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Περίληψη
Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται η εκπαιδευτική διάσταση του κοινωνικού λογισμικού για τη
δημιουργία, την ενίσχυση και την ενδυνάμωση ψηφιακών κοινοτήτων μάθησης.
Ειδικότερα περιγράφονται οι δραστηριότητες μάθησης μέσω κοινωνικού λογισμικού οι οποίες
αναπτύχτηκαν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου ENFORA , με τη χρήση του κοινωνικού λογισμικού.
Στο έργο αυτό συμμετείχαν τρεις χώρες στις δράσεις του διαδικτύου η Ελλάδα ,η Ρουμανία και η
Ιταλία . Παρουσιάζονται επίσης τα αποτελέσματα της επίδρασης των δραστηριοτήτων αυτών στη
μάθηση μέσα στη κοινότητα μάθησης του ENFORA που αποτελείται από άτομα με κώφωση η
βαρηκοΐα αλλά μελετάται και πως επιδρούν τα εργαλεία αυτά στη δημιουργία κλίματος ομάδας μέσα
στη κοινότητα αυτή.
Λέξεις κλειδιά : κοινωνικό λογισμικό ,κοινότητα μάθησης ,ηλεκτρονική μάθηση
Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και ιδιαίτερα το Διαδίκτυο
(Internet) με τη μορφή του Παγκοσμίου Ιστού Πληροφοριών (Web) άλλαξαν ριζικά τον τρόπο
επικοινωνίας/συνεργασίας των ανθρώπων σε όλους τους τομείς της καθημερινής δραστηριότητας.
Άνοιξαν το δρόμο για νέες μορφές αναζήτησης/διακίνησης των πληροφοριών, αν και η χρήση τους δεν
συνεπάγεται αυτόματα και την κατάκτηση της γνώσης, ιδιαίτερα στο νευραλγικό τομέα της
Εκπαίδευσης. Οι χρήστες πλέον μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στον εμπλουτισμό του διαδικτυακού
περιεχομένου (εκπαιδευτικού ή μη) με εύκολο, εύχρηστο και γρήγορο τρόπο χωρίς να απαιτούνται
ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις και ικανότητες. Το Διαδίκτυο έχει γίνει πιο «κοινωνικό» και επιτρέπει την
οργάνωση, την αποθήκευση, την ενημέρωση, τη δημοσίευση και τη διάδοση πληροφοριών και αρχείων
άμεσα και με ελάχιστο κόστος οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να οργανώνονται σε δικτυακές κοινότητες
με την βοήθεια του του κοινωνικού λογισμικού .
Το έργο ENFORA “2008-1-GR1-LEO 05-00647” ("Innovation Transfer of DEDALOS Project,
Teaching English as a Second Language to Deaf People, whose first language is the Sign Language,
e-learning tools") είναι ένα έργο Leonardo da Vinci που υλοποιείται από το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «∆ηµόκριτος»
συγκεκριµένα από το εργαστήριο Telecoms Lab - Net Media Lab του Ινστιτούτου Πληροφορικής
Τηλεπικοινωνιών (http://imm.demokritos.gr/enfora).
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Στόχος του έργου ENFORA είναι η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας για αρχάριους, στις
κοινότητες των κωφών, µέσω της εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονικής µάθησης, ώστε οι κοινότητες των κωφών
να γεφυρώσουν το γλωσσικό χάσµα και να δραστηριοποιηθούν στη παγκόσµια κοινότητα µέσω της νέας
τεχνολογίας, του Ιντερνέτ, των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και των υπηρεσιών δικτυακής διάθεσης
– προβολής βίντεο.
Το έργο ENFORA αποτελεί µεταφορά τεχνογνωσίας σε νέους εταίρους και χώρες (Ελλάδα, Ιταλία,
Ρουµανία και Σουηδία) των υποδοµών και γνώσεων που αναπτύχθηκαν στο έργο DEDALOS "Teaching
English as a second language to Deaf people, whose first language is the Sign Language, via e-Learning
tools" (http://imm.demokritos.gr/dedalos/) το οποίο διακρίθηκε και βραβεύτηκε το 2006 επί Φινλανδικής
Προεδρίας της ΕΕ ως ένα από τα 50 καλύτερα Best Practice έργα της ΕΕ.
Τέλος το παρόν έργο έχει διακριθεί στα e-learning awards του 2010 σαν ένα από το 50 καλύτερα
έργα – υπηρεσίες ηλεκτρονικής µάθησης στο τοµέα του.

