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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effects of teaching via Webquest in
small groups in primary education. Forty-two pupils of the fifth grade have worked in
the computer science lesson for three weeks divided into small groups of three
members, as to create an advertisement. All necessary information has been totally
collected from the Internet by the children. Pupils from experimental group have had
as a guide to their work a properly formatted Webquest while pupils from the control
group have sought information freely from the Web. Data concerning pupils’ attitudes
on teamwork have been collected before and after the teaching intervention and data
on pupils' performance only in the end. The statistical analysis have showed that
pupils from the experimental group have achieved better performance and have
acquired more positive attitudes toward teaching in small groups compared with
pupils from the control group.
Πεξίιεψε
Ο ζθνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο ήηαλ ε δηεξεύλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ
ηζηνεμεξεπλήζεσλ ζηε δηδαζθαιία ζε κηθξέο νκάδεο ζε καζεηέο δεκνηηθνύ ζρνιείνπ.
Σαξάληα δύν καζεηέο ηεο πέκπηεο ηάμεο εξγάζηεθαλ ζην κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο
γηα πεξίνδν ηξηώλ εβδνκάδσλ ρσξηζκέλνη ζε κηθξέο νκάδεο ησλ ηξηώλ καζεηώλ κε
ζθνπό λα δεκηνπξγήζνπλ κηα δηαθήκηζε ζπιιέγνληαο πιεξνθνξίεο από ην δηαδίθηπν.
Οη καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο είραλ γηα νδεγό ζηε εξγαζία ηνπο θαηάιιεια
δηακνξθσκέλε ηζηνεμεξεύλεζε ελώ νη καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ αλαδήηεζαλ
πιεξνθνξίεο κε ειεύζεξε πινήγεζε. Γεδνκέλα πνπ αθνξνύζαλ ηηο ζηάζεηο ησλ
καζεηώλ γηα ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία ζπγθεληξώζεθαλ πξηλ θαη κεηά ην
ηέινο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο θαζώο θαη δεδνκέλα γηα ηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ
κόλν ζην ηέινο. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαηέδεημε όηη νη καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο
νκάδαο πέηπραλ θαιύηεξεο επηδόζεηο αιιά θαη δηακόξθσζαλ ζεηηθόηεξεο ζηάζεηο
απέλαληη ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία ζπγθξηηηθά κε ηνπο καζεηέο ηεο
νκάδαο ειέγρνπ.
Λέμεηο – θιεηδηά: Ιζηοεξεπεύνηζη, ομαδοζςνεπγαηική διδαζκαλία.
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Δηζαγωγή
Θεσξεηηθόο πξνβιεκαηηζκόο
Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο
καζαίλνπλ θαιύηεξα απνηειεί ζέκα ζπλερνύο έξεπλαο θαζώο εμαξηάηαη από πνιινύο
θαη δηαθνξεηηθνύο παξάγνληεο όπσο ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ην
πξόγξακκα ζπνπδώλ, ην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο, ηηο δηδαθηηθέο ηερληθέο θαη κεζόδνπο
θαη πσο όινη απηνί νη παξάγνληεο επηδξνύλ ζηνπο καζεηέο (Creemers, Kyriakides &
Sammons, 2010: 3). Έλαο από ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδεη ην πώο ηειηθά νη
καζεηέο καζαίλνπλ, είλαη θαη ε ελεξγή ζπκκεηνρηθή ηνπο εξγαζία ζε νκάδεο.
(National Science Foundation, 1996).
Οκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία
Σύκθσλα κε ηνπο Johnson θαη Johnson (2004: 786) ν όξνο νκαδνζπλεξγαηηθή
δηδαζθαιία αλαθέξεηαη ζηελ από θνηλνύ πξνζπάζεηα ησλ δηδαζθόκελσλ γηα ηελ
επίηεπμε θνηλώλ ζηόρσλ. Μέζα από ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ην θάζε άηνκν
αλαδεηά απνηειέζκαηα ηα νπνία ζα είλαη επσθειή γηα ηνλ ίδην αιιά θαη γηα ηα άιια
κέιε ηεο νκάδαο. Σπλερίδνληαο νη Johnson θαη Johnson (όπ.π) αλαθέξνπλ όηη
νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία είλαη ε εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ κηθξώλ νκάδσλ,
κε ζθνπό νη καζεηέο λα εξγάδνληαη καδί γηα λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηε δηθή ηνπο αιιά
θαη ησλ άιισλ κειώλ ηεο νκάδαο κάζεζε. Μέζα ζηηο κηθξέο νκάδεο δεκηνπξγείηαη
ζεηηθή αιιειεμάξηεζε κεηαμύ ησλ καζεηώλ νη νπνίνη αληηιακβάλνληαη όηη κπνξνύλ
λα θζάζνπλ ζηνπο καζεζηαθνύο ζηόρνπο ηνπο, αλ θαη κόλν αλ θαη ηα άιια κέιε ηεο
νκάδαο θηάζνπλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπο. Ο Slavin (1985: 6) ηνλίδεη όηη νη νκάδεο απηέο
είλαη δπλαηό λα πνηθίινπλ αλάινγα κε ηνλ αξηζκό κειώλ ηνπο, ηε ζύλζεζε ηνπο σο
πξνο ηηο ηθαλόηεηεο (νκνηνγελείο ή εηεξνγελείο), ην θύιν (ίδηνπ ή δηαθνξεηηθνύ
θύινπ) θαη ηνλ ηύπν ηεο ζπλεξγαζίαο.
