου-

θήσει συγκριτική μελέτη με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών και να διαπιστωθεί αν εντοπί-

ζεται κάποια αλλαγή στη στάση και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών ή τους παράγοντες που 

την επηρεάζουν/καθορίζουν και σε δεύτερο επίπεδο να αναζητηθούν τα αίτια των εκπεφρα-

σμένων στάσεων και των υιοθετούμενων συμπεριφορών μέσα από τη διεξαγωγή τηλεφωνι-

κών συνεντεύξεων, ώστε να καταγραφεί η οπτική των ανθρώπων που φαίνεται ότι διαδρα-

ματίζουν τον πλέον κομβικό ρόλο για την επιτυχία ή αποτυχία της μετάβασης σε ένα πιο 

μαθητοκεντρικό συνεργατικό σχολείο και, κατά συνέπεια, σε μία πιο ανθρωποκεντρική συ-

νεργατική κοινωνία. Η συνειδητοποίηση από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς της σημασίας 

του ρόλου τους, ο προβληματισμός τους για τη στάση που τηρούν και οι κατάλληλες επιλο-

γές από την πλευρά των ιθυνόντων μπορεί να αποτελούν το κλειδί για την από καιρό επιζη-

τούμενη εκπαιδευτική αλλαγή. Οπωσδήποτε, η παρούσα έρευνα έχει πολλούς περιορισμούς 

που δεν της επιτρέπουν να θέτει τόσο φιλόδοξους στόχους, ωστόσο, σε κάθε  περίπτωση 
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μπορεί να συνδράμει την επιστημονική έρευνα παρουσιάζοντας επίκαιρα στοιχεία, που έ-

χουν συλλεγεί με επιστημονικό τρόπο. 

 

Η εργασία έχει τριμερή διάρθρωση. Στο πρώτο μέρος της, που περιλαμβάνει τέσσερα κεφά-

λαια, ορίζεται το θεωρητικό πλαίσιο και  παρουσιάζονται ερευνητικά δεδομένα από την Ελ-

λάδα και το εξωτερικό σχετικά με το θέμα. Στο δεύτερο μέρος, το ερευνητικό, παρουσιάζο-

νται αναλυτικά τα στοιχεία που αφορούν τη διεξαγωγή της έρευνας στα πλαίσια της παρού-

σας εργασίας, από το σκοπό, τα ερευνητικά ερωτήματα και τη μεθοδολογία ως τη συζήτηση 

των ευρημάτων και την επισήμανση των περιορισμών. Το συγκεκριμένο μέρος περιλαμβάνει 

δύο κεφάλαια, αφιερωμένα στην ποσοτική και την ποιοτική έρευνα αντίστοιχα. Τέλος, στο 

τρίτο μέρος, που λειτουργεί εν είδει επιλόγου,  γίνεται σύντομη αναφορά στα αίτια επιλογής 

του θέματος της εργασίας και παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία που προέκυψαν από 

τη βιβλιογραφική επισκόπηση, ωστόσο η έμφαση δίνεται στην παρουσίαση, συζήτηση και 

ερμηνεία των ερευνητικών ευρημάτων, ενώ κατατίθενται προτάσεις για αξιοποίηση των πο-

ρισμάτων και μελλοντικές έρευνες, προσδιορίζονται οι αποδέκτες της έρευνας και καταγρά-

φονται οι συμπερασματικές παρατηρήσεις και τα  επιλογικά σχόλια για το θέμα. 

 

Ειδικότερα, το πρώτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στη διασάφηση εννοιών που χρησιμοποι-

ούνται συχνά στα πλαίσια της παρούσας εργασίας με σκοπό τη διασφάλιση της κοινής αντί-

ληψης και την αποφυγή παρανοήσεων, δεδομένου ότι η σημασία των περισσότερων όρων 

που παρουσιάζονται δεν είναι δεδομένη ούτε για εξειδικευμένους στο θέμα επιστήμονες. 

Συγκεκριμένα, δίνονται πληροφορίες και διευκρινίσεις για τους όρους «μάθηση», «συνερ-

γατική μάθηση» και «ηλεκτρονική μάθηση», που αποτελούν βασικές έννοιες για την πα-

ρούσα εργασία. Ειδικά για τη Συνεργατική Μάθηση (collaborative learning), προβάλλεται 

ως σημαντική η διάκριση της από τη «συμπρακτική» μάθηση (cooperative learning) και την 

εργασία σε ομάδες (group work). Επίσης, διασαφηνίζονται οι όροι «εργαλεία μάθησης» και 

«Συστήματα Υποστήριξης Συνεργατικής Μάθησης με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή» 

(Computer Supported Collaborative Learning  [CSCL]). 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις βασικές θεωρίες μάθησης του εικοστού αιώνα, 

που άλλαξαν ριζικά τις ισχύουσες ως τότε αντιλήψεις για τη γνώση και τη μάθηση παρέχο-

ντας το θεωρητικό/επιστημονικό έρεισμα σε όσους οραματίστηκαν τη μετάβαση από ένα 

σχολείο ατομικής προσπάθειας σε ένα συνεργατικό σχολείο. Οι θεωρίες που παρουσιάζονται 
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είναι ο γνωστικός και ο κοινωνιογνωστικός εποικοδομισμός, με ειδική μνεία στην εγκαθι-

δρυμένη μάθηση (situated learning) και την κατανεμημένη νόηση (distributed cognition). 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι, λόγω των περιορισμών της παρούσας 

εργασίας, δεν ανασυγκροτείται πλήρως το πολιτισμικό και ιστορικό πλαίσιο διαμόρφωσης 

των εν λόγω θεωριών ούτε γίνεται διεξοδική παρουσίασή τους, αντίθετα παρουσιάζονται 

αδρομερώς και τονίζονται τα στοιχεία εκείνα που σχετίζονται άμεσα με το θέμα. 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικότερα Ηλεκτρονικά Εργαλεία Συνεργατικής 

Μάθησης και οι δυνατότητές τους. Αν και η αρχική σκέψη ήταν να παρουσιαστούν αποκλει-

στικά συνεργατικά εργαλεία δημιουργημένα για εκπαιδευτικούς σκοπούς, αποφασίστηκε να 

γίνει αναφορά και σε εργαλεία που δε σχεδιάστηκαν αρχικά με σκοπό τη συνεργασία ή που 

δε δημιουργήθηκαν για να διευκολύνουν την εκπαίδευση, αλλά χρησιμοποιήθηκαν και χρη-

σιμοποιούνται τόσο γόνιμα, δημιουργικά και ευφάνταστα από εκπαιδευτικούς και μαθητές, 

που υπηρετούν στην ουσία της τη Συνεργατική Μάθηση. Με τη λογική αυτή παρουσιάζονται 

οι χώροι ηλεκτρονικών συζητήσεων (forums), οι χώροι σύγχρονης ηλεκτρονικής συζήτησης 

(chats), τα ιστολόγια (blogs), τα wikis, οι εικονικοί κόσμοι (virtual worlds) και τα συνεργα-

τικά εικονικά περιβάλλοντα (collaborative virtual environments [CVEs]), τα εργαλεία απο-

τύπωσης επιχειρηματολογίας (argumentation tools), τα κοινωνικά δίκτυα. Για καθένα από 

τα προαναφερθέντα, γίνεται σύντομη αναφορά στον τρόπο που λειτουργεί και τις δυνατότη-

τες συνεργασίας που παρέχει, καθώς και στα αδύναμα σημεία του. Στη συνέχεια, προβάλλο-

νται αξιόλογες προσπάθειες ή προτείνονται τρόποι εκπαιδευτικής αξιοποίησής του, ενώ γί-

νεται ειδική μνεία σε αντίστοιχα Ηλεκτρονικά Συνεργατικά Εργαλεία προορισμένα να υπη-

ρετήσουν εκπαιδευτικούς στόχους, αν υπάρχουν. 

 

Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου μέρους της εργασίας, παρουσιάζονται ε-

ρευνητικά δεδομένα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αρχικά σχετικά με την αξία της Συ-

μπρακτικής και της Συνεργατικής Μάθησης και στη συνέχεια σχετικά με τη στάση των εκ-

παιδευτικών απέναντι στη Συνεργατική Μάθηση και τη χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 

Ως προς το πρώτο ζήτημα, τα αποτελέσματα των ερευνών συμπίπτουν, αφού στο σύνολό 

τους διαπιστώνουν τα ευεργετικά αποτελέσματα της Συνεργατικής Μάθησης για όλους τους 

εμπλεκόμενους στη διαδικασία. Διευκρινίζεται, βέβαια, σε όλες τις έρευνες ότι η υιοθέτηση 

του συνεργατικού μοντέλου μάθησης δεν είναι καθόλου απλή και εύκολη υπόθεση, καθώς 
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απαιτείται  χρόνος και  κόπος για να εμπεδωθεί κουλτούρα συνεργασίας και υπάρχουν ποι-

κίλα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν με πιο σημαντικό από όλα τις αντιστάσεις αυτών 

που καλούνται να εφαρμόσουν το συγκεκριμένο μοντέλο, δηλαδή των μαθητών και των εκ-

παιδευτικών. Οι αντιστάσεις των τελευταίων αφορούν μάλλον κάθε προσπάθεια αλλαγής 

που επιχειρείται στην εκπαίδευση, αφού και αναφορικά με τη χρήση των Τ.Π.Ε. στην πράξη, 

που θεωρητικά επικροτούν, φαίνονται αμήχανοι και επιφυλακτικοί, ενδεχομένως επειδή εί-

ναι απρόθυμοι να απεκδυθούν τον ηγετικό τους ρόλο στη σχολική τάξη.   

 

Καθώς όμως τόσο η χρήση των Τ.Π.Ε. όσο και η ικανότητα συνεργασίας αποτελούν αιτού-

μενα όλων των σύγχρονων κοινωνιών, παραμένει επίκαιρο το ζήτημα της ανάδειξης και κα-

τανόησης των αιτίων που υπαγορεύουν την άρνηση εφαρμογής κάθε καινοτομίας από την 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών με απώτερο στόχο την ανατροπή της υφιστάμενης κατάστα-

σης. Με αυτή τη σκέψη αποφασίστηκε η διεξαγωγή της έρευνας στην παρούσα εργασία, ενώ 

επιλέχτηκε ο τριγωνισμός/τριγωνοποίηση των μεθόδων (βιβλιογραφική επισκόπηση, ποσο-

τική και ποιοτική έρευνα) σε μια προσπάθεια πολύπλευρης προσέγγισης του θέματος. 

 

Έτσι, στο πέμπτο κεφάλαιο διατυπώνονται με σαφήνεια ο σκοπός της ποσοτικής έρευνας, 

τα ερευνητικά ερωτήματα και οι ερευνητικές υποθέσεις και δίνονται εκτενείς πληροφορίες 

για τους λόγους επιλογής και τον τρόπο δόμησης του ερευνητικού εργαλείου. Ακόμη, πα-

ρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία για τον πιλοτικό έλεγχο, τον τρόπο επιλογής του δείγ-

ματος και το χρόνο διεξαγωγής της έρευνας. Συγκεκριμένα, η έρευνα υλοποιήθηκε κατά το 

χρονικό διάστημα 6 Νοεμβρίου – 6 Δεκεμβρίου 2016 με δείγμα 182 εκπαιδευτικούς της δευ-

τεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης που υπηρετούν σε 16 σχολεία 6 νομών της Βόρειας Ελ-

λάδας και επιλέχτηκαν με συνδυασμό των μεθόδων της χιονοστιβάδας (snowball sampling) 

και της δειγματοληψίας κατά συστάδες (cluster sampling). Για τη διεξαγωγή της δομήθηκε 

ερωτηματολόγιο, βασισμένο σε ευρέως γνωστά και χρησιμοποιούμενα ερευνητικά εργαλεία, 

με τρεις δομικές μεταβλητές, που αντιστοιχούν και στους βασικούς σκοπούς της έρευνας: 

διερεύνηση της στάσης των εκπαιδευτικών απέναντι στη χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαί-

δευση, ανίχνευση της στάσης τους απέναντι στη Συνεργατική Μάθηση και συχνότητα χρή-

σης Ηλεκτρονικών Εργαλείων Συνεργατικής Μάθησης στη διδασκαλία τους. Ακολουθεί η 

στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων, όπου παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, και δημο-
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γραφικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση και τις διδακτικές επιλογές των εκπαιδευτι-

κών, όπως η ηλικία και η ειδικότητα, ενώ η τελευταία ενότητα του κεφαλαίου είναι αφιερω-

μένη στη συζήτηση των ευρημάτων και την επισήμανση των περιορισμών της έρευνας. 

 

Ο εξ ορισμού περιορισμός κάθε ποσοτικής έρευνας στη διαπίστωση μιας στάσης ή συμπερι-

φοράς χωρίς όμως να είναι δυνατή η ανάδειξη των γενεσιουργών της αιτίων, αποτέλεσε το 

έναυσμα για τη διεξαγωγή και ποιοτικής έρευνας, που παρουσιάζεται στο έκτο κεφάλαιο. 

Μετά τον προσδιορισμό του σκοπού της ποιοτικής έρευνας, κρίθηκε σκόπιμη η σύντομη 

παρουσίαση των διαφορών ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών εν γένει και η τεκμηρίωση της 

σκοπιμότητας του τριγωνισμού των μεθόδων που επιλέχτηκε για την παρούσα εργασία. Συ-

γκεκριμένα, επισημαίνεται ότι η ποιοτική έρευνα λειτουργεί συμπληρωματικά σε σχέση με 

την ποσοτική, ενώ ο τριγωνισμός έχει διπλό σκοπό: αφενός να επιβεβαιώσει (ή και να δια-

ψεύσει) στοιχεία που προέκυψαν από την ποσοτική έρευνα και αφετέρου να ερμηνεύσει τα 

αίτια που διαμορφώνουν στάσεις και συμπεριφορές αξιοποιώντας την οπτική των ίδιων των 

υποκειμένων. Στη συνέχεια, αφού αιτιολογείται η μεθοδολογική επιλογή, όπως και στο κε-

φάλαιο για την ποσοτική έρευνα, δίνονται αναλυτικές πληροφορίες για τα ερευνητικά ερω-

τήματα και τους λόγους επιλογής του ερευνητικού εργαλείου, καθώς και για τον τρόπο επι-

λογής του δείγματος και το χρόνο διεξαγωγής της έρευνας: υλοποιήθηκε στο διάστημα 12-

24 Μαρτίου 2017, αφού είχε ολοκληρωθεί η επεξεργασία των στοιχείων που προέκυψαν από 

την ποσοτική έρευνα, με βάση Οδηγό Συνέντευξης που δομήθηκε από τη γράφουσα και με 

δείγμα 6 εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν και στην ποσοτική έρευνα και επιλέχτηκαν με τη 

μέθοδο της σκόπιμης δειγματοληψίας (purposive sampling), ενώ ως ερευνητικό εργαλείο 

επιλέχτηκαν οι ημι-δομημένες τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Χωρίς να προκύψουν αποτελέ-

σματα -έκπληξη, εκτιμάται ότι δημιουργήθηκε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το ερευ-

νώμενο ζήτημα. Τα ευρήματα της έρευνας, καθώς και η συζήτηση των αποτελεσμάτων και 

η επισήμανση των περιορισμών της ολοκληρώνουν το συγκεκριμένο κεφάλαιο.  

 

Τέλος, το έβδομο κεφάλαιο, που αποτελεί και το τρίτο μέρος της εργασίας, λειτουργεί ως 

ένα είδος σύνοψης, όπου αποκαλύπτονται οι λόγοι που ώθησαν την ερευνήτρια στην επιλογή 

του συγκεκριμένου θέματος, προβάλλεται η σημασία του, γίνεται αναφορά στα βιβλιογρα-

φικά δεδομένα που σχετίζονται με αυτό και παρουσιάζονται συμπερασματικά τα κύρια ευ-

ρήματα της έρευνας, που δίνουν απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα και επιβεβαιώνουν 
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ή διαψεύδουν τις ερευνητικές υποθέσεις. Επιπλέον, γίνεται προσπάθεια ερμηνείας των ευ-

ρημάτων και επισημαίνεται ο τρόπος που μπορεί να προαγάγουν την επιστημονική γνώση, 

ενώ προσδιορίζονται οι αποδέκτες της έρευνας- που δεν είναι άλλοι από τους επιστήμονες 

και όσους ενδιαφέρονται για το θέμα, τους εκπαιδευτικούς και όσους χαράσσουν εκπαιδευ-

τική πολιτική - και ο τρόπος με τον οποίο τα ευρήματά της μπορεί να φανούν χρήσιμα στον 

καθένα από αυτούς. Φυσικά, δεν παραλείπεται η αναφορά στους πολλούς περιορισμούς και 

τα ζητήματα που χρήζουν διερεύνησης από επόμενες έρευνες, καθώς το ταξίδι προς τη 

γνώση δεν τελειώνει ποτέ, και επισημαίνεται η επικαιρότητα του αιτήματος για συνεργασία 

στους κρίσιμους καιρούς που ζούμε.   
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Θεωρητικό Πλαίσιο 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

1. Διασάφηση εννοιών 

 

Συχνά, τόσο στην καθημερινή μας ζωή όσο και στα πλαίσια του επιστημονικού διαλόγου, 

προκύπτουν δυσκολίες στη συνεννόηση και παρανοήσεις, ακριβώς επειδή οι «συνομιλητές» 

δεν αντιλαμβάνονται τις έννοιες με τον ίδιο τρόπο. Το πρόβλημα ενισχύεται/οξύνεται όταν 

πρόκειται για έννοιες που ούτως ή άλλως επιδέχονται διαφορετικούς, ενίοτε σημαντικά απο-

κλίνοντες μεταξύ τους, ορισμούς. Προκειμένου, λοιπόν, να αποφευχθούν ενδεχόμενες εν-

νοιολογικές συγχύσεις, κρίνεται σκόπιμη η διασάφηση των βασικών όρων που θα χρησιμο-

ποιηθούν ευρέως στην παρούσα εργασία. 

 

Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν τα κύρια χαρακτηριστικά των όρων «μάθηση», «συνερ-

γατική μάθηση», «ηλεκτρονική μάθηση», «εργαλεία μάθησης» και «συστήματα υποστήρι-

ξης συνεργατικής μάθησης με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή». 

 

1.1 Ο όρος «Μάθηση» 

 

 

Πολλοί ορισμοί έχουν δοθεί κατά καιρούς για τη μάθηση. Παρά τις μεταξύ τους διαφορές, 

όλοι παρουσιάζουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά: 

α) αναγνωρίζουν τη μάθηση ως μία σύνθετη διαδικασία (Kelly, 1988; Τριλιανός, 2013) 

β) παραδέχονται ότι πρόκειται για ψυχικό φαινόμενο, για αυτό και μελετάται από την Ψυχο-

λογία (Κογκούλης, 1989; Τριλιανός, 2013) 

γ) συμφωνούν ότι γίνεται αντιληπτή από τη μεταβολή στη συμπεριφορά του ατόμου που 

μαθαίνει ( Δαγδιλέλης κ.ά., 2013; Kelly, 1988; Τριλιανός, 2013) 

δ) αποδέχονται ότι σχετίζεται με την αγωγή και τη διδασκαλία, υπό την έννοια ότι η διδα-

σκαλία έχει ως στόχο τη μάθηση, άρα αποτελεί και παιδαγωγικό αντικείμενο, που μελετάται 

από την Παιδαγωγική Ψυχολογία (Καψάλης, 1990; Κογκούλης, 1989)  
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ε) τονίζουν ότι δε λαμβάνει χώρα μόνο κατά τα σχολικά χρόνια, αλλά αρχίζει από τη γέννηση 

του ατόμου και πραγματώνεται σε όλες τις ηλικίες (Καψάλης, 1990; Κογκούλης, 1989) 

στ) συνειδητοποιούν ότι διαφέρει από την ωρίμανση, καθώς πρόκειται για διαδικασία που 

απαιτεί δραστηριότητα του μανθάνοντος υποκειμένου (Jarvis, 2005; Kelly, 1988; Κογκού-

λης, 1989; Ξωχέλλης, 1989; Ράπτης και Ράπτη, 2013; Τριλιανός, 2013). 

 

Ακόμη, αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η μάθηση παίζει αποφασιστικό ρόλο στην ανάπτυξη 

των ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών του ατόμου. Συντελεί τόσο στην προσωπική εξέλιξη  

όσο και στην ομαλή κοινωνικοποίηση, την ένταξη στο περιβάλλον (Καψάλης, 1990; Ξωχέλ-

λης, 1989). 

 

1.2 Ο όρος «Συνεργατική Μάθηση» 

 

Πρόκειται για πολυδιάστατο όρο με μεγάλο εύρος. Στην αγγλική βιβλιογραφία συναντάται 

ως «collaborative learning» και αντιδιαστέλλεται προς το συνώνυμο όρο «cooperative learn-

ing», που στα ελληνικά αποδίδεται ποικιλοτρόπως:  «ομαδοσυνεργατική μάθηση» (Ματσαγ-

γούρας, 2000), «συμπρακτική μάθηση» (Καμπουράκης και Λουκής, 2006, σ. 67),  «συνερ-

γασία» - σε αντιδιαστολή προς τη «συλλογικότητα» (Ράπτης & Ράπτη, 2013, σ. 159). Στα 

πλαίσια της παρούσας εργασίας θα υιοθετηθεί η μετάφραση των Καμπουράκη και Λουκή, 

δηλαδή «συνεργατική» και «συμπρακτική» μάθηση αντίστοιχα. 

 

Κατά τους Smith και McGregor (1992), η Συνεργατική Μάθηση αφορά μια ποικιλία εκπαι-

δευτικών προσεγγίσεων και δραστηριοτήτων με κοινό παρονομαστή το μαθητοκεντρικό χα-

ρακτήρα. Οι προαναφερθέντες θεωρούν ότι η συμπρακτική μάθηση αποτελεί τμήμα της συ-

νεργατικής, η οποία διαφέρει ως προς την αυστηρότερη δομή της. Επιπλέον, επισημαίνουν 

ότι οι πρωτοπόροι όσον αφορά την προώθηση της Συνεργατικής Μάθησης – μεταξύ των 

οποίων οι Johnson και Johnson, Slavin και Cohen - χρησιμοποιούσαν τους δύο όρους αδια-

κρίτως, ως ταυτόσημους.  

 

Πράγματι, οι Johnson και Johnson (1999) στον ορισμό τους για τη συμπρακτική μάθηση 

δίνουν έμφαση στην ομαδική συν-εργασία των μαθητών με απώτερο στόχο τη μεγιστοποί-
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ηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων για το σύνολο των μελών της ομάδας. Θεωρούν ιδιαι-

τέρως σημαντική τη συνειδητοποίηση από τους εμπλεκομένους της αλληλεξάρτησης των 

μελών, καθώς η επίτευξη των στόχων κάθε μέλους είναι άμεσα συνηρτημένη με την επίτευξη 

των στόχων των υπολοίπων μελών. Περιγράφουν, δηλαδή, κατ’ ουσίαν τα βασικά χαρακτη-

ριστικά που μεταγενέστεροι μελετητές αποδίδουν στον όρο Συνεργατική Μάθηση. Το γεγο-

νός ότι η επιτυχία της ομάδας ως συνόλου εξαρτάται από το κάθε μέλος ξεχωριστά τονίζεται 

από το σύνολο σχεδόν των Ελλήνων και ξένων μελετητών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι Kose, 

Sahin, Ergu & Gezer (2010), Ματσαγγούρας (2000) και Χαραλάμπους (2000α). 

 

Ο Bruffee (όπως αναφέρεται από τον Panitz, 1997, σ. 4) παραδέχεται, επίσης, τη σύγχυση 

των όρων. Ο ίδιος εκτιμά ότι η συμπρακτική μάθηση μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική σε 

μαθητές μικρότερης ηλικίας, ενώ η Συνεργατική Μάθηση, που απαιτεί εμπειρία εργασίας σε 

ομάδες από την πλευρά των μαθητών, αρμόζει περισσότερο σε μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας 

και φοιτητές. 

 

Ο Panitz (1997) υποστηρίζει ότι η διαφορά συνεργατικής και συμπρακτικής μάθησης έγκει-

ται στο ότι η πρώτη αποτελεί στην ουσία φιλοσοφία ζωής, που εφαρμόζεται στο σύνολο των 

συναναστροφών μας με τους συνανθρώπους μας, ενώ η δεύτερη είναι μια τεχνική και αφορά 

έναν καθοδηγούμενο, αυστηρά δομημένο και στενά ελεγχόμενο από το δάσκαλο τρόπο ομα-

δικής εργασίας. 

 

Ο Dillenbourg (1999) επισημαίνει την καταχρηστική χρήση του όρου για ένα εύρος δραστη-

ριοτήτων που παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ τους. Απορρίπτει ως πολύ γε-

νικό και ασαφή τον ορισμό της Συνεργατικής Μάθησης ως μίας «κατάστασης όπου δύο ή 

περισσότεροι άνθρωποι μαθαίνουν ή επιχειρούν να μάθουν κάτι μαζί», ενώ τονίζει τη σημα-

σία της αλληλεπίδρασης σε κάθε συνεργατική δραστηριότητα. Κατά τον ίδιο, η διαφορά 

συνεργατικής και συμπρακτικής μάθησης έγκειται στο βαθμό και τον τρόπο κατανομής της 

εργασίας ανάμεσα στα συνεργαζόμενα μέλη. Έτσι, κατά τη συμπρακτική μάθηση το κάθε 

άτομο αναλαμβάνει ένα μέρος της δουλειάς, που διεκπεραιώνει ατομικά, ενώ κατά τη Συ-

νεργατική Μάθηση όλα τα μέλη εργάζονται από κοινού.  

 

Εν τέλει, ανεξάρτητα από τις διαφορές στις επιμέρους προσεγγίσεις, αναδύονται ορισμένα 

κοινά στοιχεία που αφορούν τη Συνεργατική Μάθηση: η συνεργασία σε ομάδες, η επιδίωξη 
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κοινών στόχων και η αλληλεξάρτηση των μελών της ομάδας ωσότου οδηγηθούν στην επί-

τευξή τους, η αλληλεπίδραση μεταξύ των εμπλεκομένων, ο πρωταγωνιστικός ρόλος του μα-

θητή στη διαδικασία της μάθησης.  

 

1.3 Ο όρος «Ηλεκτρονική Μάθηση» 

 

Ο ορισμός της «ηλεκτρονικής μάθησης» αποτελεί, επίσης, πρόκληση, καθώς δεν είναι κα-

θόλου αυτονόητο ότι όλοι αντιλαμβάνονται το ίδιο στο άκουσμα του όρου. Αντίθετα, υπάρ-

χει πληθώρα ορισμών με μεγάλη απόκλιση μεταξύ τους. Η εν λόγω διαπίστωση οδήγησε 

τους Sangra, Vlachopoulos, & Cabrera (2012) στην απόφαση διεξαγωγής μιας εκτεταμένης 

έρευνας προκειμένου να καταλήξουν σε έναν κοινά αποδεκτό ορισμό.  Η έρευνά τους περι-

λάμβανε αφενός επισκόπηση της βιβλιογραφίας και αφετέρου διερεύνηση των απόψεων ε-

μπειρογνωμόνων από διάφορες χώρες του κόσμου. Διαπίστωσαν ότι οι μέχρι τότε προτεινό-

μενοι ορισμοί έδιναν έμφαση σε έναν από τους τέσσερεις άξονες «τεχνολογία», «μέσο», «ε-

πικοινωνία», «εκπαιδευτική αξία» και σε μία προσπάθεια συγκερασμού των επιμέρους από-

ψεων κατέληξαν στο δικό τους ορισμό, θεωρώντας την ηλεκτρονική μάθηση ως μία  

προσέγγιση στη διδασκαλία και τη μάθηση, που αντιπροσωπεύει το σύνολο ή μέρος 

του εκπαιδευτικού μοντέλου που εφαρμόζεται, που βασίζεται στη χρήση ηλεκτρονι-

κών μέσων και συσκευών ως εργαλείων για τη βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαί-

δευση, την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση και διευκολύνει την υιοθέτηση νέων 

τρόπων κατανόησης και ανάπτυξης της μάθησης. (σ. 152)  

 

Παρότι πρόκειται για έναν αρκετά εκτεταμένο ορισμό, που ενσωματώνει και τους τέσσερεις 

άξονες στους οποίους εστίαζαν προηγούμενοι ορισμοί και που χαίρει αποδοχής από μεγάλο 

μέρος της επιστημονικής κοινότητας, δεν μπορεί να θεωρηθεί πλήρης, όπως επισημαίνεται 

από τους ίδιους τους εμπνευστές του, καθώς δεν περιλαμβάνει κάποια αναφορά στη ραγδαία 

ανάπτυξη της τεχνολογίας, που μας οδηγεί σε συνεχή εξέλιξη και αναθεώρηση των «δεδο-

μένων» ούτε στις κοινωνικές και οικονομικές παραμέτρους, που ασκούν ουσιαστική επί-

δραση στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την εκπαίδευση και τη μάθηση (Sangra et al., 

2012, σ. 153). 
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Πράγματι, πριν ακόμη περάσει μία πενταετία από τη διατύπωση του παραπάνω ορισμού, ο 

όρος ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) τείνει να αντικατασταθεί από την ηλεκτρονική μά-

θηση 2.0 (e-learning 2.0), όπου τονίζεται ο κοινωνικός χαρακτήρας της μάθησης, η έμφαση 

δίνεται στη Συνεργατική Μάθηση και γίνεται εκτεταμένη χρήση συνεργατικών εργαλείων, 

όπως blogs, wikis και εικονικών κόσμων, σε μια προσπάθεια εξασφάλισης στον εκπαιδευό-

μενο της δυνατότητας να αλληλοεπιδρά περισσότερο τόσο με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο 

όσο και με τους συν-εκπαιδευομένους του (Μπούρας, 2014). 

 

1.4 Ο όρος «Εργαλεία Μάθησης» 

 

Ως «εργαλείο» ορίζεται «κάθε αντικείμενο, μηχανισμός ή εξάρτημα που διευκολύνει την ε-

κτέλεση μίας εργασίας» (Κόμης, 2004, σ. 105). Η διαφορά του εργαλείου από τη μηχανή 

συνίσταται στο ότι κατά τη χρήση του εργαλείου εφαρμόζεται ενέργεια (σωματική ή νοη-

τική) από τον άνθρωπο για την εκτέλεση μιας εργασίας, ενώ, αντίθετα, η μηχανή εκτελεί την 

εργασία με δική της αποκλειστικά ενέργεια (https://el.wikipedia.org/wiki/Εργαλείο).   

 

Στην Πληροφορική και την Ψυχολογία, ως εργαλεία (tools) νοούνται τόσο τα υλικά μέσα 

που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη ενός στόχου, όπως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, όσο 

και οι νοητικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα κατά την πορεία. Δηλαδή, τα εργαλεία 

διαδραματίζουν διαμεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στα ενεργούντα υποκείμενα και στα αντι-

κείμενα των ενεργειών τους (Κόμης, 2004). 

 

Υπό το πρίσμα αυτό, γίνεται αντιληπτό ότι ο όρος «εργαλεία» έχει ευρεία έννοια. Αφορά τη 

γλώσσα και τον πολιτισμό εν γένει (Vygotsky, 1988) και σε σχέση με τις Τεχνολογίες των 

Πληροφοριών και της Επικοινωνίας, τους ίδιους τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ως γνω-

στικά-διερευνητικά εργαλεία, εργαλεία επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών, εργα-

λεία εξατομικευμένης και συνεργατικής μάθησης (Κόμης, 2004). Ακόμη, χαρακτηρίζει συ-

γκεκριμένες δυνατότητες που παρέχονται χάριν της τεχνολογίας, όπως, για παράδειγμα, οι 

προσομοιώσεις και οι μικρόκοσμοι, που συχνά χρησιμοποιούνται ως εργαλεία για τη δη-

μιουργία μοντέλων στις Φυσικές Επιστήμες ή τα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), που κα-

θιστούν δυνατή την επικοινωνία των μαθητών και εξ αποστάσεως (Κωνσταντίνου, 2005).  

 

https://el.wikipedia.org/wiki/Εργαλείο
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Σύμφωνα με τον ορισμό της Hart (2014), «εργαλείο μάθησης είναι κάθε πρόγραμμα 

(software) ή διαδικτυακή υπηρεσία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια της αυτο-

μάθησης ή της διδασκαλίας και εκπαίδευσης» (όπως αναφέρεται από την Palmer, 2016, σ. 

198). Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προαναφερθείσες παραμέτρους χαρακτηρίζονται οι ηλε-

κτρονικοί υπολογιστές ως «εργαλεία μάθησης» στην παρούσα εργασία. 

 

1.5 Ο όρος «Συστήματα Υποστήριξης Συνεργατικής Μάθησης με τη χρήση 

Ηλεκτρονικού Υπολογιστή» (Computer Supported Collaborative Learn-

ing) 

 

Καθώς η έμφαση στον αιώνα μας δίνεται στον κοινωνικό και συνεργατικό χαρακτήρα της 

μάθησης, αναπτύσσεται σειρά συστημάτων και εργαλείων που σκοπό έχουν την προώθηση 

της μάθησης μέσω συνεργατικών δραστηριοτήτων (Κόμης, 2004). Πρόκειται για τα Συστή-

ματα Συνεργατικής Μάθησης μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, που είναι γνωστά στη διε-

θνή βιβλιογραφία ως Computer Supported Collaborative Learning ή -με το αρκτικόλεξο – 

CSCL με το οποίο θα αναφέρονται στο εξής. Τα εν λόγω συστήματα επιτρέπουν την οικο-

δόμηση/κατασκευή της γνώσης από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι χρησιμοποιούν ως κοινό 

πόρο ή ως βασικό επικοινωνιακό μέσο τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Συνδυάζουν, δηλαδή, 

στοιχεία της ηλεκτρονικής και της συνεργατικής μάθησης (Μπούρας, 2014). 

Τα συστήματα CSCL προέκυψαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ως εξέλιξη των Com-

puter Supported Collaborative Work (CSCW), δηλαδή συστημάτων που είχαν ως στόχο την 

υποστήριξη της συνεργασίας στον εργασιακό χώρο μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Πρόκειται για δικτυακά υπολογιστικά συστήματα που υποστηρίζουν την εργασία πολλών 

ατόμων σε ομάδες με σκοπό την επίτευξη ενός κοινού στόχου παρέχοντας διαμοιραζόμενο 

περιβάλλον για τα μέλη της ομάδας (Καμπουράκης & Λουκής, 2006). 

 

Τα CSCL παρουσιάζουν πολλά κοινά στοιχεία με τα CSCW, καθώς προσφέρουν, επίσης, 

διαμοιραζόμενο εικονικό χώρο εργασίας ενθαρρύνοντας με τον τρόπο αυτό την αλληλεπί-

δραση τόσο μεταξύ ατόμου και ηλεκτρονικού υπολογιστή όσο και τις αλληλεπιδράσεις με-

ταξύ των συνεργαζόμενων μελών (Βούρος, 2005). Εξάλλου, και οι δύο όροι αναφέρονται 

στη Συνεργατική Μάθηση με τη χρήση των Τ.Π.Ε. (Σολομωνίδου, 2002). 
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Υπάρχει, ωστόσο, μία βασική διαφορά μεταξύ τους: Τα συστήματα CSCW αφορούν οργα-

νισμούς και επιχειρήσεις, προωθούν την επικοινωνία και τη συνεργασία με απώτερο στόχο 

την αύξηση της παραγωγικότητας. Αντίθετα, τα CSCL υπηρετούν εκπαιδευτικούς σκοπούς 

και ενισχύουν τη συνεργασία, την αλληλεπίδραση και την ανταλλαγή πληροφοριών με απώ-

τερο στόχο την προαγωγή της μάθησης (Καμπουράκης & Λουκής, 2006).  

 

Παράλληλα, συνιστούν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, καθώς επιτρέπουν τη λεπτομερή κατα-

γραφή του συνόλου των αλληλεπιδράσεων που συμβαίνουν κατά τη Συνεργατική Μάθηση, 

λειτουργούν δηλαδή ως ένα είδος μικροσκοπίου παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες στους 

επιστήμονες που ασχολούνται με το συγκεκριμένο τομέα (Dillenbourg, 1999).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

2. Το θεωρητικό υπόβαθρο της Συνεργατικής Μάθησης 

 

Οι θεωρίες μάθησης είναι «εννοιολογικά πλαίσια που περιγράφουν πώς απορροφάται, επε-

ξεργάζεται και διατηρείται κατά τη διάρκεια της μάθησης η πληροφορία» (Wikipedia, 2016, 

https://el.wikipedia.org/wiki/Θεωρίες_Μάθησης_(εκπαίδευση)). Μία θεωρία για τη μάθηση 

περιγράφει, με άλλα λόγια, το σύνολο των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα κατά τη γνω-

στική ανάπτυξη και τη μάθηση του ατόμου (Κολιάδης, 1997).  

 

Κάθε μαθησιακή θεωρία επηρεάζεται από τις κοινωνικοπολιτισμικές συνθήκες στις οποίες 

δημιουργείται και, κατά κάποιο τρόπο, τις αντικατοπτρίζει (Ράπτης & Ράπτη, 2013). Η ίδια 

με τη σειρά της επηρεάζει τις μεθόδους και τις τεχνικές διδασκαλίας που υιοθετούνται προ-

κειμένου να επιτευχθεί η μάθηση όσο το δυνατό πιο γρήγορα και αποτελεσματικά (Κολιά-

δης, 1997). Για το λόγο αυτό θεωρείται σκόπιμη η παρουσίαση των βασικών θεωριών μάθη-

σης που διατυπώθηκαν κατά τον 20ο αιώνα, καθώς «φωτίζουν» τους διαφορετικούς τρόπους 

αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, ενώ ορισμένες από αυτές αποτελούν το  ιδεολο-

γικό έρεισμα του αιτήματος για Συνεργατική Μάθηση. 

 

Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές που διέπουν το συμπεριφορισμό ή μπι-

χεβιορισμό, τον εποικοδομισμό ή κονστρουκτιβισμό και τις κοινωνικοπολιτισμικές και κοι-

νωνιογνωστικές θεωρίες για τη μάθηση, γνωστές και ως κοινωνικό εποικοδομισμό. 

 

2.1 Ο συμπεριφορισμός/μπιχεβιορισμός  

 

Οφείλει το όνομά του στο γεγονός ότι εστιάζει στη μελέτη της συμπεριφοράς (Ράπτης & 

Ράπτη, 2013, σ. 125). Αναπτύχθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα και κυριάρχησε ως και τη 

δεκαετία του 1960. Όπως κάθε θεωρία, σχετίζεται άμεσα με τα κοινωνικά και πολιτικά τε-

κταινόμενα της εποχής. Συγκεκριμένα, συνδέεται πολιτικά με την επιθυμία των Η.Π.Α.  -

μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και την εκτόξευση του Σπούτνικ στο διάστημα 

από τους Σοβιετικούς - να επικρατήσουν τεχνολογικά έναντι της Σοβιετικής Ένωσης και τη 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Conceptual_framework&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/Θεωρίες_Μάθησης_(εκπαίδευση)
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συνακόλουθη στροφή τους προς τις θετικές επιστήμες (Κουτσογιάννης κ.ά., 2014). Το φιλο-

σοφικό του υπόβαθρο πρέπει να αναζητηθεί στο θετικισμό και τον εμπειρισμό. Οι συμπερι-

φοριστές υιοθετούν τις μεθόδους των φυσικών επιστημών για να μελετήσουν την ανθρώπινη 

συμπεριφορά (Ράπτης & Ράπτη, 2013). 

 

Σημαντικότεροι εκπρόσωποι της θεωρίας είναι οι Pavlov, Watson, Thorndike και Skinner. 

Βασική τους αρχή αποτελεί η πεποίθηση ότι η διαδικασία της μάθησης μπορεί να περιγραφεί 

από τη σχέση Ερέθισμα → Αντίδραση, ενώ οι ενδιάμεσες διαδικασίες παραμένουν μυστήριο 

για τον παρατηρητή. Η μάθηση διαπιστώνεται από την αντίδραση (Δαγδιλέλης κ.ά, 2013; 

Καψάλης, 1990). Αργότερα, το αρχικό σχήμα τροποποιείται, για να αντικατασταθεί από το 

συνθετότερο Ερέθισμα → Οργανισμός → Αντίδραση (Καψάλης, 1990; Κολιάδης, 2006; Κό-

μης, 2004; Ράπτης & Ράπτη, 2013). Κατά τη θεωρία αυτή, σημαντικότατο ρόλο για τη μά-

θηση και την εδραίωση μιας συμπεριφοράς παίζουν τα κίνητρα και οι ενισχύσεις, θετικές 

και αρνητικές. Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται ότι είναι αδύνατο να συντελεστεί μάθηση χωρίς 

κίνητρα, ενώ, όσον αφορά τις ενισχύσεις, κρίνεται ότι επηρεάζουν αποφασιστικά την επα-

νάληψη ή απόσβεση μιας συμπεριφοράς. Η θετική ενίσχυση θεωρείται ως αποτελεσματικό-

τερη, κατά το Skinner, για αυτό και πιστεύει ότι αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται στη διδα-

σκαλία (Δαγδιλέληςς κ.ά., 2013; Jarvis, 2005; Καψάλης, 1990; Κόμης, 2004; Ράπτης & Ρά-

πτη, 2013; Τριλιανός, 2013). Ο Thorndike πάλι θεωρεί ότι ο αποτελεσματικότερος δρόμος 

για τη μάθηση περνά μέσα από τη δοκιμή και το λάθος (Τριλιανός, 2013).   

 

Όσον αφορά τις μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας, ο συμπεριφορισμός συνδυάστηκε πε-

ρισσότερο με το μονόλογο, ερωτήσεις της μορφής «σωστό – λάθος», και αργότερα, όταν οι 

Η/Υ έγιναν μέρος της σχολικής ζωής, με τα λογισμικά εξάσκησης και πρακτικής (drill and 

practice) και τα λογισμικά καθοδηγούμενης διδασκαλίας (Δαγδιλέλης κ.ά., 2013; Κόμης, 

2004; Ράπτης & Ράπτη, 2013). Αφού η πορεία προς τη μάθηση θεωρούταν μοναχική, δεν 

υπήρχε λόγος για εργασία σε ομάδες και δε χρησιμοποιούνταν τεχνικές όπως το παιχνίδι 

ρόλων, η χιονοστιβάδα ή η μελέτη περίπτωσης. Οι επιδείξεις, όποτε χρησιμοποιούνταν, γί-

νονταν από το δάσκαλο και στους μαθητές επιφυλασσόταν ο ρόλος του παρατηρητή ή ακρο-

ατή. Γενικά, δινόταν μεγάλο βάρος στην προγραμματισμένη, σχεδιασμένη διδασκαλία και 

την αποφυγή του λάθους, ενώ ο μαθητής είχε μάλλον παθητικό ρόλο (Δαγδιλέλης κ.ά., 2013; 

Καψάλης, 1990; Ράπτης & Ράπτη, 2013). 
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2.2 Ο γνωστικός εποικοδομισμός/κονστρουκτιβισμός 

 

Καθώς οι μεγάλοι πόλεμοι που σημάδεψαν τον 20ο αιώνα έγιναν παρελθόν και οι κοινωνίες 

εισήλθαν στο μεταβιομηχανικό στάδιο ανάπτυξης, έγινε αντιληπτό ότι η ανάγνωση και η 

γραφή δεν αποτελούσαν πλέον ικανοποιητικά εφόδια και κατέστη επιτακτική η ανάγκη οι 

πολίτες να μάθουν πώς να μαθαίνουν και να μπορούν να αναπροσαρμόζουν τις απόψεις τους, 

όποτε αυτό είναι απαραίτητο (Κουτσογιάννης κ.ά., 2014). Ως κυρίαρχη επιστημολογική προ-

σέγγιση αναδείχθηκε η ερμηνευτική, που βρίσκεται στον αντίποδα του θετικισμού. Σε αυτό 

το κλίμα αναπτύχθηκε ο εποικοδομισμός. Οφείλει το όνομά του στη βασική του αρχή, ότι η 

γνώση δε μεταδίδεται αλλά παράγεται, οικοδομείται από το μαθητή (Κουτσογιάννης κ.ά., 

2014; Ράπτης & Ράπτη, 2013; Κολιάδης, 1997).  

 

Σημαντικότεροι εκπρόσωποι της θεωρίας είναι οι Piaget, Bruner, Gagne,και Papert.  

 

Κατά τον Piaget (1979), η νοητική ανάπτυξη του παιδιού περνά από τέσσερα στάδια: κατά-

κτηση αισθησιοκινητικών (0-2 έτη), συμβολικών (2-7 έτη), συγκεκριμένων γνωστικών (7 – 

12 έτη) και, τέλος, αφηρημένων γνωστικών λειτουργιών  (12 – 15 έτη). Η μάθηση είναι μια 

διαρκής διαδικασία δόμησης, αποδόμησης και μετασχηματισμού γνωστικών σχημάτων από 

το ίδιο το παιδί, που παίζει ενεργητικό ρόλο στη διαμόρφωση των γνωστικών του δομών και 

μέσα από διαδικασίες, όπως η αφομοίωση, η προσαρμογή και η συμμόρφωση, οικοδομεί τη 

γνώση και καταφέρνει να οικειοποιηθεί και να ερμηνεύσει τις επιδράσεις που δέχεται από 

το περιβάλλον (Δαγδιλέλης κ.ά., 2013; Jarvis, 2005; Κολιάδης, 1997; Κόμης, 2004; Ράπτης 

& Ράπτη, 2013; Τριλιανός, 2013). Κατά τη διαδικασία αυτή το κοινωνικό περιβάλλον δια-

δραματίζει, βέβαια, σημαντικό ρόλο, κυρίως επειδή οδηγεί συχνά σε κοινωνιογνωστικές συ- 

γκρούσεις, απαραίτητη προϋπόθεση της γνωστικής προόδου, αλλά οι διεργασίες κατάκτησης 

της γνώσης παραμένουν κατεξοχήν εσωτερικές  (Ματσαγγούρας, 2000; Ράπτης & Ράπτη, 

2013). 

 

Ο Bruner θεωρεί ότι το παιδί κατακτά σταδιακά την πραξιακή, την εικονιστική και τη συμ-

βολική σκέψη (Κολιάδης, 1997; Ράπτης & Ράπτη, 2013; Τριλιανός, 2013). Ως απόρροια των 

απόψεών του, προκύπτει η εισήγησή του για την υιοθέτηση σπειροειδούς προγράμματος 

στην εκπαίδευση με επαναδιαπραγμάτευση των ίδιων ζητημάτων σε διαφορετικές τάξεις, 
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αλλά παράλληλη αύξηση της εμβάθυνσης σε κάθε επόμενο στάδιο (Κολιάδης, 1997; Ράπτης 

& Ράπτη, 2013). Ο ίδιος έχει εισαγάγει, επίσης, τον όρο «ανακαλυπτική μάθηση», που αφορά 

την οικοδόμηση της γνώσης από το άτομο μέσα από την πρόσκτηση, επεξεργασία και κωδι-

κοποίηση των πληροφοριών που λαμβάνει (Δαγδιλέλης κ.ά., 2013; Jarvis, 2005; Κολιάδης, 

1997; Ράπτης & Ράπτη, 2013; Τριλιανός, 2013). Αρχικά, θεωρούσε ότι η μάθηση είναι ατο-

μική υπόθεση, ωστόσο, αργότερα ενστερνίστηκε την αντίληψη του Vygotsky (1988) για 

«συμμετοχικό μοίρασμα του πολιτισμού» προσεγγίζοντας έτσι τις κοινωνιοπολιτισμικές θε-

ωρίες για τη μάθηση. 

 

Ο Gagne δίνει έμφαση στις εσωτερικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στον ανθρώπινο 

οργανισμό και οδηγούν στη μάθηση. Θεωρεί ότι σειρά βιολογικών παραγόντων ασκούν επί-

δραση στην πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου, ενώ στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα λαμ-

βάνουν χώρα διεργασίες που παραπέμπουν στον τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών από 

έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή [Η/Υ] (Gagne, 1972; Κογκούλης, 1989; Κολιάδης, 1997).  

 

Τέλος, ο Papert, επηρεασμένος από τις απόψεις του Piaget για την οικοδόμηση της γνώσης 

από το ίδιο το άτομο, προχωρεί στην κατασκευή της προγραμματιστικής γλώσσας Logo, 

εγκαινιάζοντας τον κατασκευαστικό εποικοδομισμό και παρέχοντας τη δυνατότητα στους 

μαθητές όλων των ηλικιών να αντιληφθούν σύνθετες μαθηματικές έννοιες παίζοντας με τη 

χελώνα – αποτελεί το σήμα κατατεθέν της Logo – και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που 

παρέχονται από τη συγκεκριμένη γλώσσα (Jarvis, 2005; Κόμης, 2004; Ράπτης & Ράπτη, 

2013). 

 

Παρά τις σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις επιμέρους θεωρίες που εντάσσονται στα πλαί-

σια του εποικοδομισμού και τα τρωτά σημεία καθεμιάς από αυτές, αποτελεί γεγονός ότι η εν 

λόγω θεωρία μάθησης άλλαξε ριζικά τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η μάθηση και κατ’ ε-

πέκταση η εκπαίδευση και η διδασκαλία. Η έμφαση δόθηκε στην αυτενέργεια, τις αυθόρμη-

τες ενέργειες, τη δραστηριότητα των μαθητών. Το λάθος όχι απλώς απενοχοποιήθηκε, αλλά 

μελετήθηκε και αναλύθηκε σε μια προσπάθεια να γίνει κατανοητή η διαδικασία σκέψης του 

μαθητή, ενώ το ζητούμενο έπαψε να είναι η γνώση, αλλά το να μάθει κανείς πώς να μαθαίνει 

και να μπορεί να χρησιμοποιεί ό, τι έμαθε για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων (Dixon 

& Brown, 2005; Gagne, 1972; Κολιάδης, 2006; Κολιάδης, 1997; Ξωχέλλης, 1990; Piaget, 

1979; Ράπτης & Ράπτη, 2013).  
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Στα πλαίσια αυτά θεωρήθηκε πολύ χρήσιμη η πρόκληση της περιέργειας, του ενδιαφέροντος 

των παιδιών με προβλήματα ή ερωτήματα – προκλήσεις, ακόμη και με ασυνήθιστους ήχους 

ή οπτικά ερεθίσματα (Τριλιανός, 2013) και αξιοποιήθηκαν όλες οι μέθοδοι συνεργατικής 

δουλειάς, γιατί θεωρήθηκε ότι η δουλειά σε ομάδες έχει ευεργετικά αποτελέσματα: μεταξύ 

άλλων, αυξάνει τον αυτοέλεγχο των μελών της ομάδας, τονώνει την αυτοπεποίθησή τους, 

συντελεί στην κοινωνικοποίησή τους, τα εθίζει στη συνεργασία, καλλιεργεί δημοκρατικό 

πνεύμα. Επιπλέον, είναι πιο αποτελεσματική, οδηγεί συντομότερα στη μάθηση και το μαθη-

σιακό αποτέλεσμα διαρκεί περισσότερο χρόνο (Jarvis, 2005; Κακλαμάνης, 2005; Καψάλης, 

1990; Κογκούλης, 1989; Κολιάδης, 2006; Ματσαγγούρας, 2001; Ξωχέλλης, 1989; Ράπτης 

& Ράπτη, 2013; Τριλιανός, 2013). 

 

Καμιά διδακτική τεχνική, ωστόσο, δεν υποτιμήθηκε. Αντίθετα, τονίστηκε η αξία της συζή-

τησης και των ερωτήσεων, αλλά και ο ρόλος του παιχνιδιού. Δόθηκε έμφαση στη χρήση 

εποπτικών μέσων, στη σημασία των παραδειγμάτων και στην ευεργετική επίδραση της εξά-

σκησης στην επίλυση προβλημάτων.  Ακόμη, προβλήθηκε η αξία των πειραμάτων, κυρίως 

όταν εκτελούνται από τους ίδιους τους μαθητές (Dixon & Brown, 2005; Gagne, 1972; Jarvis, 

2005; Καψάλης, 1990; Κολιάδης, 1997; Ράπτης & Ράπτη, 2013; Τριλιανός, 2013). Θεωρή-

θηκε ότι όλα τα παραπάνω κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών, τα εμπλέκουν ε-

νεργητικά στη διαδικασία της μάθησης, τα ωθούν σε συγκρίσεις και τα βοηθούν να αποκρυ-

σταλλώσουν την προσωπική τους γνώμη, συντελούν στην ανάπτυξη σύνθετων νοητικών ι-

κανοτήτων, οξύνουν την κριτική σκέψη και δημιουργούν ανθρώπους ικανούς να λαμβάνουν 

αποφάσεις υπό συνθήκες πίεσης, να διαχειρίζονται την ασάφεια και την αβεβαιότητα και να 

συνεργάζονται με τους συνανθρώπους τους αντί να επιλέγουν το δρόμο του άκρατου αντα-

γωνισμού, που μόνο σε προσωπικά και κοινωνικά αδιέξοδα μπορεί να οδηγήσει (Κογκούλης, 

1989; Κολιάδης, 1997 ; Ξωχέλλης, 1990; Τριλιανός, 2013). Μάλιστα, η χρήση των Τ.Π.Ε. 

στην εκπαίδευση αντιμετωπίστηκε πολύ θετικά, αφού εκτιμήθηκε ότι δημιούργησε πληθώρα 

δυνατοτήτων, καθώς κατέστησε δυνατή – μεταξύ άλλων - την προσομοίωση και τη μοντε-

λοποίηση (Ράπτης & Ράπτη, 2013; Τριλιανός, 2013).  

 

Βέβαια, η σημαντικότερη αλλαγή που επέφεραν οι εποικοδομιστικές απόψεις είναι ότι ο μα-

θητής έγινε πια πρωταγωνιστής στην προσπάθεια για την οικοδόμηση της γνώσης, ενώ ο 
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δάσκαλος ανέλαβε τον εξίσου σημαντικό ρόλο να οργανώνει, να εμψυχώνει αλλά και να 

παρεμβαίνει όπου χρειάζεται.  

 

2.3 Οι κοινωνιοπολιτισμικές και κοινωνιογνωστικές θεωρίες/ κοινωνικός 

εποικοδομισμός 

 

Ο κοινωνικός εποικοδομισμός λειτουργεί συμπληρωματικά προς το γνωστικό εποικοδομι-

σμό. Οφείλει το όνομά του στο γεγονός ότι δίνει έμφαση στον κοινωνικό χαρακτήρα της 

μάθησης, στις κοινωνικές διαδικασίες ( Jarvis, 2005; Ράπτης & Ράπτη, 2013). 

 

Βασικός του εκπρόσωπος είναι ο Ρώσος ψυχολόγος Vygotsky. Ο Vygotsky (1988) τόνισε 

την κρισιμότητα του ρόλου όσων βοηθούν το παιδί να αναπτύξει το δυναμικό του και έδωσε 

έμφαση όχι μόνο στην κοινωνική αλληλεπίδραση, αλλά και στην κουλτούρα του ίδιου του 

παιδιού. Αντιμετώπισε το μαθητή ως κοινωνικό ον, του οποίου η συμπεριφορά διαμορφώ-

νεται μέσω της συναλλαγής του με τους άλλους. Έννοιες – κλειδιά της θεωρίας του είναι η 

«διαμεσολάβηση» και η «ζώνη επικείμενης ανάπτυξης». Έτσι, η γλώσσα διαμεσολαβεί διευ-

κολύνοντας την κατάκτηση της γνώσης, ενώ οι έμπειροι ενήλικες αλλά και οι συνομήλικοι 

διαμεσολαβούν, ώστε να βοηθήσουν κάθε παιδί να αναπτύξει τις δυνατότητές του. Η 

γλώσσα παίζει καθοριστικό ρόλο στην όλη διαδικασία, η ομαδική εργασία θεωρείται επιβε-

βλημένη, ενώ, μέσα από την εφαρμογή των ενδεδειγμένων διαδικασιών, πολιτισμός και 

γνώση αλληλοδημιουργούνται. (Δαγδιλέλης κ.ά., 2013; Jarvis, 2005; Κακλαμάνης, 2005; 

Ράπτης & Ράπτη, 2013; Τριλιανός, 2013).  Σύμφωνα με τις απόψεις του Vygotsky (1988), η 

κοινότητα διαθέτει ευρύτερες, εκτενέστερες γνώσεις από αυτές του κάθε ατόμου ξεχωριστά, 

ωστόσο, κάθε άτομο έχει τη δυνατότητα να συντελέσει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ομά-

δας, βοηθώντας στην επιτέλεση δραστηριοτήτων που ένα μέλος θα αδυνατούσε να ολοκλη-

ρώσει, αν ενεργούσε μεμονωμένα και αυτόνομα (Κόμης, 2004).  

 

Προέκταση των κοινωνιοπολιτισμικών θεωριών αποτελούν οι κοινωνιογνωστικές θεωρίες 

για την εγκαθιδρυμένη και την κατανεμημένη νόηση (Δαγδιλέλης κ.ά., 2013; Κόμης, 2004; 

Ράπτης & Ράπτη, 2013).   
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Σύμφωνα με το μοντέλο της εγκαθιδρυμένης νόησης (situated learning), η μάθηση συντελεί-

ται μέσα από την επικοινωνία με άλλους ανθρώπους, την κοινωνική αλληλεπίδραση και την 

αλληλεπίδραση με το φυσικό περιβάλλον. Προκειμένου, λοιπόν, να κατακτηθεί, πρέπει να 

δημιουργηθούν κοινότητες πρακτικής στις οποίες τα άτομα θα συμμετέχουν ενεργά επιτε-

λώντας αυθεντικές δραστηριότητες και χρησιμοποιώντας τεχνουργήματα, εργαλεία και πο-

λιτισμικά σύμβολα. Ιδανικά, θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε συγκεκριμένο πλαίσιο (εργα-

σιακή ή επιστημονική κοινότητα), εξασφαλίζοντας το συνδυασμό της αυτόνομης ατομικής 

δραστηριότητας με τη νοητική και κοινωνική υποστήριξη. Με άλλα λόγια, ο μαθητής πρέπει 

να μαθαίνει σε εργασιακό περιβάλλον μέσα από πραγματικές εμπειρίες και με τη συνδρομή 

ενός γνωσιακού δικτύου δημιουργημένου στο περιβάλλον γύρω του (Κόμης, 2004).  

 

Όσον αφορά το μοντέλο της κατανεμημένης νόησης (distributed cognition), εμφανίστηκε 

στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και βασική του θέση αποτελεί η πεποίθηση ότι οι γνωστικές 

ιδιότητες των ατόμων δεν ταυτίζονται με αυτές των ομάδων και ότι η γνώση είναι κατανε-

μημένη αφενός στα υποκείμενα, που διαθέτουν την ικανότητα νοητικών αναπαραστάσεων 

και λειτουργιών και αφετέρου στα τεχνουργήματα και τις εξωτερικές αναπαραστάσεις, που 

χρησιμοποιούνται ως μέσα για την κατάκτησή της. Συνεπώς, το άτομο δε μαθαίνει ανεξάρ-

τητα από το περιβάλλον, κοινωνικό και φυσικό. Αντίθετα, υπάρχει εσωτερική, κοινωνική 

και υλική κατανομή της γνώσης (Κόμης, 2004; Ράπτης & Ράπτη, 2013). 

 

Για τις κοινωνιοπολιτισμικές και κοινωνιογνωστικές θεωρίες, λοιπόν, η Συνεργατική Μά-

θηση θεωρείται απαραίτητη συνθήκη για την ανάπτυξη του δυναμικού των ατόμων και την 

κατάκτηση εννοιολογικών δομών τις οποίες τα άτομα θα ήταν αδύνατο να αναπτύξουν χωρίς 

συνεργασία. Στα πλαίσια αυτά οι Η/Υ  μπορούν να επιτελέσουν σημαντικότατο ρόλο, γιατί 

επιτρέπουν τη δια-μαθητική συνεργασία, τη συνεργασία με άλλα σχολεία, τη δικτύωση, και 

διευκολύνουν την επαφή με άλλους πολιτισμούς και ποικίλες κοινωνικές ομάδες (Κακλαμά-

νης, 2005; Ράπτης & Ράπτη, 2013). Ικανοποιούν, δηλαδή, όλες τις απαιτήσεις του κοινωνι-

κού εποικοδομισμού.   

  

Εννοείται ότι και σε αυτή την περίπτωση επιφυλάσσεται στον εκπαιδευτικό ο ρόλος του 

διαμεσολαβητή, εμψυχωτή – και όχι του ενορχηστρωτή – στην πορεία του μαθητή για την 

κατάκτηση της γνώσης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

3. Ηλεκτρονικά Εργαλεία Συνεργατικής Μάθησης 

 

Ήδη από το τέλος του προηγούμενου αιώνα έγινε αντιληπτό ότι ο άνθρωπος δεν πορεύεται 

ένα μοναχικό δρόμο στη ζωή, αλλά κλειδί για μία επιτυχημένη πορεία αποτελεί η δυνατό-

τητά του να επικοινωνεί ουσιαστικά και να συνεργάζεται με τους συνανθρώπους του. Μέσα 

από τη συνεργασία μαθαίνει πιο αποτελεσματικά και, παράλληλα, όπως επιβεβαιώνεται από 

πολύ μεγάλο αριθμό ερευνών, αναπτύσσει σειρά γνωστικών, κοινωνικών και συναισθηματι-

κών δεξιοτήτων (βλ. ενδεικτικά: Johnson & Johnson, 2000; Kagan, 1990; Slavin, 1991). 

 

Επομένως, αν δεχτούμε ότι σκοπός της εκπαίδευσης είναι η ατομική και κοινωνική ευημερία 

(Τριλιανός, 2013), τόσο με βάση τις εποικοδομιστικές θεωρίες μάθησης όσο και με βάση τα 

ερευνητικά δεδομένα, ζητούμενο αποτελεί η Συνεργατική Μάθηση. Στον αιώνα μας η ρα-

γδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και  η καθολική σχεδόν διάδοση του διαδικτύου κατέστησαν 

δυνατή την ανάπτυξη σειράς συστημάτων και εργαλείων που διευκολύνουν την αλληλεπί-

δραση, την επικοινωνία και τη συνεργασία, μπορούν με άλλα λόγια να προωθήσουν σημα-

ντικά τη Συνεργατική Μάθηση (Κόμης, 2004; Σολομωνίδου, 2006).  

 

Τα προαναφερθέντα συστήματα και εργαλεία δεν αφορούν αποκλειστικά την εκπαίδευση. 

Ορισμένα σχεδιάστηκαν για την εξυπηρέτηση επαγγελματικών σκοπών, άλλα για λόγους 

ψυχαγωγίας ή/και διασκέδασης, αρκετά είναι γενικής χρήσης. Βεβαίως, μέρος αυτών αποτε-

λούν και τα εκπαιδευτικά συστήματα, προγράμματα και εργαλεία που σκοπεύουν να υπηρε-

τήσουν φιλόδοξους εκπαιδευτικούς στόχους. Ωστόσο, από μόνα τους δεν αρκούν για να ε-

πιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, αφού ο τρόπος χρήσης τους καθορίζει τελικά και το 

βαθμό αποτελεσματικότητάς τους (Ράπτης & Ράπτη, 2013). 

 

Παρακάτω θα παρουσιαστούν ορισμένα εργαλεία που παρέχουν πληθώρα δυνατοτήτων χρή-

σης στα πλαίσια της Συνεργατικής Μάθησης και θα γίνουν προτάσεις χρήσης τους στην εκ-

παίδευση. Ορισμένα υποστηρίζουν τη σύγχρονη και άλλα την ασύγχρονη επικοινωνία. Οι 

όροι αφορούν την ηλεκτρονική μάθηση, που συχνά συγχέεται με την εκπαίδευση από από-
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σταση, και το χρόνο κατά τον οποίο διεξάγεται. Συγκεκριμένα, αναφερόμενοι στη «σύγ-

χρονη» επικοινωνία εννοούμε ότι η αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων λαμβάνει χώρα σε 

πραγματικό χρόνο, την ίδια χρονική στιγμή, όπως, για παράδειγμα, συμβαίνει στην περί-

πτωση μιας τηλεδιάσκεψης. Αντίθετα, η ασύγχρονη επικοινωνία δεν προϋποθέτει την ταυ-

τόχρονη συμμετοχή των συμμετεχόντων, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα επιλογής του χρό-

νου επικοινωνίας με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, με 

την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Κόμης, 2004; Μπούρας, 2014; Σολομω-

νίδου, 2006). 