Κοινότητες µάθησης –δικτυακές κοινότητες µάθησης
Οι κοινότητες μάθησης είναι ομάδες ατόμων που μοιράζονται έναν προβληματισμό ή το πάθος
για αυτό που κάνουν και αλληλεπιδρούν με τρόπο ώστε να μάθουν να το κάνουν καλύτερα (Wenger,
1998) και μοιράζονται κοινούς στόχους και επηρεάζουν το ένα το άλλο στη μαθησιακή διαδικασία
(Kowch & Schwier, 1997). Τέτοιες κοινότητες οικοδομούνται βασιζόμενες σε αρχές κοινής συμμετοχής,
ενώ την ίδια στιγμή προκαλούν τις παραδοσιακές μορφές σχέσεων δασκάλου-μαθητή (Roth, 1998,
αναφ. από Pringle, 2002), δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι πλέον οι φορείς της πληροφορίας,
αλλά συνεργάτες σε δράσεις που σκοπό έχουν την οικοδόμηση της γνώσης. Όλα τα μέλη της
κοινότητας μάθησης είναι έτοιμα να εμπλακούν στις απαιτούμενες δραστηριότητες (Wilson & Ryder,
1996) και οφείλουν να ενδιαφέρονται για την επιτυχία των άλλων μελών (Rovai, 2002). Η καλλιέργεια
προσωπικών σχέσεων και η ανταλλαγή πληροφοριών οδηγεί στη δημιουργία ισχυρών
δεσμών
(Moller, 1998).
Προκειμένου να επιτευχθούν τέτοιου είδους αλληλεπιδράσεις, η οργάνωση μιας κοινότητας
μάθησης οφείλει να ακολουθεί ορισμένους κανόνες. Απαραίτητη είναι η διασφάλιση της επικοινωνίας
ανάμεσα στα μέλη μέσα από επιλεγμένα κανάλια, με τρόπο ώστε να μη δημιουργούνται αποκλεισμοί.
. Ο Schrage (1990) υποστηρίζει ότι η συνεργασία είναι το κλειδί της επιτυχίας για μια ομάδα και την
περιγράφει ως μια πράξη κοινής ανακάλυψης. Με τον τρόπο αυτό, τα μέλη οικοδομούν δική τους
γνώση ως αποτέλεσμα της εμπειρίας που συνεπάγεται η αλληλεπίδραση με άλλα μέλη, οι
δραστηριότητες και η οργάνωση της κοινότητας.

Η επίτευξη της συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη συχνά απαιτεί την υποδιαίρεση της κοινότητας
μάθησης σε άλλες μικρότερες. Ο τρόπος με τον οποίο θα σχηματιστούν οι επιμέρους αυτές κοινότητες
πρέπει να αντανακλά τις βασικές επιλογές και τις ειδικότερες ανάγκες της κοινότητας μάθησης, καθώς
και να λαμβάνει υπόψη το είδος της συνεργασίας που πρέπει να καλλιεργηθεί στο εσωτερικό της.

Τέτοιες εσωτερικές κοινότητες, που μπορεί να είναι ομοιογενείς ή ετερογενείς, είναι συνήθως
πολυμελείς και μπορεί να φανούν δυσκίνητες. Μικρότερες ομάδες δράσης είναι περισσότερο
αποτελεσματικές, εφόσον επιτρέπουν τη διεξοδικότερη διερεύνηση ενός θέματος ή και την ανάπτυξη
πρωτοβουλιών. Τέτοιες ομάδες μπορούν να δημιουργηθούν υπό την καθοδήγηση ενός μέλους ή να
προκύψουν ως αποτέλεσμα της προσπάθειας συνεργασίας μελών της κοινότητας μάθησης, τα οποία
μοιράζονται τις ίδιες αντιλήψεις ή έχουν θέσει έναν ιδιαίτερο στόχο. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι η
δημιουργία τους επιτρέπει τη δυνατότητα αναδιάταξης των μελών των εσωτερικών κοινοτήτων. .
Πολλοί λόγοι μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία μιας ομάδας δράσης (Henri & Pudelko, 2003).
Οι Hiltz and Wellman (1997) υποστηρίζουν ότι μια δικτυακή κοινότητα μάθησης έχει κοινούς στόχους
και ταυτόχρονα επιτρέπει στους/ις μαθητές/ριες να αλληλοϋποστηρίζονται, να συνεργάζονται και να
αισθάνονται ότι ανήκουν κάπου. Η επαρκής τεχνολογία αποτελεί όμως μόνο ένα μέρος της διαδικασίας
δημιουργίας μιας δικτυακής κοινότητας (Garber, 2004). Η Riel (1996) παρατηρεί ότι αναπτύσσοντας το
δικτυακό αυτό χώρο δεν σημαίνει ότι αυτόματα δημιουργήθηκε και μια δικτυακή κοινότητα μάθησης.
Η επιλογή της τεχνολογίας πρέπει να γίνεται με τρόπο που να απαιτεί πραγματική εμπλοκή όλων των
μελών της κοινότητας και να επιτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ τους (Van Dusen, 1997).
Η καλλιέργεια μιας αίσθησης κοινότητας είναι απαραίτητη και οδηγεί σε μια πετυχημένη μαθησιακή
διαδικασία (Palloff & Pratt, 1999).

