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Πρόλογοσ 
Θ παροφςα διπλωματικι εργαςία με τίτλο «υνεργατική διερεφνηςη μαθητών του 

Δημοτικοφ: Μία μελζτη με χρήςη διαδικτυακών περιβαλλόντων και κινητών 

ςυςκευών» είναι το αποτζλεςμα μιασ μελζτθσ για τθ χριςθ τθσ ΔΜ ςτο Δθμοτικό 

ςχολείο, μζςα από ζνα μικτό περιβάλλον μάκθςθσ διαδικτυακϊν εφαρμογϊν και 

χριςθσ κινθτϊν τεχνολογιϊν και αυκεντικισ μάκθςθσ. Εκπονικθκε ςτα πλαίςια του 

Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν «Εκπαιδευτικά Ρρογράμματα και Υλικό: 

Τυπικι, Άτυπθ και Από Απόςταςθ Εκπαίδευςθ (Συμβατικζσ και e-Μορφζσ)» του 

τμιματοσ Κοινωνικισ και Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ, του Πανεπιςτθμίου 

Πελοποννιςου.  Για τθν επιτυχι ολοκλιρωςι τθσ κα ικελα να ευχαριςτιςω τον 

επιβλζποντα κακθγθτι κ. Ακανάςιο Σηιμογιάννθ, για το κλίμα ςυνεργαςίασ, τθν 

κακοδιγθςθ και τισ ςυμβουλζσ του.  Σαυτόχρονα, κα ιταν παράλειψθ να μθν 

εκφράςω τισ ευχαριςτίεσ μου ςε όλο το διδακτικό προςωπικό του Μεταπτυχιακοφ 

Προγράμματοσ, για όλα όςα διδαχκικαμε, ςυηθτιςαμε και αναηθτιςαμε αυτά τα 

δφο χρόνια, αλλά και ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο του Κζντρου  Διάςωςθσ και 

Προςταςίασ Καλάςςιων Χελωνϊν ΑΡΧΕΛΩΝ και ιδιαίτερα ςτθν κ. Ανκοφλα Σόγια 

(υπεφκυνθ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ), για τθν παραχϊρθςθ των χϊρων του 

κζντρου για τθ διενζργεια τθσ διερευνθτικισ παρζμβαςθσ, κακϊσ και για τθ βοικεια 

τόςο ςτθν οργάνωςθ, όςο και ςτθν υλοποίθςθ τθσ. Θ εργαςία αυτι αφιερϊνεται 

ςτθν οικογζνειά μου για τθ ςτιριξι τθσ, αλλά και  ωσ ανταμοιβι για το χρόνο που 

μου «ζκλεβε» θ μελζτθ από τα μζλθ τθσ. 
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Περύληψη  
Σα τελευταία χρόνια θ ευρεία παγκόςμια χριςθ των ζξυπνων κινθτϊν 

τθλεφϊνων και των τάμπλετ ζχει πυροδοτιςει μια ςειρά μελετϊν  για να 

διερευνθκεί τόςο ο τρόποσ χριςθσ τουσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία όςο και για 

να αποτυπωκοφν τα αποτελζςματα τουσ ςε διάφορουσ τομείσ τθσ εκπαιδευτικισ 

δραςτθριότθτασ. Μζςα από τθ μετάβαςθ ςτον Παγκόςμιο Λςτό 2.0 (Jimoyiannis,  

2015) με τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά: τθν αλλθλεπίδραςθ των χρθςτϊν, τισ 

τεράςτιεσ δυνατότθτεσ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ, τισ εφαρμογζσ που 

ςυνδζονται ςτο «ςφννεφο» -cloud- επιτρζποντασ τθν πρόςβαςθ ςε εφαρμογζσ και  

δεδομζνα από οποιαδιποτε ςυςκευι ςυνδεδεμζνθ ςτο διαδίκτυο, τα παιδαγωγικά 

χαρακτθριςτικά και οι δυνατότθτεσ των κινθτϊν ςυςκευϊν πιραν ευρφτερεσ 

διαςτάςεισ, ϊςτε να μποροφμε να αναφερόμαςτε πλζον ςτθν ΚΜ. 

Θ παροφςα μελζτθ αφορά ςτο ςχεδιαςμό μιασ διδακτικισ παρζμβαςθσ 

βαςιςμζνθσ ςτισ αρχζσ τθσ διερευνθτικισ ςυνεργατικισ μάκθςθσ, ςε ζνα 

περιβάλλον που ςυνδφαηε τθ δια ηϊςθσ διδαςκαλία με τθ χριςθ θλεκτρονικϊν 

εφαρμογϊν για επικοινωνία και επεξεργαςία των πλθροφοριϊν και ταυτόχρονα 

πρόςφερε τισ δυνατότθτεσ για αυκεντικι μάκθςθ μζςα από μια βιωματικι δράςθ 

ςτο κζντρο διάςωςθσ καλάςςιων χελωνϊν ΑΡΧΕΛΩΝ. Πιο ςυγκεκριμζνα, ςτα 

πλαίςια του μακιματοσ των φυςικϊν επιςτθμϊν ςτθν Σ’ τάξθ, τα δφο τμιματα του 

ςχολείου εργάςτθκαν με διερευνθτικό τρόπο (inquiry based learning) για να 

μελετιςουν τθ καλάςςια χελϊνα caretta-caretta και τισ αλλθλεπιδράςεισ του 

ανκρϊπου με το περιβάλλον τθσ. Ο πειραματικόσ ςχεδιαςμόσ βαςίςτθκε ςτθ χριςθ 

πειραματικοφ τμιματοσ μακθτϊν και τμιματοσ  ελζγχου. Σο πρϊτο (πειραματικό) 

εργάςτθκε ςε ζνα διαδικτυακό περιβάλλον, με ςτοιχεία κινθτισ μάκθςθσ, ενϊ το 

άλλο (τμιμα ελζγχου) ςυμβατικά. υμμετείχαν ςυνολικά 48 μακιτριεσ και μακθτζσ . 

Σο ερευνθτικό ενδιαφζρον τθσ μελζτθσ αυτισ εςτιάηεται ςτον τρόπο που 

επιδρά το διαδικτυακό περιβάλλον ςτθ ΔΜ και πιο ςυγκεκριμζνα ςτθν προϊκθςθ 

τθσ ςυνεργατικισ διερεφνθςθσ και τθσ αλλθλεπίδραςθσ των μακθτϊν. Επίςθσ 

μελετικθκαν οι διαφορετικζσ διερευνθτικζσ πρακτικζσ που υιοκζτθςαν οι μακθτζσ 

που εργάςτθκαν με τθ χριςθ διαδικτυακϊν εφαρμογϊν και κινθτϊν τεχνολογιϊν 

ζναντι των μακθτϊν που εργάςτθκαν ςυμβατικά. Σαυτόχρονα, εντοπίςτθκαν οι 

διαφορζσ ςτα μακθςιακά αποτελζςματα των δφο τμθμάτων.  Χρθςιμοποιικθκε 

ζνασ ποιοτικόσ μεκοδολογικόσ ςχεδιαςμόσ από τζςςερισ πθγζσ δεδομζνων, που 

περιλάμβαναν : α.τισ δθμοςιεφςεισ τουσ (ςχόλια και αναρτιςεισ) ςτθν θλεκτρονικι 

πλατφόρμα του μακιματοσ Seesaw  (αφορά μόνο το τμιμα ελζγχου), β. τα 

ερωτιματα που διατφπωςαν και τα κζματα που διερεφνθςαν κατά τθ διάρκεια του 

προγράμματοσ παρζμβαςθσ, γ. οι τελικζσ δθμιουργίεσ (Artifacts) των μακθτϊν  και 

δ. το θχθτικό υλικό τθσ ςυνεργατικισ διερεφνθςθσ των μακθτϊν  που υλοποιικθκε 

ςτο Κζντρο Διάςωςθσ και Προςταςίασ Καλάςςιων Χελωνϊν ΑΡΧΕΛΩΝ (ςτο εξισ 

Κζντρο Διάςωςθσ ΑΡΧΕΛΩΝ). 
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Σα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ ζδειξαν ότι οι μακθτζσ  τθσ πειραματικισ 

ομάδασ οικοδόμθςαν μια κοινότθτα διερεφνθςθσ, ανζπτυξαν τθ ςυνεργαςία και τθν 

αλλθλεπίδραςθ μεταξφ τουσ, οι ερωτιςεισ τουσ βακμιαία απζκτθςαν 

χαρακτθριςτικά υψθλότερων επιπζδων ςκζψθσ (ανάλυςθ, ςφνκεςθ, εμβάκυνςθ, 

αξιολόγθςθ) ςε ςχζςθ με το τμιμα ςυμβατικισ διερεφνθςθσ  (τμιμα ελζγχου). Οι 

μακθτζσ του πειραματικοφ τμιματοσ εμφάνιςαν μεγαλφτερα μακθςιακά 

αποτελζςματα, αφοφ διεφρυναν τόςο τισ γνϊςεισ τουσ γφρω από το ηιτθμα που 

μελετοφςαν όςο και κατάκτθςαν ευρφτερεσ δεξιότθτεσ, τόςο διερευνθτικζσ, όπωσ θ 

διατφπωςθ πιο ςφνκετων ερωτιςεων ι θ αναηιτθςθ δεδομζνων και θ ανάλογθ 

επεξεργαςία τουσ, όςο και δεξιότθτεσ ανάπτυξθσ κριτικισ ςκζψθσ, επίλυςθσ 

προβλιματοσ και ςυνεργαςίασ. 

Λζξεισ κλειδιά: διερευνθτικι μάκθςθ, ΚΜ, μικτι μάκθςθ, αυκεντικι μάκθςθ, 

ςυνεργατικι μάκθςθ, κοινότθτα διερεφνθςθσ, χελϊνα caretta- caretta,  
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1. Ειςαγωγό  

  

1.1.  Σο πλαύςιο τησ εργαςύασ 
Θ παροφςα μελζτθ ςτθρίηεται ςτισ αρχζσ τθσ ςυνεργατικισ διερεφνθςθσ. 

Σαυτόχρονα,  για τθν υλοποίθςι τθσ, αναπτφχκθκε ζνα περιβάλλον μικτισ κινθτισ 

μάκθςθσ, όπου θ δια ηϊςθσ διδαςκαλία ςυνδυάςτθκε με ςτοιχεία τθσ κινθτισ 

μάκθςθσ (τεχνολογικά μζςα και εφαρμογζσ). Μζςω τθσ μικτισ μάκθςθσ, 

επιχειρικθκε να γεφυρωκοφν οι διερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ των μακθτϊν ςτθν 

τάξθ, με τισ δραςτθριότθτεσ ςτο ςπίτι ι αλλοφ (πεδίο).  Παράλλθλα ςχεδιάςτθκε και 

υλοποιικθκε μια βιωματικι δράςθ αυκεντικισ  διερεφνθςθσ ςτο Κζντρο Διάςωςθσ 

ΑΡΧΕΛΩΝ.  

ε αυτι τθν μελζτθ εφαρμόηονται τρεισ μικτζσ μακθςιακζσ τεχνικζσ: α) θ 

παραδοςιακι διδαςκαλία ςυνοδευόμενθ με μια πλατφόρμα θλεκτρονικισ μάκθςθσ 

(Seesaw), β) χειρόγραφεσ ςθμειϊςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ επίςκεψθσ ςτο κζντρο 

Αρχζλων, ςε ςυνδυαςμό με τθ χριςθ κινθτϊν ςυςκευϊν για τθ φωτογράφιςθ, 

θχογράφθςθ,   βιντεοςκόπθςθ, γ) δφο θλεκτρονικζσ εφαρμογζσ (Seesaw, Lino-it) για 

τθν επικοινωνία, τθν  διαμοίραςθ και αποκικευςθ υλικοφ, κακϊσ και τθν 

παρουςίαςθ των εργαςιϊν. 

Θ διερευνθτικι μάκθςθ (ΔΜ) αποτελεί ζνα ςφνολο μακθςιακϊν, αλλά και 

διδακτικϊν, προςεγγίςεων που οδθγοφν τουσ μακθτζσ ςτθ γνϊςθ μζςω τθσ 

ζρευνασ. Οι ερωτιςεισ και οι απορίεσ τουσ αποτελοφν τθν αφορμι, ϊςτε να 

προςεγγίςουν επιςτθμονικά ηθτιματα, χρθςιμοποιϊντασ ςυγκεκριμζνθ 

μεκοδολογία και πρακτικζσ. Σαυτόχρονα, θ ΔΜ τουσ δίνει τθ δυνατότθτα να 

επικοινωνιςουν μεταξφ τουσ και να μοιραςτοφν το περιεχόμενο των αναηθτιςεϊν 

τουσ. Επιπλζον, μζςα από τθ διερευνθτικι διαδικαςία αποκτοφν μια ςειρά 

δεξιότθτεσ (κριτικι ςκζψθ, δυνατότθτα επίλυςθσ προβλιματοσ, ςυνεργαςία).   

Σο μοντζλο τθσ υνεργατικισ Διερεφνθςθσ ςτθρίηεται τόςο ςτθ ςυνεργαςία 

μεταξφ των ίδιων των μακθτϊν όςο και ςτο γεγονόσ ότι οι ίδιοι οι μακθτζσ 

αποτελοφν πθγι τθσ πλθροφορίασ (Duschl & Shouse, 2007). Εξαιτίασ του γεγονότοσ 

ότι οι δυνατότθτεσ για ςυνεργαςία και  επικοινωνία αποτελοφν ςτοιχεία ζντονθσ 

διαφοροποίθςθσ τθσ κινθτισ από τθ ςυμβατικι μάκθςθ, το ενδιαφζρον τθσ μελζτθσ 

εςτιάηεται ςτθ ςυνεργατικι μορφι διερεφνθςθσ (Cousins, Whitmore  & Shulha, 

2013).  Για τθν καλφτερθ, διδακτικά και μεκοδολογικά, εφαρμογι τθσ, οι μακθτζσ 

και των δφο τμθμάτων εργάςτθκαν με τθ ςυνεργατικι μζκοδο jigsaw (Slavin, 1980).   

Σο 2015 οι Pedaste et al. (2015) παρουςίαςαν μια μελζτθ των κυριότερων 

μοντζλων ΔΜ, αναηθτϊντασ τα κοινά ςτοιχεία ςτο βθματιςμό τουσ. Θ μελζτθ τουσ 

κατζλθγε ςτθν παρουςίαςθ ενόσ  ςυνκετικοφ μοντζλου διερεφνθςθσ που περιείχε 

τα κοινά ςτοιχεία των μελετθμζνων μοντζλων, μζςα από 5 φάςεισ και 9 υποφάςεισ. 

Σο ςυνκετικό αυτό μοντζλο επιλζχκθκε ωσ το πλαίςιο ΔΜ για τθν παροφςα μελζτθ, 
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αφενόσ γιατί αποτελεί μια ςυνκετικι αποτφπωςθ των κυριότερων διερευνθτικϊν 

μοντζλων αφετζρου γιατί προβάλλει τισ δυνατότθτεσ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ 

ςε όλεσ τισ επιμζρουσ φάςεισ διεξαγωγισ μιασ διερεφνθςθσ. 

Θ ζννοια τθσ μικτισ μάκθςθσ (ΜΜ) αναφζρεται ςτο ςυνδυαςμό μορφϊν 

διδαςκαλίασ πρόςωπο με πρόςωπο (δια ηϊςθσ) και θλεκτρονικϊν. Αποτελεί μια 

προςπάκεια να ενταχκοφν ςτον παιδαγωγικό ςχεδιαςμό ςτοιχεία των νζων 

τεχνολογιϊν, που ο ςυμβατικόσ –μθ θλεκτρονικόσ- τρόποσ διδαςκαλίασ και 

μάκθςθσ δε διακζτει. τθρίηεται ςε μακθτοκεντρικά χαρακτθριςτικά, προωκϊντασ 

τθν αλλθλεπίδραςθ, τθν επικοινωνία και τθ ςυνεργαςία (Graham, Woodfield & 

Harrison, 2013·Alonso et al., 2011). τθν προςζγγιςθ τθσ παροφςασ μελζτθσ τα 

τεχνολογικά μζςα που χρθςιμοποιικθκαν ςτθρίηονται ςτισ αρχζσ τθσ κινθτισ 

μάκθςθσ. 

Θ κινθτι μάκθςθ (ΚΜ) αποτελεί μια ραγδαία αναπτυςςόμενθ προςζγγιςθ 

ςτισ Σεχνολογίεσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνίασ (Σ.Π.Ε.). Θ εξζλιξθ τθσ ΚΜ 

ςυνδζεται άμεςα με τισ αλλαγζσ που ζχουν ςυμβεί ςτο επίπεδο των ίδιων των 

ςυςκευϊν που τθν υποςτθρίηουν, όςο και ςτθν επανάςταςθ ςτον τομζα διακίνθςθσ 

και διαχείριςθσ τθσ πλθροφορίασ που ζφερε ο Λςτόσ 2.0. Σα νζα κοινωνικά μζςα του 

Λςτοφ 2.0 αλλάηουν το ςφνολο των μζςων, των διαδικαςιϊν, των ςχζςεων και τουσ 

ρόλουσ μεταξφ εκπαιδευτϊν και εκπαιδευόμενων (Jimoyiannis et al., 2013). 

Θ ζννοια τθσ κινθτικότθτασ, που διαφοροποιεί τθν ΚΜ, δεν περιορίηεται ςτθ 

χριςθ των ίδιων των μζςων (τεχνολογικι κινθτικότθτα) αλλά επεκτείνεται ςτο 

φυςικό χϊρο –δίνοντασ ευκαιρίεσ για πρόςβαςθ ςε δραςτθριότθτεσ εκτόσ τάξθσ -, 

ςτον κοινωνικό χϊρο –προςφζροντασ απεριόριςτεσ δυνατότθτεσ επικοινωνίασ-, 

ςτον ίδιο το χϊρο μάκθςθσ, όπου θ μάκθςθ μπορεί να εξελίςςεται ςφμφωνα με τα 

ενδιαφζροντα ι τθν περιζργεια των μακθτϊν (Κοφτρασ & Σηιμογιάννθσ, 2015).  

 

 

1.2.  ύντομη βιβλιογραφικό επιςκόπηςη 
Θ βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ επικεντρϊκθκε ςτθ μελζτθ 47 ερευνϊν που 

ζχουν πραγματοποιθκεί ςτο πλαίςιο του μακιματοσ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, μζςω 

τθσ χριςθσ είτε διαδικτυακϊν περιβαλλόντων είτε τεχνολογιϊν ΚΜ, με τθ μζκοδο 

τθσ διερευνθτικισ μάκθςθσ (inquiry based learning). Θ πλειονότθτα των ερευνϊν 

εςτιάηεται ςτθν θλικιακι ομάδα 11-15 ετϊν, που περιλαμβάνει μακθτζσ που 

ειςάγονται ςτθ διδαςκαλία των βαςικϊν εννοιϊν των φυςικϊν επιςτθμϊν. Μια 

ςειρά ερευνϊν που αφοροφν μεγαλφτερουσ ςε θλικία μακθτζσ κακϊσ και φοιτθτζσ, 

ζγινε για να αναδειχκοφν καινοτόμοι τομείσ αναηιτθςθσ ςτθν ΔΜ. 

Σο κεωρθτικό πλαίςιο των ερευνϊν εςτιάηεται κυρίωσ ςτθν ίδια τθν ίδια τθ 

διερευνθτικι ςυνεργατικι  μάκθςθ, παρουςιάηοντασ μια μεγάλθ ποικιλία 
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μοντζλων, με πιο κυρίαρχο εκείνο των 5 Ε (Engagement, Exploration, Explanation, 

Elaboration, και Evaluation), το οποίο χρθςιμοποιικθκε από αρκετζσ ζρευνεσ. Μια 

ςειρά ερευνϊν αναδεικνφει ωσ γενικό κεωρθτικό πλαίςιο τον κοινωνικο-πολιτιςμικό 

εποικοδομιςμό (Vygotsky, 1993).   

 υνοπτικά, τα  ευριματα  των ερευνϊν που αναλφκθκαν ζδειξαν, ότι θ ΔΜ, 

μζςα από διαδικτυακά περιβάλλοντα και μζςω τθσ ΚΜ, ζχει ςθμαντικι ςυμβολι 

ςτα γνωςτικά αποτελζςματα των μακθτϊν(Raes et al., 2012·Song, 2014a·Song & 

Kong, 2014·Kong & Song, 2014), αυξάνει το κίνθτρο για μάκθςθ (Cheng, Yang, Chang 

&, Kuo 2016) και θ ενςωμάτωςθ τθσ προςδίδει ενκουςιαςμό και ικανοποίθςθ 

(Kamarainen et al., 2013·Song, Sun & Jong, 2016·Tasker & Herrenkohl, 2016 Seol, 

Sharp & Kim, 2011), ζςτω και αν περιορίηεται ςτο αρχικό ςτάδιο τθσ διερευνθτικισ 

διαδικαςίασ (Anastopoulou et al., 2012). Σαυτόχρονα, είναι απαραίτθτθ θ 

μελετθμζνθ ζνταξι των ανεπτυγμζνων τεχνολογικά περιβαλλόντων ςτο ςχολικό 

περιβάλλον, αφοφ επιφζρουν ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτισ παιδαγωγικζσ μεκόδουσ, 

όπωσ θ μετατόπιςθ ςε πιο μακθτοκεντρικά μοντζλα, ςτο ρόλο των εκπαιδευτικϊν   

ςτθ διεξαγωγι τθσ ΔΜ, όπου ο εκπαιδευτικόσ αναλαμβάνει ρόλο ενορχθςτρωτι 

κακϊσ και πάροχου υποςτιριξθσ ςτουσ μακθτζσ(Norris et al., 2013· Ciampa, 2014).   

Σα παιδαγωγικά χαρακτθριςτικά  του παραπάνω μικτοφ μοντζλου ΔΜ, 

αποτελοφν ζνα ςθμαντικό πεδίο ερευνϊν, αφοφ προςφζρουν τεράςτιεσ  

δυνατότθτεσ, πολλζσ από τισ οποίεσ μποροφν να ενςωματωκοφν ςτθν κακθμερινι 

διδακτικι πράξθ. Από τθ μια τα εγγενι χαρακτθριςτικά των κινθτϊν ςυςκευϊν- 

όπωσ οι κάμερεσ ι οι αιςκθτιρεσ φωτόσ, κερμοκραςίασ κ.λπ.- προςφζρουν 

δυνατότθτεσ για χριςθ τουσ ςτο πεδίο (Rogers & Price, 2008) ι ςε πειράματα 

(González et al., 2015) με τρόπο οικονομικό και αποτελεςματικό, από τθν άλλθ οι 

εφαρμογζσ ςτα διαδικτυακά περιβάλλοντα, που επιτρζπουν άμεςθ ςυνεργαςία και 

επικοινωνία των μακθτϊν ι πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ, προβάλλουν ωσ τα 

βαςικά προτεριματα των μζςων τθσ ΚΜ, ζναντι άλλων τεχνολογικϊν ι ςυμβατικϊν 

μζςων. 

1.3. τόχοσ εργαςύασ  
Σο εφροσ των δυνατοτιτων για επικοινωνία και ςυνεργαςία μεταξφ των 

μακθτϊν και μεταξφ μακθτϊν και εκπαιδευτικοφ είναι απίςτευτα μεγαλφτερο μζςω 

τθσ τεχνολογίασ.  Παρά τθ φαινομενικι υπεροχι, ζναντι τθσ ςυμβατικισ 

επικοινωνίασ μια ςειρά ζρευνεσ (Wendt & Rockinson-Szapkiw, 2014·2015)ζχουν 

δείξει ότι θ  on line επικοινωνία μπορεί να οδθγιςει ςε αντίκετα από τα επικυμθτά 

αποτελζςματα, όπωσ θ αφξθςθ των επιςτθμονικϊν παρανοιςεων ι πτϊςθ τθσ 

ποιότθτασ διαλόγου και χαμθλότερα μακθςιακά αποτελζςματα ςε ςχζςθ με το 

ςυμβατικό τρόπο. Ωσ εκ τοφτου, θ καλφτερθ κατανόθςθ των εκπαιδευτικϊν 

χαρακτθριςτικϊν  που επιφζρουν οι διαδικτυακζσ εφαρμογζσ και θ χριςθ κινθτϊν 

ςυςκευϊν, ςτθν οικοδόμθςθ τθσ επικοινωνίασ και τθσ ςυνεργαςίασ,  ςε ζνα 
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διερευνθτικό περιβάλλον με ςυγκεκριμζνθ δομι και ςτόχευςθ, παραμζνει ζνα 

ηθτοφμενο που χριηει περαιτζρω διερεφνθςθσ. 

Ζνα από τα πιο ςθμαντικά ςτάδια ςτθ διερευνθτικι διαδικαςία  αποτελεί θ  

διατφπωςθ ερωτιςεων από τουσ μακθτζσ, αφοφ ςυμβάλει ςτθ δθμιουργία  

εςωτερικοφ κινιτρου για τα περαιτζρω βιματα, ενϊ παρωκεί τουσ μακθτζσ ςτθν 

αναηιτθςθ των απαντιςεων (Barak & Rafaeli, 2004·Piaget, 1977). Σαυτόχρονα,  

αναδεικνφει το βακμό κατανόθςθσ ενόσ κζματοσ και τθ ςτόχευςθ μιασ 

διερευνθτικισ προςπάκειασ (Comeyras, 1995). τθν ζρευνα των Seol, Sharp και Kim 

(2011) μελετικθκε θ διαδικαςία διατφπωςθσ μακθτικϊν  ερωτιςεων μζςω τθσ 

εφαρμογισ SMILE. Οι ερωτιςεισ κατθγοριοποιικθκαν με βάςθ τθν ταξινομία του 

Bloom ςε ερωτιςεισ: Γνϊςθσ, Κατανόθςθσ, Ανάλυςθσ. Σα ευριματα τθσ μελζτθσ 

ζδειξαν ότι υπιρχε ποικιλία ερωτιςεων ςε όλεσ τισ τρεισ παραπάνω κατθγορίεσ. Αν 

και θ διαδικαςία που ακολουκικθκε ςτθριηόταν ςτθ ςυνεργατικι διερεφνθςθ, θ 

διατφπωςθ των ερωτιςεων (και θ ςυνακόλουκθ αναηιτθςθ απαντιςεων από τουσ 

ςυμμακθτζσ τουσ) ςτεροφνταν ςυνεργατικοφ πλαιςίου και περιείχε ανταγωνιςτικά 

χαρακτθριςτικά, μζςω τθσ βακμολογίασ. τθν ζρευνα των Sung, Hwang και Chang 

(2016), για τθ διατφπωςθ μακθτικϊν ερωτιςεων ςτθ διερευνθτικι διαδικαςία, με 

τθ μελζτθ τριϊν ομάδων μακθτϊν (ςυμβατικι διερεφνθςθ, διερεφνθςθ με κινθτζσ 

ςυςκευζσ και διερεφνθςθ με κινθτζσ ςυςκευζσ και εκπαίδευςθ ςτθ μζκοδο problem 

posing), διαπιςτϊκθκε ότι θ χριςθ κινθτϊν ςυςκευϊν, χωρίσ ζνταξθ ςτον 

παιδαγωγικό ςχεδιαςμό, δεν ζφερνε καλφτερα αποτελζςματα από τθ ςυμβατικι 

διερεφνθςθ. τθν παροφςα μελζτθ, κρίκθκε απαραίτθτο να διερευνθκοφν ςε 

μεγαλφτερο βάκοσ και με ποιοτικά δεδομζνα τα ςτοιχεία των μακθτικϊν 

ερωτιςεων. Σαυτόχρονα, μελετικθκαν, όχι ωσ ζνα ςτιγμιότυπο ςτθν αρχι τθσ 

διαδικαςίασ, αλλά μζςα ςτθ διάρκεια τθσ παρζμβαςθσ και αφοφ είχε λειτουργιςει 

θ αλλθλεπίδραςθ των μακθτϊν μεταξφ τουσ και με το περιεχόμενο τθσ 

διερεφνθςθσ. 

Οι τελικζσ δθμιουργίεσ των μακθτϊν, με τθ μορφι παρουςίαςθσ του τελικοφ 

ςυμπεράςματοσ τουσ, ςυμπυκνϊνουν τουσ τρόπουσ εργαςίασ των μακθτϊν και 

αποτελοφν το επιςτζγαςμα τθσ προςπάκειάσ τουσ. τθ βιβλιογραφία, ο όροσ 

δθμιουργίεσ-Artifacts ζχει ευρφτατθ χριςθ ωσ μζςο μελζτθσ των ερευνθτϊν, αλλά 

παραμζνει ςυγκεχυμζνοσ ωσ προσ τα μεκοδολογικά μζςα  και τα εργαλεία που 

χρθςιμοποιοφν (Song, 2014b). Από τισ ζρευνεσ που ςυμπεριλιφκθςαν ςτθν 

επιςκόπθςθ αναδεικνφεται θ ςυμβολι των μζςων τθσ ΚΜ ςτισ τελικζσ δθμιουργίεσ 

τουσ (Song, 2016,2014a), ενϊ θ αναηιτθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ τουσ 

επικεντρϊνεται ςτισ εξωτερικζσ τουσ δυνατότθτεσ (όπωσ θ ευκολότερθ καταγραφι 

και ενςωμάτωςθ εικόνων, βίντεο) (Silander, Sutinen & Jorma, 2004). τθν παροφςα 

μελζτθ επιχειρικθκε να φανεί θ ποιοτικι διαφορά ςτα μακθςιακά αποτελζςματα 

των δθμιουργιϊν ανάμεςα ςε μακθτζσ που είχαν χρθςιμοποιιςει το διαδικτυακό 

περιβάλλον και ςτοιχεία τθσ ΚΜ και ςε μακθτζσ που εργάςτθκαν ςυμβατικά. 
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Θ παροφςα εργαςία ζχει ωσ  τελικό ςτόχο να αναδείξει τθ ςθμαςία και τισ 

δυνατότθτεσ εφαρμογισ τθσ ςυνεργατικισ ΔΜ ςτα πλαίςια του ςθμερινοφ 

Δθμοτικοφ χολείου. Πιο ςυγκεκριμζνα, μελζτθςε τισ διαφορετικζσ πτυχζσ που 

διαμορφϊνει θ εφαρμογι ενόσ ςφνκετου θλεκτρονικοφ περιβάλλοντοσ ςτθ 

διαδικαςία υλοποίθςθσ τθσ ΔΜ, ενϊ ταυτόχρονα, αναλφονται ςτοιχεία ανάπτυξθσ 

τθσ ςυνεργαςίασ ςε αυτό το πλαίςιο, κακϊσ και των αποτελεςμάτων που 

προζκυψαν. 

 

1.4.  Γενικό μεθοδολογικό επιςκόπηςη 
 

Όπωσ τονίςτθκε θ παροφςα μελζτθ ερευνά μια ςειρά από πρωτότυπα 

ηθτιματα, που αφοροφν τον τρόπο ςυμμετοχισ των μακθτϊν ςτα πλαίςια τθσ ΔΜ 

ςτθν τάξθ, ςτα κοινωνικά δίκτυα αλλά και κατά τθ διάρκεια διεξαγωγισ τθσ 

βιωματικισ, εκπαιδευτικισ  δράςθσ  ςτο Κζντρο Αρχζλων.  

Σαυτόχρονα, θ ςυμμετοχι δφο τμθμάτων, από τα οποία το ζνα εργάηεται ςε 

ςυνκικεσ ςυμβατικισ ςυνεργατικισ διερεφνθςθσ, ενϊ το άλλο με ςυςκευζσ και 

διαδικτυακζσ εφαρμογζσ, οδθγεί ςε διαφοροποιιςεισ τόςο ςτθ ςυμμετοχι , όςο και 

ςτισ τελικζσ δθμιουργίεσ τουσ. Για τθν καλφτερθ ανάλυςθ και ερμθνεία των 

παραπάνω κρίκθκε ωσ πιο αποτελεςματικι θ χριςθ τθσ ποιοτικισ μεκόδου.  Μζςα 

από αυτι επιδιϊκεται να μελετθκοφν και να φωτιςτοφν τα φαινόμενα ςτο φυςικό 

τουσ χϊρο (Denzin & Lincoln, 2005, p.3), μασ επιτρζπει να καταλάβουμε πϊσ 

δομείται θ πραγματικότθτα και να τθν ερμθνεφςουμε (Yilmaz, 2013). Ο ολιςτικόσ 

τθσ χαρακτιρασ (Miller & Haberman, 1994) και θ ευελιξία που προςφζρει βοθκοφν 

ςτθ ςε βάκοσ περιγραφι και ανάλυςθ, που άλλεσ μζκοδοι δε κα επζτρεπαν(Gay & 

Airasian, 2003).  

Αναηθτικθκαν ςτοιχεία από τζςςερισ πθγζσ δεδομζνων. υγκεκριμζνα 

αναλφκθκαν: 

 Σα ςχόλια και οι αναρτιςεισ από τθν πλατφόρμα Seesaw  

(αφοροφςαν μόνο τουσ μακθτζσ του πειραματικοφ τμιματοσ). Θ 

μελζτθ τουσ πραγματοποιικθκε με τθ μζκοδο τθσ κοινότθτασ 

διερεφνθςθσ των Garrison, Anderson και Archer (2000). 

 Οι δθμιουργίεσ των μακθτϊν και των δφο τμθμάτων, μζςω τθσ 

ανάλυςθσ περιεχομζνου. 

 Οι ερωτιςεισ που εκπονικθκαν από το ςφνολο των μακθτϊν κακ’ 

όλθ τθ διάρκεια του προγράμματοσ, με βάςθ τθν ταξινομία του 

Bloom. 

 Σο θχθτικό υλικό από τισ απομαγνθτοφωνιςεισ από το κζντρο 

διάςωςθσ ΑΡΧΕΛΩΝ.  
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Σα παραπάνω ςτοιχεία, μζςω του ςυνδυαςμοφ πολλαπλϊν πθγϊν, 

ελζχκθςαν για τθν εγκυρότθτα τουσ μζςω τθσ μεκόδου τθσ τριγωνοποίθςθσ 

(Creswell, 2008).  φμφωνα με τθ μζκοδο αυτι, δεδομζνα από διαφορετικζσ πθγζσ 

ςυνδζονται με τα ερευνθτικά ερωτιματα, ϊςτε να διαςταυρωκοφν για να 

επιβεβαιϊςουν ι να ενιςχφςουν το ζνα το άλλο. Με αυτό τον τρόπο τα δεδομζνα 

των θλεκτρονικϊν δθμοςιεφςεων διαςταυρϊκθκαν με τα δεδομζνα τ ου θχθτικοφ 

υλικοφ και τισ δθμιουργίεσ των μακθτϊν, ενϊ οι μακθτικζσ ερωτιςεισ με το θχθτικό 

υλικό και τισ μακθτικζσ δθμιουργίεσ. 

1.5. Οργϊνωςη τησ διπλωματικόσ εργαςύασ 
Θ διπλωματικι εργαςία ζχει οργανωκεί ςε επιπλζον ζξι κεφάλαια. το παρόν 

πρϊτο κεφάλαιο δόκθκαν ςυνοπτικά ςτοιχεία για το κεωρθτικό πλαίςιο τθσ 

εργαςίασ, το ςκοπό, τα ερωτιματα, τθ μεκοδολογία και τθ οργάνωςθ του ςυνόλου 

τθσ διπλωματικισ εργαςίασ. 

το επόμενο, 2ο Κεφάλαιο, αποτυπϊνεται το Κεωρθτικό Πλαίςιο τθσ 

εργαςίασ, με τθν διευκρίνιςθ των βαςικϊν μεκοδολογικϊν όρων και τθσ κεωρθτικισ 

βάςθσ τθσ μελζτθσ.  

Σο 3ο Κεφάλαιο αποτελεί θ Βιβλιογραφικι Επιςκόπθςθ. Πζραν τθσ ανάλυςθσ 

των ερευνϊν ςε επιμζρουσ τομείσ και άξονεσ, περιλαμβάνεται ζνασ πίνακασ με όλεσ 

τισ επιςκοπθκείςεσ ζρευνεσ. Μζςα από τα ςυμπεράςματα από τθν επιςκόπθςθ 

ζχουν αναδειχκεί τα ερευνθτικά εκείνα ςθμεία τα οποία χριηουν περαιτζρω 

διερεφνθςθσ. 

το 4ο Κεφάλαιο παρουςιάηεται με εκτενι τρόπο ο χεδιαςμόσ τθσ 

εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ και αναλφονται τα ςτάδια και οι φάςεισ που 

ακολουκικθκαν. 

Θ Μεκοδολογία Ζρευνασ αποτελεί το 5ο κεφάλαιο, όπου αναλφονται το 

εκπαιδευτικό πλαίςιο που ζγινε θ ζρευνα, τα ςτοιχεία και τα χαρακτθριςτικά του 

ερευνθτικοφ δείγματοσ, οι πθγζσ από όπου προιλκαν τα ερευνθτικά δεδομζνα 

κακϊσ και οι τρόποι ανάλυςισ τουσ. 

το 6ο Κεφάλαιο γίνεται θ ανάλυςθ των Αποτελεςμάτων από κάκε ςτοιχείο 

το οποίο μελετικθκε, ϊςτε να αναδειχκοφν τα πιο ςθμαντικά ευριματα κακϊσ και 

οι παράγοντεσ που ςυνζβαλαν. 

τθ υηιτθςθ (Κεφάλαιο 7ο),  επιχειρείται ο ςχολιαςμόσ των ευρθμάτων και 

θ ακόλουκθ απάντθςθ ςτα ερευνθτικά ερωτιματα. Σαυτόχρονα, επιςθμαίνονται 

τόςο οι αδυναμίεσ τθσ μελζτθσ όςο και οι δυνατότθτεσ περαιτζρω ζρευνασ ςτο 

ευρφτερο πεδίο. 
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2. Θεωρητικό πλαύςιο 

2.1. Η διερευνητικό μϊθηςη 
Θ ΔΜ χαρακτθρίηεται   ωσ μια παιδαγωγικι ςτρατθγικι με τεράςτια κετικι 

επιρροι ςτθ μάκθςθ και τθν εμπλοκι των μακθτϊν ςε δραςτθριότθτεσ αυκεντικισ 

μάκθςθσ. 

Θ διερευνθτικι μάκθςθ (Inquiry learning) αποτελεί ςφμφωνα με πολλζσ 

μελζτεσ (van Uum, Verhoeff & Peeters, 2016·Bevins & Price, 2016) και αναλυτικά 

προγράμματα(American Association for the Advancement of Science 1993, 2000· 

Collins 1998· National Research Council, 1996) μια από τισ πιο ενδεδειγμζνεσ 

μεκόδουσ μελζτθσ και προςζγγιςθσ των φυςικϊν επιςτθμϊν.  

Από τα βαςικά προτεριματα τθσ μεκόδου είναι ότι αναφζρεται ςτα 

ενδιαφζροντα των ίδιων των μακθτϊν, είναι ενεργθτικόσ τρόποσ μάκθςθσ και τουσ 

εμπλζκει ςε δικζσ τουσ υποκζςεισ και ελζγχουσ (Braund & Driver, 2005· Murphy & 

Beggs, 2003· Rocard, Csermely, Jorde, Lenzen, Walberg-Henriksson & Hemmo, 2007). 

Σαυτόχρονα, επιςθμαίνεται ότι ο τρόποσ μάκθςθσ που βαςίηεται ςτθ διερεφνθςθ 

είναι «θ πιο αποτελεςματικι προςζγγιςθ κεμάτων επιςτθμονικισ γνϊςθσ» (van 

Uum, Verhoeff & Peeters, 2016, ς.450). 

 Εκτόσ από τθν επιςτθμονικι διάςταςθ, θ διερευνθτικι μζκοδοσ προβάλλει 

και μια αντίςτοιχθ κοινωνικι, αφοφ θ επικοινωνία και θ ςυνεργαςία είναι 

απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τον ζλεγχο των υποκζςεων. Θ κοινωνικι αυτι 

διαδικαςία μπορεί να πάρει τθ μορφι διανομισ διαφορετικϊν αρμοδιοτιτων ςτουσ 

μακθτζσ, ςυνεργαςίασ ωσ προσ τθν επίτευξθ τθσ δραςτθριότθτασ και 

αλλθλεπίδραςθσ ωσ προσ τα αποτελζςματα (Tolmie et al., 2010). Οι μακθτζσ ςτθν 

προςπάκεια τουσ να εξθγιςουν ςτουσ άλλουσ τα αποτελζςματα των διερευνιςεων 

τουσ δθμιουργοφν  πικανζσ εξθγιςεισ, αλλά και ςυνδιαλζγονται με τουσ 

υπόλοιπουσ (Mercer, Dawes, Wegerif & Sams, 2004· Pedaste et al., 2015), 

καλλιεργϊντασ ιδιαίτερα τισ μεταγνωςτικζσ τουσ ικανότθτεσ. 

 Θ διερευνθτικι μζκοδοσ διακρίνεται ωσ προσ το βακμό κακοδιγθςθσ από 

τον εκπαιδευτικό ςε τρεισ μορφζσ(Bevins & Price, 2016): 

Α.τθν ανοιχτι (open), όπου οι μακθτζσ ζχουν ςχεδόν τον πλιρθ ζλεγχο τθσ 

παραπάνω διαδικαςίασ  

Β. τθν κακοδθγοφμενθ(guided), όπου οι μακθτζσ ακολουκοφν τισ οδθγίεσ 

του εκπαιδευτικοφ και ζχουν ελάχιςτεσ δυνατότθτεσ να αναπτφξουν 

πρωτοβουλίεσ.  

Γ. τθν δομθμζνθ (structured), όπου οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ςε μια 

διαδικαςία ενορχθςτρωμζνθ από τον εκπαιδευτικό, αλλά με αρκετζσ 

ευκαιρίεσ για επιλογι. 
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υχνά θ διερευνθτικι μζκοδοσ ςτα ςχολεία ταυτίηεται με τθν επαγωγικι ι τθ 

παραγωγικι μορφι τθσ (Grandy & Duschl, 2007) και λιγότερο με τθν απαγωγικι 

μορφι(Ahmed & Parsons, 2013). Ζτςι ενϊ ςτισ δφο πρϊτεσ οι μακθτζσ προςπακοφν 

να επικυρϊςουν με τα δεδομζνα τουσ τον κανόνα ι το φαινόμενο, ςτθν απαγωγικι 

μζκοδο προςπακοφν με τθν κριτικι ςκζψθ και τουσ φυςικοφσ νόμουσ να 

ερμθνεφςουν τισ παρατθριςεισ τουσ. Με άλλα λόγια, ςτθν απαγωγικι μζκοδο θ 

υπόκεςθ είναι το ηθτοφμενο μζροσ. 

Θ διερευνθτικι μζκοδοσ, όταν αναφζρεται ςε μακθτζσ μικρισ θλικίασ 

(πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ) παρουςιάηει τον παρακάτω κφκλο βθμάτων(National 

Research Council, 2000· Minner, Levy & Century, 2010):  

1. Διατφπωςθ επιςτθμονικϊν ερωτιςεων 

2. υλλογι δεδομζνων  

3. Διατφπωςθ ερμθνειϊν/εξθγιςεων 

4. Αξιολόγθςθ των εξθγιςεων υπό το φωσ εναλλακτικϊν προςεγγίςεων.  

5. Επικοινωνία μεταξφ των μακθτϊν και αιτιολόγθςθ τθσ προτεινόμενθσ 

απάντθςθσ/ερμθνείασ. 

Αναλυτικά, ζχουν προτακεί αρκετά μοντζλα τα οποία διευκρινίηουν τα 

βιματα τθσ διερευνθτικισ προςπάκειασ. υγκεκριμζνα, μεταξφ πολλϊν άλλων, 

υπάρχουν ο διερευνθτικόσ κφκλοσ των White, Shimoda και Frederiksen, (1999), το 

CIΛ διερευνθτικό μοντζλο (Community Informatics Initiative, 2009), ο κφκλοσ των 5Ε 

του Bybee (Duran & Duran, 2004· Eisenkraft, 2003), ο κφκλοσ των 7 Ε του Eisenkraft 

(2003) και το πλαίςιο τθσ διερευνθτικισ επιςτιμθσ των Minner, Levy και  Century 

(2010). 

Tα ςτάδια κάκε μοντζλου από τα προαναφερκζντα διαμορφϊνεται  ωσ εξισ: 

 το διερευνθτικό κφκλο (White, Shimoda & Frederiksen, 1999) 

περιλαμβάνονται 6 βιματα:1ον Οι μακθτζσ διατυπϊνουν το 

ερευνθτικό ερϊτθμα. 2ον Διατυπϊνουν πικανζσ απαντιςεισ ςτο 

ερϊτθμά τουσ (Τποκζςεισ). 3ον χεδιάηουν και διενεργοφν μια 

επιςτθμονικι ζρευνα. 4ον Αναλφουν τα δεδομζνα τθσ ζρευνάσ τουσ, 

5ον Καταςκευάηουν ζνα επιςτθμονικό μοντζλο ι μεταςχθματίηουν 

ζνα ιδθ υπαρκτό (μοντελοποίθςθ). 6ον Αξιολογοφν τθ διαδικαςία και 

τα αποτελζςματα και ςυηθτοφν για περαιτζρω νζεσ ζρευνεσ. 

 Σο CIΛ διερευνθτικό μοντζλο του πανεπιςτθμίου του Illinois 

(Community Informatics Initiative, 2009) αποτελεί ζνα ςυνεχόμενο 

κφκλο που ξεκινά από τθ διατφπωςθ επιςτθμονικισ ερϊτθςθσ, 

ςυνεχίηει ςτθν ζρευνα, περνά ςτο ςτάδιο τθσ δθμιουργίασ νζων 

ιδεϊν ςτισ προχπάρχουςεσ. Ακολουκεί το ςτάδιο τθσ 

ςυηιτθςθσ/διαλόγου, όπου οι μακθτζσ ςυηθτοφν τισ προθγοφμενεσ 

ιδζεσ τουσ υπό το φϊσ των νζων δεδομζνων. Σζλοσ, οι μακθτζσ 

αναςτοχάηονται και διατυπϊνουν νζα ερευνθτικά ερωτιματα. 
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 Σο μοντζλο των 5 Ε (engage/ειςαγωγι, explore/ζρευνα, 

explain/εξιγθςθ, elaborate/επεξιγθςθ-ανάλυςθ and 

evaluate/εκτίμθςθ-αξιολόγθςθ) του Roger Bybee (Duran & Duran, 

2004) αποτελεί ζνα αρκετά διαδεδομζνο μοντζλο διερεφνθςθσ. 

Εμπεριζχει τα ςτάδια: τθσ εμπλοκισ (όπου διατυπϊνονται τα 

ερωτιματα), τθσ ζρευνασ (ςυγκζντρωςθ δεδομζνων), τθσ εξιγθςθσ 

των δεδομζνων, τθσ διαλεφκανςθσ τουσ και τθσ αξιολόγθςθσ 

(δεδομζνων και απαντιςεων).  

 Σο μοντζλο των 7 Ε του Eisenkraft (2003) αποτελεί επζκταςθ του 

προθγοφμενου μοντζλου. Όπωσ φαίνεται και από το χιμα 2.1 που 

ακολουκεί, θ φάςθ τθσ ειςαγωγισ ζχει αντικαταςτακεί από τθν τισ 

φάςεισ elicit (εκμαίευςθ) and engage(ειςαγωγι), όπου εκτόσ τθσ 

εμπλοκισ με το κζμα, γίνεται προςπάκεια να εκμαιευκοφν από τουσ 

μακθτζσ οι προθγοφμενεσ γνϊςεισ τουσ. Σαυτόχρονα ζχει προςτεκεί 

ςτο τζλοσ θ φάςθ τθσ επζκταςθσ, όπου επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να 

εφαρμόςουν τισ γνϊςεισ τουσ ςε νζεσ καταςτάςεισ . 
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Σχιμα 2.1 Τα μοντζλα διερεφνθςθσ 5 Ε και 7 Ε (πθγι: Eisenkraft, 2003)  

 Σο μοντζλο του Minner, Levy και Century (2010) περιλαμβάνει τρεισ 

προοπτικζσ:1. το επιςτθμονικό περιεχόμενο τθσ διερεφνθςθσ, 2.τθν 

εναςχόλθςθ των μακθτϊν με το επιςτθμονικό περιεχόμενο, 3. τθν 

υπευκυνότθτα των μακθτϊν για μάκθςθ, ενεργι ςκζψθ  κακϊσ και τα 

κίνθτρα για μάκθςθ. Οι Minner, Levy και Century (2010) προτείνουν τθν 

ενςωμάτωςθ ςτα παραπάνω ενόσ επιπλζον ςτοιχείου από τα ακόλουκα: α. 

διδακτικι ερϊτθςθ, β. ςχεδιαςμόσ, ςυγκζντρωςθ δεδομζνων, γ. 

ςυμπζραςμα ι επικοινωνία.  

Σο 2015 οι Pedaste et al. παρουςίαςαν μια ςυνκετικι εργαςία, αναηιτθςθσ 

ενόσ ενιαίου πλαιςίου για τθ διερεφνθςθ. Κάνοντασ αναςκόπθςθ ςε μια ςειρά 

άρκρων (επιλζγθκαν ςυνολικά 60) αναφορικά με τισ φάςεισ τθσ διερεφνθςθσ, 

κατζλθξαν ςε μια ςειρά κοινϊν βθμάτων, που εμφανίηονται με διαφορετικά 
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ονόματα ι ςε διαφορετικά ςθμεία ςε κάκε διερευνθτικό μοντζλο, και 

περιλαμβάνουν 5 φάςεισ και 9 υποφάςεισ. το παρακάτω χιμα 2.2 

παρουςιάηονται τα βαςικά ςτάδια του μοντζλου, ενϊ τα βζλθ δείχνουν τισ 

διαφορετικζσ διαδρομζσ που μπορεί να ακολουκιςει θ διερευνθτικι διαδικαςία:  

 

Σχιμα 2.2. Οι φάςεισ τθσ διερευνθτικισ διαδικαςίασ (πθγι: Pedaste et al., 2015) 

Κατά τθν πρϊτθ φάςθ  (Ρροςανατολιςμόσ/Orientation) γίνεται πρόκλθςθ τθσ 

περιζργειασ των μακθτϊν και ειςαγωγι τουσ ςτο προσ εξζταςθ κζμα. τθ ςυνζχεια 

(Εννοιοποίθςθ/Conceptualization) διατυπϊνονται ερωτιςεισ ι υποκζςεισ. τθν 

τρίτθ φάςθ (Ζρευνα/Investigation) γίνεται ο ςχεδιαςμόσ τθσ διερεφνθςθσ ι 

ςχεδιάηεται ζνα πείραμα. Σαυτόχρονα, γίνεται θ ςυγκζντρωςθ των δεδομζνων και θ 

ανάλυςι τουσ, πάντα ςφμφωνα με τον πειραματικό ι ερευνθτικό ςχεδιαςμό. 

Περιλαμβάνει τισ διακριτζσ υποφάςεισ:  
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 Εξερεφνθςθ/Exploration(θ προγραμματιςμζνθ και ςυςτθματικι αναηιτθςθ 

δεδομζνων ςφμφωνα με το ερευνθτικό ερϊτθμα ι τθν υπόκεςθ), 

 Ρειραματιςμόσ/Experimentation (ο ςχεδιαςμόσ και θ διεξαγωγι ενόσ 

πειράματοσ ελζγχου τθσ ερευνθτικισ υπόκεςθσ), 

 Ερμθνεία δεδομζνων/Data Interpretation (θ νοθματοδότθςθ των δεδομζνων 

και θ δθμιουργία νζασ γνϊςθσ από τουσ μακθτζσ) 

 τθ τζταρτθ φάςθ, από τα δεδομζνα τθσ προθγοφμενθσ φάςθσ, 

πραγματοποιείται θ Διεξαγωγι Συμπεραςμάτων (Conclusion), τα οποία και 

αντιπαραβάλλονται με τισ αρχικζσ ερωτιςεισ /υποκζςεισ. 

Oι Pedaste et al. (2015) προτείνουν, όπωσ φαίνεται και από το χιμα 2.2, μία 

επιπλζον φάςθ, θ οποία διατρζχει κάκετα τισ τζςςερισ προθγοφμενεσ, που αφορά 

τθ Διαδικαςία Διαλόγου (discussion). ε αυτι γίνεται παρουςίαςθ και ςυηιτθςθ των 

ευρθμάτων από τισ επιμζρουσ φάςεισ ι από το ςφνολο τθσ διερεφνθςθσ. 

Περιλαμβάνει δφο διακριτζσ υποφάςεισ:  

 Επικοινωνία (communication), όπου οι μακθτζσ επικοινωνοφν μεταξφ τουσ ι 

με το δάςκαλό τουσ παρουςιάηοντασ είτε τα δεδομζνα μιασ επιμζρουσ 

φάςθσ τθσ διερεφνθςθσ τουσ ι το ςφνολο τθσ. Μζςα από αυτι τθ φάςθ τθσ 

κριτικισ και τθσ εξωτερικισ αξιολόγθςθσ αντλοφν δεδομζνα και ςχόλια 

απαραίτθτα για τθν ολοκλιρωςθ τθσ διερεφνθςισ τουσ. 

 Ανατροφοδότθςθ (reflection), αναφζρεται ωσ «εςωτερικι ςυηιτθςθ» 

(Pedaste et al., 2015, ς.54). Αφορά το ςφνολο τθσ κριτικισ, τθσ περιγραφισ 

και τθσ αξιολόγθςθσ είτε κάποιασ επιμζρουσ φάςθσ ι του ςυνόλου τθσ 

διερεφνθςθσ. 

Σο παραπάνω μοντζλο διερεφνθςθσ αποτελεί μια αρκετά ςθμαντικι 

προςπάκεια να ςυγκροτθκεί θ ζννοια τθσ ΔΜ ςε ζνα ενιαίο πλαίςιο. Λδιαίτερα 

ςθμαντικό ςτοιχείο αποτελεί θ διαδικαςία του διαλόγου (εξωτερικοφ/ 

communication και εςωτερικοφ/reflection) τόςο κατά τισ επιμζρουσ φάςεισ, όςο και 

ςτο ςφνολο τθσ διαδικαςίασ.   

Για τουσ παραπάνω λόγουσ επιλζχτθκε το ςυγκεκριμζνο μοντζλο 

διερεφνθςθσ ωσ εκείνο που κα χρθςιμοποιθκεί κατά τθ διερευνθτικι διαδικαςία 

των μακθτϊν.  

 

2.1.1. Διϊκριςη ςυνεργατικόσ και ατομικόσ διερεύνηςησ 

2.1.1.1. Προςωποποιημϋνη μϊθηςη (personalized learning) 

 

Θ διαδικαςία τθσ προςωπικισ διερεφνθςθσ αφορά πρϊτα απ’ όλα το άτομο. 

υνδζεται με τθ διαδικαςία ενίςχυςθσ τθσ προςωπικισ του άποψθσ και γνϊςθσ 
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(Rudd, 2008). O μακθτισ επιλζγει μζςα από τισ διαδικαςίεσ, που οργανϊνει ο 

διδάςκων, και γίνεται ενεργόσ ςυμμζτοχοσ τθσ ΔΜ.  

Σο ρεφμα τθσ προςωποποιθμζνθσ διερεφνθςθσ, διαφζρει από τθν 

εξατομικευμζνθ μάκθςθ τθσ δεκαετίασ του ’70, αφοφ διακζτει περιςςότερα 

μακθτοκεντρικά ςτοιχεία, και ο μακθτισ γίνεται ςυμμζτοχοσ ςε όλεσ τισ φάςεισ. 

Σαυτόχρονα, δεν απορρίπτει, αλλά ενςωματϊνει ςτοιχεία ςυνεργαςίασ και 

ομαδικότθτασ. Βρίςκει ςτθρίγματα, τόςο ςτθ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία όςο και 

ςτθν κοινωνικι κονςτρουκτιβιςτικι παράδοςθ του Λεβ Βιγκότςκι. Βαςικό 

χαρακτθριςτικό τθσ είναι θ γνϊςθ του γνωςτικοφ ςταδίου που βρίςκεται ο μακθτισ 

ζτςι ϊςτε να δθμιουργιςει τθν κατάλλθλθ υποςτιριξθ, ϊςτε να μπορεί να περάςει 

ςτο επόμενο. Επίςθσ απαιτεί βακιά γνϊςθ των χαρακτθριςτικϊν του μακθτι 

(μακθςιακό προφίλ), αφοφ μόνο μζςα από αυτό κα μπορεί να δθμιουργθκεί θ 

κατάλλθλθ υποδομι ανφψωςθσ. 

Θ χριςθ τθσ τεχνολογίασ, ιδιαίτερα με μοντζλα όπωσ το n-quire (Mulholland 

et al., 2012) ι το WISE (Tasker & Herrenkohl, 2016) προςφζρουν ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ μια τυποποίθςθ των βθμάτων τθσ διερεφνθςθσ, ϊςτε κάκε μακθτισ 

να μπορεί να εργαςτεί, με ςκοπό τθ μεκοδικι επίτευξθ των ςτόχων του (Livingstone 

& Helsper, 2007· Looi et al., 2009). υνικωσ, τα ςφγχρονα τεχνολογικά εκπαιδευτικά 

μζςα που υποςτθρίηονται από κινθτζσ ςυςκευζσ, ανικουν ςτισ οριηόντιεσ 

τεχνολογίεσ, ςφμφωνα με τθν κατθγοριοποίθςθ των Stroup και Petrosino (2003), 

αφοφ αναφζρονται ςτισ ανάγκεσ των μακθτϊν μεταξφ διαφορετικϊν αντικειμζνων 

και λιγότερο ςτισ διδακτικζσ ανάγκεσ των εκπαιδευτικϊν ςε προκακοριςμζνο 

αντικείμενο (κάκετθ κατθγορία).  

2.1.1.2. υνεργατικό Διερεύνηςη 

 Πζρα από τθν προςωπικι διερεφνθςθ, αναπτφςςεται θ τάςθ να οργανϊνεται 

θ διερευνθτικι προςπάκεια ςτθ βάςθ ομαδοςυνεργατικϊν μοντζλων. Αποτελεί 

μοντελοποίθςθ του τρόπου εργαςίασ των επιςτθμόνων (Woods-McCorney, 

Wossnitza & Sturrock, 2016· Duschl & Shouse, 2007· Gillies, Nichols, Burgh & Haynes, 

2014), από τθν οργάνωςθ τθσ εργαςίασ και από τθν ςυνεργαςία ωσ τον τρόπο 

εκπόνθςθσ των ερωτθμάτων και των τελικϊν ςυμπεραςμάτων(Νιφόρα, 2015).  

 Θ βαςικι διαφοροποίθςθ του ςυνεργατικοφ μοντζλου διερεφνθςθσ 

ςτθρίηεται ςτθν αλλθλεπίδραςθ τθσ ομάδασ (Woods-McCorney, Wossnitza & 

Sturrock, 2016) και τθ διαδικαςία απόκτθςθσ γνϊςθσ μζςω τθσ ςυνεργαςίασ. Με 

άλλα λόγια, ςτθν ομαδικι διερεφνθςθ οι ίδιοι οι μακθτζσ αποτελοφν τθν πθγι 

πλθροφόρθςθσ (Duschl & Shouse, 2007). Σαυτόχρονα, απαιτεί από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ ςυγκεκριμζνεσ δεξιότθτεσ, οι οποίεσ δεν είναι απαραίτθτεσ ςτθν 

προςωπικι διερεφνθςθ, όπωσ θ αντίλθψθ τθσ ςυλλογικισ ευκφνθσ, τθσ κοινισ 

προςπάκειασ, του διαμοιραςμοφ –όπου τα δεδομζνα γίνονται κοινόσ τόποσ προτοφ 

γίνουν κοινό κτιμα- τθσ ενκάρρυνςθσ και τθσ αναγνϊριςθσ τθσ προςπάκειασ των 

άλλων και τθσ επιχειρθματολογίασ/ υποςτιριξθσ των απόψεων (Gillies et al., 
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2014·Mercer, Wegerif & Dawes, 1999) αλλά και τθσ ανατροφοδότθςθσ των ιδεϊν 

τουσ. τθ κζςθ τθσ προςωπικισ υπευκυνότθτασ επζρχεται θ ςυνεργατικι (Saab, van 

Joolingen & van Hout-Wolters, 2012). Όπωσ επιςθμαίνουν οι Weick και Meader 

(1993) ςτθ ςυνεργατικι διερεφνθςθ είναι απαραίτθτθ θ μεταφορά (conveyance) και 

θ ςφγκλιςθ (convergence), δθλαδι θ μεταφορά από τα μζλθ, νζων δεδομζνων με 

τθν αντίςτοιχθ αναηιτθςθ του νοιματόσ τουσ και από τθν άλλθ θ εφρεςθ των 

κοινϊν ςθμείων αυτϊν των νοθμάτων, ϊςτε να εξαχκοφν νζα ςυλλογικά 

ςυμπεράςματα. Μζςω των δφο αυτϊν οδϊν επιτυγχάνεται θ ςυλλογικι ρφκμιςθ, θ 

εφρεςθ δθλαδι του τελικοφ ςυμπεράςματοσ/απάντθςθσ, αλλά ταυτόχρονα θ 

επίτευξθ τθσ κατανόθςθσ τθσ διαδικαςίασ και των αποτελεςμάτων από κάκε μζλοσ 

(Jermann & Dillenbourg, 2008· Erkens, Jaspers, Prangsma & Kanselaar, 2005). Θ 

ςυλλογικι ρφκμιςθ περνά μζςα από όλα τα ςτάδια τθσ διερεφνθςθσ (ερωτιςεισ, 

αναηιτθςθ δεδομζνων, ανατροφοδότθςθ/αναςτοχαςμόσ, ςυμπεράςματα) (Patrick 

& Middleton, 2002·Hmelo-Silver & Barrows, 2008).  

 Με ιςχυρζσ βάςεισ ςτον κοινωνικό κονςτρουκτιβιςμό που υποςτθρίηει ότι θ 

γνϊςθ είναι κοινωνικό προϊόν (Vygotsky, 1978) το ομαδοςυνεργατικό μοντζλο 

διερεφνθςθσ ςτθρίηεται ακριβϊσ ςε αυτι τθν κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ. Μζςα από 

τισ ζρευνεσ ζχουν διαπιςτωκεί υψθλζσ αποδόςεισ, αφξθςθ κινιτρων, ιςχυρι 

κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ και μεγαλφτερθ ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων (Acar 

& Tarhan, 2008· Cohen, 1994· Qin, Johnson & Johnson, 1995). Μζςα από τθ 

ανταλλαγι ιδεϊν και απόψεων οι μακθτζσ, ζχει αποδειχτεί, ότι αναπτφςςουν 

υψθλότερου επιπζδου αναλφςεισ (Gillies et al., 2014). 

 Τποςτθρίηεται ότι μζςω τθσ τεχνολογίασ, οι ςτόχοι τθσ μεταφοράσ 

δεδομζνων και θ ςφγκλιςθ των απόψεων, που προαναφζρκθκε, μποροφν να 

υπθρετθκοφν καλφτερα, ιδιαίτερα μζςα από πλατφόρμεσ διαλόγου, chat και forum 

(Maruping & Agarwal, 2004).  

Σαυτόχρονα, ςτισ διαδικαςίεσ ομαδικισ διερεφνθςθσ είναι αναγκαία θ 

δθμιουργία υποςτθρικτικϊν δομϊν (scaffold). H διερευνθτικι μάκθςθ, προςφζρει 

ςτουσ μακθτζσ τθ δυνατότθτα να επεξεργαςτοφν υλικό και προκλιςεισ πζρα από τισ 

δυνατότθτζσ τουσ. Μζςω υποςτθρικτικϊν δομϊν (scaffolds) θ πρόςβαςθ ςτθ νζα 

γνϊςθ και τισ πιο περίπλοκεσ δεξιότθτεσ γίνονται εφικτά (Hmelo-Silver, Duncan & 

Chinn, 2007). Όπωσ επιςθμαίνει θ Hmelo-Silver (2006) το πιο ςθμαντικό 

χαρακτθριςτικό των υποςτθρικτικϊν δομϊν (scaffolding) είναι ότι υποςτθρίηουν τθ 

διαδικαςία μάκθςθσ των μακθτϊν τόςο δίνοντάσ τουσ ςτοιχεία για το π ϊ σ κα 

κάνουν τθ διερεφνθςθ, όςο και εξθγϊντασ τουσ  γ ι α τ ί κα πρζπει να γίνει με αυτό 

τον τρόπο.  

H ζγκαιρθ (on time) παροχι υποςτιριξθσ αποτελεί ίςωσ τθν πιο ςθμαντικι 

ςτιγμι ςτθ διαδικαςία. ε αυτό τον τομζα, θ φπαρξθ πλοφςιων τεχνολογικϊν μζςων 

μπορεί να κάνει τθ διαφορά. Ζρευνεσ (ενδεικτικά: Sharma & Hannafin, 2007·van 

Joolingen, De Jong & Dimitrakopoulou, 2007·Puntambekar & Hubscher, 2005·Laru, 
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Järvelä & Clariana, 2012) ζχουν αποδείξει τθ ςθμαςία των κινθτϊν ςυςκευϊν ςτθ 

διαδικαςία υποςτιριξθσ και μάλιςτα καλφπτοντασ πολλαπλζσ Ηϊνεσ Επικείμενθσ 

Ανάπτυξθσ διαφορετικϊν μακθτϊν ι ομάδων.  

 

2.2. Οι κοινότητεσ διερεύνηςησ των Garrison, Anderson και Archer 

(2000) 

Σο μοντζλο τθσ Κοινότθτασ Διερεφνθςθσ (ΜΚΔ) παρουςιάςτθκε από τουσ 

Garrison, Anderson και Archer (2000) ωσ ζνα μεκοδολογικό πλαίςιο ανάλυςθσ των 

θλεκτρονικϊν περιβαλλόντων μάκθςθσ και ειδικότερα τθσ  on line επικοινωνίασ και 

των εκπαιδευτικϊν δράςεων που αναπτφςςονται. 

Ωσ κοινότθτα διερεφνθςθσ ορίηεται «μία ομάδα (π.χ. μία τάξθ μακθτϊν, 

φοιτθτϊν κ.ά.) μζςα ςτθν οποία αναπτφςςεται θ γνϊςθ με τθν ανάπτυξθ τεχνικϊν 

επίλυςθσ προβλθμάτων που προκφπτουν από διαδικαςίεσ διερεφνθςθσ, 

επιχειρθματολογίασ, ςφνδεςθσ, απελευκζρωςθσ και πρόκλθςθσ μεταξφ των μελϊν 

τθσ» (Lipman, 2003). 

 
Μζςα από τθν μελζτθ και τθν ανάλυςθ τριϊν  αλλθλεξαρτϊμενων 

παραγόντων, που αντιπροςωπεφουν  τισ διακριτζσ παρουςίεσ των μακθτϊν ςτισ 

θλεκτρονικζσ δράςεισ, το ΜΚΔ   αποτυπϊνει όλα εκείνα που οικοδομοφν τθ 

μακθςιακι εμπειρία ςε μια κοινότθτα διερεφνθςθσ  (Garrison, Anderson & Archer, 

2000·Anderson, Rourke, Garrison & Archer, 2001). 
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Σχιμα 2.3 Το μοντζλο τθσ Κοινότθτασ διερεφνθςθσ (Garrison, Anderson & Archer, 2000)  

Πιο ςυγκεκριμζνα, θ κάκε παρουςία αναλφεται ςε: 

 Γνωςτικι παρουςία: αφορά όλα εκείνα τα μθνφματα που αντιπροςωπεφουν 

τθ μάκθςθ που ζχει αποκτθκεί κατά τθν πρακτικι διερεφνθςθ (Shea et al., 

2011). Για τουσ Garrison, Anderson και Archer (2000, ς.89) θ γνωςτικι 

παρουςία αντιπροςωπεφει τθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ ςτουσ 

μακθτζσ. Μζςω τθσ μελζτθσ αυτισ τθσ παρουςίασ γίνεται φανερι θ 

ςυμμετοχι τουσ ςτισ διαδικαςίεσ, κακϊσ και το τι αποκομίηουν. τθριηόμενοι 

ςτθ ςκζψθ του Dewey για τα βιματα τθσ πρακτικισ διερεφνθςθσ, 

διακρίνεται ςε τζςςερισ επιμζρουσ τομείσ διαδοχικισ ανάλυςθσ (Garrison, 

Anderson & Archer, 2010) και ςυγκεκριμζνα: 

o  Ενεργοποίθςθ (Triggering),προςδιοριςμόσ του κζματοσ προσ 

διερεφνθςθ μζςα από   ερωτιςεισ και διάλογο  

o Διερεφνθςθ (Exploration), περιλαμβάνει τισ ανταλλαγζσ υλικϊν και 

ιδεϊν μεταξφ των μακθτϊν κατά τθ φάςθ τθσ διερεφνθςθσ. Μπορεί 

να ζχει ατομικό ι ομαδικό χαρακτιρα. 

o Ολοκλιρωςθ, περιλαμβάνει τα ςτοιχεία αποτφπωςθσ των 

ςυμπεραςμάτων που προκφπτουν μζςα από τθν αλλθλεπίδραςθ των 
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μακθτϊν. Οι μακθτζσ προςδίδουν νζο νόθμα ςε όςα ανακάλυψαν 

ςτο προθγοφμενο ςτάδιο (Νιάρθ & Μαυροειδισ, 2015). 

o Επίλυςθ(Resolution), εφαρμογι των ιδεϊν ςε νζεσ καταςτάςεισ 

Αξίηει να ςθμειϊςουμε ότι οι Garrison, Anderson και Archer (2010) είχαν 

διαπιςτϊςει ότι οι μακθτζσ δεν προχωροφςαν ςτα ςτάδια τθσ Ολοκλιρωςθσ και τθσ 

Επίλυςθσ. Θ βαςικι τουσ ερμθνεία εςτιαηόταν ςτο γεγονόσ ότι δεν απαιτοφνταν από 

τουσ μακθτζσ να προχωριςουν ςε αυτζσ τισ φάςεισ,  προςδίδοντασ ςτθ Διδακτικι 

Παρουςία τθν ανάγκθ να προκαλζςει τθν υλοποίθςι τουσ ςτο ςωςτό χρόνο. 

 Κοινωνικι παρουςία: όπου θ ζμφαςθ δίνεται ςτθ ςυνεργαςία και τθν 

επικοινωνία. Μζςα από αυτι οι μακθτζσ προβάλλονται κοινωνικά και 

ςυναιςκθματικά (Αγγζλαινα & Σηιμογιάννθσ, 2010), ι  παρουςιάηονται, όπωσ 

διατυπϊνουν οι Garrison, Anderson και Archer(2000, ς.94), ωσ «πραγματικοί 

άνκρωποι»  Διακρίνονται ςτισ εξισ κατθγορίεσ:  

o υναιςκθματικι ζκφραςθ, που περιλαμβάνει όλεσ εκείνεσ τισ 

υποδθλϊςεισ ςυναιςκθμάτων κατά τθ διάρκεια τθσ διερεφνθςθσ που 

τελικά ςυμβάλλουν ςτθν ζννοια του ανικειν.  

o Ανοιχτι επικοινωνία, «όπου αντικατοπτρίηεται θ αποφαςιςτικι φφςθ 

τθσ κοινότθτασ» (Garrison, Anderson & Archer, 2010, ς.7). 

o υνεκτικότθτα ομάδασ (group cohesion), που αποδεικνφει το 

ςυνεργατικό χαρακτιρα τθσ κοινότθτασ. 

 Διδακτικι παρουςία: που περιλαμβάνει τισ κατάλλθλεσ διδακτικζσ 

ενορχθςτρϊςεισ για το on line περιβάλλον (Shea et al., 2010). φμφωνα με 

τουσ Garrison & Arbaugh (2007, ς.163) αναδεικνφεται ςε «κακοριςτικό 

παράγοντα τθσ μακθτικισ ικανοποίθςθσ, τθσ αποκτθκείςασ γνϊςθσ και τθσ 

ζννοιασ τθσ κοινότθτασ». Διακρίνεται ςτουσ εξισ τρεισ τομείσ:  

o χεδιαςμόσ. Περιλαμβάνει όλεσ εκείνεσ τισ δραςτθριότθτεσ που 

ςχετίηονται με το ςχεδιαςμό τθσ δομισ, τθσ διαδικαςίασ, διάδραςθσ 

κακϊσ και τθν αξιολόγθςθ τθσ μακθςιακισ εμπειρίασ. 

o Διευκόλυνςθ ςυηιτθςθσ. Ο διδάςκοντασ (ι το μζλοσ που κάνει 

τζτοιου τφπου διδακτικά ςχόλια) ςυμβάλλει ςτο να εμπλζξει τουσ 

ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαδικαςία.  

o Παροχι οδθγιϊν. Εδϊ περιλαμβάνονται τα άμεςα κακοδθγθτικά 

ςχόλια, οι επεξθγιςεισ και θ παροχι πλθροφοριϊν προσ τουσ 

ςυμμετζχοντεσ. 

Αν και θ διδακτικι παρουςία, ςυνικωσ πθγάηει από τον εκπαιδευτικό, 

εμφανίηεται και ςτισ δθμοςιεφςεισ όλων των μελϊν τθσ ομάδασ (Αγγζλαινα & 

Σηιμογιάννθσ, 2010). 
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2.3. Η ιςτοεξερεύνηςη ωσ διερευνητικό μϋθοδοσ 
Θ ευρεία διάδοςθ του διαδικτφου το ζχει μετατρζψει ςε μια τεράςτια 

βιβλιοκικθ δεδομζνων, που προςφζρει ςθμαντικι βοικεια ςτθν επικοινωνία, τθν 

οικοδόμθςθ γνϊςεων, τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν και εν γζνει τθ μακθςιακι και 

εκπαιδευτικι διαδικαςία.  Θ πρόςβαςθ ςε αυτό το μεγάλο πλοφτο πλθροφοριϊν, 

ενιςχυμζνο με πολυμζςα (εικόνασ, ιχου, βίντεο),κάνει τθ μάκθςθ πιο 

αποτελεςματικι (Şahin& Baturay, 2016). Παρόμοια, θ ςυμβολι του διαδικτφου ςτθ 

διδακτικι παραμζνει πλζον αναπόςπαςτθ, ωσ το κφριο βοθκθτικό εργαλείο για τθν 

προετοιμαςία ι τθν υλοποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ. Από τθν άλλθ όμωσ, θ πλθκϊρα 

των δεδομζνων, κάνουν τθ χριςθ του διαδικτφου ανοιχτι, και πολλζσ φορζσ 

επικίνδυνθ, ςε παρανοιςεισ. Θ οργάνωςθ των πλθροφοριϊν και θ κακοδιγθςθ, 

από τθ μεριά του δαςκάλου, προτείνεται ωσ μια αςφαλισ μζκοδοσ χριςθσ του 

(Clark, 2000). Σαυτόχρονα, θ επιλογι του περιεχομζνου πρζπει να γίνεται με βάςθ 

τουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ, ϊςτε οι μακθτζσ μθν ςπαταλοφν χρόνο ςε άςκοπεσ 

αναηθτιςεισ (Faichney, 2002). 

