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Abstract
This research investigated the interactions that occurred in Edmodo’s environment,
when this was used for supplemental, distance learning in Primary Education. Twenty
three students of the fourth grade, all living in a residential area of Attica, together
with their class teacher, participated in the survey. The research data were collected
following a systematic record and study of interaction events in Edmodo’s
environment. The results showed various interactions between teacher and students as
well as among students in Edmodo’s environment. The main feature of these
interactions is that the students played an active role through a series of initiatives
such as to post and comment views, share resources etc. The conclusions of this
research mainly underline the need for an in-depth study of the effect of these
interactions in both the social and cognitive domains.
Key-words: School’s distance learning, social networks, Edmodo, pedagogical use
Περίληψη
Η παρούσα έρευνα διερευνά τις αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν στο περιβάλλον
του Edmodo όπως αυτό αξιοποιήθηκε ως περιβάλλον συμπληρωματικής εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Στην έρευνα συμμετείχαν
23 μαθητές της Δ΄ τάξης από μια αστική περιοχή της Αττικής καθώς και η
εκπαιδευτικός της τάξης. Τα ερευνητικά δεδομένα συλλέχθηκαν ύστερα από
συστηματική καταγραφή και μελέτη των συμβάντων αλληλεπίδρασης στο
περιβάλλον του Edmodo. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ποικίλες
αλληλεπιδράσεις μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών καθώς και μαθητών μεταξύ τους
στο περιβάλλον του Edmodo. Κύριο χαρακτηριστικό των αλληλεπιδράσεων αυτών
είναι ο ενεργός ρόλος των μαθητών μέσα από την ανάληψη πρωτοβουλιών για την
ανάρτηση και τον σχολιασμό απόψεων καθώς και τη διαμοίραση πηγών. Η ανάγκη
της βαθύτερης μελέτης της επίδρασης των αλληλεπιδράσεων αυτών στον κοινωνικό
και γνωστικό τομέα επισημαίνεται στα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας.
Λέξεις-κλειδιά: Σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση, κοινωνικά δίκτυα, Edmodo,
παιδαγωγική αξιοποίηση
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Εισαγωγή
Η ραγδαία διάδοση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media), των εφαρμογών
δηλαδή της γενιάς του Web 2.0 οι οποίες επιτρέπουν την επικοινωνία, τη συνεργασία,
την αλληλεπίδραση, τη δημιουργία και τη διαμοίραση περιεχομένου από τα ίδια τα
μέλη μιας διαδικτυακής κοινότητας, έχει επηρεάσει τη συζήτηση στο πεδίο της
παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία (Thongmak,
2013, Kaplan & Haenlein, 2010). Η αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί ένα συνεχώς διερευνώμενο πεδίο έρευνας, με
τις σχετικές εμπειρίες να καταγράφονται αντικρουόμενες καθώς αφενός
αναγνωρίζεται η συμβολή τους στην ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών
μιας τάξης (Μελίδου & Αυγερινού, 2013, Hamid, Chang & Kurnia, 2010), αφετέρου