Κοινωνικό Λογισμικό
Με τον όρο «κοινωνικό λογισμικό» (social software) ΣΧΗΜΑ 1 γίνεται αναφορά σε σύγχρονες
τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (Information and Communication Technologies, ICT)
που επιτρέπουν την κατανεμημένη (distributed) και συλλογική (collaborative) παραγωγή γνώσης.
Το κοινωνικό λογισμικό περιλαμβάνει:
α) τα ιστολόγια (blogs), δηλαδή συστήματα προσωπικών δημοσιεύσεων στο διαδίκτυο
β) τα wikis, συστήματα συνεργατικής διαχείρισης περιεχομένου που επιτρέπουν στους χρήστες να
δημιουργούν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικές σελίδες
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ΣΧΗΜΑ 1:ΕΙΔΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
γ) τα συστήματα κατανεμημένης ταξινόμησης, που επιτρέπουν σε χρήστες μιας κοινότητας να
ταξινομούν το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών σελίδων που επισκέπτονται συνδέοντάς το με ετικέτες
(tags), διαθέσιμες σε όλους (π.χ. το del.icio.us).
δ) τις τροφοδοσίες RSS, συστήματα εγγραφής που ειδοποιούν το χρήστη όταν προστίθεται σε μια
τοποθεσία (π.χ. blog, wiki) νέο περιεχόμενο (π.χ. ένα tag).
ε) κοινωνικά δίκτυα η περίπτωση του Νιng
Τα κοινωνικά δίκτυα, επιτρέπουν στους χρήστες να αναζητήσουν, να επικοινωνήσουν ή να μοιραστούν
πληροφορίες με παλαιότερες ή καινούριες επαφές (φίλους, συμμαθητές, συναδέλφους κ.α.). Κάποια
από αυτά τα sites υπηρετούν συγκεκριμένο σκοπό για παράδειγμα υπάρχουν κοινωνικά δίκτυα για
ραντεβού, , κοινωνικά δίκτυα για κοινή χρήση αρχείων κ.α. ενώ άλλα χαρακτηρίζονται γενικά από μία
κοινωνική διάσταση. Ανεξαρτήτως ωστόσο του εκάστοτε στόχου, όλα αυτά τα site έχουν το κοινό ότι οι
υπηρεσίες που προσφέρουν εξελίσσονται γύρω από το προφίλ των χρηστών. Η αρχή λειτουργίας

αυτών των sites είναι η κατασκευή ενός ατομικού προφίλ, το οποίο μετά μπορεί να συνδεθεί με άλλα
ατομικά προφίλ.
Μία ατομική σελίδα Ning περιλαμβάνει μία φωτογραφία, μία ηλεκτρονική ετικέτα που υποδεικνύει την
τρέχουσα κατάσταση του χρήστη (Status), τη διάθεση ή τις σκέψεις του, μία λίστα φίλων (Friends),
τοπικά δίκτυα (Networks) μέσω τον οποίων ο χρήστης γνωστοποιεί προσωπικά στοιχεία όπως
διεύθυνση και αριθμό κινητού τηλεφώνου καθώς και ένα «Mini-feed» της πρόσφατης δραστηριότητας
στο Ning (πότε και ποιες τροποποιήσεις έχουν γίνει) στο οποίο έχουν πρόσβαση και οι άλλοι χρήστες.
Τη στιγμή που ένας χρήστης γίνεται επαφή, ένα μέλος δηλαδή της κοινότητας, νέες επιλογές
αλληλεπίδρασης γίνονται διαθέσιμες. Για παράδειγμα, συμμετοχή σε συζητήσεις, αποστολή
πρόσκλησης σε κάποιον για εγγραφή στο ατομικό δίκτυο του χρήστη ή αναζήτηση για ανθρώπους που
ενδέχεται ο χρήστης να γνωρίζει. Πράγματι, η πιο δημοφιλής δυνατότητα που προσφέρει το site
προκειμένου να προσελκύσει νέους χρήστες είναι η παροχή μηχανισμών εύρεσης ανθρώπων που ο
χρήστης ίσως να γνωρίζει.
Η χρήση αυτού του λογισμικού

