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ΠΔΡΗΛΖΨΖ 
Σθνπόο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεύλεζε ηεο επίδξαζεο δύν ζπλεξγαηηθώλ κεζόδωλ δηδαζθαιίαο ζηελ 

αιιειεπίδξαζε 39 ελ ελεξγεία θαζεγεηώλ/ηξηωλ Φπζηθήο Αγωγήο (ΚΦΑ), πνπ παξαθνινύζεζαλ εζεινληηθά έλα εμ 

Απνζηάζεωο (εμΑπ) επηκνξθωηηθό πξόγξακκα κέζω ηζηνινγίωλ. Τν πξόγξακκα δηήξθεζε νθηώ εβδνκάδεο θαη είρε 

ζέκα ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο Αγωγήο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επηκόξθωζεο, εθαξκόζζεθαλ ε κέζνδνο Student Teams Achievement Divisions (STAD) 

θαη ε κέζνδνο Coop-Coop (COOP), ζε δύν δηαθνξεηηθέο νκάδεο ζπκκεηερόληωλ. Μεηά ηελ νινθιήξωζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, νη ζπκκεηέρνληεο ζπκπιήξωζαλ ην εξωηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο ηεο αιιειεπίδξαζεο ζε εμΑπ 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα Interaction Center Course Evaluation (ICCE) (Perrine & Logan, 2004). 

Από ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θάλεθε, όηη νη ΚΦΑ πνπ παξαθνινύζεζαλ ην πξόγξακκα κε ηε κέζνδν 

COOP αμηνιόγεζαλ ζεηηθόηεξα ηνπο ηξεηο από ηνπο ηέζζεξηο ηνκείο θαη ην ζύλνιν ηεο αιιειεπίδξαζεο, ήηνη: α) 

αιιειεπίδξαζε καζεηή-καζεηή (F(1,37)=17.14, p<0.001, h2=0.32), β) καζεηή-εθπαηδεπηηθό πιηθό (F(1,37)=8.3, 

p<0.05, h2=0.18), γ) καζεηή-εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα (F(1,37)=5.99, p<0.05, h2=0.14) θαη ζπλνιηθό ζθνξ 

αιιειεπίδξαζεο (F(1,37)=22.27, p<0.001, h2=0.38). Αληίζεηα, ιόγω ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ξόινπ ηνπ εηζεγεηή, ζηνλ 

ηνκέα αιιειεπίδξαζε καζεηή-εηζεγεηή δελ παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο (F(1,37)=0.87, p>0.05, h2=0.02). 

Σπκπεξαζκαηηθά, θαη νη δύν ζπλεξγαηηθέο κέζνδνη επέδξαζαλ ζεηηθά ωο πξνο ηελ αιιειεπίδξαζε, ωζηόζν ε 

κέζνδνο COOP θξίζεθε ωο θαηαιιειόηεξν παηδαγωγηθό πιαίζην αμηνπνίεζεο ηωλ ηζηνινγίωλ, ζηελ εμΑπ 

επηκόξθωζε ΚΦΑ. 

 

ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ: ΕμΑπ επηκόξθωζε, αιιειεπίδξαζε, ηζηνιόγην 

 

ΔΗΑΓΩΓΖ  
Η ξαγδαία εμέιημε ησλ Τερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΤΠΔ) θαη ησλ 

πξαθηηθώλ πιενλεθηεκάησλ πνπ ζπλεπάγνληαη, έρεη επηθέξεη ηα ηειεπηαία ρξόληα ηελ αύμεζε ηεο 

πξνζθνξάο ησλ εμΑπ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ γηα εθπαηδεπηηθνύο δηαθόξσλ γλσζηηθώλ 

αληηθεηκέλσλ ηόζν ζην εμσηεξηθό, όζν θαη ζηε ρώξα καο (Αβνύξεο & Κόκεο, 2003; Perrine & Logan, 

2004). Σην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο αξθεηώλ εξεπλεηώλ ηνπ ρώξνπ βξίζθεηαη ε κειέηε 

δηαθόξσλ κεηαβιεηώλ πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηηο ζπλεξγαηηθέο κεζνδνινγίεο, νη νπνίεο 

εθαξκόδνληαη ζε εμΑπ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε ηε ρξήζε ΤΠΔ (Maheridou et al., 2011). 

Τα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθώλ εξεπλώλ ζπγθιίλνπλ ζην όηη ε αιιειεπίδξαζε ζηα εμΑπ 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα απνηειεί κία κεηαβιεηή πςειήο ζπνπδαηόηεηαο, ε νπνία επεξεάδεη άκεζα 

ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο (Harasism, 1989; Παξαζθεπάο & Ψύιινο, 2009), ελώ ε ζεηηθή ζρέζε 

κεηαμύ ηεο κάζεζεο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο έρεη απνδεηρζεί ζηηο παξαδνζηαθνύ ηύπνπ δηδαζθαιίεο 

(Roach & Lemasters, 2006). Δπηπξόζζεηα, ζύκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ θνηλσληθνύ επηθνδνκεηηζκνύ, 

ε αλάπηπμε ηζρπξά αιιειεπηδξαζηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ απνηειεί βαζηθή πξνϋπόζεζε 

επηηπρίαο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ζπλεπώο, νδεγεί ζηελ επίηεπμε ηνπ πξσηαξρηθνύ ζηόρνπ 
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ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ είλαη ε κάζεζε (Solomonidou, 2009). Η ελίζρπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ινηπόλ, 

είλαη δπλαηόλ λα δηαζθαιίζεη ζεκαληηθέο επθαηξίεο κάζεζεο ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο, σζηόζν νη 

εθπαηδεπηέο ζπρλά ζπλαληνύλ δπζθνιίεο θαηά ηελ αμηνιόγεζή ηεο (Goh, Quek & Lee, 2010; Ma, 

2009). 