δε εγείρονται ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, εθισμού, αυτοπροβολής
και ψυχολογικής πίεσης από την άκριτη χρήση τους (Mao, 2014, Zaidieh, 2012).
Σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν τα ζητήματα που απορρέουν από την άκριτη
χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έχουν αναπτυχθεί περιβάλλοντα ασφαλούς
κοινωνικής δικτύωσης που προσφέρονται για εκπαιδευτική αξιοποίηση. Ένα τέτοιο
εργαλείο είναι το Edmodo (www.edmodo.com), το οποίο παρέχει ένα κλειστό
περιβάλλον, στο οποίο εκπαιδευτικοί και μαθητές εγγράφονται σε ψηφιακές τάξεις
και με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών επικοινωνούν, αλληλεπιδρούν,
συνεργάζονται και ανταλλάσσουν εκπαιδευτικό υλικό στο πλαίσιο δομημένων ή μη
παιδαγωγικών δραστηριοτήτων (Balasubramaniana, Jaykumar & Fukey, 2014, Light
& Polin, 2010). Έρευνες με αντικείμενο την αξιοποίηση του Edmodo στο πλαίσιο της
εκπαιδευτικής διαδικασίας έχουν δείξει ότι η υποστήριξη της επικοινωνίας μεταξύ
του εκπαιδευτικού με τους μαθητές και των μαθητών μεταξύ τους έχει θετική
επίδραση στην κινητοποίηση και στην εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή
διαδικασία, συμβάλλει στην ανάπτυξη της συνεργασίας και προάγει την οικοδόμηση
μαθησιακών κοινοτήτων (Fardoun, Alghazzawi, López, Penichet, & Gallud 2012).
Επίσης, η δυνατότητα διαχείρισης πηγών εκπαιδευτικού υλικού (ανάρτηση αρχείων
ποικίλης μορφής πληροφορίας όπως κείμενο, εικόνες, ήχο και βίντεο) και η εύκολη
διαμοίρασή τους μεταξύ των μελών της εικονικής τάξης - χωρίς να απαιτούνται
εξειδικευμένες γνώσεις - καθιστά το Edmodo ως ένα υποσχόμενο περιβάλλον
προώθησης δραστηριοτήτων σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Krutka,
Bergman, Flores, Mason, & Jack, 2014, Evans & Kilinc, 2013). Βέβαια, το πλαίσιο
ένταξης του Edmodο στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν προσδιορίζεται μόνο από τις
δυνατότητες που προσφέρει το συγκεκριμένο κοινωνικό δίκτυο, αλλά λαμβάνει
υπόψη και θέματα που σχετίζονται με τη δυνατότητα ή την αναγκαιότητα πρόσβασης
των μαθητών στο διαδίκτυο αλλά και τον αυξανόμενο φόρτο εργασίας που επιφέρει
στον εκπαιδευτικό η διαχείριση του περιβάλλοντος κοινωνικής δικτύωσης (Enriquez,
2014, Σωτηριάδου & Παπαδάκης, 2013).
Η παρούσα έρευνα αναφέρεται στο πεδίο αξιοποίησης του Edmodo ως
υποστηρικτικού εργαλείου της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση. Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει τις αλληλεπιδράσεις που
συμβαίνουν στο περιβάλλον του Edmodo όπως αυτό αξιοποιήθηκε ως περιβάλλον
συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από μαθητές της Δ΄ τάξης Δημοτικού
Σχολείου.
Θεωρητικό πλαίσιο
H αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην εκπαιδευτική διαδικασία
εντάσσεται κυρίως σε δραστηριότητες διεπιστημονικού, διαθεματικού και
ερευνητικού περιεχομένου, όπου η χρήση της τεχνολογίας καθιστά εφικτή την
SECTION A: theoretical papers, original research and scientific articles
67