προάγει τη συλλογικότητα, την υπευθυνότητα στη χρήση και

αξιοποίησή του, και την ανάπτυξη δεξιοτήτων οργάνωσης και χρήσης ηλεκτρονικών δικτύων
πληροφορίας.

Είναι αξιοσημείωτος ο ταχύτατος ρυθμός χρήσης αυτού του λογισμικού από τους

χρήστες σε όλο τον κόσμο.
Το κοινωνικό λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία διαφορετικών αντικειμένων,
υποστηρίζοντας την εποικοδομητική παιδαγωγική, σύμφωνα με την οποία οι εκπαιδευόμενοι
ενισχύονται να αναλάβουν προσωπικά την υπόθεση της μάθησής τους.

Περιγραφή των δραστηριοτήτων της κοινότητας μάθησης με τη
χρήση του κοινωνικού λογισμικού (Ning)

Πέρα από τις βασικές υπηρεσίες,, των βασικών ιστοσελίδων αναφοράς, των πινάκων ανακοινώσεων,
της εύρεσης εγγράφων, της ασύγχρονης (email, forum) και της σύγχρονης επικοινωνίας (chat,
videochat) κλπ, προκειμένου για την υλοποίηση των μαθημάτων και την ενεργοποίηση των
μηχανισμών συνεργατικής μάθησης και αλληλεπίδρασης
μεταξύ των εκπαιδευομένων, παρέχονταν και κάποιες μη-τυπικές υπηρεσίες, όπως: α) η δυνατότητα
Διαχείρισης και Προσθήκης εγγράφων στη Βάση Εγγράφων της πλατφόρμας

β) η δυνατότητα

Ενημέρωσης (με mail ή με ατομική ανακοίνωση) του κάθε χρήστη για οποιαδήποτε αλλαγή προκύπτει
σε έγγραφο, φάκελο, αντικείμενο της πλατφόρμας, ακόμη και για την ύπαρξη απάντησης σε μήνυμα
κάποιου forum, και γ) δυνατότητα Συγγραφής από Κοινού εργασιών του τοποθετούνταν από τους
εκπαιδευόμενους στη Βάση Εγγράφων .
Κατά τη διεξαγωγή των μαθημάτων, οι εισηγητές βασίστηκαν περισσότερο στη συμπληρωματικότητα
των διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας και συνεργασίας, παρά στην αποκλειστική χρήση ενός μόνο
μέσου. Για παράδειγμα, συνήθως το forum του Μαθήματος χρησιμοποιούνταν για αναφορά
προβλημάτων και διευκρινήσεις, για λήψεις αποφάσεων κλπ, ενώ το mail κυρίως για επείγουσες ή
προσωπικού χαρακτήρα ανακοινώσεις. Δόθηκε επίσης μεγάλη σημασία στην προαναφερθείσα
ενθάρρυνση και υποστήριξη των μελών, μέσω της Διαχείρισης της Επιμορφωτικής Επικοινωνίας
υιοθετώντας την ευελιξία στις προσεγγίσεις, την κατάλληλη καθοδήγηση και συντονισμό στις
συζητήσεις (σύγχρονες και ασύγχρονες). Ο συντονισμός περιελάμβανε και τη σύνοψη που
ακολουθούσε μιας συζήτησης.

Μάλιστα προτάθηκαν και στους εκπαιδευτές συγκεκριμένες δραστηριότητες, οι οποίες υπηρετούν
διττό σκοπό, να εκπαιδευτούν οι εκπαιδευόμενοι στα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας και μάθησης και
να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, ενώ παράλληλα να εξασκήσουν την αποκτηθείσα γνώση
συνεργατικά με τους συνεκπαιδευμένους τους Εικόνες 1,2,3.