 Ο Dodge (1995) παρουςίαςε τθ μζκοδο ιςτοεξερεφνθςθσ (web-quest), που 

ςυνδυάηει τουσ προαναφερκζντεσ παράγοντεσ (αςφάλεια, οικονομία χρόνου, 

κακοδιγθςθ από τον εκπαιδευτικό) με τθ δυνατότθτα, να είναι μακθτοκεντρικι 

(Şahin& Baturay, 2016) και να επιτρζπει το διερευνθτικό τρόπο πρόβαςθσ ςτθ 

γνϊςθ. Αποτελεί, μια μακθςιακι δραςτθριότθτα, με δεδομζνθ δομι και βθματιςμό, 

που μζςα από τθν αξιοποίθςθ πλθροφοριϊν από τον παγκόςμιο ιςτό, ζχει ωσ ςτόχο 

τθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ τθσ κακθμερινισ ηωισ (Halat & Jakubowski, 2001). 

Σαυτόχρονα, μπορεί να αναφζρεται ςε ζνα μακθςιακό ςενάριο το οποίο ζχει 

οργανϊςει ο εκπαιδευτικόσ ι αφορά ζνα ςχζδιο εργαςίασ (project). Μια 

ιςτοεξερεφνθςθ μπορεί να ζχει μικρι (2-4 διδακτικζσ ϊρεσ) ι μεγάλθ διάρκεια (4-8 

εβδομάδεσ).  

 Μια ιςτοεξερεφνθςθ ςτοχεφει: α. ςτθν κινθτοποίθςθ όλων των μακθτϊν μιασ 

τάξθσ (Vidoni & Maddux, 2002), β. ςτθν οικοδόμθςθ γνϊςεων μζςω καλά 

ςχεδιαςμζνων δραςτθριοτιτων, γ. ςτθν ςυνεργατικι μάκθςθ, μζςω τθσ 

ςυνεργαςίασ και τθσ ανταλλαγισ υλικϊν και ιδεϊν, δ. ςτο διακεματικό χαρακτιρα 

οργάνωςθσ του μακιματοσ (Zlatkovska, 2010).  Επιπλζον οι μακθτζσ δεν 

προχωροφν ςε απλι εφαρμογι των πλθροφοριϊν που λαμβάνουν, αλλά ςε επίλυςθ 

προβλιματοσ με αξιοποίθςθ των κατάλλθλων πλθροφοριϊν. Κατατάςςεται, ςτισ 

ενεργθτικζσ μορφζσ μάκθςθσ αφοφ ενιςχφει τθ δθμιουργικότθτα των μακθτϊν, τθν 

ενεργό ςυμμετοχι τουσ και ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ υψθλοφ επιπζδου δεξιοτιτων 

(ανάλυςθ, ςφνκεςθ, αξιολόγθςθ, εμβάκυνςθ και εφαρμογι). 

Οι ιςτοεξερευνιςεισ ςε ςφγκριςθ με άλλεσ μεκόδουσ αναηιτθςθσ ςτο 

διαδίκτυο αποτελοφν τθν πιο αποτελεςματικι μζκοδο για τθν απόκτθςθ γνωςτικϊν 

και ακαδθμαϊκϊν δεξιοτιτων (Vidoni and Maddux, 2002). Επιτρζπουν τθ 
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ςυνεργαςία των μακθτϊν (Ikpeze & Boyd, 2007) και τθν ανάπτυξθ 

μακθτοκεντρικϊν προςεγγίςεων (Godwin-Jones, 2004).  

 Σαυτόχρονα, ενιςχφουν τισ δεξιότθτεσ αναηιτθςθσ και διερεφνθςθσ (Ikpeze & 

Boyd, 2007). Κατά τθν πλοιγθςθ απαιτείται από τουσ μακθτζσ να 

«αυτορυκμίηονται», ϊςτε να αποφεφγεται ο αποπροςανατολιςμόσ τουσ, να είναι ςε 

κζςθ να αξιολογοφν τισ πλθροφορίεσ που λαμβάνουν (Σςιωτάκθσ & Σηιμογιάννθσ, 

2012).  

Θ ιςτοεξερεφνθςθ αποτελεί μια ενδεδειγμζνθ μζκοδο  ςτθ ΔΜ (Chan, 2007) 

που ςυνδυάηει τα βιματα μιασ διερεφνθςθσ με τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςτο 

διαδίκτυο.  Σα βαςικά παιδαγωγικά τθσ χαρακτθριςτικά ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ 

του μακθςιακοφ αποτελζςματοσ. υγκεκριμζνα μζςω των εξερευνιςεων:  

 Οι μακθτζσ αναλαμβάνουν πιο ενεργθτικοφσ ρόλουσ ενϊ ο 

διδάςκοντασ ρόλουσ κακοδιγθςθσ και υποςτιριξθσ . 

 υμβάλλουν ςτθ διαδικαςία επίλυςθσ προβλιματοσ και ξεφεφγουν 

από τθν απλι παράκεςθ πλθροφοριϊν.  

 Κινθτοποιοφν τθν κριτικι ςκζψθ των μακθτϊν και τθν ανάπτυξθ 

δεξιοτιτων υψθλοφ επιπζδου (Σςιωτάκθσ & Σηιμογιάννθσ, 2013). 

 

 Αν και ο φορμαλιςτικόσ τρόποσ δόμθςισ τθσ τθν κατατάςςει ςτισ 

κακοδθγοφμενεσ μορφζσ διερεφνθςθσ (Keever, 2008), διακζτει ταυτόχρονα τισ 

δυνατότθτεσ δόμθςθσ και ανοιχτϊν αναηθτιςεων γφρω από ζνα ςυγκεκριμζνο 

κζμα. 

 

Σα βιματα που ακολουκεί μια ιςτοεξερεφνθςθ (Dodge, 1995) 

περιλαμβάνουν : 

o Ειςαγωγι. το βιμα αυτό οι μακθτζσ ζρχονται ςε επαφι με το κζμα και 

ενεργοποιοφνται 

o Δραςτθριότθτα. το βιμα αυτό ξεκακαρίηονται οι απαιτιςεισ για το τελικό 

προϊόν. 

o Διαδικαςία. το βιμα αυτό περιλαμβάνονται οι αναλυτικζσ οδθγίεσ για τθν  

ολοκλιρωςθ τθσ ιςτοεξερεφνθςθσ 

o Ρθγζσ – Μζςα.Εδϊ περιλαμβάνονται όλεσ οι προεπιλεχκείςεσ ιςτοςελίδεσ ι 

άλλα μζςα που είναι απαραίτθτα για τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ.  

o Αξιολόγθςθ. το βιμα αυτό γίνεται θ αξιολόγθςθ του τελικοφ 

αποτελζςματοσ τθσ εργαςίασ των μακθτϊν μζςα από τα κατάλλθλα 

εργαλεία που ζχει επιλζξει ο εκπαιδευτικόσ 

o Συμπζραςμα. Οι μακθτζσ ενκαρρφνονται να καταλιξουν ςε αναςτοχαςμό 

για τθ διαδικαςία που ακολοφκθςαν και να αξιολογιςουν τον τρόπο 

εργαςίασ και τα ςυμπεράςματά τουσ. 
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Οι λόγοι επιλογισ τθσ ιςτοεξερεφνθςθσ, ωσ μοντζλου διερεφνθςθσ γίνεται 

για τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

o Ζχει μακθτοκεντρικά και ομαδοςυνεργατικά χαρακτθριςτικά που 

εξυπθρετοφν τθν ςυνεργατικι διερεφνθςθ. 

o Σαυτόχρονα μζςω τθσ αλλθλεπίδραςθσ (ανταλλαγζσ απόψεων, 

διαμοιραςμόσ υλικϊν και πλθροφοριϊν διαδραςτικζσ παρουςιάςεισ) 

επιτυγχάνει τθν οικοδόμθςθ γνϊςεων 

o Επιτρζπει τθν εξζταςθ των ηθτθμάτων διακεματικά.  

o Ο τρόποσ εργαςίασ μζςω ιςτοεξερεφνθςθσ, όπωσ αναφζρκθκε, 

επιτρζπει τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων υψθλοφ επιπζδου (κριτικι 

ςκζψθ, ανάλυςθ, ςφνκεςθ, εμβάκυνςθ, αξιολόγθςθ).  

o Θ διερεφνθςθ των ηθτθμάτων γίνεται με τρόπο οργανωμζνο, 

αποφεφγοντασ άςκοπεσ ι μονοκεματικζσ  διερευνιςεισ. 

o Τποςτθρίηουν τθ δθμιουργικότθτα των μακθτϊν 

 

2.4. υνεργατικό μϊθηςη  
Με τον όρο ςυνεργατικι μάκθςθ αναφερόμαςτε ςτθν επίτευξθ μακθςιακϊν 

(και όχι μόνο) ςτόχων μζςα από τθ ςυνεργαςία ολιγομελϊν ομάδων μακθτϊν. Σα 

αποτελζςματα τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ,  όπωσ υψθλζσ ακαδθμαϊκζσ επιδόςεισ, 

αφξθςθ των κινιτρων, υψθλά ποςοςτά κριτικισ ςκζψθσ και αιτιολόγθςθσ 

απαντιςεων ζχουν επιςθμανκεί από πολλοφσ ερευνθτζσ(ενδεικτικά Cooper & 

Mueck, 1990·Johnson, Johnson & Smith, 1991·McKeachie, 1986· Tarhan et al., 

2013·Huang et al., 2014). 

Θ Μ προωκεί τθ ςυνεργαςία των ομάδων για τθν επίτευξθ ενόσ κοινοφ 

εκπαιδευτικοφ ςτόχου (Dillenbourg, 1999).φμφωνα με τουσ  Zurita και Nussbaum 

(2004), θ επιτυχία τθσ Μ βαςίηεται ςε πζντε βαςικά ςτοιχεία που περιλαμβάνουν :  

 Ατομικι υπευκυνότθτα, κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ είναι υπεφκυνο για τθν 

εργαςία, το ρόλο και τθν προςπάκεια για μάκθςθ που αναλαμβάνει. 

 Αλλθλοχποςτιριξθ, κάκε μζλοσ βοθκάει τα άλλα μζλθ τθσ ομάδασ. 

 Κετικι αλλθλεξάρτθςθ, ο κυρίαρχοσ ςτόχοσ τθσ ςυνεργαςίασ είναι θ 

επίτευξθ του ςυλλογικοφ ςτόχου. Επομζνωσ, κάκε μζλοσ ςυμβάλλει με τθν 

εργαςία του και τισ ενζργειζσ του ςε αυτό. 

 Κοινωνικζσ αλλθλεπιδράςεισ πρόςωπο με πρόςωπο: θ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων ςε επίπεδο ομάδασ περιλαμβάνει ςυηθτιςεισ με όλουσ τουσ 

ςυμμετζχοντεσ. Θ παραγωγικότθτα εξαρτάται από τθν ικανότθτα τθσ ομάδασ 

να αλλθλεπιδρά και να χτίηει από κοινοφ τουσ ςτόχουσ τθσ. 

 χθματιςμόσ μικρϊν ομάδων. Μόνο μζςα από τθ ςυνεργαςία ολιγομελϊν, 

ευζλικτων ςχθμάτων μπορεί να εμπεδωκεί θ ομοφωνία μζςα από το 

διάλογο.  
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2.4.1. υνεργατικό μϊθηςη : collaboration – cooperation 

τθν αγγλικι ορολογία ςυναντάμε τουσ  όρουσ collaboration και cooperation 

που μεταφράηονται  ωσ ςυνεργαςία, ςτα ελλθνικά. Αξίηει να ςθμειϊςουμε ότι ο 

πρϊτοσ όροσ αναφζρεται ςε ςυνκικεσ ςυνεργαςίασ ςτισ οποίεσ οι ρόλοι δεν είναι 

προκακοριςμζνοι και παρατθροφνται ςυγκροφςεισ μεταξφ των μελϊν εξαιτίασ 

διαφορετικϊν προςωπικοτιτων και ςτόχων. Αποτελεί μια ελεφκερθ διαδικαςία 

ςυνεργαςίασ, χωρίσ προκακοριςμζνθ δομι και ρόλουσ, με βαςικό ςκοπό τθν 

επίτευξθ του κοινοφ ςτόχου (Orvis & Lassiter, 2006).  

τθ δεφτερθ περίπτωςθ(cooperation learning), ςτθν οποία αναφερόμαςτε 

κατεξοχιν ςτθν παροφςα εργαςία, οι ρόλοι των ςυμμετεχόντων είναι 

προκακοριςμζνοι ενϊ θ αμοιβαία βοικεια και ςυνεργαςία είναι απαραίτθτθ 

προχπόκεςθ (Desai & Kulkarni, 2016) για τθν επίτευξθ τθσ ςυνεργαςίασ. Κεωρείται, 

διαδικαςία υψθλισ ατομικισ υπευκυνότθτασ και απαιτεί κετικι αλλθλεξάρτθςθ 

μεταξφ των μελϊν (Johnson, Johnson & Holubec, 1998).  

τα πλαίςια τθσ Μ, ωσ cooperative learning, διακρίνουμε τα ακόλουκα 

ςυνεργατικά μοντζλα τα οποία ζχουν δοκιμαςτεί ερευνθτικά:  

 το Teams-Games- Tournament (Slavin, 1980), όπου οι μακθτζσ ςτα πλαίςια 

ομαδικϊν αναμετριςεων, προςπακοφν να ενιςχφςουν κάκε μζλοσ τθσ 

ομάδασ με τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ, ϊςτε να ανταποκρικεί καλφτερα ςτθν 

αναμζτρθςθ. τθρίηονται ςε όςο το δυνατόν πιο ανομοιογενείσ ομάδεσ, ενϊ 

θ αυτορρφκμιςθ του τρόπου με τον οποίο κα ανταπεξζλκει κάκε ομάδα 

αποτελεί το βαςικό τθσ πλεονζκτθμα. 

 το Student Teams-Achievement Divisions (Slavin. 1980), περιλαμβάνει 

αρκετά όμοια ςτοιχεία με το προθγοφμενο μοντζλο ςυνεργαςίασ . Σο 

ςυγκεκριμζνο δε ςτθρίηεται ςε τουρνουά αναμετριςεων, αλλά ςε 15λεπτα 

κουίη, για τα οποία προετοιμάηεται θ ομάδα. Όςο πιο καλά ανταπεξζλκει θ 

ομάδα ςε κάκε κουίη, αυτό προςμετράτε ςτθν τελικι τθσ επίδοςθ. 

 το Small-Group Teaching (Slavin, 1980), αποτελεί μια μζκοδο οργάνωςθσ τθσ 

τάξθσ ςε μικρζσ ομάδεσ. Κάκε μία αναλαμβάνει να διερευνιςει ζνα κζμα : 

κατακζτει τισ ερωτιςεισ, ςυλλζγει τα δεδομζνα. Κάκε μζλοσ αναλαμβάνει 

να παρουςιάςει για λογαριαςμό τθσ ομάδασ ζνα μζροσ τθσ διερεφνθςθσ. Θ 

τελικι εργαςία αξιολογείται από τουσ άλλουσ μακθτζσ και τον εκπαιδευτικό. 

 το Group Investigation (Sharan & Hertz-Lazarowitz, 1980), όπου και εδϊ θ 

ομάδα αναλαμβάνει να ερευνιςει μια δομθμζνθ προβλθματικι κατάςταςθ, 

μζςα από τθ ςυνεργαςία και τουσ προκακοριςμζνουσ ρόλουσ  

 θ μζκοδοσ  Jigsaw (Aronson, 1978·Slavin, 1980). 

2.4.1.1. Οι μέθοδοι jigsaw (υνεργατική Αρμολόγηςη) 

τθ  μζκοδο jigsaw (Aronson, 1978) οι μακθτζσ τθσ τάξθσ χωρίηονται ςε 

μικτζσ ομάδεσ, όπου κάκε μακθτισ τθσ ομάδασ αναλαμβάνει τθν υπευκυνότθτα να 

μελετιςει ζνα μζροσ του κζματοσ διερεφνθςθσ, διαφορετικό από αυτά των άλλων 

μελϊν τθσ ομάδασ. τθ ςυνζχεια ςυγκροτοφνται νζεσ ομοιογενείσ ομάδεσ με 
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μακθτζσ που ζχουν το ίδιο κζμα μελζτθσ, ϊςτε να αναηθτιςουν από κοινοφ και να 

εμβακφνουν ςτο κζμα τουσ. Οι μακθτζσ επιςτρζφουν ςτισ μικτζσ ομάδεσ ωσ ειδικοί 

και μοιράηονται με τουσ υπόλοιπουσ τα όςα ζχουν διερευνιςει.  

Σο μοντζλο jigsaw 2 επιτρζπει τον ανταγωνιςμό μεταξφ των ομάδων και 

αναπτφχκθκε από τον Slavin (1980). τόχοσ του ιταν να δοκεί επιβράβευςθ ςτθ 

δουλειά κάκε ατόμου ςτθν ομάδα με τθ μορφι βακμολογίασ. Θ ςφγκριςθ των 

μζςων όρων βακμολογίασ των μελϊν κάκε ομάδασ ζκρινε ποια ομάδα είχε επιτφχει 

καλφτερα τουσ ςτόχουσ τθσ. τθ ςυνζχεια πάνω ςτον αρχικό ςχεδιαςμό 

εμφανίςτθκαν το jigsaw 3 από τον Stahl (Steinbrink, Walkiewicz & Stahl, 1995)  που 

ςχεδιάςτθκε για να υποςτθρίξει δίγλωςςουσ μακθτζσ, το Jigsaw 4 από τον Holliday 

(2002) που ειςιγαγε κουίη κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ϊςτε να γίνεται 

κατανοθτό πόςο είχε επιτευχκεί θ κατανόθςθ των ςτόχων του αναλυτικοφ 

προγράμματοσ. Αυτι θ μορφι κεωρείται ότι δανείηεται ςτοιχεία από το jigsaw 2 και 

3 (Tarhan et al. 2013). To 2003 o Hedeen (2003) παρουςίαςε το ανεςτραμμζνο 

jigsaw. Σα 3 βιματα που ακολουκεί επιγραμματικά είναι τα εξισ:  

1. Οι μακθτζσ ςυγκεντρϊνονται ςε μικτζσ ομάδεσ, όπου περίπου για  15 λεπτά 

πρζπει  να ςυηθτιςουν μια μελζτθ περίπτωςθσ μζςα από  μια ςειρά από 

ερωτιςεισ ι ζνα ςφνκετο ηιτθμα.  

2. τθ ςυνζχεια ςε κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ δίνεται ζνα μοναδικό  κζμα και 

ςυγκροτοφνται οι ομάδεσ των ειδικϊν. Θ ςυηιτθςθ διαρκεί ζωσ 20ϋκαι 

γίνονται ςφγκριςθ των κοινϊν ςθμείων και των διαφορϊν κάκε μζλουσ. 

Ορίηεται ζνασ υπεφκυνοσ που κα  παρουςιάςει τα αποτελζςματα τθσ 

ομάδασ ςτθν τάξθ.  

3. Θ τάξθ ςυγκεντρϊνει ςτο ςφνολό τθσ και οι υπεφκυνοι παρουςίαςθσ κάκε 

ομάδασ παρουςιάηουν τθν ζκκεςι τουσ ςε όλθ τθν τάξθ με διάφορουσ  

τρόπουσ. το τζλοσ ο εκπαιδευτισ κάνει μια περίλθψθ του όλου  

εγχειριματοσ  με κριτικι ι αξιολόγθςθ τθσ διαδικαςίασ.  

2.5. Μικτή Μάθηςη 
Θ ΜΜ αναφζρεται ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ παραδοςιακισ, μεκόδου μάκθςθσ 

με τθν εικονικι, δικτυακι τεχνολογία. τθ ΜΜ εφαρμόηονται εικονικζσ διδακτικζσ 

τεχνικζσ που ςυμπλθρϊνουν και εμπλουτίηουν τθ διδαςκαλία με τθ φυςικι 

παρουςία του δαςκάλου (Ko & Rossen, 2001). 

Ο Graham (2006, ς.5) ορίηει τθ ΜΜ ωσ τον «ςυνδυαςμό  τθσ πρόςωπο με 

πρόςωπο διδαςκαλίασ με εκείνθ που μεςολαβεί υπολογιςτισ». Αντίςτοιχα οι 

Garrison και  Kanuka (2004, p. 96) ορίηουν τθν ΜΜ ωσ «προςεκτικι ενςωμάτωςθ 

των μακθςιακϊν εμπειριϊν διαηϊςθσ μάκθςθσ ςτθν τάξθ με τισ εμπειρίεσ τθσ 

θλεκτρονικισ μάκθςθσ». Ο οριςμόσ αυτόσ δίνει μεγαλφτερθ ςθμαςία  ςτθν ανάγκθ 

τθσ παραδοςιακισ προςζγγιςθσ για αναςτοχαςμό, μζςα από τον επαναςχεδιαςμό 

τθσ μάκθςθσ και τθσ διδακτικισ ςε αυτό το νζο πλαίςιο που διαμορφϊνεται από τθν 

τεχνολογία.  
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Οι Hoic-Bozic, Mornar και Boticki (2009) ορίηουν τθ ΜΜ ωσ τθ μάκθςθ που 

βαςίηεται ςε ποικίλουσ ςυνδυαςμοφσ τθσ δια ηϊςθσ διδαςκαλίασ, τθσ μάκθςθσ 

μζςω του διαδικτφου και τθσ μάκθςθσ που υποςτθρίηεται από τεχνολογίεσ, και 

ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία του πιο αποτελεςματικοφ μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ. Οι 

Hoic-Bozic, Dlab και Mornar (2016) ςυνδυάηουν τθν ζννοια του μικτοφ (ςυμβατικοφ 

και τεχνολογικοφ) με τθν ποικιλία  διδακτικϊν και μακθςιακϊν μεκόδων, 

ςυμπεριλαμβανομζνων ατομικϊν και ομαδικϊν τρόπων οργάνωςθσ μακθςιακϊν 

δραςτθριοτιτων, ςυγχρονικϊν και αςφγχρονων αλλθλεπιδράςεων. Προςδίδοντασ 

επιπλζον ςτθ ΜΜ και το ςυνδυαςμό ποικίλων παιδαγωγικϊν μεκόδων, ϊςτε να 

επιτφχει τα αναμενόμενα αποτελζςματα. Θ μετατόπιςθ από τθν ςυμβατικι μάκθςθ 

ςτθ μικτι, ςυνεπάγεται περιςςότερα μακθτοκεντρικά χαρακτθριςτικά, κακϊσ και 

χαρακτθριςτικά ςυνεργατικισ μάκθςθσ και επίλυςθσ προβλιματοσ (Graham, 

Woodfield & Harrison, 2013·Alonso et al., 2011). Βαςικόσ ςτόχοσ ςτο ςχεδιαςμό τθσ 

μικτισ μάκθςθσ παραμζνει θ ενεργι εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ μακθςιακι 

διαδικαςία (Garrison & Kanuka, 2004·Graham & Robison, 2007·Spring, Graham & 

Hadlock, 2016). Σαυτόχρονα, προωκείται θ ανάλθψθ προςωπικισ ευκφνθσ ζναντι 

τθσ γνϊςθσ. Θ περιιγθςθ των μακθτϊν ςε διαφορετικά πλαίςια διδαςκαλίασ και 

μάκθςθσ, απαιτεί αυξθμζνο εςωτερικό κίνθτρο για γνϊςθ για τθν επιτυχι εμπλοκι 

τουσ ςτα θλεκτρονικά ςθμεία των μακθμάτων (Meyer, 2014).  Όπωσ ζχει 

διαπιςτωκεί (Graham & Robison, 2007) θ ΜΜ αξιοποιεί τθν προτίμθςθ που 

δείχνουν οι μακθτζσ προσ τθν τεχνολογία και οδθγεί ςε πιο ενεργθτικζσ μακθςιακζσ 

εμπειρίεσ από ότι θ ςυμβατικι διευκζτθςθ τθσ τάξθσ (Dziuban et al., 2007).  

Θ ΜΜ μπορεί να λάβει πολλζσ μορφζσ ανάλογα με το βακμό που θ χριςθ 

τθσ τεχνολογίασ και τθσ εικονικισ πραγματικότθτασ ειςχωρεί ςτο χϊρο τθσ φυςικισ 

παρουςίασ του δαςκάλου και ςτο ςυμβατικό τρόπο μάκθςθσ. Ζτςι παρατθροφμε ότι 

κυρίωσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ ςτα παραδοςιακά πανεπιςτιμια τα 

μακιματα ενιςχφονται με πρόςβαςθ ςε υλικά (π.χ. ςθμειϊςεισ, άρκρα κ.λπ.),  ενϊ 

ςτο αντίκετο άκρο βρίςκονται τα προγράμματα ανοιχτισ και εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθσ, όπου θ αναλογία των φυςικϊν παρουςιϊν είναι ςαφϊσ πιο μικρι από 

τθν on line εναςχόλθςθ των φοιτθτϊν (Precel, Eshet-Alkalai & Alberton, 2009·Stacey 

& Gerbic, 2007).  

Οι εξελίξεισ των τελευταίων δφο δεκαετιϊν ςτθν τεχνολογία 

αντικατοπτρίηονταν ι και μετζβαλλαν τον οριςμό τθσ μικτισ μάκθςθσ ςτθν ζννοια 

τθσ τεχνολογίασ. Περιςςότερο, όμωσ θ αντανάκλαςθ αφοροφςε τθν ίδια τθ χριςθ 

τθσ τεχνολογίασ. Θ ζλευςθ κάκε φορά μιασ νζασ μακθςιακισ τεχνολογίασ επζφερε 

και νζεσ δυνατότθτεσ και  παιδαγωγικζσ προκλιςεισ: ζννοιεσ όπωσ podcasting , 

vodcasting, επικοινωνία με εικόνα και ιχο μζςω διαδικτφου, e-portfolios , κοινωνικά 

δίκτυα και εργαλεία (π.χ. blogs, wikis) δθμιουργοφςαν νζα δεδομζνα για τθ ΜΜ. 

Αντίςτοιχα, θ επικράτθςθ μζςω τθσ τεράςτιασ διάδοςισ τουσ των κινθτϊν 

τεχνολογιϊν οδιγθςε ςτθν κινθτι ΜΜ (Wang et al., 2009·Hou et al.2014) που 

ςυνδυάηει τθ ςυμβατικι μάκθςθ με τα χαρακτθριςτικά τθσ ΚΜ (κινθτικότθτα των 
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τεχνολογικϊν μζςων, κινθτικότθτα ςτο φυςικό χϊρο, τον μακθςιακό χϊρο και τον 

κοινωνικό χϊρο)(Kukulska-Hulme et al., 2009·Κοφτρασ & Σηιμογιάννθσ, 2015) , 

προςφζροντασ δυνατότθτεσ γεφφρωςθσ τθσ τυπικισ και τθσ άτυπθσ εκπαίδευςθσ 

και διάρρθξθ των χωροχρονικϊν φραγμϊν τθσ ςυμβατικισ εκπαίδευςθσ. 

το χιμα 2.4 παρουςιάηεται μια από τισ πολλζσ μορφζσ που μπορεί να 

πάρει θ ΜΜ (και εφαρμόςτθκε ςτθν παροφςα μελζτθ) που ςυνδυάηει τθν δια ηϊςθσ 

με τθν μάκθςθ μζςω τεχνολογικϊν περιβαλλόντων. Όπωσ γίνεται φανερό από το 

χιμα 2.4, θ ΜΜ προςανατολίηεται ad hoc ςτθν ΚΜ με τθ  χριςθ κινθτϊν 

τεχνολογικϊν μζςων τόςο από τουσ μακθτζσ όςο και τουσ διδάςκοντεσ.  

 

Σχιμα 2.4 Μικτι κινθτι μάκθςθ (Harpur, 2017) 

Οι κυριότεροι λόγοι επιλογισ τθσ ΜΜ (Bonk et al., 2005) ςυμπυκνϊνονται 

ςτα εξισ: 

 βελτιϊνει τισ παιδαγωγικζσ μεκόδουσ,  

  ςυμβάλλει ςτθν αφξθςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθ γνϊςθ  προςφζροντασ 

μεγάλθ ευελιξία,  

 αυξάνει τθν αποτελεςματικότθτα.  

Σο τελευταίο ηιτθμα τθσ αποτελεςματικότθτασ ζχει διαφανεί μζςα από 

πλικοσ μελετϊν και ερευνϊν. Ενδεικτικά, το 2009 ςε μία μετά - ανάλυςθ 

δθμοςιευμζνων ερευνϊν του US Education Department είχε εξακριβωκεί ότι θ 

χριςθ δια ηϊςθσ μεκόδου  διδαςκαλίασ ςε ςυνδυαςμό με διδαςκαλία on line είχε 

περιςςότερα πλεονεκτιματα ζναντι των μεμονωμζνων μεκόδων (δια ηϊςθσ ι on 

line) (Means et al, ς. xvii). 

 

2.6. Αυθεντική Μάθηςη 
Ζνασ ςυνεκτικόσ οριςμόσ τθσ αυκεντικισ μάκθςθσ (ΑΜ) ζχει δοκεί από τον 

Lombardi (2007): «Τα μακθςιακά περιβάλλοντα που εμπλζκουν τουσ μακθτζσ ςτθν 

ενεργθτικι επίλυςθ ενόσ ςφνκετου προβλιματοσ τθσ πραγματικισ ηωισ, ζχει ωσ 
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αποτζλεςμα θ γνϊςθσ τουσ να μετατρζπεται ςε αυκεντικι». Επομζνωσ, θ ΑΜ 

αναφζρεται ςε ανοιχτά προβλιματα τθσ πραγματικισ ηωισ με αςκενικι δομι ( ill 

defined), τα οποία δίνονται ςτουσ μακθτζσ προσ επίλυςθ. Σαυτόχρονα, ωκεί τουσ 

μακθτζσ ςτο να αντιλθφκοφν ότι τα πραγματικά προβλιματα είναι ςφνκετα και 

πικανά δεν ζχουν μία λφςθ όπωσ τα αντίςτοιχα των ςχολικϊν βιβλίων,  είναι πιο 

αςαφι (Lombardi, 2007), ταυτόχρονα, διαπιςτϊνουν ότι ςτθν πραγματικι ηωι τα 

προβλιματα ζχουν μια εγγενι ςχετικότθτα (Ma & Lee, 2012). Μζςα από αυτι τθ 

διαδικαςία επιςθμαίνεται (Levy & Murnane, 2005·Lombardi, 2007·Lam et al., 2009) 

ότι οι μακθτζσ κα πρζπει να χρθςιμοποιιςουν μια ςειρά δεξιότθτεσ όπωσ:  

 Επικοινωνία  

 Κριτικι ςκζψθ 

 Τψθλοφ επιπζδου νοθτικι επεξεργαςία (ανάλυςθ ςφνκεςθ, 

εμβάκυνςθ, αξιολόγθςθ), 

Θ ΑΜ ζχει κατεξοχιν μακθτοκεντρικά χαρακτθριςτικά και ςυμβάλλει ςτθ 

δθμιουργία περιβαλλόντων εςτιαςμζνων ςτον εκπαιδευόμενο (Miller, 2012). Οι 

Herrington, Reeves & Oliver (2010, ς.1)  διαπιςτϊνουν ότι «θ ΑΜ απαιτεί τθ 

ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε ζνα περιβάλλον εφευρετικό και πραγματικό που τουσ 

δίνει τθ δυνατότθτα για ςφνκετεσ ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ». 

Ο Merrill (2002) παρουςίαςε τισ Προτεραιότθτεσ  Διδαςκαλίασ (ς.44-45), 

μζςα από τισ οποίεσ προωκείται θ ΑΜ (Herrington & Kervin, 2007). υγκεκριμζνα θ 

ΑΜ προωκείται όταν: 

 οι εκπαιδευόμενοι αςχολοφνται με τθν επίλυςθ πραγματικϊν 

προβλθμάτων,  

 ενεργοποιείται θ υπάρχουςα γνϊςθ ωσ βάςθ για τθ νζα γνϊςθ,  

 αποδεικνφεται θ νζα γνϊςθ ςτον εκπαιδευόμενο,  

 ο μακθτισ εφαρμόηει τθ νζα γνϊςθ και τζλοσ 

 ενςωματϊνεται θ νζα γνϊςθ ςτον κόςμο του εκπαιδευόμενου.  

Οι αρχζσ για τθν ανάπτυξθ ενόσ περιβάλλοντοσ  ΑΜ (Herrington & Kervin, 

2007· Herrington & Parker, 2013) ςυμπυκνϊνονται ςτα εξισ:  

 Αυκεντικό ςυγκείμενο, με τθν ζννοια ότι θ γνϊςθ κα χρθςιμοποιθκεί 

ςτθν πραγματικι ηωι 

 Αυκεντικζσ δραςτθριότθτεσ  

 Πρόςβαςθ ςε εξειδικευμζνεσ επιδόςεισ και ςτθ μοντελοποίθςθ 

διαδικαςιϊν  

 Προϊκθςθ ανάλθψθσ πολλαπλϊν ρόλων και προοπτικϊν  

 Τποςτιριξθ ςυνεργατικισ οικοδόμθςθσ τθσ γνϊςθσ 

 Αναςτοχαςμόσ για να καταςτοφν δυνατζσ οι  αφαιρετικζσ 

αναδιαρκρϊςεισ του περιεχομζνου  
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 υνάρκρωςθ για τθν επίτευξθ τθσ ςιωπθρισ γνϊςθσ 

 Παροχι κατάλλθλων υποςτθρίξεων (scaffolding) και οδθγιϊν,  

 Αυκεντικζσ, ολοκλθρωμζνεσ αξιολογιςεισ  

Οι Herrington και Parker (2013) επιςθμαίνουν ότι οι αρχζσ τισ ΑΜ μποροφν 

να υπθρετθκοφν με πιο αποτελεςματικό τρόπο μζςω τθσ χριςθσ τθσ τεχνολογίασ, 

αφοφ, όχι μόνο, κάνει τθν ΑΜ πιο ελκυςτικι, αλλά κυρίωσ, γιατί παρζχει ιςχυρά 

μακθςιακά εργαλεία. Μάλιςτα, θ οπτικι με τθν οποία αντιμετωπίηουν τα 

τεχνολογικά μζςα ςτθρίηεται ςτθ κεωρία του Jonassen (1994) για τα γνωςτικά 

εργαλεία, τα οποία τα περιγράφει ωσ «ζνα ςφνολο εργαλείων που χρειάηονται οι 

εκπαιδευόμενοι για να εξυπθρετιςουν τθ γνωςτικι μακθτεία (…) ϊςτε οι μακθτζσ 

να αναλάβουν οι ίδιοι τθν κατοχι των γνϊςεϊν, παρά να αναπαράγουν τουσ 

δαςκάλουσ τουσ». Θ ζννοια λοιπόν τθσ τεχνολογίασ, ωσ γνωςτικό εργαλείο, 

προςφζρει ςτουσ μακθτζσ τθ δυνατότθτα να εμπλακοφν νοθματικά με το κζμα τουσ, 

παρά να ςυλλζξουν πλθροφορίεσ για το περιεχόμενο του. 

Θ μικτι και θ ΑΜ μοιράηονται κάποια κοινά ςτοιχεία που προςφζρονται για 

τθν αλλθλοςυμπλιρωςι τουσ και τθν ικανοποίθςθ των αρχϊν ςτισ οποίεσ 

ςτθρίηονται (Oliver, Herrington, & Reeves, 2006):  

 Αναφζρονται ςε ηθτιματα τθσ πραγματικισ ηωισ. 

 Διακζτουν αςκενικι δομι, ϊςτε οι μακθτζσ να ςυμπλθρϊςουν τα 

απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν ολοκλιρωςθ τουσ. 

 Παρζχουν πολλαπλζσ πθγζσ, ϊςτε να εξεταςτεί κάκε κζμα από 

πολλζσ πλευρζσ.  

 Προβλζπουν τθ ςυνεργαςία για τθν επίτευξθ τθσ μάκθςθσ. 

 Προχποκζτουν τον αναςτοχαςμό και τθν ανάκλθςθ των αξιϊν και 

των αντιλιψεων των μακθτϊν κατά τθ διαδικαςία  

Θ μετάβαςθ ςε μια αυκεντικι ΚΜ (Authentic Mobile Learning) δεν είναι 

απλά θ χριςθ των κινθτϊν ςυςκευϊν ςε αυκεντικά περιβάλλοντα μάκθςθσ , αλλά θ 

ζνταξθ των δυνατοτιτων τθσ ΚΜ ςτον ευρφτερο παιδαγωγικό ςχεδιαςμό. 

Επιςθμαίνεται ότι μζςω των ΚΜ,  ανατρζπονται τα ςφνορα τθσ τυπικισ με τθν 

άτυπθ μάκθςθ, εμπλζκοντασ τουσ μακθτζσ ςε διαδικαςίεσ απρόςκοπτθσ και 

απεριόριςτθσ πρόςβαςθσ ςτθ γνϊςθ(Looi et al. 2010) ι όπωσ επιςθμαίνουν οι 

(Solvberg & Rismark, 2012, p. 24) γίνεται θ μετάβαςθ «ςε μια παιδαγωγικι 

ανεξάρτθτθ από το περιβάλλον και το χρόνο» . 

2.7. Iςτόσ 2.0  

2.7.1.  Ιςτόσ 2.0: εργαλεύα, χρόςεισ και  πλεονεκτόματα  

Θ μεγάλθ τομι με τθ μετάβαςθ ςτον Λςτό 2.0- web 2.0 από τα μζςα τθσ 

δεκαετίασ του 2000, επθρζαςε, όπωσ ιταν αναμενόμενο, όχι μόνο τον τρόπο 

χριςθσ του διαδικτφου προςφζροντάσ του περιςςότερθ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των 
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χρθςτϊν (Anderson, 2007), αλλά και τον τρόπο που αντιμετωπίηουμε τθν ίδια τθν 

παιδαγωγικι (Jimoyiannis et al., 2013) προςδίδοντάσ τθσ περιςςότερα  

μακθτοκεντρικά χαρακτθριςτικά και φζρνοντάσ τθν πιο κοντά ςτθν επίτευξθ των 

ςτόχων του 21ου αιϊνα για ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ, δυνατότθτα επίλυςθσ 

προβλθμάτων, δθμιουργικότθτα, ψθφιακό εγγραμματιςμό, επικοινωνία και 

ςυνεργαςία (Jimoyiannis, 2015). 

Σα πλεονεκτιματα που προςφζρει ο ιςτόσ 2.0 (Girvan & Savage, 

2010·Goodyear, Jones & Thompson, 2014·Hsu, Ching & Grabowski, 2014), για τθν 

επίτευξθ των παραπάνω είναι πολλά:  

 Γίνεται πιο προςιτι θ ςυνεργαςία των μακθτϊν, ςπάηοντασ τα 

φράγματα του ςχολικοφ χϊρου και χρόνου.  

 Σο γνωςτικό αποτζλεςμα ςυνδιαμορφϊνεται από τουσ μακθτζσ. 

 Θ γνϊςθ των μακθτϊν είναι αποτζλεςμα τθσ ςυνεργαςίασ. 

 Σο ςυλλογικό αποτζλεςμα  γίνεται κοινό κτιμα όλων των 

ςυμμετεχόντων.  

Θ ςυνεργαςία, μζςω των εφαρμογϊν του Λςτοφ 2.0, υλοποιείται 

οποιαδιποτε ςτιγμι, από τθν κατανόθςθ ωσ τθν τελικι επίλυςθ του προβλιματοσ ι 

του προσ διερεφνθςθ ερωτιματοσ, ενϊ προςφζρονται μζςα για τθ ςυνεργαςία ςτο 

τελικό παραγόμενο των μακθτϊν (Lewis, Pea & Rosen, 2010). Οι Johnson και 

Johnson (2009) ιςχυρίηονται ότι μζςω τθσ ςυνεργαςίασ, μεγιςτοποιείται το 

αποτζλεςμα τόςο του κακενόσ, όςο και του ςυνόλου τθσ ομάδασ. Όπωσ μάλιςτα 

ςυμβαίνει ςε οποιαδιποτε ςυλλογικι προςπάκεια, το αποτζλεςμα τθσ ςυνεργαςίασ 

υπερβαίνει τθν ατομικι προςπάκεια, ενϊ ταυτόχρονα, δεν κα μποροφςε να 

επιτευχκεί από τον κάκε ςυμμετζχοντα ξεχωριςτά (Futch, 2005). 

Οι Jimoyiannis et al. (2013) αναφζρονται ςε νζα μακθςιακι πλατφόρμα, και 

όχι απλά ςε νζεσ τεχνολογίεσ που προςφζρει ο Λςτόσ 2.0, που περιλαμβάνει τισ εξισ 

μορφζσ: 

 υμμετοχικόσ ιςτόσ : εργαλεία που προωκοφν τθ ςυμμετοχι των 

μακθτϊν και κάνουν πιο απλι τθ διαδικαςία δθμοςιεφςεων από 

μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ. 

 Ανοικτόσ ιςτόσ: εργαλεία που ςυμβάλλουν ςτθν αλλθλεπίδραςθ των 

ομθλίκων και τθν ανάπτυξθ τθσ ςυλλογικισ νοθμοςφνθσ. 

 υνεργατικόσ ιςτόσ: εργαλεία ανάπτυξθσ ςυνεργαςίασ για τθ μάκθςθ. 

 Κοινωνικόσ ιςτόσ: εργαλεία ανάπτυξθσ κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ 

που ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία ομάδων ι κοινοτιτων μάκθςθσ. 

 Ανοιχτι τάξθ: εργαλεία που γεφυρϊνουν τθν τυπικι με τθν άτυπθ 

μάκθςθ και προςφζρουν τθ δυνατότθτα ςτο ςχολείο να ανοιχτι ςτθν 

ευρφτερθ κοινωνία, βοθκϊντασ το να επικοινωνιςει  με τουσ γονείσ, 

άλλα ςχολεία, τθν τοπικι ι τθν ευρφτερθ κοινότθτα. 
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Σα εργαλεία του ιςτοφ, ςτα οποία ζγινε αναφορά,  ςφμφωνα με τθν 

κατθγοριοποίθςθ των Conole και Alevizou (2010)  περιλαμβάνουν μεταξφ άλλων: 

 Εργαλεία επικοινωνίασ, επιτρζπουν ςε πραγματικό χρόνο ανταλλαγι 

φωνισ, εικόνασ και δεδομζνων. Περιλαμβάνουν chat room (δωμάτια 

ανοιχτισ επικοινωνίασ) και εφαρμογζσ που επιτρζπουν τθ 

διαςφνδεςθ ενόσ ι περιςςότερων ατόμων. τθν αρχικι τουσ μορφι 

επζτρεπαν τθν αλλθλεπίδραςθ των χρθςτϊν, όχι όμωσ και τθν 

αλλαγι περιεχομζνου (Garrison & Kanuka, 2004). 

 Blogs-Λςτολόγια, αποτελοφν εργαλεία άμεςθσ –μζςω διαδικτφου 

καταχϊρθςθσ δθμοςιεφςεων (κείμενο, εικόνα, βίντεο, αρχείο) – ςε 

προςωπικοφσ ιςτοτόπουσ με χρονολογικι ςειρά εμφάνιςθσ. Με 

χριςθ ωσ θλεκτρονικά θμερολόγια ςτθν αρχι, βρικαν μεγάλθ χριςθ 

ςτθν εκπαίδευςθ και τθ μακθςιακι διαδικαςία. Μζςα από αυτά οι 

μακθτζσ αλλθλεπιδροφν, ανταλλάςςουν περιεχόμενο, οικοδομοφν 

νζεσ γνϊςεισ (Jimoyiannis, Tsiotakis  & Roussinos, 2013). 

 Μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, εργαλεία που προςφζρουν τθ 

διαςφνδεςθ των χρθςτϊν του Λςτοφ με ςτόχο τθ δθμιουργία 

ευρφτερων κοινοτιτων. Εκτόσ από τθν ευρφτατθ διάδοςθ ςε όλουσ 

τουσ τομείσ ζχουν επθρεάςει και τθν εκπαίδευςθ. Προςφζρουν, 

ακριβϊσ, τθ δθμιουργία εκπαιδευτικϊν ι μακθςιακϊν κοινοτιτων 

(Kabilan, Ahmad & Abidin, 2010) και τθν ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ 

ςτουσ μακθτζσ (Hung & Yuen, 2010). 

 Εργαλεία ςυνεργατικισ γραφισ, που επιτρζπουν τθ ςυνδιαμόρφωςθ 

του περιεχομζνου.  

 Σα Wikis, που αποτελοφν χϊρουσ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ 

μεταξφ των μακθτϊν αλλά και του εκπαιδευτικοφ μαηί τουσ, 

προςφζροντασ, επιπλζον, τθ δυνατότθτα να ςυμβάλλουν ςτθ 

δθμιουργία περιεχομζνου. 

 Κοινωνικά παιχνίδια και εικονικοί κόςμοι, αποτελοφν εργαλεία 

διαςκζδαςθσ, ζχουν τεράςτια απιχθςθ με δυνατότθτεσ χριςθσ και 

άλλων μζςων όπωσ οι παιχνιδομθχανζσ. τθν διαδικαςία τθσ 

μάκθςθσ ζχουν ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ του gamification, ενόσ 

κινιματοσ που μζςω του κίνθτρου που προφζρει το παιχνίδι, 

προςφζρει μακθςιακζσ δυνατότθτεσ  (Hamari & Koivisto, 2013) 

2.7.2. Από το microblogging ςτην Κινητό Κοινωνικό Μαθηςη 

Θ επικράτθςθ- μζςω τθσ ευρφτατθσ διάδοςθσ και τθσ  δυνατότθτασ 

ςυνδυαςμοφ ςτοιχείων από άλλεσ εφαρμογζσ-  των κοινωνικϊν δικτφων ςτον Λςτό 

2.0, είχε ωσ αποτζλεςμα τθν ανάπτυξθ μιασ ςειράσ ερευνϊν ςχετικά με τθν 

εκπαιδευτικι χριςθ τουσ. Οι Kabilan, Ahmad και Abidin (2010) διαπίςτωςαν ςτθ 

μελζτθ τουσ με προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ πωσ μζςω των κοινωνικϊν δικτφων 

κατάφεραν να δθμιουργιςουν μια κοινότθτα μάκθςθσ εργαηόμενοι ςυνεργατικά, 
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ενϊ οι Yu, Tian, Vogel και Kwok (2010) ςτθ δικι τουσ μελζτθ εντόπιςαν τθ 

δθμιουργία μάκθςθσ μζςω των κοινωνικϊν δικτφων.  

τα κοινωνικά δίκτυα οι μακθτζσ καταφζρνουν να διαχειριςτοφν τθν 

ατομικότθτά τουσ, να ιςορροπιςουν το ατομικό με το ομαδικό και να βοθκιςουν να 

ανκίςουν οι ιδζεσ (Garett, 2011· Shoshani & Hazi, 2007·Tarantino, McDonough, Hua, 

2013), αφοφ αποκτοφν ιςχυρι αίςκθςθ τθσ κοινότθτασ (Arnold & Paulus, 

2010·Stevens, 2009), νιϊκουν πιο ςυνδεδεμζνοι με τθν ομάδα τουσ   (Annetta, 

Minogue, Holmes & Cheng,  2009·Jackson, 2011), όχι μόνο με τουσ ομοιοφσ τουσ, 

αλλά και με άλλουσ, δθμιουργϊντασ μια ουδζτερθ ηϊνθ  (Tarantino, McDonough & 

Hua, 2013). 

Ζνα από τα χαρακτθριςτικά χριςθσ των κοινωνικϊν δικτφων αποτελεί το 

microblogging, θ χριςθ, με άλλα λόγια ενόσ περιοριςμζνου αρικμοφ χαρακτιρων 

για τισ αναρτιςεισ και τισ δθμοςιεφςεισ. Σο microblogging, ζχει τισ απαρχζσ του ςτθ 

χριςθ τθσ εφαρμογισ κοινωνικισ δικτφωςθσ Twitter που επιτρζπει ςε κάκε μινυμα 

μζχρι 140 χαρακτιρεσ. Αν και μια τζτοια δζςμευςθ δεν επιτρζπει τθν αναλυτικι 

ζκκεςθ απόψεων, ευνοεί το διάλογο και τισ άμεςεσ απαντιςεισ. ταδιακά, τζτοια 

χαρακτθριςτικά, ενςωματϊκθκαν ςτθ χριςθ των περιςςότερων κοινωνικϊν 

δικτφων. To microblogging ςυμβάλλει ςτθν προϊκθςθ του διαλόγου και τθσ 

ςυνεργαςίασ ςε ζνα αυκεντικό πλαίςιο οικοδόμθςθσ τθσ γνϊςθσ (Hsu, Ching & 

Grabowski, 2014). Όπωσ επιςθμαίνουν οι Honneycutt και Herring (2009), θ 

αρχιτεκτονικι του, αρμόηει περιςςότερο ςε ηευγάρια ι μικρζσ ομάδεσ παρά ςε 

μεγαλφτερα ακροατιρια.  

 

Θ χριςθ του microblogging ςτθν εκπαίδευςθ βοικθςε ςτισ διανοθτκζσ 

ανταλλαγζσ  μεταξφ μακθτϊν, μακθτϊν και δαςκάλου, επίλυςθ αποριϊν, 

ανατροφοδότθςθ περιεχομζνου, αναςτοχαςμό, ανταλλαγι απόψεων ι δεδομζνων 

(Ebner & Maurer, 2008). τθ μελζτθ των Ebner et al. (2010) διαπιςτϊκθκε ότι μζςω 

του microblogging ζγινε δυνατι θ διάδραςθ των μακθτϊν, θ μάκθςθ ξεπζραςε το 

τυπικό πλαίςιο και γεφυρϊκθκε με τθν μθ τυπικι  εκπαίδευςθ, ενϊ οι μακθτζσ 

ςυνδιαμόρφωςαν τισ απόψεισ τουσ. 

Θ είςοδοσ των ζξυπνων κινθτϊν ςυςκευϊν, μετά  τισ αρχζσ του 2010, και θ 

αντίςτοιχθ διάδοςι τουσ, πρόςφερε νζεσ δυνατότθτεσ και διείςδυςθ χριςθσ για τα 

κοινωνικά δίκτυα και το microblogging. Οι Hsu και Ching (2012) ειςιγαγαν τον όρο 

Mobile Social Learning (Κινθτι Κοινωνικι Μάκθςθ) που ςυνδυάηει όλα τα 

παραπάνω προτεριματα του microblogging με τθν απρόςκοπτθ και πανταχοφ 

παροφςα μάκθςθ που προςφζρει θ κινθτι τεχνολογία. 
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2.8. Κινητό Μϊθηςη 
Θ εξζλιξθ των κινθτϊν ςυςκευϊν τα τελευταία χρόνια και θ μεγάλθ 

διείςδυςι τουσ ςε ευρφτερα ςτρϊματα του παγκόςμιου πλθκυςμοφ, επζτρεψε τθν 

ανάπτυξθ εφαρμογϊν που ςυνδυάηουν τισ δυνατότθτεσ των ςυςκευϊν (π.χ. κάμερα, 

GPS, πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο μζςω δεδομζνων ι wi-fi) και τθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία πζρα από τα χωροχρονικά όρια (Martin & Ertzberger, 2013) που κζτει θ 

ςυμβατικι εκπαιδευτικι πράξθ ι θ χριςθ άλλων ςυςκευϊν (π.χ. laptop, desktop) 

(Chu et al., 2010·Peng et al., 2009). Ζνα επιπλζον ςτοιχείο που προςφζρουν οι 

κινθτζσ ςυςκευζσ μάκθςθσ είναι οι ευκαιρίεσ για επικοινωνία με ποικίλουσ τρόπουσ 

δίνοντασ ςτουσ μακθτζσ τθν ευκαιρία για ςυνεργαςία και ανταλλαγζσ ιδεϊν και 

υλικϊν (Cochrane et al., 2014·Edelson, Gordin & Pea, 1999). 

Σαυτόχρονα, με τθν ζνταξθ των κινθτϊν ςυςκευϊν ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία, αναπτφχτθκαν ζρευνεσ για τθν αποτελεςματικότερθ ζνταξθ τουσ, κακϊσ 

και οριςμοί τθσ ζννοιασ τθσ μάκθςθσ με κινθτζσ ςυςκευζσ. Ζνασ ςυνεκτικόσ οριςμόσ 

που δόκθκε ςχετικά νωρίσ ιταν του O’ Malley και των ςυνεργατϊν του (2003, ς.6) 

που όριηε τθν ΚΜ ωσ μια διαδικαςία που ςυμβαίνει: «Πταν ο εκπαιδευόμενοσ δεν 

βρίςκεται ςε μια ςτακερι, προκακοριςμζνθ τοποκεςία ι θ μάκθςθ που ςυμβαίνει 

όταν ο εκπαιδευόμενοσ εκμεταλλεφεται τισ ευκαιρίεσ μάκθςθσ που προςφζρουν οι 

κινθτζσ τεχνολογίεσ». Οι Sharples et al. (2007, p. 225) ορίηουν τθν ΚΜ ωσ: «τθ 

διαδικαςία να γνωρίςεισ μζςω τθσ ςυηιτθςθσ διαμζςου πολλαπλϊν ςυγκείμενων 

μεταξφ ανκρϊπων και προςωπικϊν τεχνολογιϊν αλλθλεπίδραςθσ».  

Οι Sharples et al. (2008) ζδωςαν μεγάλθ ςθμαςία ςτα πλεονεκτιματα των 

κινθτϊν τεχνολογιϊν ςτθ μάκθςθ και ςυγκεκριμζνα ςτθν ζννοια τθσ κινθτικότθτασ 

(mobility), που επιτρζπει ςε αυτζσ τισ ςυςκευζσ να δθμιουργιςουν ςυνκικεσ 

μάκθςθσ οπουδιποτε και κυρίωσ εκτόσ πλαιςίου (π.χ. εκτόσ ςχολικισ τάξθσ).  Θ 

ζννοια τθσ κινθτικότθτασ, που διαφοροποιεί τθν ΚΜ, ςυμπυκνϊνεται ςτα εξισ 

(Sharples et al., 2008· Κοφτρασ & Σηιμογιάννθσ, 2015): 

 Κινθτικότθτα ςτο φυςικό χϊρο, θ ςθμαςία του χϊρου ωσ αφορμι για 

μάκθςθ ι αναςτοχαςμό ι γενικότερα ωσ πλαίςιο και οι τεράςτιεσ 

δυνατότθτεσ που προςφζρει ςε αυκεντικά περιβάλλοντα μάκθςθσ. 

 Κινθτικότθτα των τεχνολογιϊν, θ δυνατότθτα των τεχνολογιϊν να 

μεταφζρονται, αλλά και να μεταφζρουν το περιεχόμενο των δεδομζνων από 

ςυςκευι ςε ςυςκευι. 

 Κινθτικότθτα ςτον εννοιολογικό χϊρο, όπου δίνεται θ δυνατότθτα να γίνεται 

εφικτι θ γνϊςθ με κριτιριο τθν περιζργεια τθσ ςτιγμισ, προςωπικά 

ενδιαφζροντα ι υποχρεϊςεισ. 

 Κινθτικότθτα ςτο κοινωνικό χϊρο, όπου κοινωνικό χϊρο αποτελοφν όλεσ 

εκείνεσ οι ομάδεσ ςτισ οποίεσ ανικουμε: οικογζνεια, φίλοι κλπ  
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 Χρονικι ςυςςϊρευςθ τθσ γνϊςθσ, με αναφορά ςτισ γνϊςεισ που αποκτοφμε 

ςτθ διάρκεια τθσ ηωισ μασ, προερχόμενεσ από πολλαπλά τυπικά και άτυπα 

περιβάλλοντα.  

Άλλοι ερευνθτζσ, χωρίσ να παραβλζπουν τον παράγοντα «κινθτικότθτα», 

αναδεικνφουν και άλλουσ: οι Parsons & Ryu (2006) δίνουν ςθμαςία ςτθν ζννοια τθσ 

προςβαςιμότθτασ, ο Kynäslahti (2003) ςτθν αμεςότθτα και ςτθν ευκολία, οι 

Kukulska-Hulme et al. (2009) ςτθν δυνατότθτα να βρίςκονται πανταχοφ παρόντα, 

ενϊ οι Kearney et al. (2012) ςτθν ζννοια του ςυγκείμενου (contextuality), ο Baran 

(2014), τζλοσ, δίνει ζμφαςθ ςτο άνοιγμα τθσ αλλθλεπίδραςθσ ανάμεςα ςτθ ςχολικι 

τάξθ και πεδία ζξω από αυτι (π.χ. μουςεία).  

 Οι αλλαγζσ τθσ τελευταίασ δεκαετίασ (ιδιαίτερα μετά τθν καταςκευι του i-

phone(2007) και τθν επικράτθςθ των ζξυπνων τθλεφϊνων ζναντι των απλϊν 

κινθτϊν), που είχαν ωσ βαςικά χαρακτθριςτικά: τθ χριςθ τθσ κάμερασ, τον 

εντοπιςμό κζςθσ, τθν ενςωμάτωςθ αιςκθτιρων, τθν άμεςθ και διαρκι χριςθ 

δεδομζνων διαδικτυακισ πρόςβαςθσ, τισ δυνατότθτεσ επαυξθμζνθσ 

πραγματικότθτασ (augmented reality) ιςχυροποίθςαν τα προαναφερκζντα 

πλεονεκτιματα των τεχνολογιϊν ΚΜ. Αυτά τα χαρακτθριςτικά αποτελοφν και τα 

ςθμεία που επιτρζπουν τθ χριςθ των κινθτϊν ςυςκευϊν για καινοτόμεσ 

παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ. Είναι χαρακτθριςτικό ότι οι κινθτζσ ςυςκευζσ 

χρθςιμοποιοφνται με εξίςου ςθμαντικά αποτελζςματα τόςο ςτθν 

εξατομικευμζνθ/προςωποποιθμζνθ διδακτικι προςζγγιςθ όςο και ςε κακαρά 

ςυνεργατικά μοντζλα (Κοφτρασ, 2014). Επίςθσ, χρθςιμοποιοφνται ςε εφαρμογζσ 

αυκεντικισ ι ΔΜ (Martin & Ertzberger, 2013).  

Πολλζσ ζρευνεσ ζχουν επιςθμάνει τισ κετικζσ επιδράςεισ των κινθτϊν 

ςυςκευϊν ςτθ μακθςιακι διαδικαςία. Ενδεικτικά, οι Valk, Rashid και Elder (2010) 

αναφζρουν ότι οι εκπαιδευόμενοι δείχνουν μεγαλφτερθ υπευκυνότθτα και 

ενεργθτικι ςυμμετοχι. O Finkelstein(2009) τονίηει ότι ευνοοφν τθν επικοινωνία, τθν 

αλλθλεπίδραςθ και τθ ςυνεργαςία μεταξφ δαςκαλου-μακθτϊν και μακθτϊν μεταξφ 

τουσ, ενϊ οι Woodcock, Middleton και Nortcliffe (2012) ζχουν αναδείξει ότι ο μθ 

τυπικόσ τρόποσ επικοινωνίασ, που επιτρζπουν οι κινθτζσ ςυςκευζσ, ςυμβάλλει τόςο 

ςτθν αμεςότερθ εμπλοκι των μακθτϊν, όςο και ςε υψθλότερα κίνθτρα για μάκθςθ.  

Ο ςχετικά μικρόσ χρόνοσ φπαρξθσ των κινθτϊν ςυςκευϊν με τισ ταυτόχρονεσ 

τεχνολογικζσ εξελίξεισ, όςο και με τθ διάδοςθ τουσ ςε μεγάλα τμιματα του 

παγκόςμιου πλζον πλθκυςμοφ δεν ζχουν επιτρζψει ακόμα τθν παιδαγωγικι 

αποκρυςτάλλωςθ τουσ. Όπωσ επιςθμαίνουν οι Sung, Chang και Liu (2016, ς. 265) 

«Οι ερευνθτζσ πρζπει να βρουν το "κλειδί" για να εντάξουν τισ κινθτζσ ςυςκευζσ 

ςτισ διδακτικζσ ςτρατθγικζσ και να ενςωματϊςουν ζξυπνα τα μοναδικά 

χαρακτθριςτικά των κινθτϊν ςυςκευϊν ςτθν επίλυςθ των ειδικϊν προκλιςεων τθσ 

παιδαγωγικισ. Με αυτόν τον τρόπο κα μεγιςτοποιθκεί ο αντίκτυποσ αυτϊν των 

χαρακτθριςτικϊν ςτα μακθςιακά αποτελζςματα». 
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2.8.1.  «Υϋρε τη ςυςκευό ςου ςτην τϊξη»  

BYOD(Bring Your Own Device) 
Θ ζννοι BYOD (Bring Your Own Device) αναφζρεται ςε μία τάςθ να φζρνουν 

οι άνκρωποι τισ δικζσ τουσ κινθτζσ ςυςκευζσ (laptops, tablets, smartphones) για να 

χρθςιμοποιθκοφν είτε ςτον τομζα τθσ εργαςίασ είτε ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ 

(Janssen & Phillipson, 2015). Ειςάγεται πρϊτθ φορά το 2009 (Janssen & Phillipson, 

2015) και αντικατοπτρίηει τόςο τθ διάδοςθ των κινθτϊν ςυςκευϊν, όςο και τισ 

δυνατότθτεσ που ζχουν αποκτιςει.  

Οι παιδαγωγικζσ ςυνζπειεσ αυτοφ του παγκόςμιου κινιματοσ είναι αρκετά 

μεγάλεσ, αφοφ επιτρζπουν, με τρόπο οικονομικό, τθν δθμιουργία μιασ μακθςιακισ 

οικολογίασ 1:1 (ςθμ. μία ςυςκευι για κάκε μακθτι) ςε ςυνδυαςμό με το γεγονόσ 

ότι το ςχολείο δε χρειάηεται να φροντίηει για τθ ςυντιρθςθ, τθν αναβάκμιςθ ι τθν 

αντικατάςταςθ των ςυςκευϊν, παρά μόνο για τθ χριςθ εφαρμογϊν που να είναι 

ςυμβατζσ με πολλζσ διαφορετικζσ ςυςκευζσ  (Janssen & Phillipson, 2015). Οι 

παιδαγωγικζσ δυνατότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά (affordances) του ΒΤΟD  για 

πρόςβαςθ και ςυλλογι υπερμζςων, για διαρκι ςυνδεςιμότθτα και κυρίωσ για 

απρόςκοπτθ ςυνεργαςία του προςδίδουν ακόμα μεγαλφτερθ ςθμαςία (Churchill & 

Churchill, 2002·Song, 2011). 

Σαυτόχρονα, ζνα από τα κυριότερα επιχειριματα για τθν επικράτθςθ του 

BYOD βρίςκεται ςτθν αντίλθψθ και τθ διάδοςθ τθσ ιδζασ για πανταχοφ παροφςα 

δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτθ γνϊςθ και τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία (Sundgren, 

2017). Πράγματι, όπωσ επιςθμαίνει θ Song (2014a), μζςω του BYOD οι μακθτζσ 

μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτθ γνϊςθ και να ςυνεργάηονται πζρα από τα 

χωροχρονικά πλαίςια του ςχολείου.  

 Επίςθσ, αρκετοί ερευνθτζσ ζχουν επιςθμάνει εξίςου ςθμαντικζσ 

δυνατότθτεσ που επιτυγχάνονται μζςω του BYOD ςτθν αλλθλεπίδραςθ και τθν 

επικοινωνία μεταξφ των μακθτϊν, μεταξφ δαςκάλου- μακθτϊν κακϊσ και ςτον 

τομζα τθσ κυριαρχίασ/ευκφνθσ του εκπαιδευόμενου ςτθ διαδικαςία τθσ 

εκπαίδευςισ του (Chayko, 2008·Dron & Anderson, 2014).  

Θ χριςθ τθσ τεχνολογίασ εν γζνει ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία αποτελεί 

μια προτεραιότθτα των επιλογϊν για μια ςφγχρονθ εκπαίδευςθ προςαρμοςμζνθ 

ςτισ απαιτιςεισ του 21ου αιϊνα (Kaufman, 2013). Μζςω του BYOD ενκαρρφνεται θ 

ςυνεργαςία και θ διαδικαςία επίλυςθσ προβλθμάτων (Wright, 2010), ενϊ 

παρζχονται ευκαιρίεσ για αυκεντικι μάκθςθ (Lombardi, 2007) και αυτονομία ωσ 

προσ τισ επιλογζσ μάκθςθσ (Σι, ποφ και πότε)(Somekh, 2000). 

Πζρα από τα προφανι, αν και άξια διαλόγου ωσ προσ τθν ιδεολογικι και 

κοινωνικι τουσ ςθμαςία, οικονομικά οφζλθ του BYOD, εξίςου ςθμαντικι είναι θ 
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ςθμαςία των πλοφςιων ςε τεχνολογικά μζςα εκπαιδευτικϊν περιβαλλόντων ςτθν 

εκπαιδευτικι πράξθ αναφορικά με μετριςιμα μακθςιακά αποτελζςματα (Rosen & 

Beck-Hill, 2012), με τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 

(Bebell & Kay, 2010) και με τθν αφξθςθ των κινιτρων τουσ για μάκθςθ (Passey et al., 

2004). 

τισ ζρευνεσ του Song (2014a·2016) ζχουν αποτυπωκεί ςυγκεκριμζνα οφζλθ 

τθσ χριςθσ του BYOD ςτθν ΔΜ ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ αν και επιςθμαίνεται ότι θ 

ζρευνα ςτον τομζα αυτό είναι ακόμα ςτα ςπάργανα (Song, 2016, ς. 293). 

υγκεκριμζνα, θ χριςθ του BYOD βελτίωςε τισ δυνατότθτεσ των μακθτϊν ςτθ 

διερευνθτικι μάκθςθ, βάκυνε τισ γνϊςεισ τουσ, ζκανε πιο κετικζσ τισ ςτάςεισ τουσ 

ζναντι τθσ διερευνθτικισ διαδικαςίασ. O Clark (2013) επιςθμαίνει τθ ςυμβολι του 

ςτθν ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικότθτασ, τθσ κριτικισ ςκζψθσ, τθσ επικοινωνίασ, τθσ 

ςυνεργαςίασ.  

Αξίηει να ςθμειϊςουμε ότι παρά τθ ςθμαςία του ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ το 

ΒΤΟD δεν ζχει καταφζρει να πείςει τουσ δαςκάλουσ τθσ πρϊτθσ εκπαιδευτικισ 

βακμίδασ για τα πλεονεκτιματα του (φόβοι για ανεξζλεγκτθ θλεκτρονικι 

«κουβζντα» (chatting), θλεκτρονικό εκφοβιςμό (cyber bullying) (O’ Bannon & 

Thomas, 2014). Επίςθσ, οι Chou, Chang και  Lin (2017) ζχουν επιςθμάνει τισ 

ερευνθτικζσ αδυναμίεσ από δθμοςιευμζνεσ μελζτεσ(π.χ. Song, 2014a), να 

υποςτθρίξουν τα κετικά ςτοιχεία τθσ ειςαγωγισ του ςτθν πρωτοβάκμια 

εκπαίδευςθ. 

 

2.9. υνεργατικό Μϊθηςη με Τποςτόριξη Κινητού 

Τπολογιςτό (ΜΤΚΤ)- 
Βαςιςμζνθ ςτισ κοινωνικοπολιτιςμικζσ κεωριςεισ(Piaget, Vygotsky, Dewey) θ 

Μ οδιγθςε τθν εκπαίδευςθ ςε ομαδοςυνεργατικζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ και 

εργαςίασ ςτο ςχολείο. Οι μακθτζσ, από κοινοφ ςτα πλαίςια των ομάδων, κζτουν 

ερωτιςεισ, κουβεντιάηουν τισ ιδζεσ τουσ, καταςτρϊνουν τισ ςτρατθγικζσ και 

αξιολογοφν τισ λφςεισ (Laurillard, 2009).  

Οι εξελίξεισ ςτθν τεχνολογία πάντοτε παρείχαν αντίςτοιχα μζςα ςτθν 

εκπαίδευςθ, ϊςτε να εκπλθρϊςει τουσ ςτόχουσ τθσ. Οι θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ 

ςυνζβαλαν ςτθν ανάπτυξθ τθσ ζννοιασ τθσ υνεργατικισ Μάκθςθσ Τποςτθριηόμενθσ 

από Τπολογιςτζσ (ΜΤΤ). Θ πρϊιμθ ζρευνα εςτίαςε ςτθ ςθμαςία τθσ φπαρξθσ του 

Τπολογιςτι ςτθ διαδικαςία, και ςτθν ζλλειψθ ςυνεργαςίασ (Boticki, Looi & Wong, 

2011). τθ ςυνζχεια, με δεδομζνο ότι οι ζρευνεσ ζδειχναν ζλλειψθ κοινωνικισ 

αλλθλεπίδραςθσ με τθ χριςθ ςτακερϊν υπολογιςτϊν, θ ζρευνα εςτίαςε κυρίωσ 

ςτουσ κοινωνικοφσ και ψυχολογικοφσ παράγοντεσ  (Kreijns, Kirschner & Jochems,  

2003).  

 Οι Roschelle and Pea (2002)  είχαν επιςθμάνει ζγκαιρα ότι θ ΜΤΤ ζπρεπε να 

ςτθριχκεί ςε εφαρμογζσ όπωσ θ επαφξθςθ των  φυςικϊν χϊρων, θ αξιοποίθςθ των  
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τοπολογικϊν χϊρων  κακϊσ και να επικεντρωκεί ςυνεκτικά ςε όλουσ τουσ μακθτζσ, 

όπωσ ακριβϊσ κάνουν τα χαρακτθριςτικά των κινθτϊν ςυςκευϊν. 

 Θ εμφάνιςθ των κινθτϊν υπολογιςτικϊν μθχανϊν είτε με τθ μορφι των lap-

top είτε με τθ μορφι των PDA ι κυρίωσ με τθ μορφι των ζξυπνων κινθτϊν 

τθλεφϊνων και των tablet, επζδραςε καταλυτικά ϊςτε να ξεπεραςτοφν τα 

παραπάνω προβλιματα ςτθ ςυνεργαςία και τθν κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ (Hsu & 

Ching, 2013). 

 Σα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ μετατόπιςθσ από τθ ΜΤΤ ςτθ υνεργατικι 

Μάκθςθ με Τποςτιριξθ Κινθτοφ Τπολογιςτι (ΜΤΚΤ) ιταν θ δυνατότθτα των 

κινθτϊν ςυςκευϊν να απελευκερϊςουν από τισ δεςμεφςεισ του χϊρου και του 

χρόνου, αφοφ οι κινθτζσ ςυςκευζσ μποροφςαν να βρίςκονται παντοφ και κυρίωσ 

ςτον κατάλλθλο τόπο και χρόνο (Looi et al., 2010). Επίςθσ, διζκεταν  περιςςότερα 

μακθτοκεντρικά χαρακτθριςτικά, αφοφ λάμβαναν υπόψθ τόςο τισ ατομικζσ,  όςο 

και τισ ανάγκεσ τθσ ομάδασ, προςφζροντασ τθν κατάλλθλθ υποςτιριξθ (Chen et al., 

2010).  

 

 

Οι ζρευνεσ ςχετικά  με τισ δυνατότθτεσ τθσ ΜΤΚΤ κατζδειξαν τα εξισ: 

 Δίνει ευκαιρίεσ για επικοινωνία και άμεςθ κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ μεταξφ 

των μακθτϊν (Boticki, Looi & Wong, 2011) 

 υμβάλλει ςτθν παροχι ανατροφοδότθςθσ  ςτουσ μακθτζσ, ϊςτε να 

επαναξιολογιςουν τισ απαντιςεισ τουσ και ςτο δάςκαλο για τθν οργάνωςθ 

τθσ διδαςκαλίασ ι τθν παροχι υποςτιριξθσ (Zurita & Nussbaum, 2004).  

 Προςφζρει περιςςότερεσ ευκαιρίεσ για αμοιβαία υποςτιριξθ και 

ςυνεργαςία (Kurti, Milrad & Spikol, 2007).  

 Βοθκά ςτθ διαχείριςθ και τθ ρφκμιςθ τθσ διαδικαςίασ αλλθλεπίδραςθσ, 

αφοφ επιτρζπει τθ ςυλλογι δεδομζνων τθ κατάλλθλθ ςτιγμι- για 

παράδειγμα ςε εργαςίεσ πεδίου- και τθν επεξεργαςία  τουσ ςτθν ομάδα 

(Chen et al., 2008) κακϊσ και ςτθ δθμιουργία χϊρου για τθ ςυλλογικι 

διαπραγμάτευςθ (Kreijns, Kirschner & Jochems, 2002) 
. 

2.9.1. Διερευνητικό μϋθοδοσ και κινητό μϊθηςη 
 Οι νζεσ δυνατότθτεσ επεξεργαςίασ & επικοινωνίασ των ζξυπνων κινθτϊν 

ςυςκευϊν (κινθτά και ταμπλζτεσ) ςυνδζκθκαν ςυχνά ςτθν ζρευνα με τθ διαδικαςία 

τθσ ΔΜ ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ(ενδεικτικά:  Tsai, Tsai & Hwang, 2012·Vogel et al., 

2014· Hung et al., 2013) αλλά και τισ κοινωνικζσ (πάλι ενδεικτικά : Vavoula et al., 

2009· Chiou et al., 2010· Hwang, Chiu & Chen, 2015).  

 Θ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν προςφζρει ευκαιρίεσ για ΑΜ εντόσ και εκτόσ 

τθσ ςχολικισ τάξθσ ςτα πλαίςια μιασ τυπικισ ι λιγότερο τυπικισ εκπαίδευςθσ. 

Πολλά παραδείγματα ερευνϊν μελζτθςαν τθν επίδραςθ  τθσ ΚΜ- ςτα πλαίςια ΔΜ- 

ςτθν εργαςία των μακθτϊν ςτο ςπίτι (Kong & Song, 2013) ι ςτο περιβάλλον (Rogers, 
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Price, Randell, Fraser, Weal & Fitzpatrick, 2005) ι ςε πάρκα και μουςεία (Marty et 

al., 2013·Vavoula, et al., 2009). Αντίκετα, παραμζνει ανοιχτό πϊσ μποροφν να 

επιδράςει θ ΚΜ μζςα ςτα πλαίςια μιασ ςυνθκιςμζνθσ τάξθσ (Hwang, Chiu & Chen, 

2015· Lim, 2004) και αυτό γιατί το ςχολείο ζχει ςυνδεκεί περιςςότερο με τθν 

αποκόμιςθ γνϊςεων και τθ «μετωπικι» διδαςκαλία, ενϊ οι διερευνθτικζσ 

διαδικαςίεσ μεταφζρονται ςτο πεδίο.  