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 24/02/2020 14:18:24 |

8th International Conference in Open & Distance Learning - November 2015, Athens, Greece - PROCEEDINGS

επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία πέρα από τα
χωροχρονικά όρια του σχολικού περιβάλλοντος και παρέχει τη δυνατότητα για
ανταλλαγή πολυμορφικού εκπαιδευτικού υλικού (κείμενο, οπτικοακουστικό υλικό,
υπερσύνδεσμοι κλπ.) (Jones, & Healing, 2010). Στη σχετική βιβλιογραφία (Manousou
& Lionarakis, 2013, Λαϊνά, 2012, Βασάλα, 2005), οι παιδαγωγικές δραστηριότητες οι οποίες λειτουργούν παράλληλα με το σχολικό πρόγραμμα - στην πρωτοβάθμια και
τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με σκοπό να υποστηρίξουν περαιτέρω την απόκτηση
και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών, εντάσσονται σε διαδικασίες
συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Χατζηπλής Βασάλα & Λιοναράκης,
2007).
Η συμπληρωματική εξ αποστάσεως εκπαίδευση αναφέρεται στο μέρος εκείνο των
μαθησιακών δραστηριοτήτων το οποίο υλοποιείται ενώ υφίσταται απόσταση
(γεωγραφική και χρονική) μεταξύ του δασκάλου και των μαθητών (Βασάλα, 2007,
Μανούσου, 2004). Τα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων αυτών
βασίζονται στις αρχές του εποικοδομισμού και του κοινωνικού εποικοδομισμού, οι
οποίες επισημαίνουν τον προσωπικό και κοινωνικό χαρακτήρα της μαθησιακής
διαδικασίας, τοποθετούν την ανάδειξη της ατομικής εμπειρίας στη βάση των
διεργασιών μάθησης και αναδεικνύουν τη συμβολή της ενεργητικής συμμετοχής και
της συνεργασίας στην οικοδόμηση της γνώσης (Bodzin & Beerer, 2003). Στο πλαίσιο
των δραστηριοτήτων συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν την έκφραση, τον σχολιασμό και την κριτική
αποδοχή απόψεων και ιδεών, τη διαχείριση και αναπαράσταση της πληροφορίας σε
διαφορετικές μορφές και την εμπέδωση της μάθησης μέσω της αλληλεπίδρασης και
της κοινωνικής εμπειρίας (McLoughlin & Lee, 2008).
Αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών δείχνουν ότι τα παιδαγωγικά οφέλη από την
αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων στην εκπαιδευτική διαδικασία αναφέρονται
στην υποστήριξη της ενεργητικής μάθησης, την εμπέδωση της συνεργασίας μεταξύ
των συμμετεχόντων και την οικοδόμηση της γνώσης μέσα από τον διάλογο και την
αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων (βλ. Loureiro & Bettencourt, 2014).
Σύμφωνα με τις θεωρητικές αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης η επικοινωνία και
η αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή δεν είναι μια απλή διαδικασία,
καθώς προϋποθέτει διάθεση συνεργασίας και αλληλοκατανόησης και εξαρτάται από
την ανεξαρτησία που έχει ο μαθητής να κάνει επιλογές κατά τη διάρκεια της
εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς και από την αυτονομία του ως προς τη διαμόρφωση
του ρυθμού της μαθησιακής του πορείας (Moore, 1993, Garrison & Baynton, 1987).
Ερευνητικά δεδομένα αναγνωρίζουν την αλληλεπίδραση ως θεμελιώδη έννοια για την
αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας στην εξ αποστάσεως εκπαιδευτική
διαδικασία (Μαυροειδής, Γκιόσος, & Κουτσούμπα, 2014, Thurmond & Wambach,
2004), με τον Moore (1987) να διακρίνει τρεις μορφές αλληλεπίδρασης: α)
αλληλεπίδραση μαθητή - περιεχομένου, όπου ο μαθητής μελετά ή προσπελαύνει το
εκπαιδευτικό περιεχόμενο, β) αλληλεπίδραση μαθητή - διδάσκοντα η οποία
αναφέρεται στον μεταξύ τους διάλογο, και γ) αλληλεπίδραση μαθητή - μαθητή η
οποία αφορά στην ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών και τη διεξαγωγή διαλόγου. Οι
Hillman, Willis & Gunawardena (1994) πρόσθεσαν και έναν άλλο τύπο
αλληλεπίδρασης ο οποίος αναπτύσσεται μεταξύ μαθητή και υπολογιστικού
περιβάλλοντος, αναγνωρίζοντας και τον παράγοντα της διεπαφής στην επικοινωνία
μαθητή - υπολογιστή. Στο πλαίσιο αυτό, η ερευνητική διαδικασία στρέφεται γύρω
από τη διερεύνηση των αλληλεπιδράσεων που λαμβάνουν χώρα στο περιβάλλον ενός
υπολογιστικού περιβάλλοντος μέσα από τη συστηματική καταγραφή των σχετικών
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συμβάντων, την ανάλυση, την κατηγοριοποίηση και επισημείωσή τους (Καχριμάνης,
Κόμης, & Αβούρης, 2008).
Στην περίπτωση των κοινωνικών δικτύων η ανάλυση της αλληλεπίδρασης δεν
περιορίζεται μόνο στη μέτρηση και ερμηνεία των συμβάντων και των ενεργειών των
συμμετεχόντων, αλλά επιχειρεί να μετρήσει τις συσχετίσεις μεταξύ των ατόμων που