 

Εκτός από τη διάκριση με βάση τον άξονα του χρόνου, μπορεί, κατά τους Wagner, Hassanein 

& Head (2008, σ. 26-27)), να γίνει περαιτέρω κατηγοριοποίηση της ηλεκτρονικής μάθησης 

με βάση τους άξονες του χώρου, του βαθμού ανεξαρτησίας, του τρόπου. Ο άξονας του χώρου 

συνδέεται με το αν η εκπαιδευτική διαδικασία λαμβάνει χώρα σε μία τάξη ή πραγματοποιεί-

ται εξ αποστάσεως, με κάθε χρήστη να βρίσκεται στο δικό του χώρο. Ο βαθμός ανεξαρτησίας 

σχετίζεται με τις εργασίες που έχουν να διεκπεραιώσουν οι χρήστες και την υποχρέωση ή μη 

συνεργασίας μεταξύ τους. Έτσι, υπάρχουν περιπτώσεις που οι μαθητές εργάζονται αυτό-

νομα, απολαμβάνουν δηλαδή μεγάλο βαθμό ανεξαρτησίας, και άλλες που απαιτείται να συ-

νεργαστούν με συμμαθητές τους για να ολοκληρώσουν μία εργασία. Τέλος, ο τρόπος αφορά 

την επιλογή αποκλειστικά δια ζώσης διδασκαλίας, αποκλειστικά εξ αποστάσεως εκπαίδευ-

σης ή τη χρήση ενός μεικτού μοντέλου, που συνδυάζει τη δια ζώσης με την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση. 

 

Πάντως, κοινό χαρακτηριστικό όλων των εργαλείων στα οποία θα γίνει αναφορά είναι ότι 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε μια συμβατική τάξη όσο και για εξ αποστάσεως εκ-

παίδευση. Στο σύνολό τους, αν χρησιμοποιηθούν δημιουργικά, μπορούν να ανανεώσουν τις 

διδακτικές μεθόδους και την εκπαιδευτική διαδικασία (Κόμης, 2004; Ράπτης & Ράπτη, 

2013). 

 

3.1 Χώροι ηλεκτρονικών συζητήσεων (Forums) 
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Πρόκειται για διαδικτυακά εργαλεία ασύγχρονης γραπτής επικοινωνίας. Κατ’ ουσίαν είναι 

ψηφιακοί χώροι στους οποίους διεξάγονται δημόσιες συζητήσεις μέσω ανταλλαγής μηνυμά-

των ανάμεσα στα άτομα που είναι εγγεγραμμένα στη συγκεκριμένη περιοχή (Κόμης, 2004). 

Η οργάνωσή τους είναι θεματική και η συζήτηση μπορεί να αφορά οποιοδήποτε θέμα. Κάθε 

χρήστης έχει τη δυνατότητα να εκφράσει τις απόψεις του, να διαβάσει τις θέσεις άλλων χρη-

στών, να απαντήσει σε διατυπωμένες από άλλους χρήστες ιδέες, να εκκινήσει συζήτηση 

γύρω από ένα θέμα που τον ενδιαφέρει (Καμπουράκης & Λουκής, 2006; Κόμης, Αβούρης 

& Κατσάνος, 2006). Επειδή στα forum συμμετέχουν πολλοί χρήστες, υπάρχουν συνήθως 

κάποιοι συντονιστές, υπεύθυνοι για την επίβλεψη και την οργάνωσή τους. Αυτοί αναλαμβά-

νουν και το ρόλο καθοδηγητή των νέων χρηστών επιλύοντας απορίες και βοηθώντας τους 

να στέλνουν τα μηνύματά τους στην κατάλληλη θέση (Κόμης κ.ά., 2006). 

Γενικά, τα forum είναι εύχρηστα, υποστηρίζουν πολλές μορφές μηνυμάτων και παρέχουν τη 

δυνατότητα επικοινωνίας ακόμη και σε ανασφαλή ή συνεσταλμένα άτομα που τους λείπει η 

άνεση και δεν μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα σε συζητήσεις που διεξάγονται δια ζώσης 

ή σε πραγματικό χρόνο (Biesenbach-Lucas, 2004; Καμπουράκης & Λουκής, 2006). Επι-

πλέον, αφού πρόκειται για ασύγχρονη μορφή επικοινωνίας, οι χρήστες έχουν στη διάθεσή 

τους το χρόνο που τους είναι απαραίτητος, ώστε να κατανοήσουν όσα διαβάζουν, να σκε-

φτούν πάνω σε αυτά, να τα αντιμετωπίσουν κριτικά και να αποκρυσταλλώσουν τη δική τους 

γνώμη (Biesenbach-Lucas, 2004).  

 

Όλες οι προαναφερθείσες δυνατότητες των forum τα καθιστούν ένα χρήσιμο εργαλείο συ-

νεργατικής μάθησης, ενώ είναι προφανές ότι δε δημιουργήθηκαν ούτε χρησιμοποιούνται α-

ποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

 

Η έρευνα του Biesenbach-Lucas (2004) έδειξε ότι οι ενδεχόμενες ωφέλειες από τη χρήση 

τους στην εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Συγκεκριμένα, ο ίδιος αξιοποίησε την η-

λεκτρονική συζήτηση για πέντε εξάμηνα σε υποψήφιους δασκάλους της Αγγλικής Γλώσσας 

για μη μητροδίδακτους ομιλητές (nonnative speakers). Οι χρήστες ήταν ηλικίας 20-50 ετών, 

δεν ήταν όλοι γηγενείς και διέφεραν αρκετά όσον αφορά τη διδακτική τους εμπειρία. Ως 

πρόγραμμα διαχείρισης του μαθήματος (course management software) χρησιμοποιήθηκε το 

Blackboard. Οι φοιτητές εργάστηκαν ομαδικά χρησιμοποιώντας συστηματικά το χώρο ηλε-

κτρονικής συζήτησης και στη συνέχεια αξιολόγησαν οι ίδιοι τα αποτελέσματα του πρωτό-
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τυπου τρόπου εργασίας τους και ο διδάσκων την πρόοδό τους. Όπως οι ίδιοι ανέφεραν, ω-

φελήθηκαν σημαντικά όσον αφορά το μοίρασμα των πληροφοριών και τη συνεργατική οι-

κοδόμηση της κατανόησης. Ακόμη, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις διδάσκοντος και διδα-

σκομένων, βελτίωσαν σημαντικά την ικανότητά τους να διατυπώνουν γραπτά τη θέση τους 

και τις κοινωνικές τους δεξιότητες.  

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής συμπίπτουν με αυτά άλλων ερευνών για τη Συνεργα-

τική Μάθηση και τη δυνατότητα που παρέχει σε όσους συνεργάζονται να αποκτούν πιο ξε-

κάθαρη αντίληψη πρωτίστως των δικών τους θέσεων και να τις διατυπώνουν με μεγαλύτερη 

ευχέρεια (Johnson & Johnson, 1999; Slavin, 1989/1990; Tsay & Brady, 2010; Χαραλάμπους, 

2005). Υποδεικνύουν, επίσης, ότι τα forum μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά τόσο στην 

οικοδόμηση της γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές όσο και στην ενίσχυση παραγωγικών 

 κοινωνικών σχέσεων. 

 

Όσον αφορά τα CSCL, ίσως το πιο γνωστό σύστημα για υποστήριξη της Ασύγχρονης Συ-

νεργατικής Μάθησης είναι το Knowledge Forum. Αποτελεί μετεξέλιξη του συστήματος 

CSILE (Computer Supported Intentional Learning Environment – Περιβάλλον Σκόπιμης 

Μάθησης Υποστηριζόμενο από Υπολογιστή), που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο του Το-

ρόντο στο Οντάριο από τους Marlene Scardamalia και Carl Bereiter το 1994 με σκοπό να 

προσφέρει ένα περιβάλλον συνεργατικής μάθησης στο οποίο οι μαθητές θα μπορούν να α-

νταλλάσσουν πληροφορίες και ιδέες για το θέμα που μελετούν κάθε φορά οικοδομώντας 

ενεργά τη γνώση στα πλαίσια μιας κοινότητας (Σολομωνίδου, 2006).  

 

Κατά τους δημιουργούς του CSILE, Scardamalia και Bereiter (1994), η διαφορά του από 

άλλες βάσεις δεδομένων είναι ότι δημιουργείται εξ ολοκλήρου από τους μαθητές, που κατα-

θέτουν και διερευνούν απορίες, μοιράζονται τις σκέψεις τους, παράγουν κείμενα και δια-

γράμματα, νοηματοδοτούν με νέο τρόπο προϋπάρχουσες γνώσεις και ιδέες και όλα αυτά σε 

συνεργασία με τους συμμαθητές τους, δημόσια. Μάλιστα, καθώς τα συμπεράσματα στα ο-

ποία καταλήγουν δημοσιοποιούνται και είναι προσβάσιμα σε μαθητές μικρότερων τάξεων, 

επωφελείται το σύνολο της μαθητικής κοινότητας, που δε χρειάζεται «να ανακαλύψει εκ 

νέου αυτό που βρήκαν οι προηγούμενες γενιές, αλλά μπορεί να επιχειρήσει να το ξεπεράσει 

κάνοντας το επόμενο βήμα» (σ. 278), γεγονός που συμβαίνει και στην πραγματική ζωή. Ε-

ξάλλου, το όραμα των Scardamalia και Bereiter υπήρξε η ριζική αναδόμηση των σχολείων, 
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ώστε να μεταμορφωθούν σε δυναμικές κοινότητες ενεργής μάθησης και οικοδόμησης της 

γνώσης άμεσα συνδεδεμένες με την πραγματικότητα εκτός σχολείου. 

  

Το Knowledge Forum δεν αποτελεί έναν ακόμη χώρο ηλεκτρονικής συζήτησης, αλλά παρέ-

χει σειρά εργαλείων με τα οποία μπορούν να αναπτυχθούν – μεταξύ άλλων -  κειμενικές και 

γραφικές βάσεις δεδομένων από τους συνεργαζόμενους μαθητές και δίκτυα εννοιών με τη 

δυνατότητα διαμοιρασμού με άλλες κοινότητες (Βοσνιάδου, 2006; Κόμης κ.ά., 2006). Γνω-

ρίζει ευρύτατη διάδοση σε όλο τον κόσμο και χαίρει της αποδοχής της επιστημονικής κοι-

νότητας. Για παράδειγμα, όπως αναφέρει η Βοσνιάδου (2006), το Web Knowledge Forum 

επιλέχθηκε ως εργαλείο υποστήριξης μαθητικών διερευνήσεων σε 4 χώρες, μεταξύ των ο-

ποίων και η Ελλάδα, την περίοδο 1998 – 1999 στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος 

Collaborative Learning-Net. 

Βέβαια, από τη στιγμή που αναφερόμαστε σε ασύγχρονη επικοινωνία, και μάλιστα μέσω 

γραπτών μηνυμάτων, υπάρχει αφενός το μειονέκτημα ότι η αλληλεπίδραση δεν είναι άμεση 

και αφετέρου ότι η επικοινωνία δε γίνεται πρόσωπο με πρόσωπο με αποτέλεσμα να στερείται 

των παραγλωσσικών και εξωγλωσσικών στοιχείων που διευκολύνουν τη συνεννόηση, όπως 

για παράδειγμα ο επιτονισμός και οι χειρονομίες (Κόμης κ.ά., 2006). Ωστόσο, οι χώροι ηλε-

κτρονικής συζήτησης προσφέρουν αξιοσημείωτες δυνατότητες δημιουργικής αξιοποίησης 

για την προαγωγή της Συνεργατικής Μάθησης στην εκπαίδευση. 

 

3.2 Εργαλεία Σύγχρονης Ηλεκτρονικής Συζήτησης (Chat) 

 

Τα λεγόμενα «δωμάτια συζητήσεων» (chat rooms) αποτελούν έναν δημοφιλή τρόπο σύγχρο-

νης ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Παρέχουν τη δυνατότητα άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων 

ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα άτομα στα πλαίσια ηλεκτρονικών συζητήσεων που διεξάγο-

νται σε πραγματικό χρόνο. Οι συμμετέχοντες στη συζήτηση μπορεί να χρησιμοποιούν τα 

πραγματικά τους στοιχεία ή κάποιο ψευδώνυμο της επιλογής τους. Σε κάθε περίπτωση, ω-

στόσο, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε μία συζήτηση, πρέπει να έχουν 

εγκατεστημένο αντίστοιχο λογισμικό στον υπολογιστή τους (Καμπουράκης & Λουκής, 

2006; Κόμης, 2004). 
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Δημοφιλή εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή chat είναι το NetMeeting της 

Microsoft, το Windows Messenger, το GoogleTalk (Δεγγλέρη κ.ά., 2011; Κόμης, 2004; Κό-

μης κ.ά., 2006). Ακόμη, σύγχρονη ηλεκτρονική συζήτηση μπορεί να διεξαχθεί και μέσω κά-

ποιου καναλιού επικοινωνίας, όπως το Internet Relay Chat ή IRC, «μια υπηρεσία συνδιάλε-

ξης σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτύου», που δημιουργήθηκε το 1988 για να διευκολύνει 

την ομαδική επικοινωνία, παρέχει όμως, επίσης, και τη δυνατότητα επικοινωνίας ενός προς 

ένα (https://el.wikipedia.org/wiki/Internet_Relay_Chat).  

 

Ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο εργαλείο, οι συνομιλητές μπορεί να έχουν τη δυνατότητα 

να παρακολουθούν τη συγγραφή ενός μηνύματος φράση προς φράση ή χαρακτήρα προς χα-

ρακτήρα. Στην τελευταία περίπτωση είναι ορατές από αυτούς ακόμη και οι διορθώσεις του 

συνομιλητή τους ή κάποιες φράσεις που δεν ολοκληρώθηκαν τελικά, γεγονός που αποκαλύ-

πτει πιο ξεκάθαρα την πορεία της σκέψης του και διανοίγει ενδιαφέρουσες προοπτικές για 

την εκπαιδευτική αξιοποίηση του εργαλείου. Από την άλλη πλευρά, ο συγγραφέας του μη-

νύματος δεν έχει τη δυνατότητα συνολικής εποπτείας και ελέγχου του μηνύματός του προτού 

αυτό καταστεί δημόσιο (Κόμης κ.ά., 2006).  

 

Γενικά, στα μειονεκτήματα της σύγχρονης ηλεκτρονικής επικοινωνίας καταλογίζεται η έλ-

λειψη χρόνου για σκέψη και αξιολόγηση, με αποτέλεσμα να θεωρείται από πολλούς μελετη-

τές ότι οι ασύγχρονες τεχνολογίες προάγουν πιο ουσιαστικά τόσο τη γνώση όσο και τις κοι-

νωνικές σχέσεις, αφού δίνουν σε κάθε συνομιλητή το χρόνο να οργανώσει και να διατυπώσει 

ορθά τις απόψεις του και τη δυνατότητα να πάρει το λόγο σε μία συζήτηση όποτε το επιθυμεί 

(Biesenbach -Lucas, 2004; Scardamalia & Bereiter, 1994). 

 

Οπωσδήποτε, ωστόσο, υπάρχουν και σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως για παράδειγμα, η 

δυνατότητα που παρέχουν όλα τα σύγχρονα εργαλεία chat για επικοινωνία με τη χρήση ήχου 

και βίντεο, που καθιστά εφικτή την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων, οι οποίες έχουν ευ-

ρέως αξιοποιηθεί στα πλαίσια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ακόμη, η δυνατότητα τήρη- 

σης «ιστορικού» μιας συζήτησης, που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως στα πλαί-

σια της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Κόμης, 2004). Επιπλέον, επειδή οι περισσότερες σύγ-

χρονες ηλεκτρονικές συζητήσεις συνεχίζουν να διεξάγονται επί τη βάσει της ανταλλαγής 

γραπτών μηνυμάτων (Κόμης, κ.ά., 2006), πολύ σημαντική κρίνεται η δυνατότητα έκφρασης 

https://el.wikipedia.org/wiki/Internet_Relay_Chat


28 

των συναισθημάτων του χρήστη με τη μορφή εικονιδίων, των γνωστών ως emoticons  (ή 

emoji) ή ήχων (Καμπουράκης & Λουκής, 2006).  

 

Στα επιθυμητά χαρακτηριστικά των chat συγκαταλέγονται, επίσης, η ειδοποίηση των συμ-

μετεχόντων κάθε φορά που κάποιος χρήστης εισέρχεται σε μια συζήτηση ή αποχωρεί από 

αυτήν αλλά και η παροχή της δυνατότητας στους χρήστες να ετοιμάζουν εκ των προτέρων 

μηνύματα για κάποιο θέμα, που θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν στη συνέχεια κατά τη 

διάρκεια διεξαγωγής της συζήτησης (Καμπουράκης & Λουκής, 2006). 

 

Χαρακτηριστικό των δυνατοτήτων που παρέχει ένα σύγχρονο εργαλείο chat αποτελεί το 

GoogleTalk. Πέρα από την αποστολή άμεσων γραπτών μηνυμάτων, υποστηρίζει επιπλέον 

τηλεδιασκέψεις, ανταλλαγή αρχείων, αναζήτηση επαφών. Είναι ιδιαίτερα ευέλικτο, καθώς 

μπορεί είτε να εγκατασταθεί ως αυτόνομο πρόγραμμα στον υπολογιστή του χρήστη είτε να 

χρησιμοποιηθεί μέσα από κάποιο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, όπως ο Chrome. 

Υποστηρίζει ταυτόχρονη επικοινωνία μεγάλου αριθμού χρηστών, ενώ το απαραίτητο για τις 

βιντεοκλήσεις λογισμικό διατίθεται δωρεάν από τη Google (Δεγγλέρη κ.ά., 2011). 

 

Η χρήση του συγκεκριμένου ή ενός ανάλογου εργαλείου στην εκπαίδευση θα μπορούσε να 

εξασφαλίσει τη διεξαγωγή τηλεδιασκέψεων, την επικοινωνία των μαθητών μεταξύ τους 

ή/και με τον εκπαιδευτικό για τη διεξαγωγή μιας ομαδικής εργασίας, την ηλεκτρονική «συ-

νάντηση» των μελών μίας ομάδας εργασίας – οι δυνατότητες περιορίζονται μόνο από τη 

φαντασία και τη δημιουργικότητα των συμμετεχόντων (Δεγγλέρη κ.ά., 2011; Καμπουράκης 

& Λουκής, 2006). 

 

Όπως και στην περίπτωση των forum, ωστόσο, τα chat δε δημιουργήθηκαν ως εκπαιδευτικά 

εργαλεία ούτε υπηρετούν αποκλειστικά -ή κυρίως- εκπαιδευτικούς σκοπούς.  

 

Υπάρχουν, εντούτοις, υπολογιστικά περιβάλλοντα που υποστηρίζουν τη σύγχρονη Συνεργα-

τική Μάθηση μέσα από την ανταλλαγή μηνυμάτων, τη διεξαγωγή διαλόγου, τη συγκρότηση 

ομάδων που δουλεύουν συνεργατικά, την από κοινού χρήση εργαλείων σε έναν κατανεμη-

μένο/διαμοιρασμένο χώρο εργασίας. Ένα από αυτά είναι και το ModellingSpace, που ανα-

πτύχθηκε με τη συνεργασία αρκετών Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, μεταξύ των οποίων το 

Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, και παρέχει τη δυνατότητα σύγχρονης 
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γραπτής επικοινωνίας και συνεργασίας σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα. Το περιβάλλον 

αυτό και άλλα αντίστοιχης φιλοσοφίας, όπως το Belvedere, ενθαρρύνουν τη δημιουργία κοι-

νοτήτων μάθησης (Κόμης, 2004; Κόμης κ.ά., 2006), πληρούν δηλαδή το αίτημα των κοινω-

νικοπολιτισμικών και κοινωνιογνωστικών θεωριών μάθησης. 

      

3.3 Ιστολόγια (Blogs) 

 

Πρόκειται για διαδικτυακά ηλεκτρονικά ημερολόγια. Περιλαμβάνουν ποικίλες καταχωρή-

σεις, από προσωπικές σκέψεις και σχολιασμό της επικαιρότητας έως άρθρα και ειδήσεις, που 

αντλούνται από τον τύπο ή από άλλα ιστολόγια και αναπαράγονται. Οι καταχωρήσεις μπορεί 

να έχουν τη μορφή κειμένου, ήχου, εικόνας (ακόμη και φωτογραφίας ή σκίτσου), βίντεο. 

Είναι οργανωμένα κατά χρονολογική σειρά, δηλαδή οι πιο πρόσφατες καταχωρήσεις είναι 

εκείνες που παρουσιάζονται πρώτες  (Δαγδιλέλης κ.ά., 2013; Δεγγλέρη κ.ά., 2011; Godwin-

Jones, 2003; Καμπουράκης & Λουκής, 2006).  

 

Η συνηθέστερη μορφή ενός ιστολογίου είναι η ακόλουθη: στην κεφαλίδα της σελίδας  ανα-

γράφεται ο τίτλος του, που συνήθως ακολουθείται από κάποιο κείμενο περιγραφικού χαρα-

κτήρα. Το κύριο μέρος της σελίδας αποτελείται από δύο στήλες, μία κεντρική, στην οποία 

παρουσιάζονται οι καταχωρήσεις και μία πλαϊνή, που περιέχει τις συνδέσεις και ενδεχομέ-

νως προτρέπει για συμμετοχή σε κάποια ψηφοφορία. Στο υποσέλιδο συνήθως εντοπίζονται 

το όνομα ή το ψευδώνυμο του συντάκτη και οι όροι χρήσης του ιστολογίου.  Στο σημείο 

αυτό εμφανίζονται επίσης και οι σύνδεσμοι που επιτρέπουν τη δημιουργία σχολίου από την 

πλευρά των αναγνωστών (Δεγγλέρη κ.ά., 2011). 

 

Το πρώτο blog έκανε την εμφάνισή του το 1997 (Mattison, 2003; Wikipedia, 2016) και έ-

κτοτε γνώρισαν ραγδαία ανάπτυξη. Αρχικά, ξεκίνησαν ως ένα είδος προσωπικών ημερολο-

γίων, όπου ο δημιουργός κατέγραφε τις απόψεις του γύρω από κάποιο θέμα και οι αναγνώ-

στες είχαν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν τα σχόλιά τους. Αργότερα, μετατράπηκαν σε ένα 

είδος «δημοσιογραφικού πρακτορείου», άρχισαν να λειτουργούν περισσότερο ως χώροι 

«προσωπικής δημοσιογραφίας» (Δαγδιλέλης κ.ά., 2013, σ. 85) υιοθετώντας το ρόλο της προ-

σωπικής ψηφιακής εφημερίδας σε τέτοιο σημείο, ώστε στις μέρες μας να μιλάμε για «δημο-

σιογραφία των πολιτών» ( https://el.wikipedia.org/wiki//Ιστολόγιο). 

https://el.wikipedia.org/wiki/Ιστολόγιο
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Γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα δημοφιλή είναι ότι η δημιουργία τους είναι πολύ εύκολη 

και χωρίς οικονομικό κόστος. Κάθε χρήστης του διαδικτύου μπορεί να δημιουργήσει προ-

σωπικό ιστολόγιο και να κάνει καταχωρήσεις χωρίς να απαιτούνται ειδικές γνώσεις Πληρο-

φορικής, όπως, για παράδειγμα, γνώσεις κωδικοποίησης ιστοσελίδων, καθώς πολλοί φορείς 

παρέχουν εγκατεστημένα αυτόματα συστήματα διευκολύνοντας ουσιωδώς το χρήστη 

(Wikipedia, 2016). Στα ευρύτατα χρησιμοποιούμενα εργαλεία για τη δημιουργία ιστολογίων 

ανήκει το Blogger της Google. Πρόκειται για μία υπηρεσία μηδενικού κόστους που επιτρέπει 

τη δημιουργία ιστολογίου απλώς με τη χρήση ενός ήδη υπάρχοντος λογαριασμού ή με τη 

δημιουργία νέου (Δεγγλέρη κ.ά., 2011). 

 

Επιπλέον, τα συστήματα αυτά, όπως και το Blogger, παρέχουν συνήθως τη δυνατότητα εν-

σωμάτωσης σειράς μικροεφαρμογών στο ιστολόγιο, όπως σύνδεση με τις αναρτήσεις του 

χρήστη σε κοινωνικά δίκτυα (π.χ. Twitter) ή δυνατότητα διεξαγωγής ψηφοφορίας και με τον 

τρόπο αυτό καθιστούν ακόμη πιο ελκυστικό το ιστολόγιο και ενισχύουν την αλληλεπίδραση 

των συμμετεχόντων (Δεγγλέρη κ.ά., 2011). 

 

Γενικά, ευνοούν τη Συνεργατική Μάθηση και για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκαν ευρύτατα 

στην εκπαίδευση στα πλαίσια μεμονωμένων μαθημάτων, σε σχέση με τις εργασίες των μα-

θητών, για τη δημιουργία ψηφιακών εφημερίδων. Στα πλαίσια μεμονωμένων μαθημάτων, 

θα μπορούσε στο ιστολόγιο του εκπαιδευτικού ή -ακόμη καλύτερα – στο ιστολόγιο της τάξης 

να «ανεβάσει» κανείς υλικό για το μάθημα, να προτείνει δραστηριότητες που θα διεξάγονται 

παράλληλα με το μάθημα, να τηρηθεί συνεργατικό ημερολόγιο του μαθήματος. Όσον αφορά 

τις εργασίες των μαθητών, παρέχεται η δυνατότητα ανάρτησής τους στο blog της τάξης ως 

καταχωρήσεων αλλά και σχολιασμού τους από τους υπόλοιπους μαθητές. Τέλος, από αρκετά 

σχολεία έχουν γίνει αξιόλογες προσπάθειες δημιουργίας και ενημέρωσης ψηφιακών εφημε-

ρίδων, ενώ και έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, όπως ο «Φιλόλογος», διατηρούν δικό τους 

ιστολόγιο (Δαγδιλέλης κ.ά., 2013; Δεγγλέρη κ.ά., 2011; Mattison, 2003). 

 

Ενδεικτική της σημασίας και της διάδοσής τους στην εκπαιδευτική κοινότητα είναι η από-

φαση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (χρησιμοποιείται η 

επωνυμία του Υπουργείου κατά την περίοδο ανακοίνωσης της απόφασης) να  ενημερώνει 
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όσους δημιουργούς ιστολογίων εκδήλωναν σχετική επιθυμία με ανακοινώσεις για τα εκπαι-

δευτικά θέματα (Δαγδιλέλης κ.ά., 2013).  

 

Παρά τα αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματά τους, ωστόσο, και τη δυνατότητά τους να προα-

γάγουν τη Συνεργατική Μάθηση, δεν παύουν να έχουν και αδυναμίες. Ένα σοβαρό ζήτημα, 

για παράδειγμα, είναι αυτό των πνευματικών δικαιωμάτων, αφού η αναπαραγωγή πληροφο-

ριών, ειδήσεων, άρθρων και γενικά πάσης φύσεως υλικού είναι συνήθης τακτική στα ιστο-

λόγια, χωρίς να γίνεται πάντοτε αναφορά στις σχετικές πηγές (Wikipedia, 2016). Ακόμη, τα 

ιστολόγια δεν είναι ιδιαίτερα ευέλικτα και με τη χρονολογική τους οργάνωση φαίνεται να 

δίνουν προτεραιότητα στη μορφή έναντι του περιεχομένου. Την αδυναμία αυτή επιτείνει το 

γεγονός ότι τα περισσότερα ιστολόγια δεν παρέχουν τη δυνατότητα αναζήτησης πληροφο-

ριών/περιεχομένου, καθώς δεν εμπεριέχουν σχετικούς μηχανισμούς αναζήτησης (Godwin-

Jones, 2003; Καμπουράκης & Λουκής, 2006; Mattison, 2003; Wagner, 2004). Τέλος, τα ι-

στολόγια, από τη φιλοσοφία των δημιουργών τους, υπήρξαν αρχικά αντίθετα στη συνεργα-

τική συγγραφή κειμένου χωρίς περιορισμούς και, ακόμη και σήμερα, επιτρέπουν πιο περιο-

ρισμένη συνεργασία σε σχέση με πολύ πιο ευέλικτα εργαλεία, όπως τα wikis (Mattison, 

2003; Wagner, 2004).  

 

Πάντως, διαδραμάτισαν και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες των εμπλε-

κομένων να ανανεώσουν την εκπαιδευτική διαδικασία και αξιοποιούμενα κατάλληλα παρέ-

χουν τις δυνατότητες οικοδόμησης της γνώσης από τους συνεργαζόμενους μαθητές σε ένα 

αυθεντικό περιβάλλον μάθησης. 

 

 3.4 Wikis 

 

Τα Wikis έκαναν την εμφάνισή τους το 1995. Εμπνευστής και δημιουργός τους υπήρξε ο 

Ward Cunningham, που το Μάρτη του 1995 παρουσίασε το WikiWikiWeb με σκοπό να δώ-

σει οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με το σχεδιασμό λογισμικού. Wiki σημαίνει «γρήγο-

ρος» σε μία από τις τοπικές διαλέκτους της Χαβάης και ο δημιουργός επέλεξε το όνομα 

προκειμένου να δώσει έμφαση στην ταχύτητα με την οποία μπορεί κανείς να δημιουργή-

σει/δομήσει περιεχόμενο σε ένα Wiki (Mattison, 2003; Wagner, 2004).  
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Ο ίδιος ο δημιουργός, στο βιβλίο The Wiki Way, που συνέγραψε μαζί με το Bo Leuf, προ-

κειμένου να παρουσιάσουν αναλυτικά τα Wikis και τις δυνατότητές τους, τα ορίζει ως «μία 

ελεύθερα επεκτάσιμη συλλογή διασυνδεδεμένων ιστοσελίδων, ένα υπερκειμενικό σύστημα 

για την αποθήκευση και τροποποίηση πληροφοριών, μία βάση δεδομένων, όπου κάθε σελίδα 

μπορεί με ευκολία να δημοσιευτεί από οποιονδήποτε χρήστη» (Leuf & Cunningham, 2001, 

σ. 14). Ο Wagner (2004) συμπληρώνει τον παραπάνω ορισμό προσθέτοντας ότι στον όρο 

περιλαμβάνεται και «το λογισμικό διαχείρισης των εν λόγω ιστοσελίδων» (σ. 265 και 269). 

 

Πάντως, το βασικό χαρακτηριστικό ενός Wiki είναι η συνεργατική δημιουργία του περιεχο-

μένου του από πολλούς χρήστες, που δε χρειάζεται να διαθέτουν ειδικές τεχνικές γνώσεις 

ούτε κάποιου είδους εξειδικευμένο λογισμικό, αλλά μπορούν να δημιουργούν ή να επεξερ- 

γάζονται ελεύθερα υπερσυνδεδεμένες ιστοσελίδες με τη χρήση ενός κοινού φυλλομετρητή 

(Δαγδιλέλης κ.ά.., 2013; Godwin-Jones, 2003; Καμπουράκης & Λουκής, 2006; Κόμης κ.ά., 

2006)). Μάλιστα οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα τροποποίησης του περιεχομένου ενός Wiki 

χωρίς να απαιτείται υποχρεωτική εγγραφή. Οι τροποποιήσεις αφορούν το περιεχόμενο, τη 

μορφοποίηση, την εισαγωγή συνδέσμων ή/και εφαρμογών και είναι πολύ εύκολο να αποθη-

κευτούν (Δεγγλέρη κ.ά., 2011). Πρόκειται για ένα απλό και εύχρηστο εργαλείο, ίσως το πιο 

ανοιχτό, εύκολο και αποτελεσματικό εργαλείο συνεργασίας που υπάρχει στον παγκόσμιο 

ιστό (Θεοφανέλλης, Θεολόγος & Χριστινάκης,  2012). 

 

Στα πλεονεκτήματα ενός Wiki μπορούν να προσμετρηθούν η ευκολία εκμάθησης και χρήσης 

του, η ταχύτητα στην έκδοση και ανανέωση του περιεχομένου του, η ευελιξία  και η ελαστική 

δομή του που το καθιστούν κατάλληλο για ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών, η διευκόλυνση 

της συνεργασίας μεγάλου αριθμού ανθρώπων (Θεοφανέλλης κ.ά., 2012; Mattison, 2003; 

Wagner, 2004). Επιπλέον, η δυνατότητα σύνδεσης των περιεχομένων του με τα περιεχόμενα 

άλλων Wiki και ιστοτόπων και η άμεση ειδοποίηση των χρηστών (με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου) για οποιαδήποτε αλλαγή (Καμπουράκης & Λουκής, 2006; Κόμης κ.ά., 2006). 

  

Βέβαια, πολλά από τα πλεονεκτήματα των Wikis αποτελούν ταυτόχρονα και τα τρωτά ση-

μεία τους. Η ευκολία προσθήκης, αφαίρεσης, τροποποίησης και δημοσίευσης περιεχομένου 

τα καθιστά εύκολους στόχους για τη διάδοση κακόβουλου κώδικα ή για βανδαλισμό και 

ευπρόσβλητα στο spamming, τη μαζική αποστολή ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων 

(Καμπουράκης & Λουκής, 2006). Ακόμη, η χαλαρή δομή τους μπορεί να γίνει αντιληπτή 
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και ως έλλειψη οργάνωσης των πληροφοριών (Θεοφανέλλης κ.ά., 2012). Τέλος, υπάρχει ο 

κίνδυνος, αν πολλοί χρήστες συν- γράφουν παράλληλα, να προκύπτει περιεχόμενο που δεν 

έχει συνοχή ή δε βγάζει νόημα (Wagner, 2004). 

 

Ευτυχώς, οι περισσότεροι από τους παραπάνω κινδύνους είναι αντιμετωπίσιμοι. Οι κάθε εί-

δους κακόβουλες παρεμβάσεις μπορούν να αποσοβηθούν με την επιβολή περιορισμών πρό-

σβασης στο Wiki ή να αποκατασταθούν εύκολα και γρήγορα είτε μέσω της ανάκτησης πα-

λαιότερης μορφής του Wiki είτε μέσω της διόρθωσης του περιεχομένου από τους συνεργα-

ζόμενους χρήστες του (Δεγγλέρη κ.ά., 2011; Godwin – Jones, 2003; Καμπουράκης & Λου-

κής, 2006). Εξάλλου, όπως επισημαίνει ο Wagner (2004), αφενός «για κάθε άτομο που προ-

σπαθεί κακόβουλα να αλλάξει το περιεχόμενο ενός Wiki, υπάρχουν πολλά άλλα που επι-

διορθώνουν ταχύτατα τη ζημιά» (σ. 277) και αφετέρου «δεν αποτελεί και σπουδαία πρό-

κληση για τους επίδοξους βάνδαλους να επιτεθούν σε μία εντελώς ανοιχτή εφαρμογή» (σ. 

282). H απουσία αυστηρής δομής, πάλι, αντισταθμίζεται από τη δυνατότητα θεματικής ανα-

ζήτησης, εντός και εκτός του Wiki, με τη χρήση υπερσυνδέσμων (Καμπουράκης & Λουκής, 

2006; Mattison, 2003). Τέλος, για την αποφυγή της ελλιπούς συνοχής και συνεκτικότητας 

των παραγόμενων κειμένων, οι χρήστες μπορούν να συγγράφουν σε διαφορετικές σελίδες 

που θα ενοποιηθούν στη συνέχεια ή να γράφουν διαδοχικά και όχι παράλληλα (Wagner, 

2004). 

  

Οπωσδήποτε, τα Wikis αποτελούν πολύτιμα τεχνολογικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποι-

ηθούν και αξιοποιούνται ποικιλοτρόπως για την υποστήριξη της Ηλεκτρονικής Συνεργατι-

κής Μάθησης τόσο από επιχειρήσεις όσο και στο χώρο της εκπαίδευσης (Καμπουράκης & 

Λουκής, 2006).  

 

Για παράδειγμα, θα μπορούσε να δημιουργηθεί το Wiki της τάξης, με τη δέσμευση να ενη-

μερώνεται από τους μαθητές και τον εκπαιδευτικό, ώστε να λειτουργεί ως ένα είδος συνερ-

γατικού  ημερολογίου. Ακόμη, θα μπορούσε να επιχειρηθεί η συνεργατική συγγραφή κειμέ-

νων από τους μαθητές μιας τάξης, ενός σχολείου ή ακόμη και πολλών σχολείων στα πλαίσια 

δια-σχολικής συνεργασίας (Δεγγλέρη κ.ά., 2011). Κάτι τέτοιο, σύμφωνα με τις McLeod και 

Vasinda (2008), θα βοηθούσε τους μαθητές να αντιληφθούν ότι κάθε κείμενο είναι στην 

ουσία μια απόπειρα διαλόγου, μία αφορμή για συζήτηση, διαπραγμάτευση και κριτική και 

να κατακτήσουν με τον τρόπο αυτό κάποιες από τις αρετές του κριτικού γραμματισμού, όπως 
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η βαθύτερη κατανόηση και η κριτική αντιμετώπιση όλων των κειμένων. Ακόμη, οι ίδιες 

προτείνουν την αξιοποίηση στη σχολική τάξη της δυνατότητας  συζήτησης που παρέχεται 

για κάθε λήμμα της Wikipedia θεωρώντας ότι θα μπορούσε να αποτελέσει ένα χρήσιμο ερ-

γαλείο μελέτης και προβληματισμού των μαθητών.  

 

Κάθε σελίδα Wiki περιλαμβάνει χώρο συζήτησης για τα περιεχόμενά της (Δεγγλέρη κ.ά., 

2011). Η Wikipedia δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα μεγάλο Wiki, το μεγαλύτερο στο διαδί-

κτυο, που έχει τη μορφή διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας με τη δυνατότητα συγγραφής να 

παρέχεται σε κάθε χρήστη από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου (Δαγδιλέλης κ.ά., 2013; Δεγ-

γλέρη κ.ά., 2011; Wagner, 2004). Πολλή συζήτηση έχει γίνει για την αξιοπιστία των πληρο-

φοριών της, όπως και για την αξιοπιστία του περιεχομένου των Wikis γενικότερα (Δαγδιλέ-

λης κ.ά., 2013). Ωστόσο, συγκριτική έρευνα του Giles σχετικά με την αξιοπιστία των πλη-

ροφοριών μίας από τις πιο έγκριτες παγκοσμίως εγκυκλοπαίδειας, της Britannica, και της 

Wikipedia, που έλαβε χώρα το 2005, απέδειξε ότι η Wikipedia έχει λίγα μόνο περισσότερα 

λάθη (όπως αναφέρεται στα : Θεοφανέλλης κ.ά., 2012, σ. 96; McLeod & Vasinda, 2008, σ. 

271). Εξάλλου, παρουσιάζει σειρά άλλων πλεονεκτημάτων: τα λάθη της μπορούν να διορ-

θωθούν άμεσα (McLeod & Vasinda, 2008), ενώ τα άρθρα της ενημερώνονται τόσο συχνά, 

ώστε τα σημαντικά γεγονότα να συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν σε χρόνο μικρότερο των 24 

ωρών (Wagner, 2004). Αποτελεί χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο είτε αξιοποιείται για τη δη-

μοσίευση ενός λήμματος από τους μαθητές μιας τάξης είτε για την παρακολούθηση της δια-

δικασίας συγγραφής ενός κειμένου μέσω του χώρου συζήτησης (Θεοφανέλλης κ.ά., 2012; 

McLeod & Vasinda, 2008). Οπωσδήποτε, είναι μία έμπρακτη απόδειξη της λειτουργικότη-

τας των Wikis (Mattison, 2003). 

 

Συνοψίζοντας, τα Wikis είναι από τα πιο εύχρηστα και χρήσιμα συνεργατικά εργαλεία, προ-

ορισμένα από τη δημιουργία τους για την από κοινού οικοδόμηση της γνώσης, καθώς απαι-

τούν αφοσιωμένες ομάδες ανθρώπων, αποφασισμένων να δουλέψουν μαζί για να τα κρατούν 

ενημερωμένα και «ζωντανά» (Godwin-Jones, 2003; Mattison, 2003). Είναι προσαρμόσιμα, 

όπως και οι άνθρωποι (Leuf & Cunningham, 2001), απλά και ευέλικτα και μπορούν εύκολα 

να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση με δημιουργικό τρόπο. 
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 3.5 Εικονική Πραγματικότητα (Virtual Reality)- Εικονικοί Κόσμοι 

(Virtual Worlds) – Συνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα (Collaborative 

Virtual Environments [CVEs]) 

 

Τόσο οι γνωστικοί όσο και οι κοινωνικοί εποικοδομιστές αναγνωρίζουν το σημαντικό ρόλο 

που μπορεί να διαδραματίσει το παιχνίδι στη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης, καθώς 

παρέχει πρόσφορο έδαφος για την εξέταση νέων πρωτότυπων ιδεών, οδηγεί στην ανάπτυξη 

σωματικών και νοητικών δεξιοτήτων και επιτρέπει την υπόδυση διαφορετικών κοινωνικών 

ρόλων (Squire, 2005). Επιπλέον, αποτελεί πρόκληση για μικρούς και μεγάλους και κινητο-

ποιεί την περιέργεια και τη φαντασία, δύο από τα σημαντικότερα κίνητρα για μάθηση. Επο-

μένως, η χρήση του στην εκπαίδευση μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα (Ράπτης & 

Ράπτη, 2013). 

 

Το γεγονός ότι ο παιγνιώδης χαρακτήρας μπορεί να διευκολύνει σημαντικά τη μαθησιακή 

διαδικασία, έγινε συνείδηση από πολύ νωρίς, αλλά οι δυνατότητες πολλαπλασιάστηκαν όταν 

έκαναν την εμφάνισή τους τα ψηφιακά παιχνίδια (Μπουλντή, 2012; Ράπτης & Ράπτη, 2013). 

Το πρώτο παιχνίδι για υπολογιστή δημιουργήθηκε το 1958 (Κόμης, 2004). Έκτοτε η βιομη-

χανία των ψηφιακών παιχνιδιών γνώρισε ραγδαία ανάπτυξη. Σήμερα, είναι πιο κερδοφόρα 

ακόμη και από τη βιομηχανία της μουσικής, όπως και του κινηματογράφου, καθώς τα παι-

χνίδια στον υπολογιστή αποτελούν μία από τις πρώτες επιλογές ενασχόλησης παιδιών και 

ενηλίκων στον ελεύθερο χρόνο τους (Μπουλντή, 2012). 

 

Έχουν εξελιχθεί μάλιστα τόσο πολύ, ώστε γνωρίζουν ιδιαίτερη διάδοση οι «εικονικοί κό-

σμοι», που φέρνουν την εκπαιδευτική κοινότητα και την ανθρωπότητα στο σύνολό της αντι-

μέτωπη με μία νέα πραγματικότητα, την «εικονική πραγματικότητα», η οποία έρχεται να 

ανατρέψει όσα ως τώρα θεωρούνταν δεδομένα (Κόμης, 2004). 

 

Ο όρος «εικονική πραγματικότητα» χρησιμοποιείται για την περιγραφή υπολογιστικών πε-

ριβαλλόντων που αναπαριστούν ιδεατούς χώρους. Με τρισδιάστατα γραφικά δημιουργού-

νται «εικονικοί κόσμοι», δηλαδή αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα στα οποία ο χρήστης έχει 

τη δυνατότητα να «εισχωρεί» και να χειρίζεται τα αντικείμενά τους. Χωρίζονται σε τέσσε-

ρεις μεγάλες κατηγορίες: (α) επιτραπέζια συστήματα, που απαιτούν τη χρήση του ποντικιού 
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ή ενός 3D τηλεχειριστηρίου, (β) συστήματα πλήρους εμβύθισης, που απαιτούν ειδικό εξο-

πλισμό, όπως γάντι με ηλεκτρονικούς ιχνευτές και στερεοσκοπικό κράνος, (γ) συστήματα 

με προβολή και (δ) συστήματα προσομοίωσης (Κόμης, 2004; Κόμης κ.ά., 2006).  

 

Με άλλα λόγια, ένας εικονικός κόσμος είναι ένα βασισμένο στον υπολογιστή, συνήθως δι-

κτυακό, πολυμεσικό περιβάλλον, σχεδιασμένο ώστε οι χρήστες να μπορούν να «κατοικούν»  

στον εν λόγω κόσμο και να αλληλεπιδρούν. Η αλληλεπίδραση πραγματοποιείται συνήθως 

μέσω της προσωπικής τους γραφικής αναπαράστασης, που είναι γνωστή ως avatar (Kamel 

Boulos, Hetheringtont, & Wheeler, 2007, σ. 233). 

 

Η λέξη avatar προέρχεται, σύμφωνα με το Φιλοσοφικό Λεξικό του Cambridge (2011), από 

τα σανσκριτικά και αφορά τις «καθόδους του Υπέρτατου Όντος στο φυσικό κόσμο υπό 

μορφή ζώου, ανθρώπινου  πλάσματος ή συνδυασμού των δύο». Κατά την ανάλυση του ίδιου 

όρου παρέχεται η πληροφορία ότι η ερμηνεία του χωρίς την εμπλοκή του θείου οδηγεί στην 

ταύτιση του avatar με τον πεφωτισμένο άνθρωπο (σ. 41). Avatar σε έναν εικονικό κόσμο 

είναι η ενσάρκωση του συμμετέχοντα. Ως ένα Υπέρτατο Ον και ο ίδιος έχει τη δυνατότητα 

επιλογής της ταυτότητας με την οποία θα εισέλθει στον εικονικό κόσμο. Σε ορισμένους κό-

σμους πρέπει να επιλέξει ανάμεσα από πολλές προσφερόμενες επιλογές, σε άλλους έχει την 

ελευθερία να δημιουργήσει ο ίδιος την ταυτότητά του – που, κατά περίπτωση, μπορεί να 

είναι και μοναδική – καθορίζοντας τόσο την εξωτερική του εμφάνιση όσο και τη συμπερι-

φορά του (Dickey, 2003; Κόμης κ.ά., 2006).  Σε κάθε περίπτωση μία ιδιαίτερη σχέση συνδέει 

το συμμετέχοντα με την ψηφιακή αναπαράσταση του εαυτού του στο παιχνίδι, καθώς έχει 

αποδειχτεί ότι όσο μεγαλύτερη είναι η εξωτερική ομοιότητα ενός avatar με το «δημιουργό» 

του τόσο αυξάνεται και η συναισθηματική εξάρτηση και η ταύτιση μεταξύ τους (Wasko, 

Teigland, Leidner, & Jarvenpaa, 2011). 

 

Τα πρώτα διαδικτυακά εικονικά περιβάλλοντα παρείχαν τη δυνατότητα ανταλλαγής γρα-

πτών μηνυμάτων από πολλούς ταυτόχρονα χρήστες. Αποτελούσαν δηλαδή ένα συνδυασμό 

εργαλείων σύγχρονης ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων (chat) και επιτραπέζιων συστημάτων 

εικονικής πραγματικότητας (Dickey, 2003). Ήταν τα Multi – User Dimensions και Multi – 

User Object Oriented, γνωστά ως MUDs και MOOs αντίστοιχα, που έκαναν την εμφάνισή 

τους στη δεκαετία του 1970 με καθένα από αυτά να αριθμεί μέχρι και χιλιάδες παίκτες. Τα 
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πρώτα MUDs διαδραματίζονταν στην εποχή του Μεσαίωνα και είχαν ως ήρωες ιππότες, μά-

γους και δράκους. Ανήκαν στη σειρά Dungeons and Dragons και χρησιμοποιήθηκαν όχι 

μόνο για διασκέδαση/παιχνίδι αλλά και για μάθηση και επικοινωνία (Κόμης, 2004; Κόμης 

κ.ά., 2006; Σολομωνίδου, 2006). 

 

Τις επόμενες δεκαετίες τα εικονικά περιβάλλοντα εξελίχθηκαν σημαντικά σε όλα τα επίπεδα. 

Καταρχάς, βελτιώθηκαν οι δυνατότητες των avatar τόσο αναφορικά με την εμφάνιση όσο 

και με τους τρόπους επικοινωνίας. Από τις πρώτες όχι και τόσο αληθοφανείς προσωποποιή-

σεις, περάσαμε στα «ομιλούντα κεφάλια» του OnLive! Traveller για να καταλήξουμε σε 

ενσαρκώσεις εξαιρετικά πειστικές, που κινούνται στο χώρο και επικοινωνούν όχι μόνο με 

γραπτά μηνύματα αλλά και λεκτικά και οπτικά, ακόμη και υιοθετώντας μη λεκτικές συμπε-

ριφορές, όπως οι μορφασμοί και οι χειρονομίες. Μάλιστα, σε ορισμένους εικονικούς κό-

σμους ο ήχος της φωνής των avatar αυξάνεται ή μειώνεται ανάλογα με την απόσταση και το 

αν υπάρχει ή όχι οπτική επαφή με το συνομιλητή (Dickey, 2003; Hobbs, Brown, & Gordon, 

2006). 

 

Οι βελτιώσεις, η αληθοφάνεια της εμπειρίας και η δυνατότητα να ζήσει κανείς μία ζωή στην 

οποία ο ίδιος θα ορίζει ποιος είναι και πώς ενεργεί συνέβαλαν στην ευρύτατη διάδοσή τους 

(Hobbs et al., 2006). Έρευνες δείχνουν ότι το 2011 πάνω από ένα δισεκατομμύριο χρήστες 

ήταν εγγεγραμμένοι σε κάποιον εικονικό κόσμο με έντονα αυξητικές τάσεις (KZero, 2011, 

όπως αναφέρεται στο Wasko et al., 2011).  

 

Όπως είναι αναμενόμενο, ένας τομέας με τέτοια παγκόσμια απήχηση δεν μπορούσε να αφή-

σει αδιάφορες τις μεγάλες εταιρείες ούτε την επιστημονική κοινότητα. Μεγάλες πολυεθνικές 

εισήλθαν σε δημοφιλείς κόσμους, όπως το Second Life, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί μία 

«εικονική οικονομία» που επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν αγοραπωλησίες α-

γαθών και να ανταλλάσσουν χρήματα όχι μόνο εντός αλλά και εκτός του εικονικού κόσμου. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Anshe Chung υπήρξε η πρώτη online προσωπικότητα που κατά-

φερε να αποκομίσει κέρδη που υπερέβησαν το 1 εκατομμύριο δολάρια αξιοποιώντας τις δυ-

νατότητες συναλλαγής σε έναν εικονικό κόσμο. Ακόμη, το 2010 η σουηδική κυβέρνηση πα- 

ραχώρησε πραγματική τραπεζική άδεια στην εταιρεία MindArk, που προωθεί το παιχνίδι 

Entropia Universe, προκειμένου να εγγυηθεί τις τραπεζικές καταθέσεις των παικτών (Wasko 

et al., 2011)! 
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Το ενδιαφέρον για την αξιοποίηση των εικονικών κόσμων στην εκπαίδευση ξεκινά ήδη από 

τη δεκαετία του 1990. Σταδιακά αρχίζουν να εισάγονται παιχνίδια στην εκπαιδευτική διαδι-

κασία και να ερευνώνται τα αποτελέσματά τους, να δημιουργούνται εικονικά περιβάλλοντα 

για καθαρά εκπαιδευτικούς σκοπούς ή να παρέχονται σημαντικές εκπαιδευτικές δυνατότητες 

από εικονικούς κόσμους που δεν υπηρετούν αποκλειστικά εκπαιδευτικούς σκοπούς (Hobbs 

et al., 2006). 

 

Για παράδειγμα, ο Squire (2005) αναφέρεται στα αποτελέσματα της αξιοποίησης του εικο-

νικού περιβάλλοντος Civilization III για τη διδασκαλία της Ιστορίας επισημαίνοντας ότι με-

γάλη μερίδα των μαθητών ωφελήθηκε σημαντικά αναπτύσσοντας καλύτερο λεξιλόγιο και 

ουσιαστικότερη κατανόηση της γεωγραφίας και της ιστορίας, ωστόσο, υπήρξε και ένα αξιο-

σημείωτο ποσοστό (25% περίπου) που βρήκε το παιχνίδι πολύ δύσκολο, βαρετό και ακατάλ-

ληλο για χρήση στην τάξη. Ο ίδιος συμπεραίνει ότι δεν είναι καθόλου αυτονόητο πως η 

εισαγωγή ενός παιχνιδιού στην τάξη αυξάνει αυτομάτως τα κίνητρα μάθησης και γεννά τον 

ενθουσιασμό στους μαθητές, αντίθετα μπορεί να προκαλέσει αμφισβήτηση, απογοήτευση, 

απροθυμία χρήσης λόγω του υποχρεωτικού χαρακτήρα του και αντιδράσεις, από την πλευρά 

των υψηλής επίδοσης μαθητών κυρίως, καθώς θεωρούν ότι η επιτυχία στο παιχνίδι δεν τους 

βοηθά να εξασφαλίσουν μια θέση στην ανώτατη εκπαίδευση. Πιστεύει, λοιπόν, ότι η μεγα-

λύτερη πρόκληση είναι η αλλαγή εκπαιδευτικής κουλτούρας. 

 

Από την άλλη πλευρά, επειδή πολλές έρευνες αποδεικνύουν ότι τα εικονικά περιβάλλοντα 

προσφέρουν ευκαιρίες απόκτησης των προσόντων που θεωρούνται απαραίτητα στην αγορά 

εργασίας σήμερα, όπως η λογική σκέψη, η αναλυτική ικανότητα, οι επικοινωνιακές δεξιό-

τητες, η συνεργατικότητα, η οργανωτικότητα και οι ικανότητες χρήσης ηλεκτρονικών υπο-

λογιστών, μεγάλες εταιρείες προχώρησαν στη δημιουργία εικονικών κόσμων αποκλειστικά 

για εκπαιδευτικούς σκοπούς (Hobbs et al., 2006). Ένα τέτοιο περιβάλλον είναι το AWEDU 

(Active Worlds Educational University), που δημιουργήθηκε το 1999 από τους δημιουργούς 

του εικονικού κόσμου Active Worlds, και παρέχει τη δυνατότητα οικοδόμησης/δημιουργίας 

εκπαιδευτικών κόσμων για ποικίλους σκοπούς. Πρόκειται για έναν από τους πιο δυναμικούς 

τρισδιάστατους εικονικούς κόσμους, που χαρακτηρίζεται από επεκτασιμότητα, δηλαδή πα-

ρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να προσθέσουν  αντικείμενα και να οικοδομήσουν στους 

ήδη υπάρχοντες κόσμους ή ακόμη και να δημιουργήσουν νέους. Η ευελιξία του τον καθιστά 
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κατάλληλο για τη διδασκαλία πολλών γνωστικών αντικειμένων, από ξένες γλώσσες μέχρι 

φυσικές επιστήμες (Dickey, 2003; Hobbs et al., 2006). 

 

Ωστόσο, ο εικονικός κόσμος που έφερε «επανάσταση» στο χώρο είναι το Second Life. Πρό-

κειται για μια πλατφόρμα της εταιρείας Linden που παρουσιάστηκε στο κοινό το 2003 και 

που δίνει έμφαση στην κοινωνική αλληλεπίδραση. Αποτελεί έναν εικονικό κόσμο αρκετά 

διαφορετικό από τους υπόλοιπους με την έννοια ότι αφήνει πολύ μεγάλο ποσοστό ελευθε-

ρίας στους χρήστες, που ονομάζονται «κάτοικοι», είναι δηλαδή ένα «ανοιχτό» περιβάλλον 

που προσφέρει πάμπολλες δυνατότητες για επικοινωνία, συνεργασία, μάθηση. Δεν είναι τυ-

χαίο ότι το 2007 οι «κάτοικοί» του είχαν υπερβεί τα 6 εκατομμύρια. (Hobbs et al., 2006; 

Kamel Boulos et al., 2007; Wasko et al., 2011).  Η φιλοσοφία του συνοψίζεται στην αρχή 

«ζήσε και άσε τους άλλους να ζήσουν» και σε μια προσπάθεια υποστήριξής της υπάρχει 

απαγόρευση επιθετικής ή προσβλητικής συμπεριφοράς σε πολλούς χώρους του (Hobbs et 

al., 2006). Το περιβάλλον είναι τόσο προηγμένο, ώστε υπάρχει έως και σύστημα υποστήρι-

ξης αλλαγής των εποχών και εναλλαγής ημέρας – νύχτας, έτσι που οι συνθήκες να είναι κατά 

το δυνατόν αληθοφανείς (Kamel Boulos et al., 2007). Για την προώθηση της εκπαίδευσης 

έχουν δημιουργηθεί εικονικές αίθουσες, εργαστήρια και βιβλιοθήκες, που μπορούν να υπο-

στηρίξουν κοινότητες μάθησης με συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτών από όλο τον κόσμο. 

Ακόμη, πολλά Πανεπιστήμια, όπως του Οχάιο, έχουν δικούς τους χώρους στο Second Life 

και ενημερώνουν φοιτητές ιατρικής και κάθε ενδιαφερόμενο για ζητήματα ιατρικού ενδια-

φέροντος, όπως οι διατροφικές συνήθειες και οι επιπτώσεις τους στην υγεία, τα προβλήματα 

που βιώνουν άτομα με διαταραχές του νευρικού συστήματος κ.ά. (Kamel Boulos et al., 

2007).  Καθώς απουσιάζουν προκαθορισμένοι κανόνες και οδηγίες, ο καθένας είναι πραγ-

ματικά ελεύθερος να δημιουργήσει, να δράσει, να αλληλεπιδράσει, να συνεργαστεί, να ε-

μπορευτεί, να μορφωθεί, να ζήσει χτίζοντας μία «δεύτερη ζωή» απαλλαγμένη από τους πε-

ριορισμούς και της συμβάσεις της καθημερινότητας (Δεγγλέρη κ.ά., 2011). 

 

Οπωσδήποτε, οι εικονικοί κόσμοι – και ιδιαιτέρως το Second Life – ευνοούν τη Συνεργατική 

Μάθηση. Για να μιλάμε όμως για Συνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα (Collaborative Vir-

tual Environments – CVEs) θα πρέπει αφενός να υπάρχει ένα κατανεμημένο σύστημα εικο-

νικής πραγματικότητας που θα είναι σχεδιασμένο ώστε να υποστηρίζει συνεργατικές δρα-

στηριότητες και αφετέρου να λαμβάνουν χώρα όλες εκείνες οι διαδικασίες που είναι κεφα-
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λαιώδους σημασίαs για τη Συμπρακτική και Συνεργατική Μάθηση: μοίρασμα της πληροφο-

ρίας, ευελιξία στον τρόπο αναπαράστασης δεδομένων, επικοινωνία και αλληλεπίδραση των 

συμμετεχόντων με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων, κατανόηση των δραστηριοτήτων 

των άλλων και προσαρμογή της ατομικής δράσης, διαπραγμάτευση. Ένα CVE θα πρέπει να 

είναι ένας χώρος όπου οι συμμετέχοντες θα μοιράζονται χώρους δουλειάς, πληροφορίες και 

ανάπαυση με κυρίαρχο στοιχείο τη μεταξύ τους επικοινωνία. Με άλλα λόγια, ένα CVE θα 

πρέπει να υπηρετεί τη Συνεργατική Μάθηση, να εντάσσεται στα CSCL (Churchill & Snow-

don, 1998). Αν μάλιστα, πρόκειται για παιχνίδι, τότε μιλάμε για Game Supported Collabo-

rative Learning  - GSCL (Μπουλντή, 2012). 

Αναμφισβήτητα, οι εικονικοί κόσμοι μπορούν να αποτελέσουν εξαιρετικά εκπαιδευτικά ερ-

γαλεία και να συντελέσουν στην ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας (Μπουλντή, 2012). 

Παρέχουν αξιοσημείωτες δυνατότητες, όπως, για παράδειγμα, της εξερεύνησης χώρων 

στους οποίους ο μαθητής δε θα μπορούσε να έχει πρόσβαση (όπως ο κρατήρας ενός ηφαι-

στείου ή το εσωτερικό ενός κυττάρου) ή της δημιουργίας αντικειμένων με ιδιότητες που 

διαφέρουν σημαντικά από αυτές που συναντάμε στο φυσικό κόσμο (Κόμης, 2004). Επιτρέ-

πουν τον πειραματισμό πάνω σε νέες ιδέες ή σκέψεις χωρίς να βιώνει ο μαθητής άμεσα κιν-

δύνους ή ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες (Wasko et al., 2011). Μπορούν να «ζωντανέ-

ψουν» την ιστορία μπροστά στα μάτια των εκπαιδευομένων προσομοιώνοντας μνημεία ή 

και ολόκληρες πόλεις (Δεγγλέρη κ.ά., 2011). Χαρακτηριστικό είναι το εγχείρημα των Bog-

danovych, Rodruigez-Aguilar, Simoff, & Cohen (2010), που, αξιοποιώντας τις δυνατότητες 

των εικονικών κόσμων, προχώρησαν στην ανάπτυξη ενός ερευνητικού πρωτοτύπου που 

προσομοιώνει τον πολιτισμό της αρχαίας πόλης της Μεσοποταμίας, της  Ουρούκ, κατά το 

3.000 π.Χ., μέσα στο εικονικό περιβάλλον του Second Life. Ανάλογα, η «Κιβωτός» του Ι-

δρύματος Μείζονος Ελληνισμού δίνει τη δυνατότητα περιήγησης σε περιοχές μεγάλης πολι-

τισμικής σημασίας για τον ελληνικό πολιτισμό εξασφαλίζοντας την αίσθηση του τρισδιά-

στατου με τη χρήση στερεοσκοπικών γυαλιών (Κόμης, 2004). Το σημαντικότερο εκπαιδευ-

τικό τους πλεονέκτημα, όμως, είναι ότι ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση με εικονικά αντι-

κείμενα και  - κυρίως – με ανθρώπους από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης (Κόμης, 2004). 

 

Ωστόσο, παρά τα πλεονεκτήματά τους, δεν αποτελούν πανάκεια ούτε στερούνται προβλη-

μάτων. Για παράδειγμα, καθώς τα εικονικά περιβάλλοντα αντικατοπτρίζουν την οπτική των 

δημιουργών τους και δεν είναι κοινωνικά και πολιτικά ουδέτερα, πριν την εισαγωγή τους 

στην εκπαίδευση θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη και απόφαση για τη διαχείριση αυτής της 
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οπτικής (Squire, 2005). Ακόμη, μπορεί να ανακύψουν προβλήματα όπως ο εθισμός, η αντι-

μετώπιση βίαιων συμπεριφορών, ζητήματα παραβίασης της ιδιωτικότητας ή θέμα αξιοπι-

στίας των πληροφοριών που αντλούνται από έναν εικονικό κόσμο (Kamel Boulos et al., 

2007). Μεγίστης σημασίας είναι το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων και, από τη στιγμή 

που στους κόσμους αυτούς χρησιμοποιούνται χρήματα, το ζήτημα του τζόγου και της οικο-

νομικής εξαπάτησης (Kamel Boulos et al., 2007; Wasko et al., 2011). Υπαρκτός είναι, επί-

σης, ο κίνδυνος να δημιουργηθούν και στους κόσμους αυτούς οικονομικές και κοινωνικές 

ανισότητες. Εξάλλου, και μόνο η πρόσβαση σε έναν εικονικό κόσμο απαιτεί τεχνολογικό 

εξοπλισμό και τεχνικές δεξιότητες που δε διαθέτουν όλοι οι άνθρωποι ούτε το σύνολο των 

σχολείων (Δαγδιλέλης κ.ά., 2013; Petrakou, 2010). Τέλος, η πιο σημαντική πρόκληση παρα-

μένει η μεταφορά των ικανοτήτων που αποκτά κανείς στα πλαίσια της εικονικής του ζωής 

στην πραγματική ζωή, ώστε οι άνθρωποι να αντλούν πραγματική ευχαρίστηση από την επι-

κοινωνία και τη συνεργασία τους (Hobbs et al., 2006). 