Σαυτόχρονα, όπωσ διαπιςτϊνουν οι Zydney και Warner (2016) είναι 

αναγκαίο να φανοφν οι επιδράςεισ τθσ προςζγγιςθσ ςτουσ διαφορετικοφσ ρόλουσ 

που αναλαμβάνουν οι μακθτζσ ςτα πλαίςια τθσ μάκθςθσ με χριςθ κινθτϊν 

ςυςκευϊν. 
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3. Βιβλιογραφικό Επιςκόπηςη 
Μζςα από  αναδίφθςθ ςτθ βιβλιογραφία επιλζχκθκαν 48 μελζτεσ ςτισ 

oποίεσ γίνεται χριςθ  τθσ ΔΜ ςτο μάκθμα των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, ενϊ παράλλθλα 

εφαρμόηονται ποικίλεσ τεχνολογικζσ παρεμβάςεισ με τθ χριςθ διαδικτυακϊν 

περιβαλλόντων ι κινθτισ μάκθςθσ. 

Θ τελικι επιλογι των ερευνϊν αφοροφςε μελζτεσ που εςτιάηονταν ςε 

μακθτζσ τθσ θλικιακισ ομάδασ από 10 -15 ετϊν (τελευταίεσ τάξεισ πρωτοβάκμιασ, 

πρϊτεσ τάξεισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ). Ο  κφριοσ λόγοσ για τον οποίο ζγινε 

αυτι θ επιλογι ιταν για να διαπιςτωκεί ο τρόποσ που ανταποκρίνονται οι μακθτζσ 

αυτοφ του πεδίου ςτθν ΔΜ, μιασ και το δείγμα τθσ ζρευνασ εςτιαηόταν ακριβϊσ ςε 

αυτι τθ βακμίδα. Από τα κφρια χαρακτθριςτικά αυτισ τθσ ομάδασ είναι ότι 

αποτελοφν τουσ αυτόχκονεσ τθσ ψθφιακισ-κινθτισ εποχισ (Palfrey & Gasser, 2013), 

ζχοντασ γεννθκεί και μεγαλϊςει  με τα ζξυπνα κινθτά και τισ ταμπλζτεσ ενϊ 

αναφορικά με τθν επιςτιμθ και τθν επιςτθμονικι μζκοδο  τθσ διερεφνθςθσ 

βρίςκονται  ςε αρχικό ςτάδιο, αφοφ θ εκμάκθςθ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ξεκινά να 

διδάςκεται από αυτι τθν θλικία. Θ φιλοξενία ερευνϊν και από μεγαλφτερεσ 

βακμίδεσ ζγινε, ϊςτε να εςτιαςτοφν κάποια ιδιαίτερα ηθτιματα, που αποκτοφν 

όμωσ γενικότερο  ενδιαφζρον.  

Οι 27 ζρευνεσ   αφοροφςαν κυρίωσ το χϊρο τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ,  14 

προζρχονταν από τισ πρϊτεσ τάξεισ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, 6 από τθν 

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, ενϊ μία μελζτθ είχε δείγμα από πολλζσ θλικιακζσ ομάδεσ 

(Jones, Scanlon & Clough, 2013). Ο Πίνακασ 3.1 παρουςιάηει τα ςτοιχεία των 

μελετϊν αυτϊν, τα οποία ταξινομικθκαν με βάςθ τα εξισ κριτιρια : Θεωρθτικό 

πλαίςιο ερευνϊν, Μεκοδολογία Ζρευνασ, Ερωτιςεισ, Εφαρμογζσ-APP που 

χρθςιμοποιικθκαν και τζλοσ  τα Συμπεράςματα ςτα οποία κατζλθξαν. τθ ςυνζχεια 

γίνεται μια διεξοδικι παράκεςθ, ανάλυςθ και ςφγκριςθ επιμζρουσ τομζων αυτϊν 

των μελετϊν.  

 

3.1. Θεωρητικό Πλαύςιο ερευνών  

Οι ζρευνεσ που εξετάςτθκαν δεν παρουςιάηουν ζνα ενιαίο  κεωρθτικό 

πλαίςιο. υγκεκριμζνα, μια ςειρά ζρευνεσ ςτθρίηονται ςτον κοινωνικό πολιτιςμικό 

κονςτρουκτιβιςμό και κυρίωσ ςτθ ςκζψθ του Vygotsky (Kong & Song, 2013·Raes et 

al., 2012·Looi et al., 2014·Anastopoulou et al., 2012·Banan, Peters & Martinez, 

2012·Laru, Järvelä & Clariana, 2012·Looi, Sun & Xie, 2015·Sun et al., 2016·Wendt & 

Rockinson-Szapkiw, 2014·2015·Zacharia, Lazaridou & Avraamidou, 2016·Rogers & 

Price, 2008). Οι λόγοι επιλογισ αφοροφν τθν παροχι δομϊν υποςτιριξθσ (scaffold) 

που επιτρζπουν «να γίνει θ μάκθςθ πιο ευάγωγθ από τουσ μακθτζσ μετατρζποντασ 

ςφνκετα και δφςκολα ηθτιματα με κατάλλθλουσ τρόπουσ, ϊςτε να γίνονται  πιο 

προςβάςιμα, διαχειρίςιμα και εντόσ τθσ ηϊνθσ επικείμενθσ ανάπτυξθσ» (Laru, 

Järvelä & Clariana, 2012, ς.104-105). Θ τεχνολογία αποτελεί ζνα ικανό μζςο που 

μπορεί να ςυμβάλει ςτθ δθμιουργία τζτοιων δομϊν υποςτιριξθσ (Raes et al., 2012), 
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με ςτόχουσ τόςο τθν ατομικι ι ομαδικι ρφκμιςθ, αλλά κυρίωσ τθ δθμιουργία, μζςα 

από τθ ςταδιακι αφαίρεςθ των δομϊν υποςτιριξθσ, ανεξάρτθτων μακθτϊν (Hung 

et al., 2013).  

Ζνα επιπλζον ςτοιχείο των εποικοδομθςτικϊν κεωριϊν που προβάλλεται 

είναι το γεγονόσ ότι υποςτθρίηουν  ςυνεργατικζσ μορφζσ μάκθςθσ και κεμελιϊνουν 

τθ γνϊςθ ωσ πεδίο κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ (Kong & Song, 2014) κατά τθ 

διάρκεια ςυνεργατικϊν μορφϊν διερεφνθςθσ.   

Ζνα ςθμαντικό μζροσ των ερευνϊν είχε ωσ βαςικό κεωρθτικό υπόβακρο τθν 

ζννοια τθσ ΔΜ.  Όπωσ αναλφκθκε και ςτο παρόν αντίςτοιχο κεφάλαιο, υπάρχουν 

πολλζσ διαφορετικζσ προςεγγίςεισ και πτυχζσ ςτθ ζννοια τθσ ΔΜ. Αναλυτικότερα, 

ςυναντιςαμε τα ακόλουκα: 

 ο κφκλοσ των 5 Ε(Engagement, Exploration, Explanation, Elaboration, 

and Evaluation) εμφανίηεται ςε πολλζσ από τισ  ζρευνεσ (Song, 

2014a·Looi et al., 2014·Song & Kong 2014·Song, Sun & Jong, 2016·Sun 

et al., 2016·Chang, Lee & Chen, 2016). Πράγματι, ο διερευνθτικόσ 

αυτόσ κφκλοσ επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να ςυνεργαςτοφν μεταξφ 

τουσ αλλά και με τουσ εκπαιδευτικοφσ, να χρθςιμοποιιςουν και να 

αναδείξουν τισ προθγοφμενεσ γνϊςεισ τουσ, να οικοδομιςουν 

νοιματα και γνϊςεισ γφρω από το επιςτθμονικό κζμα που μελετοφν 

(Sun & Looi, 2017). 

 μία μόνο προςζγγιςθ κάνει χριςθ τθσ απαγωγικισ διερεφνθςθσ 

(Ahmed & Parsons, 2013), ενϊ οι υπόλοιπεσ, χωρίσ να το αναφζρουν, 

ςυνάγεται ότι είναι επαγωγικζσ.  

Οι  δφο μελζτεσ περίπτωςθσ των Jones , Scanlon και Clough (2013), 

εφαρμόηουν ανοιχτι διερεφνθςθ (ςε εφιβουσ και ενθλίκουσ),  αντίκετα  θ 

πλειονότθτα των  ερευνϊν (Hwang & Chen, 2016·Kong & Song, 2013·Marty et al., 

2013·Song, 2016 κ.ά.) αναφζρονται ςε κακοδθγοφμενεσ μορφζσ διερεφνθςθσ, ωσ 

πιο αποτελεςματικζσ για μικρότερουσ μακθτζσ(Song, 2014a). τθν ζρευνα των 

Chang, Chen και Hsu (2011) χρθςιμοποιικθκε ωσ εργαλείο διερευνθτικισ μεκόδου 

το web-quest, ενϊ ςτθν ζρευνα των Hung, Lin, Hwang και Chen (2016) το problem 

based learning. τισ ζρευνεσ με χριςθ εφαρμογϊν από το διαδίκτυο θ μζκοδοσ 

κινείται ςτα όρια τθσ δομθμζνθσ ι τθσ κακοδθγοφμενθσ διερεφνθςθσ (Dragon et al, 

2013·Hwang et al, 2013·Pedaste et al., 2016). 

Θ ζννοια και θ ςθμαςία τθσ χριςθσ ΚΜ ςτθ ΔΜ επιςθμαίνεται από τισ 

ζρευνεσ που εξετάςτθκαν ωσ : 

 το ςτοιχείο που επιτρζπει να περάςουν οι μακθτζσ «πζρα από τα τείχθ τθσ 

τάξθσ» (Sun & Looi, 2017, ς. 4), 

 θ δυνατότθτα για μάκθςθ «εδϊ και τϊρα», αφοφ παρζχει αυκεντικότθτα, 

επιτρζπει τθ ςυνεργαςία, γεφυρϊνει τθν τυπικι μάκθςθ με τθν μθ τυπικι ι 

τθν άτυπθ, είναι «πανταχοφ παροφςα» (Martin & Ertzberger, 2013), 
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 τα affordances (παιδαγωγικά χαρακτθριςτικά και δυνατότθτεσ, κατά τουσ 

Σηιμογιάννθσ, Σςιωτάκθσ και Ροφςςινοσ (2012)), που παρζχουν και 

εξυπθρετοφν τα ςτάδια τθσ  διερευνθτικισ προςπάκειασ, τθ ςυνεργαςία ι 

τον αναςτοχαςμό (Song & Kong, 2014). 

 

3.2. Γνωςτικό Περιεχόμενο-αντικεύμενο Ερευνητικού τομεύσ 

Οι ζρευνεσ ςτισ οποίεσ επικεντρϊκθκε θ επιςκόπθςι αφοροφςαν τθ χριςθ 

διαδικτυακϊν περιβαλλόντων, και ςε αρκετζσ από τισ ζρευνεσ, κινθτϊν ςυςκευϊν,  

ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ. Σο ενδιαφζρον εςτιάςτθκε κυρίωσ ςτθ χριςθ τουσ ςε 

περιβάλλον ΔΜ.  

Σο ευρφ πλαίςιο που παρζχουν οι φυςικζσ επιςτιμεσ ζχει  επιτρζψει ςτισ 

ζρευνεσ να μελετιςουν πολλαπλά πεδία που διδάςκονται ςε κάκε εκπαιδευτικι 

βακμίδα.  

  Θ χριςθ των διαδικτυακϊν εφαρμογϊν ςτθ ΔΜ ζχει ςυμβάλλει ςτθν 

ανάπτυξθ ερευνϊν που μελετοφν το πϊσ επθρεάηουν τισ διερευνθτικζσ ικανότθτεσ 

και τθ διερευνθτικι διαδικαςία. Οι εφαρμογζσ  που ςτθρίηονται ςτο διαδίκτυο, και 

ζχουν τθ δυνατότθτα πολλαπλισ πρόςβαςθσ (μζςων ι χρονικϊν πλαιςίων), 

προςφζρουν δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ, ανατροφοδότθςθσ και γνϊςθσ 

περιεχομζνου. Οι ζρευνεσ αυτοφ του τφπου, προςφζρουν ςτοιχεία όπωσ ο 

εννοιολογικόσ χάρτθσ (Hwang et al., 2013), οι προςομοιϊςεισ (Sun & Looi, 2013) ι 

κακοδιγθςθ ςτα βιματα τθσ ΔΜ (Mikroyannidis et al., 2016).  

  Σα affordances τθσ ΚΜ (φορθτότθτα /portability, ςυλλογι δεδομζνων, 

επικοινωνία, οπτικοποίθςθ/επαυξθμζνθ πραγματικότθτα, ςυναφισ & ενεργι  

μάκθςθ, πρόςβαςθ ςτο εξωτερικό περιβάλλον κ.ά.) επθρζαςαν ιδιαίτερα τισ 

ζρευνεσ που μελετικθκαν. Ζτςι το άτυπο γκρζμιςμα των τοίχων του ςχολείου και θ 

γεφφρωςθ του τυπικοφ με το μθ τυπικό περιβάλλον, που επιτρζπει θ ΚΜ,  

αποτζλεςαν μια ευκαιρία να μελετθκοφν μια ςειρά διερευνθτικζσ προςπάκειεσ ςτισ 

φυςικζσ επιςτιμεσ, εκτόσ ςχολικισ αίκουςασ, ςε εργαςίεσ πεδίου.   

 Μια ςειρά ερευνϊν πραγματοποιικθκαν ςε πάρκα, ϊςτε να μελετθκεί το 

περιβάλλον ι ειδικά κζματα χλωρίδασ  και πανίδασ. τθν ζρευνα των Jones, Scanlon 

και Clough (2013),ςε ζνα περιβάλλον άτυπθσ μάκθςθσ, μελετικθκε το τοπικό 

περιβάλλον με τθ χριςθ  εφαρμογισ geocaching.  H μελζτθ των Μarty et al.  (2013) 

μελζτθςε τθν πανίδα ενόσ πάρκου χρθςιμοποιϊντασ τθν εφαρμογι Habitat Tracker, 

που ςυγκζντρωνε ςτοιχεία τόςο απϋτθν εργαςία των μακθτϊν ςτο πεδίο όςο και 

ςτθν τάξθ. Θ ζρευνα των Laru, Järvelä και Clariana (2012) πραγματοποιικθκε ςε 

πάρκο τθσ Φινλανδίασ  με κφριο ςτόχο να μετριςει, μζςω τθσ εφαρμογισ 

ανταλλαγισ μθνυμάτων (messaging) Flyer, το επίπεδο ςυηιτθςθσ και επιχειρθμάτων 

ςε κζματα βλάςτθςθσ. Ενϊ, ςε τρεισ μελζτεσ (Hung et al., 2016·Hung et al., 

2014·Hung et al., 2013), μζςα από τθ μελζτθ των φυτϊν ενόσ πάρκου, επιχειρικθκε 

απo ειδικά διαμορφωμζνθ εφαρμογι θ on line αξιολόγθςθ των μακθτϊν είτε μζςω 

on line scoring (Hung et al., 2016) είτε ρουμπρίκασ αξιολόγθςθσ (Hung et al., 2013). 

τθν ζρευνα των Rogers και Price (2008) επιχειρικθκε θ μελζτθ ενόσ δαςικοφ 
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οικοςυςτιματοσ, μζςα από μια ποικιλία κινθτϊν μζςων, με ςτόχο να αναδειχκοφν 

οι αλλθλεπιδράςεισ και θ ςυνεργαςία των μελϊν των ομάδων.  

  Μια ςθμαντικι κατθγορία ερευνϊν επικεντρϊκθκε ςτθν κλιματικι αλλαγι 

και τθν υπερκζρμανςθ του πλανιτθ. Μζςω τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ WISE, 

που επιτρζπει τθν πραγματοποίθςθ τθσ διερευνθτικισ διαδικαςίασ  με τρόπο 

ςυςτθματικό και παρζχοντασ υποςτιριξθ ςε μζςα και υλικό, οι Raes et al. 

(2012·2014) ερεφνθςαν τον τρόπο εργαςίασ των μακθτϊν και τθν 

αποτελεςματικότθτα των διαφορετικϊν τρόπων υποςτιριξθσ (Scaffolding). Οι 

Firssova et al. (2014) χρθςιμοποίθςαν τθν εφαρμογι WeSpot, για τθ διερεφνθςθ τθσ 

ενεργειακισ κατανάλωςθσ και του ενεργειακοφ αποτυπϊματοσ μζςα από ζνα 

πρόγραμμα ςε ζνα μουςείο φυςικϊν επιςτθμϊν. Ενϊ ςτθν ζρευνα των 

Mikroyannidis et al. (2016), μζςω τθσ ίδιασ εφαρμογισ, αλλά με προςκικθ επιπλζον 

διαδικτυακϊν ςτοιχείων, ερευνικθκε θ βιοποικιλότθτα του ςχολικοφ κιπου , ωσ 

αποτελεςματικόσ τρόποσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ και διερεφνθςθσ .  τθν ζρευνα των 

Βeach και O’Brien (2015) για τθν επίδραςθ τθσ φωτοςφνκεςθσ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ 

εκπομπισ αερίων, γίνεται χριςθ και ανάλυςθ  των θχθτικϊν ςχολίων τθσ 

εφαρμογισ Voice Thread, ωσ τρόπο χριςθσ των παιδαγωγικϊν δυνατοτιτων 

(affordances)  τθσ ΚΜ (πολυτροπικότθτα, ςυνεργαςία, διαδραςτικότθτα, 

ςυνδεςιμότθτα). To ίδιο κζμα μελετικθκε και από τουσ Pedaste et al. (2016) μζςω 

τθσ εφαρμογισ εικονικοφ εργαςτθρίου SCYLab, με τθ μορφι διερεφνθτικισ 

αποςτολισ.  Μια άλλθ εφαρμογι που χρθςιμοποιικθκε για να ςυλλεχκοφν τα 

δεδομζνα των μακθτϊν ιταν το θλεκτρονικό portfolio Seesaw  ςτθ  διερευνθτικι  

εργαςία των μακθτϊν για τισ βιϊςιμεσ πόλεισ (Chang, Lee & Chen., 2016) 

 Άλλεσ ζρευνεσ επικεντρϊνονται ςτθ μελζτθ των φυτϊν μζςω τεχνολογικά 

ανεπτυγμζνων μζςων και εφαρμογϊν (Jones, Scanlon & Clough, 2013˙Song, Sun & 

Jong, 2016˙ Chiang, Yang & Hwang, 2014˙Zacharia, Lazaridou & Avraamidou, 2016˙ 

Sun & Looi, 2017). τοιχεία που αναδεικνφονται από αυτζσ αφοροφν τθ χριςθ των 

μζςων τθσ ΚΜ, όπωσ οι κάμερεσ ι θ δυνατότθτα ενςωμάτωςθσ ετικετϊν ςτισ 

φωτογραφίεσ που να δείχνουν τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται.  

Άλλα ειδικά κζματα που μελετικθκαν ιταν θ οξείδωςθ (Kong & Song, 2014), 

θ γεωλογικι διάβρωςθ (Bannan, Peters  & Martinez, 2012), οι διατροφικζσ 

ςυνικειεσ (Anastopoulou et al., 2012), θ οργανικι χθμεία (Ellis & Bliuc, 2015), και θ 

νανοτεχνολογία (Cheng et al., 2016). 

 

3.3. Ερωτόςεισ και υμπερϊςματα 

Αναλφοντασ τισ ερωτιςεισ των ερευνϊν διακρίνουμε ότι κινοφνται ςτουσ 

ακόλουκουσ άξονεσ :  

1. τθν αναηιτθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ ΔΜ ςε ςυνδυαςμό με 

διαδικτυακζσ εφαρμογζσ και χριςθ κινθτϊν τεχνολογιϊν ςτον 

γνωςτικό τομζα (μακθςιακά αποτελζςματα, ικανότθτεσ διερεφνθςθσ, 

επίδραςθ ςτο γνωςτικό φόρτο κ.ά.) και τα κίνθτρα.  



49 
` 

2. τθν επίδραςι τθσ ςτον παιδαγωγικό ςχεδιαςμό (ζνταξθ ςτο 

Αναλυτικό Πρόγραμμα, τισ διδακτικζσ προςεγγίςεισ, το ρόλο 

μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν).  

3. τθ μελζτθ των  παιδαγωγικϊν και τεχνολογικϊν χαρακτθριςτικϊν 

(affordances)  τθσ ΚΜ, κυρίωσ μζςα από τθν ανάδειξθ είτε των  

διαδικτυακϊν εφαρμογϊν για κινθτά (applications) είτε των τεχνικϊν 

χαρακτθριςτικϊν των ςυςκευϊν (π.χ. ενςωματωμζνθ κάμερα). 

 

3.3.1. Άξονασ πρώτοσ, αναζήτηςη τησ αποτελεςματικότητασ  

 Θ αναηιτθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ ΔΜ, ςε ςυνδυαςμό με 

διαδικτυακζσ εφαρμογζσ και χριςθ κινθτϊν τεχνολογιϊν, αποτελεί ερευνθτικό 

ερϊτθμα πρωταρχικισ ςθμαςίασ.  Οι ζρευνεσ αυτζσ κατθγοριοποιοφνται ωσ προσ τα 

γνωςτικά αποτελζςματα, τα κίνθτρα και τθν ικανοποίθςθ. 

Γνωςτικά αποτελέςματα 

Ο ςυνδυαςμόσ τθσ ΔΜ με μια ςειρά τεχνολογικϊν καινοτομιϊν όπωσ οι 

διαδικτυακζσ εφαρμογζσ ι θ χριςθ ςτοιχείων ΚΜ ζχουν αποτυπωκεί ςε πολλζσ 

μελζτεσ. Οι Hwang et al. (2013), μζςω τθσ χριςθσ τθσ εφαρμογισ CMQuest, 

μελζτθςε ςε μακθτζσ δθμοτικοφ ηθτιματα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ  και 

κατζδειξε ότι θ εφαρμογι ςυνζβαλλε  κακοριςτικά ςτθν οικοδόμθςθ τθσ ικανότθτασ 

επίλυςθσ προβλθμάτων. 

Ο Song (2014) ερευνϊντασ τθν πρόοδο των μακθτϊν μζςα από ζνα 

πρόγραμμα ΔΜ με κινθτζσ ςυςκευζσ (BYOD) ζδειξε ςαφι αφξθςθ τόςο τθσ γνϊςθσ 

περιεχομζνου, όςο και τθσ ίδιασ τθσ διερευνθτικισ διαδικαςίασ. Παρόμοια 

αποτελζςματα καταγράφουν οι Laru, Järvelä και Clariana (2012).  Οι Song και Kong 

(2014) εντοπίηουν ςθμαντικι αφξθςθ ςτα αποτελζςματα μζτρθςθσ τθσ γνϊςθσ 

περιεχομζνου ςτθν αυκεντικι μορφι μάκθςθσ που προςφζρουν οι κινθτζσ 

ςυςκευζσ. Επεκτείνοντασ αυτζσ τισ παρατθριςεισ ο Song (2016) ερμθνεφει τθν 

αποτελεςματικότθτα μζςω του παράγοντα των δυνατοτιτων  τθσ ΚΜ για 

εναςχόλθςθ με αυκεντικά προβλιματα και  για παροχι κατάλλθλθσ και ζγκαιρθσ 

υποςτιριξθσ (scaffold).  

τθν ζρευνα του  Raes et al. (2012), προζκυψε ότι οι μακθτζσ ςε ζνα 

πρόγραμμα ΔΜ με χριςθ τθσ εφαρμογισ WISE και κινθτϊν ςυςκευϊν είχαν 

αναπτφξει μεταγνωςτικζσ ικανότθτεσ.   

θμαντικά οφζλθ ςτθν κατανόθςθ περιεχομζνου μζςα από τθ χριςθ των 

δυνατοτιτων των ςυςκευϊν (κάμερα για ανάλυςθ φωτογραφιϊν-οπτικοποίθςθ) 

προζκυψαν από τθν ζρευνα των Bannan, Peters  και Martinez (2012)  ι ωσ μζςα για 

τθν επζκταςθ τθσ μνιμθσ (Zacharia, Lazaridou & Avraamidou, 2016). Θ δυνατότθτα 

τθσ οπτικοποίθςθσ είχε αναδειχτεί και ςτθν ζρευνα των Sun και Looi (2013) μζςω 

εφαρμογϊν που αφοροφν τθν δθμιουργία προςομοιϊςεων ςτθ ΔΜ.  
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Θ αποτελεςματικότθτα ςτθ μάκθςθ επιβεβαιϊνεται και από ζρευνεσ που 

προςπάκθςαν να βρουν τθν επίδραςθ που ζχουν ςτθν ΔΜ οι επιπλζον δυνατότθτεσ 

τθσ ΚΜ για παροχι επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ (Chiang et al., 2016).  

ε ζρευνα των Ahmed & Parsons (2013) τα μακθςιακά αποτελζςματα με τθ 

χριςθ κινθτϊν ςυςκευϊν και απαγωγικισ μεκόδου διερεφνθςθσ είχαν μεγαλφτερα 

μακροχρόνια αποτελζςματα ζναντι τθσ ςυμβατικισ απαγωγικισ διερεφνθςθσ. 

Οι Martin & Erzberger (2013) αντίκετα ςτθ δικι τουσ ζρευνα ςφγκριςθσ των 

μακθςιακϊν αποτελεςμάτων ςε φοιτθτζσ με κινθτζσ ςυςκευζσ και ςε φοιτθτζσ που 

εργάςτθκαν ςε ςτακεροφσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ, βρικαν ςαφι υπεροχι των 

τελευταίων. Πικανόσ λόγοσ για τθν αποτυχία των φοιτθτϊν που επιλζχκθκαν να 

ακολουκιςουν τθν κινθτι μορφι μάκθςθσ, προβάλλεται από τουσ ερευνθτζσ, θ 

πολλαπλότθτα των ερεκιςμάτων που παρζχουν οι κινθτζσ ςυςκευζσ που όπωσ 

αναφζρουν εκτρζπει τθν προςοχι και τθν προςιλωςθ   ςτο ςτόχο.  

τθ μελζτθ του γνωςτικοφ φόρτου (cognitive load), οι Hwang et al. (2013) 

παρατιρθςαν ότι θ χριςθ μιασ διαδικτυακισ εφαρμογισ ΔΜ αφξανε το μακθςιακό 

φόρτο των μακθτϊν. Αντίκετα, οι Hung et al. (2013), ςε μια ζρευνα ςχετικά με τθ 

χριςθ on line αξιολόγθςθσ μζςω κινθτϊν ςυςκευϊν, αποτφπωςαν τθ μείωςθ του. 

τθν  ζρευνα των Chiang et al. (2014) δεν βρζκθκε διαφορά ςτα επίπεδα 

μακθςιακοφ φόρτου ςτθ χριςθ κινθτϊν με επαυξθμζνθ πραγματικότθτα ςε ςχζςθ 

με τθ ςυμβατικι χριςθ κινθτϊν. Σα παραπάνω αποτελζςματα αφινουν ανοικτά 

ηθτιματα αναφορικά με τθ μελζτθ  του μακθςιακοφ φόρτου  μζςω κατάλλθλων 

ςχεδιαςμϊν.  

Κίνητρα και ικανοποίηςη 

Χωρίσ εξαιρζςεισ ζχει διαφανεί ςτισ ζρευνεσ ότι θ ικανοποίθςθ των μακθτϊν 

από τθν εφαρμογι τόςο διαδικτυακϊν εφαρμογϊν όςο και ςτοιχείων  ΚΜ ςτθ ΔΜ 

είναι ξεκάκαρθ (ενδεικτικά: Kamarainen et al., 2013·Song, Sun & Jong, 2016·Tasker 

& Herrenkohl, 2016·Seol, Sharp & Kim, 2011) γεγονόσ που δεν οφείλεται μόνο ςτθν 

πρωτοτυπία τθσ προςζγγιςθσ με ςφγχρονα μζςα, αλλά και ςε πολλοφσ παράγοντεσ 

όπωσ: 

 ο μακθτοκεντρικόσ τουσ χαρακτιρασ (Kamarainen et al., 2013),  

 το αυκεντικό περιβάλλον μάκθςθσ (Song, Sun & Jong., 2016), 

 οι δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ και αλλθλεπίδραςθσ (Huang et al., 

2014·Tasker & Herrenkohl, 2016·Seol, Sharp & Kim, 2011),  

 οι δυνατότθτεσ on line υποςτιριξθσ (scaffold) (Hung et al., 2013·Raes 

et al., 2012),  

 θ χριςθ πολλαπλϊν μζςων (Chiang et al., 2014)  

 ι ακόμα και θ διαςκεδαςτικι, ευχάριςτθ  πλευρά τουσ 

(enjoyable)(Jones, Scanlon & Clough, 2013).   

Αξίηει πάντωσ να αναφερκεί ότι θ τόνωςθ του ενδιαφζροντοσ που οφείλεται 

αποκλειςτικά ςτθ χριςθ των ςυςκευϊν, ενδζχεται μετά τον πρϊτο ενκουςιαςμό να 

ςθμειϊςει ςταδιακά κάμψθ (Anastopoulou et al., 2012). 
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Αναφορικά με τθ διερεφνθςθ των κινιτρων για μάκθςθ δεν παρατθρείται θ 

ίδια ενιαία εικόνα. Ο Song (2016) ςε μακθτζσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, όπωσ και 

οι Cheng et al. (2016) ςε πανεπιςτθμιακοφσ φοιτθτζσ, βλζπουν ότι  θ ΚΜ ι  οι 

διαδικτυακζσ εφαρμογζσ ςτθν ΔΜ (Raes, Schellens & deWever, 2014· Pedaste et al., 

2013) οδθγοφν ςε αφξθςθ κινιτρων για μάκθςθ, ενϊ άλλοι μελετθτζσ παρατθροφν 

ςταδιακι πτϊςθ (Firssova et al., 2014), γεγονόσ που ερμθνεφεται από τουσ 

ερευνθτζσ από το κζμα ςτο οποίο γινόταν θ ζρευνα (διερεφνθςθ διατροφικϊν 

ςυνθκειϊν), ενϊ από τθ μεριά των εκπαιδευτικϊν θ αιτία εςτιάςτθκε ςτον τρόπο 

δόμθςθσ τθσ ίδιασ τθσ ζρευνασ.  

 

3.3.2. Άξονασ παιδαγωγικήσ αξιοποίηςησ τησ τεχνολογίασ ςτη ΔΜ 

Θ ςθμαςία τόςο των διαδικτυακϊν εφαρμογϊν και των τεχνολογικϊν μζςων 

εξετάηεται από τουσ ερευνθτζσ όχι μόνο ςτθν αξιοποίθςι τθσ ςε επιμζρουσ 

αντικείμενα (ςτισ παροφςεσ ζρευνεσ ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ) ι ςε ςυγκεκριμζνεσ 

διδακτικζσ μεκόδουσ (εδϊ ςτθ διερευνθτικι μάκθςθ) ι για να φωτίςει τθν 

αποτελεςματικότθτα τθσ (για παράδειγμα  ςτα μακθςιακά αποτελζςματα) αλλά και 

ευρφτερα, ςτθ ςθμαςία τθσ ςτον παιδαγωγικό ςχεδιαςμό.  

ε ζρευνα για τθ ςθμαςία τθσ ζνταξθσ τθσ μικτισ μάκθςθσ ςε πρωτοετείσ 

φοιτθτζσ, από τουσ  Ellis & Bliuk (2015), εντοπίςτθκε ότι θ χριςθ on line μακθμάτων, 

επικοινωνίασ ι αξιολόγθςθσ δεν είχε διαφορετικά αποτελζςματα ςτισ διερευνθτικζσ 

ικανότθτεσ των φοιτθτϊν και τθν ποιότθτα αυτϊν των δεξιοτιτων ςε ςχζςθ με 

ςυμβατικοφσ τρόπουσ διδαςκαλίασ, γεγονόσ που δείχνει, ςφμφωνα με τουσ 

μελετθτζσ, ότι είναι αναγκαία θ μελετθμζνθ ζνταξθ ςτον διδακτικό ςχεδιαςμό και 

ταυτόχρονα θ εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν ςτον τρόπο διερεφνθςθσ. 

 Οι Kong και Song (2014) μελζτθςαν τθν επίδραςθ τθσ ειςαγωγισ τθσ ΚΜ ςτον 

παιδαγωγικό ςχεδιαςμό βάςει αρχϊν (principal-based) και διαπίςτωςαν τόςο τθν 

αποτελεςματικι εφαρμογι, όςο και τθ κετικι τθσ επίδραςθ ςτισ γνϊςεισ των 

μακθτϊν. 

 Αντίςτοιχα, ςε ζρευνα μεγαλφτερθσ κλίμακασ, με 5ετι διάρκεια ςε ςχολείο 

τθσ ιγκαποφρθσ αναδείχκθκε ότι θ εφαρμογι τθσ ΔΜ με τθ χριςθ κινθτϊν 

ςυςκευϊν οδιγθςε ςταδιακά τόςο τουσ εκπαιδευτικοφσ ςε υιοκζτθςθ 

εποικοδομθςτικϊν πρακτικϊν, όςο και τουσ μακθτζσ ςτθν οικοδόμθςθ 

ςυνεργατικϊν μορφϊν μάκθςθσ (Looi et al., 2014). Σαυτόχρονα, οι παραπάνω 

αλλαγζσ είχαν ωσ αποτζλεςμα μακροπρόκεςμα να παρατθρθκοφν αλλαγζσ ςτθν 

κουλτοφρα του ςχολείου (Norris et al., 2013) και ςτθ δθμιουργία κοινοτιτων 

μάκθςθσ (Sun et al., 2016). 

Οι Beach & O’ Brien (2015) μελετϊντασ τα affordances τθσ ΚΜ κατζλθξαν 

ςτθν ανάγκθ παιδαγωγικοφ ςχεδιαςμοφ που να μπορεί να εκμεταλλευτεί ςε βάκοσ 

τισ παιδαγωγικζσ δυνατότθτεσ τθσ ΚΜ. 

  θμαντικό ρόλο ςτον παιδαγωγικό ςχεδιαςμό ΔΜ  με κινθτζσ ςυςκευζσ και 

διαδικτυακζσ εφαρμογζσ , αναδεικνφεται να ζχει ο εκπαιδευτικόσ. Οι Mikroyannides 

et al. (2016), ςτθν μελζτθ περίπτωςθσ που εξζταςαν, ανζδειξαν το ρόλο του 
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εκπαιδευτικοφ ςτθ διαδικαςία διερεφνθςθσ ςε ζνα τεχνολογικά ανεπτυγμζνο 

περιβάλλον, ωσ άκροσ ςθμαντικό ςτθν ενορχιςτρωςθ, τθν επίβλεψθ και τθν παροχι 

τθσ κατάλλθλθσ βοικειασ ςτθν κατάλλθλθ ςτιγμι. τθν ζρευνά τουσ οι Sun και Looi 

(2017), διαπίςτωςαν ότι θ διαδικαςία μζςα από τθν οποία, οι εκπαιδευτικοί που 

είχαν άμεςθ επαφι με τθ διερευνθτικι προςπάκεια των μακθτϊν τουσ και 

αλλθλεπιδροφςαν μαηί τουσ και με τα όςα αναρτοφςαν ςτισ ςυςκευζσ , είχε ωσ 

ςυνζπεια οι μακθτζσ να ζχουν καλφτερα αποτελζςματα. Αντίςτοιχα, διαπίςτωςαν 

ότι ο ςωςτόσ ςχεδιαςμόσ  από τουσ εκπαιδευτικοφσ αποτυπϊνεται  ςτθν ορκι 

χριςθ από τουσ μακθτζσ. Ο Norris και οι ςυνεργάτεσ του (2013) διαπίςτωςαν ότι 

χωρίσ τθ ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν και τθν αντίςτοιχθ εκπαίδευςι τουσ είναι 

αδφνατθ θ αλλαγι των αναλυτικϊν προγραμμάτων ςτθν κατεφκυνςθ ςφμπλευςθσ 

τθσ ΔΜ με τθν ΚΜ. 

 τισ ζρευνεσ των Wendt και Rockinson-Szapkiw (2014, 2015) τα προβλιματα 

ςτθ ςυνεργαςία των μακθτϊν ςτθν on line επικοινωνία και ςυνεργαςία ι θ αφξθςθ 

των παρανοιςεων τουσ ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ, ερμθνεφκθκαν ωσ απόρροια του 

πακθτικοφ ρόλου του εκπαιδευτικοφ απζναντι ςτθ διαδικαςία on line ςυνεργαςίασ.  

Οι Sung, Chang και Liu (2016) ζχουν επιςθμάνει ότι θ ΚΜ δεν προςδίδει  εκ 

προοιμίου καλφτερα αποτελζςματα, αλλά απαιτείται αντίςτοιχοσ παιδαγωγικόσ 

ςχεδιαςμόσ.  

  

3.3.3. Άξονασ  αξιοποίηςησ δυνατοτήτων εφαρμογών και 

τεχνολογικών μέςων 

 τον άξονα αυτό διακρίνουμε δφο κατθγορίεσ άρκρων. Από τθ μια μεριά εκείνα 

τα οποία ελζγχουν τισ παιδαγωγικζσ δυνατότθτεσ ςυγκεκριμζνων εφαρμογϊν 

(applications) και από τθν άλλθ οι ζρευνεσ που μελετοφν τόςο τισ επιμζρουσ 

δυνατότθτεσ του hardware των κινθτϊν ςυςκευϊν (κάμερα, προςδιοριςμόσ 

γεωγραφικοφ ςθμείου, ςφνδεςθ με wi-fi ι μζςω δεδομζνων, διαςφνδεςθ ςτο 

διαδίκτυο και ςε εφαρμογζσ cloud κ.ά), όςο και εν γζνει τθν κακαυτιν φπαρξθ και   

χριςθ τουσ.   

Θ ζρευνα των  Dragon et al. (2013) εξζταςε τισ δυνατότθτεσ τθσ εφαρμογισ 

Metafora ςτθν ανάπτυξθ μεταγνωςτικϊν ικανοτιτων μζςα από ζνα περιβάλλον που 

ωκεί τουσ ςυμμετζχοντεσ να μακαίνουν ο ζνασ από τον άλλον. Οι Kori, Mäeots και 

Pedaste (2014) μελζτθςαν τθν εφαρμογι Young Researcher, ωσ εφαλτιριο για 

αναςτοχαςμό και αντίςτοιχθ βελτίωςθ των διερευνθτικϊν δεξιοτιτων. Οι Sun και 

Looi (2013) ςτθν πιλοτικι μελζτθ τουσ για τθν εφαρμογι WiMVT εντόπιςαν τα 

κετικά ςτοιχεία τθσ ςτθ ΔΜ (κατανόθςθ, ςυνεργαςία, αυτοανατροφοδότθςθ). 

Αντίςτοιχθ, πιλοτικι μελζτθ πραγματοποίθςαν οι Hwang et al. (2013) για τθ χριςθ 

εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ μζςω τθσ ειδικισ εφαρμογισ CM-Quest, ςτθν 

διαδικαςία τθσ ΔΜ. 

τθν ζρευνα των Ahmed και Parsons (2013) μελετικθκαν οι δυνατότθτεσ τθσ 

εφαρμογισ Think & Learn, ειδικά καταςκευαςμζνθσ για τθν απαγωγικι 

διερευνθτικι μζκοδο που ακολουκικθκε, και απζδειξαν ότι ςυνζβαλε ςτθν φπαρξθ 
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γνωςτικϊν αποτελεςμάτων μεγαλφτερθσ διάρκειασ ςτο χρόνο ςε ςχζςθ με τθν 

ομάδα ελζγχου.  

 Οι Beach και O’Brien (2015) εξζταςαν τθν εφαρμογι για κινθτά Voice Thread 

και το πϊσ ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ μιασ ςειράσ παιδαγωγικϊν δυνατοτιτων 

(affordances) τθσ ΚΜ. Κατζλθξαν ότι από τισ αναρτιςεισ θχθτικϊν μθνυμάτων 

προκφπτουν τα affordances :  πολυτροπικότθτα (multimodality), ςυνεργαςία, 

διαδραςτικότθτα, ςυνδεςιμότθτα.  

 Θ εφαρμογι edmodo, μια πλατφόρμα εκπαιδευτικισ κοινωνικισ δικτφωςθσ, 

εξετάςτθκε ςτισ μελζτεσ των: Song (2014), Song και Kong (2014)·Kong και Song 

(2014), Song, Sun και Jong (2016). Σα ςτοιχεία που μελζτθςαν ζδειξαν τθ ςυμβολι 

τθσ ςτθν ανάπτυξθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των μακθτϊν, ςτθν κακιζρωςθ 

ςτενϊν ςχζςεων ςυνεργαςίασ μεταξφ τουσ κακϊσ και το ςθμαντικό ρόλο τθσ ςτθν 

οργάνωςθ και ενορχιςτρωςθ κάκε δραςτθριότθτασ. τισ ίδιεσ μελζτεσ εξετάςτθκε 

και θ εφαρμογι Evernote, μια δυναμικι, ςυνεργατικι και διαδραςτικι εφαρμογι 

ςθμειϊςεων, που επζτρεψε ςτουσ μακθτζσ να ανταλλάξουν παρατθριςεισ και 

δθμιουργίεσ.  

 τθν ζρευνα των Seol, Sharp και Kim (2011) διερευνικθκε θ εφαρμογι SMILE, 

ωσ ζνα μζςο προϊκθςθσ αυκεντικϊν ερωτιςεων από τουσ μακθτζσ ςτα πλαίςια 

ΔΜ. Οι μακθτζσ ανζπτυξαν υψθλοφ επιπζδου ερωτιςεισ μζςω SMILE κακϊσ και 

ζντονθ μεταξφ τουσ αλλθλεπίδραςθ, αφοφ αναλάμβαναν να απαντιςουν ςτισ 

ερωτιςεισ ςυμμακθτϊν τουσ. Θ μελζτθ όμωσ, παρά το ςυνεργατικό πλαίςιό τθσ, 

αφοροφςε τθ δθμιουργία ερωτιςεων και απαντιςεων μεμονωμζνα από τουσ 

μακθτζσ και όχι ςυνεργατικά ι με κάποιασ μορφισ αλλθλεπίδραςθ, διατθρϊντασ 

ανταγωνιςτικά χαρακτθριςτικά μζςα από τθν αποκόμιςθ επιβραβεφςεων.    

 Οι Chiang et al. (2014) εξζταςαν μια εφαρμογι που ςυνδυάηει τθν 

επαυξθμζνθ πραγματικότθτα ςτθν ΚΜ και κατζλθξαν ότι μζςω του ςυνδυαςμοφ 

ςτοιχείων που επιτρζπει (εικόνα, κείμενο, βίντεο, πρόςβαςθ ςε δεδομζνα τθν 

κατάλλθλθ ςτιγμι και ςτο κατάλλθλο μζροσ) ςυμβάλλει ςε καλφτερα μακθςιακά 

αποτελζςματα. Οι απαιτιςεισ μεγάλθσ προετοιμαςίασ από τον εκπαιδευτικό, 

αποτελοφν το μεγάλο μειονζκτθμα ςτθν εφαρμογι τθσ. 

 

 Μια άλλθ υποκατθγορία ερωτιςεων αφοροφςαν τον τρόπο εφαρμογισ και 

αξιολόγθςθσ των δυνατοτιτων που παρζχει θ χριςθ διαδικτυακϊν εφαρμογϊν ι θ 

εφαρμογι ςτοιχείων ΚΜ, πζρα από τα ιδθ αναλυκζντα ςτον τομζα τθσ γνωςτικισ 

αποτελεςματικότθτασ και των κινιτρων.  

 Θ ΚΜ προςφζρει δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ διερευνθτικϊν δεξιοτιτων (Jones, 

Scanlon & Clough, 2013·Marty et al., 2013·Bannan, Peters  & Martinez 2012·Song & 

Kong, 2014), κυρίωσ μζςα από τισ δυνατότθτεσ των εφαρμογϊν (applications) που 

επιτρζπουν τθν παροχι των κατάλλθλων μζςων ςε κάκε βιμα τθσ διερευνθτικισ 

διαδικαςίασ.  Λδιαίτερα εφαρμογζσ όπωσ το SMILE (Seol, Sharp & Kim, 2011) ι το 

WISE (Raes, Schellen & de Wever, 2014·Tasker & Herrenkohl, 2016·Raes et al., 2012) 

ζχουν καταςκευαςτεί για να παρζχουν κακοδιγθςθ ςε  κάκε ξεχωριςτό ςτάδιο 
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προςφζροντασ δυνατότθτεσ αλλθλεπίδραςθσ (Tasker & Herrenkohl, 2016), 

κατάλλθλων υποδομϊν υποςτιριξθσ (Raes et al., 2012) και υποβολισ ερωτιςεων 

και απαντιςεων από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ (Seol, Sharp & Kim, 2011). τον 

τομζα αυτό ανικει και το Young Researcher (Pedaste et al., 2014) που ςυνζβαλε 

κετικά ςτθν διατφπωςθ ερωτιςεων αλλά και ςτθ ςυλλογι δεδομζνων.  Εφαρμογζσ 

όπωσ το Metafora, ζχουν ςχεδιαςτεί για να προςφζρουν δυνατότθτεσ 

ανατροφοδότθςθσ (Dragon et al., 2013). τισ ζρευνεσ τθσ παροφςασ επιςκόπθςθσ 

δεν εντοπίςτθκε κάποια μελζτθ αναφορικά με τθ δυνατότθτα οικοδόμθςθσ 

κοινοτιτων διερεφνθςθσ μζςα από τθ χριςθ ΚΜ ι διαδικτυακοφ περιβάλλοντοσ. 

Αντίκετα, ςτθν ζρευνα των Sun et al. (2016) διαπιςτϊκθκε ότι θ κινθτι διερευνθτικι 

μάκθςθ, όταν πραγματοποιείται με τον κατάλλθλο παιδαγωγικό ςχεδιαςμό οδθγεί 

ςε δθμιουργία κοινοτιτων μάκθςθσ. 

 Σαυτόχρονα, όπωσ ζχει επιςθμανκεί και νωρίτερα, οι δυνατότθτεσ για 

οπτικοποίθςθ μζςα από τθ χριςθ τθσ κάμερασ (φωτογραφία-βίντεο)  ι των 

κατάλλθλων εφαρμογϊν (Sun & Looi, 2013) ςυμβάλλουν ςτθ ςτιριξθ επιςτθμονικϊν 

παρατθριςεων με ακρίβεια (Zacharia, Lazaridou & Avraamidou, 2016), όςο και ςτθν 

εναςχόλθςθ μικρότερων ςε θλικία μακθτϊν με κζματα όπωσ οι γεωλογικζσ 

παρατθριςεισ ςε τοπικό επίπεδο, που ο ςυμβατικόσ τρόποσ εργαςίασ κα  απζτρεπε  

(Bannan, Peters  & Martinez, 2012).  

 Αντίςτοιχα, ζχει εξεταςτεί ςε αρκετζσ ζρευνεσ θ ςυμβολι ςτθ διαδικαςία τθσ 

επικοινωνίασ, τθσ αλλθλεπίδραςθσ,  τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ ανατροφοδότθςθσ τθσ 

ΔΜ από τα μζςα και τισ εφαρμογζσ. θμαντικι ςυμβολι των ςυςκευϊν για ΚΜ ςτθ 

διαδικαςία επικοινωνίασ και αλλθλεπίδραςθσ ζχει επιςθμανκεί και από τουσ : 

Jones, Scanlon και Clough (2013), Huang et al., (2014), Song (2016), Mikroyanndis et 

al. (2016).  Θ διαδικαςία τθσ ανατροφοδότθςθσ εξετάςτθκε εκτενϊσ από τουσ 

Mäeots et al. (2016) και ζδειξαν ότι αποτελεί μια ςφνκετθ διαδικαςία που 

εμπλζκεται με τθν ποιότθτα των διερευνθτικϊν δεξιοτιτων. Σαυτόχρονα, τα 

αποτελζςματα ζδειξαν ότι οι μακθτζσ τθσ Β/βάκμιασ εκπαίδευςθσ δυςκολεφονται 

να φτάςουν ςε υψθλά επίπεδα ανατροφοδότθςθσ. 

Oι Tasker και Herrenkohl (2016) διαπίςτωςαν ότι τα ςυμπεράςματά που 

κατζλθξαν οι μακθτζσ, μζςω τθσ επικοινωνίασ τόςο μεταξφ τουσ, όςο και με τον 

εκπαιδευτικό, κατζλθξαν να γίνουν «κοινόσ τόποσ» και κατάφεραν να μετατρζψουν 

τθν ανατροφοδότθςθ του ενόσ προσ τον άλλο, ςε ανατροφοδότθςθ προσ τον εαυτό 

τουσ. Οι  Nouri  et al. (2014) κατζλθξαν ότι ζνα πρόγραμμα ΚΜ μπορεί να κάνει τθ 

διαφορά και να οδθγιςει ςτθν κοινωνικι οικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ. 

Οι Laru, Järvelä και  Clariana (2012) ςτθ μελζτθ τουσ για τθν ανάπτυξθ του 

διαλόγου μζςα από τθν ανατροφοδότθςθ με μθνφματα κατζλθξαν ότι θ 

επιχειρθματολογία ιταν χαμθλοφ επιπζδου, επικράτθςαν λογικζσ γριγορθσ 

διευκζτθςθσ των ηθτθμάτων, χωρίσ εμβάκυνςθ, ενϊ οι διαφορζσ μεταξφ μακθτϊν 

υψθλισ επίδοςθσ ςε ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ ομάδα μακθτϊν χαμθλισ επίδοςθσ, 
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όχι μόνο παρζμενε αλλά αυξανόταν. Οι ερευνθτζσ υποςτθρίηουν ότι οι δυνατότθτεσ 

τθσ ΚΜ  για άμεςθ, ζγκαιρθ υποςτιριξθ (scaffold) των μακθτϊν αποτελεί τθ λφςθ 

για το γεφφρωμα του χάςματοσ και τθν παροχι βοικειασ ςε μακθτζσ ανάλογα με τθ 

ΗΕΑ ςτθν οποία βρίςκονται. 

Σζτοιου είδουσ υποςτιριξθ, ζχουν αναδείξει με τα ςυμπεράςματά τουσ 

πολλζσ από τισ ζρευνεσ που μελετικθκαν και δείχνουν κετικά αποτελζςματα τόςο 

για τθ διαδικαςία (Marty et al., 2013), όςο και για τθν αποτελεςματικότθτα (Raes et 

al., 2012), τθν ανάπτυξθ των κινιτρων για μάκθςθ (Ciampa, 2014) ι τθν 

αντιμετϊπιςθ προκλιςεων (Sun & Looi, 2017). τθν ζρευνα των Rogers και  Price 

(2008) ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ- διευκολυντι αναδεικνφεται ωσ αποτελεςματικι 

υποςτθρικτικι δομι, ϊςτε να εφοδιάςεισ τουσ μακθτζσ με τισ κατάλλθλεσ 

πλθροφορίεσ ι να λφςει απορίεσ τθ ςωςτι ςτιγμι. 

Οι δφο ερευνθτικζσ προςπάκειεσ των Wendt και Rockinson-Szapkiw (2014, 

2105) δείχνουν ότι θ on line ςυνεργαςία  (ςε ςφγκριςθ με τθ ςυμβατικι δια ηϊςθσ) 

μπορεί να οδθγιςει ςε πτϊςθ τθσ ποιότθτασ του διαλόγου, να μειωκεί ο κριτικόσ 

λόγοσ,  να δθμιουργιςει μεγαλφτερα προβλιματα ςτθ μεταξφ τουσ επικοινωνία, να 

αυξιςει τισ παρανοιςεισ (misconceptions) ςε κζματα φυςικϊν επιςτθμϊν. Οι δφο 

ερευνθτζσ εντόπιςαν τα προβλιματα ςτθ ςπατάλθ χρόνου, ςτθν αςφγχρονθ 

επικοινωνία, ςτθν ζλλειψθ εγγφτθτασ (χωρικότθτα) των ςυμμετεχόντων κακϊσ και 

ςτθν ζλλειψθ παρζμβαςθσ από τθ μεριά του εκπαιδευτικοφ. 

Ο Huang και οι ςυνεργάτεσ του (2014) τοποκετϊντασ τθ ςυνεργαςία ςτο 

πλαίςιο τθσ προςζγγιςθσ jigsaw ζδειξαν ότι κάποιοι από τουσ  παράγοντεσ που ςτισ 

προαναφερκείςεσ ζρευνεσ αποτελοφςαν αιτίεσ αποτυχίασ (π.χ. αςφγχρονθ 

επικοινωνία, χωρικότθτα), ςτθν ζρευνα με κινθτζσ ςυςκευζσ αποτζλεςαν 

πλεονεκτιματα ςε ςχζςθ με τθ ςυμβατικι ςυνεργαςία, αφοφ επζτρεψαν τθ 

διαδικαςία αλλθλεπίδραςθσ εκτόσ τθσ ςχολικισ αίκουςασ. 

3.4. Ερευνητικό μϋθοδοσ  

Θ χριςθ ποικίλων ποςοτικϊν και ποιοτικϊν ερευνθτικϊν εργαλείων 

φαίνεται να κυριαρχεί ςτθν ζρευνα γφρω από τθν ΔΜ ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ. 

Σο κυριότερο ποςοτικό εργαλείο παραμζνει το ερωτθματολόγιο 

ςτακμιςμζνων απαντιςεων (Song, 2014a·Kong & Song, 2014·Anastopoulou et al., 

2012·Jones, Scanlon & Clough, 2013·Ahmed & Parsons, 2013·Rues et al., 2012 κ.ά). 

Αντίςτοιχα οι θμι-δομθμζνεσ   ςυνεντεφξεισ αποτελοφν το κφριο εργαλείο των 

ποιοτικϊν αναλφςεων που ςυναντιςαμε (Bannan, Peters  & Martinez, 2012·Looi et 

al., 2014·Marty et al., 2013·Tasker & Herrenkohl, 2016 κ.ά.).  Παρόλ’ αυτά, 

παρατθροφμε ςθμαντικό αρικμό ερευνϊν να ακολουκεί τθν ανάλυςθ περιεχομζνου 

των δθμιουργιϊν των μακθτϊν κακϊσ και των όςων αποτυπϊνουν ςτισ εφαρμογζσ 

επικοινωνίασ και κοινωνικισ δικτφωςθσ (Song, 2014a·Marty et al., 2013·Ahmed & 

Parsons, 2013·Falloon, 2015·Beach & O’Brien, 2015·Song & Kong, 2014·Song, 2016 

κ.ά.). Θ τάςθ αυτι ζχει επιβεβαιωκεί και από άλλουσ ανεξάρτθτουσ ερευνθτζσ 
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(Song, 2014b·Haβler, Major & Hennessy, 2016) και αφορά το ςφνολο τθσ ΚΜ. Άλλα 

μζςα ανάλυςθσ που διακρίναμε αποτελοφν οι ςθμειϊςεισ και παρατθριςεισ πεδίου 

και θ ανάλυςθ θχογραφθμζνων ι βιντεοςκοπθμζνων δεδομζνων (Kong & Song, 

2014·Falloon, 2015·Bannan, Peters  & Martinez, 2012·Looi et al., 2014·Song, 2016 

κ.ά.) 

Από τθν επιςκόπθςθ τθσ μεκοδολογίασ των  ερευνϊν διαπιςτϊκθκε ότι θ 

χριςθ μικτϊν μζςων (ποιοτικϊν και ποςοτικϊν ταυτόχρονα) αποτελεί τθ 

ςυντριπτικι πλειονότθτα των ερευνϊν (Jones, Scanlon & Clough, 2013·Looi et al., 

2014·Ahmed & Parsons, 2013·Marty et al., 2013., Huang et al., 2014., Firssova et al., 

2014·Song, Sun & Jong, 2016·Norris et al., 2013., Sun & Looi, 2017·Seol, Sharp & Kim, 

2011·Looi, Sun & Xie, 2015·Sun & Looi, 2016, Wendt & Rockinson-Szapkiw, 

2015·Chang Lee & Chen, 2016). 

Μια δεφτερθ κατθγορία αποτελοφν οι μελζτεσ περίπτωςθσ, όπου και εκεί 

γίνεται χριςθ ποιοτικϊν και ποςοτικϊν ςτοιχείων (Song, 2014a·Kong & Song, 

2014·Anastopoulou et al., 2012·Laru, Järvelä & Clariana, 2012·Hung et al., 2013·Song, 

2016·Rogers & Price, 2008·Hung et al., 2014·Tasker & Herrenkohl, 2016). 

θμαντικά μικρότερο αρικμό ερευνϊν καλφπτουν τόςο οι κακαρά ποςοτικζσ 

μελζτεσ (Rues et al., 2012·Martin & Ertzberger, 2013·Chiang et al., 2014·Cheng et al., 

2016·Zacharia, Lazaridou & Avraamidou, 2016·Chang,Chen & Hsu, 2011·Hung et al., 

2016) όςο και εκείνεσ με μοναδικι χριςθ ποιοτικϊν ςτοιχείων (Bannan, Peters  & 

Martinez, 2012·Kong & Song, 2014·Ciampa, 2014·Beach & O’Brien, 2015· Wendt & 

Rockinson-Szapkiw, 2014). 

τον  Πίνακασ 3.1 που ακολουκεί γίνεται αναλυτικι παράκεςθ των ερευνϊν, 

οι οποίεσ αναφερκικαν ςτθν παροφςα επιςκόπθςθ. 
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Ρίνακασ 3.1 Ρίνακασ βιβλιογραφικισ επιςκόπθςθσ 

Ζρευνα  

Εκπαιδευτικό 

πλαίςιο 

Συμμετζχοντεσ 

Θεωρθτικό 

Εννοιολογικό 

πλαίςιο 

Αντικείμενο 

μελζτθσ-ερευνθτικά 

ερωτιματα  

Τεχνολογικά 

εργαλεία  

Μεκοδολογία 

ζρευνασ 

Κφρια αποτελζςματα  

Dragon et 

al. (2013) 

Ομάδεσ 5-10 

φοιτθτϊν ςε 3 

χϊρεσ (Λςραιλ, Θν. 

Βαςίλειο, Ελλάδα)  

Εφαρμογι του 

μοντζλου: 

μακαίνω να 

μακαίνω μαηί  

Ανάπτυξθ 

μεταμακθςιακϊν 

δεξιοτιτων μζςω τθσ 

πλατφόρμασ 

Metafora 

Διαδικτυακι 

εφαρμογι 

METAFORA 

Μελζτθ περίπτωςθσ 

με ςυγκριτικά 

αποτελζςματα από 

τζςςερα 

πανεπιςτιμια 

Αλλαγζσ ςτθ ςυμπεριφορά των φοιτθτϊν ςτισ 

δεξιότθτεσ του προγραμματιςμοφ και τθσ 

ςυηιτθςθσ. Θ φιλοςοφία του εγχειριματοσ 

είναι να οδθγιςει και να υποςτθρίξει, μζςω 

των εργαλείων, τουσ μακθτζσ ςε 

ανατροφοδότθςθ και υποςτιριξθ μζςω τθσ 

ςυνεργαςίασ.  

Raes, 

Schellens & 

De Wever 

(2014) 

370 μακθτζσ 

Γυμναςίου, ςε 19 

τάξεισ 

ΔΜ web 

based 

Θ επίδραςθ τθσ web-

based ΔΜ ςε 

μακθτζσ που 

υςτεροφν ςτισ 

επιςτιμεσ λόγω 

φφλου, επιδόςεων ι 

ενδιαφζροντοσ 

Διαδικτυακι 

πλατφόρμα 

WISE 

Ποςοτικι Ζρευνα 

που ερεφνθςε 

πολυεπίπεδα τουσ 

ςυμμετζχοντεσ.  

Σεςτ επίδοςθσ, 

Μζτρθςθ 

Δεξιοτιτων μζςω 

ερωτθματολογίου, 

Μζτρθςθ 

ενδιαφζροντοσ για 

τισ φυςικζσ 

επιςτιμεσ μζςω 

ερωτθματολογίου 

PISA 

H χριςθ διαδικτυακϊν εφαρμογϊν φαίνεται 

να είχε εξίςου κετικά αποτελζςματα για 

αγόρια και κορίτςια, ενϊ τα οφζλθ ιταν 

μεγαλφτερα για μακθτζσ χαμθλισ  επίδοςθσ ι 

μακθτζσ που ζχουν διαλζξει τθ γενικι 

κατεφκυνςθ αντί τθσ επιςτθμονικισ πρόςφερε 

λιγότερο άγχοσ, είχαν μεγαλφτερθ ευελιξία 

χρόνου, προςοχι από τον εκπ/κό). Οι 

δεξιότθτεσ διερεφνθςθσ  δεν παρουςίαςαν 

διαφορά λόγω ζνταξθσ ςε κάποια κατθγορία 

και όλοι ωφελικθκαν το ίδιο. Σο ενδιαφζρον 

για τισ επιςτιμεσ αυξικθκε ςε όλεσ τισ 

κατθγορίεσ.   
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Kori, 

Mäeots  & 

Pedaste 

(2014) 

35 μακθτζσ 15ετϊν 

ςτο μάκθμα τθσ 

βιολογίασ 

Μικτι ΔΜ με 

εφαρμογι 

web 

Ζρευνα για το πϊσ ο 

κακοδθγοφμενοσ 

αναςτοχαςμόσ μζςω 

διαδικτυακισ 

εφαρμογισ επιδρά 

ςτθν ποιότθτα του 

αναςτοχαςμοφ και 

των δεξιοτιτων 

διερεφνθςθσ 

Εφαρμογι 

κακοδθγοφμε

νου 

αναςτοχαςμο

φ και 

διερεφνθςθσ 

Young 

Researcher  

Ποςοτικι Ζρευνα 

Ερωτθματολόγια 

Οι μακθτζσ ανζπτυξαν τισ διερευνθτικζσ του 

ικανότθτεσ και ιδιαίτερα τθ διατφπωςθ 

ερωτιςεων. Επίςθσ, θ χριςθ τθσ διαδικτυακισ 

εφαρμογισ ςυνζβαλε ςτθν βελτίωςθ μζρουσ 

των αναςτοχαςτικϊν τουσ δεξιοτιτων.  

Sun & Looi 

(2013) 

46 μακθτζσ 

Β/βάκμιασ, ςε δφο 

τάξεισ (μελζτθ του 

θλεκτριςμοφ και 

των κυκλωμάτων)  

Μοντελο-

ποίθςθ και 

οπτικοποίθςθ 

ςτθ ΔΜ  

Μικτι ΔΜ  

Πιλοτικι ζρευνα για 

το πρόγραμμα 

μοντελοποίθςθσ και 

οπτικοποίθςθσ 

WiMVT 

εφαρμογι 

που επιτρζπει 

μοντελοποίθς

θ και 

οπτικοποίθςθ  

Μελζτθ Περίπτωςθσ 

Ερωτθματολόγια 

επίδοςθσ, 

υνεντεφξεισ, 

Παρατθριςεισ 

Τπιρξε κετικι επίδραςθ ςε : κατανόθςθ 

περιεχομζνου, ςυνεργαςία, δεξιότθτεσ 

μοντελοποίθςθσ και αυτό- ανατροφοδότθςθσ  

Hwang et 

al. (2013) 

66 μακθτζσ Σ’ 

τάξθσ ςε ηθτιματα 

βιοτεχνολογίασ και 

προςταςίασ 

περιβάλλοντοσ 

μζςω WEB 

Εφαρμογι του 

εννοιολογικοφ 

χάρτθ ςε ΔΜ 

μζςω 

διαδικτφου  

Πιλοτικι ζρευνα για 

τθν ειςαγωγι του 

CM-Quest ςτα 

πλαίςια 

διαδικτυακισ ΔΜ  

CM-Quest, 

Ποςοτικι ζρευνα 

για τθ ςφγκριςθ δφο 

ομάδων (ςυμβατικι 

web ΔΜ και ΔΜ 

μζςω εννοιολογικισ 

χαρτογ/ςθσ)  

Οι μακθτζσ του πειραματικοφ τμιματοσ 

αφξθςαν τθν ικανότθτα επίλυςθσ 

προβλιματοσ, αλλά δεν ζδειξαν τθν ίδια 

αποδοχι τθσ τεχνολογίασ και ικανοποίθςθ 

όπωσ θ ςυμβατικι ομάδα (χωρίσ το CM-

Quest). Επίςθσ αυξικθκε ςτθν πειραματικι 

ομάδα ο μακθςιακόσ φόρτοσ.  
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Pedaste et 

al. (2016) 

54 μακθτζσ (14-18 

ετϊν)  

ΔΜ με 

ςτοιχεία 

αυκεντικισ 

και 

διαδικτυακισ 

αλλά και 

κινθτισ 

τεχνολογίασ 

Οικολογικι 

αποςτολι 

διερεφνθςθσ τθσ 

φωτοςφνκεςθσ 

Διαδικτυακό 

περιβάλλον 

SCY-Lab με 

αποςτολζσ 

ΔΜ 

Ποςοτικι μζκοδοσ 

(ερωτθματολόγια)  

Τπιρξε ςθμαντικι αφξθςθ ςτθ διερευνθτικι 

γνϊςθ των μακθτϊν και ςτισ 

μεταςχθματιςτικζσ δεξιότθτεσ διερεφνθςθσ  

Mäeots  et 

al. (2016) 
43 μακθτζσ 15 ετϊν 

ΔΜ με 

εφαρμογι 

εικονικοφ 

εργαςτθρίου  

Εξζταςθ των 

επιπζδων 

αναςτοχαςμοφ των 

μακθτϊν μζςω τθσ 

εφαρμογισ 

προςομοιϊςεων ςτθ 

μελζτθ τθσ οξφτθτασ 

Διαδικτυακό 

περιβάλλον 

Co-Lab 

Μικτι μζκοδοσ  

Ρουμπρίκεσ και 

ανάλυςθ 

περιεχομζνου των 

απαντιςεων  

Όςοι μακθτζσ επζδειξαν υψθλά επίπεδα 

ανατροφοδότθςθσ είχαν και υψθλότερεσ 

επιδόςεισ ςε όλεσ τισ φάςεισ του 

διερευνθτικοφ κφκλου. Γενικότερα όμωσ θ 

πλειονότθτα κινικθκε ςε χαμθλά επίπεδα 

ανατροφοδότθςθσ, επομζνωσ και ςε χαμθλά 

επίπεδα διερευνθτικϊν δεξιοτιτων  

Ellis & Bliuc 

(2015) 

238 φοιτθτζσ Α’ 

ζτουσ. 

ΔΜ ςε μικτό 

περιβάλλον  

Μελζτθ των 

απόψεων 

(επιφανειακϊν ι 

βακφτερων) των 

φοιτθτϊν για τθ 

διερευνθτικι μζκοδο 

και τισ on line 

τεχνολογίεσ 

WISE 

Ποςοτικι μζκοδοσ 

διερεφνθςθσ των 

προςεγγίςεων 

(επιφανειακϊν ι 

βακφτερων)  

Διακρίκθκαν δφο κφριεσ κατθγορίεσ, εκείνοι 

που βλζπουν τθ διερεφνθςθ ι τισ on line 

τεχνολογίεσ με τρόπο βακφ και αυτοί που τα 

βλζπουν επιφανειακά. Τπάρχει ποιοτικι 

ανάμεςα ςυςχζτιςθ ςτισ απαντιςεισ γα τθ 

διερεφνθςθ και τισ τεχνολογίεσ. Σα 

αποτελζςματα δείχνουν ότι τα μικτά 

μακιματα ΔΜ πρζπει να εςτιάςουν ςτθν 

εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν να τα 

χρθςιμοποιοφν με τον ανάλογο τρόπο, ενϊ θ 

απλι εφαρμογι τουσ δεν φζρνει 

αποτελζςματα. 
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Mikroyanni

dis et al. 

(2016) 

12 μακθτζσ 

Β/βάκμιασ ςε 

διερεφνθςθ τθσ 

βιοποικιλότθτασ 

του ςχολικοφ κιπου  

Δομθμζνθ ΔΜ 

ςτο διαδίκτυο 

με χριςθ 

διαδικτυακϊν 

εφαρμογϊν 

(cloud), με 

χριςθ 

κινθτϊν 

ςυςκευϊν  

Μελζτθ τθσ 

ανάπτυξθσ 

ςυνεργαςίασ, των 

επιπζδων  

Πλατφόρμα 

ςυνεργατικισ 

ΔΜ weSPOT 

Μελζτθ Περίπτωςθσ 

Ανάλυςθ των 

αναρτιςεων  

Ερωτθματολόγιο 4 

κλειςτϊν 

ερωτιςεων   

Τπιρχε ςυνεργαςία και ενκάρρυνςθ των 

ςυμμακθτϊν ςτθ ΔΜ. Ο ρόλοσ των 

εκπαιδευτικϊν ωσ ςυνεργάτεσ και ωσ 

ενορχθςτρωτζσ με υψθλι επίβλεψθ είναι 

κακοριςτικόσ. Οι εφαρμογζσ προϊκθςαν τθ 

διερευνθτικι προςπάκεια.  

Song (2014) 28 μακθτζσ 

Δθμοτικοφ (11 

ετϊν)χωριςμζνοι ςε 

7 ομάδεσ 

Επιςτθμονικι 

διερεφνθςθ  ςτθν 

ανατομία ψαριϊν  

BYOD 

υνδυαςμόσ 

ςχολικοφ – 

εξωςχολικοφ 

περιβάλλοντοσ 

ΔΜ 

βαςιςμζνθ 

ςτο μοντζλο 

5Ε 

 

Οικοδόμθςθ γνϊςθσ 

ςτθ Βιολογία 

(ανατομία ψαριοφ)  

Σρόποι ανάπτυξθσ 

γνϊςθσ που 

εμφάνιςαν οι 

μακθτζσ 

Αντιλιψεισ των 

μακθτϊν για τθν 

προςζγγιςθ BYOD; 

Πλατφόρμεσ 

Edmodo και 

Evernote 

Μικτι μεκοδολογία 

 Ποςοτικά 

δεδομζνα από 

pre/post test 

 Παρατιρθςθ και 

ςθμειϊςεισ 

πεδίου 

 Ανάλυςθ 

δθμιουργιϊν 

μακθτϊν  

 

Τψθλι ικανοποίθςθ από τθ διαδικαςία του 

ΒYOD 

Κετικά αποτελζςματα ςτθν οικοδόμθςθ 

γνϊςεων  

θμαντικά οφζλθ από τθν αλλθλεπίδραςθ και 

ςυνεργαςία μζςω Evernote & Edmodo 
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Kong & 

Song (2014) 

27 μακθτζσ 4
θσ

 

Δθμοτικοφ  

Επιςτθμονικι 

διερεφνθςθ ςτο 

φαινόμενο τθσ 

οξείδωςθσ 

Κοινωνικο- 

πολιτιςμικι 

κεωρία 

Principle 

Based 

παιδαγωγικι 

προςζγγιςθ 

Ανάπτυξθ και 

επίδραςθ ενόσ 

παιδαγωγικοφ 

ςχεδιαςμοφ βάςει  

αρχϊν ςτθν 

απόκτθςθ γνωςτικϊν 

δεξιοτιτων  

Edmodo Μελζτθ Περίπτωςθσ 

 Ποςοτικά 

ςτοιχεία (pro & 

post test) 

 Βινεοςκοπιςεισ 

 Δθμιουργίεσ 

μακθτϊν  

Αποτελεςματικι ανάπτυξθ παιδαγωγικοφ 

ςχεδιαςμοφ  

Κετικι επίδραςθ ςτο επίπεδο γνϊςεων και ςτθν 

ανάπτυξθ δεξιοτιτων από τουσ μακθτζσ  

 

Son, Sun & 

Jong (2016) 

28 μακθτζσ 6
θσ

  

δθμοτικοφ. 

BYOD 

 

 

Επιςτθμονικι 

διερεφνθςθ 

βαςιςμζνθ 

ςτα 5Ε 

Επίδραςθ τθσ 

ενςωμάτωςθσ του 

ΒΤΟD ςτο ςχεδιαςμό 

τθσ επιςτθμονικισ 

διερεφνθςθσ και ςτισ 

γνϊςεισ των 

μακθτϊν. 

Edmodo, 

Evernote & 

Skitch 

Μικτι Μζκοδοσ 

Ανάλυςθσ 

 υνεργατικι οικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ  

 Κατανόθςθ τθσ επιςτθμονικισ μεκόδου  

 Ανάπτυξθ γνϊςθσ περιεχομζνου  

 Διευκόλυνςθ εξατομικευμζνθσ μάκθςθσ  

 Διαφορετικά μζςα (τάμπλετ , I pad) ζχουν 

καλφτερθ χριςθ ςε διαφορετικοφσ τομείσ.  

 Οι δθμιουργίεσ αποδεικνφουν τθ διαδικαςία  

μάκθςθσ. 

Song & 

Kong (2014) 

27 μακθτζσ 4
θσ

 

Δθμοτικοφ  

 

 

Κακοδθγοφμε

νθ 

επιςτθμονικι 

διερεφνθςθ 

βαςιςμζνθ 

ςτα 5Ε 

Ανάπτυξθ κφριων 

γνϊςεων (domain 

Knowledge) μζςω 

απρόςκοπτθσ 

επιςτθμονικισ 

διερεφνθςθσ 

Ανάπτυξθ 

διερευνθτιϊν 

ικανοτιτων  

EDMODO, 

GOOGLE DOCS 

Ποιοτικι ζρευνα 

Ανάλυςθ 

δθμιουργιϊν  

υνεντεφξεισ 

μακθτϊν  

 Θ αυκεντικι μάκθςθ είχε καλφτερα 

αποτελζςματα ςε ςχζςθ με τθν 
αναπαραγωγι τθσ μζςω ςχολικοφ βιβλίου.  

 Ανζπτυξαν υπευκυνότθτα και δεξιότθτεσ 

διερεφνθςθσ  

 Σο μοντζλο αποδείχτθκε ςωςτό και ςωςτά 

δομθμζνο. 
 Σο edmodo ζπαιξε ςθμαντικό ρόλο ςτο 

ςχεδιαςμό, τθν ενορχιςτρωςθ και τθν 

κακιζρωςθ ςτενϊν ςχζςεων.  

 Θ αδυναμία ολοκλιρωςθσ θσ επιςτθμονικισ 

διερεφνθςθσ οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι δεν 
ιταν αντίςτοιχο τθσ θλικίασ των  μακθτϊν  
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Song (2016) 28 μακθτζσ Σ’ 

τάξθσ. 

Αναηιτθςθ ςθμείων 

κινδφνου ςτο 

ςχολείο, διάρκειασ 

2 εβδομάδων  

BYOD 

Κακοδθγοφμε

νθ 

επιςτθμονικι 

διερεφνθςθ 

Μοντζλο 5Ε 

Αναηιτθςθ τθσ 

επίδραςθσ ςτισ 

ικανότθτεσ 

διερεφνθςθσ 

Αναηιτθςθ τθσ 

επίδραςθσ ςτισ 

αντιλιψεισ για το 

BYOD 

Edmodo, 

Comic Maker 

HD,Photo 

Comics 

κάμερα 

Μελζτθ Περίπτωςθσ 

υνεντεφξεισ, 

ερωτθματολόγια 

Ανάλυςθ 

δθμιουργιϊν 

 Εμβάκυνςθ ςτθν γνϊςθ και κατανόθςθ 

περιεχομζνου 

 Κετικι επίδραςθ ςτθ ςυνεργαςία τουσ 

 Αφξθςθ κινιτρων για μάκθςθ  

 

Looi, Sun,  

& Xie 

(2015). 