Ζ είζνδνο ησλ ππνινγηζηώλ ζηε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έρεη εηζάγεη θαη δύν λένπο
όξνπο, ηε ζπλεξγαζία κε ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή (Computer supported
collaborative learning - CSCL) θαη ηε ζπιινγηθή εξγαζία ζηνλ ππνινγηζηή
(Computer supported collaborative work - CSCW) (Σνισκνλίδνπ, 2002). Όπνηα όκσο
θαη αλ είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο δελ είλαη αξθεηά γηα
λα εμαζθαιίζνπλ πνηόηεηα ζπλεξγαζίαο θαη κάζεζεο. Ο ηξόπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
ε ηερλνινγία, θαη ην πιαίζην ζην νπνίν εληάζζεηαη είλαη δύν ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα
ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Οη Γηαλλνύηζνπ θαη Τξνύθε (2009:107)
ηνλίδνπλ όηη γηα λα αλαιύζνπκε ην ξόιν ηεο ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο ζηε
ζπλεξγαηηθή κάζεζε, πξέπεη ηαπηόρξνλα λα εμεηάζνπκε ηελ αλζξώπηλε
δξαζηεξηόηεηα πνπ ηελ αγθαιηάδεη θαη ηε κεηακνξθώλεη, αιιά θαη λα ιάβνπκε
ππόςε καο ην επξύηεξν πιαίζην (π.ρ. ηδηαηηεξόηεηεο ζρνιηθήο ηάμεο) ζην νπνίν ε
αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα πξαγκαηνπνηείηαη θαη εμειίζζεηαη.
Ηζηνεμεξεπλήζεηο - Webquests
Μηα ζύγρξνλε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ κε αμηνπνίεζε πεγώλ από ην δηαδίθηπν
είλαη ε ηζηνεμεξεύλεζε πνπ απνηειεί, όπσο ν March (1998) αλαθέξεη, έλα ζρέδην
καζήκαηνο ζην νπνίν ε καζεζηαθή δηαδηθαζία παξνπζηάδεηαη σο απνζηνιή
επηθνξηηζκέλε κε ηε ιύζε ελόο πξνβιήκαηνο θαη εζηηάδεη ζε έλα θεληξηθό εξώηεκα.
Τν πξόβιεκα είλαη πξαγκαηηθό δειαδή νη καζεηέο κπνξνύλ λα ην ζπλαληήζνπλ ζηε
θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαη δε δεκηνπξγήζεθε απιά γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο
ηάμεο. Ζ Ενύξνπ (2009: 68) αλαθέξεη όηη ε εκπινθή ησλ καζεηώλ ζε πξαγκαηηθέο
θαηαζηάζεηο κάζεζεο, σο πεγή απζεληηθώλ εξεζηζκάησλ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε
πνηθίια κνληέια θαη ζεσξίεο κάζεζεο, όπσο ιόγνπ ράξε ηνπ επνηθνδνκεηηζκνύ, ηεο
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θαηαλεκεκέλεο γλώζεο θαη ηεο αλαθαιππηηθήο κάζεζεο. Ζ Ενύξνπ (όπ.π.) ζπλερίδεη
ιέγνληαο όηη ηα παξαπάλσ εξεπλεηηθά πιαίζηα ζπγθιίλνπλ ζηε ζεκαζία πνπ δίλνπλ
ζηελ δηάδξαζε ηνπ καζεηή κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, θαη ζηελ αλάδεημε ηνπ πιαηζίνπ
δξάζεο ζε θαζνξηζηηθό παξάγνληα νηθνδόκεζεο ηεο γλώζεο. Ο March (1998) ηνλίδεη
όηη καζεηέο γηα λα θηάζνπλ ζηε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ηζηνεμεξεύλεζεο,
δνπιεύνπλ ζε νκάδεο, αλαιακβάλνπλ ξόινπο θαη εκπιέθνληαη ζε κηα δηεξεπλεηηθή
θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε κέζσ ηεο νπνίαο ζα αλαπηύμνπλ πξσηνβνπιίεο θαη ζα
νηθνδνκήζνπλ ηε γλώζε κε βάζε δηθέο ηνπο ελέξγεηεο. Ζ αλάζεζε ξόισλ έξρεηαη ζε
ζπκθσλία κε ηηο απόςεηο ηνπ Dillenbourg (1999: 6-7) ν νπνίνο ηνλίδεη όηη γηα λα
βνεζεζεί ε επηθνηλσλία θαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο νκάδαο πξέπεη
λα ππάξρεη ζαθήο θαζνξηζκόο ησλ ξόισλ κε ηέηνην ηξόπν ώζηε ν ξόινο ηνπ ελόο λα
ζπκπιεξώλεη ηνλ άιιν αιιά θαη νη ξόινη απηνί λα κελ είλαη δεζκεπηηθνί θαη ηα κέιε
ηεο νκάδαο λα κπνξνύλ λα ελαιιάζζνληαη ζε απηνύο.
Υπνζέζεηο εξγαζίαο ηεο έξεπλαο
Σθνπόο ηεο έξεπλαο καο ήηαλ ε δηεξεύλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ ηζηνεμεξεπλήζεσλ
ζηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ κέζσ ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο.
Ωο θξηηήξηα ειέγρνπ νξίζακε ηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ ζηε ζεκαηηθή ελόηεηα θαη ηε
δηακόξθσζε ζεηηθόηεξεο ζηάζε απέλαληη ζηελ εξγαζία ζε νκάδεο.