 

3.6 Εργαλεία αποτύπωσης επιχειρηματολογίας (argumentation tools) 

 

Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα που αποκομίζουν οι μαθητές στα σχολεία όπου υιο-

θετείται η Συμπρακτική ή η Συνεργατική Μάθηση είναι ότι στην προσπάθειά τους να εξη-

γήσουν τις ιδέες και τις απόψεις τους στους συμμαθητές τους και να τεκμηριώσουν τις θέσεις 

τους, αναγκάζονται να οργανώσουν τη σκέψη και το λόγο τους, να δομήσουν επιχειρήματα 

με λογικό τρόπο και να προσπαθήσουν να τα υποστηρίξουν πειστικά, ώστε να γίνουν κατα-

νοητά και, εν τέλει, αποδεκτά. Έτσι, καταλήγουν να αποκτούν και οι ίδιοι βαθύτερη κατα-

νόηση του εκάστοτε θέματος εμβαθύνοντας σε αυτό και εξετάζοντάς το πολύπλευρα και 

βελτιώνουν τις ικανότητες έκφρασής τους (Johnson & Johnson, 1999; Kagan, 1990; Κακλα-

μάνης, 2005; Slavin, 1989/1990; Tsay & Brady, 2010; Χαραλάμπους, 2000β).  

 

Αν μάλιστα, κληθούν να υποστηρίξουν γραπτά τις θέσεις τους, τα οφέλη επεκτείνονται και 

στην ικανότητα αποτελεσματικής χρήσης του γραπτού λόγου. Μολονότι ούτως ή άλλως ο 

γραπτός λόγος είναι πιο προσεγμένος και αυστηρά δομημένος σε σχέση με τον προφορικό, 

έχει αποδειχθεί ότι οι μαθητές που γνωρίζουν ότι τα γραπτά τους θα τα δουν και θα τα σχο-

λιάσουν οι συμμαθητές τους καταβάλλουν πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε το παραγό-

μενο κείμενο να είναι πιο ποιοτικό και εμπεριστατωμένο (Βοσνιάδου, 2006). 
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Υπό το πρίσμα των παραπάνω, αποκτά ιδιαίτερη σημασία η δυνατότητα που παρέχουν πολλά 

υπολογιστικά συστήματα για την ατομική και συνεργατική χρήση εργαλείων επιχειρηματο-

λογίας. Τα εν λόγω εργαλεία είναι σχεδιασμένα με τέτοιον τρόπο, ώστε να προωθούν την 

καταγραφή ιδεών αλλά και αποφάσεων. Όπως δηλώνει και το όνομά τους, σχετίζονται με 

την παρουσίαση επιχειρημάτων, που αναπόφευκτα κατατίθενται από όσους συνεργάζονται 

για να επιλύσουν κάποιο πρόβλημα ή να λάβουν μία απόφαση. Αφενός προάγουν την ανταλ-

λαγή ιδεών και αφετέρου εξασφαλίζουν μία σαφή εποπτεία της πορείας που ακολούθησαν 

οι εμπλεκόμενοι ωσότου καταλήξουν τελικά στη λήψη της απόφασης (Κόμης κ.ά., 2006). 

Επιπλέον, προσφέρουν τη δυνατότητα αναστοχασμού, καθώς τα επιχειρήματα παραμένουν 

καταγεγραμμένα και μπορούν να αναλυθούν και να αξιολογηθούν εκ των υστέρων τόσο από 

τους εμπλεκομένους όσο και από το σύνολο των χρηστών που έχουν πρόσβαση σε αυτά 

(Κόμης κ.ά., 2006). Λειτουργούν, με άλλα λόγια, ως ένα είδος «συλλογικής ή ομαδικής μνή-

μης» στην οποία υπάρχει αποθηκευμένο το ιστορικό της επίλυσης του «προβλήματος», δια-

θέσιμο τόσο για μελλοντικές αναφορές όσο και για εκ νέου επεξεργασία (Καμπουράκης & 

Λουκής, 2006, σ. 108). 

 

Παράδειγμα εργαλείων αποτύπωσης επιχειρηματολογίας είναι το IBIS (Issue Based Infor-

mation System). Η χρήση του ακολουθεί την παρακάτω πορεία: αρχικά, ορίζεται ένα ζή-

τημα/θέμα και κατατίθεται κάποια πρόταση/επιχείρημα για την επίλυσή του. Στη συνέχεια, 

παρατίθεται σειρά άλλων επιχειρημάτων που ενισχύουν ή απορρίπτουν το αρχικό μέχρι τη 

λήψη μιας απόφασης. Όλη η πορεία σκέψης και η ιεραρχική δομή της συνολικής επιχειρη-

ματολογίας απεικονίζεται γραφικά από το εργαλείο gIBIS της ίδιας οικογένειας (Κόμης κ.ά., 

2006). 

 

Ανάλογων δυνατότητων εργαλείο, το οποίο ανήκει στα CSCL, είναι το Belvedere. Επιτρέπει 

τη διερεύνηση πραγματικών επιστημονικών προβλημάτων, την αλληλεπίδραση και ανταλ-

λαγή ιδεών μεταξύ των μαθητών, τη συνεργατική οικοδόμηση της γνώσης (Κόμης, 2004; 

Σολομωνίδου, 2006). Μάλιστα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα πιλοτικής έρευνας που πα-

ρουσίασε ο Suthers (1999) δουλεύοντας με έξι ζεύγη μαθητών, οι οποίοι εργάστηκαν χρησι-

μοποιώντας το Word, το Excel και το Belvedere αντίστοιχα για την επίλυση επιστημονικών 

προβλημάτων, οι γραφικές αναπαραστάσεις του Belvedere οδήγησαν σε ουσιαστικότερη ε-

πικοινωνία και εν τέλει κατανόηση από την πλευρά των μαθητών. Ο ίδιος κατέληξε στο 
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συμπέρασμα ότι τελικά το επιλεγμένο εργαλείο επηρεάζει καθοριστικά το μαθησιακό απο-

τέλεσμα, καθώς διαφορετικά εργαλεία γεννούν διαφορετικές συμπεριφορές από την πλευρά 

των μαθητών. 

 

Εξάλλου, τόσο τα εργαλεία αποτύπωσης επιχειρηματολογίας που δεν εντάσσονται στην κα-

τηγορία των CSCL, όπως το IBIS, όσο και τα συνεργατικά εργαλεία, όπως το Belvedere, 

λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο και παρέχουν τις ίδιες, σε γενικές γραμμές, δυνατότητες. 

Μπορούν, μάλιστα, να χρησιμοποιηθούν τόσο για σύγχρονη όσο και για ασύγχρονη επικοι-

νωνία είτε στη δια ζώσης είτε στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η βασική τους διαφορά 

έγκειται στον τρόπο χρήσης και τη φιλοσοφία που εκπροσωπούν, με τα CSCL συστήματα 

να εστιάζουν και να στοχεύουν στη Συνεργατική Μάθηση (Κόμης κ.ά., 2006), να δίνουν, 

δηλαδή, βαρύτητα όχι τόσο στον τρόπο που λειτουργούν τα άτομα όσο στον τρόπο που οι-

κοδομείται η γνώση στα πλαίσια μιας ομάδας συν-εργασίας (Dillenbourg, 1999). 

 

Όπως έχει αναφερθεί για το σύνολο σχεδόν των εργαλείων που παρουσιάζονται στη συγκε-

κριμένη εργασία, τα εργαλεία αποτύπωσης επιχειρηματολογίας δεν απευθύνονται αποκλει-

στικά σε μαθητές. Αντίθετα, γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία και αποδεικνύονται ιδιαίτερα χρή-

σιμα στον εργασιακό χώρο, καθώς χρησιμοποιούνται με επιτυχία από πολλές επιχειρήσεις 

(Κόμης, 2004; Σολομωνίδου, 2006). Οπωσδήποτε όμως μπορεί να αποδειχτούν ιδιαίτερα 

χρήσιμα και στην εκπαίδευση, όπου πάγιο ζητούμενο είναι η συνεργασία, η κατανόηση και 

η ουσιαστική επικοινωνία με άρτια δομημένο και ξεκάθαρο λόγο, που θα αποτρέπει παρε-

ξηγήσεις και εννοιολογικές συγχύσεις (Ράπτης & Ράπτη, 2013; Τριλιανός, 2013). 

 

3.7 Κοινωνικά δίκτυα 

 

Με τον όρο «κοινωνικά δίκτυα» αναφερόμαστε σε ομάδες ανθρώπων που είναι συνδεδεμέ-

νοι με κάποια μορφή σχέσης (επαγγελματική, οικονομική, θρησκευτική)  μεταξύ τους. Υπό 

την έννοια αυτή, τα κοινωνικά δίκτυα ανάγονται στο πολύ μακρινό παρελθόν και δε σχετί-

ζονται άμεσα με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Βέ-

βαια, στις μέρες μας ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, 

που επιτρέπουν τη δημιουργία κοινωνικών σχέσεων μεταξύ ατόμων που μοιράζονται κοινά 
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ενδιαφέροντα ή εμπλέκονται σε κοινές δραστηριότητες  (Wikipedia, 2016, 

https://el.wikipedia.org/wiki/Μέσα_κοινωνικής_δικτύωσης).  

 

Καθώς η επιτυχία ενός κοινωνικού δικτύου είναι άμεσα συνηρτημένη με το βαθμό ανταπό-

κρισής του στις ανάγκες των μελών του (Γλέζου και Γρηγοριάδου, 2010), υπάρχουν πολλά 

κοινωνικά δίκτυα, ώστε να εξυπηρετούνται οι διαφορετικές ανάγκες και σκοποί των ομάδων 

που τα χρησιμοποιούν. Για παράδειγμα, κάποια από αυτά, όπως το Facebook, είναι γενικού 

περιεχομένου, ενώ άλλα, όπως το Linkedin, απευθύνονται κυρίως σε επαγγελματίες. Υπάρ-

χουν ακόμη εκπαιδευτικές πλατφόρμες, όπως το Edmodo αλλά και τα δημοφιλή μικρο-ιστο-

λόγια, όπως το Twitter (Δαγδιλέλης κ.ά., 2013). 

Κάθε μέλος ενός διαδικτυακού κοινωνικού δικτύου μπορεί να δημιουργήσει το προσωπικό 

του προφίλ, να γράφει μηνύματα και να ανεβάζει υλικό (συνήθως εικόνες και βίντεο) που 

μπορούν να δουν και να σχολιάσουν άλλα μέλη, να παρακολουθεί και να σχολιάζει τα μη-

νύματα που δημοσιεύουν άλλοι χρήστες, να επικοινωνεί μαζί τους (Ετεοκλέους-Γρηγορίου 

και Μάνιου, 2012). Ο  χρήστης έχει τον έλεγχο της διαδικασίας, καθώς ο ίδιος ορίζει αν το 

προφίλ του θα είναι δημόσιο ή ημι – δημόσιο, αν τα μηνύματα που δημοσιεύει θα έχουν 

δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα και αν θα μπορούν να τον «ακολουθούν» άλλοι χρήστες και 

να βλέπουν ή να σχολιάζουν τις αναρτήσεις του χωρίς τη δική του έγκριση (Δεγγλέρη κ.ά., 

2011). 

 

Τα κοινωνικά δίκτυα ασκούν έλξη σε άτομα όλων των ηλικιών ανεξαρτήτως μορφωτικού 

επιπέδου και ενδιαφερόντων. Χρησιμοποιούνται καθημερινά από εκατομμύρια ανθρώπους 

σε όλο τον κόσμο και δε θα ήταν υπερβολή να υποστηριχθεί ότι με την έλευσή τους διαφο-

ροποιήθηκε σημασιολογικά η ίδια η έννοια της κοινωνικοποίησης (Ετεοκλέους-Γρηγορίου 

& Μάνιου, 2012). Η έρευνα του Nielsen που πραγματοποιήθηκε στην Αμερική το 2011 έ-

δειξε ότι οι χρήστες του διαδικτύου αφιερώνουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους στην 

ενασχόληση με τα κοινωνικά δίκτυα με πρώτο στις προτιμήσεις τους το Facebook (όπως 

αναφέρεται στο: Κίργινας, 2012, σ. 80).  

 

Πρόκειται πράγματι για το δημοφιλέστερο μέσο κοινωνικής δικτύωσης παγκοσμίως. Ιδρύ-

θηκε το 2004 από το Μαρκ Ζάκερμπεργκ (Mark  Zuckerberg), και αρχικά απευθυνόταν α-

ποκλειστικά στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Στη συνέχεια, επεκτάθηκε στις 

Η.Π.Α. και από εκεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Υπολογίζεται ότι το 2013 είχε πάνω από ένα 

https://el.wikipedia.org/wiki/Μέσα_κοινωνικής_δικτύωσης
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δισεκατομμύριο ενεργούς χρήστες με αυξητικές τάσεις (Wikipedia, 2016, 

https://el.wikipedia.org/wiki/Facebook). Παρά τα τρωτά του σημεία, η εξοικείωση των μα-

θητών και πολλών εκπαιδευτικών με αυτό και ο εξ ορισμού κοινωνικός χαρακτήρας του, το 

καθιστούν ένα εν δυνάμει ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο, καθώς δεν απαιτείται η δαπάνη 

χρόνου για τη γνωριμία των χρηστών με τους τρόπους λειτουργίας και αξιοποίησής του.  

 

Ακόμη, οι ποικίλες εφαρμογές που υποστηρίζει και που επιτρέπουν τη διαμοίραση υλικού, 

τη δημιουργία κουίζ και διαγωνισμάτων, την εύκολη και ανέξοδη επικοινωνία των συμμετε-

χόντων, οδήγησαν πολλούς εκπαιδευτικούς στη σκέψη να το εκμεταλλευτούν για να εμπλου-

τίσουν τη διδασκαλία τους (Καλόγηρος και Σμυρναίος, 2012).  

Οι Καλόγηρος & Σμυρναίος (2012) σκέφτηκαν να το αξιοποιήσουν ως υποστηρικτικό εργα-

λείο για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης. Διερεύνη-

σαν, λοιπόν, με ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από 50 μαθητές σχολείων της Κατε-

ρίνης, τη διάθεση δημιουργίας μιας ομάδας που θα επικοινωνεί για ζητήματα σχετικά με την 

Ιστορία Κατεύθυνσης στο Facebook . Η ανταπόκριση των μαθητών υπήρξε θεαματική. Σε 

ποσοστό 84% ήταν εξοικειωμένοι με το Facebook και επιθυμούσαν τη συμμετοχή τους στην 

ομάδα. Εκδήλωσαν μάλιστα την επιθυμία να σχηματιστούν ανάλογες ομάδες και για άλλα 

μαθήματα.  

 

Πιο εκτεταμένη έρευνα διεξήγαγαν οι Ετεοκλέους-Γρηγορίου & Μάνιου (2012) στα Τμή-

ματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου Frederick της Κύ-

πρου κατά το χειμερινό εξάμηνο σπουδών του σχολικού έτους 2011 – 2012. Αφού εργάστη-

καν για ένα εξάμηνο με δύο διαφορετικές κλειστές ομάδες εργασίας που δημιουργήθηκαν 

στο Facebook και έλαβαν υπόψη τις προσωπικές τους παρατηρήσεις και τη γνώμη των 281 

συμμετεχόντων φοιτητών, που συμπλήρωσαν σχετικά ερωτηματολόγια, κατέληξαν στα α-

κόλουθα συμπεράσματα: οι φοιτητές χρησιμοποιούν το Facebook, αλλά κατά βάση για να 

συνομιλήσουν με τους φίλους τους ή για ψυχαγωγία. Ακόμη κι όταν χρησιμοποίησαν το 

κοινωνικό αυτό δίκτυο ως εκπαιδευτικό εργαλείο, δεν το συνειδητοποίησαν. Επομένως, το 

Facebook και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης γενικότερα αποτελούν ισχυρά εργαλεία που 

μπορεί να βελτιώσουν την ποιότητα της εκπαίδευσης αρκεί να χρησιμοποιούνται συστημα-

τικά, συνειδητά και ποιοτικά. Η ίδια έρευνα έδειξε ότι ελάχιστοι από τους φοιτητές χρησι-

μοποιούσαν άλλα κοινωνικά δίκτυα, όπως το Twitter ή το Linkedin. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/Facebook


46 

Βέβαια, η εικόνα αυτή έχει πλέον ανατραπεί, καθώς το Twitter αποτελεί σήμερα την πιο 

δημοφιλή υπηρεσία μικρο-ιστολογίων και χρησιμοποιείται από εκατομμύρια ανθρώπους σε 

ολόκληρο τον κόσμο. Τα μικρο-ιστολόγια είναι κοινωνικά δίκτυα με το ειδικό χαρακτηρι-

στικό ότι τα κείμενα που αναρτώνται σε αυτά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 140 χαρακτή-

ρες. Το όριο στον αριθμό των επιτρεπόμενων χαρακτήρων δυσχεραίνει αφενός την αναλυ-

τική έκθεση των απόψεων των χρηστών, διευκολύνει αφετέρου την παρακολούθηση περισ-

σότερων αναρτήσεων και χρηστών (Δεγγλέρη κ.ά., 2011).  

Τόσο το Facebook  όσο και το Twitter, ωστόσο, αμφισβητούνται έντονα από πολλούς, καθώς 

θεωρούνται επικίνδυνοι χώροι - κυρίως για τους εφήβους. Χωρίς να μπορεί να αρνηθεί κα-

νείς ότι εμφιλοχωρούν κίνδυνοι, δεν μπορεί παράλληλα να παραγνωρίσει και τις δυνατότη-

τες των κοινωνικών δικτύων (Ετεοκλεόυς-Γρηγορίου & Μάνιου, 2012).   

 

Λύση στο δίλημμα δίνουν τα ιδιωτικά και τα εκπαιδευτικά κοινωνικά δίκτυα. Παράδειγμα 

ιδιωτικού κοινωνικού δικτύου, δηλαδή μιας κλειστής κοινότητας της οποίας ο δημιουργός 

έχει τον πλήρη έλεγχο αναφορικά με τους χρήστες και το υλικό, είναι το SocialGo. Το χα-

ρακτηριστικό του συγκεκριμένου δικτύου είναι η ασφάλεια που παρέχει στους χρήστες του 

και η απουσία ενοχλητικών διαφημίσεων. Προσφέρεται για τη δημιουργία κοινωνικού δι-

κτύου της τάξης, του σχολείου ή και δια-σχολικού κοινωνικού δικτύου (Δεγγλέρη κ.ά., 

2011). Από τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες πάλι ξεχωρίζει το Edmodo. Ιδρύθηκε το 2008 και 

τον περσινό Αύγουστο (2016) οι χρήστες του ξεπέρασαν τα 66.000.000 παγκοσμίως. Το 

2013 περιλήφθηκε στη λίστα με τις «Καλύτερες Εφαρμογές για Εκπαιδευτικούς» του περιο-

δικού PC Magazine και το 2015 αναγνωρίστηκε ως ένα από «Τα 32 πιο Καινοτόμα Διαδι-

κτυακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία» από τη Noodle (Wikipedia, 2016, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Edmodo). Παρέχει ένα προστατευμένο περιβάλλον δημοσιεύ-

σεων στο οποίο δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης εξωτερικοί χρήστες. Συνήθως με πρωτο-

βουλία του εκπαιδευτικού δημιουργείται η ομάδα ενός μαθήματος που έχει το δικό της μο-

ναδικό κωδικό. Ο κωδικός δίνεται στους μαθητές που με τη σειρά τους δημιουργούν λογα-

ριασμό στο Edmodo και γίνονται μέλη της ομάδας. Τα μέλη της ομάδας έχουν τη δυνατότητα 

να μοιράζονται σκέψεις και υλικό χωρίς να διατρέχουν κινδύνους, όπως η έκθεση των προ-

σωπικών τους δεδομένων ή ο εκφοβισμός (Δεγγλέρη κ.ά., 2011). 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Edmodo
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Άλλες δημοφιλείς στον εκπαιδευτικό χώρο πλατφόρμες είναι η Ning και η Elgg. Πρόκειται 

για πλατφόρμες ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιούνται ευρέως για τη δημιουργία Διαδι-

κτυακών Εκπαιδευτικών Κοινωνικών Δικτύων, καθώς δεν απαιτούν ειδικές προγραμματι-

στικές γνώσεις. Η Ellg βραβεύτηκε από την Info World ως η «Καλύτερη Πλατφόρμα Κοι-

νωνικής Δικτύωσης Ανοιχτού Κώδικα» το 2008. Την επόμενη χρονιά στο 8ο Λύκειο Ιωαν-

νίνων δημιουργήθηκε με τη Ning το πρώτο ελληνικό εκπαιδευτικό δίκτυο που αξιοποιούσε 

τα κοινωνικά δίκτυα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πρόκειται για το δίκτυο «Learning 

Physics in the 8th» ((Γλέζου & Γρηγοριάδου, 2010). 

 

Παρά τις όποιες – συχνά δικαιολογημένες – ενστάσεις και ανησυχίες, τα κοινωνικά δίκτυα 

αποτελούν μία πραγματικότητα που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Ήδη χρησιμοποιούνται εκτενώς 

στο χώρο της εκπαίδευσης όπου προσφέρουν αυθεντικές δραστηριότητες μάθησης, επιτρέ-

πουν στους μαθητές να έχουν τον έλεγχο της μάθησής τους και προάγουν ουσιαστικά τη 

συνεργατική οικοδόμηση της γνώσης (Κίργινας, 2012). Αρκεί, βέβαια, να αξιοποιούνται κα-

τάλληλα από καταρτισμένους εκπαιδευτικούς, προϋπόθεση καθοριστική για την αποτελε-

σματική χρήση τους (Γλέζου & Γρηγοριάδου, 2010; Καλόγηρος & Σμυρναίος, 2012). 

 

3.8 Άλλα ηλεκτρονικά εργαλεία 

 

Πέρα από τα προαναφερθέντα, υπάρχουν πολλά άλλα ηλεκτρονικά εργαλεία, ορισμένα από 

αυτά προορισμένα εξαρχής να στηρίξουν τη Συνεργατική Μάθηση και μερικά γενικής χρή-

σης, που όμως χρησιμοποιούμενα στο κατάλληλο πλαίσιο μπορεί να ενισχύσουν συνεργατι-

κές προσπάθειες οικοδόμησης της γνώσης.  

 

Το παλαιότερο από αυτά είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), ένα από τα δημοφιλέ-

στερα ηλεκτρονικά εργαλεία (Κόμης κ.ά., 2006; Wagner, 2004), που μπορεί να συνδράμει 

ουσιαστικά τη μαθησιακή διαδικασία (Κακλαμάνης, 2005). Έρευνες της Huang (2011) απέ-

δειξαν τη χρησιμότητα του συγκεκριμένου εργαλείου στην επικοινωνία εκπαιδευτικών-μα-

θητών και στην υποβοήθηση της εκπόνησης ομαδικών εργασιών με την προϋπόθεση οι μα-

θητές να λαμβάνουν τακτική ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό. 
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Πιο σύγχρονα εργαλεία του Web 2.0 είναι τα συστήματα εννοιολογικής χαρτογράφησης, 

όπως το CoMapping, που επιτρέπουν τη γραφική αναπαράσταση εννοιών με τη συνεργασία 

μέχρι και 20 ατόμων, τα εργαλεία επισήμανσης κοινωνικών «αγαπημένων», όπως το Diigo, 

που παρέχουν τη δυνατότητα οργάνωσης και διαμοίρασης αγαπημένων ιστοσελίδων, τα ερ-

γαλεία διαμοιρασμού αρχείων, όπως το Dropbox, που έχει τη δυνατότητα συγχρονισμού με 

παραπάνω από μία συσκευές, οι διαμοιραζόμενοι πίνακες ανακοινώσεων, όπως το Stixy, τα 

διαδικτυακά ημερολόγια, όπως το Google Calendar κ.ά. (Δεγγλέρη κ.ά., 2011). 

 

Όλα τα εργαλεία που παρουσιάστηκαν στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρέχουν στους μαθητές 

τη δυνατότητα να συνεργάζονται για τη συν-διαμόρφωση κειμένων, να επικοινωνούν άμεσα 

με άλλους μαθητές και με τον εκπαιδευτικό, να μοιράζονται δεδομένα με τους συμμαθητές 

τους, να δημιουργούν κοινότητες μάθησης (Κίργινας, 2012). Προκειμένου όμως οι δυνατό-

τητες να μετουσιωθούν σε ικανότητες, το μεγάλο στοίχημα παραμένει η αλλαγή νοοτροπίας 

εκπαιδευτικών και μαθητών, που θα επιτρέψει τη μετάβαση από την ανταγωνιστική, δασκα-

λοκεντρική τάξη στη Συμπρακτική και Συνεργατική Μάθηση (Johnson & Johnson, 1999; 

Squire, 2005; Χαραλάμπους, 2005). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

4. Ερευνητικά δεδομένα 

 

Μολονότι οι Τ.Π.Ε. παρέχουν σειρά εργαλείων για τη συνεργατική οικοδόμηση της γνώσης 

στα πλαίσια μαθησιακών κοινοτήτων, η αξιοποίηση αυτών των εργαλείων απαιτεί χρόνο και 

κόπο για την εκμάθηση της λειτουργίας και των δυνατοτήτων τους, δημιουργικότητα και 

φαντασία για την ένταξή τους στην εκπαιδευτική καθημερινότητα, κυρίως όμως την εμπι-

στοσύνη όλων των εμπλεκομένων με την εκπαίδευση στην αξία της Συνεργατικής Μάθησης 

και την προθυμία να δοκιμάσουν μία διαφορετική προσέγγιση από τη συνηθισμένη. Αν δεν 

εξασφαλιστούν οι δύο τελευταίες προϋποθέσεις,  οι όποιες αλλαγές θα είναι μεμονωμένες, 

περιστασιακές ή επιφανειακές (Anrig, 2015; Βοσνιάδου, 2006; Ράπτης & Ράπτη, 2013; 

Wasko et al., 2011; Χαραλάμπους, 2005). 

 

Όσον αφορά την αξία της Συμπρακτικής και Συνεργατικής  Μάθησης, πληθώρα ερευνητικών 

δεδομένων σε βάθος δεκαετιών την επιβεβαιώνουν. Ορισμένα από αυτά θα αναφερθούν α-

μέσως παρακάτω. Όσο για την όποια αλλαγή, καθοριστικός είναι ο ρόλος των εκπαιδευτι-

κών, για αυτό και η στάση τους απέναντι στις Νέες Τεχνολογίες όσο και η προθυμία τους να 

αλλάξουν ριζικά τις διδακτικές πρακτικές τους, έγιναν αντικείμενο πολλών ερευνών στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό με αποτελέσματα σαφώς πιο συγκεχυμένα (βλ. ενδεικτικά: Βοσ-

νιάδου, 2006; Διαμαντάκη, Ντάβου & Πανούσης, 2001; Johnson & Johnson, 1999; Μπίκος, 

1995; Wedman και Heller, 1984). Σε αυτά τα δεδομένα είναι αφιερωμένο το δεύτερο μέρος 

του συγκεκριμένου κεφαλαίου. 

 

4.1 Ερευνητικά αποτελέσματα για την αξία της Συμπρακτικής και Συνερ-

γατικής Μάθησης 

 

Ήδη από τη δεκαετία του 1970 άρχισαν να διεξάγονται πολυάριθμες έρευνες για την αξία 

της Συμπρακτικής και Συνεργατικής Μάθησης. Έχει υποστηριχθεί ότι πρόκειται για ένα ζή-

τημα που έχει διερευνηθεί όσο λίγα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης (Slavin, 

1989/1990). Παρά τις επιμέρους αποκλίσεις στα αποτελέσματα, η συντριπτική πλειοψηφία 
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των ερευνών αποδεικνύει ότι η Συμπρακτική και Συνεργατική Μάθηση έχουν ευεργετικά 

αποτελέσματα για τους μαθητές. Μεταξύ άλλων, συντελούν στην τόνωση της αυτοεκτί-

μησής τους και στην όξυνση της κριτικής τους ικανότητας, βελτιώνουν την επικοινωνία και 

την ικανότητα συνεργασίας τους με άλλους, σχετίζονται θετικά με την αύξηση της ακαδη-

μαϊκής τους επίδοσης και το βαθμό κατανόησης σύνθετων εννοιών, τη δυνατότητα έκφρα-

σης με τη χρήση προφορικού ή γραπτού λόγου και την αποδοχή του σχολείου και διευκολύ-

νουν την κατάρριψη προκαταλήψεων και στερεοτύπων (βλ. ενδεικτικά: Johnson & Johnson, 

1999; Kagan, 1994; Slavin, 1989/1990). 

 

Συγκεκριμένα, οι Johnson & Johnson (1999), θερμοί οπαδοί και πρωτοπόροι στην υιοθέτηση 

της Συμπρακτικής Μάθησης, προχώρησαν σε μετα – ανάλυση πάνω από 1200 ερευνών (ό-

πως αναφέρεται στο: Kose et al., 2010, σ. 171), ορισμένες από τις οποίες πραγματοποιήθη-

καν ήδη στα τέλη του 19ου αιώνα, εστιάζοντας στις διαφορές επίδοσης των μαθητών που 

επιτελούν συνεργατικές δραστηριότητες  σε σχέση με μαθητές που εργάζονται με παραδο-

σιακές μεθόδους και κατέληξαν ότι οι γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότη-

τες των συνεργαζόμενων μαθητών είναι σαφώς ανώτερες. Δεν περιορίστηκαν σε έρευνες 

που υλοποιήθηκαν αποκλειστικά στην Αμερική αλλά σε όλο τον κόσμο: από τις Η.Π.Α. και 

τον Καναδά ως την Ιαπωνία, το Ισραήλ, τη Νιγηρία, τη Γαλλία, την Ελλάδα και πολλές άλλες 

χώρες. Διαπίστωσαν ότι παντού τα αποτελέσματα σε γενικές γραμμές συμπίπτουν. Βέβαια, 

οι ίδιοι έσπευσαν να διευκρινίσουν ότι κάθε είδους ομαδική εργασία στα πλαίσια του σχο-

λείου δεν μπορεί να θεωρηθεί ως Συμπρακτική Μάθηση, αφού συχνά οι μαθητές αναγκάζο-

νται να εργαστούν σε ομάδες χωρίς να το επιθυμούν πραγματικά, ενώ η ομαδική εργασία δε 

σημαίνει απαραίτητα την απουσία ανταγωνισμού (βλ. και: Αβούρης και Κόμης, 2003). Επί-

σης, συνειδητοποίησαν ότι η αντίληψη της συν-εργατικότητας διαφέρει από πολιτισμό σε 

πολιτισμό. Έθεσαν, επομένως, σειρά προϋποθέσεων που επιτρέπουν ή όχι να μιλάμε για Συ-

νεργατική Μάθηση. Οι ίδιοι, πεπεισμένοι για την αξία της, ίδρυσαν από τα μέσα της δεκαε-

τίας του 1960 στη Μινεσότα το Κέντρο Συμπρακτικής Μάθησης (The Cooperative Learning 

Center), στο οποίο εκπαίδευσαν χιλιάδες εκπαιδευτικούς.  

 

Τρεις από τους εκπαιδευτικούς αυτούς, οι Augustine, Gruber και Hanson (1989/1990) εφάρ-

μοσαν έμπρακτα όσα διδάχτηκαν και ενστερνίστηκαν στη Μινεσότα, για να διαπιστώσουν 

θεαματικά αποτελέσματα στο δημοτικό σχολείο όπου εργάζονταν: αξιοσημείωτη αύξηση 

της επίδοσης των πιο αδύναμων μαθητών, κοινωνικοποίηση των πιο εσωστρεφών παιδιών, 
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ανάπτυξη σεβασμού ανάμεσα στα μέλη όλων των ομάδων και δημιουργία απρόσμενων φι-

λικών σχέσεων ανάμεσα σε μαθητές πολύ υψηλών επιδόσεων με πολύ αδύναμους ως προς 

την επίδοση μαθητές. Βέβαια, οι εκπαιδευτικοί τόνισαν ότι αντιμετώπισαν έντονο σκεπτικι-

σμό και αμφισβήτηση, κυρίως από τους γονείς των χαρισματικών μαθητών. 

 

Αυτή την αμφισβήτηση και την αντίσταση στην όποια απόπειρα αλλαγής διαπίστωσε και ο 

Anrig (2015), αντιπρόεδρος Πολιτικής και Προγραμμάτων στο Century Foundation,  στο 

Σικάγο και σε άλλες πολιτείες της Αμερικής μελετώντας έρευνες 15 ετών (1990 – 2005) σε 

πάνω από 400 δημοτικά σχολεία και την έρευνα του Αμερικανικού Εθνικού Κέντρου για την 

Εκπαιδευτική Επιτυχία (National Center for Educational Achievement) που έλαβε χώρα το 

2009 σε 26 δημόσια σχολεία 5 πολιτειών. Οι έρευνες έδειξαν θεαματική βελτίωση των επι-

δόσεων των μαθητών χαμηλής κοινωνικοοικονομικής προέλευσης, κυρίως στα Μαθηματικά  

και τις Φυσικές Επιστήμες,  ανέδειξαν όμως και προβλήματα αποδοχής των αλλαγών από 

τους εκπαιδευτικούς και δυσκολία συνεργασίας και ανάληψης του ποσοστού ευθύνης που 

αναλογεί στον καθένα από τη διοίκηση, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τα μέλη της 

τοπικής κοινωνίας. Χωρίς την άρση αυτών των περιορισμών, τη δημιουργία στενών δεσμών 

μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, τη μαθητοκεντρική προσέγγιση και τη συνεχή στήριξη και 

καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, ο Anrig εκτιμά ότι είναι αδύνατο για τους μαθητές να απο-

λαύσουν τα οφέλη της Συνεργατικής Μάθησης. 

 

Προϋποθέσεις για την  επιτυχή εφαρμογή της Συμπρακτικής και Συνεργατικής Μάθησης 

θέτει και ο Slavin (1989/1990). Μελετώντας πάνω από 60 συγκριτικές έρευνες, όπως έκαναν 

και οι Johnson & Johnson σε ευρύτερη κλίμακα, διαπίστωσε ότι οι κοινοί στόχοι των μελών 

της ομάδας και το αίσθημα ευθύνης απέναντι στα άλλα μέλη της είναι οι παράγοντες – κλει-

διά για να προκύψουν τα θετικά αποτελέσματα της Συμπρακτικής Μάθησης, που υπερβαί-

νουν την αύξηση της επίδοσης. Για τον ίδιο πιο σημαντικά αποτελέσματα είναι οι σχέσεις 

αλληλοσεβασμού που αναπτύσσονται μεταξύ των μελών των ομάδων, η αποδοχή των «δια-

φορετικών» παιδιών είτε πρόκειται για παιδιά με ειδικές ανάγκες είτε για μαθητές με άλλες 

ιδιαιτερότητες και η αύξηση της ικανότητας αποτελεσματικής συνεργασίας με τους άλλους, 

που επιβεβαιώνονται και από έρευνες των Sharan et. al. στο Ισραήλ (όπως αναφέρεται στο: 

Slavin, 1989/1990, σ. 54). Σημαντικό πρόβλημα που απασχόλησε τον ένθερμο αυτό υποστη-

ρικτή της Συμπρακτικής Μάθησης είναι αν αυτή είναι κατάλληλη για όλες τις ηλικιακές 

ομάδες, καθώς οι περισσότερες έρευνες της εποχής του εστίαζαν σε παιδιά δημοτικού. 
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Με παιδιά δημοτικού ασχολήθηκε και ο Crook (1998), που διαπίστωσε τα θετικά αποτελέ-

σματα της Συνεργατικής Μάθησης υπό προϋποθέσεις, όπως η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστο-

σύνης μεταξύ των μελών μιας ομάδας και τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία της αξιοποίησης υλι-

κού από τον πραγματικό κόσμο, το εξωτερικό περιβάλλον, προκειμένου να δημιουργηθεί 

ένα οικείο και κατανοητό από όλα τα παιδιά πλαίσιο συνεργασίας. Όσο πιο εύστοχη είναι η 

επιλογή του υλικού από πηγές εκτός σχολείου, τόσο μεγαλώνουν οι πιθανότητες να διαπι-

στωθούν οι θετικές επιδράσεις της συνεργασίας, η οποία διευκολύνεται ουσιαστικά από τα 

συστήματα CSCL. 

 

Με την επίδραση της Συμπρακτικής Μάθησης σε φοιτητές ασχολήθηκαν οι Baker και Clark 

(2010) από τη Νέα Ζηλανδία. Η έρευνά τους αφορούσε φοιτητές διαφορετικής πολιτισμικής 

προέλευσης που εργάστηκαν συνεργατικά. Διαπίστωσαν ότι τόσο οι εκπαιδευτές όσο και οι 

εκπαιδευόμενοι έχρηζαν προετοιμασίας, ώστε να καταστούν ικανοί για Συνεργατική Μά-

θηση και ότι φοιτητές από συγκεκριμένες χώρες προέλευσης, όπως η Κίνα, δεν είχαν καμιά 

προηγούμενη εμπειρία συνεργασίας με τους συμμαθητές τους, καθώς το εκπαιδευτικό σύ-

στημα της συγκεκριμένης χώρας είναι άκρως ανταγωνιστικό. Παρατήρησαν επίσης ότι, κατά 

την όλη διαδικασία, αυτό που ενδιέφερε πρωτίστως τους εκπαιδευτές ήταν η λειτουργικό-

τητα και αποτελεσματικότητα των ομάδων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας από την 

πλευρά των φοιτητών, ενώ οι φοιτητές ενδιαφέρονταν για την καλύτερη κατανόηση του πε-

ριεχομένου και την αύξηση της επίδοσής τους. Διεξάγοντας ποσοτική και ποιοτική έρευνα 

που διήρκεσε πάνω από δύο χρόνια (2005-2007) διαπίστωσαν ότι, παρά τις δυσκολίες, οι 

φοιτητές που συν-εργάστηκαν διασκέδασαν περισσότερο, κατανόησαν τις πολιτισμικές τους 

διαφορές και πέτυχαν καλύτερα ποιοτικά αποτελέσματα στις εργασίες τους. Τέλος, επιβε-

βαίωσαν για μια ακόμη φορά ότι η καλή διάθεση δεν αρκεί, ώστε να επέλθουν τα προσδο-

κώμενα αποτελέσματα.  

 

Την ανώτερη εκπαίδευση και τα αποτελέσματα της Συμπρακτικής Μάθησης αφορά και η 

έρευνα των Tsay και Brady (2010). Η έρευνά τους αφορούσε τη σχέση της Συμπρακτικής 

Μάθησης με την ακαδημαϊκή επίδοση και διεξήχθη με προπτυχιακούς φοιτητές του Τομέα 

Επικοινωνίας σε Πανεπιστήμιο της βορειοανατολικής Αμερικής. Αποδείχτηκε ότι η επίδοση 

αυξάνει όταν υιοθετούνται συνεργατικές στρατηγικές και ότι οι φοιτητές που ενδιαφέρονται 

να επιτύχουν υψηλή βαθμολογία, αποτελούν ενεργότερα μέλη σε μια ομάδα. Τέλος, και σε 
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αυτή την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η διάθεση για συνεργασία δεν είναι αυτονόητη και ότι 

συχνά οι σχέσεις των μελών μιας ομάδας είναι ανταγωνιστικές. 

 

Στην κοντινή μας Κύπρο, ο Χαραλάμπους (2000β) διεξήγαγε έρευνα για τα αποτελέσματα 

της Συνεργατικής Μάθησης σε 396 παιδιά της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου σε 19 τμή-

ματα δημοτικών σχολείων της Λευκωσίας. Η εφαρμογή των συνεργατικών μεθόδων αφο-

ρούσε τα Μαθηματικά και τα Ελληνικά και δεν ήταν περιστασιακή, αλλά κράτησε για 45 

μαθήματα των 40΄ και 80΄ αντίστοιχα. Οι μαθητές εργάστηκαν σε εξαμελείς ομάδες, μεικτές 

ως προς την ικανότητα και το φύλο των μελών τους. Πέρα από την επίδοση μετρήθηκε και 

η διαπροσωπική συμπεριφορά των μαθητών με τη χρήση ψυχοτεχνικού μέσου βασισμένου 

στην ταξινόμηση Bales, καθώς θεωρήθηκε ότι η συμπεριφορά επηρεάζει καθοριστικά την 

επίδοση. Πράγματι, τα ερευνητικά δεδομένα έδειξαν ότι όσο πιο συχνή είναι η εκδήλωση 

θετικής συμπεριφοράς σε μια ομάδα τόσο αυξάνεται η επίδοση των μελών της, ενώ, αντί-

θετα, οι διαφωνίες, το άγχος, η ανταγωνιστικότητα και η επιθετικότητα συσχετίζονται αρνη-

τικά με την επίδοση. Σε ανάλογα συμπεράσματα είχε καταλήξει νωρίτερα και ο Γεώργας σε 

έρευνες που διεξήγαγε την περίοδο 1985-1987 με παιδιά ΣΤ΄ Δημοτικού, Α΄ και Β΄ Γυμνα-

σίου (όπως αναφέρεται στο: Χαραλάμπους, 2000β, σ. 237).  Επειδή, λοιπόν, η επίδοση ε-

ξαρτάται από το είδος της αλληλεπίδρασης των μελών μιας ομάδας, ο Χαραλάμπους θεωρεί 

αυτονόητο ότι το σχολείο οφείλει να φροντίσει όχι μόνο για τη γνωστική αλλά και για τη 

συναισθηματική και την κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών. 

 

Αρκετές προσπάθειες εφαρμογής συνεργατικών μεθόδων στην ελληνική εκπαίδευση και τα 

αποτελέσματά τους περιγράφει η Βοσνιάδου (2006). Για παράδειγμα, αναφέρεται στο πρό-

γραμμα Globe Αλέξανδρος που εφαρμόστηκε κατά την περίοδο 1996- 2000 σε 25 σχολεία 

με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήματα. Το 

πρόγραμμα προέβλεπε τη συνεργασία μαθητών, εκπαιδευτικών και επιστημόνων και, πα-

ράλληλα, τη συνεργασία των σχολείων μεταξύ τους. Μάλιστα, υπήρχε επικοινωνία και με 

σχολεία του εξωτερικού που μετείχαν στο ίδιο πρόγραμμα. Οι μαθητές ακολουθούσαν επι-

στημονικές μεθόδους για τη μέτρηση της θερμοκρασίας, του αέρα, της υγρασίας, προέβαιναν 

σε βιομετρική δέντρων που υπήρχαν στην περιοχή τους και γενικά μελετούσαν περιβαλλο-

ντικά στοιχεία και στη συνέχεια διαβίβαζαν τα δεδομένα σε μια παγκόσμια βάση, προσβά-

σιμη από το σύνολο των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Σε επόμενο στάδιο, προέβαιναν σε 

συγκρίσεις και με τη βοήθεια των ειδικών επιστημόνων εξήγαγαν συμπεράσματα. Τα παιδιά 
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εργάστηκαν με θετική διάθεση και στο τέλος κατάφεραν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, 

να κατανοήσουν τον τρόπο που εργάζονται οι επιστήμονες, να σταθούν κριτικά απέναντι 

στις πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους και να συνεργαστούν με συμμαθητές τους και 

επιστήμονες από όλο τον κόσμο για την προώθηση της γνώσης. Η τεχνολογία στάθηκε στην 

περίπτωση αυτή πολύτιμος αρωγός παρέχοντας τα απαραίτητα εργαλεία επικοινωνίας και 

συνεργασίας. Και σε άλλες περιπτώσεις, όμως, όπως αυτή της συμμετοχής μαθητών του δη-

μοτικού σχολείου των εκπαιδευτηρίων Γείτονα στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα CL-Net, όπου 

χρησιμοποιήθηκε ως συνεργατικό εργαλείο το Web Knowledge Forum (1998-1999), απο-

δείχτηκε ότι οι μαθητές που εργάζονται συνεργατικά αποκομίζουν γνωστικά και μεταγνω-

στικά οφέλη. 

 

Η ομοφωνία των αποτελεσμάτων και η ουσιαστική διευκόλυνση που μπορούν να παράσχουν 

τα συνεργατικά υπολογιστικά συστήματα και εργαλεία, υποδεικνύουν ότι θα πρέπει να γίνει 

μία σοβαρή προσπάθεια αξιοποίησής τους στα πλαίσια της διδασκαλίας. Για να συμβεί αυτό, 

απαιτείται να πειστούν οι εκπαιδευτικοί, που, λίγα χρόνια πριν, μάλλον δυσπιστούσαν απέ-

ναντι σε πολλά συστήματα CSCL (Αβούρης & Κόμης, 2003). 

 

4.2 Ερευνητικά αποτελέσματα για τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι 

στη Συμπρακτική και Συνεργατική Μάθηση και τις Νέες Τεχνολογίες 

 

Αναμφισβήτητα, οι Τ.Π.Ε. μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την εκπαίδευση. Ωστόσο, 

δεν μπορεί να αμφισβητηθεί επίσης ότι η εισαγωγή τους στο σχολείο δεν αρκεί για να αλλά-

ξουν oi παγιωμένες εκπαιδευτικές πρακτικές. Αλλαγή μπορεί να επέλθει μόνο αν χρησιμο-

ποιηθούν με τους κατάλληλους τρόπους, στα πλαίσια ειδικά σχεδιασμένων μαθησιακών πε-

ριβαλλόντων, με εφαρμογή σε μόνιμη βάση ή τουλάχιστο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για 

να συμβούν τα παραπάνω, απαιτούνται καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί πρόθυμοι να αναθεω-

ρήσουν τις πεποιθήσεις τους για τους ρόλους των ίδιων και των μαθητών τους στην εκπαι-

δευτική διαδικασία και αναλυτικά προγράμματα προσανατολισμένα στη συνεργατική οικο-

δόμηση της γνώσης στο πλαίσιο ενός μαθητοκεντρικού σχολείου (Vosniadou και Kollias, 

2001; Ράπτης & Ράπτη, 2013). 
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Ωστόσο, η πλειοψηφία των ερευνών σε Ελλάδα και εξωτερικό δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί 

είναι μάλλον απρόθυμοι να αλλάξουν κουλτούρα, που στην ουσία είναι το βασικό προαπαι-

τούμενο για την αποτελεσματική αξιοποίηση κάθε τεχνολογικής καινοτομίας. Όπως υποστη-

ρίζουν οι Demetriadis et al. (2003), η εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση συνιστά την 

απαρχή μιας «διαπραγμάτευσης»  ανάμεσα σε δύο διαφορετικές κουλτούρες (σ. 19). Χωρίς 

τη συνεχή υποστήριξη και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η παραδοσιακή αντίληψη για τη 

μάθηση θα επικρατήσει και οι Τ.Π.Ε. θα προσαρμοστούν στη δασκαλοκεντρική διδακτική 

λογική.  

 

Ήδη από τη δεκαετία του 1980 οι Johnson & Johnson (1999) διαπίστωσαν την απροθυμία 

πολλών εκπαιδευτικών να εφαρμόσουν μεθόδους συνεργατικής οικοδόμησης της γνώσης 

στις τάξεις τους,  που την απέδωσαν σε ποικίλους λόγους: την πεποίθηση ότι το να εργάζεται 

κανείς ατομικά είναι το «φυσικό», την ανησυχία για το χρόνο και την προσπάθεια που απαι-

τεί η απομάκρυνση από ένα οικείο και δοκιμασμένο επί σειρά ετών μοντέλο διδασκαλίας, το 

φόβο ότι δε θα κατορθώσουν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες της Συνεργατικής Μάθη-

σης ώστε να προαγάγουν τη γνώση, φόβο στενά συνδεδεμένο με τη σύγχυση σχετικά με το 

πώς μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά μια ομάδα. Τέλος, συνειδητοποίησαν ότι η αλ-

λαγή των ρόλων που προϋποθέτει η Συνεργατική Μάθηση, με τους μαθητές να γίνονται πρω-

ταγωνιστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τον εκπαιδευτικό να υιοθετεί το ρόλο παρα-

τηρητή, καθοδηγητή/συμβούλου και εμψυχωτή, συνδέεται με έναν ακόμη φόβο: της απώ-

λειας του ελέγχου της τάξης. Η ανάγκη των ενηλίκων  να αισθάνονται ότι διατηρούν τον 

έλεγχο στις επαφές τους με τους άλλους και ειδικά των εκπαιδευτικών  να ελέγχουν τη διδα-

κτική διαδικασία, τονίστηκε και από τους Wedman & Heller (1984).  

 

Δυστυχώς, το φόβο απώλειας του ελέγχου επιτείνουν οι Νέες Τεχνολογίες. Ήδη από το 1970 

οι ηλεκτρονικοί  υπολογιστές άρχισαν να εισάγονται στα σχολεία και γεννήθηκαν ελπίδες 

για εκ βάθρων ανανέωση της εκπαίδευσης (Κόμης, 2004). Στη Βρετανία και στη Γαλλία 

επενδύθηκαν μεγάλα ποσά κατά τη δεκαετία του 1980 για τον τεχνολογικό εξοπλισμό των 

σχολείων  και εκπονήθηκαν προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και των στελε-

χών της εκπαίδευσης (Σολομωνίδου, 2003, όπως αναφέρεται στο: Μπουραντάς, 2005, σ. 30). 

Ωστόσο, η επίδραση των ηλεκτρονικών υπολογιστών παρέμεινε μάλλον περιορισμένη, γιατί 

οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα και το εξωτερικό έτειναν να ενσωματώσουν τη χρήση των 

Νέων Τεχνολογιών στις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας (Hawisher και Selfe, 1991; 
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Wedman & Heller, 1984). Η απροθυμία τους για αλλαγή και οι επιφυλάξεις τους έφταναν 

ενίοτε στο σημείο ανοιχτής αντίστασης και υπονόμευσης των νέων μέσων (Gressard, 1985, 

όπως αναφέρεται στο: Μπίκος, 1995, σ. 16). 

 

Η στάση αυτή σχετίζεται άμεσα με την έλλειψη κατάρτισης και την ανασφάλεια των εκπαι-

δευτικών. Έρευνες των Altermann και Koster (1990) σε 24 πειραματικά σχολεία της Ρηνα-

νίας – Βεστφαλίας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί, αν και δεν επιθυμούν μεταβολές στη μορφή 

διδασκαλίας που έχουν συνηθίσει να ακολουθούν, είναι περισσότερο πρόθυμοι να χρησιμο-

ποιήσουν τις Νέες Τεχνολογίες όταν είναι εξοικειωμένοι με αυτές (όπως αναφέρεται στο: 

Μπουραντάς, 2005, σ. 60). Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε και ο Spanhel (1999), ο οποίος 

επεσήμανε επιπλέον ότι από τους εκπαιδευτικούς εφαρμόζεται μόνο ό, τι θεσπίζεται ως υ-

ποχρεωτικό (Μπουραντάς, 2005, σ. 91 και 151). Τέλος, και η έρευνα των Dichanz και Hase-

brink (1992) έδειξε ότι τους Γερμανούς εκπαιδευτικούς χαρακτήριζε η εμμονή στη χρήση 

του πίνακα και σε όσο το δυνατόν απλούστερα μέσα διδασκαλίας στις αρχές της τελευταίας 

δεκαετίας του 20ου αιώνα (Μπουραντάς, 2005, σ. 148-149). Ανάλογη στάση δείχνουν έρευ-

νες στη Βρετανία (Διαμαντάκη κ.ά., 2001) και σε όλη την Ευρώπη (Βοσνιάδου, 2006). 

 

Μάλιστα, παρατηρείται συνήθως η αντίφαση, οι εκπαιδευτικοί να δηλώνουν ένθερμοι υπο-

στηρικτές της Συνεργατικής Μάθησης ή των Νέων Τεχνολογιών, αλλά στην πράξη να αδυ-

νατούν να τις χρησιμοποιήσουν με γόνιμο τρόπο (Baker & Clark, 2000; Μπουραντάς, 2005) 

ή να δείχνουν δισταγμό όταν τους ζητείται να τις ενσωματώσουν στο μοντέλο διδασκαλίας 

τους (Διαμαντάκη κ.ά., 2001; Μπίκος, 1995). Οι Demetriadis et al. (2003) αποδίδουν τη θε-

ωρητικά ένθερμη στάση υπέρ των Τ.Π.Ε. και την εκδήλωση έντονης επιθυμίας για επιμόρ-

φωση στην υποχρέωση που αισθάνονται να συμβαδίζουν με την επικρατούσα κοινωνική α-

ντίληψη ότι η χρήση των Τ.Π.Ε. πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης 

και στην επιθυμία να αναβαθμίσουν το επαγγελματικό τους προφίλ. 

 

Σειρά ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών στην Ελλάδα ανέδειξαν την επιτακτική ανάγκη για 

συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και ότι η κατάρτιση είναι απαραίτητη προϋ-

πόθεση για την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. Κυρίως όμως απέδειξαν ότι, όπως 

εύστοχα επεσήμαναν οι Vosniadou & Kollias (2001),  η επιμόρφωση στη χρήση του μέσου 

είναι το πιο εύκολο κομμάτι. Η πρόκληση είναι η αλλαγή κουλτούρας. 
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Ενδεικτικά, η ποσοτική έρευνα του Μπίκου (1995) με δείγμα 466 εκπαιδευτικούς από σχο-

λεία της Μακεδονίας, που έλαβε χώρα στο διάστημα Φεβρουαρίου – Απριλίου 1993, έδειξε 

ότι οι εκπαιδευτικοί μοιάζουν θετικά διακείμενοι απέναντι στη χρήση των Τ.Π.Ε. αλλά γί-

νονται επιφυλακτικοί και απρόθυμοι όταν καλούνται να τις χρησιμοποιήσουν στην πράξη. 

Ακόμη, εκδηλώνουν έντονη επιθυμία για επιμόρφωση, την ίδια στιγμή που πολύ μικρό πο-

σοστό συμμετέχει σε επιμορφωτικά προγράμματα. Γενικά, οι μέσης ηλικίας, άνδρες, καθη-

γητές Φυσικών Επιστημών σε Γυμνάσια αστικών περιοχών φάνηκαν οι πιο θετικά διακείμε-

νοι όλων.  

 

Η ποσοτική έρευνα των Εμβαλωτή και Τζιμογιάννη (1999) σε 186 εκπαιδευτικούς σε σχο-

λεία της Ηπείρου έξι χρόνια αργότερα, οδήγησε στα επίσης αντιφατικά αποτελέσματα της 

θεωρητικής αναγνώρισης της σπουδαιότητας των Τ.Π.Ε., ενώ, οι εκπαιδευτικοί που δήλω-

ναν πεπεισμένοι για την αξία τους,  σε επόμενα ερωτήματα υποστήριζαν ότι οι Τ.Π.Ε. δεν 

μπορούν να τους βοηθήσουν να βελτιώσουν τη διδασκαλία τους, με τους καθηγητές Μαθη-

ματικών να τηρούν την αρνητικότερη στάση όλων. Οι καθηγητές που δίδασκαν στο Λύκειο 

επέμεναν ότι ο φόρτος εργασίας και το άγχος της ύλης και των εξετάσεων λειτουργούσε 

αποτρεπτικά όσον αφορά την εφαρμογή καινοτομιών. 

 

Η πίεση που αισθάνονται οι καθηγητές του Λυκείου επιβεβαιώθηκε και σε μελέτη του Κέ-

ντρου Εκπαιδευτικών Ερευνών, που εκπονήθηκε τον Ιούνιο του 2000 αξιολογώντας τη 

χρήση των Τ.Π.Ε. στα ελληνικά σχολεία για το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000. Η μελέτη κα-

τέληξε στο συμπέρασμα ότι στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση οι Τ.Π.Ε. χρησιμοποιούνται πιο 

πρόθυμα και δημιουργικά, ενώ η καλύτερη χρήση γίνεται στα ιδιωτικά σχολεία και σε σχο-

λεία που υπήρξαν καινοτόμα και στο παρελθόν ή στα οποία οι Τ.Π.Ε. εισήχθησαν με πρω-

τοβουλία των εκπαιδευτικών και των γονιών. Και σε αυτή την περίπτωση αναδείχθηκε η 

ανάγκη για ουσιαστική επιμόρφωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών (Βοσνιάδου, 2006, 

σ. 135 – 147).  

 

Την ανάγκη για καλύτερη επιμόρφωση και για τεχνολογική και παιδαγωγική υποστήριξη 

εξέφρασαν και οι 119 εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα των Κυνηγού, Καραγε-

ώργου, Βαβουράκη, & Γαβρίλη (2001, όπως αναφέρεται στο: Βοσνιάδου, 2006, σ. 153). 

Πρόκειται για εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Οδυσσέας», 
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που υλοποιήθηκε το 1996 και υπήρξε πρόδρομος του πρώτου σημαντικού πιλοτικού επιμορ-

φωτικού προγράμματος που υλοποιήθηκε κατά τα έτη 1997 – 2002, της «Οδύσσειας», με 

στόχο την ένταξη των Τ.Π.Ε. στην ελληνική εκπαίδευση (Κόμης, 2004). 

 

Η ποιοτική έρευνα των Διαμαντάκη κ.ά. (2001), που έλαβαν ατομικές συνεντεύξεις από 33 

εκπαιδευτικούς την ίδια χρονιά, έδειξε ότι οι Τ.Π.Ε. χρησιμοποιούνταν σπάνια και περιστα-

σιακά από τη συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, που -με εξαίρεση τους καθηγητές 

Πληροφορικής – δε συνειδητοποιούσαν τις δυνατότητες που παρέχουν και αισθάνονταν α-

νεπαρκείς για τη συστηματική χρήση τους. Στην έρευνα αυτή αναδύεται και το άγχος, η 

πίεση που δημιουργεί για τους εκπαιδευτικούς το γεγονός ότι συχνά οι μαθητές τους γνωρί-

ζουν περισσότερα από τους ίδιους όσον αφορά τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. 

 

Το πρόβλημα αυτό αναδείχθηκε εντονότερα στην ποιοτική έρευνα του Μπουραντά (2005), 

ο οποίος από τον Οκτώβριο έως το Δεκέμβριο του 2002 πήρε συνέντευξη από 15 φιλολόγους 

που εργάζονταν σε σχολεία της Θεσσαλονίκης και της Χαλκίδας, για να καταλήξει στο συ-

μπέρασμα ότι οι περισσότεροι δήλωναν πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν τις Τ.Π.Ε. επειδή 

ένιωθαν αναγκασμένοι να το πράξουν λόγω της διάχυτης κοινωνικής αντίληψης ότι η εισα-

γωγή των Τ.Π.Ε. στο σχολείο είναι απαραίτητη, αλλά στην πράξη επέμεναν στη χρήση πα-

ραδοσιακών μέσων, χρησιμοποιούσαν ελάχιστα τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, αγνοούσαν 

τις δυνατότητες  που παρέχει το διαδίκτυο και βίωναν έντονα το φόβο αποδυνάμωσης του 

κύρους τους από τους μαθητές και από πιο έμπειρους στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών 

συναδέλφους τους. Είναι προφανές ότι αφενός η άγνοια, αφετέρου η πίεση και ο φόβος τους 

καθιστούσαν απρόθυμους να χρησιμοποιήσουν τις Τ.Π.Ε. στην τάξη τους και ενέτειναν την 

επιθυμία τους για επιμόρφωση. 

 

Από τότε έχει περάσει πάνω από μια δεκαετία. Υλοποιήθηκαν δύο μεγάλα επιμορφωτικά 

προγράμματα κατάρτισης των εκπαιδευτικών στη χρήση και την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 

στην τάξη, γνωστά ως επιμόρφωση Α΄ και Β΄ επιπέδου, με χιλιάδες εκπαιδευτικούς να τα 

έχουν παρακολουθήσει, ενώ ήδη δρομολογείται η συνέχιση της «Επιμόρφωσης Εκπαιδευτι-

κών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη 

(Επιμόρφωση Β' επιπέδου Τ.Π.Ε.)» , που έχει ενταχθεί στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

του ΕΣΠΑ 2014-2020 με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
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Εκδόσεων  «Διόφαντος» [Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ]»  (http://b-epipedo2.cti.gr). Ακόμη, από 

τον Ιούνιο έως το Δεκέμβριο του 2011, υλοποιήθηκε πιλοτικά, με ευθύνη του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου, το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, που έδινε ιδιαίτερη βα-

ρύτητα στη Συνεργατική Μάθηση και τους τρόπους εφαρμογής της στην τάξη. Στο πρό-

γραμμα συμμετείχαν 8.000 εκπαιδευτικοί  (http://epimorfosi.edu.gr).  

  

Οπωσδήποτε, οι εκπαιδευτικοί είναι σήμερα πιο εξοικειωμένοι με τις Νέες Τεχνολογίες, ενώ 

έχει γίνει συνείδηση ότι η ικανότητα συνεργασίας είναι βασικό ζητούμενο στην εποχή μας. 

Αυτό υποδεικνύεται από σειρά ερευνών που διεξήχθησαν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 

όπως, για παράδειγμα, η έρευνα των Τζιμογιάννη και Κόμη (2007) με δείγμα 1165 εκπαι-

δευτικούς που παρακολούθησαν το πρόγραμμα επιμόρφωσης Α΄ επιπέδου και η έρευνα των 

Σέργη και Κουτρουμάνου (2013) με δείγμα 272 εκπαιδευτικούς για την επίδραση που ά-

σκησε η επιμόρφωση Α΄ και Β΄ επιπέδου στις στάσεις τους απέναντι στις Νέες Τεχνολογίες 

και στις διδακτικές πρακτικές τους. Ωστόσο, ακόμη και οι πιο πρόσφατες έρευνες υποδει-

κνύουν ότι χρειάζεται πολύς δρόμος ακόμη για να εμπεδωθεί κουλτούρα συνεργατικής μά-

θησης  (Anrig, 2015; Tsay & Brady, 2010). Σε κάθε περίπτωση, έχει ενδιαφέρον να διερευ-

νηθεί κατά πόσο οι Έλληνες εκπαιδευτικοί έχουν διαφοροποιήσει τις στάσεις και τις πρακτι-

κές τους όσον αφορά τις Νέες Τεχνολογίες και τη Συνεργατική Μάθηση ή επιμένουν στη 

δασκαλοκεντρική παραδοσιακή διδασκαλία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://b-epipedo2.cti.gr/
http://epimorfosi.edu.gr/
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Ερευνητικό πλαίσιο 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

5. Ποσοτική έρευνα με ερωτηματολόγιο 

 

5.1 Εισαγωγή 

 

Στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας διασαφηνίστηκαν βασικές έννοιες, όπως η «Συ-

νεργατική Μάθηση», η «Ηλεκτρονική Μάθηση» και τα «Εργαλεία Μάθησης», προκειμένου 

να αποφευχθούν ενδεχόμενες εννοιολογικές συγχύσεις κατά τη διαπραγμάτευση του θέμα-

τος στη συνέχεια. Ακολούθησε η παρουσίαση των βασικών θεωριών μάθησης του 20ου 

αιώνα με έμφαση στον γνωστικό και τον κοινωνικό εποικοδομισμό, καθώς αποτελούν το 

ιδεολογικό έρεισμα για τη Συνεργατική Μάθηση αλλά και ενθαρρύνουν τη συστηματική 

χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση ως εργαλείων ιδιαίτερα πρόσφορων για το σχεδιασμό 

και την υλοποίηση μαθητοκεντρικών δραστηριοτήτων. Στη συνέχεια, έγινε παρουσίαση των 

βασικών ηλεκτρονικών εργαλείων που μπορούν να υποστηρίξουν τη Συνεργατική Μάθηση 

είτε είναι εξαρχής δημιουργημένα για το συγκεκριμένο σκοπό, όπως συμβαίνει στην περί-

πτωση των wikis, είτε και όχι, όπως στην περίπτωση των forums, των εικονικών κόσμων και 

των κοινωνικών δικτύων. Τέλος, παρατέθηκαν δεδομένα ερευνών από την Ελλάδα και το 

εξωτερικό που τεκμηριώνουν την αξία της Συνεργατικής Μάθησης και άλλων που διερευ-

νούν τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στις Τ.Π.Ε. και τη χρήση ηλεκτρονικών εργα-

λείων – και κυρίως εργαλείων του web 2.0 – στη διδασκαλία τους. 

