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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην οικοδόμηση και διερεύνηση της συνεργασίας 

και της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής 

μέσα σε μια διαδικτυακή επαγγελματική κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτής διερευνάται η 

συνεργασία ως συμμετοχή σε δραστηριότητες λύσης προβλημάτων συνεργασίας των 

εκπαιδευτικών και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης των μαθητών/ριών με και χωρίς 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό πρωτοβάθμιο σχολείο. Πιο συγκεκριμένα, 

διερευνάται ο βαθμός συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην κοινότητα, οι επιδράσεις 

των δημογραφικών και ατομικών, επαγγελματικών στοιχείων, καθώς και των 

δυσκολιών συμμετοχής σ’ αυτόν και οι επιδράσεις του βαθμού συμμετοχής στα 

ατομικά οφέλη και στην αίσθηση της κοινότητας στα μέλη. Επίσης, διερευνώνται οι 

λόγοι για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στην κοινότητα, τα ατομικά 

οφέλη και η αίσθηση της κοινότητας που ανέπτυξαν από τη συμμετοχή τους, καθώς 

και οι διαφορές μεταξύ των δύο επαγγελματικών ομάδων ειδικής και γενικής αγωγής 

ως προς τα παραπάνω. Περαιτέρω διερευνάται η συμβολή των εργαλείων της 

κοινότητας στην ανάπτυξη της διαδικτυακής συνεργασίας, οι διαφορές στη μορφή και 

το περιεχόμενο των σχολίων των δύο επαγγελματικών ομάδων ειδικής και γενικής 

αγωγής, οι προτάσεις των εκπαιδευτικών στη λύση των σεναρίων- προβλημάτων της 

κοινότητας και η εφαρμογή τους στη σχολική πράξη. Για τη διερεύνηση των 

παραπάνω χρησιμοποιήθηκε η πολυμεθοδική προσέγγιση που συνδυάζει ποιοτικές και 

ποσοτικές μεθόδους συλλογής δεδομένων. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν η 

συνέντευξη, το ερωτηματολόγιο, οι ομάδες εστίασης και το ηλεκτρονικό συνεργατικό 

περιβάλλον eCollab, το οποίο αξιοποιήθηκε ως εργαλείο οικοδόμησης της κοινότητας 

και της ηλεκτρονικής συνεργασίας μεταξύ των μελών της. 

              Τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας είναι ότι οι εκπαιδευτικοί 

παρακινήθηκαν να συμμετάσχουν στην κοινότητα κυρίως για να ενημερωθούν για την 

διαδικτυακή συνεργασία κι ότι στην πλειοψηφία τους αποκόμισαν οφέλη 

επαγγελματικής ανάπτυξης και ανέπτυξαν την αίσθηση της κοινότητας. Διαφορές 

μεταξύ των δύο επαγγελματικών ομάδων ειδικής και γενικής αγωγής επισημάνθηκαν 

στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά τη  συμμετοχή τους στις δραστηριότητες της 

κοινότητας, ενώ βρέθηκε ότι ο βαθμός συμμετοχής των εκπαιδευτικών επηρεάστηκε 

τόσο από τα δημογραφικά και ατομικά, επαγγελματικά τους στοιχεία, όσο και από τις 

δυσκολίες συμμετοχής. Ειδικότερα, ο βαθμός συμμετοχής των εκπαιδευτικών γενικής 
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αγωγής, οι οποίοι/ες κατά κύριο λόγο αναζήτησαν τη γνώση, επηρεάστηκε αρνητικά 

από την απαιτητικότητα των δραστηριοτήτων της κοινότητας, την ελλιπή υποστήριξη 

του συνεργατικού έργου και το μη παρακινητικό και ενδιαφέρον περιεχόμενο. Από την 

άλλη, ο βαθμός συμμετοχής των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, που κατά κύριο λόγο 

πρόσφεραν τη γνώση στην κοινότητα, επηρεάστηκε αρνητικά από την έλλειψη 

προϋπάρχουσας γνώσης και εμπειρίας στη λύση προβλημάτων συνεκπαίδευσης, από 

το έλλειμμα σε ατομικές δεξιότητες χρήσης και από την ευχρηστία του συστήματος. 

Περαιτέρω, από τα εργαλεία της κοινότητας αυτό που κυρίως συνέβαλλε στην 

ανάπτυξη της συνεργασίας και συγκεκριμένα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ 

των μελών ήταν οι ασύγχρονες συζητήσεις, από τις οποίες όμως αναδύθηκαν 

εντάσσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής. Τα ατομικά οφέλη 

και την αίσθηση της κοινότητας των εκπαιδευτικων ειδικής αγωγής επηρέασαν θετικά 

κυρίως η είσοδος στο ηλεκτρονικό περιβάλλον για το διάβασμα των ηλεκτρονικών 

σχολίων και το διάβασμα της Βοήθειας της κοινότητας, ενώ τα ατομικά οφέλη και την 

αίσθηση της κοινότητας των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής επηρέασαν θετικά κυρίως 

η πλοήγηση μέσω των υπερσυνδέσμων των στατικών σεναρίων σε κείμενα και 

ιστοτόπους, η εισαγωγή απαντήσεων στις ερωτήσεις των σεναρίων και το διάβασμα 

των εισαγωγικών κειμένων της κοινότητας. Τέλος, η εφαρμογή των προτάσεων της 

κοινότητας στη σχολική πράξη συνάντησε εμπόδια που σχετίζονταν με τη δια ζώσης 

συνεργασία των εκπαιδευτικών μεταξύ τους, καθώς και με γονείς και ειδικούς, και με 

την εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στη γενική τάξη. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το κοινωνικό φαινόμενο της διαδικτυακής συνεργασίας των εκπαιδευτικών, 

μέσω της συμμετοχής τους σε διαδικτυακές κοινότητες μάθησης, είναι σχετικά 

πρόσφατο και λαμβάνει χώρα κυρίως στην τελευταία δεκαετία. Η μελέτη της 

βιβλιογραφίας ανέδειξε ότι η έρευνα σχετικά με τη διαδικτυακή συνεργασία των 

εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής είναι περιορισμένη, ενώ η συνεργασία των 

συγκεκριμένων ειδικοτήτων μέσα σε επαγγελματικές κοινότητες δε φαίνεται έως τώρα 

να έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας. Από την άλλη πλευρά, οι επαγγελματικές 

κοινότητες στο πλαίσιο του σχολικού οργανισμού και η συνεργασία των 

εκπαιδευτικών, εκτός ή εντός αυτών, έχουν αποτελέσει αντικείμενο έρευνας για πάρα 

πολλές δεκαετίες, όπως αναδεικνύει η σχετική με την επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών και τη βελτίωση των σχολείων βιβλιογραφία. Παρομοίως και η 

συνεργασία των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής στο χώρο του σχολείου 

έχει εκτεταμένα ερευνηθεί, ενώ κατά τις προηγούμενες δεκαετίες αναπτύχθηκε πλήθος 

προγραμμάτων εφαρμοσμένης συνεργασίας των δύο ειδικοτήτων ειδικής και γενικής 

αγωγής, στην κατεύθυνση προώθησης της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στο γενικό 

σχολείο.  

Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, η παρούσα έρευνα προσδοκά να καλύψει 

το κενό σχετικά με την διερεύνηση της διαδικτυακής συνεργασίας των εκπαιδευτικών 

ειδικής και γενικής αγωγής μέσα σε διαδικτυακές επαγγελματικές κοινότητες 

μάθησης. Στην κατεύθυνση αυτή σχεδιάσθηκε και κατασκευάσθηκε το διαδικτυακό, 

συνεργατικό περιβάλλον eCollab. To eCollab νοείται ως μια τεχνολογική εφαρμογή, 

ως ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον με στατικό περιεχόμενο που αξιοποιεί τα συνεργατικά 

εργαλεία του διαδικτύου για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής συνεργασίας των 

εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής, μέσω της ανταλλαγής δυναμικού 

περιεχομένου για προβλήματα και ζητήματα συνεργασίας και συμμετοχικής 

εκπαίδευσης στο χώρο του σχολείου. Παράλληλα συνιστά μία επαγγελματική 

κοινότητα, στην οποία οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ειδικής και γενικής αγωγής 

δραστηριοποιούνται συνεργατικά προς όφελος των μελών της κοινότητας. Η 

συνεργασία στην κοινότητα eCollab  νοείται ως η συμμετοχή των μελών της στις 

συνεργατικές δραστηριότητες ανάγνωσης και συγγραφής που συνιστούν το 

συνεργατικό έργο κυρίως της λύσης σεναρίων-προβλημάτων, αλλά και της ανάπτυξης 

αναστοχαστικών συζητήσεων για τη συνεργασία και το εκπαιδευτικό έργο των δύο 

ειδικοτήτων στο γενικό σχολείο. 
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Κύριος σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των τεχονολογικών και 

ανθρωπολογικών παραγόντων, καθώς και του συνεργατικού έργου που ενδέχεται να 

επηρεάζουν τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής (Ε.Α.) και γενικής 

αγωγής (Γ.Α.) στην διαδικτυακή κοινότητα. Επιπλέον, διερευνώνται οι συνέπειες 

αυτής της συμμετοχής στην ανάπτυξη της αίσθησης της κοινότητας μεταξύ των 

εταίρων εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής, στην ατομική επαγγελματική τους 

ανάπτυξη και στην ώθησή τους για ανάπτυξη πραγματικών συνεργασιών και 

συμμετοχικών πρακτικών στο χώρο του σχολείου. Επίσης, διερευνώνται οι διαφορές 

μεταξύ των δύο επαγγελματικών ομάδων Ε.Α. και Γ.Α. σε ό,τι αφορά τα κίνητρα 

συμμετοχής τους, τις δυσκολίες συμμετοχής τους και τα ατομικά οφέλη και αισθήματα 

που ανέπτυξαν από τη συμμετοχή τους στην κοινότητα. Επιπλέον, διερευνώνται οι 

εντάσεις που αναδύονται από τα σχόλια του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος μεταξύ των 

δύο επαγγελματικών ομάδων Ε.Α. και Γ.Α. και οι διαφορές τους στα σχόλια, στις 

προτάσεις επίλυσης των προβλημάτων της κοινότητας και στις προσδοκίες τους από 

τη γενίκευση της διαδικτυακής συνεργασίας. Περαιτέρω, η παρούσα έρευνα επιδιώκει 

να εμβαθύνει στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τα θέματα 

διαπραγμάτευσης της κοινότητας, όπως  η συνεργασία των δύο ειδικοτήτων στο χώρο 

του σχολείου και η συμμετοχική εκπαίδευση των μαθητών/ριών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στην καθημερινή σχολική πρακτική (δυσκολίες και εμπόδια), 

μέσω και της διερεύνησης της εφαρμογής των προτεινόμενων λύσεων στα 

προβλήματα που θέτονται στα σενάρια του διαδικτυακού περιβάλλοντος.  

Η σπουδαιότητα της έρευνας έγκειται στην κάλυψη του κενού της δια ζώσης 

συνεργασίας που ευρέως έχει επισημανθεί στη σχετική βιβλιογραφία και της 

απομόνωσης των εκπαιδευτικών στο χώρο του σχολείου, μέσω της ικανοποίησης των 

επαγγελματικών και συναισθηματικών αναγκών τους, όπως η αλληλοκατανόηση, ο 

αναστοχασμός, η αλληλοαποδοχή, η αλληλοβοήθεια και η αλληλεγγύη, μέσα σε 

εικονικές, συνεργατικές κοινότητες μάθησης. Περαιτέρω, τα αποτελέσματα της 

παρούσας έρευνας μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη άτυπων διαδικτυακών 

κοινοτήτων συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών Ε.Α. και Γ.Α., όπως έγινε στην 

παρούσα περίπτωση, αλλά και στην ανάπτυξη διαδικτυακών κοινοτήτων συνεργασίας 

των δύο επαγγελματικών ομάδων Ε.Α. και Γ.Α., μέσω της κεντρικής εκπαιδευτικής 

πολιτικής. Στην κατεύθυνση αυτή η διαδικτυακή συνεργασία μπορεί να υποστηρίξει 

τις ανάγκες των εκπαιδευτικών Ε.Α. και Γ.Α.  της εκάστοτε σχολικής μονάδας, μέσω 

της διαρκούς εμπλοκής τους σε online συνεργατικές δραστηριότητες 
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αλληλουποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου συμπερίληψης μαθητών και μαθητριών, 

με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες στο γενικό σχολείο. Επίσης, 

η σπουδαιότητα της έρευνας έγκειται στη διερεύνηση των συνεπειών της διαδικτυακής 

συνεργασίας, στη δια ζώσης συνεργασία και στη συμμετοχική εκπαίδευση στο χώρο 

του σχολείου, αλλά και στην επισήμανση των παραγόντων που ενδέχεται να 

επηρεάζουν τόσο τη διαδικτυακή συνεργασία, όσο και τη δια ζώσης συνεργασία των 

εκπαιδευτικών Ε.Α. και Γ.Α., με σκοπό τη βελτίωσή τους για την επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στην κατεύθυνση της προώθησης του συμπεριληπτικού 

σχολείου. 

Στο πρώτο μέρος της μελέτης (κεφ. 1) παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο της 

έρευνας που αφορά στην offline και online συνεργασία των εκπαιδευτικών και 

ειδικότερα των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής, τόσο στο χώρο του 

σχολείου, όσο και στο πλαίσιο των διαδικτυακών επαγγελματικών κοινοτήτων. 

Ειδικότερα για τις διαδικτυακές κοινότητες διερευνώνται τα κίνητρα, οι δυσκολίες και 

τα οφέλη από τη συμμετοχή σ’ αυτές. Παράλληλα γίνεται αναφορά στα συνεργατικά 

υπολογιστικά συστήματα που προωθούν τη συνεργασία και τη συνεργατική μάθηση 

μεταξύ των εταίρων κατά τη διαδικασία λύσης ενός προβλήματος, τα οποία έχουν 

ευρέως αξιοποιηθεί κυρίως στον πληθυσμό των μαθητών/ριών και προπτυχιακών 

φοιτητών/ριών, αλλά και στις επαγγελματικές διαδικτυακές κοινότητες. Η συνεργασία 

στο πλαίσιο αυτών των συστημάτων ορίζεται ως διαδικασία συμμετοχής σε κοινότητες 

οικοδόμησης της γνώσης (Scardamalia & Bereiter, 1994). 

Στο δεύτερο μέρος της μελέτης (κεφ. 2 και 3) περιγράφεται ο σκοπός και η 

μεθοδολογία της έρευνας, ενώ στο τρίτο μέρος (κεφ. 4, 5, 6 και 7) παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα αυτής, καθώς και τα συμπεράσματα με βάση τους στόχους που 

τέθηκαν.  
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1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ/ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

ΜΑΘΗΣΗΣ 

Η σύνθεση του θεωρητικού πλαισίου της έρευνας προέκυψε από τη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση, η οποία αρχικά έλαβε χώρα στους τομείς της offline και 

online συνεργασίας των εκπαιδευτικών, με επίκεντρο τη συνεργασία των 

εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής. Στον τομέα αυτόν διερευνήθηκαν κυρίως 

οι παράγοντες  που επηρεάζουν τόσο τη δια ζώσης, όσο και τη διαδικτυακή 

συνεργασία των εκπαιδευτικών, καθώς και τα οφέλη που προκύπτουν από αυτές. 

Πρόκειται για οφέλη επαγγελματικής ανάπτυξης των εταίρων εκπαιδευτικών και 

βελτίωσης του γενικού σχολείου, στην κατεύθυνση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 

(inclusive education) των μαθητών/ριών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Εν συνεχεία, διερευνήθηκαν τα υπολογιστικά συστήματα που υποστηρίζουν τη 

συνεργασία και τη συνεργατική μάθηση και συγκεκριμένα οι παράγοντες που 

επηρεάζουν την αλληλεπίδραση στο πλαίσιο αυτών των συστημάτων, καθώς και τα 

οφέλη που προκύπτουν από αυτήν. Επίσης, διερευνήθηκαν οι προϋποθέσεις 

αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού αυτών των συστημάτων, καθώς και το 

συνεργατικό έργο στο πλαίσιο αυτών, το οποίο συνήθως αξιοποιεί τη μέθοδο της 

βασισμένης στο πρόβλημα και στη μελέτη περιπτώσεων μάθησης. 

Περαιτέρω, η βιβλιογραφική έρευνα επεκτάθηκε στις κοινότητες πρακτικής, 

καθώς και στις κοινότητες μάθησης των εκπαιδευτικών, οι οποίες αποτελούν το 

μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης του 21
ου

 αιώνα. Στον τομέα αυτόν, διερευνήθηκαν 

τα κύρια χαρακτηριστικά των κοινοτήτων, καθώς και η «αίσθηση της κοινότητας» που 

δημιουργείται στα μέλη. Εν συνεχεία, σε ό,τι αφορά τις διαδικτυακές κοινότητες και 

ειδικότερα τις διαδικτυακές κοινότητες των εκπαιδευτικών -όπου η συνεργασία νοείται 

ως συμμετοχή σε δραστηριότητες οικοδόμησης της γνώσης που διαμεσολαβούνται 

από τεχνολογικά εργαλεία- διερευνήθηκαν τα κίνητρα, οι δυσκολίες και τα οφέλη 

συμμετοχής των μελών τους.  

 

1.1. Συνεργασία εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής 
Όπως είναι ευρέως γνωστό, η συνεργασία μεταξύ των ατόμων λαμβάνει χώρα 

μέσα σε ομάδες, οργανισμούς ή κοινότητες. Διακρίνονται δύο τύποι συνεργασίας στην 

ομάδα. Στον πρώτο τύπο (groupwork), το κάθε μέλος έχει το δικό του ατομικό έργο 

και όλα τα μέλη ανταλλάσσουν και διαμοιράζονται ιδέες, στρατηγικές και πιθανές 
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λύσεις, προσφέροντας ανατροφοδότηση το ένα στ’ άλλο, ενώ ο δεύτερος τύπος 

(teamwork) βασίζεται στη συζήτηση που ενπεριέχει τη διαπραγμάτευση και το 

συμβιβασμό γύρω από ένα συλλογικό σκοπό. Στη δεύτερη περίπτωση εκφράζονται οι 

απόψεις και οι προτεραιότητες όλων των μελών, οι οποίες κατόπιν συνθέτονται σε 

συλλογικές προτεραιότητες της ομάδας (Ferguson, 1999). Στον πρώτο τύπο 

συνεργασίας στην ομάδα, τα μέλη έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά,  όπως το να 

διδάσκουν το ίδιο αντικείμενο ή το να διδάσκουν στην ίδια τάξη, ενώ στο δεύτερο 

τύπο συνεργασίας υπάρχει ένα κοινό όραμα και τα μέλη της ομάδας επικεντρώνονται 

στον ίδιο σκοπό (Richardson, 2005). Κατά τους Katzenbach & Smith (1998), η 

συνεργασία για έναν κοινό σκοπό αφορά σ’ έναν μικρό αριθμό ανθρώπων με 

συμπληρωματικές δεξιότητες, που θέτουν λειτουργικούς στόχους για την υλοποίηση 

των οποίων ορίζουν τους εαυτούς τους αμοιβαία υπόλογους (Katzenbach & Smith, 

1998).  

Οι Roschelle & Teasley (αναφέρεται στο Dillenburg et al, 1996, σ.2) κάνουν 

μία αντίστοιχη διάκριση, ορίζοντας τον πρώτο τύπο συνεργασίας ως σύμπραξη 

(cooperation) και τον δεύτερο τύπο συνεργασίας ως συλλογική εργασία 

(collaboration). Η διάκριση αυτή αναφέρεται ουσιαστικά στον τρόπο που κατανέμεται 

το συνεργατικό έργο. Στην «σύμπραξη» το έργο διασπάται ιεραρχικά σε ανεξάρτητα 

υποέργα και απαιτείται συντονισμός όταν συγκεντρώνονται τα επιμέρους 

αποτελέσματα, ενώ στη «συλλογική εργασία» οι γνωστικές διαδικασίες μπορεί να 

διαιρούνται ισότιμα σε συνυφασμένα στρώματα και η συνεργασία είναι αποτέλεσμα 

της συνεχούς προσπάθειας να κατασκευασθεί και να διατηρηθεί μια διαμοιρασμένη 

σύλληψη του προβλήματος (Dillenburg et al, 1996). Η συνεργασία των εκπαιδευτικών 

ειδικής και γενικής αγωγής και ευρύτερα η συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών που 

έχει ως κοινό σκοπό τη συμπεριληπτική εκπαίδευση ανήκει στο δεύτερο τύπο της 

συλλογικής εργασίας (collaboration) που περιγράφηκε παραπάνω, ο οποίος μπορεί να 

λάβει χώρα μέσα σε ομάδες εκπαιδευτικών (teams), αλλά και ευρύτερα στον 

οργανισμό του σχολείου (organizations) ή μέσα σε επαγγελματικές κοινότητες 

(professional communities). 

Πιο συγκεκριμένα, οι Friend και Cook (αναφέρεται στο Duke, 2004) ορίζουν 

τη συνεργασία των εκπαιδευτικών ως την από κοινού σχεδίαση, λήψη αποφάσεων και 

λύση προβλημάτων από μια τυπική ή άτυπη ομάδα που διαμορφώνεται για την 

υλοποίηση ενός κοινού σκοπού (Duke, 2004). Τα χαρακτηριστικά της επιτυχημένης 

συνεργασίας είναι ο εθελοντισμός, η ισοτιμία των εταίρων, οι κοινοί στόχοι, ο 
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διαμοιρασμός των ευθυνών στη λήψη αποφάσεων και στα αποτελέσματα της 

εφαρμογής αυτών στην πράξη, καθώς και ο διαμοιρασμός των πόρων. Το κυριότερο 

χαρακτηριστικό όμως της επιτυχημένης συνεργασίας είναι το κλίμα εμπιστοσύνης 

μεταξύ των εταίρων, στο πλαίσιο του οποίου ο καθένας αποδέχεται ότι όλα τα μέλη 

της ομάδας είναι ειδικοί/ές κι ότι ενδιαφέρονται για το καλό των μαθητών/ριών 

(Friend & Cook, 2007). 

Κατά τους Thousand & Villa (αναφέρεται στο Wood, 1998), μια επιτυχημένη 

ομάδα συνεργασίας  χαρακτηρίζεται από την ικανότητα των μελών της να συνενώνουν 

τις δεξιότητές τους, να διατηρούν και να ισχυροποιούν τα συναισθήματα θετικής 

αλληλεξάρτησης, να αναπτύσσουν  δεξιότητες λύσης προβλημάτων και να κρατούν  

ο/η ένας/μία τον/την  άλλον/ην προσωπικά υπόλογο/η για τις εκπαιδευτικές 

αρμοδιότητες και ευθύνες που αναλαμβάνουν (Wood, 1998).  

Σύμφωνα με τη  Moreillon (2007), η συνεργασία αναφέρεται κυρίως στο 

«πώς» εργάζονται οι άνθρωποι για να επιτύχουν ένα κοινό σκοπό, δηλαδή στη 

«διαδικασία» η οποία περιγράφεται ως δυναμική και αλληλεπιδραστική και 

δευτερευόντως αναφέρεται στο «τι» κάνουν μαζί, δηλαδή στο «περιεχόμενο» 

(Moreillon, 2007).  

Κατά τους Hunt, Soto, Maier & Doering (2003), η διαδικασία της 

αποτελεσματικής συνεργασίας σε ομάδα περιλαμβάνει τακτικές -πρόσωπο με 

πρόσωπο- αλληλεπιδράσεις, μία δομή για την ανάληψη και διευθέτηση των ζητημάτων 

που προκύπτουν, την εκτέλεση και παρακολούθησή των σχετικών αποφάσεων και την 

ξεκάθαρη ευθύνη που φέρει κάθε άτομο, σε ό,τι αφορά τα καθήκοντα που έχουν 

συμφωνηθεί (Hunt et al 2003).  

Ειδικότερα στο πλαίσιο της συνεργατικής διδασκαλίας των εκπαιδευτικών 

ειδικής και γενικής αγωγής, η συνεργασία μπορεί να αναπτυχθεί κατά τα στάδια του 

Σχεδιασμού, της Εφαρμογής και της Αποτίμησης της διδασκαλίας και να ξεκινήσει με 

το σχεδιασμό της σχέσης των εταίρων. Κατά τη διαδικασία συνσχεδιασμού της 

διδασκαλίας, οι εκπαιδευτικοί θέτουν κοινούς στόχους και εξειδικευμένα 

αποτελέσματα μάθησης για τους μαθητές και τις μαθήτριες, όπως και εργαλεία 

αξιολόγησης των επιδόσεών τους. Συζητούν σχετικά με το υπόβαθρο των γνώσεων 

των μαθητών/ριών, με τις προηγούμενες εμπειρίες μάθησής τους, με τις δεξιότητες που 

έχουν αναπτύξει και ορίζουν τα μέσα με τα οποία θα μπορέσουν καλύτερα να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες τους. Συναποφασίζουν για την εφαρμογή μιας ή 

περισσότερων πρακτικών συνδιδασκαλίας, προσδιορίζουν και διαμοιράζονται τις 
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ευθύνες για κάθε πλευρά του μαθήματος και προγραμματίζουν το χρόνο της 

διδασκαλίας, βάσει των αναγκών των μαθητών/ριών και των απαιτήσεων των 

μαθησιακών στόχων. Μέσα από το συνεργατικό σχεδιασμό οι αρχικοί, ατομικοί 

σχεδιασμοί των εκπαιδευτικών επαναπροσδιορίζονται  (Moreillon, 2007). 

 
1.2. Δυσκολίες συνεργασίας εκπαιδευτικών και παράγοντες που την 
επηρεάζουν 

Η συνεργασία  των εκπαιδευτικών θεωρείται μία εύθραυστη διαδικασία που 

βασίζεται σε μια ατζέντα αναδιαρθρώσεων. Είναι εύκολο να υπονομευθεί και 

εξαρτάται από τις σχέσεις που πρέπει να καλλιεργηθούν και να παρακολουθηθούν με 

τρόπο που δεν επιτρέπει ιεραρχικές διευθετήσεις. Η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών 

είναι πιο εύκολο να αποδυναμωθεί παρά  να ενδυναμωθεί. Περιλαμβάνει αλλαγές στις 

συμπεριφορές, στις σχέσεις εργασίας, στις παιδαγωγικές καθώς και στις οργανωσιακές 

δομές (Johnston, Brosnan, Cramer and Dove, 2000). 

Ο Barth (1990) θεωρεί την ανάπτυξη της συνεργασίας, από τους/τις ίδιους/ιες 

τους/τις εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη σχολική μονάδα, μία δύσκολη υπόθεση. 

Υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές/ριες που υπηρετούν στα σχολεία 

δεν έχουν επαρκή εμπιστοσύνη στη δική τους εμπειρική γνώση και στη δική τους 

ικανότητα να δημιουργούν και να πραγματοποιούν τα δικά τους οράματα για τη 

μεταρρύθμιση του σχολείου κι ότι είναι ιδιαιτέρως επιρρεπείς σε συνταγές και λύσεις 

που προσφέρονται από «πάνω», από αυτούς/ές που βρίσκονται εκτός των τειχών του 

σχολείου. Έτσι, μέχρι οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας να αναγνωρίσουν την 

ανάγκη για συνεργασία, να επινοήσουν το δικό τους ξεκάθαρο μοντέλο για την 

ανάπτυξή της και να αναλάβουν την ευθύνη του έργου να κινητοποιήσουν τους 

εαυτούς τους, η μακράς διάρκειας αλλαγή στο χώρο εργασίας είναι απίθανο να 

πραγματοποιηθεί (Smith και Scott, 1990). Όμως, η συμπεριληπτική εκπαίδευση 

απαιτεί μία δημιουργικότητα σε ό,τι αφορά τον μετασχηματισμό των σχολείων, η 

οποία κατά τον Skrtic δεν θα επέλθει από το «από πάνω» ελεγκτικό και ιεραρχικό 

σύστημα αλλά από εκείνα τα περιβάλλοντα στα οποία οι εκπαιδευτικοί εμπιστεύονται 

ο ένας τον άλλο και  οι ιδέες και τα επιτεύγματά τους επιδρούν, κατά ένα μέρος, στην 

εκπαιδευτική πολιτική και πρακτική (Skrtic, 1995). Σ’ ό,τι αφορά τη συνεργασία των 

εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής στην κατεύθυνση ενός συμπεριληπτικού 

σχολείου, παρόλο που τα ερευνητικά προγράμματα που εφαρμόσθηκαν ιδιαίτερα στον 

αγγλοσαξονικό χώρο προσέφεραν πλήθος στοιχείων σχετικά με τα οφέλη αυτής, η εν 
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λόγω συνεργασία δεν έπαψε να αποτελεί ζητούμενο (Ζώνιου-Σιδέρη, 1998, Βλάχου 

κ.ά., 2004, Kilgore et al, 2002, Wood, 1998, Geer & Hamill, 2003, Winn & Blanton, 

2005).  

Το έλλειμμα της συνεργασίας των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής 

έχει παρατηρηθεί και μεταξύ των φοιτητών/ριών των αντίστοιχων πανεπιστημιακών 

τμημάτων (Wood, 1998). Η συνεργασία των φοιτητών/ριών δεν προωθείται ούτε από 

τα προγράμματα μαθημάτων, αλλά ούτε και κατά την πρακτική τους άσκηση (Geer & 

Hamill, 2003).  Οι Winn και Blanton (2005) επισημαίνουν την ανάγκη προετοιμασίας 

των εκπαιδευτικών  και της Γενικής και της Ειδικής Εκπαίδευσης ώστε να εργάζονται 

μαζί, προκειμένου να μπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ποικίλου 

μαθητικού πληθυσμού. Θεωρούν ότι για το λόγο αυτό καθίσταται  αναγκαία η 

συνεργασία των προπτυχιακών εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής, η οποία 

απαιτεί από τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα το διαμοιρασμό της ειδικής 

γνώσης, την κατανόηση και τη μοντελοποίηση της συνεργασίας, την ανοιχτή 

συζήτηση πεποιθήσεων και αξιών (Winn & Blanton, 2005). 

Εκτός από το έλλειμμα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών σε δεξιότητες που 

απαιτούνται για την ανάπτυξη της «διαδικασίας» της συνεργασίας -το οποίο 

προέρχεται από τις βασικές και προπτυχιακές τους σπουδές-, άλλο εμπόδιο στη 

συνεργασία των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής αποτελεί ο 

«διαχωρισμένος» επαγγελματικός τους ρόλος, ο οποίος συνδέεται με το διαχωρισμένο 

εκπαιδευτικό τους έργο (Βλάχου κ.ά. 2004). Άλλωστε, εδώ και δεκαετίες έχει 

επισημανθεί ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής και γενικής αγωγής ιστορικά συμμετέχουν σε 

ένα σύστημα που διχάζει και διαχωρίζει τους/τις εκπαιδευτικούς με τον ίδιο τρόπο που 

κατηγοριοποιεί και απομονώνει τους/τις μαθητές/ριες (Sapon-Shevin, 1988).  Επίσης, 

εμπόδιο στην ανάπτυξη της συνεργασίας των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής 

αγωγής στην κατεύθυνση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, αποτελούν οι ελλιπείς 

γνώσεις και δεξιότητες διδασκαλίας τους για την υποστήριξη της συμπερίληψης 

μαθητών/ριών με σύνθετες ανάγκες στη γενική τάξη (Βλάχου κ.ά., 2004, Ζώνιου-

Σιδέρη, 1998, Ζώνιου-Σιδέρη κ.ά., 2004, Avramidis et al, 2000, Rose, 2001, 

Avramidis, 2005).  

Επιπλέον, ως εμπόδια στην ανάπτυξη της συνεργασίας των εκπαιδευτικών 

ειδικής και γενικής αγωγής και γενικότερα στη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών 

για ένα κοινό σκοπό έχουν επισημανθεί ο ατομικός και απομονωμένος επαγγελματικός 

ρόλος των εκπαιδευτικών, που σχετίζεται με τη θεώρηση της διδασκαλίας ως ατομικής 
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δραστηριότητας κι όχι ως αποτέλεσμα συνεργασίας και συλλογικής διερεύνησης 

(Μαυρογιώργος, 1989, Ferguson, 1999), καθώς και ο διεκπεραιωτικός, 

επαγγελματικός ρόλος τους, ο οποίος αντιστρατεύεται την υψηλού βαθμού ανάμιξή 

τους στη διαμόρφωση και ανάληψη αποφάσεων για τη διδασκαλία και τα αναλυτικά 

προγράμματα, τα οποία καθορίζονται κεντρικά και υποβάλλονται από τα διδακτικά 

εγχειρίδια (Winn & Blanton, 2005, Παπαναούμ, 1994, Ξωχέλλης, 1997, Carr & 

Kemmis, 2002, Αρνίδου, 2007).  

Κατά τον Hargreaves (2008) η επίσημη μεταβίβαση της αρμοδιότητας για τη 

διαμόρφωση του αναλυτικού προγράμματος στους/στις εκπαιδευτικούς θα προϋπέθετε 

μια εκτεταμένη συνεργασία πάνω σε κάτι ουσιαστικό, τόσο για το σχολείο, όσο και για 

τους/τις ίδιους τους/τις εκπαιδευτικούς. Αντίθετα, η συνεργασία που συνήθως 

λαμβάνει χώρα μεταξύ εκπαιδευτικών είναι περιορισμένης μορφής, αφού δεν εξετάζει 

με κριτικό τρόπο ούτε την πρακτική στην τάξη, αλλά ούτε και το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα (Α.Π.) και την Παιδαγωγική (Hargreaves, 2008). Επιπλέον, σχετική 

έρευνα έχει δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο του ατομικού και απομονωμένου 

έργου τους στην τάξη δεν τροποποιούν το Α.Π. και αποποιούνται τη διαχείριση και 

διαφοροποίησή του (Ζώνιου-Σιδέρη κ.ά., 2004, σ.195). Ωστόσο, η συμπεριληπτική 

εκπαίδευση ενέχει δραστηριότητες όπως η ανάπτυξη του προγράμματος (curriculum 

development), η δημιουργία πολιτικής (policy creation) και η βασισμένη στο σχολείο 

επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού (school-based professional development). 

Πρόκειται για δραστηριότητες που είναι αναγκαίο να οργανώνονται συνεργατικά από 

τους/τις εκπαιδευτικούς και την ευρύτερη κοινότητα του σχολείου, εξαιτίας 

πραγματικών λόγων που αφορούν γενικότερα στη λειτουργικότητα του σχολείου 

(Jarzabkowski, 1999). 

Επίσης, παρά τον πλούτο δημιουργικών και καινοτόμων στρατηγικών για την 

προώθηση συνεργατικών σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής 

αγωγής, η σχετική έρευνα έχει δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί της γενικής αγωγής είναι 

πιθανότερο να αλληλεπιδράσουν συνεργατικά με συναδέλφους τους της γενικής, παρά 

με συναδέλφους τους της ειδικής αγωγής (Sharpe & Hawes, 2003). Επίσης, οι 

εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής, συνήθως για τα εκπαιδευτικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν στο σχολείο δεν επιζητούν λύσεις από τους/τις συναδέλφους τους στο 

πλαίσιο ανάπτυξης δημιουργικών συνεργασιών, αλλά από εξωσχολικούς παράγοντες 

(Ζώνιου-Σιδέρη κ.ά., 2004, σ.195). 
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Ένα άλλο σημαντικό εμπόδιο στην ανάπτυξη της συνεργασίας των 

εκπαιδευτικών γενικότερα και των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής 

ειδικότερα, αποτελεί το έλλειμμα του χρόνου και του χώρου (Hargreaves, 1989, 

Dufour et al, 2006). Η αναζήτηση και η ανάπτυξη μεθόδων διδασκαλίας, ιδιαίτερα 

αυτών που αποσκοπούν στην συμπεριληπτική εκπαίδευση των μαθητών/ριών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, προϋποθέτει την ύπαρξη χρόνου προκειμένου οι 

εκπαιδευτικοί να αλληλο-υποστηρίζονται, να προγραμματίζουν συλλογικά, να 

καθορίζουν κοινούς στόχους, να επιλύουν προβλήματα και συγκρούσεις και να 

αναλαμβάνουν ατομική και συλλογική δράση οικοδομώντας μια κοινότητα μάθησης 

(Ainscow, 1998, Sweetland, 2008). Επιπλέον, η ανάπτυξη και η αποτίμηση της 

συνεργασίας, καθώς και η αποτίμηση της εφαρμογής των σχεδιαζόμενων πρακτικών 

στην τάξη απαιτούν μια χρονική περίοδο αναστοχασμού, που να ενσωματώνεται στις 

δραστηριότητες των συνεργαζόμενων μελών (Boud et al, 1985, Ripley, 1997).  

Ωστόσο, στο ωρολόγιο πρόγραμμα δεν προβλέπεται χρόνος για επαγγελματική 

συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών κι έτσι οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας 

λαμβάνει χώρα ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους/ες εκπαιδευτικούς στο χώρο του 

σχολείου, σχεδιάζεται και οργανώνεται την ώρα των διαλειμμάτων, μεταξύ των 

διδακτικών ωρών ή μετά το πέρας του ημερήσιου διδακτικού ωραρίου (Αραβή & 

Αγγελίδης, 2006, Hargreaves, 2008, σ. 348). Επίσης, οι περισσότεροι/ες εκπαιδευτικοί 

βρίσκουν ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας, ώστε μόλις που 

προλαβαίνουν να ολοκληρώσουν το σχεδιασμό των εργασιών τους και για το λόγο 

αυτό δεν έχουν τη διάθεση να προσφέρουν εθελοντικά χρόνο για να εργαστούν μαζί σε 

ποικίλα προγράμματα (Ferguson, 1999).  

Περαιτέρω, οι LaFasto & Larson (2001) διακρίνουν έξι σημαντικούς 

παράγοντες για την αποτελεσματική συνεργασία στην ομάδα: α) την εμπειρία β) την 

ικανότητα λύσης προβλημάτων, γ) την ικανότητα να είσαι ανοιχτός/ή απέναντι στα 

άλλα μέλη (openness), δ) την ικανότητα να υποστηρίζεις τα άλλα μέλη 

(supportiveness), ε) τον προσανατολισμό στη δράση (action oriented) και στ) το 

προσωπικό θετικό στυλ (personal style) απέναντι στην εργασία, στη δημιουργικότητα 

και στις νέες ιδέες.  Οι πρώτοι δύο χαρακτηρίζονται ως παράγοντες της  «γνώσης που 

προκύπτει από την εργασία» (working knowledge), ενώ οι επόμενοι τέσσερις 

παράγοντες (openness, supportiveness, action oriented, personal style) που 

συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της συνεργασίας θεωρούνται κοινωνικές 

ικανότητες (social competencies) (LaFasto & Larson, 2001). 
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Οι Castro Silva & Morgado (2005) με βάση τη σχετική βιβλιογραφία 

ομαδοποίησαν τους παράγοντες που διευκολύνουν τη συνεργασία των εκπαιδευτικών 

σε δύο κατηγορίες, στους «ατομικούς» παράγοντες και στους «επαγγελματικούς» 

παράγοντες. Στους ατομικούς παράγοντες περιλαμβάνονται: 

 Οι κοινές αξίες. 

 Η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση. 

 Η ισότητα. 

 Ο διαμοιρασμός πεποιθήσεων, αντιλήψεων και αξιών. 

 Η εθελοντική εργασία και η προσωπική εμπλοκή. 

 Η ευελιξία στη σύγκλιση διαφορετικών απόψεων. 

 Η δεκτικότητα στην αλλαγή. 

 Η αυτοπεποίθηση, ο αλληλοσεβασμός και η εμπιστοσύνη. 

 Η απόδοση αξίας στη συνεισφορά των άλλων, ακόμη κι όταν έχουν 

διαφορετικές ιδέες και απόψεις. 

Στους επαγγελματικούς παράγοντες περιλαμβάνονται: 

 Η αποσαφήνιση του ρόλου του κάθε μέλους. 

 Ο από κοινού καθορισμός των στόχων και σχεδιασμός των εργασιών. 

 Η ανάπτυξη στρατηγικών για τη διευκόλυνση και καθοδήγηση της διαδικασίας. 

 Η συνεχής αποτίμηση της εργασίας. 

 Το αίσθημα της ασφάλειας και η υποστήριξη για την εισαγωγή της αλλαγής 

στην πρακτική. 

 Η κατασκευή θετικών προσδοκιών, αναφορικά με τη μελλοντική εκτέλεση του 

έργου. 

 Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των μελών που έχουν τους περισσότερους 

ενδοιασμούς. 

 Η οργανωσιακή υποστήριξη για την παροχή υποστηρικτικών δομών, όπως ο 

χώρος και ο χρόνος για τις συναντήσεις των μελών (Castro Silva & Morgado, 

2005). 

Εν συνεχεία οι ερευνητές διεξήγαγαν έρευνα με ερωτηματολόγιο σε 444 

εκπαιδευτικούς της Πορτογαλίας από την οποία προέκυψαν τρεις κατηγορίες 

παραγόντων που επηρεάζουν τη συνεργασία των εκπαιδευτικών: α) οι 

ατομικοί/επαγγελματικοί παράγοντες, β) η ατμόσφαιρα της ομάδας και γ) η οργάνωση 

του σχολείου. Επιπλέον, από τα ποιοτικά δεδομένα του ερωτηματολογίου προέκυψαν 
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οι κατηγορίες: α) δεξιότητες επικοινωνίας, β) διαχείριση του άγχους και γ) ευελιξία. 

Από τη συσχέτιση των παραπάνω παραγόντων με τα δημογραφικά/επαγγελματικά 

στοιχεία των συμμετεχόντων/ουσών στην έρευνα εκπαιδευτικών, προέκυψε ότι οι 

εκπαιδευτικοί ανάλογα με το φύλο, την ειδικότητα και την προϋπηρεσία τους 

διαφοροποιούνταν ως προς τους ατομικούς και οργανωσιακούς παράγοντες που 

θεωρούσαν σημαντικούς για την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας τους (Castro 

Silva & Morgado, 2005). 

Παρομοίως, οι Suangsuwan, Wiratchai & Wongwanich (2005) από τη 

διερεύνηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την συνεργασία των εκπαιδευτικών, αλλά 

και γενικότερα σχετικά με τη συνεργασία των εργαζομένων σ’ έναν οργανισμό, 

κατέληξαν σε τρεις ομάδες παραγόντων οι οποίοι επιδρούν στην ανάπτυξη της 

συνεργασίας, είτε στο πλαίσιο του οργανισμού του σχολείου, είτε στο πλαίσιο της 

ομάδας. Πρόκειται για παράγοντες ατομικούς, διαπροσωπικούς και οργανωσιακούς.  

Στους ατομικούς παράγοντες συγκαταλέγονται:  

 η θετική στάση απέναντι στη συνεργασία,  

 η αυτό-αποτελεσματικότητα, όταν το άτομο πιστεύει ότι έχει την ικανότητα να 

αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα  

 η εργασία και η δέσμευση στον οργανισμό, όταν το άτομο διαθέτει ενέργεια 

και χρόνο σε εργασίες και δραστηριότητες και  

 ο αλτρουϊσμός, δηλαδή το ανιδιοτελές ενδιαφέρον ή η φροντίδα για τις ανάγκες 

και την ευτυχία των άλλων.  

Στους διαπροσωπικούς παράγοντες περικλείονται:  

 η εμπιστοσύνη, όταν κάθε μέλος πιστεύει για τους άλλους μέσα στην ομάδα ότι 

είναι καλοί, ειλικρινείς και τίμιοι και ότι δεν πρόκειται να βλάψουν ή  να 

εξαπατήσουν τα άλλα μέλη και  

 η επικοινωνία, όταν τα μέλη της ομάδας αναπτύσσουν δραστηριότητες ή 

διαδικασίες επικοινωνίας, εκφράζοντας ιδέες και συναισθήματα, παρέχοντας ή 

ανταλλάσσοντας πληροφορίες. 

     Τέλος, στους οργανωσιακούς παράγοντες περιλαμβάνονται:  

 τα προσόντα του διαχειριστή, όπως η δημοκρατική ηγεσία, η δημιουργία 

οράματος, το μοντέλο συνεργασίας, η υποστήριξη και ενίσχυση της 

συνεργασίας στον οργανισμό και  
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 η διαχείριση, όταν ο οργανισμός κατέχει τεχνικές για την διαχείριση ή τον 

έλεγχο της συνεργασίας προς μια επιτυχημένη κατεύθυνση  

Εν συνεχεία, η εφαρμογή και η αποτίμηση ενός μοντέλου συνεργασίας που 

οικοδόμησαν οι Suangsuwan et al με βάση τους παραπάνω παράγοντες, έδειξε ότι από 

τις τρεις παραπάνω ομάδες παραγόντων, οι ατομικοί παράγοντες έχουν μεγαλύτερη 

επίδραση στη συνεργασία από τις άλλες δύο ομάδες των διαπροσωπικών και 

οργανωσιακών παραγόντων (Suangsuwan et al, 2005).   

 

1.3. Οφέλη συνεργασίας εκπαιδευτικών  
Από τα μέσα της δεκαετίας του ΄80 και μετά, η συνεργασία των εκπαιδευτικών 

προωθείται ως μέσο: α) καταπολέμησης της  επαγγελματικής απομόνωσης των 

εκπαιδευτικών, β) βελτίωσης της πρακτικής τους και της μάθησης των μαθητών/ριών, 

γ) οικοδόμησης ενός κοινού οράματος για τη σχολική εκπαίδευση και δ) προώθησης 

της συλλογικής δράσης γύρω από τη μεταρρύθμιση του σχολείου (Achinstein, 2002, 

Barth, 1990, Smith & Scott, 1990, Darling-Hammond & McLaughlin, 1995, 

Hargreaves, 1994). Από την έρευνα της δεκαετίας 1980-1990 επισημαίνεται ότι η 

φύση των σχέσεων μεταξύ των ενηλίκων που εργάζονται στα σχολεία έχει τρομερή 

επίδραση στην ποιότητα και στο χαρακτήρα των σχολείων καθώς και στα επιτεύγματα 

των ίδιων των μαθητών/ριών. Έτσι, η συνεργασία αναδεικνύεται σε «καίριο και 

ουσιαστικό χαρακτηριστικό» των καλών ή αποτελεσματικών σχολείων. Η σχετική 

έρευνα εκείνης της περιόδου καταλήγει στις παρακάτω διαπιστώσεις για το 

συνεργατικό σχολείο (Smith και Scott, 1990, σ. 13): 

 Η ποιότητα της εκπαίδευσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό απ’ ό, τι συμβαίνει 

στο χώρο του σχολείου. 

 Η διδασκαλία είναι πιο αποτελεσματική σ’ ένα σχολικό περιβάλλον που 

χαρακτηρίζεται από τις νόρμες της συλλογικότητας και της διαρκούς 

βελτίωσης. 

 Οι εκπαιδευτικοί θεωρούνται επαγγελματίες οι οποίοι/ες πρέπει να έχουν την 

ευθύνη της διδακτικής διαδικασίας και των αποτελεσμάτων της. 

 Η χρήση ενός ευρέως φάσματος πρακτικών και δομών παρέχει τη δυνατότητα 

στους/στις εκπαιδευτικούς και στους/στις διαχειριστές/ριες της εκπαίδευσης να 

εργάζονται από κοινού για τη βελτίωση του σχολείου. 
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 Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων σχετικά με 

τους στόχους του σχολείου και σχετικά με τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν 

για την επιτυχία αυτών των στόχων. 

Γενικότερα η επαγγελματική βιβλιογραφία περιλαμβάνει περιγραφές και 

αναλύει εμπειρίες βελτίωσης των σχολείων, συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης 

της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης μαθητών/ριών με ειδικές ανάγκες, μέσω της 

συνεργατικής μάθησης κι επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, οι οποίες 

θεμελιώνονται στην επαγγελματική συνεργασία. Περαιτέρω, η αλλαγή των σχολείων 

συνδέθηκε με την αλλαγή της σχολικής κουλτούρας, δηλαδή των πεποιθήσεων και 

προσδοκιών βάσει των οποίων πρέπει να λειτουργούν τα σχολεία. Ειδικότερα, η 

αλλαγή της σχολικής κουλτούρας προς τη δημιουργία ενός περισσότερο 

συμπεριληπτικού σχολείου απαιτεί πρώτα από τους εκπαιδευτικούς να αναρωτηθούν 

για τη διδασκαλία και τη μάθηση των μαθητών/ριών που προσπαθούν να μάθουν και 

κατόπιν να εμπλακούν σε μια συνεργατική διαδικασία αλλαγής που θα οδηγήσει σε 

νέες αξίες, πεποιθήσεις, κανόνες και συμπεριφορές. Την αλλαγή της κουλτούρας των 

σχολείων καταδεικνύουν οι νέοι τύποι αλληλεπίδρασης και οι συνεργατικές 

δραστηριότητες λύσης προβλημάτων, διαμοιρασμού και ανάλυσης δεδομένων, κοινής 

λήψης αποφάσεων και διαμοιρασμού της ηγεσίας, οι οποίες παρέχουν ευκαιρίες 

μάθησης μέσω του διαμοιρασμού της επαγγελματικής γνώσης. Αυτή η «συνεργατική 

κουλτούρα ή κοινότητα», όπως την ονομάζουν οι Waldron και McLeskey, η σχετική 

έρευνα έχει δείξει ότι οδηγεί σε υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης και σεβασμού μεταξύ 

των συναδέλφων, σε επαγγελματική ικανοποίηση, βελτίωση της διδασκαλίας και των 

αποτελεσμάτων της για όλους/ες τους/τις μαθητές/ριες, καθώς και σε διαχρονική 

διατήρηση αυτών των αλλαγών (Waldron and  McLeskey, 2010).  

 

1.3.1. Συμπεριληπτική εκπαίδευση 

Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής, οι 

περισσότεροι/ες μελετητές/ριες την προσεγγίζουν ως μια δημοκρατική διαδικασία και 

ως μέσο για συμπερίληψη. Η συμπερίληψη (inclusion), η οποία από ορισμένους/ες 

μελετητές/ριες αναφέρεται ως ένταξη
1
 και από άλλους ως συνεκπαίδευση

2
, και 

                                                 
1
 Βλ. Ζώνιου-Σιδέρη, 2000 σ.40 «Στην Ελλάδα ο όρος ένταξη εμπεριέχει, τουλάχιστον στην ελληνική 

βιβλιογραφία αλλά και όσον αφορά την εμπειρία, την εννοιολογική διάσταση του όρου inclusive». 
2
 Βλ. «Ισότιμη συνεκπαίδευση», Χαρούπιας, 2003. Επίσης, αναφέρεται και ως συμμετοχική 

εκπαίδευση, βλ. για παράδειγμα: «…η πολιτική της Ελλαδας επίσημα θεωρεί ότι η προαγωγή τμημάτων 

ένταξης και η ανάπτυξη της συνεκπαίδευσης ή της συμμετοχικής εκπαίδευσης είναι ο ασφαλέστερος 
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συγκεκριμένα η συμπεριληπτική εκπαίδευση (inclusive education) αναφέρεται στην 

αλλαγή του σχολικού πλαισίου έτσι ώστε να είναι δυνατή η συνεκπαίδευση όλων των 

μαθητών/ριών σ’ αυτό. Δεν αφορά στους τρόπους «ενσωμάτωσης» (integration) 

ορισμένων μαθητών/ριών στη γενική εκπαίδευση, αλλά αποτελεί μια προσέγγιση που 

εξετάζει πώς μπορούν να  μετασχηματιστούν τα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι ώστε να 

ανταποκρίνονται στην ποικιλομορφία των μαθητών/ριών τους (UNESCO, 2001
3
). 

Αποσκοπεί στην αποκατάσταση όλων των μορφών αποκλεισμού και υπό αυτή την 

οπτική αφορά σ’ όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες κι όχι μόνο στους/στις 

μαθητές/ριες με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ε.ε.α.) (Slee, 2004, 

Watkins, 2007). Έτσι, ο όρος μπορεί να αποδοθεί και ως «εκπαίδευση του μη 

αποκλεισμού» (Ζώνιου-Σιδέρη, 2000). Στον παρόν  κείμενο, οι όροι «ένταξη», 

«συνεκπαίδευση», «συμπεριληπτική εκπαίδευση», «συμμετοχική εκπαίδευση» θα 

χρησιμοποιούνται ως ταυτόσημοι και θα αναφέρονται στον όρο «inclusive education
4
» 

υπό την έννοια της εκπαίδευσης όλων των μαθητών/ριών, μεταξύ αυτών και των 

μαθητών/ριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρία, χωρίς αποκλεισμούς στη 

γενική τάξη και στο γενικό σχολείο, μέσω κατάλληλων πρακτικών από τους/τις 

εκπαιδευτικούς κατά τη διδασκαλία αλλά και μέσω παρεμβάσεων στο συστημικό 

πλαίσιο της τάξης και του σχολείου, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να συναντούν τις 

ανάγκες των μαθητών/ριών τους. 

Η συνεργασία των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής στην κατεύθυνση 

της συμπερίληψης αποτελεί αντικείμενο έρευνας και πρακτικής τις τελευταίες δύο 

δεκαετίες. Σε χώρες όπως είναι οι Η.Π.Α., η Μ. Βρετανία, η Αυστραλία, η Ν. 

Ζηλανδία και οι Κάτω Χώρες, κατά την περίοδο από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 

και μετά, αναπτύχθηκαν υπό την εποπτεία επίσημων φορέων, όπως η ακαδημαϊκή 

κοινότητα και τα κρατικά κέντρα εκπαίδευσης, προγράμματα συνεργασίας 

εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής για την προώθηση του συμπεριληπτικού 

σχολείου (Ripley, 1997, Wheelock, 2000, Hunt et al, 2003, Sharpe & Hawes, 2003, 

Winn & Blanton, 2005).  

                                                                                                                                              
τρόπος δημιουργίας αλληλεγγύης μεταξύ των παιδιών με νοητική καθυστέρηση και των συνομηλίκων 

τους» (Τα Δικαιώματα των Ατόμων με Νοητική Καθυστέρηση: Η Πρόσβαση στην Εκπαίδευση και 

στην Εργασία. Έκθεση Παρακολούθησης, σ. 54), Ανάκτηση από www.specialeducation.gr 30/03/09.  
3
 βλ. επίσης, The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education, para 3 

4
 Το επίθετο inclusive προέρχεται από το λατινικό ρήμα includere, που σημαίνει «συμπεριλαμβάνω». Ο 

όρος μπορεί να αποδοθεί συνοπτικά ως «συμπεριληπτική εκπαίδευση» ή «εκπαίδευση του μη 

αποκλεισμού» (Ζώνιου-Σιδέρη, 2000, σ.39, Τζίμας & Λαμπροπούλου, 2007).   

http://www.specialeducation.gr/
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Ειδικότερα στις Η.Π.Α., η συνεργασία των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής 

αγωγής σηματοδότησε μια περίοδο γνήσιου επαγγελματικού μετασχηματισμού με 

αλλαγές στην επαναξιολόγηση της υπηρεσίας παροχών και του αναγκαίου 

συνεργατικού έργου για τη στήριξη των μαθητών/ριών με αναπηρίες στη γενική τάξη. 

Στο πλαίσιο αυτό και με βάση τη σχετική νομοθεσία (IDEA και ESEA) αναπτύχθηκαν 

μοντέλα συνεργασίας και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών ειδικής και 

γενικής αγωγής, όπως για παράδειγμα το μοντέλο της «εφαρμοσμένης συνεργασίας» 

(Applied Collaboration), το 2003 στη Minnesota. Ομάδες εκπαιδευτικών γενικής και 

ειδικής αγωγής δούλεψαν μαζί καθορίζοντας κοινούς στόχους και χρησιμοποιώντας 

δεξιότητες διαπραγμάτευσης, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες των 

μαθητών. Στο πλαίσιο της «εφαρμοσμένης συνεργασίας» οι ομάδες των  

εκπαιδευτικών είχαν πρόσβαση: α) σε στρατηγικές συνεργασίας, για την αύξηση της 

επικοινωνίας και τη διευκόλυνση των συνεργατικών σχέσεων και β) σε οδηγίες 

σχετικά με διδακτικές στρατηγικές, όπως η διαφοροποιημένη διδασκαλία και η 

διαμοιρασμένη διαχείριση της τάξης, τις οποίες εφάρμοζαν στο περιβάλλον της 

γενικής τάξης. Οι εκπαιδευτικοί κατά τη συνεργασία τους ακολούθησαν μία 

στρατηγική πέντε φάσεων: α) ανασκόπηση των στόχων και απαιτήσεων του 

αναλυτικού προγράμματος, β) συζήτηση για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 

μαθητών/ριών με ε.ε.α. και τη διαθεσιμότητα των πόρων γ) αποφάσεις για 

προσαρμογές και την εφαρμογή αυτών, για την πλήρη συμμετοχή των μαθητών/ριών 

με ε.ε.α. στη διδασκαλία, δ) παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των 

προσαρμογών στην εκπαιδευτική πρακτική και ανατροφοδότηση και ε) αξιολόγηση 

των μαθητών/ριών με τη χρήση σταθμισμένων κριτηρίων και σύμφωνα με τους 

προκαθορισμένους στόχους (Sharpe & Hawes, 2003).  

Το δυσκολότερο σημείο κατά την εφαρμογή του παραπάνω προγράμματος 

ήταν η συμπερίληψη των στόχων του ατομικού προγράμματος των μαθητών/ριών με 

ε.ε.α. στο κοινό αναλυτικό πρόγραμμα, κάτι που είχε επισημανθεί και παλιότερα σε 

σχετική έκθεση της Επιτροπής Στόχων 2000 για τη συμπερίληψη των μαθητών/ριών 

με αναπηρίες στο γενικό σχολείο (McDonnell, McLaughlin & Morison, 1997,σ. 176). 

Προγράμματα συμπεριληπτικής εκπαίδευσης έχουν εφαρμοσθεί και σε σχολεία 

της πρωτοβάθμιας  και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και της Κύπρου, σε 

ορισμένα από τα οποία η ανάπτυξη επιτυχημένων συνεργασιών μεταξύ των 

εκπαιδευτικών περιγράφεται ως συνέπεια της προσπάθειας ένταξης των μαθητών/ριών 

με αναπηρίες στο γενικό σχολείο. Τα εν λόγω προγράμματα επικεντρώνονται κυρίως 
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σε διδακτικές μεθόδους και μορφές, σε τεχνικές διαχείρισης της τάξης, σε 

τροποποιήσεις του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και στις σχέσεις των εκπαιδευτικών 

με την οικογένεια των μαθητών/ριών και τους ειδικούς (Χατζηγιάννογλου & Γενά 

2006, Αγαλιώτης, 2002, Αραβή & Αγγελίδης, 2006). Επιπλέον, στην πρωτοβάθμια 

ελληνική εκπαίδευση έχουν εφαρμοσθεί και ερευνητικά προγράμματα συνεργατικής 

διδασκαλίας και μεθοδολογικών προσεγγίσεων διαφοροποιημένης διδασκαλίας, για τη 

συνεκπαίδευση μαθητών/ριών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Αγαλιώτης, 

2002, Νάνου κ.ά., 2009).  

Γενικότερα, η εφαρμογή της συνεργατικής διδασκαλίας από τους/τις 

εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής στη γενική τάξη επιφέρει βελτιώσεις ως 

προς τη διάθεση περισσότερου χρόνου και προσοχής προς τους/τις μαθητές/ριες, 

μειώνει την αναλογία εκπαιδευτικού-μαθητών/ριών, και προσφέρει περισσότερες 

ευκαιρίες για ατομική βοήθεια. Στο  συνεργατικό πλαίσιο που αναπτύσσεται, οι 

μαθητές/ριες με αναπηρία διαμορφώνουν θετικότερη αυτό-εικόνα, αναγνωρίζουν τις 

ακαδημαϊκές και κοινωνικές δυνατότητες που έχουν, αναπτύσσουν θετικές σχέσεις με 

τους συμμαθητές/ριές τους και βελτιώνουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Παρομοίως 

οι μαθητές/ριες με χαμηλή σχολική επίδοση βελτιώνουν τις ακαδημαϊκές και 

κοινωνικές τους δεξιότητες, ενώ όλοι οι μαθητές και όλες οι μαθήτριες κατανοούν 

καλύτερα ζητήματα που σχετίζονται με τη διαφορετικότητα και την αποδοχή του 

«άλλου», εκτιμούν τις δεξιότητες και τα επιτεύγματά τους και μαθαίνουν να αποδίδουν 

αξία τόσο στον εαυτό τους όσο και στους/στις άλλους/ες (Ripley, 1997). Επίσης, η 

κριτικά σκεπτόμενη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα 

οδηγεί στην ανεύρεση κατάλληλων διδακτικών μεθόδων, υλικών και μέσων 

διδασκαλίας για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες κι όχι μόνο για τους μαθητές 

και τις μαθήτριες με αναπηρίες και ε.ε.α. (Reinhiller, 1996, Ainscow, 1999). Επιπλέον, 

οι μαθητές/ριες μιμούμενοι τις δεξιότητες συνεργασίας των εκπαιδευτικών, οι 

οποίοι/ες αποτελούν πρότυπο γι’ αυτούς όταν διδάσκουν μαζί, μπορούν να 

αποκτήσουν ικανότητες για συνεργατική μάθηση (Santamaria & Thousand 2004).  

 

1.3.2. Μάθηση και επαγγελματική ανάπτυξη 

Οι  Suangsuwan,  Wiratchai & Wongwanich (2005) συγκεντρώνοντας με βάση 

την ανασκόπηση της σχετικής αρθρογραφίας τα οφέλη από τη συνεργασία μέσα σε 

οργανισμούς όπως το σχολείο, κατέληξαν ότι αυτά αφορούν στην 
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αυτοαποτελεσματικότητα, στη δέσμευση, στον αλτρουϊσμό, στο στοχασμό της 

συνεργασίας, στην ατομική μάθηση κι επαγγελματική ανάπτυξη, στην ικανοποίηση 

του/της εκπαιδευτικού, στη διατήρηση της συνεργασίας, στην επικοινωνία και στην 

εμπιστοσύνη, στην οργανωσιακή διαχείριση, στην ικανοποίηση και απόδοση του 

διαχειριστή (Suangsuwan,  Wiratchai & Wongwanich, 2005). 

Σχετικά με τη μάθηση μέσα από την πρακτική, ο Lester (1995) διακρίνει δύο 

μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης: α) το τεχνικο-ορθολογικό μοντέλο  και β) το 

δημιουργικό-ερμηνευτικό μοντέλο. Το πρώτο μοντέλο που αναπτύχθηκε κατά τη 

βιομηχανική περίοδο, παρέχει ειδική, προσφερόμενη γνώση, η οποία προηγείται της 

δράσης και την καθοδηγεί κι η οποία προέρχεται έξω από τον/την επαγγελματία που 

ασκεί την πρακτική και μέσα στο πλαίσιο του κύρους του επαγγέλματος. Κατά το 

τεχνικο-ορθολογικό μοντέλο, τα προβλήματα στον επαγγελματικό κόσμο 

κατανοούνται ως επιλύσιμα. Μπορούν να αναλυθούν και να λυθούν στη βάση της 

λογικής και της εφαρμογής της προσφερόμενης γνώσης. Αυτή η εφαρμογή της λύσης 

προβλημάτων στην πρακτική καθοδηγείται κυρίως από τη λογική παρά από τις ηθικές 

αξίες κι έχει να κάνει με την εφαρμογή κι όχι με την ανάπτυξη της γνώσης (Lester, 

1995).  

Επηρεασμένος από τον Schön και τον Lewin, ο Lester (1995) στο δεύτερο 

μοντέλο προσεγγίζει τις μεθόδους λύσης των προβλημάτων και τα αποτελέσματά τους 

ως αλληλεξαρτώμενο και αλληλεπιδρώντα κύκλο και αντιλαμβάνεται τη γνώση σε 

σπειροειδή σχέση με την πρακτική από την οποία αναδύεται, τροφοδοτώντας 

περαιτέρω δράση που με τη σειρά της παράγει νέα γνώση. Στο δημιουργικό-

ερμηνευτικό μοντέλο της μάθησης μέσα από την πρακτική (Lester, 1995),  ο/η φορέας 

της πρακτικής προσεγγίζεται ως επαγγελματίας που εργάζεται σ’ ένα πολύπλοκο, 

δυναμικό περιβάλλον, στο οποίο αντιμετωπίζει λιγότερο ξεκάθαρα προβλήματα και 

περισσότερο «μπερδεμένες» καταστάσεις. Στο πλαίσιο αυτό λειτουργεί στοχαστικά 

και αντί να λύνει απλώς προβλήματα σχεδιάζει και δημιουργεί επιθυμητά 

αποτελέσματα, χρησιμοποιώντας την αναλυτική και ειδική γνώση, αλλά κυρίως τη 

σύνθεση και την κατανόηση του πλαισίου, έχοντας την ικανότητα να ερμηνεύει ένα 

εύρος οπτικών και προσωπικών απόψεων (Lester, 1995). 

Ο Lewin περιέγραψε τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με τον όρο 

«έρευνα δράσης» (action research). Η έρευνα δράσης αποτελείται από την ανάλυση, 

την ανεύρεση στοιχείων και τον σχηματισμό των εννοιών σχετικά με τα προβλήματα, 

το σχεδιασμό προγραμμάτων δράσης, την εκτέλεσή τους και τη νέα επισήμανση 
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γεγονότων μέσω της αξιολόγησης αυτών και τέλος μία επανάληψη ολόκληρου αυτού 

του κύκλου δραστηριοτήτων. Στον κύκλο μάθησης του Lewin η άμεση προσωπική 

εμπειρία είναι αυτή που δίνει ζωή και υποκειμενικό, προσωπικό νόημα (sensitizing 

concepts) σε έννοιες αφηρημένες και γενικές (definitive concepts) που προκύπτουν 

από τον στοχασμό πάνω στα παρατηρήσιμα δεδομένα (Melamed, 1989, Scott & 

Ruddock, 1989). Παρομοίως, και το μοντέλο εμπειρικής μάθησης του Kolb, βασίστηκε 

στην πρωτογενή εμπειρία, έτσι όπως την προσέγγισαν ο Lewin και ο Dewey πριν απ’ 

αυτόν (Kolb, 1984).  

Ωστόσο, η εμπειρική μάθηση που λαμβάνει χώρα κατά την επαγγελματική 

πρακτική και τον αναστοχασμό της από τον/την εκάστοτε εκπαιδευτικό ή άλλο/η 

επαγγελματία,  αποτελεί μία διαδικασία ατομικής μάθησης σε αντίθεση με τη μάθηση 

που προκύπτει στο πλαίσιο της κοινωνικο-πολιτισμικής θεωρίας του Vygotsky ή την 

εγκατεστημένη μάθηση της Lave ή τη μάθηση στον οργανισμό του Nonaca, οι οποίες 

αποτελούν μοντέλα κοινωνικής μάθησης (Tuomi, 2005). Ειδικότερα, στο μοντέλο 

κοινωνικής μάθησης των Νονάκα και Τακεούτσι (σχήμα 1), η νέα γνώση σ’ ένα 

κοινωνικό πλαίσιο όπως αυτό του οργανισμού, προκύπτει από μία διαδικασία 

μετατροπής της άρρητης γνώσης (tacit) σε ρητή (explicit) και αντίστροφα, η οποία 

περνάει από πέντε στάδια: α) από το στάδιο της   «κοινωνικοποίησης» (socialization), 

που συντελείται μέσω του διαλόγου και του συλλογικού αναστοχασμού, οπότε 

προκύπτει «συγκλίνουσα» γνώση, β) από το στάδιο της «εξωτερίκευσης» 

(externalization), μέσω της δικτύωσης της γνώσης που κατέχουν οι εργαζόμενοι/ες 

στον οργανισμό, οπότε προκύπτει «εννοιολογική» γνώση, γ) από το στάδιο του 

«συνδυασμού» (combination), κατά το οποίο η δικτυωμένη γνώση 

αποκρυσταλλώνεται σε μία νέα εφαρμογή, οπότε προκύπτει «συστημική» γνώση και 

δ) από το στάδιο της «εσωτερίκευσης» (internalization), απ’ το οποίο προκύπτει 

«λειτουργική» γνώση (Νονάκα & Τακεούτσι, 2003).  

Ένας τρόπος για να βοηθήσεις τους ανθρώπους να μοιραστούν και να 

εσωτερικεύσουν την άρρητη γνώση είναι να μπορέσουν να μιλήσουν για τις εμπειρίες 

τους και να ανταλλάξουν τις γνώσεις τους κατά τη διαδικασία λύσης συγκεκριμένων 

προβλημάτων (Ardichvili et al, 2003). Όμως, ο Νονάκα θεωρεί ότι μεγάλο μέρος της 

γνώσης που προέρχεται από την εμπειρία σ’ έναν οργανισμό δεν μπορεί να 

επικοινωνηθεί από τους/τις εργαζομένους/ες μέσω των άκαμπτων διαδικασιών της 

διοίκησης (Ναθαναήλ & Μαρμαράς, 2007). 
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Σχήμα 1: Το μοντέλο SECI της μετατροπής της άρρητης σε ρητή γνώση (Nonaka 

& Takeuchi, 1995) 

 

 

 

Επίσης, οι ευκαιρίες για πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

εργαζομένων ενός οργανισμού, όπως είναι και το σχολείο, αλλά και μεταξύ 

οργανισμών, θεωρούνται περιορισμένες. Έτσι, ως εναλλακτική λύση για την ανάπτυξη 

συνομιλιών και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των εργαζομένων προτείνονται οι 

εικονικές κοινότητες πρακτικής που υποστηρίζονται από τις τεχονολογίες του 

διαδικτύου (Ardichvili et al, 2003). 

Περαιτέρω, οι Murphy & Laferriere (2003) αναφέρουν ότι η μάθηση παρέχει 

προσωπική, πλαισιωμένη (εγκατεστημένη) γνώση που ενημερώνει τη δράση, 

παράγεται από αυτήν και εγκαθίσταται στο πλαίσιο της πρακτικής του ατόμου (Murphy 

& Laferriere, 2003). Ωστόσο, ο όρος «εγκατεστημένη μάθηση» (situated learning) 

προέρχεται από τους Lave & Wenger και αφορά στη μάθηση όχι ως εσωτερική 

διεργασία (γνωστική προσέγγιση), αλλά ως αυξανόμενη «συμμετοχή» σε κοινότητες 

πρακτικής που εμπλέκουν ολόκληρο το άτομο μαζί με τη δράση του στον κόσμο. Η 

συμμετοχή χαρακτηρίζεται ως «έγκυρη περιφερειακή συμμετοχή». «Έγκυρη», γιατί 

όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται τη θέση του κάθε ατόμου μέσα στην κοινότητα και 

επικυρώνουν τις αξίες και τους σκοπούς του και «περιφερειακή» γιατί το άτομο 

βρίσκεται στην περιφέρεια και σταδιακά εμπλέκεται όλο και περισσότερο σε 

δραστηριότητες της κοινότητας (Lave & Wenger, 1991, Wenger, 1998, Wenger et al, 
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2002). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Lave & Wenger (1991), η έγκυρη 

περιφερειακή συμμετοχή  (legitimate peripheral participation) αφορά στις «σχέσεις 

μεταξύ των παλαιότερων και των νεοεισερχόμενων μελών της κοινότητας και στις 

δραστηριότητες, στις ταυτότητες, στα τεχνήματα και στις κοινότητες της γνώσης και της 

πρακτικής» (Lave & Wenger, 1991, σ. 29).  

Η θεώρηση αυτή της μάθησης, όπως δηλώνουν οι Lave & Wenger (1991), έχει 

τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής θεωρίας της μαρξιστικής παράδοσης, σχετικά με 

την κοινωνική πράξη και δραστηριότητα και την ανάπτυξη της ανθρώπινης νόησης 

μέσα από τη συμμετοχή σ’ έναν εξελισσόμενο κοινωνικό κόσμο. Η μάθηση θεωρείται 

ως μια «ενσωματωμένη και αχώριστη πλευρά της κοινωνικής πράξης» (Lave & Wenger, 

1991,σ. 31). Επίσης, η προσέγγιση των Lave & Wenger είναι επηρεασμένη και από την 

κοινωνικο-πολιτισμική θεωρία του Vygotsky, εφόσον για την ανάπτυξη της μάθησης 

ως διαδικασίας κοινωνικά προσδιοριζόμενης, ιδιαίτερη σημασία αποκτά το κοινωνικό 

και πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δρα, σχετίζεται και κατανοεί το άτομο. Η 

μάθηση δεν διαχωρίζεται από τη δραστηριότητα, το περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτή 

λαμβάνει χώρα και την κουλτούρα που προσδίδει νόημα στη δραστηριότητα. Η 

μάθηση είναι «εγκατεστημένη» μέσα σ’ όλα αυτά και αποτελεί διαδικασία έγκυρης, 

περιφερειακής συμμετοχής στην κοινότητα (Lave & Wenger, 1991, Wenger, 1998, 

Wenger et al, 2002).  

Σε ό,τι αφορά την ατομική μάθηση κι επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών στην κατεύθυνση της συνεκπαίδευσης, σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και ο 

Καναδάς, με την αυξημένη έμφαση που δόθηκε στη φιλοσοφία της συνεκπαίδευσης 

και την επιστροφή μιας μεγάλης μάζας μαθητών/ριών με ε.ε.α. από τα Ειδικά στα 

Γενικά σχολεία, οι εκπαιδευτικοί για να υποστηρίξουν τις τάξεις συνεκπαίδευσης 

συνεργάστηκαν συνενώνοντας τις επαγγελματικές τους γνώσεις και δεξιότητες, καθώς 

και τις διαφορετικές ή κοινές οπτικές τους και αναγκάστηκαν να αλλάξουν τις 

διδακτικές πρακτικές τους, φροντίζοντας οι ίδιοι/ιες μέσα από τη συνεργασία τους για 

την επαγγελματική τους ανάπτυξη (Ripley, 1997, Welch, Brownel & Sheridan, 1999, 

Kilgore et al., 2002). Επίσης, επήλθε μία σύγχυση και μια ανατροπή σε ό,τι αφορά την 

αλλαγή του ρόλου και της ευθύνης τους.  Η μεγαλύτερη αλλαγή που προέκυψε μέσω 

της συνεργασίας τους ήταν ο διαμοιρασμός του ρόλου τους που παραδοσιακά ήταν 

ατομικός και συγκεκριμένα ο διαμοιρασμός των στόχων, των αποφάσεων, της 

διδασκαλίας στην τάξη, της ευθύνης των μαθητών/ριών, της αξιολόγησης της 

μάθησης, της λύσης των προβλημάτων και της διαχείρισης της τάξης. Οι εκπαιδευτικοί 
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άρχισαν να σκέφτονται για την «τάξη μας» σε αντιδιαστολή με την «τάξη μου» 

(Ripley, 1997, Lupart et al., 2006). Σύμφωνα με τον Wood (1998), μέσω μιας 

καλύτερης χρήσης της συλλογικής εμπειρίας, οι συνεργατικές εφαρμογές 

συμπερίληψης μπορούν να μειώσουν τις διαφορές που προκύπτουν από το 

διαχωρισμένο ρόλο των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής (Wood, 1998). 

Γενικότερα, υποστηρίζεται ότι η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ειδικής και 

γενικής αγωγής μπορεί να λύσει ζητήματα κατάρτισης κι επαγγελματικής ανάπτυξης 

των εκπαιδευτικών, σε ό,τι αφορά τις γνώσεις και δεξιότητες πρακτικών 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης  (Cook & Friend, 1996; Thousand, 1996; Trump & 

Hange, 1996; Brownell et al, 2006). Ιδίως ο συνεργατικός σχεδιασμός βοηθάει την 

ανάπτυξη πρακτικών συμπερίληψης, ενώ η συνεργατική οργάνωση της διδασκαλίας 

βοηθάει τους/τις εκπαιδευτικούς να αλληλοσυμπληρώνονται και να 

αλληλοβοηθιούνται  (Ainscow, 1995, 1998). Σχετική έρευνα έχει δείξει ότι όταν η 

συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής στο πλαίσιο της 

«παράλληλης στήριξης» στη γενική τάξη λειτουργεί, οι εκπαιδευτικοί της γενικής 

τάξης αναγνωρίζουν και αναζητούν τη βοήθεια των ενισχυτών δασκάλων, όχι μόνο για 

τα ανάπηρα αλλά και για τα υπόλοιπα παιδιά που φοιτούν στην τάξη, ενώ η 

διδασκαλία μέσα στην κανονική τάξη μοιράζεται και προάγεται (Αρνίδου, 2007).  

Οι  εκπαιδευτικοί που διδάσκουν μαζί έχουν τη μοναδική ευκαιρία να 

επωφεληθούν από τις ποικίλες γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και τις διδακτικές 

προσεγγίσεις των συναδέλφων τους. Έχουν την ευκαιρία να δομήσουν με τέτοιο τρόπο 

την τάξη τους, ώστε να κάνουν αποτελεσματικότερη χρήση των στρατηγικών 

συμπερίληψης που αναδεικνύει η σχετική έρευνα. Τείνουν να είναι περισσότερο 

ευρηματικοί/ές και να δίνουν λύσεις που οι παραδοσιακές σχολικές δομές συχνά 

αποτυγχάνουν να εξετάσουν. Αισθάνονται ενδυναμωμένοι/ες εξαιτίας της ευκαιρίας 

που έχουν να παίρνουν αποφάσεις συνεργατικά, ενώ παράλληλα αυξάνουν τις 

δεξιότητές τους. Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι με τη συνδιδασκαλία οι 

εκπαιδευτικοί μεταβαίνουν από τα αισθήματα της απομόνωσης και την αποξένωσης 

στα αισθήματα της κοινότητας και της συνεργασίας, αφού η διδασκαλία στην 

απομόνωση αντικαθίσταται από την εταιρική διδασκαλία. Επιπλέον, από συνεντεύξεις 

των ίδιων των εκπαιδευτικών που δίδαξαν συνεργατικά προκύπτει ότι η 

συνδιδασκαλία βοηθάει τους/τις εκπαιδευτικούς να καλύψουν βασικές ψυχολογικές 

ανάγκες του «ανήκειν», της διασκέδασης, της επιλογής, της ενδυνάμωσης και της 

επιβίωσης (Santamaria & Thousand, 2004).  
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Ωστόσο, σε ό,τι αφορά το όφελος της ατομικής μάθησης νέων στρατηγικών 

διδασκαλίας που μπορεί να προκύψει από τη συνεργασία των εκπαιδευτικών ειδικής 

και γενικής αγωγής, σχετική έρευνα έδειξε ότι αυτό διαφοροποιείται ανάλογα με τις 

ατομικές διαφορές των ίδιων των εκπαιδευτικών ως προς τις γνώσεις, τις στάσεις και 

τις πεποιθήσεις τους για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί που 

μαθαίνουν μέσα από τη συνεργασία τους νέες πρακτικές και είναι έτοιμοι να τις 

ενσωματώσουν στη διδασκαλία τους, κατέχουν από πριν μια ισχυρή βάση γνώσεων 

του Αναλυτικού Προγράμματος και της Παιδαγωγικής, πάνω στην οποία μπορούν να 

χτίσουν. Πρόκειται για γνώσεις διαχείρισης της συμπεριφοράς, για γνώσεις διδακτικών 

προσεγγίσεων με επίκεντρο το μαθητή και τη μαθήτρια, για ικανότητες ανάδρασης 

από την εφαρμογή τους στη μάθηση των μαθητών/ιών και για την ικανότητα όταν 

απευθύνονται σ’ ολόκληρη την τάξη, να σκέφτονται παράλληλα και τις ατομικές 

ανάγκες του κάθε μαθητή ή μαθήτριας. Επίσης, οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών που 

μαθαίνουν νέες πρακτικές και τις ενσωματώνουν στη διδασκαλία τους, 

ευθυγραμμίζονται με καινοτόμες προσεγγίσεις διδασκαλίας, τις οποίες μπορούν να 

κατανοήσουν και να προσαρμόσουν στους/στις μαθητές/ιές τους. Αντίθετα, οι 

εκπαιδευτικοί που  παρουσιάζουν έλλειμμα στην προαπαιτούμενη γνώση, που οι 

πεποιθήσεις τους δε συμβαδίζουν με την υιοθέτηση καινοτόμων στρατηγικών, που δεν 

μπορούν να δώσουν προτεραιότητα στις ατομικές ανάγκες των μαθητών/ιών τους και 

που μετατρέπουν τον τρόπο εφαρμογής μιας νέας στρατηγικής διδασκαλίας σε 

ρουτίνα, έχουν περισσότερες πιθανότητες να εγκαταλείψουν την προσπάθεια μάθησης 

και υιοθέτησης εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων (Brouwell et al, 2006). 

Περαιτέρω, η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δεν περιορίζεται 

μόνο στη μάθηση καινοτόμων στρατηγικών διδασκαλίας άλλα είναι συνυφασμένη και 

με την αλλαγή των εκπαιδευτικών (Stein, McRobbie & Ginns, 1999), η οποία εκτός 

από νέες γνώσεις και δεξιότητες περιλαμβάνει και αλλαγές στάσεων, πεποιθήσεων και 

προσωπικών θεωριών (Steadman et al στο Day, 2003, σ.306).  Ο Guskey (2002) 

υποστηρίζει ότι η αλλαγή στα αποτελέσματα της μάθησης των μαθητών/ριών, μέσα 

από την αλλαγή των πρακτικών των εκπαιδευτικών στην τάξη, θα επιφέρει αλλαγή 

στις πεποιθήσεις και στις στάσεις των εκπαιδευτικών (Guskey, 2002). 
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1.4. Υπολογιστικά συστήματα υποστήριξης της συνεργασίας και της 
συνεργατικής μάθησης 

Οι υπολογιστές χρησιμοποιήθηκαν σταδιακά σε όλους τους τομείς της 

βιομηχανίας και των διαφόρων υπηρεσιών όπου συντελείται μάθηση, εκπαίδευση ή 

κατάρτιση, ενώ η εισαγωγή τους στην τυπική εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στις 

αρχές της δεκαετίας του ’80. Η σύνδεση των υπολογιστών μεταξύ τους και η εξέλιξη  

του υπερκειμένου με τη δημιουργία της γλώσσας HyperText Markup Language 

(HTML) οδήγησαν στο επίτευγμα του παγκόσμιου ιστού και στις αρχές της δεκαετίας 

του  ’90 πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εφαρμογές του διαδικτύου στην Εκπαίδευση. 

Παράλληλα, η εμφάνιση του φιλοσοφικού–επιστημολογικού ρεύματος του 

εποικοδομητισμού στα μέσα του εικοστού αιώνα και κυρίως ο γνωστικός 

εποικοδομητισμός επέδρασαν καταλυτικά στη σχέση της τεχνολογίας με την 

εκπαίδευση και τη μάθηση. Ειδικότερα η θεωρία της γνωστικής ευελιξίας (Spiro et al, 

1992) συνέβαλε στην αποτελεσματική αξιοποίηση των υπερμέσων στη μάθηση για την 

αντιμετώπιση προβληματικών καταστάσεων (Σολομωνίδου, 2006).  

Πιο συγκεκριμένα, δεδομένου ότι τα γνωστικά σχήματα για τη λύση 

προβλημάτων που κατέχει ένα άτομο και τα οποία ανασύρει από τη μνήμη του όταν 

αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα δεν μπορούν να εφαρμοσθούν αυτούσια για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων της πραγματικής ζωής, εφόσον αυτά παρουσιάζουν 

πολυπλοκότητα και ανομοιομορφία, οι Spiro et al (1992) διατύπωσαν τη θεωρία της 

γνωστικής ευελιξίας στο πλαίσιο της οποίας το άτομο αναδομεί τα προϋπάρχοντα 

γνωστικά σχήματα, επεξεργάζεται και  προσαρμόζει την προϋπάρχουσα γνώση στις 

μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των περιστάσεων, οικοδομώντας ουσιαστικά νέα 

κατανόηση και γνώση για την αντιμετώπιση των εν λόγω προβληματικών 

καταστάσεων (Spiro et al, 1992; Spiro & Jehng, 1990). Η εφαρμογή της θεωρίας της 

γνωστικής ευελιξίας είναι κατάλληλη για τους τομείς εκείνους που είναι σύνθετοι, 

πολύπλοκοι και ασθενώς δομημένοι και στους οποίους δεν αρμόζει η τμηματοποίηση 

της γνώσης σε πολλά μέρη λόγω της πολυπλοκότητα και της συνθετότητας των εν 

λόγω πεδίων. Τέτοιοι είναι και οι τομείς των κοινωνικών επιστημών  (Σολομωνίδου, 

2006; Ράπτης & Ράπτη, 2006). Η γνωστική ευελιξία έγκειται στο να επιλέξει το άτομο 

που εμπλέκεται στη διαδικασία οικοδόμησης της μάθησης σ’ έναν ή περισσότερους 

τομείς γνώσης, τις αναγκαίες πληροφορίες από τις διάφορες πηγές και να τις 

συνδυάσει κατάλληλα μεταξύ τους, ώστε να προχωρήσει στη σύλληψη της λύσης ενός 

προβλήματος και στην οργάνωση των βημάτων για τη λύση του. Για τη γνωστική αυτή 
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επεξεργασία των πληροφοριών σημαντικό ρόλο παίζει το πλαίσιο, δηλαδή το 

περιβάλλον στο οποίο αυτή λαμβάνει χώρα. Στο σημείο αυτό οι Spiro et al (1992) 

αποδέχονται την αρχή της εγκατεστημένης μάθησης (situated learning) (Σολομωνίδου, 

2006).  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής της θεωρίας της γνωστικής ευελιξίας 

είναι αυτό του εκπαιδευτικού προγράμματος για την μετάγγιση, που πραγματοποίησαν 

ο Jonassen και οι συνεργάτες του (1992) με φοιτητές/ιες της Ιατρικής. Στο πλαίσιο του 

προγράμματος παρέχονταν στους/στις εκπαιδευόμενους/ες πολλά είδη κλινικών 

μελετών περίπτωσης που έπρεπε να διαγνώσουν και να αντιμετωπίσουν 

χρησιμοποιώντας διάφορες πηγές πληροφοριών, χρήσιμων για την κατανόησή τους. 

Το μαθησιακό περιβάλλον παρείχε πολλές προσεγγίσεις στο περιεχόμενο, ήταν 

σύνθετο και έδινε έμφαση στην κατασκευή της γνώσης από τους/τις ίδιους/ες τους/τις 

εκπαιδευόμενους/ες (Jonassen et al, 1992).  

Μετά τον γνωστικό εποικοδομητισμό, στο σχεδιασμό των υπολογιστικών 

συστημάτων επέδρασαν ο κοινωνικός εποικοδομητισμός, στον οποίον βασίστηκαν τα 

υπολογιστικά συστήματα υποστήριξης της συνεργασίας και εν συνεχεία ο κοινοτικός 

εποικοδομητισμός, στο πλαίσιο του οποίου  τα άτομα που αλληλεπιδρούν 

«εμπλέκονται έντονα στη διαδικασία της οικοδόμησης της γνώσης για χάρη των άλλων, 

δηλαδή για χάρη της ίδιας τους της κοινότητας μάθησης» (Σολομωνίδου, 2006, σ.63). Η 

αξιοποίηση των εποικοδομητικών υπολογιστικών συστημάτων και ειδικότερα αυτών 

που υποστηρίζουν τη συνεργατική μάθηση σε προγράμματα εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, ενίσχυσε την έρευνα γύρω από αυτά (Dimitrakopoulou & Petrou 2003).  

Τα υπολογιστικά συστήματα που υποστηρίζουν τη συνεργασία και τη 

συνεργατική μάθηση, επικεντρώνονται περισσότερο στην κοινωνική παρά στην 

ατομική μάθηση και επομένως διαχωρίζονται τόσο από την συμπεριφοριστική, όσο 

και από την γνωστική εποικοδομητική παράδοση των προηγούμενων εφαρμογών των 

Τ.Π.Ε. (Wegerif, 2005). Βασίζονται στο γεγονός ότι οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας 

και της Επικοινωνίας μπορούν κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας και συνεργασίας 

μέσω διαδικτύου να υποστηρίξουν και να διευκολύνουν διαδικασίες μάθησης σε 

ομάδες, οι οποίες δεν μπορούν να επιτευχθούν σε πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεις 

(Κόμης κ.ά., 2007).  Η διευκόλυνση της επαγγελματικής συνεργασίας ανάμεσα στα 

μέλη μιας επαγγελματικής ομάδας με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού αποτελεί 

αντικείμενο έρευνας ήδη από τη δεκαετία του ’80. Το λογισμικό που υποστηρίζει τη 

συνεργασία στην ομάδα (groupware) αποτελεί αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της 
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μετατόπισης της επιστήμης των υπολογιστών από την επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής 

(human-machine communication) στην επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων (human-human 

communication) (Kostovassilis & Leggett,1994, σ.4). 

Η υποστηριζόμενη από υπολογιστή συνεργασία (CSCW), η οποία αποτελεί ένα 

πεδίο έρευνας που επικεντρώνεται στο σχεδιασμό εφαρμοσμένων συστημάτων, 

προσπαθεί να κατανοήσει τη φύση και τα χαρακτηριστικά της συνεργασίας, στον 

αντίποδα της εργασίας των απομονωμένων ατόμων, ώστε αντικειμενοποιώντας τον 

σχεδιασμό των βασισμένων στον υπολογιστή τεχνολογιών να αυξήσει τις σχέσεις 

συνεργασίας (Bannon & Schmidt, 1991). Οι Ellis, Gibbs και Rein (1991) ορίζουν τα 

υπολογιστικά συστήματα που υποστηρίζουν τη συνεργασία στην ομάδα (Computer 

Supported Collaborative Work), ως τα «συστήματα που υποστηρίζουν ομάδες 

ανθρώπων που εμπλέκονται σ’ ένα κοινό έργο ή στόχο και παρέχουν μια κοινή 

διεπιφάνεια σ’ ένα διαμοιρασμένο περιβάλλον» (Ellis, Gibbs and Rein,1991, σ.3). Ο 

Malone τα ορίζει ως την «πληροφορική τεχνολογία που βοηθά τους ανθρώπους να 

εργάζονται μαζί πιο αποτελεσματικά», οι Peter και Trudy Johnson-Lenz τα 

περιγράφουν ως την «διαμεσολαβημένη από τον υπολογιστή κουλτούρα», ενώ για τον 

Dyson το λογισμικό που υποστηρίζει τη συνεργασία (groupware) είναι κάτι παραπάνω 

από μία μέθοδο κωδικοποίησης ή οικοδόμησης εφαρμογών. Πρόκειται για μία μέθοδο 

ορισμού, κατασκευής και σύνδεσης εφαρμογών, δεδομένων και ανθρώπων που τα 

χρησιμοποιούν (Baecker, 1993). 

Περαιτέρω, με την εξάπλωση του παγκόσμιου ιστού και την πρόοδο στον 

τομέα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, οι υπολογιστές έγιναν 

κατά κύριο λόγο μηχανές επικοινωνίας και κατ’ επέκταση μηχανές συνεργασίας, είτε 

κλειστών είτε ανοικτών ομάδων ανθρώπων.  Η μετατόπιση από την ατομική χρήση 

του υπολογιστή στη χρήση συστημάτων, μέρος των οποίων είναι ο «δικτυωμένος 

υπολογιστής» και άλλες τεχνολογικές –συνήθως ασύρματες- συσκευές που 

επικοινωνούν μεταξύ τους ανταλλάσσοντας δεδομένα, ενίσχυσε την έρευνα γύρω από 

τα συστήματα συνεργασίας μέσω υπολογιστών. Τα εν λόγω συστήματα υποστηρίζουν 

τους χρήστες τους στην αναζήτηση πληροφοριών από ποικίλες πηγές και στην 

κοινωνική αλληλεπίδραση και συνεργασία στο πλαίσιο λιγότερο ή περισσότερο 

διευρυμένων κοινοτήτων με κοινά ενδιαφέροντα και πρακτικές (Κόμης κ.ά., 2007).  

Ειδικότερα, η αναγνώριση της σημασίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

οδήγησε στην οικοδόμηση συνεργατικών περιβαλλόντων μάθησης και συγκεκριμένα 

στο παράδειγμα της Υποστηριζόμενης από  Υπολογιστή Συνεργατικής Μάθησης 
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(Koschman, 1994, 1996). Τυπικά παραδείγματα περιβαλλόντων που υποστηρίζουν τη 

συνεργατική μάθηση αποτελούν το CSILE (Computer Supported Intentional Learning 

Environment), το CoVis (Learning through Collaborative Visualization), το Belvedere 

και το WISE (Web-based Integrated Science Environment) (Dimitrakopoulou & 

Petrou 2003, Καρασσαβίδης & Κόμης, 2007, Arvaja et al, 2008).  

Το CSILE (Scardamalia & Bereiter, 1994), που σήμερα φέρει τον τίτλο 

Knowledge Forum, αποτελεί ένα παράδειγμα συνεργατικής τεχνολογίας που εμπλέκει 

τους συμμετέχοντες στη συνεργατική οικοδόμηση της γνώσης. Το Knowledge Forum 

(http://www.knowledgeforum.com/) είναι ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον ομαδικής 

εργασίας που σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει τους/τις μαθητές/ιες και τους/τις 

εκπαιδευτικούς στη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης, διαμέσου της αξιοποίησης 

εργαλείων που προωθούν την ανταλλαγή πληροφοριών, τη συνεργατική διερεύνηση 

και τη δημιουργία νέων ιδεών. To Belvedere 

(http://lilt.ics.hawaii.edu/belvedere/index.html) είναι ένα λογισμικό για την 

οικοδόμηση και τον αναστοχασμό διαγραμμάτων σχετικά με τις ιδέες κάποιου ατόμου. 

Σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει βασισμένα στο πρόβλημα σενάρια συνεργατικής 

μάθησης (Suthers, Weiner, Connelly & Paolucci, 1995). Το CoVis 

(http://www.covis.northwestern.edu/) είναι μία κοινότητα μαθητών, εκπαιδευτικών και 

ερευνητών/ιών που εργάζονται μαζί για την εύρεση νέων τρόπων σκέψης και 

πρακτικής των φυσικών επιστημών στην σχολική τάξη (Pea & Gomez, 1992). Το 

WISE (http://wise.berkeley.edu/webapp/index.html) είναι ένα περιβάλλον βασισμένο 

στο Web που ωθεί τους/τις μαθητές/ιες στην εξερεύνηση, την επιστημονική 

διερεύνηση, την παρατήρηση, την ανάλυση και τον αναστοχασμό κατά την πλοήγηση 

στα σχέδια εργασίας που προσφέρει. Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιώντας εργαλεία του 

διαδικτύου καθοδηγούν και αξιολογούν τη διαδικασία μάθησης που λαμβάνει χώρα 

στο εν λόγω περιβάλλον (Slotta, 2002). 

Θεωρητικό υπόβαθρο των συνεργατικών περιβαλλόντων μάθησης αποτελεί ο 

κοινωνικός εποικοδομητισμός, που βασίζεται κυρίως στην κοινωνικο-πολιτισμική 

θεωρία μάθησης βάσει της οποίας η γνώση συν-οικοδομείται μέσα από ένα σύνολο 

αλληλεπιδράσεων, διαμοιρασμού και διαμεσολαβήσεων μεταξύ ατόμων και εργαλείων 

που αλληλεπιδρούν (Σολομωνίδου, 2006). 

Στο πλαίσιο των υπολογιστικών συστημάτων, κλειδί της αποτελεσματικής 

συνεργασίας μέσω της οποίας επέρχεται η μάθηση θεωρείται η κοινωνική 

αλληλεπίδραση των εταίρων, η οποία χρειάζεται έναν χώρο (space) για να αναπτυχθεί 

http://www.knowledgeforum.com/
http://lilt.ics.hawaii.edu/belvedere/index.html
http://www.covis.northwestern.edu/
http://wise.berkeley.edu/webapp/index.html
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(Dillenburg et al 1996; Dillenburg, 1999). Σύμφωνα με τον Dillenbourg (1999), «η 

συνεργατική μάθηση περιγράφεται ως μία κατάσταση κατά την οποία συγκεκριμένοι 

τύποι αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανθρώπων αναμένεται να συμβούν, οι οποίοι θα 

πυροδοτήσουν μηχανισμούς μάθησης…» (Dillenbourg, 1999, σ.5). Για παράδειγμα οι 

αλληλεπιδράσεις κατά τις οποίες οι λεκτικές συγκρούσεις επιλύονται συνεργατικά 

μπορούν να οδηγήσουν στην αναδόμηση της γνώσης, ενώ οι αλληλεπιδράσεις κατά τις 

οποίες διατυπώνονται ερμηνείες σχετικά με το έργο της ομάδας μπορούν να 

οδηγήσουν σε βαθύτερη κατανόηση των εννοιών που σχετίζονται με το έργο αυτό. Ο 

κοινός παράγοντας αυτών των αλληλεπιδράσεων είναι ότι εμπλέκουν μεταγνωστικές 

στρατηγικές όπως η από κοινού ρύθμιση και ο από κοινού αναστοχασμός σχετικά με 

δραστηριότητες που αφορούν στη λύση προβλημάτων ή στην κατανόηση της λύσης 

τους (Baker & Lund, 1997). 

Όπως υποστηρίζει ο Koschmann (2002), «τα συστήματα που υποστηρίζουν τη 

συνεργατική μάθηση αποτελούν ένα πεδίο μελέτης που κατά κύριο λόγο ασχολείται με το 

νόημα και τις πρακτικές δημιουργίας του νοήματος στο πλαίσιο της κοινής 

δραστηριότητας και με τους τρόπους με τους οποίους αυτές οι πρακτικές 

διαμεσολαβούνται από σχεδιασμένα εργαλεία» (Koschmann, 2002, σ.4). Η προσέγγιση 

αυτή βασίζεται στην πολιτισμική, ιστορική θεωρία της δραστηριότητας που 

αναπτύχθηκε με βάση την πολιτισμική ψυχολογία του Vygotski και την ψυχολογία της 

αλληλεπίδρασης στη Β. Αμερική και Ευρώπη. Η ψυχολογία του Vygotski 

χαρακτηρίζεται από την κατανόηση της συνείδησης ως συλλογικής και όχι ως 

ατομικής. Κατά τον Vygotsky (1978), ο οποίος προσπάθησε να ξεπεράσει το δυισμό 

νου και κόσμου, η συλλογική συνείδηση ενσωματώνεται στην ατομική συνείδηση 

μέσω της διαμεσολάβησης. Δηλαδή οι ενέργειες μέσα στον κόσμο διαμεσολαβούνται 

από τις πρακτικές και τις αντιλήψεις που είναι σημαντικές στο πλαίσιο του πολιτισμού 

μας (Edwards, 2005). 

Τα εργαλεία που παρέχουν τα συστήματα που υποστηρίζουν τη συνεργασία και 

τη συνεργατική μάθηση είναι εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας, 

εργαλεία για την υλοποίηση και τον διαμοιρασμό δραστηριοτήτων σε κοινόχρηστους 

χώρους εργασίας, εργαλεία πρόσβασης σε κάθε τύπου αρχεία και εργαλεία 

υποστήριξης συσκέψεων και λήψης αποφάσεων. Επίσης, τα εν λόγω συστήματα 

παρέχουν αυτόματη βοήθεια και υποστηρίζουν τη δημιουργία και εμφάνιση του 

ιστορικού επικοινωνίας (Πέτρου-Μπακίρη & Δημητρακοπούλου, 2001; Κόμης, 

Αβούρης & Κατσάνος, 2007). Ειδικότερα, η διαμεσολαβημένη από τον υπολογιστή 
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επικοινωνία (Computer-Mediated Communication), η οποία ορισμένες φορές 

αναφέρεται ως δικτυακή μάθηση (Networked Learning), ως δίκτυα ασύγχρονης 

μάθησης (Asynchronous Learning Networks), ως διαμεσολαβημένη από τον 

υπολογιστή συζήτηση (Computer Mediated Discussion) ή απλά ως διάσκεψη στον 

υπολογιστή (Computer Conferencing) επιτρέπει μεταξύ των μελών μιας ομάδας που 

συνεργάζονται μέσω των δικτυωμένων υπολογιστών, την σύγχρονη ή ασύγχρονη 

ανταλλαγή μηνυμάτων που λαμβάνει χώρα με τη βοήθεια εργαλείων, όπως τα chat 

rooms, newsgroups, email, virtual learning environments (VLEs), bulletin board 

systems (BBS), interactive websites, κ.ά. (Oriogun. & Cave, 2008).   

Στη διαμεσολαβημένη από υπολογιστή επικοινωνία, η τεχνολογία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον με δυο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι μέσω της 

συνεισφοράς σκέψεων και ιδεών σε μια κοινή πλατφόρμα που χρησιμεύει ως δημόσια 

μνήμη και επιπλέον είναι διαθέσιμη και ορατή για αναστοχασμό μακράς χρονικής 

περιόδου. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω της εμπλοκής των συμμετεχόντων σε 

ασύγχρονες και σύγχρονες συζητήσεις (Arvaja et al, 2008). Ωστόσο, ο Lipponen 

(2002) θεωρεί αυθεντικά παιδαγωγικά περιβάλλοντα εκείνα που παρέχουν κοινωνιο-

γνωστική υποστήριξη στις δραστηριότητες των μαθητών/ιών, καθοδηγώντας τη 

συνεισφορά του κάθε ατόμου και υποστηρίζοντας περαιτέρω την εποικοδομητική 

σχέση μεταξύ αυτών των συνεισφορών (Lipponen, 2002). Ειδικότερα, η γνωστική 

υποστήριξη (cognitive scaffolding) αναφέρεται στις τεχνικές και τα εργαλεία που στο 

πλαίσιο των τεχνικών περιβαλλόντων μάθησης βοηθούν τους/τις εμπλεκομένους/ες 

στην κατανόηση εννοιών (Yelland & Masters, 2007). 

Σε ό,τι αφορά τον ορισμό της συνεργασίας στο πλαίσιο των συστημάτων που 

υποστηρίζουν τη συνεργατική μάθηση, διακρίνονται στη σχετική βιβλιογραφία δύο 

προσεγγίσεις. Η πρώτη προσέγγιση αφορά στη συνεργασία ως ειδική μορφή 

αλληλεπίδρασης και η δεύτερη προσέγγιση αφορά στη συνεργασία ως διαδικασία 

συμμετοχής σε συλλογικές δραστηριότητες (Lipponen, 2002).  

Σύμφωνα με την πρώτη προσέγγιση, στην έκθεση της Intelligence Community 

Collaboration (1999), η συνεργασία ορίζεται ως η αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ή 

περισσότερων ατόμων που περικλείει μία ποικιλία συμπεριφορών όπως η επικοινωνία, 

ο διαμοιρασμός των πληροφοριών, ο συντονισμός, η σύμπραξη, η λύση προβλημάτων 

και η διαπραγμάτευση (Intelligence Community Collaboration 1999). Τα βασικά 

στοιχεία της αποτελεσματικής συνεργασίας είναι ίδια, ανεξάρτητα από το εάν τα μέλη 

της ομάδας εργάζονται σε πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεις ή σ’ ένα εικονικό 
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περιβάλλον, όπου επικοινωνούν σε διαφορετικό χρόνο και από διαφορετικό χώρο. Τα 

στοιχεία αυτά είναι: 1) ο κοινός στόχος, 2) η διαδικασία και οι εργαζόμενοι/ες που 

εμπλέκονται σ’ αυτήν, 3) η εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών της εικονικής ομάδας, 4) 

οι σαφείς κανόνες που τίθενται και δεσμεύουν τα μέλη στην κοινή αποστολή, 5) τα 

αμοιβαία οφέλη, 6) η υποστήριξη από τον διαχειριστή ή τη διαχειρίστρια του 

συστήματος 7) η αναγνώριση και οι ανταμοιβές των μελών της ομάδας, 8) η 

αποτελεσματική εκπαίδευση στις τεχνολογίες για την υποστήριξη της συνεργασίας, 

μέσω της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και 9) η κριτική αποτίμηση της 

συνεργασίας (Intelligence Community Collaboration, 1999). 

Κατά την ίδια προσέγγιση, η συνεργασία ορίζεται ως η κατάσταση κατά την 

οποία οι εταίροι βρίσκονται περίπου στο ίδιο επίπεδο, μπορούν να εκπληρώσουν την 

ίδια δραστηριότητα, έχουν κοινό στόχο και εργάζονται μαζί (Dillenburg et al 1996; 

Dillenburg, 1999). Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία περιγράφεται ως η κατασκευή ενός 

κοινού νοήματος διαμέσου της αλληλεπίδρασης με τους άλλους κατά τη διαδικασία 

λύσης ενός προβλήματος ή ως κοινή κατασκευή της γνώσης που πραγματοποιείται με 

διερευνητική συζήτηση (Dillenbourg, 1999; Roschelle & Teasley, 1995; Mercer, 

1996). Η διερευνητική συζήτηση, σε αντίθεση με την σωρευτική συζήτηση και την 

αντιδικία, προάγει την  από κοινού κριτική λύση προβλημάτων. Στη διερευνητική 

συζήτηση τα άτομα που συζητούν λογοδοτούν δημοσίως και το σκεπτικό τους είναι 

ορατό. Προσεγγίζουν κριτικά, αλλά εποικοδομητικά το ένα τις ιδέες του άλλου. Οι 

δηλώσεις και οι προτάσεις εξετάζονται από κοινού και αμφισβητούνται με 

εναλλακτικές υποθέσεις (Mercer, 1996). Σύμφωνα με τη δεύτερη προσέγγιση της 

συνεργασίας στο πλαίσιο των συστημάτων που υποστηρίζουν τη συνεργατική μάθηση, 

η συνεργασία ορίζεται ως διαδικασία συμμετοχής σε κοινότητες οικοδόμησης της 

γνώσης (Scardamalia & Bereiter, 1994).  

Περαιτέρω, οι συνεργατικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στα τεχνικά 

περιβάλλοντα που υποστηρίζουν τη συνεργατική μάθηση, κατά τον Barron (2003) 

έχουν διττή φύση. Από τη μία αφορούν στο «περιεχόμενο» που παράγεται και από την 

άλλη αφορούν στις «σχέσεις» που αναπτύσσονται στο χώρο. Το περιεχόμενο 

αναφέρεται στη γνωστική πτυχή της συνεργασίας όπως η αιτιολόγηση του θέματος, ο 

τρόπος ανάπτυξης των ιδεών, ο τρόπος οικοδόμησης του κοινού νοήματος, ενώ οι 

σχέσεις στο χώρο αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο οι συμμετέχοντες/ουσες 

προσανατολίζουν ο ένας τον άλλον στο διάλογο και στην προθυμία τους να 

συμμετάσχουν στις αλληλεπιδράσεις (Barron, 2003).  
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Τέλος, η έρευνα γύρω από τις συνεργατικές δραστηριότητες που 

αναπτύσσονται στα συνεργατικά περιβάλλοντα εμπεριέχει τις διαστάσεις του 

πλαισίου, των αλληλεπιδράσεων, των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων 

(Dillenbourg, 1999).  

 

1.4.1. Προϋποθέσεις αποτελεσματικότητας συνεργατικών συστημάτων 

Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία στον οργανισμό, σχετικές μελέτες έδειξαν ότι οι 

συνεργατικές εφαρμογές μπορούν να ενισχύσουν τη συνεργασία μόνο στους 

οργανισμούς που έχουν μία εγγενή συνεργατική κουλτούρα (Kiely, 1993). Κατά τους 

Vandenbosch and Ginzberg (1996/97) οι συνεργατικές τεχνολογίες μπορούν να 

ενισχύσουν τη συνεργασία στον οργανισμό όταν: α) τα μέλη έχουν την ανάγκη να 

συνεργαστούν, β) οι χρήστες/ριες κατανοούν την τεχνολογία και πώς αυτή μπορεί να 

υποστηρίξει τη συνεργασία, γ) ο οργανισμός παρέχει την κατάλληλη υποστήριξη για 

την υιοθέτηση, την εφαρμογή και την συνεχή χρήση της τεχνολογίας και δ) η 

κουλτούρα του οργανισμού υποστηρίζει την συνεργασία. Επομένως απαιτείται 

προσεκτικός σχεδιασμός της εισαγωγής του συνεργατικού συστήματος σ’ έναν 

οργανισμό, προσεκτική αποτίμηση της καταλληλότητάς του για τον συγκεκριμένο 

οργανισμό και ένα καλοσχεδιασμένο πρόγραμμα κατάρτισης των μελών του για την 

αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας και των δυνατοτήτων της (Vandenbosch and 

Ginzberg, 1996/97) 

Περαιτέρω, ο επιτυχημένος σχεδιασμός των υπολογιστικών συστημάτων για 

την υποστήριξη της συνεργασίας στην ομάδα προϋποθέτει την κατανόηση των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ομάδας, ενώ η υποστήριξη που παρέχεται πρέπει να 

είναι συνυφασμένη με τα στάδια που διέρχονται οι ομάδες κατά την ανάπτυξή τους, τα 

οποία είναι: α) η δημιουργία της ομάδας, β) ο προβληματισμός και η ανταλλαγή 

απόψεων, γ) η θέσπιση κοινών κανόνων, πρακτικών και μεθόδων εργασίας και δ) η 

εκτέλεση καθηκόντων. Μέχρι τώρα, οι τεχνολογικές λύσεις που περιλαμβάνουν 

εργαλεία εικονικών συναντήσεων, γραπτής και οπτικής επικοινωνίας, διαμοιρασμού 

αρχείων κ.τ.λ. αφορούσαν κυρίως σε υποδομές συνεργασίας που υποστηρίζουν τις 

ομάδες στο πρώτο και δεύτερο στάδιο της δημιουργίας τους (Ακουμιανάκης, 2007).  

Η προσέγγιση αυτή φαίνεται να εναρμονίζεται με τις απόψεις του LeBaron 

(2002), σύμφωνα με τις οποίες η τεχνολογία δεν υπάρχει ανεξάρτητα από τη χρήση 

της. Οι δραστηριότητες, τα τεχνήματα και τα περιβάλλοντα από μόνα τους δεν 
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μπορούν να ορίσουν νέους τρόπους πρακτικής, αλλά αντ’ αυτού συγκροτούνται μέσα 

στην πράξη. Ένα περιβάλλον για τον επιθυμητό τύπο πρακτικής διαμορφώνεται μέσα 

από την οργανωμένη δράση των κατοίκων του. Τα εργαλεία και τα τεχνήματα 

αποκτούν την ιδιότητα των εργαλείων και των τεχνημάτων σύμφωνα με τους τρόπους 

που  οι συμμετέχοντες τα κατευθύνουν και τους τρόπους που φτιάχνουν σχέσεις στο 

πλαίσιο άμεσων καθοδηγούμενων πρακτικών (LeBaron, 2002).  

Σύμφωνα με τον Stahl (2002), τα τεχνήματα είναι αυτά που διευκολύνουν τη 

μάθηση και συντηρούν τις κοινότητες που τα δημιούργησαν (Stahl, 2002).  Τα 

τεχνήματα είναι ανθρώπινα χρηστικά κατασκευάσματα και επινοήσεις που έχουν 

διαμεσολαβητικό ρόλο για την ανθρώπινη δραστηριότητα. Διαθέτουν υλική, 

αντικειμενική και εννοιολογική, ιδεατή υπόσταση (Ναθαναήλ & Μαρμαράς, 2007). Η 

δημιουργία και χρήση του τεχνήματος (αντικειμένου ή προϊόντος), κατά τον Stahl 

(2003), σχετίζεται με την έννοια με την οποία έχει συνδεθεί και πραγματοποιείται σε 

τρία στάδια:  

 Οι άνθρωποι εμπλέκονται σε κάποιου είδους συνεργατική δραστηριότητα που 

περικλείει τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, το κοινωνικό πλαίσιο, τα φυσικά 

αντικείμενα, κ.ά. 

 Κάποιο αντικείμενο, χειρονομία ή λέξη συσχετίζεται με την έννοια και δρα 

ως εξωτερίκευση του νοήματος 

 Το αντικείμενο μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί ενσωματωμένο με 

την έννοια με την οποία συνδέθηκε στα προηγούμενα στάδια (σ.6) 

Δηλαδή, ένα φυσικό αντικείμενο, μια κίνηση, μια λέξη, ένας ήχος αποκτά νόημα και 

γίνεται τέχνημα, μέσα από τη χρήση του σε μια συνεργατική δραστηριότητα (Stahl, 

2003). Στην ίδια κατεύθυνση, οι Hron & Friedrich (2003) θεωρούν ότι ο σκοπός του 

σχεδιασμού συστημάτων που υποστηρίζονται από τον υπολογιστή είναι να 

δημιουργηθούν τεχνήματα, δραστηριότητες και περιβάλλοντα που ενισχύουν εκείνες 

τις πρακτικές οι οποίες συμβάλλουν στην κατασκευή νοήματος μέσα στην ομάδα 

(Hron & Friedrich 2003).  

Αναφορικά με τη συνεργασία μέσω διαδικτύου (online collaboration) σχετικές 

έρευνες έχουν δείξει ότι μπορεί να διευκολυνθεί μέσω της κατάρτισης στη συνεργασία 

και να βελτιωθεί εάν δοθεί προσοχή σε παράγοντες όπως το συνεργατικό έργο, η 

τεχνολογία που το υποστηρίζει, η σύνθεση και το μέγεθος της ομάδας, η επικοινωνία, 

ο βαθμός απαιτήσεων του έργου, η ατομική υπευθυνότητα κι οι ατομικές διαφορές 

(Kurtts, Hibbard & Levin, 2005). Οι μεταβλητές αυτές μαζί με την κοινωνική 
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αλληλεξάρτηση των εταίρων και το ρόλο του/της εκπαιδευτικού αναδεικνύονται από 

την έρευνα και ως προϋποθέσεις της επιτυχημένης συνεργατικής μάθησης, στο 

πλαίσιο των συνεργατικών, υπολογιστικών συστημάτων (Dillenburg et al, 1996). 

Περαιτέρω, ο Dillenburg (1999) θεωρεί ότι η έρευνα πρέπει να στραφεί στην ανάπτυξη 

των τρόπων που θα αυξήσουν την πιθανότητα να συμβούν συγκεκριμένοι τύποι 

αλληλεπίδρασης, οι οποίοι θα πυροδοτήσουν μηχανισμούς μάθησης. Οι τρόποι αυτοί 

αφορούν στη ρύθμιση των παραπάνω μεταβλητών, αλλά και 

 στον προσδιορισμό ενός «συμβολαίου συνεργασίας», δηλαδή ενός σεναρίου 

που βασίζεται σε ρόλους,  

 στην ενσωμάτωση ορισμένων προ-καθορισμένων «σχημάτων» που θα 

προωθούν την αλληλεπίδραση, όπως οι ημιδομημένες διεπαφές που 

λειτουργούν ως σκαλωσιά για την αρθρωτή εξέλιξη του έργου και  

 στην παρακολούθηση και ρύθμιση των αλληλεπιδράσεων που συμβαίνουν σε 

διάφορα σημεία και σε διαφορετικούς χρόνους (Dillenbourg, 1999) 

Γενικότερα, στη βιβλιογραφία για το σχεδιασμό των συνεργατικών 

συστημάτων που υποστηρίζουν τη μάθηση κυριαρχούν τρία πρότυπα σχεδιασμού: α) 

το επικεντρωμένο στο συνεργατικό έργο πρότυπο, β) το πρότυπο της συμμετρικής 

αλληλεπίδρασης και γ) το αναστοχαστικό πρότυπο σχεδίασης. Το πρώτο παράδειγμα 

προκρίνει εκείνο το είδος της αλληλεπίδρασης, η οποία προσανατολίζεται στο έργο - 

λύση προβλήματος (περισσότερο από τα ζητήματα που αφορούν στη διεπιφάνεια 

χρήσης, στον έλεγχο της αλληλεπίδρασης, στην εκτός έργου συζήτηση κ.τ.λ.). Το 

δεύτερο παράδειγμα προκρίνει την αλληλεπίδραση, κατά την οποία οι εταίροι 

συνεισφέρουν σχετικά ισότιμα στην παραγωγή λύσεων και το τρίτο παράδειγμα 

προκρίνει μία αλληλεπίδραση, κατά την οποία οι εταίροι δεν παραθέτουν απλά λύσεις 

στο πρόβλημα, αλλά ως επί το πλείστον προσπαθούν να τις εξηγήσουν, να τις 

αποτιμήσουν ή να τις αιτιολογήσουν (Baker & Lund 1997). Η έρευνα των Baker & 

Lund (1997) έχει δείξει ότι τα ΥΥΣΜ περιβάλλοντα  ευνοούν τους τύπους 

αλληλεπίδρασης που επικεντρώνονται στο έργο (task) και στις αναστοχαστικές 

δραστηριότητες της αποτίμησης, της εξήγησης και της αιτιολόγησης (ό.π.). 

Τέλος, ο σχεδιασμός των ΥΥΣΜ τεχνολογιών πρέπει να στηρίζεται στην 

ανάλυση της φύσης της συνεργατικής μάθησης και στην αυστηρή μελέτη της πράξης 

που λαμβάνει χώρα κατά τη συνεργασία. Η ανάλυση αυτή πρέπει να τροφοδοτεί το 

σχεδιασμό και αντίστροφα  (Hron & Friedrich, 2003). 
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1.4.2. Οφέλη από την αξιοποίηση των συνεργατικών συστημάτων 

Σε ό,τι αφορά τα συστήματα της υποστηριζόμενης από υπολογιστή 

συνεργατικής μάθησης (ΥΥΣΜ), η μάθηση που συνοικοδομείται μέσα από την 

κοινωνική αλληλεπίδραση των εταίρων μπορεί να ερμηνευθεί ως η ενέργεια που 

φέρνει σε επαφή διαφορετικές έννοιες και η διδασκαλία ως οι κοινωνικές και υλικές 

διευθετήσεις που προάγουν τη διαπραγμάτευση ανάμεσα σ’ αυτές τις έννοιες. Οι 

έννοιες αντανακλούν την προϋπάρχουσα εμπειρία και είναι εκτεθειμένες σε μία 

ατελείωτη διαπραγμάτευση και επανεκτίμηση. Κατά την ανάπτυξη λοιπόν της 

συνεργατικής μάθησης με την υποστήριξη του υπολογιστή, οι συμμετέχοντες/ουσες 

στη συνεργατική ομάδα οικοδομούν τη γνώση κατασκευάζοντας με τη χρήση 

τεχνημάτων και μέσων  διαμοιραζόμενες έννοιες. Η κατανόηση του τρόπου με τον 

οποίο γίνεται αυτό μπορεί να προκύψει από την ανάλυση των νοημάτων και των 

πράξεων που συντελούνται στον ηλεκτρονικό χώρο, πράγμα που απαιτεί την 

οικειοποίηση μεθόδων και ζητημάτων που άπτονται της ψυχολογίας, της 

κοινωνιολογίας, της ανθρωπολογίας, της οργανωσιακής επιστήμης και άλλων 

επιστημών και μπορεί να συμβάλλει στον επιτυχημένο σχεδιασμό συνεργατικών 

συστημάτων που υποστηρίζουν την οικοδόμηση της μάθησης (Hron & Friedrich 

2003).   

Ειδικότερα, τα συνεργατικά συστήματα λειτουργούν ως αναστοχαστική 

συλλογική μνήμη της διαδικασίας της συνεργασίας, εφόσον την «αποτυπώνουν», 

επιτρέποντας τον αναστοχασμό και την αναδιαμόρφωσή της από τους εταίρους. Τα 

άτομα που συνεργάζονται, μέσα από την αποτύπωση της συμβολής τους στη 

συνεργατική δράση που αναπτύχθηκε μπορούν να επαναπροσδιορίσουν τις ενέργειές 

τους και το ρόλο τους, επιχειρώντας αλλαγές σε επιμέρους σημεία ή και στο σύνολο 

της διαδικασίας με στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας τους. Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί εάν αξιοποιηθούν οι λεκτικές ανταλλαγές, οι ενέργειες στο διαμοιραζόμενο 

χώρο και στα αντικείμενά του, η συσχέτιση του τελικού προϊόντος με την ποιοτική και 

ποσοτική  συμβολή του ατόμου και η αναπαράσταση αυτής, η αναπαραγωγή της 

συνεργατικής διαδικασίας και της διαδικασίας παραγωγής του τελικού αποτελέσματος. 

Έτσι, η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει στα συνεργαζόμενα μέρη τα δεδομένα για  να 

σκεφτούν και ν’ αλλάξουν, αν αυτό κριθεί αναγκαίο, τον τρόπο με τον οποίο 

συνεργάζονται. Δηλαδή, τα συνεργατικά συστήματα έχουν χαρακτηριστικά που είναι 
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δυνατόν όχι απλά να υποστηρίξουν, αλλά και να μετεξελίξουν το χαρακτήρα της 

συνεργασίας (Γιαννούτσου & Τρούκη, 2007).  

Περαιτέρω, τα συστήματα της διαμεσολαβημένης από τον υπολογιστή 

επικοινωνίας (Computer Mediated Communication) δίνουν την ευκαιρία στην ομάδα 

να εκθέσει τη «συλλογική της νοημοσύνη» (Τuroff, 1991). Η συλλογική νοημοσύνη 

αναφέρεται στην ενδυνάμωση που προκύπτει μέσω της ανάπτυξης και της 

συγκέντρωσης της νοημοσύνης για την κατάκτηση κοινών στόχων ή για τη λύση 

κοινών προβλημάτων. Εμπνέεται από το πνεύμα της συνεργασίας και εξασκείται μέσω 

της ανάπτυξης της τέχνης της συζήτησης (Brown & Lauder, 2000, σ.234, 238). 

Άλλα πλεονεκτήματα και ατομικά οφέλη που προκύπτουν από την επικοινωνία 

και συνεργασία μέσω διαδικτύου, πέρα από τον επαναπροσδιορισμό των ενεργειών και 

των ρόλων των εταίρων κατά την αποτύπωση της συνεργατικής διαδικασίας και πέρα 

από τη συνεργατική μάθηση στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης που 

αναπτύσσεται μεταξύ των μελών της ομάδας, κατά τη διαδικασία λύσης ενός 

προβλήματος ή κατά τη διαδικασία επίτευξης του σκοπού της ομάδας, είναι η ευελιξία 

του/της χρήστη/ιας ως προς τη χρονική στιγμή που θα επιλέξει να εμπλακεί στη 

συζήτηση, η υπευθυνότητα που μπορεί να αναπτύξει εξαιτίας του δημόσιου 

χαρακτήρα των συζητήσεων, καθώς και η βελτίωση των διαπροσωπικών του/της 

σχέσεων όταν η συζήτηση που αναδύεται δεν είναι απειλητική (Carboni, 1999). 

Ειδικότερα για τους/τις εκπαιδευτικούς η άρση της απομόνωσης και η επαγγελματική 

ανάπτυξη μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, γνώσεων και ιδεών σε προγράμματα 

εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι μερικά από τα οφέλη που η έρευνα έχει αναδείξει 

(Hammond, 1998, 2005).  

 

1.4.3. Μάθηση βασισμένη στο πρόβλημα και στη μελέτη περιπτώσεων 

Η βασισμένη στο πρόβλημα μάθηση και η μάθηση με μελέτη περιπτώσεων 

αποτελούν μεθόδους οι οποίες αξιοποιήθηκαν ευρέως στη σχεδίαση και ανάπτυξη 

εκπαιδευτικού λογισμικού για την οικοδόμηση της γνώσης στο πλαίσιο ομάδων και 

κοινοτήτων.  

 

Μάθηση βασισμένη στο πρόβλημα 
Η «μάθηση που βασίζεται στο πρόβλημα» (problem-based learning) είναι μία 

προσέγγιση στη μάθηση που αναπτύχθηκε από τη δεκαετία του 1970 και μετά. 

Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση η μάθηση προέρχεται από τη διαδικασία της 
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προσπάθειας κατανόησης ή επίλυσης ενός προβλήματος (Barrows & Tamblyn, 1980; 

Savin-Baden, 2000). Κατά τη διαδικασία αυτή αντί να διδάσκονται ξεχωριστά τα 

γνωστικά πεδία, οι γνώσεις συνθέτονται μέσω της διαδικασίας διερεύνησης ή επίλυσης 

του προβλήματος. Η μάθηση μέσω της διερεύνησης μιας προβληματικής κατάστασης 

έγινε γνωστή στα τέλη του 1960 ως αποτέλεσμα της έρευνας του Barrows,  σχετικά με 

τις ικανότητες συλλογισμού των φοιτητών ιατρικής. Πρόθεση του ερευνητή ήταν να 

αναπτύξουν οι φοιτητές την ικανότητα να συσχετίζουν τις γνώσεις που είχαν 

αποκτήσει με τα προβλήματα που παρουσιάζουν οι ασθενείς, κάτι που ελάχιστοι 

φοιτητές μπόρεσαν να κάνουν καλά (Savin-Baden, 2000).  

Η βασισμένη στο πρόβλημα μάθηση εφαρμόσθηκε και στις τρεις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης γιατί αποδείχθηκε ότι συμβάλλει στην κατάκτηση της γνώσης, αλλά και 

στην ανάπτυξη γενικών δεξιοτήτων και στάσεων. Πιο συγκεκριμένα, συμβάλλει στην 

ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, στην ανάλυση και λύση πολύπλοκων προβλημάτων 

του πραγματικού κόσμου, στην ανεξάρτητη ευθύνη για τη μάθηση, μέσω της εύρεσης, 

αποτίμησης, χρήσης και ανταλλαγής πηγών πληροφόρησης, στη συνεργασία μέσα σε 

ομάδες και στο σεβασμό προς τους άλλους, καθώς και στην ανάπτυξη της προφορικής 

και γραπτής επικοινωνίας (Dean, 2001; Wood, 2003).  Μέσω αυτής της σύνθετης και 

πολύπλευρης προσέγγισης οι εκπαιδευόμενοι/ες έχουν τη δυνατότητα να κατανοούν 

τις δικές τους καταστάσεις και τα δικά τους πλαίσια, ώστε να αντιλαμβάνονται τον 

τρόπο που μαθαίνουν και να βλέπουν τους εαυτούς τους ως επαγγελματίες (Savin-

Baden, 2000). Η διδασκαλία που ακολουθεί αυτή την προσέγγιση στην αίθουσα 

διδασκαλίας συνήθως περιλαμβάνει συζήτηση, αναστοχασμό, σχέδια εργασίας και 

παρουσιάσεις, ενώ ο εκπαιδευτικός αλλάζει ρόλους, παίζοντας κυρίως το ρόλο του 

διευκολυντή, καθοδηγώντας τους μαθητές και παρέχοντάς τους πηγές που τους 

βοηθούν να αποκτήσουν γνώση του περιεχομένου εκπαίδευσης, αλλά και δεξιότητες 

λύσης προβλημάτων (Dean, 2001).  

Ειδικότερα όμως, η βασισμένη στο πρόβλημα μάθηση ενηλίκων προϋποθέτει 

μία σειρά από αρχές, όπως ότι: α) Οι ενήλικες προτιμούν να αυτοκατευθύνονται, γι’ 

αυτό και ο εκπαιδευτής ή η εκπαιδεύτρια πρέπει να εμπλέκεται μαζί τους σε μια 

διαδικασία διερεύνησης, ανάλυσης και λήψης αποφάσεων, παρά σε μια διαδικασία 

μετάδοσης της γνώσης. β) Η συμμετοχή τους σε σχεδιασμένες από πριν εμπειρίες 

μάθησης, όπως οι συζητήσεις, η επίλυση προβλημάτων, η ανάλυση αυτών των 

εμπειριών κι η εφαρμογή τους στο χώρο της εργασίας ή σε πραγματικές καταστάσεις 

της ζωής αποτελούν τον πυρήνα της μεθοδολογίας εκπαίδευσης για τη μάθησή τους. γ) 
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Οι ενήλικες έχουν ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες που παράγονται από πραγματικά 

περιστατικά της ζωής και δ) Οι καταστάσεις που σχετίζονται με την εργασία τους ή τη 

ζωή τους αποτελούν καταλληλότερο πλαίσιο για τη μάθησή τους απ’ ότι οι 

ακαδημαϊκές ή θεωρητικές προσεγγίσεις (Knowles, 1973). Έτσι, ο σχεδιασμός 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων που χρησιμοποιούν τη μεθοδολογία της βασισμένης στο 

πρόβλημα μάθησης πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στα άτομα να αυτενεργούν, να 

συνεργάζονται, να αλληλεπιδρούν για βαθύτερη κατανόηση του υλικού, να 

αναστοχάζονται σχετικά με το τι έχουν μάθει, ώστε η  διαδικαστική γνώση που 

αποκτήθηκε με την επίλυση προβλημάτων να μετατρέπεται σε δηλωτική γνώση για 

την ανάκληση και χρήση της σε παρόμοια μελλοντικά προβλήματα. Οι προσομοιώσεις 

των προβληματικών καταστάσεων πρέπει να είναι ασθενώς δομημένες ώστε να 

επιτρέπουν την ελεύθερη διερεύνηση, ενώ οι πηγές μάθησης πρέπει να ενσωματώνουν 

μία σειρά από επιστημονικά πεδία και γνωστικά αντικείμενα (Conley, Livingstone and 

Meharg, 2006).  

Η μάθηση που βασίζεται στο πρόβλημα (problem-based learning) διακρίνεται 

από τη μάθηση λύσης προβλημάτων (problem-solving learning). Η μάθηση λύσης 

προβλημάτων αποτελεί έναν τύπο διδασκαλίας, βάσει του οποίου ο/η εκπαιδευτικός 

δίνει στους/στις μαθητές/ριες μία διάλεξη ή ένα άρθρο για να το διαβάσουν και μία 

σειρά ερωτήσεων που σχετίζονται με τις πληροφορίες που τους δίνονται. Οι 

εκπαιδευόμενοι/ες αναμένεται να βρουν τις απαντήσεις και να τις φέρουν προς 

συζήτηση. Στην περίπτωση αυτή το σενάριο-πρόβλημα οριοθετείται από ένα γνωστικό 

αντικείμενο (π.χ. Μαθηματικά) ή ένα επιστημονικό πεδίο (π.χ Διδακτική των Φυσικών 

Επιστημών), ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι μαθητές/ριες εκπαιδεύονται σε τεχνικές 

επίλυσης. Αυτό το είδος της μάθησης επικεντρώνεται στις απαντήσεις που 

αναμένονται από τον/την εκπαιδευτή/ρια, οι οποίες βασίζονται στις πληροφορίες που 

παρέχονται στους/στις εκπαιδευόμενους/ες και αναφέρονται σ’ ένα συγκεκριμένο 

γνωστικό περιεχόμενο. Έτσι, οι απαντήσεις οριοθετούνται από το περιεχόμενο 

σπουδών και οι εκπαιδευόμενοι/ες αναμένεται να διερευνήσουν ελάχιστο επιπλέον 

υλικό πέρα από αυτό που προβλέπεται προκειμένου να ανακαλύψουν τις λύσεις.  

Ωστόσο στην οργάνωση τεχνολογικών περιβαλλόντων που υποστηρίζουν την 

εκπαίδευση με τη χρήση μελέτης περιπτώσεων ή προβληματικών καταστάσεων, στα 

οποία ο/η εκπαιδευόμενος/η καλείται να προσπελάσει το διαθέσιμο διδακτικό υλικό 

και να αυτό-οργανωθεί ως προς τον έλεγχο της μάθησής του/της, συχνά 

χρησιμοποιούνται ερωτήσεις ως αναγκαία υποστήριξη (scaffolding) στη μελέτη, 
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κατανόηση και επίλυση των προβλημάτων αυτών. Πρόκειται για καθοδηγητικές ή 

κατευθυντήριες ερωτήσεις (question prompts), οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν 

το/τη μαθητή/ια σε γνωστικό και μεταγνωστικό επίπεδο κι οποίες διακρίνονται σε 

διαδικαστικές (υποδείξεις), επεξηγηματικές (εισάγονται με τις λέξεις: γιατί, πώς, 

ποιος, κ.τ.λ.) και αναστοχαστικές (Ge, 2001; Ge & Land, 2004; Xie & Bradshaw, 

2008). 

Αντίθετα με τη μάθηση λύσης προβλημάτων, η βασισμένη στο πρόβλημα 

μάθηση επικεντρώνεται στην οργάνωση του περιεχόμενου σπουδών γύρω από το 

σενάριο-πρόβλημα κι όχι σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα ή επιστημονικά 

πεδία. Το εμπλεκόμενο άτομο αναμένεται να πάρει μία θέση απέναντι στο πρόβλημα 

επιστρατεύοντας την προηγούμενη γνώση του, που σχετίζεται με την προβληματική 

κατάσταση, και συσχετίζοντάς την με τη νέα γνώση που έχει κατακτήσει. Εμπλέκεται 

με την πολυπλοκότητα μιας κατάστασης και μαθαίνει να διακρίνει τις αμφισημίες και 

να τις διαχειρίζεται. Σημαντικοί παράγοντες κατά τη διαδικασία λύσης του 

προβλήματος είναι οι διαφορετική οπτική που χαρακτηρίζει τους/τις 

εκπαιδευόμενους/ες καθώς και η εμπειρία τους για το θέμα. Οι εκπαιδευόμενοι/ες 

εργάζονται σε ομάδες για να λύσουν η να διαχειριστούν τις προβληματικές 

καταστάσεις, ενώ δεν αναμένονται απαντήσεις σε μια προκαθορισμένη σειρά 

ερωτήσεων. Αντ’ αυτού αναμένεται οι εκπαιδευόμενοι/ες να εμπλακούν στην 

πολύπλοκη κατάσταση που περιγράφει το πρόβλημα και να αποφασίσουν οι ίδιοι/ες 

ποιες επιπλέον πληροφορίες χρειάζεται να αναζητήσουν να μάθουν και ποιες 

δεξιότητες πρέπει να αναπτύξουν προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση 

αποτελεσματικά (Savin-Baden, 2000). 

Τα προβλήματα που αξιοποιούνται σ’ αυτές τις προσεγγίσεις μάθησης 

διακρίνονται στα «καλώς» και «ασθενώς» δομημένα προβλήματα (well-structured & 

ill-structured problems). Τα πρώτα έχουν ξεκάθαρη δομή, το περιεχόμενό τους αφορά 

σε συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο και είναι προβλήματα που σχετίζονται ελάχιστα με 

την πραγματική ζωή. Παρουσιάζουν όλα τα στοιχεία του προβλήματος, ακολουθούν 

ορισμένους κανόνες και η επίλυσή τους ακολουθεί μία προκαθορισμένη διαδρομή 

(Jonassen, 1997; Wood, 1983). Τα ασθενώς δομημένα προβλήματα συναντώνται στην 

καθημερινή ζωή, περιέχουν ασάφειες και ελλιπείς πληροφορίες για την επίλυσή τους, 

μπορεί να έχουν πολλαπλές λύσεις ή μη κοινά αποδεκτή λύση  (Jonassen, 1997; Chi & 

Glaser, 1985; Kitchener, 1983). 
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Μάθηση με μελέτη περιπτώσεων  
Η μάθηση με μελέτη περιπτώσεων (case -based learning) εφαρμόστηκε στη 

Διδασκαλία για πρώτη φορά από τον Langdell το 1870, στη Νομική Σχολή του 

πανεπιστημίου του Harvard.  Ο Langdell πίστευε ότι μέσα από την εξέταση 

πραγματικών δικαστικών περιπτώσεων και τη σύγκριση αυτών, οι φοιτητές/ιες 

μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις αρχές της Νομικής Επιστήμης (Garvin, 2003). 

Στη συνέχεια η μάθηση με μελέτη περιπτώσεων βρήκε εφαρμογή και σε άλλα 

επιστημονικά πεδία, όπως για παράδειγμα στην Ιατρική ή στην Κοινωνιολογία 

(Hachen, 2001). Η μελέτη περίπτωσης παρουσιάζει προβλήματα του πραγματικού 

κόσμου σ’ ένα ελεγχόμενο περιβάλλον. Πρόκειται για ιστορίες, γραπτές αφηγήσεις 

γεγονότων ή εμπειριών από την πραγματική ζωή, στις οποίες οι συγκεκριμένες 

καταστάσεις που αντιμετωπίζει κάποιο άτομο συνδέονται με γενικές αρχές, θεωρίες ή 

πρότυπα (Ward, 1998; Hachen, 2001). Ο Hachen τις ονομάζει «κεντροπροβληματικές 

αφηγήσεις που προάγουν την κριτική σκέψη» (Hachen, 2001, σ. 2).  

Οι περιπτώσεις συνήθως περιέχουν ένα αληθοφανές σενάριο, τις πηγές που 

βοηθούν στην κατανόησή τους κι ένα πρόβλημα ανοιχτού τύπου, στο οποίο καλείται 

ο/η εκπαιδευόμενος/η να δώσει λύση. Η έκταση της περίπτωσης μπορεί να είναι από 

λίγες προτάσεις έως πολλές σελίδες. Το περιεχόμενό της  μπορεί να είναι μια «νεκρή» 

περίπτωση που περιέχει εξαρχής όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη λύση της ή μια 

«ζωντανή» περίπτωση που εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα στοιχεία καθώς περνάει ο 

χρόνος. Μπορεί να είναι αυτοτελής ή μέλος μιας ομάδας περιπτώσεων (Morrison, 

2001). Η περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία ως παράδειγμα 

πρακτικής εφαρμογής των εννοιών που διδάχθηκαν, ως πρόβλημα προς επίλυση ή ως 

διδακτική πηγή που θα αξιοποιήσει ο/η εκπαιδευόμενος/η για να λύσει ένα άλλο 

πρόβλημα (Jonassen & Hernandez-Serrano, 2002). 

Η βασισμένη στο πρόβλημα μάθηση και η μάθηση με μελέτη περιπτώσεων 

αποτελούν προσεγγίσεις που υποστηρίζουν τις αρχές του εποικοδομητισμού και 

κοινωνικού εποικοδομητισμού. Σύμφωνα με τις αρχές αυτές, οι ίδιοι/ες οι 

εκπαιδευόμενοι/ες αναλαμβάνουν την ευθύνη της μάθησής τους, στο πλαίσιο της 

οποίας η κατανόηση προκύπτει μέσα από τις αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον και 

τους εταίρους, κατά τη διαδικασία επίλυσης του προβλήματος. Η γνωστική σύγκρουση 

διεγείρει τη μάθηση, ενώ η διαμόρφωση κοινών εννοιών και η οικοδόμηση της γνώσης 

προκύπτουν από τη μελέτη του περιεχομένου και των διαφορετικών οπτικών, από την 

κοινωνική διαπραγμάτευση που προωθεί τη συνεργατική μάθηση, από τις κοινές 
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πρακτικές, τη  γλώσσα και τη χρήση εργαλείων,  από τις αξίες και τις πεποιθήσεις που 

διαμοιράζονται (Camp, 1996, Brown et al, 1989;  Lave, 1993; Wertsch, 1985, Driscoll, 

2000). 

 

1.5.  Δικτυωμένη συνεργασία και μάθηση εκπαιδευτικών ειδικής και    
γενικής αγωγής 

Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του παραδείγματος της Υποστηριζόμενης από 

Υπολογιστή Συνεργατικής Μάθησης (ΥΥΣΜ) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και 

στην τυπική επαγγελματική εκπαίδευση, σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι η 

διαδικτυακή εκπαίδευση (online education) έχει τη δυνατότητα να υπερβεί την 

παραδοσιακή φύση της πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλίας εφόσον μπορεί να 

συμπεριλάβει πολύ περισσότερες πηγές πληροφόρησης, περιεχόμενα και υλικά 

διδασκαλίας, καθώς και ανθρώπους. Οι εκπαιδευτικοί στα εξ αποστάσεως 

προγράμματα εκπαίδευσης γίνονται διευκολυντές/ριες της μάθησης, μετατοπίζοντας 

ένα μεγάλο κομμάτι ελέγχου στους/στις εκπαιδευόμενους. Επίσης, η διαδικασία 

συμμετοχής σ’ ένα πρόγραμμα «υποστηριζόμενης από υπολογιστή συνεργατικής 

μάθησης» βοηθά τους συμμετέχοντες να οικοδομήσουν κοινότητες μάθησης, οι οποίες 

ευνοούν την επαγγελματική ανάπτυξη, επιτρέπουν στους/στις εκπαιδευόμενους/ες να 

αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις που κάποτε θεωρούνταν αξεπέραστες και 

διευκολύνουν την αναστοχαστική διδασκαλία (Kurtts, Hibbard & Levin, 2005;; 

Κόλλιας κ.ά., 2007).  

Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία των ερευνητικών δεδομένων σχετικά με τα 

συνεργατικά υπολογιστικά συστήματα αφορά στον πληθυσμό μαθητών/ιών και 

φοιτητών/ιών, όπως αναδεικνύει και η διερεύνηση των πρακτικών της τελευταίας 

δεκαετίας του μεγαλύτερου διεθνούς συνεδρίου με θέμα την «υποστηριζόμενη από 

υπολογιστή συνεργατική μάθηση» (CSCL conference), ενώ φαίνεται να υπάρχει 

έλλειμμα ερευνών αναφορικά με το σχεδιασμό και κυρίως τη χρήση αυτών των 

συστημάτων από επαγγελματικές ομάδες εν ενεργεία εκπαιδευτικών ειδικής και 

γενικής αγωγής, με σκοπό την οικοδόμηση της συνεργασία τους και την 

επαγγελματική τους ανάπτυξη, γύρω από ζητήματα συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στο 

χώρο του σχολείου όπου εργάζονται.  

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα προγράμματα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών, η βιβλιογραφική έρευνα ανέδειξε ερευνητικά προγράμματα 

συνεργασίας και επαγγελματικής μάθησης σε ζητήματα «ενσωμάτωσης των νέων 
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τεχνολογιών στη διαδικασία της διδασκαλίας» κι όχι σε ζητήματα «συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης». Ο προσανατολισμός αυτός της έρευνας συνδέεται με την εισαγωγή και 

χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση, η οποία προωθείται 

ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες από την κεντρική εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική 

και πρακτική, εξαιτίας της σχέσης της Εκπαίδευσης με την Οικονομία και 

συγκεκριμένα με τη μετανεωτερική ή μεταβιομηχανική οικονομία, όπου οι αλλαγές 

από τη μεταποιητική -φορντικής οργάνωσης- οικονομία στην οικονομία των 

υπηρεσιών προσδιορίζονται από την παραγωγή γνώσης και πληροφοριών (Allen, 

2003, σ. 253). Σύμφωνα με τον Castells (2000), με την ανάδυση του παγκόσμιου ιστού 

μία νέα οικονομία -η πληροφοριακή ή μεταβιομηχανική- εμφανίστηκε στο τελευταίο 

τέταρτο του εικοστού αιώνα (Castells, 2000).  

Έτσι, η συντριπτική πλειοψηφία των ερευνών από το χώρο των επιστημών της 

Αγωγής συνδέει τις Τ.Π.Ε. με την επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών, κυρίως 

σε σχέση με την ένταξη του γνωστικού αντικειμένου των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση και 

με την ένταξη των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη. Σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο υπάρχουν:  

1) Έρευνες που διερευνούν τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην 

εισαγωγή των Τ.Π.Ε.  στην εκπαίδευση και στη διδασκαλία (Potter & Mellar, 

2000, Μπίκος, 1995, Κυρίδης κ.ά., 2003, Αθανασιάδης κ.ά., 2007, Bliss & 

Bliss, 2003, Χαραλάμπους & Χρυσοστόμου, 2002).  

2) Ερευνητικά προγράμματα τυπικής κατάρτισης στην ένταξη των Τ.Π.Ε. στην 

διδακτική διαδικασία (Conlon, 2004, Χλαπάνης & Δημητρακοπούλου, 2004, 

Χλαπάνης, Μπράτιτσης & Δημητρακοπούλου, 2004, Hlapanis & 

Dimitracopoulou, 2005, Τζωρτζακάκης κ.ά. 2003).  

3) Ερευνητικά προγράμματα ή εφαρμογές «μοντέλων επαγγελματικής 

ανάπτυξης» που αποσκοπούν στη δημιουργία δικτυακών κοινοτήτων 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: α) σχετικά με την ένταξη των Τ.Π.Ε. στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (Hlapanis et al, 2006, Ehman, Bonk & Yamagata-

Lynch, 2005, Charalambous & Karagiorgi, 2002) ή β) σχετικά με τον 

εμπλουτισμό των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο 

του εκπαιδευτικού τους έργου (Juang, Liu & Chan, 2008, Gairin-Salan & 

Rodriguez-Comez, 2009, Russell & Schneiderheinze, 2005, Snyder, 2005). 

Σε ό,τι αφορά την οργάνωση και την ανάπτυξη της εφαρμοσμένης συνεργασίας 

και επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής με την 

υποστήριξη της τεχνολογίας, τα περισσότερα ερευνητικά προγράμματα αφορούν 
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κυρίως στον πληθυσμό των υποψήφιων κι όχι των εν ενεργεία εκπαιδευτικών. 

Ωστόσο, τα εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόσθηκαν σε υποψήφιους/ες 

εκπαιδευτικούς, μας παρέχουν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τη δυνατότητα 

εφαρμογής της διαδικτυακής συνεργασίας και μάθησης στον πληθυσμό των εν 

ενεργεία εκπαιδευτικών  ειδικής και γενικής αγωγής.  

Πιο συγκεκριμένα, οι Kurtts et al (2005) αξιοποίησαν τις προσεγγίσεις της 

βασισμένης στο πρόβλημα μάθησης και της μάθησης με μελέτη περιπτώσεων, στο 

πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος που έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο της Νότιας 

Καρολίνας των Η.Π.Α.. Στο εν λόγω πρόγραμμα συμμετείχαν πέντε ομάδες 

υποψηφίων εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής (αναλογία 1 προς 2), 

προκειμένου να κατανοηθεί  πώς η συνεργατική λύση προβλημάτων και ο 

συνεργατικός σχεδιασμός της διδασκαλίας μπορούν να υποστηριχθούν από τη χρήση 

ενός συστήματος online διαχείρισης της μάθησης (Blackboard 5). Οι υποψήφιες 

εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να επικοινωνούν ασύγχρονα, μέσω e-mail και 

νηματοειδούς συζήτησης στο Discussion Board ή σύγχρονα, χρησιμοποιώντας το chat 

της Virtual Classroom του συστήματος (Kurtts et al, 2005). 

Στο πλαίσιο των δύο συνεργατικών δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν 

πραγματοποιήθηκαν δύο σύγχρονες συζητήσεις, μία για κάθε μια από τις συνεργατικές 

δραστηριότητες. Κατά την πρώτη συνεργατική δραστηριότητα τα μέλη της κάθε 

ομάδας συζήτησαν μέσω διαδικτύου γύρω από ένα σύντομο σενάριο μελέτης 

περίπτωσης μαθητή με παρορμητική και διασπαστική συμπεριφορά στη γενική τάξη, 

το οποίο εισήγαγε στην σύγχρονη συζήτηση η μία εκ των δύο υποψηφίων 

εκπαιδευτικών γενικής αγωγής. Οι υποψήφιες κατέληξαν σε παρέμβαση, 

χρησιμοποιώντας το μοντέλο λύσης προβλήματος POCS (Problem, Options, 

Consequences, Selection). Η δεύτερη συνεργατική δραστηριότητα αφορούσε στο 

συνσχεδιασμό συνεργατικής διδασκαλίας με βάση το σενάριο-πρόβλημα μιας τάξης 

συνεκπαίδευσης, στην οποία καλούνταν να διδάξει μία εκπαιδευτικός γενικής αγωγής, 

με την υποστήριξη βοηθού πλήρους απασχόλησης. Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής 

διάβασαν το υποβαλλόμενο από τη μία εκ των δύο υποψήφιων εκπαιδευτικών γενικής 

αγωγής προσχέδιο μαθήματος, και κατόπιν το συζήτησαν από κοινού με της 

υποψήφιες της Γ.Α.  στην πλατφόρμα σύγχρονης επικοινωνίας. Μετά τη συνεδρίαση 

οι υποψήφιες εκπαιδευτικοί Γ.Α. αναθεώρησαν το σχέδιο μαθήματος και το 

απέστειλαν στον κοινό χώρο ανταλλαγών της ομάδας, για επιθεώρηση των 

αναθεωρήσεων από τις συμφοιτήτριές τους της Ε.Α.. Στο τέλος του προγράμματος 
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ζητήθηκε απ’ όλες τις συμμετέχουσες να απαντήσουν σε μερικές ερωτήσεις για τη 

διαδικασία του σχεδιασμού που έλαβε χώρα στο διαδίκτυο και για την αξιολόγηση του 

προγράμματος. Τα δεδομένα της έρευνας συγκεντρώθηκαν από ποικίλες πηγές 

(τριγωνοποίηση) και η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με τη μέθοδο  της «ανάλυσης 

περιεχομένου» (ό.π.). 

Από την ανάλυση της σύγχρονης συζήτησης γύρω από το πρώτο σενάριο-

μελέτη περίπτωσης, προέκυψε ότι όλες οι υποψήφιες όρισαν το πρόβλημα με βάση τις 

πληροφορίες που δίνονταν στο σενάριο και αφού αντάλλαξαν ερωτήσεις και 

απαντήσεις έφτασαν γρήγορα στο συμπέρασμα ότι το πρόβλημα που έπρεπε να 

διευθετήσουν ήταν η συμπεριφορά του μαθητή και όχι για παράδειγμα τα κίνητρά του 

ή η αναπηρία του. Η διαφορά στις προτάσεις παρέμβασης μεταξύ των δύο ειδικοτήτων 

ήταν ποιοτική, με την έννοια ότι οι φοιτήτριες της ειδικής αγωγής μπορούσαν να 

κατανοήσουν καλύτερα τα αίτια αυτής της συμπεριφοράς (βλ.πίνακα 1).  

 

Πίνακας 1. Σύνθεση στρατηγικών παρέμβασης (Kurtts, Hibbard & Levin, 2005) 

  

Προτάσεις από τις φοιτήτριες της γενικής 

εκπαίδευσης 

Προτάσεις από τις φοιτήτριες της ειδικής 

εκπαίδευσης 

Τοποθέτηση σε προνομιακή θέση Τοποθέτηση σε προνομιακή θέση 

Διαχείριση των εμφανιζόμενων 

συμπεριφορών 

Διαχείριση των εμφανιζόμενων 

συμπεριφορών 

Γονεϊκή εμπλοκή Γονεϊκή εμπλοκή 

Στρατηγικές αυτο-ελέγχου Στρατηγικές αυτο-ελέγχου 

Στρατηγικές της ομάδας Στρατηγικές της ομάδας 

Ειδική εκπαίδευση Παρατηρήσεις της συμπεριφοράς του μαθητή 

 Εκτεταμένη συλλογή δεδομένων 

 Ανασκόπηση των πληροφοριών που 

υπάρχουν για το μαθητή 

 

Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις των υποψηφίων, οι υποψήφιες εκπαιδευτικοί της 

γενικής εκπαίδευσης είχαν πολλές καλές ιδέες παρέμβασης, ενώ οι υποψήφιες 

εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής, υιοθετώντας το ρόλο συνεργάτη, υπέβαλλαν 

ερωτήσεις για περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με τη συμπεριφορά του μαθητή και 

προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση και συλλογή στοιχείων. Επιπλέον, μία φοιτήτρια 

της ειδικής αγωγής πρότεινε στις συνεργάτριές της, της γενικής αγωγής, να 

εφαρμόσουν κάποιες παρεμβάσεις στην τάξη πριν στείλουν το μαθητή για αξιολόγηση. 

Κατά τη δεύτερη σύγχρονη συζήτηση με θέμα την «αναθεώρηση του σχεδίου 

μαθήματος» των υποψηφίων εκπαιδευτικών της γενικής αγωγής, ο ρόλος που 

υιοθέτησαν οι υποψήφιες εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής ήταν αυτός της 
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συμβούλου. Γενικότερα, οι φοιτήτριες της ειδικής αγωγής προσέφεραν περισσότερες 

ιδέες/απόψεις σε ό,τι αφορά την τροποποίηση των μαθημάτων για τον μαθητή του 

σεναρίου, απ’ ότι οι υποψήφιες εκπαιδευτικοί της γενικής αγωγής (ό.π.). 

Σχετικά με την υποστήριξη που προσέφεραν οι διαδικτυακές τεχνολογίες στην 

ανάπτυξη της συνεργασίας των υποψηφίων εκπαιδευτικών, κάποιες από τις 

συμμετέχουσες δεν στάθηκε δυνατόν να βρουν αμοιβαία κοινό χρόνο για σύγχρονη 

επικοινωνία. Αυτές που κατάφεραν να διευθετήσουν το χρόνο τους και να 

επικοινωνήσουν σύγχρονα με τις συνεργάτιδές τους, βρήκαν τον τρόπο της 

συνεργασίας μέσω διαδικτύου πολύ χρήσιμο, σε αντίθεση με τις αρχικές φοβίες τους 

να συνεργαστούν με συμφοιτήτριές τους που δεν γνώριζαν. Οι υποψήφιες 

εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής βρήκαν τις διαδικυακές, σύγχρονες συζητήσεις 

απογοητευτικές εξαιτίας  της δυσκολίας εύρεσης κοινού χρόνου για συνομιλία στο 

chat, και εξαιτίας των συνεχών καθυστερήσεων που προέρχονταν από τις αργές 

συνδέσεις του δικτύου. Μερικές υποψήφιες εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής δήλωσαν 

ότι αν και προτιμούσαν να μιλούν πρόσωπο με πρόσωπο ή από το τηλέφωνο και όχι 

μέσω διαδικτύου, εκτίμησαν όλες τις ιδέες για τους σχεδιασμούς μαθημάτων που οι 

συμφοιτήτριές τους της ειδικής αγωγής είχαν να τους προσφέρουν. Επίσης εκτίμησαν 

το γεγονός ότι είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν τη γνώση και την εμπειρία τους, 

αναφορικά και με το ρόλο τους σε ενδεχόμενα μελλοντικά συμπεριληπτικά 

περιβάλλοντα (ό.π.).  

Γενικότερα, σχετικά με την υποστηριζόμενη από τις δικτυακές τεχνολογίες 

συνεργασία των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής,  η έρευνα κατέληξε στις 

εξής διαπιστώσεις: 

 Η δυνατότητα ανάπτυξης σύγχρονης συζήτησης σε διαδικτυακή 

πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε από τους/τις εκπαιδευτικούς παρείχε τη 

δυνατότητα της κοινωνικής επαφής των εκπαιδευτικών, που σε 

διαφορετική περίπτωση δεν θα ήταν δυνατή. Στο πλαίσιο αυτής της online 

επικοινωνίας δόθηκε η δυνατότητα ανταλλαγής ιδεών, και παραγωγής 

προτάσεων και σχεδίων συνδιδασκαλίας στη γενική τάξη. 

 Κατά την διάρκεια των online συζητήσεων, οι εκπαιδευτικοί τόσο της 

ειδικής, όσο και της γενικής αγωγής είχαν τη δυνατότητα να μάθουν και να 

εξασκήσουν δεξιότητες συνεργασίας, πράγμα που τους/τις οδήγησε 

βαθμιαία στην αμοιβαία κατανόηση του διευρυμένου ρόλου τους.  
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 Δεδομένου ότι οι συναντήσεις στο chat έλαβαν χώρα μόνο δυο φορές στο 

πλαίσιο του προγράμματος, επισημάνθηκε η ανάγκη περισσότερων 

συναντήσεων στο διαδίκτυο, οι οποίες θα συνέβαλλαν  σε μια καλύτερη 

κατανόηση του πώς συζητήσεις μέσω  διαδικτύου μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών μεταξύ των 

εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής.  

 Μια πολλά υποσχόμενη περιοχή για μελλοντική διερεύνηση είναι η χρήση 

της  online συζήτησης και των online συνεργατικών δραστηριοτήτων στον 

πληθυσμό των εν ενεργεία εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής σε 

απομονωμένες γεωγραφικές περιοχές ή των εκπαιδευτικών που έχουν 

περιορισμένες ευκαιρίες για αλληλεπίδραση με τους/τις συναδέλφους τους 

(Kurtts et al, 2005).  

Σε άλλο ερευνητικό πρόγραμμα που εφαρμόσθηκε στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση αναπτύχθηκε ένα μοντέλο συνεργασίας που ενέπλεξε προ-πτυχιακούς/ές 

φοιτητές ειδικής και γενικής αγωγής στην παρακολούθηση κοινών μαθημάτων και 

στην ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων σχετικά με την αποτελεσματική ενσωμάτωση 

της  βοηθητικής και πολυμεσικής τεχνολογίας σε περιβάλλοντα μάθησης στη σχολική 

τάξη. Ο σκοπός του προγράμματος ήταν οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτικοί να 

αποκτήσουν δεξιότητες επικοινωνίας και μέσω αυτών να μάθουν να συνεργάζονται 

στην ενσωμάτωση των παραπάνω τεχνολογιών στο σχεδιασμό της διδασκαλίας για 

μαθητές/ιες με ε.ε.α. Επίσης, να ενημερωθούν και να εκτεθούν στη χρήση της 

τεχνολογίας (Jeffs & Banister, 2006). 

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου σχεδιάστηκε και εφαρμόσθηκε από τους/τις 

ακαδημαϊκούς/ές δασκάλους ένα μοντέλο ποιοτικής έρευνας δράσης που περιλάμβανε 

προ- και μετά- επισκόπηση σχετικά με τις ανάγκες των φοιτητών/ιών στα αντικείμενα 

της βοηθητικής και πολυμεσικής τεχνολογίας, κριτικό αναστοχασμό των δεδομένων 

και συνακόλουθες τροποποιήσεις του περιεχομένου των μαθημάτων, ως προϊόν 

κριτικής διερεύνησης. Οι κοινές εργασίες που ανατέθηκαν στους/στις φοιτητές/ιες, 

τους/τις ανάγκασαν να επικοινωνήσουν και να σχεδιάσουν από κοινού τη δράση τους, 

χωρίς σημαντική αύξηση του χρόνου και του κόπου που απαιτούνταν για την 

ολοκλήρωση των εργασιών (ό.π.).  

Για την ανάπτυξη των κοινών εργασιών επιλέχθηκε ένα ασύγχρονο μοντέλο 

διαμεσολαβημένης από υπολογιστή επικοινωνίας. Οι φοιτητές/ιες χωρίστηκαν σε 
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μικρές ομάδες τεσσάρων ατόμων (δύο της ειδικής και δύο της γενικής αγωγής) και 

τους δόθηκε φόρουμ συζήτησης, ενώ καθορίστηκε από τους/τις διδάσκοντες/ουσες ένα 

πρόγραμμα με τις δραστηριότητες στις οποίες θα συμμετείχαν, με τις ημέρες, τη 

χρονική διάρκεια και τους τόπους όπου θα διεξάγονταν οι online συζητήσεις γι’ αυτές 

τις δραστηριότητες (ό.π.).  

Από την προ- επισκόπηση και τη μετά-επισκόπηση του προγράμματος, με 

ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες προέκυψαν 

συμπεράσματα σχετικά με τη βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων των 

συμμετεχόντων/ουσών φοιτητών/ιών στους τομείς της πολυμεσικής και βοηθητικής 

τεχνολογίας και συμπεράσματα σχετικά με την εμπιστοσύνη τους για τις δεξιότητες 

χρήσης που κατείχαν. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος, οι υποψήφιοι/ες 

εκπαιδευτικοί: α) εκτέθηκαν περισσότερο στις πολυμεσικές τεχνολογίες για την 

ενσωμάτωσή τους στην διδασκαλία, β) εκτέθηκαν περισσότερο στις βοηθητικές 

τεχνολογίες και στη δυνατότητα χρήσης τους από τους μαθητές και τις μαθήτριες με 

ειδικές ανάγκες και γ) μπόρεσαν να συνεργαστούν σε αμοιβαία ωφέλιμες 

δραστηριότητες, μέσα σ’ ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον που δημιουργήθηκε για το 

σκοπό αυτό (ό.π.). 

Ένα άλλο πρόγραμμα διεπιστημονικής συνεργασίας εκπαιδευτικών ειδικής και 

γενικής αγωγής που έλαβε χώρα στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

αποσκοπούσε στην επαγγελματική ανάπτυξη των φοιτητών/ιών, μέσω της  

ηλεκτρονικής ανταλλαγής των εμπειριών τους από την πρακτική τους άσκηση στα 

σχολεία (Geer & Hamill, 2003, Geer & Hamill, 2007).  Εννιά σπουδαστές/ιες από τον 

τομέα της ειδικής αγωγής και δέκα σπουδαστές/ιες από τον τομέα της προσχολικής 

γενικής αγωγής συμμετείχαν σ’ ένα πρόγραμμα που περιλάμβανε τακτικές 

παρακολουθήσεις στο πανεπιστήμιο σχετικά με ζητήματα διδακτικής μεθοδολογίας, 

καθώς και πρακτική άσκηση στα σχολεία. Σκοπός του προγράμματος ήταν να 

αναπτύξουν οι συμμετέχοντες/ουσες φοιτητές/ιες μία αίσθηση σχετικά με το πώς 

μπορούν να συνεργαστούν οι εκπαιδευτικοί ειδικής και γενικής αγωγής για τον 

εμπλουτισμό ενός συμπεριληπτικού μαθησιακού περιβάλλοντος (Geer & Hamill, 

2003).  

Οι φοιτητές/ιες κατά την πρακτική τους άσκηση στα σχολεία έπρεπε να 

συνεργαστούν με τους/τις εκπαιδευτικούς των τάξεων. Στο πλαίσιο αυτής της 

συνεργασίας έπρεπε να παρατηρήσουν τη διδασκαλία των εκπαιδευτικών της τάξης 

και να διδάξουν οι ίδιοι/ιες απευθυνόμενοι/ες σ’ όλη την τάξη ή σε ομάδες 
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μαθητών/ιών ή σε μεμονωμένους/ες μαθητές/ιες που χρειαζόταν ατομική υποστήριξη. 

Οι φοιτητές/ιες παρακινήθηκαν από τους/τις καθηγητές/ιές τους να παρατηρήσουν και 

να σχολιάσουν το πώς χρησιμοποιούνταν η αξιολόγηση στην τάξη, ποιο ήταν το 

διαχειριστικό στυλ του/της εκπαιδευτικού της τάξης και πώς εκπληρώνονταν οι 

ατομικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/ιών. Τις παρατηρήσεις τους από τη 

διδασκαλία μέσα στην τάξη και τις συμπεριληπτικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονταν 

ή δεν εφαρμόζονταν εκεί, τις μετέφεραν σ’ έναν πίνακα ασύγχρονης συζήτησης, που 

πρόσφερε η πλατφόρμα του εξ αποστάσεως λογισμικού «Blackboard». Το 

συγκεκριμένο λογισμικό ήταν ένα σύστημα διαχείρισης μαθημάτων, το οποίο έδινε τη 

δυνατότητα στον/στην καθηγητή/ια να δημιουργήσει έναν πίνακα συζήτησης 

(discussion board), όπου μπορούσε να επικοινωνήσει με τους/τις φοιτητές/ιες, 

αποστέλλοντας ερωτήσεις (μία την εβδομάδα) και παίρνοντας απαντήσεις. Τις 

απαντήσεις αυτές σχολίαζαν κατόπιν φοιτητές/ιες που έκαναν την πρακτική τους 

άσκηση σε διαφορετικές τάξεις, ενώ περιστασιακά σχολίαζαν και οι καθηγητές/ιες για 

να δώσουν ώθηση στους φοιτητές. Όλοι και όλες στην πανεπιστημιακή κοινότητα 

μπορούσαν να διαβάσουν τις ερωτήσεις ή τα κείμενα που υπέβαλαν οι καθηγητές/ιες 

καθώς και τις απαντήσεις των φοιτητών/ιών, ενώ όσοι/όσες επιθυμούσαν την ιδιωτική 

επικοινωνία χρησιμοποιούσαν τα μηνύματα του ταχυδρομείου (e-mail) για να μη 

διαβάζουν άλλοι ή άλλες τα σχόλιά τους. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο σε αυτού του 

είδους την επικοινωνία ήταν η εμπιστευτικότητα, σε ό,τι αφορά τα προσωπικά 

στοιχεία των συνεργαζόμενων βετεράνων εκπαιδευτικών των τάξεων όπου γινόταν η 

πρακτική, οι οποίοι/ες δε συμμετείχαν στις online συζητήσεις, καθώς και των 

μαθητών/ιών, με ή χωρίς εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούσαν στις τάξεις και 

εμπλέκονταν στις ηλεκτρονικές παρατηρήσεις και στα ηλεκτρονικά σχόλια των 

φοιτητών/ιών(ό.π.).  

Τα γενικά θέματα γύρω από τα οποία αντάλλαξαν σχόλια οι υποψήφιοι/ες 

εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής και αυτοί της γενικής προσχολικής αγωγής ήταν 

κατά προτεραιότητα: α) το περιβάλλον της τάξης, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της 

τάξης και τη συμπερίληψη μαθητών/ιών με και χωρίς ε.ε.α. στη γενική τάξη β) 

ζητήματα που σχετίζονταν με το Α.Π., γ) η παρεχόμενη διδασκαλία, δ) τα 

επαγγελματικά καθήκοντα των εκπαιδευτικών, ε) η κατανόηση των μαθητών/ιών και 

στ) η συνεργασία των εκπαιδευτικών της τάξης με άλλους/άλλες εκπαιδευτικούς ή 

επαγγελματίες (Geer & Hamill, 2007). Κατά τη διάρκεια του προγράμματος 

αναμένονταν από τους/τις φοιτητές/ιες να διακρίνουν τους διαφορετικούς τρόπους 
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λειτουργίας των τάξεων και να αναστοχαστούν τη διαδικασία διδασκαλίας και 

μάθησης. Εν τέλει, το αποτέλεσμα αυτών των ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων ήταν να 

αντιληφθούν οι φοιτητές/ιες τους διαφορετικούς τρόπους διδασκαλίας και διαχείρισης 

των αναγκών των μαθητών/ιών με αναπηρίες από σχολείο σε σχολείο και να 

κατανοήσουν ότι τα σχολεία ερμήνευαν τον όρο «συμπερίληψη» με διαφορετικό 

τρόπο. Επίσης, συνειδητοποίησαν τα οφέλη που αποκόμιζαν οι μαθητές/ιες όταν στις 

τάξεις λάμβανε χώρα η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών (Geer & Hamill, 2003).  

Οι περιορισμοί που επηρέασαν τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας 

ήταν οι εξής:  

1) Οι ερωτήσεις που απηύθυναν οι εκπρόσωποι του πανεπιστημίου στους/στις 

φοιτητές/ιες περιόριζαν τις λεκτικές ανταλλαγές γύρω από τα συγκεκριμένα 

θέματα που έθεταν.  

2) Εκτός από τις ερωτήσεις θα έπρεπε να ανατεθούν και άλλες 

δραστηριότητες για την εξασφάλιση μεγαλύτερης συμμετοχής από τους/τις 

φοιτητές/ιες, δεδομένου ότι σχετικές μελέτες έχουν δείξει πως ορισμένοι 

φοιτητές/ιες διστάζουν να συμμετάσχουν σε δημόσιες συζητήσεις από φόβο 

μήπως προσβάλλουν τα άλλα άτομα που συμμετέχουν σ’ αυτές.  

3) Σχετικά με τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτικοί  

εξέφρασαν αρνητικές κρίσεις για τις πρακτικές των βετεράνων 

εκπαιδευτικών που παρατηρούσαν μέσα στις τάξεις, επισημάνθηκε ότι οι 

φοιτητές/ιες λόγω απειρίας δεν ήταν υποψιασμένοι/ες για τις πραγματικές 

συνθήκες της διδασκαλίας και επιπλέον δεν μπορούσαν να μεταφερθούν 

στον ηλεκτρονικό χώρο συζήτησης και οι οπτικές των ίδιων των εν 

ενεργεία εκπαιδευτικών, γιατί αυτοί/ές δεν συμμετείχαν στην συζήτηση 

που αναπτύχθηκε μέσω του διαδικτύου μεταξύ των φοιτητών/ιών (Geer & 

Hamil, 2007).  

Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής, 

μέσω διαδικτύου, οι ερευνητές/ιες πρότειναν τη μελλοντική διερεύνηση των 

επιδράσεων που μπορεί να έχει η διαδικτυακή συζήτηση (online discussion) που έλαβε 

χώρα μεταξύ των υποψηφίων εκπαιδευτικών, στη διευκόλυνση της συνεργασίας και 

στους τρόπους εργασίας των εν ενεργεία εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής με 

άλλες ειδικότητες. Επίσης, ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα της έρευνας 

ήταν η διαπίστωση ότι οι τεχνολογίες, όπως το Web-CT, το Blackboard ή το e-mail, 

αποτελούν ικανό και αποτελεσματικό μέσο για την ανάπτυξη της συνεργατικής 
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επικοινωνίας για εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς και εφαρμογές σε σχολικά 

περιβάλλοντα όπου οι μαθητές/ιες δέχονται διδασκαλία από δύο ή περισσότερους 

εκπαιδευτικούς και σε διδακτικά πλαίσια που περιλαμβάνουν διάφορες θεματικές και 

διεπιστημονικές ενότητες, καθώς και  συνεργατικά έργα με άλλες τάξεις. Σε αυτά τα 

πλαίσια, «ομάδες από επαγγελματίες συζητούν, σχεδιάζουν και αποτιμούν τις ανάγκες 

και την πρόοδο των μαθητών» (ό.π., σ.551). 

 

1.6. Κοινότητες πρακτικής και Κοινότητες μάθησης εκπαιδευτικών 
Σύμφωνα με τους Wenger et al (2002) ο όρος κοινότητα χρησιμοποιείται για να 

υποδηλώσει  μία συντηρούμενη μορφή συνεργασίας, η οποία περιλαμβάνει ορισμένα 

επίπεδα δέσμευσης και αφοσίωσης, δημιουργώντας «μία κοινωνική δομή που μπορεί 

να αναλάβει την ευθύνη για την ανάπτυξη και το διαμοιρασμό της γνώσης», (Wenger et 

al, 2002, σ.29). Κατά τον Sergiovani (1992), τον πυρήνα της κοινότητας αποτελούν οι 

αξίες, τα συναισθήματα και οι πεποιθήσεις που ενώνουν τους ανθρώπους σε μια κοινή 

επιδίωξη (Sergiovanni, 1992). Στην κοινότητα καλλιεργούνται αλληλεπιδράσεις και 

σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης που ενθαρρύνουν την προθυμία των 

μελών να διαμοιράζονται τις ιδέες τους, να εκθέτουν την άγνοιά τους, να ρωτούν και 

να ακούν. Επιπλέον η κοινότητα αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη μάθηση, γιατί η 

μάθηση αποτελεί διανοητική διαδικασία αλλά και ζήτημα του «ανήκειν» (Wenger et 

al, 2002). Μέσα στις κοινότητες μάθησης, η γνώση αποδομείται μέσω του 

αναστοχασμού και της ανάλυσης, αναδομείται μέσω της δράσης σε συγκεκριμένα 

πλαίσια και συνοικοδομείται μέσα από τη συνεργατική μάθηση με τους συναδέλφους 

(Stoll et al, 2006).  

Ειδικότερα, οι «κοινότητες πρακτικής» είναι ομάδες ανθρώπων που 

μοιράζονται ενδιαφέροντα, προβλήματα ή το πάθος τους για ένα θέμα. Πρόκειται για 

ανθρώπους που εμβαθύνουν τη γνώση τους και την εμπειρία τους σ’ ένα τομέα 

δημιουργώντας από κοινού γνώση στον εν λόγω τομέα, μέσα από μία συνεχή 

αλληλεπίδραση. Οι συγκεκριμένες κοινότητες έχουν τρεις βασικές διαστάσεις που 

σχετίζονται με την πρακτική τους και συμβάλλουν στη συνοχή τους (Wenger, 1998, σ. 

73-85): α) Την αμοιβαία δέσμευση (mutual engagement) των μελών που προκύπτει 

μέσα από την εμπλοκή τους σε δράσεις, των οποίων οι σημασίες αποτελούν ζήτημα 

διαπραγμάτευσης μεταξύ των ατόμων της κοινότητας. Σύμφωνα με τους Wenger et al 

(2002), οι δράσεις και οι γνώσεις των μελών αποτελούν την κοινή βάση της 

κοινότητας και δημιουργούν την αίσθηση της κοινής ταυτότητας στα μέλη. β) Την 
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κοινή δραστηριότητα (joint enterprise) της κοινότητας που αποτελεί ζήτημα συνεχούς 

διαπραγμάτευσης μεταξύ των μελών της και διατηρεί την Κοινότητα Πρακτικής 

ενωμένη. Πρόκειται για τη διαδικασία που δίνει συνοχή στο συνονθύλευμα των 

δραστηριοτήτων, των σχέσεων και των αντικειμένων. γ) Το διαμοιρασμένο ρεπερτόριο 

(shared repertoire) που περιλαμβάνει τα ετερογενή ή ομοιογενή στοιχεία που τελούν 

υπό συνεχή διαπραγμάτευση και επαναδιαπραγμάτευση και ανήκουν στην πρακτική 

των επιδιώξεων και ενεργειών της κοινότητας. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται αντιλήψεις, 

ιδέες, πληροφορίες, εγγραφές, ρουτίνες, λέξεις, στυλ γλώσσας, εργαλεία, μεθοδολογίες, 

ιστορίες, χειρονομίες και νεύματα, σύμβολα, τεχνοτροπίες, δράσεις ή έννοιες που έχουν 

παραχθεί απ’ την κοινότητα και έχουν ενταχθεί στην πρακτική της, συζητήσεις, μέσω 

των οποίων τα μέλη δημιουργούν αμοιβαία κατανοήσιμες δηλώσεις για τον κόσμο και 

χαρακτηριστικούς τρόπους (styles), οι οποίοι εκφράζουν την ιδιότητά τους και την 

ταυτότητά τους ως μελών της κοινότητας (Wenger, 1998;  Wenger et al, 2002). Στις 

ιδανικές κοινότητες πρακτικής το διαμοιρασμένο ρεπερτόριο βοηθάει στη δημιουργία 

της αίσθησης της κοινότητας, η οποία συμβάλλει στην ανάπτυξη κοινωνικών δεσμών 

μεταξύ των μελών. Οι πολιτικές και οι νόρμες συμπεριφοράς είναι αυτές που 

διευκολύνουν την εδραίωση διαμοιρασμένων σκοπών και προσδοκιών, ενώ οι 

προσωπικότητες των μελών, καθορίζουν την ταυτότητα του μέλους, το χαρακτήρα της 

κοινότητας πρακτικής και τα όρια που αυτή θέτει (Preece, 2004). 

Η θεωρία των Κοινοτήτων Πρακτικής βρήκε ευρεία απήχηση στο χώρο της 

εκπαίδευσης, στην κατεύθυνση της μάθησης και επαγγελματικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών (π.χ. Buysse, Sparkman & Wesley, 2003, Johnson & Bremer 2005, 

Avis, Bathmaker,  & Parsons, 2002).  Ωστόσο, ορισμένοι/ες μελετητές/ιες διακρίνουν 

τις κοινότητες πρακτικής από τις κοινότητες μάθησης, θεωρώντας ότι οι πρώτες 

επικεντρώνονται στην ενσωμάτωση των νέων εκπαιδευτικών στις υφιστάμενες 

επαγγελματικές πρακτικές μέσω της αλληλεπίδρασής τους με τα μέλη, ενώ οι δεύτερες 

επικεντρώνονται στη συνεργατική ανάπτυξη διαμοιρασμένου νοήματος για τη 

διδασκαλία και στην εξερεύνηση εναλλακτικών πρακτικών. Οι κοινότητες μάθησης 

των εκπαιδευτικών έχουν πιο σαφείς στόχους από τις κοινότητες πρακτικής και 

περιλαμβάνουν οδηγίες προς την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων 

(Wideman,2010). 

Σε ό,τι αφορά τις κοινότητες των εκπαιδευτικών, οι Fulton, Yoon & Lee 

διακρίνουν το μοντέλο της «κοινότητας μάθησης» του 21
ου

 αιώνα, ως το τρίτο 

ιστορικά μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, μετά το βιομηχανικό 



65 

 

μοντέλο του 19
ου

 αιώνα και το μοντέλο της «μοναχικής» (solo) διδασκαλίας του 20
ου

 

αιώνα, που φαίνεται να αντιστοιχούν στο τεχνικο-ορθολογικό μοντέλο και στο 

δημιουγικο-ερμηνευτικό μοντέλο που διακρίνει ο Lester (1995) και για τα οποία έγινε 

λόγος σε προηγούμενη ενότητα της παρούσας εργασίας. Στην κοινότητα μάθησης, οι 

νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί δέχονται συναισθηματική υποστήριξη από τα μέλη και 

συμβάλλουν και οι ίδιοι στην ανάπτυξή της. Διαμοιράζονται γνώσεις και δεξιότητες 

διδασκαλίας με τους/τις βετεράνους/ες εκπαιδευτικούς, παρατηρούν και 

παρατηρούνται από άλλους/ες εκπαιδευτικούς, αυτό-αξιολογούν την πρακτική τους 

και την αποτιμούν στην ομάδα των κριτικών φίλων και μαθαίνουν μέσω της 

αλληλεπίδρασης με τους συναδέλφους τους. Στο πλαίσιο ανάπτυξης αυτού του 

μοντέλου, το έργο της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών μπορεί να 

υποστηρίζεται από άτυπα κοινωνικά δίκτυα, από δίκτυα επαγγελματικής 

καθοδήγησης, από δίκτυα υπολογιστών που διαμορφώνουν εσωτερικές ή διευρυμένες 

κοινότητες, οι οποίες παρέχουν πληροφορίες, μάθηση και υποστήριξη (Fulton, Yoon 

& Lee, 2005).  

Οι κοινότητες μάθησης των εκπαιδευτικών επαναπροσδιορίζουν την έννοια της 

επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, η οποία πλέον νοείται ως μια ενεργή 

και αναστοχαστική διαδικασία  μάθησης (active & reflective learning process) που 

προκύπτει από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε μία επαγγελματική ομάδα, αλλά 

και ως μία πλαισωμένη διαδικασία (situated process) κατά την οποία ο/η 

εκπαιδευτικός μαθαίνει μέσα από τη συμμετοχή του σ’ ένα ενσωματωμένο πλαίσιο 

(embedded context). Αυτή η προσανατολισμένη στην πρακτική μάθηση εμπεριέχει τη 

στήριξη σε συναδέλφους και ενσωματώνει παιδαγωγικές που προωθούνται σε 

συγκεκριμένες καταστάσεις διδασκαλίας (Wideman, 2010). Ο Scott (αναφέρεται στο 

Wideman, 2010) μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προσδιόρισε ότι για να 

είναι αποτελεσματική η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών πρέπει: 

1. Να είναι προσανατολισμένη στη λύση προβλημάτων. 

2. Να προσφέρει στους/στις εκπαιδευτικούς ευκαιρίες να δουλεύουν από κοινού, 

αλλά και με ειδικούς. 

3. Να διευκολύνει την ανάπτυξη της καινοτομίας στη γνώση, στη διδασκαλία και 

στις τεχνολογίες.  

4. Να ωθεί τους/τις εκπαιδευτικούς να δοκιμάζουν νέες στρατηγικές και 

δεξιότητες διδασκαλίας. 

5. Να προωθεί τη δημιουργία και το διαμοιρασμό του υλικού. 
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6. Να επιτρέπει το συνεχή και σκόπιμο αναστοχασμό και τις συνεχείς και 

σκόπιμες συζητήσεις (Scott, 2010). 

Κατά τους Boyd & Hord (1994), η έννοια της «κοινότητας μάθησης» αποτελεί 

προσαρμογή της έννοιας της «οργανωσιακής μάθησης» η οποία έχει χρησιμοποιηθεί 

ευρέως στην αμερικανική εκπαιδευτική βιβλιογραφία και σχετίζεται με τις 

εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις (Boyd & Hord, 1994). Το σχολείο που αποτελεί 

«οργανισμό μάθησης» και προωθεί την «οργανωσιακή μάθηση», οικοδομεί ένα κοινό 

όραμα, φροντίζει για την ατομική ανάπτυξη του κάθε μέλους του, αναπτύσσει ένα 

σύστημα γνώσεων και εργαλείων, προωθεί την αποκάλυψη και το διαμοιρασμό των 

νοημάτων και ερμηνειών των ατόμων, καθώς και την ομαδική μάθηση (Senge, 1990).  

Στην κατεύθυνση αυτή, ο  Ainscow (1998) υποστηρίζει ότι για να εξελίσσεται 

ένα σχολείο σε «οργάνωση μάθησης», όρος που αποτελεί πρόδρομο της «κοινότητας 

μάθησης», θα πρέπει να υποστηρίζει προσπάθειες συνεκπαιδευτικών πρακτικών και 

ανάλογων πειραματισμών (Ainscow, 1998). Περαιτέρω οι Senge et al (2000) 

υποστηρίζουν ότι η οργανωσιακή μάθηση στο σχολείο προϋποθέτει αλλαγές και στα 

τρία ανθρώπινα συστήματα της «τάξης», του «σχολείου» και της «κοινότητας» που τα 

περιβάλλει, γιατί αυτά αλληλεπιδρούν και αλληλεξαρτώνται επηρεάζοντας, την 

καθημερινή ζωή του σχολείου και διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες και τις ανάγκες 

των ανθρώπων του (Senge, 1990; Senge et al, 2000).  

Κατά την Achinstein (2002), σημαντικό παράγοντα στο σχηματισμό μιας 

κοινότητας οργανωσιακής μάθησης και αλλαγής κι όχι μιας κοινότητας στασιμότητας 

και διατήρησης του status quo στο χώρο του σχολείου, αποτελεί η ιδεολογία που 

αναπτύσσεται στο πλαίσιο των κοινών αξιών της κοινότητας του σχολείου, σε ό,τι 

αφορά  τον προσανατολισμό που πρέπει να έχει η μάθηση των μαθητών/ιών, τα 

αποτελέσματα της μάθησης, τη μεταρρύθμιση και την αλλαγή του σχολείου, τη σχέση 

σχολείου και κοινωνίας. Άλλος σημαντικός παράγοντας για την οργανωσιακή μάθηση 

και αλλαγή του σχολείου αποτελούν τα «όρια» που θέτει η κοινότητα για την είσοδο 

των νέων μελών, σε ό,τι αφορά την ομοιογένεια ή την αποδοχή των διαφορετικών 

απόψεων (Achinstein, 2002).  

Σύμφωνα με τους Stoll et al (2006), ορισμένοι/ες ερευνητές/ιες διακρίνουν την 

Κοινότητα Μάθησης (ΚΜ) από την Επαγγελματική Κοινότητα Μάθησης (ΕΚΜ), η 

οποία συνδέθηκε με τη διερεύνηση, τον αναστοχασμό και την αυτοαξιολόγηση  των 

σχολείων. Οι περισσότερες έρευνες αναφορικά με την Κοινότητα Μάθησης (ΚΜ) 

σχετίζονται με τη μάθηση μέσω των υπηρεσιών της κοινότητας, των Τ.Π.Ε. και 
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άλλους τύπους κοινοτικής μάθησης, ενώ η Επαγγελματική Κοινότητα Μάθησης 

(ΕΚΜ) διαμορφώθηκε ως όρος μέσα από ένα σώμα ερευνών που ξεκίνησε στη 

δεκαετία του 1980 και συνδέθηκε με τα σχολεία ως πλαίσια που διαμεσολαβούν τη 

διδασκαλία. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, η καλή διδακτική πρακτική 

διαμεσολαβείται από το χαρακτήρα της επαγγελματικής κοινότητας που λαμβάνει 

χώρα στη σχολική μονάδα, ο οποίος διαφέρει από σχολείο σε σχολείο. Δηλαδή, η 

Επαγγελματική Κοινότητα Μάθησης αναφέρεται στο περιβάλλον εργασίας, το οποίο 

εάν δεν είναι υποστηρικτικό για τους/τις εκπαιδευτικούς δεν είναι δυνατόν να 

αναμένεται αύξηση των ικανοτήτων τους, προκειμένου να διδάξουν τους/τις 

μαθητές/ιές τους πιο αποτελεσματικά (Stoll et al, 2006). 

Κατά τους Dufour et al (2006), τα σημαντικά στοιχεία που εξασφαλίζουν την 

επιτυχία μιας Επαγγελματικής Κοινότητας Μάθησης των εκπαιδευτικών είναι: α) η 

επικέντρωση στη μάθηση, β) η συνεργασία και γ) ο προσανατολισμός της σκέψης 

στην αποτίμηση των δράσεων που λαμβάνουν χώρα στην τάξη και στο σχολείο 

(Dufour, et al, 2006). Κατά τους Lockhorst et al (2008), η Επαγγελματική Κοινότητα 

Μάθησης των εκπαιδευτικών επικεντρώνεται στη μάθηση δίνοντας έμφαση στην 

συλλογική ανάπτυξη της γνώσης. Εκτός από την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και 

συμπεριφορών, ως αποτέλεσμα της  γνωστικής προσέγγισης της μάθησης, οι 

Lockhorst et al αναφέρονται και στην κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών, όπως είναι η κοινωνική υπόσταση (status), η αυτοπεποίθηση και ο 

κοινωνικός ρόλος, ως αποτελέσματα της κοινοτικής μάθησης. Επιπλέον, συνδέουν την 

κοινοτική μάθηση με την συμπερίληψη της καινοτομίας στο σχολείο. Η αποδοχή και η 

ένταξη της καινοτομίας στο σχολείο απαιτεί αλλαγές στη συμπεριφορά των 

εκπαιδευτικών, σχετικά με το διαμοιρασμό των ευθυνών για τη διδασκαλία και 

γενικότερα για τη βελτίωση του σχολείου, κάτι που αποφορτίζει τους/τις 

εκπαιδευτικούς από την τεράστια ευθύνη της δικής τους πρακτικής, ως αποτέλεσμα 

της απομονωμένης εργασίας και των απομονωμένων δραστηριοτήτων μάθησης στην 

τάξη. Κατά τους ίδιους ερευνητές, μία ομάδα εκπαιδευτικών για να αποτελεί 

κοινότητα πρέπει τα μέλη της να διαμοιράζονται την ταυτότητα της ομάδας, ένα 

αλληλεπιδραστικό ρεπερτόριο κι έναν τομέα ενδιαφερόντων και γνώσης, να έχουν την 

αίσθηση του «ανήκειν» και να εκπληρώνουν τις ανάγκες τους μέσα στην κοινότητα 

(Lockhorst et al 2008). 

Σε σχετική έρευνα των Grossman et al (2001), οι οποίοι στο πλαίσιο 

ερευνητικού προγράμματος που διήρκησε 2,5 χρόνια προσπάθησαν να αναπτύξουν σ’ 
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ένα σχολείο μέσης εκπαίδευσης των Η.Π.Α. μία κοινότητα εκπαιδευτικών, 

παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν δύο τύποι Επαγγελματικών Κοινοτήτων Μάθησης των 

εκπαιδευτικών. Ο πρώτος τύπος αναπτύσσεται γύρω από τη συνεργασία των 

εκπαιδευτικών για τους στόχους του Α.Π., τη βελτίωση της διδασκαλίας και της 

μάθησης των μαθητών/ιών. Ο δεύτερος τύπος επαγγελματικής κοινότητας μάθησης 

των εκπαιδευτικών δεν επικεντρώνεται στη μάθηση νέων παιδαγωγικών πρακτικών ή 

νέων τύπων εργασίας στην ομάδα, αλλά στον/στην εκπαιδευτικό ως «δια βίου» 

μαθητή των αντικειμένων που διδάσκει. Αυτοί οι δυο τύποι επαγγελματικής ανάπτυξης 

δεν συνδέονται πάντα αρμονικά, αλλά πρέπει να γίνονται σεβαστοί προκειμένου να 

επιτύχει οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας και διατήρησης μιας πνευματικής 

(intellectual) κοινότητας στο χώρο εργασίας(Grossman et al 2001).  

Επιπλέον, οι ίδιοι ερευνητές διαχωρίζουν τον τύπο της κοινότητας που αφορά 

σε μία ομάδα ανθρώπων οι οποίοι είναι κοινωνικά αλληλεξαρτώμενοι, συμμετέχουν σε 

συζητήσεις και αποφάσεις, διαμοιράζονται πρακτικές και ορίζουν οι ίδιοι την 

κοινότητα από την οποία ανατρέφονται, από τον τύπο της κοινότητας όπου η 

προσωπική εμπλοκή του ατόμου σε οργανωμένες ομάδες λαμβάνει χώρα εξαιτίας 

προσωπικών επιδιώξεων. Μάλιστα φέρνουν ως παράδειγμα του δεύτερου τύπου τις 

εικονικές κοινότητες, στις οποίες οι άνθρωποι μπαινοβγαίνουν στα κοινωνικά δίκτυα 

ωθούμενοι από κάποιο προσωπικό ενδιαφέρον ή από κάποια εφήμερη επιθυμία κι όχι 

επειδή επιθυμούν να δημιουργήσουν σχέσεις ή να μοιραστούν με άλλους τον ίδιο 

σκοπό (ό.π.).  

Τέλος, ο Levine (2010) θεωρεί ότι η κοινότητα έρευνας, η επαγγελματική 

κοινότητα, η κοινότητα μάθησης και η κοινότητα πρακτικής των εκπαιδευτικών 

βασίζονται όλες στην κεντρική ιδέα ότι η διαρκής συνεργασία μεταξύ των 

εκπαιδευτικών προάγει τη μάθησή τους, η οποία εν συνεχεία βελτιώνει τη διδασκαλία 

και τη μάθηση των μαθητών/ιών. Ο ίδιος περιγράφει τις παραπάνω έννοιες της 

κοινότητας των εκπαιδευτικών ως εξής: 

 Η κοινότητα έρευνας (community inquiry) επικεντρώνεται στο πώς οι 

εκπαιδευτικοί μαθαίνουν κάνοντας ερωτήσεις και παίρνοντας απαντήσεις ο 

ένας/μία από τον άλλον/άλλην.  

 Η επαγγελματική κοινότητα (professional community)  επικεντρώνεται στο 

πώς οι εκπαιδευτικοί διαμοιράζονται νόρμες, πεποιθήσεις και ρουτίνες, οι 
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οποίες επιδρούν στην εργασία με τους/τις συναδέλφους και τους/τις 

μαθητές/ιες. 

 Η κοινότητα μάθησης (community of learners) επικεντρώνεται στο πώς τα 

σχολεία μπορούν να προάγουν τη μάθηση των εκπαιδευτικών, όπως και αυτή 

των μαθητών/ιών.  

 Η κοινότητα πρακτικής (community of practice) επικεντρώνεται στο πώς οι 

άνθρωποι μαθαίνουν βλέποντας, συζητώντας και συμμετέχοντας σε 

διαμοιρασμένες πρακτικές (Levine, 2010). 

 

1.6.1. Χαρακτηριστικά και αίσθηση κοινότητας  
Τα χαρακτηριστικά της κοινότητας κατά τον Peck (1987) είναι:  

 η αλληλοαποδοχή των μελών, 

 ο στοχασμός των μελών σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο,  

 η αφοσίωση και η ομοφωνία που υπερβαίνει τις ατομικές διαφορές,  

 η αίσθηση ασφάλειας που επιτρέπει την ελεύθερη έκφραση των 

απόψεων και των συναισθημάτων,  

 ο αλληλοσεβασμός και η αλληλοεκτίμηση των μελών,  

 η λύση των συγκρούσεων με σύνεση και λεπτότητα από τα μέλη,  

 η συλλογική -κι όχι μόνο από ένα άτομο- καθοδήγηση (Peck, 1987). 

Άλλα χαρακτηριστικά των κοινοτήτων που αφορούν στη συνεργασία των 

μελών και στο διαμοιρασμό του συνεργατικού έργου, στην προώθηση της 

συλλογικότητας έναντι της ατομικότητας και στην διαμοιρασμένη κι όχι προσωποπαγή 

ηγεσία της άμεσης καθοδήγησης (direct leadership) είναι: 

 η συλλογική υπευθυνότητα, 

 η συνεργατική δραστηριότητα, 

 η συνεργατική επίτευξη διαμοιρασμένων σκοπών,  

 η μείωση της απομόνωσης, 

 η κριτική έρευνα από τους εταίρους, 

 ο διαμοιρασμός ενός κοινού οράματος, 

 η από κοινού λήψη αποφάσεων,  

 η διαμοιρασμένη πρακτική, 

 η υποστηρικτική και διαμοιρασμένη ηγεσία, 
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 η συλλογική δημιουργικότητα (Sergiovanni, 1992, Boyd & Hord, 1994, 

Hord, 1997, Stoll et al, 2006). 

Οι κοινότητες των εκπαιδευτικών που αναπτύσσονται στο χώρο του σχολείου 

χαρακτηρίζονται από νόρμες της συλλογικής, έναντι της ατομικής πρακτικής και από 

έναν επαγγελματισμό που χαρακτηρίζεται από επάρκεια προσόντων, βάσει των οποίων 

οι εκπαιδευτικοί προφέρουν βοήθεια στον/στην εκπαιδευτικό που αντιμετωπίζει 

δυσκολίες και δουλεύουν όλοι μαζί, όχι γιατί κάποιος εκ των άνωθεν τους το 

υπαγορεύει, αλλά γιατί το θεωρούν εσωτερική ηθική υποχρέωση και γιατί 

παρακινούνται από ένα κοινό όραμα που επιθυμούν να υλοποιήσουν. Οι εκπαιδευτικοί 

δεν ενδιαφέρονται μόνο για την «τάξη τους» και για τα «παιδιά τους». Δεν 

ενδιαφέρονται μόνο για τη δική τους πρακτική, αλλά και για την πρακτική των άλλων, 

η οποία διευρύνει την οπτική τους. Άλλα χαρακτηριστικά του επαγγελματισμού που 

χαρακτηρίζει τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία που αποτελούν κοινότητες, σύμφωνα 

με τον Sergiovanni (1992), είναι: 

 ο πειραματισμός με νέες εφαρμογές, 

 ο διαμοιρασμός των γνώσεων για την βελτίωση του σχολείου ως όλου, 

 η δέσμευση της πρακτικής σ’ έναν πολύτιμο κοινωνικό σκοπό, 

 το ενδιαφέρον για τους άλλους  

Στις κοινότητες που οικοδομούνται στα σχολεία, η ηγεσία της άμεσης 

καθοδήγησης μπορεί να υποκατασταθεί από την αυτοδιαχείριση. Ιδιαίτερα η 

συναδελφικότητα, που αναδύεται στο πλαίσιο της συλλογικής πρακτικής και 

καθοδηγείται από εσωτερικές δυνάμεις, όπως είναι οι αξίες και οι πεποιθήσεις για το 

σωστό και το δίκαιο και η αίσθηση του καθήκοντος, μπορεί να υποκαταστήσει την 

ηγεσία (Sergiovanni, 1992).  

Σύμφωνα με τους Grossman et al (2001), η κοινότητα χαρακτηρίζεται από 

ωριμότητα και ισότητα μεταξύ των μελών, στο βαθμό που η συζήτηση διαμοιράζεται 

ανάμεσα στα μέλη και δεν μονοπωλείται από ένα ή δύο άτομα. Επιπλέον, οι 

αυθεντικές κοινότητες απαιτούν από τα μέλη τους να αναλάβουν ευθύνες, ενώ στην 

κοινότητα των εκπαιδευτικών η κύρια ευθύνη των μελών της είναι να μάθουν από 

τους/τις συναδέλφους τους. Η ευθύνη αυτή συνεπάγεται τη συνεισφορά στις 

συζητήσεις της ομάδας, την πίεση στους άλλους για την αποσαφήνιση των σκέψεών 

τους, την εκμαίευση ιδεών, την παροχή πόρων για τη μάθηση στην κοινότητα. Όλα 

αυτά απαιτούν μια ιδιαίτερη πνευματική στάση αλλά και τεράστιες κοινωνικές 
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δεξιότητες και προσεκτικές διαπραγματεύσεις για την πρόληψη άσχημων 

συναισθημάτων και την ενδεχόμενη διακοπή των συνεργασιών. Για το λόγο αυτό, η 

οικοδόμηση της κοινότητας απαιτεί συνεχή διαπραγμάτευση, καθώς και ρύθμιση της 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης και των προτύπων της ομάδας (Grossman et al, 2001).  

Η Preece (2004) θεωρεί ότι η εμπιστοσύνη (trust), η ενσυναίσθηση (empathy) 

και η αμοιβαιότητα (reciprocity) αποτελούν συστατικά στοιχεία για την ανάπτυξη των 

σχέσεων μεταξύ των μελών της κοινότητας και παρέχουν τους αγωγούς (conduits) για 

την ανταλλαγή της ρητής και άρρητης γνώσης (Nonaka & Takeuchi, 1995) και της 

αναγκαίας μάθησης για την λύση προβλημάτων και την επίτευξη των κοινών στόχων 

της κοινότητας. Επίσης, θεωρεί ότι η διαμοιρασμένη γνώση, η κατανόηση, οι 

δεξιότητες και η προσφορά βοήθειας στη λύση προβλημάτων και στην επίτευξη 

κοινών στόχων αποτελούν το κοινωνικό κεφάλαιο που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της 

κοινότητας (Preece, 2004). Σύμφωνα με τον Putnam (1995), το κοινωνικό κεφάλαιο 

αναφέρεται στα χαρακτηριστικά της κοινωνικής οργάνωσης όπως τα δίκτυα, οι νόρμες 

και η κοινωνική εμπιστοσύνη που διευκολύνουν το συντονισμό και τη συνεργασία 

προς ένα κοινό όφελος (Putnam, 1995).  

Από την άλλη, οι McMillan and Chavis (1986) προσεγγίζοντας την κοινότητα 

από ψυχολογική σκοπιά, ορίζουν την «αίσθηση της κοινότητας», με βάση τα 

παρακάτω τέσσερα στοιχεία:  

«α) την ‘ιδιότητα του μέλους’ (membership), που αναφέρεται στην αίσθηση 

του «ανήκειν», β) την ‘επιρροή’ (influence),  που αναφέρεται στην αίσθηση 

του μέλους ότι είναι σημαντικό για την ομάδα και στην αίσθηση ότι η ομάδα 

είναι σημαντική  για το κάθε μέλος, γ) την ‘ενσωμάτωση και την εκπλήρωση 

των αναγκών’ (integration and fulfillment of needs), που αναφέρεται στην 

αίσθηση των μελών ότι οι ανάγκες τους εκπληρώνονται από τους πόρους που 

λαμβάνουν μέσω της συμμετοχής τους στην ομάδα και δ) την ‘διαμοιρασμένη 

συναισθηματική σχέση’ (shared emotional connection),  που αναφέρεται στη 

δέσμευση και την πεποίθηση των μελών ότι έχουν κοινή ιστορία και ότι θα 

μοιραστούν κοινές θέσεις και παρόμοιες εμπειρίες» (McMillan and Chavis, 

1986, σ. 4). 

Περαιτέρω, ο Lockhorst και οι συνεργάτες του (2008) αξιοποιώντας:  α) τα 

τέσσερα στοιχεία της «ιδιότητας του μέλους», της «επιρροής», της «εκπλήρωσης 

αναγκών» και  
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Πίνακας 2. Όργανο εσωτερικής προσέγγισης της κοινότητας (Lockhorst, van der Pol & 

Admiraal, 2008) 

 
α/α Διαστάσεις / δείκτες Περιγραφή Παράδειγμα 

1 Αίσθηση του 

«ανήκειν» 

Αίσθημα αποδοχής από την ομάδα και προθυμία για 

προσφορά στην ομάδα 

Η ιδιότητα του μέλους σ’ αυτήν την 

ομάδα έχει νόημα και αξία για μένα 

2 Επιρροή ή 

συνεργατική 

υποστήριξη 

Ευκαιρίες των ατόμων για εργασία με τους άλλους, 

αίσθημα ελευθερίας στην έκφραση ιδεών και συμμετοχή 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων  

Αισθάνομαι ότι λαμβάνω μέρος στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

ομάδας 

3 Ομαδικός 

προσανατολισμός 

Τα άτομα αισθάνονται ότι οι δραστηριότητες της ομάδας 

είναι αντάξιες των κόπων τους, αναγνωρίζουν την ποικιλία 

των συνεισφορών και ενδιαφέρονται για την κοινωνική 

υποστήριξη της ομάδας 

Αυτή η ομάδα διαθέτει χρόνο για 

αναστοχασμό και συζήτηση σχετικά με 

το πώς μπορούν να εργαστούν όλοι 

μαζί, ως «όλο»  

4 Συναισθηματική 

ασφάλεια 

Η ποιότητα και η ένταση που έχουν οι επαφές μεταξύ των 

μελών της ομάδας 

Αισθάνομαι αρκετά ασφαλής, ώστε να 

ζητήσω βοήθεια από τα άλλα μέλη της 

ομάδας 

5 Πνευματική συνοχή Οι σχέσεις που πηγαίνουν πέρα από τις ημερήσιες 

εργασίες και την ψυχολογία στο χώρο εργασίας, αλλά 

είναι περισσότερο κοινοτικές ως προς τη φύση τους, όταν 

τα μέλη βρίσκουν τρόπους να ενσωματώσουν ή να 

επικαλεστούν καθοδηγητικές αρχές που σχετίζονται με την 

πνευματικότητα, τα ήθη και τις αξίες 

Αισθάνομαι αρκετά ασφαλής σ’ αυτή 

την ομάδα για να μοιραστώ τις 

πνευματικές πεποιθήσεις μου με τους 

άλλους 

6 Ανεκτικότητα για τις 

ατομικές διαφορές  

Ο τρόπος που οι άνθρωποι στον οργανισμό βλέπουν και 

αποδέχονται τους άλλους ανθρώπους και σχετίζονται μ’ 

αυτούς 

Σ’ αυτήν την ομάδα, οι άνθρωποι 

συνήθως χωρίζονται σε «κλίκες» 

7 Γειτνίαση Η άνεση της κοινότητας, όπως αυτή του γείτονα στη 

γειτονιά του 

Εάν χρειάζομαι συμβουλή για κάτι 

μπορώ να απευθυνθώ σε κάποιον μέσα 

στην ομάδα 

8 Αίσθηση του 

κολεκτιβισμού 

Ο βαθμός στον οποίο οι άνθρωποι ελκύονται προσωπικά 

προς τους άλλους, μέσα στον οργανισμό 

Μ’ αρέσει να σκέφτομαι τον εαυτό 

μου, ως όμοιο με τους ανθρώπους που 

εργάζονται σ’ αυτήν την ομάδα 

9 Αναστοχασμός Η κοινότητα διαθέτει χρόνο για αναστοχασμό των 

διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα σ’ αυτήν και δίνει 

προσοχή στα συναισθήματα κάθε μέλους 

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, οι 

άνθρωποι ζητούν προσωρινή διακοπή 

όταν είναι αναγκαίο να διευθετηθούν 

δυνητικά προβλήματα, έτσι ώστε τα 

άτομα να μη συνεχίσουν να 

αισθάνονται ζημιωμένα ή αζημίωτα 

10 Εκπλήρωση αναγκών Η έκταση κατά την οποία το άτομο και η κοινότητα 

εκπληρώνει τις ανάγκες του/της, αναφορικά με τις 

εργασιακές διαδικασίες, τη μάθηση και την κοινωνική 

ασφάλεια 

Αισθάνομαι ότι η ομάδα με βοηθάει 

στη δουλειά μου 

11 Ομαδικός 

προσδιορισμός 

ταυτότητας 

Τοποθέτηση της κοινότητας έναντι των άλλων Η ομάδα δρα με μια φωνή, όταν  έχει 

δοσοληψίες με άλλες ομάδες 

 

της «διαμοιρασμένης συναισθηματικής σχέσης» των  McMillan and Chavis (1986) που 

καθορίζουν την «αίσθηση της κοινότητας», β) τα στοιχεία «ανεκτικότητα  των 

ατομικών διαφορών», «γειτνίαση», «αίσθηση κολεκτιβισμού» και «αναστοχασμό» της 

κλίμακας PSCW
5
 των Burroughs and Eby (1988) και γ) την «έννοια του πνεύματος»  

(concept of spirit) των Lorion and Newbrough (1996) κατασκεύασαν ένα εργαλείο 

μέτρησης της εσωτερικής διάστασης της κοινότητας (πίνακας 2). Η εσωτερική 

                                                 
5
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διάσταση της κοινότητας αφορά στην ταυτότητα της ομάδας και σε όλες τις όψεις του 

συναισθήματος του «ανήκειν». Επίσης, για την κατασκευή του εργαλείου 

χρησιμοποίησαν και το Collective Team Competencies Questionnaire (v1.0)
6
. Κατά 

τους Lockhorst et al, το εν λόγω εργαλείο που περιλαμβάνει έντεκα διαστάσεις δείκτες 

μετράει τις αντιλήψεις στο εσωτερικό της κοινότητας και συγκεκριμένα σε πια έκταση 

τα μέλη της κοινότητας αισθάνονται ότι έχουν το δικό τους τρόπο, τις δικές τους 

νόρμες και αξίες στους τομείς της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης. 

 
1.7. Συμμετοχή σε διαδικτυακές κοινότητες  

Κατά την πρώτη περίοδο εμφάνισής του, το διαδίκτυο επικεντρώθηκε στην 

«από πάνω προς τα κάτω» παραγωγή περιεχομένου, ενώ τα τελευταία χρόνια μία «από 

κάτω προς τα πάνω» συμμετοχική προσέγγιση άρχισε να αναδύεται. Πρόκειται για μια 

πιο δημοκρατική αντίληψη της δικτύωσης, ώστε να ανταποκρίνεται σ’ ένα ευρύτερο 

φάσμα των ανθρώπινων αναγκών, η οποία σηματοδοτεί τη μετάβαση από το 

τεχνοκρατικό μοντέλο ελέγχου στο δημοκρατικό μοντέλο επικοινωνίας. Η 

τεχνοκρατική αντίληψη της νεωτερικότητας εμπνέει μια τοποθέτηση του/της 

χρήστη/ιας που περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα πρωτοβουλίας του/της, ενώ μία 

δημοκρατική αντίληψη επεκτείνει την πρωτοβουλία του/της χρήστη/ιας σε 

περισσότερο σύνθετους εικονικούς κόσμους (Feenberg, 2005). Η αλλαγή αυτή 

χαρακτηρίστηκε από τον Anderson (2006) ως «εκδημοκρατισμός των εργαλείων 

παραγωγής,  διανομής, διασύνδεσης και παροχής» (Anderson, 2006), ενώ έχει 

επιδράσει στην διαμόρφωση της ταυτότητας και του νοήματος της κοινότητας που 

συνιστά μία ομάδα ανθρώπων, καθιστώντας το διαδίκτυο και τις ίδιες τις τεχνολογίες, 

ένα πολιτισμικό φαινόμενο (Hatzipanagos & Warburton, 2009). 

Κατά τον MacDonald (2007), (αναφέρεται στο Minocha, 2009), το Web 2.0 

επέτρεψε όχι μόνο την ανάγνωση, αλλά και τη συγγραφή (read/write web), 

καθιστώντας τον/την συμμετέχοντα/ουσα όχι παθητικό/ή αναγνώστη/ια, αλλά 

συνδημιουργό και συνδιαμορφωτή/ια του περιεχομένου του (Minocha, 2009). 

Ειδικότερα, η εμφάνιση του κοινωνικού λογισμικού και της κοινωνικής δικτύωσης, η 

εξέλιξη της οποίας είναι σε μεγάλο βαθμό αυθόρμητη και απρογραμμάτιστη 

(Feenberg, 1993), συνέβαλλαν στην οικοδόμηση ενός συνόλου κοινωνικών 

                                                 
6
 Στο: http://www.teamtechnology.co.uk/tpm/team-competencies.html 

 

http://www.teamtechnology.co.uk/tpm/team-competencies.html
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αλληλεπιδράσεων, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στις πλατφόρμες που προσφέρει το Web 

2.0. (Karagiannidis et al, 2010). 

Στο πλαίσιο που διαμορφώθηκε, η θεωρία των Κοινοτήτων Πρακτικής βρήκε 

απήχηση στο χώρο των νέων τεχνολογιών και της κοινωνικής δικτύωσης, στην 

κατεύθυνση δημιουργίας δικτυωμένων κοινοτήτων πρακτικής και μάθησης (π.χ. Trier, 

2005, Sharratt, & Usoro, 2003, Lueg, 2000). Ιδιαίτερα η κοινωνική δικτύωση βοηθάει 

τους ανθρώπους να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον και μια υποδομή που είναι 

κατάλληλα για την ανάπτυξη μιας άτυπης μάθησης, στο πλαίσιο σχηματισμού ομάδων 

ή κοινοτήτων (Minocha, 2009).  Οι Lin, Fan,Wallace & Zhang (2007) ορίζουν την 

κοινότητα της γνώσης που βασίζεται στο Web, ως την «κοινότητα που επιτρέπει στα 

άτομα να αναζητήσουν και να διαμοιραστούν τη γνώση μέσω μίας ιστοσελίδας που 

βασίζεται στα κοινά τους ενδιαφέροντα» (Lin et al, 2007). 

Το λογισμικό δεν ταυτίζεται με την κοινότητα αλλά προσφέρει το χώρο για να 

αναπτυχθεί η κοινότητα, όταν οι άνθρωποι μιας ομάδας συνευρίσκονται για έναν 

συγκεκριμένο σκοπό ή για να ικανοποιήσουν συγκεκριμένες ανάγκες, καθοδηγούμενοι 

από τυπικές και άτυπες πολιτικές οι οποίες διαμορφώνουν την διαδικτυακή 

συμπεριφορά τους  (Preece, 2000; Preece, 2004; Jones & Preece, 2006). Πιο 

συγκεκριμένα, τα βασικά χαρακτηριστικά μιας διαδικτυακής κοινότητας είναι ότι: 

 Τα μέλη έχουν ένα κοινό σκοπό, ενδιαφέρον, ανάγκη ή δραστηριότητα 

που τους παρέχει το βασικό λόγο του «ανήκειν» σ’ αυτήν. 

 Τα μέλη δεσμεύονται σε ενεργή συμμετοχή, ενώ μεταξύ τους 

αναπτύσσονται αλληλεπιδράσεις, συναισθηματικοί δεσμοί και κοινές 

δραστηριότητες. 

 Τα μέλη αμοιβαία πληροφορούν, υποστηρίζουν και προσφέρουν 

υπηρεσίες το ένα στ’ άλλο. 