Ζ βειηίσζε ηεο επίδνζεο είλαη από ηα θύξηα αλακελόκελα απνηειέζκαηα από ηελ
εθαξκνγή ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο, όπσο έρεη πξνθύςεη από ηελ έξεπλα
(Slavin, 1985; Berg, 1993; Peklaj θαη Vodopivec, 1999; Johnson, Johnson θαη Stanne,
2000) θαη ζέιακε λα ηελ εμεηάζνπκε ζην πιαίζην ηεο λέαο δηδαθηηθήο ηερληθήο. Ζ
κειέηε ησλ ζηάζεσλ ησλ καζεηώλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαζώο θαζνξίδεη ηνλ
ηξόπν πνπ απηνί ζέινπλ λα καζαίλνπλ θαη θαηά ζπλέπεηα επεξεάδεη ηε ζρεδίαζε ηνπ
καζήκαηνο από ην δηδάζθνληα (Simonson θαη Maushak, 2001). Γηαηππώζακε ινηπόλ
ηηο παξαθάησ ππνζέζεηο εξγαζίαο:
Οη καζεηέο πνπ δηδάρηεθαλ ρξεζηκνπνηώληαο Ηζηνεμεξεύλεζε έλαληη ησλ καζεηώλ
πνπ δηδάρηεθαλ ρσξίο ηε ρξήζε ηεο:
 επέδεημαλ ζεηηθόηεξε ζηάζε γηα ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία θαη
 νη επηδόζεηο ηνπο ήηαλ θαιύηεξεο ζην αηνκηθό δηαγλσζηηθό ηεζη γλώζεσλ πνπ
αθνινύζεζε κεηά ηε δηδαζθαιία.
Μεζνδνινγηθό πιαίζην
(α) Μέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ
Καζώο ζθνπόο καο ήηαλ ε εύξεζε κεηξήζηκσλ δεδνκέλσλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ
ππνζέζεσλ πνπ ζέζακε αθνινπζήζακε ηελ πνζνηηθή πξνζέγγηζε ζηελ έξεπλα καο.
Δξεπλεηηθή κέζνδνο
Ζ κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε ήηαλ ε πεηξακαηηθή. Ο Yin (2003: 5) ππνζηεξίδεη πσο ε
επηινγή ηεο κεζόδνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θάζε έξεπλα εμαξηάηαη από ηε θύζε
ηνπ θεληξηθνύ εξσηήκαηνο ηεο έξεπλαο (πεξηγξαθηθή, δηεξεπλεηηθή, εξκελεπηηθή)
θαη ην βαζκό ζηνλ νπνίν ν εξεπλεηήο είλαη ζε ζέζε λα ειέγμεη ηα ππνθείκελα θαη ηε
ζπκβνιή ηζηνξηθώλ ή ζύγρξνλσλ ζπκβάλησλ ζηελ εζηίαζε ηεο έξεπλαο. Ζ
πεηξακαηηθή κέζνδνο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ε θαηαιιειόηεξε γηα λα εμεηάζνπκε ηελ
απνηειεζκαηηθόηεηα κηαο λέαο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο ζηελ ηάμε (Slavin, 2010:
104).
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Γείγκα ηεο έξεπλαο
Τν δείγκα ηεο έξεπλαο πεξηειάκβαλε ην ζύλνιν ησλ καζεηώλ ηεο Πέκπηεο ηάμεο,
Ν=44, Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ ηεο Θεζζαινλίθεο, πνπ απνηεινύζαλ ηα ηκήκαηα Δ1 θαη
Δ2. Τα δύν ηκήκαηα είραλ ίζν αξηζκό καζεηώλ, από 22. Τν ζρνιείν ήηαλ έλα από ηα
800 Γεκνηηθά ζρνιεία δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ πνπ ιεηηνύξγεζαλ ην ζρνιηθό έηνο
2010-2011 κε πηινηηθό πξόγξακκα θαη νη καζεηέο δηδάρηεθαλ γηα πξώηε θνξά ην
κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο ζην ππνρξεσηηθό δηδαθηηθό πξόγξακκα. Δπηιέρζεθαλ νη
καζεηέο ηεο Πέκπηεο ηάμεο λα ζπκκεηέρνπλ ζην πείξακα γηαηί ην δηδαθηηθό ζελάξην
πνπ ζρεδίαζαλ νη εξεπλεηέο ήηαλ ζπκβαηό κε ην πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπο. Ο
έιεγρνο ζηηο βαζκνινγίεο ησλ καζεηώλ έδεημε όηη ηα δύν ηκήκαηα δελ παξνπζίαζαλ
δηαθνξέο σο πξνο ηηο επηδόζεηο ηνπο. Οη δάζθαινη ησλ ηάμεσλ δελ ρξεζηκνπνηνύζαλ
ππνινγηζηή θαηά ηε δηδαζθαιία ζηε ηάμε. Τν ηκήκα Δ1 απνηέιεζε ηελ πεηξακαηηθή
νκάδα ηεο έξεπλαο ελώ ην ηκήκα Δ2 ηελ νκάδα ειέγρνπ. Ζ επηινγή γηα ην πνην ηκήκα
ζα απνηεινύζε ηελ πεηξακαηηθή θαη πνην ηελ νκάδα ειέγρνπ έγηλε εληειώο ηπραία.