 

Η θεωρητική τεκμηρίωση, η πληθώρα των δυνατοτήτων και των εργαλείων, τα ευεργετικά 

αποτελέσματα της Συνεργατικής Μάθησης αλλά και η παρατηρούμενη διάσταση ανάμεσα 

στις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη χρήση των Τ.Π.Ε. σε σχέση με το εύρος και τον 

τρόπο χρήσης τους στην καθημερινή τους πρακτική, αποτέλεσαν το έναυσμα για τη συγκε-

κριμένη έρευνα. 
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Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται ο σκοπός της έρευνας, οι λόγοι επιλογής της διεξαγωγής 

ποσοτικής έρευνας με ερωτηματολόγιο, τα ερευνητικά ερωτήματα και οι υποθέσεις, καθώς 

και αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο δόμησης του  ερωτηματολογίου και τα μέρη από 

τα οποία αποτελείται, την επιλογή του δείγματος, τη διεξαγωγή της πιλοτικής και κύριας 

έρευνας. Γίνονται, επίσης, ανάλυση και σχολιασμός των αποτελεσμάτων, έλεγχος για την 

επιβεβαίωση ή διάψευση των υποθέσεων και εξαγωγή συμπερασμάτων με παράλληλη κα-

τάθεση του προβληματισμού σχετικά με τους περιορισμούς. Τέλος, κατατίθενται προτάσεις 

για τον εμπλουτισμό ή/και την επέκταση της έρευνας. 

 

5.2 Ο σκοπός της έρευνας 

 

Καθώς η εκπαίδευση έχει ως σκοπό να προετοιμάζει πολίτες ικανούς να αντιμετωπίσουν με 

επιτυχία τις ποικίλες προκλήσεις της ζωής (Ξωχέλλης, 1989; Τριλιανός, 2013) και οι Τ.Π.Ε. 

έχουν καταστεί σταδιακά αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, είναι φανερό ότι η γόνιμη 

αξιοποίησή τους αποτελεί ζητούμενο της σύγχρονης εκπαίδευσης (Ράπτης & Ράπτη, 2013). 

Συνειδητοποιώντας την πρόκληση και τον κομβικό ρόλο των εκπαιδευτικών στην εκπαιδευ-

τική διαδικασία, πολλοί μεμονωμένοι ερευνητές αλλά και οργανισμοί διεξήγαγαν τα τελευ-

ταία τριάντα χρόνια σειρά ερευνών  - συχνά ιδιαίτερα εκτεταμένων – για τη διερεύνηση της 

στάσης των εκπαιδευτικών απέναντι στις Νέες Τεχνολογίες και τον εντοπισμό των παραγό-

ντων που καθορίζουν αυτή τη στάση, με απώτερο σκοπό να δημιουργηθούν οι συνθήκες 

εκείνες που θα οδηγήσουν σε γόνιμη ενσωμάτωση των υπολογιστών στην εκπαιδευτική πρα-

κτική.  

 

Ανάλογα με τη φιλοσοφία και τους σκοπούς των ερευνητών, διεξήχθησαν τόσο ποιοτικές 

όσο και ποσοτικές έρευνες, σε ορισμένες από τις οποίες έγινε αναφορά στο κεφάλαιο 4. Για 

τη διεξαγωγή των προαναφερθεισών ερευνών, δημιουργήθηκαν ερευνητικά εργαλεία, που 

αποτύπωσαν τις βασικές πτυχές του θέματος, ελέγχθηκαν για την αξιοπιστία και την εγκυ-

ρότητά τους και αποτέλεσαν τη βάση για μεταγενέστερες έρευνες. 

 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για την πο-

σοτική έρευνα του Μπίκου (1995), που συλλέγει δημογραφικά στοιχεία, όπως το φύλο, η 

ηλικία, η ειδικότητα, η προϋπηρεσία, η σχολική βαθμίδα και ο τόπος διδασκαλίας, για να 
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διερευνήσει το βαθμό επιρροής που ασκούν στη διαμόρφωση της στάσης των εκπαιδευτικών 

και παραθέτει 27 προτάσεις σχετικές με τη χρήση των Τ.Π.Ε. πάνω στις οποίες καλούνται 

να τοποθετηθούν τα μέλη του δείγματος σε πενταβάθμια κλίμακα Likert. Για τη δόμηση του 

ερωτηματολογίου λήφθηκαν υπόψη παλαιότερες έρευνες, όπως και το γεγονός ότι η στάση 

δεν ταυτίζεται με την άποψη, καθορίζεται από πληθώρα παραγόντων και περιλαμβάνει του-

λάχιστο τρεις βασικές συνιστώσες: τη γνωστική, τη συναισθηματική και την ετοιμό-

τητα/προθυμία εμπλοκής (Cohen., Manion, & Morrison, 2008; Ζαφειρόπουλος, 2015). 

 

Μεταφέροντας τις παραπάνω διαπιστώσεις στο χώρο της εκπαίδευσης, μπορεί να υποστηρι-

χτεί ότι η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στις Τ.Π.Ε. συσχετίζεται άμεσα με την εξοι-

κείωση με αυτές, το αίσθημα αυτεπάρκειας των χρηστών, την εκτιμώμενη ευκολία και χρη-

σιμότητα χρήσης τους. Τα δύο τελευταία στοιχεία παραπέμπουν ευθέως στο Μοντέλο Απο-

δοχής της Τεχνολογίας (Technology Acceptance Model [TAM]), που εισηγήθηκε ο Davis 

(1989), σύμφωνα με το οποίο ο βαθμός αποδοχής και η προθυμία χρήσης των Τ.Π.Ε. αυξά-

νεται ανάλογα με την αντίληψη για το βαθμό χρησιμότητας και την ευκολία χρήσης τους. 

Παρά τις επικρίσεις που έχει δεχτεί, πρόκειται για ένα ευρύτατα διαδεδομένο και χρησιμο-

ποιούμενο στην έρευνα μοντέλο (Ζαφειρόπουλος, 2015). 

 

Τις βασικές παραδοχές του μοντέλου φαίνεται να επιβεβαιώνει και η ιδιαίτερα εκτεταμένη 

έρευνα της Βρετανικής Εταιρείας Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας των Πληροφοριών (British 

Education and Communications Technology Agency  [BECTA]), που υλοποιήθηκε το 2003. 

Η ποσοτική έρευνα διεξήχθη με ερωτηματολόγια βασισμένα εν μέρει σε παλαιότερο ερωτη-

ματολόγιο, που είχε δημιουργηθεί το 2000 από ομάδα ερευνητών με επικεφαλής τον Preston 

και εν μέρει σε ερωτηματολόγιο που δομήθηκε από τη Nancy Castillo, υποψήφια διδάκτορα, 

για εκπαιδευτικούς της Χιλής (Cox et al., 2004, σ. 13). 

 

Τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στις Τ.Π.Ε. σε σχέση με πέντε ανεξάρτητες μεταβλη-

τές, μεταξύ των οποίων οι πολιτισμικά διαμορφωμένες αντιλήψεις και η δυνατότητα πρό-

σβασης σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, διερεύνησε το 2006 ο Abdulkafi Albirini, που διε-

ξήγαγε ποσοτική έρευνα σε 326 καθηγητές της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας σε σχολεία της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Συρία με ερωτηματολόγιο που δόμησε ο ίδιος, στηριγμέ-

νος σε μεγάλο αριθμό προγενέστερων ερωτηματολογίων σχετικής θεματολογίας και αξιο-
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ποιώντας ομάδα ειδικών για την αξιολόγηση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας του ερευ-

νητικού εργαλείου. Το ερωτηματολόγιο Albirini – ή μέρος αυτού -  χρησιμοποιήθηκε σε 

πολλές μεταγενέστερες έρευνες. Ενδεικτικά αναφέρονται η έρευνα των Al-Zaidiyeen, Mei 

& Fook  (2010) σε 460 εκπαιδευτικούς στην Ιορδανία, η έρευνα των Μητσιοπούλου και 

Βεκύρη (2011) σε 176 Έλληνες εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η έ-

ρευνα των Σέργη & Κουτρομάνου (2013) σε 272 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτε-

ροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

Τη χρονιά που ο Albirini δόμησε το ερωτηματολόγιό του και διεξήγαγε την έρευνά του στη 

Συρία, δηλαδή το 2006, η Διεθνής Ένωση για την Αξιολόγηση της Εκπαιδευτικής Επιτυχίας 

(International Association for the Evaluation of Educational Achievement [IEA]) διεξήγαγε 

ποσοτική έρευνα με ερωτηματολόγιο σε πάνω από 35.000 εκπαιδευτικούς από 22 χώρες ε-

ξάγοντας πολύτιμα συμπεράσματα για τη χρήση των Τ.Π.Ε.. Από τη συγκεκριμένη έρευνα 

διαπιστώθηκε, μεταξύ άλλων, ότι η μαθητοκεντρική, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία οδηγεί 

στην κατάκτηση βασικών δεξιοτήτων για τον αιώνα μας, όπως ο αυτοπροσδιορισμός του 

ατόμου και η ικανότητα συνεργασίας (Oldfield, 2010, σ. 2). 

 

Το ίδιο έτος, ο Ρούσσος, δημιούργησε την Ελληνική Κλίμακα Στάσεων Απέναντι στους Υ-

πολογιστές (Greek Computer Attitudes Scale [GCAS]) φροντίζοντας να διασφαλίσει την ε-

γκυρότητα και αξιοπιστία της και, σε συνεργασία με την Κασωτάκη, την Ελληνική Κλίμακα 

Αυτεπάρκειας στη Χρήση Υπολογιστή (Roussos, 2007). Έτσι, δημιουργήθηκε ένα εργαλείο 

προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα, χρήσιμο για κάθε υποψήφιο ερευνητή. 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερευνών στην Ελλάδα και το εξωτερικό οδηγούνται στο συ-

μπέρασμα ότι η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στις Τ.Π.Ε. και την εισαγωγή τους στην 

εκπαίδευση  είναι από θετική έως ενθουσιώδης αλλά η χρήση τους στην εκπαιδευτική καθη-

μερινότητα παραμένει μάλλον περιορισμένη, γεννά αμηχανία και συχνά απροθυμία από την 

πλευρά των εκπαιδευτικών (βλ. ενδεικτικά: Albirini, 2006; Μπίκος, 1995; Oldfield, 2010). 

Η στάση τους ειδικά απέναντι στη χρήση συνεργατικών εργαλείων δεν έχει διερευνηθεί, 

αλλά σχετικές ερωτήσεις περιλαμβάνονται σε αρκετά ερωτηματολόγια, όπως σε αυτό της 

BECTA και των Σέργη & Κουτρομάνου.  
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Καθώς τόσο η χρήση των Τ.Π.Ε. όσο και η ικανότητα συνεργασίας αποτελούν βασικά αι-

τούμενα της εποχής μας, στο ερευνητικό κομμάτι της παρούσας εργασίας θα γίνει προσπά-

θεια διερεύνησης των στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι τόσο στις Τ.Π.Ε. όσο και στη 

Συνεργατική Μάθηση και της χρήσης (ή μη) Ηλεκτρονικών Εργαλείων Συνεργατικής Μά-

θησης κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος. 

 

5. 3 Η μεθοδολογία της έρευνας 

 

5.3.1 Η επιλογή διεξαγωγής ποσοτικής έρευνας με ερωτηματολόγιο 

  

Είναι γεγονός ότι η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στις Τ.Π.Ε. και τη Συνεργατική Μά-

θηση έχει διερευνηθεί τόσο με τη χρήση ποσοτικών όσο και ποιοτικών μεθόδων. Οι ποσοτι-

κές έρευνες συνάδουν περισσότερο με τη θετικιστική φιλοσοφική αντίληψη και παρέχουν 

πληροφορίες για το τι και σε ποιο βαθμό συμβαίνει (Cohen et al., 2008). Με την προϋπόθεση 

ότι θα επιλεγεί το κατάλληλο ερευνητικό εργαλείο, αντιπροσωπευτικό δείγμα, θα τηρηθούν 

οι κανόνες δεοντολογίας και θα γίνει σωστή στατιστική επεξεργασία και ερμηνεία  των δε-

δομένων, μπορούν να μας οδηγήσουν σε μετρήσιμα, αξιόπιστα και γενικεύσιμα συμπερά-

σματα (Cohen et al., 2008; Ζαφειρόπουλος, 2015). Από την άλλη πλευρά, οι ποιοτικές έρευ-

νες υιοθετούν συνήθως το ερμηνευτικό φιλοσοφικό μοντέλο, εμπλέκουν περιορισμένο α-

ριθμό υποκειμένων και αναζητούν το γιατί πίσω από δεδηλωμένες στάσεις ή συμπεριφορές. 

Δεν προβάλλουν την αξίωση γενικευσιμότητας, αλλά «φωτίζουν» τα αίτια που καθορίζουν 

τις αντιλήψεις και τις πράξεις των υποκειμένων (Cohen et al., 2008; Ιωσηφίδης, 2008). 

 

Μολονότι και τα δύο είδη ερευνών έχουν την αξία τους, αποτελεί εκτίμηση της γράφουσας 

ότι, κατά κάποιο τρόπο, η ποσοτική έρευνα προηγείται της ποιοτικής με τη λογική ότι είναι 

ανέφικτη η εμβάθυνση στα αίτια μιας στάσης ή συμπεριφοράς, αν δεν έχει προηγηθεί η δια-

πίστωσή της. Ακριβώς εξαιτίας της προαναφερθείσας πεποίθησης κρίθηκε απαραίτητο να 

διερευνηθεί αρχικά ποια είναι η στάση του δείγματος απέναντι στις Τ.Π.Ε. και τη Συνεργα-

τική Μάθηση και πόσο συχνά γίνεται χρήση Ηλεκτρονικών Εργαλείων Συνεργατικής Μά-

θησης στην καθημερινή διδακτική πρακτική. Επιλέχθηκε η χρήση ερωτηματολογίου, καθώς 

αποτελεί το βασικό εργαλείο των ποσοτικών ερευνών – και μάλιστα ηλεκτρονικού, ώστε να 
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είναι ευκολότερη η συλλογή δεδομένων από εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία δια-

φορετικών περιοχών του ίδιου νομού ή/και διαφορετικών νομών.  

 

Επίσης, καθοριστικό ρόλο έπαιξε η διαπίστωση ότι αντίστοιχα θέματα διερευνήθηκαν με 

ανάλογο τρόπο στο παρελθόν σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο και ότι ήταν δυνατή η αξιοποί-

ηση ερωτήσεων από έγκριτα ερωτηματολόγια και η σύγκριση των αποτελεσμάτων με αυτά 

προηγούμενων ερευνών. Υπό το πρίσμα αυτό, η παρούσα έρευνα νοείται ως συνέχεια πολ-

λών προηγούμενων και φιλοδοξεί να διαπιστώσει αν υπάρχει μεταβολή στη στάση και πρα-

κτική των εκπαιδευτικών ερευνώντας τις απόψεις διαφορετικού δείγματος σε διαφορετική 

χρονική στιγμή και προσπαθώντας να αποφανθεί αναφορικά με τη δυνατότητα γενίκευσης 

των αποτελεσμάτων. Επίσης, επιχειρεί να διαπιστώσει αν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στη 

στάση απέναντι στις Τ.Π.Ε. και τη στάση απέναντι στη Συνεργατική Μάθηση. Στα σημεία 

αυτά συνοψίζεται η συνεισφορά της σε μια μακρά σειρά ερευνών με συναφές αντικείμενο. 

 

Ακόμη, στα καινοτόμα στοιχεία της εντάσσεται η χρήση μεικτής μεθόδου διερεύνησης: συ-

γκεκριμένα, επειδή εκτιμάται ότι τα ποσοτικά δεδομένα διαπιστώνουν αλλά δεν ερμηνεύουν 

στάσεις και συμπεριφορές, θα ακολουθήσει και ποιοτική έρευνα (θα παρουσιαστεί στο επό-

μενο κεφάλαιο) σε μια προσπάθεια να σχηματιστεί κατά το δυνατόν πλήρης εικόνα σχετικά 

με το διερευνώμενο ζήτημα. 

 

5.3.2  Τα ερευνητικά ερωτήματα 

 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που θα γίνει προσπάθεια να προσεγγιστούν μέσα από την πα-

ρούσα έρευνα μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω: 

(1) Επηρεάζουν ανεξάρτητες μεταβλητές, όπως το φύλο, η ηλικία, η ειδικότητα, ο τόπος 

διδασκαλίας (αστική – ημιαστική – αγροτική περιοχή) τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέ-

ναντι στις Τ.Π.Ε. και τη Συνεργατική Μάθηση και τις διδακτικές πρακτικές που υιοθετούν;  

(2) Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην παρακολούθηση του προγράμματος επιμόρφωσης Α΄ 

και Β΄ επιπέδου στις Τ.Π.Ε. και τη στάση απέναντι στις Νέες Τεχνολογίες και τη Συνεργα-

τική Μάθηση; 
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(3) Διαπιστώνεται ταύτιση των στάσεων απέναντι στη χρήση των Τ.Π.Ε. και στην υιοθέτηση 

του συνεργατικού μοντέλου διδασκαλίας, δηλαδή όσοι έχουν θετική στάση απέναντι στο ένα 

αντιμετωπίζουν θετικά και το άλλο; 

(4) Επηρεάζεται η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στις Τ.Π.Ε. και τη Συνεργατική Μά-

θηση από: 

 4.1 τις γνώσεις τους 

 4.2 το αίσθημα αυτεπάρκειάς τους 

   4.3 την εμπειρία χρήσης 

 4.4 την εκτιμώμενη χρησιμότητα 

 4.5 την εκτιμώμενη ευκολία χρήσης; 

 (5) Η διαπίστωση θετικής ή αρνητικής στάσης σχετίζεται πάντοτε με τις διδακτικές πρακτι-

κές που εφαρμόζονται; Μήπως είναι ευκολότερη η υποστήριξη μιας στάσης σε θεωρητικό 

επίπεδο, ενώ η εφαρμογή σε πρακτικό επίπεδο δεν είναι τόσο αυτονόητη; 

 

5.3.3  Οι ερευνητικές υποθέσεις 

 

Οι περισσότερες έρευνες που έχουν διεξαχθεί εξετάζουν την επιρροή που ασκεί το φύλο των 

εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση της στάσης τους απέναντι στις Τ.Π.Ε.. Ωστόσο, τα αποτε-

λέσματα δεν ταυτίζονται, καθώς ορισμένες από αυτές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι 

γυναίκες είναι λιγότερο πρόθυμες να ενσωματώσουν τις Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία τους (Μπί-

κος, 1995; Shapka και Ferrari, 2003; Τζιμογιάννης & Κόμης, 2004), ενώ άλλες δε διαπιστώ-

νουν σημαντική διαφορά στάσης ανάλογα με το φύλο (Cox et al.,  2004; Μητσιοπούλου & 

Βεκύρη, 2011). Εξάλλου, ακόμη και έρευνες που διαπιστώνουν διαφορές, όπως αυτή των 

Shapka & Ferrari (2003), παρατηρούν ότι αυτές βαίνουν μειούμενες με το πέρασμα των χρό-

νων. Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα προηγούμενων ερευνών, η πρώτη ερευνητική 

υπόθεση της παρούσας έρευνας είναι ότι το φύλο δεν επηρεάζει τη στάση των εκπαιδευτικών 

απέναντι στις Τ.Π.Ε. και τη Συνεργατική Μάθηση. 

 

Αναφορικά με τον ηλικιακό παράγοντα, δε φαίνεται να υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές. Ερευνητική υπόθεση στην έρευνα του Μπίκου (1995) αποτέλεσε η θέση ότι οι 

νεότεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί αναμένεται να έχουν θετικότερη στάση απέναντι στη 

χρήση των Νέων Τεχνολογιών. Η υπόθεση αυτή διαψεύστηκε, καθώς οι εκπαιδευτικοί μέσης 
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ηλικίας αποδείχτηκαν οι θετικότερα διακείμενοι όλων. Μεταγενέστερες έρευνες έδειξαν ότι 

η ηλικία δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα διαμόρφωσης στάσεων απέναντι στις Τ.Π.Ε. 

(Albirini, 2006; Cox et al., 2004; Χατζηκαστένογλου, 2013). Με βάση, λοιπόν, τα ερευνη-

τικά δεδομένα, διατυπώνεται η υπόθεση ότι η ηλικία δεν επηρεάζει τη στάση των εκπαιδευ-

τικών απέναντι στις Τ.Π.Ε. και τη Συνεργατική Μάθηση.  

 

Αντίθετα, στο σύνολο σχεδόν των ερευνών διαπιστώνεται στατιστικά σημαντική σχέση α-

νάμεσα στην ειδικότητα των εκπαιδευτικών και τη στάση τους απέναντι στις Τ.Π.Ε.. Φαίνε-

ται ότι οι καθηγητές της Πληροφορικής, των Μαθηματικών και των Θετικών Επιστημών 

είναι και οι πιο πρόθυμοι χρήστες των Νέων Τεχνολογιών (Μπίκος, 1995; Βοσνιάδου, 2006; 

Oldfield, 2010), χωρίς να λείπουν, ωστόσο, και οι εξαιρέσεις. Για παράδειγμα, στην έρευνα 

των Εμβαλωτή & Τζιμογιάννη (1999) οι Μαθηματικοί είχαν την πιο αρνητική στάση από 

όλους απέναντι στις Τ.Π.Ε.. Δεν υπάρχουν αντίστοιχα ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με 

τη Συνεργατική Μάθηση, αν και πολλές εφαρμογές αφορούν τα Μαθηματικά και τις Φυσικές 

Επιστήμες (Crook, 1998; Kose et al., 2010; Χαραλάμπους, 2000β). Τα αποτελέσματα των 

ερευνών υποδεικνύουν ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί ως ερευνητική υπόθεση ότι η ειδικότητα 

σχετίζεται  με τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στις Τ.Π.Ε. και τη Συνεργατική Μά-

θηση. 

 

Ο τόπος όπου βρίσκεται το σχολείο μοιάζει να συνδέεται, επίσης, με τη χρήση των Τ.Π.Ε. 

και με το είδος των προγραμμάτων που επιλέγονται από τους εκπαιδευτικούς. Η έρευνα του 

Μπίκου (1995) έδειξε ότι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε αστικές περιοχές έχουν πιο θετική 

στάση απέναντι στις Νέες Τεχνολογίες σε σχέση με εκείνους που διδάσκουν σε ημιαστικές 

ή αγροτικές περιοχές. Οι Al-Zaidyeen et al. (2010), σε έρευνα που διεξήγαγαν στην Ιορδανία, 

διαπίστωσαν ότι οι εκπαιδευτικοί που δίδασκαν σε αγροτικές περιοχές έτειναν να χρησιμο-

ποιούν τις Τ.Π.Ε. κατά βάση για παρουσιάσεις και επεξεργασία κειμένου, ενώ προσομοιώ-

σεις, παιχνίδια και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο χρησιμοποιούνταν σπανιότατα στα σχολεία 

των αγροτικών περιοχών. Με βάση, λοιπόν, τα ερευνητικά δεδομένα προτείνεται ως υπό-

θεση ότι οι εκπαιδευτικοί των αστικών σχολείων είναι θετικότερα διακείμενοι απέναντι στη 

χρήση των Τ.Π.Ε. και των Εργαλείων Συνεργατικής Μάθησης και έχουν θετικότερη στάση 

απέναντι στις Τ.Π.Ε. και στη Συνεργατική Μάθηση σε σχέση με συναδέλφους τους που δι-

δάσκουν σε ημιαστικές ή αγροτικές περιοχές. 
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Από το σύνολο σχεδόν των διεθνών και εγχώριων ερευνών διαπιστώνεται ότι η επιμόρφωση 

αποτελεί πάγιο αίτημα των εκπαιδευτικών και σχετίζεται θετικά με τη στάση τους απέναντι 

στις Τ.Π.Ε. (Cox et al., 2004; Διαμαντάκη κ.ά., 2001; Εμβαλωτής & Τζιμογιάννης, 1999; 

Μπουραντάς, 2005; Oldfield, 2010). Έρευνες στην Ελλάδα που εξετάζουν ειδικότερα την 

επίδραση της επιμόρφωσης Α΄ και Β΄ επιπέδου στην αντίληψή τους για τη χρήση των Τ.Π.Ε. 

στην εκπαίδευση καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα. Αναφέρονται ενδεικτικά οι έρευνες των 

Τζιμογιάννη & Κόμη (2007) σε εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν την επιμόρφωση Α΄ 

επιπέδου και η έρευνα των Σέργη & Κουτρομάνου (2013) σε εκπαιδευτικούς που ολοκλή-

ρωσαν το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου. Λαμβάνοντας υπόψη τις ερευνητικές δια-

πιστώσεις υποστηρίζεται ότι η επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. σχετίζεται θετικά με τη στάση απέ-

ναντί τους. 

 

Αντίθετα, δεν υπάρχουν δεδομένα που να συσχετίζουν άμεσα τη θετική στάση απέναντι στις 

Τ.Π.Ε. με τη θετική στάση απέναντι στη Συνεργατική Μάθηση. Οπωσδήποτε, οι Τ.Π.Ε. μπο-

ρούν να διευκολύνουν σημαντικά τη Συνεργατική Μάθηση (Κόμης, 2004; Ράπτης & Ράπτη, 

2013). Ωστόσο, πρόσφατες έρευνες υποδεικνύουν ότι, ακόμη και εκπαιδευτικοί που είναι 

θετικά διακείμενοι απέναντι στη χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και προσπαθούν να τις 

αξιοποιούν στο μάθημα, χρησιμοποιούν ελάχιστα τα wiki, τα κοινωνικά δίκτυα, την εννοιο-

λογική χαρτογράφηση και γενικά τα εργαλεία του web 2.0 στη διδασκαλία τους. Ένας λόγος 

είναι ότι οι γνώσεις τους για τα συγκεκριμένα εργαλεία είναι πολύ περιορισμένες κατά την 

εκτίμηση των ιδίων (Σέργης & Κουτρομάνος, 2013, σ. 80). Εξάλλου, σε προηγούμενο κε-

φάλαιο αναφέρθηκε ότι η ύπαρξη συνεργατικών εργαλείων δε συνεπάγεται αυτόματα και τη 

γόνιμη χρήση τους. Η επιλογή της συνεργατικής μάθησης προϋποθέτει αλλαγή κουλτούρας 

και ρόλων στη μαθησιακή διαδικασία (Johnson & Johnson, 1999; Ράπτης & Ράπτη, 2013). 

Τα παραπάνω οδηγούν στην υιοθέτηση της ερευνητικής υπόθεσης ότι οι εκπαιδευτικοί που 

έχουν θετική στάση απέναντι στις Τ.Π.Ε. δεν έχουν απαραίτητα θετική στάση και απέναντι 

στη Συνεργατική Μάθηση. 

 

Από την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι υπάρχει θετική σχέση ανάμεσα στις γνώσεις, την εμπει-

ρία χρήσης και το αίσθημα αυτεπάρκειας των εκπαιδευτικών αφενός και τη στάση τους α-

πέναντι στις Τ.Π.Ε. και τη Συνεργατική Μάθηση αφετέρου. Όσο πιο εξοικειωμένοι είναι με 

έναν τομέα οι εκπαιδευτικοί, όσο θεωρούν ότι διατηρούν οι ίδιοι τον έλεγχο, τόσο προθυμό-

τεροι είναι να πειραματιστούν πάνω σε αυτόν. Αυτό ισχύει και για τη Συνεργατική Μάθηση 
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(Johnson & Johnson, 1999; Baker & Clark, 2010) και για την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη 

διδακτική πρακτική (Albirini, 2006; Διαμαντάκη κ.ά., 2001; Βοσνιάδου, 2006; Oldfield, 

2010; Χατζηκαστένογλου, 2013). Άλλωστε, το Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας (TAM) 

συνοψίζει τα παραπάνω κάνοντας αναφορά στην ευκολία χρήσης και τη χρησιμότητα ως 

βασικούς παράγοντες αποδοχής της τεχνολογίας γενικά (Davis, 1989; Ζαφειρόπουλος, 

2015). Επομένως, εκτιμάται ότι υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ γνωστικού επιπέδου, ε-

μπειρίας χρήσης, αισθήματος αυτεπάρκειας των εκπαιδευτικών, εκτιμώμενης ευκολίας και 

χρησιμότητας των Τ.Π.Ε. αφενός και, αφετέρου, στάσης απέναντι στη χρήση τους. Εννοείται 

ότι, καθώς πρόκειται για συναφείς αλλά διαφορετικούς μεταξύ τους παράγοντες, κατά τη 

διερεύνηση του θέματος κάθε επιμέρους παράγοντας θα διερευνηθεί ξεχωριστά. 

 

Τέλος, οι ερευνητικές διαπιστώσεις ότι συχνά υπάρχει διάσταση ανάμεσα στη θεωρία και 

την πράξη όσον αφορά την υιοθέτηση καινοτόμων προσεγγίσεων στην εκπαίδευση επιβάλ-

λει την υιοθέτηση της ερευνητικής υπόθεσης ότι η θετική στάση απέναντι στις Τ.Π.Ε. και τη 

Συνεργατική Μάθηση δε συνεπάγεται εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη. Πράγματι, έχει 

διαπιστωθεί πολλές φορές ότι οι εκπαιδευτικοί διατυπώνουν θετικές – ή και ενθουσιώδεις – 

κρίσεις για κάποιο ζήτημα, όπως η χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, αλλά στην πράξη 

αποδεικνύονται απρόθυμοι να το εφαρμόσουν (Albirini, 2006; Cox et al., 2004; Διαμαντάκη 

κ.ά., 2001; Μητσιοπούλου & Βεκύρη, 2011; Μπίκος, 1995; Μπουραντάς, 2005; Oldfield, 

2010; Τζιμογιάννης & Κόμης, 2004). 

 

Οι παραπάνω υποθέσεις υποδεικνύουν και τους άξονες πάνω στους οποίους δομήθηκε το  

ερωτηματολόγιο που αποτέλεσε το ερευνητικό εργαλείο. 

 

5.3.4 Το ερωτηματολόγιο /ερευνητικό εργαλείο  

 

Για τη διεξαγωγή της ποσοτικής έρευνας που επιχειρείται στην παρούσα εργασία δομήθηκε 

ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο χωρισμένο σε πέντε μέρη (Παράρτημα A, A.1). Η δομή του 

έχει ως εξής: 
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Αρχικά, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας, δίνονται με συντομία γενικές πληροφορίες 

για την έρευνα και το σκοπό της και οι συμμετέχοντες διαβεβαιώνονται για την τήρηση α-

νωνυμίας και εμπιστευτικότητας και τη χρήση των συλλεγέντων στοιχείων αποκλειστικά για 

τις ανάγκες της διπλωματικής εργασίας (Cohen et al., 2008). 

 

Στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια να ανιχνευθεί η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στις 

Τ.Π.Ε.. Οι συμμετέχοντες καλούνται να τοποθετηθούν πάνω σε 17 θέσεις σχετικές με το 

θέμα επιλέγοντας το βαθμό που τους αντιπροσωπεύουν από πενταβάθμια κλίμακα Likert. Οι 

θέσεις αυτές έχουν ληφθεί από αναγνωρισμένα διεθνώς ερωτηματολόγια, όπως του Μπίκου 

(1995), της BECTA (Cox et al., 2004), του Albirini (2006), του Ρούσου (Roussos, 2007), 

των Μητσιοπούλου & Βεκύρη (2011) . Επίσης, έχουν ληφθεί υπόψη οι θέσεις του Davis 

(1989) για το Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας, καθώς και η διαπίστωση των ειδικών ότι 

συνιστώσες της στάσης αποτελούν οι γνώσεις, τα συναισθήματα και η προθυμία εμπλοκής 

(Διαμαντάκη κ.ά., 2001; Μπίκος, 1995; Χατζηκαστένογλου, 2013). 

 

Με την ίδια ακριβώς λογική έχει δομηθεί και το τμήμα που ακολουθεί και που έχει ως στόχο 

την καταγραφή της στάσης των εκπαιδευτικών απέναντι στη Συνεργατική Μάθηση. Οι πα-

ρατιθέμενες θέσεις αυτού του μέρους είναι 19 και έχουν συνταχθεί από τη γράφουσα κατά 

αναλογία προς τις θέσεις που αφορούν τις Τ.Π.Ε. και αφού λήφθηκαν υπόψη τα ερωτηματο-

λόγια και οι θεωρίες που προαναφέρθηκαν. 

 

Στο επόμενο μέρος οι συμμετέχοντες καλούνται να αναφέρουν τη συχνότητα χρήσης υπο-

λογιστικών εφαρμογών γραφείου και εργαλείων του web 2.0 στη διδασκαλία τους. Παρατί-

θενται 10 εφαρμογές και εργαλεία, ενώ χρησιμοποιείται και πάλι παραλλαγή της κλίμακας 

Likert με πέντε διαβαθμίσεις. Οι εφαρμογές έχουν επιλεγεί από αντίστοιχα ερωτηματολόγια 

των Al-Zaidiyeen et al. (2010), της BECTA (Cox et al., 2004), των Κασωτάκη & Ρούσου 

(2007), των Σέργη & Κουτρομάνου (2013).  

 

Τέλος, παρατίθεται το τμήμα συλλογής δημογραφικών στοιχείων. Όσον αφορά το συγκεκρι-

μένο τμήμα, ορισμένοι, όπως οι Cohen et al. (2008), θεωρούν ότι μπορεί να παρατεθεί πρώτο, 

καθώς περιλαμβάνει ερωτήσεις που είναι εύκολο να απαντηθούν και δεν αγχώνουν τους 

συμμετέχοντες. Έτσι, οι τελευταίοι εισάγονται με πιο ήπιο τρόπο στη διαδικασία συμπλή-
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ρωσης του ερωτηματολογίου και μεταβαίνουν σταδιακά στις πιο απαιτητικές και -ενδεχομέ-

νως- αγχωτικές ερωτήσεις. Η θέση τους μοιάζει εύλογη και πολλά ερωτηματολόγια ακολου-

θούν τη συγκεκριμένη σειρά (π.χ. Cox et al., 2004; Μπίκος, 1995). Ωστόσο, υπάρχει και η 

αντίθετη άποψη, κατά την οποία το μέρος αυτό θα πρέπει να αποτελεί το τελευταίο ενός 

ερωτηματολογίου, καθώς είναι εύκολο να συμπληρωθεί και δεν απαιτεί ιδιαίτερο κόπο και 

ενέργεια. Κατά τους υποστηρικτές της συγκεκριμένης θέσης, είναι προτιμότερο οι συμμετέ-

χοντες στην έρευνα να απαντήσουν τις πιο απαιτητικές ερωτήσεις στην αρχή, όσο ακόμη 

είναι ξεκούραστοι και με πλήρη πνευματική διαύγεια (Ζαφειρόπουλος, 2015). Αναγνωρίζο-

ντας τη λογική της συγκεκριμένης θέσης, επιλέχθηκε στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο τα 

δημογραφικά δεδομένα να συλλεγούν στο τέλος. 

 

5.3.5  Η εγκυρότητα και αξιοπιστία του ερωτηματολογίου: πιλοτικός 

έλεγχος 

 

Μολονότι όλες οι θέσεις του χρησιμοποιούμενου ερευνητικού εργαλείου – με εξαίρεση αυ-

τές του τμήματος για τη Συνεργατική Μάθηση – έχουν ληφθεί από ευρέως χρησιμοποιού-

μενα, αναγνωρισμένα και ελεγμένα για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους ερωτηματο-

λόγια, θεωρήθηκε σκόπιμο να γίνει έλεγχος εγκυρότητας και αξιοπιστίας του ερωτηματολο-

γίου στο σύνολό του, καθώς ουσιαστικά αποτελεί ένα καινούριο ερευνητικό εργαλείο. 

 

Αποφασίστηκε, σε πρώτη φάση, να γίνει συζήτηση της γράφουσας με εξαμελή ομάδα εκπαι-

δευτικών, που κατέθεσαν τη γνώμη τους για το ερωτηματολόγιο. Οι εκπαιδευτικοί  συντέ-

λεσαν στον έλεγχο της φαινομενικής εγκυρότητας (face validity) του ερωτηματολογίου, γνω-

μοδοτώντας ως «ειδικοί» (Cohen et al., 2008; Ζαφειρόπουλος 2015). Συμμετείχαν μία Πλη-

ροφορικός, μία Φιλόλογος, ένας Μαθηματικός, ένας Φυσικός, ένας Κοινωνιολόγος, μία κα-

θηγήτρια Αγγλικών. Καταβλήθηκε, με άλλα λόγια, προσπάθεια να αντιπροσωπεύονται εξί-

σου τα δύο φύλα και, παράλληλα, να εκπροσωπούνται όλες οι βασικές ειδικότητες εκπαι-

δευτικών που εργάζονται σε ένα σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί 

μελέτησαν το ερωτηματολόγιο και έκαναν τις παρατηρήσεις τους για αυτό. Στο σύνολό τους 

θεώρησαν ότι οι ερωτήσεις είναι σαφείς και εύκολα κατανοητές, ξεκάθαρα ομαδοποιημένες, 

χωρίς αλληλοεπικαλύψεις. Ακόμη, εκτιμήθηκε ότι η έκταση του ερωτηματολογίου και ο 

βαθμός δυσκολίας του δε λειτουργούν αποτρεπτικά όσον αφορά τη συμπλήρωσή του. Έτσι, 
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λήφθηκε η απόφαση να μη γίνει κάποια αλλαγή, αλλά να διατηρηθεί η αρχική μορφή του 

ερωτηματολογίου.  

 

Στη συνέχεια, ακολούθησε έλεγχος της αξιοπιστίας με μέτρηση του συντελεστή α του 

Cronbach. Προκειμένου να καταστεί δυνατός ο έλεγχος, ζητήθηκε από 25 εκπαιδευτικούς 

να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο. Καθώς επρόκειτο για την πιλοτική φάση της έρευ-

νας, δε λήφθηκε μέριμνα για την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, αλλά επιλέχτηκε 

δείγμα ευχέρειας από συναδέλφους της γράφουσας, με μοναδικό περιορισμό την εξαίρεση 

των 6 εκπαιδευτικών που αποτέλεσαν την ομάδα «ειδικών» (Cohen et al., 2008). Τελικά, 

συμπληρώθηκαν 24 ερωτηματολόγια, που χρησιμοποιήθηκαν ως δεδομένα ελέγχου (test 

data) και δεν περιλαμβάνονται σε αυτά που επεξεργάστηκαν κατά τη διεξαγωγή της κύριας 

ποσοτικής έρευνας. Για τη συλλογή των ερωτηματολογίων χρειάστηκαν οκτώ ημέρες: από 

τις 28 Οκτωβρίου έως και τις 4 Νοεμβρίου 2016.  Οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια πο-

σοτικοποιήθηκαν και εισήχθησαν στο πρόγραμμα στατιστικής επεξεργασίας SPSS (έκδοση 

23). Ακολούθησε η εξαγωγή του συντελεστή α. Αρχικά, μετρήθηκε για την ομάδα 17 θέσεων 

της πρώτης δομικής μεταβλητής και αποδείχτηκε ότι ήταν 0,857 (Παράρτημα Β, Β.1). Για 

τις 19 θέσεις της δεύτερης δομικής μεταβλητής ήταν 0, 848 (Παράρτημα Β, Β.2), ενώ για τις 

10 θέσεις που αφορούν τη συχνότητα χρήσης ηλεκτρονικών εργαλείων στη διδασκαλία ήταν 

0, 795 (Παράρτημα Β, Β.3). Τέλος, για το σύνολο των τριών μεταβλητών (θέσεις 1-46) άγ-

γιζε το 0, 909 (Παράρτημα Β, Β.4). Καθώς οι τιμές πάνω από 0, 70 είναι αποδεκτές και η 

προσέγγιση στη μονάδα αποτελεί δείκτη αξιοπιστίας (Ζαφειρόπουλος, 2015), εκτιμήθηκε 

ότι το ερωτηματολόγιο είναι αξιόπιστο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κυρίως έρευνα. 

 

5.3.6  Η επιλογή του δείγματος 

 

Για την επιλογή του δείγματος χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός δύο μεθόδων: της χιονοστιβά-

δας (snowball sampling) και της δειγματοληψίας κατά συστάδες (cluster sampling). Συγκε-

κριμένα, αποφασίστηκε να ζητηθεί η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από εκπαιδευτι-

κούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όχι μόνο του νομού Θεσσαλονίκης αλλά και άλλων 

νομών. Επιλέχτηκαν οι νομοί Ξάνθης, Κέρκυρας, Χαλκιδικής, Ημαθίας  και Δράμας, γιατί 

εκεί υπήρχαν αρκετοί γνωστοί της γράφουσας, που μπορούσαν να λειτουργήσουν ως «πολ-

λαπλασιαστές» στα σχολεία τους. Από κάθε νομό θα συμμετείχαν στην έρευνα δύο σχολεία, 
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ένα σε αστική και ένα σε ημιαστική ή αγροτική περιοχή. Ειδικά για το νομό Θεσσαλονίκης 

επιλέχτηκαν έξι σχολεία, καθώς οι σχολικές μονάδες του νομού είναι πολλαπλάσιες των υ-

πολοίπων. Οι εκπαιδευτικοί- «πολλαπλασιαστές» φρόντισαν, ώστε να συμπληρώσει το ερω-

τηματολόγιο ο μέγιστος δυνατός αριθμός συναδέλφων στη σχολική μονάδα όπου υπηρετού-

σαν. Οι «πολλαπλασιαστές», δηλαδή, λειτούργησαν ως «χιονόμπαλες» που δημιούργησαν 

τη χιονοστιβάδα, ενώ οι σχολικές μονάδες ως συστάδες. Εκτιμήθηκε ότι με το συνδυασμό 

αυτό μπορούσε να ληφθεί αντιπροσωπευτικό δείγμα (Cohen et al., 2008; Ζαφειρόπουλος, 

2015).  

 

Κατόπιν δεδηλωμένης επιθυμίας αρκετών από τους «πολλαπλασιαστές» να διατηρηθεί η α-

νωνυμία των ιδίων και των σχολικών μονάδων που συμμετείχαν στην έρευνα, αποφασίστηκε 

να μην αναφερθούν ονομαστικά τα συμμετέχοντα σχολεία. Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειω-

θεί ότι πρόκειται αποκλειστικά για Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια [ΓΕ.Λ], δηλαδή δεν εκπρο-

σωπούνται τα Επαγγελματικά Λύκεια και ειδικές κατηγορίες Γυμνασίων και Λυκείων, όπως 

τα Καλλιτεχνικά, τα Διαπολιτισμικά και τα Εκκλησιαστικά.  

 

5.3.7 Η διεξαγωγή της έρευνας – Τα στατιστικά δεδομένα 

 

5.3.7.1 Ο χρόνος διεξαγωγής  

 

Η έρευνα έλαβε χώρα στο χρονικό διάστημα 6  Νοεμβρίου – 6 Δεκεμβρίου 2016, δηλαδή 

αμέσως μετά τη διεξαγωγή του πιλοτικού ελέγχου. Όπως προαναφέρθηκε, συμμετείχαν εκ-

παιδευτικοί 16 Γυμνασίων και Λυκείων από 6 νομούς της Βόρειας Ελλάδας. Συμπληρώθη-

καν 182 ερωτηματολόγια, η συντριπτική πλειοψηφία (159) στο διάστημα 6-18 Νοεμβρίου 

2016. Τα δεδομένα τους ποσοτικοποιήθηκαν και εισήχθησαν στο πρόγραμμα στατιστικής 

επεξεργασίας SPSS (έκδοση 23). Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι βαθμολογήθηκαν 

αντίστροφα οι απαντήσεις στις ερωτήσεις 6, 7,9,10 και 16 της δομικής μεταβλητής «Στάση 

απέναντι στις Τ.Π.Ε.» και, επίσης, οι απαντήσεις στις ερωτήσεις 8,9,10,17 και 18 της δομι-

κής μεταβλητής «Στάση απέναντι στη Συνεργατική Μάθηση». Ακολούθησε η στατιστική 

επεξεργασία. 

 

5.3.7.2 Ο έλεγχος αξιοπιστίας 
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Αρχικά, έγινε έλεγχος αξιοπιστίας με την εξαγωγή του συντελεστή α του Cronbach. Διαπι-

στώθηκε ότι για τις 17 θέσεις της πρώτης δομικής μεταβλητής ο συντελεστής ήταν 0,885 

(Παράρτημα Γ, Γ.1), για τις 19 θέσεις της δεύτερης δομικής μεταβλητής ήταν 0,892 (Πα-

ράρτημα Γ, Γ.2) και για τις 10 θέσεις της τρίτης δομικής μεταβλητής ήταν 0,851 (Παράρτημα 

Γ, Γ.3). Τέλος, για το σύνολο των 46 θέσεων και των τριών δομικών μεταβλητών άγγιζε το 

0,924 (Παράρτημα Γ, Γ.4).  

 

Ο έλεγχος έδειξε ότι ο συντελεστής ήταν υψηλότερος σε σχέση με τον αντίστοιχο του πιλο-

τικού ελέγχου τόσο για κάθε επιμέρους δομική μεταβλητή όσο και για το σύνολό τους. Μά-

λιστα, ήταν πολύ υψηλός σε όλες τις περιπτώσεις, δεδομένου ότι κινούνταν μεταξύ 0,851 

και 0, 924. Καθώς οι τιμές πάνω από 0, 70 θεωρούνται αποδεκτές και η προσέγγιση στη 

μονάδα αποτελεί δείκτη αξιοπιστίας (Ζαφειρόπουλος, 2015), εκτιμήθηκε ότι τα αποτελέ-

σματα μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστα. 

 

5.3.7.3 Περιγραφική Στατιστική 

 

5.3.7.3.1 Δημογραφικά Στοιχεία – Πίνακες Συχνοτήτων 

 

Αφού επιβεβαιώθηκε η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, ζητήθηκαν πίνακες συχνοτήτων και 

διαγραμματική/σχηματική απεικόνιση όσον αφορά τα δημογραφικά δεδομένα. Παρακάτω 

παρατίθενται τα σχετικά στοιχεία και γίνεται σύντομος σχολιασμός τους: 

 

Πίνακας 1: Το φύλο των συμμετεχόντων στην έρευνα 

_____________________________________________ 

           Φύλο  Συχνότητα  Ποσοστό  

_____________________________________________ 

           Άνδρας               62              34,1  

           Γυναίκα 120              65,9  

           Σύνολο: 182            100,0  

_____________________________________________ 
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Από τον πίνακα 1 προκύπτει ότι το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 62 άνδρες (34,1%) 

και 120 γυναίκες (65,9%) δηλαδή από διπλάσιο σχεδόν αριθμό γυναικών. Η διαφορά στο 

ποσοστό ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στα πραγματικά μεγέθη, καθώς οι γυναίκες εκ-

παιδευτικοί υπερτερούν σημαντικά σε αριθμό έναντι των ανδρών συναδέλφων τους, που 

μετά βίας ανέρχονται στο 1/3 του συνόλου των εκπαιδευτικών. Μάλιστα, στοιχεία του δι-

κτύου Ευρυδίκη δείχνουν ότι ανάλογη είναι η εικόνα για ολόκληρη την Ευρώπη (EACEA, 

2015). 

 

Πίνακας 2: Η ηλικία των συμμετεχόντων στην έρευνα 

_______________________________________________ 

       Ηλικία  Συχνότητα Ποσοστό   

_______________________________________________ 

      <25    1    0,5 

     26-35    2    1,1 

     36-45  72  39,6 

     46-55  97  53,3 

     >55   10    5,5 

     Σύνολο:           182           100,0 

_______________________________________________ 

 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα 2, στη συντριπτική τους πλειοψηφία (169 άτομα, ποσοστό 

92,9%) οι συμμετέχοντες στην έρευνα ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 36-55, ενώ μόλις 1 

άτομο είναι κάτω των 25 ετών, 2 άτομα 26-35 και 10 άνω των 55. Κατά την εκτίμηση της 

γράφουσας, τα ποσοστά είναι αντιπροσωπευτικά, καθώς τα τελευταία χρόνια δε γίνονται 

διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών, ενώ και ως αναπληρωτές εργάζονται συνήθως εκπαιδευ-

τικοί με προϋπηρεσία, επομένως πολύ δύσκολα συναντά κανείς νέους σε ηλικία εκπαιδευτι-

κούς στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από την άλλη πλευρά, μεγάλος αριθμός εκπαιδευτι-

κών άνω των 55 επέλεξε τη συνταξιοδότηση τα προηγούμενα χρόνια. Ακόμη, οι μεγαλύτεροι 

σε ηλικία εκπαιδευτικοί συνήθως είναι και οι λιγότερο εξοικειωμένοι με τις Νέες Τεχνολο-

γίες, επομένως είναι πιθανό να μην μπήκαν στη διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματο-

λογίου, που ήταν σε ηλεκτρονική μορφή. Εξάλλου, σύμφωνα και με τα στοιχεία που αντλή-

θηκαν από το MySchool για το έτος 2016, η μέση τιμή της ηλικίας των εκπαιδευτικών που 

υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι τα 48,8 έτη (Κορδής, 2016). 
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Πίνακας 3: Έτη προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων στην έρευνα   

 _______________________________________________ 

     Χρόνια προϋπηρεσίας Συχνότητα Ποσοστό 

________________________________________________ 

     0-6      1    0,5 

     7-12   43  23,6 

     13-20   84  46,2 

     >20    54  29,7 

     Σύνολο:             182           100,0 

________________________________________________ 

 

Όσον αφορά τα χρόνια υπηρεσίας, η κατάσταση εμφανίζεται ελαφρώς διαφοροποιημένη, 

καθώς 43 άτομα (23,6%) έχουν προϋπηρεσία 7-12 ετών, 84 άτομα (46,2%) 13-20 έτη και 54 

άτομα (29,7%) υπηρετούν στην εκπαίδευση παραπάνω από 20 έτη. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι μόνο 1 άτομο έχει προϋπηρεσία έως 6 έτη! Και αυτό το ποσοστό μοιάζει ευλογοφανές, 

καθώς -ακόμη και σε εποχές που γίνονταν διορισμοί – οι εκπαιδευτικοί διορίζονταν σε με-

γάλη ηλικία.   

 

Πίνακας 4: Η ειδικότητα των συμμετεχόντων στην έρευνα 

____________________________________________________ 

     Ειδικότητα   Συχνότητα  Ποσοστό 

____________________________________________________ 

     Θεολόγοι     8     4,4 

     Φιλόλογοι   64   35,2 

     Μαθηματικοί  16     8,8 

     Φυσικών Επιστημών 27   14,8 

     Γαλλικών     3     1,6 

     Αγγλικών   20   11,0 

     Γερμανικών    9     4,9 

     Καλλιτεχνικών    5     2,7 

     Οικονομολόγοι    6     3,3 

     Κοινωνιολόγοι    3     1,6 

     Φυσικής Αγωγής    4     2,2 

     Πληροφορικοί  17     9,3 

     Σύνολο:            182            100,0 

____________________________________________________ 

 

Αναφορικά με τις ειδικότητες που συμμετείχαν, είναι 8 Θεολόγοι (4,4,%), 64 Φιλόλογοι 

(35,2%), 16 Μαθηματικοί (8,8%), 27 καθηγητές Φυσικών Επιστημών (στον κλάδο ΠΕ04 
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συμπεριλαμβάνονται πολλές ειδικότητες, όπως Φυσικοί, Χημικοί, Βιολόγοι, Γεωλόγοι – 

14,8%), 3 καθηγητές Γαλλικής (1,6%), 20 της Αγγλικής (11%) και 9 της Γερμανικής γλώσ-

σας (4,9%), 5 Καλλιτεχνικών (2,7%), 6 Οικονομολόγοι (3,3%), 3 Κοινωνιολόγοι (1,6%), 4 

καθηγητές Φυσικής Αγωγής (2,2%) και 17 Πληροφορικοί (9,3%). Τα συγκεκριμένα ποσο-

στά ανταποκρίνονται ως ένα βαθμό στην εκπαιδευτική πραγματικότητα με εξαίρεση τα σχε-

τικά χαμηλά ποσοστά συμμετοχής Κοινωνιολόγων, Οικονομολόγων και Γυμναστών. Μια 

πιθανή εξήγηση είναι ότι οι δύο πρώτες ειδικότητες απασχολούνται αρκετές ώρες στο Λύ-

κειο, όχι όμως και στο Γυμνάσιο, ενώ οι Γυμναστές ενδεχομένως δε συμμετείχαν στην έ-

ρευνα γιατί θεώρησαν ότι οι Τ.Π.Ε. δε σχετίζονται με το μάθημά τους, που εστιάζει στη 

φυσική άσκηση. Σε σχέση με τις υπόλοιπες ειδικότητες, τα στοιχεία του MySchool για το 

2016 καταδεικνύουν ότι στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση υπηρετούν, για παράδειγμα, 

16.358 Φιλόλογοι (23,97%) , 7.145 Μαθηματικοί (10,47%) και 7.417 (10,87%) καθηγητές 

ξένων γλωσσών (Κορδής, 2016), επομένως τα ποσοστά του δείγματος δεν αποκλίνουν πολύ 

από την πραγματικότητα, δεν μπορούν, ωστόσο και να θεωρηθούν απολύτως αντιπροσωπευ-

τικά. 

 

Πίνακας 5: Περιοχή όπου υπηρετούν οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

____________________________________________________ 

     Περιοχή  Συχνότητα  Ποσοστό 

____________________________________________________ 

     Αστική  124   68,1 

     Ημιαστική    42   23,1 

     Αγροτική    16     8,8 

     Σύνολο:  182            100,0 

____________________________________________________ 

 

Τα δεδομένα προέρχονται κατά βάση από εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε αστικές περιο-

χές (68,1%). Σε ημιαστικές περιοχές εργάζεται το 23,1% (42 άτομα), ενώ σε αγροτικές πε-

ριοχές 16 άτομα (8,8%). Πιθανή εξήγηση για τη φαινομενική υπο-  αντιπροσώπευση της 

επαρχίας είναι ότι ούτως ή άλλως τα περισσότερα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης βρί-

σκονται σε αστικά κέντρα, ενώ στις αγροτικές περιοχές υπάρχουν μόνο Γυμνάσια – και αυτά 

σε μεγάλα χωριά. 
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Σχήμα 1: Επιμόρφωση Α΄ Επιπέδου στη χρήση των Τ.Π.Ε. 

                                   

Σχήμα 2: Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου στη χρήση των Τ.Π.Ε. 

 

                                     

Σχήμα 3: Παρακολούθηση Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης 



79 

Τέλος, όπως προκύπτει και από τα σχήματα/διαγράμματα, στην πλειοψηφία τους (84,6%) οι 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί έχουν παρακολουθήσει την επιμόρφωση Α΄ επιπέδου στη 

χρήση των Τ.Π.Ε., ποσοστό που μειώνεται σημαντικά (43,4%) όσον αφορά την επιμόρφωση 

Β΄ επιπέδου και σχεδόν αντιστρέφεται (25,8%) αναφορικά με το Μείζον Πρόγραμμα Επι-

μόρφωσης. Και αυτά τα ποσοστά έχουν την εξήγησή τους. Το Α΄ επίπεδο επιμόρφωσης α-

φορούσε το σύνολο των εκπαιδευτικών, έδινε οικονομικό κίνητρο συμμετοχής και υλοποιή-

θηκε σε πάρα πολλά κέντρα. Από το Β΄ επίπεδο, αντίθετα, αποκλείστηκε σειρά ειδικοτήτων, 

αφού κατ’ ουσίαν απευθυνόταν μόνο στους Φιλολόγους, τους Μαθηματικούς, τους καθηγη-

τές Φυσικών Επιστημών και τους Πληροφορικούς. Μάλιστα, η δυσκολία επιλογής στο πρό-

γραμμα ήταν αρκετά μεγάλη, τουλάχιστο σε ορισμένους νομούς. Τέλος, το Μείζον Πρό-

γραμμα Επιμόρφωσης υλοποιήθηκε άπαξ, οπότε πολλοί εκπαιδευτικοί δεν είχαν τη δυνατό-

τητα να συμμετάσχουν σε αυτό. Ωστόσο, επιμορφώθηκαν 8.000 εκπαιδευτικοί, αριθμός που 

δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέος (http://epimorfosi.edu.gr). Αναφέρεται στην παρούσα έ-

ρευνα, γιατί στόχος του υπήρξε η προώθηση της Συνεργατικής Μάθησης.  

 

Συνοψίζοντας, η πρώτη «ανάγνωση» των δημογραφικών στοιχείων οδηγεί στην εκτίμηση 

ότι το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό του γενικού πληθυσμού. Βεβαίως, θα ακολουθήσουν 

στατιστικοί έλεγχοι που θα υποδείξουν τη σημαντικότητα (ή μη) των αποτελεσμάτων της 

έρευνας. 

 

5.3.7.3.2 Περιγραφική Στατιστική – Μέσοι Όροι και Τυπική Απόκλιση 

 

Στα πλαίσια της Περιγραφικής Στατιστικής Ανάλυσης μελετήθηκαν ο μέσος όρος (Μ.Ο.) 

και η τυπική απόκλιση (Τ.Α.) όσον αφορά τις απαντήσεις σε καθεμιά από τις τρεις δομικές 

μεταβλητές προκειμένου να καταστεί δυνατός ο σχηματισμός μιας αρχικής εικόνας/ερμη-

νείας των απαντήσεων.  

 

Στους πίνακες 6-8 παρουσιάζονται η ελάχιστη και μέγιστη τιμή των απαντήσεων, καθώς 

επίσης και ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση για τις δομικές μεταβλητές, ενώ ακολουθεί 

σύντομος σχολιασμός των πιο ενδιαφερόντων στοιχείων, με έμφαση στις ερωτήσεις όπου 

http://epimorfosi.edu.gr/
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παρατηρείται σύγκλιση των απόψεων των υποκειμένων και επισήμανση των ερωτήσεων ό-

που παρατηρούνται οι μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις, ώστε να παρουσιαστούν αδρομερώς 

οι τάσεις του δείγματος, όπως προκύπτουν από τις απαντήσεις. 

 

Πίνακας 6: Μέσος Όρος και Τυπική Απόκλιση για τη δομική μεταβλητή «Στάση απέ-

ναντι στις Τ.Π.Ε.» 

 

 

Ελάχιστη 

Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή Μ.Ο. Τ.Α. 

1. Εύκολα κατανοώ τις βασικές λειτουργίες ενός Η/Υ 2 5 4,25 ,879 

2. Όταν έχω κάποιο πρόβλημα με τον Η/Υ συνήθως το 

επιλύω μόνος/μόνη μου 
1 5 3,47 1,044 

3. Είμαι εξοικειωμένος/η με τα εργαλεία του Web 2.0 

και τη χρήση τους 1 5 3,49 1,096 

4. Μου είναι ευχάριστο να δουλεύω με τον Η/Υ 1 5 4,26 ,777 

5. Έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου όσον αφορά τη 

χρήση του Η/Υ 
1 5 3,81 ,941 

6. Οι Η/Υ είναι βαρετοί 2 5 4,27 ,729 

7. Στο σχολείο διστάζω να χρησιμοποιήσω Η/Υ από 

φόβο μήπως κάνω κάποιο λάθος που αδυνατώ να διορ-

θώσω 

1 5 3,97 1,059 

8. Μπορώ εύκολα να σκεφθώ τρόπους χρήσης των 

Τ.Π.Ε. στο μάθημά μου 
1 5 3,99 ,794 

9. Οι Τ.Π.Ε. δυσκολεύουν τον έλεγχο της τάξης 1 5 3,86 ,891 

10. Η χρήση Νέων Τεχνολογιών καθιστά την προετοι-

μασία του μαθήματος πιο χρονοβόρα 
1 5 3,09 1,174 

11. Οι Τ.Π.Ε. αυξάνουν τα μαθησιακά κίνητρα των 

μαθητών 
1 5 3,95 ,862 

12. Με τις Τ.Π.Ε. το μάθημα γίνεται πιο ενδιαφέρον 3 5 4,18 ,685 

13. Οι Η/Υ είναι ένα γρήγορο και αποτελεσματικό 

μέσο απόκτησης πληροφοριών 
2 5 4,37 ,691 

14. Οι Η/Υ επιτρέπουν να παρουσιάζω πιο πλούσιο υ-

λικό στο μάθημά μου 
3 5 4,34 ,578 

15. Οι μαθητές πρέπει να χρησιμοποιούν Η/Υ σε όλα 

τα αντικείμενα 
1 5 3,19 ,985 

16. Προτιμώ να κάνω τη δουλειά μου παραδοσιακά 

παρά με τη χρήση Η/Υ 
1 5 3,65 1,007 

17. Θα ήθελα να μάθω περισσότερα για τους Η/Υ 2 5 4,13 ,716 

     

Σύνολο απαντήσεων (Ν): 182 
 

Στον πίνακα 6 παρουσιάζονται τα στοιχεία αναφορικά με την πρώτη δομική μεταβλητή, δη-

λαδή τη «Στάση απέναντι στις Τ.Π.Ε.». Παρατηρούμε ότι οι μεγαλύτεροι μέσοι όροι και, 
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παράλληλα, το μικρότερο ποσοστό τυπικής απόκλισης εμφανίζονται στις ερωτήσεις που α-

φορούν την ευχαρίστηση που αντλείται από τη χρήση του Η/Υ (ερώτηση 4, Μ.Ο.=4,26 – 

Τ.Α. =0,777), τη δυνατότητα συλλογής πλούσιου υλικού για το μάθημα (ερώτηση 14, 

Μ.Ο.=4,34 – Τ.Α.=0,578) και την επαύξηση του ενδιαφέροντος για το μάθημα μέσω της 

χρήσης των Τ.Π.Ε. (ερώτηση 12, Μ.Ο.=4,18-Τ.Α.=0,685). Αυτό σημαίνει ότι η πλειοψηφία 

του δείγματος μοιράζεται κοινές απόψεις για τις παραπάνω θέσεις δηλώνοντας τη συμφωνία 

της. Είναι, μάλιστα, χαρακτηριστικό ότι στις ερωτήσεις 12 και 14 δεν υπάρχει καμιά απά-

ντηση με την οποία να δηλώνεται διαφωνία, καθώς η ελάχιστη τιμή των απαντήσεων είναι 

το 3, δηλαδή το μέσο σημείο της κλίμακας Likert («Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ»). Ακόμη, 

οι συμμετέχοντες στην έρευνα φαίνονται πρόθυμοι να μάθουν περισσότερα σε σχέση με τις 

Τ.Π.Ε. (ερώτηση 17, Μ.Ο.=4,13-Τ.Α.=0,716). 

 

Αντίθετα, οι μεγαλύτερες τυπικές αποκλίσεις εντοπίζονται στην ικανότητα επίλυσης από τον 

ίδιο τον εκπαιδευτικό προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν με τον Η/Υ (ερώτηση 2, 

Μ.Ο.=3,47-Τ.Α.=1,044), στο βαθμό εξοικείωσής του με τα εργαλεία του web 2.0 και τη 

χρήση τους (ερώτηση 3, Μ.Ο.=3,49-Τ.Α.=1,096), στον ενδεχόμενο δισταγμό χρήσης ηλε-

κτρονικού εξοπλισμού στο σχολείο από φόβο πρόκλησης βλάβης (ερώτηση 7, Μ.Ο.=3,97-

Τ.Α.=1,059) και στο χρόνο που χρειάζεται να αφιερώσει κανείς για την προετοιμασία του 

μαθήματος (ερώτηση 10, Μ.Ο.=3,09-Τ.Α.=1,174). Ακόμη, οι απόψεις διαφοροποιούνται ό-

σον αφορά το ενδεχόμενο χρήσης των Η/Υ στη διδασκαλία του συνόλου των γνωστικών 

αντικειμένων (ερώτηση 15, Μ.Ο.=3,19-Τ.Α.=0,985) αλλά και την εγκατάλειψη ή μη του πα-

ραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας (ερώτηση 16, Μ.Ο.=3,65 – Τ.Α.=1,007). Σχετικά με το τε-

λευταίο αυτό ζήτημα, ένα μεγάλο ποσοστό συμμετεχόντων στην έρευνα (42,3%) συμφωνεί 

ή είναι ουδέτερο ως προς την υιοθέτηση παραδοσιακών διδακτικών μεθόδων και τεχνικών, 

ενώ μόλις το 21,4% φαίνεται να απορρίπτει το παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας. Υπενθυ-

μίζεται ότι στη συγκεκριμένη ερώτηση έγινε αντίστροφη βαθμολόγηση, επομένως οι τιμές 1 

και 2 αντιστοιχούν στις απαντήσεις «Συμφωνώ απόλυτα» και «Συμφωνώ», ενώ οι τιμές 4 

και 5 στις απαντήσεις «Διαφωνώ» και «Διαφωνώ απόλυτα» (Παράρτημα Δ, Δ.1). 