Μακροχρόνια 

ζρευνα ςε δθμοτικό 

ςχολείο τθσ 

ιγκαποφρθσ 

Εποικοδομιςμ

όσ 

Επιςτθμονικι 

διερεφνθςθ 

μζςω 

μοντζλου 5Ε 

Μελζτθ του τρόπου 

ενςωμάτωςθσ τθσ 

ΚΜ ςτο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα 

Αναηιτθςθ των 

επιδράςεων ςτουσ 

μακθτζσ μζςα και 

ζξω από τθν τάξθ  

My Desk Mικτι μζκοδοσ  Τπιρχε κενό μεταξφ του ςχεδιαςμοφ και του 

Αναλυτικοφ προγράμματοσ  

 θμαντικι βελτίωςθ των επιτευγμάτων ςτα τεςτ  

 Ενεργθτικι ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτισ 

δραςτθριότθτεσ ΚΜ με αυξθμζνθ τθ ςυμμετοχι 

και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ςτισ εργαςίεσ.  

 θμαντικόσ ο ρόλοσ τθσ ενκάρρυνςθσ από τα 

ςχόλια των εκπ/κϊν. 

Sun et al. 

(2016) 

Μακροχρόνια 

ζρευνα ςε δθμοτικό 

ςχολείο τθσ 

ιγκαποφρθσ 

Εποικοδομιςμ

όσ 

Επιςτθμονικι 

διερεφνθςθ 

μζςω 

μοντζλου 5
Ε
 

Κοινότθτεσ 

μάκθςθσ 

εκπ/κϊν  

 Αναηιτθςθ μεκόδων 

ειςαγωγισ 

καινοτομιϊν ςτο 

δθμοτικό ςχολείο.  

Αναηθτθςθ αλλαγϊν 

ςτθ διδαςκαλία των 

εκπαιδευτικϊν μζςω 

τθσ κινθτισ 

διερεφνθςθσ 

MyDesk, 

samEx 

Μικτι μζκοδοσ 

βιντεοςκοπιςεισ, 

θχογραφιςεισ, 

ςθμειϊςεισ πεδίου 

και παρατθριςεων 

ςτθν τάξθ, 

αποτελζςματα τζςτ, 

τζςτ τριμινων, 

παραγόμενα 

μακθτϊν  

 Χαμθλισ επίδοςθσ μακθτζσ 

αλλθλεπίδραςαν καλφτερα από τουσ 

άλλουσ.  

 Είναι ηωντανό παράδειγμα εφαρμογισ ςε 

όλο το αναλυτικό πρόγραμμα και όχι 

αποςπαςματικά 

 Οι αλλαγζσ ςτο επίπεδο των εκπ/κϊν είναι 

πολφ ενκαρρυντικζσ και για μεμονωμζνουσ 

εκπ/κοφσ και για δθμιουργία κοινοτιτων 

μάκθςθσ. 
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Looi et al. 

(2014) 

Μελζτθ ςε 1.196 

μακθτζσ Δθμοτικοφ 

ςε περίοδο 4 ετϊν 

Εποικοδομθςτ

ικζσ αρχζσ 

Μοντζλο 

επιςτθμονικισ 

διερεφνθςθσ 

5Ε  

Αναηιτθςθ του 

τρόπου ανάπτυξθσ 

και κλιμάκωςθσ ενόσ 

Αναλ.Προγράμματοσ  

με τθ χριςθ ΚΜ, 

κακϊσ και των 

αλλαγϊν που 

επιφζρει. 

My Desk Μικτι μζκοδοσ  Οι δάςκαλοι ςτα 5 χρόνια μελζτθσ αφξθςαν τισ 

εποικοδομθςτικζσ πρακτικζσ τουσ 

(μακθτοκεντριςμόσ, αυτονομία, λιγότερθ 

κακοδιγθςθ).  

 Οι μακθτζσ είχαν ςθμαντικι ανάπτυξθ ςτισ 

γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ διερεφνθςθσ.  

 Θ κλιμάκωςθ του αναλυτικοφ προγράμματοσ ςτα 

5 χρόνια ζρευνασ αποδεικνφεται κετικι.  

Norris et al. 

(2013) 

Μακροχρόνια 

ζρευνα ςε δθμοτικό 

ςχολείο τθσ 

ιγκαποφρθσ 

ωκρατικι 

μζκοδοσ 

ερωτιςεων  

Μζκοδοσ 

ανάλυςθσ 

Marzano 

Αναηιτθςθ των 

αλλαγϊν ςτθν 

κουλτοφρα του 

ςχολείου με τθν 

υιοκζτθςθ τθσ ΚΜ  

MyDesk Μικτι Ζρευνα Ανάδειξθ του κακοριςτικοφ  ρόλου των 

εκπαιδευτικϊν ςτθν ενςωμάτωςθ των αλλαγϊν.  

Τπιρξαν αλλαγζσ ςτθ ςχολικι κουλτοφρα, αλλά 

φαίνονται ςε βάκοσ χρόνου  

Οι ςυνεχείσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ κακίςτανται 

προβλθματικζσ ωσ προσ τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτο 

ςχολείο. 

Marty et al. 

(2013) 

1.818 μακθτζσ 

δθμοτικοφ (4-5
θ
 

δθμοτικοφ)  

Πρόγραμμα ςε ζνα 

εκνικό πάρκο ςε 

ςυνδυαςμό με 

δραςτθριότθτεσ 

ςτθν τάξθ  

Επιςτθμονικι 

διερεφνθςθ 

Μθ  τυπικι 

μάκθςθ  

Αναηιτθςθ τθσ 

ανάπτυξθσ 

ψθφιακϊν 

δεξιοτιτων και των 

επιδράςεων τουσ ςτθ 

ενεργθτικι 

ςυμμετοχι των 

μακθτϊν  

Θabitat 

tracker 

Μικτι Μζκοδοσ Αφξθςθ ψθφιακϊν δεξιοτιτων,  δεξιοτιτων 

ςυνεργαςίασ-επικοινωνίασ, διερεφνθςθσ υσ 

αυξικθκαν (παρατθριςεισ, υποκζςεισ, ςχεδιαςμοφ 

τθσ ζρευνασ, χριςθσ εργαλείων προβλζψεων). 

Σαυτόχρονα οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ ενκάρρυναν 

τθ χριςθ ψθφιακϊν μζςων και τθν κινθτοποίθςθ 

των μακθτϊν. 
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Huang et al. 

(2014) 

63 μακθτζσ 

δθμοτικοφ  

Μελζτθ ςτο κζντρο 

Καλάςςιασ 

Βιολογίασ  

υνεργατικι 

Διερεφνθςθ  

Μζκοδοσ 

ςυνεργαςίασ 

Jigsaw 

Αναηιτθςθ 

μακθςιακϊν 

αποτελεςμάτων και 

τθσ ικανοποίθςθσ 

από τθ μζκοδο  

Google + Μικτι μζκοδοσ 

(ερωτθματολόγια 

αποτελεςματικότθτ

ασ ςτθ μακθςιακι 

διαδικαςία, 

ςυνεντεφξεισ 

ικανοποίθςθσ)  

 Αυξικθκε θ  αποτελεςματικότθτα ςτθ μάκθςθ  

 Ενιςχφκθκε θ ςυνεργατικι ςτάςθ μάκθςθσ των 

μακθτϊν, το ενδιαφζρον τουσ και θ πρόκεςι 

τουσ για μάκθςθ.  

 Ο βακμόσ αποδοχισ τθσ μεκόδου διζφερε και 

υπιρχε μεγαλφτερθ αποδοχι από μακθτζσ 

μεςαίασ ι χαμθλισ επίτευξθσ και λιγότερο από 

μακθτζσ ανϊτερθσΘ.  

 Ο ςυνδυαςμόσ jigsaw και google+ αφξθςε το 

ενδιαφζρον των μακθτϊν. 

Hung et al. 

(2013) 

49 μακθτζσ Σ’ 

τάξθσ 

 

Επιςτθμονικι 

Διερεφνθςθ  

Μακθςιακόσ 

Φόρτοσ  

Εξετάηονται και 

διερευνϊνται οι 

ικανότθτεσ 

διερεφνθςθσ, ο 

μακθςιακόσ φόρτοσ 

και θ ικανοποίθςθ 

από τθ διερευνθτικι 

μάκθςθ  

---  Μελζτθ Περίπτωςθσ  Αυξικθκαν οι δυνατότθτεσ διερεφνθςθσ 

και να κζτουν τισ δικζσ τουσ 

διερευνιςεισ,  

 Μείωςαν το μακθςιακό φόρτο,  

 Τψθλά επίπεδα ικανοποίθςθσ από τθν 

ΚΜ. 

 

Chiang, 

Yang & 

Hwang 

(2014) 

57 μακθτζσ (9-10 

ετων)  

Εφαρμογι τθσ 

Επαυξθμζνθσ 

πραγματικότθτασ 

ςτθ διερευνθτικι 

μζκοδολογία 

Επαυξθμζνθ 

Πραγματικότθ

τα 

Επιςτθμονικι 

διερεφνθςθ 

Αναηιτθςθ των 

μακθςιακϊν 

αποτελεςμάτων, των 

κινιτρων και των 

διαφορϊν ςτο 

μακθςιακό φόρτο  

Ειδικι 

Εφαρμογι για 

i  pod 

Ποςοτικι μζκοδοσ  

Υπαρξθ δφο ομάδων 

(πειραματικι & 

ελζγχου) 

 Κετικι ανταπόκριςθ ςε κίνθτρα και 

αποτελζςματα 

 Χωρίσ διαφορά ςτο μακθςιακό φόρτο.  

 Περιοριςμοί ςτισ ανάγκεσ υπερβολικισ 

προετοιμαςίασ και προβλθμάτων ςτο gps  

 

  



65 
` 

Hung et al. 

(2016) 

70 μακθτζσ Ε’ & Σ’ 

δθμοτικοφ  

 

Μζκοδοσ 

Επίλυςθσ 

Προβλιματοσ 

Αναηιτθςθ τθσ 

αξιοπιςτίασ των 

μεκόδων 

αξιολόγθςθσ τθσ Μ 

και των 

χαρακτθριςτικϊν 

προόδου ςτθ Μ  

--- Ποςοτικι Μζκοδοσ   Οι ρουμπρίκεσ αξιολόγθςθσ αποδείχκθκε ότι 

ιταν υψθλισ αξιοπιςτίασ και εγκυρότθτασ.  

 Οι μακθτζσ βελτίωςαν τθ ςυνεργατικι τουσ 

ικανότθτα. 

 Οι ρουμπρίκεσ αξιολόγθςθσ ζπαιξαν 

ςθμαντικό ρόλο ςτθν προϊκθςθ τθσ 

ςυνεργαςίασ των μακθτϊν.  

Hung et al. 

(2014) 

43 μακθτζσ Ε’ & Σ’ 

δθμοτικοφ  

(25 ζμπειροι, 18 

αρχάριοι) 

υνεργατικι 

Διερεφνθςθ  

Αναηιτθςθ τθσ 

δυνατότθτασ 

άςκθςθσ ερωτιςεων 

μζςω τθσ Μ και των 

διαφορϊν ανάμεςα 

ςε ζμπειρουσ και μθ 

μακθτζσ 

--- Μελζτθ Περίπτωςθσ  Οι ρουμπρίκεσ αξιολόγθςθσ αποδείχτθκαν 

αξιόπιςτεσ.  

 Ζμπειροι και αρχάριοι μακθτζσ βοθκικθκαν 

από τθ χριςθ τουσ εξίςου.  

 Θ υπεροχι των ζμπειρων ςτα τελικά 

αποτελζςματα, υποδεικνφει τθν ανάγκθ να 

δοκεί προτεραιότθτα ςτθν υποςτιριξθ 

(scaffold) μζςω τθσ τεχνολογίασ.  

 Θ μζκοδοσ ιταν αποτελεςματικι τόςο ςτθν 

άςκθςθ ερωτιςεων όςο και ςτθν 

αλλθλεπίδραςθ των μακθτϊν.  

Ciampa 

(2014) 

10 μακθτζσ και 2 

εκπαιδευτικοί  

Σαξινομία 

κινιτρων 

Malone & 

Lepper  

υνεργατικι 

Διερεφνθςθ  

Αναηιτθςθ τθσ 

κινθτροδότθςθσ για 

μακθτζσ και 

εκπαιδευτικοφσ 

--- Ποιοτικι μζκοδοσ  H ομαδικι εργαςία και θ δυνατότθτα να 

δουλζψουν μαηί αποτελεί το μεγαλφτερο κίνθτρο 

για τουσ μακθτζσ. Οι μακθτζσ είναι εξοικειωμζνοι 

με τισ ςυςκευζσ. Χρειάηεται να αποκτιςουν μια 

γζφυρα τθσ δουλειάσ ςτο ςχολείο με το ςπίτι. 

Σονίηεται θ ανάγκθ να δθμιουργθκοφν 

περιςςότερο δραςτθριότθτεσ υποςτιριξθσ 

(ςκαλωςιϊν) και με πολλαπλοφσ τρόπουσ, ϊςτε 

να καλφπτουν τουσ περιςςότερουσ μακθτζσ.  
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Beach & 

O'Brien 

(2015) 

30 μακθτζσ 

Σϋτάξθσ ςε charter 

school 

Μελζτθ τθσ 

φωτοςφνκεςθσ 

Ανάλυςθ τθσ 

ζννοιασ των 

affordances 

Αναηιτθςθ των 

αποτελεςμάτων τθσ 

ενςωμάτωςθσ τθσ 

εφαρμογισ 

VoiceThread ςτθν 

προϊκθςθ τθσ  

VoiceThread Ποιοτικι Μζκοδοσ   Κατανόθςθ τθσ γνϊςθσ περιεχομζνου  

 Ανάπτυξθ των affordances τθσ ςυνεργαςίασ, 

τθσ πολυτροπικότθτασ, τθσ διαδραςτικότθτασ 
και τθσ ςυνδεςιμότθτασ.  

 θμαντικι θ χριςθ των θχθτικϊν δθμιουργιϊν 

των μακθτϊν για τθν υποςτιριξθ των 

ςυμπεραςμάτων  
 Ο παιδαγωγικόσ ςχεδιαςμόσ που εντάςςει τα 

app ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία ζχει 
πρωταρχικι ςθμαςία.  

Falloon 

(2015) 

100 μακθτζσ ςε 

τρία δθμοτικά 

ςχολεία ςε 

μακροχρόνια 

ζρευνα (3 ετϊν)  

Μοντζλο 

μάκθςθσ των 

6C (create, 

cosume, 

collaborate, 

communicate, 

curiosity, 

conections)  

Αναηιτθςθ τθσ 

επίδραςθσ 

διαφορετικϊν 

ςυςκευϊν και 

εφαρμογϊν ςτθ 

ςυνεργατικι 

διερεφνθςθ. Επίςθσ, 

αναηιτθςθ των 

αντιλιψεων των 

μακθτϊν για τα 

παραπάνω ηθτιματα.  

--- Ποιοτικι μζκοδοσ  

Παρατθριςεισ, 

θχογραφιςεισ, 

δθμιουργίεσ 

μακθτϊν  

 αφισ υπεροχι των I pad ζναντι άλλων 

ςυςκευϊν. 

 υμβολι τθσ ΚΜ ςτθν αλλθλεπίδραςθ 

και τθ ςυνεργαςία.  

 Ευρφτερεσ δυνατότθτεσ ανοίγματοσ του 

ςχολείου ςτθν κοινωνία  

Bannan, 

Peters & 

Martinez 

(2012). 

8 μακθτζσ 9-12 

ετϊν και δφο 

δάςκαλοι  

 Αναηιτθςθ των 

επιπτϊςεων τθσ 

ενςωμάτωςθσ 

κινθτϊν ςυςκευϊν 

ςτισ δεξιότθτεσ  

γεωλογικισ ζρευνασ 

ςε τοπικό επίπεδο.  

Google earth 

go Inquire 

Ποιοτικι μζκοδοσ  

υνεντεφξεισ, 

παρατθριςεισ 

πεδίου 

Θ τεχνολογίασ βοθκά ςτθν οπτικοποίθςθ και τθν 

αναηιτθςθσ γεωλογικϊν φαινομζνων. το πεδίο θ 

χριςθ των κινθτϊν βοικθςε τουσ μακθτζσ να 
αντιλθφκοφν καλφτερα φαινόμενα όπωσ θ 
διάβρωςθ.Οι εθαρμογές και οι δσναηόηηηες ηοσ 

κινηηού (θωηογραθίες Google EarthTM προωθεί 

ηη διερεσνηηική μάθηζη  
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Seol, Sharp 

& Kim 

(2011) 

32 μακθτζσ Δ’ & Ε’ 

Δθμοτικοφ  

Διαδικαςία 

υποβολισ 

ερωτιςεων από και 

προσ τουσ μακθτζσ 

και αντίςτοιχεσ 

απαντιςεισ  

Σαξινομία 

Bloom 

Αναηιτθςθ τθσ 

αποδοχισ και των 

αντιλιψεων ωσ προσ 

τθν εφαρμογι SMILE. 

Junction Quiz  

SMILE app 

Μικτι μζκοδοσ 

Ερωτθματολόγια 

Ανάλυςθ 

περιεχομζνου 

αναρτιςεων  

 Οι μακθτζσ αξιολόγθςαν υψθλά τθν 

ικανοποίθςθ από τθν εφαρμογι ςτθν τάξθ  

 Οι ερωτιςεισ τουσ ιταν ςε μεγάλο ποςοςτό 

ςτισ ανϊτατεσ τιμζσ του Bloom. 
 Θ αλλθλεπίδραςθ περιοριηόταν ςτο  να 

απαντοφν ςε ερωτιςεισ άλλων μακθτϊν.  

Laru, 

Järvelä & 

Clariana  

(2012) 

22 μακθτζσ 12 ετϊν 

από ςχολείο τθσ 

Φιλανδίασ. 

Ζρευνα ςεδάςοσ.  

Εποικοδομθςτ

ικι κεωρία 

Ηϊνθ 

Επικείμενθσ 

Ανάπτυξθσ 

 

Αναηιτθςθ του 

βακμοφ ςυμμετοχισ 

ςτθν επιςτθμονικι 

διερεφνθςθ 

διαφορετικϊν ςε 

επιδόςεισ ομάδων, 

τθσ φφςθσ του 

διαλόγου και των 

επιχειρθμάτων, τθσ 

εμβάκυνςθσ ςτθν 

κατανόθςθ τθσ 

βιολογίασ των 

φυτϊν. 

 

Flyer 

Story kit  

Zydeco,  

sINQ 

Μελζτθ Περίπτωςθσ 

αναρτιςεων  

 Αφξθςθ τθσ γνϊςθσ περιεχομζνου  

 Οι ομάδεσ υψθλισ απόδοςθσ παρουςίαςαν 

διπλάςια εμπλοκι ςε ςχζςθ με τισ ομάδεσ 

χαμθλισ απόδοςθσ.  

  Οι υψθλισ απόδοςθσ εμφάνιςαν περιςςότερα 

ςχόλια ενςωμάτωςθσ και ςφγκρουςθσ  

 Σα μθνφματα εκμαίευςθσ και επίτευξθσ 

γριγορθσ ςυναίνεςθσ ιταν πολυπλθκι και 

εξθγοφν το χαμθλό επιςτθμολογικό βάροσ των 

απαντιςεων .  

 Θ επιχειρθματολογία με ιςχυρό περιεχόμενο 

είναι δφςκολο να αναπτυχκεί ςε αυτι τθν 

θλικία, και χωρίσ τθν επιφανειακι 

επιχειρθματολογία ίςωσ δεν υπιρχε και 

κακόλου. 
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Chang, Lee 

& Chen 

(2016) 

23 μακθτζσ 10-11 

ετϊν  

Διαπολιτιςμικι 

ςυνεργαςία μεταξφ 

ςχολείων 

διαφορετικϊν χωρϊν  

 

Επιςτθμονικι 

Διερεφνθςθ 

με το μοντζλο 

των 5Ε.  

Αναηιτθςθ τθσ 

ςθμαςίασ και  τθσ 

ςυμβολισ  ςτα 

κίνθτρα, τθ μάκςθ 

και τθ ςυνεργαςία 

τθσ  διαπολιτιςμικισ 

ςυνεργατικισ 

διερεφνθςθσ 

Seesaw , 

facebook, 

nearpod 

Μελζτθ περίπτωςθσ  Προωκικθκαν βακιζσ ςτρατθγικζσ 

μάκθςθσ. 

 Βελτιϊκθκαν οι αντιλιψεισ τουσ για τθ 

ςυνεργαςία.  

 Αποτζλεςε το βακφ κίνθτρο για μάκθςθ. 

 Τψθλό ενδιαφζρον για τθν 

διαπολιτιςμικι, τθ ςυνεργατικι 

διερευνθτικι μάκθςθ . 

Chang, 

Chen & Hsu 

(2011) 

103 μακθτζσ ςε τρία 

τμιματα 

Πρόγραμμα με χριςθ 

ΚΜ ςε εργοςτάςιο 

ανακφκλωςθσ 

web-quest Αναηιτθςθ τθσ 

ςυμβολισ του web-

quest με κινθτζσ 

ςυςκευζσ  ςτα 

μακθςιακά 

αποτελζςματα, τα 

κίνθτρα και τισ 

επιδόςεισ. 

 Ποςοτικι μζκοδοσ   Σο  web-quest αυξάνει τισ γνϊςεισ τουσ και τισ 

εμπειρίεσ τουσ.  

 Ολοκλιρωςθ τα τθσ διαδικαςίασ και 

διαμόρφωςθ προςωπικϊν απόψεων  Τ 

 Τπάρχουν κοινά ςτοιχεία ςτθν επίδοςθ των 

μακθτϊν με web-quest ςτο πεδίο (mobile) και 

ςε κομπιοφτερ ςτθν τάξθ.  

 Όςοι ζδειχναν ενδιαφζρον για τθν τεχνολογία 

είχαν καλφτερα αποτελζςματα, αυτό δε 

ςυνζβαινε με τθν ικανοποίθςι τουσ από το 

κζμα. 



69 
` 

Ηacharia, 

Lazaridou, 

& 

Avraamido

u, (2016) 

48 μακθτζσ 4
θσ

 

δθμοτικοφ  

Πρόγραμμα μελζτθσ 

των μερϊν του φυτοφ  

Κοινωνικο-

πολιτιςμικι 

κεωρία 

Αναηιτθςθ των 

δυνατοτιτων των 

κινθτϊν ςυςκευϊν 

να επεκτείνουν τθ 

μνιμθ, και των 

δυνατοτιτων των 

ςυςκευϊν για 

μεγαλφτερθ ακρίβεια 

ςτισ παρατθριςεισ.  

Χριςθ 

κάμερασ και 

εφαρμογισ 

επεξεργαςίασ 

εικόνασ 

Ποςοτικι μζκοδοσ 

(ερωτθματολόγια, 

αρικμθτικι ανάλυςθ 

μακθτικϊν 

παραγομζνων)  

 

 Οι κινθτζσ τεχνολογίεσ λειτουργοφν και ωσ 

επζκταςθ μνιμθσ, χρόνου επεξεργαςίασ και 

ωσ μζςο για να ξανα-δουν τα δεδομζνα τουσ.  

  Επιπλζον, οι ςθμειϊςεισ ςυνοδευόμενεσ και 

με φωτογραφίεσ ιταν πιο αναλυτικζσ και 

εφςτοχεσ. υγκεκριμζνα, ιταν πιο ακριβείσ 

ςτισ περιγραφζσ των μερϊν και επιςτθμονικά 

ζγκυρεσ. 

 Οι μακθτζσ τθσ πειραματικισ ομάδασ 

ανζδειξαν πλευρζσ των φαινομζνων που μόνο 

με αργι κίνθςθ από τα βίντεο μποροφςαν να 

επιςθμανκοφν.  

Rogers & 

Price (2008) 

20 μακθτζσ  10-12 

ετϊν (ςε δφο μελζτεσ 

περίπτωςθσ).Ανοιχτι 

Επιςτθμονικι 

Διερεφνθςθ ςε δάςοσ 

(Ambient Wood) 
Εποικοδομιςμ

όσ 

υνεργατικι 

Διερεφνθςθ  

Αναηιτθςθ του 

τρόπου χριςθσ των 

ςυςκευϊν ςτο πεδίο 

και των επιδράςεων 

τουσ ςτθ 

ςυνεργατικι 

διερεφνθςθ. Επίςθσ 

αναηιτθςθ του 

ρόλου των 

διαμεςολαβθτϊν; 

--- Μελζτθ Περίπτωςθσ  Θ ΚΜ προϊκθςε τθ διαδικαςία 

διερεφνθςθσ  

 Βοικθςε να εμπλουτίςουν τισ 

παρατθριςεισ κα ι τα ςυμπεράςματά τουσ  

 Κετικά ςτοιχεία ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

ςυνεργαςίασ.  

 Ο εκπαιδευτικόσ /διευκολυντισ είχε 

ςθμαντικό και αναντικατάςτατο ρόλο  

30 μακθτζσ Ε’ τάξθσ 

ςε δφο ομάδεσ 

(πειραματικι- 

ελζγχου).υνεργατικι 

Διερεφνθςθ ςτα 

πλαίςια του ςχολείου 

και του πεδίου  

mVisible ΛΛ Μικτι Μζκοδοσ  

(ποιοτικι για τθ 

μακθςιακι 

διαδικαςία 

ποςοτικά για τα 

αποτελζςματα)  

 Δεν παρατθρικθκαν ςθμαντικζσ 

διαφορζσ ανάμεςα ςτισ δφο ομάδεσ  

 Θ ΚΜ ζχει μεγαλφτερεσ δυνατότθτεσ ςτο 

πεδίο και δίνει μεγαλφτερεσ ευκαιρίεσ .  

 Απαιτεί μεγαλφτερθ προετοιμαςία και 

μεγαλφτερο κόςτοσ.  
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Nouri et al. 

2014 
50 φοιτθτζσ  

Μελζτθ ςτο πεδίο για 

τον τρόπο φφτευςθσ 

δζντρων 

Κεωρία τθσ 

Δραςτθριότθτ

ασ 

 

Αναηιτθςθ των 

τρόπου ανάπτυξθσ 

των μακθςιακϊν 

διαδικαςιϊν και των 

αποτελεςμάτων με ι 

χωρίσ τεχνολογία 

 Μελζτθ Περίπτωςθσ Ανάπτυξθ ςυνεργαςίασ για τθν επίτευξθ 

ςτόχου 

υμβολι τθσ ΚΜ ςτθν οικοδόμθςθ τθσ 

γνϊςθσ. 

Raes et al. 

(2012) 

347 μακθτζσ 16 

ετϊν, 17 εκελοντζσ 

κακθγθτζσ 

Κοινωνικο- 

πολιτιςμικι 

κεωρία 

Αναηιτθςθ τθσ 

ςθμαςία κα ιτθσ 

επίδραςθσ τθσ 

παροχισ 

υποςτιριξθσ 

(scaffolfing)  ςτθ 

μεταγνωςτικι 

επίγνωςθ. Επίςθσ 

αναηιτθςθ τθσ 

επίδραςθσ των 

χαρακτθριςτικϊν (πχ 

φφλο) ςτθ 

διαδικαςία. 

WISE Ποςοτικι μζκοδοσ  Κυριαρχοφν οι μικτζσ διαδικαςίεσ 

υποςτιριξθσ ςτα αποτελζςματα. Τπάρχει 

αφξθςθ των μεταγνωςτικϊν δεξιοτιτων.  

Σο φφλο και οι προθγοφμενεσ γνϊςεισ 

αποτελοφν μεταβλθτζσ που πρζπει να 

λαμβάνεται υπόψθ.  

 

Anastopoul

ou et al. 

(2012) 

28 μακθτζσ 14 ετϊν 

Επιςτθμονικι 

διερεφνθςθ τθσ 

υγιεινισ διατροφισ  

Επιςτθμονικι 

Διερεφνθςθ  

Αναηιτθςθ τθσ 

επίδραςθσ τθσ 

επιςτθμονικισ 

διερεφνθςθσ ςτθ 

δθμιουργία 

κοινότθτασ, του 

τρόπου 

ανταπόκριςθσ των 

μακθτϊν. 

nQuire toolkit Μελζτθ Περίπτωςθσ  Διαπιςτϊκθκε θ ςυμμετοχι των 

μακθτϊν  

 θμειϊκθκαν χαμθλά ποςοςτά ςτο 

ενδιαφζρον τουσ για τισ επιςτιμεσ  

 Σίκενται ηθτιματα παρουςίαςθσ 

προςωπικϊν δεδομζνων ςε κοινότθτεσ 

που λειτουργοφν μζςω τθσ ΚΜ. 
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Tasker & 

Herrenkohl 

(2016) 

30 μακθτζσ 13 ετων 

Επιςτθμονικι 

Διερεφνθςθ ςε 

κζματα φυςικϊν 

επιςτθμϊν  

υνεργατικι 

Διερεφνθςθ 

με 

τεχνολογικά 

μζςα 

Αναηιτθςθ του 

κατάλλθλου τρόπου 

υποςτιριξθσ και 

ουςιαςτικισ 

ανατροφοδότθςθσ  

ςτθ μάκθςθ  

WISE Μελζτθ Περίπτωςθσ  Παρείχαν ανατροφοδότθςθ μεταξφ τουσ  

 Εμβάκυναν ςτο περιεχόμενο τθσ 

διερεφνθςισ τουσ  

 Θ αναςτοχαςτικι ςτάςθ ζναντι των 

ςυμμακθτϊν τουσοδιγθςε  ςε μια πιο 

αναςτοχαςτικι ςτάςθ ζναντι των δικϊν 

τουσ δθμοςιεφςεων   

Wendt & 

Rockinson-

Szapkiw 

(2015) 

90 μακθτζσ 14 ετϊν 

 

 

Κοινωνικό- 

πολιτιςμικόσ 

εποικοδομθς

μόσ 

Αναηιτθςθ των 

διαφορϊν ανάμεςα 

ςτθ μάκθςθ και τθ 

ςυνεκτικότθτα 

μακθτϊν   που 

εργάηονται με μεικτι 

διερεφνθςθ ζναντι 

τθσ ςυμβατικισ 

Edmodo Μικτι μζκοδοσ 

Ερωτθματολόγια 

Ανάλυςθ 

περιεχομζνου 

αναρτιςεων -

διαλόγων  

H ςυνεργαςία on line είναι δυςκολότερθ, 

λόγω χριςθσ τεχνολογίασ, οδιγθςε ςε 

παρανοιςεισ, και ςε χαμθλι  ποιότθτα του 

διαλόγου. Ο κριτικόσ λόγοσ φαίνεται να 

εμφανίηεται περιςςότερο ςε ςυηθτιςεισ με 

δια ηϊςθσ επικοινωνία.  

Wendt & 

Rockinson-

Szapkiw 

(2014) 

90 μακθτζσ 14 ετϊν Κοινωνικό- 

πολιτιςμικόσ 

εποικοδομθς

μόσ 

Αναηιτθςθ των 

διαφορϊν ανάμεςα 

ςτισ επιδόςεισ και τισ 

επιςτθμονικζσ 

παρανοιςεισ 

μακθτϊν   που 

εργάηονται με μεικτι 

διερεφνθςθ ζναντι 

τθσ ςυμβατικισ 

Edmodo Ποςοτικι μζκοδοσ  Θ δια ηϊςθσ επικοινωνία εμφανίηει καλφτερα 

αποτελζςματα ςε ςχζςθ με τθν on line. 

Κρίνεται ςθμαντικι θ παρζμβαςθ του 

εκπαιδευτικοφ.  
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Sun & Looi 

(2017) 

310 μακθτζσ 15 

ετϊν από 9 

τμιματα. 

Θ κατθγοριοποίθςθ 

των μακθτϊν ιταν 

ςφμφωνα με τισ 

επιδόςεισ τουσ 

(υψθλι, μεςαία, 

χαμθλι)  

Επιςτθμονικι 

διερεφνθςθ 

βαςιςμζνθ 

ςτο μοντζλο 

των 5
 
Ε ςε 

ςυνδυαςμό με 

ΚΜ. 

Αναηιτθςθ του 

τρόπου αποτφπωςθσ 

τθσ απόδοςθσ των 

μακθτϊν ςε ζνα μθ 

τυπικό περιβάλλον 

ΚΜ και των 

διαφορϊν ςτθ 

ςυμμετοχι. Επίςθσ 

αναηιτθςθ των 

ςτοιχείων 

ανατροφοδότθςθσ 

από το δάςκαλο.  

MyDesk Μικτι μζκοδοσ  Ζνταξθ τθσ ΚΜ ςτα Αναλυτικά προγράμματα 

γιατί ο κακόσ ςχεδιαςμόσ ευνοεί τθν κακι 

χριςθ. 
 Όταν οι εκπαιδευτικοί που αλλθλεπιδροφν 

με το περιεχόμενο των μακθτϊν τα 
αποτελζςματα είναι καλφτερα  

 Χρειάηεται διαφοροποίθςθ περιεχομζνου, 

ϊςτε να αποκτιςουν αντίςτοιχεσ 
δραςτθριότθτεσ για τα διαφορετικά επίπεδα 
τουσ (υψθλό-χαμθλό.  

 Χρειάηεται οι δάςκαλοι να εκπαιδευτοφν 

ϊςτε να ςχεδιάηουν δραςτθριότθτεσ πεδίου 

ςτα πλαίςια των ςτόχων του Α.Π.  

Jones, 

Scanlon & 

Clough 

(2013) 

30 μακθτζσ 12-16 

ετϊν. 

υνδυαςμόσ 

επιςτθμονικισ 

διερεφνθςθσ ςτο 

ςχολείο και ςτο 

ςπίτι. Επιςτθμονικι 

διερεφνθςθ 

Αναηιτθςθ του 

τρόπου που μπορεί θ 

ΚΜ να υποςτθρίξει 

τθ μθ τυπικι μάκθςθ 

και τθν επιςτθμονικι 

διερεφνθςθ των 

ςυμμετεχόντων.  

Nquire Ποιοτικι ζρευνα Οι κινθτζσ ςυςκευζσ επιτρζπουν τθν ανάπτυξθ 

διερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων και 

επιτρζπουν τθν απρόςκοπτθ υποςτιριξθ από 

τουσ δαςκάλουσ ι τουσ ςυμμακθτζσ.  

Προςδίδουν προςτικζμενθ αξία ςε ςχζςθ με 

ςυμβατικοφσ τρόπουσ.  

659 εκελοντζσ 

διαφόρων θλικιϊν.  

Αφορά ζνα πρότυπο 

πρόγραμμα 

αναηιτθςθσ 

ςτοιχείων ςτο 

τοπικό περιβάλλον.  

Κοινωνικά 

δικτυα, 

GPS 

Μικτι μζκοδοσ Τπιρχε κετικι ανταπόκριςθ, ανάπτυξθ 

ενδιαφζροντοσ για το περιβάλλον τθσ 

περιοχισ(αναηιτθςθ περαιτζρω ςτοιχείων, 

αγορά βιβλίων), πολλοί απζκτθςαν νζα 

ενδιαφζροντα και γνϊςεισ.  

 Σα μζλθ τθσ κoινότθτασ ανζπτυξαν αυκεντικι 

μάκθςθ βαςιςμζνθ ςτθ διερεφνθςθ. 
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Firssova et 

al. (2014) 

85 μακθτζσ 13 ετϊν 

Επιςτθμονικι 

διερεφνθςθ ςτο 

κζμα τθσ 

ενεργειακισ 

κατανάλωςθσ. 

Επιςτθμονικι 

Διερεφνθςθ 

με χριςθ 

θλεκτρονικoφ 

παιχνιδιοφ 

(game based)  

Αναηιτθςθ τθσ 

επίδραςθ των 

κινθτϊν ςτα κίνθτρα 

για μάκθςθ και 

ςυμμετοχι ςτθ 

διερεφνθςθ. 

weSpot Μικτι μζκοδοσ Τπιρχε μια ςθμαντικι πτϊςθ ςτα κίνθτρα ςε 

όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ιδιαίτερα ςτα 

κορίτςια. Οφείλεται ςτθν ζλλειψθ 

ενδιαφζροντοσ για το κζμα. Οι δάςκαλοι το 

εντόπιηαν ςτον τρόπο δόμθςθσ του παιχνιδιοφ 

Cheng et al. 

(2016) 

32 φοιτθτζσ 
νανοτεχνολογίασ 

Οι 18 ςε τμιμα με 
διαλζξεισ και κινθτά 
και οι 14 μόνο με 
κινθτι διερευνθτικι 

μάκθςθ. 

Επιςτθμονικι 

διερεφνθςθ 

βαςιςμζνθ 

ςτο μοντελο 5
 

Ε. 

Αναηιτθςθ τθσ 

επίδραςθσ τθσ ΚΜ 

ςτα κίνθτρα ςε μια 

κοινότθτα 

διερεφνθςθσ 

--- Ποςοτικι μζκοδοσ Ενίςχυςθ του κινιτρου μάκθςθσ για τουσ 

μακθτζσ με κινθτζσ ςυςκευζσ κακϊσ και οι 

ικανότθτεσ διερεφνθςθσ  

Martin & 

Ertzberger. 

(2013) 

109 φοιτθτζσ Πανταχοφ 

παροφςα 

μάκθςθ  

Αναηιτθςθ τθσ 

επίδραςθσ τθσ ΚΜ 

ςτα αποτελζςματα 

και τα κίνθτρα. 

Επίςθσ οι διαφορζσ 

ανάμεςα ςτθ χριςθ 

tablet , I pad με 

υπολογιςτζσ 

--- Ποςοτικι μζκοδοσ Οι χριςτεσ ςτακερϊν υπολογιςτϊν 

εμφάνιςαν καλφτερα αποτελζςματα από τουσ 

χριςτε με κινθτζσ ςυςκευζσ.  

Ahmed & 

Parsons 

(2013) 

125 εκελοντζσ 

φοιτθτζσ 

Απαγωγικι 

μζκοδοσ 

διερεφνθςθσ 

Αναηιτθςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτα

σ τθσ  ΚΜ ςτα 

μακροπρόκεςμα 

αποτελζςματα. 

Think n’ Learn Μικτι μζκοδοσ Οι χριςτεσ ΚΜ είχαν καλφτερα αποτελζςματα 

τόςο βραχυπρόκεςμα όςο και 

μακροπρόκεςμα.  
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3.5.ύνοψη από την επιςκόπηςη τησ βιβλιογραφύασ  

  H ανάλυςθ τθσ επιςκόπθςθσ των ερευνϊν που προθγικθκε αποτφπωςε μια 

πανοραμικι εικόνα των ερευνϊν που ζχουν πραγματοποιθκεί ςχετικά με τθν 

ειςαγωγι τθσ ΔΜ ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ και πιο ςυγκεκριμζνα ςτθν εφαρμογι τθσ 

μζςα από ζνα τεχνολογικά ανεπτυγμζνο περιβάλλον.  Αφοροφςαν ποικίλα πεδία 

των φυςικϊν επιςτθμϊν, όπωσ διδάςκονται για πρϊτθ φορά ςε μακθτζσ ςτισ 

τελευταίεσ τάξεισ τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ(27) και ςτισ πρϊτεσ τθσ 

δευτεροβάκμιασ (14). Σαυτόχρονα, μια ςειρά ερευνϊν ςχετικά με τθν τριτοβάκμια 

(6) είχε ωσ ςτόχο να αναδείξει κυρίωσ το πρωτότυπο ερευνθτικό ενδιαφζρον τουσ. 

υγκεκριμζνα, θ ζρευνα των Ahmed και Parsons (2013) ιταν απαγωγικι και 

ταυτόχρονα θ μοναδικι με μελζτθ μακροχρόνιων αποτελεςμάτων, θ μελζτθ των 

Martin και Ertzberger (2013), ςυνζκρινε τθ χριςθ υπολογιςτϊν με τθ χριςθ κινθτϊν 

ςυςκευϊν προςφζροντασ χριςιμα ςυμπεράςματα. τθ μελζτθ των Nouri et al. 

(2014) προζκυψε ότι θ ΚΜ ςυμβάλει ςτθν κοινωνικι οικοδόμθςθ τθσ  γνϊςθσ, ενϊ θ 

μελζτθ των Dragon et al. (2013) κατζδειξε τισ αλλαγζσ ςτισ δεξιότθτεσ 

προγραμματιςμοφ και ςυηιτθςθσ τθσ εφαρμογισ Metafora (για τθν ανάπτυξθ 

μεταμακθςιακϊν δεξιοτιτων) ςε φοιτθτζσ τριϊν χωρϊν.  

  Σα ερωτιματα τα οποία ερευνικθκαν, κατατάχκθκαν ςε τρεισ βαςικζσ 

κατθγορίεσ: α. αναηιτθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ςτο γνωςτικό τομζα και τα 

κίνθτρα, β. αναηιτθςθ τθσ ζνταξθσ κινθτϊν μζςων και εφαρμογϊν ςτον 

παιδαγωγικό ςχεδιαςμό και τζλοσ γ. αναηιτθςθ των τεχνολογικϊν δυνατοτιτων 

(τεχνικϊν και εφαρμογϊν) ςτθν πράξθ. Σα ςυμπεράςματα που προζκυψαν 

ςυμπυκνϊνονται ςτα εξισ: 

 Θ   ςυνεργατικι ΔΜ, μζςα από τον  τεχνολογικό εμπλουτιςμό τθσ, ζχει τισ 

δυνατότθτεσ να προςφζρει ςθμαντικά αποτελζςματα ςτο γνωςτικό τομζα, 

να ςυμβάλλει ςτθν οργάνωςθ και τθ γνϊςθ τθσ διερευνθτικισ διαδικαςίασ, 

να αποτελζςει ιςχυρό κίνθτρο τόςο για μάκθςθ όςο και για διερεφνθςθ, να 

ςυντελζςει με τισ δυνατότθτεσ που διακζτει: ςτθν παροχι υποςτιριξθσ 

(scaffold) ςτουσ μακθτζσ, ςτθν ανάπτυξθ τθσ επικοινωνίασ και τθσ 

ανατροφοδότθςθσ, ςτθν ανάπτυξθ ςυνεργατικϊν μορφϊν μάκθςθσ. 

 Επίςθσ ζχει αναδειχκεί θ ςθμαςία ζνταξισ τθσ ςτον παιδαγωγικό ςχεδιαςμό, 

ςτθ ςφνδεςι τθσ με τα Αναλυτικά Προγράμματα. Ο ςθμαντικόσ ρόλοσ των 

εκπαιδευτικϊν ςτθν ΚΜ ζχει επιςθμανκεί από πολλζσ πλευρζσ τόςο ωσ 

διευκολυντισ και ενορχθςτρωτισ τθσ διαδικαςίασ, όςο και ωσ φορζασ 

παροχισ επιπλζον υποςτιριξθσ (scaffold agent). 

 Οι τεχνικζσ δυνατότθτεσ των τεχνολογιϊν ζχουν αντίςτοιχα παιδαγωγικζσ 

εφαρμογζσ και ςυμβάλλουν ςτθ διερευνθτικι διαδικαςία, με τρόπουσ που 

τα ςυμβατικά μζςα δεν μποροφν να καταφζρουν.  

  Οι δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ και αλλθλεπίδραςθσ παρότι επιςθμαίνονται και 

προβάλλονται, ωσ δφο από τα πιο ςθμαντικά ςτοιχεία ςτα οποία μπορεί να 

ςυμβάλλει θ τεχνολογία ςτθ διερευνθτικι διαδικαςία, δεν ζχουν μελετθκεί ςε 



75 
` 

βάκοσ. Οι Song, Sun & Jong (2016) ανζδειξαν ότι μζςω τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ 

αλλθλεπίδραςθσ, που αποτελοφν κεμελιακά ςτοιχεία τθσ ΚΜ, επιτεφχκθκε θ 

καλφτερθ επιςτθμονικι κατανόθςθ. Παρόμοια, ςθμαντικά κετικά αποτελζςματα 

ςτα μακθςιακά επιτεφγματα των μακθτϊν κατζγραψαν ςτισ ζρευνζσ τουσ τόςο οι 

Huang et al. (2014)- μζςα από το ςυνδυαςμό τθσ ΚΜ με τθ ςυνεργατικι μζκοδο 

jigsaw-, όςο και οι Chang, Lee και Chen (2016), ςε ζνα περιβάλλον διαπολιτιςμικισ, 

διερευνθτικισ ςυνεργαςίασ. Πζρα από τθν μερικι, αλλά ςθμαντικι ςυνειςφορά των 

ερευνϊν των Kong και Song (Song, 2014a·Kong & Song, 2014·Song & Kong, 

2014·Song, 2016) για τθν ανάδειξθ τθσ ςυνεργαςίασ μζςα από τα ςχόλια και τισ 

αναρτιςεισ, κυρίωσ ςτθν πλατφόρμα edmodo και το θλεκτρονικό ςθμειωματάριο-

evernote, κακϊσ και από τθν ζρευνα των Sun et al., (2016), όπου κατζδειξαν τθ 

δθμιουργία, ςε βάκοσ χρόνου, κοινοτιτων μάκθςθσ, μζςα από τθν εφαρμογι τθσ 

ΔΜ ςτο Αναλυτικό Πρόγραμμα,  τα αντικρουόμενα αποτελζςματα τα οποία 

προζκυψαν από τισ ζρευνεσ των Wendt και Rockinson-Szapkiw (2014·2015), όπου θ 

ςυνεργαςία και θ επικοινωνία ςε τεχνολογικά ανεπτυγμζνο περιβάλλον, είχε –όπωσ 

αναλφκθκε παραπάνω- τα αντίκετα αποτελζςματα (υςτζρθςθ ζναντι τθσ 

ςυμβατικισ επικοινωνίασ ςτα αποτελζςματα, αφξθςθ αντί μείωςθσ επιςτθμονικϊν 

παρανοιςεων), δθμιουργοφν ζνα πεδίο περαιτζρω διερεφνθςθσ. 

 Λδιαίτερα, φαίνεται αναγκαίο να διερευνθκοφν οι ςυνκικεσ μζςα από ςτισ 

οποίεσ δθμιουργείται θ επικοινωνία ςε ζνα περιβάλλον ΔΜ με αςφγχρονα μζςα 

επικοινωνίασ. Κακϊσ τα ςτοιχεία των  Wendt και Rockinson-Szapkiw (2014, 2015) 

ιταν καταρχιν ποςοτικά (Wendt & Rockinson-Szapkiw, 2014) ι είχαν εςτιάςει το 

ενδιαφζρον τουσ ςτθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων (Wendt & Rockinson-Szapkiw, 

2015), θ ποιοτικι ανάλυςθ τθσ κακαυτισ επικοινωνίασ και του τρόπου ςυνεργαςίασ 

είναι απαραίτθτθ, ϊςτε να κάνει πιο φανερζσ τισ ςχζςεισ και το περιεχόμενο που 

δθμιουργοφν.  

 Αναφορικά με το κζμα τθσ ςυνεργαςίασ, ςτθ μελζτθ των Huang  et al. 

(2014) γίνεται ςφγκριςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων και των δυνατοτιτων 

ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςε δφο ομάδεσ που χρθςιμοποιοφν τισ αρχζσ ΚΜ και ζχουν 

ωσ βαςικι διαφορά ότι θ μία εκ των δφο χρθςιμοποιεί τθ  ςυνεργατικι μζκοδο 

jigsaw.  Ζτςι, αναδεικνφεται ο ςθμαντικόσ ρόλοσ τθσ μεκόδου  ςυνεργαςίασ ςτα 

πλαίςια τθσ ΚΜ, αλλά όχι και το αντίςτροφο, θ ςθμαςία τθσ ΚΜ ςτα πλαίςια τθσ 

ςυνεργατικισ μεκόδου ςε μια διερευνθτικι προςπάκεια. 

Σαυτόχρονα, παρότι οι Tasker και  Herrenkohl (2016) διαπίςτωςαν ότι θ 

ανατροφοδότθςθ μεταξφ ηευγαριϊν, βοθκά ςτθν ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ και 

οδθγεί ςε ανάπτυξθ και των δφο ςυμμετεχόντων τόςο ςτθ δθμιουργία ενόσ κοινοφ 

τόπου γνϊςθσ, όςο και ςτο πζραςμα ςτθν αυτό-ανατροφοδότθςθ, τα 

αποτελζςματα τθσ ζρευνασ των Laru, Järvelä και Clariana (2012) ζδειξαν ότι θ 

ανατροφοδότθςθ μεταξφ ηευγαριϊν βοθκά περιςςότερο τουσ μακθτζσ καλισ 

επίδοςθσ ζναντι των μακθτϊν χαμθλισ επίδοςθσ, ενϊ το επίπεδο επιχειρθμάτων 

παραμζνει χαμθλό ζωσ ανφπαρκτο. Κα πρζπει να επιςθμάνουμε ότι και οι δφο 

ζρευνεσ αφοροφςαν μελζτθ περίπτωςθσ και δεν ςυνζκριναν τα αποτελζςματα με 
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αντίςτοιχα ςυμβατικά ι άλλα μζςα. Παραμζνει ανοικτό ηιτθμα θ εξζταςθ τθσ 

ανατροφοδότθςθσ  ςε μεγαλφτερεσ ομάδεσ μακθτϊν και αν μζςω των 

διαδικτυακϊν εφαρμογϊν, μπορεί να αποκτθκεί από  μακθτζσ μικτισ ικανότθτασ 

ζνασ κοινόσ βαςικόσ τόποσ γνϊςεων.  

Αναφορικά με το κζμα τθσ διατφπωςθσ των μακθτικϊν ερωτιςεων, θ 

μελζτθ των Seol, Sharp και Kim(2011), αν και φϊτιςε ηθτιματα που αφοροφν τθν 

ποιότθτα των ερωτιςεων κατά τθ διερεφνθςθ μζςω ΚΜ, εξαιτίασ του 

ανταγωνιςτικοφ χαρακτιρα τθσ διαδικαςίασ, άφθςε ανοιχτά τα ηθτιματα 

ςυνεργαςίασ και αλλθλεπίδραςθσ ςτθ διατφπωςι τουσ. Παρόμοια ανοιχτόσ προσ 

διερεφνθςθ, παραμζνει ο τρόποσ που επιδροφν ςτθ ςυνολικι διαδικαςία τθσ ΔΜ οι 

διαδικτυακζσ εφαρμογζσ και θ μικτι ΚΜ. Λδιαίτερα,  οι διαδικαςίεσ ςυνεργαςίασ και 

επικοινωνίασ που ειςάγουν. 

 

3.6.Ερευνητικόσ ςκοπόσ και ερευνητικϊ ερωτόματα  

 

Από τθ ςφνοψθ των ςυμπεραςμάτων που προθγικθκε αναδείχτθκαν μια 

ςειρά ηθτιματα που αφοροφν τθ διαδικαςία τθσ ΔΜ, ιδιαίτερα ςτα ςτάδια τθσ 

ςυνεργαςίασ και τθσ επικοινωνίασ, ιδιαίτερα ςε ηθτιματα που αφοροφν τθ 

ςφγκριςθ του τρόπου εργαςίασ των μακθτϊν που εργάηονται ςυμβατικά ςε ςχζςθ 

με τουσ μακθτζσ που εργάηονται ςε ζνα μικτό περιβάλλον ΚΜ 

Μζςα από τθν παροφςα μελζτθ, κα γίνει προςπάκεια να φωτιςτεί  μζςα από 

ποιοτικά δεδομζνα ο τρόποσ που επιδροφν οι προςκικεσ διαδικτυακϊν εφαρμογϊν 

και μικτισ ΚΜ ςτθν ίδια τθ διαδικαςία τθσ διερεφνθςθσ ςε ςφγκριςθ με το 

ςυμβατικό τρόπο διεξαγωγισ τθσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, το ενδιαφζρον εςτιάηεται από 

τθ μια ςτον τρόπο που ςυμβάλλουν ι δθμιουργοφν εμπόδια οι παραπάνω 

προςκικεσ, ςτθ δθμιουργία κοινοτιτων διερεφνθςθσ, ςτα πλαίςια ενόσ 

προγράμματοσ ςυνεργατικισ ΔΜ και από τθν άλλθ ςτθν διαφοροποίθςθ που 

προςφζρουν ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ επικοινωνίασ . Επίςθσ κα 

μελετθκοφν, τα μακθςιακά αποτελζςματα που προκφπτουν τόςο ςε γνωςτικό 

επίπεδο όςο και ςε επίπεδο δεξιοτιτων. 

Σα ερωτιματα τθσ ζρευνασ είναι τα εξισ: 

 ε ποιο βακμό μπορεί να ενταχκεί θ ΔΜ ςτο δθμοτικό ςχολείο; Ποια θ ςυμβολι 

των διαδικτυακϊν περιβαλλόντων ςτθν προϊκθςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ και τθσ 

ςυνεργατικισ διερεφνθςθσ των μακθτϊν; 

 Ποιεσ είναι οι διαφορζσ ςτισ διερευνθτικζσ πρακτικζσ που υιοκετοφν οι μακθτζσ 

μεταξφ των προςεγγίςεων τθσ ςυμβατικισ διερεφνθςθσ (τμιμα ελζγχου) και τθσ 

ςυνεργατικισ διερεφνθςθσ μζςω διαδικτυακϊν περιβαλλόντων και κινθτϊν 

ςυςκευϊν (πειραματικό τμιμα); 
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 Τπάρχουν διαφορζσ ςτθ διερευνθτικι προςζγγιςθ προβλθμάτων και ςτα 

μακθςιακά αποτελζςματα μεταξφ των μακθτϊν των δφο τμθμάτων (ελζγχου 

και πειραματικό);  
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4. χεδιαςμόσ τησ εκπαιδευτικόσ παρϋμβαςησ 
 

το παρόν κεφάλαιο κα γίνει μια ςυνοπτικι παρουςίαςθ τθσ πλατφόρμασ 

Seesaw  κακϊσ και του whiteboard παρουςιάςεων lino-it. Κα δοκεί μια αναλυτικι 

περιγραφι των φάςεων υλοποίθςθσ τθσ ζρευνασ. Θ ζρευνα διακρίνεται ςε τρεισ 

διακριτζσ φάςεισ. Θ πρϊτθ αφορά τθν προετοιμαςία, θ δεφτερθ τθν υλοποίθςθ τθσ 

διερεφνθςθσ μζςω διαδικτφου και θ τρίτθ τθ βιωματικι διερεφνθςθ και τθν 

παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων του ςυνόλου τθσ διερεφνθςθσ.  

 

4.1. H πλατφόρμα Seesaw  
 H εφαρμογι web.seesaw .me/ (χιμα 4.1) αποτελεί ςτθν πραγματικότθτα 

ζνα θλεκτρονικό πορτφόλιο, ςτο οποίο οι μακθτζσ τθσ τάξθσ αναρτοφν τισ εργαςίεσ 

τουσ. τθν παροφςα ζρευνα θ χριςθ τθσ εφαρμογισ δεν περιορίςτθκε ςε αυτό τον 

αρχικό ςχεδιαςμό, αλλά εκμεταλλευόμενοι τισ ευρφτερεσ δυνατότθτεσ αποτζλεςε 

το αποκετιριο εργαςιϊν τθσ πειραματικισ ομάδασ και ταυτόχρονα ζνα χϊρο 

επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ.  

 

Σχιμα 4.1 Η πλατφόρμα Seesaw . 

 Όπωσ διαφαίνεται και από άλλεσ ζρευνεσ που ζχουν χρθςιμοποιιςει το 

Seesaw  (Duanez & Chen, 2017·Exley, Callis & McCoscer, 2017) αποτελεί ζνα χϊρο 

που μετατρζπει τισ τεχνικζσ δυνατότθτεσ των τεχνολογικϊν μζςων ςε παιδαγωγικά 

όπλα. Θ οριηόντια επικοινωνία και θ διαφάνεια  ςτθ διαμοίραςθ των υλικϊν που 

προςφζρει, ςυμβάλλουν ςτθν ςυνεργαςία και τθν επικοινωνία μεταξφ των μακθτϊν 

(Chang, Lee & Chen, 2016). Λειτουργεί ωσ μια  πλατφόρμα επικοινωνίασ και 

μάκθςθσ. Διακζτει πολλαπλά εργαλεία επικοινωνίασ (κείμενο, ιχο, πολυμζςα), που 

επιτρζπουν τθ ςυνεργαςία των μακθτϊν. Σαυτόχρονα, προςφζρει δυνατότθτεσ για 

διαμοίραςθ υλικοφ και ιδεϊν που βαςίηεται ςτισ διερευνθτικζσ αναηθτιςεισ τουσ. Θ 

όνομα 

χόλια 

 

` 
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δυνατότθτα δθμιουργίασ κεματικϊν φακζλων, βοθκά ςτθν ομαδοποίθςθ των 

μακθτϊν, αλλά και των δθμιουργιϊν τουσ, και μάλιςτα με πολλαπλοφσ τρόπουσ 

ταυτόχρονα. Μζςω, των ςχολίων ενκαρρφνεται θ παρζμβαςθ και θ ςυνδιαμόρφωςθ 

του περιεχομζνου μζςα ςε ςυνκικεσ άμεςθσ επικοινωνίασ.   

 Ζχει τθ δυνατότθτα να ενςωματωκεί ςε όλεσ τισ ςυςκευζσ (android, iOS, 

Microsoft), ενϊ είναι δυνατι θ πρόςβαςθ μζςω διαδικτφου από υπολογιςτζσ 

(laptop ι desktop). H πρόςβαςθ επιτρζπεται ςε μακθτζσ, χωρίσ τθ χριςθ 

προςωπικϊν τουσ δεδομζνων, αλλά μόνο μζςω ενόσ κωδικοφ (είτε QR code είτε 

κωδικό κειμζνου). Παράλλθλα υπάρχει θ δυνατότθτα και οι γονείσ να ζχουν 

παρόμοια πρόςβαςθ, ϊςτε να μποροφν να βλζπουν τισ δθμιουργίεσ των παιδιϊν 

τουσ.  

 το χιμα 4.2 παρουςιάηονται τα τρία διαδοχικά ςτάδια τθσ ανάρτθςθσ ςτο 

Seesaw . Πρϊτα επιλζγουν το είδοσ τθσ δθμοςίευςθσ ανάμεςα ςτισ εξισ επιλογζσ: 

 Κείμενα 

 Φωτογραφίεσ ι βίντεο (τουσ δίνει τθ δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςουν τθν 

κάμερα κάκε ςυςκευισ) με ταυτόχρονθ προςκικθ ςχολιαςμϊν (π.χ. 

λεηάντεσ, ςχζδια, ηωγραφιζσ) πάνω ςτισ φωτογραφίεσ (annotations)  

 Αρχεία (μορφισ jpg, png,pdf)  

 χζδια-Ηωγραφιζσ (που ετοιμάηουν επί τόπου ςτο Seesaw ) 

 Θχθτικά κείμενα που παράγουν μόνοι τουσ,  μζςα από πρόςβαςθ ςτο 

μικρόφωνο κάκε ςυςκευισ 

 υνδζςμουσ με άλλεσ ιςτοςελίδεσ (οπότε εμφανίηεται αυτόματα μια εικόνα 

τθσ ιςτοςελίδασ αυτισ π.χ. μια εικόνα από το βίντεο ςτο youtube) 

Οι μακθτζσ μποροφν να τοποκετοφν κάκε ανάρτθςι τουσ ςτον προςωπικό 

τουσ φάκελο επιλζγοντασ το όνομα ι το ψευδϊνυμό τουσ ι ςε όλουσ τουσ 

φακζλουσ των μακθτϊν μιασ ομάδασ εφόςον εργάςτθκαν ςυλλογικά. Σαυτόχρονα  

μποροφν να τοποκετιςουν τθν ίδια ςτιγμι τθν ανάρτθςι τουσ και ςε φακζλουσ που 

ζχει προετοιμάςει ο εκπαιδευτικόσ και αφοροφν τθν οργάνωςθ των δθμοςιεφςεων. 

τθν περίπτωςθ τθσ δικισ μασ ζρευνασ ζνασ μακθτισ που άνθκε ςτθν ομάδα 

«Απειλζσ-Κίνδυνοι Καλάςςιασ Χελϊνασ» δθμοςίευε, ταυτόχρονα, τθν ίδια 

ανάρτθςθ τόςο ςτον δικό του φάκελο όςο και ςε αυτόν τθσ ομάδασ.  

Εκτόσ από τθ δθμοςίευςθ αναρτιςεων, που περιλαμβάνουν υλικό που 

φιλοξενείται ςτουσ φακζλουσ κάκε μακθτι, οι μακθτζσ μποροφν να 

πραγματοποιιςουν ςχολιαςμό. Ο ςχολιαςμόσ αναρτάται άμεςα κάτω από κάκε 

δθμοςίευςθ και αποτελεί τον πιο αποτελεςματικό τρόπο αλλθλεπίδραςθσ των 

μακθτϊν με το περιεχόμενο ι τουσ ςυμμακθτζσ τουσ. Σαυτόχρονα, επιτρζπει τθν 

παρζμβαςθ του εκπαιδευτικοφ ςε όςα διαμείβονται. τθ παροφςα μελζτθ θ ζννοια  

ανάρτθςθ αφορά τόςο τισ δθμοςιεφςεισ (ανάρτθςθ υλικοφ ςτο φάκελο του μακθτι) 

όςο και τα ςχόλια (αλλθλεπιδράςεισ κάτω από τισ αναρτιςεισ). 



80 
` 

 

 
 

Σχιμα 4.2 Τα τρία διαδοχικά τμιματα για τθν ανάρτθςθ μίασ δθμοςίευςθσ . 

 

  

Σχιμα 4.3 Οι πολλαπλοί τρόποι πρόςβαςθσ ςτο Seesaw . 

 Κάκε δθμοςίευςθ τοποκετείται ςτθν κεντρικι ςελίδα που λειτουργεί με τθ 

λογικι του «τοίχου»(class feed) ςτο facebook ι το Edmodo. Σαυτόχρονα, όπωσ 

αναλφεται και ςτο χιμα 4.3, υπάρχει πρόςβαςθ ςτισ δθμοςιεφςεισ με τρεισ ακόμθ 

τρόπουσ α.μζςω του θμερολογίου όπου φαίνονται οι δθμοςιεφςεισ που ζχουν 

πραγματοποιθκεί κάκε διαφορετικι θμζρα, β. μζςω των φακζλων των μακθτϊν και 

γ. μζςω των κεματικϊν ι ομαδικϊν φακζλων.  

 Αυτι θ πολλαπλότθτα ςτθν πρόςβαςθ αποτελεί ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο που 

επζτρεψε τθν αλλθλεπίδραςθ του περιεχομζνου με όλουσ τουσ μακθτζσ. Οι 

μακθτζσ ενθμερϊνονταν για τισ τρζχουςεσ δθμοςιεφςεισ όλων των ςυμμακθτϊν 

τουσ, ενϊ μποροφςαν, ανά πάςα ςτιγμι, να ανατρζξουν είτε ςτισ δθμοςιεφςεισ 

άλλων ςυμμακθτϊν τουσ είτε ςτισ αναρτιςεισ που αφοροφςαν τισ ομάδεσ τουσ. 

Αυτι θ πρόςβαςθ κα φανεί πολφτιμθ κατά τθν προετοιμαςία των δθμοςιεφςεων  
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κάκε εργαςίασ, αφοφ κα μποροφν να επιλζξουν γριγορα και με μεγάλθ ευκολία 

ποιεσ εικόνεσ ι κείμενα κα ςυμπεριλάβουν ςτθν προσ παρουςίαςθ εργαςία τουσ. 

 Οι λόγοι επιλογισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εφαρμογισ ςυνοψίηονται ςτα εξισ 

χαρακτθριςτικά: 

 Εκμεταλλεφεται τθν πρόςβαςθ ςτα βαςικά χαρακτθριςτικά των κινθτϊν 

ςυςκευϊν, όπωσ θ κάμερα, το μικρόφωνο, ο κειμενογράφοσ, θ ςφνδεςθ 

ςτον παγκόςμιο ιςτό, επιτρζποντασ τθν απρόςκοπτθ (seamless) ςυμμετοχι 

ςτθ διαδικαςία, ιδιαίτερα ςε εργαςίεσ πεδίου.  

 Κάκε ανάρτθςθ περιεχομζνου  ςυνδυάηει το ατομικό ςτοιχείο, αλλά 

ταυτόχρονα ζχει τθ δυνατότθτα να ενταχκεί ςτα πλαίςια μιασ ομάδασ. 

 Θ πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ των αναρτιςεων ιταν πολλαπλι, κάνοντασ 

τθ προςιτι ςε όλουσ τουσ μακθτζσ. 

 Επιτρζπει τθν αλλθλεπίδραςθ με το περιεχόμενο, αφοφ όλοι ζχουν 

πρόςβαςθ ςε όλεσ τισ δθμοςιεφςεισ, μποροφν να επικροτοφν με like ι να 

ςχολιάηουν 

 Εξυπθρετεί ςτθ δθμιουργία κοινοτιτων μεταξφ των μακθτϊν, αφοφ 

λειτουργοφν με πνεφμα ομαδικότθτασ και ευγενοφσ άμιλλασ.  

 Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ είναι ενορχθςτρωτικόσ, παρζχοντασ ςτουσ 

μακθτζσ τθ δυνατότθτα να αναπτφξουν το δικό τουσ περιεχόμενο και να 

αλλθλεπιδράςουν μεταξφ τουσ. Σαυτόχρονα του προςφζρει δυνατότθτεσ 

παρζμβαςθσ και δθμιουργίασ των κατάλλθλων υποςτθρίξεων για τθν 

επίτευξθ των μακθςιακϊν ςτόχων. 

 

4.2. Η εφαρμογό lino-it 
 H εφαρμογι lino-it αποτελεί ςτθν ουςία ζνα μεγάλο θλεκτρονικό poster ςτο 

οποίο οι μακθτζσ ςυνεργατικά προςκζτουν θλεκτρονικά «χαρτάκια υπενκφμιςθσ» 

(post it). Σα χαρτάκια αυτά μποροφν να περιλαμβάνουν κείμενο, εικόνα ι βίντεο (ωσ 

ςφνδεςμο από αντίςτοιχθ ςελίδα όπωσ το youtube). Θ είςοδοσ ςτο lino-it 

επιτρζπεται ςτουσ μακθτζσ, εφόςον διακζτουν τθν αντίςτοιχθ διεφκυνςθ ςτο 

διαδίκτυο(link), χωρίσ επιπλζον κωδικοφσ ειςόδου ι τθ διλωςθ προςωπικϊν 

ςτοιχείων.  

 Οι δυνατότθτεσ του lino-it για ςυνδιαμόρφωςθ του περιεχομζνου το 

κακιςτοφν ζνα εργαλείο του Λςτοφ 2.0 με τεράςτιεσ δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ και 

επικοινωνίασ. υμβάλλει, τόςο ςτθν παρουςίαςθ του περιεχομζνου μιασ 

ςυλλογικισ εργαςίασ, όςο και ςτο να ενιςχφςει τθν αυτοόργανωςθ και τθν ανάλθψθ  

ρόλων και ευκυνϊν με τρόπο άμεςο και λειτουργικό.  

 ε πολλζσ ζρευνεσ (Koh, 2013·Nie et al., 2012) θ εφαρμογι Lino-it ζχει 

χρθςιμοποιθκεί ακριβϊσ για τισ παραπάνω δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ και 
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επικοινωνίασ. Ενϊ ανεξάρτθτοι ερευνθτζσ τθν κατατάςςουν ςτα εργαλεία 

απρόςκοπτθσ ςυνεργαςίασ (Panke, Kohls & Gaizer, 2017). 

 τθν εφαρμογι αυτι οι μακθτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα να ςυνδιαμορφϊςουν 

τθν τελικι παρουςίαςθ προςκζτοντασ αντίςτοιχο υλικό. το χιμα 4.4 

περιλαμβάνονται, ςε ςυγκριτικι αντιπαράκεςθ, από τθ μια θ τελικι παρουςίαςθ ςε 

lino-it μίασ από τισ ομάδεσ του πειραματικοφ τμιματοσ (εικόνεσ Α,Β,Γ) και από τθν 

άλλθ θ τελικι παρουςίαςθ ςε πόςτερ μίασ από τισ ομάδεσ του τμιματοσ ελζγχου.  

Όπωσ γίνεται αντιλθπτό το lino-it ζχει προςφζρει απεριόριςτο χϊρο κακϊσ και 

δυνατότθτεσ φιλοξενίασ τόςο κειμζνου όςο και φωτογραφιϊν ι βίντεο. Σα 

τελευταία ςτοιχεία ςυνδυάηονται  αρμονικά προςδίδοντασ ενότθτα ςτθν 

παρουςίαςθ. 

 

Α. 

 

Β. 

 

Γ. 

 

Δ. 

 

Σχιμα 4.4 Τελικζσ παρουςιάςεισ (δθμιουργίεσ μακθτϊν)  

 Οι λόγοι επιλογισ τθσ εφαρμογισ αυτισ είναι οι εξισ: 

 Οι μακθτζσ ςυνδιαμορφϊνουν το τελικό αποτζλεςμα. 

 Θ ςυνεργαςία και θ επικοινωνία γίνονται αςφγχρονα.  

 Θ ενςωμάτωςθ κειμζνων, εικόνων και βίντεο ιταν δεδομζνθ. 

 Θ εφαρμογι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από όλα τα μζςα (κινθτά και 

ςτακερά). 

 Θ πρόςβαςθ ςτθ διαμόρφωςθ είναι ελεφκερθ για τουσ μακθτζσ τθσ 

ομάδασ, ενϊ το αποτζλεςμα μπορεί να ενςωματωκεί (embedded) ςε 
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άλλεσ εφαρμογζσ (π.χ. ςτο Seesaw  ι ςτο blog τθσ τάξθσ) και να είναι 

ορατό ςε όλουσ. 

 

4.3. Αναλυτικό περιγραφό υλοπούηςησ α’ φϊςησ  
τθν προκαταρκτικι φάςθ Αϋ οι μακθτζσ προετοιμάςτθκαν για τθ 

διερευνθτικι προςπάκεια. Σαυτόχρονα εκείνοι που άνθκαν ςτθ πειραματικι ομάδα 

γνϊριςαν και εξοικειϊκθκαν με τον τρόπο λειτουργίασ τθσ πλατφόρμασ Seesaw  και 

τθσ εφαρμογισ lino-it (χιμα 4.5).  

Αναλυτικότερα, οι μακθτζσ των δφο τάξεων για 6 διδακτικζσ ϊρεσ 

ειςιχκθςαν ςτθν ζννοια και τθ διαδικαςία τθσ ΔΜ. Μζςα από το εκπαιδευτικό 

υλικό «Πανθγφρι τθσ επιςτιμθσ» (Τπουργείο Παιδείασ και Πολιτιςμοφ Κφπρου, 

2004) γνϊριςαν πϊσ να διατυπϊνουν ερωτιςεισ, τθ ςθμαςία των ανεξάρτθτων και 

εξαρτθμζνων μεταβλθτϊν, τθσ αναηιτθςθσ δεδομζνων, τθσ δθμιουργίασ 

πειραματικϊν διατάξεων.  

τθ ςυνζχεια ςχεδιάςτθκε μια δοκιμαςτικι δραςτθριότθτα, θ οποία είχε 

αρκετζσ ομοιότθτεσ με τθν τελικι ερευνθτικι προςπάκεια. Οι μακθτζσ των δφο 

τάξεων οργανωμζνοι ςε ομάδεσ μικτισ ικανότθτασ είχαν ωσ ςτόχο να εμπλακοφν ςε 

μια διερευνθτικι διαδικαςία μζςα από τθν οποία ζπρεπε να αναλφςουν τον τρόπο 

ηωισ (χαρακτθριςτικά, βιότοποσ, κίνδυνοι/απειλζσ, προςταςία) ενόσ εκ των 

τεςςάρων κυριότερων καλάςςιων κθλαςτικϊν που ηουν ςτθν Ελλάδα. Μζςα από 

τθν εργαςία αυτι επιχειρικθκαν: 

 Θ μφθςθ των μακθτϊν ςτθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν μζςω web-

quest. Οι δομθμζνεσ ιςτοεξερευνιςεισ-web-quest (Dodge 1998) 

αποτελοφν μία διερευνθτικι διαδικαςία που επιτρζπει ςτουσ 

μακθτζσ μζςω επιλεγμζνων ιςτοςελίδων να αναηθτιςουν 

πλθροφορίεσ και δεδομζνα τα οποία να απαντοφν ςτα αρχικά τουσ 

ερωτιματα.  

 Θ επίλυςθ διάφορων προβλθμάτων (τεχνικά, οργανωτικά, 

μεκοδολογικά) που κα μποροφςαν να προκφψουν κατά τθν 

ερευνθτικι προςπάκεια. 

 Θ ζνταξθ τθσ πειραματικισ ομάδασ ςτισ εφαρμογζσ (application) 

Seesaw  και lino-it. Μζςω των εφαρμογϊν αυτϊν κα γινόταν με τθν 

μεν πρϊτθ θ ςυγκζντρωςθ των δεδομζνων από τθν αναηιτθςθ 

πθγϊν ςτο web-quest και ςτθ ςυνζχεια μζςω τθσ δεφτερθσ 

εφαρμογισ θ παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων.  
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Σχιμα 4.5 Lino-it: πίνακασ θλεκτρονικϊν παρουςιάςεων(whiteboard)  

Επιπλζον αφιερϊκθκε μία επιπλζον διδακτικι ϊρα ςτθν ειςαγωγι των 

μακθτϊν ςτον τρόπο εκπόνθςθσ ςφνκετων ερωτιςεων, που ανικουν ςτισ ανϊτερεσ 

τάξεισ τθσ ταξινομίασ του Bloom. Αυτό κρίκθκε απαραίτθτο αφοφ οι ερωτιςεισ που 

διατφπωςαν τόςο ςτθν αρχι τθσ προκαταρκτικισ ζρευνασ όςο και ςτο τζλοσ τθσ 

χαρακτθρίηονταν από απλοϊκότθτα και εντάςςονταν ςτο αρχικό ςτάδιο τθσ ίδιασ 

ταξινομίασ. 