Δξεπλεηηθή δηαδηθαζία
Γηα λα εξεπλεζνύλ νη ππνζέζεηο πνπ ηέζεθαλ πξαγκαηνπνηήζεθε πεηξακαηηθή έξεπλα
ην κήλα Μάξηην ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2010-2011, ζε πξαγκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο
ζρνιηθέο ζπλζήθεο ζηα δύν ηκήκαηα ησλ καζεηώλ. Ζ δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ
ηξεηο εβδνκάδεο, 6 δηδαθηηθέο ώξεο. Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πεηξάκαηνο νη καζεηέο θαη
ησλ δύν ηκεκάησλ ζπκπιήξσζαλ εξσηεκαηνιόγην, πνπ είρε ηε ρξήζε ηνπ pre-test,
γηα λα κεηξεζεί ζε πνην βαζκό είραλ ζεηηθή ζηάζε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή
δηδαζθαιία. Ζ δηδαζθαιία θαη ζηα δύν ηκήκαηα έγηλε από ηνλ ίδην θαζεγεηή πνπ
ήηαλ θαη ν εξεπλεηήο. Σηε ζπλέρεηα ηα δύν ηκήκαηα θιίζεθαλ λα πινπνηήζνπλ κηα
δξαζηεξηόηεηα ζηνλ ππνινγηζηή πνπ είρε ζθνπό ηε δεκηνπξγία κηαο δηαθήκηζεο γηα
ηελ πεξηνρή ηεο Πεινπνλλήζνπ. Οη καζεηέο ησλ δύν ηκεκάησλ εξγάζηεθαλ ζε
κηθξέο νκάδεο ησλ ηξηώλ αηόκσλ θαη κία ησλ ηεζζάξσλ. Οη νδεγίεο θαη ζηα δύν
ηκήκαηα από ηνλ θαζεγεηή γηα ηνλ ηξόπν εξγαζίαο ήηαλ αθξηβώο ίδηεο. Τα κέιε ησλ
κηθξώλ νκάδσλ θαηέγξαςαλ ζε αξρείν θεηκέλνπ ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο
Πεινπνλλήζνπ πνπ ζα έπξεπε λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηε δηαθήκηζή ηνπο. Τα ζηνηρεία
έπξεπε λα ήηαλ νξγαλσκέλα ζε θαηεγνξίεο θαη λα πεξηιακβάλνπλ αξραία ειιεληθά,
ξσκατθά ή βπδαληηλά κλεκεία, θπζηθά ηνπία, ζύγρξνλεο πόιεηο θαη παξαδόζεηο.
Δπίζεο δεκηνύξγεζαλ ζρεηηθό θάθειν ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο θαη αξρεηνζέηεζαλ
θσηνγξαθίεο. Ζ ηειηθή δηαθήκηζε από ηελ θάζε κηθξή νκάδα είρε ηε κνξθή αξρείνπ
power point κε κέγηζην αξηζκό δηαθαλεηώλ ηηο έμη. Σην ηέινο νη κηθξέο νκάδεο
παξνπζίαζαλ ην απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο ηνπο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο ηνπο.
Ζ κόλε δηαθνξά ζην ηξόπν εξγαζίαο ησλ κηθξώλ νκάδσλ ήηαλ όηη νη καζεηέο ηνπ
ηκήκαηνο Δ1 πνπ απνηεινύζαλ ηελ πεηξακαηηθή νκάδα, είραλ σο νδεγό
ηζηνεμεξεύλεζε πνπ ζρεδηάζηεθε από ηνπο εξεπλεηέο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο
ελώ νη καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο Δ2, πνπ απνηεινύζαλ ηελ νκάδα ειέγρνπ, αλαδήηεζαλ
πιεξνθνξίεο κέζα από ην δηαδίθηπν κε ειεύζεξε πινήγεζε. Ζ ηζηνεμεξεύλεζε είλαη
δηαζέζηκε ζην δηθηπαθό ηόπν, http://users.sch.gr/cmanolis/webgeo. Τν ζελάξην ηεο
ηζηνεμεξεύλεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε από ηελ πεηξακαηηθή νκάδα αλέζεηε
ζπγθεθξηκέλνπο ξόινπο ζηα κέιε ησλ κηθξώλ νκάδσλ κε ζθνπό λα θαηαλέκεη ηηο
εξγαζίεο κε ηέηνην ηξόπν ώζηε ν θάζε καζεηήο λα έρεη ηελ επζύλε γηα ην δηθό ηνπ
ηκήκα ηεο εξγαζίαο αιιά θπζηθά θαη ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο λα κπνξνύλ λα
ζπλεξγαζηνύλ καδί ηνπ γηα λα δεκηνπξγεζνύλ ζρέζεηο αιιειεμάξηεζεο θαη λα
πξνσζεζεί ε επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπο. Δπηπιένλ ην ζελάξην είρε ζθνπό νη καζεηέο
όρη κόλν λα απαληήζνπλ ζην εξώηεκα απιά ζπιιέγνληαο θαη παξαζέηνληαο
πιεξνθνξίεο αιιά λα πξνρσξήζνπλ ζην κεηαζρεκαηηζκό ηεο πιεξνθνξίαο ζε θάηη
SECTION A: theoretical papers, original research and scientific articles
426

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 01/10/2020 11:33:22 |

6th International Conference in Open & Distance Learning - November 2011, Loutraki, Greece - PROCEEDINGS

άιιν, ζηε πεξίπησζε καο ζηε ζρεδίαζε κηαο δηαθήκηζεο. Γηα ηελ δηεπθόιπλζε ησλ
πςειώλ γλσζηηθώλ δεμηνηήησλ πνπ απαηηνύληαλ από ηνπο καζεηέο γηα ηελ
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπο ε Fiedler (2002) ηνλίδεη όηη νη ζρεδηαζηέο
ηζηνεμεξεπλήζεσλ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ζε απηέο θαη ππνζηήξημε
(scaffolding). Ωο εθ ηνύηνπ ε Ηζηνεμεξεύλεζε πεξηειάκβαλε εξγαιεία όπσο
ππεξζπλδέζκνπο ζε πεγέο, video, πξόηππν έληππν γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ εξγαζηώλ
θαη νδεγίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εξγαζίαο.
Σην ηέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο νη καζεηέο θαη ησλ δύν ηκεκάησλ
ζπκκεηείραλ ζε αηνκηθό ηεζη γλώζεσλ κε θνηλά ζέκαηα πάλσ ζηελ ύιε πνπ
δηδάρηεθαλ ή πνπ έκαζαλ δηεξεπλεηηθά γηα λα δηαπηζησζεί εάλ ππήξμαλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο επηδόζεηο ζνπ. Δπίζεο όινη νη καζεηέο ζπκπιεξώζαλ εθ
λένπ ην εξσηεκαηνιόγην ζηάζεσλ γηα λα δηεξεπλεζεί εάλ δηακόξθσζαλ ζεηηθόηεξε
ζηάζε γηα ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία.
Δξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ
Τα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ήηαλ ην ηεζη
γλώζεσλ ζην νπνίν έιαβαλ κέξνο νη καζεηέο θαη ησλ δύν νκάδσλ, πεηξακαηηθή θαη
ειέγρνπ, ζην ηέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο θαη ην εξσηεκαηνιόγην γηα ηε
κέηξεζε ηεο ζηάζεο ηνπο ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία πνπ ζπκπιεξώζεθε
από όινπο ηνπο καζεηέο ηόζν πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πεηξάκαηνο όζν θαη κεηά ηελ
νινθιήξσζή ηνπ. Τν ηεζη γλώζεσλ ήηαλ δηακνξθσκέλν έηζη ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη
ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ, θαη ζηελ ύιε πνπ νη καζεηέο δηδάρζεθαλ ζηε
ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα.
Γηα ηελ κέηξεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ καζεηώλ ρξεζηκνπνηήζεθε σο νδεγόο ην εξγαιείν
δηεξεύλεζεο ζηάζεσλ απέλαληη ζε κηθξέο νκάδεο (Attitudes toward Small Group
Learning) ησλ Abrami θαη Kouros (2006) πνπ απνδόζεθε ζηα Διιεληθά,
πξνζαξκόζηεθε ζην εξεπλεηηθό πξόβιεκα αιιά θαη απινπνηήζεθε γηα καζεηέο
δεκνηηθνύ ζρνιείνπ. Ζ αξρηθή κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ Abrami θαη Kouros
πεξηειάκβαλε ζαξάληα ηξεηο δηαθνξεηηθέο εξσηήζεηο (43) θιεηζηνύ ηύπνπ,
δηακνξθσκέλεο κε πεληάβαζκε θιίκαθα αμηνιόγεζεο Likert κε επηινγέο «δηαθσλώ
απόιπηα», «δηαθσλώ», «νύηε ζπκθσλώ/νύηε δηαθσλώ», «ζπκθσλώ», θαη «ζπκθσλώ
απόιπηα» πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο αξηζκνύο από 1 κέρξη 5. Ζ ρξήζε θιεηζηνύ ηύπνπ
εξσηήζεσλ είλαη θαηάιιειε γηα ζύγθξηζε κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ νκάδσλ, όπσο ζηε
δηθή καο πεξίπησζε θαη εμππεξεηεί ζηε γξήγνξε επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ
(Oppenheim, 1992: 115).
Οη εξσηήζεηο ήηαλ ρσξηζκέλεο ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο πνπ αθνξνύζαλ:
 Τνλ ηξόπν εξγαζίαο θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο ησλ καζεηώλ.
 Τελ ακνηβαία ζηήξημε κεηαμύ ησλ κειώλ.
 Τελ αιιειεμάξηεζε.
 Τν ζρεκαηηζκό ηεο νκάδαο, ηηο ζπγθξνύζεηο θαη ηηο δηαθσλίεο κέζα ζηελ
νκάδα
Ζ δηακόξθσζε ηεο Ηζηνεμεξεύλεζεο εζηίαδε ζην ηξόπν εξγαζίαο ησλ καζεηώλ, ζηελ
ακνηβαία ζηήξημε κεηαμύ ηνπο θαη ζηελ αιιειεμάξηεζε πνπ αλαπηύζζεηαη γηα λα
νινθιεξώζνπλ ην έξγν ηνπο γη απηό επηιέρηεθαλ εξσηήζεηο κόλν από ηηο ηξεηο
πξώηεο νκάδεο. Ωο εθ ηνύηνπ δελ ζπκπεξηειήθζεζαλ εξσηήζεηο από ηε ηέηαξηε
νκάδα, νθηώ ζπλνιηθά, θαζώο ν ζρεκαηηζκόο ησλ κηθξώλ νκάδσλ έγηλε ηπραία θαη
δελ ήηαλ αληηθείκελν ηεο έξεπλάο καο ελαιιαθηηθνί ηξόπνη ζρεκαηηζκνύ ησλ
νκάδσλ. Σηε ζπλέρεηα, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θαζεγήηξηα πιεξνθνξηθήο θαη
εξεπλήηξηα ηεο παξνύζαο κειέηεο, άιινπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ πνπ ιεηηνπξγνύζε θαη
απηό κε αλακνξθσκέλν πξόγξακκα, ην εξσηεκαηνιόγην δηαλεκήζεθε ζε καζεηέο
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ίδηαο ειηθηαθήο νκάδαο, κε ζθνπό λα δηνξζσζνύλ αδπλακίεο ζηε ζρεδίαζή ηνπ, ζηελ
απόδνζή ηνπ ζηα Διιεληθά θαη ζηελ θαηαλόεζε ηνπ από ηνπο καζεηέο. Δπίζεο έγηλε
έιεγρνο ζπζρέηηζεο ησλ εξσηήζεσλ κε ηε κέζνδν Cronbach (Cronbach, 1951) θαη
αθαηξέζεθαλ νη εξσηήζεηο κε ρακειό ζπληειεζηή. Τν ηειηθό εξσηεκαηνιόγην πνπ
πεξηειάκβαλε δεθανθηώ (18) εξσηήζεηο δηαλεκήζεθε εθ λένπ ζηνπο καζεηέο θαη ν
ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο Cronbach ππνινγίζηεθε ζην 0,856.