 

Επομένως, οι συμμετέχοντες στην έρευνα εκδηλώνουν θετική στάση απέναντι στις Τ.Π.Ε. 

και αναγνωρίζουν τις δυνατότητες που παράσχει η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία, αλλά 

πολλοί από αυτούς δεν αισθάνονται σίγουροι για τον εαυτό τους, ώστε να μπορούν να τους 

χρησιμοποιήσουν χωρίς άγχος. 
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Πίνακας 7: Μέσος Όρος και Τυπική Απόκλιση για τη δομική μεταβλητή «Στάση απέ-

ναντι στη Συνεργατική Μάθηση» 

 

 

Ελάχιστη 

Τιμή 

Μέγι-

στη 

Τιμή Μ.Ο. Τ.Α. 

1. Κατανοώ τον όρο Συνεργατική Μάθηση 2 5 4,12 ,637 

2. Είμαι εξοικειωμένος/η με τις τεχνικές Συνεργατικής 

Μάθησης 
2 5 3,67 ,886 

3. Γνωρίζω τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών εργα-

λείων Συνεργατικής Μάθησης 
2 5 3,30 ,958 

4. Έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου όταν πρόκειται να 

εφαρμόσω Συνεργατική Μάθηση 
2 5 3,29 ,908 

5. Νιώθω άνετα όταν εφαρμόζω τεχνικές Συνεργατικής 

Μάθησης 
2 5 3,43 ,930 

6. Απολαμβάνω τη διδασκαλία με Συνεργατική Μά-

θηση 
1 5 3,48 ,859 

7. Μου είναι εύκολο να εφαρμόσω Συνεργατική Μά-

θηση στο μάθημά μου 
1 5 3,25 ,892 

8. Η Συνεργατική Μάθηση δυσκολεύει τον έλεγχο της 

τάξης 
1 5 3,25 ,974 

9. Η σχολική ώρα είναι πολύ σύντομη για Συνεργατική 

Μάθηση 
1 5 2,10 ,801 

10. Η Συνεργατική Μάθηση περιπλέκει το ρόλο μου 

στην τάξη 
1 5 3,38 ,932 

11. Η Συνεργατική Μάθηση εναρμονίζεται με/υπηρετεί 

τους σκοπούς του Αναλυτικού Προγράμματος 
2 5 3,38 ,831 

12. Η Συνεργατική Μάθηση αυξάνει τα μαθησιακά κί-

νητρα των μαθητών 
2 5 3,75 ,765 

13. Η Συνεργατική Μάθηση προσφέρει πλεονεκτήματα 

σχετικά με την παραδοσιακή διδασκαλία 
1 5 3,88 ,710 

14. Με τη Συνεργατική Μάθηση το μάθημα γίνεται πιο 

ενδιαφέρον 
2 5 3,95 ,615 

15. Οι μαθητές πρέπει να εργάζονται συνεργατικά για 

τις μελλοντικές δουλειές τους 
1 5 3,88 ,730 

16. Οι μαθητές πρέπει να εργάζονται συνεργατικά σε 

όλα τα αντικείμενα 
1 5 3,52 ,921 

17. Η ατομική μάθηση είναι πιο αποτελεσματική από τη 

Συνεργατική Μάθηση 
1 5 3,44 ,810 

18. Δεν έχω πρόθεση να χρησιμοποιήσω Συνεργατικά 

Εργαλεία Ηλεκτρονικής Μάθησης στο άμεσο μέλλον 
1 5 3,64 ,848 

19. Θα ήθελα να μάθω περισσότερα για τη Συνεργατική 

Μάθηση 
2 5 4,16 ,615 

 
    

Σύνολο απαντήσεων (Ν): 182 
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Ο πίνακας 7 αφορά τη δεύτερη δομική μεταβλητή, δηλαδή τη «Στάση απέναντι στη Συνερ-

γατική Μάθηση». Στον πίνακα παρατηρούνται γενικά μικρότερες τυπικές αποκλίσεις σε 

σχέση με τον πίνακα 6, καθώς σε καμιά περίπτωση η τυπική απόκλιση δεν υπερβαίνει τη 

μονάδα. Φαίνεται, επομένως, να υπάρχει μεγαλύτερη σύμπνοια απόψεων όσον αφορά το 

συγκεκριμένο θέμα.  

 

Ειδικότερα, οι μικρότερες τυπικές αποκλίσεις εντοπίζονται στις ερωτήσεις 1,14,15 και 19 

που αφορούν το βαθμό κατανόησης του όρου Συνεργατική Μάθηση (Μ.Ο.=4,12–

Τ.Α.=0,637), τη διεξαγωγή πιο ενδιαφέροντος μαθήματος όταν εφαρμόζονται συνεργατικές 

τεχνικές (Μ.Ο.=3,95–Τ.Α.=0,615), την αναγνώριση της ανάγκης συνεργασίας των σημερι-

νών μαθητών με συναδέλφους τους στο χώρο του εργασιακού τους περιβάλλοντος στο μέλ-

λον (Μ.Ο.=3,88–Τ.Α.=0,730) και την εκδήλωση επιθυμίας για απόκτηση περισσότερων 

γνώσεων γύρω από τη Συνεργατική Μάθηση (Μ.Ο.=4,16–Τ.Α.=0,615) αντίστοιχα. 

 

Από την άλλη πλευρά, διαφοροποιημένες απόψεις – με τυπική απόκλιση που κατά περί-

πτωση προσεγγίζει τη μονάδα- έχουμε στις ερωτήσεις που αφορούν τη γνώση των δυνατο-

τήτων των Ηλεκτρονικών Εργαλείων Συνεργατικής Μάθησης (ερώτηση 3, Μ.Ο.=3,30– 

Τ.Α.=0,958), την αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτικών (ερώτηση 4, Μ.Ο.=3,29 – Τ.Α.=0,908) 

και την άνεση που αισθάνονται κατά την εφαρμογή Συνεργατικών Τεχνικών στην τάξη τους 

(ερώτηση 5, Μ.Ο.=3,43–Τ.Α.=0,930), την αίσθηση δυσκολίας να ελέγξουν την τάξη (ερώ-

τηση 8, Μ.Ο.=3,25–Τ.Α.= 0,974) και αύξησης της περιπλοκότητας του ρόλου τους (ερώτηση 

9, Μ.Ο.=3,38–Τ.Α.= 0,932), που βιώνουν όταν επιλέγουν τη Συνεργατική Μάθηση. Τέλος, 

οι απόψεις δε φαίνεται να συγκλίνουν ούτε όσον αφορά την ανάγκη Συνεργατικής Μάθησης 

σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα (ερώτηση 16, Μ.Ο.=3,52–Τ.Α.=0, 921), καθώς ένα μεγάλο 

ποσοστό (56,4%) φαίνεται πως συμφωνεί, αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέο το ποσο-

στό των διαφωνούντων, που προσεγγίζει το 17% (Παράρτημα Δ, Δ.2). 

 

Όπως και παραπάνω, το πρόβλημα εντοπίζεται στην έλλειψη αυτοπεποίθησης των εκπαιδευ-

τικών, που πηγάζει από την ελλιπή γνώση και την απουσία εμπειρίας στη χρήση συνεργατι-

κών τεχνικών και που τους οδηγεί στην υιοθέτηση επιφυλακτικής στάσης όσον αφορά τη 

συνεργασία των μαθητών για την οικοδόμηση της γνώσης στο σύνολο των διδασκόμενων 

αντικειμένων και στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για επιμόρφωση σχετικά με τη Συνεργατική 

Μάθηση.  
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Πίνακας 8: Μέσος Όρος και Τυπική Απόκλιση για τη δομική μεταβλητή «Χρήση 

Τ.Π.Ε. και Εργαλείων Συνεργατικής Μάθησης» 

 

 

Ελάχιστη 

Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή Μ.Ο. Τ.Α. 

1. Εφαρμογές γραφείου (Word, Excel, Powerpoint) 1 5 3,67 1,088 

2. Διαδίκτυο για επικοινωνία (email, chat, forum) 1 5 3,31 1,506 

3. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Edmodo) 1 5 2,53 1,624 

4. Ψηφιακά παιχνίδια 1 5 1,77 1,179 

5. Blogs 1 5 2,15 1,215 

6. Wiki 1 5 2,01 1,175 

7. Εργαλεία εννοιολογικής χαρτογράφησης 1 5 1,77 1,029 

8. Διαδίκτυο για απόκτηση πληροφοριών 1 5 3,81 1,052 

9. Δημιουργία και δημοσίευση βίντεο 1 5 1,65 1,115 

10. Ανάθεση εργασιών για το σπίτι με Η/Υ 1 5 2,34 1,053 

     

Σύνολο απαντήσεων (Ν): 182 

      

Τέλος, ο πίνακας 8 αφορά την τρίτη δομική μεταβλητή, δηλαδή τη χρήση στη διδακτική 

καθημερινότητα Ηλεκτρονικών Εργαλείων Συνεργατικής Μάθησης. Τον πίνακα χαρακτηρί-

ζουν οι πολύ χαμηλοί μέσοι όροι και, παράλληλα, οι μεγάλες τυπικές αποκλίσεις, που στο 

σύνολό τους υπερβαίνουν τη μονάδα και -κατά περίπτωση – αγγίζουν το 1,506 (Διαδίκτυο 

για επικοινωνία) ακόμη και το 1,624 (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης). Η πρώτη εκτίμηση με 

βάση τα δεδομένα είναι ότι δεν ακολουθούνται κοινές πρακτικές στη διδασκαλία, αντίθετα 

υποδεικνύεται πως υπάρχει εμφανής διαφορά.  

 

Είναι ανάγκη να σημειωθεί στο σημείο αυτό πως ανάμεσα στα εργαλεία των οποίων εξετά-

ζεται η συχνότητα χρήσης στη διδασκαλία σκόπιμα παρατίθενται και κάποια πιο «συντηρη-

τικά», όπως οι εφαρμογές γραφείου και η χρήση του διαδικτύου για ενημέρωση, ώστε να 

είναι δυνατή η ανίχνευση ενδεχόμενης τάσης των εκπαιδευτικών να χρησιμοποιούν τις 

Τ.Π.Ε. μάλλον επικουρικά ή ως μέσο διευκόλυνσης παρά για την ουσιαστική προαγωγή της 

Συνεργατικής Μάθησης. Πράγματι, τα συγκεκριμένα εργαλεία παρουσιάζονται και ως τα 

πλέον δημοφιλή, καθώς συγκεντρώνουν τους υψηλότερους μέσους όρους (3,67 και 3,81 α-

ντίστοιχα) και από τις χαμηλότερες τυπικές αποκλίσεις (1,088 και 1,052). Επιπλέον, ελάχι-

στοι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι δεν τα χρησιμοποιούν ποτέ (3,8% και 1,1% αντίστοιχα), 



85 

ενώ σε ποσοστό πάνω από 60% δηλώνουν συχνοί έως συστηματικοί χρήστες τους (Παράρ-

τημα Δ, Δ.3 και Δ.4). 

 

Αντίθετα, μοιάζει να χρησιμοποιούνται λιγότερο όλων τα ψηφιακά παιχνίδια (Μ.Ο.=1,77-

Τ.Α.=1,179), τα εργαλεία εννοιολογικής χαρτογράφησης (Μ.Ο.= 1,77–Τ.Α.=1,029), η δη-

μιουργία και δημοσίευση βίντεο (Μ.Ο.=1,65–Τ.Α.=1,115) αλλά και τα wikis, τα κατεξοχήν 

συνεργατικά εργαλεία (Μ.Ο.=2,01– Τ.Α.=1,175). Είναι χαρακτηριστικό ότι το 48,9% δε 

χρησιμοποιεί ποτέ wiki, ενώ μόλις το 1,6% τα χρησιμοποιεί με μεγάλη συχνότητα (Παράρ-

τημα Δ, Δ.5), ενώ το ποσοστό αυτό εκτινάσσεται στο 60,4% όσον αφορά τα ψηφιακά παι-

χνίδια (Παράρτημα Δ, Δ.6) και στο 63,7% αναφορικά με τη δημιουργία και δημοσίευση βί-

ντεο (Παράρτημα Δ, Δ.7). Ακόμη και τα δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα και τα blogs δεν έχουν 

χρησιμοποιηθεί ποτέ από το 46,7% και 41,2% των συμμετεχόντων στην έρευνα αντίστοιχα, 

αν και αξίζει να σημειωθεί ότι ένα 34,6% και 15,9% αντίστοιχα δηλώνει ότι τα χρησιμοποιεί 

σχετικά συχνά (Παράρτημα Δ, Δ.8 και Δ.9). Τέλος, τα εργαλεία εννοιολογικής χαρτογράφη-

σης δε χρησιμοποιούνται ποτέ από το 53,8%, ενώ συχνή χρήση δηλώνεται μόλις από το 0,5% 

των συμμετεχόντων (Παράρτημα Δ, Δ.10). 

 

Επομένως, φαίνεται πως η χρήση των συνεργατικών εργαλείων δεν υφίσταται ή είναι σπάνια 

και περιστασιακή και πως οι διδακτικές πρακτικές που υιοθετούνται δε συνάδουν με τις θε-

ωρητικές απόψεις που καταγράφουν θετική στάση των εκπαιδευτικών τόσο απέναντι στις 

Τ.Π.Ε. όσο και αναφορικά με τη Συνεργατική Μάθηση.  Οπωσδήποτε, τα αίτια της συγκε-

κριμένης αντίφασης χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, ώστε να διασαφηνιστεί αν η θετική 

στάση απέναντι στις Τ.Π.Ε. και τη Συνεργατική Μάθηση είναι πλασματικές και κοινωνικά 

κατευθυνόμενες, όπως υποστηρίχθηκε από αρκετούς ερευνητές στο παρελθόν (Baker & 

Clark, 2010; Demetriadis et al., 2003; Μπουραντάς, 2005) ή αν υπάρχουν συγκεκριμένοι 

λόγοι που λειτουργούν αποτρεπτικά όσον αφορά τη χρήση Ηλεκτρονικών Εργαλείων Συ-

νεργατικής Μάθησης στη διδασκαλία. 

 

Το πιθανότερο είναι να συμβαίνουν και τα δύο, δηλαδή οι θετικές κρίσεις που διατυπώνονται 

για τις Νέες Τεχνολογίες και τη Συνεργατική Μάθηση να οφείλονται ως ένα βαθμό στην 

επιθυμία συμμόρφωσης με την κοινή γνώμη, που αναγνωρίζει ως επιβεβλημένη την ενσω-

μάτωση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, χωρίς να λείπουν και οι λόγοι που παρεμποδίζουν την 
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προσπάθεια εφαρμογής τους στην πράξη. Οπωσδήποτε, η επαφή με τους εκπαιδευτικούς θα 

μπορούσε να αποκαλύψει τα αίτια και να βοηθήσει στην κατανόηση των επιλογών τους. 

 

Πίνακας 9: Μέσος όρος και Τυπική Απόκλιση για τις τρεις δομικές μεταβλητές  

 

 

Ελάχιστη 

Τιμή 

Μέγιστη 

Τιμή Μ.Ο. Τ.Α. 

Στάση απέναντι στις Τ.Π.Ε. 2,76 4,94 3,90 ,529 

Στάση απέναντι στη Συνεργατική Μάθηση 2,21 4,58 3,52 ,482 

Χρήση συνεργατικών εργαλείων 1,10 4,50 2,50 ,797 

     

Σύνολο απαντήσεων (Ν): 182 

      

Στον πίνακα 9 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση όσον 

αφορά τις τρεις δομικές μεταβλητές του ερωτηματολογίου. Ο συγκεντρωτικός πίνακας επι-

βεβαιώνει και συνοψίζει τις προηγούμενες παρατηρήσεις, καθώς υποδεικνύει υψηλούς μέ-

σους όρους και μικρές τυπικές αποκλίσεις για τις δύο πρώτες δομικές μεταβλητές, δηλαδή 

συμφωνία των συμμετεχόντων όσον αφορά τη στάση τους απέναντι στις Τ.Π.Ε. και τη Συ-

νεργατική Μάθηση, που παρουσιάζεται θετική, αλλά αντίθετη εικόνα αναφορικά με την 

τρίτη δομική μεταβλητή όπου παρατηρείται χαμηλός μέσος όρος (2,50) και σχετικά υψηλή 

τυπική απόκλιση (0,797)- ένδειξη διαφοροποιημένης στάσης και πρακτικών. 

 

5.3.7.4 Επαγωγική Στατιστική 

 

5.3.7.4.1 Συντελεστής Συσχέτισης του Pearson 

 

Ο πίνακας μέσων όρων και τυπικών αποκλίσεων για τις τρεις δομικές μεταβλητές του ερω-

τηματολογίου έδειξε κοινές τάσεις στις απαντήσεις για τις δύο πρώτες δομικές μεταβλητές 

όχι όμως και  για την τρίτη. Προκειμένου να σχηματιστεί πληρέστερη εικόνα, κρίθηκε σκό-

πιμη η διερεύνηση του βαθμού και της σημαντικότητας συσχέτισης των τριών μεταβλητών 

μεταξύ τους μέσα από την εξαγωγή του συντελεστή Pearson.  Ο πίνακας 10 απεικονίζει τους 

συντελεστές συσχέτισης και τη στάθμη σημαντικότητάς τους. 
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Πίνακας 10: Συντελεστής συσχέτισης Pearson για τις τρεις δομικές μεταβλητές 

_____________________________________________________________________ 

       Στάση απέναντι Στάση απέναντι 

        στις Τ.Π.Ε.  στη Συνεργατική 

         Μάθηση 

_____________________________________________________________________ 

 

Στάση απέναντι στη Συνεργατική   0,583** 

Μάθηση 

Χρήση Τ.Π.Ε. και Εργαλείων   0,436**  0,291** 

Συνεργατικής Μάθησης 

_____________________________________________________________________  

Σύνολο απαντήσεων (Ν): 182     -     **: p<0,01 

 

Συγκεκριμένα, διαπιστώνεται υψηλή θετική συσχέτιση  - της τάξης του 0,583- ανάμεσα στη 

«Στάση απέναντι στις Τ.Π.Ε.» και τη «Στάση απέναντι στη Συνεργατική Μάθηση» με 

στάθμη σημαντικότητας 0,01 (p<0,01) και όχι ιδιαίτερα υψηλή θετική συσχέτιση (0,436) 

ανάμεσα στη «Στάση απέναντι στις Τ.Π.Ε.» και τη «Χρήση Εργαλείων Συνεργατικής Μά-

θησης» (p<0,01). Τέλος, υπάρχει σημαντική θετική συσχέτιση ανάμεσα στη «Στάση απένα-

ντι στη Συνεργατική Μάθηση» και τη «Χρήση Εργαλείων Συνεργατικής Μάθησης» (p<0,01) 

αλλά είναι μάλλον χαμηλή (0,291).  

 

Φαίνεται, επομένως, ότι η χρήση των Εργαλείων Συνεργατικής Μάθησης στη διδασκαλία 

συσχετίζεται περισσότερο με τη στάση απέναντι στις Τ.Π.Ε. και πολύ λιγότερο με τη στάση 

απέναντι στη Συνεργατική Μάθηση. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα εξηγείται ίσως από το γεγονός 

ότι αναφερόμαστε σε ηλεκτρονικά εργαλεία, άρα η σχέση με τις Τ.Π.Ε. είναι προφανής, 

καθώς η χρήση τους προϋποθέτει ικανοποιητικό βαθμό εξοικείωσης με τις Νέες Τεχνολο-

γίες. Αντίθετα, η θετική στάση απέναντι στη Συνεργατική Μάθηση μπορεί να αντικατοπτρί-

ζεται στη χρήση συνεργατικών τεχνικών -  όχι όμως απαραίτητα και ηλεκτρονικών εργα-

λείων - στη διδακτική καθημερινότητα.  

 

5.3.7.4.2 Ο έλεγχος των ερευνητικών υποθέσεων 
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Μέσω της περιγραφικής στατιστικής και του συντελεστή συσχέτισης Pearson διαφάνηκαν 

οι τάσεις στις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα και ο βαθμός συσχέτισης των 

τριών δομικών μεταβλητών του ερωτηματολογίου μεταξύ τους. Στη συνέχεια, παρουσιάζε-

ται η διαδικασία ελέγχου των ερευνητικών υποθέσεων που τέθηκαν στην παρούσα εργασία 

με βάση τα δεδομένα παλαιότερων ερευνών. Προκειμένου να αποφασιστεί αν ο έλεγχος των 

υποθέσεων θα γίνει μέσω παραμετρικών test ή απαιτείται μη παραμετρικός έλεγχος, προη-

γήθηκε έλεγχος κανονικότητας για τις δύο πρώτες δομικές μεταβλητές. Ο έλεγχος έδειξε ότι 

η κατανομή των απαντήσεων δεν είναι κανονική (Παράρτημα Ε, Ε.1), οπότε προκρίθηκε η 

διεξαγωγή μη παραμετρικών ελέγχων. 

 

Η πρώτη ερευνητική υπόθεση ήταν ότι το φύλο δεν επηρεάζει τη στάση των εκπαιδευτικών 

απέναντι στις Τ.Π.Ε. και τη Συνεργατική Μάθηση. Θεωρήθηκε δηλαδή ότι στην περίπτωση 

και των δύο δομικών μεταβλητών δε θα καταστεί δυνατή η απόρριψη της μηδενικής υπόθε-

σης. Για τον έλεγχο της υπόθεσης διεξήχθη μη παραμετρικός έλεγχος με το τεστ Mann-

Whitney. Ο έλεγχος έδειξε ότι σε καμία από τις δύο περιπτώσεις δεν μπορεί να απορριφθεί 

η μηδενική υπόθεση, με άλλα λόγια επιβεβαιώθηκε η πρώτη ερευνητική υπόθεση της εργα-

σίας (Παράρτημα Ε, Ε.2). Μάλιστα, ο έλεγχος με το ίδιο τεστ έδειξε ότι ούτε η Χρήση Ηλε-

κτρονικών Εργαλείων Συνεργατικής Μάθησης στη διδασκαλία εξαρτάται από το φύλο (Πα-

ράρτημα Ε, Ε.2). 

 

Η δεύτερη ερευνητική υπόθεση αφορούσε την επίδραση της ηλικίας στη στάση των εκπαι-

δευτικών απέναντι στις Τ.Π.Ε. και τη Συνεργατική Μάθηση. Και στην περίπτωση αυτή υπο-

τέθηκε ότι δε θα καταστεί δυνατή η απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης, υποστηρίχθηκε δη-

λαδή ότι η ηλικία δεν επηρεάζει τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στις Τ.Π.Ε. και τη 

Συνεργατική Μάθηση.  Ο έλεγχος της υπόθεσης έγινε με το μη παραμετρικό τεστ Kruskal – 

Wallis -  οι κατηγορίες του ερωτηματολογίου όσον αφορά την ηλικία των συμμετεχόντων 

υπερέβαιναν τις δύο – και έδειξε ότι η μηδενική υπόθεση θα πρέπει να απορριφθεί και για 

τις δύο δομικές μεταβλητές, δηλαδή η ηλικία επηρεάζει τη στάση των εκπαιδευτικών τόσο 

απέναντι στις Τ.Π.Ε. όσο και αναφορικά με τη Συνεργατική Μάθηση. Αντίθετα, η Χρήση 

Εργαλείων Συνεργατικής Μάθησης δε σχετίζεται με την ηλικία των εκπαιδευτικών (Παράρ-

τημα Ε, Ε.3). Επομένως, η δεύτερη ερευνητική υπόθεση διαψεύστηκε. 



89 

 

Στην προσπάθεια να εντοπιστεί ποιες ηλικιακές ομάδες είναι πιο θετικά διακείμενες απέναντι 

στις Τ.Π.Ε. και αν συμπίπτουν με τις ηλικιακές ομάδες που έχουν θετική στάση απέναντι 

στη Συνεργατική Μάθηση, ζητήθηκαν πίνακες σύγκρισης των μέσων όρων των απαντήσεων 

που δόθηκαν από κάθε ηλικιακή ομάδα εν σχέσει με τις προαναφερθείσες δομικές μεταβλη-

τές (Παράρτημα Ε, Ε.4 και Ε.5). Εκτιμήθηκε ότι τα δεδομένα για τις δύο πρώτες ηλικιακές 

ομάδες (<25, 26-35) δεν μπορούν να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά, γιατί συλλέχτηκαν από 

μόλις 3 – σε σύνολο 182- συμμετέχοντες στην έρευνα, έτσι αποφασίστηκε να μη ληφθούν 

υπόψη. Από τις υπόλοιπες τρεις ηλικιακές ομάδες (36-45,  46-55, >55) την πιο θετική στάση 

απέναντι τόσο στις Τ.Π.Ε. όσο και στη Συνεργατική Μάθηση έχει η ομάδα 46-55. Φαίνεται, 

δηλαδή, να επιβεβαιώνονται τα συμπεράσματα από την έρευνα του Μπίκου, που υπέδειξε 

ότι οι εκπαιδευτικοί μέσης ηλικίας είναι θετικότερα διακείμενοι απέναντι στις Τ.Π.Ε. (Μπί-

κος, 1995). 

 

Η τρίτη ερευνητική υπόθεση αφορούσε την επίδραση της ειδικότητας στη διαμόρφωση της 

στάσης των εκπαιδευτικών απέναντι στις Τ.Π.Ε. και τη Συνεργατική Μάθηση. Υιοθετήθηκε 

η υπόθεση ότι η ειδικότητα σχετίζεται με τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στις Τ.Π.Ε. 

και τη Συνεργατική Μάθηση. Ο έλεγχος της υπόθεσης έγινε με Kruskal-Wallis Test και έ-

δειξε ότι ισχύει αναφορικά με την πρώτη δομική μεταβλητή, τη «Στάση απέναντι στις 

Τ.Π.Ε.», όχι όμως και αναφορικά με τη «Στάση απέναντι στη Συνεργατική Μάθηση» που 

φαίνεται πως δεν εξαρτάται από την ειδικότητα των εκπαιδευτικών. Δηλαδή, η τρίτη ερευ-

νητική υπόθεση επιβεβαιώθηκε ως προς το πρώτο σκέλος, διαψεύστηκε όμως ως προς το 

δεύτερο. Επίσης, ο έλεγχος έδειξε ότι και η χρήση (ή μη) Εργαλείων Συνεργατικής Μάθησης 

στη διδασκαλία συσχετίζεται με την ειδικότητα (Παράρτημα Ε, Ε.6). 

 

Οι συγκριτικοί πίνακες των μέσων όρων για την πρώτη και την τρίτη δομική μεταβλητή 

έδειξαν ότι οι υψηλότεροι μέσοι όροι αφορούν τους Πληροφορικούς και τους καθηγητές 

Φυσικών Επιστημών, ενώ οι χαμηλότεροι τους Θεολόγους και τους καθηγητές Ξένων Γλωσ-

σών ((Παράρτημα Ε, Ε.7 και Ε.8). Τα αποτελέσματα, δηλαδή, συμπίπτουν με αυτά παλιότε-

ρων ερευνών (Μπίκος, 1995; Βοσνιάδου, 2006; Oldfield, 2010). Ενδεχόμενη εξήγηση για τα 

αποτελέσματα θα μπορούσε να αποτελέσει το γεγονός ότι οι Πληροφορικοί εξ αντικειμένου 

είναι εξοικειωμένοι με τις Νέες Τεχνολογίες και καλούνται να τις χρησιμοποιούν συστημα-

τικά στο μάθημά τους. Εξάλλου, σε κάθε σχολείο, είναι εκείνοι που έχουν τη μεγαλύτερη 
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δυνατότητα πρόσβασης στο Εργαστήριο Πληροφορικής. Όσον αφορά τους Θεολόγους και 

τους καθηγητές Ξένων Γλωσσών, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι δεν έχουν τη δυνατότητα 

παρακολούθησης της επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου στις Τ.Π.Ε. -εξαίρεση αποτελούν όσοι δι-

δάσκουν Ιστορία- που, κατά την εκτίμηση της γράφουσας, ασκεί καταλυτική επιρροή ανα-

φορικά με την αντιμετώπιση, το βαθμό και τον τρόπο χρήσης των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 

 

Η τέταρτη ερευνητική υπόθεση αφορούσε την επίδραση που ασκεί ο τόπος εργασίας στη 

διαμόρφωση της στάσης των εκπαιδευτικών απέναντι στις Τ.Π.Ε. και τη Συνεργατική Μά-

θηση αλλά και στην επιλογή χρήσης των Νέων Τεχνολογιών και των Εργαλείων Συνεργατι-

κής Μάθησης στη διδασκαλία. Με βάση τα ερευνητικά δεδομένα προηγούμενων ερευνών, 

διατυπώθηκε η υπόθεση ότι οι εκπαιδευτικοί των αστικών σχολείων είναι θετικότερα δια-

κείμενοι απέναντι στη χρήση των Τ.Π.Ε. και των Εργαλείων Συνεργατικής Μάθησης , καθώς 

επίσης έχουν θετικότερη στάση απέναντι στις Τ.Π.Ε. και στη Συνεργατική Μάθηση σε σχέση 

με συναδέλφους τους που διδάσκουν σε ημιαστικές ή αγροτικές περιοχές. Για τον έλεγχο της 

υπόθεσης έγινε Kruskal-Wallis Test, που έδειξε ότι η μηδενική υπόθεση δεν μπορεί να α-

πορριφθεί για τις δύο πρώτες δομικές μεταβλητές, δηλαδή ότι η περιοχή όπου υπηρετούν οι 

εκπαιδευτικοί δεν επηρεάζει τη στάση τους, αντίθετα φαίνεται να επηρεάζει τη χρήση των 

Τ.Π.Ε. και των Εργαλείων Συνεργατικής Μάθησης  (Παράρτημα Ε, Ε.9). Άρα, η υπόθεση 

επιβεβαιώθηκε ως προς το πρώτο σκέλος της, διαψεύστηκε όμως ως προς τα δύο επόμενα. 

 

Ο συγκριτικός πίνακας των μέσων όρων επιβεβαίωσε ότι οι εκπαιδευτικοί των αστικών σχο-

λείων δηλώνουν συχνότερη χρήση των Τ.Π.Ε. και των Ηλεκτρονικών Εργαλείων Συνεργα-

τικής Μάθησης, ενώ οι μέσοι όροι ακολουθούν φθίνουσα πορεία για τις ημιαστικές και τις 

αγροτικές περιοχές (Παράρτημα Ε, Ε.10). 

 

Με την πέμπτη ερευνητική υπόθεση επιδιώχθηκε η διερεύνηση της επίδρασης που ασκεί η 

επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. στη διαμόρφωση της στάσης των εκπαιδευτικών απέναντί τους. 

Υιοθετήθηκε η υπόθεση ότι η επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. σχετίζεται θετικά με τη στάση απέ-

ναντί τους. Για τον έλεγχο της υπόθεσης, διεξήχθησαν δύο ξεχωριστοί μη παραμετρικοί έ-

λεγχοι Mann-Whitney, ένας για την επιμόρφωση Α΄ επιπέδου και ένας για την επιμόρφωση 

Β΄ επιπέδου. Μάλιστα, επιλέχτηκε οι έλεγχοι να επεκταθούν και στις τρεις δομικές μεταβλη-

τές – όχι μόνο στην πρώτη, όπως όριζε η αρχική υπόθεση. Οι έλεγχοι έδειξαν ότι και οι τρεις 

δομικές μεταβλητές παραμένουν ανεπηρέαστες από την επιμόρφωση επιπέδου Α΄, δηλαδή 
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στην περίπτωση αυτή δεν καθίσταται δυνατή η απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης (Παράρ-

τημα Ε, Ε.11). Αντίθετα, οι μεταβλητές στο σύνολό τους σχετίζονται με την επιμόρφωση Β΄ 

επιπέδου (Παράρτημα Ε, Ε.12). Επομένως, η υπόθεση διαψεύστηκε αναφορικά με την επι-

μόρφωση Α΄ επιπέδου, ενώ επιβεβαιώθηκε όσον αφορά την επιμόρφωση Β΄ επιπέδου.  

 

Η έκτη ερευνητική υπόθεση αφορούσε τη συσχέτιση των δύο πρώτων δομικών μεταβλητών. 

Αν και στην εργασία υιοθετήθηκε η υπόθεση ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν θετική στάση 

απέναντι στις Τ.Π.Ε. δεν έχουν απαραίτητα θετική στάση και απέναντι στη Συνεργατική 

Μάθηση, ωστόσο ο συντελεστής συσχέτισης Pearson έδειξε την ύπαρξη υψηλής θετικής συ-

σχέτισης των δύο μεταβλητών ((0, 583**) με στάθμη σημαντικότητας 0,01 (**: p <0,01). Η 

υπόθεση διερευνήθηκε και με το μη παραμετρικό test Wilcoxon, που επιβεβαίωσε ότι η μη-

δενική υπόθεση πρέπει να απορριφθεί, επομένως η διαφορά μεταξύ των δύο μεταβλητών 

είναι στατιστικά σημαντική και ως εκ τούτου η έκτη ερευνητική υπόθεση δεν ισχύει (Πα-

ράρτημα Ε, Ε.13). 

 

Η έβδομη ερευνητική υπόθεση ήταν αρκετά σύνθετη με την έννοια ότι επεδίωκε τη διερεύ-

νηση της σχέσης ανάμεσα σε θέσεις που συν-διαμόρφωσαν την πρώτη δομική μεταβλητή 

και στην ίδια τη μεταβλητή. Δηλαδή, υποτέθηκε ότι υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ γνω-

στικού επιπέδου, εμπειρίας χρήσης, αυτεπάρκειας εκπαιδευτικών, ευκολίας και χρησιμότη-

τας των Τ.Π.Ε. και στη στάση των εκπαιδευτικών απέναντί τους. Ο έλεγχος έγινε με τον 

υπολογισμό του συντελεστή συσχέτισης του Spearman, καθώς οι επιμέρους μεταβλητές α-

ποτελούν μεταβλητές διάταξης, ενώ η δομική μεταβλητή είναι ποσοτική. Αρχικά, προσδιο-

ρίστηκαν οι ερωτήσεις/θέσεις που αφορούν κάθε τομέα. Έτσι, θεωρήθηκε ότι οι γνώσεις για 

τους Η/Υ μετρώνται από την ερώτηση 1, η εμπειρία χρήσης από την ερώτηση 3, το αίσθημα 

αυτεπάρκειας από τις ερωτήσεις 2 και 5, η ευκολία χρήσης από την ερώτηση 8 και η χρησι-

μότητα από τις ερωτήσεις 12, 13 και 14.  Σε όλες τις περιπτώσεις παρατηρήθηκε υψηλή 

θετική συσχέτιση με στάθμη σημαντικότητας 0,01 (p<0,01). Συγκεκριμένα, ο συντελεστής 

συσχέτισης με την ερώτηση 1 ήταν 0,662. Όσον αφορά την ερώτηση 3 ήταν 0,644. Για τις 

ερωτήσεις 2 και 5 ήταν 0, 518 και 0, 749 αντίστοιχα, ενώ για την ερώτηση 8 ήταν επίσης 

πολύ υψηλός, της τάξης του 0,730. Τέλος, για τις ερωτήσεις 12, 13 και 14 ο συντελεστής 

ήταν 0, 511, 0, 518 και 0,565 αντίστοιχα (Παράρτημα Ε, Ε.14).     
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Είναι χαρακτηριστικό ότι οι υψηλότεροι συντελεστές συσχέτισης αφορούν το αίσθημα αυ-

τεπάρκειας των εκπαιδευτικών, την εκτιμώμενη ευκολία χρήσης, τις γνώσεις τους γύρω από 

τους Η/Υ και την πρότερη εμπειρία χρήσης τους. Οι συντελεστές που αφορούν την εκτιμώ-

μενη χρησιμότητα είναι μεν υψηλοί, αλλά αισθητά χαμηλότεροι σε σχέση με αυτούς που 

αφορούν τις υπόλοιπες παραμέτρους. Η παρατήρηση αυτή θα μπορούσε να μας οδηγήσει 

στο συμπέρασμα ότι η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στις Τ.Π.Ε. καθορίζεται μάλλον 

από την αυτοπεποίθησή τους παρά από την ίδια τη χρησιμότητα των προσφερόμενων εργα-

λείων. Η παρατήρηση αυτή έρχεται σε συμφωνία με ερευνητικά αποτελέσματα για τους Γερ-

μανούς εκπαιδευτικούς και τις πρακτικές που υιοθετούσαν στη δεκαετία του 1990 (Μπου-

ραντάς, 2005). Σε κάθε περίπτωση, η έβδομη ερευνητική υπόθεση επιβεβαιώθηκε για το σύ-

νολο των επιμέρους μεταβλητών.  

 

Η όγδοη και τελευταία ερευνητική υπόθεση αφορούσε τη σχέση των δύο πρώτων δομικών 

μεταβλητών με την τρίτη, δηλαδή αν η θεωρητική τοποθέτηση συνάδει με τις διδακτικές 

πρακτικές. Με βάση τα αποτελέσματα διεθνών και εγχώριων ερευνών, διατυπώθηκε η υπό-

θεση ότι η θετική στάση απέναντι στις Τ.Π.Ε. και τη Συνεργατική Μάθηση δε συνεπάγεται 

εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη. Ωστόσο, ο πίνακας συσχέτισης Pearson υπέδειξε στα-

τιστικά σημαντική συσχέτιση όλων των δομικών μεταβλητών μεταξύ τους (**: p<0,01). 

Μπορεί, βέβαια, η συσχέτιση να μην είναι υψηλή, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της «Στά-

σης απέναντι στις Τ.Π.Ε.» (0, 436**) ή ακόμη και να είναι χαμηλή, όπως συμβαίνει στην 

περίπτωση της «Στάσης απέναντι στη Συνεργατική Μάθηση» (0,291**), ωστόσο, υφίσταται, 

οπότε η όγδοη ερευνητική υπόθεση δεν επιβεβαιώθηκε. Μάλιστα, στο ίδιο συμπέρασμα ο-

δήγησε και η διεξαγωγή μη παραμετρικού ελέγχου Wilcoxon, που υπέδειξε την απόρριψη 

της μηδενικής υπόθεσης και στις δύο περιπτώσεις (Παράρτημα Ε, Ε.15 και Ε.16). 

 

5.4 Συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

 

Η έρευνα που παρουσιάστηκε στο παρόν κεφάλαιο έλαβε χώρα σε μια προσπάθεια να διε-

ρευνηθούν οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις Τ.Π.Ε. και τη Συνεργατική Μάθηση 

και η χρήση (ή μη) στη διδακτική πρακτική τους των Τ.Π.Ε. γενικότερα και, ειδικότερα, των 

Ηλεκτρονικών Εργαλείων Συνεργατικής Μάθησης. Το έναυσμα δόθηκε από έρευνες παλαι-

ότερων ετών (π.χ. Albirini, 2006; Cox et al., 2004; Διαμαντάκη κ. ά, 2001; Μπίκος, 1995; 
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Μπουραντάς, 2005), προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει αλλαγή στάσεων και πρακτι-

κών, ενώ επιλέχθηκε να ερωτηθούν εκπαιδευτικοί – και όχι μαθητές- γιατί η στάση των πρώ-

των απέναντι στην εισαγωγή κάθε επιχειρούμενης καινοτομίας στην εκπαίδευση προδιαγρά-

φει τελικά και το αποτέλεσμα της προσπάθειας (Ράπτης & Ράπτη, 2013). 

 

Καθώς η έρευνα βασίστηκε σε προηγούμενες, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από έγκριτα ερω-

τηματολόγια για τη δημιουργία της κλίμακας που αποτέλεσε το ερευνητικό εργαλείο. Προ-

κρίθηκε η χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου λόγω της γρήγορης/άμεσης συλλογής των 

δεδομένων από το σύνολο των σχολικών μονάδων, του μηδενικού κόστους και της ευκολίας 

στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Καταβλήθηκε, επίσης, προσπάθεια διασφάλισης της 

εγκυρότητας και αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου, καθώς προηγήθηκε συζήτηση με ομάδα 

εκπαιδευτικών και πιλοτικός έλεγχος. Ακόμη, προκειμένου να εξασφαλιστεί αντιπροσωπευ-

τικό δείγμα, έγινε συνδυασμός δύο μεθόδων δειγματοληψίας, της χιονοστιβάδας (snowball 

sampling) και της δειγματοληψίας κατά συστάδες (cluster sampling), που είναι ιδιαίτερα δη-

μοφιλής επιλογή κατά τη διεξαγωγή ερευνών στο χώρο της εκπαίδευσης (Ζαφειρόπουλος, 

2015). Τέλος, για να αποφευχθεί ο περιορισμός σε σχολεία μιας συγκεκριμένης περιοχής, 

που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποτελέσματα καθορισμένα από τις ιδιαίτερες τοπικές 

συνθήκες, στην έρευνα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από 6 νομούς της Βόρειας Ελλάδας, που 

υπηρετούν σε 16 Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια. Λήφθηκε μέριμνα να εκπροσωπούνται τόσο 

τα σχολεία των αστικών όσο και των ημιαστικών και των αγροτικών περιοχών. 

 

Παρά τις προσπάθειες, ωστόσο, υπήρξαν και αρκετοί περιορισμοί όσον αφορά την έρευνα.  

 

Αρχικά, η επιλογή ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, διευκόλυνε μεν τη συλλογή και επεξερ-

γασία των αποτελεσμάτων, την ίδια στιγμή όμως «αποθάρρυνε» τη συμπλήρωση από εκπαι-

δευτικούς λιγότερο εξοικειωμένους ή και αρνητικά διακείμενους απέναντι στις Τ.Π.Ε.. Ελ-

λοχεύει, δηλαδή, ο κίνδυνος το ερωτηματολόγιο να συμπληρώθηκε τελικά μόνο από εκεί-

νους τους εκπαιδευτικούς που είναι χρήστες των Τ.Π.Ε., άρα να μην αποτυπώθηκαν οι στά-

σεις όσων τις απορρίπτουν.  

 

Ακόμη, αν και τα δεδομένα συλλέχθηκαν από αρκετούς νομούς, ο αριθμός των σχολικών 

μονάδων υπήρξε περιορισμένος, ενώ πρόβλημα αποτελεί και το γεγονός ότι όλα τα σχολεία 
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βρίσκονται σε νομούς της Βόρειας Ελλάδας. Η επιλογή έγινε με κριτήριο ότι στα συγκεκρι-

μένα σχολεία υπήρχαν εκπαιδευτικοί γνωστοί της γράφουσας, που λειτούργησαν ως πολλα-

πλασιαστές/χιονόμπαλες. Προφανώς, για το σχηματισμό μιας περισσότερο αντιπροσωπευτι-

κής εικόνας θα έπρεπε να γίνει έρευνα σε περισσότερες σχολικές μονάδες διάσπαρτες σε όλη 

την Ελλάδα.  

 

Επιπλέον, στην έρευνα συμμετείχαν αποκλειστικά εκπαιδευτικοί Γυμνασίων και Γενικών 

Λυκείων, δηλαδή δεν αποτυπώνονται καθόλου οι απόψεις εκπαιδευτικών των Επαγγελματι-

κών Λυκείων ούτε οι στάσεις και πρακτικές των διδασκόντων σε Εκκλησιαστικά, Διαπολι-

τισμικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία ή σε Σχολεία Ειδικής Αγωγής. Οπωσδήποτε θα είχε εν-

διαφέρον να διερευνήσει κανείς αν και σε ποιο βαθμό θα διαφοροποιούνταν τα αποτελέ-

σματα με τη συμπερίληψη στο δείγμα εκπαιδευτικών από αντίστοιχες σχολικές μονάδες.  

 

Εξίσου ενδιαφέρουσα θα ήταν η συγκριτική διερεύνηση των στάσεων εκπαιδευτικών της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεδομένου ότι παλιότερες έρευνες έδειξαν πως οι εκπαιδευτι-

κοί αυτής της βαθμίδας είναι γενικότερα πιο πρόθυμοι να «πειραματιστούν» και να υιοθετή-

σουν καινοτόμες προσεγγίσεις σε σχέση με τους συναδέλφους τους της Δευτεροβάθμιας Εκ-

παίδευσης (Βοσνιάδου, 2006). Άλλωστε, και στα πλαίσια της διεξαχθείσας έρευνας δεν έγινε 

διάκριση ανάμεσα στις απαντήσεις των καθηγητών Γυμνασίου και Λυκείου. Αν είχε ληφθεί 

ανάλογη πρόνοια, θα μπορούσε να διερευνηθεί σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί που διδά-

σκουν στο Λύκειο παραμένουν οι συντηρητικότεροι όλων, όπως είχε διαπιστωθεί στο πα-

ρελθόν (Εμβαλωτής & Τζιμογιάννης, 1999). 

 

Τέλος, όσον αφορά την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, φαίνεται ότι υπο-αντιπροσω-

πεύονται οι ηλικίες έως 35 ετών (μόλις 3 σε σύνολο 182 συμμετεχόντων) και οι εργαζόμενοι 

σε αγροτικές περιοχές, ενώ οι συμμετέχοντες φιλόλογοι αποτελούν υψηλότερο ποσοστό στο 

δείγμα σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Πάντως, οι αποκλίσεις δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες, 

ώστε να διακυβεύεται η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Οπωσδήποτε όμως, θα μπορούσε 

να έχει επιλεγεί δείγμα απολύτως αντιπροσωπευτικό, αν αξιοποιούνταν τα στοιχεία της Ελ-

ληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, όπως συνέβη, για παράδειγμα, στην έρευνα του Μπίκου 

(1995). Μία τέτοια διαδικασία είναι πολύ πιο χρονοβόρα και απαιτεί περισσότερους συνερ-

γάτες, δυνατότητες που δεν μπορούσαν να διασφαλιστούν στα πλαίσια της παρούσας εργα-

σίας. 
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Χωρίς να παραγνωρίζονται οι περιορισμοί, ακολουθεί σύντομος σχολιασμός των αποτελε-

σμάτων της έρευνας.  

 

Όσον αφορά τη «Στάση απέναντι στις Τ.Π.Ε.», θετικά αποτιμήθηκε η δυνατότητα συλλογής 

πλούσιου υλικού για το μάθημα που βοηθά ώστε αυτό να γίνεται πιο ενδιαφέρον, ενώ ο 

προβληματισμός αφορούσε το μικρό βαθμό εξοικείωσης με τα εργαλεία του web 2.0, το 

φόβο πρόκλησης βλάβης στον εξοπλισμό του σχολείου αλλά και το χρόνο που απαιτείται 

για την προετοιμασία του μαθήματος με τη χρήση Τ.Π.Ε..  

 

Η αύξηση του ενδιαφέροντος τονίστηκε και σε σχέση με τη «Στάση απέναντι στη Συνεργα-

τική Μάθηση» και, παράλληλα, φάνηκε να έχει γίνει συνείδηση η ανάγκη συνεργασίας των 

μαθητών τόσο στο χώρο του σχολείου όσο και στο μέλλον, στο χώρο εργασίας τους. Ταυτό-

χρονα, όμως, διαφάνηκε και κάποια έλλειψη αυτοπεποίθησης από την πλευρά των εκπαιδευ-

τικών, ενώ διατυπώθηκαν επιφυλάξεις για τη δυνατότητα ελέγχου της τάξης και προβλημα-

τισμός για την αύξηση της περιπλοκότητας του ρόλου τους. 

 

Οι προβληματισμοί φάνηκε πως υπερισχύουν των θετικών στοιχείων όταν ο εκπαιδευτικός 

μπαίνει στην τάξη και καλείται να χρησιμοποιήσει τις Τ.Π.Ε. και τα Ηλεκτρονικά Εργαλεία 

Συνεργατικής Μάθησης. Αυτή είναι ίσως μια πιθανή εξήγηση για την πολύ περιορισμένη 

χρήση των Συνεργατικών Εργαλείων Μάθησης, που είχε εντοπιστεί και στην έρευνα των 

Σέργη & Κουτρομάνου (2013), και την επιλογή χρήσης των Τ.Π.Ε. με πολύ πιο συντηρη-

τική/εργαλειακή λογική, όπως για την αναζήτηση πληροφοριών και υλικού για το μάθημα 

στο διαδίκτυο.  

 

Δεν μπορεί να θεωρηθεί, εξάλλου, τυχαίο ότι υπάρχει υψηλότερη συσχέτιση των στάσεων 

απέναντι στις Τ.Π.Ε. και τη Συνεργατική Μάθηση μεταξύ τους παρά με τη χρήση των αντί-

στοιχων εργαλείων στην πράξη, δηλαδή παρατηρείται μια ανακολουθία θεωρητικής τοποθέ-

τησης και υιοθετούμενων πρακτικών, που έχει διαπιστωθεί και σε πολλές άλλες έρευνες 

(Albirini, 2006; Cox et al., 2004; Διαμαντάκη κ.ά., 2001; Μητσιοπούλου & Βεκύρη, 2011; 

Μπίκος, 1995; Μπουραντάς, 2005; Oldfield, 2010; Τζιμογιάννης & Κόμης, 2004). Από την 

άλλη, φαίνεται να υπάρχει υψηλότερη συσχέτιση της χρήσης με τη στάση απέναντι στις 
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Τ.Π.Ε. και πολύ χαμηλότερη με τη στάση απέναντι στη Συνεργατική Μάθηση. Οι λόγοι αυ-

τής της διαφοροποίησης χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Μία ενδεχόμενη εξήγηση μπορεί 

να είναι η ελλιπής γνώση των εκπαιδευτικών για τη χρήση Συνεργατικών Εργαλείων και για 

τη Συνεργατική Μάθηση εν γένει, καθώς ο ίδιος ο όρος είναι αρκετά συγκεχυμένος ακόμη 

και για τους ειδικούς επιστήμονες (Dillenbourg, 1999). 

 

Πάντως, ο έλεγχος των ερευνητικών υποθέσεων της έρευνας έδειξε ότι το φύλο δεν επηρε-

άζει τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στις Τ.Π.Ε. και τη Συνεργατική Μάθηση ούτε τη 

χρήση (ή μη) Ηλεκτρονικών Εργαλείων Συνεργατικής Μάθησης στη διδασκαλία επιβεβαιώ-

νοντας τα αποτελέσματα παλιότερων ερευνών (Cox et al., 2004; Μητσιοπούλου & Βεκύρη, 

2011).  

 

Αντίθετα, η ηλικία φάνηκε να ασκεί σημαντική επιρροή, με την ηλικιακή ομάδα 46-55 να 

αποδεικνύεται η θετικότερη όλων αναφορικά με τη στάση τόσο απέναντι στις Τ.Π.Ε. όσο 

και απέναντι στη Συνεργατική Μάθηση, τη στιγμή που η ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών 

παρουσιαζόταν η πιο επιφυλακτική. Τα αποτελέσματα συμφωνούν με αυτά της έρευνας του 

Μπίκου (1995), όπου διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί μέσης ηλικίας έχουν τη θετικότερη 

στάση έναντι των Τ.Π.Ε.. Σίγουρα, η αναζήτηση των αιτίων πίσω από την εκπεφρασμένη 

στάση θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας. Μία ενδεχόμενη εξήγηση των απο-

τελεσμάτων θα μπορούσε να είναι ότι οι εκπαιδευτικοί μέσης ηλικίας είναι πιο έμπειροι και 

λιγότερο αγχωμένοι από τους νεότερους συναδέλφους τους. Παράλληλα, έχουν αρκετά χρό-

νια προϋπηρεσίας και ίσως έχουν κουραστεί από την επανάληψη του ίδιου μοντέλου διδα-

σκαλίας κάθε χρόνο. Από την άλλη, έχουν αρκετά χρόνια δουλειάς μπροστά τους, ώστε να 

μην έχουν παραιτηθεί από κάθε προσπάθεια αυτοβελτίωσης και ανανέωσης της διδασκαλίας 

τους. Έτσι, ίσως είναι πιο πρόθυμοι να εφαρμόσουν νέες μεθόδους και πρακτικές από όλες 

τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες συναδέλφων τους. 

 

Σημαντική επιρροή όσον αφορά τη στάση απέναντι στις Τ.Π.Ε. και τη χρήση Ηλεκτρονικών 

Εργαλείων Συνεργατικής Μάθησης ασκεί και η ειδικότητα. Εκείνοι που είναι οι θετικότεροι 

όλων και οι πιο συστηματικοί χρήστες των Νέων Τεχνολογιών είναι οι Πληροφορικοί, γεγο-

νός διόλου εντυπωσιακό, αφού οι Τ.Π.Ε. αποτελούν το αντικείμενο σπουδών και διδασκα-

λίας τους και το εργαστήριο Πληροφορικής το χώρο διεξαγωγής των μαθημάτων τους. Ακο-
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λουθούν οι καθηγητές Φυσικών Επιστημών, οι Μαθηματικοί, οι Φιλόλογοι, ενώ στις χαμη-

λότερες θέσεις βρίσκονται Θεολόγοι και Καθηγητές Ξένων Γλωσσών. Ενδεχόμενη εξήγηση 

αποτελεί η δυνατότητα (ή μη) παρακολούθησης του Προγράμματος Επιμόρφωσης Β΄ Επι-

πέδου, καθώς φαίνεται ότι οι ειδικότητες που το έχουν παρακολουθήσει είναι και εκείνες 

που έχουν τελικά τη θετικότερη στάση και τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης των Τ.Π.Ε.. Α-

ντίθετα,  η ειδικότητα δε φαίνεται να σχετίζεται με τη στάση απέναντι στη Συνεργατική Μά-

θηση, ίσως γιατί η τελευταία αποτελεί περισσότερο «φιλοσοφία ζωής» (Panitz, 1997) και 

λιγότερο κατακτημένη τεχνική. 

 

Όπως έχει διαπιστωθεί και από άλλες έρευνες, στα αστικά σχολεία τείνουν να χρησιμοποι-

ούνται περισσότερο τα Ηλεκτρονικά Εργαλεία Συνεργατικής Μάθησης (Al-Zaidiyeen et al., 

2010; Μπίκος, 1995). Αυτή η διαφορά ενδεχομένως εξηγείται επειδή τα σχολεία των πόλεων 

είναι στην πλειοψηφία τους εξοπλισμένα με πιο σύγχρονα εργαστήρια και υπολογιστές σε 

σχέση με τα σχολεία της επαρχίας. Εξάλλου, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε αστικά κέ-

ντρα έχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες επιμόρφωσης από τους συναδέλφους τους που 

υπηρετούν σε ημιαστικές και σε αγροτικές περιοχές. Ακόμη, στα σχολεία της επαρχίας υπη-

ρετούν συνήθως νεότεροι εκπαιδευτικοί ή αναπληρωτές, που μετακινούνται από περιοχή σε 

περιοχή και σε παραπάνω από ένα σχολεία, ώστε να μην έχουν πολύ χρόνο να αφιερώσουν 

για να προετοιμάσουν σενάρια και δραστηριότητες που απαιτούν τη χρήση Εργαλείων Συ-

νεργατικής Μάθησης. Τέλος, μεγάλος αριθμός των συμμετεχόντων στην έρευνα που υπηρε-

τεί σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές δεν έχει παρακολουθήσει Επιμόρφωση Β΄ Επιπέ-

δου στις Τ.Π.Ε., που έχει σημαντική συσχέτιση και με τη στάση απέναντι στις Τ.Π.Ε. και με 

τη χρήση τους, όπως υποδεικνύεται και από την παρούσα έρευνα και από παλιότερες (Σέργης 

& Κουτρομάνος, 2013). 

 

Αντίθετα, η Επιμόρφωση Α΄ Επιπέδου, την οποία έχουν παρακολουθήσει οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί, δε φαίνεται να επηρεάζει ούτε τις στάσεις ούτε τις πρακτικές των εκπαιδευ-

τικών, αποτελέσματα που έρχονται σε αντίθεση με παλιότερη έρευνα των Τζιμογιάννη & 

Κόμη (2007). Πιθανές εξηγήσεις των αποτελεσμάτων είναι η μεγάλη χρονική περίοδος που 

έχει μεσολαβήσει από την Επιμόρφωση Α΄ Επιπέδου – ο μεγάλος όγκος των εκπαιδευτικών 

επιμορφώθηκε κατά την περίοδο 2002- 2005- και ο γενικός χαρακτήρας των γνώσεων που 

παρέχονταν μέσα από τη συγκεκριμένη επιμόρφωση. Κατά την εκτίμηση της γράφουσας, η 
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Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου είναι πιο εξειδικευμένη και εστιάζει στη δημιουργική, συνεργα-

τική, μαθητοκεντρική χρήση των Τ.Π.Ε.. 

 

Συνοψίζοντας, από την παρούσα έρευνα προέκυψε ότι η αυτοπεποίθηση και το αίσθημα αυ-

τεπάρκειας παίζουν σημαντικότερο ρόλο ακόμη και από την εκτιμώμενη χρησιμότητα των 

Τ.Π.Ε. και της Συνεργατικής Μάθησης για την αποδοχή ή την απόρριψή τους από τους εκ-

παιδευτικούς  και ότι οι θεωρητικές τοποθετήσεις δε συνάδουν πάντοτε με τις διδακτικές 

επιλογές. Καθώς, όμως, οι ποσοτικές έρευνες εντοπίζουν δεδομένα αλλά αδυνατούν να εξη-

γήσουν τις αιτίες τους, στο κεφάλαιο που ακολουθεί επιχειρείται να φωτιστούν οι λόγοι που 

ωθούν τους εκπαιδευτικούς στη χρήση (ή μη) Ηλεκτρονικών Εργαλείων Συνεργατικής Μά-

θησης στη διδασκαλία τους μέσα από τη διεξαγωγή ημι-δομημένων τηλεφωνικών συνεντεύ-

ξεων, ώστε να σχηματιστεί μία πληρέστερη εικόνα για το θέμα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

6. Ποιοτική Έρευνα 

 

6.1 Εισαγωγή – Ο σκοπός της έρευνας 

 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν αναλυτικά ο σκοπός, ο σχεδιασμός, η μεθοδο-

λογία, οι συνθήκες διεξαγωγής, τα αποτελέσματα και οι περιορισμοί ποσοτικής έρευνας με 

ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, που διεξήχθη στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, με θέμα 

τη στάση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στις Τ.Π.Ε. και τη 

Συνεργατική Μάθηση αφενός και, αφετέρου, τη συχνότητα χρήσης Υπολογιστικών Εφαρ-

μογών και Ηλεκτρονικών Εργαλείων Συνεργατικής Μάθησης στη διδακτική τους πρακτική.  

 

Η έρευνα επιβεβαίωσε, εν πολλοίς, τα αποτελέσματα αρκετών προηγούμενων διεθνών και 

ελληνικών ερευνών υποδεικνύοντας την ύπαρξη ασυμφωνίας ανάμεσα στις εκπεφρασμένες 

στάσεις και τις υιοθετούμενες πρακτικές (βλ. ενδεικτικά: Albirini, 2006; Cox et al., 2004; 

Διαμαντάκη κ.ά., 2001; Μητσιοπούλου & Βεκύρη, 2011; Μπίκος, 1995∙ Μπουραντάς, 2005; 

Oldfield, 2010; Τζιμογιάννης & Κόμης, 2004). Συγκεκριμένα, ενώ οι στάσεις παρουσιάζο-

νται θετικές, σε γενικές γραμμές δεν πραγματώνεται η μετουσίωσή τους σε πράξη. Βεβαίως, 

υπάρχουν  διαφοροποιήσεις αναφορικά με την ειδικότητα, την ηλικία, την περιοχή όπου υ-

πηρετούν οι εκπαιδευτικοί και την παρακολούθηση (ή μη) της Επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου 

στη χρήση των Τ.Π.Ε., παράγοντα που φαίνεται πως έχει άμεση σχέση με την αυτοπεποί-

θηση και το αίσθημα αυτεπάρκειας που βιώνουν κάθε φορά που καλούνται να χρησιμοποι-

ήσουν τις Νέες Τεχνολογίες στο χώρο εργασίας τους. Αντίθετα, ούτε η στάση ούτε η πρα-

κτική δε φαίνεται να επηρεάζονται από το φύλο και την παρακολούθηση της Επιμόρφωσης 

Α΄ επιπέδου. 

 

Η διαπίστωση της αντίφασης μεταξύ θεωρίας και πράξης και ο εντοπισμός των διαφοροποι-

ητικών παραγόντων αποτέλεσαν το έναυσμα για τη διεξαγωγή και ποιοτικής έρευνας, ώστε 

να φωτιστούν τα αίτια της ασυνέπειας λόγων-έργων και να αναδειχθούν οι λόγοι που ασκούν 

καθοριστική επιρροή στην επιλογή χρήσης των Ηλεκτρονικών Εργαλείων Συνεργατικής 

Μάθησης στη διδασκαλία. Με άλλα λόγια, η ποιοτική έρευνα φιλοδοξεί να λειτουργήσει 
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συμπληρωματικά σε σχέση με την ποσοτική, βοηθώντας την κατανόηση της στάσης και των 

επιλογών των εκπαιδευτικών, με απώτερο στόχο να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες που θα 

οδηγήσουν στη γόνιμη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι Νέες Τεχνολογίες από 

το σύνολο των εκπαιδευτικών λειτουργών. 

 

6.2 Διαφορές ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας – Τριγωνοποίηση/ Τριγω-

νισμός των μεθόδων 

 

Είναι γεγονός ότι η αντιμετώπιση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων έρευνας πέρασε από 

διάφορες φάσεις, ώστε δίκαια να της αποδίδεται ο χαρακτηρισμός της «πολυκύμαντης σχέ-

σης» (Τσιώλης, 2011, σ. 56; Τσιώλης, 2013, σ. 271): την αντιπαράθεση των δύο προσεγγί-

σεων, που επικράτησε από τις αρχές του 20ου αιώνα έως τη δεκαετία του 1980, ακολούθησε 

η αντίληψη της αδυναμίας συνύπαρξης και του αμοιβαίου αποκλεισμού λόγω αγεφύρωτων 

θεωρητικών και φιλοσοφικών παραδοχών, για να αναγνωριστεί, κατά τη δεκαετία του 1990, 

η δυνατότητα συμπληρωματικής λειτουργίας τους (Cohen et al,. 2008; Τσιώλης, 2011; Τσιώ-

λης, 2013) και να φτάσουμε, τέλος, στη σύγχρονη εποχή να θεωρείται επιβεβλημένη η υιο-

θέτηση πολυμεθοδολογικών προσεγγίσεων, κυρίως όταν πρόκειται να διερευνηθούν σύν-

θετα κοινωνικά φαινόμενα (Ιωσηφίδης, 2008).  

 

Η εξέλιξη αυτή δεν είναι ανεξήγητη. Πράγματι, η ποσοτική και η ποιοτική έρευνα διαφορο-

ποιούνται τόσο αναφορικά με το φιλοσοφικό τους υπόβαθρο όσο και σε σχέση με τους στό-

χους που θέτουν, τις μεθόδους και τα εργαλεία που επιλέγουν για τη συλλογή, κωδικοποίηση 

και ανάλυση πληροφοριών και το είδος των ερωτημάτων στα οποία φιλοδοξούν και δύνανται 

να δώσουν απαντήσεις (Τσιώλης, 2011; Τσιώλης, 2013).  