 Τα μέλη διαμοιράζονται πηγές, ενώ την  πρόσβαση σ’ αυτές 

καθορίζουν συγκεκριμένες πολιτικές. 

 Οι πολιτικές της κοινότητας που αφορούν στη γλώσσα και στα 

πρωτόκολλα είναι αυτές που καθοδηγούν τις αλληλεπιδράσεις και τις 

συνεισφορές σ’ αυτήν (Preece, 2000, Preece & Maloney-Krichmar, 

2003) . 

Στις διαδικτυακές κοινότητες τα άτομα που συμμετέχουν σχετίζονται και 

συνεργάζονται μεταξύ τους γύρω από θέματα κοινού ενδιαφέροντος, ανταλλάσσουν 
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ιδέες και βοηθούν το ένα το άλλο, δημιουργούν νέα νοήματα και τα διαμοιράζονται 

μεταξύ τους, νομιμοποιούν νέους τρόπους συμπεριφοράς και παρέχουν συστημικές 

λύσεις, ενώ κάποια από αυτά μπορεί να επικοινωνούν τακτικά  σε πρόσωπο με 

πρόσωπο συναντήσεις. Η συμμετοχή στην κοινότητα είναι εθελοντική και 

χαρακτηρίζεται από μεγάλη ελευθερία, ενώ τα ίδια τα άτομα καθορίζουν το 

περιεχόμενο και τον τύπο της γνώσης που διαμοιράζεται μέσα σ’ αυτήν (De Laat, 

2006).  

Περαιτέρω, η μελέτη της λειτουργίας των επιστημονικών και επαγγελματικών 

διαδικτυακών κοινοτήτων και της δημιουργίας γνώσης μέσα σ’ αυτές οδήγησε στην 

υποχώρηση της μονοφωνικότητας αναφορικά με τη απόδοση της πραγματικότητας ή 

την εύρεση λύσεων σε προβλήματα, αναδεικνύοντας τη σημασία του διαλόγου και των 

επιστημολογικών και άλλων πεποιθήσεων των ατόμων που συμμετέχουν σ’ αυτόν, οι 

οποίες πρέπει να είναι ανεκτικές ως προς την πολλαπλότητα των ερμηνειών (Κόλλιας 

κ.ά., 2007). 

 

1.7.1. Κίνητρα, εμπόδια και προϋποθέσεις συμμετοχής  

Η συνεισφορά της γνώσης στις διαδικτυακές κοινότητες επηρεάζεται από τα 

κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής σ’ αυτές, τα οποία εμφανίζονται μαζί στη δράση 

των ανθρώπων (Hew & Hara 2007). Παρατηρείται ότι οι παράγοντες που για κάποιους 

ανθρώπους αποτελούν εμπόδια συμμετοχής στις διαδικτυακές κοινότητες, για άλλους 

λειτουργούν ως κίνητρα. Έτσι, για κάποιους η απουσία οπτικών, ακουστικών και 

λεκτικών νύξεων που χαρακτηρίζει την βασισμένη στο κείμενο επικοινωνία αποτελεί 

αποτρεπτικό παράγοντα συμμετοχής, γιατί για παράδειγμα ο γραπτός λόγος μπορεί να 

παρερμηνευθεί, ενώ για άλλους αποτελεί κίνητρο συμμετοχής, γιατί για παράδειγμα 

εξασφαλίζει την ανωνυμία (Hew & Hara 2007, Young & Tseng 2008, Davies & Graff 

2005). 

Οι  Antikainen & Väätäjä  (2010) με βάση την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

συγκεντρώνοντας τους παράγοντες που σχετίζονται με τα κίνητρα συμμετοχής στις 

διαδικτυακές κοινότητες διέκριναν τρεις κατηγορίες κινήτρων: α) τα ενδογενή 

κίνητρα, όπως η ιδεολογία, η χαρά, η διασκέδαση, η ψυχαγωγία, το ενδιαφέρον για το 

αντικείμενο της κοινότητας, η μάθηση, η ανταλλαγή γνώσεων, η βελτίωση δεξιοτήτων 

β)  τα εξωγενή κίνητρα, όπως η αίσθηση της αποτελεσματικότητας, οι ανάγκες των 

χρηστών που σχετίζονται με την τεχνολογία, οι ανταμοιβές, η αναγνώριση από τον 
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οργανισμό, η φήμη, η αύξηση του επαγγελματικού στάτους και γ) τα κοινωνικά 

κίνητρα, όπως ο αλτρουϊσμός, η αμοιβαιότητα, η φροντίδα για την κοινότητα, η φιλία, 

η αναγνώριση από τα άλλα μέλη (Antikainen & Väätäjä, 2010). 

Περαιτέρω, η Antikainen (2007) εξέτασε του λόγους που τα άτομα 

επισκέπτονταν τέσσερις κοινότητες που δημιουργήθηκαν στο διαδίκτυο από εταιρίες 

(www.mainio.net, www.nicehouse.fi, www.op.fi, www.sooda.com) και, με βάση τις 

απόψεις των συμμετεχόντων μελών και των υπευθύνων που τις υποστήριζαν, κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι τα σημαντικότερα από τα κίνητρα συμμετοχής των μελών στις 

κοινότητες είναι τα γνωστικά οφέλη και η διασκέδαση. Τα γνωστικά οφέλη αφορούν 

στη μάθηση που μπορεί να είναι ατομική ή κοινωνική. Η ατομική μάθηση προέρχεται 

από το περιεχόμενο της κοινότητας, τις υπηρεσίες που προσφέρει στα μέλη, τις 

συμβουλές του/της διαχειριστή/ιας, ενώ η κοινωνική μάθηση προκύπτει από την 

εμπλοκή στο διαμοιρασμό της γνώσης που λαμβάνει χώρα στο ηλεκτρονικό 

περιβάλλον. Αντίστοιχη διάκριση κάνει η Antikainen και για τη διασκέδαση που 

μπορεί να λαμβάνει χώρα σε ατομική βάση (αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο ή το/τη 

διαχειριστή/ια) ή σε κοινωνική βάση (ευχαρίστηση μαζί με τα άλλα μέλη), 

(Antikainen, 2007). 

Οι Hew and Hara (2007) προσδιόρισαν τέσσερις διαστάσεις της κοινότητας 

που ωθούν τη συμμετοχή των ατόμων σ’ αυτές. Πρόκειται για: α) τον εγωισμό που 

σχετίζεται με το ατομικό όφελος, β) τον αλτρουϊσμό, γ) τον κολεκτιβισμό που ωθεί 

στη συμμετοχή για το καλό της ομάδας και δ) την αμοιβαιότητα (Hew and Hara, 

2007). Η αμοιβαιότητα σχετίζεται με την παροχή βοήθειας με σκοπό την επιστροφή 

αυτής, είτε από αυτόν που τη δέχτηκε, είτε από άλλο άτομο ή από την ομάδα ως «όλο» 

(Wasko & Faraj, 2000, 2005; Preece, 2004). Επίσης, η αμοιβαιότητα ενισχύεται και 

από την ενσυναίσθηση μεταξύ των προσώπων που εύκολα αναπτύσσεται στην 

διαδικτυακή επικοινωνία, λόγω του υπερ-συναισθηματισμού από τον οποίο συνήθως 

αυτή η μορφή επικοινωνίας χαρακτηρίζεται. Στην περίπτωση αυτή, η αμοιβαιότητα 

μεταξύ δύο προσώπων ενισχύεται από τρεις συνθήκες: α) από το αν υπάρχει ισχυρή 

πιθανότητα να ξανασυναντήσεις το άτομο, β) από το εάν μπορεί να αναγνωριστεί η 

ταυτότητα του ατόμου και γ) από το εάν η συμπεριφορά του ατόμου είναι γνωστή από 

το παρελθόν (Preece, 1999, 2004). Η αναγνώριση και η εκτίμηση του ατόμου από την 

κοινότητα αποτελούν επίσης κίνητρα για συνεισφορά περιεχομένου σ’ αυτήν (Wasko 

& Faraj 2005).  

http://www.mainio.net/
http://www.nicehouse.fi/
http://www.op.fi/
http://www.sooda.com/
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Κατά την Preece (2001) οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή των 

ατόμων στις διαδικτυακές κοινότητες αναφορικά  με την αναζήτηση ή τη συνεισφορά 

της γνώσης είναι τόσο τεχνολογικοί, όσο και κοινωνικοί. Η ίδια αναφέρεται σε δύο 

χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι online κοινότητες για να είναι επιτυχημένη η 

συμμετοχή των χρηστών/ιών σ’ αυτές. Πρόκειται για την ευχρηστία (usability) και την 

κοινωνικότητα (sociability). Η Ευχρηστία αναφέρεται στην ικανότητα του τεχνικού 

συστήματος να μπορεί να χρησιμοποιείται εύκολα και αποτελεσματικά από τα άτομα 

που συμμετέχουν στην κοινότητα, στην κατεύθυνση υλοποίησης του έργου της 

αναζήτησης ή της συνεισφοράς της γνώσης. Επηρεάζεται από παράγοντες, όπως ο 

σχεδιασμός του περιεχομένου, η πλοήγηση, η ποιότητα του συστήματος. Η 

Κοινωνικότητα εστιάζει στην αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων και στο πώς αυτή 

αναπτύσσεται με την υποστήριξη της τεχνολογίας και επηρεάζεται από τρεις 

παράγοντες: τον «σκοπό» της κοινότητας, τους «ανθρώπους» της κοινότητας και τις 

«πολιτικές» της κοινότητας (Preece, 2001).  

Στην ίδια κατεύθυνση, η έρευνα των Wei Phang,  Knakanhalli, & Sabherwal 

(2009), οι οποίοι διακρίνουν τα μέλη των κοινοτήτων σ’ αυτά που συνεισφέρουν 

γνώση και σ’ αυτά που αναζητούν τη γνώση στα φόρα συζητήσεων, έδειξε ότι η 

συμμετοχή αυτών που αναζητούν τη γνώση επηρεάζεται περισσότερο από την 

ευχρηστία των εργαλείων του συστήματος με τα οποία αλληλεπιδρούν, ενώ η 

συμμετοχή αυτών που συνεισφέρουν γνώση επηρεάζεται περισσότερο από την 

κοινωνικότητα, που εστιάζει στην κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών (Wei 

Phang et al, 2009). 

Κατά τον De Laat (2006), για να μπορέσουν τα άτομα να λειτουργήσουν μέσα 

σ’ ένα περιβάλλον δικτυωμένης κοινότητας, έτσι ώστε να μαθαίνουν και να 

συμμετέχουν στις σχέσεις που αναπτύσσονται, θα πρέπει να διαθέτουν ορισμένες 

ικανότητες αναφορικά: α) με την ανάπτυξή τους μέσα στα όρια της υπάρχουσας 

δομής, β) με τις μεταβάσεις από τη μία κατάσταση στην άλλη, γ) με τις δεξιότητες 

επικοινωνίας, δ) με τη λύση προβλημάτων και ε) με τις σχέσεις εξουσίας. 

Συγκεκριμένα θα πρέπει να εγκαθιστούν δίκτυα κατά μήκος της υπάρχουσας 

ιεραρχίας, να μεταβαίνουν από τη μία κατάσταση στην άλλη για να μαθαίνουν νέες 

δεξιότητες, να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις, να διευκολύνουν την αλλαγή διαμέσω 

της επικοινωνίας, να θέτουν νέες προσδοκίες και να οικοδομούν την εμπιστοσύνη. 

Επίσης, θα πρέπει να εμπλέκονται στην οικοδόμηση διαμοιρασμένου νοήματος, να 

εστιάζουν στις ανάγκες των άλλων, να επιδιώκουν η πραγματική επικοινωνία να 
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γίνεται σε εξωτερικές συναντήσεις, να εξετάζουν την κατάσταση συνολικά 

προκειμένου να δίνουν λύσεις, να αντιμετωπίζουν τους προϊσταμένους ως μέντορες ή 

υποστηρικτές και να παίζουν καθοδηγητικούς ρόλους χωρίς εξουσία (de Laat, 2006, 

σ.11).  

Σε ό,τι αφορά τη μείωση της συμμετοχής των μελών στις δραστηριότητες των 

διαδικτυακών κοινοτήτων με την πάροδο του χρόνου, σχετική έρευνα των Bae 

Brandtzæg & Jan Heim (2008) με ερωτηματολόγιο ανοιχτών ερωτήσεων που 

συμπληρώθηκε από δείγμα μελών τεσσάρων κοινοτήτων της Νορβηγίας και από 

αντιπροσωπευτικό δείγμα χρηστών/ιών του internet στην εν λόγω χώρα (δείγμα 

περίπου 200 ατόμων από ένα σύνολο 5733 αποκρινομένων), ανέδειξε 9 λόγους που 

συμβάλλουν στη μείωση αυτή. Πρόκειται για: 1) την έλλειψη ενδιαφέροντος για τους 

ανθρώπους της κοινότητας και την απουσία παρακολούθησης αυτής από φίλους, 2) το 

χαμηλής ποιότητας περιεχόμενο (λίγες ενημερώσεις, μικρές παραλλαγές και 

επαναλήψεις στις συνεισφορές, μη ενδιαφέρον περιεχόμενο) 3) την χαμηλή ευχρηστία 

(αργή εξυπηρέτηση, μη κατανόηση των χρήσης των υπηρεσιών, πολλές ενημερώσεις 

για νέεες υπηρεσίες και λειτουργίες) 4) την παρενόχληση και τον εκφοβισμό, 5) την 

έλλειψη χρόνου για την παρακολούθηση της κοινότητας (χρονοβόρες δραστηριότητες, 

αγχοτική παρακολούθηση των αλληλεπιδράσεων, δέσμευση του χρόνου της 

πραγματική ζωής των χρηστών/ιών, υψηλές χρονικά απαιτήσεις για τη γνωριμία των 

μελών),  6) την χαμηλή εμπιστοσύνη (κατάχρηση των ψεύτικων ταυτοτήτων, χρήση 

άσχημης γλώσσας από τα μέλη), 7) την υπερ-εμπορευματοποίηση, 8) την δυσαρέσκεια 

για τον/την διαμεσολαβητή/ια και 9) μία απροσδιόριστη ανία (Bae Brandtzæg & Jan 

Heim, 2008). 

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις που αναπτύσσονται στο διαδίκτυο, αν 

και ο χρόνος αποτελεί βασικό πλεονέκτημα της διαμεσολαβημένης από υπολογιστή 

επικοινωνίας, είναι πολλά τα άτομα από αυτά που μετέχουν στις συζητήσεις που δεν 

έχουν το χρόνο να παρακολουθούν τα μηνύματα που καταχωρούνται. Η πίεση από 

άλλες υποχρεώσεις συχνά εμποδίζει τη συμμετοχή ακόμη και αυτών που 

ενδιαφέρονται, με αποτέλεσμα να εγκαταλείπουν τη συζήτηση στο διαδίκτυο. Άλλα 

εμπόδια στην επικοινωνία αυτής της μορφής αφορούν στις διαπροσωπικές σχέσεις και 

σχετίζονται με την μονιμότητα που χαρακτηρίζει τη γραπτή επικοινωνία και με τον 

απρόσωπο χαρακτήρα της (ανωνυμία χρήστη/ιας). Οι συμμετέχοντες/ουσες μπορεί να 

μη θέλουν να καταχωρήσουν το σχόλιό τους εξαιτίας του φόβου να χαρακτηρισθεί «μη 

ευφυές» ή επειδή δεν αισθάνονται άνετα με τη γραπτή επικοινωνία. Επίσης, μπορεί να 
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μη θέλουν τη μόνιμη εγγραφή του σχολίου τους, ενώ αν καταχωρήσουν το σχόλιό τους 

και κανένας δεν τους απαντήσει μπορεί να απογοητευθούν (Carboni,1999).   

Ένα άλλο εμπόδιο στη συμμετοχή αποτελεί η σύγχυση που δημιουργείται από 

τον όγκο και την οργάνωση των μηνυμάτων. Επειδή η επικοινωνία είναι ασύγχρονη 

και εκτυλίσσεται σ’ ένα συνεχές, οι συμμετέχοντες/ουσες μπορεί να δυσκολεύονται να 

ακολουθήσουν τη ροή της συζήτησης και ίσως πρέπει να αποκτήσουν την ικανότητα 

να ζουν με μια μικρή ποσότητα ανασφάλειας, νιώθοντας «χαμένοι/ες» κατά 

διαστήματα. Ειδικότερα, εξαιτίας της αργοπορίας στην καταχώρηση των προς 

απάντηση σχολίων, η συζήτηση μπορεί να προχωρήσει προτού ο/η άλλος/η έχει την 

ευκαιρία να απαντήσει, και να αποβεί ασυνάρτητη. Ωστόσο, πολλά από αυτά τα 

προβλήματα βελτιώνονται με την πρόοδο της τεχνολογίας στη διεπιφάνεια χρήστη/ιας 

και στο σχεδιασμό του λογισμικού.  Τέλος σε ό,τι αφορά τα τεχνικά προβλήματα, το 

έλλειμμα της εκπαίδευσης και της υποστήριξης του/της χρήστη/ιας είναι από τις 

βασικότερες αιτίες της αποτυχίας των προγραμμάτων δικτύωσης (ό.π.).  

Σε ό,τι αφορά τους οργανισμούς, η έρευνα των Ardichvili, Page & Wentling 

(2003) σε περιπτώσεις τριών κοινοτήτων (CrowdSpirit/ FellowForce/ Owela) έδειξε 

ότι η εμπιστοσύνη στην ηθική ακεραιότητα και στην επάρκεια των μελών και κυρίως 

των διαχειριστών/ιών και ειδικών στις κοινότητες που αναπτύσσονται στους 

οργανισμούς αποτελούν προϋποθέσεις συμμετοχής των ατόμων σ’ αυτές. Από την 

έρευνα προέκυψε και ένα αντιφατικό αποτέλεσμα σχετικά με την ανωνυμία. Οι 

άνθρωποι που εργάζονται στους οργανισμούς προτιμούν να εργάζονται μέσω 

διαδικτύου με μέλη του οργανισμού που ήδη γνωρίζουν, αλλά και με άτομα που δε 

γνωρίζουν καθόλου στο πλαίσιο διευρυμένων κοινοτήτων (Ardichvili et al, 2003). Η 

ίδια αντίφαση παρατηρείται και στους/στις εκπαιδευτικούς σχετικά με την επίδραση 

της ανωνυμίας στις διαδικτυακές τους συζητήσεις. Από τη μία υποστηρίζεται ότι οι 

εκπαιδευτικοί διστάζουν να ασκήσουν κριτική στις ιδέες των συναδέλφων τους, σε 

περιβάλλοντα διαδικτύου, όταν δεν γνωρίζουν τον/την ιδιοκτήτη/ιά τους και από την 

άλλη υποστηρίζεται ότι οι νέοι/ες δάσκαλοι/ες για παράδειγμα αισθάνονται 

μεγαλύτερη ασφάλεια όταν μοιράζονται ερωτήσεις και προβλήματα ανώνυμα (Barab 

et al, 2004; Klecka, 2003). Επίσης, οι συμμετέχοντες/ες στις διαδικτυακές κοινότητες 

που αναπτύσσονται από οργανισμούς αισθάνονται πιο άνετα στην αξιοποίηση της 

κοινότητας ως πηγή γνώσης όταν έχουν βρεθεί με κάποια από τα μέλη σε 

προηγούμενες ομάδες, μέσω της κοινής συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης. 

Επιπλέον, πιο εύκολα δημοσιεύουν τις απόψεις τους όταν πιστεύουν ότι τα άλλα μέλη 
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δεν θα χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες με αδόκιμο τρόπο και είναι πιο πρόθυμοι να 

χρησιμοποιήσουν την κοινότητα ως πηγή γνώσης, εάν την εμπιστεύονται ως αξιόπιστη 

και αντικειμενική ενημέρωση (Ardichvili et al, 2003). 

Γενικότερα, επισημαίνεται ότι στις διαδικτυακές κοινότητες το μεγαλύτερο 

ποσοστό των μελών παρατηρούν τη δράση της κοινότητας χωρίς να συμμετέχουν 

ενεργά μέσω της αποστολής σχολίων στις συζητήσεις (Mason 1999; Nonnecke et al. 

2000, Nielsen, 2006). Οι λόγοι που τα τυπικά μέλη των κοινοτήτων παραμένουν 

«περιφερειακά συμμετέχοντα», σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση των 

Nonnecke και Preece (2000) είναι: 

 Η αποφυγή της δημόσιας έκθεσης 

 Η επιθυμία να γνωρίσουν πρώτα την ομάδα 

 Η ανάγκη να διαμορφώσουν την ταυτότητα του μέλους 

 Ο φόβος μιας διαρκούς εμπλοκής στις συζητήσεις 

 Η υπερφόρτωση της επικοινωνίας 

 Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του θέματος που πραγματεύεται η ομάδα (π.χ. 

επικεντρωμένο ή γενικό) 

 Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μελών (π.χ. εξωστρέφεια, σχέση με την 

ομάδα), (Nonnecke και Preece, 2000). 

Οι ίδιοι επεσήμαναν μέσω της ανάλυσης δέκα συνεντεύξεων από μέλη που δεν 

συνήθιζαν να συνεισφέρουν σχόλια στις ηλεκτρονικές συζητήσεις των ομάδων όπου 

συμμετείχαν, τέσσερις κατηγορίες λόγων για τους οποίους δεν εμπλέκονταν ενεργά σ’ 

αυτές: α) ο χαρακτήρας τους, που αναφέρεται σε ατομικά χαρακτηριστικά, όπως η 

ντροπαλότητα, στον τρόπο που αντιλαμβάνονται τη σχέση τους με την ομάδα ή στην 

αρχική τους πρόθεση να μη σχολιάσουν, β) τα χαρακτηριστικά της ομάδας (π.χ. ο 

όγκος των μηνμάτων, τα χαμηλής ποιότητας σχόλια, οι αργοπορημένες απαντήσεις 

κ.ά.), γ) το στάδιο κατά το οποίο απέκτησαν την ιδιότητα του μέλους και δ) εξωτερικοί 

παράγοντες, όπως η  έλλειψη χρόνου (ό.π.). Στην ίδια κατεύθυνση, οι Preece, 

Nonnecke  και Andrews (2004), με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας με 

ερωτματολόγιο που πραγματοποίησαν σε άτομα που ποτέ δεν σχολίασαν σε 

διαδικτυακές κοινότητες, κατέληξαν ότι οι λόγοι που τα άτομα δεν σχολιάζουν είναι 

γιατί: α) δεν έχουν την ανάγκη της κοινότητας, β) επιθυμούν πρώτα να τη γνωρίσουν 

για να την εμπιστευθούν, γ) πιστεύουν ότι δεν έχουν κάτι σημαντικό να συνεισφέρουν, 

δ) έχουν μειωμένη δεξιότητα χρήσης ή αρνητική στάση ως προς τη διαδικασία χρήσης 
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και ε) δεν αισθάνονται ότι ταιριάζουν στην ομάδα ή αισθάνονται μη αποδεκτά από την 

ομάδα (Preece, Nonnecke &  Andrews, 2004). 

Ωστόσο, η περιήγηση και απλή παρατήρηση της κοινότητας, που δεν 

συνοδεύεται από τη συνεισφορά μηνυμάτων στον κοινόχρηστο χώρο, αναγνωρίζεται 

ως το πρώτο στάδιο της προσωπικής συμμετοχής του μέλους σε μία εικονική 

κοινότητα, όπως δείχνει και το παρακάτω σχήμα 2 (Yeow et al, 2006). 

 

 

Σχήμα 2: Στάδια ατομικής συμμετοχής σε εικονικές κοινότητας (Yeow, Johnson & 

Faraj, 2006) 

 

 
 

 
1.8. Συμμετοχή σε διαδικτυακές κοινότητες εκπαιδευτικών 

Η μάθηση που λαμβάνει χώρα μέσα στις διαδικτυακές κοινότητες αποκτά 

ιδιαίτερη σημασία για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και στο βαθμό 

που η συμπεριληπτική εκπαίδευση αποτελεί ζήτημα επαγγελματικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής, η μάθηση που αναπτύσσεται στα 

κοινωνικά δίκτυα διαδραματίζει ρόλο κλειδί στην προώθηση της συμπεριλητπικής 

εκπαίδευσης  στο γενικό σχολείο.  Ωστόσο, η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και η 

διερεύνηση στις σχετικές βάσεις δεδομένων (π.χ. ERIC, SCOPUS) δεν ανέδειξε 

έρευνες που να επικεντρώνονται στη συνεργασία και επαγγελματική ανάπτυξη των εν 

ενεργεία εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής μέσα σε διαδικτυακές 

επαγγελματικές κοινότητες, για την προώθηση της συνεργασίας και της 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στο γενικό σχολείο. Αντίθετα ένα μεγάλο σώμα 

ερευνών έχει αναπτυχθεί γύρω από τις διαδικτυακές κοινότητες των εκπαιδευτικών 

που αναδεικνύει αντιφατικά συμπεράσματα σχετικά με την επιτυχημένη ανάπτυξή 

τους, σε ό,τι αφορά το βαθμό συμμετοχής σ’ αυτές, την ποιότητα των συζητήσεων και 
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του έργου που αναπτύσσεται, καθώς και τις επιδράσεις στα μέλη τους. Ορισμένες από 

αυτές τις  έρευνες σχετίζονται με προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί σε ερευνητικά 

ινστιτούτα και πανεπιστήμια από διεπιστημονικές ομάδες που αποτελούνται από 

πανεπιστημιακούς, τεχνολόγους και εκπαιδευτικούς, όπως για παράδειγμα το Tapped 

In (www.tappedin.org), το Inquiry Learning Forum (http://ilf.crlt.indiana.edu), και το 

New Teacher Support E-Mentoring Project (http://ntsp.ed.uiuc.edu) (Najafi & Clarke 

2008). Στα εν λόγω προγράμματα, καθώς και σε άλλα ερευνητικά προγράμματα που 

παραθέτονται παρακάτω συχνά διερευνώνται τα οφέλη επαγγελματικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών, αλλά κυρίως οι παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην ανάπτυξη των 

διαδικτυακών συζητήσεων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο προγραμμάτων ή 

κοινοτήτων επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. 

 

1.8.1. Λόγοι, οφέλη και εμπόδια συμμετοχής 

Σε ό,τι αφορά τους λόγους συμμετοχής των εκπαιδευτικών στις διαδικτυακές 

κοινότητες, σχετική έρευνα που έλαβε χώρα σε 23 εν ενεργεία εκπαιδευτικούς-μέλη 

τριών online κοινοτήτων (Teacher Focus/ We The Teachers/ Teaching community in 

LiveJournal) έδειξε ότι οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί 

συμμετέχουν σ’ αυτές είναι γιατί : 1) μοιράζονται συναισθήματα που σχετίζονται με τη 

διδασκαλία, βιώνοντας μία αίσθηση υποστήριξης, 2) αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα 

που προσφέρουν τα διαδικτυακά περιβάλλοντα για να ανταλλάξουν απόψεις σε 

ζητήματα που αισθάνονται ότι δεν μπορούν να μοιραστούν με τους/τις συναδέλφους 

τους στο χώρο του σχολείου, 3) καταπολεμούν μέσω των σχέσεων που αναπτύσσουν 

στα διαδικτυακά περιβάλλοντα την απομόνωση που αισθάνονται στο σχολείο όπου 

εργάζονται, 4) εξερευνούν νέες ιδέες και 5) βιώνουν μία αίσθηση συναδελφικότητας 

(Jung Won & Brush, 2009), ενώ ένας επιπλέον λόγος που τους/τις ωθεί στη συμμετοχή 

είναι η αναζήτηση συμβουλών (Jung Won, 2007). Με βάση τα παραπάνω 

αποτελέσματα οι Jung Won & Brush (2009) τονίζουν ότι κατά τον σχεδιασμό των 

προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί 

μεγαλύτερη έμφαση  στο μοίρασμα των συναισθημάτων, κι όχι μόνο των γνώσεων και 

ιδεών μεταξύ των εκπαιδευτικών, καθώς και στην προώθηση της αυτοεκτίμησης και 

της εμπιστοσύνης  (Jung Won & Brush, 2009).  

Σε ό,τι αφορά τα οφέλη από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε δικτυωμένες 

κοινότητες, το Web 2.0., τα εργαλεία και οι υπηρεσίες του ανοίγουν νέες δυνατότητες 

http://www.tappedin.org/
http://ilf.crlt.indiana.edu/
http://ntsp.ed.uiuc.edu/
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δραστηριοτήτων επαγγελματικής ανάπτυξης για τους/τις εκπαιδευτικούς, εφόσον 

τους/τις προσφέρουν τη δυνατότητα να υπερβούν τους περιορισμούς του χρόνου, του 

χώρου και των πόρων, παρέχοντάς τους τον χώρο για να οικοδομήσουν την 

επαγγελματική τους ταυτότητα, να αναπτύξουν σχέσεις και να συνεργαστούν με 

τους/τις άλλους/ες συναδέλφους τους (US Department of Education 2011, Lowry, 

2008)). Επιπλέον, οι Cuthbert, Clark & Linn (2002) υποστηρίζουν ότι η διαδικτυακή 

επικοινωνία και η επακόλουθη επαγγελματική ανάπτυξη μπορεί να είναι βιώσιμες 

μόνο όταν υποστηρίζουν τον/την εκπαιδευτικό στην πρακτική του/της (Cuthbert, Clark 

& Linn, 2002).   

 Οι  Zhao & Rop (2001) από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τα 

ηλεκτρονικά δίκτυα των εκπαιδευτικών κατέληξαν ότι αυτά αποσκοπούν είτε στο 

μοίρασμα των πληροφοριών, είτε στην επαγγελματική ανάπτυξή τους,  είτε στην 

δημιουργία κοινοτήτων αναστοχαστικών συζητήσεων. Στη σχετική βιβλιογραφία 

υποστηρίζεται ότι τα δίκτυα μειώνουν την απομόνωση των εκπαιδευτικών, επιτρέπουν 

τη συνεργατική ανάπτυξη του αναλυτικού προγράμματος, διευκολύνουν τη διάχυση 

των πληροφοριών και παρέχουν εύκολη πρόσβαση σε διδακτικό υλικό, στόχοι που 

εκτός δικτύων θα απαιτούσαν ιδιαίτερα αυξημένο χρόνο και χρήμα από πλευράς των 

εκπαιδευτικών για να επιτευχθούν. Περαιτέρω, τα δίκτυα των εκπαιδευτικών εκτός 

από πληροφορίες και πρακτικές συμβουλές υποστηρίζουν την ανάπτυξη συζητήσεων, 

προσφέρουν συναισθηματική υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς και ενισχύουν το 

αίσθημα του ανήκειν στην ομάδα (Zhao & Rop, 2001). 

Κατά τον De Laat (2006) και τους Lieberman & Wood (2003), η μάθηση που 

προκύπτει μέσω της κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί τον λιγότερο συστηματικό και 

συνεκτικό τύπο συλλογικής μάθησης (De Laat 2006, Lieberman & Wood, 2003).  Οι 

Lieberman & Wood (2003) θεωρώντας ότι η απόπειρα βελτίωσης της διδασκαλίας 

μέσα από παραδοσιακές προσεγγίσεις επαγγελματικής ανάπτυξης και τυπικής 

μάθησης απέτυχε, επεσήμαναν την αξία των άτυπων διαδικτυακών ομάδων και 

κοινοτήτων στις οποίες συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί, αναφορικά με την άτυπη 

μάθηση που αναπτύσσεται μέσα σ’ αυτές. Στις κοινότητες μάθησης που οι  Lieberman 

& Wood (2003) ονομάζουν «δίκτυα εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης» (σ. 4) οι 

εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν τις δικές τους προσεγγίσεις, διαμοιράζονται αντιλήψεις 

και εμπλουτίζουν τη διδασκαλία τους, καθώς λαμβάνουν διανοητική και 

συναισθηματική υποστήριξη, αναγκαία για την ατομική συνεχή επαγγελματική 

ανάπτυξη του καθενός. Πρόκειται για «ευέλικτους οργανισμούς» που συνεχώς 
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εφευρίσκουν νέες δομές και δραστηριότητες προκειμένου να μπορούν να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των μελών τους που συνεχώς 

αλλάζουν (Lieberman & Wood 2003).  

Προχωρώντας παραπέρα οι Schlager & Fusco (2003) κάνουν λόγο για την 

ανάπτυξη «συστημικών διαδικτυακών εκπαιδευτικών κοινοτήτων πρακτικής», οι 

δραστηριότητες των οποίων θα πρέπει να επιδρούν στην πρακτική των εκπαιδευτικών 

στα σχολεία όπου εργάζονται και στις τοπικές κοινότητες που αναπτύσσονται γύρω 

από αυτά και στην κατεύθυνση αυτή οικοδομούν την κοινότητα Tapped in 

(http://www.tappedin.org/), (Schlager & Fusco, 2003).  

Ο Hammond (1998), διερευνώντας την επαγγελματική ανάπτυξη που μπορεί να 

επιφέρει η βασισμένη στο κείμενο «ασύγχρονη επικοινωνία»,  στην οποία συμμετείχε 

μία ομάδα εκπαιδευτικών, ακαδημαϊκών και βιβλιοθηκονόμων από τοπικά σχολεία και 

κολέγια, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ηλεκτρονικοί χώροι συζητήσεων 

προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες για την ανάπτυξη των επαγγελματικών γνώσεων 

των εκπαιδευτικών. Οι συμμετέχοντες/ουσες στη βασισμένη στο κείμενο ασύγχρονη 

επικοινωνία έχουν την ευκαιρία να διατυπώνουν τις ιδέες τους, να γνωρίζουν τις 

απόψεις των συναδέλφων τους και να ζητούν διευκρινίσεις από αυτούς, να έχουν 

πρόσβαση σε τρέχουσες πληροφορίες, να αναπτύσσουν μια διαφορετική οπτική γύρω 

από ένα θέμα, να μελετούν το σχέδιο και την εφαρμογή μιας καινοτομίας στη 

διδασκαλία και στο πλαίσιο όπου λαμβάνει χώρα η μάθηση (Hammond, 1998).  

Σε άλλο πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, 36 εκπαιδευόμενοι/ες  από 

17 χώρες που είχαν online πρόσβαση σε διδακτικό υλικό εργάστηκαν για 12 

εβδομάδες σε κλειστές ομάδες πέντε/έξι ατόμων -μαζί με τον/την εκπαιδευτή/ια- για 

τη λύση προβλημάτων ή μελετών περίπτωσης. Τα θετικά συμπεράσματα αφορούν 

στην ευελιξία της συμμετοχής στην ασύγχρονη επικοινωνία, στη δυνατότητα να 

γυρίζεις πίσω και να ξαναδιαβάζεις τα μηνύματα των άλλων, στις δεξιότητες της 

αμοιβαίας  συναίνεσης και κατανόησης της κουλτούρας των άλλων. Η ανάλυση των 

μηνυμάτων ανέδειξε τρία είδη επικοινωνίας: α) την αυτόνομη, β) την 

αλληλεπιδραστική και γ) την ισχυρά αλληλεπιδραστική. Μεταξύ των δραστήριων και 

λιγότερο δραστήριων συμμετεχόντων/ουσών, οι πιο ενεργητικοί/ές 

συμμετέχοντες/ουσες βρέθηκε ότι αγαπούσαν να μιλούν για τη μάθηση σε διευρυμένο 

πλαίσιο και αισθάνονταν ότι από την εργασία στην ομάδα θα μάθουν και θα 

αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία. Οι λιγότερο ενεργητικά συμμετέχοντες/ουσες 

θεώρησαν ότι η εργασία στην ομάδα υποστηρίζει κυρίως στην κατανόηση του υλικού 

http://www.tappedin.org/
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(Hammond & Wiriyapinit 2005). Επίσης, έρευνες σε ομάδες εκπαιδευτικών που 

δραστηριοποιήθηκαν στο  Tapped in έδειξαν ότι τόσο η γνώση των εκπαιδευτικών 

(γνώση περιεχομένου και παιδαγωγική γνώση), όσο και η άνεση στη χρήση των 

εργαλείων επικοινωνίας αυξάνεται όσο περισσότερο χρόνο περνούν οι εκπαιδευτικοί 

σ’ αυτό (Fusco, Gehlbach & Schlager, 2000; Schlager, Fusco & Schank, 2002).  

Στο πλαίσιο άλλης έρευνας, διερευνήθηκε με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου 

εάν και πώς οι συζητήσεις στα fora της εκπαιδευτικής κοινότητας lektion.se 

(http://www.lektion.se) διευκολύνουν την επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών. Με βάση τα αποτελέσματα από την ανάλυση των δεδομένων που 

συγκεντρώθηκαν με ερωτηματολόγιο, οι 41 εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν δήλωσαν 

ότι από τις ασύγχρονες συζητήσεις επηρεάστηκαν οι αντιλήψεις τους για το επάγγελμά 

τους και τον τρόπο που εργάζονται στην τάξη κι ότι γενικότερα οι ασύγχρονες 

συζητήσεις συνέβαλλαν στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Επίσης, στην πλειοψηφία 

τους δήλωσαν ότι συζητούσαν τα θέματα του σχολείου περισσότερο στα fora της 

lektion.se, παρά με τους/τις συναδέλφους τους στο χώρο του σχολείου (Olofsson, 

2010).  

Ωστόσο, η διαδικασία ανάπτυξης της συζήτησης στα fora ασύγχρονης 

επικοινωνίας δεν είναι μια απλή υπόθεση, όπως έδειξε σχετική έρευνα σε πρόγραμμα 

εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η συμμετοχή δεν μπορεί να διαμορφωθεί εύκολα, οι 

συμμετέχοντες/ουσες μπορεί να προτιμούν διαφορετικές μορφές μηνυμάτων και η 

βασισμένη στο κείμενο (text-based) επικοινωνία μπορεί να μην είναι κατάλληλη για 

ορισμένα είδη συζήτησης (Hammond, 1998). Ως εμπόδια στη συμμετοχή των 

διαδικτυακών συζητήσεων επισημαίνονται η έλλειψη χρόνου, η αναξιοπιστία του 

εξυπηρετητή, το έλλειμμα επαρκών τεχνικών δεξιοτήτων, οι φυσικοί περιορισμοί στην 

σύνταξη κειμένου, η απροθυμία και η επιφυλακτικότητα για δημόσια επικοινωνία., η 

πρόσβαση στην τεχνολογία και κυρίως η οργανωσιακή κουλτούρα (Hammond, 1998; 

Hammond & Wiriyapinit 2005). Κατά τους Hew & Hara (2007), άλλα εμπόδια που 

συναντούν οι εκπαιδευτικοί κατά τη συμμετοχή τους στο διαμοιρασμό της γνώσης που 

λαμβάνει χώρα μέσα σε κοινότητες μάθησης, εκτός από την έλλειψη χρόνου και την 

τεχνολογία είναι η έλλειψη γνώσεων, η αποφυγή αντιπαραθέσεων και η αρνητική τους 

στάση (Hew & Hara, 2007). 

Η εμπειρία της συμμετοχής έξι μεντόρων και συντονιστών/ιών στις συζητήσεις 

του forum της ιστοσελίδας που κατασκευάσθηκε για την υποστήριξη ενός 

προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης εγγραμματισμού σε 70 σχολεία, ανέδειξε 

http://www.lektion.se/
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ως παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή στις διαδικτυακές συζητήσεις, το αν και 

κατά πόσο το περιεχόμενο των συζητήσεων είναι σχετικό με την εργασία των 

συμμετεχόντων/ουσών, αν οι συζητήσεις είναι ενεργητικές και δεσμευτικές ως προς τη 

συμμετοχή σ’ αυτές, αν η υποστήριξη από το σύστημα είναι επαρκής και το 

περιβάλλον ασφαλές, αν η συνεισφορά περιεχομένου στο ηλεκτρονικό περιβάλλον 

γίνεται χωρίς μεσολάβηση από υπεύθυνους/ες, αν το έργο της ομάδας είναι σαφώς 

προσδιοριζόμενο κι αν οι συζητήσεις έχουν βάθος, ώστε να μπορεί να επέλθει μάθηση 

μέσα από αυτές (Najafi & Clarke, 2008). 

Σχετικά με την ποιότητα των συζητήσεων που αναπτύσσονται στα δικτυακά 

fora των εκπαιδευτικών, έρευνες έχουν δείξει ότι η κριτική συζήτηση μεταξύ των 

εκπαιδευτικών είναι σπάνια και περιορισμένη. Η ερευνητική ανασκόπηση των 

συζητήσεων που έλαβαν χώρα στο Inquiry Learning Forum το 2001-2002 αποκάλυψε 

ότι οι εκπαιδευτικοί στα fora συζητήσεων ζητούσαν κυρίως διευκρινήσεις και κατά τη 

διατύπωση των απόψεών τους δεν συνέδεαν τη συνεισφορά τους στο forum με τα 

συλλογικά ενδιαφέροντα της ομάδας (Kling and Courtright, 2004). Παρομοίως, η 

ανάλυση των σχολίων στα fora 900 εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής ανέδειξε τρεις 

κατηγορίες συζητήσεων και συγκεκριμένα συζητήσεις: α) για ανταλλαγή 

πληροφοριών, β) για αναζήτηση υποστήριξης και γ) για επαγγελματική εξάντληση 

(Selwyn, 2000). 

Η αποτίμηση του δικτυακού τόπου «Φρυκτωρίες» (www.komvos.edu.gr / 

fryktories / index.php) δεν επέφερε θετικά αποτελέσματα σχετικά με την ανάπτυξη της 

κοινότητας των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν. Το συγκεκριμένο εικονικό 

περιβάλλον διερευνήθηκε για 40 μήνες, ξεκινώντας από την αρχή της λειτουργίας του 

το 2002. Έγινε ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των γραπτών ανταλλαγών μεταξύ 

όλων των μελών της κοινότητας, στους χώρους συνεργασίας του περιβάλλοντος 

(εθνογραφική έρευνα), προκειμένου να κατανοηθεί η ζωή της κοινότητας. Επίσης, 

αναλύθηκε το περιεχόμενο των δύο ημι-δομημένων συνεντεύξεων με τους δύο κύριους 

διαμεσολαβητές της κοινότητας, ενώ μελετήθηκε και αναλύθηκε η διεπαφή χρήστη/ιας 

και ο σχεδιασμός του περιβάλλοντος «Φρυκτωρίες» (Matos & Kollias, 2008).  

Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι δύο διαφορετικοί τύποι δεσμεύσεων 

αναδύθηκαν από την κοινότητα: α) ένας τύπος  υψηλής συμμετοχικότητας που 

αποτέλεσε τον «πυρήνα» της κοινότητας και β) ένας τύπος περιφερειακής συμμετοχής 

με λιγότερο δραστήρια μέλη. Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκε μετακίνηση των μελών από 

τον έναν τύπο στον άλλο, όπως σύμφωνα με τους Lave & Wenger (1991) αναμενόταν. 

http://translate.google.com/translate?hl=el&sl=en&tl=el&prev=_t&u=http://www.komvos.edu.gr/fryktories/index.php
http://translate.google.com/translate?hl=el&sl=en&tl=el&prev=_t&u=http://www.komvos.edu.gr/fryktories/index.php
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Σχετικά με τα δραστήρια μέλη, παρατηρήθηκε ότι ανέπτυξαν μία αίσθηση ιδιοκτησίας 

του συγκεκριμένου περιβάλλοντος και ουσιαστικά οι «Φρυκτωρίες» θεωρήθηκαν 

αποτέλεσμα της δικής τους συνεισφοράς, σε ό,τι αφορά την παροχή πληροφοριών 

γύρω από τη διδασκαλία και τη συμμετοχή στους σχολιασμούς. Η κουλτούρα 

(νοοτροπία) που εγκαθιδρύθηκε στην κοινότητα χαρακτηρίζονταν από ατομικές 

συνεισφορές, ενώ οι διαμεσολαβητές δεν κατάφεραν να παρακινήσουν τα μέλη να 

αναπτύξουν πιο στενές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις ή να παράξουν κοινό έργο. 

Επίσης παρόλο που υπήρχαν συγκρούσεις και παρεξηγήσεις για στόχους και κανόνες 

που αναδύθηκαν, τίποτε από αυτά δε συζητήθηκε ανοιχτά από την κοινότητα. Η 

αποφυγή των «ανοιχτών συζητήσεων» ανέστειλε πολλές δραστηριότητες των μελών 

της κοινότητας, αφού δεν υπήρχαν ανατροφοδοτικά σχόλια, και αυτή η σιωπή στάθηκε 

εμπόδιο στην ενεργή συμμετοχή στη ζωή της κοινότητας. Η συγκεκριμένη μελέτη 

έδειξε ότι τα ατομικά προσόντα (π.χ. υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα) και τα εξωτερικά 

κίνητρα για επιδίωξη της βοήθειας από τα άλλα μέλη δεν επαρκούν για τη δημιουργία 

μιας κουλτούρας μάθησης και μιας κοινής παραγωγής πολιτισμικών τεχνημάτων 

(artifacts) (ό.π.).  

Παρομοίως, σε ό,τι αφορά την βασισμένη στο κείμενο επικοινωνία, στο 

πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος που έλαβε χώρα για τη διευκόλυνση της 

επικοινωνίας 41 εκπαιδευτικών και των μεντόρων τους, παρατηρήθηκε ότι οι μέντορες 

υιοθέτησαν το ρόλο αυτού που απαντά από μακριά, αγνοώντας τις ευκαιρίες που 

δίνονταν για επικοινωνία μεταξύ των ομάδων, γεγονός που έκανε τους εκπαιδευτικούς 

να διστάζουν να ξεκινήσουν συζητήσεις ή να θέτουν ερωτήματα (Klecka, Clift, and 

Thomas, 2002). Τον παραδοσιακό ρόλο του «ειδικού» υιοθέτησε και ο διευκολυντής 

των συζητήσεων πιλοτικής έρευνας σε ομάδες εκπαιδευτικών του Tapped-in 

(Schlager, Fusco, Koch, Crawford, &Phillips, 2003). Οι  Kling & Courtright (2004) 

υποστηρίζουν ότι ίσως οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται εκπαίδευση και υποστήριξη 

(scaffolding) για να γίνουν πιο δραστήρια μέλη των κοινοτήτων (Kling & Courtright, 

2004). 

Εν κατακλείδι, η βιβλιογραφική ανασκόπηση ανέδειξε πλήθος ερευνών που 

έλαβαν χώρα στον πληθυσμό των εν ενεργεία εκπαιδευτικών που εργάζονται στην 

γενική εκπαίδευση. Οι έρευνες αυτές διερευνούν κυρίως τα οφέλη που προκύπτουν 

από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις διαδικτυακές κοινότητες, καθώς και τις 

δυσκολίες και τα κίνητρα συμμετοχής τους σ’ αυτές. Ωστόσο, η βιβλιογραφική 

ανασκόπηση δεν ανέδειξε έρευνες που να επικεντρώνονται στην online συνεργασία 
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των εν ενεργεία εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής μέσα σε επαγγελματικές 

κοινότητες μάθησης που αναδύονται στο διαδίκτυο. Κι ενώ από τη μία έχουν ευρέως 

διερευνηθεί τα οφέλη που προκύπτουν τόσο για τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς 

ειδικής και γενικής αγωγής, όσο και για τους μαθητές τους από την offline συνεργασία 

τους στο χώρο του σχολείου, η οποία ενέχει πολλές δυσκολίες και χαρακτηρίζεται από 

ελλείψεις,  από την άλλη δεν έχουν διερευνηθεί τα οφέλη για τους εν ενεργεία 

εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής και κατ’ επέκταση για τους μαθητές τους, 

τα κίνητρα και οι δυσκολίες της online συνεργασίας τους, μέσα σε επαγγελματικές 

διαδικτυακές κοινότητες μάθησης. Το έλλειμμα αυτό φιλοδοξεί να καλύψει η παρούσα 

έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας οικοδομείται η διαδικτυακή κοινότητα eCollab με 

μέλη εν ενεργεία εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής, οι οποίοι εμπλέκονται 

στο συνεργατικό έργο της κοινότητας με σκοπό την προώθηση της online και offline 

συνεργασίας τους, γύρω από τη συμπεριληπτική εκπαίδευση των μαθητών στον 

πραγματικό χώρο του γενικού σχολείου. Η παρούσα έρευνα διερευνά σε βάθος την 

διαδικτυακή συνεργασία των εν ενεργεία εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής, 

μέσα από τη συμμετοχή τους στην εν λόγω κοινότητα, καθώς και τους τεχνολογικούς 

και ανθρωπολογικούς παράγοντες που την επηρεάζουν. 
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2. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Με βάση το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο που αφορά στις επαγγελματικές 

διαδικτυακές κοινότητες και στην επαγγελματική ανάπτυξη των μελών τους, μέσω της 

αξιοποίησης των υπολογιστικών συστημάτων υποστήριξης της συνεργασίας και της 

συνεργατικής μάθησης των εταίρων, η παρούσα μελέτη διερευνά τη διαδικτυακή 

συνεργασία των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής ως διαδικασία συμμετοχής 

σε μια επαγγελματική διαδικτυακή κοινότητα. Δεδομένου ότι από τη μία ένα μεγάλο 

σώμα μελετών διερευνά τη συμμετοχή στις διαδικτυακές επαγγελματικές κοινότητες 

αναφορικά με τους λόγους και κυρίως τα εμπόδια που επιδρούν στο βαθμό 

συμμετοχής των μελών τους, και από την άλλη η σχετική έρευνα εξετάζει τα 

επαγγελματικά οφέλη και την αίσθηση της κοινότητας που αναπτύσσουν τα μέλη κατά 

τη συμμετοχή τους σ’ αυτές, η εν λόγω έρευνα επικεντρώνεται στη διερεύνηση αυτών 

κυρίως των παραγόντων, στο πλαίσιο της κοινότητας που συνοικοδομείται στο 

διαδίκτυο από εν ενεργεία εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής. Περαιτέρω 

διερευνάται η ύπαρξη τυχόν διαφορών μεταξύ των δύο συνεργαζόμενων 

επαγγελματικών ομάδων ειδικής και γενικής αγωγής ως προς τους παραπάνω 

παράγοντες. Παράλληλα αποτιμάται η συμβολή των τεχνολογικών εργαλείων της 

κοινότητας, αλλά και του ανθρώπινου παράγοντα (μέλη/διαμεσολαβήτρια), στην 

ανάπτυξη της διαδικτυακής συνεργασίας των εκπαιδευτικών και στα ατομικά οφέλη 

και κοινότικα αισθήματα που ανέπτυξαν, καθώς και τα ηλεκτρονικά σχόλια και οι 

προτάσεις της κάθε επαγγελματικής ομάδας ειδικής και γενικής αγωγής τόσο στα 

στατικά  σενάρια-προβλήματα της κοινότητας, όσο και στα βιωματικά σενάρια που 

εισήχθησαν στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. 

 

2. 1. Σκοπός και στόχοι της έρευνας 
Ο γενικός σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση, κατανόηση και ερμηνεία της 

διαδικτυακής συνεργασίας των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής, μέσα από 

τη συμμετοχή τους στις συνεργατικές δραστηριότητες της κοινότητας που 

οικοδομήθηκε για το σκοπό αυτό και η διερεύνηση των επιδράσεων αυτής της 

συνεργασίας (συμμετοχής) στους/στις εκπαιδευτικούς-μέλη της. Οι επιμέρους στόχοι 

της έρευνας είναι να διερευνηθούν σε βάθος, με βάση τις απόψεις των συμμετεχόντων 

στην έρευνα εκπαιδευτικών:  

1. Ο βαθμός συμμετοχής των εκπαιδευτικών στις δραστηριότητες της κοινότητας, 

οι λόγοι συμμετοχής, οι δυσκολίες συμμετοχής και τα ατομικά επαγγελματικά 
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οφέλη και αισθήματα που προέκυψαν από τη συμμετοχή τους σ’ αυτήν. Οι 

διαφορές μεταξύ των δύο επαγγελματικών ομάδων Ε.Α. και Γ.Α. ως προς τους 

παραπάνω παράγοντες, οι παράγοντες που διαχωρίζουν τις δύο επαγγελματικές 

ομάδες και η σχέση αυτών με τα δημογραφικά-επαγγελματικά στοιχεία, το 

προφίλ χρήστη, την εμπειρία και τα χαρακτηριστικά συνεργασίας των 

εκπαιδευτικών. 

2.  H επίδραση των δημογραφικών-επαγγελματικών στοιχείων, του προφίλ 

χρήστη/ιας, της εμπειρίας και των χαρακτηριστικών συνεργασίας, καθώς και 

των δυσκολιών συμμετοχής στην κοινότητα, στο βαθμό συμμετοχής των 

εκπαιδευτικών σ’ αυτήν και η επίδραση του βαθμού συμμετοχής στα ατομικά 

επαγγελματικά οφέλη και στην αίσθηση της κοινότητας που αναπτύχθηκε στα 

μέλη, για το σύνολο αυτών και για την κάθε επαγγελματική ομάδα Ε.Α. και 

Γ.Α. ξεχωριστά. 

3. Η συμβολή των εργαλείων του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος, της 

διαμεσολαβήτριας των συζητήσεων και των μελών της κοινότητας στην 

οικοδόμηση της διαδικτυακής συνεργασίας, στα ατομικά οφέλη και στην 

αίσθηση της κοινότητας που αναπτύχθηκε στους/στις συμμετέχοντες/ουσες και 

οι διαφορές των δύο επαγγελματικών ομάδων Ε.Α. και Γ.Α. αναφορικά με τη 

σύγκριση των εργαλείων. 

4. Οι διαφορές μεταξύ των ηλεκτρονικών σχολίων της κάθε επαγγελματικής 

ομάδας Ε.Α. και Γ.Α. ως προς τη μορφή και το περιεχόμενό τους και οι λόγοι 

διαφοροποίησής τους, καθώς και η ύπαρξη εντάσεων μεταξύ των δύο 

επαγγελματικών ομάδων Ε.Α. και Γ.Α.. 

5. Οι προτάσεις των εκπαιδευτικών στα online σενάρια-προβλήματα της 

κοινότητας και η εφαρμογή τους στη σχολική πράξη, καθώς και οι διαφορές 

μεταξύ των προτάσεων των δύο επαγγελματικών ομάδων Ε.Α. και Γ.Α..  

6. Οι προτάσεις των εκπαιδευτικών για τη διεύρυνση της κοινότητας και οι 

προσδοκίες τους από τη γενίκευση της διαδικτυακής συνεργασίας τους, καθώς 

και οι διαφορές μεταξύ των δύο επαγγελματικών ομάδων Ε.Α. και Γ.Α., ως 

προς τα παραπάνω.  

 

2.2. Ερευνητικά ερωτήματα 
Για τις ανάγκες της έρευνας, σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε στο web το 

συνεργατικό περιβάλλον eCollab, προκειμένου να οικοδομηθεί στο διαδίκτυο μία 
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επαγγελματική κοινότητα συνεργασίας των εν ενεργεία εκπαιδευτικών ειδικής και 

γενικής αγωγής, με σκοπό την επαγγελματική τους ανάπτυξη στην κατεύθυνση της 

συνεργασίας και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στο πραγματικό πλαίσιο του σχολείου. 

Εν συνεχεία, με βάση το γενικό σκοπό της έρευνας και τους επιμέρους στόχους της 

διατυπώθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 

1. α) Ποιος είναι ο βαθμός συμμετοχής των εκπαιδευτικών στις δραστηριότητες 

του συνεργατικού περιβάλλοντος eCollab; β) Υπάρχουν διαφορές στο βαθμό 

συμμετοχής μεταξύ των δύο επαγγελματικών ομάδων Ε.Α. και Γ.Α.;  

2. α) Ποιοι είναι οι λόγοι που παρακίνησαν τους/τις εκπαιδευτικούς να 

συμμετάσχουν στις συνεργατικές δραστηριότητες του eCollab; β) Υπάρχουν 

διαφορές στους λόγους συμμετοχής μεταξύ των δύο επαγγελματικών ομάδων 

Ε.Α. και Γ.Α.;  

3. α) Ποιες είναι οι δυσκολίες/εμπόδια που συνάντησαν οι εκπαιδευτικοί κατά τη 

συμμετοχή τους στο eCollab; β) Υπάρχουν διαφορές στις δυσκολίες/εμπόδια 

συμμετοχής μεταξύ των δύο επαγγελματικών ομάδων Ε.Α. και Γ.Α.;  

4. α) Ποια είναι τα ατομικά οφέλη και τα χαρακτηριστικά (αίσθηση) της 

κοινότητας που προέκυψαν για τα μέλη από τη συμμετοχή τους στο eCollab;     

β) Υπάρχουν διαφορές στα ατομικά οφέλη και στα χαρακτηριστικά (αίσθηση) 

κοινότητας μεταξύ των δύο επαγγελματικών ομάδων Ε.Α. και Γ.Α.; 

5. Ποια στοιχεία από το βαθμό συμμετοχής, τις δυσκολίες συμμετοχής, τα 

ατομικά οφέλη και χαρακτηριστικά (αίσθηση) κοινότητας διαχωρίζουν τις δύο 

επαγγελματικές ομάδες ειδικής και γενικής αγωγής και ποια είναι η σχέση 

αυτών των στοιχείων με τα δημογραφικά-επαγγελματικά στοιχεία, το προφίλ 

χρήστη, την εμπειρία και τα χαρακτηριστικά συνεργασίας τους; 

6. Ποια είναι η επίδραση των δημογραφικών και επαγγελματικών στοιχείων, 

καθώς και του προφίλ χρήστη/ιας των εκπαιδευτικών στο βαθμό συμμετοχής 

τους στις δραστηριότητες του eCollab, για το σύνολο αυτών και για την κάθε 

επαγγελματική ομάδα Ε.Α. και Γ.Α. ξεχωριστά; 

7. Ποια είναι η επίδραση της εμπειρίας και των χαρακτηριστικών συνεργασίας 

των εκπαιδευτικών στο βαθμό συμμετοχής τους στις δραστηριότητες του 

eCollab, για το σύνολο αυτών και για την κάθε επαγγελματική ομάδα Ε.Α. και 

Γ.Α. ξεχωριστά; 



93 

 

8. Ποια είναι η επίδραση των δυσκολιών συμμετοχής στο eCollab στο βαθμό 

συμμετοχής των εκπαιδευτικών στις δραστηριότητές του, για το σύνολο αυτών 

και για την κάθε επαγγελματική ομάδα Ε.Α. και Γ.Α. ξεχωριστά; 

9. Ποια είναι η επίδραση του βαθμού συμμετοχής στο eCollab, στα ατομικά 

οφέλη των συμμετεχόντων/ουσών και στην ανάπτυξη της αίσθησης της 

κοινότητας (χαρακτηριστικά κοινότητας), για το σύνολο των εκπαιδευτικών 

και για την κάθε επαγγελματική ομάδα Ε.Α. και Γ.Α. ξεχωριστά;  

10. α) Ποιο από τα εργαλεία του eCollab (ΣμΕ/ΑΣΥΖ/ΣΣΥΖ) με τις αντίστοιχες 

δραστηριότητές του συνέβαλλαν περισσότερο στην οικοδόμηση της 

διαδικτυακής συνεργασίας (συμμετοχής) στα ατομικά οφέλη και στα 

χαρακτηριστικά (αίσθηση) κοινότητας των συμμετεχόντων/ουσών; β) 

Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο επαγγελματικών ομάδων Ε.Α. και Γ.Α., σε 

ό,τι αφορά τη σύγκριση των εργαλείων του eCollab αναφορικά με τη συμβολή 

τους στη διαδικτυακή συνεργασία και στα οφέλη που αποκόμισαν οι 

συμμετέχοντες (ατομικά οφέλη/αίσθηση κοινότητας); γ) Ποια είναι η συμβολή 

των μελών και της διαμεσολαβήτριας των συζητήσεων στην οικοδόμηση της 

διαδικτυακής συνεργασίας, στα ατομικά οφέλη και κοινοτικά αισθήματα των 

μελών;  

11. α) Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ηλεκτρονικών σχολίων της κάθε 

επαγγελματικής ομάδας Ε.Α. και Γ.Α., ως προς τη μορφή και το περιεχόμενό 

τους; β) Ποιοι είναι οι λόγοι διαφοροποίησης αυτών; γ) Ανιχνεύονται εντάσεις 

μεταξύ των εκπαιδευτικών Ε.Α. και Γ.Α. από τα σχόλιά τους; 

12. α) Ποιες είναι οι προτάσεις των εκπαιδευτικών στα διαδικτυακά σενάρια-

προβλήματα του eCollab; β) Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των προτάσεων των 

δύο επαγγελματικών ομάδων Ε.Α. και Γ.Α.; γ) Ήταν επιτυχημένη η εφαρμογή 

των προτάσεων στη σχολική πράξη; δ) Ποια εμπόδια συνάντησαν οι 

εκπαιδευτικοί κατά την εφαρμογή τους; 

13. α) Ποιες είναι οι προτάσεις των συμμετεχόντων/ουσών για τη διεύρυνση της 

κοινότητας eCollab; β) Ποιες είναι οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών από τη 

γενίκευση της διαδικτυακής συνεργασίας; γ) Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των 

δύο επαγγελματικών ομάδων Ε.Α. και Γ.Α. ως προς τις προτάσεις και τις 

προσδοκίες τους;  
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Στο παρακάτω κείμενο περιγράφονται οι μέθοδοι και τα εργαλεία συλλογής 

δεδομένων της έρευνας, τα οποία είναι το ερωτηματολόγιο, η συνέντευξη και το 

ηλεκτρονικό  περιβάλλον eCollab. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα τεχνικά 

χαρακτηριστικά, στο συνεργατικό έργο και στα συνεργατικά εργαλεία που 

αξιοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής κοινότητας eCollab, η οποία 

αναπτύχθηκε στο διαδίκτυο για τις ανάγκες της έρευνας. Επίσης, περιγράφεται το 

δείγμα των εν ενεργεία εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής που συμμετείχαν 

στα ερωτηματολόγια και στις συνεντεύξεις, η διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας, η 

διαδικασία συλλογής των δεδομένων και η ανάλυση αυτών. Τέλος, γίνεται αναφορά 

στην εγκυρότητα και στην αξιοπιστία της έρευνας, καθώς και στο ρόλο της 

ερευνήτριας. 

 

3.1. Μέθοδοι έρευνας 
Με βάση τους στόχους της έρευνας και τα ερωτήματα που προέκυψαν από 

αυτούς επιλέχθηκε η πολυμεθοδική προσέγγιση (Robson, 2002, Cohen, Manion & 

Morrison, 2007, Cohen & Manion, 1994), η οποία συνδυάζει μεθόδους της ποιοτικής 

και ποσοτικής παράδοσης. Ειδικότερα, για  τη συλλογή δεδομένων της έρευνας 

χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογική τριγωνοποίηση (Denzin, 1970), η οποία 

εφαρμόσθηκε καθόλη τη διάρκεια και εξέλιξη του κοινωνικού φαινομένου που έλαβε 

χώρα στο συνεργατικό ηλεκτρονικό περιβάλλον eCollab. Επιπλέον, η συλλογή 

δεδομένων σε δύο χρονικές στιγμές, από μία διευρυμένη ομάδα στο τέλος της 

συνολικής 15μηνης περιόδου λειτουργίας της κοινότητας, με τη μέθοδο του 

ερωτηματολογίου, και από μικρότερες υποομάδες αυτής κατά την πρώτη περίοδο 

έναρξης και ανάπτυξης της κοινότητας (4μηνη λειτουργία), με εργαλεία συλλογής 

δεδομένων το ηλεκτρονικό περιβάλλον και τη συνέντευξη, ενδεχομένως θα μπορούσε 

να αναδείξει τυχόν αλλαγές στα αντικείμενα που εξετάζονται (βλ. «χρονική 

τριγωνοποίηση» στο Cohen & Manion, 1994, σελ. 325) . 

Οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων και οι πηγές δεδομένων που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν το ηλεκτρονικό περιβάλλον eCollab, το ερωτηματολόγιο, η 

συνέντευξη και οι ομάδες εστίασης, ενώ αξιοποιήθηκαν και σημειώσεις από τη 

συμμετοχική παρατήρηση του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος και την αλληλεπίδραση 

της ερευνήτριας, ως διαχειρίστριας και διαμεσολαβήτριας των συζητήσεων, με 



95 

 

τους/τις χρήστες/ιες. Σε ό,τι αφορά τον πρώτο, δεύτερο και τρίτο στόχο της έρευνας ως 

εργαλεία συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν κυρίως το ερωτηματολόγιο και η 

συνέντευξη. Σε ό,τι αφορά τον τέταρτο και πέμπτο στόχο της έρευνας, ως εργαλεία 

συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν κυρίως η συνέντευξη και το ηλεκτρονικό 

περιβάλλον, ενώ για τον έκτο στόχο της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν κυρίως η 

συνέντευξη και οι ανοιχτές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. 

Στην πολυμεθοδική προσέγγιση, η μία μέθοδος ενισχύει και συμπληρώνει την 

άλλη, απαντώντας στα ίδια ερευνητικά ερωτήματα ή σε διαφορετικά ερευνητικά 

ερωτήματα που όμως αναφέρονται σε διαστάσεις του ίδιου φαινομένου (Bell, 2001, 

Ιωσηφίδης, 2008). Η μεθοδολογική τριγωνοποίηση αποτελεί μια περισσότερο ολιστική 

προσέγγιση που αποσαφηνίζει σε βάθος το φαινόμενο που εξετάζεται, μέσα από τη 

χρήση ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων (Cohen et al, 2008). Ενθαρρύνει τους 

ερευνητές να προσεγγίζουν τα ερευνητικά τους ερωτήματα από διαφορετικές οπτικές 

γωνίες και αυξάνει την εγκυρότητα, εφόσον προτείνει ότι τα κοινωνικά φαινόμενα δεν 

είναι μονοδιάστατα και κατά συνέπεια η μελέτη που χρησιμοποιεί τις διαφορετικές 

οπτικές γωνίες κατορθώνει να συλλάβει περισσότερες από μία διαστάσεις του 

φαινομένου (Mason, 2003, σ. 336). Η χρήση της ποιοτικής μεθόδου σε συνδυασμό με 

την ποσοτική μέθοδο βοηθάει στην εμβάθυνση των ποσοτικών δεδομένων και οδηγεί 

σε πιο αξιόπιστα πορίσματα, ενώ μέσω αυτής καθίσταται δυνατή η ερμηνεία 

ορισμένων ιδιαίτερων περιπτώσεων, για την οποία δεν επαρκεί η ποσοτική 

προσέγγιση. Επιπλέον, οι ποιοτικές αναλύσεις βοηθούν στον εντοπισμό των 

αδυναμιών της διαδικασίας ποσοτικοποίησης και υποδεικνύουν πιθανά λάθη και 

παραλείψεις (Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη, 1998). Επίσης, η επιβεβαίωση των ευρημάτων 

της έρευνας μέσα από τη χρήση πολλών και διαφορετικών μεθόδων συλλογής 

δεδομένων αυξάνει την εγκυρότητα (validity) και την αξιοπιστία (reliability) των 

αποτελεσμάτων της (Ιωσηφίδης, 2008). Γενικότερα, υποστηρίζεται ότι με τη χρήση 

διαφορετικών μεθόδων ελαχιστοποιούνται οι περιορισμοί που προκύπτουν από τη 

χρήση μίας μόνο προσέγγισης και αποκαλύπτονται οι διαφορετικές διαστάσεις ενός 

φαινομένου, που μπορεί να εμπλουτίσει την κατανόηση της πολύπλευρης  και 

σύνθετης φύσης του κοινωνικού κόσμου (Moran-Ellis et al, 2006).  

Η πολυμεθοδική προσέγγιση θεωρείται κατάλληλη από τους/τις ερευνητές/ιες 

στις ακόλουθες περιπτώσεις (Cohen & Manion, 1994, σ. 329-333):  

α) Όταν αναζητείται μία ολιστική άποψη για τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα, 

όπως για παράδειγμα για τη σχολική αποτελεσματικότητα που διερευνήθηκε σε 50 
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αστικά σχολεία από τη Mortimore (1988), η οποία ερεύνησε σύνθετες σχέσεις 

ανάμεσα στην τάξη και τις σχολικές μεταβλητές από τη μία και τις γνωστικές και μη 

γνωστικές επιδόσεις των μαθητών/ιών από την άλλη. Παρομοίως, στην παρούσα 

έρευνα διερευνώνται από τη μία οι επιδράσεις των ατομικών στοιχείων των 

συμμετεχόντων/ουσών και των δυσκολιών συμμετοχής τους στην διαδικτυακή 

συνεργατική κοινότητα, στο βαθμό συμμετοχής τους σ’ αυτήν και από την άλλη οι 

επιδράσεις του βαθμού συμμετοχής τους στις συνεργατικές δραστηριότητες της 

κοινόητας, στα ατομικά οφέλη και κοινοτικά συναισθηματα που ανέπτυξαν οι 

συμμετέχοντες/ουσες.   

β) Όταν αξιολογούνται διαφορετικές διδακτικές μέθοδοι. Στην εν λόγω έρευνα 

αξιολογείται η «διδακτική» μέθοδος της βασισμένης στο πρόβλημα μάθησης και της 

μάθησης με μελέτες περιπτώσεων που λαμβάνει χώρα σε δύο υποδομές, αυτή των 

Σεναρίων με τις Ερωτήσεις που βασίστηκε κυρίως στη θεωρία της Γνωστικής 

Ευελιξίας,  και αυτή των Ασύγχρονων και Σύγχρονων Συζητήσεων (Forum, Chat) που 

βασίστηκε κυρίως στη θεωρία του κοινοτικού εποικοδομητισμού και της 

συνεργατικής, αλλά και οργανωσιακής μάθησης που αναπτύσσονται στις κοινότητες 

πρακτικής και μάθησης που λαμβάνουν χώρα στο Web.  

γ) Όταν επιδιώκεται η υπέρβαση των παραδοσιακών διχοτομήσεων, όπως για 

παράδειγμα το ζεύγος στατιστικό έναντι ερμηνευτικού, όπου το πρώτο συνδέεται με 

ομάδες και πιο αντικειμενικά επιστημονικά στοιχεία και το δεύτερο με άτομα και 

υποκειμενικά στοιχεία, με σκοπό την αποφυγή μιας περιορισμένης εικόνας, που 

αναδεικνύει η χρήση της μίας  μόνο εκ των δύο προσεγγίσεων, και την αποκάλυψη 

ευρύτερων, ίσως και αντιτιθέμενων προοπτικών. Στην παρούσα έρευνα αυτό 

επιδιώχθηκε με τη χρήση τόσο της ποσοτικής, όσο και της ποιοτικής προσέγγισης.  

δ) Όταν ο ερευνητής ή η ερευνήτρια ασχολείται με τη μελέτη περίπτωσης ενός 

σύνθετου φαινομένου, όπως είναι και αυτό της διαδικτυακής συνεργασίας των 

εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής μέσα σε μία κοινότητα μάθησης που 

συνοικοδομείται από τους/τις ίδιους/ιες, βάσει της τεχνικής υποδομής και του 

σεναρίου συνεργατικής χρήσης της από τους συμμετέχοντες/ουσες.  Δηλαδή, στην 

προκειμένη περίπτωση κρίθηκε σκόπιμο να εφαρμοσθεί η πολυμεθοδική προσέγγιση, 

λόγω της συνθετότητας του φαινομένου που εξετάζεται, στην ανάπτυξη του οποίου 

συμβάλλουν τόσο τεχνολογικοί όσο και ανθρωπολογικοί παράγοντες, προκειμένου να 

αποσαφηνιστούν όλες οι διαστάσεις του και να αποτιμηθεί στην ολότητά του, από 

τους ίδιους τους συμμετέχοντες (Cohen et al, 2007). 
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Περαιτέρω, το ίδιο το αντικείμενο της έρευνας προσδιόρισε την επιλογή της 

πολυμεθοδικής προσέγγισης, λόγω: α) της δυσκολίας εφαρμογής μόνο ποιοτικών 

μεθόδων όπως είναι η συνέντευξη σε όλους τους συμμετέχοντες στο eCollab, γεγονός 

που επεσήμανε και  ο Hammond (2005) σε έρευνα (interpretive case study) για την 

ασύγχρονη επικοινωνία που αναπτύχθηκε μεταξύ φοιτητών/ιών σε πρόγραμμα εξ’ 

αποστάσεως μάθησης, β) της παραγωγής ποιοτικών δεδομένων από την 

αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, η ανάλυση των 

οποίων υπηρετεί τους στόχους της έρευνας και γ) των στόχων της έρευνας που 

συνδέονται με την ποσοτική προσέγγιση, κι οι οποίοι αφορούν στη διερεύνηση 

διαφορών μεταξύ των δύο επαγγελματικών ομάδων ειδικής και γενικής αγωγής, αλλά 

κυρίως στην ύπαρξη επιδράσεων ανάμεσα στους παράγοντες που εκπροσωπούν το 

βαθμό συμμετοχής, τις δυσκολίες συμμετοχής τα οφέλη συμμετοχής και τα 

χαρακτηριστικά (αίσθηση) κοινότητας.  Επιπλέον, η χρήση περισσότερων της μίας 

μεθόδων συναντάται και σε άλλες μελέτες που διερευνούν παρόμοια φαινόμενα. Για 

παράδειγμα οι Galanouli & Collins (2000) χρησιμοποίησαν το ερωτηματολόγιο και τη 

συνέντευξη, οι Light, Nesbitt, Light & White (2000) χρησιμοποίησαν την ανάλυση 

μηνυμάτων και  τη συνέντευξη, οι Seabrooks, Kenney & LaMontagne (2000) και 

Thomas (2002) χρησιμοποίησαν την ανάλυση μηνυμάτων και το ερωτηματολόγιο, ενώ 

ο Hammond (2005) χρησιμοποίησε το ερωτηματολόγιο, την ανάλυση μηνυμάτων και 

τις ατομικές συνεντεύξεις. Γενικότερα, η πολυμεθοδικές προσεγγίσεις έχουν 

εκτεταμένα χρησιμοποιηθεί στην έρευνα σχετικά με τα κοινωνικά δίκτυα και την 

αξιοποίηση των συνεργατικών συστήματων στην εξ’ αποστάσεως μάθηση  (Bonk & 

Wisher, 2000; Hinchcliffe & Gavin, 2009). 

Αναλυτικότερα, για την ανάπτυξη αιτιακών ερμηνειών σχετικά με τη 

διαδικασία της συμμετοχής των εκπαιδευτικών και των εμποδίων σ’ αυτήν –εμποδίων 

που ίσως δε θα μπορούσαν να κατανοηθούν και ερμηνειών που ίσως δε θα μπορούσαν 

να αναπτυχθούν μέσω της έρευνας με ερωτηματολόγιο-  επιλέχθηκε ως εργαλείο 

παραγωγής ποιοτικών δεδομένων η ποιοτική συνέντευξη βάθους (in depth interview). 

Η συνέντευξη βάθους, στην οποία ο ερευνητής ή η ερευνήτρια κατευθύνει τον/την 

ερωτώμενο/η σε βασικά θέματα σχετικά με το σκοπό της έρευνας και ο/η 

ερωτώμενος/η αναπτύσσει τις σκέψεις και τις απόψεις του ελεύθερα και σε βάθος, 

αποσκοπεί στην παραγωγή το δυνατόν πλουσιότερων δεδομένων για τις εμπειρίες, τις 

στάσεις και τις απόψεις των συμμετεχόντων (Ιωσηφίδης, 2008). Ο/Η ικανός/ή 

συνεντευκτής/ρια μπορεί να ανιχνεύσει ιδέες, πιθανές αντιδράσεις, κίνητρα και 
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συναισθήματα (Bell, 2001). Ανάμεσα στους διαφορετικούς τύπους συνέντευξης, 

επιλέχθηκε η ημι-δομημένη ή ημι-κατευθυνόμενη –εστιασμένη- συνέντευξη, στην 

οποία ο/η ερευνητής/ρια φροντίζει να παρεμβαίνει, το δυνατόν, ελάχιστα, αφήνοντας 

στον/στην ερωτώμενο/η την πρωτοβουλία στη διατύπωση των απαντήσεων 

(Βάμβουκας, 2002). Η εστίαση σε συγκεκριμένα θέματα, χωρίς να είναι η συνέντευξη 

ούτε απόλυτα δομημένη, ούτε απόλυτα μη κατευθυνόμενη, αποτελεί ένα από τα 

χαρακτηριστικά των ποιοτικών συνεντεύξεων, κατά τον Kvale (1996).  Στην ημι-

δομημένη συνέντευξη η ερευνήτρια έχει τη δυνατότητα να αλλάζει τη σειρά των 

ερωτήσεων, να προσθαφαιρεί ερωτήσεις και θέματα, να τροποποιεί το περιεχόμενο 

των ερωτήσεων, να εξηγεί τις ερωτήσεις (Ιωσηφίδης, 2008, Cohen et al, 2007). 

Κατά το σχεδιασμό της έρευνας με συνεντεύξεις ακολουθήθηκαν τα επτά 

στάδια που προτείνει ο Kvale (1996), τα οποία είναι:  1) Η διατύπωση του ερευνητικού 

προβλήματος (thematizing). 2) O σχεδιασμός της διαδικασίας και ειδικότερα του 

εργαλείου συλλογής δεδομένων (designing/ interview guide). 3) Η διεξαγωγή των 

συνεντεύξεων (interviewing).  4) H απομαγνητοφώνηση και προετοιμασία του υλικού 

για ανάλυση (transcribing). 5) H ανάλυση των δεδομένων με ομαδοποίηση, 

κατηγοριοποίηση και θεωρητικοποίηση (analyzing). 6) ο έλεγχος της διαδικασίας  

(verifying) 7) H δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων (reporting). Επίσης, πρέπει να 

σημειωθεί ότι μέσω της παραχώρησης των πρώτων τριών συνεντεύξεων που 

θεωρήθηκαν πιλοτικές για τη σύνταξη των στοιχείων του ερωτηματολογίου, αλλά και 

μέσω της αλληλεπίδρασης της ερευνήτριας με ορισμένους εκπαιδευτικούς, μέλη της 

κοινότητας, διαμορφώθηκαν στην τελική τους μορφή οι ερωτήσεις που θα 

συμπεριλαμβάνονταν στο ερωτηματολόγιο. Τα στοιχεία που προέκυψαν από τις 

αναφορές των ερωτώμενων, διασταυρώθηκαν με τα αντίστοιχα δεδομένα που είχαν 

προκύψει από τη βιβλιογραφική έρευνα, προκειμένου να τα επιβεβαιώσουν και να τα 

εμπλουτίσουν.  

Μία άλλη μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στην εν λόγω έρευνα ήταν η μέθοδος 

των ομάδων εστίασης, η οποία αποτέλεσε εργαλείο άντλησης ποιοτικών δεδομένων 

μέσα από τη διαδικασία της άμεσης αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων/ουσών 

εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο εφαρμογής της μεθόδου, οι εκπαιδευτικοί συζήτησαν στο 

Chat του eCollab, για την αντιμετώπιση προβλημάτων συνεργασίας και 

συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη, τα οποία από πριν είχαν εισαχθεί στο Forum. 

Επίσης, η στρατηγική αυτή χρησιμοποιήθηκε για την ώθηση της αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των συμμετεχόντων/ουσών, τόσο στο Chat, όσο και στο Forum του eCollab, 
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εφόσον οι εκπαιδευτικοί μετά την εμπειρία της σύγχρονης συζήτησης και την εξαγωγή 

συμπερασμάτων, καλούνταν να εισάγουν τις προτάσεις τους στο περιβάλλον των 

ασύγχρονων συζητήσεων, απαντώντας στα σχετικά σενάρια που είχαν εισαχθεί. 

Σε ό,τι αφορά τη συμβολή των ομάδων εστιασμένης συζήτησης στην παρούσα 

έρευνα, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν χρησιμοποιήθηκαν συμπληρωματικά προς τα 

δεδομένα που προέκυψαν από τις ασύγχρονες συζητήσεις και τις συνεντεύξεις. Εκτός 

όμως από τη συμπληρωματικότητά τους, σκοπός του συνδυασμού μεθόδων συλλογής 

δεδομένων ήταν ο  συγκερασμός των θετικών στοιχείων της κάθε μεθόδου, η 

διασταύρωση των ερευνητικών ευρημάτων τους, η ενίσχυση της εγκυρότητας της 

ερευνητικής διαδικασίας και η αποφυγή λανθασμένων συμπερασμάτων (Ιωσηφίδης, 

2008).  

 

3.2. Ανάπτυξη εργαλείων έρευνας 
Τα εργαλεία συλλογής δεδομένων της έρευνας αποτέλεσαν το συνεργταικό 

ηλεκτρονικό περιβάλλον eCollab, η συνέντευξη και το ερωτηματολόγιο. 

3.2.1. Το συνεργατικό περιβάλλον eCollab 

Το συνεργατικό περιβάλλον eCollab υλοποιήθηκε στο Web για τις ανάγκες της 

παρούσας ερευνητικής εργασίας. Ο σχεδιασμός του βασίστηκε στην εποικοδομητική 

θεωρία μάθησης και ειδικότερα στο θεωρητικό υπόβαθρο που αφορά στα τεχνολογικά 

συστήματα υποστήριξης της συνεργατικής μάθησης και της μάθησης που 

αναπτύσσεται μέσα σε κοινότητες πρακτικής. Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν οι αρχές της 

θεωρίας της γνωστικής ευελιξίας, ιδιαίτερα για την ανάπτυξη των στατικών 

ιστοσελίδων του eCollab. Κατά το σχεδιασμό του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος 

λήφθησαν υπόψη και οι τρεις παράγοντες στους οποίους επικεντρώνονται τα πρότυπα 

σχεδιασμού των συνεργατικών συστημάτων κατά τους Baker και Lund (1997) κι οι 

οποίοι αφορούν στο συνεργατικό έργο, στην αλληλεπίδραση και στον αναστοχασμό 

των εταίρων. Επίσης, αξιοποιήθηκε το θεωρητικό πλαίσιο που αφορά στις 

προϋποθέσεις ανάπτυξης της συνεργασίας και συνεργατικής μάθησης στο πλαίσιο 

αυτών των συστημάτων (Dillenbourg et al, 1996, Dillenburg, 1999, Vandenbosch and 

Ginzberg, 1996/97, Kurtts, Hibbard & Levin, 2005, Hron & Friedrich 2003, 

Ακουμιανάκης, 2007) και το θεωρητικό πλαίσιο που αφορά στη μάθηση κι 

επαγγελματική ανάπτυξη που λαμβάνουν χώρα μέσα σε επαγγελματικές ομάδες, 

οργανισμούς και κοινότητες (Schön, 1987; Nonaka & Takeuchi, 1995; Lave & 
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Wenger, 1991). Τα ζητήματα αυτά εξετάζονται εκτενώς στο πρώτο μέρος της 

παρούσας εργασίας. 

Το όνομα eCollab, το οποίο χαρακτηρίζει μία δυνάμει συνεργατική κοινότητα 

μάθησης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής 

αγωγής, προέρχεται από το αρχικό γράμμα της λέξης electronic (ηλεκτρονική) και τα 

έξι πρώτα γράμματα της λέξης collaboration (συνεργασία). 

 

3.2.1.1. Τεχνικά χαρακτηριστικά  

Τεχνικά, το eCollab αποτελείται από ένα σύνολο στατικών και δυναμικών 

ιστοσελίδων και μια βάση δεδομένων, στην οποία είναι αποθηκευμένα: α) το 

ενημερωτικό υλικό, β) οι πληροφορίες που αφορούν στα προσωπικά στοιχεία των 

χρηστών/ριών και στη λειτουργία και διαχείριση του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος και 

γ) η αλληλεπίδραση των χρηστών/ριών. Για τη δημιουργία του eCollab επιλέχθηκε η 

πλατφόρμα ελεύθερου λογισμικού DnN (DotNetNuke), λόγω της αξιοπιστίας, 

ταχύτητας και εύκολης ανάπτυξης τμημάτων του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος. 

 

3.2.1.2. Συνεργατικό έργο  

Το  συνεργατικό έργο στο eCollab καθορίστηκε με βάση τα αποτελέσματα της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης για την εφαρμοσμένη συνεργασία μεταξύ 

εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής στο χώρο του σχολείου και μέσω 

διαδικτύου, για την οποία γίνεται λόγος στις προηγούμενες ενότητες, και προκρίνει 

τόσο την αλληλεπίδραση, όσο και τον αναστοχασμό των εκπαιδευτικών στο 

ηλεκτρονικό περιβάλλον, κατά τις δραστηριότητες ανάγνωσης και συγγραφής σ’ αυτό.  

Πιο συγκεκριμένα, το ηλεκτρονικό περιβάλλον eCollab σχεδιάστηκε με κύριο 

σκοπό την καθοδήγηση του χρήστη ή της χρήστριας στη συμμετοχή του/της σε 

συζητήσεις κριτικής διερεύνησης και αναστοχασμού, σχετικά με: α) την  εφαρμοσμένη 

συνεργασία των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής στα σχολεία, καθώς και 

τον ρόλο των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο αυτής β) το ατομικό επαγγελματικό έργο των 

εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής  και γ) την ειδική, γενική και κυρίως τη 

συμμετοχική εκπαίδευση. Οι χρήστες/ριες ενημερώνονται για τα παραπάνω ζητήματα 

από τα σχετικά εισαγωγικά-ενημερωτικά κείμενα του eCollab, τα οποία καλούνται να 

σχολιάσουν ελεύθερα στο περιβάλλον των Ασύγχρονων Συζητήσεων. Εν συνεχεία, 

καλούνται να μελετήσουν και να προτείνουν λύσεις σε στατικά «αληθοφανή» 
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σενάρια-προβλήματα συμμετοχικής εκπαίδευσης, απαντώντας σε κατευθυντήριες 

ερωτήσεις (question prompts), και να εισάγουν προσωπικά, «πραγματικά», βιωματικά 

σενάρια στο Forum προς συζήτηση με τους/τις συναδέλφους τους, μέλη της 

κοινότητας eCollab. Με βάση τα παραπάνω, οι δραστηριότητες ανάγνωσης και 

συγγραφής του συνεργατικού περιβάλλοντος συνοψίζονται ως εξής: 

1. Ανάγνωση εισαγωγικών-ενημερωτικών κειμένων για ζητήματα που 

σχετίζονται με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών Ειδικής και Γενικής Αγωγής 

και το περιεχόμενο αυτής. 

2. Ανταλλαγή απόψεων για ζητήματα συνεργασίας και συμμετοχικής 

εκπαίδευσης, με βάση τα σχετικά εισαγωγικά-ενημερωτικά κείμενα. 

3. Μελέτη στατικών «αληθοφανών» σεναρίων-προβλημάτων της γενικής τάξης 

και διατύπωση προτάσεων για τη λύση τους, διαμέσου της επιλογής 

καθοδηγητικών ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις σχετίζονται με το περιεχόμενο των 

εισαγωγικών κειμένων και των Πηγών του eCollab, με τα οποία συνδέονται και 

μέσω υπερσυνδέσμων. 

4. Συγγραφή και εισαγωγή βιωματικών σεναρίων-προβλημάτων συμμετοχικής 

εκπαίδευσης στο ηλεκτρονικό περιβάλλον από τους/τις χρήστες/ριες-

εκπαιδευτικούς και συνακόλουθη συζήτηση με σύγχρονο και ασύγχρονο 

τρόπο. 

5. Ανταλλαγή χρήσιμων διευθύνσεων και διαδικτυακού υλικού μεταξύ των 

μελών, καθώς και προσωπικών αρχείων (εκπαιδευτικό υλικό κ.ά.). 

Μεταξύ των παραπάνω δραστηριοτήτων, κεντρική θέση κατέχουν τα σενάρια 

που προτείνουν προβλήματα προς λύση, σχετικά με τη συμμετοχική εκπαίδευση και τη 

συνεργασία των εκπαιδευτικών προς αυτήν την κατεύθυνση. Η ηλεκτρονική 

συνεργασία των εκπαιδευτικών με επίκεντρο τη λύση προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν στο χώρο εργασίας τους για τα παραπάνω θέματα,  αναπτύσσεται 

μέσω των απαντήσεων των εκπαιδευτικών σε ερωτήσεις που αφορούν σε «νεκρά», 

αλλά «αληθοφανή» σενάρια που παραθέτονται από το eCollab, αλλά κυρίως μέσω  

των συζητήσεων που λαμβάνουν χώρα γύρω από προσωπικά «βιωματικά» σενάρια 

που εισάγουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του Forum του 

eCollab, έχοντας ως μοντέλο καθοδήγησης τα στατικά σενάρια με τις κατευθυντήριες 

ερωτήσεις.  
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3.2.1.3.  Συνεργατικά εργαλεία 

Τα βασικά συνεργατικά εργαλεία του eCollab, τα οποία χρησιμοποιούνται για 

την οργάνωση της κεντρικής δραστηριότητας της λύσης προβλημάτων συνεργασίας 

και συμμετοχικής εκπαίδευσης είναι τα «Σενάρια» και οι «Ασύγχρονες Συζητήσεις». 

Πρόκειται για δύο διαφορετικά περιβάλλοντα (δύο διεπαφές χρήστη/ριας) που 

συνδέονται μέσω του κεντρικού καταλόγου επιλογών (menu) της αρχικής σελίδας, 

αλλά και μέσω του συνδέσμου «Γράφω ένα δικό μου σενάριο πρόβλημα» των 

Σεναρίων (με τις ερωτήσεις), ο οποίος επιτρέπει τη μετάβαση του χρήστη ή της 

χρήστριας στο Forum «Σενάρια» του περιβάλλοντος των Ασύγχρονων Συζητήσεων. 

Ένα τρίτο συνεργατικό εργαλείο του eCollab είναι το περιβάλλον των Σύγχρονων 

Συζητήσεων (chat) που επιτρέπει την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των 

χρηστών/ριών, στον ίδιο χρόνο. 

 Σενάρια (με κατευθυντήριες ερωτήσεις) 

Το περιβάλλον των «Σεναρίων» περιλαμβάνει δύο «νεκρές» αλλά «αληθοφανείς» 

σεναριογραφημένες, αφηγηματικές ιστορίες, καθώς και ερωτήσεις που κατευθύνουν 

το/τη χρήστη/ρια να σκεφτεί και να απαντήσει. Πρόκειται για υπερκείμενα που  

συνδέουν το περιεχόμενο των ιστοριών μ’ ένα σύνολο πηγών για την κατανόηση των 

όρων που εμπεριέχουν. Η εν λόγω δομή βασίστηκε στην αρχή της θεωρίας της 

γνωστικής ευελιξίας που αφορά στη διασυνδεσιμότητα. Έτσι, όροι όπως «ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες», «σύνδρομο Down», «εργοθεραπεία», «δυσκολία στην ομιλία» 

κ.ά., συνδέθηκαν μέσω υπερσυνδέσμων με πληροφοριακά κείμενα από ιστοτόπους του 

διαδικτύου, προκειμένου οι αναγνώστες να έχουν τη δυνατότητα λήψης επιπρόσθετων 

πληροφοριών  για τις έννοιες αυτές, διαμέσου της πλοήγησής τους στα υπερκείμενα. 

Παρομοίως, ορισμένοι όροι που περιλαμβάνονται στις ερωτήσεις, όπως για 

παράδειγμα «συνεργασία», «διαφοροποιημένη διδασκαλία» κ.ά. συνδέονται με τα 

αντίστοιχα ενημερωτικά κείμενα του eCollab ή με ιστότοπους, όπου παρέχονται 

σχετικές πληροφορίες, ενώ προτείνεται στους/στις χρήστες/ριες και η αναζήτηση 

πληροφοριών για βοήθεια στην κατανόηση και λύση των σεναρίων από  τις Πηγές του 

eCollab και από το διαδίκτυο, μέσω ελεύθερης αναζήτησης. Περαιτέρω, η 

δραστηριότητα της λύσης σεναρίων-προβλημάτων στο περιβάλλον των Σεναρίων 

αξιοποίησε τη μέθοδο που αφορά στη μάθηση λύσης προβλημάτων (problem-solving 

learning) και στη βασισμένη στο πρόβλημα μάθηση (problem-based learning), καθώς 

και στη μάθηση με μελέτη περιπτώσεων (problem-based learning) (Παπαδόπουλος, 

2009).  
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Το πρώτο σενάριο αποτελεί διασκευή ενός προβλήματος συμπεριληπτικής 

τάξης που χρησιμοποιήθηκε σε ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου της Νότιας 

Καρολίνας των ΗΠΑ, για τη διερεύνηση των αποτελεσμάτων της διαδικτυακής 

συνεργασίας προ-πτυχιακών εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής (Kurtts et al, 

2005). Το δεύτερο σενάριο αποτελεί μελέτη περίπτωσης που αφορά στη συμμετοχική 

εκπαίδευση μαθήτριας στο μάθημα της Γυμναστικής. Τα σενάρια-προβλήματα και οι 

ερωτήσεις παρατίθενται στο Παράρτημα. Στην αρχή κάθε σεναρίου, στο περιβάλλον 

της «Λύσης σεναρίων», υπάρχει η «χρήσιμη οδηγία» που καθοδηγεί το εγγεγραμμένο 

μέλος της κοινότητας να διαβάσει την ιστορία και κατόπιν να απαντήσει σε ερωτήσεις. 

Οι ερωτήσεις εμφανίζονται σε μία φόρμα κάτω από τα σενάρια, με τον τίτλο 

«επεξεργασία σχολίου», όταν το μέλος της κοινότητας επιλέξει τον υπερσύδεσμο 

«αναρωτιέμαι και σχολιάζω». Τα μέλη καλούνται μέσω οδηγίας να απαντήσουν σε 

όσες ερωτήσεις μπορούν, υποβοηθούμενα από την εμπειρία τους, τα εισαγωγικά 

κείμενα του eCollab και τις απαντήσεις των άλλων μελών, οι οποίες έχουν εισαχθεί 

πριν από τις δικές τους.  Όταν ένα μέλος απαντήσει σε κάθε μία ερώτηση ξεχωριστά 

και αποθηκεύσει τις απαντήσεις του, κλείνει η φόρμα και οι απαντήσεις εμφανίζονται 

ακριβώς κάτω από το σενάριο και πριν από τις προηγούμενες απαντήσεις των άλλων 

μελών που σχολίασαν στο εν λόγω περιβάλλον.  

 Οι κατευθυντήριες ερωτήσεις (question prompts) που υιοθετούνται ως 

αναγκαία γνωστική υποστήριξη (scaffolding) των μελών της κοινότητας στη λύση των 

σεναρίων  είναι κυρίως αναστοχαστικές (reflective). Παρακινούν τον/την εκπαιδευτικό 

να αναρωτηθεί και τον/την κατευθύνουν να αναστοχαστεί σχετικά με τη συμμετοχική 

εκπαίδευση των μαθητών/ριών των σεναρίων και τη συνεργασία μεταξύ των 

εκπαιδευτικών που εμπλέκονται σ’ αυτά, προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, του/της 

υποδεικνύουν να προτείνει προσαρμογές, διαφοροποιήσεις, πρακτικές συμμετοχικής 

εκπαίδευσης και τύπους συνδιδασκαλίας που μπορούν να εφαρμόσουν οι 

εμπλεκόμενοι/ες στα σενάρια εκπαιδευτικοί. Άλλες τεχνικές υποστήριξης του/της 

χρήστη/ριας στην κατανόηση και εμπλοκή στην εν λόγω δραστηριότητα αποτελούν οι 

οδηγίες και οι υποδείξεις που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο περιβάλλον.  

 Ασύγχρονες Συζητήσεις (Forum) 

Το περιβάλλον των Ασύγχρονων Συζητήσεων περιλαμβάνει τέσσερα fora για την 

εισαγωγή σχολίων, ένα εκ των οποίων επιτρέπει και την ανάρτηση αρχείων. Αυτά 

είναι: τα «Σενάρια», το «Υλικό», τα «Σχόλια» και τα «Διάφορα».  
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Σενάρια: Στο Forum «Σενάρια» δημιουργήθηκε η ομάδα «Γράφω σενάρια και 

απαντώ σε σενάρια συναδέλφων» προκειμένου να φιλοξενήσει την εισαγωγή 

βιωματικών σεναρίων από τα μέλη και την ακόλουθη συζήτηση για τη λύση τους. Ο/Η 

χρήστης/ρια μπορεί να μεταβεί στην εν λόγω ομάδα και από την επιλογή Συζητήσεις 

του κεντρικού μενού και από την επιλογή Σενάρια του κεντρικού μενού της αρχικής 

σελίδας εγγεγραμμένου χρήστη. Στο εν λόγω περιβάλλον δεν υπάρχει γνωστική 

υποστήριξη (κατευθυντήριες ερωτήσεις, διασυνδεσιμότητα με άλλες πηγές) πέραν της 

υπόδειξης στο/στη χρήστη/ρια να εισάγει το προσωπικό του/της σενάριο-πρόβλημα, 

ζητώντας τη συνεισφορά των συναδέλφων του/της και να συνεισφέρει τη δική του 

απάντηση στα σενάρια-περιπτώσεις που θέτουν οι άλλοι/ες προς συζήτηση. Η 

υποστήριξη στην ανάπτυξη της κατανόησης και αντιμετώπισης των περιπτώσεων 

αναμένεται να είναι κοινωνική μέσω της συμβολής της διαχειρίστριας-

διαμεσολαβήτριας και της συμβολής των μελών του eCollab στην οικοδόμηση της 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης. 

 Υλικό/Σχόλια/Διάφορα: Το Forum «υλικό» περιλαμβάνει τρεις ομάδες 

συζήτησης που αφορούν στην ανάρτηση υλικού για (α)Ειδική, (β)Γενική και 

(γ)Συμμετοχική Εκπαίδευση. Το Forum «Σχόλια» περιλαμβάνει εννέα ομάδες 

συζήτησης, σε αντιστοιχία με το καθένα από τα εννέα εισαγωγικά-ενημερωτικά 

κείμενα του eCollab. Τέλος, το Forum «Διάφορα» περιλαμβάνει τις ομάδες 

Χαιρετισμοί/ Χρήσιμες διευθύνσεις/ Ιστολόγια και ιστοσελίδες εκπαιδευτικών/ 

Διάφορα ενδιαφέροντα σχόλια. 

 Σύγχρονες Συζητήσεις (Chat) 

Στο συγκεκριμένο περιβάλλον τα μέλη της κοινότητας μπορούν να επικοινωνήσουν 

άμεσα, στον ίδιο χρόνο μεταξύ τους. Ο χρήστης ή η χρήστρια μπορεί να στείλει 

μήνυμα σε όλα τα μέλη που βρίσκονται στο εν λόγω περιβάλλον, τη χρονική στιγμή 

που και ο/η ίδιος/α βρίσκεται σ’ αυτό ή να στείλει προσωπικό μήνυμα σε ένα μόνο 

μέλος. 

 

3.2.1.4. Διαχείριση  

Η διαχείριση του eCollab περιλαμβάνει τρεις τομείς: α) Τον τεχνικό τομέα, ο 

οποίος εμπεριέχει τα αντίγραφα ασφαλείας (back up) της βάσης δεδομένων, την 

επίλυση δυσλειτουργιών, την προσθήκη νέων λειτουργιών (modulus) και τη διαχείριση 

των γραφικών (χρώματα, εικόνες κ.τ.λ.). β) Τον τομέα διαχείρισης περιεχομένου, ο 
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οποίος περιλαμβάνει τα Εισαγωγικά –Ενημερωτικά κείμενα, τα Σενάρια, τις Πηγές και 

τη Βοήθεια και γ) Τον τομέα διαχείρισης της επικοινωνίας, στον οποίο περιλαμβάνεται 

η διαχείριση των Σύγχρονων (Chat) και Ασύγχρονων Συζητήσεων (Forum).  

 

3.2.1.5. Σενάριο χρήσης  

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα πιθανό σενάριο χρήσης του eCollab με εικόνες 

του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος. 

 Αρχική σελίδα και εγγραφή χρήστη/ριας 

Ο επισκέπτης ή η επισκέπτρια, πληκτρολογώντας τη διεύθυνση: «http//: teacher-

collaboration.uth.gr»  στο δικτυακό φυλλομετρητή (web browser) εισάγεται στην 

Αρχική Σελίδα (εικόνα 1) του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος eCollab, όπου  ο τίτλος: 

«eCollab: teacher collaboration» παραπέμπει στη Συνεργασία των Εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο/Η επισκέπτης/ρια ενημερώνεται ότι πρόκειται για έναν 

 

Εικόνα 1: Αρχική σελίδα επισκέπτη  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«δικτυακό τόπο όπου συμμετέχουν δάσκαλοι της γενικής και της ειδικής αγωγής, καθώς 

και εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων που εργάζονται στην πρωτοβάθμια γενική 

εκπαίδευση, παραθέτοντας σενάρια-προβλήματα καθημερινής διδακτικής πρακτικής, για 

τα οποία συζητάνε και διαπραγματεύονται ιδέες-λύσεις».  
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Εν συνεχεία, για περισσότερες πληροφορίες, μέσω υπερσυνδέσμου, μεταβαίνει 

σε ενημερωτικό κείμενο σχετικό με τη «συνεργασία στο eCollab» και ακολούθως σε 

κείμενο σχετικό με την «έρευνα για τη συνεργασία στο eCollab» (εικόνα 2).  

 

Εικόνα 2:  Έρευνα για τη συνεργασία στο eCollab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το ενημερωτικό κείμενο «συνεργασία στο eCollab» αναφέρεται στο πληθυσμό 

στον οποίο απευθύνεται το eCollab και στο συνεργατικό έργο. Κυρίαρχο στοιχείο στην 

Αρχική Σελίδα είναι η λίστα Ενημέρωσης, που παραπέμπει τον χρήστη ή την χρήστρια 

μέσω υπερσυνδέσμων σε κείμενα σχετικά με τη συνεργασία και το περιεχόμενο αυτής. 

Στα ίδια κείμενα παραπέμπεται ο/η χρήστης/ρια μέσω της επιλογής «Περί eCollab» 

του κεντρικού μενού, καθώς και μέσω του υπερκειμένου «συνεργασία στο eCollab». 

Οι υπόλοιπες επιλογές που περιλαμβάνει το κεντρικό μενού της αρχικής σελίδας του 

επισκέπτη είναι η «Εγγραφή», η «Εισαγωγή», οι «Πηγές», η «Βοήθεια», τα «Μέλη» 

και η «Επικοινωνία». 

Ο/Η επισκέπτης/ρια ενημερώνεται από την αρχική σελίδα ότι για να μπορεί να 

συμμετάσχει στα Σενάρια και στις Συζητήσεις του eCollab πρέπει να εγγραφεί σ’ 

αυτό. Κατά την Εγγραφή, εκτός από το όνομα χρήστη/ριας και τον κωδικό πρόσβασης, 

ο/η επισκέπτης/ρια καλείται να συμπληρώσει στη σχετική φόρμα μια σειρά ατομικών 

στοιχείων που σχετίζονται με το επαγγελματικό του/της προφίλ, στο πλαίσιο της 

έρευνας (βλ. Παράρτημα). Ως υποχρεωτικά πεδία για συμπλήρωση, πέραν των 

παραπάνω, δίνονται το όνομα και το επώνυμο του/της χρήστη/ριας, το ψευδώνυμο, το 

φύλο, η ηλικία και η ειδικότητά του/της. Ως μη υποχρεωτικά πεδία δίνονται τα χρόνια 

προϋπηρεσίας στην Ειδική και Γενική Αγωγή, οι σπουδές και η επιμόρφωση, η 
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συχνότητα χρήσης του διαδικτύου και η συχνότητα offline και online συνεργασίας με 

εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, ζητείται η συμπλήρωση όλων των στοιχείων για τις ανάγκες 

τις έρευνας. 

Μετά την Εγγραφή του χρήστη στο eCollab εμφανίζονται στο κεντρικό μενού 

της Αρχικής Σελίδας εγγεγραμμένου/ης χρήστη/ριας και οι επιλογές «Σενάρια», 

«Συζητήσεις», καθώς και το ψευδώνυμο χρήστη/ριας (π.χ. «Μίμης») (εικόνα 3).  

 

Εικόνα 3: Αρχική σελίδα εγγεγραμμένου χρήστη  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ανάγνωση Ενημερωτικών-Εισαγωγικών Κειμένων  

Μέσω της λίστας «Ενημέρωση» της Αρχικής Σελίδας, αλλά και μέσω της επιλογής 

«Περί eCollab» από το κεντρικό μενού, ο επισκέπτης ή η επισκέπτρια μεταβαίνει σε 

ενημερωτικά- εισαγωγικά κείμενα σχετικά με τη «Συνεργασία εκπαιδευτικών ειδικής 

και γενικής αγωγής», τη «Συνεργασία και επαγγελματικές κοινότητες μάθησης», τη 

«Φοίτηση και εκπαίδευση στη Γενική Τάξη», την «Ειδική Εκπαίδευση και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες», τη «Φοίτηση των μαθητών με αναπηρία και ε.ε.α», την 

«Πρακτική της Συμμετοχικής Εκπαίδευσης» και τη «Συνδιδασκαλία» (βλ. 

«Ενημέρωση» στις εικ.1,και 3). Τα κείμενα αποσκοπούν στη διασάφηση των εννοιών  

της συνεργασίας των εκπαιδευτικών και της κοινότητας μάθησης στο χώρο του 

σχολείου και στο διαδίκτυο, καθώς και του επαγγελματικού έργου του/της 

εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, αλλά κυρίως στο 

πλαίσιο της συνεργασίας τους στην κατεύθυνση της συμμετοχικής εκπαίδευσης. 
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 Μελέτη για λύση σεναρίων με ερωτήσεις 

Ο/Η επισκέπτης/ρια αφού εισάγει τα στοιχεία του (όνομα χρήστη/ριας και κωδικό 

πρόσβασης) μεταβαίνει στην Αρχική Σελίδα εγγεγραμμένου/ης χρήστη/ιας, από την 

οποία προκειμένου να εισέλθει στο περιβάλλον των σεναρίων με τις ερωτήσεις 

επιλέγει τα «Σενάρια» από το κεντρικό μενού και εισέρχεται στη «Λύση σεναρίων» 

και συγκεκριμένα στο «Πρώτο Σενάριο», με τίτλο «Η ΤΑΞΗ ΜΟΥ» (εικόνα 4). 

 

Εικόνα 4: Μελέτη για λύση σεναρίων  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκεί καλείται μέσω οδηγιών να το διαβάσει και να απαντήσει σε ερωτήσεις, 

λαμβάνοντας πρόσθετες πληροφορίες από τα «Εισαγωγικά κείμενα» και τις «Πηγές» 

του eCollab, με τα οποία συνδέεται το σενάριο, μέσω υπερσυνδέσμων.  

 Απαντήσεις στις κατευθυντήριες ερωτήσεις 

Στο περιβάλλον της «Λύσης σεναρίων», ο/η χρήστης/ρια  επιλέγει κάτω από το 

σενάριο το σύνδεσμο «ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ & ΣΧΟΛΙΑΖΩ» και μεταβαίνει στην 

«Επεξεργασία σχολίου», όπου κάτω από το κείμενο του σεναρίου εμφανίζονται οι 

ερωτήσεις, με τα πλαίσια μέσα στα οποία ο/η χρήστης/ρια γράφει τις απαντήσεις 

του/της.  Μόλις αποθηκεύσει τα σχόλιά του επιστρέφει στην σελίδα της «Λύσης 

σεναρίων», όπου ακριβώς κάτω από το σενάριο και πριν από τις προηγούμενες 
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απαντήσεις που εισαχθήκανε από τα άλλα μέλη, εμφανίζονται τα δικά του/της σχόλια 

(εικόνα 5).  

 

Εικόνα 5: Απαντήσεις στις κατευθυντήριες ερωτήσεις των σεναρίων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο περιβάλλον των Σεναρίων, σε αντίθεση με τη διάταξη των σχολίων του Forum με 

χρονολογική σειρά από το πρώτο στο τελευταίο σχόλιο, οι απαντήσεις-σχόλια 

παραθέτονται κάτω από τα σενάρια-προβλήματα με χρονολογική σειρά από την 

τελευταία προς την πρώτη.  

Τέλος, την ίδια διαδρομή μπορεί να ακολουθήσει ο/η χρήστης/ρια για να 

μελετήσει και να απαντήσει στο «Δεύτερο σενάριο», επιλέγοντάς το από τη σελίδα του 

«Πρώτου σεναρίου». 

 Μετάβαση στο Forum 

Ο χρήστης ή η χρήστρια, μετά τη μελέτη του σεναρίου, στο οποίο μεταβαίνει αφού 

επιλέξει τα «Σενάρια» από το κεντρικό μενού, επιλέγει κάτω από το σενάριο-

πρόβλημα το σύνδεσμο «ΓΡΑΦΩ ΕΝΑ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ». Στη 

δραστηριότητα αυτή καλείται να συμμετάσχει μέσω της οδηγίας που παρατίθεται στο 

πάνω μέρος της σελίδας των «Σεναρίων». Έτσι, μεταφέρεται στην Ασύγχρονη 

επικοινωνία (Forum), και συγκεκριμένα στην Ομάδα Συζήτησης: «ΓΡΑΦΩ ΣΕΝΑΡΙΑ 

& ΑΠΑΝΤΩ ΣΕ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ» του forum «Σενάρια» (εικόνα 6). Εκεί, 

εισάγει το πρόβλημα ή τη μελέτη περίπτωσης που αντιμετωπίζει, ζητώντας τη 

συνεισφορά των μελών του eCollab στην αντιμετώπισή του.  
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 Σχολιασμός στο Forum (ασύγχρονη επικοινωνία) 

Στο περιβάλλον των ασύγχρονων συζητήσεων ο/η χρήστης/ρια μπορεί να εισαχθεί από 

το κεντρικό μενού της αρχικής σελίδας εγγεγραμμένου χρήστη/ριας, επιλέγοντας τις 

«Συζητήσεις» και κατόπιν την «Ασύγχρονη επικοινωνία (Forum)». Εκεί, μπορεί να 

συζητήσει για ζητήματα που σχετίζονται με τα ενημερωτικά-εισαγωγικά κείμενα του 

eCollab, να εισάγει  βιωματικά σενάρια-προβλήματα που αντιμετωπίζει στην τάξη του 

για να τα συζητήσει με τους/τις συναδέλφους του/της, να προτείνει λύσεις στα 

προσωπικά προβλήματα που εισάγουν οι άλλοι/ες χρήστες/ριες, να αναρτήσει υλικό 

για γενική, ειδική και συμμετοχική εκπαίδευση και να εισάγει χαιρετισμούς, χρήσιμες 

διευθύνσεις και σχόλια γενικού ενδιαφέροντος. 

Στην ομάδα συζήτησης «ΓΡΑΦΩ ΣΕΝΑΡΙΑ & ΑΠΑΝΤΩ ΣΕ ΣΕΝΑΡΙΑ 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ» του Forum «Σενάρια» (εικόνα 6), όπου μπορεί να μεταβεί και από  

 

Εικόνα 6: Συγγραφή και σχολιασμός βιωματικών σεναρίων στο Forum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

το περιβάλλον των Σεναρίων με τις κατευθυντήριες ερωτήσεις, υπάρχει σχετική 

οδηγία που υποδεικνύει στο/στη χρήστη/ρια να εισάγει το προσωπικό του/της σενάριο-

πρόβλημα ζητώντας τη συνεισφορά των συναδέλφων του/της ή να παραθέσει σχόλια 
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στα σενάρια-προβλήματα που έχουν εισάγει άλλα μέλη της κοινότητας, προφέροντας 

βοήθεια και υποστήριξη. 

  Στο Forum «Υλικό» ο/η χρήστης/ρια μπορεί να αναρτήσει υλικό για Ειδική, 

Γενική και Συμμετοχική Εκπαίδευση. Στο Forum «Σχόλια» ο/η χρήστης/ρια μπορεί να 

σχολιάσει για τα τα ενημερωτικά-εισαγωγικά κείμενα του eCollab στις ομάδες 

συζήτησης που φέρουν τους παρακάτω τίτλους των κειμένων: 

 Συνεργασία εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής 

 Συνεργασία και κοινότητες μάθησης 

 Φοίτηση και εκπαίδευση στο Τμήμα Ένταξης 

 Φοίτηση και εκπαίδευση στη γενική τάξη 

 Φοίτηση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

 Συμπεριληπτική ή συμμετοχική εκπαίδευση 

 Πρακτική της συμμετοχικής εκπαίδευσης 

 Συνδιδασκαλία  

Τέλος, στο Forum «Διάφορα» ο χρήστης μπορεί να χαιρετήσει τα μέλη του 

eCollab, να αναρτήσει χρήσιμες διευθύνσεις για εκπαίδευση, και άλλα θέματα που 

θεωρεί ενδιαφέροντα. 

 Συζήτηση στο Chat (σύγχρονη επικοινωνία) 

Ο/Η εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να κουβεντιάσει, άμεσα και στον ίδιο χρόνο, με 

ένα ή περισσότερα μέλη του eCollab στο περιβάλλον των Ασύγχρονων Συζητήσεων, 

όπου μεταβαίνει από το κεντρικό μενού κάνοντας την αντίστοιχη επιλογή.   

 Ανάγνωση Βοήθειας 

Το αρχείο της Βοήθειας είναι ένα αναλυτικό κείμενο που περιγράφει τις 

δραστηριότητες και λειτουργίες του περιβάλλοντος, δίνοντας λεπτομερείς οδηγίες για 

τη μελέτη των σεναρίων με τις ερωτήσεις, τον τρόπο εισαγωγής απαντήσεων σ’ αυτές,  

τον τρόπο εισαγωγής βιωματικών σεναρίων και σχολίων στο Forum κ.ά. Τα 

περιεχόμενα της Βοήθειας παραθέτονται στο Παράρτημα. 

 Ανάγνωση Πηγών 

Μέσω του κεντρικού μενού επιλογών της Αρχικής Σελίδας, ο/η χρήστης/ρια μπορεί να 

μεταφερθεί και στις Πηγές του eCollab. Εκεί μπορεί να ενημερωθεί από άρθρα, 

νόμους, εγκύκλιους, και ιστοτόπους που σχετίζονται με τη Συμμετοχική, Γενική και 

Ειδική Εκπαίδευση, ενώ καλείται και ο ίδιος να αναρτήσει χρήσιμες διευθύνσεις και 
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υλικό στις Ασύγχρονες Συζητήσεις του eCollab, αφού πρώτα εγγραφεί στην 

κοινότητα. 

 Μέλη  

Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς που έχουν εγγραφεί 

στο eCollab και την ειδικότητά τους, προκειμένου να ενημερώνεται τόσο ο/η 

επισκέπτης/ρια, όσο και ο/η χρήστης/ρια, για τα μέλη της κοινότητας και την 

ειδικότητά τους. 

 Ρυθμίσεις προφίλ χρήστη 

Οι ρυθμίσεις αφορούν στην επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων του λογαριασμού 

του κάθε μέλους, εκτός από το «όνομα χρήστη», για το οποίο δεν δίνεται η δυνατότητα 

στο χρήστη ή στη χρήστρια να το επεξεργαστεί. Επίσης στο περιβάλλον των 

ρυθμίσεων, το κάθε μέλος μπορεί να λάβει και να στείλει προσωπικά μηνύματα σε 

άλλα μέλη, εντός του eCollab. 

 Επικοινωνία 

Στο αρχείο της Επικοινωνίας αναφέρονται τα ονόματα και οι ιδιότητες της 

διαχειρίστριας και του τεχνικού του eCollab, καθώς και οι διευθύνσεις του 

ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου.  

 

3.2.2. Οδηγός συνέντευξης 

Ο οδηγός της συνέντευξης διαμορφώθηκε με βάση τους στόχους της έρευνας 

και με βάση την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τη συνεργασία των εκπαιδευτικών 

ειδικής και γενικής αγωγής και τις επαγγελματικές κοινότητες μάθησης που 

αναπτύσσονται στο διαδίκτυο, μέσω της αξιοποίησης των συνεργατικών του  

εργαλείων. Οι συνεντεύξεις εκτός από τη διερεύνηση και την αποτίμηση της εμπειρίας 

των συμμετεχόντων/ουσών στο eCollab, αποσκοπούσαν και στην κατανόηση και 

ερμηνεία των νοηματοδοτήσεων και αναπαραστάσεών τους, στην ανάδυση θεμάτων,  

κατηγοριών και μορφών ερμηνείας, που δεν ήταν από πριν κατασκευασμένα από την 

ερευνήτρια, στην περιγραφή της διαφορετικής οπτικής των συμμετεχόντων και στην 

ανάδυση της αμφισημίας του λόγου τους (Kvale, 1996).  

Ο οδηγός της συνέντευξης περιελάμβανε τέσσερις θεματικούς άξονες, για τους 

οποίους διατυπώθηκαν έντεκα ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Η επιλογή των ανοιχτών 

ερωτήσεων έγινε γιατί επέτρεπε στην ερευνήτρια να χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής της συνέντευξης ερωτήσεις εμβάθυνσης, όπως είναι οι ερωτήσεις 
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συνέχειας, οι ερωτήσεις προσοχής και αποσαφήνισης, οι ερωτήσεις απόδειξης και 

πρίσματος (Rubin & Rubin, 2005). 

  Ο πρώτος θεματικός άξονας περιελάμβανε ερωτήσεις που αποσκοπούσαν στη 

διερεύνηση της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στις δραστηριότητες της κοινότητας 

που οικοδομήθηκε στο ηλεκτρονικό περιβάλλον eCollab.  Πιο συγκεκριμένα οι 

ερωτήσεις αποσκοπούσαν στη διερεύνηση των λόγων συμμετοχής των εκπαιδευτικών 

στις δραστηριότητες του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος, του βαθμού/τρόπου 

συμμετοχής τους σ’ αυτές, των δυσκολιών συμμετοχής και των επαγγελματικών 

ωφελειών, συναισθημάτων και άλλων επιδράσεων που βίωσαν οι εκπαιδευτικοί από 

την εμπλοκή τους, καθώς και στην ανάδυση ποιοτικών διαφοροποιήσεων μεταξύ των 

δύο επαγγελματικών ομάδων για τα παραπάνω. Περιελάμβανε τρεις «βασικές» και 

«δομικές» ερωτήσεις (Ιωσηφίδης, 2008), τις ερωτήσεις 1, 2 και 9 (πίνακας 3, επίσης 

βλ. τον «οδηγό της συνέντευξης» στο παράρτημα), από τις οποίες η πρώτη είχε τη 

μορφή «καναλιζάρισμα» (Cohen et al, 2007), δηλαδή άρχιζε με μία ευρεία δήλωση 

που κατέληγε σε ερώτηση. Η μορφή αυτή θεωρήθηκε αναγκαία προκειμένου να 

επικεντρωθούν οι συμμετέχοντες/ουσες στις δραστηριότητες του ηλεκτρονικού 

περιβάλλοντος προτού απαντήσουν σε ποιες από αυτές συμμετείχαν και για ποιο λόγο. 

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης μέσω των βασικών 

ερωτήσεων και των ερωτήσεων εμβάθυνσης, έγινε προσπάθεια όχι μόνο για τη 

διερεύνηση των περιοχών που σχετίζονται με τους τέσσερις θεματικούς άξονες, αλλά 

και για την κατανόηση και ερμηνεία του λόγου των συμμετεχόντων/ουσών, σε σχέση 

με τα τέσσερα αυτά κεντρικά θέματα.  

 

Πίνακας 3. Θεματικοί άξονες συνέντευξης 

Θεματικοί άξονες  Βασικές ερωτήσεις 

1) Συμμετοχή στο eCollab, σε ό,τι αφορά τους λόγους συμμετοχής, το βαθμό 

συμμετοχής, τις δυσκολίες συμμετοχής και τα οφέλη συμμετοχής 

(επαγγελματικά/συναισθηματικά/διανοητικά). 

ερ. 1, 2, 9 

2) Αποτίμηση συνεργατικών εργαλείων και σχολίων του eCollab  ερ. 3, 4, 5, 10 

3) Προσδοκίες για τα μέλη και αποτίμηση του ρόλου της  διαμεσολαβήτριας ερ. 6, 7 

4) Οφέλη από τη γενίκευση της online συνεργασίας  ερ. 8 

 

Ο δεύτερος θεματικός άξονας περιλάμβανε τις ερωτήσεις 3, 4, 5 και 10 οι 

οποίες στόχευαν στην συγκριτική αποτίμηση των συνεργατικών εργαλείων και του 

περιεχομένου των σχολίων του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος και μέσω αυτών στη 

διερεύνηση της συμβολής των παραπάνω στην ανάπτυξη της online συνεργασίας τους. 
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Η ερώτηση 4 ήταν ερώτηση αποτίμησης, αλλά και γνώμης, με στόχο τη διερεύνηση 

των απόψεων των εκπαιδευτικών για την επαγγελματική βοήθεια που μπορούν να 

λάβουν οι συμμετέχοντες/ουσες από τα ηλεκτρονικά σχόλια των συναδέλφων τους. Η 

ερώτηση 10 απευθύνονταν μόνο στους/στις εκπαιδευτικούς που είχαν συμμετάσχει 

στις ομάδες εστιασμένης συζήτησης (focus group), επειδή το περιεχόμενό της 

αφορούσε στην εμπειρία που βίωσαν οι εκπαιδευτικοί κατά τη συμμετοχή τους στη 

σύγχρονη συζήτηση (Chat) με τους/τις συναδέλφους τους. 

Ο τρίτος θεματικός άξονας περιελάμβανε τις ερωτήσεις 6 και 7 που 

αποσκοπούσαν στη διερεύνηση της συμπεριφοράς και του ρόλου της 

διαμεσολαβήτριας στις συζητήσεις, μέσα από τις απόψεις των συμμετεχόντων/ουσών, 

και στη διερεύνηση των προσδοκιών των εκπαιδευτικών από τα μέλη της κοινότητας.  

Ο τέταρτος θεματικός άξονας περιλάμβανε την ερώτηση 8 που ήταν ερώτηση 

«γνώμης» και «υποθετική», με στόχο τη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών 

(βλ. Ιωσηφίδης, 2008) σχετικά με τη γενίκευση της διαδικτυακής συνεργασίας και τα 

ενδεχόμενα οφέλη που μπορεί να προκύψουν σε ό,τι αφορά την εγγύτητα των δύο 

επιστημονικών πεδίων, της Ειδικής και της Γενικής Αγωγής. Η τελευταία ερώτηση της 

συνέντευξης (ερ. 11) ήταν ερώτηση «κλεισίματος». 

 

3.2.3. Ερωτηματολόγιο  
Το ερωτηματολόγιο (βλ. Παράρτημα) που κατασκευάστηκε με βάση τους 

στόχους της έρευνας, βασίστηκε κυρίως στην σχετική με την περιοχή της έρευνας 

βιβλιογραφία και στις πιλοτικές συνεντεύξεις και διαρθρώθηκε σε τρία μέρη. Η 

πλειοψηφία των ερωτήσεων ήταν δηλωτικής μορφής. Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται 

οι παράγοντες/ερωτήσεις που εξετάζει το ερωτηματολόγιο και αντιπροσωπευτικές 

υποερωτήσεις (στοιχεία του ερωτηματολογίου) για κάθε ερώτηση. Στον πίνακα 5 

παρουσιάζονται οι βασικότεροι παράγοντες του ερωτηματολογίου, οι ορισμοί αυτών, 

καθώς και η βιβλιογραφία βάσει της οποίας προέκυψαν. 

Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου περιελάμβανε 16 ερωτήσεις (ερ. 1-16), 

οι οποίες αναφέρονταν: α) στα δημογραφικά και ατομικά, επαγγελματικά στοιχεία των 

εκπαιδευτικών (ερ. 1-13), β) στα στοιχεία που συνιστούν το «προφίλ χρήστη» 

διαδικτύου (ερ. 14), δηλαδή στους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούν το 

διαδίκτυο οι εκπαιδευτικοί (π.χ. ενημέρωση, επικοινωνία) και στη συχνότητα χρήσης 

του διαδικτύου για καθέναν από αυτούς τους λόγους (Gallivan et al, 2005), γ) στα 
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στοιχεία που συνιστούν την  «εμπειρία συνεργασίας» (ερ. 15), δηλαδή στη συχνότητα 

προϋπάρχουσας συνεργασίας (online & offline) των συμμετεχόντων/ουσών με 

συναδέλφους τους της γενικής αγωγής (δασκάλους-ειδικότητες) ή της ειδικής αγωγής 

και δ) στα στοιχεία που συνιστούν τα «χαρακτηριστικά συνεργασίας» (ερ.16), όπως 

επικοινωνία, μοίρασμα, αλληλοβοήθεια, συνεργατικό έργο σχετικό με πρακτικές 

συμμετοχικές εκπαίδευσης, με νέες εφαρμογές, διδατικά μέσα και πειραματισμούς. 

Τα στοιχεία που συγκροτούν τις ερωτήσεις του πρώτου μέρους προέκυψαν από 

την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.  Πιο συγκεκριμένα, σχετικές έρευνες έχουν δείξει 

ότι τόσο τα δημογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών και η ειδικότητά τους, όσο και 

μια σειρά ατομικών-επαγγελματικών στοιχείων, που συγκροτήθηκαν στις ερωτήσεις 1-

13, επηρεάζουν την ανάπτυξη της συνεργασίας των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του 

σχολείου, αλλά και μέσω διαδικτύου (Castro, Silva & Morgado, 2005; Hron & 

Friedrich, 2003; De Laat, 2006; Kurtts, Hibbard & Levin, 2005).  Ειδικότερα για τη 

συνεργασία των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής,  η σχετική έρευνα έχει 

δείξει ότι το διαφορετικό εκπαιδευτικό έργο, που σχετίζεται με τη διαφορετική 

ειδικότητα των εκπαιδευτικών (Βλάχου κ.ά. 2004), και οι ελλιπείς γνώσεις τους σε 

θέματα ειδικής αγωγής και συνεκπαίδευσης, που σχετίζονται με την ελλιπή κατάρτιση 

ή επιμόρφωσή τους, αποτελούν παράγοντες που την επηρεάζουν (Βλάχου κ.ά., 2004, 

Ζώνιου-Σιδέρη, 1998, Ζώνιου-Σιδέρη κ.ά., 2005, Avramidis et al, 2000, Rose, 2001, 

Avramidis, 2005).  Περαιτέρω, όπως αναδεικνύει η σχετική βιβλιογραφία, οι 

εκπαιδευτικοί οι οποίοι/ες συνεργάζονται μέσα σε επαγγελματικές κοινότητες, 

μαθαίνοντας μέσα από τη συνεργασία με συναδέλφους, φαίνεται να συγκεντρώνουν 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία συγκροτήθηκαν στα στοιχεία της ερώτησης 

16 («χαρακτηριστικά συνεργασίας»). Παρομοίως για την ερώτηση 15 («εμπειρία 

συνεργασίας»), η σχετική βιβλιογραφία έχει δείξει ότι η offline συνεργασία των 

εκπαιδευτικών επηρεάζεται από την επαγγελματική συνάφεια (Sharpe & Hawes, 2003) 

κι ότι στους οργανισμούς η ηλεκτρονική συνεργασία ενισχύει συνήθως την ήδη 

υπάρχουσα συνεργασία (Kiely, 1993) Αντίθετα, η συνεργασία ως συμμετοχή σε 

διαδικτυακές εκπαιδευτικές κοινότητες συνήθως εμπλέκει άτομα που δεν συζητούν  

για θέματα εκπαίδευσης στο χώρο του σχολείου και αισθάνονται απομωνομένα στο 

χώρο εργασίας τους (Thomas, 2011; Olofsson, 2010;  Jung Won & Brush, 2009; Zhao 

& Rop, 2001). 

Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου περιελάμβανε 7 ερωτήσεις (ερ.1-7). Η 

ερώτηση 1 («Λόγοι συμμετοχής στο eCollab») περιελάμβανε τους λόγους-δηλώσεις  
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Πίνακας  4. Παράγοντες και στοιχεία του ερωτηματολογίου 

Μέρη 

ερωτηματ. 

Παράγοντες (ερωτήσεις) No. ερωτήσ/ 

υποερώτ. 

Στοιχεία (επιλεκτική αναφορά των 

υποερωτήσεων) 

1
ο
 μέρος Φύλο/ειδικότητα/χρόνια υπηρεσίας στη 

ΓΑ/χρόνια υπηρεσίας στην 

ΕΑ/προϋπηρεσία σε ΤΕ-

ΓΤ/ηλικία/θέση/νομός/σχολείο-τάξη 

διδαχής/σχέση εργασίας/βασικές 

σπουδές/επιπρόσθετες 

σπουδές/επιμόρφωση 

No.1-13 6. Ηλικία 

Παρακαλώ σημειώστε ένα Χ στο αντίστοιχο 

τετράγωνο 

   29 ετών και κάτω 

   30-39 ετών 

   40-49 ετών 

   50-59 ετών 

   60 ετών και πάνω 

Προφίλ χρήστη διαδικτύου No.14/ 

14-24 

18. Χρησιμοποιώ το διαδίκτυο για ενημέρωση. 

Εμπειρία συνεργασίας  No.15/ 

25-30 

28. Έχω συνεργασθεί με εκπαιδευτικούς 

ειδικής αγωγής. 

Χαρακτηριστικά συνεργασίας No.16/ 

31-45 

33. Σε τι συχνότητα με τους συναδέλφους σας 

προσφέρετε εθελοντική εργασία για την 

υλοποίηση κοινών σκοπών; 

2
ο
 μέρος Λόγοι συμμετοχής στο eCollab No.1/ 

1-7 

4. Συμμετείχα στο eCollab (εγγραφή ή/και 

ενημέρωση/ή και ανάγνωση/ή και σχολιασμός) 

για να βοηθηθώ στη δουλειά μου. 

Βαθμός συμμετοχής στις 

δραστηριότητες του eCollab 

No.2/ 

8-17 

15. Σχολίασα στις ομάδες συζήτησης του 

Forum (ασύγχρονη επικοινωνία) 

Δυσκολίες συμμετοχής στο 

ηλεκτρονικό περιβάλλον 

No.3/ 

18-27 

18. Δυσκολεύθηκα να συμμετάσχω στο 

eCollab, επειδή δεν έχω εύκολη πρόσβαση στο 

διαδίκτυο. 

Δυσκολίες συμμετοχής στα σενάρια με 

ερωτήσεις 

No.4/ 

28-46 

28. Δυσκολεύθηκα να συμμετάσχω στα 

σενάρια με τις ερωτήσεις, επειδή η μελέτη των 

σεναρίων είναι δύσκολη και απαιτητική. 

Δυσκολίες συμμετοχής στις 

συζητήσεις ασύγχρονης επικοινωνίας 

(forum) 

No.5/ 

47-71 

60. Δυσκολεύθηκα να συμμετάσχω στις 

συζητήσεις ασύγχρονης επικοινωνίας (forum), 

επειδή αγχώνομαι όταν γράφω τις απόψεις μου 

δημόσια. 

Ατομικά οφέλη Νο.6/ 

72-82 

74. Συμμετείχα με ευχαρίστηση στο eCollab, 

επειδή κατανόησα καλύτερα έννοιες σχετικές 

με τη δουλειά μου (π.χ. συνεργασία, 

συνδιδασκαλία, διαφοροποιημένη διδασκαλία 

κ.ά.). 

Χαρακτηριστικά (αίσθηση) κοινότητας  Νο.7/ 

83-92 

90. Η συμμετοχή μου στο eCollab με έκανε να 

αισθάνομαι ασφαλής, ώστε να μοιράζομαι τις 

πεποιθήσεις μου με τα άλλα μέλη. 

3
ο
 μέρος Σύγκριση σεναρίων με ερωτήσεις & 

ασύγχρονων συζητήσεων 

Νο.1/ 

1-16 

13. Ποιο περιβάλλον ωθεί περισσότερο τον 

εκπαιδευτικό να σκεφθεί τρόπους συνεργασίας 

και συμμετοχικής εκπαίδευσης; 

Γενικές παρατηρήσεις-προτάσεις Νο.2/ 

17-21 

18. Θα προτιμούσα να αναρτήσουν οι 

συνάδελφοι περισσότερο υλικό για ειδική 

εκπαίδευση. 

Γενικές παρατηρήσεις-προτάσεις 

(ανοιχτές ερωτήσεις) 

Νο.2/ 

22-24 

24. Τι νομίζετε ότι πρέπει να βελτιωθεί, να 

προστεθεί ή να αλλάξει στο eCollab, ώστε να 

ικανοποιεί καλύτερα τις ανάγκες των 

εκπαιδευτικών για διαδικτυακή συνεργασία 

και επαγγελματική μάθηση σε ζητήματα 

συμμετοχικής εκπαίδευσης; 

 

που  ώθησαν τους/τις εκπαιδευτικούς να εγγραφούν στο eCollab, να ενημερωθούν από 

το περιεχόμενό του, να διαβάσουν τα κείμενα και τα σχόλια και να σχολιάσουν στα 

Σενάρια και στις Συζητήσεις (βλ. πίνακα 4). Τα στοιχεία που συνιστούν τη 
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συγκεκριμένη ερώτηση σχετίζονται με τους συνήθεις λόγους για τους οποίους, 

σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι χρήστες/ριες συμμετέχουν σε επαγγελματικές 

κοινότητες μάθησης, όπως το ενδιαφέρον για το αντικείμενο της κοινότητας, το 

ατομικό επαγγελματικό όφελος, η μάθηση και η προσφορά στην κοινότητα. Ορισμένοι 

από τους παράγοντες που συνιστούν τους λόγους συμμετοχής αναδύθηκαν και από τις 

πιλοτικές συνεντεύξεις (π.χ. επαγγελματική βοήθεια). Η ερώτηση 2 («βαθμός 

συμμετοχής στις δραστηριότητες του eCollab») συγκροτήθηκε από στοιχεία που 

περιγράφουν το βαθμό συμμετοχής στις δραστηριότητες ανάγνωσης και συγγραφής 

της κοινότητας, καθώς και εισαγωγής στο σύστημα,  με τη χρήση πεντάβαθμης 

κλίμακας τύπου Likert (υποερωτήματα 8-17). 

  Οι ερωτήσεις 3, 4 και 5 του δεύτερου μέρους του ερωτηματολογίου 

βασίστηκαν στα δεδομένα που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις και την 

αλληλεπίδραση της ερευνήτριας/διαμεσολαβήτριας με ορισμένους/ες από τους/τις 

συμμετέχοντες/ουσες-μέλη της κοινότητας, καθώς και στη βιβλιογραφία που 

αφορούσε σε δυσκολίες της συνεργασίας των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής 

αγωγής, σε δυσκολίες χρήσης του υπολογιστή, σε δυσκολίες χρήσης των 

συνεργατικών εργαλείων του διαδικτύου (forum) και σε δυσκολίες χρήσης των 

εφαρμογών της εξ’ αποστάσεως μάθησης (ευχρηστία). Οι δυσκολίες κατανεμήθηκαν  

σε τρεις τομείς. Ο πρώτος αφορούσε γενικά στο ηλεκτρονικό περιβάλλον eCollab, ο 

δεύτερος στα σενάρια με τις ερωτήσεις (ηλ. περιβάλλον και περιεχόμενο) και ο τρίτος 

τομέας στις ασύγχρονες συζητήσεις (ηλ.περιβάλλον και περιεχόμενο). Έτσι, η 

ερώτηση 3 περιείχε δυσκολίες που αφορούσαν γενικά στο ηλεκτρονικό περιβάλλον 

του eCollab (10 υποερωτήσεις-δηλώσεις), ενώ οι ερωτήσεις 4 και 5 περιείχαν 

δυσκολίες που αφορούσαν στα «σενάρια με τις ερωτήσεις» (19 υποερωτήσεις-

δηλώσεις) και στις «ασύγχρονες συζητήσεις» (25 υποερωτήσεις-δηλώσεις) αντίστοιχα, 

δεδομένου ότι υπήρχαν διαφοροποιήσεις ως προς τη δομή και το περιεχόμενo των επί 

μέρους εργαλείων του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος και άρα και ως προς τις 

δραστηριότητες ανάγνωσης και συγγραφής που συγκροτούσαν το συνεργατικό έργο 

στο πλαίσιο αυτών. 

Με βάση την ανάλυση των πιλοτικών συνεντεύξεων και τη βιβλιογραφία που 

αφορά στα «ατομικά οφέλη» επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών -και 

ειδικότερα των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής- τα οποία προκύπτουν από 

τη συνεργασία τους, καθώς και στα οφέλη μάθησης κι επαγγελματικής ανάπτυξης που 

προκύπτουν από την υποστηριζόμενη από υπολογιστή συνεργατική μάθηση και από  
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Πίνακας 5: Ορισμοί βασικών παραγόντων ερωτηματολογίου 

Παράγοντες  Ορισμοί Βιβλιογραφία 

Εμπειρία 

συνεργασίας  

Η συχνότητα συνεργασίας των εκπαιδευτικών με τους συναδέλφους τους 

της Γ.Α. (δασκάλους και ειδικότητες) και τους συναδέλφους τους της Ε.Α., 

κατά το προηγούμενο διάστημα, πριν την εμπλοκή τους στο eCollab. 

Kiely, 1993; Sharpe & 

Hawes, 2003; 

Sergiovanni, 1992; 

Thomas, 2011; 

Olofsson, 2010;  Jung 

Won & Brush, 2009; 

Zhao & Rop, 2001 

Χαρακτηριστικά 

συνεργασίας 

H συχνότητα με τη οποία οι εκπαιδευτικοί αναζητούν την επικοινωνία των 

συναδέλφων τους, αποδέχονται τις απόψεις τους, τους κατανοούν, εκτιμούν 

το έργο τους, δοκιμάζουν πρακτικές συμμετοχικής εκπαίδευσης, νέα 

διδακτικά μέσα και εφαρμογές, σχεδιάζουν και εμπλέκονται σε κοινές 

εργασίες, προσφέρουν βοήθεια δέχονται βοήθεια και καθοδήγηση, στο 

πλαίσιο της συνεργασίας τους. 

Sergiovanni, 1992; Peck, 

1987; Huberman, 2001; 

Brouwell et al, 2006; La 

Fasto & Larson, 2001; 

Castro, Silva & 

Morgado, 2005, Friend 

& Cook, 2007 

Λόγοι συμμετοχής 

στο eCollab 

Η ιεράρχηση των λόγων, οι οποίοι ώθησαν τους εκπαιδευτικούς να 

συμμετάσχουν στις δραστηριότητες της κοινότητας, μεταξύ του 

προσωπικού ενδιαφέροντος για το θέμα, της εμπλοκής με γνώριμα μέλη, της 

επιθυμίας προσφοράς στην κοινότητα, της λήψης επαγγελματικής βοήθειας 

και της περιέργειας. 

Wasko & Faraj, 2000 ; 

Antikainen, 2007; 

Kollock, 1999 ; Hars & 

Ou, 2002 ; Hew & Hara, 

2007 ; Nov, 2007 

Δυσκολίες 

συμμετοχής στο 

eCollab 

Ο βαθμός στον οποίο οι εκπαιδευτικοί αντιμετώπισαν δυσκολίες που 

σχετίζονται με: 

 την πλοήγηση, τη διεπαφή  χρήστη, τα λάθη του συστήματος,  

 το ενδιαφέρον και κατανοητό στατικό και δυναμικό περιεχόμενο  του 

ηλ. περιβάλλοντος, την απαιτητικότητα των δραστηριοτήτων, την 

υποστήριξη εκτέλεσης του έργου,  

 την τεχνική επάρκεια και τις δεξιότητες γραπτής επικοινωνίας, 

 τα συναισθήματα άγχους, φόβου και  ανασφάλειας για δημοσίευση,  

 τις  προϋπάρχουσες γνώσεις, εμπειρίες και στάσεις τους, σχετικά με 

το κύριο έργο της λύσης προβλημάτων της κοινότητας, 

 την δημιουργία κατάλληλου υλικού για ανάρτηση, 

 την ανάρτηση υλικού τρίτων, λόγω καταπάτησης των πνευματικών 

τους δικαιωμάτων 

 τον διαθέσιμο ελεύθερο χρόνο και την πρόσβαση στο διαδίκτυο και 

στην κοινότητα. 

Ssemugabi & De 

Villliers, 2010; Zaharias 

& Poulymenakou, 2009; 

Reeves et al, 2002; 

Hammond, 1998, 2005; 

Kurtts, Hibbard & 

Levin, 2005; Geer & 

Hamil, 2007; Preece, 

Nonnecke & Andrews, 

2004 

Ατομικά οφέλη  Ο βαθμός στον οποίο οι εκπαιδευτικοί αποκόμισαν τα ατομικά οφέλη:  

 της λήψης χρήσιμων πληροφοριών και επαγγελματικής βοήθειας, 

 της ώθησης για συνεργασία και για εφαρμογή πρακτικών  

συμμετοχικής εκπαίδευσης,  

 της κατανόησης εννοιών, της κατανόησης και του αναστοχασμού των 

ιδίων πρακτικών συνεργασίας και συμμετοχικής εκπαίδευσης, καθώς 

και της κατανόησης των συναισθημάτων, της οπτικής, του τρόπου 

σκέψης και δουλειάς των συναδέλφων τους  

 της εξοικείωσης με τα εργαλεία του διαδικτύου. 

 της βίωσης της συμμετοχής τους στην κοινότητα ως ενδιαφέρουσας 

εμπειρίας συνεργατικής λύσης προβλημάτων κι επαγγελματικής 

μάθησης, μέσω διαδικτύου. 

Olofsson, 2010; 

Andrews and Lewis, 

2007; Guskey, 2000; 

Baker & Lund, 1997; 

Ainscow, 1998; Cook & 

Friend, 1996; Brownel et 

al, 2006; Hargreaves & 

Fullan, 2008 

Χαρακτηριστικά 

(αίσθηση) κοινότητας   

Ο βαθμός στον οποίο οι εκπαιδευτικοί ανέπτυξαν την αίσθηση:  

 της αποδοχής των άλλων μελών και της ευχαρίστησης από τη 

συνεύρεση μαζί τους, 

 της ελευθερίας έκφρασης ιδεών και εμπειριών,  

 της ασφάλειας για μοίρασμα των πεποιθήσεών τους με τα μέλη, για 

αναζήτηση βοήθειας και συμβουλής,  

 του γνήσιου ενδιαφέροντος των άλλων μελών και της προσφοράς 

βοήθειας και προσωπικού χρόνου από μέρους τους, 

 της δικής τους προσφοράς προς τα μέλη. 

Lockhorst et al, 2008; 

McMillan & Chavis, 

1986; Burroungs, 1998; 

Sergiovanni, 1992; Peck, 

1987 
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τις πραγματικές και εικονικές επαγγελματικές κοινότητες μάθησης των εκπαιδευτικών, 

καθορίστηκαν τα στοιχεία της ερώτησης 6 (11 υποερωτήσεις-δηλώσεις). Επίσης, με 

βάση την ανάλυση των δεδομένων των πιλοτικών συνεντεύξεων και τη βιβλιογραφία 

σχετικά με τα χαρακτηριστικά εκείνα που καθορίζουν την «αίσθηση» της κοινότητας 

στα μέλη προσδιορίστηκαν οι 10 υποερωτήσεις-δηλώσεις της ερώτησης 7.  

Το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου περιελάμβανε 2 ερωτήσεις. Η πρώτη 

ερώτηση («Σύγκριση σεναρίων με ερωτήσεις και ασύγχρονων συζητήσεων») 

περιελάμβανε 16 υποερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με μία απάντηση οι οποίες 

εξέταζαν συγκριτικά τα σενάρια με τις ερωτήσεις (ΣμΕ) και τις ασύγχρονες 

συζητήσεις (ΑΣΥΖ). Τα στοιχεία που συγκροτούν τις 16 υποερωτήσεις προέκυψαν 

από τη βιβλιογραφία που αξιοποιήθηκε και για τα στοιχεία του πρώτου και δεύτερου 

μέρους του ερωτηματολογίου (λόγοι συμμετοχής, δυσκολίες συμμετοχής, ατομικά 

οφέλη, χαρακτηριστικά κοινότητας), καθώς και από την ανάλυση των πιλοτικών 

συνεντεύξεων  (βλ. πίνακα 6). Για τα στοιχεία αυτά που προέκυψαν από τη 

βιβλιογραφική έρευνα για τα συνεργατικά εργαλεία του διαδικτύου, τις 

επαγγελματικές κοινότητες μάθησης (εικονικές και πραγματικές) και την 

επαγγελματική μάθηση και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών,  γίνεται αναλυτική και 

εκτεταμένη αναφορά στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας. 

Πίνακας 6. Στοιχεία που εξετάζει η ερώτηση 1: «σύγκριση σεναρίων με ερωτήσεις και 

ασύγχρονων συζητήσεων». 

 

Στοιχεία ερώτησης 1 No. υποερώτ. 

Ευχάριστο/ενδιαφέρον/συνεργατικό περιβάλλον Νο. 1,2,11 

Παρακίνηση για εισαγωγή /διερεύνηση/σχολιασμό Νο. 3,4,6 

Πολυπλοκότητα πλοήγησης Νο. 5 

Δυσκολία μελέτης Νο. 7 

Επαγγελματική βοήθεια/κατανόηση εννοιών/κατανόηση μελών/μάθηση λύσης 

προβλημάτων/επαγγελματική μάθηση 

Νο. 

8,9,10,12,15,16 

Αναστοχασμός/ελευθερία έκφρασης Νο. 13,14 

 

Η δεύτερη ερώτηση του τρίτου μέρους του ερωτηματολογίου περιελάμβανε 5 

δηλώσεις, σχετικά με γενικές προτάσεις που αφορούσαν στα σχόλια και στο υλικό που 

αναρτήθηκε από τα μέλη στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, καθώς και 3 ανοιχτές 

ερωτήσεις. Η σύνθεση των στοιχείων της δεύτερης ερώτησης βασίστηκε στις πιλοτικές 

συνεντεύξεις και στην αλληλεπίδραση της ερευνήτριας/διαχειρίστριας, με ορισμένα 

από τα μέλη του eCollab. 
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Όλες οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ήταν κλειστές, εκτός από τις 3 

ανοιχτές ερωτήσεις, στο τέλος του ερωτηματολογίου. Οι ερωτήσεις του πρώτου 

μέρους ήταν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και κλιμάκων ιεράρχησης. Στις ερωτήσεις 

του δεύτερου μέρους, εκτός από την πρώτη που περιείχε απαντήσεις με σειρά 

κατάταξης, οι υπόλοιπες ήταν ερωτήσεις πεντάβαθμη κλίμακας τύπου Likert. Το τρίτο 

μέρος  περιείχε μία ερώτηση πολλαπλής επιλογής με μία απάντηση, μία ερώτηση 

κλίμακας ιεράρχησης και τρεις ανοιχτές ερωτήσεις. 

 

 
3.3. Διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας 

Η έρευνα έλαβε χώρα σε δύο χρονικές περιόδους. Κατά την πρώτη χρονική 

περίοδο, αναρτήθηκε το ηλεκτρονικό συνεργατικό περιβάλλον «eCollab» στο 

διαδίκτυο (3 Μαρτίου 2011) και ακολούθησαν διαδικασίες διάχυσης της ηλεκτρονικής 

του διεύθυνσης σε εκπαιδευτικούς γενικής  (δασκάλους και ειδικότητες) και ειδικής 

αγωγής, που εργάζονταν ή είχαν εργαστεί παλιότερα στην πρωτοβάθμια γενική ή 

ειδική εκπαίδευση. Στην κατεύθυνση αυτή, αναρτήθηκε σε δικτυακές εκπαιδευτικές 

πύλες, όπως το δίκτυο alfavita (www.alfavita.gr) και σε ηλεκτρονικά φόρα δικτυακών 

εκπαιδευτικών κοινοτήτων,  όπως το eduportal (www.eduportal.gr), σχετική 

ανακοίνωση που προσκαλούσε τους εκπαιδευτικούς των δύο ειδικοτήτων να 

συμμετάσχουν στο συνεργατικό έργο της κοινότητας eCollab. Επίσης έγινε 

προσπάθεια διάχυσής του eCollab, στα μέλη συλλόγου αποφοίτων Διδασκαλείων 

Ειδικής και Γενικής Αγωγής και συγκεκριμένα στα μέλη του «Επιστημονικού Ομίλου 

Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημήτρης Γληνός», ενώ ζητήθηκε μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και από το σύλλογο αποφοίτων του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Ειδικής Αγωγής του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, να ενημερώσει σχετικά με 

την εν λόγω έρευνα τα μέλη του.  

Μέσω της αρχικής σελίδας του eCollab, οι εκπαιδευτικοί ειδικής και γενικής 

αγωγής που το επισκέπτονταν ενημερώνονταν ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή, στην 

οποία καλούνταν να συνεισφέρουν περιεχόμενο, ήταν αντικείμενο έρευνας κι ότι οι 

συμμετέχοντες στις δραστηριότητες ανάγνωσης και συγγραφής μετά από ορισμένο 

χρονικό διάστημα θα έπρεπε να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με την 

αποτίμηση της συμμετοχής τους στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Μετά από τρεις μήνες 

λειτουργίας της πλατφόρμας, στις αρχές Ιούνιου, ενημερώθηκαν οι 70 εγγραφέντες ότι 

το eCollab θα έπαυε από τον επόμενο μήνα να αποτελεί αντικείμενο έρευνας, ενώ το 

http://www.alfavita.gr/
http://www.eduportal.gr/


121 

 

Σεπτέμβριο, με τη νέα σχολική χρονιά 2011-2012, αναρτήθηκε στην αρχική του 

σελίδα σχετική ανακοίνωση που ενημέρωνε τα μέλη και τους επισκέπτες ότι το 

eCollab αποδίδεται πλέον ελεύθερα στην εκπαιδευτική κοινότητα, προς χρήση. 

Επιδίωξη των εν λόγω ενεργειών ήταν να καταστεί με τον τρόπο αυτό η έρευνα ημι-

νατουραλιστική. Σημειώνεται ότι κατά το δεύτερο διάστημα λειτουργίας του eCollab 

δεν έγινε καμία προσπάθεια διάχυσής του, όπως αυτές που σημειώθηκαν κατά την 

πρώτη περίοδο. 

Κατά τους μήνες Μάιο έως Σεπτέμβριο του 2011 παραχωρήθηκαν 14 

συνεντεύξεις στην ερευνήτρια και έγινε πιλοτική εφαρμογή του ερωτηματολογίου που 

κατασκευάσθηκε για το σκοπό της έρευνας, ενώ παράλληλα συγκεντρώθηκαν τα 

σχόλια που μέχρι τέλος Ιουνίου του 2011 είχαν εισαχθεί στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, 

προκειμένου να αναλυθούν για τις ανάγκες της έρευνας. Κατά τους επόμενους μήνες, 

από τον Ιούλιο του 2011 έως το Μάιο του 2012, το eCollab συνέχισε να λειτουργεί με 

νέες εγγραφές σχόλια και αναρτήσεις. Στις αρχές Ιουνίου του 2012, στάλθηκε μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα 148 εγγραφέντα μέλη το ερωτηματολόγιο της 

έρευνας. Η συγκέντρωση των επιστρεφόμενων ερωτηματολογίων έγινε κατά τους 

μήνες Ιούνιο-Σεπτέμβριο του 2012. Συγκεντρώθηκαν συνολικά 101 συμπληρωμένα 

ερωτηματολόγια. 

 

3.4. Σύνθεση του δείγματος 
Οι εγγραφέντες στην κοινότητα eCollab κατά το διάστημα λειτουργίας της από 

το Μάρτιο του 2011 έως τον Ιούνιο του 2012 (15 μήνες) ήταν 148 εκπαιδευτικοί. Οι 

εκπαιδευτικοί που εθελοντικά επρόκειτο να συμμετάσχουν στις συνεργατικές 

δραστηριότητες του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος έπρεπε να πληρούν τα εξής 

χαρακτηριστικά: α) Να είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. β) Να είναι 

εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής, συμπεριλαμβανομένων και  των εκπαιδευτικών 

ειδικότητας, με εργασιακή εμπειρία στο γενικό πρωτοβάθμιο σχολείο. γ) Να είναι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, με εργασιακή εμπειρία σε τμήμα ένταξης ή ειδικό 

σχολείο.  

Το eCollab απευθύνονταν όχι μόνο σε δασκάλους γενικής και ειδικής αγωγής, 

αλλά και σε εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων που υπηρετούν τη γενική εκπαίδευση στο 

πρωτοβάθμιο σχολείο, δεδομένου ότι η προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 

μέσω της συνεργασίας των εκπαιδευτικών του γενικού σχολείου, στην οποία 
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αποσκοπούσε η εν λόγω κοινότητα, εμπλέκει όλο το διδακτικό προσωπικό των 

σχολικών μονάδων γενικής αγωγής (βλ. για παράδειγμα Booth & Ainscow, 2002).   

 Ο τρόπος που διαμορφώθηκε το εν λόγω δείγμα προσεγγίζει την τεχνική της 

σκόπιμης (purposive or convenience sampling) δειγματοληψίας (Mason, 2003), η 

οποία έχει χρησιμοποιηθεί και σε άλλες έρευνες, σχετικές με την ανάπτυξη δικτυακών 

κοινοτήτων, στο πλαίσιο ποιοτικών ή πολυμεθοδικών προσεγγίσεων (π.χ. Hinchcliffe 

& Gavin, 2009, Lucey, O’Μalley & Jansem, 2009).  

Γενικότερα, η φύση του φαινομένου της κοινωνικής δικτύωσης εκτός από την 

εκούσια συμμετοχή, χαρακτηρίζεται από μία ελευθερία και ταυτόχρονα μία 

επικέντρωση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο και σε συγκεκριμένες ομάδες. Η 

πλειοψηφία των ερευνών με το ίδιο αντικείμενο αφορά σε ερευνητικά προγράμματα με 

φοιτητές/ριες που έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ενώ ελάχιστες είναι αυτές που 

επικεντρώνονται σε ομάδες προπτυχιακών φοιτητών/ριών ειδικής και γενικής αγωγής. 

Παρομοίως, οι έρευνες που εφαρμόσθηκαν σε υπάρχουσες διαδικτυακές 

επαγγελματικές, εκπαιδευτικές κοινότητες αφορούν σε εκπαιδευτικούς με 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (σκόπιμη δειγματοληψία). Δυστυχώς, δεν υπήρχε 

επαγγελματική εκπαιδευτική κοινότητα στον ελληνικό χώρο με μέλη εκπαιδευτικούς 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικής και γενικής αγωγής, οι οποίοι/ες να 

δραστηριοποιούνται στη συνεργατική λύση προβλημάτων συμμετοχικής εκπαίδευσης, 

γεγονός που οδήγησε στην κατασκευή του συγκεκριμένου περιβάλλοντος και στην 

οικοδόμηση της εν λόγω κοινότητας προκειμένου να διερευνηθεί η συνεργασία μεταξύ 

των μελών της, ως συμμετοχή στις συνεργατικές δραστηριότητες. 

  Στην έρευνα με ερωτηματολόγιο συμμετείχαν 101 εκπαιδευτικοί, από τους 

148 εγγραφέντες στην κοινότητα. Από αυτούς οι 67 ήταν εκπαιδευτικοί γενικής 

αγωγής και οι 34 εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής. Από τους εκπαιδευτικούς γενικής 

αγωγής, οι 60 ήταν δάσκαλοι γενικής αγωγής, ενώ οι υπόλοιποι 7 ήταν εκπαιδευτικοί 

γενικής αγωγής, διαφόρων ειδικοτήτων.  

Στη διαμόρφωση του δείγματος των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στις 

ομάδες εστίασης και στις συνεντεύξεις χρησιμοποιήθηκε συμπληρωματικά και η 

δειγματοληψία «χιονοστιβάδας» (Cohen et al, 2007, Ιωσηφίδης, 2008). Στις 

περισσότερες περιπτώσεις της εφαρμογής των ομάδων εστιασμένης συζήτησης, οι 

συμμετέχοντες είναι από 4 έως 12 άτομα (Morgan, 1988). Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, εκτός από τη διαμεσολαβήτρια των συζητήσεων, στην πρώτη ομάδα 

εστίασης συμμετείχαν 4 εκπαιδευτικοί (3 ειδικής αγωγής και 1 γενικής αγωγής), ενώ 
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στη δεύτερη ομάδα συμμετείχαν 5 εκπαιδευτικοί (2 ειδικής αγωγής και 3 γενικής 

αγωγής). Οι τρεις (2ΕΑ & 1ΓΑ) από τους συνολικά έξι εκπαιδευτικούς (τρεις ειδικής 

αγωγής και τρεις γενικής αγωγής) των δύο ομάδων εστιασμένης συζήτησης, 

συμμετείχαν και στις δύο συζητήσεις. Στην πρώτη ομάδα εστίασης προσεγγίστηκαν 

κυρίως εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, ενώ στη δεύτερη ομάδα εστίασης επιδιώχθηκε 

στο δείγμα να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής, οι οποίοι δεν είχαν 

εισάγει περιεχόμενο στο ηλεκτρονικό περιβάλλον (σκόπιμη δειγματοληψία).  

Στη διαμόρφωση του δείγματος των συνεντεύξεων αξιοποιήθηκε η τεχνική της 

δειγματοληψίας «χιονοστιβάδας» προκειμένου να συμπεριληφθούν στο δείγμα 

εκπαιδευτικοί με διαφορετικά δημογραφικά και ατομικά, επαγγελματικά 

χαρακτηριστικά, και διαφορές ως προς το βαθμό και το είδος των δραστηριοτήτων 

στις οποίες συμμετείχαν. Έτσι, στο δείγμα συμπεριλήφθησαν εκπαιδευτικοί που 

συμμετείχαν μόνο στις δραστηριότητες ανάγνωσης και συγγραφής των σεναρίων με 

τις ερωτήσεις, χωρίς περαιτέρω εμπλοκή στις ασύγχρονες συζητήσεις, εκπαιδευτικοί 

που δεν άφησαν κανένα σχόλιο στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, αλλά και εκπαιδευτικοί 

που συμμετείχαν σ’ όλες τις δραστηριότητες ανάγνωσης και συγγραφής του eCollab. 

Μέσα από τη συγκεκριμένη δειγματολειπτική στρατηγική αναζητήθηκαν και 

συμπεριλήφθησαν στο εν λόγω δείγμα και αρνητικά παραδείγματα, για τον έλεγχο της 

ερμηνείας στην οποία αποσκοπούσε η έρευνα (Denzin, 1989, στο Mason, 2002). 

Σημειώνεται ότι το δείγμα των συμμετεχόντων στις συνεντεύξεις (όπως και αυτό των 

ομάδων εστίασης) ανήκε στο ευρύτερο διευρυμένο δείγμα της έρευνας με 

ερωτηματολόγιο.  

 Από τις 14 συνεντεύξεις που παραχωρήθηκαν στην ερευνήτρια οι 7 

προέρχονταν από εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και οι υπόλοιπες 7 από 

εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής, εκ των οποίων οι 2 προέρχονταν από εκπαιδευτικούς 

ειδικότητας. Από τους 14 εκπαιδευτικούς, μέλη της κοινότητας που παραχώρησαν 

συνεντεύξεις, οι 5 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν και στις ομάδες εστίασης, κατά τη 

διαδικασία ανάπτυξης των σύγχρονων συζητήσεων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον 

eCollab.  

 

3.5. Περιγραφή του δείγματος 
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο περιγράφονται τα δημογραφικά και ατομικά 

επαγγελματικά στοιχεία του ευρέως δείγματος των αποκρινόμενων στα 

ερωτηματολόγια, αλλά και της υποομάδας των συμμετεχόντων/ουσών στις 
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συνεντεύξεις, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος του ποιοτικού υλικού της έρευνας 

που αναλύθηκε προέρχονταν από τις συνεντεύξεις. Η στατιστική ανάλυση των 

δημογραφικών και ατομικών, επαγγελματικών στοιχείων των συμμετεχόντων 

(categorical data), βασίστηκε στη μελέτη της κατανομής των τιμών τους. Επιπλέον, η 

στατιστική ανάλυση εστιάστηκε και στην ανάλυση συχνοτήτων για κάθε μια από τις 

ειδικότητες  των 101 μελών (n=101) του ευρέως δείγματος των αποκρινομένων στα 

ερωτηματολόγια και των 14 μελών (n=14) του μικρότερου δείγματος των 

εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στις συναντεύξεις.   

 

Ερωτηματολόγια 
Σε ό,τι αφορά τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στα ερωτηματολόγια (n=101), τα 

αποτελέσματα σχετικά με το φύλο, έδειξαν ότι το μείζον τμήμα του δείγματος 

αποτελούνταν κατά 71,3% από γυναίκες και το υπόλοιπο 28,7% από άνδρες (πίνακας 

7  και διάγραμμα 1). Ως επικρατούσα ηλικία εμφανίστηκε το εύρος των 40-49  ετών 

(57,4%) με ακόλουθο το εύρος των 30-39 ετών (24%) (πίνακας 7 και διάγραμμα 2).  

 

Πίνακας  7. Κατανομή των συμμετεχόντων/ουσών στα ερωτηματολόγια με βάση το φύλο 

και την ηλικία.  

 
 Στοιχεία Συχνότητα Ποσοστό Ποσοστό εγκύρων Αθροιστικό ποσοστό 

Φ
ύ

λ
ο

 Άνδρας 29 28,7 28,7 28,7 

Γυναίκα 72 71,3 71,3 100 

Σύνολο εγκύρων 101 100 100  

Γενικό σύνολο 101 100 -  

Η
λ
ικ

ία
 

<30 10 9,9 10,0 10,0 

30-39 ετών 24 23,8 24,0 34,0 

40-49 ετών 58 57,4 58,0 92,0 

50-59 ετών 8 7,9 8,0 100,0 

Σύνολο εγκύρων 100 99,0 100,0  

Άκυρα 1 1   

Γενικό σύνολο 101 100.0   
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Διάγραμμα 1 (n=101) 

 

                     

 

Διάγραμμα 2 (n=101) 

 

 

Στα δύο άκρα της κατανομής  τοποθετήθηκαν με ποσοστά 10% και 8% αντίστοιχα, τα 

άτομα ηλικίας κάτω των 30 ετών και άνω των 49 (μεταξύ 50-59).  Κανείς από το 

δείγμα δεν είχε ηλικία άνω των 59 ετών (πίνακας 7 και διάγραμμα 2).  

Στην ειδικότητα, 60 άτομα  (59,4%) δήλωσαν ότι είναι της Γενικής  Αγωγής, 

και 34 άτομα (33,7%) της Ειδικής Αγωγής. Από τους επτά υπόλοιπους 

αποκρινόμενους οι έξι ανέφεραν ότι  είναι εκπαιδευτικοί Ειδικότητας,  ενώ ένα άτομο 

δήλωσε ότι ήταν της Γενικής Αγωγής αλλά και εκπαιδευτικός Ειδικότητας (πίνακας 8 

και διάγραμμα 3).  
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Πίνακας  8. Κατανομή των συμμετεχόντων/ουσών στα ερωτηματολόγια με βάση την 

ειδικότητα και τα έτη υπηρεσίας στη Γενική Αγωγή και στην Ειδκή Αγωγή  

 

 Στοιχεία Συχνότητα Ποσοστό Ποσοστό εγκύρων Αθροιστικό ποσοστό 

Ε
ιδ

ικ
ό
τ
η

τ
α

 Γεν. Αγωγής 60 59,4 59,4 59,4 

Ειδικ. Αγωγής 34 33,7 33,7 93,1 

Ειδικότητας 6 5,9 5,9 99,0 

Εκπαιδ. ΓΑ  & Εκπαιδ. 

Ειδικοτ. 
1 1,0 1,0 100,0 

Γενικό Σύνολο 101 100,0 100,0  

Έ
τ
η

  
 Υ

π
η

ρ
εσ

. 
 

Γ
εν

. 
Α

γ
ω

γ
ή

 

κανένα 6 5,9 5,9 5,9 

1-5 11 10,9 10,9 16,8 

6-10 10 9,9 9,9 26,7 

11-15 29 28,7 28,7 55,4 

16-20 29 28,7 28,7 84,2 

21 και πάνω 16 15,8 15,8 100,0 

Γενικό Σύνολο 101 100,0 100,0  

Έ
τ
η

  
 Υ

π
η

ρ
εσ

. 
 

Ε
ιδ

. 
Α

γ
ω

γ
ή

 

κανένα 51 50,5 57,3 57,3 

1-5 27 26,7 30,3 87,6 

6-10 8 7,9 9,0 96,6 

11-15 3 3,0 3,4 100,0 

Σύνολο εγκύρων 89 88,1 100,0  

Άκυρα 12 11,9   

Γενικό σύνολο 101 100,0   

 

 

Διάγραμμα 3 (n=101) 

 
 

Τα επτά άτομα που δήλωσαν εκπαιδευτικοί Ειδικότητας στα ερωτηματολόγια, στη 

στατιστική ανάλυση συμπεριλήφθηκαν στην κατηγορία της Γενικής Αγωγής, εφόσον 

εργάζονταν στη Γενική Εκπαίδευση και είχαν βασικές σπουδές σε αυτόν τον τομέα. 

Άλλωστε και στο ηλεκτρονικό περιβάλλον eCollab, μέσω του οποίου καλούνταν οι 

επισκέπτες/ριες εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής να συμμετάσχουν στις 

συνεργατικές του δραστηριότητες, δηλώνονταν ότι ως εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής 
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θεωρούνται οι δάσκαλοι/ες που εργάζονται στη γενική τάξη, καθώς και οι 

εκπαιδευτικοί ειδικότητας που εργάζονται στο γενικό σχολείο (π.χ. Αγγλικής 

Γλώσσας, Φυσικής Αγωγής, Πληροφορικής κ.τ.λ.), ενώ ως εκπαιδευτικοί ειδικής 

αγωγής θεωρούνται οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στα τμήματα ένταξης και στα 

ειδικά σχολεία.  

Σε ό, τι αφορά τα έτη υπηρεσίας στην ειδική και γενική αγωγή, περισσότερο 

από το 75% ανέφεραν ότι υπηρετούν στον τομέα της Γ.Α.  πάνω από 10 χρόνια, με το 

αντίστοιχο ποσοστό στην Ε.Α. να ανέρχεται σε 3,4%. Σημαντικά σε διαφορές μπορούν 

να θεωρηθούν τα ποσοστά στα έτη υπηρεσίας ανάμεσα στις δύο ειδικότητες 

(διαγράμματα 4 και 5).  

 

Διάγραμμα 4 (n=101) 

 
 

 

 

Διάγραμμα 5 (n=101) 
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Χαρακτηριστικά, το ποσοστό των εκπαιδευτικών που απάντησαν ότι δεν είχαν κανένα 

έτος υπηρεσίας στην Ε.Α. ανήλθε σε 57,3% (διάγραμμα 5) με το αντίστοιχο ποσοστό 

των εκπαιδευτικών που δεν είχαν κανένα έτος υπηρεσίας στη Γ.Α. να μην ξεπερνά το 

6%. Επιπλέον, κανένα άτομο δεν είχε υπηρεσία πάνω από 15 έτη στην Ε.Α.. Σχεδόν το 

30% ανέφερε ότι η υπηρεσία τους στον τομέα της Ε.Α. κυμαίνονταν μεταξύ 1-5 έτη 

(πίνακας 8 και διάγραμμα 5) .  

Σε ό,τι αφορά την προϋπηρεσία στα διάφορα εκπαιδευτικά πλαίσια (γενική 

τάξη, τμήμα ένταξης, ειδικό σχολείο κ.ά.), σχεδόν τα 2/3  (63,4%) του δείγματος είχαν 

προϋπηρεσία στη γενική τάξη,  ενώ το 15,8% δήλωσαν προϋπηρεσία στη γενική τάξη, 

στο τμήμα ένταξης και στο ειδικό σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία στο 

ειδικό σχολείο και σε συνδυασμό με τη γενική τάξη δεν υπερέβησαν το 1% (πίνακας 9 

και διάγραμμα 6).   

 

Διάγραμμα 6 (n=101) 
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Πίνακας 9. Κατανομή των συμμετεχόντων/ουσών στα ερωτηματολόγια  με βάση την 

προϋπηρεσία, τη θέση και το νομό. 

 

 Στοιχεία Συχνότητα Ποσοστό Ποσοστό εγκύρων Αθροιστικό 

ποσοστό 

Π
ρ

ο
ϋ

π
η

ρ
εσ

ία
 

Κανένα από τα 3 3,0 3,0 3,0 3,0 

Γενική Τάξη 64,0 63,4 63,4 66,3 

Ειδικό Σχολείο 1,0 1,0 1,0 67,3 

Γενική Τάξη & Τμήμα 

Ένταξης 12,0 11,9 11,9 79,2 

Γενική Τάξη & Ειδικ Σχολείο 1,0 1,0 1,0 80,2 

Γενική Τ. Παράλληλη Στήριξη 1,0 1,0 1,0 81,2 

Τμ. Ένταξης & Ειδ. Σχολείο 3,0 3,0 3,0 84,2 

Γεν. Τάξη & Τμ. Ένταξης & 

Ειδικό Σχ. 16,0 15,8 15,8 100,0 

Γενικό Σύνολο 101 100,0 100,0  

Θ
έσ

η
 

Καμία Θέση 77 76,2 78,6 78,6 

Άλλη θέση 13 12,9 13,3 91,8 

Υποδιευθυντής/α 3 3,0 3,1 94,9 

Διευθυντής/α 5 5,0 5,1 100,0 

Σύνολο εγκύρων 98 97,0 100,0  

Άκυρα 3 3,0   

Γενικό σύνολο 101 100,0   

Ν
ο
μ

ό
ς 

Αττικής 13 12,9 13,1 13,1 

Θεσσαλονίκης 55 54,5 55,6 68,7 

Χαλκιδικής 6 5,9 6,1 74,8 

Ημαθίας, Κοζάνης, Πέλλας Από 3 Από 3,0 Από 3,0 83,8 

Χανίων, Κυκλάδες, Ξάνθης, 

Πιερίας, Αιτωλοακαρνανίας Από 2 Από 2 Από 2 93,9 

Τρικάλων, Ρόδος, Ηλείας, 

Καρδίτσας, Βοιωτίας, Άρτας Από 1 Από 1 Από 1 100 

Σύνολο έγκύρων 99 98,0 100,0  

Άκυρα 2 2,0   

Γενικό Σύνολο 101 100,0   

 

Όσο αφορά τη θέση στο σχολείο μόνο το 8,2% δήλωσαν ότι κατείχαν τη θέση 

του/της υποδιευθυντή/ριας (3,1%) και του/της διευθυντή/ριας (5,1%). Περισσότερα 

από 2 στα 3 μέλη του δείγματος (68,7%) υπηρετούσαν στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα 

της Αττικής (13,1%) και της Θεσσαλονίκης (55,6%) (πίνακας 9). 

Σχετικά με τις τάξεις και τα σχολεία στα οποία υπηρετούσαν οι εκπαιδευτικοί 

κατά τη διάρκεια εμπλοκής τους στο eCollab, στην κορυφή της κατανομής βρέθηκε το 

τμήμα ένταξης με 20,8% και στα δύο άκρα της, η τάξη υποδοχής και το ολοήμερο 

σχολείο με 1% (πίνακας 10). Σε γενικές γραμμές, η κατανομή για τις έξι τάξεις ήταν 

αρκετά ομοιόμορφη (από 6,9 % μέχρι 9,9%), με το ειδικό σχολείο να έχει τα ίδια 

ποσοστά με την Ε’ τάξη (9,9%), η οποία επικράτησε των άλλων (πίνακας 10).  
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Πίνακας 10. Κατανομή των συμμετεχόντων/ουσών  στα ερωτηματολόγια με βάση τη τάξη 

ή το σχολείο διδαχής και την υπηρεσία στο σχολείο (σχέση εργασίας). 

  
 Στοιχεία Συχνότητα Ποσοστό Ποσοστό 

εγκύρων 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Τ
ά

ξ
η

 ή
 Σ

χ
ο
λ
εί

ο
 Δ

ιδ
α

χ
ή

ς 

Α 7 6,9 6,9 6,9 

Β 9 8,9 8,9 15,8 

Γ 8 7,9 7,9 23,8 

Δ 8 7,9 7,9 31,7 

Ε 10 9,9 9,9 41,6 

ΣΤ 8 7,9 7,9 49,5 

> από μία τάξεις 8 7,9 7,9 57,4 

ολοήμερο 1 1,0 1,0 58,4 

Τμήμα Ένταξης 21 20,8 20,8 79,2 

Ειδικό Σχολείο 10 9,9 9,9 89,1 

Καμία Τάξη 10 9,9 9,9 99,0 

Τάξη Υποδοχής 1 1,0 1,0 100,0 

Γενικό σύνολο 101 100,0 100,0  

Υ
π

η
ρ

εσ
ία

 

σ
τ
ο
 Σ

χ
ο
λ
εί

ο
 

Οργανικά 67 66,3 66,3 66,3 

Ως αναπληρωτής/α 9 8,9 8,9 75,2 

Με απόσπαση 20 19,8 19,8 95,0 

Σε άλλη θέση 5 5,0 5,0 100,0 

Γενικό σύνολο 101 100,0 100,0  

                                                         

Το μεγαλύτερο ποσοστό των αποκρινόμενων στα ερωτηματολόγια είχε 

οργανική θέση στο σχολείο όπου υπηρετούσε (66,3%),  ενώ αρκετά μεγάλο μπορεί να 

θεωρηθεί το ποσοστό των εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν με απόσπαση (19,8%). Ως 

αναπληρωτές εργάζονταν μόνο το 8,9% του δείγματος (πίνακας 10). 

Η πλειονότητα του δείγματος (85,1%) είχαν τις βασικές τους σπουδές στην 

Παιδαγωγική Ακαδημία (45,5%) και στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

(39,6%). Το 2% του δείγματος ήταν απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής 

Αγωγής, ενώ το 7,9% ήταν απόφοιτοι άλλων τμημάτων (διάγραμμα 7 και πίνακας 10).  
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Διάγραμμα 7 (n=101) 

 

 

Σχετικά με την επιμόρφωση των μελών του δείγματος, τα μόνα διψήφια 

ποσοστά παρουσιάστηκαν στο επίπεδο ΤΠΕ Α΄ (40%) και στα επίπεδα ΤΠΕ Α΄ & 

ΤΠΕ Β΄ (28%). Οι δύο αυτές κατηγορίες επιμόρφωσης λαμβάνουν μεγαλύτερα 

ποσοστά όταν συνδυαστούν με άλλο πρόγραμμα επιμόρφωσης και ειδικότερα με την 

επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή (2%) (διάγραμμα 8 και πίνακας 10).  

 

Διάγραμμα 8 (n=101) 

 

 

Αναφορικά με τις επιπρόσθετες σπουδές  (μεταπτυχιακό, μετεκπαίδευση, 

κ.τ.λ.), ένα άτομο στα τέσσερα δήλωσε ότι δεν είχε κάνει, ένα στα δέκα ότι είχε κάνει 

εξομοίωση, ενώ  7% και 5% δήλωσαν ότι είχαν κάνει μετεκπαίδευση  αποκλειστικά 

στη Γ.Α. ή στην Ε.Α. αντίστοιχα.  Σε μεταπτυχιακό επίπεδο κινήθηκε μόνο το 5% και 

3% για τη ΓΑ και ΕΑ, αντίστοιχα (διάγραμμα 9 και πίνακας 11). 
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Διάγραμμα 9 (n=101) 
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Πίνακας 11. Κατανομή των συμμετεχόντων στα ερωτηματολόγια με βάση τις σπουδές 

(βασικές & επιπρόσθετες) και την επιμόρφωση  

 

 Στοιχεία Συχνότητα Ποσοστό Ποσοστό 

εγκύρων 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Β
α

σ
ικ

ές
 Σ

π
ο
υ

δ
ές

 

Παιδ.Ακαδημία 46 45,5 45,5 45,5 

Παιδ.Τμημα Δημοτ.Εκπαιδ. 40 39,6 39,6 85,1 

Παιδ.ΤμήμαΕιδικ.Αγωγής 2 2,0 2,0 87,1 

Άλλο τμήμα 8 7,9 7,9 95,0 

Παιδ Ακαδ. & Παιδ. Τμημα Δημ. Εκπαιδ. 4 4,0 4,0 99,0 

Παιδ. Ακαδημ. & Αλλο Τμήμα 1 1,0 1,0 100,0 

Γενικό σύνολο 101 100,0 100,0  

Ε
π

ιμ
ό
ρ

φ
ω

σ
η

 

Καμία 7 6,9 7,0 7,0 

Ειδική Αγωγή 2 2,0 2,0 9,0 

ΤΠΕ Α' 40 39,6 40,0 49,0 

Επ. ΕΑ & ΤΠΕ Α' 9 8,9 9,0 58,0 

Επ. ΕΑ & Επ. ΤΠΕ Β' 1 1,0 1,0 59,0 

ΤΠΕ Α' & ΤΠΕ Β' 28 27,7 28,0 87,0 

ΤΠΕ Α' & Αλλη Επιμ. 3 3,0 3,0 90,0 

ΤΠΕ Α' & Μείζων Πρόγραμμα Επιμόρφ. 1 1,0 1,0 91,0 

ΤΠΕ Β' Μείζων Πρόγραμμα Επιμόρφ. 1 1,0 1,0 92,0 

Ε.Α & ΤΠΕ Α' & ΤΠΕ Β' 5 5,0 5,0 97,0 

ΤΠΕ Α & Β & Μειζων Προγ. Επιμ. 1 1,0 1,0 98,0 

ΕΑ & ΤΠΕ Α & Β & Αλλη 2 2,0 2,0 100,0 

Σύνολο εγκύρων 100 99,0 100,0  

Άκυρα 1 1,0   

Γενικό σύνολο 101 100,0   

Ε
π

ιπ
ρ

ό
σ

θ
ετ

ες
  

Σ
π

ο
υ

δ
ές

 Δεν έχω 25,0 24,8 25,0 25,0 

Εξομοίωση 10,0 9,9 10,0 35,0 

Μετεκπ. Γενική Αγωγή 7,0 6,9 7,0 42,0 

Μετεκπ. Ειδική Αγωγή 5,0 5,0 5,0 47,0 

Μεταπτυχ.  Γενική Αγωγή 5,0 5,0 5,0 52,0 

Μεταπτυχ.  Ειδική  Αγωγή 3,0 3,0 3,0 55,0 

Άλλες Σπουδές 1,0 1,0 1,0 56,0 

Διοίκηση Σχολικών Μονάδων 1,0 1,0 1,0 57,0 

Εξομ & Μετεκ ΓΑ 10,0 9,9 10,0 67,0 

Εξομ. & Μετεκ. ΕΑ 21,0 20,8 21,0 88,0 

Εξομ. & Μεταπ. Γ.Α. 3,0 3,0 3,0 91,0 

 

 Στο πίνακα 12 που ακολουθεί παρατίθενται συνοπτικά (ποσοστό έγκυρων) όλα τα 

προαναφερθέντα δημογραφικά και προσωπικά στοιχεία των αποκρινόμενων με βάση 

την ειδικότητα για να γίνουν συγκρίσεις.  
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Πίνακας 12. Κατανομή συμμετεχόντων στα ερωτηματολόγια με βάση τα δημογραφικά-

επαγγελματικά στοιχεία και με βάση την ειδικότητα  

 
 Στοιχεία Γενικής 

Αγωγής 

n=67 

Ειδικής 

Αγωγής 

n=34 

 Στοιχεία Γενικής 

Αγωγής 

n=67 

Ειδικής 

Αγωγής 

n=34 

Φ
ύ

λ
ο

 

Άνδρας 26,9% 32,4% 

Υ
π

η
ρ

εσ
ία

 

σ
τ
ο

 Σ
χ
ο

λ
εί

ο
 

Οργανικά 
68,7% 61,8% 

Γυναίκα 73,1% 67,6% Ως αναπληρωτής/α 10,4% 5,9% 

Η
λ
ικ

ία
 <30 14,9% - Με απόσπαση 17,9% 23,5% 

30-39 ετών 25,4% 21,2% Σε άλλη θέση 3,0% 8,8% 

40-49 ετών 55,2% 63,6% 

Β
α

σ
ικ

ές
 Σ

π
ο

υ
δ

ές
 Παιδ.Ακαδημία 34,3% 67,6% 

50-59 ετών 4,5% 15,2% Παιδ.Τμημα Δημοτ.Εκπαιδ. 49,3% 20,6% 

Έ
τ
η

  
 Υ

π
η

ρ
εσ

. 
 Γ

εν
. 

Α
γ
ω

γ
ή

 

κανένα 3% 11,8% Παιδ.ΤμήμαΕιδικ.Αγωγής - 5,9% 

1-5 14,9% 2,9% Άλλο τμήμα 10,4% 2,9% 

6-10 6% 17,6% 
Παιδ Ακαδ. & Παιδ. Τμημα Δημ. 

Εκπαιδ. 

4,5% 

2,9% 

11-15 28,4% 29,4% Παιδ. Ακαδημ. & Αλλο Τμήμα 1,5% - 

16-20 41,8% 2,9% 
Ε

π
ιμ

ό
ρ

φ
ω

σ
η

 
Καμμία 7,5% 6,1% 

21 και πάνω 6% 35,3% Ειδική Αγωγή 1,5% 3,0% 

Έ
τ
η

  
 Υ

π
η

ρ
εσ

. 
 Ε

ιδ
. 

Α
γ
ω

γ
ή

 

κανένα 92,7% 70,6% ΤΠΕ Α' 41,8% 36,4% 

1-5 5,5% 20,6% Επ. ΕΑ & ΤΠΕ Α' 7,5% 12,1% 

6-10 1,8% 7,9 Επ. ΕΑ & Επ. ΤΠΕ Β' 28,4% 3,0% 

11-15 - 8,8% ΤΠΕ Α' & ΤΠΕ Β' 4,5% 27,3% 

16-20 - - ΤΠΕ Α' & Αλλη Επιμ. 1,5% - 

21 και πάνω - - 

ΤΠΕ Α' & Μείζων Πρόγραμμα 

Επιμόρφ. 

1,5% - 

Π
ρ

ο
ϋ

π
η

ρ
εσ

ία
 

Κανένα απο τα 3 4,5% -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ΤΠΕ Β' Μείζων Πρόγραμμα 

Επιμόρφ. 

3,0% - 

Γενική Τάξη 94,0% 2,9% Ε.Α & ΤΠΕ Α' & ΤΠΕ Β' 1,5% 9,1% 

Ειδικό Σχολείο - 2,9% ΤΠΕ Α & Β & Μειζων Προγ. Επιμ. 1,5% - 

Γενική Τάξη & 

Τμήμα Ενταξης - 35,3% 
ΕΑ & ΤΠΕ Α & Β & Αλλη 

7,5% 

3,0% 

Γενική Τάξη & 

Ειδικ Σχολείο - 2,9% 

Ε
π

ιπ
ρ

ό
σ

θ
ετ

ες
  

Σ
π

ο
υ

δ
ές

 

Δεν έχω 
34,8% 

5,9% 

Γενική Τ. 

Παράλληλη 

Στήριξη 1,5% - 

Εξομοίωση 

15,2% 

 

Τμ. Ένταξης & 

Ειδ. Σχολείο - 8,8% 
Μετεκπ. Γενική Αγωγή 

9,1% 2,9% 

Γεν. Τάξη & Τμ. 

Ένταξης & Ειδικό 

Σχ. - 47,1% 

Μετεκπ. Ειδική Αγωγή 

- 14,7% 

Τ
ά

ξ
η

 η
 Σ

χ
ο

λ
εί

ο
 Δ

ιδ
α

χ
ή

ς 

Α 10,4% - Μεταπτυχ.  Γενική Αγωγή 7,6% - 

Β 13,4% - Μεταπτυχ.  Ειδική  Αγωγή 1,5% 5,9% 

Γ 11,9% - Άλλες Σπουδές 1,5% - 

Δ 11,9% - Διοίκηση Σχολικών Μονάδων 1,5% - 

Ε 14,9% - Εξομ & Μετεκ ΓΑ 13,6% 2,9% 

ΣΤ 11,9% - Εξομ. & Μετεκ. ΕΑ 1,5% 58,8% 

> απο μία τάξεις 11,9% - Εξομ. & Μεταπ. Γ.Α. 4,5% - 

ολοήμερο 1,5% - Εξομ. & Άλλες Μεταπτ. Σπουδές 1,5% - 

Τμήμα Ένταξης - 61,8% Μετεκ & Μεταπ ΓΑ 4,5% - 

Ειδικό Σχολείο 1,5% 29,4% Μετεκπ.  ΕΑ  & Μεταπ. ΕΑ - 5,9% 

Καμμία Τάξη 10,4% 8,8% Εξομ. & Μετεκ. ΓΑ & Μεταπτ. ΓΑ 3,0% - 

Τάξη Υποδοχής 13,4% - Εξομ. & Μετεκ. ΕΑ  & Μεταπ. ΓΑ - 2,9% 
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Ο  ποσοστιαίες συχνότητες δείχνουν ότι δεν υπήρξαν μεγάλες διαφορές στα 

δύο φύλα για τις δύο ομάδες εκπαιδευτικών, ενώ σε ό,τι αφορά την ηλικία, η ομάδα 

της Ε.Α. έδειξε να είναι γηραιότερη  από την ομάδα της Γ.Α.. Όπως ήταν 

αναμενόμενο τα έτη υπηρεσίας στην Ε.Α. ήταν λιγότερα  στην ομάδα των 

εκπαιδευτικών της Γ.Α., αφού σχεδόν το 93% των εκπαιδευτικών Γ.Α. δήλωσαν ότι 

δεν είχαν προϋπηρεσία στον τομέα αυτόν. Αντίθετα οι εκπαιδευτικοί της Ε.Α. φάνηκε 

να έχουν  υπηρετήσει στο τομέα της Γ.Α. με περισσότερους/ες από έναν/μία 

στους/στις τρεις να δηλώνουν ότι υπηρέτησαν τον εν λόγω τομέα περισσότερο από 21 

χρόνια. 

 Αναμενόμενα ήταν επίσης και τα υψηλά ποσοστά των αποκρινόμενων της 

Γ.Α. σε ό,τι αφορά την προϋπηρεσία τους στη γενική τάξη (94%),  σε αντίθεση με 

την ομάδα των εκπαιδευτικών της Ε.Α. που στη μεγάλη τους πλειοψηφία  (97%) 

είχαν προϋπηρεσία  και  σε τμήματα ένταξης και ειδικά σχολεία. Αντιστοίχηση  

επίσης υπήρξε και με «την τάξη ή το σχολείο διδαχής» με το 61,8%  των 

εκπαιδευτικών της Ε.Α. να διδάσκει σε τμήματα ένταξης και το 29,4% σε ειδικό 

σχολείο. Το 8,8% που δήλωσε ότι δεν δίδασκε σε καμία τάξη φάνηκε να αντιστοιχεί 

στο 8,8% των εκπαιδευτικών της Ε.Α. που δήλωσφαν ότι δεν υπηρετούσαν σε 

σχολείο, αλλά σε άλλη θέση. Τα ποσοστά σε αυτές τις υπηρεσίες φάνηκε να 

κατανέμονται σχετικά ομοιόμορφα στις δύο ομάδες εκπαιδευτικών.  

Στο μορφωτικό επίπεδο,  σχεδόν οι διπλάσιοι (67,6%) των εκπαιδευτικών της 

Ε.Α από τους/τις εκπαιδευτικούς της Γ.Α. (34,3%)  είχαν  τις βασικές τους σπουδές 

στην Παιδαγωγική Ακαδημία.  Το 49,3%  της Γ.Α. ανέφεραν ότι είχαν τις βασικές 

τους σπουδές στο  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ενώ το 10,4% 

δήλωσε «άλλο τμήμα». Τα αντίστοιχα ποσοστά για τους/τις εκπαιδευτικούς της Ε.Α. 

ανήλθαν σε 20,6%  και 2,9%., ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 5,9% ανέφερε ότι 

αποφοίτησε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής. Καμία επιμόρφωση δεν 

είχε το 7,5% της Γ.Α.  και το 6,1% της Ε.Α.. Η πλειονότητα των δύο ομάδων των 

εκπαιδευτικών είχαν την επιμόρφωσή τους στο πεδίο της ΤΠΕ Α’ (41,8% για την 

ομάδα της Γ.Α. και 36,4% για την ομάδα της Ε.Α.). Σημαντικό μπορεί να θεωρηθεί το 

ποσοστό της Ε.Α που είχε επιμόρφωση τόσο στο πεδίο ΤΠΕ Α’ όσο και στο ΤΠΕ Β’ 

(27,3%), με το αντίστοιχο της ομάδας εκπαιδευτικών της Γ.Α. να ανέρχεται μόλις σε 

4,5%. Στις επιπρόσθετες σπουδές, το 34,8% των εκπαιδευτικών της Γ.Α. ανέφερε ότι 

δεν είχε, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για εκείνους της Ε.Α. ανήλθε σε 5,9%.   
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Αρκετά υψηλό μπορεί να θεωρηθεί το ποσοστό των επιπρόσθετων σπουδών 

στην «εξομοίωση και στη μετεκπαίδευση στην Ε.Α.» (58,8%)  για την ομάδα των 

εκπαιδευτικών της Ε.Α.,  με το αντίστοιχο ποσοστό της άλλης ομάδας  να ανέρχεται 

σε 13,6%. Οι μεταπτυχιακές σπουδές, σε συνδυασμό με άλλες σπουδές, φάνηκε να 

κατανέμονται αρκετά ομοιόμορφα και στις δύο ομάδες εκπαιδευτικών. 

 

Συνεντεύξεις 
Σε ό,τι αφορά τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στις συνεντεύξεις, το 92,9% ήταν 

γυναίκες, ενώ η πλειονότητα ήταν 40-49 ετών (64,3%) (πίνακας 13).  

 

Πίνακας 13. Κατανομή των συμμετεχόντων/ουσών στις συνεντεύξεις, με βάση το φύλο 

και την ηλικία 

 

  Στοιχεία Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Φ
ύ

λ
ο
 Άνδρας 1 7,1% 7,1% 

Γυναίκα 13 92,9% 100,0% 

Γενικό σύνολο 14 100,0%   

Η
λ
ικ

ία
 

<30 1 7,1% 7,1% 

30-39 ετών 2 14,3% 21,4% 

40-49 ετών 9 64,3% 85,7% 

50-59 ετών 2 14,3% 100,0% 

Γενικό σύνολο 14 100,0%   

 

 

Διάγραμμα 10 (n=14) 
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Μετά την ηλικία των 40-49 ετών, ακολούθησε η ηλικία των 30-39 ετών και των 50-

59 ετών με το ίδιο ποσοστό (14,3%) και εν συνεχεία η ηλικία κάτω των 30 ετών 

(7,1%) (διάγραμμα 10). 

 Στην ειδικότητα, το 50% των συμμετεχόντων ήταν της ειδικής αγωγής και το 

50% της γενικής αγωγής. Από τους/τις εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής, το 35,7% 

ήταν δάσκαλοι γενικής αγωγής και το 14,3% εκπαιδευτικοί ειδικότητας (διάγραμμα 

11). 

 

Διάγραμμα 11 (n=14) 

 
 

Στον πίνακα 14 που ακολουθεί παρατίθενται τα στοιχεία των συμμετεχόντων 

στις συνεντεύξεις, με βάση την ειδικότητα και τα έτη υπηρεσίας τους. 
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Πίνακας 14. Κατανομή των συμμετεχόντων στις συνεντεύξεις, με βάση την ειδικότητα 

και τα έτη υπηρεσίας στη γενική τάξη/τμήμα ένταξης/ειδικό σχολείο 
 

  

Στοιχεία Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Ε
ιδ

ικ
ό

τ
η

τ
α

 Γεν. Αγωγής 5 35,7% 35,7% 

Ειδικ. 

Αγωγής 
7 50,0% 85,7% 

Ειδικότητας 2 14,3% 100,0% 

Γενικό 

Σύνολο 
14 100,0%   

Έ
τ
η

  
 Υ

π
η

ρ
εσ

. 
 Γ

εν
. 

τ
ά

ξη
 

κανένα 1 7,1% 7,1% 

1 εως 5 1 7,1% 14,3% 

6 εως 10 1 7,1% 21,4% 

11 εως 15 2 14,3% 35,7% 

16 εως 20 4 28,6% 64,3% 

21 και πάνω 5 35,7% 100,0% 

Γενικό 

Σύνολο 
14 100,0%   

Έ
τ
η

  
 Υ

π
η

ρ
εσ

. 
 Ε

ιδ
. 

σ
χ
ο
λ
εί

ο
 

κανένα 8 57,1% 57,1% 

1 εως 5 6 42,9% 100,0% 

6 εως 10 0 0,0% 100,0% 

11 εως 15 0 0,0% 100,0% 

16 εως 20 0 0,0% 100,0% 

21 και πάνω 0 0,0% 100,0% 

Γενικό 

Σύνολο 
14 100,0%   

Έ
τ
η

  
Υ

π
η

ρ
εσ

. 

Τ
μ

ή
μ

α
  

έν
τ
α

ξ.
 

κανένα 7 50,0% 50,0% 

1 εως 5 6 42,9% 92,9% 

6 εως 10 1 7,1% 100,0% 

11 εως 15 0 0,0% 100,0% 

16 εως 20 0 0,0% 100,0% 

21 και πάνω 0 0,0% 100,0% 

Γενικό 

Σύνολο 
14     

 

Ως προς τα έτη υπηρεσίας στη γενική τάξη, από το σύνολο του δείγματος το 

35,7% είχε πάνω από 21 έτη υπηρεσίας, το 28,6% είχε 16-20 έτη υπηρεσίας και το 

14,3% είχε 11-15 έτη υπηρεσίας. Περίπου το 14% είχε έτη υπηρεσίας κάτω των 11 

ετών, ενώ το 7,1% δεν είχε υπηρετήσει καθόλου στη γενική τάξη (διάγραμμα 12). 
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Διάγραμμα 12 (n=14) 

 
 

Σε ό,τι αφορά την υπηρεσία σε δομές της Ειδικής Αγωγής, από το σύνολο του 

δείγματος το 57,1% δεν είχαν υπηρετήσει καθόλου σε ειδικό σχολείο (διάγραμμα 13), 

ενώ οι μισοί από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες (50%) δεν είχαν υπηρετήσει καθόλου 

σε τμήμα ένταξης, όπως ήταν και αναμενόμενο (διάγραμμα 14).  

 
Διάγραμμα 13 (n=14) 

 
 

Διάγραμμα 14 (n=14) 
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Το  42,9% του δείγματος είχε από 1-5 έτη υπηρεσίας στο ειδικό σχολείο και το ίδιο 

ποσοστό από 1-5 έτη υπηρεσίας στο τμήμα ένταξης. Μόνο το 7,1%  είχε 6-10 έτη 

υπηρεσίας στο τμήμα ένταξης (διαγράμματα 13 και 14).  

Η πλειονότητα του δείγματος είχαν τις βασικές τους σπουδές στην 

Παιδαγωγική Ακαδημία (64,3%). Το 14,3% του δείγματος ήταν απόφοιτοι/ες του 

  

Πίνακας 15: Κατανομή των συμμετεχόντων στις συνεντεύξεις με βάση τις σπουδές 

(βασικές & επιπρόσθετες) 

 

  

Στοιχεία Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Β
α

σ
ικ

ές
 Σ

π
ο

υ
δ

ές
  

Παιδ.Ακαδημία 9 64,3% 64,3% 

Παιδ.Τμημα Δημοτ.Εκπαιδ. 2 14,3% 78,6% 

Παιδ.ΤμήμαΕιδικ.Αγωγής 1 7,1% 85,7% 

Αγγλικής Φιλολογίας 1 7,1% 92,9% 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 1 7,1% 100,0% 

Γενικό σύνολο 14 100,0%   

Ε
π

ιπ
ρ

ό
σ

θ
ετ

ες
 

Σ
π

ο
υ

δ
ές

 

Δεν έχω 4 28,6% 28,6% 

Μετεκπ. Γενική Αγωγή 3 21,4% 50,0% 

Μεταπτυχ.  Γενική Αγωγή 2 14,3% 64,3% 

Μετεκπ. Ειδική Αγωγή 5 35,7% 100,0% 

Μεταπτυχ.  Ειδική Αγωγή 0 0,0% 100,0% 

Γενικό Σύνολο 14 100,0%   

 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, το 7,1% απόφοιτοι/ες του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής και το 21,3% απόφοιτοι/ες άλλων 

Τμημάτων (πίνακας 15 και διάγραμμα 15).  

 

Διάγραμμα 15 (n=14) 
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Διάγραμμα 16 (n=14) 

 
 

Ως προς τις επιπρόσθετες σπουδές, το 35,7% των συμμετεχόντων/ουσών στις 

συνεντεύξεις είχαν μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή, ενώ  το 21,4% και το 14,3%   

είχαν αντίστοιχα μετεκπαίδευση και μεταπτυχιακό στη Γενική Αγωγή. 

Κανένας/καμμία εκπαιδευτικός δεν είχε μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή, ενώ το 

28,6% του δείγματος δεν είχαν επιπρόσθετες σπουδές στην εκπαίδευση (διάγραμμα 

16). 

 Τέλος, σε ό,τι αφορά τη δραστηριοποίηση των συμμετεχόντων/ουσών στο 

ηλεκτρονικό περιβάλλον, η πλειοψηφία του δείγματος των συνεντεύξεων εισήγαγαν 

περιεχόμενο στο περιβάλλον των σεναρίων με τις ερωτήσεις (ΣμΕ) και στο 

περιβάλλον των ασύγχρονων συζητήσεων (Forum). Ο αριθμός των σχολίων που 

εισήγαγε στο eCollab καθένα από τα άτομα που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις ήταν 

από 0-46 σχόλια (πίνακας 16).  

 

Πίνακας 16: Συνεισφορά περιεχομένου στο ηλεκτρονικό περιβάλλον 

 

Ν=14 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΧΟΛΙΩΝ 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

 

Μ.Ο. ΛΕΞΕΩΝ 

1 ΕΑ11 46 ΣμΕ/ FORUM/ CHAT 26,8 

2 ΓΑ4 45 ΣμΕ/ FORUM/ CHAT 27,3 

3 ΕΑ8 23 ΣμΕ/ FORUM/ CHAT 174,3 

4 ΕΑ10 23 ΣμΕ/ FORUM/ CHAT 60,4 

5 ΓΑ2 18 CHAT 4,61 

6 ΕΑ14 9 ΣμΕ/FORUM 209,5 

7 Ε5 9 ΣμΕ/FORUM 110,6 

8 ΓΑ1 5 ΣμΕ/ FORUM 173 

9 Ε6 5 ΣμΕ/FORUM 130,2 

10 ΕΑ13 4 ΣμΕ/FORUM 240,25 

11 ΕΑ12 4 ΣμΕ/FORUM 97,25 

12 ΓΑ3 1 ΣμΕ 207 

13 ΓΑ7 1 ΣμΕ 125 

14 ΕΑ9 0 - 0 
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Στον πίνακα 16 παρατίθεται αναλυτικά ο αριθμός των σχολίων κάθε εκπαιδευτικού, 

τα συνεργατικά εργαλεία που χρησιμοποίησε και ο μέσος όρος των λέξεων που 

περιείχαν τα σχόλια, για την αποτύπωση της συνεισφοράς του καθενός στο 

ηλεκτρονικό περιβάλλον της κοινότητας. 

Συνοπτικά και για τα δύο δείγματα των συμμετεχόντων/ουσών στα 

ερωτηματολόγια και στις συνεντεύξεις, τα κυριότερα δημογραφικά και ατομικά, 

επαγγελματικά στοιχεία έχουν ως εξής: Η πλειονότητα ήταν γυναίκες, ενώ το 

επικρατέστερο εύρος ηλικίας ήταν 40-49 ετών. Τα έτη υπηρεσίας στη Γ.Α. ήταν 

περισσότερα από τα έτη υπηρεσίας στην Ε.Α. Οι περισσότεροι/ες εκπαιδευτικοί είχαν 

τις βασικές τους σπουδές στην Παιδαγωγική Ακαδημία, ενώ αναφορικά με τις 

επιπρόσθετες σπουδές, σε μεγαλύτερο ποσοστό είχαν μετεκπαίδευση στην Ειδική 

Αγωγή. 

 

3.6. Διαδικασία συλλογής δεδομένων 
Για την οργάνωση των ομάδων εστιασμένης συζήτησης προηγήθηκε 

ηλεκτρονική και τηλεφωνική επικοινωνία της ερευνήτριας με κάθε έναν/μία από τους 

συμμετέχοντες/ουσες, στην οποία έγινε ενημέρωση σχετικά με το θέμα της 

συζήτησης και σχετικά με τα μέλη που θα συμμετείχαν σ’ αυτήν, ενώ καθορίστηκαν 

η μέρα (28-04-2011 για την πρώτη συζήτηση και 4-06-2011 για τη δεύτερη 

συζήτηση) και η ώρα των συναντήσεων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον (8:00 π.μ. για 

την πρώτη συζήτηση και 10:00 π.μ. για τη δεύτερη συζήτηση), καθώς και η διάρκεια 

των συζητήσεων (μία ώρα). Εν τέλει, οι δύο συζητήσεις στο chat room διήρκησαν 

πάνω από μία ώρα (μία ώρα και πέντε  λεπτά η πρώτη και μία ώρα και είκοσι λεπτά η 

δεύτερη), ενώ οι εκπαιδευτικοί συνομίλησαν εξ’ αποστάσεως, από τρεις 

διαφορετικούς νομούς της Βόρειας Ελλάδας. Οι συμμετέχοντες/ουσες εισήλθαν 

σταδιακά στο chat room, στη διάρκεια λίγων λεπτών, τη συμφωνημένη ώρα, και 

συμμετείχαν μέχρι το τέλος της συζήτησης. Μόνο στη δεύτερη συζήτηση, ο ένας εκ 

των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών γενικής αγωγής, εγκατέλειψε τη συζήτηση –στο 

μέσο της διάρκειάς της- λόγω προσωπικών υποχρεώσεων,  πρόθεση που εκ των 

προτέρων είχε εκδηλωθεί στη διαμεσολαβήτρια των συζητήσεων.  

Οι ερωτήσεις που τέθηκαν από τη διαμεσολαβήτρια σύμφωνα με τον Krueger 

(1988) ήταν «εισαγωγικές» (Έφη μπορείς να μας πεις για το σενάριο;) «μεταβατικές» 

(Πώς μπορείς να αξιολογήσεις το επίπεδο του παιδιού στον ακαδημαϊκό τομέα 

(γράψιμο, διάβασμα, μαθηματικά κ.τ.λ.) όταν αρνείται να κάνει οτιδήποτε, ώστε να 
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καταλάβεις τι ξέρει;),  «κεντρικές» (Ποιος όμως θα οργανώσει ένα κοινό πρόγραμμα 

αντιμετώπισης ή τροποποίησης της συμπεριφοράς και πώς μπορεί να οργανωθεί κάτι 

τέτοιο που να  εμπλέκει όλα τα μέρη, όπως λέτε;) και ερωτήσεις «κλεισίματος» (Να 

πάμε στο φόρουμ και να γράψουμε κάτι σχετικό στη συνάδελφο που περιμένει σχόλια 

και υποστήριξη…;). 

Η διαδικασία των συνεντεύξεων ξεκίνησε το Μάιο του 2011 και 

ολοκληρώθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. Από την πρώτη συνέντευξη 

που αξιοποιήθηκε πιλοτικά προέκυψε ότι, με εξαίρεση κάποιες ερωτήσεις που 

χρειαζόταν εξηγήσεις από την ερευνήτρια, οι περισσότερες ερωτήσεις ήταν 

κατανοητές κι ότι οι απαντήσεις που δίνονταν από τη συμμετέχουσα 

ανταποκρίνονταν σ’ αυτές.  Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε σε 

χρόνο, ημέρα και τόπο που επέλεξαν οι συμμετέχοντες/ουσες. Ορισμένοι/ες από 

αυτούς/ές επέλεξαν ως τόπο διεξαγωγής των συνεντεύξεων είτε το σχολείο στο οποίο 

υπηρετούσαν, είτε το σπίτι τους. Για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων στον τόπο των 

συμμετεχόντων/ουσών, η ερευνήτρια μετακινήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις στις 

πόλεις όπου διέμεναν οι εκπαιδευτικοί. 

  Πριν από τη διεξαγωγή της συνέντευξης προηγήθηκε ηλεκτρονική και 

τηλεφωνική επικοινωνία με τους/τις υποψήφιους/ες, η οποία αποσκοπούσε στην 

ενημέρωσή τους για το σκοπό της έρευνας, και στη διαβεβαίωσή τους σχετικά με την 

εχεμύθεια και το απόρρητο των πληροφοριών που θα έδιναν. Με ορισμένους/ες από 

τους συμμετέχοντες/ουσες είχε προηγηθεί επικοινωνία και στο πλαίσιο οργάνωσης 

των ομάδων εστιασμένης συζήτησης στο Chat, μέσω της οποίας είχαν εδραιωθεί 

σχέσεις εμπιστοσύνης με την ερευνήτρια. Οι πέντε από τους/τις συνολικά έξι 

συμμετέχοντες/ουσες που είχαν λάβει μέρος στις σύγχρονες συζητήσεις 

συμπεριληφθήκαν στο δείγμα προκειμένου να περιγράψουν και να αποτιμήσουν την 

εμπειρία της συνεργασίας τους. Όλες οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν με τη 

συναίνεση των συμμετεχόντων/ουσών. Ο μέσος όρος διάρκειας των συνεντεύξεων 

ήταν 60 λεπτά. Στην αρχή της συνέντευξης γινόταν η ταυτοποίηση του/της 

ερωτώμενου/ης με το ψευδώνυμό του/της, ως μέλους της κοινότητας eCollab, 

προκειμένου να αναζητηθούν από τη διαχειρίστρια τα δημογραφικά στοιχεία που 

είχαν καταχωρηθεί από το σύστημα, αλλά και να ελεγχθεί η εγκυρότητα της 

συνέντευξης, μέσω της διασταύρωσης του περιεχομένου της με τα σχόλια των 

συμμετεχόντων/ουσών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. 
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Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης η ερευνήτρια φρόντιζε να προσαρμόζει τη 

σειρά των ερωτήσεων στη ροή της συζήτησης και να χρησιμοποιεί συχνά προφορικές 

ερωτήσεις εμβάθυνσης, ανάλογα με τις απαντήσεις που δίδονταν και τους στόχους 

της έρευνας, προσπαθώντας παράλληλα να αντιμετωπίσει εκείνες τις περιπτώσεις που 

οι συμμετέχοντες/ουσες αποκάλυπταν στοιχεία προτού ερωτηθούν γι’ αυτά. Παρά τις 

προσπάθειες και από τις δύο πλευρές (συνεντεύκτριας – συνεντευξιαζόμενου/ης), σε 

δύο περιπτώσεις δεν έγινε δυνατό να αποφευχθεί η διακοπή της συνέντευξης από 

εξωτερικές πηγές, ενώ σε μία περίπτωση κατέστη ιδιαίτερα δύσκολη η διαχείριση του 

άγχους της ερωτώμενης και η εδραίωση ενός κλίματος ασφάλειας. Στις υπόλοιπες 

περιπτώσεις η συνέντευξη εξελίχθηκε ομαλά και «φυσικά», με διάθεση επικοινωνίας 

και με άνεση και από τις δύο πλευρές.  Μετά την ολοκλήρωση της διεξαγωγής των 

συνεντεύξεων ακολούθησε το στάδιο της απομαγνητοφώνησης και μεταγραφής τους 

σε γραπτό κείμενο. Τα κείμενα των συνεντεύξεων παρατίθενται στο Παράρτημα.  

Σε ό,τι αφορά τα ερωτηματολόγια, έγινε πιλοτική εφαρμογή κατά τους μήνες 

Ιούνιο -Σεπτέμβριο του 2011. Τρία ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από  

εκπαιδευτικούς-μέλη της κοινότητας eCollab, παρουσία της ερευνήτριας, 

προκειμένου να γίνουν παρατηρήσεις και να επισημανθούν λάθη. Επίσης, στάλθηκαν 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ερωτηματολόγια στα περίπου 70 μέλη που τον 

Ιούνιο του 2011 είχαν εγγραφεί στην κοινότητα eCollab. Επεστράφησαν 35 

ερωτηματολόγια, με βάση τα οποία επισημάνθηκαν λάθη και παραλείψεις. Από τις 

παρατηρήσεις που συγκεντρώθηκαν τόσο από τη συμπλήρωση των τριών 

ερωτηματολογίων, παρουσία της ερευνήτριας, όσο και από αυτά που στάλθηκαν 

ηλεκτρονικά, προέκυψε ότι η τετράβαθμη κλίμακα ιεράρχησης που υιοθετήθηκε 

αρχικά δεν κάλυπτε τις επιλογές των συμμετεχόντων/ουσών σε ό,τι αφορά τους 

παράγοντες που εξέταζε το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου. Στο σημείο αυτό 

πρέπει να αναφερθεί ότι ο ζυγός αριθμός των επιλογών της τετράβαθμης κλίμακας 

Likert επιλέχθηκε αρχικά για όλες τις ερωτήσεις κλίμακας ιεράρχησης του 

ερωτηματολογίου για να αποφευχθεί μία ουδέτερη κεντρική κατηγορία η οποία θα 

επιλέγονταν με ευκολία εάν οι συμμετέχοντες δεν είχαν ξεκάθαρη άποψη για τα 

ερωτήματα (Μπότσας, 2007). Ωστόσο, μετά την αποτίμηση που προέκυψε από την 

πιλοτική διερεύνηση,  διαφάνηκε η ανάγκη προσθήκης της ουδέτερης επιλογής «ούτε 

συμφωνώ, ούτε διαφωνώ», στις ερωτήσεις κλίμακας ιεράρχησης του δεύτερου και 

τρίτου μέρους του ερωτηματολογίου. Επίσης, από κάποιους εκπαιδευτικούς που 

επέστρεψαν ηλεκτρονικά τα ερωτηματολόγια δεν συμπληρώθηκε η απάντηση στα 
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υποερωτήματα πολλαπλής επιλογής 5 και 7 της πρώτης ερώτησης του τρίτου μέρους 

του ερωτηματολογίου. Τα υποερωτήματα ήταν αντίστοιχα τα εξής: «Ποιο περιβάλλον 

είναι πιο πολύπλοκο στην πλοήγηση;» και «Ποιο περιβάλλον είναι πιο δύσκολο στη 

μελέτη;». Έτσι, κρίθηκε αναγκαίο στις προϋπάρχουσες τρεις επιλογές της απάντησης, 

οι οποίες ήταν: 1.Σενάρια με ερωτήσεις, 2.Συζητήσεις (forum) 3.Και τα δύο, να 

προστεθεί και η τέταρτη επιλογή «4.Κανένα από τα δύο».  