Από ηελ άιιε πιεπξά, ε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ γηα ελήιηθεο πξέπεη λα 

ζηεξίδεηαη ζηελ παξνρή ζρεδηαζκέλσλ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα άηνκα πνπ είλαη ώξηκα, 

έρνληαο σο θύξην θξηηήξην ηελ ππεπζπλόηεηα ηνπο, ηελ θνηλσληθή ηνπο εκπεηξία θαη ηνλ 

ηζνξξνπεκέλν ηξόπν ύπαξμεο ηνπο (Sessums, 2006). Τν κνληέιν ηεο κάζεζεο κε κεηαθνξά ηεο 

γλώζεο από ηνλ εθπαηδεπηή ζηνλ εθπαηδεπόκελν θαίλεηαη λα είλαη αλαπνηειεζκαηηθό όηαλ πξόθεηηαη 

γηα εθπαίδεπζε ελειίθσλ, αθνύ νδεγεί ζηε δηόγθσζε ηεο εμάξηεζεο, ηελ απνδπλάκσζε θξηηηθήο 

ζθέςεο θαη ηελ εμνπδεηέξσζε ηεο ηθαλόηεηαο επεμεξγαζίαο πξνβιεκάησλ (Ma, 2009). Ιδηαίηεξε 

έκθαζε πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ αηνκηθή ηθαλόηεηα νξγάλσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη ζηελ 

θαηάιιειε ρξήζε ησλ ηερλνινγηθώλ κέζσλ, ελώ θαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπόκελνπ ζε απηέο 

ηηο κεζόδνπο κάζεζεο έρεη βαξύλνπζα ζεκαζία γηα ηελ επαξθή νξγάλσζε θαη νηθεηνπνίεζε ηνπ 

καζεζηαθνύ πιηθνύ, κε απώηεξν ζηόρν ηελ θαηάθηεζε ηεο γλώζεο (Harasism, 1989). 

Πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή, ηα εξγαιεία ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ 2 (web 2) θαίλεηαη λα βξίζθνπλ 

εθαξκνγή ζην ρώξν ηεο εμΑπ εθπαίδεπζεο, αθνύ έρνπλ εληζρύζεη ζεκαληηθά ηε δπλαηόηεηα γηα 

θνηλσληθή δηθηύσζε, αιιά θαη ηε δπλακηθή αλάπηπμεο θαηλνηόκσλ ζπλεξγαηηθώλ καζεζηαθώλ 

πεξηβαιιόλησλ (Erlin, Norazah & Rahman, 2009; O’Reilly, 2005). Σε ζπλδπαζκό κε ηηο αξρέο ηεο 

ζεσξίαο ηνπ επνηθνδνκεηηζκνύ, ηεο ζπλεξγαηηθήο θαη θείκελεο κάζεζεο αζύγρξνλα εξγαιεία ηνπ 

web 2, όπσο ηα ηζηνιόγηα, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο κέζα ζηελ πνξεία νηθνδόκεζεο ηεο 

γλώζεο (Borja, 2005; Goh et al., 2010). Δπηπιένλ, αξθεηνί εξεπλεηέο ζην ρώξν ηεο δηαδηθηπαθήο 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο ή κπινγθόζθαηξαο (http://en.wikipedia.org/wiki/Blogosphere) ζπκπίπηνπλ ζηε 

ζεώξεζε ησλ ηζηνινγίσλ, σο ρώξνπο ζπλάληεζεο ησλ αλαγλσζηώλ-ζρνιηαζηώλ ηνπο, ηεο δηάρπζεο 

ησλ ηδεώλ θαη ησλ γλώζεσλ όισλ, σο ρώξνπο ζπιινγήο, επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο, δεκηνπξγίαο θαη 

επνκέλσο, σο ηζρπξά αιιειεπηδξαζηηθά ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα, θαηάιιεια γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

γλώζεο (Downes, 2004; Efimova, 2004; Sessums, 2006). Ωζηόζν, πάξα ηα πξναλαθεξόκελα 

πιενλεθηήκαηα, είλαη γεγνλόο όηη κέρξη ζήκεξα δελ έρεη δηεξεπλεζεί ζπζηεκαηηθά ην αλ, πσο θαη θαηά 

πόζν  επηηπγράλεηαη απνηειεζκαηηθά ε νηθνδόκεζε ηεο γλώζεο κέζσ ησλ ηζηνινγίσλ (Maheridou et 

al., 2010). 