Ειδικά για τθν μφθςθ ςτο περιβάλλον Seesaw , αφιερϊκθκε μία επιπλζον 

διδακτικι ϊρα μζςα από τθν οποία οι μακθτζσ κατανόθςαν τον τρόπο λειτουργίασ, 

τθ ςωςτι πολιτικι ςχολίων, ενϊ υπζγραψαν ζνα ςυμβόλαιο ςωςτισ χριςθσ του 

(Παράρτθμα). 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ ιςτοεξερεφνθςθσ οι μακθτζσ και των δφο τμθμάτων 

(πειραματικι και ελζγχου) είχαν χωριςτεί ςε ομάδεσ των τεςςάρων ατόμων. Είχε ωσ  

επικυμθτό αποτζλεςμα οι μακθτζσ κάκε ομάδασ να ολοκλθρϊςουν μία ολιγόλεπτθ 

παρουςίαςθ μζςα από τθν οποία να φαίνονται τα βαςικά ςτοιχεία από τθ ηωι του 

καλάςςιου κθλαςτικοφ που είχαν αναλάβει. Πράγματι, όλεσ οι ομάδεσ κατάφεραν 

να υλοποιιςουν τον ςτόχο τουσ. Οι ομάδεσ που άνθκαν ςτο τμιμα ελζγχου 

εργάςτθκαν με ςυμβατικό τρόπο και παριχκθςαν πόςτερ (παρουςιάςεισ ςε 

χαρτόνι), ενϊ οι ομάδεσ του πειραματικοφ τμιματοσ εργάςτθκαν όπωσ 

προαναφζρκθκε θλεκτρονικά μζςω των εφαρμογϊν Seesaw  & lino-it.  

4.3.1.  χηματικό περιγραφό υλοπούηςησ  α’ φϊςησ  

 τον Σφάλμα! Το αρχείο προζλευςθσ τθσ αναφοράσ δεν βρζκθκε. 

παρουςιάηονται ςυνοπτικά:  οι ενζργειεσ τθσ Α’ φάςθσ με μια ςφντομθ περιγραφι 

τθσ κάκε μίασ, μαηί με απαραίτθτεσ διευκρινίςεισ/παρατθριςεισ για κάκε 

δραςτθριότθτα, ο διδακτικόσ χρόνοσ που απαιτικθκε εντόσ τθσ ςχολικισ αίκουςασ 

κακϊσ και  ο χρόνοσ εργαςίασ των μακθτϊν εκτόσ τάξθσ είτε μζςω των 

θλεκτρονικϊν μζςων είτε για ςυμβατικζσ εργαςίεσ. 
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Ρίνακασ 4.1 Μακθςιακζσ Δραςτθριότθτεσ Αϋφάςθσ  

Δραςτθριότθτα  
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ςτα ςτάδια υλοποίθςθσ 

τθσ διερεφνθςθσ.  
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Οι μακθτζσ και των δφο 

τμθμάτων ειςάγονται 

ςτα ςτάδια υλοποίθςθσ 

τθσ ιςτοεξερεφνθςθσ –

web-quest. 

Οι μακθτζσ χωριςμζνοι 

ςε 4μελείσ ομάδεσ 

υλοποίθςαν μία 

ιςτοεξερεφνθςθ με κζμα 

κάποιο καλάςςιο 

κθλαςτικό. 

3 διδακτικζσ 

ϊρεσ για τθν 

ειςαγωγι,  

1 επιπλζον 

διδακτικι 

ϊρα για τθν 
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ειςάγονται ςτον τρόπο 
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εφαρμογϊν και ςτθν 

πολιτικι ορκισ χριςθσ 

των ςχολίων.  

Οι μακθτζσ ζκαναν 

χριςθ των δφο 

εφαρμογϊν ςτα πλαίςια 

του web-quest. 

2 διδακτικζσ 
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Οι μακθτζσ και των δφο 

τμθμάτων ειςάγονται 

και εξαςκοφνται ςτθ 

ςφνκεςθ ερωτιςεων 

των ανϊτερων τάξεων 

τθσ ταξινομίασ Bloom. 

Δόκθκαν ςτουσ μακθτζσ 

ανολοκλιρωτεσ 

ερωτιςεισ (αρχικι 

ερϊτθςθ) τισ οποίεσ 

προςπάκθςαν αρχικά 

ατομικά και εν ςυνεχεία 

ςυλλογικά να 

ολοκλθρϊςουν 

ςφμφωνα με το κζμα τθσ 

εργαςίασ τουσ.  

1 διδακτικι 

ϊρα 
 

  
φνολο ωρϊν ομάδασ 

ελζγχου: 
11 2 

  
φνολο ωρϊν  

πειραματικισ ομάδασ: 
13 3 
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4.4. Ανϊλυςη  φϊςησ B’- Τλοπούηςη web-quest 
 τθν αρχι τθσ Β’ φάςθσ υλοποίθςθσ οι μακθτζσ ςυμπλιρωςαν ζνα 

ερωτθματολόγιο ςτο οποίο ζγινε προςπάκεια να διευκρινιςτοφν ποιεσ γνϊςεισ 

κατείχαν γφρω από το κζμα και αν υπιρχαν αξιοςθμείωτεσ διαφορζσ ανάμεςα ςτα 

δφο τμιματα (ςθμ.πειραματικό και ελζγχου). Θ διαμόρφωςθ των ερωτθμάτων ζγινε 

ςε ςυνεργαςία με τθν κα Ανκοφλα Σόγια, υπεφκυνθ προγραμμάτων 

Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ του κζντρου ΑΡΧΕΛΩΝ.  

 τθ ςυνζχεια και με τθ βοικεια των αποτελεςμάτων του ερωτθματολογίου 

ζγινε από τον εκπαιδευτικό του μακιματοσ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν μια 

παρουςίαςθ του οικοςυςτιματοσ τθσ Μεςογείου, ωσ αφορμι για τθ διδαςκαλία 

του κεφαλαίου για τα οικοςυςτιματα. Μζςω τθσ παρουςίαςθσ, οι μακθτζσ των δφο 

τμθμάτων ειςιχκθςαν ςτο κζμα τθσ διερεφνθςθσ, που είναι θ αναηιτθςθ ςχζςεων 

και αλλθλεπιδράςεων του ανκρϊπου με τθ καλάςςια χελϊνα και το οικοςφςτθμά 

τθσ. 

 Θ μζκοδοσ που ζχει επιλεγεί να εργαςτοφν είναι θ ςυνεργατικι διερεφνθςθ. 

Για τθ ςυνεργαςία ζχει επιλεγεί το μοντζλο Jigsaw που όπωσ ζχει ιδθ αναλυκεί 

περιλαμβάνει: α. το μικτό ςτάδιο (όλοι οι μακθτζσ τθσ ομάδασ μαηί κακορίηουν τουσ 

ςτόχουσ και τα ερωτιματά τουσ), β. το ςτάδιο των ειδικϊν (ςχθματιςμόσ νζων 

ομάδων που αποτελοφνται από ζνα άτομο κάκε μικτισ ομάδασ, εναςχόλθςθ με μια 

πτυχι του κζματοσ –εξειδίκευςθ),γ. το ςτάδιο του επανακακοριςμοφ των μικτϊν 

ομάδων( τα μζλθ πλζον ζχουν γνωρίςει ςε βάκοσ τον τομζα ςτον οποίο 

εξειδικεφτθκαν και ςυνεδριάηουν, μοιράηονται τισ νζεσ γνϊςεισ, για να βρουν 

απαντιςεισ ςτα αρχικά ερωτιματα). Ενϊ, θ μζκοδοσ διερεφνθςθσ, που 

ακολουκικθκε, περιλαμβάνει πολλά ςτοιχεία τόςο από τθν ανοιχτι(open inquiry), 

όςο και από τθν δομθμζνθ διερεφνθςθ (structured inquiry).  

 

Σχιμα 4.6 Η μζκοδοσ Jigsaw 
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 Όπωσ φαίνεται ςτο χιμα 4.6 οι μακθτζσ χωρίςτθκαν, ςε κάκε τμιμα, ςε 6 

μικτζσ ομάδεσ των 4 ατόμων. Εκεί, αφοφ ενθμερϊκθκαν για τον τρόπο εργαςίασ, 

τθν αποςτολι τουσ και τα ςτάδια ςτα οποία κα εργαςτοφν, ςυνεδρίαςαν για να 

κακορίςουν τα ερωτιματα που κα αναηθτοφςαν.  

Αμζςωσ μετά, οι ομάδεσ επανακακορίςτθκαν ςε 4 ομάδεσ των 6 ατόμων οι 

οποίεσ αποτζλεςαν τισ ομάδεσ των «ειδικϊν». υγκεκριμζνα δθμιουργικθκαν οι 

εξισ ομάδεσ: 

 Ομάδα διερεφνθςθσ των χαρακτθριςτικϊν τθσ καλάςςιασ χελϊνασ, με ςτόχο 

να απαντιςει ςτισ ερωτιςεισ που αφοροφςαν τθ βιολογία του ηϊου.  

 Ομάδα διερεφνθςθσ του ταξιδιοφ τθσ καλάςςιασ χελϊνασ, με ςτόχο να 

απαντιςει ςτισ ερωτιςεισ που αφοροφςαν τόςο το ταξίδι και το βιότοπο 

ςτον οποίο ηει, όςο και τα ςτάδια εξζλιξθσ τθσ (γζννθςθ, ενθλικίωςθ, 

αναπαραγωγι). 

 Ομάδα διερεφνθςθσ κινδφνων και απειλϊν, με ςτόχο να αναηθτιςει 

απαντιςεισ ςτα ερωτιματα που αφοροφςαν φυςικζσ και ανκρωπογενείσ 

απειλζσ ςτθ ηωι τθσ καλάςςιασ χελϊνασ που τθν ζχουν φζρει ςτα πρόκυρα 

τθσ εξαφάνιςθσ. 

 Ομάδα διερεφνθςθσ των τρόπων προςταςίασ τθσ καλάςςιασ χελϊνασ από 

τθν εξαφάνιςθ, με προφανι ςτόχο να αναηθτιςει τισ ενζργειεσ που μποροφν 

να γίνουν ι γίνονται, ϊςτε να προςτατευκεί θ caretta-caretta από τθν 

εξαφάνιςθ.  

 Για τθν υλοποίθςθ των παραπάνω και τθν κινθτοποίθςθ τουσ, κάκε ομάδα 

ζλαβε μία αποςτολι να διερευνιςει ζνα ατφχθμα το οποίο είχε καταγράψει το 

Λιμενικό ϊμα. Σουσ δόκθκε ζνα «προκαταςκευαςμζνο» Φφλλο Καταγραφισ 

υμβάντοσ και τουσ ηθτικθκε να αναηθτιςουν όλεσ εκείνεσ τισ πλθροφορίεσ που κα 

μποροφςαν να φωτίςουν το κζμα από τθν οπτικι γωνία τθσ ομάδασ τουσ. 

Σαυτόχρονα ςε κάκε ομάδα δόκθκαν ςε ζνα φάκελο ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ 

(ςτοιχεία από τισ οργανϊςεισ : wwf & medasset ) που κα μποροφςαν να τουσ 

βοθκιςουν, ενϊ επιπλζον υπιρχαν και τα ςτοιχεία πρόςβαςθσ ςτο web-quest 

(χιμα 4.7) που φυςικά τουσ άνοιγε ακόμα μεγαλφτερουσ ορίηοντεσ αναηιτθςθσ.  
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Σχιμα 4.7 Η διαδικαςία ςυνεργαςίασ από το web-quest .  

 

 

Σχιμα 4.8 Η ανάρτθςθ του web-quest από τον εκπαιδευτικό. 

 

  Θ πρόςβαςθ ςτο web-quest ιταν κοινι και για τα δφο τμιματα-πειραματικό 

& ελζγχου. το χιμα 4.7 παρουςιάηεται  το ςτάδιο τθσ Διαδικαςίασ του web-quest, 

όπου περιλαμβάνει   τθν πρϊτθ αποςτολι των μακθτϊν κάκε ομάδασ ειδικϊν. 

Όπωσ φαίνεται και από το χιμα 4.8 Σφάλμα! Το αρχείο προζλευςθσ τθσ αναφοράσ 
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δεν βρζκθκε. οι μακθτζσ του πειραματικοφ τμιματοσ ζλαβαν τισ οδθγίεσ για τθν 

πρόςβαςθ ςτο web-quest και από ανάρτθςθ ςτο Seesaw. 

 Οι μακθτζσ εργάςτθκαν τόςο κατά τθ διάρκεια του διδακτικοφ χρόνου 

αναηθτϊντασ πλθροφορίεσ από τισ ςυμβατικζσ – γραπτζσ πλθροφορίεσ, όςο και 

εκτόσ ςχολείου, περίπου, άλλεσ 2 ζωσ 5 ϊρεσ ςτθν αναηιτθςθ πθγϊν και τθ 

δθμιουργία μιασ παρουςίαςθσ των απαντιςεϊν τουσ. 

 Θ διαφοροποίθςθ ςτθν εργαςία των δφο τμθμάτων αφοροφςε τθν 

αποτφπωςθ των αποτελεςμάτων τθσ διερεφνθςθσ και τθν παρουςίαςι τουσ. Θ 

πειραματικι ομάδα ςυγκζντρωςε τισ πλθροφορίεσ τθσ ςτθν πλατφόρμα Seesaw .   

το χιμα 4.9 απεικονίηεται θ διαδικαςία ανάρτθςθσ ςτθν εν λόγω εφαρμογι:  ςτθ 

δεξιά εικόνα, οι μακθτζσ επιλζγουν για κάκε ανάρτθςι τουσ το όνομά τουσ, ϊςτε να 

καταχωρθκεί ςτον προςωπικό τουσ φάκελο, ενϊ ςτα αριςτερά ζχουν το δυνατότθτα 

τθν ίδια ανάρτθςθ να τθν καταχωριςουν ςτον φάκελο τθσ ομάδασ τουσ. 

Σαυτόχρονα και πζρα από τθν προθγοφμενθ διαδικαςία κάκε ανάρτθςθ 

εμφανιηόταν ςτον «τοίχο» με τισ χρονολογικά τοποκετθμζνεσ αναρτιςεισ. Ζτςι θ 

πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ είναι πολλαπλι.  

  

Σχιμα 4.9  Διαδικαςία καταχϊρθςθσ ανάρτθςθσ ςτο Seesaw  

 

 Θ παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων τθσ αναηιτθςθσ και τθσ απάντθςθσ ςτισ 

πρϊτεσ ερωτιςεισ, πραγματοποιικθκε αμζςωσ μετά τθν διερεφνθςθ μζςω web-

quest. Οι μακθτζσ του τμιματοσ ελζγχου εργάςτθκαν με ςυμβατικό τρόπο 

αποτυπϊνοντασ τα αποτελζςματα τουσ ςε ςυμβατικι μορφι (πόςτερ ι αυτοςχζδιο 

βιβλίο), ενϊ οι ομάδεσ του πειραματικοφ τμιματοσ εργάςτθκαν ςε περιβάλλον lino-

it, όπωσ απεικονίηεται ενδεικτικά ςτο   χιμα 4.10. 
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Σχιμα 4.10 Ενδεικτικι παρουςίαςθ  ςε lino-it  

 Μετά τθν παρουςίαςθ και αφοφ οι ομάδεσ είχαν αποκτιςει, μζςα από το 

διάλογο που αναπτφχκθκε, μια ςυνολικι εικόνα για τθ διερεφνθςθ που είχε 

επιτευχκεί, πραγματοποιικθκαν νζεσ ςυνεδριάςεισ των ομάδων, ϊςτε να 

διατυπϊςουν νζεσ ερωτιςεισ. Σο ςτάδιο αυτό αποτελεί μζροσ τθσ ςπειροειδοφσ 

μορφισ τθσ διαδικαςίασ διερεφνθςθσ που επιτρζπει να ανοίγει κάκε φορά ο κφκλοσ 

τθσ αναηιτθςθσ. Όπωσ είχε επιςθμανκεί ςτουσ μακθτζσ, αυτζσ οι ερωτιςεισ κα 

ζπρεπε να ιταν πιο ςφνκετεσ και να αναηθτοφν πιο εξειδικευμζνεσ πλθροφορίεσ, 

αφοφ κα απευκφνονταν ςε ειδικοφσ ςε κζματα καλάςςιασ χελϊνασ που 

ςυνεργάηονταν με το κζντρο διάςωςθσ και περίκαλψθσ καλάςςιων χελωνϊν 

ΑΡΧΕΛΩΝ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι το ςτάδιο αυτό ιταν από τθν αρχι γνωςτό ςτουσ 

μακθτζσ, ϊςτε οποιαδιποτε ερϊτθςθ τουσ είχε δθμιουργθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ 

διερεφνθςθσ -και δεν μποροφςε να απαντθκεί μζςω του web-quest- κα ζπρεπε να 

ςθμειωκεί και να αναηθτιςουν τθν απάντθςθ από τουσ ειδικοφσ. Οι αναρτιςεισ για 

το πειραματικό τμιμα είχαν πραγματοποιθκεί ςτο Seesaw , ϊςτε να αποτελζςουν 

ςθμείο διαπραγμάτευςθσ και διαλόγου. το χιμα 4.11 ζνασ μακθτισ του 

πειραματικοφ τμιματοσ αναρτά τισ ερωτιςεισ του προσ τθν ομάδα ςτο Seesaw , 

ϊςτε να διαβαςτοφν και να επικροτθκοφν με likes από τουσ ςυμμακθτζσ του ι να 

ςχολιαςτοφν, ϊςτε να διορκωκοφν.  
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Σχιμα 4.11 Ανάρτθςθ ερωτιςεων από μακθτι προσ τθν ομάδα του.  

  

4.4.1. χηματικό περιγραφό υλοπούηςησ β’ φϊςησ  

Για τθν υλοποίθςθ τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ οι μακθτζσ εργάςτθκαν 

ςχθματικά ωσ εξισ: 
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Ρίνακασ 4.2 . Μακθςιακζσ Δραςτθριότθτεσ β’ φάςθσ 

Δραςτθριότθτα  Ρεριγραφι  Σχόλια  

Διαφοροποίθςθ 

εργαςίασ 

(πειραματικι 

<>ελζγχου)  

Διδακτικόσ 

χρόνοσ 

Ζξω-

διδακτικόσ 

χρόνοσ 

Ερ
ω

τθ
μ

α
το

λό
γι

ο
 

Συμπλιρωςθ 

Ερωτθματολογίου  

Διευκρίνιςθ 

μακθτικϊν 

γνϊςεων και 

παρανοιςεων 

μζςω ανάλυςθσ 

ερωτθματολογίου  

 

1 

διδακτικι 

ϊρα 

 

Ει
ς

α
γω

γι
 ς

το
 κ

ζμ
α

 δ
ιε

ρ
ε

φ
νθ

ς
θ

σ 

Ραρουςίαςθ 

οικοςυςτιματοσ 

Μεςογείου  

Παρακίνθςθ ςτθ 

μελζτθ των 

αλλθλεπιδράςεων 

ενόσ καλάςςιου 

είδουσ  με το 

περιβάλλον που 

ηει και τον 

άνκρωπο. 

 

2 

διδακτικζσ 

ϊρεσ 

 

1
θ
 Ρ

ερ
ίο

δ
ο

σ 
δ

ιε
ρ

εφ
νθ

ς
θ

σ 

Ερωτιματα 

υποκζςεισ 

Οι μακθτζσ 

αναηθτοφν τισ 

αλλθλεπιδράςεισ 

χελϊνασ-

οικοςυςτιματοσ-

ανκρϊπου  

Εκπόνθςθ 

μακθτικϊν 

ερωτιςεων. 

 

υνεργατικι 

Μζκοδοσ jigsaw 

χθματιςμόσ 

ομάδων :   α. 

Χαρακτθριςτικά 

καλάςςιασ 

χελϊνασ, 

β. ταξίδι,  

γ.απειλζσ/  

κίνδυνοι,  

δ.προςταςία.  

1 

διδακτικι 

ϊρα 
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Δραςτθριότθτα  Ρεριγραφι  Σχόλια  

Διαφοροποίθςθ 

εργαςίασ 

(πειραματικι 

<>ελζγχου)  

Διδακτικόσ 

χρόνοσ 

Ζξω-

διδακτικόσ 

χρόνοσ 
2

θ
 π

ερ
ίο

δ
ο

σ Αναηιτθςθ 

δεδομζνων και 

ςτοιχείων  

(web-quest) 

Εργαςία ςε 4 

ομάδεσ των 6 

ατόμων.  

Κάκε ομάδα 

αναηθτά ςτοιχεία 

μίασ πτυχισ του 

κζματοσ 

(ομοιογενείσ).  

Mακθτζσ 

πειραματικοφ 

τμιματοσ  

αναρτιςεισ 

υλικϊν ςτο 

Seesaw . 

Μακθτζσ 

τμιματοσ 

ελζγχου 

αποκθκεφουν 

τισ αναηθτιςεισ 

τουσ ςυμβατικά.  

2 

διδακτικζσ 

ϊρεσ 

2-5 ϊρεσ 

κατ’ 

εκτίμθςθ 

εργαςία 

ςτο ςπίτι. 

3
θ
 π

ερ
ίο

δ
ο

σ 

Α
’ μ

ζρ
ο

σ Κοινοποίθςθ 

δεδομζνων ανά 

ομάδα  

Κάκε ομοιογενισ 

ομάδα ςυνκζτει 

τα ευριματά τθσ 

και τα 

παρουςιάηει ςτισ 

άλλεσ ομάδεσ 

Μακθτζσ 

πειραματικοφ 

τμιματοσ 

εργαςία ςτο 

Lino-it 

Μακθτζσ 

τμιματοσ 

ελζγχου ςε 

poster 

2 

διδακτικζσ 

ϊρεσ 

2 ϊρεσ 

3
θ
 π

ερ
ίο

δ
ο

σ 

Β
ϋμ

ζρ
ο

σ 

Ανατροφοδότθςθ-

Αναςτοχαςμόσ  

Σχθματιςμόσ νζων 

ερωτιςεων  

Νζεσ 

ςυνεδριάςεισ 

ομάδων. 

Εκπόνθςθ νζων 

μακθτικϊν 

ερωτιςεων. 

 

Οι μακθτζσ των 

δφο τμθμάτων 

εργάςτθκαν με 

τον ίδιο τρόπο. 
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Δραςτθριότθτα  Ρεριγραφι  Σχόλια  

Διαφοροποίθςθ 

εργαςίασ 

(πειραματικι 

<>ελζγχου)  

Διδακτικόσ 

χρόνοσ 

Ζξω-

διδακτικόσ 

χρόνοσ 
3

θ
 π

ερ
ίο

δ
ο

σ 

Β
ϋμ

ζρ
ο

σ 

Ανατροφοδότθςθ-

Αναςτοχαςμόσ  

Εκπόνθςθ νζων 

ερωτιςεων  

Εν ςυνεχεία τθσ 

παρουςίαςθσ οι 

ομάδεσ επανά- 

ςυνεδριάηουν και 

επανακακορίηουν 

τισ ερωτιςεισ που 

κα απευκφνουν 

ςτουσ ειδικοφσ του 

Αρχζλωνα. 

 

Οι μακθτζσ των 

δφο τμθμάτων 

εργάςτθκαν με 

τον ίδιο τρόπο. 

  

   Σφνολο ωρϊν  8-9 ϊρεσ 4-7 ϊρεσ 

 

4.5. Ανϊλυςη γ’ φϊςησ- Τλοπούηςη βιωματικόσ 

διερεύνηςησ 
 το αμζςωσ επόμενο βιμα οι μακθτζσ επιςκζφκθκαν το κζντρο διάςωςθσ 

και περίκαλψθσ καλάςςιων χελωνϊν ΑΡΧΕΛΩΝ. Θ επίςκεψθ ιταν 

προγραμματιςμζνθ και οι υπεφκυνοι του Κζντρου είχαν προετοιμαςτεί τόςο για τισ 

ερωτιςεισ των μακθτϊν, όςο και για τον τρόπο διερεφνθςθσ που ακολουκοφςαν. 

τουσ μακθτζσ δόκθκαν, κατά περίπτωςθ, αρκετζσ δυνατότθτεσ, όπωσ: θ μελζτθ 

μιασ ταινίασ-βίντεο, θ αναηιτθςθ ςε βιβλία ι ενθμερωτικά πόςτερ, θ 

ςυνζντευξθ/ςυηιτθςθ με ειδικοφσ (π.χ. με εκελοντι, με βιολόγο, με τθν υπεφκυνο 

περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ κ.λπ.). Σαυτόχρονα είχαν τθ δυνατότθτα να 

μελετιςουν τον τρόπο περίκαλψθσ των τραυματιςμζνων χελωνϊν επιςκεπτόμενοι 

τουσ χϊρουσ του Αρχζλωνα.  

 Σο πειραματικό τμιμα εργάςτθκε κάνοντασ χριςθ ταμπλετϊν και κινθτϊν 

τθλεφϊνων, ενϊ και τα δφο τμιματα ιταν εφοδιαςμζνα με ςθμειωματάρια και από 

μία φωτοτυπία που περιλάμβανε  τισ ερωτιςεισ που είχαν δθμιουργιςει ςτθν τάξθ 

και τα δφο τμιματα. H άμεςθ χριςθ των δυνατοτιτων των κινθτϊν ςυςκευϊν 

(κάμερα για φωτογραφία ι βίντεο, θχογράφθςθ φωνισ, πλθκτρολόγθςθ κειμζνου) 

αποτελοφν το μεγάλο πλεονζκτθμα ςτθ χριςθ του Seesaw  ςτα πλαίςια βιωματικϊν 

ενεργειϊν εκτόσ ςχολικισ τάξθσ. 

 Όπωσ είχε επιςθμανκεί ςε όλουσ τουσ μακθτζσ τα αποτελζςματα των 

ςθμειϊςεϊν τουσ κα ζπρεπε να αποτελζςουν κοινό κτιμα των ομάδων και των δφο 

τμθμάτων, ϊςτε να τουσ βοθκιςουν ςτθν τελικι παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων 

τουσ. Επίςθσ, επιςθμάνκθκε ότι επειδι δεν υπιρχε –και οφτε ιταν επικυμθτό να 

υπάρξει- ανταγωνιςμόσ μεταξφ των τμθμάτων οι ερωτιςεισ και οι αντίςτοιχεσ 

απαντιςεισ άνθκαν και ςτα δφο τμιματα και ότι ςίγουρα κα είχαν πολλά να μάκουν 
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το ζνα τμιμα από το άλλο. Σο πειραματικό τμιμα λόγω εξαιρετικισ πίεςθσ χρόνου 

πραγματοποίθςε τισ θλεκτρονικζσ αναρτιςεισ μετά το πζρασ τθσ επίςκεψθσ, παρά 

τον αρχικό προγραμματιςμό να γίνουν ςτο κζντρο διάςωςθσ ΑΡΧΕΛΩΝ.  το χιμα 

4.12  οι μακθτζσ -μζςω των δυνατοτιτων των κινθτϊν ςυςκευϊν και τθσ 

πλατφόρμασ Seesaw - κατάφεραν να φωτογραφίςουν ςθμαντικά ςτιγμιότυπα από 

τθ διερεφνθςι τουσ ςτο κζντρο διάςωςθσ και να αποτυπϊςουν, όςα ζμακαν, ςε 

λεηάντεσ.  

 

 

Σχιμα 4.12 Ανάρτθςθ εικόνασ από το κζντρο διάςωςθσ Α ΧΕΛΩΝ. 

 Οι ομοιογενείσ ομάδεσ που εργάςτθκαν ωσ εκείνθ τθ ςτιγμι ςτθ διερεφνθςθ 

ςτοιχείων είτε μζςω διαδικτφου είτε ςτον ΑΡΧΕΛΩΝ, κατά τθν επιςτροφι τουσ ςτθν 

τάξθ πραγματοποίθςαν τθν τελευταία τουσ ςυνεδρίαςθ και τα μζλθ τουσ 

επζςτρεψαν ςτισ αρχικζσ ομάδεσ (ετερογενείσ)(χιμα 4.6 Θ μζκοδοσ Jigsaw). Σο 

κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ διζκετε τθ γνϊςθ του «ειδικοφ» ςτον τομζα του και ζτςι 

μποροφςαν να ανταλλάξουν πλθροφορίεσ γφρω από το κεντρικό κζμα τθ ςχζςθ που 

ζχει ο άνκρωποσ με τθ καλάςςια χελϊνα και το οικοςφςτθμα τθσ. Για να μπορζςουν 

να δείξουν όςα είχαν αποκομίςει από τθ διερεφνθςθ ανζλαβαν να δθμιουργιςουν 

μία παρουςίαςθ τθν οποία παρουςίαςαν ςε άλλθ τάξθ.  
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 Για να γίνει δυνατι θ μελζτθ τθσ απόδοςθσ των μακθτϊν ςε κάκε 

υποςτακμό, μαγνθτοφωνιςαμε τθ ςυνολικι διερευνθτικι προςπάκεια. Δυςτυχϊσ θ 

μαγνθτοφϊνθςθ ςε ζναν από τουσ υποςτακμοφσ (ομάδα διερεφνθςθσ του ταξιδιοφ 

τθσ καλάςςιασ χελϊνασ), λόγω παρανόθςθσ των οδθγιϊν, δεν ζγινε ςτο ςφνολο τθσ 

ςυηιτθςθσ, αλλά μόνο ςτθν απάντθςθ των ερωτιςεων που είχαν προετοιμάςει οι 

μακθτζσ ςτθν τάξθ. Όπωσ γίνεται φανερό, δεν υπιρχαν επαρκι  ςτοιχεία από τθν 

ομάδα αυτι, ϊςτε να τθν περιλθφκεί ςτθν τελικι ανάλυςθ.  

 Θ απομαγνθτοφϊνθςθ των υπολοίπων τριϊν ομάδων κατζδειξε ότι ο τρόποσ 

εργαςίασ ιταν διαφορετικόσ, επομζνωσ και θ ςυμμετοχι των μακθτϊν είχε μια 

ςειρά διαφορετικϊν χαρακτθριςτικϊν. Πιο ςυγκεκριμζνα ςτθν «ομάδα των 

χαρακτθριςτικϊν», μετά τισ προετοιμαςμζνεσ ερωταποκρίςεισ ακολοφκθςε ζνασ 

μικρόσ διάλογοσ με ερωτιςεισ που είχαν δθμιουργθκεί ςτθν πορεία. Θ διαδικαςία 

ιταν διαφορετικι ςτον υποςτακμό τθσ «ομάδασ προςταςίασ». Εκεί επικράτθςαν οι 

αναηθτιςεισ ςε βιβλία ι βίντεο και οι απαντιςεισ, ακόμα και ςτισ προκακοριςμζνεσ 

ερωτιςεισ, προζκυπταν ςε πρϊτο επίπεδο από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ. τθν 

περιιγθςθ τθσ «ομάδασ Απειλζσ/Κίνδυνοι» υπιρχε μια απόλυτθ ελευκερία ςτθ 

διατφπωςθ ερωτιςεων, προκακοριςμζνων ι αυκόρμθτων, και θ όλθ διαδικαςία 

είχε διαφορετικά χαρακτθριςτικά από τισ άλλεσ δφο ομάδεσ.  

 Σο βαςικό ςθμείο διαφοροποίθςθσ των δφο τμθμάτων (πειραματικι και 

ελζγχου) και ςε αυτι τθ φάςθ τθσ διαδικαςίασ παραμζνει : θ πρόςβαςθ ςτισ 

πλθροφορίεσ (θ πειραματικι ςυνεχίηει να αναρτά πλθροφορίεσ ςτο Seesaw , ενϊ θ 

ελζγχου λειτοφργθςε ςυμβατικά). ε αυτι τθν τελικι παρουςίαςθ δόκθκε θ 

δυνατότθτα ςτο τμιμα ελζγχου να παρουςίαςει τθν εργαςία του θλεκτρονικά ςε 

windows powerpoint. Παρόλ’ αυτά μόνο μία ομάδα από τισ ζξι αυτοφ του τμιματοσ 

δζχτθκε να παρουςιάςει θλεκτρονικά. Οι υπόλοιπεσ πζντε ομάδεσ παρουςίαςαν τισ 

εργαςίεσ τουσ ςυμβατικά. Βαςικι αιτία ιταν το γεγονόσ ότι αντιμετϊπιηαν πολλζσ 

δυςκολίεσ ςυνεργαςίασ και θ δθμιουργία του powerpoint κα περιζπλεκε τα 

πράγματα. Οι ομάδεσ του πειραματικοφ τμιματοσ αρνικθκαν και εκείνοι τθ 

δυνατότθτα του power point και προτίμθςαν τθν παρουςίαςθ μζςω lino-it, ακριβϊσ 

για τον αντίκετο λόγο από το τμιμα ελζγχου, αφοφ, όπωσ απεικονίηεται και ςτο 

χιμα 4.13, το lino-it τουσ επζτρεπε να ςυνεργαςτοφν από απόςταςθ κάνοντασ 

αςφγχρονεσ αναρτιςεισ και επιςκζψεισ.  
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Σχιμα 4.13 Απόςπαςμα τθσ παρουςίαςθσ ςε lino-it, μίασ από τισ ομάδεσ του πειραματικοφ 

τμιματοσ.  

4.5.1. χηματικό αναπαρϊςταςη γ’ φϊςησ 

Ο Πίνακασ 4.3. Μακθςιακζσ Δραςτθριότθτεσ γ’ φάςθσ που ακολουκεί παρουςιάηει 

ςχθματικά τισ δραςτθριότθτεσ ςτο κζντρο διάςωςθσ ΑΡΧΕΛΩΝ κακϊσ και τισ 

δραςτθριότθτασ  τθσ τελικισ παρουςίαςθσ τθσ παρζμβαςθσ. 
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Ρίνακασ 4.3 . Μακθςιακζσ Δραςτθριότθτεσ γ’ φάςθσ  

Δραςτθριότθτα  Ρεριγραφι  Σχόλια  

Διαφοροποίθς

θ εργαςίασ 

(πειραματικι 

<>ελζγχου)  

Διδακτικόσ 

χρόνοσ 

Ζξω-

διδακτικόσ 

χρόνοσ 

4
θ
 π

ερ
ίο

δ
ο

σ 

Αναηιτθςθ 

δεδομζνων από 

ειδικοφσ- 

Βιωματικι 

επίςκεψθ ςτο 

κζντρο 

διάςωςθσ 

ΑΧΕΛΩΝ  

Επίςκεψθ ςτο κζντρο 

διάςωςθσ ΑΡΧΕΛΩΝ, 

Διερεφνθςθ 

απαντιςεων  από 

τουσ υπευκφνουσ, 

αναηθτοφν 

δεδομζνων από  

βιβλία, βίντεο, 

ςυνεντεφξεισ 

/ςυηθτιςεισ.  

Πειραματικό 

τμιμα: εργαςία 

με ταμπλζτεσ , 

κινθτά και 

ςθμειωματάρια 

Σμιμα Ελζγχου: 

εργαςία με 

ςθμειωματάρια 

2 ϊρεσ 

1 ϊρα 

(αφορά 

αναρτιςεισ 

ςτο Seesaw  

τθσ 

πειραματικισ 

ομάδασ οι 

οποίεσ λόγω 

πίεςθσ χρόνου 

δεν 

μποροφςαν να 

γίνουν ςτον 

ΑΡΧΕΛΩΝ)  
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5
θ
 π

ερ
ίο

δ
ο

σ 

 

Σχθματιςμόσ 

νζων ομάδων 

(ετερογενείσ)  

Επανατοποκζτθςθ ςε 

6 νζεσ ομάδεσ 

(ανομοιογενείσ). Ο 

κάκε μακθτισ 

λειτουργεί ωσ 

«ειδικόσ» ςτον τομζα 

του (π.χ. ειδικόσ ςε 

κζματα 

απειλϊν/κινδφνων 

κ.ό.κ.).  

 

υνεδρίαςθ ομάδων 

για τθν απάντθςθ ςτο 

αρχικό  κεντρικό 

ερϊτθμα. 

Μακθτζσ του 

πειραματικοφ 

τμιματοσ: 

εργαςία  με τθ 

χριςθ των 

κινθτϊν μζςων 

για πρόςβαςθ 

ςτισ πλθροφορίεσ 

που ζχουν 

ςυλλζξει 

(ελεφκερθ 

πρόςβαςθ ςτουσ 

φακζλουσ των 

ομάδων). 

Μακθτζσ 

τμιματοσ 

ελζγχου:  

εργάηονται 

ςυμβατικά με 

πρόςβαςθ ςτα 

παραγόμενα τθσ 

3
Α
ϋφάςθσ και ςε 

όςα ζχουν 

καταγράψει ςτο 

ςθμειωματάριό 

τουσ. 

2 

διδακτικζσ 

ϊρεσ 

2-5 ϊρεσ 

(αφορά το 

χρόνο 

προετοιμαςία

σ τθσ τελικισ 

παρουςίαςθσ 

ςτθν επόμενθ 

φάςθ)  

6
θ
 π

ερ
ίο

δ
ο

σ 

Ραρουςίαςθ  

Οι μακθτζσ 

παρουςιάηουν τα 

αποτελζςματα τθσ 

διερεφνθςθσ τουσ.  

Οι μακθτζσ του 

πειραματικοφ 

τμιματοσ 

εργάηονται ςε 

περιβάλλον 

lino-it, 

Ενϊ οι μακθτζσ 

του τμιματοσ 

ελζγχου ζχουν 

ελεφκερθ 

επιλογι 

παρουςίαςθσ 

(θλεκτρονικι ι 

ςυμβατικι) . 

2-3 

διδακτικζσ 

ϊρεσ 

 

   Σφνολο ωρϊν  6-7 ϊρεσ 3-6 ϊρεσ 
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5. Μεκοδολογία ζρευνασ 

5.1. Ρλαίςιο διεξαγωγισ τθσ ζρευνασ 
  Θ ζρευνα διεξιχκθ κατά τθσ ςχολικι περίοδο 2016-2017 ςτο 14ο Δ 

Γλυφάδασ. Σο προκαταρκτικό ςτάδιο (φάςθ Α’) ξεκίνθςε ςτισ αρχζσ Λανουαρίου. τθ  

φάςθ αυτι οι μακθτζσ γνϊριςαν τθ μζκοδο ΔΜ και τα ςτάδια που ακολουκεί, 

πραγματοποίθςαν ζνα προπαραςκευαςτικό web-quest, ενϊ οι μακθτζσ του 

πειραματικοφ τμιματοσ ειςιχκθςαν ςτθ λειτουργία των εφαρμογϊν Seesaw 

(https://app.Seesaw .me/) και lino-it (http://lino-it.com/). Θ κυρίωσ ζρευνα (φάςθ 

Α’) ξεκίνθςε ςτισ 15 Φεβρουαρίου, ενϊ το κομβικό ςθμείο τθσ επίςκεψθσ ςτο 

κζντρο διάςωςθσ και περίκαλψθσ καλαςςίων χελωνϊν ΑΡΧΕΛΩΝ 

πραγματοποιικθκε ςτισ 13 Μαρτίου. Σα τελικά παραγόμενα τθσ ζρευνασ 

κατατζκθκαν από τισ ομάδεσ των μακθτϊν τθν πρϊτθ εβδομάδα του Απριλίου.  

 Θ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ γινόταν ςτισ ϊρεσ του μακιματοσ τθσ Φυςικισ. 

υγκεκριμζνα θ ζρευνα αφοροφςε τον τομζα μελζτθσ τθσ ζννοιασ του 

οικοςυςτιματοσ. ε εβδομαδιαία βάςθ οι ϊρεσ διεξαγωγισ του μακιματοσ ιταν 

τρεισ. Σαυτόχρονα, οι μακθτζσ και των δφο τμθμάτων εργάηονταν για τθ διεξαγωγι 

τθσ ζρευνασ και ςτο ςπίτι. Θ κατανομι των ωρϊν για τθ διδακτικι παρζμβαςθ δεν 

ζγινε ςε γραμμικι ςειρά αλλά ανάλογα με το βακμό εξζλιξθσ των εργαςιϊν που 

τουσ είχαν ανατεκεί.  

 Σο πειραματικό τμιμα εργάςτθκε εκτόσ τάξθσ (ςχολικι εργαςία, κακϊσ και 

κατά τθν επίςκεψθ ςτον ΑΡΧΕΛΩΝ) κάνοντασ χριςθ κινθτϊν ςυςκευϊν 

(smartphones, tablets, lap tops κ.λπ.), τα οποία άνθκαν ςτουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ 

(Bring Your Own Device). Οι εφαρμογζσ (app) ιταν ελεφκερεσ, χωρίσ χρζωςθ κακϊσ 

επίςθσ και χωρίσ να υπάρχει ανάγκθ να δϊςουν τα προςωπικά τουσ ςτοιχεία. Θ 

πρόςβαςθ ςε αυτζσ επιτυγχάνονταν με κωδικό που τουσ δόκθκε από το δάςκαλο 

τθσ τάξθσ και με ςφνδεςμο (link) άμεςθσ πρόςβαςθσ. 

  

5.2. Το δείγμα τθσ ζρευνασ 
 Θ ζρευνα πραγματοποιικθκε ςε δφο τμιματα μακθτϊν Σ’ τάξθσ ςτα 

πλαίςια του μακιματοσ τθσ Φυςικισ. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των μακθτϊν ιταν 48. 

Κάκε τμιμα αποτελοφνταν από 24 μακθτζσ, 10 κορίτςια και 14 αγόρια.  

 Ο ερευνθτισ δίδαςκε το μάκθμα των Φυςικϊν Επιςτθμϊν και ςτα δφο 

τμιματα. Από τα δφο τμιματα επιλζχκθκε εκείνο που ςφμφωνα με μζτρθςθ του 

διδάςκοντα/ερευνθτι οι μακθτζσ του είχαν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο από το ςπίτι 

κακϊσ και δικζσ τουσ ςυςκευζσ. Ζνασ επιπλζον λόγοσ για τθν τελικι επιλογι ιταν το 

γεγονόσ ότι αρκετοί μακθτζσ του τμιματοσ ελζγχου, ςε  προκαταρκτικι ςυηιτθςθ με 

https://app.seesaw.me/
http://linoit.com/
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τον ερευνθτι,  διατφπωςαν ότι είτε δε διζκεταν κάποια κινθτι ςυςκευι είτε 

αντιμετϊπιηαν περιοριςμοφσ από τουσ γονείσ τουσ ςτθ χριςθ θλεκτρονικϊν μζςων, 

γεγονότα που κα εμπόδιηαν τθν κακολικι και απρόςκοπτθ ςυμμετοχι.  Οι 

παραπάνω δυςκολίεσ ςτθ χριςθ θλεκτρονικϊν μζςων φάνθκαν και κατά τθν 

προετοιμαςία τθσ τελικισ φάςθσ (φάςθ γ’ τελικά παραγόμενα), όπου παρότι τουσ 

ηθτικθκε να κάνουν παρουςίαςθ θλεκτρονικά οι 20 μακθτζσ ςτουσ 24 προτίμθςαν 

ςυμβατικοφσ τρόπουσ. 

 Σο πειραματικό τμιμα είχε εργαςτεί και κατά τθν προθγοφμενθ περίοδο 

(Εϋτάξθ) με θλεκτρονικά μζςα. Σο τμιμα τουσ διζκετε blog το οποίο ενθμζρωναν και 

οι ίδιοι με αναρτιςεισ ενϊ για κάποιεσ εργαςίεσ είχαν χρθςιμοποιιςει τθν 

εφαρμογι Lino-it. 

 Οι γονείσ των μακθτϊν ενθμερϊκθκαν για τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ και για 

τθ χριςθ των θλεκτρονικϊν μζςων και ςυναίνεςαν χωρίσ κάποιο προβλθματιςμό. Θ 

ςυνεργαςία μαηί τουσ ιταν αρμονικι και κατά τθ διάρκεια διεξαγωγισ τθσ ζρευνασ. 

5.3. Ρθγζσ ερευνθτικϊν δεδομζνων 

5.3.1. Οι δθμιουργίεσ των μακθτϊν 

 Οι μακθτζσ κατά τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ κατζλθξαν με τισ ομάδεσ τουσ ςε 

δφο παρουςιάςεισ των δεδομζνων. Θ πρϊτθ παρουςίαςθ διεξιχκθ εν τω μζςω τθσ 

διερεφνθςθσ και αφοροφςε όςα είχαν καταλιξει οι ομάδεσ των «ειδικϊν» (τθσ 

διαδικαςίασ ςυνεργατικισ μάκθςθσ Jigsaw) και περιελάμβαναν τισ απαντιςεισ τουσ 

ςτο web-quest. 

 H δεφτερθ και τελικι παρουςίαςθ αποτελεί το παραγόμενο τθσ τελευταίασ 

φάςθσ του προγράμματοσ, που αφενόσ, καταλιγει ςτο αναμενόμενο ςυμπζραςμα-

απάντθςθ ςτο αρχικό ερϊτθμα τθσ διερεφνθςθσ και αφετζρου, παρουςιάηει το 

ςφνολο των ςτοιχείων ςτα οποία κατζλθξαν οι μακθτζσ κατά τθ διάρκεια του 

προγράμματοσ. Σο πρωτογενζσ αυτό δεδομζνο κα αποτελζςει και βαςικό ςτοιχείο 

για τθν ανάλυςι μασ. 

 Δθμιουργίεσ παριχκθςαν και από τα δφο τμιματα (ελζγχου και 

πειραματικό). Σο πειραματικό τμιμα προτίμθςε τθν καταγραφι τουσ ςτο 

ςυνεργατικό   περιβάλλον lino-it, ενϊ από το άλλο, εκτόσ από μία ομάδα που 

εργάςτθκε με MS power point, οι υπόλοιπεσ πζντε ομάδεσ εργάςτθκαν ςυμβατικά 

(πόςτερ). 

5.3.2. Αναρτιςεισ ςχόλια  

 Ζνα επιπλζον ςτοιχείο χριςιμο για τθν ανάλυςθ μασ ιταν όςα κατζγραψαν 

οι μακθτζσ τθσ πειραματικισ ομάδασ ςτθν πλατφόρμα Seesaw. ε αυτιν, οι μακθτζσ 

είχαν τθ δυνατότθτα να δθμοςιεφουν τόςο αναρτιςεισ που αφοροφςαν τθ 

διερευνθτικι τουσ εργαςία, όςο και ςχόλια που υπθρετοφςαν γνωςτικοφσ, 

κοινωνικοφσ ι διδακτικοφσ ςτόχουσ. Ερευνθτικόσ ςτόχοσ είναι να αναδειχκεί κατά 
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πόςο οι μακθτζσ κατάφεραν να δθμιουργιςουν μια κοινότθτα διερεφνθςθσ 

εξυπθρετϊντασ το ςκοπό τθσ ζρευνάσ τουσ. 

 Οι αναρτιςεισ και τα ςχόλια αποτελοφν ςτοιχεία που αποδεικνφουν τθ 

ςθμαςία και τον τρόπο ςυμμετοχισ των μακθτϊν τθσ πειραματικισ ομάδασ. Δεν 

υπάρχουν αντίςτοιχα ςτοιχεία για τθν ομάδα ελζγχου πζραν τθσ καταγραφισ 

ςχολίων ςτο θμερολόγιο του ερευνθτι από τουσ διαλόγουσ που διαδραματίςτθκαν 

κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων. ίγουρα όμωσ αυτζσ οι εκδθλϊςεισ δεν μποροφν 

να ςυγκρικοφν και δφςκολα μποροφν να αποτυπϊςουν το ςφνολο των 

αλλθλεπιδράςεων τθσ ομάδασ ελζγχου.  

5.3.3. Αρχικό Ερωτθματολόγιο 

 Ζνα επιπλζον ςτοιχείο που θ ανάλυςι του βοθκά τουσ ερευνθτικοφσ ςτόχουσ 

αποτζλεςε ζνα αρχικό ερωτθματολόγιο, το οποίο αποτφπωςε τισ γνϊςεισ των 

μακθτϊν και των δφο τμθμάτων αναφορικά με τθ καλάςςια χελϊνα. 

υμπλθρϊκθκε ςτθν αρχι τθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ και ςυνζβαλε ςτα 

εξισ δφο ςθμεία: 

 Να ςυγκρικεί αν θ αφετθρία των δφο τμθμάτων ιταν κοινι ι υπιρχαν 

αξιοςθμείωτεσ διαφορζσ. 

 Να αναδείξει αν οι ερωτιςεισ και οι δθμοςιεφςεισ τουσ αναπαράγουν ιδθ 

αποκτθκείςεσ γνϊςεισ ι αποδεικνφουν διεφρυνςθ των αναηθτιςεϊν τουσ. 

5.3.4. Μακθτικζσ Ερωτιςεισ  

 Οι δφο ομάδεσ ςε δφο διαφορετικζσ ςτιγμζσ –θ πρϊτθ ςτο αρχικό ςτάδιο 

υλοποίθςθσ προ του web-quest και θ δεφτερθ πριν τθν επίςκεψθ ςτο κζντρο 

διάςωςθσ ΑΡΧΕΛΩΝ- διατφπωςαν ερωτιςεισ προσ διερεφνθςθ. Εξ αρχισ τουσ είχε 

ηθτθκεί: α. να αποφφγουν ερωτιςεισ για τισ οποίεσ γνϊριηαν ιδθ τθν απάντθςθ και 

β. να αφοροφν τθν ομάδα ςτθν οποία άνθκαν (ομάδεσ «ειδικϊν»). Αυτό που 

αναμενόταν ιταν οι ερωτιςεισ ςτο πρϊτο ςτάδιο να ιταν πιο απλοϊκζσ και να 

ικανοποιοφν άμεςα τθ φυςικι περιζργεια, ενϊ οι ερωτιςεισ που κα απεφκυναν 

ςτουσ υπεφκυνουσ του κζντρου ΑΡΧΕΛΩΝ να είναι πιο ςφνκετεσ. Θ ςφγκριςθ των 

ερωτιςεων ςε κάκε φάςθ μπορεί να δϊςει αρκετά ςτοιχεία τόςο για τθν αφετθρία 

των δφο ομάδων, όςο και για τθν εξζλιξθ αφοφ δοφλεψαν με ςαφϊσ διαφορετικό 

τρόπο ςτθν καταγραφι των δεδομζνων και τθν παρουςίαςθ του web-quest. 

5.3.5.  Απομαγνητοφωνόςεισ ςτο κϋντρο διϊςωςησ ΑΡΦΕΛΩΝ 

Οι διερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ που πραγματοποίθςαν οι μακθτζσ ςτο 

κζντρο διάςωςθσ ΑΡΧΕΛΩΝ καταγράφθκαν θχθτικά και περιλαμβάνουν τθ 

ςυμμετοχι των μακθτϊν και των δφο τμθμάτων ςτουσ τζςςερισ υποςτακμοφσ 

εργαςίασ. Κατά τθν επίςκεψι τουσ οι μακθτζσ απεφκυναν τισ ερωτιςεισ που είχαν 

καταγράψει ςυλλογικά κατά τθν τελευταία ςυνεδρίαςι τουσ. Σαυτόχρονα είχαν τθ 

δυνατότθτα να προχωριςουν περαιτζρω τθ διερεφνθςι τουσ με αναηιτθςθ 

ςτοιχείων. Κατά περίπτωςθ είχαν πρόςβαςθ για τθ μελζτθ τουσ ςε δεδομζνα από 
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βιβλία, βίντεο ι ςυνεντεφξεισ με ειδικοφσ. Σα ςτοιχεία αυτά καταγράφθκαν και από 

τουσ μακθτζσ και πιραν τθ μορφι αναρτιςεων (θλεκτρονικά ι ςυμβατικά). 

τα θχθτικά αυτά δεδομζνα, καταγράφεται θ ςυμμετοχι των μακθτϊν μζςα 

από τισ ερωτιςεισ που απευκφνουν, τισ απαντιςεισ που δίνουν ςτισ ερωτιςεισ των 

εμψυχωτϊν του Κζντρου και από τθν εν γζνει ςυμμετοχι κάκε τμιματοσ, ϊςτε να 

διαφανοφν οι διαφορζσ ςτον τρόπο διερεφνθςθσ και το επίπεδο προετοιμαςίασ 

τουσ.  τθν ανάλυςθ που ακολουκεί, θ θχθτικι καταγραφι ςυνοδεφεται από τα όςα 

κατζγραψαν οι ίδιοι οι μακθτζσ. 

5.4.Σρόποσ ανϊλυςησ δεδομϋνων 

Θ μζκοδοσ ανάλυςθσ των παραπάνω δεδομζνων είναι ποιοτικι. Οι λόγοι 

επιλογισ μιασ τζτοιασ προςζγγιςθσ είναι οι ακόλουκοι:  

 Σα ερωτιματά που ζχουν διατυπωκεί απαιτοφν μια ςε βάκοσ ανάλυςθ 

τθσ ςυνεργαςίασ και όχι ςτθν απλι διαπίςτωςθ του τι ςυμβαίνει 

 Σαυτόχρονα επιδιϊκεται να ιχνθλατθκοφν οι αιτίεσ φπαρξθσ των 

φαινομζνων, που μόνο μζςω τθσ ποιοτικισ ανάλυςθσ μπορεί να ςυμβεί. 

 Μόνο θ ποιοτικι ανάλυςθ επιτρζπει τθ μελζτθ «φυςικϊσ ςυμβαινόντων 

ςτοιχείων» (Leach & Onwuergbuzie, 2007), που βοθκοφν ςτθν 

κατανόθςθ των φαινομζνων, ενϊ ςυμβάλλει ςτθ μελζτθ των 

ςυγκείμενων παραγόντων (Nastasi & Schensul, 2005), 

 όπωσ επιςθμαίνουν οι Miller και Haberman (1994, ς.10) προςφζρει «τον 

πλοφτο και τον ολιςμό με ιςχυρζσ δυνατότθτεσ αποκάλυψθσ τθσ 

περιπλοκότθτασ» των καταςτάςεων που μελετά.  

Για να αναλυκοφν οι δθμιουργίεσ των μακθτϊν, ακολουκικθκε θ τεχνικι τθσ 

ςυγκριτικισ ανάλυςθσ περιεχομζνου, ϊςτε να διαφανοφν οι ποιοτικζσ διαφορζσ 

ανάμεςα ςτα δφο τμιματα.  χετικά με τισ αναρτιςεισ (ςχόλια και δθμοςιεφςεισ ςτο 

Seesaw ), χρθςιμοποιικθκε  το μοντζλο τθσ κοινότθτασ διερεφνθςθσ των Garrison, 

Anderson & Archer (2000), με ςτόχο να διερευνθκοφν οι ςχζςεισ και οι 

αλλθλεπιδράςεισ του πειραματικοφ τμιματοσ και ζνα πλαίςιο ερμθνείασ τθσ 

ςυνεργαςίασ ςε ζνα θλεκτρονικό διερευνθτικό περιβάλλον. Ενϊ, για τθν διατφπωςθ 

των μακθτικϊν ερωτθμάτων ακολουκικθκε θ ανάλυςθ τουσ ςτα πλαίςια τθσ 

ταξινομίασ του Bloom, ϊςτε να εξακριβωκεί ςε ποιεσ φάςεισ οι μακθτζσ 

προςπζραςαν τισ διαδικαςίεσ ςυςςϊρευςθσ πλθροφοριϊν και ακολοφκθςαν πιο 

ςυγκριτικζσ, αναλυτικζσ ι δθμιουργικζσ πλθροφορίεσ. Σα δεδομζνα των 

θχογραφιςεων από το κζντρο διάςωςθσ ΑΡΧΕΛΩΝ προςεγγίςτθκαν τόςο ωσ προσ 

τθ διατφπωςθ αυκόρμθτων μακθτικϊν ερωτιςεων, όςο και από τθν πυκνότθτα και 

ποιότθτα τθσ ςυμμετοχισ των μακθτϊν των δφο τμθμάτων. 

Σα παραπάνω δεδομζνα, αφοφ αναλυκοφν, κα γίνει προςπάκεια 

τριγωνοποίθςθσ τουσ για να ελεγχκεί θ αξιοπιςτία και θ εγκυρότθτά τουσ (Flick, 

2004). Όπωσ επιςθμαίνει ο Flick (1992, ς.227) «είναι λιγότερο μια ςτρατθγικι που 

δίνει αξιοπιςτία ςτα αποτελζςματα και τθ διαδικαςία και πιο πολφ μια εναλλακτικι 
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ςτθν παροχι αξιοπιςτίασ (…) που αυξάνει το βάκοσ ςτο πεδίο εφαρμογισ και τθ 

ςυνοχι τθσ μεκοδολογικισ διαδικαςίασ».  

Μζςω τθσ μεκόδου αυτισ,  γίνεται θ εξζταςθ των ερευνθτικϊν κεμάτων 

μζςα από δφο διαφορετικζσ μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ (Denzin, 1978). Με τθ 

μορφι τθσ μεκοδολογικισ τριγωνοποίθςθσ, που ακολουκικθκε, «τίκεται θ μία 

μζκοδοσ εναντίον τθσ άλλθσ, ϊςτε να μεγιςτοποιιςουμε τθν αξία των εργαςιϊν 

πεδίου» (Denzin, 1978, ς.304). Αυτό που με άλλα λόγια επιχειρικθκε είναι να γίνει  

αντιπαραβολι των δεδομζνων από τισ τρεισ διαφορετικζσ πθγζσ, να 

διαςταυρωκοφν για να ελεγχκεί ι όχι θ επιβεβαίωςθ τουσ.  

 

 

Σχιμα 5.1 . Τριγωνοποίθςθ 

Με τθν τριγωνοποίθςθ, κάκε μία πθγι δεδομζνων καταφζρνει να 

επικοινωνεί με τθν άλλθ, ϊςτε τελικά τα τελικά ςυμπεράςματα να αποκτοφν 

μεγαλφτερα αξιοπιςτία και οι ερμθνείεσ τουσ επάρκεια. τθν τριγωνοποίθςθ εντόσ 

τθσ ποιοτικισ μεκόδου- με άλλα λόγια χωρίσ τθν αντιπαραβολι ποςοτικϊν 

δεδομζνων  (between method triangulation· Hussein, 2015)- δίνεται θ δυνατότθτα 

για εςωτερικι ςυνοχι τθσ ζρευνασ και των αποτελεςμάτων τθσ (Denzin, 1978). 
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6. Αποτελϋςματα 

το  παρόν κεφάλαιο κα αναλυκοφν τα ςτοιχεία που αποκομίςτθκαν από τισ 

διαφορζσ πθγζσ ερευνθτικϊν δεδομζνων. υγκεκριμζνα , κα αναλυκοφν τα 

αποτελζςματα του αρχικοφ ερωτθματολόγιου, οι δθμοςιεφςεισ ςτθν πλατφόρμα 

Seesaw,  οι ερωτιςεισ των μακθτϊν για τθ διερεφνθςθ (ςε web-quest και ςτο 

κζντρο διάςωςθσ ΑΡΧΕΛΩΝ), οι απομαγνθτοφωνιςεισ από τθ ςυμμετοχι των 

μακθτϊν ςτο κζντρο ΑΡΧΕΛΩΝ.  

 

6.1. Αποτελϋςματα αρχικού ερωτηματολογύου 
 τθν αρχι τθσ ερευνθτικισ παρζμβαςθσ δόκθκε ςτουσ μακθτζσ ζνα μικρό 

ερωτθματολόγιο ζξι (6) ερωτιςεων με ςτόχο να αναδειχκοφν οι προχπάρχουςεσ 

γνϊςεισ τουσ ςχετικά με το ηιτθμα τθσ καλάςςιασ χελϊνασ.  

 Οι απαντιςεισ του ερωτθματολογίου χρθςίμευςαν ςτθν παροφςα ζρευνα, 

ϊςτε να τισ ςυγκρίνουμε με τα τελικά παραγόμενα και να διαπιςτϊςουμε κατά 

πόςο θ διδακτικι παρζμβαςθ, μζςω διερεφνθςθσ, επικεντρϊκθκε ςε άγνωςτα 

ηθτιματα ι ανακφκλωςε τισ ιδθ κατακτθκείςεσ γνϊςεισ. υμπλθρϊκθκαν 21 

ερωτθματολόγια από κάκε τμιμα, ενϊ ςε κάκε τμιμα υπιρχαν 3 απουςίεσ κατά τθν 

θμζρα ςυμπλιρωςθσ του ερωτθματολογίου.  

 Θ πρϊτθ ερϊτθςθ αφοροφςε τον τρόπο αναπνοισ τθσ καλάςςιασ χελϊνασ, θ 

οποία γίνεται με πνεφμονεσ. Θ  ακριβισ ερϊτθςθ ιταν: «Ρϊσ αναπνζει μια 

καλάςςια χελϊνα;», ενϊ ιταν ερϊτθςθ ανοιχτοφ τφπου.  

  Από τισ απαντιςεισ που λάβαμε μόνο ζνασ μακθτισ του τμιματοσ ελζγχου 

απάντθςε κακαρά «με πνεφμονεσ», ενϊ 18 από τουσ 21 μακθτζσ απάντθςαν με τθ 

διφοροφμενθ απάντθςθ: «με τθ μφτθ». Αντίςτοιχα άλλα δφο άτομα απάντθςαν με 

«βράγχια».  

 το πειραματικό τμιμα αντίςτοιχα 11 άτομα γνϊριηαν τθ ςωςτι απάντθςθ, 6 

διλωςαν με βράγχια και 2 δεν απάντθςαν κακόλου.  

 αφϊσ, θ διαφορά των δφο τμθμάτων ιταν μεγάλθ αλλά πικανά εξθγείται 

από το γεγονόσ ότι θ διφοροφμενθ απάντθςθ («με τθ μφτθ») ζκρυβε μζςα τθσ ζνα 

ςθμαντικό αρικμό παιδιϊν που εννοοφςαν τουσ πνεφμονεσ.  

 Θ δεφτερθ ερϊτθςθ-κλειςτοφ τφπου- προσ τουσ μακθτζσ είχε τθν εξισ 

διατφπωςθ: «Ροιοσ είναι ο πιο κοντινόσ ςυγγενισ (δθλαδι ζχει περιςςότερα κοινά 

χαρακτθριςτικά) από τα παρακάτω: ΣΑΥΑ, ΑΝΘΩΡΟΣ, ΨΑΙ, ΟΣΤΑΚΟ» (χιμα 

6.1). 
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Σχιμα 6.1 Αναπαράςταςθ απαντιςεων ςτο ερϊτθμα ςε ποιο είδοσ ανικει θ καλάςςια χελϊνα.  

 Κζλοντασ να δοφμε πόςοι μακθτζσ γνωρίηουν ςε ποιο είδοσ ανικει, 

διαπιςτϊςαμε ότι ςτο τμιμα ελζγχου είχαμε πάλι πολλζσ διφοροφμενεσ 

απαντιςεισ, αφοφ αντί τθσ μιασ απάντθςθσ προτίμθςαν να επιλζξουν δφο ι και 

τρεισ ταυτόχρονα απαντιςεισ. Ζτςι μόνο δφο διλωςαν άμεςα τθ ςωςτι απάντθςθ 

και άλλοι 7 διλωςαν ότι είναι ΑΤΡΑ και ΟΣΡΑΚΟ (κάτι που εκ των πραγμάτων δεν 

μπορεί να ςυμβαίνει). Αντίςτοιχα ςτο πειραματικό τμιμα οι 10 ςτουσ 21 μακθτζσ 

πίςτευαν ότι είναι ψάρι, ενϊ 7 απάντθςαν ςωςτά. Εδϊ υπιρχαν λιγότερο 

διφοροφμενεσ απαντιςεισ και μόνο ζνασ ςτουσ επτά διλωςε ότι είναι μαηί και 

όςτρακο. 

 Οι απαντιςεισ που κατατάςςουν τθ χελϊνα ςτα ψάρια είναι υψθλζσ και ςτα 

δφο τμιματα και ταυτίηονται με τισ απαντιςεισ που δθλϊνουν ότι αναπνζει με 

βράγχια όπωσ αποτυπϊκθκαν ςτο πρϊτο ερϊτθμα.  

 Διαμζςου τθσ τρίτθσ ερϊτθςθσ ανοικτοφ τφπου : «Ρϊσ νομίηεισ ότι 

τραυματίηεται ςυνικωσ; Δϊςε όςεσ περιπτϊςεισ γνωρίηεισ.» οι μακθτζσ 

αποτφπωςαν όςα γνϊριηαν ςχετικά με τισ αιτίεσ τραυματιςμοφ και απειλϊν προσ 

τθν καλάςςια χελϊνα (χιμα 6.2χιμα 6.2).  
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Σχιμα 6.2 .Αιτίεσ τραυματιςμοφ καλάςςιων χελωνϊν.  

 Θ απειλι των ςκουπιδιϊν ιδιαίτερα των πλαςτικϊν ςακουλϊν αποτζλεςε και 

για τα δφο τμιματα τον πιο ςυχνό τρόπο τραυματιςμοφ (20 ςτουσ 21 και ςτα δφο 

τμιματα). Θ δεφτερθ αιτία με παρόμοιο αρικμό απαντιςεων και για τα δφο 

τμιματα ιταν τα δίχτυα των ψαράδων (10 ςτουσ 21). Οι υπόλοιπεσ αιτίεσ 

παρουςιάηουν ςχετικά χαμθλό βακμό εμφάνιςθσ (γεγονόσ που δθλϊνει άγνοια 

ςχετικά με τισ πιο ςθμαντικζσ αιτίεσ τραυματιςμοφ). Ζτςι τα αγκίςτρια εμφανίηονται 

2 φορζσ ςτο τμιμα ελζγχου και καμία ςτο πειραματικό, ενϊ θ καταςτροφι των 

παραλιϊν ωοτοκίασ και γενικότερα των βιοτόπων που ηει θ χελϊνα, εμφανίηεται 6 

φορζσ ςτο τμιμα ελζγχου και 7 φορζσ ςτο πειραματικό.  

 Μια ςθμαντικι διαφορά ςτθ ςυχνότθτα εντοπίηεται ςτο γεγονόσ ότι ςτο 

τμιμα ελζγχου οι απειλζσ από φυςικοφσ εχκροφσ (άλλα ηϊα, πουλιά κ.λπ.) 

εμφανίηονται μόλισ 3 φορζσ ζναντι 8 καταγραφϊν ςτθν πειραματικι ομάδα.  

 Θ τζταρτθ ερϊτθςθ ιταν κλειςτοφ τφπου και αφοροφςε τισ παραλίεσ 

ωοτοκίασ. Ωσ γνωςτόν θ καλάςςια χελϊνα γεννά ςτθν ίδια παραλία που γεννικθκε. 

Από τισ απαντιςεισ οι 11 ςτουσ 21 δε γνϊριηαν τθν πλθροφορία.  
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χιμα 6.3. Σρόποι προςταςίασ των καλάςςιων χελωνϊν.  

 Θ πζμπτθ ερϊτθςθ –ανοικτοφ τφπου- αφοροφςε τουσ λόγουσ προςταςίασ 

τθσ καλάςςιασ χελϊνασ. Οι μακθτζσ των δφο τμθμάτων, κακολικά, γνϊριηαν ότι 

είναι είδοσ υπό εξαφάνιςθ και πιο ςπάνια ( δφο άτομα ςτο τμιμα ελζγχου, ζναντι 5 

ςτο πειραματικό), διλωςαν ότι θ προςταςία αφορά (και) τθ «διατιρθςθ τθσ 

τροφικισ αλυςίδασ». Ζνασ μακθτισ διλωςε ότι το κάνουμε «επειδι είμαςτε 

φιλόηωοι». 

 τθν τελευταία ερϊτθςθ, θ οποία και αυτι ιταν ανοικτοφ τφπου, οι μακθτζσ 

καλζςτθκαν να εντοπίςουν τρόπουσ προςταςίασ. 

 ε ςθμαντικό βακμό,  ςε αντιςτοίχιςθ, μάλιςτα, με τθν βαςικι αιτία 

τραυματιςμοφ που είχαν εντοπίςει ςτθν ερϊτθςθ 3, εντοπίηουν τθν προςταςία ςτθ 

μείωςθ των ςκουπιδιϊν. Θ απάντθςθ τουσ για τθν  προςταςία των παραλιϊν 

ωοτοκίασ, παρά το γεγονόσ ότι δεν είχε επιςθμανκεί ιδιαίτερα ςτισ αιτίεσ απειλϊν, 

εμφανίηεται ωσ δεφτερθ ςτισ προτιμιςεισ τουσ. Τψθλι ςυχνότθτα παρουςιάηουν οι 

απαντιςεισ που αφοροφν τθν δράςθ των κζντρων προςταςίασ, των οικολογικϊν 

οργανϊςεων ι των εκελοντϊν. Ενϊ είναι αξιοςθμείωτθ θ αναφορά ςτθ ςθμαςία 

των καλάςςιων Ηωνϊν Προςταςίασ από τθν αλιεία ι τα ταχφπλοα (χιμα 6.3). 

 υμπεραςματικά, μποροφμε να ποφμε ότι παρά τισ επιμζρουσ διαφορζσ ςτθ 

ςυχνότθτα των απαντιςεων, ιδιαίτερα ςτισ ερωτιςεισ ανοικτοφ τφπου, ανάμεςα 

ςτα δφο τμιματα παραμζνουν ςτον ίδιο βακμό οι παρανοιςεισ για το είδοσ ςτο 

οποίο ανικει θ καλάςςια χελϊνα και τον τρόπο αναπνοισ τθσ. Επίςθσ δθλϊνεται θ 
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μερικι γνϊςθ για τισ βαςικζσ αιτίεσ απειλϊν για τθ καλάςςια χελϊνα και τθν 

ανκρϊπινθ παρζμβαςθ ςτο οικοςφςτθμα. Ζτςι, ενϊ φαίνεται να ζχουν εμπεδϊςει 

τθ ςθμαςία τθσ ςωςτισ διαχείριςθσ των ςκουπιδιϊν-ωσ βαςικισ αιτίασ πνιγμοφ για 

τισ χελϊνεσ- ι για τθ προςταςία των παραλιϊν ωοτοκίασ, απουςιάηει θ μαηικι 

αναφορά ςε άλλεσ ςθμαντικότερεσ ανκρωπογενείσ αιτίεσ (όπωσ οι προπζλεσ ι οι 

εμπρόκετεσ ενζργειεσ κανάτωςθσ από αλιείσ). Σαυτόχρονα απουςιάηει 

οποιαδιποτε αναφορά ςτθ ςθμαςία που ζχει θ κλιματικι αλλαγι ςτο εφκραυςτο 

οικοςφςτθμα των καλάςςιων χελωνϊν. Αναφορικά με τθν προςταςία, είναι αρκετά 

κετικό ότι οι τρόποι που επζλεξαν αφορά άμεςεσ ενζργειεσ που μποροφν τα ίδια τα 

παιδιά να εφαρμόςουν (διαχείριςθ ςκουπιδιϊν, ςωςτι ςυμπεριφορά ςτισ παραλίεσ 

ωοτοκίασ, εκελοντιςμόσ). Παρουςιάηονται ςποραδικζσ αναφορζσ ςε άλλουσ 

τρόπουσ (π.χ. νομοκεςία/κρατικι παρζμβαςθ) και απουςιάηει οποιαδιποτε 

αναφορά ςτθ ςωςτι διαχείριςθ του περιβάλλοντοσ από τον άνκρωπο (π.χ. αλιεία 

με δίχτυα και αγκίςτρια αςφαλείασ, περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ- ενθμζρωςθ κ.λπ.). 

 υμπεραςματικά, το αρχικό ερωτθματολόγιο δεν κατζδειξε ςθμαντικζσ 

διαφορζσ μεταξφ των δφο τμθμάτων. Οι μακθτζσ φαίνεται να διακζτουν κάποιεσ 

βαςικζσ γνϊςεισ ςχετικά με τθ καλάςςια χελϊνα (βιολογικά χαρακτθριςτικά, 

ςτοιχεία από τθν περιπλάνθςι τθσ ςτουσ ωκεανοφσ, απειλζσ που αντιμετωπίηει και 

τρόποι προςταςίασ τθσ), αλλά ταυτόχρονα γίνεται φανερό ότι διακζτουν αρκετζσ 

παρανοιςεισ ςχετικά με το είδοσ ςτο οποίο ανικει, τθν επιςτροφι τθσ ςτισ ίδιεσ 

παραλίασ ωοτοκίασ και τισ επιδράςεισ τθσ ανκρϊπινθσ παρζμβαςθσ ςτο περιβάλλον 

ςτο οποίο ηει. Θ ςθμαςία αυτϊν των διαπιςτϊςεων κα επιβεβαιϊςουν ότι αυτζσ οι 

παρανοιςεισ δεν κα εμφανιςτοφν ςτισ δθμοςιεφςεισ των μακθτϊν και ςτισ τελικζσ 

δθμιουργίεσ τουσ, γεγονόσ που φανερϊνει ότι θ διερευνθτικι διαδικαςία ιταν 

ςθμαντικι και για τα δφο τμιματα. 

6.2. Δημοςιεύςεισ ςτο Seesaw  
 Οι δθμοςιεφςεισ ςτθν πλατφόρμα Seesaw αφοροφν τισ αναρτιςεισ και τα 

ςχόλια των μακθτϊν του πειραματικοφ τμιματοσ κατά τθ διάρκεια διεξαγωγισ τθσ 

επιςτθμονικισ διερεφνθςθσ από τουσ μακθτζσ. 

Ρίνακασ 6.1 Η εξζλιξθ των αναρτιςεων από τθν αρχι τθσ διερεφνθςθσ ζωσ τθν τελικι παρουςίαςθ.  

 

1θ 

εβδομάδα  

2θ 

εβδομάδα  

3θ 

εβδομάδα  

4θ 

εβδομάδα  

5θ 

εβδομάδα  

6θ 

εβδομάδα  

7θ 

εβδομάδα  

 

νζεσ 

αναρτιςεισ  33 57 64 18 57 27 20 255 

Likes 88 195 139 35 123 25 11 532 

ςχόλια 63 193 136 42 54 33 32 515 
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Στθ διάρκεια τθσ ζρευνασ πραγματοποιικθκαν, κατά το χρονικό διάςτθμα 15 

Φεβρουαρίου 2017 ζωσ 2 Απριλίου 2017, ςυνολικά 255 αναρτιςεισ, 515 ςχόλια 

και 532 likes.O  Οι δθμοςιεφςεισ ςτθν πλατφόρμα Seesaw αφοροφν τισ 

αναρτιςεισ και τα ςχόλια των μακθτϊν του πειραματικοφ τμιματοσ κατά τθ 

διάρκεια διεξαγωγισ τθσ επιςτθμονικισ διερεφνθςθσ από τουσ μακθτζσ. 

Πίνακασ 6.1 Θ εξζλιξθ των αναρτιςεων από τθν αρχι τθσ διερεφνθςθσ ζωσ τθν 

τελικι παρουςίαςθ. Οι 

δθμοςιεφςεισ ςτθν πλατφόρμα Seesaw αφοροφν τισ αναρτιςεισ και τα 

ςχόλια των μακθτϊν του πειραματικοφ τμιματοσ κατά τθ διάρκεια 

διεξαγωγισ τθσ επιςτθμονικισ διερεφνθςθσ από τουσ μακθτζσ. 

Πίνακασ 6.1 παρουςιάηει αναλυτικά τισ δθμοςιεφςεισ, ανά κατθγορία 

(αναρτιςεισ, likes, ςχόλια) και ανά εβδομάδα.  