Τέλος, ενώ αρχικά στο ερωτηματολόγιο περιέχονταν και ερωτήσεις σχετικά 

με τις δυσκολίες που συνάντησαν οι χρήστες/ριες στις σύγχρονες συζητήσεις, όπου 

διευκρινίζονταν ότι έπρεπε να απαντήσουν μόνον όσοι/ες συμμετείχαν σ’ αυτές, η 

συγκεκριμένη οδηγία δεν ακολουθήθηκε και αρκετά από τα ερωτηματολόγια που 

επεστράφησαν είχαν συμπληρωμένες και τις εν λόγω ερωτήσεις που αναφέρονταν 

στη χρήση του chat. Για το λόγο αυτό στην τελική έκδοση του ερωτηματολογίου δεν 

συμπεριλήφθησαν οι συγκεκριμένες ερωτήσεις που αφορούσαν στις δυσκολίες 

συμμετοχής στο chat, και περιορίστηκε η έρευνα για τη διερεύνηση της συμμετοχής 

στις σύγχρονες συζητήσεις (chat), στα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από τις 

συνεντεύξεις. 

 

 
3.7. Ανάλυση δεδομένων έρευνας 

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται οι μέθοδοι ανάλυσης των ποιοτικών και 

ποσοτικών δεδομένων της έρευνας. 

 

3.7.1. Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων 

Το ποιοτικό υλικό που αναλύθηκε για τις ανάγκες τις έρευνας προέκυψε από 

τις συνεντεύξεις, τα σχόλια των σύγχρονων συζητήσεων και τα σχόλια των 

ασύγχρονων συζητήσεων και των σεναρίων με τις ερωτήσεις που είχαν εισαχθεί, έως 

τις 30 Ιουνίου του 2011, στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Κατά την πρώτη χρονική 

περίοδο λειτουργίας του eCollab, από το Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 2011, κατά την 

οποία οι συμμετέχοντες/ουσες είχαν ενημερωθεί ότι η εν λόγω εφαρμογή αποτελεί 

αντικείμενο έρευνας, εισήχθησαν στις ασύγχρονες συζητήσεις 5 αληθινά σενάρια και 

90 σχόλια. Επίσης, στο περιβάλλον των δύο «αληθοφανών» Σεναρίων με τις 

κατευθυντήριες ερωτήσεις, οι συμμετέχοντες/ουσες εισήγαγαν 22 απαντήσεις-σχόλια.  

Συνολικά τα σχόλια και οι αναρτήσεις της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου 

που εισήχθησαν στο περιβάλλον των ασύγχρονων συζητήσεων και στο περιβάλλον 
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των σεναρίων με τις ερωτήσεις ήταν 112. Από αυτά, τα 90 εισήχθησαν από τους/τις 

συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικούς και τα 21 από τη διαμεσολαβήτρια των 

συζητήσεων και διαχειρίστρια του eCollab, η οποία συμμετείχε στις συζητήσεις με 

την ειδικότητα της εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής. Από τα 90 σχόλια και αναρτήσεις 

στις ασύγχρονες συζητήσεις τα 30 αφορούσαν στα πέντε αληθινά σενάρια που 

εισήχθησαν στο Forum, τα 9 σε αρχεία-υλικό εκπαίδευσης, τα 28 σε ζητήματα 

συνεργασίας και συμμετοχικής εκπαίδευσης και τα 23 σε χαιρετισμούς, χρήσιμες 

διευθύνσεις και γενικά θέματα. Στον πίνακα 17 που ακολουθεί αναγράφονται τα 

σχόλια της πρώτης 4μηνης λειτουργίας του eCollab, πριν την παραχώρηση των 

συνεντεύξεων, καθώς και τα σχόλια της συνολικής 15μηνης λειτουργίας του, πριν την 

συγκέντρωση των ερωτηματολογίων της έρευνας, για την αποτύπωση της εξέλιξης 

των συζητήσεων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον και ειδικότερα των συζητήσεων στα 

σενάρια με τις ερωτήσεις (ΣμΕ) και στα πραγματικά σενάρια των ασύγχρονων 

συζητήσεων (ΑΣΥΖ). 

 

Πίνακας  17. Αριθμός σχολίων ηλεκτρονικού περιβάλλοντος 

4μηνη λειτουργία eCollab 

ΣΧΟΛΙΑ ΑΣΥΖ ΣΧΟΛΙΑ ΣμΕ 

ΣΧΟΛΙΑ 

ΣΕΝΑΡΙΩΝ 

ΥΛΙΚΟ ΑΛΛΑ 

ΣΧΟΛΙΑ 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ  ΣΧΟΛΙΑ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

30 9 28 23 90 22 

15μηνη λειτουργία eCollab 

ΣΧΟΛΙΑ ΑΣΥΖ ΣΧΟΛΙΑ ΣμΕ 

ΣΧΟΛΙΑ 

ΣΕΝΑΡΙΩΝ 

ΥΛΙΚΟ ΑΛΛΑ 

ΣΧΟΛΙΑ 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ  ΣΧΟΛΙΑ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

53 25 31 33 142 32 

 

Από τα 90 σχόλια της πρώτης περιόδου, στο προς ανάλυση ποιοτικό υλικό 

των συνεντεύξεων και των σχολίων του Chat προστέθηκαν 44 σχόλια των 

εκπαιδευτικών από τα στατικά και πραγματικά σενάρια του ηλεκτρονικού 

περιβάλλοντος και 22 άλλα σχόλια των ασύγχρονων συζητήσεων. Με βάση τους 

στόχους και τα ερωτήματα της έρευνας, δεν συμπεριλήφθηκαν στο προς ανάλυση 

υλικό σχόλια που αφορούσαν σε χαιρετισμούς των μελών, σε εκπαιδευτικό υλικό και 

σε προτεινόμενα βιβλία και ιστοσελίδες, παρά μόνο σχόλια που αφορούσαν στη λύση 

προβλημάτων και σε ζητήματα σχετικά με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών και τη 

συμμετοχική εκπαίδευση των μαθητών/ριών.  
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Εν συνεχεία, στα δεδομένα των συνεντεύξεων και του ηλεκτρονικού 

περιβάλλοντος προστέθηκαν και τα δεδομένα που προέκυψαν από τις ανοιχτές 

ερωτήσεις των ερωτηματολογίων. Τόσο τα γραπτά κείμενα των συνεντεύξεων, όσο 

και τα γραπτά κείμενα που προέκυψαν από τη συλλογή των προς ανάλυση σχολίων 

του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος, καθώς και το γραπτό κείμενο που προέκυψε από τη 

συγκέντρωση των απαντήσεων των ανοιχτών ερωτήσεων των ερωτηματολογίων, 

αριθμήθηκαν κατά σειρά κειμένου (βλ. παράρτημα), πριν τη διαδικασία ανάλυσής 

τους.   

Στους/στις συμμετέχοντες/ουσες που παραχώρησαν συνεντεύξεις δόθηκε ένας 

αριθμητικός κωδικός προκειμένου να διασφαλιστεί η ανωνυμία τους, με τα αρχικά 

της ειδικότητάς τους. Οι δάσκαλοι της τάξης έλαβαν τους κωδικούς ΓΑ1, ΓΑ2, ΓΑ3, 

ΓΑ4, και ΓΑ7, οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων τους κωδικούς Ε5, Ε6 και οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής τους κωδικούς ΕΑ9, ΕΑ10, ΕΑ11, ΕΑ12, ΕΑ13 και 

ΕΑ14. Για τις αναφορές στο ποιοτικό υλικό των συνεντεύξεων προστέθηκε ο κωδικός 

ΣΥΝ (π.χ. ΓΑ4_ΣΥΝ), των ασύγχρονων συζητήσεων ο κωδικός ΑΣΥΖ (π.χ. 

ΕΑ11_ΑΣΥΖ) και των σύγχρονων συζητήσεων ο κωδικός ΣΣΥΖ (π.χ. ΕΑ9_ΣΣΥΖ). 

Ειδικότερα, για τις αναφορές στα σχόλια των σεναρίων με τις ερωτήσεις και των 

σεναρίων στο Forum προστέθηκε ο κωδικός ΣΕΝ1-ΣΕΝ7, εφόσον τα αληθοφανή και 

αληθινά σενάρια στο σύνολό τους ήταν επτά. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί 

ότι για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στις συνεντεύξεις, τα σχόλια που εισήγαγαν στο 

ηλεκτρονικό περιβάλλον και τα οποία συμπεριλήφθησαν στο προς ανάλυση υλικό, 

έλαβαν τους ίδιους κωδικούς με αυτούς των συνεντεύξεων, με διαφορετική όμως 

απόληξη.  

Για την ανάλυση των δεδομένων των ανοιχτών ερωτήσεων των 

ερωτηματολογίων δόθηκαν σ’ αυτά οι κωδικοί ΕΑ_ΕΡ1 έως ΕΑ_ΕΡ34, για τους/τις 

εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής που τα συμπλήρωσαν,  και ΓΑ_ΕΡ1 έως ΓΑ_ΕΡ77, 

για τους/τις εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής, με εξαίρεση τα ερωτηματολόγια από 

τους/τις εκπαιδευτικούς ειδικότητας που αντί για τον κωδικό ΓΑ πήραν τον κωδικό Ε 

(π.χ. Ε_ΕΡ64). Σημειώνεται ότι στις ανοιχτές ερωτήσεις των ερωτηματολογίων 

απάντησαν 15 εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και 27 εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής, 

τρεις εκ των οποίων ήταν εκπαιδευτικοί ειδικότητας. 

Σε ό,τι αφορά την ανάλυση των συνεντεύξεων, έγινε περιεκτική επεξεργασία 

(comprehensive data treatment) των δεδομένων, εφόσον αναλύθηκαν στο σύνολό 

τους. Ακολουθήθηκε η ανοιχτή κωδικοποίηση (open coding) ανά γραμμή-σειρά 
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κειμένου (line by line coding) και κατόπιν η αξονική κωδικοποίηση (axial coding) 

του υλικού από την οποία προέκυψαν εννοιολογικές και ερμηνευτικές κατηγορίες και 

υποκατηγορίες (patterns) (Ιωσηφίδης, 2008). Εν συνεχεία  από τις κατηγορίες 

προέκυψαν οι βασικές θεματικές κατηγορίες, οι οποίες διαμορφώθηκαν και με βάση 

τους θεματικούς άξονες της συνέντευξης και τα θέματα που εξέταζε το 

ερωτηματολόγιο, καθώς και τις ομάδες συζήτησης του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος 

(Breakwell et al, 2006; Dey, 1993; Ιωσηφίδης, 2008). Ο τρόπος ανάλυσης που 

ακολουθήθηκε στις συνεντεύξεις αποτελεί μια «από κάτω προς τα πάνω» προσέγγιση 

(bottom-up approach), και αφορά σ’ εκείνη τη διαδικασία κατά την οποία οι 

κατηγορίες ταξινόμησης παράγονται από τα ίδια τα δεδομένα (Mason, 2003; Terre 

Blanche et al, 2006). 

Περαιτέρω, για το ποιοτικό υλικό  που προέκυψε από το ηλεκτρονικό 

περιβάλλον και τις ανοιχτές ερωτήσεις των ερωτηματολογίων ακολουθήθηκε η 

θεματική ανάλυση (thematic analysis) και συγκεκριμένα η «από πάνω προς τα κάτω» 

(top-down approach) προσέγγιση αυτής (Terre Blanche et al, 2006), με εξαίρεση τα 

σχόλια των σεναρίων, τα οποία αναλύθηκαν με τον ίδιο τρόπο που αναλύθηκαν και οι 

συνεντεύξεις και από τα οποία προέκυψαν νέες κατηγορίες που εντάχθηκαν στις 

βασικές θεματικές. 

  Σχετικά με τα τμήματα από το υλικό των συνεντεύξεων (ή των σχολίων) και 

των ανοιχτών ερωτήσεων των ερωτηματολογίων που κατά την ανάλυση 

ταξινομήθηκαν στην ίδια εννοιολογική κατηγορία, προκειμένου να αποφευχθεί η 

πιθανότητα τα τμήματα από τις δύο αυτές διαφορετικές πηγές να προέρχονται από 

τον ίδιο συμμετέχοντα (εφόσον το δείγμα των συνεντεύξεων αποτελούσε υποομάδα 

του ευρύτερου δείγματος των ερωτηματολογίων) διασταυρώνονταν από την 

ερευνήτρια τα δημογραφικά-επαγγελματικά στοιχεία (φύλο, ειδικότητα, ηλικία, 

σπουδές) από τη φόρμα εγγραφής του/της συνεντευξιαζόμενου/ης στο eCollab και 

από το ερωτηματολόγιο, με το οποίο προέκυψε ομοιότητα των αναφορών. Στις 

ελάχιστες περιπτώσεις που υπήρξε ταύτιση των δημογραφικών στοιχείων, το ένα από 

τα δύο τμήματα (ή το τμήμα που προέρχονταν από τις συνεντεύξεις ή το τμήμα που 

προέρχονταν από τις ανοιχτές ερωτήσεις) δεν συμπεριλήφθηκε στην κατηγορία 

ανάλυσης. 

Τα βασικά θέματα που προέκυψαν από την ανάλυση του ποιοτικού υλικού 

ήταν: 1) τα «χαρακτηριστικά του eCollab», 2) η «συμμετοχή στο eCollab», 3) η 

«διεύρυνση/γενίκευση της eCollab συνεργασίας, 4) τα «σχόλια του eCollab και  
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Πίνακας 18. Βασικά θέματα και τύπος ποιοτικών δεδομένων  

Ορισμοί βασικών θεμάτων και τύπος ποιοτικών δεδομένων 

Βασικά θέματα Ορισμός θεμάτων και τύπος ποιοτικών δεδομένων 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ eCollab 

Το βασικό αυτό θέμα αφορά στα τμήματα του ποιοτικού υλικού όπου 

γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά που προσδίδουν οι χρήστες (μέσα 

από τη βιωμένη εμπειρία της συμμετοχής τους στο eCollab) στο 

ηλεκτρονικό περιβάλλον  και ειδικότερα στα σενάρια με τις ερωτήσεις 

και στις συζητήσεις, στο στατικό περιεχόμενό του και στο  περιεχόμενο 

που εισήγαγαν τα μέλη της κοινότητας. Επίσης αφορά στα τμήματα όπου 

γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά των μελών και της διαχειρίστριας 

του eCollab, μέσα από την εμπλοκή τους στις συζητήσεις και τα σχόλιά 

τους. Επιπλέον, αφορά και στα τμήματα του ποιοτικού υλικού όπου 

γίνονται αναφορές στο κατά πόσο τα σενάρια με τις ερωτήσεις και οι 

ασύγχρονες συζητήσεις, βάσει των χαρακτηριστικών τους, συνέβαλλαν 

στην ανάπτυξη των συνεργατικών δραστηριοτήτων και στα οφέλη που 

προέκυψαν από αυτές. 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ eCollab 

Το βασικό αυτό θέμα αφορά στα τμήματα του ποιοτικού υλικού όπου 

γίνεται αναφορά στο βαθμό συμμετοχής των εκπαιδευτικών στις 

δραστηριότητες του eCollab, στους λόγους που τους παρακίνησαν να 

συμμετάσχουν στο eCollab και σε συγκεκριμένες δραστηριότητές του, 

στις δυσκολίες που συνάντησαν κατά τη συμμετοχή τους οι 

εκπαιδευτικοί και στα εμπόδια που τους απέτρεψαν από αυτήν, καθώς 

και στις συνέπειες από τη συμμετοχή στην κοινότητα eCollab, σε ό,τι 

αφορά τα ατομικά οφέλη και την αίσθηση κοινότητας που αναπτύχθηκε 

στα μέλη. 

 

ΔΙΕΡΥΝΣΗ/ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ eCollab 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Το βασικό αυτό θέμα αφορά στα τμήματα του ποιοτικού υλικού όπου 

γίνεται αναφορά στις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τις 

δυσκολίες γενίκευσης της διαδικτυακής συνεργασίας τους, αλλά και τα 

οφέλη που μπορεί να προκύψουν από αυτήν. Επίσης αφορά στα τμήματα 

του ποιοτικού υλικού όπου περιέχονται προτάσεις των εκπαιδευτικών για 

τη διεύρυνση της κοινότητας eCollab και τις προσδοκίες τους από τα 

μέλη, σ’ αυτήν την κατεύθυνση. 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ eCollab ΚΑΙ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Το θέμα αυτό αφορά στα τμήματα του ποιοτικού υλικού όπου γίνονται 

αναφορές στα σχόλια των μελών του eCollab και στις διαφορές που 

διακρίνουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες στα σχόλια της κάθε ειδικότητας, 

όσον αφορά το περιεχόμενο και τη μορφή τους. Επίσης, αφορά στα 

τμήματα του ποιοτικού υλικού όπου διατυπώνονται οι απόψεις των 

συμμετεχόντων για τους λόγους διαφοροποίησης των σχολίων της κάθε 

ειδικότητας. 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Το θέμα αυτό αφορά στα τμήματα του ποιοτικού υλικού όπου 

αναφέρονται οι προσωπικές εμπειρίες και απόψεις των συμμετεχόντων 

για  την online και την offline συνεργασία των εκπαιδευτικών γενικότερα 

και των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής ειδικότερα 

(δυσκολίες/εμπόδια/προϋποθέσεις/οφέλη), στην κατεύθυνση της 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης των μαθητών με και χωρίς ε.ε.α. στο 

γενικό σχολείο. 

 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Το βασικό αυτό θέμα αφορά στα τμήματα του ποιοτικού υλικού όπου 

αναφέρονται οι εμπειρίες και οι απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με 

την εφαρμογή πρακτικών  συμπεριληπτικής εκπαίδευσης από τους ίδιους 

και σχετικά με τη λειτουργία των θεσμών που την υποστηρίζουν. Επίσης, 

αφορά στα τμήματα του ποιοτικού υλικού όπου περιέχονται οι προτάσεις 

των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής, για τη λύση 

προβλημάτων συμμετοχικής εκπαίδευσης. 

 

ειδικότητα», 5) η «συνεργασία εκπαιδευτικών για συμπεριληπτική εκπαίδευση» και 

6) η «συμπεριληπτική εκπαίδευση». Ο ορισμός και ο τύπος των ποιοτικών δεδομένων 

που αντιστοιχεί σε κάθε ένα από τα έξι βασικά θέματα δίνεται στον πίνακα 18, ενώ η 
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κατηγοριοποίηση που προέκυψε από την ανάλυση του ποιοτικού υλικού 

παρουσιάζεται αναλυτικά στον πίνακα 19. 

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι κατά την επεξεργασία του ποιοτικού 

υλικού ακολουθήθηκε η μέθοδος της συνεχούς σύγκρισης (constant comparison) 

μεταξύ των ποιοτικών δεδομένων που προέρχονταν από τις τρεις διαφορετικές πηγές, 

δηλαδή από τις συνεντεύξεις, τα σχόλια του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος και τις 

ανοιχτές ερωτήσεις των ερωτηματολογίων (Ιωσηφίδης, 2008).  

 

Το βασικό θέμα «χαρακτηριστικά του eCollab» προέκυψε από πέντε 

κατηγορίες, το βασικό θέμα «συμμετοχή στο eCollab» προέκυψε από τέσσερις 

κατηγορίες, ενώ τα βασικά θέματα «διεύρυνση/γενίκευση eCollab συνεργασίας», 

«συνεργασία εκπαιδευτικών για συμπεριληπτική εκπαίδευση» και «συμπεριληπτική 

εκπαίδευση» προέκυψαν από δύο κατηγορίες, το καθένα. 

Κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες διαμορφώθηκε από υποκατηγορίες.  

Συγκεκριμένα οι κατηγορίες «γενικά χαρακτηριστικά», «χαρακτηριστικά σεναρίων 

με ερωτήσεις», «χαρακτηριστικά συζητήσεων», «χαρακτηριστικά 

μελών/διαμεσολαβήτριας» και «συγκριτική αποτίμηση δραστηριοτήτων» προέκυψαν 

από δύο υποκατηγορίες η κάθε μία.   Η κατηγορία «βαθμός συμμετοχής/τρόπος 

πρόσβασης στο eCollab» προέκυψε από δύο υποκατηγορίες, η κατηγορία «λόγοι 

συμμετοχής στο eCollab» προέκυψε από τρεις υποκατηγορίες, η κατηγορία 

«εμπόδια/δυσκολίες συμμετοχής στο eCollab» προέκυψε από πέντε υποκατηγορίες 

και η κατηγορία «συνέπειες συμμετοχής στο eCollab» προέκυψε από τρεις 

υποκατηγορίες. Οι κατηγορίες «διεύρυνση της κοινότητας» και «γενίκευση της 

διαδικτυακής συνεργασίας προέκυψαν από δύο και τρεις υποκατηγορίες αντίστοιχα. 

Οι κατηγορίες «διαφοροποίηση σχολίων κατά ειδικότητα» και «λόγοι 

διαφοροποίησης σχολίων κατά ειδικότητα» προέκυψαν από τρεις υποκατηγορίες, η 

καθεμιά. Η κατηγορία «δια ζώσης συνεργασία στο  
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Πίνακας 19. Ανάπτυξη κατηγοριών ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων 

Βασικό θέμα Κατηγορίες Υποκατηγορίες 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 

eCollab  

 

Γενικά χαρακτηριστικά  Χαρακτηριστικά ηλεκτρονικού  

περιβάλλοντος/ενημέρωση από εξωτ. πάροχο 

Χαρακτηριστικά περιεχομένου  

Χαρακτηριστικά  σεναρίων με ερωτήσεις 

(ΣμΕ) 

Σενάρια 

Ερωτήσεις/σχόλια 

Χαρακτηριστικά συζητήσεων 

(Forum/Chat) 

Ηλ. περιβάλλον/επικοινωνία 

Σενάρια/σχόλια ασύγχρονων συζητήσεων 

Χαρακτηριστικά μελών/διαμεσολαβήτριας  Χαρακτηριστικά μελών 

Ρόλος/χαρακτηριστικά διαμεσολαβήτριας 

Συγκριτική αποτίμηση δραστηριοτήτων  

 

Σύγκριση σεναρίων με ερωτήσεις/ασύγχρονων 

συζητήσεων 

Σύγκριση ασύγχρονων/σύγχρονων συζητήσεων 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ eCollab Βαθμός συμμετοχής/τρόπος πρόσβασης 

στο eCollab  

Bαθμός συμμετοχής 

Tρόπος πρόσβασης 

Λόγοι  συμμετοχής στο  eCollab Χαρακτηριστικά ασύγχρονων συζητήσεων/ σεναρίων με 

ερωτήσεις 

Προσδοκίες ατομικού οφέλους 

Ενημέρωση/ανατροφοδότηση 

Εμπόδια/δυσκολίες συμμετοχής στο 

eCollab 

Χρόνος/Πρόσβαση 

Χαρακτηριστικά ηλεκτρονικού περιβάλλοντος και 

περιεχομένου/ενημέρωση από εξωτ. πάροχο  

Εξοικείωση/στάσεις/συναισθήματα 

Γνώσεις/εμπειρίες   

Ατομικές επαγγελματικές ανάγκες 

Συνέπειες συμμετοχής στο eCollab Ατομικά επαγγελματικά οφέλη/βοήθεια από την 

κοινότητα 

Ανάπτυξη «κοινοτικών» αισθημάτων στα μέλη 

Απουσία ατομικού οφέλους/ αρνητικά συναισθήματα 

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ/ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ 

eCollab ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Διεύρυνση της κοινότητας 

 

Προτάσεις διεύρυνσης 

Προσδοκίες από τα μέλη 

Γενίκευση της διαδικτυακής συνεργασίας Δυσκολίες/προϋποθέσεις γενίκευσης της διαδικτυακής 

συνεργασίας 

Οφέλη από τη γενίκευση της διαδικτυακής συνεργασίας 

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ  eCollab ΚΑΙ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Διαφοροποίηση σχολίων κατά ειδικότητα Διαφοροποίηση σχολίων  

Χαρακτηριστικά σχολίων εκπ/κών ΕΑ 

Χαρακτηριστικά σχολίων εκπ/κών ΓΑ 

Λόγοι διαφοροποίησης σχολίων κατά 

ειδικότητα 

Εκπαίδευση/εκπαιδευτικό έργο εκπαιδευτικών ΕΑ 

Εκπαίδευση/εκπαιδευτικό έργο εκπαιδευτικών ΓΑ 

Αντιλήψεις των δασκάλων Γ.Α. για το επαγγελματικό 

έργο των εκπαιδευτικών Ε.Α. και για την εκπαίδευση των 

μαθητών με ε.ε.α. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Δια ζώσης συνεργασία στο σχολείο Ελλείμματα, δυσκολίες & εμπόδια της «στενής» και  

«ευρείας» συνεργασίας  

Εμπειρίες επιτυχημένης συνεργασίας/συνδιδασκαλίας 

Δια ζώσης ή μέσω διαδικτύου συνεργασία 

εκπαιδευτικών ΕΑ & ΓΑ 

Προϋποθέσεις επιτυχημένης συνεργασίας,  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

eCollab προτάσεις επίλυσης σεναρίων-

προβλημάτων συμμετοχικής εκπαίδευσης 

Προτάσεις εκπαιδευτικών γενικής αγωγής 

 

Προτάσεις εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 

Συμπεριληπτική εκπαίδευση στη σχολική 

πράξη 

Επιτυχημένη εφαρμογή eCollab προτάσεων συμμετοχικής 

εκπαίδευσης στη σχολική πράξη 

Ανεπιτυχής λύση προβλημάτων συμμετοχικής 

εκπαίδευσης στη σχολική πράξη 

Εμπόδια και δυσκολίες στην εφαρμογή πρακτικών 

συμμετοχικής εκπαίδευσης στη σχολική πράξη 
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σχολείο» προέκυψε από δύο υποκατηγορίες και η κατηγορία «δια ζώσης ή μέσω 

διαδικτύου συνεργασία εκπαιδευτικών ΕΑ & ΓΑ» προέκυψε από μία υποκατηγορία. 

Τέλος, οι κατηγορίες «eCollab προτάσεις επίλυσης σεναρίων-προβλημάτων 

συμμετοχικής εκπαίδευσης» και «συμπεριληπτική εκπαίδευση στη σχολική πράξη» 

προέκυψαν από δύο υποκατηγορίες η πρώτη και από τέσσερις υποκατηγορίες η 

δεύτερη. 

 

3.7.2. Στατιστική ανάλυση ποσοτικών δεδομένων 
Σε ό,τι αφορά την ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν με την 

μέθοδο του ερωτηματολογίου, ακολουθήθηκαν τρία βασικά βήματα (Trochim, 2002) 

τα οποία είναι: 

 Η προετοιμασία των δεδομένων για την ανάλυση 

 Η περιγραφή των δεδομένων (περιγραφική στατιστική) 

 Ο έλεγχος των υποθέσεων και η κατασκευή μοντέλων (Συμπερασματική 

στατιστική) 

Το πρώτο βήμα (προετοιμασία δεδομένων) περιλαμβάνει τον έλεγχο των 

δεδομένων για τυχόν σφάλματα, την ταξινόμηση τους, τη μετατροπή τους αν κρίνεται 

απαραίτητη (π.χ. σε λογαριθμική μορφή) και την εισαγωγή τους στον υπολογιστή για 

την δημιουργία βάσης δεδομένων και για περαιτέρω επεξεργασία. 

Η περιγραφική στατιστική χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα βασικά 

χαρακτηριστικά των δεδομένων της μελέτης. Κατά τον τρόπο αυτό παρέχεται μια 

σύνοψη για το  δείγμα και για το τι δείχνουν τα δεδομένα του. Η συμπερασματική 

στατιστική (inferential statistics) ερευνά τις υποθέσεις (ερωτήματα) της έρευνας και 

εστιάζεται στην ικανοποίηση η μη ικανοποίηση των υποθέσεων με την υιοθέτηση ή 

κατασκευή στατιστικών μοντέλων. 

Για την καταχώρηση και  επεξεργασία των δεδομένων του ερωτηματολογίου 

χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS v.15. Αρχικά διερευνήθηκε η 

ύπαρξη τυχόν σφαλμάτων  (ακραίων τιμών) μέσω των γραφικών παραστάσεων για 

κάθε μια ερώτηση. Αφού  καταχωρήθηκαν οι μεταβλητές (ερωτήσεις)  και οι σχετικές 

απαντήσεις, ο μέσος όρος των απαντήσεων,  η  τυπική απόκλιση και οι συχνότητες  

αποτέλεσαν τα στατιστικά μέτρα της περιγραφικής στατιστικής που 

χρησιμοποιήθηκαν. 
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Στη συμπερασματική στατιστική υιοθετήθηκαν ο στατιστικός έλεγχος t , 

συντελεστής συσχέτισης Pearson, η μέθοδος της ανάλυσης της παλινδρόμησης, η 

ιεραρχική παλινδρόμηση, η παραγοντική ανάλυση και τέλος και η διακριτική 

ανάλυση.  Σημειώνεται ότι το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας που υιοθετήθηκε 

είχε όριο 10% (p<0,10).Ο παρακάτω πίνακας 20 παρουσιάζει τις μεθόδους με τη 

σειρά που χρησιμοποιήθηκαν,  και το στόχο που έχουν στην παρούσα έρευνα.  

 

Πίνακας 20. Μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν και οι στόχοι τους 

Μέθοδοι ανάλυσης Στόχοι 

Έλεγχος t  Να ελεγχθούν οι διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών της 

Ειδικής και Γενικής Αγωγής σχετικά με: α) το βαθμό 

συμμετοχής, β) τους λόγους συμμετοχής,  γ) τις 

δυσκολίες της συμμετοχής τους στις δραστηριότητες του 

eCollab, δ) τα ατομικά οφέλη και χαρακτηριστικά 

(αίσθηση) κοινότητας που προέκυψαν από τη συμμετοχή 

τους στο eCollab. 

Διακριτική Ανάλυση  Να ταυτοποιηθεί   η διακριτική συνάρτηση  που 

περιλαμβάνει τις σημαντικές μεταβλητές οι οποίες 

διαχωρίζουν τις δύο ομάδες των εκπαιδευτικών της 

ειδικής και γενικής αγωγής με αντίστοιχα δεδομένα, τα 

στοιχεία που συνδέονται με:  α) το βαθμό συμμετοχής, β) 

τις δυσκολίες και γ) τα ατομικά οφέλη και 

χαρακτηριστικά (αίσθηση) κοινότητας 

Συντελεστής συσχέτισης 

Pearson  

Να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ των διακριτικών 

μεταβλητών με: α) τα δημογραφικά-επαγγελματικά 

στοιχεία των εκπαιδευτικών, β) το προφίλ χρήστη του 

διαδικτύου, γ) την εμπειρία συνεργασίας και δ) τα 

χαρακτηριστικά συνεργασίας με  συναδέλφους. 

Παραγοντική ανάλυση 

(PCA) 

Να αναλυθούν τα 54 στοιχεία του ερωτηματολογίου που 

αφορούν στις δυσκολίες ώστε να ομαδοποιηθούν σε 

παράγοντες που θα περιέχουν αλληλοσυνδεόμενες 

μεταβλητές.  

Ιεραρχική  ανάλυση 

παλινδρόμισης. 

Να διερευνηθούν οι επιδράσεις  των δυσκολιών που 

εξήχθησαν από την παραγοντική ανάλυση στους βαθμούς 

συμμετοχής αφού πρωτίστως εξαχθούν οι επιδράσεις α) 

των δημογραφικών-επαγγελματικών στοιχείων των 

εκπαιδευτικών, β) του προφίλ χρήστη του διαδικτύου, γ) 

της εμπειρίας συνεργασίας και δ) των χαρακτηριστικών 

συνεργασίας.  Η διερεύνηση διεξάγεται για τις δύο 

ομάδες εκπαιδευτικών (ειδικής και γενικής αγωγής) και 

για το σύνολό τους.   

Ανάλυση Παλινδρόμισης Να διερευνηθούν οι επιδράσεις των στοιχείων που 

εκπροσωπούν τον βαθμό συμμετοχής, στα στοιχεία που 

ενσαρκώνουν τα ατομικά οφέλη και τα χαρακτηριστικά 

(αίσθηση) κοινότητας αντίστοιχα, για το σύνολο των 

εκπαιδευτικών αλλά και για τις δύο ομάδες ξεχωριστά. 
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Έλεγχος «t» και συντελεστής συσχέτισης Pearson 
Υπάρχουν πολλές τεχνικές οι οποίες μπορούν να ανιχνεύσουν την υπόθεση 

εάν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ δύο η περισσότερων μεταβλητών. Μια δημοφιλή και 

ευκολονόητη τεχνική συσχέτιση είναι αυτή του Pearson. Η συγκεκριμένη τεχνική 

ανιχνεύει τον έλεγχο ένα υπάρχει συσχέτιση μεταξύ δύο μεταβλητών και ποιος είναι 

ο βαθμός συσχέτισης τους. Ο έλεγχος αυτός στην στατιστική του διατύπωση έχει ως 

εξής:   

Ηο : ρ = 0 Η 1 : ρ ≠ 0 .      

Όπου ρ = 0 και λαμβάνει τις τιμές μεταξύ -1 και 1 ( - 1  < ρ < 1). Δηλαδή μία τιμή του 

ρ = 0,6 που σημαίνει ότι τα δεδομένα των δύο μεταβλητών (έστω άγχος και πρόθεση 

για χρήση) σχετίζονται κατά 60%.  

Στη παρούσα έρευνα  ο συντελεστής συσχέτισης Pearson χρησιμοποιήθηκε 

για να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ των μεταβλητών που διακρίνουν τους/τις 

εκπαιδευτικούς της ειδικής και γενικής αγωγής με τα δημογραφικά-προσωπικά 

στοιχεία των εκπαιδευτικών, το προφίλ που έχουν όσο αφορά τη χρήση του 

διαδικτύου, την εμπειρία συνεργασίας με άλλους/άλλες εκπαιδευτικούς μέσα κι έξω 

από το σχολείο και με τα χαρακτηριστικά που έχει αυτή η συνεργασία όπως κοινές 

εργασίες, αλληλοβοήθεια κτλ. Ας σημειωθεί ότι η τεχνική χρησιμοποιήθηκε 

μεμονωμένα κατά τη κατασκευή των μοντέλων ανάλυσης για την εξέταση ύπαρξης  

συγγραμμικότητας μεταξύ μεταβλητών.  

Η πρώτη στατιστική τεχνική που χρησιμοποιήθηκε στο ερευνητικό τμήμα  

είναι ο έλεγχος t  για ανεξάρτητα δείγματα καθότι προέρχονται από τον ίδιο 

πληθυσμό  (εκπαιδευτικοί) αλλά διαφέρουν ως προς την ειδικότητα (Γενική και 

Ειδική Αγωγή).  Ο έλεγχος  εξετάζει κατά πόσο οι δύο μέσοι των δειγμάτων 

διαφέρουν  λαμβάνοντας ταυτόχρονα  υπόψη τις κατανομές που ακολουθούν τα 

δείγματα.. Η στατιστική υπόθεση έχει ως εξής:  

Ηο : μ = μ1 Η 1 : μ ≠  μ1 

Απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης (Ηο) έναντι της εναλλακτικής (Η1) δηλαδή ότι 

όταν η τιμή του ελέγχου είναι στατιστικά σημαντική (p<0,10), σημαίνει ότι υπάρχουν 

διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων.  Ό έλεγχος t εφαρμόστηκε για να εξετάσει τις 

διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των δυο ομάδων εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής 

αγωγής σχετικά με : α) το προφίλ χρήστη (διαδίκτυο), β) την εμπειρία συνεργασίας, 

γ) τα χαρακτηριστικά συνεργασίας, δ) τους λόγους συμμετοχής στο eCollab, ε) το 

βαθμό συμμετοχής στις δραστηριότητες του eCollab, στ) τις δυσκολίες συμμετοχής, 
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η) τα ατομικά οφέλη και τα χαρακτηριστικά (αίσθηση) κοινότητας που προέκυψαν 

από τη συμμετοχή, θ) τη σύγκριση των σεναρίων με τις ερωτήσεις και των 

ασύγχρονων συζητήσεων και ι) τις παρατήσεις-προτάσεις που διατυπώθηκαν. Οι 

δυσκολίες διαχωρίζονται σε εκείνες που αφορούν τις δυσκολίες συμμετοχής στο 

ηλεκτ. περιβάλλον του eCollab και για λόγους βελτίωσης της αποτύπωσης των 

διαφορών, οι υπόλοιπες δυσκολίες κατανεμήθηκαν σε εκείνες που συνδέονται με τα 

σενάρια και τις ερωτήσεις και σε εκείνες που συνδέονται με τις συζητήσεις 

ασύγχρονης επικοινωνίας (Forum). 

 

Διακριτική Ανάλυση 
Η διακριτική ανάλυση παρέχει τη δυνατότητα να ταυτοποιηθεί το σύνολο των 

μεταβλητών  που είναι σημαντικές στο διαχωρισμό ομάδων (π.χ. εκπαιδευτικοί 

ειδικής και γενικής αγωγής).  Η διακριτική συνάρτηση που εκτιμάται έχει την 

ακόλουθη μορφή: 

D = c + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 +…bn Xn  

Όπου Χ οι τιμές των μεταβλητών που διακρίνουν τις ομάδες, b οι τυποποιημένοι 

(standardized) συντελεστές διάκρισης οι οποίοι μεγιστοποιούν την απόσταση μεταξύ 

των μέσων των ομάδων που εκπροσωπούν την   εξαρτημένη μεταβλητή (D) και c η 

σταθερά.  

Τρία θεωρούνται τα βασικά  κριτήρια  που αξιολογούν την επάρκεια της 

διάκρισης που πραγματοποιήθηκε. Το πρώτο είναι το τετράγωνο του κανονικού 

συντελεστή (canonical correlation) που μετρά τη σχέση μεταξύ των ομάδων της 

εξαρτημένης μεταβλητής και της διακριτικής συνάρτησης. Όσο μικρότερος είναι 

αυτός ο συντελεστής τόσο μικρότερη και η σχέση μεταξύ των ομάδων και της 

συνάρτησης και το αντίθετο. Το δεύτερο είναι η χαρακτηριστική ρίζα (eigen value) η 

αλλιώς ιδιοτιμή και αντανακλούν την σημαντικότητα  των διακριτικών διαστάσεων  

οι οποίες ταξινομούν τις παρατηρήσεις της εξαρτημένης μεταβλητής. Το τρίτο 

κριτήριο είναι η στατιστική  Wilks’ Lambda η ο έλεγχος chi-square  (βασίζεται στον 

Wilks’ Lambda)   που δείχνουν κατά πόσο η διακριτική συνάρτηση είναι στο σύνολό 

της στατιστικά σημαντική.   

Σημαντικό ρόλο στην ερμηνεία της διακριτικής συνάρτησης  έχουν οι 

τυποποιημένοι συντελεστές αλλά και  ο πίνακας δομής (structure matrix)  που 

περιέχει τους συντελεστές δομής  (διακριτικά φορτία). Οι τιμές των πρώτων δίνουν 

πληροφορίες για το μέγεθος επίδρασης  της κάθε μίας διακριτικής μεταβλητής 
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ξεχωριστά στην αντίστοιχη τιμή της εξαρτημένης. Σε αντίθεση με τους 

τυποποιημένους συντελεστές που δείχνουν την μερική (partial)  συμβολή  στην 

διακριτική συνάρτηση, οι συντελεστές δομής παρέχουν το σύνολο των πληροφοριών  

για την συσχέτιση της κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής με την διακριτική συνάρτηση.  

Για παράδειγμα ένας υψηλός και θετικός σε πρόσημο συντελεστής δείχνει ότι 

αυξήσεις στην αντίστοιχη εξαρτημένη μεταβλητή τείνουν  να συμπίπτουν με 

αυξήσεις στις τιμές που λαμβάνει η εξαρτημένη μεταβλητή. Ας σημειωθεί ότι οι 

συντελεστές δόμησης είναι αποστασιοποιημένοι από το ενδεχόμενο 

συγγραμμικότητας μεταξύ των διακριτικών μεταβλητών.  

Τέλος ένας ακόμη σημαντικό έλεγχος για δείγματα ομάδων που διαφέρουν σε 

μέγεθος μεταξύ τους είναι αυτός του Box’s M που δείχνει αν οι ομάδες διαφέρουν η 

δεν διαφέρουν ώστε να χρησιμοποιηθεί η διακριτική ανάλυση. Εάν το αποτέλεσμα 

του ελέγχου δεν δείξει σημαντικότητα τότε γίνεται αποδεκτή η μηδενική υπόθεση ότι 

οι διακυμάνσεις των ανεξάρτητων μεταβλητών ανάμεσα στις ομάδες που 

πλαισιώνουν την εξαρτημένη δεν είναι ίδιες (ομοιογενής) και άρα η διακριτική 

ανάλυση είναι κατάλληλη να χρησιμοποιηθεί στα δεδομένα. Στην αντίθετη όπου η 

μηδενική απορρίπτεται,  τα στατιστικά αποτελέσματα της ανάλυσης μπορεί να μην 

είναι έγκυρα. 

 

Παραγοντική Ανάλυση 
Η παραγοντική ανάλυση μπορεί να χαρακτηριστεί  ως ένα σύνολο 

πολυμεταβλητών στατιστικών μεθόδων οι οποίες εφαρμόζονται με στόχο την μείωση 

του αριθμού των μεταβλητών και την ομαδοποίηση τους σε παράγοντες που 

περιλαμβάνουν μεταβλητές υψηλά συσχετιζόμενες μεταξύ τους. Στη σχετική με τη 

μεθοδολογία έρευνας βιβλιογραφία προτείνεται ότι κάθε παράγοντας θα πρέπει να 

περιλαμβάνει 3-5 μεταβλητές (MacCallum et al., 1999; Velicer & Fava, 1998). 

Επομένως,  συνήθως ο ερευνητής εξετάζει τη φύση και τον αριθμό που ο ίδιος 

αναμένει να προκύψουν (Fabrigar et al, 1999).   

Σε περιπτώσεις στις οποίες  υπάρχει ελάχιστη ή καμία βάση  για τον 

αναμενόμενο αριθμό  και  τη  φύση των κοινών παραγόντων, ο  ερευνητής  θα πρέπει  

να προσπαθήσει  να σκιαγραφήσει όσο το δυνατόν περιεκτικότερα τον πληθυσμό  

των μετρήσιμων μεταβλητών με βάση το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν (Fabrigar et 

al, 1999). Εάν οι παράγοντες που εξαχθούν είναι λίγοι σε αριθμό τότε μπορεί να 

χαθούν ουσιαστικές διακρίσεις μεταξύ των παραγόντων με αποτέλεσμα να χαθούν 
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και σημαντικοί παράγοντες  (Fabrigar et al., 1999; Reise et al, 2000), οι οποίοι δεν θα 

ενσωματωθούν στη περαιτέρω έρευνα. Από την άλλη, εάν εξαχθούν και διατηρηθούν 

πολλοί παράγοντες  από όσους θα έπρεπε, μερικοί παράγοντες μπορεί να 

περιλαμβάνουν λίγες μεταβλητές (μια η δύο) και να θεωρούνται  αδύναμοι και 

ασταθείς σε σημασία (Zwick &Velicer, 1986; Reise et al, 2000). Επομένως, η επιλογή 

λιγότερων ή περισσότερων παραγόντων από όσους θα έπρεπε, έχει σημαντικές 

επιπτώσεις στην ερμηνεία των πληροφοριών που ενέχουν οι παρατηρήσεις.  

Υπάρχουν αρκετές τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται για να αποφασιστεί ο 

αριθμός των παραγόντων που θα εξαχθούν. Παραδείγματος χάριν, μερικοί ερευνητές 

προτιμούν να εξάγουν τους παράγοντες που θεωρούν απαραίτητους με βάση την 

ερμηνεία της διακύμανσης όλων των μεταβλητών (total variance explained)  κατά ένα 

συγκεκριμένο  ποσοστό (π.χ. 50% %; Streiner, 1994 η 80%; Floyd & Widaman, 

1995). Ένα άλλος πολύ συχνός τρόπος, είναι η χρήση του κριτηρίου Kaiser η όπως 

αποκαλείται ο κανόνας των ιδιοτιμών (eigen values rule). H ιδιοτιμή ενός παράγοντα 

εκπροσωπεί το μέγεθος της συνολικής  διακύμανσης που ερμηνεύει ο αντίστοιχος 

παράγοντας.   Με βάση τον εν λόγω κανόνα, μόνο οι παράγοντες που  λαμβάνουν 

ιδιοτιμές  ίση με τη μονάδα η μεγαλύτερες της μονάδας θα πρέπει να διατηρηθούν για 

περαιτέρω ανάλυση. Ωστόσο, το κριτήριο του Kaiser έχει δεχθεί αρκετές αρνητικές 

κριτικές κυρίως διότι, συχνά , εξάγει περισσότερους από όσους θα έπρεπε παράγοντες 

(Zwick & Velicer, 1986,  Velicer & Jackson, 1990).  

Μια ακόμη προσέγγιση  που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι το διάγραμμα 

παρυφής  η αλλιώς διάγραμμα υπώρειας  (scree plot) . To διάγραμμα αυτό 

περιλαμβάνει την απεικόνιση της κάθε ιδιοτιμής και την ανίχνευση από πλευράς 

ερευνητή/ριας του σημείου όπου η κλίση της καμπύλης αλλάζει και γίνεται οριζόντια. 

Το σημείο αυτό οριοθετεί ποιοι παράγοντες θα πρέπει να διατηρηθούν και  

συγκεκριμένα οι παράγοντες που προηγούνται αυτού του σημείου, ενώ εξαιρούνται 

αυτοί που βρίσκονται στις παρυφές (άκρα) του διαγράμματος.    Ωστόσο, o έλεγχος 

με βάση το διάγραμμα παρυφής  αρκετές φορές πάσχει από υποκειμενικότητα και 

ασάφεια, ειδικά όταν δεν υπάρχει κάποια εμφανής αλλαγή στη κλίση του ή όταν 

υπάρχουν δύο η τρείς αλλαγές ταυτόχρονα. Η ασάφεια εμφανίζεται κυρίως σε 

δείγματα μικρού μεγέθους και όταν ό λόγος μεταβλητών με τους παράγοντες είναι 

χαμηλός  (Hayton et al, 2004).  Στις περιπτώσεις όπου το διάγραμμα  δεν  είναι σαφές 

και διαφοροποιείται από τα αποτελέσματα της παραγοντικής προτείνεται να 

εφαρμοστούν αναλύσεις  με προσδιορισμό παραγόντων πάνω και κάτω από το σημείο 
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που αλλάζει η κλίση (Costello & Osborne, 2005). Για παράδειγμα  εάν βρέθηκαν έξι 

παράγοντες και το διάγραμμα προτείνει πέντε τότε θα πρέπει να εκτιμηθούν 

τέσσερεις διαφορετικές παραγοντικές αναλύσεις  με επτά, έξι πέντε και τέσσερεις 

παράγοντες. Μετά την εκτίμηση (rotation), θα πρέπει να γίνει σύγκριση μεταξύ τους 

και να επιλεχθεί το σύνολο των παραγόντων που  περιέχουν μεταβλητές με τα πιο 

ξεκάθαρα παραγοντικά φορτία και περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρείς μεταβλητές 

(Costello & Osborne, 2005). 

Μια ακόμη τεχνική, η οποία έχει κερδίσει έδαφος τα τελευταία χρόνια  κυρίως 

στα γνωστικά ερευνητικά πεδία της Ψυχολογίας και της Παιδαγωγικής, είναι η 

παράλληλη ανάλυση (parallel analysis).  Συνήθως η τεχνική αυτή ακολουθεί το 

διάγραμμα παρυφής (scree plot) και περιλαμβάνει τη σύγκριση του μεγέθους των 

ιδιοτιμών με τις ιδιοτιμές που παράγει η προσομοίωση  Monte Carlo,  η οποία 

βασίζεται στο μέγεθος του δείγματος και στον αριθμό των μεταβλητών. Οι 

παράγοντες που διατηρούνται είναι εκείνοι των οποίων οι  ιδιοτιμές υπερβαίνουν  τις 

ιδιοτιμές που προκύπτουν από τη προσομοίωση.   

Παρά τη σπουδαιότητα που έχει η απόφαση για τον αριθμό των παραγόντων 

και την εκτενή έρευνα για τις μεθόδους που βοηθούν αυτή την απόφαση, δεν υπάρχει 

μεταξύ των ερευνητών/ριών κάποια συναίνεση για το ποια από αυτές είναι η πιο 

κατάλληλη.   Ωστόσο, αρκετές έρευνες γύρω από αυτό το θέμα δείχνουν να 

συμφωνούν ότι η παράλληλη ανάλυση είναι από τις πιο ακριβείς μεθόδους για τον 

καθορισμό του αριθμού των παραγόντων που πρέπει να διατηρηθούν (π.χ., Zwick & 

Velicer, 1986), αν και δεν χρησιμοποιείται συχνά (e.g., Fabrigar et al., 1999).  

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο/η εκάστοτε ερευνητής/ρια μπορεί να 

αντιληφθεί τον αριθμό των παραγόντων  μέσα από μια σειρά παραγοντικών 

αναλύσεων και επιλέγοντας το μοντέλο εκείνο που περιλαμβάνει  παράγοντες 

ικανούς να ερμηνεύσουν καλύτερα τις παρατηρήσεις. Ο στόχος είναι να επιλεχθεί το 

μοντέλο που εξηγεί ουσιαστικότερα  τις μεταβλητές, αφενός από τα απλούστερα 

μοντέλα (με λιγότερους παράγοντες) και αφετέρου από τα πιο σύνθετα (με 

περισσότερους παράγοντες) (Fabrigar et al, 1999).   

Το επόμενο στάδιο που είναι η διαδικασία της περιστροφής (rotation) και  το 

οποίο βελτιώνει και απλοποιεί τη δομή των παρατηρήσεων, περιλαμβάνει  τεχνικές 

που διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε αυτές που  εξάγουν παράγοντες που δεν 

συσχετίζονται  μεταξύ τους (orthogonal)  και σε αυτές που εξάγουν παράγοντες που 

συσχετίζονται (οblique). Οι δύο αυτές προσεγγίσεις δίνουν παρόμοια αποτελέσματα,  
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ειδικότερα όταν  ο τρόπος με τον οποίο συσχετίζονται οι μεταβλητές είναι σαφής   

(Tabachnick & Fidell, 2001). Αρκετοί/ές ερευνητές/ριες υιοθετούν και τις   δύο 

προσεγγίσεις περιστροφής και  κατόπιν αναφέρουν εκείνη που παρέχει τα πιο σαφή 

και ευκολότερα σε ερμηνεία αποτελέσματα. Οι συνηθέστερες τεχνικές περιστροφής  

που χρησιμοποιούνται είναι η varimax για τους παράγοντες που δεν συσχετίζονται 

και η direct oblique για τους παράγοντες που συσχετίζονται.  

Η στατιστική ανάλυση στην παρούσα έρευνα εφάρμοσε την παραγοντική 

ανάλυση στη μεγάλη ομάδα των  μεταβλητών που  αφορούν στις δυσκολίες  που 

αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί προκειμένου, σύμφωνα με τους στόχους της έρευνας, 

να διερευνηθεί η σχέση της  εν λόγω ομάδας με τα στοιχεία που συνδέονται με το 

βαθμό συμμετοχής στο eCollab.  Οι δυσκολίες εκπροσωπούνται από 54 στοιχεία τα 

οποία στο ερωτηματολόγια χωρίστηκαν σε τρεις  ομάδες. Η πρώτη   αφορά  στο 

γενικό  ηλεκτρονικό περιβάλλον (ΗΠ), η δεύτερη στο περιβάλλον των σεναρίων 

(ΣμΕ) με τις ερωτήσεις και η τρίτη  στο περιβάλλον των ασύγχρονων συζητήσεων  

(ΑΣΥΖ). Η ταξινόμηση έγινε με βάση το γενικό ηλεκτρονικό περιβάλλον του 

eCollab, και το ηλεκτρονικό περιβάλλον της κάθε δραστηριότητας, ειδικότερα. 

Ωστόσο, οι τρεις αυτές ομάδες, εκτός από μεταβλητές που συνδέονταν με ζητήματα 

ευχρηστίας των ηλ. περιβαλλόντων, περιελάμβαναν και  μεταβλητές  που συνδέονταν 

με ενδοατομικούς παράγοντες, όπως συναισθήματα των εκπαιδευτικών (π.χ. άγχος, 

φοβία, ανασφάλεια, αποθάρρυνση), γνώσεις και σχετική εμπειρία σε ζητήματα 

εκπαίδευσης και συνεκπαίδευσης. Επομένως, με την παραγοντική ανάλυση θα 

αναδύονταν οι πιο σημαντικές μεταβλητές, αλλά και οι ομοιογενείς ομάδες που θα 

περιελάμβαναν  τις παραπάνω ή και περισσότερες ομάδες.  

Ο στόχος ήταν η παραγοντική ανάλυση, με τη μέθοδο της ανάλυσης των 

κυρίαρχων συνιστωσών, να εξάγει ισχυρούς παράγοντες– πάνω από 2 μεταβλητές με 

ισχυρά παραγοντικά φορτία και τιμές  communalities-  οι οποίοι θα είχαν επίσης 

ισχυρό εννοιολογικό πλαίσιο σύμφωνα με το έλλογο θεωρητικό στοιχείο και  οι 

οποίοι θα ήταν χρήσιμοι για τους ερευνητικούς στόχους. Αναμφισβήτητα αυτή η 

συλλογιστική υιοθετεί την προσέγγιση των πολλών παραγοντικών αναλύσεων έως 

ότου προκύψουν ισχυροί παράγοντες (π.χ. Fabrigar et al., 1999) ενώ ταυτόχρονα 

συνδυάζεται με τα κριτήρια Kaizer (ιδιοτιμές), το διάγραμμα παρυφής (scree plot) και 

την παράλληλη ανάλυση. Ας σημειωθεί ότι η παράλληλη ανάλυση δεν βρίσκεται στις 

επιλογές του μενού του προγράμματος SPSS  και δημιουργήθηκε με σύνταξη  

(O’Connor , 2000). 
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Θα πρέπει να αναφερθεί ότι σημαντικό ρόλο στην επιλογή (διατήρηση) των 

μεταβλητών και των παραγόντων έχουν οι αντίστοιχες  τιμές communalities και τα 

αντίστοιχα παραγοντικά φορτία τους. Γενικά, τιμές των communalities  μεγαλύτερες 

του  0,40 θεωρούνται αποδεκτές δείχνοντας κατά αυτό τον τρόπο ότι  οι αντίστοιχες 

μεταβλητές είναι σημαντικές στη δημιουργία των παραγόντων. Εάν η τιμή είναι 

μικρότερη από 0,40 πιθανό τότε είτε η συγκεκριμένη μεταβλητή δεν συσχετίζεται με 

κάποιο άλλο παράγοντα είτε συνιστά από μόνη της ένα παράγοντα που θα πρέπει να 

διερευνηθεί (Costello & Osborne, 2005).   Όσο αφορά τα παραγοντικά φορτία, τιμές  

της τάξης του 0,32 και μεγαλύτερες θεωρούνται αποδεκτές  (Tabachnick & Fidell 

2001). 

Τέλος δύο στατιστικά μέτρα  που συμβάλλουν στην αξιολόγηση της 

ικανότητας των μεταβλητών να ενσωματωθούν σε παράγοντες είναι ο έλεγχος της 

σφαιρικότητας του Bartlett (Bartlett’s test of sphericity) που δείχνει εάν η 

παραγοντική ανάλυση είναι η κατάλληλη μέθοδος για τις μεταβλητές και η  μέτρηση  

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) που δείχνει κατά πόσο το μέγεθος του δείγματος  

επαρκεί για παραγοντική ανάλυση. Ο έλεγχος του Bartlett πρέπει να είναι στατιστικά 

σημαντικός (p<0,05) και ο δείκτης ΚΜΟ , που κυμαίνεται  μεταξύ 0 και 1 πρέπει να 

λαμβάνει τουλάχιστον την τιμή 0,6 (Tabachnick & Fidell, 2001). 

 

Ανάλυση παλινδρόμησης 
Για τη διερεύνηση της σχέσης και της επιρροής που μπορεί να ασκήσει μια 

μεταβλητή (ανεξάρτητη η επεξηγηματική) σε μία άλλη (εξαρτημένη) υιοθετήθηκε η 

μέθοδος της ανάλυσης παλινδρόμησης (Regression Analysis) με την τεχνική των 

ελαχίστων τετραγώνων (Ordinary Least Squares). Στη βάση της η συγκεκριμένη 

μέθοδος δείχνει κατά πόσο μία η περισσότερες μεταβλητές (ανεξάρτητες) είναι 

στατιστικά σημαντικές στο να επηρεάζουν (ερμηνεύουν) μια άλλη μεταβλητή 

(εξαρτημένη).  

Η γενική μορφή ενός πολυμεταβλητού  μοντέλου παλινδρόμησης μπορεί να 

διατυπωθεί ως εξής: 

Y = c + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 +…bn Xn + e 

Όπου Υ η εξαρτημένη μεταβλητή (π.χ. βαθμός συμμετοχής στο eCollab), Χι οι 

ανεξάρτητες η αλλιώς  οι  επεξηγηματικές μεταβλητές  (π.χ. ηλικία, προϋπηρεσία, 

κ.τ.λ.) και bi οι συντελεστές οι οποίοι δείχνουν το μέγεθος επιρροής που ασκούν οι 
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επεξηγηματικές μεταβλητές στην εξαρτημένη μεταβλητή. Το e εκπροσωπεί το 

σφάλμα της παλινδρόμησης και απορροφά την ισχύ άλλων παραγόντων.  

Η σημαντικότητα των επεξηγηματικών μεταβλητών εξάγεται από τον 

στατιστικό έλεγχο t ο οποίος ελέγχει την μηδενική υπόθεση εάν ο συντελεστής της 

μεταβλητής στο μοντέλο είναι μηδέν έναντι της εναλλακτικής ότι δεν είναι μηδέν. 

Στην περίπτωση που η μηδενική υπόθεση γίνει αποδεκτή τότε η συγκεκριμένη 

μεταβλητή (π.χ. ηλικία) δεν θεωρείται σημαντική στην επεξήγηση της εξαρτημένης 

(π.χ. βαθμός συμμετοχής). Στην αντίθετη περίπτωση που η μηδενική δεν γίνει 

αποδεκτή έναντι της εναλλακτικής (ο συντελεστής δεν ισούται με το μηδέν) η 

μεταβλητή διατηρείται στην εξίσωση και θεωρείται ως επεξηγηματική. Δηλαδή: 

H0 = b1 

H1≠ b1 

Η αποδοχή η μη αποδοχή της παραπάνω μηδενικής υπόθεσης πραγματοποιείται 

σύμφωνα με το επίπεδο σημαντικότητας που καθορίζεται από τον/την ερευνητή/ρια 

αλλά και από την ίδια την ανάλυση. Το επίπεδο σημαντικότητας στην πλειονότητα 

των ερευνών καθορίζεται στο 5%, στο 1% η και στο 10%. Δηλαδή εάν p<0,10 

απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση έναντι της εναλλακτικής και άρα η επεξηγηματική 

μεταβλητή είναι στατιστικά σημαντική (b1≠0) και ασκεί επιρροή στην εξαρτημένη.  

Στην παρούσα έρευνα το επίπεδο σημαντικότητας που υιοθετήθηκε είναι 10% 

καθότι αρκετές επεξηγηματικές μεταβλητές που βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές 

μεταξύ 5% και 10% βελτίωναν σε σημαντικό βαθμό την προσαρμογή του μοντέλου 

στα δεδομένα. Αυτή η προσαρμογή η αλλιώς  η ισχύς της ερμηνευτηκότητας της/των 

ανεξάρτητης/ων μεταβλητής/ων ως προς τη εξαρτημένη καθορίζεται από το 

συντελεστή προσδιορισμού (R
2
) του οποίου η τιμή κυμαίνεται μεταξύ 0 και 1. 

Ωστόσο, στη παρούσα έρευνα το ενδιαφέρον εστιάστηκε στο κατά πόσο μια 

επεξηγηματική μεταβλητή ασκεί επιρροή στην εξαρτημένη μεταβλητή και όχι στη 

ικανότητα  ερμηνείας της. 

Η ανάλυση παλινδρόμησης υιοθετήθηκε για τη διερεύνηση της επιρροής που 

ασκεί ο βαθμός συμμετοχής στο eCollab  στα ατομικά οφέλη και στα χαρακτηριστικά 

κοινότητας (αίσθηση της κοινότητας).  Χρησιμοποιήθηκε αρχικά η  μέθοδος  general 

to specific  στην οποία όλες οι μεταβλητές εισάγονται στο μοντέλο και κατόπιν 

αφαιρείται κάθε μια μεταβλητή  με βάση τα αποτελέσματα των κριτηρίων t και F. Η 

συγκεκριμένη διαδικασία, σε αρκετές περιπτώσεις  βοηθήθηκε και από τα 

αποτελέσματα που έδωσαν οι μέθοδοι backward και stepwise.  
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Η παρουσία πολυσυγγραμικότητας είναι συχνό φαινόμενο στην ανάλυση 

παλινδρόμησης. Η παρουσία της –δηλαδή ο υψηλός συσχετισμός μεταξύ των 

επεξηγηματικών μεταβλητών- επιφέρει αναξιόπιστες εκτιμήσεις βασικών 

στατιστικών κριτηρίων (έλεγχοι t και F)  και των  εκτιμημένων παραμέτρων 

(συντελεστών). Ό έλεγχος  της συσχέτισης μεταξύ των επεξηγηματικών μεταβλητών 

με το συντελεστή Pearson έδειξε οι κάποιες από αυτές μπορεί να συσχετίζονται 

σημαντικά (r>0,6).  Προκειμένου να αξιολογηθεί η  πιθανή παρουσία της 

πολυσυγγραμικότητας , υπολογίστηκαν οι δείκτες VIF (variance inflation factor) και 

tolerance .Για το VIF , εκτιμήσεις που υπερβαίνουν την τιμή 10 συνιστούν ένδειξη 

παρουσίας πολυσυγγραμικότητας (Neter et al, 1990), ενώ για το δείκτη tolerance 

τιμές μικρότερες του 0,10 (Hair et al, 1998). 

 

 Ιεραρχική παλινδρόμηση 
Η διερεύνηση της επιρροής που ασκούν οι δυσκολίες για τη συμμετοχή στις 

μεταβλητές που εκπροσωπούν το βαθμό συμμετοχής  στο eCollab, έγινε με την χρήση 

της ιεραρχικής παλινδρόμισης. Η ανάλυση της ιεραρχικής παλινδρόμισης είναι 

παρόμοια με εκείνη της πολυμεταβλητής που προαναφέρθηκε, με τη βασική διαφορά 

να έγκειται  στο ότι στην ιεραρχική οι επεξηγηματικές μεταβλητές εισέρχονται στο 

μοντέλο κατά ομάδες. Η συλλογιστική πίσω από αυτή τη μέθοδο βασίζεται στο 

γεγονός ότι προτού εισέλθουν οι βασικότερες -σύμφωνα με τη θεωρία και τους 

στόχους της έρευνας- ερμηνευτικές μεταβλητές (π.χ. δυσκολίες)  στο μοντέλο, 

εισάγονται πρώτα ομάδες μεταβλητών που περιέχουν μια η περισσότερες μεταβλητές  

και οι οποίες θεωρούνται ότι έχουν και αυτές επιρροή.  Αυτές οι μεταβλητές ελέγχου  

(control variables), συνήθως μπαίνουν πρώτες στο μοντέλο ώστε να εξαχθεί η 

επιρροή τους στην εξαρτημένη μεταβλητή και  ώστε η επίδραση των βασικότερων 

μεταβλητών  που εισάγονται τελευταίες, να είναι ανεξάρτητη από την επιρροή  των 

μεταβλητών ελέγχου.   

Στην παρούσα έρευνα, εκτιμήθηκαν οι επιδράσεις των δυσκολιών- όπως 

διαμορφώθηκαν από την παραγοντική ανάλυση- στο βαθμό συμμετοχής των 

εκπαιδευτικών στο eCollab.  Ωστόσο, με βάση τη σχετική βιβλιογραφία και ευρήματα 

παρόμοιων ερευνών (Castro, Silva & Morgado, 2005; Hron & Friedrich, 2003; Kurtts, 

Hibbard & Levin, 2005) ενδέχεται κάποια από τα δημογραφικά-επαγγελματικά 

στοιχεία, όπως η ηλικία ή η  προϋπηρεσία, να επηρεάζουν τον εν λόγω βαθμό.  
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Επιπλέον, η συχνότητα χρήσης του διαδικτύου μπορεί να συμβάλει  στην 

ερμηνεία του βαθμού συμμετοχής (Gallivan et al, 2005). Ίσως ακόμη περισσότερο,  η 

συχνή συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους συναδέλφους τους («εμπειρία 

συνεργασίας») (Kiely, 1993; Sharpe & Hawes, 2003; Castro, Silva & Morgado, 2005; 

Hall, 1999) αλλά και ενδοατομικοί παράγοντες των εκπαιδευτικών που 

χαρακτηρίζουν τη συνεργασία αυτή, όπως η εκτίμηση της συνεισφοράς των άλλων ή 

οι από κοινού πειραματισμοί με νέες εφαρμογές («χαρακτηριστικά συνεργασίας») 

(Sergiovanni, 1992; Peck, 1987; Huberman, 2001; Brouwell et al, 2006) ενδέχεται να 

επιδρούν στο βαθμό συμμετοχής στις δραστηριότητες του eCollab.  

  Με βάση τα παραπάνω, οι μεταβλητές εισήχθησαν στο μοντέλο 

παλινδρόμησης με την ακόλουθη ιεραρχία. Πρώτα τα δημογραφικά-επαγγελματικά 

στοιχεία, μετά το προφίλ διαδικτυακής χρήσης των εκπαιδευτικών, κατόπιν η 

εμπειρία συνεργασίας ακολουθουμένη από τα χαρακτηριστικά που έχει αυτή η 

συνεργασία και, τέλος, εισήχθηκε η ομάδα παραγόντων που εκπροσωπεί τις 

δυσκολίες συμμετοχής που έχουν οι εκπαιδευτικοί στις δραστηριότητες του eCollab. 

Κατά αυτό τον τρόπο οποιαδήποτε ερμηνευτική επιρροή των δυσκολιών στον 

εκάστοτε βαθμό συμμετοχής ή στο σύνολό του θα είναι ανεξάρτητη από τις 

επιδράσεις όλων των υπόλοιπων επεξηγηματικών μεταβλητών. 

Ας σημειωθεί ότι για την εκτίμηση των εξισώσεων χρησιμοποιήθηκε η 

προσέγγιση  από το γενικό μοντέλο στο ειδικό (general to specific) υποβοηθούμενο 

από τις προσεγγίσεις stepwise και backward ιδιαίτερα όσο αφορά τις δημογραφικές-

επαγγελματικές μεταβλητές.  

 

3.8. Εγκυρότητα και αξιοπιστία 
Η μέτρηση της αξιοπιστίας στο πλαίσιο της ποσοτικής έρευνας γίνεται με 

τυποποιημένα ερευνητικά εργαλεία, όπως το ερωτηματολόγιο. Επομένως η έννοια 

της αξιοπιστίας που διακατέχεται από τη λογική ότι αν μετρήσουμε το ίδιο φαινόμενο 

περισσότερες από μία φορές με το ίδιο ακριβώς εργαλείο θα πρέπει να πάρουμε το 

ίδιο αποτέλεσμα, γίνεται κατανοητή με βάση το πόσο αξιόπιστα είναι τα ερευνητικά 

εργαλεία που χρησιμοποιούνται (Mason, 2003). Στην κατεύθυνση αυτή, η αξιοπιστία 

του ερωτηματολογίου της εν λόγω έρευνας τεκμηριώνεται από το συντελεστή του 

Cronbach alpha για το σύνολο των αντικειμένων του οργάνου μέτρησης, 

διαχωρισμένο στους παράγοντες που διερευνήθηκαν. Οι τιμές που δέχεται το εν λόγω 

κριτήριο κρίνονται ικανοποιητικές όταν  ξεπερνούν ή ταυτίζονται με το όριο της 
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τιμής 0,70  που προτείνει ο Nunnaly (1978). Ο παρακάτω πίνακας (πίν.21) 

παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης αξιοπιστίας με τις τιμές του συντελεστή  

Cronbach’s alpha. 

 

Πίνακας 21. Έλεγχος Αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου 

Ομάδες Ερωτήσεων Αριθμός Ερωτήσεων Συντελεστής Cronbach. a 

Προφίλ Χρήστη σχετικά με 

τη χρήση του διαδικτύου  
11 0,89 

Εμπειρία  Συνεργασίας 6 0,84 

Χαρακτηριστικά 

Συνεργασίας 
15 0,93 

Βαθμός Συμμετοχής στις 

Δραστηριότητες του eCollab 
10 0,84 

Δυσκολίες Συμμετοχής στο 

Ηλεκτρονικό Περιβάλλον 
11 0,73 

Δυσκολίες Συμμετοχής στα 

Σενάρια με τις Ερωτήσεις  
10 0,84 

Δυσκολίες Συμμετοχής στις 

Συζητήσεις Ασύγχρονης 

Επικοινωνίας (forum) 

9 0,91 

Aτομικά Οφέλη από τη 

συμμετοχή στο eCollab 
11 0,89 

Χαρακτηριστικά (αίσθηση) 

κοινότητας 
10 0,92 

Σύγκριση Σεναρίων με 

ερωτήσεις & Ασύγχρονων 

Συζητήσεων 

16 0,81 

 

Στο πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας η διεξοδική, προσεκτική, έντιμη και 

ακριβής παραγωγή και ανάλυση των δεδομένων επικυρώνει την αξιοπιστία και 

ακρίβεια των μεθόδων της (Mason, 2003). Στην παρούσα έρευνα αυτό επιτυγχάνεται 

με την αναλυτική περιγραφή των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και την διεξοδική 

και ακριβή περιγραφή των αναλύσεων τόσο των ποιοτικών, όσο και των ποσοτικών 

δεδομένων της έρευνας, οι οποίες παρουσιάζονται στο παρόν κεφάλαιο της 

Μεθοδολογίας (κεφ. 3). Επιπλέον, η αξιοπιστία της ποιοτικής έρευνας σχετίζεται με 

«το βαθμό ακρίβειας της αναπαράστασης από τον ερευνητή των απόψεων και των 

θέσεων, στάσεων και αντιλήψεων των συμμετεχόντων στην έρευνα» (Ιωσηφίδης, 2008, 

σ. 272), κάτι που στην παρούσα έρευνα επικυρώνεται μέσω της επιβεβαίωσης των 

αποτελεσμάτων που προέρχονται από την ανάλυση του ποιοτικού υλικού, από 

τους/τις ίδιους/ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες. Η εν λόγω επικύρωση ζητήθηκε από 

τους/τις 14 συμμετέχοντες/ουσες στις συνεντεύξεις, μέσω ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας. Η πρακτική αυτή ενισχύει και την ερμηνευτική εγκυρότητα (Cohen et 
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al, 2007) της έρευνας. Άλλα κριτήρια αξιοπιστίας της εν λόγω έρευνας (βλ. 

Ιωσηφίδης, 2008, σ. 273) είναι ότι η συλλογή των ποιοτικών δεδομένων έλαβε χώρα 

σε όλο το εύρος των διαθέσιμων πηγών, οι οποίες αφορούν στο ηλεκτρονικό 

περιβάλλον (forum/chat), στις συνεντεύξεις και στις ανοιχτές ερωτήσεις των 

ερωτηματολογίων, ότι επιδιώχθηκε η συνοχή των αποτελεσμάτων κατά την ανάλυση 

των δεδομένων που προέκυψαν από τις διαφορετικές πηγές (κεφ. 3.7.1) και τέλος ότι 

περιγράφεται πλήρως ο ρόλος και η σχέση της ερευνήτριας στο πεδίο. Τα παραπάνω 

κριτήρια που αφορούν στην παρουσίαση της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για την 

επιλογή των μεθόδων (κεφ.3.1), την ανάλυση και την ερμηνεία των δεδομένων 

(3.7.1), τη θέση του/της ερευνητή/ριας στο πεδίο (κεφ.3.9) και την επικύρωση των 

αποτελεσμάτων των ποιοτικών δεδομένων από τους συμμετέχοντες ενισχύουν και την 

εγκυρότητα της έρευνας (εγκυρότητα της μεθόδου και της ερμηνείας) (Mason, 2003). 

Περαιτέρω, με τον όρο  εγκυρότητα νοείται ότι οι πληροφορίες και τα 

δεδομένα που εξάγονται είναι σχετικά με τους στόχους  και τα ερωτήματα της 

έρευνας, ότι ο όγκος των δεδομένων απαντά ικανοποιητικά στα ερευνητικά 

ερωτήματα κι ότι τα αποτελέσματα ανταποκρίνονται στους ερευνητικούς στόχους 

(Ιωσηφίδης, 2008). Η έννοια αυτή αναφέρεται στην εσωτερική εγκυρότητα, η οποία 

στην παρούσα έρευνα επιτυγχάνεται μέσω της μεθοδολογικής τριγωνοποίησης 

(τριγωνισμός) που υιοθετήθηκε κι η οποία «περιλαμβάνει την έννοια της σύγκλισης 

μεταξύ ανεξάρτητων μετρήσεων του ίδιου αντικειμένου» (Cohen & Manion, 1994, σ. 

328). Η μεθοδολογική τριγωνοποίηση διασφαλίζει τη συγχρονική εγκυρότητα 

(concurrent validity), δηλαδή το ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δεν έχουν 

επηρεαστεί από τη μία και μοναδική μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε. Σύμφωνα με τον 

Levine (1966), «η σύγκλιση των ευρημάτων από μία ποικιλία στοιχείων και δειγμάτων 

ενισχύει την πεποίθηση ότι οι διαφορές μεταξύ των ομάδων δεν είναι εσφαλμένα 

ευρήματα προκαλούμενα από τα όργανα μέτρησης» (Cohen & Manion, 1994, σελ. 

326). 

Η πολυμεθοδική προσέγγιση (τριγωνοποίηση ή τριγωνισμός) που 

εφαρμόσθηκε στην παρούσα έρευνα, και αναφέρεται στη χρήση περισσότερων της 

μίας μεθόδων και στη σύγκλιση δεδομένων από διαφορετικές πηγές (σχόλια ηλ. 

περιβάλλοντος, δεδομένα συνεντεύξεων, δεδομένα ερωτηματολογίων) και δείγματα, 

περιγράφεται ιδιαίτερα αναλυτικά στο κεφ. 3.1.. Στο πλαίσιο αυτής εφαρμόσθηκε η 

εγκυρότητα που σχετίζεται με τα κριτήρια, η οποία αναφέρεται στην υψηλή 

συσχέτιση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από δεδομένα που έχουν συλλεχθεί 
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από διαφορετικά εργαλεία, είτε ταυτόχρονα, είτε με τη μεσολάβηση κάποιου 

χρονικού διαστήματος. Επισημαίνεται ότι τα σχόλια του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος 

που αναλύθηκαν συλλέχθηκαν από το σύστημα στη διάρκεια τεσσάρων μηνών, στο 

τέλος των οποίων και σε διάστημα δύο μηνών περίπου συλλέχθηκαν τα δεδομένα των 

συνεντεύξεων, ενώ τα επιστρεφόμενα ερωτηματολόγια συλλέχθηκαν περίπου εννιά 

μήνες μετά την παραχώρηση των συνεντεύξεων. Μέσω της συλλογής δεδομένων σε 

διαφορετικές χρονικές στιγμές παρακολουθήθηκε η έναρξη, ανάπτυξη και εξέλιξη της 

διαδικτυακής συνεργασίας, στο πλαίσιο της κοινότητας που οικοδομήθηκε σε 

διάστημα περίπου 15 μηνών, με μία ατονία της λειτουργίας της κατά τους θερινούς 

μήνες (χρονική τριγωνοποίηση). Η εγκυρότητα με αναφορά στο κριτήριο έλαβε χώρα 

μεταξύ των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τη συνέντευξη και το 

ερωτηματολόγιο, στα δεδομένα που απαντούν σε αρκετές από τις ερωτήσεις 

(1,2,3,4,8,9,10) που σχετίζονται με τους τρεις πρώτους στόχους της έρευνας.  

Επίσης, για τον τέταρτο και πέμπτο στόχο της έρευνας επιδιώχθηκε η 

σύγκλιση των δεδομένων που προέκυψαν από το ηλεκτρονικό περιβάλλον και τις 

συνεντεύξεις. Μάλιστα εδώ επιχειρήθηκε ιδιαίτερα έντονα και η ερμηνευτική 

εγκυρότητα, η οποία αφορά στη σύλληψη των νοημάτων, ερμηνειών, προθέσεων και 

γεγονότων από τους/τις ίδιους/ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες (Cohen et al, 2007), 

εφόσον τους/τις ζητήθηκε στις συνεντεύξεις να αποτιμήσουν τα σχόλια στο 

ηλεκτρονικό περιβάλλον, τόσο τα δικά τους όσο και των συναδέλφων τους. Μία άλλη 

πρακτική που χρησιμοποιήθηκε για την ενίσχυση της εγκυρότητας (της ποιοτικής 

έρευνας) ήταν η περιεκτική επεξεργασία των δεδομένων (Ιωσηφίδης, 2008), 

τουλάχιστον σε ό, τι αφορά τα δεδομένα των συνεντεύξεων, αναφορικά με την 

ανάλυση όλων των δεδομένων κι όχι μόνο αυτών που αφορούσαν στα επιθυμητά 

συμπεράσματα.  

Περαιτέρω, στη σχετική βιβλιογραφία εκτός από την εσωτερική εγκυρότητα 

αναφέρεται και η εξωτερική εγκυρότητα της έρευνας (Cohen et al, 2007). Η 

εξωτερική εγκυρότητα αφορά στο βαθμό που τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν 

να γενικευθούν στον ευρύτερο πληθυσμό ή σε γενικότερες περιπτώσεις ή 

καταστάσεις, έξω από τις συγκεκριμένες συνθήκες της υπό μελέτης περίπτωσης. Η 

Mason (2003) προσεγγίζει το ζήτημα της γενίκευσης με δύο τρόπους: την εμπειρική 

γενίκευση και τη θεωρητική γενίκευση (Mason, 2003). Η πρώτη αναφέρεται στο 

βαθμό που το δείγμα της έρευνας, ως στατιστικά αντιπροσωπευτικό ενός ευρύτερου 

πληθυσμού, επιτρέπει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων της έρευνας σ’ αυτόν τον 
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πληθυσμό, κάτι που συνήθως δεν συμβαίνει στην ποιοτική έρευνα. Κατά τη Mason 

(2003) στην ποιοτική έρευνα όπου η δειγματοληψία είναι θεωρητική ή σκόπιμη, ένας 

τρόπος για να διασφαλιστεί η δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων είναι η 

προσπάθεια του ερευνητή ή της ερευνήτριας να εντάξει στο δείγμα του και αρνητικά 

παραδείγματα, ώστε να παραχθούν δεδομένα που θα έρχονται σε αντίφαση με την 

εξήγηση που επιδιώκει, την οποία τότε πρέπει να τροποποιήσει. Αυτή η τεχνική 

εφαρμόσθηκε κατά τη διαμόρφωση του δείγματος των συνεντεύξεων στην εν λόγω 

έρευνα, διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 3.4.. Επίσης, θα ήταν χρήσιμο να 

επισημανθεί ότι στην σχετική με τις επαγγελματικές διαδικτυακές κοινότητες 

έρευνες, που στην πλειοψηφία τους αφορούν σε μελέτες περίπτωσης, οι 

συμμετέχοντες/ουσες έχουν την ιδιότητα του επαγγελματία, της επαγγελματικής 

ομάδας στην οποία ανήκουν και ταυτόχρονα την ιδιότητα του/της χρήστη/ριας του 

διαδικτύου, κάτι που τους εντάσσει σε δύο ειδών ευρύτερους πληθυσμούς με 

διαφορετικά, αλλά και κοινά χαρακτηριστικά.  

Η θεωρητική γενίκευση που χρησιμοποιείται στην ποιοτική έρευνα 

αναφέρεται στο βαθμό που τα ευρήματα της έρευνας συνδέονται με κάποια ευρύτερη 

θεωρητική εξήγηση. Αυτό στην εν λόγω έρευνα επιχειρείται στο κεφάλαιο της 

«σύνδεσης και συζήτησης των αποτελεσμάτων» όπου τα ευρήματα συνδέονται με 

υπάρχουσες θεωρίες. Επιπλέον, στην ποιοτική έρευνα η γενικευσιμότητα ερμηνεύεται 

ως δυνατότητα σύγκρισης και μεταβίβασης. Μάλιστα, η καθαρή, λεπτομερής και σε 

βάθος περιγραφή από τον/την ερευνητή/ια, που παρέχει επαρκή και πλούσια 

δεδομένα στους/στις αναγνώστες/ριες και σε όσους/όσες χρησιμοποιούν την έρευνα, 

τους/τις κάνει ικανούς/ές να καθορίσουν οι ίδιοι/ες εάν η μεταβιβασιμότητα είναι 

δυνατόν να επιτευχθεί (Cohen, et al, 2007). Η δυνατότητα αυτή στην εν λόγω έρευνα 

επιτυγχάνεται μέσω της λεπτομερούς περιγραφής της και του εύρους των δεδομένων 

της που παρέχονται στον/στην αναγνώστη/ρια. Επίσης οι ποιοτικές έρευνες στο 

πλαίσιο της γενικευσιμότητας των ευρημάτων τους επικεντρώνονται όχι στη 

δυνατότητα των αποτελεσμάτων τους να γενικευθούν με την ευρύτερη έννοια του 

όρου, αλλά στην περιγραφή των κοινών στοιχείων που μπορούν να βρεθούν ανάμεσα 

στα αποτελέσματα που αφορούν στο κοινωνικό πλαίσιο που διερευνάται και στα 

αποτελέσματα ερευνών από διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια, με τα οποία 

συγκρίνονται (Cohen, et al, 2007). Στην κατεύθυνση αυτή συγκρίνονται τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, που αφορά στην συνεργατική διαδικτυκή 

κοινότητα eCollab με μέλη εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής,  με τα 
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αποτελέσματα άλλων ερευνών σχετικών με τις διαδικτυακές κοινότητες, με μέλη 

εκπαιδευτικούς, άλλους/ες επαγγελματίες ή φοιτητές/ριες. Αυτό επιχειρείται στο 

κεφάλαιο της «σύνδεσης και συζήτησης των αποτελεσμάτων» (κεφ. 6). 

 

3.9. Ο ρόλος της ερευνήτριας 
Η ερευνήτρια συνέβαλλε στην κατασκευή και οικοδόμηση της διαδικτυακής 

κοινότητας των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής που μετείχαν στην έρευνα 

με τους ακόλουθους τρόπους. Σχεδίασε το ηλεκτρονικό περιβάλλον και το 

συνεργατικό έργο, επιμελήθηκε τα κείμενα και τις συνδέσεις σε ό,τι αφορά το 

περιεχόμενο της υποδομής, και φρόντισε για τη διάχυση της ηλεκτρονικής 

διεύθυνσης της κοινότητας. Περαιτέρω, συμμετείχε στις δραστηριότητες της 

κοινότητας ως διαμεσολαβήτρια των συζητήσεων και διαχειρίστρια του 

ηλεκτρονικού περιβάλλοντος, αλλά και με την ιδιότητα της εκπαιδευτικού ειδικής 

αγωγής. Κατά την έναρξη της κοινότητας, εισήγαγε πρώτη σχόλια στο ηλεκτρονικό 

περιβάλλον, τόσο στα σενάρια με τις ερωτήσεις, όσο και στις ομάδες συζήτησης του 

Forum, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της κοινότητας ενημέρωνε τα μέλη, 

μέσω της αποστολής προσωπικών μηνυμάτων στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, για 

κάθε νέα ανάρτηση ή σχόλιο της κοινότητας. Παρακολουθούσε καθημερινά τις 

εγγραφές των μελών και την κινητικότητα αυτών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον και 

προσπαθούσε να παρακινήσει τους/τις εγγραφέντες/είσες στην εισαγωγή σχολίων, 

μέσω των δικών της σχολίων και μέσω προσωπικών μηνυμάτων. Στην κατεύθυνση 

αυτή οργάνωσε δύο σύγχρονες συζητήσεις με μέλη της κοινότητας. Η πρώτη 

διαδικτυακή συνάντηση πραγματοποιήθηκε για να υπάρξει έγκαιρη απάντηση σε 

σενάριο-πρόβλημα που εισήχθηκε στο Forum, ενώ η δεύτερη συνάντηση 

πραγματοποιήθηκε μετά από προσωπικό αίτημα εκπαιδευτικού γενικής αγωγής που 

μετείχε στην πρώτη συνάντηση.  

Η ερευνήτρια μέσω του ρόλου της διαχειρίστριας και διαμεσολαβήτριας είχε 

τη δυνατότητα να παρατηρεί «από μέσα» την κοινότητα και τη συμπεριφορά των 

μελών της. Στο πλαίσιο αυτού του ρόλου έδινε διευκρινιστικές εξηγήσεις για το 

σκοπό της κοινότητας, μέσω προσωπικής αλληλογραφίας, παρακινώντας σε εγγραφή 

και δραστηριοποίηση σ’ αυτήν. Παρά την ιδιαίτερα σημαντική συμβολή του/της 

διαμεσολαβητή/ριας στην ώθηση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στα δίκτυα 

ασύγχρονης επικοινωνίας, η οποία επισημαίνεται στη σχετική βιβλιογραφία, με 

δεδομένο το σκοπό της εν λόγω έρευνας που αφορούσε στην ανάδειξη του λόγου των 
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συμμετεχόντων/ουσών προκειμένου να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα, 

επιδιώχθηκε από πλευράς της διαμεσολαβήτριας, ιδιαίτερα κατά το πρώτο τετράμηνο 

λειτουργίας της κοινότητας, να διατηρηθεί μία χαμηλή αναλογία μεταξύ των δικών 

της σχολίων και των σχολίων των μελών. Στην κατεύθυνση αυτή, η διαμεσολαβήτρια  

στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών συζητήσεων επεδίωξε να αναπτύξει περισσότερο το 

ρόλο του συμβούλου στο πλάι (guide on the side), κι όχι το ρόλο του σοφού στη 

σκηνή (sage on the stage) (Gibson, 1996), προωθώντας με τα σχόλιά της κυρίως την 

παρακίνηση των χρηστών/ριών για συλλογικό αναστοχασμό και κατάθεση των 

προσωπικών τους εμπειριών και γνώσεων, προς εξυπηρέτηση του σκοπού της 

κοινότητας και της έρευνας. Επίσης, μέσω των ερωτήσεών της προσπαθούσε να 

δώσει ώθηση στην αλληλεπίδραση, κάτι που δεν μπόρεσε να επιτύχει στο περιβάλλον 

των σεναρίων με τις ερωτήσεις, σε αντίθεση με το περιβάλλον των ασύγχρονων 

συζητήσεων. Επισημαίνεται ότι κατά την πρώτη τετράμηνη λειτουργία της 

κοινότητας τα σχόλια της διαμεσολαβήτριας ήταν 27 έναντι 112 των μελών, με 

αναλογία λίγο μεγαλύτερη από ¼.  Κατά τη δεύτερη περίοδο λειτουργίας της 

κοινότητας, μετά την παραχώρηση των συνεντεύξεων και την έλευση των θερινών 

μηνών, η διαχειρίστρια ενημέρωσε την αρχική σελίδα του eCollab ότι η κοινότητα 

έπαψε να αποτελεί αντικείμενο έρευνας, αφαίρεσε από τη φόρμα εγγραφής το πλήθος 

των ατομικών στοιχείων που ζητούνταν κατά την πρώτη περίοδο και προχώρησε σε 

ελάχιστες μετακινήσεις (αλλαγές) στις ομάδες συζήτησης του Forum. Κατά τη 

δεύτερη αυτή περίοδο υιοθέτησε περισσότερο το ρόλο ισότιμου μέλους, κι όχι τόσο 

το ρόλο της διαμεσολαβήτριας, εφόσον εισήγαγε ως εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής 

προσωπικό σενάριο-πρόβλημα και το συζήτησε με τα μέλη της κοινότητας. 

Επισημαίνεται, ότι τα σχόλια της δεύτερης αυτής περιόδου λειτουργίας της 

κοινότητας μέχρι τις αρχές Ιουνίου που ξεκίνησε η συλλογή των ερωτηματολογίων 

της έρευνας ήταν κατά πολύ λιγότερα από την πρώτη περίοδο, εφόσον οι 

προσπάθειες διάχυσής της από μέρους της ερευνήτριας περιορίστηκαν, ενώ 

περιορίστηκε και η δραστηριοποίησή της προς παρακίνηση των μελών, μέσω 

προσωπικής αλληλογραφίας. Τα σχόλια της διαχειρίστριας-διαμεσολαβήτριας αυτής 

της περιόδου ήταν 22 έναντι 84 των υπόλοιπων μελών της κοινότητας, σε αναλογία 

λίγο μικρότερη του ¼.  
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Μέρος Γ΄: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Στο κείμενο που ακολουθεί περιγράφονται  τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

από την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων της έρευνας, δηλαδή από την ανάλυση 

των συνεντεύξεων, των σχολίων και των ανοιχτών ερωτήσεων των 

ερωτηματολογίων. Τα σημαντικότερα αποτελέσματα είναι ότι στην ανάπτυξη της 

διαδικτυακής συνεργασίας συνέβαλλαν τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού 

περιβάλλοντος, το περιεχόμενο και τα μέλη της κοινότητας, καθώς και η 

διαχειρίστρια κι ότι οι εκπαιδευτικοί που εμπλακήκανε στις δραστηριότητες της 

κοινότητας έλαβαν επαγγελματικά οφέλη και ανέπτυξαν κοινοτικά αισθήματα. 

Περαιτέρω, διαφάνηκε ότι το όφελος ή η απουσία ατομικού οφέλους των 

εμπλεκομένων από τη συμμετοχή στις δραστηριότητες της κοινότητας συνδέεται με 

τις δυσκολίες που οι εκπαιδευτικοί αντιμετώπισαν κατά τη συμμετοχή τους, με τα 

χαρακτηριστικά των μελών και της διαμεσολαβήτριας, με τις δυσκολίες που ενέχει η 

εφαρμογή συμπεριληπτικών πρακτικών στη σχολική πράξη (σκοπός eCollab 

κοινότητας) και με την αντίληψη και αυτοαντίληψη των συμμετεχόντων/ουσών για 

τον επαγγελματικό ρόλο των δύο ειδικοτήτων Ε.Α. και Γ.Α. στο γενικό σχολείο. Εν 

συνεχεία η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι η εφαρμογή των προτάσεων της 

κοινότητας στην καθημερινή πρακτική στην τάξη και στο σχολείο και ιδιαίτερα η 

ανάπτυξη της «στενής» συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής 

αγωγής (σκοπός eCollab κοινότητας), αλλά και της «ευρείας» συνεργασίας μεταξύ 

εκπαιδευτικών και άλλων εμπλεκομένων, όπως είναι οι ειδικοί επιστήμονες, οι γονείς 

και οι διαγνωστικοί φορείς, ενέχουν δυσκολίες.  

Τέλος, διαφάνηκαν διαφορές μεταξύ των δύο επαγγελματικών ομάδων Ε.Α. 

και Γ.Α. σε ό,τι αφορά: α) τις δυσκολίες συμμετοχής στην κοινότητα, που 

σχετίζονταν με τα χαρακτηριστικά του περιεχόμενο της, την επαγγελματική γνώση 

και εμπειρία, τη θεωρητική κατάρτιση στην ειδική αγωγή  και τις προσωπικές 

επαγγελματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών για τη λύση προβλημάτων συνεργασίας 

και συνεκπαίδευσης, β) το περιεχόμενο του αναστοχασμού και τα συναισθήματα που 

ανέπτυξε η κάθε επαγγελματική ομάδα στην κοινοτητα, γ) τις προσδοκίες από τη 

γενίκευση της διαδικτυακής συνεργασίας, δ) τις προτάσεις στα ηλεκτρονικά σενάρια-

προβλήματα της κοινότητας, ε) την αντίληψη και αυτοαντίληψη του επαγγελματικού 

ρόλου των δύο ειδικοτήτων και στ) τις προσδοκίες της κάθε ειδικότητας από την 

άλλη στο πλαίσιο της online και offline συνεργασίας τους.  
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4.1. Αποτελέσματα περιγραφικής ανάλυσης  
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης του ποιοτικού υλικού παρουσιάζονται ως 

θεωρητικές προτάσεις δηλωτικής μορφής, που συνοδεύονται από τις κατηγορίες 

ανάλυσης από τις οποίες προέκυψαν και τους αριθμητικούς κωδικούς τους. 

Ακολουθεί η περιγραφή των κατηγοριών ανάλυσης. 

 

4.1.1.Χαρακτηριστικά του eCollab 
Τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος, του περιεχομένου και 

των μελών του eCollab συνέβαλλαν με διαφορετικό τρόπο στην ανάπτυξη της 

διαδικτυακής συνεργασίας σ’ αυτό. 

 

(1  1)  /χαρακτ. του eCollab / γενικά χαρακτηριστικά / 

 

(1  1  1)  /χαρακτ. του eCollab / γενικά χαρακτηριστικά / 

χαρακτ. ηλεκτρ.  περιβάλλοντος-ενημέρωση από 

εξωτ. πάροχο 

 

(1  1  2)  /χαρακτ. του eCollab / γενικά χαρακτηριστικά/ 

χαρακτ. περιεχομένου  

 

(1  2)  /χαρακτ. του eCollab / χαρακτηριστικά ΣμΕ 

 

(1  2  1)  /χαρακτ. του eCollab / χαρακτηριστικά ΣμΕ  / 

σενάρια 

 

(1  2  2)  /χαρακτ. του eCollab / χαρακτηριστικά ΣμΕ  / 

ερωτήσεις-σχόλια 

 

(1  3)  /χαρακ. του eCollab / χαρακτηριστικά συζητήσεων 

(Forum/Chat) 
 

 

(1  3  1)  /χαρακτ. του eCollab / χαρακτηριστικά συζητήσεων 

(Forum/Chat)/ ηλ. περιβάλλον-επικοινωνία 

(1  3  2)  /χαρακτ. του eCollab / χαρακτηριστικά συζητήσεων 

(Forum/Chat)/ σενάρια-σχόλια ασύγχρονων 

συζητήσεων 

 

(1  4)  /χαρακτ. του eCollab/ χαρακτηριστικά μελών-

διαμεσολαβήτριας/  
 

(1  4  1)  /χαρακτ. του eCollab/ χαρακτηριστικά μελών-

διαμεσολαβήτριας / χαρακτηριστικά μελών 
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(1  4  2)  /χαρακτ. του eCollab/ χαρακτηριστικά μελών-

διαμεσολαβήτριας/ ρόλος-χαρακτηριστικά  

διαμεσολαβήτριας 

(1  5)  /χαρακτ. του eCollab/ σύγκριση eCollab εργαλείων 

(1  5  1)  /χαρακτ. του eCollab/ σύγκριση eCollab εργαλείων/ 

σύγκριση ΣμΕ-ΑΣΥΖ 

(1  5  2)  /χαρακτ. του eCollab/ σύγκριση eCollab εργαλείων/ 

σύγκριση ΑΣΥΖ-ΣΣΥΖ 

 

Γενικά χαρακτηριστικά  
Σχετικά με την υποστήριξη των μελών στην κατανόηση των στατικών σεναρίων 

με τις ερωτήσεις, δύο εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής δήλωσαν ότι η συμβολή των 

εισαγωγικών-ενημερωτικών κειμένων ήταν καθοριστική (ΓΑ1, Ε6).  

 

ΓΑ1_ΣΥΝ. Διάβασα όμως μερικά ενημερωτικά κείμενα, ναι. Γιατί σε βοηθάνε περισσότερο να 

καταλάβεις και το πώς είναι τοποθετημένα τα Σενάρια. Δηλαδή βοηθήσαν πολύ σ’ αυτό. Γιατί 

ομολογώ ότι διαβάζοντας μερικά Σενάρια, λίγο δυσκολεύτηκα να καταλάβω γιατί 

χρησιμοποιούσαν κάποιους ορισμούς που εμείς δεν είμαστε εξοικειωμένοι. Και ήταν πολύ 

ωραίο που είχατε στα Σενάρια, όπως είναι, παραπομπή σε κείμενα. Οπότε διαβάζοντας το 

Σενάριο, κι ευτυχώς, εκεί που ήταν η ασάφεια για μένα πήγαινα στο αντίστοιχο κείμενο και 

μπορούσα και πλησίαζα το Σενάριο με πιο σωστό τρόπο (…). 

 

Σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό περιβάλλον του eCollab, αρκετοί/ές 

εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι γενικά είναι εύχρηστο και κατανοητό (ΓΑ_ΕΡ2, 

ΓΑ_ΕΡ10, ΓΑ_ΕΡ 36, ΓΑ_ΕΡ57, ΕΑ_ΕΡ21, ΕΑ10_ΣΥΝ) κι ότι ο/η χρήστης/ρια 

προσανατολίζεται εύκολα  κατά την πλοήγησή του σ’ αυτό (ΓΑ3_ΣΥΝ, ΕΑ10_ΣΥΝ). 

Ωστόσο, ορισμένοι/ες εκπαιδευτικοί στις ανοιχτές ερωτήσεις των ερωτηματολογίων 

ανέφεραν ότι το περιεχόμενο είναι πολύπλοκο και το περιβάλλον κουραστικό, 

φορτωμένο με πολλές πληροφορίες (ΕΑ_ΕΡ1, ΕΑ_ΕΡ25, ΕΑ_ΕΡ5).  

 

ΕΑ_ΕΡ21. Το περιβάλλον του eCollab είναι απλό και εύχρηστο και δε με δυσκόλεψε 

γενικότερα στη χρήση του (…) Είναι ένα πολύ λειτουργικό και εύχρηστο ηλεκτρονικό 

περιβάλλον. 
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ΕΑ10_ΣΥΝ. Τώρα και στο θέμα της πλοήγησης και της χρήσης και αυτά ήταν… εντάξει 

προσανατολίζεσαι εύκολα και στα δύο. Δηλαδή αν ασχοληθείς λίγο, μετά το βρίσκεις άνετα, δεν 

είναι κάτι που να σε ζορίζει. 

 

Ορισμένοι/ες εκπαιδευτικοί ειδικής και γενικής αγωγής αναφερόμενοι/ες στο 

περιεχόμενο του eCollab, και συγκεκριμένα στα σενάρια και στο υλικό των 

ασύγχρονων συζητήσεων, θεώρησαν ότι αναφέρεται στην Ειδική Αγωγή (ΓΑ1, ΓΑ7, 

ΕΑ9, ΕΑ10, ΕΑ12). Άλλοι/ες εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι το περιεχόμενο του eCollab 

αφορά και στις δύο ειδικότητες εκπαιδευτικών (Ε6, ΓΑ2, ΕΑ12).  

 

ΕΑ10_ΣΥΝ. (…) θεωρώ ότι είναι το πρώτο αξιόλογο κομμάτι που βρήκα με σχόλια και με 

παρεμβάσεις για την Ειδική Αγωγή. 

 

ΓΑ2_ΣΥΝ. (…) νομίζω ότι τους αφορά όλους. Νομίζω αφορά και το δάσκαλο της τάξης. 

 

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί παρατήρησαν ότι το περιεχόμενο του eCollab 

επικεντρώνεται στην εκπαιδευτική πράξη (ΕΑ10, ΓΑ3) κι ότι καλύπτει ανάγκες 

αμοιβαίας υποστήριξης και βοήθειας μεταξύ των εκπαιδευτικών (ΓΑ7, ΕΑ9, ΕΑ10, 

ΕΑ11). Στις ανοιχτές ερωτήσεις των ερωτηματολογίων σημειώθηκε ότι η 

αντιμετώπιση περιστατικών, μέσα από το λόγο των συμμετεχόντων, προσφέρει μία 

ευρεία και αναλυτική αντίληψη στα μέλη (ΕΑ_ΕΡ25).  

 

ΕΑ10_ΣΥΝ. Δεν θα μπει ο άλλος ας πούμε να σχολιάσει κάτι άσχετο ή κάτι που το θεωρώ ότι –

πώς να στο πω τώρα;- έχει να κάνει με την εκπαιδευτική πράξη, δεν έχει να κάνει με το 

μπαίνουμε κι ανταλλάσσουμε σχόλια με το αν είμαι καλά, αν δεν είσαι καλά, πού θα πάμε το 

βράδυ ας πούμε. Έχει να κάνει με το σχολείο, έχει αντικείμενο (…) Νομίζω ότι είναι ένας τόπος 

για να μιλήσει κάποιος με συναδέλφους που ενδιαφέρονται γι’ αυτά που συμβαίνουν στην τάξη. 

 

ΓΑ7_ΣΥΝ.  Σ’ αυτή τη σελίδα μπορεί να κάνει πιο πρακτικά πράγματα. Δηλαδή, και να δώσει 

βοήθεια και να πάρει από την ασύγχρονη συζήτηση αλλά και με τα σενάρια με τις ερωτήσεις 

που βλέπει και πάλι τις απόψεις των άλλων, τι θα μπορούσε να κάνει. 

 

ΕΑ_ΕΡ25. Θεωρώ ανταγωνιστικές κι άλλες διαδυκτιακές ιστοσελίδες π.χ. μέσω facebook 

«σύλλογος αποφοίτων ειδικής αγωγής»  «ειδικά σχολεία και ειδική αγωγή» κ.α. όπου 

προσφέρουν γρήγορη ενημέρωση και γρήγορη επίλυση αποριών. Όμως, το e-collab προσφέρει 
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μια  πιο επαρκή και αναλυτική αντίληψη και αντιμετώπιση περιστατικών που δε το έχω 

συναντήσει κάπου αλλού. 

 

Ορισμένοι/ες εκπαιδευτικοί χαρακτήρισαν το περιεχόμενο του eCollab 

επιστημονικό, γιατί έθετε ένα πλαίσιο στη δράση τους, τους/τις παρείχε τη 

δυνατότητα  να διαβάσουν και να ανατρέξουν σε θεωρητικά κείμενα, αλλά και να 

σχολιάσουν βάσει αυτών. Επιπλέον, απαιτούσε ένα θεωρητικό υπόβαθρο από τους/τις 

εκπαιδευτικούς που σχολίαζαν (ΕΑ10, ΓΑ1). 

 

ΕΑ10_ΣΥΝ.  Νομίζω βγάζει κάτι επιστημονικό. (…)  Πες το θεωρητικό; Δεν ξέρω πώς αλλιώς 

να το πω. (Καθοδηγητικό;) Δεν είναι καθοδηγητικό. Σε βάζει σ’ ένα πλαίσιο ότι, ότι δεν θα πω 

κάτι και θα φύγω. Αλλά ότι θα διαβάσω και κάτι που λέει εδώ. Δηλαδή για να μείνω εδώ, 

σημαίνει ότι  κάτι θέλω να δω και κάτι θέλω να πω. Δεν είμαι περαστικός. (…) Τα σχόλια των 

συναδέλφων και τα σενάρια των συναδέλφων που αναρτήθηκαν ήταν ουσιαστικά κάποια 

κείμενα στα οποία έπρεπε να βρεθούν κάποιες λύσεις, οι οποίες να βασίζονται και στο 

θεωρητικό κομμάτι. 

 

ΓΑ1_ΣΥΝ. (…) κι ήθελα να ψάξω καλά κάτι πριν το ανεβάσω ή πριν το θέσω κάποιο ερώτημα 

γιατί εντάξει, δεν είναι κάποιο τυχαίο Forum που πας και... Είναι ένα επιστημονικό Forum για 

συγκεκριμένα πράγματα και θέλει κι ένα κάποιο επίπεδο, θεωρητικό υπόβαθρο αυτών που θα 

καταθέσεις.  

 

Ειδικότερα, με αφορμή τα εισαγωγικά-ενημερωτικά κείμενα του eCollab και 

το θεωρητικό τους περιεχόμενο, διατυπώθηκε ένας προβληματισμός σχετικά με το 

γενικότερο περιεχόμενο του διαδικτύου, σε ό,τι αφορά την έλλειψη εμπιστοσύνης 

προς τους/τις συγγραφείς και την προτίμηση προς την έντυπη βιβλιογραφία, έναντι 

του διαδικτύου, για την κατάρτιση σε θεωρητικά θέματα που σχετίζονται είτε με το 

περιεχόμενο του eCollab, είτε με άλλα εκπαιδευτικά θέματα (ΕΑ10, ΓΑ7). 

 

ΕΑ10_ΣΥΝ. Γιατί πολλές φορές μπορείς να …όταν θέλω να φρεσκάρω την θεωρητική μου 

τέλος πάντων κατεύθυνση, θα ανοίξω ένα βιβλίο, έτσι;- που θέλω εγώ, θα συμβουλευτώ μια 

βιβλιογραφία … Στο internet δεν έχω πολύ μεγάλη έτσι εμπιστοσύνη, δεν…ο καθένας γράφει 

ό,τι θέλει. 

 



176 

 

ΓΑ7_ΣΥΝ. Στο θεωρητικό κομμάτι μπορεί να βρει και βιβλιογραφία για να ενημερωθεί. Αν 

θέλει κάποιος να βρει θεωρητικά, να ψάξει, μπορεί να το βρει και σ’ ένα βιβλίο. 

 

H ενημέρωση από εξωτερικό πάροχο, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

των χρηστών/ριών, για τα νεοεισερχόμενα σχόλια στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του 

eCollab υποστήριζε και καθοδηγούσε τους/τις χρήστες/ριες στην εισαγωγή τους σ’ 

αυτό (ΓΑ2, ΓΑ7). 

 

 Χαρακτηριστικά σεναρίων με ερωτήσεις (ΣμΕ) 
Σε ό,τι αφορά τα στατικά σενάρια του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος, οι 

εκπαιδευτικοί τα χαρακτήρισαν «εμπεριστατωμένα», «τεκμηριωμένα» και 

«επιμελημένα» (Ε6, ΓΑ2, ΕΑ8), γιατί είχαν πολλές λεπτομέρειες και υποστηρίζονταν 

από θεωρητικά κείμενα και πηγές του διαδικτύου. Επίσης τα χαρακτήρισαν 

«ολοκληρωμένα», «συγκεκριμένα» και «αναλυτικά», εφόσον επικεντρώνονταν σε 

συγκεκριμένα ζητήματα και έδιναν στο/στην χρήστη/ρια τη δυνατότητα να τα 

διερευνήσει μέσω της πλοήγησής του/της σ’ αυτά (ΕΑ_ΕΡ1, ΕΑ9, ΕΑ14). 

 

Ε6_ΣΥΝ. Ήταν πιο καλά διατυπωμένα και πιο τεκμηριωμένα, πιο εμπεριστατωμένα  

 

ΕΑ8_ΣΥΝ. Δε λέω, από την άποψη ότι μπορούσες να πας με υπερσυνδέσμους και να 

ενημερωθείς για κάποια θέματα σίγουρα ήταν πιο χρήσιμο το πρώτο κομμάτι (των σεναρίων με 

τις ερωτήσεις). 

 

ΕΑ14_ΣΥΝ. Γιατί σε δοσμένα ζητήματα έχεις συγκεκριμένες απαντήσεις. Γιατί ήταν δοσμένο το 

συγκεκριμένο ζήτημα-πρόβλημα. Κι έβλεπες για το συγκεκριμένο ζήτημα τις θέσεις οι οποίες 

δίνονταν  

 

Αρκετοί/ές εκπαιδευτικοί χαρακτήρισαν τα στατικά σενάρια «θεωρητικά» και 

«ψεύτικα», «ψυχρά» και «ξεκομμένα», περιπτώσεις «τραβηγμένες», που δεν 

αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην καθημερινότητά τους (ΓΑ7, ΓΑ1, Ε6, ΕΑ10). 

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί, κυρίως της γενικής αγωγής, θεώρησαν ότι τα σενάρια με τις 

κατευθυντήριες ερωτήσεις περιείχαν πολλές πληροφορίες, ότι ήταν χρονοβόρα στη 

μελέτη τους και απαιτητικά στη λύση τους (ΓΑ3, ΓΑ7, ΓΑ_ΕΡ7). 
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ΓΑ7_ΣΥΝ. Αλλά τα θεωρώ λίγο πιο θεωρητικό το Σενάριο γιατί είναι ένα Σενάριο ψεύτικο. Όχι 

ψεύτικο.  Δηλαδή σαν αληθινό φαίνεται, αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα. Θα μπορούσε 

όμως να είναι. (…) Όλοι λέμε θεωρητικά τι θα μπορούσες να κάνεις στο Σενάριο. 

 

Άλλοι/ες θεώρησαν ότι τα στατικά σενάρια λειτούργησαν ως εισαγωγή στο 

περιεχόμενο της διαδικτυακής συνεργασίας του eCollab και έδωσαν στους/στις 

εκπαιδευτικούς το ερέθισμα να ξεκινήσουν συζητήσεις (ΓΑ7, ΓΑ1, ΕΑ8, ΕΑ11). 

 

ΓΑ7_ΣΥΝ. Δηλαδή τα Σενάρια με τις ερωτήσεις είναι πολύ ωραία για να μπεις λίγο στο θέμα. 

Αν δεν έχεις συναντήσει κάποια περίπτωση, είναι ωραία γιατί σε βάζει λίγο στο κλίμα. Να 

ενημερωθείς, να δεις το θεωρητικό κομμάτι, τι λένε οι άλλοι γι’ αυτό. 

 

ΕΑ11_ΣΥΝ. Τα έτοιμα Σενάρια είναι κάτι ας πούμε για να σου ανοίξει την όρεξη, θεωρώ. 

 

Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι τα στατικά σενάρια είχαν κατευθυντικό ρόλο, 

εφόσον κατατόπιζαν το/τη χρήστη/ρια στο ουσιαστικό πρόβλημα και τον/την 

κατεύθυναν στα ερωτήματα που θα έθετε κατά την εισαγωγή του δικού του/της 

σεναρίου στις ασύγχρονες συζητήσεις, ενώ παράλληλα κατεύθυναν και τον/την 

εκπαιδευτικό που θα έμπαινε στη διαδικασία να απαντήσει στα πραγματικά σενάρια 

του Forum (Ε6, ΕΑ9).  

 

ΕΑ9_ΣΥΝ. Βοηθάει (το σενάριο με τις ερωτήσεις) στην άμεση και συγκεκριμένη πρόσληψη 

ερωτημάτων που θα θέσω όταν εισάγω το δικό μου σενάριο και κατευθύνει τον άλλον που θα 

διαβάσει το σενάριό μου και θα απαντήσει. 

 

Αρκετοί/ές εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι η συγκεκριμένη υποδομή των 

σεναρίων με τις ερωτήσεις δεν συνέβαλε στην ανάπτυξη της αλληλεπίδρασης μεταξύ 

των μελών της κοινότητας και στην ανάπτυξη του διαλόγου, ότι δεν υπήρχε συνέχεια 

σε ό,τι αφορά τις απαντήσεις σ’ αυτά κι ότι εκεί μπορούσε να δραστηριοποιηθεί μόνο 

μία φορά ο/η χρήστης/ρια, χωρίς να έχει κάποιο κίνητρο για να επιστρέψει στο 

συγκεκριμένο περιβάλλον (ΓΑ3, ΓΑ2, ΓΑ7, Ε6, ΕΑ8, ΕΑ11). Ωστόσο, για 

ορισμένους/ες εκπαιδευτικούς αυτή η στατικότητα  έκανε το περιβάλλον πιο 

εύχρηστο από αυτό των ασύγχρονων συζητήσεων. Οι χρήστες/ριες 

προσανατολίζονταν πιο εύκολα στο περιβάλλον των σεναρίων με τις ερωτήσεις, απ’ 
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ό,τι στο περιβάλλον των ασύγχρονων συζητήσεων, σε ό,τι αφορά την εύρεση και 

ανάγνωση των σεναρίων και των σχολίων κάτω από αυτά (Ε5, Ε6, ΓΑ3). 

 

ΓΑ2_ΣΥΝ. Κοιτάξτε, τα έτοιμα σενάρια και τα σχόλια, έχουν μία στατικότητα. Έτσι νομίζω εγώ 

(...) Δηλαδή αυτό το πράγμα, πόσο σχόλιο να κάνεις και πόσα σχόλια επί των σχολίων. 

 

Ε6_ΣΥΝ. Μου ερχόταν συνέχεια μπροστά το Σενάριο- πρόβλημα και το διάβαζα θέλοντας και 

μη. Το ξαναείχα μπροστά μου, οπότε η αναπαραγωγή γινότανε χωρίς να την επιδιώκω (…) Τα 

Σενάρια μου ταιριάζουν περισσότερο. Γιατί είναι κάτι που το βρίσκω σταθερά, πιο εύκολα στο 

eCollab. 

 

Σχετικά με τις κατευθυντήριες ερωτήσεις των στατικών σεναρίων, οι 

εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι κατεύθυναν τον/τη χρήστη/ρια σε συγκεκριμένες 

απαντήσεις (ΓΑ3, ΓΑ7, Ε6, ΕΑ8, ΕΑ11, ΕΑ12), προκαλώντας μια συζήτηση που 

εστίαζε στα «ουσιαστικά» και ανοίγοντας πεδία που διαφορετικά δεν θα 

κουβεντιάζονταν από τους/τις εκπαιδευτικούς (ΓΑ1, ΕΑ8). Επίσης, οι συγκεκριμένες 

ερωτήσεις ήταν «εμπεριστατωμένες» και «τεκμηριωμένες», με «λεπτομέρειες» που 

καθοδηγούσαν και βοηθούσαν τον/τη χρήστη να οργανώσει τη σκέψη του/της για να 

απαντήσει (Ε6, ΕΑ8) και επικεντρώνονταν στο «πρόβλημα» και στις πρακτικές 

αντιμετώπισής του στην τάξη (ΓΑ3).  

 

ΓΑ1_ΣΥΝ. (…) θεωρώ ότι οι ερωτήσεις που είχαν από κάτω τα Σενάρια προκαλούσαν μια πιο 

κατευθυνόμενη συζήτηση που ίσως να εστίαζε στα ουσιαστικά  

 

ΕΑ8_ΣΥΝ. (…) κάποιες ερωτήσεις ανοίγανε τέλος πάντων πεδία που ίσως δεν θα τα 

κουβεντιάζαμε στην Ασύγχρονη Συζήτηση. 

 

ΓΑ3_ΣΥΝ. Γιατί έχουν σχέση με την εκπαιδευτική πράξη. Γιατί έλεγε μία: «τι μπορείς να κάνεις 

για να βοηθήσεις το μαθητή να προχωρήσει και να ξεπεράσει τη δυσκολία του; Τι μπορείς να 

κάνεις για να τον εντάξεις μέσα στην ομάδα;». Οι ερωτήσεις στα Σενάρια επικεντρώνονταν 

στην πράξη. Κι από κει μπορεί να πάρει ιδέες ο εκπαιδευτικός για το τι μπορεί να κάνει στην 

τάξη του (…) Αναφέρονται στο πρόβλημα και αναφέρονται στην πράξη. 

 

Οι ερωτήσεις ήταν «διευκολυντικές», για τον/την εκπαιδευτικό που 

δυσκολευόταν να απαντήσει ελεύθερα (ΓΑ2, ΕΑ12) και αναγκαίες για να μπορέσει 
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αυτός/ή που απαντά να μπει στη θέση του «άλλου», εφόσον δεν είχε τη δυνατότητα 

να κάνει ερωτήσεις στον/στην εκπαιδευτικό που αντιμετώπιζε το «πρόβλημα» για να 

πάρει απαντήσεις (ΓΑ7). 

 

ΕΑ12_ΣΥΝ. Γιατί μου άρεσε το πρώτο με τις ερωτήσεις. Γιατί θεωρώ πιο εύκολο το να 

απαντήσω σε μια ερώτηση, παρά να γράψω ελεύθερα εγώ. 

 

Από ορισμένους/ες εκπαιδευτικούς οι ερωτήσεις θεωρήθηκαν περιοριστικές, 

εφόσον δεν έδιναν στον/στην εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να επικεντρωθεί σε σημεία 

του σεναρίου που αυτός/αυτή θεωρούσε σημαντικά. Επιπλέον, παρήγαγαν 

τυποποιημένες απαντήσεις (ΓΑ4, ΕΑ_ΕΡ1, ΕΑ10_ΣΥΝ). 

 

ΕΑ_ΕΡ1. Θεωρώ ότι οι ερωτήσεις στα Σενάρια θα έπρεπε να είναι λιγότερο καθοδηγητικές, 

ώστε αυτός που απαντάει να βάζει το προσωπικό του στοιχείο στην ανάλυση-απάντηση. Η 

αυστηρή κατεύθυνση δε βοηθάει να πεις ελεύθερα τη γνώμη σου, ώστε να αναπτυχθεί ελεύθερα 

ο διάλογος.  Αντίθετα  παράγει τυποποιημένες απαντήσεις. 

 

Τα σχόλια που εισήχθησαν στο περιβάλλον των σεναρίων με τις ερωτήσεις,  

χαρακτηρίστηκαν «εμπεριστατωμένα» και «ολοκληρωμένα» (Ε6), αλλά και 

«θεωρητικά», «ξύλινα» κι όχι ιδιαίτερα χρήσιμα (ΓΑ7). Επίσης, θεωρήθηκαν 

αντικρουόμενα, εφόσον προέβαλλαν τις διαφωνίες των εκπαιδευτικών (π.χ. για τη 

διαφοροποιημένη διδασκαλία), και κοινότυπα, εφόσον ορισμένα από αυτά που 

προτείνονταν ήταν ήδη γνωστά στους/στις εκπαιδευτικούς (ΓΑ3). Ας σημειωθεί ότι οι 

απόψεις των εκπαιδευτικών για τα σχόλια στις κατευθυντήριες ερωτήσεις των 

στατικών σεναρίων ταυτίζονται με τις απόψεις τους για τα συγκεκριμένα σενάρια, 

εφόσον και τα δύο (σενάρια και σχόλια) χαρακτηρίστηκαν «θεωρητικά» και 

«εμπεριστατωμένα». 

 

ΓΑ7_ΣΥΝ. Να πω την αλήθεια τα σχόλια που είδα ήταν πολύ θεωρητικά, σαν να ήταν 

αντιγραφή επικόλληση από κάποιο βιβλίο, από κάποιο άρθρο και τα θεώρησα λίγο να το πω 

«ξύλινα». Δηλαδή δεν ήτανε: «θέλω να σου εξηγήσω αυτό», και το εξηγώ και το γράφω στα 

σχόλια. Αλλά αυτό ήτανε για κάποια σχόλια. (…) κάποιος άλλος μπορεί να το πήρε αλλιώς. Ότι 

έπρεπε να απαντήσει πιο θεωρητικά, πιο επιστημονικά ίσως, επειδή ήταν το σενάριο fix, δεν 

ξέρω… 
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ΓΑ3_ΣΥΝ. Κάπου, ας πούμε, λέγανε σ’ ένα πρόβλημα να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο, να 

δίνουμε διαφορετικού τύπου εργασίες,  και κάποιος άλλος συνάδελφος έλεγε, ναι, αλλά αυτό δεν 

μπορεί να γίνει στο χρονικό περιθώριο που έχουμε στην τάξη.  (…) δεν διάβασα κάτι και να πω 

ότι «α! αυτό θα το κάνω έτσι» (…) αλλά κάποια πράγματα που σχολίαζαν οι συνάδελφοι, 

πιστεύω ότι, ως ένα βαθμό, τα είχα κι εγώ υπόψη μου.  

  

 Χαρακτηριστικά συζητήσεων (Forum/Chat) 
Οι εκπαιδευτικοί χαρακτήρισαν την επικοινωνία που αναπτύχθηκε στο Forum 

του eCollab ελεύθερη και ζωντανή. Εκεί οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούσαν να πουν 

«διάφορα», χωρίς να περιορίζονται από τυποποιημένες ερωτήσεις, να εισάγουν δικά 

τους σενάρια-προβλήματα, να επικεντρώνουν σε σημεία του σεναρίου που 

θεωρούσαν σημαντικά ή σε σημεία που τους/τις κατεύθυναν τα άλλα μέλη, 

βοηθώντας τους/τες να αντιληφθούν κι άλλα σκέλη ενός προβλήματος ή ενός θέματος 

( Ε5, ΓΑ1, ΓΑ2, ΕΑ8, ΕΑ9, ΕΑ10, ΕΑ12). 

 

Ε5_ΣΥΝ. Δεν είναι τυποποιημένο, είναι δηλαδή πιο …πιο ελεύθερο. (…) έχει κι άλλα θέματα 

και σ’ αφήνει κι εσένα να βάλεις το δικό σου σενάριο, το δικό σου πρόβλημα 

 

ΕΑ9_ΣΥΝ. (…) στις Συζητήσεις μπορεί να σου έρθει μια ιδέα ή να ανοίξει μια συζήτηση για 

κάτι που δεν πήγε ο νους σου εξαρχής. Να ακολουθήσει μια δική της πορεία η συζήτηση, να 

αντιληφθείς κι άλλα σκέλη ενός προβλήματος ή ενός θέματος. Δηλαδή σε ανοίγει το εύρος 

περισσότερο. 

 

Κάποιοι/ες εκπαιδευτικοί θεώρησαν ότι η ελευθερία που προσφέρει το Forum 

μπορεί να οδηγήσει στην εκτροπή της συζήτησης σε αόριστα πράγματα ή να 

επιτρέψει την έκφραση ακραίων απόψεων από άτομα που δεν έχουν την πρόθεση να 

προσφέρουν βοήθεια στην κοινότητα, αλλά έχουν την πρόθεση να ασκήσουν 

αρνητική κριτική (ΓΑ1, ΕΑ14).  

 

ΕΑ14_ΣΥΝ. Στο Forum μπορεί να δεις και πολύ ακραίες θέσεις ή άσχετες κάποια στιγμή, από 

ανθρώπους που δεν κατέχουνε καλά το όλο ζήτημα  

  

Αρκετοί/ές εκπαιδευτικοί χαρακτήρισαν  αποτελεσματική την επικοινωνία 

που σημειώθηκε στο συγκεκριμένο περιβάλλον και τη συνεργασία που αναπτύχθηκε 

για την  αντιμετώπιση προβλημάτων συνεκπαίδευσης (ΓΑ1, ΓΑ2, ΓΑ4, ΓΑ7, Ε8) και 
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παρατήρησαν ότι το Forum προσφέρεται για αναστοχασμό και βοηθάει τον ή την 

εκπαιδευτικό να σκεφτεί και να συνεισφέρει λύσεις στα προβλήματα που εισάγονται 

(ΓΑ1, ΕΑ10).  

. 

ΓΑ4_ΣΥΝ. Είναι πιο αποτελεσματικό το Forum. (Σε ό,τι αφορά τι, πιο αποτελεσματικό;) Πιο 

αποτελεσματικό στο να βοηθηθείς, να συνεργαστείς και να επικοινωνήσεις με τους άλλους 

συναδέλφους. 

 

ΓΑ1_ΣΥΝ. Χώρια που το Forum σου δίνει τη δυνατότητα, διαβάζεις, μπορείς να σκεφτείς μια 

συγκεκριμένη περίπτωση, αλλάζεις απόψεις … 

 

Επίσης, το Forum προσφέρει τη δυνατότητα αυτορρύθμισης (ΕΑ8, ΕΑ10), 

ενώ η μονιμότητα των σχολίων στο συγκεκριμένο περιβάλλον επιτρέπει στους/στις 

χρήστες/ριες να ξαναθυμηθούν τα όσα ειπώθηκαν και να ανατρέξουν σ’ αυτά (ΕΑ11), 

να προσθέσουν κάτι στα δικά τους σχόλια ή στα σχόλια των άλλων και γενικότερα να 

ανταποκριθούν άμεσα στις ανάγκες αυτών που εισάγουν το πρόβλημα (Ε6, ΓΑ7, 

ΓΑ2, ΕΑ8, ΕΑ10, ΕΑ11) .  

 

ΕΑ11_ΣΥΝ. (…) ήταν και θετικό γιατί κάθε φορά που είχες ένα πρόβλημα μνήμης, κάτι που δεν 

θυμόσουν, κάτι που δεν είχες καταλάβει, κάτι που ήθελες να διευκρινίσεις, είχες την ευκαιρία 

να το κάνεις. (…) Που έχεις την άνεσή σου, με τις ώρες σου να σκεφτείς, να ανατρέξεις, 

πληροφορίες κτλ.    

 

ΕΑ10_ΣΥΝ. Βάζει κάποιος, συμπληρώνει κάποιος άλλος, σχολιάζει κάποιος τρίτος, μπορείς… 

θα μου πεις αυτό και στα Σενάρια μπορείς να το κάνεις, αλλά ξαναπάμε στην ίδια ερώτηση με 

την αμεσότητα. Δηλαδή μπαίνοντας και ξαναμπαίνοντας και ξανασχολιάζοντας έχεις και την 

ικανοποίηση ότι αυτός που δημοσίευσε πρώτος το πρόβλημα ίσως βρήκε ένα κομματάκι που να 

τον βοήθησε ως το τέλος. 

 

Ωστόσο, θεωρήθηκε ότι το εν λόγω περιβάλλον είχε  πολλά θέματα για συζήτηση και 

ήταν φορτωμένο με πολλές πληροφορίες (ΓΑ_ΕΡ3, Ε5, ΕΑ11). 

Σχετικά με την επικοινωνία στο Chat, οι εκπαιδευτικοί θεώρησαν ότι 

χαρακτηρίζεται από μεγάλη «αμεσότητα» (ΓΑ2, Ε6, ΓΑ4, ΓΑ2, ΕΑ_ΕΡ21) κι ότι έχει 

τα χαρακτηριστικά του προφορικού λόγου, σε αντίθεση με τον καλογραμμένο λόγο 

των ασύγχρονων συζητήσεων (ΓΑ2). Επίσης, χαρακτήρισαν την επικοινωνία «άνετη» 
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και «ευχάριστη» (ΕΑ11, ΓΑ2) και παρατήρησαν ότι δημιουργεί μια οικειότητα στα 

εμπλεκόμενα μέλη (ΕΑ11, ΕΑ10). Παρά τα πλεονεκτήματά της, αρκετοί 

εκπαιδευτικοί χαρακτήρισαν τη σύγχρονη συζήτηση «χαοτική» (ΓΑ4, ΕΑ8, ΕΑ10, 

ΕΑ11).  

 

ΓΑ2_ΣΥΝ. Κοιτάξτε το Chat έχει μία αμεσότητα, μία αμεσότητα μεγάλη, σαν να κάθομαι και να 

μιλάω. Ξέρεις εκείνη την ώρα κάποιος θα σου απαντήσει. Επίσης έχει και μια ελαφρότητα 

επειδή υπάρχει αυτή η αμεσότητα, δηλαδή μπορώ να γράψω και κάτι πιο απλό ενώ αυτό που 

αναρτώ (στο Forum) και ως λόγος πρέπει να είναι λίγο πιο επίσημος και καλογραμμένος. (…) 

έχει την προφορικότητα. 

 

Τα σενάρια που εισήχθησαν στις ασύγχρονες συζητήσεις από τα μέλη του 

eCollab θεωρήθηκαν  ελλιπή ως προς τις πληροφορίες που παρείχαν στον/ην 

αναγνώστη/ρια και μη κατανοητά από αυτόν/ήν, εξαιτίας της περιγραφικής 

κατάθεσης του προβλήματος που περιόριζε την αντίληψη των καταστάσεων που 

βίωναν οι εμπλεκόμενοι/ες στο σενάριο (Ε6, ΓΑ_ΕΡ51, ΕΑ_ΕΡ1). 

 

ΕΑ_ΕΡ1. (…) στα σενάρια που γράφουν οι δάσκαλοι στο φόρουμ, παρατηρώ ελλείψεις στην 

περιγραφή. Δηλαδή οι συνάδελφοι επικεντρώνονται μόνο στον ένα τομέα (γνωστικό, κοινωνικό 

ή ψυχολογικό), παραλείποντας να αναφερθούν π.χ. στη θέση του παιδιού μέσα στην τάξη, τη 

γνώμη που έχουν οι άλλοι γι' αυτό, τι κάνει στα διαλείμματα, κ.τ.λ. 

 

Τα σενάρια που εισήγαγαν οι εκπαιδευτικοί χαρακτηρίστηκαν ρεαλιστικές 

περιπτώσεις, κοινές με τις περιπτώσεις που συναντούν οι εκπαιδευτικοί στην 

καθημερινή τους πρακτική στο σχολείο (ΓΑ1, ΓΑ2, ΓΑ3, ΓΑ4, Ε5, ΕΑ9, ΕΑ10). 

Επίσης, ανέδυαν τον προβληματισμό των εκπαιδευτικών και  προέβαλλαν την αγωνία 

τους να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν μέσα στις τάξεις τους 

(ΕΑ8, ΕΑ11). 

 

ΓΑ4_ΣΥΝ. (…) ήταν όλες οι περιπτώσεις έτσι πολύ αυθεντικές, περιπτώσεις που συναντάμε 

πολύ συχνά στο σχολείο και όλοι είχαμε από κάποια τέτοια παρόμοια  περίπτωση στο σχολείο 

μας. 

 

ΓΑ2_ΣΥΝ. Βλέπεις μια περίπτωση, τη συνδυάζεις πιο εύκολα με μία δικιά σου. (…) Είχα 

κάποια … (Παρόμοια περίπτωση;) Ε, ναι. Πέρσι ας πούμε   
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ΕΑ8_ΣΥΝ. (…) δείχνανε την αγωνία τους, τα προβλήματα που έχουν μέσα στην τάξη και την 

αγωνία τους να ανταπεξέλθουν σ’ αυτά. 

 

 Σε ό,τι αφορά τα σχόλια στις ασύγχρονες συζητήσεις, οι εκπαιδευτικοί 

παρατήρησαν ότι αναφέρονται στην καθημερινή πρακτική (ΓΑ1, ΓΑ4, ΓΑ_ΕΡ36), ότι 

προέβαλλαν την προσωπική οπτική και τις αντιλήψεις αυτών που τα εισήγαγαν, 

σχετικά με τα προβλήματα στην τάξη και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν κατά τη 

συνεργασία με τους/τις συναδέλφους τους, καθώς και τη θεωρητική τους προσέγγιση 

σε ζητήματα συνεργασίας και συμμετοχικής εκπαίδευσης (ΕΑ8, ΕΑ10, ΕΑ13). 

Επιπλέον, μέσω των σχολίων προβάλλονταν οι απόψεις και οι κυρίαρχες αντιλήψεις 

ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας (ΕΑ13). 

 

ΕΑ8_ΣΥΝ. Καταρχήν, κι εμείς απ’ την πλευρά μας βλέπουμε, νιώθουμε πώς βλέπουν οι άλλοι 

τα προβλήματα, το συγκεκριμένο πρόβλημα ας το πούμε, ένα συγκεκριμένο πρόβλημα μέσα στην 

τάξη, πώς το βλέπει ο δάσκαλος, πώς το βλέπει ο Γυμναστής, ο Αγγλικός ξέρω γω, που 

ενδεχομένως να μην είχαμε φανταστεί τη δική τους θεώρηση ας πούμε των πραγμάτων. 

 

ΓΑ_ΕΡ36. Ο λόγος, γραπτός ή προφορικός, δίνει στοιχεία  για την  προσωπικότητα κάθε 

ανθρώπου, τις γνώσεις, τις ιδέες του, τη θεώρησή του για τη ζωή ή για τη δουλειά του και 

γενικά προβάλλει την εικόνα μας. 

 

ΕΑ13_ΣΥΝ. Τις κυρίαρχες αντιλήψεις δηλ. Όχι, στους συναδέλφους, στην εκπαιδευτική 

κοινότητα γενικά. Δηλ. δεν εκφράζεται μόνο η προσωπική άποψη του συμμετέχοντος, αλλά ο 

συμμετέχων εκφράζει και τις απόψεις του κυκλώματος του χώρου που ζει, του περιβάλλοντός 

του. 

 

Ορισμένοι/ες εκπαιδευτικοί χαρακτήρισαν τα σχόλια του ηλεκτρονικού 

περιβάλλοντος «ανταγωνιστικά» (Ε5, ΕΑ_ΕΡ3) και μη εφαρμόσιμα στην πράξη. 

Προτάσεις που έκαναν οι εκπαιδευτικοί,  όπως η συνεργασία με τους γονείς, η 

αναζήτηση βοήθειας από το ΚΕΔΔΥ και η διαφοροποίηση της διδασκαλίας για 

τους/τις μαθητές/ριες με ε.ε.α. θεωρήθηκαν, ακόμη και από τους/τις ίδιους/ίδιες που 

τις εισήγαγαν στο ηλ. περιβάλλον, δύσκολες στην εφαρμογή τους στην πράξη (ΓΑ1, 

ΕΑ17). 
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ΕΑ17_ΣΕΝ3. Μπορεί η δασκάλα ως τότε (γιατί είναι σε όλους γνωστό ότι οι διαγνώσεις είναι 

χρονοβόρες λόγω της μεγάλης ζήτησης) να ξεκινήσει από το παρόν μαθησιακό επίπεδο του 

παιδιού και να το βοηθήσει όσο μπορεί είτε συναισθηματικά είτε σε κοινωνικές δεξιότητες είτε 

μαθησιακά και γνωρίζοντας ότι κάτι τέτοιο στη γενική τάξη είναι πολύ δύσκολο λόγω του 

αριθμού των παιδιών και των διαφορετικών περιπτώσεων το λέω με επιφύλαξη.  

 

Ε5_ΣΥΝ. Ήταν σχόλια συναδέλφων σαν να ζουν σε δύο διαφορετικά περιβάλλοντα και κάπως 

ανταγωνιστικά. 

 

ΓΑ1_ΣΥΝ. Αλλά όταν έρχεται το πραγματικό το γεγονός δεν έχεις την αντιμετώπιση ή ποιος 

έλεγε κάποιος συνάδελφος, για κάποια άλλη περίπτωση, ότι να… τον σύμβουλο της ειδικής να 

καλέσουμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση, κάτι για ΚΕΔΔΥ κι αυτά. Διαδικασίες που εμάς 

όποτε μας έχουνε τύχει, είναι μήνες ολόκληροι. Δεν είναι τόσο απλό δηλαδή να έρθει ο 

σύμβουλος της Ειδικής στο σχολείο. 

 

Χαρακτηριστικά μελών/διαμεσολαβήτριας 
Πολλοί/ές εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής, στις ανοιχτές ερωτήσεις 

των ερωτηματολογίων αλλά και στις συνεντεύξεις, αναφέρθηκαν στο ενδιαφέρον και 

στη διάθεση που χαρακτήριζαν τα μέλη του eCollab σε ό,τι αφορά την προσφορά 

βοήθειας στην κοινότητα. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν στη διάθεσή τους να 

συνεργαστούν μέσω διαδικτύου και να μοιραστούν με τους/τις συναδέλφους τους τα 

προβλήματα που αντιμετώπιζαν, τις εμπειρίες, τις γνώσεις, αλλά και τα 

συναισθήματά τους  (ΓΑ_ΕΡ11, ΓΑ_ΕΡ9, ΓΑ_ΕΡ10, ΓΑ_ΕΡ3, ΓΑ_ΕΡ23, ΓΑ_ΕΡ28, 

ΓΑ_ΕΡ18, ΓΑ_ΕΡ35, ΕΑ_ΕΡ5, ΕΑ_ΕΡ12, ΕΑ_ΕΡ13, ΕΑ_ΕΡ29, ΕΑ_ΕΡ25, 

ΕΑ_ΕΡ6, Ε5, ΓΑ4, ΓΑ1, ΓΑ7, ΕΑ11, ΕΑ8).  

 

Ε5_ΣΥΝ. (…) κατάλαβα ότι προβλήματα σαν τα δικά μου έχουν πολλοί συνάδελφοι και πολλοί 

από αυτούς που συμμετείχαν στο eCollab δέχτηκαν και να τα  μοιραστούν μαζί μου και να πουν 

ακριβώς το πρόβλημα, γυμνό, όπως είναι. 

 

ΕΑ_ΕΡ25. Θεωρώ ότι υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον, χρόνος και μεράκι στους συναδέρφους 

που με διάθεση φαίνεται να απαντούν. 

 

ΓΑ_ΕΡ3. Μου άρεσε η δοτικότητά τους σε ενδιαφέρον και χρόνο και η προθυμία τους να 

βοηθήσουν. Ήταν όλοι υπέροχοι! 
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ΓΑ_ΕΡ9. Εκτίμησα και τις προθέσεις για συνεργασία αλλά και τη γνώση ορισμένων 

συναδέλφων. Επίσης, οι συνάδελφοι ειδικοτήτων που συμμετείχαν  είχαν μεγάλη διάθεση για 

συνεργασία και βοήθεια. 

 

ΕΑ11_ΣΥΝ. Εδώ στο eCollab υπήρχανε, έβλεπες ότι όλοι προσπαθούσαν να στηρίξουν αυτόν 

που ανέφερε ότι είχε κάποιο προβληματισμό και κάποιο, και καλούσε ότι χρειαζόταν βοήθεια. 

 

ΕΑ10_ΣΥΝ. Ενδιαφέρονταν για κάτι που βιώνουν στην τάξη και ζητούσαν τη βοήθεια, τη 

συνδρομή, την ανταλλαγή απόψεων με συναδέλφους. Δεν το έχω ξαναβρεί πουθενά 

 

Ορισμένοι/ες εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν στο θάρρος των μελών του eCollab, 

να εκφράσουν την άποψή τους δημόσια, χωρίς να διστάζουν (ΓΑ1, ΓΑ_ΕΡ36, ΕΑ10), 

καθώς και στην ειλικρίνεια των σχολίων τους (ΓΑ2, ΓΑ4, ΓΑ7, Ε8). Ωστόσο, 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής ανέφεραν ότι κάποια από τα μέλη του eCollab δεν 

είχαν σκοπό να συμβάλλουν στην ηλεκτρονική συνεργασία, βοηθώντας τους/τις 

συναδέλφους τους, αλλά να ασκήσουν αρνητική κριτική στους/στις εκπαιδευτικούς 

ειδικής αγωγής (EA8, EA14). 

 

ΓΑ_ΕΡ36. Θέλω να συγχαρώ όσα μέλη είχαν την πυγμή να συμμετάσχουν ενεργά και να 

προβάλουν δημόσια την εικόνα τους. 

 

ΕΑ8_ΣΥΝ. Δηλαδή κάποια σχόλια ήταν αρκετά δεικτικά και, πώς να το πω, για το ότι δεν τους 

έχουν προσφέρει τίποτα, ποτέ δεν βοηθήθηκε -θυμάμαι τώρα ένα χαρακτηριστικό- ότι «δεν 

βοηθήθηκα ποτέ από άτομο της Ειδικής Αγωγής» κι όλα αυτά, βγήκαν λίγο κάποιες «κακίες» 

να το πω; Κι ένα τεταμένο κλίμα ανάμεσα στις δύο κατηγορίες των δασκάλων. Βέβαια αυτό δεν 

είναι απαραίτητα κακό. Γιατί καμιά φορά, ακόμα και το ότι βγαίνει προς τα έξω και συζητιέται 

ίσως  βοηθάει να λυθούν λίγο οι διαφορές, ας το πω, που υπάρχουν. 

 

ΕΑ14_ΣΥΝ. (…) να είναι εκεί, όχι για λόγους συμβολής και βοήθειας σ’ αυτό που τίθεται, αλλά 

για να, ίσως να προσβάλλουνε, να θίξουνε, να δείξουν την άρνησή τους απέναντι σε τυχόν 

συναδέλφους της Ειδικής. Γενικά, να ’χουν μια κριτική, ξέρω εγώ, αρνητική. Αλλά η πρόθεση 

να ’ναι αρνητική. Αυτό εννοώ. 

 

Για τα  μέλη που ενεπλάκησαν στις συζητήσεις και εξέφρασαν δημόσια τις 

απόψεις τους, ένας εκπαιδευτικός ανέφερε ότι «ψάχνουν» χωρίς να επαναπαύονται σ’ 
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αυτά που ήδη γνώριζαν (ΓΑ1). Ωστόσο, στις ανοιχτές ερωτήσεις των 

ερωτηματολογίων μία εκπαιδευτικός ανέφερε για τα μέλη  του eCollab ότι ως 

εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να είναι «απόλυτοι» σε κάποιες ιδέες και δεν πρέπει να 

έχουν «παρωπίδες» (ΓΑ_ΕΡ36). 

 

ΓΑ1_ΣΥΝ. (…) και είδα ότι οι συνάδελφοι, δεν είχαμε συνάδελφο δηλ. κολλημένο. (…) 

Κανένας δεν μου ’δωσε εμένα την εντύπωση του ξερόλα. Ότι, έτσι είναι ρε παιδιά, τι κάθεστε 

και ψάχνετε. 

 

ΓΑ_ΕΡ36. Καλό θα είναι ωστόσο, όντας εκπαιδευτικοί, να μην είμαστε απόλυτοι σε κάποιες 

ιδέες και να μην έχουμε παρωπίδες, γιατί μόνο έτσι θα έχουμε κέρδος  από αυτή την 

επικοινωνία. 

 

Σε ό,τι αφορά το ρόλο της διαμεσολαβήτριας των συζητήσεων και 

διαχειρίστριας του eCollab, οι εκπαιδευτικοί τον χαρακτήρισαν παρωθητικό και 

παρακινητικό. Μέσα από ερωτήσεις και σχόλια, που πολλές φορές εισήγαγε πρώτη 

στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, η collab-teacher, προωθούσε τις συζητήσεις των 

εκπαιδευτικών, παροτρύνοντάς τους στην ενεργή εμπλοκή τους σ’ αυτές και στη 

δημόσια έκφραση των απόψεών τους. Με τα σχόλια της προσπαθούσε να 

«εμπνεύσει»» και να «υποστηρίξει» τη συμμετοχή των μελών στη διαδικασία 

ανάπτυξης της συνεργασίας τους, μέσα στο περιβάλλον του eCollab (ΓΑ1, ΓΑ4, ΓΑ7, 

ΕΑ8, ΕΑ12). 

 

ΓΑ1_ΣΥΝ. Τα σχόλια ήταν εύστοχα, έβλεπα ότι όποτε κολλούσε κάποια περίπτωση κάνατε 

κανένα σχόλιο να τη σπρώξετε, ας πούμε, να προχωρήσει παραπάνω… 

 

ΕΑ12_ΣΥΝ. (…) υποστηρικτικός. Σ’ όλα τα σενάρια απαντούσατε συνήθως πρώτη και 

παροτρύνατε να ακουστούν και οι γνώμες των υπολοίπων συναδέλφων στο τέλος. 

 

Επίσης, ο ρόλος της ήταν καθοδηγητικός, ρυθμιστικός και οργανωτικός, 

εφόσον με τα σχόλιά και τα ερωτήματά της, από τη μία καθοδηγούσε τον ή την 

εκπαιδευτικό «να αναρωτηθεί από μόνος του» και τον «εμψύχωνε» σ’ αυτήν την 

προσπάθεια, ενώ από την άλλη ομαδοποιούσε τα σχόλια για να τα εκφράσει πιο 

«απρόσωπα» (ΓΑ4, ΕΑ9, ΕΑ13, ΕΑ14, ΕΑ12, Ε6).  
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ΓΑ4_ΣΥΝ. (…) προσπαθούσε να μας βοηθήσει έτσι μέσα από ερωτήσεις να ανακαλύψουμε 

κάποια πράγματα μόνοι μας όσον αφορά τη συνεργασία μέσα από το διαδίκτυο και θεωρώ έτσι 

πολύ θετική τη στάση της και την προσπάθειά της να μας εμψυχώσει σε κάτι τέτοιο. 

 

ΕΑ9_ΣΥΝ. (…) δε δίνετε μαγικές λύσεις και θέτετε πολλά ερωτήματα. Δηλαδή, βάζετε τον 

εκπαιδευτικό να αναρωτηθεί από μόνος του, τον καθοδηγείτε. 

 

Μία εκπαιδευτικός χαρακτήρισε τον ρόλο της collab-teacher περισσότερο 

μεσολαβητικό, παρά καθοδηγητικό, εφόσον μεσολαβούσε μεταξύ ερωτήσεων και 

απαντήσεων, επιδιώκοντας την εγγύτητά τους (ΕΑ10).  

 

ΕΑ10_ΣΥΝ. Μεσολάβηση. Περισσότερο, μεσολάβηση. Δηλαδή αυτός που δημοσιεύει, κι αυτός 

που απαντά, προσπαθεί να τα φέρει κοντά, να τα φέρει όλα μαζί. Ναι, μεσολάβηση. 

Μεσολάβηση ανάμεσα στις απαντήσεις και στις ερωτήσεις. 

 

Η collab-teacher χαρακτηρίστηκε ως οικοδέσποινα στο χώρο (ΓΑ7, ΕΑ11). Σε 

μία περίπτωση χαρακτηρίστηκε «ανοιχτή» σε «διαφορετικές» ή και «ακραίες» 

απόψεις (ΕΑ14), ενώ σε άλλη χαρακτηρίστηκε μη δεκτική στη «διαφορετική» άποψη 

(ΕΑ_ΕΡ3), γεγονός που επέδρασε αρνητικά στην αντίληψη της συμμετέχουσας για 

την ανάπτυξη της συνεργασίας μέσω του eCollab. 

 

ΓΑ7_ΣΥΝ. Ο ρόλος της οικοδέσποινας στο χώρο μου φάνηκε. Ότι θέλατε όλους να τους 

βοηθήσετε. Να συμμετέχουν κι άλλοι πιο πολύ. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να υπάρχει 

βοήθεια κατευθείαν. Δηλαδή, αυτή την αίσθηση μου άφησε, της οικοδέσποινας 

 

ΕΑ14_ΣΥΝ.(…)  ήσασταν ανοιχτή στο να δεχτείτε, στο να ακούσετε τις όποιες διαφορετικές ή 

ακραίες γνώμες των συναδέλφων. 

 

EA_ΕΡ3. Δεν είχα την προσδοκία σε καμία περίπτωση να υιοθετηθεί η δική μου θέση από την 

υπεύθυνη (…) Δεν έχω πειστεί ότι η υπάρχουσα σελίδα έχει ως στόχο τη συνεργασία. Βασική 

προϋπόθεση στην Ειδική Αγωγή είναι η αποδοχή στη διαφορετικότητα. Δεν είδα την αποδοχή 

στη διαφορετική άποψη 

 

 Σύγκριση εργαλείων eCollab (ΣμΕ/ Forum/Chat) 
Μεταξύ των σεναρίων με τις ερωτήσεις και των ασύγχρονων συζητήσεων 

(Forum), οι περισσότεροι/ες εκπαιδευτικοί θεώρησαν πιο ενδιαφέρουσες και 
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χρήσιμες τις δεύτερες (Ε5, ΕΑ11, ΕΑ13, ΕΑ9, ΓΑ4, ΓΑ2, ΕΑ8, ΕΑ10). Στο 

συγκεκριμένο περιβάλλον υπήρξε εξέλιξη στη συζήτηση και μπόρεσε να αναπτυχθεί 

ο διάλογος ελεύθερα, χωρίς τους περιορισμούς από τις κατευθυντήριες ερωτήσεις  

των στατικών σεναρίων (ΓΑ2, ΕΑ8, ΕΑ10). Επίσης, σε αντίθεση με τα στατικά 

σενάρια, στο Forum τέθηκαν πολλές απόψεις και προβληματισμοί και ο/η 

εκπαιδευτικός μέσα από την ανάγνωση των σχολίων και του υλικού μπορούσε να 

πάρει πολλές ιδέες για διαφορετικά θέματα και να βοηθηθεί στην αντιμετώπιση 

προσωπικών επαγγελματικών προβλημάτων, συζητώντας με τα μέλη (Ε5, ΕΑ11, 

ΕΑ13, ΕΑ9, ΓΑ4).   

 

ΕΑ11_ΣΥΝ.  Αλλά τα υπόλοιπα στο Forum είναι πιο ενδιαφέροντα, ας πούμε. Και το υλικό 

είναι πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο. Και οι προβληματισμοί των συναδέλφων. Όλα αυτά είναι 

ζωντανά. Δείχνουν τον προβληματισμό που υπάρχει τώρα, σήμερα, μέσα στον εκπαιδευτικό 

χώρο και γι’ αυτό μου φάνηκαν πιο ενδιαφέροντα.   

 

ΓΑ4_ΣΥΝ. Τις ασύγχρονες Συζητήσεις στο Forum θεωρώ πολύ πιο …έτσι ενδιαφέρουσες γιατί 

μέσα από κει μπορούσα… βοηθήθηκα πάρα πολύ και σε περιπτώσεις που αντιμετώπιζα κι εγώ 

στο σχολείο, με αυτές τις συζητήσεις και μου έδιναν απαντήσεις οι συνάδελφοι έτσι με πολύ 

ειλικρίνεια απ’ ότι κατάλαβα. 

 

Αρκετοί/ές εκπαιδευτικοί θεώρησαν εξίσου χρήσιμα και βοηθητικά στη 

δουλειά του/της εκπαιδευτικού, τόσο τα σενάρια με τις ερωτήσεις, όσο και τις 

ασύγχρονες συζητήσεις (ΓΑ3, ΓΑ4, Ε6, ΓΑ7, ΕΑ12).  Ειδικότερα, κάποιος/α που δεν 

είχε ανάλογες εμπειρίες με αυτές των στατικών σεναρίων μπορούσε να ενημερωθεί 

διαβάζοντας τόσο τα σενάρια και τα θεωρητικά κείμενα με τα οποία συνδέονταν, όσο 

και τις απόψεις των εκπαιδευτικών που απάντησαν στις ερωτήσεις.  

Από την άλλη πλευρά, στις ασύγχρονες συζητήσεις ο/η εκπαιδευτικός 

μπορούσε να θέσει το δικό του/της πραγματικό πρόβλημα και να δεχθεί άμεση, 

προσωπική, πρακτική βοήθεια από τα μέλη, να πάρει και να δώσει ιδέες (ΓΑ3, ΓΑ7, 

Ε6). Επίσης, σε μία περίπτωση διατυπώθηκε η άποψη ότι οι δύο δραστηριότητες 

λειτούργησαν συμπληρωματικά, εφόσον από τη μία τα σενάρια επικεντρώνονταν σε 

ουσιαστικά ζητήματα, ενώ από την άλλη οι συζητήσεις άφηναν το περιθώριο 

στον/στην αναγνώστη/ρια να «ψυχολογήσει» τον/την εκπαιδευτικό που εισήγαγε το 

σχόλιό του «σαν εκπαιδευτικό και σαν συνάδελφο και σαν άνθρωπο» (ΓΑ1).  
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Σε μία περίπτωση, η δομή των σεναρίων με τις ερωτήσεις θεωρήθηκε 

προτιμότερη από αυτή των ασύγχρονων συζητήσεων, επειδή ήταν πιο ολοκληρωμένη 

και προωθούσε την επικέντρωση του/της χρήστη/ριας σε συγκεκριμένα προβλήματα, 

χωρίς να επιτρέπει τη διατύπωση ζητημάτων που δε σχετίζονταν με το περιεχόμενο 

αυτών, και επειδή ήταν πιο εύχρηστη για τον/την εκπαιδευτικό που δεν είχε επαρκείς 

δεξιότητες χρήσης (ΕΑ14). Η ευχρηστία της συγκεκριμένης υποδομής διατυπώθηκε 

και από άλλους/ες εκπαιδευτικούς (Ε5, Ε6). 

 

ΕΑ12_ΣΥΝ. Λοιπόν, τα βρίσκω ενδιαφέροντα και τα δύο. Μου άρεσαν και τα δύο. Νομίζω ότι 

και τα δύο είναι χρήσιμα για τον εκπαιδευτικό. Γενικά, μέσα από τα σενάρια μπορούν να 

βγούνε παρόμοια προβλήματα που αντιμετωπίζεις κι εσύ στην τάξη σου και μπορούν να 

βρεθούν και κάποιες λύσεις από τις απαντήσεις που δίνουν οι συνάδελφοι. 

 

ΕΑ14_ΣΥΝ. Στη μελέτη των Σεναρίων, στις απαντήσεις και στις ερωτήσεις. Μου ήτανε πιο 

εύκολο να συμμετέχω εκεί, γιατί δεν έχω τεχνολογικές γνώσεις σ’ ότι αφορά τη χρήση του 

υπολογιστή. (…) Περισσότερο μου άρεσαν τα σενάρια με τις δοσμένες ερωτήσεις και τις 

απαντήσεις  

 

Από τους/τις εκπαιδευτικούς του δείγματος που συμμετείχαν τόσο στις 

σύγχρονες, όσο και στις ασύγχρονες συζητήσεις, ορισμένοι/ες θεώρησαν ότι οι 

δεύτερες είναι πιο αποτελεσματικές για την ανάπτυξη της συνεργατικής λύσης 

προβλημάτων. Στις ασύγχρονες συζητήσεις ο/η εκπαιδευτικός είχε το χρόνο να 

διαβάσει το πρόβλημα, να το επεξεργαστεί και να σχολιάσει τη χρονική στιγμή που 

ο/η ίδιος/α επέλεγε, καθώς και να διορθώσει το κείμενό του, πλεονεκτήματα που δεν 

προσέφερε το Chat (ΓΑ4, ΕΑ8, ΕΑ10). Σε μία περίπτωση, η έλλειψη εξοικείωσης με 

τη σύγχρονη επικοινωνία αποτέλεσε έναν επιπρόσθετο λόγο στην προτίμηση προς τις 

ασύγχρονες συζητήσεις  (ΓΑ4).  

Άλλοι/ες εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι παρόλο που και οι δύο μορφές 

συζήτησης είχαν θετικά στοιχεία, η σύγχρονη συζήτηση ήταν πιο ευχάριστη, πιο 

ζωντανή, αλλά και πιο άνετη. Θεώρησαν ότι η επικοινωνία στο Chat συμβάλλει στην 

εξάλειψη του άγχους του/της εκπαιδευτικού που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα και στη 

λήψη άμεσων απαντήσεων τη στιγμή που τις χρειάζεται (ΕΑ11, ΓΑ2). 
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ΓΑ4_ΣΥΝ. Περισσότερο στο Forum, γιατί προλάβαινα να διαβάσω και να απαντήσω (…) 

Φταίει το ότι δεν ήμουν εξοικειωμένη. Ίσως αν εξοικειωθώ να μην έχω και πρόβλημα και με το 

Chat. 

 

ΓΑ2_ΣΥΝ. Δηλαδή δεν μπορώ να πω εκείνο βοηθάει περισσότερο το άλλο… Στο Chat μπορεί 

σε ένα ζήτημα που σε απασχολεί συγκεκριμένες μέρες, να σε ξεαγχώσουνε και να σου δώσουνε 

μία λύση για  τη συγκεκριμένη στιγμή που να σε, που να δρομολογείς κάποια πράγματα. Στο 

άλλο βέβαια είναι αυτό: Ότι επανέρχεσαι. Βλέποντας αυτό επανέρχεσαι και βάζεις κι ένα 

ζητηματάκι ακόμα. Και βλέποντάς το οι άλλοι…. 

 

4.1.2. Συμμετοχή στο eCollab 
Οι εκπαιδευτικοί που παρακινήθηκαν να συμμετάσχουν στις συνεργατικές 

δραστηριότητες του eCollab, παρά το μικρό βαθμό συμμετοχής τους και τις 

δυσκολίες που αντιμετώπισαν, αποκόμισαν οφέλη από την εμπλοκή τους στο 

συνεργατικό περιβάλλον και αισθάνθηκαν τη «συμπαράσταση» των συναδέλφων 

τους. 

 

(2  1)  /συμμετοχή στο eCollab/ βαθμός συμμετοχής-

τρόπος πρόσβασης στο eCollab 

 

(2  1  1)  /συμμετοχή στο eCollab/ βαθμός συμμετοχής-τρόπος 

πρόσβασης στο eCollab / βαθμός συμμετοχής  

 

(2  1  2)  /συμμετοχή στο eCollab/ βαθμός συμμετοχής-τρόπος 

πρόσβασης στο eCollab / τρόπος πρόσβασης  

 

(2  2 )  /συμμετοχή στο eCollab/ λόγοι  συμμετοχής 

στοCollab 

 

(2  2  1)  /συμμετοχή στο eCollab/ λόγοι  συμμετοχής 

στοCollab / χαρακτηριστικά ΑΣΥΖ-ΣμΕ 

 

(2  2  2)  /συμμετοχή στο eCollab/ λόγοι  συμμετοχής 

στοCollab / προσδοκίες ατομικού οφέλους 

 

(2  2  3)  /συμμετοχή στο eCollab/ λόγοι  συμμετοχής 

στοCollab / ενημέρωση-ανατροφοδότηση 

 

(2  3)  /συμμετοχή στο eCollab/ εμπόδια-δυσκολίες 

συμμετοχής στο eCollab 

 

(2  3  1)  /συμμετοχή στο eCollab/ εμπόδια-δυσκολίες 

συμμετοχής στο eCollab / χρόνος-πρόσβαση 
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(2  3  2)  /συμμετοχή στο eCollab/ εμπόδια-δυσκολίες 

συμμετοχής στο eCollab/ χαρακτηριστικά ηλεκτρ. 

περιβάλλοντος και περιεχομένου-ενημέρωση από 

εξωτ. Πάροχο 

 

(2  3  3)  /συμμετοχή στο eCollab/ εμπόδια-δυσκολίες 

συμμετοχής στο eCollab/ εξοικείωση-στάσεις-

συναισθήματα 

 

(2  3  4)  /συμμετοχή στο eCollab/ εμπόδια-δυσκολίες 

συμμετοχής στο eCollab / γνώσεις-εμπειρίες   

 

(2  3  5)  /συμμετοχή στο eCollab/ εμπόδια-δυσκολίες 

συμμετοχής στο eCollab / ατομικές επαγγελματικές 

ανάγκες   

 

(2  4)  /συμμετοχή στο eCollab/ συνέπειες συμμετοχής στο 

eCollab 

 

(2  4  1)  /συμμετοχή στο eCollab/ συνέπειες συμμετοχής στο 

eCollab / ατομικά επαγγελματικά οφέλη-βοήθεια από 

την κοινότητα 

 

(2  4  2)  /συμμετοχή στο eCollab/ συνέπειες συμμετοχής στο 

eCollab/ ανάπτυξη «κοινοτικών» αισθημάτων στα 

μέλη 

 

(2  4  3)  /συμμετοχή στο eCollab/ συνέπειες συμμετοχής στο 

eCollab/ απουσία ατομικού οφέλους-αρνητικά 

συναισθήματα 

 

 

Βαθμός συμμετοχής/τρόπος πρόσβασης στο eCollab 
Τρεις από τις/τους επτά εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής που παραχώρησαν 

συνεντεύξεις δραστηριοποιήθηκαν και στα σενάρια με τις ερωτήσεις (ΣμΕ) και στις 

ασύγχρονες συζητήσεις (ΑΣΥΖ) (ΓΑ1, Ε5, Ε6), δύο μόνο στα σενάρια με τις 

ερωτήσεις (ΓΑ3, ΓΑ7) και δυο κυρίως στο περιβάλλον των ασύγχρονων συζητήσεων 

(ΓΑ2, ΓΑ4).  

Δύο από τις επτά εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής που παραχώρησαν 

συνεντεύξεις συμμετείχαν κυρίως στο περιβάλλον των σεναρίων με τις ερωτήσεις 

(ΕΑ12, ΕΑ14), τέσσερις κυρίως στις ασύγχρονες συζητήσεις (ΕΑ8, ΕΑ9, ΕΑ10, 

ΕΑ11) και μία εξίσου και στα δύο περιβάλλοντα (ΕΑ13). Σε ό,τι αφορά τα 

εισαγωγικά-ενημερωτικά κείμενα και τις πηγές, τέσσερις εκπαιδευτικοί γενικής 

αγωγής (ΓΑ1, ΓΑ2, ΓΑ3, ΓΑ7) και τρεις εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής (ΕΑ11, ΕΑ13, 

ΕΑ12) δήλωσαν ότι πλοηγήθηκαν στις συγκεκριμένες σελίδες για ενημέρωση και 

αναζήτηση πληροφοριών.  
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Ο τρόπος συμμετοχής των εκπαιδευτικών στις δραστηριότητες του eCollab 

ήταν βεβιασμένος, περιορισμένος και επιφανειακός (ΓΑ1, ΓΑ4, ΓΑ7, ΓΑ2, ΓΑ3, 

ΕΑ9, ΕΑ13, ΕΑ8, ΕΑ10,  ΕΑ12), ενώ το μικρό βαθμό συμμετοχής τους στο eCollab 

δήλωσαν ορισμένοι/ες εκπαιδευτικοί και στις ανοιχτές ερωτήσεις των 

ερωτηματολογίων (ΓΑ_ΕΡ7, ΕΑ_ΕΡ34). Κάποιοι/ες εκπαιδευτικοί επισκέπτονταν το 

eCollab περιστασιακά (ΓΑ3, ΕΑ12), ενώ η συμμετοχή τους ήταν επιλεκτική ως προς 

τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν (ΓΑ3, ΓΑ2, ΓΑ1, ΕΑ12, ΕΑ8). 

 

ΓΑ2_ΣΥΝ.  Ότι δηλαδή όταν έμπαινα, έμπαινα πάντα, ας πούμε, φευγαλέα. (…) Έμπαινα, 

έριχνα μια ματιά, αν είχα χρόνο καθόμουνα ξέρω ’γω λίγο παραπάνω, κανένα εικοσάλεπτο, 

κανένα μισάωρο  

 

ΕΑ9_ΣΥΝ. Από κει και πέρα σίγουρα κατά την διάρκεια της ενασχόλησής μου, είτε με το 

συγκεκριμένο site ή με κάποια άλλα που είναι επίσης αρκετά, διαθέτω λίγο, χωρίζω, μοιράζω 

το χρόνο μου (…). Οπότε … δε συμμετέχω πάρα πολύ. 

 

Ορισμένοι/ες εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής δεν ανάρτησαν στο Forum 

δημιουργημένο από τους/τις ίδιους/ες, ψηφιοποιημένο υλικό που κατείχαν, δεν 

αναζήτησαν πληροφορίες για τα σενάρια από τους/τις συναδέλφους τους που τα 

εισήγαγαν ή δεν απάντησαν στις προτάσεις που τέθηκαν στα σενάριά τους, 

αποφεύγοντας την αλληλεπίδραση μαζί τους (Ε6, ΓΑ1, ΓΑ4, ΓΑ3).  

 

Ε6_ΣΥΝ. (Γιατί δεν μπήκατε στη διαδικασία να ρωτήσετε και να πάρετε επιπλέον πληροφορίες 

στο Forum από αυτούς που εισήγαγαν τα σενάρια εφόσον ήταν ελλιπή;) (…) Γιατί μπορεί να 

μην ήθελε να δώσει τις πληροφορίες αυτές που ήθελα εγώ να μου δώσει για να κατατοπιστώ 

όσο αναφορά το συγκεκριμένο πρόβλημα (…) αλλά και να μην χρειαστεί να κάνω εγώ 

ερωτήσεις ουσιαστικές για να μπορώ να καταλάβω καλύτερα το πρόβλημα που είχε ο κάθε 

συνάδελφος. 

 

ΓΑ4_ΣΥΝ. Όχι, δεν είχα (αρχεία για ανάρτηση). Είχα βέβαια μια εργασία που έκανα, σχετική 

μάλλον αυτή. Γιατί δεν την ανάρτησα; Θα μπορούσα να την αναρτήσω. Δεν ξέρω, αμέλεια ίσως 

ήταν αυτό ή ξέχασα. Περισσότερο ξέχασα να την αναρτήσω. 

 

ΓΑ1_ΣΥΝ. (Εσείς γιατί δεν είπατε ότι καλέσατε τους γονείς, για να πάει μετά (η συζήτηση) ένα 

βήμα παραπέρα;) Ήθελα να το κάνω αλλά δεν πρέπει να πρόλαβα. 
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Μια εκπαιδευτικός γενικής αγωγής δήλωσε ότι μελέτησε με ιδιαίτερη 

προσοχή και πιο επισταμένα τα σενάρια με τις κατευθυντήριες ερωτήσεις, 

αφιερώνοντας αρκετό χρόνο σ’ αυτή τη δραστηριότητα (ΓΑ3). 

 

ΓΑ3_ΣΥΝ. Να τα εκτυπώσω, να τα μελετήσω, ναι. Να σημειώσω πάνω στο εκτυπωμένο χαρτί 

κάποιες…, ας πούμε, ειδικά με το ποιο παιδάκι καθόταν με ποιο, ποιο έκανε παρέα με ποιο, για 

να δω λίγο τι σχέσεις υπήρχαν μεταξύ τους, πόσα ήταν τα αγόρια, πόσα ήταν τα κορίτσια, 

κάποια παιδιά που έλεγε ότι είχαν πρόσφατα χωρίσει οι γονείς τους, κάποια άλλα που 

αντιμετώπιζαν πρόβλημα στο σπίτι, νομίζω είχε και μία τέτοια περίπτωση. 

 

 Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην συγκεκριμένη εφαρμογή κάποιοι/ες 

εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι επισκέπτονταν το eCollab μόνο από το σχολείο τους 

(ΓΑ7, ΕΑ13), ενώ κάποιοι/ες άλλοι/ες δήλωσαν ότι εισέρχονταν στο ηλεκτρονικό 

περιβάλλον, μέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου, μετά την ενημέρωσή τους 

για τα νεοεισερχόμενα σχόλια από εξωτερικό πάροχο (ΓΑ2, ΓΑ7). 

ΓΑ2_ΣΥΝ. Αλλά σε διάφορες στιγμές, επειδή κάπως ερχότανε και με μήνυμα το κάθε σχόλιο, 

έμπαινα κατευθείαν και το ’βλεπα, και το ’βλεπα σε σχέση με το αρχικό.  

 

ΕΑ13_ΣΥΝ. (Από πού επισκεπτόσασταν το eCollab;) Από το σχολείο. Από το χώρο του 

σχολείου. 

 

ΓΑ7_ΣΥΝ. Μόνο κάποια στιγμή -όταν σχολούσα- στο σχολείο. Δεν είχα ας πούμε ίντερνετ στο 

σπίτι.   

 

 Λόγοι συμμετοχής στο eCollab 
Οι κύριοι παράγοντες που ώθησαν τους/τις περισσότερους/ες εκπαιδευτικούς 

να εμπλακούν στις συνεργατικές δραστηριότητες του eCollab ήταν η αλληλεπίδραση 

που σημειώθηκε στις ασύγχρονες συζητήσεις και το περιεχόμενο των σεναρίων και 

σχολίων που εισήχθησαν σ’ αυτές. Τα χαρακτηριστικά των ασύγχρονων συζητήσεων, 

σε ό,τι αφορά την αλληλεπίδραση που σημειώθηκε στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, την 

εξέλιξη της συζήτησης στα σενάρια που εισήχθησαν, την ελευθερία έκφρασης, αλλά 

και το γεγονός ότι τόσο τα σενάρια, όσο και τα σχόλια ήταν βιωματικά και επίκαιρα, 

έκαναν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα πιο ενδιαφέρουσα  (ΓΑ1, ΓΑ2, ΓΑ4, ΕΑ8, 

ΕΑ10, ΕΑ11, ΕΑ13). 



194 

 

 

ΕΑ10_ΣΥΝ. Ήταν το άμεσο, ήταν υπαρκτά προβλήματα. Τα ανάρτησαν οι συνάδελφοι (…)  

 

ΓΑ4_ΣΥΝ. (…) εκείνο μ’ ενδιέφερε πολύ περισσότερο, γιατί ήταν όλες οι περιπτώσεις έτσι πολύ 

αυθεντικές, περιπτώσεις που συναντάμε πολύ συχνά στο σχολείο και όλοι είχαμε από κάποια 

τέτοια παρόμοια περίπτωση στο σχολείο μας. 

 

ΓΑ2_ΣΥΝ. Διότι εκεί υπήρχε κάπως εξέλιξη, ας πούμε, και το έβλεπες. Ήταν φορές που κάθε 

μέρα κάτι καινούριο έμπαινε, οπότε κάπως ήμουνα σε ένα κλίμα, σε σχέση με το σενάριο  

 

Από τις εκπαιδευτικούς που επικεντρώθηκαν κυρίως στη δραστηριότητα 

ανάγνωσης και συγγραφής στο περιβάλλον των σεναρίων με τις ερωτήσεις (Ε6, 

ΕΑ14, ΓΑ3, ΓΑ7), ορισμένες ωθήθηκαν να δραστηριοποιηθούν σ’ αυτό λόγω της 

διευκόλυνσης που τις προσέφερε η στατικότητά του, η εύκολη πρόσβαση, η αυστηρή 

και κατευθυνόμενη δομή του (Ε6, ΕΑ14).  

Μία εκπαιδευτικός γενικής αγωγής (ειδικότητας) ωθήθηκε στη συμμετοχή της 

στο εν λόγω περιβάλλον λόγω της θεωρητικής του θεμελίωσης και της υποστήριξης 

του περιεχομένου των στατικών σεναρίων από άλλες πηγές πληροφόρησης, καθώς 

και από τις εμπεριστατωμένες απαντήσεις των εκπαιδευτικών στις κατευθυντήριες 

ερωτήσεις (Ε6). Σε άλλη περίπτωση, εκπαιδευτικός γενικής αγωγής παρακινήθηκε 

από το ασυνήθιστο περιεχόμενο του ενός από τα δύο σενάρια, σε συνδυασμό με την 

έλλειψη σχετικής μ’ αυτό εμπειρίας (ΓΑ3).  Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι όπως προέκυψε από τις συνεντεύξεις, οι δύο από τις τέσσερις εκπαιδευτικούς 

γενικής αγωγής που δραστηριοποιήθηκαν κυρίως στο συγκεκριμένο περιβάλλον 

συμμετείχαν και στις δραστηριότητες ανάγνωσης και συγγραφής των ασύγχρονων 

συζητήσεων, ενώ οι άλλες δύο δεν μετείχαν σ’ αυτές.   

 

ΓΑ3_ΣΥΝ. Μου άρεσε περισσότερο αυτό (ΣμΕ) γιατί ήτανε κάτι στατικό (…) δεν έτυχε να έχω 

προσωπική εμπειρία με ένα παιδί που να αντιμετωπίζει ιδιαίτερες δυσκολίες μάθησης όπως 

αυτά που περιγράφονταν στα Σενάρια. Γι’ αυτό και μου κέντρισε περισσότερο την προσοχή και 

καθόμουν και τα διάβαζα πιο επισταμένα. 

 

Εκτός από τα χαρακτηριστικά της υποδομής του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος 

και του περιεχομένου του, οι εκπαιδευτικοί παρακινήθηκαν να συνεργαστούν στο 

eCollab και από ενδοατομικούς παράγοντες. Κίνητρο για τους/τις περισσότερους/ες 
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αποτέλεσε το ατομικό επαγγελματικό όφελος. Οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής 

ενδιαφέρθηκαν για τα αληθινά σενάρια-προβλήματα που εισήγαγαν οι ίδιοι/ες ή οι 

συνάδελφοί τους στις ασύγχρονες συζητήσεις γιατί προσδοκούσαν βοήθεια στην 

αντιμετώπιση αυτών ή παρόμοιων ζητημάτων που βίωναν στην καθημερινή τους 

πρακτική (ΓΑ4, Ε5, ΓΑ1, Ε6). Μάλιστα, ορισμένοι δήλωσαν ότι αυτός ήταν και ο 

κύριος λόγος της συμμετοχής τους στην κοινότητα (ΓΑ1, Ε6), ενώ σε μία περίπτωση 

ως λόγος εμπλοκής στις συζητήσεις δηλώθηκε η αναζήτηση των απόψεων και της 

«οπτικής» των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής κι όχι των εκπαιδευτικών γενικής 

αγωγής (ΓΑ1). Το προσωπικό όφελος που προσδοκούσε από την εμπλοκή της μία 

εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής αφορούσε στην αξιοποίηση των ενημερωτικών 

κειμένων και των πηγών του eCollab, στην εργασία που εκπονούσε στο πλαίσιο 

κάποιου σεμιναρίου (ΕΑ12). 

 

ΕΑ12_ΣΥΝ. Στη μελέτη ενημερωτικών κειμένων  και πηγών του eCollab είχα συμμετοχή, γιατί 

είχα μια αντίστοιχη εργασία που με βοήθησε αρκετά. Από εκεί βρήκα υλικό. Από τα 

ενημερωτικά κείμενα κι από τις πηγές, βρήκα υλικό για την εργασία που είχα για κάποιο 

σεμινάριο. 

 

ΓΑ1_ΣΥΝ. Και περισσότερο έθεσα το σενάριο για να πάρω εγώ συμβουλές παρά να δώσω εγώ 

συμβουλές. Γιατί θεώρησα ότι είναι καλό να μιλήσω με ανθρώπους της Ειδικής (…) Θα ήθελα 

μια οπτική, για τη συγκεκριμένη περίπτωση, τη δικιά μου, από συναδέλφους της Ειδικής Αγωγής  

 

Ε5_ΣΥΝ. Γιατί αυτά με ενδιέφεραν περισσότερο και πίστευα ότι με … με ωφελούσε στη δουλειά 

μου. Και το γεγονός ότι και η ίδια ας πούμε… αντιμετωπίζω παρόμοια προβλήματα  πιστεύω 

ότι είναι κάποιο θετικό στοιχείο. 

 

Άλλα ατομικά οφέλη που προσδοκούσαν οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής από 

την εμπλοκή τους στις δραστηριότητες ανάγνωσης και συγγραφής του eCollab ήταν 

το αίσθημα της αυτοεπιβεβαίωσης, σχετικά με την αποτελεσματικότητα των 

προτάσεών τους στα σενάρια του eCollab, και της επιβεβαίωσης της ομοιότητας των 

σεναρίων που τέθηκαν από τα μέλη της κοινότητας με θέματα, απορίες και 

προβληματισμούς των εκπαιδευτικών των γενικών τάξεων του σχολείου όπου 

υπηρετούσαν (ΕΑ8, ΕΑ9). 
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ΕΑ9_ΣΥΝ. (…) με δελέασαν πιο πολύ τα σενάρια (στο Forum), στην αρχή, γιατί ήθελα να δω 

πώς κινούνται σαν μια πρώτη επαφή οι συνάδελφοι μεταξύ τους, συζητώντας, εκθέτοντας 

κάποιο πρόβλημα, κι ήθελα, ενημερωτικά, επειδή αντιμετώπισα επίσης απορίες εκπαιδευτικών 

σε σχολεία, να παρατηρήσω αν τα προβλήματα και οι προβληματισμοί γενικότερα είναι κοινοί, 

τι τους απασχολεί περισσότερο. 

 

ΕΑ8_ΣΥΝ. (…) ήθελα να δω αν κάποια πράγματα που από την εμπειρία μου έχω 

χρησιμοποιήσει θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ή να βοηθήσουν κάποιον άλλον, πάνω σε 

συγκεκριμένα προβλήματα που θέτονταν ας πούμε στο Forum. Αν υπάρχει αντίλογος σε αυτά 

που θα έγραφα για να πάει το πράγμα παρακάτω. Δηλαδή, μπορεί κάτι που έλεγα να ήτανε 

λάθος. 

 

Η εμπλοκή στις δραστηριότητες του eCollab ως μιας «πρωτόγνωρης» 

εμπειρίας διαδικτυακής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ήταν ένας ακόμη λόγος 

δραστηριοποίησής των εκπαιδευτικών στο συγκεκριμένο συνεργατικό περιβάλλον 

(ΓΑ3, ΕΑ8).  

 

ΓΑ3_ΣΥΝ. (…) ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Δεν είχα ποτέ εμπλακεί σε μία… ένα τέτοιο 

δικτυακό τόπο που να μου δίνει τη δυνατότητα να συνομιλήσω με συναδέλφους, να ανταλλάξεις 

απόψεις, να διαβάσεις τι έχουν πει οι άλλοι. 

 

Παράγοντα παρακίνησης για δραστηριοποίηση των εκπαιδευτικών στο 

συνεργατικό περιβάλλον του eCollab αποτέλεσε και η ανατροφοδότηση από τα 

σχόλια των συναδέλφων τους πάνω στα δικά τους σχόλια (ΓΑ7, ΕΑ8). Μάλιστα, η 

αμεσότητα των απαντήσεων στα σενάρια του Forum επισημάνθηκε ως αναγκαίο 

κίνητρο για την  εισαγωγή σεναρίων-προβλημάτων στο συγκεκριμένο περιβάλλον και 

από μία εκπαιδευτικό γενικής αγωγής που απάντησε στις ανοιχτές ερωτήσεις των 

ερωτηματολογίων (ΓΑ_ΕΡ33). 

 

ΓΑ_ΕΡ33. Επίσης, όταν ξέρω πως θα πάρω σύντομα απάντηση στο πρόβλημά μου, τότε πιο 

εύκολα το αναρτώ στο site.  

 

ΓΑ7_ΣΥΝ. Έμπαινα κυρίως στα Σενάρια με τις ερωτήσεις γιατί εκεί σχολίασα εγώ και ήθελα να 

δω τι λένε και οι άλλοι συνάδελφοι, ν’ ακούσω κι άλλες γνώμες, πώς το βλέπει κάποιος άλλος. 

Ήθελα να δω την άποψη των άλλων συναδέλφων. 
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ΕΑ8_ΣΥΝ. Δηλαδή περίμενα έτσι με αγωνία κιόλα να δω τι θα σχολιάσουν πάνω στα δικά μου 

σχόλια, τι θα απαντήσουν πάνω στα δικά μου σχόλια (…) Το είπα άλλωστε, περίμενα κιόλα με 

ανυπομονησία κάποιες φορές για να δω τι θα πουν, να ανταπαντήσω κλπ. 

 

 Ένας άλλος παράγοντας που παρακίνησε τους/τις χρήστες/ριες να εισέρχονται 

στο ηλεκτρονικό περιβάλλον ήταν η ενημέρωσή τους, μέσω του ηλεκτρονικού τους 

ταχυδρομείου, για την εισαγωγή των νέων σχολίων στο eCollab (ΓΑ7, ΓΑ2). 

 

ΓΑ2_ΣΥΝ. Είχε ένα ενδιαφέρον, γιατί ερχότανε και το μήνυμα και με το που  το άνοιγα, 

κατευθείαν πήγαινα εκεί. Ήταν πιο ενδιαφέροντα, έβλεπα την επικαιροποίηση του 

καινούριου μηνύματος, μέσα από το mail, οπότε κάπως υπήρχε ένα, ένα …πώς το λένε; 

Μια εκδήλωση ενδιαφέροντος (…) (Το ότι μπαίνατε  από το e-mail δηλαδή, ήταν ο 

λόγος που σας έβαζε να επισκέπτεστε το Forum και να διαβάζετε τα σχόλια των 

άλλων;) Ναι, ναι, ήτανε καθοριστικό  νομίζω, σε μένα τουλάχιστον. 

 

Εμπόδια/δυσκολίες συμμετοχής στο eCollab 
Η έλλειψη προσωπικού χρόνου ήταν ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια της 

συμμετοχής των εκπαιδευτικών στις δραστηριότητες του συνεργατικού 

περιβάλλοντος eCollab (ΓΑ1, ΓΑ2, ΓΑ4, Ε5,  Ε6,  ΕΑ10, ΕΑ11, ΕΑ12, ΕΑ13), 

δεδομένου ότι και οι συνεργατικές δραστηριότητες στις οποίες καλούνταν να 

εμπλακούν οι εκπαιδευτικοί ήταν αρκετά χρονοβόρες, όπως επισημάνθηκε (ΓΑ3, 

ΓΑ1, Ε6, ΕΑ8). Ο χρόνος ως βασικός παράγοντας δυσκολιών επισημάνθηκε και στις 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών στις ανοιχτές ερωτήσεις των ερωτηματολογίων 

(ΓΑ_ΕΡ7, ΓΑ_ΕΡ12, ΓΑ_ΕΡ50, ΓΑ_ΕΡ7, ΓΑ_ΕΡ18, ΕΑ_ΕΡ24, EA_ΕΡ31). 

 

ΓΑ2_ΣΥΝ. Και η έλλειψη χρόνου. Πρώτον η έλλειψη χρόνου, το να πεις ότι θα κάτσω να 

ασχοληθώ (…) οπότε μετά το άφησα, κι απ’ την έλλειψη χρόνου. 

 

ΓΑ_ΕΡ12. Η έλλειψη ελεύθερου χρόνου, ήταν η αιτία μη συμμετοχής μου στις συζητήσεις με 

αποτέλεσμα να χάνω πολλές ενδιαφέρουσες απόψεις, γνώμες και βοήθεια 

 

ΕΑ_ΕΡ31. Πιστεύω ότι είναι καλά στημένο. Δεν ασχολήθηκα λόγω έλλειψης χρόνου 
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ΓΑ3_ΣΥΝ. Άλλωστε χρειαζόταν και χρόνος για να αναζητήσω το κάθε Σενάριο, την περίπτωση 

του κάθε παιδιού και δεν αφιέρωσα άλλο χρόνο για το Forum ή για το Chat  (…). 

 

Άλλοι δύο παράμετροι που έθιξαν οι εκπαιδευτικοί, σε σχέση με το χρόνο, 

ήταν το περιορισμένο χρονικό διάστημα εμπλοκής τους και η χρονική στιγμή που 

ενεπλάκησαν (ΓΑ4, ΕΑ9). Στη μία περίπτωση το μικρό χρονικό διάστημα εμπλοκής 

στις συνεργατικές δραστηριότητες στάθηκε εμπόδιο στην εξοικείωση με το 

ηλεκτρονικό περιβάλλον και στην κατανόηση του περιεχομένου του, ενώ στην άλλη 

περίπτωση, η χρονική περίοδος εμπλοκής προς το τέλος της σχολικής χρονιάς 

επέδρασε ανασταλτικά στην εισαγωγή περιεχομένου στο eCollab.   

 

ΓΑ4_ΣΥΝ. Ήταν λίγο το χρονικό διάστημα που ξεκίνησε και το χρονικό διάστημα μέσα στο 

οποίο έγινε η εμπλοκή μας. Θεωρώ ότι είναι μικρό, γι’ αυτό. Και  μέχρι να συνηθίσουμε, να 

δούμε να καταλάβουμε απαιτούσε κι αυτό ένα μεγάλο χρονικό διάστημα 

 

ΕΑ9_ΣΥΝ. Απλά η χρονική περίοδος που έτυχε να εμπλακώ δεν ήταν στα πλαίσια του σχολικού 

έτους και … Ήταν στο τέλος του σχολικού έτους και αυτό μας έβγαλε λίγο από το πνεύμα και τη 

λογική του να βοηθήσω κάποιον συνάδελφο εκείνη τη στιγμή που χρειαζόταν τη βοήθειά μου. 

Αυτό ένιωσα. 

 

Για κάποιους/ες εκπαιδευτικούς ήταν δύσκολη η πρόσβαση στο eCollab, λόγω 

προβλημάτων σύνδεσης στο διαδίκτυο, αλλά και δύσκολη η πρόσβαση στον ίδιο τον 

υπολογιστή του σπιτιού, ο οποίος εξυπηρετούσε τις ανάγκες ολόκληρης της 

οικογένειας. Οι δύο αυτές δυσκολίες πρόσβασης δεν επέτρεψαν τη συχνή εισαγωγή 

και δραστηριοποίηση στο συνεργατικό περιβάλλον (ΓΑ7, ΓΑ1, ΕΑ13, ΕΑ11). 

 

ΓΑ7_ΣΥΝ. Εντάξει, ο κυριότερος λόγος ήταν η σύνδεση στο internet. Δεν είχα τη δυνατότητα να 

μπαίνω συνέχεια. 

 

ΕΑ11_ΣΥΝ. Το γεγονός ότι έχουμε έναν υπολογιστή για τέσσερα άτομα στο σπίτι και μάλιστα 

δύο έφηβοι κι ο σύζυγος που το χρησιμοποιεί για τη δουλειά του, δεν περισσεύει χρόνος για 

μένα. Ένας λόγος δηλαδή που δεν ασχολήθηκα πολύ ήταν αυτός. Ότι δεν έβρισκα διαθέσιμο τον 

υπολογιστή (…) 
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Ορισμένα χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος δυσκόλεψαν τη 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις δραστηριότητές του. Συγκεκριμένα, η απουσία 

αλληλεπίδρασης στο περιβάλλον των σεναρίων με τις ερωτήσεις απέτρεψε τους/τις 

εκπαιδευτικούς να εμπλακούν σ’ αυτό (ΕΑ8, ΕΑ11, ΓΑ2).  

 

ΕΑ8_ΣΥΝ. (…) νιώθεις ότι υπάρχει ένα θέμα, καταθέτεις την άποψή σου και δεν υπάρχει 

συνέχεια μετά σε αυτό.  Μπορείς να προσθέσεις ας πούμε βέβαια πάνω στα δικά σου σχόλια, 

αλλά… Ναι, νομίζω μία ή δύο φορές, μία ή δυο φορές επισκέφτηκα αυτό το κομμάτι, δεν μου 

κίνησε εκεί πέρα, το ενδιαφέρον να ξαναμπώ. Ναι αυτό πιστεύω ότι ήτανε. 

 

Η υπερφόρτωση πληροφοριών στις ασύγχρονες συζητήσεις δυσκόλεψε την 

παρακολούθησή τους (ΕΑ11, Ε5). Παρομοίως για το Chat, επισημάνθηκε η δυσκολία 

παρακολούθησης των σύγχρονων συζητήσεων, λόγω της γρήγορης εναλλαγής 

θεμάτων και λόγω της εμπλοκής πολλών ατόμων σ’ αυτές (ΓΑ4, ΕΑ10, ΕΑ11, ΕΑ8). 

Ένα άλλο εμπόδιο που επισημάνθηκε για την ανάπτυξη της συνεργασίας στο 

συγκεκριμένο περιβάλλον (Chat) ήταν η δυσκολία συνεύρεσης των εκπαιδευτικών 

(ΓΑ2, ΓΑ3, ΓΑ4).  

Σε ό,τι αφορά τη δυσκολία παρακολούθησης της ροής της σύγχρονης 

συζήτησης, από τις σημειώσεις συμμετοχικής παρατήρησης προέκυψε ότι η 

επικοινωνία στο εν λόγω περιβάλλον (Chat) εξελίσσονταν αρκετά γρήγορα, με 

αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί που επικεντρώνονταν στο γράψιμο της δικής τους 

απάντησης να μην μπορούν να παρακολουθήσουν τα σχόλια που εισάγονταν κατά τη 

διάρκεια που αυτοί/ές έγραφαν.  Τα σχόλια αυτά άλλαζαν τον προσανατολισμό της 

συζήτησης. Έτσι, όταν οι εν λόγω εκπαιδευτικοί ολοκλήρωναν τη συγγραφή και 

εισήγαγαν  την απάντησή τους στο ηλ. περιβάλλον, η συζήτηση είχε αλλάξει σημείο 

επικέντρωσης,  ακυρώνοντας την απάντηση. 

Στη δεύτερη συνάντηση των εκπαιδευτικών στο Chat, ορισμένοι/ες από 

τους/τις συμμετέχοντες/ουσες δεν είχαν διαβάσει αναλυτικά το σενάριο που είχε 

εισαχθεί στο Forum και για το οποίο εκ των υστέρων συνευρέθηκαν για να 

συζητήσουν στο Chat. Όταν οι εν λόγω εκπαιδευτικοί κατά την εξέλιξη της 

σύγχρονης συζήτησης μετέβαιναν από το Chat στο Forum για την ανάγνωση του εν 

λόγω σεναρίου, τα σχόλια που στο διάστημα της απουσίας τους εισήγαγαν οι 

υπόλοιποι/ες συμμετέχοντες/ουσες άλλαζαν και πάλι τον προσανατολισμό της 

συζήτησης. Το γεγονός ότι τα σχόλια που εισάγονταν στο συγκεκριμένο  ηλ. 
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περιβάλλον  χάνονταν καθώς εξελίσσονταν η συζήτηση (εν αντιθέσει με τη 

μονιμότητα των σχολίων στο Forum) είχε ως αποτέλεσμα στις παραπάνω περιπτώσεις 

οι εκπαιδευτικοί να έχουν μία επιπλέον δυσκολία να «ξαναπιάσουν το νήμα» της 

συζήτησης. 

 

ΓΑ4_ΣΥΝ. Στο Chat (…) χανόμουν σε κάποια στιγμή. Οι άλλοι είχαν προχωρήσει κι εγώ έμενα 

πίσω. Οι άλλοι είχαν απαντήσει σε κάτι άλλο και ήδη συζητούσαν κάτι, κι εγώ δεν προλάβαινα. 

Βέβαια, μετά το διάβαζα επανερχόμουνα, ξαναέλεγα. Αυτό ήταν το πρόβλημά μου. Έχανα 

κάποια στιγμή τον ειρμό όλων των ερωτήσεων και των συζητήσεων. 

 

ΕΑ10_ΣΥΝ. Χάθηκα λίγο στο Chat. Δηλαδή όταν είναι πολλά άτομα και γίνεται μια ερώτηση 

και θέλει μια απάντηση, κι ώσπου να γράψω εγώ τη δικιά μου απάντηση βλέπω ότι έχει αλλάξει 

το θέμα εν τω μεταξύ. Λίγο χαοτικό μου φάνηκε το άμεσο. 

 

ΕΑ11_ΣΥΝ.  Και το μόνο αρνητικό ήταν ότι επειδή είχε ένα μεγάλο κατεβατό μετά με τα 

σχόλια, κάπου έχανες λίγο και την επαφή ας πούμε από τον ένα στον άλλο. Έπρεπε να 

ξαναγυρνάς πίσω για να κάνεις τη σύνδεση (…) (Έπρεπε να γυρνάτε πίσω στο σενάριο;) Στο 

σενάριο, σ’ αυτό που ειπώθηκε παραπάνω. Για να ξαναθυμηθείς ας πούμε κάτι. Αυτό ήταν 

λίγο… (…)  πέρα του ότι σε κουράζει το πήγαινε-έλα (…)  (Πού υπήρχε δυσκολία;) Ήταν 

πολλά, όπου κάπου ήταν πολλά, άντε ψάξε να το βρεις πάλι κτλ. Ε, δεν ξέρω αν μπορούσε να 

γίνει κάτι διαφορετικό εκεί πέρα 

 

Σε μία περίπτωση επισημάνθηκε ότι το περιεχόμενο του eCollab ήταν 

ιδιαίτερα διευρυμένο και ενέπλεκε πολλές ειδικότητες εκπαιδευτικών. Τα διάφορα 

ζητήματα που ανοίχτηκαν προς συζήτηση και διαπραγμάτευση στο συνεργατικό 

ηλεκτρονικό περιβάλλον και η εμπλοκή εκπαιδευτικών πολλών ειδικοτήτων 

δυσκόλεψαν την επικέντρωση και την εμβάθυνση στη συνεργασία μόνο των 

δασκάλων ειδικής και γενικής αγωγής (ΓΑ4). 

 

ΓΑ4_ΣΥΝ. Πολλά θέματα γενικότερα. Δεν ήταν μόνο της συνεργασίας κτλ. Όπως  αυτό, του ότι 

η συνεργασία με όλες τις ειδικότητες και τους γυμναστές και τις άλλες. Ίσως αν 

επικεντρωνόμασταν μόνο στη συνεργασία Γενικής και Ειδικής Αγωγής να μπορούσαμε να το 

ψάξουμε λίγο περισσότερο σε βάθος (…) Ανοιγότανε πολλά ζητήματα κι αυτό λίγο δεν σε 

βοηθούσε να επικεντρωθείς σε κάτι συγκεκριμένο.  
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Η υπερφόρτωση πληροφοριών και η πολυπλοκότητα του περιεχομένου του 

eCollab επισημάνθηκαν και στις απαντήσεις των ανοιχτών ερωτήσεων των 

ερωτηματολογίων. Εκεί, έγινε αναφορά κυρίως από τους/τις εκπαιδευτικούς Ε.Α. και 

στα μειονεκτήματα της διεπιφάνειας, σε ό,τι αφορά τις φτωχές εναλλαγές χρωμάτων 

και το μικρό μέγεθος της γραμματοσειράς, χωρίς να προσφέρεται η δυνατότητα 

μεγέθυνσής της (ΓΑ_ΕΡ3, ΕΑ_ΕΡ25, ΕΑ_ΕΡ1, ΕΑ_ΕΡ5).  

 

ΓΑ_ΕΡ3. Στο Forum η σελίδα είχε πολλές κατηγορίες, ήταν πολύ φορτωμένη με πληροφορίες 

και αυτό δυσκόλευε την παρακολούθησή της. 

 

ΕΑ_ΕΡ1. Γενικά θεωρώ ότι το site είναι πολύπλοκο και χρειάζεται απλοποίηση. Κατά τη 

γνώμη μου πρέπει να επικεντρωθεί σε λίγα και ουσιαστικά. Π.χ. α) γνώμες δασκάλων, β) 

χρήσιμες διευθύνσεις και γ) υλικό, αλλά για συγκεκριμένες κατηγορίες (π.χ. φωνολογική 

ενημερότητα). Οι πηγές δηλαδή να είναι περισσότερο κατηγοριοποιημένες και συγκεκριμένες. 

 

Οι εκπαιδευτικοί θεώρησαν ότι οι ερωτήσεις για τη λύση των μη 

πραγματικών, στατικών σεναρίων-προβλημάτων του eCollab περιόριζαν την 

ελεύθερη επικέντρωση του/της χρήστη/ριας (ΓΑ4, ΕΑ10) και παρήγαγαν 

τυποποιημένες απαντήσεις (ΕΑ_ΕΡ1, ΓΑ2). Γενικότερα η δομή του συγκεκριμένου 

περιβάλλοντος και η στατικότητα του περιεχομένου του, καθώς και η εγγενής 

αδυναμία του, που σχετίζονταν με την έλλειψη δυνατότητας αυτού/ής που σχολίαζε 

το σενάριο να λάβει απάντηση από αυτόν/ήν που το εισήγαγε,  δεν προωθούσαν την 

αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών του eCollab (ΓΑ3, ΓΑ2, ΓΑ7, Ε6, ΕΑ8, ΕΑ11). 

 

ΓΑ4_ΣΥΝ. (…) πολλές φορές οι ερωτήσεις σε καθοδηγούν σε ένα συγκεκριμένο, μια 

συγκεκριμένη αντιμετώπιση ενός προβλήματος, ενώ όταν είναι ελεύθερα, μπορεί κάποια 

πράγματα που εσύ δεν είδες με την πρώτη ματιά να σου επιστήσει την προσοχή ο συνάδελφος/ η 

συναδέλφισσα και να τα δεις κι εσύ  μέσα από αυτά. Δηλαδή δεν είναι καθοδηγούμενα και ο 

άλλος μπορεί να,  οποιοδήποτε  περίπτωση, δεν έχει μόνο συγκεκριμένα στοιχεία μπορεί να σου 

δώσει και κάτι που εσύ ούτε καν είχες προσέξει ότι μπορεί να συμβαίνει σε μια περίπτωση στην 

οποία μελετάμε κάθε φορά.  

 

ΓΑ2_ΣΥΝ. Κοιτάξτε, τα έτοιμα σενάρια και τα σχόλια, έχουν μία στατικότητα. Έτσι νομίζω 

εγώ. Δηλαδή ήταν δύο σενάρια, τα οποία ήταν ωραία, καλοφτιαγμένα, αλλά εντάξει. Δηλαδή 

αυτό το πράγμα, πόσο σχόλιο να κάνεις και πόσα σχόλια επί των σχολίων. 
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ΓΑ7_ΣΥΝ. Οι ερωτήσεις στα fix Σενάρια μπορεί να σε βοηθάνε να δεις και πώς σκέφτονται κι 

οι άλλοι, να μπεις στη θέση του εκπαιδευτικού αυτού στο Σενάριο, αλλά δε σου δίνουν το 

feedback που παίρνεις στο Forum, όπου το σενάριο είναι πραγματικό (…)Ενώ στο άλλο είναι η 

πραγματική περίπτωση. Θα σου απαντήσει ο άλλος. Αυτή είναι η βασική τους διαφορά. 

 

Άλλα χαρακτηριστικά του περιεχόμενου του eCollab που δυσκόλεψαν και 

εμπόδισαν, κυρίως τους/τις εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής, στη συμμετοχή τους στο 

ηλεκτρονικό περιβάλλον, ήταν το «επιστημονικό» του περιεχόμενο, το οποίο 

απαιτούσε για τους/τις εκπαιδευτικούς που επρόκειτο να εισάγουν τα σχόλιά τους ένα 

θεωρητικό υπόβαθρο σχετικό με την ειδική αγωγή, οι δυσνόητοι όροι των στατικών 

σεναρίων και των σχολίων των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, οι οποίοι απαιτούσαν 

περαιτέρω διερεύνηση για την κατανόησή τους μέσα από την ανάγνωση των 

θεωρητικών κειμένων και των πηγών του eCollab, καθώς και η απαιτητική μελέτη 

των στατικών σεναρίων, λόγω των πολλών πληροφοριών που περιείχαν (ΓΑ1, ΓΑ3, 

ΓΑ_ΕΡ7).  

 

ΓΑ3_ΣΥΝ. Άλλωστε εκτύπωνα και τα Σενάρια κάθε φορά, διότι η ανάγνωση πολλών 

πληροφοριών στον υπολογιστή με δυσκόλευε. Η πληθώρα πληροφοριών. Κι έτσι χρειαζόταν 

κάθε φορά να ανατρέχω σ’ αυτά που είχα εκτυπώσει για να απαντώ στις ερωτήσεις. Για 

παράδειγμα θυμάμαι σ’ ένα Σενάριο που μπήκα, είχε πόσες; Δεκατέσσερα παιδιά; Είχε 

δεκατέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις. Το κάθε παιδί έπρεπε να το μελετώ ας πούμε αρκετή 

ώρα μέχρι να καταλάβω τι πρόβλημα αντιμετώπιζε, με ποιο έκανε παρέα, ποιες ήτανε οι 

ιδιαιτερότητες που είχε, και μου έπαιρνε ώρα αυτό. Κι έτσι δεν διάβασα κάτι άλλο. Ασχολήθηκα 

μόνο μ’ εκείνα, αποκλειστικά μ’ εκείνα.(…) Συνέχισα να ασχολούμαι με τα Σενάρια τα έτοιμα, 

που ήταν αρκετά μεγάλα. 

 

ΓΑ1_ΣΥΝ. Γιατί ομολογώ ότι διαβάζοντας μερικά σενάρια (ΣμΕ), λίγο δυσκολεύτηκα να 

καταλάβω γιατί χρησιμοποιούσαν κάποιους ορισμούς που εμείς δεν είμαστε εξοικειωμένοι (…) 

(Όπως;) Όπως «συμμετοχική». Για μας τώρα δεν είναι αυτό… ήταν κάτι το καινούριο για μένα 

σαν όρος.  

 

ΓΑ_ΕΡ7. Με δυσκόλεψε το ότι λόγω έλλειψης χρόνου δεν μπορούσα να ασχοληθώ 

διεξοδικότερα με τα σενάρια, τα οποία κρίνω αρκετά απαιτητικά  
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Επίσης, τα στατικά σενάρια χαρακτηρίστηκαν από τους/τις εκπαιδευτικούς 

γενικής αγωγής «θεωρητικά» και «τραβηγμένα» σε σχέση με την πραγματικότητα 

που βίωναν στη σχολική πράξη (ΓΑ1, ΓΑ7, ΓΑ3). Επιπλέον, το υλικό που 

αναρτήθηκε στο Forum θεώρησαν οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής ότι αφορούσε 

στην Ειδική Αγωγή, γεγονός που τους απέτρεψε από το να το διαβάσουν (ΓΑ7, ΓΑ2, 

ΓΑ3).  

 

ΓΑ1_ΣΥΝ. Δηλαδή εντάξει, είπαμε. Τάξη να ’χεις μία δύο περιπτώσεις τέτοιες, τρεις, το 

καταλαβαίνω. Είναι μέσα στην καθημερινή μας την πρακτική. Αλλά εφτά οχτώ περιπτώσεις 

πια! Ή δεν τις καταλαβαίνουμε -που παίζει κι αυτό- τέλος πάντων. 

 

ΓΑ7_ΣΥΝ. Βέβαια, το υλικό δεν το είδα και πολύ γιατί θεωρούσα ότι ήτανε σχετικό με την 

Ειδική Αγωγή. Δηλαδή, θεώρησα ότι στο site μπαίνουνε οι εκπαιδευτικοί για συγκεκριμένο 

λόγο. Για την Ειδική Αγωγή και τη συνεργασία με τη Γενική. 

 

Τα σχόλια στα στατικά σενάρια χαρακτηρίστηκαν από ορισμένους/ες 

εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής θεωρητικά, κοινότυπα και  μη βοηθητικά στη δουλειά 

τους, ενώ το περιεχόμενο των προτάσεων των εκπαιδευτικών, όπως για παράδειγμα 

αυτό που αφορούσε στην εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας θεωρήθηκε 

μη εφαρμόσιμο στην πράξη (ΓΑ7, ΓΑ1, ΓΑ3).  

  

ΓΑ7_ΣΥΝ. Αλλά εκεί ας πούμε στο Σενάριο που είχα σχολιάσει εγώ είχα δει ότι ήτανε και της 

Φυσικής Αγωγής που είχανε σχολιάσει και είχανε κι αυτοί σχολιάσει πιο πρακτικά, λίγο πιο 

απλά, πιο απλοποιημένα, δηλαδή πιο χειροπιαστά, να το πω. Σαν πραγματικά να θέλανε να 

βοηθήσουνε. Αυτό. Τα άλλα σχόλια ήτανε πιο θεωρητικά. Δε θυμάμαι ποιος τα έκανε εκείνα τα 

σχόλια. 

 

ΓΑ3_ΣΥΝ. Κάπου, ας πούμε, λέγανε σ’ ένα πρόβλημα να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο, να 

δίνουμε διαφορετικού τύπου εργασίες (…)  Δεν μπορείς σε δύο ώρες ας πούμε, να κάνεις και 

γλώσσα για τα παιδιά της γενικής αγωγής, γενικής τάξης, και να διαφοροποιήσεις κιόλας και τις 

διδασκαλίες σου για τα δύο παιδιά που ανήκουν σε κάποια ειδική τάξη (…). Αυτό με το χρόνο 

το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Αυτό, δηλαδή, ότι γίνεται στη θεωρία, αλλά στην πράξη δεν 

μπορείς να τα εφαρμόσεις. 
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Σε άλλη περίπτωση αναφέρθηκε ότι τα σενάρια που εισήγαγαν οι ίδιοι/ες οι  

εκπαιδευτικοί στο Forum δεν γίνονταν κατανοητά από τον αναγνώστη ή την 

αναγνώστρια, εξαιτίας της περιγραφικής απόδοσης των καταστάσεων που βίωναν οι 

εμπλεκόμενοι/ες, γεγονός που περιόριζε την αντίληψή τους στο εύρος και στην 

κλίμακα που ίσως προσδοκούσε αυτός ή αυτή που τα εισήγαγε. Στην ίδια 

κατεύθυνση, διατυπώθηκε η άποψη ότι μία ακόμη δυσκολία κατανόησης των 

σεναρίων και εισαγωγής σχολίων σ’ αυτά ήταν η έλλειψη επαρκών πληροφοριών για 

τον/την αναγνώστη/ρια (ΓΑ_ΕΡ51, ΕΑ_ΕΡ1, Ε6). 

 

ΓΑ_ΕΡ51. Συμπληρωματικά θα ήθελα να προσθέσω πως μια διαδικτυακή κοινότητα που 

συμμετέχει στην επίλυση ενός προβλήματος που αφορά μαθησιακή συμπεριφορά (γενική και 

ειδική αγωγή) έχει μια εικόνα περιγραφική του όλου και όχι βιωματική, με αποτέλεσμα μερικές 

φορές να μη γίνονται κατανοητά τα περιγραφόμενα  τόσο στο εύρος  όσο και την κλίμακα που 

θα ήθελε ο κάθε συμμετέχων. 

 

Τέλος, σε μία περίπτωση επισημάνθηκε η μη λειτουργική ενημέρωση των 

μελών του eCollab, μέσω των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που λάμβαναν από 

εξωτερικό πάροχο, κάθε φορά που εισάγονταν σχόλια στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, 

λόγω της ελλειμματικής οργάνωσης και ταξινόμησης των μηνυμάτων, ανάλογα με το 

περιεχόμενό τους (ΕΑ_ΕΡ7). 

 

ΕΑ_ΕΡ7. Πιστεύω ότι θα ήταν σημαντικό να υπήρχε η δυνατότητα προεπιλογής θεμάτων που 

θα ενδιέφεραν συναδέλφους. Όλοι οι συνάδελφοι δεν ενδιαφέρονται για τα ίδια θέματα, ούτε 

αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Η πληθώρα ηλεκτρονικών μηνυμάτων δεν συνεπάγεται 

αυτόματα και την ανάγνωσή τους. Θα ήταν λοιπόν προτιμότερο να υπήρχε από την αρχή μια 

οργάνωση -ταξινόμηση των μηνυμάτων ανάλογα με το περιεχόμενό τους. Με λέξεις-κλειδιά θα 

μπορούσε να δηλώνετε εξ αρχής το θέμα, οπότε κάθε συνάδελφος-εκπαιδευτικός θα έμπαινε να 

διαβάσει και να απαντήσει σε αυτό που πραγματικά τον ενδιαφέρει και γνωρίζει καλά. Έτσι, θα 

είχε ουσία και σημασία η συμμετοχή του στο eCollab 

 

Το έλλειμμα εξοικείωσης με τον υπολογιστή και τα συνεργατικά εργαλεία του 

διαδικτύου, καθώς και οι ελλιπείς προϋπάρχουσες δεξιότητες χρήσης δυσκόλεψαν 

ορισμένους/ες εκπαιδευτικούς στη συμμετοχή τους στο eCollab (Ε5, ΓΑ4, ΕΑ8, 

ΕΑ11). Εξαιτίας αυτής της δυσκολίας, μία εκπαιδευτικός δήλωσε ότι συμμετείχε στις 

δραστηριότητες του eCollab με την υποστήριξη άλλων συναδέλφων της (ΕΑ14).    
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ΓΑ4_ΣΥΝ. Αλλά αυτό οφείλεται στο ότι δεν είμαι εξοικειωμένη.  Δεν χρειαζόταν να γράφω 

ολόκληρες τις προτάσεις. Μόνο αν έγραφα μιαν απάντηση, μετά μπορούσα να περιμένω να 

απαντήσει και να συνεχίσω σε λίγο. Γιατί φαινότανε το κείμενο.   Αυτά δεν τα ’χα καταλάβει 

από την αρχή γιατί δεν ήμουν εξοικειωμένη, δηλαδή είναι καθαρά τεχνικό το κομμάτι εδώ που 

μ’ εμπόδισε. Δεν είχα ξαναεπικοινωνήσει σε Chat, γι’ αυτό…  Κατάλαβα  ότι πρέπει να γράφω 

σύντομα. Σύντομα και περιεκτικά. Και να περιμένω, βλέποντας να ξαναγράφω αμέσως, άμεσα. 

Όχι να περιμένω να ολοκληρωθεί η ερώτηση ή η απάντηση του άλλου και μετά να απαντήσω 

εγώ. Φταίει το ότι δεν ήμουν εξοικειωμένη. 

 

ΕΑ14_ΣΥΝ. Όπως ανέφερα, η δυσκολία μου στη χρήση υπολογιστή ήτανε ο μοναδικός λόγος 

που εμπόδισε και δυσκόλεψε τη συμμετοχή μου, γιατί θα ’πρεπε κάθε φορά να έχω ένα άτομο 

δίπλα μου που να γνωρίζει τη χρήση υπολογιστή. Διαφορετικά αν είχα γνώση υπολογιστή, θα 

συμμετείχα σαφώς περισσότερο. Ήτανε κουραστικό να κουβαλάω κάθε φορά κάποιον και να 

του λέω πάμε εδώ, πάμε παραπέρα, ας πούμε. 

 

Άλλοι παράγοντες που επέδρασαν αρνητικά στη συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών στο συνεργατικό περιβάλλον ήταν το αίσθημα της έλλειψης 

αυτοαποτελεσματικότητας, το άγχος και γενικότερα οι στάσεις τους σχετικά με τη 

χρήση του υπολογιστή (Ε5, ΕΑ11, ΕΑ8). 

 

ΕΑ8_ΣΥΝ. (Δηλαδή, ο κυριότερος λόγος που σας εμπόδισε ποιος ήταν;) Αυτό, αυτό. Το να 

αποφασίσω ότι θα πάω, θα ανοίξω τον υπολογιστή και θα ξεκινήσω. Όσο και να φαίνεται 

χαζό… (…) Δηλαδή άπαξ και κάτσω, μπορεί να κάτσω και πέντε ώρες ασταμάτητες και να με 

ξεχάσουνε μέσα στο σπίτι. Αλλά μέχρι να ’ρθω, πρέπει να το πάρω απόφαση γενναία για να 

ξεκινήσω. Και  συμβαίνει σε όλα, όχι μόνο με το eCollab. Δηλαδή, κι όταν πρέπει να κάνω 

δουλειά για το σχολείο πρέπει να το δουλέψω αρκετά πριν. 

 

Ε5_ΣΥΝ. Όταν βλέπω ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι σωστά, όταν βλέπω ότι αυτό ας πούμε μου 

τρώει χρόνο, μπερδεύομαι, δεν μπορώ να βρω ακριβώς αυτό που θέλω να κάνω, αυτό ναι, με 

αποσυντονίζει, μου μειώνει ό,τι ενδιαφέρον έχω εκείνη την ώρα.. Δεν πετυχαίνω άνετα, όπως 

οι υπόλοιποι, όπως οι περισσότεροι.  

 

Επιπλέον, η έλλειψη εξοικείωσης με την απρόσωπη επικοινωνία μέσω 

διαδικτύου, οι συνήθειες και η στάση των εκπαιδευτικών σχετικά με το συγκεκριμένο 

τύπο επικοινωνίας εμπόδισαν την εμπλοκή τους στο eCollab και ειδικότερα την 
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εισαγωγή σχολίων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, κάτι που επισημάνθηκε και στις 

απαντήσεις των ανοιχτών ερωτήσεων των ερωτηματολογίων (ΓΑ_ΕΡ43, ΕΑ_ΕΡ12, 

ΕΑ_ΕΡ 14, ΓΑ3, ΓΑ4, ΕΑ11, Ε5).  