Η έιιεηςε ηεο ζπζηεκαηνπνίεζεο ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο ηεο ρξήζεο ησλ ηζηνινγίσλ σο 

κέζα ηεο εμΑπ εθπαίδεπζεο, ε δηαξθώο απμαλόκελε δεκνηηθόηεηά ηνπο ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ (κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ηεο Φπζηθήο Αγσγήο), αιιά θαη ε ζεηηθή ζρέζε ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κε ηε κάζεζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ εμΑπ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ, 

νδήγεζαλ ζηελ αλάγθε γηα επηθέληξσζε ηεο παξνύζαο έξεπλαο πξνο ηνλ ηνκέα απηό. Η δηεξεύλεζε 

ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ λένπ απηνύ ςεθηαθνύ κέζνπ ζηελ εμΑπ εθπαίδεπζε απνηειεί έλα 

επίθαηξν πεδίν έξεπλαο, πνπ ζα  ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζε απηήλ α) εληζρύνληαο έλα καζεηνθεληξηθό 

κνληέιν εθπαίδεπζεο θαη β) ελζαξξύλνληαο ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ 

νηθνδόκεζε ηεο γλώζεο ζε εμΑπ καζεζηαθά πεξηβάιινληα κε ηε ρξήζε ηζηνινγίσλ, όπνπ νη 

εθπαηδεπόκελνη ζα αληαιιάζζνπλ απόςεηο, ζα ζπλεξγάδνληαη θαη ζα καζαίλνπλ. 

Σύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζθνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεύλεζε ηεο επίδξαζεο δύν 

δηαθνξεηηθώλ ζπλεξγαηηθώλ κεζόδσλ δηδαζθαιίαο ζηελ αιιειεπίδξαζε θαζεγεηώλ/ηξησλ Φπζηθήο 

Αγσγήο (ΚΦΑ), πνπ παξαθνινύζεζαλ έλα εμΑπ επηκνξθσηηθό πξόγξακκα κέζσ ηζηνινγίσλ. 

Δπηκέξνπο ζηόρνη ηεο έξεπλαο ήηαλ ε αμηνιόγεζε ησλ παξαθάησ ηνκέσλ ηεο αιιειεπίδξαζεο 

(Perrine et al., 2004): α) καζεηή-καζεηή, β) καζεηή-εηζεγεηή, γ) καζεηή-εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη γ) 

καζεηή-εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα.  

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

Γείγμα 

Σηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 39 ελ ελεξγεία εζεινληέο/ηξηεο ΚΦΑ (N=39), 19 άλδξεο θαη 20 

γπλαίθεο, πνπ παξαθνινύζεζαλ έλα εμΑπ επηκνξθσηηθό πξόγξακκα, κε ζέκα ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ. Οη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο δίδαζθαλ ζε 

ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ελλέα δηαθνξεηηθώλ λνκώλ ηεο ρώξαο, 

είραλ δηδαθηηθή εκπεηξία από 1.67 έσο 21.75 έηε (M=7.72, SD=4.92) θαη δηέζεηαλ πηζηνπνίεζε 

ρεηξηζκνύ Η/Υ θαη δηαδηθηύνπ αλαγλσξηζκέλε από ην ειιεληθό θξάηνο. 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=Authors:.QT.Rahman,%20A.A..QT.&newsearch=partialPref
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Από ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο ζρεκαηίζζεθαλ κε ηπραίν ηξόπν δύν πεηξακαηηθέο νκάδεο, ε νκάδα 

Α (n=20) θαη ε νκάδα Β (n=19). Τα άηνκα ησλ δύν νκάδσλ παξαθνινύζεζαλ ην εμΑπ επηκνξθσηηθό 

πξόγξακκα κέζσ δύν ηερληθά όκνησλ (δηεπηθάλεηα ρξήζηε, εθπαηδεπηηθό πιηθό, ηξόπνο δηάζεζεο ηνπ 

πιηθνύ), αιιά μερσξηζηώλ ηζηνινγίσλ. Σε θάζε έλα από ηα ηζηνιόγηα εθαξκόζζεθε κία δηαθνξεηηθή 

ζπλεξγαηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο. 

Τα θίλεηξα ησλ ζπκκεηερόλησλ ΚΦΑ αθνξνύζαλ απνθιεηζηηθά ζηελ εκπεηξία ηνπο από ηε 

ζπκκεηνρή, ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ γλώζεώλ ηνπο ζε ζέκαηα θνηλνύ επαγγεικαηηθνύ ελδηαθέξνληνο, 

θαζώο θαη ηελ επθαηξία γηα αληαιιαγή απόςεσλ θαη εκπεηξηώλ κε ζπλαδέιθνπο ηνπο, κέζσ ελόο 

θαηλνηόκνπ ειεθηξνληθνύ καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, όηη νη πξνζθεξόκελεο 

ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο ήηαλ πξναηξεηηθέο. Κάζε ΚΦΑ είρε ηελ επρέξεηα λα ξπζκίζεη αηνκηθά ηελ 

πνξεία ηεο κάζεζήο ηνπ/ηεο, ζύκθσλα κε ην ρξόλν πνπ κπνξνύζε ή επηζπκνύζε λα δηαζέζεη, αιιά θαη 

λα επηιέμεη ηνλ ηξόπν πνπ ζα δηαρεηξηζζεί ην εθπαηδεπηηθό πιηθό, ζπλεξγαδόκελνο/ε (ή κε) κε ηα 

ππόινηπα κέιε ηνπ ηζηνινγίνπ, κέζσ ηνπ νπνίνπ παξαθνινπζνύζε ηελ επηκόξθσζε. 