 

Σε γενικές γραμμές, οι ποσοτικές έρευνες επηρεάζονται από τις φιλοσοφικές αρχές του θε-

τικισμού, έχουν εμπειρικό χαρακτήρα και στοχεύουν στην αποκάλυψη τάσεων ή/και κανο-

νικοτήτων που διέπουν τα κοινωνικά φαινόμενα. Οι ερευνητές που τις διεξάγουν σχεδιάζουν 

αυστηρά την έρευνα, διατυπώνουν συγκεκριμένες ερευνητικές υποθέσεις, συλλέγουν δεδο-

μένα φροντίζοντας να απευθυνθούν σε μεγάλο δείγμα υποκειμένων και προβαίνουν σε εκτε-

νείς στατιστικές αναλύσεις προκειμένου να διαπιστώσουν την επιβεβαίωση ή διάψευση των 

ερευνητικών τους υποθέσεων. Ακολουθούν γραμμική, παραγωγική πορεία διερεύνησης και 
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επιδιώκουν τη γενίκευση των αποτελεσμάτων τους (Cohen et al., 2008; Ιωσηφίδης, 2008; 

Μποντίλα, 2010; Τσιώλης, 2011). Ακριβώς εξαιτίας των παραπάνω, στις ποσοτικές έρευνες 

πιστώνονται συνήθως τα χαρακτηριστικά της αξιοπιστίας, της εγκυρότητας, της αντιπροσω-

πευτικότητας και της αντικειμενικότητας (Kelle, 2007, σ. 28, όπως αναφέρεται στο: Τσιώ-

λης, 2011, σ. 59; Μποντίλα, 2010) με αποτέλεσμα να καθίσταται πολύ δύσκολη η δυνατό-

τητα αμφισβήτησής τους (Μποντίλα, 2010).  

 

Αυτό δε σημαίνει ότι δεν τους έχει ασκηθεί κριτική – και μάλιστα δριμεία. Στα τρωτά τους 

σημεία συγκαταλέγεται ο παθητικός ρόλος που επιφυλάσσουν στα υποκείμενα της έρευνας 

(Τσιώλης, 2013) – τον κυρίαρχο ρόλο τον έχει ο ερευνητής (Μποντίλα, 2010; Τσιώλης, 

2011) - αλλά και ο ίδιος ο πολύ αυστηρός σχεδιασμός, που διακρίνεται από ακαμψία και 

ενίοτε οδηγεί σε σχηματική, μη ρεαλιστική, απεικόνιση της πραγματικότητας (Μποντίλα, 

2010; Τσιώλης, 2013). Είναι χαρακτηριστική η κριτική επιφανών μελών της Σχολής της 

Φραγκφούρτης στο θετικισμό, που αποτελεί το φιλοσοφικό έρεισμα των ποσοτικών ερευ-

νών: ο Horkheimer  κατηγορεί το θετικισμό για «μαθηματικοποίηση της φύσης», ενώ ο Ha-

bermas θεωρεί ότι «υποβιβάζει την ανθρώπινη συμπεριφορά στον τεχνοκρατισμό» (Cohen 

et al., 2008, σ. 28-29). Βέβαια, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η κριτική αυτή είναι ανα-

μενόμενη, αφού η Σχολή της Φραγκφούρτης ακολουθεί αντι-θετικιστικό φιλοσοφικό και ε-

πιστημολογικό παράδειγμα εφαρμόζοντας την Κριτική Θεωρία για την ερμηνεία των κοινω-

νικών φαινομένων. Ωστόσο, και άλλοι διανοητές έχουν ασκήσει κριτική στο θετικισμό, όπως 

ο γνωστός φιλόσοφος Wittgenstein, που έχει δηλώσει ότι «όταν έχουν τεθεί όλες οι επιστη-

μονικές ερωτήσεις, τα βασικά προβλήματα της ζωής έχουν μείνει αναπάντητα» (Cohen et 

al., 2008, σ. 29). 

 

Από την άλλη πλευρά, οι ποιοτικές έρευνες επηρεάζονται από αντι-θετικιστικά θεωρητικά 

και επιστημολογικά «παραδείγματα», όπως το ερμηνευτικό παράδειγμα, η φαινομενολογία 

και η κριτική θεωρία (Cohen et al., 2008; Ιωσηφίδης, 2008) και δίνουν έμφαση στον τρόπο 

με τον οποίο οι συμμετέχοντες στην έρευνα βιώνουν, ερμηνεύουν και νοηματοδοτούν τα 

εξεταζόμενα φαινόμενα (Μποντίλα, 2010; Τσιώλης, 2011). Στόχο τους αποτελεί η εμβά-

θυνση, νοούμενη τόσο στο επίπεδο της ανάλυσης όσο και στο επίπεδο της κατανόησης των 

διαδικασιών διαμόρφωσης μίας στάσης ή οπτικής (Ιωσηφίδης, 2008). Οι ερευνητές που τις 

διεξάγουν ενδιαφέρονται για κάθε υποκείμενο ξεχωριστά και δεν εγείρουν την αξίωση γενί-

κευσης των αποτελεσμάτων τους, αντίθετα αναδεικνύουν τη διαφοροποίηση και εστιάζουν 
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όχι στις «αντιπροσωπευτικές» αλλά μάλλον στις «αποκλίνουσες» περιπτώσεις. Συνήθως α-

πευθύνονται σε μικρό αριθμό υποκειμένων για τη διερεύνηση των απόψεων των οποίων χρη-

σιμοποιούν ευέλικτα ερευνητικά εργαλεία και μεθόδους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απου-

σιάζει ο ερευνητικός σχεδιασμός (Ζαφειρόπουλος, 2015; Μποντίλα, 2010; Τσιώλης, 2011; 

Τσιώλης, 2013). Ακολουθούν κυκλική, επαγωγική πορεία διερεύνησης, ενώ κομβική σημα-

σία για την επιτυχή υλοποίησή τους διαδραματίζει ο ρόλος του ερευνητή, που εμπλέκεται 

ενεργά στο σύνολο της διαδικασίας (Ζαφειρόπουλος, 2015; Ιωσηφίδης, 2008). 

 

Η κριτική για τις ποιοτικές ερευνητικές μεθόδους εστιάζεται κυρίως στην αδυναμία γενίκευ-

σης των αποτελεσμάτων και την υποκειμενικότητα που τις χαρακτηρίζει και που εντοπίζεται 

τόσο στις απαντήσεις των υποκειμένων όσο και στην ερμηνεία των απαντήσεων από την 

πλευρά του ερευνητή (Cohen et al., 2008; Ζαφειρόπουλος, 2015; Τσιώλης, 2011). Εξάλλου, 

ο υποκειμενικός χαρακτήρας τους οδηγεί συχνά σε αμφισβήτηση της αξιοπιστίας και της 

εγκυρότητας των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από έρευνες που επιλέγουν τη χρήση 

ποιοτικών μεθόδων (Ζαφειρόπουλος, 2015). 

 

Απάντηση/Λύση για την αντιμετώπιση των αδυναμιών τόσο των ποσοτικών όσο και των 

ποιοτικών μεθόδων και την ολοκληρωμένη διερεύνηση ενός φαινομένου θα μπορούσε να 

αποτελέσει η «τριγωνοποίηση» ή «τριγωνισμός» (triangulation) των μεθόδων (Cohen et al., 

2008; Ζαφειρόπουλος, 2015). Ο όρος προέρχεται από την τριγωνομετρία και αναφέρεται 

στον «υπολογισμό της ακριβούς θέσης ενός σημείου μέσω μετρήσεων που γίνονται από δύο 

διαφορετικά σταθερά σημεία» (Kelle, 2007, σ. 11, όπως αναφέρεται στο: Τσιώλης, 2011, σ. 

67).   

 

Η χρήση του όρου αναφορικά με τις κοινωνικές επιστήμες οδήγησε σε πληθώρα ερμηνειών 

συχνά αντικρουόμενων μεταξύ τους. Αρχικά, θεωρήθηκε ότι η χρησιμότητα του τριγωνι-

σμού έγκειται στη δυνατότητα να καταλήξει κανείς σε παρόμοια συμπεράσματα χρησιμο-

ποιώντας διαφορετικές ερευνητικές μεθόδους. Υποστηρίχθηκε ότι με τον τρόπο αυτό θα 

μπορούσαν να υπερκεραστούν οι αδυναμίες των επιμέρους μεθοδολογικών επιλογών και να 

επαυξηθεί η αξιοπιστία τόσο των μεθόδων όσο και των αποτελεσμάτων. Πρόκειται για το 

«μοντέλο αυξημένης αξιοπιστίας» (increased validity model), που για να λειτουργήσει προ-

ϋποθέτει ταύτιση των αποτελεσμάτων ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών (Ιωσηφίδης, 2008; 

Moran-Ellis et al., 2006; Τσιώλης, 2011).  



103 

 

Σταδιακά, ωστόσο, η έμφαση δόθηκε στις δυνατότητες αποκάλυψης των ποικίλων πτυχών 

ενός φαινομένου που παρέχονται μέσω του τριγωνισμού. Θεωρήθηκε, δηλαδή, ότι οι ποσο-

τικές και οι ποιοτικές μέθοδοι λειτουργούν συμπληρωματικά προσφέροντάς μας βαθύτερη 

κατανόηση μιας σύνθετης και πολυδιάστατης πραγματικότητας (Cohen et al., 2008; Moran–

Ellis et al., 2006;Τσιώλης, 2011). Έτσι, το βάρος μετατοπίστηκε από την αξιοπιστία 

(reliability) και την εγκυρότητα (validity) στην πολυπλοκότητα (multiplex) των κοινωνικών 

φαινομένων, ενώ τα διαφοροποιημένα αποτελέσματα ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων έ-

παψαν να αντιμετωπίζονται ως πηγή προβλημάτων, καθώς εκτιμήθηκε ότι φωτίζουν διαφο-

ρετικά χαρακτηριστικά του υπό εξέταση φαινομένου (Moran–Ellis et al., 2006).  

 

Σήμερα, αναγνωρίζεται πλέον η ανάγκη πολυμεθοδολογικών προσεγγίσεων (Ιωσηφίδης, 

2008) και γίνεται εκτεταμένη χρήση μεικτών μεθόδων έρευνας στο χώρο των κοινωνικών 

επιστημών -και ιδιαιτέρως στο χώρο της εκπαίδευσης και της υγείας (Moran-Ellis et al., 

2006)- αν κα δεν έχει αποβληθεί εντελώς η πεποίθηση για την προτεραιότητα ή/και ανωτε-

ρότητα των ποσοτικών ερευνών (Μποντίλα, 2010). Όσο για τον όρο «τριγωνισμός»/«τριγω-

νοποίηση» χρησιμοποιείται για να δείξει τη χρήση παραπάνω της μίας μεθόδων κατά την 

προσπάθεια διερεύνησης ενός σύνθετου θέματος/φαινομένου (Cohen et al., 2008; Moran-

Ellis et al., 2006; Τσιώλης, 2011; Τσιώλης, 2013) μολονότι μπορεί να διακριθεί σε επιμέρους 

κατηγορίες, όπως η χρονική, χωρική, θεωρητική και μεθοδολογική τριγωνοποίηση (Cohen 

et al., 2008). 

 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας έχει επιλεγεί ο τριγωνισμός των μεθόδων, καθώς διεξά-

γεται τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική έρευνα. Εργαλείο διεξαγωγής της ποσοτικής έρευνας 

αποτέλεσε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, όπως προαναφέρθηκε στο κεφάλαιο 5. Ως εργα-

λείο διεξαγωγής της ποιοτικής έρευνας επιλέχθηκαν οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις για λόγους 

που θα εξηγηθούν αμέσως παρακάτω. Για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων δομήθηκε Οδη-

γός Συνέντευξης με εξαμερή διάρθρωση (Παράρτημα ΣΤ, ΣΤ.1). Στο τρίτο και τέταρτο μέ-

ρος γίνεται προσπάθεια διερεύνησης των στάσεων των υποκειμένων απέναντι στις Τ.Π.Ε. 

και τη Συνεργατική Μάθηση, επιχειρείται δηλαδή μεθοδολογική τριγωνοποίηση, αφού 

στόχο αποτελεί η διερεύνηση του ίδιου θέματος με τη χρήση διαφορετικών μεθόδων (Cohen 

et al., 2008), ενώ στο πέμπτο μέρος καταβάλλεται προσπάθεια ανάδειξης των αιτίων που 

οδηγούν σε συγκεκριμένες διδακτικές επιλογές όσον αφορά τη χρήση των Τ.Π.Ε. και των 
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Ηλεκτρονικών Εργαλείων Συνεργατικής Μάθησης, δηλαδή η ποιοτική έρευνα αποσκοπεί 

στην άντληση επιπλέον πληροφοριών που θα διευκολύνουν την ερμηνεία των ευρημάτων 

της ποσοτικής έρευνας και θα συμβάλουν στην ολιστική θεώρηση του ερευνώμενου θέματος 

(Ζαφειρόπουλος, 2015). Συνολικά υιοθετείται η αντίληψη ότι για την προσέγγιση και κατα-

νόηση των κοινωνικών φαινομένων, που χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα και συνθε-

τότητα, απαιτείται η χρήση παραπάνω της μίας ερευνητικών μεθόδων (Ιωσηφίδης, 2008). 

 

6.3 Η επιλογή διεξαγωγής ποιοτικής έρευνας με τηλεφωνικές συνεντεύξεις 

 

 Ο όρος «ποιοτική έρευνα» χρησιμοποιείται για το χαρακτηρισμό ποικίλων και συχνά πολύ 

διαφορετικών μεταξύ τους ερευνητικών προσεγγίσεων τόσο σε θεωρητικό/ φιλοσοφικό όσο 

και σε μεθοδολογικό επίπεδο (Ιωσηφίδης, 2008; Τσιώλης, 2011). Παρά τις διαφορές, ω-

στόσο, κάθε κοινωνικός ερευνητής αναγνωρίζει τη σημασία της οπτικής των δρώντων υπο-

κειμένων και στοχεύει στην κατανόηση του τρόπου αντίληψης και ερμηνείας  των καταστά-

σεων από τους άμεσα εμπλεκομένους, καθώς αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την 

εκδήλωση μιας συμπεριφοράς ή/και την ανάληψη δράσης (Τσιώλης, 2011). Ακόμη, σε κάθε 

ποιοτική έρευνα ζητούμενο είναι η κατανόηση και ανάλυση σε βάθος (Ιωσηφίδης, 2008; 

Τσιώλης, 2013), για την επίτευξη των οποίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλά μεθοδο-

λογικά εργαλεία συλλογής δεδομένων με δημοφιλέστερο τη συνέντευξη (Ιωσηφίδης, 2008). 

 

Η συνέντευξη μπορεί να ληφθεί με δια ζώσης επαφή ερευνητή – ερωτωμένου ή μέσω τηλε-

φωνικής επικοινωνίας. Ανάλογα με τους σκοπούς του ερευνητή, μπορεί να είναι αυστηρά 

δομημένη, δηλαδή να περιέχει προκαθορισμένες ερωτήσεις που τίθενται με δεδομένη απα-

ραβίαστη σειρά, ημι-δομημένη, δηλαδή να αντλούνται ερωτήσεις από ένα προκαθορισμένο 

σύνολο χωρίς όμως να είναι δεσμευτική η σειρά με την οποία τίθενται ή, τέλος, μη δομημένη, 

εστιάζοντας απλώς σε συγκεκριμένες θεματικές περιοχές χωρίς να υπάρχουν εκ των προτέ-

ρων καθορισμένες ερωτήσεις (Cohen et al., 2008; Ιωσηφίδης, 2008).   

 

Κάθε είδος και τύπος συνέντευξης έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του: οι δο-

μημένες συνεντεύξεις, για παράδειγμα, προσιδιάζουν περισσότερο στις ποσοτικές μεθόδους 

συλλογής ερευνητικών δεδομένων, καθώς είναι εντελώς ανελαστικές, ενώ οι ημι-δομημένες 

και μη δομημένες χαρακτηρίζονται από ευελιξία και επιτρέπουν αφενός τη διείσδυση στο 
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βάθος των θεμάτων και αφετέρου την ανάδειξη παραμέτρων που ενδεχομένως δεν είχαν 

ληφθεί υπόψη από τον ερευνητή. Εννοείται ότι στην τελευταία περίπτωση απαιτείται προ-

σαρμογή του ερευνητικού πλαισίου, ώστε να αξιοποιεί και να ερμηνεύει τα νέα στοιχεία που 

ανέκυψαν. Από την άλλη πλευρά, τόσο ο σχεδιασμός όσο και η υλοποίηση και η ανάλυση 

μιας σειράς συνεντεύξεων είναι διαδικασία που απαιτεί πολύ χρόνο και αυξημένα επικοινω-

νιακά και επιστημονικά προσόντα από την πλευρά του ερευνητή, ενώ -όση φροντίδα και αν 

ληφθεί- δεν μπορεί να εξαλειφθεί ο κίνδυνος αναξιοπιστίας των αποτελεσμάτων, καθώς σε 

όλες τις φάσεις της διαδικασίας κυριαρχεί το υποκειμενικό στοιχείο (Cohen et al., 2008; 

Ζαφειρόπουλος, 2015; Ιωσηφίδης, 2008). 

 

Όσον αφορά την επιλογή ανάμεσα σε δια ζώσης και τηλεφωνικές συνεντεύξεις, η πλειοψη-

φία των ερευνητών φαίνεται να προκρίνει τη δια ζώσης επικοινωνία με την αιτιολογία ότι 

επιτρέπει τη δημιουργία κλίματος οικειότητας ανάμεσα στον ερευνητή και τον ερωτώμενο 

και δίνει τη δυνατότητα παρατήρησης και ερμηνείας των μη λεκτικών πληροφοριών, όπως 

χειρονομίες και μορφασμοί, που συχνά είναι πιο πολύτιμες και αποκαλυπτικές σε σύγκριση 

με τον εκφερόμενο λόγο, που μπορεί να είναι ανειλικρινής και υπαγορευμένος από διάφορες 

σκοπιμότητες. Εξάλλου, όπως επισημαίνεται από τους Miller και Cannell (1997), από τις  

τηλεφωνικές συνεντεύξεις αποκλείονται εκ προοιμίου όσοι δε διαθέτουν τηλέφωνο, ενώ οι 

ίδιοι τις χαρακτηρίζουν ως «μηχανικές» και «ψυχρές» κυρίως όταν διεξάγονται μεταξύ α-

γνώστων (όπως αναφέρεται στο: Cohen et al., 2008, σ. 210). Από την άλλη πλευρά, η απου-

σία προσωπικής επαφής μπορεί να δράσει απελευθερωτικά για τον ερωτώμενο ωθώντας τον 

στην αποκάλυψη περισσότερων πληροφοριών σχετικά με το θέμα, ενώ συνήθως μία τηλε-

φωνική συνέντευξη είναι δυσκολότερο να εκτραπεί από το υπό διερεύνηση ζήτημα σε σχέση 

με τη δια ζώσης επαφή, που τη χαρακτηρίζει η δυναμική της συζήτησης (Cohen et al., 2008; 

Ζαφειρόπουλος, 2015). 

 

Χωρίς να παραγνωρίζονται τα δυνατά και αδύναμα σημεία κάθε επιλογής, αποφασίστηκε 

στην παρούσα εργασία να ληφθούν τηλεφωνικές συνεντεύξεις με ημι-δομημένο ερωτηματο-

λόγιο. Με τη διεξαγωγή τηλεφωνικών συνεντεύξεων εκτιμήθηκε ότι θα εξοικονομηθούν 

χρόνος και χρήματα και θα καταστεί δυνατή η επαφή με εκπαιδευτικούς που ζουν και εργά-

ζονται σε νομούς εκτός Θεσσαλονίκης και που ήταν πρακτικά αδύνατο να προσεγγιστούν 

δια ζώσης από τη γράφουσα. Από την άλλη, λόγω περιορισμένης έως ανύπαρκτης προηγού-

μενης εμπειρίας στη λήψη συνεντεύξεων, επιλέχτηκε η επικοινωνία με εκπαιδευτικούς με 
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τους οποίους υπήρχε προηγούμενη εδραιωμένη σχέση προκειμένου να είναι ως ένα βαθμό 

εξασφαλισμένο το κλίμα οικειότητας και εμπιστοσύνης και να αποφευχθεί η αμηχανία της 

απρόσωπης πρώτης επαφής μεταξύ αγνώστων. Επιπλέον, θεωρήθηκε ότι η τηλεφωνική συ-

νομιλία με γνώριμα πρόσωπα θα έδινε τη δυνατότητα επαναληπτικής τηλεφωνικής επαφής, 

αν μέσω του ημι-δομημένου ερωτηματολογίου ανέκυπταν απρόβλεπτα στοιχεία που έχρηζαν 

περαιτέρω διερεύνησης. Με ειλημμένη την παραπάνω απόφαση, δομήθηκε Οδηγός Συνέ-

ντευξης (Παράρτημα ΣΤ, ΣΤ.1) για τη διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων. 

 

6.4 Τα ερευνητικά ερωτήματα 

 

Στις κοινωνικές επιστήμες υπάρχει πρόσφορο έδαφος για τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών 

ερευνών στην προσπάθεια «αποκρυπτογράφησης» των στάσεων και συμπεριφορών των αν-

θρώπων απέναντι σε ποικίλα κοινωνικά ζητήματα. Οι ποσοτικές έρευνες κατορθώνουν συ-

νήθως να εντοπίσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν με στατιστικά σημαντικό τρόπο το 

ερευνώμενο φαινόμενο, ενώ οι ποιοτικές συντελούν στη συγκρότηση τυπολογιών που περι-

γράφουν τον τρόπο δράσης των υποκειμένων (Τσιώλης, 2011) και βοηθούν την κατανόηση 

και ανάλυση των λόγων εμφάνισης μιας στάσης ή φαινομένου (Ζαφειρόπουλος, 2015).  

 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση μιας ποσοτικής έρευνας κομβικό ρόλο διαδραματίζει η διατύ-

πωση των κατάλληλων ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων, ενώ σε μια ποιοτική έ-

ρευνα οι θεωρητικές υποθέσεις και θέσεις δεν τίθενται εκ των προτέρων, αλλά προκύπτουν 

από τα δεδομένα (Cohen et al., 2008; Ιωσηφίδης, 2008). Αυτό δε σημαίνει ότι στις ποιοτικές 

έρευνες δεν υπάρχει σχεδιασμός ούτε προϋπάρχουσες γνώσεις και αντιλήψεις  του ερευνητή, 

απλώς αποφεύγεται να διατυπωθούν υποθέσεις παρά μόνο ερωτήματα, ώστε να εξασφαλι-

στεί μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση και ερμηνεία του συλλεγέντος υλικού. Μάλιστα, 

όσο πιο ανοιχτά και λιγότερο καθοδηγητικά είναι τα ερωτήματα τόσο πιο αυθεντικά και ου-

σιαστικά είναι τα δεδομένα που προκύπτουν  (Ιωσηφίδης, 2008). 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τα ερευνητικά ερωτήματα που θα γίνει απόπειρα να α-

παντηθούν μέσω της ποιοτικής έρευνας είναι τα ακόλουθα:  

(1) Ποια η στάση των ερωτωμένων απέναντι στη χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση; Ποια 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα/δυσκολίες εντοπίζουν; 
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(2) Ποια στάση τηρούν απέναντι στη Συνεργατική Μάθηση; Ποια πλεονεκτήματα και μειο-

νεκτήματα/δυσκολίες θεωρούν ότι προκύπτουν από την εφαρμογή της; 

 (3) Χρησιμοποιούν οι ερωτώμενοι τις Τ.Π.Ε. ή Ηλεκτρονικά Εργαλεία Συνεργατικής Μά-

θησης στη διδασκαλία τους;  

(3α) Αν ναι, ποια είναι αυτά και με ποια συχνότητα τα χρησιμοποιούν; Γιατί επιλέγουν τη 

χρήση τους; Ποια οφέλη αποκομίζουν οι μαθητές τους; Ποια προβλήματα/δυσκολίες αντι-

μετωπίζουν; 

(3β) Αν όχι, γιατί δεν τα χρησιμοποιούν; Θα ήταν πρόθυμοι να τα χρησιμοποιήσουν; Αν ναι, 

κάτω από προϋποθέσεις (που θα κληθούν να ορίσουν οι ίδιοι); Αν όχι, πού οφείλεται η από-

λυτη στάση τους;  

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι τα δύο πρώτα ερωτήματα διερευνήθηκαν και 

μέσω της ποσοτικής έρευνας. Στη φάση αυτή αναμένεται επιβεβαίωση των ποσοτικών ευ-

ρημάτων ή και ανάδειξη πτυχών που δεν προσδιορίστηκαν στο ερωτηματολόγιο. Επιδιώκε-

ται δηλαδή ο τριγωνισμός με την αρχική του ερμηνεία, της επιβεβαίωσης των αποτελεσμά-

των μέσα από τη χρήση διαφορετικών μεθόδων. 

 

Το τρίτο ερώτημα εκκινεί από το ερωτηματολόγιο, αλλά δε μένει σε αυτό. Εξάλλου, ένας 

από τους λόγους που οδήγησαν στην ποιοτική έρευνα ήταν και η διαπίστωση έντονων δια-

φοροποιήσεων αναφορικά με τη χρήση συνεργατικών εργαλείων από τους εκπαιδευτικούς, 

που γέννησε την επιθυμία διερεύνησης των αιτίων τους. Έτσι, τα ερωτήματα αφορούν τους 

λόγους χρήσης (ή μη) των συγκεκριμένων εργαλείων και τις προϋποθέσεις χρήσης τους, ό-

πως ορίζονται από τους ίδιους τους ερευνώμενους. Στην περίπτωση αυτή η ποιοτική έρευνα 

αναμένεται να  λειτουργήσει συμπληρωματικά ως προς την ποσοτική φωτίζοντας μη μετρή-

σιμες πτυχές του φαινομένου.   

  

6.5 Ο Οδηγός Συνέντευξης 

 

Για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής των τηλεφωνικών συνεντεύξεων δομήθηκε Οδηγός Συ-

νέντευξης (Ιωσηφίδης, 2008) με εξαμερή διάρθρωση (Παράρτημα ΣΤ, ΣΤ.1). Επιλέχθηκε η 

χρήση Οδηγού -και όχι ερωτηματολογίου- προκειμένου να υπάρχει ευελιξία τόσο αναφορικά 

με τη σειρά των ερωτήσεων όσο και με τον αριθμό και το ίδιο το περιεχόμενό τους, που 
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μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναπροσαρμοστεί, αν η πορεία της συζήτησης το καταστήσει 

αναγκαίο (Cohen et al., 2008; Ιωσηφίδης, 2008). 

 

Σύμφωνα με τον Οδηγό, πριν ακόμη ξεκινήσει η συνέντευξη, ακολουθώντας τους κανόνες 

δεοντολογίας, παρέχονται οι απαραίτητες εξηγήσεις για το σκοπό της συνέντευξης, οι συμ-

μετέχοντες διαβεβαιώνονται για την ανωνυμία και εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

θα μοιραστούν με την ερευνήτρια και εξασφαλίζεται η συναίνεσή τους για την καταγραφή 

της συνέντευξης (Cohen et al., 2008; Ιωσηφίδης, 2008). 

 

Από τη στιγμή που η συναίνεση του ερωτώμενου είναι πια εξασφαλισμένη, ξεκινά η συνέ-

ντευξη. Καταρχάς, αντλούνται δημογραφικά στοιχεία που αφορούν την ηλικία, τα χρόνια 

υπηρεσίας, την ειδικότητα, την περιοχή υπηρεσίας και τις επιμορφώσεις σχετικά με τις 

Τ.Π.Ε. και τη Συνεργατική Μάθηση που ενδεχομένως έχει παρακολουθήσει ο ερωτώμενος. 

Σε αντίθεση με το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην ποσοτική έρευνα, επιλέχτηκε 

από τη γράφουσα τα δημογραφικά στοιχεία στη συνέντευξη να ζητούνται από την αρχή, 

καθώς κατά τη διάρκεια συλλογής τους, μπορεί ο ερωτώμενος να χαλαρώσει και η ερωτώσα 

να δημιουργήσει κλίμα οικειότητας, απαραίτητο για τα επόμενα μέρη της συνέντευξης, όπου 

οι ερωτώμενοι θα κληθούν να διατυπώσουν τις απόψεις τους (Cohen et al., 2008). 

 

Τη συλλογή των δημογραφικών στοιχείων ακολουθεί η διερεύνηση της στάσης των ερωτω-

μένων απέναντι στις Τ.Π.Ε.. Οι συνεντευξιαζόμενοι καλούνται να εστιάσουν στα πλεονε-

κτήματα της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση όχι μόνο για τους ίδιους αλλά 

και για τους μαθητές τους, αλλά και να εντοπίσουν τυχόν προβλήματα ή δυσκολίες. Εκτιμή-

θηκε ότι με τον τρόπο αυτό μπορεί να σχηματιστεί μια πιο ολοκληρωμένη άποψη, καθώς το 

ερωτηματολόγιο έδινε τη δυνατότητα να τοποθετηθεί κανείς απολύτως θετικά ή απολύτως 

αρνητικά πάνω στο θέμα, ενώ συνήθως στην πραγματική ζωή τίποτε δεν αντιμετωπίζεται 

μονοδιάστατα.  

 

Με την ίδια λογική ζητείται από τους ερωτώμενους να καταθέσουν τις απόψεις τους για τα 

πλεονεκτήματα και τις δυσκολίες που ανακύπτουν στην προσπάθεια εφαρμογής τεχνικών 

Συνεργατικής Μάθησης στην τάξη τους. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα παροτρύνονται, ό-

πως και στο προηγούμενο μέρος, να μιλήσουν και για τους μαθητές τους. 
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Το πέμπτο μέρος είναι ίσως και το πιο δύσκολο της συνέντευξης για δύο λόγους: αφενός 

αφορά τη χρήση στη διδασκαλία Ηλεκτρονικών Εργαλείων Συνεργατικής Μάθησης, που για 

μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών δεν υφίσταται καν, όπως έδειξαν τα δεδομένα της ποσοτικής 

έρευνας, αφετέρου ζητείται από τους ερωτώμενους να αιτιολογήσουν την επιλογή τους. Α-

κόμη και εκείνοι που θα δηλώσουν χρήστες των Εργαλείων καλούνται να  παρουσιάσουν τα 

οφέλη που αποκομίζουν οι ίδιοι και οι μαθητές τους αλλά και να αναφέρουν δυσκολίες ή 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι οι ερωτώμενοι κα-

λούνται στην ουσία να αποκαλύψουν τους λόγους που τους ωθούν στην υιοθέτηση μιας στά-

σης ή πρακτικής και όχι απλώς να τοποθετηθούν θεωρητικά πάνω σε κάποιο ζήτημα. Επι-

πλέον, τους είναι γνωστό ότι υπάρχει κάποιου είδους «κοινωνική απαίτηση» όσον αφορά τη 

χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, επομένως αναμένεται ότι θα τους είναι μάλλον δύσκολο 

να παραδεχτούν τη μη συμμόρφωσή τους στις κοινωνικές επιταγές χωρίς να μπουν αυτομά-

τως σε αμυντική θέση ή χωρίς να προβάλλουν εύλογες – ή τουλάχιστον ευλογοφανείς- δι-

καιολογίες. Συμπερασματικά, εκτιμάται ότι το μέρος αυτό είναι το πιο απαιτητικό και ενδια-

φέρον, γιατί μπορεί να οδηγήσει στην ανάδειξη νέων μη αναμενόμενων δεδομένων. 

 

Το έκτο και τελευταίο μέρος αφορά την προσπάθεια διασφάλισης μιας επαναληπτικής συ-

νομιλίας, αν προκύψει ανάγκη για διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές ερωτήσεις αλλά και την 

αναγνώριση της καθοριστικής συνεισφοράς κάθε συμμετέχοντος στην ολοκλήρωση της έ-

ρευνας και την απόδοση ευχαριστιών.  

 

6.6 Η επιλογή του δείγματος 

 

Την ολοκλήρωση του Οδηγού Συνέντευξης  ακολούθησε η διαδικασία επιλογής του δείγμα-

τος. Ακολουθήθηκε η μέθοδος της σκόπιμης δειγματοληψίας (purposive sampling) (Ιωσηφί-

δης, 2008), ενώ λήφθηκαν υπόψη και τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας που είχε 

προηγηθεί. 

 

Έτσι, επιλέχθηκαν εκπαιδευτικοί  από τον κύκλο γνωστών της γράφουσας, ώστε να διασφα-

λιστεί μεγαλύτερη ευχέρεια τόσο  κατά την αρχική προσέγγιση όσο και κατά την επικοινωνία 

στη διάρκεια της συνέντευξης. Εντούτοις, δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι το σύνολο των 

ερωτωμένων ανήκουν στον κύκλο φίλων της ερευνήτριας, καθώς με μέρος του δείγματος 
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υπήρξε απλή γνωριμία ή συνυπηρέτηση στο ίδιο σχολείο κάποια στιγμή στο παρελθόν ή και 

στο παρόν.  

 

Ακόμη, λήφθηκε μέριμνα, ώστε  να εκπροσωπούνται όλες οι βασικές ειδικότητες, καθώς η 

ποσοτική έρευνα έδειξε ότι η ειδικότητα ασκεί σημαντική επιρροή στη στάση και χρήση των 

Τ.Π.Ε.. Με την ίδια λογική, καταβλήθηκε προσπάθεια να ερωτηθούν εκπαιδευτικοί τόσο 

από αστικά όσο και από αγροτικά σχολεία, που υπηρετούν σε διαφορετικούς νομούς. Επι-

πλέον, επιλέχθηκε να εκπροσωπηθούν όλες οι ηλικιακές ομάδες - στο μέτρο του δυνατού, 

γιατί δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με κάποιο υποκείμενο που να ανήκει σε ηλικιακή 

ομάδα κάτω των 36-45 ετών. Επίσης, δεν υπήρξε επαφή με κανέναν εκπαιδευτικό που να 

έχει υπηρεσία μικρότερη των έξι ετών, γιατί στάθηκε ανέφικτος ο εντοπισμός κάποιου νεο-

διόριστου στην ουσία εκπαιδευτικού. Τέλος, δε λήφθηκε υπόψη το φύλο των ερωτωμένων, 

αφού η ποσοτική έρευνα έδειξε ότι δεν επηρεάζει ούτε τη στάση ούτε τις πρακτικές των 

εκπαιδευτικών. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των προαναφερθεισών παραμέτρων αλλά και τους περιορι-

σμούς του χρόνου, της έκτασης της συγκεκριμένης εργασίας και της απειρίας της γράφουσας 

στη διεξαγωγή ανάλογων ερευνών, λήφθηκαν τελικά σύντομες τηλεφωνικές συνεντεύξεις – 

διάρκειας από 9΄37΄΄ έως 12΄21΄΄- από έξι άτομα, δύο άντρες και τέσσερεις γυναίκες.  

 

Η πρώτη ερωτώμενη είναι Πληροφορικός και επιμορφώτρια στο Α΄ επίπεδο χρήσης των 

Τ.Π.Ε. και υπηρετεί σε ΓΕ.Λ αστικής περιοχής. Έχει 21 χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση 

και ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 46-55. Η δεύτερη είναι καθηγήτρια Αγγλικών σε ΓΕ.Λ με 

25 χρόνια υπηρεσίας και υπηρετεί, επίσης, σε αστικό σχολείο. Ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 

46-55. Έχει παρακολουθήσει επιμόρφωση Α΄ επιπέδου στις Τ.Π.Ε. και επιθυμεί να παρακο-

λουθήσει το Β΄ επίπεδο. Η τρίτη είναι Φιλόλογος σε ΓΕ.Λ με 9 χρόνια υπηρεσίας, πιστοποι-

ημένη τόσο στο Α΄ όσο και στο Β΄ επίπεδο  χρήσης και αξιοποίησης των Τ.Π.Ε.. Ανήκει 

στην ηλικιακή ομάδα 36-45. Η οργανική της θέση είναι σε σχολείο ημιαστικής περιοχής, 

αλλά τα τελευταία χρόνια βρίσκεται με απόσπαση σε αστικό σχολείο. Η τέταρτη είναι Θεο-

λόγος με 16 χρόνια υπηρεσίας. Υπηρετεί σε δύο σχολεία: Γυμνάσιο σε αγροτική περιοχή και 

ΓΕ.Λ σε αστική περιοχή. Ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 46-55 και έχει παρακολουθήσει επι-

μόρφωση Α΄ επιπέδου. Ο πέμπτος ερωτώμενος είναι Μαθηματικός πιστοποιημένος στο Α΄ 

και Β΄ επίπεδο με 18 χρόνια υπηρεσίας στο δημόσιο και διδάσκει σε ΓΕ.Λ αστικής περιοχής. 
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Ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 46-55. Τέλος, ο έκτος ερωτώμενος είναι καθηγητής Φυσικών 

Επιστημών και, παρότι έχει μακρόχρονη προϋπηρεσία – 34 ετών – υπηρετεί σε δύο σχολεία, 

Γυμνάσιο και Λύκειο, αγροτικής περιοχής. Έχει περάσει τα 55 χρόνια και, όσον αφορά τις 

Τ.Π.Ε., είναι πιστοποιημένος στο Α΄ και Β΄ επίπεδο. 

 

Για λόγους διατήρησης της ανωνυμίας και διασφάλισης της εμπιστευτικότητας  των πληρο-

φοριών, δεν κατονομάζονται ούτε οι συμμετέχοντες στην έρευνα ούτε τα σχολεία όπου υπη-

ρετούν, γιατί μία τέτοια αναφορά θα μπορούσε να λειτουργήσει «φωτογραφικά». Για τον 

ίδιο λόγο, αν σε κάποιο σημείο της συνέντευξης έκαναν οι ίδιοι αναφορά στο σχολείο, την 

περιοχή ή το νομό όπου υπηρετούν, επιλέχθηκε να μην καταγραφεί ο τοπικός προσδιορισμός 

στην απομαγνητοφώνηση. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται η σήμανση «αναφορά σχο-

λείου», «αναφορά περιοχής» ή «αναφορά νομού» αντίστοιχα. Εξάλλου, ο σκοπός των συνε-

ντεύξεων δεν είναι να ανιχνευθούν οι απόψεις ενός πολύ περιορισμένου αριθμού επαγγελ-

ματιών, αλλά να συλλεγούν στοιχεία που θα επιτρέψουν την αποκωδικοποίηση και κατανό-

ηση συχνών συμπεριφορών (Cohen et al., 2008; Τσιώλης, 2013).  

 

6.7 Ο χρόνος διεξαγωγής της έρευνας 

 

Η έρευνα έλαβε χώρα στο διάστημα 12 – 24 Μαρτίου 2017. Συγκεκριμένα, στις 12 και 13 

Μαρτίου έγινε η πρώτη επαφή της γράφουσας με τους ερωτώμενους και τους απευθύνθηκε 

παράκληση για συμμετοχή τους στην έρευνα. Διευκρινίστηκε εξαρχής ότι, σε περίπτωση που 

δέχονταν να δώσουν συνέντευξη, η συνομιλία στο σύνολό της θα καταγραφόταν και στη 

συνέχεια θα απομαγνητοφωνούταν και πιθανόν θα ενσωματωνόταν ως Παράρτημα στη Με-

ταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία της ερευνήτριας. Παράλληλα, δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι 

δε θα αποκαλύπτονταν ούτε τα ατομικά στοιχεία ούτε τα σχολεία όπου υπηρετούν οι συμμε-

τέχοντες, ώστε να είναι απολύτως διασφαλισμένη η ανωνυμία όσων θα ειπωθούν. 

 

Αρχικά, προσεγγίστηκαν 8 άτομα με την προοπτική να ληφθούν συνεντεύξεις από όλους. 

Ωστόσο, οι 2 αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην έρευνα, εκφράζοντας επιφυλάξεις τόσο 

για το ζήτημα της ανωνυμίας όσο και για την πιθανή ερμηνεία όσων θα εκμυστηρεύονταν, 

ενώ 1 άτομο δέχτηκε με την προϋπόθεση ότι η συνομιλία δε θα καταγραφεί. Στο σημείο αυτό 



112 

πρέπει να σημειωθεί ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί -πλην ενός- φάνηκαν επιφυλακτικοί στην προ-

οπτική καταγραφής της συνομιλίας και χρειάστηκε να γίνει επίκληση στην προσωπική σχέση 

με τη γράφουσα για να καμφθούν οι αντιστάσεις.  

 

Αφού εξασφαλίστηκε δείγμα 6 ατόμων, ορίστηκε η ημέρα και ώρα επικοινωνίας με όσους 

δέχτηκαν να συνδράμουν την ερευνητική προσπάθεια. Οι συνεντεύξεις με τα 5 άτομα που 

συμφώνησαν να δώσουν ηχογραφούμενη/καταγραφόμενη τηλεφωνική συνέντευξη διεξή-

χθησαν χωρίς σοβαρά προσκόμματα. Έτσι, οι τρεις πρώτες συνεντεύξεις λήφθηκαν στις 14 

Μαρτίου, ενώ οι 2 επόμενες στις 15 Μαρτίου, όπως είχε προσυμφωνηθεί.  Ωστόσο, ανέκυψε 

πρόβλημα με τον εκπαιδευτικό που είχε δηλώσει άρνηση στην καταγραφή της συνέντευξης, 

καθώς δεν απάντησε στην κλήση που του έγινε την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα ούτε 

και σε επανειλημμένες κλήσεις τις επόμενες τρεις ημέρες. Υποτέθηκε, λοιπόν, από τη γρά-

φουσα ότι αναθεώρησε την απόφασή του και αποφασίστηκε να μην του ασκηθεί περαιτέρω 

πίεση. Στην προσπάθεια όμως να τηρηθούν οι προαποφασισθείσες παράμετροι αναφορικά 

με το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά του δείγματος, στις 18 Μαρτίου επιχειρήθηκε επαφή 

με άλλον εκπαιδευτικό με τον οποίο δεν είχε προηγηθεί συνεννόηση και συμφωνία και που, 

παρ’ όλα αυτά, δέχτηκε να παραχωρήσει τηλεφωνική συνέντευξη συναινώντας μάλιστα και 

στην καταγραφή της. Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώθηκε η διαδικασία λήψης των συνεντεύ-

ξεων στις 18 Μαρτίου 2017 με δείγμα 6 ατόμων. 

 

Ακολούθησε η απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων, που υπήρξε μεν χρονοβόρα και επί-

πονη, αλλά βοήθησε στο σχηματισμό μιας πρώτης εικόνας για τα σημεία σύμπνοιας και δια-

φοροποίησης των ερωτωμένων αναφορικά με τα διερευνώμενα ζητήματα. Ακριβώς για τον 

παραπάνω λόγο, το διάστημα 19-24 Μαρτίου, που αφιερώθηκε στις απομαγνητοφωνήσεις, 

συμπεριλαμβάνεται στο χρόνο διεξαγωγής της έρευνας. 

 

6.8 Τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας – Ανάλυση και κωδικοποίηση 

των δεδομένων 

 

Με την ολοκλήρωση της απομαγνητοφώνησης των συνεντεύξεων, το υλικό της έρευνας ή-

ταν πλέον διαθέσιμο για επεξεργασία. Επιλέχτηκε να εξεταστούν συγκριτικά οι απαντήσεις 

σε καθένα από τα ερευνητικά ερωτήματα και να γίνει προσπάθεια αποτύπωσης των τάσεων 
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που προκύπτουν από αυτές. Παρακάτω παρατίθενται τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από 

την ερευνήτρια, καθώς και αποσπάσματα των συνεντεύξεων, που οδήγησαν στην εξαγωγή 

τους. Όσον αφορά τα αποσπάσματα, παρατίθενται αυτούσια, ώστε να εξασφαλίζεται η δυ-

νατότητα της επαφής με το πρωτογενές υλικό και της κριτικής αποτίμησης των εξαχθέντων 

συμπερασμάτων στον αναγνώστη.   

 

6.8.1 Η στάση απέναντι στις Τ.Π.Ε. 

 

Μέσω των συνεντεύξεων επιχειρήθηκε αρχικά να ληφθούν πληροφορίες για τη στάση των 

εκπαιδευτικών απέναντι στις Τ.Π.Ε. με εστίαση στα πλεονεκτήματα που εξασφαλίζει η 

χρήση τους στην εκπαίδευση αλλά και στις ενδεχόμενες δυσκολίες που παρουσιάζονται τόσο 

για τον εκπαιδευτικό όσο και για τους μαθητές. Οι απαντήσεις επιβεβαιώνουν σε μεγάλο 

βαθμό τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας, αφού στο σύνολό τους οι ερωτώμενοι δη-

λώνουν πως έχουν θετική στάση απέναντι στη χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση – με ορι-

σμένους από αυτούς να τονίζουν ότι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές αποτελούν αναπόσπαστο 

κομμάτι της καθημερινότητάς μας – και προβάλλουν τη δυνατότητα συλλογής υλικού για το 

μάθημα και επαύξησης του ενδιαφέροντος των μαθητών ως βασικά πλεονεκτήματα των 

Νέων Τεχνολογιών, ενώ επισημαίνουν ως μειονέκτημα το χρόνο που απαιτείται για την προ-

ετοιμασία του μαθήματος από τον εκπαιδευτικό αλλά και για τη διεξαγωγή του στο σχολείο. 

Μάλιστα, μέρος αυτών μοιράζεται τις ανασφάλειές του για τη χρήση του υπολογιστή και την 

πιθανή πρόκληση βλάβης στον εξοπλισμό του σχολείου. 

 

Πλεονεκτήματα που αναδύθηκαν από την ποιοτική έρευνα και που δεν κατέστη δυνατό να 

αναδειχθούν μέσω της ποσοτικής είναι η δυνατότητα που παρέχουν οι Τ.Π.Ε. στους εκπαι-

δευτικούς να εμπλουτίσουν τις ιδέες για τον τρόπο διδασκαλίας τους (Συνέντευξη 1), να 

αρχειοθετήσουν το υλικό τους (Συνέντευξη 6) και να προσεγγίσουν διαθεματικά το αντικεί-

μενό τους (Συνέντευξη 4) και στους μαθητές να εξοικειωθούν με την αναζήτηση πληροφο-

ριών από πολλαπλές πηγές, δεξιότητα απολύτως απαραίτητη για την επαγγελματική τους 

επιβίωση και ανέλιξη (Συνέντευξη 1), να κατανοήσουν σύνθετες έννοιες που θα ήταν πολύ 

δύσκολο να αντιληφθούν μέσω λεκτικής περιγραφής (Συνέντευξη 6) αλλά και να τονώσουν 

τις διαπροσωπικές τους σχέσεις (Συνέντευξη 4). Ως ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αξιολογείται, 

επίσης, η παρατήρηση ότι το ενδιαφέρον που εξασφαλίζεται μέσω της χρήσης των Τ.Π.Ε. 
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δεν είναι πάντοτε δεδομένο και δεν έχει διάρκεια, όταν οι Νέες Τεχνολογίες χρησιμοποιού-

νται διαρκώς με τον ίδιο τρόπο (Συνέντευξη 3). 

 

Συγκεκριμένα, για τη στάση τους και τα πλεονεκτήματα χρήσης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση 

οι ερωτώμενοι δήλωσαν ενδεικτικά: 

Συνέντευξη 1: «Σίγουρα βοηθάνε πάρα πολύ τους εκπαιδευτικούς να ενημερωθούνε, να πά-

ρουν ιδέες για τη δική τους διδασκαλία, εεε…Επίσης, και οι μαθητές μπορούνε να…ουσια-

στικά έχουν την ευκαιρία, αν χρησιμοποιήσουνε τέτοια μέσα κατά τη διάρκεια της εκπαί-

δευσής τους, να μάθουνε πώς θα δουλεύουν και σε πραγματικές συνθήκες αργότερα… 

-Ωραία. 

-…υπό την έννοια ότι αλλάζουν τα πράγματα και αργότερα πάντα θα χρειάζεται να ανατρέ-

χουν σε αναζήτηση πληροφοριών, δηλαδή δε θα υπάρχει το σταθερό βιβλίο,  η σταθερή πηγή 

αναζήτησης πληροφοριών… 

-Σωστά. 

-…και να διεκπεραιώσουν τις δουλειές κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Εγώ τώρα και λόγω 

ειδικότητας, εννοείται ότι προσπαθώ να τα χρησιμοποιώ συνεχώς.». 

Συνέντευξη 2: «Ε, ναι, είναι σύγχρονα μέσα, εεε, και νομίζω ότι βελτιώνεις σε ορισμένα έτσι  

πράγματα το μάθημά σου. Πιο πολύ και για ποικιλία… 

-Μμμ. 

-…και για να χρησιμοποιήσεις κάτι διαφορετικό…». 

Συνέντευξη 3: «Σε πρώτη φάση, τους κάνει να έχουνε ενδιαφέρον… 

-Μμμ. 

-…εεε, σε αυτό το οποίο θα ακολουθήσει. Βέβαια, δε σημαίνει ότι είναι πάντοτε έτσι η κα-

τάσταση. Δηλαδή, στην αρχή μπορεί να έχουν αυτό το ενδιαφέρον, αλλά αν επαναλαμβάνε-

ται αυτού του τύπου η διδασκαλία και η διαδικασία στα μαθήματα, εννοείται ότι ούτε και 

αυτό λειτουργεί. Ως κομμάτι της έκπληξης, δηλαδή όταν νιώθουν έκπληξη για αυτό το οποίο 

θα δούνε… 

-Μμμ. 

-…ή έχουν αγωνία, για να…επειδή θα διανθιστεί το μάθημα με πολυμέσα, εκεί έχω…μπορώ 

να τους κερδί…να κερδίσω το ενδιαφέρον τους  κι από κει και πέρα να μπορέσω να κινηθώ 

με περισσότερη έτσι άνεση και αυτοπεποίθηση θα έλεγα. […] 
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-Ναι, γιατί γίνεται έτσι μια δυναμική έναρξη…του μαθήματος και ίσως αυτό να τους κινη-

τοποιήσει, να τους αφυπνίσει, ειδικά αν τις προηγούμενες ώρες είχανε κάποια μαθήματα που  

ήταν δομημένα με παραδοσιακό τρόπο. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι λειτουργεί πάντοτε…». 

Συνέντευξη 4: « Το  θεωρώ βασικό εργαλείο στη δουλειά μας, στην εκπαίδευση… 

-Ωραία. 

-…διότι γίνεται πιο παραστατικό το μάθημα… 

-Μμμ. 

-…εεε, εκτός από το οπτικοακουστικό υλικό που προσφέρει, δηλαδή που…η εικόνα, που 

είναι πολύ …ελκυστική για το παιδί… 

-Σωστά. 

-…αλλά και από θέμα γνώσεων και πληροφοριών έχει άμεση πρόσβαση, είναι σα μία κινητή 

βιβλιοθήκη… 

-Ωραία, ωραία. 

-….μπορούμε ανά πάσα στιγμή να μπούμε σε…, βέβαια σε ελεγμένες, ιστοσελίδες και τέ-

τοια, να δούμε και…και επίσης και η προεργασία, κι αν δεν το κάνουμε εκείνη τη στιγμή, 

την κάνω εγώ από το σπίτι και τη…και τα μεταφέρω εκεί στα παιδιά, δηλαδή στην ώρα. Από 

εικόνα, πληροφορίες, βίντεο… 

-Μμμ. 

-…τα πάντα. […] 

-Τους αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή το θεωρώ βασικό σε αυτόν τον τομέα το…δηλαδή, διευ-

κολύνει και τις διαπροσωπικές σχέσεις… 

-Μμμ. 

-…αν και φαίνεται ότι το παιδί έχει επαφή μόνο με το…με το υλικό με την.. με τον υπολο-

γιστή κι όμως δεν είναι έτσι-το προβάλλω δηλαδή εγώ εκείνη τη στιγμή- αλλά τελικά δεν 

είναι έτσι, γιατί διευκολύνει και σε διαπροσωπικό επίπεδο. Διευκολύνει πάρα πολύ. 

-Ωραία. Πέρα από τη χρήση Νέων Τεχνολογιών… 

-…και… 

-Ναι; Θα έλεγες κάτι και σε διέκοψα; 

-Ναι. Όχι, αυτό. Απλά ήθελα να επιμείνω στον εντυπωσιασμό των…ότι το παιδί…γίνεται 

πολύ ενδιαφέρον το μάθημα και πολύ…δίνεται η ευκαιρία μέσα από τα Τ.Π.Ε. να το δεις 

πολυτροπικά το μάθημα… 

-Σωστά. 
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-…και, εεε, από πολλές πλευρές, δηλαδή και διαθεματικά, ενώ δε θα μπορούσα μόνο με την 

αφήγηση να το κάνω αυτό το πράγμα.». 

Συνέντευξη 5: «-Ε, κοίταξε τώρα, στα πλεονεκτήματα θα μπορούσες να βάλεις τη…ένα τη 

συνεργατικότητα. 

-Μμμ. 

-Ένα δεύτερο, θα μπορούσες να βάλεις στα πλεονεκτήματα… την, εεε,, …ας πούμε, το εν-

διαφέρον γενικά για τις Τ.Π.Ε. των μαθητών. 

-Ωραία. 

-Ένα τρίτο το ότι πολλές φορές οι ίδιοι οι μαθητές είναι καλύτεροι σε εμάς σε αυτά τα πράγ-

ματα. 

-Σωστό.  

-Άρα, άρα λοιπόν, αμέσως αμέσως αντιστρέφονται οι όροι. 

-Αυτό εμάς μας δημιουργεί κανένα θέμα λες; 

-Με την έννοια …στα μειονεκτήματα εδώ; 

-Στα μειονεκτήματα. (γέλια) 

-Ένα είναι αυτό. Εντάξει, μπορεί να θεωρηθεί πλεονέκτημα για τα παιδιά, αλλά μειονέκτημα 

για εμάς.». 

Συνέντευξη 6: « Κοίτα να σου πω, οπωσδήποτε οι υπολογιστές είναι κομμάτι της ζωής μας 

κι όχι μόνο στο σχολείο αλλά παντού. 

-Μμμ. 

-Τώρα, στην εκπαίδευση μπορούν να βοηθήσουν, εεε, κάνουν, ας πούμε, το μάθημα πιο εν-

διαφέρον, πιο παραστατικό. Στα δικά μας τα μαθήματα, ας πούμε, μπορούν μέσα από προ-

σομοιώσεις, για παράδειγμα, να αντιληφθούν οι μαθητές έννοιες και φαινόμενα… 

-Μμμ. 

-…που αλλιώς θα ήταν, ξέρω γω, πολύ δύσκολο…πολύ δύσκολο να…να τους εξηγήσεις με 

λόγια, θεωρητικά. 

-Κατάλαβα. Κατάλαβα. Άρα, περισσότερο ενδιαφέρον και βαθύτερη κατανόηση όσον α-

φορά τους μαθητές. Για τους εκπαιδευτικούς, εντοπίζεις κάποιο όφελος; 

-Εεε, να σου πω κι εμάς μας κάνει τη ζωή πιο εύκολη, μπορείς, ας πούμε, να οργανώσεις 

καλύτερα το υλικό σου, να το έχεις αποθηκευμένο και διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή… 

-Μμμ. 

-…χωρίς να έχεις όλη εκείνη τη χαρτούρα, τα ντοσιέ κι όχι κάτι χάθηκε ή κάτι μπήκε σε 

λάθος φάκελο…».  
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Στα μειονεκτήματα, από την άλλη πλευρά, προστέθηκε ότι τα παιδιά δεν έχουν συνηθίσει να 

εργάζονται με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές με αποτέλεσμα να τους αντιμετωπίζουν ως 

«απαγορευμένο φρούτο». Έτσι, όταν αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτούς, όπως για παρά-

δειγμα στο μάθημα της Πληροφορικής, αρχικά τους αντιμετωπίζουν ως παιχνίδι και χρειά-

ζεται να καταβληθεί κόπος και να αφιερωθεί χρόνος από την πλευρά του εκπαιδευτικού ω-

σότου συνειδητοποιηθεί ότι αποτελούν εργαλείο δουλειάς και όχι διασκέδασης (Συνέντευξη 

1). Επίσης, αξιολογήθηκε ως μειονέκτημα η ενδεχόμενη υπέρτερη γνώση των μαθητών για 

τη χρήση τους, καθώς τοποθετεί σε μειονεκτική θέση και φέρνει σε αμηχανία τους εκπαι-

δευτικούς (Συνεντεύξεις 2 και 5). Οι απόψεις αυτές επιβεβαιώνουν την άποψη των Wedman 

& Heller (1984) ότι οι ενήλικες – και ειδικά οι εκπαιδευτικοί – έχουν ανάγκη να αισθάνονται 

ότι διατηρούν τον έλεγχο στις επαφές τους με τους μαθητές. 

 

Ειδικότερα, οι ερωτώμενοι τόνισαν τα ακόλουθα: 

Συνέντευξη 1: «Εεε, υπάρχει σίγουρα, ξέρω γω, τα παιδιά μέχρι να καταλάβουνε το τι γίνεται  

και ότι πρέπει να δουλέψουνε μπροστά στον υπολογιστή, επειδή ακριβώς είναι ένα απαγο-

ρευμένο φρούτο, σε εισαγωγικά, για αυτούς σε άλλα μαθήματα…[…] 

-Ναι… και έρχονται και ξέρεις, κατευθείαν θα ανοίξουν το YouTube . Μέχρι να το συνειδη-

τοποιήσουν ότι από δω και πέρα θα το ανοίγουμε και θα κάνουμε αυτό το πράγμα, αυτό 

παίρνει κάποιες ώρες,  και δημιουργεί έτσι και ιδιαίτερα, εεε, κάποιες φορές και έντονες 

συζητήσεις με τους μαθητές, αλλά κάποια στιγμή το καταλαβαίνουνε και τους είναι νομίζω 

πιο ενδιαφέρον, αλλά να…εναλλάσσονται, να χρησιμοποιούν, να μη χρησιμοποιούν, ξέρω 

γω, να αλλάζουν τα εργαλεία τους….». 

Συνέντευξη 2: « Ωραία. Άρα να υποθέσω- είπες θα σε ενδιέφερε η επιμόρφωση Β΄ επιπέδου- 

άρα να υποθέσω έχεις και θετική στάση απέναντι στη χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. 

-Ναι, έχω θετική στάση, αρκεί να έχω…εεε, να νιώθω ασφαλής ότι θα τα χρησιμοποιήσω 

σωστά. 

-Ωραία. 

-Το πρόβλημά μου είναι ότι δε νιώθω ασφαλής σε αυτό το θέμα, δηλαδή σε αυτή τη φάση 

θα ’θελα μια τεχνική υποστήριξη, ας πούμε, από κάποιον πιο ειδικό. […] 

-… αν και τα παιδιά είναι πολύ εξοικειωμένα με αυτά… 

-Μμμ. 

-… αυτά μας μαθαίνουνε πιο πολύ… […] 
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-… είχαμε κάνει…είχαμε ετοιμάσει κάποια μαθήματα, είχε ολοκληρωθεί έτσι ένα…ωραίο 

θα ’λεγα, τέλος πάντων, ήτανε από όλους…από συναδέλφους και τα λοιπά, οι κριτικές πολύ 

καλές στην οργάνωση αυτού του μαθήματος, αλλά όταν πήγα να το…κάνω σε τάξη, εεε, με 

πρόδωσαν λίγο τα… 

-…οι τεχνολογίες 

-…τα τεχνολογικά μέσα, είχα  εγώ, ας πούμε, σε στικάκι, ξέρω γω, ένα βιντεάκι και τα λοιπά, 

το ’βαλα σε ένα μηχάνημα εκεί του σχολείου το οποίο το έτρεχε πολύ, χρειάστηκε να έρθουν 

παιδιά να …προσπαθήσουν να το βρούνε την άκρη για να λειτουργεί κανονικά, να το βλέ-

πουμε κανονικά, αισθάνθηκα αμήχανα.. 

-Κατάλαβα. 

-…πέρασε ο χρόνος, ας πούμε, χωρίς να γίνεται, έτσι,  κατά βάση το μάθημα σωστά  και για 

να ’μια ειλικρινής το έκανα σε ένα τμήμα, σε ένα πολύ καλό τμήμα που είχαμε και ήτανε τα 

παιδιά έτσι πολύ έτσι… 

-…συνεργάσιμα; 

-…συνεργάσιμα, ε, και δεν τόλμησα να το κάνω αλλού, γιατί…δεν…δεν  ένιωσα εγώ άνετα 

να το κάνω…». 

Συνέντευξη 4: « Κάνω πολλή…έχω πολλή δουλειά. 

-Έτσι. Κατάλαβα. 

-Δουλεύω πολύ στο σπίτι, ναι, για να ετοιμάσω…». 

Συνέντευξη 5: « -Ένα τρίτο (πλεονέκτημα χρήσης των Τ.Π.Ε.) το ότι πολλές φορές οι ίδιοι 

οι μαθητές είναι καλύτεροι σε εμάς σε αυτά τα πράγματα. 

-Σωστό.  

-Άρα, άρα λοιπόν, αμέσως αμέσως αντιστρέφονται οι όροι. 

-Αυτό εμάς μας δημιουργεί κανένα θέμα λες; 

-Με την έννοια …στα μειονεκτήματα εδώ; 

-Στα μειονεκτήματα. (γέλια) 

-Ένα είναι αυτό. Εντάξει, μπορεί να θεωρηθεί πλεονέκτημα για τα παιδιά, αλλά μειονέκτημα 

για εμάς. 

-Μμμ. 

-Ένα άλλο μειονέκτημα, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι και ο χρόνος ο οποίος χρειά-

ζεται για να δημιουργήσεις ένα project για να παρουσιάσεις σε Τ.Π.Ε.…». 

Συνέντευξη 6: « Κατάλαβα. Άρα, αν κατάλαβα καλά, τη δουλειά την κάνεις εσύ, ενώ οι 

μαθητές απλώς παρακολουθούν, σωστά; 
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-Ναι, ναι. Κάπως έτσι. 

-Ωραία. Δε θα ήταν όμως πιο χρήσιμο αν εμπλέκονταν τα παιδιά ενεργά στην όλη διαδικα-

σία; 

-Εεε, φυσικά, θα ήταν…ναι, αλλά αυτό μετά απαιτεί…απαιτεί περισσότερο χρόνο, πρό-

σβαση στο εργαστήριο και χίλια δυο.». 

 

6.8.2 Η στάση απέναντι στη Συνεργατική Μάθηση 

 

Όσον αφορά τη Συνεργατική Μάθηση, παρουσιάζονται αποκλίσεις σε σχέση με τα αποτελέ-

σματα της ποσοτικής έρευνας αλλά και στη στάση των ερωτωμένων, όπου παρατηρούνται 

σημαντικές διαφοροποιήσεις. Ενώ οι συμμετέχοντες στην ποσοτική έρευνα δήλωναν ότι κα-

τανοούν τον όρο Συνεργατική Μάθηση και φάνηκε να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματά της 

για το εκπαιδευτικό παρόν και το εργασιακό μέλλον των μαθητών, πολλοί από τους συνερ-

γαζόμενους στην ποιοτική έρευνα παρουσιάστηκαν αβέβαιοι για το νόημα του όρου και ε-

πεδίωξαν επιβεβαίωση του ορισμού ή διευκρινίσεις. Ακόμη, δήλωσαν μάλλον απρόθυμοι να 

εφαρμόσουν συνεργατικές τεχνικές στα μαθήματά τους, ακόμη και στην περίπτωση που α-

ναγνωρίζουν την αξία τους. 

 

Συγκεκριμένα, στα πλεονεκτήματα της Συνεργατικής Μάθησης προσμετρήθηκαν η δυνατό-

τητα συνεργασίας καθαυτή (Συνεντεύξεις 1 και 5), η δυνατότητα επικοινωνίας και λήψης 

βοήθειας από τους συμμαθητές/συνεργάτες (Συνέντευξη 2), η εξοικείωση των μαθητών με 

τον τρόπο δουλειάς των συμμαθητών τους (Συνέντευξη 2) αλλά και η δυνατότητα των μα-

θητών με χαμηλή αυτοπεποίθηση να λειτουργήσουν πιο δυναμικά και να αναλάβουν ρόλους 

προσαρμοσμένους στις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους (Συνέντευξη 3). Ακόμη, προ-

βλήθηκε η δυνατότητα κατανόησης και εμβάθυνσης σε συγκεκριμένες πτυχές των επιμέρους 

γνωστικών αντικειμένων (Συνέντευξη 5). Τέλος, τονίστηκε η υποχρέωση των εκπαιδευτικών 

να προετοιμάσουν τους μαθητές για την ομαλή ένταξή τους στην κοινωνική και επαγγελμα-

τική ζωή, όπου η δικτύωση και η ικανότητα συνεργασίας αποτελούν προαπαιτούμενο (Συ-

νέντευξη 3).   