Ζ δηαηύπσζε ησλ εξσηήζεσλ ήηαλ ηέηνηα ώζηε λα εμεηάδνπλ ηε ζεηηθή ζηάζε ησλ
καζεηώλ αιιά κεξηθέο από απηέο κε αξηζκνύο είραλ αληίζηξνθε θσδηθνπνίεζε θαη
εμέηαδαλ ηηο αξλεηηθέο. Γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπο έγηλε αληηζηξνθή ηεο θιίκαθαο
κέηξεζεο.
(β) Μέζνδνο αλάιπζεο δεδνκέλσλ
Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ππνινγίζηεθε γηα θάζε
εξσηεκαηνιόγην ν βαζκόο ηεο ζεηηθήο ζηάζεο πνπ είραλ νη καζεηέο γηα ηελ
νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία. Ο βαζκόο απνηεινύληαλ από ην άζξνηζκα ηεο
βαζκνινγίαο ησλ επηκέξνπο εξσηήζεσλ. Σηε ζπλέρεηα έγηλε έιεγρνο ηεο
θαλνληθόηεηάο ησλ θαηαλνκώλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη αθνύ επηβεβαηώζεθε όηη
αθνινπζνύλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο t γηα ηνλ έιεγρν
ησλ κέζσλ όξσλ αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ κε ζπληειεζηή ζεκαληηθόηεηαο p ηεο ηάμεο
ηνπ 5%. Ζ ίδηα κέζνδνο ειέγρνπ, θαλνληθόηεηα θαηαλνκώλ θαη κέζνδνο t
αλεμαξηήησλ δεηγκάησλ, αθνινπζήζεθε θαη γηα ηε ζύγθξηζε ησλ επηδόζεσλ ησλ
καζεηώλ ζην ηεζη γλώζεσλ ησλ δύν νκάδσλ.
Απνηειέζκαηα αλάιπζεο δεδνκέλωλ
Γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαλνληθόηεηαο ησλ θαηαλνκώλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ
εθαξκόζακε ην Kolmogorov Smirnov Test γηα θάζε κέηξεζε θαη νκάδα μερσξηζηά
ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 5%. Οη ηηκέο ηνπ ειέγρνπ p γηα ηνλ έιεγρν ηεο
ζεκαληηθόηεηαο ζε όια ηα δείγκαηα, έλδεημε Asymp. Sig. (2-tailed), ήηαλ
κεγαιύηεξεο ηνπ 5% κε απνηέιεζκα λα δερηνύκε όηη ηα δεδνκέλα πξνέξρνληαη από
θαλνληθέο θαηαλνκέο. Σηε ζπλέρεηα πξνρσξήζακε ζηνλ έιεγρν ησλ κέζσλ όξσλ ηεο
ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηε ζηάζε ηνπο ζηελ
νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία ησλ δύν νκάδσλ ζην pre test, δειαδή ζην
εξσηεκαηνιόγην πνπ ζπκπιήξσζαλ πξηλ ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε. Δθαξκόζακε ησλ
έιεγρν ησλ δύν κέζσλ, t-test αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ θαη ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ
όηη δελ ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο νκάδεο. Ζ έλδεημε Sig
(2-tailed) ηνπ ειέγρνπ p ήηαλ 0,517 αιιά επεηδή ζέιακε λα ειέγρνπκε κόλν αλ
ππάξρεη ζεηηθόηεξε ζηάζε από ηελ πεηξακαηηθή νκάδα πνπ ζα επεξέαδε ην ηειηθό
απνηέιεζκα πήξακε ην κηζό ηεο ηηκήο (0,517/2), κνλόπιεπξνο έιεγρνο, δειαδή ην
0,258 θαη παξαηεξήζακε όηη ήηαλ κεγαιύηεξν από ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο
ζεκαληηθόηεηαο 0,05 πνπ ζέζακε. Ωο εθ ηνύηνπ θαηαιήμακε όηη ηα δύν δείγκαηα δελ
παξνπζίαδαλ δηαθνξέο ζηηο ζηάζεηο ηνπ πξηλ ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε γηα ηελ
νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία.
Σηε ζπλέρεηα πξνρσξήζακε ζηνλ έιεγρν ησλ κέζσλ όξσλ ηεο ζπλνιηθήο
βαζκνινγίαο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηε ζηάζε ηνπο ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή
δηδαζθαιία ησλ δύν νκάδσλ ζην post test, δειαδή ζην εξσηεκαηνιόγην πνπ
ζπκπιήξσζαλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζε. Από ηηο ηηκέο ησλ
κέζσλ όξσλ, παξαηεξήζακε όηη ν κέζνο όξνο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο πνπ ήηαλ
71,68, ήηαλ κεγαιύηεξνο από απηόλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ πνπ ήηαλ 65,05. Γηα λα
ειέγμνπκε όκσο αλ απηή ε δηαθνξά ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή εθαξκόζακε ησλ
έιεγρν ησλ δύν κέζσλ, t-test αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ θαη ηα απνηειέζκαηα, έδεημαλ
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όηη ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο νκάδεο. Ζ έλδεημε Sig (2tailed) ηνπ ειέγρνπ p ήηαλ 0,021 αιιά επεηδή ζέιακε λα ειέγρνπκε κόλν αλ ππήξμε
ζεηηθόηεξε ζηάζε από ηελ πεηξακαηηθή νκάδα σο απνηέιεζκα ηεο δηδαθηηθήο
παξέκβαζεο πήξακε ην κηζό ηεο ηηκήο (0,021/2), κνλόπιεπξνο έιεγρνο, δειαδή ην
0,01 θαη παξαηεξήζακε όηη ήηαλ κηθξόηεξν από ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο
ζεκαληηθόηεηαο 0,05 πνπ είρακε ζέζεη. Καηά ζπλέπεηα δερηήθακε ηελ ππόζεζε όηη ε
δηδαθηηθή παξέκβαζε κε αμηνπνίεζε ηζηνεμεξεύλεζεο νδήγεζε ηνπο καζεηέο ηεο
πεηξακαηηθήο νκάδαο ζε δηακόξθσζε ζεηηθόηεξεο ζηάζεο γηα ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή
δηδαζθαιία ζπγθξηηηθά κε ηνπο καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ.