 

ΕΑ11_ΣΥΝ. Βέβαια και το απρόσωπο είναι λίγο κάπως. Άλλο να μιλάς με άτομα με τα οποία 

γνωρίζεσαι και άλλο με άτομα τα οποία δεν τα έχεις δει ποτέ, δεν έχεις συναντηθεί ποτέ. 

 

ΕΑ_ΕΡ14. Λόγω συνήθειας,  επιπλέον, τύγχανε να προτιμώ όταν χρειαζόταν την άμεση 

προφορική επικοινωνία με συναδέλφους και ταυτοχρόνως φίλους, χωρίς αυτό να μειώνει την 

αξία, και πιθανόν  και καλύτερη βοήθειά μου από το eCollab. 

 

ΓΑ_ΕΡ43. Σε ότι αφορά τη συμμετοχή μου στο e-collab και την έλλειψη σχολιασμών από 

μέρους μου, πρέπει να πω ότι προσωπικά θεωρώ πιο σημαντική και ουσιαστική την προσωπική 

επαφή μεταξύ των μελών μιας εκπαιδευτικής κοινότητας για ανταλλαγή ιδεών, πληροφοριών 

και επίλυσης προβλημάτων απ' ότι μέσω του διαδικτύου. 

 

Το άγχος της συγγραφής σε δημόσιο χώρο και της μονιμότητας των σχολίων 

στο περιβάλλον των σεναρίων με τις ερωτήσεις και στις ασύγχρονες συζητήσεις, ο 

φόβος της κριτικής και η ανασφάλεια δημοσίευσης προσωπικών απόψεων και υλικού 

αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα στην εισαγωγή σχολίων στο ηλεκτρονικό 

περιβάλλον, για ορισμένους/ες εκπαιδευτικούς (ΓΑ1, ΓΑ2, Ε6, ΓΑ7, ΕΑ8), κάτι που 

επισημάνθηκε και στις απαντήσεις των ανοιχτών ερωτήσεων των ερωτηματολογίων 

(ΓΑ_ΕΡ36).  

 

ΓΑ1_ΣΥΝ. (…) ένιωσα επιφυλακτικά γιατί είδα συναδέλφους που φαινόταν ότι είναι πολύ καλά 

ενημερωμένοι κι ήθελα να ψάξω καλά κάτι πριν το ανεβάσω ή πριν το θέσω κάποιο ερώτημα 

(…) Ναι, κάπου είσαι επιφυλακτικός, λες εντάξει, πώς λένε scripta mane. Τα γραπτά μένουν. 

 

ΓΑ2_ΣΥΝ. Κι επίσης η αίσθηση ότι αυτά θα παραμείνουν εκεί, ας πούμε, ότι παραμένουνε. 

Αυτό το πράγμα δημιουργεί μια αναστολή (…) Γιατί αυτό σε κάνει να αναστείλεις να βάλεις 

κάτι, ενώ εκεί (στο Chat) λες κάτι και να είναι  –πώς το λένε-  και να μην είναι και πάρα πολύ 

χρήσιμο, το λες και τελειώνει. Ή να είναι λίγο αταίριαστο, λίγο κοινότοπο, το λες, φεύγει. Δεν 

μένουνε. 
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Ένας επιπλέον λόγος που δυσκόλεψε τους/τις εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 

να εισάγουν σχόλια στα σενάρια με τις ερωτήσεις και στις ασύγχρονες συζητήσεις 

ήταν οι ελλιπείς γνώσεις τους σε θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, που κατά 

τη γνώμη τους απαιτούνταν για τα σενάρια, τόσο τα αληθοφανή, όσο και τα αληθινά 

που εισήγαγαν οι εκπαιδευτικοί (ΓΑ1, Ε6).  

 

Ε6_ΣΥΝ. Ένας βασικός λόγος είναι ότι εγώ δεν έχω πάρει κάποια επιμόρφωση όσο αναφορά 

την Ειδική Αγωγή. Τα περισσότερα σενάρια-προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο Forum είχαν 

να κάνουν με τάξεις. Με προβλήματα που χρειαζόταν μια πολύ καλή επιμόρφωση όσο αναφορά 

την Ειδική Αγωγή, οπότε αισθανόμουν ελλιπής στη θεματολογία εκεί και στα αρχεία που είχα. 

 

Η έλλειψη εμπειριών συνεργασίας στο χώρο του σχολείου με εκπαιδευτικούς 

ειδικής αγωγής, καθώς και το έλλειμμα στην αντιμετώπιση ζητημάτων 

συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη ήταν ένας άλλος παράγοντας που εμπόδισε τους/τις 

εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής  να εισάγουν την εμπειρία τους στο eCollab, 

βοηθώντας με προτάσεις-λύσεις τους/τις συναδέλφους τους (ΓΑ2, ΓΑ4, ΓΑ7). Ένα 

επιπλέον εμπόδιο στην εισαγωγή νέων σχολίων και στην ανάρτηση υλικού στο 

Forum αποτέλεσε η απουσία ιδεών και ψηφιοποιημένου υλικού, και για τις δύο 

ειδικότητες (ΓΑ2, ΕΑ9, ΕΑ13, ΓΑ_ΕΡ43). 

 

ΓΑ7_ΣΥΝ. Δε νομίζω όμως ότι ήταν και η εμπειρία μου κάτι να έλεγα για να βοηθήσω 

κάποιον. Γιατί με τη συνάδελφο της Ειδικής Αγωγής δεν είχαμε συνεργασία μεταξύ μας.  

 

ΓΑ2_ΣΥΝ. Δηλαδή αυτό που παρατήρησε ο συνάδελφος το είχα κι εγώ. Αλλά δεν το 

αντιμετώπισα με κάποιο τρόπο ώστε να θεωρώ ότι έδωσα μία λύση, ή ότι μου συνέβη εκείνο 

κτλ. (…) 

 

ΕΑ13_ΣΥΝ.. Είχα, και υλικό επιπλέον αλλά έπρεπε να οργανωθεί. Δεν το είχα ψηφιοποιημένο 

για να μπορέσω. Θα έπρεπε δηλ. να το στείλω σαν εικόνα. 

Σε δύο περιπτώσεις αναφέρθηκε ως εμπόδιο στην εμπλοκή των εκπαιδευτικών 

γενικής αγωγής στις ασύγχρονες συζητήσεις του eCollab το έλλειμμα προσωπικών 

επαγγελματικών αναγκών, σχετικά με προβλήματα συμμετοχικής εκπαίδευσης, 

παρόμοια με αυτά που εισήγαγαν και συζητούσαν στο ηλεκτρονικό περιβάλλον τα 

μέλη του eCollab. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί δεν είχαν κάποιο προσωπικό 
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πρόβλημα να καταθέσουν στο Forum, ώστε να παρακινηθούν να συμμετάσχουν σ’ 

αυτό ζητώντας τη συνδρομή των συναδέλφων τους (ΓΑ3, ΓΑ7). 

 

ΓΑ7_ΣΥΝ. Τώρα βέβαια εγώ φέτος δεν είχα τέτοιο θέμα, γιατί ήμουνα στο ολοήμερο και γι’ 

αυτό ίσως δεν ενδιαφέρθηκα για τα άλλα κομμάτια. (…) Δεν είχα κάποιο παιδί συγκεκριμένο  

 

ΓΑ3_ΣΥΝ. Δεν είχα κάποια ιδιαίτερη δυσκολία σε παιδιά που να χρειάζονται να μπουν σε 

τμήμα Ειδικής Αγωγής. Κι αυτό πιστεύω είναι ένας παράγοντας που δεν με ώθησε να μπω στις 

υπόλοιπες επιλογές  

  

Συνέπειες από τη συμμετοχή στο eCollab 
Οι εκπαιδευτικοί ειδικής και γενικής αγωγής μέσα από την εμπλοκή τους στις 

συνεργατικές δραστηριότητες κατανόησαν την διαφορετική «οπτική» και τον 

διαφορετικό τρόπο σκέψης των συναδέλφων τους (ΓΑ1, ΓΑ4, ΕΑ8).  

 

ΓΑ4_ΣΥΝ. (…) αλλά κυρίως μου άρεσε πάρα πολύ να βλέπω τα σχόλια των συναδέλφων κάτω 

από τα σενάρια γιατί μου έδιναν έτσι μια άλλη, μια πιο πλατιά έτσι γνώση για το τι σκέφτονται 

και οι άλλοι συνάδελφοι πάνω στο σενάριο. Μπορούσα δηλαδή, με βοηθούσε να καταλάβω 

κάποια πράγματα πολύ καλύτερα και να δω και τη δική μου οπτική μέσα κι από την οπτική των 

άλλων  

 

ΓΑ1_ΣΥΝ. Δηλαδή έβλεπες ότι ο συνάδελφος της Ειδικής το πήγαινε κι ένα βήμα παραπέρα. 

Την περίπτωση, δηλαδή, την έψαχνε και μ’ έναν τρόπο που προσωπικά εμένα μου ήτανε κάτι 

καινούριο. Ωραίο ήταν. Αυτά μου άρεζαν. Κάτι καινούριο. Και λέω: «Έτσι αποκλείεται να 

σκέφτηκε, μ’ αυτό τον τρόπο αποκλείεται να σκέφτηκε συνάδελφος της Γενικής». Το πήγαινε 

δηλαδή ένα βήμα παραπέρα. 

 

Μέσα από τη συμμετοχή στο eCollab έγινε αντιληπτή η υποκειμενικότητα 

των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών, σχετικά με τη δυσκολία του έργου της κάθε 

ειδικότητας, η υποκειμενικότητα των προσεγγίσεων στη διδακτική πράξη και η 

δυνατότητα που προσφέρεται στα μέλη να αποκομίσουν επαγγελματικά οφέλη από 

τους/τις συναδέλφους τους,  όταν αυτοί μιλούν «επί της ουσίας» και δίνουν λύσεις 

(ΕΑ9, ΓΑ_ΕΡ36). 
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ΓΑ_ΕΡ36. Βοηθάει πολύ το να μιλάμε επί της ουσίας και να δίνουμε λύσεις. Βέβαια, η 

υποκειμενικότητα στην διδασκαλία είναι αναπόφευκτη, αλλά υπάρχουν διδακτικές προσεγγίσεις 

που έχουν σπουδαία αποτελέσματα και αυτές θέλουμε να γνωρίσουμε. 

 

Ειδικότερα, μέσα από τα προβλήματα που εισήχθησαν στο eCollab και τις 

συζητήσεις που αναπτύχθηκαν μεταξύ των εκπαιδευτικών,  οι εκπαιδευτικοί ειδικής 

αγωγής συναισθάνθηκαν τις ιδιαίτερες δυσκολίες του έργου των εκπαιδευτικών 

γενικής αγωγής (ΕΑ8, ΕΑ9). Το αντίθετο δεν παρατηρήθηκε, ίσως γιατί τα σενάρια-

προβλήματα που τέθηκαν στο ηλεκτρονικό περιβάλλον αφορούσαν σε δυσκολίες 

εκπαίδευσης που αντιμετώπιζαν οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής. Οι εκπαιδευτικοί 

ειδικής αγωγής δεν εισήγαγαν στην ομάδα συζήτησης των σεναρίων του Forum 

προσωπικά προβλήματα συνεργασίας και συνεκπαίδευσης που ενδεχόμενα 

αντιμετώπιζαν στο σχολείο τους.  

 

ΕΑ9_ΣΥΝ. Αλλά πρέπει να –για να υπάρχει καλό αποτέλεσμα- από κει και πέρα οι δάσκαλοι 

Ειδικής Αγωγής –αν πάρω προσωπικά από την δική μου εμπειρία- πρέπει λίγο να υποχωρούν 

περισσότερο και να αντιλαμβάνονται και τις δυσκολίες των γενικών δασκάλων, να κάνουν ένα 

βήμα παραπάνω ίσως (…) 

 

Μέσω της διαφορετικής «οπτικής» της κάθε ειδικότητας, κατά την 

προσέγγιση των προβλημάτων του eCollab, τη συζήτηση και τον αναστοχασμό που 

αναπτύχθηκε στο συνεργατικό περιβάλλον, οι εκπαιδευτικοί κατανόησαν πτυχές των 

προβλημάτων που δεν μπορούσαν μόνοι/ες τους να αντιληφθούν, καθώς και νέους 

τρόπους αντιμετώπισης  (ΓΑ1, ΓΑ4, ΓΑ7, Ε6, ΕΑ8, ΕΑ10, ΕΑ14). Επιπλέον, με 

βάση τη δομή των στατικών σεναρίων έγινε κατανοητός από έναν εκπαιδευτικό ο 

τρόπος περιγραφής των προβλημάτων εκπαίδευσης,  έτσι ώστε να περιέχουν 

αναφορές και στους τρεις τομείς ανάπτυξης (γνωστικό, κοινωνικό, συναισθηματικό) 

των μαθητών που εμπλέκονται σ’ αυτά (ΕΑ_ΕΡ1). 

 

ΕΑ_ΕΡ1. Θέλω επίσης να επισημάνω ότι τα τυποποιημένα σενάρια με βοήθησαν να μάθω πώς 

να περιγράφω ένα πρόβλημα, έτσι ώστε να αναφέρομαι ισότιμα και ισόποσα, όχι μόνο στο 

γνωστικό κομμάτι των μαθητών, αλλά και στο κοινωνικό και ψυχολογικό τομέα της 

προσωπικότητάς τους και πώς αυτοί οι τομείς μπορεί να αλληλεπιδρούν. 
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ΕΑ8_ΣΥΝ. Κάποιες φορές, με τα σχόλια των υπολοίπων, ακόμη και να μην αναφέρoνταν πάνω 

στο δικό σου προηγούμενο σχόλιο, καταλάβαινες ότι κάποιος άλλος εντοπίζει πάνω στο 

πρόβλημα … δίνει τέλος πάντων μια διάσταση που δεν την είχες καν αντιληφθεί εσύ, έτσι; Και 

λες: «κοίτα να δεις αυτό ούτε καν είχε περάσει από το μυαλό μου!» Σε βάζει σε άλλους 

δρόμους. Το σχόλιο του καθενός, ας πούμε, αρχίζει και σε βάζει σε άλλους δρόμους, αρχίζεις 

και εμβαθύνεις περισσότερο. Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης. 

 

Οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής αναστοχάστηκαν το εκπαιδευτικό τους έργο 

και τις πρακτικές που εφαρμόζουν στη τάξη τους, κατά τη συνεκπαίδευση 

μαθητών/ριών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΓΑ1, ΓΑ2). Οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής αναστοχάστηκαν τις δυσκολίες του δικού τους 

εκπαιδευτικού έργου, καθώς και τον επαγγελματικό τους ρόλο στο πλαίσιο της 

συνεργασίας τους με τους/τις εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής, αντιλαμβανόμενοι/ες 

τις προσδοκίες που έχουν από αυτούς/ές οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής (ΕΑ8, 

ΕΑ9).  

 

 ΓΑ1_ΣΥΝ. Ότι τελικά αυτό ίσως στην ταχύτητα της καθημερινής διδασκαλίας, δηλαδή, να 

σταματάω λίγο, να κάνω ένα pause σε τέτοιες περιπτώσεις -που μια τέτοια συμπεριφορά μπορεί 

να συμβεί κι από ένα κανονικό παιδί της γενικής αγωγής,  δεν είναι σώνει και καλά να είναι 

αυτό- να κάνω pause και να εστιάζω ίσως λίγο περισσότερο σε εκείνο το παιδί. Ίσως δηλαδή το 

να εστιάζεις στον ψυχισμό ενός παιδιού για πέντε λεπτά παραπάνω, να αξίζει περισσότερο από 

το να προλάβεις να βγάλεις το κεφάλαιο της Ιστορίας, ας πούμε. 

 

ΓΑ2_ΣΥΝ. (…) να ξανασκέφτεσαι ότι κάθε φορά που έχεις ένα πρόβλημα, πρέπει να το κάνεις 

συγκεκριμένο και να θέτεις συγκεκριμένους απλούς στόχους που μπορείς να εφαρμόσεις. 

Δηλαδή ότι όταν έχω ένα πρόβλημα που ένα παιδί δεν ξέρει κάποια πράγματα πρέπει να δω 

αυτά τα μικρά, να του μάθω αυτά τα λίγα, κι όχι να ψάχνω στην τάξη τι κάνουν οι άλλοι, γιατί 

δεν γίνεται αυτό να βαδίσει έτσι. Έναν προβληματισμό εκ νέου,  στο να ξαναβλέπω ανά πάσα 

στιγμή και το ρόλο μας και τα παιδιά που έχουνε κάποια προβλήματα, και στο να … 

 

ΕΑ8_ΣΥΝ. Δηλαδή, κάποιες φορές, πραγματικά δεν είμαστε τόσο κοντά όσο θα χρειαζόταν 

ένας δάσκαλος της τάξης. Πιο κοντά στο δάσκαλο, στα προβλήματά τους, στο να τον 

κατευθύνουμε. Περιμένει δηλαδή από εμάς περισσότερο συμβουλευτικό ρόλο απ’ ότι ίσως 

έχουμε. 
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Οι εκπαιδευτικοί, ιδιαίτερα της ειδικής αγωγής, μέσα από την ανταλλαγή 

απόψεων, προτάσεων και υλικού ενδυναμώθηκαν,  σε ό, τι αφορά τις αμφιβολίες που 

είχαν για τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που εφάρμοζαν στο πλαίσιο του έργου τους 

και σε ό,τι αφορά την ανεπάρκεια που αισθάνονταν στην αντιμετώπιση των 

δυσκολιών εκπαίδευσης. Αισθάνθηκαν σιγουριά, αυτοπεποίθηση, αυτοεπιβεβαίωση 

(ΕΑ11, ΕΑ12, ΕΑ8, ΕΑ9). 

 

ΕΑ11_ΣΥΝ. Αλλά ότι σταθεροποίησα και επιβεβαίωσα γνώσεις και διαμορφωμένες τάσεις που 

είχα ναι. Σ’ αυτόν τον τομέα ναι. Με βοήθησε δηλαδή να σταθεροποιήσω και να επιβεβαιωθώ 

σε θέματα τα οποία είχα ίσως και κάποιες αμφιβολίες.  (Όπως ποια θέματα;) Στο θέμα της 

πορείας για το σχεδιασμό των εξατομικευμένων προγραμμάτων. 

 

ΕΑ9_ΣΥΝ. (…) ότι τελικά εγώ δεν είμαι ανεπαρκής, αν υπάρχει αυτή η δυσκολία και μόνο 

αυτές οι λύσεις, αλλά δεν μπορώ να κάνω και κάτι παραπάνω. Γιατί πολλές φορές διαβάζεις 

έστω και δέκα λύσεις που θεωρείς ότι είναι λίγες, αλλά δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό να 

δράσεις, να κάνεις. Βέβαια αυτή είναι η πλευρά της ανασφάλειας. Θεωρείς ότι είσαι ανεπαρκής 

αλλά… (…) Και αισιοδοξία. (Όταν λέτε αισιοδοξία, τι εννοείτε;) Το ότι σου δίνει ιδέες και 

εμπλουτίζεις τις γνώσεις σου, τις ιδέες σου. Ίσως λάθος λέξη. Αυτοπεποίθηση τελικά ταιριάζει. 

 

 Μέσα από την εμπλοκή τους στο eCollab οι εκπαιδευτικοί γενικής 

αγωγής γνώρισαν και κατανόησαν έννοιες όπως η συμμετοχική εκπαίδευση και η 

συνεργασία (ΓΑ1, ΓΑ2, ΓΑ4), ενώ  οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής κατανόησαν 

κυρίως τα μοντέλα της συνδιδασκαλίας (ΕΑ8, ΕΑ9) 

ΕΑ8_ΣΥΝ. Επίσης με βοήθησε για την παράλληλη στήριξη. Τα αρχικά κείμενα με βοήθησαν 

στην παράλληλη στήριξη. Εκεί που λέει με πόσους τρόπους μπορεί να γίνει συνδιδασκαλία. 

Αυτά δεν τα ήξερα (…) 

   

ΓΑ2_ΣΥΝ. Κατάλαβα περίπου τι σημαίνει (συμμετοχική διδασκαλία) από τη συζήτηση και μετά 

λίγο μπήκα και την είδα. Ενδιαφέρουσα τη βρήκα και κάτι έτσι πιο καινούριο για μένα και ως 

έννοια. Δεν την είχα ξανακούσει ή αν την είχα ξανακούσει δεν τη θυμάμαι. 

 

ΓΑ4_ΣΣΥΖ. Ωστόσο πρέπει να πω ότι ξεκαθάρισα κάποια πράγματα (…) Ότι η συνεργασία 

θέλει καλή οργάνωση και πολύ ξεκάθαρους στόχους. 
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Οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής, αλλά κυρίως οι εκπαιδευτικοί της 

γενικής αγωγής εμπλούτισαν τις ιδέες τους και έλαβαν από τους/τις συναδέλφους 

τους πρακτικές λύσεις σε προβλήματα συνεκπαίδευσης (Ε5, ΓΑ4, ΓΑ1, ΕΑ9). 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής ενημερώθηκαν για θέματα ειδικής 

εκπαίδευσης, μέσω της πλοήγησής τους στις πηγές του eCollab και σε άλλους 

ιστοτόπους, όπου μεταβήκανε μέσω υπερσυνδέσμων (ΕΑ8, ΕΑ9, ΕΑ12, ΕΑ13, 

ΕΑ14). Κάποιοι/ες αξιοποίησαν τις προτάσεις που τέθηκαν στο eCollab, μέσω των 

σχολίων και αναρτήσεων, είτε μεταβιβάζοντάς τες σε εκπαιδευτικούς του σχολείου 

τους (συμβούλευση), είτε εφαρμόζοντάς τες οι ίδιοι/ες στη γενική τάξη (ΕΑ9, ΕΑ12). 

 

ΕΑ9_ΣΥΝ. Εμπλούτισα τις ιδέες μου. Είναι διαφορετικά να διαβάζεις κάτι θεωρητικό και 

αλλιώς να το αντιμετωπίζεις  και να έχεις πολύ χρόνο να σκεφθείς διαβάζοντας κάτι, γιατί ο 

προφορικός λόγος εξαντλείται και δεν τον θυμάσαι. Ενώ εδώ θα διαβάσεις και θα 

ξαναδιαβάσεις κάτι και όλα τα θεωρητικά, όσα γράφονται σε βιβλίο, τα βλέπεις ότι συμβαίνουν 

και τι λύσεις δίνονται κάθε φορά. (…) Σου μένει περισσότερο στο μυαλό σου και σε βοηθάει ότι 

στο μέλλον αν αντιμετωπίσεις κάτι αντίστοιχο, να πράξεις κι εσύ μ’ αυτόν τον τρόπο. 

 

ΕΑ12_ΣΥΝ. Ζήτησα από τη συνάδελφο της Γενικής να διδάξω μέσα, γιατί μέσα από το τμήμα 

της είχα τρία παιδιά τα οποία δεν είχαν καμία συμμετοχή  μέσα στην τάξη. Ήταν πάρα πολύ 

χαμηλό το επίπεδό τους. Ήταν Πέμπτη Δημοτικού και η δασκάλα δεν μπορούσε να τους εντάξει 

στο μαθησιακό. Και τα παιδιά είχαν παραιτηθεί οπωσδήποτε όλα αυτά τα χρόνια. Και είχα 

διδάξει. Είχαμε κάνει… Κοιτάτε, στο eCollab είχα βρει κάποια θέματα, δεν θυμάμαι πώς 

λεγότανε. Για την συναισθηματική αγωγή, κάποια έτσι προγραμματάκια. (…) Το πρόγραμμα  

έλεγε να γράψουνε με ποιον μαθητή θα θέλαν να παίζουνε, να περιγράψουνε κάποια πράγματα, 

και προσπάθησε κι αυτός, έστω μονολεκτικά, με ορθογραφικά λάθη, με γράμματα που λείπανε 

να παραδώσει κι αυτός το χαρτί του, να έχει τη συμμετοχή του. 

 

Οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής που έθεσαν σενάρια προς συζήτηση στο 

συνεργατικό περιβάλλον του eCollab ωθήθηκαν στην εφαρμογή πρακτικών 

συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη (ΓΑ1, ΓΑ4, Ε5), οι οποίες για ορισμένους επέφεραν 

βελτίωση στα θέματα που αντιμετώπιζαν (ΓΑ1, ΓΑ4). 

 

ΓΑ4_ΣΥΝ. (Είχατε συζητήσει με τους συναδέλφους στο  Forum;) Στο Forum, είχαμε συζητήσει 

με τους συναδέλφους και μου είχαν δώσει αυτές τις λύσεις, να τη βάλω σε ομάδα που να μην 

είναι ανταγωνιστική, να τις δώσω αρμοδιότητες τις οποίες θα φέρνει σε πέρας και 
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συγκεκριμένα είχαμε μιλήσει, τι ακριβώς αρμοδιότητες θα μπορούσα να της δώσω του 

κοριτσιού. Και είχε αποτέλεσμα . (…) Πήρα πάρα πολύ ωραίες πρακτικές λύσεις, μου έδωσαν. 

 

Με αφορμή την εμπλοκή των εκπαιδευτικών στο συνεργατικό ηλεκτρονικό 

περιβάλλον, το θέμα της ανάπτυξης της συνεργασίας στο χώρο του σχολείου 

αποτέλεσε γι’ αυτούς/ές αντικείμενο προβληματισμού. Οι εκπαιδευτικοί ειδικής 

αγωγής  κατανόησαν ότι μπορούν να προσεγγίσουν συναδέλφους τους των γενικών 

τάξεων που είναι δεκτικοί/ές στη συνεργασία μαζί τους, παρακινήθηκαν μέσω της 

εμπλοκής τους στο eCollab να σκεφτούν τρόπους συνεργασίας, να σχεδιάσουν την 

εφαρμογή της συνεργασίας ή ακόμη και της συνδιδασκαλίας για την επόμενη 

σχολική χρονιά (ΕΑ11, ΕΑ12, ΕΑ13).  

 

ΕΑ12_ΣΥΝ. (…) είναι η πρώτη χρονιά που είχα Τμήμα Ένταξης και πιστεύω ότι αν ξαναπάρω 

θα λειτουργήσω τελείως διαφορετικά σαν δασκάλα του Τμήματος Ένταξης. (Δηλαδή;) Θα 

δουλέψω περισσότερο στη συνεργασία του δασκάλου ή της δασκάλας της τάξης με το Τμήμα 

Ένταξης. Να μην είναι κάτι ξέχωρο το Τμήμα Ένταξης που κάνει κάτι άλλο και στο Τμήμα της 

Γενικής κάνει κάτι άλλο. Έτσι θέλω αυτά λίγο να δουλέψω περισσότερο.   

 

ΕΑ13_ΣΥΝ. Στο eCollab δεν βρήκα λύσεις «πατώ το κουμπί και βγαίνει λύση». Βρήκα λύση 

προβληματισμού. (Για τι θέματα προβληματιστήκατε;) Προβληματισμού στην Συνεργασία. 

Δηλαδή πώς θα μπορούσε να είναι η Συνεργασία; Πώς θα είναι η Συνεργασία. Ήταν το άλλο το 

παράδειγμα του πώς η συνεργασία δύο δασκάλων στο κομμάτι για την ανάπτυξη 

συναισθημάτων. Αυτό θα μπορούσε να το κάνει ο δάσκαλος Ειδικής και Γενικής μαζί. Να 

ξεκινήσουν δηλαδή από εκεί, κάτι που θα συμμετείχε γενικά όλη η τάξη, να δημιουργούσε δηλ. 

ένα κλίμα ομαδικότητας στην τάξη, και μετά να προχωρούσαν σε άλλους πιο γνωστικούς 

στόχους. (Οι συνάδελφοι σας βοήθησαν να προβληματιστείτε με το πως να αναπτύξετε τρόπους 

συνεργασίας;) Ναι αυτό ήταν ένα μοντέλο. Μια ιδέα -μοντέλο. 

 

Οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής, κυρίως αυτοί/ές που έθεσαν σενάρια στο 

Forum, μέσω της εμπλοκής τους στο eCollab και κυρίως μέσω της εμπλοκής τους σε 

συζητήσεις για θέματα συνεργασίας, ωθήθηκαν στην προσέγγιση των συναδέλφων 

τους της ειδικής ή της γενικής αγωγής, στο πλαίσιο του σχολείου όπου εργάζονταν 

(ΓΑ2, Ε5, ΓΑ4) και κάποιοι/ες από αυτούς/ές ανέπτυξαν συνεργασίες.  
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ΓΑ2_ΣΥΝ. Πιο πολύ συζητήσεις με τους συναδέλφους, έτσι. Και με το συνάδελφο της 

ειδικής όταν έρχεται και βλέπει τα παιδιά στην τάξη, φυσικά και μετά θα τον ρωτήσω, 

πώς τα είδες τα κοριτσάκια, τι λένε. Είναι κάτι που το είδα ως προβληματισμό, τη 

συνεργασία, οπότε κάπως την έχω στο νου μου, ότι είναι ένα θέμα, είναι ένα ζήτημα, το 

οποίο υπάρχει στο σχολείο, οπότε κι αυτό, το να ρωτήσω δύο πράγματα παραπάνω, 

ενδεχομένως… 

 

ΓΑ4_ΣΥΝ. (…) με την κοπέλα που συνεργαζόμασταν, που ήταν, έκανε ενισχυτική διδασκαλία 

στο σχολείο, συνεργαστήκαμε και μάλιστα κι εδώ βοηθήθηκα από το Forum που είχα ζητήσει 

να μου πουν τρόπους συνεργασίας και βάλαμε στόχους μαζί με τη συνάδελφο, στόχους 

συνεργασίας πια, όχι στόχους μαθημάτων ή οτιδήποτε, στόχους συνεργασίας. Και βοηθηθήκαμε 

στο να συνεργαστούμε. Και το κυριότερο είναι ότι μέσα από όλη αυτή τη συζήτηση εγώ 

συνειδητοποίησα ότι η συνεργασία δεν είναι κάτι εύκολο, ότι χρειάζεται πάρα πολύ σχεδιασμό 

ότι είναι κάτι που πρέπει να προγραμματίζεται, ότι θέλει πολλή συζήτηση και σωστή 

επικοινωνία. Αυτά όλα τα συνειδητοποίησα μέσα από την εμπλοκή μου στις Συζητήσεις και στο 

Forum. 

 

Η χρήση των συνεργατικών εργαλείων του eCollab, μέσω της εμπλοκής στις 

δραστηριότητές του, σε μία περίπτωση επέφερε εξοικείωση της εκπαιδευτικού Ε.Α. 

με το ηλεκτρονικό περιβάλλον και την κοινωνική δικτύωση (ΕΑ8). 

 

ΕΑ8_ΣΥΝ. Νομίζω ότι με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη χρήση, δηλαδή, από τη στιγμή που 

αρχίζεις και εξοικειώνεσαι και με το χώρο, σιγά, σιγά όσο εξοικειώνεσαι με αυτή τη διαδικασία 

γίνεσαι πιο άνετος. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν πολύ, πολύ πιο κουμπωμένη στην αρχή απ’ ότι 

τώρα. 

 

Οι εκπαιδευτικοί πλησίασαν ο ένας τον άλλον, δια μέσου της αλληλεπίδρασης 

που έλαβε χώρα στο συνεργατικό περιβάλλον του eCollab, κατά την οποία οι δύο 

ειδικότητες Ε.Α. & Γ.Α. μοιράστηκαν προβλήματα, ανησυχίες και αγωνίες σχετικά με 

το εκπαιδευτικό τους έργο και τις συναδελφικές τους σχέσεις. Αισθάνθηκαν τη 

βοήθεια και τη συμπαράσταση των συναδέλφων τους στα κοινά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν στο σχολείο και στην τάξη, αλλά και στη  μοναξιά που βιώνουν στο 

πλαίσιο άσκησης του εκπαιδευτικού τους έργου (ΓΑ4, Ε5, Ε6, ΕΑ14, ΕΑ11, ΕΑ8, 

ΕΑ14), καθώς και μία αίσθηση του «ανήκειν» στην κοινότητα eCollab (Ε5, ΕΑ11).  
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ΕΑ14_ΣΥΝ. Και “συναισθηματικά” είναι καλά να νιώθεις ότι υπάρχουν και συνάδελφοι με τις 

ίδιες απορίες, που αντιμετωπίζουν τα ίδια ζητήματα, που έχουν τις ίδιες αγωνίες και μπορεί να 

βοηθηθείς από αυτούς. Ότι δεν είσαι μόνος σου σε όλη αυτή την προσπάθεια. Αυτό είναι το 

συναισθηματικό. Ότι παλεύεις μαζί με άλλους κάποια πράγματα. Και είναι εντάξει, σταθερό 

βήμα για παραπέρα. 

 

ΓΑ4_ΣΥΝ. Μοιράστηκα προβλήματα, μοιράστηκα συναισθήματα. Είδα ότι υπάρχουν και 

πολλοί, μα πάρα πολλοί άνθρωποι, που έχουν τους ίδιους προβληματισμούς μαζί μου. Ήταν 

πολύ ωφέλιμο αυτό. Έτσι ένα ξελάφρωμα. Ότι δεν είμαι μόνη μου. Ότι μπορώ να μιλήσω και 

μπορεί κάποιος με ειλικρίνεια να μου απαντήσει, ακόμα και να μου συμπαρασταθεί. 

 

ΕΑ11_ΣΥΝ. Μου έδωσε την αίσθηση ότι ήμουν σε μια παρέα που προβληματιζόμαστε και 

μοιραζόμαστε τους προβληματισμούς μας, είμαστε συνεργάτες και στηρίζουμε ο ένας τον άλλο. 

Ένιωσα δηλαδή ότι μιλούσα με άτομα σαν ίσος προς ίσο, χωρίς να υπάρχει καμία 

υστεροβουλία, χωρίς να υπάρχει ανάγκη να υπάρχει μια δεύτερη σκέψη πίσω στο μυαλό, ότι 

κάτι μπορεί να κλέψω ή κάτι  να μου κλέψουν,  για να… αλλά αντίθετα υπήρχε, ένιωθα ότι 

στήριζα και με στήριζαν. 

 

Συναισθήματα ευχαρίστησης βίωσαν ορισμένοι/ες εκπαιδευτικοί ειδικής 

αγωγής κατά τη διαδικασία εμπλοκής τους κυρίως στις συζητήσεις του ηλεκτρονικού 

περιβάλλοντος (ΕΑ8, ΕΑ11), ενώ μία εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής αισθάνθηκε χαρά 

όταν απέκτησε επαφή, μέσω της συνεργασίας στο eCollab, με συναδέλφους της που 

γνώριζε και είχε πολύ καιρό να επικοινωνήσει μαζί τους (ΕΑ10).  

 

ΕΑ10_ΣΥΝ. Χάρηκα που απέκτησα επαφή με συναδέλφους που είχα πολύ καιρό να τους δω. 

(Δηλαδή εμπλακήκατε  στο eCollab με συναδέλφους που γνωρίζατε;) Ναι, ναι. Είδα τα σχόλια 

συναδέλφων, είδα τη δουλειά κάποιων άλλων, και μόνο που είδα το όνομά τους εκεί γραμμένο, 

πραγματικά χάρηκα. Ένιωσα ότι απέκτησα μια επαφή. Για τους συναδέλφους που ήξερα. Γιατί 

υπήρχαν κι άλλοι που δεν τους ήξερα. 

 

Οι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν στην συναισθηματική ασφάλεια που τους/τις 

προσέδωσε η ανωνυμία μέσα στο περιβάλλον του eCollab και η απρόσωπη 

επικοινωνία. Αισθάνθηκαν ότι μπορούν να απευθυνθούν στα μέλη για να ζητήσουν 

βοήθεια, αλλά και να εκφραστούν ελεύθερα (ΓΑ2, ΕΑ11). Σε μία περίπτωση 

δηλώθηκε από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής ότι η εγγύτητα στο eCollab αναπτύχθηκε 
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κυρίως μεταξύ εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής κι όχι τόσο μεταξύ εκπαιδευτικών 

ειδικής και γενικής αγωγής (ΕΑ8).  

  

ΕΑ11_ΣΥΝ. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει έτσι, η προσωπική καθημερινή τριβή και οι εντάσεις 

που μπορούν να δημιουργηθούνε είναι θετικό. (…) Αλλά κι αυτό όμως, το ότι μιλάς με άγνωστα 

άτομα είναι και… σε απελευθερώνει, δεν έχεις τις αναστολές και τις… που θα είχες αν ήξερες 

ότι το συγκεκριμένο άτομο είναι έτσι, είναι αλλιώς. Θυμώνει, νευριάζει, θα σου πει μια 

κουβέντα που μπορεί να σε στεναχωρέσει, να σε κάνει να αισθανθείς αρνητικά. Δεν υπήρχαν 

τέτοιου είδους εντάσεις μέσα στην εφαρμογή αυτή.  

 

ΕΑ8_ΣΥΝ. Ίσως αν ο σκοπός ήταν να έρθουν πιο κοντά οι της Ειδικής με της Γενικής, δεν 

ξέρω αν έχει επιτευχθεί. Δηλαδή, νομίζω ότι περισσότερο ήταν ένα βήμα για τους της Ειδικής 

περισσότερο. Έτσι νομίζω εγώ ότι λειτούργησε τελικά  

 

Εκτός από τα ατομικά επαγγελματικά οφέλη που αποκόμισαν ορισμένοι/ες 

εκπαιδευτικοί ειδικής και γενικής αγωγής από την εμπλοκή τους στο eCollab και τα 

θετικά αισθήματα εγγύτητας, συμπαράστασης, ευχαρίστησης και ασφάλειας, που 

αισθάνθηκαν κατά  την εμπλοκή τους στην κοινότητα, υπήρξαν και περιπτώσεις κατά 

τις οποίες δεν προέκυψε κάποιο ιδίων όφελος, κυρίως σε ό,τι αφορά τη 

συνεκπαίδευση μαθητών/ριών με και χωρίς ε.ε.α και την ώθηση των εκπαιδευτικών 

στην ανάπτυξη συνεργασιών στο χώρο του σχολείου τους.  Σε μία περίπτωση, από 

την εμπλοκή στο περιβάλλον των σεναρίων με τις ερωτήσεις δεν προέκυψε κανένα 

ατομικό επαγγελματικό, διανοητικό ή συναισθηματικό όφελος (ΓΑ3). 

 

ΓΑ3_ΣΥΝ. (Στη δεδομένη στιγμή δεν έχετε αποκομίσει κάτι συγκεκριμένα;) Στη δεδομένη 

στιγμή όχι. Κάτι συγκεκριμένο όχι. (Συναισθηματικά κάτι  ίσως που βρεθήκατε με συναδέλφους 

και γενικής και ειδικής αγωγής;) Συναισθηματικά όχι, (…) Τώρα κάτι συναισθηματικά, όχι, δεν 

νομίζω. Όχι, κανένα συναίσθημα, όχι. (Διανοητικά, μάθατε κάτι καινούριο από την εμπλοκή 

σας, έστω στο βαθμό που συμμετείχατε;) Αν αποκόμισα κάτι καινούριο, όχι, δε μου ’ρχεται 

κάτι.              

 

Πιο αναλυτικά, ορισμένοι/ες εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι δεν έμαθαν κάτι 

καινούριο από τα σχόλια, τα κείμενα ή τις πηγές του eCollab  (ΓΑ1, ΕΑ11), άλλοι/ες 

δήλωσαν ότι δεν αξιοποίησαν το υλικό που αναρτήθηκε στις ασύγχρονες συζητήσεις 

ή κάποιες πρακτικές από αυτές που πρότειναν οι εκπαιδευτικοί (ΓΑ3, ΓΑ2, ΕΑ11), 
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ενώ σε μία περίπτωση δεν υπήρξε ώθηση από την εμπλοκή στο eCollab για μεταφορά 

της εμπειρίας της εικονικής συνεργασίας στο πραγματικό πλαίσιο του σχολείου 

(ΕΑ8). 

 

ΓΑ3_ΣΥΝ. Κάποιες πρακτικές από αυτές δεν εφάρμοσα, μέχρι στιγμής (…) Δεν εφάρμοσα… 

δεν διάβασα κάτι και να πω ότι «α! αυτό θα το κάνω έτσι» 

 

ΕΑ11_ΣΥΝ. Κοιτάτε. Να αξιοποιήσω, δεν χρησιμοποίησα κάτι απ’ όλα αυτά στην δουλειά μου 

φέτος (…). 

 

ΕΑ8_ΣΥΝ. Ίσως δεν ήταν κατάλληλες οι συνθήκες. Δηλαδή οι συνάδελφοι δεν ήταν δεκτικοί, να 

το πω έτσι; (…) Δε μετέφερα την εμπειρία αυτή στη γενική τάξη. Ίσως ήταν ακόμη κάτι 

καινούριο; Το δούλευα στο μυαλό μου; Το ’βλεπα; Δεν ξέρω. Και κάθε αρχή –για να 

ξεκινήσεις- πάντα είναι και δύσκολη, έτσι; 

 

Εκπαιδευτικοί που δεν είχαν κάποιο σενάριο ή δυσκολία να θέσουν προς 

συζήτηση στο eCollab θεώρησαν ότι δεν ικανοποίησαν κάποια προσωπική ανάγκη 

από την εμπλοκή τους σ’ αυτό (ΓΑ7, ΕΑ10, ΕΑ13, ΕΑ9). Επίσης, σε μία περίπτωση 

που ωθήθηκε εκπαιδευτικός να εφαρμόσει τις προτάσεις των μελών του eCollab στην 

τάξη και ευρύτερα στο σχολείο, δεν πήρε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τόσο σε 

ό,τι αφορά τη συνεκπαίδευση του μαθητή με ε.ε.α. που εμπλέκονταν στο σενάριο με 

τους/τις συμμαθητές/ριές του στη γενική τάξη, όσο και σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη 

της συνεργασίας με συναδέλφους του σχολείου, προς αυτήν την κατεύθυνση (Ε5). 

 

ΓΑ7_ΣΥΝ. (…)  δεν είχα εγώ πραγματικό κάποιο θέμα να λύσω και να πω ότι: «Αχ! πήρα τη 

μεγάλη βοήθεια». 

 

ΕΑ13_ΣΥΝ. (Πέρα από τα συνεργασία, επαγγελματικά βοηθηθήκατε σε κάτι;) Εντάξει, τώρα σε 

αυτό, επειδή έχω και χρόνια υπηρεσίας δεν έτυχε να έχω και κάποια ιδιαίτερη δυσκολία που να 

μπορέσω, δηλαδή, να έχω ένα σενάριο που να με δυσκολεύει πολύ (…) 

 

Αρνητικά αισθήματα βίωσαν ορισμένοι/ες εκπαιδευτικοί κατά τη διαδικασία 

συμμετοχής τους στο eCollab. Αισθήματα αποθάρρυνσης και στεναχώριας 

προκάλεσε στους/στις εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής το  γενικότερο κλίμα της 

έλλειψης συνεργασίας των εκπαιδευτικών, το οποίο έγινε αντιληπτό από τις 
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συζητήσεις, με τη μία ειδικότητα να αποδίδει ευθύνες στην άλλη, καθώς και το 

τεταμένο κλίμα που αναδύθηκε επίσης από τις συζητήσεις μεταξύ των δύο 

ειδικοτήτων (ΕΑ 13, ΕΑ8).  

 

ΕΑ13_ΣΥΝ. Δεν μπορώ να πω ότι ενθαρρύνθηκα. Όταν βλέπω ένα γενικό κλίμα μη 

συνεργασίας και ένα κλίμα όπου ο καθένας θεωρεί ότι η δυσκολία είναι στον άλλον, αυτό δεν 

είναι ενθαρρυντικό. Για παράδειγμα όταν βλέπεις τους δασκάλους Ειδικής Αγωγής να θεωρούν 

ότι της Γενικής είναι αυτοί που δεν προσδιορίζουν στόχους, και της Γενικής Αγωγής ότι οι 

δάσκαλοι της Ειδικής δεν βοηθούν όσο πρέπει τα παιδιά αυτά, γιατί είναι δικιά τους η ευθύνη. 

Όχι, δεν ενθαρρύνθηκα. Δηλαδή, την ενθάρρυνση που μπορείς να πάρεις είναι μόνο ότι υπάρχει 

προβληματισμός και ενδιαφέρον. Αλλά η γενική κατάσταση, το κλίμα δεν είναι ενθαρρυντικό. Η 

γενική κατάσταση που υπάρχει δεν είναι ενθαρρυντική, η ίδια όμως η συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών σε τέτοιες διαδικασίες είναι ενθαρρυντική. 

 

ΕΑ8_ΣΥΝ. Δηλαδή κάποια σχόλια ήταν αρκετά δεικτικά και (…) βγήκαν λίγο κάποιες «κακίες» 

να το πω; Κι ένα τεταμένο κλίμα ανάμεσα στις δύο κατηγορίες των δασκάλων.(…) Χτες το 

κουβέντιαζα με μία συναδέλφισσα που…Και μου λέει: «πρώτη φορά στη ζωή μου ένιωσα τέτοια 

…» (…) «πηγαίνω, και να μου λέει ο διευθυντής ότι το Τμήμα Ένταξης είναι η εφεύρεση των 

τεμπέληδων του αιώνα». Νιώθεις  ότι υπάρχει μια –πώς να το πω;- διάσταση. Ότι σε βλέπουνε 

κάπως διαφορετικά εκεί μέσα …αυτό το… ότι «είστε βολεμένοι» λίγο το νιώθεις, ότι «είστε λίγο 

προνομιούχοι» το νιώθεις, στο δείχνουν έτσι λίγο με τη στάση τους. 

 

ΓΑ1_ΑΣΥΖ. Ως δάσκαλος της Γενικής δε μπορώ να πω ότι βοηθήθηκα ποτέ ουσιαστικά από 

κανένα συνάδελφο της Ειδικής, ούτε σε επίπεδο συνεργασίας ούτε σε επίπεδο βελτίωσης 

επίδοσης μαθητή σε μαθησιακό ή συναισθηματικό επίπεδο. Συνήθως - με εξαιρέσεις, βέβαια - 

βρίσκομαι αντιμέτωπος με συμπεριφορές του τύπου "να κάνω το πεντάωρό μου να φεύγω" ή 

του τύπου "ασχολούμαι με το Χ μαθητή που είναι πολύ προβληματικός, δεν έχω χρόνο"... 

 

Αισθήματα απογοήτευσης αισθάνθηκαν οι εκπαιδευτικοί είτε εξαιτίας της μη 

συμμετοχής στις δραστηριότητες του eCollab συναδέλφων τους που προσκάλεσαν να 

υποστηρίξουν την κοινότητα, είτε από την απόρριψη των προτάσεών τους στο 

πλαίσιο των συζητήσεων που αναπτύχθηκαν στα σενάρια (Ε6, EA_ΕΡ3). Επίσης, ένα 

αίσθημα απογοήτευσης και αποθάρρυνσης αναδύεται και από το λόγο μιας 

εκπαιδευτικού, όταν περιγράφει την αποτυχία της προσπάθειάς της να αυξήσει τη 

συμμετοχή μαθητή με ε.ε.α στη διδασκαλία στη γενική τάξη, εφαρμόζοντας τις 
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προτάσεις των συναδέλφων της, μελών του eCollab, στο πραγματικό πλαίσιο της 

γενικής τάξης (Ε5). 

 

Ε6_ΣΥΝ. Από άλλους συναδέλφους απογοητεύτηκα πραγματικά, από άλλους συναδέλφους που 

δε συμμετείχαν. Γιατί ενώ πίστευα ότι θα συμμετέχουν και έχουμε συνεργαστεί κατά καιρούς σε 

πολλά πράγματα μαζί, έχουμε κάνει διάφορα πράγματα στην εκπαίδευση, δε συμμετείχανε στο 

eCollab γιατί δεν εμπιστεύθηκαν ίσως (…)  (Δηλαδή γνωρίζατε συναδέλφους του eCollab οι 

οποίοι δε συμμετείχαν;) Ναι. Δε συμμετείχαν. Γράφτηκαν αλλά δε συμμετείχαν. 

 

ΕΑ_ΕΡ3. Απογοητεύτηκα από τη συμμετοχή μου γιατί εξέφρασα την άποψη μου  σε σενάριο και 

εισέπραξα ότι απορρίφθηκε.  

 

Ε5_ΣΥΝ. Δυστυχώς το αποτέλεσμα δεν ήταν τόσο ενθαρρυντικό. Τα βήματα ήταν πάρα, πάρα 

πολύ μικρά. 

 

Ένα αίσθημα ενόχλησης αισθάνθηκε μία εκπαιδευτικός από την απρόσωπη 

επικοινωνία στο eCollab, με συναδέλφους της που δε γνώριζε, παρόλο που το 

γεγονός αυτό δεν την εμπόδισε να συζητήσει μαζί τους για ζητήματα που την 

απασχολούσαν στο πλαίσιο του καθημερινού της έργου (ΓΑ4). 

 

ΓΑ4_ΣΥΝ. Δεν ήμουνα εξοικειωμένη  μ’ αυτό, να  μιλάω με ανθρώπους που πολλές φορές ούτε 

τους γνωρίζω. Που δεν τους γνώριζα καθόλου. Αυτό λίγο με ενοχλούσε. Ήθελα να γνωρίζω. Να 

ήξερα το πρόσωπό τους, να ήξερα τι είναι πώς είναι,  αν είναι παντρεμένοι, αν είναι 

ανύπαντροι, τι κάνουν τι δεν κάνουν; Όχι ότι αυτό με εμπόδισε να επικοινωνήσω μαζί τους για 

τα θέματα που είχαμε τα συγκεκριμένα, αλλά δεν το ’χουμε συνηθίσει. Είναι κάτι ξένο και μ’ 

ενοχλούσε. 

 

4.1.3. Διεύρυνση κοινότητας/ γενίκευση διαδικτυακής συνεργασίας 
Η διεύρυνση της κοινότητας eCollab με περισσότερα μέλη και η γενίκευση 

της διαδικτυακής συνεργασίας μπορούν να επιφέρουν διευκολύνσεις και πολλαπλά 

οφέλη στους εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής που έχουν την πρόθεση να 

εμπλακούν σ’ αυτήν. 

 

(3  1)  /διεύρυνση-γενίκευση eCollab συνεργασίας / 

διεύρυνση της κοινότητας  
 



220 

 

(3  1  1)  /διεύρυνση-γενίκευση eCollab συνεργασίας/ 

διεύρυνση της κοινότητας/ προτάσεις διεύρυνσης 

 

(3  1  2)  /διεύρυνση-γενίκευση eCollab συνεργασίας/ 

διεύρυνση της κοινότητας/  προσδοκίες από τα μέλη 

 

(3  2) 

 

 

 

 

 

/διεύρυνση-γενίκευση eCollab συνεργασίας/ 

γενίκευση της διαδικτυακής συνεργασίας 
 

(3  2  1)  /διεύρυνση-γενίκευση eCollab συνεργασίας/ 

γενίκευση της διαδικτυακής συνεργασίας/ 

δυσκολίες-προϋποθέσεις γενίκευσης της 

διαδικτυακής συνεργασίας  

 

(3  2  2)  /διεύρυνση-γενίκευση eCollab συνεργασίας/ 

γενίκευση της διαδικτυακής συνεργασίας/ οφέλη από 

τη γενίκευση της διαδικτυακής συνεργασίας  

 

 
 Προτάσεις διεύρυνσης της κοινότητας/προσδοκίες από τα μέλη 

Οι εκπαιδευτικοί τόσο στις συνεντεύξεις, όσο και στις απαντήσεις στις ανοιχτές 

ερωτήσεις των ερωτηματολογίων πρότειναν την ανακίνηση και συνέχιση της 

λειτουργίας του eCollab, τη δημοσιοποίηση και διάχυσή του, ώστε να 

χρησιμοποιείται από μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών (ΕΑ10, ΕΑ11, ΕΑ12, ΓΑ2, 

ΓΑ7, ΕΑ_ΕΡ13, ΓΑ_ΕΡ2) και τη διεύρυνσή του με περισσότερες ειδικότητες ή και με 

γονείς (ΕΑ9). Σε μία περίπτωση προτάθηκε η επικοινωνία να γίνει πιο συστηματική, 

με ανάπτυξη της διαδικτυακής συνεργασίας μεταξύ του συλλόγου 

διδασκόντων/ουσών, του ίδιου, αλλά και διαφορετικών σχολείων (ΓΑ4). 

 

ΓΑ2_ΣΥΝ. (…) να υπάρξει μια δυναμική στο site. Με καινούριες αναρτήσεις, ξεκινάει η 

σχολική χρονιά, μηνύματα, κάπως τι κάνουμε, καταλάβατε, κάπως για να…. Όχι βάλαμε ένα 

σχόλιο και τέλος,  τελειώσαμε. Ότι υπάρχουν πέντε έξι άτομα που και φέτος ξέρω γω θα 

βάλουνε, θα κάνουνε, θα χαιρετήσουνε, ξεκινάμε, κάπως να νιώσουμε ότι είμαστε σαν ομάδα, 

μέλη. 

 

ΕΑ9. (…) ίσως να συμμετάσχουν και άλλες ειδικότητες, όπως ψυχολόγοι, εργοθεραπευτές, 

ειδικό βοηθητικό προσωπικό, από ειδικά σχολεία να καταθέσουν την εμπειρία τους κάποιοι. 

(…) Ούτως ή άλλως με τη φυσική τους παρουσία σε σχολεία δε γίνεται. Οπότε  είναι καλό να 

θέσουν, ένας ψυχολόγος ψυχολογικά ζητήματα στην αντιμετώπιση μιας δυσκολίας. 
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Σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες τους από μέλη του eCollab, οι εκπαιδευτικοί 

ζήτησαν την εισαγωγή περισσότερων εμπειριών και υλικού (ΓΑ3, ΓΑ7, ΕΑ10, ΕΑ9, 

ΕΑ13, ΕΑ14, ΓΑ_ΕΡ7,  ΓΑ_ΕΡ 36, ΕΑ_ΕΡ28, ΕΑ_ΕΡ29) και τον εμπλουτισμό των 

συζητήσεων για «μεγαλύτερη ποικιλία στα σχόλια και στις απόψεις» (ΓΑ_ΕΡ2). 

Επίσης, ζήτησαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και πιο ενεργή συμμετοχή από τα μέλη (Ε6, 

ΕΑ9, ΓΑ2, ΓΑ_ΕΡ2, ΓΑ_ΕΡ35). 

 

Ορισμένοι/ες εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν στην επιθυμία τους για «δια ζώσης» 

συναντήσεις μεταξύ των μελών της κοινότητας (ΓΑ4, ΕΑ11, ΕΑ13, ΓΑ_ΕΡ43), αλλά 

κάποιοι/ες άλλοι/ες δήλωσαν  ότι από την εμπλοκή τους στην κοινότητα δεν 

παρακινήθηκαν να γνωρίσουν τα υπόλοιπα μέλη  ΕΑ10, ΓΑ2).  

 

ΓΑ4_ΣΥΝ. Δηλαδή θα ήθελα κάποια στιγμή να τους συναντήσω. Θα μπορούσαμε να βρεθούμε 

και εκτός διαδικτύου και να συναντηθούμε και να μιλήσουμε πάλι γι’ αυτά τα θέματα.   

 

ΕΑ13. Όχι να συναντηθούμε για να γνωριστούμε ποιος είναι πίσω από κάθε ένα ψευδώνυμο. 

Αυτό δε με αφορά. Αλλά σαν άτομα που ενδιαφέρονται για αυτού του είδους την επικοινωνία 

και την συνεργασία. Και να δω δια ζώσης το ενδιαφέρον. Αν δηλαδή το ενδιαφέρον είναι 

ενδιαφέρον ή είναι «εικόνα» μόνο. 

 

Δυσκολίες/προϋποθέσεις γενίκευσης διαδικτυακής συνεργασίας 
Σε ό,τι αφορά την κεντρική δραστηριότητα της συνεργατικής λύσης 

προβλημάτων στο eCollab, ορισμένοι/ες εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής δήλωσαν ότι 

ενέχει δυσκολίες στην πρακτική εφαρμογή της στα σχολεία, μέσω μιας ενδεχόμενης 

γενίκευσης της διαδικτυακής συνεργασίας, λόγω της δυσκολίας λύσης των 

προβλημάτων συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη από τους/τις εκπαιδευτικούς γενικής 

αγωγής (ΓΑ3, Ε6).  

  Σε άλλη περίπτωση διατυπώθηκε η άποψη ότι προϋπόθεση για την λύση 

προβλημάτων συνεκπαίδευσης στη σχολική πράξη είναι η εμπλοκή όλων των 

εκπαιδευτικών του συλλόγου διδασκόντων/ουσών του σχολείου στο διαδικτυακό 

συνεργατικό περιβάλλον, προκειμένου να είναι αποτελεσματική η γενίκευση της 

διαδικτυακής συνεργασίας στην κατεύθυνση αυτή (ΕΑ12).  

Άλλες δυσκολίες γενίκευσης της διαδικτυακής συνεργασίας στα σχολεία 

αφορούν στη δυσκολία ανάπτυξης της «στενής» συνεργασίας μεταξύ των 

εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής που απαιτείται, στο διαθέσιμο ελεύθερο 
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χρόνο που απαιτείται για τη συνεχή ανταλλαγή απόψεων και υλικού και  στην 

εξοικείωση που απαιτείται να έχουν οι εκπαιδευτικοί με την τεχνολογία (ΕΑ8). 

 

ΕΑ13_ΣΥΝ. (Πιστεύετε ότι και να εμπλακούν όλοι οι συνάδελφοι του σχολείου σε μια 

δικτυακή συνεργασία αυτό δεν θα έχει αποτέλεσμα; Αυτό εννοείτε;) Αυτό λέω. Ότι αν 

εμπλακούν όλοι θα έχει, θα έχει. Αν εμπλακεί μόνο ένας, δεν ξέρω τι αποτέλεσμα 

μπορεί να φέρει στους άλλους πενήντα, ή στους άλλους σαράντα. Αυτό εννοώ. 

 

Ε6_ΣΥΝ. Γιατί το πρόβλημα ποτέ δε λύνεται ουσιαστικά  ένα πρόβλημα. Εκτός αν φύγεις από 

την τάξη, ας πούμε, αν εγκαταλείψεις την τάξη, αλλάξεις τάξη την επόμενη χρονιά οπότε δεν θα 

το βρεις μπροστά σου. Όταν ξεκινάς μια τάξη, με το καλημέρα καταλαβαίνεις τα προβλήματα 

που θα αντιμετωπίσεις στην τάξη και η χρονιά είναι χρονιά. Την έχεις δηλαδή και την κουβαλάς  

όλη σου τη χρονιά. Και αυτό μπορεί να διαιωνιστεί, όταν ας πούμε πας και του χρόνου στο ίδιο 

σχολείο και αναλάβεις και την ίδια τάξη και θα έχεις και τους ίδιους μαθητές. Δεν τελειώνει το 

πρόβλημα, ούτε λύνεται στη ρίζα του ουσιαστικά ας πούμε. Αντιμετωπίζεται μεν, αλλά το να 

λυθεί είναι λίγο δύσκολο 

 

 Οφέλη γενίκευσης διαδικτυακής συνεργασίας 
Οι εκπαιδευτικοί με βάση την εμπειρία της συνεργασίας τους στο eCollab 

εκφράστηκαν γενικότερα για τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την εμπλοκή 

σε συνεργατικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται μέσα σε διαδικτυακές 

επαγγελματικές κοινότητες. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής 

αναφέρθηκαν στη συναδελφική βοήθεια που μπορεί να λάβει ο/η εκπαιδευτικός της 

γενικής τάξης στην αντιμετώπιση δυσκολιών που βιώνει ή μπορεί να βιώσει κατά την 

άσκηση του εκπαιδευτικού του/της έργου (ΓΑ2, ΓΑ3, ΓΑ4, Ε5, Ε6). 

 

ΓΑ3_ΣΥΝ. Γενικότερα, το να ακούς τις γνώμες και τα βιώματα των άλλων εκπαιδευτικών 

πιστεύω ότι σε βοηθάει να αντιμετωπίσεις κι εσύ καταστάσεις που μπορεί να βιώσεις αργότερα 

(…) γιατί το κάθε παιδί είναι και μια διαφορετική προσωπικότητα. Μπορεί κάτι που δεν 

παρατήρησε ο ένας δάσκαλος να το παρατηρήσει ο άλλος, στη συμπεριφορά του ή στην…, στον 

τρόπο που μαθαίνει. Είναι πολύ σημαντικό να ανταλλάσσονται απόψεις και πληροφορίες   

 

ΓΑ2_ΣΥΝ. Και επί της ουσίας πιστεύω γενικά μόνο έτσι μπορεί… δηλαδή βοηθιέσαι 

πραγματικά. Μόνο ένας συνάδελφος μπορεί να σε βοηθήσει 

 



223 

 

Ε6_ΣΥΝ. Ενώ ο συνάδελφος έχει και τις γνώσεις να σε βοηθήσει και να σε βγάλει από κάποια 

αδιέξοδα που μπορεί να έχεις συναισθηματικά 

 

Η συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων μέσω διαδικτύου, μεταξύ των 

εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων, μπορεί να οδηγήσει στη διεύρυνση της 

οπτικής τους για την αντιμετώπιση των δυσκολιών συνεκπαίδευσης του 

διαφοροποιημένου μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στο γενικό σχολείο (ΓΑ1, ΓΑ2, 

ΓΑ4, ΕΑ8). 

 

ΓΑ4_ΣΥΝ. Τα χρειάζεσαι όλα και είναι αυτές οι τρεις διαφορετικές οπτικές, αυτή τη στιγμή, που 

σου δίνουν οι συνάδελφοι κι εσύ έτσι έχεις μια ευρύτερη και καλύτερη άποψη για το ζήτημά σου 

 

Σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, μέσα από την 

αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται στις συζητήσεις μέσω διαδικτύου, οι εκπαιδευτικοί 

γενικής αγωγής θα κατανοήσουν ότι δεν μπορούν μόνοι/ες τους να αντιμετωπίσουν 

τις περιπτώσεις δυσκολιών μάθησης, θα αντιληφθούν το ρόλο της κάθε ειδικότητα 

στο σχολείο και αφού προβληματιστούν για το έλλειμμα της συνεργασίας θα 

επιδιώξουν τη βελτίωσή της, με ενδεχόμενη αλλαγή στάσης, τόσο ως προς τη 

συνεργασία με τους/τις ειδικούς/ές παιδαγωγούς, όσο και ως προς την προσέγγιση 

των μαθητών/ιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΑ9, ΕΑ13). 

 

ΕΑ9_ΣΥΝ. Απομυθοποιούν οι γενικοί δάσκαλοι το ρόλο του ειδικού παιδαγωγού. Βλέπουν 

πρακτικά ότι εμπλεκόμενοι σε μια δυσκολία δεν είναι τελικά εύκολο από μόνοι τους να 

αντιμετωπίσουν την περίπτωση και πρώτα αφού αντιληφθεί  ο καθένας το ρόλο του, κι αυτό 

γίνεται με ενημέρωση και συζήτηση, θα γίνει και πρακτικά πιο ομαλή η συνεργασία τους, στη 

δουλειά του προσωπικά στα σχολεία ο καθένας 

 

ΕΑ13_ΣΥΝ. Όταν δηλ. ένας δάσκαλος της Γενικής Αγωγής δει την αντίληψη του δασκάλου του 

Τμήματος Ένταξης, ότι δεν είναι ευχαριστημένος από τη συνεργασία γι’ αυτόν και γι’ αυτόν τον 

λόγο και αν αυτός βρει κάπου τον εαυτό του μέσα, ακουμπήσει δηλ. πιθανόν να τον οδηγήσει σε 

αλλαγή στάσης. (Στάσης ως προς τι;) Στάσης ως προς τη συνεργασία και ως προς την 

προσέγγιση και ως προς την θέση του και στην αντίληψη γενικά για τα παιδιά με ειδικές 

ανάγκες, για τα παιδιά με ιδιαίτερες δυσκολίες.    
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Η συνεργασία μέσω της ανταλλαγής απόψεων σε διαδικτυακό περιβάλλον 

μπορεί να οδηγήσει στην αλληλοκατανόηση της διαφορετικής οπτικής της κάθε 

ειδικότητας, γενικής και ειδικής αγωγής, σχετικά με την προσέγγιση των 

μαθητών/ριών και τους στόχους που πρέπει να έχει η εκπαίδευσή τους και στην 

ενδεχόμενη σύγκλιση των διαφορετικών απόψεων των εκπαιδευτικών (ΕΑ8).  

 

ΕΑ8_ΣΥΝ. Οπότε με ανταλλαγή απόψεων θα αρχίσει να συγκλίνει αυτό το πράγμα. Να 

καταλάβει, γιατί εγώ το βλέπω το παιδί έτσι, σαν ατομικότητα, και με ενδιαφέρει περισσότερο η 

ισορροπία του η συνολική, κι όχι το  μαθησιακό του. Δηλαδή να τον πείσω μέχρι ενός σημείου 

για τη δική μου οπτική και να με πείσει, να με κερδίσει κι αυτός, πώς να το πω τώρα… ρίχνει ο 

καθένας λίγο νερό στο κρασί του κι έρχεται λίγο πιο… έρχονται οι απόψεις λίγο πιο κοντά. 

Αυτό 

 

Επίσης, από τους/τις εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής αναφέρθηκε ότι η 

διαδικτυακή συνεργασία για τη λύση προβλημάτων συμμετοχικής εκπαίδευσης, 

μπορεί να λειτουργήσει και ως ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης της συνεργασίας 

των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής, δεδομένου του ελλείμματος που 

υπάρχει στον πραγματικό χώρο του γενικού σχολείου (ΕΑ10, ΕΑ13). 

 

ΕΑ10_ΣΥΝ. Ίσως αυτός ο τρόπος μεσολάβησης θα μπορούσε να καλύψει το κενό και την 

έλλειψη που υπάρχει στο πραγματικό σχολείο (…). Αν έχω να βάλω και κάποιον άλλον μέσα, 

μπορώ να βοηθηθώ κι εγώ στο σχολείο μου. Να το δουν πώς είναι. Πολλές φορές δεν μπορούμε 

να φανταστούμε πώς είναι τα πράγματα.  

 

Σύμφωνα με τις απόψεις δύο εκπαιδευτικών γενικής αγωγής, η αναζήτηση 

πληροφοριών και αρχείων και η αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα που συναντούν 

οι εκπαιδευτικοί κατά την άσκηση του έργου τους δίνει ερεθίσματα για 

επαγγελματική βελτίωση και αλλαγή στρατηγικών και πρακτικών στη διδασκαλία 

(Ε6, ΓΑ1). 

 

Ε6_ΣΥΝ. Και νομίζω ότι αυτή είναι και η μαγεία της δουλειάς μας. Ότι, η αναζήτηση λύσεων 

στα προβλήματα που μας παρουσιάζονται στη δουλειά μας, η αναζήτηση αρχείων για να 

κάνουμε καλύτερη τη δουλειά μας κάνει και τη δουλειά μας πιο ενδιαφέρουσα. Δεν φτάνει μόνο 

το πρόγραμμα στο σχολείο, το τετράωρο ή το πεντάωρο που μπορεί να έχουμε και η συνεχή 

τριβή με τους συναδέλφους, τα παιδιά, η καθημερινή ρουτίνα. 
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ΓΑ1_ΣΥΝ. Δεν προάγεσαι επαγγελματικά όταν βλέπεις και άλλες απόψεις, εφαρμόζεις 

διαφορετικές στρατηγικές, κάνεις άλλες πρακτικές; Εννοείται, αυτό είναι η δουλειά μας. Δεν 

είναι τσελεμεντές η δουλειά μας, έτσι  είναι, το ’μαθα, τέλειωσε. Ούτε μια περίπτωση είναι ίδια 

με την άλλη, ούτε μια μέρα είναι ίδια με την άλλη. Η δυσκολία της δουλειάς μας αυτή είναι. Να 

μάθω στρατηγικές, να αλλάζω στρατηγικές, ν’ αλλάζω πρακτικές για να υπερβώ προβλήματα. 

 

Η χωροχρονική διευκόλυνση, η άνετη και χαλαρή συζήτηση και η ελευθερία 

έκφρασης, λόγω της απρόσωπης επικοινωνίας, είναι οφέλη που προκύπτουν επίσης 

από τη συνεργασία μέσω διαδικτύου (ΓΑ1, ΓΑ4, ΕΑ13, Ε6). 

 

ΓΑ4_ΣΥΝ. Είναι τέτοιο το ωράριο όλων μας, απ’ το πρωί που θα μπούμε μέσα στην τάξη μέχρι 

να βγούμε, δεν προλαβαίνουμε όλο κάτι κάνουμε. Είμαστε αφοσιωμένοι στην τάξη μας στο 

πρόγραμμά μας, στο τι θα κάνουμε. Δεν προλαβαίνουμε να μιλήσουμε.  Κι έτσι πιστεύω στο 

διαδίκτυο είναι μια πολύ καλή στιγμή λίγο  το βραδάκι να χαλαρώσεις, να μπεις, να πεις τα 

προβλήματα της ημέρας, να σου απαντήσει η συνάδελφος και να συνεργαστείς πολύ καλύτερα 

 

ΕΑ13_ΣΥΝ. Έχει δηλ. η απρόσωπη επικοινωνία και τα αρνητικά, έχει και τα θετικά. Δηλ. το 

θετικό, το ότι είναι απρόσωπη και μπορεί ο άλλος να εκφραστεί και να εκφράσει αντίληψη 

σχετικά με το επίπεδο συνεργασίας που υπάρχει στο χώρο του, αυτό είναι θετικό. 

 

Μέσω της συνεργασίας στο διαδίκτυο διευρύνεται ο πληθυσμός των 

εκπαιδευτικών που έχουν κοινά ενδιαφέροντα και επιθυμούν να συνεργαστούν για 

κοινά ζητήματα που τους/τις απασχολούν (ΓΑ1, ΕΑ14). 

 

ΕΑ14_ΣΥΝ. Γιατί μέσα απ’ το διαδίκτυο μπορείς να συναντήσεις πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς 

που δεν έχεις την ευχέρεια στον πραγματικό χώρο και χρόνο, στην καθημερινότητα να ’χεις όλη 

αυτή την ανταλλαγή. 

 

ΓΑ1_ΣΥΝ. Και συναδέλφους με παρόμοιες ανησυχίες σε επίπεδο ελληνικής επικράτειας, 

σίγουρα θα βρεις περισσότερους απ’ ότι σε επίπεδο του δημοτικού σου σχολείου 
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4.1.4. Σχόλια του eCollab και ειδικότητα Ε.Α. και Γ.Α. 

Τα σχόλια των εκπαιδευτικών στο eCollab διαφοροποιούνται λόγω της 

διαφορετικής εκπαίδευσης και του διαφορετικού εκπαιδευτικού έργου που ασκεί η 

κάθε ειδικότητα. 

 

(4  1)  /σχόλια του eCollab και ειδικότητα/ διαφοροποίηση 

σχολίων κατά ειδικότητα 

 

(4  1  1)  /σχόλια του eCollab και ειδικότητα/ διαφοροποίηση 

σχολίων κατά ειδικότητα / διαφοροποίηση σχολίων  

 

(4  1  2)  /σχόλια του eCollab και ειδικότητα/ διαφοροποίηση 

σχολίων κατά ειδικότητα / χαρακτηριστικά σχολίων 

εκπ/κών ΕΑ 

 

(4  1  3)  /σχόλια του eCollab και ειδικότητα/ διαφοροποίηση 

σχολίων κατά ειδικότητα / χαρακτηριστικά σχολίων 

εκπ/κών ΓΑ 

 

(4  2)  /σχόλια του eCollab και ειδικότητα/ λόγοι 

διαφοροποίησης σχολίων κατά ειδικότητα 

 

(4  2  1)  /σχόλια του eCollab και ειδικότητα/ λόγοι 

διαφοροποίησης σχολίων κατά ειδικότητα / 

εκπαίδευση-εκπαιδευτικό έργο εκπαιδευτικών ΕΑ  

 

(4  2  2)  /σχόλια του eCollab και ειδικότητα/ λόγοι 

διαφοροποίησης σχολίων κατά ειδικότητα / 

εκπαίδευση-εκπαιδευτικό έργο εκπαιδευτικών ΓΑ 

 

(4  2  3) 

 

 

 /σχόλια του eCollab και ειδικότητα/ λόγοι 

διαφοροποίησης σχολίων κατά ειδικότητα/ 

αντιλήψεις των δασκάλων Γ.Α. για το επαγγελματικό 

έργο των εκπαιδευτικών Ε.Α. και για την εκπαίδευση 

των μαθητών με ε.ε.α.  

 

 Διαφοροποίηση σχολίων κατά ειδικότητα 
Στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί ειδικής και γενικής αγωγής δήλωσαν 

στις συνεντεύξεις ότι παρατήρησαν διαφοροποιήσεις στα σχόλια του ηλεκτρονικού 

περιβάλλοντος, ανάλογα με την ειδικότητα των εκπαιδευτικών που τα εισήγαγαν 

(ΓΑ1, ΓΑ2, ΓΑ4, ΓΑ5, ΓΑ6, ΕΑ8, ΕΑ9, ΕΑ10, ΕΑ11, ΕΑ12, ΕΑ13, ΕΑ14). Μόνο 

δύο εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής, οι οποίες όμως δεν ενεπλάκησαν στις 

δραστηριότητες ανάγνωσης και συγγραφής των ασύγχρονων συζητήσεων, δεν 

παρατήρησαν διαφοροποιήσεις στα σχόλια, ανάλογα με την ειδικότητα αυτού/ής που 

τα εισήγαγε (ΓΑ3, ΓΑ7).  



227 

 

 Το γεγονός ότι οι δύο εκπαιδευτικοί δεν αντιλήφθηκαν ιδιαίτερες διαφορές στα 

σχόλια των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής στο περιβάλλον των σεναρίων 

με τις ερωτήσεις όπου κυρίως δραστηριοποιήθηκαν ενισχύει την άποψη που 

εξέφρασαν ορισμένοι/ες εκπαιδευτικοί ότι το περιβάλλον των στατικών σεναρίων με 

τις ερωτήσεις παρήγαγε τυποποιημένες απαντήσεις, ενώ αντίθετα τα σχόλια στις 

ασύγχρονες συζητήσεις προέβαλλαν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και των 

επαγγελματικών απόψεων και προσεγγίσεων των εκπαιδευτικών που τα εισήγαγαν. 

 

ΓΑ1_ΣΥΝ. Είχα φτάσει σε σημείο, όχι ότι έπεφτα πάντα μέσα, αλλά μόνο διαβάζοντας την 

απάντηση έλεγα: «Αυτός είναι της Ειδικής, αυτός πρέπει να ’ναι της Γενικής». Και συνήθως 

έπεφτα μέσα. Απ’ τον τρόπο που έγραφε, απ’ τον τρόπο που έβλεπα, διάβαζα το post, λέω: 

«Αυτός, αυτή η συνάδελφος πρέπει να ’ναι της Ειδικής, ας πούμε. Αυτός ή αυτή η συνάδελφος 

πρέπει να ’ναι της Γενικής» 

 

ΕΑ10_ΣΥΝ. Ναι. Μπορώ να ξέρω -δεν ξέρω τώρα πώς-  μπορώ να ξεχωρίσω και χωρίς να 

ξέρω ότι είναι κάποιος, ότι είναι της Γενικής Τάξης. Και χωρίς να δω τον τίτλο του, ας πούμε, 

τον τρόπο που μπαίνει μέσα. 

 

«Βοηθητικά» χαρακτηρίστηκαν τα σχόλια των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 

από ορισμένους/ες εκπαιδευτικούς, σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση προβλημάτων 

συνεκπαίδευσης μαθητών/ριών με και χωρίς ε.ε.α. στο γενικό σχολείο, αλλά και σε 

ό,τι αφορά το έργο των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής (Ε6, ΕΑ12, ΕΑ8).  

 

ΕΑ12_ΣΥΝ. Θεωρώ όμως ότι οι της Ειδικής βοηθούν περισσότερο με την εμπειρία τους πάνω 

στα συγκεκριμένα προβλήματα. Αν ήταν κάποιο άλλο πρόβλημα Γενικής Αγωγής μπορεί να 

έβλεπα καλύτερα σχόλια από συναδέλφους της  Γενικής Αγωγής. 

 

ΕΑ8_ΣΥΝ. Τα σχόλια των εκπαιδευτικών της Ειδικής σε βοηθάνε γιατί μιλάς επί ίδιας βάσης, 

συμπληρώνει δηλαδή ο ένας τον άλλο. Θα δω κάτι και θα το επεκτείνω 

 

Επιπλέον, τα σχόλια των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής χαρακτηρίστηκαν 

«θεωρητικά», «εμπεριστατωμένα» και «τεκμηριωμένα» (ΓΑ2, ΓΑ1, ΕΑ11). 

Ορισμένοι/ες παρατήρησαν ότι τα σχόλια των ειδικών παιδαγωγών περιείχαν 

επιστημονική ορολογία (ΓΑ1, ΕΑ10, ΕΑ9) και ήταν πολύ «συγκεκριμένα», τόσο ως 

προς τη δομή, όσο και ως προς το περιεχόμενό τους (ΓΑ2, ΕΑ10, ΕΑ12). 
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ΓΑ2_ΣΥΝ. (…) η εικόνα που έχω είναι ότι τα σχόλια των δασκάλων της ειδικής αγωγής ήτανε 

λίγο πιο εμπεριστατωμένα. 

 

ΓΑ1_ΣΥΝ. (…) θα πει και πέντε ορολογίες (…) Ενώ οι συνάδελφοι της Ειδικής συνήθως με τον 

τρόπο που τα γράφουνε το λένε λίγο έτσι πιο λόγια, πιο επιστημονικά, πώς να το πω, να το 

αναλύσω;   

 

ΕΑ10_ΣΥΝ. Δηλαδή μιλάμε για ανάγνωση; Θα σου πει: «ανάγνωση μονοσύλλαβου, τύπου 

φωνήεν-σύμφωνο». Δηλαδή χρησιμοποιεί όχι ορολογία, αλλά επικεντρώνει περισσότερο. Δεν 

λέει «γενικά έχει δυσκολία στην ανάγνωση». Θα σου πει: «έχει δυσκολίες σ’ αυτό ακριβώς το 

κομμάτι». 

 

Επίσης, τα σχόλια των ειδικών παιδαγωγών περιείχαν πολλά στοιχεία, πολλές 

και διαφορετικές απόψεις, περισσότερες από αυτές που περιείχαν τα σχόλια των 

συναδέλφων τους της γενικής αγωγής (ΕΑ9, ΕΑ11).  

 

ΕΑ9_ΣΥΝ. (…) παραθέτουν περισσότερα στοιχεία (…) Οι δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής νοιώθουν 

την ευθύνη να δώσουν πολλές και διαφορετικές απόψεις 

 

ΕΑ11_ΣΥΝ. Όταν ρωτούσαν οι συνάδελφοι για το τι να κάνουν με το παιδάκι το οποίο είχε 

πρόβλημα επιλεκτικής αλαλίας ή το άλλο που είχε το πρόβλημα της νοητικής ανωριμότητας, 

πώς να διδάξουνε και την κοινωνική προσαρμογή και τέτοια ε, ο δάσκαλος της ειδικής αγωγής 

έχει περισσότερα να πει  

 

Τα σχόλια των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής χαρακτηρίστηκαν από τους/τις 

εκπαιδευτικούς «γενικά» (ΕΑ10, ΕΑ12), «απλά» και «πρακτικά», χωρίς να περιέχουν 

επιστημονικούς όρους (ΓΑ1, ΓΑ7).  

 

ΕΑ12_ΣΥΝ. Ενώ κάποια άλλα σχόλια άλλων συναδέλφων τα βρήκα πιο γενικά. Γενικές οδηγίες 

και γενικές απόψεις ως προς την αντιμετώπιση του προβλήματος που θέτει το σενάριο. 

 

ΓΑ1_ΣΥΝ. Οι δάσκαλοι της Γενικής, όσους έχω ποστάρει, βλέπω ότι χρησιμοποιούν πιο μη 

επιστημονικό λόγο, δηλαδή τα λένε πιο … όχι πιο σωστά ή λάθος… Χρησιμοποιούν πιο… 

λιγότερο επιστημονικούς όρους, και νομίζω ότι…, όχι ότι είναι θέμα καλύτερου ή χαμηλότερου 

ή ανώτερου επιπέδου, έτσι; Δεν το θέτω έτσι. Ίσως λένε πιο σταράτα, πιο σταράτα… 

χρησιμοποιούν πιο ευθύ τρόπο για να πουν, να λύσουν μια περίπτωση. 
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ΓΑ7_ΣΥΝ. Αλλά εκεί ας πούμε στο Σενάριο (ΣμΕ) που είχα σχολιάσει εγώ είχα δει ότι ήτανε 

και της Φυσικής Αγωγής που είχανε σχολιάσει και είχανε κι αυτοί σχολιάσει πιο πρακτικά, λίγο 

πιο απλά, πιο απλοποιημένα, δηλαδή πιο χειροπιαστά, να το πω.  

 

Επίσης, ορισμένα από τα σχόλια των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής 

χαρακτηρίστηκαν «δεικτικά» για τους/τις εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, γεγονός 

που συνέβαλε στην ανάδυση ενός τεταμένου κλίματος μεταξύ των εκπαιδευτικών 

ειδικής και γενικής αγωγής, το οποίο έγινε αντιληπτό και από μία εκπαιδευτικό 

ειδικότητας (ΕΑ8, Ε5). Τα συγκεκριμένα σχόλια με αποδέκτες τους δασκάλους και 

τις δασκάλες της ειδικής αγωγής προέρχονταν από τους/τις δασκάλους/ες γενικής 

αγωγής κι όχι από τους/τις εκπαιδευτικούς ειδικότητας. Το κλίμα της αντιπαλότητας 

μεταξύ των δύο ειδικοτήτων Ε.Α. και Γ.Α. των δασκάλων, κατά την άποψη της 

εκπαιδευτικού ειδικότητας, προήλθε και από τις δύο πλευρές, αλλά περισσότερο από 

τους/τις δασκάλους/ες της γενικής αγωγής προς τους/τις δασκάλους/ες της ειδικής 

αγωγής. 

 

Ε5_ΣΥΝ. Ήταν σχόλια συναδέλφων σαν να ζουν σε δύο διαφορετικά περιβάλλοντα και 

κάπως ανταγωνιστικά. (Λίγο πιο αναλυτική μπορείτε να γίνετε;) Χρεώνουν οι 

συνάδελφοι της γενικής ότι οποιοδήποτε πρόβλημα συμβαίνει στα σχολεία είναι η 

έλλειψη των δασκάλων της ειδικής αγωγής, πιστεύουν ότι οι δάσκαλοι της ειδικής 

αγωγής μπορούν τέλος πάντων να γίνουν οι μεσσίες που θα λύσουν όλα τα προβλήματα 

και δεν πιστεύουν ότι με τη «συνεργασία» των δύο μπορεί να γίνει το επιθυμητό και το 

πιο σωστό αποτέλεσμα.  (Αναφέρεστε στους δασκάλους της Γενικής, στο τι πιστεύουν 

για τους δασκάλους της Ειδικής ή το αντίστροφο;) Το αντίστροφο, όχι σε τόσο μεγάλο 

βαθμό.  

 

 Λόγοι διαφοροποίησης σχολίων κατά ειδικότητα 
Σύμφωνα με τις απόψεις των συμμετεχόντων/ουσών που προέκυψαν από την 

ανάλυση του ποιοτικού υλικού, οι λόγοι για τους οποίους διαφοροποιούνται τα 

σχόλια των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής στο ηλεκτρονικό περιβάλλον 

του eCollab είναι η διαφορετική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και το διαφορετικό 

έργο της κάθε ειδικότητας, καθώς και οι αντιλήψεις των δασκάλων γενικής αγωγής 
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για το επαγγελματικό έργο των δασκάλων ειδικής αγωγής και για την εκπαίδευση των 

μαθητών/ιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Τα σχόλια των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής διαφοροποιούνται από αυτά 

των συναδέλφων τους της γενικής αγωγής επειδή οι εκπαιδευτικοί αυτής της ομάδας 

έχουν εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, έχουν περισσότερες γνώσεις για την 

αξιολόγηση και την εκπαίδευση των μαθητών/ριών με ε.ε.α. και αναπηρίες, και είναι 

υποχρεωμένοι/ες στο πλαίσιο του επαγγελματικού τους έργου να εμπλουτίζουν τις 

γνώσεις τους στους παραπάνω τομείς (Ε6, ΓΑ2, ΓΑ4, ΕΑ9, ΕΑ14, ΕΑ10, ΕΑ11, 

ΕΑ12). Επίσης, έχουν μεγαλύτερη εμπειρία τόσο στην εκπαίδευση των μαθητών/ριών 

με δυσκολίες μάθησης, όσο και στη διαχείριση προβλημάτων εκπαίδευσης, με παιδιά 

που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΓΑ1, Ε5, Ε6, ΕΑ8, ΕΑ9). 

 

ΕΑ10_ΣΥΝ. Φαντάζομαι ότι ο εκπαιδευτικός της Ειδικής Αγωγής έχει εκπαιδευτεί σ’ αυτό 

ακριβώς το κομμάτι. Κι είναι και πολύ βασικό στην Ειδική Αγωγή όταν λέμε ότι υπάρχει μια 

δυσκολία να έχουμε αξιολογήσει ακριβώς ποια είναι αυτή η δυσκολία, να μην είναι γενική κι 

αόριστη. Δυσκολίες στην ανάγνωση υπάρχουν χιλιάδες. Ποιες κι από πού πρέπει να ξεκινήσεις, 

αυτό είναι ζητούμενο στην Ειδική Αγωγή. 

 

ΓΑ1_ΣΥΝ. Γιατί της Ειδικής Αγωγής προφανώς ή θα έχει αντιμετωπίσει, ή θα έχει μελετήσει 

περιπτώσεις και θα ξέρει πέντε πράγματα παραπάνω από ’μένα. 

 

Ε5_ΣΥΝ. (…) είναι πιο …έχουν ασχοληθεί με παιδάκια με προβλήματα και από, ξεκινώντας  

από τα δύσκολα προβλήματα, μπορούν μετά να κοιτάξουν και τα επιμέρους προβλήματα 

 

Ένας άλλος λόγος για τον οποίο διαφοροποιούνται τα σχόλια των 

εκπαιδευτικών Ε.Α. από αυτά των συναδέλφων τους είναι γιατί κατά την άσκηση του 

εκπαιδευτικού τους έργου οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. επικεντρώνονται στο μαθητή ή στη 

μαθήτρια ως ατομική προσωπικότητα, θέτουν ατομικούς και συγκεκριμένους 

διδακτικούς στόχους και εφαρμόζουν την εξατομικευμένη διδασκαλία (Ε5, ΓΑ2, 

ΕΑ8). Στην κατεύθυνση αυτή, διερευνούν σε βάθος την προσωπικότητα του/της 

μαθητή/ριας και το ευρύτερο περιβάλλον του/της, διαθέτοντας προσωπικό χρόνο για 

ιδιαίτερες συναντήσεις μαζί του/της, κάτι που οι δάσκαλοι/ες της γενικής αγωγής δεν 

έχουν τον απαραίτητο χρόνο να κάνουν, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού τους έργου 

(ΓΑ1, ΕΑ8, ΕΑ14). 
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ΓΑ1_ΣΥΝ. Δηλαδή έβλεπες ότι ο συνάδελφος της Ειδικής το πήγαινε κι ένα βήμα παραπέρα. 

Την περίπτωση, δηλαδή, την έψαχνε και μ’ έναν τρόπο που προσωπικά εμένα μου ήτανε κάτι 

καινούριο (…) ότι θα πρέπει να γίνει συνάντηση με την οικογένεια για να …αν θυμάμαι καλά, 

το έθετε ότι θα πρέπει να καλέσω τους γονείς, να πιάσουμε να το συζητήσουμε, αυτό το ένα το 

άλλο, και λέω ο συνάδελφος αυτός πως πάει παραπέρα (…) και για άλλες περιπτώσεις, δηλαδή 

που οι δάσκαλοι της Ειδικής θα πούνε και κάτι παραπάνω που εγώ δεν το σκέφτηκα. Θα πούνε 

δηλαδή, το παιδί το ντροπαλό μήπως, ας πούμε, έχει καμιά βία στο σπίτι; Μήπως το ένα, 

μήπως το άλλο; Δεν τα σκεφτόμαστε εμείς αυτά 

 

ΕΑ8_ΣΥΝ. Ενώ ο εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης, επικεντρώνεται στο παιδί σαν παιδί, 

σαν προσωπικότητα, σαν ολότητα, σαν… οικογενειακό background, σαν όλα αυτά, τέλος 

πάντων. Βλέπει όλα αυτά. Ένα σύνολο από πράγματα νομίζω. Το βλέπει πιο … πιο ολιστικά, να 

το πούμε έτσι. 

 

ΕΑ14_ΣΥΝ. (…) αυτό  (η διερεύνηση των δυνατοτήτων και των δυσκολιών των μαθητών) είναι 

κάτι που ο δάσκαλος του Τμήματος Ένταξης, έχοντας μόνο του το παιδί, έχοντας περισσότερο 

ίσως χρόνο προσωπικό μαζί του, πρόσωπο με πρόσωπο, χρειάζεται…, μπορεί να το καταφέρει 

πιο εύκολα 

 

Επίσης, τα σχόλια των εκπαιδευτικών Ε.Α. διαφοροποιούνταν από αυτά των 

συναδέλφων τους της Γ.Α., λόγω της ψυχολογικής προσέγγισης που έχουν στο έργο 

τους. Οι εκπαιδευτικοί Ε.Α., όπως προκύπτει από τα σχόλιά τους, δίνουν 

προτεραιότητα στο συναισθηματικό και κοινωνικό τομέα ανάπτυξης του μαθητή και 

της μαθήτριας και ενδιαφέρονται για την ανατροφοδότηση και ενίσχυσή του/της 

(ΓΑ1, ΕΑ8, ΕΑ13, EA18). Επίσης, σε ό,τι αφορά τον γνωστικό τομέα ανάπτυξης, 

θέτουν ρεαλιστικούς στόχους ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες των μαθητών/ριών 

(ΕΑ13, ΕΑ10, ΕΑ11).  

 

ΕΑ18_ΑΣΥΖ. Οι μαθητές με Μ. Δ. βιώνουν καθημερινά την αποτυχία και το βασικό που θέλουν 

είναι ψυχολογική στήριξη... (ανάμεσα σε πολλά άλλα που είναι λίγο-πολύ γνωστά). 

 

ΕΑ13_ΣΕΝ3. Το παιδί είναι μεγάλο και πρέπει να έχει μαζέψει πολλή αποτυχία τόσα χρόνια. Γι 

αυτό χρειάζεται σε λίγο χρόνο να την ανακουφίσουμε έστω και μηχανικά - κλισέ. 
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ΓΑ4_ΣΥΝ. Oι Ειδικής Αγωγής αντιμετωπίζουν τα πράγματα (…) περισσότερο από την πλευρά 

την ψυχολογική, να το πούμε; Την πλευρά της ψυχολογίας, να το πούμε; Περισσότερο για 

ανατροφοδότηση, για ενίσχυση, από αυτή την πλευρά… (Του παιδιού;) …του παιδιού. 

 

ΕΑ13_ΣΥΝ. (…) ενώ στην Ειδική Αγωγή είναι πιο ρεαλιστικοί οι (γνωστικοί) στόχοι, 

δεδομένων των δυνατοτήτων του κάθε παιδιού και των αναγκών του. 

 

ΕΑ10_ΣΕΝ3. Το σημαντικό είναι να βάζουμε ιεραρχικούς, μικρούς, ρεαλιστικούς στόχους ώστε 

και τα παιδιά και εμείς να βιώνουμε μικρές επιτυχίες και να προχωράμε. 

 

Άλλη διαφοροποίηση οφείλεται στο ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής 

αναφέρονται μόνο στους/στις μαθητές/ριες που έχουν δυσκολίες μάθησης, κι όχι στο 

σύνολο της τάξης, δίνοντας συμβουλές στους/στις εκπαιδευτικούς της γενικής 

αγωγής για την αύξηση της συμμετοχής των συγκεκριμένων μαθητών/ριών στη 

διδασκαλία στη γενική τάξη, επειδή αισθάνονται υπεύθυνοι/ες για την εκπαίδευση 

αυτών των μαθητών/ριών (ΕΑ9, ΕΑ12). 

 

ΕΑ9_ΣΥΝ. Οι δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής νοιώθουν την ευθύνη να δώσουν πολλές και 

διαφορετικές απόψεις (…) (Όταν λέτε την ευθύνη, ποια ευθύνη εννοείτε;) Την ευθύνη εννοώ… 

την αντιμετώπιση δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδάκια με ειδικές ανάγκες, ή τα δύσκολα 

παιδιά μέσα στην τάξη. Απευθύνονται περισσότερο για την βοήθεια αυτών των παιδιών. Δίνουν 

πρακτικές λύσεις για να ομαλοποιήσουν την κατάσταση σε σχέση με αυτά τα παιδιά. 

 

ΕΑ12_ΣΥΝ. Ενώ ο δάσκαλος της ειδικής εκπαίδευσης ασχολείται με συγκεκριμένα παιδιά. Δεν 

ασχολείται με όλη την τάξη.  

 

Τα σχόλια των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής διαφοροποιούνται από αυτά 

των συναδέλφων τους της ειδικής αγωγής, επειδή οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής 

δεν έχουν εκπαιδευτεί να διδάσκουν σε τάξεις με διαφοροποιημένο μαθητικό 

πληθυσμό, δεν έχουν εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και δεν προσεγγίζουν τους/τις 

μαθητές/ριες με την «οπτική» των εκπαιδευτικών της ειδικής αγωγής, ξεκινώντας τη 

διαδικασία εκπαίδευσης από την αξιολόγηση των μαθητών/ριών. Επίσης, δεν 

γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαίτερες δυσκολίες των μαθητών/ριών με 

αναπηρίες (Ε6, ΓΑ1, ΕΑ10, ΕΑ11, ΕΑ14).  
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Ε6_ΣΥΝ. Εμείς σπουδάζουμε στις σχολές μας, όλοι μας, εκτός από κάποιο μάθημα, ξέρω γω 

την Ψυχολογία, δεν μπορώ να σκεφθώ κάποιο άλλο, για να διδάξουμε σε υγιείς τάξεις, χωρίς 

προβλήματα. Μπαίνοντας όμως στην τάξη, το ένα τέταρτο να το πω των μαθητών, έχουν 

προβλήματα. Είτε στη συμπεριφορά, είτε στον τρόπο που αντιλαμβάνονται. Έχουν μαθησιακές 

δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς, υπερικινητικά. Όλα αυτά δεν μπορεί να τα 

αντιμετωπίσει ένας εκπαιδευτικός αν δεν έχει και κάποιες επιπλέον γνώσεις 

 

ΕΑ11_ΣΥΝ. Γιατί ο δάσκαλος της Γενικής Αγωγής που δεν έχει ασχοληθεί με αυτή την …με 

διαβάσματα και τέτοια πάνω σε αυτό το θέμα (της αξιολόγησης) το κάνει, μπορεί να το κάνει 

έτσι εμπειρικά, χωρίς συνείδηση ότι ξεκινάω από εκεί πέρα. Το κάνει, αλλά το κάνει με έναν 

τρόπο εμπειρικό, πρόχειρο, επιφανειακό κι όχι συστηματικά. 

 

Ένας άλλος λόγος που διαφοροποιούνται τα σχόλια των εκπαιδευτικών 

γενικής αγωγής από αυτά των συναδέλφων τους είναι γιατί οι εκπαιδευτικοί γενικής 

αγωγής επικεντρώνονται στη διαχείριση της διδακτέας ύλης και στην ομαλή 

λειτουργία και εξέλιξη της διδασκαλίας στη γενική τάξη. Το γεγονός αυτό δεν 

τους/τις επιτρέπει να προσεγγίσουν το μαθητή ή τη μαθήτρια ατομικά, διερευνώντας 

τη δυσκολία του και εξατομικεύοντας τη διδασκαλία τους. Στο πλαίσιο αυτής της 

προσέγγισης του εκπαιδευτικού τους έργου, ορισμένες φορές αντιμετωπίζουν το 

μαθητή ή τη μαθήτρια με ειδική εκπαιδευτική ανάγκη ή αναπηρία ως εμπόδιο στην 

εφαρμογή του προγράμματός τους (ΓΑ1, ΓΑ2, ΕΑ8, ΕΑ9).  

 

ΕΑ9_ΣΥΝ. Δηλαδή πολλές φορές ένα παιδάκι ή περισσότερα ήταν εμπόδιο στην ομαλή 

λειτουργία του μαθήματος, στη διεξαγωγή του μαθήματος. Πού θα καθίσει, πώς θα του 

συμπεριφερθούν, η σχέση του με τους άλλους μαθητές, τα προβλήματα στην αυλή, όλα αυτά.  

 

ΓΑ1_ΣΥΝ. (…)  όσο καλή διάθεση κι αν έχω για να βοηθήσω τις μία, δύο, τις τρεις 

περιπτώσεις, έρχεται από πάνω η ύλη, εμένα με καλύπτει, κάπου αποαναισθητοποιείσαι  κιόλας 

ας πούμε. (…) Ο δάσκαλος της Γενικής στην ουσία την δύσκολη την περίπτωση την βλέπει σαν 

βαρίδιο μέσα στην τάξη του. Αυτή είναι η οπτική του δάσκαλου της Γενικής.   

 

ΓΑ2_ΣΥΝ. Απλά σε μία καθημερινότητα σχολική, έρχεται στιγμή που το προσπερνάς,  πολλές 

φορές προσπερνάς πράγματα. Γιατί έχεις χίλια δυο άλλα. Ύλη, μαθήματα, τέτοια ας πούμε… και 

τα παιδιά… κάποια παιδιά χάνονται ρε παιδί μου (…) Ενώ έτσι ο δάσκαλος της γενικής αγωγής 

έχοντας μια ύλη την  οποία πρέπει να διανύσει και να τρέξει, πολλές φορές κάποια πράγματα τα 
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προσπερνάει. (Ο δάσκαλος στην τάξη δεν δουλεύει εξατομικευμένα;) Ε, ναι, συνήθως δεν 

δουλεύει. 

Άλλος λόγος που διαφοροποιούνται τα σχόλια των εκπαιδευτικών γενικής 

αγωγής από τα σχόλια των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, είναι η επικέντρωση των 

πρώτων στο γνωστικό τομέα ανάπτυξης των μαθητών/ριών και στις απαιτήσεις τους 

σ’ αυτόν τον τομέα, από τους μαθητές/ριες με ε.ε.α.. Στη γενική εκπαίδευση, οι 

εκπαιδευτικοί στόχοι που αφορούν στο γνωστικό τομέα ανάπτυξης του/της 

μαθητή/ριας είναι πιο υψηλοί από αυτούς της ειδικής εκπαίδευσης (ΕΑ11, ΕΑ13).  

 

ΓΑ4_ΣΥΝ. Οι της Γενικής είναι  περισσότερο, ως προς το γνωστικό κομμάτι, να 

αντιμετωπίσουν τα παιδιά ένα πρόβλημα να λύσουν, να αποκτήσουν δεξιότητες, γνωστικές 

περισσότερο. Οι γυμναστές πάλι ασχολούνται με τα κινητικά προβλήματα, είδα, με προβλήματα 

της ομάδας, του παιχνιδιού (…)    

 

ΕΑ13_ΣΥΝ. Για παράδειγμα της Γενικής Αγωγής είναι πιο υψηλοί οι στόχοι. Επηρεάζονται 

δηλ. από το γενικό επίπεδο (…). (Αυτό φαίνεται απ’ τα σχόλια;) Νομίζω ναι. Για παράδειγμα ο 

δάσκαλος της Γενικής Αγωγής, ο στόχος του είναι πιο υψηλός από το στόχο που βάζει ο 

δάσκαλος της Ειδικής. Δηλαδή όταν βάλεις έναν υψηλό στόχο και το παιδί δεν μπορεί να το 

φτάσει, αμέσως παραιτείται και περιορίζεται στη ζωγραφική, στις κοινωνικές δεξιότητες ενώ 

θα μπορούσε και στο γνωστικό το κομμάτι 

 

ΓΑ11_ΣΣΥΖ. Όταν ο δ ειδ πανηγυρίζει γιατί το παιδί έμαθε να συλλαβίζει ο δ της γεν θέλει να 

γράψει κείμενο όπως η τάξη  

 

Άλλοι λόγοι για τους οποίους διαφοροποιούνται τα σχόλια των εκπαιδευτικών 

Γ.Α. είναι ότι οι δάσκαλοι/ες της γενικής τάξης, σε σχέση με τους/τις υπόλοιπους/ες 

εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στην ίδια τάξη, έχουν την κύρια ευθύνη της 

εκπαίδευσης των μαθητών/ριών που φοιτούν σ’ αυτήν και ότι κατά τη διδασκαλία 

στη γενική τάξη οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. απευθύνονται στο σύνολο των μαθητών/ριών 

κι όχι μόνο στους/στις μαθητές/ριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Ε6, ΕΑ9, ΕΑ8, 

ΕΑ12).  

 

Ε6_ΣΕΝ1. (…) γιατί την κύρια ευθύνη της τάξης την έχει η δασκάλα της τάξης 
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ΕΑ9_ΣΥΝ. (…) έχουν την έγνοια τους στο σύνολο της τάξης. (…) οι δάσκαλοι της Γενικής 

Αγωγής (λειτουργούν) πρωτίστως για το σύνολο όλων των παιδιών 

 

Οι αντιλήψεις των δασκάλων γενικής αγωγής για το επαγγελματικό έργο των 

δασκάλων ειδικής αγωγής στο πλαίσιο του γενικού σχολείου, καθώς και για την 

εκπαίδευση των μαθητών/ιών με ε.ε.α. στο ίδιο πλαίσιο, συνιστούν επιπλέον λόγους 

για τους οποίους διαφοροποιούνται τα σχόλια των δύο ειδικοτήτων στο ηλεκτρονικό 

περιβάλλον. 

Η αντίληψη που έχουν οι δάσκαλοι/ες των γενικών τάξεων για τους/τις 

συναδέλφους τους δασκάλους/ες της ειδικής αγωγής σχετικά με το έργο τους στο 

γενικό σχολείο, αφορά στα «προνόμια» που αυτοί/ές απολαμβάνουν. Αξιολογώντας 

με εξωτερικά κριτήρια το έργο των ειδικών παιδαγωγών, οι δάσκαλοι/ες γενικής 

αγωγής στα σχόλιά τους αναφέρουν γι’ αυτούς ότι σε αντίθεση με τους 

εκπαιδευτικούς των τάξεων διδάσκουν σε έναν μόνο μαθητή ή μαθήτρια (1-1 

διδασκαλία) ή σε μικρές ομάδες μαθητών/ριών, ότι δεν έχουν καθορισμένη διδακτέα 

ύλη που πρέπει να παραδώσουν σε συγκεκριμένο χρόνο στους/στις μαθητές/ριες, κι 

ότι έχουν ευελιξία σε ό,τι αφορά τη σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος στο 

τμήμα ένταξης.  

Στην αντίληψη αυτή των δασκάλων γενικής αγωγής για το έργο του/της 

ειδικού/ής παιδαγωγού στο γενικό σχολείο αναφέρθηκαν τόσο οι εκπαιδευτικοί 

γενικής αγωγής, όσο και οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής (ΓΑ1, ΓΑ24, ΕΑ8, ΕΑ9), 

ενώ κατά την άποψη μίας εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής, η παραπάνω αντίληψη 

οφείλεται στην άγνοια των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής για τις δυσκολίες που 

ενέχει το εκπαιδευτικό έργο του/της ειδικού/ής παιδαγωγού στο Τ.Ε. (ΕΑ14). 

 

ΓΑ1_ΣΥΝ. Ο δάσκαλος της Γενικής θεωρεί ότι ο δάσκαλος της Ειδικής έχει πολύ λιγότερο 

έργο. Θεωρεί ότι ο δάσκαλος της Ειδικής με ένα, δυο παιδιά την ώρα είναι μια χαρά, ενώ εγώ 

έχω τα είκοσι πέντε και να με κυνηγάει και η ύλη. Θεωρεί ότι ο δάσκαλος της Ειδικής θα κάνει 

το πεντάωρο θα πάει σπίτι, ενώ εγώ θα κάτσω εφτά ώρες να πούμε και να βγάλω τα μάτια μου. 

Έτσι είναι η γενική οπτική του δασκάλου της Γενικής απέναντι στους δάσκαλους της Ειδικής. 

Ότι επαγγελματικά είναι πιο καλά. Δουλεύει πιο λίγο, παίρνει παραπάνω λεφτά. 

 

ΓΑ24_ΑΣΥΖ. Tο ζήτημα είναι ότι στην γενική έχουμε στο κεφάλι πάνω από 25 παιδιά και 

κάνουμε και 7ωρα ενώ τις ειδικής έχουν 1 ή 3 το πολύ παιδιά, κάνουν τετράωρα και 

εξαφανίζονται!! 
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ΕΑ14_ΣΥΝ. Αυτά που λέει είναι θέση άγνοιας. Να θεωρεί ότι είναι εύκολο να έχεις παιδάκια 

στο Τμήμα Ένταξης, ας πούμε. Μπορεί να πει: «και τι κάνετε εσείς εκεί πέρα;» Μπορεί να μην 

ξέρει πόσο αργά μπορεί ένα παιδάκι, και πόσος κόπος χρειάζεται για να φτάσει σ’ ένα άλφα 

επίπεδο. Ένα παιδί το οποίο έχει αδυναμίες, έχει μια μέτρια νοητική υστέρηση. Γιατί κάθε 

παιδάκι είναι ξεχωριστό, έχει ιδιαιτερότητα και πόσος κόπος χρειάζεται και χρόνος, να 

διαπιστώσεις ποια είναι τα αδύνατα σημεία αυτού του παιδιού, ποια είναι τα δυνατά, με ποιον 

τρόπο μαθαίνει καλύτερα, κάτω από ποιες συνθήκες αντιδρά και πώς (…). 

 

Επίσης, ένας άλλος λόγος που διαφοροποιούνται τα σχόλια των δασκάλων 

γενικής αγωγής από των υπολοίπων είναι η αντίληψή τους ότι την κύρια ευθύνη της 

εκπαίδευσης των μαθητών/ιών με ε.ε.α. θα πρέπει να την έχουν οι εκπαιδευτικοί Ε.Α, 

οι οποίοι/ες θα πρέπει να εκπαιδεύουν τους/τις μαθητές/ριες με ε.ε.α. εκτός γενικής 

τάξης (Ε5, ΓΑ1, ΓΑ3, ΕΑ9).  

 

ΕΑ9_ΣΥΝ. (…) αν και υπήρχανε πολλοί εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής που εξέφραζαν την 

αγανάκτησή τους εναποθέτοντας έτσι τις ευθύνες που λέμε στους ειδικούς παιδαγωγούς, στο ότι 

πρέπει αυτοί να ασχοληθούν γιατί δεν … εμείς έχουμε τόοσα πράγματα στο μυαλό μας  

 

Ε5_ΣΥΝ. Δηλαδή υπήρχε αυτή η απαιτητικότητα από τους δασκάλους της Ειδικής Αγωγής. 

Απαιτητικότητα. Απαιτούσαν. Μήπως όμως απαιτώντας μόνο από τους άλλους, ίσως και 

διώχνεις και τη δική σου την υπευθυνότητα 

 

ΓΑ3_ΣΥΝ. Αν κι αυτό (η Παράλληλη Στήριξη) δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ, πρέπει να 

υπάρχει Τμήμα Ένταξης και να κάνουν τα δικά τους πράγματα  

 

4.1.5. Συνεργασία για συμπεριληπτική εκπαίδευση 
Η δια ζώσης ή μέσω διαδικτύου «στενή» συνεργασία των εκπαιδευτικών 

ειδικής και γενικής αγωγής ενέχει προϋποθέσεις για την ανάπτυξή της, ενώ η 

«ευρεία» συνεργασία των εκπαιδευτικών με ομάδες αναφοράς και ομάδες 

υποστήριξης επιφέρει αποτελέσματα, όταν δε συναντά εμπόδια στην εφαρμογή 

της. 

(5  1)  /συνεργασία για συμπεριληπτική εκπαίδευση / δια 

ζώσης συνεργασία στο σχολείο 

 

(5  1  1)  /συνεργασία για συμπεριληπτική εκπαίδευση / δια 
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ζώσης συνεργασία στο σχολείο / ελλείμματα, 

δυσκολίες & εμπόδια της «στενής» και της 

«ευρείας» συνεργασίας 

 

(5  1  2)  /συνεργασία για συμπεριληπτική εκπαίδευση / δια 

ζώσης συνεργασία στο σχολείο / εμπειρίες 

επιτυχημένης συνεργασίας-συνδιδασκαλίας 

 

(5  2)  /συνεργασία για συμπεριληπτική εκπαίδευση / δια 

ζώσης ή/και μέσω διαδικτύου συνεργασία 

εκπαιδευτικών ΕΑ & ΓΑ 

 

(5  2  1)  /συνεργασία για συμπεριληπτική εκπαίδευση / δια 

ζώσης ή/και μέσω διαδικτύου συνεργασία 

εκπαιδευτικών ΕΑ & ΓΑ/ προϋποθέσεις 

επιτυχημένης συνεργασίας  

 

 

Δυσκολίες/εμπόδια δια ζώσης συνεργασίας στο σχολείο 
Μεταξύ των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής υπάρχει έλλειψη 

επικοινωνίας και συνεργασίας, ορισμένες φορές ακόμη και στο πλαίσιο της απλής 

ενημέρωσης του/της εκπαιδευτικού γενικής αγωγής, από τον/την εκπαιδευτικό 

ειδικής αγωγής, σχετικά με τη διάγνωση του μαθητή ή της μαθήτριας με ε.ε.α. (ΓΑ7, 

ΓΑ4, ΓΑ2). Η αλληλοενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις δυσκολίες μάθησης που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές/ριες με ε.ε.α. είναι πιο συχνή μεταξύ των εκπαιδευτικών 

των γενικών τάξεων, στο χώρο του γενικού σχολείου (ΓΑ3, ΓΑ1, ΓΑ2). 

 

ΓΑ2_ΣΥΝ.  Δηλαδή δεν είναι ότι ανά πάσα στιγμή ότι έχω και τη διάγνωση μπροστά μου. 

Πάντως είναι παιδιά τα οποία, καμιά φορά ενημερώνομαι από τους… δηλαδή δεν παίρνω μία 

τάξη και μου λένε ότι πάνε δύο παιδιά στο τμήμα ένταξης. …ε στο περίπου ας πούμε, από τον 

προηγούμενο δάσκαλο. Τώρα δεν ξέρω, πρέπει εγώ να ζητήσω τη διάγνωση από το γραφείο να 

τη δω; Ενώ ο δάσκαλος της ειδικής αγωγής τις έχει. 

 

ΓΑ3_ΣΥΝ. Συνεργαζόμασταν με τους εκπαιδευτικούς. Λέγαμε: «εσύ στην περσινή τάξη τι 

έκανες;» Ειδικά όταν έβρισκα εκπαιδευτικούς  που είχανε περισσότερα χρόνια στο σχολείο που 

πήγαινα, μου λέγανε ας πούμε: «πρόσεχε εκείνο το παιδί, έχει αυτό το πρόβλημα, καλύτερα να 

του φερθείς, έτσι», ή «εκείνο το παιδί δυσκολεύεται στη γραμματική, έχε το λίγο από κοντά». 

Υπήρχαν τέτοια σχόλια που πιστεύω βοηθούν. Κι αυτό είναι ένα μέρος συνεργασίας. Το να σε 

βοηθήσει κάποιος και να μη σε αφήσει να καταλάβεις από μόνος σου τι πρόβλημα έχει το παιδί 

ή πού δυσκολεύεται. Φαντάζομαι είναι κι αυτό στα πλαίσια της συνεργασίας, δεν χρειάζεται να 

είστε όλη μέρα μαζί και όλη μέρα να ανταλλάσσετε υλικό ή να έχετε μια πιο στενή συνεργασία.  
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Οι εκπαιδευτικοί των γενικών τάξεων αναφέρουν ότι ορισμένοι/ες 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής αποφεύγουν τη συνεργασία μαζί τους.  Ειδικότερα, 

αναφέρονται στη δυσκολία τους  να προσεγγίσουν τους/τις ειδικούς/ές παιδαγωγούς 

στο πλαίσιο του σχολείου (ΓΑ1, ΓΑ2, ΓΑ4), ενώ στη δυσκολία προσέγγισης των 

εκπαιδευτικών γενικής αγωγής αναφέρεται αντίστοιχα και μία εκπαιδευτικός ειδικής 

αγωγής (ΕΑ9). 

 

ΓΑ4_ΣΣΥΖ. Όποτε ζήτησα (βοήθεια από δασκάλους ΕΑ) με απέφυγαν (…) Οι περισσότεροι 

(δάσκαλοι ΕΑ) φοβούνται τη συνεργασία 

 

ΓΑ2_ΣΣΥΖ. Η προσέγγιση (των δασκάλων ΕΑ) δύσκολη 

 

ΕΑ9_ΣΥΝ. (…) αντιμετώπισα και κάποιες δικές μου δυσκολίες να πλησιάσω εκπαιδευτικούς, 

αλλά στο τέλος επιτεύχθηκε. Από κει και πέρα οι χαρακτήρες είναι διαφορετικοί και δεν 

έλειψαν, όχι συγκρούσεις, απλά η αποστασιοποίηση σε κάποιες περιπτώσεις, υπήρχε κάποια 

απομάκρυνση και ουδέτερη στάση 

 

Η συνεργασία που αναπτύσσεται μεταξύ των εκπαιδευτικών ειδικής και 

γενικής αγωγής στο χώρο του σχολείου είναι συνήθως επιφανειακή, περιστασιακή 

και αποσπασματική, χωρίς οργάνωση, συστηματικότητα και συνέχεια (Ε5, ΕΑ8, 

ΕΑ12, ΕΑ14).  

 

Ε5_ΑΣΥΖ. (…) η συνεργασία των δασκάλων ειδικής και γενικής αγωγής είναι ελλιπής και 

αποσπασματική 

 

ΕΑ14_ΑΣΥΖ. Συμφωνώ με τις απόψεις των συναδέλφων ότι η συνεργασία είναι ανύπαρκτη ή 

επιφανειακή και αποσπασματική. (…)  Ακόμη κι αν υπάρχει αρχικά συνεργασία, δεν έχει 

συνέχεια, γίνεται "στο πόδι" με αποτέλεσμα να έχει το πιθανότερο μη επιτυχία 

 

ΕΑ12_ΣΥΝ. Ξεκινάει η συνεργασία, λέμε θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε το άλλο, αλλά μετά 

μένουμε εκεί. Δεν έχουμε συνέχεια 

 

Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ιδιαίτερα δύσκολη ή τελείως απούσα την ανάπτυξη 

μιας «στενής» και «ουσιαστικής» συνεργασίας των εκπαιδευτικών ειδικής και 

γενικής αγωγής, η οποία αφορά στην από κοινού αξιολόγηση των μαθητών/ριών, με 
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παρατήρηση και των δύο εκπαιδευτικών μέσα στη γενική τάξη ή στην από κοινού 

μελέτη περιπτώσεων μαθητών/ριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν 

και στα δύο τμήματα, καθώς και στον από κοινού σχεδιασμό εκπαιδευτικών 

παρεμβάσεων (ΓΑ1, ΕΑ8, ΕΑ14, Ε5).  

 

ΕΑ8_ΣΥΝ. Αυτή την στιγμή δεν ξέρει η Α. τι κάνω εγώ στην τάξη μου, ούτε εγώ τι κάνει η Α. 

Όταν λέω συνεργασία εννοώ στο ίδιο σχολείο, έστω και σε μία τάξη να γίνει αυτό, να ξεκινήσει 

τουλάχιστον. Ο εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης με τον δάσκαλο μιας τάξης, όπου υπάρχει 

ένα παιδί, που το παίρνουν, που το έχουν ας πούμε και οι δύο, να μπορεί να συνεργαστεί, είτε 

διαδικτυακά είτε σε ώρες εκτός διδακτικού ωραρίου να κάτσουν να σχεδιάσουν κάτι από 

κοινού, για το συγκεκριμένο παιδί, για τη συγκεκριμένη είτε μαθησιακή του δυσκολία, είτε 

κοινωνική του δυσκολία, είτε δυσκολία συμπεριφοράς 

 

Ε5_ΑΣΥΖ. Συνήθως το πρόγραμμα που εφαρμόζει ο εκπαιδευτικός στο Τ.Ε. δεν είναι γνωστό 

στον εκπαιδευτικό της Γ.Τ. 

 

ΕΑ14_ΑΣΥΖ. Από την εμπειρία μου δύσκολα επιτυγχάνεται ουσιαστική συνεργασία μεταξύ 

δασκάλων ειδικής και γενικής, η οποία έχει στόχο τη βελτίωση του μαθητή ή των συνθηκών 

στις οποίες θα μπορούσε ο μαθητής να ξεπεράσει κάποια προβλήματα ή να βελτιώσει τις όποιες 

δυνατότητες 

 

Ορισμένες φορές, δημιουργείται πρόβλημα συνεργασίας μεταξύ των δύο 

ειδικοτήτων, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του εβδομαδιαίου/ ωρολογίου 

προγράμματος στο τμήμα ένταξης, όταν ο/η εκπαιδευτικός γενικής αγωγής αμελεί να 

υπενθυμίσει στο/στη μαθητή/ρια που παρακολουθεί και τα δύο τμήματα να μεταβεί 

για διδασκαλία από τη γενική τάξη στο τμήμα ένταξης (ΕΑ14).  

Επίσης, πρόβλημα συνεργασίας δημιουργείται όταν δεν προσδιορίζεται από 

κοινού, από τους/τις εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής, ο αριθμός των 

διδακτικών ωρών του/της μαθητή/ριας με ε.ε.α. στο τμήμα ένταξης και ο/η 

μαθητής/ρια απουσιάζει για πολλές ώρες από το κοινό πρόγραμμα που λαμβάνει 

χώρα στη γενική τάξη (ΓΑ7). Αυτό προκύπτει όταν ο/η εκπαιδευτικός της ειδικής 

αγωγής αποφασίζει για το πρόγραμμα του/της μαθητή/ριας στο Τ.Ε., χωρίς να έχει 

προηγηθεί συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής που διδάσκουν στη 

γενική τάξη.  
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ΕΑ14_ΑΣΥΖ. Ένα σημαντικό πρόβλημα συνεργασίας μπορεί να δημιουργηθεί στους δύο 

δασκάλους και όταν, ενώ έχει δοθεί πρόγραμμα από το δάσκαλο της ειδικής με τις ώρες που ο 

μαθητής θα πηγαίνει στο Τ.Ε. (γίνεται και υπενθύμιση στο διάλειμμα), ο δάσκαλος της γενικής 

ξεχνά να στείλει το μαθητή του στο Τ.Ε., με αποτέλεσμα ο δάσκαλος του Τ.Ε. να γυρίζει από 

τάξη σε τάξη προκειμένου να πάρει τους μαθητές στο τμήμα του. Έτσι, αναγκάζεται να αφήσει 

μόνους στο Τ.Ε. μαθητές οι οποίοι να έχουν εμμονές με κάτι (π.χ. καλώδια και πρίζες), γεγονός 

πολύ επικίνδυνο για αυτούς. 

 

ΓΑ7_ΣΥΝ. Γιατί με τη συνάδελφο της Ειδικής Αγωγής δεν είχαμε συνεργασία μεταξύ μας. 

Επειδή το παιδάκι ήτανε πάρα πολύ πίσω, αυτή θεωρούσε ότι έπρεπε να το παίρνει συνεχόμενα. 

Δεν ήθελε δηλαδή να είναι μαζί μας στην τάξη, γιατί είχα κι εγώ τρεις τάξεις ταυτόχρονα και 

δεν ήθελε. Θεωρούσε ότι αποπροσανατολιζόταν ο μαθητής. Και του έκανε κάπως σαν 

ιδιαίτερο. Το παιδί το έβλεπα στο διάλειμμα. Το ’παιρνε συνεχώς. 

 

Οι απόψεις και γενικότερα η «οπτική» των εκπαιδευτικών σχετικά με την 

αξιολόγηση και εκπαίδευση των μαθητών/ριών διαφέρει για την κάθε ειδικότητα. Η 

διαφορετική αυτή οπτική δυσκολεύει την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των δύο 

ειδικοτήτων στο χώρο του σχολείου, καθώς και τη συνεργατική διδασκαλία που 

μπορεί να αναπτυχθεί στη γενική τάξη (ΓΑ1, ΓΑ2, ΓΑ7, ΕΑ8, ΕΑ15). 

  

ΓΑ2_ΣΥΝ. Καμιά φορά υπάρχει και άλλη άποψη για το συγκεκριμένο παιδί. Δηλαδή μπορεί ο 

δάσκαλος της γενικής να έχει μια άλλη άποψη κι ο δάσκαλος της ειδικής κάπως, δηλαδή 

υπάρχει διάσταση απόψεων, τώρα δεν ξέρω… (…) (Όταν λέτε «διάσταση απόψεων», τι 

εννοείτε;) Δηλαδή να λέω, να πω ένα παράδειγμα, να λέω ότι το παιδί έχει πρόβλημα ξέρω γω, 

δεν γράφει τα γράμματα και να μου λέει της ειδικής αγωγής, όχι τα γράφει. Δηλαδή … (Δηλαδή 

εσείς το αξιολογείτε αλλιώς και της ειδικής το αξιολογεί αλλιώς;) Ναι, λέει κάτι άλλο ας πούμε, 

έχοντας δει τη διάγνωση, ενδεχομένως βλέποντας το παιδί πιο εξατομικευμένα. 

 

ΕΑ15_ΣΕΝ1. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο δύο συνάδελφοι να κάνουν συνδιδασκαλία γιατί 

συνήθως έχουν διαφορετική γνώμη στο πώς πρέπει να αποδοθεί το μάθημα και μπορεί ο ένας 

να εκλάβει την άποψη του άλλου σαν υπόδειξη και έτσι να δημιουργηθεί σύγχυση στη σχέση 

τους. Άσχετα με την παιδαγωγική κατάρτιση του καθενός, η οπτική αντιμετώπισης 

προβλημάτων στην τάξη πολλές φορές είναι διαφορετική.  

 

Οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής αναφέρονται στη δυσκολία συνεύρεσης με 

τους/τις εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, είτε λόγω έλλειψης χρόνου, είτε γιατί δεν 
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λειτουργούν τμήματα ένταξης στη σχολική μονάδα όπου υπηρετούν, γεγονός που 

εμποδίζει την ανάπτυξη της στενής συνεργασίας μεταξύ των δύο ειδικοτήτων στο 

χώρο του γενικού σχολείου (ΓΑ3, ΓΑ1, ΓΑ4, ΓΑ24). 

 

ΓΑ1_ΣΥΝ. (…) με τους οποίους έτσι κι αλλιώς στην καθημερινότητα του σχολείου δεν μπορείς 

να μιλήσεις πολύ ώρα. Θα ξεκλέψεις δέκα λεπτά στο διάλειμμα, αν ανέβει ο συνάδελφος, αν τον 

δεις εσύ, θα ’ρθει η ώρα θα σχολάσετε. Ζήτημα με τους δασκάλους της Ειδικής τόσα χρόνια να 

ανταλλάσσουμε δύο τρεις κουβέντες. 

 

ΓΑ3_ΣΥΝ. Στα σχολεία που ήμουνα δεν είχε Τμήματα Ένταξης. Όσα χρόνια δούλεψα σε 

σχολείο, δεν έτυχε ποτέ να έρθω σε επαφή με εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής. (…) Ήμουν σε 

μικρά σχολεία, σε ολιγοθέσια, που δεν είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε, Τμήμα Ένταξης. 

 

ΓΑ4_ΣΥΝ. (…) δεν μπορούμε στην ώρα των μαθημάτων ή την ώρα του ημερήσιου 

προγράμματός μας να επικοινωνήσουμε 

 

Η άρνηση των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής να αποδεχτούν τους 

εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής μέσα στη γενική τάξη αποτελεί ένα ακόμη εμπόδιο 

στην ανάπτυξη της στενής συνεργασίας των δύο ειδικοτήτων στο χώρο του γενικού 

σχολείου (ΓΑ2, ΕΑ9). Η άρνηση αυτή, εν μέρει, συνδέεται με την ασαφή αντίληψη 

και αυτοαντίληψη του ρόλου του/της ειδικού/ής παιδαγωγού, στο πλαίσιο άσκησης 

του έργου του/της στο γενικό σχολείο (ΓΑ2). 

 

ΕΑ9_ΣΥΝ. (…) που πάνω σε τέτοια ζητήματα ο δάσκαλος της Ειδικής Αγωγής δεν έχει πολλά 

περιθώρια . (Τι εννοείτε «δεν έχει πολλά περιθώρια»;) Να ζητήσει επίμονα από τη δασκάλα της 

Γενικής Αγωγής να τη δεχθεί μέσα στην τάξη της. (Δεν έχει περιθώρια ως προς αυτό, γιατί;) 

Γιατί δεν το δεχόταν η δασκάλα της Γενικής Αγωγής. Όταν δε σου δίνει το θάρρος να μπεις 

μέσα στην τάξη της, απλά δεν θα μπορούσα να το κάνω από μόνη μου. (Αποτελεί εμπόδιο στη 

συνεργασία το γεγονός ότι αρνείται κάποιος συνάδελφος της Γενικής Αγωγής να μπούνε στην 

τάξη του;) Υπάρχουν κάποιοι φραγμοί. Πρέπει να υπάρχει η διάθεση και από τους δύο.  

 

ΓΑ2_ΣΥΝ. Τώρα, βέβαια, και οι δάσκαλοι της ειδικής έχουν κι αυτοί διαφορετικές απόψεις 

μεταξύ τους, δηλ. μην… Τώρα ας πούμε υπάρχει τώρα αυτό το παιδί. Μας έπιασε στην αρχή και 

μας είπε, αν θέλετε παιδιά να αρχίσω να μπαίνω στις τάξεις κάποια στιγμή κτλ. Ε, δεν το 

άκουσα εγώ καμιά φορά από κανέναν άλλο. Κι απ’ την άλλη φυσικά υπάρχουν και συνάδελφοι, 

οι οποίοι αρνούνται κατηγορηματικά να μπει κάποιος άλλος στην τάξη τους. Δηλαδή αυτά όλα 
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είναι στην καθημερινότητά μας κι από τους μεν κι από τους δε. (…) (Το ότι οι δάσκαλοι της 

γενικής δεν δέχονται στο τμήμα τους άλλο συνάδελφο θεωρείτε ότι είναι εμπόδιο σε μια 

οποιαδήποτε τύπου συνεργασία;) Ε, βέβαια 

 

Η μη ανταπόκριση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στις προσδοκίες των 

εκπαιδευτικών γενικής αγωγής για την ανάληψη της ευθύνης του συντονισμού της 

συνεργασίας τους στο πλαίσιο του γενικού σχολείου επιδρά ανασταλτικά στην 

ανάπτυξή της (Γ4), ενώ οι χαμηλές προσδοκίες από μέρους των εκπαιδευτικών 

γενικής αγωγής, σχετικά με την «εξέλιξη» των μαθητών/ριών με ε.ε.α.  που 

εκπαιδεύονται στο γενικό σχολείο, δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη της συνεργασίας 

τόσο μεταξύ των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής, όσο και μεταξύ των 

εκπαιδευτικών γενικής αγωγής (ΕΑ14, Ε5). 

 

ΓΑ4_ΣΣΥΖ. Πιστεύω πως ο δάσκαλος της ειδικής θα έπρεπε να παίζει συντονιστικό ρόλο στο 

σχολείο σε θέματα συνεργασίας. Συνήθως όμως ή δεν ξέρουν ή δε θέλουν. 

 

ΓΑ14_ΑΣΥΖ. Σε περιπτώσεις όμως που ο δάσκαλος γενικής είχε προαποφασίσει ότι η εξέλιξη 

του παιδιού δε θα είναι θετική (χαμηλή προσδοκία), τότε δεν υπήρξε συνεργασία. 

 

Ε5_ΣΥΝ. (…) δεν υπήρξε πολύ αποτελεσματική συνεργασία, γιατί η δασκάλα πίστευε ότι δε 

βοηθάνε αυτά που θα κάνουμε. Η ίδια δηλαδή, η ίδια τις υπόλοιπες ώρες δεν πιστεύω ότι 

εφάρμοσε κάτι παρόμοιο. Εκείνη είχε την άποψή της. Ότι το συγκεκριμένο παιδάκι δεν θέλει να 

κάνει τίποτα, ότι την έχει καταβρεί. 

 

Ένα άλλο εμπόδιο στην ανάπτυξη της συνεργασίας αποτελεί η έλλειψη 

αλληλοεκτίμησης των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής για το έργο που 

ασκεί η κάθε ειδικότητα στο χώρο του γενικού σχολείου (ΓΑ1, ΕΑ8, ΓΑ24).  

 

ΕΑ8_ΣΥΝ. Γιατί κι εμείς κάποιες φορές ίσως είμαστε και λίγο αφοριστικοί για τους δασκάλους 

της Γενικής. Λέμε ότι α! εντάξει, δεν ασχολείται 

 

Δεδομένου των υψηλών απαιτήσεων του έργου που ενέχει το πρόγραμμα, 

τόσο στη γενική τάξη, όσο και στο τμήμα ένταξης και του περιορισμένου χρόνου που 

έχει στη διάθεσή τους ο/η εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής, η ανάπτυξη της στενής 

συνεργασίας του/της με όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στους/στις 
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μαθητές/ριες που φοιτούν στο τμήμα ένταξης, για την από κοινού οργάνωση 

προγραμμάτων σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, αποτελεί δύσκολη διαδικασία 

(ΕΑ13, ΓΑ4).  

 

ΕΑ13_ΣΥΝ. Βέβαια, αυτό που έχω διαπιστώσει δηλ. είναι ότι η πίεση χρόνου είναι αυτή που 

δημιουργεί τα προβλήματα όλα. Και στο επίπεδο συνεργασίας. Δηλ. όταν υπάρχει ένας 

περιορισμένος χρόνος για οργάνωση προγραμμάτων Γενικής Τάξης, Ειδικής Τάξης και 

επιπλέον άλλων προγραμμάτων εξατομικευμένων, τότε εξ αντικειμένου δυσκολεύεται η 

συνεργασία. Ένα εικοσιτετράωρο έχουμε πότε θα προλάβουμε να τα κάνουμε αυτά.  

 

Ένα ακόμη εμπόδιο στην ανάπτυξη της συνεργασίας των εκπαιδευτικών 

ειδικής και γενικής αγωγής στο χώρο του γενικού σχολείου αποτελεί η αντίληψη των 

εκπαιδευτικών γενικής αγωγής σχετικά με την εκπαίδευση των μαθητών/ριών με 

ε.ε.α. εκτός γενικής τάξης, στο τμήμα ένταξης, και η μεταφορά της ευθύνης της 

εκπαίδευσής τους αποκλειστικά στους/στις ειδικούς/ές παιδαγωγούς (Ε5, ΓΑ1, ΓΑ3, 

ΕΑ9). 

 

Ε5_ΣΥΝ. (…) πιστεύουν (οι γενικοί δάσκαλοι) ότι οι δάσκαλοι της ειδικής αγωγής μπορούν 

τέλος πάντων να γίνουν οι μεσσίες που θα λύσουν όλα τα προβλήματα και δεν πιστεύουν ότι με 

τη «συνεργασία» των δύο μπορεί να γίνει το επιθυμητό και το πιο σωστό αποτέλεσμα.  (…)Και 

πιστεύουν ότι μπορούν να δουλεύουν ή πρέπει να δουλεύουν -πιο σωστά- μόνο με μία ελίτ 

παιδιών, δηλαδή με παιδιά που δεν έχουν κανένα πρόβλημα, ούτε μικρό, ούτε λίγο πιο σοβαρό 

 

ΓΑ1_ΣΥΝ. Θεωρεί εκείνος την συγκεκριμένη περίπτωση να ’ρθει… και μάλιστα έχουμε 

παρεξηγήσεις εδώ. Γιατί το πήρε μόνο μία ώρα και δεν το παίρνει πέντε; (Αυτό βοηθάει στην 

συνεργασία θεωρείτε;) Όχι, γι’ αυτό δεν υπάρχει συνεργασία. Δεν με ρωτήσατε γιατί δεν 

υπάρχει συνεργασία μεταξύ Ειδικής-Γενικής; 

 

Ελλείμματα παρατηρούνται και στην «ευρεία» συνεργασία που αφορά στη 

συνεργασία των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής με θεσμοθετημένους 

φορείς υποστήριξης των μαθητών/ριών με ε.ε.α. και με τους γονείς των 

μαθητών/ριών. Οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής αναφέρουν ότι η συνεργασία με τους 

γονείς των μαθητών/ριών με ε.ε.α. ενέχει δυσκολίες, όταν οι γονείς είναι αρνητικοί ως 

προς τον τρόπο που οι εκπαιδευτικοί προσεγγίζουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει 
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ο/η μαθητής/ρια ή όταν δεν αποδέχονται τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του/της 

(Ε5, ΓΑ1). 

 

Ε5_ΣΥΝ.  Το περιβάλλον κι από το σπίτι είναι αδιάφορο και είναι κάπως εχθρικό προς το 

σχολείο και δεν είχα μία συγκεκριμένη συνεργασία για να πω ότι απέδωσε η συνεργασία. (…) 

Αλλά και φέτος η μητέρα που ήρθε  απέφυγε συστηματικά να μιλήσει με εμάς τους παλιούς 

εκπαιδευτικούς, ούτε καν να πει ότι: «ελάτε κι εσείς να δούμε με την καινούρια συνάδελφο που 

ήρθε τι μπορούμε να κάνουμε», κι έθεσε μόνο ότι είναι θέμα αγάπης. Αν αγαπήσει το παιδί τη 

δασκάλα, τότε θα μιλήσει. Εκείνη πιστεύει αυτό. (…) σε μας χρεώνει η μητέρα ότι τέλος πάντων 

είμαστε προκατειλημμένοι απέναντι στον Παναγιώτη, η κοπέλα βίωσε την ίδια απόρριψη, την 

ίδια ειρωνεία, το ίδιο. Δηλαδή, βλέπουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο δικό μας, είναι και 

του παιδιού. Η μητέρα όμως πιστεύει ότι φταίμε εμείς, και μόνο εμείς. Και αυτό κάπου μας 

κάνει και μας να… να παρατάμε κάθε προσπάθεια, να παρατάμε κάθε προσπάθεια και …να 

εγκαταλείπουμε κάθε προσπάθεια που μπορεί να φέρει κάτι καλύτερο για το παιδί. 

 

Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής 

με διαγνωστικούς και υποστηρικτικούς φορείς, από την ανάλυση του ποιοτικού 

υλικού φαίνεται να υπάρχουν ελλείμματα που οφείλονται στην υπολειτουργία των 

συγκεκριμένων δομών. Διαδικασίες που αφορούν στην αξιολόγηση μαθητών/ριών με 

ε.ε.α από διαγνωστικούς φορείς, στην ίδρυση Τμημάτων Ένταξης, αλλά και στην 

παροχή  Παράλληλης Στήριξης, για τη συνεκπαίδευση μαθητών/ριών με και χωρίς 

ε.ε.α. στη γενική τάξη ή στην παροχή υποστήριξης από ειδικούς/ές επιστήμονες είναι 

προβληματικές και χρονοβόρες (ΓΑ1, ΓΑ17, Ε5).  

 

ΓΑ17_ΣΕΝ3. (…)  γιατί είναι σε όλους γνωστό ότι οι διαγνώσεις είναι χρονοβόρες λόγω της 

μεγάλης ζήτησης 

 

ΓΑ1_ΑΣΥΖ. Υπάρχουν οι κατάλληλοι μηχανισμοί-θεσμοί να υποβοηθήσουν τους δάσκαλους 

Γενικής και Ειδικής στο έργο τους (Παιδοψυχολόγοι, Λογοθεραπευτές κτλ); Στην ουσία ΟΧΙ! 

Και αυτοί οι συμπαθέστατοι/ες κύριοι/ες που έρχονται στα σχολεία στη χάση και στη φέξη, 

αραδιάζουν τις περισσότερες φορές κάποιες ασυναρτησίες και ξαναχάνονται στο υπερπέραν...  

 

Ε5_ΑΣΥΖ. Ειδικά στην περιοχή μας, επειδή υπάρχει και ειδικό σχολείο, σκοπός του Υπουργείου 

είναι τα παιδιά με «προβλήματα» να φοιτούν εκεί. Και το λέω αυτό γιατί είχαμε παλιότερα στο 

σχολείο μας παιδί με σύνδρομο Down και προσπαθήσαμε –γονείς και εκπαιδευτικοί- να 
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εξασφαλίσουμε παράλληλη στήριξη, αλλά δεν καταφέραμε τίποτε, με αποτέλεσμα το παιδί μετά 

από δύο χρόνια (στην Γ΄τάξη) να πάει στο Ειδικό Σχολείο  

 

Ορισμένοι/ες εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, αναφέρονται σε επιτυχημένες 

συνεργασίες στο πλαίσιο του γενικού σχολείου (ΕΑ9, ΕΑ10), ενώ μία εξ’ αυτών 

διατυπώνει την άποψη ότι η συνεργασία στη γενική τάξη μεταξύ των εκπαιδευτικών 

ειδικής και γενικής αγωγής προκύπτει αναπόφευκτα (ΕΑ9). Στην ίδια κατεύθυνση 

αναφέρεται ότι οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής, ορισμένες φορές, είναι αυτοί/ές που 

κάνουν το πρώτο βήμα για την αναζήτηση της συνεργασίας και της βοήθειας των 

ειδικών παιδαγωγών που υπηρετούν στο γενικό σχολείο (ΕΑ14, ΕΑ9). 

 

ΕΑ10_ΣΣΥΖ. Συνεργαστήκαμε (δασκάλα της τάξης-δασκάλα Τ.Ε.) στην αρχή και είχαμε σε 

καθημερινή βάση επικοινωνία με τους γονείς ώσπου να καταλήξουμε σε κάποιες υποθέσεις για 

τις αιτίες που προκαλούσαν τις συγκεκριμένες συμπεριφορές που αποδιοργάνωναν ολόκληρη 

την τάξη. 

 

ΕΑ9_ΣΥΝ. Αναπόφευκτα πρέπει να υπάρχει συνεργασία και αυτό απορρέει θέλουμε δε θέλουμε, 

δηλαδή προκύπτει, μάλλον, συμπεραίνω ότι είτε υπάρχει καλή διάθεση, είτε όχι στο τέλος 

γίνεται. (…). Συνήθως συνεργαζόμασταν ομαλά. Ναι, έτυχε να μπω και σε τάξεις και στα 

πλαίσια της συνεκπαίδευσης και να παίρνω το παιδάκι στο Τμήμα Ένταξης (…)  Είναι 

υποκειμενικό τελικά. Αλλά σίγουρα στη γενική τάξη υπάρχει αυτή η συνεργασία των δύο. 

 

Σε δύο περιπτώσεις επιτυχημένης εφαρμογής της συνεργατικής διδασκαλίας 

αναφέρονται δύο εκπαιδευτικοί στα σχόλια τους στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του 

eCollab. Στη μία περίπτωση δίδαξαν συνεργατικά δύο εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής, 

για μία διδακτική ώρα, ενώ στην άλλη περίπτωση η συνδιδασκαλία εφαρμοζόταν 

συχνά στο πλαίσιο της συνεργασίας που είχαν η εκπαιδευτικός γενικής αγωγής με την 

εκπαιδευτικό του τμήματος ένταξης, όπου φοιτούσαν τρεις απ’ τους μαθητές της 

γενικής τάξης (Ε5, ΕΑ14). 

 

ΕΑ14_ΑΣΥΖ.  Πριν από χρόνια ήμουν δασκάλα γενικής τάξης, και εκείνη τη χρονιά 

δημιουργήθηκε στο σχολείο Τμήμα Ένταξης που είχε μόνο τρεις μαθητές που φοιτούσαν και οι 

τρεις στην τάξη μου. Η συνεργασία με τη δασκάλα ειδικής κατά τη γνώμη μου προέκυψε 

αυθόρμητα και ήταν πολύ καλή. Και οι δυο ήμασταν μη ανταγωνιστικές, με παρόμοια θέαση 

των εκπαιδευτικών θεμάτων και με σεβασμό η μία προς την άλλη. Από την αρχή ζήτησα τις 
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εξειδικευμένες γνώσεις της δασκάλας της ειδικής και εκείνη έλαβε υπόψη της τα πολλά χρόνια 

εμπειρίας που είχα στη διδασκαλία στη συγκεκριμένη τάξη. Πολλές φορές ένα γνωστικό 

αντικείμενο παρουσιαζόταν στην τάξη με τον δικό της εναλλακτικό τρόπο και εκείνη την ώρα 

εγώ συνέχιζα το πρόγραμμα που εφάρμοζε αυτή με τα τρία παιδιά (αλλάζαμε ρόλους και 

θέσεις). Όλοι οι μαθητές απευθύνονταν και στις δυο μας, όταν ήθελαν κάτι. Ήταν από τις πιο 

δημιουργικές χρονιές στην εκπαιδευτική μου ζωή. 

 

Μια εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής αναφέρθηκε στην αποτελεσματικότητα της 

παρέμβασης από ομάδα του ΚΕΔΔΥ, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 

συνεργασίας η οποία αναπτύχθηκε με το σχολείο και με την οικογένεια του μαθητή 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, παρόλο που η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε 

ήταν χρονοβόρα (ΕΑ10). Μία δεύτερη εκπαιδευτικός αναφέρθηκε στην επιτυχημένη 

συνεργασία μεταξύ της δασκάλας της τάξης, της μητέρας του μαθητή με ε.ε.α. και 

της ειδικού ψυχολόγου (ΕΑ11),  ενώ μία τρίτη σχολίασε το καλό επίπεδο της 

συνεργασίας που κατάφερε να αναπτύξει με τους γονείς των μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού της έργου (ΕΑ13). 

 

ΕΑ10_ΣΣΥΖ. Στη συνέχεια οι γονείς δέχτηκαν να συνεργαστούν με το ΚΕΔΔΥ και εκεί τους 

προτάθηκαν από τον ψυχολόγο και τους εκπ/κούς κάποιες αλλαγές και στρατηγικές τις οποίες 

υιοθέτησαν. Το ίδιο συνέβη και στο σχολείο. Ήταν μια χρονοβόρα διαδικασία, αλλά υπάρχει 

μεγάλη βελτίωση και ισορροπία τόσο στην οικογένεια όσο και στην τάξη.  

 

ΕΑ11_ΣΣΥΖ. Με υπόδειξη και στήριξη της ψυχολόγου και σύμφωνη γνώμη όλων των γονέων 

των παιδιών που ενεπλάκησαν, η δασκάλα έκανε μια ομάδα με το παιδί και μερικούς ακόμη 

μαθητές τον κολλητό του φίλο και 2 ακόμη που έμεναν και κάναν «μάθημα» όπου το παιδί 

πιεζόταν μέχρι δακρύων για να μιλήσει. Σε λίγο χρόνο το κατάφερε. Το ίδιο συνεχίστηκε και 

στην κανονική τάξη μέχρι που  εδραιώθηκε η δεξιότητα.  

 

ΕΑ13_ΣΥΝ. Γιατί με τους γονείς, τουλάχιστον εγώ, την συνεργασία κατάφερα να τη έχω σε ένα 

καλύτερο επίπεδο απ’ ότι με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς 

 

 

Προϋποθέσεις δια ζώσης ή/και μέσω διαδικτύου συνεργασίας 
Η συνεργασία μπορεί να διδαχθεί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, 

εφόσον αποτελέσει στόχο των αναλυτικών προγραμμάτων, αλλά και της εκπαίδευσης 

των εκπαιδευτικών στα παιδαγωγικά τμήματα (ΓΑ4, ΕΑ8). 
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ΕΑ8_ΑΣΥΖ. Όπως και να έχει το ζήτημα της συνεργασίας των εκπαιδευτικών είναι και αυτό 

θέμα "παιδείας", που θα πρέπει να ξεκινά από την εκπαίδευσή μας στις σχολές και να 

συνεχίζετε εφ' όρου της επαγγελματικής μας ζωής 

 

ΓΑ4_ΣΣΥΖ. Αυτός (η συνεργασία) θα έπρεπε να είναι ο στόχος των αναλυτικών προγραμμάτων 

 

Η συνεργασία -online ή offline- μεταξύ των εκπαιδευτικών ειδικής και 

γενικής αγωγής προϋποθέτει κοινά αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές και πρακτικές 

συμπερίληψης των μαθητών/ριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη γενική 

εκπαίδευση, θετική στάση για το χώρο της ειδικής αγωγής και μία απομάκρυνση από 

την αντίληψη που προσεγγίζει το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού ως απλό μέσο 

βιοπορισμού (ΕΑ8, ΕΑ13). 

 

ΕΑ13_ΣΥΝ. (…) γενικά να έχει ευαισθησίες για την ειδική αγωγή και για την εκπαίδευση, και 

ανησυχίες να έχει για το χώρο αυτό για να μπορεί να συμμετέχει. Αν δεν έχει ανησυχίες δε θα 

συμμετέχει αν δηλαδή το θεωρεί σαν ένα επάγγελμα βιοποριστικό καθαρά μόνο δε θα 

συμμετέχει, δεν μπορεί να αναπτύξει τέτοιες στάσεις. 

 

ΕΑ15_ΣΕΝ1. Η τάξη έχει μια δυναμική που απαιτεί ταύτιση απόψεων μεταξύ των συναδέλφων, 

πράγμα που είναι εξαιρετικά δύσκολο 

 

ΕΑ8_ΑΣΥΖ. Θα πρέπει να υπάρχει ένα minimum κοινά αποδεκτών διδακτικών και 

παιδαγωγικών αρχών, μια "συγγενική" θεώρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του τρόπου 

που αυτή "περιλαμβάνει" τα άτομα με ε.ε.α., κάτι που δεν είναι καθόλου αυτονόητο 

 

Επίσης, προϋποθέτει από τη μία πλευρά την αλλαγή των αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών γενικής αγωγής για το ρόλο του/της ειδικού/ής παιδαγωγού και τη 

λειτουργία του τμήματος ένταξης στο γενικό σχολείο, και από την άλλη πλευρά την 

άρση της απομόνωσης των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στο τμήμα ένταξης και την 

ενσυναίσθηση αυτών σχετικά με τις δυσκολίες συνεκπαίδευσης που αντιμετωπίζουν 

οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής μέσα στις γενικές τάξεις (ΕΑ11, ΕΑ9, ΓΑ4). 

 

ΕΑ11_ΣΥΝ. Το να αναπτυχθεί η συνεργασία των δασκάλων της Γενικής Αγωγής και των 

δασκάλων του Τμήματος Ένταξης είναι μια πολύ μακροχρόνια πορεία, γιατί πρέπει να 
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αλλάξουνε πάρα πολλές παγιωμένες τάσεις των συναδέλφων. Το πώς βλέπουνε δηλαδή τον 

δάσκαλο του Τμήματος Ένταξης και πώς βλέπουνε το Τμήμα Ένταξης να λειτουργεί 

 

ΕΑ9_ΣΥΝ. Αλλά πρέπει να –για να υπάρχει καλό αποτέλεσμα- από κει και πέρα οι δάσκαλοι 

Ειδικής Αγωγής –αν πάρω προσωπικά από την δική μου εμπειρία- πρέπει λίγο να υποχωρούν 

περισσότερο και να αντιλαμβάνονται και τις δυσκολίες των γενικών δασκάλων, να κάνουν ένα 

βήμα παραπάνω ίσως 

 

ΓΑ4_ΣΣΥΖ. Και να μην κλείνεται στο καβούκι του (ο δάσκαλος ΕΑ) 

- ΓΑ1_ΑΣΥΖ. Θα ήθελα να παρουσιάσω τους προβληματισμούς για τον τρόπο λειτουργίας των 

Τ.Ε. 1)Είναι τελικά επιτυχημένη η λειτουργία τους; (…) 

- ΓΑ4_ΑΣΥΖ. 1)Έτσι όπως λειτουργούν αυτή τη στιγμή απομονωμένα τα Τ.Ε., όχι.(…) 

 

Στην ίδια κατεύθυνση οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής θέτουν ως προϋπόθεση 

της συνεργασίας τους με τους/τις εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής την απουσία 

αντιπαλότητας που υπάρχει μεταξύ των δύο επαγγελματικών ομάδων (ΕΑ14, ΕΑ8). 

 

ΕΑ14_ΣΥΝ. Γενικότερα θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία αντιπαλότητα και θα πρέπει 

να ξεκινάμε πάρα, πάρα πολύ θετικά τη συνεργασία με το δάσκαλο. Να ξεκινάει θετικά η 

συνεργασία ανάμεσα στους δασκάλους της Γενικής Τάξης και του Τμήματος Ένταξης 

 

ΕΑ8_ΣΥΝ. Υπάρχει μια αντιπαλότητα, στην πραγματικότητα, που δε θα ’πρεπε να υπάρχει στο 

κάτω, κάτω, δεν θα ’πρεπε να υπάρχει 

 

Η αλληλοενημέρωση των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για το 

πρόγραμμα που εφαρμόζουν οι δύο ειδικότητες στη γενική τάξη και στο τμήμα 

ένταξης θεωρείται αναγκαία στο πλαίσιο της συνεργασίας τους (ΓΑ4, ΕΑ8), ενώ ο 

περιορισμένος διαθέσιμος χρόνος για την από κοινού οργάνωση προγραμμάτων σε 

όλα τα γνωστικά αντικείμενα στη γενική τάξη, για όλους τους μαθητές και όλες τις 

μαθήτριες που φοιτούν στο τμήμα ένταξης, με παράλληλη εφαρμογή 

εξατομικευμένων προγραμμάτων στο τμήμα ένταξης, καθιστά αναγκαίο είτε τον 

περιορισμό της «στενής» συνεργασίας των εκπαιδευτικών μόνο στο πλαίσιο 

ορισμένων γνωστικών αντικείμενων που διδάσκονται στη γενική τάξη, είτε τον 

περιορισμό του αριθμού των μαθητών που φοιτούν στο τμήμα ένταξης, είτε την 
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αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στα γενικά σχολεία (ΓΑ4, 

ΕΑ13). 

 

ΓΑ4_ΑΣΥΖ. Χρειάζεται η συνεργασία με όλους τους δασκάλους του σχολείου και καθημερινή 

ενημέρωση του δασκάλου του Τ.Ε. προς το δάσκαλο της γενικής και αντίστροφα. Βέβαια αυτό 

απαιτεί πιο λίγους μαθητές στο Τ.Ε. ή περισσότερους δασκάλους Ε.Α.. 

ΕΑ13_ΣΥΝ. Εκτός κι αν μπει στόχος μερικός, δηλ. γίνει μια επιλογή, ένα επίπεδο συνεργασίας 

κι όχι συνολικό, σ’ ένα κομμάτι δηλ. να συνεργαστούν στη Γλώσσα μ’ ένα μαθητή, έτσι δηλ. και 

περιορίσουν τη συνεργασία σ’ ένα κομμάτι και όχι να την απλώσουν σε όλο το Τμήμα Ένταξης, 

στα παιδιά δηλ. οκτώ παιδιά που μπορεί να έχει μίνιμουμ στην Ένταξη. 

 

Το προσωπικό ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής για 

το περιεχόμενο της online συνεργασίας τους, και ειδικότερα ο προβληματισμός τους 

για τις πρακτικές που εφαρμόζουν και η διάθεσή τους για αλλαγές προσεγγίσεων στη 

διδασκαλία και για κοινούς σχεδιασμούς εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αποτελούν 

επίσης προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της συνεργασίας, είτε σε δικτυακό τόπο, είτε 

στο περιβάλλον του σχολείου (ΓΑ1, ΓΑ2, ΕΑ8, ΕΑ11, ΕΑ12, ΕΑ13, ΕΑ14). 

 

ΓΑ1_ΣΥΝ. Κοιτάξτε, ενδεχομένως συναδέλφους που  έχουν πρόθεση να έρθουν πιο κοντά, που 

προβληματίζονται. Αυτούς μπορεί να τους φέρει πιο κοντά. Μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι 

προβληματίζονται γύρω από αυτό που κάνουνε. (…) Κοιτάξτε, κάπως πρέπει να νιώσει ο 

καθένας ότι κάπως τον αφορά, δηλαδή… Καταλάβατε; Πρέπει να νιώσει ο καθένας ότι τον 

αφορά. Είτε τα σχόλια, είτε οι αναφορές, είτε οι πηγές. Πραγματικά να νιώσει προσωπικά ότι 

τον αφορά 

 

ΕΑ13_ΣΥΝ. Δηλ. όποιος συμμετέχει στο Forum δείχνει αρχής εξ αρχής ένα ενδιαφέρον 

αλλαγής στάσης και αλλαγής τρόπου προσέγγισης. Δείχνει δηλ. μια ευαισθησία νέας 

προσέγγισης στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. 

 

ΕΑ11_ΣΣΥΖ. Πρέπει να θέλει να αλλάξει τον τρόπο που δουλεύει και ο δάσκαλος της τάξης. 

Μαγικό ραβδί δεν υπάρχει. 

 

ΕΑ8_ΣΥΝ. Μέσω δικτύου ή στο σχολείο να έχουν τη διάθεση και οι δύο να αφιερώσουν χρόνο, 

ας πούμε, εκτός διδακτικών ωρών, έτσι; Να καθίσουν να κάνουν ένα σχεδιασμό, για το 

συγκεκριμένο παιδί, είτε αν μπαίνει ο εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης μέσα στην τάξη να 

κάνουν κάτι από κοινού 
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ΓΑ2_ΣΥΝ. (Το eCollab στάθηκε η αφορμή, και τα σχόλια των συναδέλφων , να βελτιώσετε τις 

σχέσεις σας  με το παιδί;) Αυτό δεν είναι μόνο το eCollab, είναι και το κατά πόσο ο καθένας 

από μας είναι ανοικτός σε κάτι διαφορετικό. 

 

Ο χρόνος εκτός διδακτικών ωρών θεωρείται απαραίτητος για την ανάπτυξη 

της συνεργασίας -online ή offline- και της επικοινωνίας που αυτή ενέχει, σε 

συστηματική βάση (ΓΑ4, ΕΑ8, ΕΑ12). 

 

ΕΑ8_ΑΣΥΖ. Και τα δύο (online & offline συνεργασία) απαιτούν χρόνο που θα πρέπει να 

εξοικονομηθεί 

 

ΕΑ12_ΣΥΝ. Το θέμα είναι η διάθεση και ο χρόνος που θα διαθέσουν για να κάνουν αυτό το 

πράγμα 

 

ΓΑ4_ΣΣΥΖ. Πάντως όλα χρειάζονται συζήτηση και χρόνο για να έχουμε αποτελέσματα 

 

4.1.6. Συμπεριληπτική εκπαίδευση 

Οι εκπαιδευτικοί ειδικής και γενικής αγωγής προτείνουν πρακτικές 

επίλυσης προβλημάτων συμμετοχικής εκπαίδευσης στην γενική τάξη και στο 

γενικό σχολείο, η εφαρμογή των οποίων  στην πράξη συναντά εμπόδια. 

(6  1)  /συμπεριληπτική εκπαίδευση / προτάσεις επίλυσης 

eCollab σεναρίων-προβλημάτων συμμετοχικής 

εκπαίδευσης 

 

(6  1  1)  /συμπεριληπτική εκπαίδευση / προτάσεις επίλυσης 

eCollab σεναρίων-προβλημάτων συμμετοχικής 

εκπαίδευσης/ προτάσεις εκπαιδευτικών ΓΑ 

 

(6  1  2)  /συμπεριληπτική εκπαίδευση / προτάσεις επίλυσης 

eCollab σεναρίων-προβλημάτων συμμετοχικής 

εκπαίδευσης / προτάσεις εκπαιδευτικών ΕΑ 

 

(6  2)  /συμπεριληπτική εκπαίδευση / συμπεριληπτική 

εκπαίδευση στη σχολική πράξη 

 

(6  2  1)  /συμπεριληπτική εκπαίδευση / συμπεριληπτική 

εκπαίδευση στη σχολική πράξη/ εμπειρίες 

επιτυχημένων πρακτικών συμμετοχικής εκπαίδευσης 

 

(6  2  2)  /συμπεριληπτική εκπαίδευση / συμπεριληπτική 

εκπαίδευση στη σχολική πράξη / εμπειρίες 
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ανεπιτυχούς αντιμετώπισης προβλημάτων 

συμμετοχικής εκπαίδευσης 

 

(6  2  3)  /συμπεριληπτική εκπαίδευση / συμπεριληπτική 

εκπαίδευση στη σχολική πράξη / εμπόδια και 

δυσκολίες στην εφαρμογή πρακτικών συμμετοχικής 

εκπαίδευσης  

 

(6  2  4)  /συμπεριληπτική εκπαίδευση / συμπεριληπτική 

εκπαίδευση στη σχολική πράξη / λειτουργία θεσμών 

στην κατεύθυνση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 

 

 

Προτάσεις εκπαιδευτικών Ε.Α. και Γ.Α. για τη λύση online σεναρίων-
προβλημάτων συμμετοχικής εκπαίδευσης  

Τα σενάρια με τις ερωτήσεις (ΣμΕ), καθώς και αυτά που  εισήχθησαν από 

τους/τις εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής στο Forum, κατά το πρώτο τετράμηνο 

λειτουργίας του eCollab, ήταν συνολικά επτά. Δύο στατικά, «αληθοφανή» σενάρια 

και πέντε αληθινά σενάρια. Από τα πέντε αληθοφανή σενάρια, το ένα εισήγαγε η 

διαμεσολαβήτρια, το άλλο εισήγαγε εκπαιδευτικός ειδικότητας (Ε5) και τα υπόλοιπα 

εισήχθησαν από δασκάλους/ες της γενικής τάξης (ΓΑ1, ΓΑ4, ΓΑ23). Από τα στατικά 

σενάρια το πρώτο (ΣΕΝ1) αφορούσε στη συνεκπαίδευση μαθητών/ριών με και χωρίς 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη γενική τάξη (Β΄ τάξη), στις απαιτήσεις της οποίας 

καλούνταν να ανταποκριθεί η δασκάλα της τάξης, με την υποστήριξη των 

συναδέλφων του σχολείου της. Το δεύτερο σενάριο (ΣΕΝ2) αφορούσε την περίπτωση 

ένταξης μιας μαθήτριας με κινητικά προβλήματα στο μάθημα της Γυμναστικής και 

στις προκλήσεις στις οποίες έπρεπε να ανταποκριθεί ο εκπαιδευτικός της φυσικής 

αγωγής, αξιοποιώντας τα δεδομένα του πλαισίου στο οποίο καλούνταν να 

λειτουργήσει.  

Από τα αληθινά σενάρια, το ένα (ΣΕΝ3) αφορούσε στην ένταξη μιας μαθήτριας 

με μαθησιακές δυσκολίες στην κοινωνική ομάδα της τάξης της (Ε΄τάξη), με 

ταυτόχρονη βελτίωση των γνωστικών της ικανοτήτων, τόσο στο πλαίσιο της τάξης 

της, όσο και εκτός τάξης, με τη συνεργασία της εκπαιδευτικού της τάξης και της 

εκπαιδευτικού του τμήματος ενισχυτικής διδασκαλίας του σχολείου. Παρόμοιο ήταν 

και το θέμα συνεκπαίδευσης μιας μαθήτριας Β΄ δημοτικού με δυσλεξία, μαζί με 

τους/τις συμμαθητές/ριες της, της Β΄,  Γ΄ και Δ΄ τάξης, σ’ ένα διθέσιο σχολείο της 

επαρχίας (ΣΕΝ6). Τα υπόλοιπα δύο σενάρια είχαν ως θέμα επίσης περιπτώσεις 

μαθητών/ριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως η επιλεκτική αλαλία (ΣΕΝ4) 

και η αφαιρετική επιληψία (ΣΕΝ5) και αφορούσαν στις πρακτικές που έπρεπε να 
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ακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί που τα εισήγαγαν (εκπαιδευτικός ειδικότητας και 

εκπαιδευτικός τάξης, αντίστοιχα) για τη συνεκπαίδευση των συγκεκριμένων 

μαθητών/ριών με τους/τις συμμαθητές/ριές τους, την αύξηση της συμμετοχής τους 

στο κοινό πρόγραμμα και την ατομική τους βελτίωση. Το τελευταίο σενάριο 

αφορούσε επίσης στην αύξηση της συμμετοχής ενός μαθητή που αντιμετώπιζε 

προβλήματα επικοινωνίας, ιδιαίτερα με το δάσκαλο της τάξης, στο πρόγραμμα που 

εφαρμόζονταν στη γενική τάξη (ΣΕΝ7). Από τα επτά σενάρια, τα δύο (ΣΕΝ3, ΣΕΝ4) 

συζητήθηκαν και στο Chat. 

Σύμφωνα με τις προτάσεις των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής, σχετικά με την 

αξιολόγηση των μαθητών/ριών με ε.ε.α. που αναφέρονται στα σενάρια, οι 

εκπαιδευτικοί που επιδιώκουν να εφαρμόσουν πρακτικές συνεκπαίδευσης πρέπει 

πρώτα να ενημερωθούν από τους/τις υπόλοιπους/ες συναδέλφους τους για την 

αναπτυξιακή κατάσταση των μαθητών και να αντλήσουν εκείνες τις πληροφορίες που 

χρειάζονται για να τους βοηθήσουν (ΓΑ4, ΓΑ20). Προτείνεται επίσης η δημιουργία 

κοινής βάσης δεδομένων  στο σχολείο, που θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με 

τους/τις μαθητές/ριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σ’ αυτό, στην 

οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί (ΓΑ1). Για ορισμένους/ες 

μαθητές/ριες προτείνεται και η διαγνωστική αξιολόγηση από επίσημο φορέα (ΓΑ3).  

 

ΓΑ20_ΣΕΝ1. Είναι απαραίτητη η τροφοδοσία με πληροφορίες των εκπαιδευτικών των 

ειδικοτήτων, με τα όσα θεωρείται απαραίτητο πως πρέπει να γνωρίζει, από τον/την 

εκπαιδευτικό της τάξης με τα στοιχεία εκείνα που κρίνονται απαραίτητα για να βοηθηθούν οι 

μαθητές. 

 

Στο πλαίσιο καθορισμού εκπαιδευτικών στόχων για τους/τις μαθητές/ριες με και 

χωρίς ε.ε.α., προτείνεται η εμπλοκή τους σε δραστηριότητες ανάπτυξης τόσο του 

γνωστικού και  κοινωνικού τομέα (ΓΑ20), όσο και του συναισθηματικού τομέα (Ε6). 

 

Ε6_ΣΕΝ1. Οι μαθητές θα πρέπει να επιστρέφουν στην τάξη μετά τη Γυμναστική (ή και το 

μάθημα των Αγγλικών) εκτονωμένα και αποφορτισμένα. Το αναλυτικό πρόγραμμα τόσο των 

γυμναστών, όσο και των άλλων ειδικοτήτων για τη Β΄ Δημοτικού είναι ευέλικτο και δίνει τη 

δυνατότητα να επιτευχθεί ο στόχος αυτός 
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Με βάση τις πληροφορίες που δίνονται για τα σενάρια, προτείνονται 

εξατομικευμένες παρεμβάσεις που αφορούν σε δραστηριότητες αποκωδικοποίησης 

και κατανόησης στο μάθημα της Γλώσσας, καθώς και σε στρατηγικές ένταξης των 

εξατομικευμένων παρεμβάσεων στο κοινό πρόγραμμα της γενικής τάξης, μέσω της 

κατάλληλης αξιοποίησης του διδακτικού χρόνου, στο πλαίσιο διαφοροποίησης της 

διδασκαλίας (διαφοροποίηση στόχων και διαδικασίας) (ΓΑ21). Για την εφαρμογή της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας προτείνεται ο χωρισμός των μαθητών/ριών σε ομάδες 

(ΓΑ2). 

 

ΓΑ21_ΣΣΥΖ. Πάντως και για την κατανόηση προτείνω μια σειρά από δραστηριότητες 

κατανόησης (μια κάθε μέρα για ένα τέταρτο στο πλαίσιο του καθημερινού μαθήματος η οποία 

θα μπορούσε να αντλείται και από το καθημερινό μάθημα χωρίς να αποκόπτεται ο μαθητής από 

το καθημερινό μάθημα). 

 

ΓΑ2_ΣΣΥΖ. Ένα ζήτημα (η διαφοροποίηση της διδασκαλίας) που λύνεται, αν λύνεται, καλύτερα 

στις ομάδες. 

 

Η διαφοροποίηση για τους/τις μαθητές/ριες με ε.ε.α. μπορεί να επεκτείνεται 

και στις κατ’ οίκον εργασίες (Ε5), ενώ για τις δυσκολίες κατανόησης κατά την 

ανάγνωση προτείνονται μικρότερα σε έκταση κείμενα (ΓΑ2). 

 

Ε5_ΣΕΝ1. Για τους μαθητές με δυσκολίες μάθησης προτείνω στο μάθημα των Αγγλικών, 

μικρότερο φόρτο εργασίας στο σπίτι 

 

ΓΑ2_ΣΣΥΖ. Κείμενα μικρά, ίσως; 

 

Επίσης, προτείνεται η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών/ριών 

της γενικής τάξης (ΓΑ20), καθώς και η ανάθεση ρόλων στην ομάδα των 

συμμαθητών/ριών, ιδιαίτερα στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής (ΓΑ7, ΓΑ20). 

 

ΓΑ20_ΣΕΝ1. (…) για να εξασφαλιστούν υψηλά επίπεδα συνεργατικότητας μέσω της οποίας θα 

επιδιώξει ο/η εκπαιδευτικός συμμετοχή και αποτελέσματα 

 

ΓΑ7_ΣΕΝ2. Επίσης στο μάθημα της γυμναστικής θα μπορούσε να βοηθήσει ο ρόλος "του 

βοηθού" του γυμναστή ή "του προπονητή" της ομάδας έτσι ώστε να μη νιώθει την πίεση να τα 
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καταφέρει στον ίδιο βαθμό με τους άλλους αλλά παράλληλα να χρειαστεί να αλληλεπιδράσει με 

τους συμμαθητές της και με τον γυμναστή 

 

  Για την αύξηση της συμμετοχής των μαθητών/ριών με ε.ε.α. στις 

δραστηριότητες που οργανώνει ο/η εκπαιδευτικός, προτείνεται η ενθάρρυνση και η 

παρότρυνσή τους από ικανότερο/η συμμαθητή/ρια (Ε6).  

 

Ε6_ΣΕΝ4. Θα πρέπει να βρεθεί μια γέφυρα επικοινωνίας με τους καλύτερους μαθητές να 

αποκτήσει έναν καλό φίλο εκεί που θα αποτελέσει γι' αυτόν παρότρυνση και όχι δεκανίκι 

 

Η χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας και η αξιοποίηση διαδραστικών 

εφαρμογών απ’ όλους/ες τους/τις μαθητές/ριες, με και χωρίς ε.ε.α., προτείνονται για 

τον εμπλουτισμό της διδακτικής διαδικασίας και την αύξηση του βαθμού συμμετοχής 

τους στη διδασκαλία στη γενική τάξη (ΓΑ20). 

 

ΓΑ20_ΣΕΝ1. Αναμφίβολα πολλές από τις δυσκολίες θα ξεπερνιούνταν κάνοντας χρήση των 

ΤΠΕ. Δεν αναφέρεται αν το σχολείο έχει την στοιχειώδη υποδομή αλλά πιστεύω (ή θέλω να 

πιστεύω) πως ένας Η/Υ και ένας προβολέας θα υπάρχει. Θα πετύχει μ΄ αυτόν τον τρόπο η 

εκπαιδευτικός την αύξηση του βαθμού εμπλοκής των μαθητών με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. Βέβαια κάτι τέτοιο απαιτεί χρόνο και πολύ καλή προετοιμασία για να γίνει, αλλά θα 

έχει αποτελέσματα. Ισχύει το ίδιο και για την ειδικότητα της ξένης γλώσσας. (…) Η χρήση 

διαδραστικών εφαρμογών στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών μέσα σε ένα 

κατάλληλα διαμορφωμένο κοινωνικό πλαίσιο 

 

Άλλες προτάσεις εκπαιδευτικών αφορούν στη χρήση εννοιολογικών χαρτών 

για μαθητές με προβλήματα κατανόησης (ΓΑ21), στην εμπλοκή των μαθητών/ριών 

με ε.ε.α. σε δραστηριότητες ανάλογες των κλίσεων και των δυνατοτήτων τους (ΓΑ7), 

στην αξιοποίηση παιχνιδιών για την παρουσίαση της ύλης με ευχάριστο τρόπο 

στους/στις μαθητές/ριες, με και χωρίς ε.ε.α.  (Ε5), στην εφαρμογή προγραμμάτων 

Αγωγής Υγείας για την ανάπτυξη κλίματος αποδοχής στην τάξη (ΓΑ4), στην 

υποστήριξη των μαθητών/ριών με ε.ε.α. από ειδικό/ή παιδαγωγό στο τμήμα ένταξης 

(Ε5) και στη συμβούλευση των εκπαιδευτικών που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

συνεκπαίδευσης μαθητών/ριών, με και χωρίς ε.ε.α,, από συναδέλφους τους στο 

σχολείο (ειδικής ή γενικής αγωγής) (Ε19). 
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Ε19_ΣΕΝ2. Κυρίως μπορεί να βασιστεί στην εμπειρία του ή στη γνώμη συναδέλφων που έχουν 

αντιμετωπίσει παρόμοια περιστατικά.  Αν υπάρχει συνάδελφος της ειδικής αγωγής, μπορεί να 

απευθυνθεί σ΄ αυτόν ή στον εκπαιδευτικό της τάξης. 

 

ΓΑ7_ΣΕΝ2. Αν για παράδειγμα έχει μεγάλη φαντασία ή συνδυάζει όμορφα τα χρώματα θα 

μπορούσε στα πλαίσια μιας ομαδικής εργασίας να ζωγραφίσει κάτι ή να δώσει κατευθύνσεις 

στους συμμαθητές της πως να την υλοποιήσουν. 

 

Επίσης, προτείνεται η συνεργασία με την οικογένεια, με ειδικούς και με τα 

κέντρα διαφοροδιάγνωσης και υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) (Ε5, Ε6, ΓΑ22). 

 

ΓΑ22_ΣΕΝ4. Πιστεύω ότι πρέπει να δει σύμβουλος πρώτα τη μητέρα, μετά τον πατέρα και στο 

τέλος αφού έχουν μιλήσει Πι αυθόρμητα ξεχωριστά στον ειδικό να τους συμβουλέψει για το τι 

θα κάνουν και πώς. (…) Καλό είναι ,όποιος πλησιάσει τους γονείς να μην τους τρομάξει, 

αντίθετα να νιώσουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον και ότι δεν θέλει κανείς να τους κρίνει ούτε να 

τους επιρρίψει ευθύνες. Ήδη αυτή η κατάσταση θα τους έχει αγχώσει. Πρέπει όμως να 

συνειδητοποιήσουν ότι αυτή η στάση του Π. που οι ίδιοι θεωρούν θέμα ιδιοσυγκρασίας του έχει 

γίνει πρόβλημα και δε σηκώνει αναβολή. 

 

Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία, ειδικότερα των εκπαιδευτικών ειδικής και 

γενικής αγωγής, αλλά και γενικότερα μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου, στην 

κατεύθυνση της συνεκπαίδευσης των μαθητών/ριών, με και χωρίς ε.ε.α., προτείνονται 

ο συνεργατικός καθορισμός εκπαιδευτικών στόχων και η προσαρμογή του 

αναλυτικού προγράμματος της Φυσικής Αγωγής από τον εκπαιδευτικό φυσικής 

αγωγής και το δάσκαλο της τάξης (ΓΑ2, ΓΑ3, ΓΑ4, Ε6), η συνεργατική αξιολόγηση 

των δυνατοτήτων των μαθητών/ριών με ε.ε.α. (ΓΑ7) και η διαμόρφωση κοινής 

στάσης απ’ όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου για την επίλυση 

προβλημάτων στην τάξη (Ε5, ΓΑ4).  

 

ΓΑ4_ΣΕΝ1. Η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών είναι στο μικρότερο επίπεδο και αφορά 

μόνο την άντληση πληροφοριών ενώ θα μπορούσε να αφορά και σε εκπαιδευτικούς στόχους και 

τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων 

 

Τέλος, ως απάντηση στην κατευθυντήρια ερώτηση του ενός από τα δύο 

στατικά σενάρια, σχετικά με το μοντέλο συνδιδασκαλίας που πρέπει να 
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ακολουθήσουν οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί, στην κατεύθυνση της 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης των μαθητών με και χωρίς ε.ε.α. στη γενική τάξη, οι 

εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής προτείνουν την εφαρμογή των μοντέλων της 

«καθοδήγησης και υποστήριξης» (ΓΑ20, ΓΑ3) και της «εναλλακτικής διδασκαλίας» 

(Ε5). 

 

ΓΑ3_ΣΕΝ1. Σε μια τόσο ανομοιογενή τάξη και έχοντας ο/η εκπαιδευτικός να αντιμετωπίσει 

πληθώρα προβλημάτων θεωρώ ότι το αποτελεσματικότερο μοντέλο διδασκαλίας θα ήταν αυτό 

της καθοδήγησης και υποστήριξης. Είναι πολύ σημαντικό ο/η εκπαιδευτικός που διδάσκει σε 

μια τάξη, με συνθήκες όπως αυτές που περιγράφονται στο σενάριο, να έχει ένα συνάδελφο 

βοηθό στη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

Από τους/τις εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, στον τομέα αξιολόγησης των 

μαθητών/ριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προτείνεται η διεπιστημονική 

αξιολόγηση από κέντρα διαφοροδιάγνωσης και υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ), για την 

κατάταξη των μαθητών/ριών σε κάποια ομάδα ειδικών αναγκών ή αναπηριών, 

προκειμένου να καταρτιστεί πρόγραμμα παρέμβασης βασισμένο στα χαρακτηριστικά 

μάθησης των συγκεκριμένων παιδιών και της ομάδας στην οποία ανήκουν (ΕΑ8, 

ΕΑ12, ΕΑ14, ΕΑ15, ΕΑ16, ΕΑ17). Συγχρόνως, προτείνεται η εκπαιδευτική 

αξιολόγησή τους -με άτυπα εργαλεία- που περιλαμβάνει τη διερεύνηση του 

γνωστικού προφίλ τους, των μαθησιακών χαρακτηριστικών τους, των γνώσεων και 

δεξιοτήτων που έχουν κατακτήσει, των ικανοτήτων τους στους διάφορους τομείς 

ανάπτυξης και των ιδιαίτερων δυσκολιών και ενδιαφερόντων τους, καθώς και των 

κοινωνικών συνανστροφών τους με τα υπόλοιπα παιδιά.  

Η αξιολόγηση πρέπει να επεκτείνεται στη διερεύνηση του οικογενειακού 

περιβάλλοντος των μαθητών/ριών και της συμπεριφοράς που εκδηλώνουν στο 

σχολείο, -σύμφωνα με τις παρατηρήσεις και των υπόλοιπων εκπαιδευτικών- καθώς 

και στη διερεύνηση -μέσω δραστηριοτήτων στην τάξη και χρήσης 

κοινωνιογράμματος- του μαθησιακού επιπέδου της ομάδας της γενικής τάξης όπου 

φοιτούν, των σχέσεων μεταξύ των συμμαθητών/ριών, των ενδιαφερόντων και των 

συναισθημάτων τους.  

Όλα τα παραπάνω θεωρούνται αναγκαία για τον καθορισμό εκπαιδευτικών 

στόχων για τους/τις μαθητές/ριες με ε.ε.α. και τον σχεδιασμό προγραμμάτων 

παρέμβασης (ΕΑ8, ΕΑ11, ΕΑ12, ΕΑ13, ΕΑ14, ΕΑ15, ΕΑ16).  
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ΕΑ17_ΣΕΝ3. Η έκφραση μαθησιακά κενά δεν κατατάσσει τη μαθήτρια σε κάποια συγκεκριμένη 

ομάδα ώστε να σχεδιαστεί και ένα πρόγραμμα παρέμβασης. Χρειάζεται διαφοροδιάγνωση από 

διεπιστημονική ομάδα για να μπορέσουν και οι εκπαιδευτικοί να καταρτίσουν ένα πρόγραμμα 

παρέμβασης έχοντας σαν γνώμονα τα χαρακτηριστικά μάθησης και του συγκεκριμένου παιδιού 

και της ομάδας του. 

 

ΕΑ16_ΣΕΝ1. Πρέπει να δοθούν πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για το γνωστικό προφίλ του 

κάθε μαθητή, να δοθεί βάση στις ικανότητες κυρίως των μαθητών και να γίνει μια 

ουσιαστικότερη προσέγγιση και αξιολόγηση του συναισθηματικού τους τομέα. 

 

Προτείνεται ο σχεδιασμός εξατομικευμένου προγράμματος, για τους/τις 

μαθητές/ριες με ε.ε.α., στο τμήμα ένταξης, στο σπίτι ή σε χώρο εκτός γενικής τάξης 

με την υποστήριξη δεύτερου/ης εκπαιδευτικού (ΕΑ8, ΕΑ10, ΕΑ11). Σε ορισμένες 

περιπτώσεις γίνονται αναφορές και στο περιεχόμενο που πρέπει να έχει το 

εξατομικευμένο πρόγραμμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δίνονται από το 

σενάριο (ΕΑ13, ΕΑ8). 

 

ΕΑ8_ΣΕΝ6. Η εικονογραφική μέθοδος εκμάθησης των γραμμάτων παράλληλα με ασκήσεις 

φωνολογικής επεξεργασίας, αρχικά σε επίπεδο συλλαβής και κατόπιν σε επίπεδο φωνήματος, 

είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για να ξεπεράσει τις δυσκολίες της (…) Αφού επιτύχει την άμεση 

ανάκληση συλλαβών του τύπου ΣΦ (κα,κο,κε,κη,κι,κυ,κω - βα,βο,βε,βη,βι,βυβω κ.λ.π.) και την 

ανάγνωση λέξεων με αυτές, προχωρά στην αποκωδικοποίηση συλλαβών του τύπου ΣΣΦ 

(γρα,γρο,γρε,γρη κ.λ.π) και σε λέξεις με αυτές ως αρχική ή τελική συλλαβή (βροχή, πάστα), με 

τελικό -ς, με δίψηφα σύμφωνα και φωνήεντα (ντουλάπι, παιδί) με ΣΣΣΦ (κάστρο), με 

συνδυασμούς "αυ" και "ευ" (φεύγω), με δίφθογγους (χέρια) κ.λ.π.   

 

ΕΑ13_ΣΕΝ3. Βέβαια αυτά που προτείνω θα μπορούσαν να γίνουν με δυσκολία στην γενική 

τάξη δεδομένου ο χρόνος είναι λίγος άρα θα μπορούσαν να εφαρμοστούν ή στο τμήμα 'ένταξης 

ή σαν εργασία στο σπίτι. 

 

Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής προτείνουν για τους/τις μαθητές/ριες, με και 

χωρίς ε.ε.α., την ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων, τόσο στο 

τμήμα ένταξης, όσο και στη γενική τάξη αντίστοιχα (ΕΑ8, ΕΑ11, ΕΑ13, ΕΑ14). Στην 

κατεύθυνση αυτή αναφέρονται σε μια σειρά από δραστηριότητες ανάπτυξης των 
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συναισθηματικών και κοινωνικών σχέσεων των μαθητών/ριών στη γενική τάξη 

(παιχνίδια γνωριμίας και έκφρασης συναισθημάτων, θεατρικό παιχνίδι), αλλά και σε 

πρακτικές που μπορεί να εφαρμόσει ο/η εκπαιδευτικός γενικής αγωγής για τη 

βελτίωση των παραπάνω (χρήση κοινωνιογράμματος, λίστα ενδιαφερόντων των 

μαθητών/ριών) (ΕΑ8, ΕΑ13, ΕΑ14). 

 

ΕΑ11_ΣΕΝ3. Είναι σημαντικό για την κοινωνική της εξέλιξη, και την συναισθηματική και 

ψυχική της ισορροπία   να μπορεί να επικοινωνήσει με τρόπο κοινωνικά αποδεκτό και ηλικιακά 

κατάλληλο. 

 

ΕΑ14_ΣΕΝ1. Τοποθετούμε στην τάξη μας (στην τάξη της Μαρίας) "το κουτί των παραπόνων 

και της χαράς" όπου κάθε μαθητής εφόσον το έχει ανάγκη μπορεί να γράφει σε χαρτάκι τη 

"λύπη" ή τη "χαρά" του για διάφορα συμβάντα. Το κουτί με τα "μαγικά χαρτάκια" θα ανοίγει 

μία φορά την εβδομάδα και θα συζητιέται το περιεχόμενό του μέσα στην τάξη (σε κυκλική 

διάταξη οι μαθητές, μπροστά από τα θρανία). 

 

Σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς στόχους για την ανάπτυξη του γνωστικού 

τομέα των μαθητών/ριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, προτείνεται στους/στις 

εκπαιδευτικούς ο καθορισμός μικρών, ρεαλιστικών και εφικτών, ιεραρχημένων και 

βραχυπρόθεσμων στόχων, ώστε και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να βιώνουν 

μικρές επιτυχίες (ΕΑ10, ΕΑ11). 

 

ΕΑ10_ΣΕΝ3. Το σημαντικό είναι να βάζουμε ιεραρχικούς, μικρούς, ρεαλιστικούς στόχους ώστε 

και τα παιδιά και εμείς να βιώνουμε μικρές επιτυχίες και να προχωράμε. Εννοώ ότι αν 

περιμένουμε από ένα παιδί να κατανοήσει μία παράγραφο ενώ π.χ. δυσκολεύεται ακόμη να 

αποκωδικοποιήσει σωστά τα συμφωνικά συμπλέγματα θα απογοητευτούμε. 

 

Για την επίτευξη των ατομικών στόχων στο πλαίσιο της διδασκαλίας στη 

γενική τάξη προτείνεται η αξιοποίηση μικρού μέρους του διδακτικού χρόνου –κατά 

την έναρξη ή κατά τη διάρκεια του μαθήματος- για την εμπλοκή όλων των 

μαθητών/τριών σε σχετικές με τους παραπάνω στόχους ασκήσεις και παιχνίδια, υπό 

την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού (ΕΑ13). Επίσης, προτείνεται η βοήθεια και 

καθοδήγηση των μαθητών/ριών με ε.ε.α. σε εξατομικευμένες δραστηριότητες, από 

το/τη δάσκαλο/α της τάξης (ή από συμμαθητές/ριες), την ώρα που οι υπόλοιποι/ες 

μαθητές/ριες λύνουν ασκήσεις μόνοι/ες τους (ΕΑ8, ΕΑ15). Στην κατεύθυνση αυτή 
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προτείνονται για τους/τις μαθητές/ριες με ε.ε.α. η διαφοροποίηση του περιεχομένου 

διδασκαλίας σε μαθήματα όπως η Γλώσσα και τα Μαθηματικά, η προσαρμογή των 

κειμένων στις δυνατότητες και τις ανάγκες των μαθητών/ριών, η διαφοροποίηση 

γραπτών εργασιών (ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας), καθώς και γραπτής 

αξιολόγησης (π.χ. ασκήσεις πολλαπλών επιλογών ή σωστού-λάθους, που δεν 

απαιτούν ικανότητες σύνταξης) (ΕΑ8, ΕΑ11, ΕΑ12, ΕΑ13, ΕΑ15). Επίσης, 

προτείνεται η ανάθεση εργασιών ανάλογων με τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητές 

τους (ΕΑ8, ΕΑ11, ΕΑ15) και η ενίσχυση/επιβράβευση των προσπαθειών τους (ΕΑ11, 

ΕΑ13). Στην κατεύθυνση παρακίνησης των μαθητών/ριών με ε.ε.α. στη συμμετοχή 

τους σε δραστηριότητες μέσα στην τάξη, προτείνεται η βοήθεια από κάποιο/α 

συμμαθητή/ρια (ΕΑ8). 

 

ΕΑ15_ΣΕΝ6. Στο εξατομικευμένο πρόγραμμα, μπορεί ο Τάσος να χρωματίσει σε εύκολο 

κείμενο τα γράμματα που δυσκολεύουν το παιδί. Μπορεί να μεγαλώσει τα γράμματα του 

κειμένου. Μπορεί να συνδέσει τα γράμματα στα οποία δυσκολεύεται το παιδί με εικόνες. (…) Η 

εξατομικευμένη θα μπορούσε να γίνει σε ώρα δευτερεύοντος μαθήματος, που δεν αγαπά η 

Έλλη, ενώ στη διαφοροποιημένη μέσα στην τάξη, όταν ο Τάσος δίνει ασκήσεις στα άλλα παιδιά 

για να τις λύσουν μόνα τους, αυτός μπορεί να ασχολείται με την Έλλη 

 

ΕΑ11_ΣΣΥΖ. Πρέπει να χρησιμοποιήσει η δασκάλα το ενδιαφέρον του για συμμετοχή στα 

παιχνίδια σαν κίνητρο. 

 

ΕΑ8_ΣΣΥΖ. Ίσως θα μπορούσε να τον ενθαρρύνει και να τον παρακινήσει κάποιος «κολλητός» 

του 

 

Για την αύξηση της συμμετοχής όλων των μαθητών/ριών -με και χωρίς ε.ε.α.- 

στη διδασκαλία στη γενική τάξη προτείνεται η χρήση Η/Υ και προβολέα, που εντείνει 

την προσοχή και το ενδιαφέρον και διευκολύνει την πρόσληψη πληροφοριών, η 

αξιοποίηση λογισμικών και η χρήση απτικού υλικού, όπως αντικείμενα, καρτέλες, 

εικόνες κ.τ.λ. (ΕΑ8, ΕΑ10, ΕΑ11, ΕΑ12, ΕΑ13). 

 

ΕΑ10_ΣΕΝ1. Υπολογιστής και προβολέας στην τάξη. Αυτό σημαίνει: 1)Οικονομία χρόνου, 

αφού οι υποδείξεις (π.χ. ποια άσκηση κάνουμε, σε ποιο σημείο του κειμένου βρισκόμαστε, οι 

διορθώσεις κ.λ.π.) είναι ξεκάθαρες και ορατές ανά πάσα στιγμή 2)Μεγαλύτερο ενδιαφέρον 

3)Αντικατάσταση εργασιών του βιβλίου από ανάλογες που προσφέρονται στα λογισμικά. 
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Επίσης, προτείνεται η ανάπτυξη των σχέσεων και της αποδοχής μεταξύ των 

μαθητών/ριών, καθώς και της συνεργασίας τους και η συνεργατική μάθηση μέσα σε 

ανομοιογενείς και μη ανταγωνιστικές ομάδες, όπου θα δίνεται βαρύτητα σε 

διαφορετικές ικανότητες και ρόλους (ΕΑ8, ΕΑ10, ΕΑ12, ΕΑ15). Προτείνεται η 

διαμόρφωση κανόνων λειτουργίας της τάξης από εκπαιδευτικούς και μαθητές/ριες 

και η διαμόρφωση απ’ όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς κοινής πολιτικής και 

στρατηγικής επίλυσης των προβλημάτων και καθορισμού των ορίων, μέσα στα οποία 

θα λειτουργούν οι μαθητές/ριες (ΕΑ14, ΕΑ15). 

 

ΕΑ15_ΣΕΝ1. Χρειάζεται οι συνάδελφοι από κοινού με τα παιδιά να φτιάξουν τους κανόνες 

λειτουργίας της τάξης. Επίσης, πρέπει να έχουν κοινή πολιτική και στρατηγική επίλυσης των 

προβλημάτων και να καθορίζουν από κοινού τα όρια, ώστε τα παιδιά να γνωρίζουν τις 

συνέπειες κάποιων μη αποδεκτών συμπεριφορών. 

 

Άλλες προτάσεις αφορούν σε παρεμβάσεις μείωσης ανεπιθύμητων 

συμπεριφορών στην τάξη (ΕΑ13), στην αποφυγή της μετωπικής διδασκαλίας (ΕΑ12), 

στη χρήση εννοιολογικών χαρτών (ΕΑ8), προκαταβολικών οργανωτών (ΕΑ14) και 

πολυαισθητηριακών μεθόδων (ΕΑ8) στη διδασκαλία. 

 

ΕΑ14_ΣΕΝ1. Για να κινήσει το ενδιαφέρον του Βασίλη (διάσπαση προσοχής), η Μαρία θα 

μπορούσε στο μάθημα της Γλώσσας, πριν ξεκινήσει η ανάγνωση του κειμένου, να ζητήσει και 

από το Βασίλη και από τους άλλους μαθητές να επικεντρωθούν σε ορισμένα σημεία του 

κειμένου (προκαταβολικά). Τα σημεία αυτά μπορεί να τα γράψει και στον πίνακα (…) Για να 

εξασφαλιστεί η συμμετοχή απ' όλους θα πρέπει να αισθάνονται συναισθηματικά καλά οι 

μαθητές και να ξέρουν το νόημα και το σκοπό της όποιας δραστηριότητας λαμβάνει χώρα είτε 

στην τάξη είτε στο διάλειμμα, είτε στη γυμναστική κ.τ.λ. 

 

Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής, 

προτείνεται ο συνεργατικός καθορισμός εκπαιδευτικών στόχων για τους/τις μαθητές 

που φοιτούν στο τμήμα ένταξης (Ε11, Ε15), ο από κοινού σχεδιασμός 

εξατομικευμένου προγράμματος (ΕΑ12, ΕΑ8) και η από κοινού εφαρμογή του στη 

γενική τάξη με τη συνεργατική διδασκαλία των δύο εκπαιδευτικών (Ε8). Ειδικότερα 

για τη συνεργατική διδασκαλία προτείνεται η εφαρμογή διαφορετικών μοντέλων, 
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ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο (ΕΑ10), η εναλλαγή των ρόλων των 

εκπαιδευτικών, αλλά και των ρόλων και αρμοδιοτήτων των μαθητών/ριών, κατά την 

εξέλιξή της στη γενική τάξη (ΕΑ8). Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, πέραν των 

διάφορων μορφών συνδιδασκαλίας που προτείνουν ως απάντηση στην κατευθυντήρια 

ερώτηση του ενός από τα δύο στατικά σενάρια (ΕΑ8, ΕΑ10, ΕΑ12, ΕΑ14, ΕΑ16), 

προτείνουν τη συνεργατική διδασκαλία και σε δύο άλλες περιπτώσεις αληθινών 

σεναρίων στο Forum του eCollab (ΕΑ8, ΕΑ14), ενώ μία εκπαιδευτικός ειδικής 

αγωγής προτείνει το μοντέλο «καθοδήγησης και υποστήριξης» αμφισβητώντας 

παράλληλα την αποτελεσματικότητά του στην ένταξη των μαθητών/ριών με ε.ε.α. 

στη γενική τάξη (ΕΑ10). 

 

ΕΑ10_ΣΕΝ1. Στο μάθημα των Αγγλικών πιστεύω ότι το πιο ρελιστικό σενάριο για τη 

συγκεκριμένη τάξη και με την υπάρχουσα συνεργασία και αλληλεπίδραση των εκπ/κών , είναι το 

μοντέλο καθοδήγησης και υποστήριξης (αν και το μισώ). Σε άλλα αντικείμενα όμως όπως η 

θεατρική αγωγή θα μπορούσε να είναι αυτό της ομαδικής διδασκαλίας (το οποίο και λατρεύω). 

(Γιατί μισείς  το μοντέλο «καθοδήγησης και υποστήριξης»;). Γιατί ο τρόπος με τον οποίο το 

μοντέλο αυτό εφαρμόζεται στην τάξη είναι ο εξής: ο δάσκαλος βοηθός ασχολείται και βοηθά 

τον «ειδικό» μαθητή, ώστε αυτός να προσαρμοστεί στους ρυθμούς της τάξης, να μην ενοχλεί 

κ.λ.π. Πού είναι λοιπόν η ένταξη; 

 

ΕΑ14_ΣΕΝ5. Πιστεύω ότι το καλύτερο θα ήταν να υπάρχει δεύτερη εκπαιδευτικός μέσα στην 

τάξη, στα πλαίσια του μοντέλου "καθοδήγησης και υποστήριξης" της συνδιδασκαλίας. Αυτό 

μπορεί να γίνει μόνο αν προταθεί "παράλληλη στήριξη" από το ΚΕΔΔΥ ή εφόσον δεν είναι 

εφικτό, κάποιες ώρες να βοηθά τη μαθήτρια η δασκάλα του Τ.Ε. μέσα στην τάξη 

 

Τέλος, προτείνεται η συνεργασία εκπαιδευτικών - γονέων, ειδικότερα στην 

υποστήριξη των ατομικών στόχων των μαθητών/ριών με ε.ε.α. με ασκήσεις στο σπίτι, 

υπό την καθοδήγηση του ή της εκπαιδευτικού (ΕΑ8, ΕΑ12, ΕΑ15), ενώ σε ορισμένες 

περιπτώσεις προτείνεται η συστηματική και οργανωμένη συνεργασία μεταξύ γονέων, 

εκπαιδευτικών και ειδικών (ΕΑ10, ΕΑ11, ΕΑ14). 

 

ΕΑ10_ΣΕΝ4. (…) προτείνω να υπάρξει συνεργασία με το ΚΕΔΔΥ ώστε να εξασφαλιστεί η 

συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων (σχολείο, σπίτι, μαθητής) και να υπάρξουν αλλαγές σε όλο 

το πλαίσιο. Μ' αυτόν τον τρόπο όσες παρεμβάσεις υιοθετηθούν θα είναι στοχευμένες και όχι 
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αποσπασματικές. (…) Είναι σίγουρα κάτι χρονοβόρο, αλλά είμαι σίγουρη ότι είναι το μόνο που 

μπορεί να αποδώσει μακροπρόθεσμα 

 

Συμπεριληπτική εκπαίδευση στη σχολική πράξη 
Εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής με αφορμή την εμπλοκή τους στο 

eCollab προχώρησαν στην εφαρμογή πρακτικών συμμετοχικής εκπαίδευσης στη 

γενική τάξη (ΓΑ1, ΓΑ4, Ε5, ΕΑ12). Ορισμένοι/ες εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής που 

έθεσαν προσωπικά σενάρια-προβλήματα στο eCollab εφάρμοσαν προτάσεις των 

μελών του eCollab στην καθημερινή πρακτική στην γενική τάξη που δίδασκαν, 

αυξάνοντας τη συμμετοχή των μαθητών/ριών σε δραστηριότητες μέσα στην τάξη και 

βελτιώνοντας τις σχέσεις μέσα στην ομάδα αλλά και μεταξύ εκπαιδευτικού-

μαθητή/ριας (ΓΑ1, ΓΑ4). Μία εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής εφάρμοσε 

δραστηριότητες στη γενική τάξη, όπου φοιτούσαν και μαθητές/ριες με ε.ε.α., 

αξιοποιώντας υλικό που αναρτήθηκε στο eCollab (ΕΑ12), ενώ μία άλλη μετέφερε 

προτάσεις των μελών του eCollab σε συνάδελφο γενικής αγωγής του σχολείου της, η 

οποία αντιμετώπιζε παρόμοιο πρόβλημα με αυτό που τέθηκε στο ηλεκτρονικό 

περιβάλλον (ΕΑ9). 

 

ΓΑ4_ΣΕΝ3.  Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τα σχόλια στο σενάριό μου. Αξιοποίησα πολλά 

απ’ όσα γράψατε όπως την προθυμία και την εργατικότητά της, την έβαλα σε ομάδες μη 

ανταγωνιστικές όπου οι συμμαθητές της τη βοηθάνε. Της αναθέτω εργασίες μέσα στην τάξη, 

όπως να συμμαζέψει, να τακτοποιήσει, τις οποίες φέρνει σε πέρας με επιτυχία. Επίσης, όταν 

συμμετέχει στο μάθημα την επιβραβεύω. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η 

αυτοεκτίμησή και η συμμετοχή της στο μάθημα.  

 

ΓΑ1_ΣΥΝ. Αλλά με το παιδάκι οι σχέσεις μας αποκαταστάθηκαν. Δηλαδή τώρα θα μιλήσουμε 

λίγο, θα κάνουμε, θα τον ακουμπήσω… δεν μ’ άφηνε ούτε να τον ακουμπήσω. 

 

ΕΑ9_ΣΥΝ. Θυμάμαι για ένα παιδάκι, για ένα κοριτσάκι συγκεκριμένα, που είχε ή επιλεκτική 

αλαλία ή δεν μιλούσε καθόλου. Και ζητούσε η δασκάλα της βοήθεια. Πώς να την πλησιάσει και 

να την αντιμετωπίσει. Και θυμάμαι ότι οι προτάσεις ήταν χρήσιμες, (…) Και διάβασα αυτή την 

απορία και μετέφερα τη λύση στη συγκεκριμένη δασκάλα της τρίτης δημοτικού. (…) Οπότε 

είχαμε μία συζήτηση με τη δασκάλα της. Απλά θυμάμαι ένα σενάριο και νιώθω ότι και η 

απάντηση ήταν χρήσιμη του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού, σε αυτόν που έθεσε το ερώτημα. 

 



263 

 

Πέρα από τις επιτυχημένες πρακτικές συμμετοχικής εκπαίδευσης, οι 

εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής αναφέρθηκαν στην αποτυχία αντιμετώπισης 

προβλημάτων συνεκπαίδευσης μαθητών/ριών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες στο πλαίσιο της γενικής τάξης και του γενικού σχολείου. Οι προσπάθειές 

τους αφορούσαν στη διαχείριση ζητημάτων συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη, 

ατομικά από τους ίδιους (ΓΑ2) ή  σε συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς του 

σχολείου (ΓΑ7, ΓΑ3, ΓΑ4).  

 

ΓΑ4_ΣΣΥΖ.  Το παιδί είχε έρθει στην πρώτη δημοτικού χωρίς να πάει στο νηπιαγωγείο και είχε 

σχολική φοβία. Δεν μιλούσε καλά ελληνικά. Τώρα είναι πέμπτη και είναι λίγο καλύτερα. Όπως 

πάντα δεν το αντιμετωπίσαμε 

 

ΓΑ3_ΣΥΝ. (Οπότε αν είχατε δυσκολίες μέσα στην τάξη, τι κάνατε;) Προσπαθούσαμε, να τις 

επιλύσουμε. Δεν επιλύθηκαν ποτέ οι δυσκολίες, αλλά προσπαθούσαμε να τις αντιμετωπίσουμε. 

Οι της Γενικής Αγωγής. Δεν υπήρχαν Ειδικής 

 

Εκπαιδευτικός ειδικότητας που έθεσε στο eCollab προσωπικό πρόβλημα 

(ΣΕΝ4) σχετικά με την αύξηση της συμμετοχής μαθητή με ε.ε.α. στη διδασκαλία στη 

γενική τάξη, δεν μπόρεσε να το αντιμετωπίσει κατά την προσπάθεια εφαρμογής των 

προτάσεων των μελών του eCollab στο πλαίσιο του σχολείου (Ε5).  

 

E5_ΣΥΝ. (…) προσωπικά από τις απαντήσεις των συναδέλφων που πήρα, ναι, κάποιες ήταν 

πολύ ουσιαστικές, και προσπάθησα από τη συνάδελφο που είπε ότι πρέπει να ενθαρρύνω το 

παιδί, να δοκιμάσω ακόμη και απλά πράγματα και να το ευχαριστήσω και να το βοηθήσω με 

πιο ευχάριστες διαδικασίες μάθησης. Πιστεύω ότι ήταν πράγματα τα οποία προσπάθησα να 

εφαρμόσω όσο μπορούσα.(…) Δυστυχώς το αποτέλεσμα δεν ήταν τόσο ενθαρρυντικό. Τα 

βήματα ήταν πάρα, πάρα πολύ μικρά (…) Ο Παναγιώτης συνεχίζει να είναι το παιδί το οποίο 

δεν δέχεται να μιλήσει. Μιλάει ελάχιστα και όποτε θέλει και περισσότερο στα διαλείμματα παρά 

στα μαθήματα, και οι γνώσεις του στα Αγγλικά παραμένουν να είναι αυτές οι λίγες. Δεν έχω 

καταφέρει πάρα πολλά πράγματα    

 

Επίσης, μία εκπαιδευτικός γενικής αγωγής που έθεσε ένα σενάριο-πρόβλημα 

στο eCollab (ΣΕΝ3) αναφέρθηκε στη δυσκολία συνεργασίας της με την εκπαιδευτικό 

που έκανε ενισχυτική διδασκαλία στην μαθήτρια με ε.ε.α. του σεναρίου, προς την 
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κατεύθυνση βελτίωσης της ακαδημαϊκής της επίδοσης, στο πλαίσιο της 

συνεκπαίδευσης στο γενικό σχολείο (ΓΑ4). 

 

ΓΑ4_ΣΕΝ3. Ωστόσο δεν έχουν γίνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στο γνωστικό τομέα. Με τη 

συνάδελφο της ενισχυτικής διδασκαλίας, ενώ θέλουμε να συνεργαστούμε, δεν ξέρουμε πώς. Η 

καθεμιά προσπαθεί από την πλευρά της, χωρίς όμως να συνεργαζόμαστε. Τι μπορούμε να 

κάνουμε; Η δασκάλα της ενισχυτικής βοηθάει τη Θεοδώρα στα μαθηματικά  

 

Εκπαιδευτικός γενικής αγωγής που εισήγαγε στο ηλεκτρονικό περιβάλλον ένα 

σενάριο (ΣΕΝ7), σχετικά με την αύξηση της συμμετοχής μαθητή με ε.ε.α. στη 

διδασκαλία στην τάξη του και σχετικά με τη βελτίωση της διαπροσωπικής 

επικοινωνίας μαζί του, δεν μπόρεσε να εφαρμόσει τις προτάσεις των μελών του 

eCollab που αφορούσαν στην ανάπτυξη παρεμβάσεων με τη συνεργασία των γονέων 

του μαθητή (ΓΑ1). 

 

ΓΑ1_ΣΕΝ7. (…) για το «ντροπαλό παιδί», για το «ντροπαλό μαθητή», αν το θυμάμαι και καλά 

δηλαδή, όπως το είχα θέσει το πράγμα εγώ, είχε ποστάρει ένας συνάδελφος ή μία συνάδελφος 

ότι θα πρέπει να γίνει συνάντηση με την οικογένεια για να …αν θυμάμαι καλά, το έθετε ότι θα 

πρέπει να καλέσω τους γονείς, να πιάσουμε να το συζητήσουμε, αυτό το ένα το άλλο, και λέω ο 

συνάδελφος αυτός πως πάει παραπέρα. Δεν κάθισε να σκεφτεί ότι εγώ μπορεί να το έκανα, 

αλλά να μην ήρθε κανένας. 

 

Πιο συγκεκριμένα, κατά την εφαρμογή των προτάσεων συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης των παραπάνω σεναρίων-προβλημάτων στη σχολική πράξη, από 

τους/τις  εκπαιδευτικούς που τα εισήγαγαν στο eCollab, προέκυψαν διάφορες 

δυσκολίες και εμπόδια. 

Ένας λόγος που συνέβαλλε στην εγκατάλειψη των προτεινόμενων πρακτικών 

που ξεκίνησε να εφαρμόζει στην γενική τάξη εκπαιδευτικός ειδικότητας (ΣΕΝ4), 

στην άρνηση της εκπαιδευτικού της τάξης να εφαρμόσει παρόμοιες πρακτικές στην 

ίδια τάξη και στην αποτυχία ανάπτυξης της «στενής» συνεργασίας των δύο γι’ αυτόν 

το σκοπό, ήταν η έλλειψη προσδοκιών εκ μέρους των εν λόγω εκπαιδευτικών, για την 

αλλαγή της συμπεριφοράς του ίδιου του μαθητή με ε.ε.α., ως απόρροια της 

εφαρμογής αυτών των πρακτικών (Ε5). 
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Ε5_ΣΥΝ. Την ώρα που τα άλλα παιδάκια έκαναν κάτι άλλο, εγώ του έβαζα να κάνει…, αλλά 

ακόμη και αυτά τα λίγα και μέσα στην τάξη, δεν ήταν το παιδάκι που τέλος πάντων τα δέχτηκε  

με πολύ ανακούφιση να κάνει κάτι. (…) Συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτό το ρήμα, δηλαδή έχει 

«βολευτεί» μέσα σ’ αυτήν την εικονική τεμπελιά, που δεν είναι τεμπελιά, που δεν είναι τεμπέλης 

το παιδί, απλά δείχνει την εικόνα του τεμπέλη, και αυτό τον βολεύει, τον απαλλάσσει από όλα 

τα καθήκοντα. (…) ήταν δηλαδή μια σπίθα για κάποιες μέρες. Και μετά ξαναγύρισε στην παλιά 

του αυτή που τον εξυπηρετεί καλύτερα πιστεύω. (…) δεν υπήρξε πολύ αποτελεσματική 

συνεργασία, γιατί η δασκάλα πίστευε ότι δε βοηθάνε αυτά που θα κάνουμε. 

 

Παρομοίως, στην υλοποίηση προτάσεων που αφορούσαν στην οργάνωση 

«ευρείας» συνεργατικής παρέμβασης για τον μαθητή με ε.ε.α. (ΣΕΝ4), η οποία θα 

ενέπλεκε τους/τις εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων του σχολείου, τους γονείς 

του και τον παιδοψυχολόγο που τον παρακολουθούσε, εμπόδιο στάθηκε η χαμηλή 

προσδοκία όλων των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών, σχετικά με την συνεργασία των 

γονέων μαζί τους. Η χαμηλή προσδοκία οφειλόταν στις αρνητικές σχέσεις που είχαν 

αναπτυχθεί μεταξύ των εκπαιδευτικών και της μητέρας του μαθητή (Ε5). 

 

Ε5_ΣΥΝ. Μετά, προς το τέλος  εννοώ, είχαμε κουβεντιάσει να καλέσουμε τη μητέρα του 

παιδιού οι εκπαιδευτικοί που μπαίνουμε στην τάξη του παιδιού, και ο γυμναστής κι εγώ,  κι η 

δασκάλα της τάξης, να ενημερώσουμε τη μητέρα ότι πρέπει να επικοινωνήσουμε με τον ειδικό 

παιδοψυχολόγο που το εξετάζει, τελικά δεν το καταφέραμε να το κάνουμε. Το θεώρησαν ότι δεν 

πρόκειται να γίνει τίποτα (…) η συμπεριφορά της οικογένειας μας αποθαρρύνει. (…) Αλλά όταν 

κι ο γονιός σε απαξιοί σαν εκπαιδευτικό, σαν σχολείο πιστεύεις μετά ότι  ό,τι να κάνεις, δεν 

μπορείς να κάνεις τίποτα. 

 

Ανάλογη δυσκολία αντιμετώπισε κι άλλος εκπαιδευτικός γενικής αγωγής, σε 

ό,τι αφορά την ανάπτυξη της συνεργασίας του με τους γονείς του μαθητή με ε.ε.α., 

του οποίου το σενάριο έθεσε στο eCollab (ΣΕΝ7). Ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός 

αποθαρρύνθηκε από την άρνηση της αποδοχής των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών 

του μαθητή από τον γονέα, η οποία δε συνέβαλε στην ανάπτυξη της συνεργασίας 

μαζί του, στην κατεύθυνση μιας συστηματικής συνεργατικής εκπαιδευτικής 

παρέμβασης (ΓΑ1). 

 

ΓΑ1_ΣΥΝ. Βέβαια εκεί, εκεί είναι πιο σημαντικά τα προβλήματα γιατί όταν υπάρχει άρνηση 

στους γονείς, δεν μπορείς με τίποτα να τους φέρεις, κι όταν τους γονείς αυτούς με τον πατέρα 
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είστε από παιδιά μαζί και δεν μπορείς να τον πεις φέρε το παιδί σου γιατί έχει προβλήματα. Δεν 

το βοηθάμε το παιδί γιατί δεν θέλει ο άλλος να το δει και δυστυχώς υπάρχει και η νομική αυτή 

ότι δεν μπορείς με το ζόρι εσύ να πεις πάρε το παιδί να το βοηθήσω, δε γίνεται. 

 

Ένας άλλος λόγος που συνέβαλε στην αναποτελεσματικότητα των 

προσπαθειών της εκπαιδευτικού ειδικότητας, στην κατεύθυνση αύξησης της 

συμμετοχής του μαθητή με ε.ε.α. στο πλαίσιο της διδασκαλίας του γνωστικού 

αντικειμένου της (ΣΕΝ4), ήταν ο διδακτικός χρόνος, η διάρκεια του οποίου δεν της 

επέτρεπε συνεχείς και συστηματικές παρεμβάσεις μέσα στην τάξη (Ε5). 

 

Ε5_ΣΥΝ. Εξάλλου εγώ είμαι δάσκαλος που δεν μπαίνω όλες τις ώρες στην τάξη. Με τις τρεις 

ώρες την εβδομάδα δεν κατάφερα και πάρα πολλά πράγματα. 

 

Η εφαρμογή των προτάσεων των μελών του eCollab, στην κατεύθυνση της 

ακαδημαϊκής βελτίωσης της μαθήτριας άλλου σεναρίου που εισήχθηκε στο 

ηλεκτρονικό περιβάλλον (ΣΕΝ3), μέσω της συνεργατικής παρέμβασης της δασκάλας 

της τάξης και της δασκάλας της ενισχυτικής διδασκαλίας, συνάντησε δυσκολίες που 

σχετίζονταν με το μοίρασμα των αρμοδιοτήτων των δύο εκπαιδευτικών. Το ζήτημα 

του διαμοιρασμού του έργου που αφορούσε στην εκπαιδευτική αξιολόγηση, στη 

διαμόρφωση ατομικών γνωστικών στόχων και στην εφαρμογή της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας, έγινε αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο ηλεκτρονικό περιβάλλον των 

σύγχρονων συζητήσεων μεταξύ της εκπαιδευτικού γενικής αγωγής που εισήγαγε το 

σενάριο και τεσσάρων μελών του eCollab (δύο εκπ/κών ΓΑ και δύο ΕΑ), με τη 

συμμετοχή και της διαμεσολαβήτριας. 