 

Συγκεκριμένα, οι ερωτώμενοι δήλωσαν: 
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Συνέντευξη 1: « Κοίταξε, εγώ έχω πολύ θετική γνώμη, δηλαδή νομίζω ότι μπορούν τα παι-

διά, αν συνεργαστούν πραγματικά, να βοηθηθούν…,εεε, έχω θετική γνώμη, ως προς…αν 

πρέπει να γράψουν κάτι ομαδικό, έτσι;». 

Συνέντευξη 2: « Λοιπόν, να υποθέσω έχεις την ίδια θετική στάση απέναντι και στη Συνερ-

γατική Μάθηση; 

-(παύση)…εεε, ναι, ας πούμε, ναι. 

-Ας πούμε, ακούω, γιατί; 

-Γιατί…εεε, Συνεργατική Μάθηση εννοείς συνεργασία ανάμεσα στα παιδιά; […] 

-Τι πλεονεκτήματα βλέπεις να είχε για τους μαθητές η εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμμα-

τος; 

-Να μαθαίνουνε μαζί, δηλαδή, κάποιο… να φέρνουν σε πέρας κάποια εργασία… 

-Ναι, ναι, ναι. Αλλά με διακριτούς ρόλους και ο καθένας έχοντας το δικό του κομμάτι συ-

νεισφοράς. 

-Ναι. Ότι, ξέρω γω, μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο κάποια πράγματα, δηλαδή ωφελούνται 

ως προς το να ρωτήσουνε πώς θα εργαστεί ο διπλανός, μήπως τους προσφέρουνε κάποιου 

είδους βοήθεια ή κάτι…τους δώσουν ένα σπρώξιμο, τέλος πάντων, σε κάτι που θα χρεια-

στούν. 

-Μμμ. 

-Περισσότερο από αυτή την άποψη, πιστεύω, η συνεργατική θα…[…] 

… (η συνεργατική) εργασία  θα λειτουργούσε, δηλαδή το να επικοινωνήσουνε κάποιο συ-

γκεκριμένο θέμα μεταξύ τους, να το συζητήσουνε.». 

Συνέντευξη 3: « Άρα, θεωρείς ότι και αυτό έχει πλεονεκτήματα, η Συνεργατική Μάθηση; 

Έχουν να αποκομίσουν από αυτό; 

-Σίγουρα έχει πλεονεκτήματα, εεε, ανεξάρτητα αν γίνεται με Νέες Τεχνολογίες ή όχι… 

-Μμμ. 

-…γιατί μαθητές οι οποίοι δεν έχουνε τόση μεγάλη, εεε,  αυτοπεποίθηση, ενδεχομένως δη-

λαδή δεν έχουνε το θάρρος να συμμετάσχουν καθημερινά στο μάθημα παίρνοντας την πρω-

τοβουλία να…να σηκώσουν το χέρι τους να πουν κάποια πράγματα, κάποιες σκέψεις τους 

στο πλαίσιο της ομάδας όπου τους ακούν οι δυο τρεις πέντε συμμαθητές τους, μπορεί εκεί 

να λειτουργήσουνε, εεε,  πιο δυναμικά.  Ή μπορεί να αναλάβουνε κάποιον ρόλο στο πλαίσιο 

της ομάδας, εεε, τέτοιον που να ταιριάζει περισσότερο στην ιδιοσυγκρασία τους. 

-Κατάλαβα. 
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-Ας πούμε, να… είναι καταγραφείς ή αν πρόκειται για εργασία  με υπολογιστές, να χρησι-

μοποιούν αυτοί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και να εκτελούν τις εντολές που λένε οι υπό-

λοιποι. […] 

Είναι…αν θέλουμε όμως να προχωρήσουμε και ως κοινωνία, που οι πολυπλοκότητες που 

έχει η κοινωνία μας απαιτούν πλέον συνεργασίες, δίκτυα ανθρώπων που ο καθένας κάνει 

κάτι και γίνεται διαμοιρασμός δουλειάς, εεε, πρέπει αυτό να ξεκινήσει από τα μαθητικά χρό-

νια και πέφτει το βάρος και σε εμάς να προωθήσουμε την ιδέα της …της συνεργασίας μεταξύ 

τους…».  

Συνέντευξη 5: « Από.. από την άποψη… 

-Από τη Συνεργατική Μάθηση. 

-…της συνεργατικότητας. Έτσι. Να μπορούσαν…καταρχήν, αυτό που λες, να συνεργάζο-

νται. 

-Μμμ. 

-Εντάξει. Ένα δεύτερο να εμβαθύνουν… 

-Ωραία. 

-…σε κάποια πραγματάκια. 

-Μμμ. 

-Τώρα…, εεε, σε…κάτω από κάποιες προϋποθέσεις… 

-Ναι… 

-…έτσι, να… βρουν και να νιώσουν καλύτερα, εεε, κάποια μαθηματικά αντικείμενα.   

-Ωραία. Ωραία. 

-Έτσι; Ίσως και να μάθουν και την ιστορία των μαθηματικών, γιατί όχι; 

-Γιατί όχι; 

-Δεν ξέρω, ακόμα και την πορεία, όπως εξελίχθηκε μέσα στο βάθος του χρόνου, αν θα μπο-

ρούσε να βγει και κάτι τέτοιο ακόμα.». 

 

Ωστόσο, στην πλειοψηφία τους οι ερωτώμενοι προέβαλαν πολύ περισσότερες επιφυλάξεις 

από θετικές κρίσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις συνεντεύξεις 4 και 6 δε στάθηκε δυνατή 

η απομόνωση κανενός θετικού σχολίου για τη Συνεργατική Μάθηση πέρα από την αφηρη-

μένη – και ως ένα βαθμό υποδεικνυόμενη από τις ερωτήσεις της ερευνήτριας – παραδοχή 

ότι η Συνεργατική Μάθηση θα μπορούσε να έχει θετικά αποτελέσματα υπό προϋποθέσεις, 

που οι συνεντευξιαζόμενοι εκτίμησαν ότι δεν πληρούνται στο δημόσιο σχολείο. Πάντως, 
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ενδιαφέρουσα θεωρείται η κοινή εντύπωση αμφοτέρων ότι η προσπάθεια εφαρμογής συνερ-

γατικών τεχνικών θα ήταν ευκολότερο να επιτύχει στο Γυμνάσιο σε σχέση με το Λύκειο.   

 

Γενικά, ως προβλήματα ή δυσκολίες εφαρμογής της Συνεργατικής Μάθησης προβλήθηκαν 

η έλλειψη κουλτούρας συνεργασίας που διακρίνει τα παιδιά (όλες οι  Συνεντεύξεις), η απρο-

θυμία τους να εργαστούν συνεργατικά (Συνέντευξη 4), η επίδειξη «κοινωνικής τεμπελιάς» 

μέσα από την  εκμετάλλευση των πιο εργατικών σε περίπτωση ανάθεσης ομαδικής εργασίας 

(Συνεντεύξεις 1, 2 και 6), η κατασπατάληση πολύτιμου διδακτικού χρόνου για την επίτευξη 

του ίδιου αποτελέσματος με αυτό της παραδοσιακής διδασκαλίας (Συνεντεύξεις 4 και 6), η 

φύση των γνωστικών αντικειμένων, καθώς εκτιμήθηκε ότι η Συνεργατική Μάθηση δεν είναι 

εφαρμόσιμη σε όλα τα αντικείμενα και όλες τις περιπτώσεις (Συνεντεύξεις 1, 4, 5 και 6). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η επισήμανση ότι και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν γνώση 

ούτε των ιδιαίτερων ικανοτήτων, ταλέντων και ενδιαφερόντων των μαθητών ούτε και του 

τρόπου δόμησης μιας ομάδας και ανάθεσης συνεργατικού έργου (Συνέντευξη 2), ενώ τονί-

στηκε εμφατικά και με πικρία η έλλειψη συνεργατικού πνεύματος που διακρίνει τους Νεο-

έλληνες γενικότερα (Συνέντευξη 3) και τους εκπαιδευτικούς ειδικότερα (Συνέντευξη 6). 

 

Συγκεκριμένα, οι δηλώσεις των ερωτωμένων υπήρξαν οι εξής: 

Συνέντευξη 1: « Τα παιδιά όμως είναι πολύ επιφυλακτικά, εεε, όχι…, όταν δηλαδή…, δεν 

έχουν πάλι την….συμβαίνει αυτό που περιέγραψα και προηγουμένως  με τους υπολογιστές 

γενικότερα, συμβαίνει και στις ομαδικές δουλειές, εεε, δηλαδή δεν έχουν την κουλτούρα… 

-Μμμ. 

-…. να συνεργάζονται, να αναλαμβάνουνε κομμάτια, να αναλαμβάνουνε ρόλους για να διεκ-

περαιώσουνε πράγματα, συνήθως κάποιος μπαίνει μπροστά, ενθαρρύνονται και κάποια φαι-

νόμενα «κοινωνικής τεμπελιάς» που το λέμε χαριτολογώντας (γέλια)…κρύβονται και κά-

ποιοι πίσω από την ομάδα… 

-Σωστά. 

-Εντάξει. Νομίζω ότι…έχει κι αυτό το πράγμα (η Συνεργατική Μάθηση) το χώρο του, εεε, 

αλλά ανάμεσα και σε άλλα. 

-Κατάλαβα. Όχι δηλαδή κατ’ αποκλειστικότητα… 

-Νομίζω λίγο αποθεώνεται παραπάνω από ότι του αξίζει. 

-Εεε, επειδή δεν μπορούν τα παιδιά να το παρακολουθήσουν ή επειδή δεν έχει και τόσα 

θετικά όσα του προσάπτουμε; 
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-Ααα…, δεν ξέρω, περίμενε λίγο να το σκεφτώ τώρα. Νομίζω ότι … και τόσα θετικά όσα 

του προσάπτουν, δεν έχει. Εεε, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι…ισχύουν και τα 

δύο…το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι τα παιδιά δυσκολεύονται να το παρακολουθή-

σουν… 

-Μμμ. 

-….δηλαδή να καταλάβουν ότι ο ένας πρέπει να διδαχτεί από τον άλλον, για να αποκτήσει 

όμως δική του κι αυτός, πώς το λένε, τη δική του γνώση. Ουσιαστικά, προσπαθούνε να πα-

ραδώσουν κάτι σαν ομάδα και να κρυφτούνε πίσω από αυτό.  

-Αλλά… 

-Τα παιδιά δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι μέσα από αυτό πρέπει κι αυτοί οι ίδιοι όχι απλώς 

να βάλουν το όνομά τους σε μια πολύ καλή εργασία ή σε μια μέτρια εργασία ή σε μια διεκ-

περαιωτική εργασία, αλλά πρέπει να μάθουν. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει γενικότερα με 

τις…με την εκπαίδευση και με τις αξίες των παιδιών  και της εκπαίδευσης και τα λοιπά  και 

ότι καταφέρνει να πείσει τα παιδιά ότι τους προσφέρει…». 

Συνέντευξη 2:  « Εεε, γιατί πολλές φορές δεν…, νομίζω, υπάρχει συνεργασία. Συνήθως, 

ομάδες, αν βάλεις να δουλέψουν τα παιδιά, ένας δύο δουλεύουν και οι υπόλοιποι κάθονται, 

και απλά ωφελούνται στο τέλος από ένα γενικό βαθμό…αν κάνουν κάτι, τέλος πάντων, που 

οδηγεί σε μία τέτοιου είδους επιβράβευση ή όχι. […] 

…τώρα, αν είναι τελείως διακριτοί οι ρόλοι πάνω σε αυτά, τα θέματά τους, εεε, δεν…δεν 

ξέρω για το τελικό αποτέλεσμα πώς μπορεί να βγει. Πρέπει να υπάρχει ένας  συντονιστής, 

προφανώς… […] 

Εμένα θα με δυσκόλευε στο να αποφασίσω.. και να.. μοιράσω τα πράγματα, έτσι, στις ομά-

δες… 

-Μμμ. 

-…δηλαδή να δημιουργήσω τις ομάδες.. 

-Σωστό. 

-… και με ποιον τρόπο να γίνει η κατανομή, ας πούμε, των διαφόρων εργασιών και τα λοιπά. 

Δηλαδή, πρέπει, νομίζω, να ξέρεις σε πολύ, εεε, καλό σημείο και βαθμό τις δυνατότητες και 

τις ικανότητες όλων. Τώρα, εμείς έχουμε το μάθημά μας, το δίωρό μας και τα λοιπά, αλλά 

πολλές φορές τα παιδιά έχουνε  κάποιες παράπλευρες ικανότητες και δυνατότητες και τα 

λοιπά, που δεν…είμαστε ενήμεροι για αυτές. 

-Σωστά. Εννοείται. 



124 

-Δηλαδή, θα μου ήτανε…αυτό, θα ήθελα να ξέρω πολύ καλά τις δυνατότητες όλων των παι-

διών, για να γίνει και μια ανάλογη κατανομή σε μια εργασία, ας πούμε. 

-Ωραία. 

-Εγώ έχω αυτή τη δυσκολία…  

-Μμμ. 

-…δε γνωρίζω…και τα παιδιά ακόμη και τι μέσα διαθέτουνε στο σπίτι τους, αν χρειάζονται 

κάποια πράγματα… 

-Βέβαια, και αυτό. 

-…ή πού μπορούν να απευθυνθούν κι όλα αυτά. Θα ήθελα, δηλαδή, να γνωρίζω καλά  τι 

μπορεί να κάνει ο καθένας.». 

Συνέντευξη 3: « Ωραία. Δυσκολίες παρουσιάζει αυτό το πράγμα: η συνεργασία, η Συνεργα-

τική Μάθηση; Έχουν, δηλαδή, τα παιδιά κουλτούρα συνεργασίας ανεπτυγμένη; 

-Όχι. 

-Όχι. 

-Όχι απλά όχι, δεν έχουνε οι Έλληνες κουλτούρα συνεργασίας (γέλια) αυτό είναι το…τώρα 

θα ξεφύγω λιγάκι… 

-Να ξεφύγεις λίγο.  

-…αλλά θα πω ότι από τη στιγμή που δεν μπορούνε ένα συνεταιρισμό να κάνουνε οι σύγ-

χρονοι Νεοέλληνες… 

-Έτσι… 

-…αυτό και μόνο δείχνει, επαγγελματικά εννοώ,  ότι δεν υπάρχει κουλτούρα συνεργασίας 

και αυτό δεν έχει καλλιεργηθεί από τα μαθητικά χρόνια. […] 

αλλά , επειδή δεν το ξέρουμε καλά, σαφώς παρουσιάζει δυσκολίες, για αυτό και όταν επιχει-

ρούμε να κάνουμε μια τέτοια διδασκαλία, καλό είναι  να…να τα έχουμε λίγο τα βήματα από 

πριν σχεδιασμένα.». 

Συνέντευξη 4:  « Να υποθέσω ότι εκτός από τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών  δουλεύουνε 

και συνεργατικά, ομαδοσυνεργατικά τα παιδιά καθόλου στο μάθημά σου; 

-Κοίταξε, ενώ προτείνεται από το…πρόγραμμα, κυρίως από το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

με τις νέες μεθόδους διδασκαλίας, εεε, σε μικρές τάξεις, ναι, στο Γυμνάσιο, αλλά στο Λύ-

κειο, Β΄ και Γ΄ Λυκείου, όχι, δεν…δεν το θέλουν τα παιδιά, το βρίσκουν πολύ παιδικό την 

ομαδοσυνεργατική…πώς…νομίζω ότι… ναι…μόνα τους… 

-Κατάλαβα. 
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-…αν και έτσι που γίνεται τώρα μέσω…με τα Τ.Π.Ε., δεν…το καθένα δεν ανταποκρίνεται 

ατομικά, δηλαδή γίνεται μια συζήτηση όπου όλοι… 

-Μπράβο. 

-…οπότε πάλι ομαδικά, ομαδοποιείται η…απάντηση, ας πούμε,  και η εργασία ή η έρευνα.  

-Κατάλαβα. Αλλά όταν ζητήσεις συγκεκριμένα να δουλέψουν ομαδικά συνεργατικά, στο 

Λύκειο, λες,  έχεις άρνηση από πλευράς των παιδιών, ενώ στο Γυμνάσιο λειτουργεί καλύ-

τερα. 

-Ναι. Δεν το κάνω, γιατί ξέρω ότι  θα βρω άρνηση. Ναι. Στο Γυμνάσιο, εντάξει, εκεί πάλι 

έχει πολλή δυσκο…έχει άλλου είδους δυσκολία στο Γυμνάσιο, γιατί  εεε, είναι τα παιδιά και 

θέλει πολύ χρόνο για να δουλέψουν ομαδοσυνεργατικά… 

-Μμμ. 

-… να τα χωρίσεις σε ομάδες, μεταξύ τους, για να μυηθούν στον τρόπο, στον…την ομαδο-

συνεργατική διαδικασία, θέλει χρόνο, θέλει να έχουν ένα επίπεδο τα παιδιά, το κάθε παιδί 

να έχει ένα επίπεδο, ας πούμε, και συναισθηματικό, αν θέλεις, γιατί δύσκολα ανοίγεται στον 

άλλον και…υπάρχει ανταγωνισμός, αντιζηλίες και τέτοια. Τα έχω συναντήσει, δηλαδή, αυτά 

στο Γυμνάσιο. 

-Ναι. Κατάλαβα. 

-Στο Λύκειο, στο Λύκειο ίσως με project ομαδοσυνεργατικά θα μπορούσαν να εργαστούν, 

αλλά μέσα στην τάξη, στην προφορική αξιολόγηση και συνεργασία, νομίζω, ότι είναι λίγο, 

δεν…δεν τρέχει στο πρόγραμμα. 

-Ωραία. Παρ’ όλα αυτά, εσύ έχεις θετική εντύπωση για τη Συνεργατική Μάθηση, προσωπικά 

εννοώ, ως άτομο, δηλαδή θεωρείς ότι θα μπορούσαν να κερδίσουνε ή ότι τα μειονεκτήματα 

τελικά υπερτερούν των πλεονεκτημάτων; 

-Εεε, σου είπα, ναι…νομίζω ότι υπερτερούν τα πλεονεκτήματα, αλλά, επιμένω, στο Γυμνά-

σιο. 

-Ναι. 

-Γιατί σε…στο Λύκειο, τα παιδιά δε…βρίσκω… συναντώ άρνηση να συνεργαστούν. Και 

κυρίως από τη Β΄ Λυκείου και μετά που είναι τα παιδιά πιο προσανατολισμένα σε άλλου 

είδους μαθήματα, κατευθύνσεις και τα λοιπά, που δεν θέλουνε τέτοιου είδους, εεε,… 

-Κατάλαβα. Κατάλαβα. 

-…συνεργασίες.». 

Συνέντευξη 5: « Γενικά, να υποθέσω, έχεις θετική αντίληψη για τη Συνεργατική Μάθηση; 

Βρίσκεις ότι έχει πλεονεκτήματα για τα παιδιά; 
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-Χμμ, χμμ, χμμ. Η ερώτηση είναι πονηρή; (γέλια) 

-Ερώτηση παγίδα. (γέλια) 

-Η ερώτηση είναι πονηρή. Εντάξει, τώρα, σα μαθηματικός, πρέπει να σταθμίζουμε και τα 

θετικά και τα αρνητικά, έτσι δεν είναι; 

-Σωστό. Πάντοτε. 

-Πα…πα…πάντα η συνεργατικότητα δεν είναι καλή… άποψή μου.  

-Εεε… 

-Εντάξει, πάντα. Δεν είναι, δηλαδή…άμα θα μπορούσες να…να κατατάξεις σε όλο το πλά-

τος και της ύλης…την ύλη… 

-Μμμ. 

-…όλα δεν είναι για συνεργατικότητα.  

-Ωραία. 

-Ορισμένα θεματάκια θα μπορούσες να τα εντάξεις σε μια ομαδούλα έτσι με συνεργατικό-

τητα για να μπορέσουν να δουλέψουν καλύτερα, να ψάξουν, να βρουν μερικά πράγματα. 

Όλα όμως, όχι. […] 

Ε, δεν μπορεί να εφαρμοστεί, σαφώς και δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα, τα πάντα, η 

συνεργατικότητα, έτσι; Δηλαδή δεν μπορεί κάποια στιγμή να χρειαστεί να λύσω εγώ μια 

εξίσωση και να ποντάρω στη βοήθεια ενός συμμαθητή μου ή μιας συμμαθήτριας. Αυτό ή το 

ξέρω ή δεν το ξέρω, ή ξέρω να λύνω μια δευτεροβάθμια ή δεν ξέρω να λύνω μια δευτερο-

βάθμια. Σε συνεργασία μπορώ να τη λύσω; Όχι. 

-Δε θα μπορούσαν όμως τα παιδιά, ας πούμε, οι συμμαθητές μου να με βοηθήσουνε να κα-

ταλάβω; Δε θα αποφορτιζόταν, ας πούμε,  περισσότερο και για εμάς η δουλειά, αν καλύτεροι, 

ας πούμε, μπορούσαν να βοηθήσουν λίγο και τους πιο αδύναμους; 

-Από αυτή την άποψη…εντάξει, θα μπορούσε…αλλά.. δεν είναι αυτή… η ουσία πάντα των 

Μαθηματικών μας.  

-Μμμ. 

-Κάποια πράγματα…κάποια πράγματα πρέπει να τα μάθουμε έτσι ακριβώς όπως είναι. 

Τώρα, αν βοηθήσουν οι συμμαθητές του κάθε παιδιού, για να μάθει έτσι ακριβώς τα πράγ-

ματα όπως είναι, εντάξει, αλλά, αν δεν κάνουμε κι εμείς κάποια προσπάθεια, αν δε νιώσουμε, 

δεν..  

-Σωστά. 

-..δεν υπάρχει περίπτωση να το κατανοήσει ο ίδιος ο μαθητής.». 
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Συνέντευξη 6:  « Κοίτα να σου πω, η αλήθεια είναι ότι η Συνεργατική Μάθηση δεν ταιριάζει 

σε όλα τα μαθήματα. Ίσως προσφέρεται περισσότερο για τα δικά σας, τα φιλολογικά. 

-Γιατί το λες αυτό; 

-Ε, γιατί εκεί τα θέματα είναι πιο εύκολα πιστεύω, έτσι, της καθημερινότητας… 

-Μμμ. 

-…ο καθένας μπορεί να πει τη γνώμη του, ενώ στη Φυσική ή στη Χημεία χρειάζεται υπο-

δομή, βαθύτερη κατανόηση… 

-Θεωρείς δηλαδή ότι, αν συνεργάζονταν μεταξύ τους, δε θα μπορούσε να βοηθήσει ο ένας 

τον άλλο και να καταλήξουν έτσι όλοι να πετύχουν την εμβάθυνση και την επαύξηση των 

γνώσεών τους; 

-Εεε, τώρα δεν ξέρω… μάλλον όχι, γιατί θα έπρεπε κάποιοι να έχουν καταλάβει πολύ καλά, 

για να μπορούν να εξηγήσουν και στους άλλους και αμφιβάλλω αν θα μπορούσαν να τα 

εξηγήσουν σωστά… 

-Μμμ. 

-…και θα έπαιρνε, φαντάζομαι και πολύ…πάρα πολύ χρόνο, που κυρίως στο Λύκειο και 

ιδιαίτερα στην τρίτη Λυκείου, εεε… 

-Ναι. 

-…δεν έχεις καθόλου αυτή την πολυτέλεια. 

-Κατάλαβα. Ωραία. Ωστόσο, αν υποτεθεί ότι είχες χρόνο στη διάθεσή σου, θα επέλεγες τη 

συνεργασία για τους μαθητές σου;  

-Δεν είμαι σίγουρος. Μάλλον όχι, ξέρω γω; Ίσως για τα μικρότερα παιδιά, του Γυμνασίου. 

-Ωραία. Τις λίγες φορές που, όπως ανέφερες, επέλεξες τον ομαδοσυνεργατικό τρόπο δου-

λειάς, ποια ήταν τα αποτελέσματα; Θεωρείς ότι οι μαθητές κέρδισαν κάτι; Υπήρξαν κάποια 

προβλήματα; 

-Κοίτα, αν και στα παιδιά άρεσε…χάθηκε πάρα πολύς χρόνος για…για κάτι που θα… 

-Μμμ. 

-…θα έβγαινε πολύ πιο γρήγορα με τον παραδοσιακό τρόπο, υπήρχε πολλή φασαρία, οι κα-

λοί μαθητές, που έτσι κι αλλιώς δουλεύουν… 

-Σωστά. 

-…δούλευαν και οι άλλοι…δούλευαν και οι άλλοι χάζευαν ή συζητούσαν άλλα θέματα με-

ταξύ τους. 

-Κατάλαβα. Θεωρείς δηλαδή ότι δεν υπάρχει ανεπτυγμένη κουλτούρα συνεργασίας στους 

μαθητές. 
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-Γιατί, υπάρχει στους μεγάλους; Δες τι γίνεται στους συλλόγους καθηγητών και θα καταλά-

βεις.». 

 

6.8.3 H χρήση Ηλεκτρονικών Εργαλείων Συνεργατικής Μάθησης 

 

Έχοντας υπόψη τις παραπάνω τοποθετήσεις/παρατηρήσεις, σίγουρα δεν προκαλεί έκπληξη 

το γεγονός ότι σχεδόν κανένας από τους συνεντευξιαζόμενους δε χρησιμοποιεί στη διδα-

κτική του καθημερινότητα Ηλεκτρονικά Εργαλεία Συνεργατικής Μάθησης, ενώ μέρος των 

ερωτωμένων δεν μπορεί καν να αντιληφθεί περί τίνος πρόκειται. Ακόμη και όσοι είναι εξει-

δικευμένοι ή γνώστες και είχαν στα προηγούμενα ερωτήματα εκφράσει θετική άποψη για τις 

Τ.Π.Ε. και τη Συνεργατική Μάθηση, μοιάζουν απρόθυμοι/επιφυλακτικοί ακόμη και στο να 

πειραματιστούν με ανάλογα εργαλεία. Οι αιτιολογίες ποικίλουν από την παραδοχή της ά-

γνοιας και του αισθήματος ανεπάρκειας που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί (Συνεντεύξεις 2 και 

4), τη δήλωση αδυναμίας ενορατικής σύλληψης του παραγόμενου αποτελέσματος στο γνω-

στικό τους αντικείμενο (Συνεντεύξεις 3 και 5) έως την απροθυμία των μαθητών να γνωρί-

σουν νέα και ανοίκεια εργαλεία (Συνέντευξη 1), τη δυσκολία πρόσβασης στο εργαστήριο 

Πληροφορικής για όλες τις ειδικότητες εκτός από τους Πληροφορικούς (Συνεντεύξεις 2, 3, 

4, 5 και 6), την πίεση της ύλης για όσους διδάσκουν στο Λύκειο – και κυρίως στη Γ΄ Λυκείου 

(Συνεντεύξεις 1, 5 και 6), την απροθυμία πειραματισμών που γεννούν η κατάσταση της χώ-

ρας και η ζοφερή περιρρέουσα ατμόσφαιρα ή η προχωρημένη ηλικία (Συνέντευξη 6).  

 

Συγκεκριμένα, οι συνεντευξιαζόμενοι δήλωσαν: 

Συνέντευξη 1:  «Παρ’ όλα αυτά, μεταξύ άλλων, χρησιμοποιείς, από ό,τι είπες Συνεργατική 

Μάθηση και υποθέτω ότι χρησιμοποιείς και Ηλεκτρονικά Εργαλεία Συνεργατικής Μάθησης. 

Το παλεύεις, δηλαδή, το πράγμα. 

-Προσπαθώ, ναι, προσπαθώ. Κάποια παιδιά που το βλέπουν, ουσιαστικά κάνω το Drive, δεν 

ξέρω αν θα… 

-Μμμ. 

-…το Drive βλέπουμε, δηλαδή τις υπηρεσίες νέφους της Google… 

-Ναι… 

-... εεε, αυτό δουλεύουμε πολύ, είναι πιο εξοικειωμένα με το περιβάλλον και πιο έτοιμα να 

το δεχτούν, δηλαδή κατά καιρούς έχω προσπαθήσει και padlet να κάνω και τέτοια, αλλά… 
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-Από wikis, από blogs, από ψηφιακά παιχνίδια; 

-Από wikis και από blogs…, εεε, όχι, δεν… έχουμε δημιουργήσει κάτι τέτοιο, όχι. 

-Αυτό γιατί το αποφύγατε; 

-Εεε, τα wikis και τα blogs; 

-Λόγω χρόνου, ας πούμε, λόγω του ότι δεν ήταν εξοικειωμένα τα παιδιά; 

-Εεε, δεν είναι εξοικειωμένα τα παιδιά ιδιαίτερα με το wiki. Εν τω μεταξύ και μένα μου 

φαίνεται λίγο πιο… δηλαδή ότι …παράγει κάτι πολύ συγκεκριμένο.  

-Μμμ. 

-Συνήθως εμάς οι στόχοι μας ήταν να παράξουμε …έχει να κάνει και με το αποτέλεσμα…να 

παράξουμε κάτι … μια παρουσίαση, ας πούμε, όχι απλώς να παραθέσουμε κάποιες πληρο-

φορίες ή να συνθέσουμε πληροφορίες ομαδικά, για αυτό δεν το δού…δεν το έκανα, δεν το 

χρησιμοποίησα.  

-Ωραία. Διαφορετικοί στόχοι, λοιπόν. 

-…Όταν προσπάθησα πάντως, δεν ήταν και ιδιαίτερα θετικά.  

-Μμμ. 

-Απλώς, επειδή αυτά εντυπωσιάζονται λιγάκι από τα αποτελέσματα… 

-Κατάλαβα. Κατάλαβα. 

-…δηλαδή όταν πράγματα τα οποία έχουνε μάθει να τα κάνουνε με έναν τρόπο, τους δείξεις 

ότι μπορούν να τα κάνουνε με έναν διαφορετικό, να είναι  πιο όμορφος και να έχει και πρα-

κτική αξία , δηλαδή να μη  μαζευτούμε όλοι το απόγευμα σε ένα χώρο, αλλά το κάνουμε από 

το σπίτι μας και όποτε θέλουμε, αλλά να βγει ένα πράγμα, οπότε να παραδώσουμε και κάτι, 

αυτό δηλαδή που…αυτό τους αρέσει πιο πολύ. 

-Ωραία. Άρα, με το cloud είναι ευχαριστημένα, έχουν εντυπωσιαστεί και το δουλεύουν… 

-Με το cloud είναι ευχαριστημένα, ναι. Ναι.  Αλλά  πάλι υπάρχει αδράνεια., που, άμα τους 

πεις  «κάντε μου μια παρουσίαση», το πρώτο που πάει ο νους τους είναι το PowerPoint. 

-Κατάλαβα.  

-Μερικά πράγματα είναι… 

-Επομένως, έχουν μια δυσκολία να χρησιμοποιήσουν, ας πούμε,  πιο γόνιμα τα νέα εργα-

λεία… 

-Ναι. Ναι. Ναι. Πρέπει, δηλαδή, στην αρχή να τους το επιβάλλεις. Μετά ένα ποσοστό των 

παιδιών το αποκτούν σαν κουλτούρα και σα συνήθεια. Αλλά είναι ποσοστό, δεν είναι όλοι.». 

Συνέντευξη 2:  «Άρα, να υποθέσω δεν  χρησιμοποιείς Ηλεκτρονικά Εργαλεία Συνεργατικής 

Μάθησης στη διδασκαλία σου. Ας πούμε, wikis, blogs, ψηφιακά παιχνίδια… 
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-Όχι, όχι. Όχι. 

-Αυτό γιατί; Μόνο, ας πούμε, επειδή δε γνωρίζεις τις δυνατότητες των παιδιών ή υπάρχουνε 

και άλλοι παράγοντες που δρουν ανασταλτικά; 

-Πιστεύω κι εγώ η ίδια έχω αδυναμίες να χρησιμοποιήσω τέτοιου είδους μέσα. 

-Μμμ. Εννοείς… 

-…δηλαδή αυτό για μένα που είπες τώρα, δε γνωρίζω καν, δεν μπορώ να καταλάβω για τι 

πράγμα μιλάμε. 

-Κατάλαβα, κατάλαβα. Αν υποθέσουμε ότι θα επιμορφωνόσουν, ας πούμε, για…σε αυτά, θα 

ήσουν πρόθυμη να τα χρησιμοποιήσεις; 

-Ε, τουλάχιστο σε πειραματικό στάδιο για να δω πώς θα… λειτουργήσει το όλο πράγμα, ναι, 

θα ήθελα να τα χρησιμοποιήσω… 

-Μμμ. 

-…αλλά δεν ξέρω μετά και στην πορεία αν υπήρχε το κίνητρο για να συνεχίσω. […] 

-Μμμ. Αν υποτεθεί ότι ένιωθες πιο άνετα, ας πούμε, και πιο σίγουρη έχεις στο σχολείο τη 

δυνατότητα να έχεις πρόσβαση στο εργαστήριο Πληροφορικής, σε κάποιον υπολογιστή, να 

δουλέψεις με τα παιδιά με άλλους τρόπους; 

-Από ό,τι ξέρω από συναδέλφους που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν κάποια μέσα, χρειά-

ζεται να αλλάξουν αίθουσες, εεε, δεν υπάρχουνε σε όλες τις αίθουσες…δεν υπάρχει υπο-

δομή. Άλλοτε ακούω ότι δε λειτουργεί το ίντερνετ, άλλοτε δημιουργούνται άλλα θέματα, όχι 

με ιούς όχι με ο,τιδήποτε, οπότε για μένα είναι αντικίνητρο το όλο θέμα, δηλαδή δεν μπορώ 

να μπω και σε αυτή τη διαδικασία, αν δε νιώθω ασφαλής ότι θα μπορέσω να χρησιμοποιήσω 

σωστά τα μηχανήματα και δε θα έχουμε προβλήματα μετά με το να υπάρχουν παρατηρήσεις, 

όχι το χάλασες, όχι το άφησες ανοιχτό/κλειστό και  να μαλώνουμε μεταξύ μας οι συνάδελφοι 

ποιος έκανε τι, ας πούμε.». 

Συνέντευξη 3:  «…όσο κι αν ακούγεται παράξενο, μου ήταν λίγο πιο εύκολο να κάνω πει-

ραματισμούς πριν από μερικά χρόνια που δεν είχαν ξεκινήσει τα project, γιατί είχα διαθέσιμη 

την αίθουσα των υπολογιστών περισσότερες ώρες… 

-Ωραία. 

-…εεε, ενώ τώρα είναι λιγάκι δύσκολο να χρησιμοποιηθούνε τουλάχιστο σε ομαδοσυνεργα-

τικές διδασκαλίες, ακριβώς επειδή δεν είναι διαθέσιμη η αίθουσα, δεν έχουμε δηλαδή τις 

διαθέσιμες…τις υποδομές διαθέσιμες. […] 
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Εεε, οπότε είναι θετική η στάση μου, αλλά βρίσκω εμπόδια γιατί δεν είναι διαθέσιμοι οι 

υπολογιστές, ώστε να μπορέσουν ενεργά οι μαθητές να κάνουν κάποια δουλειά επάνω σε 

αυτό. […] 

-Κατάλαβα. Έχεις επιχειρήσει να εφαρμόσεις σενάρια είπες και με Συνεργατική Μάθηση. 

Θυμάσαι καθόλου ποια εργαλεία συνεργατικά έχεις χρησιμοποιήσει, ας πούμε wikis, blogs, 

εννοιολογική χαρτογράφηση, ξέρω γω, κάτι άλλο; […] 

-Κάτι τέτοιο δεν έχω επιχειρήσει. 

-Αυτό γιατί δεν το επιχείρησες; Επειδή δεν υπάρχει πρόσβαση στην αίθουσα πληροφορικής 

ή είναι και άλλοι οι λόγοι; 

-Εεε, γιατί όταν τα έκανα αυτά τα σενάρια, που είχα πρόσβαση, όπως σου είπα, περισσότερο 

… 

-Ναι, ναι. 

-…στην αίθουσα, δεν τα γνώριζα αυτά τα εργαλεία… 

-Κατάλαβα. 

-…σε βάθος. Τώρα μέσα και από το μεταπτυχιακό και από όσα έχω ψάξει, ναι μεν τα γνω-

ρίζω, έχω και ως εκπαιδευόμενη συμμετάσχει, έστω και σε δυο τρεις περιπτώσεις, εεε, που 

χρειάστηκε κι εγώ να λειτουργήσω αυτά τα εργαλεία, οπότε…, αλλά δεν είμαι εξοικειωμένη 

και, αλήθεια, τα φοβάμαι ειδικά για τα φιλολογικά μαθήματα. 

-Γιατί ειδικά για τα φιλολογικά μαθήματα; 

-Γιατί δυσκολεύομαι να…να καταλάβω… 

-Μμμ. 

-…τι…τι κείμενα θα προκύψουνε, εεε,  μέσα από μια διαδικασία τέτοια, αν βάλω δηλαδή 

τους μαθητές συνεργατικά να γράψουνε κάποιο κείμενο, δεν ξέρω κατά πόσο θα υπάρξει 

κάποιο αποτέλεσμα. Θα το επιχειρούσα μόνο, ας πούμε,  να τους βάλω σε ένα padlet π.χ. και 

να πω ότι τα παιδιά να γράψουνε διάσπαρτα τις ιδέες τους  για ένα θέμα… 

-Κατάλαβα. 

-… αλλά…όχι να προκύψει ένα συνεχές κείμενο. Νομίζω ότι δε θα πετύχαινε ή δεν μπορώ 

να φανταστώ πώς θα μπορούσε να πετύχει. 

-Αν, ωστόσο, είχες την… το χρόνο, γιατί υποθέτω ότι κι αυτό μπορεί να λειτουργεί απαγο-

ρευτικά, ή την πρόσβαση στο εργαστήριο πληροφορικής, θα ήσουν πρόθυμη να πειραματι-

στείς με κάτι ανάλογο; 

-Θα ήμουνα, ναι, θα ήμουνα. Αλλά θα χρησιμοποιούσα…ας πούμε το padlet μου άρεσε ως 

εργαλείο. 
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-Ναι. 

-Νομίζω το εντάσσουμε στα εργαλεία συνεργατικής μάθησης, έτσι δεν είναι; 

-Ε, ναι. Προφανώς, προφανώς. 

-Εεε, θα μου άρεσε αυτό γιατί έχει να βάλεις έτσι και τις  φωτογραφίες, έχει ωραία φό-

ντο…backrgounds… 

-Ναι, ναι, ναι. 

-…από πίσω, που θα λειτουργούσαν ελκυστικά, έτσι, για τους μαθητές, εεε, δε θα επέλεγα 

τύπου blogs, για παράδειγμα, που είναι πιο σκληρό το περιβάλλον, αν και οικείο… 

-Μμμ. 

-…μ’ έναν πιο παιγνιώδη  τρόπο, δηλαδή, θα το επιχειρούσα αρχικά, για να νιώσω κι εγώ 

περισσότερη ασφάλεια, προτού προχωρήσω σε κάτι πιο περίπλοκο.» 

Συνέντευξη 4: « Ούτε και θα ήσουν πρόθυμη να χρησιμοποιήσεις συνεργατικά εργαλεία, να 

υποθέσω, γιατί πέφτεις πάνω στην άρνηση των παιδιών. 

-Ναι. Όταν λες συνεργατικά εργαλεία, τι εννοείς ακριβώς; Τι είδους εργαλεία; 

-Ας πούμε wikis, blogs, παραγωγή συνεργατικών κειμένων, padlet, ξέρω γω… 

- Ναι. Όχι, δεν τα έχω δουλέψει… 

-…εργαλεία εννοιολογικής χαρτογράφησης… 

-Ναι. Εεε, καταρχήν, αυτά κι εγώ η ίδια δεν τα γνωρίζω καλά… 

-Ναι. 

-… και για αυτό με βλέπεις και μένα λίγο αρνητική, δεν τα έχω χρησιμοποιήσει, όχι δεν τα 

έχω χρησιμοποιήσει, δεν…γιατί δεν έχω μυηθεί κι εγώ η ίδια σ’ αυτά εδώ τα… 

-Κατάλαβα. 

-… σ’ αυτούς τους τρόπους, σ’ αυτά τα εργαλεία, δεν έχω την κατάλληλη επιμόρφωση. 

-Αν, ας πούμε, είχες την κατάλληλη επιμόρφωση και στήριξη… 

-Αν είχα; 

-…θα ήσουνα πρόθυμη να τα χρησιμοποιήσεις, έστω και δοκιμαστικά; 

-Ναι. Ναι, ναι, θα ήμουν. Ναι, θα ήμουν. Σίγουρα. 

-Και στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Επομένως, είναι θέμα… 

-Ναι. Στο Γυμνάσιο, δεν το συζητώ. Ναι. Στο Λύκειο, ναι. Είναι θέμα τι… του τι υλικό θα 

βρω από…στα παιδιά, τι παιδιά θα συναντήσω δηλαδή, με τι διάθεση…τις διαθέσεις που θα 

έχουν. 

-Κατάλαβα. Κατάλαβα. Γιατί σωστά λες, μάθημα γενικής παιδείας, όσο ανεβαίνουμε στις 

τάξεις,  τα παιδιά καταλαβαίνω… 
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-Ναι. Ναι. Δεν έχει, ναι…υπάρχει απροθυμία. Δηλαδή…ναι…άλλο πράγμα, με άλλο πράγμα 

προσπαθώ να τους εντυπωσιάσω, ας πούμε και να τους προκαλέσω το ενδιαφέρον, όχι τόσο 

με την ομαδοσυνεργατική… 

-Σωστά, δεν… 

-Τώρα, δεν ξέρω κιόλας, αν το δοκιμάσω…δεν ξέρω ακριβώς και τα εργαλεία αυτά πώς 

λειτουργούν, μπορεί να είναι…να έχουν επιτυχία, να είναι, εεε… 

-Να είναι ελκυστικά και για τα παιδιά. Κατάλαβα. Επομένως… 

-…να είναι ελκυστικά κι αυτά, δεν τα γνωρίζω. Ναι.». 

Συνέντευξη 5: « Έχεις από πίσω…έχεις χρόνο, αν έχεις χρόνο μπορείς…αν δε σε πιέζει το 

να βγάλεις την ύλη, από κει και πέρα, μπορείς να τους… εμβαθύνεις σε κάποια, έτσι, προ-

γραμματάκια περισσότερα στο…στης εκπαίδευσης, που αφορούν τις Νέες Τεχνολογίες. 

-Άρα, είναι σαφώς πιο δύσκολο αν έχεις Λύκειο, και κυρίως πανελλαδικώς εξεταζόμενα, ως 

και απαγορευτικό να υποθέσω.  

-Είναι εκεί…στην τρίτη Λυκείου είναι απαγορευτικό, ναι. […] 

Εεε, γενικά η πρόσβαση στο εργαστήριο είναι ένα άλλο πράγμα, ειδικά στο σχολείο μας. 

Άσε με, αυτό το συγκεκριμένο, δεν ξέρω αν θέλεις να το συζητήσουμε. (γέλια) 

-Είναι ένα πονεμένο ζήτημα; 

-Είναι ένα πονεμένο ζήτημα, το οποίο, εντάξει, οι ελλείψεις αιθουσών έχουν κάνει το εργα-

στήριο αίθουσα διδασκαλίας κατά πάρα πολλές ώρες την εβδομάδα. 

-Άρα και εκεί είναι πολύ δύσκολη η πρόσβαση για κάποιον, αν το επιθυμεί, ας πούμε. 

-Θα πρέπει να…θα πρέπει να …συντρέχουνε πολλές… προϋποθέσεις και… (γέλια) 

-Να συνωμοτήσει το σύμπαν, που λέει κι ο Coelho, για να μείνει το εργαστήριο ελεύθερο. 

-Κάπως έτσι …κάπως έτσι, εντάξει; Όχι σε τόσο πολύ, για όλο το σύμπαν, αλλά, ας πούμε, 

το γνωστό.». 

Συνέντευξη 6: « Καλά, καλά το εργαστήριο πληροφορικής, ξέχνα το. Εκτός του ότι τα μη-

χανήματα εκεί μέσα είναι τελείως απαρχαιωμένα, γίνεται και χαμός ποιος θα το πρωτοχρη-

σιμοποιήσει, οπότε, δεν μπορώ να μπω τώρα στη διαδικασία να μαλώνω με τους συναδέλ-

φους, όχι εγώ το θέλω, αλλά…όχι, εγώ το χρειάζομαι πιο πολύ και τέτοιες…χαζομάρες. […] 

-Άρα, να υποθέσω ότι δεν χρησιμοποιείς Ηλεκτρονικά Εργαλεία Συνεργατικής Μάθησης, 

για παράδειγμα wikis, blogs, εννοιολογικούς χάρτες, ξέρω γω, στη διδασκαλία σου; 

-Όχι, όχι. Καθόλου. Αυτά είναι για άλλα εκπαιδευτικά συστήματα, που δεν τρέχεις όλη τη 

χρονιά να βγάλεις την ύλη, που υπάρχουν εργαστήρια υπολογιστών… 

-Σωστά. 



134 

-…κάθε τάξη έχει τον υπολογιστή και τον προτζέκτορά της… 

-Μμμ. 

-…και που ο καθηγητής είναι καθηγητής και ασχολείται με το μάθημά του κι όχι με χίλια 

δυο γραφειοκρατικά και διοικητικά και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλα… 

-Σωστά. Σωστά. Πάντως, αν οι συνθήκες ήταν κατάλληλες, εσύ έχεις το γνωστικό υπόβαθρο 

και την αυτοπεποίθηση, ώστε να μπορείς να τα εφαρμόσεις όλα αυτά, ε; 

-Σε γενικές γραμμές, ναι. Τώρα, για ορισμένα εργαλεία που ανέφερες πιο πριν, όχι, γιατί δεν 

τα έχω δουλέψει ποτέ, δεν τα ξέρω… 

-Κατάλαβα. 

-…αλλά θα μπορούσα να τα μάθω αν χρειαζόταν. 

-Ωραία. Θα ήσουν πρόθυμος να τα μάθεις; 

-Τώρα πια, στη φάση που βρίσκομαι, μετράω αντίστροφα για τη σύνταξη. Αλλά έτσι κι αλ-

λιώς, δεν έχει και νόημα. Εδώ συνεχώς περικόπτονται οι δαπάνες για την παιδεία, για την 

υγεία, η χώρα καταρρέει…κι εμείς συζητάμε με δεδομένα Φινλανδίας και Αμερικής. 

-Θεωρείς, δηλαδή, ότι είναι ανέφικτη η εφαρμογή τους. 

-Γιατί, δεν είναι;».  

 

Έτσι, όσοι χρησιμοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες, τελικά περιορίζονται στην προβολή υλικού 

που έχουν ετοιμάσει οι ίδιοι από το σπίτι ή στην υλοποίηση σεναρίων με αυστηρά προκαθο-

ρισμένα βήματα για τους μαθητές, μολονότι στο σύνολό τους έχουν διαπιστώσει θετική α-

ντίδραση των παιδιών όσες φορές επιχείρησαν να εφαρμόσουν συνεργατικά μοντέλα μάθη-

σης. 

 

Χαρακτηριστικά είναι τα αποσπάσματα που ακολουθούν: 

Συνέντευξη 1: « Πρέπει, δηλαδή, στην αρχή να τους το επιβάλλεις (το συνεργατικό τρόπο 

δουλειάς). Μετά ένα ποσοστό των παιδιών το αποκτούν σαν κουλτούρα και σα συνήθεια. 

Αλλά είναι ποσοστό, δεν είναι όλοι.». 

Συνέντευξη 2: « …είχα  εγώ, ας πούμε, σε στικάκι, ξέρω γω, ένα βιντεάκι και τα λοιπά, το 

’βαλα σε ένα μηχάνημα εκεί του σχολείου το οποίο το έτρεχε πολύ… […] 

παρότι μετά στην πορεία φάνηκε ότι, εεε, υπήρχε ανταπόκριση από ένα μεγάλο μέρος των 

παιδιών, από ένα…μια μεγάλη μερίδα των παιδιών.» 

Συνέντευξη 3: « Από κει και πέρα σε καθημερινή βάση μπορεί να χρησιμοποιήσω κάποιον 

βιντεοπροβολέα για να δείξω κάτι, εεε, από PowerPoint μέχρι κάποιο μικρό ταινιάκι το οποίο 
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μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αφόρμηση για να ξεκινήσει μια άλλη…άλλου τύπου διδασκα-

λία… […] 

Εκεί που όσες φορές έχω δοκιμάσει στο εργαστήριο πληροφορικής κάποιο σενάριο στο ο-

ποίο οι μαθητές είχαν ενεργό ρόλο… 

-Ωραία… 

-…στην ανακάλυψη της μάθησης ακόμη κι αν τα βήματα ήταν προκαθορισμένα από πριν, 

ήταν, όχι από πριν,  προκαθορισμένα από εμένα θέλω να πω… 

-Ναι. Ναι. Κατάλαβα. 

-…ήτανε θετικό, γιατί ένιωθαν ότι πιο ενεργά κάνουνε, εεε, κάτι, εεε… 

-Σε αυτά τα σενάρια υποθέτω ότι δούλευαν συνεργατικά τα παιδιά. 

-Ναι, δούλευαν σε ομάδες […] 

Ναι. Η αλήθεια είναι ότι όταν αναφέρθηκα σε αυτά τα σενάρια που είχα κάνει, εεε… 

-Μμμ. 

-…δεν είχα χρησιμοποιήσει αυτά ακριβώς τα εργαλεία (τα Ηλεκτρονικά Εργαλεία Συνεργα-

τικής Μάθησης). Δηλαδή ήταν περισσότερο κάποια σενάρια με βήματα… 

-Μμμ. 

-…που οι μαθητές έπρεπε να βρουν κάποιες πληροφορίες, να κάνουν κάποιες συγκεκριμένες 

ασκήσεις.  

-Ωραία..».   

Συνέντευξη 4: « Άρα, να υποθέσω ότι και τα εργαλεία που χρησιμοποιείς δεν είναι συνερ-

γατικής μάθησης, είναι προβολή PowerPoint, παρουσιάσεις από ό,τι κατάλαβα και τα λοιπά, 

ε; 

-Ναι. Ναι, ναι. PowerPoint είναι, ναι.». 

Συνέντευξη 5:  « Ε, επειδή, όπως είπες, είμαστε στο Λύκειο, στην Α΄ Λυκείου, όποτε βρίσκω 

ευκαιρία, μπο.., έτσι;, τους δείχνω κάποια πραγματάκια από αυτά. 

-Μμμ. 

-Από υπολογιστές, από εργαλεία, από…τις…δυναμικές γεωμετρίες και λοιπά,  GeoGebra 

και όλα αυτά εκεί πέρα μέσα, μπορούν και εφαρμόζονται. Εκεί που είναι απαγορευτικά, είναι 

στη Γ΄ Λυκείου. 

-Γιατί μας τρέχει η ύλη, φαντάζομαι, όλους.  

-Εννοείται. Τι μπο…τι μπορείς  να κάνεις εκεί; Αν και…και εκεί υπάρχουν πάρα πολλά και 

ωραία και ικανά πραγματάκια, θα μπορούσες να τους δώσεις να ορίσουν ένα ολοκλήρωμα 

μέσα από την τομή του…ή το εμβαδόν, μέσα από την τομή του παραβολικού χωρίου, εκεί, 
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σε κομματάκια…έχει πάρα πολλά, εκεί είναι αδιανόητο να ανοίξεις τον υπολογιστή και να 

χάσεις δέκα λεπτά. 

-Κατάλαβα. Άρα, ενώ έχεις υπόψη σου πράγματα και θα μπορούσαν να τους βοηθήσουνε, 

είναι… 

-…Θα μπορούσαν πάρα πολύ να τους βοηθήσουν, θα μπορούσαν μέσω της γραφικής παρά-

στασης, θα μπορούσαν εκεί πέρα με την έννοια των ορίων, θα μπορούσαν με τις τομές των… 

της γραφικής παράστασης με τους άξονες χ και ψ, εεε, πότε δύο συναρτήσεις η μία είναι 

πάνω, κάτω από την άλλη, πού τέμνονται ή και… οπουδήποτε, στα γραφήματα, αλλά, είπαμε 

ότι είναι εκεί απαγορευτικό.». 

Συνέντευξη 6:  « Άρα, πού προβάλλεις το υλικό και πώς γίνονται οι προσομοιώσεις που 

ανέφερες πιο πριν; 

-Έχω έτοιμο από το σπίτι μου το υλικό και, παίρνω το laptop και τον προτζέκτορά μου ανά 

χείρας και προβάλλω ό, τι θέλω, όπου θέλω. Ευτυχώς, τουλάχιστον, έχει ίντερνετ στις πε-

ρισσότερες αίθουσες, γιατί πριν λίγα χρόνια ούτε κι αυτό δεν υπήρχε. 

-Κατάλαβα. Άρα, αν κατάλαβα καλά, τη δουλειά την κάνεις εσύ, ενώ οι μαθητές απλώς πα-

ρακολουθούν, σωστά; 

-Ναι, ναι. Κάπως έτσι. […] 

-Ωραία. Τις λίγες φορές που, όπως ανέφερες, επέλεξες τον ομαδοσυνεργατικό τρόπο δου-

λειάς, ποια ήταν τα αποτελέσματα; Θεωρείς ότι οι μαθητές κέρδισαν κάτι; Υπήρξαν κάποια 

προβλήματα; 

-Κοίτα, αν και στα παιδιά άρεσε…». 

 

6.9 Συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

 

Η ποιοτική έρευνα που παρουσιάστηκε στο παρόν κεφάλαιο είχε διπλό στόχο: την επιβεβαί-

ωση των αποτελεσμάτων της ποσοτικής έρευνας, που προηγήθηκε χρονικά,  αναφορικά με 

τη στάση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στις Τ.Π.Ε. και τη 

Συνεργατική Μάθηση και τη διερεύνηση των παραγόντων/αιτίων που λειτουργούν ενισχυ-

τικά ή αποτρεπτικά αναφορικά με τη χρήση των Τ.Π.Ε. και των Ηλεκτρονικών Εργαλείων 

Συνεργατικής Μάθησης στη διδακτική πρακτική.  
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Για την υλοποίησή της λήφθηκαν τηλεφωνικές συνεντεύξεις από έξι εκπαιδευτικούς διαφο-

ρετικών ειδικοτήτων, με μέριμνα να υπάρχει διαφοροποίηση, επίσης, ως προς την ηλικιακή 

ομάδα και τον τόπο εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί στο μέτρο του δυνατού η αντι-

προσωπευτικότητα των αποτελεσμάτων. Ωστόσο, δεν έλειψαν οι ποικίλοι περιορισμοί. 

 

Αρχικά, ο αριθμός του δείγματος είναι πολύ μικρός και εγείρει αμφιβολίες ως προς την α-

ξιοπιστία των εξαχθέντων συμπερασμάτων. Αληθεύει, βέβαια, ότι στις ποιοτικές έρευνες δε 

χρησιμοποιούνται μεγάλα δείγματα και δεν προβάλλεται αξίωση γενικευσιμότητας των α-

ποτελεσμάτων (Ζαφειρόπουλος, 2015; Μποντίλα, 2010;Τσιώλης, 2011; Τσιώλης, 2013), ω-

στόσο, η γενική αρχή που τηρείται από τους κοινωνικούς ερευνητές που επιλέγουν ως μεθο-

δολογικό εργαλείο τη συνέντευξη είναι ότι συνεχίζουν να λαμβάνουν συνεντεύξεις ωσότου 

διαπιστώσουν ότι τα δεδομένα που αντλούν είναι επαναλαμβανόμενα, άρα δύνανται να κω-

δικοποιηθούν αναδεικνύοντας τυπολογίες συμπεριφορών (Cohen et al., 2008; Ιωσηφίδης, 

2008). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αναδείχθηκαν κάποιες γενικές τάσεις αλλά σε καμιά 

περίπτωση δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι υπήρξε επανάληψη των ίδιων πληροφοριών στην 

πλειοψηφία των ζητημάτων. Αντίθετα, στην έκτη συνέντευξη ανέκυψε το ζήτημα της οικο-

νομικής κρίσης και της επίδρασης που ασκεί στην ψυχολογία και τις επιλογές των εκπαιδευ-

τικών, που θα άξιζε να διερευνηθεί περαιτέρω, χωρίς αυτό να καταστεί δυνατό, λόγω της 

χρονικής πίεσης και των θεματικών περιορισμών, στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. 

 

Εξάλλου, και η χρονική διάρκεια των συνεντεύξεων υπήρξε σχετικά μικρή – γύρω στα δέκα 

λεπτά - ενώ το περιεχόμενο ήταν αυστηρά εστιασμένο στα προαποφασισμένα ερευνητικά 

ερωτήματα. Η επιλογή αυτή απέτρεψε αφενός την εκτροπή της συζήτησης και βοήθησε στην 

κωδικοποίηση των πληροφοριών, που ήταν σχετικά περιορισμένες και ως εκ τούτου ευκο-

λότερα διαχειρίσιμες, αφετέρου δεν επέτρεψε την τελείως αυθόρμητη κατάθεση απόψεων, 

που συνήθως φέρνει στο φως και τα πιο αυθεντικά και ενδιαφέροντα στοιχεία.  

 

Επιπλέον, η επιλογή διεξαγωγής τηλεφωνικών συνεντεύξεων διασφάλισε τη δυνατότητα 

φθηνής επικοινωνίας με εκπαιδευτικούς από διαφορετικούς νομούς, που ειδάλλως θα ήταν 

αδύνατο να προσεγγιστούν, και μάλιστα σε ώρα και ημέρα που τους εξυπηρετούσε και από 

τον οικείο χώρο του σπιτιού τους, αλλά είχε ως τίμημα την αδυναμία οπτικής επαφής και τη 
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συνακόλουθη απώλεια όλων των εξωγλωσσικών στοιχείων της επικοινωνίας, όπως οι εκ-

φράσεις του προσώπου και οι χειρονομίες, από όπου αντλούνται πολύτιμα μηνύματα (Cohen 

et al., 2008).  

 

Παράγοντα που δυσχέρανε την πλήρη αξιοποίηση του μεθοδολογικού εργαλείου αποτέλεσε 

και η απειρία της ερευνήτριας, που μελετώντας αναστοχαστικά τις συνεντεύξεις, διαπίστωσε 

ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν άφησε τον απαιτούμενο χώρο και χρόνο, ώστε οι συνε-

ντευξιαζόμενοι να εκθέσουν πιο αναλυτικά τις απόψεις τους, ενώ δεν έλειψαν οι φορές που 

υπήρξε καθοδηγητική στην προσπάθεια να τους βοηθήσει να συγκεκριμενοποιήσουν τις θέ-

σεις τους. Οπωσδήποτε, αν υπήρχε η ευκαιρία επανάληψης της διαδικασίας, θα επιλεγόταν 

διαφορετικός χειρισμός.  

 

Από εκεί και πέρα, και η ποιοτική έρευνα παρουσιάζει μειονεκτήματα που επισημάνθηκαν 

αναφορικά με την ποσοτική (βλ. κεφάλαιο 5, 5.4). Ενδεικτικά αναφέρεται η συλλογή στοι-

χείων αποκλειστικά από εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη Βόρειο Ελλάδα και η εστίαση 

σε Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια, που συνεπάγεται απουσία πληροφοριών από την Πρωτο-

βάθμια Εκπαίδευση αλλά και από Επαγγελματικά, Καλλιτεχνικά, Εκκλησιαστικά, Διαπολι-

τισμικά και Ειδικά Σχολεία.  

 

Ωστόσο, παρά τους πολλούς περιορισμούς, προέκυψαν ενδιαφέροντα αποτελέσματα, που  σε 

γενικές γραμμές επιβεβαιώνουν συμπεράσματα προηγούμενων ερευνών αλλά και της προη-

γηθείσας ποσοτικής έρευνας. 

 

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικοί υιοθέτησαν θετική στάση απέ-

ναντι στη χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Αν και τόνισαν το πρόβλημα του χρόνου που 

απαιτείται για την προετοιμασία και διεξαγωγή ενός μαθήματος με τη χρήση Τ.Π.Ε., εστία-

σαν στη δυνατότητα συλλογής και παρουσίασης πλούσιου υλικού και επαύξησης του ενδια-

φέροντος των μαθητών, ενώ ορισμένοι πρόβαλαν τους εαυτούς τους ως λάτρεις των υπολο-

γιστών και φάνηκαν να τους αναγνωρίζουν ως αναπόσπαστο στοιχείο της σύγχρονης ζωής. 

Ανάλογα αποτελέσματα εμφανίζονται σε σειρά ερευνών, όπου οι εκπαιδευτικοί εμφανίζο-

νται ένθερμοι υποστηρικτές των Τ.Π.Ε. (Albirini, 2006; Βοσνιάδου, 2006; Εμβαλωτής & 

Τζιμογιάννης, 1999; Μπίκος, 1995; Σέργης & Κουτρομάνος, 2013) καθώς και στην ποσο-

τική έρευνα που διεξήχθη στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, όπου διαπιστώθηκε επίσης 
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θετική στάση απέναντι στις Νέες Τεχνολογίες. Βέβαια, τα αποτελέσματα θα πρέπει να αντι-

μετωπίζονται με σκεπτικισμό, αφού, όπως τονίζουν και οι Demetriadis et al. (2003), συχνά 

οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν υποστηρικτές των Νέων Τεχνολογιών σε μια προσπάθεια συμ-

μόρφωσης στις κοινωνικές επιταγές χωρίς να ενστερνίζονται τις απόψεις που εκφράζουν. 

  

Στη συγκεκριμένη έρευνα, η αντίφαση θεωρίας-πράξης φάνηκε όταν ζητήθηκε να παρου-

σιαστούν οι τρόποι χρήσης των Νέων Τεχνολογιών, οπότε διαπιστώθηκε ότι στη συντριπτική 

πλειοψηφία των περιπτώσεων, όποτε χρησιμοποιούνται οι υπολογιστές, υιοθετείται μάλλον 

δασκαλοκεντρική προσέγγιση που επιφυλάσσει το ρόλο του θεατή για τους μαθητές. Εξάλ-

λου, κατά τις δηλώσεις των ερευνώμενων, οι υπολογιστές αξιοποιούνται περιστασιακά, για 

περιορισμένο χρονικό διάστημα και συνήθως ως αφόρμηση για τη μετάβαση στο «μάθημα», 

άρα δεν αντιμετωπίζονται ως οργανικό κομμάτι της διδασκαλίας – πόσο μάλλον ως αναπό-

σπαστο τμήμα της. Ούτε οι παραπάνω πληροφορίες προξενούν εντύπωση, αφού πολλές έ-

ρευνες διαπιστώνουν την τάση των εκπαιδευτικών να χρησιμοποιούν καινοτόμα εργαλεία με 

παραδοσιακό τρόπο (Al-Zaidiyeen et al., 2010; Hawisher & Selfe, 1991; Μπουραντάς, 2005; 

Wedman & Heller, 1984). Άλλωστε, και από την ποσοτική έρευνα είχε προκύψει ότι οι εκ-

παιδευτικοί χρησιμοποιούν κυρίως εφαρμογές γραφείου και το διαδίκτυο για αναζήτηση 

πληροφοριών και πολύ λιγότερο εργαλεία μαθητοκεντρικής συνεργατικής μάθησης στη δι-

δασκαλία τους. 