Ππόγπαμμα επιμόπθωζηρ 

Τν πξόγξακκα ηεο επηκόξθσζεο ζρεδηάζζεθε από νκάδα εηδηθώλ ηνπ Τκήκαηνο Δπηζηήκεο 

Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, ελώ ην δηαδηθηπαθό 

καζεζηαθό πεξηβάιινλ ήηαλ έλα εηδηθά δηακνξθσκέλν ηζηνιόγην (εηθνληθή ηάμε), μερσξηζηό γηα θάζε 

πεηξακαηηθή νκάδα, όπνπ νη ΚΦΑ ζπλδεόηαλ σο κέιε ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο πξνζσπηθνύο ηνπο 

θσδηθνύο. Μία εβδνκάδα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επηκόξθσζεο απεζηάιεζαλ ζηνπο/ηηο 

ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ζεκεηώζεηο ζε ειεθηξνληθή κνξθή, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηηο 

δηαδηθαζίεο ρεηξηζκνύ ησλ εξγαιείσλ/επηινγώλ ηνπ καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο, λα απνζαθεληζηνύλ 

ζηελ πξάμε πηζαλέο ηερληθέο δπζθνιίεο θαη λα εμνηθεησζνύλ κε ηε ρξήζε ησλ ηζηνινγίσλ. Η 

δηαδηθαζία εμνηθείσζεο νινθιεξώζεθε κε ηελ εγγξαθή ηνπο σο κέιε ζηα ηζηνιόγηα.  

Η ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο ήηαλ νρηώ εβδνκάδεο θαη ζπλδύαδε ηε 

κειέηε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ κε εμΑπ αζύγρξνλεο καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ 

επηκνξθνύκελσλ. Απνηεινύληαλ από νρηώ επηκέξνπο εθπαηδεπηηθέο ελόηεηεο, νη νπνίεο επηιέρζεθαλ 

κε βάζε ηνπο παξάγνληεο απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, νη νπνίνη έρνπλ 

εληνπηζζεί ζηελ πιεηνςεθία ησλ δηεζλώλ θαη ειιεληθώλ εξεπλώλ (Κπξγπξίδεο, Γέξξε & 

Κηνπκνπξηδόγινπ, 2006; Flowers et al., 2002). 

Σηελ αξρή θάζε εβδνκάδαο, ν εηζεγεηήο αλαξηνύζε θαη ζηα δύν ηζηνιόγηα ην εθπαηδεπηηθό πιηθό 

γηα κία λέα ζεκαηηθή ελόηεηα. Η ςεθηαθή παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πεξηειάκβαλε 

εθηππώζηκεο ζεκεηώζεηο (.pdf), πξνβνιέο παξνπζηάζεσλ κε θείκελα, ππεξθείκελα, εηθόλεο, 

θσηνγξαθίεο (.ppt), ππεξζπλδέζεηο ζε βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη ζρεηηθνύο ηζηνρώξνπο, βίληεν-

παξαδείγκαηα δηδαθηηθώλ εθαξκνγώλ θαη ηεζη γλώζεσλ απηναμηνιόγεζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ. Ο 

εηζεγεηήο ήηαλ ν ίδηνο θαη ζηα δύν ηζηνιόγηα, ν ξόινο ηνπ ήηαλ πεξηνξηζκέλνο ζε δηαρεηξηζηηθέο 

εξγαζίεο θαη δελ παξείρε αλαηξνθνδόηεζε ζρεηηθά κε ηελ αηνκηθή ή νκαδηθή πξόνδν ησλ 

επηκνξθνύκελσλ. 

Τόζν ην πεξηερόκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, όζν θαη ηα ςεθηαθά επνπηηθά κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο, ήηαλ ίδηα γηα ηα δύν 

ηζηνιόγηα θαη δεκηνπξγήζεθαλ ζύκθσλα κε ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο έξεπλαο. Ωζηόζν, ζε θάζε 

ηζηνιόγην εθαξκόζζεθε κία δηαθνξεηηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε/κέζνδνο: α) Γηα ηα άηνκα ηεο νκάδαο 

Α, ε δηδαζθαιία δηελεξγήζεθε κε ηε κέζνδν Student Teams Achievement Divisions (STAD) θαη β) 

γηα ηα άηνκα ηεο νκάδαο Β, κε ηε κέζνδν Coop-Coop (COOP) (Kagan, 1994; Streeter, 1999). Οη 

επηκέξνπο δηαδηθαζίεο, αλά δηδαθηηθή πξνζέγγηζε/πεηξακαηηθή νκάδα, παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 

1. 

Ομάδα Α (STAD)  Ομάδα Β (COOP) 

Παξνρή νδεγηώλ, ζρεηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο ηξόπνπο δηαρείξηζεο 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ηζηνινγίνπ. 