 

 

(…) 

ΓΑ4: Θα ήθελα να βρούμε τρόπους ώστε να συνεργαστούμε ουσιαστικά και να βοηθήσουμε 

γνωστικά τη Θεοδώρα. 

(…) 

ΓΑ21: Τι είδους παρέμβαση έχει γίνει ως τώρα; 

ΓΑ4: Στο σχολείο υπάρχει τμήμα ένταξης, αλλά υπάρχουν πολλά παιδιά και η Θεοδώρα 

θεωρείται ήπια περίπτωση. Κι έτσι κάνουμε ενισχυτική διδασκαλία.  
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Collab-teacher: Απ’ ότι κατάλαβα δεν έχει γίνει κάποια συγκεκριμένη παρέμβαση στη Γλώσσα 

και στα Μαθηματικά. Προτείνω σύμφωνα με αυτά που αναφέρεις στο σενάριο να πιάσουμε 

πρώτα τη Γλώσσα. Εσείς τι λέτε; 

(…) 

ΓΑ4: Στη γενική τάξη ενίσχυση της αυτοεκτίμησής της και στα μαθηματικά ενισχυτική από τη 

συνάδελφο αρχίζοντας από το μηδέν 

ΕΑ11: Είναι αναγκαίο να μάθει να αναγνωρίζει την περίσταση επικοινωνίας και να διδαχθεί 

πώς να επικοινωνεί κάθε φορά 

ΓΑ2: Υπάρχει σαφής εικόνα από τη συνάδελφο τι γνωρίζει το παιδί; 

ΓΑ4: Εγώ τι μπορώ να κάνω ως προς τη γλώσσα στη γενική τάξη; 

Collab-teacher: Μελετώντας στο σενάριο σκέφτηκα κάποια πράγματα σε σχέση με την 

κατανόηση και την ανάγνωση 

ΓΑ4: Το παιδί διαβάζει καλά, αλλά δεν κατανοεί. 

(…) 

Collab-teacher: Ας επικεντρωθούμε στην κατανόηση 

ΓΑ2: Κείμενα μικρά, ίσως;   

ΓΑ4: Πώς θα γίνουν αυτά στη γενική τάξη; 

ΕΑ11: Μια απλή περίληψη του κειμένου με λίγες μικρές  προτάσεις 

ΓΑ4: Δεν είναι εύκολη η διαφοροποιημένη διδασκαλία μέσα στην τάξη. 

ΕΑ11: Αυτό θα είναι το κείμενό της για επεξεργασία και από εκεί θα έχει ορθογραφία και 

ανάγνωση 

(…) 

ΓΑ21: Συν ένας πρωτόλειος εννοιολογικός χάρτης γύρω από μία βασική έννοια, με βοήθεια 

φυσικά 

ΓΑ4: Θα μπορούσε ίσως τη διαφοροποιημένη διδασκαλία να την κάνει ο δάσκαλος της 

ενισχυτικής; 

ΕΑ10: Στο κομμάτι της ανάγνωσης μέχρι πού έχει φτάσει; 1. Έχει κατακτήσει την 

αποκωδικοποίηση απλών συλλαβών του τύπου Σ-Φ; 2. Έχει κατακτήσει την αποκωδικοποίηση 

απλών δισύλλαβων ή τρισύλλαβων λέξεων του τύπου Σ-Φ; (…) 9. Διακρίνει σχέσεις αιτίας - 

αποτελέσματος; 

(…) 

ΕΑ11: Νομίζω η δασκάλα της ενισχυτικής θα δουλεύει εμπεδωτικά σε ότι διδάχτηκε στην τάξη  

Collab-teacher: (προς ΓΑ21) να πας στο καλό και ευχαριστούμε! 

ΓΑ4: Κι εγώ νομίζω πως είναι μεγάλο θέμα. 

(…) 

ΕΑ11: Ας κάνει την αξιολόγηση η δασκάλα της ενισχυτικής είναι δουλειά μιας ή δύο ωρών και 

μαζί μετά να οργανώσουν τους στόχους 
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Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, αρκετοί/ές 

εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής αναφέρθηκαν στη δυσκολία εφαρμογής της 

στη γενική τάξη, ενώ σε μία περίπτωση αναφέρθηκε και η έλλειψη προσωπικής 

εμπειρίας στην εφαρμογή της διαφοροποίησης του περιεχομένου της διδασκαλίας στη 

γενική τάξη (ΓΑ3, ΓΑ4, ΓΑ1, ΕΑ8, ΕΑ13). 

 

ΓΑ3_ΣΥΝ. Δεν έχω διαφοροποιήσει, όχι. Δεν μπορώ να το φανταστώ πώς θα δώσω 

διαφορετικές εργασίες. Δεν ξέρω. Ίσως να φταίει τα λίγα χρόνια εμπειρίας που έχω 

 

ΓΑ1_ΣΕΝ1. Ο δάσκαλος ειδικής αγωγής παίρνει για μερικές ώρες το Χρήστο, το Βασίλη και το 

Γιώργο από αυτή την τάξη... Σε ένα σχολείο με 10 ή 12 τάξεις και με μια ή δυο περιπτώσεις ανά 

τάξη, αυτό σημαίνει ότι αν έχω εγώ ένα παιδί με π.χ. υπερκινητικότητα, ο δάσκαλος αυτός θα 

μου το παίρνει 1 με 3 ώρες την εβδομάδα... Και μετά ΤΙ; Θα πρέπει εγώ να κάνω ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα για κάθε μια από τις τρεις περιπτώσεις (Βασίλη, Γιώργο, Χρήστο), ένα 

πρόγραμμα για τους μαθητές/τριες με μαθησιακά κενά, ένα για τους πιο προχωρημένους, ένα 

για τους αριστούχους και να τα δουλεύω όλα αυτά παράλληλα... Τα συμπεράσματα δικά σας… 

 

ΕΑ8_ΑΣΥΖ. Δεν παραγνωρίζω βέβαια ότι το μεγαλύτερο βάρος και τη δυσκολία την έχει ο 

συνάδελφος της γενικής τάξης που έχει τις περισσότερες ώρες της ημέρας το παιδί υπό την 

επίβλεψή του. 

 

Ο μεγάλος αριθμός των μαθητών/ριών στις τάξεις και η διαχείριση της 

πληθώρας της διδακτέας ύλης στον περιορισμένο διδακτικό χρόνο που διαθέτει ο/η 

εκπαιδευτικός, κατά την άσκηση του διδακτικού του/της έργου στη γενική τάξη, 

αναφέρθηκαν ως τα σημαντικότερα εμπόδια στην εφαρμογή της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας και της συνεκπαίδευσης των μαθητών/ριών με και χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στη γενική τάξη (ΓΑ1, ΓΑ2, ΓΑ3, ΓΑ4, ΕΑ8, ΕΑ14, ΕΑ17). 

 

ΕΑ17_ΣΕΝ3. (…) να ξεκινήσει από το παρόν μαθησιακό επίπεδο του παιδιού και να το 

βοηθήσει όσο μπορεί είτε συναισθηματικά είτε σε κοινωνικές δεξιότητες είτε μαθησιακά και 

γνωρίζοντας ότι κάτι τέτοιο στη γενική τάξη είναι πολύ δύσκολο λόγω του αριθμού των παιδιών 

και των διαφορετικών περιπτώσεων το λέω με επιφύλαξη. 
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ΕΑ14_ΑΣΥΖ. Επίσης, μου είναι πλήρως κατανοητό (εφόσον ήμουν στη γενική τάξη για 18 

χρόνια) το ότι ο δάσκαλος της γενικής τάξης έχει απέναντί του ένα Αναλυτικό Πρόγραμμα, μια 

συγκεκριμένη ύλη και ένα μεγάλο αριθμό παιδιών που αποτελούν συνθήκες δύσκολες για 

διαφοροποίηση προγραμμάτων στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα, για μαθητές που τη 

χρειάζονται. 

 

ΓΑ4_ΣΣΥΖ. Όμως πόσο χρόνο να αφιερώσει ένας δάσκαλος στη γενική τάξη; και τι να 

πρωτοκάνει; 

 

Η λειτουργία των τμημάτων ένταξης σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα 

της εκπαίδευσης των μαθητών/ριών που φοιτούν σ’ αυτά, αλλά και το εκπαιδευτικό 

έργο που προσφέρει ο/η εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής στο γενικό σχολείο 

αμφισβητήθηκαν από ορισμένους/ες εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής (ΓΑ1, Ε5). 

Επίσης αμφισβητήθηκε η διαχωρισμένη ειδική εκπαίδευση εκτός γενικής τάξης στο 

τμήμα ένταξης και η αποτελεσματικότητα του μοντέλου της φοίτησης των 

μαθητών/ριών με ήπιες αναπηρίες σ’ αυτό, σε ό,τι αφορά την κοινωνική τους ένταξη 

στη γενική τάξη (ΓΑ1, ΓΑ7). 

 

ΓΑ1_ΑΣΥΖ. Θα ήθελα να παρουσιάσω τους προβληματισμούς για τον τρόπο λειτουργίας των 

Τ.Ε. 1)Είναι τελικά επιτυχημένη η λειτουργία τους; Κατά τη γνώμη μου ΟΧΙ. Ως δάσκαλος της 

Γενικής δε μπορώ να πω ότι βοηθήθηκα ποτέ ουσιαστικά από κανένα συνάδελφο της Ειδικής, 

ούτε σε επίπεδο συνεργασίας ούτε σε επίπεδο βελτίωσης επίδοσης μαθητή σε μαθησιακό ή 

συναισθηματικό επίπεδο. (…) 2)Θα έπρεπε και να μαθησιακά κενά να εντάσσονται στο Τ.Ε; 

Κατά τη γνώμη μου ΟΧΙ. Πολύ περισσότερη δουλειά γίνονταν από δάσκαλους της Γενικής στα 

Φροντιστηριακά Τμήματα, που ΚΑΚΩΣ καταργήθηκαν. Οι δάσκαλοι της Ειδικής θα έπρεπε να 

ασχολούνται με τις πραγματικά βαριές περιπτώσεις (DOWN, Υπερκινητικότητα, δυσλεξία κτλ) 

 

Ε5_ΣΕΝ4. Όσο για το Τμήμα Ένταξης, ο Π. το παρακολουθεί εδώ κι ένα μήνα χωρίς όμως 

επιτυχία αφού κι εκεί υπάρχει άρνηση για συμμετοχή.  

 

ΓΑ1_ΣΥΝ. Εγώ την Ειδική τη βλέπω μέσα στη Γενική. Τώρα το αν είναι ξεχωριστή η Ειδική, 

αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. (Πώς την βλέπετε δηλ. την Ειδική μέσα στη Γενική;) Βοήθεια μέσα 

στις τάξεις. Δηλαδή, άμα είναι ένα παιδί με συγκεκριμένο βαρύ πρόβλημα… γιατί εντάξει τα 

ελαφριά…  Γιατί τώρα τα ελαφριά τα asperger κι όλα αυτά τα παιδιά, μια χαρά είναι ενταγμένα 

μέσα στις τάξεις τους, έτσι; Μιλάω για ένταξη, δεν μιλάω για να αποκτήσεις γνώσεις. Για 

«κοινωνική ένταξη» μιλάω. Από κει και πέρα γιατί να μην βοηθηθεί κι η βαριά η περίπτωση; 
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Να μην είναι μέσα στην τάξη, εδώ, με έναν δάσκαλο της Ειδικής; Βέβαια κοστίζει αυτό, έτσι; 

Είπαμε για… παράλληλη στήριξη ουσιαστικά είναι αυτό, το οποίο θεωρώ λύση. 

 

Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής αναφέρθηκαν στην υποστήριξη που 

προσφέρουν τα τμήματα ένταξης στη «βελτίωση» των μαθητών/ριών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, η οποία όμως είναι «περιστασιακή», σε ό,τι αφορά την 

αποτελεσματικότητα της παρέμβασης μέσα στη γενική τάξη (ΕΑ8). Επίσης, 

αναφέρθηκαν στις προϋποθέσεις αποτελεσματικής εκπαίδευσης των μαθητών/ριών σ’ 

αυτά, οι οποίες σχετίζονται με την ανάγκη εξατομικευμένης παρέμβασης και 

επαρκούς χρόνου διδασκαλίας για την εφαρμογή της (Ε8, ΕΑ14).  

 

ΕΑ8_ΣΥΝ. (Είναι πιο εύκολο να αντιμετωπιστούν ζητήματα εκτός γενικής τάξης;) Είναι πιο 

εύκολο. Είναι πιο εύκολο σίγουρα. Βοηθάει. Δηλαδή, υπάρχει μια βελτίωση συμπεριφοράς. Ας 

πάρουμε το κομμάτι της συμπεριφοράς που είναι πιο δύσκολο, το θεωρώ εγώ, από το 

μαθησιακό, έτσι; Μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα, κάποιες παρεμβάσεις στο Τμήμα 

(Ένταξης), οι οποίες βελτιώνουν λιγάκι την πραγματικότητα μέσα στην Τάξη. Αλλά σίγουρα δεν 

αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Απλώς είναι περιστασιακές 

 

ΕΑ14_ΑΣΥΖ. Με 21 ώρες την εβδομάδα (για μένα που έχω πολλά χρόνια υπηρεσίας) πόσες 

ώρες μπορώ να πάρω το κάθε παιδί, αν έχω 12 παιδιά στο τμήμα; Πόσες ομαδοποιήσεις 

παιδιών μπορώ να κάνω αν θέλω να είναι αποτελεσματική η δουλειά μου; Συνήθως οι 

διαγνώσεις από το ΚΕΔΔΥ έχουν και προτεινόμενες ώρες φοίτησης στα Τ.Ε. από 6-10 ώρες την 

εβδομάδα. Πόσο εύκολο είναι να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα που να καλύπτει τις σύνθετες 

ανάγκες ενός παιδιού μέσα σ' αυτές τις ώρες; 

 

ΕΑ8_ΑΣΥΖ. Θεωρώ ότι ένας μαθητής για να εμφανίσει κάποια βελτίωση θα πρέπει να 

υποστηρίζεται στο Τ. Ε. τουλάχιστον 3 ώρες εβδομαδιαίως και όσο το δυνατόν πιο 

εξατομικευμένα (κυρίως στις μικρότερες τάξεις). Από τη δίχρονη μόλις εμπειρία μου στο Τ. Ε. 

διαπιστώνω ότι υπάρχει σαφής βελτίωση (κυρίως σε μαθησιακό επίπεδο, κάτι που το 

αναγνωρίζουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι μου) αν ο χρόνος και οι συνθήκες φοίτησης είναι 

ικανοποιητικές και αν η παρέμβαση ξεκινά από τις μικρές τάξεις. Διαπιστώνω παράλληλα την 

αδυναμία μου να βοηθήσω παιδιά Ε΄-ΣΤ΄τάξης που έχουν διαμορφώσει ένα αδύναμο και 

στρεβλό μαθησιακό προφίλ υπό τις συνθήκες που σου περιέγραψα. 

 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί ειδικής και γενικής αγωγής αναφέρθηκαν στην 

αναποτελεσματική λειτουργία των γενικών τάξεων, σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση 
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των μαθητών/ριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα προβλήματα του 

εκπαιδευτικού συστήματος σε ό,τι αφορά την οργάνωση, τη γραφειοκρατία, την 

αποτελεσματικότητα εκπαίδευσης των μαθητών/ριών, καθώς και στον ελλιπή 

κεντρικό σχεδιασμό και προσανατολισμό της πολιτείας, ο οποίος δεν ικανοποιεί τις 

ανάγκες των μαθητών/ριών, των εκπαιδευτικών και των γονέων,  σε θέματα γενικής 

και ειδικής εκπαίδευσης (ΕΑ18, ΕΑ13, ΓΑ4).  

 

ΕΑ18_ΑΣΥΖ. 1)Είναι πετυχημένη η λειτουργία των Τ. Γ. Α.; ΟΧΙ! Για τους λόγους που 

γνωρίζεις... 2.Θα έπρεπε τα μαθησιακά κενά να παραμένουν ως έχουν στα Τ. Γ. Α.; ΠΑΛΙ ΟΧΙ! 

Γιατί όταν φτάσουν να φοιτούν στην ΣΤ' τάξη θα έχουν τρεις με τέσσερις τάξεις χαμηλότερο 

επίπεδο... Επίσης, τα μαθησιακά κενά ή αλλιώς, οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, 

χρειάζονται κάτι περισσότερο από φροντιστηριακά τμήματα. Δεν είναι μόνο ένας αλγόριθμος 

μιας πράξης να μαθευτεί και όλα λύθηκαν. Οι μαθητές με Μ. Δ. βιώνουν καθημερινά την 

αποτυχία και το βασικό που θέλουν είναι ψυχολογική στήριξη... (ανάμεσα σε πολλά άλλα που 

είναι λίγο-πολύ γνωστά).  

 

ΕΑ13_ΑΣΥΖ. Η ερώτηση σχετικά με τα Τ.Ε θα έπρεπε να γενικευθεί και να διατυπωθεί 

"Ικανοποιεί η Εκπαίδευση στη χώρα μας τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου; Για μένα η 

Εκπαίδευση είτε γενική είτε ειδική δηλ. το εκπαιδευτικό σύστημα δεν ικανοποιεί τις ανάγκες του 

κόσμου (εκπαιδευτικοί - γονείς- παιδιά). (…). Ο καθένας ρίχνει την ευθύνη στον άλλο. Νομίζω 

πως πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι η αιτία (ο κεντρικός πολιτικός σχεδιασμός-

προσανατολισμός για μένα) που κανένας δεν είναι ευχαριστημένος (…) Και το βασικότερο είναι 

πως ενώ παιδευόμαστε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα της δουλειάς μας.   

 

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής υποστήριξαν την αναγκαιότητα 

ενίσχυσης και υποστήριξης τόσο της λειτουργίας των τμημάτων ένταξης, όσο και των 

γενικών τάξεων, στην κατεύθυνση της συνεκπαίδευσης μαθητών/ριών με και χωρίς 

ε.ε.α. στο γενικό σχολείο, και αναφέρθηκαν στους λόγους της μη παραπομπής των 

μαθητών/ριών με ήπιες δυσκολίες μάθησης και ήπιες αναπηρίες στα ειδικά σχολεία 

(ΕΑ8, ΕΑ18). 

 

ΕΑ18_ΑΣΥΖ. (…) τα Τ. Ε. είναι μια αρχή για να γίνουν όσα γνωρίζεις ότι πρέπει να γίνουν. Δες 

τα σαν πρώτο βήμα. Η μετριότητα της Γενικής Τάξης, ως απόρροιας της Εκπαιδευτικής 

Οργάνωσης στη χώρα μας, συμπαρασύρει τα πάντα. Με καθημερινό προσωπικό αγώνα των 

δασκάλων ("γενικών" και "ειδικών") μπορούν απλά να γίνουν μικρά βήματα προόδου. Πίστεψέ 
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με, τα Τ. Γ. Α. δεν θα ήταν καλύτερα χωρίς τα Τ. Ε., θα ήταν χειρότερα. Η γενική τάξη και το Τ. 

Ε. μαζί πρέπει να ενισχυθούν και να υποστηριχθούν, πρώτος στόχος παραμένει η ένταξη, η 

ένταξη όλων των μαθητών σε μια τάξη. 

 

ΕΑ8_ΑΣΥΖ. Αναλογίσου όμως τι θα γινόταν αν κάθε "δύσκολο" παιδί απομονωνόταν από το 

"φυσικό" του χώρο, που είναι η τάξη με τους συμμαθητές του, και παρέμενε στο Τ.Ε. για πολλές 

ώρες (πρακτικά αδύνατο για λόγους που ανέλυσε η Τ.) ή ακόμη χειρότερα πήγαινε σε ειδικό 

σχολείο; Και στις δύο περιπτώσεις η κοινωνικοποίησή του θα ήταν προβληματική, θα ένιωθε 

"διαφορετικός" και απορριπτέος από τους υπόλοιπους ενώ στη δεύτερη περίπτωση (του ειδ. 

σχολ.) δεν θα είχε ούτε καν κάποια θετικά πρότυπα συνομηλίκων του, αφού σε αυτά τα σχολεία 

φοιτούν μαθητές με πολύ σοβαρά προβλήματα (παιδιά με βαρύ αυτισμό, με σοβαρή νοητική 

καθυστέρηση και άλλες διαταραχές). 

 

Στη μη λειτουργία της παροχής παράλληλης στήριξης, ως εφαρμοσμένης 

συνεργατικής διδασκαλίας μεταξύ του/της εκπαιδευτικού της τάξης και του/της 

εκπαιδευτικού της παράλληλης στήριξης αναφέρθηκε μία εκπαιδευτικός ειδικής 

αγωγής (Ε8). 

 

ΕΑ8_ΑΣΥΖ. Και πέρυσι, η Παράλληλη Στήριξη που είχαμε μέσα στην τάξη -ήταν βέβαια πολύ 

νεαρά κοριτσάκια, από ΕΣΠΑ διορισμένα,- λειτουργούσαν σαν… ουσιαστικά παρατηρητές 

ήτανε της τάξης και ατομικοί φροντιστές του κάθε παιδιού που είχανε αναλάβει. Δεν … (Δεν 

συμμετείχαν στη διδασκαλία;) Καθόλου, καθόλου. Και παρόλο που είναι από εκπαίδευση 

Ειδικής, είτε απ’ το Μακεδονίας, είτε απ’ του Βόλου, δεν ξέρω, δηλαδή δεν νομίζω ότι είχανε 

υπόψη τους κάτι τέτοιο ή δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δε λειτούργησε πάντως. Πέρασαν τρία κορίτσια. 

Σε κανένα δεν λειτούργησε η Παράλληλη, σαν Παράλληλη. Η Συνδιδασκαλία σαν διδασκαλία 

 

4.2. Αποτελέσματα ερμηνευτικής ανάλυσης  
Για την πληρέστερη απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων επιχειρείται η 

εξαγωγή ερμηνευτικών (ή αναλυτικών) κατηγοριών ανάλυσης του ποιοτικού υλικού, 

με βάση τη βαθύτερη νοηματοδότηση του λόγου των συμμετεχόντων/ουσών. Επίσης, 

επιχειρείται η σύνδεση των κατηγοριών που προκύπτουν από την περιγραφική και 

ερμηνευτική ανάλυση του ποιοτικού υλικού. Επιπλέον, το κείμενο επικεντρώνεται 

στις διαφορές των δύο επαγγελματικών ομάδων σε ό,τι αφορά τις περιγραφικές και 

ερμηνευτικές κατηγορίες ανάλυσης. 

 



273 

 

4.2.1. Διαφορές μεταξύ εκπαιδευτικών Ε.Α. και Γ.Α. 

Διαφορές αναφορικά με τις δυσκολίες και τα εμπόδια συμμετοχής στο eCollab 
Από την περιγραφική κυρίως ανάλυση του ποιοτικού υλικού ανιχνεύονται 

ορισμένες διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο επαγγελματικών ομάδων Γ.Α. και Ε.Α., 

ως προς τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά τη συμμετοχή τους στο eCollab. 

Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής αντιμετώπισαν 

περισσότερες δυσκολίες από τους/τις εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής σε ό,τι αφορά τα 

χαρακτηριστικά του περιεχόμενο του eCollab, τη σχετική με αυτό επαγγελματική 

γνώση και εμπειρία, τη θεωρητική κατάρτιση στην ειδική αγωγή  και τις προσωπικές 

επαγγελματικές τους ανάγκες για τη συνεργατική λύση προβλημάτων στην 

κοινότητα.  

Αναλυτικότερα οι δυσκολίες αυτές αφορούν στα εξής: α) Το περιεχόμενο του 

eCollab ήταν επιστημονικό και απαιτούσε ένα θεωρητικό υπόβαθρο από τους/τις 

εκπαιδευτικούς, για την κατανόηση των επιστημονικών όρων των στατικών 

σεναρίων-προβλημάτων και για την εισαγωγή απαντήσεων σ’ αυτά. β) Τα στατικά 

σενάρια δεν ανταποκρίνονταν στις πραγματικές καταστάσεις που βίωναν οι 

εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής  στην τάξη τους. γ) Το υλικό που αναρτήθηκε στο 

Forum σχετίζονταν με την Ειδικής Αγωγή. δ) Τα σχόλια στα στατικά σενάρια ήταν 

κοινότυπα, θεωρητικά και μη βοηθητικά για τον/την εκπαιδευτικό. Οι προτάσεις που 

περιείχαν θεωρήθηκαν μη εφαρμόσιμες από τον/την εκπαιδευτικό στη γενική τάξη. ε) 

Οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής δεν κατείχαν γνώσεις και εμπειρίες από 

επιτυχημένες πρακτικές συνεργασίας και συμπεριλιπτικής εκπαίδευσης, για να τις 

καταθέσουν στο ηλεκτρονικό περιβάλλον προς όφελος της κοινότητας. στ) οι 

εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής δεν κατείχαν θεωρητικές γνώσεις σε θέματα Ειδικής 

Αγωγής, που κατά την άποψή τους ήταν απαραίτητες στη λύση  των σεναρίων-

προβλημάτων που τέθηκαν στο ηλεκτρονικό περιβάλλον eCollab. ζ) Οι εκπαιδευτικοί 

γενικής αγωγής δεν είχαν προσωπικές επαγγελματικές ανάγκες, σχετικές με 

προβλήματα συνεκπαίδευσης στην τάξη τους, και γι’ αυτό δεν είχαν προσωπικό 

κίνητρο για εμπλοκή στις συζητήσεις του eCollab. 

 

Διαφορές αναφορικά με τα ατομικά επαγγελματικά οφέλη από τη συμμετοχή 
στο eCollab 

Σε ό,τι αφορά τα ατομικά επαγγελματικά οφέλη από τις «συνέπειες 

συμμετοχής στο eCollab», και συγκεκριμένα το ατομικό όφελος που αφορά στην 

ώθηση των εκπαιδευτικών για ανάπτυξη συνεργασιών στο χώρο του σχολείου, από 
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την ανάλυση του ποιοτικού υλικού προέκυψε ότι ορισμένοι/ες εκπαιδευτικοί γενικής 

αγωγής κι όχι ειδικής αγωγής ωθήθηκαν στην προσέγγιση των συναδέλφων τους για 

ανάπτυξη συνεργασιών στο χώρο του σχολείου. Είτε επεδίωξαν την επικοινωνία με  

συναδέλφους τους της ειδικής αγωγής, συζητώντας μ’ αυτούς/ές για τους/τις 

μαθητές/ριες με ε.ε.α. που φοιτούσαν στην τάξη τους, είτε επεδίωξαν την επαφή και 

την επικοινωνία με συναδέλφους τους της γενικής αγωγής, για την οργάνωση 

παρεμβάσεων στην κατεύθυνση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.  

Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής από την εμπλοκή τους στο eCollab, 

σε ό,τι αφορά τη συνεργασία στο σχολείο, επηρεάστηκαν κυρίως σε επίπεδο 

προβληματισμού. Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί εν μέρει και από το γεγονός ότι 

ορισμένοι/ες εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής έθεσαν στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του 

eCollab τις δυσκολίες συνεκπαίδευσης και συνεργασίας που αντιμετώπιζαν στην τάξη 

και στο σχολείο, ζητώντας τη βοήθεια των συναδέλφων τους, ενώ οι εκπαιδευτικοί 

ειδικής αγωγής δεν έθεσαν ανάλογα ζητήματα για προσωπικές δυσκολίες 

εκπαίδευσης, συνεκπαίδευσης ή συνεργασίας στο χώρο του σχολείου τους.  

Συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής που έθεσαν το πρόβλημά τους 

στο eCollab ωθήθηκαν να προσεγγίσουν συναδέλφους τους στο σχολείο, μέσω των 

προτάσεων των μελών του, που τους/τις παρακίνησαν να ζητήσουν τη βοήθεια και τη 

συνεργασία των συναδέλφων τους για να πετύχουν την αύξηση της συμμετοχής των 

μαθητών/ριών τους στη διδασκαλία. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση η 

συνεργασία προτάθηκε στους/στις εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής ως πρακτική που 

επρόκειτο να συμβάλλει στην αύξηση της συμμετοχής του/της μαθητή/ριας με ε.ε.α. 

στη διδασκαλία στη γενική τάξη, γι’ αυτό και οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής 

παρακινήθηκαν να προσεγγίσουν συναδέλφους τους στο χώρο του σχολείου, ενώ οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής επικεντρώθηκαν στον αναστοχασμό της συνεργασίας 

με τους/τις εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής, στις δυσκολίες που αυτή ενέχει και στο 

ρόλο τους στο πλαίσιο αυτής. 

Γενικότερα, παρατηρείται μία διαφοροποίηση στην «επικέντρωση» της κάθε 

ειδικότητας, σε ό,τι αφορά τον αναστοχασμό που αναπτύχθηκε στην κοινότητα και σε 

ό,τι αφορά τα αποτελέσματα αυτού για την κάθε επαγγελματική ομάδα, καθώς και σε 

ό,τι αφορά τα υπόλοιπα ατομικά επαγγελματικά οφέλη που αποκόμισαν οι 

εκπαιδευτικοί της κάθε ειδικότητας από τη συμμετοχή τους στην κοινότητα eCollab 

(πίνακας  22).  
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Πίνακας 22. Συνέπειες συμμετοχής στο eCollab/ ατομικά επαγγελματικά οφέλη  

 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Κατανόηση της οπτικής και του τρόπου σκέψης 

των συναδέλφων τους 

 

Κατανόηση της οπτικής και του τρόπου σκέψης των 

συναδέλφων τους 

Κατανόηση της υποκειμενικότητας σχετικά με την 

αντίληψη του εκπαιδευτικού έργου της κάθε 

ειδικότητας 

Κατανόηση  της υποκειμενικότητας των διδακτικών 

προσεγγίσεων, καθώς και της βοήθειας που μπορεί 

να λάβουν σ’ αυτόν τον τομέα από τη συμμετοχή 

τους στην κοινότητα 

 

Αναστοχασμός του εκπαιδευτικού τους  έργου  

 

Αναστοχασμός του εκπαιδευτικού τους έργου 

Αναστοχασμός του ρόλου τους στο πλαίσιο της 

συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς ΓΑ  

 

Αναστοχασμός των πρακτικών που εφαρμόζουν στη 

γενική τάξη 

Κατανόηση των προσδοκιών των εκπ/κών Γ.Α. για 

το ρόλο των εκπαιδευτικών Ε.Α. στο πλαίσιο της 

συνεργασίας τους στο γενικό σχολείο 

(συμβουλευτικός ρόλος) 

 

Κατανόηση της ανάγκης διαφοροποιήσεων και 

αλλαγών στη διδασκαλία, στο πλαίσιο της 

συνεκπαίδευσης 

Κατανόηση του περιορισμένου ρόλου τους στη 

γενίκευση εκπ/κών παρεμβάσεων από το Τ.Ε. στη 

Γ.Τ. για μαθητές με και χωρίς ε.ε.α., μέσω της 

«στενής» συνεργασίας και συνδιδασκαλίας 

 

Κατανόηση των εννοιών της συμμετοχικής 

εκπαίδευσης και της συνεργασίας 

Κατανόηση και μάθηση τρόπων αντιμετώπισης 

προβλημάτων συνεκπαίδευσης, καθώς και του 

τρόπου περιγραφής τους 

 

Κατανόηση και μάθηση τρόπων αντιμετώπισης 

προβλημάτων συνεκπαίδευσης 

Προβληματισμός και σχεδιασμός για συνεργασία 

με συναδέλφους τους της Γ.Α. στο χώρο του 

σχολείου. 

 

Ώθηση για προσέγγιση συνάδελφων τους της ειδικής 

και της γενικής αγωγής στο χώρο του σχολείου 

Αξιοποίηση  πρακτικών συμβουλών και υλικού 

 

Αξιοποίηση  πρακτικών συμβουλών 

Ενσυναίσθηση των δυσκολιών του εκπαιδευτικού 

έργου των εκπαιδευτικών Γ.Α. 

 

Ώθηση για εφαρμογή πρακτικών συνεκπαίδευσης 

στη Γ.Τ. 

Κατανόηση των μοντέλων συνδιδασκαλίας 

 

Επιτυχημένη εφαρμογή προτάσεων συμμετοχικής 

εκπαίδευσης στη σχολική πράξη 

Ενδυνάμωση για τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις 

που εφαρμόζουν στο Τ.Ε. 

 

 

Ενημέρωση από τις πηγές του eCollab 

 

 

 

Έτσι, ο αναστοχασμός των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής, κατά την εμπλοκή 

τους στις δραστηριότητες της κοινότητας eCollab, οδήγησε ορισμένους/ες στην 
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κατανόηση της ανάγκης διαφοροποίησης των στόχων που θέτουν για τους/τις 

μαθητές/ριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στην κατανόηση της ανάγκης 

αλλαγών στις πρακτικές διδασκαλίας και στις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που 

εφαρμόζουν στην τάξη.  

Αντίστοιχα, ο αναστοχασμός  των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής οδήγησε 

ορισμένους/ες στην κατανόηση των δυσκολιών συνεκπαίδευσης που βιώνουν οι 

συνάδελφοί τους στη γενική τάξη και στην αντίληψη των προσδοκιών των 

εκπαιδευτικών γενικής αγωγής σχετικά με τον συμβουλευτικό/καθοδηγητικό ρόλο 

που επιθυμούν να έχει ο/η εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής στο πλαίσιο της 

συνεργασίας τους στο σχολείο.  Επίσης, οδήγησε τους/τις εκπαιδευτικούς ειδικής 

αγωγής στην κατανόηση των περιορισμών που ενέχει ο ρόλος τους στο γενικό 

σχολείο, σε ό,τι αφορά τη γενίκευση των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που 

εφαρμόζουν για τους/τις μαθητές/ριές τους, από το τμήμα ένταξης στη γενική τάξη 

και ευρύτερα στο σχολείο, μέσω μιας ενδεχόμενης «στενής» συνεργασίας με τους/τις 

εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής, η οποία θα περιελάμβανε τη συνεργατική 

διδασκαλία σε συστηματική βάση.  

 

Διαφορές αναφορικά με τις προσδοκίες για οφέλη γενίκευσης της διαδικτυακής 
συνεργασίας  

Από τα οφέλη γενίκευσης της διαδικτυακής συνεργασίας (υποκωδ. 3.1.3), στα 

οποία αναφέρθηκαν οι εκπαιδευτικοί στις συνεντεύξεις τους, προκύπτει μία 

αναλυτική κατηγορία που αφορά στις «προσδοκίες από τη διαδικτυακή συνεργασία» 

σχετικά με τα οφέλη που μπορεί να προκύψουν από αυτήν για τους/τις 

εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής, Οι προσδοκίες αυτές διαφοροποιούνται 

για την κάθε ειδικότητα, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 23). 

Έτσι, από τη διαδικτυακή συνεργασία, οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής μέσω 

της ανταλλαγής απόψεων με συναδέλφους τους προσδοκούν την επαγγελματική 

βοήθεια και τη διεύρυνση της οπτικής τους σε ζητήματα συνεκπαίδευσης, την αλλαγή 

της πρακτικής τους μέσα στην τάξη και γενικότερα την ατομική επαγγελματική τους 

βελτίωση. Από την άλλη οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής προσδοκούν τη σύγκλιση 

της διαφορετικής οπτικής που υπάρχει μεταξύ των δύο επαγγελματικών ομάδων Ε.Α. 

και Γ.Α. και ειδικότερα την κατανόηση από πλευράς των εκπαιδευτικών Γ.Α. ότι δεν 

μπορούν μόνοι/ες τους να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες συνεκπαίδευσης των 

μαθητών/ριών με και χωρίς ε.ε.α. μέσα στη γενική τάξη, με επακόλουθη την αλλαγή  
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Πίνακας 23. Προσδοκίες εκπαιδευτικών από τη διαδικτυακή συνεργασία 

 

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

 

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΕΚΠ/ΚΏΝ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

Σύγκλιση των διαφορετικών οπτικών 

/κατανόηση των γενικών δασκάλων ότι δεν 

μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνοι τους  τη 

δυσκολία 

Διεύρυνση της οπτικής του εκπαιδευτικού 

 

Αλλαγή στάσης για τη συνεργασία με τους 

ειδικούς παιδαγωγούς και τα παιδιά με 

ε.ε.α./βελτίωση συνεργασίας 

Αλλαγές πρακτικών/ατομική επαγγελματική 

βελτίωση του εκπαιδευτικού 

Ανάπτυξη της συνεργασίας στα σχολεία με 

βάση το μοντέλο της διαδικτυακής 

συνεργασίας 

Βοήθεια του εκπαιδευτικού, μέσω της 

ανταλλαγής απόψεων (συμβούλευση) 

   

της στάσης τους για τη συνεργασία μαζί τους και τη βελτίωση αυτής, καθώς και την 

αλλαγή στάσης τους απέναντι  στους/στις μαθητές/ριες με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. Στην κατεύθυνση αυτή ορισμένοι/ες εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής 

αναφέρουν ότι η διαδικτυακή συνεργασία, όπως αυτή στο eCollab, μπορεί να 

αποτελέσει ένα μοντέλο για την ανάπτυξη της συνεργασίας στο χώρο του σχολείου.  

 

Διαφορές αναφορικά με τις προτάσεις στη λύση eCollab σεναρίων - 
προβλημάτων συμμετοχικής εκπαίδευσης 

Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής 

στην αντιμετώπιση σεναρίων-προβλημάτων συμμετοχικής εκπαίδευσης, στο 

ηλεκτρονικό περιβάλλον eCollab ανιχνεύονται ομοιότητες, αλλά και κάποιες 

διαφορές, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα (πίνακας 24). 

Στον τομέα της αξιολόγησης προτείνεται και από τις δύο ομάδες, αλλά κυρίως 

από τους/τις εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, η διεπιστημονική αξιολόγηση των 

μαθητών με ε.ε.α. από θεσμοθετημένους φορείς. Επίσης, από τους/τις εκπαιδευτικούς 

ειδικής αγωγής προτείνεται η εκπαιδευτική αξιολόγηση των μαθητών/ριών με ε.ε.α., 

είτε από τον/την εκπαιδευτικό Ε.Α. του σχολείου, είτε από τον/την εκπαιδευτικό Γ.Α., 

ενώ από τους/τις εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής προτείνεται η ενημέρωση όλων των 

εκπαιδευτικών του σχολείου, σχετικά με τις ε.ε.α. των μαθητών/ριών που 

εμπλέκονται στα σενάρια. 

Σε ό,τι αφορά τη φοίτηση των μαθητών/ριών που εμπλέκονται στα σενάρια 

στο τμήμα ένταξης του σχολείου τους, κυρίως οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής είναι 

αυτοί/ές που την προτείνουν. Σημειώνεται ότι στα αληθινά σενάρια που εισήχθησαν 

στο Forum του eCollab, κανένας δάσκαλος και καμία δασκάλα γενικής αγωγής δεν  
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Πίνακας 24. Προτάσεις επίλυσης προβλημάτων συμμετοχικής εκπαίδευσης 

 
Τομείς Προτάσεις εκπ/κών Ε.Α. Προτάσεις εκπ/κών Γ.Α. Εκπ/κοί Ε.Α. 

Ν=10 

Εκπ/κοί Γ.Α. 

Ν=10 

Αξιολόγηση Διεπιστημονική αξιολόγηση Διεπιστημονική αξιολόγηση ΕΑ8, ΕΑ12, 

ΕΑ14, ΕΑ15, 

ΕΑ16, ΕΑ17 

ΓΑ3 

Εκπαιδευτική αξιολόγηση  

- 

ΕΑ8, ΕΑ10, 

ΕΑ11, ΕΑ12, 

ΕΑ13, ΕΑ14, 

ΕΑ15, ΕΑ16, 

ΕΑ17 

 

- Ενημέρωση/πληροφόρηση όλων 

των εκπαιδευτικών για τις ε.ε.α. του 

μαθητή 

 ΓΑ1, ΓΑ4, 

ΓΑ20 

Τμήμα Ένταξης Φοίτηση στο τμήμα ένταξης Φοίτηση στο τμήμα ένταξης ΕΑ12, ΕΑ8, 

ΕΑ17, ΕΑ13 

Ε5 

Εξατομικευμένο 

πρόγραμμα 

Σχεδιασμός εξατομικευμένου 

προγράμματος, από τον εκπαιδευτικό 

ΕΑ ή ΓΑ 

 

- 

ΕΑ8, ΕΑ10, 

ΕΑ11 

 

Εξατομικευμένες δραστηριότητες, με 

βάση τις πληροφορίες του σεναρίου 

Εξατομικευμένες δραστηριότητες, 

με βάση τις πληροφορίες του 

σεναρίου 

ΕΑ13, ΕΑ8 ΓΑ21 

Μέσα/υλικά Χρήση εποπτικών μέσων/ 

διαδραστικών εφαρμογών 

Χρήση εποπτικών μέσων/ 

διαδραστικών εφαρμογών 

ΕΑ8, ΕΑ10, 

ΕΑ11, ΕΑ12 

ΓΑ20 

 Πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό  - ΕΑ8, ΕΑ11, 

ΕΑ13 

 

Στόχοι Ανάπτυξη γνωστικού, 

συναισθηματικού και κοινωνικού 

τομέα των μαθητών με ε.ε.α. 

Ανάπτυξη γνωστικού, 

συναισθηματικού και κοινωνικού 

τομέα των μαθητών με ε.ε.α. 

ΕΑ8, ΕΑ10, 

ΕΑ11, ΕΑ13, 

ΕΑ14 

Ε6, ΓΑ20 

Καθορισμός ρεαλιστικών, 

βραχυπρόθεσμων, εφικτών ατομικών 

στόχων, μετά από αξιολόγηση 

 

- 

ΕΑ10, ΕΑ11  

Προτεινόμενοι ατομικοί στόχοι με 

βάση τις πληροφορίες του σεναρίου 

- ΕΑ11, ΕΑ13  

Κοινωνική/ 

συναισθηματική  

οργάνωση της 

τάξης 

Δραστηριότητες ανάπτυξης 

συναισθηματικών & κοινωνικών 

σχέσεων μεταξύ των μαθητών στη 

γενική τάξη 

 

- 

ΕΑ8, ΕΑ13, 

ΕΑ14 

 

Διδασκαλία σε ομάδες/ανάπτυξη 

συνεργασίας 

Διδασκαλία σε ομάδες/ανάπτυξη 

συνεργασίας 

ΕΑ8, ΕΑ10, 

ΕΑ12, ΕΑ15 

ΓΑ2, ΓΑ20 

- Ανάθεση ρόλων στους μαθητές με 

ε.ε.α., στο μάθημα της Φυσικής 

Αγωγής 

 ΓΑ7, ΓΑ20 

Διδακτική Πολυαισθητηριακή διδασκαλία - ΕΑ8  

Προκαταβολικοί οργανωτές - ΕΑ14  

Αποφυγή μετωπικής διδασκαλίας - ΕΑ12  

Δραστηριότητες ανάλογες των 

κλίσεων/ενδιαφερόντων/δυνατοτήτων 

των μαθητών με ε.ε.α. 

Δραστηριότητες ανάλογες των 

κλίσεων/ενδιαφερόντων/δυνατοτήτ

ων των μαθητών με ε.ε.α. 

ΕΑ8, ΕΑ11, 

ΕΑ15 

ΓΑ7 

Χρήση εννοιολογικών χαρτών Χρήση εννοιολογικών χαρτών ΕΑ8 ΓΑ21 

Παιγνιώδης παρουσίαση της ύλης Παιγνιώδης παρουσίαση της ύλης ΕΑ13 Ε5 

Συνεργασία 

εκπαιδευτικών 

Συνεργατικός καθορισμός 

εκπαιδευτικών στόχων, από τους 

εκπαιδευτικούς ΕΑ & ΓΑ 

Συνεργατικός καθορισμός 

εκπαιδευτικών στόχων, από τους 

εκπαιδευτικούς ΕΑ & ΓΑ 

ΕΑ11, ΕΑ15  ΓΑ2, ΓΑ3, 

ΓΑ4 

Συνεργατικός σχεδιασμός 

εξατομικευμένου προγράμματος, από 

τους εκπαιδευτικούς ΕΑ & ΓΑ 

 

- 

ΕΑ8, ΕΑ12  

Συνεργατική διδασκαλία, από τους Συνεργατική διδασκαλία, από τους ΕΑ8, ΕΑ10, Ε5, ΓΑ3, 
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εκπαιδευτικούς ΕΑ & ΓΑ εκπαιδευτικούς ΕΑ & ΓΑ ΕΑ12, ΕΑ14, 

ΕΑ16 

ΓΑ20 

- Συνεργατική αξιολόγηση μαθητή 

με ε.ε.α. από τους δασκάλους του 

σχολείου 

 ΓΑ7 

Συνεργασία εκπαιδευτικών γενικής 

τάξης& ενισχυτικής διδ/λίας, για 

εφαρμογή εξατομικευμένης 

παρέμβασης εκτός γενικής τάξης 

 

- 

ΕΑ10  

 

- 

Συνεργασία του εκπαιδευτικού 

φυσικής αγωγής με την 

εκπαιδευτικό της τάξης για την 

προσαρμογή του Α.Π. της Φ.Α. στο 

μαθητή με ε.ε.α. 

 Ε6 

Κοινή στάση επίλυσης προβλημάτων 

από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου 

Κοινή στάση επίλυσης 

προβλημάτων από τους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου 

ΕΑ15 Ε5 

Διαμόρφωση κανόνων και ορίων, από 

μαθητές και εκπαιδευτικούς. 

 

- 

ΕΑ15, ΕΑ14  

Συνεργασία 

εκπαιδευτικών με 

γονείς & ειδικούς 

Συνεργασία με 

οικογένεια/ειδικούς/ΚΕΔΔΥ 

Συνεργασία με 

οικογένεια/ειδικούς/ΚΕΔΔΥ 

ΕΑ10, ΕΑ11, 

ΕΑ12, ΕΑ14 

Ε5, Ε6, ΓΑ22 

Συνεργασία με γονείς για εφαρμογή 

εξατομικευμένου προγράμματος με 

γνωστικούς στόχους, στο σπίτι 

 

- 

ΕΑ8, ΕΑ15  

Στρατηγικές Παρακίνηση/ενθάρρυνση από 

συμμαθητή 

Παρακίνηση/ενθάρρυνση από 

συμμαθητή 

ΕΑ8, ΕΑ11 Ε6 

Ενίσχυση/επιβράβευση από τον 

εκπαιδευτικό στο μαθητή με ε.ε.α. 
- ΕΑ11, ΕΑ13  

Στρατηγική μείωσης ανεπιθύμητης 

συμπεριφοράς μαθητή με ε.ε.α. 

- ΕΑ13  

Στρατηγικές ένταξης εξατομικευμένων 

παρεμβάσεων στο κοινό πρόγραμμα 

Στρατηγικές ένταξης 

εξατομικευμένων παρεμβάσεων 

στο κοινό πρόγραμμα 

ΕΑ15, ΕΑ13 ΓΑ21, ΓΑ2 

Διαφοροποιήσεις/ 

προσαρμογές 

- Διαφοροποίηση κατ’ οίκον 

εργασιών 

 Ε5 

Διαφοροποίηση στόχων/διαδικασίας Διαφοροποίηση 

στόχων/διαδικασίας 

ΕΑ8 ΓΑ21 

Διαφοροποίηση εργασιών στην τάξη/ 

διαφοροποίηση αξιολόγησης 

- ΕΑ11, ΕΑ13  

Τροποποίηση κειμένων σχολικών 

βιβλίων, ως προς το περιεχόμενο  

- ΕΑ8, ΕΑ15  

Τροποποίηση κειμένων σχολικών 

βιβλίων, ως προς το μέγεθος 

Τροποποίηση κειμένων σχολικών 

βιβλίων, ως προς το μέγεθος 

ΕΑ15 ΓΑ2 

Διαφοροποίηση περιεχομένου - ΕΑ13, ΕΑ8  

Άλλες προτάσεις - Εφαρμογή προγραμμάτων Αγωγής 

Υγείας 

 ΓΑ4 

- Συμβούλευση από συναδέλφους 

εκπαιδευτικούς, ΕΑ ή ΓΑ 

 Ε19 

 

Προτείνει φοίτηση των μαθητών/ριών με ε.ε.α. στο τμήμα ένταξης, ούτε και 

συνδιδασκαλία στη γενική τάξη. Ειδικότερα η λειτουργία και αποτελεσματικότητα 

της εκπαίδευσης στο τμήμα ένταξης και το έργο που ασκεί ο/η εκπαιδευτικός ειδικής 

αγωγής στο πλαίσιο του γενικού σχολείου αμφισβητούνται από ορισμένους/ες 

εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής (βλ. περιγραφική υπόκατηγορία 6.2.4). 
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Σε ό,τι αφορά την εξατομικευμένη παρέμβαση για τους/τις μαθητές/ριες των 

σεναρίων-προβλημάτων του eCollab, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής προτείνουν το 

σχεδιασμό εξατομικευμένου προγράμματος από τον/την εκπαιδευτικό E.A. ή Γ.Α., 

ενώ και οι δύο ειδικότητες, αλλά κυρίως οι εκπαιδευτικοί Ε.Α., προτείνουν 

εξατομικευμένες δραστηριότητες διδασκαλίας των μαθητών/ριών με ε.ε.α. στη γενική 

τάξη. Η χρήση εποπτικών μέσων και διαδραστικών εφαρμογών προτείνεται και από 

τις δύο ειδικότητες, ενώ από τους/τις εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής προτείνεται και 

η χρήση πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού. 

Σε ό,τι αφορά τους διδακτικούς στόχους, και οι δύο ειδικότητες αναφέρονται 

στην ανάπτυξη του γνωστικού, συναισθηματικού και κοινωνικού τομέα των 

μαθητών/ριών, αλλά οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής προτείνουν τον καθορισμό 

«ρεαλιστικών», βραχυπρόθεσμων ατομικών στόχων, μετά από την αξιολόγηση 

του/της μαθητή/ριας,  και αναφέρονται σε συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς ατομικούς 

στόχους των μαθητών/ριών που εμπλέκονται στα σενάρια του eCollab, βάσει των 

πληροφοριών που δίνονται από αυτά. 

Στον τομέα της κοινωνικοσυναισθηματικής οργάνωσης της τάξης, και οι δύο 

ειδικότητες αναφέρονται στην εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής προτείνουν συγκεκριμένες 

δραστηριότητες στη γενική τάξη για την ανάπτυξη των κοινωνικών και 

συναισθηματικών σχέσεων των μαθητών/ριών, ενώ οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής 

προτείνουν την ανάθεση συγκεκριμένων ρόλων στους/στις μαθητές/ριες με ε.ε.α. που 

εμπλέκονται στα σενάρια. Ειδικότερα στον τομέα της Διδακτικής, και οι δύο 

ειδικότητες προτείνουν δραστηριότητες ανάλογες των κλίσεων, των ενδιαφερόντων 

και των δυνατοτήτων των μαθητών/ριών με ε.ε.α., ενώ επιπρόσθετα οι εκπαιδευτικοί 

ειδικής αγωγής προτείνουν την πολυαισθητηριακή διδασκαλία, τη χρήση 

προκαταβολικών οργανωτών και την αποφυγή της μετωπικής διδασκαλίας. 

Σχετικά με την εφαρμογή στρατηγικών συμμετοχικής εκπαίδευσης, και οι δύο 

ειδικότητες προτείνουν την παρακίνηση και ενθάρρυνση του/της μαθητή/ριας με 

ε.ε.α. και περιγράφουν στρατηγικές ένταξης των εξατομικευμένων διδακτικών 

παρεμβάσεων για το/τη μαθητή/ρια με ε.ε.α., στο κοινό πρόγραμμα. Επιπλέον, οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής κάνουν λόγο για την ανάγκη ενίσχυσης και 

επιβράβευσης του μαθητή με ε.ε.α. και την εφαρμογή στρατηγικών μείωσης της 

ανεπιθύμητης συμπεριφοράς.. 
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Σε ό,τι αφορά τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας και τις προσαρμογές του 

περιεχομένου διδασκαλίας, οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής αναφέρονται στην 

ανάγκη της διαφοροποίησης των κατ’ οίκον εργασιών, των διδακτικών στόχων και 

της διδακτικής διαδικασίας, για τους/τις μαθητές/ριες με ε.ε.α. των σεναρίων του 

eCollab. Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής προτείνουν επίσης τη διαφοροποίηση των 

στόχων και της διαδικασίας της διδασκαλίας, αλλά επιπλέον προτείνουν και τη 

διαφοροποίηση του διδακτικού περιεχομένου, των εργασιών στην τάξη και της 

αξιολόγησης των μαθητών/ριών με ε.ε.α.. Και οι δύο ειδικότητες προτείνουν την 

τροποποίηση των σχολικών κειμένων, ως προς το μέγεθός τους, αλλά οι 

εκπαιδευτικοί Ε.Α. προτείνουν και την τροποποίηση του περιεχομένου τους, για 

τους/τις μαθητές/ριες με ε.ε.α..  

Αναφορικά με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών, και οι δύο ειδικότητες 

προτείνουν το συνεργατικό καθορισμό των εκπαιδευτικών στόχων για τους/τις 

μαθητές/ριες με ε.ε.α., τη συνεργατική διδασκαλία και την κοινή στάση στην επίλυση 

προβλημάτων στο σχολείο. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής προτείνουν 

τον συνεργατικό σχεδιασμό εξατομικευμένου προγράμματος για τους/τις 

μαθητές/ριες με ε.ε.α., την συνεργασία των εκπαιδευτικών για εφαρμογή 

εξατομικευμένης παρέμβασης, εκτός γενικής τάξης, και την από κοινού με τους/τις 

μαθητές/ριες διαμόρφωση κανόνων και ορίων. Οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής, 

επιπρόσθετα προτείνουν τη συνεργατική αξιολόγηση των μαθητών/ριών με ε.ε.α. από 

τους/τις εκπαιδευτικούς Ε.Α. & Γ.Α. και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών Ε.Α. & 

Γ.Α. για την προσαρμογή του Α.Π. στις ανάγκες του μαθητή ή της μαθήτριας με 

ε.ε.α.. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι αν και ορισμένοι/ες εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής 

αναφέρονται στις συνεντεύξεις τους στην αναγκαιότητα εκπαίδευσης των 

μαθητών/ριών με ε.ε.α. από άλλον/ην εκπαιδευτικό εκτός γενικής τάξης γιατί 

αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, στα σχόλια των σεναρίων 

του eCollab οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής κι όχι οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής 

είναι αυτοί/ές που προτείνουν τη φοίτηση των μαθητών/ριών ε.ε.α. στο τμήμα 

ένταξης ή σε άλλο πλαίσιο εκτός γενικής τάξης για τους παραπάνω λόγους.  

Σε ό,τι αφορά την ευρύτερη συνεργασία με γονείς και ειδικούς, και από τις 

δύο ειδικότητες προτείνεται η συνεργασία των εκπαιδευτικών με την οικογένεια των 

μαθητών/ριών με ε.ε.α., τους/τις ειδικούς που εμπλέκονται και τα κέντρα 

διαφοροδιάγνωσης και υποστήριξης, ενώ από τους/τις εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής 
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προτείνεται επιπλέον η συνεργασία με τους γονείς του μαθητή ή της μαθήτριας με 

ε.ε.α., για την εφαρμογή στο σπίτι εξατομικευμένου προγράμματος που να 

περιλαμβάνει γνωστικούς στόχους. 

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής προτείνουν την εφαρμογή 

προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, καθώς και τη συμβούλευση των εκπαιδευτικών που 

εμπλέκονται στα σενάρια του eCollab από τους/τις συναδέλφους τους εκπαιδευτικούς 

ειδικής ή γενικής αγωγής. 

 

Διαφορές αναφορικά με την αντίληψη / αυτόαντίληψη του επαγγελματικού 
ρόλου του εκπαιδευτικού Ε.Α. και Γ.Α.  

Από την ανάλυση του ποιοτικού υλικού και ιδιαίτερα από την περιγραφική 

κατηγορία που αφορά στους «λόγους διαφοροποίησης των σχολίων της κάθε 

ειδικότητας» (υποκωδ. 4.2)  προκύπτει μία αναλυτική κατηγορία που αφορά στην 

«αντίληψη και αυτοαντίληψη του επαγγελματικού ρόλου της κάθε ειδικότητας», στο 

πλαίσιο άσκησης του έργου της στο γενικό σχολείο (πίνακας 25).  

Σύμφωνα με την αντίληψη και αυτοαντίληψη του επαγγελματικού ρόλου 

του/της εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής θεωρούνται 

εξειδικευμένοι στο αντικείμενό τους (Ειδική Αγωγή), γνώστες των ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών και των αναπηριών των μαθητών/ριών, καθώς και 

έμπειροι/ες στην εκπαίδευση αυτών. Επίσης, εργάζονται εξατομικευμένα στο τμήμα 

ένταξης και οργανώνουν το πρόγραμμά τους με βάση την ατομική αξιολόγηση 

του/της μαθητή/ριας, δίνουν προτεραιότητα στο συναισθηματικό και κοινωνικό τομέα 

ανάπτυξής του/της και θέτουν γνωστικούς στόχους ανάλογους των αναγκών και των 

δυνατοτήτων του/της.  

Παρόλο που αρκετοί/ές εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής θεώρησαν 

ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής έχουν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στη 

λύση προβλημάτων συνεκπαίδευσης των μαθητών/ριών με ε.ε.α. με τους/τις 

συμμαθητές/ριές τους και άρα μπορεί να είναι περισσότερο αποτελεσματικοί/ές στη 

λύση τους, σε μία περίπτωση εκφράστηκε η αντίθετη άποψη. Σύμφωνα με αυτή, ο 

δάσκαλος ή η δασκάλα γενικής αγωγής που διδάσκει περισσότερες ώρες στη γενική 

τάξη από τον δάσκαλο ή τη δασκάλα ειδικής αγωγής και τον/την εκπαιδευτικό 

ειδικότητας, έρχεται για περισσότερο χρόνο σε επαφή με το πρόβλημα 

συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη και με το/τη μαθητή/ρια με ε.ε.α. που εμπλέκεται σ’ 
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αυτό, οπότε μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικός/ή στην αντιμετώπιση του 

συγκεκριμένου προβλήματος (ΓΑ7).  

 

Πίνακας 25. Αντίληψη και αυτοαντίληψη του επαγγελματικού ρόλου των εκπαιδευτικών 

Ε.Α. & Γ.Α. 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

Εξειδικευμένοι/ες στην ειδική αγωγή. 

 

Δεν έχουν εξειδίκευση στην ειδική αγωγή. 

Εκπαιδευμένοι/ες στην αξιολόγηση των 

μαθητών/ριών και στην περιγραφή της 

δυσκολίας τους με συγκεκριμένη ορολογία. 

Αξιολογούν τους/τις μαθητές/ριες εμπειρικά, 

επιφανειακά, μη συστηματικά και δε 

χρησιμοποιούν ορολογία. 

Γνώστες/ριες των ειδικών εκπαιδευτικών 

αναγκών και των αναπηριών.  

Δεν έχουν γνώση των ειδικών εκπαιδευτικών 

αναγκών και των αναπηριών.  

Έμπειροι/ες στην εκπαίδευση μαθητών/ριών 

με ε.ε.α. και στην αντιμετώπιση 

προβλημάτων εκπαίδευσης. 

Δεν έχουν εμπειρία στην εκπαίδευση 

μαθητών/ριών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες ή αναπηρίες. 

Αποτελεσματικοί/ές στην αντιμετώπιση 

προβλημάτων συνεκπαίδευσης που 

προκύπτουν στη Γ.Τ..  

Αποτελεσματικοί/ές στην αντιμετώπιση 

προβλημάτων συνεκπαίδευσης που 

προκύπτουν στη Γ.Τ.. 

Διδάσκουν εξατομικευμένα. Συνήθως, δε διδάσκουν εξατομικευμένα. 

Επικεντρώνουν στο άτομο και διερευνούν 

την προσωπικότητα του/της μαθητή/ριας, τη 

δυσκολία του/της και το ευρύτερο 

περιβάλλον του/της.  

Επικεντρώνουν στη διδακτέα ύλη. Δε 

διερευνούν σε βάθος την προσωπικότητα 

του/της μαθητή/ριας, τη δυσκολία του/της 

και το ευρύτερο περιβάλλον του/της. 

Δίνουν προτεραιότητα στο συναισθηματικό 

τομέα ανάπτυξης του/της μαθητή/ριας και 

θέτουν ρεαλιστικούς γνωστικούς στόχους. 

Δίνουν προτεραιότητα στο γνωστικό τομέα 

ανάπτυξης του/της μαθητή/ριας και θέτουν 

υψηλούς στόχους, με εξαίρεση τους 

εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής.  

Διδάσκουν μόνο σε μαθητές/ριες με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες, 

αποσκοπώντας στην ατομική μάθηση και 

εξέλιξή τους, αλλά και στην αύξηση της 

συμμετοχής τους στη διδασκαλία στη Γ.Τ..  

Διδάσκουν σε μαθητές/ριες με και χωρίς 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

αποσκοπώντας στη συμμετοχή τους στη 

διδασκαλία στη Γ.Τ.. 

Έχουν την ευθύνη εκπαίδευσης των 

μαθητών/ριών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες που φοιτούν στο γενικό σχολείο, 

μαζί με τους/τις εκπαιδευτικούς γενικής 

αγωγής που διδάσκουν στη γενική τάξη, 

όπου φοιτούν οι ίδιοι/ες μαθητές/ριες. 

Έχουν την ευθύνη εκπαίδευσης όλων των 

μαθητών/ριών, με και χωρίς εκπαιδευτικές 

ανάγκες που φοιτούν στη γενική τάξη, αλλά 

ορισμένοι/ες αποποιούνται την ευθύνη των 

μαθητών/ριών με δυσκολίες μάθησης, ενώ οι 

δάσκαλοι/ες έχουν μεγαλύτερη ευθύνη από 

τους/τις εκπαιδευτικούς ειδικότητας. 

Είναι «προνομιούχοι/ες» ως προς τις 

συνθήκες άσκησης του επαγγελματικού τους 

έργου, όπως ο αριθμός των μαθητών/ριών 

που εκπαιδεύουν και το ωρολόγιο 

πρόγραμμα στο τμήμα ένταξης. 

Βιώνουν «δύσκολες» εργασιακές συνθήκες, 

όταν διδάσκουν σε μεγάλο αριθμό 

μαθητών/ριών και υποχρεούνται να 

παραμένουν στο σχολείο μέχρι και επτά 

διδακτικές ώρες ημερησίως. 

Γνωρίζουν τις δυσκολίες συνεκπαίδευσης 

που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί Γ.Α.. 

Δε γνωρίζουν τις δυσκολίες που ενέχει το 

έργο εκπαίδευσης των μαθητών/ριών με 

ε.ε.α. στο τμήμα ένταξης, από τον/την 

εκπαιδευτικό Ε.Α.. 
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ΓΑ7_ΣΥΝ. Γιατί κάποιος που ασχολείται ας πούμε με ένα παιδί που μπαίνει ας πούμε δύο 

ώρες στην τάξη του και το βλέπει λίγο, έχει άλλη άποψη απ’ αυτόν που μπαίνει συνεχόμενα 

Δηλαδή, οι ιδέες είναι χρήσιμες από όλους. Δεν το λέω δηλ. ρατσιστικά (…) Εγώ το λέω για την 

ειδικότητα όσο αφορά τις ώρες που βλέπεις το σενάριο αυτό να συμβαίνει. Δηλαδή πόσο 

εμπλέκεσαι στο σενάριο. Το πόσο. Δηλαδή, αν το σενάριο αφορά τη γυμναστική και το 

πρόβλημα εμφανίζεται εκεί, που αποκλείεται να εμφανίζεται μόνο στη γυμναστική, θα ’ναι και 

στ’ άλλα μαθήματα. Αλλά ο γυμναστής το βλέπει δύο ώρες το πρόβλημα, που έχει το μάθημα. Ο 

της ειδικής αγωγής το βλέπει περισσότερο, ο δάσκαλος το βλέπει ακόμη περισσότερο και 

αλλιώς προσπαθεί να το λύσει νομίζω.  

 

Σχετικά με την αντίληψη και αυτοαντίληψη του επαγγελματικού ρόλου 

του/της εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής, από την ανάλυση του ποιοτικού υλικού 

προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής δεν έχουν γνώση των ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών και αναπηριών των μαθητών/ριών και δεν είναι έμπειροι/ες 

στην εκπαίδευσή τους. Αξιολογούν επιφανειακά τους/τις μαθητές/ριες και 

επικεντρώνονται στο γνωστικό τομέα ανάπτυξής τους, ενώ οργανώνουν το 

πρόγραμμά τους με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα και τη διδακτέα ύλη, χωρίς 

συνήθως να εξατομικεύουν τη διδασκαλία τους. Επιπλέον, βιώνουν δύσκολες 

εργασιακές συνθήκες (εκ των άνωθεν υποχρεωτική εφαρμογή μεγάλης σε όγκο 

συγκεκριμένης διδακτέας ύλης και διευρυμένο ωράριο, λόγω της συμπερίληψης 

πολλών γνωστικών αντικειμένων και ειδικοτήτων σ’ αυτό) έναντι των «προνομίων» 

που απολαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής. Οι εκπαιδευτικοί Φυσικής 

Αγωγής διαφοροποιούνται από τους/τις υπόλοιπους/ες εκπαιδευτικούς γενικής 

αγωγής ως προς τους τομείς ανάπτυξης του μαθητή στους οποίους επικεντρώνονται, 

γεγονός που ερμηνεύεται βάσει του γνωστικού αντικειμένου της Φυσικής Αγωγής 

που διδάσκουν και των στόχων του αναλυτικού του προγράμματος (ψυχοκινητικοί 

και κοινωνικοί στόχοι). 

Σχετικά με την ευθύνη εκπαίδευσης των μαθητών/ριών με ε.ε.α., παρόλο που 

ορισμένοι/ες εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής δήλωσαν ότι οι μαθητές/ριες με ε.ε.α. 

πρέπει να εκπαιδεύονται εκτός γενικής τάξης, υπό την ευθύνη των ειδικών 

παιδαγωγών, αντίληψη των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής στην οποία έκαναν 

αναφορά και άλλοι/ες συμμετέχοντες/ουσες στις συνεντεύξεις τους, ωστόσο από το 

λόγο μίας εκπαιδευτικού γενικής αγωγής στη συνέντευξή της και το σύνολο αυτής 

αναδύεται η αντίθεσή της στην ξεχωριστή εκπαίδευση μαθητή με ε.ε.α., από τη 
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γενική τάξη στο τμήμα ένταξης, υπό την ευθύνη της ειδικής παιδαγωγού του 

σχολείου. 

 

ΓΑ7_ΣΥΝ. Επειδή το παιδάκι ήτανε πάρα πολύ πίσω, αυτή θεωρούσε ότι έπρεπε να το παίρνει 

συνεχόμενα. Δεν ήθελε δηλαδή να είναι μαζί μας στην τάξη, γιατί είχα κι εγώ τρεις τάξεις 

ταυτόχρονα και δεν ήθελε. Θεωρούσε ότι αποπροσανατολιζόταν ο μαθητής. Και του έκανε 

κάπως σαν ιδιαίτερο. Το παιδί το έβλεπα στο διάλειμμα. Το ’παιρνε συνεχώς. 

 

 

Ειδικότερα, μεταξύ των δασκάλων γενικής αγωγής από τη μία και των εκπαιδευτικών 

ειδικής αγωγής και ειδικότητας από την άλλη, προκύπτει μία διαφοροποίηση σε ό,τι 

αφορά την ευθύνη εκπαίδευσης και συνεκπαίδευσης των μαθητών/ριών με και χωρίς 

ε.ε.α. στις γενικές τάξεις. Από τις συνεντεύξεις και τα σχόλια του ηλεκτρονικού 

περιβάλλοντος προκύπτει ότι την κύρια ευθύνη της εκπαίδευσης στη γενική τάξη την 

έχει ο δάσκαλος ή η δασκάλα γενικής αγωγής, σε σχέση με τους/τις εκπαιδευτικούς 

ειδικής αγωγής και ειδικότητας. Η ευθύνη αυτή προκύπτει από τις περισσότερες 

διδακτικές ώρες που έχει, βάσει του πλήθους των γνωστικών αντικειμένων που 

διδάσκει σε μία τάξη, σε αντίθεση με το διδακτικό ωράριο του/της εκπαιδευτικού 

ειδικότητας που μοιράζεται σε διαφορετικές τάξεις ή του/της εκπαιδευτικού ειδικής 

αγωγής που μοιράζεται σε μαθητές/ριες από διαφορετικές τάξεις. Το γεγονός αυτό 

αναδεικνύει τον κυρίαρχο ρόλο, αλλά και την μεγαλύτερη ευθύνη και δυσκολία των 

γενικών δασκάλων, για την εκπαίδευση των μαθητών/ριών της γενικής τάξης στην 

οποία διδάσκουν και για τη συνεκπαίδευσή τους, με τους/τις συμμαθητές/ριές τους με 

ε.ε.α., έναντι του ρόλου και της ευθύνης των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και 

ειδικοτήτων που διδάσκουν στο ίδιο πλαίσιο.  

 

Διαφορές αναφορικά με τις προσδοκίες του ρόλου της κάθε  ειδικότητας Ε.Α. και 
Γ.Α. στο πλαίσιο της συνεργασίας τους 

Από τις απόψεις των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για τη 

συνεργασία στην κατεύθυνση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στο γενικό σχολείο, 

προκύπτει ο αναλυτικός κωδικός «προσδοκίες των εκπαιδευτικών Ε.Α. και Γ.Α. για 

το ρόλο της κάθε ειδικότητας στο πλαίσιο της συνεργασίας» (πίνακας 26). Όπως 

προκύπτει από την ανάλυση του ποιοτικού υλικού, οι προσδοκίες για το ρόλο της 

κάθε ειδικότητας στο πλαίσιο της συνεργασίας των εκπαιδευτικών ειδικής και 

γενικής αγωγής είναι σε ορισμένους τομείς κοινές και σε άλλους διαφορετικές. 
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Πίνακας 26.  Προσδοκίες των εκπαιδευτικών Ε.Α. και Γ.Α. για το ρόλο της κάθε 

ειδικότητας στο πλαίσιο της συνεργασίας τους 

 

Προσδοκίες εκπ/κών Γενικής Αγωγής Προσδοκίες εκπ/κών Ειδικής Αγωγής 

 

Ενημέρωση από τον εκπ/κό ΕΑ για την 

αξιολόγηση του μαθητή & το πρόγραμμα 

που εφαρμόζει στο τμήμα ένταξης 

Ενημέρωση από τον εκπαιδευτικό ΓΑ 

για το πρόγραμμα που εφαρμόζει στη 

γενική τάξη 

Από κοινού παρατήρηση και μελέτη 

περιπτώσεων μαθητών με ε.ε.α. στη 

γενική τάξη και από τους δύο 

εκπαιδευτικούς ΓΑ & ΕΑ 

Κοινός σχεδιασμός των εκπαιδευτικών  

παρεμβάσεων και από τους δύο 

εκπαιδευτικούς  ΓΑ & ΕΑ, που να 

συμπεριλαμβάνουν τους μαθητές με 

ε.ε.α. στη διδασκαλία στη γενική τάξη 

Συμβουλευτικός, καθοδηγητικός & 

συντονιστικός ρόλος του εκπαιδευτικού 

ΕΑ στη συνεργασία με τον εκπαιδευτικό 

ΓΑ 

Ισότιμοι & συμπληρωματικοί  ρόλοι των 

εκπαιδευτικών ΕΑ & ΓΑ, στο πλαίσιο 

της συνεργασίας τους για ζητήματα που 

σχετίζονται με τις ε.ε.α. των μαθητών 

Βοήθεια από τον εκπαιδευτικό ΕΑ, στην 

κατεύθυνση βελτίωσης της επίδοσης του 

μαθητή 

Διαφοροποίηση της διδασκαλίας στη 

γενική τάξη από τον εκπαιδευτικό ΓΑ, 

με καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό 

ΕΑ 

Λύση προβλημάτων συνεκπαίδευσης  

μαθητών με ε.ε.α. με μαθητές χωρίς ε.ε.α. 

στη γενική τάξη, από τον εκπ/κό ΕΑ 

Συνδιδασκαλία με τον εκπαιδευτικό ΓΑ 

στη γενική τάξη 

Λήψη μαθητών με ε.ε.α. από τη γενική 

τάξη και εκπαίδευση στο τμήμα ένταξης 

 

 

Έτσι, οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής φαίνεται να προσδοκούν από τον/την 

εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής: α) ενημέρωση σχετικά με την αξιολόγηση του/της 

μαθητή/ριας και το πρόγραμμα που εφαρμόζει στο τμήμα ένταξης, β) από κοινού με 

τον/την εκπαιδευτικό της τάξης παρατήρηση και μελέτη της συμπεριφοράς του/της 

μαθητή/ριας με ε.ε.α. στη γενική τάξη, γ) παροχή συμβουλών, δ) βοήθεια και 

καθοδήγησή σε θέματα εκπαίδευσης των μαθητών/ριών με ε.ε.α., ε) αντιμετώπιση 

προβλημάτων με μαθητές/ριες με ε.ε.α. στη γενική τάξη, στ) λήψη των μαθητών/ριών 

με ε.ε.α. από τη γενική τάξη και συνακόλουθη εκπαίδευσή τους στο τμήμα ένταξης 

και ζ) συντονισμό της συνεργασίας με τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου.  

Από την άλλη, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής διαφαίνεται ότι προσδοκούν: 

α) Ισοτιμία και συμπληρωματικότητα στους ρόλους των δύο ειδικοτήτων Ε.Α.και 

Γ.Α., στο πλαίσιο της συνεργασίας τους για τους/τις μαθητές/ριες με ε.ε.α.. Την 

ισοτιμία αυτή φαίνεται να προσδοκούν στο σχεδιασμό του κοινού προγράμματος στη 

γενική τάξη, ώστε αυτό να συμπεριλαμβάνει και τους/τις μαθητές/ριες με ε.ε.α.. β) 

Καθοδηγητικό ρόλο, σε ό,τι αφορά τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας από τον/την 
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εκπαιδευτικό γενικής αγωγής. γ) Εναλλαγές ρόλων μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών 

Ε.Α. και Γ.Α., στο πλαίσιο της συνδιδασκαλίας.  

Ας σημειωθεί ότι οι εναλλαγές ρόλων στο πλαίσιο της συνεργατικής 

διδασκαλίας δεν προτείνονται από τους/τις εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής. Στην 

περίπτωση που από τους/τις εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής προτείνεται η 

παράλληλη στήριξη του μαθητή ή της μαθήτριας με ε.ε.α. μέσα στη γενική τάξη, δε 

γίνεται λόγος για τον από κοινού σχεδιασμό του κοινού προγράμματος, ώστε να 

συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτόν και οι μαθητές/ριες με ε.ε.α., αλλά γίνεται λόγος για 

την από κοινού παρατήρηση του μαθητή ή της μαθήτριας με ε.ε.α. και για την 

ατομική υποστήριξή του/της από τον/την εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής.  

 

4.2.2. Συνδέσεις κατηγοριών ανάλυσης  

Σύνδεση «λόγων συμμετοχής» και «δυσκολιών συμμετοχής» στο eCollab με 
«χαρακτηριστικά eCollab», για το σύνολο των εκπαιδευτικών 

Από την περιγραφική κυρίως ανάλυση του ποιοτικού υλικού προέκυψε ότι 

ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του eCollab είτε δυσκόλεψαν την εμπλοκή των 

εκπαιδευτικών στις συνεργατικές δραστηριότητες, είτε αποτέλεσαν τους λόγους που 

τους ώθησαν να εμπλακούν σ’ αυτές.  

Πιο αναλυτικά, σε ό,τι αφορά τους λόγους συμμετοχής στο eCollab, ορισμένα 

από τα χαρακτηριστικά του ηλ. περιβάλλοντος των ασύγχρονων συζητήσεων και του 

περιεχομένου των σεναρίων και των σχολίων του, αποτέλεσαν τους λόγους που 

παρακίνησαν τους/τις εκπαιδευτικούς στη συμμετοχή τους στο εν λόγω περιβάλλον. 

Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ήταν: α) η  αλληλεπίδραση που σημειώθηκε στις 

ασύγχρονες συζητήσεις, λόγω της δυνατότητας που δίνονταν στον/στην χρήστη/ρια 

να εισάγει το δικό του/της προσωπικό πρόβλημα και να απαντήσει στα σχόλια των 

συναδέλφων του/της, β) η ελεύθερη εξέλιξη της συζήτησης, γ) η ομοιότητα των 

σεναρίων με τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν καθημερινά οι εκπαιδευτικοί στο 

σχολείο τους, δ) το ότι τα προβλήματα που τέθηκαν ήταν πραγματικές καταστάσεις 

που βίωναν άμεσα οι εκπαιδευτικοί και ε) το ότι το περιεχόμενο των σχολίων στο εν 

λόγω περιβάλλον προέβαλλε την προσωπική «οπτική» των εκπαιδευτικών και 

προσέφερε ιδέες και πρακτικές λύσεις. (σύνδεση των κωδικών 1.3 και 2.2, η οποία 

εκφράζεται με τον υποκωδικό 2.2.1, (βλ. και τον πίνακα: «Κατηγορίες ανάλυσης και 

αριθμητικοί κωδικοί», στο Παράρτημα). 
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Για ορισμένους/ες εκπαιδευτικούς, λόγοι παρακίνησης για συμμετοχή στις 

δραστηριότητες ανάγνωσης και συγγραφής του περιβάλλοντος των σεναρίων με τις 

ερωτήσεις αποτέλεσαν τα χαρακτηριστικά του που αφορούσαν: α) στην εύκολη 

πρόσβαση σ’ αυτό, β) στην κατευθυντήρια δομή του και γ) στην υποστήριξη του 

περιεχομένου του από θεωρητικά κείμενα (σύνδεση των κωδικών 1.2 και. 2.2, η 

οποία εκφράζεται με τον υποκωδικό 2.2.1).  

Σε ό,τι αφορά τις δυσκολίες συμμετοχής στο eCollab, από την ανάλυση 

προέκυψε ότι τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος που δυσκόλεψαν 

την εμπλοκή των εκπαιδευτικών στις δραστηριότητες ανάγνωσης και συγγραφής 

ήταν κυρίως: α) η απουσία αλληλεπίδρασης στο ηλεκτρονικό περιβάλλον των 

σεναρίων με τις κατευθυντήριες ερωτήσεις, β) η πολυπλοκότητα και το διευρυμένο 

περιεχόμενο του eCollab, γ) η υπερφόρτωση πληροφοριών στις ασύγχρονες 

συζητήσεις και δ) η δυσκολία παρακολούθησης των σύγχρονων συζητήσεων 

(σύνδεση των κωδ.1.2 / 1.3  με τον κωδ. 2.3 που εκφράζεται με τον υποκωδικό 2.3.2). 

Παρομοίως, ο παράγοντας της ενημέρωσης των εκπαιδευτικών από εξωτερικό 

πάροχο που αποτελεί ένα από τα γενικά χαρακτηριστικά του eCollab (υποκωδ.1.1.1), 

είχε αμφίσημη επίδραση. Σε κάποιες περιπτώσεις αποτέλεσε λόγο παρακίνησης των 

εκπαιδευτικών στην εισαγωγή τους στο eCollab, και στην εμπλοκή τους στις 

δραστηριότητες ανάγνωσης και συγγραφής (σύνδεση 1.1.1 με 2.2 που εκφράζεται 

στον κωδικό 2.2.3, βλ. πίνακα: «Κατηγορίες ανάλυσης και αριθμητικοί κωδικοί», 

Παράρτημα III), ενώ σε άλλη περίπτωση δυσκόλεψε τη συμμετοχή τους, λόγω της 

ελλειμματικής κατηγοριοποίησης των μηνυμάτων που δεν επέτρεπαν στο/στη 

χρήστη/ρια την επιλεκτική ανάγνωση των σχολίων, ανάλογα με τα προσωπικά 

επαγγελματικά του/της ενδιαφέροντα (σύνδεση 1.1.1 με  2.3 που εκφράζεται με τον 

υποκωδικό 2.3.2). 

 

Σύνδεση «συνεπειών συμμετοχής» στο  eCollab με «λόγους συμμετοχής» στο 
eCollab, για το σύνολο των εκπαιδευτικών 

Ορισμένοι από τους «λόγους συμμετοχής» των εκπαιδευτικών  στο eCollab 

και συγκεκριμένα οι «προσδοκίες ατομικού οφέλους» (υποκωδ. 2.2.2) για 

συναδελφική βοήθεια στην αντιμετώπιση ζητημάτων συνεκπαίδευσης, για 

επιβεβαίωση της ομοιότητας των ζητημάτων που αντιμετώπιζαν στο σχολείο με αυτά 

των μελών του eCollab και για επιβεβαίωση των πρακτικών που πρότειναν στα 

σενάρια, συνδέονται με τις «συνέπειες της συμμετοχής στο eCollab» και 
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συγκεκριμένα με τα «ατομικά επαγγελματικά οφέλη/βοήθεια από την κοινότητα» 

(υποκωδ. 2.4.1) όπως η λήψη συναδελφικής βοήθειας υπό τη μορφή συμβούλευσης 

και η πρακτική εφαρμογή των προτάσεων συνεκπαίδευσης στην τάξη, καθώς και η 

αυτοεπιβεβαίωση των μεθοδολογικών προσεγγίσεων και πρακτικών που εφάρμοζαν 

οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού τους έργου.  

Δηλαδή, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι/ες συμμετείχαν στο eCollab 

προσδοκώντας κάποιο ατομικό όφελος, αποκόμισαν και ανάλογα ατομικά 

επαγγελματικά οφέλη από την εμπλοκή τους στις συνεργατικές δραστηριότητες 

(σύνδεση υποκωδ. 2.2.2 με υποκωδ. 2.4.1). 

 

Σύνδεση «συνεπειών συμμετοχής» στο eCollab με «εμπόδια/δυσκολίες 
συμμετοχής» στο eCollab, για τους/τις  εκπαιδευτικούς Γ.Α. 

Οι συνέπειες που προέκυψαν για τους/τις εκπαιδευτικούς Γ.Α. από τη 

συμμετοχή τους στο eCollab, και ιδιαίτερα η απουσία ατομικού οφέλους, σε 

ορισμένες περιπτώσεις συνδέεται με τα εμπόδια/δυσκολίες συμμετοχής και 

συγκεκριμένα με τα χαρακτηριστικά των σχολίων του eCollab που από ορισμένους/ες 

εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής θεωρήθηκαν κοινότυπα και μη εφαρμόσιμα στην 

εκπαιδευτική πράξη, αλλά και με την απουσία προσωπικών επαγγελματικών αναγκών 

σε ό,τι αφορά την αντιμετωπίση προσωπικών προβλημάτων συμμετοχικής 

εκπαίδευσης (σύνδεση υποκωδ. 2.4.3. με υποκωδ. 2.3.2 και 2.3.5). Τα παραπάνω 

αποτέλεσαν εμπόδια στη συμμετοχή των εκπαιδευτικών Γ.Α. στις δραστηριότητες 

του eCollab. 

 Σημειώνεται ότι η απουσία προσωπικών επαγγελματικών αναγκών για την 

αντιμετώπιση προσωπικών προβλημάτων συμμετοχικής εκπαίδευσης συνέβαλε στην 

απουσία ατομικού επαγγελματικού οφέλους και για τους/τις εκπαιδευτικούς Ε.Α., 

χωρίς όμως να αποτελέσει εμπόδιο στη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες 

ανάγνωσης και συγγραφής, όπως έγινε με τους/τις εκπαιδευτικούς Γ.Α.. 

 

Σύνδεση «συνεπειών συμμετοχής» στο eCollab με «χαρακτηριστικά μελών/ 
διαμεσολαβήτριας»  

Από την ανάλυση του συνόλου του ποιοτικού υλικού και ιδιαίτερα των 

συνεντεύξεων και των απαντήσεων στις ανοιχτές ερωτήσεις των ερωτηματολογίων 

προκύπτει ότι  οι «συνέπειες της συμμετοχής στο eCollab» (κωδ. 2.4), οι οποίες 

αφορούν στην «ανάπτυξη κοινοτικών αισθημάτων» (υποκωδ. 2.4.2) συνδέονται με τα 

χαρακτηριστικά των μελών του (υποκωδ. 1.4.1). Πρόκειται για την αίσθηση του 
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«ανήκειν» στην κοινότητα, την αίσθηση της γειτνίασης και της συνεργατικής 

υποστήριξης και γενικότερα για την αίσθηση των εκπαιδευτικών ότι οι συνάδελφοί 

τους στο eCollab τους/τις συμπαραστέκονται και τους/τις βοηθούν. Τα αισθήματα 

αυτά, που ανέπτυξαν οι εκπαιδευτικοί μέσα στο ηλεκτρονικό περιβάλλον eCollab, 

φαίνεται να απορρέουν από τα «χαρακτηριστικά των μελών» της κοινότητας eCollab, 

όπως η διάθεση προσφοράς και βοήθειας προς τους/τις συναδέλφους τους (σύνδεση 

του κωδ. 2.4.2 με τον κωδ. 1.4.1). 

Παρομοίως τα αρνητικά συναισθήματα που βίωσαν ορισμένοι/ες 

εκπαιδευτικοί από την εμπλοκή τους στο eCollab («συνέπειες συμμετοχής στο 

eCollab/αρνητικά συναισθήματα», υποκωδ. 2.4.3) συνδέονται επίσης με τα 

χαρακτηριστικά των μελών και της διαμεσολαβήτριας (υποκωδ. 1.4.1 και 1.4.2), στην 

περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής αισθάνθηκαν «αποθάρρυνση», 

«στεναχώρια» ή «απογοήτευση»  από την αρνητική ή απορριπτική στάση των μελών 

ή της διαμεσολαβήτριας, όπως αυτή εκφράστηκε στο πλαίσιο της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης που σημειώθηκε στο Forum. 

 
Σύνδεση «συνεπειών συμμετοχής» στο eCollab με «συμπεριληπτική εκπαίδευση 
στη σχολική πράξη», για τους/τις  εκπαιδευτικούς Γ.Α.  

Οι εμπειρίες επιτυχημένων πρακτικών συμμετοχικής εκπαίδευσης, που 

προέκυψαν από την επιτυχημένη εφαρμογή των προτάσεων των μελών του eCollab 

στο χώρο του σχολείου και της γενικής τάξης, αποτελούν ορισμένα από τα ατομικά 

επαγγελματικά οφέλη που αποκόμισαν κυρίως οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής από 

την εμπλοκή τους στο eCollab (σύνδεση υποκωδ. 6.2.1 με υποκωδ. 2.4.1).  

Επίσης, οι εμπειρίες ανεπιτυχούς αντιμετώπισης προβλημάτων συμμετοχικής 

εκπαίδευσης στη σχολική πράξη συνδέονται  με την απουσία ατομικού 

επαγγελματικού οφέλους από την εμπλοκή των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής στο 

eCollab, στις περιπτώσεις εκείνες που οι εκπαιδευτικοί έθεσαν το πρόβλημα 

συνεκπαίδευσης στο ηλεκτρονικό περιβάλλον των συζητήσεων και εν συνεχεία 

επιχείρησαν να εφαρμόσουν τις προτάσεις των συναδέλφων τους στη σχολική πράξη, 

χωρίς τελικά να πετύχουν την αύξηση της συμμετοχής του/της μαθητή/ριας στη 

διδασκαλία (σύνδεση υποκωδ. 6.2.2 και 2.4.3).  

 

Σύνδεση «συνεπειών συμμετοχής» στο eCollab  με την «αντίληψη των δασκάλων 
Γ.Α. για το επαγγελματικό έργο των εκπαιδευτικών Ε.Α», για τους/τις 
εκπαιδευτικούς Ε.Α. 
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Από την ανάλυση των σχολίων του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος ανιχνεύθηκε 

μία αντιπαλότητα στις σχέσεις μεταξύ ειδικών και γενικών δασκάλων, η οποία στο 

πλαίσιο των συνεντεύξεων επισημάνθηκε από ορισμένους/ες εκπαιδευτικούς ειδικής 

αγωγής και ειδικότητας, ενώ είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι κανένας δάσκαλος ή 

δασκάλα γενικής αγωγής δεν αναφέρθηκε στην αντιπαλότητα αυτήν, στη συνέντευξή 

του/της. To κλίμα αυτό που φάνηκε να προέρχεται από την αντίληψη των γενικών 

δασκάλων –όπως εκφράστηκε μέσα από τα σχόλιά τους- για το επαγγελματικό έργο 

των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στο γενικό σχολείο, σε ό,τι αφορά τα «προνόμια» 

που απολαμβάνουν, επέδρασε αρνητικά στα συναισθήματα που βίωσαν ορισμένοι/ες 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής από τη συμμετοχή τους στο  eCollab (σύνδεση υποκωδ. 

4.2.3. με υποκωδ. 2.4.3). 

 

ΕΑ8_ΣΥΝ. Νιώθεις  ότι υπάρχει μια –πώς να το πω;- διάσταση. Ότι σε βλέπουνε 

κάπως διαφορετικά εκεί μέσα …αυτό το… ότι «είστε βολεμένοι» λίγο το νιώθεις, ότι 

«είστε λίγο προνομιούχοι» το νιώθεις, στο δείχνουν έτσι λίγο με τη στάση τους. Δηλαδή, 

ότι υπάρχει μια απόκλιση, υπάρχει. Και μόνο αν τελικά επιτευχθεί η συνεργασία, αυτό 

το πράγμα θα κάνει (…) βγήκαν λίγο κάποιες «κακίες» να το πω; Κι ένα τεταμένο 

κλίμα ανάμεσα στις δύο κατηγορίες των δασκάλων (…) Εγώ το εισέπραξα αυτό το 

πράγμα και με στεναχώρησε. 

 

Σύνδεση «βαθμού συμμετοχής/τρόπου πρόσβασης» στο eCollab με «δυσκολίες/ 
εμποδία συμμετοχής» στο eCollab, για το σύνολο των εκπαιδευτικών  

O βαθμός συμμετοχής των εκπαιδευτικών στο eCollab και ειδικότερα η 

περιορισμένη εισαγωγή σχολίων και αναρτήσεων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, 

καθώς και ο τρόπος πρόσβασης σ’ αυτό συνδέεται με τις δυσκολίες και τα εμπόδια 

συμμετοχής στο eCollab, όπως η δυσκολία πρόσβασης στο διαδίκτυο, η έλλειψη 

προσωπικού χρόνου και η εξοικείωση με την απρόσωπη επικοινωνία μέσω 

διαδικτύου (σύνδεση κωδ. 2.1 και υποκωδ. 2.1.1 με τον κωδ. 2.3.).  

 

Σύνδεση «βαθμού συμμετοχής» στο eCollab με «δυσκολίες/ εμποδία συμμετοχής» 
στο eCollab & Σύνδεση «δυσκολιών/ εμποδίων συμμετοχής» με «ελλείμματα/ 
δυσκολίες/εμπόδια δια ζώσης συνεργασίας» στο σχολείο, για τους/τις  
εκπαιδευτικούς Γ.Α. 

Ειδικότερα, για ορισμένους/ες εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής που 

δραστηριοποιήθηκαν μόνο στο περιβάλλον των σεναρίων με τις ερωτήσεις, το 

περιεχόμενο των σεναρίων και κυρίως το περιεχόμενο των σχολίων στο εν λόγω 
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περιβάλλον, τους/τις απέτρεψαν από την περαιτέρω εμπλοκή τους στις ασύγχρονες 

συζητήσεις και γενικότερα στις δραστηριότητες ανάγνωσης, συγγραφής και 

διαμοιρασμού αρχείων και υλικού με τα μέλη της κοινότητας (σύνδεση κωδικών 

2.1.1. και 2.3.2). Περαιτέρω στην αποτροπή των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής από 

την εμπλοκή τους στις ασύγχρονες συζητήσεις συνέβαλε και η απουσία «ατομικών 

επαγγελματικών αναγκών», σε ό,τι αφορά την λύση προσωπικών προβλημάτων 

συμμετοχικής εκπαίδευσης (σύνδεση υποκωδικών 2.1.1. και 2.3.5).  

Από την ανάλυση των σχολίων του ηλ. περιβάλλοντος προέκυψε ότι οι 

εκπαιδευτικοί Ε.Α. αναφέρουν εμπειρίες επιτυχημένων συνεργασιών, σε ό,τι αφορά 

ζητήματα συνεκπαίδευσης στο χώρο του γενικού σχολείου,  είτε μεταξύ 

εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής, είτε μεταξύ εκπαιδευτικών, γονέων και 

ειδικών, σε αντίθεση με τους/τις εκπαιδευτικούς Γ.Α.. Το έλλειμμα αυτό της 

συνεργασίας των εκπαιδευτικών Γ.Α. με συναδέλφους τους ή με περισσότερους/ες 

εμπλεκομένους/ες, για την αποτελεσματική διαχείριση ζητημάτων συμμετοχικής 

εκπαίδευσης συνδέεται με την έλλειψη επιτυχημένων εμπειριών συνεκπαίδευσης 

(σύνδεση υποκωδ. 5.1.1 με τον υποκωδ. 6.2.2). Το γεγονός αυτό δυσκόλεψε τη 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών Γ.Α. στη διαδικτυακή συνεργασία του eCollab και 

κατ’ επέκταση το βαθμό συμμετοχής τους σ’ αυτήν (σχήμα 3), εφόσον οι 

εκπαιδευτικοί δεν είχαν επιτυχημένες εμπειρίες συνεργασίας και αποτελεσματικές 

προτάσεις συνεκπαίδευσης να εισάγουν στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, 

τροφοδοτώντας το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής συνεργασίας και ενισχύοντας την 

αλληλεπίδραση με τα υπόλοιπα μέλη (σύνδεση υποκωδ. 6.2.2 με τον υποκωδ. 2.3.4, 

και του υποκωδ. 2.3.4 με τον υποκωδ. 2.1.1).  

 

Σχήμα 3. Σύνδεση του ελλείμματος συνεργασίας με το βαθμό συμμετοχής στο eCollab 

 

Ελλείμματα 

στενής/ευρείας 

συνεργασίας 

εκπαιδευτικών 

στο σχολείο 

 

 

(υποκωδ. 5.1.1) 

 Εμπειρίες 

ανεπιτυχούς 

αντιμετώπισης 

προβλημάτων 

συμμετοχικής 

εκπαίδευσης  

 

(υποκωδ. 6.2.2)  

 Δυσκολίες 

συμμετοχής στο 

eCollab/ 

γνώσεις-

εμπειρίες 

 

 

(υποκωδ. 2.3.4) 

 Βαθμός 

συμμετοχής στο 

eCollab 

 

 

 

 

(υποκωδ. 2.1.1) 

 

 

Η σύνδεση του ελλείμματος της συνεργασίας και των μη επιτυχημένων εμπειριών 

συμμετοχικής εκπαίδευσης στο σχολικό πλαίσιο με το βαθμό συμμετοχής των 
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εκπαιδευτικών γενικής αγωγής στο eCollab, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την εισαγωγή 

σχολίων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, επιβεβαιώνεται και από τις προτάσεις των 

εκπαιδευτικών στα σενάρια του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος (κυρίως στο Forum & 

στο Chat), όπου περισσότεροι/ες εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής απ’ ότι εκπαιδευτικοί 

γενικής αγωγής προτείνουν περισσότερες πρακτικές συμμετοχικής εκπαίδευσης στη 

γενική τάξη και πρακτικές συνεργασίας και συνδιδασκαλίας στην κατεύθυνση αυτήν, 

αναφέροντας παράλληλα επιτυχημένες προσωπικές εμπειρίες (βλ. πίνακα 19). Οι 

εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής μέσω των σχολίων τους κυρίως αναζητούν  βοήθεια 

για την αύξηση της συμμετοχής των μαθητών/ριών στη διδασκαλία στη γενική τάξη, 

ενώ τα σχόλιά τους σε ό,τι αφορά προτάσεις συμμετοχικής εκπαίδευσης είναι πιο 

περιεκτικά από τα αντίστοιχα των ειδικών παιδαγωγών. 

 

 Σύνδεση «βαθμού συμμετοχής» στο eCollab με «δυσκολίες/ εμποδία» συμμετοχής 
στο eCollab & Σύνδεση «δυσκολιών/ εμποδίων συμμετοχής» με «άγχος 
συνεκπαίδευσης και διαφοροποίησης  διδασκαλίας», για τους/τις  
εκπαιδευτικούς Γ.Α. 

Επιπλέον, από την ερμηνεία του  λόγου μίας συμμετέχουσας στη συνέντευξη 

που παραχώρησε προέκυψε η αναλυτική κατηγορία «άγχος για τη συνεκπαίδευση και 

τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας». Το «άγχος» υποδηλώνεται με το επίρρημα 

«ευτυχώς» που επαναλαμβάνεται δύο φορές, μία για την ανομοιογένεια του 

μαθητικού πληθυσμού και μία για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, με το επίθετο 

«τυχερή» και με τη φράση «και είναι και πιο πιθανό να βρεις παιδί…», στα παρακάτω 

τμήματα της συνέντευξης. 

 

ΓΑ3_ΣΥΝ.  Έτυχε να είμαι σε τάξεις που δεν είχα προβλήματα, ευτυχώς, μέχρι στιγμής (…) Δεν 

μου κίνησε το ενδιαφέρον, σας είπα. Γιατί μέχρι στιγμής έτυχε να μην είμαι σε τάξη που να έχει 

παιδί με προβλήματα, που να έχει τόσα προβλήματα, όπως το παρουσίαζε στο Σενάριο ή να 

έχουν προβλήματα συμπεριφοράς μέσα στην τάξη, να είναι δηλαδή υπερκινητικά, να έχουν 

προβλήματα μαθησιακά. Δεν ξέρω, μπορεί να ήμουνα τυχερή. Εκεί όπου βρισκόμουνα να μην 

τύχαινα σε τάξεις που να είχαν παιδιά με προβλήματα. (…) Όταν ο αριθμός αυξάνεται, 

μεγαλώνει συνεχώς, εκεί το πράγμα πιστεύω γίνεται λίγο πιο δύσκολο. Και είναι και πιο 

πιθανόν να βρεις παιδί που να μην μπορεί να παρακολουθήσει το μάθημα και να έχει κάποιο 

μαθησιακό πρόβλημα (…)  αλλά μέχρι στιγμής ευτυχώς δε χρειάστηκε να διαφοροποιήσω τις 

εργασίες μου στα …, ούτε είχα παιδί που χρειαζότανε Ειδική Τάξη δεν ξέρω αν ποτέ βρεθώ σε 

τέτοια τάξη πώς θα το αντιμετωπίσω. (…) 
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Η ενδεχόμενη διδασκαλία σε ιδιαίτερα ανομοιογενή πληθυσμό μαθητών/ριών, όπως 

αυτού των στατικών σεναρίων και η ενδεχόμενη διαφοροποίηση του περιεχομένου 

της διδασκαλίας για τους/τις μαθητές/ριες με ε.ε.α. μέσα στη γενική τάξη, ήταν οι 

αιτίες του άγχους της εκπαιδευτικού. Από τη συνέντευξη προέκυψε ότι  η ίδια 

εφάρμοζε συμμετοχικές πρακτικές στη γενική τάξη (εξατομικευμένη υποστήριξη από 

τον/την εκπαιδευτικό, αλληλεπίδραση με «ικανότερο/η» συμμαθητή/ρια, ενίσχυση 

της αυτοεκτίμησης) για μαθητές/ριες με ήπιες δυσκολίες. Επομένως αυτό που της 

προκαλούσε άγχος ήταν η ενδεχόμενη «μεγάλη» ανομοιογένεια των μαθητών/ριών 

και η ενδεχόμενη διαφοροποίηση του «περιεχομένου» της διδασκαλίας. Σημειώνεται 

ότι η εκπαιδευτικός δεν είχε βιώσει την εμπειρία της διδασκαλίας σε τάξεις με 

ιδιαίτερα ανομοιογενή μαθητικό πληθυσμό. 

 

ΓΑ3_ΣΥΝ. Δεν είχα τέτοιες περιπτώσεις παιδιών. (Σε αυτά που δεν μπορούσαν να 

ανταποκριθούν στον ίδιο βαθμό που ανταποκρίνονταν τα άλλα;) Σε αυτά που δεν μπορούσαν 

να ανταποκριθούν στον ίδιο βαθμό που μπορούσαν τα άλλα, είτε έβαζα τα άλλα να δουλέψουν 

μόνα τους, αλλά στην ίδια εργασία πάντα, έτσι όπως τα είχα χωρισμένα σε ομάδες.  (…)  όταν 

τα παιδιά δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στην εργασία που έδινα, πήγαινα στην ομάδα ή στο 

παιδί που έμενε πίσω, και ήμουν εγώ από πάνω του, το ξαναέλεγα.  (…). Όση ώρα βοηθούσα 

το παιδί που είχε πρόβλημα, τα άλλα παιδιά λύνανε την άσκηση και μπορεί το παιδί στην  

ομάδα να βοηθούσε κάποιο άλλο παιδάκι και στη συνέχεια αφού λύναμε την άσκηση, τη λέγαμε 

και στο σχολείο. (…) Στρατηγικές εφάρμοσα, αλλά να δώσω διαφοροποιημένη εργασία, δηλαδή 

σε κάποια παιδιά να δώσω πολύ δύσκολες ασκήσεις, ασκήσεις του επιπέδου τους θα ’λεγα, και 

σε κάποια παιδιά να δώσω ασκήσεις που αφορούσαν προηγούμενη τάξη, αυτό δεν το έκανα 

ποτέ. Δεν χρειάστηκε. Στρατηγικές διαφοροποίησης ναι. Πάνω κάτω.  

 

Η αναλυτική κατηγορία που αφορά στο άγχος για τη συνεκπαίδευση και τη 

διαφοροποίηση της διδασκαλίας στη γενική τάξη συνδέεται με τις δυσκολίες που 

αντιμετώπισε η εκπαιδευτικός, σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά του περιεχομένου 

των σχολίων στα σενάρια με τις ερωτήσεις, οι οποίες περιελάμβαναν προτάσεις 

συνεκπαίδευσης, μη εφαρμόσιμες κατά την άποψή της (υποκωδ. 2.3.2). Ο 

παράγοντας αυτός του περιεχομένου των σχολίων, όπως φάνηκε από το σύνολο της 

συνέντευξης, απέτρεψε την περαιτέρω εμπλοκή της εκπαιδευτικού από τα στατικά 

σενάρια στις δραστηριότητες του Forum (υποκωδ. 2.1.1). Οι εν λόγω σύνδεση 

αναπαρίσταται στο παρακάτω σχήμα (σχήμα 4) 
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Σχήμα 4. Σύνδεση του βαθμού συμμετοχής στο eCollab με το άγχος συνεκπαίδευσης/ 

διαφοροποίησης διδασκαλίας  

 

 

Άγχος για τη 

συνεκπαίδευση 

και τη 

διαφοροποίηση 

της διδασκαλίας 

 

(αναλυτικός 

κωδ.) 

  

Δυσκολίες 

συμμετοχής στο 

eCollab/ 

χαρακτηριστικά 

περιεχομένου 

 

(υποκωδ. 2.3.2) 

  

 

Βαθμός 

συμμετοχής στο 

eCollab 

 

 

(κωδ.2.1) 

 

Σύνδεση «δυσκολιών γενίκευσης της διαδικτυακής συνεργασίας» με 
«συμπεριληπτική εκπαίδευση στη σχολική πράξη», για τους/τις  εκπαιδευτικούς 
Γ.Α. 

Οι δυσκολίες γενίκευσης της διαδικτυακής συνεργασίας (υποκωδ. 3.2.1) 

συνδέονται με τη συμπεριληπτική εκπαίδευση στη σχολική πράξη, που αποτελεί το 

περιεχόμενο αυτής. Συγκεκριμένα συνδέονται με τις εμπειρίες ανεπιτυχούς 

αντιμετώπισης προβλημάτων συμμετοχικής εκπαίδευσης από τους/τις εκπαιδευτικούς 

γενικής αγωγής (σύνδεση υποκωδ. 3.2.1. με υποκωδ. 6.2.2) και με τις δυσκολίες 

εφαρμογής πρακτικών συμμετοχικής εκπαίδευσης από τους/τις ίδιους/ιες στη γενική 

τάξη (σύνδεση υποκωδ. 3.2.1 με υποκωδ. 6.2.3).   

Όπως προέκυψε από τις συνεντεύξεις, σε ορισμένες περιπτώσεις οι 

εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής θεώρησαν ότι τα προβλήματα συνεκπαίδευσης στη 

γενική τάξη δεν μπορούν να λυθούν από τον ή την εκπαιδευτικό που διδάσκει σ’ 

αυτήν (Ε6, ΓΑ3). Ειδικότερα σε μία περίπτωση διατυπώθηκε η άποψη ότι τα 

προβλήματα συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη δεν μπορούν να λυθούν εξαιτίας της 

δυσκολίας της εφαρμογής συμμετοχικών πρακτικών, μόνο από τον/την εκπαιδευτικό 

Γ.Α., χωρίς υποστήριξη από άλλον/ην εκπαιδευτικό. Για το λόγο αυτό, η διαδικτυακή 

συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής, η οποία ενπεριέχει 

προτάσεις συμμετοχικών πρακτικών για το δάσκαλο ή τη δασκάλα της τάξης, δεν θα 

έχει αποτέλεσμα εάν γενικευθεί στα σχολεία. 

  

ΓΑ3_ΣΥΝ. Να επιλύσει προβλήματα (η διαδικτυακή συνεργασία), δεν νομίζω. Γιατί είναι πολύ 

δύσκολο το να έχεις μία τάξη που να έχεις μέσα παιδί που να έχει πρόβλημα μαθησιακό και να 

κάνεις ταυτόχρονα Γενική και Ειδική αγωγή. Δεν γίνεται φαντάζομαι. (…) Αν είσαι μόνος σου 

και δεν έχεις παράλληλη στήριξη, αν δεν έχει το σχολείο Ειδική Τάξη, δεν μπορείς να 

ασχοληθείς με όλα τα παιδιά. Κι εννοώ και με τα παιδιά της Γενικής τάξης και με τα παιδιά της 

Ειδικής Αγωγής. Φαντάζομαι ότι τα παιδιά της Ειδικής Αγωγής χρειάζονται περισσότερο χρόνο 
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για να διαβάσουν, περισσότερο χρόνο για να … ε, τώρα πιάσαμε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, 

δυσλεξία, που υπάρχουν διάφορες βαθμίδες. Ένα παιδί που φτάνει ας πούμε στην πέμπτη 

δημοτικού κι ακόμα δεν μπορεί να γράψει καθαρά, δεν μπορεί να γράψει… γράφει και δεν 

καταλαβαίνεις τι γράφει, πώς να το βοηθήσεις τη στιγμή που έχεις μία πέμπτη με άλλα είκοσι 

τρία παιδιά; Δεν έχεις το χρόνο για να το κάνεις.  

 

Σημειώνεται ότι οι απόψεις για τη δυσκολία της συνεκπαίδευσης 

μαθητών/ριών με και χωρίς ε.ε.α. και την εφαρμογή της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας από τον/την εκπαιδευτικό γενικής αγωγής στη Γ.Τ., εκφράστηκαν από 

πολλούς/ές εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής στα σχόλια του ηλεκτρονικού 

περιβάλλοντος, όπως προέκυψε από την ανάλυση του ποιοτικού υλικού. Στην 

περίπτωση όμως που περιγράφηκε παραπάνω, οι δυσκολίες αυτές συνδέθηκαν με τις 

«δυσκολίες γενίκευσης της διαδικτυακής συνεργασίας».  

 

Σύνδεση «δυσκολιών γενίκευσης της διαδικτυακής συνεργασίας» με 
«ελλείμματα, δυσκολίες & εμπόδια της «στενής» και της «ευρείας» συνεργασίας» 
στο σχολείο και με εμπόδια «χρόνου»  και «εξοικείωσης», για τους/τις  
εκπαιδευτικούς Ε.Α. 

Από τους/τις εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, τα εμπόδια στη γενίκευση της 

διαδικτυακής συνεργασίας συνδέθηκαν με τις δυσκολίες της «στενής» συνεργασίας 

των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής στο πλαίσιο του σχολείου (σύνδεση 

υποκωδ. 3.2.1 και υποκωδ. 5.1.1) και με τα εμπόδια συμμετοχής στο eCollab, 

ειδικότερα με τα εμπόδια που αφορούν στη διάθεση χρόνου που απαιτείται από 

τους/τις εκπαιδευτικούς για την ανάπτυξή της (σύνδεση υποκωδ. 3.2.1 με υποκωδ. 

2.3.1) και στην εξοικείωση που απαιτείται να έχουν οι εκπαιδευτικοί με την 

τεχνολογία (σύνδεση υποκωδ. 3.2.1 με υποκωδ. 2.3.3). 

 

ΕΑ8_ΣΥΝ. Μπορεί να γίνει σε μικρή κλίμακα, γιατί δεν νομίζω ότι μπορείς να βρεις τόσο 

εύκολα ανταπόκριση. Δεν νομίζω ότι μπορείς να βρεις τόσο εύκολα ανταπόκριση, για τόσο 

στενή συνεργασία. Απαιτεί στενή συνεργασία αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι; Είναι και 

χρονοβόρο κατά κάποιον τρόπο. (Η δικτύωση;) Ναι, απαιτεί συνεχή ανταλλαγή απόψεων ή 

υλικού, ξέρω γω, έτσι; Και είναι και κάτι καινούριο. Όταν δεν είσαι και εξοικειωμένος, ας 

πούμε, με την τεχνολογία είναι λίγο δύσκολο στην αρχή, δηλαδή δεν μπορείς να…. 

 

Σύνδεση «προσδοκιών για οφέλη από τη γενίκευση της διαδικτυακής 
συνεργασίας» με «λόγους συμμετοχής στο eCollab», για τους /τις εκπαιδευτικούς 
Γ.Α. 
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Για τους/τις εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής, η αναλυτική κατηγορία 

«προσδοκίες από τη διαδικτυακή συνεργασία» φαίνεται να συνδέεται με τους 

«λόγους συμμετοχής στο eCollab» και συγκεκριμένα με τις «προσδοκίες ατομικού 

οφέλους» (υποκωδ. 2.2.2), εφόσον για τους/τις εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής, η 

προσδοκία της «βοήθειας του/της εκπαιδευτικού, μέσω της ανταλλαγής απόψεων» 

από τη γενίκευση της διαδικτυακής συνεργασίας αποτέλεσε και προσδοκία ατομικού 

οφέλους από τη συμμετοχή τους στο eCollab. 

Από το σύνολο των συνεντεύξεων και των σχολίων προκύπτει ότι οι 

προσδοκίες των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής από τη διαδικτυακή συνεργασία 

αφορούν κυρίως στη βελτίωση της συνεργασίας στο σχολείο, και δευτερευόντως σε 

πρακτικές συνεκπαίδευσης, ενώ οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής 

αφορούν κυρίως στη βελτίωση των πρακτικών συνεκπαίδευσης που μπορούν να 

εφαρμόσουν στην τάξη και στο σχολείο και δευτερευόντως στη βελτίωση της 

συνεργασίας τους με τους/τις εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής ως μέσου υποστήριξης 

αυτών των πρακτικών.  

Το γεγονός αυτό ενδεχομένως συνδέεται με τον επαγγελματικό ρόλο του/της 

εκπαιδευτικού στο σχολείο, που προκύπτει από το επαγγελματικό έργο της κάθε 

ειδικότητας.. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής επικεντρώνονται στο έργο τους 

στην τάξη και στις διδακτικές προσεγγίσεις που οι ίδιοι/ιες μπορούν να εφαρμόσουν, 

εφόσον το κύριο έργο τους αφορά τη διδασκαλία στη γενική τάξη, ενώ οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής που έχουν ως κύριο έργο τη διδασκαλία στο τμήμα 

ένταξης, δεδομένου ότι δεν μπορούν να εφαρμόσουν συνεκπαιδευτικές πρακτικές στη 

γενική τάξη, παρά μόνο μέσα από τη συνεργασία τους με τους/τις εκπαιδευτικούς των 

τάξεων, επικεντρώνονται στη βελτίωση της συνεργασίας μαζί τους. 

 

Σύνδεση «δυσκολιών/ εμποδίων δια ζώσης συνεργασίας στο σχολείο» με 
«αντίληψη και αυτοαντίληψη του επαγγελματικού ρόλου των εκπαιδευτικών 
Ε.Α. & Γ.Α.» 

Όπως προέκυψε από την ανάλυση του ποιοτικού υλικού, οι δυσκολίες και τα 

εμπόδια της δια ζώσης συνεργασίας (στενής και ευρείας) για συμπεριληπτική 

εκπαίδευση στο σχολείο (5.1.1) συνδέονται με την αντίληψη των δασκάλων Γ.Α. για 

τους/τις εκπαιδευτικούς Ε.Α., σχετικά με το ότι προσφέρουν «λιγότερο» έργο και 

απολαμβάνουν περισσότερα «προνόμια» από τους/τις δασκάλους/ες Γ.Α. (αναλυτικός 

κωδ. «αντίληψη και αυτοαντίληψη του επαγγελματικού ρόλου των εκπαιδευτικών Ε.Α. 

& Γ.Α.»). 
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Περαιτέρω, ο κυρίαρχος ρόλος του/της δασκάλου/ας γενικής αγωγής, σε ό,τι 

αφορά την εκπαίδευση των μαθητών/ριών με και χωρίς ε.ε.α. που φοιτούν στη γενική 

τάξη και η ευθύνη που ενέχει αυτός ο ρόλος (αναλυτικός κωδ. «αντίληψη και 

αυτοαντίληψη του επαγγελματικού ρόλου των εκπαιδευτικών Ε.Α. & Γ.Α.») , από τη 

μία πλευρά φαίνεται να απαλλάσσει τους/τις εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και 

ειδικότητας από την ευθύνη της συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη,  αλλά από την 

άλλη πλευρά φαίνεται να δυσκολεύει την ανάπτυξη της «στενής» συνεργασίας (και 

συνδιδασκαλίας) των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και ειδικότητας με τους/τις 

δασκάλους/ες των τάξεων, στην κατεύθυνση της συμμετοχικής εκπαίδευσης στην 

γενική τάξη ή την ανάπτυξη ευρύτερων συνεργατικών παρεμβάσεων που εμπλέκουν 

περισσότερους/ες από έναν/μία εκπαιδευτικούς, γονείς και ειδικούς. Δηλαδή, οι 

δυσκολίες και τα εμπόδια της δια ζώσης συνεργασίας (στενής και ευρείας) για 

συμπεριληπτική εκπαίδευση στο σχολείο (5.1.1) συνδέονται με την αναλυτική 

κατηγορία «αντίληψη και αυτοαντίληψη του επαγγελματικού ρόλου των 

εκπαιδευτικών Ε.Α. & Γ.Α.». 

Πιο συγκεκριμένα, ο κυρίαρχος ρόλος των δασκάλων Γ.Α. στο χώρο του 

σχολείου σε ό,τι αφορά την ανάπτυξης της ευρείας συνεργασίας με εκπαιδευτικούς 

ειδικοτήτων, για την εφαρμογή πρακτικών συμπερίληψης, αναδύεται από τα εξής. 

Όπως προέκυψε από την ανάλυση του ποιοτικού υλικού, οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας 

προκειμένου να προβούν σε ευρύτερες συνεργατικές παρεμβάσεις με γονείς και 

ειδικούς θεωρούν ως προϋπόθεση την αναζήτηση πληροφοριών από τους/τις 

δασκάλους/ες των τάξεων και την εξασφάλιση της συναίνεσης και της συνεργασίας 

τους σ’ αυτήν την κατεύθυνση. Επίσης, επειδή διδάσκουν λιγότερες ώρες από 

τους/τις δασκάλους/ες στη γενική τάξη (οι ώρες τους μοιράζονται σε πολλές τάξεις) 

έρχονται σε επικοινωνία με τους/τις μαθητές/ριες με ε.ε.α. για λιγότερο χρονικό 

διάστημα από το/τη δάσκαλο/α της τάξης, οπότε οι παρεμβάσεις τους ακόμη και στο 

πλαίσιο του δικού τους μαθήματος είναι μικρής διάρκειας και αποσπασματικές, 

εφόσον δεν λαμβάνουν χώρα τις περισσότερες αν όχι όλες τις ώρες που ο/η 

μαθητής/ρια με ε.ε.α. φοιτά στη γενική τάξη. Στην προκειμένη περίπτωση η 

γενίκευση των παρεμβάσεων συμμετοχικής εκπαίδευσης στις διδακτικές ώρες των 

υπόλοιπων γνωστικών αντικειμένων που διδάσκει ο/η δάσκαλος/α της τάξης, 

προϋποθέτει και πάλι τη συνεργασία μαζί του/της.  

Παρομοίως, οι δυσκολίες και τα εμπόδια της δια ζώσης συνεργασίας για 

συμπεριληπτική εκπαίδευση στο σχολείο (υποκωδ. 5.1.1) φαίνεται να συνδέονται με 
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την αντίληψη ορισμένων εκπαιδευτικών Γ.Α. που αναδύεται από τα σχόλια του ηλ. 

περιβάλλοντος, σχετικά με το ότι οι μαθητές/ριες με ε.ε.α. πρέπει να εκπαιδεύονται 

εκτός γενικής τάξης από τον/την ειδικό/ή παιδαγωγό που θα έχει την αποκλειστική 

ευθύνη της εκπαίδευσής τους (υποκωδ. 4.2.3). 

 

Σύνδεση «δυσκολιών/ εμποδίων δια ζώσης συνεργασίας στο σχολείο» με 
«προσδοκίες εκπαιδευτικών Ε.Α. και Γ.Α. για το ρόλο της κάθε ειδικότητας στο 
πλαίσιο της συνεργασίας»  

Από τις διαφορετικές προσδοκίες της κάθε ειδικότητας στο πλαίσιο της 

συνεργασίας τους στο χώρο του γενικού σχολείου, διαφαίνεται ότι η διαδικασία της 

συνεκπαίδευσης μέσω της «στενής» συνεργασίας και της συνδιδασκαλίας των 

εκπαιδευτικών εγείρει ζητήματα καθορισμού ή επανακοθορισμού του ρόλου της κάθε 

ειδικότητας και των ορίων της δράσης της, στο πλαίσιο κοινών διεργασιών. Σύμφωνα 

με τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής από τους/τις εκπαιδευτικούς 

ειδικής αγωγής (ενημέρωση και συμβούλευση για τους/τις μαθητές/ριες με ε.ε.α.), η 

δράση των ειδικών παιδαγωγών στο πλαίσιο της συνεργασίας τους περιορίζεται 

στους/στις μαθητές/ριες με ε.ε.α. και στην εκπαίδευση των συγκεκριμένων 

μαθητών/ριών εντός (παράλληλη στήριξη) ή εκτός (τμήμα ένταξης) γενικής τάξης, με 

διαφορετικό από το κοινό πρόγραμμα, εφόσον διαφαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί 

γενικής αγωγής δεν προσδοκούν συνεργασία με τον/την εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής 

στην οργάνωση του κοινού προγράμματος της γενικής τάξης, ώστε να 

συμπεριλαμβάνει μαθητές/ριες με και χωρίς ε.ε.α., σε αντίθεση με τις προσδοκίες των 

ειδικών παιδαγωγών.  

Από την ερμηνευτική ανάλυση του ποιοτικού υλικού διαφαίνεται ότι οι 

δυσκολίες της «στενής» συνεργασίας των εκπαιδευτικών Ε.Α. και Γ.Α. (υποκωδ. 

5.1.1), στις περιπτώσεις που η συμπεριληπτική εκπαίδευση στη γενική τάξη και 

ευρύτερα στο σχολείο εμπλέκει και τις δύο ειδικότητες, συνδέονται με τον αναλυτικό 

κωδικό «προσδοκίες των εκπαιδευτικών Ε.Α. και Γ.Α. για το ρόλο της κάθε 

ειδικότητας στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας» (πίνακας 25). 

 

Σύνδεση των «προϋποθέσεων επιτυχημένης δια ζώσης ή/και μέσω διαδικτύου 
συνεργασίας» των εκπαιδευτικών Ε.Α. και Γ.Α. με «εμπόδια και δυσκολίες  δια 
ζώσης ή/και μέσω διαδικτύου συνεργασίας» 

Οι προϋποθέσεις που θέτουν οι εκπαιδευτικοί για την ανάπτυξη της 

επιτυχημένης δια ζώσης ή/και μέσω διαδικτύου συνεργασίας τους συνδέονται κυρίως 

με τα εμπόδια της «στενής» και «ευρείας» συνεργασίας στο σχολείο, όπως είναι για 
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παράδειγμα η έλλειψη αλληλοεκτίμησης των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής 

αγωγής για το έργο της κάθε ειδικότητας στο γενικό σχολείο (σύνδεση υποκωδ. 5.2.1 

με υποκωδ. 5.1.1).  

Άλλες προϋποθέσεις συνδέονται με τα εμπόδια και τις δυσκολίες συμμετοχής 

στο eCollab (σύνδεση υποκωδ. 5.2.1 με υποκωδ. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3),  όπως είναι το 

περιεχόμενό του ή η εξοικείωση με την τεχνολογία και τη διαμεσολαβημένη από τον 

υπολογιστή επικοινωνία, καθώς και η διάθεση χρόνου, ορισμένες από τις οποίες είναι 

κοινές και με τις δυσκολίες  γενίκευσης της διαδικτυακής συνεργασίας (σύνδεση 

υποκωδ. 5.2.1 με υποκωδ. 3.2.1) και κατ’ επέκταση με τις δυσκολίες εφαρμογής 

πρακτικών συμμετοχικής εκπαίδευσης στην σχολική πράξη (σύνδεση υποκωδ. 5.2.1 

με υποκωδ. 6.2.3).  

Η άρση των παραπάνω εμποδίων αποτελεί προϋπόθεση της επιτυχημένης 

online ή offline συνεργασίας των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής, 

σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής. 

 

Σύνδεση «εμπειριών ανεπιτυχούς αντιμετώπισης προβλημάτων συμμετοχικής 
εκπαίδευσης» με «δυσκολίες/ εμπόδια εφαρμογής πρακτικών συμμετοχικής 
εκπαίδευσης» & Σύνδεση «δυσκολιών/ εμποδίων εφαρμογής πρακτικών 
συμμετοχικής εκπαίδευσης» με «δυσκολίες/ εμπόδια δια ζώσης συνεργασίας στο 
σχολείο» 

Από την προσπάθεια εφαρμογής των προτάσεων λύσης των σεναρίων στην 

σχολική πράξη, παρατηρείται ότι στις περιπτώσεις που οι πρακτικές συμμετοχικής 

εκπαίδευσης, οι οποίες εφαρμόζονται από το δάσκαλο ή τη δασκάλα της τάξης, 

αφορούν στην βελτίωση του κοινωνικού και συναισθηματικού τομέα του/της 

μαθητή/ριας με ε.ε.α. -μέσα από την βελτίωση των σχέσεών του/της στην ομάδα της 

τάξης ή μέσα από τη βελτίωση των διαπροσωπικών του/της σχέσεων με τον/την 

εκπαιδευτικό της τάξης- είναι επιτυχημένες, ενώ στις περιπτώσεις που αφορούν στη 

βελτίωση του γνωστικού τομέα του/της μαθητή/ριας, είναι αποτυχημένες.  

Πρακτικές συνεκπαίδευσης που απαιτούν αξιολόγηση του/της μαθητή/ριας 

στο γνωστικό τομέα και καθορισμό ατομικών γνωστικών στόχων, διαφοροποίηση του 

περιεχομένου της διδασκαλίας αλλά και της αξιολόγησης για το/τη μαθητή/ρια με 

ε.ε.α., καθώς και τροποποιήσεις των κειμένων των σχολικών βιβλίων, συναντούν 

δυσκολίες στην εφαρμογή τους από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, γι’ αυτό και η 

βελτίωση του/της μαθητή/ριας στο γνωστικό τομέα, στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσής 
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του/της με τους/τις συμμαθητές/ριές του/της στη γενική τάξη παρουσιάζει ελλείμματα 

σε σχέση με τους άλλους τομείς ανάπτυξης (σύνδεση υποκωδ. 6.2.3 με 6.2.2). 

Ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες συναντούν οι εκπαιδευτικοί στην εφαρμογή  

των πρακτικών συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, όταν σ’ αυτές εμπλέκονται κι άλλοι 

εκπαιδευτικοί ή ομάδες αναφοράς και φορείς, στο πλαίσιο ανάπτυξης της «στενής» ή 

«ευρείας» συνεργασίας τους. Δηλαδή, τα εμπόδια που συναντούν οι εκπαιδευτικοί 

κατά την εφαρμογή πρακτικών συμμετοχικής εκπαίδευσης στη σχολική πράξη, 

συνδέονται με τα εμπόδια που συναντούν και στην ανάπτυξη της «στενής» 

συνεργασίας μεταξύ τους, αλλά και της «ευρείας» συνεργασίας που εμπλέκει γονείς, 

ειδικούς επιστήμονες και φορείς (σύνδεση υποκωδ. 6.2.3 με υποκωδ. 5.1.1), στις 

περιπτώσεις που οι πρακτικές συμμετοχικής εκπαίδευσης που προτείνονται στο 

eCollab αφορούν σε συνεργατικές παρεμβάσεις που εμπλέκουν περισσότερα του ενός 

άτομα ή ομάδες (σχήμα 5).  

Έτσι, για παράδειγμα στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν να 

εφαρμόσουν στην πράξη τις προτάσεις που διατύπωσαν τα μέλη του eCollab στα 

σενάρια-προβλήματα που έθεσαν στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, συνάντησαν 

 

Σχήμα 5. Σύνδεση εμπειριών ανεπιτυχούς αντιμετώπισης προβλημάτων συμμετοχικής 

εκπαίδευσης με τις δυσκολίες/εμπόδια δια ζώσης συνεργασίας στο σχολείο 

 

Δυσκολίες/ 

εμπόδια 

«στενής» και 

«ευρείας» 

συνεργασίας 

εκπαιδευτικών 

στο σχολείο 

 

 

(υποκωδ. 5.1.1) 

 Δυσκολίες/ 

εμπόδια στην 

εφαρμογή 

πρακτικών 

συμμετοχικής 

εκπαίδευσης 

στη σχολική 

πράξη 

 

(υποκωδ. 6.2.3) 

 Εμπειρία 

ανεπιτυχούς 

αντιμετωπίσης 

προβλημάτων 

συμμετοχικής 

εκπαίδευσης 

στη σχολική 

πράξη 

 

(υποκωδ. 6.2.2) 

 

 

δυσκολίες συνεργασίας με τους/τις συναδέλφους τους (π.χ. οι συνάδελφοι στους/στις 

οποίους/ες απευθύνθηκαν για την από κοινού οργάνωση συμμετοχικών πρακτικών 

δεν προσδοκούσαν ότι αυτές θα έφερναν αποτέλεσμα στο μαθητή ή στη μαθήτρια με 

ε.ε.α. και γι’ αυτό δε συνεργάστηκαν στη κατεύθυνση αυτή).  

Σε άλλη περίπτωση οι εκπαιδευτικοί συνάντησαν δυσκολίες συνεργασίας με 

τους γονείς των μαθητών/ριών με ε.ε.α.. Η σύνδεση αυτή μεταξύ «εμποδίων στην 

στενή και ευρεία συνεργασία» και «αποτυχημένων πρακτικών συμμετοχικής 

εκπαίδευσης», την οποία επισημαίνουν οι εκπαιδευτικοί στις συνεντεύξεις και στα 
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σχόλιά τους (ΕΑ8, Ε5, ΓΑ1), αναδεικνύει τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο της 

εφαρμοσμένης στενής και ευρείας συνεργασίας στο σχολείο στην επιτυχημένη 

εφαρμογή πρακτικών συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, ο οποίος έχει επισημανθεί 

εκτενώς στη βιβλιογραφία. 

 

ΕΑ8_ΣΥΝ. (Η αντιπαλότητα τι προβλήματα δημιουργεί;) Ότι δεν βοηθάμε τελικά το μαθητή. Ο 

ενδιάμεσος την πληρώνει. Δεν τον βοηθάμε όσο θα μπορούσαμε, δεν κάνουμε το καλύτερο 

δυνατό, κι από τις δύο πλευρές. Ή αυτά που κάνουμε κι από τις δύο πλευρές είναι 

αναποτελεσματικά ουσιαστικά 

Ε5_ΑΣΥΖ. Το συμπεριληπτικό σχολείο στην πράξη είναι σχεδόν ανύπαρκτο γιατί η συνεργασία 

των δασκάλων ειδικής και γενικής αγωγής είναι ελλιπής και αποσπασματική 

 

Ε5_ΣΥΝ. Η μητέρα όμως πιστεύει ότι φταίμε εμείς, και μόνο εμείς. Και αυτό κάπου μας κάνει 

και μας να… να παρατάμε κάθε προσπάθεια, να παρατάμε κάθε προσπάθεια και …να 

εγκαταλείπουμε κάθε προσπάθεια που μπορεί να φέρει κάτι καλύτερο για το παιδί. 

 



303 

 

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
Στο παρακάτω κείμενο περιγράφονται  τα αποτελέσματα που προέκυψαν από 

τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων του ερωτηματολογίου (κλειστές ερωτήσεις). 

Τα σημαντικότερα αποτελέσματα είναι ότι ο συνολικός βαθμός συμμετοχής (Μ.Ο.) 

των συμμετεχόντων/ουσών στις δραστηριότητες της κοινότητας ήταν μικρός κι ότι οι 

δύο επαγγελματικές ομάδες Ε.Α. και Γ.Α. δεν διέφεραν στο βαθμό συμμετοχής τους 

στις δραστηριότητες της κοινότητας. Περαιτέρω, φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί παρά 

το μικρό βαθμό συμμετοχής τους αποκόμισαν ατομικά επαγγελματικά οφέλη και 

ανέπτυξαν την αίσθηση της κοινότητας. Από τα δύο κύρια συνεργατικά εργαλεία της 

κοινότητας, που ήταν οι «ασύγχρονες συζητήσεις» και τα «σενάρια με τις 

ερωτήσεις», διαφάνηκε ότι και τα δύο συνέβαλλαν στην ανάπτυξης της διαδικτυακής 

συνεργασίας και στα οφέλη αυτής για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες. Ωστόσο, οι 

συζητήσεις φάνηκε να εκπέμπουν περισσότερα θετικά στοιχεία από τα σενάρια με τις 

ερωτήσεις για τα οποία διαφάνηκε ένας προβληματισμός.  

Εν συνεχεία, η συμπερασματική στατιστική επεξεργασία των δεδομένων 

ανέδειξε διαφορές μεταξύ των δύο επαγγελματικών ομάδων Ε.Α. και Γ.Α. σε ό,τι 

αφορά: α) τους λόγους συμμετοχής τους στην κοινότητα, β) τις δυσκολίες 

συμμετοχής τους στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, στις ασύγχρονες συζητήσεις και στα 

σενάρια με τις ερωτήσεις, γ) τα κοινοτικά αισθήματα που ανέπτυξε η κάθε 

επαγγελματική ομάδα και δ) τις παρατηρήσεις και προτάσεις της κάθε 

επαγγελματικής ομάδας σχετικά με τις προσδοκίες τις από το περιεχόμενο της 

κοινότητας. Εν τέλει, η διακριτική ανάλυση ανέδειξε τέσσερις δυσκολίες που 

διέκριναν τις δύο επαγγελματικές ομάδες Ε.Α. και Γ.Α.. Η μη παρακινητική 

πλοήγηση και η απουσία προσωπικού υλικού για ανάρτηση στο ηλεκτρονικό 

περιβάλλον αποτέλεσε δυσκολία των εκπαιδευτικών Γ.Α., ενώ οι ελλιπείς 

πληροφορίες των στατικών σεναρίων της κοινότητας και ο τρόπος εισαγωγής 

απαντήσεων στις ερωτήσεις τους αποτέλεσε δυσκολία των εκπαιδευτικών Ε.Α., όπως 

φάνηκε και από τη συσχέτιση αυτών των δυσκολιών με τα δημογραφικά και ατομικά, 

επαγγελματικά στοιχεία των συμμετεχόντων/ουσών. Τέλος, διαφάνηκε ότι όλοι οι 

παράγοντες δυσκολιών που εξέταζε το ερωτηματολόγιο επέδρασαν, με μεγαλύτερη ή 

μικρότερη ισχύ, στο βαθμό συμμετοχής του συνόλου των εκπαιδευτικών στις 

δραστηριότητες της κοινότητας. Ωστόσο, οι επιδράσεις αυτές διέφεραν για την κάθε 

επαγγελματική ομάδα Ε.Α. και Γ.Α.. Παρομοίως, ο βαθμός συμμετοχής των 

εμπλεκομένων στην κοινότητα φάνηκε ότι επέδρασε στα ατομικά οφέλη και 
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κοινοτικά τους αισθήματα, αλλά ο εν λόγω βαθμός έδειξε να διαφέρει στην επιρροή 

που άσκησε στα ατομικά οφέλη και χαρακτηριστικά (αίσθηση) κοινότητας της κάθε 

επαγγελματικής ομάδας Ε.Α. και Γ.Α.. 

 

5.1. Αποτελέσματα  περιγραφικής ανάλυσης     
Ο υπολογισμός των περιγραφικών στατιστικών μεγεθών (συχνότητες, μέση 

τιμή, τυπική απόκλιση και κατανομή τιμών) των αντικειμένων του ερωτηματολογίου 

έγινε με τη βοήθεια του λογισμικού στατιστικής ανάλυσης κοινωνικών επιστημών 

SPSS v.16. Τα βασικά στατιστικά μεγέθη και μέτρα διασποράς υπολογίστηκαν για  

όλα τα αντικείμενα (ερωτήσεις) του ερωτηματολογίου.  

Η στατιστική ανάλυση των δημογραφικών, ατομικών και επαγγελματικών 

στοιχείων των συμμετεχόντων/ουσών (categorical data) βασίστηκε στη μελέτη της 

κατανομής των τιμών τους. Επιπλέον, η στατιστική περιγραφική ανάλυση εστιάστηκε 

και στην ανάλυση συχνοτήτων για κάθε μια από τις τρεις ειδικότητες  (Γενικής 

Αγωγής, Ειδικής Αγωγής και Ειδικότητας) των 101 μελών (n=101) του δείγματος. Οι  

απαντήσεις για τα αντικείμενα του ερωτηματολογίου που βασίζονται στη κλίμακα 

Likert  θεωρήθηκαν  ως αριθμητικά δεδομένα και υπολογίστηκε η μέση τιμή, η 

τυπική απόκλιση και η κατανομή των τιμών τους.  

 

5.1.1. Προφίλ χρήστη, εμπειρία και χαρακτηριστικά συνεργασίας 
Τα αποτελέσματα από την περιγραφική στατιστική ανάλυση των απαντήσεων 

στα αντικείμενα του ερωτηματολογίου που περιλαμβάνονται στο 1
ο
 μέρος του και 

αφορούν στα δημογραφικά και ατομικά, επαγγελματικά στοιχεία των 

συμμετεχόντων/ουσών, περιγράφονται στο σχετικό κεφάλαιο της Μεθοδολογίας 

(«περιγραφή του δείγματος»). Πέρα όμως από τις ερωτήσεις που περιείχε το πρώτο 

μέρος του ερωτηματολογίου κι οι οποίες αφορούν στα δημογραφικά και 

επαγγελματικά στοιχεία των συμμετεχόντων/ουσών, περιλαμβάνονταν σ’ αυτό και 

ερωτήσεις που αφορούν στο προφίλ του/της εκπαιδευτικού σχετικά με τη χρήση του 

διαδικτύου (προφίλ χρήστη), στην εμπειρία συνεργασίας του με άλλους/ες 

εκπαιδευτικούς και στα χαρακτηριστικά αυτής της συνεργασίας.  Για τις απαντήσεις 

των εν λόγω ερωτήσεων που βασίζονται στην κλίμακα Likert (αριθμητικά δεδομένα) 

υπολογίστηκε η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση και η κατανομή των τιμών τους που 

παρατίθενται στον πίνακα 27, τόσο για το σύνολο των εκπαιδευτικών του δείγματος  
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των αποκρινόμενων στα ερωτηματολόγια, όσο και για κάθε ειδικότητα ξεχωριστά 

Πίνακας 27. Προφίλ χρήστη, Εμπειρία συνεργασίας & Χαρακτηριστικά συνεργασίας 

Προφίλ Χρήστη σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου και φόρα 

Σύνολο 

Εκπαιδευτικών 

Γενικής 

Αγωγής 

Ειδικής 

Αγωγής 

 Μ.Ο Τ.Α. Μ.Ο Τ.Α. Μ.Ο Τ.Α. 

1. Χρησιμοποιώ το διαδίκτυο για ηλεκτρονική αλληλογραφία 2,39 0,76 2,39 0,80 2,41 0,71 

2.   Χρησιμοποιώ το διαδίκτυο για αναζήτηση πληροφοριών 2,62 0,56 2,69 0,53 2,56 0,56 

3.  Χρησιμοποιώ το διαδίκτυο για επικοινωνία, εκτός eCollab (chat, 

forum) 1,42 1,05 1,48 1,09 1,31 1,00 

4.   Χρησιμοποιώ το διαδίκτυο για συνομιλία (msn messenger, 

skype) 1,08 1,02 1,10 1,03 1,03 1,03 

5.   Χρησιμοποιώ το διαδίκτυο για ενημέρωση 2,50 0,76 2,57 0,66 2,41 0,61 

6.  Χρησιμοποιώ το διαδίκτυο για ψυχαγωγία 1,72 1,05 1,85 1,02 1,47 1,08 

7.   Χρησιμοποιώ το διαδίκτυο για κατέβασμα αρχείων (εκτός 

eCollab) 2,21 0,77 2,28 0,79 2,13 0,61 

8.   Χρησιμοποιώ το διαδίκτυο για ανέβασμα αρχείων (εκτός 

eCollab) 1,01 0,99 0,99 1,04 1,06 0,91 

9.  Χρησιμοποιώ το διαδίκτυο για κοινωνική δικτύωση (facebook) 1,21 1,23 1,43 1,27 0,78 1,04 

10.   Χρησιμοποιώ το διαδίκτυο για να σχολιάζω δημόσια σε φόρα 

(forum) εκπαιδευτικών 0,92 0,84 0,99 0,91 0,81 0,69 

11.   Χρησιμοποιώ το διαδίκτυο για να συζητώ με συναδέλφους για 

εκπαιδευτικά θέματα (εκτός e-collab) 0,98 0,98 1,06 1,07 0,81 0,78 

Συνολικοί  Μέσοι Όροι  (Μ.Ο.) και Τυπικές Αποκλίσεις  (Τ.Α.) 1,64 0,91 1,71 0,64 1,53 0,58 

Εμπειρία  Συνεργασίας Μ.Ο Τ.Α. Μ.Ο Τ.Α. Μ.Ο Τ.Α. 

12.Έχω συνεργασθεί με εκπαιδευτικούς από το σχολείο μου                      2,20 0,69 2,28 0,67 2,12 0,69 

13. Έχω συνεργασθεί με εκπαιδευτικούς από άλλα σχολεία 1,49 0,90 1,49 0,87 1,56 0,93 

14. Έχω συνεργασθεί με εκπαιδευτικούς μέσω διαδικτύου 0,99 0,92 1,08 0,99 0,85 0,74 

15. Έχω συνεργασθεί με εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής 1,47 0,88 1,23 0,88 1,91 0,71 

16.Έχω συνεργασθεί με εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 1,96 0,76 2,06 0,75 1,79 0,77 

17. Έχω συνεργασθεί με εκπαιδευτικούς ειδικότητας 1,68 1,02 1,85 0,96 1,41 1,08 

Συνολικοί  Μέσοι Όροι  (Μ.Ο.) και Τυπικές Αποκλίσεις  (Τ.Α.) 1,63 0,86 1,66 0,62 1,61 0,68 

Χαρακτηριστικά Συνεργασίας Μ.Ο Τ.Α. Μ.Ο Τ.Α. Μ.Ο Τ.Α. 

18.  Επιδιώκετε να επικοινωνείτε, εντός και εκτός   σχολείου;  2,12 0,62 2,09 0,60 2,24 0,61 

19.  Μοιράζεστε αξίες, αντιλήψεις, πεποιθήσεις κα  συναισθήματα;  2,17 0,69 2,17 0,71 2,24 0,61 

20.  Προσφέρετε εθελοντική εργασία για την υλοποίηση  κοινών 

σκοπών; 2,04 0,73 2,12 0,67 1,88 0,86 

21.  Εμπλέκεστε σε κοινές εργασίες; 2,01 0,78 2,12 0,73 1,82 0,85 

22.  Εκτιμάτε τη συνεισφορά τους, ακόμη κι αν διαφωνείτε μαζί 

τους; 2,35 0,52 2,41 0,50 2,24 0,56 

23. Προσεγγίζετε τις απόψεις τους, υπερβαίνοντας τις  διαφορές σας; 2,15 0,55 2,17 0,51 2,15 0,62 

24.  Πειραματίζεστε με νέες εφαρμογές και διδακτικά   μέσα; 2,34 0,74 2,42 0,72 2,27 0,63 

25.  Δοκιμάζετε πρακτικές συμμετοχικής εκπαίδευσης; 1,80 0,79 1,85 0,75 1,70 0,85 

26.  Ενδιαφέρεστε για τις πρακτικές τους που εφαρμόζουν στην τάξη 

τους; 2,18 0,61 2,18 0,58 2,21 0,65 

27.  Κατανοείτε το ρόλο τους στο πλαίσιο της  συνεργασίας σας; 2,18 0,54 2,21 0,48 2,15 0,62 

28.  Διαμορφώνετε κοινούς εκπαιδευτικούς στόχους 1,89 0,79 1,94 0,80 1,82 0,77 

29.  Σχεδιάζετε κοινές εργασίες; 1,78 0,81 1,89 0,81 1,58 0,79 

30.  Δέχεστε καθοδήγηση (χωρίς εξουσία); 1,96 0,65 2,00 0,66 1,91 0,63 

31  Δέχεστε βοήθεια; 2,19 0,54 2,21 0,54 2,15 0,57 

32.  Προσφέρετε βοήθεια; 2,30 0,52 2,35 0,51 2,21 0,55 

Συνολικοί  Μέσοι Όροι  (Μ.Ο.) και Τυπικές Αποκλίσεις  (Τ.Α.) 2,10 0,66 2,14 0,45 2,04 0,51 
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ώστε να γίνουν συγκρίσεις. 

Σχετικά με το «προφίλ χρήστη» του διαδικτύου ο συνολικός μέσος λαμβάνει  

την τιμή της μονάδας  1,64 που αντιστοιχεί μεταξύ της επιλογής «σπάνια» και 

«συχνά». Η ομάδα της Γ.Α. βρέθηκε να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο λίγο συχνότερα, 

από αυτήν της Ε.Α., χωρίς ιδιαίτερες διαφορές στις επιμέρους χρήσεις. 

Στην «εμπειρία συνεργασίας» ό μέσος όρος είναι 1,63 και  σχεδόν ίδιος μ’ 

εκείνο της χρήσης διαδικτύου,  δηλαδή ανάμεσα στην επιλογή «σπάνια» και «συχνά». 

Συχνή  είναι η «συνεργασία με εκπαιδευτικούς από το σχολείο μου» (2,20) και η 

συνεργασία με εκπαιδευτικούς Γ.Α. (1,96). Η αντίστοιχη συνεργασία με 

εκπαιδευτικούς  της Ε.Α. είναι λιγότερο συχνή όχι όμως και σπάνια (1,47) και 

φαίνεται να προέρχεται από τους/τις ίδιους/ες, όπως άλλωστε  δηλώνει και ο 

υψηλότερος μέσος όρος στους/στις εκπαιδευτικούς της Ε.Α. (1,91). Δηλαδή η 

συνεργασία λαμβάνει συχνά χώρα μεταξύ εκπαιδευτικών γενικής αγωγής (2,06) ή 

μεταξύ εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής (1,91) και λιγότερο συχνά μεταξύ 

εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής (1,23), κάτι που έχει επισημανθεί και στη 

σχετική με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής 

βιβλιογραφία (Sharpe & Hawes, 2003). Αν και  υπάρχει τάση η συνεργασία μεταξύ 

των εκπαιδευτικών να είναι συχνή, η εν λόγω συνεργασία μέσω διαδικτύου (ερ. 14)  

είναι σπάνια και για τις δύο ομάδες αφού ο μέσος όρος τοποθετήθηκε κοντά στη 

μονάδα.  

Στην ερώτηση που αφορά τα «χαρακτηριστικά συνεργασίας» οι απαντήσεις  

στο σύνολό τους έδωσαν μέσο όρο 2,1 που αντιστοιχεί στην επιλογή «συχνά». 

Σχεδόν όλοι οι μέσοι όροι των ερωτήσεων που αφορούν τα χαρακτηριστικά 

συνεργασίας είναι πάνω από την τιμή 2 ή πολύ κοντά σε αυτή. Το ίδιο ισχύει και για 

τις δύο ειδικότητες.  Διαφορές μεταξύ των δύο ειδικοτήτων δεν φαίνεται να 

υπάρχουν, με εξαίρεση ίσως τον σχεδιασμό κοινών  εργασιών (ερ. 29)  όπου οι 

εκπαιδευτικοί της Γ.Α. είναι πιο κοντά στην επιλογή «συχνά» (1,89) ενώ οι 

εκπαιδευτικοί της Ε.Α. τοποθετήθηκαν σχεδόν ανάμεσα στην επιλογή «συχνά» και 

«σπάνια» (1,58). Αν και τα βιώματα συνεργασίας δεν είναι τόσο συχνά, ωστόσο όταν 

αυτή λαμβάνει χώρα μεταξύ των εκπαιδευτικών, τη χαρακτηρίζουν συχνά στοιχεία 

όπως ο πειραματισμός με νέες εφαρμογές και διδακτικά μέσα και η εκτίμηση της 

συνεισφοράς των συναδέλφων, ακόμη κι αν υπάρχουν διαφωνίες. 
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5.1.2. Συμμετοχή στο eCollab 
 
Λόγοι συμμετοχής  

Το  2
ο
  τμήμα  του ερωτηματολογίου άρχιζε με την ερώτηση που διερευνά 

τους λόγους συμμετοχής στο eCollab. Στην εν λόγω ερώτηση ζητήθηκε από τους/τις 

εκπαιδευτικούς του δείγματος να ταξινομήσουν με σειρά προτεραιότητας τους 6 

λόγους για τη συμμετοχή τους στο eCollab. Ο παρακάτω πίνακας (πίνακας 28) 

εμφανίζει με αύξουσα σειρά τους λόγους. Η ταξινόμηση πραγματοποιήθηκε με βάση 

το μικρότερο μέσο όρο. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο σημαντικότερος λόγος 

συμμετοχής στην κοινότητα ήταν το ενδιαφέρον για ενημέρωση περί της συνεργασίας 

των εκπαιδευτικών Ε.Α & Γ.Α. μέσω διαδικτύου. Σχεδόν οι μισοί/ές  (47,5%) τον  

τοποθέτησαν ως τον κυριότερο λόγο συμμετοχής στο eCollab, με το 21% να τον 

τοποθετούν ως δεύτερο λόγο. Περίπου το 17% των ερωτηθέντων δεν τον επέλεξε ως 

λόγο συμμετοχής ενώ από αυτούς/ές που τον επέλεξαν, κανένα άτομο δεν τον 

τοποθέτησε στην τελευταία θέση.  

 

Πίνακας 28. Λόγοι συμμετοχής στο eCollab (Συχνότητες %) 

Ερώτηση 1/  2
ο
 Μέρος 

Ερωτηματολογίου 1 2 3 4 5 6 κανένας Μ.Ο.  Τ.Α. 

Ενημέρωση για συνεργασία 

εκπαιδευτικών ειδικής & γενικής 

αγωγής 

47,52 20,79 9,90 3,96 0,99 - 16,83 1,07 1,07 

Για να βοηθηθώ στη δουλειά μου 11,88 24,75 20,79 11,88 - - 30,69 1,40 1,63 

Για ανάπτυξη σχέσεων με 

γνώριμα μέλη 
21,78 16,83 9,90 3,96 9,90 - 37,62 1,63 1,40 

Μάθηση μέσα από τη συμμετοχή 2,97 19,80 20,79 16,83 6,93 - 32,67 1,69 2,27 

Για προσφορά στη κοινότητα 

eCollab 
3,96 3,96 11,88 6,93 12,87 1,98 58,42 2,01 2,01 

Από περιέργεια 11,88 3,96 1,98 4,95 2,97 14,85 59,41 2,27 1,69 

 

Οι τιμές  που λαμβάνουν οι μέσοι όροι, δείχνουν  ως δεύτερο λόγο συμμετοχής, την 

επιλογή «για να βοηθηθώ στη δουλειά μου» . Ωστόσο, κρίνοντας από τις συχνότητες, 

τα ποσοστά φέρνουν ως δεύτερο λόγο την «ανάπτυξη σχέσεων με γνώριμα μέλη», 

υπερτερώντας κατά 10%, ο οποίος με βάση τους μέσους όρους έρχεται τρίτος ως 

λόγος συμμετοχής. Η αιτία για αυτή τη διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι 

συσωρευτικά τα ποσοστά  της επιλογής «για  να βοηθηθώ στη δουλειά μου»  ειδικά 

ως πρώτη, δεύτερη, και τρίτη επιλογή είναι μεγαλύτερα από την επιλογή «για 

ανάπτυξη σχέσεων με μέλη που γνωρίζω». Επιπλέον, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός 

ότι κανένα άτομο δεν τοποθέτησε την επιλογή «για να βοηθηθώ στη δουλειά μου» 
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στις δύο τελευταίες θέσεις δείχνοντας κατά ένα βαθμό την σπουδαιότητα του 

συγκεκριμένου λόγου για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες.   

Ως τέταρτος λόγος  επιλέχθηκε «η μάθηση μέσα από τη συμμετοχή»  με μικρή 

απόσταση από τον τρίτο λόγο. Η τυπική απόκλιση εδώ είναι αρκετά μεγαλύτερη από 

τους προαναφερθέντες λόγους καθότι τα δύο άκρα της κατανομής συχνοτήτων 

απέχουν αρκετά από το 21% που βρίσκεται στο κέντρο της υποδεικνύοντας ότι οι 

απαντήσεις είναι συγκριτικά διασκορπισμένες. Προτελευταίος λόγος βρέθηκε  η 

προσφορά στη κοινότητα του eCollab και τελευταίος η περιέργεια. Ας σημειωθεί ότι 

στην επιλογή «για άλλον λόγο» ένα άτομο ανέφερε ότι απλά ήθελε να βιώσει την 

εμπειρία και ένα άλλο για να ξεφύγει από την καθημερινότητα της ρουτίνας.  

Εν κατακλείδι, ο σημαντικότερος λόγος συμμετοχής στο eCollab ήταν το 

ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών να ενημερωθούν σχετικά με τη συνεργασία των 

εκπαιδευτικών Ε.Α & Γ.Α. μέσω διαδικτύου, ενώ ο δεύτερος κατά σειρά λόγος που 

παρακίνησε τους/τις εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στην κοινότητα ήταν η 

βοήθεια που προσδοκούσαν να λάβουν για τη δουλειά τους. 

 

Βαθμός συμμετοχής  
Ο μέσος όρος της δεύτερης  ερώτησης, που αφορά στο βαθμό συμμετοχής 

στις δραστηριότητες του eCollab είναι αρκετά χαμηλός (1,62) και τοποθετείται 

ανάμεσα στην επιλογή «λίγο»  και «αρκετά» (πίνακας 29). Ο γενικός μέσος όρος 

δείχνει να μειώνεται αισθητά  από  τη πολύ μικρή συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις 

απαντήσεις που δόθηκαν στις κατευθυντήριες ερωτήσεις των στατικών σεναρίων 

(ερ.7, μ.ο.=0,33) και από τη μικρή συμμετοχή τους  στο σχολιασμό στις ομάδες 

συζήτησης του Forum (ερ.8 , μ.ο.=0,50). Οι περισσότεροι μέσοι όροι βρίσκονται 

πάνω από το 1,5 με μεγαλύτερο τον 2,60  για την ερώτηση  9 υποδηλώνοντας  ότι οι 

εκπαιδευτικοί διάβασαν τα μηνύματα που λάμβαναν από το  ecollab.teacher 

collaboration για την ενημέρωσή  τους σχετικά με τα σχόλια των άλλων 

χρηστών/ριών,  περισσότερο από αρκετά (αρκετά=2 και πολύ=3). Ωστόσο, η τυπική 

απόκλιση (Τ.Α.) λαμβάνει  συγκριτικά αρκετά υψηλή τιμή (1,28) δείχνοντας ότι οι 

απαντήσεις που διασκορπίζονται από το μέσο όρο  υπερβαίνουν την μια κλίμακα.  

Σύμφωνα με τους αντίστοιχους μέσους όρους, οι βαθμός συμμετοχής στην 

ομάδα των εκπαιδευτικών της ειδικής αγωγής είναι λίγο μεγαλύτερος (1,41) απ’ ό,τι ο 

βαθμός στην ομάδα  της γενικής αγωγής (1,35). Οι διαφορές για τις δύο ομάδες για 

κάθε έναν παράγοντα (υποερώτηση) ξεχωριστά που ενσαρκώνουν στο σύνολό τους 
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το βαθμό συμμετοχής στο eCollab δεν φαίνονται να παρουσιάζουν διαφορές. Οι 

μεγαλύτερες σχετικά διαφορές  φαίνονται στην ερ. 9 («Διάβαζα τα μηνύματα που 

λάμβανα από το  ecollab.teachercollaboration για την ενημέρωσή μου, σχετικά με τα 

σχόλια των άλλων χρηστών») και στην ερ. 4  («Διάβασα τις Πηγές του eCollab»), με 

τους/τις εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής να διαβάζουν λίγο περισσότερο από 

τους/τις συναδέλφους τους της γενικής αγωγής, τις Πηγές του eCollab. 

Σε γενικές γραμμές, ο βαθμός συμμετοχής δεν μπορεί να θεωρηθεί πολύ 

ικανοποιητικός. Ωστόσο, από το σύνολο των στοιχείων που συγκροτούσαν το βαθμό 

συμμετοχής στο eCollab, εάν αφαιρεθούν οι δύο ερωτήσεις που εκφράζουν χαμηλή 

συμμετοχή (ερ. 7 και 8) και αφορούν στο σχολιασμό στις ασύγχρονες συζητήσεις και 

στις απαντήσεις στις κατευθυντήριες ερωτήσεις των σεναρίων, ο μέσος όρος  (1,92) 

προσεγγίζει  την επιλογή «αρκετά».  

 

Πίνακας 29. Βαθμός συμμετοχής στις δραστηριότητες του eCollab 

Ερώτηση 2 , 2
ο
 Μέρος Ερωτηματολογίου  

Σύνολο 

Εκπαιδευτικών 

Γενικής Αγωγής Ειδικής Αγωγής 

Στοιχεία Ερώτησης 2 Μ.Ο Τ.Α. Μ.Ο Τ.Α. Μ.Ο Τ.Α. 

1.Διάβασα τα εισαγωγικά – ενημερωτικά 

κείμενα    του eCollab  
2,03 0,87 1,94 0,8 2,21 0,98 

2.Μελέτησα τα Σενάρια – προβλήματα και τις 

ερωτήσεις 
2,07 0,97 2,07 0,89 2,06 1,13 

3.Μέσω των υπερσυνδέσμων των Σεναρίων και 

των ερωτήσεων μεταφέρθηκα και πήρα 

επιπρόσθετες  πληροφορίες από άλλους 

ιστοτόπους 

1,52 1,01 1,51 0,98 1,56 1,08 

4.Διάβασα τις Πηγές του eCollab 1,55 1,12 1,43 1,1 1,76 1,13 

5.Διάβασα τη Βοήθεια του eCollab 1,35 0,95 1,27 0,99 1,5 0,86 

6.Διάβασα τα σχόλια των άλλων χρηστών στα 

Σενάρια και στις Συζητήσεις 
2,21 0,95 2,28 0,9 2,06 1,04 

7.Απάντησα στις κατευθυντήριες ερωτήσεις των  

Σεναρίων 
0,33 0,81 0,24 0,65 0,53 1,05 

8.Σχολίασα στις Ομάδες Συζήτησης του forum  

(ασύγχρονη επικοινωνία) 
0,5 0,8 0,49 0,79 0,5 0,83 

9.Διάβαζα τα μηνύματα που λάμβανα από το  

ecollab teacher collaboration για την ενημέρωσή 

μου, σχετικά με τα σχόλια των άλλων χρηστών 

2,6 1,21 2,73 1,16 2,35 1,28 

10.Εισερχόμουν στο σύστημα μετά την 

ενημέρωσή μου από το ecollab teacher 

collaboration για να διαβάσω τα σχόλια των 

άλλων χρηστών   

2 1,04 2 1,04 2 1,04 

Συνολικοί  Μέσοι Όροι  (Μ.Ο.) και Τυπικές 

Αποκλίσεις  (Τ.Α.) 
1,62 0,62 1,35 0,46 1,41 0,67 

καθόλου=0, λίγο=1, αρκετά=2, πολύ =3, πάρα πολύ=4 
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Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί της Ε.Α. φάνηκε να έχουν ελαφρώς μεγαλύτερο βαθμό 

συμμετοχής από τους/τις εκπαιδευτικούς της Γ.Α.. Περαιτέρω διερεύνηση μέσω της 

συμπερασματικής στατιστικής ανάλυσης (επόμενη ενότητα)  θα μπορούσε να 

αναδείξει αφενός τυχόν σημαντικές διαφορές στο βαθμό συμμετοχής μεταξύ των δύο 

ομάδων  αλλά και πιθανούς παράγοντες  που ασκούν επιρροή στον εν λόγω βαθμό. 

 

Δυσκολίες συμμετοχής  
Οι δυσκολίες συμμετοχής στο ηλεκτρονικό περιβάλλον  του eCollab (ερ.3, 2

ο
 

μέρος ερωτηματολογίου) με βάση το μέσο του συνόλου των αποκρινόμενων, ήταν 

μάλλον μικρές,  με μέσο όρο που μόλις υπερβαίνει τη τιμή 1,20 (διαφωνώ =1, ούτε 

συμφωνώ ούτε διαφωνώ=2). Η μόνη δυσκολία, όπως φαίνεται στον πίνακα 30, 

παρουσιάστηκε στο γεγονός ότι οι  

 

Πίνακας 30. Δυσκολίες συμμετοχής στο ηλεκτρονικό περιβάλλον 

 Ερώτηση 3 , 2
ο
 Μέρος Ερωτηματολογίου  

Σύνολο 

Εκπαιδευτικών 

Γενικής 

Αγωγής 

Ειδικής 

Αγωγής 

Στοιχεία Ερώτησης 3 Μ.Ο Τ.Α. Μ.Ο Τ.Α. Μ.Ο Τ.Α. 

1.Δεν έχω εύκολη πρόσβαση στο    διαδίκτυο 0,82 1,17 0,72 1,04 1,03 1,38 

2.Υπάρχουν τεχνικά προβλήματα και λάθη στο eCollab 0,85 0,7 0,75 0,66 1,06 0,74 

 3.Η πλοήγηση είναι δύσκολη και   αποπροσανατολιστική 0,87 0,69 0,82 0,69 0,97 0,67 

4. Η πλοήγηση δεν με παρακίνησε για περαιτέρω διερεύνηση  1,25 0,97 1,28 1 1,18 0,94 

5.Το περιβάλλον δεν είναι ευχάριστο  1,02 0,77 0,97 0,84 1,12 0,59 

6.Το περιβάλλον δεν είναι ενδιαφέρον 0,84 0,61 0,78 0,65 0,97 0,52 

7.Έχω περιορισμένο χρόνο, λόγω πίεσης από άλλες 

υποχρεώσεις 2,95 1,08 3,04 1,05 2,76 1,13 

8. Δεν έχω επαρκείς τεχνικές δεξιότητες 1,15 1,09 1,11 1,08 1,24 1,1 

9.Οι δραστηριότητες στο eCollab είναι ιδιαίτερα  απαιτητικές 1,44 0,89 1,36 0,85 1,59 0,96 

10. Η υποστήριξη (βοήθεια, οδηγίες) είναι ανεπαρκής 0,99 0,61 0,91 0,55 1,15 0,7 

Συνολικοί  Μέσοι Όροι  (Μ.Ο.) και Τυπικές Αποκλίσεις  (Τ.Α.) 1,22 0,49 1,17 0,49 1,31 0,47 

διαφωνώ απόλυτα=0, διαφωνώ=1, ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ=2, συμφωνώ=3, συμφωνώ 

απόλυτα=4 

εκπαιδευτικοί είχαν περιορισμένο χρόνο , λόγω πίεσης από άλλες υποχρεώσεις (ερ. 7) 

με μέσο όρο που αντιστοιχεί στην επιλογή «συμφωνώ» (μ.ο=2,95).  Η μεγάλη τυπική 

απόκλιση που παρουσιάζει η ερώτηση σχετικά με  το στοιχείο 8 υποδηλώνει ότι 

υπήρξαν εκπαιδευτικοί που μπορεί να αντιμετώπισαν κάποιες δυσκολίες λόγω της 

ανεπάρκειας των τεχνικών τους δεξιοτήτων. Στα ίδια επίπεδα κυμαίνονται και οι 

μέσοι όροι για τις δύο ομάδες εκπαιδευτικών. Η διαφορά αυτή είναι  ωστόσο σχεδόν 

τρεις φορές μεγαλύτερη απ’ ό,τι η διαφορά στο βαθμό συμμετοχής (12% έναντι 
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4,4%). Δηλαδή αν και οι δυσκολίες στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, που συνάντησαν οι 

εκπαιδευτικοί της Ε.Α, ήταν λίγο μεγαλύτερες απ’ ό,τι των εκπαιδευτικών της  Γ.Α., 

ο βαθμός συμμετοχής τους ήταν ελαφρώς μεγαλύτερος.  

Σε ό,τι αφορά τις δυσκολίες συμμετοχής στα σενάρια με τις ερωτήσεις (ερ. 4, 

2
ο
  μέρος ερωτηματολογίου), το σύνολο των εκπαιδευτικών  δεν εμφανίζεται να 

αντιμετώπισε δυσκολίες, αφού η τιμή που δέχτηκε ο συνολικός μέσος όρος (1,30)  

είναι αρκετά κοντά στην επιλογή «διαφωνώ».  

Αν και δεν συμφώνησαν ότι αντιμετώπισαν δυσκολίες, οι εκπαιδευτικοί στο 

σύνολό τους κράτησαν ουδέτερη στάση («ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ») στην ερ. 2 

(«Η μελέτη των σεναρίων είναι χρονοβόρα») και στην ερ. 13 («Δεν έχω κάτι 

καινούριο ή διαφορετικό να  προσθέσω στα σχόλια που ειπώθηκαν πριν  από μένα») 

με μέσους όρους 2, 17 και 1, 94 αντίστοιχα. Η παράμετρος χρόνος όπως και στο 

ηλεκτρονικό περιβάλλον παρουσιάζεται σημαντική, όπως επίσης και οι δεξιότητες 

χρήσης και η προηγούμενη γνώση και εμπειρία των εκπαιδευτικών, εφόσον οι μέσοι 

όροι για την επάρκεια γνώσεων, για την επαγγελματική εμπειρία και για την άνεση 

στη γραπτή επικοινωνία, προκειμένου να απαντηθούν οι ερωτήσεις των σεναρίων, 

παρουσιάζουν συγκριτικά τους μεγαλύτερους μέσους όρους. Ωστόσο, αυτό δε 

σημαίνει ότι παρουσιάζονται δυσκολίες σε αυτά τα πεδία καθότι οι απαντήσεις 

κυμανθήκαν κάτω από την ουδέτερη επιλογή.  

Στο ότι δεν υπήρξαν ιδιαίτερες δυσκολίες στη συμμετοχή στα σενάρια με τις 

ερωτήσεις, οι δύο ομάδες εκπαιδευτικών διαφοροποιούνται μόλις κατά 7% με μέσους 

1,33 για τους/τις εκπαιδευτικούς της Γ.Α και 1,24 για εκείνους/ες της Ε.Α. (πίνακας 

31). Αν και ο συνολικός μέσος όρος για τους/τις εκπαιδευτικούς της Γ.Α. είναι 

μεγαλύτερος, από το σύνολο των 19 ερωτήσεων, μόνο σε πέντε από αυτές  (ερ. 

1,2,11,12,13) εμφανίζεται ο μέσος όρος μεγαλύτερος από αυτό των εκπαιδευτικών 

της Ε.Α.. Στις υπόλοιπες 14, οι εκπαιδευτικοί της Ε.Α. δίνουν μεγαλύτερους μέσους 

όρους και άρα πιθανό μεγαλύτερες δυσκολίες. Η μεγαλύτερη διαφορά –της τάξης του 

35%- παρουσιάζεται στην ερώτηση 12, που αφορά στο αν οι εκπαιδευτικοί έχουν 

σχετική με τα σενάρια επαγγελματική εμπειρία. Εδώ η ομάδα της Γ.Α. φάνηκε να 

αντιμετώπισε περισσότερες δυσκολίες από την ομάδα της Ε.Α.. (1,67 έναντι 1,29). Το 

ίδιο ισχύει και για την ερώτηση 11 που αφορά στην επάρκεια γνώσεων για να 

απαντηθούν οι ερωτήσεις των σεναρίων, όπου με διαφορά 25% ο μέσος για τους/τις 

εκπαιδευτικούς της Γ.Α. είναι μεγαλύτερος από αυτόν της Ε.Α. (1,73 έναντι 1,38). 

Επιπλέον οι της Γ.Α  θεώρησαν λίγο περισσότερο από αυτούς/ές της Ε.Α. ότι η 
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μελέτη των σεναρίων με τις ερωτήσεις ήταν δύσκολη και απαιτητική (1,33 έναντι 

1,24) αλλά και χρονοβόρα (2,22 έναντι 2,06).  Στην ερώτηση 13 («Δεν έχω κάτι 

καινούριο ή διαφορετικό να  προσθέσω στα σχόλια που ειπώθηκαν πριν  από μένα») 

η ομάδα της Γ.Α. ταυτίζεται με την ουδέτερη στάση («ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ) 

ενώ η ομάδα της Ε.Α. έχει την τάση να ταυτιστεί αφού ο μέσος όρος είναι λίγο 

μικρότερος από την τιμή 2 (1,74).  

 

Πίνακας 31. Δυσκολίες συμμετοχής στα σενάρια με ερωτήσεις 

 Ερώτηση 4 , 2
ο
 Μέρος Ερωτηματολογίου  

Σύνολο 

Εκπαιδευτικών 

Γενικής 

Αγωγής 

Ειδικής 

Αγωγής 

Στοιχεία Ερώτησης 4 Μ.Ο Τ.Α. Μ.Ο Τ.Α. Μ.Ο Τ.Α. 

1.Η μελέτη των σεναρίων είναι δύσκολη και  απαιτητική 1,3 0,88 1,33 0,98 1,24 0,65 

2.Η μελέτη των σεναρίων είναι χρονοβόρα 2,17 1,05 2,22 1,14 2,06 0,85 

3.Το στυλ των γραμμάτων και το φόντο με  δυσκολεύουν στην 

ανάγνωση 0,94 0,79 0,85 0,72 1,12 0,88 

4. Τα ενημερωτικά κείμενα και οι  υπερσυνδέσεις των σεναρίων 

δε με βοηθούν να κατανοήσω τα σενάρια 1,06 0,69 1,01 0,71 1,15 0,66 

5.Οι υποδείξεις πάνω από τα σενάρια δε με βοηθούν να 

καταλάβω τι πρέπει να κάνω για να απαντήσω στις ερωτήσεις 1,18 0,78 1,1 0,78 1,32 0,77 

6.Οι πληροφορίες που δίνονται για τα σενάρια είναι ελλιπείς 1,27 0,82 1,07 0,77 1,65 0,81 

7.Οι ερωτήσεις είναι δυσνόητες 1,02 0,59 0,94 0,61 1,18 0,52 

8.Οι ερωτήσεις με περιορίζουν και με  αποθαρρύνουν να πω τη 

γνώμη μου για τα σενάρια 1,21 0,75 1,1 0,74 1,41 0,74 

 9.Ο τρόπος εισαγωγής των απαντήσεων στις ερωτήσεις είναι 

δύσκολος 1,09 0,7 0,96 0,68 1,36 0,65 

10. Ο τρόπος μετάβασης από τα Σενάρια στο Φόρουμ και ο 

τρόπος εισαγωγής σεναρίων-προβλημάτων από τα μέλη, είναι 

δύσκολα  1,29 0,86 1,19 0,84 1,47 0,9 

11.Πιστεύω ότι δεν έχω επαρκείς γνώσεις για να απαντήσω στα 

σενάριο 1,61 0,93 1,73 0,95 1,38 0,85 

12.Θεωρώ ότι δεν έχω σχετική με τα σενάρια επαγγελματική 

εμπειρία 1,54 0,93 1,67 0,99 1,29 0,76 

13.Δεν έχω κάτι καινούριο ή διαφορετικό να  προσθέσω στα 

σχόλια που ειπώθηκαν πριν  από μένα 1,94 0,94 2,04 0,94 1,74 0,9 

14.Δεν είμαι άνετος/η στη γραπτή  επικοινωνία 1,43 1,08 1,34 1,15 1,59 0,92 

15.Αγχώνομαι όταν γράφω σε δημόσιο χώρο 1,71 1,19 1,69 1,25 1,76 1,07 

16.Δεν αισθάνομαι αρκετά ασφαλής ώστε να μοιραστώ τις 

απόψεις μου με τους  άλλους 1,37 1 1,28 1 1,55 1 

17.Δεν πιστεύω ότι απαντώντας στις   ερωτήσεις βοηθώ τους 

συναδέλφους μου να λύνουν προβλήματα 1,08 0,79 1 0,78 1,24 0,78 

18.Δεν πιστεύω ότι απαντώντας στις ερωτήσεις βοηθώ τους 

συναδέλφους μου να μάθουν από την προσωπική  μου γνώση και 

εμπειρία 1,02 0,72 0,99 0,75 1,09 0,67 

19.Φοβάμαι μήπως εκτεθώ στην κριτική των συναδέλφων 1,32 0,95 1,28 0,92 1,38 1,02 

Συνολικοί  Μέσοι Όροι  (Μ.Ο.) και Τυπικές Αποκλίσεις  (Τ.Α.) 1,3 0,88 1,33 0,98 1,24 0,65 

διαφωνώ απόλυτα=0, διαφωνώ=1, ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ=2, συμφωνώ=3, συμφωνώ 

απόλυτα=4 
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Στις υπόλοιπες ερωτήσεις οι διαφορές φαίνονται μάλλον μικρές. Εξαίρεση 

αποτελούν οι ερωτήσεις 6 και 7. Ειδικά στη πρώτη, η διαφορά είναι η μεγαλύτερη 

(54%,)  με τους/τις εκπαιδευτικούς της Ε.Α. να θεωρούν περισσότερο από εκείνους/ες 

της Γ.Α. ότι οι πληροφορίες που δίνονται για τα σενάρια είναι ελλιπείς (μέσοι όροι 

1,65 έναντι 1,07). Αυτό το αποτέλεσμα ενδεχομένως να πηγάζει από το γεγονός ότι οι 

εκπαιδευτικοί της Ε,Α. έχουν μεγαλύτερη επαγγελματική εμπειρία και επάρκεια 

γνώσεων για τα σενάρια (βλ. ερ.  11&12), και γι’ αυτό ίσως διακρίνουν ελλείψεις στις 

πληροφορίες που δίνονται γι’ αυτά (ερ. 6), δίχως όμως αυτό να σημαίνει ότι 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες (βλ. χαμηλούς μέσους όρους). Επιπλέον, οι της Ε.Α. 

πιστεύουν περισσότερο ότι οι ερωτήσεις τους/τις περιορίζουν και τους/τις 

αποθαρρύνουν  να πουν τη γνώμη τους για  τα σενάρια, όπως επίσης, σε σχέση πάντα 

με την ομάδα της Γ.Α. βρίσκουν ότι  ο τρόπος εισαγωγής των απαντήσεων στις 

ερωτήσεις είναι δύσκολος. Σε γενικές γραμμές οι διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων 

δεν φάνηκε  να είναι  μεγάλες. Ο έλεγχος t που θα εκτιμηθεί και τα αποτελέσματα του 

θα παρουσιαστούν στην επόμενη ενότητα ενδεχομένως να αναδείξει τυχόν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές.  

Οι «δυσκολίες συμμετοχής στις συζητήσεις ασύγχρονης επικοινωνίας 

(Forum)» συντίθεται από  25 υποερωτήσεις (πίνακας 32). Ο τρεις μέσοι όροι 

κυμαίνονται μεταξύ 1,31 και 1,36 με τον πρώτο να ανήκει στην ομάδα της Γ.Α., τον 

δεύτερο στην ομάδα της Ε.Α. και με τον γενικό μέσο όρο να ορίζεται από τη τιμή 

1,32. Από το  σύνολο των 25 ερωτήσεων, μόνο σε πέντε (ερ. 7, 9, 11, 17 και 24) η 

ομάδα της  Γ.Α. έχει μεγαλύτερο μέσο όρο που υποδηλώνει ότι οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. 

δυσκολεύθηκαν λίγο παραπάνω από τους/τις εκπαιδευτικούς Ε.Α.. Ωστόσο, 

εμφανίστηκαν πολύ μικρές διαφορές, με εξαίρεση τις ερωτήσεις  11 και 24 όπου και 

πάλι  οι εκπαιδευτικοί της Γ.Α.  έδειξαν να έχουν – σε σχέση με αυτούς/ές της Ε.Α-   

ανεπάρκεια γνώσεων ώστε να  βοηθήσουν τους/τις συναδέλφους με τα σχόλιά τους 

(1,58 έναντι 1,16 της Ε.Α). Στην πλευρά των εκπαιδευτικών της Ε.Α από το σύνολο 

των 19 ερωτήσεων οι μεγαλύτερες διαφορές παρουσιάστηκαν στις ερωτήσεις 5 και 6. 

Η πρώτη έχει να κάνει με την έλλειψη υποστήριξης (Βοήθεια) για το Forum  και η 

δεύτερη  με τη δυσκολία ανάγνωσης του κειμένου (φόντο και στυλ γραμματοσειράς). 

Σε αυτά τα δύο πεδία οι εκπαιδευτικοί της Ε.Α. συνάντησαν αρκετά μεγαλύτερες 

δυσκολίες απ’ ό,τι οι εκπαιδευτικοί της Γ.Α., ίσως γιατί η ομάδα της Ε.Α. ήταν λίγο 

μεγαλύτερη σε ηλικία από αυτήν της Γ.Α. και χρησιμοποιούσε λιγότερο συχνά το 

διαδίκτυο από την αντίστοιχη ομάδα των εκπαιδευτικών Γ.Α..  
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Πίνακας 32. Δυσκολίες συμμετοχής στις συζητήσεις ασύγχρονης επικοινωνίας 

Ερώτηση 5 , 2
ο
 Μέρος Ερωτηματολογίου  

Σύνολο 

Εκπαιδευτικών 

Γενικής 

Αγωγής 

Ειδικής 

Αγωγής 

Στοιχεία Ερώτησης 5 Μ.Ο Τ.Α. Μ.Ο Τ.Α. Μ.Ο Τ.Α. 

1.Η πλοήγηση στο Φόρουμ είναι δύσκολη και αποπροσανατολιστική 1,1 0,93 1 0,87 1,29 1,03 

2.Η εισαγωγή σχολίων στις Ομάδες Συζήτησης και η εισαγωγή 

απαντήσεων στα  σχόλια είναι δύσκολες διαδικασίες 1,17 0,87 1,19 0,91 1,12 0,81 

3Η ανάρτηση αρχείων από τον υπολογιστή μου στο Φόρουμ είναι δύσκολη 

διαδικασία 1,31 0,99 1,27 1,06 1,38 0,85 

4. Η είσοδος στο eCollab και κατόπιν στο Φόρουμ και η εύρεση και  

ανάγνωση των πρόσφατων σχολίων των χρηστών είναι δύσκολη διαδικασία 1,29 1,07 1,27 1,07 1,32 1,09 

5.Η υποστήριξη (Βοήθεια) για το φόρουμ είναι ελλιπής 1,01 0,67 0,9 0,68 1,24 0,61 

6.Το στυλ των γραμμάτων και το φόντο με δυσκολεύουν στην ανάγνωση 0,85 0,71 0,76 0,63 1,03 0,83 

7.Τα σχόλια των συναδέλφων είναι δυσνόητα 0,95 0,55 0,97 0,58 0,91 0,51 

 8.Τα σχόλια των συναδέλφων δε μου  προκαλούν το ενδιαφέρον 1 0,71 1 0,72 1 0,7 

9.Δυσκολεύομαι να παρακολουθήσω τη ροή της συζήτησης 1,29 0,94 1,37 1,04 1,12 0,69 

10.Αποθαρρύνομαι όταν δεν απαντάνε ή αργούν να  απαντήσουν στα 

σχόλιά μου οι συνάδελφοι 1,53 0,91 1,51 0,98 1,59 0,78 

11.Πιστεύω ότι δεν έχω επαρκείς γνώσεις για να βοηθήσω τους 

συναδέλφους με τα σχόλιά μου 1,44 0,91 1,58 0,99 1,16 0,63 

12.Θεωρώ ότι δεν έχω επαρκή επαγγελματική εμπειρία για να βοηθήσω 

τους συναδέλφους με τα σχόλιά μου 1,36 0,89 1,31 0,89 1,44 0,89 

13.Δεν είμαι άνετος/η στη γραπτή επικοινωνία 1,35 1,07 1,31 1,17 1,41 0,86 

14.Αγχώνομαι όταν γράφω τις απόψεις μου δημόσια 1,61 1,1 1,61 1,14 1,62 1,04 

15.Δεν αισθάνομαι αρκετά ασφαλής ώστε να μοιραστώ τις απόψεις μου με 

τους συναδέλφους μου στο Φόρουμ 1,46 1,06 1,33 1,05 1,71 1,06 

16.Δεν επιθυμώ να εμπλακώ στη συζήτηση και να δεσμευθώ να απαντάω 

στα σχόλια και στις ερωτήσεις των συναδέλφων 1,58 1,03 1,55 1,05 1,65 1,01 

 17.Δεν θεωρώ ωφέλιμο να εμπλέκομαι σε διαφωνίες και συγκρούσεις με 

τους συναδέλφους 1,47 0,95 1,5 1,03 1,42 0,79 

18.Φοβάμαι μήπως εκτεθώ στην κριτική των  συναδέλφων 1,17 0,82 1,11 0,77 1,29 0,91 

19.Φοβάμαι μήπως το σχόλιό μου  χαρακτηρισθεί μη ευφυές 1,15 0,78 1,12 0,75 1,21 0,84 

20.Φοβάμαι μήπως προσβάλλω τους συναδέλφους με τα σχόλιά μου 1,17 0,8 1,15 0,78 1,21 0,84 

21.Δεν πιστεύω ότι μεταφέροντας τη γνώση και  την εμπειρία μου στο 

Φόρουμ μπορώ να βοηθήσω τους συναδέλφους μου στη  λύση 

προβλημάτων και σε ζητήματα  συμμετοχικής εκπαίδευσης 1,16 0,72 1,1 0,7 1,26 0,75 

22.Δεν πιστεύω ότι εισάγοντας στο Φόρουμ ένα πρόβλημα που 

αντιμετωπίζω στην τάξη  ή στο σχολείο, ή άλλον προβληματισμό μου, οι 

συνάδελφοι μπορούν να με βοηθήσουν συζητώντας μαζί μου 0,98 0,72 0,97 0,74 1 0,7 

23.Δεν αισθάνομαι αρκετά ασφαλής να συζητώ τέτοια θέματα με 

συναδέλφους που δε  γνωρίζω από κοντά 1,32 0,93 1,24 0,93 1,47 0,93 

24.Δεν έχω δημιουργήσει κατάλληλο υλικό,  που μπορεί να βοηθήσει τους  

συναδέλφους στη δουλειά τους, για να το  αναρτήσω στο Φόρουμ 2,02 1,04 2,16 1,05 1,74 0,96 

25.Δεν μπορώ να αναρτήσω υλικό άλλων συγγραφέων δημόσια γιατί 

πιστεύω ότι  θίγονται τα πνευματικά τους δικαιώματα.  2,37 1,08 2,34 1,15 2,41 0,96 

Συνολικοί  Μέσοι Όροι  (Μ.Ο.) και Τυπικές Αποκλίσεις  (Τ.Α.) 1,32 0,5 1,31 0,52 1,36 0,48 

διαφωνώ απόλυτα=0 , διαφωνώ=1, ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ=2, συμφωνώ=3, συμφωνώ 

απόλυτα=4 

Σε γενικές γραμμές, όπως άλλωστε υποδεικνύουν οι μέσοι όροι αλλά και οι 

ίδιες τυπικές αποκλίσεις,  οι διαφορές δεν είναι αξιοσημείωτες. Επιπλέον οι χαμηλοί 
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μέσοι όροι δείχνουν ότι δεν υπήρξαν δυσκολίες. Η μοναδική δυσκολία που  

επιδείχθηκε ήταν ο περιορισμός χρόνου, λόγω πίεσης από άλλες υποχρεώσεις.  Ο 

εκπαιδευτικοί της Ε.Α. είχαν λίγο περισσότερο απ’ ό,τι οι εκπαιδευτικοί της  Γ.Α. 

δυσκολίες με το ηλεκτρονικό περιβάλλον του eCollab και τις ασύγχρονες συζητήσεις, 

ενώ το αντίθετο προέκυψε για τις δυσκολίες στα σενάρια με τις ερωτήσεις και 

συγκεκριμένα με τη χρονοβόρα μελέτη των σεναρίων και την έλλειψη επαρκών 

γνώσεων από τους/τις εκπαιδευτικούς Γ.Α. για να απαντηθούν οι ερωτήσεις κάτω απ’ 

αυτά. Κάποιες δυσκολίες ενδεχομένως να υπήρξαν και για τις δύο ειδικότητες λόγω 

του άγχους που τους/τις διακατείχε κατά τη συγγραφή σε δημόσιο χώρο.   

Η μόνη ενδεχόμενη δυσκολία που εμφανίζεται και στις δύο ειδικότητες 

σχετικά με τις συζητήσεις ασύγχρονης επικοινωνίας συνδέεται με την πεποίθηση του 

συνόλου των εκπαιδευτικών ότι θίγονται πνευματικά δικαιώματα σε περίπτωση που 

αναρτήσουν υλικό, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει τους/τις συναδέλφους στη 

δουλειά τους. Σε γενικές γραμμές, οι διαφορές δεν φάνηκαν αξιοσημείωτες μεταξύ 

των δυο ειδικοτήτων. 

 

Ατομικά οφέλη  
Κρίνοντας από τον μέσο όρο που ανέρχεται σε 2,67, οι εκπαιδευτικοί στο 

σύνολό τους τείνουν να συμφωνούν ότι από τη συμμετοχή τους στο eCollab 

αποκόμισαν ατομικά οφέλη (πίνακας 33). Όλες οι υποερωτήσεις που αφορούν στα 

ατομικά οφέλη που προέκυψαν από τη συμμετοχή στο eCollab έχουν μέσους όρους 

που κυμαίνονται από 2 έως 3. Ο μικρότερος μέσος όρος εμφανίζεται στην υποερ. 7 

(μ.ο.=2,01) υποδεικνύοντας τα μέτρια οφέλη από τη  συμμετοχή  στο eCollab με 

στόχο την αύξηση της επικοινωνίας με άλλους/ες συναδέλφους εκτός eCollab,  ώστε 

να αναπτυχθούν συνεργασίες. 

Αυτός ο  συγκριτικά χαμηλός μέσος όρος έρχεται σε συμφωνία με την μέτρια 

συχνότητα χρήσης του διαδικτύου από  τους/τις εκπαιδευτικούς  (βλ. πίνακα 27,  

«προφίλ χρήστη διαδικτύου») για επικοινωνιακούς λόγους αλλά και με τα χαμηλά 

επίπεδα εμπειριών συνεργασίας μέσω διαδικτύου (βλ. πίνακα 27, «εμπειρία 

συνεργασίας», ερ. 14). Παρόλα αυτά,  με βάση το μέσο όρο που λαμβάνει η 

συγκεκριμένη ερώτηση (ερ. 7) και σε σύγκριση με τα αποτελέσματα των δύο 

προαναφερθέντων ερωτήσεων μπορεί να εξαχθεί η άποψη ότι η συμμετοχή στο 

eCollab αύξησε ή ακόμη βελτίωσε την επικοινωνία των εκπαιδευτικών. Οι διαφορές 

μεταξύ των ειδικοτήτων δεν παρατηρήθηκαν να είναι αξιοσημείωτες. Αυτό άλλωστε 
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το υποδεικνύουν και οι τιμές στο σύνολο των εκπαιδευτικών των 2 ειδικοτήτων με 

2,65 για την ειδικότητα της Ε.Α. και 2,67 για αυτήν της Γ.Α. Από το σύνολο των 11 

ερωτήσεων  σε τέσσερις (ερ. 1, 2, 3 και 6) παρουσιάστηκαν λίγο μεγαλύτεροι μέσοι 

όροι στους/στις εκπαιδευτικούς της  Ε.Α. ενώ σε έξι  (ερ. 4,5,8,9,10,11) στους/στις 

εκπαιδευτικούς  της Γ.Α..    

 

Πίνακας 33. Ατομικά Οφέλη 

 Ερώτηση 6 , 2
ο
 Μέρος Ερωτηματολογίου  

Σύνολο 

Εκπαιδευτικών 

Γενικής 

Αγωγής 

Ειδικής 

Αγωγής 

Στοιχεία Ερώτησης 6 Μ.Ο Τ.Α. Μ.Ο Τ.Α. Μ.Ο Τ.Α. 

1.Έλαβα χρήσιμες πληροφορίες για τη δουλειά μου  2,98 0,49 2,97 0,39 3 0,65 

2.Το υλικό που αναρτήσανε οι συνάδελφοι στο Φόρουμ με 

βοηθάει στη δουλειά μου 2,88 0,62 2,82 0,6 3 0,66 

3.Κατανόησα καλύτερα έννοιες σχετικές με τη δουλειά μου (π.χ. 

συνεργασία, συνδιδασκαλία,  διαφοροποιημένη διδασκαλία κ.ά.)  2,72 0,78 2,71 0,65 2,74 0,99 

4.Τα σχόλια των συναδέλφων με βοήθησαν να κατανοήσω την 

οπτική τους, τον τρόπο σκέψης και δουλειάς τους, καθώς και τα 

συναισθήματά τους  3,04 0,62 3,07 0,56 2,97 0,72 

5.Η συμμετοχή μου με βοήθησε να σκεφθώ και να κατανοήσω 

καλύτερα τις δικές μου πρακτικές συνεργασίας και 

συμμετοχικής εκπαίδευσης που εφαρμόζω στο σχολείο  2,85 0,7 2,9 0,68 2,76 0,74 

6.Η συμμετοχή μου με βοήθησε να εξοικειωθώ περισσότερο με 

τη χρήση εργαλείων του  διαδικτύου 2,37 0,87 2,31 0,86 2,47 0,9 

7.Η συμμετοχή μου στο eCollab με ώθησε να  επικοινωνήσω με 

άλλους συναδέλφους, εκτός eCollab, για να αναπτύξουμε 

συνεργασίες  2,01 0,98 2,01 0,99 2 0,97 

 8.Η συμμετοχή μου στο eCollab με ώθησε να ξεκινήσω 

πρακτικές συνεργασίας στο σχολείο  μου  2,29 0,84 2,31 0,86 2,24 0,82 

9.Η συμμετοχή μου στο eCollab με ώθησε να εφαρμόσω 

πρακτικές συμμετοχικής εκπαίδευσης   στην τάξη ή στο σχολείο 

μου 2,24 0,84 2,25 0,84 2,21 0,84 

10.Η συμμετοχή στο eCollab ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία 

συνεργατικής λύσης προβλημάτων, μέσω  διαδικτύου  2,9 0,73 2,96 0,71 2,79 0,77 

11.Η συμμετοχή στο eCollab ήταν μια  ενδιαφέρουσα εμπειρία   

επαγγελματικής μάθησης, μέσω διαδικτύου 3,05 0,7 3,09 0,67 2,97 0,76 

Συνολικοί  Μέσοι Όροι  (Μ.Ο.) και Τυπικές Αποκλίσεις  (Τ.Α.) 2,67 0,52 2,67 0,47 2,65 0,6 

διαφωνώ απόλυτα=0 , διαφωνώ=1, ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ=2, συμφωνώ=3, συμφωνώ 

απόλυτα=4 

Σε μια  ερώτηση (ερ. 7) ο μέσος όρος ήταν ίδιος και για τις δύο ομάδες.  

Ωστόσο, οι τυπικές αποκλίσεις στις ερωτήσεις 1 («Έλαβα χρήσιμες πληροφορίες για 

τη δουλειά μου») και 3 («Κατανόησα καλύτερα έννοιες σχετικές με τη δουλειά μου, 

π.χ. συνεργασία, συνδιδασκαλία,  διαφοροποιημένη διδασκαλία κ.ά.»)  διαφέρουν 

αρκετά, με την άποψη των εκπαιδευτικών της Ε.Α. να διασπείρεται αρκετά γύρω από 

το μέσο σε σχέση με την άποψη αυτών της Γ.Α.. 

Γενικά, και οι δύο επαγγελματικές ομάδες συμφώνησαν ότι αποκόμισαν 

ατομικά οφέλη. Τα μικρότερα οφέλη  παρουσιάστηκαν  στο κατά πόσο η συμμετοχή 
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των εκπαιδευτικών στο eCollab τους/τις ώθησε να επικοινωνήσουν με άλλους/ες 

συναδέλφους, εκτός eCollab, ώστε να αναπτύξουν συνεργασίες. Τα μεγαλύτερα 

οφέλη  που παρουσιάστηκαν αφορούσαν στη βοήθεια που προέκυψε από τα σχόλια 

των μελών του eCollab σε ό,τι αφορά την κατανόηση της οπτικής τους, του τρόπου 

σκέψης και δουλειάς τους, καθώς και των συναισθημάτων τους. Εξίσου  μεγάλα 

οφέλη  ελήφθησαν από την συμμετοχή, όσον αφορά την επαγγελματική μάθηση των 

εμπλεκομένων στις δραστηριότητες του eCollab.  

 

Χαρακτηριστικά (αίσθηση) κοινότητας  
Η επόμενη ερώτηση του ερωτηματολογίου (ερ.7) αναφέρονταν στα 

χαρακτηριστικά κοινότητας που αναπτύχθηκαν από την συμμετοχή στο eCollab  και 

ειδικότερα στην ανάπτυξη κοινοτικών αισθημάτων στα μέλη του eCollab. Στην εν 

λόγω ερώτηση παρουσιάστηκε ο μεγαλύτερος μέσος όρος σε σχέση με τις υπόλοιπες  

 

Πίνακας  34. Χαρακτηριστικά (αίσθηση) κοινότητας  

Ερώτηση 7 , 2
ο
 Μέρος Ερωτηματολογίου  

Σύνολο 

Εκπαιδευτικών 

Γενικής 

Αγωγής 

Ειδικής 

Αγωγής 

Στοιχεία Ερώτησης 7 Μ.Ο Τ.Α. Μ.Ο Τ.Α. Μ.Ο Τ.Α. 

1.Η συμμετοχή μου στο eCollab με βοήθησε καταλάβω  και να 

αποδεχτώ τα άλλα μέλη,   παρόλο που μπορεί να διαφέρουμε 

μεταξύ μας  2,69 0,78 2,69 0,78 2,71 0,8 

2.Μου άρεσε να βρίσκομαι σ’ ένα περιβάλλον με συναδέλφους 

που έχουμε κοινά ενδιαφέροντα  3,08 0,56 3,15 0,5 2,94 0,65 

3.Αισθάνθηκα ότι με τη συμμετοχή μου στο eCollab προσφέρω 

στους συναδέλφους μου 2,4 0,72 2,43 0,72 2,32 0,73 

4.Αισθάνθηκα ότι οι συνάδελφοί μου στο eCollab έχουν γνήσιο 

ενδιαφέρον για τα άλλα μέλη  2,65 0,7 2,73 0,59 2,5 0,86 

 5.Αισθάνθηκα ότι εάν χρειαστώ κάποια συμβουλή, μπορώ να 

απευθυνθώ προσωπικά σε ένα μέλος  2,7 0,76 2,75 0,68 2,62 0,89 

6.Αισθάνθηκα ότι οι συνάδελφοί μου στο eCollab διαθέτουν το 

χρόνο τους για να σκεφτούν και να συνεισφέρουν στην εύρεση 

τρόπων συνεργασίας και λύσης προβλημάτων συμμετοχικής 

εκπαίδευσης  3,05 0,62 3,12 0,56 2,91 0,71 

7.Η συμμετοχή μου στο eCollab με έκανε να αισθάνομαι 

ασφαλής, ώστε να μπορώ, εάν χρειαστεί, να ζητήσω βοήθεια 

από τα άλλα μέλη  2,75 0,68 2,84 0,57 2,59 0,86 

8.Η συμμετοχή μου στο eCollab με έκανε να  αισθάνομαι  

ασφαλής, ώστε να μοιράζομαι τις  πεποιθήσεις μου με τα άλλα 

μέλη  2,48 0,75 2,52 0,73 2,39 0,79 

9.Η συμμετοχή μου στο eCollab με έκανε να  αισθάνομαι ότι 

μπορώ ελεύθερα  να εκφράζω  τις ιδέες μου και τις εμπειρίες 

μου, προσφέροντας βοήθεια και υποστήριξη   στους 

συναδέλφους  2,53 0,72 2,63 0,67 2,35 0,77 

10.Αισθάνομαι ότι οι συνάδελφοί μου στο eCollab με βοηθάνε 

στη δουλειά μου  2,87 0,61 2,92 0,56 2,76 0,7 

Συνολικοί  Μέσοι Όροι  (Μ.Ο.) και Τυπικές Αποκλίσεις  (Τ.Α.) 2,72 0,52 2,78 0,42 2,61 0,67 
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διαφωνώ απόλυτα=0 , διαφωνώ=1, ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ=2, συμφωνώ=3, συμφωνώ 

απόλυτα=4 

ερωτήσεις αφού εκτιμήθηκε σε 2,72
. 

τιμή η οποία τοποθετείται πολύ κοντά στην 

επιλογή της κλίμακας «συμφωνώ» (πίνακας 34). Το αξιοσημείωτο είναι ότι κανένα 

από τα άτομα που αποκρίθηκαν δεν «διαφώνησε απόλυτα»  και ότι δεν 

παρουσιάστηκε διψήφιο ποσοστό στην επιλογή «διαφωνώ», με εξαίρεση  την 

ερώτηση 3 («Αισθάνθηκα ότι με τη συμμετοχή μου στο eCollab προσφέρω στους 

συναδέλφους μου»). Η εν λόγω ερώτηση λαμβάνει και το χαμηλότερο μέσο όρο 

(2,40) από τις υπόλοιπες ερωτήσεις, ο οποίος προσεγγίζει περισσότερο το μέσο της 

κλίμακας (ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ). Επισημαίνεται ότι οι υψηλοί μέσοι όροι 

στις ερωτήσεις 2 (3,08) και 6 (3,05) αναδεικνύουν το στοιχείο της συναδελφικότητας 

και της συνεισφοράς των μελών της κοινότητας στην επίλυση προβλημάτων 

συμμετοχικής εκπαίδευσης και στην εύρεση τρόπων συνεργασίας προς αυτήν την 

κατεύθυνση. 

Αφενός  ο συνδυασμός αυτών των αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβάνοντας και 

εκείνο της τρίτης ερώτησης, υποδηλώνει την περαιτέρω διάθεση για προσφορά προς 

τους/τις συναδέλφους, αφετέρου αφήνει και κάποιες ενδείξεις για περαιτέρω 

βελτιώσεις του eCollab με επίκεντρο το κοινοτικό μοντέλο συνεργασίας που μπορεί 

να προβάλλει.  Αν και μικρές οι διαφορές στους μέσους όρους των δύο ειδικοτήτων, 

οι εκπαιδευτικοί της Γ.Α. φάνηκε να έχουν αναπτύξει κοινοτικά συναισθήματα στο 

eCollab λίγο περισσότερο από τους/τις εκπαιδευτικούς της Ε.Α. Σε εννέα από το  

σύνολο των δέκα ερωτήσεων, ο μέσος όρος είναι μεγαλύτερος  για την ομάδα της 

Γ.Α. Στη πρώτη ερώτηση («Η συμμετοχή μου στο eCollab με βοήθησε καταλάβω  

και να αποδεχτώ τα άλλα μέλη,   παρόλο που μπορεί να διαφέρουμε μεταξύ μας»)  οι 

μέσοι όροι είναι σχεδόν ίδιοι (2,69 για την Γ.Α. και 2,71 για την Ε.Α.).  

Εν κατακλείδι, και οι δύο ομάδες εκπαιδευτικών  έδειξαν τάση να συμφωνούν 

ότι  μέσα από τη συμμετοχή τους στο eCollab ανέπτυξαν  κοινοτικά αισθήματα. 

Ανάμεσα σ’ αυτά ξεχώρισε η ευχαρίστηση του να βρίσκονται στο ίδιο περιβάλλον 

μαζί με συναδέλφους, με τους/τις οποίους/ες έχουν κοινά ενδιαφέροντα και η 

αίσθηση ότι οι συνάδελφοί τους στην κοινότητα eCollab διαθέτουν το χρόνο τους για 

να σκεφτούν και να συνεισφέρουν στην εύρεση τρόπων συνεργασίας και λύσης 

προβλημάτων συμμετοχικής εκπαίδευσης. 
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5.1.3. Σύγκριση «Σεναρίων με Ερωτήσεις» και  «Ασύγχρονων Συζητήσεων»  
Όπως προαναφέρθηκε, το 3

ο
 μέρος του ερωτηματολογίου περιέχει ερωτήσεις 

οι οποίες αποσκοπούσαν στη σύγκριση  και στην απόσπαση παρατηρήσεων και τυχόν  

προτάσεων των εκπαιδευτικών  σχετικά με το περιβάλλον του eCollab.   Η μορφή και 

μέτρηση  της κλίμακας στη συγκεκριμένη ερώτηση (πίνακας 35) αδρανοποιεί σε 

κάποιο βαθμό την σημασία του μέσου όρου και για αυτό το λόγο  επιλέχτηκε και η 

επικρατούσα τιμή (Ε.Τ.) ως βασικό μέτρο διασποράς των δεδομένων. Αν και ο 

γενικός μέσος όρος δείχνει την προτίμηση προς τις ασύγχρονες συζητήσεις, σύμφωνα 

με την Ε.Τ.  σε 7 από τις 16 υποερωτήσεις σύγκρισης των «σεναρίων με ερωτήσεις» 

και των «συζητήσεων (forum)» (1,2,8,10,13,15,16)  οι αποκρινόμενοι απάντησαν  και 

τα 2 περιβάλλοντα (Ε.Τ.=3),  σε 5 υποερωτήσεις (4,6,11,12,14) επέλεξαν τις 

«συζητήσεις (forum)», σε 2 (3 & 9) τα «σενάρια με ερωτήσεις» και σε άλλες 2 δεν 

επέλεξαν κάποιο από τα «σενάρια με ερωτήσεις» ή/και τις «συζητήσεις (forum)» (ερ. 

5 & 7).  

Ξεκινώντας από τις 2 τελευταίες, οι εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους δεν 

θεώρησαν ότι κάποιο από τα περιβάλλοντα είναι πολύπλοκο στη πλοήγηση (5) ή πιο 

δύσκολο στη μελέτη του (7). Ωστόσο, οι μέσοι όροι κινούνται κοντά στη μονάδα 

υποδηλώνοντας ότι υπάρχει τάση  οι εκπαιδευτικοί να προβληματίζονται σχετικά με  

το περιβάλλον των «σεναρίων με ερωτήσεις». Η διαπίστωση αυτή  πηγάζει κυρίως 

από τους/τις εκπαιδευτικούς της  Γ.Α. των οποίων οι περισσότεροι/ες, σε αντίθεση με 

εκείνους/ες της Ε.Α., έδειξαν ότι η πολυπλοκότητα στη πλοήγηση ανήκει στα 

«σενάρια με ερωτήσεις»  (Ε.Τ.=1).   Όμως, οι τιμές που δέχονται οι  μέσοι όροι για 

τις δύο ειδικότητες και για τις δύο προαναφερόμενες ερωτήσεις (5 &7) δείχνει ότι 

υπάρχει προβληματισμός για τα σενάρια με τις ερωτήσεις. Στις υποερωτήσεις 3 & 9, 

για το «Ποιο περιβάλλον παρακινεί περισσότερο για διερεύνηση» και «Ποιο 

περιβάλλον βοηθά περισσότερο στην κατανόηση εννοιών»,   επιλέχθηκαν ως επί το 

πλείστον τα «σενάρια με τις ερωτήσεις» (Ε.Τ. 1). Ωστόσο, οι μέσοι όροι (1,90 και 

1,94) απέχουν λίγο από την επιλογή των «συζητήσεων (forum)». Στην πρώτη (3) 

είναι οι εκπαιδευτικοί της Γ.Α. που αυξάνουν σημαντικά τα ποσοστά της επιλογής 

«συζητήσεις (forum)» ενώ στη δεύτερη (9) είναι αυτοί της Ε.Α. οι οποίοι επέλεξαν. 

Στην ερώτηση 7 («Ποιο περιβάλλον είναι πιο δύσκολο στη μελέτη»), ο μέσος (1,94)  

διαμορφώνεται κυρίως από τους/τις εκπαιδευτικούς της Ε.Α.  με τη  μεγάλη 

πλειοψηφία (Ε.Τ.=3) τους να δείχνει προς την επιλογή «Και τα δύο», σε αντίθεση με 

τους/τις εκπαιδευτικούς Γ.Α. που επέλεξαν τα «σενάρια με ερωτήσεις» (Ε.Τ.=2).  
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Θετικό μπορεί να χαρακτηρισθεί το γεγονός ότι και οι δύο ομάδες συμφωνούν  

στο μείζον ποσοστό τους ότι κανένα από τα δύο περιβάλλοντα δεν είναι πιο 

πολύπλοκο στη πλοήγηση (υποερ. 5) και δύσκολο στη μελέτη (υποερ. 7). 

 

Πίνακας 35. Σύγκριση Σεναρίων με Ερωτήσεις και Ασύγχρονων Συζητήσεων  

Ερ. 1 Τρίτο Μέρος Ερωτηματολογίου 

Στοιχεία  Ερώτησης 2 

Σύνολο 

Εκπαιδευτικών 

Γενικής Αγωγής 

  

Ειδικής Αγωγής 

Μ.Ο Ε.Τ. T.A. Μ.Ο Ε.Τ. T.A. Μ.Ο Ε.Τ. Τ.Α. 

1.Ποιο περιβάλλον είναι πιο ευχάριστο; 2,22 3,00 0,90 2,21 3,00 0,89 2,25 3,00 0,95 

2.Ποιο περιβάλλον είναι πιο ενδιαφέρον; 2,15 3,00 0,87 2,12 3,00 0,84 2,21 3,00 0,93 

3.Ποιο περιβάλλον παρακινεί περισσότερο για 

διερεύνηση; 1,90 1,00 0,92 2,00 1,00 0,90 1,71 1,00 0,94 

4.Ποιο περιβάλλον παρακινεί περισσότερο για σχολιασμό; 1,92 2,00 0,76 1,97 2,00 0,73 1,82 2,00 0,81 

5.Ποιο περιβάλλον είναι πιο πολύπλοκο στην πλοήγηση; 0,99 0,00 1,11 0,92 0,00 1,04 1,12 0,00 1,23 

6.Ποιο περιβάλλον ωθεί τον χρήστη να το επισκέπτεται 

πιο συχνά 1,94 2,00 0,80 1,95 2,00 0,79 1,91 2,00 0,83 

7.Ποιο περιβάλλον είναι πιο δύσκολο στη μελέτη; 0,81 0,00 0,80 0,80 1,00 0,77 0,82 0,00 0,87 

8.Ποιου περιβάλλοντος το περιεχόμενο είναι πιο χρήσιμο 

και βοηθάει τον εκπαιδευτικό στη δουλειά του; 2,52 3,00 0,82 2,50 3,00 0,81 2,56 3,00 0,84 

9.Ποιο περιβάλλον βοηθάει περισσότερο στην κατανόηση 

εννοιών; 1,94 1,00 0,99 1,70 1,00 0,94 2,38 3,00 0,95 

10.Ποιο περιβάλλον βοηθάει περισσότερο στη μάθηση 

λύσης προβλημάτων συμμετοχικής εκπαίδευσης; 2,35 3,00 0,84 2,26 3,00 0,83 2,55 3,00 0,83 

11.Ποιο περιβάλλον θεωρείτε περισσότερο συνεργατικό; 2,18 2,00 0,70 2,24 2,00 0,62 2,06 2,00 0,83 

12.Ποιο περιβάλλον βοηθάει περισσότερο στην 

κατανόηση της οπτικής των συναδέλφων, του τρόπους 

σκέψης τους και των συναισθημάτων τους; 2,20 2,00 0,71 2,18 2,00 0,68 2,24 2,00 0,78 

13.Ποιο περιβάλλον ωθεί περισσότερο τον εκπαιδευτικό 

να σκεφθεί τρόπους συνεργασίας και συμμετοχικής 

εκπαίδευσης; 2,16 3,00 0,87 2,11 3,00 0,86 2,27 3,00 0,88 

14.Ποιο περιβάλλον προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία για   

έκφραση ιδεών; 2,30 2,00 0,72 2,29 3,00 0,74 2,32 2,00 0,68 

15.Ποιο περιβάλλον δίνει περισσότερες δυνατότητες στον 

χρήστη να δράσει κυρίως προς όφελος (μαθησιακό) των 

άλλων; 2,30 3,00 0,87 2,32 3,00 0,89 2,26 3,00 0,86 

16.Ποιο περιβάλλον δίνει περισσότερες δυνατότητες στο 

χρήστη να δράσει κυρίως προς όφελος (μαθησιακό) δικό 

του; 2,31 3,00 0,90 2,31 3,00 0,90 2,32 3,00 0,91 

Σύγκριση Σεναρίων με ερωτήσεις & Ασύγχρονων 

Ερωτήσεων 2,01 1,94 0,43 1,99 1,94 0,38 2,04 2,00 0,53 

Κανένα από τα δύο=0,  Σενάρια με ερωτήσεις =1,  Ασύγχρονες συζητήσεις=2,  Και τα δύο=3 

 

Πάντως, για την υποερ.5,  δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί ότι οι μέσοι όροι  τόσο για 

το  σύνολο των εκπαιδευτικών (0,99) όσο και για τις δύο ειδικότητες ταυτίζονται με 

τα σενάρια με τις ερωτήσεις (0,92 και 1,12).  Επίσης οι μέσοι όροι για τη δυσκολία 

στη μελέτη  (υποερ. 7) δείχνουν προς τα σενάρια με τις ερωτήσεις, με την 

πλειονότητα της Ε.Α να αναφέρουν κανένα από τα δύο και την αντίστοιχη των 

εκπαιδευτικών της Γ.Α. να επιλέγει τα σενάρια με τις ερωτήσεις. Επομένως υπάρχει 
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κάποια δυσκολία στη μελέτη των σεναρίων με τις ερωτήσεις προερχόμενη κυρίως 

από τους/τις εκπαιδευτικούς της Γ.Α., ίσως λόγω ανεπαρκούς -σχετικής με τα 

σενάρια- γνώσης και εμπειρίας. Το ίδιο θα μπορούσε να διατυπωθεί για την 

πολυπλοκότητα στην πλοήγηση (υποερ. 5) με τις δύο ομάδες να συμφωνούν κατά 

μέσο όρο για τα σενάρια με τις ερωτήσεις.   

Όπως προαναφέρθηκε η πλειοψηφία του συνόλου των αποκρινόμενων 

επέλεξε τις «συζητήσεις (forum)» σε πέντε ερωτήσεις. Σ’ όλες, εκτός από την υποερ. 

14, οι μέσοι όροι σχεδόν ταυτίζονται με την Ε.Τ.. Οι υποερωτήσεις είναι οι εξής: 

 

4.Ποιο περιβάλλον παρακινεί περισσότερο για σχολιασμό; 

6.Ποιο περιβάλλον ωθεί τον χρήστη να το επισκέπτεται πιο συχνά; 

11.Ποιο περιβάλλον θεωρείτε περισσότερο συνεργατικό; 

12.Ποιο περιβάλλον βοηθάει περισσότερο στην κατανόηση της οπτικής των συναδέλφων, του 

τρόπους σκέψης τους και των συναισθημάτων τους; 

14.Ποιο περιβάλλον προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία για   έκφραση ιδεών; 

 

Στην τελευταία υποερώτηση (υποερ. 14) η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της Γ.Α. 

επέλεξαν «και τα δύο» περιβάλλοντα ενώ η αντίστοιχη της Ε.Α επέλεξε τις 

«συζητήσεις (forum)».  

Τέλος, στις υπόλοιπες  7 υποερωτήσεις,  η Ε.Τ. αντιστοιχήθηκε στην επιλογή 

«και τα δύο». Ωστόσο στο σύνολο των εκπαιδευτικών οι μέσοι όροι προσεγγίζουν 

την τιμή 2 που συνδέεται με την επιλογή «συζητήσεις (forum)». Οι αντίστοιχες τιμές 

που δέχονται οι Μ.Ο. και οι Ε.Τ.  για τις δύο ειδικότητες δεν διαφέρουν  σε σχέση με 

το σύνολό τους. Οι επτά υποερωτήσεις είναι οι εξής: 

 

1.Ποιο περιβάλλον είναι πιο ευχάριστο; 

2.Ποιο περιβάλλον είναι πιο ενδιαφέρον; 

8.Ποιου περιβάλλοντος το περιεχόμενο είναι πιο χρήσιμο και βοηθάει τον εκπαιδευτικό στη 

δουλειά του; 

10.Ποιο περιβάλλον βοηθάει περισσότερο στη μάθηση λύσης προβλημάτων συμμετοχικής 

εκπαίδευσης; 

13.Ποιο περιβάλλον ωθεί περισσότερο τον εκπαιδευτικό να σκεφθεί τρόπους συνεργασίας και 

συμμετοχικής εκπαίδευσης; 

15.Ποιο περιβάλλον δίνει περισσότερες δυνατότητες στον χρήστη να δράσει κυρίως προς 

όφελος (μαθησιακό) των άλλων; 
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16.Ποιο περιβάλλον δίνει περισσότερες δυνατότητες στο χρήστη να δράσει κυρίως προς όφελος 

(μαθησιακό) δικό του; 

 

Δύο υποερωτήσεις που ίσως χρήζουν αναφοράς  είναι η 8 και η 10.  Η υποερ. 