συμμετέχουν σε ένα δίκτυο. Έτσι, ανάλογα με τους τύπους των συμβάντων
αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται σε ένα κοινωνικό δίκτυο, διαμορφώνονται
διαφορετικά δίκτυα συσχετίσεων μεταξύ των συμμετεχόντων στο κοινωνικό δίκτυο
(Καχριμάνης, Κόμης, & Αβούρης, 2008). Στο πλαίσιο αυτό, η ραγδαία ένταξη των
κοινωνικών δικτύων και ιδιαίτερα των περιβαλλόντων ασφαλούς κοινωνικής
δικτύωσης, όπως είναι το Edmodo, στην εκπαιδευτική διαδικασία εγείρει συνεχώς
νέα ερωτήματα ως προς την ανάλυση της αλληλεπίδρασης μέσω υπολογιστικών
καναλιών επικοινωνίας σε διαδικασίες συμπληρωματικής εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης.
Μεθοδολογία
Ερευνητικά ερωτήματα
H παρούσα έρευνα αποσκοπεί να δώσει απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα:
 Ποιες αλληλεπιδράσεις και με ποια συχνότητα λαμβάνουν χώρα στο περιβάλλον
του Edmodo στο πλαίσιο δραστηριοτήτων συμπληρωματικής εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης;
 Ποιες σχέσεις αναπτύσσονται μεταξύ των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική
διαδικασία όπως ερμηνεύονται από τα συμβάντα αλληλεπίδρασης στο περιβάλλον
του Edmodo;
Συμμετέχοντες
Στην έρευνα συμμετείχαν 23 μαθητές της Δ΄ τάξης ενός Δημοτικού Σχολείου από μια
αστική περιοχή της Αττικής καθώς και η εκπαιδευτικός της τάξης. Έντεκα από τους
μαθητές ήταν αγόρια και 12 κορίτσια. Οι μαθητές απέκτησαν λογαριασμό στο
Edmodo μετά από την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού και συμμετείχαν στις
εκπαιδευτικές δραστηριότητες κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση του σχολείου
και την έγκριση των γονέων των μαθητών. Όλοι οι μαθητές είχαν υπολογιστή στο
σπίτι τους καθώς και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τα συμβάντα αλληλεπίδρασης που
καταγράφηκαν στο περιβάλλον του Edmodo αποτέλεσαν αντικείμενο διερεύνησης.
Η αξιοποίηση του Edmodo
Το Edmodo αξιοποιήθηκε ως περιβάλλον συμπληρωματικής εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2013-14. Το εκπαιδευτικό
σενάριο περιλάμβανε την υλοποίηση σειράς δραστηριοτήτων τις οποίες συντόνιζε η
εκπαιδευτικός κατά τις οποίες οι μαθητές επικοινωνούσαν μέσω του Edmodo
προκειμένου να συζητήσουν τυχόν απορίες τους, να αναρτήσουν εκπαιδευτικό υλικό,
να επικοινωνήσουν με τους συμμαθητές τους και να στείλουν διαδικτυακά μηνύματα.
Πρόκειται για ημι-δομημένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες, λαμβάνοντας
υπόψη την ηλικία και το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, είχαν ελεύθερο και
εθελοντικό χαρακτήρα και δε συνδέονταν με την αξιολόγηση της γνωστικής επίδοσης
του μαθητή. Πιο συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο του 2013 πραγματοποιήθηκε
σταδιακά η εγγραφή των μαθητών στην εικονική τάξη. Οι μαθητές ξεκίνησαν να
χρησιμοποιούν το Edmodo χωρίς περιορισμούς προκειμένου να εξοικειωθούν με τις
διάφορες λειτουργίες της πλατφόρμας. Σ' αυτή την πρώτη φάση οι μαθητές
επισκέπτονταν καθημερινά την εικονική τάξη όχι μόνο για να ενημερωθούν για τις
υποχρεώσεις της επόμενης ημέρας ή τις αναρτήσεις της εκπαιδευτικού, αλλά και για
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να συζητήσουν με τους συμμαθητές τους. Μετά από αυτό το στάδιο της εξοικείωσης,
τέθηκαν από την εκπαιδευτικό σε συνεννόηση με τους γονείς, αυστηρά όρια χρήσης
της εικονικής τάξης προκειμένου να διατηρηθεί ο καθαρά εκπαιδευτικός χαρακτήρας
του και να μη μετατραπεί σε χώρο μόνο προσωπικών συζητήσεων. Τους μήνες που
ακολούθησαν, οι μαθητές επισκέπτονταν την εικονική τάξη του Edmodo και
ενημερώνονταν, διατύπωναν τις απορίες τους στην εκπαιδευτικό, αναρτούσαν υλικό
ή εργασίες που τους είχαν ανατεθεί. Από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Απρίλιο του
2014 η συμμετοχή αυξήθηκε σημαντικά καθώς οι μαθητές είχαν αποκτήσει μεγάλη
ευχέρεια στη λειτουργία της πλατφόρμας και άρχισαν να αναρτούν υλικό πάνω στα
διάφορα γνωστικά αντικείμενα που διαπραγματεύονταν στην τάξη (βλ. Σχήμα 1).
Επιπρόσθετα, τους μήνες αυτούς, η τάξη συμμετείχε σ' ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα
και οι μαθητές αναρτούσαν στην πλατφόρμα τις εργασίες που τους είχαν ανατεθεί
προκειμένου να τις δουν και να τις σχολιάσουν τόσο η εκπαιδευτικός όσο και οι
συμμαθητές τους. Ιδιαίτερα, η συμμετοχή κορυφώθηκε, τον μήνα Μάρτιο καθώς
υπήρχαν σχεδόν καθημερινά αναρτήσεις εργασιών, απορίες, σχόλια. Τον Μάιο και
τον Ιούνιο του 2014 η συμμετοχή περιορίστηκε καθώς σταδιακά ολοκληρώνονταν η
ύλη των μαθημάτων.