Σπδήηεζε γηα ην ζέκα πνπ ζα αθνινπζήζεη, όπνπ ηα κέιε ηνπ ηζηνινγίνπ παξνπζηάδνπλ 

ηηο ζρεηηθέο εκπεηξίεο ηνπο. 

Αλάξηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, αλά ζεκαηηθή ελόηεηα (ζε εβδνκαδηαία βάζε). 

Σπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ ηζηνινγίνπ (θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο). 

Δξγαζία ζε ζηαζεξέο εηεξνγελείο νκάδεο 

(σο πξνο θύιν, εκπεηξία, βαζκίδα 

εθπαίδεπζεο θιπ) ησλ 4-5 αηόκσλ. 

Δξγαζία ζε παξνδηθέο εηεξνγελείο νκάδεο 

(σο πξνο θύιν, εκπεηξία, βαζκίδα 

εθπαίδεπζεο θιπ) ησλ 4-5 αηόκσλ. 
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Η ζύλζεζε θαη νη επηθεθαιείο ησλ νκάδσλ 

θαζνξίδνληαη από ηνλ εηζεγεηή. 

Η ζύλζεζε θαη νη επηθεθαιείο ησλ νκάδσλ 

αιιάδνπλ θάζε εβδνκάδα θαη 

θαζνξίδνληαη από ηνπο επηκνξθνύκελνπο. 

Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό πξνζεγγίδεηαη ζαλ 

εληαίν ζύλνιν. 

Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό ρσξίδεηαη ζε 

ππνζέκαηα θαη θάζε νκάδα 

αλαιακβάλεη έλα από απηά. 

Τα άηνκα θάζε νκάδαο δνπιεύνπλ καδί, 

ηζόηηκα, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξώζνπλ 

κία εβδνκαδηαία εξγαζία πνπ έρεη 

αλαηεζεί από ηνλ εηζεγεηή (ην ζέκα ηεο 

εξγαζίαο είλαη θνηλό γηα όιεο ηηο νκάδεο). 

Τα άηνκα θάζε νκάδαο δνπιεύνπλ καδί, 

ηζόηηκα, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξώζνπλ 

κία εβδνκαδηαία εξγαζία πνπ έρνπλ 

επηιέμεη (ην ζέκα ηεο εξγαζίαο 

δηαθνξνπνηείηαη από νκάδα ζε νκάδα). 

Παξνπζίαζε/αλάξηεζε ζην ηζηνιόγην ηεο ηειηθήο κνξθήο ηεο εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο ησλ 

νκάδσλ. 

Τεζη απηναμηνιόγεζεο, δεκνζθνπήζεηο γηα ηελ αλάδεημε θαιύηεξεο νκαδηθήο εξγαζίαο. 

Πίνακας 1: Εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο, αλά δηδαθηηθή πξνζέγγηζε/πεηξακαηηθή νκάδα. 

Όπγανα και διαδικαζία μέηπηζηρ 

Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηκόξθσζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε 

ην εξσηεκαηνιόγην Interaction Center Course Evaluation (ICCE), ην νπνίν αλαπηύρηεθε θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε από ηνπο Perrine et al. (2004) (α=.80). Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο έξεπλαο, ην 

εξσηεκαηνιόγην  κεηαθξάζζεθε αξρηθά από ηελ αγγιηθή ζηελ ειιεληθή γιώζζα θαη ζηε ζπλέρεηα, 

δηελεξγήζεθε ε αληίζηξνθε δηαδηθαζία (κεηάθξαζε από ηελ ειιεληθή ζηελ αγγιηθή), πξνθεηκέλνπ λα 

επηβεβαησζεί ε αθξίβεηα απόδνζεο ησλ εξσηήζεσλ ζηα ειιεληθά. Δπηπιένλ, πξηλ ηε ζπκπιήξσζή ηνπ 

από ηνπο ζπκκεηέρνληεο, πξαγκαηνπνηήζεθε δεηγκαηνιεπηηθή ηνπ ρξήζε από 12 ΚΦΑ πνπ δελ 

παξαθνινύζεζαλ ζην εμΑπ επηκνξθσηηθό πξόγξακκα, ώζηε λα δηαπηζησζνύλ πηζαλέο ιεθηηθέο ή 

ελλνηνινγηθέο αζάθεηεο.  

Τν ICCE απνηειείηαη από 20 εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ, βαζκνινγνύκελεο ζε κία 5-ζκηα 

θιίκαθα Likert, νη νπνίεο είλαη νκαδνπνηεκέλεο ζηνπο εμήο ηέζζεξηο ηνκείο αμηνιόγεζεο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο: α) Μαζεηή-καζεηή, β) καζεηή-εηζεγεηή, γ) καζεηή-εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη δ) 

καζεηή-εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα. Από ην άζξνηζκα ησλ βαζκνινγηώλ ζηηο εξσηήζεηο θάζε επηκέξνπο 

ηνκέα, εμάγνληαη ηέζζεξα επηκέξνπο (Ι1, Ι2, Ι3 θαη Ι4, αληίζηνηρα) θαη έλα ηειηθό ζθνξ αμηνιόγεζεο 

(Ιtotal=I1+I2+I3+I4). Οη εξσηήζεηο ηνπ ICCE παξνπζηάδνληαη νκαδνπνηεκέλεο αλά ηνκέα ζην 

Παξάξηεκα 1.  