 

 

 

Σχιμα 6.4  Η Εξζλιξθ των δθμοςιεφςεων ςτο Seesaw  

 

Όπωσ γίνεται φανερό από το χιμα 6.4, υπάρχουν ςθμαντικζσ κορυφϊςεισ 

ςε αυτι τθν  πορεία, κυρίωσ τθ δεφτερθ και τθν τρίτθ εβδομάδα, οπότε και 

ολοκλιρωςαν το μεγαλφτερο μζροσ τθσ αναηιτθςθσ τουσ μζςω web-quest, κακϊσ 

και τθν πζμπτθ εβδομάδα, που ακολοφκθςε τθν επίςκεψθ ςτο κζντρο προςταςίασ 

και περίκαλψθσ καλάςςιασ χελϊνασ ΑΡΧΕΛΩΝ, οπότε και πάλι υπιρχε αρκετό υλικό 

προσ δθμοςίευςθ. 

Αντίκετα, οι καμπζσ ςχετίηονται με το γεγονόσ ότι μετά τισ αναρτιςεισ ςτοιχείων 

ακολουκοφςε το βιμα τθσ παρουςίαςισ τουσ ςτο lino-it. Ζτςι από τθν τζταρτθ 

εβδομάδα οι μακθτζσ εργάηονταν κυρίωσ για τθν πρϊτθ παρουςίαςθ δεδομζνων, 
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ενϊ αντίςτοιχα τθν ζκτθ και ζβδομθ εβδομάδα εργάηονταν για τθν τελικι 

παρουςίαςθ. 

 

6.3. Ανϊλυςη αναρτόςεων και ςχολύων ςτο Seesaw   
Θ πλατφόρμα Seesaw επζτρεψε ςτουσ μακθτζσ να πραγματοποιοφν είτε 

αναρτιςεισ είτε ςχόλια. Όπωσ αναλφκθκε ςτθν ενότθτα 4.1, θ πρϊτθ κατθγορία 

αφορά τθ δυνατότθτά τουσ να δθμοςιεφουν υλικό -με μορφι κειμζνου ι 

πολυμζςων- κατευκείαν ςτο  φάκελο τουσ (προςωπικό ι ομαδικό), ενϊ θ δεφτερθ 

κατθγορία αφορά τθ δυνατότθτά τουσ να αλλθλεπιδροφν με τισ αναρτιςεισ είτε 

ςχολιάηοντασ το περιεχόμενο είτε προςκζτοντασ επιπλζον πλθροφορίεσ.  

 

 

Ρίνακασ 6.2 . Σχόλια και αναρτιςεισ ςτο Seesaw  

  α
' π

ερ
ίο

δο
σ

 

β
' π

ερ
ίο

δο
σ 

 

αναρτιςεισ  131 96 227 

ςχόλια 240 68 308 

  371 164  

 

 Για τθν ανάλυςθ των αναρτιςεων και των ςχολίων ςτο Seesaw  επιλζχκθκε 

το μοντζλο τθσ κοινότθτασ διερεφνθςθσ των Garrison, Anderson και Archer (2000). 

 Ωσ μονάδα ανάλυςθσ επιλζξαμε τα ςχόλια και τισ αναρτιςεισ ςτο Seesaw . Θ 

καταχϊρθςθ των ςχολίων ζγινε από τον ερευνθτι ςτισ υποκατθγορίεσ που 

ςυνκζτουν κάκε μία από τισ τρεισ παρουςίεσ. Σαυτόχρονα ζγινε μια διαφοροποίθςθ 

ςτο χρόνο αυτϊν των καταχωριςεων. Από τθν ανάλυςθ φάνθκε ότι οι δθμοςιεφςεισ 

προ τθσ επίςκεψθσ ςτο κζντρο διάςωςθσ ΑΡΧΕΛΩΝ ζχουν ςθμαντικζσ διαφορζσ ςε 

ςχζςθ με τισ δθμοςιεφςεισ μετά τθν επίςκεψθ και ωσ τθν ολοκλιρωςθ τθσ ζρευνασ. 

 Από το ςφνολο των δθμοςιεφςεων (ςχόλια και αναρτιςεισ) επιλζχκθκαν 

εκείνεσ που ενζπιπταν ςτθν κατθγοριοποίθςθ. Ζνα μζροσ τουσ που είτε είχε γίνει 

από τον διδάςκοντα είτε ιταν αυτοαναφορικό, οπότε δεν υπιρχε αντίςτοιχθ 

κατθγορία καταχϊρθςθσ, εξαιρζκθκε. 
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Ρερίοδοσ Α’ (ζναρξθ ωσ τθν επίςκεψθ ςτο κζντρο ΑΧΕΛΩΝ) 

Θ περίοδοσ αυτι χαρακτθρίηεται ωσ ιδιαίτερα γόνιμθ (Πίνακασ 6.2). Οι 

μακθτζσ κάνουν περιςςότερεσ δθμοςιεφςεισ και ςχόλια ςε ςχζςθ με τθν επόμενθ 

περίοδο. υγκεκριμζνα ςτθν επιλογι των δθμοςιεφςεων βρικαμε ότι κατά τθν 

πρϊτθ περίοδο ζγιναν 371 δθμοςιεφςεισ ενϊ τθ δεφτερθ 164 (Πίνακασ 6.2). Θ 

διαφορά αυτι ερμθνεφεται τόςο από το γεγονόσ τθσ χρονικισ διάρκειασ των δφο 

περιόδων όςο και από το γεγονόσ ότι το περιβάλλον Seesaw  δεν είχε τον κυρίαρχο 

ρόλο ςτθ β’ περίοδο επειδι οι μακθτζσ εργάηονταν για τισ τελικζσ παρουςιάςεισ 

τουσ.  

6.3.1. Γνωςτικό παρουςύα 

 Αναφορικά με τθν γνωςτικι παρουςία παρατθροφμε μια ςαφι υπερίςχυςθ 

των δθμοςιεφςεων που εντάςςονται ςτον τομζα τθσ διερεφνθςθσ. Με άλλα λόγια οι 

μακθτζσ μζςω του web-quest αναηιτθςαν πλθροφορίεσ και δεδομζνα τα οποία και 

δθμοςίευςαν. τισ παρακάτω εικόνεσ, θ μακιτρια αναηιτθςε πλθροφορίεσ από το 

wwf ςχετικά με τισ διατροφικζσ ςυνικειεσ των χελωνϊν, ενϊ ο μακθτισ 

διευρφνοντασ τθν ιςτοεξερεφνθςθ και ςε άλλεσ πθγζσ κάνει αναφορά ςτο πλαίςιο 

προςταςίασ τθσ καλάςςιασ χελϊνασ (χιμα 6.5). Είναι χαρακτθριςτικό ότι οι 

δθμοςιεφςεισ τουσ τισ περιςςότερεσ φορζσ δεν είναι απλι αντιγραφι/επικόλλθςθ 

πλθροφοριϊν αλλά αντίκετα επιλογι ςτοιχείων και αναδιατφπωςθ τουσ.  

 

 

 

Σχιμα 6.5 .Οι μακθτζσ δθμοςιεφουν πλθροφορίεσ που βρικαν κατά τθν ιςτοεξερεφνθςθ.  

υνολικά, οι δθμοςιεφςεισ διερεφνθςθσ ιταν 85 αναρτιςεισ και 39 ςχόλια.  

 Ο δεφτεροσ τομζασ γνωςτικισ παρουςίασ που παρατθρικθκαν δθμοςιεφςεισ 

είναι ο τομζασ τθσ Ενεργοποίθςθσ, ςτον οποίο οι μακθτζσ διατυπϊνουν ερωτιςεισ 
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και απορίεσ. Θ διατφπωςθ ερωτιςεων αποτελεί ςθμαντικό ςτοιχείο εκκίνθςθσ ςτθ 

διερευνθτικι μάκθςθ. το Seesaw  οι μακθτζσ διατφπωςαν τισ ερωτιςεισ τουσ τόςο 

ςε ατομικι (τι είχε αναλάβει ο κάκε μακθτισ να διερευνιςει ), όςο και ςε ομαδικι 

βάςθ (τι είχε αναλάβει θ ομάδα ) (χιμα 6.6, χιμα 6.7). Αξίηει να ςθμειϊςουμε ότι 

οι ερωτιςεισ τθσ ιςτοεξερεφνθςθσ πρϊτα ςυηθτικθκαν δια ηϊςθσ ςτθ ςχολικι τάξθ 

και ςτθ ςυνζχεια αναδιατυπϊκθκαν ςτο Seesaw , ενϊ οι ερωτιςεισ που αφοροφςαν 

το δεφτερο ςτάδιο τθσ διερεφνθςθσ ςτο κζντρο διάςωςθσ ΑΡΧΕΛΩΝ ςτθν αρχι 

διατυπϊκθκαν ςτο Seesaw  και ςτθ ςυνζχεια ςυηθτικθκαν ςτθν τάξθ. Αυτό 

βοικθςε ςτθ «ηφμωςθ» και τθν ουςιαςτικι ενεργοποίθςθ για το επόμενο ςτάδιο. 

Όπωσ γίνεται φανερό από το  χιμα 6.6 και το  χιμα 6.7 θ τοποκζτθςθ ερωτιςεων 

και απαντιςεων ςτθν ίδια ανάρτθςθ βοικθςε ςτθ ςυνοχι και τθ διατιρθςθ τθσ 

ςυνάφειασ. Σαυτόχρονα, θ ανάρτθςθ του ςυνόλου των ερωτιςεων τθσ ομάδασ 

εξυπθρετοφςε τισ δυνατότθτεσ για αλλθλεπίδραςθ και ανατροφοδότθςθ.  

   

Σχιμα 6.6 . Ερωτιςεισ /απαντιςεισ ςτο Seesaw  
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Σχιμα 6.7 . Ανάρτθςθ ερωτιςεων ομάδασ  

 

Σχιμα 6.8 . Δθμοςίευςθ Seesaw . 
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Σχιμα 6.9 . Δθμοςιεφςεισ ςτο Seesaw  (ςφγκριςθ)  

 το χιμα 6.8. απεικονίηεται θ ςθμαςία τθσ ενεργοποίθςθσ, μζςω τθσ 

δθμοςίευςθσ μιασ φωτογραφίασ με τραυματιςμζνθ χελϊνα, αφοφ πυροδοτεί μια 

ςειρά ερωτιςεων για περαιτζρω αλλθλεπίδραςθ και διερεφνθςθ. Ενϊ ςτο χιμα 

6.10χιμα 6.9. θ απεικόνιςθ των αβγϊν μιασ καλάςςιασ χελϊνασ γεννά το ερϊτθμα 

ςχετικά με το μζγεκοσ τουσ, το οποίο βρίςκει απάντθςθ, μζςω φωτογραφίασ, από 

τθ διερευνθτικι παρζμβαςθ ςτο κζντρο ΑΡΧΕΛΩΝ.  

 Οι τομείσ τθσ γνωςτικισ παρουςίασ Ολοκλιρωςθ και Επίλυςθ, ςτθν πρϊτθ 

αυτι περίοδο, δεν παρουςίαςαν υψθλό αρικμό δθμοςιεφςεων. Σο γεγονόσ αυτό 

ερμθνεφεται από το γεγονόσ ότι τα βαςικά ερωτιματα ιταν μονοςιμαντα και 

οδθγοφςαν ςε ςυγκεκριμζνεσ απαντιςεισ. Δεν είχαν το χαρακτιρα ερμθνείασ ι 

υποκειμενικισ απάντθςθσ, επομζνωσ δε υπιρχε δυνατότθτα αμφιςβθτιςεων. 

Επίςθσ, οι μακθτζσ εργάςτθκαν ςε τμιματα τθσ διερεφνθςθσ  και όχι ςτο ςφνολο, με 

αποτζλεςμα να μθν είναι ςε κζςθ να διαπραγματευτοφν τισ απαντιςεισ που ίςωσ να 

περιείχαν λάκθ ι ανακρίβειεσ. 

 ε δεδομζνεσ όμωσ ςτιγμζσ φάνθκε θ δυναμικι αυτι τθσ αλλθλεπίδραςθσ 

που ενίςχυε τθ γνωςτικι παρουςία. τον παρακάτω διάλογο, ςτο χιμα 6.10, 

βλζπουμε αυτι τθ δυναμικι, όπου θ αυκόρμθτθ ερϊτθςθ μιασ μακιτριασ :  

Vasiliki «Ρωσ μπορει ενσ απλοσ ανκρωποσ να προςτατεψει μια χελϊνα χωρίσ 

να ςυμετζχει ςε μια εκελοντικι οργάνωςθ και χωρισ να εχει εμπιρια 

κακωσ και χρθματα να τθν προςτατεψει;»  

γίνεται αφορμι να ξεδιπλωκοφν επιχειριματα, γνϊςεισ που ζχουν αποκτιςει και να 

διατυπϊςουν ςυμπεράςματα. 

Kiriaki «κυμάςτε το βίντεο που είδαμε ςτο ςχολείο; Αυτο το βίντεο είχε παρα 

πολλεσ απαντιςεισ αλλα και εςυ ασ πουμε αν ζχεισ ελεφκερο χρόνο 

νομίηω ότι μπορείσ να γίνεισ εκελόντρια»  
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Efi «εγω νομιηω αν δεν ζχεισ χρόνο θ ορεξθ να ειςαι κανονικθ εκελοντρια 

μπορεισ μια μερα να πασ να κακαριςεισ ςκουπιδια από καποια 

παραλια θ κατι…αν το εκαναν αυτό πολλοι ανκρωποι κα θταν πολυ 

καλυτερα!» 

Simos  «Εγω παντωσ ςυμφωνω με τθν Εφθ. Μπορεισ να μαηζψεισ ςκουπίδια 

ςτισ παραλίεσ χωρίσ να ξοδζψεισ πολλα χρθματα  

 

Σχιμα 6.10. Δθμοςίευςθ Seesaw  (ςχόλια)  

το χιμα 6.11., αντίςτοιχα, θ απορία μιασ μακιτριασ ςχετικά με τθ 

δθμοςιευμζνθ εικόνα οδθγεί το ςυμμακθτι τθσ ςτθ διατφπωςθ 

ςυμπεράςματοσ.  
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Σχιμα 6.11. Δθμοςίευςθ Seesaw  (εικόνα με λεηάντεσ επεξιγθςθσ)  

 Δθμοςιεφςεισ που εντάςςονται ςτον τομζα τθσ Επίλυςθσ (εφαρμογι 

γνϊςεων και ιδεϊν) δεν εντοπίςτθκαν. Θ ερμθνεία για αυτι τθν απουςία 

εντάςςεται ςτο γεγονόσ ότι οι μακθτζσ οδθγικθκαν ςε τζτοιου είδουσ επεξεργαςία 

ςτθν τελικι τουσ εργαςία παρουςίαςθσ που ζγινε ςε περιβάλλον lino-it. 

 Οι δθμοςιεφςεισ που αφοροφν τθ γνωςτικι παρουςίαςθ ςτθ δεφτερθ φάςθ 

παρουςιάηουν ςαφι μείωςθ ςε όγκο. Σαυτόχρονα μειϊνονται οι αναρτιςεισ που 

αφοροφν τθν ενεργοποίθςθ, μόλισ 8 δθμοςιεφςεισ, γεγονόσ που οφείλεται ςτο ότι 

οι μακθτζσ μετά το κζντρο είχαν πλζον κλείςει και το δεφτερο κφκλο διερεφνθςθσ.  

 Οι δθμοςιεφςεισ διερεφνθςθσ αποτελοφν και πάλι το μεγαλφτερο αρικμό 

δθμοςιεφςεων παρότι οι μακθτζσ δεν αναρτοφν μεγάλο όγκο πλθροφοριϊν, αφοφ 

ζχουν αναλάβει κάποια άτομα από κάκε ομάδα να κάνουν ςυνολικι ανάρτθςθ των 

απαντιςεων ςτισ ερωτιςεισ τουσ. Όπωσ βλζπουμε ςτο χιμα 6.12 θ μακιτρια ζχει 

αναρτιςει όλεσ τισ απαντιςεισ που καταγράφθκαν ςτο κζντρο για λογαριαςμό τθσ 

ομάδασ. 
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Σχιμα 6.12. Ανάρτθςθ απαντιςεων κατά τθ δεφτερθ περίοδο.  

 Σαυτόχρονα, γίνονται μια ςειρά δθμοςιεφςεων ςτθν κατθγορία διερεφνθςθσ 

που αφοροφν φωτογραφίεσ χελωνϊν που περικάλπονταν ςτο κζντρο ΑΡΧΕΛΩΝ. τισ 

ςυγκεκριμζνεσ ζχουν ιδιαίτερθ ςθμαςία τα ςχόλια τα οποία ςυνοδεφουν τισ 

αναρτιςεισ. Σο παρακάτω φωτογραφικό ςτιγμιότυπο δθμοςιεφτθκε αρκετζσ φορζσ 

από διαφορετικοφσ μακθτζσ, ςτα ςχόλια όμωσ φαίνεται θ διαφορά ςτον τρόπο που 

καταγράφτθκε.  

 το χιμα 6.13α, ο μακθτισ περιγράφει με ακρίβεια το γεγονόσ, ςτο χιμα 

6.13β. προςτίκεται θ αιτία τθσ ςίτιςθσ με ςφριγγα ενϊ ςτο χιμα 6.13γ προςτίκεται 

μια άλλθ πτυχι του κζματοσ –θ τοποκζτθςθ πετςετϊν ςτα μάτια τθσ χελϊνασ ϊςτε 

να μθ φοβάται και να ςυνεργάηεται με τουσ εκελοντζσ. Θ ςυνειςφορά τζτοιων 

βαςικϊν ςτοιχείων που πικανά δεν άκουςαν όλεσ οι ομάδεσ, αφοφ εργάηονταν ςε 

διαφορετικοφσ ςτακμοφσ εργαςίασ και ταυτόχρονα δεν κατάφεραν όλοι να 

καταγράψουν, μζςω τθσ θλεκτρονικισ δθμοςίευςθσ γίνονται κοινό κτιμα.  
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α:«ςε αυτι τθν εικόνα βλζπουμε μια εκελόντρια να περνά ςτθν χελϊνα ζνα ςωλθνάκι και ζπειτα με 

μια ςφριγγα να τθσ δίνει το φαγθτό τθσ για να το φάει» 

 

β:«ςε αυτθν τθν εικονα βλεπουμε μια εκελόντρια να ταϊηει μια κελάςςια χελωνα ςε ςυριγκα πουεςα 

εχει το φαγθτο τθσ ωσ πολτο γιατι δεν μπορει να φαει μονθ τθσ το φαγθτο τθσ μεςα ςτθ δεξαμενθ»  
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γ’:«αυτι θ χελϊνα ζχει πετςζτεσ ςτα μάτια τθσ,γιατί αγχϊνεται εφόςον είναι άγριο ηϊο και με αυτόν 

τον τρόπο προςπακοφν να τθν κρατιςουν ιρεμθ»  

Σχιμα 6.13. Τρείσ διαφορετικζσ φωτογραφίεσ και αναλφςεισ για το ίδιο κζμα.  

 Μια ποιοτικι διαφορά ςτθ δεφτερθ αυτι περίοδο ιταν το γεγονόσ ότι 

καταγράψαμε 11 δθμοςιεφςεισ (7 αναρτιςεισ και 4 ςχόλια) που αφοροφν τον τομζα 

Ολοκλιρωςθ ςτθ Γνωςτικι παρουςία. Αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι ζχοντασ 

αποκτιςει πλζον όλεσ τισ πλθροφορίεσ, μζςω τθσ διερεφνθςθσ, είχαν καταλιξει ςτα 

ςυμπεράςματα τουσ και προςπάκθςαν να τα αποτυπϊςουν. Οι δθμοςιεφςεισ τουσ 

και ςε αυτι τθν περίπτωςθ είναι αποτζλεςμα τθσ εργαςίασ των ομάδων εντόσ τθσ 

τάξθσ, επομζνωσ –για ακόμθ μία φορά-θ ανάρτθςθ γίνεται μζςω αντιπροςϊπων. 

το χιμα 6.14. οι μακθτζσ καταγράφουν τα κετικά και αρνθτικά τθσ ανκρϊπινθσ 

παρζμβαςθσ ςτο περιβάλλον, παρόμοιεσ διαπιςτϊςεισ ζχουμε από όλεσ τισ ομάδεσ.  
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Σχιμα 6.14. Δθμοςιεφςεισ ςτο Seesaw  (τελικό ςυμπζραςμα)  
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6.3.2. Κοινωνικό παρουςύα 

 Θ κοινωνικι παρουςία ςτθν κοινότθτα διερεφνθςθσ αφορά όλεσ εκείνεσ τισ 

δθμοςιεφςεισ (ςχόλια- αναρτιςεισ) που δθλϊνουν: ςυναιςθηματική ζκφραςη, 

διάθεςη ελεφθερησ επικοινωνίασ ή βοηθοφν ςτη ςυνοχή τησ ομάδασ. Σζτοιου 

είδουσ ςχόλια ςυναντιςαμε κατά κφριο λόγο ςτθν πρϊτθ περίοδο, πριν τθν 

επίςκεψθ ςτο κζντρο ΑΡΧΕΛΩΝ. Ενδεικτικά είχαμε 145 δθμοςιεφςεισ ζναντι 61 ςτθ 

δεφτερθ περίοδο.  

 Ο υψθλόσ βακμόσ κοινωνικοφ ςχολιαςμοφ ςτισ δθμοςιεφςεισ εκφράςτθκε με 

ςχόλια που αφοροφςαν κυρίωσ τθν επιβράβευςθ και τθν ενίςχυςθ τθσ προςπάκειασ 

των ςυμμακθτϊν τουσ. υχνά κάτω από δθμοςιεφςεισ, όπωσ αυτι ςτο χιμα 6.15, 

ςυναντάμε παρόμοιεσ εκφράςεισ με τισ παρακάτω : «Βρικεσ πολφ ωραία εικόνα», 

«Ευχαριςτϊ που με βοικθςεσ να μάκω γι αυτά!!!», «Μπράβο πολφ καλι δουλειά»,  

ι ο διάλογοσ που ακολουκεί:  

Stavroula Απίςτευτθ!!!!!!! Ριςτεφω ότι ιταν θ καλφτερθ ανάρτθςθ που 

εχεισ κανει μζχρι ςτιγμισ!!!!!!!  

Manolis ναι πάρα πολφ καλι 

Vasiliki τελειεσ ερωτθςεισ και απαντθςεισ ! πολυ χρθςιμεσ οι πλθροφορειεσ 

που εδωςεσ ςυμφωνω με τθν Σταυρουλα 

Georgia ςασ ευχαριςτϊ πάρα πολφ για τθν εμψφχωςθ και ελπίηω να ζχετε 

και εςείσ πολφ ωραίεσ και καλφτερεσ από μζνα εργαςίεσ.  
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Σχιμα 6.15. Διάφορα κοινωνικά ςχόλια ςε αναρτιςεισ.  

 τα ςχόλια που αφοροφν τθν κοινωνικι ςυνοχι τθσ ομάδασ παρατθριςαμε 

ιδιαίτερθ κινθτικότθτα ςτθν δεφτερθ περίοδο δθλ. μετά τθν επίςκεψθ ςτο κζντρο 

ΑΡΧΕΛΩΝ. Ενδεικτικά, ςε αυτό τον τομζα καταγράψαμε 26 δθμοςιεφςεισ ζναντι 6 

τθσ πρϊτθσ περιόδου. Μια πικανι ερμθνεία είναι ότι θ προςπάκεια για τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ εργαςίασ και θ ανάγκθ να ςυμμετζχουν όλοι ςε αυτι είχε γίνει πιο 

ζντονθ. Αντιμετϊπιηαν ζτςι το Seesaw  ωσ τον κοινό τόπο που κα μποροφςαν να 

επικοινωνιςουν και να επιτφχουν το ςυντονιςμό τθσ ομάδασ.  

 το χιμα 6.16 οι μακθτζσ προςπακοφν να επιτφχουν τθν κινθτοποίθςθ 

ςυμμακθτϊν τουσ (ανάκεςθ ρόλων, διαβοφλευςθ, αυτενζργεια) για ανάρτθςθ 

υλικοφ ςτθν τελικι παρουςίαςθ, ενϊ ςτο χιμα 6.17 το φφοσ είναι ενδεικτικό του 

άγχουσ που τουσ γεννοφςε θ ευκφνθ για το τελικό αποτζλεςμα.  
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Σχιμα 6.16. Δθμοςίευςθ για τθ ςυγκρότθςθ ομάδων  

 

Σχιμα 6.17. Αναρτιςεισ που αφοροφν τθ ςυγκρότθςθ των ομάδων.  

 Τπάρχουν επίςθσ αρκετά ςχόλια που αφοροφν τθν οργάνωςθ τθσ εργαςίασ 

και τθ διευκζτθςθ του χϊρου παρουςίαςθσ. Εκεί και πάλι λειτουργεί το ομαδικό 

πνεφμα και θ αλλθλεγγφθ των μελϊν. το χιμα 6.18 ζνασ μακθτισ αντιμετωπίηει 
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τεχνικό πρόβλθμα οπότε άλλο μζλοσ τθσ ομάδασ αναλαμβάνει να κάνει δθμοςίευςθ 

του κειμζνου που αφορά τον πρϊτο μακθτι. 

 

Σχιμα 6.18. Ραράδειγμα οργάνωςθσ τθσ εργαςίασ μζςω ςχολίων.  

 

6.3.3. Διδακτικό παρουςύα 

 Θ διδακτικι παρουςία αφορά πρωταρχικά τα ςχόλια του διδάςκοντα ςτθν 

θλεκτρονικι κοινότθτα διερεφνθςθσ. τον αρχικό ςχεδιαςμό θ παρζμβαςθ του 

εκπαιδευτικοφ είχε προβλεφκεί να πραγματοποιθκεί να είναι θ μικρότερθ δυνατι, 

ϊςτε να επθρεαςτοφν λιγότερο τα τελικά αποτελζςματα ανάμεςα ςτα δφο τμιματα.  

 το χιμα 6.19 ςτθν ανάρτθςθ μίασ μακιτριασ ενόσ κείμενου με τθ μζκοδο 

τθσ  αντιγραφισ ο εκπαιδευτικόσ προβαίνει ςε άμεςο ςχολιαςμό, ϊςτε να 
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υπενκυμίςει τθν αποςτολι τθσ και τον τρόπο που πρζπει να οργανϊςει και να 

διευκετιςει τθν παρουςίαςθ  τθσ.  Σζτοιου, είδουσ παρεμβάςεισ από τον 

εκπαιδευτικό εντοπίςτθκαν ςε ζξι ςχολιαςμοφσ. πανιότερεσ ιταν οι απαντιςεισ 

ςτισ απορίεσ των μακθτϊν, ϊςτε να δοκεί θ δυνατότθτα να απαντιςουν τα μζλθ 

των ομάδων.  

 

Σχιμα 6.19 Διδακτικι παρουςία εκπαιδευτικοφ  

 Πολφ ςυχνά οι μακθτζσ ςτα πλαίςια τθσ ςυνεργαςίασ ςε θλεκτρονικά μζςα 

κοινωνικισ δικτφωςθσ αναλαμβάνουν το ρόλουσ που ανικουν ςτο διδάςκοντα 

(Αγγζλαινα & Σηιμογιάννθσ, 2010·Garrison & Arbaugh, 2007). ε αυτι τθν κατθγορία 

ανικουν δθμοςιεφςεισ που αφοροφν τισ ενζργειεσ άμεςθσ διδαςκαλίασ 

(επεξθγιςεισ, επίλυςθ αποριϊν), τθ διευκζτθςθ του χϊρου κακϊσ και παρεμβάςεισ 

παροχισ οδθγιϊν και διευκόλυνςθσ τθσ ςυηιτθςθσ.  

 Θ παρουςία των μακθτϊν ςε αυτό το επίπεδο ιταν ςαφϊσ πιο μικρι ςε 

ςχζςθ με τισ άλλεσ δφο κατθγορίεσ (Γνωςτικι και Κοινωνικι παρουςία). Εντοφτοισ, 

εντοπίςτθκαν αρκετά ςχόλια που απαντοφςαν ςε ερωτιςεισ ι απορίεσ ςυμμακθτϊν 

τουσ κακϊσ και αναρτιςεισ ςχετικζσ με τθν οργάνωςθ και τθ διευκζτθςθ τθσ 

παρουςίαςθσ. Ενδεικτικά τζτοια ςχόλια παρατθροφμε ςτο χιμα 6.20, όπου άμεςα 

οι απορίεσ των ςυμμακθτϊν του ςχετικά με ζνα άγνωςτο γι’ αυτοφσ είδοσ, 

μετατρζπεται ςε ανάλθψθ ευκφνθσ για παροχι επιπρόςκετων πλθροφοριϊν και 

άμεςθσ διδαςκαλίασ.  
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Σχιμα 6.20. Ραραδείγματα διδακτικισ παρουςίασ.  
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6.3.4. Ρόλοι ςτα πλαύςια τησ ηλεκτρονικόσ ομϊδασ 

 το ςφνολο των 24 μακθτϊν τθσ πειραματικισ ομάδασ ο αρικμόσ 

δθμοςιεφςεων και ςχολιαςμϊν δεν ιταν ομοιογενισ. Αντίκετα, με βαςικό κριτιριο 

τθ διαφορετικι ςυχνότθτα αλλθλεπίδραςθσ με τθν υπόλοιπθ κοινότθτα 

διερεφνθςθσ, διακρίνονται τζςςερισ ομάδεσ μακθτϊν. Κάκε ομάδα παρουςιάηει 

εκτόσ τθσ ςυχνότθτασ δθμοςιεφςεων και διαφορετικά ποιοτικά χαρακτθριςτικά.  

Ρίνακασ 6.3 . Ομάδεσ ρόλων ςφμφωνα με τα ςχόλια που αναπτφχκθκαν.  

 Πνομα Σχόλια όλοι 

1 
ΦΛΛΛΠΠΟ 2 Ομάδα Παρατθρθτϊν 

(περιλαμβάνει και 

τουσ μακθτζσ που δεν 

ζκαναν κανζνα 

ςχόλιο) 

2 
ΝΛΚΘΦΟΡΟ 3 

3 
ΚΩΝ/ΝΑ 4 

4 
ΛΕΩΝΛΔΑ 5 Ομάδα Συπικϊν 

 
5 

ΔΛΟΝΤΘ 7 

6 
ΚΩΣΑ 8 

7 
ΑΝΣΩΝΘ 9 

8 
ΣΕΦΑΝΟ 11 

9 
ΓΡΘΓΟΡΘ 11 

10 
ΑΦΡΟΔΛΣΘ 14 Ομάδα Ενεργϊν  

 
11 

ΚΛΟΝΣΛΑΝΑ 14 

12 
ΧΡΘΣΟ 14 

13 
ΜΑΝΩΛΘ 16 

14 
ΒΑΛΛΛΚΘ 27 Ομάδα Κινθτοποίθςθσ 

 

 

15 
ΕΦΘ 38 

16 
ΚΤΡΛΑΚΘ 38 

17 
ΛΜΟ 38 

18 
ΓΕΩΡΓΛΑ 39 

19 
ΣΤΑΥΟΥΛΑ 83 
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 Ο Πίνακασ 6.3 αποτυπϊνει το πλικοσ των ςχολίων που αντάλλαξε κάκε 

μακθτισ με κάποιο άλλο ςυμμακθτι του ι με το δάςκαλο τθσ τάξθσ. Όπωσ είναι 

φανερό υπάρχουν τζςςερισ μακθτζσ που δεν ζχουν κάνει κανζνα ςχόλιο. τθν 

ομάδα αυτι ςυγκαταλζγονται και όςοι ζχουν μικρι παρουςία ςχολίων. Σα βαςικά 

χαρακτθριςτικά  αυτισ τθσ ομάδασ που ζχει περιφερειακό ρόλο είναι ότι διαβάηουν 

τα ςχόλια και τισ αναρτιςεισ, αλλά δεν ςυμμετζχουν ςτισ ςυηθτιςεισ. υνικωσ 

απαντοφν με like ςε αυτά που τουσ κάνουν εντφπωςθ. 

 Θ δεφτερθ ομάδα που δθμιουργικθκε περιλαμβάνει μακθτζσ με ςχόλια που 

βρίςκονται κάτω από το μζςο όρο ςχολίων (Μ.Ο. 14, ο υπολογιςμόσ ζγινε με 

εξαίρεςθ από το ςφνολο των ςχολίων τθσ μακιτριασ ταυροφλασ). Θ ομάδα αυτι 

χαρακτθρίηεται από μια προςπάκεια να διατθριςει τθν επαφι τθσ με το ςφνολο 

κάνοντασ κάποια ςχόλια ιδιαίτερα κατά τθν πρϊτθ και πιο δθμιουργικι περίοδο για 

τισ ομάδεσ. Περιλαμβάνει κυρίωσ μακθτζσ που κζλουν να είναι τυπικοί ςτισ 

υποχρεϊςεισ τουσ αλλά δεν επιδιϊκουν να υπερβοφν το μζςο όρο. 

 Θ τρίτθ ομάδα που δθμιουργικθκε αφοροφςε τουσ μακθτζσ που κινικθκαν 

ςτο μζςο όρο και αποτζλεςε ζνα τμιμα αρκετά ενεργϊν μακθτϊν. Σόςο τα ςχόλια 

όςο και οι αναρτιςεισ τουσ διακρίνονταν από ιδιαίτερο ηιλο για τθν εργαςία, 

ζντονθ διάκεςθ ςυμμετοχισ και υπζρβαςθσ των ορίων τθσ τυπικισ εργαςίασ.  

 Θ τελευταία ομάδα, περιλαμβάνει τουσ μακθτζσ που είχαν θγετικό ρόλο ςτθ 

διαδικαςία. Περιλαμβάνει ζξι, ιδιαίτερα ενεργοφσ, μακθτζσ. Διακρίκθκαν ιδιαίτερα 

για τα κοινωνικά ςχόλια, ενκάρρυναν κάκε προςπάκεια, ϊςτε να επιτευχκεί το 

επικυμθτό αποτζλεςμα, ενϊ ςε δεδομζνεσ ςτιγμζσ ζκαναν και ςχόλια οργανωτικοφ 

ι διδακτικοφ χαρακτιρα. Αξίηει να ςθμειϊςουμε ότι από τισ τζςςερισ ομάδεσ των 

ειδικϊν τθσ μεκόδου jigsaw, ζνα τουλάχιςτον μζλοσ τθσ περιλαμβάνεται ςε αυτι 

τθν κατθγορία. Σο γεγονόσ αυτό είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό, γιατί βοθκά ςτθν 

επικοινωνία με τθν ομάδα των μακθτϊν που ζχουν ρόλο παρατθρθτι, για όςα 

διαδραματίηονται θλεκτρονικά. Κατά τον ανακακοριςμό των 6 ομάδων (μικτζσ) 

υπιρχε μόνο μία ομάδα που δεν είχε εκπρόςωπό τθσ ςε αυτι τθν υψθλι κατθγορία 

ςχολιαςμοφ. 

 

Από τθν παραπάνω ανάλυςθ προκφπτουν τα παρακάτω ςθμαντικά ευριματα: 

 Θ Γνωςτικι παρουςία ιταν ζντονθ και ςτισ δφο διακριτζσ φάςεισ διενζργειασ 

τθσ διερεφνθςθσ, μζςα από όλουσ τουσ επιμζρουσ τομείσ. Ιταν φανερι μια 

κλιμάκωςθ από δθμοςιεφςεισ Διερεφνθςθσ και Ενεργοποίθςθσ ςτθν αρχι 

προσ δθμοςιεφςεισ Ολοκλιρωςθσ ςτο τζλοσ τθσ διερευνθτικισ παρζμβαςθσ.  

Σο ίδιο ζντονθ ιταν και θ κοινωνικι παρουςία των μακθτϊν με ςχόλια 

ενκάρρυνςθσ και ςυνοχισ των ομάδων.  Ο ςυνδυαςμόσ αυτϊν των δφο 

παραγόντων-πζραν τθσ μεκοδολογικισ ερμθνείασ που προςφζρει- οδιγθςε  

ςτθν φπαρξθ ενόσ κλίματοσ διαλόγου και υποςτιριξθσ. Αυτό το κλίμα, ιταν 
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ιδιαίτερα φανερό ςτθν ανάπτυξθ ςχολίων, κακϊσ και ςτον υψθλό αρικμό 

δθμοςιεφςεων 

 Θ μικρι αλλά ςθμαντικι παρουςία διδακτικϊν ςχολίων ςυνζβαλλε ςτθ 

δθμιουργία κλίματοσ μάκθςθσ ςτα πλαίςια τθσ διερευνθτικισ κοινότθτασ, 

αφοφ οι μακθτζσ ενκαρρφνονταν από τουσ ςυμμακθτζσ τουσ να ςυμβάλλουν 

ςε αυτι. Σαυτόχρονα, θ ανταλλαγι αρχείων και υλικοφ, ςυνζβαλλε ςτθ 

δθμιουργία δεςμϊν ςυνεργαςίασ και αλλθλεγγφθσ κακϊσ και ενόσ κοινοφ 

τόπου γνϊςεων και πλθροφοριϊν.  

Θ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε μια τάξθ μικτισ ικανότθτασ παρουςιάηει 

ποικιλία.  υνυπάρχουν μακθτζσ με μθδενικι ι μικρι ςυμμετοχι και μακθτζσ με 

μεγάλο αρικμό δθμοςιεφςεων.  Θ ςθμαςία τθσ ςυμμετοχισ ςτθν θλεκτρονικι 

διαβοφλευςθ μζςω του Seesaw  γίνεται φανερι ςτθν ανάλυςθ τθσ ςυμμετοχισ των 

μακθτϊν εντόσ τθσ πειραματικισ ομάδασ ςτο κζντρο διάςωςθσ ΑΡΧΕΛΩΝ, όπου 

αντικατοπτρίηουν και αντίςτοιχεσ διαφορζσ ςτο επίπεδο κατάκτθςθσ και 

κατανόθςθσ των νζων  πλθροφοριϊν.  

Βαςικό ποιοτικό χαρακτθριςτικό τθσ ςυμμετοχισ είναι θ ζνταςθ και ο 

ενκουςιαςμόσ   μιασ μεγάλθσ μερίδασ μακθτϊν. Προςπακϊντασ να ερμθνεφςουμε 

τθ δθμιουργία αυτϊν των χαρακτθριςτικϊν είναι απαραίτθτο να χρθςιμοποιιςουμε 

το αναλυτικό ςχιμα τθσ θλεκτρονικισ κοινότθτασ διερεφνθςθσ (Garrison, Anderson 

& Archer, 2000), αφοφ μζςα από αυτό μποροφμε να διακρίνουμε ότι θ ζντονθ 

κοινωνικι και γνωςτικι παρουςία των μακθτϊν μεταφράηεται ςε ζνα περιβάλλον 

υποςτιριξθσ διαλόγου. Ενϊ, θ  διδακτικι και κοινωνικι παρουςία, που ιταν ζντονθ 

ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, καλλιεργεί  μακθςιακό κλίμα. Από τθν άλλθ, ο 

ςυνδυαςμόσ γνωςτικισ και διδακτικισ παρουςίασ, που φάνθκε ότι ιταν ζντονθ ςε 

όλεσ τισ φάςεισ του προγράμματοσ, μπορεί να ερμθνεφςει τθν ζντονθ ανταλλαγι 

υλικϊν και πλθροφοριϊν κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ παρζμβαςθσ. Επιπλζον, θ 

μζκοδοσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ jigsaw, όπωσ διαμορφϊκθκε μζςα από τθν ςφηευξι 

τθσ με τθν ΚΜ, ςυνζβαλε ςτθν καλφτερθ κατανομι ρόλων και αρμοδιοτιτων, 

γεγονόσ που ςυνζβαλε, τόςο ςτθν κοινωνικι όςο και ςτθ γνωςτικι παρουςία των 

μακθτϊν. Αφενόσ γιατί ιταν προςανατολιςμζνοι ςε ζνα μζροσ τθσ εργαςίασ –και όχι 

ςτο ςφνολο- αφετζρου γιατί, όςα ςτοιχεία διερευνοφςε και ςυνζλεγε ζνασ μακθτισ 

αυτόματα γινόντουςαν κοινό κτιμα τθσ ομάδασ και του ςυνόλου, με άλλα λόγια, 

ανατρζπονταν τα ςτεγανά ςτθ διαςπορά των γνϊςεων.  

Αξίηει πάντωσ να ςθμειϊςουμε ότι θ όποια ερμθνεία των αποτελεςμάτων 

ςτα πλαίςια τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ δεν μπορεί να πραγματοποιθκεί χωρίσ 

να λθφκεί υπόψθ το γεγονόσ ότι θ διαδικαςία μάκθςθσ είναι κοινωνικι (Vygotsky, 

1993). Θ αλλθλεπίδραςθ των μακθτϊν, θ ςυνεχισ ανατροφοδότθςθ και οι 

αναςτοχαςτικζσ διαδικαςίεσ που προκλικθκαν, θ ανταλλαγι υλικϊν και ιδεϊν, οι 

διαδικαςίεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ, που ςυνζβαλλαν ςτο ςυνεργατικό κλίμα, 

διαμόρφωςαν τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ  για το αποτζλεςμα αυτό. 
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Επιβεβαίωςθ των παραπάνω ςτοιχείων προςφζρουν, όπωσ κα φανεί 

ακολοφκωσ, τα ευριματα τόςο από τθν εργαςία ςτο κζντρο διάςωςθσ ΑΡΧΕΛΩΝ, 

όπου όχι μόνο είχαμε αντίςτοιχα ςτοιχεία ςυμμετοχισ των μακθτϊν του 

πειραματικοφ τμιματοσ, αλλά κυρίωσ ότι μονοπϊλθςαν τθ διαδικαςία διαλόγου και 

παροχισ απαντιςεων ςτισ ερωτιςεισ των εμψυχωτϊν. Ενϊ, μζςα από τθ  μελζτθ 

των δθμιουργιϊν, οι μακθτζσ του πειραματικοφ τμιματοσ, εκμεταλλεφονται πλιρωσ 

τθν διερευνθτικι εργαςία τουσ ςτθν πλατφόρμα Seesaw, όχι μόνο τθν ατομικι, 

αλλά και των υπολοίπων μακθτϊν, μετατρζποντάσ τθν ςε κοινό κτιμα.  

 

6.4. Αποτελϋςματα Ανϊλυςησ  Δημιουργιών  
 

 Κατά τθν τελικι φάςθ τθσ διερεφνθςθσ από τουσ μακθτζσ και αφοφ είχαν 

ςυγκεντρϊςει το ςφνολο των δεδομζνων ςτισ ερωτιςεισ τουσ ςτισ ομάδεσ των 

ειδικϊν, ακολοφκθςε θ ςυγκρότθςθ των μικτϊν ομάδων. το πλαίςιο αυτό 

οργάνωςαν τα ςτοιχεία τουσ, ϊςτε αφενόσ να απαντιςουν ςτο αρχικό ερϊτθμα 

αφετζρου να ςτθρίξουν τθν απάντθςθ ςτθριηόμενοι ςε αυτά. Προζκυψαν ζτςι οκτϊ 

(8) παρουςιάςεισ από κάκε τμιμα (πειραματικό και ελζγχου). Σο πειραματικό 

τμιμα όπωσ ζχουμε προαναφζρει εργάςτθκε ςε περιβάλλον lino-it, ενϊ από το 

τμιμα ελζγχου δφο (2) ομάδεσ εργάςτθκαν ςε πόςτερ (χαρτόνια), μία ςε 

δθμιουργία τετραδίου και μία ομάδα ςτο πρόγραμμα παρουςιάςεων power point . 

Από τθν ανάλυςθ των τελικϊν δθμιουργιϊν των δφο ομάδων προζκυψαν  τα 

παρακάτω ευριματα :  

  Σο πειραματικό τμιμα εργάςτθκε πιο ολοκλθρωμζνα εκμεταλλευόμενο το 

μεγαλφτερο μζροσ του υλικοφ που ςυγκζντρωςε τόςο κατά τθ διαδικαςία 

του web-quest όςο και μετά. τα ςχιματα που ακολουκοφν : χιμα 6.21, 

χιμα 6.22, χιμα 6.23, χιμα 6.24, χιμα 6.25 δίνονται παραδείγματα 

ζργων των μακθτϊν τθσ πειραματικισ ομάδασ. Γίνεται φανερι θ 

ςυγκζντρωςθ των πλθροφοριϊν από τθ διερεφνθςι τουσ, τόςο με μορφι 

εικόνασ όςο και με τθ μορφι ερωταποκρίςεων. Διακρίνονται δε για τθν 

προςπάκειά τουσ να ςυμπεριλάβουν όςο το δυνατό περιςςότερεσ 

πλθροφορίεσ, όχι με τθ διαδικαςία τθσ αντιγραφισ /επικόλλθςθσ αλλά 

κάνοντασ αναγκαίεσ αφαιρζςεισ και επαναδιατυπϊςεισ. Θ εργαςία και θ 

ςυνειςφορά του κακενόσ είναι διακριτι, δθλϊνοντασ το όνομα κάτω από τθν 

ανάρτθςθ και αποδεικνφοντασ τθν κακολικότθτα τθσ ςυμμετοχισ ςτο τελικό 

παραγόμενο αποτζλεςμα.   
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Σχιμα 6.21. Ραρουςίαςθ ςε lino-it τθσ ομάδασ για τισ απειλζσ.  

 

 

 

Σχιμα 6.22. Ραρουςίαςθ ςε lino-it τθσ τελικισ εργαςίασ τθσ 2
θσ

 ομάδασ.  
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Σχιμα 6.23. Τελικι παρουςίαςθ ςε lino-it (λεπτομζρειεσ). 
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Σχιμα 6.24. Ραρουςίαςθ ςε lino-it τθσ ομάδασ για τισ απειλζσ, (λεπτομζρεια).  

 

 

Σχιμα 6.25 Ραρουςίαςθ ςε lino-it τθσ ομάδασ για τθν προςταςία.  

 Αντίςτοιχα, το τμιμα ελζγχου φαίνεται να ζχει εργαςτεί αποςπαςματικά. 

υγκεκριμζνα, από τθν εργαςία των τελικϊν (μικτϊν) ομάδων τα τμιματα 

τθσ εργαςίασ για τισ απειλζσ και τθν προςταςία, παρουςιάηουν πολλζσ 

διαφορζσ μεταξφ τουσ, γεγονόσ που οφείλεται ςε ζλλειψθ επικοινωνίασ και 

ςυνεργαςίασ κατά το αρχικό ςτάδιο. Επίςθσ, απουςιάηει το ςφνολο τθσ 

εργαςίασ ςτο κζντρο διάςωςθσ ΑΡΧΕΛΩΝ. Παρά το γεγονόσ ότι το 

κατζγραψαν ςτα τετράδια ςθμειϊςεων με τα οποία είχαν εφοδιαςτεί, δεν το 

εκμεταλλεφτθκαν ςε καμία από τισ τζςςερισ παρουςιάςεισ. 

 Οι απαντιςεισ του τμιματοσ ελζγχου φαίνεται να ακολουκοφν τθν 

αντίςτροφθ πορεία από τθν αναμενόμενθ. Επειδι, ζχουν γίνει άμεςεσ 

αντιγραφζσ κειμζνων από τισ προτεινόμενεσ (ι άλλεσ) ιςτοςελίδεσ είναι 

φανερό ότι πρϊτα βρζκθκαν οι απαντιςεισ και μετά ςυντάχκθκαν οι 

ερωτιςεισ, για να ταιριάηουν ςτο γενικό περιεχόμενο. Αντίςτροφα οι 

απαντιςεισ ςτο πειραματικό τμιμα είναι μεν πιο ςφντομεσ, διακρίνονται για 
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τθν αυκεντικότθτα ςτθν προςζγγιςθ, κακϊσ και για το γεγονόσ ότι οι 

μακθτζσ ζχουν μεςολαβιςει ςτο κείμενο, ϊςτε να βρουν το ςθμείο που 

απαντά ςτο ερϊτθμά τουσ. Ενδεικτικά ςτο χιμα 6.26  παρατθροφμε μικρζσ 

ςφντομεσ απαντιςεισ ςτα ερωτιματα που ζχουν κζςει, χωρίσ τθν ευκολία 

τθσ άμεςθσ αντιγραφισ και επικόλλθςθσ πλθροφοριϊν. Θ διαδικαςία αυτι 

ζχει όμοια χαρακτθριςτικά με το microblogging : αμεςότθτα, 

διαδραςτικότθτα, ανατροφοδότθςθ, ενκάρρυνςθ διαλόγου και ςυνεργαςίασ  

(Hsu, Ching & Grabowski, 2014).  

 

Σχιμα 6.26. Ερωτιςεισ απαντιςεισ. 
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Αντίςτοιχα, ςτο χιμα 6.27,  του τμιματοσ ελζγχου, διακρίνουμε ςτα 

αριςτερά τα κείμενα από το διαδίκτυο 

(http://www.archelon.gr/contents/biology.php και wikipedia) και δεξιά τα κείμενα 

μακθτϊν. Πολλοί μακθτζσ αρκζςτθκαν ςε απλι αντιγραφι ςτοιχείων από το 

διαδίκτυο. Θ κφρια επίπτωςθ αυτισ τθσ πρακτικισ αφοροφςε τθ διαδικαςία τθσ 

επεξεργαςίασ και τθσ αφομοίωςθσ. Όπωσ φάνθκε και ςτθ δεφτερθ φάςθ όςο 

λιγότερο τα είχαν επεξεργαςτεί και αλλθλεπίδραςαν με αυτό, τόςο λιγότερο τα 

είχαν αφομοιϊςει, ϊςτε να προχωριςουν ςε πιο βακιά γνϊςθ περιεχομζνου.  

 

 

 

 

 

 

http://www.archelon.gr/contents/biology.php
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Σχιμα 6.27. Ραραδείγματα πλαγιαριςμοφ.  

 

 Θ διατφπωςθ των τελικϊν  ςυμπεραςμάτων των δφο τμθμάτων παρουςιάηει 

τισ εξισ διαφορζσ: 

 

I. Δεν κατζλθξαν όλεσ οι ομάδεσ του τμιματοσ ελζγχου ςε τελικό 

ςυμπζραςμα ςτισ εργαςίεσ τουσ. Μια πικανι ερμθνεία είναι το 

γεγονόσ ότι οι ομάδεσ αυτζσ δε μποροφςαν να ςυνεργαςτοφν 

επιτυχϊσ (κακυςτζρθςαν ςτθν απόδοςθ τθσ εργαςίασ και γενικά είτε 

δεν εκμεταλλεφτθκαν το χρόνο που είχαν ςτθν τάξθ είτε ςυχνά 

παραπονοφνταν για ζλλειψθ ςυνζπειασ και ςυνεργαςίασ μεταξφ των 

μελϊν). ε καμία από τισ ομάδεσ του πειραματικοφ τμιματοσ δεν 

είχαμε αντίςτοιχο κζμα. 

II. Οι μακθτζσ του πειραματικοφ τμιματοσ, όπωσ φαίνεται και από το 

χιμα 6.28, κατζλθξαν ςε ςυμπεράςματα κακϊσ και ςε 

προτεινόμενεσ πράξεισ. Ουςιαςτικά μζςω αυτισ τθσ διαδικαςίασ 

οδθγικθκαν ςε ζνα ςτάδιο αξιολόγθςθσ των γνϊςεων που είχαν 

αποκομίςει μζςα από τισ δφο φάςεισ του προγράμματοσ.  

III. Από τισ ομάδεσ του τμιματοσ ελζγχου που κατζλθξαν ςε 

ςυμπζραςμα (2 ςτισ 6) μόνο θ μία επικεντρϊκθκε ςτο ερϊτθμα 

δίνοντασ απάντθςθ, αντίκετα θ άλλθ ομάδα ζδωςε μια ζμμεςθ 

απάντθςθ που αφοροφςε τισ ςυνζπειεσ τθσ εξαφάνιςθσ και όχι τα 

κετικά και αρνθτικά τθσ ςχζςθσ αυτισ κακαυτισ (χιμα 6.28).  
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Σχιμα 6.28.Συμπεράςματα μακθτϊν.  

 Σο πειραματικό τμιμα εργάςτθκε εκμεταλλευόμενο τισ δυνατότθτεσ εικόνασ 

και βίντεο ςε ςυγκριτικά μεγαλφτερο βακμό ζναντι του ςυμβατικοφ.  

 

 το τμιμα ελζγχου διακρίνεται μια τάςθ τυποποίθςθσ των εργαςιϊν με 

άμεςεσ αντιγραφζσ και επικολλιςεισ, χωρίσ τθν απαραίτθτθ επεξεργαςία και 

εμβάκυνςθ ςτο περιεχόμενο. Επικρατεί, θ ςχεδόν μονοκεματικι αναφορά 

ςτθν Wikipedia, ωσ μοναδικι πθγι πλθροφοριϊν, ακυρϊνοντασ τον πλοφτο 

των πλθροφοριϊν από το web-quest ι άλλεσ πθγζσ. Σο γεγονόσ αυτό, 

πικανά, ερμθνεφει τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ προτίμθςαν και το 

ςυμβατικό πόςτερ ι το αυτοςχζδιο τετράδιο  παρουςίαςθσ. Αντίςτροφα, 

τόςο θ ομάδα του τμιματοσ ελζγχου, που εργάςτθκε με θλεκτρονικό τρόπο 

και πολφ περιςςότερο το ςφνολο των ομάδων που εργάςτθκαν ςε 

περιβάλλον lino-it του πειραματικοφ τμιματοσ τοποκετικθκαν ζξω από το 

πλαίςιο αυτό. Εκεί, παρατθρικθκε   υπερςυγκζντρωςθ πλθροφοριϊν, 

εικόνων, βίντεο. Είναι ενδεικτικό ότι από τισ ζξι ομάδεσ του πειραματικοφ 

τμιματοσ δφο ομάδεσ χρειάςτθκαν από ζναν ακόμα πίνακα lino-it, ϊςτε να 

χωρζςουν όλα όςα είχε ςυγκεντρϊςει ενϊ μια άλλθ χρειάςτθκε ακόμα δφο 

πίνακεσ(!).  

 Μια αρνθτικι πλευρά τθσ παρουςίαςθσ του πειραματικοφ τμιματοσ 

εντοπίηεται ςτθ πλθκωρικότθτα των ςτοιχείων, κακϊσ και ςτθν κακι τεχνικι 

τοποκζτθςθσ των δεδομζνων τθσ παρουςίαςθσ, ςτοιχεία που κατζςτθςαν τισ 

παρουςιάςεισ δυςλειτουργικζσ. Οι μακθτζσ αδυνατοφςαν να αντιλθφκοφν 

το χϊρο τθσ παρουςίαςθσ, που αξίηει να ςθμειϊςουμε ξεπερνοφςε κατά 

πολφ τον αντίςτοιχο χϊρο τθσ οκόνθσ ενόσ υπολογιςτι και ακόμα 
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περιςςότερο ενόσ τάμπλετ ι κινθτοφ τθλεφϊνου. Ζνασ επιπλζον λόγοσ ιταν 

τα τεχνικά προβλιματα που εμφανίηονταν ςε μετακινιςεισ εικόνων και 

κειμζνων, τα οποία ηθτοφςαν να λφςει είτε άλλο μζλοσ τθσ ομάδασ, εφόςον 

μποροφςε ι ο δάςκαλοσ). το χιμα 6.29 γίνεται αναλυτικι παρουςίαςθ 

εικόνων από τισ παρουςιάςεισ όλων των ομάδων του πειραματικοφ 

τμιματοσ, όπου είναι δυνατόν να εντοπιςτοφν  τα ςτοιχεία τθσ άναρχθσ 

τοποκζτθςθσ δεδομζνων, τθσ προςπάκειασ ςυμπερίλθψθσ του ςυνόλου τθσ 

διερευνθτικισ προςπάκειασ, κακϊσ και τθσ χριςθσ πολλαπλϊν πινάκων lino-

it. 

 

 

Ομάδα 1(α, β)  
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Ομάδα5(α,β,γ)  
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Ομάδα 2 (α, β)  

 

Ομάδα 3 
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Ομάδα 6 

 

Ομάδα 4 

Σχιμα 6.29. Το ςφνολο των παρουςιάςεων του πειραματικοφ τμιματοσ.  
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 Ο παράγοντασ κλιματικι αλλαγι αποτελεί μια ςφγχρονθ απειλι για τθ 

χελϊνα. Παρά το γεγονόσ ότι υπιρχε ςτισ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ μζςω 

web-quest δεν ζγινε αντιλθπτό παρά μόνο από τθν πειραματικι ομάδα. Σο 

ςτοιχείο αναλφκθκε και παρουςιάςτθκαν εικόνεσ που υιοκετικθκαν από 

όλεσ τισ ομάδεσ του πειραματικοφ τμιματοσ ςτθν τελικι τουσ παρουςίαςθ.  

 Θ αντιμετϊπιςθ των κινδφνων/απειλϊν μζςω κάποιων πρακτικϊν μζςων 

όπωσ τα δίχτυα με εξόδουσ διαφυγισ, τα αγκίςτρια με ειδικι καταςκευι, 

ϊςτε να μθν τραυματίηουν καλάςςιεσ χελϊνεσ ι φϊκιεσ, οι προπζλεσ με 

ειδικι προςταςία ιταν ςτοιχεία που αναφζρονταν τόςο ςτισ ςελίδεσ του 

web-quest αλλά ζγιναν γνωςτά και ςτο κζντρο ΑΡΧΕΛΩΝ, διαμζςου ςχετικισ 

ερϊτθςθσ. Πάλι, μόνο το πειραματικό τμιμα αφομοίωςε τισ πλθροφορίεσ 

και επζκτεινε τθν ζρευνα βρίςκοντασ εικόνεσ και επιπλζον υλικό (βίντεο, 

κακϊσ και μια επιςτολι μακθτϊν ςτον πρόεδρο Ομπάμα για επίςθμθ 

υιοκζτθςθ των διχτυϊν με παράκυρα διαφυγισ). τοιχεία αυτισ τθσ ςτάςθσ 

προςταςίασ υπάρχουν ςτισ παρουςιάςεισ του πειραματικοφ τμιματοσ. 

 Παρόμοια, ςτθν ομάδα των χαρακτθριςτικϊν οι μακθτζσ εντόπιςαν ςτοιχείο 

που αποδεικνφει τθν εξελικτικι πορεία των χελωνϊν από τουσ 

δεινόςαυρουσ (απολίκωμα του Αρχζλωνα). τθν ομάδα Προςταςία τθσ 

χελϊνασ, ζγινε εκτενισ αναφορά ςτθν ελλθνικι και ευρωπαϊκι νομοκεςία. 

Σα παραπάνω ζδωςαν αφορμι για να γίνει πιο κατανοθτόσ θ ςθμαςία και θ 

διάκριςθ τθσ ατομικισ και ςυλλογικισ ευκφνθσ. 

 Διερευνθτικι διαδικαςία. Όπωσ και ςτισ δφο παραπάνω παρατθριςεισ το 

πειραματικό τμιμα χρθςιμοποιεί το διαδίκτυο ωσ πθγι ζρευνασ αλλά 

ταυτόχρονα και ωσ ςτιριξθ των αποτελεςμάτων του. Κάνει εκτενι χριςθ των 

πθγϊν του web-quest και επεκτείνει τισ αναηθτιςεισ ςε υλικό με παρόμοιο 

περιεχόμενο. Οι εικόνεσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και του πικανοφ ςεναρίου 

επίδραςθσ ςτθν ωοτοκία των χελωνϊν, τα παραδείγματα διχτυϊν, 

αγκιςτριϊν κ.λπ. αντίςτοιχα, ςτθρίηουν το ςυμπζραςμα των μακθτϊν για 

αρμονικι ςυμβίωςθ του ανκρϊπου με τθ καλάςςια χελϊνα. Ο ςυμβατικόσ 

τρόποσ εργαςίασ τθσ ομάδασ ελζγχου, δυςτυχϊσ, δεν επιδεικνφει παρόμοια 

αποτελζςματα. Κυριαρχεί θ επικόλλθςθ ζτοιμων κειμζνων από το διαδίκτυο  

–κυρίωσ από μία πθγι για κάκε ομάδα και χωρίσ επεκτάςεισ ςτισ πθγζσ του 

web-quest- και θ διακόςμθςθ τουσ με τισ αντίςτοιχεσ εικόνεσ.  

 

 Θ ανάλυςθ των δθμιουργιϊν μζςα από τθν αντιπαραβολι των εργαςιϊν των 

δφο τμθμάτων φϊτιςε ςε αρκετά ςθμεία τον διαφορετικό τρόπο εργαςίασ τουσ. 

Διακρίνονται, ςυνοπτικά,  τα ακόλουκα : 

 Θ ςυμμετοχι των μακθτϊν του πειραματικοφ τμιματοσ ιταν κακολικι. Κάκε 

μακθτισ ςυνειςζφερε ςτθν τελικι προςπάκεια. Αντίςτοιχα, ςτο τμιμα 
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ελζγχου, θ ςυνεργαςία αποδείχτθκε αρκετά πιο δφςκολθ με αποτζλεςμα το 

τελικό αποτζλεςμα να μθν αποτυπϊνει τθ ςφραγίδα του κακενόσ.  

 το περιεχόμενο των δθμιουργιϊν υπάρχουν ςαφείσ ποιοτικζσ διαφορζσ 

ανάμεςα ςτα δφο τμιματα. Σο πειραματικό τμιμα διακρίνεται για τθν 

επεξεργαςία των απαντιςεων και τθν διατφπωςθ τουσ με ςφντομεσ 

προςτάςεισ, ουςιαςτικά ωσ αναρτιςεισ  microblogging. Αντίκετα, το τμιμα 

ελζγχου διατυπϊνει μακροςκελείσ απαντιςεισ, με αρκετά ςτοιχεία 

πλαγιαριςμοφ, αντιγράφοντασ άμεςα τισ πθγζσ αναφοράσ. Απουςιάηει, ζτςι 

θ επεξεργαςία του υλικοφ, τθν οποία φαίνεται ότι καταφζρνει ςε 

μεγαλφτερο βακμό το πειραματικό τμιμα. 

 ε όλεσ τισ τελικζσ εργαςίεσ παρουςίαςθσ του πειραματικοφ τμιματοσ 

υπάρχουν κοινά ςτοιχεία, τα οποία ζχουν ςυλλεχκεί από το Seesaw , ςτο 

οποίο εργάςτθκαν τθν προθγοφμενθ περίοδο, αναδεικνφοντάσ το ωσ κοινό 

αποκετιριο και ταυτόχρονα κοινό τόπο γνϊςεων και υλικϊν προσ 

αξιοποίθςθ. Σαυτόχρονα, υπάρχουν ςε όλεσ τισ εργαςίεσ ςτοιχεία τόςο από 

τθ διερεφνθςθ μζςω web quest όςο και από το κζντρο διάςωςθσ. Αντίκετα, 

το τμιμα ελζγχου δεν εμφανίηει ςτισ τελικζσ παρουςιάςεισ κακόλου ςτοιχεία 

από τθ διερεφνθςθ ςτο κζντρο και μόνο αποςπαςματικά κάποια ςτοιχεία 

από τθ διερεφνθςθ μζςω web quest.  

 Θ ατομικι ςυνειςφορά και προςπάκεια είναι ορατι ςτο τμιμα ελζγχου 

(αδυναμίεσ ςυνεργαςίασ, ακφρωςθ ςτθν πράξθ των εργαςιϊν τθσ ομάδασ, 

αδυναμία να εκμεταλλευτοφν το υλικό από το κζντρο διάςωςθσ), αντίκετα 

το πειραματικό τμιμα, όπωσ φαίνεται από τα ςχόλια ςτο Seesaw  που 

αφοροφν τθν παρουςίαςθ των  δθμιουργιϊν, υπάρχει ζντονθ 

αλλθλεπίδραςθ και αλλθλοχποςτιριξθ ϊςτε να προκφψει ζνα ςυλλογικό 

αποτζλεςμα. 

 Σο πειραματικό τμιμα εμφανίηει ςτο περιεχόμενο των αναρτιςεϊν του 

ςτοιχεία που ξεπερνοφν τισ αρχικζσ γνϊςεισ τουσ για το κζμα και είχαν 

διατυπωκεί ςτο αρχικό ερωτθματολόγιο, κυρίωσ ςτουσ τομείσ προςταςίασ 

και απειλϊν. Αντίκετα, δεν ζχουμε κάτι αντίςτοιχο για το τμιμα ελζγχου.  

 Σο πειραματικό τμιμα ζκανε χριςθ ςε ευρεία κλίμακα των δυνατοτιτων 

εικόνασ και βίντεο, ενϊ το τμιμα ελζγχου επιλζγοντασ από τισ περιςςότερεσ 

ομάδεσ ςυμβατικοφσ τρόπουσ παρουςίαςθσ, κατζλθξε ςε περιοριςμζνθ 

χριςθ εικόνων.  

 Προςπακϊντασ να δοκεί ερμθνεία ςτισ βακιζσ διαφορζσ των δφο τμθμάτων, 

γίνεται αντιλθπτό ότι τα δφο τμιματα εργάςτθκαν με μία βαςικι διαφορά, τθ χριςθ 

ι μθ τθσ ΚΜ. Όπωσ ζχει επιςθμανκεί και από άλλουσ ερευνθτζσ, θ ΚΜ παρζχει μια 

ςειρά παιδαγωγικζσ δυνατότθτεσ (affordances) ςτουσ μακθτζσ για ανάπτυξθ 

ςυνεργατικϊν μορφϊν μάκθςθσ (Bannan, Peters  & Martinez, 2012).  Σαυτόχρονα, 

μζςω τθσ απόκεςθσ υλικοφ  από τισ τεχνολογίεσ  τθσ ΚΜ (Zacharia, Lazaridou & 

Avraamidou, 2016), οι μακθτζσ βρίςκονται ςε διαρκι αλλθλεπίδραςθ και ζχουν τθ 

δυνατότθτα να το χρθςιμοποιοφν πολφπλευρα (Beach & O’Brien, 2015·Falloon, 
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2015).  Σαυτόχρονα, θ δθμιουργία αλλθλεπιδράςεων τόςο  με το υλικό που 

ςυνζλεξαν κατά τθ διερεφνθςθ, όςο και μεταξφ των ομάδων επζτρεψε τθ 

δθμιουργία ενόσ μακθςιακοφ κλίματοσ, που αποτφπωςθ του ιταν και οι 

δθμιουργίεσ που αναλφκθκαν. 

Επιβεβαίωςθ των παραπάνω ςυμπεραςμάτων, που αφοροφν τθν επίτευξθ 

τθσ ςυνεργαςίασ και τα κοινά αποτελζςματα των επιμζρουσ ομάδων, προκφπτει 

από τα όςα επιςθμάνκθκαν για τισ δθμοςιεφςεισ τθσ πειραματικισ ομάδασ ςτθν 

πλατφόρμα Seesaw . Αντίςτοιχα, ο διαφορετικόσ τρόποσ εργαςίασ των δφο 

τμθμάτων με τισ ποιοτικζσ διαφορζσ που αναφζρκθκαν παραπάνω, κα αποτυπωκεί 

από τθν απομαγνθτοφϊνθςθ τθσ παρζμβαςθσ ςτο κζντρο διάςωςθσ ΑΡΧΕΛΩΝ. 

 

6.5.  Η ανϊλυςη  των μαθητικών διερευνητικών 

ερωτόςεων 
 τα πλαίςια διεξαγωγισ τθσ ΔΜ θ εκπόνθςθ ερωτιςεων από τθ μεριά των 

μακθτϊν ζχει πρωταρχικι ςθμαςία. Οι ερωτιςεισ των μακθτϊν κακορίηουν όχι 

μόνο τθ φφςθ τθσ διερεφνθςθσ (ανοιχτι, δομθμζνθ, κακοδθγοφμενθ), αλλά και τθ 

μετζπειτα πορεία τθσ ζρευνασ (επιλογι μεκοδολογικϊν εργαλείων) (Levy et al., 

2011). 

 Οι μακθτζσ κακόριςαν, ςε όλα τα ςτάδια τθσ ζρευνασ, μόνοι τουσ τισ 

ερωτιςεισ διερεφνθςθσ. Θ διατφπωςθ των ερωτιςεων ςτο πρϊτο ςτάδιο, όπωσ 

ιταν αναμενόμενο, αφοροφςε τθ γνωριμία τουσ με κάκε ζνα από τουσ τζςςερισ 

τομείσ μελζτθσ τθσ καλάςςιασ χελϊνασ. Οι ερωτιςεισ και των δφο τμθμάτων 

(πειραματικό-ελζγχου) εξυπθρετοφςαν τθ φυςικι περιζργεια των μακθτϊν /τριϊν 

και είχαν πολλζσ φορζσ απλοϊκό χαρακτιρα, γεγονόσ αναμενόμενο για τθν θλικία 

των μακθτϊν.  

 Ενδεικτικά παραδείγματα από τισ ερωτιςεισ που διατυπϊκθκαν ςτον τομζα 

των «Χαρακτθριςτικϊν τθσ καλάςςιασ χελϊνασ», κατά τθ διάρκεια τθσ α’ φάςθσ, 

παρουςιάηει ο Πίνακασ 6.4:  
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Ρίνακασ 6.4 . Σφγκριςθ αρχικϊν ερωτιςεων  

Ρειραματικό τμιμα  Τμιμα ελζγχου  

1. Ποιο είναι το μικοσ του καβουκιοφ τθσ;  

2. Ποιο είναι το χρϊμα του δζρματοσ τθσ;  

3. Πόςα αυγά γεννάει, ποφ τα γεννάει, ςε ποια 

θλικία τα γεννάει; 

4. Πόςα ηεφγθ πλακϊν ζχει ςτο καβοφκι τθσ;  

5. Πόςα χρόνια ηει, ςε ποιεσ περιοχζσ ηει; 

6. Πόςα χρόνια ηει; 

7. Πόςο ηυγίηει; 

8. Ποφ βρίςκεται θ αυχενικι φολίδα;  

9. Πϊσ αναγνωρίηουμε ποιο είναι το φφλο τθσ;  

10. Πϊσ κυμάται το μζροσ που γεννικθκε;  

11. Πϊσ περικάλπουμε μια τραυματιςμζνθ 

χελϊνα; 

12. ε ποια κατθγορία ηϊων ανικει; Γιατί; Μοιάηει 

με κάποια άλλα ηϊα; 

13. ε τι χρθςιμεφει το καβοφκι τθσ; 

14. ε τι χρθςιμεφουν οι δακρυϊκοί αδζνεσ;  

15. Σι τρϊει, που βρίςκει τθν τροφι τθσ ;  

16. Σι φψοσ ζχει & τι βάροσ ζχει θ μεγαλφτερθ 

χελϊνα καρζτα ; 

17. Σι χρϊμα είναι ο λαιμόσ τθσ και οι πλευρζσ 

τθσ; 

18. Σι χρϊμα ζχει το πλάςτρο τθσ;  

1. Μπορείτε να αναγνωρίςετε τισ διαφορζσ 

ςτθν ςυμπεριφορά μεταξφ αρςενικοφ και 

κθλυκοφ ηϊου; 

2. Ποια είναι θ λειτουργία του αναπνευςτικοφ 

τθσ ςυςτιματοσ; 

3. Ποια είναι τα χαρακτθριςτικά τθσ ενιλικθσ 

χελϊνασ; 

4. Ποια ςτοιχεία δείχνουν ότι θ καρζτα ιταν 

ςφγχρονθ των δεινοςαφρων;  

5. Ποιεσ είναι οι διαφορζσ ανάμεςα ςτο 

δζρμα και το καβοφκι τθσ;  

6. Ποιεσ είναι οι τροφικζσ ςυνικειεσ τθσ 

χελϊνασ καρζτα καρζτα; 

7. Ποιο είναι το πιο αξιοςθμείωτο γνϊριςμα 

τθσ καρζτα καρζτα; 

8. Ποφ φιλοξενείται το μεγαλφτερο μζροσ του 

πλθκυςμοφ τθσ καρζτα καρζτα;  

9. Πϊσ μποροφμε να κάνουμε διάκριςθ 

μεταξφ τθσ καλάςςιασ χελϊνασ καρζτα 

καρζτα και άλλων χελωνϊν;  

10. Σι ςθμαίνει ότι οι χελϊνεσ είναι 

ποικιλόκερμεσ όπωσ τα ερπετά;  

 

 

 Όπωσ εφκολα παρατθροφμε υπάρχουν ςαφείσ διαφορζσ ςτθν ποιοτικι 

ανάλυςθ των ερωτιςεων ςτισ δφο ομάδεσ. τθν πειραματικι ομάδα διακρίνουμε 

ζνα πρωτόλειο αποτζλεςμα:  

 μεγάλοσ αρικμόσ ερωτιςεων (ςυνολικά 24 ερωτιςεισ),  

 επικράτθςθ, κυρίωσ ερωτιςεων, που προςπακοφν να αναςφρουν 

απαντιςεισ, χωρίσ ιδιαίτερο βάκοσ, οι οποίεσ ζχουν ςυγκεκριμζνεσ 

δυνατότθτεσ και είναι μικρισ ζκταςθσ.  

 Σαυτόχρονα όμωσ, οι ερωτιςεισ αυτζσ είναι απαραίτθτεσ, αφοφ καλφπτουν 

τθν ανάγκθ γνωριμίασ με το προσ εξζταςθ αντικείμενο. Σοποκετοφνται ςτθ βάςθ τθσ 

ταξινομίασ των ερωτιςεων, αφοφ καλφπτουν τθν ανάγκθ αναηιτθςθσ βαςικϊν 

απαντιςεων, χωρίσ ςφγκριςθ, ανάλυςθ ι ςφνκεςθ πλθροφοριϊν. Επικρατοφν οι ζξι 

βαςικζσ ερωτιςεισ (7 ξεκινοφν με τθν ερϊτθςθ Τι, 5 με τθν ερϊτθςθ Ρόςο, 4 με τθν 

ερϊτθςθ Ροιοσ/α/ο, 3 με τθν ερϊτθςθ Ροφ, 3 με τθν ερϊτθςθ Ρϊσ). Παρόμοια 

αποτελζςματα ςτισ ερωτιςεισ παρουςίαςαν και οι υπόλοιπεσ ομάδεσ του 

πειραματικοφ τμιματοσ: επικράτθςθ απλϊν ερωτιςεων και απουςία ερωτιςεων 

ςφνκεςθσ, ςφγκριςθσ, ανάλυςθσ. Καταμετρικθκαν 10 ερωτιςεισ με τθ λζξθ Ποιοσ 
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(με ποιο, ςε ποιο κ.λπ.), επτά ερωτιςεισ που ξεκινοφν με το Σι, άλλεσ 7 ερωτιςεισ με 

τθ λζξθ Ρϊσ, 3 ερωτιςεισ με τθ λζξθ Ποφ και μόνο δφο με τθν ερϊτθςθ Γιατί. 

 Αντίκετα, το τμιμα ελζγχου ςτθν ομάδα χαρακτθριςτικά διατφπωςε 

λιγότερεσ ερωτιςεισ, αλλά πιο ςφνκετεσ. Επικρατοφν, ζναντι των ερωτιςεων 

κατανόθςθσ, οι ερωτιςεισ ςφνκεςθσ και ανάλυςθσ πλθροφοριϊν. Διαπιςτϊνουμε, 

επίςθσ, ότι θ φραςτικι διατφπωςθ διακζτει αρτιότθτα ςτο αποτζλεςμα.  