Σχήμα 1. Επικοινωνία των μαθητών στο περιβάλλον του Edmodo

Συλλογή δεδομένων
Η ερευνητική διαδικασία αποτέλεσε μια μελέτη περίπτωσης καθώς αποσκοπεί στη
μελέτη και ανάλυση συμβάντων αλληλεπίδρασης όπως αυτά πραγματοποιούνται στο
περιβάλλον του Edmodo στο πλαίσιο αξιοποίησής του από μαθητές Δ΄ τάξης
Δημοτικού. Τα ερευνητικά δεδομένα συλλέχθηκαν ύστερα από συστηματική
παρατήρηση των εκπαιδευτικών διαδικασιών και των συμβάντων αλληλεπίδρασης
στο περιβάλλον του Edmodo. Πιο συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση της σχολικής
χρονιάς 2013-2014 προσπελάστηκαν τα δεδομένα των διαλόγων και των συμβάντων
που ήταν αποθηκευμένα στο αρχείο καταγραφής του Edmodo. Κάθε συμβάν
επισημειώθηκε ανάλογα με το είδος της αλληλεπίδρασης που υποδηλώνει ως εξής:
Αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού - μαθητή, αλληλεπίδραση μαθητή - εκπαιδευτικού,
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αλληλεπίδραση μαθητή - μαθητή, και αλληλεπίδραση μαθητή - περιεχομένου. Στη
συνέχεια, κάθε συμβάν επισημειώθηκε με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες:
Ανάρτηση, σχόλιο, απάντηση σε σχόλιο, ανάρτηση αρχείου και διαμοίραση
συνδέσμου. Επίσης, επισημειώθηκε ο συντάκτης του συμβάντος ως “Ε” για την
εκπαιδευτικό και “Μ” για τους μαθητές (και πιο συγκεκριμένα αποδόθηκε με την
περιγραφή Μ1, Μ2, Μ3 … για κάθε έναν από τους μαθητές). Ανάλογα με το
περιεχόμενό του, κάθε συμβάν επισημειώθηκε με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες
περιεχομένου: Υποστηρικτικό υλικό, ασκήσεις και κουίζ, ερώτηση ή απορία, παροχή
ανατροφοδότησης - επιβράβευσης, σημαντικές ανακοινώσεις και υπενθυμίσεις,
υποχρεώσεις της επόμενης ημέρας και διαδικτυακά μηνύματα ή ευχές. Επίσης,
επισημειώθηκε το χρονικό σημείο στο οποίο έλαβε χώρα κάθε συμβάν. Τέλος, κάθε
ένα από τα συμβάντα αντιστοιχήθηκε σε έναν από τους ακόλουθους ενδείκτες
σχέσεων: 1) Δίκτυο άμεσων σχέσεων, όταν υπάρχει επικοινωνία δύο ατόμων μέσω
ανάρτησης ή σχολίου (με τη μορφή ερώτησης -απάντησης ή θέσης - αντίθεσης), 2)
δίκτυα έμμεσων σχέσεων, όταν γίνεται μια απλή ανακοίνωση ή κοινοποίηση μιας
ανάρτησης προκειμένου να αναγνωστεί (χωρίς να αναμένεται απάντηση) και 3)
δίκτυα χρήσης διαμοιραζόμενων πόρων, όταν διαμοιράζονται πόροι εκπαιδευτικού
υλικού τα οποία έχουν δημιουργηθεί από άλλους εκτός της σχολικής τάξης ή δεν
ορίζεται ο δημιουργός τους.
Επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων
Τα δεδομένα που προέκυψαν από την ερευνητική διαδικασία κωδικοποιήθηκαν και
αναλύθηκαν στο «Στατιστικό Πακέτο για τις Κοινωνικές Επιστήμες» (SPSS v22 για
Windows). Η στατιστική ανάλυση που υλοποιήθηκε ήταν περιγραφική (απόλυτες και
σχετικές συχνότητες). Πιο συγκεκριμένα, εξετάστηκε η συμμετοχή της εκπαιδευτικού
και των μαθητών μέσα από τον αριθμό και το είδος των συμβάντων αλληλεπίδρασης,
το περιεχόμενό τους, τη χρονική διασπορά τους καθώς και τους ενδείκτες σχέσεων
στις οποίες παραπέμπουν (άμεσες σχέσεις, έμμεσες σχέσεις και χρήση
διαμοιραζόμενων πόρων).
Αποτελέσματα
Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, επισημειώθηκαν 1.938
συμβάντα αλληλεπίδρασης στο περιβάλλον του Edmodo. Το 37,30% των συμβάντων
αυτών αφορά σε πρωτοβουλίες που πήρε η εκπαιδευτικός για την αλληλεπίδρασή της
με τους μαθητές. Από την άλλη πλευρά, η αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών
αντιστοιχεί στο 22,10% του συνολικού αριθμό των συμβάντων αλληλεπιδράσεων.
Πίνακας 1. Αριθμός συμβάντων και είδος αλληλεπίδρασης στο περιβάλλον του Edmodo.
Αλληλεπίδραση:
Αριθμός συμβάντων
Ποσοστό (%)
Εκπαιδευτικού – Μαθητή
730
37,30%
Μαθητή – Εκπαιδευτικού
429
22,10%
Μαθητή – Μαθητή
507
26,20%
Μαθητή – Περιεχομένου
272
14,30%
Σύνολο
1.938
100%