 

Μάλιστα, η ποιοτική έρευνα έδειξε ότι είναι μάλλον αρνητικά διακείμενοι απέναντι στη Συ-

νεργατική Μάθηση, όχι τόσο ως ιδέα, αφού αναγνωρίζουν ότι μπορεί να εξοπλίσει τα παιδιά 

με απαραίτητες για τη μελλοντική τους ζωή δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας,  όσο  

ως διδακτική πρακτική, προβάλλοντας ως αιτιολογία το χρονοβόρο της διαδικασίας, την α-

προθυμία και την έλλειψη κουλτούρας συνεργασίας που διακρίνει τους μαθητές και τους 

οδηγεί σε ανώριμες και ενίοτε ανταγωνιστικές συμπεριφορές αλλά και αναγνωρίζοντας τη 

δική τους άγνοια και αδυναμία εφαρμογής συνεργατικών τεχνικών στην τάξη τους. Πράγ-

ματι, αρκετές έρευνες έχουν αναδείξει τα ευεργετικά αποτελέσματα της Συνεργατικής Μά-

θησης (βλ. ενδεικτικά: Johnson & Johnson, 1999; Oldfield, 2010; Slavin, 1989/1990) χωρίς 

να λείπουν και εκείνες που έχουν οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι η ομαδική εργασία μπορεί 

να φέρει στην επιφάνεια ανταγωνιστικές τάσεις μεταξύ των μελών της ομάδας (Αβούρης & 
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Κόμης, 2003;  Johnson & Johnson, 1999; Tsay & Brady, 2010) και να γίνει πηγή ανασφά-

λειας και φόβου για τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν εκπαιδευτεί στην αξιοποίηση συνερ-

γατικών πρακτικών (Baker & Clark, 2010; Johnson & Johnson, 1999).  

 

Εκτιμάται ότι η ανασφάλεια και η άγνοια αποτελούν βασικούς λόγους που αποτρέπουν τους 

εκπαιδευτικούς και από τη χρήση Ηλεκτρονικών Εργαλείων Συνεργατικής Μάθησης, μολο-

νότι οι ίδιοι προβάλλουν ως αιτιολογία την περιορισμένη πρόσβαση στο εργαστήριο Πλη-

ροφορικής, την πίεση της ύλης -κυρίως στη Γ΄ Λυκείου – και την ακαταλληλότητα των συ-

νεργατικών εργαλείων για το γνωστικό αντικείμενο που διδάσκουν. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι όλοι οι ερωτώμενοι εξέφρασαν την άποψη ότι η Συνεργατική Μάθηση δεν ενδείκνυται 

για τη διδασκαλία του δικού τους γνωστικού αντικειμένου αλλά για γνωστικά αντικείμενα 

άλλων ειδικοτήτων. Βέβαια, στην πορεία των συνεντεύξεων αποκαλύφθηκε ότι δε συνειδη-

τοποιούσαν πλήρως το νόημα του όρου Συνεργατική Μάθηση και αγνοούσαν ακόμη και την 

ύπαρξη συγκεκριμένων εργαλείων, όπως τα wikis ή τα εργαλεία εννοιολογικής χαρτογρά-

φησης. Εικάζεται ότι για το λόγο αυτό εκδήλωναν είτε την ανάγκη για επιμόρφωση και τε-

χνική υποστήριξη είτε την επιθυμία χρησιμοποίησης απλών εργαλείων με παιγνιώδη χαρα-

κτήρα είτε την ανάγκη χρήσης οικείων εργαλείων ή εφαρμογής σεναρίων με αυστηρά προ-

καθορισμένα από τους ίδιους βήματα. Άλλωστε, ανάλογες αιτιολογίες και το πάγιο αίτημα 

για επιμόρφωση εκφράζεται σε πληθώρα ερευνών (Albirini, 2006; Βοσνιάδου, 2006; Διαμα-

ντάκη κ.ά., 2001; Εμβαλωτής & Τζιμογιάννης, 1999; Μπίκος, 1995; Μπουραντάς, 2005; 

Σέργης & Κουτρομάνος, 2013). 

 

Τέλος, είναι ενδιαφέρον ότι στην Ελλάδα της κρίσης και της υποχρηματοδότησης της εκπαί-

δευσης έρχονται να προστεθούν και το κτηριακό πρόβλημα, ο απαρχαιωμένος εργαστηρια-

κός εξοπλισμός, οι ασφυκτικές πιέσεις και η αβεβαιότητα για το μέλλον, που αναστέλλουν 

τη δημιουργικότητα και την προθυμία εκπαιδευτικών και μαθητών και προοιωνίζονται ένα 

μάλλον δυσοίωνο μέλλον για τη γόνιμη αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. και την καλλιέργεια συνερ-

γατικής κουλτούρας στα πλαίσια του εκπαιδευτικού μας συστήματος.  

 

Οπωσδήποτε, πολλοί από τους προαναφερθέντες λόγους υφίστανται πραγματικά, άλλοι ό-

μως μπορεί να λειτουργούν ως προσωπείο κάλυψης της ανασφάλειας, της έλλειψης αυτοπε-

ποίθησης ή/και της απροθυμίας αποδοχής κάθε καινοτομίας από την πλευρά των εκπαιδευ-

τικών. Εξάλλου, δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο ότι προβάλλονται από τους εκπαιδευτικούς 
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εδώ και δεκαετίες σε όλες σχεδόν τις εγχώριες και διεθνείς έρευνες. Τελικά, μάλλον δικαιώ-

νονται οι Demetriadis et al. (2003) που υποστηρίζουν ότι η εισαγωγή κάθε καινοτομίας στην 

εκπαίδευση οδηγεί σε μία σύγκρουση κουλτούρας και οι Vosniadou & Kollias (2001), που 

επιμένουν ότι το ζητούμενο για τη γόνιμη ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία δεν είναι 

τόσο η επιμόρφωση όσο η αλλαγή κουλτούρας. Αυτό που μας λείπει ως μαθητών, εκπαιδευ-

τικών και ως λαού, κατά τις επισημάνσεις των ίδιων των ερωτώμενων, είναι η κουλτούρα 

συνεργασίας. Η προσπάθεια απόκτησης και καλλιέργειάς της παραμένει πάντοτε πρόκληση 

για όσους σχεδιάζουν την εκπαιδευτική πολιτική και για το κάθε μέλος της εκπαιδευτικής 

κοινότητας ξεχωριστά. 
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ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: Ερμηνεία/Συζήτηση των πορισμάτων - 

Συμπερασματικές παρατηρήσεις – Προτάσεις 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

7.1 Η αιτία επιλογής του θέματος 

 

Αιτία για την επιλογή του θέματος της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η ανάδειξη των σημα-

ντικών δυνατοτήτων των Ηλεκτρονικών Εργαλείων Συνεργατικής Μάθησης τόσο στα πλαί-

σια της επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου στις Τ.Π.Ε. όσο και στα πλαίσια του παρόντος μεταπτυ-

χιακού- συγκεκριμένα στην κατεύθυνση «Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαί-

δευση»- κατά τη διάρκεια των οποίων η γράφουσα είχε τη δυνατότητα να λάβει πληροφορίες 

αλλά και να χρησιμοποιήσει αρκετά συνεργατικά εργαλεία, συνειδητοποιώντας και βιώνο-

ντας την ουσιώδη αλλαγή που μπορεί να επιφέρει η γόνιμη αξιοποίησή τους  στο χώρο της 

εκπαίδευσης για μαθητές και εκπαιδευτικούς και τη ριζική αναθεώρηση αφενός των σχέσεων 

όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία  και αφετέρου της στάσης απέναντι 

στη γνώση και τους τρόπους κατάκτησής της στην οποία δύναται να οδηγήσει.  

 

7.2 Η θεωρητική προσέγγιση του θέματος 

 

Προκειμένου να επιτευχθεί η κατά το δυνατό ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος, αρ-

χικά επιχειρήθηκε η θεωρητική διερεύνησή του μέσα από: (α) τη διασάφηση σχετικών όρων 

και εννοιών, όπως η «Μάθηση», η «Συνεργατική Μάθηση», η «Ηλεκτρονική Μάθηση», τα 

«Εργαλεία Μάθησης» και τα «Συστήματα Υποστήριξης Συνεργατικής Μάθησης με τη 

χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή», (β) τη μελέτη των θεωριών μάθησης που παρέχουν το 

θεωρητικό υπόβαθρο του αιτήματος για Συνεργατική Μάθηση, με έμφαση στο γνωστικό και 

κοινωνικό εποικοδομισμό, (γ) τη διερεύνηση των δυνατοτήτων που παρέχονται από τα Συ-

νεργατικά Εργαλεία Ηλεκτρονικής Μάθησης αλλά και από εργαλεία και εφαρμογές που δε 

σχεδιάστηκαν εξαρχής ως συνεργατικά, όπως τα blogs και δε χρησιμοποιούνται αποκλει-

στικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς, όπως τα κοινωνικά δίκτυα ή τα ψηφιακά παιχνίδια και 

(δ) τη βιβλιογραφική επισκόπηση, που ανέδειξε τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών 
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σχετικών με τη Συνεργατική Μάθηση και τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στη Συνερ-

γατική Μάθηση και τη χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία τους. Η συγκεκριμένη επιλογή είχε 

ως στόχους να ξεκαθαριστούν τυχόν παρανοήσεις, να επιτευχθεί κατανόηση του θέματος και 

να σχηματιστεί μια τεκμηριωμένη άποψη για το ζήτημα, καθώς η μέχρι τότε  προσέγγιση της 

γράφουσας ήταν καθαρά βιωματική και τα συμπεράσματα απλώς εμπειρικά, χωρίς επιστη-

μονικό έρεισμα.  

 

Όσον αφορά τη βιβλιογραφική επισκόπηση, η έμφαση δόθηκε σε έρευνες που προσπαθούν 

να αποτυπώσουν/μετρήσουν τα αποτελέσματα της Συνεργατικής Μάθησης σε μαθητές όλων 

των ηλικιών αλλά και σε φοιτητές και σε έρευνες που εστιάζουν στους εκπαιδευτικούς και 

την προθυμία -ή την έλλειψη προθυμίας- που επιδεικνύουν όχι μόνο αναφορικά με τη χρήση 

των Ηλεκτρονικών Συνεργατικών Εργαλείων αλλά και των Νέων Τεχνολογιών και κάθε και-

νοτόμου εκπαιδευτικού εργαλείου εν γένει. Προέκυψε ότι οι έρευνες στο σύνολό τους δια-

πιστώνουν ευεργετικές επιδράσεις της Συνεργατικής Μάθησης για τους εμπλεκόμενους μα-

θητές και φοιτητές, που ξεκινούν από την αύξηση της επίδοσής τους και την κατανόηση 

σύνθετων εννοιών και επεκτείνονται ως την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και μεταγνωστικών 

ικανοτήτων αλλά και την κατάκτηση δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας και την καλ-

λιέργεια αυτοεκτίμησης και σεβασμού απέναντι στο συνάνθρωπο (βλ. ενδεικτικά: Βοσνιά-

δου, 2006; Crook, 1998; Johnson & Johnson, 1999; Kagan, 1994; Tsay & Brady, 2010; Χα-

ραλάμπους, 2000β). Τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα αναφορικά με τους εκπαιδευτι-

κούς, που θεωρητικά αποδέχονται τις τεχνολογικές καινοτομίες και εκθειάζουν την ενδεχό-

μενη θετική επίδρασή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά στην πράξη φαίνονται επι-

φυλακτικοί και απρόθυμοι να αποκλίνουν από τις παραδοσιακές διδακτικές μεθόδους και 

τεχνικές (βλ. ενδεικτικά: Albirini, 2006; Al-Zaidiyeen et al., 2010; Βοσνιάδου, 2006; Εμβα-

λωτής & Τζιμογιάννης, 1999; Hawisher & Selfe, 1991; Μπίκος, 1995; Μπουραντάς, 2005; 

Σέργης & Κουτρομάνος, 2013; Wedman & Heller, 1984).  

 

7.3 Η ποσοτική έρευνα: τρόπος διεξαγωγής – αποτελέσματα – ερμηνεία 

αποτελεσμάτων 

  

Επειδή η στάση των εκπαιδευτικών καθορίζει εν πολλοίς τις διδακτικές επιλογές και το μα-

θησιακό αποτέλεσμα (Ράπτης &  Ράπτη, 2013), άρα ο ρόλος τους είναι καθοριστικός για την 
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εφαρμογή και επιτυχία κάθε καινοτομίας, αποφασίστηκε στο ερευνητικό τμήμα της παρού-

σας εργασίας να γίνει προσπάθεια διερεύνησης των στάσεών τους απέναντι στις  Τ.Π.Ε. και 

στη Συνεργατική Μάθηση αλλά και προσδιορισμού της συχνότητας χρήσης υπολογιστικών 

εφαρμογών, του διαδικτύου και Ηλεκτρονικών Εργαλείων Συνεργατικής Μάθησης στη δι-

δακτική τους πρακτική. Για τη διεξαγωγή της έρευνας δομήθηκε ερωτηματολόγιο βασισμένο 

(α) σε έγκριτα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενες εγχώριες και διε-

θνείς έρευνες, όπως αυτό του Albirini (2006), της BECTA ( Cox et al., 2004), των Ρούσσου 

και Κασωτάκη (Roussos, 2007) και (β) στις βασικές αρχές του Μοντέλου Αποδοχής της 

Τεχνολογίας (Technology Acceptance Model [TAM]) του Davis (Davis, 1989; Ζαφειρόπου-

λος, 2015).  

 

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από δείγμα 182 εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκ-

παίδευσης από δεκαέξι Γυμνάσια και ΓΕ.Λ έξι νομών της βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι επιλέ-

χτηκαν με συνδυασμό μεθόδων δειγματοληψίας, συγκεκριμένα της χιονοστιβάδας (snowball 

sampling) και της δειγματοληψίας κατά συστάδες (cluster sampling).  Προηγήθηκε πιλοτι-

κός έλεγχος για την επιβεβαίωση της αξιοπιστίας του ερευνητικού εργαλείου με δείγμα ευ-

χέρειας 24 εκπαιδευτικών. Τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας συμπίπτουν με αυτά 

των προηγούμενων σχετικών ερευνών, καθώς υποδεικνύουν θετική στάση απέναντι στη 

χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση και στη Συνεργατική Μάθηση αλλά μεγάλες αποκλίσεις 

αναφορικά με τη χρήση συνεργατικών εργαλείων με ποσοστά του δείγματος- που κατά πε-

ρίπτωση υπερβαίνουν το 60% -να δηλώνουν ότι δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ κάποιο Η-

λεκτρονικό Εργαλείο Συνεργατικής Μάθησης (Διαμαντάκη  κ.ά., 2001; Μπίκος, 1995; 

Μπουραντάς, 2005; Σέργης & Κουτρομάνος, 2013). Η στατιστική επεξεργασία των απαντή-

σεων έδειξε ότι στατιστικά σημαντική επίδραση στη διαμόρφωση των στάσεων και στην 

υιοθέτηση συγκεκριμένων πρακτικών ασκούν η ηλικία, η ειδικότητα, τα χρόνια και η πε-

ριοχή υπηρεσίας, η επιμόρφωση Β΄ επιπέδου στις Τ.Π.Ε. και – κυρίως- το αίσθημα αυτεπάρ-

κειας και η αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτικών. Ακόμη, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει θετική 

συσχέτιση ανάμεσα στις τρεις δομικές μεταβλητές του ερωτηματολογίου, δηλαδή στη στάση 

απέναντι στις Τ.Π.Ε., τη στάση απέναντι στη Συνεργατική Μάθηση και τη χρήση Τ.Π.Ε. και 

Ηλεκτρονικών Εργαλείων Συνεργατικής Μάθησης στη διδασκαλία.  
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Τα αποτελέσματα δεν παρουσιάζουν εκπλήξεις, αφού και από προηγούμενες έρευνες έχει 

αναδειχθεί ότι οι εκπαιδευτικοί μέσης ηλικίας διστάζουν λιγότερο να εφαρμόσουν καινοτο-

μίες και να πειραματιστούν αναφορικά με τις μεθόδους και τις τεχνικές διδασκαλίας που 

υιοθετούν (Μπίκος, 1995), ίσως επειδή αισθάνονται μεγαλύτερη σιγουριά και αυτοπεποί-

θηση από τους νεότερους συναδέλφους τους, που εκπηγάζει από τη διδακτική τους εμπειρία, 

χωρίς να βιώνουν την κούραση και την ενδεχόμενη απογοήτευση και τάση παραίτησης των 

μεγαλύτερων σε ηλικία. Ακόμη, οι Πληροφορικοί, οι καθηγητές θετικών επιστημών και γε-

νικά οι επιμορφωθέντες στις Τ.Π.Ε.  είναι πιο πρόθυμοι να ενσωματώσουν τις Νέες Τεχνο-

λογίες στη διδασκαλία τους (Βοσνιάδου, 2006; Εμβαλωτής & Τζιμογιάννης, 1999; Σέργης 

& Κουτρομάνος, 2013; Τζιμογιάννης & Κόμης, 2007), οι μεν Πληροφορικοί λόγω ειδικότη-

τας, αφού ο ψηφιακός γραμματισμός των μαθητών αποτελεί βασικό σκοπό της διδασκαλίας 

τους και επειδή έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα πρόσβασης στο εργαστήριο Πληροφορικής  

από όλες τις άλλες ειδικότητες, ενώ οι εκπαιδευτικοί που έχουν επιμορφωθεί στην αξιοποί-

ηση των Τ.Π.Ε. έχουν περισσότερες γνώσεις και βιώνουν μεγαλύτερο αίσθημα αυτεπάρκειας 

από συναδέλφους τους που δεν είχαν ανάλογη δυνατότητα επιμόρφωσης. Τέλος, η περιοχή 

υπηρεσίας (αστική, ημιαστική, αγροτική) επηρεάζει και την πρόθεση και τον τρόπο χρήσης 

των Νέων Τεχνολογιών με τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε αγροτικές περιοχές να 

χρησιμοποιούν τους υπολογιστές λιγότερο ή να κάνουν πιο συντηρητικές/ δασκαλοκεντρικές 

επιλογές (Al – Zaidiyeen et al., 2010; Μπίκος, 1995). Πιθανόν αυτή τη στάση εξηγεί το γε-

γονός ότι συνήθως στις αγροτικές περιοχές υπηρετούν πολλοί νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί 

που αναγκάζονται να μετακινούνται σε παραπάνω του ενός σχολεία και εκ των πραγμάτων 

δεν έχουν το χρόνο για να ετοιμάσουν σενάρια και δραστηριότητες που προάγουν τη συνερ-

γασία μεταξύ των μαθητών, αλλά και οι περιορισμένες δυνατότητες επιμόρφωσης του συνό-

λου των υπηρετούντων εκπαιδευτικών, αφού τα περισσότερα σεμινάρια, συνέδρια και επι-

μορφωτικά προγράμματα διεξάγονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Τέλος, ο τεχνολογικός ε-

ξοπλισμός στα σχολεία της επαρχίας ενδέχεται να είναι πιο απαρχαιωμένος σε σχέση με τον 

αντίστοιχο των μεγάλων αστικών σχολείων, που χρηματοδοτούνται με μεγαλύτερα κονδύ-

λια, καθώς καλύπτουν τις ανάγκες περισσότερων μαθητών και ως εκ τούτου έχουν τη δυνα-

τότητα να χρησιμοποιήσουν μέρος του ποσού της χρηματοδότησης για την ανανέωση του 

τεχνολογικού εξοπλισμού της σχολικής μονάδας. 
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7.4 Η ποιοτική έρευνα: λόγοι και τρόπος διεξαγωγής – αποτελέσματα – 

σύγκριση με τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας και τις διαπιστώσεις 

άλλων ερευνών 

 

Καθώς οι παραπάνω ερμηνείες ανήκουν καθαρά στη γράφουσα, αφού, λόγω των εκ φύσεως 

περιορισμών μιας ποσοτικής έρευνας, δε στάθηκε δυνατό να αναδειχθούν οι αιτίες που κα-

θορίζουν τη στάση και συμπεριφορά των εκπαιδευτικών και που θα μπορούσαν να νοημα-

τοδοτήσουν τα αποτελέσματα από την οπτική των ίδιων των υποκειμένων (Cohen et al., 

2008; Μποντίλα, 2010; Τσιώλης, 2013). Προκειμένου, λοιπόν, να δημιουργηθεί μια ολοκλη-

ρωμένη εικόνα, επιλέχθηκε ο τριγωνισμός/τριγωνοποίηση των μεθόδων (Ιωσηφίδης, 2008; 

Moran-Ellis et al., 2006) με τη διεξαγωγή τηλεφωνικών συνεντεύξεων που παραχώρησαν έξι 

εκπαιδευτικοί οι οποίοι είχαν συμμετάσχει και στην ποσοτική έρευνα. Το δείγμα επιλέχθηκε 

αφού λήφθηκαν υπόψη οι παράγοντες που εντοπίστηκε από την ποσοτική έρευνα ότι επηρε-

άζουν τη στάση και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών, ενώ οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις προ-

κρίθηκαν ως μεθοδολογικό εργαλείο λόγω του χαμηλού κόστους και της δυνατότητας επι-

κοινωνίας με εκπαιδευτικούς από νομούς εκτός Θεσσαλονίκης. Οι συνεντεύξεις στηρίχθη-

καν σε Οδηγό Συνέντευξης, που δομήθηκε από τη γράφουσα για τη διευκόλυνση της συζή-

τησης και χωρίς να έχει απολύτως δεσμευτικό χαρακτήρα, υπήρξαν δηλαδή ημι-δομημένες, 

και καταγράφηκαν με τη συναίνεση των συνεντευξιαζόμενων. Οι ερωτήσεις αφορούσαν τη 

στάση απέναντι στις Τ.Π.Ε. και συγκεκριμένα τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που 

εντοπίζουν οι ερωτώμενοι για εκπαιδευτικούς και μαθητές από τη χρήση τους στη διδασκα-

λία, τη στάση απέναντι στη Συνεργατική Μάθηση με εστίαση στις ίδιες παραμέτρους και 

τους λόγους χρήσης Ηλεκτρονικών Εργαλείων Συνεργατικής Μάθησης ή απόρριψής τους.  

 

Τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας αναφορικά με τη στάση απέναντι στις Τ.Π.Ε. συ-

νέπεσαν τόσο με αυτά της ποσοτικής έρευνας όσο και με άλλων ερευνών, αφού ανέδειξαν 

θετική στάση των εκπαιδευτικών με την έμφαση να δίνεται στην επαύξηση του ενδιαφέρο-

ντος των μαθητών για το μάθημα (βλ. ενδεικτικά: Albirini, 2006; Βοσνιάδου, 2006; Μπίκος, 

1995). Όσον αφορά τη Συνεργατική Μάθηση, διαπιστώθηκε απόκλιση των αποτελεσμάτων 

της ποιοτικής από τα αντίστοιχα της ποσοτικής έρευνας. Συγκεκριμένα, από την ποσοτική 

έρευνα υποδεικνυόταν ότι οι εκπαιδευτικοί είναι θετικά διακείμενοι απέναντι στη Συνεργα-

τική Μάθηση, την οποία δήλωναν πως κατανοούν ως όρο και αναγνωρίζουν ως πολύτιμη 
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τεχνική για την απόκτηση δεξιοτήτων απαραίτητων για το εργασιακό μέλλον των μαθητών 

τους με βασικότερη την ικανότητα συνεργασίας με άλλους. Ωστόσο, από την ποιοτική έ-

ρευνα φάνηκε ότι τηρούν μάλλον επιφυλακτική στάση εγείροντας σειρά ενστάσεων, από την 

απροθυμία των μαθητών να συνεργαστούν, το χρονοβόρο της διαδικασίας, την ακαταλλη-

λότητα της Συνεργατικής Μάθησης για το γνωστικό τους αντικείμενο έως την παραδοχή της 

δικής τους απροθυμίας ή ανασφάλειας αναφορικά με την υιοθέτηση συνεργατικών τεχνικών. 

Μάλιστα, από τις συνεντεύξεις προέκυψε ότι δεν έχουν σαφή αντίληψη του όρου ούτε ευρεία 

εμπειρία εφαρμογής συνεργατικών τεχνικών, ενώ συγχέουν τη Συνεργατική Μάθηση με την 

εργασία σε ομάδες. Τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας επιβεβαιώνουν αντίστοιχα συ-

μπεράσματα διεθνών ερευνών (Anrig, 2015; Baker & Clark, 2010; Johnson & Johnson, 

1999; Tsay & Brady, 2010).  

 

Τέλος, αναφορικά με τις αιτίες περιορισμένης ή μηδενικής χρήσης των Νέων Τεχνολογιών 

σημειώθηκε ταύτιση με τις θέσεις που διατυπώθηκαν σε προηγούμενες έρευνες: η αδυναμία 

πρόσβασης στο εργαστήριο Πληροφορικής, η πίεση της ύλης στην Γ΄ Λυκείου, ο φόβος πρό-

κλησης βλάβης στο σχολικό εξοπλισμό, η ανασφάλεια ως απόρροια έλλειψης επιμόρφωσης 

και τεχνικής υποστήριξης προβλήθηκαν ως βασικοί λόγοι που δρουν αποτρεπτικά σε σχέση 

με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. Ανάλογα υπήρξαν τα συμπεράσματα προηγούμενων 

ερευνών, όπως των Διαμαντάκη κ.ά. (2001), Μπίκου (1995), Μπουραντά (2005). Ειδικά για 

τα Ηλεκτρονικά Εργαλεία Συνεργατικής Μάθησης, επιβεβαιώθηκαν τα αποτελέσματα της 

ποσοτικής έρευνας, καθώς οι περισσότεροι συνεντευξιαζόμενοι όχι μόνο δήλωσαν ότι δεν 

τα χρησιμοποιούν ποτέ αλλά δεν είχαν καν ακούσει για αυτά. Η άγνοια των εκπαιδευτικών 

για τα συνεργατικά εργαλεία είχε διαπιστωθεί και στην έρευνα των Σέργη & Κουτρομάνου 

(2013) μολονότι το δείγμα τους αποτελούσαν εκπαιδευτικοί που είχαν επιμορφωθεί στην 

αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. παρακολουθώντας την επιμόρφωση Α΄ και Β΄ επιπέδου. Τέλος, στοι-

χείο που αναδείχθηκε στην τελευταία συνέντευξη και που θα είχε ενδιαφέρον να διερευνηθεί 

περισσότερο είναι οι επιπτώσεις της κρίσης που μαστίζει τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια 

στην ψυχολογία των εκπαιδευτικών και στην εκπαίδευση γενικότερα. 

 

Φαίνεται, πάντως, ότι παρά το πέρασμα των χρόνων και τη μεγαλύτερη εξοικείωση των εκ-

παιδευτικών με τις Νέες Τεχνολογίες, οι πρακτικές τους παραμένουν αναλλοίωτες και οι 

αντιστάσεις τους δε διατηρούνται απλώς άκαμπτες, αλλά ενδέχεται και να αυξάνονται όσο 

οξύνεται η οικονομική κρίση. Εξάλλου, οι ίδιοι παραδέχονται και τονίζουν την έλλειψη 
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κουλτούρας συνεργασίας που μας χαρακτηρίζει  ως λαό και ως κλάδο, επιβεβαιώνοντας τη 

διαπίστωση των Vosniadou & Kollias (2001) ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για την επιτυχία 

κάθε επιχειρούμενης εκπαιδευτικής αλλαγής παραμένει η αλλαγή κουλτούρας αυτών που 

καλούνται να την εφαρμόσουν. 

 

7.5 Περιορισμοί της έρευνας 

 

Οπωσδήποτε, τόσο η ποσοτική όσο και η ποιοτική έρευνα που έλαβαν χώρα στα πλαίσια της 

παρούσας εργασίας δεν είναι απαλλαγμένες περιορισμών. Μολονότι αυτοί προβλήθηκαν α-

ναλυτικά στις επιμέρους ενότητες με τον τίτλο «Συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας» 

των κεφαλαίων 5 και 6 αντίστοιχα, κρίνεται σκόπιμη μια σύντομη αναφορά και στο συγκε-

κριμένο κεφάλαιο. Αρχικά, οι περιορισμοί αφορούν το μέγεθος του δείγματος και τον τρόπο 

επιλογής του. Οι 182 εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην ποσοτική έρευνα αποτελούν ένα 

σχετικά περιορισμένο δείγμα, ενώ προέρχονται όλοι από μόλις δεκαέξι σχολεία έξι νομών 

της Βόρειας Ελλάδας, γεγονός που οπωσδήποτε εγείρει αμφιβολίες αναφορικά με τη γενι-

κευσιμότητα των αποτελεσμάτων. Επίσης, δεν αποτελούν απολύτως αντιπροσωπευτικό 

δείγμα του συνόλου, καθώς ορισμένες ειδικότητες, όπως οι Φιλόλογοι, υπερεκπροσωπού-

νται τη στιγμή που άλλες, όπως οι καθηγητές Φυσικών Επιστημών,  υποαντιπροσωπεύονται. 

Ανάλογοι περιορισμοί εντοπίζονται και αναφορικά με την ηλικιακή ομάδα των συμμετεχό-

ντων, με τους εκπαιδευτικούς έως 35 ετών ουσιαστικά να μην εκπροσωπούνται, γεγονός που 

εν μέρει οφείλεται στο «πάγωμα» των διορισμών τα τελευταία χρόνια, που – μεταξύ άλλων- 

έχει ως επακόλουθο την ακόμη μεγαλύτερη αύξηση της μέσης ηλικίας των εκπαιδευτικών, 

η οποία παραδοσιακά ήταν υψηλή. Όπως προαναφέρθηκε, από τα στοιχεία του MySchool 

προκύπτει ότι η μέση τιμή της ηλικίας των εκπαιδευτικών για το έτος 2016 ήταν τα 48,8 έτη 

(Κορδής, 2016). Επιπλέον, στην έρευνα συμμετείχαν μόνο καθηγητές της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης που υπηρετούν σε Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια, άρα δεν εξετάζονται οι από-

ψεις των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ούτε των καθηγη-

τών που υπηρετούν σε Επαγγελματικά Λύκεια και ειδικές κατηγορίες σχολείων, όπως τα 

Καλλιτεχνικά, τα Εκκλησιαστικά και τα Διαπολιτισμικά.   

   

Μέρος των παραπάνω περιορισμών (αριθμός συμμετεχόντων σχολείων, αντιπροσώπευση α-

ποκλειστικά της Βόρειας Ελλάδας και της Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) αφορά 
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προφανώς και την ποιοτική έρευνα. Επιπλέον, οι έξι συνεντευξιαζόμενοι είναι μάλλον λίγοι, 

αν ληφθεί υπόψη ότι οι συνεντεύξεις ήταν σύντομες σε διάρκεια, άρα δεν υπήρξε εμβάθυνση 

στα υπό συζήτηση θέματα, και ότι μέχρι και την τελευταία συνέντευξη ανέκυπταν νέα ζητή-

ματα, άρα σε καμιά περίπτωση δεν υπήρξε κορεσμός όσον αφορά τις αντλούμενες πληρο-

φορίες (Cohen et al., 2008; Ιωσηφίδης, 2008). Άλλωστε, η διεξαγωγή τηλεφωνικών συνε-

ντεύξεων, παρά τις εύλογες αιτίες επιλογής τους, δεν επέτρεψε την παρατήρηση και ερμη-

νεία των εξωγλωσσικών επικοινωνιακών μηνυμάτων, όπως οι χειρονομίες και οι εκφράσεις 

του προσώπου των ερωτώμενων, που θα υποβοηθούσαν την ερμηνεία των λεγομένων τους 

από την ερευνήτρια. Στους προαναφερθέντες περιορισμούς θα πρέπει οπωσδήποτε να προ-

στεθεί και η απειρία της ερευνήτριας, που οδήγησε σε λάθη, όπως διακοπή του συνομιλητή 

πριν ολοκληρώσει πλήρως την τοποθέτησή του και καθοδηγητικές ερωτήσεις (Cohen et al., 

2008), κυρίως στις πρώτες συνεντεύξεις, αλλά και η παράλειψη επαναληπτικής επικοινωνίας 

με τους ερωτώμενους, ώστε να διερευνηθούν οι τυχόν επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης 

στον ψυχισμό και τις διδακτικές πρακτικές τους, λόγω χρονικής πίεσης και θεματικού περιο-

ρισμού της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας.  

 

7.6 Προτάσεις για διεξαγωγή άλλων ερευνών 

 

Οι περιορισμοί της έρευνας υποδεικνύουν ταυτόχρονα την ανάγκη για τη διεξαγωγή άλλων 

ερευνών που: 

(1) θα εξασφαλίσουν τη μέγιστη δυνατή αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος αντλώντας 

στοιχεία από τη Στατιστική Υπηρεσία, όπως είχε συμβεί με την έρευνα του Μπίκου (1995) 

(2) θα απευθυνθούν σε μεγαλύτερο δείγμα από όλη την Ελλάδα  

(3) θα συμπεριλάβουν εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και όλων των τύπων 

σχολείων, για να έχουν μια πιο ολοκληρωμένη και αξιόπιστη εικόνα της στάσης και των 

διδακτικών επιλογών των εκπαιδευτικών λειτουργών. Εξάλλου, ήδη αρκετές έρευνες έχουν 

διαπιστώσει διαφορετικές συμπεριφορές μεταξύ δασκάλων και καθηγητών (Βοσνιάδου, 

2006) και μεταξύ καθηγητών Γυμνασίου και Λυκείου (Βοσνιάδου, 2006; Εμβαλωτής & Τζι-

μογιάννης, 1999), διανοίγοντας ενδιαφέρουσες ερευνητικές προοπτικές.  

(4) Επίσης, αν θεωρηθεί ότι η πολυμεθοδολογική προσέγγιση σύνθετων φαινομένων θεω-

ρείται επιβεβλημένη στις σύγχρονες έρευνες (Ιωσηφίδης, 2008), από τη σκοπιά της ποιοτι-

κής έρευνας θα είχε ενδιαφέρον η διεξαγωγή πιο εκτενών συνεντεύξεων – ενδεχομένως δια 
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ζώσης – με μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών, ώστε να εξεταστούν σε βάθος οι αιτίες των 

επιλογών τους και να αναδειχθούν οι τρόποι που θα έκαμπταν τις επιφυλάξεις τους απέναντι 

στη Συνεργατική Μάθηση και οι προϋποθέσεις που, αν εξασφαλίζονταν, θα τους καθιστού-

σαν πιο πρόθυμους να επιχειρήσουν τη μετάβαση από το δασκαλοκεντρικό σε ένα πιο μα-

θητοκεντρικό- συνεργατικό μοντέλο διδασκαλίας. 

 

Εξάλλου, αυτός είναι τελικά και ο στόχος όλων των ερευνητικών προσπαθειών: η αύξηση 

της υπάρχουσας επιστημονικής γνώσης και της κατανόησης σύνθετων φαινομένων μέσα από 

την επαφή με τους εμπλεκόμενους σε αυτά και τη συγκριτική μελέτη των αποτελεσμάτων 

των επιμέρους ερευνών διαχρονικά και συγχρονικά, ώστε, αφού επιτευχθεί ο πολύπλευρος 

φωτισμός του διερευνώμενου φαινομένου, να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα που θα οδηγή-

σουν στην υιοθέτηση των επιθυμητών συμπεριφορών. Κάθε έρευνα που διεξάγεται με εντι-

μότητα, υπευθυνότητα και επιστημονικό τρόπο προσθέτει ένα λιθαράκι σε αυτή την προ-

σπάθεια παρά τους όποιους περιορισμούς της.  

 

7.7 Αποδέκτες της έρευνας 

 

Η παρούσα έρευνα απευθύνεται σε τρεις κατηγορίες αποδεκτών:  

 

Αρχικά, στην επιστημονική κοινότητα, φιλοδοξώντας να συνδράμει τις επαναλαμβανόμενες 

άοκνες  προσπάθειες των ερευνητών να μελετήσουν και να κατανοήσουν τις επιλογές των 

εκπαιδευτικών και τις αιτίες των εν λόγω επιλογών, ώστε σε δεύτερο χρόνο να καταστεί 

δυνατή η αποτελεσματική προσέγγισή τους και να πειστούν για τις δυνατότητες των Τ.Π.Ε. 

και της Συνεργατικής Μάθησης.  

 

Κατά δεύτερον, στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς που, συζητώντας για το θέμα, πραγματο-

ποιούν ένα είδος ενδοσκόπησης και κατακτούν μεγαλύτερο βαθμό αυτογνωσίας και που, 

διαβάζοντας για αυτό, διευρύνουν τις γνώσεις τους και ενδεχομένως εντοπίζουν σκέψεις και 

προβληματισμούς με τους οποίους ταυτίζονται αλλά και δυνατότητες που πιθανόν να μην 

είχαν σκεφτεί. Η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών κρίνεται απολύτως απαραίτητη, γιατί 

κάθε αλλαγή που επιβάλλεται έξωθεν ως υποχρεωτική και δεν ξεκινά από τον ίδιο τον ε-
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μπλεκόμενο είναι καταδικασμένη να αποτύχει, όπως έχουν δείξει πλήθος έρευνες στο πα-

ρελθόν (Gressard, 1985, όπως αναφέρεται στο: Μπίκος, 1995, σ. 16; Hawisher & Selfe, 

1991; Wedman & Heller, 1984).  

 

Τέλος, σε όσους με οιονδήποτε τρόπο λαμβάνουν αποφάσεις και διαμορφώνουν εκπαιδευ-

τική πολιτική και που, αν θέλουν να επιτύχουν τα σχέδια και οι αλλαγές που κατά καιρούς 

εμπνέονται, θα πρέπει να αφουγκραστούν τη φωνή όσων καθημερινά πασχίζουν στις σχολι-

κές αίθουσες και να πάρουν γενναίες και ξεκάθαρες αποφάσεις για το είδος της παιδείας που 

επιθυμούν, καθώς αλλαγές στο μοντέλο διδασκαλίας χωρίς την απαιτούμενη αναδιάρθρωση 

των Αναλυτικών Προγραμμάτων, υπό την ασφυκτική πίεση ολοκλήρωσης της ύλης και των 

Πανελλαδικών Εξετάσεων, χωρίς την απαραίτητη  υλικοτεχνική υποδομή και με απαξιωμέ-

νους εκπαιδευτικούς είναι εκ προοιμίου καταδικασμένες σε αποτυχία. Αν πραγματικά επι-

θυμούν κάποια στιγμή οι μαθητές στα σχολεία μας να αναπτύξουν κουλτούρα συνεργασίας 

και οι προθέσεις τους δεν εξαντλούνται σε μεγαλόσχημες δηλώσεις υπέρ των Νέων Τεχνο-

λογιών και της Συνεργατικής Μάθησης για τη δημιουργία εντυπώσεων, είναι απαραίτητο να 

επιδείξουν έμπρακτα τη διάθεσή τους για συνεργασία ενισχύοντας γνωστικά και περιβάλλο-

ντας με εμπιστοσύνη τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς, εμφυσώντας τους το εκπαιδευτικό 

τους όραμα και παρέχοντας το κίνητρο για να αγωνιστούν ανακτώντας την από καιρό απο-

λεσθείσα αισιοδοξία τους. Μόνο κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις μπορεί να ευοδωθεί η 

προσδοκία ανταπόκρισης στην πάγια πρόκληση αλλαγής κουλτούρας για τους εκπαιδευτι-

κούς, τους μαθητές και το λαό μας. 

 

7.8 Επιλογικό σχόλιο 

 

Εκτίμηση της γράφουσας αποτελεί ότι η ανακολουθία λόγων και έργων και η απροθυμία 

συνεργασίας δεν είναι πρόβλημα ελληνικό ούτε αμιγώς εκπαιδευτικό, αλλά παγκόσμιο και 

στην ουσία του πολιτικό και αξιακό, όπως τα περισσότερα θεμελιακά και πολυσύνθετα προ-

βλήματα. Στην πραγματικότητα, σε όλες τις χώρες του κόσμου παρατηρείται αντίφαση λό-

γων και έργων, καθώς λεκτικά εξαίρονται η αξία της συνεργασίας, του σεβασμού στο συ-

νάνθρωπο και της ισοτιμίας, αλλά πρακτικά γίνονται επιλογές  που προάγουν τον ατομικι-

σμό, τον ανταγωνισμό, το φανατισμό και τη μισαλλοδοξία και ξυπνούν κατώτερα πάθη στον 
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άνθρωπο, εικόνα που αντανακλάται και στην εκπαίδευση. Ο μόνος τρόπος να αλλάξει η κα-

τάσταση, είναι, όπως πρότεινε πάνω από μισό αιώνα πριν ο Σεφέρης, να στραφούμε ξανά 

προς τον άνθρωπο αναγνωρίζοντας την αξία του. Μόνο ο «άνθρωπος»-αναγνωρισμένος ως 

ον με αυταξία και, παράλληλα, ως η ύψιστη πολιτική, κοινωνική και εκπαιδευτική αξία- έχει 

τη δύναμη να «χαλάσει» τα «τέρατα» που κατατρύχουν τη ζωή μας και ακυρώνουν κάθε 

προσπάθεια αρμονικής συνύπαρξης και συνεργασίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

Παράρτημα Α: Ποσοτική έρευνα: Το ερωτηματολόγιο 

 

Α.1 Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επισκόπησης του Ερωτηματολογίου 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTTDTybA2KWeBFILy36tFlAPhuGecVP6_

6CzCDzKOXB40VOQ/viewform 
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Παράρτημα Β: Ποσοτική έρευνα: Πιλοτικός έλεγχος 

 

Β.1 Πίνακας: Ο συντελεστής α του Cronbach για την πρώτη  

δομική μεταβλητή 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,857 17 

 

Β.2 Πίνακας: Ο συντελεστής α του Cronbach για τη δεύτερη  

δομική μεταβλητή 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,848 19 

 

Β.3 Πίνακας: Ο συντελεστής α του Cronbach για την τρίτη  

δομική μεταβλητή 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,795 10 

 

Β.4 Πίνακας: Ο συντελεστής α του Cronbach για το σύνολο  

των (τριών) δομικών μεταβλητών 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,909 46 
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Παράρτημα Γ: Ποσοτική έρευνα: Έλεγχος Αξιοπιστίας 

 

Γ.1 Πίνακας: Ο συντελεστής α του Cronbach για την πρώτη 

δομική μεταβλητή 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,885 17 

 

 

Γ.2 Πίνακας: Ο συντελεστής α του Cronbach για τη δεύτερη  

δομική μεταβλητή 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,892 19 

 

 
Γ.3 Πίνακας: Ο συντελεστής α του Cronbach για την τρίτη  

δομική μεταβλητή 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,851 10 

 

Γ.4 Πίνακας: Ο συντελεστής α του Cronbach για το σύνολο  

των (τριών) δομικών μεταβλητών 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,924 46 
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Παράρτημα Δ: Ποσοτική έρευνα: Περιγραφική Στατιστική – Πίνακες 

Συχνοτήτων  

 

Δ.1 Πίνακας: Συχνότητα απαντήσεων για την ερώτηση  

«Προτιμώ να κάνω τη δουλειά μου παραδοσιακά παρά με τη χρήση Η/Υ» 
 

 Συχνότητα  Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Τιμές 1 6 3,3 3,3 

2 14 7,7 11,0 

3 57 31,3 42,3 

4 66 36,3 78,6 

5 39 21,4 100,0 

Σύνολο 182 100,0  

 

Δ.2 Πίνακας: Συχνότητα απαντήσεων για την ερώτηση  

«Οι μαθητές πρέπει να εργάζονται συνεργατικά σε όλα τα αντικείμενα» 
 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Τιμές 1 1 ,6 ,6 

2 29 16,0 16,6 

3 49 27,1 43,6 

4 82 44,8 88,4 

5 21 11,6 100,0 

Σύνολο 182 100,0  

    

 

Δ.3 Πίνακας: Συχνότητα χρήσης εφαρμογών γραφείου  

(Word, Excel, PowerPoint) 
 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Τιμές 1 7 3,8 3,8 

2 21 11,5 15,4 

3 42 23,1 38,5 

4 67 36,8 75,3 

5 45 24,7 100,0 

Σύνολο 182 100,0  
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Δ.4 Πίνακας: Συχνότητα χρήσης του διαδικτύου για ενημέρωση/απόκτηση 

πληροφοριών 

 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Τιμές 1 2 1,1 1,1 

2 24 13,2 14,3 

3 37 20,3 34,6 

4 63 34,6 69,2 

5 56 30,8 100,0 

Σύνολο 182 100,0  

 

 

Δ.5 Πίνακας: Συχνότητα χρήσης των wikis στη διδασκαλία 

 

 Συχνότητα  Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Τιμές 1 89 48,9 48,9 

2 34 18,7 67,6 

3 30 16,5 84,1 

4 26 14,3 98,4 

5 3 1,6 100,0 

Σύνολο 182 100,0  

 

Δ.6 Πίνακας: Συχνότητα χρήσης των ψηφιακών παιχνιδιών  

στη διδασκαλία 

 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Τιμές 1 110 60,4 60,4 

2 35 19,2 79,7 

3 14 7,7 87,4 

4 14 7,7 95,1 

5 9 4,9 100,0 

Σύνολο 182 100,0  

 

 

 



168 

Δ.7 Πίνακας: Συχνότητα  δημιουργίας και δημοσίευσης βίντεο 

 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Τιμές 1 116 63,7 63,7 

2 41 22,5 86,3 

3 8 4,4 90,7 

4 6 3,3 94,0 

5 11 6,0 100,0 

Σύνολο 182 100,0  

 

 

Δ.8 Πίνακας: Συχνότητα χρήσης των κοινωνικών δικτύων  

(π.χ. Facebook, Edmodo) στη διδασκαλία 

 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Τιμές 1 85 46,7 46,7 

2 13 7,1 53,8 

3 21 11,5 65,4 

4 29 15,9 81,3 

5 34 18,7 100,0 

Σύνολο 182 100,0  

 

 

Δ.9 Πίνακας: Συχνότητα χρήσης των blogs στη διδασκαλία  

 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Τιμές 1 75 41,2 41,2 

2 43 23,6 64,8 

3 35 19,2 84,1 

4 20 11,0 95,1 

5 9 4,9 100,0 

Σύνολο 182 100,0  
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Δ.10 Πίνακας: Συχνότητα χρήσης εργαλείων εννοιολογικής  

χαρτογράφησης στη διδασκαλία 

 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Τιμές 1 98 53,8 53,8 

2 49 26,9 80,8 

3 14 7,7 88,5 

4 20 11,0 99,5 

5 1 ,5 100,0 

Σύνολο 182 100,0  
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Παράρτημα Ε: Ποσοτική έρευνα: Επαγωγική Στατιστική – Έλεγχος 

ερευνητικών υποθέσεων 

 

Ε.1 Πίνακας: Έλεγχος κανονικότητας για τη «Στάση απέναντι στις Τ.Π.Ε.» 

και τη «Στάση απέναντι στη Συνεργατική Μάθηση»  

 

 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Στάση απέναντι στις ΤΠΕ ,080 182 ,006 ,980 182 ,010 

 

Στάση απέναντι στη Συνερ-

γατική Μάθηση ,093 182 ,001 ,978 182 ,005 

 

 

Ε.2 Πίνακας: Έλεγχος Mann-Whitney για την επίδραση του Φύλου στις 

δομικές μεταβλητές 

 
_____________________________________________________________________ 

    

     Μηδενική Υπόθεση   Έλεγχος  Σημαντικότητα 

_____________________________________________________________________ 

 

1   Η κατανομή για τη «Στάση απέναντι Mann – Whitney 0,105 

     στις ΤΠΕ» είναι η ίδια όσον αφορά U Test 

     την κατηγορία «Φύλο» 

 

2   Η κατανομή για τη «Στάση απέναντι Mann – Whitney 0, 827 

     στη Συνεργατική Μάθηση» είναι η U Test 

     ίδια όσον αφορά την κατηγορία  

    «Φύλο» 

 

3   Η κατανομή για τη «Χρήση Εργαλείων Mann – Whitney 0,090 

     Συνεργατικής Μάθησης» είναι η ίδια U Test 

     όσον αφορά την κατηγορία «Φύλο» 

_____________________________________________________________________ 

Η στάθμη σημαντικότητας (p) είναι 0, 05 
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Ε.3 Πίνακας: Έλεγχος Kruskal-Wallis για  την επίδραση της Ηλικίας στις 

δομικές μεταβλητές 
_____________________________________________________________________ 

     Μηδενική Υπόθεση   Έλεγχος  Σημαντικότητα 

_____________________________________________________________________ 

1   Η κατανομή για τη «Στάση απέναντι Kruskal-Wallis 0,010 

     στις ΤΠΕ» είναι η ίδια όσον αφορά Test 

     την κατηγορία «Ηλικία» 

 

2   Η κατανομή για τη «Στάση απέναντι Kruskal-Wallis 0,018 

     στη Συνεργατική Μάθηση» είναι η Test 

     ίδια όσον αφορά την κατηγορία  

    «Ηλικία» 

 

3   Η κατανομή για τη «Χρήση Εργαλείων Kruskal-Wallis 0,164 

     Συνεργατικής Μάθησης» είναι η ίδια Test 

     όσον αφορά την κατηγορία «Ηλικία» 

_____________________________________________________________________ 

Η στάθμη σημαντικότητας (p) είναι 0, 05 

 

 

Ε.4 Πίνακας: Μέσοι όροι απαντήσεων ανά Ηλικιακή Ομάδα για τη «Στάση 

απέναντι στις Τ.Π.Ε.» 

 
                                                                    

Ηλικία Μ.Ο. N Τ.Α. 

<25 4,6471 1  

26-35 4,6471 2 ,16638 

36-45 3,8480 72 ,46619 

46-55 3,9545 97 ,55132 

>55 3,5000 10 ,50316 

Σύνολο: 3,8988 182 ,52912 

 

Ε.5 Πίνακας: Μέσοι όροι απαντήσεων ανά Ηλικιακή Ομάδα για τη «Στάση 

απέναντι στη Συνεργατική Μάθηση» 

 

  
Ηλικία Μ.Ο. N Τ.Α. 

<25 4,4737 1 . 
26-35 4,0263 2 ,18608 
36-45 3,4430 72 ,47617 
46-55 3,5816 97 ,48539 
>55 3,2684 10 ,25957 
Σύνολο: 

3,5193 182 ,48290 
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Ε.6 Πίνακας: Έλεγχος Kruskal-Wallis για την επίδραση της Ειδικότητας 

στις δομικές μεταβλητές 

 
_____________________________________________________________________ 

     Μηδενική Υπόθεση   Έλεγχος  Σημαντικότητα 

_____________________________________________________________________ 

 

1   Η κατανομή για τη «Στάση απέναντι Kruskal-Wallis 0,000 

     στις ΤΠΕ» είναι η ίδια όσον αφορά Test 

     την κατηγορία «Ειδικότητα» 

 

2   Η κατανομή για τη «Στάση απέναντι Kruskal-Wallis 0,437 

     στη Συνεργατική Μάθηση» είναι η Test 

     ίδια όσον αφορά την κατηγορία  

    «Ειδικότητα» 

 

3   Η κατανομή για τη «Χρήση Εργαλείων Kruskal-Wallis 0,000 

     Συνεργατικής Μάθησης» είναι η ίδια Test 

     όσον αφορά την κατηγορία «Ειδικότητα» 

_____________________________________________________________________ 

Η στάθμη σημαντικότητας (p) είναι 0, 05 

 

 

Ε.7 Πίνακας: Μέσοι όροι απαντήσεων ανά Ειδικότητα για τη «Στάση  

απέναντι στις Τ.Π.Ε.» 

 

   

Ειδικότητα Μ.Ο. N Τ.Α.  

Θεολόγοι 3,5000 8 ,51185 

Φιλόλογοι 3,8511 64 ,44019 

Μαθηματικοί 3,9890 16 ,62557 

Φυσικών Επιστημών 4,0610 27 ,56386 

Γαλλικής 4,0392 3 ,38273 

Αγγλικής 3,4941 20 ,46725 

Γερμανικής 3,8824 9 ,39019 

Καλλιτεχνικών 3,8588 5 ,25842 

Οικονομολόγοι 4,0588 6 ,59988 

Κοινωνιολόγοι 3,5098 3 ,73077 

Φυσικής Αγωγής 3,8824 4 ,39896 

Πληροφορικοί 4,4118 17 ,39842 

Σύνολο: 3,8988 182 ,52912 
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Ε.8 Πίνακας: Μέσοι όροι απαντήσεων ανά Ειδικότητα για τη «Χρήση 

των Τ.Π.Ε. και Ηλεκτρονικών Εργαλείων Συνεργατικής Μάθησης»  

 

 

Ειδικότητα Μ.Ο. N Τ.Α. 

Θεολόγοι 2,1000 8 ,57817 

Φιλόλογοι 2,6516 64 ,73808 

Μαθηματικοί 2,7688 16 ,93361 

Φυσικών Επιστημών 2,7815 27 ,57782 

Γαλλικής 2,4000 3 1,05357 

Αγγλικής 1,7450 20 ,55581 

Γερμανικής 1,6000 9 ,51478 

Καλλιτεχνικών 2,3200 5 1,06160 

Οικονομολόγοι 2,3500 6 ,64420 

Κοινωνιολόγοι 2,5333 3 ,75056 

Φυσικής Αγωγής 2,9250 4 1,15289 

Πληροφορικοί 2,8118 17 ,67628 

Σύνολο: 2,5011 182 ,79737 

 

 

Ε.9 Πίνακας: Έλεγχος Kruskal-Wallis για την επίδραση του Τόπου  

Εργασίας στις δομικές μεταβλητές 

 
_____________________________________________________________________ 

    

     Μηδενική Υπόθεση   Έλεγχος  Σημαντικότητα 

_____________________________________________________________________ 

 

1   Η κατανομή για τη «Στάση απέναντι Kruskal-Wallis 0,779 

     στις ΤΠΕ» είναι η ίδια όσον αφορά Test 

     την κατηγορία «Περιοχή» 

 

2   Η κατανομή για τη «Στάση απέναντι Kruskal-Wallis 0,209 

     στη Συνεργατική Μάθηση» είναι η Test 

     ίδια όσον αφορά την κατηγορία  

    «Περιοχή» 

 

3   Η κατανομή για τη «Χρήση Εργαλείων Kruskal-Wallis 0,006 

     Συνεργατικής Μάθησης» είναι η ίδια Test 

     όσον αφορά την κατηγορία «Περιοχή» 

_____________________________________________________________________ 

Η στάθμη σημαντικότητας (p) είναι 0, 05 
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Ε.10 Πίνακας: Μέσοι όροι απαντήσεων ανά Περιοχή Υπηρεσίας για τη 

«Χρήση των Τ.Π.Ε. και Ηλεκτρονικών Εργαλείων Συνεργατικής Μάθη-

σης»  

 
   

Υπηρετώ σε περιοχή Μ.Ο. N Τ.Α. 

Αστική 2,6331 124 ,78479 

Ημιαστική 2,2405 42 ,74998 

Αγροτική 2,1625 16 ,79236 

Σύνολο: 2,5011 182 ,79737 

 

 

 

Ε.11 Πίνακας: Έλεγχος Mann-Whitney για την επίδραση της Επιμόρφω-

σης Α΄ επιπέδου στις Τ.Π.Ε. στις δομικές μεταβλητές 

 
_____________________________________________________________________ 

      

     Μηδενική Υπόθεση   Έλεγχος  Σημαντικότητα 

_____________________________________________________________________ 

 

1   Η κατανομή για τη «Στάση απέναντι Mann – Whitney 0,376 

     στις ΤΠΕ» είναι η ίδια όσον αφορά U Test 

     την κατηγορία «Επιμόρφωση Α΄  

     Επιπέδου στις ΤΠΕ» 

 

 

2   Η κατανομή για τη «Στάση απέναντι Mann – Whitney 0, 915 

     στη Συνεργατική Μάθηση» είναι η U Test 

     ίδια όσον αφορά την κατηγορία  

    «Επιμόρφωση Α΄ Επιπέδου στις ΤΠΕ» 

 

 

3   Η κατανομή για τη «Χρήση Εργαλείων Mann – Whitney 0,695 

     Συνεργατικής Μάθησης» είναι η ίδια U Test 

     όσον αφορά την κατηγορία  

    «Επιμόρφωση Α΄ Επιπέδου στις ΤΠΕ» 

_____________________________________________________________________ 

Η στάθμη σημαντικότητας (p) είναι 0, 05 
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Ε.12 Πίνακας: Έλεγχος Mann-Whitney για την επίδραση της Επιμόρφω-

σης Β΄ επιπέδου στις Τ.Π.Ε. στις δομικές μεταβλητές 

 
____________________________________________________________________ 

     

     Μηδενική Υπόθεση   Έλεγχος  Σημαντικότητα 

_____________________________________________________________________ 

 

1   Η κατανομή για τη «Στάση απέναντι Mann – Whitney 0,029 

     στις ΤΠΕ» είναι η ίδια όσον αφορά U Test 

     την κατηγορία «Επιμόρφωση Β΄  

     Επιπέδου στις ΤΠΕ» 

 

 

2   Η κατανομή για τη «Στάση απέναντι Mann – Whitney 0, 023 

     στη Συνεργατική Μάθηση» είναι η U Test 

     ίδια όσον αφορά την κατηγορία  

    «Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου στις ΤΠΕ» 

 

 

3   Η κατανομή για τη «Χρήση Εργαλείων Mann – Whitney 0,000 

     Συνεργατικής Μάθησης» είναι η ίδια U Test 

     όσον αφορά την κατηγορία  

    «Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου στις ΤΠΕ» 

_____________________________________________________________________ 

Η στάθμη σημαντικότητας (p) είναι 0, 05 

 

 

Ε.13 Πίνακας: Έλεγχος  Wilcoxon για τη σχέση της «Στάσης απέναντι στις 

Τ.Π.Ε.» και της «Στάσης απέναντι στη Συνεργατική Μάθηση» 

 
____________________________________________________________________ 

     

     Μηδενική Υπόθεση   Έλεγχος  Σημαντικότητα 

_____________________________________________________________________ 

 

1   Η μέση τιμή της διαφοράς μεταξύ  Wilcoxon  0,000 

     της «Στάσης απέναντι στις ΤΠΕ» και  Signed Rank 

     της «Στάσης απέναντι στη Συνεργατική Test 

     Μάθηση» είναι ίση με το μηδέν. 

__________________________________________________________________ 

Η στάθμη σημαντικότητας (p) είναι 0, 05 
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Ε.14 Πίνακας Συσχέτισης Spearman για τις ερωτήσεις 1,2,3,5,8,12,13,14 

και τη «Στάση απέναντι στις Τ.Π.Ε.» 

 

 1 2 3 5 8 12 13 14 

Στάση 

απέναντι 

στις ΤΠΕ 

 1   1,000 ,415** ,581** ,625** ,440** ,121 ,280** ,254** ,662** 

          

          

2   ,415** 1,000 ,571** ,604** ,345** ,125 -,049 ,176* ,518** 

          

          

3  ,581** ,571** 1,000 ,669** ,403** ,026 ,159* ,113 ,644** 

          

          

5  ,625** ,604** ,669** 1,000 ,514** ,124 ,247** ,301** ,749** 

          

          

8   ,440** ,345** ,403** ,514** 1,000 ,481** ,402** ,479** ,730** 

          

          

12   ,121 ,125 ,026 ,124 ,481** 1,000 ,360** ,652** ,511** 

          

          

13  ,280** -,049 ,159* ,247** ,402** ,360** 1,000 ,539** ,518** 

          

          

14   ,254** ,176* ,113 ,301** ,479** ,652** ,539** 1,000 ,565** 

          

          

Στάση 

απέναντι 

στις ΤΠΕ 

 ,662** ,518** ,644** ,749** ,730** ,511** ,518** ,565** 1,000 

          

          

 

Σύνολο απαντήσεων (Ν): 182 - **: p<0,01 - *: p<0,05 
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Ε.15 Πίνακας: Έλεγχος  Wilcoxon για τη σχέση της «Στάσης απέναντι 

στις Τ.Π.Ε.» και της «Χρήσης Εργαλείων Συνεργατικής Μάθησης» 
 

_____________________________________________________________________ 

     

     Μηδενική Υπόθεση   Έλεγχος  Σημαντικότητα 

_____________________________________________________________________ 

 

1   Η μέση τιμή της διαφοράς μεταξύ  Wilcoxon  0,000 

     της «Στάσης απέναντι στις ΤΠΕ» και  Signed Rank 

     της «Χρήσης Εργαλείων Συνεργατικής Test 

     Μάθησης» είναι ίση με το μηδέν. 

__________________________________________________________________ 

Η στάθμη σημαντικότητας (p) είναι 0, 05 

 

 

Ε.16 Πίνακας: Έλεγχος  Wilcoxon για τη σχέση της «Στάσης απέναντι στη 

Συνεργατική Μάθηση» και της «Χρήσης Εργαλείων Συνεργατικής Μάθη-

σης» 

 
_____________________________________________________________________ 

     

     Μηδενική Υπόθεση   Έλεγχος  Σημαντικότητα 

_____________________________________________________________________ 

 

1   Η μέση τιμή της διαφοράς μεταξύ  Wilcoxon  0,000 

     της «Στάσης απέναντι στη Συνεργατική Test 

     Μάθηση» και της «Χρήσης Εργαλείων  Signed Rank 

     Συνεργατικής Μάθησης» είναι ίση 

      με το μηδέν. 

__________________________________________________________________ 

Η στάθμη σημαντικότητας (p) είναι 0, 05 
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Παράρτημα ΣΤ: Ποιοτική έρευνα: Οδηγός Συνέντευξης 

 

ΣΤ.1 Οδηγός Συνέντευξης για τη λήψη των τηλεφωνικών συνεντεύξεων 

 
Α. Εξασφάλιση συναίνεσης συμμετεχόντων. – Διαβεβαίωση για τήρηση κανόνων δεοντολο-

γίας και ανωνυμίας. 

 

Β.  Δημογραφικά στοιχεία 

• Ηλικία 

• Χρόνια προϋπηρεσίας 

• Ειδικότητα 

• Περιοχή υπηρεσίας 

• Παρακολούθηση επιμόρφωσης Α΄ επιπέδου στις ΤΠΕ 

• Παρακολούθηση επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου στις ΤΠΕ 

• Παρακολούθηση Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης 

 

Γ. Στάση απέναντι στις ΤΠΕ 

1. Ποια η γνώμη σου για τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση; 

2. Ποια πλεονεκτήματα αποκομίζεις εσύ και οι μαθητές σου από τη χρήση τους; 

3. Ποια μειονεκτήματα/δυσκολίες εντοπίζεις; 

 

Δ. Στάση απέναντι στη Συνεργατική Μάθηση 

1. Ποια είναι η γνώμη σου για τη Συνεργατική Μάθηση; 

2. Ποια πλεονεκτήματα αποκομίζεις εσύ και οι μαθητές σου από την εφαρμογή της; 

3. Ποια μειονεκτήματα/δυσκολίες εντοπίζεις; 

 

Ε. Χρήση των ΤΠΕ και των Ηλεκτρονικών Εργαλείων Συνεργατικής Μάθησης στη 

διδασκαλία 

1. Χρησιμοποιείς ΤΠΕ ή Ηλεκτρονικά Εργαλεία Συνεργατικής Μάθησης στη διδασκαλία 

σου;  

Αν ναι: 

2.1.1 Ποια εργαλεία χρησιμοποιείς; 

2.1.2 Με ποια συχνότητα; 

2.1.3 Γιατί τα χρησιμοποιείς; 

2.1.4 Τι αποκομίζεις εσύ και οι μαθητές σου από τη χρήση τους; 

2.1.5 Αντιμετωπίζεις κάποια προβλήματα ή δυσκολίες; 

Αν όχι: 

2.2.1 Γιατί δεν τα χρησιμοποιείς; 

2.2.2 Θα ήσουν πρόθυμος/η να τα χρησιμοποιείς; 

Αν ναι: 

2.2.3 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα τα χρησιμοποιούσες; 

Αν όχι: 

2.2.4 Γιατί είσαι απρόθυμος/η να τα χρησιμοποιήσεις; 

 

ΣΤ. Αίτημα για επαναληπτική επικοινωνία, αν κριθεί απαραίτητο. – Δυνατότητα ανακοίνω-

σης των αποτελεσμάτων της έρευνας στους συμμετέχοντες. – Ευχαριστίες. 
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«Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 3 του Ν. 

1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής εργασίας και δεν προσβάλ-

λει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι 

πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον.» 

 

Υπογραφή:  

Καλλιόπη Κωνσταντινίδου 

 