Δραστηριότητα Πρώτη. Ομαδική εργασία και ομαδική αξιολόγηση
Ο εκπαιδευτής μοιράζει σε ομάδες τους εκπαιδευόμενους. Κάθε ομάδα είναι υπεύθυνη για την
αξιολόγηση της άλλης ομάδας. Ο εκπαιδευτής μπορεί να ανεβάσει τις εργασίες των εκπαιδευομένων
στο λογισμικό, και να ζητήσει από τους εκπαιδευόμενους να τις κατεβάσουν, να τις αξιολογήσουν και
να τις ανεβάσουν πάλι, προσθέτοντας στο φόρουμ τα σχόλια τους.

ΕΙΚΟΝΑ 1:forum ελληνικής τάξης

Δραστηριότητα Δεύτερη. Web quest –and Blog Posts.
Ο εκπαιδευτής μπορεί να μοιράσει τους εκπαιδευόμενους σε ομάδες, ζητώντας τους να βρουν πηγές,
οι οποίες σχετίζονται με την εκμάθηση ξένων γλωσσών σε κωφούς, είτε μεθόδους, είτε πλατφόρμες
είτε ερευνητικά ή άλλα έργα. Επίσης να βρουν πηγές σχετικά με Κουλτούρα των Κωφών, Τεχνολογικά
Βοηθήματα των Κωφών, ειδικές υπηρεσίες υποστήριξης για Κωφούς και γενικά θέματα με ΑΜΕΑ στο
ευρύτερο δίκτυο και συγκεκριμένα με θέματα που καλύπτουν την τοπική/εθνική πραγματικότητα. Ο
εκπαιδευτής δημιουργεί ένα φάκελο πηγών, όπου οι εκπαιδευόμενοι ανεβάζουν τα αποτελέσματα της
έρευνάς τους με τη μορφή Forum Posts στο elearning forum και αργότερα σε μορφή Blog Posts στο
enfora.ning.com, τα οποία μπορεί να είναι σε μορφή κειμένου, παρουσίασης κ.α. Έπειτα, κάθε ομάδα
μπορεί να σχολιάσει για παράδειγμα, πόσο χρήσιμα βρήκε τα αποτελέσματα μιας άλλης ομάδας. Τα
συγκριμένα blogs posts, είναι κατηγοριοποιημένα με tags και υπάρχει η δυνατότητα σχολιασμού.

Εικονα2 :blog ρουμανικής τάξης
Δραστηριότητα Τρίτη. Χρήση του Blog(enfora.ning.com) και φορουμ στο elearning system.
Ο εκπαιδευτής ποστάρει ένα συγκεκριμένο θέμα στο φόρουμ του e-learning συστήματος και ζητά από
τους εκπαιδευόμενους να το σχολιάσουν. Το θέμα αυτό μπορεί να είναι σχετικό με το πρόγραμμα
σπουδών, και να χρησιμοποιηθεί ακόμα και ως μέσο μέτρησης της προόδου των εκπαιδευομένων.

Εικόνα 3 :Συζήτηση μέσα από το κοινωνικό δίκτυο
Δραστηριότητα Τέταρτη. Πάρτι στα Αγγλικά
Ο εκπαιδευτής ζητά από τους εκπαιδευόμενους να βρίσκονται συνδεδεμένοι με το chat (text or video)
του enfora.ning.com μια συγκριμένη ώρα και μέρα, όπου θέτει ένα συγκεκριμένο θέμα συζήτησης. Οι
εκπαιδευόμενοι καλούνται για την ώρα για την οποία θα είναι συνδεδεμένοι, να μιλήσουν γι αυτό στην
Αγγλική γλώσσα με τους συνεκπαιδευμένους τους.
Δραστηριότητα Πέμπτη . γνωριμία μέσο του ning

Περιγραφή της δραστηριότητας

Για τη γνωριμία των εκπαιδευόμενων ζητήθηκε να ανοίξουν ένα λογαριασμό στο Ning προκειμένου να
συμπληρώσουν ένα σύντομο προφίλ και να κάνουν «φίλους» όλα τα μέλη της ομάδος. Οι
εκπαιδευόμενοι , μπορούν να παραθέσουν προσωπικά, επαγγελματικά και άλλα στοιχεία, μέσα από
τα οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί και η γνωριμία μεταξύ τους
Η γνωριμία μπορεί να γίνει ως εξής:

-Όσοι εκ των εκπαιδευόμενων δεν έχουν, δημιουργούν προφίλ στο Ning
Παραθέτουν στοιχεία σπουδών, επαγγελματικά και προσωπικά στοιχεία για τους εαυτούς τους.
Ο εκπαιδευτικός στη συνέχεια ορίζει σε ζεύγη τους εκπαιδευόμενους
Κάθε εκπαιδευόμενος σε ένα ζεύγος διαβάζει το προφίλ του συνεκπαιδευμένου του
Συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά τα οποία θεωρεί σημαντικά για να τον γνωρίσουν οι
συνεκπαιδευμένοι του, καθώς και χαρακτηριστικά που του έκαναν εντύπωση και τα κοινοποιεί μέσω
mail.

Τα στοιχεία γνωριμίας κάποιου εκπαιδευόμενου στο Ning είναι πολλά και ποικίλουν,
Όπως τα ενδιαφέροντα, αγαπημένα βιβλία, αγαπημένες ταινίες, αγαπημένοι καλλίτέχνες, ακόμα και
ταμέρη στα οποία έχει ταξιδέψει ένας εκπαιδευόμενος, ή και αγαπημένες σελίδες που έχει σημειώσει
οι οποίες είναι σημαντικές γι αυτόν

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Το πρόβλημα χωρίζεται σε δύο τομείς στη αποτελεσματικότητα στη μάθηση και στη απλότητα του
μέσου στη χρήση τόσο στους εκπαιδευόμενους όσο και στους καθηγητές για το σχεδιασμό
δραστηριοτήτων αλλά και πόσο δόκιμο είναι για την δημιουργία κλίματος ομάδας .
Η χρήση των blogs,wikis,social network μαθησιακών εργαλείων προάγει την αποτελεσματικότητα της
μάθησης και αυξάνει την εμπλοκή των εκπαιδευόμενων στη δόμηση της γνώσης και των εννοιών
παρέχοντας ευκαιρίες στους εκπαιδευόμενους για αλληλεπίδραση και διαμοιρασμό μαθησιακών
εμπειριών και καθιστώντας τους εκπαιδευόμενους προσωπικά υπεύθυνους για τη μάθησή τους

Αυτή η πρόταση μπορεί να αναλυθεί σε συγκεκριμένα ερωτήματα που διατυπώνονται ως εξής:

Ερευνητικά Ερωτήματα
Τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα εξής:
Α. μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση του κοινωνικού λογισμικού και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων να πετύχουμε αποτελεσματικότητα στη μάθηση .
Β. Κατά πόσο συνεισφέρει στο κλίμα μάθησης και γνωριμίας η χρήση του κοινωνικού λογισμικού

Γ. Είναι εύκολο να μάθουν τη χρήση τους

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Οι εκπαιδευόμενοι που θα συμμετάσχουν στη διεξαγωγή της έρευνας θα λάβουν πρόσκληση
για συμμετοχή στην παρούσα έρευνα με την αποστολή ενός ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) το οποίο
θα εξηγεί αναλυτικά τη μορφή και τους λόγους της μελέτης. Επίσης θα υπάρξει σχετική ενημέρωση
προς τους εκπαιδευόμενους και από τους φορείς στους οποίους χρησιμοποιούνται τα εκπαιδευτικά
συστήματα.
Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων θα γίνει με την βοήθεια των εκπαιδευτών των για την
επεξήγηση ερωτήσεων των εκπαιδευόμενων, για την ανεμπόδιστη και πλήρη καταγραφή των απόψεων
των ερωτώμενων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ

Πρόκειται για δείγμα πλήθους 171 εκπαιδευομένων οι οποίοι παρακολούθησαν τα σεμινάρια
που διεξήχθησαν.
Τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτώμενων, βρίσκονται ήδη στη διάθεση μας και
παρουσιάζονται στους πίνακες παρακάτω .

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Τα ερωτηματολόγια περιλαμβάνουν ερωτήσεις κλειστού τύπου
Το ερωτηματολόγιο είναι σχεδιασμένο σε φθίνουσα πενταβάθμια κλίμακα Likert (5=παρα
πολύ 4 = πολύ, 3 = μέτρια, 2 = λίγο 1 = καθόλου). Η πενταβάθμια κλίμακα επιλέχτηκε έτσι προς

αποφυγή της συγκέντρωσης απαντήσεων σε μια μέση απάντηση, από τους αναποφάσιστους
ερωτώμενους.