Η συχνότητα των συμβάντων αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθητή και εκπαιδευτικού,
όπου η πρωτοβουλία της επικοινωνίας ανήκει στον μαθητή, αντιστοιχεί στο 26,20%
του συνόλου των αλληλεπιδράσεων, ενώ η αλληλεπίδραση μαθητή - περιεχομένου
αντιστοιχεί στο 14,30% του συνόλου των συμβάντων αλληλεπίδρασης.
Τα δεδομένα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 αναφέρονται στο είδος των
συμβάντων αλληλεπίδρασης. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, τα περισσότερα
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συμβάντα αφορούν αναρτήσεις (30,10%) οι οποίες στο μεγαλύτερό τους ποσοστό
έγιναν από μαθητές (60,62%). Η παράθεση σχολίων σε υπάρχουσες αναρτήσεις
ακολουθεί με ποσοστό 20,80%, με την εκπαιδευτικό και τους μαθητές να μοιράζονται
τη σύνταξή τους (το 50,27% των σχολίων ανήκει στην εκπαιδευτικό και το 49,73%
ανήκει στους μαθητές). Σημαντικό είναι επίσης, το ποσοστό των συμβάντων που
αφορούν σε απαντήσεις σε ήδη καταγεγραμμένα σχόλια (22,20%), με τους μαθητές
να πρωτοστατούν καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων σε σχόλια έγινε
από αυτούς (71,86%) έναντι ενός ποσοστού 28,14% που έγιναν από την
εκπαιδευτικό. Τα συμβάντα που αφορούν στην ανάρτηση αρχείων αντιστοιχούν στο
14,20% του συνολικού αριθμού συμβάντων, με τους μαθητές να υλοποιούν
συντριπτικά περισσότερες αναρτήσεις αρχείων (73,45%) σε σχέση με την
εκπαιδευτικό (26,55%). Τέλος, η διαμοίραση συνδέσμων αντιστοιχεί στο 5,20% του
συνολικού αριθμού συμβάντων, με το 70% των συμβάντων να γίνονται από τους
μαθητές και το 30% να γίνεται από την εκπαιδευτικό.
Πίνακας 2. Είδος και σύνταξη συμβάντων αλληλεπίδρασης.
Είδος
Σύνολο
Ποσοστό (%) Συντάκτης
συμβάντος
συμβάντων
Ανάρτηση
584
30,10
Εκπαιδευτικός
Μαθητές
Σχόλιο
549
28,30
Εκπαιδευτικός
Μαθητές
Απάντηση σε
430
22,20
Εκπαιδευτικός
σχόλιο
Μαθητές
Ανάρτηση
275
14,20
Εκπαιδευτικός
Αρχείου
Μαθητές
Διαμοίραση
100
5,20
Εκπαιδευτικός
Συνδέσμου
Μαθητές
Σύνολο
1.938
100%
Σύνολο

Αριθμός
συμβάντων
230
354
276
273
121
309
73
202
30
70
1.938

Ποσοστό (%)
39,38
60,62
50,27
49,73
28,14
71,86
26,55
73,45
30,00
70,00
100%

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα δεδομένα που αφορούν στο περιεχόμενο των
συμβάντων αλληλεπίδρασης. Τα περισσότερα συμβάντα αναφέρονται στην κατάθεση
απόψεων, σχολίων και χαιρετισμών (48,10%) με τους μαθητές να πρωτοστατούν στη
σύνταξή τους (80,28%). Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3, οι μαθητές πήραν
περισσότερες πρωτοβουλίες από την εκπαιδευτικό (89,40% έναντι 10,60%) για να
αναρτήσουν εργασίες στο περιβάλλον του Edmodo, με τα σχετικά καταγεγραμμένα
συμβάντα να αποτελούν το 14,60% των συμβάντων αλληλεπίδρασης. Τα συμβάντα
που σχετίζονται με την υποβολή ερωτημάτων ή αποριών αντιστοιχούν στο 7,30% των
συμβάντων αλληλεπίδρασης, με τους μαθητές να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο
(97,16% έναντι 2,84% της εκπαιδευτικού). Από την άλλη πλευρά, η εκπαιδευτικός
αξιοποίησε περισσότερο το Edmodo για την ανατροφοδότηση και την επιβράβευση
των μαθητών (με τα σχετικά συμβάντα να αντιστοιχούν στο 17,10% του συνόλου των
συμβάντων αλληλεπίδρασης) και την ανάρτηση ανακοινώσεων και υπενθυμίσεων ως
προς τις υποχρεώσεις των μαθητών (σε ποσοστό 1,40% και 7,50% ως προς το σύνολο
των συμβάντων αντίστοιχα).
Πίνακας 3. Κατηγορίες περιεχομένου συμβάντων αλληλεπίδρασης.
Είδος συμβάντος
Σύνολο
Ποσοστό
Συντάκτης
συμβάντων
(%)
Υποστηρικτικό υλικό
75
3,90
Εκπαιδευτικός
Μαθητές
Ανάρτηση εργασιών
238
14,60
Εκπαιδευτικός