Οι υπόλοιπεσ ομάδεσ του τμιματοσ ελζγχου δεν παρουςίαςαν παρόμοια ςτοιχεία 

ςτισ ερωτιςεισ που διατφπωςαν. Αναλυτικά : 

 θ ομάδα που αςχολικθκε με το ταξίδι τθσ καλάςςιασ χελϊνασ, είχε μεν 

παρόμοια αποτελζςματα (ερωτιςεισ με περιςςότερο ςυνκετικό ι αναλυτικό 

χαρακτιρα και λιγότερο ερωτιςεισ κατανόθςθσ), αλλά λιγότερεσ ερωτιςεισ,  

 οι ομάδεσ που αςχολικθκαν με τθν προςταςία και τισ απειλζσ παρζμειναν 

ςτθ διατφπωςθ ερωτιςεων που ςτόχευαν ςτθν κατανόθςθ και ζχουν πολλζσ 

ομοιότθτεσ με τισ ομάδεσ του πειραματικοφ τμιματοσ. Δεν κατάφεραν όμωσ 

να ςυνεργαςτοφν ςτθν ςυηιτθςθ των απαντιςεων και τθ ςφνκεςθ του 

ενδιάμεςου παραγόμενου.  

 Κζλοντασ να διαπιςτϊςουμε αν αυτζσ οι διαφορζσ είχαν μόνιμο χαρακτιρα 

και κυρίωσ τθν επίδραςθ του διαφορετικοφ τρόπου εργαςίασ ςτο εξελικτικό 

αποτζλεςμα των δφο τμθμάτων, παρακζτουμε τισ ερωτιςεισ που δθμιοφργθςαν -

εντόσ του πλαιςίου τθσ τάξθσ-  και αφοροφςαν τισ απαντιςεισ που κα λάμβαναν 

από τθ διερεφνθςθ ςτο κζντρο διάςωςθσ ΑΡΧΕΛΩΝ.  
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Ρίνακασ 6.5. Σφγκριςθ ερωτιςεων τθσ ομάδασ «χαρακτθριςτικά τθσ καλάςςιασ χελϊνασ» πριν τθ 

β’ φάςθ διερεφνθςθσ.  

Ρειραματικό τμιμα Τμιμα ελζγχου 

Ομάδα ερωτιςεων :ΧΠ 

1. Μπορείτε να προτείνετε μια 

εναλλακτικι λφςθ για τουσ 

τραυματιςμοφσ μιασ χελϊνασ; 

2. Ασ υποκζςουμε ότι κα μποροφςαμε να 

βροφμε μια εναλλακτικι λφςθ α.)κα τθν 

κάνατε β.)τι κα κάνατε; 

3. Πϊσ κα προςαρμοςτοφν οι χελϊνεσ 

ευκολότερα και γρθγορότερα μζςα ςτισ 

δεξαμενζσ ; 

4. Ποφ κα πρζπει να δοκεί προτεραιότθτα 

αν θ χελϊνα ζχει παραπάνω από ζνα 

τραφματα;  

5. Ποια είναι θ λειτουργιά του 

αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ τθσ 

χελϊνασ καρζτα καρζτα ;  

6. Ποια είναι θ λειτουργιά του 

κυκλοφορικοφ τθσ; 

7. Πϊσ επιβιϊνει κατά τθ χειμερία νάρκθ; 

τι τρϊει πϊσ αναπνζει; 

8. Πϊσ βλζπει μζςα ςτο νερό; Είναι δυνατι 

θ όραςι τθσ 

9. Βλζπει ζξω από το νερό;  

10. Γιατί ζχει καβοφκι ; Κα επιβίωνε χωρίσ 

καβοφκι; 

Ομάδα ερωτιςεων :ΧΕ 

1. Πόςο βακιά μπορεί να φτάςει θ 

καρζτα καρζτα ; 

2. Γιατί οι χελϊνεσ προτιμοφν 

ςυγκεκριμζνα μζρθ; 

3. Με τι τρζφονται οι μικρζσ 

χελϊνεσ; 

4. Πόςεσ φορζσ τθ μζρα τρζφεται θ 

χελϊνα; 

 

 Ο Πίνακασ 6.5  ςυμπεριλαμβάνει  ερωτιςεισ των δφο αντίςτοιχων ομάδων 

(ελζγχου και πειραματικισ), ϊςτε να διαφανοφν οι ποιοτικζσ τουσ διαφορζσ ςτθ 

διατφπωςθ των αρχικϊν ερωτιςεων. το παραπάνω ςφνολο ερωτιςεων 

παρατθρείται μια ςυνολικι αντιςτροφι τθσ προθγοφμενθσ εικόνασ : θ ομάδα του 

πειραματικοφ τμιματοσ διατυπϊνει ζνα ςθμαντικό αρικμό ερωτθμάτων με ςαφι 

διαφορετικά ποιοτικά χαρακτθριςτικά από τθν προθγοφμενθ φάςθ. 

 Σα νζα ερωτιματα διακρίνονται για τθν αναηιτθςθ πιο ςφνκετων και 

αναλυτικϊν ι αξιολογικϊν χαρακτθριςτικϊν από τουσ υπεφκυνουσ και τουσ 

εκελοντζσ του Αρχζλωνα. υνδζονται εξελικτικά με τα όςα μελζτθςαν τθν 

προθγοφμενθ περίοδο, χωρίσ να ανακυκλϊνουν τισ προθγοφμενεσ ερωτιςεισ. Για 

παράδειγμα, ενϊ ςτθν προθγοφμενθ φάςθ θ ερϊτθςθ ιταν «ςε τι χρθςιμεφει το 
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καβοφκι τθσ;», ςε αυτι, θ ερϊτθςθ επεκτείνεται ςτο να μάκει «γιατί ζχει καβοφκι» 

και αν «κα επιβίωνε χωρίσ αυτό;». Είναι φανερόσ ο ςυνκετικόσ χαρακτιρασ τθσ 

ερϊτθςθσ παρά τισ παρανοιςεισ που κρφβει.  

 Οι ερωτιςεισ χρθςιμοποιοφν ςτοιχεία που ζχουν αντλιςει οι μακθτζσ κατά 

τθν αναηιτθςθ μζςω web-quest, ϊςτε να επεκτείνουν τισ γνϊςεισ τουσ και τισ 

πλθροφορίεσ. Θ πλθροφορία που ζχουν αποκομίςει για τθ χειμερία νάρκθ τθσ 
χελϊνασ, εξειδικεφεται ςτθν ερϊτθςθ : «Ρϊσ επιβιϊνει κατά τθ χειμερία νάρκθ; τι 

τρϊει πϊσ αναπνζει;». Θ δυνατότθτά τθσ να ηει μζςα και ζξω από το νερό, 

εξελίςςεται ςτισ εξισ ερωτιςεισ: «Ρϊσ βλζπει μζςα ςτο νερό; Είναι δυνατι θ όραςι 

τθσ; Βλζπει ζξω από το νερό;». Σαυτόχρονα υπάρχουν και ερωτιςεισ που αφοροφν 

κακαρά τθν επίςκεψθ ςτον Αρχζλωνα- ωσ κζντρο περίκαλψθσ καλαςςίων χελωνϊν. 

Σο αξιοπρόςεκτο είναι ότι και ςε αυτι τθν περίπτωςθ οι ερωτιςεισ ζχουν και πάλι, 

εκτόσ από χαρακτιρα κατανόθςθσ (και), ςτοιχεία αξιολογικά. τισ ερωτιςεισ για 

παράδειγμα :«Ροφ κα πρζπει να δοκεί προτεραιότθτα αν θ χελϊνα ζχει παραπάνω 

από ζνα τραφματα; ςτθν αναηιτθςθ και εφαρμογι «εναλλακτικϊν λφςεων»  για 

«τουσ τραυματιςμοφσ» εντοπίηουμε κακαρά αξιολογικοφ χαρακτιρα ερωτιςεισ 

(επιλογζσ, προτεραιότθτεσ, εναλλακτικζσ λφςεισ). 

 Σο τμιμα ελζγχου αντίςτοιχα δεν κατάφερε να διατυπϊςει αντίςτοιχεσ 

ερωτιςεισ ι να επεκτείνει τισ διερευνιςεισ τθσ προθγοφμενθσ φάςθσ. Με ςαφϊσ 

μικρότερο αρικμό ερωτιςεων, παρατθροφμε ότι οι διατυπϊςεισ ζχουν γίνει πιο 

απλοϊκζσ ςτθ διατφπωςθ και λιγότερο ςφνκετεσ ςτθν αναηιτθςθ νοιματοσ («Ρόςο 

βακιά μπορεί να φτάςει θ καρζτα καρζτα ; Ρόςεσ φορζσ τθ μζρα τρζφεται θ 

χελϊνα;»). Μία από τισ ερωτιςεισ τουσ ςχεδόν ανακυκλϊνει το νόθμα μιασ από τισ 

ιδθ απαντθμζνεσ ερωτιςεισ («Με τι τρζφονται οι μικρζσ χελϊνεσ;»). Ενϊ, θ 

ερϊτθςθ «Γιατί οι χελϊνεσ προτιμοφν ςυγκεκριμζνα μζρθ;» αφενόσ αφορά άλλθ 

ομάδα, αφετζρου ζχει ιδθ απαντθκεί από τισ παρουςιάςεισ των εργαςιϊν-

ςυμπεραςμάτων που ζχουν κάνει ςτθν τάξθ. 

 τον Πίνακα 6.6 παρουςιάηονται οι ερωτιςεισ που διατυπϊκθκαν από τα 

δφο τμιματα πριν τθν επίςκεψι τουσ ςτον Αρχζλωνα.   
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Ρίνακασ 6.6. Ερωτιςεισ των δφο τμθμάτων πριν τθ δεφτερθ φάςθ διερεφνθςθσ 

 Ρειραματικό τμιμα  Τμιμα ελζγχου  
Ο

μ
ά

δ
α

: 
το

 τ
α

ξί
δ

ι 
τθ

σ 
χε

λϊ
ν

α
σ 

1. ε ποιεσ παραλίεσ γεννάει;  

2. Πωσ αμφνεται;  

3. Μπορεί να γίνει τεχνικι εκκόλαψθ 

αυγϊν;  

4. Σι κα γίνει εάν εξαφανιςτεί;  

5. Αν επιβιϊςουν όλα τα αυγά, κα 

μεγαλϊςει ο παγκόςμιοσ πλθκυςμόσ 

τθσ; 

6. Αν αλλάξει θ κερμοκραςία τθσ άμμου, τι 

φφλο κα βγει; 

7. Πόςο διαρκεί θ ανάςα τθσ;  

8. Ποφ προτιμά να κολυμπά ςτισ ακτζσ ι 

ςτα ανοιχτά; 

 

1. Τπάρχει πρόβλθμα αν δεν επιςτρζψουν 

ςτον τόπο που γεννικθκαν και γεννιςουν 

αλλοφ; 

2. Γιατί ςτισ χελϊνεσ αρζςουν τα ελλθνικά 

νερά; 

3. Πϊσ κακορίηουμε το φφλο τθσ χελϊνασ; 

 

Ο
μ

ά
δ

α
: 

α
π

ει
λζ

σ 
/κ

ίν
δ

υ
νο

ι 
γι

α
 τ

θ
 κ

α
λ

ά
ς

ς
ια

 χ
ελ

ϊ
να

 

1. Με βάςθ τα όςα γνωρίηετε, πωσ κα 

εξθγοφςατε το γεγονόσ ότι θ χελϊνα 

καρζτα καρζτα ζχει καταφζρει να 

επιβιϊςει τόςα χρόνια, παρά τισ 

ανκρϊπινεσ παρεμβάςεισ;  

2. Ποια είναι θ γνϊμθ ςασ για τισ απειλζσ 

που δθμιουργεί ο άνκρωποσ προσ τθ 

χελϊνα; Πϊσ κα μποροφςε να 

ςταματιςει να τισ δθμιουργεί;  

3. Ποια δεδομζνα χρθςιμοποιοφνται για 

να ςτθρίξουν το ςυμπζραςμα ότι θ 

χελϊνα παραμζνει αςφαλισ από τον 

άνκρωπο;  

4. Ποια γεγονότα ι ςτοιχεία δείχνουν ότι θ 

χελϊνα απειλείται από τθν αλιεία;  

5. Μπορείτε να προβλζψετε το 

αποτζλεςμα, αν θ χελϊνα καρζτα 

καρζτα, εξαφανιςτεί λόγω του 

ανκρϊπινου είδουσ; 

6. Ποια αιτία τραυματιςμοφ είναι θ πιο 

ςυχνι;  

7. Τπάρχουν τρόποι να μθν 

τραυματίηονται από τα δίκτυα, τα 

αγκίςτρια και τισ προπελεσ; Γιατί δεν 

εφαρμόηονται; Πόςο κοςτίηουν;  

1. Μποροφν ο χελϊνεσ να αρρωςτιςουν;  

2. Οι χελϊνεσ καρζττα ζχουν αλλεργίεσ;  

3. Μπορεί ζνα κομμάτι γυαλί να καρφωκεί 

ςτο καβοφκι τθσ και να πνιγεί;  
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Ο
μ

ά
δ

α
: 

π
ρ

ο
ς

τα
ς

ία
 τ

θ
σ 

κ
α

λά
ς

ς
ια

σ 
χε

λ
ϊ

να
σ

 

1. Σι κα ςυμβεί αν ανζβει θ ςτάκμθ του 

νεροφ και πωσ κα επθρεάςει αυτό 

τθν καλάςςια χελϊνα;  

2.  Γιατί κα ιταν καλφτερο να 

φτιαχτοφν περιςςότερα καλάςςια 

πάρκα;  

3.  Ποφ κα πρζπει να δοκεί 

προτεραιότθτα για τθν διάςωςθ τθσ 

καλάςςιασ χελϊνασ ;  

4.  Σι κα μποροφςε να γίνει για να 

ελαχιςτοποιθκεί ο κίνδυνοσ τθσ 

εξαφάνιςθσ τθσ καλάςςιασ χελϊνασ;  

5.  Πωσ κα χαρακτθρίηατε τθν δουλειά 

που ζχει κάνει ο ΑΡΧΕΛΩΝ για τθν 

προςταςία τθσ χελϊνασ ;  

6.  Μπορείσ να προτείνεισ μια 

εναλλακτικι λφςθ για τισ 

τραυματιςμζνεσ καλάςςιεσ χελϊνεσ 

;  

7.  Πωσ μποροφμε να γνωρίηουμε τι 

ςυμβαίνει ςτα ατυχιματα ςτθ 

κάλαςςα με τισ καλάςςιεσ χελϊνεσ ;  

8.  Πόςουσ εκελοντζσ ζχει ο ΑΡΧΕΛΩΝ;  

9.  Οι πολίτεσ είναι πρόκυμοι να 

βοθκιςουν ςτα προγράμματα για 

τθν προςταςία τθσ καλάςςιασ 

χελϊνασ ;  

 

1. Τπάρχουν κι άλλα κζντρα προςταςίασ των 

καλάςςιων χελωνϊν; 

2. Γιατί είναι καλό να προςτατεφουμε τισ 

καλάςςιεσ χελϊνεσ; 

3. Ποια είναι θ διαδικαςία προςταςίασ ςτο 

κεντρο διάςωςθσ ΑΡΧΕΛΩΝ;  
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10. Μπορείτε να προβλζψετε το 

αποτζλεςμα αν δεν υπιρχαν 

οργανϊςεισ όπωσ ο ΑΡΧΕΛΩΝ να 

βοθκοφν τθν καλάςςια χελϊνα ;  

11. Ποια γεγονότα ι ςτοιχεία μασ δείχνουν 

ότι ο πλθκυςμόσ τθσ καλάςςιασ 

χελϊνασ ζχει αυξθκεί από τότε που οι 

άνκρωποι άρχιςαν να τθν 

προςτατεφουν;  

12. Πωσ οι τουρίςτεσ ςχετίηονται με τον 

κίνδυνο τθσ καλάςςιασ χελϊνασ ;  

13. Οι πολίτεσ των υπολοίπων χωρϊν 

(Δανία, ουθδία, Γερμανία, 

Αγγλία κ.α.) κάνουν κατι γι'αυτθν;  

14. Σι κα μποροφςατε να ςυνδυάςετε για 

να βελτιωκεί ο πλθκυςμόσ τθσ χελϊνασ 

Καρζτα Καρζτα ; 

15. Μποροφμε να εφεφρουμε μια ςυςκευι 

που να προςτατεφει τα αυγά τθσ χωρίσ 

να χρειάηεται να βρίςκονται εκελοντζσ 

εκεί ϊςτε να διαςφαλίηουν τθν 

προςταςία τουσ ; 

 

 

  

Μζςα από τθ ςφγκριςθ των ερωτιςεων των δφο ομάδων και τθν ανάλυςθ των 

ερωτιςεων προζκυψαν τα ακόλουκα ςυμπεράςματα για το πειραματικό τμιμα:  

1. Διατφπωςε περιςςότερεσ ερωτιςεισ.  

2. Ζνα μεγάλο μζροσ τουσ αναφζρεται ςε ερωτιςεισ που αφοροφν τθν 

απόκτθςθ νζων γνϊςεων. Οι απαντιςεισ αναμζνεται να είναι ςφντομεσ και 

δεν αναηθτοφν κάποια ανάλυςθ. Οι ερωτιςεισ αυτζσ ομοιάηουν με τισ 

ερωτιςεισ που διατφπωςαν ςτθν πρϊτθ φάςθ τθσ διερεφνθςθσ και 

εντάχκθκαν ςτον τομζα τθσ Ανάκλθςθσ (remembering) (Πίνακασ 6.7 ).  

3. Οι ερωτιςεισ κατανόθςθσ αφοροφν τθν αναηιτθςθ εξθγιςεων και 

ερμθνειϊν ςε γνϊςεισ που κατακτικθκαν ςε προθγοφμενο χρόνο. 

Εκφράηουν εκείνεσ τισ απορίεσ που γεννικθκαν κατά τθν φάςθ Α’ τθσ 

διερεφνθςθσ. Επομζνωσ, όπωσ και οι επόμενεσ κατθγορίεσ που κα 

αναλυκοφν επεκτείνουν τθ διερευνθτικι διαδικαςία δίνοντάσ τθσ βάκοσ και 

ευρφτερο περιεχόμενο.  

4. Οι κατθγορίεσ ςφνκεςθσ και εφαρμογισ αφοροφν εκείνεσ τισ ερωτιςεισ που 

προςπακοφν να δϊςουν νζεσ λφςεισ ςτα προβλιματα ι να εφαρμόςουν με 

νζουσ τρόπουσ αυτά που ζχουν μάκει. Εκφράηουν τισ υποκζςεισ των 

μακθτϊν απζναντι ςτισ προβλθματικζσ καταςτάςεισ και δείχνουν μια 

διάκεςθ εμπλοκισ, ςυμμετοχισ των μακθτϊν. Ανικουν δε, ςφμφωνα με το 

Bloom, ςε πιο υψθλζσ κατθγορίεσ ςκζψθσ ςε ςχζςθ με τθν κατανόθςθ και 

τθν Ανάκλθςθ.  
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5. Εμφανίηονται ακόμα 5 ερωτιςεισ αναηιτθςθσ αξιολογικϊν απαντιςεων 

(γνϊμεσ, αξιολογιςεισ, προτεραιότθτεσ).  

 Από τθν άλλθ μεριά θ ομάδα ελζγχου εμφανίηει ςαφϊσ αρικμθτικά 

λιγότερεσ ερωτιςεισ. Θ πλειονότθτα τουσ (9 ςτισ 14) αφοροφν ερωτιςεισ που 

αναηθτοφν κάποια νζα γνϊςθ ι πλθροφορία. Οι υπόλοιπεσ ερωτιςεισ αφοροφν 

ηθτιματα κατανόθςθσ, ενϊ δεν κάνουν καμία ερϊτθςθ που να εντάςςεται ςτα 

υψθλότερα ςτάδια τθσ ταξινομίασ του Bloom. 

 

Ρίνακασ 6.7 Κατθγοριοποίθςθ ερωτιςεων β’ φάςθσ  

Ερωτιςεισ ανά κατθγορία 

 Ανάκλθςθ  Κατανόθςθ Ανάλυςθ Σφνκεςθ Εφαρμογι Αξιολόγθςθ 

Ρ
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ρ
α

μ
α

τι
κό
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μ
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ΣΠ1,ΣΠ2,  

ΣΠ7, ΣΠ8,  

ΑΠ7 

ΠΠ8 

ΧΠ9 
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ΑΠ1,ΑΠ6,ΑΠ7 

ΠΠ2,ΠΠ7,ΠΠ9 

ΠΠ11, ΠΠ12 

ΠΠ13 

ΧΠ3,ΧΠ4,ΧΠ5 

ΧΠ7, ΧΠ8 
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ΣΠ6 

ΑΠ2, ΑΠ5 

ΠΠ6,ΠΠ10, 

ΠΠ14,ΠΠ15 

ΧΠ1, ΧΠ2, 

ΧΠ10 
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ΣΠ3, ΣΠ4 

ΣΠ5 

ΑΠ7 

ΠΠ1, ΠΠ3, 

ΠΠ4 
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ΑΠ2,ΑΠ3, ΑΠ4 

ΠΠ5 

ΧΠ4 

 

 

 

 

φνολο:5 

Τμ
ι

μ
α

 Ε
λζ

γχ
ο

υ
 

ΣΕ3 

ΑΕ1, 

ΑΕ2,ΑΕ3 

ΠΕ1,ΠΕ3 

ΧΕ1, ΧΕ3, 

ΧΕ4 
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ΣΕ1, ΣΕ2 

ΠΕ2 

ΧΕ2 
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Επεξιγθςθ Συμβόλων: ΑΡ: ομάδα Απειλζσ τμιμα Ρειραματικό, ΧΡ: ομάδα Χαρακτθριςτικά τμιμα 

Ρειραματικό, ΤΡ: ομάδα Ταξίδι τμιμα Ρειραματικό, ΡΡ: ομάδα Ρροςταςία τμιμα Ρειραματικό, ΑΕ: ομάδα 

Απειλζσ τμιμα Ελζγχου, ΧΕ: ομάδα Χαρακτθριςτικά τμιμα Ελζγχου, ΤΕ: ομάδα Ταξίδι τμιμα Ελζγχου, ΡΕ: 

ομάδα Ρροςταςία τμιμα ελζγχου. Ο αρικμόσ που ακολουκεί αντιςτοιχεί ςτον αρικμό ερϊτθςθσ κάκε 

τμιματοσ από τουσ Ρίνακεσ 6.5 και 6.6. 

 Γίνεται ςαφζσ ότι, κακολικά, το πειραματικό τμιμα εμφανίηει μια ποιοτικι 

μετατόπιςθ από τον τομζα τθσ Ανάκλθςθσ και τθσ απλισ αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν 

ςε πιο ςφνκετεσ ερωτιςεισ. Ενϊ το τμιμα ελζγχου δεν παρουςιάηει τα ίδια 

χαρακτθριςτικά.  
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 Θ εκπόνθςθ ερωτιςεων από τθ πλευρά των μακθτϊν αφενόσ αποτελεί μια 

ςθμαντικι ςτιγμι και ταυτόχρονα αφετθρία τθσ διερευνθτικισ διαδικαςίασ, 

αφετζρου αντικατοπτρίηει ςε ζνα κλιμακωτό ςχιμα διερεφνθςθσ, όπωσ το 

ςυγκεκριμζνο, το βακμό αντίλθψθσ και κατάκτθςθσ  του προθγοφμενου ςταδίου. 

 Σα κυριότερα ευριματα είναι τα ακόλουκα:  

 Παρατθρείται, για όλεσ τισ ομάδεσ του πειραματικοφ τμιματοσ μια 

κλιμάκωςθ από ερωτιςεισ Ανάκλθςθσ ςτο πρϊτο ςτάδιο, προσ ερωτιςεισ 

εμβάκυνςθσ ωσ προσ το περιεχόμενο τουσ ςτο επόμενο ςτάδιο. Αντίκετα, το 

τμιμα ελζγχου παραμζνει κυρίωσ ςε ερωτιςεισ Ανάκλθςθσ και κατανόθςθσ 

και ςτισ δφο φάςεισ. 

 Οι γνϊςεισ και οι πλθροφορίεσ που ζχουν ςυλλζξει κατά τθ διερεφνθςθ 

μζςω web quest, αποτελοφν για το πειραματικό τμιμα εφαλτιριο για νζεσ 

αναηθτιςεισ ςε βάκοσ. Οι μακθτζσ του τμιματοσ ελζγχου είτε 

ανακυκλϊνουν παρόμοιεσ ερωτιςεισ και ςτα δφο ςτάδια είτε παραμζνουν 

ςτθν επιφανειακι αναηιτθςθ πλθροφοριϊν.  

 το πειραματικό τμιμα, πριν τθν επίςκεψθ ςτο κζντρο διάςωςθσ ΑΡΧΕΛΩΝ, 

επικρατεί ενκουςιαςμόσ που μεταφράηεται ςε πολλζσ ερωτιςεισ, ςυνεχείσ 

προςκικεσ και on line αλλθλεπίδραςθ. To τμιμα ελζγχου διακρίνεται για τθν 

τυπικι- διεκπεραιωτικι ςχζςθ με τθ διερεφνθςθ και δεν εμφανίηει 

αντίςτοιχα αποτελζςματα.  

φμφωνα με το μεκοδολογικό ςχιμα τθσ ταξινομίασ του Bloom που 

ακολουκικθκε ςτθν ανάλυςθ, υπάρχει μια κλιμάκωςθ ςτθν οικοδόμθςθ των 

γνϊςεων από το ςτάδιο τθσ Ανάκλθςθσ προσ μορφζσ ςκζψθσ περιςςότερο 

δθμιουργικζσ και αξιολογικζσ. Αντίςτοιχα και οι ερωτιςεισ ξεκινοφν από το ςτάδιο 

τθσ βαςικισ γνωριμίασ με το προσ εξζταςθ αντικείμενο και προχωροφν ςε 

ςυγκρίςεισ, αναλφςεισ, ςυνκζςεισ και  αξιολογιςεισ. Σο γεγονόσ ότι το πειραματικό 

τμιμα προχϊρθςε από το πρϊτο επίπεδο τθσ ταξινομίασ (Γνϊςθ/Ανάκλθςθ 

πλθροφοριϊν) ςτα επόμενα, ερμθνεφεται από το γεγονόσ ότι είχε κατακτιςει τισ 

αναγκαίεσ πλθροφορίεσ και επιδίωκε τθν εμβάκυνςι τουσ. Είναι αξιοςθμείωτο, ότι 

οι ερωτιςεισ τουσ δεν επεκτάκθκαν ςε ηθτιματα των άλλων ομάδων, αλλά 

επικεντρϊκθκαν ςτο ηιτθμα το οποίο διερευνοφςαν. Σο γεγονόσ αυτό οφείλεται 

κατϋαρχιν ςτθν ορκι λειτουργία τθσ ςυνεργατικισ μεκόδου jigsaw και κατά 

δεφτερον ςτο γεγονόσ ότι το ςφνολο τθσ τάξθσ είχε αλλθλεπιδράςει με τισ γνϊςεισ 

και τισ πλθροφορίεσ κάκε ομάδασ, οικοδομϊντασ τθν κατάλλθλθ ςυνοχι ςτο 

περιεχόμενο. Αντίκετα, το τμιμα ελζγχου, δεν είχε εργαςτεί ανάλογα και γι’ αυτό 

παρατθρικθκε από τθ μια μεριά  να μθν προχωράει ςε ερωτιςεισ εμβάκυνςθσ 

περιεχομζνου ι να ανακυκλϊνει ιδθ απαντθμζνεσ ερωτιςεισ. 

 Όπωσ επιςθμάνκθκε, ςτα αντίςτοιχα ευριματα των μακθτικϊν 

δθμιουργιϊν, οι μακθτζσ εργάςτθκαν ςτο πειραματικό τμιμα ςε θλεκτρονικό 

περιβάλλον αλλθλεπίδραςθσ . Οι ηυμϊςεισ τουσ, ιταν πολφ πιο ζντονεσ και φανερζσ 
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μζςω τθσ πλατφόρμασ Seesaw . Επεξεργάςτθκαν τισ πλθροφορίεσ, δεδομζνα και 

ςυμπεράςματα ζγιναν κοινό κτιμα, οδθγικθκαν ςε νζεσ απορίεσ και 

προβλθματιςμοφσ. Αντίκετα, οι μακθτζσ του τμιματοσ ελζγχου δεν ζχουν 

επεξεργαςτεί ςε βάκοσ το πρϊτο ςτάδιο, παρότι οι εργαςίεσ τουσ ζγιναν ςφμφωνα 

με τα προβλεπόμενα, και ανακυκλϊνουν ερωτιςεισ και απορίεσ τισ οποίεσ κα 

μποροφςαν να ζχουν επιλφςει κοινωνικά (μζςω τθσ αλλθλεπίδραςθσ), όπωσ  ζγινε 

με το πειραματικό τμιμα.  
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6.6. Ανϊλυςη ηχητικού υλικού 
Θ ανάλυςθ που ακολουκεί αφορά το θχθτικό υλικό που ςυλλζχκθκε από 

τουσ τρείσ εκ των τεςςάρων υποςτακμϊν εργαςίασ. Θ ανάλυςθ αφορά τισ νζεσ 

αυκόρμθτεσ ερωτιςεισ που απθφκυναν οι μακθτζσ, τισ απαντιςεισ που ζδωςαν ςε 

ερωτιςεισ των εμψυχωτϊν του Κζντρου κακϊσ και ςτα ςτοιχεία που διαμορφϊνουν 

τθ ςυμμετοχι τουσ κατά τθ διαδικαςία.  

 

6.6.1. Ομϊδα «χαρακτηριςτικϊ τησ θαλϊςςιασ χελώνασ» 

 τον υποςτακμό εργαςίασ για τθν ομάδα χαρακτθριςτικά τθσ καλάςςιασ 

χελϊνασ, ο τρόποσ διερεφνθςθσ που ακολουκικθκε ιταν θ ςυηιτθςθ με μία 

βιολόγο, που ζχει οργανϊςει ζνα ερευνθτικό πρόγραμμα για τθ ςυμπεριφορά των 

καλάςςιων χελωνϊν εντόσ του κζντρου διάςωςθσ Αρχζλων. Οι ερωτιςεισ που είχαν 

προετοιμάςει οι μακθτζσ τζκθκαν ςε προτεραιότθτα. Σαυτόχρονα όμωσ, οι μακθτζσ 

διατφπωςαν αυκόρμθτεσ ερωτιςεισ ι ζδωςαν απαντιςεισ ςτισ περιπτϊςεισ που το 

ζκρινε θ βιολόγοσ –εκελόντρια του κζντρου.  

 Όπωσ φάνθκε από τθν απομαγνθτοφϊνθςθ τθσ ςυνολικισ εργαςίασ, οι 

μακθτζσ του πειραματικοφ τμιματοσ κυριάρχθςαν ολοκλθρωτικά τόςο ςτισ νζεσ 

ερωτιςεισ που γεννικθκαν εντόσ του κζντρου διάςωςθσ, όςο και ςτισ απαντιςεισ 

που ζδωςαν. υνολικά, ζκαναν 10 νζεσ ερωτιςεισ και ζδωςαν 3 απαντιςεισ. Από 

τουσ πζντε παρόντεσ μακθτζσ του πειραματικοφ τμιματοσ, ςυμμετείχαν οι τζςςερισ. 

Αντίςτοιχα, οι ζξι μακθτζσ του τμιματοσ ελζγχου δεν ζδωςαν καμία απάντθςθ και 

δεν ζκαναν καμία νζα ερϊτθςθ. 

 Σα παραπάνω αρικμθτικά ςτοιχεία αποκαλφπτουν, κυρίωσ, ποιοτικζσ 

διαφορζσ ανάμεςα ςτισ δφο ομάδεσ. Διακρίνουμε, μια αρκετά ςθμαντικι 

εναςχόλθςθ των μακθτϊν του πειραματικοφ τμιματοσ ςτο προθγοφμενο διάςτθμα, 

που τουσ δίνει τθ δυνατότθτα να παρακολουκιςουν τα όςα τουσ εξθγεί θ 

ερευνιτρια και να ηθτιςουν διευκρινίςεισ, να δϊςουν προεκτάςεισ κακϊσ και να 

απαντιςουν –εφςτοχα- ανακαλϊντασ τα όςα είχαν αςχολθκεί. Ο ενκουςιαςμόσ που 

διακρίνουμε ςτουσ μακθτζσ του πειραματικοφ τμιματοσ είναι ζντονοσ, βρίςκονται 

ςε ςυνεχι εγριγορςθ και ςυνειςφζρουν με όλουσ τουσ τρόπουσ ςτθ διερευνθτικι 

προςπάκεια. Αντίκετα, οι μακθτζσ του τμιματοσ ελζγχου, παρά το γεγονόσ ότι είχαν 

μια καλά διατυπωμζνθ εργαςία κατά το αμζςωσ προθγοφμενο ςτάδιο, δε φαίνεται 

να κεφαλαιοποιοφν τθν εμπειρία τουσ. Δε ςυμμετζχουν ενεργά και αδυνατοφν 

ακόμα και να διατυπϊςουν ςτοιχειϊδεισ ερωτιςεισ. 

  Θ ανάλυςθ που είχε προθγθκεί ςτισ ερωτιςεισ (α’ φάςθσ και β’ φάςθσ) και ο 

τρόποσ εργαςίασ τθσ ομάδασ χαρακτθριςτικά, επιβεβαιϊνεται ςτθν εργαςία εντόσ 

του κζντρου. τθ ςυνζχεια δίνονται ενδεικτικά αποςπάςματα διαλόγων μεταξφ των 

μακθτϊν και τθσ ερευνιτριασ βιολόγου τουσ κζντρου: 
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Βιολόγοσ  : «Ξζρετε ποιο είναι το βαςικό χαρακτθριςτικό που κοιτάμε για 

να διαχωρίςουμε αν μια χελϊνα είναι αρςενικι θ κθλυκι;»  

τζφανοσ (πειραματικό τμιμα): «Θ ουρά τθσ, τα αρςενικά ζχουν μεγαλφτερθ ουρά 

από τα κθλυκά» 

 

Βιολόγοσ:    «γνωρίηετε, τι είναι πλάςτρον;»  

Κλοντιάνα (πειραματικό τμιμα): Ρλάςτρο είναι το κάτω μζροσ ςτο καβοφκι τθσ 

χελϊνασ, θ κοιλίτςα τθσ»  

Από τισ ερωτιςεισ που ζκαναν, κάποιεσ αφοροφν τθν εργαςία των εκελοντϊν:  

Βαςιλικι (πειραματικό τμιμα): «εςείσ(ωσ εκελόντρια)μζνετε ςτουσ χϊρουσ του 

κζντρου ι ζρχεςτε κάκε πρωί;»  

-τουσ χϊρουσ ςτο κζντρο διάςωςθσ:  

Νικθφόροσ (πειραματικό τμιμα) : «ςε τι χρθςιμεφουν τα βαγόνια;» 

«οι δεξαμενζσ ζχουν καλαςςινό νερό;»,  

«αν το νερό είναι βρϊμικο, τι κάνετε, πϊσ το 

κακαρίηετε;»  

-κακϊσ και τθν εργαςία ι τθν εμπειρία από το κζντρο: 

Βαςιλικι, (πειραματικό τμιμα) «Αν μια χελϊνα τραυματιςτεί και τθ φζρουν εδϊ 

πζρα να (ακακόριςτο)και τθν ξαναφιςετε ςτθ 

κάλαςςα και ξανατραυματιςτεί, κα πεκάνει;» 

τζφανοσ,(πειραματικό τμιμα) «Ρόςεσ φορζσ ζχει ζρκει μια χελϊνα ςτον 

Αρχζλων;».  

Βαςιλικι (πειραματικό τμιμα) «Από ποφ ζρχονται οι χελϊνεσ που βρίςκονται εδϊ;».  

 Σζτοιεσ ερωτιςεισ ςυναντιςαμε ςε όλεσ τισ ομάδεσ των υποςτακμϊν εργαςίασ. 

Πολλζσ ερωτιςεισ αφοροφν τθν άμεςθ περιζργεια τουσ ςε όςα τουσ εξθγεί θ 

βιολόγοσ εκελόντρια: 

Βαςιλικι (πειραματικό τμιμα): «Με ποιο τρόπο βλζπουμε αν μια χελϊνα είναι 

ζγκυοσ;».,  

τζφανοσ (πειραματικό τμιμα): «Ρόςεσ μζρεσ μεςολαβοφν από τθν επαφι ωσ τθν 

ωοτοκία;».  

Βαςιλικι(πειραματικό τμιμα): «Τα πλακίδια που ζχουν οι χελϊνεσ μζνουν για 

πάντα;». 
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 Οι παραπάνω ερωτιςεισ είναι πραγματικά εφςτοχεσ, αφοφ μζςα από αυτζσ 

οι μακθτζσ ειςζρχονται ςε μια ςειρά ηθτθμάτων που διευρφνουν το πεδίο 

διερεφνθςθσ τουσ ςχετικά με τα χαρακτθριςτικά τθσ καλάςςιασ χελϊνασ. Για 

παράδειγμα, θ τελευταία ερϊτθςθ (Τα πλακίδια που ζχουν οι χελϊνεσ μζνουν για 

πάντα;) τουσ οδθγεί ςτο γεγονόσ ότι τα πλακίδια πράγματι ανανεϊνονται γεγονόσ 

που ςυνδζεται με τθν αλλαγι δζρματοσ ςτα ερπετά, ςτα οποία ανικει θ καλάςςια 

χελϊνα. 

 υμπεραςματικά, οι απαντιςεισ αλλά κυρίωσ θ ςυμμετοχι του πειραματικοφ 

τμιματοσ μζςω των ερωτιςεων, αποδεικνφει:  

 Καλφτερθ κατανόθςθ τθσ διερευνθτικισ διαδικαςίασ,  

 Εγριγορςθ και ουςιαςτικι ςυμμετοχι ςτο ςτάδιο αυτό (με απαντιςεισ και 

ερωτιςεισ) 

 Αφομοίωςθ των όςων επεξεργάςτθκαν ςτθν προθγοφμενθ φάςθ, αφοφ 

φάνθκαν να αντιλαμβάνονται ενεργά –ςε αντίκεςθ με τθν πακθτικι ςτάςθ 

του τμιματοσ ελζγχου- τισ νζεσ πλθροφορίεσ και κυρίωσ δεν ανακυκλϊνουν 

τισ προθγοφμενεσ ερωτιςεισ τουσ. 

 

6.6.2. Ομϊδα «προςταςύα τησ θαλϊςςιασ χελώνασ» 

 τον υποςτακμό «προςταςία τθσ καλάςςιασ χελϊνασ» ο τρόποσ  

διερεφνθςθσ είχε τθν εξισ δομι: οι μακθτζσ αναηιτθςαν ςε βιβλία και μικρά βίντεο 

πλθροφορίεσ, ςτθ ςυνζχεια ξεκινϊντασ από τισ ερωτιςεισ που είχαν προετοιμάςει 

δθμιοφργθςαν ζνα διάλογο με τθν υπεφκυνο περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ του 

κζντρου διάςωςθσ Αρχζλων, ϊςτε να δοκοφν οι απαντιςεισ. τθ ςυγκεκριμζνθ 

περίπτωςθ οι απαντιςεισ πρϊτα ζπρεπε να αναηθτθκοφν από τα ίδια τα παιδιά και 

τα όςα είχαν διερευνιςει τόςο μζςα από τα βιβλία που μελζτθςαν ςτο κζντρο όςο 

και από τθ διερεφνθςθ μζςω web-quest. Αναπτφχκθκε ζτςι μια ζντονθ δυναμικι, 

μζςα από τθν οποία προζκυψαν αυκόρμθτα και νζεσ ερωτιςεισ.  

 Αρικμθτικά, οι μακθτζσ του πειραματικοφ τμιματοσ διατφπωςαν 26 νζεσ 

ερωτιςεισ και προςπάκθςαν να δϊςουν 23 απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ τθσ 

υπευκφνου, ζναντι 6 ερωτιςεων και καμίασ απάντθςθσ του τμιματοσ ελζγχου. Από 

τα ζξι άτομα του πειραματικοφ τμιματοσ ςυμμετζχουν ςυνεχϊσ και ενεργά τα πζντε 

(το 6ο ζχει νοθτικζσ και μακθςιακζσ δυςκολίεσ και υποςτθρίηεται από παράλλθλθ 

ςτιριξθ), ενϊ από το τμιμα ελζγχου μόνο τα τρία άτομα από τα ζξι ςυμμετζχουν. Οι 

αρικμθτικζσ διαφορζσ και ςε αυτό τον υποςτακμό είναι ποιοτικζσ , παρά ποςοτικζσ. 

Θ απομαγνθτοφϊνθςθ του διαλόγου που αναπτφχκθκε, φανερϊνει μια ζντονα 

δυναμικι κατάςταςθ από τθν πλευρά κυρίωσ των μακθτϊν του πειραματικοφ 

τμιματοσ. Θ αυξθμζνθ ςυμμετοχι τουσ είναι αποτζλεςμα μιασ διαδικαςίασ 

εναςχόλθςθσ και αλλθλεπίδραςθσ κατά το προθγοφμενο διάςτθμα. Κατ’ αυτό τον 

τρόπο, παρουςιάηονται πιο ζτοιμοι να παρακολουκιςουν το επόμενο διερευνθτικό 
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ςτάδιο ςτο κζντρο διάςωςθσ. Όπωσ κα δοφμε και ςτθν ανάλυςθ που ακολουκεί οι 

μακθτζσ που ζχουν χρθςιμοποιιςει ςυςτθματικά τθν πλατφόρμα Seesaw  δίνουν 

πιο ολοκλθρωμζνεσ απαντιςεισ και κάνουν ερωτιςεισ εμβάκυνςθσ, αντίςτροφα οι 

μακθτζσ που δεν τθν ζχουν χρθςιμοποιιςει ι ανικουν ςτο τμιμα ελζγχου 

παραμζνουν ςτθν αναηιτθςθ των βαςικϊν πλθροφοριϊν.  

 Κα αναλφςουμε τισ περιπτϊςεισ δφο μακθτϊν του πειραματικοφ τμιματοσ 

που είχαν διαφορετικι προςζγγιςθ ςτθν προετοιμαςία τθσ ομάδασ τουσ ςτθν 

πλατφόρμα Seesaw . Ο πρϊτοσ μακθτισ (εδϊ με το όνομα ίμοσ) είχε μεγάλθ 

ςυνειςφορά ςχολίων και αναρτιςεων και άνθκε ςτθν ομάδα εκείνθ των μακθτϊν 

που χαρακτθρίςτθκαν ωσ Ενεργοί. Ο άλλοσ μακθτισ (εδϊ με το όνομα Γαβριιλ), 

άνθκε ςτθν ομάδα των παρατθρθτϊν και είχε μθδενικι ςυνειςφορά ςε ςχόλια ενϊ 

οι αναρτιςεισ του ςτο Seesaw  ιταν διεκπεραιωτικζσ.  

 Κατά τθ διάρκεια τθσ διερεφνθςθσ ςτο κζντρο ο πρϊτοσ αναλαμβάνει ρόλο 

να καταγράφει τισ απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ τθσ ομάδασ, ενϊ άτυπα (αλλά 

ουςιαςτικά) εξθγεί το νόθμα των ερωτιςεων τθσ ομάδασ ςτθν υπεφκυνο του 

κζντρου. 

Σαυτόχρονα, διατυπϊνει τα ακόλουκα ερωτιματα :  

 τθν απάντθςθ τθσ υπευκφνου για τθ ςυνειςφορά του Αρχζλωνα ςτθν 

ςωτθρία τθσ καλάςςιασ χελϊνασ και για τα αποτελζςματα που ζχουν επιτευχκεί, 

εκείνοσ αντιςτρζφει το ερϊτθμα και το κζτει ωσ εξισ: 

«Πμωσ δεν ξζρουμε τα αποτελζςματα αν δεν υπιρχε ο Αρχζλων;».  

 Αργότερα ςε παρόμοιο ερϊτθμα επανζρχεται ο ίδιοσ και χαρακτθρίηει τισ 

ςυνζπειεσ που κα είχε θ μθ προςταςία τθσ καλάςςιασ χελϊνασ 

   «καταςτροφικά, ίςωσ και να εξαφανίηονταν»  

 Προςπακϊντασ να επεκτείνει τισ γνϊςεισ τουσ ςχετικά με το νομοκετικό 

πλαίςιο γφρω από τθν προςταςία και τισ ςυνζπειεσ τθσ παραβίαςθσ του 

«Αν κάποιοσ ςκοτϊςει μια χελϊνα και κάποιοσ τον δει και κάνει 

μινυςθ ςτθν αςτυνομία, τι γίνεται ;».  

 Με τθν επόμενθ ερϊτθςι του προςπακεί να κατανοιςει το λόγο τθσ 

τοποκζτθςθσ του κζντρου διάςωςθσ ςε ζνα ςθμείο τθσ Ελλάδασ που δεν είναι κοντά 

ςτουσ χϊρουσ αναπαραγωγισ τθσ χελϊνασ: 

«Στθ Γλυφάδα, γιατί ζχετε Κζντρο; Εννοϊ ότι αν υπιρχε μια 

τραυματιςμζνθ χελϊνα, θ Γλυφάδα είναι λίγο μακριά για να τθ 

φζρουν.» 
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 Ο άλλοσ μακθτισ (Γαβριιλ) διατυπϊνει πολλζσ ερωτιςεισ που όπωσ κα 

δοφμε και ςτισ ερωτιςεισ του τμιματοσ ελζγχου αφοροφν κυρίωσ γνϊςεισ που 

ζπρεπε να ζχουν κατανοιςει ςτο προθγοφμενο ςτάδιο.  

«Αυτά εδϊ τι είναι; (αναφζρεται ςτισ πεταλίδεσ που κολλοφν ςτο 

καβοφκι τθσ» 

«(ε ερϊτθςθ άλλου μακθτι για το πϊσ φζρνουν τισ χελϊνεσ ςτο 

κζντρο διάςωςθσ) Ζτςι όπωσ τθν παίρνουν και τθν τρϊνε!»  

 Θ παραπάνω παρατιρθςι του δείχνει μια ςθμαντικι άγνοια γφρω από το 

γεγονόσ ότι οι καλάςςιεσ χελϊνεσ δεν είναι τροφι για τον άνκρωπο. Παρόμοια: 

   «Ρριν πόςο καιρό ιδρφκθκε ο Αρχζλων;»  

«Είναι ςε πολλζσ περιοχζσ;» (για το ποφ βρίςκονται παραρτιματα του 

Αρχζλωνα)  

 Οι απαντιςεισ για τα παραπάνω αποτελοφςαν μζροσ τθσ εργαςίασ τθσ 

ομάδασ του. 

 Με παρόμοιο τρόπο κινικθκε και θ ςυμμετοχι τθσ ομάδασ ελζγχου. Αφενόσ 

κάνουν λίγεσ ερωτιςεισ αφετζρου επιμζνουν ςε ευκαιριακά ηθτιματα από τθν 

ανάλυςθ που κάνει θ υπεφκυνθ του κζντρου : 

 «Αν ζνασ ψαράσ ζχει ρίξει ζνα δίχτυ ςτθ κάλαςςα και ζχει 

εγκλωβιςτεί μια χελϊνα μζςα ςτο δίχτυ, τότε κα φταίει ο ψαράσ;», 

Νίκοσ, τμιμα ελζγχου.  

«Δεν μποροφμε να βάλουμε ειδικά φϊτα ςτισ παραλίεσ; Λεωνίδασ, 

τμιμα ελζγχου. 

«Ακολουκοφν το φεγγάρι ι τθ κάλαςςα;» Νίκοσ, τμιμα ελζγχου.  

«Ρϊσ αναπνζουν μζςα ςτθ φωλιά;» Ανδρζασ, τμιμα ελζγχου. 

«Γιατί δεν ζρχεται θ αςτυνομία και τουσ λζει φφγετε τϊρα από δω;» 

Ανδρζασ, τμιμα ελζγχου.  

«Αν μια χελϊνα πάκει αμνθςία, χάνεται, τι γίνεται;», Λεωνίδασ, 

τμιμα ελζγχου, 

«Αν χαλάςει ο μθχανιςμόσ εντοπιςμοφ (,τι κα ςυμβεί);» Ανδρζασ, 

τμιμα ελζγχου. 

Είναι ενδεικτικό ότι εμφανίηουν ςτοιχεία δυςφορίασ για τθν διαδικαςία :  

  «Θα κάτςουμε όλθ τθν ϊρα εδϊ; Θα βαρεκοφμε όμωσ!» Ανδρζασ, 

τμιμα ελζγχου. 
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 Από τισ ερωτιςεισ που απευκφνει θ υπεφκυνθ του κζντρου διάςωςθσ μόνο 

οι μακθτζσ του πειραματικοφ τμιματοσ απαντοφν με τρόπο ουςιαςτικό, αντίκετα οι 

μακθτζσ του τμιματοσ ελζγχου δεν παρουςιάηουν καμία απάντθςθ.  

 τθν ερϊτθςθ «Τι κα μποροφςε να γίνει για να ελαχιςτοποιθκεί ο κίνδυνοσ 

εξαφάνιςθσ τθσ καλάςςιασ χελϊνασ» θ μακιτρια του πειραματικοφ τμιματοσ 

απαντά αρκετά ςυνκετικά και ολοκλθρωμζνα:  

«Είναι καλό να φτιαχτοφν περιςςότερα καλάςςια πάρκα, να 

ενθμερωκοφν οι ψαράδεσ και ο κόςμοσ, να φτιαχτοφν περιςςότερεσ 

ενϊςεισ που να προςτατεφουν τθ χελϊνα και να ενθμερϊνουν»,  

Κυριακι, πειραματικό τμιμα. 

τθν ερϊτθςθ για τθν αποτελεςματικότθτα που ζχουν επιδείξει ωσ  τϊρα οι 

οικολογικζσ οργανϊςεισ: 

«και κάκε χρονιά γίνεται όλο και καλφτερα και άλλεσ χελϊνεσ 

μποροφν να ζρκουν εδϊ», Αντϊνθσ, πειραματικό τμιμα. 

χετικά με τισ ςυνζπειεσ τθσ εξαφάνιςθσ: 

   «Χαλάει θ τροφικι αλυςίδα!», ίμοσ, πειραματικό τμιμα. 

«Αν εξαφανιςτεί, λζω εγϊ, ζνα πράγμα, ζνα ηϊο τρϊει ζνα άλλο ηϊο, 

αν εξαφανιςτεί το ηϊο που το τρϊει, το άλλο ηϊο δε κα ζχει κάτι να 

φάει οπότε κα πεκάνει, άρα άλλο ζνα ηϊο που τρϊει αυτό το ηϊο κα 

πεκάνει, άρα κα ςπάςει θ αλυςίδα», Αντϊνθσ, πειραματικό τμιμα. 

Ενϊ, για το ποια είναι τα βιματα τθσ αποτελεςματικισ προςταςίασ, ο μακθτισ του 

πειραματικοφ τμιματοσ τα ςυγκεκριμενοποιεί ωσ ςυμπεράςματα: 

«Ευαιςκθτοποίθςθ- Ενθμζρωςθ, πρόλθψθ, περίκαλψθ, προςταςία 

βιοτόπων», ίμοσ, πειραματικό τμιμα  

Μποροφμε ςυμπεραςματικά να καταγράψουμε τα εξισ ευριματα : 

 Οι μακθτζσ του πειραματικοφ τμιματοσ κάνουν περιςςότερο ερωτιςεισ 

εμβάκυνςθσ, παρά επιφανειακζσ ι ευκαιριακζσ, εξαρτάται, πικανά, από το 

βακμό ςτον οποίο είχαν αςχολθκεί και είχαν ςυμμετάςχει ςτθν πρϊτθ 

διερευνθτικι φάςθ. 

 Οι απαντιςεισ του πειραματικοφ τμιματοσ είναι αποτζλεςμα ςφνκεςθσ των 

όςων ζμακαν ςτο κζντρο διάςωςθσ και όςων είχαν αςχολθκεί ςτθν πρϊτθ 

φάςθ. 

 Σο πειραματικό τμιμα είναι ςαφϊσ πιο ενεργθτικό κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ καλφπτει ςυντριπτικά το χρόνο ςυμμετοχισ ςε ςχζςθ με το 

τμιμα ελζγχου. Παρζχει επεξθγιςεισ των ερωτιςεων, με τρόπο ουςιαςτικό, 
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ςυνειςφζρει δθμιουργικά με ερωτιςεισ και απαντιςεισ. Θ ςυμμετοχι αυτι, 

τθρουμζνων των αναλόγιων, είναι κακολικι για το πειραματικό τμιμα. 

Αντίκετα το τμιμα ελζγχου, ζχει πιο πακθτικι ςτάςθ. Τπάρχουν μάλιςτα 

τρία μζλθ του, που δεν επιδεικνφουν καμία ςυμμετοχι ςε όςα ςυμβαίνουν.  

Με βάςθ και τα παραπάνω ςυμπεράςματα, το πειραματικό τμιμα 

ςυμμετζχει πιο ενεργά και ουςιαςτικά ςτθν ςυγκεκριμζνθ φάςθ τθσ διερευνθτικισ 

διαδικαςίασ.  

 

6.6.3. Ομϊδα «απειλϋσ/κύνδυνοι για τη θαλϊςςια χελώνα» 

 

 Ο τρόποσ εργαςίασ ςτον υποςτακμό «απειλζσ κίνδυνοι για τθ καλάςςια 

χελϊνα» παρουςιάηει ςαφείσ διαφορζσ από τουσ δφο παραπάνω που αναλφκθκαν. 

Ο επιςτιμονασ ωκεανολόγοσ του κζντρου διάςωςθσ μζςα από μία παρουςίαςθ για 

τθ καλάςςια χελϊνα, τθν επίδειξθ φωτογραφιϊν ι όςων είχαν βρει οι γιατροί του 

κζντρου (π.χ. αγκίςτρια, πλαςτικά κ.λπ.) ςε τραυματιςμζνεσ χελϊνεσ, αλλά κυρίωσ 

μζςα από ανοιχτζσ ερωτιςεισ (τόςο προετοιμαςμζνων, αλλά κυρίωσ αυκόρμθτων)  

των μακθτϊν προςπάκθςε να ςυνκζςει το κζμα διερεφνθςθσ τουσ. Αξίηει να 

ςθμειϊςουμε ότι ζγιναν ελάχιςτεσ ερωτιςεισ προσ τουσ μακθτζσ, ϊςτε να 

εμπλουτίςουν τθν ςυηιτθςθ με τθν εμπειρία τουσ από τθν πρϊτθ φάςθ. 

 Είναι φανερό ότι οι ανοιχτζσ ερωτιςεισ, ευνοοφν όχι τόςο τθν εμβάκυνςθ 

των μακθτϊν ςτο κζμα τουσ, όςο περιςςότερο μια πιο γενικι και επιφανειακι 

εναςχόλθςθ με το κζμα. Σαυτόχρονα, επιτρζπουν τθν μεταφορά ςε διαφορετικζσ 

κεματικζσ (και μάλιςτα πριν ολοκλθρωκεί θ ςυηιτθςθ ςε κάκε μία).  

 τθν ανάλυςθ που ακολουκεί, ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτισ μακθτικζσ 

ερωτιςεισ, που προςπάκθςαν να ςυλλζξουν επιπλζον πλθροφορίεσ γφρω από το 

κζμα τουσ ι εξαντλικθκαν ςε αναπαραγωγι των ερωτιςεων τθσ πρϊτθσ φάςθσ. 

Σαυτόχρονα, κα επιχειρθκεί να αναλυκεί αν οι απαντιςεισ τουσ είναι προϊόν 

ςφνκεςθσ και κατά πόςο ςτθρίηονται ςτθν εναςχόλθςι τουσ ςτθν προθγοφμενθ 

φάςθ διερεφνθςθσ. 

 υνολικά ζγιναν περίπου 40 ερωτιςεισ. Οι μιςζσ από αυτζσ είχαν 

προετοιμαςτεί ςτθν τάξθ ενϊ οι υπόλοιπεσ ζγιναν αυκόρμθτα. Σα δφο τμιματα 

ζκαναν περίπου τον ίδιο αρικμό ερωτιςεων και ςυμμετείχαν με ερωτιςεισ 

παρεμβάςεισ ςχεδόν όλοι οι μακθτζσ. Ζγιναν περίπου 5 ερωτιςεισ από τον 

υπεφκυνο του προγράμματοσ του Αρχζλωνα τισ οποίεσ απάντθςαν αποκλειςτικά οι 

μακθτζσ του πειραματικοφ τμιματοσ. 

Από τθν ανάλυςθ των ερωτιςεων προκφπτουν τα εξισ: 
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 Οι εννζα αρχικζσ ερωτιςεισ του πειραματικοφ τμιματοσ (που αναλφκθκαν 

ςε προθγοφμενθ υποενότθτα) παραμζνουν τα κυριότερα ςθμεία 

εμβάκυνςθσ τθσ διαδικαςίασ.  

 Οι περιςςότερεσ ερωτιςεισ (7 από τισ 10) που απεφκυναν οι μακθτζσ του 

πειραματικοφ τμιματοσ αυκόρμθτα, προεκτείνουν τθ ςυηιτθςθ που 

διεξαγόταν, Ενδεικτικά : 

«Μζςα από ποιο μθχανιςμό οι χελϊνεσ κυμοφνται μετά από τόςα χρόνια 

τθν παραλία που γεννικθκαν;» Γεωργία, πειραματικό τμιμα. 

«Ροιεσ αρρϊςτιεσ πακαίνουν;». Γεωργία, πειραματικό τμιμα.  

«Ρϊσ θ αλιεία επθρεάηει τθ ηωι των χελωνϊν;». Κοδωρισ, πειραματικό 

τμιμα. 

«Αν βρεκεί ζξω από το νερό υπάρχει περίπτωςθ να πάκει αλλεργία από 

κάποιο φυτό τθσ ςτεριάσ; (ςθμ. με αφορμι τθν απάντθςθ ότι ςτθ κάλαςςα 

δεν υπάρχουν αλλεργίεσ, επεκτείνει το κζμα κζτοντασ το ηιτθμα τθσ ξθράσ). 

Μανϊλθσ, πειραματικό τμιμα  

«Υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι αγκιςτριϊν;» Μανϊλθσ, πειραματικό 

τμιμα. 

«Κάποιοι δεν εφαρμόηουν τισ μεκόδουσ προςταςίασ, γιατί γίνεται αυτό;». 

ταυροφλα, πειραματικό τμιμα. 

«Μπορείτε να μασ εξθγιςετε πϊσ με τθν ενθμζρωςθ κα γίνει αλλαγι 

νοοτροπίασ;» ταυροφλα, πειραματικό τμιμα.  

 Οι μακθτζσ του τμιματοσ ελζγχου είχαν λιγότερεσ τζτοιου είδουσ ερωτιςεισ 

(δφο από τισ ζντεκα). υγκεκριμζνα:  

«Τι κα κάνουν ςτο πολφ ηεςτό νερό;» (ςθμ. είχε προθγθκεί θ απάντθςθ ότι 

δεν αντζχουν ςτο πολφ κρφο νερό, οπότε και το αποφεφγουν).Μυρςίνθ, 

τμιμα ελζγχου. 

 

«Από τισ εςκεμμζνεσ ενζργειεσ, τι κερδίηουν οι ψαράδεσ;». Σηόςουα, τμιμα 

ελζγχου.  

 

 Οι περιςςότερεσ ερωτιςεισ αφοροφν αυκόρμθτα ςτοιχεία των οποίων οι 

απαντιςεισ δίνονται για να ικανοποιιςουν τθν περιζργειά τουσ. Σζτοιου 

είδουσ ερωτιςεισ εμφανίηονται περιςςότερο από το τμιμα ελζγχου. 

Ενδεικτικά δείγματα τζτοιων ερωτιςεων:  

«Τι είναι αυτό;» (ςθμ. αφοροφςε βάηο με πλαςτικά που είχε καταπιεί 

χελϊνα), Ηζτα, τμιμα ελζγχου. 
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«Οι αρικμοί που βάηετε ςτισ χελϊνεσ ζχουν φτάςει το ζνα διςεκατομμφριο;», 

Νίκοσ, τμιμα ελζγχου.  

«Αν αυτόσ ο αρικμόσ που τουσ βάηετε, αν φφγει, πϊσ κα το καταλάβετε ποια 

χελϊνα είναι;» Νίκοσ τμιμα ελζγχου.  

«Ρόςα χρόνια ηουν;», Γεωργία, πειραματικό τμιμα. 

 Από τισ απαντιςεισ που ζδωςαν οι μακθτζσ του πειραματικοφ τμιματοσ 

διαπιςτϊνουμε τθν καλι προετοιμαςία τουσ, ακόμα και ςε κζματα που δεν 

αφοροφν άμεςα τουσ κινδφνουσ. Ζτςι γνωρίηουν και απαντοφν με ενκουςιαςμό ότι : 

 θ χελϊνα «αναπνζει με πνεφμονεσ» (Κοδωρισ, πειραματικό τμιμα),  

 γεννά «ςε αμμϊδεισ παραλίεσ»,(Κοδωρισ, πειραματικό τμιμα), 

  «ςτθν παραλία βγαίνουν μόνο οι κθλυκζσ, για να γεννιςουν» (ταυροφλα, 

πειραματικό τμιμα), 

 «όςο πιο ηεςτι θ παραλία, τόςο πιο πολλά κθλυκά γεννά» (Μανϊλθσ, 

πειραματικό τμιμα), 

 «τα καβοφρια είναι εχκρόσ για τα μικρά χελωνάκια, αλλά μετά τα τρϊνε οι 

χελϊνεσ», (ταυροφλα, πειραματικό τμιμα), 

 τισ δφο τελευταίεσ απαντιςεισ μποροφμε να βροφμε άμεςεσ ςυςχετίςεισ με 

αναρτιςεισ μακθτϊν ςτο Seesaw . το χιμα 6.30 βλζπουμε τισ αντίςτοιχεσ 

αναρτιςεισ όπου αναφζρονται τόςο ςτο κζμα τθσ κερμοκραςίασ των παραλιϊν όςο 

και ςτο ηιτθμα των φυςικϊν εχκρϊν και τθσ αλλαγισ του ρόλου κφτθ και κφματοσ. 
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Σχιμα 6.30. Άμεςεσ αναφορζσ απαντιςεων ςε προθγοφμενεσ αναρτιςεισ ςτο Seesaw . 

 Από τθν προθγοφμενθ ανάλυςθ ερωτιςεων και απαντιςεων μποροφμε να 

ςυμπεράνουμε τα εξισ: 

 Οι μακθτζσ του πειραματικοφ τμιματοσ κάνουν ερωτιςεισ που επεκτείνουν 

το νόθμα τθσ ςυηιτθςθσ. Σαυτόχρονα, οι ερωτιςεισ που είχαν προετοιμάςει 

από το ςχολείο προςφζρουν ευκαιρίεσ, ϊςτε ο υπεφκυνοσ να εμβακφνει τθν 

ανάλυςι του. 

 Οι απαντιςεισ, ςε λίγεσ ερωτιςεισ προσ τουσ μακθτζσ, δίνονται από το 

πειραματικό τμιμα (αυκόρμθτα και δυναμικά) με πικανι εξιγθςθ τθν 

εναςχόλθςι τουσ το προθγοφμενο διάςτθμα με τθν πλατφόρμα Seesaw . 

 τθ διαδικαςία διερεφνθςθσ ςυμμετζχουν εξίςου και τα δφο τμιματα. Θ 

ερμθνεία του αυκορμθτιςμοφ  του τμιματοσ ελζγχου εςτιάηεται αφενόσ ςτο 

γεγονόσ ότι  οι ερωτιςεισ τουσ αφοροφν ηθτιματα ιδθ γνωςτά από τθν α’ 

φάςθ τθσ διερεφνθςθσ (web-quest) αφετζρου γιατί, όπωσ διαπίςτωςε ο 

ερευνθτισ,  δεν κατζγραφαν τισ απαντιςεισ ςτα ςθμειωματάρια όπωσ οι 

μακθτζσ του πειραματικοφ τμιματοσ, οπότε διζκεταν περιςςότερο χρόνο 

ςτθ διαδικαςία ανοιχτϊν ερωτιςεων που ακολουκικθκε. 

 

 Θ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε μια βιωματικι διερεφνθςθ ιταν μία 

πρόκλθςθ. φμφωνα με τα όςα αναλφκθκαν παραπάνω, οι θχογραφιςεισ 

πρόςφεραν ζνα ςθμαντικό υλικό τθσ αυκόρμθτθσ εργαςίασ ςτουσ υποςτακμοφσ 

και μια πιο ςαφι εικόνα των αποτελεςμάτων.  
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 υνοπτικά τα κυριότερα ευριματα που προκφπτουν από τουσ τρεισ 

υποςτακμοφσ εργαςίασ είναι τα εξισ: 

 Οι μακθτζσ του πειραματικοφ τμιματοσ παρουςίαςαν μεγαλφτερο 

ενκουςιαςμό κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ. Θ ςυμμετοχι τουσ ιταν 

κακολικι, μάλιςτα  ςυμμετείχαν ενεργά αρκετοί μακθτζσ που δεν είχαν 

αντίςτοιχθ ςυμμετοχι ςτο ςτάδιο διερεφνθςθσ μζςω web quest. Αντίκετα, οι 

μακθτζσ του τμιματοσ ελζγχου δεν παρουςίαςαν τα ίδια χαρακτθριςτικά. 

Ιταν πιο πακθτικοί απζναντι ςτθ διαδικαςία, με εξαίρεςθ τουσ μακθτζσ μίασ 

ομάδασ, ενϊ υπιρχαν αρκετοί μακθτζσ με ςχεδόν μθδενικι ςυμμετοχι. 

 Οι ερωτιςεισ των μακθτϊν του πειραματικοφ τμιματοσ εμβάκυναν το 

περιεχόμενο και εντάςςονται ςτα υψθλά ςτάδια τθσ ταξινομίασ Bloom. Οι 

μακθτζσ του τμιματοσ ελζγχου διατφπωςαν ερωτιςεισ πιο απλοϊκζσ. 

 Οι απαντιςεισ που ζδωςαν οι μακθτζσ ςε ερωτιςεισ των εμψυχωτϊν του 

κζντρου διάςωςθσ προζρχονταν αποκλειςτικά από τουσ μακθτζσ του 

πειραματικοφ τμιματοσ. 

 Σα παραπάνω ευριματα, οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα, ότι οι μακθτζσ του 

πειραματικοφ τμιματοσ, κεφαλαιοποίθςαν  τθν προθγοφμενθ εμπειρία τουσ 

και μπόρεςαν να τθν εκμεταλλευτοφν ςτισ νζεσ διερευνθτικζσ ςυνκικεσ. 

Αντίκετα, οι μακθτζσ του τμιματοσ ελζγχου παρζμειναν δζςμιοι τθσ 

ςυμβατικισ διεκπεραιωτικισ λογικισ. 

Θ ερμθνεία των παραπάνω ευρθμάτων ζχει να κάνει  με τισ διερευνθτικζσ  

δεξιότθτεσ  (εκπόνθςθ ερωτιςεων, ςυγκζντρωςθ δεδομζνων, ερμθνεία, 

ανατροφοδότθςθ, αναςτοχαςμόσ) που ζχουν αποκομίςει από τθν οικοδόμθςθ τθσ 

θλεκτρονικισ κοινότθτασ διερεφνθςθσ ςτθν πλατφόρμα Seesaw , τθ δθμιουργία 

ενόσ πλαιςίου ςυνεργαςίασ μζςω του jigsaw και το πλαίςιο εξειδίκευςθσ ςε 

ςυγκεκριμζνουσ τομείσ που τουσ προςζφερε. Ο βακμόσ επίτευξθσ των παραπάνω, 

αποτζλεςαν τα βαςικά ςτοιχεία διαφοροποίθςθσ μεταξφ των δφο ομάδων και τθσ 

αντίςτοιχθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτο κζντρο διάςωςθσ. 

Παρόμοια ευριματα ζχουν διαφανεί από τισ αντίςτοιχεσ αναλφςεισ τόςο για 

τισ δθμοςιεφςεισ ςτθν πλατφόρμα Seesaw  όςο και για οι δθμιουργίεσ ι τθν 

εκπόνθςθ των μακθτικϊν ερωτιςεων. Ο ζντονοσ ενκουςιαςμόσ για τθ διερεφνθςθ, 

θ διαφορετικι ποιότθτα ςτθν ανάλυςθ του περιεχομζνου, θ αποκόμιςθ γνϊςεων 

και εμπειριϊν από τθ διαδικαςία, θ δθμιουργία μιασ κοινισ βάςθσ γνϊςεων για μια 

μεγάλθ μάηα μακθτϊν μζςω τθσ θλεκτρονικισ ςυμμετοχισ τουσ, αποτελοφν 

ςτοιχεία που ενυπάρχουν.  

 

6.7. Παρϊγοντεσ που αναδεικνύονται από την ανϊλυςη 
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Ο Πίνακασ 6.8, που ακολουκεί, περιλαμβάνει τισ κυριότερεσ ευρθμάτων που 

προζκυψαν από τθν παραπάνω ανάλυςθ. τθν πρϊτθ ςτιλθ αναφζρεται ο γενικόσ 

τίτλοσ κάκε ευριματοσ, ςτθν δεφτερθ επιχειρείται θ τριγωνοποίθςθ του  με τθν 

παράκεςθ των μεκοδολογικϊν  εργαλείων ςτα οποία απαντικθκε κάκε κατθγορία. 

τισ επόμενεσ ςτιλεσ παρουςιάηονται ςυνοπτικά τα ευριματα και οι 

διαφοροποιιςεισ τουσ για τα δυο τμιματα. 
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Ρίνακασ 6.8 Κατθγορίεσ Κοινϊν Ευρθμάτων  

Ευριματα  Τριγωνοποίθςθ  Ρειραματικό Τμιμα  Τμιμα Ελζγχου  

Γνωςτικά 
αποτελζςματα 

Θχθτικό υλικό 
Δθμιουργίεσ 

Δθμοςιεφςεισ 
Seesaw 

Οι μακθτζσ εμφάνιςαν 
ςθμαντικά γνωςτικά 

αποτελζςματα. 
Επιβεβαιϊνεται τόςο από τισ 
απαντιςεισ που δίνουν ςτο 
Κζντρο, όςο και από  τα νζα 

ςτοιχεία που εμφανίηονται 
ςτισ τελικζσ δθμιουργίεσ τουσ 

και διαφζρουν από όςα 
γνϊριηαν πριν τθν 

διερεφνθςθ. Σαυτόχρονα ςτα 
τελικά ςυμπεράςματα τουσ 
ςυμπυκνϊνουν πολλαπλοφσ 

παράγοντεσ. Παρουςιάηουν 
δεξιότθτεσ κριτικισ ςκζψθσ 
και επίλυςθσ προβλιματοσ.  

Σο τμιμα ελζγχου δεν 
κατάφερε να απαντιςει ςτισ 
ερωτιςεισ ςτον Αρχζλωνα. 

Οι τελικζσ δθμιουργίεσ τουσ 

δε φανερϊνουν τθν 
προςκόμιςθ νζων ςτοιχείων. 

Δεν κατζλθξαν ςε τελικά 
ςυμπεράςματα, ενϊ οι 

τελικζσ τουσ δθμιουργίεσ δε 
ςυμπυκνϊνουν τα όςα 

αποκόμιςαν από τα 

προθγοφμενα ςτάδια.  

υνεργαςία 
Αλλθλεπίδραςθ  

Δθμιουργίεσ 

Μακθτικζσ 
ερωτιςεισ 

Δθμοςιεφςεισ 

Seesaw 

Τπιρχε ζντονθ κοινωνικι 
παρουςία και 

αλλθλεπίδραςθ ςε όλα τα 
ςτάδια τθσ μακθτικισ 

διερεφνθςθσ. Σόςο ςτισ 
δθμοςιεφςεισ τουσ (ςχόλια) 

όςο και ςτθ δθμιουργία των 
ερωτιςεων βϋφάςθσ, αλλά 

και ςτθν υλοποίθςθ των 

τελικϊν δθμιουργιϊν τουσ. 
Δεν παρατθρικθκαν 

αντιπαρακζςεισ, αντίκετα 
υπάρχουν αρκετά ςτοιχεία 

που δείχνουν υποςτιριξθ και 
ςυλλογικό πνεφμα.  

Θ ςυνεργαςία των μακθτϊν 
του τμιματοσ ελζγχου 

κινικθκε ςτα ςυνθκιςμζνα 
πλαίςια. Τπιρχαν 

αντιπαρακζςεισ και 
προβλιματα ςτθ ςυνεργαςία 

εκτόσ ςχολικισ τάξθσ, ενϊ 
εντόσ το πρόβλθμα 

εςτιαηόταν ςτθ διευκζτθςθ 

του χρόνου.  
Παρατθρικθκαν ςτεγανά ςτθ 

διάχυςθ των πλθροφοριϊν 
με αποτζλεςμα να υπάρχουν 

ςθμαντικζσ διαφορζσ ςτισ 
τελικζσ δθμιουργίεσ.  

Κακολικι 

ςυμμετοχι- 
υλλογικό 

αποτζλεςμα 

Δθμιουργίεσ 

Θχθτικό υλικό 
Δθμοςιεφςεισ 

Seesaw 
 

Θ ςυμμετοχι των μακθτϊν 
ιταν κακολικι τόςο ςτισ 

τελικζσ δθμιουργίεσ όςο και 

ςτθ ςυμμετοχι τουσ με 
ερωτιςεισ και απαντιςεισ 

ςτο Κζντρο. τισ 

δθμοςιεφςεισ ςτο Seesaw 
παρατθρικθκαν ομάδεσ με 

διαφορετικι ςυχνότθτα 
δθμοςιεφςεων.  