Γηα λα εμεηάζνπκε πνπ νθείιεηαη ε δηαθνξά ζηνπο κέζνπο όξνπο ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ εμεηάζακε ηηο εξσηήζεηο θαη παξαηεξήζακε όηη ε κεγαιύηεξε
βαζκνινγία ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο παξνπζηάζηεθε ζηηο εξσηήζεηο πνπ εμέηαδαλ
ηνλ παξάγνληα ηεο ακνηβαίαο ζηήξημεο κεηαμύ ησλ κειώλ θαη ζηηο εξσηήζεηο πνπ
εμέηαδαλ ηνλ παξάγνληα ηεο αιιειεμάξηεζεο. Γελ παξαηεξήζεθαλ αμηνζεκείσηεο
κεηαβνιέο ζηηο εξσηήζεηο πνπ εμέηαδαλ ηνλ παξάγνληα ηξόπνο εξγαζίαο θαη ηειηθό
πξντόλ.
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο θαλνληθόηεηαο ησλ θαηαλνκώλ θαη ζύγθξηζεο ησλ κέζσλ
όξσλ αλεμαξηήησλ δεηγκάησλ αθνινπζήζεθε θαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ επηδόζεσλ ζην
δηαγλσζηηθό ηεζη γλώζεσλ πνπ αθνινύζεζε ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. Γηα ηελ
επηβεβαίσζε ηεο θαλνληθόηεηαο πξνρσξήζακε ζηελ εθαξκνγή ηνπ Kolmogorov
Smirnov Test γηα θάζε νκάδα μερσξηζηά ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 5%. Οη ηηκέο
ηνπ ειέγρνπ p γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζεκαληηθόηεηαο θαη ζηηο δύν νκάδεο, έλδεημε
Asymp. Sig. (2-tailed), ήηαλ κεγαιύηεξεο ηνπ 5% κε απνηέιεζκα λα δερηνύκε όηη ηα
δεδνκέλα πξνέξρνληαη από θαλνληθέο θαηαλνκέο. Αθνινύζσο πξνρσξήζακε ζηνλ
έιεγρν ησλ κέζσλ όξσλ ησλ βαζκνινγηώλ ζην ηεζη γλώζεσλ ησλ δύν νκάδσλ. Ο
κέζνο όξνο βαζκνινγίαο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ήηαλ 7,64 ελώ ηεο νκάδαο ειέγρνπ
6,45. Τα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ δύν κέζσλ, t-test αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ
έδεημαλ όηη ε δηαθνξά ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. Ζ έλδεημε Sig (2-tailed)
ηνπ ειέγρνπ p ήηαλ 0,087 αιιά επεηδή ζέιακε λα ειέγρνπκε κόλν αλ ππήξμε
πςειόηεξε επίδνζε από ηελ πεηξακαηηθή νκάδα πήξακε ην κηζό ηεο ηηκήο (0,087/2),
κνλόπιεπξνο έιεγρνο, δειαδή ην 0,043 θαη παξαηεξήζακε όηη ήηαλ κηθξόηεξν από ην
επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0,05 πνπ ζέζακε. Ωο ζπκπέξαζκα θάλακε δεθηή
θαη ηε δεύηεξε ππόζεζε πνπ ζέζακε όηη ε δηδαθηηθή παξέκβαζε κε αμηνπνίεζε
ηζηνεμεξεύλεζεο νδήγεζε ηνπο καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ζε πςειόηεξεο
επηδόζεηο ζπγθξηηηθά κε ηελ νκάδα ειέγρνπ.
Σπδήηεζε
Σθνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ ηζηνεμεξεπλήζεσλ
ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία θαη ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ζε καζεηέο δεκνηηθνύ ζρνιείνπ. Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
επηβεβαίσζαλ ηεο ππνζέζεηο εξγαζίαο πνπ αξρηθά ζέζακε. Οη καζεηέο ηεο
πεηξακαηηθήο νκάδαο ζην ηέινο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο παξνπζίαζαλ ζεηηθόηεξε
ζηάζε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία ζπγθξηηηθά κε ηνπο καζεηέο ηεο νκάδαο
ειέγρνπ ελώ θαη νη επηδόζεηο ηνπο ζην ηεζη γλώζεσλ πνπ αθνινύζεζε ηεο δηδαθηηθήο
παξέκβαζεο ήηαλ πςειόηεξεο ζπγθξηηηθά κε ηνπο καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ.