Αριθμός
συμβάντων
55
20
30

Ποσοστό
(%)
73,33
26,67
10,60
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Ερώτηση ή απορία

141

7,30

Ανατροφοδότηση –
επιβράβευση
Ανακοινώσεις και
υπενθυμίσεις
Υποχρεώσεις της
επόμενης ημέρας
Απόψεις, σχόλια
χαιρετισμοί, ευχές

332

17,10

28

1,40

146

7,50

933

48,10

Μαθητές
Εκπαιδευτικός
Μαθητές
Εκπαιδευτικός
Μαθητές
Εκπαιδευτικός
Μαθητές
Εκπαιδευτικός

253
4
137
287

Εκπαιδευτικός
Μαθητές

184
749

Σύνολο

1.938

89,40
2,84
97,16
100,00
0,00
100,00
0,00

28
0
146

100,00

Σύνολο

1.938

100%

19,72
80,28
100%

Στο Γράφημα 1 παρουσιάζεται η διασπορά των συμβάντων αλληλεπίδρασης την
περίοδο από τις 12/09/2013 μέχρι τις 15/06/2014. Όπως φαίνεται στο γράφημα αυτό,
η διασπορά των συμβάντων δεν ακολουθεί ομαλή ροή αλλά έχει σημαντικές
αυξομειώσεις. Η αλληλεπίδραση έχει δυναμική μορφή τον Σεπτέμβριο του 2013, στη
συνέχεια ακολουθεί πτωτική πορεία, αυξάνεται την περίοδο Φεβρουαρίου - Απριλίου
2014, με τον Μάρτιο να αποτελεί τον μήνα της κορύφωσης της συμμετοχής μαθητών
και εκπαιδευτικών στο Edmodo. Στο Γράφημα 2 παρουσιάζεται η συχνότητα
γεγονότων που υποδηλώνουν αλληλεπίδραση στο περιβάλλον του Edmodo με την
ανάπτυξη άμεσων σχέσεων, δηλαδή επικοινωνίας μεταξύ ατόμων μέσω ανάρτησης ή
σχολίων να υπερτερεί (1.471 συμβάντα). Η ανάπτυξη έμμεσων σχέσεων μέσω
συμβάντων που αφορούν σε ανακοινώσεις ή κοινοποιήσεις ακολουθούν με μικρότερη
συχνότητα (369 συμβάντα), ενώ μικρότερη είναι η συχνότητα των συμβάντων χρήσης
διαμοιραζόμενων πόρων εκπαιδευτικού υλικού οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί από
άλλους δημιουργούς εκτός τάξης ή προέρχονται από ανώνυμες πηγές (98 συμβάντα).

Μάρτιος 558

Φεβρουάριος 227
Σεπτέμβριος 304

Ιανουάριος 175

Οκτώβριος 142

Απρίλιος 231

Νοέμβριος 114
Μάιος 64

Δεκέμβριος 77

Ιούνιος 46

Εκπαιδευτικός

Μαθητής

Σύνολο

Γράφημα 1. Διασπορά της συχνότητας καταγραφής συμβάντων στο περιβάλλον του Edmodo
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Γράφημα 2. Είδη σχέσεων που υποδηλώνουν τα συμβάντα αλληλεπίδρασης στο περιβάλλον του Edmodo