Τν εξσηεκαηνιόγην δηαηέζεθε δηαδηθηπαθά κεηά ην πέξαο ηεο επηκόξθσζεο, ζηα άηνκα ησλ δύν 

πεηξακαηηθώλ νκάδσλ (νκάδα Α θαη νκάδα Β), κε ηελ πξνηξνπή ε ζπκπιήξσζή ηνπ λα γίλεηαη ζε 

κεξηθώο επηιεγόκελν ρξόλν θαη ζε θάπνην ρώξν ρσξίο εμσηεξηθέο ελνριήζεηο. Η πξνβιεπόκελε 

δηάξθεηα ζπκπιήξσζήο ηνπ ήηαλ 8-10΄, ελώ επηβεβαηώζεθε ζηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ε 

ερεκύζεηα ησλ απαληήζεώλ ηνπο θαη ε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ, απνθιεηζηηθά γηα 

εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο.  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Καηά ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηγξαθηθέο κέζνδνη θαη ε 

πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε δηαθύκαλζεο (MANOVA) γηα λα εμεηαζζνύλ πηζαλέο δηαθνξέο ζην 

γξακκηθό ζπλδπαζκό ησλ ηεζζάξσλ επηκέξνπο (Ι1, Ι2, Ι3, Ι4) θαη ηνπ ζπλνιηθνύ ηειηθνύ ζθνξ (Ιtotal) 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, κεηαμύ ησλ αηόκσλ ησλ πεηξακαηηθώλ νκάδσλ Α (κέζνδνο STAND) θαη Β 

(κέζνδνο COOP). Από ηα απνηειέζκαηα πξνέθπςε, όηη ππήξραλ δηαθνξέο ζην γξακκηθό ζπλδπαζκό 

ησλ πέληε εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηώλ  (Ι1, Ι2, Ι3, Ι4, Ιtotal), ιόγσ εθαξκνγήο δηαθνξεηηθήο 

ζπλεξγαηηθήο κεζόδνπ ζηηο δύν πεηξακαηηθέο νκάδεο (Wilk’s Lambda=0.51, F(4,34)=8.04, p<0,001).  

Αθνινύζεζαλ ρσξηζηέο αλαιύζεηο δηαθύκαλζεο γηα θάζε κία από ηηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο, 

από ηηο νπνίεο θάλεθε όηη ππήξραλ δηαθνξέο ιόγσ ζπλεξγαηηθήο κεζόδνπ, ζηηο κεηαβιεηέο 

αιιειεπίδξαζε καζεηή-καζεηή (Ι1) (F(1,37)=17.14, p<0.001, h2=0.32), καζεηή-εθπαηδεπηηθό πιηθό (Ι3) 

(F(1,37)=8.3, p<0.05, h2=0.18), καζεηή-εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα (Ι4) (F(1,37)=5.99, p<0.05, h2=0.14) θαη 

ζπλνιηθό ζθνξ αιιειεπίδξαζεο (Ιtotal) (F(1,37)=22.27, p<0.001, h2=0.38). Από ηελ post hoc αλάιπζε  
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 Η1 Η2 Η3 Η4 Ηtotal 

M SD M SD M SD M SD M SD 

Ομάδα Α 12.85 2.88 18.75 2.97 28.95 3.83 15.95 2.16 76.5 5.91 

Ομάδα Β 16.31* 2.28 19.57 2.52 31.78* 1.98 17.47* 1.67 81.15* 5.52 
 Σεκ. Μέζνη όξνη πνπ δελ επηζεκαίλνληαη κε * δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί, p>.05 (κεηά από Sidak ηεζη)  

Πίνακας 2: Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ζηα επηκέξνπο θαη ην ηειηθό ζθνξ ηνπ εξωηεκαηνινγίνπ. 

Sidak θάλεθε, όηη ηα άηνκα πνπ παξαθνινύζεζαλ ην επηκνξθσηηθό πξόγξακκα κε ηε κέζνδν COOP 

(νκάδα Β) είραλ πςειόηεξν ζθνξ ζηηο κεηαβιεηέο αιιειεπίδξαζε καζεηή-καζεηή (Μ=16.31, 

SD=2.28), καζεηή-εθπαηδεπηηθό πιηθό (Μ=31.78, SD=1.98), καζεηή-εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα 

(Μ=17.47, SD=1.67) θαη ζπλνιηθό ζθνξ αιιειεπίδξαζεο (Μ=81.15, SD=5.52), ζε ζρέζε κε απηά πνπ 

παξαθνινύζεζαλ ην πξόγξακκα κε ηε κέζνδν STAND (νκάδα Α). Σηε κεηαβιεηή αιιειεπίδξαζε 

καζεηή-εηζεγεηή (Ι2) δελ παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή δηαθνξά (F(1,37)=0.87, p>0.05, h2=0.02) κεηαμύ 

ησλ δύν πεηξακαηηθώλ νκάδσλ (Πίλαθαο 2, Γξάθεκα 1). 