8 δέχεται το μεγαλύτερο μέσο όρο  με τιμή  ≥ 2,5 τόσο στο σύνολο των 

εκπαιδευτικών όσο και για τις  δύο ειδικότητες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει η τάση να 

είναι χρήσιμα και  να βοηθούν την εργασία των εκπαιδευτικών και τα δύο 

περιβάλλοντα. Στην υποερ. 10, όπου και εκεί η Ε.Τ δείχνει και τα δύο περιβάλλοντα, 

ο μέσος  όρος που αντιστοιχεί στους/στις εκπαιδευτικούς της Γ.Α. (2,26)  προσεγγίζει 

το περιβάλλον των συζητήσεων (forum) ενώ ο αντίστοιχος της Ε.Α. προσεγγίζει την 

επιλογή «και τα δύο» (μ.ο.=2,55). Θα μπορούσε λοιπόν να ειπωθεί ότι η ομάδα της 

Γ.Α. θεωρεί ότι το περιβάλλον των συζητήσεων (forum) τείνει να βοηθά περισσότερο 

στη μάθηση λύσης προβλημάτων συμμετοχικής εκπαίδευσης ενώ αυτοί/ές της Ε.Α. 

τείνουν στην επιλογή ότι και τα δύο περιβάλλοντα βοηθούν. Με εξαίρεση λοιπόν 

αυτές τις δύο υποερωτήσεις, στις υπόλοιπες η τάση είναι προς τις συζητήσεις 

(forum), ανεξάρτητα από την Ε.Τ. που υποδεικνύει ότι οι περισσότεροι/ες 

εκπαιδευτικοί επέλεξαν «και τα δύο». 

Σε σύνοψη, και τα δύο περιβάλλοντα φάνηκε να εκπέμπουν θετικά στοιχεία. 

Σε αρκετά από αυτά τα στοιχεία, οι ασύγχρονες συζητήσεις κυριάρχησαν κατά μέσο 

όρο, έναντι των σεναρίων με τις ερωτήσεις.  Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών 

απάντησαν ότι το περιβάλλον των ασύγχρονων συζητήσεων τους/τις παρακίνησε 

περισσότερο για σχολιασμό, ενώ σύμφωνα με τις απόψεις τους, τα σενάρια με τις 

ερωτήσεις παρουσίαζαν μεγαλύτερη δυσκολία στη μελέτη. Ουσιαστικές διαφορές 

μεταξύ των δύο ειδικοτήτων δεν υπήρξαν. Οι μόνες διαφορές αφορούν στην 

κατανόηση των εννοιών, όπου η άποψη που επικράτησε ανάμεσα στους/στις 

εκπαιδευτικούς της Ε.Α. είναι «και τα δύο» ενώ στους/στις  αντίστοιχους/ες της Γ.Α. 

επικράτησε το περιβάλλον των «σεναρίων με τις ερωτήσεις». Με τη δυσκολία της 

μελέτης των σεναρίων με τις ερωτήσεις έδειξαν να συμφωνούν περισσότερο οι 

εκπαιδευτικοί Γ.Α. από αυτούς/ές της Ε.Α. που δήλωσαν ότι κανένα από τα δύο 

περιβάλλοντα δεν ήταν δύσκολο στη μελέτη. Στο σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί 

θεώρησαν ότι κανένα από τα δύο περιβάλλοντα  δεν ήταν πολύπλοκο στη πλοήγηση 

ή δύσκολο στη μελέτη.   
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5.1.4. Γενικές παρατηρήσεις/προτάσεις 
Η τελευταία ερώτηση κλίμακας («γενικές παρατηρήσεις/προτάσεις)  

εστιάστηκες στις προτιμήσεις των αποκρινόμενων και σε τυχόν παραλείψεις σχετικά 

με την ποιότητα επικοινωνίας  που θα μπορούσαν να έχουν με τους/τις συναδέλφους  

τους μέσα από το περιβάλλον του eCollab. Οι συμμετέχοντες/ουσες φάνηκε να 

«συμφωνούν» στην ανάρτηση από συναδέλφους περισσότερου υλικού για Ειδική, 

Γενική και Συμμετοχική Εκπαίδευση (υποερ.3,4 & 5), καθότι οι αντίστοιχοι 

συνολικοί μέσοι όροι προσεγγίζουν την τιμή τρία. Στη μόνη υποερώτηση που οι 

αποκρινόμενοι/ες διατήρησαν ουδέτερη στάση είναι η πρώτη (μ.ο.=2,04).   

 

Πίνακας 36. Γενικές Παρατηρήσεις-Προτάσεις 

 Ερ. 2 Τρίτο Μέρος Ερωτηματολογίου 

Σύνολο 

Εκπαιδευτικών 

Γενικής 

Αγωγής 

Ειδικής  

Αγωγής 

Στοιχεία  Ερώτησης 2 Μ.Ο Τ.Α. Μ.Ο Τ.Α. Μ.Ο Τ.Α. 

 Θα ήθελα να έχω την ευκαιρία το σενάριο πρόβλημα που  εισάγω στο 

forum (ασύγχρονη επικοινωνία) να το συζητώ ιδιαιτέρως- πρώτα στο chat 

(άμεση επικοινωνία) με έναν    περισσότερους συναδέλφους-μέλη του 

eCollab που εγώ θα επιλέγω και θα προσκαλώ στη συζήτηση, και κατόπιν  

να το συζητάμε  όλοι  μαζί -δημόσια- στο forum.  2,04 0,85 2,06 0,95 2 0,6 

Θα προτιμούσα τα σχόλια των συναδέλφων να είναι περισσότερο 

ουσιαστικά και ρεαλιστικά, για να μας βοηθάνε στη δουλειά μας 2,47 0,97 2,51 1,01 2,38 0,89 

Θα προτιμούσα να αναρτήσουν οι συνάδελφοι  περισσότερο υλικό για 

Ειδική Εκπαίδευση 2,78 0,84 2,63 0,93 3,09 0,46 

Θα προτιμούσα να αναρτήσουν οι συνάδελφοι περισσότερο υλικό για 

Γενική Εκπαίδευση 2,92 0,67 3,06 0,67 2,65 0,6 

Θα προτιμούσα να αναρτήσουν οι συνάδελφοι περισσότερο υλικό για 

Συμμετοχική Εκπαίδευση 3,02 0,64 3,1 0,7 2,85 0,44 

Συνολικοί  Μέσοι Όροι  (Μ.Ο.) και Τυπικές Αποκλίσεις  (Τ.Α.) 2,64 0,51 2,67 0,57 2,59 0,37 

διαφωνώ απόλυτα=0 , διαφωνώ=1, ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ=2, συμφωνώ=3, συμφωνώ 

απόλυτα=4 

Σε γενικές γραμμές,  οι εκπαδευτικοί συμφώνησαν ή είχαν την τάση να 

συμφωνήσουν με τις γενικές παρατηρήσεις και προτάσεις που τους/τις παρατέθηκαν. 

Όσο αφορά τις δύο ειδικότητες δεν φαίνονται να διαφοροποιούνται από την επιλογή 

«συμφωνώ».  Μόνο στην υποερώτηση 2  («Θα προτιμούσα τα σχόλια των 

συναδέλφων να είναι περισσότερο ουσιαστικά και ρεαλιστικά, για να μας βοηθάνε 

στη δουλειά μας») ο μέσος όρος των εκπαιδευτικών της Ε.Α. δείχνει να τείνει προς 

την ουδέτερη στάση αφού ο μ.ο. βρίσκεται κάτω από 2,5, ενώ ο μέσος όρος των 

εκπαιδευτικών Γ.Α. (2,38) δείχνει μία τάση προς το «συμφωνώ».  

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τους αντίστοιχους μέσους όρους, οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής συμφώνησαν  περισσότερο για ανάρτηση υλικού 
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Ειδικής Εκπαίδευσης στο Forum και εν συνεχεία για ανάρτηση υλικού Συμμετοχικής 

και Γενικής Εκπαίδευσης, ενώ οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής συμφώνησαν 

περισσότερο για ανάρτηση υλικού Συμμετοχικής Εκπαίδευσης, εν συνεχεία για 

ανάρτηση υλικού Γενικής Εκπαίδευσης και τέλος για ανάρτηση υλικού Ειδικής 

Εκπαίδευσης (πίνακας 36). Το γεγονός αυτό δείχνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των 

εκπαιδευτικών γενικής αγωγής προς τη Συμμετοχική Εκπαίδευση, έναντι αυτών της 

ειδικής αγωγής που δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την Ειδική Εκπαίδευση. 

 
5.2. Αποτελέσματα συμπερασματικής ανάλυσης 

Τα αποτελέσματα της συμπερασματικής στατιστικής ανάλυσης αφορούν 

αρχικά στον έλεγχο των διαφορών μεταξύ των δύο επαγγελματικών ομάδων Ε.Α. και 

Γ.Α. για τα στοιχεία που εξέταζε το ερωτηματολόγιο και εν συνεχεία 

επικεντρώνονται στα στοιχεία του βαθμού συμμετοχής, των δυσκολιών συμμετοχής, 

των ωφελειών συμμετοχής και χαρακτηριστικών κοινότητας που διαχωρίζουν τις δύο 

επαγγελματικές ομάδες Ε.Α. και Γ.Α., εξετάζοντας τη συσχέτιση αυτών με τα 

δημογραφικά και επαγγελματικά στοιχεία των συμμετεχόντων/ουσών, το προφίλ 

χρήστη/ριας, την εμπειρία και τα χαρακτηριστικά συνεργασίας των εκπαιδευτικών. 

Περαιτέρω, περιγράφονται τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης σχετικά με 

την ομαδοποίηση των 54 στοιχείων που συγκροτούσασν στο ερωτηματολόγιο της 

«δυσκολίες συμμετοχής» και η επίδραση αυτών στο βαθμό συμμετοχής του συνόλου 

των εκπαιδευτικών στην κοινότητα eCollab. και της κάθε επαγγελματικής ομάδας 

Ε.Α. και Γ.Α. ξεχωριστά. Στο τέλος, περιγράφονται τα αποτελέσματα των 

επιδράσεων των στοιχείων που συγκροτούσαν το βαθμό συμμετοχής στα στοιχεία 

που συγκροτούσαν τα ατομικά οφέλη και τα χαρακτηριστικά (αίσθηση) κοινότητας, 

πάλι για το σύνολο των εκπαιδευτικών, αλλά και για την κάθε επαγγελματική ομάδα 

Ε.Α. και Γ.Α. ξεχωριστά.  

 
5.2.1. Διαφορές μεταξύ εκπαιδευτικών Ε.Α. και Γ.Α 

Αποτελέσματα t test 
Για τη διερεύνηση της ύπαρξης  στατιστικά σημαντικής διαφοροποίησης 

μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών ομάδων (Γενικής και Ειδικής Αγωγής)  σε σχέση με 

όλα τα στοιχεία που εξέταζε το ερωτηματολόγιο, αλλά κυρίως σε σχέση με τους 

λόγους συμμετοχής στο  eCollab, το βαθμό συμμετοχής, τις δυσκολίες συμμετοχής, 

τα ατομικά οφέλη συμμετοχής, τα χαρακτηριστικά (αίσθηση) κοινότητας και τις 

μεταβλητές που απαρτίζουν αυτούς τους παράγοντες υιοθετήθηκε ο στατιστικός 
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έλεγχος t για ανεξάρτητα δείγματα. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την 

εφαρμογή του εν λόγου ελέγχου και τα οποία εμφανίζουν στατιστική σημαντικότητα 

περιέχονται στον πίνακα 37. Το σύνολο των ελέγχων παρουσιάζεται στο Παράρτημα. 

Από το  σύνολο των 11 μεταβλητών που συνέθεταν το παράγοντα «προφίλ 

χρήστη» για τη χρήση του διαδικτύου μόνο δύο παρουσίασαν στατιστική 

σημαντικότητα.  Οι δυο ομάδες φάνηκε ότι διαφέρουν στη χρήση του διαδικτύου για 

λόγους ψυχαγωγίας  σε επίπεδο σημαντικότητας 10% ( p=0,075)  ενώ στη χρήση για 

κοινωνική δικτύωση διαφέρουν σε επίπεδο σημαντικότητας 1% (p=0,005). 

Επομένως, και σύμφωνα με τις τιμές των μέσων όρων (μ.ο.)  που αντιστοιχούν στις 

δύο ομάδες εκπαιδευτικών,   οι εκπαιδευτικοί της  Γ.Α. που συμμετείχαν στο eCollab 

χρησιμοποιούσαν συχνότερα το διαδίκτυο για ψυχαγωγία και κοινωνική δικτύωση. 

Για τις υπόλοιπες χρήσεις    (αλληλογραφία, πληροφορίες, επικοινωνία, συνομιλία,  

ενημέρωση κτλ.) δεν υπήρξαν διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων. Στην εμπειρία 

συνεργασίας με άλλους/ες εκπαιδευτικούς  βρέθηκαν διαφορές μόνο στις 

συνεργασίες με την ομάδα ειδικής αγωγής (p<0,01)  και ειδικότητας  (p<0,10).    

Στη συνεργασία με την ομάδα των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής δεν 

βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά. Διαφορές μεταξύ των δύο επαγγελματικών 

ομάδων Γ.Α. & Ε.Α. προέκυψαν στη συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς ειδικής 

αγωγής και ειδικότητας. Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής που συμμετείχαν στο 

eCollab και απάντησαν στα ερωτηματολόγια συνεργάζονταν πιο συχνά μεταξύ τους, 

ενώ αυτοί της γενικής αγωγής δεν συνεργάζονταν συχνά με τους/τις εκπαιδευτικούς 

ειδικής αγωγής. Επίσης, με τους/τις εκπαιδευτικούς ειδικότητας φάνηκε να  

συνεργάζονται πιο συχνά οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής απ’ ό,τι οι εκπαιδευτικοί 

ειδικής αγωγής. Σε ό,τι αφορά το   «βαθμό συμμετοχής στις δραστηριότητες του 

eCollab», δε βρέθηκε κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά σε όλες τις δέκα 

μεταβλητές που  τον απαρτίζουν. Επομένως ο βαθμός συμμετοχής δεν διέφερε 

μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών ομάδων, γεγονός που καθιστά ως ένα βαθμό 

αντικειμενικότερη την διαδικασία διερεύνησης των παραγόντων που επηρέασαν τη 

συμμετοχή τους.  

 Στο σύνολο των δέκα δυσκολιών που παρατέθηκαν για τις «δυσκολίες 

συμμετοχής στο ηλ. περιβάλλον», σε τρεις  από αυτές βρέθηκε ότι οι δύο ομάδες 

διαφοροποιούνται σημαντικά, με την ομάδα της ειδικής αγωγής να αντιμετωπίζει λίγο 

μεγαλύτερες δυσκολίες.΄Ωστόσο η διαφοροποίηση αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί  
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Πίνακας 37. Στατιστικός έλεγχος «t» για διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών Ε.Α. & 

Γ.Α. 

Παράγοντες Μεταβλητές  Sign.  Γ.Α.(μ.ο.) Ε.Α. (μ.ο.) 

Προφιλ Χρήστη (Δυαδίκτυο) 

Χρησιμοποιώ το διαδίκτυο για ψυχαγωγία 0.075 1,85 1,45 

Χρησιμοποιώ το διαδίκτυο για κοινωνική δικτύωση 

(facebook) 

0,005 1,43 0,76 

Εμπειρία συνεργασίας 
Έχω συνεργασθεί με εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής 0,00 1,24 1,91 

Έχω συνεργασθεί με εκπαιδευτικούς ειδικότητας 0,056 1,82 1,41 

Χαρακτηριστικά Συνεργασίας 
Εμπλέκεστε σε κοινές εργασίες; 0,061 2,12 1,79 

Σχεδιάζετε κοινές εργασίες; 0,050 1,89 1,56 

Λόγοι Συμμετοχής στο eCollab Για να προσφέρω στην κοινότητα eCollab 0,005 1,09 2,35 

Βαθμός Συμμετοχής στις 

Δραστηριότητες του eCollab 
Μη Σημαντικές Διαφορές    

Δυσκολίες Συμμετοχής στο Ηλεκτρ. 

Περιβάλλον 

Υπάρχουν τεχνικά προβλήματα και λάθη στο e- collab 0,033 0,75 1,06 

Η υποστήριξη (βοήθεια, οδηγίες) είναι ανεπαρκής 0,090 0,91 1,15 

Το στυλ των γραμμάτων και το φόντο με δυσκολεύουν 

στην ανάγνωση 

0,107 0,85 1,12 

Δυσκολίες Συμμετοχής στα Σενάρια 

με Ερωτήσεις 

Οι πληροφορίες που δίνονται για τα σενάρια είναι 

ελλιπείς 

0,001 1,07 1,65 

Οι ερωτήσεις είναι δυσνόητες 0,056 0,94 1,18 

Οι ερωτήσεις με περιορίζουν και με αποθαρρύνουν να 

πω τη γνώμη μου για τα σενάρια 

0,052 1,10 1,41 

Ο τρόπος εισαγωγής των απαντήσεων στις ερωτήσεις 

είναι δύσκολος 

0,005 0,95 1,36 

Πιστεύω ότι δεν έχω επαρκείς γνώσεις   για να απαντήσω 

στα σενάρια 

0,074 1,73 1,38 

Θεωρώ ότι δεν έχω σχετική με τα  σενάρια 

επαγγελματική εμπειρία 

0,037 1,67 1,29 

Δυσκολίες Συμμετοχής στις 

Συζητήσεις Ασύγχρονης 

Επικοινωνίας (forum) 

Η υποστήριξη (Βοήθεια) για το φόρουμ  είναι ελλιπής 0,015 0,89 1,23 

Το στυλ των γραμμάτων και το φόντο με  δυσκολεύουν 

στην ανάγνωση 

0,074 0,76 1,03 

Πιστεύω ότι δεν έχω επαρκείς γνώσεις για να βοηθήσω 

τους συναδέλφους με τα σχόλιά μου 

0,011 0,99 0,63 

Δεν αισθάνομαι αρκετά ασφαλής ώστε να μοιραστώ τις 

απόψεις μου με τους συναδέλφους μου στο Φόρουμ 

0,092 1,33 1,71 

Ατομικά Οφέλη Μη Σημαντικές Διαφορές    

Χαρακτηριστικά (αίσθηση) 

Κοινότητας 

Μ’ αρέσει να βρίσκομαι σ’ ένα περιβάλλον με 

συναδέλφους που έχουμε κοινά  ενδιαφέροντα 

0,078 3,15 

 

2,94 

Η συμμετοχή μου στο eCollab με έκανε να αισθάνομαι 

ότι μπορώ ελεύθερα  να εκφράζω  τις ιδέες μου και τις 

εμπειρίες μου,  προσφέροντας βοήθεια και υποστήριξη   

στους συναδέλφους 

0,069 2,63 2,35 

Σύγκριση Σεναρίων με Ερωτήσεις & 

Ασύγχρονων Συζητήσεων 

 

Ποιο περιβάλλον βοηθάει περισσότερο στην κατανόηση 

εννοιών; 

0,001 1,70 2,38 

Παρατηρήσεις-Προτάσεις 

Θα προτιμούσα να αναρτήσουν οι συνάδελφοι 

περισσότερο υλικό για Ειδική Εκπαίδευση 

0,001 2,63 3,09 

Θα προτιμούσα να αναρτήσουν οι συνάδελφοι 

περισσότερο υλικό για Γενική Εκπαίδευση 

0,003 3,06 2,65 

Θα προτιμούσα να αναρτήσουν οι συνάδελφοι 

περισσότερο υλικό για Συμμετοχική Εκπαίδευση 

0,028 3,10 2,85 
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σπουδαία αφού οι μέσοι όροι τους βρίσκονται στην επιλογή «διαφωνώ» ή κάτω από 

αυτή («διαφωνώ απόλυτα»)  κι επομένως οι εκπαιδευτικοί δεν συνάντησαν 

δυσκολίες. Η μόνη δυσκολία που ανέφεραν αφορά την «διαθεσιμότητα του 

προσωπικού χρόνου»,  για την οποία «συμφώνησαν»  και οι δυο ομάδες.   

Στις δυσκολίες συμμετοχής στα σενάρια με τις ερωτήσεις  οι δυο ομάδες 

βρέθηκαν να διαφέρουν σε έξι μεταβλητές. Οι μέσοι όροι των μεταβλητών που 

εκπροσωπούν τις δυσκολίες βρέθηκαν κοντά στην επιλογή «διαφωνώ» και μεταξύ 

αυτής και της ουδέτερης θέσης «ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ».  Κάποιος 

σχολιασμός θα μπορούσε να γίνει για το αν «οι πληροφορίες που δίνονται για τα 

σενάρια είναι ελλιπείς» αφού οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών της Ε.Α. ήταν αρκετά 

κοντά στο ουδέτερο σημείο  της κλίμακας «ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ»  

(μ.ο.=1,65) απ’ ό,τι στην επιλογή «διαφωνώ», με την οποία ταυτίζονται οι 

εκπαιδευτικοί της  Γ.Α. (μ.ο=1,07). Για τις τέσσερις πρώτες μεταβλητές οι μέσοι όροι 

ήταν μεγαλύτεροι για τους εκπαιδευτικούς της Ε.Α και άρα πιθανόν να είχαν λίγο 

μεγαλύτερες δυσκολίες με την επάρκεια των πληροφοριών που δίνονταν για τα 

σενάρια και με τον περιορισμό της ελευθερίας έκφρασης από τις κατευθυντήριες 

ερωτήσεις.  

Επίσης, στατιστικά σημαντική διαφορά βρέθηκε στη μεταβλητή που αφορά τη 

σχετική με τα σενάρια επαγγελματική εμπειρία (p<0,05)  και στη μεταβλητή που 

αφορά στην επάρκεια γνώσεων των εκπαιδευτικών για να απαντήσουν στα σενάρια 

(p<0,10). Σε αντίθεση με τις προηγούμενες μεταβλητές, όπου οι μέσοι όροι ήταν 

μεγαλύτεροι για τους/τις εκπαιδευτικούς της Ε.Α και άρα πιθανόν να είχαν λίγο 

μεγαλύτερες δυσκολίες, σε ό,τι αφορά  τη σχέση τους με το περιβάλλον του eCollab  

από εκείνους/ες της Γ.Α., εδώ οι δυσκολίες ήταν μεγαλύτερες για τους/τις 

εκπαιδευτικούς Γ.Α.   

Ο τελευταίος παράγοντας που αφορά στις δυσκολίες συμμετοχής στις 

ασύγχρονες συζητήσεις (Forum)  περιείχε 25 μεταβλητές. Σύμφωνα με τον 

στατιστικό έλεγχο t  μόνο σε  τέσσερις από αυτές,  οι δύο ομάδες εκπαιδευτικών 

προέκυψε ότι διαφέρουν μεταξύ τους, αν και οι μέσοι όροι τους  τοποθετούνται γύρω 

από την επιλογή «διαφωνώ». Στους/στις εκπαιδευτικούς της Ε.Α. εμφανίστηκαν λίγο 

μεγαλύτερες δυσκολίες, με εξαίρεση την επάρκεια γνώσεων για βοήθεια προς 

τους/τις συναδέλφους μέσω των απαντήσεών τους.  Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός 

ότι οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. αντιμετώπισαν μεγαλύτερη δυσκολία στο Forum σχετικά με 
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το αίσθημα ασφάλειας για το μοίρασμα των απόψεών τους με τους/τις συναδέλφους 

τους. 

Όσον αφορά τα ατομικά οφέλη που αποκόμισαν οι εκπαιδευτικοί από τη 

συμμετοχή στο eCollab δεν υπήρξαν  στατιστικά σημαντικές διαφορές στις απόψεις 

μεταξύ των δύο επαγγελματικών ομάδων της  Γ.Α και της Ε.Α. Οι γενικοί μέσοι όροι 

των δύο ομάδων για τα οφέλη τείνουν στην επιλογή «συμφωνώ» (2,67 για τους/τις 

εκπαιδευτικούς της Γ.Α. και 2,65 για εκείνους/ες της Ε.Α.).  

Στον παράγοντα  που αφορά στα χαρακτηριστικά κοινότητας (κοινοτικά 

αισθήματα), από το σύνολο των δέκα μεταβλητών μόνο σε δύο βρέθηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές και σε επίπεδο σημαντικότητας 10%. Και στις δύο μεταβλητές 

τα κοινοτικά αισθήματα ήταν λίγο μεγαλύτερα για τους/τις εκπαιδευτικούς της Γ.Α.. 

Ειδικότερα, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι οι εκπαιδευτικοί της Γ.Α από τη συμμετοχή 

τους στο eCollab  αισθάνθηκαν αρκετά περισσότερο από τους/τις εκπαιδευτικούς της 

Ε.Α ότι μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα για να προσφέρουν βοήθεια και 

υποστήριξη στους/στις συναδέλφους. Ο μέσος όρος για τους/τις εκπαιδευτικούς της 

Γ.Α είναι για τη συγκεκριμένη μεταβλητή 2,63, ο οποίος πλησιάζει την επιλογή 

«συμφωνώ», ενώ για εκείνους/ες της Ε.Α. είναι 2,35 και βρίσκεται πλησιέστερα στην 

ουδέτερη επιλογή («ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ»).    

 

5.2.2. Παράγοντες που διαχωρίζουν τις δύο ομάδες Ε.Α. και Γ.Α. και συσχέτιση 

αυτών με τα δημογραφικά-επαγγελματικά στοιχεία, προφίλ χρήστη, εμπειρία 

συνεργασίας και χαρακτηριστικά συνεργασίας των εκπαιδευτικών 

 

Αποτελέσματα διακριτικής ανάλυσης  
Με στόχο την ταυτοποίηση των μεταβλητών,  οι οποίες ενδέχονταν να 

διαχωρίζουν (διακρίνουν) τις δύο ομάδες εκπαιδευτικών, υιοθετήθηκε η διακριτική 

ανάλυση  (discriminant analysis). Έχοντας ως μεταβλητή  ομαδοποίησης την 

ειδικότητα,  εκτιμήθηκαν  τρεις διαφορετικές διακριτικές αναλύσεις οι οποίες 

αντιστοιχούν στα στοιχεία του ερωτηματολογίου (ανεξάρτητες μεταβλητές) που 

περιλαμβάνονται  α) στις δυσκολίες, β) στα ατομικά οφέλη και χαρακτηριστικά 

κοινότητας, και γ) στο βαθμό  συμμετοχής.  

Τα αποτελέσματα ανέδειξαν την ύπαρξη μιας διακριτικής συνάρτησης που 

αντιστοιχεί στις «δυσκολίες» των εκπαιδευτικών. Δεν βρέθηκαν  αντίστοιχα 
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διακριτικές συναρτήσεις για το βαθμό συμμετοχής στο eCollab  και για τα οφέλη και 

τα χαρακτηριστικά κοινότητας που προέκυψαν από τη συμμετοχή σ’ αυτό . 

Στις «δυσκολίες», από τη εφαρμογή της εν λόγω ανάλυσης με τη μέθοδο της 

σταδιακής επιλογής (stepwise procedure)  προέκυψε  μια συνάρτηση διάκρισης 

(discriminant function) με τέσσερεις μεταβλητές  οι οποίες είναι οι εξής: α) Η 

πλοήγηση δεν παρακινεί για διερεύνηση, β) Οι πληροφορίες που δίνονται για τα 

σενάρια είναι ελλιπείς, γ) Ο τρόπος εισαγωγής των απαντήσεων στις ερωτήσεις είναι 

δύσκολος,  δ) Δεν έχω δημιουργήσει κατάλληλο υλικό,  που μπορεί να βοηθήσει τους 

συναδέλφους στη δουλειά τους, για να το αναρτήσω στο Forum. Η πρώτη μεταβλητή 

συνδέεται με το ηλεκτρονικό περιβάλλον του eCollab και την παρακίνηση του 

περιεχομένου του, η δεύτερη και η τρίτη  συνδέονται άμεσα με τα σενάρια με τις 

ερωτήσεις και η τέταρτη μεταβλητή -που αφορά τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς- 

αναφέρεται στις συζητήσεις ασύγχρονης επικοινωνίας. Αυτές οι τέσσερις μεταβλητές 

μαζί διαχωρίζουν τις δύο εκπαιδευτικές ομάδες.  

Οι τυποποιημένοι συντελεστές των παραπάνω μεταβλητών που προέκυψε ότι 

διακρίνουν τις δύο ομάδες των εκπαιδευτικών, μαζί με τα στατιστικά κριτήρια που 

δείχνουν την προσαρμογή της διακριτικής συνάρτησης στις παρατηρήσεις, 

παρουσιάζονται   στον πίνακα 38 που ακολουθεί.  O συντελεστής κανονικής 

συσχέτισης (canonical correlation) είναι 0,553 υποδηλώνοντας ότι 30,5% (0,553
2
) της 

διακύμανσης που ερμηνεύει το μοντέλο οφείλεται στις διαφορές που υπάρχουν 

μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών ομάδων.  H τιμή που λαμβάνει ο έλεγχος X
2
 (chi-

square) είναι στατιστικά σημαντική (p<0,01)  και επομένως  η μηδενική υπόθεση   ότι 

η συνάρτηση  δεν διακρίνει τις δύο ομάδες απορρίπτεται. Η μη σημαντικότητα του  

ελέγχου Box’s M έδειξε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με την υπόθεση ότι ο πίνακας 

διακύμανσης-συνδυακύμνασης των ανεξάρτητων μεταβλητών είναι ίδιος και για δύο 

ομάδες, ότι δηλ. οι ομάδες έχουν  ίσες διακυμάνσεις/συνδυακυμάνσεις.  

Με βάση τους εκτιμημένους συντελεστές η διακριτική συνάρτηση μπορεί να 

διατυπωθεί  ως εξής:   

D=  -0,451 *πλοήγηση +0,745 *πληροφορίες+0,646*εισαγωγή -0,774* υλικό         

Αν και η μεταβλητή  που αφορά στις  ελλιπείς πληροφορίες που δίνονταν για 

τα σενάρια με τις ερωτήσεις εμφανίστηκε με το μεγαλύτερο συντελεστή και άρα ως η 

ισχυρότερη μεταβλητή σε σχέση με τις υπόλοιπες, οι τιμές που  δίνει ο πίνακας δομής 
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Πίνακας 38. Διακριτική ανάλυση με βάση την ειδικότητα 

 Standardized 

Coefficents 

Structure 

Matrix 

Η πλοήγηση δεν παρακινεί για διερεύνηση (μη 

παρακινητική πλοήγηση) 73 ΔΣ, ΔΣ4 

-0,451 -0,126 

Οι πληροφορίες που δίνονται για τα σενάρια ειναι 

ελλιπείς (ελλιπείς πληροφορίες) 86 ΣΣΕα6 

0,745 0,527 

Ο τρόπος εισαγωγής των απαντήσεων στις ερωτήσεις 

είναι δύσκολος (δύσκολη εισαγωγή απαντήσεων) 89 

ΣΣεα9 

0,646 0,597 

Δεν έχω δημιουργήσει κατάλληλο υλικό,  που μπορεί 

να βοηθήσει τους συναδέλφους στη δουλειά τους, για 

να το αναρτήσω στο forum (μη κατάλληλο υλικό) 125 

ΣΣφορ72 

--0,774 -0,212 

Canonical Correlation 0,553  

Chi-square 30,251 (p=0,000)  

Box’s M (sig) 0,728  

  

 (structure matrix) και οι οποίες είναι αποστασιοποιημένες από τυχόν παρουσία 

συγγραμμικότητας ανέδειξαν ως πρώτη ισχυρότερη μεταβλητή τον «δύσκολο τρόπο 

εισαγωγής των απαντήσεων»  και ως δεύτερη μεταβλητή τις «ελλιπείς πληροφορίες».  

Οι τέσσερις μεταβλητές που προέκυψε ότι διακρίνουν τις δύο ομάδες, 

θεωρητικά,  μπορούν να διαχωριστούν σε εγγενείς μεταβλητές  του eCollab και σε 

εγγενείς  μεταβλητές των εκπαιδευτικών. Οι πρώτες τρεις, δηλαδή η πλοήγηση στο 

eCollab, οι πληροφορίες για τα σενάρια και ο τρόπος εισαγωγής των απαντήσεων 

αφορούν στο ίδιο το περιβάλλον του eCollab και μπορούν να ελεγχθούν μέσω της 

παρέμβασης σε αυτό. Η  τελευταία μεταβλητή αφορά άμεσα στους εκπαιδευτικούς 

και στην ικανότητα ή δυνατότητά τους να δημιουργήσουν το κατάλληλο υλικό που 

θα βοηθήσει τους συναδέλφους τους. Το ενδιαφέρον, επομένως εστιάζεται 

περισσότερο στις τρεις πρώτες μεταβλητές. 

Περαιτέρω, διερευνήθηκε η συσχέτιση (συντελεστής Pearson) των τριών 

μεταβλητών, οι οποίες αφορούν στο ηλεκτρονικό περιβάλλον και στο περιεχόμενο 

του eCollab και διαχωρίζουν τις δύο επαγγελματκές ομάδες, με παράγοντες που 

ενδεχομένως να αναδύκνειαν στοιχεία που τις επηρεάζουν. Ο παρακάτω πίνακας 

(πίνακας 39) παρουσιάζει τους συντελεστές συσχέτισης (Pearson) με τα 

δημογραφικά-προσωπικά και επαγγελματικά στοιχεία των εκπαιδευτικών καθώς και 

με το προφίλ τους για τη χρήση του διαδικτύου, την εμπειρία συνεργασίας με άλλους 

εκπαιδευτικούς και τα χαρακτηριστικά που έχει η εν λόγω συνεργασία. 

Η «πλοήγηση»  παρουσίασε ψηλή σημαντική στατιστικά συσχέτιση με τις 

επιπρόσθετες σπουδές (p<0,01) ενώ σε επίπεδο σημαντικότητας για α=10%, 
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συσχετίστηκε με το φύλο και τις βασικές σπουδές. Το θετικό πρόσημο υποδηλώνει 

ότι όσο περισσότερες ήταν οι επιπρόσθετες σπουδές (π.χ.  μεταπτυχιακά 

,μετεκπαίδευση κ.τ.λ.) και οι βασικές (π.χ.  δύο πτυχία) τόσο περισσότερο η 

πλοήγηση δεν παρακίνησε  για διερεύνηση. Ενδεχομένως, το υψηλότερο επίπεδο 

μόρφωσης αντιστοιχούσε και σε υψηλότερες απαιτήσεις . Ωστόσο, θα πρέπει να 

αναφερθεί  ότι μόνο το 13,9% των αποκρινόμενων συμφώνησε ότι η πλοήγηση δεν 

παρακίνησε για διερεύνηση, ενώ ένα 20,8% κράτησε ουδέτερη στάση («ούτε 

συμφωνώ ούτε διαφωνώ»). Το υπόλοιπο 65,3% διαφώνησε.  Επιπλέον,  η πεποίθηση 

ότι η πλοήγηση δε παρακίνησε για διερεύνηση  φάνηκε να προέρχεται κυρίως από 

τους εκπαιδευτικούς της Γ.Α. (16,4% συμφώνησαν) και όχι τόσο από τους 

εκπαιδευτικούς της Ε.Α. (8,8% συμφώνησαν).  

Δεν υπήρξε συσχέτιση με το  «προφίλ χρήστη», με την «εμπειρία 

συνεργασίας» και με τα «χαρακτηριστικά συνεργασίας». Ενδιαφέρον παρουσίασε η  

μεταβλητή «οι πληροφορίες που δίνονται για τα σενάρια είναι ελλιπείς», καθότι 

συσχετίστηκε σημαντικά (p<0,05) με το προφίλ χρήστη, με την εμπειρία συνεργασίας 

και με τα χαρακτηριστικά συνεργασίας. Το αρνητικό πρόσημο που έλαβαν οι τρεις 

μεταβλητές έδειξε ότι όσο συχνότερη ήταν η διαδικτυακή χρήση και η  συνεργασία 

με άλλους εκπαιδευτικούς, αλλά και όσο περισσότερα από τα χαρακτηριστικά 

συνεργασίας συγκέντρωναν οι χρήστες, τόσο λιγότερο συμφωνούσαν ότι οι 

πληροφορίες που δίνονταν για τα σενάρια ήταν ελλιπείς. Η θετική συσχέτιση με τη 

μεταβλητή «ειδικότητα» έδειξε ως ένα βαθμό  ότι όσο μετακινούμασταν από τη 

Γενική στην Ειδική Αγωγή, οι πληροφορίες που δίνονταν για τα σενάρια θεωρούνταν 

ελλιπείς. Ενώ το 6% των εκπαιδευτικών της Γ.Α συμφώνησε για την έλλειψη 

πληροφοριών,  το αντίστοιχο ποσοστό για τους εκπαιδευτικούς της Ε.Α. ήταν 

υπερδιπλάσιο και ανήλθε σε 14,7%.  Πολύ μεγαλύτερη ήταν η διαφορά για εκείνους 

που κράτησαν ουδέτερη στάση με τους εκπαιδευτικούς της Ε.Α να υπερβαίνουν το 

40% (41,4%) ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την ομάδα της Γ.Α ήταν 10,4%. 

Επομένως η άποψη ότι οι πληροφορίες που δίνονταν για τα σενάρια ήταν ελλιπείς 

φάνηκε να προέρχεται από τους εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής. 

Η διαπίστωση αυτή ενισχύεται και από τη θετική σχέση με την μεταβλητή που 

εκπροσωπείται από το «σχολείο ή την τάξη διδαχής». Όσο προχωράμε από τις τάξεις 

του δημοτικού προς τα τμήματα ένταξης και τα ειδικά σχολεία, στα οποία 

δραστηριοποιούνταν κατά κόρο οι εκπαιδευτικοί της Ε.Α., τόσο πληθαίνει η άποψη 

για την έλλειψη  των πληροφοριών που δίνονταν για τα σενάρια με τις ερωτήσεις.  
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Πίνακας 39. Συντελεστές συσχέτισης Pearson για το σύνολο των εκπαιδευτικών 

   

Η πλοήγηση 

δεν παρακινεί 

για διερεύνηση 

Οι 

πληροφορίες 

που δίνονται 

για τα σενάρια 

είναι ελλιπείς 

Ο τρόπος 

εισαγωγής των 

απαντήσεων 

στις ερωτήσεις 

είναι δύσκολος 

Φύλο Pearson Correlation ,185 (***) ,127 -,044 

  Sig. (2-tailed) ,064 ,206 ,663 

Ειδικότητα Pearson Correlation -,052 ,330(*) ,277(*) 

  Sig. (2-tailed) ,604 ,001 ,005 

Έτη   Υπηρεσ.  Γεν. Αγωγή Pearson Correlation -,020 -,137 -,080 

  Sig. (2-tailed) ,844 ,172 ,427 

Έτη   Υπηρεσ.  Ειδ. Αγωγή Pearson Correlation -,119 ,138 ,175(***) 

  Sig. (2-tailed) ,266 ,198 ,102 

Προϋπηρεσία Pearson Correlation -,060 ,099 ,169(***) 

  Sig. (2-tailed) ,554 ,323 ,093 

Ηλικία Pearson Correlation -,085 -,020 ,005 

  Sig. (2-tailed) ,399 ,842 ,960 

Τάξη η Σχολείο Διδαχής Pearson Correlation -,094 ,240(**) ,085 

  Sig. (2-tailed) ,348 ,016 ,401 

Υπηρεσία στο Σχολείο Pearson Correlation ,055 ,074 -,039 

  Sig. (2-tailed) ,586 ,462 ,701 

Βασικές Σπουδές Pearson Correlation ,165(***) -,004 ,005 

  Sig. (2-tailed) ,099 ,970 ,959 

Επιπρ. Σπουδές Pearson Correlation ,278(*) ,107 ,082 

  Sig. (2-tailed) ,005 ,291 ,421 

Επιμόρφωση Pearson Correlation ,059 -,143 -,121 

  Sig. (2-tailed) ,558 ,155 ,234 

Προφίλ Χρήστη Pearson Correlation ,063 -,219(**) -,124 

  Sig. (2-tailed) ,530 ,028 ,219 

Εμπειρία Συνεργασίας Pearson Correlation -,037 -,282(*) -,179(***) 

  Sig. (2-tailed) ,711 ,004 ,075 

Χαρακτηριστικά 

Συνεργασίας με 

συναδέλφους 

Pearson Correlation 

-,061 -,357(*) -,009 

  Sig. (2-tailed) ,544 ,000 ,930 

*σημ. σε 0,01, ** σημ. σε 0,05 , ***σημ. σε 0,10. 

 

Η τρίτη και τελευταία διακριτική μεταβλητή αφορά στη  δυσκολία  που  

αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με   τον τρόπο εισαγωγής των απαντήσεων 

στις ερωτήσεις των στατικών σεναρίων. Εδώ, και πάλι εμφανίστηκε με θετική 

συσχέτιση η «ειδικότητα». Ωστόσο, κανείς από τους εκπαιδευτικούς της Ε.Α. δε 

συμφώνησε ότι υπήρξε δυσκολία ενώ μόλις το 4,5% των εκπαιδευτικών της Γ.Α. 

συμφώνησε ότι υπήρξε. Αν και αυτά τα ποσοστά ανέδειξαν την απουσία της 

συγκεκριμένης δυσκολίας, εντούτοις τα μεγάλα ποσοστά (45,5%)   που αντανακλούν 

την ουδέτερη στάση των εκπαιδευτικών της Ε.Α. εγείρουν κάποια ερωτηματικά  για 
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την ύπαρξη ή την τάση δυσκολίας, σε ό,τι αφορά τον τρόπο εισαγωγής των 

απαντήσεων στις ερωτήσεις. Τα αντίστοιχα ποσοστά της ομάδας των εκπαιδευτικών 

της Γ.Α. ανήλθαν σε 7,5%. Η προαναφερθείσα διαπίστωση-σχετικά με την τάση 

δυσκολίας- ενισχύεται ως ένα βαθμό και από την σημαντική, θετική συσχέτιση με τα 

«έτη υπηρεσίας στην Ε.Α.». Όσο περισσότερα ήταν τα έτη υπηρεσίας στην Ε.Α., 

τόσο περισσότερο οι εκπαιδευτικοί της Ε.Α. είχαν την τάση να συμφωνούν ή να 

κρατούν ουδέτερη στάση για την δυσκολία στην εισαγωγή των απαντήσεων. Το ίδιο 

θα μπορούσε να ειπωθεί και για τη σχέση με την «προϋπηρεσία». Όσο 

μετακινούμαστε από την προϋπηρεσία στη γενική τάξη, προς την προϋπηρεσία το 

τμήμα ένταξης, το ειδικό σχολείο, την παράλληλη στήριξη αλλά και σ’ ένα 

συνδυασμό αυτών, τόσο περισσότερο οι εκπαιδευτικοί τείνουν να δυσκολεύονται 

στον τρόπο εισαγωγής των απαντήσεων. Σε γενικές γραμμές οι συσχετίσεις, και 

συγκριμένα η συλλογιστική γύρω από αυτές, έδειξαν ότι η εν λόγω τάση προέρχονταν 

από τους εκπαιδευτικούς της Ε.Α., οι οποίοι όπως αναφέρθηκε παραπάνω 

(επεξεργασία δεδομένων 1
ου

 μέρους ερωτηματολογίου) φάνηκε να αντιμετωπίζουν 

ελαφρώς περισσότερες δυσκολίες από την ομάδα των εκπαιδευτικών Γ.Α. γενικότερα 

στη συμμετοχή στο ηλεκτρονικό περιβάλλον λόγω ανεπάρκειας τεχνικών δεξιοτήτων. 

Ας σημειωθεί ότι οι μεταβλητές της «προϋπηρεσίας» και των «ετών υπηρεσίας στην 

ειδική αγωγή» παρουσίασαν σημαντική συσχέτιση  στο όριο του επιπέδου 

σημαντικότητας της τάξης του 10%.  

Η τελευταία μεταβλητή συσχέτισης με τη «δυσκολία εισαγωγής των 

απαντήσεων στις ερωτήσεις» ήταν η «εμπειρία συνεργασίας». Όπως και στην 

προηγούμενη διακριτική μεταβλητή (ελλιπείς πληροφορίες στα σενάρια), έλαβε 

αρνητικό πρόσημο ενώ βρέθηκε στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 10% (p=0,075). 

‘Όσο συχνότερη ήταν η συνεργασία (online ή offline) με άλλους εκπαιδευτικούς απ’ 

όπου κι αν προέρχονταν, τόσο μικρότερη ήταν η δυσκολία  στον τρόπο εισαγωγής 

των απαντήσεων στις ερωτήσεις.  

Εστιαζόμενοι στη δεύτερη και τρίτη διακριτική μεταβλητή όπου η 

«ειδικότητα»  συνιστά σημαντικό παράγοντα συνάφειας, η διερεύνηση  συσχετίσεων 

εστιάστηκε περαιτέρω σε κάθε μια ομάδα εκπαιδευτικών ξεχωριστά. Ξεκινώντας από 

τους εκπαιδευτικούς της Ε.Α., οι οποίοι κατείχαν τα μεγαλύτερα ποσοστά σχετικά με 

την έλλειψη πληροφοριών και τη δυσκολία εισαγωγής των απαντήσεων, τα 

αποτελέσματα (πίνακας 40) έδειξαν ότι ανάμεσα στις δημογραφικές και 

επαγγελματικές μεταβλητές, το «φύλο» η «προϋπηρεσία» και «επιμόρφωση» 



334 

 

συσχετίστηκαν σημαντικά με τη μεταβλητή «Οι πληροφορίες που δίνονται για τα 

σενάρια είναι ελλιπείς».  

 

Πίνακας 40.  Συντελεστές συσχέτισης Pearson για την κάθε επαγγελματική ομάδα Ε.Α. 

& Γ.Α., ξεχωριστά. 

 

 

Οι πληροφορίες που 

δίνονται για τα σενάρια 

είναι ελλιπείς 

Ο τρόπος εισαγωγής των 

απαντήσεων στις ερωτήσεις 

είναι δύσκολος 

   Ε.Α. Γ.Α Ε.Α. Γ.Α 

Φύλο Pearson  ,324(***) ,060 ,100 -,090 

  Sig. (2-tailed) ,062 ,632 ,580 ,470 

Έτη   Υπ.  Γεν. Αγωγή Pearson  -,116 -,179 -,173 -,029 

  Sig. (2-tailed) ,515 ,146 ,335 ,816 

Έτη   Υπ.  Ειδ. Αγωγή Pearson  -,195 -,176 ,020 -,144 

  Sig. (2-tailed) ,268 ,198 ,913 ,300 

Προϋπηρεσία Pearson  -,305(***) -,009 -,062 ,035 

  Sig. (2-tailed) ,079 ,941 ,731 ,783 

Ηλικία Pearson  -,105 -,134 -,336(***) ,015 

  Sig. (2-tailed) ,562 ,278 ,060 ,902 

Τάξη η Σχολείο Διδαχής Pearson  ,149 ,021 ,039 -,173 

  Sig. (2-tailed) ,400 ,863 ,828 ,166 

Υπηρεσία στο Σχολείο Pearson  ,018 ,050 -,223 ,014 

  Sig. (2-tailed) ,919 ,690 ,211 ,909 

Βασικές Σπουδές Pearson  -,146 ,125 -,058 ,084 

  Sig. (2-tailed) ,410 ,312 ,749 ,501 

Επιπρ. Σπουδές Pearson  ,276 -,038 ,142 ,008 

  Sig. (2-tailed) ,114 ,760 ,430 ,950 

Επιμόρφωση Pearson  -,384(**) -,025 -,377(**) ,005 

  Sig. (2-tailed) ,027 ,840 ,034 ,967 

Προφίλ Χρήστη Pearson  -,384(**) -,081 -,024 -,105 

  Sig. (2-tailed) ,025 ,513 ,895 ,402 

Εμπειρία Συνεργασίας Pearson  -,448(*) -,200 ,047 -,277(**) 

  Sig. (2-tailed) ,008 ,105 ,794 ,024 

Χαρακτηριστικά 

Συνεργασίας με 

συναδέλφους 

Pearson  

-,378(**) -,317(*) ,144 -,032 

  Sig. (2-tailed) ,027 ,009 ,424 ,801 

*σημ. σε 0,01, ** σημ. σε 0,05 , ***σημ. σε 0,10. 

 

Οι πρώτες δύο σε επ. σημαντικότητας  για α=10%, ενώ η επιμόρφωση για α=5%. 

Η συχνότητα χρήσης διαδικτύου, η μεγαλύτερη εμπειρία συνεργασίας  με 

συναδέλφους καθώς και τα θετικά χαρακτηριστικά συνεργασίας βρέθηκαν και πάλι  

σημαντικά συσχετιζόμενες μεταβλητές (P<0,05). Ωστόσο, αυτό ισχύει μόνο για τους 

εκπαιδευτικούς της Ε.Α. καθότι για την άλλη ομάδα των εκπαιδευτικών βρέθηκαν 

μόνο τα χαρακτηριστικά συνεργασίας με συναδέλφους (p<0,01), ενώ στο όριο του επ. 
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σημ. 10% βρέθηκε να συσχετίζεται και το προφίλ χρήστη (p=0,105). Στην ομάδα της 

Γ.Α. καμία δημογραφική- επαγγελματική μεταβλητή δε βρέθηκε να σχετίζεται με την 

«έλλειψη πληροφοριών στα σενάρια με τις ερωτήσεις». 

Στη δεύτερη διακριτική μεταβλητή («Ο τρόπος εισαγωγής των απαντήσεων 

στις ερωτήσεις είναι δύσκολος») τα αποτελέσματα ήταν φτωχότερα καθότι στους 

εκπαιδευτικούς της Ε.Α. μόνο η «ηλικία» και η «επιμόρφωση» βρέθηκαν να 

συσχετίζονται σημαντικά. Όσο μεγαλύτερη η ηλικία και η επιμόρφωση τόσο 

μικρότερη η δυσκολία. Στους εκπαιδευτικούς της Γ.Α.,  η μοναδική μεταβλητή με 

σημαντικό συντελεστή συσχέτισης (p<0,005) ήταν η «εμπειρία συνεργασίας».   

Συνοπτικά, η «εμπειρία συνεργασίας»  μαζί με την «ειδικότητα»,  με βάση τον 

αριθμό των συσχετίσεων, παρουσιάστηκαν ως οι σημαντικότερες μεταβλητές 

συσχέτισης. Επιπλέον η δυσκολία σχετικά με την έλλειψη πληροφοριών  που 

δίνονταν για τα σενάρια με τις ερωτήσεις φάνηκε να προέρχεται από τους 

εκπαιδευτικούς της Ε.Α. ενώ  υπήρξε και αντίστοιχη τάση σχετικά με τη δυσκολία 

στον τρόπο εισαγωγής των απαντήσεων στις ερωτήσεις. Οι  συσχετίσεις που 

διεξήχθησαν για κάθε μία ομάδα ξεχωριστά ανέδειξαν ότι η «εμπειρία συνεργασίας» 

και τα «χαρακτηριστικά συνεργασίας» μαζί με την «επιμόρφωση» μπορεί να 

αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στην ερμηνεία των μεταβλητών που 

εκπροσωπούν τη δυσκολία ότι οι πληροφορίες για τα σενάρια είναι ελλιπείς και τη 

δυσκολία σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής των απαντήσεων στις ερωτήσεις.   

 

5.2.3. Αποτελέσματα παραγοντικής ανάλυσης για δυσκολίες συμμετοχής  
στο eCollab 

Προκειμένου να διερευνηθεί η επιρροή  των δυσκολιών που συνάντησαν οι 

εκπαιδευτικοί  στο βαθμό συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του eCollab, με 

δεδομένο το μεγάλο αριθμό μεταβλητών (54)  από τις οποίες εκπροσωπούνταν οι 

δυσκολίες στο ερωτηματολόγιο, υιοθετήθηκε η παραγοντική ανάλυση με σκοπό  την 

επιλογή των σημαντικών μεταβλητών (δυσκολιών)  και την ομαδοποίησή τους  σε 

παράγοντες. Αρχικά  ο δείκτης  ΚΜΟ έλαβε τιμή μεγαλύτερη του 0,6 και ο έλεγχος 

Bartlett βρέθηκε στατιστικά σημαντικός, γεγονός που υπέδειξε ότι η παραγοντική 

ανάλυση μπορεί να εφαρμοστεί στις παρατηρήσεις (πίνακας 41). 
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  Πίνακας 41.  KMO & Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure 

of Sampling Adequacy. 
,643 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. 

Chi-

Square 

4168,165 

  df 1431 

  Sig. ,000 

 

Ο πίνακας 42  παρουσιάζει  τα αποτελέσματα  της παραγοντικής ανάλυσης 

που προέκυψαν με τη μέθοδο της ανάλυσης των κυρίαρχων συνιστωσών (Principal 

Component Analysis). Η  τεχνική varimax rotation (Kaizer Normalization)  εντόπισε 

13 ομαδοποιημένους παράγοντες οι οποίοι έλαβαν ιδιοτιμές μεγαλύτερης της 

μονάδας (eigen values>1). Οι τιμές των communalities ήταν αρκετά υψηλές (0,67 έως 

0,89)  υποδηλώνοντας ότι  ένα σημαντικό ποσοστό της διακύμανσης των μεταβλητών 

ερμηνεύεται από τους παράγοντες. Οι τιμές των παραγοντικών φορτίων των 

μεταβλητών που αντιστοιχούν στους  13 παράγοντες  ήταν αρκετά υψηλές και 

κυμάνθηκαν από 0,41 έως 0,85. Προέκυψαν εντούτοις πέντε παράγοντες (8,9,11, 12 

και 13) που αν και περιείχαν μεταβλητές με υψηλά παραγοντικά φορτία όπως και με 
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Πίνακας 42. Αποτελέσματα παραγοντικής ανάλυσης με 13 παράγοντες  

Rotated Component Matrix(a) 

Ιδιοτιμές: 

Παράγοντες: 

15.15 

1 

5,03 

2 

3,24 

3 

2,63 

4 

2,38 

5 

2,11 

6 

2,06 

7 

1,84 

8 

1,79 

9 

1,47 

10 

1,31 

11 

1,22 

12 

1,06 

13 
communalities 

1.Η εισαγωγή σχολίων στις Ομάδες Συζήτησης και η εισαγωγή 

απαντήσεων στα σχόλια είναι δύσκολες διαδικασίες 
0,85 0,01 0,12 0,02 0,04 0,15 0,01 0,03 0,14 0,15 0,13 0,02 -0,12 0,83 

2.Ανεπάρκεια Τεχνικών δεξιοτήτων 0,78 0,21 -0,08 0,12 0,12 -0,06 0,11 0,05 0,00 -0,08 0,00 0,20 0,09 0,77 

3.Η ανάρτηση αρχείων από τον υπολογιστή μου στο Φόρουμ είναι 

δύσκολη διαδικασία  
0,76 0,12 0,06 0,26 -0,01 0,17 -0,11 0,04 0,15 0,14 0,12 0,07 0,00 0,77 

4.Η πλοήγηση στο Φόρουμ είναι δύσκολη και αποπροσανατολιστική 0,67 0,15 0,22 0,25 0,19 0,00 0,02 -0,08 -0,32 0,15 0,16 -0,05 0,12 0,79 

5.Ο τρόπος μετάβασης από τα Σενάρια στο Φόρουμ και ο τρόπος 

εισαγωγής σεναρίων προβλημάτων από τα μέλη, είναι δύσκολα  
0,67 0,22 0,16 0,03 0,42 0,04 0,05 0,21 0,18 -0,05 0,22 0,09 0,03 0,83 

6.Απαιτητικές δραστηριότητες απο το e-collab 0,56 0,10 -0,04 0,02 0,19 0,11 0,29 0,38 -0,03 0,14 0,13 0,25 0,26 0,77 

7. Το στυλ των γραμμάτων και το φόντο με δυσκολεύουν στην ανάγνωση  0,54 0,04 0,37 0,17 -0,03 0,11 -0,02 0,07 0,06 0,51 -0,17 -0,15 -0,03 0,79 

8.Το στυλ των γραμμάτων και το φόντο με δυσκολεύουν στην ανάγνωση   0,51 0,09 0,46 -0,01 -0,03 -0,03 0,08 0,33 0,15 0,21 -0,14 -0,16 -0,07 0,72 

9.Φοβάμαι μήπως προσβάλλω τους συναδέλφους με τα σχόλιά μου  0,16 0,84 0,01 0,05 -0,08 0,15 0,05 -0,04 -0,07 0,01 0,04 -0,08 0,20 0,83 

10.Φοβάμαι μήπως εκτεθώ στην κριτική των  συναδέλφων  0,13 0,74 0,06 0,18 0,22 0,17 0,12 -0,08 0,18 0,12 -0,15 0,12 0,10 0,77 

11.Δεν αισθάνομαι αρκετά ασφαλής ώστε να μοιραστώ τις απόψεις μου 

με τους συναδέλφους μου στο Φόρουμ  
0,24 0,66 0,08 0,34 0,27 0,12 0,04 -0,01 0,35 0,07 0,08 0,05 -0,04 0,84 

12.Φοβάμαι μήπως εκτεθώ στην κριτική των συναδέλφων  0,18 0,63 0,09 0,14 0,17 0,25 0,30 0,08 0,19 0,00 -0,10 0,20 -0,10 0,74 

13. Φοβάμαι μήπως το σχόλιό μου χαρακτηρισθεί μη ευφυές  0,03 0,59 -0,07 0,22 0,06 0,12 0,23 0,05 0,39 0,12 0,00 0,05 0,07 0,65 

14.Δεν πιστεύω ότι μεταφέροντας τη γνώση και  την εμπειρία μου στο 

Φόρουμ μπορώ να  βοηθήσω τους συναδέλφους μου στη   λύση 

προβλημάτων και σε ζητήματα συμμετοχικής εκπαίδευσης  

0,30 0,56 0,03 -0,02 0,13 0,27 0,46 0,23 -0,06 -0,03 0,04 -0,12 0,10 0,79 

15. Δεν θεωρώ ωφέλιμο να εμπλέκομαι σε διαφωνίες και συγκρούσεις με 

τους  συναδέλφους  
0,03 0,54 0,02 0,14 0,13 0,20 0,08 0,33 0,00 0,17 0,38 -0,05 0,08 0,67 

16.Δεν επιθυμώ να εμπλακώ στη συζήτηση και να δεσμευθώ να παντάω 

στα σχόλια και στις ερωτήσεις των συναδέλφων  
0,07 0,51 0,04 0,26 0,03 0,18 0,26 -0,09 0,10 0,05 0,47 0,06 0,10 0,69 

17.Μη ευχάριστο περιβάλλον   0,00 0,02 0,87 -0,01 0,04 -0,03 0,02 -0,05 0,07 0,10 0,05 0,13 0,20 0,83 

18.Δύσκολη & αποπροσανατολιστική πλοήγηση  0,14 0,13 0,80 0,25 0,21 -0,03 -0,11 -0,02 -0,02 -0,01 0,03 -0,06 -0,11 0,81 

19.Μη ενδιαφέρον περιβάλλον  0,10 -0,05 0,77 0,06 0,06 -0,01 0,16 0,06 -0,16 0,11 0,04 -0,05 0,12 0,70 

20.Τεχν. προβλήματα & λάθη  0,26 0,05 0,70 0,00 0,28 -0,03 0,07 0,29 -0,03 -0,03 -0,10 -0,07 -0,07 0,74 

21.Η πλοήγηση δεν παρακινεί για διερεύνηση  -0,15 -0,04 0,67 -0,04 0,19 0,01 -0,04 0,12 0,15 0,04 0,17 0,32 -0,14 0,70 

22.Ανεπαρκής Υποστήριξη (βοήθεια, οδηγίες) 0,34 0,19 0,45 -0,02 0,16 -0,22 0,28 0,18 0,32 0,23 -0,05 0,03 0,22 0,74 

23.Δεν είμαι άνετος/η στη γραπτή επικοινωνία  0,22 0,14 0,01 0,81 0,14 0,07 0,18 0,10 0,01 0,04 0,10 0,04 0,21 0,84 

24.Δεν είμαι άνετος/η στη γραπτή επικοινωνία  0,15 0,17 0,12 0,75 0,06 0,05 -0,01 0,22 0,11 0,05 0,27 -0,13 0,18 0,82 

25.Αγχώνομαι όταν γράφω σε δημόσιο χώρο  0,12 0,29 0,12 0,70 0,08 0,12 0,17 0,12 0,07 0,13 -0,10 0,31 -0,25 0,86 

26. Αγχώνομαι όταν γράφω τις απόψεις μου δημόσια 0,01 0,47 0,07 0,57 0,13 0,07 -0,05 0,08 0,32 0,10 0,10 0,28 -0,28 0,86 

27.Δεν αισθάνομαι αρκετά ασφαλής ώστε να μοιραστώ τις απόψεις μου 

με τους άλλους 
0,16 0,25 0,13 0,56 0,26 0,22 0,30 0,03 0,24 0,22 -0,23 0,05 -0,16 0,81 

28.Οι πληροφορίες που δίνονται για τα σενάρια ειναι ελλιπείς  0,08 0,29 0,16 0,13 0,72 0,18 0,03 0,29 -0,02 0,26 0,10 0,04 -0,01 0,84 
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29.Ο τρόπος εισαγωγής των απαντήσεων στις ερωτήσεις είναι δύσκολος  0,23 -0,05 0,32 0,23 0,70 0,05 0,13 0,03 -0,04 0,02 0,13 -0,22 0,13 0,80 

30.Οι ερωτήσεις είναι δυσνόητες  0,11 0,16 0,33 0,24 0,65 0,04 0,27 -0,13 0,16 0,23 -0,03 -0,05 0,10 0,81 

31.Οι ερωτήσεις με περιορίζουν και με αποθαρρύνουν να πω τη γνώμη 

μου για τα  σενάρια  
-0,04 0,37 0,04 0,03 0,59 -0,28 0,19 -0,18 -0,12 0,01 -0,20 0,27 -0,08 0,78 

32.Οι υποδείξεις πάνω από τα σενάρια δε με βοηθούν να καταλάβω τι 

πρέπει να κάνω για να απαντήσω στις ερωτήσεις  
0,27 0,01 0,23 -0,11 0,59 0,07 0,11 0,08 0,34 0,11 0,16 0,14 -0,11 0,69 

33.Τα ενημερωτικά κείμενα και οι υπερσυνδέσεις των σεναρίων δε με 

βοηθούν να κατανοήσω τα σενάρια  
0,07 0,01 0,38 0,13 0,47 0,15 0,03 0,09 0,32 0,17 0,21 0,06 0,27 0,67 

34.Πιστεύω ότι δεν έχω επαρκείς γνώσεις για να απαντήσω στα σενάρια  0,19 0,15 -0,10 0,27 0,01 0,73 -0,01 0,01 0,19 -0,14 -0,14 -0,04 0,06 0,75 

35.Θεωρώ ότι δεν έχω σχετική με τα σενάρια επαγγελματική εμπειρία  0,00 0,31 0,07 -0,04 -0,07 0,72 0,10 0,31 -0,17 0,10 0,01 0,15 0,03 0,79 

36.Πιστεύω ότι δεν έχω επαρκείς γνώσεις για να βοηθήσω τους 

συναδέλφους με τα σχόλια μου  
0,10 0,19 -0,17 0,06 -0,02 0,71 0,16 -0,16 0,43 -0,02 0,11 -0,02 0,00 0,83 

37.Θεωρώ ότι δεν έχω επαρκή επαγγελματική   εμπειρία για να βοηθήσω 

τους συναδέλφους με τα σχόλιά μου  
-0,11 0,33 0,04 0,09 0,17 0,65 0,10 0,20 -0,13 0,30 -0,01 0,12 0,10 0,76 

38.Δεν έχω δημιουργήσει κατάλληλο υλικό,  που μπορεί να βοηθήσει τους 

συναδέλφους στη δουλειά τους, για να το αναρτήσω στο Φόρουμ  
0,27 0,12 0,01 0,00 0,30 0,56 0,06 0,11 0,08 0,02 0,28 0,12 0,11 0,77 

39.Δεν έχω κάτι καινούριο ή διαφορετικό να προσθέσω στα σχόλια που 

ειπώθηκαν πριν από μένα  
0,07 0,36 -0,02 0,32 -0,08 0,43 0,25 -0,15 -0,14 -0,12 0,08 0,15 0,43 0,76 

40.Δεν πιστεύω ότι απαντώντας στις ερωτήσεις βοηθώ τους συναδέλφους 

μου να μάθουν από την προσωπική μου γνώση και εμπειρία  
0,02 0,23 0,07 0,05 0,16 0,10 0,83 0,06 0,17 0,05 0,08 0,01 -0,02 0,83 

41.Δεν πιστεύω ότι απαντώντας στις ερωτήσεις βοηθώ τους συναδέλφους 

μου να λύνουν προβλήματα 
-0,02 0,21 0,04 0,27 0,23 0,06 0,74 -0,04 0,07 0,20 0,15 0,05 0,10 0,81 

42.Δεν πιστεύω ότι εισάγοντας στο Φόρουμ  ένα πρόβλημα που 

αντιμετωπίζω στην τάξη ή στο σχολείο, ή άλλον προβληματισμό μου, οι 

συνάδελφοι μπορούν να με  βοηθήσουν συζητώντας μαζί μου 

0,29 0,38 0,14 0,08 -0,19 0,20 0,48 0,27 0,09 0,17 0,19 -0,13 0,07 0,73 

43. Πρόσβαση  0,22 0,05 0,12 0,25 -0,12 0,07 -0,12 0,73 -0,09 0,18 0,03 0,04 -0,08 0,75 

44. Η μελέτη των σεναρίων είναι δύσκολη και απαιτητική  0,05 -0,09 0,22 0,08 0,24 0,24 0,29 0,73 0,14 0,09 0,11 0,13 0,15 0,87 

45. Αποθαρρύνομαι όταν δεν απαντάνε ή αργούν να  απαντήσουν στα 

σχόλιά μου οι συνάδελφοι  
0,04 0,29 0,04 0,15 0,09 0,08 0,13 -0,10 0,63 0,04 0,24 -0,10 0,03 0,61 

46. Δεν αισθάνομαι αρκετά ασφαλής να συζητώ τέτοια θέματα με 

συναδέλφους που δε  γνωρίζω από κοντά  
0,42 0,28 0,02 0,20 0,11 0,10 0,30 0,10 0,57 0,11 -0,14 -0,02 0,01 0,77 

47. Τα σχόλια των συναδέλφων είναι δυσνόητα  0,24 0,13 0,15 0,07 0,18 0,02 0,01 0,26 0,24 0,70 -0,01 -0,08 0,13 0,77 

48. Η υποστήριξη (Βοήθεια) για το φόρουμ είναι ελλιπής  0,27 0,13 0,08 0,14 0,20 0,12 0,23 -0,14 -0,08 0,64 0,23 0,00 -0,11 0,73 

49. Τα σχόλια των συναδέλφων δε μου προκαλούν το ενδιαφέρον 0,00 0,03 0,08 0,08 0,19 -0,11 0,24 0,32 0,01 0,59 0,28 0,00 0,25 0,72 

50. Δυσκολεύομαι να παρακολουθήσω τη ροή της συζήτησης  0,24 -0,04 0,04 0,03 0,17 -0,05 0,14 0,13 0,19 0,11 0,70 0,13 -0,05 0,69 

51.Η είσοδος στο e-collab και κατόπιν στο Φόρουμ και η εύρεση και  

ανάγνωση των πρόσφατων σχολίων των χρηστών είναι δύσκολη 

διαδικασία  

0,43 0,01 0,15 0,41 -0,04 0,17 0,05 -0,05 -0,18 0,17 0,53 -0,03 -0,11 0,77 

52. Διαθεσιμότητα προσωπικού χρόνου (HΠ) 0,15 0,05 0,04 0,06 -0,05 0,12 -0,02 0,00 -0,01 -0,04 0,09 0,76 0,09 0,64 

53. Η μελέτη των σεναρίων είναι χρονοβόρα  0,08 0,07 0,09 0,13 0,15 0,05 0,05 0,50 -0,12 -0,10 -0,03 0,61 -0,19 0,74 

54.Δεν μπορώ να αναρτήσω υλικό άλλων συγγραφέων δημόσια γιατί 

πιστεύω ότι θίγονται τα πνευματικά τους δικαιώματα 
0,02 0,20 0,12 0,01 0,07 0,15 0,04 0,02 0,04 0,11 -0,05 0,00 0,80 0,74 
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τιμές communalities,   δεν μπορούσαν να θεωρηθούν ισχυροί από πλευράς αριθμού 

μεταβλητών αφού ενσωμάτωναν λιγότερες από 3 μεταβλητές. Επιπλέον στο 

διάγραμμα παρυφής (scree plot)   φάνηκε, δίχως όμως απόλυτη σαφήνεια, ότι η κλίση 

αλλάζει στον έβδομο παράγοντα (διάγραμμα 17)  και άρα πιθανόν οι έξι πρώτοι 

παράγοντες θα μπορούσαν να διατηρηθούν για την περαιτέρω έρευνα.   

 

Διάγραμμα 17. Διάγραμμα Παρυφής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όμως αν και οι πρώτοι έξι παράγοντες φάνηκε να ερμηνεύουν το 56,5% της 

διακύμανσης του συνόλου των μεταβλητών, οι υπόλοιποι παράγοντες που επρόκειτο 

να εξαιρεθούν περιελάμβαναν μεταβλητές με υψηλά παραγοντικά φορτία και υψηλές 

τιμές communalities.  

Οι ιδιοτιμές που προέκυψαν από την ανάλυση των κυρίαρχων συνιστωσών 

(Α.Κ.Σ)  και τα αποτελέσματα της παράλληλης ανάλυσης (Π.Α.) με 54 μεταβλητές, 

με 101 παρατηρήσεις και 1000 επαναλήψεις (replications) της μήτρας δεδομένων 

παρουσιάζονται στο πίνακα 43 Ας σημειωθεί ότι για λόγους εξοικονόμησης χώρου, 

στο πίνακα παρουσιάζονται οι πρώτες 20 ιδιοτιμές. Όλες οι 54 τιμές εμφανίζονται 

στο παράρτημα της παραγοντικής ανάλυσης  (παράλληλη ανάλυση).  
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Πίνακας 43. Ιδιοτιμές ανάλυσης κυρίαρχων συνιστωσών και παραγοντικής ανάλυσης 

a/a Α.Κ.Σ. Π.Α. 

1 15,151 2,798 

2 5,030 2,598 

3 3,239 2,451 

4 2,630 2,325 

5 2,376 2,214 

6 2,111 2,115 

7 2,057 2,021 

8 1,836 1,935 

9 1,786 1,854 

10 1,472 1,776 

11 1,308 1,701 

12 1,220 1,632 

13 1,065 1,565 

14 0,961 1,501 

15 0,915 1,440 

16 0,847 1,381 

17 0,827 1,324 

18 0,761 1,268 

19 0,722 1,214 

20 0,669 1,162 

 

Από τις εκτιμήσεις των ιδιοτιμών γίνεται αντιληπτό ότι δεν  υπήρξε απόλυτη 

σαφήνεια για τον αριθμό των παραγόντων που θα έπρεπε να διατηρηθούν. Η Π.Α. 

έδειξε μια πολύ μικρή αλλαγή στον έκτο παράγοντα (2,115 έναντι 2,111) η οποία 

όμως δε συνεχίστηκε στον έβδομο παράγοντα όπου   η ιδιοτιμή  που προέκυψε από 

την Α.Κ.Σ. ήταν μεγαλύτερη από αυτή της Π.Α. (2,057 έναντι 2,021). Ωστόσο  αυτή 

η διαφορά θεωρήθηκε αμελητέα όπως και αυτή του έκτου παράγοντα.  

Με δεδομένο ότι δεν ήταν ξεκάθαρο το «τοπίο»  για το αριθμό των 

παραγόντων που θα έπρεπε να διατηρηθούν  και με δεδομένο ότι οι όλες οι 

μεταβλητές ήταν ισχυρές με υψηλές τιμές communalities και παραγοντικά φορτία, 

και το γεγονός ότι η αναζήτηση παραγόντων υιοθετεί την άποψη ότι θα πρέπει να 

ερμηνεύουν όσο το δυνατό περισσότερο την διακύμανση του συνόλου των 

δεδομένων ενώ ταυτόχρονα οι παράγοντες να περιέχουν τουλάχιστον τρείς 

μεταβλητές, η ανάλυση προχώρησε στη λύση εντοπισμού των παραγόντων μέσω του  

καθορισμού της από πλευράς ερευνητή/ιας. 
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Η διερεύνηση σταμάτησε  όταν δημιουργήθηκαν ισχυροί παράγοντες με σαφή 

εννοιολογικό προσανατολισμό. Ο αριθμός παραγόντων που καθορίστηκαν και 

διερευνήθηκαν ήταν από 12 έως 3. Μετά το όγδοο παράγοντα δηλαδή στον έβδομο 

άρχισαν να εξάγονται παράγοντες  που περιείχαν για πρώτη φορά τρεις μεταβλητές 

συνοδευόμενες από υψηλά παραγοντικά φορτία και τιμές communalities. Με βάση 

και το εννοιολογικό πλαίσιο που ενσωμάτωναν διατηρήθηκαν προς εξέταση και 

σύγκριση τα αποτελέσματα τριών παραγοντικών αναλύσεων: με πέντε, έξι  και επτά 

παράγοντες (βλ. παράρτημα παραγοντικής ανάλυσης).  

Από τις τρείς αναλύσεις, αυτή με τους έξι παράγοντες παρουσίασε την 

μεγαλύτερη εννοιολογική συνάφεια και με υψηλά  παραγοντικά φορτία. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 44. Η πρώτη ομάδα  φαίνεται ότι 

απεικονίζει συναισθήματα των εκπαιδευτικών (άγχος, φοβίες, ανασφάλειες), η 

δεύτερη την ευχρηστία του ηλ. περιβάλλοντος και  τις δεξιότητες χρήσης των 

εκπαιδευτικών,  η τρίτη τις επαγγελματικές γνώσεις και εμπειρίες τους, καθώς και τη 

στάση τους για τη βοήθεια που μπορούν να προσφέρουν με την κατάθεση των 

γνώσεων και εμπειριών τους στο Forum, η τέταρτη περιλαμβάνει στοιχεία 

παρακίνησης, καθοδήγησης και υποστήριξης του χρήστη που σχετίζονται κυρίως με 
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Πίνακας   44.   Αποτελέσματα παραγοντικής ανάλυσης με 6 παράγοντες  

Rotated Component Matrix(b) 

  Ιδιοτιμές: 

Παράγοντες: 

15.15 

1 

5,03 

2 

3,24 

3 

2,63 

4 

2,38 

5 

2,11 

6 

Συναισθηματικοί 

παράγοντες 

1 Αγχώνομαι όταν γράφω τις απόψεις μου δημόσια 0,77 0,14 0,09 0,00 0,05 0,38 

2 Δεν αισθάνομαι αρκετά ασφαλής ώστε να μοιραστώ τις απόψεις μου με τους συναδέλφους μου 

στο Φόρουμ 
0,75 0,29 0,29 0,16 0,08 0,04 

3 Αγχώνομαι όταν γράφω σε δημόσιο χώρο (Σεν.) 0,67 0,22 0,13 -0,04 0,14 0,46 

4 Δεν αισθάνομαι αρκετά ασφαλής ώστε να μοιραστώ τις απόψεις μου με τους άλλους (Σεν.) 0,67 0,22 0,21 0,14 0,19 0,16 

5 Φοβάμαι μήπως εκτεθώ στην κριτική των  συναδέλφων 0,66 0,10 0,45 0,09 0,11 -0,05 

6 Φοβάμαι μήπως εκτεθώ στην κριτική των συναδέλφων (Σεν.) 0,60 0,12 0,44 0,17 0,06 0,14 

7 Φοβάμαι μήπως το σχόλιό μου χαρακτηρισθεί μη ευφυές 0,59 0,07 0,42 0,18 -0,07 -0,05 

8 Οι ερωτήσεις με περιορίζουν και με αποθαρρύνουν να πω τη γνώμη μου για τα  σενάρια 0,54 -0,20 -0,18 0,29 0,14 -0,03 

9 Φοβάμαι μήπως προσβάλλω τους συναδέλφους με τα σχόλιά μου 0,38 0,16 0,63 -0,11 0,04 -0,17 

10 Δεν αισθάνομαι αρκετά ασφαλής να συζητώ τέτοια θέματα με συναδέλφους που δε  γνωρίζω 

από κοντά 
0,49 0,42 0,24 0,27 0,02 -0,09 

11 Αποθαρρύνομαι όταν δεν απαντάνε ή αργούν να  απαντήσουν στα σχόλιά μου οι συνάδελφοι 0,47 0,12 0,17 0,26 -0,06 -0,19 

12 Δεν επιθυμώ να εμπλακώ στη συζήτηση και να δεσμευθώ να απαντάω στα σχόλια και στις 

ερωτήσεις των συναδέλφων 
0,45 0,16 0,44 0,24 -0,06 0,01 

Ευχρηστία Ηλ. 

Περ. & Δεξιότητες 

χρήσης 

13 Η εισαγωγή σχολίων στις Ομάδες Συζήτησης και η εισαγωγή απαντήσεων στα σχόλια είναι 

δύσκολες διαδικασίες 

0,05 0,84 0,03 0,17 0,06 0,04 

14 Η ανάρτηση αρχείων από τον υπολογιστή μου στο Φόρουμ είναι δύσκολη διαδικασία 0,20 0,82 0,13 0,02 0,03 0,12 

15 Ανεπάρκεια Τεχνικών δεξιοτήτων 0,22 0,69 0,05 0,13 -0,07 0,07 

16 Η πλοήγηση στο Φόρουμ είναι δύσκολη και αποπροσανατολιστική 0,12 0,68 0,10 0,11 0,27 -0,02 

17 Το στυλ των γραμμάτων και το φόντο με δυσκολεύουν στην ανάγνωση 0,05 0,62 0,14 0,04 0,46 -0,06 

18 Ο τρόπος μετάβασης από τα Σενάρια στο Φόρουμ και ο τρόπος εισαγωγής σεναρίων 

προβλημάτων από τα μέλη, είναι δύσκολα 

0,24 0,62 0,05 0,44 0,15 0,15 

19 Η είσοδος στο e-collab και κατόπιν στο Φόρουμ και η εύρεση και  ανάγνωση των πρόσφατων 

σχολίων των χρηστών είναι δύσκολη διαδικασία 

0,12 0,59 0,11 0,08 0,07 0,19 

20 Το στυλ των γραμμάτων και το φόντο με δυσκολεύουν στην ανάγνωση (Σεν.) -0,02 0,53 0,10 0,13 0,50 0,01 

 21 Δεν είμαι άνετος/η στη γραπτή επικοινωνία  0,49 0,35 0,22 0,06 0,09 0,24 

 22 Δεν είμαι άνετος/η στη γραπτή επικοινωνία (Σεν.) 0,39 0,36 0,21 0,04 0,17 0,23 

Γνώση, Εμπειρία 

& Στάσεις 

εκπ/κών 

23 Θεωρώ ότι δεν έχω σχετική με τα σενάρια επαγγελματική εμπειρία -0,03 0,01 0,73 0,01 0,05 0,40 

24 Θεωρώ ότι δεν έχω επαρκή επαγγελματική   εμπειρία για να βοηθήσω τους συναδέλφους με τα 

σχόλιά μου 

0,14 -0,07 0,67 0,16 0,10 0,32 

25 Δεν έχω κάτι καινούριο ή διαφορετικό να προσθέσω στα σχόλια που ειπώθηκαν πριν από μένα 0,28 0,06 0,66 -0,08 -0,06 0,04 

26 Δεν πιστεύω ότι μεταφέροντας τη γνώση και  την εμπειρία μου στο Φόρουμ μπορώ να  βοηθήσω 

τους συναδέλφους μου στη   λύση προβλημάτων και σε ζητήματα συμμετοχικής εκπαίδευσης 

0,25 0,23 0,63 0,30 0,04 -0,03 

27 Δεν πιστεύω ότι εισάγοντας στο Φόρουμ  ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζω στην τάξη ή στο 

σχολείο, ή άλλον προβληματισμό μου, οι συνάδελφοι μπορούν να με  βοηθήσουν συζητώντας 

μαζί μου 

0,13 0,35 0,58 0,26 0,09 -0,02 
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28 Πιστεύω ότι δεν έχω επαρκείς γνώσεις για να βοηθήσω τους συναδέλφους με τα σχόλια μου 0,29 0,13 0,53 0,08 -0,31 -0,01 

29 Πιστεύω ότι δεν έχω επαρκείς γνώσεις για να απαντήσω στα σενάρια 0,26 0,22 0,52 -0,16 -0,14 0,18 

30 Δεν μπορώ να αναρτήσω υλικό άλλων συγγραφέων δημόσια γιατί πιστεύω ότι θίγονται τα 

πνευματικά τους δικαιώματα. 

-0,03 0,00 0,52 0,16 0,23 -0,20 

31 Δεν θεωρώ ωφέλιμο να εμπλέκομαι σε διαφωνίες και συγκρούσεις με τους  συναδέλφους 0,23 0,14 0,51 0,29 0,05 0,21 

32 Δεν έχω δημιουργήσει κατάλληλο υλικό,  που μπορεί να βοηθήσει τους συναδέλφους στη 

δουλειά τους, για να το αναρτήσω στο Φόρουμ 

0,09 0,26 0,40 0,34 -0,05 0,26 

33 Δεν πιστεύω ότι απαντώντας στις ερωτήσεις βοηθώ τους συναδέλφους μου να μάθουν από την 

προσωπική μου γνώση και εμπειρία 

0,34 -0,04 0,36 0,54 0,01 -0,09 

34 Δεν πιστεύω ότι απαντώντας στις ερωτήσεις βοηθώ τους συναδέλφους μου να λύνουν 

προβλήματα 

0,42 -0,02 0,33 0,53 0,04 -0,06 

 35 Οι υποδείξεις πάνω από τα σενάρια δε με βοηθούν να καταλάβω τι πρέπει να κάνω για να 

απαντήσω στις ερωτήσεις 

0,25 0,21 -0,13 0,61 0,20 0,10 

Παρακίνηση, 

Καθοδήγηση & 

Υποστήριξη 

Περιεχομένου 

36 Τα σχόλια των συναδέλφων δε μου προκαλούν το ενδιαφέρον -0,06 0,11 0,19 0,59 0,21 0,07 

37 Οι πληροφορίες που δίνονται για τα σενάρια ειναι ελλιπείς 0,34 0,09 0,16 0,55 0,30 0,28 

38 Δυσκολεύομαι να παρακολουθήσω τη ροή της συζήτησης 0,04 0,33 -0,06 0,54 -0,09 0,18 

39 Η μελέτη των σεναρίων είναι δύσκολη και απαιτητική -0,10 0,08 0,31 0,54 0,26 0,51 

40 Απαιτητικές δραστηριότητες απο το e-collab -0,02 0,51 0,30 0,47 0,01 0,26 

41 Τα ενημερωτικά κείμενα και οι υπερσυνδέσεις των σεναρίων δε με βοηθούν να κατανοήσω τα 

σενάρια 

0,22 0,10 0,10 0,51 0,39 0,08 

42 Ο τρόπος εισαγωγής των απαντήσεων στις ερωτήσεις είναι δύσκολος 0,23 0,21 -0,05 0,49 0,41 -0,01 

43 Τα σχόλια των συναδέλφων είναι δυσνόητα 0,09 0,35 0,20 0,40 0,31 -0,02 

44 Ανεπαρκής Υποστήριξη (βοήθεια, οδηγίες) 0,19 0,30 0,09 0,43 0,49 -0,15 

45 Η υποστήριξη (Βοήθεια) για το φόρουμ είναι ελλιπής 0,20 0,36 0,16 0,39 0,12 -0,05 

46 Οι ερωτήσεις είναι δυσνόητες 0,50 0,09 0,05 0,50 0,42 -0,12 

 47 Μη ευχάριστο περιβάλλον 0,04 0,00 0,04 0,10 0,81 -0,02 

Παρακίνηση & 

Πλοήγηση Ηλ. 

Περιβάλλοντος 

 

48 Δύσκολη & αποπροσανατολιστική πλοήγηση 0,27 0,18 -0,08 -0,03 0,78 0,09 

49 Μη ενδιαφέρον περιβάλλον -0,07 0,11 0,08 0,12 0,76 0,01 

50 Τεχν. προβλήματα & λάθη 0,04 0,22 -0,02 0,20 0,72 0,14 

51 Η πλοήγηση δεν παρακινεί για διερεύνηση 0,10 -0,14 -0,14 0,22 0,57 0,32 

Χρόνος-

Πρόσβαση 

52 Η μελέτη των σεναρίων είναι χρονοβόρα 0,12 0,03 -0,01 0,14 0,09 0,76 

53 Πρόσβαση -0,13 0,35 0,18 0,02 0,22 0,57 

 54 Διαθεσιμότητα προσωπικού χρόνου 0,13 0,08 0,05 0,02 -0,05 0,47 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

 Rotation converged in 20 iterations 
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το περιεχομένο του eCollab, η πέμπτη συγκροτείται από στοιχεία που συνδέονται με 

την παρακίνηση και πλοήγηση γενικά στο ηλ. περιβάλλον και η έκτη  συνδέεται με 

την ευκολία πρόσβασης στο eCollab και τη διαθεσιμότητα χρόνου των 

εκπαιδευτικών.  

  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δυο στοιχεία που ενσωματώνονται στον πρώτο 

παράγοντα (συναισθηματικοί παράγοντες) και συνδέονται με την άνεση στη γραπτή 

επικοινωνία  στο Forum και στα σενάρια μεταφέρθηκαν στο δεύτερο παράγοντα που 

αφορά την ευχρηστία του ηλ. περιβάλλοντος και τις δεξιότητες χρήσης. Από τις 

συνεντεύξεις και την αλληλεπίδραση με τους χρήστες  προέκυψε  ότι ένας λόγος που 

τους δυσκόλεψε να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή ήταν η ανεπάρκεια τεχνικών 

δεξιοτήτων, η μη εξοικείωση με το ηλεκτρονικό περιβάλλον και το αργό γράψιμο. 

Αυτοί οι παράγοντες αναφέρθηκαν μαζί, δηλ. σχετίζονται εννοιολογικά μεταξύ τους 

και επομένως θα πρέπει να ανήκουν στην ίδια ομάδα δυσκολιών. 

 

5.2.4. Επιδράσεις δημογραφικών-επαγγελματικών στοιχείων, προφίλ χρήστη,  
εμπειρίας-χαρκατηριστικών συνεργασίας και δυσκολιών συμμετοχής, στο 
βαθμό συμμετοχής του συνόλου των εκπαιδευτικών  

Τα αποτελέσματα της ιεραρχικής παλινδρόμησης μεταξύ του βαθμού 

συμμετοχής στο eCollab και των δυσκολιών συμμετοχής σ’ αυτό, καθώς και μεταξύ 

του βαθμού συμμετοχής και των δημογραφικών-επαγγελματικών στοιχείων, του 

προφίλ χρήστη, της εμπειρίας και των χαρακτηριστικών συνεργασίας των 

συμμετεχόντων,  παρουσιάζονται στον πίνακα 45  για το σύνολο των εκπαιδευτικών. 

Τα αποτελέσματα για τους εκπαιδευτικούς της Ε.Α και Γ.Α. παρουσιάζονται στους 

πίνακες 46 & 47 αντίστοιχα. Στη  πρώτη οριζόντια σειρά του κάθε πίνακα 

περιέχονται οι εξαρτημένες μεταβλητές που εκπροσωπούν τον βαθμό συμμετοχής και 

στην πρώτη κάθετη στήλη οι ανεξάρτητες (επεξηγηματικές). Αυτές χωρίζονται σε 5 

ομάδες. Η πρώτη αποτελείται από τα δημογραφικά –επαγγελματικά στοιχεία, η 

δεύτερη από το προφίλ του εκπαιδευτικού σχετικά με τη διαδικτυακή χρήση, η τρίτη 

από την εμπειρία συνεργασίας με  άλλους εκπαιδευτικούς, η τέταρτη από τα 

χαρακτηριστικά αυτής της συνεργασίας  και η πέμπτη αποτελείται από τους 

παράγοντες που ενσαρκώνουν  τις δυσκολίες  όπως αυτοί εξήχθησαν από τη 

παραγοντική ανάλυση.  

Ξεκινώντας από τις εκτιμήσεις που αφορούν στο σύνολο των εκπαιδευτικών  

(πίνακας 45) είναι ορατό ότι ο παράγοντας «παρακίνηση καθοδήγηση & υποστήριξη 
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περιεχομένου» (μετ.17) έχει έντονη ερμηνευτική παρουσία, αφού βρέθηκε στατιστικά 

σημαντικός σε επτά από τις δέκα εξισώσεις του βαθμού συμμετοχής. Το αρνητικό 

πρόσημο που δέχεται η εν λόγω μεταβλητή, υποδηλώνει ότι όσο περισσότερες ήταν 

οι δυσκολίες που συνδέονται με τα στοιχεία «παρακίνησης, καθοδήγησης & 

υποστήριξης περιεχομένου» του eCollab, τόσο μικρότερος ήταν και ο βαθμός 

συμμετοχής των εκπαιδευτικών σ’ αυτό. Κρίνοντας από το μέγεθος των συντελεστών 

που δέχεται η εν λόγω μεταβλητή, η μεγαλύτερη αρνητική επιρροή ασκείται κατά 

σειρά στη μελέτη των σεναρίων-προβλημάτων και ερωτήσεων (εξ. 2) στο διάβασμα 

των πηγών του eCollab (εξ.  4) και  στο διάβασμα των σχόλιων των άλλων χρηστών 

στα σενάρια με τις ερωτήσεις και στις ασύγχρονες συζητήσεις (εξ. 6, συντ.: -0,84). 

Εξίσου μεγάλη επιρροή ασκείται και στο βαθμό συμμετοχής που αφορά στη 

μεταφορά των εκπαιδευτικών μέσω των υπερσυνδέσμων των σεναρίων με ερωτήσεις 

σε άλλους ιστόστοπους, για την απόκτηση επιπρόσθετων πληροφοριών (εξ. 3).  

Δεύτερες σε ερμηνευτική ισχύ μεταβλητές έρχονται η «προϋπηρεσία», το 

«προφίλ χρήστη» και η «ευχρηστία ηλ. περ. & δεξιότητες χρήσης». Αυτές οι τρεις 

ερμηνευτικές μεταβλητές βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές σε πέντε από τις δέκα 

εξισώσεις. Το θετικό πρόσημο της «προϋπηρεσίας» δείχνει ότι όσο αυτή 

επεκτείνονταν από τη γενική τάξη προς το τμήμα ένταξης, τα ειδικά σχολεία και την 

παράλληλη στήριξη ή ακόμη περισσότερο σ’ ένα συνδυασμό αυτών, τόσο 

μεγαλύτερος ήταν ο «βαθμός  συμμετοχής στις δραστηριότητες του eCollab». Το 

«προφίλ χρήστη» είχε θετικές αλλά και αρνητικές επιρροές. Θετικές είχε στο 

διάβασμα των εισαγωγικών-ενημερωτικών κειμένων (εξ. 1), στη μεταφορά μέσω των 

υπερσυνδέσμων των σεναρίων για λήψη επιπρόσθετων πληροφοριών από άλλους 
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Πίνακας 45. Αποτελέσματα Ιεραρχικής Παλινδρόμησης-Σύνολο Εκπ/κών: Βαθμός Συμμετοχής με δημογραφικά, προφίλ χρήστη, 

χαρακτηριστικά/εμπειρία  συνεργασίας  και δυσκολίες συμμετοχής 

 

                    Εξαρτημένες: 

 

Ανεξάρτητες: 

1.Διάβασα τα εισαγωγικά 

– ενημερωτικά κείμενα    

του eCollab 

2.   Μελέτησα τα 

Σενάρια – προβλήματα 

και τις ερωτήσεις 

3.  Μέσω των υπερσυνδέσμων των Σεναρίων και των 

ερωτήσεων μεταφέρθηκα και πήρα επιπρόσθετες  

πληροφορίες από άλλους ιστοτόπους 

4.  Διάβασα τις 

Πηγές του 

eCollab 

5.  Διάβασα τη 

Βοήθεια του 

eCollab 

1.Φύλο -     

2.Έτη   Υπηρεσ.  Γεν. Αγωγή -   -0,20 (0,01) -0,23 (0,01) 

3.Έτη   Υπηρεσ.  Ειδ. Αγωγή    0,43 (0,00)  

4.Προϋπηρεσία 0,005 (0,01) 0,01 (0,00) 0,05 (0,01)   

5.Ηλικία  -0,41 (0,00)   0,35 (0,04) 

6.Τάξη η Σχολείο Διδαχής      

7.Υπηρεσία στο Σχολείο -0,16 (0,04)     

8.Βασικές Σπουδές    -0,22 (0,03)  

9.Επιπρ. Σπουδές      

10.Επιμόρφωση  -0,01 (0,03) -0,01 (0,07) -0,001(0,00)  

11.Προφίλ  Χρήστη 

(διαδίκτυο) 

0,34 (0,01)  0,40 (0,01)  0,37 (0,06) 

12.Εμπειρία Συνεργασίας    0,40 (0,02)  

13.Χαρακτηριστικά 

Συνεργασίας 

    0,59 (0,00) 

14.Συναισθήματα 0,26 (0,09) 0,26 (0,09)    

15.Ευχρηστία Ηλ. Περ. & 

Δεξιότητες χρήσης 

   0,46 (0,03) 0,62 (0,00) 

16.Γνώσεις, Εμπειρία & 

Στάσεις εκπ/κών 

-0,41 (0,03)     

17.Παρακίνηση Καθοδήγηση 

& Υποστήριξη Περιεχομένου 

 -0,96 (0,00) -0,70 (0,01) -0,89 (0,00)  

18.Παρακίνηση & Πλοήγηση 

Ηλ. Περ. 

-0,26 (0,01)   -0,24 (0,08) -0,35 (0,03) 

19.Χρόνος & Πρόσβαση      

R
2
= 0,31 0,33 0,24  0,38 0,24 

F = 7.10 (0,00) 9,10 (0,00) 7,72 (0,00) 5,99 (0,00) 4,86 (0,00) 

 Σε παρένθεση στατιστική σημαντικότητα 
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…….συνέχεια πίνακα 45. 

                Εξαρτημένες: 

 

 

 

 

 

 

Ανεξάρτητες :  

6.  Διάβασα τα σχόλια των 

άλλων χρηστών στα 

Σενάρια και στις 

Συζητήσεις 

7.   Απάντησα στις 

κατευθυντήριες 

ερωτήσεις των  

Σεναρίων 

8.   Σχολίασα στις Ομάδες 

Συζήτησης του forum  

(ασύγχρονη επικοινωνία) 

9.  Διάβαζα τα μηνύματα 

που λάμβανα από το  

ecollab teacher 

collaboration για την 

ενημέρωσή μου, σχετικά 

με τα σχόλια των άλλων 

χρηστών 

10. Εισερχόμουν στο 

σύστημα μετά την 

ενημέρωσή μου από το 

ecollab teacher 

collaboration για να 

διαβάσω τα σχόλια των 

άλλων χρηστών   

11.Σύνολο 

Συμμετοχής 

1.Φύλο       

2.Έτη   Υπηρεσ.  Γεν. Αγωγή -0,19 (0,00)      

3.Έτη   Υπηρεσ.  Ειδ. Αγωγή  0,20 (0,07)  -0,61 (0,02)   

4.Προϋπηρεσία    0,01 (0,00) 0,004 (0,06) 0,00 (0,00) 

5.Ηλικία        

6.Τάξη η Σχολείο Διδαχής       

7.Υπηρεσία στο Σχολείο       

8.Βασικές Σπουδές   0,06 (0,04)    

9.Επιπρ. Σπουδές       

10.Επιμόρφωση -0,001 (0,05)     0,00 (0,03) 

11.Προφίλ  Χρήστη (διαδίκτυο) -0,30 (0,03)  -0,32 (0,02)    

12.Εμπειρία Συνεργασίας       

13.Χαρακτηριστικά 

Συνεργασίας 

   0,67 (0,01) 0,58 (0,00) 0,20 (0,05) 

14.Συναισθήματα       

15.Ευχρηστία Ηλ. Περ. & 

Δεξιότητες χρήσης 

 0,28 (0,09)  -0,52 (0,01) -0,29 (0,10)  

16.Γνώσεις, Εμπειρία & 

Στάσεις εκπ/κών 

      

17.Παρακίνηση Καθοδήγηση & 

Υποστήριξη Περιεχομένου 

-0,84 (0,00) -0,43 (0,09) -0,37 (0,03)  -0,49 (0,05) -0,44 (0,00) 

18.Παρακίνηση & Πλοήγηση 

Ηλ. Περ. 

   0,42 (0,05)   

19.Χρόνος & Πρόσβαση       
R

2
= 0,25 0,10 0,10 0,25  0,29 0,29 

F = 8,14 (0,00) 2,39 (0,07) 3,40 (0,02) 5,52 (0,00) 9,84 (0,00) 9,72 (0,00) 
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ιστοτόπους (εξ. 3) και στο διάβασμα της «βοήθειας» του eCollab. Ωστόσο, όσο 

συχνότερα χρησιμοποιούνταν το διαδίκτυο τόσο μικρότερος σε συχνότητα ήταν ο 

βαθμός συμμετοχής στις δραστηριότητες του διαβάσματος των σχολίων των άλλων 

χρηστών στα σενάρια και στις συζητήσεις (εξ. 6), καθώς και του σχολιασμού στις 

ομάδες συζήτησης του Forum (εξ. 8).  

Παρόμοια, διακύμανση στα πρόσημα φάνηκε να παρουσιάζει και η μεταβλητή 

«ευχρηστία ηλ. περ. & δεξιότητες χρήσης» (μετ.15). Θετική και συγκριτικά μεγάλη 

ήταν η επιρροή της στο διάβασμα των πηγών (εξ. 4) και της βοήθειας του eCollab 

(εξ. 5), όπως επίσης –αλλά αρκετά μικρότερη σε μέγεθος- και στις απαντήσεις των 

ερωτήσεων των σεναρίων (εξ. 7).  Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερες ήταν οι 

δυσκολίες που σχετίζονταν με τον εν λόγω παράγοντα, τόσο περισσότερο 

διαβάζονταν η βοήθεια και οι πηγές του eCollab, αλλά και τόσο συχνότερα  

απαντιούνταν  οι κατευθυντήριες ερωτήσεις των σεναρίων-προβλημάτων. Από την 

άλλη, τόσο λιγότερο διαβάζονταν τα μηνύματα από το ecollab teacher collaboration 

σχετικά με την ενημέρωση των χρηστών για τα νεοεισερχόμενα σχόλια και τις 

αναρτήσεις στο eCollab (εξ. 9) και τόσο λιγότερο εισέρχονταν οι εκπαιδευτικοί στο 

eCollab, μετά την ενημέρωσή τους από τα εν λόγω μηνύματα (εξ. 10).  

Η δεύτερη πιο σημαντική ερμηνευτική δημογραφική μεταβλητή μετά την 

προϋπηρεσία είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθότι παρουσιάστηκε 

σημαντική σε τέσσερις (εξ. 2-4 και εξ. 6) από τις δέκα εξισώσεις του βαθμού 

συμμετοχής. Παρόλο που λαμβάνει αρνητικό πρόσημο, ο συντελεστής της είναι 

σχεδόν μηδέν. Πιθανώς, η επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή να αντισταθμίζει 

επιμορφωτικούς συνδυασμούς όπως αυτών  της ΤΠΕ Α’ και ΤΠΕ  Β’. Ο ρόλος της 

ωστόσο είναι σημαντικός για το διάβασμα των πηγών του eCollab (εξ. 4) και των 

σχόλιων στα σενάρια και στις συζητήσεις (εξ. 6), όπως επίσης και για τη μελέτη των 

σεναρίων με τις ερωτήσεις  (εξ. 2)  και την πλοήγηση σ’ αυτά (εξ. 3).  

Από την πλευρά των δυσκολιών, ο παράγοντας  «παρακίνηση & πλοήγηση 

ηλ. περ.» (μετ. 18) έχει κι αυτός τέσσερις ερμηνευτικές παρουσίες. Σε τρεις βαθμούς 

συμμετοχής η επιρροή που ασκείται είναι αρνητική (εξ. 1,4,5) και σε μία θετική (εξ. 

9). Όσο μεγαλύτερες ήταν οι δυσκολίες σχετικά με την «παρακίνηση και την 

πλοήγηση του ηλ. περιβάλλοντος», τόσο λιγότερο συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί στο 

διάβασμα των εισαγωγικών-ενημερωτικών κειμένων (εξ. 1), των πηγών (εξ. 4)  και 

της βοήθειας του eCollab (εξ. 5), ενώ τόσο περισσότερο διάβαζαν τα μηνύματα από 

το ecollab teacher collaboration, μέσα στο περιβάλλον του ταχυδρομείου τους, 
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προκειμένου να ενημερωθούν για τα νεοσεισερχόμενα σχόλια και τις αναρτήσεις στο  

eCollab (εξ. 9). 

Τα «έτη υπηρεσίας» στην Ειδική Αγωγή (μετ. 3) και στη Γενική Αγωγή (μετ. 

2) μοιράζονται εξίσου το εύρος ερμηνευτικότητας σε τρεις βαθμούς συμμετοχής,  με 

την επιρροή της πρώτης πιο μεγάλη και το πρόσημό της να εναλλάσσεται, ενώ της 

δεύτερης να είναι αρνητικό.  Όμως και οι δύο μεταβλητές (μετ. 3 και 4) ερμηνεύουν 

σε σημαντικό βαθμό  στο διάβασμα των πηγών του eCollab (εξ. 5), αν και με 

διαφορετική φορά. Όσο περισσότερα ήταν τα έτη υπηρεσίας στη Γ.Α. τόσο 

μικρότερος ήταν ο βαθμός συμμετοχής στο διάβασμα των πηγών του eCollab, ενώ 

όσο περισσότερα ήταν τα έτη υπηρεσίας στην Ε.Α. τόσο περισσότερο διάβαζαν οι 

εκπαιδευτικοί τις πηγές του eCollab. Επίσης, όσο περισσότερα ήταν τα έτη υπηρεσίας 

στη Γ.Α., τόσο μικρότερη ήταν και η συμμετοχή στο διάβασμα της βοήθειας του 

eCollab (εξ.5) και των σχολίων των εκπαιδευτικών στα σενάρια και στις συζητήσεις 

(εξ.6) . Αντίστοιχα, όσο περισσότερα είναι τα έτη υπηρεσίας στην Ε.Α. (μετ.3), τόσο  

λιγότερο διαβάζονται τα μηνύματα από το ecollab teacher collaboration σχετικά με τα 

νεοεισερχόμενα σχόλια και τις νέες αναρτήσεις των άλλων χρηστών στο eCollab (εξ. 

9), αλλά  και τόσο μεγαλύτερος ήταν ο βαθμός συμμετοχής στις απαντήσεις των 

ερωτήσεων στα σενάρια (εξ. 7). Σχετικά με την ηλικία των εκπαιδευτικών, όσο 

μεγαλύτερη  ήταν τόσο συχνότερα διαβάζονταν η βοήθεια του eCollab. Όσο 

μικρότερη ήταν η ηλικία τόσο μεγαλύτερη ήταν η συμμετοχή στη μελέτη των 

σεναρίων-προβλημάτων και ερωτήσεων (εξ. 2).  

Το  στατιστικά σημαντικό ερμηνευτικό εύρος των βασικών σπουδών (μετ. 8) 

μπορεί να θεωρηθεί μικρό,  αφού η συγκεκριμένη μεταβλητή ασκεί αρνητική επιρροή 

μόνο στο διάβασμα των πηγών του eCollab (εξ. 4) και πολύ μικρή θετική επιρροή στο 

σχολιασμό των ομάδων συζήτησης του Forum (εξ.8).  Η «υπηρεσία στο σχολείο» 

(μετ. 7) έχει μία μόνο ερμηνευτική παρουσία, εφόσον ασκεί επίδραση μόνο στη 

συμμετοχή στο διάβασμα των εισαγωγικών-ενημερωτικών κειμένων του eCollab 

(εξ.1). Τέλος, από τις υπόλοιπες δημογραφικές μεταβλητές, το «φύλο», η «τάξη ή το 

σχολείο διδαχής» και οι «επιπρόσθετες σπουδές» δεν βρέθηκαν να ερμηνεύουν 

κανένα από τα στοιχεία του βαθμού  συμμετοχής. 

Σε ό,τι αφορά την εμπειρία συνεργασίας και τα χαρακτηριστικά αυτής (μετ. 

12 και 13), παρατηρείται επίσης ισχυρή και μάλιστα θετική επιρροή στις εξισώσεις 

που εκπροσωπούν το βαθμό συμμετοχής στο eCollab. Τα «χαρακτηριστικά 

συνεργασίας» ασκούν ισχυρή επιρροή στις ακόλουθες τρεις εξισώσεις (εξ. 5, 9 και 
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10). Στο διάβασμα της βοήθειας του eCollab (εξ.5), στο διάβασμα των μηνυμάτων 

από το ecollab teacher collaboration,  προς ενημέρωση των χρηστών για τα σχόλια 

και τις αναρτήσεις του ηλ. περιβάλλοντος (εξ.9) και στην εισαγωγή στο eCollab μετά 

από την ενημέρωση των χρηστών μέσω των συγκεκριμένων μηνυμάτων (εξ. 10).  Η 

«εμπειρία συνεργασίας» ασκεί ισχυρή επίδραση, αλλά περιορισμένη μόνο στην 

εξίσωση που εκπροσωπεί το διάβασμα των πηγών του eCollab (εξ.4).  

Στους παράγοντες που διαμορφώνουν τις δυσκολίες, ο «χρόνος & πρόσβαση» 

δεν είχε καμία ερμηνευτική ισχύ,  ενώ  ο παράγοντας «γνώση, εμπειρία & στάσεις 

εκπ/κών» βρέθηκε στατιστικά σημαντικός μόνο  στην εξίσωση 1. Όσο περισσότερες 

ήταν οι γνώσεις και οι εμπειρίες των εκπαιδευτικών και θετικότερες οι στάσεις τους 

για τα οφέλη που προσφέρουν στους συναδέλφους τους μέσα από τη συμμετοχή τους, 

τόσο λιγότερο συχνά διάβαζαν τα εισαγωγικά-ενημερωτικά κείμενα του eCollab. 

Τέλος, όσο μεγαλύτερες ήταν οι δυσκολίες που αφορούν σε συναισθηματικούς 

παράγοντες (μετ. 14), δηλαδή όσο μεγαλύτερο άγχος, ανασφάλειες και φοβίες για τη 

δημόσια έκφραση των απόψεών τους αισθάνονταν οι εκπαιδευτικοί, τόσο 

μεγαλύτερος ήταν και ο βαθμός συμμετοχής τους στη μελέτη των σεναρίων-

προβλημάτων και ερωτήσεων (εξ. 2) και στο διάβασμα των εισαγωγικών-

ενημερωτικών κειμένων του eCollab (εξ. 1).  

Η  τελευταία στήλη του πίνακα  45  παρουσιάζει τις εκτιμήσεις για το σύνολο 

(μέσο όρο)  του βαθμού συμμετοχής   (εξ. 11)  των εκπαιδευτικών. Από τους 

δημογραφικούς παράγοντες μόνο η προϋπηρεσία και η επιμόρφωση  έδειξαν να 

διαμορφώνουν σημαντικά το βαθμό συμμετοχής. Μεταξύ του «προφίλ χρήστη», της 

«εμπειρίας συνεργασίας» και των «χαρακτηριστικών συνεργασίας», η τελευταία 

μεταβλητή ήταν η μοναδική που εμφανίστηκε στατιστικά σημαντική. Από τους 

παράγοντες που διαμορφώνουν τις δυσκολίες, ο παράγοντας «παρακίνηση 

καθοδήγηση & υποστήριξη περιεχομένου» ήταν εκείνος που επηρέασε αρνητικά το 

συνολικό βαθμό συμμετοχής. Όσο περισσότερο οι εκπαιδευτικοί συμφωνούσαν ότι 

υπάρχουν δυσκολίες στις μεταβλητές που διαμορφώνουν την «παρακίνηση, 

καθοδήγηση και υποστήριξη του περιεχομένου» του eCollab, τόσο μικρότερος ήταν ο 

συνολικός βαθμός συμμετοχής τους στις δραστηριότητες του eCollab.  
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5.2.4.1. Επιδράσεις στο βαθμό συμμετοχής των εκπαιδευτικών Ε.Α. 

Στο πίνακα 46 που ακολουθεί  παρουσιάζονται τα αποτελέσματα  των 

επιδράσεων που άσκησαν τα δημογραφικά-επαγγελματικά στοιχεία των χρηστών, το 

προφίλ χρήστη, η εμπειρία και τα χαρακτηριστικά συνεργασίας, καθώς και οι 

δυσκολίες συμμετοχής που προέκυψαν από την παραγοντική ανάλυση, στο βαθμό 

συμμετοχής στο eCollab μόνο των εκπαιδευτικών της  Ε.Α.. Τρία είναι τα στοιχεία 

που χαρακτηρίζουν τα εν λόγω αποτελέσματα. Το πρώτο είναι η πολυπληθής 

παρουσία των στατιστικά σημαντικών επεξηγηματικών μεταβλητών, το δεύτερο είναι 

η μεγάλη ερμηνευτική ικανότητα τους  που επιβεβαιώνεται από τις υψηλές τιμές των 

συντελεστών προσδιορισμού (R
2
),   και το τρίτο, η ανεύρεση  δύο εξισώσεων που 

ερμηνεύουν εξίσου ικανοποιητικά το βαθμό συμμετοχής στο διάβασμα των 

εισαγωγικών-ενημερωτικών κειμένων (εξ. 1, με αρνητικό συντελεστή). Στη 

συγκεκριμένη εξίσωση και στα δύο εκτιμημένα μοντέλα οι ανεξάρτητες μεταβλητές 

είναι ίδιες εκτός από μία που αφορά σε παράγοντες δυσκολιών.  

Στο πρώτο μοντέλο βρέθηκε στατιστικά σημαντικός ο παράγοντας 

δυσκολιών: «παρακίνηση καθοδήγηση & υποστήριξη περιεχομένου», ενώ στο 

δεύτερο μοντέλο ο παράγοντας δυσκολιών: «χρόνος & πρόσβαση». Με βάση την 

ερμηνευτική ικανότητα των μοντέλων αλλά κυρίως με  το στατιστικό κριτήριο του 

προσαρμοσμένου συντελεστή προσδιορισμού (adjusted R
2
)   θα πρέπει να επιλεχθεί 

το δεύτερο μοντέλο (adj R
2
= 0,61 έναντι 0,53 του πρώτου).  Ωστόσο, η εισαγωγή της 

μεταβλητής  «χρόνος & πρόσβαση»  στο πρώτο μοντέλο δείχνει ανούσια, με τη 

«παρακίνηση καθοδήγηση & υποστήριξη περιεχομένου»  να παραμένει στατιστικά 

σημαντική. Επίσης, στην περίπτωση  που εισήχθηκαν  οι δύο παράγοντες μόνοι τους  

σε ένα μοντέλο, η «παρακίνηση καθοδήγηση & υποστήριξη περιεχομένου»  έδειξε 

ότι έχει μεγαλύτερη ερμηνευτική ισχύ απ’ ότι ο «χρόνος & πρόσβαση». Επομένως, 

παρουσιάστηκαν και οι δύο εξισώσεις. Ας σημειωθεί ότι και οι δύο μεταβλητές  

έχουν ακόμη τρεις στατιστικά σημαντικές ερμηνευτικές επιρροές στις  εξισώσεις του 

βαθμού συμμετοχής, οι οποίες «συνοδεύονται» από αρνητικό πρόσημο. Για το 

«χρόνο & πρόσβαση», αυτές είναι στις εξισώσεις 6, 7 και 8, ενώ για την  

«παρακίνηση, καθοδήγηση & υποστήριξη περιεχομένου» τις επιρροές δέχονται οι 

εξισώσεις 2, 9 και 10. Επομένως, όσο μεγαλύτερες είναι οι δυσκολίες που 

προέρχονταν από τον παράγοντα «χρόνος & πρόσβαση», τόσο λιγότερο οι 

εκπαιδευτικοί Ε.Α. διαβάζουν τα σχόλια στα σενάρια (με τις ερωτήσεις) και στις 
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Πίνακας 46. Αποτελέσματα Ιεραρχικής Παλινδρόμησης-Εκπ/κοί Ε.Α.: Βαθμός Συμμετοχής με δημογραφικά, προφίλ χρήστη, 

χαρακτηριστικά/εμπειρία  συνεργασίας  και δυσκολίες συμμετοχής 

 

               Εξαρτημένες: 

 

Ανεξάρτητες: 

1.Διάβασα τα εισαγωγικά 

– ενημερωτικά κείμενα    

του eCollab 

2.   Μελέτησα τα 

Σενάρια – προβλήματα 

και τις ερωτήσεις 

3.  Μέσω των υπερσυνδέσμων των Σεναρίων και των 

ερωτήσεων μεταφέρθηκα και πήρα επιπρόσθετες  

πληροφορίες από άλλους ιστοτόπους 

4.  Διάβασα τις 

Πηγές του 

eCollab 

5.  Διάβασα τη 

Βοήθεια του 

eCollab 

1.Φύλο    0,61 (0,01)   

2.Έτη   Υπηρεσ.  Γεν. 

Αγωγή 
     -0,35 (0,00) 

3.Έτη   Υπηρεσ.  Ειδ. 

Αγωγή 

0,61 (0,02) 0,70 (0,00) 0,98 (0,00) 0,91 (0,00) 1,34 (0,00) 0,44 (0,03) 

4.Προϋπηρεσία    0,01 (0,00)   

5.Ηλικία 0,40 (0,09) 0,71(0,02)     

6.Τάξη η Σχολείο Διδαχής       

7.Υπηρεσία στο Σχολείο -0,31 (0,02) -0,34(0,00)     

8.Βασικές Σπουδές    -0,25 (0,04)  -0,49 (0,00) 

9.Επιπρ. Σπουδές    -0,01 (0,02)   

10.Επιμόρφωση   -0,002(0,00)  -0,002 (0,00) -0,001 (0,02) 

11.Προφίλ  Χρήστη 

(διαδίκτυο) 

1,04 (0,02) 0,974(0,00)  0,82 (0,00)   

12.Εμπειρία Συνεργασίας -0,64 (0,05) -0,72(0,01)     

13.Χαρακτηριστικά 

Συνεργασίας 

      

14.Συναισθήματα   0,79 (0,02)  0,74 (0,02)  

15.Ευχρηστία Ηλ. Περ. & 

Δεξιότητες χρήσης 

   -0,53 (0,01)  0,46 (0,09) 

16.Γνώσεις, Εμπειρία & 

Στάσεις εκπ/κών 

  -1,16 (0,04)  -1,53 (0,00)  

17.Παρακίνηση 

Καθοδήγηση & 

Υποστήριξη Περιεχομένου 

-0,74 (0,04)  -0,76 (0,10)    

18.Παρακίνηση & 

Πλοήγηση Ηλ. Περ. 

  -0,67 (0,03)   -0,84 (0,03) 

19.Χρόνος & Πρόσβαση  -0,42 (0,01)     

R
2
= 0,61 0,70 0,68 0,84 0,67 0,64 

                       F = 6,93 (0,00) 8,25 (0,00) 9,28 (0,00) 16,10 (0,00) 13,93 (0,00) 7,82 (0,00) 

 Σε παρένθεση στατιστική σημαντικότητα 
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…… συνέχεια πίνακα 46. 

                Εξαρτημένες: 

 

 

 

 

 

 

Ανεξάρτητες :  

6.  Διάβασα τα σχόλια των 

άλλων χρηστών στα 

Σενάρια και στις 

Συζητήσεις 

7.   Απάντησα στις 

κατευθυντήριες 

ερωτήσεις των  

Σεναρίων 

8.   Σχολίασα στις Ομάδες 

Συζήτησης του forum  

(ασύγχρονη επικοινωνία) 

9.  Διάβαζα τα μηνύματα 

που λάμβανα από το  

ecollab teacher 

collaboration για την 

ενημέρωσή μου, σχετικά 

με τα σχόλια των άλλων 

χρηστών 

10. Εισερχόμουν στο 

σύστημα μετά την 

ενημέρωσή μου από το 

ecollab teacher 

collaboration για να 

διαβάσω τα σχόλια των 

άλλων χρηστών   

11.Σύνολο 

Συμμετοχής 

1.Φύλο    1,00 (0,01)   

2.Έτη   Υπηρεσ.  Γεν. 

Αγωγή 

 -0,34 (0,03)     

3.Έτη   Υπηρεσ.  Ειδ. 

Αγωγή 

1,00 (0,00)     0,62 (0,00) 

4.Προϋπηρεσία 0,01 (0,00)      

5.Ηλικία  0,88 (0,02) 0,52 (0,03)   0,55 (0,00) 

6.Τάξη η Σχολείο Διδαχής    0,74 (0,01)   

7.Υπηρεσία στο Σχολείο    -0,42 (0,01)   

8.Βασικές Σπουδές    -0,90 (0,00) -0,51 (0,00)  

9.Επιπρ. Σπουδές       

10.Επιμόρφωση -0,002 (0,00)   -0,001 (0,00) -0,001 (0,00) -0,001(0,00) 

11.Προφίλ  Χρήστη 

(διαδίκτυο) 

 -1,27 (0,03)   -0,50 (0,07)  

12.Εμπειρία Συνεργασίας   -1,58 (0,00)   -0,82 (0,00) 

13.Χαρακτηριστικά 

Συνεργασίας 

 1,07 (0,02) 1,65 (0,00) 0,57 (0,08) 0,90 (0,00) 1,09 (0,00) 

14.Συναισθήματα 0,68 (0,00)     0,35 (0,02) 

15.Ευχρηστία Ηλ. Περ. & 

Δεξιότητες χρήσης 

-0,68 (0,00)     -0,33 (0,02) 

16.Γνώσεις, Εμπειρία & 

Στάσεις εκπ/κών 

   -1,71 (0,00)  -0,49 (0,05) 

17.Παρακίνηση 

Καθοδήγηση & 

Υποστήριξη Περιεχομένου 

   -1,19 (0,01) -1,69 (0,00)  

18.Παρακίνηση & 

Πλοήγηση Ηλ. Περ. 

-0,53 (0,02)      

19.Χρόνος & Πρόσβαση -0,23 (0,09) -0,41 (0,10) -0,45 (0,01)   -0,26 (0,01) 

R
2
= 0,76 0,35 0,46 0,79  0,68 0,84 

F = 11,06 (0,00) 2,71 (0,04) 5,87 (0,00) 9,38 (0,00) 11,70 (0,00) 12,57 (0,00) 



354 

 

συζητήσεις (forum), τόσο λιγότερο απαντούν στις κατευθυντήριες ερωτήσεις των 

σεναρίων και τόσο λιγότερο σχολιάζουν στις ομάδες συζήτησης του Forum. 

Αντίστοιχα, όσο μεγαλύτερες είναι οι δυσκολίες που προέρχονται από τον παράγοντα 

«παρακίνηση, καθοδήγηση & υποστήριξη περιεχομένου», τόσο λιγότερο οι 

εκπαιδευτικοί Ε.Α. μελετούν τα σενάρια – προβλήματα με τις ερωτήσεις, αλλά 

κυρίως τόσο λιγότερο διαβάζουν τα μηνύματα που λαμβάνουν από το  ecollab teacher 

collaboration για να ενημερωθούν ότι εισήχθησαν νέα σχόλια και αναρτήσεις στο 

eCollab και τόσο λιγότερο μετά από αυτήν την ενημέρωσή τους εισέρχονται στο 

eCollab για να τα διαβάσουν.  

Οι  υπόλοιποι από τους 4  παράγοντες δυσκολιών («συναισθηματικοί 

παράγοντες», «ευχρηστία ηλ. περ. & δεξιότητες χρήσης», «γνώση, εμπειρία και 

στάσεις εκπ/κών», «παρακίνηση και πλοήγηση ηλ. περιβάλλοντος»), έχουν έκαστος 

από τρεις στατιστικά σημαντικές ερμηνευτικές παρουσίες. Οι συναισθηματικοί 

παράγοντες (μετ. 14) έχουν θετική επιρροή στο βαθμό συμμετοχής, και συγκεκριμένα 

στις δραστηριότητες ανάγνωσης. Όσο περισσότερο άγχος, ανασφάλειες και φοβίες 

έχουν οι εκπαιδευτικοί σε σχέση με τη δημόσια, γραπτή έκφραση και την έκθεσή 

τους στους συναδέλφους τους, τόσο συχνότερα  συμμετέχουν στη μελέτη των 

σεναρίων-προβλημάτων και ερωτήσεων (εξ. 2), στο διάβασμα των πηγών του eCollab 

(εξ. 4) και στο διάβασμα των σχόλιων των άλλων χρηστών στα σενάρια και στις 

συζητήσεις (εξ. 6).   

Η μεταβλητή της «ευχρηστίας του  ηλ. περ. & των δεξιοτήτων χρήσης» (μετ. 

15)  των εκπαιδευτικών επιδρά αρνητικά με μεγαλύτερη ισχύ στο διάβασμα των 

σχολίων των άλλων χρηστών στα σενάρια και στις συζητήσεις (εξ. 6) και με 

μικρότερη ισχύ στην πλοήγηση μέσω των υπερσυνδέσμων των σεναρίων και των 

ερωτήσεων σε άλλους ιστοτόπους (εξ. 3). Ωστόσο, η εν λόγω μεταβλητή ασκεί θετική 

επιρροή στο διάβασμα της βοήθειας του eCollab (εξ.5). Με βάση τις επιδράσεις της 

μεταβλητής «ευχρηστία ηλ. περ. & δεξιότητες χρήσης»,  όσο μεγαλύτερες δυσκολίες 

αντιμετώπιζαν οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. σε μια σειρά από παράγοντες που συνθέτουν τη 

συγκεκριμένη μεταβλητή, τόσο λιγότερο διάβαζαν τα σχόλια στα σενάρια και στις 

συζητήσεις και τόσο λιγότερο μεταφέρονταν μέσω των υπερσυδέσμων των σεναρίων 

και των ερωτήσεων σε άλλους ιστοτόπους για επιπρόσθετες πληροφορίες. Αντίθετα, 

τόσο περισσότερο διάβαζαν τη βοήθεια του eCollab.   

Ο παράγοντας «γνώση, εμπειρία & στάσεις εκπ/κών» (μετ.16), με βάση το 

μέγεθος των συντελεστών φαίνεται φάνηκε να έχει τη μεγαλύτερη επιρροή στο βαθμό 
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συμμετοχής. Όσο μικρότερες είναι οι δυσκολίες που σχετίζονται με αυτόν τον 

παράγοντα, τόσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή στη μελέτη των σεναρίων –

προβλημάτων και ερωτήσεων (εξ. 2), στο διάβασμα των πηγών του eCollab (εξ. 4),  

αλλά και στο διάβασμα των μηνυμάτων από το  ecollab teacher collaboration (εξ. 9).  

Η  «παρακίνηση & πλοήγηση ηλ. περιβάλλοντος» (μετ. 18) ερμηνεύει  

αρνητικά τρεις μεταβλητές (εξ. 2, 5 και 6) από τις δέκα που συνθέτουν τις 

δραστηριότητες του βαθμού συμμετοχής. Όσο μεγαλύτερη ήταν η δυσκολία που 

σχετίζεται με την παρακίνηση και πλοήγηση του ηλ. περιβάλλοντος για τους 

εκπαιδευτικούς της Ε.Α. (μετ.18), τόσο λιγότερο μελετούσαν τα σενάρια-προβλήματα 

με τις ερωτήσεις (εξ. 2), τόσο λιγότερο διάβαζαν τη βοήθεια του eCollab (εξ. 5), 

καθώς  και τα σχόλια των άλλων χρηστών στα σενάρια και στις συζητήσεις (εξ. 6).  

Σε γενικές γραμμές οι παράγοντες που εκπροσωπούν τις δυσκολίες είναι 

παρόντες σε όλες τις εξισώσεις του βαθμού συμμετοχής των εκπαιδευτικών Ε.Α., με 

αποκορύφωμα τη μελέτη των σεναρίων-προβλημάτων και ερωτήσεων (εξ. 2)  και το 

διάβασμα των σχόλιων των άλλων χρηστών στα σενάρια και στις συζητήσεις (εξ. 6) 

όπου τέσσερις από τους έξι  βρέθηκαν στατιστικά σημαντικοί.  

Οι  δημογραφικοί-επαγγελματικοί παράγοντες (μετ.1-10) έχουν κι αυτοί 

σημαντική στατιστικά ερμηνευτική ισχύ στους βαθμούς  συμμετοχής των 

εκπαιδευτικών Ε.Α.,  με μεγαλύτερη σε εκείνους  που συνδέονται με την πλοήγηση 

στα σενάρια για την απόκτηση επιπρόσθετων πληροφοριών,  μέσω των 

υπερσυνδέσμων τους (εξ. 3)  και στο διάβασμα των μηνυμάτων από το ecollab 

teacher collaboration (εξ. 9). Και στις δύο εξισώσεις (εξ. 3 και 9), οι μεταβλητές του 

φύλου (μετ. 1) και των βασικών σπουδών (μετ. 8) παρουσιάστηκαν στατιστικά 

σημαντικές, ενώ η ηλικία (μετ. 5) και τα έτη υπηρεσίας στη Γ.Α. (μετ. 2) δεν φάνηκε 

να παίζουν κανένα ρόλο. Στην εξίσωση 3, μαζί με το φύλο και τις βασικές σπουδές, η 

προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών (μετ. 4), τα έτη υπηρεσίας στην Ε.Α  (μετ. 3) και οι 

επιπρόσθετες σπουδές (μετ. 9) συνιστούν τις μεταβλητές που διαμορφώνουν το 

βαθμό συμμετοχής σχετικά με την πλοήγηση στα υπερκείμενα των σεναρίων και των 

ερωτήσεων για λήψη επιπρόσθετων πληροφοριών (εξ. 3). Ειδικότερα για τα «έτη 

υπηρεσίας  στην Ε.Α.», ο υψηλός συντελεστής  δείχνει ότι όσο περισσότερα ήταν 

αυτά τόσο μεγαλύτερος ήταν ο βαθμός συμμετοχής στην πλοήγηση των 

υπερκειμένων των σεναρίων και των ερωτήσεων (εξ.3).   

Στο διάβασμα των μηνυμάτων που λάμβαναν οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. από το 

ecollab teacher collaboration για την ενημέρωσή τους σχετικά με τα σχόλια των 
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άλλων χρηστών (εξ. 9), τα έτη υπηρεσίας στην Ε.Α., οι επιπρόσθετες σπουδές  και η 

προϋπηρεσία (μετ. 3, 4 και 9) δεν είχαν καμία επίδραση. Εδώ οι μεταβλητές με 

ερμηνευτική ισχύ είναι η «τάξη ή σχολείο διδαχής» (μετ. 6) , η «υπηρεσία στο 

σχολείο» (μετ. 7) που αφορά στη σχέση εργασίας (π.χ. οργανική θέση) και η 

«επιμόρφωση» (μετ. 10).   

Από τους δημογραφικούς παράγοντες, η ηλικία βρέθηκε αρκετά σημαντική 

μεταβλητή, καθότι  ερμηνεύει  το διάβασμα των εισαγωγικών-ενημερωτικών 

κειμένων (εξ. 1), τις απαντήσεις στις κατευθυντήριες ερωτήσεις των σεναρίων (εξ. 7) 

και το σχολιασμό στο Forum (εξ. 8).  Όσο μεγαλύτερη ήταν η  ηλικία των 

εκπαιδευτικών Ε.Α., τόσο μεγαλύτερος ήταν ο βαθμός συμμετοχής σ’ αυτές τις 

δραστηριότητες. Από την  άλλη, τα έτη υπηρεσίας στην Γ.Α. (μετ. 2) βρέθηκε να 

έχουν μόνο δύο ερμηνευτικές παρουσίες. Συγκεκριμένα για τους εκπαιδευτικούς 

Ε.Α., όσο περισσότερα ήταν τα έτη υπηρεσίας στην Γ.Α., τόσο μικρότερος ήταν ο 

βαθμός συμμετοχής στις απαντήσεις στις κατευθυντήριες ερωτήσεις των σεναρίων 

(εξ. 7) αλλά και ο βαθμός συμμετοχής  στο διάβασμα της βοήθειας του eCollab (εξ. 

5).  

Η προϋπηρεσία και η επιμόρφωση (μετ. 4 και 10), εκτός της επιρροής που 

φάνηκε ότι ασκούν στους βαθμούς συμμετοχής που προαναφέρθηκαν (εξ. 3 και εξ. 9 

αντίστοιχα), βρέθηκαν αμφότερες με στατιστικά σημαντική ερμηνευτική ισχύ στο 

«διάβασμα των σχόλιων των άλλων χρηστών στα σενάρια και στις συζητήσεις» (εξ. 

6). Όσο πηγαίνουμε από τη Γενική Τάξη στο Τμήμα Ένταξης και το Ειδικό Σχολείο ή 

καλύτερα σ’ ένα συνδυασμό αυτών, τόσο μεγαλύτερη ήταν η συμμετοχή στο 

διάβασμα των σχολίων στα σενάρια και στις συζητήσεις (εξ. 6). Αντίθετα, όσο 

πηγαίνουμε από την επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή προς επιμορφωτικούς 

συνδυασμούς με ΤΠΕ Α΄, ΤΠΕ Β΄, μείζον πρόγραμμα επιμόρφωσης κ.ά., τόσο 

μικρότερη ήταν η συμμετοχή στο διάβασμα των σχολίων στα σενάρια και στις 

συζητήσεις (εξ. 6).  

Το προφίλ χρήστη (μετ. 11), η εμπειρία συνεργασίας (μετ. 12) και τα 

χαρακτηριστικά συνεργασίας (μετ. 13) συνιστούν κι αυτές μεταβλητές με πληθωρική 

συμμετοχή στην ερμηνεία του βαθμού συμμετοχής  των εκπαιδευτικών Ε.Α. στο 

eCollab. Το προφίλ χρήστη ερμηνεύει με θετική επιρροή τους βαθμούς συμμετοχής 

που αναφέρονται στο διάβασμα των εισαγωγικών-ενημερωτικών κειμένων (εξ. 1) και 

στην πλοήγηση των σεναρίων για λήψη επιπρόσθετων πληροφοριών (εξ. 3). Επίσης, 

ερμηνεύει με αρνητική επιρροή τη συμμετοχή των ειδικών παιδαγωγών στις 
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απαντήσεις των κατευθυντήριων ερωτήσεων των σεναρίων (εξ. 7), καθώς και την 

είσοδό τους στο σύστημα, μετά την ενημέρωσή τους από το ecollab.teacher 

collaboration μέσω του ηλ. τους ταχυδρομείου (εξ. 10). Η εμπειρία συνεργασίας των 

εκπαιδευτικών Ε.Α. (μετ.12), αν και βρέθηκε μόνο σε δύο εξισώσεις στατιστικά 

σημαντική (εξ. 1 και εξ. 8)  δέχεται συντελεστές με συγκριτικά μεγάλες τιμές. Το 

αρνητικό πρόσημο δείχνει ότι όσο μεγαλύτερη ήταν η «εμπειρία συνεργασίας» των 

εκπαιδευτικών Ε.Α., τόσο μικρότερος ήταν ο βαθμός συμμετοχής στο διάβασμα των 

εισαγωγικών –ενημερωτικών κειμένων (εξ. 1) και ακόμα πιο μικρός στο σχολιασμό 

στις ομάδες συζήτησης του Forum (εξ. 8).  

Τέλος τα «χαρακτηριστικά συνεργασίας» (μετ. 13) των εκπαιδευτικών, 

θεωρείται μια από τις σημαντικότερες ερμηνευτικές μεταβλητές με τέσσερις 

στατιστικά σημαντικές παρουσίες (εξ. 7-10). Μαζί με την ηλικία και την εμπειρία 

συνεργασίας, είναι η μεταβλητή που ερμηνεύει σε σημαντικό βαθμό το σχολιασμό 

στις ομάδες συζήτησης του Forum (εξ. 8). Εξίσου σημαντική μπορεί να θεωρηθεί η 

ερμηνεία των «χαρακτηριστικών συνεργασίας» (μετ.13) και στο βαθμό συμμετοχής 

στις απαντήσεις στις κατευθυντήριες ερωτήσεις των σεναρίων (εξ. 7), αλλά και στην 

είσοδο στο eCollab για την ανάγνωση των νεοεισερχόμενων σχολίων και αναρτήσεων 

(εξ.10). Όσο περισσότερα «χαρακτηριστικά συνεργασίας» συγκέντρωναν οι 

εκπαιδευτικοί Ε.Α., τόσο πιο συχνά σχολίαζαν στο Forum (εξ.8) και απαντούσανε 

στις ερωτήσεις των σεναρίων (εξ.7) και τόσο πιο συχνά εισέρχονται στο eCollab για 

να διαβάσουν τα νεοεισερχόμενα σχόλια και τις αναρτήσεις των συναδέλφων τους 

(εξ.10). Λίγο μικρότερης σημασίας φέρεται η επιρροή της εν λόγω μεταβλητής 

(μετ.13) στο διάβασμα των μηνυμάτων που λάμβαναν οι εκπαιδευτικοί από το 

ecollab.teachercollaboration μέσα στο περιβάλλον του ηλεκτρονικού τους 

ταχυδρομείου (εξ.9).  

Κρίνοντας από τις εκτιμήσεις που αφορούν στο σύνολο των εκπαιδευτικών 

της Ε.Α.,   οι δύο μεταβλητές της εμπειρίας  συνεργασίας και των χαρακτηριστικών 

συνεργασίας μαζί με τους παράγοντες δυσκολιών αποτελούν το μείζων τμήμα 

ερμηνευτικής ισχύς. Οι δυσκολίες που εκπροσωπούνται από την «Παρακίνηση 

Καθοδήγηση & Υποστήριξη Περιεχομένου» και την «Παρακίνηση & Πλοήγηση Ηλ. 

Περιβάλλοντος» δεν εμφανίστηκαν στατιστικά σημαντικές για τους εκπαιδευτικούς 

της Ε.Α. Οι υπόλοιποι τέσσερις παράγοντες δυσκολιών (συναισθηματικοί 

παράγοντες/ γνώσεις, εμπειρείες και στάσεις/ ευχρηστία και δεξιότητες χρήσης/  
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χρόνος και πρόσβαση) φάνηκε να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, όπως επίσης τα 

«έτη υπηρεσίας  στην Ε.Α»., η «ηλικία» των εκπαιδευτικών και η «επιμόρφωση».  

 

5.2.4.2. Επιδράσεις στο βαθμό συμμετοχής των εκπαιδευτικών Γ.Α. 

Εισερχόμενοι στα αποτελέσματα της άλλης ομάδας  των εκπαιδευτικών, 

δηλαδή της γενικής αγωγής (Γ.Α.),  γίνεται ορατό ότι οι δημογραφικές-

επαγγελματικές μεταβλητές έχουν σχετικά μικρό ερμηνευτικό εύρος στους βαθμούς 

συμμετοχής στο eCollab (πίνακας 47).  

Οι μεταβλητές του «φύλου», της «προϋπηρεσίας», της «ηλικίας», της «τάξης 

ή σχολείου διδαχής» και της «υπηρεσίας στο σχολείο» (σχέση εργασίας) δεν 

βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές. Επιπλέον, όπως στη περίπτωση των εκπαιδευτικών 

της Ε.Α., έτσι κι εδώ εκτιμήθηκαν δύο μοντέλα για το βαθμό συμμετοχής που 

συνδέεται με το διάβασμα των σχόλιων των άλλων χρηστών στα σενάρια και στις 

συζητήσεις (εξ. 6). Τα δύο μοντέλα που εκτιμήθηκαν για τη συμμετοχή στο διάβασμα 

των σχόλιων των άλλων χρηστών στα σενάρια και στις συζητήσεις έχουν κοινές 

μεταβλητές, το «προφίλ χρήστη» (μετ. 11) και την «παρακίνηση, καθοδήγηση & 

υποστήριξη περιεχομένου» (μετ. 17).  

Η διαφορά μεταξύ των δύο μοντέλων έγκειται στο ότι στο πρώτο βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική η «εμπειρία συνεργασίας» (μετ. 12),  όσο μεγαλύτερη ήταν 

τόσο λιγότερο διαβάζονταν τα σχόλια, ενώ στο δεύτερο μοντέλο η εν λόγω 

μεταβλητή  φάνηκε να αντικαθίσταται από τα «έτη υπηρεσίας στη Γ.Α.» (μετ. 2), όσο 

περισσότερα ήταν τόσο λιγότερο διαβάζονταν τα σχόλια. Θα μπορούσε να επιλεχθεί 

το μοντέλο με τα «έτη υπηρεσίας στη Γ.Α.» ως επεξηγηματική μεταβλητή, καθότι ο 

προσαρμοσμένος συντελεστής προσδιορισμού εκτιμήθηκε λίγο ψηλότερα.  
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Πίνακας 47. Αποτελέσματα Ιεραρχικής Παλινδρόμησης-Εκπ/κοί Γ.Α.: Βαθμός Συμμετοχής με δημογραφικά, προφίλ χρήστη, 

χαρακτηριστικά/εμπειρία  συνεργασίας  και δυσκολίες συμμετοχής 

 

                    Εξαρτημένες: 

 

Ανεξάρτητες: 

1.Διάβασα τα εισαγωγικά 

– ενημερωτικά κείμενα    

του eCollab 

2.   Μελέτησα τα 

Σενάρια – προβλήματα 

και τις ερωτήσεις 

3.  Μέσω των υπερσυνδέσμων των Σεναρίων και των 

ερωτήσεων μεταφέρθηκα και πήρα επιπρόσθετες  

πληροφορίες από άλλους ιστοτόπους 

4.  Διάβασα τις 

Πηγές του 

eCollab 

5.  Διάβασα τη 

Βοήθεια του 

eCollab 

1.Φύλο      

2.Έτη   Υπηρεσ.  Γεν. Αγωγή  -0,31 (0,00)    

3.Έτη   Υπηρεσ.  Ειδ. Αγωγή   -0,62 (0,06)   

4.Προϋπηρεσία      

5.Ηλικία      

6.Τάξη η Σχολείο Διδαχής      

7.Υπηρεσία στο Σχολείο      

8.Βασικές Σπουδές      

9.Επιπρ. Σπουδές  -0,005 (0,04)    

10.Επιμόρφωση      

11.Προφίλ  Χρήστη 

(διαδίκτυο) 

 0,43 (0,08)    

12.Εμπειρία Συνεργασίας      

13.Χαρακτηριστικά 

Συνεργασίας 

0,51 (0,01) 0,49 (0,04)   0,69 (0,01) 

14.Συναισθήματα  0,40 (0,03)    

15.Ευχρηστία Ηλ. Περ. & 

Δεξιότητες χρήσης 

 0,65 (0,02)  0,42 (0,08) 0,47 (0,01) 

16.Γνώσεις, Εμπειρία & 

Στάσεις εκπ/κών 

   0,48 (0,06)  

17.Παρακίνηση Καθοδήγηση 

& Υποστήριξη Περιεχομένου 

 -1,18 (0,00) -1,09 (0,00) -1,32 (0,00)  

18.Παρακίνηση & Πλοήγηση 

Ηλ. Περ. 

    -0,33 (0,09) 

19.Χρόνος & Πρόσβαση -0,26 (0,04)   -0,32 (0,10)  

R
2
= 0,13 0,40 0,28 0,27 0,17 

F = 4,87 (0,01) 5,62 (0,00) 9,90 (0,00) 5,51 (0,00) 4,44 (0,01) 

 Σε παρένθεση στατιστική σημαντικότητα 
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….συνέχεια πίνακα 47. 

                Εξαρτημένες: 

 

 

 

 

 

 

Ανεξάρτητες :  

6.  Διάβασα τα σχόλια των 

άλλων χρηστών στα 

Σενάρια και στις 

Συζητήσεις 

7.  Απάντησα στις 

κατευθυντήριες 

ερωτήσεις των  

Σεναρίων 

8.   Σχολίασα στις Ομάδες 

Συζήτησης του forum  

(ασύγχρονη επικοινωνία) 

9.  Διάβαζα τα 

μηνύματα που λάμβανα 

από το  ecollab teacher 

collaboration για την 

ενημέρωσή μου, 

σχετικά με τα σχόλια 

των άλλων χρηστών 

10. Εισερχόμουν στο 

σύστημα μετά την 

ενημέρωσή μου από το 

ecollab teacher 

collaboration για να 

διαβάσω τα σχόλια των 

άλλων χρηστών   

11. Σύνολο 

Συμμετοχής 

1.Φύλο        

2.Έτη   Υπηρεσ.  Γεν. Αγωγή  -0,21(0,01)      

3.Έτη   Υπηρεσ.  Ειδ. Αγωγή   -0,55 (0,05)     

4.Προϋπηρεσία        

5.Ηλικία        

6.Τάξη η Σχολείο Διδαχής        

7.Υπηρεσία στο Σχολείο        

8.Βασικές Σπουδές   0,19 (0,02) 0,07 (0,05)    

9.Επιπρ. Σπουδές     -0,01 (0,02)   

10.Επιμόρφωση        

11.Προφίλ  Χρήστη 

(διαδίκτυο) 

-0,31 (0,06) -0,34(0,03)   0,94 (0,00)   

12.Εμπειρία Συνεργασίας -0,36 (0,03)    -0,49 (0,08)   

13.Χαρακτηριστικά 

Συνεργασίας 

    1,11 (0,00) 0,77 (0,00)  

14.Συναισθήματα        

15.Ευχρηστία Ηλ. Περ. & 

Δεξιότητες χρήσης 

   0,33 (0,05) -   

16.Γνώσεις, Εμπειρία & 

Στάσεις εκπ/κών 

       

17.Παρακίνηση Καθοδήγηση 

& Υποστήριξη Περιεχομένου 

-0,85 (0,00) -0,74 (0,01) -0,58 (0,02) -0,61 (0,01)  -0,66 (0,01) -0,39 (0,00) 

18.Παρακίνηση & Πλοήγηση 

Ηλ. Περ. 

       

19.Χρόνος & Πρόσβαση   0,23 (0,09)  0,48 (0,01)   

R
2
= 0,25 0,28 0,17 0,14 0,34 0,25 0,17 

F = 7,16 (0,00) 8,46 (0,00) 2,66 (0,44) 3,43 (0,02) 6,10 (0,00) 10,81 (0,00) 13,17 (0,00) 
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Επανερχόμενοι στις δημογραφικές-επαγγελματικές μεταβλητές, τα έτη 

υπηρεσίας στην Ε.Α. και στην Γ.Α. έχουν από δύο ερμηνευτικές παρουσίες με 

αρνητικό πρόσημο. Όσο λιγότερα ήταν τα «έτη υπηρεσίας στη Γ.Α.»,  τόσο 

μεγαλύτερος ήταν ο βαθμός συμμετοχής στη μελέτη των σεναρίων-προβλημάτων και 

ερωτήσεων (εξ. 2) αλλά και στο διάβασμα των σχόλιων των άλλων χρηστών στα 

σενάρια και στις συζητήσεις (εξ. 6).  Το ίδιο ισχύει και για «έτη υπηρεσίας στην 

Ε.Α.» αλλά όσο αφορά την συμμετοχή στην πλοήγηση μέσω των υπερσυνδέσμων 

των σεναρίων και των ερωτήσεων (εξ. 3) και τη συμμετοχή στις απαντήσεις στις 

κατευθυντήριες ερωτήσεις των σεναρίων (εξ. 7).  

Οι σπουδές, επίσης έχουν ερμηνευτική ισχύ. Οι βασικές σπουδές  (μετ. 8) 

εμφανίστηκαν να προσδιορίζουν το σχολιασμό στις ομάδες συζήτησης του Forum 

(εξ. 8) και τις απαντήσεις στις κατευθυντήριες ερωτήσεις των  σεναρίων (εξ. 7).  Οι 

επιπρόσθετες σπουδές (μετ. 9) είναι αυτές που προσδιορίζουν σημαντικά τη μελέτη 

των σεναρίων-προβλημάτων και ερωτήσεων (εξ. 2) και το διάβασμα των μηνυμάτων 

από το ecollab teacher collaboration (εξ. 9).  

Όπως στους εκπαιδευτικούς της Ε.Α., έτσι και σε αυτούς της Γ.Α., οι 

μεταβλητές που αναφέρονται στην εμπειρία συνεργασίας, στα χαρακτηριστικά της 

και στο διαδικτυακό προφίλ χρήστη έχουν σχετικά πληθωρικό ερμηνευτικό εύρος. 

Ειδικότερα, τα χαρακτηριστικά συνεργασίας (μετ. 13) έχουν το μεγαλύτερο εύρος 

καθότι εμφανίστηκαν στατιστικά σημαντικά σε πέντε από τις δέκα εξισώσεις των 

βαθμών συμμετοχής (εξ. 1, 2, 5, 9 και 10) και με θετικό πρόσημο.  Όσο περισσότερο 

συγκέντρωναν αυτά τα χαρακτηριστικά οι εκπαιδευτικοί Γ.Α., τόσο περισσότερο 

διάβαζαν τα εισαγωγικά – ενημερωτικά κείμενα    του eCollab (εξ.1), μελετούσαν τα 

σενάρια – προβλήματα και τις ερωτήσεις (εξ.2), διάβαζαν τη βοήθεια του eCollab 

(εξ.5), ενημερώνονταν από το  ecollab teacher collaboration για τα νεοεισερχόμενα 

σχόλια (εξ.9)  και μετά εισέρχονται στο eCollab για να τα διαβάσουν (εξ.10).  

Οι άλλες δύο επεξηγηματικές μεταβλητές, η εμπειρία συνεργασίας και το 

προφίλ χρήστη δείχνουν να «συμβαδίζουν» στην ερμηνευτική τους παρουσία. 

Αμφότερες είναι στατιστικά σημαντικές στο διάβασμα των σχόλιων των άλλων 

χρηστών στα σενάρια και στις συζητήσεις (εξ. 6) -με αρνητικό πρόσημο- και στο 

διάβασμα των μηνυμάτων από το ecollab.teacher collaboration (εξ. 9) με αρνητικό 

όμως πρόσημο η πρώτη μεταβλητή (Εμπειρία Συνεργασίας) και θετικό πρόσημο η 

δεύτερη μεταβλητή (προφίλ χρήστη). Ας σημειωθεί ότι η μεταβλητή «προφίλ 

χρήστη» επεκτείνει τη θετική ερμηνευτική της ισχύ και στο βαθμό συμμετοχής που 
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αφορά τη μελέτη των σεναρίων-προβλημάτων και ερωτήσεων (εξ. 2). Σχετικά με την 

εμπειρία συνεργασίας, όσο μεγαλύτερη ήταν, τόσο μικρότερος ήταν ο βαθμός 

συμμετοχής των εκπαιδευτικών Γ.Α. στο διάβασμα των σχολίων των άλλων χρηστών 

και των μηνυμάτων από το ecollab.teachercollaboraiton.   Σχετικά με το προφίλ 

χρήστη, όσο πιο συχνά χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο οι εκπαιδευτικοί Γ.Α., τόσο 

λιγότερο διάβαζαν τα σχόλια των άλλων χρηστών στα σενάρια και τις συζητήσεις, 

ενώ τόσο περισσότερο διάβαζαν τα μηνύματα από το ecollab.teachercollaboration και 

τόσο περισσότερο μελετούσαν τα σενάρια-προβλήματα με τις ερωτήσεις. 

Στις δυσκολίες ο παράγοντας «παρακίνηση καθοδήγηση & υποστήριξη 

περιεχομένου» φάνηκε να κυριαρχεί  με ερμηνευτικό εύρος που επεκτείνεται σε επτά  

από τις δέκα εξισώσεις του βαθμού συμμετοχής (εξ. 2, 3, 4, 6, 7, 8 και 10) των 

εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής. Ο εν λόγω παράγοντας δεν παρουσίασε στατιστική 

σημαντικότητα στους βαθμούς συμμετοχής που αφορούν  στο διάβασμα των 

εισαγωγικών –ενημερωτικών κειμένων (εξ. 1), της βοήθειας του eCollab  (μετ. 5) και 

των μηνυμάτων από το ecollab teacher collaboration (εξ. 9). Το πρόσημο που δέχεται 

ο εν λόγω παράγοντας είναι το αναμενόμενο. Όσο μεγαλύτερες ήταν οι δυσκολίες 

που συνδέονται με την  «παρακίνηση καθοδήγηση & υποστήριξη περιεχομένου» 

τόσο μικρότερος ήταν ο βαθμός συμμετοχής των εκπαιδευτικών της Γ.Α. κυρίως στη 

μελέτη των σεναρίων με τις ερωτήσεις και στην πλοήγηση σ’ αυτά μέσω των 

υπερσυνδέσμων τους για λήψη επιπρόσθετων πληροφοριών, καθώς και στο διάβασμα 

των «πηγών». Επίσης, τόσο μικρότερη ήταν η συμμετοχή στο διάβασμα των σχολίων 

των άλλων χρηστών στα σενάρια και στις συζητήσεις, στις απαντήσεις στις 

κατευθυντήριες ερωτήσεις των σεναρίων, στο σχολιασμό στο Forum και στην είσοδο 

στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, για το διάβασμα των νεοεισερχόμενων σχολίων και 

αναρτήσεων.  

Ο  παράγοντας «χρόνος & πρόσβαση» (μετ. 19) εμφάνισε επίσης σημαντική 

ερμηνευτική ισχύ. Ωστόσο, σε δύο από τις τέσσερεις εξισώσεις που βρέθηκε 

σημαντικός, δέχεται θετικό πρόσημο  (εξ. 7 και 9) ενώ στις άλλες δύο αρνητικό (εξ. 1 

και 4). Αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερες ήταν οι δυσκολίες σε σχέση με το χρόνο 

και την πρόσβαση τόσο μικρότερη ήταν η συμμετοχή στο διάβασμα των 

εισαγωγικών-ενημερωτικών κειμένων (εξ. 1) και των πηγών του eCollab (εξ. 4), αλλά 

τόσο μεγαλύτερη ήταν η συμμετοχή στις απαντήσεις των ερωτήσεων των σεναρίων 

(εξ. 7) και στο διάβασμα των μηνυμάτων από το ecollab teacher collaboration (εξ. 9), 

μέσα στο περιβάλλον του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των εκπαιδευτικών Γ.Α.  
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Την ίδια σε αριθμό ερμηνευτική ισχύ με το παράγοντα «χρόνος & πρόσβαση» 

έχει και ο παράγοντας «ευχρηστία ηλ. περ. & δεξιότητες χρήσης» που παρουσιάστηκε 

στατιστικά σημαντικός σε τέσσερις εξισώσεις (εξ. 2, 4, 5 και 8 ). Το θετικό πρόσημο 

που λαμβάνει ο εν λόγω παράγοντας δείχνει ότι όσο μεγαλύτερες ήταν οι δυσκολίες 

των εκπαιδευτικών Γ.Α. σχετικά με την ευχρηστία του ηλ. περιβάλλοντος και τις 

δεξιότητες χρήσης, τόσο μεγαλύτερος ήταν ο βαθμός συμμετοχής τους στη μελέτη 

των σεναρίων-προβλημάτων και ερωτήσεων (εξ.2), στο διάβασμα των πηγών (εξ.4) 

και της βοήθειας του eCollab (εξ.5), καθώς και στο σχολιασμό στις ομάδες 

συζήτησης, στο Forum (εξ.8).  Πιθανόν, οι δυσκολίες αυτές  που σχετίζονται με την 

ευχρηστία και την έλλειψη δεξιοτήτων χρήσης από πλευράς των εκπαιδευτικών Γ.Α. 

να τους ώθησαν να διαβάσουν περισσότερο τη βοήθεια  του eCollab, προκειμένου να 

μπορέσουν να εισάγουν τα σχόλιά τους στις ομάδες συζήτησης του Forum. Επίσης, 

όπως προέκυψε από τις συνεντεύξεις οι εκπαδευτικοί με ελλιπείς δεξιότητες χρήσης 

επικεντρώθηκαν στο περιβάλλον των σεναρίων με τις ερωτήσεις που ήταν 

περισσότερο δομημένο και πιο εύκολα προσβάσιμο. Ο παράγοντας «παρακίνηση & 

πλοήγηση ηλ. περιβάλλοντος» (μετ. 18) βρέθηκε να έχει μόνο μία ερμηνευτική 

παρουσία με αρνητικό πρόσημο στην ανάγνωση της βοήθειας του eCollab. Όσο 

μεγαλύτερες ήταν οι δυσκολίες που σχετίζονταν με τη συγκεκριμένη μεταβλητή, τόσο 

λιγότερο διαβάζονταν η βοήθεια του eCollab από τους εκπαιδευτικούς Γ.Α..  

Οι δύο εναπομείναντες παράγοντες δυσκολιών («συναισθηματικοί 

παράγοντες» και «γνώση, εμπειρία & στάσεις εκπ/κών») βρέθηκαν να έχουν από μία 

μόνο ερμηνευτική συμμετοχή ο καθένας στις εξισώσεις 2 και 4 αντίστοιχα, χωρίς να 

ασκούν καμία άλλη επιρροή στο βαθμό συμμετοχής. Οι φοβίες το άγχος και η 

ανασφάλεια των εκπαιδευτικών Γ.Α. σχετικά με την έκθεση –μέσω των σχολίων 

τους- στους συναδέλφους τους (μετ.14)  συνέβαλε θετικά  στην περισσότερη μελέτη 

των σεναρίων-προβλημάτων και ερωτήσεων (εξ. 2). Παρομοίως, όσο μεγαλύτερη 

ήταν η δυσκολία που αφορούσε στον παράγοντα «γνώση εμπειρία & στάσεις» (μετ. 

16), τόσο περισσότερο οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. διάβαζαν τις πηγές του eCollab, 

προφανώς για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με το περιεχόμενο της 

συνεργασίας στο eCollab που αφορούσε στη συμμετοχική εκπαίδευση μαθητών με 

και χωρίς ε.ε.α. στο γενικό σχολείο (εξ.4).  

Από τα παραπάνω αποτελέσματα είναι εμφανές ότι οι δυσκολίες που αφορούν 

στην «παρακίνηση καθοδήγηση & υποστήριξη περιεχομένου», στο «χρόνο & 

πρόσβαση»,  στην «ευχρηστία ηλ. περ. & δεξιότητες χρήσης»   καθώς και τα 
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«χαρακτηριστικά συνεργασίας» των εκπαιδευτικών είχαν την μεγαλύτερη 

ερμηνευτική ισχύ με βάση την παρουσία τους, ως ανεξάρτητων μεταβλητών στο 

βαθμό συμμετοχής. Ωστόσο, αυτή η παρουσία δεν φάνηκε αρκετή για να αποδειχτούν 

στατιστικά σημαντικές οι μεταβλητές αυτές στην ερμηνεία  του συνόλου του βαθμού 

συμμετοχής των εκπαιδευτικών της Γ.Α. Από αυτές τις τέσσερεις μεταβλητές μόνο ο 

παράγοντας «παρακίνηση καθοδήγηση & υποστήριξη περιεχομένου»  συνέβαλε στην 

ερμηνεία αυτού του συνολικού βαθμού, ίσως ως απόρροια της μεγαλύτερης από τις 

υπόλοιπες μεταβλητές ερμηνευτικής εμβέλειας  που είχε. 

 

5.2.4.3. Σύνοψη αποτελεσμάτων   

Σε σύνοψη, τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ιεραρχική 

παλινδρόμηση ανέδειξαν  ότι η ομάδα των παραγόντων που εκπροσωπούν τις 

δυσκολίες  είχαν ερμηνευτική ισχύ και εύρος στο βαθμό συμμετοχής, σε σημαντικό 

βαθμό. Οι έξι παράγοντες, στο σύνολο των 30 εξισώσεων –εξαιρούμενων των τριών 

του συνολικού βαθμού συμμετοχής- παρουσιάστηκαν 50 φορές στατιστικά 

σημαντικές (πίνακας 48). Από αυτές τις 50, οι 20 ανήκουν στο παράγοντα 

«παρακίνηση καθοδήγηση & υποστήριξη περιεχομένου». Σε όλες τις εξισώσεις το 

πρόσημο που δέχτηκε η εν λόγω μεταβλητή ήταν αρνητικό υποδεικνύοντας ότι όσο 

μεγαλύτερες  ήταν οι δυσκολίες στο τομέα της «παρακίνησης καθοδήγησης και 

υποστήριξης περιεχομένου», τόσο μικρότερος ήταν ο βαθμός συμμετοχής. Ωστόσο, 

το ερμηνευτικό εύρος της εν λόγω μεταβλητές ήταν πολύ μεγαλύτερο για το βαθμό 

συμμετοχής των εκπαιδευτικών Γ.Α. (σε 7 από τις 10 εξισώσεις του βαθμού 

συμμετοχής) απ’ ότι για το βαθμό συμμετοχής της ομάδας των εκπαιδευτικών Ε.Α. 

(σε 3 από τις 10 εξισώσεις του βαθμού συμμετοχής). Μάλιστα, το αρνητικό πρόσημο 

για το συνολικό βαθμό συμμετοχής του συνόλου των εκπαιδευτικών (ΣΣ), φάνηκε να 

προέρχεται από το συνολικό βαθμό συμμετοχής του συνόλου των εκπαιδευτικών 

γενικής αγωγής (ΣΓ) κι όχι του συνόλου των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής (ΣΕ), 

όπως έδειξαν τα πρόσημα στις  αντίστοιχες στήλες (ΣΕ, ΣΓ και ΣΣ) στον συνοπτικό 

πίνακα 48.  
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Πίνακας 48. Σύνοψη αποτελεσμάτων ιεραρχικής παλινδρόμησης για Βαθμό Συμμετοχής.  

 1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Ε Γ Σ Ε Γ Σ Ε Γ Σ Ε Γ Σ Ε Γ Σ Ε Γ Σ Ε Γ Σ Ε Γ Σ Ε Γ Σ Ε Γ Σ ΣΕ ΣΓ ΣΣ 

1.Φύλο         +                  +         

2.Έτη   Υπηρεσ.  Γεν. Αγωγή      -       - -  -  - - -               

3.Έτη   Υπηρεσ.  Ειδ. Αγωγή  (+) +   +   + -  +  + +   +    - +      -    +   

4.Προϋπηρεσία   +   + +  +       +           +   +   + 

5.Ηλικία (+)  +     -         +    +   +         +   

6.Τάξη η Σχολείο Διδαχής                         +         

7.Υπηρεσία στο Σχολείο (-)   -  -                      -         

8.Βασικές Σπουδές       -     - -       +   + + -   -      

9.Επιπρ. Σπουδές     -  -                   -        

10.Επιμόρφωση    -  -   - -  - -   -  -       -   -   -  - 

11.Προφίλ  Χρήστη (διαδίκτυο) 
(+)  +  +  +  +  +      +  (-)   

- 

- -     -  +  -      

12.Εμπειρία Συνεργασίας  (-)   -           +     (-)     -    -     -   

13.Χαρακτηριστικά Συνεργασίας  +   +         + +    +   +   + + + + + + +  + 

14.Συναισθήματα   + + + +    +      +               +   

15.Ευχρηστία Ηλ. Περ. & Δεξιότητες 

χρήσης 
    +  -    + + + + + -     +  +    -   - -   

16.Γνώσεις, Εμπειρία & Στάσεις 

εκπ/κών 
  - -      - +                    -   

17.Παρακίνηση Καθοδήγηση & 

Υποστήριξη Περιεχομένου 
(-)   - - -  - -  - -     (-)    

- 

-  - -  - - -   - - -  - - 

18.Παρακίνηση & Πλοήγηση Ηλ. Περ.   - -        - - - - -           +       

19.Χρόνος & Πρόσβαση  - -         -     -   - +  -    +     -   
1= Διάβασα τα εισαγωγικά – ενημερωτικά κείμενα    του eCollab 

2 =Μελέτησα τα Σενάρια – προβλήματα και τις ερωτήσεις 

3= Μέσω των υπερσυνδέσμων των Σεναρίων και των ερωτήσεων μεταφέρθηκα και πήρα επιπρόσθετες  πληροφορίες από άλλους ιστοτόπους 

4= Διάβασα τις Πηγές του eCollab 

5 =Διάβασα τη Βοήθεια του eCollab 

6 = Διάβασα τα σχόλια των άλλων χρηστών στα Σενάρια και στις Συζητήσεις 

7=  Απάντησα στις κατευθυντήριες ερωτήσεις των  Σεναρίων 

8= Σχολίασα στις Ομάδες Συζήτησης του forum  (ασύγχρονη επικοινωνία) 

9= Διάβαζα τα μηνύματα που λάμβανα από το  ecollab teacher collaboration για την ενημέρωσή μου, σχετικά με τα σχόλια των άλλων χρηστών 

10 =Εισερχόμουν στο σύστημα μετά την ενημέρωσή μου από το ecollab teacher collaboration για να διαβάσω τα σχόλια των άλλων χρηστών   

11= Σύνολο  Βαθμού Συμμετοχής 

Όπου Ε=  εκπ/κοί Ειδικής Αγωγής , Γ= εκπ/κοί Γενικής Αγωγής, και Σ=Συνολο εκπ/κών 

Όπου ΣΕ =σύνολο βαθμού συμμετοχής για εκπ/κούς ΕΑ, ΣΓ= σύνολο βαθμού συμμετοχής για εκπ/κούς ΓΑ και ΣΣ= σύνολο βαθμού συμμετοχής για το σύνολο των εκπαιδευτικών.
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Ως δεύτερη πιο σημαντική μεταβλητή, μετά την «παρακίνηση καθοδήγηση & 

υποστήριξη περιεχομένου», αναδείχτηκαν τα «χαρακτηριστικά συνεργασίας» των 

εκπαιδευτικών. Τα στοιχεία που συνέθεταν τον εν λόγω παράγοντα φάνηκε να έχουν 

θετικά αποτελέσματα στο βαθμό συμμετοχής των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα αυτών 

της ειδικής αγωγής, σε δραστηριότητες κυρίως συγγραφής αλλά και ανάγνωσης. Η εν 

λόγω μεταβλητή παρόλο που για το σύνολο των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής δε 

βρέθηκε στατιστικά σημαντική, ωστόσο άσκησε επιρροή σε πέντε από τους δέκα 

βαθμούς συμμετοχής τους στο eCollab, οι οποίοι σχετίζονταν με δραστηριότητες 

εισαγωγής στο σύστημα, μελέτης, ενημέρωσης και ανάγνωσης. Η «εμπειρία 

συνεργασίας» των εκπαιδευτικών με συναδέλφους  παρουσιάστηκε σημαντική για το 

σύνολο των εκπαιδευτικών της Ε.Α. και μάλιστα όσο συχνότερη  ήταν τόσο 

μικρότερος ο βαθμός συμμετοχής τους στο eCollab. Σε ό,τι αφορά το «προφίλ 

χρήστη», τα στοιχεία που τον πλαισιώνουν φάνηκε να έχουν τόσο θετικές όσο και 

αρνητικές επιρροές στο βαθμό συμμετοχής στο eCollab.   

Από τα δημογραφικά-επαγγελματικά στοιχεία των εκπαιδευτικών, η 

«προϋπηρεσία» βρέθηκε στατιστικά σημαντική για το συνολικό βαθμό συμμετοχής 

του συνόλου των εκπαιδευτικών (ΣΣ), αφού όταν περιελάμβανε απασχόληση στα 

ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης και παράλληλη στήριξη συνέβαλλε θετικά στον 

υψηλότερο βαθμό συμμετοχής των εκπαιδευτικών στο eCollab. Με εξαίρεση την 

προϋπηρεσία, τα δημογραφικά-επαγγελματικά στοιχεία δεν φάνηκε να έχουν κάποιο 

ρόλο για τους εκπαιδευτικούς της Γ.Α., αν και το σύνολο της ερμηνευτικής 

συμμετοχής και των δέκα δημογραφικών-επαγγελματικών στοιχείων ήταν μεγάλο (57 

φορές).  Ωστόσο για τους εκπαιδευτικούς της Ε.Α., η μεγαλύτερη ηλικία και τα 

περισσότερα έτη υπηρεσίας στην Ε.Α. συνέβαλλαν θετικά στη συμμετοχή τους στο 

eCollab.   

Από τις υπόλοιπες δυσκολίες, πέραν της «παρακίνησης, καθοδήγησης & 

υποστήριξης περιεχομένου», σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε και ο παράγοντας 

«ευχρηστία ηλ. περ. & δεξιότητες χρήσης», ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς της 

Ε.Α. Όσο μεγαλύτερες ήταν οι δυσκολίες που συνδέονταν με τα στοιχεία του εν λόγω 

παράγοντα, τόσο μικρότερος ήταν ο βαθμός συμμετοχής τους στο eCollab. Από την 

άλλη, και οι δύο ομάδες όσο μεγαλύτερες δυσκολίες είχαν με την ευχρηστία και τις 

δεξιότητες χρήσης, τόσο περισσότερο διάβαζαν τη βοήθεια του eCollab. Επιπλέον, οι 

εκπαιδευτικοί Γ.Α. τόσο περισσότερο μελετούσαν τα σενάρια με τις ερωτήσεις. Ο 

παράγοντας «παρακίνηση & πλοήγηση ηλ. περ.» είχε κι αυτός σημαντικό μερίδιο 
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στην ερμηνεία του βαθμού συμμετοχής, με βάρος στο διάβασμα της «βοήθειας» του 

eCollab. Όσο μεγαλύτερες ήταν οι δυσκολίες που προέρχονταν από την παρακίνηση 

και πλοήγηση του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος, τόσο λιγότερο διαβάζονταν η 

«βοήθεια» του eCollab από τους εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής.  

Και για τις δύο ομάδες εκπαιδευτικών, ο «χρόνος & πρόσβαση» βρέθηκε 

σημαντικότερος για το διάβασμα των εισαγωγικών-ενημερωτικών κειμένων αλλά και 

για τις απαντήσεις στις κατευθυντήριες ερωτήσεις των σεναρίων, με θετική ωστόσο 

επιρροή στις απαντήσεις των σεναρίων για τους εκπαιδευτικούς της Γ.Α.. Οι 

ανασφάλειες, οι φοβίες και το άγχος και των δύο ομάδων των εκπαιδευτικών, σε ό,τι 

αφορά το δημόσιο χαρακτήρα των σχολιασμών και την έκθεση στην κριτική των 

συναδέλφων τους, φάνηκαν να λειτουργούν ευεργετικά στο βαθμό συμμετοχής τους 

στην ανάγνωση των εισαγωγικών-ενημερωτικών κειμένων και στη μελέτη των 

σεναρίων-προβλημάτων και ερωτήσεων, χωρίς να ασκούν επίδραση στους βαθμούς 

συμμετοχής στις δραστηριότητες συγγραφής του eCollab. 

  Η μεταβλητή «γνώση, εμπειρία και στάσεις» παρουσιάστηκε σημαντική για 

το σύνολο των εκπαιδευτικών Ε.Α., με αρνητική επιρροή. Όσο μικρότερες ήταν οι 

δυσκολίες που εκπροσωπoύσε η εν λόγω μεταβλητή, δηλ. όσο περισσότερες γνώσεις 

και εμπειρία κατείχαν οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. και όσο θετικότερη ήταν οι στάση τους 

ως προς την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας στο eCollab, τόσο μεγαλύτερη 

ήταν η συμμετοχή τους, ειδικότερα στη «μελέτη των σεναρίων-προβλημάτων» και 

στο «διάβασμα των πηγών» του eCollab. Για τους εκπαιδευτικούς Γ.Α., όσο 

μεγαλύτερες ήταν οι δυσκολίες που σχετίζονται με τη γνώση, την εμπειρία και τις 

στάσεις τους, τόσο  μεγαλύτερη ήταν η συμμετοχή τους στο «διάβασμα των πηγών», 

χωρίς να επηρεάζονται οι υπόλοιποι βαθμοί συμμετοχής από την εν λόγω μεταβλητή. 

 

5.2.5. Επιδράσεις βαθμού συμμετοχής στα ατομικά οφέλη και χαρακτηριστικά 
(αίσθηση) κοινότητας του συνόλου των εκπαιδευτικών 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που 

εξήχθησαν από την ανάλυση παλινδρόμησης μεταξύ των στοιχείων που 

εκπροσωπούν τον βαθμό συμμετοχής (ΒΣ) με τα στοιχεία που ενσαρκώνουν τα 

ατομικά οφέλη (ΑΟ)   και εκείνα που αφορούν στην ανάπτυξη των χαρακτηριστικών 

που προσδίδουν την αίσθηση της κοινότητας στα μέλη (ΧΚ).   

Με τα ατομικά οφέλη και τα χαρακτηριστικά κοινότητας ως εξαρτημένη 

μεταβλητή και το βαθμό συμμετοχής ως επεξηγηματική, το σύνολο των εξισώσεων 
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που εκτιμήθηκαν ανήλθε σε 93. Αρχικά για το σύνολο των εκπαιδευτικών και 

κατόπιν για τους εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής (Ε.Α.) και της γενικής αγωγής 

(Γ.Α.) ξεχωριστά. Στις 93 εξισώσεις δε συμπεριλαμβάνονται οι έξι εξισώσεις που 

συνδέονται με το μέσο όρο του συνόλου των ΑΟ και ΧΚ.  

 

Ατομικά οφέλη 
Ξεκινώντας από τις έντεκα εξισώσεις των  ΑΟ του συνόλου των 

εκπαιδευτικών (πίνακας 49)  η μεταβλητή «Μέσω των υπερσυνδέσμων των Σεναρίων 

και των ερωτήσεων μεταφέρθηκα και πήρα επιπρόσθετες  πληροφορίες από άλλους 

ιστοτόπους» (μετ.3) του βαθμού συμμετοχής παρουσιάστηκε ως η σημαντικότερη, 

αφού σε επτά από τις εξισώσεις βρέθηκε στατιστικά σημαντική (p<0,05). Κρίνοντας 

από το μέγεθος του συντελεστή (0,5) η επιρροή της εν λόγω ερμηνευτικής 

μεταβλητής ήταν μεγαλύτερη στην ώθηση των εκπαιδευτικών να επικοινωνήσουν με 

συναδέλφους τους εκτός eCollab για να αναπτύξουν συνεργασίες (εξίσωση 7). 

Θετική ήταν η επιρροή της εν λόγω μεταβλητής και στο ξεκίνημα συνεργασιών των 

μελών του eCollab με εκπαιδευτικούς στο χώρο του σχολείου τους (εξ.8), στην 

εφαρμογή πρακτικών συμμετοχικής εκπαίδευσης (εξ.9) και στη λήψη χρήσιμων 

πληροφοριών (εξ.1) και βοήθειας από το υλικό κοινότητας (εξ.2). Επίσης, η 

μεταβλητή αυτή άσκησε σημαντική επιρροή στο να βιώσουν οι εκπαιδευτικοί τη 

συμμετοχή τους στο eCollab ως μια ενδιαφέρουσα εμπειρία συνεργατικής λύσης 

προβλημάτων (εξ.10) και επαγγελματικής μάθησης μέσω διαδικτύου (εξ.11). 

  Ανάλογη επιρροή στο να βιώσουν οι εκπαιδευτικοί την συμμετοχή τους στο 

eCollab ως ενδιαφέρουσα εμπειρία συνεργατικής λύσης προβλημάτων και 

επαγγελματικής μάθησης μέσω διαδικτύου (εξ.10 & 11), καθώς και στην κατανόηση 

των συναισθημάτων, της οπτικής και του τρόπου σκέψης και εργασίας των 

συναδέλφων τους (εξ.4),  φάνηκε να ασκεί και ο βαθμός συμμετοχής στο «διάβασμα 

των σχολίων των άλλων χρηστών στα σενάρια και στις συζητήσεις» (μετ. 6). 

Επιπλέον, το «διάβασμα των σχολίων στα σενάρια και στις συζητήσεις» μαζί με το 

«διάβασμα των εισαγωγικών-ενημερωτικών κειμένων του eCollab» επηρέασαν 

θετικά την κατανόηση εννοιών (εξ.3), καθώς και την κατανόηση και τον 

αναστοχασμό των «ιδίων πρακτικών συνεργασίας και συμμετοχικής εκπαίδευσης» 

(εξ.5). Το διάβασμα των εισαγωγικών κειμένων επηρέασε θετικά και την εξοικείωη 

με τα συνεργατικά εργαλεία του διαδικτύου (εξ.6). 
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Θετική επίδραση στα ατομικά οφέλη των εκπαιδευτικών φάνηκε να ασκεί και 

η μεταβλητή του «διαβάσματος της Βοήθειας του eCollab». Η εν λόγω μεταβλητή, η 

οποία κατεύθυνε τους χρήστες με σαφή και αναλυτικά βήματα να εγγραφούν στην 

κοινότητα και κατόπιν να εισαχθούν στα σενάρια με τις κατευθυντήριες ερωτήσεις 

και στις ασύγχρονες συζητήσεις, να σχολιάσουν και να αναρτήσουν (upload) ή να 

κατεβάσουν (download) χρήσιμο υλικό, φάνηκε να επηρεάζει τις εξισώσεις 1, 3, 8 και 

9. Στην πρώτη εξίσωση που αφορά στη λήψη χρήσιμων πληροφοριών από το eCollab 

άσκησε χαμηλή επιρροή, αλλά στις υπόλοιπες εξισώσεις της κατανόησης εννοιών και 

της ώθησης για εφαρμογή πρακτικών συνεργασίας και συμμετοχικής εκπαίδευσης 

στο σχολείο άσκησε υψηλότερη θετική επιρροή.  

Από τις υπόλοιπες μεταβλητές, οι τρεις (μετ. 2, 4, 8) είχαν από μία αρνητική 

ερμηνευτική παρουσία η κάθε μία. Πρόκειται για τη «μελέτη των σεναρίων με τις 

ερωτήσεις», το «διάβασμα των πηγών του eCollab» και το «σχολιασμό στις ομάδες 

συζητήσης του Forum». Αναλυτικότερα, η «μελέτη των σεναρίων με τις ερωτήσιες» 

είχε αμφίδρομη ερμηνευτική παρουσία στα ατομικά οφέλη των εκπαιδευτικών. 

Επηρέασε θετικά την εξίσωση 4 που αφορούσε στην κατανόηση των συναισθημάτων, 

του τρόπου σκέψης και δουλειάς των συναδελφων, αλλά επέδρασε αρνητικά την 

ώθηση για επικοινωνία με σκοπό την ανάπτυξη της συνεργασίας με συναδέλφους 

εκτός eCollab. Από την άλλη πλευρά, η μεταβλητή του «διαβάσματος των Πηγών του 

eCollab», δεν φάνηκε να επηρεάζει τα ατομικά οφέλη των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, 

η συγκεκριμένη μεταβλητή παρουσίασε αρνητική επιρροή στην εξίσωση 10 που 

αφορά στην βίωση της συμμετοχής στην κοινότητα eCollab ως «ενδιαφέρουσας 

εμπειρίας συνεργατικής λύσης προβλημάτων». Παρομοίως, ο «σχολιασμός στις 

ομάδες συζήτησης του Forum» (μετ. 8) επηρέασε αρνητικά τη μεγαλύτερη 

«εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τη χρήση των εργαλείων του διαδικτύου». 

Αντίθετα, η «είσοδος στο eCollab μετά την ενημέρωση των χρηστών για την 

ανάγνωση των νέων σχολίων που εισήχθησαν σ’ αυτό» (μετ. 10) άσκησε θετική 

επίδραση στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τη χρήση των  
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Πίνακας 49. Αποτελέσματα Ανάλυσης Παλινδρόμησης-Σύνολο Εκπ/κών: Βαθμός Συμμετοχής με  Ατομικά Οφέλη.   

 1.Έλαβα χρήσιμες 

πληροφορίες για 

τη δουλειά μου  

2.Το υλικό που 

αναρτήσανε οι 

συνάδελφοι 

στο Φόρουμ με 

βοηθάει στη 

δουλειά μου 

3.Κατανόησα καλύτερα 

έννοιες σχετικές με τη 

δουλειά μου (π.χ. 

συνεργασία, 

συνδιδασκαλία,  

διαφοροποιημένη 

διδασκαλία κ.ά.)  

4.Τα σχόλια των 

συναδέλφων με 

βοήθησαν να 

κατανοήσω την οπτική 

τους, τον τρόπο σκέψης 

και δουλειάς τους, 

καθώς και τα 

συναισθήματά τους  

5.Η συμμετοχή μου με 

βοήθησε να σκεφθώ και 

να κατανοήσω καλύτερα 

τις δικές μου πρακτικές 

συνεργασίας και 

συμμετοχικής 

εκπαίδευσης που 

εφαρμόζω στο σχολείο  

6.Η συμμετοχή μου με 

βοήθησε να 

εξοικειωθώ 

περισσότερο με τη 

χρήση εργαλείων του  

διαδικτύου 

1.Διάβασα τα εισαγωγικά – 

ενημερωτικά κείμενα    του eCollab  
- - 0,18 (0,05) - 0,19 (0,02) (0,18) 0,09 

2. Μελέτησα τα Σενάρια – προβλήματα 

και τις ερωτήσεις 

- - - 0,17 (0,03) - - 

3.  Μέσω των υπερσυνδέσμων των 

Σεναρίων και των ερωτήσεων 

μεταφέρθηκα και πήρα επιπρόσθετες  

πληροφορίες από άλλους ιστοτόπους 

0,14 (0,01) 0,24 (0,00) - - - - 

4. Διάβασα τις Πηγές του eCollab - - - - - - 

5. Διάβασα τη Βοήθεια του eCollab 0,09 (0,08) - 0,24 (0,00)    

6.Διάβασα τα σχόλια των άλλων 

χρηστών στα Σενάρια και στις 

Συζητήσεις 

- - 0,19 (0,02) 0,17 (0,03) 0,14 (0,05) - - - 

7.Απάντησα στις κατευθυντήριες 

ερωτήσεις των  Σεναρίων 
- - - - -  

8.Σχολίασα στις Ομάδες Συζήτησης του 

forum  (ασύγχρονη επικοινωνία) 
- - - - - - 0,19 (0,09) 

9. Διάβαζα τα μηνύματα που λάμβανα 

από το  ecollab teacher collaboration 

για την ενημέρωσή μου, σχετικά με τα 

σχόλια των άλλων χρηστών 

0,07 (0,06) - - - - - - - 

10. Εισερχόμουν στο σύστημα μετά την 

ενημέρωσή μου από το ecollab teacher 

collaboration για να διαβάσω τα σχόλια 

των άλλων χρηστών   

- - - - - 0,17 (0,07) 

R
2
= 0,23 0,15 0,23   (0,24) 0,24 0,12 0,11 

F = 9,71 (0,00) 17,63 (0,000 9,63 (0,00) (9,94) (0,00) 15,20 (0,00) 6,55 (0,00) 4,16 (0,01) 
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…συνέχεια  πίνακας 49.  

 7.Η συμμετοχή μου στο 

eCollab με ώθησε να  

επικοινωνήσω με άλλους 

συναδέλφους, εκτός 

eCollab, για να 

αναπτύξουμε 

συνεργασίες  

 8.Η συμμετοχή μου στο 

eCollab με ώθησε να 

ξεκινήσω πρακτικές 

συνεργασίας στο σχολείο  

μου  

9.Η συμμετοχή μου στο 

eCollab με ώθησε να 

εφαρμόσω πρακτικές 

συμμετοχικής 

εκπαίδευσης   στην 

τάξη ή στο σχολείο μου 

10.Η συμμετοχή στο 

eCollab ήταν μια 

ενδιαφέρουσα 

εμπειρία 

συνεργατικής λύσης 

προβλημάτων, μέσω  

διαδικτύου  

11.Η συμμετοχή στο 

e-collab ήταν μια  

ενδιαφέρουσα 

εμπειρία  

επαγγελματικής 

μάθησης, μέσω 

διαδικτύου 

Συνολικά 

Ατομικά Οφέλη 

1.Διάβασα τα εισαγωγικά – 

ενημερωτικά κείμενα    του eCollab  

 - - - - 0,14 (0,02) 

2.Μελέτησα τα Σενάρια – 

προβλήματα και τις ερωτήσεις 

-0,32 (0,01) - - - - - 

3.Μέσω των υπερσυνδέσμων των 

Σεναρίων και των ερωτήσεων 

μεταφέρθηκα και πήρα επιπρόσθετες  

πληροφορίες από άλλους ιστοτόπους 

0,50 (0,00) 0,19 (0,00) 0,19 (0,02) 0,28 (0,00) 0,21 (0,00) - 

4. Διάβασα τις Πηγές του eCollab - - - -0,18 (0,02) - - - 

5. Διάβασα τη Βοήθεια του eCollab - 0,16 (0,08) 0,18 (0,04) - - 0,10 (0,04) 

6.Διάβασα τα σχόλια των άλλων 

χρηστών στα Σενάρια και στις 

Συζητήσεις 

-   0,29 (0,00) 0,21  (0,00) 0,17  (0,00) 

7.Απάντησα στις κατευθυντήριες 

ερωτήσεις των  Σεναρίων 
- 0,19 (0,05) 0,22 (0,03) - - - 

8.Σχολίασα στις Ομάδες Συζήτησης 

του forum  (ασύγχρονη επικοινωνία) 
- - - - - - 

9.Διάβαζα τα μηνύματα που 

λάμβανα από το  ecollab teacher 

collaboration για την ενημέρωσή 

μου, σχετικά με τα σχόλια των 

άλλων χρηστών 

- - - - - - - - 

10. Εισερχόμουν στο σύστημα μετά 

την ενημέρωσή μου από το ecollab 

teacher collaboration για να διαβάσω 

τα σχόλια των άλλων χρηστών   

- - - - - - 

R
2
= 0,16 0,24 0,17 0,39 0,25 0,26 

F = 9,22 (0,00) 6,502 (0,00) 7,81 (0,00) 15.01 (0,00) 16,29 (0,00) 11,34 (0,00) 
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διαδικτυακών εργαλείων (εξ.6). Παρομοίως, το «διάβασμα των μηνυμάτων» που 

λάμβαναν οι εκπαιδευτικοί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την 

εισαγωγή των πρόσφατων σχολίων στο eCollab (μετ. 9) συνέβαλλε στο να βιώσουν οι 

εκπαιδευτικοί τη συμμετοχή τους στο eCollab ως μια «ενδιαφέρουσα εμπειρία 

συνεργατικής λύσης προβλημάτων». Οι τελευταίες αυτές τρεις μεταβλητές 8, 9 και 

10, όπως και η μεταβλητή 4 που αφορούσε στο «διάβασμα των Πηγών του eCollab» 

είχαν από μία μόνο ερμηνευτική παρουσία στα ατομικά οφέλη των εκπαιδευτικών.  

Από τα παραπάνω προέκυψε ότι σε γενικές γραμμές  ο «βαθμός συμμετοχής» 

στο eCollab  και συγκεκριμένα οι μεταβλητές που τον συνέθεταν, λίγο η πολύ, 

επηρέασαν όλες τις μεταβλητές που εκπροσωπούσαν τα «ατομικά οφέλη» των 

εκπαιδευτικών. Ωστόσο, μόνο τρεις από αυτές επηρέασαν θετικά το μέσο όρο των 

ΑΟ του συνόλου των εκπαιδευτικών. Πρόκειται για το «διάβασμα των σχολίων στα 

σενάρια και στις συζητήσεις», το «διάβασμα των εισαγωγικών-ενημερωτικών 

κειμένων του eCollab» και το «διάβασμα της βοήθειας του eCollab».  

 

Χαρακτηριστικά (αίσθηση) κοινότητας 
Στον πίνακα 50 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την ανάλυση 

παλινδρόμησης μεταξύ του βαθμού συμμετοχής και των χαρκατηριστικών (αίσθησης) 

κοινότητας, για το σύνολο των εκπαιδευτικών. Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα 

(πίνακας 50) όλες οι επεξηγηματικές μεταβλητές (βαθμός συμμετοχής) είχαν κάποιο 

μερίδιο, μικρό η μεγάλο, στην ερμηνεία των χαρακτηριστικών (αίσθησης) 

κοινότητας. Σε τέσσερις  από το  σύνολο των 10 εξισώσεων των ΧΚ εμφανίστηκαν 

στατιστικά σημαντικές στο δεξί τμήμα τους, οι μεταβλητές του ΒΣ : α) Διάβασα τα 

εισαγωγικά – ενημερωτικά κείμενα  του eCollab (μετ. 1), β) Διάβασα τη Βοήθεια του 

eCollab, (μετ. 5), γ) Απάντησα στις κατευθυντήριες ερωτήσεις των Σεναρίων, (μετ.7),  

δ) Σχολίασα στις Ομάδες Συζήτησης του Forum  (ασύγχρονη επικοινωνία), (μετ. 8) 

και ε) Εισερχόμουν στο σύστημα μετά την ενημέρωσή μου από το ecollab. 

teachercollaboration για να διαβάσω τα σχόλια των άλλων χρηστών, (μετ. 10).  

Περαιτέρω η μεταβλητές 2 («Μελέτησα τα Σενάρια-προβλήματα και τις 

ερωτήσεις») και 4 («Διάβασα τις Πηγές του eCollab») είχαν από τρεις παρουσίες η  

κάθε μία, οι μεταβλητές 3 («Μέσω των υπερσυνδέσμων των Σεναρίων και των 

ερωτήσεων μεταφέρθηκα και πήρα επιπρόσθετες  πληροφορίες από άλλους 

ιστοτόπους») και 6 («Διάβασα τα σχόλια των άλλων χρηστών στα Σενάρια και στις 

Συζητήσεις») από δύο παρουσίες η κάθε μία και τέλος η μεταβλητή 9 («Διάβαζα τα 



373 

 

μηνύματα που λάμβανα από το  ecollab teacher collaboration για την ενημέρωσή μου, 

σχετικά με τα σχόλια των άλλων χρηστών») είχε μόνο μία ερμηνευτική παρουσία. Με 

εξαίρεση το σχολιασμό στις ομάδες συζήτησης του Forum (μετ. 8), τη μελέτη των 

σεναρίων με τις ερωτήσεις (μετ.2) και το διάβασμα των πηγών του eCollab (μετ.4) 

που άσκησαν αμφίδρομη επιρροή,  οι υπόλοιπες είχαν μόνο θετική επίδραση στην 

ανάπτυξη κοινοτικών αισθημάτων (ΧΚ) στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς. 

Αναλυτικότερα, οι μεταβλητές 1 και 8, δηλ. το «διάβασμα των εισαγωγικών-

ενημερωτικών κειμένων» μαζί με το «σχολιασμό στις ομάδες συζήτησης του Forum» 

άσκησαν θετική επιρροή αμφότερες στο ότι οι εκπαιδευτικοί ως απόρροια της 

συμμετοχής τους στο eCollab κατανόησαν και αποδέχτηκαν τ’ άλλα μέλη, παρά την 

ενδεχόμενη διαφορετικότητά τους (εξ. 1) και στο ότι οι εκπαιδευτικοί αισθάνθηκαν 

ότι μέσω της συμμετοχής τους στο eCollab προσέφεραν στους συναδέλφους τους (εξ. 

3).  
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Πίνακας 50. Αποτελέσματα Ανάλυσης Παλινδρόμησης-Σύνολο Εκπ/κών: Βαθμός Συμμετοχής με  Χαρακτηριστικά (αίσθηση) Κοινότητας.   

 1.Η συμμετοχή 

μου στο e-collab 

με βοήθησε 

καταλάβω  και να 

αποδεχτώ τα άλλα 

μέλη,   παρόλο 

που μπορεί να 

διαφέρουμε 

μεταξύ μας  

2.Μου άρεσε 

να βρίσκομαι 

σ’ ένα 

περιβάλλον με 

συναδέλφους 

που έχουμε 

κοινά 

ενδιαφέροντα  

 

3.Αισθάνθηκα ότι με τη 

συμμετοχή μου στο e-

collab προσφέρω στους 

συναδέλφους μου 

4.Αισθάνθηκα ότι οι 

συνάδελφοί μου στο e-

collab έχουν γνήσιο 

ενδιαφέρον για τα άλλα 

μέλη  

5.Αισθάνθηκα ότι εάν 

χρειαστώ κάποια 

συμβουλή, μπορώ να 

απευθυνθώ προσωπικά σε 

ένα μέλος  

6.Αισθάνθηκα ότι οι 

συνάδελφοί μου στο e-

collab διαθέτουν το 

χρόνο τους για να 

σκεφτούν και να 

συνεισφέρουν στην 

εύρεση τρόπων 

συνεργασίας και λύσης 

προβλημάτων 

συμμετοχικής 

εκπαίδευσης  

1.Διάβασα τα εισαγωγικά – 

ενημερωτικά κείμενα    του eCollab  

0,19 (0,03)  0,20 (0,02)    

2. Μελέτησα τα Σενάρια – προβλήματα 

και τις ερωτήσεις 

   0,23 (0,01)   

3.Μέσω των υπερσυνδέσμων των 

Σεναρίων και των ερωτήσεων 

μεταφέρθηκα και πήρα επιπρόσθετες  

πληροφορίες από άλλους ιστοτόπους 

 0,13 (0,09) 0,14 (0,05)    

4.Διάβασα τις Πηγές του eCollab  -0,19 (0,01)   0,19 (0,00)  

5.Διάβασα τη Βοήθεια του eCollab 0,16 (0,04)   0,20 (0,00)   

6.Διάβασα τα σχόλια των άλλων 

χρηστών στα Σενάρια και στις 

Συζητήσεις 

0,18 (0,02)      

7.Απάντησα στις κατευθυντήριες 

ερωτήσεις των  Σεναρίων 

    0,34 (0,00) 0,24 (0,01) 

8.Σχολίασα στις Ομάδες Συζήτησης του 

forum  (ασύγχρονη επικοινωνία) 

0,18 (0,04)  0,27  (0,00)  -0,28 (0,01) -0,18 (0,04) 

9. Διάβαζα τα μηνύματα που λάμβανα 

από το  ecollab teacher collaboration 

για την ενημέρωσή μου, σχετικά με τα 

σχόλια των άλλων χρηστών 

     0,13 (0,01) 

10. Εισερχόμουν στο σύστημα μετά την 

ενημέρωσή μου από το ecollab teacher 

collaboration για να διαβάσω τα σχόλια 

των άλλων χρηστών   

 0,23 (0,00)     

R
2
= 0,25 0,20 0,24 0,22 0,16 0,13 

F = 8,013 (0,00) 7,97 (0,00) 10,33 (0,00) 13,88 (0,00) 7,17 (0,00) 4,94 (0,00) 
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…. συνέχεια πίνακα  50.  

 7.Η συμμετοχή μου στο 

e-collab με έκανε να 

αισθάνομαι ασφαλής, 

ώστε να μπορώ, εάν 

χρειαστεί, να ζητήσω 

βοήθεια από τα άλλα 

μέλη  

8.Η συμμετοχή μου στο 

e-collab με έκανε να  

αισθάνομαι  ασφαλής, 

ώστε να μοιράζομαι τις  

πεποιθήσεις μου με τα 

άλλα μέλη  

9.Η συμμετοχή μου στο e-collab 

με έκανε να  αισθάνομαι ότι 

μπορώ ελεύθερα  να εκφράζω  τις 

ιδέες μου και τις εμπειρίες μου, 

προσφέροντας βοήθεια και 

υποστήριξη   στους συναδέλφους  

10.Αισθάνομαι ότι οι 

συνάδελφοί μου στο 

e- collab με βοηθάνε 

στη δουλειά μου  

Συνολικά 

Χαρακτηριστικά 

(αίσθηση) 

Κοινότητας 

1.Διάβασα τα εισαγωγικά – 

ενημερωτικά κείμενα    του eCollab  

 0,20 (0,03) 0,14 (0,07)  0,15 (0,01) 

2.Μελέτησα τα Σενάρια – 

προβλήματα και τις ερωτήσεις 

 -0,20 (0,04)  0,19 (0,00)  

3.Μέσω των υπερσυνδέσμων των 

Σεναρίων και των ερωτήσεων 

μεταφέρθηκα και πήρα επιπρόσθετες  

πληροφορίες από άλλους ιστοτόπους 

     

4.Διάβασα τις Πηγές του eCollab  0,16 (0,04)    

5.Διάβασα τη Βοήθεια του eCollab 0,15 (0,02)   0,15 (0,02)  

6.Διάβασα τα σχόλια των άλλων 

χρηστών στα Σενάρια και στις 

Συζητήσεις 

0,14 (0,05)     

7.Απάντησα στις κατευθυντήριες 

ερωτήσεις των  Σεναρίων 

 0,24 (0,01) 0,19 (0,01)  0,17 (0,00) 

8. Σχολίασα στις Ομάδες Συζήτησης 

του forum  (ασύγχρονη επικοινωνία) 

     

9.Διάβαζα τα μηνύματα που 

λάμβανα από το  ecollab teacher 

collaboration για την ενημέρωσή 

μου, σχετικά με τα σχόλια των 

άλλων χρηστών 

     

10. Εισερχόμουν στο σύστημα μετά 

την ενημέρωσή μου από το ecollab 

teacher collaboration για να διαβάσω 

τα σχόλια των άλλων χρηστών   

0,15 (0,03) 0,13 (0,10) 0,25 (0,00)  0,12 (0,02) 

R
2
= 0,19 0,24 0,30 0,18 0,27 

F = 7,72 (0,00) 5,81 (0,00) 13,73 (0,00) 10,50 (0,00) 11,74 (0,00) 
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Επίσης, οι μεταβλητές 1 και 7, δηλ. το «διάβασμα των εισαγωγικών- 

ενημερωτικών κειμένων» μαζί με την «εισαγωγή απαντήσεων στις κατευθυντήριες 

ερωτήσεις των σεναρίων», επέδρασαν και οι δύο θετικά στην αίσθηση της ασφάλειας 

των εκπαιδευτικών για το μοίρασμα των πεποιθήσεών τους, με τα άλλα μέλη της 

κοινότητας (εξ. 8), αλλά και στην αίσθηση ότι μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα τις 

ιδέες τους και τις εμπειρίες τους, προς υποστήριξη των συναδέλφων τους στην 

κοινότητα (εξ. 9). Επιπλέον, η «εισαγωγή απαντήσεων στις κατευθυντήριες 

ερωτήσεις των σεναρίων» (μετ. 7) διαμόρφωσε σε σημαντικό βαθμό και θετικά την 

αίσθηση στους εκπαιδευτικούς ότι μπορούν να απευθύνονται σε προσωπικό επίπεδο 

σε κάποιο άλλο μέλος για την αναζήτηση συμβουλών (εξ. 5) αλλά και την αίσθηση 

ότι οι συνάδελφοι στο eCollab διαθέτουν το χρόνο τους  για να συνεισφέρουν στη 

συνεργατική λύση προβλημάτων συμμετοχικής εκπαίδευσης (εξ. 6) 

Ωστόσο, σημειώνεται ότι σε αντίθεση με την «εισαγωγή απαντήσεων στις 

ερωτήσεις των σεναρίων» (μετ.1) και με το «διάβασμα των εισαγωγικών-

ενημερωτικών κειμένων» (μετ.7) που επέδρασαν σε αρκετό βαθμό θετικά στο 

αίσθημα της ασφάλειας των εκπαιδευτικών για το μοίρασμα των πεποιθήσεών τους 

(εξ.8), η «μελέτη των σεναρίων με τις ερωτήσεις» (μετ.2) επηρέασε αρνητικά την 

εξίσωση 8.  Όσο περισσότερο «μελετούσαν» οι εκπαιδευτικοί τα σενάρια με τις 

ερωτήσεις, τόσο λιγότερο ασφαλείς αισθάνονταν για να μοιραστούν τις πεποιθήσεις 

τους με τα άλλη μέλη (εξ.8). Ωστόσο, η «μελέτη των σεναρίων με τις ερωτήσεις» 

μαζί με το «διάβασμα της βοήθειας του eCollab» (μετ.5) συνέβαλλαν θετικά στην 

ανάπτυξη της αίσθησης ότι οι συνάδελφοι στο eCollab έχουν γνήσιο ενδιαφέρον για 

τα άλλα μέλη (εξ.4) και την ανάπτυξη της αίσθησης στα μέλη ότι οι συνάδελφοί τους 

στο eCollab τους βοηθούν στη δουλειά τους (εξ.10).  

Σημειώνεται ότι η «μελέτη των σεναρίων με τις ερωτήσεις» και το «διάβασμα 

της βοήθειας» ήταν οι μοναδικές μεταβλητές που συνέβαλλαν στην ανάπτυξη των 

παραπάνω κοινοτικών αισθημάτων στα μέλη του eCollab. Επιπλέον, το «διάβασμα 

της βοήθειας του eCollab» (μετ.5) μαζί με το «διάβασμα των σχολίων στα σενάρια 

και στις συζητήσεις» (μετ. 6)  επηρέασαν θετικά την κατανοήση και αποδοχή των 

άλλων μελών, παρά την ενδεχόμενη διαφοετικότητά τους (εξ.1) και την αίσθηση 

ασφάλειας για αναζήτηση βοήθειας από τα μέλη (εξ.7). Το «διάβασμα των 

μηνυμάτων από το ecollab.teachercollaboration» (μετ.9) μέσω του οποίου τα μέλη 

ενημερώνονταν για τα νεοεισερχόμενα σχόλια και τις αναρτήσεις του eCollab, 

φάνηκε να ερμηνεύει μόνο την αίσθηση στους εκπαιδευτικούς ότι οι συνάδελφοι  
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διέθεταν το χρόνο τους για να σκεφτούν και να συνεισφέρουν στην εύρεση τρόπων 

συνεργασίας και λύσης προβλημάτων συμμετοχικής εκπαίδευσης (εξ. 6).   

Επίσης, σε αντίθεση με την «εισαγωγή απαντήσεων στις κατευθυντήριες 

ερωτήσεις των σεναρίων» που διαμόρφωσε το αίσθημα στους εκπαιδευτικούς ότι 

μπορούν να απευθύνονται προσωπικά σε κάποιο μέλος για την αναζήτηση 

συμβουλών (εξ.5) και το αίσθημα ότι οι συνάδελφοι στο eCollab διαθέτουν το χρόνο 

τους για να συνεισφέρουν στην εύρεση τρόπων συνεργασίας και λύσης προβλημάτων 

συμμετοχικής εκπ/σης (εξ.6), ο «σχολιασμός στις ομάδες συζήτησης του Forum» 

(μετ.8) φάνηκε να επηρέασε αρνητικά την ανάπτυξη των παραπάνω «κοινοτικών» 

αισθημάτων (εξ.5 & εξ.6). Όσο περισσότερο σχολίαζαν στο Forum οι εκπαιδευτικοί, 

τόσο λιγότερο αισθάνονταν ότι μπορούν να απευθυνθούν προσωπικά στα μέλη του 

eCollab για αναζήτηση συμβουλών. 

Σημαντική μπορεί να θεωρηθεί η παρουσία της μετ. 10 («Εισερχόμουν στο 

σύστημα μετά την ενημέρωσή μου από το ecollab teacher collaboration για να 

διαβάσω τα σχόλια των άλλων χρηστών»). Φάνηκε ότι ερμηνεύει θετικά και σε 

αρκετά μεγάλο βαθμό τις εξαρτημένες μεταβλητές που σχετίζονταν με την 

«ευχαρίστηση της συνεύρεσης με συναδέλφους με τους οποίους έχουν κοινά 

ενδιαφέροντα» (εξ.2), και με την «αίσθηση ελευθερίας έκφρασης ιδεών και εμπειριών 

προς βοήθεια και υποστήριξη των συναδέλφων» (εξ. 9). Επιπλέον, φάνηκε να ασκεί 

μικρότερη θετική επιρροή στην αίσθηση ασφάλειας των εκπαιδευτικών για 

αναζήτηση βοήθειας από τα άλλα μέλη (εξ.7) και για μοίρασμα των πεποιθήσεών 

τους μαζί τους (εξ. 8).  

Σε ό,τι αφορά το «διάβασμα των πηγών του eCollab», η εν λόγω μεταβλητή 

παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική σε 3 εξισώσεις (2, 5 και 8).  Στις δύο από 

αυτές είχε θετικές επιπτώσεις. Διαβάζοντας τις πηγές του eCollab οι εκπαιδευτικοί 

αισθάνονταν ασφαλείς για να μοιραστούν τις πεποιθήσεις τους με τα άλλα μέλη (εξ.8) 

και επίσης αισθάνονταν ότι εάν χρειαστούν κάποια συμβουλή μπορούν να 

απευθυνθούν προσωπικά σε κάποιο μέλος (εξ. 5). Ωστόσο, το «διάβασμα των πηγών 

του eCollab» άσκησε αρνητική επιρροή στην εξίσωση 2, δείχνοντας ότι όσο 

περισσότερο διάβαζαν οι εκπαιδευτικοί τις πηγές του eCollab τόσο λιγότερο 

συμφωνούσαν  ότι τους άρεσε να βρίσκονται σ’ ένα περιβάλλον με συναδέλφους που 

έχουν κοινά ενδιαφέροντα (εξ. 2).  

Η μεταβλητή 3 («Μέσω των υπερσυνδέσμων των Σεναρίων και των 

ερωτήσεων μεταφέρθηκα και πήρα επιπρόσθετες  πληροφορίες από άλλους 
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ιστοτόπους») ενώ είχε πολυπληθή ερμηνευτική παρουσία στα ατομικά οφέλη (ΑΟ), 

εδώ παρουσιάστηκε σημαντική μόνο σε δύο εξισώσεις. Η μεταφορά μέσω των 

υπερσυνδέσμων των σεναρίων και ερωτήσεων σε άλλους ιστοτόπους για τη λήψη 

επιπρόσθετων πληροφοριών (μετ. 3) επηρέασε το αίσθημα ευχαρίστησης των 

εκπαιδευτικών να συνευρίσκονται με συναδέλφους τους, με τους οποίους τους 

συνέδεαν κοινά ενδιαφέροντα, (εξ. 2) και το αίσθημα προσφοράς προς αυτούς μέσω 

της συμμετοχής τους στην κοινότητα (εξ. 3).  

Σε γενικές γραμμές η ερμηνευτικότητα των μεταβλητών του βαθμού 

συμμετοχής (ΒΣ) μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική κρίνοντας κυρίως από το πλήθος 

συμμετοχής τους στις 10 εξισώσεις που εκπροσωπούσαν τα χαρακτηριστικά 

(αίσθηση) κοινότητας (31 παρουσίες έναντι 28 στα ατομικά οφέλη με 11 εξισώσεις). 

Η σπουδαιότερη μεταβλητή ήταν εκείνη που αφορά στην «εισαγωγή απαντήσεων 

στις κατευθυντήριες ερωτήσεις των σεναρίων» (μετ. 7) με συγκριτικά υψηλό βαθμός 

ερμηνείας με βάση το μέγεθος των συντελεστών. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από τα 

αποτελέσματα που αφορούν στο μέσο όρο των ΧΚ όπου η εν λόγω μεταβλητή 

αφενός παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική (p<0,01) αφετέρου δέχτηκε και το 

μεγαλύτερο συντελεστή σε σύγκριση με τη μεταβλητή  1 («Διάβασα τα εισαγωγικά – 

ενημερωτικά κείμενα του eCollab») και τη μεταβλητή 10 («Εισερχόμουν στο 

σύστημα μετά την ενημέρωσή μου από το ecollab teacher collaboration για να 

διαβάσω τα σχόλια των άλλων χρηστών»). H ερμηνευτική ισχύ των τριών αυτών 

μεταβλητών φάνηκε να προέρχεται και από τις δύο ομάδες εκπαιδευτικών συνολικά 

κι όχι από την κάθε ειδικότητα ξεχωριστά. 

 

5.2.5.1. Επίδρασεις στα ατομικά οφέλη και χαρακτηριστικά (αίσθηση) 

κοινότητας των εκπαιδευτικών Ε.Α. 

 
Ατομικά οφέλη 

Η μεταβλητή «Διάβασα τη Βοήθεια του eCollab» είχε πολύ μεγάλη επιρροή 

στα ατομικά οφέλη των εκπαιδευτικών Ε.Α. (πίνακας 51). Η εν λόγω μεταβλητή 

βρέθηκε στατιστικά σημαντική σε όλες τις έντεκα εξισώσεις που ενσάρκωναν τα 

ατομικά οφέλη των εκπαιδευτικών Ε.Α.. Η θετική επιρροή της ήταν μεγαλύτερη στην 

ώθηση της επικοινωνίας  με άλλους συναδέλφους εκτός eCollab  για την ανάπτυξη 

συνεργασιών (εξ. 7) και μικρότερη στο να βιώσουν οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. τη 
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συμμετοχή τους στο eCollab, ως μια ενδιαφέρουσα εμπειρία συνεργατικής λύσης 

προβλημάτων μέσω  διαδικτύου (εξ. 10). 

Ως δεύτερη πιο σημαντική μεταβλητή για την ομάδα των εκπαιδευτικών Ε.Α. 

παρουσιάστηκε η μεταβλητή «Εισερχόμουν στο σύστημα μετά την ενημέρωσή μου 

από το ecollab.teachercollaboration για να διαβάσω τα σχόλια των άλλων χρηστών» 

(μετ. 10). Η συγκεκριμένη μεταβλητή, όπως και η μεταβλητή του διαβάσματος της 

βοήθειας του eCollab, επηρέασε θετικά τη μεγαλύτερη εξοικείωση των 

εκπαιδευτικών Ε.Α. με τη χρήση των εργαλείων του διαδικτύου (εξ.6). Επισημαίνεται  

ότι για την ομάδα των εκπαιδευτικών Ε.Α. η μεταβλητή που επηρέασε αρνητικά την 

εξοικείωσή τους με τη χρήση των διαδικτυακών εργαλείων ήταν ο «σχολιασμός στις 

ομάδες συζήτησης του Forum» (μετ. 8). Επίσης, η μεταβλητή «Εισερχόμουν στο 

σύστημα μετά την ενημέρωσή μου από το ecollab.teachercollaboration για να 

διαβάσω τα σχόλια των άλλων χρηστών» παρουσιάστηκε ιδιαίτερα σημαντική και 

στην παρακίνησή των εκπαιδευτικών Ε.Α. για επικοινωνία με συναδέλφους, εκτός 

eCollab (0,70), προκειμένου να αναπτύξουν συνεργασίες και για εφαρμογή 

πρακτικών συνεργασίας στο χώρο του σχολείου (εξ. 8). Η ώθηση από την «εισαγωγή 

στο σύστημα» για εφαρμογή πρακτικών συνεργασίας στο σχολείο προέκυψε και για 

τους εκπαιδευτικούς Γ.Α., όμως με πολύ μικρότερη ισχύ, όπως φάνηκε από τις τιμές 

των συντελεστών για τις δυο ομάδες. Επιπλέον, για  την ομάδα των εκπαιδευτικών 

της Ε.Α., οι συντελεστές ήταν συγκριτικά μεγάλοι  και στα οφέλη που συνδέονταν με 

την καλύτερη κατανόηση των ιδίων πρακτικών συνεργασίας και συμμετοχικής 

εκπαίδευσης που εφάρμοζαν οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. στα σχολεία τους (εξ. 5) και με 

την ώθηση για εφαρμογή πρακτικών συμμετοχικής εκπαίδευσης στο σχολείο τους 

(εξ. 9). 

Η επιρροή της μεταβλητής «Διάβασα τις πηγές του eCollab» ήταν θετική για 

τους εκπαιδευτικούς της Ε.Α., σε ό,τι αφορά την καλύτερη κατανόηση εννοιών όπως 

η συνεργασία, η συνδιδασκαλία, η διαφοροποιημένη παιδαγωγική κ.ά. (εξ. 3). Σε 

καμία άλλη περίπτωση το «διάβασμα των πηγών του eCollab» δε φάνηκε να ωφελεί 

τους εκπαιδευτικούς της Ε.Α., χωρίς βέβαια να ασκεί αρνητική επίδραση όπως στην 

περίπτωση της ομάδας των εκπαιδευτικών Γ.Α..  

Το «Διάβασμα των μηνυμάτων από το ecollab.teachercollaboration για την 

ενημέρωσή των εκπαιδευτικών σχετικά με τα σχόλια των άλλων χρηστών» (μετ.9) 

είχε θετική επιρροή στη λήψη χρήσιμων πληροφοριών, στη λήψη βοήθειας από το 
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Πίνακας 51. Αποτελέσματα Ανάλυσης Παλινδρόμησης-Εκπ/κοί Ε.Α.: Βαθμός Συμμετοχής με  Ατομικά Οφέλη 

 1.Έλαβα χρήσιμες 

πληροφορίες για 

τη δουλειά μου  

2.Το υλικό που 

αναρτήσανε οι 

συνάδελφοι 

στο Φόρουμ με 

βοηθάει στη 

δουλειά μου 

3.Κατανόησα καλύτερα 

έννοιες σχετικές με τη 

δουλειά μου (π.χ. 

συνεργασία, 

συνδιδασκαλία,  

διαφοροποιημένη 

διδασκαλία κ.ά.)  