Συμπεράσματα
Τα δεδομένα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι το Edmodo προσέφερε ένα
περιβάλλον στο οποίο καταγράφηκαν ποικίλα συμβάντα αλληλεπίδρασης τα οποία
αντιστοιχούν στα βασικά είδη αλληλεπίδρασης όπως αυτά προσδιορίστηκαν από τον
Moore (1987) και συμπληρώθηκαν από τους Hillman, Willis, & Gunawardena,
(1994). Πιο συγκεκριμένα, η αλληλεπίδραση της εκπαιδευτικού με τους μαθητές
μέσω αναρτήσεων, σχολίων, επιβραβεύσεων και εκπαιδευτικού υλικού στο
περιβάλλον του Edmodo η οποία αποσκοπεί στο συντονισμό και την παρακολούθηση
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αναφέρεται σε ένα σημαντικό ποσοστό συμβάντων
αλληλεπίδρασης. Ωστόσο, οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι μαθητές στο
περιβάλλον του Edmodo προκειμένου να επικοινωνήσουν με την εκπαιδευτικό και με
τους άλλους συμμαθητές τους καθώς και να αναρτήσουν/διαμοιράσουν πηγές
εκπαιδευτικού υλικού, καταγράφουν μεγαλύτερη συχνότητα. Οι μαθητές
εμφανίζονται να συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων στο
περιβάλλον του Edmodo κάνοντας αναρτήσεις με τις απόψεις τους, υποβάλλοντας
σχόλια σε αναρτήσεις άλλων, απαντώντας σε σχόλια και αναρτώντας αρχεία και
συνδέσμους με πηγές, με μεγαλύτερη συχνότητα από ό,τι η εκπαιδευτικός. Το εύρημα
αυτό είναι συνεπές με αποτελέσματα άλλων ερευνών τα οποία επισημαίνουν ότι η
εκπαιδευτική αξιοποίηση περιβαλλόντων κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπει την
έκφραση, τον σχολιασμό και την κριτική αποδοχή απόψεων και ιδεών και τη μάθηση
μέσω της αλληλεπίδρασης και της κοινωνικής εμπειρίας (Hung & Yuen, 2010,
Greenhow & Robelia, 2009, McLoughlin & Lee, 2007). Η αξιοποίηση του Edmodo
για την ανάρτηση των εργασιών που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού
προγράμματος που υλοποιούσε η τάξη, η παρακίνηση των μαθητών για το σχολιασμό
των εργασιών αυτών, τον εμπλουτισμό τους και τη μεταξύ τους ανταλλαγή ιδεών και
απόψεων, είχε ως συνέπεια τη ραγδαία αύξηση των συμβάντων αλληλεπίδρασης.
Όπως επισημαίνουν θεωρητικοί του πεδίου της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η
αλληλεπίδραση δεν αναφέρεται σε μια αυτόματη διαδικασία, αλλά εξαρτάται μεταξύ
άλλων και από την αλληλοκατανόηση, τις σχέσεις συνεργασίας και τις πρωτοβουλίες
που αναλαμβάνουν ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές κατά τη διάρκεια της
εκπαιδευτικής διαδικασίας (Moore, 1993). Όπως φάνηκε από τα ευρήματα της
παρούσας έρευνας, η αξιοποίηση του Edmodo συνοδεύτηκε από μια ισχυρή τάση
ανάπτυξης άμεσων σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικού - μαθητών και μαθητών μεταξύ
τους μέσα από συμβάντα διαπροσωπικής επικοινωνίας όπως είναι οι αναρτήσεις, η
υποβολή ερωτημάτων και ο σχολιασμός απόψεων. Ακολουθεί η ανάπτυξη έμμεσων
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σχέσεων οι οποίες υποδηλώνονται μέσα από γενικές ανακοινώσεις ή κοινοποιήσεις
και σε μικρότερο βαθμό η διαμοίραση εκπαιδευτικών πόρων και πηγών. Η ανάπτυξη
των σχέσεων αυτών και η επίδρασή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι δυνατό
να μελετηθεί σε βάθος με τη χρησιμοποίηση τεχνικών ανάλυσης κοινωνικών
δεδομένων (Καχριμάνης, Κόμης, & Αβούρης, 2008). Το μικρό δείγμα της παρούσας
έρευνας και η ημιδομημένη μορφή του εκπαιδευτικού σεναρίου που εφαρμόστηκε
καθιστούν μη γενικεύσιμα τα συμπεράσματα. Ωστόσο, τα ερευνητικά ευρήματα
μπορούν να συνεισφέρουν στη συζήτηση για την αποτελεσματική αξιοποίηση των
περιβαλλόντων ασφαλούς κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Edmodo στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Άλλωστε, οι περιπτώσεις αξιοποίησης των κοινωνικών
δικτύων στην εκπαιδευτική διαδικασία αυξάνονται ραγδαία με συνέπεια την ανάδειξη
νέων πεδίων προς διερεύνηση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση της
επίδρασης που μπορεί να έχει η αξιοποίηση των περιβαλλόντων ασφαλούς
κοινωνικής δικτύωσης όχι μόνο για την βελτίωση των συνθηκών αλληλεπίδρασης και
επικοινωνίας στην τάξη, αλλά και στην καλλιέργεια της μαθησιακής αυτονομίας του
μαθητή, την απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη γνωστικών και μεταγνωστικών
του ικανοτήτων.
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