 

 

Γράφημα 1: Δηαθνξέο ιόγω εθαξκνγήο δηαθνξεηηθήο κεζόδνπ ζηα επηκέξνπο θαη ην ηειηθό ζθνξ ηνπ 

εξωηεκαηνινγίνπ. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΤΕΖΣΖΖ 
Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο, νη ΚΦΑ ηεο νκάδαο Β αμηνιόγεζαλ 

ζεηηθόηεξα, ζε ζρέζε κε απηνύο ηεο νκάδαο Α, ηνπο ηξεηο από ηνπο ηέζζεξηο ηνκείο θαη ην ζύλνιν ηεο 

αιιειεπίδξαζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμΑπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Σπλεπώο, ε ζπλεξγαηηθή 

δηδαθηηθή κέζνδνο COOP θξίλεηαη σο θαηαιιειόηεξν παηδαγσγηθό πιαίζην αμηνπνίεζεο ησλ 

ηζηνινγίσλ ζηελ εμΑπ επηκόξθσζε ησλ ΚΦΑ. Ωζηόζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ην επίπεδν ηεο 

αιιειεπίδξαζεο πνπ αλαπηύρζεθε θαη ζηα δύν ηζηνιόγηα ησλ νκάδσλ Α θαη Β ήηαλ ηθαλνπνηεηηθό, 

αθνύ ζύκθσλα κε ηνπο Perrine et al. (2004), όζν κεγαιύηεξα είλαη ηα επηκέξνπο θαη ην ηειηθό ζθνξ 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ηόζν πεξηζζόηεξν ηθαλνπνηεηηθό ζεσξείηαη ην επίπεδν ηεο αιιειεπίδξαζεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζθνξ κεγαιύηεξα από 70 (3.5 ζηελ 5-ζκηα θιίκαθα Likert) απνηεινύλ έλδεημε 

ηθαλνπνηεηηθήο αιιειεπίδξαζεο, ζθνξ  κηθξόηεξα ηνπ 70 απνηεινύλ έλδεημε γηα αλάγθε πηζαλήο 

βειηίσζεο ζε επηκέξνπο ηνκείο, ελώ ζθνξ κηθξόηεξα ηνπ 60 (3 ζηελ 5-ζκηα θιίκαθα Likert) 

ππνδεηθλύνπλ όηη παξνπζηάδεηαη ζεκαληηθό πξόβιεκα. 

Η βαζηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ ζπλεξγαηηθώλ δηδαθηηθώλ κεζόδσλ πνπ εθαξκόζζεθαλ ήηαλ ν 

«βαζκόο ειεπζεξίαο», σο πξνο ηηο απνθάζεηο πνπ θαινύληαλ νη επηκνξθνύκελνη λα πάξνπλ, θαζώο 

θαη ν βαζκόο ηεο δπλαηόηεηαο πνπ είραλ γηα απην-ξύζκηζε ηεο αηνκηθήο πνξείαο ηεο κάζεζεο θαη 

πξνζαξκνγήο ηεο ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο/δπλαηόηεηεο/επηζπκίεο. Η ειεπζεξία ιήςεο ηέηνησλ 

απνθάζεσλ είλαη κεγαιύηεξε όηαλ εθαξκόδεηαη ε ζπλεξγαηηθή κέζνδνο COOP, ζπλεπώο νη ΚΦΑ ηεο 

νκάδαο Β έπξεπε λα επηδείμνπλ κεγαιύηεξε αηνκηθή ππεπζπλόηεηα, αθνύ νη απνθάζεηο ηνπο 

επηδξνύζαλ πεξηζζόηεξν ζηελ νκαδηθή πξόνδν θαη ηε ζεηηθή αιιειεπίδξαζε κε ηα ππόινηπα κέιε 

ησλ νκάδσλ (γηα παξάδεηγκα, εάλ θάπνηνο θαζπζηεξνύζε ζηελ αλαθνίλσζε γηα ην πνηνλ επέιεγε σο 

εβδνκαδηαίν ζπληνληζηή ηεο νκάδαο, είρε σο απνηέιεζκα ηελ θαζπζηέξεζε όισλ ησλ ππνινίπσλ 

εβδνκαδηαίσλ εξγαζηώλ ηεο νκάδαο ηνπ). Τν γεγνλόο απηό, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ άπνςε ηνπ Slavin 

(1996), όηη ζηα ζπλεξγαηηθά εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα έλαο βαζηθόο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη 

άκεζα ηελ επίηεπμε ηεο κάζεζεο είλαη ε αηνκηθή ππεπζπλόηεηα ησλ δηδαζθνκέλσλ, ππνδεηθλύεη όηη 
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πηζαλά ε εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ COOP λα είρε σο απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ηεο ππεπζπλόηεηαο πνπ 

θαινύληαλ λα επηδείμνπλ νη επηκνξθνύκελνη, θάηη πνπ επέδξαζε ζεηηθά ζηελ αιιειεπίδξαζε. 