Σα αποτελζςματα τθσ 
διερεφνθςθσ κάκε μακθτι 

ζγιναν κοινό κτιμα. Σο 
γεγονόσ αυτό επιβεβαιϊκθκε 

τόςο από τισ τελικζσ 
δθμιουργίεσ, όπου υπιρχε 
διάχυςθ αποτελεςμάτων, 

όςο και ςτισ δθμοςιεφςεισ 
ςτο Seesaw όπου μακθτζσ 
από διαφορετικζσ ομάδεσ 

αλλθλεπιδροφςαν με όλεσ τισ 

δθμοςιεφςεισ 

Διακρίκθκαν ομάδεσ με 
διαφορετικι ςυχνότθτα 
ςυμμετοχισ ςε όλθ τθ 

διάρκεια του προγράμματοσ. 
Θ ςυνειςφορά του κάκε 

μακθτι  ι των επιμζρουσ 
ομάδων δεν αποτζλεςε κοινό 

κτιμα. 
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Κεφαλαιοποίθςθ 
προθγοφμενθσ 

εμπειρίασ-  
Εμβάκυνςθ 

περιεχομζνου 

Θχθτικό υλικό 
Δθμιουργίεσ 
Μακθτικζσ 

ερωτιςεισ 

Σόςο οι ερωτιςεισ που από 
τθν α’ ςτθ βϋφάςθ 

παρουςίαςαν μια ποιοτικι 

μετατόπιςθ από το πεδίο τθσ 
Ανάκλθςθσ ςε πιο υψθλά 
πεδία τθσ ταξινομίασ του 

Bloom, όςο και οι ερωτιςεισ 

ςτο κζντρο Αρχζλων που 
εμβάκυναν ςτο νόθμα και τισ 
αναηθτιςεισ, δείχνουν ότι οι 
μακθτζσ του πειραματικοφ 

τμιματοσ κεφαλαιοποιοφν 
τισ προθγοφμενεσ κάκε φορά 

γνϊςεισ αναηθτϊντασ νζεσ 

πλθροφορίεσ. Σα 
ςυμπεράςματα τουσ 

ςτθρίχτθκαν ςτο ςφνολο τθσ 
διερευνθτικισ τουσ 

προςπάκειασ.  

Δεν παρατθρικθκαν 
ςυνδζςεισ ανάμεςα ςτισ 

τρεισ διακριτζσ φάςεισ τθσ 
παρζμβαςθσ. Σόςο οι 

ερωτιςεισ κάκε φάςθσ που 

παρζμειναν ςτο πεδίο τθσ 
Ανάκλθςθσ, όςο και θ 

απουςία αναφορϊν από τισ 
εργαςίεσ των ομάδων ι τθ 

διερεφνθςθ ςτον Αρχζλωνα  
ςτισ τελικζσ δθμιουργίεσ, 

αποδεικνφουν ότι δεν 
κεφαλαιοποίθςαν τθν 

εμπειρία των επιμζρουσ 
ςταδίων τθσ διερεφνθςθσ 

τουσ. 

Ενκουςιαςμόσ 

Θχθτικό υλικό 
Μακθτικζσ 

Ερωτιςεισ 
Δθμοςιεφςεισ 

Seesaw 

Οι μακθτζσ του 
πειραματικοφ τμιματοσ με 

τα ςυνεχι ςχόλια και τισ 
δθμοςιεφςεισ υλικϊν ςτθν 

πλατφόρμα, τισ πολλζσ 
ερωτιςεισ ςτισ τρεισ φάςεισ 

τθσ παρζμβαςθσ, τθ 

ςυμμετοχι τουσ ςτον 
Αρχζλωνα (ερωτιςεισ, 

απαντιςεισ) και τθν 
κακολικι ςυμμετοχι ςτθν 

πραγματοποίθςθ  των 
τελικϊν δθμιουργιϊν 

επζδειξαν ζνα αξιοςθμείωτο 

ενκουςιαςμό για τθ 
διερεφνθςθ.  

Σο ενδιαφζρον των μακθτϊν 

του τμιματοσ ελζγχου 
ςταδιακά κάμφκθκε. Θ 

διαδικαςία υλοποίθςθσ των 
επιμζρουσ φάςεων υπιρξε 

διεκπεραιωτικι. 
Ανταποκρίνονταν με 

κακυςτζρθςθ ςτισ τελικζσ 

υποχρεϊςεισ τουσ και ςτα 
κακικοντα που είχαν 

αναλάβει. 

    
  

τθ ςυνζχεια αποτυπϊνονται οι παράγοντεσ  που αναδεικνφονται να ζχουν 

ςθμαντικι κζςθ και να διαφοροποιοφν τα δφο τμιματα, ενϊ ταυτόχρονα 

ςυμβάλλουν ςτθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων και τθν απάντθςθ των ερευνθτικϊν 

ερωτθμάτων.   

 

Ραράγοντασ 1οσ  : θ δθμιουργία μιασ κοινότθτασ διερεφνθςθσ 

Θ δθμιουργία, μζςα από τισ αρχζσ τόςο τθσ διερευνθτικισ μάκθςθσ όςο και 

τθσ μικτισ κινθτισ μάκθςθσ, μιασ κοινότθτασ διερεφνθςθσ, αποτζλεςε ζνα πολφ 

ςθμαντικό παράγοντα για τθν εξζλιξθ τθσ παρζμβαςθσ. Όπωσ ζγινε φανερό, από τθν 

ανάλυςθ που προθγικθκε,  οι μακθτζσ μζςω του seesaw,  οικοδόμθςαν μία 

κοινότθτα μζςα από τθν οποία μοιράηονταν υλικό και ιδζεσ, μποροφςαν να 

αποκζςουν τα δεδομζνα τθσ αναηιτθςθσ τουσ, αλλθλεπιδροφςαν τόςο μεταξφ τουσ 

όςο και με τα δεδομζνα, υπιρχε ανατροφοδότθςθ και αναςτοχαςμόσ, ενϊ 
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ταυτόχρονα εκεί κατάφεραν να εκπονιςουν τα ερωτιματά, να δϊςουν τισ 

απαντιςεισ κακϊσ και να επεξεργαςτοφν το τελικό ςυμπζραςμα.  

Παράλλθλα, εντοπίηονται μζςα από τθ μελζτθ των τριϊν παρουςιϊν τουσ  

(γνωςτικι, κοινωνικι, διδακτικι), ανάπτυξθ κλίματοσ μάκθςθσ, υποςτιριξθσ 

διαλόγου κακϊσ και ζντονθ ανταλλαγι ιδεϊν και υλικοφ. τοιχεία, που ςυγκλίνουν 

ςτο ότι οι μακθτζσ οδθγικθκαν ςε μια γνιςια μακθςιακι εμπειρία. 

Οι δεξιότθτεσ διερεφνθςθσ των μακθτϊν αναπτφχκθκαν παράλλθλα με τθν 

κοινότθτα. Ζτςι παρατθρικθκε:  

 Θ κλιμακωτι ανάπτυξθ τθσ δεξιότθτασ διατφπωςθσ ερωτιςεων. 

 Ανάπτυξθ των ερευνθτικϊν δεξιοτιτων και ςυγκεκριμζνα θ ανεφρεςθ 

δεδομζνων με τθν ταυτόχρονθ ερμθνεία τουσ. Μζςω του web-quest οι 

μακθτζσ του πειραματικοφ τμιματοσ εκμεταλλεφτθκαν πολλαπλζσ πθγζσ, τισ 

επεξεργάςτθκαν και επαναδιατφπωςαν τα ςτοιχεία τουσ. τθ βιωματικι 

διερεφνθςθ, ςτο κζντρο διάςωςθσ Αρχζλων, είχαν ενεργθτικι παρουςία, 

κατζγραψαν ςτοιχεία και διαςταφρωςαν τισ πλθροφορίεσ τουσ.  

 Μια ολοκλθρωμζνθ διαδικαςία διεξαγωγισ και ςτιριξθσ του τελικοφ 

ςυμπεράςματοσ.  

 Σα παραπάνω υποςτθρίχτθκαν ςε όλεσ τισ φάςεισ από διάλογο και 

ανατροφοδότθςθ, κυρίωσ, μεταξφ των μακθτϊν. 

 Δεν εντοπίςτθκε αντίςτοιχθ ανάπτυξθ διερευνθτικισ κοινότθτασ από το 

ςυμβατικό τρόπο εργαςίασ τθσ ομάδασ ελζγχου. Κφρια αιτία για το χαμθλό επίπεδο 

ςυνεργατικισ διερεφνθςθσ αποτζλεςε το γεγονόσ ότι ο ςυμβατικόσ τρόποσ εργαςίασ  

δεν ευνόθςε τθν ανάπτυξθ υποδομϊν ςυνεργαςίασ. Προβλικθκε θ  ατομικι 

ςυμβολι ςτθ ςυλλογικι προςπάκεια, ενϊ το τμιμα αντιμετϊπιςε αντικειμενικζσ 

δυςκολίεσ ςτθ διαχείριςθ του χρόνου.  

Θ ςθμαςία του παράγοντα τθσ δθμιουργίασ κοινότθτασ διερεφνθςθσ φάνθκε 

τόςο ςτθν ανάλυςθ των δθμοςιεφςεων ςτθν εφαρμογι seesaw κατά τθν φάςθ τθσ 

διερεφνθςθσ μζςω διαδικτφου (web-quest) , όςο και ςτθ διαδικαςία τθσ 

διερεφνθςθσ ςτο κζντρο διάςωςθσ ΑΡΧΕΛΩΝ. Μζςα από τθν απομαγνθτοφϊνθςθ 

τθσ βιωματικισ δράςθσ, (αλλά και των καταγραφϊν τουσ ςτο seesaw για όςα 

διερεφνθςαν), αποτυπϊνεται και πάλι θ αντίςτοιχθ λειτουργία τθσ διερευνθτικισ 

διαδικαςίασ. Κα πρζπει να τονιςτεί ότι το πζραςμα από τθν αςφγχρονθ επικοινωνία 

και ςυνεργαςία ςτθν δια ηϊςθσ- ταυτόχρονθ ιταν ιδιαίτερα επιτυχθμζνο και εν 

πολλοίσ οφείλεται ςτθ ςφυρθλάτθςθ ςωςτισ υποδομισ για ςυνεργατικι 

διερεφνθςθ από το πρϊτο ςτάδιο. 

  

 



171 
` 

 Παρϊγοντασ 2οσ, η δημιουργύα κοινού αποθετηρύου 

 Θ δυνατότθτα διάχυςθσ των αποτελεςμάτων, από ολόκλθρο το πειραματικό 

τμιμα, αναδείχτθκε ςε ζνα παράγοντα ςθμαντικισ διαφοροποίθςθσ. Οι μακθτζσ 

του πειραματικοφ τμιματοσ κατάφεραν μζςω τθσ πλατφόρμασ Seesaw , αλλά και 

μζςω του lino-it, να αποκτιςουν ζνα κοινό χϊρο ςτον οποίο θ ςυμβολι του κακενόσ 

δεν αποτελοφςε «ιδιοκτθςία» αλλά «κοινό κτιμα». ε αυτό ςυντζλεςε, θ ζλλειψθ 

ςτεγανϊν, που επζτρεπε θ ίδια θ πλατφόρμα Seesaw  μζςω τθσ πολλαπλισ 

πρόςβαςθσ ςτισ δθμοςιευμζνεσ πλθροφορίεσ. Κάκε μακθτισ αλλθλεπιδροφςε με 

τουσ ςυμμακθτζσ του και με το περιεχόμενο. Δεν παρατθρικθκε ανταγωνιςμόσ, 

αποτζλεςμα τθσ ςυμβολισ τθσ κοινωνικισ παρουςίασ των μακθτϊν και του 

κλίματοσ που δθμιοφργθςε, αλλά αντίκετα όπωσ φάνθκε από τισ τελικζσ 

παρουςιάςεισ, το περιεχόμενο διαμοιράςτθκε και όλεσ οι ομάδεσ ζκαναν χριςθ 

ςτοιχείων που προζρχονταν από μακθτζσ άλλων ομάδων.  Σα αποτελζςματα τθσ 

δθμιουργίασ κοινοφ αποκετθρίου και θ αντίςτοιχθ αλλθλεπίδραςθ που επζφερε, 

αναδείχκθκαν και ςτθν ποιότθτα των ερευνθτικϊν ερωτθμάτων που απεφκυναν οι 

μακθτζσ ςτθ γ’ φάςθ τθσ παρζμβαςθσ. 

 Θ ςυμβολι του παράγοντα αυτοφ ζγινε φανερι από τισ 

απομαγνθτοφωνιςεισ των μακθτϊν ςτο κζντρο διάςωςθσ. Οι μακθτζσ του 

πειραματικοφ τμιματοσ καταφζρνουν να απαντιςουν αποκλειςτικά ςτισ ερωτιςεισ 

των εμψυχωτϊν. Σαυτόχρονα, μζςα από τισ ερωτιςεισ που απευκφνουν ςτουσ 

εμψυχωτζσ φαίνεται ο βακμόσ αντίλθψθσ του περιεχομζνου και θ ανάγκθ τουσ για 

περαιτζρω εμβάκυνςθ.  

 Ο ςυμβατικόσ τρόποσ λειτουργίασ ςτθν απόκεςθ των δεδομζνων δεν 

παρουςιάηει τισ ίδιεσ δυνατότθτεσ. Απαιτεί μια προεργαςία είτε από τον ίδιο τον 

εκπαιδευτικό ι από μακθτζσ που ζχουν μεγάλθ εμπειρία ςτθ ςυνεργατικι 

διερευνθτικι μάκθςθ. τθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, δεν αναδφκθκε αυτόνομα, με 

αποτζλεςμα να λειτουργιςει ωσ αρνθτικόσ παράγοντασ ςε όλα τα ερευνθτικά 

ερωτιματα. Οι ομάδεσ δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτοφν τα όςα ςυνειςζφεραν οι 

ςυμμακθτζσ τουσ (ςυνεργαςία, διερευνθτικι διαδικαςία) γεγονόσ που είχε 

επίδραςθ ςτθν ποιότθτα των ερευνθτικϊν ερωτθμάτων (ερωτιματα Ανάκλθςθσ, 

επανάλθψθ ερωτθμάτων). Αναφορικά με τισ τελικζσ δθμιουργίεσ  τουσ, 

παρατθρικθκε θ αςυνζχεια ανάμεςα ςε ότι διερευνικθκε ςτισ τρεισ φάςεισ τθσ 

παρζμβαςθσ με το τελικό αποτζλεςμα των δθμιουργιϊν τουσ. Χαρακτθριςτικι είναι 

θ παντελισ ζλλειψθ ςτοιχείων από τθ βιωματικι διερεφνθςθ ςτο Κζντρο  και θ 

απουςία ςτοιχείων (ιδεϊν ι υλικϊν) από τισ άλλεσ ομάδεσ.  

Παρϊγοντασ 3οσ, το πλαύςιο ςυνεργαςύασ και επικοινωνύασ 

 ε άμεςθ ςχζςθ με τον προθγοφμενο παράγοντα, το πλαίςιο τθσ 

ςυνεργαςίασ και τθσ επικοινωνίασ των δφο τμθμάτων παρουςιάηει πολλζσ 

αντικζςεισ, που αποτελοφν ςτοιχεία ερμθνείασ των διαφορϊν που εντοπίςτθκαν.  
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 Μζςω τθσ μικτισ ΚΜ και των τεχνολογιϊν τθσ, οι μακθτζσ του πειραματικοφ 

τμιματοσ είχαν τθ δυνατότθτα ςυνεχοφσ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ. Θ μάκθςθ 

λειτουργοφςε απρόςκοπτα. Οι μακθτζσ εκμεταλλεφτθκαν τθ δυνατότθτα να 

επικοινωνοφν εκτόσ ςχολείου για τθν επίτευξθ τθσ εργαςίασ, αυτοοργανϊκθκαν, 

διαμοίραςαν ρόλουσ. Παρά το γεγονόσ ότι μζςω τθσ μεκόδου jigsaw δφο φορζσ 

αναγκάςτθκαν να αλλάξουν ομάδεσ, με τυχαία κατανομι  μελϊν, δεν εξζφραςαν 

δυςφορία αλλά αντίκετα κατάφεραν να υποςκελίςουν τα προβλιματα και να 

εργαςτοφν ομαδικά. Λειτοφργθςε αυτό που οι Tarantino, McDonough και Hua 

(2013) χαρακτθρίηουν ωσ «ουδζτερθ ηϊνθ» τθσ on-line επικοινωνίασ, όπου εκεί δεν 

ιςχφουν πικανζσ αντιπαλότθτεσ που παρατθροφνται ςτθν κακθμερινότθτα τθσ 

ςχολικισ τάξθσ. Σα αποτελζςματα αυτά αποτελοφν ερμθνευτικό παράγοντα για το 

ερϊτθμα τθσ διαφοροποίθςθσ τθσ ςυνεργαςίασ επικοινωνίασ μζςω τθσ μικτισ ΚΜ. 

Σαυτόχρονα, προςφζρουν επιπλζον ςτοιχεία για τθν ερμθνεία τθσ ποιότθτασ και τθσ 

πλθρότθτασ των τελικϊν δθμιουργιϊν όςο και τθσ διατφπωςθσ ερωτιςεων με 

περιςςότερα χαρακτθριςτικά εμβάκυνςθσ. 

 Σο πλαίςιο ςυνεργαςίασ ςτο τμιμα ςυμβατικισ διερεφνθςθσ παρουςίαςε 

πολλαπλά προβλιματα. Αφενόσ θ πρϊτθ τυχαία κατανομι κζςεων ςτισ ομάδεσ δεν 

είχε τα αναμενόμενα αποτελζςματα. Αυτό αντικατοπτρίςτθκε: 

 ςτα προβλιματα ςυνεργαςίασ – οι ομάδεσ δεν κατάφερναν να 

ςυγκροτθκοφν εκτόσ ςχολείου-  

 ςτθν αδυναμία παραγωγισ των δθμιουργιϊν τθσ πρϊτθσ φάςθσ (web-

quest),  

 ςτθν χαμθλι αλλθλεπίδραςθ με το περιεχόμενο που οδιγθςε ςε 

διατφπωςθ  επιφανειακϊν ερωτιςεων ςτθν δεφτερθ φάςθ και τθν εν 

γζνει παρουςία τουσ ςτο κζντρο διάςωςθσ Αρχζλων. 
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7. υζότηςη και ςυμπερϊςματα  
 

Θ ενότθτα αυτι επικεντρϊνεται ςτθν ερμθνεία των αποτελεςμάτων τθσ 

ζρευνασ ςε ςχζςθ με τα ερευνθτικά ερωτιματα που ζχουν διατυπωκεί.  Σα 

αποτελζςματα ςυγκρίνονται με αντίςτοιχα αποτελζςματα άλλων ερευνϊν, ϊςτε να 

ελεγχκεί κατά πόςο επιβεβαιϊνονται και ενιςχφονται.  Σίκενται, επίςθσ, οι 

περιοριςμοί και οι οριοκετιςεισ τθσ ζρευνασ. Εκτόσ των γενικϊν ςυμπεραςμάτων 

διατυπϊνονται μια ςειρά προτάςεισ για τθν πρακτικι εφαρμογι τουσ ςτθ διδακτικι 

πράξθ, ενϊ γίνεται αναφορά ςε μελλοντικζσ ερευνθτικζσ προτάςεισ. 

 

7.1. υζότηςη 
τθν μελζτθ αυτι ερευνικθκε  μια διδακτικι παρζμβαςθ, ςτα πλαίςια του 

μακιματοσ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν τθσ Σϋ Δθμοτικοφ, βαςιςμζνθ ςτισ αρχζσ τθσ 

ςυνεργατικισ διερευνθτικισ μάκθςθσ, τθσ μικτισ κινθτισ μάκθςθσ και τθσ 

αυκεντικισ μάκθςθσ.  τθν ζρευνα ςυμμετείχαν δυο τμιματα (πειραματικό και 

ελζγχου) του ίδιου ςχολείου, με τον ίδιο αρικμό μακθτϊν. Σο κζμα τθσ διερεφνθςθσ 

των μακθτϊν αφοροφςε τθ ςχζςθ τθσ καλάςςιασ χελϊνασ με τον άνκρωπο. Θ 

διάρκεια τθσ παρζμβαςθσ ιταν τρεισ μινεσ (Λανουάριοσ- Απρίλιοσ 2017). Σο 

πειραματικό τμιμα χρθςιμοποίθςε ςυςκευζσ ΚΜ που άνθκαν ςτουσ ίδιουσ τουσ 

μακθτζσ (BYOD), ενϊ το τμιμα ελζγχου λειτοφργθςε με το ςυμβατικό τρόπο  

διερεφνθςθσ. Οι μακθτζσ και των δφο τμθμάτων εργάςτθκαν με τθ ςυνεργατικι 

μζκοδο jigsaw, ενϊ θ διερεφνθςθ πραγματοποιικθκε ςε δφο ςτάδια, ςτο πρϊτο 

διαδικτυακά μζςω web-quest, ενϊ ςτο δεφτερο μζςω μιασ βιωματικισ διερεφνθςθσ 

ςτο κζντρο διάςωςθσ καλάςςιων χελωνϊν ΑΡΧΕΛΩΝ.  

Για τθ μελζτθ χρθςιμοποιικθκαν ςυνδυαςτικά ποιοτικά δεδομζνα που 

προζρχονταν από τζςςερισ πθγζσ (δθμοςιεφςεισ των μακθτϊν ςτθν πλατφόρμα 

Seesaw ,  ερωτιματα των μακθτϊν προσ τουσ εμψυχωτζσ του κζντρου διάςωςθσ, το 

θχθτικό υλικό από τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθ βιωματικι δράςθ, δθμιουργίεσ 

των μακθτϊν) με ςτόχο να ερευνθκοφν: 

 Θ ςυμβολι των διαδικτυακϊν περιβαλλόντων και θ χριςθ κινθτϊν 

ςυςκευϊν ςτθν προϊκθςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ και τθσ ςυνεργατικισ 

διερεφνθςθσ των μακθτϊν. 

 Οι διαφορζσ που εμφάνιςαν τα δφο τμιματα, το μεν  πειραματικό με τθ 

χριςθ διαδικτυακϊν περιβαλλόντων και κινθτϊν ςυςκευϊν και  το τμιμα 

ελζγχου μζςω ςυμβατικισ διερεφνθςθσ) ςτισ διερευνθτικζσ πρακτικζσ που 

υιοκζτθςαν. 

 Οι διαφορζσ ςτα  μακθςιακά αποτελζςματα μεταξφ των δυο τμθμάτων 

(πειραματικό και ελζγχου). 
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Σα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ ζδειξαν ότι θ διερευνθτικι μάκθςθ μπορεί να 

ενταχκεί ςτα πλαίςια του δθμοτικοφ ςχολείου. Θ ςυμβολι των διαδικτυακϊν 

περιβαλλόντων και θ χριςθ κινθτϊν ςυςκευϊν είναι κακοριςτικι ςτθν ανάπτυξθ 

τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των μακθτϊν. Σαυτόχρονα, πρόςφεραν ευκαιρίεσ 

αλλθλεπίδραςθσ τόςο των μακθτϊν μεταξφ τουσ όςο και με το περιεχόμενο τθσ 

διερεφνθςθσ. Οι μακθτζσ του πειραματικοφ τμιματοσ εκμεταλλεφτθκαν τισ 

δυνατότθτεσ που προςφζρει θ διερευνθτικι μάκθςθ ςε ζνα μικτό περιβάλλον που 

ςυνδφαηε τθ ςυνεργαςία ςτθν τάξθ και ςτο διαδίκτυο ( on line).  υγκεκριμζνα, 

προζκυψε ότι οι μακθτζσ του πειραματικοφ τμιματοσ ανζπτυξαν μια κοινότθτα 

διερεφνθςθσ με ζντονθ γνωςτικι, κοινωνικι και διδακτικι παρουςία.  

Οι διερευνθτικζσ τουσ δεξιότθτεσ παρουςίαςαν ςθμαντικι ποιοτικι 

διαφοροποίθςθ από τισ αντίςτοιχεσ δεξιότθτεσ των μακθτϊν του τμιματοσ ελζγχου. 

Οι διερευνθτικζσ ερωτιςεισ τισ οποίεσ διατφπωςαν, παρουςίαςαν μια κλιμάκωςθ 

από το επίπεδο τθσ Ανάκλθςθσ/Γνϊςθσ τθσ ταξινομίασ του Bloom, ςε πιο υψθλά 

επίπεδα, όπωσ τθσ Ανάλυςθσ και  τθσ Αξιολόγθςθσ. Σαυτόχρονα, τα δφο τμιματα 

εμφάνιςαν διαφορζσ και ςτο επίπεδο τθσ ςυγκζντρωςθσ και επεξεργαςίασ των 

δεδομζνων τθσ διερεφνθςθσ. Σο πειραματικό τμιμα, χρθςιμοποίθςε περιςςότερεσ 

διαδικτυακζσ πθγζσ, επεξεργάςτθκε και αναδιατφπωςε το νόθμα των πλθροφοριϊν, 

αντί τθσ αντιγραφισ επικόλλθςθσ ςτθν οποία κατζφυγε το τμιμα ελζγχου, ζκανε πιο 

εκτενι χριςθ πολυμζςων, ζδειξε πιο ενεργθτικι ςυμπεριφορά ςτο κζντρο 

διάςωςθσ, κατζγραψε και εκμεταλλεφτθκε πλιρωσ τα δεδομζνα από τθ βιωματικι 

διερεφνθςθ. Σζλοσ, ςε αντίκεςθ με το τμιμα ελζγχου, κατζλθξε ςε τελικά 

ςυμπεράςματα κάνοντασ κρίςεισ και ςυγκρίςεισ των δεδομζνων τθσ διερεφνθςθσ. 

θμαντικι διαφορά καταγράφθκε και ςτα μακθςιακά αποτελζςματα. Σόςο, 

μζςω τθσ προαναφερκείςασ ανάπτυξθσ διερευνθτικϊν δεξιοτιτων (εκπόνθςθ 

διερευνθτικϊν ερωτιςεων, αναηιτθςθ και επεξεργαςία δεδομζνων, 

ςυμπεράςματα, ςυνεργαςία και αλλθλεπίδραςθ), όςο και ςτα γνωςτικά τουσ 

αποτελζςματα. Οι μακθτζσ του πειραματικοφ τμιματοσ, μζςω του θχθτικοφ υλικοφ 

που καταγράφθκε  ςτο κζντρο Αρχζλων, φάνθκαν να ζχουν περιςςότερεσ γνϊςεισ 

για το κζμα, αφοφ απαντοφςαν αποκλειςτικά ςτισ ερωτιςεισ των εμψυχωτϊν, ενϊ 

μζςα από τισ τελικζσ δθμιουργίεσ τουσ, ανζδειξαν αρκετά νζα ςτοιχεία από τθ 

διερεφνθςθ (πχ τρόποι προςταςίασ, νομοκεςία, κίνδυνοι από τθν κλιματικι 

αλλαγι), που δεν υπιρχαν ςτισ παρουςιάςεισ του τμιματοσ ελζγχου. 

Θ εφαρμογι διαδικτυακϊν περιβαλλόντων και ςτοιχείων τθσ ΚΜ ςτα 

πλαίςια ςυνεργατικισ διερεφνθςθσ ςτισ  φυςικζσ επιςτιμεσ ςτο δθμοτικό ςχολείο 

αποτελεί ζνα πεδίο ευρφτερων μελετϊν που ζχουν αναδείξει το κετικό ρόλο τθσ ςτθ 

μακθςιακι- γνωςτικι διαδικαςία (Raes et al., 2012·Song & Kong, 2014·Chiang et al., 

2014·Song, 2104a·2016), ενϊ θ εφαρμογι των ςυςκευϊν ΚΜ ζχει ςυμβάλλει ςτθν 

αφξθςθ των κινιτρων (Cheng et al., 2016·Hung et al., 2013·Chiang et al., 2014) 

κυρίωσ ςε πρωταρχικό ςτάδιο (Anastopoulou et al., 2013·Ciampa, 2014). Επίςθσ, 
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ζχει μελετθκεί θ ζνταξι τουσ ςτον παιδαγωγικό ςχεδιαςμό, μετά από τθν εφαρμογι 

τουσ ςε μακροχρόνια προγράμματα, αφοφ, πζραν των γνωςτικϊν αποτελεςμάτων, 

ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ  εποικοδομθςτικϊν  πρακτικϊν μακθτοκεντρικοφ 

χαρακτιρα από τουσ εκπαιδευτικοφσ (Looi et al., 2014). Αν και θ ςυμβολι τουσ ςτθν 

οικοδόμθςθ τθσ ςυνεργαςίασ μζςω τθσ αςφγχρονθσ, on line επικοινωνίασ  ζχει 

επιςθμανκεί από μελετθτζσ (Song & Kong, 2014·Song 2014a·2016) υπάρχουν 

ευριματα από ζρευνεσ (Wendt & Rockinson-Szapkiw, 2014·2015) που δείχνουν ότι θ 

επικοινωνία  αυτοφ του τφπου μπορεί  να είναι αρνθτικι για τθν τελικι επίδοςθ. 

Επίςθσ, αντικρουόμενα ςτοιχεία ζχουν βρεκεί κατά τθν εφαρμογι τθσ ΚΜ ςτθν 

ανατροφοδότθςθ ςε ηευγάρια μακθτϊν,  όπου τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι 

επωφελοφνται οι μακθτζσ υψθλϊν επιδόςεων ζναντι των μακθτϊν χαμθλισ 

επίδοςθσ (Laru, Järvelä & Clariana, 2012). 

τθ ςυνζχεια, παρατίκενται τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ, ανά ερευνθτικό 

άξονα,  ενϊ γίνεται θ ςυςχζτιςι τουσ με τα  αποτελζςματα ςυναφϊν μελετϊν.  

7.1.1. Διερευνητικϋσ πρακτικϋσ 
Οι διαφορζσ των δφο τμθμάτων (πειραματικό και ελζγχου) ςτισ 

διερευνθτικζσ πρακτικζσ, όπωσ προζκυψαν από τα ευριματα τθσ μελζτθσ, ιταν 

διάχυτεσ ςε όλα τα ςτάδια τθσ διερεφνθςθσ: εκπόνθςθ μακθτικϊν ερωτιςεων, 

αναηιτθςθ και επεξεργαςία δεδομζνων, εξαγωγι  ςυμπεραςμάτων. 

Θ εκπόνθςθ μακθτικϊν ερωτιςεων κατά τθ διάρκεια μιασ διερευνθτικισ 

διαδικαςίασ αποτελεί ζνα από τα πιο ςθμαντικά ςτοιχεία ςτθν πραγματοποίθςθ 

τθσ. Όπωσ αναλφκθκε ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο οι μακθτικζσ ερωτιςεισ 

παρουςίαςαν  τισ εξισ ςαφείσ διαφορζσ από τθ χριςθ διαδικτυακϊν εφαρμογϊν 

και τεχνολογιϊν ΚΜ: 

 Τπιρχε, για τουσ μακθτζσ του πειραματικοφ τμιματοσ, ςταδιακι 

κλιμάκωςθ των ερωτιςεων από εκείνεσ που εντάςςονταν ςτο 

επίπεδο τθσ Ανάκλθςθσ ςε πιο ανϊτερα επίπεδα τθσ ταξινομίασ του  

Bloom. Αντίκετα, το τμιμα ελζγχου παρζμεινε ςε ερωτιςεισ του 

πρϊτου ςταδίου ςε όλεσ τισ φάςεισ. 

 Οι μακθτικζσ διερευνθτικζσ  ερωτιςεισ  ςτο πειραματικό τμιμα δεν 

παρουςιάηουν ςτοιχεία ανακφκλωςθσ ι επανάλθψθσ, αντίκετα 

προχωροφν τθν αναηιτθςθ ςτοιχείων  εισ βάκοσ. Θ εικόνα των 

μακθτικϊν ερωτιςεων του ςυμβατικοφ τμιματοσ παρουςιάηει 

ςτοιχεία επανάλθψθσ των ιδθ απαντθμζνων ερωτιςεων κακϊσ και 

μια διεφρυνςθ των ερωτιςεων προσ τουσ τομείσ άλλων ομάδων. 

τοιχεία που επιβεβαιϊνουν τα παραπάνω αποτελζςματα αποτυπϊκθκαν 

τόςο από τθ μελζτθ των ερωτιςεων από τισ δθμοςιεφςεισ ςτθν πλατφόρμα Seesaw 

-για τθν πειραματικι ομάδα- και των καταγεγραμμζνων ερωτιςεων τθσ ςυμβατικισ 

ομάδασ, όςο και από τθν απομαγνθτοφϊνθςθ των ερωτιςεων ςτο κζντρο διάςωςθσ 
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ΑΡΧΕΛΩΝ. Οι ερωτιςεισ του πειραματικοφ τμιματοσ προ τθσ επίςκεψθσ ςτο κζντρο 

εκτείνονταν ωσ τα υψθλά επίπεδα τθσ ταξινομίασ του Bloom, ενϊ οι ερωτιςεισ του 

τμιματοσ ελζγχου παρζμεναν ςτα επίπεδα τθσ Ανάκλθςθσ και Κατανόθςθσ. 

Αντίςτοιχα, κατά τθν επίςκεψθ ςτο κζντρο Αρχζλων, οι μακθτζσ του πειραματικοφ 

τμιματοσ κάνουν τόςο ερωτιςεισ που χαρακτθρίηονται για τθν προςπάκειά τουσ να 

εμβακφνουν και να προεκτείνουν τθ διαδικαςία τθσ επιςτθμονικισ διερεφνθςθσ, 

ενϊ οι μακθτζσ του τμιματοσ ελζγχου ανακυκλϊνουν τισ ερωτιςεισ από το 

προθγοφμενο ςτάδιο.  

Θ ςθμαςία χριςθσ τεχνολογικϊν μζςων ςτθν διαδικαςία εκπόνθςθσ 

ερωτιςεων από τουσ μακθτζσ ωσ αφετθρία τθσ διερευνθτικισ προςπάκειασ τουσ, 

είχαν επιςθμανκεί από τουσ Hmelo & Day (1999), διακρίνοντασ περιςςότερο 

ςτοιχεία οργάνωςθσ και μεκόδευςθσ ςτθ χριςθ τθσ. Οι Jorde et al (2003) μζςω των 

διαδικτυακϊν πολυμεςικϊν εφαρμογϊν ανζδειξαν τθν αφξθςθ του ενδιαφζροντοσ, 

ενϊ θ Scardamalia (2002) διζκρινε τθν ςυνειςφορά των εφαρμογϊν ςτθν παροχι 

υποςτιριξθσ και κακοδιγθςθσ (scaffolding) ςτθν προοδευτικι ανάπτυξθ τθσ 

ικανότθτασ για αναηιτθςθ από τουσ μακθτζσ. 

Θ αφξθςθ τθσ ικανότθτασ για ερωτιςεισ μζςω κινθτισ –πανταχοφ παροφςασ 

(ubiquitous)- μάκθςθσ ςε διερευνθτικό πλαίςιο, είχε επιςθμανκεί από τθν ζρευνα 

των Hung et al. (2014). τθν ζρευνα αυτι είχαν αναλυκεί ποςοτικά ςτοιχεία, μζςα 

από ρουμπρίκεσ που μελετοφςαν τθν ατομικι ικανότθτα ερωτιςεων ςε 

ςυνεργατικι διερεφνθςθ με χριςθ κινθτϊν. Σα αποτελζςματα είχαν δείξει αφξθςθ 

τθσ ικανότθτασ, τόςο για ζμπειρουσ ςτθ διερευνθτικι διαδικαςία, όςο και ςε 

μακθτζσ που αςχολοφνταν πρϊτθ φορά, με ςαφι υπεροχι των πρϊτων ςτθν αρχι 

τθσ διαδικαςίασ, αλλά με τα ίδια αξιοςθμείωτα αποτελζςματα και για τισ δφο 

ομάδεσ ςτθν πορεία τθσ διερεφνθςθσ. θμαντικόσ παράγοντασ που είχε 

επιςθμανκεί ιταν ότι ο χρόνοσ εξοικείωςθσ με το μακθςιακό ςφςτθμα αφξανε τθν 

ικανότθτα διερευνθτικϊν ερωτιςεων.  τθ μελζτθ των Seol, Sharp και Kim (2011), 

εξετάςτθκαν  οι ερωτιςεισ που δθμιοφργθςαν οι ίδιοι οι  μακθτζσ και απεφκυναν 

ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ, μζςα από τθν εφαρμογι για κινθτζσ ςυςκευζσ SMILE 

(Stanford Mobile Inquiry-based Learning Environment). Οι ερωτιςεισ 

κατθγοριοποιικθκαν και ςε αυτι τθ μελζτθ με βάςθ τθν ταξινομία του Bloom ςε 

ερωτιςεισ: Γνϊςθσ (ανάκλθςθσ πλθροφοριϊν), Κατανόθςθσ (διατφπωςθ του 

προβλιματοσ με δικά τουσ λόγια) και Ανάλυςθσ (ερωτιςεισ διάκριςθσ μεταξφ 

γεγονότων και ενδείξεων). Επικρατοφςαν οι ερωτιςεισ Γνϊςθσ, που ταυτίηονται με 

τισ ερωτιςεισ Ανάκλθςθσ ςτθν κατθγοριοποίθςθ τθσ ανά χείρασ μελζτθσ.  Σα 

ςτοιχεία αυτά, από τθ μια επιβεβαιϊνουν το γεγονόσ ότι και ςτθν παροφςα μελζτθ 

οι πρϊτεσ ερωτιςεισ που αφοροφςαν το web quest ιταν αντίςτοιχεσ με τισ 

ερωτιςεισ Γνϊςθσ, από τθν άλλθ όμωσ διαφοροποιοφνται αφοφ θ παροφςα μελζτθ 

προςκζτει ζνα επιπλζον ςτοιχείο ότι ςτθν επόμενθ φάςθ (ερωτιςεισ προσ τουσ 

ειδικοφσ του Αρχζλωνα και αυκόρμθτεσ ερωτιςεισ κατά τθ διερεφνθςθ ςτο κζντρο 

διάςωςθσ) οι μακθτζσ που ακολοφκθςαν ΚΜ, κατάφεραν να πραγματοποιιςουν 
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ερωτιςεισ ςτισ ανϊτερεσ τάξεισ. τθν ζρευνα των Seol, Sharp και Kim (2011) δεν 

υπιρχε παρόμοια κλιμάκωςθ. 

τθν ζρευνα των Sung, Hwang και Chang (2016) –ςε περιβάλλον ΔΜ ςτισ 

κοινωνικζσ επιςτιμεσ- διαπιςτϊκθκε ότι μζςω τθσ εκπαίδευςθσ ςτθ ςτρατθγικι του 

problem pοsing και τθ χριςθ κινθτϊν τθλεφϊνων, οι μακθτζσ μποροφςαν να κζτουν 

προβλιματα με μεγαλφτερθ επιτυχία τόςο ςε ςχζςθ με μακθτζσ που  

λειτουργοφςαν ςυμβατικά  όςο και ςε ςχζςθ με μακθτζσ που ζκαναν χριςθ 

κινθτϊν, χωρίσ τθν προαναφερκείςα ςτρατθγικι.  Σα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ 

ανζδειξαν μεν τθν υπεροχι του ςυνεργατικοφ μοντζλου εργαςίασ, αλλά κατζδειξαν 

ότι θ φπαρξθ των κινθτϊν ςυςκευϊν δεν αποτελεί από μόνο τθσ τον παράγοντα 

υπεροχισ ζναντι των ςυμβατικϊν μεκόδων, αφοφ θ ομάδα με κινθτζσ ςυςκευζσ που 

δεν είχε εκπαιδευτεί ςτο problem posing δεν είχε καλφτερα αποτελζςματα από τθ 

ςυμβατικι ομάδα. 

Θ πρωτοτυπία τθσ παροφςασ μελζτθσ ζγκειται ςτθν κατθγοριοποίθςθ των 

ερωτιςεων ςε όλεσ τισ φάςεισ τθσ ταξινομίασ του Β loom και όχι ςε τρεισ όπωσ οι 

Seol, Sharp και Kim (2011), τθν κλιμάκωςθ των ερωτιςεων ςε τρεισ φάςεισ (ζναντι 

δφο φάςεων των Sung, Hwang και Chang (2016), κακϊσ και από το γεγονόσ ότι 

ςυνζκρινε τθν ικανότθτα εκπόνθςθσ μακθτικϊν διερευνθτικϊν ερωτιςεων, με 

βαςικι διαφορά τθν χριςθ ι μθ τεχνολογιϊν ΚΜ, χωρίσ κάποια μφθςθ ςε ιδιαίτερθ 

ςτρατθγικι για κάποια από τισ δφο ομάδεσ. Θ ανάλυςθ των αποτελεςμάτων, τονίηει 

τισ δυνατότθτεσ που προςφζρει ςτθ ςυνεργατικι διερευνθτικι μάκθςθ  ζνα 

περιβάλλον με διαδικτυακζσ εφαρμογζσ για επεξεργαςία των πλθροφοριϊν και 

αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των ςυμμετεχόντων, ϊςτε να επιτφχουν αναηθτιςεισ με 

περιςςότερα ςτοιχεία εμβάκυνςθσ. 

Θ ςυμβολι του παραπάνω περιβάλλοντοσ ςτθ ςυλλογι και επεξεργαςία 

δεδομζνων από τουσ μακθτζσ, ιταν εξίςου ςθμαντικι ςτθ διαφοροποίθςθ των δφο 

τμθμάτων. Οι μακθτζσ του πειραματικοφ τμιματοσ, όπωσ προζκυψε από τα 

ευριματα, ζκαναν πιο ευρεία χριςθ των διαδικτυακϊν πθγϊν του web-quest, 

κακϊσ και άλλων πθγϊν του διαδικτφου, ςε ςχζςθ με τουσ μακθτζσ του τμιματοσ 

ελζγχου. Παράλλθλα επεξεργάςτθκαν τισ πλθροφορίεσ, κρατϊντασ μόνο όςεσ είχαν 

να κάνουν με τισ ερωτιςεισ ι τισ αναηθτιςεισ τουσ (microblogging). Αντίκετα, το 

τμιμα ελζγχου ακολοφκθςε τθ λογικι τθσ αντιγραφισ- επικόλλθςθσ ζτοιμων 

πλθροφοριϊν από το διαδίκτυο. Ζνα επιπλζον ςτοιχείο που διαφοροποίθςε τα δφο 

τμιματα είναι θ χριςθ πολυμζςων (εικόνασ, βίντεο) αποκλειςτικά από τθν 

πειραματικι ομάδα.  

Αντίςτοιχα αποτελζςματα  (επεξεργαςία δεδομζνων & πολυμζςα) είχαμε και 

ςτθν επόμενθ –βιωματικι- φάςθ τθσ διερεφνθςθσ ςτο κζντρο Αρχζλων. Οι μακθτζσ 

του πειραματικοφ τμιματοσ ςυγκζντρωςαν και ανάρτθςαν τα δεδομζνα τθσ 

διερεφνθςθσ (κείμενα και φωτογραφίεσ) τα οποία και επεξεργάςτθκαν διαδικτυακά 

(ανατροφοδότθςθ- αλλθλεπίδραςθ), ενϊ οι μακθτζσ του τμιματοσ ελζγχου, όπωσ 
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φάνθκε ςτισ τελικζσ δθμιουργίεσ τουσ, δεν ζκαναν χριςθ κανενόσ ςτοιχείου από τθ 

βιωματικι διερεφνθςθ.  

Σα παραπάνω ευριματα ςε ςυνδυαςμό με τα αποτελζςματα ςθμαντικισ 

γνωςτικισ, κοινωνικισ και διδακτικισ παρουςίασ για τουσ μακθτζσ του 

πειραματικοφ τμιματοσ, οδιγθςαν ςτο ςυμπζραςμα ότι μζςω του περιβάλλοντοσ 

διαδικτυακϊν εφαρμογϊν οικοδομικθκε μια ενεργι κοινότθτα διερεφνθςθσ.  

Οι Reiser et al. (2001)είχαν επιςθμάνει τθ ςθμαςία των τεχνολογικϊν μζςων 

για τθν αναηιτθςθ και ανάςυρςθ πλθροφοριϊν ςτθ διερεφνθςθ από τουσ μακθτζσ. 

Μζςω του λογιςμικοφ Young Researcher (Kori, Maeots & Pedaste, 2014) ι του 

διαδικτυακοφ περιβάλλοντοσ SCY-Lab (Pedaste et al., 2016) είχαν αναδειχτεί οι 

δυνατότθτεσ να υποςτθρίηονται οι παρουςιάςεισ των διερευνιςεων των μακθτϊν 

με εικόνεσ, πίνακεσ με δεδομζνα, πολυμζςα, ϊςτε να ςτθρίηουν τα ςυμπεράςματα 

τουσ. 

Παράλλθλα, το γεγονόσ τθσ ςυμβολισ των διαδικτυακϊν περιβαλλόντων που 

ςτθρίηονται ςτθ χριςθ κινθτϊν ςυςκευϊν ςτθ διερευνθτικι διαδικαςία ζχει 

επιςθμανκεί και από άλλεσ μελζτεσ. Οι Cheng et al. (2016) ςε ζρευνά τουσ ςε 

προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ νανοτεχνολογίασ είχαν επιςθμάνει τθ κετικι επίδραςθ των 

ςυςκευϊν ΚΜ ςε όλα τα ςτάδια τθσ διερευνθτικισ διαδικαςίασ, αφοφ για το κακζνα 

τουσ παρζχονταν θ κατάλλθλθ υποςτιριξθ, όπωσ θ κάμερα για τθν καταγραφι των 

δεδομζνων ι θ παροχι φφλλων εργαςίασ e-learning για τον κατάλλθλο 

αναςτοχαςμό. Παρόμοια αποτελζςματα ςυμβολισ τθσ ΚΜ ςτθ διερευνθτικι 

διαδικαςία εντοπίςτθκαν και ςτισ ζρευνεσ των Jones, Scanlon & Clough (2013) με 

τθν παροχι κακοδιγθςθσ και υποςτιριξθσ ςτα βιματα τθσ διερεφνθςθσ, των Song 

και Kong (2014) με τθν ανατροφοδότθςθ που παρείχαν μεταξφ τουσ οι μακθτζσ (ςε 

ηευγάρια ι ςε ομάδεσ), των Bannan, Peters  και Martinez (2012) όπου εξζταςαν τθ 

κετικι ςυμβολι των εφαρμογϊν για ΚΜ ςτθ διερευνθτικι διαδικαςία. Οι Hung et al. 

(2013) εξζταςαν τθν ζνταξθ  διαδικαςιϊν κινθτισ αξιολόγθςθσ μζςω ρουμπρικϊν 

ςτθν ίδια τθν διερευνθτικι διαδικαςία και προζκυψε ότι όχι μόνο δεν τθν εμποδίηει, 

αλλά αντίκετα τθν προωκεί.  

Θ πρωτοτυπία τθσ παροφςασ μελζτθσ  ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι εξετάηει τθ 

ςυμβολι ενόσ περιβάλλοντοσ διαδικτυακϊν εφαρμογϊν με τθ χριςθ τεχνολογιϊν 

ΚΜ ςτθν οικοδόμθςθ κοινότθτασ διερεφνθςθσ. Θ ΚΜ και οι διαδικτυακζσ εφαρμογζσ 

δε βοθκοφν, απλά ςτθν καλφτερθ και πιο ουςιαςτικι ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτα 

επιμζρουσ ςτάδια τθσ διερεφνθςθσ, αλλά ςυμβάλλουν αποτελεςματικά, ϊςτε να 

οικοδομιςουν δεςμοφσ, να αποκτιςουν ρόλουσ, να αναπτφξουν περιςςότερουσ 

δίαυλουσ επικοινωνίασ, να ανατροφοδοτθκοφν και να ανατροφοδοτιςουν, να 

μοιράςουν και να μοιραςτοφν περιεχόμενο. Αυτό αποτελεί ζνα επιπλζον βιμα ςτθν 

ίδια τθ διερευνθτικι προςπάκεια, αφοφ αφορά το ςφνολο τθσ διαδικαςίασ και όχι 

τα επιμζρουσ βιματα. 
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7.1.2. υνεργαςύα και αλληλεπύδραςη 
Από τα  ευριματα, τόςο τθσ μελζτθσ των δθμοςιεφςεων ςτθν πλατφόρμα 

Seesaw  όςο και από τθν εφαρμογι Lino-it, προκφπτει ότι ςυμβάλλουν ςτθν 

ανάπτυξθ τθσ επικοινωνίασ και τθσ ςυνεργαςίασ των μακθτϊν ςτα πλαίςια μίασ 

διερευνθτικισ διαδικαςίασ. Οι εφαρμογζσ αυτζσ επζτρεψαν τθ δθμιουργία ενόσ 

κοινοφ χϊρου διαλόγου, με πολλαπλοφσ δίαυλουσ, χωρίσ ςτεγανά ςτθ διάχυςθ των 

πλθροφοριϊν του ατόμου ι τθσ ομάδασ, όπου αλλθλεπιδροφςε ολόκλθρο το 

πειραματικό τμιμα, τόςο μεταξφ των μακθτϊν του, όςο και με το περιεχόμενο. 

Παρατθρείται, τόςο από τθν πλατφόρμα Seesaw  όςο και από τθν παρουςίαςθ ςτο 

lino-it, μια πλιρθσ διάχυςθ των αποτελεςμάτων των επιμζρουσ μακθτικϊν 

διερευνιςεων, όπου γίνεται αρκετά αςαφισ ςτθν τελικι παρουςίαςθ, θ αρχικι 

προζλευςθ κάκε αποτελζςματοσ. Παρά το γεγονόσ ότι, θ διδακτικι παρουςία από 

τα ςχόλια του εκπαιδευτικοφ, δε είναι ζντονθ, δεν παρουςιάηεται πτϊςθ ςτο 

περιεχόμενο του διαλόγου (επικζντρωςθ ςτο κζμα), οφτε ανάδυςθ επιςτθμονικϊν 

παρανοιςεων.  

Οι δίαυλοι επικοινωνίασ ςτο τμιμα ςυμβατικισ διερεφνθςθσ ιταν ςαφϊσ 

λιγότεροι. Ακολουκικθκε θ πεπατθμζνθ: ατομικι προςπάκεια, ςυμβολι ςτο 

ςυλλογικό αποτζλεςμα χωρίσ ιδιαίτερθ  αλλθλεπίδραςθ, φπαρξθ ςτεγανϊν ςτθ 

διάχυςθ των πλθροφοριϊν, παρουςίαςθ ςτθν ολομζλεια ωσ ςυμβατικι υποχρζωςθ 

και όχι ωσ ςθμείο ςυνεργαςίασ ι και αντιπαράκεςθσ απόψεων, εμμονι ςτθν 

αντιγραφι επικόλλθςθ πλθροφοριϊν. Με βάςθ τα προαναφερκζντα 

χαρακτθριςτικά οι δυνατότθτεσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ μζςω των μεκόδων τθσ 

διερεφνθςθσ και του jigsaw παρουςιάςτθκαν εκ προοιμίου φαλκιδευμζνεσ.   

αφι επιβεβαίωςθ των παραπάνω ευρθμάτων, προςφζρει θ ςυνδυαςτικι 

μελζτθ τθσ ανάλυςθσ των δθμοςιεφςεων ςτο Seesaw   με ςτοιχεία από τθν ανάλυςθ 

των δθμιουργιϊν ςτο lino-it (ςτοιχεία κοινωνικισ παρουςίασ- ςυνεργαςίασ – 

διαμοιραςμοφ- διευκζτθςθσ/οργάνωςθσ του χϊρου,  microblogging,) κακϊσ και 

από τθν ανάλυςθ του θχθτικοφ υλικοφ από το κζντρο διάςωςθσ (ςτοιχεία γνωςτικισ 

και διδακτικισ παρουςίασ, μζςα από τισ απαντιςεισ, τα ςχόλια και τισ ερωτιςεισ).  

Σθ δυνατότθτα ςυνεργαςίασ μζςω διαμοιραςμοφ αρχείων και υλικϊν- με τθ 

βοικεια των διαδικτυακϊν εφαρμογϊν- τθν ζχουμε ςυναντιςει και ςε άλλεσ 

ζρευνεσ: Οι δυνατότθτεσ τθσ επικοινωνίασ μζςω υπολογιςτϊν είχε επιςθμανκεί ότι 

ςυμβάλλουν ςτθ μείωςθ μερολθψιϊν και προκαταλιψεων, ενϊ βοθκοφν ςτθν 

εμπλοκι όλων των μακθτϊν, ακόμα και των πιο αδιάφορων (Jorde et al., 2003). Οι 

δυνατότθτεσ που προςφζρει για αςφγχρονθ επικοινωνία ςυμβάλλουν ςτθν 

λειτουργία τθσ ομάδασ και τθσ ςυνεργαςίασ (Slotta, Jorde & Homes, 2005).  Ο Song 

(2014)  όπωσ και οιSong και Kong (2014) είχαν επιςθμάνει τισ δυνατότθτεσ 

ςυνεργαςίασ μζςω εφαρμογϊν όπωσ το evernote ι το edmodo, τα οποία 

μοιράηονται πολλά κοινά με τα lino-it και Seesaw  αντίςτοιχα, οι  Tasker και 

Herrenkohl (2016) είχαν εντοπίςει ςτοιχεία ςυνεργαςίασ, ανατροφοδότθςθσ και 
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δθμιουργίασ «κοινοφ τόπου γνϊςεων» ςτθν ζρευνά τουσ για ανατροφοδότθςθ ςε 

ηευγάρια, οι Beach και O’ Brien, 2015 ςτθ μελζτθ τουσ για τα affordances τθσ 

εφαρμογισ voice thread είχαν αναδείξει τθ ςυνεργαςία ωσζνα παιδαγωγικό 

χαρακτθριςτικό τθσ ΚΜ που μπορεί να καλλιεργθκεί μζςα από τθν εςτίαςθ ςε κοινά 

ςθμεία των εργαςιϊν. Ο Falloon (2015) μζςω τθσ κυριαρχίασ των ipad (ζναντι των 

άλλων ταμπλετϊν) και εφαρμογϊν όπωσ τα google docs είχε επιςθμάνει τισ 

δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ τόςο μεταξφ των μακθτϊν, όςο και με ευρφτερα 

ακροατιρια, γεφυρϊνοντασ το χάςμα τθσ τυπικισ και μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ.  

Όπωσ επιςθμάνκθκε και ςτο κεφάλαιο 5,  θ ανάλυςθ των δθμιουργιϊν των 

μακθτϊν των δφο τμθμάτων περιείχε πολλζσ ποιοτικζσ διαφορζσ. Οι μακθτζσ του 

πειραματικοφ τμιματοσ εργάςτθκαν κακολικά, επεξεργάςτθκαν τισ πλθροφορίεσ 

που είχαν εντοπίςει ςτα προθγοφμενα ςτάδια τθσ διερεφνθςθσ, ζκαναν εκτενι 

χριςθ των δυνατοτιτων εικόνασ και βίντεο, υπιρχαν κοινά ςτοιχεία ςε όλεσ τισ 

εργαςίεσ. Σα παραπάνω αποδεικνφουν το χαρακτιρα κοινότθτασ και ςυνεργαςίασ 

που επιτεφχκθκε ςτθ διάρκεια τθσ παρζμβαςθσ, εμφανίηονται ςτοιχεία εμβάκυνςθσ 

των προθγοφμενων γνϊςεϊν τουσ, ενϊ ιταν εμφανι τα ςτοιχεία αλλθλεπίδραςθσ 

και αλλθλοχποςτιριξθσ. Οι μακθτζσ του τμιματοσ ελζγχου αρκζςτθκαν ςε 

ςυμβατικζσ παρουςιάςεισ, κυριάρχθςαν θ διαδικαςία αντιγραφισ – επικόλλθςθσ 

των πλθροφοριϊν, δεν υπιρξαν κοινά ςτοιχεία ςφνδεςθσ μεταξφ των εργαςιϊν που 

να επιδεικνφουν τθ ςυνεργαςία και τθ δθμιουργία κοινότθτασ, απουςιάηουν 

πλθροφορίεσ που άντλθςαν από τθν επίςκεψθ ςτο κζντρο διάςωςθσ. Σα παραπάνω 

ευριματα των δθμιουργιϊν ςτθν εφαρμογι lino-it επιβεβαιϊκθκαν, μζςα από 

αντίςτοιχθ διαςταφρωςθ, με τα ευριματα από τισ δθμοςιεφςεισ των μακθτϊν ςτθν 

πλατφόρμα Seesaw . 

Όπωσ είχε επιςθμανκεί από τθν επιςκόπθςθ των ερευνϊν  ςε προθγοφμενο 

κεφάλαιο θ on line επικοινωνία μπορεί να ζχει και αρνθτικά αποτελζςματα (πτϊςθ 

ποιότθτασ διαλόγου, αφξθςθ των επιςτθμονικϊν παρανοιςεων, χαμθλά μακθςιακά 

αποτελζςματα), ιδίωσ αν δεν ζχει τθν αναγκαία υποςτιριξθ και ζλεγχο εκ μζρουσ 

του εκπαιδευτικοφ (Wendt & Rockinson-Szapkiw, 2014·2015). Παρόμοια 

αποτελζςματα δεν επανελιφκθςαν ςτθ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ, αφενόσ , γιατί το 

πλαίςιο  περιλάμβανε εκτόσ από τα κυρίαρχα ςτοιχεία τθσ on line και δυνατότθτεσ 

δια ηϊςθσ επικοινωνίασ και αφετζρου γιατί μεκοδολογικά υπιρχε ζνα πλαίςιο 

ςυνεργατικισ μάκθςθσ με ςυγκεκριμζνουσ ρόλουσ και επιδιωκόμενο αποτζλεςμα.  

Θ πρωτοτυπία τθσ παροφςασ μελζτθσ ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι  θ επικοινωνία 

και θ ςυνεργαςία μποροφν να ευδοκιμιςουν, μζςα ςε ζνα πλαίςιο ΔΜ  και ΚΜ με 

ςυγκεκριμζνα ςυνεργατικά χαρακτθριςτικά, όπωσ θ μζκοδοσ jigsaw. Αν και οι Huang 

et al. (2014) είχαν επιςθμάνει τθ ςθμαςία  και τθν υπεροχι τθσ ςυνεργατικισ 

μεκόδου jigsaw με τθ χριςθ μζςων ΚΜ,  ζναντι τθσ παραδοςιακισ ΚΜ, ςτθν 

παροφςα μελζτθ αναδείχκθκε και θ ςυμβολι τθσ ίδιασ τθσ ΚΜ και των μζςων που 
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χρθςιμοποιεί ςτθν καλφτερθ επίτευξθ τθσ μεκόδου jigsaw, ζναντι τθσ ςυμβατικισ 

διεξαγωγισ τθσ. 

 

7.1.3. Μαθηςιακϊ αποτελϋςματα 
Θ ΔΜ μζςα από ζνα περιβάλλον διαδικτυακϊν εφαρμογϊν με τθ χριςθ 

κινθτϊν ςυςκευϊν ςυνζβαλλε ςτθ διαφοροποίθςθ των μακθςιακϊν 

αποτελεςμάτων των μακθτϊν των δφο τμθμάτων. Οι μακθτζσ του πειραματικοφ 

τμιματοσ εμφάνιςαν ςθμαντικζσ διαφορζσ τόςο ςε γνωςτικά αποτελζςματα, όςο 

και ςτθν ανάπτυξθ ςθμαντικϊν δεξιοτιτων ςε ςχζςθ με τουσ μακθτζσ του 

ςυμβατικοφ τρόπου διερεφνθςθσ.  

υγκεκριμζνα, μζςα από τθ μελζτθ των αναρτιςεων τθσ πλατφόρμασ Seesaw 

προζκυψε ότι οι μακθτζσ του πειραματικοφ τμιματοσ είχαν εντοπίςει και αναδείξει 

περιςςότερα νζα ςτοιχεία για τθν προςταςία τθσ καλάςςιασ χελϊνασ (νομοκετικό 

πλαίςιο, προςταςία ςε ευρωπαϊκό επίπεδο, προτεινόμενεσ αλλαγζσ ςε προπζλεσ, 

δίκτυα και αγκίςτρια), τουσ κινδφνουσ που τθν απειλοφν (κλιματικι αλλαγι, 

τουριςτικι ανάπτυξθ), τα χαρακτθριςτικά τθσ (μζρθ του ςϊματόσ τθσ, είδθ από τα 

οποία τρζφεται, καταγωγι από τουσ δεινόςαυρουσ (Αρχζλων)) ι το ταξίδι τθσ 

(χάρτεσ, ςυςκευζσ εντοπιςμοφ κζςθσ). Οι προςκικεσ αυτζσ ζγινε δυνατόν να 

εντοπιςτοφν μζςα από τθ ςφγκριςθ αυτϊν των ςτοιχείων με τα αρχικά 

ερωτθματολόγια, τα οποία εντόπιηαν τισ γνϊςεισ και τισ παρανοιςεισ τουσ. 

Αντίςτοιχα, το τμιμα ελζγχου κατάφερε εν μζρει ςτθν αρχικι διερεφνθςθ  (web-

quest) να εντοπίςει μζροσ αυτϊν των ςτοιχείων (νομοκετικό πλαίςιο, χάρτεσ, 

ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά). 

 Μζςα από τθ μελζτθ των τελικϊν δθμιουργιϊν τουσ, οι μακθτζσ του 

πειραματικοφ τμιματοσ είχαν αναδείξει, πζραν των παραπάνω δεδομζνων, τα 

αποτελζςματα από τθ διερεφνθςι τουσ ςτο κζντρο διάςωςθσ Αρχζλων.  Λδιαίτερα, 

αναφζρονταν  ςτισ μεκόδουσ προςταςίασ (δακτυλίωςθ, προςταςία βιοτόπων 

ωοτοκίασ, πλθροφόρθςθ/εκπαίδευςθ)  και αντιμετϊπιςθσ κινδφνων (κεραπείεσ, 

νοςθλείεσ, απελευκερϊςεισ) για τθ καλάςςια χελϊνα. Θ ςτοιχειοκζτθςθ με 

πλθροφορίεσ και εικόνεσ τουσ βοικθςε ςτθν ολοκλιρωςθ του τελικοφ 

ςυμπεράςματοσ τουσ. Οι μακθτζσ του τμιματοσ ελζγχου δεν ςυμπεριζλαβαν ςτισ 

τελικζσ δθμιουργίεσ τουσ καμία πλθροφορία από το Κζντρο.  

Πζρα από τα απτά γνωςτικά αποτελζςματα και τθν ανάπτυξθ διερευνθτικϊν 

δεξιοτιτων, ςτα οποία ζγινε ιδθ αναφορά, οι μακθτζσ του πειραματικοφ τμιματοσ 

ανζπτυξαν τισ δεξιότθτεσ να επεξεργάηονται τα ςτοιχεία τθσ διερεφνθςισ τουσ, 

κάνοντασ χριςθ μόνο των ςτοιχείων που αναφζρονταν ςτθν ερϊτθςι τουσ, αντί τθσ 

διαδικαςίασ αντιγραφισ-επικόλλθςθσ του τμιματοσ ελζγχου. Θ διαδικαςία αυτι , 

που περιζχει ςτοιχεία microblogging, κεωρείται ςθμαντικι δεξιότθτα ςτθ 

διαδικαςία επεξεργαςίασ τθσ πλθροφορίασ, ενζχοντασ ςτοιχεία ανάπτυξθσ κριτικισ 
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ςκζψθσ. Αντίςτοιχα, ανζπτυξαν τθ δεξιότθτα να επιλφουν προβλιματα 

καταλιγοντασ μζςω τθσ διερεφνθςθσ ςε ςυμπεράςματα και προτεινόμενεσ πράξεισ.  

Οι Song και Kong (2014)  όπωσ και οι Kamarainen et al. (2013) είχαν 

επιςθμάνει μζςα από διαδικτυακζσ εφαρμογζσ αντίςτοιχα αποτελζςματα ςτθ 

γνϊςθ περιεχομζνου. Οι Laru, Järvelä και Clariana (2012) ςε παρόμοια βιωματικι 

δράςθ με τθ χριςθ ςτοιχείων ΚΜ   είχαν εντοπίςει ςθμαντικι διαφορά ςτα 

μακθςιακά αποτελζςματα πριν και μετά τθ δράςθ. Οι παραπάνω ζρευνεσ 

αποτελοφςαν μελζτεσ περίπτωςθσ και δεν ςυςχζτιηαν  αποτελζςματα με άλλουσ 

παράγοντεσ. Οι Hwang, Chiu και Chen  (2012) μζςα από τθ μελζτθ των παραγόντων 

που επιδροφν ςτθ διαδικαςία επίλυςθσ προβλιματοσ είχαν αναδείξει, όπωσ και θ 

παροφςα ζρευνα, τθ ςθμαςία των διαδικτυακϊν περιβαλλόντων ςτθν οικοδόμθςθ 

δεξιοτιτων επίλυςθσ προβλιματοσ. Ο Song (2016) είχε επιςθμάνει ότι μζςω των 

διαδικτυακϊν εφαρμογϊν, όπωσ θ πλατφόρμα edmodo, οι μακθτζσ προχωροφν ςε 

εμβάκυνςθ τθσ γνϊςθσ, γεγονόσ που επιβεβαιϊνεται από τθν ανάλυςθ των  

αναρτιςεων ςτθν πλατφόρμα Seesaw. 

H ανάλυςθ του περιεχομζνου με τθν ανάδειξθ ςτοιχείων microblogging από 

τθν επεξεργαςία των πλθροφοριϊν μζςω τθσ αλλθλεπίδραςθσ ςτισ εφαρμογζσ 

Seesaw  και lino-it, κακϊσ και θ αποτφπωςθ κοινϊν ςτοιχείων από τθ διερεφνθςθ ςε 

όλεσ τισ  τελικζσ δθμιουργίεσ των μακθτϊν, αποτελοφν καινοτόμα ςτοιχεία τθσ 

παροφςασ μελζτθσ που αξίηει να ςθμειωκοφν. Θ παροφςα μελζτθ ενζχει το 

ςυγκριτικό ςτοιχείο τθσ φπαρξθσ δφο διαφορετικϊν ομάδων, που τθ διαφοροποιεί 

από άλλεσ με παρόμοια αποτελζςματα ςτο μακθςιακό τομζα κακϊσ και το ςτοιχείο 

τθσ ποιοτικισ ανάλυςθ των αποτελεςμάτων, αντί τθσ ποςοτικισ , αντίςτοιχων 

ερευνϊν. 

7.2. Περιοριςμού τησ ϋρευνασ- Προτϊςεισ για περαιτϋρω 

μελϋτη 
Θ επιλογι του μικροφ δείγματοσ τθσ ζρευνασ, μόλισ 48 μακθτζσ με βολικι 

δειγματολθψία, ϊςτε να εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ του ερευνθτι για υλοποίθςθ των 

διδακτικϊν και ερευνθτικϊν παρεμβάςεων εντόσ του περιοριςμζνου χρονικοφ 

πλαιςίου, αποτελοφν τουσ κφριουσ περιοριςμοφσ τθσ ζρευνασ, αφοφ εμποδίηουν 

τθν ευρφτερθ αναγωγι των αποτελεςμάτων τθσ. Σαυτόχρονα το δείγμα των 

μακθτϊν αντιπροςωπεφει κοινωνικά, μια ςυγκεκριμζνθ αςτικι περιοχι, με μακθτζσ 

όχι μόνο κατόχουσ ςυςκευϊν ΚΜ, αλλά και εξοικειωμζνουσ με τθ χριςθ τουσ. Ζνασ 

επιπλζον περιοριςμόσ τθσ ζρευνασ αποτελεί το γεγονόσ ότι ο ερευνθτισ ιταν 

ταυτόχρονα και διδάςκοντασ των δφο τμθμάτων.  

 Θ εφαρμογι τθσ ζρευνασ ςε μεγαλφτερο δείγμα μακθτϊν ςε περιςςότερεσ 

γεωγραφικζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ, κα αποτελοφςε μία από τισ προτάςεισ για 

περαιτζρω μελζτθ. Ζνα επιπλζον ςτοιχείο μελζτθσ, κα αποτελοφςε θ εφαρμογι τθσ 

ςε διαφορετικά κζματα των φυςικϊν επιςτθμϊν που αφοροφν τουσ μακθτζσ των 

τελευταίων τάξεων του δθμοτικοφ ςχολείου, όπωσ είναι θ ενζργεια.  
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 Ζνα από τα ςθμεία που χριηει περαιτζρω ζρευνασ αποτελεί θ μελζτθ τθσ 

ςυμμετοχισ των μακθτϊν με διαφορετικά επίπεδα επίδοςθσ. Όπωσ ζδειξαν τα 

αποτελζςματα τθσ ζρευνασ αυτισ, ζνα μζροσ των μακθτϊν παρουςίαςε χαμθλι ι 

και μθδενικι ςυμμετοχι ςτο πρϊτο ςτάδιο διερεφνθςθσ μζςω web quest 

(αφοροφςε όπωσ διαπιςτϊκθκε και τα δφο τμιματα), ενϊ, αντίκετα, ςυμμετείχαν 

τόςο ςτθ διερεφνθςθ ςτο κζντρο διάςωςθσ, όςο και ςτισ τελικζσ δθμιουργίεσ. Οι 

λόγοι αυτισ τθσ αποχισ δεν ιταν ξεκάκαροι, ενϊ δεν ζχει διερευνθκεί αν υπιρχε, 

ζνα ςυγκεκριμζνο μακθςιακό ι κοινωνικό προφίλ γι’ αυτοφσ τουσ  μακθτζσ. 

 

7.3. Προτϊςεισ για την ϋνταξη τησ διερευνητικόσ 

κινητόσ μϊθηςησ ςτα μαθόματα των φυςικών 

επιςτημών του δημοτικού ςχολεύου 
 

Θ ζνταξθ τθσ διερευνθτικισ κινθτισ μάκθςθσ, με ςυνδυαςμό ςτοιχείων τθσ 

μικτισ και αυκεντικισ μάκθςθσ,  προςφζρει γεφφρωςθ τθσ εργαςίασ ςτο ςπίτι και 

ςτο ςχολείο. Θ ευρεία διάδοςθ των ςυςκευϊν και θ διείςδυςθ τουσ ςε όλο και 

μικρότερεσ θλικίεσ μακθτϊν, επιτρζπει τθν εφαρμογι εκπαιδευτικϊν παρεμβάςεων 

ςτθ βάςθ του Bring Your Own Device (Song, 2014). Απαιτείται, ο κατάλλθλοσ 

παιδαγωγικόσ ςχεδιαςμόσ, ϊςτε αυτό να γίνεται με αςφάλεια και με τα απαραίτθτα 

παιδαγωγικά χαρακτθριςτικά, αφοφ ςε καμία περίπτωςθ οι νζεσ τεχνολογίεσ δεν 

αποτελοφν πανάκεια (Norris et al., 2013). 

Ζνασ ςχεδιαςμόσ ςτθ βάςθ του ΣPACK (Mishra & Koehler, 2006·Jimoyiannis, 

2015) που κα λάμβανε υπόψθ και τουσ τρεισ εμπλεκόμενουσ παράγοντεσ 

(τεχνολογία, παιδαγωγικι και περιεχόμενο) κα είχε τισ δυνατότθτεσ να εντάξει τθν 

μικτι ΔΜ ενϊνοντασ το ςχολείο με το ευρφτερο περιβάλλον (Falloon, 2015). Οι 

βιωματικζσ δράςεισ, θ μελζτθ του άμεςου φυςικοφ ι ανκρωπογενοφσ 

περιβάλλοντοσ αποτελοφν αναπόςπαςτα ςτοιχεία των φυςικϊν επιςτθμϊν και 

προςφζρουν απεριόριςτεσ δυνατότθτεσ (Crawford, Holder,  & O’Connor, 2016). 

Όπωσ δείχνουν οι ζρευνεσ, θ χριςθ τoυσ ςε εκνικά πάρκα (Marty et al., 2013), ςε 

μουςεία (Charitonos et al., 2012) ι ςε άλλουσ χϊρουσ, όπωσ θ τοπικι αγορά (Song, 

2014a) ςυμβάλλουν ςτισ διερευνθτικζσ δυνατότθτεσ των μακθτϊν, αφοφ τουσ 

ςυνδζουν με τα ενδιαφζροντα και τισ αναηθτιςεισ τουσ (Rogers & Price, 2008). 

Οι καινοτομίεσ  που ειςάγουν οι νζεσ τεχνολογίεσ ςτθν εκπαίδευςθ, ζρχονται 

ςυχνά αντιμζτωπεσ με τισ παγιωμζνεσ αντιλιψεισ και τθ ςυντθρθτικι 

μονολικικότθτα. Θ ζνταξθ τθσ ΔΜ ςε ζνα ςφγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον απαιτεί  

ανοιχτοφσ ορίηοντεσ για τθν εκπαίδευςθ και το μζλλον τθσ. Ζχει ανάγκθ τθν 

αντίςτοιχθ εκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν, αλλά και κάποιεσ ςτοιχειϊδεισ 

υποδομζσ, που ςιμερα δεν επιτρζπονται ςτθν εκπαίδευςθ, όπωσ τθν υπό όρουσ 

χριςθ των προςωπικϊν ςυςκευϊν ςτο ςχολείο –ιςχφει κακολικι απαγόρευςθ- ι το 

πεδίο (π.χ. χϊροι επιςκζψεων), τα ανοιχτά δίκτυα  wifi ςτα ςχολεία, οι δυνατότθτεσ 
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μαηικισ φόρτιςθσ των ςυςκευϊν, κακϊσ και ο ζλεγχοσ, μζςω φίλτρων, των 

ιςτοςελίδων πρόςβαςθσ των μακθτϊν. 

Θ δθμιουργία θλεκτρονικϊν κοινοτιτων ΔΜ ςτα πλαίςια τθσ διδαςκαλίασ 

των φυςικϊν μπορεί να ενιςχυκεί με τθ χριςθ εφαρμογϊν (όπωσ το Seesaw  

(Chang, Lee & Chen, 2016) ι το edmodo (Song, Sun & Jong, 2016), γιατί επιτρζπουν 

τθν απρόςκοπτθ επικοινωνία και τθ ςυνεργαςία, ςφυρθλατοφν τθν ομαδικότθτα και 

τθν αλλθλεγγφθ μεταξφ των μακθτϊν,  βοθκοφν ςτθν απόκεςθ υλικοφ και ιδεϊν και 

τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ μακθτϊν, δαςκάλου και περιεχομζνου, ενϊ 

ςυμβάλλουν ςτθν εμβάκυνςθ ςτο περιεχόμενο.  

Θ κετικι αποδοχι τουσ από τα μζλθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ, κυρίωσ 

από τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ γονείσ, κεωρείται απαραίτθτθ για τθν υιοκζτθςι 

τουσ (Sun et al., 2016·Sun & Looi, 2017). Θ διαςφάλιςθ τθσ ςυνζχειασ τθσ 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και των κετικϊν ςτοιχείων που ειςάγει, αποτελοφν τα 

καλφτερα επιχειριματα για να πειςτοφν, ϊςτε να αγκαλιάςουν τθν εφαρμογι τθσ. 

Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ ζχει επιςθμανκεί ωσ άκρωσ ςθμαντικόσ. Παρά τθ 

φιλολογία που κζλει τθν τεχνολογία να αντικακιςτά το ρόλο του εκπαιδευτικοφ, 

ςυμβαίνει ακριβϊσ το αντίκετο. Θ ΔΜ απαιτεί υψθλι ευκφνθ από τουσ 

εκπαιδευτικοφσ (Looi, Sun & Xie, 2015), ςωςτι ζνταξθ ςτον ςχεδιαςμό τουσ (Kong & 

Song, 2014), διαρκι ςυμμετοχι και αλλθλεπίδραςθ με τθν εργαςία των μακθτϊν 

(Wendt & Rockinson-Szapkiw, 2014·2015).  
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