Τν εξσηεκαηνιόγην ηεο έξεπλαο εμέηαδε ηε ζηάζε ησλ καζεηώλ ζε ηξεηο
δηαθνξεηηθέο ελόηεηεο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο, α) ηνλ ηξόπν εξγαζίαο
ησλ κειώλ ηεο νκάδαο θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ πξντόληνο β) ηελ ακνηβαία ζηήξημε
κεηαμύ ησλ κειώλ θαη γ) ηελ αιιειεμάξηεζε. Δμεηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ
απαληήζεσλ ζηα εξσηεκαηνιόγηα πνπ ζπκπιήξσζαλ νη καζεηέο ησλ δύν νκάδσλ
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κεηά ην ηέινο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο δηαπηζηώζακε όηη νη εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο
νη καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο επέδεημαλ πςειόηεξε βαζκνινγία, ζεηηθόηεξε
δειαδή ζηάζε, αλήθνπλ ζηηο ελόηεηεο ηεο ακνηβαίαο ζηήξημεο κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο
νκάδαο θαη ηεο αιιειεμάξηεζεο. Τν απνηέιεζκα έξρεηαη ζε ζπκθσλία ηόζν κε ην
ζηόρν ηνπ δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ ηεο ηζηνεμεξεύλεζεο αιιά θαη ηηο απόςεηο ηνπ
Dillenbourg (1999: 6-7) ν νπνίνο ηνλίδεη όηη ν ζαθήο θαζνξηζκόο ξόισλ πξνσζεί ηελ
επηθνηλσλία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ κειώλ. Μέζα από ηηο απαληήζεηο
ησλ καζεηώλ δηαπηζηώζακε όηη κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε πίζηεπαλ ζε
κεγαιύηεξν βαζκό όηη ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο ζέβνληαη ηηο απόςεηο ηνπο θαη
αηζζάλνληαη όηη είλαη ελεξγά κέιε ηεο νκάδαο. Πίζηεπαλ όηη είραλ ιηγόηεξεο
αληηπάζεηεο κέζα ζηελ νκάδα θαη όηη ζπαηαινύζαλ ιηγόηεξε ώξα κηιώληαο γηα
ζέκαηα εθηόο ηεο εξγαζίαο. Δπίζεο θαηαλόεζαλ ζε πςειόηεξν βαζκό όηη ρξεηάδεηαη
ε ζπλεηζθνξά όισλ ησλ κειώλ ηεο νκάδαο γηα λα ηειεηώζεη ε εξγαζία, θαη
απνδέρηεθαλ όηη είλαη ζεκαληηθό ε νκάδα λα νινθιεξώζεη ηελ εξγαζία έγθαηξα.
Τέινο ζεώξεζαλ όηη είλαη ζεκαληηθό λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ νκάδα θαη λα κελ
αθήλνπλ ηελ εξγαζία ζηα ππόινηπα κέιε. Γελ παξαηεξήζεθαλ κεηαβνιέο ζηε ζηάζε
ησλ καζεηώλ ζην ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αθνξνύζε ζηνλ ηξόπν εξγαζίαο
θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ πξντόληνο. Οη καζεηέο δελ είραλ πξνεγνύκελε εκπεηξία ζε
ηζηνεμεξεπλήζεηο θαη εθηηκνύκε όηη ζεώξεζαλ όηη ζα κπνξνύζαλ λα επηηύρνπλ ηα ίδηα
απνηειέζκαηα εξγαδόκελνη θαη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ρσξίο δειαδή ηελ θαζνδήγεζε
ηζηνεμεξεύλεζεο.
Ζ πςειόηεξε επίδνζε ησλ καζεηώλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ζην ηεζη γλώζεσλ
ζπγθξηηηθά κε ηνπο καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ νθείιεηαη ζην ζηνηρείν όηη ε
ηζηνεμεξεύλεζε θαηεύζπλε ηνπο καζεηέο ζηα ζεκαληηθά ζεκεία πνπ έπξεπε λα
εζηηάζνπλ ζηε δηδαθηηθή ελόηεηα. Με ηελ Ηζηνεμεξεύλεζε ν καζεηήο θαηαθέξλεη λα
επηηύρεη θαιύηεξε δηαρείξηζε ηνπ ρξόλνπ ηνπ (Dodge, 1995). Σε αληίζεζε ε ειεύζεξε
πινήγεζε ζην δηαδίθηπν γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ έρεη σο απνηέιεζκα ε πξνζνρή
ησλ καζεηώλ λα δηαζπαζηεί ζε ζέκαηα ιηγόηεξεο ζεκαζίαο θαη ε δηαρείξηζε ηνπ
ρξόλνπ ηνπο λα παξνπζηάδεη αδπλακίεο. Δπίζεο ε επεμεξγαζία θαη ν
κεηαζρεκαηηζκόο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ απαηηεί ην ζελάξην ηεο Ηζηνεμεξεύλεζεο
κέζα από ηελ ππνζηήξημε πνπ πξνζθέξεη κε νδεγίεο θαη ππεξζπλδέζκνπο νδεγεί ηνπο
καζεηέο ζε επεμεξγαζία θαη επέθηαζε ηεο γλώζεο (Fiedler, 2008).
Σπλνςίδνληαο ε έξεπλά καο θαηέδεημε όηη νη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ κε
ηζηνεμεξεύλεζε παξνπζίαζαλ ζεηηθόηεξε ζηάζε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία
θαη πέηπραλ πςειόηεξεο επηδόζεηο ζπγθξηηηθά κε ηνπο καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ
ρσξίο απηή. Ζ επαλάιεςε ηεο έξεπλαο από άιιν εξεπλεηή κε ηελ πηζαλόηεηα
εύξεζεο ίδησλ απνηειεζκάησλ ζα εληζρύζεη ηελ αμηνπηζηία ηεο. Ζ δπλαηόηεηα
γελίθεπζεο ησλ επξεκάησλ δελ είλαη δπλαηή θαζώο ην δείγκα καο ήηαλ κηθξό,
καζεηέο κόλν από έλα δεκνηηθό ζρνιείν θαη κίαο κόλν ειηθηαθήο νκάδαο. Δίλαη
ζεκαληηθό λα εμεηαζηνύλ ηα απνηειέζκαηα θαη ζε λεαξόηεξνπο ή κεγαιύηεξνπο
καζεηέο γηα λα έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα ζπγθξίλνπκε ηα απνηειέζκαηα θαη λα
κπνξέζνπκε λα πξνρσξήζνπκε ζε γεληθεύζεηο. Δπίζεο δελ δηεξεπλήζεθε θαζόινπ ν
ηξόπνο ζρεκαηηζκνύ ησλ κηθξώλ νκάδσλ παξάγνληαο ζεκαληηθόο ζηελ
νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία.
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