4.Τα σχόλια των 

συναδέλφων με 

βοήθησαν να 

κατανοήσω την οπτική 

τους, τον τρόπο σκέψης 

και δουλειάς τους, 

καθώς και τα 

συναισθήματά τους  

5.Η συμμετοχή μου με 

βοήθησε να σκεφθώ και 

να κατανοήσω καλύτερα 

τις δικές μου πρακτικές 

συνεργασίας και 

συμμετοχικής 

εκπαίδευσης που 

εφαρμόζω στο σχολείο  

6.Η συμμετοχή μου με 

βοήθησε να 

εξοικειωθώ 

περισσότερο με τη 

χρήση εργαλείων του  

διαδικτύου 

1.Διάβασα τα εισαγωγικά – 

ενημερωτικά κείμενα    του eCollab  
- - - - - - 

2. Μελέτησα τα Σενάρια – προβλήματα 

και τις ερωτήσει 
- - - 0,24 (0,01) - - 

3.Μέσω των υπερσυνδέσμων των 

Σεναρίων και των ερωτήσεων 

μεταφέρθηκα και πήρα επιπρόσθετες  

πληροφορίες από άλλους ιστοτόπους 

- - - - - - 

4.Διάβασα τις Πηγές του eCollab - - 0,32 (0,03) - - - 

5.Διάβασα τη Βοήθεια του eCollab 0,40 (0,00) 0,42 (0,00) 0,40 (0,03) 0,36 (0,00) 0,41 (0,00) 0,27 90,07) 

6.Διάβασα τα σχόλια των άλλων 

χρηστών στα Σενάρια και στις 

Συζητήσεις 

- - - - -  

7.Απάντησα στις κατευθυντήριες 

ερωτήσεις των  Σεναρίων 
- - - - -  

8.Σχολίασα στις Ομάδες Συζήτησης του 

forum  (ασύγχρονη επικοινωνία) 

   - - -0,31 (0,05) 

9. Διάβαζα τα μηνύματα που λάμβανα 

από το  ecollab teacher collaboration 

για την ενημέρωσή μου, σχετικά με τα 

σχόλια των άλλων χρηστών 

0,22 (0,00) 0,17 (0,02) 0,21 (0,05) - - - 

10. Εισερχόμουν στο σύστημα μετά την 

ενημέρωσή μου από το ecollab teacher 

collaboration για να διαβάσω τα σχόλια 

των άλλων χρηστών   

- - - - 0,32 (0,00) 0,49 (0,00) 

R
2
= 0,53 0,42 0,60 0,44 0,52 0,46 

F = 17,29 (0,00) 12,80 (0,00) 14,88 (0,00) 12,39 (0,00) 16,79 (0,00) 8,60 (0,00) 
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…συνέχεια πίνακα 51  

 7.Η συμμετοχή μου στο 

eCollab με ώθησε να  

επικοινωνήσω με άλλους 

συναδέλφους, εκτός 

eCollab, για να 

αναπτύξουμε 

συνεργασίες  

 8.Η συμμετοχή μου στο 

eCollab με ώθησε να 

ξεκινήσω πρακτικές 

συνεργασίας στο σχολείο  

μου  

9.Η συμμετοχή μου στο 

eCollab με ώθησε να 

εφαρμόσω πρακτικές 

συμμετοχικής 

εκπαίδευσης   στην 

τάξη ή στο σχολείο μου 

10.Η συμμετοχή στο 

eCollab ήταν μια 

ενδιαφέρουσα 

εμπειρία 

συνεργατικής λύσης 

προβλημάτων, μέσω  

διαδικτύου  

11.Η συμμετοχή στο 

e-collab ήταν μια  

ενδιαφέρουσα 

εμπειρία  

επαγγελματικής 

μάθησης, μέσω 

διαδικτύου 

Συνολικά 

Ατομικά Οφέλη 

1.Διάβασα τα εισαγωγικά – 

ενημερωτικά κείμενα    του eCollab  
- - - - - - 

2.Μελέτησα τα Σενάρια – 

προβλήματα και τις ερωτήσεις 
- - - 0,48 (0,00) 0,35 (0,00)  

3. Μέσω των υπερσυνδέσμων των 

Σεναρίων και των ερωτήσεων 

μεταφέρθηκα και πήρα επιπρόσθετες  

πληροφορίες από άλλους ιστοτόπους 

- - - - - - 

4. Διάβασα τις Πηγές του eCollab - - - - - - 

5. Διάβασα τη Βοήθεια του eCollab 0,59 (0,00) 0,40 (0,01) 0,50 (0,00) 0,40 (0,04) 0,31 (0,02) 0,41 (0,00) 

6.Διάβασα τα σχόλια των άλλων 

χρηστών στα Σενάρια και στις 

Συζητήσεις 

-0,61 (0,00) -0,25 (0,09) - - - - 

7.Απάντησα στις κατευθυντήριες 

ερωτήσεις των  Σεναρίων 
- - - - - - 

8. Σχολίασα στις Ομάδες Συζήτησης 

του forum  (ασύγχρονη επικοινωνία) 

-0,31 (0,08) - - - - - 

9.Διάβαζα τα μηνύματα που 

λάμβανα από το  ecollab teacher 

collaboration για την ενημέρωσή 

μου, σχετικά με τα σχόλια των 

άλλων χρηστών 

- - - - - - 

10. Εισερχόμουν στο σύστημα μετά 

την ενημέρωσή μου από το ecollab 

teacher collaboration για να διαβάσω 

τα σχόλια των άλλων χρηστών   

0,73 (0,00) 0,50 (0,00) 0,19 (0,11) - - 0,29 (0,00) 

R
2
= 0,59 0,45 0,37 0,66 0,49 0,72 

F = 10,04 (0,00) 8,064 (0,00) 9,14 (0,00) 30,57 (0,00) 14,70 (0,00) 40,84 (0,00) 
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υλικό που αναρτήθηκε στο Forum και στην κατανόηση εννοιών που σχετίζονταν με 

τη δουλειά τους (εξ.1,2 και 3), ενώ αντίθετα το «Διάβασμα των σχολίων των άλλων 

χρηστών στα Σενάρια και τις Συζητήσεις» (μετ.6)   άσκησε σε μεγάλο βαθμό 

αρνητική επίδραση στην επικοινωνία των εκπαιδευτικών Ε.Α. με συναδέλφους τους 

εκτός eCollab, ώστε να αναπτυχθούν συνεργασίες (εξ. 7) και στην παρακίνησή τους 

για ξεκίνημα πρακτικών συνεργασίας στο χώρο του σχολείου (εξ. 8). Επισημαίνεται 

ότι την ακριβώς αντίθετη επίδραση είχαν οι παραπάνω «βαθμοί συμμετοχής» (μετ. 9 

και 6) στους εκπαιδευτικούς Γ.Α.. Αρνητική επίδραση στα ατομικά οφέλη των 

εκπαιδευτικών Γ.Α. είχε το «διάβασμα των μηνυμάτων από το 

ecollab.teachercollaboration» και θετική επίδραση είχε το «διάβασμα των σχολίων 

στα Σενάρια και στις Συζητήσεις». 

Ο «Σχολιασμός στις ομάδες συζήτησης του Forum» (μετ.8) άσκησε αρνητική 

επίδραση στην ώθηση των εκπαιδευτικών Ε.Α. για επικοινωνία με συναδέλφους τους 

εκτός eCollab, προκειμένου να αναπτύξουν συνεργασίες (εξίσωση 7), καθώς και στην 

εξοικείωσή τους με τα εργαλεία του διαδικτύου (εξ.6).   

Τέλος, η μεταβλητή «Μέσω των υπερσυνδέσμων των Σεναρίων και των 

ερωτήσεων μεταφέρθηκα και πήρα επιπρόσθετες  πληροφορίες από άλλους 

ιστοτόπους» που βρέθηκε  ως η σημαντικότερη για το σύνολο των εκπαιδευτικών 

(πίνακας 49), δεν  παρουσιάστηκε σε καμία από τις  εξισώσεις των εκπαιδευτικών της 

Ε.Α. ως στατιστικά σημαντική ερμηνευτική μεταβλητή (πίνακας 51).



383 

 

Χαρακτηριστικά (αίσθηση) κοινότητας 

Κοιτώντας τα συνολικά αποτελέσματα για τις δύο ομάδες εκπαιδευτικών ΕΑ 

& ΓΑ ξεχωριστά παρατηρούμε ότι σε ό,τι αφορά την ομάδα των εκπαιδευτικών ΕΑ, η 

μεταβλητή «Εισερχόμουν στο σύστημα μετά την ενημέρωσή μου από το ecollab 

teacher collaboration για να διαβάσω τα σχόλια των άλλων χρηστών» (μετ. 10)  ήταν 

αυτή που άσκησε τη σημαντικότερη επιρροή στα χαρακτηριστικά (αίσθηση) 

κοινότητας (βρέθηκε στατιστικά σημαντική σε 8 από τις 10 εξισώσεις), ενώ και η 

«Διάβασα τις Βοήθεια του eCollab» (μετ. 5) παρουσίασε ισχυρή ερμηνευτικότητα για 

τη συγκεκριμένη ομάδα, καθότι εμφανίστηκε στατιστικά σημαντική σε 7 από τις 10 

εξισώσεις των ΧΚ. Επίσης, το «Διάβασμα των πηγών του eCollab» (μετ. 4), ως 

στατιστικά σημαντική μεταβλητή,  έκανε αισθητή τη παρουσία της σε 4 εξισώσεις 

(εξ. 3, 4, 7 και 9). Ειδικά, στην εξ. 7 («Η συμμετοχή μου στο eCollab με έκανε να 

αισθάνομαι ασφαλής, ώστε να μπορώ, εάν χρειαστεί, να ζητήσω βοήθεια από τα άλλα 

μέλη») η ερμηνευτική της ικανότητα  είχε μεγάλο συγκριτικά μέγεθος  με συντελεστή 

0,45 (πίνακας 52).  

Ωστόσο, στην εν λόγω εξίσωση, που αφορά στην αίσθηση της ασφάλειας για 

αναζήτηση βοήθειας από τα μέλη, περά από τις ισχυρές μεταβλητές 10  και 5 καθώς 

και  του διαβάσματος των πηγών του eCollab (μετ. 4), υπάρχουν και δυο μεταβλητές 

που άσκησαν αρνητική επιρροή. Η «μεταφορά μέσω των υπερσυνδέσμων των 

σεναρίων και ερωτήσεων για τη λήψη επιπρόσθετων πληροφοριών από κείμενα και 

ιστοτόπους» στα οποία παραπέμπονταν ο χρήστης (μετ. 3)  φάνηκε να ασκεί 

αρνητική επιρροή στη αίσθηση ασφάλειας των εκπαιδευτικών Ε.Α. ώστε να μπορούν 

εάν χρειαστεί να ζητήσουν βοήθεια από άλλα μέλη (εξ. 7). Μάλιστα, κρίνοντας από 

το μέγεθος του συντελεστή (-0,46) η επιρροή που ασκήθηκε ήταν αρκετά μεγάλη. Το 

ίδιο προέκυψε και για τη μεταβλητή 9 («Διάβαζα τα μηνύματα που λάμβανα από το   
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Πίνακας 52. Αποτελέσματα Ανάλυσης Παλινδρόμησης-Εκπ/κοί Ε.Α.: Βαθμός Συμμετοχής με  Χαρακτηριστικά (αίσθηση) Κοινότητας. 

 1.Η συμμετοχή 

μου στο e-collab 

με βοήθησε 

καταλάβω  και να 

αποδεχτώ τα άλλα 

μέλη,   παρόλο 

που μπορεί να 

διαφέρουμε 

μεταξύ μας  

2.Μ’ αρέσει να 

βρίσκομαι σ’ 

ένα περιβάλλον 

με 

συναδέλφους 

που έχουμε 

κοινά 

ενδιαφέροντα  

 

3.Αισθάνθηκα ότι με τη 

συμμετοχή μου στο e-

collab προσφέρω στους 

συναδέλφους μου 

4.Αισθάνθηκα ότι οι 

συνάδελφοί μου στο e-

collab έχουν γνήσιο 

ενδιαφέρον για τα άλλα 

μέλη  

5.Αισθάνθηκα ότι εάν 

χρειαστώ κάποια 

συμβουλή, μπορώ να 

απευθυνθώ προσωπικά σε 

ένα μέλος  

6.Αισθάνθηκα ότι οι 

συνάδελφοί μου στο e-

collab διαθέτουν το 

χρόνο τους για να 

σκεφτούν και να 

συνεισφέρουν στην 

εύρεση τρόπων 

συνεργασίας και λύσης 

προβλημάτων 

συμμετοχικής 

εκπαίδευσης  

1.Διάβασα τα εισαγωγικά – 

ενημερωτικά κείμενα    του eCollab  
   0,22 (0,10)   

2. Μελέτησα τα Σενάρια – προβλήματα 

και τις ερωτήσεις 

      

3.Μέσω των υπερσυνδέσμων των 

Σεναρίων και των ερωτήσεων 

μεταφέρθηκα και πήρα επιπρόσθετες  

πληροφορίες από άλλους ιστοτόπους 

      

4.Διάβασα τις Πηγές του eCollab   0,23 (0,01) 0,26 (0,04)   

5.Διάβασα τη Βοήθεια του eCollab 0,22 (0,09)   0,31 (0,04) 0,41 (0,01) 0,25 (0,03) 

6.Διάβασα τα σχόλια των άλλων 

χρηστών στα Σενάρια και στις 

Συζητήσεις 

      

7.Απάντησα στις κατευθυντήριες 

ερωτήσεις των  Σεναρίων 

  0,20 (0,03)    

8.Σχολίασα στις Ομάδες Συζήτησης του 

forum  (ασύγχρονη επικοινωνία) 

      

9. Διάβαζα τα μηνύματα που λάμβανα 

από το  ecollab teacher collaboration για 

την ενημέρωσή μου, σχετικά με τα 

σχόλια των άλλων χρηστών 

      

10. Εισερχόμουν στο σύστημα μετά την 

ενημέρωσή μου από το ecollab teacher 

collaboration για να διαβάσω τα σχόλια 

των άλλων χρηστών   

0,44 (0,00) 0,42 (0,00) 0,27 (0,01)  0,40 (0,00) 0,37 (0,00) 

R
2
= 0,40 0,45 0,65 0,61 0,46 0,46 

F = 11,94 (0,00) 26,20 (0,00) 17,42 (0,00) 15,45 (0,00) 13,266 (0,00) 13,47 (0,00) 
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       ….συνέχεια πίνακα 52.  

 

 

 

 7.Η συμμετοχή μου στο 

e-collab με έκανε να 

αισθάνομαι ασφαλής, 

ώστε να μπορώ, εάν 

χρειαστεί, να ζητήσω 

βοήθεια από τα άλλα 

μέλη  

8.Η συμμετοχή μου στο 

e-collab με έκανε να  

αισθάνομαι  ασφαλής, 

ώστε να μοιράζομαι τις  

πεποιθήσεις μου με τα 

άλλα μέλη  

9.Η συμμετοχή μου στο e-collab 

με έκανε να  αισθάνομαι ότι 

μπορώ ελεύθερα  να εκφράζω  τις 

ιδέες μου και τις εμπειρίες μου, 

προσφέροντας βοήθεια και 

υποστήριξη   στους συναδέλφους  

10.Αισθάνομαι ότι οι 

συνάδελφοί μου στο 

e- collab με βοηθάνε 

στη δουλειά μου  

Συνολικά 

Χαρακτηριστικά 

(αίσθηση) 

Κοινότητας 

1.Διάβασα τα εισαγωγικά – 

ενημερωτικά κείμενα    του eCollab  

     

2.Μελέτησα τα Σενάρια – 

προβλήματα και τις ερωτήσεις 

   0,22 (0,02)  

3.Μέσω των υπερσυνδέσμων των 

Σεναρίων και των ερωτήσεων 

μεταφέρθηκα και πήρα επιπρόσθετες  

πληροφορίες από άλλους ιστοτόπους 

-0,46 (0,01)     

4.Διάβασα τις Πηγές του eCollab 0,45 (0,00)  0,21 (0,04)   

5.Διάβασα τη Βοήθεια του eCollab 0,34 (0,02) 0,29 (0,00)  0,39 (0,00) 0,32 (0,00) 

6.Διάβασα τα σχόλια των άλλων 

χρηστών στα Σενάρια και στις 

Συζητήσεις 

     

7.Απάντησα στις κατευθυντήριες 

ερωτήσεις των  Σεναρίων 

  0,18 (0,10)   

8.Σχολίασα στις Ομάδες Συζήτησης 

του forum  (ασύγχρονη επικοινωνία) 

     

9.Διάβαζα τα μηνύματα που 

λάμβανα από το  ecollab teacher 

collaboration για την ενημέρωσή 

μου, σχετικά με τα σχόλια των 

άλλων χρηστών 

-0,20 (0,09)     

10. Εισερχόμουν στο σύστημα μετά 

την ενημέρωσή μου από το ecollab 

teacher collaboration για να διαβάσω 

τα σχόλια των άλλων χρηστών   

0,70 (0,00) 0,43 (0,00) 0,29 (0,02)  0,38 (0,00) 

R
2
= 0,68 0,49 0,54 0,47 0,61 

F = 11,86  (0,00) 14,60 (0,00) 10,99 (0,00) 13,99 (0,00) 24,39 (0,00) 
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ecollab teacher collaboration για την ενημέρωσή μου, σχετικά με τα σχόλια των 

άλλων χρηστών»), αλλά με μικρότερη επιρροή. Ας σημειωθεί ότι οι δύο μεταβλητές 3 

και 9 δεν εμφανίζονται  σε καμία άλλη εξίσωση στατιστικά σημαντικές ενώ η 6 

(«Διάβασα τα σχόλια των άλλων χρηστών στα Σενάρια και στις Συζητήσεις») και η 8 

(«Σχολίασα στις Ομάδες Συζήτησης του forum  (ασύγχρονη επικοινωνία)») είναι 

παντελώς απούσες από όλες τις εξισώσεις των μεταβλητών που εκπροσωπούσαν τα 

χαρακτηριστικά (αίσθηση) κοινότητας για τους εκπαιδευτικούς Ε.Α.. 

Το «Διάβασμα των εισαγωγικών-ενημερωτικών κειμένων του eCollab» (μετ. 

1) άσκησε επιρροή μόνο στην αίσθηση ύπαρξης γνήσιου ενδιαφέροντος από τα άλλα 

μέλη (εξ.4). Η «Εισαγωγή απαντήσεων στις κατευθυντήριες ερωτήσεις των 

σεναρίων» (μετ. 7) είχε μάλλον μικρή ερμηνευτική ισχύ στα χαρακτηριστικά 

(αίσθηση) κοινότητας, όπως και στα ατομικά οφέλη των εκπαιδευτικών Ε.Α., καθότι  

παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική (p<0,05) στην εξίσωση 3 («Αισθάνθηκα ότι με 

τη συμμετοχή μου στο eCollab προσφέρω στους συναδέλφους μου») ενώ στην 

εξίσωση 9 («Η συμμετοχή μου στο eCollab με έκανε να  αισθάνομαι ότι μπορώ 

ελεύθερα  να εκφράζω  τις ιδέες μου και τις εμπειρίες μου, προσφέροντας βοήθεια και 

υποστήριξη   στους συναδέλφους») φάνηκε να γίνεται αποδεκτή μόνο σε επίπεδο 

σημαντικότητας 10%. Τέλος, η «Μελέτη των σεναρίων-προβλημάτων και 

ερωτήσεων» (μετ. 2) δεν έδειξε να συνέβαλλε στη γενικότερη διαμόρφωση της 

αίθσησης της κοινότητας για τους εκπαιδευτικούς Ε.Α., παρά μόνο στην αίσθηση ότι 

οι συνάδελφοί τους στο eCollab τους βοηθάνε στη δουλειά τους (εξ. 10).  

5.2.5.2. Επιδράσεις στα ατομικά οφέλη και χαρακτηριστικά (αίσθηση) 

κοινότητας των εκπαιδευτικών Γ.Α. 

 
Ατομικά οφέλη 

Για τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής, η μεταβλητή «Μέσω των 

υπερσυνδέσμων των Σεναρίων και των ερωτήσεων μεταφέρθηκα και πήρα 

επιπρόσθετες  πληροφορίες από άλλους ιστοτόπους» εμφανίστηκε ως σημαντική σε 8 

από τις έντεκα εξισώσεις των ΑΟ (πίνακας 53), με ιδιαίτερο βάρος στην κατανόηση 

εννοιών, όπως η συνεργασία, η συνδιδασκαλία κ.ά. (0,32), στην παρακίνηση  για 

ανάπτυξη συνεργασιών με εκπαιδευτικούς εκτός eCollab (0,49) και με συναδέλφους 

στο χώρο του σχολείου (0,40), καθώς και στην παρακίνηση για εφαρμογή πρακτικών 

συμμετοχικής εκπαίδευσης στην τάξη (0,45) ( εξ. 3,7,8 και 9) .  
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Μετά την μεταβλητή αυτή (μετ.3), ως δεύτερη σπουδαιότερη μεταβλητή για 

τους εκπαιδευτικούς Γ.Α. εμφανίστηκε το «Διάβασμα των Πηγών του eCollab» 

(μετ.4). Η εν λόγω μεταβλητή επηρέασε αρνητικά τα έξι (εξ. 3,4 ,8-11) από τα έντεκα 

αναμενόμενα ατομικά οφέλη. Συγκεκριμένα επηρέασε αρνητικά την κατανόηση 

εννοιών, την κατανόηση των συναισθημάτων και σκέψεων των συναδέλφων 

εκπαιδευτικών μέσα από τα σχόλιά τους, την ώθηση για πρακτικές συνεργασίας και 

συμμετοχικής εκπαίδευσης και τη βίωση της γενικότερης συμμετοχής στο eCollab ως 

ενδιαφέρουσας εμπειρίας συνεργατικής λύσης προβλημάτων και επαγγελματικής 

μάθησης μέσω διαδικτύου.   

Εκτός από το «Διάβασμα των Πηγών του eCollab», στατιστικά σημαντική 

αρνητική επιρροή στα ατομικά οφέλη των εκπαιδευτικών Γ.Α. είχε και το «Διάβασμα  

των μηνυμάτων από το ecollab.teachercollaboration, για την ενημέρωση των 

εκπαιδευτικών σχετικά με τα σχόλια των άλλων χρηστών» (μετ.9). Η μεταβλητή αυτή 

παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική σε τρεις εξισώσεις (πίνακας 45). 

Συγκεκριμένα, το διάβασμα των μηνυμάτων από το ecollab teacher collaboration 

(μετ. 9)  επηρέασε αρνητικά την καλύτερη κατανόηση και τον αναστοχασμό των 

ιδίων πρακτικών συμμετοχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών Γ.Α. (εξ. 4 με συντ. -

0,11), καθώς και την κατανόηση των συναισθημάτων, του τρόπου σκέψης και 

δουλειάς των συναδέλφων τους μέσα από τα σχόλιά τους (εξ. 5 με συντ. -0,18).    

Πολύ μεγαλύτερη ήταν η αρνητική επίδραση της εν λόγω μεταβλητής στην ώθηση 

των εκπαιδευτικών Γ.Α. να ξεκινήσουν πρακτικές συνεργασίας στα σχολεία τους (εξ. 

8 με συντ. -0,30). 
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Πίνακας 53. Αποτελέσματα Ανάλυσης Παλινδρόμησης-Εκπ/κοί Γ.Α.: Βαθμός Συμμετοχής με  Ατομικά Οφέλη 

 1.Έλαβα χρήσιμες 

πληροφορίες για 

τη δουλειά μου  

2.Το υλικό που 

αναρτήσανε οι 

συνάδελφοι 

στο Φόρουμ με 

βοηθάει στη 

δουλειά μου 

3.Κατανόησα καλύτερα 

έννοιες σχετικές με τη 

δουλειά μου (π.χ. 

συνεργασία, 

συνδιδασκαλία,  

διαφοροποιημένη 

διδασκαλία κ.ά.)  

4.Τα σχόλια των 

συναδέλφων με 

βοήθησαν να 

κατανοήσω την οπτική 

τους, τον τρόπο σκέψης 

και δουλειάς τους, 

καθώς και τα 

συναισθήματά τους  

5.Η συμμετοχή μου με 

βοήθησε να σκεφθώ και 

να κατανοήσω καλύτερα 

τις δικές μου πρακτικές 

συνεργασίας και 

συμμετοχικής 

εκπαίδευσης που 

εφαρμόζω στο σχολείο  

6.Η συμμετοχή μου με 

βοήθησε να 

εξοικειωθώ 

περισσότερο με τη 

χρήση εργαλείων του  

διαδικτύου 

1.Διάβασα τα εισαγωγικά – 

ενημερωτικά κείμενα    του eCollab  
   0,21 (0,01) 0,20 (0,07)  

2. Μελέτησα τα Σενάρια – προβλήματα 

και τις ερωτήσεις 

   0,16 (0,09)   

3.Μέσω των υπερσυνδέσμων των 

Σεναρίων και των ερωτήσεων 

μεταφέρθηκα και πήρα επιπρόσθετες  

πληροφορίες από άλλους ιστοτόπους 

0,13 (0,01) 0,19 (0,01) 0,32 (0,00)    

4.Διάβασα τις Πηγές του eCollab   -0,24 (0,01) -0,12 (0,07)   

5.Διάβασα τη Βοήθεια του eCollab     -0,14 (0,10)  

6.Διάβασα τα σχόλια των άλλων 

χρηστών στα Σενάρια και στις 

Συζητήσεις 

   0,28 (0,00) 0,14 (0,11)  

7.Απάντησα στις κατευθυντήριες 

ερωτήσεις των  Σεναρίων 

     -0,33 (0,04) 

8.Σχολίασα στις Ομάδες Συζήτησης του 

forum  (ασύγχρονη επικοινωνία) 

  0,23 (0,02)    

9. Διάβαζα τα μηνύματα που λάμβανα 

από το  ecollab teacher collaboration 

για την ενημέρωσή μου, σχετικά με τα 

σχόλια των άλλων χρηστών 

   -0,11 (0,06) -0,18 (0,01)  

10. Εισερχόμουν στο σύστημα μετά την 

ενημέρωσή μου από το ecollab teacher 

collaboration για να διαβάσω τα σχόλια 

των άλλων χρηστών   

      

R
2
= 0,10 0,10 0,19 0,35 0,15 0,07 

F = 7,46 (0,00) 7,03 (0,01) 4,57 (0,01) 6,27  (0,00) 2,67 (0,04) 4,55 (0,04) 
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…συνέχεια  πίνακα 53.  

 7.Η συμμετοχή μου στο 

eCollab με ώθησε να  

επικοινωνήσω με άλλους 

συναδέλφους, εκτός 

eCollab, για να 

αναπτύξουμε 

συνεργασίες  

 8.Η συμμετοχή μου στο 

eCollab με ώθησε να 

ξεκινήσω πρακτικές 

συνεργασίας στο σχολείο  

μου  

9.Η συμμετοχή μου στο 

eCollab με ώθησε να 

εφαρμόσω πρακτικές 

συμμετοχικής 

εκπαίδευσης   στην 

τάξη ή στο σχολείο μου 

10.Η συμμετοχή στο 

eCollab ήταν μια 

ενδιαφέρουσα 

εμπειρία 

συνεργατικής λύσης 

προβλημάτων, μέσω  

διαδικτύου  

11. Η συμμετοχή στο 

e-collab ήταν μια  

ενδιαφέρουσα 

εμπειρία  

επαγγελματικής 

μάθησης, μέσω 

διαδικτύου 

Συνολικά 

Ατομικά Οφέλη 

1.Διάβασα τα εισαγωγικά – 

ενημερωτικά κείμενα    του eCollab  

      

2.Μελέτησα τα Σενάρια – 

προβλήματα και τις ερωτήσεις 

-0,39 (0,01)      

3.Μέσω των υπερσυνδέσμων των 

Σεναρίων και των ερωτήσεων 

μεταφέρθηκα και πήρα επιπρόσθετες  

πληροφορίες από άλλους ιστοτόπους 

0,49 (0,00) 0,40 (0,01) 0,45 (0,00) 0,37 (0,00) 0,32 (0,002) 0,17 (0,00) 

4. Διάβασα τις Πηγές του eCollab  -0,28 (0,04) -0,24 (0,05) -0,31 (0,00) -0,16 (0,08)  

5. Διάβασα τη Βοήθεια του eCollab  0,19 (0,09)     

6. Διάβασα τα σχόλια των άλλων 

χρηστών στα Σενάρια και στις 

Συζητήσεις 

   0,29 (0,00) 0,16 (0,05)  

7.Απάντησα στις κατευθυντήριες 

ερωτήσεις των  Σεναρίων 

  0,28 (0,06)    

8. Σχολίασα στις Ομάδες Συζήτησης 

του forum  (ασύγχρονη επικοινωνία) 

      

9.Διάβαζα τα μηνύματα που 

λάμβανα από το  ecollab teacher 

collaboration για την ενημέρωσή 

μου, σχετικά με τα σχόλια των 

άλλων χρηστών 

 -0,30 (0,02)     

10. Εισερχόμουν στο σύστημα μετά 

την ενημέρωσή μου από το ecollab 

teacher collaboration για να διαβάσω 

τα σχόλια των άλλων χρηστών   

 0,28 (0,06)     

R
2
= 0,18 0,23 0,19 0,32 0,22 0,12 

F = 7,27 (0,00) 3,44 (0,01) 4,73 (0,00) 9,38 (0,00) 5,74 (0,00) 8,95 (0,00) 
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 Σε αντίθεση με το διάβασμα των μηνυμάτων από το  

ecollab.teachercollaboration σχετικά με τα σχόλια των άλλων χρηστών, το 

«Διάβασμα των σχολίων των άλλων χρηστών στα Σενάρια και στις Συζητήσεις» (μετ. 

6) είχε θετική επίδραση στην καλύτερη κατανόηση και στον αναστοχασμό των ιδίων 

πρακτικών συμμετοχικής εκπαίδευσης (εξ. 4), καθώς και στην κατανόηση των 

συναισθημάτων, του τρόπου σκέψης και δουλειάς των συναδέλφων τους (εξ. 5), ενώ 

θετική επιρροή άσκησε και στο να βιώσουν οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. τη συμμετοχή τους 

στο eCollab ως μια ενδιαφέρουσα εμπειρία συνεργατικής λύσης προβλημάτων και 

επαγγελματικής μάθησης μέσω διαδικτύου (εξ. 10 & 11). 

 Η μεταβλητή «Διάβασα τα εισαγωγικά-ενημερωτικά κείμενα του eCollab» 

(μετ. 1) επέδρασε επίσης θετικά στον αναστοχασμό των ιδίων πρακτικών 

συμμετοχικής εκπαίδευσης που εφάρμοζαν οι εκπαιδευτικοί Γ.Α.. Επιπλέον όπως και 

το «διάβασμα των σχολίων στα σενάρια και στις συζητήσεις», το «διάβασμα των 

εισαγωγικών-ενημερωτικών κειμένων» μαζί με τη «μελέτη των σεναρίων-

προβλημάτων και ερωτήσεων» (μετ. 2) άσκησαν θετική επιρροή και στην κατανόηση 

των συναισθημάτων, της οπτικής, του τρόπου σκέψης και δουλειάς των συναδέλφων, 

μέσα από τα σχόλιά τους.  

Η μεταβλητή «Εισερχόμουν στο σύστημα μετά την ενημέρωσή μου από 

τοecollab.teachercollaboration για να διαβάσω τα σχόλια των άλλων χρηστών» 

παρουσιάστηκε σημαντική μόνο στην παρακίνηση των εκπαιδευτικών Γ.Α. για την 

ανάπτυξη συνεργασιών με συναδέλφους τους στο χώρο του σχολείου όπου 

εργάζονταν (εξ. 8), ενώ πολύ πιο ισχυρά επηρέασε η εν λόγω μεταβλητή την 

παρακίνηση της ομάδας των εκπαιδευτικών Ε.Α. για συνεργασίες.  

Η μεταβλητή «Διάβασα τη βοήθεια του eCollab» είχε πολύ μικρή επιρροή στα 

ατομικά οφέλη των εκπαιδευτικών Γ.Α., σε αντίθεση με την μεγάλη επιρροή που 

άσκησε στα ατομικά οφέλη των εκπαιδευτικών Ε.Α.. Η εν λόγω μεταβλητή είχε 

αρνητική επιρροή στον αναστοχασμό και στην κατανόηση των ιδίων πρακτικών 

συνεργασίας και συμμετοχικής εκπαίδευσης που εφάρμοζαν οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. 

(εξ.5), αλλά επέδρασε θετικά (όπως και στους εκπαιδευτικούς της Ε.Α.) στην ώθησή 

τους για την εφαρμογή πρακτικών συνεργασίας στο χώρο του σχολείου τους (εξ.8).  

Τέλος, η μεταβλητή «Απάντησα στις κατευθυντήριες ερωτήσεις των 

σεναρίων» (μετ. 7) είχε θετική επίδραση στην ώθηση των εκπαιδευτικών Γ.Α. για την 

εφαρμογή πρακτικών συμμετοχικής εκπαίδευσης στην τάξη και στο σχολείο τους 

(εξ.9), αλλά επηρέασε αρνητικά την μεγαλύτερη εξοικείωσή τους με τη χρήση των 



391 

 

εργαλείων του διαδικτύου. Γενικότερα, καμία μεταβλητή του «βαθμού συμμετοχής 

στις δραστηριότητες του eCollab» δεν επηρέασε θετικά την εξοικείωση των 

εκπαιδευτικών Γ.Α. με τη χρήση των εργαλείων του διαδικτύου, σε αντίθεση με τους 

εκπαιδευτικούς Ε.Α.. 

 

Χαρακτηριστικά (αίσθηση) κοινότητας  
Σχετικά με την επίδραση του βαθμού συμμετοχής στα χαρακτηριστικά 

(αίσθηση) κοινότητας της ομάδας των εκπαιδευτικών Γ.Α. (πίνακας 54), τα 

αποτελέσματα  έδειξαν ότι η μεταβλητή 7, που αφορά στην «Εισαγωγή απαντήσεων 

στις κατευθυντήριες ερωτήσεις των σεναρίων», και η μεταβλητή 1,  που αφορά στο 

«Διάβασμα των εισαγωγικών-ενημερωτικών κειμένων του eCollab»,  άσκησαν 

σημαντική επιρροή στα κοινοτικά αισθήματα αυτής της ομάδας. Σε πέντε από τις 10 

εξισώσεις (εξ. 5 και εξ. 7-10) και οι δύο μεταβλητές ερμηνεύουν μαζί τα 

χαρακτηριστικά (αίσθηση) κοινότητας των εκπαιδευτικών Γ.Α., με την «Εισαγωγή 

απαντήσεων στις κατευθυντήριες ερωτήσεις των σεναρίων»  (μετ. 7) να έχει ελαφρώς 

μεγαλύτερη επιρροή.  

Άλλες τρεις μεταβλητές είχαν σημαντικές στατιστικές παρουσίες στην 

επίδραση των ΧΚ. Πρόκειται για τη «Μελέτη των σεναρίων-προβλημάτων και 

ερωτήσεων» (μετ. 2),  το «Σχολιασμό στις ομάδες συζήτησης του Forum» (μετ. 8) και 

το «διάβασμα της βοήθειας του eCollab» (μετ. 5). Η «Μελέτη των σεναρίων» (μετ. 2) 

είχε αρκετά ισχυρή αρνητική επιρροή στην αίσθηση ασφάλειας των εκπαιδευτικών 

για να μοιραστούν τις πεποιθήσεις τους με τα άλλα μέλη (εξ.8). Επίσης, είχε αρνητική 

επιρροή και στην αίσθηση της ελευθερίας έκφρασης ιδεών και εμπειριών προς 

υποστήριξη των μελών (εξ.9), καθώς και στην αίσθηση ότι οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. 

μπορούν να απευθυνθούν για συμβουλή προσωπικά σε κάποιο μέλος του eCollab, εάν 

χρειαστεί (εξ.5).  Εξίσου αρνητικά δείχνει να επηρέασε την αίσθηση των 

εκπαιδευτικών ότι σε περίπτωση που χρειαστούν κάποια συμβουλή μπορούν να 

απευθυνθούν προσωπικά σε ένα άλλο μέλος (εξ. 5) και ο «Σχολιασμός στις ομάδες 

συζήτησης του Forum» (μετ.8). Ωστόσο, η συγκεκριμένη μεταβλητή (σχολιασμός 

στο Forum) επέδρασε θετικά στη κατανόηση και αποδοχή των άλλων μελών (εξ. 1) 

αλλά και στην αίσθηση ότι  μέσα από τη συμμετοχή στο eCollab  προσέφεραν οι 

εκπαιδευτικοί Γ.Α. στους συναδέλφους τους (μετ. 3). Επίσης, σε αντίθεση με τη 
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Πίνακας 54. Αποτελέσματα Ανάλυσης Παλινδρόμησης-Εκπ/κοί Γ.Α.: Βαθμός Συμμετοχής με  Χαρακτηριστικά (αίσθηση) Κοινότητας. 

 1.Η συμμετοχή 

μου στο e-collab 

με βοήθησε 

καταλάβω  και να 

αποδεχτώ τα άλλα 

μέλη,   παρόλο 

που μπορεί να 

διαφέρουμε 

μεταξύ μας  

2.Μ’ αρέσει να 

βρίσκομαι σ’ 

ένα περιβάλλον 

με 

συναδέλφους 

που έχουμε 

κοινά 

ενδιαφέροντα  

 

3.Αισθάνθηκα ότι με τη 

συμμετοχή μου στο e-

collab προσφέρω στους 

συναδέλφους μου 

4.Αισθάνθηκα ότι οι 

συνάδελφοί μου στο e-

collab έχουν γνήσιο 

ενδιαφέρον για τα άλλα 

μέλη  

 5.Αισθάνθηκα ότι εάν 

χρειαστώ κάποια 

συμβουλή, μπορώ να 

απευθυνθώ προσωπικά σε 

ένα μέλος  

6.Αισθάνθηκα ότι οι 

συνάδελφοί μου στο e-

collab διαθέτουν το 

χρόνο τους για να 

σκεφτούν και να 

συνεισφέρουν στην 

εύρεση τρόπων 

συνεργασίας και λύσης 

προβλημάτων 

συμμετοχικής 

εκπαίδευσης  

1.Διάβασα τα εισαγωγικά – 

ενημερωτικά κείμενα    του eCollab  

0,24 (0,07)    0,22 (0,04)  

2. Μελέτησα τα Σενάρια – προβλήματα 

και τις ερωτήσεις 

    -0,23 (0,04)  

3.Μέσω των υπερσυνδέσμων των 

Σεναρίων και των ερωτήσεων 

μεταφέρθηκα και πήρα επιπρόσθετες  

πληροφορίες από άλλους ιστοτόπους 

      

4.Διάβασα τις Πηγές του eCollab     0,19 (0,03)  

5.Διάβασα τη Βοήθεια του eCollab 0,17 (0,08) -0,10 (0,10)  0,16 (0,02)   

6.Διάβασα τα σχόλια των άλλων 

χρηστών στα Σενάρια και στις 

Συζητήσεις 

0,25 (0,02)      

7.Απάντησα στις κατευθυντήριες 

ερωτήσεις των  Σεναρίων 

    0,38 (0,03)  

8.Σχολίασα στις Ομάδες Συζήτησης του 

forum  (ασύγχρονη επικοινωνία) 

0,24 (0,05)  0,34 (0,00)  -0,24 (0,03)  

9. Διάβαζα τα μηνύματα που λάμβανα 

από το  ecollab teacher collaboration 

για την ενημέρωσή μου, σχετικά με τα 

σχόλια των άλλων χρηστών 

      

10. Εισερχόμουν στο σύστημα μετά την 

ενημέρωσή μου από το ecollab teacher 

collaboration για να διαβάσω τα σχόλια 

των άλλων χρηστών   

      

R
2
= 0,25 (0,00) 0,04 0,13 0,08 0,26  

F = 4,07 (0,00) 2,71 (0,10) 10,06 (0,02) 5,47 (0,02) 4.10 (0,00)  
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… συνέχεια πίνακα 54.  

 7.Η συμμετοχή μου στο 

e-collab με έκανε να 

αισθάνομαι ασφαλής, 

ώστε να μπορώ, εάν 

χρειαστεί, να ζητήσω 

βοήθεια από τα άλλα 

μέλη  

8.Η συμμετοχή μου στο 

e-collab με έκανε να  

αισθάνομαι  ασφαλής, 

ώστε να μοιράζομαι τις  

πεποιθήσεις μου με τα 

άλλα μέλη  

9.Η συμμετοχή μου στο e-collab 

με έκανε να  αισθάνομαι ότι 

μπορώ ελεύθερα  να εκφράζω  τις 

ιδέες μου και τις εμπειρίες μου, 

προσφέροντας βοήθεια και 

υποστήριξη   στους συναδέλφους  

10.Αισθάνομαι ότι οι 

συνάδελφοί μου στο 

e- collab με βοηθάνε 

στη δουλειά μου  

Συνολικά 

Χαρακτηριστικά 

(αίσθηση) 

Κοινότητας 

1.Διάβασα τα εισαγωγικά – 

ενημερωτικά κείμενα    του eCollab  

0,22 (0,011) 0,28  (0,01) 0,24 (0,02) 0,21 (0,01) 0,19 (0,00) 

2.Μελέτησα τα Σενάρια – 

προβλήματα και τις ερωτήσεις 

 -0,35 (0,00) -0,21 (0,02)   

3.Μέσω των υπερσυνδέσμων των 

Σεναρίων και των ερωτήσεων 

μεταφέρθηκα και πήρα επιπρόσθετες  

πληροφορίες από άλλους ιστοτόπους 

     

4.Διάβασα τις Πηγές του eCollab  0,24 (0,01)    

5. Διάβασα τη Βοήθεια του eCollab      

6.Διάβασα τα σχόλια των άλλων 

χρηστών στα Σενάρια και στις 

Συζητήσεις 

     

7.Απάντησα στις κατευθυντήριες 

ερωτήσεις των  Σεναρίων 

0,20 (0,06) 0,34 (0,01) 0,31 (0,01) 0,22 (0,03) 0,21 (0,00) 

8. Σχολίασα στις Ομάδες Συζήτησης 

του forum  (ασύγχρονη επικοινωνία) 

     

9.Διάβαζα τα μηνύματα που 

λάμβανα από το  ecollab teacher 

collaboration για την ενημέρωσή 

μου, σχετικά με τα σχόλια των 

άλλων χρηστών 

     

10. Εισερχόμουν στο σύστημα μετά 

την ενημέρωσή μου από το ecollab 

teacher collaboration για να διαβάσω 

τα σχόλια των άλλων χρηστών   

  0,24 (0,00)   

R
2
= 0,13 0,25 0,32 0,13 0,20 

F = 4,73 (0,00) 5,05 (0,00) 7,41 (0,00) 4,93 (0,01) 8,22 (0,00) 
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μελέτη των σεναρίων, η η «Εισαγωγή απαντήσεων στις ερωτήσεις των σεναρίων» 

(μετ.7)  μαζί με το «Διάβασμα των εισαγωγικών-ενημερωτικών κειμένων» (μετ.1) 

καθώς και το «Διάβασμα των Πηγών του eCollab» (μετ.4) επέδρασαν θετικά στην 

εξίσωση 5, δηλ. στην αίσθηση ότι μπορούσαν οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. να ζητήσουν 

βοήθεια προσωπικά από κάποιο μέλος.  

To «Διάβασμα της βοήθειας του eCollab» (μετ. 5) συνέβαλλε σε δύο ΧΚ που 

καμία άλλη μεταβλητή δε παρουσιάστηκε να έχει κάποιο σημαντικό ρόλο.  Στην 

πρώτη περίπτωση φάνηκε ότι ερμηνεύει με θετικό τρόπο την αίσθηση των 

εκπαιδευτικών ότι οι συνάδελφοί τους είχαν γνήσιο ενδιαφέρον για τα άλλα μέλη 

(εξ.4) ενώ στη δεύτερη περίπτωση το αρνητικό πρόσημο που δέχτηκε η εν λόγω 

μεταβλητή υποδηλώνει ότι η περισσότερη  ανάγνωση της βοήθειας του eCollab σε 

επίπεδο σημαντικότητας 10% δεν προκάλεσε ευχαρίστηση στου εκπαιδευτικούς Γ.Α. 

σχετικά με το ότι βρίσκονται σ’ ένα περιβάλλον με συναδέλφους  με τους οποίους 

είχαν κοινά ενδιαφέροντα (εξ.2). Ωστόσο, τους βοήθησε να καταλάβουν και να 

αποδεχτούν τα άλλα μέλη, παρά τις ενδεχόμενες διαφορές μεταξύ τους (εξ. 1).  

Σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς της Ε.Α., η μεταβλητή «Εισερχόμουν στο 

σύστημα μετά την ενημέρωσή μου από το ecollab teacher collaboration για να 

διαβάσω τα σχόλια των άλλων χρηστών» είχε πολύ μικρή ερμηνευτική ισχύ αφού 

παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική μόνο στην εξ. 9, της  οποίας ωστόσο η 

εξαρτημένη μεταβλητή της μπορεί να θεωρηθεί από τις σημαντικότερες (αίσθηση  

ελευθερίας έκφρασης). Παρομοίως, το «διάβασμα των σχολίων στα σενάρια και στις 

συζητήσεις» (μετ. 6) άσκησε θετική επίδραση μόνο στο αίσθημα κατανόησης και 

αποδοχής των  άλλων μελών (εξίσωση 1). Δύο μεταβλητές που δε συμμετείχαν 

καθόλου στην ερμηνεία των χαρακτηριστικών (αίσθησης) κοινότητας των 

εκπαιδευτικών Γ.Α.  είναι η «Μεταφορά μέσω των υπερσυνδέσμων των σεναρίων και 

ερωτήσεων σε άλλους ιστοτόπους» (μετ. 3) και το «Διάβασμα των μηνυμάτων από το 

ecollab teacher collaboration για ενημέρωση σχετικά με την εισαγωγή των νέων 

σχολίων στο περιβάλλον του eCollab» (μετ. 9). Αλλά δύο σημεία που χρήζουν 

αναφοράς είναι ότι για την εξ. 6 («Αισθάνθηκα ότι οι συνάδελφοί μου στο eCollab 

διαθέτουν το χρόνο τους για να σκεφτούν και να συνεισφέρουν στην εύρεση τρόπων 

συνεργασίας και λύσης προβλημάτων συμμετοχικής εκπαίδευσης») δεν βρέθηκαν 

στατιστικά σημαντικές μεταβλητές κι ότι οι συντελεστές προσδιορισμού (R
2
) ήταν 

πολύ μεγαλύτεροι για την ομάδα της Ε.Α. απ’ ό,τι για την ομάδα της Γ.Α. Ειδικότερα 

σε ό,τι αφορά τις επιδράσεις στα ατομικά οφέλη, στις εξισώσεις που συνδέονταν με 
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τους εκπαιδευτικούς της Ε.Α. η τιμή του συντελεστή συσχέτισης ήταν διπλάσια και 

τριπλάσια από αυτές  των εξισώσεων των εκπαιδευτικών της Γ.Α.. Αυτό σημαίνει ότι 

οι μεταβλητές που εκπροσωπούσαν το βαθμό συμμετοχής στο eCollab φάνηκε να 

ερμηνεύουν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό τα ατομικά οφέλη και την αίσθηση 

κοινότητας που προέκυψαν για την ομάδα της Ε.Α., από ότι για την ομάδα της Γ.Α. 

Επίσης, οι μεταβλητές του βαθμού συμμετοχής που άσκησαν επίδραση στα 

ατομικά οφέλη και στα κοινοτικά αισθήματα των εκπαιδευτικών φάνηκε να 

διαφέρουν για τις δύο επαγγελματικές ομάδες Ε.Α. και Γ.Α.. Αυτό επιβεβαιώθηκε και 

από τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων που αφορούσαν στους συνολικούς 

μέσους όρους των. Για τους εκπαιδευτικούς της Ε.Α. δύο ήταν οι σημαντικές  

μεταβλητές για τα AO που προέκυψαν από τη συμμετοχή στο eCollab. Η μεταβλητή 

που εκπροσωπούσε το «Διάβασμα της βοήθειας του eCollab»  και η μεταβλητή που 

εκπροσωπούσε την «Εισαγωγή στο σύστημα μετά την ενημέρωση από το ecollab 

teacher collaboration για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών, σχετικά με τα σχόλια 

των άλλων χρηστών».  

Για τους εκπαιδευτικούς της Γ.Α., μία ήταν κυρίως η μεταβλητή που 

επηρέασε τα ΑΟ στο σύνολό τους. Πρόκειται για τη μεταβλητή «Μέσω των 

υπερσυνδέσμων των σεναρίων και των ερωτήσεων μεταφέρθηκα και πήρα 

επιπρόσθετες πληροφορίες από άλλους ιστοτόπους» που αναφέρεται στην πλοήγηση 

μέσα από τα υπερκείμενα των σεναρίων.  

Σε ό,τι αφορά τα κοινοτικά αισθήματα των εκπαιδευτικών, την ομάδα της 

Ε.Α. επηρέασε κυρίως η «Εισαγωγή στο σύστημα για το διάβασμα των 

νεοεισερχόμενων σχολίων» και το «Διάβασμα της Βοήθειας του eCollab», ενώ την 

ομάδα της Γ.Α. επηρέασε κυρίως το «Διάβασμα των εισαγωγικών-ενημερωτικών 

κειμένων» και η «Εισαγωγή απαντήσειων στις ερωτήσεις των σεναρίων». 

 

5.2.5.3. Σύνοψη αποτελεσμάτων 

 
Ατομικά οφέλη 

Σε γενικές γραμμές τα αποτελέσματα έδειξαν ότι παρόλο που οι δυο 

επαγγελματικές ομάδες δεν διέφεραν στο βαθμό συμμετοχής τους στο eCollab   (βλ. 

t-test, πίνακας 37), ο εν λόγω βαθμός, όπως εκπροσωπήθηκε από τις δέκα 

μεταβλητές, έδειξε να διαφέρει στην επιρροή που άσκησε στα ατομικά οφέλη και στα 

χαρακτηριστικά (αίσθηση) κοινότητας για την κάθε ομάδα. 
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Συγκεκριμένα, για το σύνολο των εκπαιδευτικών, τρεις ήταν οι μεταβλητές που 

φάνηκε ότι ερμηνεύουν τα ατομικά οφέλη τους (ΑΟ). Πρόκειται για τις μεταβλητές: 

1. Διάβασα τα εισαγωγικά – ενημερωτικά κείμενα του eCollab 

2. Διάβασα τη Βοήθεια του eCollab   

3. Διάβασα τα σχόλια των άλλων χρηστών στα Σενάρια και στις Συζητήσεις 

Η επιρροή της δεύτερης φάνηκε να προέρχεται από τους εκπαιδευτικούς της Ε.Α. ενώ 

οι άλλες δύο και από τις δύο ομάδες των εκπαιδευτικών Ωστόσο, εξετάζοντας 

μεμονωμένα την ομάδα των εκπαιδευτικών Γ.Α. και την ομάδα των εκπαιδευτικών 

Ε.Α., έγινε ορατό ότι οι ερμηνευτικές μεταβλητές διέφεραν αρκετά μεταξύ τους.  

Για το σύνολο των ΑΟ των εκπαιδευτικών Ε.Α., ως στατιστικά σημαντικές 

μεταβλητές προέκυψαν οι παρακάτω: 

1. Διάβασα τη Βοήθεια του eCollab 

2. Εισερχόμουν στο σύστημα μετά την ενημέρωσή μου από το ecollab teacher 

collaboration για να διαβάσω τα σχόλια των άλλων χρηστών   

Για τους εκπαιδευτικούς της Γ.Α. βρέθηκε μόνο μία που επηρέασε το μέσο όρο των 

ΑΟ. Αυτή είναι : 

1. Μέσω των υπερσυνδέσμων των Σεναρίων και των ερωτήσεων μεταφέρθηκα 

και πήρα επιπρόσθετες  πληροφορίες από άλλους ιστοτόπους 

Ο πίνακας 55 που ακολουθεί εμφανίζει συνοπτικά και με ενδεικτική σήμανση 

τις μεταβλητές του βαθμού συμμετοχής (ΒΣ) που προέκυψαν στατιστικά σημαντικές 

και  φάνηκε να ασκούν θετική (+) ή αρνητική (-) επιρροή στους παράγοντες που 

διαμόρφωναν τα ατομικά οφέλη για τις δύο ομάδες εκπαιδευτικών ξεχωριστά.  Είναι 

ορατό ότι οι μεταβλητές  που επηρέασαν τα ΑΟ διέφεραν στις δυο ομάδες. Από τις 58 

συνολικές παρουσίες των μεταβλητών ως στατιστικά σημαντικές μόνο σε 4 

περιπτώσεις συναντήθηκαν στις ίδιες εξισώσεις. Σε δύο από αυτές η επιρροή που 

άσκησαν ήταν αντίθετη. Σε ό,τι αφορά την κατανόηση εννοιών (εξ. 3), το διάβασμα 

των πηγών είχε θετική επιρροή στους εκπαιδευτικούς της Ε.Α. και αρνητική σε 

εκείνους της Γ.Α. Το ίδιο προέκυψε και για τον αναστοχασμό των ιδίων πρακτικών 

συμμετοχικής εκπαίδευσης που εφάρμοζαν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη ή στο σχολείο 

τους (εξ.5). Εδώ, το περισσότερο διάβασμα της  βοήθειας στο eCollab ωφέλησε τους 

εκπαιδευτικούς της Ε.Α. ενώ δεν ωφέλησε τους εκπαιδευτικούς της Γ.Α..   

Όσο αφορά τις κυρίαρχες ερμηνευτικές μεταβλητές,  για τους εκπαιδευτικούς 

της Ε.Α.,  η βοήθεια που παρείχε το eCollab ήταν ιδιαίτερα σημαντική και αρκετά 

σημαντική θα μπορούσε να θεωρηθεί και η εισαγωγή στο σύστημα μετά την 
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Πίνακας 55. Σύνοψη αποτελεσμάτων Ανάλυσης Παλινδρόμησης  για Ατομικά Οφέλη. ΕΑ: εκπαιδευτικοί Ειδικής  Αγωγής (◙), ΓΑ: εκπαιδευτικοί  Γενικής Αγωγής 

(●).     
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 ΕΑ ΓΑ ΕΑ ΓΑ ΕΑ ΓΑ ΕΑ ΓΑ ΕΑ ΓΑ ΕΑ ΓΑ ΕΑ ΓΑ ΕΑ ΓΑ ΕΑ ΓΑ ΕΑ ΓΑ ΕΑ ΓΑ 

1.Διάβασα τα εισαγωγικά – 

ενημερωτικά κείμενα    του eCollab  
       + ●  + ●             

2. Μελέτησα τα Σενάρια – 

προβλήματα και τις ερωτήσεις 
      + ◙ + ●      -●     + ◙  + ◙  

3.Μέσω των υπερσυνδέσμων των 

Σεναρίων και των ερωτήσεων 

μεταφέρθηκα και πήρα επιπρόσθετες  

πληροφορίες από άλλους ιστοτόπους 

 + ●  + ●  + ●        + ●  + ●  + ●  + ●  + ● 

4.Διάβασα τις Πηγές του eCollab     + ◙ -●  -●        -●  -●  -●  -● 
5.Διάβασα τη Βοήθεια του eCollab + ◙  + ◙  + ◙  + ◙  + ◙ -● + ◙  + ◙  + ◙ +● + ◙  + ◙  + ◙  
6.Διάβασα τα σχόλια των άλλων 

χρηστών στα Σενάρια και στις 

Συζητήσεις 

       +●  +●   -◙  - ◙     +●  +● 

7.Απάντησα στις κατευθυντήριες 

ερωτήσεις των  Σεναρίων 
           -●      +●     

8. Σχολίασα στις Ομάδες Συζήτησης 

του forum  (ασύγχρονη επικοινωνία) 
     +●     -◙  -◙          

9.Διάβαζα τα μηνύματα που 

λάμβανα από το  ecollab teacher 

collaboration για την ενημέρωσή 

μου, σχετικά με τα σχόλια των 

άλλων χρηστών 

+ ◙  + ◙  + ◙   -●  -●      -●       

10. Εισερχόμουν στο σύστημα μετά 

την ενημέρωσή μου από το ecollab 

teacher collaboration για να διαβάσω 

τα σχόλια των άλλων χρηστών   

        + ◙  + ◙  + ◙  + ◙ +● + ◙      

1.Έλαβα χρήσιμες πληροφορίες για τη δουλειά μου 

2.Το υλικό που αναρτήσανε οι συνάδελφοι στο Φόρουμ με βοηθάει στη δουλειά μου 

3.Κατανόησα καλύτερα έννοιες σχετικές με τη δουλειά μου (π.χ. συνεργασία, συνδιδασκαλία,  διαφοροποιημένη διδασκαλία κ.ά.)  

4.Τα σχόλια των συναδέλφων με βοήθησαν να κατανοήσω την οπτική τους, τον τρόπο σκέψης και δουλειάς τους, καθώς και τα συναισθήματά τους 

5.Η συμμετοχή μου με βοήθησε να σκεφθώ και να κατανοήσω καλύτερα τις δικές μου πρακτικές συνεργασίας και συμμετοχικής εκπαίδευσης που εφαρμόζω στο σχολείο  

6.Η συμμετοχή μου με βοήθησε να εξοικειωθώ περισσότερο με τη χρήση εργαλείων του  διαδικτύου 

7.Η συμμετοχή μου στο eCollab με ώθησε να  επικοινωνήσω με άλλους συναδέλφους, εκτός eCollab, για να αναπτύξουμε συνεργασίες 

8.Η συμμετοχή μου στο eCollab με ώθησε να ξεκινήσω πρακτικές συνεργασίας στο σχολείο  μου 

9.Η συμμετοχή μου στο eCollab με ώθησε να εφαρμόσω πρακτικές συμμετοχικής εκπαίδευσης   στην τάξη ή στο σχολείο μου 

10.Η συμμετοχή στο eCollab ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία συνεργατικής λύσης προβλημάτων, μέσω  διαδικτύου 

11.Η συμμετοχή στο e-collab ήταν μια  ενδιαφέρουσα εμπειρία  επαγγελματικής μάθησης, μέσω διαδικτύου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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ενημέρωση από το ecollab teacher collaboration.  Για τους εκπαιδευτικούς της Γ.Α.,  

το διάβασμα των εισαγωγικών-ενημερωτικών κειμένων του eCollab και η πλοήγηση 

μέσω των υπερσυνδέσμων των σεναρίων και ερωτήσεων για επιπρόσθετες 

πληροφορίες (μετ. 1 και 3) ήταν οι μεταβλητές με έντονη ερμηνευτική παρουσία. 

Ωστόσο δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέος και ο ερμηνευτικός  ρόλος του 

διαβάσματος των σχόλιων των άλλων χρηστών στα Σενάρια και στις Συζητήσεις 

(μετ.6). Ας σημειωθεί ότι το διάβασμα των πηγών του eCollab (μετ.4) δέχτηκε 

αρνητικό πρόσημο σε όλες τις εξισώσεις για τους εκπαιδευτικούς της Γ.Α. Αυτό 

σημαίνει ότι  το περισσότερο διάβασμά των Πηγών δεν αύξησε τα ατομικά οφέλη 

τους.   

Άλλες αρνητικές παρουσίες για την ομάδα της Γ.Α. και σε αντίθεση με εκείνη 

της Ε.Α., συνδέονται με τη μεταβλητή της μελέτης των σεναρίων-προβλημάτων με 

τις ερωτήσεις (μετ.2) στην εξ. 7 («Η συμμετοχή μου στο eCollab με ώθησε να  

επικοινωνήσω με άλλους συναδέλφους, εκτός eCollab, για να αναπτύξουμε 

συνεργασίες») και με τη μεταβλητή της απάντησης στις κατευθυντήριες ερωτήσεις 

των σεναρίων (μετ. 7) στην εξίσωση 6 («Η συμμετοχή μου με βοήθησε να 

εξοικειωθώ περισσότερο με τη χρήση εργαλείων του  διαδικτύου»). Αυτές οι δύο 

μεταβλητές (μετ. 2 και 7) είχαν και θετική επιρροή. Όσο περισσότερο μελετούσαν τα 

σενάρια με τις ερωτήσεις οι εκπαιδευτικοί Γ.Α., τόσο λιγότερο ωθούνταν στην 

επικοινωνία με συναδέλφους τους για την ανάπτυξη συνεργασιών και τόσο λιγότερο 

εξοικειώνονταν με τη χρήση των διαδικτυακών εργαλείων. Ωστόσο, η μεταβλητή 2 

(μελέτη σεναρίων με ερωτήσεις) επέδρασε θετικά στην κατανόηση -από πλευράς της 

ομάδας Γ.Α.- της οπτικής, του τρόπου σκέψης και δουλειάς των συναδέλφων τους, 

καθώς και των συναισθημάτων τους (εξ.4), ενώ η μεταβλητή 7 (απαντήσεις στις 

ερωτήσεις των σεναρίων) επέδρασε θετικά στην ώθηση των εκπαιδευτικών Γ.Α. για 

εφαρμογή πρακτικών συμμετοχικής εκπαίδευσης στη τάξη τους (εξ.9). Μια όμως 

μεταβλητή που άσκησε μόνο αρνητική επιρροή –όπως και οι πηγές του eCollab- ήταν 

το διάβασμα των μηνυμάτων που λάμβαναν οι εκπαιδευτικοί από το ecollab teacher 

collaboration (εξ. 4, 5 και 8).  

Στην «άλλη όχθη», δηλαδή των εκπαιδευτικών της Ε.Α., δύο ήταν οι βαθμοί 

συμμετοχής που δεν επηρέασαν τα ατομικά οφέλη θετικά. Η πρώτη αφορά στον 

«σχολιασμό  στις ομάδες συζήτησης του Forum» (μετ. 8) που επέδρασε αρνητικά 

στην ώθηση των εκπαιδευτικών Ε.Α. για επικοινωνία με συναδέλφους εκτός eCollab, 

προκειμένου να αναπτύξουν συνεργασίες (εξ.7), και στην εξοικείωσή τους με τα 
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εργαλεία του διαδικτύου (εξ.6) και η δεύτερη αφορά στο «διάβασμα των σχόλιων των 

άλλων χρηστών στα Σενάρια και στις Συζητήσεις» (μετ. 6) που επέδρασε αρνητικά 

επίσης στην ώθηση των εκπαιδευτικών Ε.Α. για επικοινωνία με συναδέλφους εκτός 

eCollab για να αναπτύξουν συνεργασίες (εξ.7), καθώς και στην ώθηση να ξεκινήσουν 

πρακτικές συνεργασίας στο σχολείο τους (εξ. 8). Οι δύο αυτές μεταβλητές δεν είχαν 

καμία θετική επιρροή στα ατομικά οφέλη των εκπαιδευτικών Ε.Α. (πίνακας 55).  

 

Χαρακτηριστικά (αίσθηση) κοινότητας  
Όπως στα ατομικά οφέλη, έτσι και στα  χαρακτηριστικά (αίσθηση) 

κοινότητας (ΧΚ), το εύρος επιρροής του βαθμού συμμετοχής (ΒΣ) διαφοροποιήθηκε 

σημαντικά μεταξύ των 2 ομάδων (πίνακας 56). Για τους εκπαιδευτικούς της Ε.Α. 

ωστόσο, οι μεταβλητές που κυριάρχησαν στα ατομικά οφέλη συνέχισαν να κάνουν 

έντονη την ερμηνευτική τους παρουσία και στα χαρακτηριστικά (αίσθηση) 

κοινότητας. Αν και το διάβασμα της βοήθειας του eCollab είχε λίγο μικρότερη 

συμμετοχή, η άλλη μεταβλητή, δηλαδή η εισαγωγή στο eCollab μετά την ενημέρωση 

από το ecollab teacher collaboration φάνηκε να επεκτείνει την επιρροή της σχεδόν σ’ 

όλες τις μεταβλητές που συνέθεταν τα χαρακτηριστικά (αίσθηση) κοινότητας.  

Στην πλευρά των εκπαιδευτικών της Γ.Α. το «διάβασμα των εισαγωγικών –

ενημερωτικών κειμένων του eCollab» είχε την πληθέστερη παρουσία ως ερμηνευτική 

μεταβλητή, με τη μεταβλητή της «εισαγωγής απαντήσεων στις κατευθυντήριες 

ερωτήσεις των σεναρίων» να ακολουθεί. Σε αντίθεση με τα ατομικά οφέλη (ΑΟ), 

όπου η αρνητική ερμηνευτική ισχύ του «διαβάσματος των πηγών του eCollab» ήταν 

ισχυρή, στα χαρακτηριστικά (αίσθηση) κοινότητας (ΧΚ), η συγκεκριμένη μεταβλητή 

δεν άσκησε αρνητική επίδραση παρά μόνο θετική (εξ. 5 και 8).  Η πλοήγηση στα 

υπερκείμενα των σεναρίων με τις ερωτήσεις για επιπρόσθετες πληροφορίες (μετ.3), 

που ήταν η κυρίαρχη μεταβλητή σε ό,τι αφορά την επιρροή της στα ατομικά οφέλη 

των εκπαιδευτικών Γ.Α., στον τομέα των ΧΚ δεν έχει καμία επίδραση. Παρομοίως, 

το διάβασμα των μηνυμάτων που λάμβαναν οι εκπαιδευτικοί από το 

ecollab.teachercollaboration στο ταχυδρομείο τους σχετικά με την ενημέρωσή τους 

για τα νεοεισερχόμενα σχόλια και τις αναρτήσεις των συναδέλφων τους στο eCollab 

(μετ.9), η οποία είχε πολλαπλή αρνητική επίδραση στα ατομικά οφέλη των 

εκπαιδευτικών Γ.Α., στα χαρακτηριστικά (αίσηση) κοινότητας δεν είχε καμία 

επίδραση. 
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Πίνακας 56. Σύνοψη αποτελεσμάτων Ανάλυσης Παλινδρόμησης για Χαρακτηριστικά (αίσθηση) Κοινότητας.  ΕΑ: εκπαιδευτικοί Ειδικής  Αγωγής (◙), ΓΑ: 

εκπαιδευτικοί  Γενικής Αγωγής (●)    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ΕΑ ΓΑ ΕΑ ΓΑ ΕΑ ΓΑ ΕΑ ΓΑ ΕΑ ΓΑ ΕΑ ΓΑ ΕΑ ΓΑ ΕΑ ΓΑ ΕΑ ΓΑ ΕΑ ΓΑ 

1.Διάβασα τα εισαγωγικά – ενημερωτικά 

κείμενα    του eCollab  

 + ●     + ◙   + ●    + ●  + ●  + ●  + ● 

2. Μελέτησα τα Σενάρια – προβλήματα 

και τις ερωτήσεις 

         - ●      - ●  - ● + ◙  

3.Μέσω των υπερσυνδέσμων των 

Σεναρίων και των ερωτήσεων 

μεταφέρθηκα και πήρα επιπρόσθετες  

πληροφορίες από άλλους ιστοτόπους 

- ◙                    

4.Διάβασα τις Πηγές του eCollab     + ◙  + ◙   +●   + ◙   +● + ◙    

5.Διάβασα τη Βοήθεια του eCollab + ◙ +●  -●   + ◙ +● + ◙  + ◙  + ◙  + ◙    + ◙  

6. Διάβασα τα σχόλια των άλλων χρηστών 

στα Σενάρια και στις Συζητήσεις 

 +●                   

7.Απάντησα στις κατευθυντήριες 

ερωτήσεις των  Σεναρίων 

    + ◙     +●    +●  +● + ◙ +●  +● 

8.Σχολίασα στις Ομάδες Συζήτησης του 

forum  (ασύγχρονη επικοινωνία) 

 +●    +●    +●           

9. Διάβαζα τα μηνύματα που λάμβανα από 

το  ecollab teacher collaboration για την 

ενημέρωσή μου, σχετικά με τα σχόλια των 

άλλων χρηστών 

            -◙        

10.Εισερχόμουν στο σύστημα μετά την 

ενημέρωσή μου από το ecollab teacher 

collaboration για να διαβάσω τα σχόλια 

των άλλων χρηστών   

+ ◙  + ◙  + ◙    + ◙  + ◙  + ◙  + ◙  + ◙ +●   

1.Η συμμετοχή μου στο e-collab με βοήθησε καταλάβω  και να αποδεχτώ τα άλλα μέλη,   παρόλο που μπορεί να διαφέρουμε μεταξύ μας 

2.Μ’ αρέσει να βρίσκομαι σ’ ένα περιβάλλον με συναδέλφους που έχουμε κοινά ενδιαφέροντα  

3.Αισθάνθηκα ότι με τη συμμετοχή μου στο e-collab προσφέρω στους συναδέλφους μου 

4.Αισθάνθηκα ότι οι συνάδελφοί μου στο e-collab έχουν γνήσιο ενδιαφέρον για τα άλλα μέλη 

5.Αισθάνθηκα ότι εάν χρειαστώ κάποια συμβουλή, μπορώ να απευθυνθώ προσωπικά σε ένα μέλος  

6.Αισθάνθηκα ότι οι συνάδελφοί μου στο e-collab διαθέτουν το χρόνο τους για να σκεφτούν και να συνεισφέρουν στην εύρεση τρόπων συνεργασίας και λύσης προβλημάτων συμ/κής εκπ/σης  

7.Η συμμετοχή μου στο e-collab με έκανε να αισθάνομαι ασφαλής, ώστε να μπορώ, εάν χρειαστεί, να ζητήσω βοήθεια από τα άλλα μέλη 

8.Η συμμετοχή μου στο e-collab με έκανε να  αισθάνομαι  ασφαλής, ώστε να μοιράζομαι τις  πεποιθήσεις μου με τα άλλα μέλη 

9.Η συμμετοχή μου στο e-collab με έκανε να  αισθάνομαι ότι μπορώ ελεύθερα  να εκφράζω  τις ιδέες μου και τις εμπειρίες μου, προσφέροντας βοήθεια και υποστήριξη   στους συναδέλφους  

10.Αισθάνομαι ότι οι συνάδελφοί μου στο e- collab με βοηθάνε στη δουλειά μου  
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Κοινές παρουσίες και στις δύο ομάδες εκπαιδευτικών εμφανίστηκαν μόνο σε 

τρείς εξισώσεις (1, 4, και 9) και σε όλες με θετική επιρροή. Το διάβασμα της 

βοήθειας του eCollab (μετ.5) συνέβαλλε και στις δύο ομάδες στην κατανόηση και 

αποδοχή των άλλων μελών (εξ.1) αλλά και στην αίσθηση ότι υπήρχε γνήσιο 

ενδιαφέρον μεταξύ των μελών του eCollab (εξ. 4). Το ίδιο προέκυψε και για τις 

κατευθυντήριες ερωτήσεις των σεναρίων (μετ. 7) όπου όσο περισσότερο τις 

απαντούσαν, τόσο περισσότερο αισθάνονταν αμφότερες οι  δύο ομάδες  

εκπαιδευτικών ότι μπορούν ελεύθερα να εκφράζουν τις ιδέες και τις εμπειρίες τους, 

προσφέροντας βοήθεια και υποστήριξη στους συναδέλφους τους (εξ.9). Την ίδια 

ακριβώς επίδραση δέχτηκε η εν λόγω εξίσωση (ελευθερία έκφρασης) και για τις δύο 

ομάδες από τη μεταβλητή της εισαγωγής στο eCollab κάθε φορά που οι χρήστες 

ενημερώνονταν  από το ecollab teacher collaboration (μετ.10). Όμως η συγκεκριμένη 

μεταβλητή, η οποία όπως προαναφέρθηκε ήταν η κυρίαρχη μεταβλητή για την ομάδα 

της Ε.Α.,  φάνηκε να ασκεί θετική επιρροή μόνο στην εξίσωση 9 (ελευθερία 

έκφρασης ιδεών και εμπειριών προς υποστήριξη των μελών)  για την ομάδα της Γ.Α.. 

Τέλος για τους εκπαιδευτικούς της Ε.Α., μόνο δύο μεταβλητές (όπως και στα ατομικά 

οφέλη) είχαν αρνητική επιρροή. Και οι δύο, μάλιστα είχαν από μία συμμετοχή. Η 

πρώτη αφορά στη μεταφορά μέσω των υπερσυνδέσμων των σεναρίων και ερωτήσεων 

για τη λήψη επιπρόσθετων πληροφοριών (μετ.3), με αρνητική επίδραση στην 

κατανόηση και αποδοχή των άλλων μελών (εξ.1) και η δεύτερη στο διάβασμα των 

μηνυμάτων από το ecollab teacher collaboration, σχετικά με το περιεχόμενο των 

νεοεισερχόμενων σχολίων και αναρτήσεων στο eCollab (μετ.9), με αρνητική 

επίδραση στη δημιουργία αίσθησης ασφάλειας για αναζήτηση βοήθειας από τα άλλα 

μέλη (εξ.7). Στο σημείο αυτό είναι άξιο λόγου να επισημανθεί ότι παρόλο που οι 

εκπαιδευτικοί Ε.Α. μέσω της ανάγνωσης των εν λόγω μηνυμάτων (μετ.9) έλαβαν 

χρήσιμες πληροφορίες και υλικό για τη δουλειά τους και κατανόησαν καλύτερα 

σχετικές έννοιες (πίνακας 51, εξ. 1, 2 και 3), ωστόσο δεν αισθάνθηκαν ασφάλεια 

ώστε να αναζητήσουν βοήθεια από τους συναδέλφους τους, μέλη του eCollab, για τη 

δουλειά τους (πίνακας 52, εξ.7).  

Αντίστοιχα, για τους εκπαιδευτικούς Γ.Α., η μελέτη των σεναρίων-

προβλημάτων και κατευθυντήριων ερωτήσεων (μετ. 2), παρόλο που σε ό,τι αφορά τα 

ατομικά οφέλη βοήθησε τους εκπαιδευτικούς Γ.Α. να κατανοήσουν την οπτική τον 

τρόπο σκέψης και δουλειάς των συναδέλφων τους, καθώς και τα συναισθήματά τους 
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(πίνακας 53, εξ. 4.), ωστόσο επέδρασε αρνητικά  στα ΧΚ (αίσθηση κοινότητας) 

εφόσον η συγκεκριμένη μεταβλητή είχε αρνητική επιρροή σε τρεις εξισώσεις 

(πίνακας 54, εξ. 5, 8 και 9). Συγκεκριμένα, όσο περισσότερο μελετούσαν οι 

εκπαιδευτικοί Γ.Α.  τα σενάρια και τις ερωτήσεις (μετ.2), τόσο λιγότερο αισθάνονταν 

ότι μπορούν να απευθυνθούν προσωπικά σε κάποιο μέλος για συμβουλή (εξ.5) και 

τόσο λιγότερο αισθάνονταν ότι μπορούν να μοιραστούν με ασφάλεια τις πεποιθήσεις 

τους με τα άλλα μέλη (εξ.8), καθώς και να εκφραστούν ελεύθερα, προσφέροντας 

βοήθεια και υποστήριξη στους συναδέλφους τους (εξ.9).  
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6.ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
Στο κεφάλαιο αυτό συνδέονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης των ποιοτικών 

και ποσοτικών δεδομένων της έρευνας προκειμένου να απαντηθούν με μεγαλύτερη 

πληρότητα τα ερωτήματα αυτής. Μέσα από αυτή τη σύνδεση ερμηνεύονται τα 

αποτελέσματα και συνδέονται με το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας, ενώ  παράλληλα 

συγκρίνονται με προηγούμενες έρευνες προκειμένου να ενισχυθεί η εγκυρότητά τους. 

 

6.1. Συμμετοχή στην κοινότητα eCollab 
Στο παρόν υποκεφάλαιο συνδέονται τα αποτελέσματα της ποιοτικής 

ανάλυσης και της ποσοτικής στατιστικής ανάλυσης που αφορούν στο βαθμό 

συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην κοινότητα, στους λόγους συμμετοχής τους σ’ 

αυτήν, στις δυσκολίες που συνάντησαν κατά τη συμμετοχή τους και στα ατομικά 

οφέλη και χαρακτηριστικά (αίσθηση) κοινότητας που προέκυψαν από αυτήν, 

προκειμένου να απαντηθούν τα πρώτα πέντε ερωτήματα της έρευνας,. Επίσης, 

συνδέονται τα αποτελέσματα της ποιοτικής και στατιστικής ανάλυσης που αφορούν 

στις διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών Ε.Α. και Γ.Α., ως προς τους παραπάνω 

παράγοντες. Τέλος,  συδέονται τα αποτελέσματα της ποιοτικής και στατιστικής 

ανάλυσης που αφορούν στους παράγοντες που διαχωρίζουν τις δύο επαγγελματικές 

ομάδες και στη συσχέτιση αυτών με τα δημογραφικά-επαγγελματικά στοιχεία, το 

προφίλ χρήστη, την εμπειρία και τα χαρακτηριστικά συνεργασίας των εκπαιδευτικών. 

 

6.1.1. Βαθμός συμμετοχής στην κοινότητα και διαφορές μεταξύ εκπαιδευτικών 
Ε.Α. και Γ.Α. 

Το πρώτο ερώτημα της έρευνας αφορά στη διερεύνηση του βαθμού 

συμμετοχής των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής που εγγραφήκανε στην 

κοινότητα eCollab, σε ό,τι αφορά την εισαγωγή και δραστηριοποίησή τους στο 

ηλεκτρονικό περιβάλλον. Από την περιγραφική ανάλυση τόσο του ποιοτικού υλικού, 

όσο και των δεδομένων του ερωτηματολογίου προέκυψε ότι ο βαθμός συμμετοχής 

των εκπαιδευτικών στις δραστηριότητες του eCollab ήταν περιορισμένος. 

Συγκεκριμένα, η ανάλυση του ποιοτικού υλικού ανέδειξε ότι η συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον ήταν ως επί το πλείστον επιφανειακή και 

βεβιασμένη. Ορισμένοι/ες εκπαιδευτικοί συμμετείχαν επιλεκτικά στις 

δραστηριότητες του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος, ανάλογα με τα προσωπικά τους 
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ενδιαφέροντα και τις επαγγελματικές τους ανάγκες. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί 

γενικής αγωγής φάνηκε ότι ορισμένες φορές απέφυγαν την αλληλεπίδραση με 

τους/τις συναδέλφους τους και την ανάρτηση στο eCollab ψηφιοποιημένου υλικού, 

δημιουργημένου από τους/τις ίδιους/ες.  

Παρομοίως, από τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης 

των δεδομένων του ερωτηματολογίου προέκυψε ότι ο βαθμός συμμετοχής των 

εκπαιδευτικών στις δραστηριότητες του eCollab ήταν αρκετά χαμηλός, εξαιτίας της 

πολύ μικρής συμμετοχής τους στις απαντήσεις που δόθηκαν στις κατευθυντήριες 

ερωτήσεις των σεναρίων  και δευτερευόντως εξαιτίας του μικρού βαθμού συμμετοχής 

τους στην εισαγωγή σχολίων στο Forum.  Από την άλλη ο βαθμός συμμετοχής στις  

δραστηριότητες ανάγνωσης και εισαγωγής στην κοινότητα ήταν ικανοποιητικός, 

εφόσον τοποθετήθηκε κοντά στην επιλογή «αρκετά» (Μ.Ο.=1,92). Ωστόσο, εξαιτίας 

της μικρής συμμετοχής στις δραστηριότητες συγγραφής, ο συνολικός μέσος όρος του 

βαθμού συμμετοχής στο eCollab (1,62) για τα στοιχεία που τον συγκροτούσαν στο 

ερωτηματολόγιο τοποθετήθηκε μεταξύ των επιλογών «λίγο» και «αρκετά» της 

κλίμακας. 

Τα αποτελέσματα ως προς τη μειωμένη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις 

δραστηριότητες συγγραφής της κοινότητας συμφωνούν με άλλες έρευνες οι οποίες 

έχουν δείξει ότι οι διαδικτυακές κοινότητες τείνουν να υποστηρίζονται από έναν 

μικρό πυρήνα συνεργατών που συνεισφέρουν με σχόλια και αναρτήσεις στην 

κοινότητα. Τα υπόλοιπα μέλη δεν συνεισφέρουν περιεχόμενο αλλά περιηγούνται στα 

Fora διαβάζοντας τα σχόλια των άλλων (Mason 1999; Nonnecke & Preece 2000, 

Nielsen, 2006). Τα  ποσοστά των lurkers, όπως ονομάζονται στη βιβλιογραφία, 

κυμαίνονται από 50% έως 90% (Tan, 2011). Πράγματι, οι δραστηριότητες με την 

υψηλότερη συμμετοχή ήταν πρώτα το διάβασμα των μηνυμάτων σχετικά με την 

εισαγωγή των νέων σχολίων και αναρτήσεων στο eCollab (Μ.Ο.=2,6), τα οποία 

αποστέλλονταν από εξωτερικό πάροχο στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των μελών, και 

εν συνεχεία το διάβασμα των σχολίων στα σενάρια και στις συζητήσεις (Μ.Ο.=2,21).  

Διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο επαγγελματικών ομάδων σχετικά με το 

βαθμό συμμετοχής τους δεν αναδείχθηκαν από την περιγραφική ανάλυση των 

δεδομένων του ερωτηματολογίου.  Ωστόσο, διαφάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. 

διάβαζαν λίγο περισσότερο από αυτούς/ές της Ε.Α. τα ενημερωτικά μηνύματα που 

λάμβαναν στο ταχυδρομείο τους από το ecollab.teachercollaboration, καθώς και τα 

σχόλια στα σενάρια και στις συζητήσεις, ενώ οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. διάβαζαν λίγο 
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περισσότερο από αυτούς/ές της Γ.Α. τις Πηγές του eCollab. Επίσης, ο συνολικός 

μέσος όρος του βαθμού συμμετοχής ήταν για την ομάδα των εκπαιδευτικών ειδικής 

αγωγής λίγο μεγαλύτερος (1,41) από τον αντίστοιχο της ομάδας της γενικής αγωγής 

(1,35), ενώ από την ανάλυση του ποιοτικού υλικού της έρευνας (σχόλια και 

συνενεντεύξεις) προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. συνεισφέραν περισσότερες 

προτάσεις στην λύση των σεναρίων-προβλημάτων της κοινότητας.  

Περαιτέρω, η διερεύνηση με το στατιστικό έλεγχο «t» για στατιστικά 

σημαντική διαφοροποίηση του βαθμού συμμετοχής μεταξύ των δύο επαγγελματικών 

ομάδων Ε.Α. και Γ.Α. δεν ανέδειξε σημαντικές διαφορές μεταξύ τους ως προς  το 

βαθμό συμμετοχής στο eCollab. 

 

6.1.2.  Λόγοι συμμετοχής στην κοινότητα και διαφορές μεταξύ εκπαιδευτικών 
Ε.Α. και Γ.Α. 

Σχετικά με το δεύτερο ερώτημα της έρευνας που αφορά στη διερεύνηση των 

λόγων που ώθησαν τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν  στο eCollab, η ανάλυση 

του ποιοτικού υλικού ανέδειξε ότι οι λόγοι που παρακίνησαν τους/τις εκπαιδευτικούς 

να δραστηριοποιηθούν στο ηλεκτρονικό περιβάλλον ήταν είτε ενδοατομικοί, οι 

οποίοι αφορούσαν σε προσδοκίες κάποιου ατομικού επαγγελματικού οφέλους, είτε 

λόγοι που σχετίζονταν με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εργαλείων του eCollab.  

Από τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης των 

δεδομένων του ερωτηματολογίου προέκυψε ότι από τα στοιχεία που συγκροτούσαν 

τους λόγους συμμετοχής στο ερωτηματολόγιο, o σημαντικότερος λόγος που ώθησε τα 

μέλη να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες του eCollab ήταν για να ενημερωθούν 

για την online συνεργασία των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής. 

Σημειώνεται ότι η «ενημέρωση» ήταν ένας από τους συχνότερους λόγους για τους 

οποίους οι συμμετέχοντες/ουσες χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο (προφίλ χρήστη), 

κάτι που προέκυψε από την στατιστική επεξεργασία των στοιχείων του 

ερωτηματολογίου, αλλά επισημάνθηκε και στις συνεντεύξεις. Από την άλλη πλευρά η 

ενημέρωση για τη διαδικτυακή συνεργασία των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής 

αγωγής ως κίνητρο συμμετοχής στην κοινότητα αναδεικνύει το ενδιαφέρον των 

εκπαιδευτικών για το θέμα και το σκοπό της κοινότητας, κάτι που σχετίζεται με το 

ενδιαφέρον για την ίδια την κοινότητα (community interest) και κυρίως για τα απτά 

ανταλλάγματα (tangible returns) αυτής, όπως η πρόσβαση σε  χρήσιμες πληροφορίες 

και σε ειδική γνώση που ενδεχόμενα θα μπορούσαν να αποκομίσουν οι εκπαιδευτικοί 
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από την εμπλοκή τους (Wasko & Faraj, 2000). Πράγματι, ο δεύτερος κατά σειρά 

λόγος για συμμετοχή στο eCollab, που προέκυψε από τα αποτελέσματα της 

στατιστικής ανάλυσης, ήταν η βοήθεια που προσδοκούσαν να λάβουν οι 

εκπαιδευτικοί στη δουλειά τους. Επισημαίνεται ότι όταν η λήψη βοήθειας από την 

κοινότητα συνοδεύεται από συνεισφορά περιεχομένου σ’ αυτήν εντάσσεται στην 

έννοια της αμοιβαιότητας (reciprocity) (Wasko and Faraj, 2000, Preece, 2004, Hew 

and Hara, 2007), ενώ στην αντίθετη περίπτωση περιορίζεται στο προσωπικό κέρδος 

το οποίο οι Hew & Hara (2007) εντάσσουν στην «εγωϊστική» διάσταση της 

κοινότητας (Hew & Hara, 2007).  

Ο τρίτος λόγος συμμετοχής στο eCollab που προέκυψε από τη στατιστική 

ανάλυση των δεδομένων του ερωτηματολογίου ήταν η «ανάπτυξη σχέσεων με 

γνώριμα μέλη». Από την ανάλυση των συνεντεύξεων προέκυψε ότι ορισμένα από τα 

μέλη του eCollab γνωρίζονταν μεταξύ τους στο παρελθόν, ενώ μία εκπαιδευτικός 

Γ.Α. ανέφερε ότι προσπάθησε να εμπλέξει στην κοινότητα άτομα που γνώριζε, χωρίς 

όμως την ανάλογη ανταπόκριση. Αντίθετα, για άλλους/ες εκπαιδευτικούς η ανωνυμία 

αναφέρθηκε ως θετικός παράγοντας παρακίνησης για συμμετοχή στις συζητήσεις του 

eCollab. Παρόμοια αντιφατικά αποτελέσματα σχετικά με την ανωνυμία ως κίνητρο 

συμμετοχής στις διαδικτυακές κοινότητες αναδεικνύονται και από άλλες έρευνες 

(Ardichvili et al, 2003; Barab et al, 2004; Klecka, 2003). Ωστόσο, οι Ardichvili et al 

(2003) στην έρευνά τους επεσήμαναν ότι οι συμμετέχοντες/ουσες στις διαδικτυακές 

κοινότητες που αναπτύσσονται από οργανισμούς αισθάνονται πιο άνετα στην 

αξιοποίηση της κοινότητας ως πηγής γνώσης όταν έχουν βρεθεί με κάποια από τα 

μέλη σε προηγούμενες ομάδες, μέσω της κοινής συμμετοχής σε προγράμματα 

εκπαίδευσης (Ardichvili et al, 2003). Ιδιαίτερα για τους/τις εκπαιδευτικούς έχει 

επισημανθεί ότι τα κίνητρα συμμετοχής τους μπορεί να αυξηθούν εάν οι 

δραστηριότητες στο διαδικτυακό περιβάλλον συνοδεύονται από εξωτερικές, 

διαπροσωπικές συναντήσεις (Barab et al., 2004; Kling & Courtright, 2004; Klecka et 

al, 2002). 

Ο τέταρτος λόγος συμμετοχής στο eCollab που προέκυψε από την ανάλυση 

των δεδομένων του ερωτηματολογίου ήταν «η μάθηση μέσα από τη συμμετοχή», η 

οποία έχει επισημανθεί ως κίνητρο για συμμετοχή στις διαδικτυακές κοινότητες και 

από προηγούμενες έρευνες (Wasko & Faraj, 2000; Antikainen, 2007). Στην 

προτελευταία θέση βρέθηκε η «προσφορά» στη κοινότητα του eCollab, η οποία 

σχετίζεται με τον αλτρουϊσμό δηλαδή τη δράση του ατόμου για το καλό του άλλου με 
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κάποιο προσωπικό κόστος (Ozinga, 1999), αλλά και με τον κολεκτιβισμό που αφορά 

στη δράση για το καλό της ομάδας. Πρόκειται για κίνητρα συμμετοχής που έχουν 

επισημανθεί και σε προηγούμενες έρευνες και μελέτες (Kollock, 1999; Hars & Ou, 

2002; Hew & Hara, 2007; Nov, 2007).  

Η επιλογή της «προσφοράς» στην κοινότητα στις τελευταίες θέσεις της 

κατάταξης δικαιολογεί εν μέρει και τη μικρή συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην 

εισαγωγή σχολίων και αναρτήσεων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, ενώ έρχεται σε 

συμφωνία με το χαμηλότερο μέσο όρο (2,40, κοντά στην επιλογή «ούτε συμφωνώ, 

ούτε διαφωνώ») που έλαβε η ερώτηση 3 «Αισθάνθηκα ότι με τη συμμετοχή μου στο 

eCollab προσφέρω στους συναδέλφους μου», σχετικά με τα κοινοτικά αισθήματα  

που ανέπτυξαν τα μέλη του eCollab.  

Ως τελευταίος λόγος για τη συμμετοχή στο eCollab επιλέχθηκε η 

«περιέργεια» για τη διαδικτυακή συνεργασία των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής 

αγωγής. Επισημαίνεται ότι μία εκπαιδευτικός της γενικής αγωγής (ΓΑ3) και μία 

εκπαιδευτικός της ειδικής αγωγής (ΕΑ8) από τους/τις 14 συμμετέχοντες/ουσες στις 

συνεντεύξεις δήλωσαν ότι παρακινήθηκαν να συμμετάσχουν στο eCollab από την 

επιθυμία τους να εμπλακούν σε μια καινούρια, «πρωτόγνωρη» γι’ αυτές εμπειρία. Η 

περιέργεια δεν αναφέρεται ως λόγος συμμετοχής στις έρευνες σχετικά με τις 

κοινότητες των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο έχει επισημανθεί ως 

κίνητρο συμμετοχής σε έρευνα για την κοινότητα Botnia Living Lab, που 

χαρακτηρίζεται ως κοινότητα καινοτομίας (Ståhlbröst & Bergvall-Kåreborn, 2011).  

Περαιτέρω, από την ανάλυση του  ποιοτικού υλικού προέκυψε ότι τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εργαλείων του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος, δηλαδή 

των «σεναρίων με της ερωτήσεις» από τη μία και των «ασύγχρονων συζητήσεων» 

από την άλλη, αποτέλεσαν τους λόγους για τους οποίους τα μέλη συμμετείχαν στις 

δραστηριότητες του ενός ή του άλλου περιβάλλοντος αντίστοιχα. Έτσι, στις 

ασύγχρονες συζητήσεις, τα ώθησε να συμμετάσχουν η αλληλεπίδραση που 

σημειώθηκε στο συγκεκριμένο περιβάλλον, η εξέλιξη στις συζητήσεις που 

αναπτύχθηκαν, η ελευθερία έκφρασης που αισθάνθηκαν και το ενδιαφέρον 

περιεχόμενο των σεναρίων και σχολίων που εισήχθησαν στο ηλεκτρονικό 

περιβάλλον.  

Σε ό,τι αφορά το περιβάλλον των σεναρίων με τις ερωτήσεις, ορισμένα μέλη 

παρακινήθηκαν να συμμετάσχουν σ’ αυτό λόγω του ασυνήθιστου περιεχομένου των 

σεναρίων και της επιμελημένης δομής του, αλλά και λόγω της ευκολίας πρόσβασης 
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και ευκολίας εύρευσης και ανάγνωσης των σχολίων του. Οι παραπάνω λόγοι 

συμμετοχής αφορούν στην «ευχρηστία» και την «κοινωνικότητα». Πρόκειται για δύο 

παράγοντες, κατά την Preece (2001), που επηρεάζουν τη συμμετοχή των ατόμων στις 

κοινότητες και είναι στενά συσχετιζόμενοι. Διαφαίνεται ότι η κοινωνικότητα ήταν 

κυρίως ο παράγοντας που ώθησε τα μέλη να συμμετάσχουν στις Ασύγχρονες 

Συζητήσεις, ενώ παράγοντες ευχρηστίας λειτούργησαν παρακινητικά για τη 

συμμετοχή ορισμένων μελών στο περιβάλλον των Σεναρίων με τις κατευθυντήριες 

ερωτήσεις. Ειδικότερα η κοινωνική αλληλεπίδραση, η οποία αφορά στην 

«κοινωνικότητα» κι η οποία αναπτύχθηκε στο Forum του eCollab, έχει επισημανθεί 

και από προηγούμενες έρευνες ως κίνητρο συνεισφοράς περιεχομένου στις 

διαδικτυακές κοινότητες (Wasko and Faraj, 2000). Πράγματι, εκπαιδευτικοί που 

εισήγαγαν σχόλια στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του eCollab δήλωσαν στις 

συνεντεύξεις τους ότι έπαιρναν αντατροφοδότηση από τα σχόλια των άλλων μελών 

πάνω στα δικά τους σχόλια. 

Άλλος λόγος που ώθησε τους/τις εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στις 

δραστηριότητες του eCollab, όπως προέκυψε από την ανάλυση του ποιοτικού υλικού, 

ήταν η διαδικασία ενημέρωσης των εκπαιδευτικών από το ηλεκτρονικό τους 

ταχυδρομείο, κάθε φορά  που εισάγονταν νέα σχόλια στο περιβάλλον του eCollab 

(newsletter). Οι Beenen et al (2004) έδειξαν με την έρευνά τους ότι τα μηνύματα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούν να παρακινήσουν τα άτομα σε μια online 

κοινότητα, απλώς υπενθυμίζοντάς τους την ευκαιρία να συνεισφέρουν  περισσότερο 

σ’ αυτήν (Beenen et al, 2004). Επίσης, η αντίληψη ότι η ενημέρωση των 

εργαζομένων που λειτουργούν στην περιφέρεια, μέσω της επικοινωνίας από το 

κέντρο, μειώνει το έλλειμμα της πληροφόρησης και σταδιακά τους/τις κινητοποιεί 

αποτελεί πολύ παλιά αρχή της Διαχείρισης στο πλαίσιο των οργανισμών (Sproull & 

Kiesler, 1991, σσ. 79-101).  

Ο στατιστικός έλεγχος «t» που υιοθετήθηκε για τον έλεγχο των διαφορών, 

μεταξύ των δύο επαγγελματικών ομάδων ειδικής και γενικής αγωγής, σχετικά με τους 

παράγοντες που συγκροτούσαν στο ερωτηματολόγιο τους «λόγους συμμετοχής» στο 

eCollab ανέδειξε ότι η «προσφορά στην κοινότητα» αποτέλεσε πιο ισχυρό λόγο 

συμμετοχής για την επαγγελματική ομάδα των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής.  Η 

ομάδα αυτή τοποθέτησε λίγο πιο ψηλά στην κατάταξη αυτό το λόγο, απ’ ό,τι η ομάδα 

της γενικής αγωγής (πίνακας 37). Η μεγαλύτερη αυτή τάση προσφοράς στην 

κοινότητα eCollab από τους/τις εκπαιδευτικούς Ε.Α. θα μπορούσε ίσως να 
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ερμηνευθεί από το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί που ανήκαν στη συγκεκριμένη 

επαγγελματική ομάδα αισθάνονταν περισσότερο επαρκείς στο να «προσφέρουν» στα 

μέλη της κοινότητας προτάσεις εκπαίδευσης των μαθητών/ριών με ε.ε.α. και 

συνεκπαίδευσής τους με τους/τις συμμαθητές/ριές τους χωρίς ε.ε.α.., λόγω της 

εξειδίκευσής τους και λόγω του εκπαιδευτικού τους έργου που επικεντρώνεται στην 

εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με ε.ε.α.. Η ερμηνεία αυτή επιβεβαιώνεται τόσο 

από την ανάλυση του ποιοτικού υλικού, όσο και από την στατιστική ανάλυση για τον 

έλεγχο διαφορών μεταξύ των δύο επαγγελματικών ομάδων (t test), από τις οποίες 

προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής αισθάνονταν περισσότερο ανεπαρκείς 

από τους/τις συναδέλφους τους της ειδικής αγωγής σε εμπειρία και γνώσεις, για την 

κατάθεση προτάσεων στα προβλήματα συνεκπαίδευσης που τέθηκαν στα σενάρια του 

eCollab. Επίσης, από την ανάλυση του ποιοτικού υλικού (συνεντεύξεις και σχόλια) 

προέκυψε ότι οι προτάσεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής ήταν περισσότερες και 

πιο εξειδικευμένες από αυτές των συναδέλφων τους της γενικής αγωγής, γεγονός που 

επιβεβαιώνει τα παραπάνω (βλ. πίνακα 24).  

Περαιτέρω, από την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων της έρευνας και 

κυρίως από την ανάλυση των συνεντεύξεων αναδύθηκε μία διαφοροποίηση, σε ό,τι 

αφορά το ατομικό επαγγελματικό όφελος που προσδοκούσαν οι εκπαιδευτικοί της 

κάθε ειδικότητας από τη συμμετοχή τους στην κοινότητα. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί 

γενικής αγωγής ανέφεραν ότι από τη συμμετοχή τους προσδοκούσαν βοήθεια στην 

αντιμετώπιση προσωπικών προβλημάτων συνεκπαίδευσης που αντιμετώπιζαν στις 

τάξεις τους, παρόμοιων με αυτά των στατικών σεναρίων ή με αυτά που είχαν εισαχθεί 

στο περιβάλλον των ασύγχρονων συζητήσεων. Μάλιστα, ορισμένοι/ες εκπαιδευτικοί 

γενικής αγωγής στις συνεντεύξεις τους ανέφεραν ότι προσδοκούσαν από τη 

συμμετοχή τους κυρίως να «λάβουν» επαγγελματική βοήθεια από τα μέλη της 

κοινότητας κι όχι τόσο να «προσφέρουν» επαγγελματική βοήθεια σ’ αυτά. 

Επισημαίνεται ότι στη σχετική με τις διαδικτυακές κοινότητες βιβλιογραφία, οι 

συμμετέχοντες/ουσες σ’ αυτές διακρίνονται σε αυτούς/ές που αναζητούν τη γνώση 

και σ’ αυτούς/ές που συνεισφέρουν τη γνώση (Wei Phang et al, 2009). 

Διαφορετικές ήταν οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, οι 

οποίοι/ες ανέφεραν στις συνεντεύξεις τους ότι προσδοκούσαν από τη συμμετοχή τους 

στο eCollab κυρίως την επιβεβαίωση των μεθοδολογικών προσεγγίσεων που 

εφάρμοζαν στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού τους έργου, μέσω της σύγκρισής τους με 

αυτές των συναδέλφων τους, την επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας των 
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προτάσεών τους στα προβλήματα συνεκπαίδευσης που τέθηκαν και την επιβεβαίωση 

της ομοιότητας των προβλημάτων αυτών με τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι 

συνάδελφοί τους των γενικών τάξεων στα δικά τους σχολεία. Τα κίνητρα αυτά εν 

μέρει μπορεί να συνδέονται με την αναζήτηση της αναγνώρισης από τους/τις 

συναδέλφους (peer recognition) που οι Antikainen & Väätäjä (2010) χαρακτηρίζουν 

ως κοινωνικό κίνητρο για συμμετοχή, αλλά από την άλλη φαίνεται να σχετίζονται με 

την ενίσχυση της αυτό-αποτελεσματικότητας (self-efficacy) των εκπαιδευτικών Ε.Α., 

σε ό,τι αφορά τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που εφάρμοζαν στην καθημερινή 

πρακτική τους, τις οποίες και πρότειναν στα μέλη της κοινότητας. Η αναζήτηση της 

επιβεβαίωσης των διδακτικών μεθοδολογικών τους προσεγγίσεων δικαιολογεί ίσως 

από μέρους τους το μεγαλύτερο πλήθος προτάσεων στη λύση σεναρίων-

προβλημάτων συμμετοχικής εκπαίδευσης που έλαβε χώρα στο ηλεκτρονικό 

περιβάλλον (βλ. πίνακα 24).  

 

6.1.3. Δυσκολίες συμμετοχής στην κοινότητα και διαφορές μεταξύ 
εκπαιδευτικών Ε.Α. και Γ.Α. 

Σε ό,τι αφορά το τρίτο ερώτημα της έρευνας σχετικά με τη διερεύνηση των 

δυσκολιών στη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην κοινότητα, από την ανάλυση του 

ποιοτικού υλικού προέκυψε ότι η έλλειψη διάθεσης προσωπικού χρόνου ήταν μία από 

τις σημαντικότερες δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί κατά τη 

συμμετοχή τους σ’ αυτήν, κάτι που προέκυψε και από την περιγραφική στατιστική 

ανάλυση των δεδομένων του ερωτηματολογίου. Επίσης, η ανάλυση του ποιοτικού 

υλικού ανέδειξε ότι οι δραστηριότητες του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος ήταν 

χρονοβόρες. Έχει επισημανθεί ότι ο χρόνος που απαιτείται για την αποστολή ή την 

ανάγνωση ενός μηνύματος, την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης δράσης ή την επίτευξη 

ενός στόχου αφορά στον παράγοντα της παραγωγικότητας (productivity), που 

σχετίζεται με την ανάπτυξη του διαλόγου και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στο 

πλαίσιο των διαδικτυακών κοινοτήτων (Preece, 2001). Μία άλλη δυσκολία που 

αντιμετώπισε μία εκπαιδευτικός Γ.Α. σε σχέση με το χρόνο ήταν ότι λόγω της μικρής 

σε χρονική διάρκεια εμπλοκής της δυσκολεύθηκε να εξοικειωθεί με το ηλεκτρονικό 

περιβάλλον της κοινότητας. Σχετικές έρευνες, σε ομάδες εκπαιδευτικών που 

δραστηριοποιήθηκαν στο  Tapped in, ανέδειξαν ότι όσο περισσότερο χρόνο περνούν 

οι εκπαιδευτικοί στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της κοινότητας, τόσο μεγαλύτερη 
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άνεση αποκτούν στη χρήση των εργαλείων επικοινωνίας (Fusco, Gehlbach & 

Schlager, 2000; Schlager, Fusco & Schank, 2002). Σε άλλη περίπτωση, η χρονική 

περίοδος εμπλοκής μίας εκπαιδευτικού Ε.Α. στο eCollab, κατά το τέλος του σχολικού 

έτους, αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα στη συνεισφορά περιεχομένου από μέρους 

της.  

Άλλες δυσκολίες που επισημάνθηκαν από την ανάλυση του ποιοτικού υλικού 

της έρευνας αφορούσαν σε δυσκολίες πρόσβασης των μελών στο διαδίκτυο αλλά και 

στον προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, όταν η χρήση του μοιράζονταν σε 

περισσότερα του ενός άτομα. Επίσης, η παρακολούθηση των ασύγχρονων και 

σύγχρονων συζητήσεων, καθώς και η συνεύρεση των εκπαιδευτικών στο chat room 

αποτέλεσαν διαδικασίες δύσκολες κατά τη συνεργασία των εκπαιδευτικών στο 

ηλεκτρονικό περιβάλλον. Επισημαίνεται ότι η κοινωνική παρουσία (social presence) 

στο πλαίσιο των εικονικών κοινοτήτων δηλώνεται με γραφικές απεικονίσεις των 

συμμετεχόντων/ουσών ή avatars. Ιδιαίτερα οι συζήτηση στο Chat χαρκατηρίστηκε 

από ορισμένους/ες εκπαιδευτικούς «χαοτική», αν και φάνηκε να δημιουργεί 

περισσότερο από τη συζήτηση στο Forum την αίσθηση της οικειότητας μεταξύ των 

συμμετεχόντων/ουσών. Για την ανάπτυξη των συζητήσεων στο Chat, εκτός από τη 

δυσκολία της σύγχρονης κοινωνικής παρουσίας των μελών, άλλες δυσκολίες που 

αναφέρθηκαν αφορούσαν στην έλλειψη αλληλουχίας των γραπτών συνεισφορών και 

στην έλλειψη της δυνατότητας ανασκόπησης αυτών, εφόσον εκτός από τα τελευταία 

τα υπόλοιπα σχόλια χάνονταν από το ηλ. περιβάλλον. Τα ζητήματα αυτά έχουν 

αναλυτικά επισημανθεί  από τους Clark και Brennan (1991) στη μελέτη τους σχετικά 

με τους παράγοντες που επιδρούν στην από κοινού κατανόηση του περιεχομένου των 

συζητήσεων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της επικοινωνίας των ατόμων (Clark και 

Brennan, 1991). Σχετικά με τις σύγχρονες συζητήσεις στο Chat, παρόμοια με τα 

παραπάνω προβλήματα αντιμετώπισαν και οι υποψήφιες εκπαιδευτικοί ειδικής και 

γενικής αγωγής που συνεργάστηκαν με την υποστήριξη της διαδικτυακής τεχνολογίας 

για την αντιμετώπιση προβλημάτων συνεκπαίδευσης, στο πλαίσιο ερευνητικού 

προγράμματος που έλαβε χώρα σε πανεπίστημιο των Η.Π.Α. (Kurtts et al, 2005).  

Περαιτέρω, οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. φάνηκε να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες 

δυσκολίες με το περιεχόμενο των στατικών σεναρίων με τις κατευθυντήριες 

ερωτήσεις, το οποίο χαρακτήρισαν επιστημονικό και δυσνόητο. Επιπλέον, από την 

ανάλυση του ποιοτικού υλικού προέκυψε ότι το έλλειμμα εξοικείωσης με τον 

υπολογιστή και τα συνεργατικά εργαλεία του διαδικτύου, οι ελλιπείς προϋπάρχουσες 
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δεξιότητες χρήσης, το αίσθημα της έλλειψης αυτό-αποτελεσματικότητας, το άγχος 

και γενικότερα οι στάσεις ορισμένων εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρήση του 

υπολογιστή δυσκόλεψαν τη συμμετοχή τους στο συνεργατικό περιβάλλον. Επίσης, το 

έλλειμμα εξοικείωσης με την απρόσωπη επικοινωνία μέσω διαδικτύου, οι συνήθειες 

και η στάση των εκπαιδευτικών σχετικά με το συγκεκριμένο τύπο επικοινωνίας 

φάνηκε ότι δυσκόλεψαν την εισαγωγή σχολίων σ’ αυτό. Παρομοίως, σε έρευνα που 

αφορούσε στην online συνεργασία προπτυχιακών εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής 

αγωγής για τη λύση προβλημάτων συνεκπαίδευσης, ορισμένες από τις 

εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα δήλωσαν ότι προτιμούσαν τη 

διαπροσωπική επικοινωνία ή την επικοινωνία μέσω τηλεφώνου κι όχι την 

επικοινωνία μέσω διαδικτύου (Kurtts et al, 2005). Επιπλέον, το άγχος της συγγραφής 

και της μονιμότητας των σχολίων σε δημόσιο χώρο, ο φόβος της κριτικής και η 

ανασφάλεια δημοσίευσης προσωπικών απόψεων και υλικού φάνηκε να δυσκολεύουν 

την εισαγωγή σχολίων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον για ορισμένους/ες 

εκπαιδευτικούς, κυρίως της Γ.Α.., κάτι που επισημάνθηκε και στην έρευνα της 

Carboni (1999) σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη ομάδας εκπαιδευτικών στα 

Μαθηματικά, μέσω της ασύγχρονης επικοινωνίας τους στο διαδίκτυο (Carboni, 

1999). 

Εκτός από τον περιορισμό του χρόνου, από την περιγραφική στατιστική 

ανάλυση των στοιχείων του ερωτηματολογίου για τις «δυσκολίες συμμετοχής στο 

eCollab» προέκυψε ότι τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών δυσκόλεψε και η 

ενδεχόμενη παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων, από την ανάρτηση υλικού 

τρίτων προς όφελος της κοινότητας. Ωστόσο, με εξαίρεση την έλλειψη ελεύθερου 

χρόνου και την ενδεχόμενη παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων από τη 

δημοσίευση υλικού, για τα οποία οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους 

συμφώνησαν ότι δυσκόλεψαν τη συμμετοχή τους στο eCollab, οι χαμηλοί μέσοι όροι 

και οι τυπικές αποκλίσεις έδειξαν ότι γενικότερα για το διευρυμένο δείγμα των 

αποκρινομένων στα ερωτηματολόγια δεν υπήρξαν δυσκολίες στη συμμετοχή τους 

στο eCollab κι ότι οι διαφορές μεταξύ των δύο επαγγελματικών ομάδων Ε.Α. και 

Γ.Α. δεν ήταν ιδιαίτερα αξιοσημείωτες.  

Περαιτέρω, από τον έλεγχο «t» για στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των δύο επαγγελματικών ομάδων στις δυσκολίες συμμετοχής, φάνηκε μία 

μεγαλύτερη τάση δυσκολίας με την ευχρηστία του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος για 

τους/τις εκπαιδευτικούς Ε.Α.. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. αντιμετώπισαν 
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μεγαλύτερες δυσκολίες από αυτούς/ές της Γ.Α. με το φόντο και το στυλ των 

γραμμάτων της διεπιφάνειας και με την υποστήριξη που προσέφεραν οι «οδηγίες» και 

η «βοήθεια» του eCollab στον/στην χρήστη/ρια. Ας σημειωθεί ότι όπως προέκυψε 

από την  περιγραφική  στατιστική ανάλυση των στοιχείων που συγκροτούσαν το 

«προφίλ χρήστη» στο ερωτηματολόγιο, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής ήταν 

λιγότερο συχνοί χρήστες/ριες του διαδικτύου από τους/τις εκπαιδευτικούς της γενικής 

αγωγής. Επίσης, μεγαλύτερη τάση δυσκολιών για την ομάδα της Ε.Α. φάνηκε να 

υπάρχει με την επάρκεια των πληροφοριών που δίνονταν στα στατικά σενάρια, με την 

κατανόηση των ερωτήσεων κάτω από αυτά και με τον τρόπο εισαγωγής των 

απαντήσεων στις κατευθυντήριες ερωτήσεις τους.  

Άλλη στατιστικά σημαντική διαφορά που προέκυψε από το t test ήταν ότι οι 

εκπαιδευτικοί Ε.Α. αισθάνθηκαν περισσότερο ανασφαλείς από τους/τις 

εκπαιδευτικούς Γ.Α., σε ό,τι αφορά το μοίρασμα των απόψεών τους με συναδέλφους 

τους στο περιβάλλον των ασύγχρονων συζητήσεων. Από την άλλη, οι εκπαιδευτικοί 

γενικής αγωγής αισθάνθηκαν λιγότερο επαρκείς από τους/τις εκπαιδευτικούς ειδικής 

αγωγής για να βοηθήσουν με τις γνώσεις τους τα μέλη της κοινότητας στα αληθινά 

σενάρια που εισήγαγαν και ακόμη λιγότερο επαρκείς για να απαντήσουν στις 

κατευθυντήριες ερωτήσεις των στατικών σεναρίων. Επιπλέον για τα τελευταία, οι 

εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής θεώρησαν περισσότερο από τους εκπαιδευτικούς 

ειδικής αγωγής ότι δεν είχαν σχετική μ’ αυτά επαγγελματική εμπειρία. Τα εν λόγω 

αποτελέσματα για τους/τις εκπαιδευτικούς Γ.Α. έρχονται σε συμφωνία με τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση του ποιοτικού υλικού για την 

επαγγελματική ομάδα της Γ.Α.. Συγκεκριμένα από την ανάλυση του ποιοτικού υλικού 

της έρευνας προέκυψε ότι η έλλειψη εξειδικευμένων γνώσεων Ειδικής Αγωγής και η 

έλλειψη εμπειριών συνεργασίας και συνεκπαίδευσης δυσκόλεψαν τη συμμετοχή 

ορισμένων εκπαιδευτικών Γ.Α. στο eCollab.  

 

6.1.4. Ατομικά οφέλη/ χαρακτηριστικά (αίσθηση) κοινότητας και διαφορές 
μεταξύ εκπαιδευτικών Ε.Α. και Γ.Α. 

Προκειμένου να απαντηθεί το τέταρτο ερώτημα της έρευνας διερευνήθηκαν 

τα ατομικά οφέλη των εκπαιδευτικών από τη συμμετοχή τους στο eCollab, καθώς και 

η ανάπτυξη εκείνων των συναισθημάτων στα μέλη που τους προσέδωσαν κοινοτικά 

χαρακτηριστικά. Έτσι,  σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης του ποιοτικού 
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υλικού, αλλά και της ανάλυσης των στοιχείων του ερωτηματολογίου, η συμμετοχή 

των εκπαιδευτικών στην κοινότητα επέφερε σ’ αυτούς/ές κυρίως θετικά 

αποτελέσματα.   

Η ανάλυση του ποιοτικού υλικού ανέδειξε ότι ο προβληματισμός, ο 

αναστοχασμός, η κατανόηση και η μάθηση λύσης προβλημάτων ήταν τα κύρια 

ατομικά οφέλη που προέκυψαν για τους/τις εκπαιδευτικούς από τη συμμετοχή τους 

στο eCollab. Ο αναστοχασμός προσδιορίστηκε από τους DiMauro & Gal (1994) ως 

ένας από τους τρεις τύπους επικοινωνίας μέσω δικτύων, στη σχετική έρευνα που 

πραγματοποίησαν για την εκπαιδευτική κοινότητα LabNet. Οι άλλοι δύο τύποι 

επικοινωνίας ήταν ο πληροφοριακός (informative)  και ο τύπος της απόκρισης 

(responsive mode) (Jacobs & DiMauro, 1995). 

Αναλυτικότερα, οι εκπαιδευτικοί μέσα από τη συμμετοχή τους στις 

δραστηριότητες του συνεργατικού περιβάλλοντος κατανόησαν την διαφορετική 

«οπτική» και τον διαφορετικό τρόπο σκέψης των συναδέλφων τους, καθώς και τις 

υποκειμενικές προσεγγίσεις τους, τόσο σε ό,τι αφορά την αντίληψη του 

εκπαιδευτικού έργου της κάθε ειδικότητας, όσο και σε ό,τι αφορά τις προσεγγίσεις 

στη διδακτική πράξη. Επίσης, κατανόησαν τα προβλήματα συνεκπαίδευσης και τους 

τρόπους περιγραφής και αντιμετώπισής τους και προβληματίστηκαν για τη 

συνεργασία των εκπαιδευτικών στον πραγματικό χώρο του σχολείου. Ωστόσο, σε 

ορισμένες περιπτώσεις αναφέρθηκε η απουσία ατομικού οφέλους για τους/τις 

εκπαιδευτικούς από τη συμμετοχή τους στο eCollab, σε ό,τι αφορά: α) τη λύση 

«προσωπικών» προβλημάτων συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη, β) την εφαρμογή των 

προτάσεων των μελών στην εκπαιδευτική πράξη, γ) την ώθηση για συνεργασίες στο 

χώρο του σχολείου, δ) την αξιοποίηση του υλικού που αναρτήθηκε και ε) τη μάθηση 

από το περιεχόμενο της κοινότητας και την κοινωνική αλληλεπίδραση που 

σημειώθηκε στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. 

Από την περιγραφική στατιστική ανάλυση των δεδομένων του 

ερωτηματολογίου σε ό,τι αφορά τους παράγοντες που συγκροτούσαν τα «ατομικά 

οφέλη», οι εκπαιδευτικοί περισσότερο συμφώνησαν ότι η συμμετοχή τους στο 

eCollab ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία συνεργατικής λύσης προβλημάτων κι 

επαγγελματικής μάθησης, ότι κατανόησαν της οπτική, τον τρόπο σκέψης και τα 

συναισθήματα των συναδέλφων τους, ότι αναστοχάστηκαν και κατανόησαν τις 

πρακτικές συνεργασίας και συμμετοχικής εκπαίδευσης που οι ίδιοι/ες εφάρμοζαν κι 

ότι έλαβαν χρήσιμες πληροφορίες και υλικό.  Πρόκειται για οφέλη επαγγελματικής 
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ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, τα οποία έχουν ευρέως επισημανθεί στη σχετική 

βιβλιογραφία ως απόρροια της συμμετοχής σε διαδικτυακές κοινότητες και σε  εξ’ 

αποστάσεως προγράμματα εκπαίδευσης (Hammond, 1998; Lieberman & Wood, 

2003; Lowry, 2008; Olofsson, 2010; Wideman, 2010). Το μικρότερο ατομικό όφελος 

των συμμετεχόντων/ουσών από την εμπλοκή τους στις δραστηριότητες του 

ηλεκτρονικού περιβάλλοντος ήταν η ώθηση για την ανάπτυξη συνεργασιών με 

συναδέλφους εκτός eCollab και με συναδέλφους στο χώρο του σχολείου.  

Εν συνεχεία το «t» test που υιοθετήθηκε για τη διερεύνηση τυχόν διαφορών 

μεταξύ των δύο επαγγελματικών ομάδων Ε.Α. και Γ.Α. στα επαγγελματικά οφέλη 

που αποκόμισαν, δεν ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ τους.  

Ωστόσο, από την ερμηνευτική κυρίως ανάλυση του ποιοτικού υλικού, η οποία 

εμβαθύνει περαιτέρω στις συνέπειες από τη συμμετοχή στο eCollab, αναδύθηκαν 

κάποιες διαφοροποιήσεις στα ατομικά οφέλη των εκπαιδευτικών των δύο 

επαγγελματικών ομάδων Ε.Α. και Γ.Α. που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις, σε ό,τι 

αφορά κυρίως το περιεχόμενο του αναστοχασμού της κάθε ειδικότητας και σε ό,τι 

αφορά την κατανόηση, γνώση ή δράση στην οποία οδήγησε αυτός ο αναστοχασμός. 

Έτσι κατά τον αναστοχασμό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της κοινότητας eCollab, 

οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής επικεντρώθηκαν κυρίως στο εκπαιδευτικό τους έργο 

και στις διδακτικές προσεγγίσεις που εφάρμοζαν στη γενική τάξη, ενώ οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής επικεντρώθηκαν κυρίως στον επαγγελματικό τους ρόλο 

στο γενικό σχολείο και ειδικότερα στο ρόλο τους στο πλαίσιο της συνεργασίας τους 

με τους/τις εκπαιδευτικούς της γενικής αγωγής.  

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. κατανόησαν τις αλλαγές που 

απαιτούνται στη διδακτική πράξη, στην κατεύθυνση της συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης και ορισμένοι/ες ωθήθηκαν στην εφαρμογή πρακτικών συνεκπαίδευσης 

και στην προσέγγιση συναδέλφων τους γι’ αυτό το σκοπό. Οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. 

κατανόησαν ότι οι συνάδελφοί τους της γενικής αγωγής στο πλαίσιο της συνεργασίας 

μαζί τους στο χώρο του σχολείου προσδοκούν από αυτούς/ές συμβουλευτικό ρόλο, 

κάτι που ανέδειξε και η ερεύνα των Βλάχου, Διδασκάλου και Μπέλιου (2004), οι 

οποίες διερεύνησαν τις απόψεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής σχετικά με τη 

συνεργασία των δύο ειδικοτήτων στο χώρο του γενικού σχολείου (Βλάχου κ.ά., 

2004). Επίσης, οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. συναισθάνθηκαν τις δυσκολίες συνεκπαίδευσης 

που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί της γενικής αγωγής στο καθημερινό τους έργο 

στη γενική τάξη. Περαιτέρω, κατανόησαν τους περιορισμούς του ρόλου τους, με 
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βάση τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών Γ.Α. από αυτούς/ές, σε ό,τι αφορά την 

ανάπτυξη της «στενής» συνεργασίας μεταξύ τους για την από κοινού εφαρμογή 

παρεμβάσεων συμμετοχικής εκπαίδευσης στη γενική τάξη (π.χ. συνεργατική 

διδασκαλία). Τέλος, από τη συμμετοχή τους στο eCollab οι εκπαιδευτικοί ειδικής 

αγωγής ενδυναμώθηκαν, ξεπερνώντας τα αισθήματα ανασφάλειας που αισθάνονταν 

για τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που εφάρμοζαν στο τμήμα ένταξης και τα 

αισθήματα ανεπάρκειας που επίσης αισθάνονταν στο πλαίσιο άσκησης του 

εκπαιδευτικού τους έργου.  

Μία άλλη διαφορά που αναδύθηκε ανάμεσα στις δύο ειδικότητες ειδικής και 

γενικής αγωγής από τις συνεντεύξεις, για το δείγμα των 14 εκπαιδευτικών που 

συμμετείχαν σ’ αυτές, αφορούσε στην ώθηση για την ανάπτυξη συνεργασιών με 

συναδέλφους στο χώρο του σχολείου. Όπως προέκυψε από την ανάλυση των 

συνεντεύξεων αυτοί/ές που  κυρίως ωθήθηκαν μέσω της δραστηριοποίησής τους στο 

eCollab να προσεγγίσουν τους/τις συναδέλφους τους και να επικοινωνήσουν μ’ 

αυτούς/ές για ζητήματα συνεκπαίδευσης ήταν οι εκπαιδευτικοί γενικής κι όχι οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής. Τρεις από τους/τις επτά εκπαιδευτικούς γενικής 

αγωγής ανέφεραν ότι μέσω της δραστηριοποίησής τους στο eCollab ωθήθηκαν να 

προσεγγίσουν συναδέλφους τους στο σχολείο όπου εργάζονταν για ζητήματα 

συμμετοχικής εκπαίδευσης μαθητών/ριών με ε.ε.α. στη γενική τάξη, κάτι που δεν 

επισημάνθηκε από πλευράς των εκπαιδευτικών Ε.Α. που συμμετείχαν στις 

συνεντεύξεις. Ας σημειωθεί ότι από το t test, που υιοθετήθηκε για τη διερεύνηση 

διαφορών μεταξύ των δύο επαγγελματικών ομάδων Ε.Α. και Γ.Α. του δείγματος των 

ερωτηματολογίων, προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. συνεργάζονταν συχνότερα 

μεταξύ τους και σπανιότερα με δασκάλους της γενικής αγωγής και με εκπαιδευτικούς 

ειδικοτήτων («εμπειρία συνεργασίας»). Επισημαίνεται επίσης ότι οι δύο από τους 

τρεις εκπαιδευτικούς Γ.Α. που επεδίωξαν την προσέγγιση των συναδέλφων τους και 

έθεσαν τα ζητήματα συμμετοχικής εκπαίδευσης και συνεργασίας που αντιμετώπιζαν 

στο eCollab, αναζήτησαν τη συνεργασία των συναδέλφων τους της Γ.Α. κι όχι των 

συναδέλφων τους της Ε.Α. που υπηρετούσαν στο σχολείο τους, προκειμένου να 

προωθήσουν συνεργατικά την αύξηση της συμμετοχής των μαθητών/ριών με ε.ε.α. 

στη διδασκαλία στη γενική τάξη. Επισημαίνεται ότι και από παλαιότερες έρευνες έχει 

προκύψει ότι οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής συνήθως συνεργάζονται με 

συναδέλφους τους της γενικής κι όχι με συναδέλφους τους της ειδικής αγωγής 

(McGregor et al, 1998; Prom, 1999).  
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Σε ό,τι αφορά την αίσθηση της κοινότητας που αναπτύχθηκε στα μέλη του 

eCollab, από την ανάλυση του ποιοτικού υλικού προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί 

μοιράστηκαν προβλήματα και αγωνίες και αισθάνθηκαν τη συμπαράσταση των 

συναδέλφων τους σ’ αυτά, καθώς και την ελευθερία που προσδίδει η απρόσωπη 

επικοινωνία στην αναζήτηση βοήθειας από τα μέλη. Επιπλέον, από τα αποτελέσματα 

της περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης για τους παράγοντες που συγκροτούσαν τα 

«χαρακτηριστικά (αίσθηση) κοινότητας» στο ερωτηματολόγιο, προέκυψε ότι οι 

εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους βίωσαν κατά τη συμμετοχή τους το αίσθημα της 

κατανόησης και αποδοχής του «άλλου», την αίσθηση του ενδιαφέροντος και της 

διάθεσης χρόνου από τα μέλη για προσφορά βοήθειας στην κοινότητα και τα 

αισθήματα ευχαρίστησης, ασφάλειας και ελευθερίας έκφρασης από τη συνύπαρξη και 

την αλληλεπίδραση με τους/τις συναδέλφους τους στο κοινό ηλεκτρονικό περιβάλλον 

της κοινότητας. Η έρευνα των Jung Won & Brush (2009) σε 23 εκπαιδευτικούς 

ανέδειξε ότι τα συναισθήματα που μοιράζονται οι εκπαιδευτικοί στις διαδικτυακές 

κοινότητες και η αίσθηση της υποστήριξης και της συναδελφικότητας που βιώνουν, 

τους/τις ωθούν να συμμετέχουν σ’ αυτές. Οι ίδιοι οι ερευνητές με βάση αυτά τα 

συμπεράσματα πρότειναν τα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης να δίνουν 

μεγαλύτερη έμφαση στο μοίρασμα των συναισθημάτων των εκπαιδευτικών, στην 

προώθηση της αυτοεκτίμησής τους και στην ανάπτυξη της εμπιστοσύνης μεταξύ τους 

(Jung Won & Brush, 2009). Ειδικότερα η κατανόηση και η εμπιστοσύνη μεταξύ των 

μελών μιας διαδικτυακής κοινότητας, κατά την Preece (2004), οδηγεί στην ανάπτυξη 

του κοινωνικού κεφαλαίου που συνιστούν ο διαμοιρασμός της γνώσης, η κατανόηση 

μεταξύ των μελών και η προσφορά βοήθειας για την επίτευξη κοινών στόχων ή για τη 

λύση προβλημάτων (Preece, 2004). 

Επισημαίνεται ότι για όλους τους παράγοντες που αφορούσαν στα κοινοτικά 

αισθήματα των συμμετεχόντων/ουσών στο eCollab, ο μέσος όρος προσέγγισε την 

επιλογή «συμφωνώ» (ΣΥΝ. Μ.Ο.=2,72) εκτός από την «αίσθηση προσφοράς στους 

συναδέλφους», παράγοντας που ο μέσος όρος του προσέγγισε στην κλίμακα την 

ουδέτερη επιλογή (2,40). Το εύρημα αυτό πιθανόν ερμηνεύεται από το μικρό βαθμό 

συμμετοχής στην εισαγωγή σχολίων και αναρτήσεων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον 

που ανέδειξε η περιγραφική στατιστική ανάλυση, ο οποίος ενδεχομένως δημιούργησε 

στα μέλη το αίσθημα της ελλειμματικής προσφοράς στην κοινότητα.  

Από το «t» test (βλ. πίνακα 37), σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των δύο 

επαγγελματικών ομάδων Ε.Α. και Γ.Α. στα κοινοτικά αισθήματα που ανέπτυξαν από 



418 

 

τη συμμετοχή τους στο eCollab, αναδύθηκαν σε επίπεδο σημαντικότητας 10% 

διαφορές μεταξύ των δύο επαγγελματικών ομάδων ως προς την ευχαρίστηση που 

βίωσαν από τη συνεύρεση με συναδέλφους με τους οποίους είχαν κοινά 

ενδιαφέροντα και ως προς την ελευθερία που αισθάνθηκαν στην έκφραση ιδεών και 

εμπειριών στο ηλεκτρονικό, συνεργατικό περιβάλλον. Οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. 

διαφάνηκε ότι βίωσαν πιο έντονα τα εν λόγω αισθήματα από αυτούς/ές της Ε.Α..  

Πέραν των «κοινοτικών» αισθημάτων που εξέταζε το ερωτηματολόγιο, για τα 

οποία οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι ανέπτυξαν κατά τη συμμετοχή τους στην 

κοινότητα, από την ανάλυση του ποιοτικού υλικού αναδύθηκε ότι ορισμένα μέλη 

βίωσαν και αρνητικά συναισθήματα, ενώ κανένα απολύτως συναίσθημα ή αίσθηση 

δεν άφησε σε μία εκπαιδευτικό Γ.Α. η εμπλοκή της στις δραστηριότητες ανάγνωσης 

και συγγραφής της κοινότητας. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. αισθάνθηκαν 

απογοήτευση, αποθάρρυνση και στεναχώρια από το γενικότερο κλίμα της έλλειψης 

συνεργασίας στα σχολεία, το οποίο αναδύθηκε μέσα από το λόγο των 

συμμετεχόντων/ουσών στο eCollab, και περαιτέρω από τα αρνητικά σχόλια που 

διατυπώθηκαν στο ηλ. περιβάλλον σχετικά με το έργο που προσφέρουν οι ειδικοί 

παιδαγωγοί στο γενικό σχολείο και, σε μία περίπτωση, από την απόρριψη 

προσωπικής άποψης που διατυπώθηκε στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της κοινότητας 

από τη διαχειρίστρια. 

 

6.1.5. Παράγοντες που διαχωρίζουν τις δύο ομάδες Ε.Α. και Γ.Α. και συσχέτιση 
αυτών με δημογραφικά-επαγγελματικά στοιχεία, προφίλ χρήστη, εμπειρία και 
χαρακτηριστικά συνεργασίας 

Από τη διακριτική ανάλυση που υιοθετήθηκε, προκειμένου να απαντηθεί το 

πέμπτο ερώτημα της έρευνας για τη διερεύνηση των στοιχείων του βαθμού 

συμμετοχής, των δυσκολιών συμμετοχής και των ατομικών ωφελειών και 

χαρακτηριστικών (αίσθησης) κοινότητας που ενδεχομένως διαχωρίζουν τις δύο 

επαγγελματικές ομάδες ειδικής και γενικής αγωγής, προέκυψε ότι μόνον τέσσερις 

μεταβλητές δυσκολιών διέκριναν τις δύο ομάδες. Πρόκειται για:  α) τη μη 

παρακινητική πλοήγηση, β) τις ελλιπείς πληροφορίες των στατικών σεναρίων, γ) το 

δύσκολο τρόπο εισαγωγής των απαντήσεων στις ερωτήσεις των στατικών σεναρίων 

και δ) την έλλειψη δημιουργίας κατάλληλου υλικού για ανάρτηση στο forum. Οι 

τρεις πρώτες μεταβλητές δυσκολιών θεωρήθηκαν πιο σημαντικές δεδομένου ότι 
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αφορούσαν στο ίδιο το ηλεκτρονικό περιβάλλον και στο περιεχόμενό του και για το 

λόγο αυτό η έρευνα συσχετίσεων επικεντρώθηκε σ’ αυτές. 

Η συσχέτιση (συντελεστής Pearson) της δυσκολίας «οι πληροφορίες που 

δίνονται για τα σενάρια είναι ελλιπείς» με τα δημογραφικά-επαγγελματικά στοιχεία 

των συμμετεχόντων/ουσών ανέδειξε ότι η εν λόγω δυσκολία προέρχονταν κυρίως από 

τους/τις εκπαιδευτικούς με ειδικότητα στην Ειδική Αγωγή και από τους/τις 

εκπαιδευτικούς που εργάζονταν κυρίως σε Τμήματα Ένταξης και Ειδικά Σχολεία. Το 

εύρημα αυτό έρχεται σε συμφωνία με το εύρημα ανάλογης έρευνας που έγινε σε 

προπτυχιακές φοιτήτριες ειδικής και γενικής αγωγής, οι οποίες συνεργάστηκαν μέσω 

διαδικτύου για τη λύση προβλημάτων συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη. Στην εν 

λόγω έρευνα οι υποψήφιες εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής σε αντίθεση μ’ αυτές 

της γενικής αγωγής, ζήτησαν περαιτέρω διευκρινήσεις για τους/τις εμπλεκόμενους/ες 

στα σενάρια, επειδή θεώρησαν ελλειμματικές τις πληροφορίες που παρέχονταν 

στον/στην αναγνώστη/ρια (Kurtts et al, 2005). 

Περαιτέρω, η συσχέτιση (συντελεστής Pearson) της εν λόγω δυσκολίας με τα 

δημογραφικά-επαγγελματικά στοιχεία ανέδειξε αρνητική συσχέτιση και με την 

«προϋπηρεσία» (επ. σημ. 10%) και με την «επιμόρφωση» (επ. σημ. 5%), για την 

επαγγελματική ομάδα της Ε.Α.. Όσο η προϋπηρεσία επεκτείνονταν από τη γενική 

τάξη προς το τμήμα ένταξης, το ειδικό σχολείο, την παράλληλη στήριξη και κυρίως 

προς σ’ ένα συνδυασμό αυτών και όσο η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

επεκτείνονταν από την Ειδική Αγωγή προς τις Τ.Π.Ε. και κυρίως σ’ ένα συνδυασμό 

επιμορφωτικών προγραμμάτων, τόσο λιγότερο συμφωνούσαν οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. 

ότι οι πληροφορίες που δίνονταν για τα σενάρια ήταν ελλιπείς. Ενδεχομένως το 

μεγάλο εύρος προϋπηρεσίας σε διαφορετικές δομές εκπαίδευσης και το μεγάλο εύρος 

επιμόρφωσης συνέβαλλαν στο να θεωρούν οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. επαρκείς τις 

πληροφορίες που δίνονταν για τη λύση των σεναρίων-προβλημάτων συνεργασίας και 

συνεκπαίδευσης του eCollab, γεγονός που αναδεικνύει την διευρυμένη 

επαγγελματική εμπειρία και την διευρυμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Ε.Α., ως 

σημαντικούς παράγοντες στην κατανόηση και την online λύση προβλημάτων 

συνεκπαίδευσης στο γενικό σχολείο.  

Αρνητική συσχέτιση προέκυψε για την εν λόγω δυσκολία και με το «προφίλ 

χρήστη» (επ. σημ. 5%), την «εμπειρία συνεργασίας» (επ. σημ. 1%) και τα 

«χαρακτηριστικά συνεργασίας» (επ. σημ. 1%) των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί 

που χρησιμοποιούσαν συχνότερα το διαδίκτυο, που συνεργάζονταν συχνότερα με 
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τους/τις συναδέλφους τους και που συγκέντρωναν σε υψηλότερο βαθμό 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (χαρακτηριστικά συνεργασίας), όπως το μοίρασμα 

αντιλήψεων και πεποιθήσεων, η προσέγγιση των διαφορετικών απόψεων των 

συνεργατών τους, η εκτίμηση της συνεισφοράς τους, το ενδιαφέρον για τις πρακτικές 

τους, η κατανόηση του ρόλου του κάθε εταίρου στο πλαίσιο της συνεργασίας τους 

κ.τ.λ. διαφώνησαν ότι οι πληροφορίες που δίνονταν για τα σενάρια ήταν ελλιπείς.  

Σε ό,τι αφορά την κάθε επαγγελματική ομάδα, για τους/τις εκπαιδευτικούς 

Ε.Α. υπήρξε αρνητική συσχέτιση και με τους τρεις παράγοντες (προφίλ χρήστη, 

εμπειρία συνεργασίας, χαρακτηριστικά συνεργασίας), ενώ για τους/τις 

εκπαιδευτικούς Γ.Α. υπήρξε αρνητική συσχέτιση μόνο με τα «χαρακτηριστικά 

συνεργασίας» (επ. σημ. 1%). Τα αποτελέσματα αυτά αναδεικνύουν τα 

«χαρακτηριστικά συνεργασίας» ως ένα ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα στην 

κατανόηση και διαχείριση των προβλημάτων συνεργασίας και συμμετοχικής 

εκπαίδευσης που αποτέλεσαν το περιεχόμενο του συνεργατικού έργου στο eCollab. 

Όσα περισσότερα από τα «χαρακτηριστικά συνεργασίας» συγκέντρωναν και οι δύο 

ειδικότητες, τόσο λιγότερο θεωρούσαν ότι οι πληροφορίες στα σενάρια-προβλήματα 

ήταν ελλιπείς. Ενδεχομένως οι εκπαιδευτικοί που συγκέντρωναν αυτά τα 

χαρακτηριστικά μπορούσαν να κατανοήσουν καλύτερα το περιεχόμενο των σεναρίων 

που αφορούσε σε θέματα συνεργασίας εκπαιδευτικών και συμμετοχικής εκπαίδευσης 

μαθητών/ριών και αισθάνονταν ίσως περισσότερο επαρκείς στην αντιμετώπιση 

προβλημάτων συνεκπαίδευσης στο χώρο του σχολείου.  

Για τους/τις εκπαιδευτικούς Ε.Α., εκτός από τα «χαρακτηριστικά 

συνεργασίας», η «εμπειρία συνεργασίας» με συναδέλφους τους καθώς και η 

συχνότερη χρήση του διαδικτύου («προφίλ χρήστη») συνέβαλλαν ακόμη περισσότερο 

στο να θεωρούν τις πληροφορίες που δίνονταν για τα σενάρια επαρκείς για τη λύση 

τους. Ενδεχομένως, οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. που ήταν συχνότεροι/ες χρήστες/ριες του 

διαδικτύου, σε αντίθεση με αυτούς/ές που δεν χρησιμοποιούσαν συχνά το διαδίκτυο, 

διερευνούσαν διαδικτυακές πηγές προκειμένου να λάβουν επιπρόσθετες πληροφορίες 

για τα θέματα που πραγματεύονταν τα σενάρια. Επίσης, αυτοί/ές που συνεργάζονταν 

συχνά με συναδέλφους τους, σε αντίθεση με αυτούς/ές που δε συνεργάζονταν συχνά, 

μπορούσαν ίσως να λαμβάνουν επιπρόσθετες πληροφορίες από συνεργάτες 

εκπαιδευτικούς ή ενδεχομένως η εμπειρία συνεργασιών που είχαν τους/τις βοηθούσε 

να κατανοήσουν καλύτερα τα σενάρια που αναφέρονταν όχι μόνο στη συμμετοχική 

εκπαίδευση των μαθητών/ριών με ε.ε.α., αλλά και στη διαχείριση των εν λόγω 
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προβλημάτων μέσω της συνεργασίας με συναδέλφους. Στο σημείο αυτό σημειώνεται 

ότι από την ανάλυση του ποιοτικού υλικού προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. μέσω 

των σχολίων τους στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του eCollab αναφέρθηκαν σε 

περισσότερες επιτυχημένες εμπειρίες συνεργασίας με συναδέλφους τους, έναντι των 

εκπαιδευτικών Γ.Α. που συμμετείχαν στο ηλεκτρονικό περιβάλλον με τα σχόλιά τους.  

Σε ό,τι αφορά τον  δύσκολο «τρόπο εισαγωγής των απαντήσεων στις 

ερωτήσεις των σεναρίων», η τάση της συγκεκριμένης δυσκολίας, που η περιγραφική 

στατιστική ανάλυση έδειξε να προέρχεται από τους/τις εκπαιδευτικούς Ε.Α. λόγω του 

μεγάλου ποσοστού της ουδέτερης στάσης που κράτησαν (45%), επιβεβαιώθηκε από 

τη συσχέτιση με τα δημογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, από τη 

συσχέτιση της συγκεκριμένης δυσκολίας με τα δημογραφικά στοιχεία προέκυψε σε 

επίπεδο σημαντικότητας 10% ότι ο τρόπος εισαγωγής των απαντήσεων στο 

ηλεκτρονικό περιβάλλον θεωρήθηκε δύσκολος από τους/τις εκπαιδευτικούς που είχαν 

περισσότερα «έτη υπηρεσίας στην Ειδική Αγωγή» και «προϋπηρεσία» που 

επεκτείνονταν από τη γενική τάξη προς δομές της Ειδικής Εκπαίδευσης (Τμήμα 

Ένταξης, Ειδικό Σχολείο, Παράλληλη Στήριξη). Περαιτέρω, σε ό,τι αφορά τους/τις 

εκπαιδευτικούς Ε.Α., αρνητική συσχέτιση της παραπάνω δυσκολίας προέκυψε τόσο 

με την «επιμόρφωση», όσο και με την «ηλικία» τους. Έτσι, οι μεγαλύτερης ηλικίας 

εκπαιδευτικοί Ε.Α. με ευρύτερη επιμόρφωση που εκτείνονταν από την Ειδική Αγωγή 

προς τις Τ.Π.Ε Α΄ και Β΄ επιπέδου και προς σ’ ένα συνδυασμό επιμορφωτικών 

προγραμμάτων, είχαν μικρότερη δυσκολία με τον τρόπο εισαγωγής των απαντήσεων 

στα στατικά σενάρια. Τέλος, για τους/τις εκπαιδευτικούς Γ.Α. προέκυψε θετική 

συσχέτιση του «τρόπου εισαγωγής των απαντήσεων στις ερωτήσεις των σεναρίων», 

μόνο με την «εμπειρία συνεργασίας» με συναδέλφους τους. Όσο συχνότερα 

συνεργάζονταν (offline ή online) οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. με συναδέλφους τους, τόσο 

μικρότερη δυσκολία αντιμετώπιζαν με τον τρόπο εισαγωγής των απαντήσεων στις  

ερωτήσεις των στατικών σεναρίων. Ωστόσο, σημειώνεται ότι μόνο το 7,5% των 

εκπαιδευτικών Γ.Α. κράτησαν ουδέτερη στάση για τον τρόπο εισαγωγής των 

απαντήσεων στις ερωτήσεις, ενώ μόλις το 4,5% συμφώνησε ότι υπάρχει δυσκολία. 

Άλλος παράγοντας δυσκολιών που από τη διακριτική ανάλυση προέκυψε ότι 

διαχώριζε τις δύο επαγγελματικές ομάδες των εκπαιδευτικών ήταν η «μη 

παρακινητική πλοήγηση» στο ηλ. περιβάλλον του eCollab. Η εν λόγω δυσκολία 

παρουσίασε υψηλά στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση με τις «επιπρόσθετες 

σπουδές» (επ. σημ. 1%). Όσο περισσότερες ήταν αυτές, τόσο περισσότερο η 
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πλοήγηση δεν παρακινούσε για διερεύνηση. Ωστόσο, σημειώνεται ότι μόνο το 13,9% 

συμφώνησε ότι αντιμετώπισε την εν λόγω δυσκολία, ενώ το 20,8% κράτησε ουδέτερη 

στάση. Η δυσκολία αυτή φάνηκε να προέρχεται κυρίως από τους/τις εκπαιδευτικούς 

γενικής αγωγής (16,4% των εκπαιδευτικών Γ.Α. συμφώνησαν, έναντι του 8,8% των 

εκπαιδευτικών Ε.Α.) και επομένως εύλογα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί γενικής 

αγωγής που είχαν επιπρόσθετες σπουδές (π.χ. μεταπτυχιακό, μετεκπαίδευση κ.τ.λ.) 

δεν παρακινήθηκαν από την πλοήγησή τους στο eCollab, ενδεχομένως γιατί είχαν 

υψηλότερες ή διαφορετικές απαιτήσεις από το περιεχόμενό του. 

 

6.2. Επιδράσεις στο βαθμό συμμετοχής στην κοινότητα, για το σύνολο 
των εκπαιδευτικών και για την κάθε επαγγελματική ομάδα Ε.Α. και Γ.Α. 
ξεχωριστά 

 

6.2.1. Επίδραση δημογραφικών-επαγγελματικών στοιχείων και προφίλ 
χρήστη/ριας  στο βαθμό συμμετοχής  

Σχετικά με το έκτο ερευνητικό ερώτημα που διερευνά την επίδραση  των 

«δημογραφικών και ατομικών επαγγελματικών στοιχείων» των εκπαιδευτικών, καθώς 

και την επίδραση του «προφίλ χρήστη» του διαδικτύου, στο «βαθμό συμμετοχής» 

των εκπαιδευτικών στις δραστηριότητες του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος,  από την 

ιεραρχική ανάλυση παλινδρόμησης μεταξύ των στοιχείων του «βαθμού συμμετοχής» 

και των «δημογραφικών-επαγγελματικών στοιχείων» προέκυψαν τα εξής (πίνακ.45):  

Για το σύνολο των εκπαιδευτικών, η «προϋπηρεσία» σε διαφορετικά πλαίσια 

εκπαίδευσης άσκησε ευρεία επίδραση στο βαθμό συμμετοχής τους στις 

δραστηριότητες της κοινότητας. Όσο επεκτείνονταν η «προϋπηρεσία» των 

εκπαιδευτικών από τη γενική τάξη σε διάφορες δομές εκπαίδευσης (τμήμα ένταξης/ 

ειδικό σχολείο/ παράλληλη στήριξη/) και σ’ ένα συνδυασμό δομών γενικής και 

ειδικής εκπαίδευσης, τόσο μεγαλύτερος ήταν και ο βαθμός συμμετοχής τους στις 

δραστηριότητες μελέτης και πλοήγησης των στατικών σεναρίων, ανάγνωσης των 

εισαγωγικών-ενημερωτικών κειμένων και των ενημερωτικών μηνυμάτων που 

αποστέλλονταν από εξ. πάροχο στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο και εισαγωγής 

τους στο σύστημα για την ανάγνωση των νεοεισερχόμενων σχολίων. Επίσης, 

ερμηνευτική παρουσία στο βαθμό συμμετοχής είχε και η «επιμόρφωση» των 

εκπαιδευτικών, καθώς και τα «έτη υπηρεσίας στην Ε.Α. και Γ.Α..» Όσο η 

«επιμόρφωση» εκτείνονταν από την Ειδική Αγωγή σε άλλες μορφές όπως η 

επιμόρφωση στις ΤΠΕ Α΄και Β΄ επιπέδου, τόσο λιγότερο οι εκπαιδευτικοί 
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μελετούσαν τα σενάρια, πλοηγούνταν στα υπερκείμενα αυτών, διάβαζαν τις Πηγές 

και τα σχόλια. Όσα περισσότερα τα «έτη υπηρεσίας στην Ε.Α.» τόσο περισσότερο οι 

εκπαιδευτικοί διάβαζαν τις Πηγές και απαντούσαν στις ερωτήσεις των Σεναρίων, 

αλλά τόσο λιγότερο διάβαζαν τα μηνύματα που αποστέλλονταν στο ηλεκτρονικό τους 

ταχυδρομείο, σχετικά με την ενημέρωσή τους για τα νεοεισερχόμενα σχόλια της 

κοινότητας. Όσο περισσότερα τα «έτη υπηρεσία στη Γ.Α.», τόσο λιγότερο διάβαζαν 

τις Πηγές και τη Βοήθεια οι εκπαιδευτικοί, καθώς και τα «σχόλια στα σενάρια και 

στις συζητήσεις». Η «ηλικία», οι «βασικές σπουδές» και η «υπηρεσία στο σχολείο» 

(οργανικότητα, απόσπαση, αναπλήρωση) άσκησαν μικρότερου εύρους επίδραση στο 

βαθμό συμμετοχής των εκπαιδευτικών. Όσο μεγαλύτερη η «ηλικία», τόσο 

περισσότερο διαβάζονταν η Βοήθεια, αλλά τόσο λιγότερο μελετούνταν τα σενάρια με 

τις ερωτήσεις. Όσο περισσότερες οι βασικές σπουδές, τόσο λιγότερο διάβαζαν οι 

εκπαιδευτικοί τις Πηγές, αλλά τόσο περισσότερο σχολίαζαν στις ομάδες συζήτησης 

του Forum. Τέλος, η «υπηρεσία στο σχολείο» (σχέση εργασίας) επηρέασε αρνητικά 

μόνο το διάβασμα των εισαγωγικών-ενημερωτικών κειμένων. Όσο μετακινούμαστε 

από την οργανική θέση στην υπηρεσία με απόσπαση ή στην υπηρεσία σε θέσεις εκτός 

σχολείου, τόσο λιγότερο διαβάζονταν τα εισαγωγικά-ενημερωτικά κείμενα της 

κοινότητας. Ενδεχομένως, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν με οργανική θέση στα 

σχολεία είχαν περισσότερες ευκαιρίες για ανάπτυξη online  και offline συνεργασιών, 

σε σχέση με τους/τις αναπληρωτές/ριες και αποσπασμένους/ες εκπαιδευτικούς, στην 

κατεύθυνση συμμετοχικών πρακτικών και γι’ αυτό ίσως διάβαζαν περισσότερο τα 

εισαγωγικά-ενημερωτικά κείμενα που αποσαφήνιζαν βασικές έννοιες του σκοπού της 

κοινότητας. Τέλος, από τα δημογραφικά και επαγγελματικά στοιχεία των 

εκπαιδευτικών, το μέσο όρο του βαθμού συμμετοχής τους στην κοινότητα επηρέασαν 

μόνο η «προϋπηρεσία»  και η «επιμόρφωση». 

Σχετικά με την επίδραση των «δημογραφικών-επαγγελματικών στοιχείων» 

στο «βαθμό συμμετοχής» της κάθε επαγγελματικής ομάδας ξεχωριστά, ο μέσος όρος 

του βαθμού συμμετοχής των εκπαιδευτικών Γ.Α. δεν φάνηκε να επηρεάζεται από τα 

δημογραφικά-επαγγελματικά στοιχεία τους (πίν.47). Ωστόσο, σε ό,τι αφορά την 

επίδραση των δημογραφικών-επαγγελματικών στοιχείων στο βαθμό συμμετοχής των 

επιμέρους δραστηριοτήτων,  από την ανάλυση προέκυψε ότι οι περισσότερες 

«βασικές σπουδές» επηρέασαν θετικά τις απαντήσεις στις ερωτήσεις των σεναρίων 

και την εισαγωγή σχολίων στις ομάδες συζήτησης του  Forum. Ωστόσο, τα 

περισσότερα «έτη υπηρεσίας στη Γ.Α.» και οι «επιπρόσθετες σπουδές» είχαν 
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αρνητική επίδραση στη μελέτη των στατικών σεναρίων. Επιπλέον, οι «επιπρόσθετες 

σπουδές» επηρέασαν αρνητικά και το διάβασμα των ενημερωτικών μηνυμάτων που 

οι εκπαιδευτικοί λάμβαναν στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο. Αρνητική επίδραση 

στην μεταφορά μέσω των υπερσυνδέσμων των στατικών σεναρίων σε άλλους 

ιστοτόπους για τη λήψη επιπρόσθετων πληροφοριών (πλοήγηση στα σενάρια), καθώς 

και στην εισαγωγή απαντήσεων στις ερωτήσεις αυτών είχαν και τα περισσότερα «έτη 

υπηρεσίας στην Ειδική Αγωγή».  

Αντίθετα, για τους/τις εκπαιδευτικούς της Ε.Α. τα περισσότερα «έτη 

υπηρεσίας στην Ειδική Αγωγή», η ευρύτερη «προϋπηρεσία» και η μεγαλύτερη 

«ηλικία» συνέβαλλαν θετικά στη συμμετοχή τους στις επιμέρους δραστηριότητες της 

κοινότητας. Τις δραστηριότητες συγγραφής επηρέασε κυρίως η «ηλικία» και τις 

δραστηριότητες ανάγνωσης επηρέασαν κυρίως τα «έτη υπηρεσίας στην Ειδική 

Αγωγή» και η «προϋπηρεσία» σε διαφορετικές δομές Εκπαίδευσης (πίν.46).  Όσο 

μεγαλύτεροι σε ηλικία ήταν οι εκπαιδευτικοί Ε.Α., όσο μεγαλύτερο εύρος 

προϋπηρεσίας σε δομές της Ειδικής και Γενικής Εκπαίδευσης είχαν και κυρίως όσο 

περισσότερα ήταν τα έτη υπηρεσίας τους στην Ειδική Εκπαίδευση, τόσο περισσότερο 

συμμετείχαν στις επιμέρους δραστηριότητες ανάγνωσης, πλοήγησης και συγγραφής. 

Ενδεχομένως η εν λόγω ειδικότητα, εξαιτίας  της διευρυμένης εμπειρίας της από την 

προϋπηρεσία σε διαφορετικά πλαίσια εκπαίδευσης και κυρίως από τα πολλά έτη 

υπηρεσίας στον τομέα της Ειδικής Αγωγής να είχε συσωρευμένη γνώση και εμπειρία, 

καθώς και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και κατανόηση για το περιεχόμενο του 

συνεργατικού έργου της κοινότητας. Η «επιμόρφωση», οι «βασικές» και 

«επιπρόσθετες σπουδές», τα «έτη υπηρεσίας στη Γενική Άγωγη» και η «υπηρεσία 

στο σχολείο» (σχέση εργασίας) είχαν μόνο αρνητικές επιδράσεις στο βαθμό 

συμμετοχής των εκπαιδευτικών Ε.Α..  Όσο μετακινούμασταν από την επιμόρφωση 

στην Ειδική Αγωγή προς τις Τ.Π.Ε. Α΄ και Β΄ και σε άλλους τύπους επιμορφώσης, 

τόσο λιγότερο οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. μελετούσαν τα σενάρια, διάβαζαν τις Πηγές και 

τη Βοήθεια, τα σχόλια στα σενάρια και στις συζητήσεις, αλλά και τα μηνύματα που 

λάμβαναν στο ηλ. ταχυδρομείο τους και τόσο λιγότερο εισάγονταν στο σύστημα. Όσο 

περισσότερες ήταν οι «επιπρόσθετες σπουδές», τόσο λιγότερο οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. 

διάβαζαν τα μηνύματα που λάμβαναν στο ηλ. ταχυδρομείο και εισέρχονταν στο 

eCollab για να διαβάσουν τα σχόλια, τόσο λιγότερο διάβαζαν τη Βοήθεια και τόσο 

λιγότερο πλοηγούνταν στα στατικά σενάρια. Σχετικά με την υπηρεσία στο σχολείο, 

όσο μετακινούμασταν από την οργανική θέση στη θέση με απόσπαση ή σε θέσεις 
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εκτός σχολικής μονάδας, τόσο λιγότερο διαβάζονταν τα εισαγωγικά-ενημερωτικά 

κείμενα και τα ενημερωτικά μηνύματα που λαμβάνονταν από τους/τις εκπαιδευτικούς 

Ε.Α. στο ηλ. ταχυδρομείο. Όσο περισσότερα ήταν τα έτη υπηρεσίας στη Γ.Α., τόσο 

λιγότερο διαβάζονταν η Βοήθεια και τόσο λιγότερο απαντούνταν οι ερωτήσεις των 

σεναρίων. Όσο περισσότερες οι επιπρόσθετες σπουδές, τόσο περιορισμένη η 

μεταφορά μέσω των υπερσυδέσμων των σεναρίων σε άλλα κείμενα και ιστοτόπους 

για τη λήψη πρόσθετων πληροφοριών (πλοήγηση) στα στατικά σενάρια. Τέλος, 

επισημαίνεται ότι από τα δημογραφικά και επαγγελματικά στοιχεία των 

εκπαιδευτικών Ε.Α., εν τέλει το μέσο όρο του βαθμού συμμετοχής τους επηρέασαν 

θετικά μόνο τα «έτη υπηρεσίας στην Ε.Α.» και η «ηλικία», ενώ αρνητικά τον 

επηρέασε μόνο η «επιμόρφωση» σε τομείς πέραν της Ειδικής Αγωγής. 

Σε ό,τι αφορά το «προφίλ χρήστη», από την ανάλυση προέκυψε ότι ο μέσος 

όρος του βαθμού συμμετοχής του συνόλου των εκπαιδευτικών δεν επηρεάστηκε από 

αυτό τον παράγοντα (πιν. 45). Ωστόσο, σε ότι αφορά την επίδραση του «προφίλ 

χρήστη» του συνόλου των εκπαιδευτικών, στο «βαθμό συμμετοχής» τους στις 

επιμέρους δραστηριότητες της κοινότητας, από την ανάλυση προέκυψε ότι τα 

στοιχεία που το πλαισίωναν είχαν τόσο θετικές όσο και αρνητικές επιρροές. Όσο 

συχνότεροι/ες χρήστες/ριες του διαδικτύου ήταν οι εκπαιδευτικοί του δείγματος, τόσο 

περισσότερο διάβαζαν τα εισαγωγικά-ενημερωτικά κείμενα και πλοηγούνταν στα 

σενάρια μέσω των υπερσυνδέσμων τους, ενώ τόσο λιγότερο διάβαζαν τα σχόλια των 

άλλων και σχολίαζαν στο Forum. Ενδεχομένως το ότι οι συχνότεροι/ες χρήστες/ριες 

του διαδικτύου του δείγματος απέφευγαν την εμπλοκή τους στις συζητήσεις της 

κοινότητας (διάβασμα και εισαγωγή σχολίων) να οφείλεται στο ότι η πλειονότητα 

των συμμετεχόντων/ουσών χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο περισσότερο για 

ενημέρωση και αναζήτηση πληροφοριών και λιγότερο για να σχολιάζουν σε δημόσια 

Fora ή για να συζητούν με συναδέλφους τους για εκπαιδευτικά θέματα, όπως 

προέκυψε από την περιγραφική στατιστική ανάλυση των στοιχείων που 

συγκροτούσαν το «προφίλ χρήστη» στο ερωτηματολόγιο, αλλά και από την ανάλυση 

των συνεντεύξεων. Σημειώνεται ότι η έρευνα σχετικά με τη συμμετοχή των 

χρηστών/ριών στις διαδικτυακές κοινότητες έδειξε ότι η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων/ουσών δε συνεισφέρουν περιεχόμενο σ’ αυτές (Mason 1999; 

Nonnecke et al. 2000, Nielsen, 2006, Tan, 2011). 

Σε ό,τι αφορά την κάθε επαγγελματική ομάδα ξεχωριστά, όσο συχνότεροι/ες 

χρήστες/ριες του διαδικτύου ήταν οι εκπαιδευτικοί Ε.Α., τόσο συχνότερα διάβαζαν τα 
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εισαγωγικά-ενημερωτικά κείμενα του eCollab και πλοηγούνταν στα σενάρια με τις 

ερωτήσεις (μεταφορά μέσω υπερσυνδέσμων σε άλλους ιστοτόπους), αλλά τόσο πιο 

σπάνια απαντούσαν στις κατευθυντήριες ερωτήσεις των σεναρίων και εισέρχονταν 

στο eCollab, μετά τα ενημερωτικά μηνύματα που λάμβαναν στο ταχυδρομείο τους, 

προκειμένου να διαβάσουν τα νεοεισερχόμενα σχόλια της κοινότητας (πιν. 46). Από 

την άλλη, οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. όσο πιο συχνοί/ές χρήστες/ριες του διαδικτύου ήταν, 

τόσο περισσότερο διάβαζαν τα ενημερωτικά μηνύματα στο ηλεκτρονικό τους 

ταχυδρομείο για τα νεοεισερχόμενα σχόλια της κοινότητας και τόσο περισσότερο 

μελετούσαν τα σενάρια με τις ερωτήσεις. Αντίθετα, τόσο λιγότερο διάβαζαν τα 

σχόλια των χρηστών/ριών στα σενάρια και στις συζητήσεις της κοινότητας (πιν. 47). 

Επισημαίνεται ότι ο μέσος όρος του βαθμού συμμετοχής των εκπαιδευτικών Ε.Α., 

αλλά και ο μέσος όρος του βαθμού συμμετοχής των εκπαιδευτικών Γ.Α. δεν 

επηρεάστηκαν από το «προφίλ χρήστη» του διαδικτύου.  

Τέλος, τα «δημογραφικά και ατομικά επαγγελματικά στοιχεία» των μελών, 

καθώς και το «προφίλ χρήστη» επηρέασαν σε μεγαλύτερο εύρος (περισσότερες 

δραστηριότητες) το βαθμό συμμετοχής της επαγγελματικής ομάδας των 

εκπαιδευτικών Ε.Α., ενώ με βάση το μέγεθος των συντελεστών προσδιορισμού η εν 

λόγω επίδραση φάνηκε να είναι μεγαλύτερη σε ισχύ για τη συγκεκριμένη ομάδα της 

Ε.Α., έναντι αυτής της Γ.Α..  

 

6.2.2. Επίδραση εμπειρίας και χαρακτηριστικών συνεργασίας στο βαθμό 
συμμετοχής  

Η διερεύνηση της επίδρασης της εμπειρίας και των χαρακτηριστικών 

συνεργασίας των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής στο βαθμό συμμετοχής 

τους στις δραστηριότητες του eCollab απαντά στο έβδομο ερευνητικό ερώτημα. Από 

την ιεραρχική ανάλυση παλινδρόμησης μεταξύ του «βαθμού συμμετοχής» στο 

eCollab και των στοιχείων που συγκροτούσαν στο ερωτηματολόγιο τα 

«χαρακτηριστικά συνεργασίας» των συμμετεχόντων προέκυψε ότι ο παράγοντας που 

είχε σημαντική σε ισχύ και εύρος θετική επίδραση στο βαθμό συμμετοχής των 

εκπαιδευτικών στην κοινότητα, ιδιαίτερα αυτών της ειδικής αγωγής, ήταν τα εν λόγω 

χαρακτηριστικά.  

Σημειώνεται ότι τα «χαρακτηριστικά συνεργασίας» αφορούσαν στην επιδίωξη 

της επικοινωνίας με συναδέλφους, στο μοίρασμα αξιών, αντιλήψεων, πεποιθήσεων, 

συναισθημάτων, στην προσφορά εθελοντικής εργασίας, στην εκτίμηση της 
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συνεισφοράς των εταίρων και στην κατανόηση του ρόλου τους, στην προσέγγιση των 

απόψεών τους, στο ενδιαφέρον για τις πρακτικές τους, στην διαμόρφωση κοινών 

στόχων και εργασιών, στον πειραματισμό με νέες εφαρμογές και διδακτικά μέσα, 

στην δοκιμή πρακτικών συμμετοχικής εκπαίδευσης, στην προσφορά και αποδοχή 

βοήθειας και καθοδήγησης. 

Σε ό,τι αφορά τους/τις εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής, τα «χαρακτηριστικά 

συνεργασίας» επέδρασαν θετικά στις δραστηριότητες ανάγνωσης, και συγκεκριμένα 

στο διάβασμα των εισαγωγικών-ενημερωτικών κειμένων, στη μελέτη των σεναρίων 

με τις ερωτήσεις, στο διάβασμα της «βοήθειας» και στο διάβασμα των ενημερωτικών 

μηνυμάτων από εξωτερικό πάροχο, σχετικά με την εισαγωγή των νέων σχολίων και 

αναρτήσεων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της κοινότητας (πίνακας 47). Σε ό,τι αφορά 

τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, τα «χαρακτηριστικά συνεργασίας» επέδρασαν 

θετικά κυρίως στην εισαγωγή σχολίων στις ομάδες συζήτησης του Forum και 

δευτερευόντως στην εισαγωγή απαντήσεων στις ερωτήσεις των στατικών σεναρίων, 

καθώς και στη συχνότητα εισαγωγής στο σύστημα, για την ανάγνωση των 

νεοεισερχόμενων σχολίων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον (πίνακας 46). 

Η προϋπάρχουσα «εμπειρία συνεργασίας» των εκπαιδευτικών με 

συναδέλφους  τους, που αφορούσε στην συχνότητα offline και online συνεργασίας με 

εκπαιδευτικούς εντός και εκτός σχολείου, παρουσιάστηκε σημαντική για τους/τις 

εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής, αλλά με αρνητική σχέση. Όσο μεγαλύτερη 

εμπειρία συνεργασίας με εκπαιδευτικούς κατείχαν οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, 

τόσο μικρότερος ήταν ο βαθμός συμμετοχής τους στις δραστηριότητες της 

κοινότητας και συγκεκριμένα στο διάβασμα των εισαγωγικών κειμένων και στην 

εισαγωγή σχολίων στις ομάδες συζήτησης του Forum. Ενδεχομένως, οι εκπαιδευτικοί 

ειδικής αγωγής που συνεργάζονταν συχνά με συναδέλφους τους δεν είχαν ελλείμματα 

και ανάγκες στους τομείς συνεργασίας και συνεκπαίδευσης, τα οποία θα μπορούσαν 

να καλύψουν μέσω της διαδικτυακής συνεργασίας τους, ενώ αυτοί/ές που δεν 

συνεργάζονταν συχνά με συναδέλφους τους ενδεχομένως μέσω της διαδικτυακής 

κοινότητας προσδοκούσαν να καλύψουν τα ελλείμματα στους εν λόγω τομείς. Με 

πολύ μικρότερη ισχύ η «εμπειρία συνεργασίας» φάνηκε να επηρεάζει αρνητικά και το 

διάβασμα των σχολίων, αλλά και το διάβασμα των μηνυμάτων που λάμβαναν οι 

εκπαιδευτικοί Γ.Α.  στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο. Ωστόσο, δεν επέδρασε 

καθόλου ο εν λόγω παράγοντας στο μέσο όρο του βαθμού συμμετοχής των 

εκπαιδευτικών Γ.Α., όπως έγινε με τους/τις εκπαιδευτικούς Ε.Α.. 
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Το εν λόγω εύρημα σχετικά με την αρνητική επίδραση της προϋπάρχουσας 

συχνότητας συνεργασίας (εμπειρία συνεργασίας) στο βαθμό συμμετοχής κυρίως των 

εκπαιδευτικών Ε.Α. συμφωνεί και με τα αποτελέσματα έρευνας για τη συμμετοχή 

των εκπαιδευτικών στην κοινότητα JALT
7
 CALL

8
 SIG

9
. Από την ανάλυση των 

συνεντεύξεων τριών μελών σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τη 

συμμετοχή στην κοινότητα προέκυψε ότι η απουσία δέσμευσης για συνεισφορά 

περιεχομένου σ’ αυτήν επηρεάζεται στις περιπτώσεις που οι εκπαιδευτικοί 

εμπλέκονται καθημερινά σε συζητήσεις για την Εκπαίδευση με διάφορα άτομα και σε 

διάφορες καταστάσεις κι έτσι δεν αισθάνονται την ανάγκη να αναζητήσουν κάτι 

ανάλογο στο διαδίκτυο. Αντίθετα οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν την ευκαιρία να 

συζητήσουν offline είναι αυτοί/ές που αναζητούν ένα πλαίσιο στο οποίο να μπορούν 

να κάνουν τέτοιες συζητήσεις (Thomas, 2011).  Επίσης, η έρευνα της Olofsson 

(2010) έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στις διαδικτυακές κοινότητες 

συζητούν περισσότερο για θέματα εκπαίδευσης στο πλαίσιο αυτών παρά με 

συναδέλφους στο σχολείο, ενώ η έρευνα των Jung Won & Brush (2009) ανέδειξε ότι 

μέσω της συμμετοχής τους σε επαγγελματικές διαδικτυακές κοινότητες  οι 

εκπαιδευτικοί καλύπτουν αισθήματα μοναξιάς που αισθάνονται στο πλαίσιο του 

σχολείου (Olofsson, 2010,  Jung Won & Brush, 2009). Γενικότερα, οι τεχνολογίες 

που σχετίζονται με την διαμεσολαβημένη από τον υπολογιστή επικοινωνία (CMC) 

έχουν προσδιοριστεί εδώ και δεκαετίες στη σχετική βιβλιογραφία ως ένας τρόπος 

αντιμετώπισης των προβλημάτων που συνδέονται με την απομόνωση του/της 

εκπαιδευτικού στο χώρο εργασίας του, εφόσον προσφέρουν το χρόνο και το χώρο για 

την ανάπτυξη συζητήσεων (Zhao & Rop, 2001) 

Το παραπάνω εύρημα, για την επαγγελματική ομάδα των εκπαιδευτικών Ε.Α. 

ερμηνεύεται και από τους λόγους συμμετοχής τους στις δραστηριότητες της 

κοινότητας, καθώς και από τα ατομικά οφέλη που η εν λόγω ομάδα αποκόμισε από τη 

συμμετοχή της στις δραστηριότητες αυτής. Όπως ανέδειξε η ερμηνευτική ανάλυση 

του ποιοτικού υλικού, τόσο οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών Ε.Α. από τη συμμετοχή 

τους στην κοινότητα, δηλαδή ο λόγος για τον οποίο συμμετείχαν, όσο και ο 

αναστοχασμός τους στο πλαίσιο της κοινότητας, δηλαδή το ατομικό όφελος που 

αποκόμισαν κατά τη διαδικασία συμμετοχής τους στις δραστηριότητες του 

                                                 
7
 Japan Association for Language Teachers 

8
 Computer Assisted Language Learning 

9
 Special Interest Group 
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ηλεκτρονικού περιβάλλοντος, αφορούσαν πρωτίστως στο θέμα της συνεργασίας τους 

με τους/τις εκπαιδευτικούς Γ.Α. και στη βελτίωση αυτής στο χώρο του σχολείου και 

δευτερευόντως στη βελτίωση των πρακτικών συμπερίληψης στην τάξη και στο 

σχολείο. Επιπλέον, ορισμένοι/ες από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στις συνεντεύξεις 

εκπαιδευτικούς Ε.Α. αντιλήφθηκαν το eCollab ως ένα μοντέλο ανάπτυξης της 

συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών Ε.Α. και Γ.Α. που ενδεχομένως θα μπορούσε 

να καλύψει το έλλειμμα της πραγματικής (offline) συνεργασίας στο χώρο του 

σχολείου.  

 

6.2.3.  Επίδραση δυσκολιών συμμετοχής στο βαθμό συμμετοχής  
Σχετικά με το όγδοο ερώτημα της έρευνας, η ανάλυση παλινδρόμησης, 

μεταξύ των ομαδοποιημένων παραγόντων των «δυσκολιών συμμετοχής στο eCollab» 

που προέκυψαν από την παραγοντική ανάλυση που υιοθετήθηκε και των στοιχείων 

του ερωτηματολογίου που εκπροσωπούσαν το «βαθμό συμμετοχής στο eCollab», 

ανέδειξε ότι σημαντική ερμηνευτική ισχύ και εύρος στο βαθμό συμμετοχής των 

εκπαιδευτικών είχαν όλοι οι παράγοντες δυσκολιών, με κυρίαρχο τον παράγοντα που 

αφορoύσε στις δυσκολίες «παρακίνησης, καθοδήγησης και υποστήριξης του 

περιεχομένου» του eCollab. Όσο μεγαλύτερες  ήταν οι δυσκολίες στον τομέα της 

«παρακίνησης, καθοδήγησης και υποστήριξης του περιεχομένου» του ηλ. 

περιβάλλοντος, τόσο μικρότερος ήταν ο «βαθμός συμμετοχής» των εκπαιδευτικών 

στις δραστηριότητές του, εκτός από το διάβασμα της Βοήθειας του eCollab και το 

διάβασμα των ενημερωτικών μηνυμάτων που λάμβαναν οι εκπαιδευτικοί στο ηλ. 

ταχυδρομείο τους, σχετικά με τα νεοεισερχόμενα σχόλια και τις αναρτήσεις της 

κοινότητας. 

Ο εν λόγω ομαδικός παράγοντας περιελάμβανε δυσκολίες που αφορούσαν 

στις δυσνόητες ερωτήσεις και στις ελλιπείς πληροφορίες των σεναρίων, στην ελλιπή 

υποστήριξη που προσέφεραν τα εισαγωγικά-ενημερωτικά κείμενα και τα υπερκείμενα 

των στατικών σεναρίων (διασυνδεσιμότητα) στην κατανόηση του περιεχομένου τους, 

στην ανεπαρκή υποστήριξη των μελών σχετικά με την κατανόηση του έργου της 

λύσης των στατικών σεναρίων και σχετικά με την καθοδήγησή τους στην εισαγωγή 

απαντήσεων στις κατευθυντήριες ερωτήσεις αυτών, στην ανεπαρκή υποστήριξη 

(βοήθεια) των ασύγχρονων συζητήσεων και στη δυσκολία παρακολούθησης αυτών, 

στην ανεπαρκή υποστήριξη που προσέφερε γενικότερα το ηλεκτρονικό περιβάλλον 

(βοήθεια, οδηγίες) στα μέλη, στην απαιτητικότητα της μελέτης των στατικών 
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σεναρίων και γενικότερα όλων των δραστηριοτήτων της κοινότητας και τέλος στα 

δυσνόητα και μη ενδιαφέροντα σχόλια των μελών. Επισημαίνεται ωστόσο ότι ο 

παράγοντας αυτός που αφορούσε στην παρακίνηση που προσέφερε το περιεχόμενο 

του eCollab στο χρήστη ή στη χρήστρια, αλλά και στην υποστήριξη που προσέφερε η 

τεχνική υποδομή στη εκτέλεση του συνεργατικού έργου και των δραστηριοτήτων 

του, επέδρασε σε πολύ μεγαλύτερο εύρος στο «βαθμό συμμετοχής» των 

εκπαιδευτικών Γ.Α., απ’ ό,τι στο βαθμό συμμετοχής των εκπαιδευτικών Ε.Α., παρόλο 

που όπως ανέδειξε το t test μεγαλύτερη δυσκολία με 4 από τα 12 στοιχεία του εν 

λόγω ομαδικού παράγοντα δυσκολιών (ελλιπείς πληροφορίες των στατικών 

σεναρίων, δύσκολος τρόπος εισαγωγής των απαντήσεων στις ερωτήσεις αυτών, 

ανεπαρκής υποστήριξη ηλ. περιβάλλοντος, ελλιπής υποστήριξη του Forum)  είχε η 

επαγγελματική ομάδα των εκπαιδευτικών Ε.Α..  

Σε ό,τι αφορά τους/τις εκπαιδευτικούς Ε.Α., όσο μεγαλύτερη ήταν η δυσκολία 

στον τομέα της «παρακίνησης, καθοδήγησης και υποστήριξης περιεχομένου», τόσο 

μικρότερος ήταν ο βαθμός συμμετοχής τους σε 4 κυρίως δραστηριότητες της 

κοινότητας. Συγκεκριμένα, τόσο μικρότερη ήταν η συχνότητα εισαγωγής στο 

σύστημα για το διάβασμα των νεοεισερχόμενων σχολίων, στο διάβασμα των 

ενημερωτικών μηνυμάτων που λάμβαναν οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. από το 

ecollab.teachercollaboration στο ταχυδρομείο τους, καθώς και στο διάβασμα των 

εισαγωγικών-ενημερωτικών κειμένων. Ενώ σε επίπεδο σημαντικότητας 10%, 

μικρότερος ήταν και ο βαθμός συμμετοχής στη μελέτη των σεναρίων με τις 

ερωτήσεις. Από την άλλη, για τους/τις εκπαιδευτικούς Γ.Α. όσο μεγαλύτερη ήταν η 

δυσκολία της «παρακίνησης, καθοδήγησης και υποστήριξης περιεχομένου» στο 

eCollab, τόσο μικρότερος ήταν ο βαθμός συμμετοχής τους σε 7 δραστηριότητες της 

κοινότητας. Συγκεκριμένα, τόσο μικρότερος ήταν ο βαθμός συμμετοχής στο 

διάβασμα των Πηγών του eCollab, στη μελέτη των στατικών σεναρίων και 

ερωτήσεων, στη μεταφορά των εκπαιδευτικών Γ.Α. μέσω των υπερσυνδέσμων των 

στατικών σεναρίων και ερωτήσεων σε άλλους ιστοτόπους για τη λήψη επιπρόσθετων 

πληροφοριών, στο διάβασμα των σχολίων στα Σενάρια και στις Συζητήσεις, στην 

είσοδο στο σύστημα για το διάβασμα των νεοεισερχόμενων σχολίων, στον σχολιασμό 

στις ομάδες συζήτησης του Forum και στις απαντήσεις στις ερωτήσεις των Σεναρίων. 

Τα παραπάνω ευρήματα σε συνδυασμό με τα ευρήματα της ανάλυσης του 

ποιοτικού υλικού της έρευνας αναδεικνύουν τα ελλείμματα της υποδομής κυρίως των 

στατικών σεναρίων με τις κατευθυντήριες ερωτήσεις, σε ό,τι αφορά την κατανόηση 
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του περιεχομένου τους από τους/τις εκπαιδευτικούς Γ.Α. και σε ό,τι αφορά την 

καθοδήγηση αυτών στην εισαγωγή απαντήσεων στις κατευθυντήριες ερωτήσεις. Πιο 

συγκεκριμένα, από την ανάλυση των συνεντεύξεων προέκυψε ότι τη συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών Γ.Α. στο εν λόγω περιβάλλον δυσκόλεψαν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του περιεχομένου του. Τα στατικά σενάρια χαρακτηρίστηκαν 

«θεωρητικά», «επιστημονικά», με όρους που δυσκόλευαν την κατανόησή τους κι 

έκαναν απαιτητική τη μελέτη τους και με περιεχόμενο που δεν σχετίζονταν με την 

καθημερινή σχολική πρακτική των εκπαιδευτικών Γ.Α.. Ενδεχομένως, για το έργο της 

κατανόησης του συνκείμενου των στατικών σεναρίων-προβλημάτων και ερωτήσεων, 

απαιτούνταν μεγαλύτερη γνωστική υποστήριξη των εκπαιδευτικών Γ.Α. και 

πολλαπλή αναπαράσταση του περιεχομένου των σεναρίων.  Πρόκειται για αρχές της 

θεωρίας της γνωστικής ευελιξίας που έχουν εδώ και δεκαετίες επισημανθεί από τον 

Spiro και τους συνεργάτες του κι οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή  στο σχεδιασμό και 

την αξιοποίηση υπερκειμενικών περιβαλλόντων για τη λύση ασθενώς δομημένων 

προβλημάτων πολύπλοκου περιεχομένου (Spiro et al, 1988, Spiro & Jehng, 1990; 

Spiro et al, 1992). Επίσης, απαιτούνταν σύνδεση των στατικών σεναρίων με τις 

πραγματικές καταστάσεις που βίωναν οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. στις τάξεις τους, καθώς 

και διαδικαστική υποστήριξη για την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών Γ.Α. στη 

συνεισφορά απαντήσεων στις ερωτήσεις των online «αληθοφανών» σεναρίων-

προβλημάτων και την υποστήριξη γενικότερα της διαδικασίας λύσης τους. Μία άλλη 

στρατηγική που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί είναι η υποστήριξη των μελών από 

διαπροσωπικές συναντήσεις, -επιθυμία που εξέφρασαν ορισμένοι/ες από τους/τις 

συμμετέχοντες/ουσες στις συνεντεύξεις -, η οποία ενδεχομένως θα συνέβαλλε στην 

αποτελεσματικότερη κατανόηση και εκτέλεση του έργου της online λύσης των 

στατικών σεναρίων-προβλημάτων. Η μικτή προσέγγιση που περικλείει 

διαπροσωπικές συναντήσεις και online δραστηριότητες μαζί αποδείχθηκε ότι είναι 

πιο επιτυχημένη στην προώθηση της παραγωγικότητας απ’ ό,τι ένα πλήρως 

ηλεκτρονικό μοντέλο μάθησης (Wideman, 2010). Σε ό,τι αφορά την απαιτητικότητα 

των δραστηριοτήτων του συνεργατικού περιβάλλοντος, από ερευνητές/ριες έχει 

επισημανθεί ότι ένας από τους παράγοντες που ωθεί το χρήστη ή τη χρήστρια στη 

δράση, είναι η εν λόγω δράση να μη γίνεται αντιληπτή από το/τη χρήστη/ρια ως 

δύσκολη. Η αντίληψη αυτή καθορίζει τη συμπεριφορά χρήσης του συστήματος 

(Sharratt & Usoro, 2003; Davis, 1989).  
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Από την άλλη, η ανάλυση του ποιοτικού υλικού ανέδειξε ότι οι 

συμμετέχοντες/ουσες αποζητούσαν μια περισσότερο αυτοκατευθυνόμενη δομή, 

εφόσον οι ερωτήσεις των στατικών σεναρίων από ορισμένους/ες εκπαιδευτικούς 

θεωρήθηκαν περιοριστικές, ενώ από κάποιους/ες επισημάνθηκε ότι παρήγαγαν 

«τυποποιημένες» απαντήσεις, σε σχέση με το διάλογο που αναπτύχθηκε «ελεύθερα» 

στο Forum. Επισημαίνεται ωστόσο ότι περισσότερο περιοριστικές και 

αποθαρρυντικές θεωρήθηκαν οι ερωτήσεις από τους/τις εκπαιδευτικούς Ε.Α., σε 

σχέση με αυτούς/ές της Γ.Α., όπως ανέδειξε ο στατιστικός έλεγχος t για τη 

διερεύνηση διαφορών μεταξύ των δύο ειδικοτήτων. Περιοριστικές, σε ό,τι αφορά τις 

λεκτικές ανταλλαγές στο ηλεκτρονικό περιβάλλον γύρω από συγκεκριμένα θέματα, 

θεωρήθηκαν και οι ερωτήσεις που απηύθυναν εκπρόσωποι του πανεπιστημίου σε 

δέκα φοιτητές/ριες της γενικής αγωγής κι εννιά φοιτητές/ριες της ειδικής αγωγής, οι 

οποίοι/ες συνεργάστηκαν online ανταλάσσοντας εμπειρίες από την πρακτική τους 

άσκηση στα σχολεία. Η online συνεργασία έλαβε χώρα στο πλαίσιο προγράμματος 

επαγγελματικής ανάπτυξης που σκοπό είχε να αναπτύξουν οι υποψήφιοι/ες 

εκπαιδευτικοί της ειδικής και γενικής αγωγής μία αίσθηση συνεργασίας για τον 

εμπλουτισμό ενός συμπεριληπτικού μαθησιακού περιβάλλοντος (Geer & Hamill, 

2003). Γενικότερα, η αίσθηση της αυτονομίας των συμμετεχόντων/ουσών σε 

περιβάλλοντα συνεργατικής μάθησης και η αίσθηση της επάρκειας αποτελούν 

βασικές προϋποθέσεις για την εσωτερική παράκινησή τους (βλ. Deci & Ryan, 1985) 

στη συνεισφορά περιεχομένου σ’ αυτά (Chen & Jang, 2010). Ωστόσο, σε ό,τι αφορά 

τα συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης, η οιονεί πειραματική έρευνα  του Rienties 

και των συνεργατών του (2012) με δύο ομάδες συμμετεχόντων σ’ ένα περιβάλλον εξ’ 

αποστάσεως βασισμένης στο πρόβλημα μάθησης από τη μία και σ’ ένα περισσότερο 

υποστηρικτικό βελτιστοποιημένου σχεδιασμού περιβάλλον από την άλλη,  ανέδειξε 

ότι η επίτευξη της ισορροπίας μεταξύ καθοδήγησης και υποστήριξης για τη 

διευκόλυνση τόσο του αυτόνομου, όσο και του ελεγχόμενου προσανατολισμού των 

συμμετεχόντων/ουσών αποτελεί ένα σύνθετο ζήτημα, δεδομένου ότι ορισμένοι από 

τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στην εξ’ αποστάσεως διαδικασία μάθησης προτιμούν 

την αυτόνομη δράση, ενώ άλλοι/ες μια περισσότερο προσανατολισμένη και 

καθοδηγούμενη δράση (Rienties et al, 2012). 

Περαιτέρω, από την ανάλυση του ποιοτικού υλικού προέκυψε ότι στοιχεία 

που συνδέονται με τον ομαδοποιημένο παράγοντα της «παρακίνησης, καθοδήγησης 

και υποστήριξης περιεχομένου» δυσκόλεψαν τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών Γ.Α.. 
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και στο περιβάλλον των ασύγχρονων συζητήσεων (Forum) της κοινότητας. Πρόκειται 

για την περιγραφική και μόνο απόδοση των βιωματικών σεναρίων του Forum και τις 

ελλιπείς πληροφορίες που περιείχαν, οι οποίες δυσκόλεψαν την κατανόησή τους, για 

τα πολλά θέματα συζήτησης και την υπερφόρτωση πληροφοριών, καθώς και για τη 

δυσκολία παρακολούθησης των συζητήσεων. Η δυσκολία παρακολούθησης των 

ασύγχρονων συζητήσεων επισημάνθηκε και από την έρευνα της Carboni (1999) σε 

δείγμα 14 δασκάλων, στο πλαίσιο προγράμματος επαγγελματικής τους ανάπτυξης 

στα Μαθηματικά (Carboni, 1999). Επίσης, η έρευνα των Nonnecke και Preece (2001) 

ανέδειξε ότι η δυσκολία παρακολούθησης των ασύγχρονων συζητήσεων είναι ένας 

από τους λόγους που τα μέλη των διαδικτυακών κοινοτήτων παραμένουν 

περιφερειακά συμμετέχοντα (Nonnecke & Preece, 2001). 

Σε ό,τι αφορά τα μη παρακινητικά και δυσνόητα σχόλια των μελών, ως 

στοιχείο του παραπάνω ομαδοποιημένο παράγοντα της «παρακίνησης, καθοδήγησης 

και υποστήριξης περιεχομένου», η ανάλυση του ποιοτικού υλικού ανέδειξε ότι τα 

σχόλια κυρίως των στατικών σεναρίων δυσκόλεψαν τους εκπαιδευτικούς Γ.Α., επειδή 

ήταν «θεωρητικά», με μη κατανοητούς επιστημονικούς όρους. Γενικότερα, 

διαφάνηκε ότι η γλώσσα τόσο των στατικών σεναρίων, όσο και των σχολίων που 

εισήχθησαν κάτω από αυτά εμπόδισε την δημιουργία ενός κοινού εδάφους (common 

ground) (Clark & Brennan, 1991; Preece & Maloney-Krichmar, 2003; Jones & 

Preece, 2006) που θα εξασφάλιζε την από κοινού κατανόηση των συνεισφορών στο 

ηλ. περιβάλλον και θα έδινε ώθηση στην ανάπτυξη της αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

δύο ειδικοτήτων Ε.Α. και Γ.Α.. Εξάλλου έχει επισημανθεί ότι η πολύπλοκη γλώσσα 

των σχολίων μειώνει την πιθανότητα ανάγνωσής τους και την πιθανότητα απάντησης 

σ’ αυτά (Arguello, et al, 2006).  

Περαιτέρω, από την ανάλυση του ποιοτικού υλικού επισημάνθηκε ότι και στα 

βιωματικά σενάρια που εισήχθησαν στο Forum, τα σχόλια της ομάδας των 

εκπαιδευτικών Ε.Α. περιείχαν εξειδικευμένη ορολογία, σε σχέση με αυτά της ομάδας 

των εκπαιδευτικών Γ.Α.. Η «θεμελίωση» (grounding), όπως αποκαλείται στη σχετική 

βιβλιογραφία, η οποία παρέχει ένα πλαίσιο για την από κοινού οικοδόμηση ενός 

κατανοητού απ’ όλα τα εμπλεκόμενα μέλη διαμοιρασμένου νοήματος, εξαρτάται 

τόσο από το μέσο επικοινωνίας όσο και από το έργο που συντελείται στο πλαίσιο της 

επικοινωνίας αυτής. Οι Preece & Maloney-Krichmar (2003) θεωρούν ότι ο σαφής και 

ευανάγνωστος ορισμός του σκοπού της online κοινότητας βοηθά στην εγκαθίδρυση 

του κοινού εδάφους (common ground) που είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη του 
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κοινού νοήματος στο πλαίσιο των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων (Preece & Maloney-

Krichmar, 2003). Οι Bromme, Hesse & Spada  (2005) εκτός από το εμπόδιο του 

κοινού εδάφους (common ground barrier) στην αμοιβαία οικοδόμηση του νοήματος, 

ως επιπλέον εμπόδιο αναφέρουν το επιστημονικό εμπόδιο (epistemic barrier), το 

οποίο ισχύει στην περίπτωση του ελλείμματος των γνώσεων και δεξιοτήτων των 

συμμετεχόντων/ουσών στη διαδικασία μάθησης. Επισημαίνεται ότι το t test ανέδειξε 

μεγαλύτερα ελλείμματα στην σχετική με τα σενάρια προϋπάρχουσα γνώση των 

εκπαιδευτικών Γ.Α., από τους/τις εκπαιδευτικούς Ε.Α. της κοινότητας. Επίσης, οι 

παραπάνω μελετητές κάνουν λόγο και για το εμπόδιο του μη διαμοιρασμού της 

γνώσης (unshared knowledge barrier) που εμφανίζεται στην περίπτωση των 

προβλημάτων τα οποία καλούνται να λύσουν ειδικοί από διαφορετικά επιστημονικά 

πεδία, δεδομένου ότι η συγκέντρωση της γνώσης της ομάδας που αναμένεται, ως 

βαθύτερη γνώση από τη γνώση των μερών της, δεν αποτελεί συχνό φαινόμενο 

(Bromme, Hesse & Spada, 2005). 

Επιπλέον, η απουσία αλληλεπίδρασης και ανανέωσης των σχολιασμών, η 

οποία επισημάνθηκε από τους/τις εκπαιδευτικούς στις συνεντεύξεις τους για το 

περιβάλλον των στατικών σεναρίων με τις ερωτήσεις, φάνηκε ότι συνέβαλλε στη 

μείωση του βαθμού συμμετοχής τους στις δραστηριότητες ανάγνωσης και συγγραφής 

στο εν λόγω περιβάλλον. Το χαμηλής ποιότητας περιεχόμενο που χαρακτηρίζεται από 

μικρή διακύμανση, λίγες ενημερώσεις και απουσία ενδιαφέροντος για τα θέματα στα 

οποία επικεντρώνεται, έχει επισημανθεί και από την έρευνα των Bae Brandtzæg & 

Jan Heim (2008) ως ο δεύτερος κατά σειρά λόγος που η συμμετοχή στις διαδικτυακές 

κοινότητες μειώνεται με την πάροδο του χρόνου (Bae Brandtzæg & Jan Heim, 2008).  

Ειδικότερα, οι προτάσεις των εκπαιδευτικών που περιέχονταν στις απαντήσεις 

των κατευθυντηρίων ερωτήσεων, οι οποίες αφορούσαν στη συμμετοχική εκπαίδευση 

και στη διαφοροποιημένη διδασκαλία θεωρήθηκαν σε μία περίπτωση, από 

εκπαιδευτικό της γενικής αγωγής, ανεφάρμοστες στη σχολική πράξη. Η ερμηνευτική 

ανάλυση του ποιοτικού υλικού της έρευνας ανέδειξε ότι η ανάγνωση των εν λόγω 

σχολίων προκάλεσε άγχος στην εκπαιδευτικό σχετικά με την ενδεχόμενη εφαρμογή 

των προτεινόμενων πρακτικών στη γενική τάξη, εξαιτίας της απουσίας σχετικής 

προσωπικής εμπειρίας. Το άγχος τροφοδότησε μία αρνητική στάση προς την 

εφαρμοσμένη συνεκπαίδευση με διαφοροποίηση του περιεχομένου της διδασκαλίας 

που οδήγησε στην αποτροπή της εκπαιδευτικού από την περαιτέρω εμπλοκή της στις 

δραστηριότητες ανάγνωσης και συγγραφής της κοινότητας. Επισημαίνεται ότι 
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αρκετές έρευνες έχουν δείξει πως η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στη 

συνεκπαίδευση επηρεάζεται αρνητικά από την απουσία προϋπάρχουσας εμπειρίας 

σχετικά με τη διδασκαλία σε τάξεις όπου φοιτούν και μαθητές με ε.ε.α. (Πατσίδου, 

2010; Koutrouba et al, 2008; Zoniou-Sideri & Vlachou, 2006; Wilkins & Nietfeld, 

2004; Leatherman & Niemeyer, 2005; Avramidis et al, 2000), ενώ έχει επισημανθεί 

ότι η συνεκπαίδευση προκαλεί άγχος σε ορισμένους/ες εκπαιδευτικούς (Forlin, 1998) 

παράγοντες που, όπως προέκυψε από την ερμηνευτική ανάλυση του ποιοτικού υλικού 

στη συγκεκριμένη περίπτωση, επηρέασαν αρνητικά και τη συμμετοχή στις 

δραστηριότητες της online συνεργασίας στην κοινότητα. Επιπλέον, σημειώνεται ότι 

ορισμένοι/ες εκπαιδευτικοί  Γ.Α. δήλωσαν στις συνεντεύξεις τους πως ένας από τους 

λόγους που δυσκόλεψε τη συμμετοχή τους στη λύση των σεναρίων ήταν ότι δεν είχαν 

σχετική εμπειρία, η απουσία της οποίας οφείλονταν στο έλλειμμα της συνεργασίας 

τους με εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής στο σχολείο τους, καθώς και στο 

έλλειμμα αντιμετώπισης προβλημάτων συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη, ατομικά 

από τους/τις ίδιους/ες, όπως ανέδειξε η ανάλυση του ποιοτικού υλικού της έρευνας.  

Περαιτέρω, αν και ο έλεγχος t για στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των δύο επαγγελματικών ομάδων επιβεβαίωσε την τάση της μεγαλύτερης δυσκολίας, 

σχετικά με το έλλειμμα εμπειρίας αλλά και γνώσης, για τη λύση προβλημάτων 

συνεκπαίδευσης, για τους/τις εκπαιδευτικούς Γ.Α. έναντι αυτών της Ε.Α., ωστόσο ο 

ομαδοποιημένος παράγοντας δυσκολιών «Γνώση, εμπειρία & στάσεις», που 

εμπεριείχε τις συγκεκριμένες δυσκολίες δεν επηρέασε καμία από τις δραστηριότητες 

συγγραφής των εκπαιδευτικών Ε.Α. και Γ.Α.. Ο συγκεκριμένος παράγοντας 

δυσκολιών, όπως ανέδειξε η ιεραρχική ανάλυση παλινδρόμησης, επηρέασε αρνητικά 

και ιδιαίτερα ισχυρά το βαθμό συμμετοχής των εκπαιδευτικών Ε.Α. στις 

δραστηριότητες ανάγνωσης και μελέτης. Σε ό,τι αφορά τους/τις εκπαιδευτικούς Γ.Α., 

η έλλειψη γνώσεων και εμπειριών και η αρνητική στάση σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα του συνεργατικού έργου της κοινοτητας επηρέασε μόνο θετικά 

και μόνο το βαθμό συμμετοχής στο διάβασμα των Πηγών του eCollab. Όσο 

περισσότερες ελλείψεις σε γνώσεις και εμπειρίες είχαν οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. κι όσο 

περισσότερο δεν πίστευαν ότι θα μπορούσαν με τα σχόλιά τους να βοηθήσουν 

τους/τις συναδέλφους τους ή να βοηθηθούν από αυτούς/ές θέτοντας το πρόβλημά 

τους στην κοινότητα, τόσο περισσότερο  διάβαζαν τις Πηγές του eCollab, χωρίς να 

επηρεάζεται ο βαθμός συμμετοχής τους στις υπόλοιπες δραστηριότητες της 

κοινότητας. Ενδεχομένως, οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. που παρουσίαζαν ελλείμματα στον 



436 

 

εν λόγω τομέα επεδίωκαν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, διαβάζοντας το 

περιεχόμενο των Πηγών του eCollab, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από την ανάλυση 

των συνεντεύξεων, όπου οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής ανέφεραν ότι για να 

κατανοήσουν για παράδειγμα την έννοια της συμμετοχικής εκπαίδευσης ή τους 

δυσνόητους όρους των στατικών σεναρίων ανέτρεχαν στις «πηγές» και στα 

«εισαγωγικά-ενημερωτικά κείμενα», αντίστοιχα. Από την άλλη, όσο περισσότερο οι 

εκπαιδευτικοί Ε.Α. αισθάνονταν ότι έχουν ελλείψεις σε γνώσεις και εμπειρίες κι όσο 

περισσότερο δεν πίστευαν ότι θα μπορούσαν με τα σχόλιά τους να βοηθήσουν 

τους/τις συναδέλφους τους ή να βοηθηθούν από αυτούς/ές θέτοντας το πρόβλημά 

τους στην κοινότητα, τόσο λιγότερο διάβαζαν τα μηνύματα που αποστέλλονταν από 

εξωτερικό πάροχο στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους, τόσο λιγότερο διάβαζαν τις 

«πηγές» του eCollab και τόσο λιγότερο μελετούσαν τα σενάρια-προβλήματα με τις 

ερωτήσεις. 

Περαιτέρω, ο σκοπός της κοινότητας φάνηκε ότι εμπόδισε τη συμμετοχή μίας 

εκπαιδευτικού Γ.Α. που συμμετείχε στις συνεντεύξεις. Πρόκειται για την 

επικέντρωση του περιεχομένου της κοινότητας στην Ειδική Αγωγή και στη λύση 

μόνο προβλημάτων συμμετοχικής εκπαίδευσης μαθητών/ριών με ε.ε.α. στη γενική 

τάξη και συνεργασίας των εκπαιδευτικών μόνο με την ειδικότητα των εκπαιδευτικών 

Ε.Α.. Προφανώς στην εν λόγω περίπτωση, ο σκοπός της κοινότητας eCollab 

αποθάρρυνε την εκπαιδευτικό από τη συμμετοχή της σ’ αυτήν.  Σύμφωνα με τις 

Preece & Maloney-Krichmar (2003)  ο σαφής και ευανάγνωστος ορισμός του σκοπού 

των online κοινοτήτων αποθαρρύνει την προσχώρηση των ατόμων που δεν τάσσονται 

υπέρ αυτού και ενθαρρύνει την προσχώρηση ομοϊδεατών,  ενώ από την άλλη βοηθάει 

στην εγκαθίδρυση του απαραίτητου για την ανάπτυξη της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης κοινού εδάφους (common ground) της κοινότητας (Preece & 

Maloney-Krichmar, 2003). Επιπρόσθετα, η απουσία προσωπικών επαγγελματικών 

αναγκών σχετικά με την αντιμετώπιση προσωπικών προβλημάτων συνεκπαίδευσης 

στη γενική τάξη απέτρεψε σε δύο περιπτώσεις εκπαιδευτικούς Γ.Α. από την εμπλοκή 

τους στις ασύγχρονες συζητήσεις (Forum), όπως ανέδειξε η ανάλυση των 

συνεντεύξεων. Σημειώνεται ότι σχετική έρευνα των Preece, Nonnecke  και Andrews 

(2004) ανέδειξε ότι τα μέλη που δεν έχουν την ανάγκη της κοινότητας δεν 

συμμετέχουν με σχόλια στις συζητήσεις αυτής (Preece, Nonnecke  Andrews, 2004). 

Αντίθετα, η απουσία προσωπικής επαγγελματικής ανάγκης για την αντιμετώπιση 

προσωπικών προβλημάτων συμμετοχικής εκπαίδευσης μέσω της εισαγωγής και 
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συζήτησής τους στο Forum του eCollab, δεν φάνηκε να αποτελεί εμπόδιο στη 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών Ε.Α. στις δραστηριότητες της κοινότητας. Για το 

δείγμα των εκπαιδευτικών Ε.Α. που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις διαφάνηκε από 

την ανάλυση του ποιοτικού υλικού ότι παρόλο που δεν είχαν κάποιο σενάριο-

πρόβλημα να καταθέσουν στο eCollab, αυτό δεν τους/τις εμπόδισε να συμμετάσχουν 

στα σενάρια και στις συζητήσεις με σχόλια.  

Η παραπάνω διάκριση φαίνεται να συνδέεται με τις διαφορετικές προσδοκίες 

των εκπαιδευτικών Ε.Α. και Γ.Α., οι οποίες προφανώς συνδέονται με τις διαφορετικές 

ανάγκες που η κάθε ειδικότητα επιθυμούσε να καλύψει στο πλαίσιο της κοινότητας. 

Όπως προέκυψε από την ερμηνευτική ανάλυση του ποιοτικού υλικού της έρευνας οι 

εκπαιδευτικοί Γ.Α. από τη συμμετοχή τους στην κοινότητα προσδοκούσαν τη λήψη 

συναδελφικής βοήθειας μέσω συμβουλών και προτάσεων σε προβλήματα 

συμμετοχικής εκπαίδευσης, και μάλιστα κάποιοι προσδοκούσαν τις συμβουλές των 

συναδέλφων τους της ειδικής αγωγής ή εκτίμησαν περισσότερο τη δική τους 

συνεισφορά περιεχομένου στην κοινότητα, ενώ οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. προσδοκούσαν 

την αυτοεπιβεβαίωση των μεθοδολογικών τους προσεγγίσεων και την επιβεβαίωση 

της ομοιότητας των προβλημάτων που κατατέθηκαν στο eCollab με τα προβλήματα 

που αντιμετώπιζαν οι συνάδελφοί τους της Γ.Α. στο σχολείο τους. Επιπλέον, από τη 

γενίκευση της online συνεργασίας τους προσδοκούσαν τη βελτίωση της συνεργασίας 

τους με τους εκπαιδευτικούς της γενικής αγωγής, μέσω της σύγκλισης των απόψεών 

τους και την αλλαγή της αρνητικής στάσης των συναδέλφων τους της Γ.Α. για το 

ρόλο των εκπαιδευτικών Ε.Α. στο γενικό σχολείο και για τους/τις μαθητές/ριες με 

ε.ε.α. που φοιτούν σ’ αυτό. Αντίστοιχα, οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. από τη γενίκευση της 

online συνεργασίας τους προσδοκούσαν διεύρυνση της οπτικής τους, βοήθεια στο 

ατομικό επαγγελματικό τους έργο στη γενική τάξη, αλλαγές στην πρακτική τους και 

επαγγελματική βελτίωση, στην κατεύθυνση της συμμετοχικής εκπαίδευσης. 

Από τις υπόλοιπες δυσκολίες που διερευνήθηκαν με το ερωτηματολόγιο, 

σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε κι ο παράγοντας «ευχρηστία ηλ. περ. & δεξιότητες 

χρήσης», ο οποίος επηρέασε θετικά κυρίως το διάβασμα της Βοήθειας και των 

Πηγών του eCollab. Επίσης σε επίπεδο σημαντικότητας 9% επηρέασε θετικά την 

εισαγωγή απαντήσεων στα σενάρια, ενώ αρνητικά επηρέασε κυρίως το διάβασμα των 

μηνυμάτων από το ecollab.teachercollaboration (εξ. πάροχο) στο περιβάλλον του ηλ. 

τους ταχυδρομείου και σε επίπεδο σημαντικότητας 10% την είσοδό τους στο ηλ. 

περιβάλλον της κοινότητας. Σημειώνεται ότι οι δυσκολίες του εν λόγω ομαδικού 



438 

 

παράγοντα αφορούσαν στη δυσκολία εισαγωγής σχολίων και αναρτήσεων στο 

Forum, στη δυσκολία εισόδου και εύρεσης των προσφάτων σχολίων στο Forum, στη 

δυσκολία της μετάβασης από το περιβάλλον των σεναρίων με τις ερωτήσεις στο 

περιβάλλον του Forum και εισαγωγής προσωπικών σεναρίων προβλημάτων σ’ αυτό, 

στην δυσκολία πλοήγησης στο Forum, σε αναγνωστικές δυσκολίες λόγω του φόντου 

και των γραμμάτων της διεπιφάνειας, στη δυσκολία της γραπτής επικοινωνίας, στην 

ανεπάρκεια τεχνικών δεξιοτήτων.   

Αναφορικά με την κάθε επαγγελματική ομάδα ξεχωριστά, όσο μεγαλύτερες 

ήταν οι δυσκολίες που συνδέονταν με τα στοιχεία του εν λόγω παράγοντα, τόσο 

λιγότερο οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. διάβαζαν τα σχόλια των συναδέλφων τους στα 

σενάρια και στις συζητήσεις και τόσο λιγότερο πλοηγούνταν στα στατικά σενάρια, 

αλλά τόσο περισσότερρο διάβαζαν τη Βοήθεια του eCollab. Από την άλλη, για την 

ομάδα των εκπαιδευτικών Γ.Α. ο εν λόγω παράγοντας δυσκολιών είχε μόνο θετικές 

επιδράσεις στο βαθμό συμμετοχής τους στις δραστηριότητες ανάγνωσης και 

συγγραφής της κοινότητας. Όσο περισσότερο δυσκολεύονταν οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. 

με τα στοιχεία που συγκροτούσαν τον εν λόγω παράγοντα, τόσο περισσότερο 

μελετούσαν τα στατικά σενάρια, ενδεχομένως γιατί όπως προέκυψε από την ανάλυση 

του ποιοτικού υλικού το περιβάλλον των σεναρίων με τις ερωτήσεις ήταν πιο εύκολα 

προσβάσιμο για ανάγνωση από τους/τις εκπαιδευτικούς με μειωμένες δεξιότητες 

χρήσης της υπολογιστικής και διαδικτυακής τεχνολογίας και τόσο περισσότερο 

διάβαζαν τη Βοήθεια και τις Πηγές του eCollab. Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί για 

τους/τις εκπαιδευτικούς Γ.Α. το εύρημα ότι όσο περισσότερο δυσκολεύονταν στον 

τομέα ευχρηστίας και δεξιοτήτων χρήσης, τόσο περισσότερο σχολίαζαν στις ομάδες 

συζήτησης του Forum. Ενδεχομένως, οι προσδοκίες ατομικού επαγγελματικού 

οφέλους από τη συμμετοχή στις συζητήσεις, η παρακίνηση από την κοινωνική 

αλληλεπίδραση, αλλά και τα κοινοτικά αισθήματα που ανέπτυξαν οι εκπαιδευτικοί 

Γ.Α., στοιχεία που επισημάνθηκαν από την ανάλυση του ποιοτικού υλικού της 

έρευνας, να συνέβαλλαν στην υπερκέραση των παραπάνω δυσκολιών. Ειδικότερα, η 

κοινωνική αλληλεπίδραση (διάλογος) επισημάνθηκε ότι αποτέλεσε ισχυρό 

παρακινητικό παράγοντα συμμετοχής και των δύο ειδικοτήτων Ε.Α. και Γ.Α. στο 

Forum. Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά μίας εκπαιδευτικού Ειδικότητας στο 

πλαίσιο της συνέντευξης που παραχώρησε για το περιβάλλον των ασύγχρονων 

συζητήσεων, το οποίο σε αντιδιαστολή με το περιβάλλον των στατικών σεναρίων με 

τις ερωτήσεις το χαρακτήρισε «δύσκολο μεν, αλλά χρήσιμο δε». Η αμοιβαιότητα που 



439 

 

σχετίζεται με την παροχή βοήθειας με σκοπό την επιστροφή αυτής, η οποία 

ενισχύεται από την ενσυναίσθηση που εύκολα αναπτύσσεται στη διαδικτυακή 

επικοινωνία, έχει επισημανθεί ως ένα από τα ισχυρότερα κίνητρα συμμετοχής στις 

διαδικτυακές κοινότητες (Wasko & Faraj, 2000; Preece, 2004; Hew and Hara, 2007). 

Τέλος, το γεγονός ότι και οι δύο ομάδες Ε.Α. και Γ.Α. όσο μεγαλύτερες δυσκολίες 

αντιμετώπιζαν με τη χρήση των εργαλείων του eCollab, τόσο περισσότερο διάβαζαν 

τη «βοήθεια» του eCollab, καταδεικνύει την ανάγκη καθοδήγησής τους στο 

ηλεκτρονικό περιβάλλον και στη διαδικασία εισαγωγής των σχολίων τους σ’ αυτό.  

Περαιτέρω, παρόλο που όπως προέκυψε από την ανάλυση του ποιοτικού 

υλικού, το άγχος, σε ό,τι αφορά τη συγγραφή σε δημόσιο χώρο και σε ό,τι αφορά τη 

μονιμότητα των σχολίων στο ηλ. περιβάλλον, ο φόβος της κριτικής από τους/τις 

συναδέλφους και η ανασφάλεια της δημοσίευσης προσωπικών απόψεων και υλικού 

φάνηκε να επηρεάζουν αρνητικά τη συμμετοχή ορισμένων εκπαιδευτικών του 

δείγματος των συνεντεύξεων, ειδικότερα της Γ.Α., στην εισαγωγή σχολίων και 

αναρτήσεων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, από τα αποτελέσματα της ιεραρχικής 

ανάλυσης παλινδρόμησης δεν προέκυψε κάτι ανάλογο για το διευρυμένο δείγμα των 

συμμετεχόντων/ουσών στα ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών. Και για τις δύο 

επαγγελματικές ομάδες Ε.Α. και Γ.Α., οι δυσκολίες που συνδέονταν με τα παραπάνω 

«συναισθήματα» δεν άσκησαν καμία επίδραση στο «βαθμό συμμετοχής» τους στις 

δραστηριότητες συγγραφής. Αντίθετα, άσκησαν θετική επίδραση στο βαθμό 

συμμετοχής των εκπαιδευτικών στις δραστηριότητες ανάγνωσης, ειδικότερα αυτών 

της Ε.Α.. Όσο περισσότερο ανασφαλείς αισθάνονταν οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. και όσο 

μεγαλύτερο άγχος είχαν για τη συγγραφή και εισαγωγή σχολίων στο ηλεκτρονικό 

περιβάλλον, τόσο περισσότερο μελετούσαν τα σενάρια με τις ερωτήσεις, ενώ όσο 

περισσότερο ανασφαλείς αισθάνονταν οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. και όσο μεγαλύτερο 

άγχος είχαν για τη συγγραφή και εισαγωγή σχολίων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, 

τόσο περισσότερο μελετούσαν τα σενάρια με τις ερωτήσεις και διάβαζαν τις Πηγές 

του eCollab, καθώς και τα σχόλια των μελών στα σενάρια και στις συζητήσεις. Τα 

αποτελέσματα αυτά που προέκυψαν από τη συμπερασματική στατιστική ανάλυση δεν 

επιβεβαιώνουν τα συμπεράσματα άλλων ερευνητικών προγραμμάτων 

επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών, από τα οποία προέκυψε ότι 

συναισθηματικοί παράγοντες που συνδέονται με το δημόσιο διάλογο εμποδίζουν την 

εισαγωγή σχολίων στα φόρα των εκπαιδευτικών (Carboni, 1999; Hammond, 1998; 
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Hammond & Wiriyapinit 2005). Σημειώνεται ωστόσο ότι οι εν λόγω έρευνες ήταν 

κυρίως περιγραφικές. 

Παρόλο που η έλλειψη χρόνου έχει επισημανθεί ως εμπόδιο τόσο στην offline 

συνεργασία των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής, στο πλαίσιο της σχολικής 

μονάδας  (Ripley, 1997; Ferguson, 1999; Ainscow, 1998, Sweetland, 2008), όσο και 

στη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε διαδικτυακές κοινότητες και σε εξ’ 

αποστάσεως προγράμματα εκπαίδευσης (Hammond, 1998; Hammond & Wiriyapinit 

2005; Hew & Hara, 2007) και παρόλο που η ανάλυση του ποιοτικού υλικού ανέδειξε 

ότι η έλλειψη διάθεσης προσωπικού χρόνου δυσκόλεψε τη συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών στο eCollab, η ιεραρχική ανάλυση παλινδρόμησης μεταξύ των 

στοιχείων που στο ερωτηματολόγιο συγκροτούσαν τον παράγοντα «χρόνο και 

πρόσβαση» και των στοιχείων που συγκροτούσαν το «βαθμό συμμετοχής» ανέδειξε 

ότι ο εν λόγω παράγοντας δυσκολιών δεν είχε καμία επίδραση στο βαθμό συμμετοχής 

του συνόλου των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής στις δραστηριότητες της 

κοινότητας. Ωστόσο, φάνηκε να επηρεάζει το βαθμό συμμετοχής της κάθε 

επαγγελματικής ομάδας ξεχωριστά. 