OI ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ∆ΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 1 ΕΩΣ
ΤΟ 5
1

2

3

4

5

ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΟ

ΜΕΤΡΙΑ

ΠΟΛΎ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τα αποτελέσματα δίνονται μέσα απο τους πίνακες 1 έως 9
ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΩΝ ΕΙΣΤΕ;

QUESTION

TOTAL
REPLIES

Greek

15-25
62

26-35

26

36-55

25

11

Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων είναι νέοι
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΦΥΛΟ

QUESTION

TOTAL
REPLIES

Greek

MALE
62

33

FEMALE
29

Υπάρχει ισορροπία µεταξύ των φύλλων
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΕΙΣTE;

QUESTION

TOTAL
REPLIES

Κωφός
εκ
γενετής

κωφός
µετά
γενετής

βαρήκοος

Greek

62

40

6

16

Οι περισσότεροι είναι εκγενετής κωφοί

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΠΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ;

TOTAL
REPLIES

QUESTION
Greek

ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
62

ΧΕΙΛΙΟΑΝΑΓΝΩΣΗ

ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ

ΟΜΙΛΟΥΣΑ

1

16

7

38

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΥΠΗΡEΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ? (τύπου FaceBook)

QUESTION

TOTAL
REPLIES

1

2

3

4

5

62

24

13

25

0

0

100%

39%

21%

40%

0%

0%

1

Υπάρχει μικρή εμπειρία στα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης
ΠΙΝΑΚΑΣ 5

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΣΗΣ;
Greek Students

QUESTION

TOTAL
REPLIES

1

2

3

4

5

2

62

0

24

19

19

0

100%

0%

39%

31%

31%

0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

ΓΡΑΦΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑ 5
ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕ ΝΑ ΕΡΘΕΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ TOYΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;
Greek Students

QUESTION

TOTAL
REPLIES

3

ΠΙΝΑΚΑΣ
7

ΓΡΑΦΗΜΑ 2 ΠΙΝΑΚΑ 7

1

2

3

4

5

62

0

0

15

27

20

100%

0%

0%

24%

44%

32%

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΗΤΑΝ ΕΥΚΟΛΟ ΣΕ ΧΡΗΣΗ;
Greek Students

QUESTION

TOTAL
REPLIES

4

1

2

3

4

5

62

0

11

14

15

22

100%

0%

18%

23%

24%

35%

ΠΙΝΑΚΑΣ
8

ΓΡΑΦΗΜΑ 3 ΠΙΝΑΚΑ 8

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του προγράμματος ENFORA επιλέγουμε τις παραπάνω
ερωτήσεις ώστε να εκμαιεύσουμε από τους ερωτώμενους εκπαιδευόμενους τρία θέματα μέσα από
αυτήν
την εκπαιδευτική εμπειρία τους πρώτα εάν εύκολα μάθανε την χρήση των εργαλείων
κοινωνικής δικτύωσης τρίτο ερευνητικό ερώτημα δεύτερο εάν κατά την γνώμη τους βοήθησε να
γνωριστούν με τους άλλους συνεκπαιδευμένους δεύτερο ερευνητικό ερώτημα και τρίτο τους βοήθησε
στη διαδικασία της μάθησης πρώτο ερευνητικό ερώτημα.
Βλέποντας το ερώτημα 1 παρατηρούμε ότι μόνο 25 από τους 62 γνώριζαν την χρήση των εργαλείων
ενώ μετά την εκπαίδευση όπως παρατηρούμε από την ερώτηση 24 μόνο οι 11 είχαν κάποια δυσκολία
έτσι μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι μαθητές με αναπηρία ακοής έχουν την δυνατότητα χειρισμού
τέτοιων προγραμμάτων και μπορούν στο χρόνο ενός προγράμματος να μάθουν τη χρήση τους

Παρατηρώντας την ερώτηση 3 βλέπουμε ότι όλοι έχουν θετική άποψη για την χρήση των κοινωνικών
δικτύων και μάλιστα οι 47 από τους 62 έχουν πολλή θετική στάση
Η ερώτηση 2 μας δείχνει ότι οι 38 απο τους εκπαιδευόμενους έχουν θετική άποψη για την βοήθεια
που τους έδωσαν τα κοινωνικά δικτυα
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