Από ηελ άιιε πιεπξά, ζύκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο θείκελεο κάζεζεο (situated learning), ε 

κάζεζε είλαη πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθή όηαλ πξνθύπηεη από ηε ζπκκεηνρή ζε ζπλεξγαηηθέο–

θνηλσληθέο πξαθηηθέο, πνπ έρνπλ κελ ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, αιιά δελ έρνπλ ηελ 

θιαζηθή δηδαθηηθή ινγηθή ηεο απεπζείαο δηδαζθαιίαο (Lave & Wenger, 1990). Λακβάλνληαο ππόςε 

ηελ αληίιεςε απηή, αιιά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηόκσλ ηνπ δείγκαηνο (ελήιηθεο, επαγγεικαηίεο, 

δηδαθηηθή εκπεηξία θα), ζηελ παξνύζα έξεπλα ν εηζεγεηήο δελ είρε ην ξόιν ηνπ δάζθαινπ-

εθπαηδεπηή, αιιά πεξηνξηδόηαλ ζε εξγαζίεο κεξηθήο δηαρείξηζεο ησλ ζπλεξγαηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη 

ηερληθήο δηαρείξηζεο ησλ ηζηνινγίσλ. Τν γεγνλόο ινηπόλ, όηη ζηνλ ηνκέα αμηνιόγεζεο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο καζεηή-εηζεγεηή αθελόο κελ θαηαγξάθεθαλ ηα ρακειόηεξα ζθνξ, αθεηέξνπ δελ 

παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δύν νκάδσλ ΚΦΑ, ήηαλ αλακελόκελν. 

Θεσξνύκε όηη ηα επξήκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο ζπλεηζέθεξαλ ζεκαληηθά πξνο ηελ 

θαηεύζπλζε νξηνζέηεζεο δεκηνπξγίαο αληίζηνηρσλ ελαιιαθηηθώλ εμΑπ εθπαηδεπηηθώλ 

πεξηβαιιόλησλ γηα ηελ επηκόξθσζε ΚΦΑ, αιιά θαη ηελ πξνζπάζεηα θαζνξηζκνύ ησλ 

θαηαιιειόηεξσλ δηδαθηηθώλ πιαηζίσλ γηα ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε δεκνθηιώλ εξγαιείσλ ηνπ 

web 2, όπσο ηα ηζηνιόγηα. Ωζηόζν, κε ζηόρν ηελ πιεξέζηεξε θαηαλόεζε ησλ δνκώλ ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ζε παξόκνηα εμΑπ εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα, πξνηείλνπκε ηελ θαηεύζπλζε 

κειινληηθώλ εξεπλώλ ζηελ εθαξκνγή πνζνηηθώλ κεζόδσλ αμηνιόγεζήο ηεο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

πνηνηηθή αλάιπζε ηεο ζπδήηεζεο πνπ αλαπηύζζεηαη κεηαμύ ησλ επηκνξθνύκελσλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 

Δπωηημαηολόγιο Interaction-Centered Course Evaluation (ICCE) 
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1. Μνπ άξεζε λα επηθνηλσλώ/αιιειεπηδξώ κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ. 

2. Οη ζπκκαζεηέο κνπ αλαηξνθνδόηεζαλ ηε δνπιεηά κνπ. 

3. Έκαζα πνιιά κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο κνπ ζηηο ζπδεηήζεηο κέζα ζηελ ηάμε. 

4. Μνπ άξεζε λα ζπκκεηέρσ ζηηο ζπδεηήζεηο κέζα ζηελ ηάμε. 
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5. Ο εηζεγεηήο εθηίκεζε ηε ζπλεηζθνξά κνπ ζηελ ηάμε. 

6. Ο εηζεγεηήο πξνζέζεζε πνιύηηκεο ηδέεο ζηηο ζπδεηήζεηο κεηαμύ ησλ 

κειώλ ηεο ηάμεο. 

7. Ο εηζεγεηήο θξόληηζε λα δηαηεξεί ηηο ζπδεηήζεηο κέζα ζηελ ηάμε ζηε 

ζσζηή θαηεύζπλζε. 

8. Ο εηζεγεηήο απαληνύζε ηηο εξσηήζεηο κνπ εγθαίξσο. 

9. Ο εηζεγεηήο ήηαλ πξνζηηόο. 
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10. Τα καζήκαηα ζην ζύλνιό ηνπο ήηαλ ζρεηηθά κε ηνπο ζηόρνπο δηδαζθαιίαο. 

11. Η πξόζβαζε ζηα επηκέξνπο καζήκαηα ήηαλ εύθνιε. 

12. Τα επηκέξνπο καζήκαηα ήηαλ θαηαλνεηά. 
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13. Μνπ άξεζε λα παξαθνινπζώ ηα καζήκαηα. 

14. Μνπ άξεζε ε κειέηε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πνπ καο αλαηέζεθε. 

15. Έκαζα πνιιά παξαθνινπζώληαο ηα καζήκαηα. 

16. Έκαζα πνιιά κειεηώληαο ην δηαζέζηκν εθπαηδεπηηθό πιηθό. 
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17. Ήκνπλ ελήκεξνο/ε ζρεηηθά κε ηελ πξόνδό κνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

καζεκάησλ. 

18. Βξήθα πξαθηηθή εθαξκνγή όζσλ κάζαηλα. 

19. Δίρα ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμσ ην θαηάιιειν γηα εκέλα εθπαηδεπηηθό 

πιηθό. 

20. Η δηδαζθαιία ζην ζύλνιό ηεο πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ κνπ. 

 