 Πιο συγκεκριμένα, ο «χρόνος & πρόσβαση» επηρέασε αρνητικά το διάβασμα 

των εισαγωγικών-ενημερωτικών κειμένων και για τις δύο ομάδες εκπαιδευτικών, ενώ 

επηρέασε αρνητικά και την ανάγνωση των Πηγών, από πλευράς των εκπαιδευτικών 

Γ.Α.. Το διάβασμα των εισαγωγικών-ενημερωτικών κειμένων που παρείχαν στο/στη 

χρήστη/ρια πληροφορίες για τις έννοιες της συνεργασίας, των επαγγελματικών 

κοινοτήτων, της ειδικής και  συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, αλλά και πληροφορίες 

για τη φοίτηση των μαθητών/ριών με ε.ε.α. θεωρήθηκε ίσως χρονοβόρα 

δραστηριότητα, ενώ από την ανάλυση των συνεντεύξεων προέκυψε ότι ορισμένοι/ες 

εκπαιδευτικοί Γ.Α. και Ε.Α. προτιμούσαν να διαβάζουν τέτοιου τύπου «θεωρητικά» 

κείμενα από την έντυπη βιβλιογραφία κι όχι απ’ το διαδίκτυο, θεωρώντας τα βιβλία 

πιο αξιόπιστα. Παρόμοια άποψη έχει εκφραστεί και από τον Keen (2007), σύμφωνα 

με τον οποίο το internet «σκοτώνει τον πολιτισμό μας», εφόσον επιτρέπει στον 

καθένα «μη ειδικό» να δημιουργεί και να δημοσιεύει περιεχόμενο, ενώ ο 

εκδημοκρατισμός της πληροφορίας στα κοινωνικά δίκτυα και στα wikis μεταξύ 

άλλων θεωρεί ότι υπονομεύει την αλήθεια (Keen, 2007: στο Ashraf, 2009, σ.345).  

Αρνητική επίδραση και για τις δύο επαγγελματικές ομάδες άσκησε ο 

παράγοντας «χρόνος & πρόσβαση» σε επ.σημ. 1% στην εισαγωγή σχολίων στο 

Forum και σε επ.σημ. 9%, στο διάβασμα των σχολίων στα σενάρια και στις 
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συζητήσεις, ενώ επιπλέον για τους/τις εκπαιδευτικούς Ε.Α. άσκησε αρνητική 

επίδραση σε επ.σημ. 10% στην εισαγωγή απαντήσεων στις ερωτήσεις των σεναρίων. 

Σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι η πίεση από άλλες υποχρεώσεις συχνά εμποδίζει τη 

συμμετοχή στα εκπαιδευτικά φόρα συζητήσεων, ακόμη και για τους/τις 

εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για τα θέματα συζήτησης, με αποτέλεσμα να τις 

εγκαταλείπουν (αναφέρεται στο Carboni,1999), ενώ η έλλειψη χρόνου αποτελεί έναν 

από τους λόγους που τα άτομα δεν σχολιάζουν στις ηλεκτρονικές συζητήσεις 

(Nonnecke & Preece, 2001). Επίσης, ο χρόνος που απαιτείται για την ανάγνωση των 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων έχει επισημανθεί ως ένας από τους λόγους που η 

συμμετοχή στις διαδικτυακές κοινότητες μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, σε 

έρευνα που έλαβε χώρα σε δείγμα 200 μελών διαδικτυακών κοινοτήτων και χρηστών 

του internet της Νορβηγίας (Bae Brandtzæg & Jan Heim, 2008).  

Ωστόσο, για τους/τις εκπαιδευτικούς Γ.Α. η συγκεκριμένη δυσκολία είχε 

θετική επιρροή στην εισαγωγή απαντήσεων στις ερωτήσεις των στατικών σεναρίων. 

Ενδεχομένως από τους/τις εκπαιδευτικούς Γ.Α. η εισαγωγή απαντήσεων ή μίας και 

μόνο απάντησης στις ερωτήσεις των στατικών σεναρίων δεν θεωρήθηκε χρονοβόρα 

δραστηριότητα, όπως ίσως θεωρήθηκε για τους/τις εκπαιδευτικούς της ειδικής 

αγωγής. Η ερμηνεία αυτή επιβεβαιώνεται και από τις διαφορές που αναδύθηκαν 

μεταξύ των δύο επαγγελματικών ομάδων όσον αφορά τα σχόλιά τους. Από την 

ανάλυση του ποιοτικού υλικού προέκυψε ότι τα σχόλια των εκπαιδευτικών Ε.Α. ήταν 

πιο εκτεταμένα, με «επιστημονικούς όρους», με περισσότερες απόψεις και πιο 

αναλυτικά από αυτά των εκπαιδευτικών Γ.Α. κι ότι  τα σχόλιά τους στα σενάρια 

(αληθοφανή και αληθινά) περιείχαν περισσότερες προτάσεις από τα αντίστοιχα 

σχόλια των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής. Τα χαρακτηριστικά αυτά δείχνουν ότι οι 

εκπαιδευτικοί Ε.Α. αφιέρωσαν περισσότερο χρόνο από τους/τις εκπαιδευτικούς Γ.Α.,  

κατά τη διαδικασία εισαγωγής απαντήσεων στα στατικά σενάρια (ΣμΕ) και 

εισαγωγής σχολίων στα βιωματικά σενάρια του Forum (ΑΣΥΖ). Τέλος, ισχυρή θετική 

επίδραση άσκησε  ο παράγοντας «χρόνος & πρόσβαση» στο διάβασμα των 

μηνυμάτων που λάμβαναν οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. από το  ecollab.teachercollaboration 

στο περιβάλλον του ταχυδρομείου τους, προκειμένου να ενημερωθούν για τα 

νεοεισερχόμενα σχόλια και αναρτήσεις του eCollab. Όσο μεγαλύτερες δυσκολίες 

είχαν σχετικά με τον διαθέσιμο χρόνο τους από άλλες υποχρεώσεις και σχετικά με 

την πρόσβαση στο διαδίκτυο οι εκπαιδευτικοί Γ.Α., τόσο περισσότερο διάβαζαν τα 

μηνύματα που λάμβαναν από το ecollab.teachercollaboration στο περιβάλλον του 
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ταχυδρομείου τους. Προφανώς, η εισαγωγή στο eCollab, η αναζήτηση και το 

διάβασμα των νεοεισερχόμενων σχολίων μέσα στο περιβάλλον της κοινότητας να 

θεωρήθηκε περισσότερο χρονοβόρα δραστηριότητα από αυτήν της ενημέρωσης για 

το περιεχόμενο των νεοεισερχόμενων σχολίων της κοινότητας, μέσα στο περιβάλλον 

του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των εκπαιδευτικών Γ.Α.. 

Τέλος, ο παράγοντας «παρακίνηση & πλοήγηση ηλ. περιβάλλοντος» 

επέδρασε κι αυτός αρνητικά στο βαθμό συμμετοχής του συνόλου των εκπαιδευτικών, 

σε ό,τι αφορά το διάβασμα των εισαγωγικών-ενημερωτικών κειμένων, των Πηγών, 

της Βοήθειας και των ενημερωτικών μηνυμάτων που λάμβαναν οι εκπαιδευτικοί από 

εξωτ. πάροχο στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο. Μεταξύ των δύο επαγγελματικών 

ομάδων ο εν λόγω ομαδικός παράγοντας επηρέασε αρνητικά κυρίως το βαθμό 

συμμετοχής των εκπαιδευτικών Ε.Α., παρόλο που με το ένα (μη παρακινητική 

πλοήγηση) εκ των τεσσάρων στοιχείων του ομαδικού παράγοντα φάνηκε να έχουν 

μεγαλύτερη δυσκολία οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. (t test). Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής 

όσο περισσότερο συμφωνούσαν ότι η πλοήγηση δεν ήταν παρακινητική για 

διερεύνηση, ότι ήταν δύσκολη και αποπροσανατολιστική, ότι το ηλ. περιβάλλον είχε 

τεχνικά προβλήματα και λάθη κι ότι δεν ήταν ευχάριστο και ενδιαφέρον, τόσο 

λιγότερο μελετούσαν τα σενάρια με τις ερωτήσεις και τόσο λιγότερο διάβαζαν τα 

σχόλια των άλλων χρηστών/ριών, ενώ και οι δύο ομάδες Ε.Α. και Γ.Α. τόσο λιγότερο 

διάβαζαν τη Βοήθεια του eCollab.  

 

 

6.3. Επιδράσεις βαθμού συμμετοχής στα ατομικά οφέλη και 
χαρακτηριστικά (αίσθηση) κοινότητας των εκπαιδευτικών 
 

6.3.1. Επιδράσεις για το σύνολο των εκπαιδευτικών 

Σχετικά με το ένατο ερευνητικό ερώτημα, από την ανάλυση παλινδρόμησης 

ανάμεσα στα στοιχεία του ερωτηματολογίου που συγκροτούσαν το «βαθμό 

συμμετοχής» στις δραστηριότητες της κοινότητας και στα στοιχεία που 

συγκροτούσαν τα «ατομικά οφέλη» από τη συμμετοχή στην κοινότητα eCollab 

προέκυψε ότι τα περισσότερα ατομικά οφέλη του συνόλου των εκπαιδευτικών, όπως 

και το μέσο όρο τους, επηρέασε ο «βαθμός συμμετοχής» στις δραστηριότητες 

ανάγνωσης και συγκεκριμένα ο βαθμός συμμετοχής στο «διάβασμα των σχολίων στα 

σενάρια και στις συζητήσεις», στο «διάβασμα των εισαγωγικών-ενημερωτικών 
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κειμένων» και στο «διάβασμα της Βοήθειας» του eCollab.  Σημειώνεται ότι στο 

ερωτηματολόγιο, τα στοιχεία στα οποία αφορούσε ο «βαθμός συμμετοχής» στις 

δραστηριότητες της κοινότητας ήταν το διάβασμα των εισαγωγικών-ενημερωτικών 

κειμένων, των «πηγών» και της «βοήθειας» του eCollab, το διάβασμα των σχολίων 

των άλλων χρηστών/ριών, το διάβασμα των μηνυμάτων που λάμβαναν τα μέλη από 

το ecollab.teachercollaboration, μέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου, η 

μεταφορά μέσω των υπερσυνδέσμων των σεναρίων με τις ερωτήσεις σε άλλους 

ιστοτόπους και κείμενα για τη λήψη επιπρόσθετων πληροφοριών, οι απαντήσεις στις 

ερωτήσεις των στατικών σεναρίων, ο σχολιασμός στις ασύγχρονες συζητήσεις και η 

είσοδος στο σύστημα για το διάβασμα των νεοεισερχόμενων σχολίων. Από την άλλη, 

τα «ατομικά οφέλη» των εκπαιδευτικών από τη συμμετοχή τους στην κοινότητα, που 

εξέταζε το ερωτηματολόγιο, συνιστούσαν η λήψη χρήσιμων πληροφοριών και 

υλικού, η κατανόηση εννοιών, ο αναστοχασμός και η κατανόηση των ιδίων 

πρακτικών συνεργασίας και συμμετοχικής εκπαίδευσης, η κατανόηση της οπτικής, 

των συναισθημάτων και του τρόπου δουλειάς των συναδέλφων, η εξοικείωση με τη 

χρήση των διαδικτυακών εργαλείων, η ώθηση για συνεργασίες και πρακτικές 

συμμετοχικής εκπαίδευσης στο χώρο του σχολείου και τέλος η βίωση της συμμετοχής 

στο eCollab, ως ενδιαφέρουσας εμπειρίας λύσης προβλημάτων και επαγγελματικής 

μάθησης μέσω διαδικτύου. Όσο περισσότερο οι εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους 

διάβαζαν τα σχόλια των μελών του eCollab, τα εισαγωγικά-ενημερωτικά κείμενα και 

τη Boήθεια του eCollab, τόσο περισσότερο ωφελούνταν ως προς τα παραπάνω. Τα 

επαγγελματικά οφέλη των εκπαιδευτικών από την ανάγνωση των σχολίων, ιδιαίτερα 

στο περιβάλλον των ασύγχρονων συζητήσεων, επισημάνθηκαν και από την ανάλυση 

του ποιοτικού υλικού της έρευνας (συνεντεύξεις/ ανοιχτές ερωτήσεις 

ερωτηματολογίων). 

Η συμβολή της ανάγνωσης του περιεχομένου των δικτυακών εκπαιδευτικών 

κοινοτήτων στην επαγγελματική ανάπτυξη και γενικότερα στα οφέλη από τη 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών σ’ αυτές, έχει επισημανθεί και από την έρευνα των 

Jacobs και DiMauro (1995), οι οποίοι διερεύνησαν μέσω συνεντεύξεων αλλά και με 

τη χρήση ερωτηματολογίου τα οφέλη που αποκόμισαν οι εκπαιδευτικοί από τη 

συμμετοχή τους στο δίκτυο LabNet. Η εν λόγω έρευνα ανέδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί 

μέσω κυρίως της ανάγνωσης κι όχι μέσω της συνεισφοράς περιεχομένου στην 

κοινότητα αισθάνθηκαν ότι αποτελούν κομμάτι αυτής κι επίσης αξιοποίησαν την 

αναγνωστική τους εμπειρία στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Μάλιστα, οι 
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ερευνητές/ριες χαρακτήρισαν τους/τις εν λόγω εκπαιδευτικούς «ενεργητικούς 

αναγνώστες/ριες» (active readers) (Jacobs & DiMauro, 1995). 

Εν συνεχεία, από την ανάλυση παλινδρόμησης μεταξύ των στοιχείων που 

συγκροτούσαν στο ερωτηματολόγιο το «βαθμό συμμετοχής» στο eCollab και των 

στοιχείων που συγκροτούσαν τα «χαρακτηριστικά (αίσθηση) κοινότητας» στα μέλη, 

προέκυψε ότι στην ανάπτυξη κοινοτικών αισθημάτων επέδρασαν θετικά η «εισαγωγή 

απαντήσεων στις ερωτήσεις των σεναρίων», το «διάβασμα των εισαγωγικών-

ενημερωτικών κειμένων του eCollab» και η «είσοδος στο σύστημα για το διάβασμα 

των σχολίων των άλλων χρηστών». Επισημαίνεται ότι τα «χαρακτηριστικά (αίσθηση) 

κοινότητας» που εξέταζε το ερωτηματολόγιο συνιστούσαν η αποδοχή των άλλων 

μελών από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες, παρά τις ενδεχόμενες διαφορές τους, η 

ευχαρίστηση από τη συνεύρεση μαζί τους, η αίσθηση της προσφοράς στην κοινότητα 

και της γνησιότητας του ενδιαφέροντος των μελών, η αίσθηση των 

συμμετεχόντων/ουσών ότι τα μέλη διαθέτουν το χρόνο τους για τη λύση 

προβλημάτων συνεργασίας και συμμετοχικής εκπαίδευσης κι ότι τους/τις βοηθάνε 

στη δουλειά τους, η αίσθηση της ασφάλειας στους/στις συμμετέχοντες/ουσες ότι 

μπορούν να μοιραστούν τις πεποιθήσεις τους, να αναζητήσουν βοήθεια και 

συμβουλές από τα άλλα μέλη, να εκφράσουν ελεύθερα τις ιδέες και τις εμπειρίες 

τους. Όσο περισσότερο οι εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους «απαντούσαν στα 

σενάρια», «διάβαζαν τα εισαγωγικά-ενημερωτικά κείμενα» και «εισάγονταν στο 

ηλεκτρονικό περιβάλλον για να διαβάσουν τα σχόλια των άλλων μελών», τόσο 

περισσότερο ανέπτυσσαν τα παραπάνω χαρακτηριστικά. 

  

 

6.3.2. Επιδράσεις για την κάθε επαγγελματική ομάδα Ε.Α. και Γ.Α. ξεχωριστά 

Περαιτέρω, η ανάλυση παλινδρόμησης ανέδειξε διαφοροποιήσεις στις 

επιδράσεις που ο «βαθμός συμμετοχής» στις επιμέρους δραστηριότητες της 

κοινότητας είχε στα ατομικά οφέλη και στα κοινοτικά αισθήματα (χαρακτηριστικά 

κοινότητας) της κάθε επαγγελματικής  ομάδας ειδικής και γενικής αγωγής ξεχωριστά. 

Πιο συγκεκριμένα, ο «βαθμός συμμετοχής» στο «διάβασμα της Βοήθειας» του 

eCollab άσκησε τη μεγαλύτερη σε εύρος (6 ατομικά οφέλη) επιρροή στα «ατομικά 

οφέλη» των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής. Οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. όσο περισσότερο 

διάβαζαν το αρχείο της Βοήθειας, τόσο περισσότερο ωθούνταν σε επικοινωνία με 
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συναδέλφους τους εκτός κοινότητας για ανάπτυξη συνεργασιών, λάμβαναν 

επαγγελματική βοήθεια από το υλικό στο Forum και χρήσιμες πληροφορίες για τη 

δουλειά τους, τόσο περισσότερο κατανοούσαν τις πρακτικές συνεργασίας και 

συμμετοχικής εκπαίδευσης που οι ίδιοι εφάρμοζαν, καθώς και την οπτική, τον τρόπο 

σκέψης και δουλειάς των συναδέλφων τους μέσα από τα σχόλιά τους. Επίσης, όσο 

περισσότερο διάβαζαν οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. το αρχείο της «βοήθειας», τόσο 

περισσότερο εξοικειώνονταν με τα εργαλεία του διαδικτύου.  

Επιπλέον, «διάβασμα της Βοήθειας» επηρέασε θετικά και την ανάπτυξη 

τεσσάρων «κοινοτικών αισθημάτων» (χαρακτηριστικά κοινότητας) στους 

εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. Όσο περισσότερο διάβαζαν το αρχείο της Βοήθειας 

οι εκπαιδευτικοί Ε.Α., τόσο περισσότερο ασφαλείς αισθάνονταν για να απευθυνθούν 

προσωπικά σε κάποιο μέλος για συμβουλή και για να αναζητήσουν βοήθεια από τα 

μέλη και τόσο περισσότερο αισθάνονταν ότι οι συνάδελφοί τους έχουν γνήσιο 

ενδιαφέρον γι’ αυτούς/ές  κι ότι τους/τις βοηθάνε στη δουλειά τους. Επισημαίνεται, 

ότι το αρχείο της Βοήθειας του eCollab αποτελεί ένα περιγραφικό κείμενο σχετικά με 

όλες τις λειτουργίες του ηλ. περιβάλλοντος, που καθοδηγεί τους/τις εκπαιδευτικούς 

στη μελέτη του στατικού του περιεχομένου και στην εισαγωγή δυναμικού 

περιεχομένου σ’ αυτό. Διαβάζοντάς το ο/η χρήστης/ρια ενημερώνεται σχετικά με το 

πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία της πλατφόρμας, υπηρετώντας το έργο 

της online λύσης προβλημάτων και της ανάπτυξης των συζητήσεων, μέσω της 

συνεισφοράς περιεχομένου στο ηλ. περιβάλλον της κοινότητας. Το εν λόγω κείμενο 

είναι ιδιαίτερα αναλυτικό και με την παράθεση φωτογραφικού υλικού και οδηγιών 

κατευθύνει βήμα-βήμα το/τη χρήστη/ρια που επιθυμεί να εμπλακεί στις 

δραστηριότητες ανάγνωσης και συγγραφής της κοινότητας. Μέσω του διαβάσματος 

του αρχείου της Βοήθειας του eCollab, το οποίο είναι ορατό στους/στις 

επισκέπτες/ριες της κοινότητας, υποδεικνύονται μονοπάτια μελέτης και συνεισφοράς 

περιεχομένου και διασαφηνίζεται το συνεργατικό έργο στο οποίο καλούνται να 

εμπλακούν οι επισκέπτες/ριες, μέσω της εγγραφής τους στην κοινότητα. Ας 

σημειωθεί ότι όπως προέκυψε από την περιγραφική ανάλυση των στοιχείων του 

ερωτηματολογίου που αφορούσαν στο «προφίλ χρήστη» των εκπαιδευτικών, η ομάδα 

των εκπαιδευτικών Ε.Α. χρησιμοποιούσε λιγότερο συχνά το διαδίκτυο απ’ ότι η 

ομάδα των εκπαιδευτικών Γ.Α., ενώ το t test ανέδειξε ότι σε επίπεδο σημαντικότητας 

1% οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. χρησιμοποιούσαν λιγότερο συχνά από τους εκπαιδευτικούς 

Γ.Α. το διαδίκτυο για κοινωνική δικτύωση. Τα παραπάνω ίσως δικαιολογούν εν μέρει 
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την επίδραση του διαβάσματος της «βοήθειας» στα ατομικά οφέλη και κοινοτικά 

αισθήματα των εκπαιδευτικών Ε.Α.. Σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς γενικής 

αγωγής, ο βαθμός συμμετοχής τους στο  «διάβασμα της Βοήθειας» του eCollab είχε 

μία αρνητική επίδραση στο ατομικό όφελος της κατανόησης και του αναστοχασμού 

των ιδίων πρακτικών συνεργασίας και συμμετοχικής εκπαίδευσης και μία θετική 

επίδραση  στο ατομικό όφελος της ώθησης για ξεκίνημα πρακτικών συνεργασίας στο 

σχολείο.  Επίσης, είχε δυο θετικές επιδράσεις και μία αρνητική επίδραση στα 

χαρακτηριστικά (αίσθηση) κοινότητας. Όσο περισσότερο διάβαζαν τη Βοήθεια του 

eCollab οι εκπαιδευτικοί Γ.Α., τόσο περισσότερο κατανοούσαν και αποδέχονταν τα 

άλλα μέλη, παρά τις ενδεχόμενες διαφορές τους και αισθάνονταν το γνήσιο 

ενδιαφέρον τους, αλλά τόσο λιγότερο τους/τις άρεζε να συνευρίσκονται με 

συναδέλφους τους, με τους/τις οποίους/ες τους/τις συνέδεαν κοινά ενδιαφέροντα.   

Περαιτέρω, ο βαθμός συμμετοχής στην «είσοδο στο σύστημα, για το 

διάβασμα των σχολίων των άλλων χρηστών» είχε τη μεγαλύτερη σε εύρος και ισχύ 

επιρροή στην ανάπτυξη της αίσθησης της κοινότητας (χαρακτηριστικά κοινότητας), 

για την επαγγελματική ομάδα των εκπαιδευτικών Ε.Α.. Οι εκπαιδευτικοί ειδικής 

αγωγής όσο περισσότερο εισέρχονταν στο eCollab, τόσο μεγαλύτερη ασφάλεια 

αισθάνονταν στην κατεύθυνση της αναζήτησης βοήθειας από τα μέλη ή συμβουλής 

προσωπικά από κάποιο μέλος, αλλά και στο να μοιράζονται τις πεποιθήσεις τους μαζί 

τους. Επίσης, τόσο περισσότερο καταλάβαιναν και αποδέχονταν τα άλλα μέλη, τόσο 

περισσότερο αισθάνονταν ότι οι συνάδελφοί τους διαθέτουν το χρόνο τους για να 

σκεφτούν και να συνεισφέρουν λύσεις στα προβλήματα και τόσο περισσότερο τους 

άρεζε να βρίσκονται σε κοινό περιβάλλον με συναδέλφους, με τους οποίους είχαν 

κοινά ενδιαφέροντα. Επιπλέον, όσο περισσότερο εισάγονταν στο ηλεκτρονικό 

περιβάλλον, τόσο περισσότερο αισθάνονταν ότι προσφέρουν στην κοινότητα κι ότι 

μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τις ιδέες και τις εμπειρίες τους προς υποστήριξη 

των συναδέλφων τους. Παρομοίως με τους εκπαιδευτικούς Ε.Α. και οι εκπαιδευτικοί 

Γ.Α. όσο συχνότερα εισάγονταν στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, τόσο περισσότερο 

αισθάνονταν την ελευθερία να εκφράσουν τις ιδέες και τις εμπειρίες τους προς 

υποστήριξη των συναδέλφων τους. Ωστόσο, η είσοδος στο σύστημα, μετά την 

ενημέρωση των εκπαιδευτικών Γ.Α. από εξωτ. πάροχο,  για το διάβασμα των σχολίων 

των άλλων χρηστών/ριών δε συνέβαλε στην ανάπτυξη κανενός άλλου από τα 

κοινοτικά τους αισθήματα.   
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Επιπλέον, η «είσοδος στο σύστημα, για το διάβασμα των σχολίων των άλλων 

χρηστών» άσκησε ισχυρή θετική επίδραση και στα ατομικά οφέλη των 

εκπαιδευτικών Ε.Α., ενώ σε ό,τι αφορά τους/τις εκπαιδευτικούς Γ.Α., επηρέασε 

θετικά ένα μόνο ατομικό όφελος αυτών. Όσο περισσότερο εισάγονταν οι 

εκπαιδευτικοί Γ.Α. στο σύστημα, τόσο περισσότερο ωθούνταν να ξεκινήσουν 

πρακτικές συνεργασίας στο χώρο του σχολείου τους. Από την άλλη, οι εκπαιδευτικοί 

Ε.Α., όσο συχνότερα εισάγονταν στο ηλ. περιβάλλον της κοινότητας για να 

διαβάσουν τα σχόλια μετά την ενημέρωσή τους από εξωτερικό πάροχο, τόσο 

περισσότερο ωθούνταν να επικοινωνήσουν με συναδέλφους τους εκτός eCollab για 

ανάπτυξη συνεργασιών, τόσο περισσότερο παρακινούνταν να αναπτύξουν 

συνεργασίες στο χώρο του σχολείου τους, τόσο περισσότερο εξοικειώνονταν με τα 

συνεργατικά εργαλεία του διαδικτύου, τόσο περισσότερο αναστοχάζονταν και 

κατανοούσαν τις πρακτικές συνεργασίας και συμμετοχικής εκπαίδευσης που οι 

ίδιοι/ες εφάρμοζαν.  

Περαιτέρω, ο βαθμός συμμετοχής στο «διάβασμα των εισαγωγικών-

ενημερωτικών κειμένων» του eCollab είχε τη μεγαλύτερη σε εύρος επιρροή στα 

«χαρακτηριστικά (αίσθηση) κοινότητας» των εκπαιδευτικών Γ.Α..  Οι εκπαιδευτικοί 

Γ.Α. όσο περισσότερο διάβαζαν τα εισαγωγικά-ενημερωτικά κείμενα, τόσο 

περισσότερο ασφαλείς αισθάνονταν ώστε να μοιράζονται τις πεποιθήσεις τους με τα 

άλλα μέλη, τόσο περισσότερο αισθάνονταν ότι τα μέλη τους βοηθάνε στη δουλειά 

τους, τόσο περισσότερο αισθάνονταν ότι μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα τις ιδέες 

και τις εμπειρίες τους προς υποστήριξη της κοινότητας, τόσο περισσότερο 

καταλάβαιναν και αποδέχονταν τα άλλα μέλη, παρά τις ενδεχόμενες διαφορές τους 

και τόσο περισσότερο αισθάνονταν ότι μπορούν να απευθυνθούν προσωπικά σ’ ένα 

μέλος για αναζήτηση συμβουλών. Επίσης, το διάβασμα των εισαγωγικών-

ενημερωτικών κειμένων επέδρασε θετικά και σε δύο ατομικά οφέλη της εν λόγω 

ομάδας. Συγκεκριμένα, επηρέασε θετικά την μέσα από τα σχόλια των συναδέλφων 

τους κατανόηση των συναισθημάτων τους, της οπτικής τους και του τρόπου σκέψης 

και δουλειάς τους και την κατανόηση των ιδίων πρακτικών συνεργασίας και 

συμμετοχικής εκπαίδευσης που εφάρμοζαν στο σχολείο τους. Από την άλλη, 

επισημαίνεται, ότι το «διάβασμα των εισαγωγικών-ενημερωτικών κειμένων» δεν 

άσκησε καμία επίδραση στα ατομικά οφέλη και χαρακτηριστικά (αίσθηση) 

κοινότητας της επαγγελματικής ομάδας της Ε.Α., παρά μόνο σε επ.σημ. 10% φάνηκε 
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να επιδρά θετικά στην αίσθηση ότι το ενδιαφέρον των μελών της κοινότητας για τους 

συναδέλφους τους είναι γνήσιο.  

Ο βαθμός συμμετοχής στη «μελέτη των σεναρίων – προβλημάτων και 

ερωτήσεων» επηρέασε θετικά τα ατομικά οφέλη των εκπαιδευτικών Ε.Α., και 

ειδικότερα το να βιώσουν την συμμετοχή τους ως ενδιαφέρουσα εμπειρία 

συνεργατικής λύσης προβλημάτων και επαγγελματικής μάθησης μέσω διαδικτύου και 

το να κατανοήσουν την οπτική, τα συναισθήματα, τον τρόπο σκέψης και δουλειάς 

των συναδέλφων τους, ενώ, σε ό,τι αφορά τα κοινοτικά τους αισθήματα, η μελέτη 

των σεναρίων επηρέασε θετικά την αίσθηση της εν λόγω ομάδας ότι οι συνάδελφοί 

τους, τους βοηθάνε στη δουλειά τους. Από την άλλη πλευρά, ο βαθμός συμμετοχής 

στη «μελέτη των σεναρίων με τις ερωτήσεις» άσκησε ευρεία αρνητική επίδραση στην 

ανάπτυξη της αίσθησης της κοινότητας (χαρακτηριστικά κοινότητας) στους 

εκπαιδευτικούς Γ.Α.. Όσο περισσότερο μελετούσαν τα στατικά σενάρια οι 

εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής τόσο μικρότερη ασφάλεια αισθάνονταν στο να 

μοιραστούν τις πεποιθήσεις τους με τα άλλα μέλη, τόσο μικρότερη ελευθερία στο να 

εκφράσουν τις ιδέες και τις εμπειρίες τους για να βοηθήσουν την κοινότητα και τόσο 

λιγότερο αισθάνονταν ότι μπορούν να απευθυνθούν στα άλλα μέλη για προσωπική 

συμβουλή. Σημειώνεται ότι η μελέτη των σεναρίων με τις ερωτήσεις επηρέασε 

αρνητικά και το ατομικό όφελος της ώθησης για επικοινωνία με συναδέλφους εκτός 

eCollab για την ανάπτυξη συνεργασιών, για την εν λόγω ομάδα. Από την ανάλυση 

του ποιοτικού υλικού της έρευνας προέκυψε ότι η μελέτη των σεναρίων ήταν 

απαιτητική για τους εκπαιδευτικούς Γ.Α. κι ότι τα ζητήματα που πραγματεύονταν τα 

στατικά σενάρια με τις ερωτήσεις δε σχετίζονταν με τις πραγματικές καταστάσεις που 

βίωναν οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. στις τάξεις και στα σχολεία τους. Επίσης, οι 

εκπαιδευτικοί Γ.Α. επεσήμαναν ότι οι όροι που περιείχαν τα στατικά σενάρια 

δυσκόλευαν την κατανόησή τους. 

Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ενώ από τη μία η μελέτη των 

στατικών σεναρίων με τις ερωτήσεις επηρέασε αρνητικά τα κοινοτικά αισθήματα και 

ατομικά οφέλη των εκπαιδευτικών Γ.Α., λόγω των δυσκολιών που αντιμετώπισαν, 

από την άλλη η πλοήγηση στα υπερκείμενα των σεναρίων και ερωτήσεων άσκησε 

ισχυρή και ευρεία θετική επίδραση στα ατομικά οφέλη τους, χωρίς να επηρεάσει 

καθόλου τα κοινοτικά τους αισθήματα. Πιο συγκεκριμένα, «η μεταφορά μέσω των 

υπερσυνδέσμων  των στατικών σεναρίων και ερωτήσεων σε άλλα κείμενα και 

ιστοτόπους για τη λήψη επιπρόσθετων πληροφοριών» (πλοήγηση στα σενάρια) 
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άσκησε ισχυρή επίδραση στην ώθηση των εκπαιδευτικών Γ.Α. για επικοινωνία και 

συνεργασία με συναδέλφους τους εκτός eCollab και στο ξεκίνημα πρακτικών 

συνεργασίας στο χώρο τους σχολείου. Επίσης, επηρέασε θετικά την εφαρμογή 

πρακτικών συμμετοχικής εκπαίδευσης στην τάξη και στο σχολείο, καθώς και την 

κατανόηση εννοιών όπως η συνδιδασκαλία, η διαφοροποιημένη διδασκαλία κ.ά..  

Ακόμη, όσο περισσότερο «μεταφέρονταν μέσω των υπερσυνδέσμων των σεναρίων 

και ερωτήσεων σε άλλους ιστοτόπους και κείμενα για τη λήψη επιπρόσθετων 

πληροφοριών» οι εκπαιδευτικοί Γ.Α., τόσο περισσότερο βίωναν τη συμμετοχή τους 

στο eCollab ως ενδιαφέρουσα εμπειρία συνεργατικής λύσης προβλημάτων και 

επαγγελματικής μάθησης μέσω διαδικτύου.  

Από την άλλη, ευρεία αρνητική επίδραση στα ατομικά οφέλη τους άσκησε το 

«διάβασμα των Πηγών» του eCollab. Όσο περισσότερο διάβαζαν τις Πηγές οι 

εκπαιδευτικοί Γ.Α., τόσο λιγότερο βίωναν τη συμμετοχή τους ως ενδιαφέρουσα 

εμπειρία συνεργατικής λύσης προβλημάτων, τόσο λιγότερο ωθούνταν σε πρακτικές 

συνεργασίας στο πλαίσιο του σχολείου τους και στην εφαρμογή πρακτικών 

συμμετοχικής εκπαίδευσης, τόσο λιγότερο κατανοούσαν έννοιες όπως η συνεργασία, 

η συμμετοχική εκπαίδευση, κ.ά., τόσο λιγότερο βίωναν τη συμμετοχή τους ως 

ενδιαφέρουσα εμπειρία επαγγελματικής μάθησης μέσω διαδικτύου και τόσο λιγότερο 

κατανοούσαν μέσω των σχολίων των συναδέλφων τους την οπτική τους, τον τρόπο 

σκέψης και δουλειάς τους και τα συναισθήματά τους. Η ανασκόπηση της πρόσφατης 

βιβλιογραφίας σχετικά με τη χρήση των διαδικτυακών κοινοτήτων μάθησης των 

δασκάλων για την υποστήριξη της επαγγελματικής τους ανάπτυξης, ανέδειξε ως 

σημαντικό παράγοντα επιτυχίας της σύστασης αυτών των κοινοτήτων, την πλούσια 

βάση Πηγών που μπορούν να παρέχουν στα μέλη τους, όπως συλλογές ερευνών, 

παιδαγωγικές και τεχνικές οδηγίες, σχέδια μαθημάτων, πηγές για τη διδασκαλία στην 

τάξη, πολυμεσικά υλικά και videos μαθημάτων στην τάξη, συνδέσεις μ’ ένα εύρος 

εξωτερικών πηγών κ.τ.λ. (Wideman, 2010).  

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι ορισμένες από τις Πηγές του eCollab αποτελούσαν 

τόσο ξεχωριστούς τομείς πληροφόρησης όσο και οργανικά τμήματα των Σεναρίων με 

τις Ερωτήσεις (ΣμΕ), εφόσον συνδέονταν μέσω υπερσυνδέσμων μ’ αυτά. Το γεγονός 

ότι το διάβασμα των Πηγών μέσω της γραμμικής παρουσίασής τους επέδρασε 

αρνητικά στα ατομικά οφέλη των εκπαιδευτικών Γ.Α., ενώ το διάβασμα ορισμένων 

Πηγών μέσω των υπερσυνδέσμων των στατικών σεναρίων με τα οποία συνδέονταν 

(δηλαδή, ο βαθμός συμμετοχής στη «μεταφορά μέσω των υπερσυνδέσμων  των 
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στατικών σεναρίων και ερωτήσεων σε άλλα κείμενα και ιστοτόπους για τη λήψη 

επιπρόσθετων πληροφοριών») επέδρασε θετικά στα ατομικά οφέλη των 

εκπαιδευτικών Γ.Α. δείχνει ότι τα πληροφοριακά κείμενα και τα κείμενα διασάφησης 

εννοιών που συνιστούν τις Πηγές θα πρέπει να είναι οργανικά ενταγμένα στα υπό 

εξέταση σενάρια-προβλήματα συνεργασίας και συμμετοχικής εκπαίδευσης για να 

συμβάλλουν στα ατομικά επαγγελματικά οφέλη των εκπαιδευτικών Γ.Α. προς αυτήν 

την κατεύθυνση. Η διασυνδεσιμότητα, σε αντιπαραβολή με τη γραμμική παρουσίαση 

των πληροφοριών, αποτελεί βασική αρχή της θεωρίας της γνωστικής ευελιξίας η 

οποία βρήκε ευρεία εφαρμογή στην οργάνωση ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών 

περιβαλλόντων (Spiro et al, 1988, Spiro & Jehng, 1990; Spiro et al, 1992, Jonassen et 

al, 1997). Από την άλλη, το διάβασμα των Πηγών επέδρασε θετικά στα κοινοτικά 

αισθήματα της εν λόγω ομάδας. Όσο περισσότερο οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. διάβαζαν της 

«πηγές» του eCollab, τόσο μεγαλύτερη ελευθερία αισθάνονταν, σε ό,τι αφορά το 

μοίρασμα των πεποιθήσεών τους με τα μέλη της κοινότητας και σε ό,τι αφορά την 

αναζήτηση συμβουλών προσωπικά από κάποιο μέλος.  

Αντίθετα με τους/τις εκπαιδευτικούς Γ.Α., η «μεταφορά μέσω των 

υπερσυνδέσμων  των στατικών σεναρίων και ερωτήσεων σε άλλα κείμενα και 

ιστοτόπους για τη λήψη επιπρόσθετων πληροφοριών» δεν άσκησε καμία επιρροή στα 

ατομικά οφέλη και κοινοτικά αισθήματα των εκπαιδευτικών Ε.Α., με εξαίρεση μία 

ισχυρή αρνητική παρουσία. Όσο περισσότερο πλοηγούνταν στα υπερκείμενα των 

στατικών σεναρίων και ερωτήσεων οι εκπαιδευτικοί Ε.Α., τόσο λιγότερο ασφαλείς 

αισθάνονταν προς αναζήτηση βοήθειας από τα μέλη της κοινότητας (χαρακτηριστικά 

κοινότητας). Επίσης, παρόλο που όπως προέκυψε από την ανάλυση των 

συνεντεύξεων ορισμένοι/ες από τους/τις εκπαιδευτικούς Ε.Α. που παραχώρησαν 

συνεντεύξεις έλαβαν χρήσιμες πληροφορίες και υλικό για τη δουλειά τους από τις 

Πηγές του  eCollab, από την ανάλυση παλινδρόμησης προέκυψε ότι για το 

διευρυμένο δείγμα των εκπαιδευτικών Ε.Α. που συμμετείχαν στα ερωτηματολόγια, το 

διάβασμα των Πηγών τους/τις ωφέλησε μόνο στο ατομικό όφελος της κατανόησης 

εννοιών.  Σε ό,τι αφορά όμως την ανάπτυξη των χαρακτηριστικών (αίσθησης) 

κοινότητας, η ανάλυση παλινδρόμησης ανέδειξε ευρεία κοινοτικά οφέλη για τους 

εκπαιδευτικούς Ε.Α., από το διάβασμα των Πηγών. Συγκεκριμένα, το «διάβασμα των 

Πηγών» τους δημιούργησε την αίσθηση ασφάλειας για αναζήτηση βοήθειας από τα 

μέλη, την αίσθηση ότι προσφέρουν στην κοινότητα κι ότι τα άλλα μέλη έχουν γνήσιο 

ενδιαφέρον γι’ αυτούς και την αίσθηση ότι μπορούν ελεύθερα να εκφράσουν τις ιδέες 
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και τις εμπειρίες τους, προς βοήθεια των μελών της κοινότητας. Αντίθετα, «το 

διάβασμα των μηνυμάτων από το  ecollab.teachercollaboration για ενημέρωση 

σχετικά με τα σχόλια των άλλων χρηστών»  επηρέασε θετικά τα ατομικά οφέλη της 

λήψης χρήσιμων πληροφοριών και της κατανόησης εννοιών, όπως η συνεργασία, η 

συνδιδασκαλία κ.ά., ενώ επηρέασε αρνητικά την αίσθηση ασφάλειας των 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής για αναζήτηση βοήθειας από τα μέλη.  

Από την άλλη, το «διάβασμα των μηνυμάτων από εξωτερικό πάροχο 

(ecollab.teachercollaboration)» άσκησε ευρεία αρνητική επίδραση στα ατομικά οφέλη 

των εκπαιδευτικών Γ.Α.., χωρίς να επηρεάσει καθόλου τα κοινοτικά τους αισθήματα. 

Όσο περισσότερο διάβαζαν τα μηνύματα που λάμβαναν οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. στο 

περιβάλλον του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου, προς ενημέρωσή τους για τα 

νεοεισερχόμενα στο eCollab σχόλια, τόσο λιγότερο ωθούνταν στο ξεκίνημα 

πρακτικών συνεργασίας στο χώρο του σχολείου τους, στην κατανόηση των ιδίων 

πρακτικών συνεργασίας και συμμετοχικής εκπαίδευσης που εφάρμοζαν, στην μέσα 

από τα σχόλιά τους κατανόηση της οπτικής και των συναισθημάτων, του τρόπου 

σκέψης και δουλειάς των συναδέλφων τους. Από την ανάλυση του ποιοτικού υλικού 

προέκυψε ότι ένα αρνητικό χαρακτηριστικό της ενημέρωσης των χρηστών από 

εξωτερικό πάροχο ήταν ότι τα μηνύματα, τα οποία λάμβαναν οι εκπαιδευτικοί στο 

περιβάλλον του ηλ. τους ταχυδρομείου προς ενημέρωσή τους για τα νεοεισερχόμενα 

σχόλια του eCollab, δεν ήταν ταξινομημένα κατά θέμα, ώστε το κάθε μέλος να 

ανοίγει και να διαβάζει μόνο αυτά που ανταποκρίνονταν στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά 

του.  

Η «εισαγωγή απαντήσεων στις ερωτήσεις των στατικών σεναρίων» άσκησε τη 

σημαντικότερη θετική επιρροή στην ανάπτυξη της αίσθησης της κοινότητας 

στους/στις εκπαιδευτικούς Γ.Α., ενώ επηρέασε θετικά και το ατομικό όφελος της 

ώθησής τους στην εφαρμογή πρακτικών συμμετοχικής εκπαίδευσης στην τάξη και 

στο σχολείο τους. Όσο περισσότερο απαντούσαν στις ερωτήσεις των σεναρίων οι 

εκπαιδευτικοί Γ.Α., τόσο περισσότερο ασφαλείς αισθάνονταν να μοιραστούν τις 

πεποιθήσεις τους με τα μέλη της κοινότητας και να αναζητήσουν βοήθεια από αυτά, 

τόσο μεγαλύτερη ελευθερία αισθάνονταν για να εκφράσουν τις ιδέες και τις εμπειρίες 

τους βοηθώντας τα μέλη της κοινότητας, τόσο περισσότερο αισθάνονταν ότι μπορούν 

να απευθυνθούν προσωπικά σε κάποιο μέλος εάν χρειαστούν κάποια συμβουλή. 

Επισημαίνεται ωστόσο ότι ο βαθμός συμμετοχής στην εισαγωγή απαντήσεων στις 

ερωτήσεις των σεναρίων επέδρασε αρνητικά στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών 
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Γ.Α. με τη χρήση των εργαλείων του διαδικτύου. Δηλαδή, ενώ από τη μία η «μελέτη 

των σεναρίων» επέδρασε αρνητικά στην ανάπτυξη της αίσθησης της κοινότητας 

στους/στις εκπαιδευτικούς Γ.Α., από την άλλη η «μεταφορά μέσω των 

υπερσυνδέσμων των σεναρίων και ερωτήσεων για τη λήψη επιπρόσθετων 

πληροφοριών» (πλοήγηση) και η «εισαγωγή απαντήσεων στις κατευθυντήριες 

ερωτήσεις» αυτών επέδρασαν θετικά στην ανάπτυξη της αίσθησης της κοινότητας για 

την εν λόγω ομάδα, με μεγαλύτερη όμως ισχύ η «μεταφορά μέσω των 

υπερσυνδέσμων των σεναρίων σε κείμενα και ιστοτόπους» απ’ ό,τι η «εισαγωγή 

απαντήσεων στις ερωτήσεις των σεναρίων». Σε ό,τι αφορά την επαγγελματική ομάδα 

των εκπαιδευτικών Ε.Α., ο βαθμός συμμετοχής στην «εισαγωγή απαντήσεων στις 

ερωτήσεις των σεναρίων» είχε θετικές επιδράσεις στα χαρακτηριστικά (αίσθηση) 

κοινότητας της εν λόγω ομάδας, χωρίς να επηρεάσει καθόλου τα ατομικά της οφέλη. 

Όσο περισσότερο απαντούσαν στις ερωτήσεις των σεναρίων οι εκπαιδευτικοί Ε.Α., 

τόσο  περισσότερο αισθάνονταν ότι προσφέρουν στους/στις συναδέλφους τους κι ότι 

μπορούν ελεύθερα να εκφράζουν τις ιδέες και τις εμπειρίες τους προσφέροντας 

βοήθεια και υποστήριξη σ’ αυτούς/ές. 

Ο βαθμός συμμετοχής στο «διάβασμα των σχολίων στα σενάρια και στις 

συζητήσεις» και στο «σχολιασμό στις ομάδες συζήτησης του Forum», δηλαδή η 

συμμετοχή στην κοινωνική αλληλεπίδραση που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της 

επικοινωνίας με τα υπόλοιπα μέλη του eCollab, επέδρασαν αρνητικά στα ατομικά 

οφέλη της παρακίνησης των εκπαιδευτικών Ε.Α. για επικοινωνία και συνεργασία με 

εκπαιδευτικούς εκτός της κοινότητας eCollab, αλλά και με συναδέλφους στο πλαίσιο 

του σχολείου τους, ενώ δεν επηρέασαν ούτε θετικά ούτε αρνητικά την «αίσθηση της 

κοινότητας» για την εν λόγω ομάδα. Ωστόσο, από την ανάλυση του ποιοτικού υλικού 

προέκυψε ότι η μη αναγνώριση του επαγγελματικού έργου των εκπαιδευτικών Ε.Α. 

από τους/τις δασκάλους/ες της Γ.Α. και το γενικότερο κλίμα του ελλείμματος της 

συνεργασίας μεταξύ των δύο ειδικοτήτων στο πλαίσιο του σχολείου που αναδύθηκαν 

μέσω των ηλεκτρονικών σχολίων, καθώς και η απόρριψη της άποψης εκπαιδευτικού 

Ε.Α. από τη διαμεσολαβήτρια των συζητήσεων που επισημάνθηκε σε μία περίπτωση 

στις ανοιχτές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου προκάλεσαν «αποθάρρυνση», 

«στεναχώρια» και «απογοήτευση» σε ορισμένους/ες εκπαιδευτικούς Ε.Α.. 

Προφανώς, τα εν λόγω αρνητικά συναισθήματα που βίωσαν οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. 

κατά την εμπλοκή τους στις συζητήσεις του Forum επηρέασαν αρνητικά την ώθησή 

τους για επικοινωνία και συνεργασία με συναδέλφους τους της γενικής αγωγής εκτός 
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της διαδικτυακής κοινότητας eCollab, όπως ανέδειξε η ανάλυση παλινδρόμησης 

μεταξύ του βαθμού συμμετοχής και των ατομικών ωφελειών που εξέταζε το 

ερωτηματολόγιο. Το παραπάνω εύρημα αναδεικνύει ότι η αναγνώριση του 

επαγγελματικού έργου και η αποδοχή του επαγγελματικού ρόλου των εκπαιδευτικών 

Ε.Α. από τους συναδέλφους τους, δασκάλους της Γ.Α., στο γενικό σχολείο αποτελεί  

βασικό παράγοντα της ώθησης των εκπαιδευτικών Ε.Α. για αναζήτηση συνεργασιών 

μαζί τους. Στην ίδια κατεύθυνση, η αποδοχή των διαφορετικών απόψεων που 

εκφράζονται στο ηλ. περιβάλλον από τους/τις διαμεσολαβητές/ριες και η ανάδυση 

ενός θετικού κλίματος συνεργασίας μεταξύ των δύο ειδικοτήτων Ε.Α. και Γ.Α., 

φαίνεται να αποτελούν αναγκαίους όρους, ώστε οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. μέσω της 

εμπλοκής τους στις συζητήσεις των online κοινοτήτων να ωθούνται στη συνεργασία 

με συναδέλφους τους της Γ.Α. στο  πλαίσιο του σχολείου.  

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 50 εκπαιδευτικών της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει επισημανθεί ότι τα αρνητικά 

συναισθήματα που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί εξαιτίας της απουσίας της εμπιστοσύνης 

των συναδέλφων τους στις ικανότητες, τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την κρίση τους 

σπάνε τα δεσμά της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και του «ανήκειν», τα οποία 

καθιστούν δυνατή την ανάπτυξη και διατήρηση της επαγγελματικής κοινότητας των 

εκπαιδευτικών, στον πραγματικό χώρο του σχολείου (Hargreaves, 2002). Όμως 

γενικότερα τα αποτελέσματα των ερευνών σχετικά με το συγκρουσιακό κλίμα που 

αναδύεται στο πλαίσιο των κοινοτήτων είναι αμφίσημα. Στη σχετική βιβλιογραφία 

αναφέρεται ότι κατά το σχηματισμό τους οι κοινότητες διέρχονται από ένα στάδιο 

αναταραχής ή χάους (Peck, 1987; Tuckman, 1965) όπου σημειώνονται συγκρούσεις, 

ενώ μελετητές όπως ο Tuckman  και ο Peck έχουν υποστηρίξει ότι η σύγκρουση και 

κυρίως ο διάλογος που αυτή τροφοδοτεί αποτελούν δημιουργικά, συστατικά στοιχεία 

του σχηματισμού των κοινοτήτων (ό.π.). Ειδικότερα στο πλαίσιο του οργανισμού, οι 

Νονάκα & Τακεούτσι (2003) υποστηρίζουν ότι ο διάλογος μπορεί να οδηγήσει σε 

σύγκρουση και διαφωνία, όμως αυτή η σύγκρουση ωθεί τους/τις εργαζόμενους/ες να 

αμφισβητούν τις υπάρχουσες παραδοχές και να αντιλαμβάνονται τις εμπειρίες τους 

με νέο τρόπο (Νονάκα & Τακεούτσι, 2003). Παρομοίως, η έρευνα της Achinstein 

(2002) έδειξε ότι η σύγκρουση στην οποία οδηγεί η διευθέτηση των διαφορών που 

προκύπτουν από τη δημόσια εξωτερίκευση των διαφορετικών πεποιθήσεων και ο 

διάλογος που αναπτύσσεται γύρω από αυτές τις διαφορές αποτελούν το επίκεντρο του 

σχηματισμού της κοινότητας των εκπαιδευτικών, δομώντας ένα πλαίσιο που ευνοεί 
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τη μάθηση και τη συνεχή ανανέωση της κοινότητας (Achinstein, 2002). Ωστόσο, σε 

αντίθεση με την  παραπάνω προσέγγιση, η έρευνα των Grossman et al (2001) για τη 

δημιουργία κοινότητας με μέλη 22 εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά την οποία παραχωρήθηκε στους/στις 

συμμετέχοντες/ουσες ένα κοινωνικό φόρουμ για συλλογικό αναστοχασμό γύρω από 

τη δημιουργία διεπιστημονικού αναλυτικού προγράμματος, έδειξε ότι οι συγκρούσεις 

πεποιθήσεων και αξιών για τη Διδασκαλία, τα Αναλυτικά Προγράμματα και την 

Παιδαγωγική αποτελούν εμπόδιο στο σχηματισμό «υγειών» κοινοτήτων των 

εκπαιδευτικών. Όπως προέκυψε από την έρευνα του Grossman και των 

συνεργατών/ριών του, με την παραχώρηση του ηλεκτρονικού φόρουμ συζητήσεων 

στους/στις εκπαιδευτικούς δημιουργήθηκε μία δημόσια σκηνή όπου 

αναπαραστήθηκαν χρόνιες συγκρούσεις, οι οποίες άφησαν ερωτηματικά μεταξύ των 

συνεργατών για την αξιοπιστία τους ως εκπαιδευτικών. Το εύρημα αυτό οδήγησε στο 

συμπέρασμα ότι  η κοινότητα των εκπαιδευτικών λειτουργεί πιο ομαλά όταν οι 

εκπαιδευτικοί αυτό-επιλέγουν να συμμετάσχουν σε ομάδες «ομοϊδεατών» 

συναδέλφων τους (Grossman et al, 2001).  

Σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής, ο βαθμός συμμετοχής στο 

«διάβασμα των σχολίων στα σενάρια και στις συζητήσεις» είχε μόνο θετική και 

σχετικά ευρεία (αν και μικρής ισχύς) επίδραση στα ατομικά οφέλη τους, αλλά 

περιορισμένη σε εύρος επίδραση στην αίσθηση της κοινότητας που ανέπτυξε η εν 

λόγω ομάδα. Όσο περισσότερο οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. διάβαζαν τα σχόλια των 

συναδέλφων τους στο ηλ. περιβάλλον, τόσο περισσότερο κατανοούσαν την οπτική 

και τον τρόπο δουλειάς τους και τόσο περισσότερο βίωναν τη συμμετοχή τους ως 

ενδιαφέρουσα εμπειρία συνεργατικής λύσης προβλημάτων και επαγγελματικής 

μάθησης μέσω διαδικτύου. Όσον αφορά τα κοινοτικά τους αισθήματα, τόσο 

περισσότερο κατανοούσαν και αποδέχονταν τα άλλα μέλη, παρά τις διαφορές τους. 

Περαιτέρω, ο βαθμός συμμετοχής των εκπαιδευτικών Γ.Α. στο «σχολιασμό των 

ομάδων συζήτησης του Forum» επηρέασε θετικά μόνο το ατομικό όφελος της 

κατανόησης εννοιών. Όσο περισσότερο σχολίαζαν στις ομάδες συζήτησης του Forum 

οι εκπαιδευτικοί Γ.Α., τόσο περισσότερο κατανοούσαν έννοιες όπως η συνεργασία, η 

συνδιδασκαλία, η διαφοροποιημένη διδασκαλία κ.ά.. Σε ό,τι αφορά τα 

χαρακτηριστικά (αίσθηση) κοινότητας των εκπαιδευτικών Γ.Α., ο βαθμός 

συμμετοχής τους στο «σχολιασμό των ομάδων συζήτησης του Forum» είχε θετικές 

αλλά και αρνητικές επιδράσεις. Όσο περισσότερο σχολίαζαν στο Forum οι 
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εκπαιδευτικοί Γ.Α., τόσο περισσότερο αισθάνονταν ότι προσφέρουν με τη συμμετοχή 

τους στην κοινότητα, τόσο περισσότερο κατανοούσαν και αποδέχονταν τα άλλα 

μέλη, παρά τις διαφορές τους, αλλά τόσο λιγότερο αισθάνονταν ότι μπορούν να 

απευθυνθούν σε κάποιο μέλος προσωπικά για συμβουλή. Η αρνητική επίδραση 

δείχνει ότι η εμπλοκή των εκπαιδευτικών Γ.Α. στις συζητήσεις της κοινότητας 

επηρέασε αρνητικά το αίσθημα εμπιστοσύνης για αναζήτηση προσωπικής συμβουλής 

από τα μέλη της κοινότητας. 

Επιπλέον, από την περιγραφική ανάλυση του ποιοτικού υλικού προέκυψε ότι 

σε ό,τι αφορά τη λύση προσωπικών προβλημάτων συμμετοχικής εκπαίδευσης οι 

εκπαιδευτικοί που δεν είχαν ανάλογες ανάγκες, δεν αποκόμισαν προσωπικά οφέλη σ’ 

αυτόν τον τομέα. Αυτοί ήταν κυρίως οι εκπαιδευτικοί Ε.Α.. Περαιτέρω από την 

ερμηνευτική ανάλυση του ποιοτικού  υλικού  διαφάνηκε ότι τα οφέλη συμμετοχής 

των εκπαιδευτικών συνδέονταν με τους λόγους συμμετοχής τους στο eCollab και 

συγκεκριμένα με τις προσδοκίες ατομικού οφέλους από την κοινότητα, οι οποίες 

φάνηκε να διαφέρουν για την κάθε επαγγελματική ομάδα ειδικής και γενικής αγωγής 

που συμμετείχε στις συνεντεύξεις. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. που προσδοκούσαν 

συναδελφική βοήθεια στην αντιμετώπιση προβλημάτων συμμετοχικής εκπαίδευσης, 

αποκόμισαν ανάλογα επαγγελματικά οφέλη μέσω της λήψης συμβουλών και 

προτάσεων από τους συναδέλφους τους στα σενάρια-προβλήματα. Ιδιαίτερα 

ωφελήθηκαν, οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. που συζήτησαν στο Forum τα προσωπικά 

προβλήματα συμμετοχικής εκπαίδευσης που αντιμετώπιζαν στην τάξη τους και εν 

συνεχεία εφάρμοσαν με επιτυχία τις προτάσεις των συναδέλφων τους στην 

εκπαιδευτική πράξη. Αντίστοιχα, οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. που προσδοκούσαν την 

επιβεβαίωση για την ομοιότητα των προβλημάτων που εισήγαγαν τα μέλη του 

eCollab στο ηλεκτρονικό περιβάλλον με τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν στο χώρο 

του σχολείου τους και την αυτοεπιβεβαίωση για τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις και 

εκπαιδευτικές πρακτικές που οι ίδιοι/ες εφάρμοζαν, επιβεβαιώθηκαν από τη 

συμμετοχή τους στο eCollab ως προς τα παραπάνω και ενδυναμώθηκαν 

αναπτύσσοντας αισθήματα σιγουριάς και αυτοπεποίθησης.  

Περαιτέρω, από την ανάλυση του ποιοτικού υλικού προέκυψε ότι στην 

ανάπτυξη της αίσθησης της κοινότητας συνέβαλλαν τα χαρακτηριστικά των μελών 

που σχολίασαν στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του eCollab. Η αίσθηση του «ανήκειν» 

στο eCollab, η αίσθηση της γειτνίασης, της συνεργατικής υποστήριξης, της 

συμπαράστασης και τη βοήθειας προς τους/τις συμμετέχοντες/ουσες φάνηκε να 
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απορρέουν από χαρακτηριστικά, όπως η διάθεση προσφοράς και βοήθειας που 

εκτεταμένα επισημάνθηκε στις ανοιχτές ερωτήσεις των ερωτηματολογίων ότι 

χαρακτήριζε τα μέλη του eCollab. Οι συμμετέχοντες/ουσες, στις συνεντεύξεις και 

στις ανοιχτές ερωτήσεις των ερωτηματολογίων, αναφέρθηκαν ευρέως στο ενδιαφέρον 

και τη διάθεσή των μελών να μοιραστούν δημόσια, με θάρρος και ειλικρίνεια τα 

προβλήματά τους, τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, καθώς και τα συναισθήματά 

τους, παρόλο που μία εκπαιδευτικός Ε.Α. στη συνέντευξή της αναφέρθηκε στην 

διάθεση ορισμένων μελών του eCollab να ασκήσουν αρνητική κριτική, μέσω των 

σχολίων τους, προς τους εκπαιδευτικούς της Ε.Α..  

 

 

6.4. Η συμβολή των εργαλείων, της διαμεσολαβήτριας και των μελών της 
κοινότητας στη διαδικτυακή συνεργασία, για το σύνολο των 
εκπαιδευτικών και για την κάθε επαγγελματική ομάδα Ε.Α. και Γ.Α. 
ξεχωριστά  

Σχετικά με το δέκατο ερώτημα που αφορά στη συμβολή των εργαλείων του 

eCollab (ΣμΕ/ΑΣΥΖ/ΣΣΥΖ) στην online συνεργασία και επαγγελματική ανάπτυξη 

των εκπαιδευτικών, καθώς και στην ανάπτυξη της αίσθησης της κοινότητας, από την 

περιγραφική ανάλυση του ποιοτικού υλικού προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί θεώρησαν 

τις ασύγχρονες συζητήσεις (ΑΣΥΖ) πιο ενδιαφέρουσες και χρήσιμες από τα στατικά 

σενάρια με τις κατευθυντήριες ερωτήσεις (ΣμΕ). Στο συγκεκριμένο περιβάλλον, σε 

αντίθεση με το περιβάλλον των σεναρίων με τις ερωτήσεις, αναπτύχθηκε η 

αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών/ριών για ποικίλα θέματα εκπαίδευσης. Όπως 

προέκυψε τόσο από την περιγραφική ανάλυση των δεδομένων του ερωτηματολογίου, 

όσο και από την περιγραφική ανάλυση του ποιοτικού υλικού, οι ασύγχρονες 

συζητήσεις παρακίνησαν περισσότερο τους/τις εκπαιδευτικούς για σχολιασμό, ενώ το 

εν λόγω περιβάλλον προσέφερε μεγαλύτερη ελευθερία για έκφραση ιδεών και 

ωθούσε τους/τις εκπαιδευτικούς να το επισκέπτονται πιο συχνά. Το συγκεκριμένο 

περιβάλλον θεωρήθηκε πιο συνεργατικό από το περιβάλλον των σεναρίων με τις 

ερωτήσεις, γιατί ο/η χρήστης/ρια είχε τη δυνατότητα να θέτει ελεύθερα προς 

συζήτηση με τα μέλη του eCollab τα προβλήματα συνεκπαίδευσης που αντιμετώπιζε 

στην καθημερινή σχολική πρακτική και να λαμβάνει άμεση επαγγελματική βοήθεια. 

Η συνεργασία που αναπτύχθηκε στο περιβάλλον των ασύγχρονων συζητήσεων 

θεωρήθηκε πιο αποτελεσματική στη λύση προβλημάτων συνεκπαίδευσης από τη 

συνεργασία που αναπτύχθηκε γύρω από τα στατικά σενάρια, γιατί έδωσε στους/στις 
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εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να κατανοήσουν τον τρόπο σκέψης των συναδέλφων 

τους, τα συναισθήματά τους, την θεωρητική τους προσέγγιση, την προσωπική τους 

οπτική, τις προσωπικές τους αντιλήψεις, καθώς και τις κυρίαρχες αντιλήψεις της 

εκπαιδευτικής κοινότητας.  

Ωστόσο, η στατιστική συμπερασματική ανάλυση των στοιχείων του 

ερωτηματολογίου ανέδειξε ότι το εν λόγω περιβάλλον και η αλληλεπίδραση που 

έλαβε χώρα μεταξύ των εκπαιδευτικών επηρέασε περισσότερο τα ατομικά 

επαγγελματικά οφέλη των εκπαιδευτικών Γ.Α. κι όχι των εκπαιδευτικών Ε.Α.. Όσο 

περισσότερο σχολίαζαν οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. στις ομάδες συζήτησης του Forum και 

κυρίως όσο περισσότερο διάβαζαν τα σχόλια των άλλων χρηστών, τόσο περισσότερο 

ωφελούνταν επαγγελματικά (ατομικά οφέλη). Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί Ε.Α., όσο 

περισσότερο σχολίαζαν και κυρίως όσο περισσότερο διάβαζαν τα σχόλια τόσο 

λιγότερο ωφελούνταν επαγγελματικά (ατομικά οφέλη), ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την 

ώθησή τους για ανάπτυξη συνεργασιών με συναδέλφους τους εκτός eCollab και στο 

χώρο του σχολείου τους.  

Σε ό,τι αφορά τα σενάρια με τις ερωτήσεις, από την περιγραφική ανάλυση του 

ποιοτικού υλικού προέκυψε ότι η δομή και το περιεχόμενο του συγκεκριμένου 

περιβάλλοντος, σε αντίθεση με αυτό του Forum, δεν προωθούσε την αλληλεπίδραση 

μεταξύ των μελών του eCollab. Ειδικότερα, οι κατευθυντήριες ερωτήσεις των 

στατικών σεναρίων θεωρήθηκαν περιοριστικές στην ελεύθερη ανάπτυξη των 

συζητήσεων και παρήγαγαν τυποποιημένες απαντήσεις. Ένας άλλος λόγος που 

εμπόδισε την ανάπτυξη της αλληλεπίδρασης στο συγκεκριμένο περιβάλλον ήταν ότι 

τα σενάρια παρέχονταν από το σύστημα κι όχι από τους/τις ίδιους/ιες τους/τις 

εκπαιδευτικούς. Αυτό απέτρεπε τα μέλη να συμμετάσχουν συζητώντας απλά και 

μόνο επί θεωρητικής βάσης κι όχι επί πραγματικής – βιωματικής βάσης, προς 

προσωπικό όφελος κάποιου άλλου μέλους.  

Από την άλλη πλευρά όμως επισημάνθηκε ότι τα στατικά σενάρια-προβλήματα 

συνεκπαίδευσης, λειτούργησαν ως εισαγωγή στο περιεχόμενο της συνεργασίας στο 

eCollab, ενώ ήταν χρήσιμα για τον/την εκπαιδευτικό που δεν είχε αντιμετωπίσει 

παρόμοια προβλήματα στην τάξη του/της και για τον/την εκπαιδευτικό που είχε 

έλλειμμα στις προϋπάρχουσες γνώσεις του/της σχετικά με το περιεχόμενο της 

συνεργασίας στο eCollab. Συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις κάτω από τα στατικά σενάρια 

κατεύθυναν το/τη χρήστη/ρια σε ουσιαστικά ζητήματα συνεργασίας και 

συνεκπαίδευσης, ενώ η συγκεκριμένη υποδομή και το περιεχόμενό της θεωρήθηκαν 



458 

 

χρήσιμα ως προς την καθοδήγηση των χρηστών/ριών στην εισαγωγή των 

προσωπικών τους προβλημάτων στο Forum και στην έναρξη των συζητήσεων 

σχετικά με την αντιμετώπισή τους. Επιπλέον, το συγκεκριμένο περιβάλλον 

θεωρήθηκε πιο εύκολο στη χρήση από το περιβάλλον των ασύγχρονων συζητήσεων, 

ιδιαίτερα για τον/την εκπαιδευτικό που είχε ελλιπείς δεξιότητες χρήσης και ελλιπή 

εξοικείωση με τα ψηφιακά περιβάλλοντα. 

Από την περιγραφική στατιστική ανάλυση των δεδομένων του 

ερωτηματολογίου σχετικά με τη σύγκριση των δύο εργαλείων, προέκυψε ότι  το 

περιβάλλον των σεναρίων με τις ερωτήσεις παρακίνησε περισσότερο για διερεύνηση 

τους εκπαιδευτικούς Γ.Α., αλλά τους δυσκόλεψε στη μελέτη. Περαιτέρω, από την 

συμπερασματική στατιστική ανάλυση των στοιχείων του ερωτηματολογίου 

(ιεραρχική παλινδρόμηση) προέκυψε ότι η διερεύνηση μέσω της πλοήγησης στο 

περιβάλλον των στατικών σεναρίων (μεταφορά μέσω των υπερσυνδέσμων τους σε 

άλλους ιστοτόπους και κείμενα) συνέβαλλε σε μεγάλο εύρος στα ατομικά 

επαγγελματικά οφέλη και μέσω αυτών στην επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών Γ.Α. κι όχι αυτών της Ε.Α., στα ατομικά επαγγελματικά οφέλη των 

οποίων δεν άσκησε καμία επίδραση. Όσο περισσότερο πλοηγούνταν και 

διερευνούσαν στο περιβάλλον των στατικών σεναρίων με τις ερωτήσεις, τόσο 

περισσότερο ωφελούνταν επαγγελματικά οι εκπαιδευτικοί Γ.Α.. Αντίθετα, όσο 

περισσότερο μελετούσαν τα στατικά σενάρια, τόσο λιγότερο ωθούνταν στην 

επικοινωνία με συναδέλφους εκτός διαδικτυακής κοινότητας για ξεκίνημα 

συνεργασιών. 

Επιπλέον σε ό,τι αφορά τη συμβολή του περιβάλλοντος των σεναρίων με τις 

ερωτήσεις και του περιβάλλοντος των ασύγχρονων συζητήσεων στην κατανόηση 

εννοιών με βάση τα στοιχεία που εξέταζε το ερωτηματολόγιο, παρόλο που η 

περιγραφική στατιστική ανάλυση ανέδειξε ότι η επικρατούσα τιμή για τους 

εκπαιδευτικούς Γ.Α. αφορούσε στα σενάρια με τις ερωτήσεις, ο στατιστικός έλεγχος t 

για διαφορές μεταξύ των δύο επαγγελματικών ομάδων ανέδειξε ότι ο μέσος όρος των 

εκπαιδευτικών Ε.Α. είχε την τάση να θεωρεί ότι και τα δύο περιβάλλοντα βοήθησαν 

στην κατανόηση εννοιών, ενώ ο Μ.Ο. των εκπαιδευτικών Γ.Α. έκλινε προς τις 

ασύγχρονες συζητήσεις.  Πράγματι, η ανάλυση παλινδρόμησης μεταξύ των στοιχείων 

του ερωτηματολογίου που εκπροσωπούσαν το βαθμό συμμετοχής στο eCollab και 

των στοιχείων που εκπροσωπούσαν τα ατομικά οφέλη των εκπαιδευτικών έδειξε ότι η 

δραστηριότητα του σχολιασμού στις ομάδες συζήτησης του Forum για τους/τις 
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εκπαιδευτικούς Γ.Α. συνέβαλλε  θετικά στην κατανόηση εννοιών όπως η συνεργασία, 

η συνδιδασκαλία και η διαφοροποιημένη διδασκαλία, ενώ δεν άσκησε καμία 

επίδραση στην κατανόηση εννοιών από πλευράς των εκπαιδευτικών Ε.Α.. Όσο 

περισσότερο σχολίαζαν οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. στο περιβάλλον των ασύγχρονων 

συζητήσεων, τόσο περισσότερο κατανοούσαν έννοιες που σχετίζονταν με τη 

συνεργασία και τη συμμετοχική εκπαίδευση (βλ. πίνακα 53). Στη σχετική 

βιβλιογραφία αναφέρεται ο όρος της «συνεργατικής οικοδόμησης νοήματος» που 

συντελείται στο πλαίσιο του συνεργατικού διαλόγου. Πρόκειται για μία 

κοινωνιογνωστική εξελικτική διαδικασία με λογική ακολουθία, που περιγράφει τη 

μετακίνηση από την απόκλιση μεταξύ των ιδεών των συμμετεχόντων και των 

συνεισφορών τους στη σύγκλιση και την κοινή κατανόηση (Βλαχογιάννη & Κυνηγός, 

2010).  

Εν κατακλείδι, σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των δύο διαδικτυακών 

εργαλείων του eCollab στην οικοδόμηση της online συνεργασίας μεταξύ των 

εκπαιδευτικών Ε.Α. και Γ.Α., το περιβάλλον των ασύγχρονων συζητήσεων ήταν αυτό 

που κυρίως συνέβαλλε στην οικοδόμησή της μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδραση 

που αναπτύχθηκε σ’ αυτό. Ωστόσο σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά οφέλη που 

αποκόμισε η κάθε επαγγελματική ομάδα Ε.Α. και Γ.Α., από την ανάλυση 

παλινδρόμησης διαφάνηκε ότι τόσο η συμμετοχή στις δραστηριότητες του 

περιβάλλοντος των σεναρίων με τις ερωτήσεις, όσο και η συμμετοχή στις 

δραστηριότητες του περιβάλλοντος των ασύγχρονων συζητήσεων επηρέασαν θετικά 

τα επαγγελματικά οφέλη κυρίως των εκπαιδευτικών Γ.Α., χωρίς ωστόσο η ισχύ των 

εν λόγω επιδράσεων να είναι ιδιαίτερα μεγάλη όπως έδειξε το μέγεθος των 

συντελεστών προσδιορισμού (R
2
) για τους/τις εκπαιδευτικούς Γ.Α.. Στο σημείο αυτό 

πρέπει να επισημανθεί ότι η είσοδος στην κοινότητα μαζί με το διάβασμα της 

Βοήθειας που προσέφερε στο/στη χρήστη/ρια, κι όχι συγκεκριμένα κάποιο από τα 

δύο εργαλεία (ΣμΕ ή ΑΣΥΖ) με τις δραστηριότητές του, συνέβαλλαν σε μεγάλο 

εύρος στα επαγγελματικά οφέλη και μέσω αυτών στην επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών Ε.Α.. Μάλιστα, το μέγεθος των συντελεστών προσδιορισμού (R
2
) 

έδειξε ότι η συχνή είσοδος στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της κοινότητας μαζί με το 

διάβασμα της Βοήθειας άσκησαν ισχυρότερη επίδραση στα ατομικά επαγγελματικά 

οφέλη των εκπαιδευτικών Ε.Α., από την επίδραση που άσκησε στα ατομικά 

επαγγελματικά οφέλη των εκπαιδευτικών Γ.Α. η συμμετοχή σε συγκεκριμένες 

δραστηριότητες των συνεργατικών εργαλείων (ΣμΕ και ΑΣΥΖ) της κοινότητας.  
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Σε ό,τι αφορά το περιβάλλον των σύγχρονων συζητήσεων, η επικοινωνία σ’ 

αυτό χαρακτηρίστηκε γενικά «άμεση», «άνετη» και «ευχάριστη». Επίσης, κατά την 

αλληλεπίδραση στο περιβάλλον των σύγχρονων συζητήσεων οι εκπαιδευτικοί 

αισθάνθηκαν οικειότητα μεταξύ τους. Ωστόσο, η γρήγορη εναλλαγή θεμάτων σε 

συνδυασμό με το γεγονός ότι τα σχόλια χάνονταν, η εμπλοκή πολλών προσώπων, 

καθώς και η απουσία προϋπάρχουσας εξοικείωσης στη χρήση του εν λόγου εργαλείου 

δημιούργησαν δυσκολίες στην ανάπτυξη της επικοινωνίας για ορισμένους/ες από 

τους/τις συμμετέχοντες/ουσες που για τους λόγους αυτούς εκδήλωσαν την προτίμησή 

τους στο περιβάλλον των ασύγχρονων συζητήσεων.  

Γενικότερα, όπως φάνηκε από την ανάλυση των συνεντεύξεων, οι 

εκπαιδευτικοί μεταξύ των σύγχρονων και ασύγχρονων συζητήσεων έδειξαν 

προτιμήσεις και στα δύο εργαλεία σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της online 

συνεργασίας τους, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και τις δυσκολίες 

που αντιμετώπισαν σε σχέση μ’ αυτά. Έτσι από την ανάλυση του ποιοτικού υλικού 

φάνηκε ότι  η συνεργασία στο chat είναι πιο αποτελεσματική για τον/την 

εκπαιδευτικό που έχει αναστολές και άγχος ως προς την δημόσια έκθεση των 

απόψεών του/της, γιατί στο εν λόγω περιβάλλον οι συνομιλητές/ριες χρησιμοποιούν 

απλό, «προφορικό» λόγο και δεν εκτίθενται μέσω των σχολίων τους, εφόσον αυτά 

δεν παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο ηλ. περιβάλλον. Αντίθετα, για 

τον/την εκπαιδευτικό που δεν διακατέχεται από άγχος για τη δημόσια έκθεση των 

απόψεών του/της και τη συνακόλουθη μονιμότητα των σχολίων του/της και για 

τον/την εκπαιδευτικό που δυσκολεύεται να παρακολουθήσει τη ροή της σύγχρονης 

συζήτησης, η επικοινωνία στο Forum είναι πιο αποτελεσματική, εφόσον μπορεί να 

επανέλθει στην ασύγχρονη συζήτηση και να ξαναδιαβάσει το νήμα των σχολίων και 

επίσης μπορεί να ανατρέξει στα δικά του/της σχόλια που παραμένουν στο ηλ. 

περιβάλλον και να τα διορθώσει ή να τα αλλάξει τη χρονική στιγμή που επιλέγει 

(αυτορρύθμιση). Επίσης το chat θεωρήθηκε αποτελεσματικό στην άμεση βοήθεια που 

μπορεί να πάρει ο/η εκπαιδευτικός στη λύση προβλημάτων συμμετοχικής 

εκπαίδευσης που αντιμετωπίζει, με την προϋπόθεση ότι μπορεί να συνευρεθεί στον 

ίδιο χρόνο (σύγχρονα) με συναδέλφους του/της στο εν λόγω περιβάλλον, τη στιγμή 

που χρειάζεται άμεσες λύσεις. 

Περαιτέρω από την ανάλυση του ποιοτικού υλικού (συνεντεύξεις/ σχόλια/ 

ανοιχτές ερωτήσεις ερωτηματολογίων)  προέκυψε ότι πέραν των εργαλείων του 

eCollab, στην ανάπτυξη της αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο της συνεργασίας που 
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αναπτύχθηκε στο ηλεκτρονικό περιβάλλον συνέβαλλαν η διάθεση προσφοράς των 

μελών για βοήθεια στην κοινότητα και για μοίρασμα προβλημάτων, γνώσεων, 

εμπειριών και συναισθημάτων, καθώς και ο ρόλος της διαμεσολαβήτριας των 

συζητήσεων που χαρακτηρίστηκε παρωθητικός και παρακινητικός, υποστηρικτικός 

και εμψυχωτικός, μεσολαβητικός, καθοδηγητικός και ρυθμιστικός σε ό,τι αφορά τη 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις δραστηριότητες του eCollab και στην ανάπτυξη 

της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Ειδικότερα, οι 

ερωτήσεις και τα σχόλια της διαμεσολαβήτριας των συζητήσεων καθοδηγούσαν και 

παρότρυναν τους/τις εκπαιδευτικούς στην ενεργή εμπλοκή τους στις συζητήσεις και 

επεδίωκαν την εγγύτητα των απόψεών τους, οι οποίες εκφράστηκαν στο ηλεκτρονικό 

περιβάλλον της εν λόγω εφαρμογής και κυρίως στο περιβάλλον των ασύγχρονων 

συζητήσεων αυτής. Ωστόσο, από την ανάλυση των ανοιχτών ερωτήσεων των 

ερωτηματολογίων προέκυψε ότι σε μία περίπτωση η απόρριψη των προτάσεων που 

διατύπωσε εκπαιδευτικός Ε.Α. στο ηλ. περιβάλλον από τη διαμεσολαβήτρια της 

προκάλεσε το αίσθημα της απογοήτευσης επηρεάζοντας αρνητικά τη συμμετοχή της 

στην κοινότητα. Επίσης, αρνητικά συναισθήματα σε ορισμένους/ες εκπαιδευτικούς 

Ε.Α. προκάλεσαν και τα σχόλια που διατυπώθηκαν στο Forum σχετικά με τα 

ελλείμματα συνεργασίας στο σχολείο και το ελλειμματικό έργο που προσφέρει ο/η 

ειδικός παιδαγωγός σε θέματα συνεργασίας και συνεκπαίδευσης στο γενικό σχολείο.  

Σε ό,τι αφορά το ρόλο του/της διαμεσολαβητή/ριας (moderator ή facilitator), 

αυτός θεωρείται ρόλος κλειδί στην ανάπτυξη της αλληλεπίδρασης και της 

συνεργασίας που αναπτύσσεται στο πλαίσιο των κοινοτήτων και γενικότερα σε 

περιβάλλοντα ασύγχρονης επικοινωνίας μέσω υπολογιστή (Βλαχογιάννη & Κυνηγός, 

2010; Wei  Phang et al, 2009). Μέσω της σχετικής βιβλιογραφίας δίνεται έμφαση στη 

διευκόλυνση και διατήρηση της διαδικτυακής συζήτησης που μπορεί να παρέχει η 

παρουσία του/της (Carboni, 1999). Συγκεκριμενα ο/η διαμεσολαβητής/ρια δημιουργεί 

φιλόξενο, υποστηρικτικό κλίμα, παρέχει κατευθύνσεις και προσδοκίες για συμμετοχή 

κάνοντας καθοδηγητικές, διερευνητικές ερωτήσεις και ερωτήσεις αποσαφήνισης, 

αναζητά την κριτική στις εμπειρίες που καταθέτονται, φροντίζει να διατηρεί την 

επικέντρωση στο θέμα της συζήτησης, μοντελοποιεί την αναμενόμενη συμπεριφορά 

και τη συγγραφή των μηνυμάτων, στέλνει προσωπικά ηλεκτρονικά μηνύματα 

στους/στις συμμετέχοντες/ουσες για εμψύχωση και ενθάρρυνση (ο.π.). Επίσης, έχει 

και τεχνικές αρμοδιότητες, εφόσον μπορεί να σβήσει ή να τροποποιήσει ένα μήνυμα, 

να αφαιρέσει μια άσχετη ή ενοχλητική ανάρτηση, ενώ μπορεί να υιοθετήσει και 
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άλλους ρόλους, όπως του/της επιμελητή/ριας, του/της οργανωτή/ριας και του/της 

βοηθού (Anderson & Kanuka, 1997). Επιπλέον, είναι αυτός/ή που εξασφαλίζει ότι η 

αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών ακολουθεί της πολιτικές και τους κανόνες της 

κοινότητας, ενώ ο ρόλος του/της θεωρείται πιο κρίσιμος γι’ αυτόν/ήν που αναζητά τη 

γνώση στην κατεύθυνση της λύσης του προβλήματός του/της, παρά γι’ αυτόν/ήν που 

συνεισφέρει τη γνώση. Ο/Η διαμεσολαβητής/ρια είναι αυτός/ή που θα προσδιορίσει 

το είδος της γνώσης που αναζητά το μέλος και θα το παραπέμψει σε κάποιον/α ειδικό 

ή θα το κατευθύνει σε σχετικό σχόλιο ή ανάρτηση (Wei  Phang et al, 2009). 

 

 
6.5. Διαφορές μεταξύ των σχολίων της κάθε επαγγελματικής ομάδας Ε.Α. 
και Γ.Α./Λόγοι διαφοροποίησης.  

Το ενδέκατο ερώτημα που διατυπώθηκε στο πλαίσιο της έρευνας αφορά στη 

διερεύνηση της ύπαρξης ή της απουσίας διαφορών στη μορφή και το περιεχόμενο 

των σχολίων των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής, με βάσει τις 

παρατηρήσεις των μελών της κοινότητας. Περαιτέρω διερευνήθηκαν οι λόγοι 

διαφοροποίησης των σχολίων μεταξύ των δύο επαγγελματικών ομάδων ειδικής και 

γενικής αγωγής, σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών.  

Οι περισσότεροι/ες από τους/τις εκπαιδευτικούς, μέλη της κοινότητας, που 

συμμετείχαν στις συνεντεύξεις (12 από τους 14) παρατήρησαν διαφοροποιήσεις 

μεταξύ των ηλεκτρονικών σχολίων της κάθε επαγγελματικής ομάδας Ε.Α. και Γ.Α., 

ενώ δύο εκπαιδευτικοί Γ.Α. δήλωσαν ότι δεν παρατήρησαν ιδιαίτερες 

διαφοροποιήσεις μεταξύ των σχολίων της κάθε ειδικότητας. Ωστόσο, σημειώνεται ότι 

οι συγκεκριμένες εκπαιδευτικοί δραστηριοποιήθηκαν μόνο στο περιβάλλον των 

στατικών σεναρίων, στο οποίο οι κατευθυντήριες ερωτήσεις περιόριζαν την 

ελευθερία έκφρασης και παρήγαγαν τυποποιημένες απαντήσεις όπως αναδύθηκε από 

την ανάλυση του ποιοτικού υλικού. Τα σχόλια στο περιβάλλον των σεναρίων με τις 

ερωτήσεις (ΣμΕ), όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ένας εκπαιδευτικός Γ.Α. στη 

συνέντευξή του, δεν επέτρεπαν στα μέλη να «ψυχολογήσουν» αυτόν ή αυτήν που 

σχολίαζε σαν «επαγγελματία», σαν «συνάδελφο» και σαν «άνθρωπο», σε αντίθεση με 

τα σχόλια στις ομάδες συζήτησης του Forum. Επισημαίνεται ότι η κοινωνική 

παρουσία (social presence) και η ταυτότητα (identity) των μελών που αναδύονται στις 

διαδικτυακές κοινότητες αποτελούν βασικό συστατικό της ανάπτυξης της 

επικοινωνίας μεταξύ των μελών και μαζί με το θέμα των συζητήσεων (σκοπός της 
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κοινότητας) διαμορφώνουν την ταυτότητα της ομάδας των συμμετεχόντων/ουσών 

στην κοινότητα (Preece & Maloney-Krichmar, 2003; Arguello et al, 2006). 

Σε ό,τι αφορά τις διαφορές στα σχόλια που εισήγαγε η κάθε επαγγελματική 

ομάδα Ε.Α. και Γ.Α. στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του eCollab, με βάση τις απόψεις 

των συμμετεχόντων/ουσών στις συνεντεύξεις προέκυψε ότι τα σχόλια των ειδικών 

παιδαγωγών περιείχαν επιστημονικούς όρους, ήταν πιο θεωρητικά και 

εμπεριστατωμένα από αυτά των συναδέλφων τους της γενικής αγωγής και πιο 

συγκεκριμένα ως προς τη δομή και το περιεχόμενό τους. Επίσης, από την ανάλυση 

των συνεντεύξεων, αλλά και των σχολίων της κοινότητας προέκυψε ότι τα σχόλια 

των ειδικών παιδαγωγών περιείχαν περισσότερες απόψεις και προτάσεις από τα 

σχόλια των συναδέλφων τους της γενικής αγωγής, τα οποία χαρακτηρίστηκαν από 

τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στις συνεντεύξεις πιο απλά και πρακτικά, αλλά και πιο 

γενικά. Επιπλέον, όπως προέκυψε από την ανάλυση του ποιοτικού υλικού της 

έρευνας, από τα σχόλια στο ηλεκτρονικό περιβάλλον αναδύθηκε μία αντιπαλότητα 

μεταξύ των δασκάλων ειδικής και γενικής αγωγής, τόσο σε ό,τι αφορά τη βοήθεια και 

υποστήριξη που προσφέρουν οι δάσκαλοι/ες ειδικής αγωγής σε μαθητές/ριες και 

εκπαιδευτικούς του γενικού σχολείου, όσο και σε ό,τι αφορά την απόδοση ευθυνών 

για το έλλειμμα της συνεργασίας μεταξύ των δύο ειδικοτήτων. Η αντιπαλότητα 

μεταξύ των δασκάλων ειδικής και γενικής αγωγής φάνηκε να απορρέει από τις 

αντιλήψεις τους για το επαγγελματικό έργο που προσφέρει η κάθε ειδικότητα στο 

γενικό σχολείο και για της ευθύνες που φέρει στο πλαίσιο αυτού.  

Περαιτέρω, με βάση τις απόψεις των συμμετεχόντων/ουσών στις συνεντεύξεις 

(n=14), οι λόγοι διαφοροποίησης των σχολίων των δύο επαγγελματικών ομάδων Ε.Α. 

και Γ.Α. ως προς τη μορφή και το περιεχόμενό τους οφείλονται στη  διαφορετική 

εκπαίδευσή τους και στο διαφορετικό εκπαιδευτικό τους έργο. Η κάθε επαγγελματική 

ομάδα φάνηκε ότι έχει διαφορετική προσέγγιση στο ατομικό εκπαιδευτικό της έργο 

εφαρμόζοντας διαφορετική διδακτική μεθοδολογία, χρησιμοποιώντας διαφορετικό 

διδακτικό περιεχόμενο και θέτοντας διαφορετικούς διδακτικούς στόχους. Επίσης, οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής και γενικής αγωγής κατά την άσκηση του εκπαιδευτικού τους 

έργου απευθύνονται σε διαφορετικό μαθητικό πληθυσμό. Επιπλέον λόγοι, για τους 

οποίους διαφοροποιούνται τα σχόλια της κάθε ειδικότητας είναι η αντίληψη των 

δασκάλων Γ.Α. για το επαγγελματικό έργο των εκπαιδευτικών Ε.Α. και για την 

εκπαίδευση των μαθητών/ριών με ε.ε.α., καθώς και το ότι ενώ οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. 

αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες συνεκπαίδευσης που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί 



464 

 

τους της γενικής αγωγής στη γενική τάξη, οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. δεν αντιλαμβάνονται 

τις δυσκολίες που ενέχει το εκπαιδευτικό έργο των συναδέλφων τους της Ε.Α., στο 

Τμήμα Ένταξης.  

Αναλυτικότερα, οι λόγοι για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί θεώρησαν ότι 

διαφοροποιούνται τα σχόλια της κάθε ειδικότητας στο ηλεκτρονικό περιβάλλον 

απορρέουν από την αντίληψη και αυτοαντίληψή τους για το διαφορετικό 

επαγγελματικό ρόλο της κάθε ειδικότητας. Σύμφωνα με αυτήν, τα κύρια 

χαρακτηριστικά του ρόλου των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής που απορρέει από το 

ατομικό εκπαιδευτικό τους έργο στο γενικό σχολείο είναι ότι (βλ. και πίνακα 25 ): 

 Διδάσκουν μόνο σε μαθητές με ε.ε.α.. 

 Μοιράζονται την ευθύνη εκπαίδευσης των μαθητών/ριών με ε.ε.α. με τους 

εκπαιδευτικούς της γενικής αγωγής.  

 Αξιολογούν τους/τις μαθητές/ριες με ε.ε.α. με βάση την εξειδίκευση που 

έχουν και περιγράφουν τη δυσκολία τους με επιστημονική ορολογία.  

 Κατά την αξιολόγηση του μαθητή ή της μαθήτριας επικεντρώνονται στο 

άτομο, διερευνώντας την ειδική εκπαιδευτική ανάγκη του (δυσκολία) αλλά 

και το ευρύτερο περιβάλλον του.  

 Διδάσκουν εξατομικευμένα.  

 Κατά τη διδασκαλία τους στο Τμήμα Ένταξης δίνουν προτεραιότητα στο 

συναισθηματικό τομέα ανάπτυξης των μαθητών/ριών, θέτοντας ρεαλιστικούς 

γνωστικούς διδακτικούς στόχους.  

 Απολαμβάνουν προνόμια στο πλαίσιο άσκησης του έργου τους στο Τμήμα 

Ένταξης, όπως ο μικρός αριθμός των μαθητών και το ευέλικτο ωρολόγιο 

πρόγραμμα.  

Αντίστοιχα, τα κύρια χαρακτηριστικά του ρόλου των εκπαιδευτικών Γενικής 

Αγωγής που απορρέει από το ατομικό εκπαιδευτικό τους έργο στο γενικό σχολείο 

είναι ότι: 

 Έχουν την ευθύνη εκπαίδευσης όλων των μαθητών/ριών, με και χωρίς ε.ε.α.,  

που φοιτούν στη γενική τάξη.  

 Ορισμένοι/ες αποποιούνται την ευθύνη εκπαίδευσης των μαθητών/ριών με 

ε.ε.α. που φοιτούν στη γενική τάξη.  

 Αξιολογούν τους/τις μαθητές/ριες επιφανειακά και εμπειρικά λόγω της 

απουσίας εξειδικευμένων γνώσεων, αλλά και λόγω του περιορισμένου χρόνου 
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τους από τις αυξημένες υποχρεώσεις του διδακτικού τους έργου στη γενική 

τάξη.  

 Δεν διερευνούν σε βάθος την προσωπικότητα του μαθητή ή της μαθήτριας, 

την ειδική εκπαιδευτική ανάγκη του/της (δυσκολία) και το ευρύτερο 

περιβάλλον του/της. 

 Επικεντρώνονται στη διαχείριση της διδακτέας ύλης.  

 Κατά τη διδασκαλία στη γενική τάξη δίνουν προτεραιότητα στο γνωστικό 

τομέα ανάπτυξης των μαθητών/ριών, με και χωρίς ε.ε.α., θέτοντας υψηλούς 

γνωστικούς στόχους. 

 Σπάνια εφαρμόζουν την εξατομικευμένη διδασκαλία.  

 Βιώνουν δύσκολες εργασιακές συνθήκες στο πλαίσιο του επαγγελματικού 

τους έργου, όταν διδάσκουν σε μεγάλο αριθμό μαθητών/ριών και 

υποχρεούνται να παραμένουν στο σχολείο μέχρι και επτά διδακτικές ώρες 

ημερησίως.  

Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι η ευθύνη εκπαίδευσης των 

μαθητών/ριών με ε.ε.α., η εκπαιδευτική αξιολόγηση των μαθητών/ριών και ο τομέας 

ανάπτυξης στον οποίο επικεντρώνονται κατά τη διδασκαλία τους (στόχοι) οι 

εκπαιδευτικοί Ε.Α. και Γ.Α. είναι κατά κύριο λόγο οι αιτίες που διαφοροποιούν τα 

σχόλιά τους στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της κοινότητας. 

Αναλυτικότερα, ως προς το εκπαιδευτικό έργο, η διδασκαλία από πλευράς 

των εκπαιδευτικών Γ.Α. μέσα στη γενική τάξη φάνηκε να περιορίζεται από τη 

διδακτέα ύλη και τους γνωστικούς στόχους που κατά κύριο λόγο θέτει το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών. Όπως αναδύθηκε από την ανάλυση του  ποιοτικού υλικού της 

έρευνας, οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. φάνηκε ότι αδυνατούν να απαγκιστρωθούν από τους 

γνωστικούς στόχους του Α.Π., ενώ η πληθώρα της ύλης και ο μεγάλος αριθμός των 

μαθητών/ριών στην γενική τάξη, ο οποίος συμβάλλει στην υψηλή αναλογία 

εκπαιδευτικού-μαθητών/ριών κατά τη διδασκαλία, φάνηκε να δυσχεραίνουν την σε 

βάθος και σε εύρος ατομική αξιολόγηση των μαθητών/ριών, αλλά και την εφαρμογή 

εξατομικευμένων παρεμβάσεων στη Γενική Τάξη.  

Είναι προφανές ότι η πληθώρα της διδακτέας ύλης επηρεάζει και την μορφή 

οργάνωσης της διδασκαλίας, εφόσον η δασκαλοκεντρική, μετωπική, ακροαματική και 

αδιαφοροποίητη διδασκαλία επιτρέπει την παράθεση μεγάλου όγκου πληροφοριών 

στον περιορισμένο χρόνο της διδακτικής ώρας. Η δομή των διδακτικών εγχειριδίων με 
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το μεγάλο όγκο πληροφοριών και μεθοδολογικών υποδείξεων, διαιρεμένο σε 

«ενότητες» που ο/η εκπαιδευτικός «οφείλει» να παραδώσει σε συγκεκριμένο χρόνο, 

δεν διευκολύνουν την εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων και μορφών διδασκαλίας 

όπως είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία, τα σχέδια εργασίας, η ομαδοσυνεργατική 

αλλά και η εξατομικευμένη διδασκαλία. Από την άλλη όμως, οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. 

φάνηκε να μην αντιμετωπίζουν τη διδασκαλία ως διαδικασία λύσης προβλημάτων 

μέσω διερεύνησης (Ματσαγγούρας, 2006) και ως πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί 

από αυτούς/ές κρίση και ειδική γνώση (Παπαναούμ, 2003), αλλά και  υψηλού βαθμού 

ανάμιξη σε αποφάσεις όπως είναι η διαφοροποίηση και προσαρμογή του Αναλυτικού 

Προγράμματος.   Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε δεσμεύσεις και νέες αρμοδιότητες που οι 

εκπαιδευτικοί ενδεχομένως δεν μπορούν να αναλάβουν ατομικά και απομονωμένα 

στην τάξη τους, παρά μόνο συλλογικά και συνεργατικά στο πλαίσιο μιας 

αποκεντρωμένης σχολική μονάδας (Winn & Blanton, 2005). Εξάλλου, για την 

επιτυχία της συνεκπαίδευσης έχει επισημανθεί ότι απαιτείται η ανάθεση σχετικών 

αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων στη σχολική μονάδα. Στο συμπεριληπτικό σχολείο 

η παιδαγωγική δραστηριότητα δεν μπορεί να οργανώνεται κεντρικά, αλλά πρέπει να 

συνδέεται άμεσα με την υφιστάμενη κατάσταση που βιώνει η κάθε σχολική μονάδα. 

Δηλαδή, να εξαρτάται από τις αποφάσεις και τη συνεργατική «αυτόνομη» οργανωτική 

διάρθρωση του σχολείου (Σούλης, 2002, Ευσταθίου, 2007). Ιδιαίτερα επιτακτική 

γίνεται η ανάγκη του συλλογικού καθορισμού των στόχων και των διδακτικών 

προσεγγίσεων για τους/τις μαθητές/ριες που βρίσκονται στο κάτω άκρο της κλίμακας 

των επιδόσεων (Richardson 2003). Όταν οι στόχοι του Α.Π. δεν προσαρμόζονται και 

δεν διαφοροποιούνται σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/ριών, το 

χάσμα που μπορεί να υπάρχει μεταξύ στόχου και μαθησιακής ετοιμότητας μπορεί να 

είναι τόσο μεγάλο ώστε η διδασκαλία να καθίσταται αναποτελεσματική, τόσο ως προς 

την επίτευξη του στόχου, όσο και ως προς την ενεργοποίηση και συμμετοχή των 

μαθητών/ιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η Richardson (2003) προτείνει την 

προσαρμογή των ατομικών διδακτικών προσεγγίσεων των εκπαιδευτικών προς μια 

περισσότερη συλλογική αίσθηση της διδασκαλίας που θα πρέπει να αναπτυχθεί από 

τους/τις ίδιους/ίδιες τους/τις εκπαιδευτικούς, χωρίς να καταργεί την ατομική 

αυτονομία και εμπειρογνωμοσύνη τους. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αντιληφθούν ότι 

είναι προς το συμφέρον τους να εργάζονται κατά καιρούς μαζί (ό.π.). Ωστόσο, 

σύμφωνα με τον Barton (αναφέρεται στο: Αρνίδου, 2007), το περιβάλλον όπου 

εργάζονται οι εκπαιδευτικοί δεν ενθαρρύνει την πολιτική και την πρακτική της 
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συμπερίληψης, εφόσον ο συγκεντρωτισμός, η επιλεκτική και αξιολογική διαδικασία 

περιορίζουν τη δυνατότητα και το ενδιαφέρον για συνεργασία και καλές σχέσεις 

μεταξύ των εκπαιδευτικών (Αρνίδου, 2007), ενώ η προσέγγιση της διδασκαλίας ως 

προσωπικής-ατομικής υπόθεσης προσδίδει στους εκπαιδευτικούς μία «ψευδαίσθηση» 

αυτονομίας (Μαυρογιώργος, 1989). 

Από την άλλη, οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. δεν αντιμετωπίζουν παρόμοια 

προβλήματα στο πλαίσιο του ατομικού εκπαιδευτικού τους έργου, εφόσον αυτό είναι 

συνυφασμένο με την ατομική και σε βάθος αξιολόγηση των μαθητών και την 

εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων  εκπαίδευσης που, προκειμένου να είναι 

αποτελεσματική η εφαρμογή τους στο πλαίσιο του διαθέσιμου διδακτικού χρόνου, 

περιορίζονται σε μικρό αριθμό μαθητών/ριών με ε.ε.α. του γενικού σχολείου. Το 

γεγονός ότι η διδακτέα ύλη καθορίζεται από τους/τις εκπαιδευτικούς Ε.Α., ανάλογα 

με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του/της κάθε μαθητή/ριας, φαίνεται να 

προσδίδει μεγαλύτερη αυτονομία στο έργο των ειδικών παιδαγωγών, από την 

αυτονομία που έχουν οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. κατά τη διαχείριση της ύλης που 

υποβάλλεται «άνωθεν», στο πλαίσιο της άσκησης του έργου τους στη γενική τάξη. Η 

αυτονομία αυτή φαίνεται να επεκτείνεται και στη σύνταξη του ωρολογίου 

προγράμματος για τους/τις εκπαιδευτικούς της Ε.Α., γεγονός που σε αντίθεση με 

τους/τις εκπαιδευτικούς Γ.Α. προσδίδει μεγαλύτερη ευελιξία στο διδακτικό τους 

ωράριο. Τα χαρακτηριστικά αυτά του επαγγέλματος των ειδικών παιδαγωγών, σε 

συνδυασμό με την αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητας του έργου που 

προσφέρουν στο γενικό σχολείο, δεδομένου και του μικρού αριθμού μαθητών στους 

οποίους απευθύνονται κατά την άσκηση του ατομικού τους έργου στο Τμήμα 

Ένταξης,  τροφοδότησαν από πλευράς των δασκάλων Γ.Α. το συγκρουσιακό κλίμα 

που αναπτύχθηκε μεταξύ των δύο ειδικοτήτων στο περιβάλλον των ασύγχρονων 

συζητήσεων της κοινότητας eCollab. Η αντίληψη αυτή από ορισμένους/ες δασκάλους 

της Γ.Α. που συμμετείχαν στις συζητήσεις της κοινότητας, σχετικά με το 

επαγγελματικό έργο των ειδικών παιδαγωγών σε αντιδιαστολή με το δικό τους 

επαγγελματικό έργο στο γενικό σχολείο, αναδεικνύει τη βίωση της εργασίας τους ως 

«εξωτερικής» δραστηριότητας και κατά κύριο λόγο ως μέσο βιοπορισμού, δεδομένης 

και της αναφοράς που έγινε στο πρόσθετο επίδομα που παλιότερα λάμβαναν οι 

εκπαιδευτικοί της Ε.Α.. Πρόκειται για μία αντίληψη που συνδέεται με την 

περιορισμένη αυτονομία του εκπαιδευτικού επαγγελμάτος των εκπαιδευτικών Γ.Α. 

στο πλαίσιο του οποίου το εκπαιδευτικό έργο καθορίζεται κεντρικά, με αποτέλεσμα η 
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καθημερινή παιδαγωγική και διδακτική πράξη να αποκτάει τα χαρακτηριστικά της 

«αλλοτριωμένης» εργασίας (Μαυρογιώργος, 2005). 

Σχετικά με την άλλη αιτία διαφοροποίησης των σχολίων των δύο 

επαγγελματικών ομάδων, η οποία αφορά στην ευθύνη εκπαίδευσης των 

μαθητών/ριών με ε.ε.α. στο πλαίσιο του γενικού σχολείου, ενώ για τους/τις 

εκπαιδευτικούς Ε.Α. φάνηκε η ευθύνη να μοιράζεται μεταξύ αυτών και των 

εκπαιδευτικών Γ.Α., για τους/τις εκπαιδευτικούς Γ.Α. τα συμπεράσματα είναι 

αμφίσημα. Ορισμένοι/ες από αυτούς/ές, δηλώνοντας αδυναμία ως προς τη διαχείριση 

των απαιτήσεων που ενέχει η συνεκπαίδευση μέσα στη γενική τάξη (διαφοροποιήση 

και εξατομίκευση), πρότειναν τη φοίτηση των εν λόγω μαθητών/ιών για περισσότερες 

ώρες στο Τμήμα Ένταξης μεταβιβάζοντας την κύρια ευθύνη εκπαίδευσής τους 

στον/στην εκπαιδευτικό της Ειδικής Αγωγής, ενώ άλλοι/ες φάνηκε να αμφισβητούν 

την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται στο Τμήμα Ένταξης από 

τους/τις ειδικούς παιδαγωγούς, σε σχέση με αυτήν που παρέχεται από τους 

εκπαιδευτικούς Γ.Α. μέσα στην κοινωνική ομάδα των συμμαθητών. Μάλιστα, 

διατυπώθηκε η άποψη ότι ο/η εκπαιδευτικός Γ.Α. μπορεί να είναι περισσότερο 

αποτελεσματικός/ή από τον/την εκπαιδευτικό Ε.Α. στη διαχείριση ζητημάτων 

συνεκπαίδευσης που προκύπτουν μέσα στη γενική τάξη. 

Περαιτέρω, από την  ερμηνευτική ανάλυση του ποιοτικού υλικού προέκυψαν 

διαφορές όχι μόνο μεταξύ εκπαιδευτικών Ε.Α. και Γ.Α., αλλά και μεταξύ δασκάλων 

γενικής αγωγής και εκπαιδευτικών Ειδικότητας ως προς την ευθύνη εκπαίδευσης των 

μαθητών/ριών με και χωρίς ε.ε.α. που φοιτούν στη γενική τάξη του πρωτοβάθμιου 

σχολείου. Σύμφωνα μ’ αυτές, ο δάσκαλος ή η δασκάλα Γ.Α. έχει μεγαλύτερη ευθύνη 

για την εκπαίδευση των μαθητών/ριών που φοιτούν στη γενική τάξη, απ’ ότι οι 

εκπαιδευτικοί ειδικότητας που διδάσκουν σ’ αυτήν κι ο ρόλος του/της είναι 

κυρίαρχος έναντι του ρόλου των εκπαιδευτικών ειδικότητας, όπως και έναντι του 

ρόλου του/της εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής, λόγω της πληθώρας των γνωστικών 

αντικειμένων που διδάσκει στη γενική τάξη και του αντίστοιχου μεγάλου διδακτικού 

χρόνου που αφιερώνει στους/στις μαθητές/ριες που φοιτούν σ’ αυτήν.  

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στην επιστημονική γλώσσα που 

χρησιμοποιούσαν οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. όταν αξιολογούσαν την ειδική εκπαιδευτική 

ανάγκη των μαθητών/ριών που εμπλέκονταν στα σενάρια, βάσει των πληροφοριών 

που αυτά παρείχαν στον/στην αναγνώστη/ρια. Όπως προέκυψε από την ανάλυση των 

συνεντεύξεων, οι επιστημονικοί όροι τόσο των σχολίων, όσο και των στατικών 
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σεναρίων και κατευθυντικών ερωτήσων δυσκόλεψαν την κατανόηση των σεναρίων 

και την επικοινωνία μεταξύ των δύο επαγγελματικών ομάδων Ε.Α. και Γ.Α., εφόσον 

η «επιστημονική γλώσσα» των ειδικών παιδαγωγών δεν γίνονταν εύκολα κατανοητή 

από τους/τις εκπαιδευτικούς της γενικής αγωγής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση 

της συμμετοχής των εκπαιδευτικών Γ.Α. στη συνεισφορά περιεχομένου στα σενάρια 

και στις συζητήσεις. Μάλιστα τα δυσνόητα σχόλια αποτέλεσαν στοιχείο και του 

ομαδικού παράγοντα δυσκολιών «παρακίνηση, καθοδήγηση και υποστήριξη 

περιεχομένου», ο οποίος επέδρασε ιδιαίτερα αρνητικά στη συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών Γ.Α. στην κοινότητα. Πράγματι, έχει επισημανθεί ότι η γλωσσική 

πολυπλοκότητα (πολύπλοκες προτάσεις και λεξιλόγιο) επιφορτίζει τον/την 

αναγνώστη/ρια μειώνοντας την πιθανότητα να διαβάσει τα σχόλια στο ηλεκτρονικό 

περιβάλλον και να απαντήσει (Whittaker et al, 2003). 

 

6.6. Προτάσεις επίλυσης σεναρίων-προβλημάτων της κοινότητας και 
εφαρμογή αυτών στη σχολική πράξη 

Η δωδέκατη ερώτηση της έρευνας αφορά στη διερεύνηση των προτάσεων που 

διατυπώθηκαν από τα μέλη της κοινότητας στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, για τη  

λύση προβλημάτων (αληθοφανών και πραγματικών) συνεργασίας και συμμετοχικής 

εκπαίδευσης, μέσω της ανάλυσης των σχολίων του ηλ. περιβάλλοντος. Περαιτέρω η 

έρευνα επικεντρώθηκε στις διαφορές που ανιχνεύθηκαν μεταξύ των προτάσεων της 

κάθε επαγγελματικής ομάδας ειδικής και γενικής αγωγής. Τέλος, μέσω της ανάλυσης 

των συνεντεύξεων, αλλά και των σχολίων του ηλ. περιβάλλοντος διερευνήθηκε η 

επιτυχημένη ή αποτυχημένη εφαρμογή των προτάσεων των μελών της κοινότητας 

στην εκπαιδευτική πράξη. 

 

6.6.1. Προτάσεις κοινές για τις δύο ομάδες Ε.Α. και Γ.Α. 

Από την ανάλυση των σχολίων του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος που 

αφορούσαν στη λύση προβλημάτων συμμετοχικής εκπαίδευσης, προέκυψαν κοινές 

προτάσεις και από τις δύο ειδικότητες ειδικής και γενικής αγωγής, οι οποίες 

εμπεριείχαν τα εξής  (βλ. και πίνακα  24):  

 Διεπιστημονική αξιολόγηση των μαθητών/ριών με ε.ε.α.. 

 Φοίτηση των μαθητών/ριών με ε.ε.α. στο Τμήμα Ένταξης. 

 Εξατομικευμένες δραστηριότητες για τους/τις μαθητές/ριες με ε.ε.α.. 
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 Χρήση εποπτικών μέσων και διαδραστικών εφαρμογών στη γενική τάξη για 

μαθητές/ριες με και χωρίς ε.ε.α.. 

 Ανάπτυξη του συναισθηματικού, κοινωνικού και γνωστικού τομέα των 

μαθητών/ριών με ε.ε.α.. 

 Εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας στη γενική τάξη για 

μαθητές/ριες με και χωρίς ε.ε.α.. 

 Εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ανάλογων των κλίσεων, 

ενδιαφερόντων και δυνατοτήτων των μαθητών/ριών με ε.ε.α.. 

 Χρήση εννοιολογικών χαρτών και παιδαγωγικών παιχνιδιών στη γενική τάξη 

για μαθητές/ριες με και χωρίς ε.ε.α.. 

 Στρατηγικές παρακίνησης και ενθάρρυνσης των μαθητών/ριών με ε.ε.α. από 

τους/τις συμμαθητές/ριές τους χωρίς ε.ε.α. στη γενική τάξη. 

 Στρατηγικές ένταξης των εξατομικευμένων παρεμβάσεων για τους 

μαθητές/ριες με ε.ε.α., στο κοινό πρόγραμμα μέσα στη γενική τάξη. 

 Διαφοροποίηση των στόχων και της διαδικασίας της διδασκαλίας για τους/τις 

μαθητές/ριες με ε.ε.α. στη γενική τάξη. 

 Τροποποίηση των σχολικών κειμένων ως προς το μέγεθός τους, για τους/τις 

μαθητές/ριες με ε.ε.α., κατά τη διδασκαλία στη γενική τάξη. 

 Συνεργασία των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής για τον καθορισμό 

των διδακτικών στόχων, για τους/τις μαθητές/ριες με ε.ε.α.. 

 Συνεργατική διδασκαλία μεταξύ εκπαιδευτικών Ε.Α. και Γ.Α. στη γενική 

τάξη. 

 Κοινή στάση απ’ όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου στην επίλυση 

προβλημάτων. 

 Συνεργασία με την οικογένεια των μαθητών/ριών με ε.ε.α., με τους/τις 

ειδικούς επιστήμοντες που εμπλέκονται, και με τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ.. 

 

6.6.2. Διαφορές μεταξύ των προτάσεων των εκπαιδευτικών Ε.Α. και Γ.Α. 

Πέραν των παραπάνω κοινών προτάσεων, οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. σε ό,τι αφορά 

την εκπαίδευση των μαθητών/ριών με ε.ε.α. πρότειναν: 

 Εκπαιδευτική αξιολόγηση.  

 Συνεργατικό σχεδιασμό ατομικού προγράμματος με ρεαλιστικούς και 

εφικτούς γνωστικούς στόχους. 
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 Εφαρμογή του ατομικού προγράμματος και εκτός γενικής τάξης (ειδική 

εκπαίδευση, ενισχυτική διδασκαλία).  

 Συνεργασία με τους γονείς των μαθητών/ριών με ε.ε.α., για την επέκταση της 

εφαρμογής του ατομικού προγράμματος στο σπίτι.  

Σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία μέσα στη γενική τάξη πρότειναν για τους/τις 

μαθητές/ριες με ε.ε.α.: 

 Τροποποίηση του περιεχομένου των σχολικών κειμένων. 

 Διαφοροποίηση του περιεχομένου της διδασκαλίας.  

 Διαφοροποίηση των ανατιθέμενων εργασιών.  

 Διαφοροποίηση της αξιολόγησης.  

 Πολυαισθητηριακή διδασκαλία. 

 Χρήση προκαταβολικών οργανωτών. 

 Χρήση πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού. 

Σε ό,τι αφορά την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών/ριών με 

ε.ε.α. πρότειναν: 

 Συγκεκριμένες δραστηριότητες ανάπτυξης των συναισθηματικών και 

κοινωνικών σχέσεων με τους/τις συμμαθητές/ριές τους μέσα στη γενική τάξη 

 Ενίσχυση και επιβράβευση των μαθητών/ριών από τον εκπαιδευτικό και 

τους/τις συμμαθητές/ριές τους 

Οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής πέραν των παραπάνω κοινών προτάσεων, 

σχετικά με την εκπαίδευση των μαθητών/τριών με ε.ε.α. πρότειναν: 

 Την ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου σχετικά με τα 

αποτελέσματα της διεπιστημονικής αξιολόγησης από το ΚΕΔΔΥ.  

 Τη συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στους/στις 

μαθητές/ριες, για την αξιολόγηση αυτών. 

 Τη συνεργασία μεταξύ του/της δασκάλου/ας της τάξης και του/της 

εκπαιδευτικού ειδικότητας για την προσαρμογή του αναλυτικού 

προγράμματος στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. 

 Τη συμβούλευση των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής από τους/τις 

εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής της σχολικής μονάδας.  

 Την ανάθεση κοινωνικών ρόλων στους/στις μαθητές/ριες, στο πλαίσιο της 

ομάδας των συμμαθητών/ριών τους κατά την κοινή διδασκαλία, που να 

εξασφαλίζουν τη συμμετοχή τους σ’ αυτήν. 
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 Την εφαρμογή προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στη γενική τάξη. 

Με βάση τα παραπάνω, σε ό,τι αφορά τις διαφορές στις προτάσεις των δύο 

επαγγελματικών ομάδων Ε.Α. και Γ.Α., παρατηρείται ότι οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. σε 

αντίθεση με αυτούς της Γ.Α. επικεντρώθηκαν στην ατομική εκπαιδευτική αξιολόγηση 

των μαθητών με ε.ε.α. και στην οργάνωση και υλοποίηση ατομικού εκπαιδευτικού 

προγράμματος με «ρεαλιστικούς» γνωστικούς στόχους, σε ξεχωριστό από τη γενική 

τάξη χώρο του γενικού σχολείου, καθώς και στο σπίτι των μαθητών/ριών. Η 

επικέντρωση αυτή από τη μία θεωρήθηκε αναγκαία από τους ειδικούς παιδαγωγούς, 

δεδομένου του αδιαφοροποίητου τρόπου εργασίας στη γενική τάξη, ενώ από την 

άλλη φάνηκε να σχετίζεται με την αυτοαντίληψη του ατομικού εκπαιδευτικού τους 

έργου στο γενικό σχολείο και συγκεκριμένα στο Τμήμα Ένταξης.   

Ωστόσο, η συμβολή του μοντέλου της ξεχωριστής παράλληλης διδασκαλίας 

των μαθητών/ιών με ε.ε.α. στο τμήμα ένταξης και στη γενική τάξη, φάνηκε να 

αμφισβητείται από ορισμένους εκπαιδευτικούς Γ.Α. σε ό,τι αφορά τη συμμετοχική 

εκπαίδευσή τους μέσα στη γενική τάξη αλλά και σε ό,τι αφορά την ατομική 

ακαδημαϊκή τους βελτίωση. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης στο Τ.Ε. 

χαρακτηρίστικαν «περιστασιακά» από μία εκπαιδευτικό της ειδικής αγωγής. 

Ειδικότερα, φάνηκε να αμφισβητείται η ατομική εκπαίδευση εκτός γενικής τάξης, 

όταν αυτή αποκόπτει το μαθητή ή τη μαθήτρια με ε.ε.α. για πολλές ώρες από την 

κοινωνική ομάδα των συμμαθητών του/της και από το κοινό πρόγραμμα στη γενική 

τάξη. Ας σημειωθεί ότι μόνο μία εκπαιδευτικός Γ.Α. (ειδικότητας) από τους/τις δέκα 

εκπαιδευτικούς Γ.Α. που συμμετείχαν με προτάσεις τους στη λύση σεναρίων-

προβλημάτων κατά την πρώτη τετράμηνη λειτουργία του eCollab πρότεινε φοίτηση 

στο τμήμα ένταξης για τους/τις μαθητές/ριες που εμπλέκονταν στα βιωματικά 

σενάρια που εισήχθησαν στο Forum (βλ πίνακα 24).  

Περαιτέρω, η αμφισβήτηση από ορισμένους/ες δασκάλους/ες Γ.Α. του 

εκπαιδευτικού έργου που παρέχεται από τους/τις ειδικούς παιδαγωγούς στο Τμήμα 

Ένταξης ανέδειξε το ζήτημα της μη αποδοχής του επαγγελματικού ρόλου τους στο 

γενικό σχολείο. Οι αντιλήψεις των δασκάλων Γ.Α. για το εκπαιδευτικό έργο που 

προσφέρουν οι δάσκαλοι/ες της Ε.Α. στο γενικό σχολείο ώθησε τους/τις 

εκπαιδευτικούς Ε.Α. στη δημόσια υποστήριξη του έργου τους. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί 

Ε.Α. δεδομένης της ελλειμματικής εκπαίδευσης των μαθητών/ριών με ε.ε.α. στη 

γενική τάξη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το γνωστικό τομέα ανάπτυξής τους, πρότειναν 

την ενίσχυση και του Τμήματος Ένταξης και της Γενικής Τάξης με απώτερο στόχο 
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την πλήρη εκπαιδευτική ένταξη του μαθητή ή της μαθήτριας σ’αυτήν. Επιπλέον, 

υποστήριξαν την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής παρέμβασης στο Τμήμα 

Ένταξης εάν αυτή ξεκινά από τις μικρές τάξεις, εάν είναι το δυνατόν εξατομικευμένη 

κι εάν ο διδακτικός χρόνος στο Τ.Ε. είναι επαρκής για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του 

μαθητή ή της μαθήτριας.  

Σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία στη γενική τάξη, οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. 

πρότειναν περισσότερες διαφοροποιήσεις από τους/τις εκπαιδευτικούς Γ.Α., καθώς 

και τροποποίηση του περιεχομένου των σχολικών βιβλίων. Επισημαίνεται ότι οι 

προτάσεις διαφοροποίσης και τροποποίησης για την αύξηση της συμμετοχής των 

μαθητών/ριών με ε.ε.α. στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης, προτείνονταν 

στον/στην εκπαιδευτικό Γ.Α. που εμπλέκονταν στο σενάριο. Οι περιορισμένες 

προτάσεις για διαφοροποίηση της διδασκαλίας και για τροποποίηση του 

περιεχομένου των εγχειριδίων από τους/τις εκπαιδευτικούς Γ.Α. φάνηκε να 

συνδέονται με τις δυσκολίες υλοποίησης αυτών από τους/τις ίδιους/ες στην 

καθημερινή εκπαιδευτική πρακική τους στη γενική τάξη, κάτι που επισημάνθηκε και 

από τις δύο ειδικότητες Ε.Α. και Γ.Α. στα σχόλια του ηλ. περιβάλλοντος και στις 

συνεντεύξεις τους. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία, ως μέθοδος εσωτερικής 

διαφοροποίησης σε αντιδιαστολή με την εξωτερική διαοφοροποίηση όπως τα 

συστήματα streaming, setting ή banding (Χαραμής, 2000, Hopf, 1992), η οποία 

προτείνεται στη σχετική με την Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή βιβλιογραφία ως 

μέσο συνεκπαίδευσης όλων των μαθητών (Σφυρόερα, 2004; Tomlinson, 2004; 

Kαραγιάννη, 2004) ανταποκρίνεται στα αιτήματα εκπαιδευτικής πολιτικής που 

αφορούν στην αντισταθμιστική εκπαίδευση, στην οριζοντίωση του εκπαιδευτικού 

συστήματος (Ενιαίο Σχολείο) και στην αναμόρφωση των προγραμμάτων και μεθόδων 

διδασκαλίας, καθώς και του συστήματος αξιολόγησης της σχολικής επίδοσης για τα 

οποία κάνει λόγο ο Ξωχέλλης (Ξωχέλλης, 1994, σ. 19, 61).  Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τη 

διαφοροποίηση και τροποποίηση του Αναλυτικού Πρόγραμματος (Καραγιάννη, 

2004; Φρυδάκη, 1999;  Ζώνιου-Σιδέρη κ.ά., 2005), από πανελλήνια έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε σε εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής εκπαίδευσης όλων των 

βαθμίδων -στο πλαίσιο ενός προγράμματος επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης σε 

θέματα ένταξης- προέκυψε ότι ελάχιστοι/ες είναι οι εκπαιδευτικοί που τροποποιούν 

συχνά το Α.Π. (26 στους 650) για να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των μαθητών/ιών 

τους, ενώ οι περισσότεροι/ες αποποιούνται τη διαχείριση και την διαφοροποίηση του 
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αναλυτικού προγράμματος στις τάξεις όπου διδάσκουν (Ζώνιου-Σιδέρη κ.ά., 2004, 

σ.195).  

 

6.6.3. Εφαρμογή προτάσεων συνεργασίας και συμμετοχικής εκπαίδευσης στη 

σχολική πράξη 

Το έλλειμμα σε διαφοροποιήσεις και τροποποιήσεις του Α.Π. φάνηκε να έχει 

αρνητικές επιπτώσεις στην εφαρμογή των προτεινόμενων συμμετοχικών πρακτικών 

ως λύση στα προβλήματα που τέθηκαν στο ηλ. περιβάλλον της κοινότητας, όπως 

ανέδειξε η ανάλυση του ποιοτικού υλικού της έρευνας. Μάλιστα, μία δασκάλα Γ.Α. 

στη συνέντευξή της αναφέρθηκε στην έλλειψη εμπειρίας της στη διαφοροποίηση 

εργασιών μέσα στη γενική τάξη, θεωρώντας ότι η έλλειψη εμπειρίας σ’ αυτόν τον 

τομέα σε συνδυασμό με την πληθώρα της ύλης και τον περιορισμένο διδακτικό χρόνο 

καθιστούν ανέφικτη την εφαρμογή των προτάσεων των μελών του eCollab, και κατ’ 

επέκταση τη  γενίκευση της διαδικτυακής συνεργασίας με περιεχόμενο τη λύση 

προβλημάτων συμμετοχικής εκπαίδευσης, από τον/την εκπαιδευτικό Γ.Α. στη γενική 

τάξη. Επισημαίνεται ότι από άλλες έρευνες (Βλάχου κ.ά., 2004; Ζώνιου-Σιδέρη, 

1996; Ζώνιου-Σιδέρη κ.ά., 2005) έχει προκύψει πως οι εκπαιδευτικοί των γενικών 

τάξεων λόγω ελλιπούς κατάρτισης κι όχι λόγω απουσίας εμπειρίας στη 

διαφοροποιημένη διδασκαλία (και σε θέματα ειδικής αγωγής) δυσκολεύονται να 

αντιμετωπίσουν: α) μαθησιακά προβλήματα, β) προβλήματα προσαρμογής και 

συμπεριφοράς των μαθητών/ριών, αλλά και γ) προβλήματα που σχετίζονται με την 

ανεπιτυχή κατάκτηση των ακαδημαϊκών στόχων του προγράμματος απ’ όλους/ες 

τους/τις μαθητές/ριες της γενικής τάξης. Στην προκειμένη περίπτωση, η 

εκπαιδευτικός γνώριζε τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, αλλά δεν είχε προβεί στην 

εφαρμογή της στην πράξη ώστε να αποκτήσει την ανάλογη εμπειρία. Σε άλλη 

περίπτωση η εφαρμογή της προτεινόμενης διαφοροποίησης της σχολικής εργασίας 

για το μαθητή με ε.ε.α. δεν επέφερε την αύξηση της συμμετοχής του στη διαδικασία 

της διδασκαλίας και μάθησης μέσα στη γενική τάξη, παρά μόνο περιστασιακά. 

 Επιπλέον, από την ανάλυση των συνεντεύξεων προέκυψε ότι η εφαρμογή από 

τους εκπαιδευτικούς Γ.Α. των προτάσεων του eCollab που αφορούσαν στη βελτίωση 

του κοινωνικού και συναισθηματικού τομέα ανάπτυξης των μαθητών/ιών με ε.ε.α. 

μέσα στη γενική τάξη ήταν επιτυχής, ενώ η εφαρμογή προτάσεων που αφορούσαν 

στη βελτίωση του ακαδημαϊκού τομέα ανάπτυξης των μαθητών/ριών μέσα στη γενική 

τάξη ήταν ως επί το πλείστον ανεπιτυχής. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. της 
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κοινότητας δυσκολεύθηκαν: α) στην εφαρμογή της ατομικής εκπαιδευτικής 

αξιολόγησης του μαθητή ή της μαθήτριας στο γνωστικό τομέα ανάπτυξης, β) στον 

καθορισμό ατομικών γνωστικών στόχων για το μαθητή ή τη μαθήτρια με ε.ε.α., βάσει 

ατομικής εκπαιδευτικής αξιολόγησης, γ) στη διαφοροποίηση του περιεχομένου της 

διδασκαλίας και της αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή ή της μαθήτριας με ε.ε.α. 

και δ) στην εφαρμογή τροποποιήσεων στα κείμενα των σχολικών βιβλίων. 

Γενικότερα, στις συνεντεύξεις και στα σχόλιά τους οι εκπαιδευτικοί ειδικής 

και γενικής αγωγής του δείγματος επεσήμαναν ως εμπόδια στην εφαρμογή της 

συμμετοχικής εκπαίδευσης στη γενική τάξη το μεγάλο αριθμό των μαθητών/ριών που 

φοιτούν σ’ αυτήν και την πληθώρα της διδακτέας ύλης που πρέπει να διαχειριστή ο/η 

εκπαιδευτικός της Γ.Α.. Το πρόβλημα της πληθώρας της διδακτέας ύλης έχει 

επισημανθεί στην Παιδαγωγική Βιβλιογραφία (βλ. Ξωχέλλης, 1994, σ. 59), ενώ 

σχετικές μελέτες και έρευνες έχουν δείξει ότι τα οφέλη από τα ολιγομελή τμήματα 

(13-17 μαθητές) είναι μεγαλύτερα για τους/τις μαθητές/ριες των τάξεων του 

Δημοτικού, κι ότι με τη μείωση του αριθμητικού μεγέθους του τμήματος ή της 

αναλογίας εκπαιδευτικού-μαθητών/ριών επιτυγχάνεται σημαντική βελτίωση στις 

επιδόσεις, ειδικότερα των μαθητών/ριών που ανήκουν σε μειονότητες (Moreillon, 

2007).  Στις μικρές τάξεις, σε κάθε παιδί αναλογεί περισσότερος χρόνος από την 

πλευρά του εκπαιδευτικού για δραστηριότητες όπως η διάγνωση προβλημάτων 

μάθησης, η εργασία με φακέλους (portfolios), η διόρθωση των κατ’ οίκων εργασιών 

και η ανάγνωση από το κάθε παιδί (Achilles, 2005, σ.112).  

Σε ό,τι αφορά την επάρκεια του διδακτικού χρόνου μέσα στη γενική τάξη για 

τη διαχείριση προβλημάτων συνεκπαίδευσης  μεμονωμένα από τον έναν ή τη μία 

εκπαιδευτικό που διδάσκει σ’ αυτήν, η ανάλυση των συνεντεύξεων ανέδειξε ότι ο 

περιορισμένος διδακτικός χρόνος αποτελεί μεγαλύτερο εμπόδιο για τους/τις 

εκπαιδευτικούς ειδικότητας απ’ ότι για τους/τις δασκάλους/ες. Το συμπέρασμα αυτό 

προέκυψε από την αποτυχημένη προσπάθεια εφαρμογής των προτάσεων 

συμμετοχικής εκπαίδευσης του eCollab στην τάξη από μία εκπαιδευτικό ειδικότητας, 

στον περιορισμένο διδακτικό χρόνο διδασκαλίας του γνωστικού της αντικειμένου. 

Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας μοιράζουν το διδακτικό τους χρόνο σε 

διαφορετικές τάξεις, σε αντίθεση με τους δασκάλους γενικής αγωγής που διδάσκουν 

συνήθως σε μία μόνο τάξη (τμήμα), αφιερώνοντας σχεδόν όλο το διδακτικό τους 

χρόνο σ’ αυτήν, ενώ ο/η δάσκαλος/α ειδικής αγωγής δε διδάσκει καθόλου και κανένα 

γνωστικό αντικείμενο μέσα στη γενική τάξη.  



476 

 

  Επίσης, ανεπιτυχής ήταν και η εφαρμογή προτάσεων του eCollab που 

αφορούσαν στην ανάπτυξη πρακτικών συμπερίληψης μέσω της «στενής» 

συνεργασίας των εκπαιδευτικών μεταξύ τους. Ειδικότερα η συνδιδασκαλία και από 

τους/τις δύο εκπαιδευτικούς Γ.Α. και Ε.Α. με την εφαρμογή μοντέλων που 

προτείνονται από τη βιβλιογραφία και την εναλλαγή των ρόλων των συνεργατών 

μεταξύ των δύο ειδικοτήτων, η οποία θα επέτρεπε την εσωτερική διαφοροποίηση 

μέσα στη γενική τάξη κι η οποία θα προωθούσε και θα διευκόλυνε την «στενή» 

συνεργασία των εκπαιδευτικών στον τομέα καθορισμού και υλοποίησης 

προσαρμοσμένων προγραμμάτων βελτίωσης των μαθητών με ε.ε.α. στο γνωστικό κι 

όχι μόνο στον κοινωνικοσυναισθηματικό τομέα ανάπτυξης, φάνηκε από την ανάλυση 

του ποιοτικού υλικού να συναντά την άρνηση των γενικών δασκάλων.   Επίσης, η 

συνδιδασκαλία δε φάνηκε να θεωρείτε δεδομένη πρόταση από τους εκπαιδευτικούς 

Ε.Α. στην περίπτωση που υπήρχαν εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής στο γενικό σχολείο, 

λόγω της ασάφειας του καθορισμού των αρμοδιοτήτων που φάνηκε ότι ενέχει ο 

ρόλος τους, σ’ ό,τι αφορά τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις μέσα στη γενική τάξη. Ας 

σημειωθεί ότι με εξαίρεση δύο εκπαιδευτικούς Ε.Α. κανένας εκπαιδευτικός Γ.Α., από 

το σύνολο των 20 εκπαιδευτικών (10 εκπαιδευτικοί Ε.Α. και 10 εκπαιδευτικοί Γ.Α.) 

που κατέθεσαν τις προτάσεις τους στο eCollab κατά την πρώτη τετράμηνη λειτουργία 

του, δεν πρότεινε τη συνδιδασκαλία στα πραγματικά σενάρια που εισήχθησαν στο 

Forum. Η συνεργατική διδασκαλία προτάθηκε μόνο στα αληθοφανή στατικά σενάρια 

όπου υπήρχε σχετική κατευθυντήρια ερώτηση, στην οποία απάντησαν τρεις 

εκπαιδευτικοί Γ.Α. και πέντε εκπαιδευτικοί Ε.Α (βλ πίνακα 24). Έχει επισημανθεί ότι 

οι εκπαιδευτικοί με δυσκολία δέχονται τις συνεργατικές μορφές διδασκαλίας και 

φοβούμενοι πιθανές επικρίσεις ή συγκρούσεις προτιμούν τον απομονωτισμό 

(Αρνίδου, 2007). Η σχετική έρευνα έχει αναδείξει ορισμένους βασικούς παράγοντες  

που επηρεάζουν την επιτυχημένη έκβαση της συνδιδασκαλίας. Πρόκειται για τη 

θετική στάση, την καλή προαίρεση και διακριτικότητα των εκπαιδευτικών, το χρόνο 

προετοιμασίας της διδασκαλίας, τον αμοιβαίο σεβασμό, την εθελοντική συμμετοχή, 

την κατάρτιση και την ευελιξία των εκπαιδευτικών, καθώς και την υποστήριξη της 

διεύθυνσης του σχολείου (Αρνίδου, 2007, Νάνου, 2009). 

Περαιτέρω, ως εμπόδιο στην εφαρομογή της «στενής» συνεργασίας των δύο 

ειδικοτήτων Ε.Α. και Γ.Α. επισημάνθηκαν οι αντιλήψεις της μίας ειδικότητας για την 

άλλη, σχετικά με το επαγγελματικό έργο που προσφέρει έκαστη στο γενικό σχολείο 

και τις ευθύνες που έχει στο πλαίσιο του έργου της (λιγότερη εργασία και 
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περισσότερα προνόμια για τους εκπαιδευτικούς Ε.Α., αδιαφορία για την εκπαίδευση 

των μαθητών με ε.ε.α.και μεταφορά της ευθύνης της εκπαίδευσής τους αποκλειστικά 

στους ειδικούς παιδαγωγούς, για τους εκπαιδευτικούς Γ.Α.). Άλλο εμπόδιο που 

επισημάνθηκε σχετικά με την εφαρμογή της «στενής» συνεργασίας των 

εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής στο χώρο του σχολείου ήταν οι 

διαφορετικές προσδοκίες της μίας ειδικότητας από την άλλη, στο πλαίσιο της 

συνεργασίας τους, και η έλλειψη ανταπόκρισης των εκπαιδευτικών σ’ αυτές.  

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί Γ.Α.  στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με 

τους εκπαιδευτικούς Ε.Α. φάνηκε ότι προσδοκούν από αυτούς:  

 Συμβουλευτικό και καθοδηγητικό ρόλο, καθώς και συντονιστικό ρόλο σε ό,τι 

αφορά την οργάνωση της μεταξύ τους συνεργασίας. 

 Ενημέρωση για την αξιολόγηση των μαθητών/ριών με ε.ε.α.. 

 Ενημέρωση για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εφαρμόζουν στο τμήμα 

ένταξης. 

 Από κοινού παρατήρηση και μελέτη των αναγκών των μαθητών/ιών με ε.ε.α.. 

 Βοήθεια για τη βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης των εν λόγω 

μαθητών/ριών. 

 Λύση των προβλημάτων συνεκπαίδευσης που προκύπτουν στη γενική τάξη με 

παραπομπή του μαθητή ή της μαθήτριας στο Τμήμα Ένταξης και 

συνακόλουθη εκπαίδευσή του/της στο συγκεκριμένο πλαίσιο.  

Αντίστοιχα για τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, από την ανάλυση του 

ποιοτικού υλικού προέκυψε ότι η εν λόγω ειδικότητα στο πλαίσιο της συνεργασίας 

της με τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής προσδοκά: 

 Ισότιμο και συμπληρωματικό ρόλο. 

 Ενημέρωση για το πρόγραμμα που εφαρμόζουν στη γενική τάξη.  

 Από κοινού σχεδιασμό των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στη γενική τάξη.  

 Διαφοροποίηση της διδασκαλίας στη γενική τάξη, με καθοδήγηση από 

τους/τις ίδιους/ες. 

 Συνδιδασκαλία στη γενική τάξη.  

Σημειώνεται ότι κυρίως οι εκπαιδευτικοί της Ειδικής Αγωγής κι όχι της 

Γενικής Αγωγής ήταν αυτοί που μέσω των σχολίων τους στο ηλεκτρονικό 

περιβάλλον του eCollab αναφέρθηκαν σε επιτυχημένες προσωπικές εμπειρίες 

συνεργασιών στο χώρο του γενικού σχολείο, ενώ από τους εκπαιδευτικούς γενικής 
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αγωγής κατατέθηκε στο ηλεκτρονικό περιβάλλον μία προσωπική εμπειρία 

επιτυχημένης συνδιδασκαλίας μεταξύ εκπαιδευτικών της ίδιας ειδικότητας. 

Επισημαίνεται ότι από την ανάλυση των ατομικών στοιχείων των 101 εκπαιδευτικών 

που συμμετείχαν στην έρευνα, σχετικά με τους μέσους όρους συχνότητας 

συνεργασίας με συναδέλφους τους (βλ. «εμπειρία συνεργασίας», πίν. 27) προέκυψε 

ότι οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. συνεργάζονταν περισσότερο μεταξύ τους  και λιγότερο με 

εκπαιδευτικούς Ε.Α.. Πράγματι, παρά τον πλούτο δημιουργικών και καινοτόμων 

στρατηγικών για την προώθηση συνεργατικών σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών 

ειδικής και γενικής αγωγής, που ανέδειξε η σχετική με την εφαρμοσμένη συνεργασία 

των εκπαιδευτικών βιβλιογραφία, σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί 

της γενικής αγωγής είναι πιθανότερο να αλληλεπιδράσουν συνεργατικά με 

συναδέλφους τους της γενικής, παρά με συναδέλφους τους της Ειδικής Αγωγής 

(Sharpe & Hawes, 2003).  

Σε ό,τι αφορά τη συμβούλευση του γενικού από τον ειδικό παιδαγωγό, το 

μοντέλο αυτό συνεργασίας μεταξύ των δύο ειδικοτήτων στην κατεύθυνση λύσης 

προβλημάτων που ιστορικά προέκυψαν κατά την εφαρμογή της διαδικασίας της 

ένταξης των αναπήρων μαθητών στη γενική εκπαίδευση κατά τη δεκαετία του ’80,  

δέχτηκε κριτική λόγω της έλλειψης ισοτιμίας μεταξύ των εταίρων εκπαιδευτικών 

(Βλάχου & Ζώνιου-Σιδέρη, Χ.Χ.). Κατά την μακράς χρονικής διάρκειας εφαρμογή 

της εκπαιδευτικής συμβούλευσης στα σχολεία αναπτύχθηκαν διάφορα μοντέλα όπως 

η τριαδική συμβούλευση, το σύστημα πέντα φάσεων του Stephens, το πρόγραμμα 

διερευνητικής συμβούλευσης του Idol και των συνεργατών του και η συνεργατική 

συμβούλευση (Dettemer et al, 2005). Στο πλαίσιο των νεότερων προσεγγίσεων ο/η 

σύμβουλος ειδικός παιδαγωγός καλείται να διευκολύνει την επικοινωνία, τη 

συνεργασία και το συντονισμό αυτής μέσα σε ομάδες υποστηρίζοντας τους/τις 

εκπαιδευτικούς, τους/τις μαθητές/ριες και τους γονείς τους στο γενικό σχολείο. 

Ωστόσο, αρκετοί ειδικοί παιδαγωγοί επεσήμαναν ότι δεν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος 

για συμβούλευση, λόγω των απαιτήσεων του ατομικού εκπαιδευτικού τους έργου 

(Βλάχου & Ζώνιου-Σιδέρη, Χ.Χ.), ενώ σχετική έρευνα σε δείγμα εκπαιδευτικών Ε.Α. 

ανέδειξε επιπλέον ότι οι Έλληνες/ίδες ειδικοί παιδαγωγοί αδυνατούν να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτού του ρόλου, λόγω της απουσίας κατάλληλων 

δομών συνεργασίας που να περιλαμβάνουν σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση 

εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για τους μαθητές/ριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

στο ελληνικό σχολείο (Βλάχου, Διδασκάλου, Μπέλιου, 2004).  
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Περαιτέρω, από την προσπάθεια των μελών του eCollab να εφαρμόσουν τις 

προτάσεις των συνάδελφων τους στη σχολική πράξη, διαφάνηκε ότι οι δυσκολίες 

ήταν ακόμη μεγαλύτερες στις περιπτώσεις που η παρέμβαση για  αύξηση της 

συμμετοχής στη διδασκαλία στη γενική τάξη μαθητών/ριών με ε.ε.α. απαιτούσε μία 

ευρύτερη συνεργασία μεταξύ δασκάλων, εκπαιδευτικών ειδικότητας, γονέων και 

ειδικοτήτων που λειτουργούσαν εκτός του γενικού σχολείου (ψυχολόγος, ομάδα 

ΚΕΔΔΥ, κ.τ.λ.).  Ως  εμπόδια στην εφαρμογή της «ευρείας» συνεργασίας 

επισημάνθηκαν τα προβλήματα στις σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους γονείς των 

μαθητών/ριών με ε.ε.α., καθώς και η προβληματική λειτουργία των διαγνωστικών και 

υποστηρικτικών φορέων. Ειδικότερα για τα κέντρα διαφοροδιάγνωσης 

υποστηρίχθηκε ότι συχνά υπολειτουργούν και χρονοτριβούν τις διαδικασίες με τις 

οποίες είναι επιφορτισμένα.  

Τέλος, από την ανάλυση του ποιοτικού υλικού διαφάνηκε ότι ένα επιπλέον 

εμπόδιο τόσο της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου, όσο και της 

συνεργασίας αυτών με ειδικούς και φορείς αποτελεί η έλλειψη κοινής στάσης από 

τους εκπαιδευτικούς και τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων λύσεων συνεργασίας με γονείς και ειδικούς 

και σχετικά με την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων πρακτικών συμμετοχικής 

εκπαίδευσης στη γενική τάξη. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή των επαγγελματικών 

πρακτικών των εκπαιδευτικών, οι οποίες αναμένεται να επιφέρουν βελτίωση στην 

εκπαίδευση των μαθητών/ριών, για να είναι επιτυχημένη πρέπει οι πρακτικές να 

εσωματώνονται στο τοπικό πλαίσιο που συνιστούν η εσωτερική πολιτική του 

σχολείου, οι δομές, τα πρωτόκολλα, οι κανόνες, οι ατομικές και κοινές αξίες του 

προσωπικού. Στην αντίθετη περίπτωση, η εφαρμογή μπορεί να αποτύχει εάν το 

πλαίσιο δεν την υποστηρίζει ή εάν το πλαίσιο αντιβαίνει σ’ αυτήν  (Guskey & Sparks, 

1996, Carr & Kemmis, 2002). 

 

 

6.7. Προτάσεις και προσδοκίες από τη διεύρυνση της 
κοινότητας/Διαφορές μεταξύ των δύο επαγγελματικών ομάδων Ε.Α. και 
Γ.Α. 

Σε ό,τι αφορά το τελευταίο (δέκατο τρίτο) ερευνητικό ερώτημα σχετικά με τη 

διεύρυνση της κοινότητας eCollab, όπως προέκυψε από την ανάλυση του ποιοτικού 

υλικού (συνεντεύξεις/ανοιχτές ερωτήσεις ερωτηματολογίου) οι συμμετέχοντες/ουσες 

πρότειναν την διάχυση του eCollab σε περισσότερους/ες εκπαιδευτικούς, την 
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γνωριμία των μελών μέσω δια ζώσης συναντήσεων, την ανάρτηση περισσότερου 

υλικού, τον εμπλουτισμό των συζητήσεων με περισσότερα σχόλια για μεγαλύτερη 

ποικιλία απόψεων, την συστηματική επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών του ίδιου 

αλλά και διαφορετικών σχολείων. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. φάνηκε ότι 

προσδοκούν από τα μέλη του eCollab μεγαλύτερο ενδιαφέρον και περισσότερο 

ενεργή συμμετοχή.  

Σε μία περίπτωση, εκπαιδευτικός Ε.Α. πρότεινε τη διεύρυνση της κοινότητας 

όχι μόνο με εκπαιδευτικούς αλλά και με γονείς και ειδικούς, ενώ σε ό,τι αφορά την 

ανάπτυξη της online συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών του ίδιου σχολείου, 

άλλη εκπαιδευτικός Ε.Α. θεώρησε ότι για να είναι αποτελεσματική πρέπει να 

εμπλέκονται σ’ αυτήν όλοι οι εκπαιδευτικοί του συλλόγου διδασκόντων. Αντίθετα, 

δασκάλα Γ.Α. πρότεινε η online συνεργασία της κοινότητας να επικεντρώνεται μόνο 

μεταξύ των δασκάλων Ε.Α. και Γ.Α., γιατί η εμπλοκή πολλών ειδικοτήτων διεύρυνε 

τη θεματολογία της κοινότητας δυσκολεύοντας την εμβάθυνση στη συνεργασία των 

δασκάλων Ε.Α και Γ.Α. του πρωτοβάθμου γενικού σχολείου.  Οι διαφορετικές 

προτάσεις σε ό,τι αφορά τη σύσταση των μελών της κοινότητας αναδυκνείουν 

ζητήματα καθορισμού του κοινωνικού πλαισίου (social context) της κοινότητας και 

της ταυτότητας (identity) των μελών της (Jones and Preece, 2006), τα οποία φαίνεται 

να τελούν υπό διαπραγμάτευση μεταξύ των μελών της κοινότητας, με βάση την 

ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων. 

Σε ό,τι αφορά το μέγεθος της ομάδας και τον όγκο των μηνυμάτων που αυτό 

επηρεάζει, τα ερευνητικά δεδομένα είναι αμφίσημα. Σχετικά με τον ικανό αριθμό 

ανθρώπων που απαιτείται για να γίνει μια online κοινότητα βιώσιμη και ελκτική 

στους άλλους έχει αξιοποιηθεί η εννοια της «κρίσιμης μάζας», που όμως θεωρήθηκε 

ότι έχει μικρή πρακτική αξία για τις online κοινότητες, εφόσον ο αριθμός αυτός 

αλλάζει από κοινότητα σε κοινότητα, λόγω των διαφορετικών προσδοκιών των 

μελών τους (Preece &  Maloney-Krichmar, 2003). Για παράδειγμα, σε μελέτη σχετικά 

με την online υποστήριξη μιας κοινότητας μάθησης φοιτητών κλινικής ψυχολογίας, η 

ανάλυση των ιστολογίων που αξιοποιήθηκαν από τους συμμετέχοντες οδήγησε τους 

ερευνητές στο συμπέρασμα ότι ο βέλτιστος αριθμός μελών στην ομάδα είναι από 6 

έως 10 άτομα, κι ότι οι ομάδες με 4 ή λιγότερα άτομα δε συμβάλλουν στη δημιουργία 

του απαραίτητου όγκου μηνυμάτων για την ανάπτυξη αποτελεσματικής συζήτησης 

(Wideman, 2010).   Περαιτέρω, η σχετική με την κοινοτική δικτύωση έρευνα έχει 

δείξει ότι από τη μία οι διαδικτυακές ομάδες  χρειάζονται ένα ελάχιστο (minimum) 
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όγκο συνεισφορών, οι οποίες κατά τις Preece &  Maloney-Krichmar (2003)  πρέπει 

να ανανεώνονται συνεχώς, και  μία ελάχιστη κινητικότητα για να τραβήξουν και να 

διατηρήσουν τη συμμετοχή των μελών τους, ενώ από την άλλη ο μεγάλος όγκος 

σχολίων κατά την επικοινωνία μειώνει τα ποσοστά ανταπόκρισης, ως συνέπεια της 

πληροφοριακής υπερφόρτωσης των συζητήσεων (Arguello et al, 2006 Preece &  

Maloney-Krichmar, 2003). Επιπλέον,  η Preece (2001) επισημαίνει ότι ο μεγάλος 

αριθμός των μελών που δε συνειφέρουν περιεχόμενο στην κοινότητα επιδρά 

αρνητικά στη διατήρηση των ολιγομελών διαδικτυακών κοινοτήτων, σε σύγκριση με 

τις κοινότητες που έχουν χιλιάδες ή εκατομμύρια μέλη, γιατί εκεί παρά τον μεγάλο 

αριθμό των λαθραναγνωστών (lurkers), οι συνεισφορές παραμένουν επαρκείς 

(Preece, 2001). 

 Περαιτέρω, οι μέσοι όροι των απαντήσεων στις προτάσεις της ερώτησης του 

ερωτηματολογίου (ερ.2 του τρίτου μέρους), σχετικά με τη συνέχιση λειτουργίας του 

eCollab, έδειξαν ότι σε γενικές γραμμές οι εκπαιδευτικοί είχαν την τάση να 

συμφωνούν μ’ αυτές. Αναλυτικότερα, ως προς την πρόταση να συζητούν τα 

προσωπικά προβλήματα συμμετοχικής εκπαίδευσης που τους απασχολούν πρώτα στο 

chat με ένα ή περισσότερα μέλη της κοινότητας και κατόπιν στο Forum και οι δύο 

επαγγελματικές ομάδες κράτησαν ουδέτερη στάση. Ως προς την πρόταση ότι 

προτιμούν τα σχόλια των μελών να είναι πιο ουσιαστικά και ρεαλιστικά, οι 

εκπαιδευτικοί Ε.Α. έδειξαν τάση προς την ουδέτερη στάση, ενώ οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. 

έδειξαν τάση να συμφωνούν, γεγονός που επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από την ποιοτική ανάλυση σχετικά με τα δυσνόητα, μη ενδιαφέροντα και 

μη εφαρμόσιμα στην καθημερινή πρακτική σχόλια των μελών του eCollab, ιδιαίτερα 

για τους/τις εκπαιδευτικούς Γ.Α.. Ως προς την ανάρτηση περισσότερου υλικού στις 

ασύγχρονες συζητήσεις για ειδική, γενική και συμμετοχική εκπαίδευση συμφώνησαν 

και οι δύο επαγγελματιικές ομάδες. Ωστόσο, τόσο από την περιγραφική στατιστική 

ανάλυση, όσο και από τον στατιστικό έλεγχο t για διαφορές μεταξύ των δύο 

επαγγελματικών ομάδων Ε.Α. και Γ.Α. προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής 

συμφώνησαν περισσότερο για ανάρτηση υλικού που σχετίζεται με την ειδική 

εκπαίδευση, ενώ οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής συμφώνησαν περισσότερο για 

ανάρτηση υλικού συμμετοχικής και γενικής εκπαίδευσης, κάτι που δηλώνει τις 

διαφορετικές ανάγκες της κάθε ειδικότητας στο πλαίσιο του ατομικού εκπαιδευτικού 

έργου που ασκεί στο γενικό σχολείο.  
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Διαφορές επισημάνθηκαν μεταξύ των δύο επαγγελματικών ομάδων Ε.Α. και 

Γ.Α. και στις προσδοκίες τους για τα αναμενόμενα ατομικά οφέλη από τη γενίκευση 

της διαδικτυακής συνεργασίας τους. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. μέσω της 

διαδικτυακής ανταλλαγής απόψεων με τους/τις συναδέλφους τους της Ε.Α. φάνηκε 

ότι προσδοκούν (βλ. πίνακα 23): 

 Διεύρυνση της οπτικής τους. 

 Βοήθεια στο επαγγελματικό τους έργο. 

 Αλλαγές στην πρακτική τους.  

 Ατομική επαγγελματική βελτίωση.  

Αντίστοιχα, οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. από την online συνεργασία τους με τους 

εκπαιδευτικούς Γ.Α. φάνηκε να προσδοκούν:  

 Σύγκλιση της διαφορετικής οπτικής των δύο ειδικοτήτων Ε.Α. και Γ.Α. σε 

θέματα συνεκπαίδευσης.  

 Κατανόηση από πλευράς των εκπαιδευτικών Γ.Α. ότι δεν μπορούν να 

αντιμετωπίσουν μόνοι/ες τους, χωρίς τη συνεργασία με τους/τις ειδικούς 

παιδαγωγούς, τις δυσκολίες συμμετοχικής εκπαίδευσης στη γενική τάξη.  

 Αλλαγή της στάσης των εκπαιδευτικών Γ.Α. απέναντι στους/στις ειδικούς 

παιδαγωγούς, αλλά και απέναντι στους/στις μαθητές/ριες με ε.ε.α. που 

φοιτούν στο γενικό σχολείο.  

 Ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των δύο ειδικοτήτων Ε.Α. και Γ.Α., με 

βάση το μοντέλο της διαδικτυακής συνεργασίας που αναπτύχθηκε στο 

eCollab.  

Γενικότερα, από την ανάλυση του ποιοτικού υλικού προέκυψε ότι οι προσδοκίες των 

εκπαιδευτικών Ε.Α. αφορούν πρωτίστως στη βελτίωση της συνεργασίας των 

εκπαιδευτικών Ε.Α. & Γ.Α., ενώ οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών Γ.Α. αφορούν 

πρωτίστως στη βελτίωση των πρακτικών συνεκπαίδευσης που εφαρμόζουν οι ίδιοι/ες, 

στο πλαίσιο του ατομικού τους έργου στη γενική τάξη.  

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί στις συνεντεύξεις τους έθεσαν κάποιες προϋποθέσεις 

για την επιτυχημένη ανάπτυξη της συνεργασίας τους σε περιβάλλοντα διαδικτύου, 

κάποιες από τις οποίες τις θεώρησαν κοινές και για την ανάπτυξη της συνεργασίας 

τους στο περιβάλλον του σχολείου. Οι προϋποθέσεις online και offline συνεργασίας 

που τέθηκαν για τους εκπαιδευτικούς Ε.Α. και Γ.Α. είναι οι εξής: 

 Διάθεση προσωπικού χρόνου, πέραν των διδακτικών ωρών. 
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 Προσωπικό ενδιαφέρον για το περιεχόμενο της online συνεργασίας.  

 Προβληματισμό για τις εκπαιδευτικές πρακτικές που εφαρμόζουν.  

 Διάθεση για κοινούς σχεδιασμούς εκπαιδευτικών προγραμμάτων και αλλαγές 

στη διδασκαλία.  

 Κοινά αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές και πρακτικές συμπερίληψης.  

 Αντίληψη του εκπαιδευτικού επαγγέλματος όχι μόνο ως απλού μέσου 

βιοπορισμού.  

 Αλλαγή της αντίληψης των εκπαιδευτικών Γ.Α. για το ρόλο των 

εκπαιδευτικών Ε.Α. και τη λειτουργία των τμημάτων ένταξης στο γενικό 

σχολείο.  

 Αρση της αντιπαλότητας μεταξύ των δασκάλων Ε.Α. και .Γ.Α..  

 Άρση της απομόνωσης των εκπαιδευτικών Ε.Α. στο γενικό σχολείο.  

 Ενσυναίσθηση από πλευράς των εκπαιδευτικών Ε.Α. των δυσκολιών 

συμμετοχικής εκπαίδευσης που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. μέσα 

στις γενικές τάξεις. 
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7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
Οι περιορισμοί που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο αφορούν:  

 στη γενικευσιμότητα της ερεύνας  

 στην οργάνωση του περιεχομένου της κοινότητας που οικοδομήθηκε στο 

διαδίκτυο για τις ανάγκες της έρευνας και  

 στην ανάπτυξη της εν λόγω κοινότητας  

Σε ό,τι αφορά τη γενικευσιμότητα της έρευνας, ο τρόπος που διαμορφώθηκε 

το εν λόγω δείγμα προσεγγίζει την τεχνική της σκόπιμης δειγματοληψίας, η οποία 

έχει εκτεταμένα χρησιμοποιηθεί και σε άλλες έρευνες σχετικά με την ανάπτυξη των 

διαδικτυακών κοινοτήτων (π.χ. Hinchcliffe & Gavin, 2009; Lucey, O’Μalley & 

Jansem, 2009). Στη σχετικές με τις επαγγελματικές διαδικτυακές κοινότητες έρευνες, 

που στην πλειοψηφία τους αφορούν σε μελέτες περίπτωσης, οι συμμετέχοντες/ουσες 

έχουν την ιδιότητα του/της επαγγελματία/ς και ταυτόχρονα την ιδιότητα  του/της 

χρήστη/ριας του διαδικτύου, κάτι που τους/τις εντάσσει σε δύο ειδών ευρύτερους 

πληθυσμούς με διαφορετικά αλλά και κοινά χαρακτηριστικά. Στην εν λόγω έρευνα 

προφανώς το δείγμα δεν είναι στατιστικά αντιπροσωπευτικό ούτε του συνολικού  

πληθυσμού των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής, ούτε του συνολικού 

πληθυσμού των χρηστών/ριών του διαδικτύου, αλλά και ούτε του συνολικού 

πληθυσμού των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής που χρησιμοποιούν το 

διαδίκτυο. Υπό αυτή την έννοια δεν μπορεί να γίνει εμπειρική γενίκευση των 

αποτελεσμάτων της στους παραπάνω συνολικούς πληθυσμούς. Ωστόσο, όπως 

αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο της «εγκυρότητας και αξιοπιστίας της έρευνας» (κεφ. 

3.8), η γενικευσιμότητα της παρούσας έρευνας έγινε προσπάθεια να εξασφαλιστεί 

κατά το στάδιο της δειγματοληψίας, μέσω της συμπερίληψης στο δείγμα της έρευνας 

και αρνητικών παραδειγμάτων, καθώς και μέσω της δυνατότητας της  σύγκρισης και 

μεταβιβασιμότητας των αποτελεσμάτων της σε άλλα παρόμοια κοινωνικά πλαίσια, 

είτε από τον πληθυσμό των χρηστών/ριών του διαδικτύου, είτε από τον πληθυσμό 

των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής, είτε από τον πληθυσμό των 

εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο (Cohen, 

et al, 2007, Mason, 2003).  Αυτό έγινε στο κεφάλαιο της «σύνδεσης και συζήτησης 

των αποτελεσμάτων» (κεφ. 6). 

Σε ό,τι αφορά  την οργάνωση του στατικού περιεχόμενου της κοινότητας που 

σχετίζεται με τις συνεργατικές και συμμετοχικές πρακτικές στο πλαίσιο του σχολείου, 

η έρευνα στο διαδίκτυο για την ανάδυση σχετικού υλικού από πολυμεσικές 
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εφαρμογές ή την ανάδυση απλών και επικεντρωμένων στην εκπαιδευτική πράξη 

κείμενων με περιεχόμενο την ειδική και συμπεριληπτική εκπαίδευση, τη συνεργασία 

και τη συνδιδασκαλία των εκπαιδευτικών Ε.Α. και Γ.Α., τα οποία θα μπορούσαν 

μέσω της διασυνδεσημότητας να υποστηρίξουν το εννοιολογικό περιεχόμενο της 

κοινότητας, ανέδειξε ελλείμματα σ’ αυτόν τον τομέα. Για παράδειγμα η αναζήτηση 

πληροφοριακών, περιεκτικών και απλών κειμένων που να εξηγούν όρους των 

στατικών σεναρίων, όπως «ειδικές μαθησιακές δυσκολίες», «σύνδρομο Down», 

«εργοθεραπεία», «δυσκολία στην ομιλία» κ.ά., ανέδειξε κείμενα περιεκτικού τύπου 

κυρίως από ιστότοπους ιατρικού και παραϊατρικού περιεχομένου.
10

 Τα περισσότερα 

έγκυρα και αξιόπιστα ελληνικά κείμενα του διαδικτύου που αφορούν σε κατηγορίες 

ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και σε προτεινόμενες εκπαιδευτικές πρακτικές ήταν 

εκτεταμένα επιστημονικά άρθρα. Τα παραπάνω προβλήματα που αφορούν στην 

οργάνωση του στατικού περιεχομένου της κοινότητας ανέδειξαν την έλλειψη 

εμπειρικού υλικού, από εφαρμοσμένες εκπαιδευτικές και συνεργατικές μεταξύ των 

εκπαιδευτικών παρεμβάσεις, το οποίο θα μπορούσε να υποστηρίξει το έργο της 

online και offline συνεργασίας των δύο ειδικοτήτων και το έργο της συνεκπαίδευσης 

στο χώρο του σχολείου.  

Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της κοινότητας, η οποία αποτέλεσε τόσο το 

κοινωνικό και τεχνικό πλαίσιο που διερευνήθηκε, όσο και το εργαλείο συλλογής 

μέρους των ποιοτικών δεδομένων της έρευνας, σημειώθηκαν περιορισμοί σε ό,τι 

αφορά: α) την πολιτική της εγγραφής των νέων μελών στην κοινότητα κατά την 

πρώτη περίοδο λειτουργίας της, β) τη διάχυση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της 

κοινότητας, μετά την πρώτη περίοδο λειτουργίας της, για περισσότερες και συνεχείς 

νέες εγγραφές και γ) την ενημέρωση του στατικού περιεχομένου του ηλεκτρονικού 

περιβάλλοντος της κοινότητας, από τη διαχειρίστρια και ερευνήτρια. Σχετικά με τον 

πρώτο περιορισμό, κατά την έναρξη της κοινότητας δημιουργήθηκε μία αρκετά 

μεγάλη και απαιτητική φόρμα εγγραφής για τα μέλη, η οποία διατηρήθηκε το πρώτο 

τετράμηνο λειτουργίας της για δύο λόγους. Ο ένας ήταν για να χρησιμοποιηθούν τα 

στοιχεία της στο σχεδιασμό του ερωτηματολογίου της έρευνας και ο δεύτερος για να 

καταστεί σαφές στον/στην επισκέπτη/ρια ότι η κοινότητα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο 

έρευνας, με σκοπό την αποτίμηση της ηλεκτρονικής συνεργασίας από τους 

συμμετέχοντες. Η πολιτική αυτή δυσκόλεψε τους/τις χρήστες/ριες (η δυσκολία αυτή 

                                                 
10

 π.χ. http://www.iatronet.gr, http://www.med.auth.gr/research/diaglossa/aim_gr.htm, 

http://www.news-medical.net 

http://www.iatronet.gr/
http://www.med.auth.gr/research/diaglossa/aim_gr.htm
http://www.news-medical.net/
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δηλώθηκε και μέσω προσωπικού ηλ. μηνύματος μέλους προς τη διαχειρίστρια) και 

ενδεχομένως επηρέασε τη διεύρυνση της κοινότητας με περισσότερα μέλη, 

τουλάχιστον κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας της. Σχετικά με το δεύτερο 

περιορισμό, στο πλαίσιο της έρευνας οι συμμετέχοντες έπρεπε αρχικά να αναπτύξουν 

κοινά βιώματα μέσω της αλληλεπίδρασής τους με το περιεχόμενο της κοινότητας και 

μέσω της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης στις συζητήσεις, και κατόπιν να αναφέρουν 

την εμπειρία τους τόσο στις συνεντεύξεις που παραχώρησαν 4 μήνες μετά την έναρξη 

λειτουργίας της κοινότητας, όσο και στα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν 8-10 

μήνες μετά την παραχώρηση των συνεντεύξεων. Η αποτίμηση της κοινής εμπειρίας 

των συμμετεχόντων/ουσών, σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές από δύο 

διαφορετικά δείγματα που το ένα αποτελούσε υποομάδα του άλλου, καθιστούσε 

αναγκαία μία σχετική σταθερότητα των βασικών χαρακτηριστικών της κοινότητας 

που αφορούσαν στο στατικό της περιεχόμενο, στην τεχνική υποδομή της, ακόμη και 

στους ανθρώπους της (βλ. και για την «αξιοπιστία ως σταθερότητα» στο Cohen et al, 

2007). Πράγματι, τα μέλη θα έπρεπε να έχουν μία χρονική διάρκεια εμπλοκής, τόση 

ώστε μέσα από τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες της κοινότητας να έχουν 

κατανοήσει τις έννοιες για τις οποίες καλούνταν να απαντήσουν στα ερωτηματολόγια 

κι οι οποίες ήταν κοινές μ’ αυτές που διερευνούσαν και οι συνεντεύξεις που είχαν 

προηγηθεί. Τέλος, η διεύρυνση της κοινότητας με μεγάλο αριθμό μελών και η 

ανάπτυξή της απαιτούσαν ενημέρωση του περιεχομένου της, ενδεχόμενες τεχνικές 

αλλαγές της υποδομής της και περισσότερους διαμεσολαβητές στην οργάνωση και 

ανάπτυξη των συζητήσεων, απαιτήσεις στις οποίες δεν μπορούσε να ανταποκριθεί η 

ερευνήτρια τόσο λόγω της ανάγκης της σχετικής σταθερότητας των χαρακτηριστικών 

της κοινότητας στο πλαίσιο της έρευνας, όσο και λόγω προσωπικών περιορισμών.  

 

 

 

8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας αφορούν στο βαθμό συμμετοχής 

των εκπαιδευτικών στην κοινότητα και στα ατομικά στοιχεία που τον επηρέασαν, 

στις δυσκολίες που συνάντησαν κατά τη συμμετοχή τους οι εκπαιδευτικοί, οι οποίες 

επηρέασαν το βαθμό συμμετοχής τους στην κοινότητα και στα ατομικά οφέλη και 

κοινοτικά αισθήματα που ανέπτυξαν, τα οποία επηρεάστηκαν από το βαθμο 

συμμετοχής τους σ’αυτήν. Επίσης, αναφέρονται στα σχόλια και στις προτάσεις των 

εκπαιδευτικών στα σενάρια-προβλήματα της κοινότητας, καθώς και στις προτάσεις 
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και στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών για τη διεύρυνση της διαδικτυακής 

κοινότητας και τη γενίκευση της online και offline συνεργασίας τους. Σε ό,τι αφορά 

τους παραπάνω παράγοντες, προκύπτουν διαφορετικά  συμπεράσματα για την κάθε 

επαγγελματική ομάδα ειδικής και γενικής αγωγής, τα οποία αναδεικνύουν τις 

διαφορετικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της κάθε ειδικότητας από τη διαδικτυακή 

συνεργασία. 

 

Βαθμός συμμετοχής  
Σε ό,τι αφορά το βαθμό συμμετοχής στις δραστηριότητες της κοινότητας, από 

την έρευνα προέκυψε ότι ο βαθμός συμμετοχής των εκπαιδευτικών και των δύο 

επαγγελματικών ομάδων ειδικής και γενικής αγωγής ήταν ικανοποιητικός στις 

δραστηριότητες εισαγωγής και ανάγνωσης της κοινότητας, αλλά περιορισμένος στην 

εισαγωγή απαντήσεων στις ερωτήσεις των στατικών σεναρίων και στην εισαγωγή 

σχολίων στις ασύγχρονες συζητήσεις της κοινότητας. Περαιτέρω, η συμπερασματική 

(ερμηνευτική) ανάλυση ανέδειξε ότι το βαθμό συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην 

κοινότητα επηρέασαν δημογραφικοί – επαγγελματικοί παράγοντες, η συχνότητα με 

την οποία χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί το διαδίκτυο (προφίλ χρήστη), αλλά και 

παράγοντες που αφορούν στη συχνότητα συνεργασίας των εκπαιδευτικών στο 

σχολείο (εμπειρία συνεργασίας) και στα χαρακτηριστικά που αυτή ενέχει 

(χαρακτηριστικά συνεργασίας). Κοινοί, αλλά και διαφορετικοί από τους παραπάνω 

παράγοντες φάνηκε να επηρεάζουν το βαθμό συμμετοχής της κάθε επαγγελματικής 

ομάδας Ε.Α. και Γ.Α., ξεχωριστά. 

Το μέσο όρο του βαθμού συμμετοχής του συνόλου των εκπαιδευτικών φάνηκε 

να επηρεάζουν: α) η προϋπηρεσία, β) η επιμόρφωση και γ) τα «χαρακτηριστικά 

συνεργασίας» των εκπαιδευτικών (βλ. πίνακα 45).  

 Όσο επεκτείνονταν η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών από τη γενική τάξη σε 

δομές της ειδικής αγωγής όπως το τμήμα ένταξης, το ειδικό σχολείο, η 

παράλληλη στήριξη ή καλύτερα σ’ ένα συνδυασμό αυτών, τόσο μεγαλύτερος 

ήταν ο μέσος όρος του βαθμού συμμετοχής τους στην κοινότητα.  

 Όσο η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών επεκτείνονταν από τον τομέα της 

Ειδικής Αγωγής σε τομείς των Τεχνολογιών της Επικοινωνίας και της 

Πληροφορίας ή άλλα επιμορφωτικά προγράμματα, όπως για παράδειγμα το 

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, τόσο μικρότερος ήταν ο μέσος όρος του 

βαθμού συμμετοχής τους στην κοινότητα.  



488 

 

 Όσο περισσότερα και σε υψηλότερη συχνότητα «χαρακτηριστικά 

συνεργασίας» συγκέντρωναν οι εκπαιδευτικοί, τόσο μεγαλύτερος ήταν ο 

μέσος όρος του βαθμού συμμετοχής τους στην κοινότητα. 

Σχετικά με τις επιδράσεις στο βαθμό συμμετοχής του συνόλου των 

εκπαιδευτικών στις «επιμέρους δραστηριοτήτες» της κοινότητας, τα κυριότερα 

συμπεράσματα είναι τα εξής: 

 Οι εκπαιδευτικοί με μεγάλο εύρος «προϋπηρεσίας» σε διαφορετικές δομές 

εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτικοί που συγκέντρωναν σε υψηλό βαθμό 

«χαρακτηριστικά συνεργασίας» είχαν υψηλό βαθμό συμμετοχής σχεδόν σε 

όλες τις δραστηριότητες ανάγνωσης καθώς και στην συχνή είσοδο στο 

ηλεκτρονικό περιβάλλον  για την ανάγνωση των σχολίων των μελών. 

 Οι εκπαιδευτικοί με περισσότερα έτη υπηρεσίας στην Ε.Α. διάβαζαν τις 

Πηγές και απαντούσαν στις ερωτήσεις των σεναρίων πιο συχνά. 

 Οι εκπαιδευτικοί με περισσότερα έτη υπηρεσίας στην Γ.Α. διάβαζαν λιγότερο 

τις Πηγές και τη Βοήθεια της κοινότητας. 

 Οι συχνότεροι χρήστες του διαδικτύου, περισσότερο διάβαζαν τα εισαγωγικά-

ενημερωτικά κείμενα και πλοηγούνταν στα στατικά σενάρια, για λήψη 

επιπρόσθετων πληροφοριών, και λιγότερο απαντούσαν στις ερωτήσεις και 

διάβαζαν τα σχόλια. 

 Οι μεγαλύτερης ηλικίας εκπαιδευτικοί διάβαζαν περισσότερο τη Βοήθεια του 

ηλ. περιβάλλοντος, ενώ οι μικρότεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί μελετούσαν 

περισσότερο τα σενάρια με τις ερωτήσεις. 

 Όσο η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών επεκτείνονταν από την Ειδική Αγωγή, 

σ’ ένα συνδυασμό των Τ.Π.Ε. και του μείζονος προγράμματος επιμόρφωσης, 

τόσο μικρότερος ήταν ο βαθμός συμμετοχής τους στη μελέτη και πλοήγηση 

των σεναρίων και στο διάβασμα των Πηγών και των σχολίων. 

Σε ό,τι αφορά το «μέσο όρο του βαθμού συμμετοχής των εκπαιδευτικών Ε.Α» 

στην κοινότητα, αυτός επηρεάστηκε από: α) τα έτη υπηρεσίας στην Ειδική Αγωγή, β) 

την ηλικία, γ) την επιμόρφωση, δ) την εμπειρία συνεργασίας και ε) τα 

χαρακτηριστικά συνεργασίας.  

 Όσο περισσότερα τα έτη υπηρεσίας στην Ειδική Αγωγή, τόσο μεγαλύτερος ο 

μέσος όρος του βαθμού συμμετοχής.  
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 Όσο μεγαλύτερη η ηλικία, τόσο  μεγαλύτερος ο μέσος όρος του βαθμού 

συμμετοχής. 

 Όσο επεκτείνονταν η επιμόρφωση σε προγράμματα πέραν της Ειδικής 

Αγωγής, τόσο μικρότερος ο μέσος όρος του βαθμού συμμετοχής.  

 Όσο μεγαλύτερη η εμπειρία συνεργασίας, δηλαδή όσο συχνότερη η 

συνεργασία εκτός κοινότητας, τόσο μικρότερος ο μέσος όρος του βαθμού 

συμμετοχής.  

 Όσο περισσότερα και με μεγαλύτερη συχνότητα «χαρακτηριστικά 

συνεργασίας» συγκέντρωναν οι εκπαιδευτικοί Ε.Α., τόσο μεγαλύτερος ο 

μέσος όρος του βαθμού συμμετοχής τους στην κοινότητα. 

Περαιτέρω, ο βαθμός συμμετοχής των εκπαιδευτικών Ε.Α. στις «επιμέρους 

δραστηριότητες» της κοινότητας επηρεάστηκε και από τους 10 δημογραφικούς-

επαγγελματικούς παράγοντες, αλλά και το προφίλ χρήστη, την εμπειρία και τα 

χαρακτηριστικά συνεργασίας των εκπαιδευτικών.  Τη μεγαλύτερη ερμηνευτική 

παρουσία στο βαθμό συμμετοχής στις επιμέρους δραστηριότητες της κοινότητας 

είχαν τα «έτη υπηρεσίας στην Ειδική Αγωγή», με ισχυρότερη θετική επίδραση στο 

βαθμό συμμετοχής στο διάβασμα των Πηγών και των σχολίων της κοινότητας και εν 

συνεχεία στο βαθμό συμμετοχής στη μελέτη και στην πλοήγηση των στατικών 

σεναρίων μέσω των υπερσυδνέσμων τους. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδραση των 

«χαρακτηριστικών συνεργασίας» και δευτερευόντως της «ηλικίας» των 

εκπαιδευτικών Ε.Α. στο βαθμό συμμετοχής τους στις απαντήσεις των σεναρίων και 

στη συνεισφορά σχολίων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της κοινότητας. Οι 

εκπαιδευτικοί Ε.Α.: 

 Όσο περισσότερα «έτη υπηρεσίας στην Ε.Α.» είχαν, τόσο περισσότερο 

διάβαζαν τις Πηγές και τα σχόλια στα σενάρια και στις συζητήσεις και τόσο 

περισσότερο διερευνούσαν (μεταφορά μέσω των υπερσυνδέσμων σε άλλα 

κείμενα και ιστοτόπους) και μελετούσαν τα σενάρια με τις ερωτήσεις 

 Όσο περισσότερα και σε υψηλότερο βαθμό «χαρακτηριστικά συνεργασίας» 

συγκέντρωναν, τόσο συχνότερα απαντούσαν στα σενάρια και σχολίαζαν στο 

Forum. 

 Όσο μεγαλύτερη «ηλικία» είχαν, τόσο συχνότερα απαντούσαν στα σενάρια 

και σχολίαζαν στο Forum. 
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Σε ό,τι αφορά το «μέσο όρο του βαθμού συμμετοχής των εκπαιδευτικών 

Γ.Α.» στην κοινότητα, η συμπερασματική στατιστική ανάλυση ανέδειξε ότι δεν 

επηρεάστηκε καθόλου από  τους 10 δημογραφικούς-επαγγελματικούς παράγοντες, το 

προφίλ χρήστη, την εμπειρία και τα χαρακτηριστικά συνεργασίας τους.  Σε ό,τι 

αφορά όμως το βαθμό συμμετοχής στις «επιμέρους δραστηριότητες» της κοινότητας, 

τη μεγαλύτερη θετική ερμηνευτική ισχύ για την ομάδα των εκπαιδευτικών Γ.Α. είχαν 

τα «χαρακτηριστικά συνεργασίας», με μεγαλύτερη θετική επίδραση στο διάβασμα 

των μηνυμάτων που λάμβαναν οι εκπαιδευτικοί στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο 

και στην συνακόλουθη εισαγωγή τους στο σύστημα. Εν συνεχεία το «προφίλ 

χρήστη» (συχνότητα χρήσης του διαδικτύου) είχε κι αυτό σημαντική θετική και 

αρνητική ερμηνευτική ισχύ στο βαθμό συμμετοχής στις επιμέρους δραστηριότητες 

του ηλ. περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί Γ.Α.: 

 Όσα περισσότερα και σε υψηλότερο βαθμό χαρακτηριστικά συνεργασίας 

συγκέντρωναν, τόσο συχνότερα διάβαζαν τα μηνύματα στο ηλεκτρονικό τους 

ταχυδρομείο και εισέρχονταν κατόπιν στο ηλ. περιβάλλον της κοινότητας.  

 Όσο συχνότεροι χρήστες του διαδικτύου ήταν, τόσο περισσότερο διάβαζαν τα 

μηνύματα που λάμβαναν στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο για τα 

νεοεισερχόμενα σχόλια της κοινότητας και τόσο περισσότερο μελετούσαν τα 

σενάρια με τις ερωτήσεις. 

 Όσο συχνότεροι χρήστες του διαδικτύου ήταν, τόσο λιγότερο διάβαζαν τα 

σχόλια στα σενάρια και στις συζητήσεις. 

Το φύλο, η προϋπηρεσία, η ηλικία, η τάξη διδαχής, η υπηρεσία στο σχολείο 

(οργανική, απόσπαση, κ.τ.λ.) και τα επιμορφωτικά προγράμματα που είχαν 

παρακολουθήσει οι εκπαιδευτικοί Γ.Α., δεν είχαν καμία επίδραση στο βαθμό 

συμμετοχής τους στις επιμέρους δραστηριότητες, ανάγνωσης, συγγραφής και 

εισαγωγής στην κοινότητα.  

Παρόλο που διαφορετικοί  παράγοντες επηρέασαν το βαθμό συμμετοχής της 

κάθε επαγγελματικής ομάδας Ε.Α. και Γ.Α. στην κοινότητα, διαφορές μεταξύ των 

δύο ειδικοτήτων Ε.Α. και Γ.Α. ως προς το βαθμό συμμετοχής τους στις 

δραστηριότητες αυτής, δε βρέθηκαν. Ωστόσο, από την ανάλυση του ποιοτικού υλικού 

της έρευνας προέκυψε ότι οι περισσότερες προτάσεις στα αληθοφανή και αληθινά 

σενάρια-προβλήματα της κοινότητας προέρχονταν από την επαγγελματική ομάδα της 

Ειδικής Αγωγής. Παράλληλα φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. αναζητούσαν κυρίως 
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τη γνώση, εφόσον αυτοί ήταν που εισήγαγαν σενάρια-προβλήματα προς συζήτηση 

στο Forum, ενώ οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. ήταν αυτοί που κυρίως συνεισφέρανε τη 

γνώση, μέσω των προτάσεών τους στα σενάρια και στις συζητήσεις της κοινότητας. 

Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται και από το ότι το βαθμό συμμετοχής του συνόλου 

των εκπαιδευτικών στις απαντήσεις των σεναρίων και στα σχόλια του Forum 

επηρέασαν (θετικά) αντίστοιχα, τα περισσότερα έτη υπηρεσίας στην Ε.Α. και οι 

βασικές σπουδές που επεκτείνονταν από την Παιδαγωγική Ακαδημία και το 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής 

Αγωγής και στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής. 

Επίσης, το εύρημα ότι το βαθμό συμμετοχής στην κοινότητα επηρέασαν 

θετικά τα έτη υπηρεσίας στην Ειδική Αγωγή, η προϋπηρεσία που επεκτείνονταν από 

τη γενική τάξη σε διάφορες δομές της Ειδικής Εκπαίδευσης και η επιμόρφωση στην 

Ειδική Αγωγή αναδεικνύει περισσότερο το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών ειδικής 

αγωγής, από αυτό των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής, για το σκοπό της κοινότητας 

και το συνεργατικό έργο αυτής. Από την άλλη, το μικρότερο ενδιαφέρον των 

εκπαιδευτικών Γ.Α. για την αντιμετώπιση προβλημάτων συνεργασίας και 

συμμετοχικής εκπαίδευσης στο γενικό σχολείο δημιουργεί έναν προβληματισμό, 

δεδομένου του ιδιαίτερα σημαντικού ρόλου τους στην εφαρμογή παρεμβάσεων 

συμμετοχικής εκπαίδευσης στη γενική τάξη και στη λύση προβλημάτων 

συνεκπαίδευσης που προκύπτουν στο πλαίσιο αυτής. Από την εν λόγω έρευνα 

προέκυψε ότι οι παρεμβάσεις στην γενική τάξη δεδομένης της έλλειψης της «στενής» 

συνεργασίας των δύο ειδικοτήτων μπορούν να λάβουν χώρα μόνο από τους 

εκπαιδευτικούς της Γ.Α. κι ότι ιδιαίτερα ο δάσκαλος Γ.Α. έχει περισσότερο διδακτικό 

χρόνο από τον/την εκπαιδευτικό ειδικότητας και από τον/την εκπαιδευτικό Ε.Α. που 

εργάζεται μόνο στο Τμήμα Ένταξης, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή 

παρεμβάσεων συμμετοχικής εκπαίδευσης στη γενική τάξη. Επίσης, διαφάνηκε ότι 

οποιαδήποτε παρέμβαση συστημικού χαρακτήρα που εμπλέκει τους/τις 

εκπαιδευτικούς του σχολείου, εξωσχολικούς φορείς, άλλους/ες επαγγελματίες και 

γονείς προϋποθέτει την συνεργασία και συμμετοχή του/της δασκάλου/ας της τάξης.  

Περαιτέρω, η αρνητική επίδραση της προϋπάρχουσας «εμπειρίας 

συνεργασίας» των εκπαιδευτικών Ε.Α. στο μέσο όρο του βαθμού συμμετοχής τους 

στο eCollab και ιδιαίτερα στο σχολιασμό στο Forum της κοινότητας, αναδυκνείει τη 

μικρότερη ανάγκη των εκπαιδευτικών Ε.Α. που συνεργάζονται συχνά στο πλαίσιο της 

σχολικής μονάδας (εμπειρία συνεργασίας) να συμμετάσχουν στη διαδικτυακή 
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κοινότητα συνεργασίας, ενδεχομένως γιατί η ανάγκη αυτή καλύπτεται από την 

πραγματική συνεργασία. 

 

Λόγοι συμμετοχής 
Οι λόγοι που ώθησαν τους/τις εκπαιδευτικούς να εγγραφούν και να 

δραστηριοποιηθούν στην κοινότητα ήταν πρώτα το ενδιαφέρον τους να ενημερωθούν 

για τη συνεργασία των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής μέσω διαδικτύου 

και εν συνεχεία τα ατομικά επαγγελματικά οφέλη, δηλαδή η επαγγελματική βοήθεια 

που προσδοκούσαν από την κοινότητα (πίνακας 28). Ως τρίτος λόγος συμμετοχής 

στην κοινότητα αναφέρθηκε η παρακίνηση για εμπλοκή σε κοινό περιβάλλον με 

γνώριμα μέλη.  Η προσφορά στην κοινότητα βρέθηκε στις τελευταίες θέσεις της 

κατάταξης. Άλλοι λόγοι που παρακίνησαν τους εκπαιδευτικούς στη συμμετοχή τους 

στις επιμέρους δραστηριότητες της κοινότητας σχετίζονταν με τα χαρακτηριστικά 

ευχρηστίας και κοινωνικότητας των εργαλείων της, καθώς και με τη διαδικασία 

ενημέρωσής τους μέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου για την κινητικότητα 

της κοινότητας. 

Η  διερεύνηση των διαφορών μεταξύ των δύο επαγγελματικών ομάδων 

ανέδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. τοποθέτησαν πιο ψηλά το κίνητρο της προσφοράς 

στην κοινότητα από τους/τις εκπαιδευτικούς Γ.Α. (βλ. πίνακα 37). Επίσης, διαφορές 

μεταξύ των δύο επαγγελματικών ομάδων προέκυψαν και ως προς τα ατομικά οφέλη 

που προσδοκούσαν από την κοινότητα. Οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. παρακινήθηκαν να 

συμμετάσχουν στην κοινότητα επειδή αποζητούσαν την επιβεβαίωση της ορθότητας 

των μεθοδολογικών τους προσεγγίσεων, μέσα από τη σύγκριση με τις προσεγγίσεις 

των συναδέλφων τους, και την επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας των 

προτάσεών τους στην αντιμετώπιση των σεναρίων-προβλημάτων της κοινότητας. 

Επίσης, αποζητούσαν την ομοιότητα των προβλημάτων που έθεσαν οι εκπαιδευτικοί 

Γ.Α. στο Forum, με αυτά που αντιμετώπιζαν οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. των σχολείων 

όπου εργάζονταν. Από την άλλη φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. αποζητούσαν 

ατομική επαγγελματική βοήθεια για την αντιμετώπιση προσωπικών προβλημάτων, 

παρόμοιων μ’ αυτών της κοινότητας. Επομένως, η μεγαλύτερη παρακίνηση των 

εκπαιδευτικών Ε.Α. για προσφορά στην κοινότητα δικαιολογείται και από την 

επιθυμία αναγνώρισης του επαγγελματικού τους έργου, μέσω της συμμετοχής και 

συνεισφοράς τους στην κοινότητα, το οποίο όπως προέκυψε από την ανάλυση του 

ποιοτικού υλικού φάνηκε να αμφισβητείται  από τους/τις δασκάλους/ες Γ.Α. στο 
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πλαίσιο του γενικού σχολείου, ενώ από την άλλη η μεγαλύτερη παρακίνηση των 

εκπαιδευτικών Ε.Α. για προσφορά στην κοινότητα δικαιολογεί τη μεγαλύτερη 

προσφορά προτάσεων στα σενάρια-προβλήματα αυτής, από μέρους τους.  

 

Δυσκολίες συμμετοχής 

Παρόλο που τα περιγραφικά αποτελέσματα των δεδομένων των 

ερωτηματολογίων ανέδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερες 

δυσκολίες κατά τη συμμετοχή τους στην κοινότητα, πέραν της έλλειψης διαθέσιμου 

ελεύθερου χρόνου και του κινδύνου ανάρτησης περιεχομένου που υπόκεινται σε 

πνευματικά δικαιώματα, η ανάλυση του ποιοτικού υλικού ανέδειξε δυσκολίες που 

σχετίζονταν είτε με ενδοατομικούς παράγοντες, είτε με παράγοντες ευχρηστίας και 

κοινωνικότητας των εργαλείων της εν λόγω υποδομής. Οι σημαντικότεροι από 

αυτούς αφορούσαν στα χαρακτηριστικά της δομής και του περιεχομένου των 

στατικών σεναρίων,  στο έλλειμμα δεξιοτήτων χρήσης και εξοικείωσης με τα 

συνεργατικά εργαλεία του διαδικτύου, στο έλλειμμα γνώσης και εμπειρίας σχετικά με 

τη λύση των προβλημάτων της κοινότητας, καθώς και σε συναισθήματα άγχους, 

φόβου, αποθάρρυνσης και απουσίας επιθυμίας δέσμευσης σε ό,τι αφορά την εμπλοκή 

στις συζητήσεις.   

Μεταξύ των δύο επαγγελματικών ομάδων Ε.Α. και Γ.Α. προέκυψαν διαφορές 

ως προς τις παραπάνω δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά τη συμμετοχή τους στην 

κοινότητα (t test). Οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. αντιμετώπισαν λίγο μεγαλύτερες δυσκολίες 

με (βλ. πίνακα 37): 

 Το φόντο και το στυλ των γραμμάτων της διεπιφάνειας. 

 Την υποστήριξη (οδηγίες/βοήθεια) που προσφέρονταν στο χρήστη. 

 Την επάρκεια των πληροφοριών στα στατικά σενάρια. 

 Τις περιοριστικές και μη κατανοητές ερωτήσεις των στατικών σεναρίων. 

 Τον τρόπο εισαγωγής των απαντήσεων στις ερωτήσεις των σεναρίων. 

 Τα τεχνικά προβλήματα και λάθη της πλατφόρμας. 

 Την αίσθηση της ασφάλειας για το μοίρασμα προσωπικών απόψεων στο 

Forum. 

Οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. αντιμετώπισαν μεγαλύτερες δυσκολίες με: 

 Την επάρκεια γνώσεων για τη λύση των στατικών σεναρίων.  

 Την επαγγελματική εμπειρία που απαιτούνταν για τη λύση των στατικών 

σεναρίων. 
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 Την επάρκεια γνώσεων για προσφορά βοήθειας στα μέλη της κοινότητας, 

μέσω της εισαγωγής σχολίων στο Forum. 

Επιπλέον, από την ανάλυση του ποιοτικού υλικού προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. 

αντιμετώπισαν μεγαλύτερες δυσκολίες με: 

 Την κατανόηση των όρων των στατικών σεναρίων. 

 Το θεωρητικό περιεχόμενο των κειμένων. 

 Το επιστημονικό και μη ενδιαφέρον περιεχόμενο των σχολίων. 

 Τις χρονοβόρες και απαιτητικές δραστηριότητες τις κοινότητας. 

Περαιτέρω, τέσσερις ήταν οι δυσκολίες συμμετοχής στην κοινότητα που 

φάνηκε ότι διαχωρίζουν τις δύο επαγγελματικές ομάδες Ε.Α. και Γ.Α.. Πρόκειται για: 

α) τη μη παρακινητική πλοήγηση για διερεύνηση, β) τις ελλιπείς πληροφορίες των 

στατικών σεναρίων, γ) το δύσκολο τρόπο εισαγωγής των ερωτήσεων στις απαντήσεις 

των στατικών σεναρίων και δ) την απουσία κατάλληλου υλικού για ανάρτηση στο 

Forum της κοινότητας.  Μεγαλύτερη δυσκολία με την έλλειψη επαρκών 

πληροφοριών στα στατικά σενάρια και με τον τρόπο εισαγωγής των απαντήσεων στις 

ερωτήσεις αυτών φάνηκε ότι αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί Ε.Α., ενώ οι 

εκπαιδευτικοί Γ.Α. φάνηκε ότι αντιμετώπισαν μεγαλύτερη δυσκολία με την 

παρακίνηση του ηλ. περιβάλλοντος για περαιτέρω διερεύνηση σ’ αυτό.  

Ωστόσο, μικρότερη δυσκολία με την επάρκεια των πληροφοριών στα σενάρια 

αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. (βλ. πίνακα 40): 

 με μεγαλύτερη ηλικία,  

 με επιμόρφωση που επεκτείνονταν από την Ειδική Αγωγή σε άλλα 

επιμορφωτικά προγράμματα, όπως οι ΤΠΕ, 

 με μεγαλύτερη εμπειρία συνεργασίας και 

 με συχνότερη χρήση του διαδικτύου. 

Επίσης, μικρότερη δυσκολία με την επάρκεια των πληροφοριών στα σενάρια 

αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. και Γ.Α. που συγκέντρωναν περισσότερα και σε 

μεγαλύτερη συχνότητα, «χαρακτηριστικά συνεργασίας». Το συμπέρασμα αυτό 

αναδεικνύει τα «χαρακτηριστικά συνεργασίας» ως ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα 

στην κατανόηση των προβλημάτων συνεργασίας και συνεκπαίδευσης στο χώρο του 

σχολείου και από τις δύο ειδικότητες Ε.Α. και Γ.Α.. Τα «χαρακτηριστικά» αυτά, στο 

πλαίσιο της συνεργασίας των εκπαιδευτικών με συναδέλφους τους, αναφέρονται στη 

συχνότητα με την οποία οι εκπαιδευτικοί επιδιώκουν την επικοινωνία, μοιράζονται 
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συναισθήματα, αντιλήψεις και πεποιθήσεις, προσφέρουν εθελοντική εργασία, 

εκτιμάνε τη συνεισφορά του εταίρου και κατανοόυν το ρόλο του, σχεδιάζουν και 

εμπλέκονται σε κοινές εργασίες, πειραματίζονται με νέες εφαρμογές και μέσα, 

δοκιμάζουν να εφαρμόσουν συμμετοχικές πρακτικές, προσφέρουν και αποδέχονται 

συναδελφική βοήθεια.   

Περαιτέρω, μεγαλύτερη δυσκολία με τον τρόπο εισαγωγής των απαντήσεων 

στις ερωτήσεις των σεναρίων αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί Ε.Α.  

 με μικρότερη ηλικία, 

 με περισσότερα έτη υπηρεσίας στην Ε.Α.,  

 με επιμόρφωση που δεν επεκτείνονταν πέρα από την Ειδική Αγωγή, 

 με μεγάλο εύρος προϋπηρεσίας προς δομές της Ειδικής Εκπαίδευσης. 

Τέλος, μεγαλύτερη δυσκολία με την παρακίνηση του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος 

για περαιτέρω διερεύνηση φάνηκε ότι είχαν οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. 

 με περισσότερες βασικές σπουδές, αλλά κυρίως  

 με περισσότερες επιπρόσθετες σπουδές (μετεκπαίδευση, μεταπτυχιακό). 

Σε ό,τι αφορά τους παράγοντες δυσκολιών που σχετίζονταν με τα 

«συναισθήματα» δημοσίευσης, την «ευχρηστία του ηλ. περιβάλλοντος και τις 

δεξιότητες χρήσης» των εκπαιδευτικών, με τις ελλειμματικές «γνώσεις εμπειρίες και 

στάσεις» τους σχετικά με την αποτελεσματική βοήθεια που μπορούν να προσφέρουν 

στην κοινότητα, με την «παρακίνηση, καθοδήγηση και υποστήριξη του 

περιεχομένου» της κοινότητας, με την «παρακίνηση και πλοήγηση του ηλ. 

περιβάλλοντος» και  με τα προβλήματα «χρόνου και πρόσβασης», από την έρευνα 

προέκυψε ότι όλοι επηρέασαν το βαθμό συμμετοχής των εκπαιδευτικών στις 

«επιμέρους δραστηριότητες» της κοινότητας. Ωστόσο, ένας μόνο παράγοντας 

δυσκολιών επηρέασε αρνητικά το «μέσο όρο του βαθμού συμμετοχής του συνόλου 

των εκπαιδευτικών». Πρόκειται για τον παράγοντα της «παρακίνησης, καθοδήγησης 

και υποστήριξης του περιεχομένου» της κοινότητας (βλ. πίνακα 45).  

Η απαιτητική μελέτη των σεναρίων, οι δυσνόητες ερωτήσεις τους, η ελλιπής 

υποστήριξη και βοήθεια για την κατανόηση και τη λύση τους, τα δυσνόητα και μη 

ενδιαφέροντα σχόλια και η απαιτητικότητα όλων των δραστηριοτήτων της 

κοινότητας ήταν τα βασικά στοιχεία που συνέθεταν τον παραπάνω παράγοντα, ο 

οποίος μεταξύ των δύο επαγγελματικών ομάδων Ε.Α. και Γ.Α. επηρέασε αρνητικά, το 

μέσο όρο του βαθμού συμμετοχής των εκπαιδευτκών Γ.Α. κι όχι τον μέσο όρο των 



496 

 

εκπαιδευτικών Ε.Α., τον οποίο επηρέασαν αρνητικά τρεις άλλοι παράγοντες 

δυσκολιών. Πρόκειται για τους παράγοντες:  

  «ευχρηστία του ηλ. περιβάλλοντος και δεξιότητες χρήσης»,  

  «γνώσεις εμπειρίες και στάσεις», που αναφέρεται στην έλλειψη επαρκών 

γνώσεων και εμπειριών και στην αρνητική στάση των εκπαιδευτικών Ε.Α. ως 

προς την αποτελεσματική βοήθεια που μπορούν να προσφέρουν με τις 

γνώσεις και εμπειρίες τους στη λύση των προβλημάτων της κοινότητας,  

  «χρόνος και πρόσβαση»  

Επίσης, οι «συναισθηματικές» δυσκολίες δημοσίευσης επηρέασαν θετικά το βαθμό 

συμμετοχής των εκπαιδευτικών Ε.Α. στις δραστηριότητες ανάγνωσης της κοινότητας, 

χωρίς να επηρεάσουν το βαθμό συμμετοχής τους στις δραστηριότητες δημοσίευσης. 

Μεταξύ των «επιμέρους δραστηριοτήτων» της κοινότητας, ο παράγοντας της 

«παρακίνησης, καθοδήγησης και υποστήριξης περιεχομένου» επηρέασε ιδιαίτερα 

ισχυρά (αρνητικά) το βαθμό συμμετοχής των εκπαιδευτικών Γ.Α. στο διάβασμα των 

Πηγών της κοινότητας και στη μελέτη των στατικών σεναρίων με τις ερωτήσεις, ενώ 

λιγότερο ισχυρά επηρέασε το βαθμό συμμετοχής τους στις απαντήσεις των σεναρίων. 

Ισχυρά (αρνητικά) επηράσε ο εν λόγω παράγοντας και το βαθμό συμμετοχής των 

εκπαιδευτικών Ε.Α. στο διάβασμα των μηνυμάτων από εξ. πάροχο και στην 

ακόλουθη εισαγωγή τους στο σύστημα για το διάβασμα των σχολίων και 

αναρτήσεων. Επίσης, οι ελλειμματικές «γνώσεις εμπειρίες και στάσεις» των 

εκπαιδευτικών Ε.Α. σχετικά με την αποτελεσματική βοήθεια που μπορούν να 

προσφέρουν στην κοινότητα επηρέασαν ιδιαίτερα ισχυρά (αρνητικά) το διάβασμα 

των Πηγών και τη μελέτη των σεναρίων με τις ερωτήσεις, καθώς και το διάβασμα 

των μηνυμάτων που λάμβαναν από εξ. πάροχο στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, 

κάτι που αναδεικνύει ότι η προϋπάρχουσα γνώση και εμπειρία και η θετική στάση ως 

προς την αποτελεσματικότητα της προσφερόμενης γνώσης τους στη λύση των 

προβλημάτων αποτελούν προϋπόθεση της δραστηριοποίησης των εκπαιδευτικών 

Ε.Α. στο περιβάλλον της κοινότητας, προς εξυπηρέτηση του σκοπού της. 

Σημειώνεται ότι για τους εκπαιδευτικούς Γ.Α., το έλλειμμα σε γνώσεις και εμπειρίες 

που επισημάνθηκε στις συνεντεύξεις τους, αλλά προέκυψε και ως μεγαλύτερη 

δυσκολία γι’ αυτούς, σύμφωνα με το t test που υιοθετήθηκε για τη διερεύνηση 

διαφορών μεταξύ των δύο επαγγελματικών ομάδων Ε.Α. και Γ.Α. δεν επηρέασε το 

βαθμό συμμετοχής τους στις δραστηριότητες της κοινότητας, εκτός από το διάβασμα 
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των Πηγών, το οποίο επηρέασε θετικά. Όσο περισσότερο ελλιπείς σε γνώση και 

εμπειρία αισθάνονταν οι εκπαιδευτικοί Γ.Α., τόσο περισσότερο διάβαζαν τις Πηγές 

του ηλ. περιβάλλοντος. 

 

Ατομικά οφέλη και χαρακτηριστικά (αίσθηση) κοινότητας 
Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίες επηρέασαν 

το βαθμό συμμετοχής τους στις δραστηριότητες της κοινότητας, η έρευνα έδειξε ότι 

οι εκπαιδευτικοί αποκόμισαν ατομικά οφέλη και θετικά συναισθήματα από τη 

συμμετοχή τους σ’ αυτήν. Η μάθηση λύσης προβλημάτων, ο αναστοχασμός και η 

κατανόηση των ιδίων πρακτικών συνεργασίας και συμμετοχικής εκπαίδευσης, η 

ώθηση για συνεργασία με συναδέλφους εκτός της εν λόγω εφαρμογής, η κατανόηση 

εννοιών όπως η συμμετοχική εκπαίδευση, η συνδιδασκαλία κ.τ.λ., η ώθηση για 

εφαρμογή συμμετοχικών πρακτικών στο χώρο του σχολείου και η λήψη χρήσιμων 

πληροφοριών και υλικού ήταν ορισμένα από τα «ατομικά οφέλη» που αποκόμισαν οι 

συμμετέχοντες, ενώ η αίσθηση της συμπαράστασης και βοήθειας στο επαγγελματικό 

τους έργο, η αίσθηση της ελευθερίας έκφρασης, η αίσθηση της προσφοράς και του 

γνήσιου ενδιαφέροντος των μελών και η αίσθηση της ασφάλειας για αναζήτηση 

βοήθειας και συμβουλών από τους συνάδελφους τους ήταν ορισμένα από τα 

χαρακτηριστικά που προσέδωσαν την «αίσθηση της κοινότητας» στους 

συμμετέχοντες. 

Περαιτέρω, το «μέσο όρο των ατομικών ωφελειών και χαρακτηριστικών 

κοινότητας (αίσθηση κοινότητας) του συνόλου των εκπαιδευτικών» επηρεάσε ο 

βαθμός συμμετοχής τους (βλ. πίνακα 49): 

 στο διάβασμα των εισαγωγικών-ενημερωτικών κειμένων και  

 στην εισαγωγή στο σύστημα για το διάβασμα των σχολίων της κοινότητας.  

Επιπλέον, το μέσο όρο των ατομικών ωφελειών επηρέασε και το διάβασμα της 

Βοήθειας του eCollab, ενώ το μέσο όρο των κοινοτικών αισθημάτων επηρέασε και η 

εισαγωγή απαντήσεων στις ερωτήσεις των σεναρίων. 

Διαφορετικές ήταν οι επιδράσεις του βαθμού συμμετοχής στα ατομικά οφέλη 

και χαρακτηριστικά (αίσθηση)  κοινότητας της κάθε επαγγελματικής ομάδας Ε.Α. και 

Γ.Α... Έτσι, το μέσο όρο στα ατομικά οφέλη της επαγγελματικής ομάδας Ε.Α. αλλά 

και τα περισσότερα ατομικά οφέλη αυτής, με προεξέχον το ατομικό όφελος της 

ώθησης για επικοινωνία και ανάπτυξη συνεργασιών με συναδέλφους, επηρέασε το 

διάβασμα της Βοήθειας της κοινότητας και η «είσοδος» σ’ αυτήν για την αναζήτηση 
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και ανάγνωση των νεοεισερχόμενων σχολίων. Επισημαίνεται ότι ισχυρή αρνητική 

επίδραση στην ώθηση για επικοινωνία και ανάπτυξη συνεργασιών αυτής της ομάδας 

είχε το «διάβασμα» των σχολίων στα σενάρια και στις συζητήσεις της κοινότητας και 

ο «σχολιασμός» στις ομάδες συζήτησης του Forum, ενδεχομένως ως απόρροια της 

έντασης που σημειώθηκε μεταξύ των δασκάλων Ε.Α. και Γ.Α., κυρίως λόγω της 

έλλειψης εκτίμησης του επαγγελματικού έργου της πρώτης ομάδας από τη δεύτερη, 

κάτι που αναδύθηκε από τα σχόλια στο Forum και επισημάνθηκε στις συνεντεύξεις.  

Παρομοίως και το μέσο όρο των χαρακτηριστικών (αίσθηση) κοινότητας των 

εκπαιδευτικών Ε.Α., αλλά και τα περισσότερα κοινοτικά αισθήματα επηρέασε και 

πάλι το διάβασμα της Βοήθειας της κοινότητας και η είσοδος στο σύστημα για την 

αναζήτηση και ανάγνωση των νεοεισερχόμενων σχολίων, μετά από ενημέρωση από 

εξ. πάροχο. Ισχύροτερη ήταν η επίδραση του διαβάσματος της Βοήθειας στην 

αίσθηση των εκπαιδευτικών Ε.Α. ότι αν χρειαστούν συμβουλή μπορούν να 

απευθυνθούν προσωπικά σε κάποιο μέλος, ενώ η εισαγωγή στο σύστημα για το 

διάβασμα των νεοεισερχόμενων σχολίων επέδρασε πιο ισχυρά στην αίσθηση της 

ασφάλειας για αναζήτηση βοήθειας από τα μέλη. Ας επισημανθεί ότι την αίσθηση 

ασφάλειας των εκπαιδευτικών Ε.Α. για αναζήτηση βοήθειας από τα μέλη επηρέασε 

αρνητικά η μεταφορά μέσω των υπερσυνδέσμων των σεναρίων σε άλλους ιστοτόπους 

για τη λήψη επιπρόσθετων πληροφοριών και το διάβασμα των ενημερωτικών 

μηνυμάτων που λάμβαναν οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. από εξ. πάροχο 

(ecollab.teachercollaboration) στο περιβάλλον του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου. 

Σημειώνεται ότι ο πρώτος παράγοντας δεν επηρέασε καθόλου τα «ατομικά όφέλη» 

των εκπαιδευτικών Ε.Α., ενώ ο δεύτερος τα επηρέασε μόνο θετικά. Εν κατακλείδι, σε 

ό,τι αφορά την επίδραση του βαθμού συμμετοχής στα ατομικά οφέλη και 

χαρακτηριστικά (αίσθηση) κοινότητας των εκπαιδευτικών Ε.Α., προέκυψαν  τα εξής: 

 Όσο περισσότερο οι εκπαιδευτικοί Ε.Α.. διάβαζαν τη Βοήθεια του eCollab, 

τόσο περισσότερα ατομικά επαγγελματικά οφέλη λαμβάνανε και τόσο 

περισσότερο ανέπτυσσαν την αίσθηση της κοινότητας. 

 Όσο περισσότερο οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. εισάγονταν στο eCollab για να 

διαβάσουν τα σχόλια, για τη δημοσίευση των οποίων στο ηλ. περιβάλλον της 

κοινότητας ενημερώνονταν με προσωπικά μηνύματα, τόσο περισσότερα 

ατομικά επαγγελματικά οφέλη λαμβάνανε και τόσο περισσότερο ανέπτυσσαν 

την αίσθηση της κοινότητας. 
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Σε ό,τι αφορά τους/τις εκπαιδευτικούς Γ.Α., το μέσο όρο και τα περισσότερα 

ατομικά οφέλη αυτών επηρέασε ο βαθμός συμμετοχής: 

 στη μεταφορά μέσω των υπερσυνδέσμων των σεναρίων και των ερωτήσεων 

σε άλλους ιστοτόπους και κείμενα για τη λήψη επιπρόσθετων πληροφοριών 

(πλοήγηση στα στατικά σενάρια).  

Μεγαλύτερη επίδραση άσκησε ο εν λόγω παράγοντας στην ώθηση των 

εκπαιδευτικών Γ.Α. για επικοινωνία, στην κατεύθυνση ανάπτυξης συνεργασιών με 

συναδέλφους τους εκτός κοινότητας και στην ώθηση για εφαρμογή πρακτικών 

συμμετοχικής εκπαίδευσης στην τάξη ή στο σχολείο τους. Επισημαίνεται ότι ο 

δεύτερος παράγοντας του βαθμού συμμετοχής που επηρέασε σε αρκετά μεγάλο εύρος 

τα ατομικά οφέλη της εν λόγω ομάδας, αλλά αρνητικά, ήταν το διάβασμα των Πηγών 

του eCollab, με ισχυρότερη αρνητική επίδραση στη συνεργατική λύση προβλημάτων 

της κοινότητας.  

Το διάβασμα των ενημερωτικών μηνυμάτων που λάμβαναν οι εκπαιδευτικοί  

Γ.Α. από εξ. πάροχο (ecollab.teachercollaboration) στο περιβάλλον του ηλεκτρονικού 

τους ταχυδρομείου επηρέασε επίσης αρνητικά τα «ατομικά τους οφέλη», σε αντίθεση 

με τους/τις εκπαιδευτικούς Ε.Α.. Αρνητικά επηρέασε κυρίως την ώθησή τους για 

ξεκίνημα πρακτικών συνεργασίας στο χώρο του σχολείου τους και δευτερευόντως 

την κατανόηση της οπτικής, των συναισθημάτων, του τρόπου σκέψης και δουλειάς, 

των συναδέλφων τους και την κατανόηση των ιδίων πρακτικών συμμετοχικής 

εκπαίδευσης. Από την άλλη, επισημαίνεται ότι το διάβασμα των σχολίων στα 

σενάρια και στις συζητήσεις επηρέασε θετικά τέσσερα ατομικά επαγγελματικά οφέλη 

των εκπαιδευτικών Γ.Α. με ισχυρότερη επίδραση στη βίωση της  συμμετοχής τους ως 

ενδιαφέρουσας εμπειρίας συνεργατικής λύσης προβλημάτων και στην κατανόηση της 

οπτικής, των συναισθημάτων, του τρόπου σκέψης και δουλειάς των συναδέλφων 

τους. Επίσης, ο σχολιασμός των εκπαιδευτικών Γ.Α. στο Forum επηρέασε θετικά την 

κατανόηση εννοιών όπως συνεργασία, συνδιδασκαλία, διαφοροποιημένη διδασκαλία 

κ.ά.. 

Περαιτέρω, το μέσο όρο των χαρακτηριστικών (αίσθηση) κοινότητας των 

εκπαιδευτικών Γ.Α., αλλά και τα περισσότερα κοινοτικά αισθήματα αυτών, επηρέασε 

ο βαθμός συμμετοχής τους: 

 στις απαντήσεις στις κατευθυντήριες ερωτήσεις των σεναρίων και  

 στο διάβασμα των εισαγωγικών-ενημερωτικών κειμένων.  
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Ισχυρότερη ήταν η επίδραση του πρώτου παράγοντα στην αίσθηση της ασφάλειας 

των εκπαιδευτικών Γ.Α. για μοίρασμα των πεποιθήσεών τους με τα άλλα μέλη, ενώ ο 

δεύτερος παράγοντας επηρέασε περισσότερο την αίσθηση ότι εάν χρειαστούν 

συμβουλή μπορούν να απευθυνθούν προσωπικά σε κάποιο μέλος. Εν κατακλείδι, σε 

ό,τι αφορά την επίδραση του βαθμού συμμετοχής στα ατομικά οφέλη και 

χαρακτηριστικά (αίσθηση) κοινότητας των εκπαιδευτικών Γ.Α., προέκυψαν  τα εξής: 

 Όσο περισσότερο οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. μεταφέρονταν μέσω των 

υπερσυνδέσμων των σεναρίων σε άλλους ιστοτόπους για την λήψη 

επιπρόσθετων πληροφοριών, τόσο περισσότερα ατομικά οφέλη λαμβάνανε. 

 Όσο περισσότερο οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. διάβαζαν τα εισαγωγικά-ενημερωτικά 

κείμενα του eCollab, τόσο περισσότερο ανέπτυσσαν την αίσθηση της 

κοινότητας. 

 Όσο περισσότερο απαντούσαν οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. στις ερωτήσεις των 

σεναρίων, τόσο περισσότερο ανέπτυσσαν την αίσθηση της κοινότητας. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι μεγαλύτεροι συντελεστές προσδιορισμού, σε ό, τι 

αφορά τις επιδράσεις του βαθμού συμμετοχής στα ατομικά οφέλη και 

χαρακτηριστικά (αίσθηση) κοινότητας των εκπαιδευτικών Ε.Α., έναντι αυτών της 

Γ.Α., αναδεικνύουν ότι τα ατομικά οφέλη και κοινοτικά αισθήματα των 

εκπαιδευτικών Ε.Α. από τη συμμετοχή τους στην κοινότητα ήταν ισχυρότερα κι ότι οι 

εκπαιδευτικοί Ε.Α. βίωσαν την εν λόγω συμμετοχή πιο έντονα από τους συναδέλφους 

τους της Γ.Α., κάτι που συμφωνεί και με τα υπόλοιπα συμπεράσματα της έρευνας για 

το βαθμό συμμετοχής και τους λόγους συμμετοχής των εκπαιδευτικών, τα οποία 

αναδεικνύουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της εν λόγω ομάδας για το περιεχόμενο και 

το σκοπό της κοινότητας. 

 
 

Σχόλια εκπαιδευτικών και προτάσεις στα σενάρια-προβλήματα 
Όπως προέκυψε από την περιγραφική και ερμηνευτική ανάλυση των 

ποιοτικών δεδομένων της έρευνας, τα σχόλια στα σενάρια και στις συζητήσεις 

διαφοροποιήθηκαν ανάλογα με την υποδομή των εργαλείων της κοινότητας, ανάλογα 

με το συνεργατικό έργο στο οποίο καλούνταν να συμμετάσχουν οι εκπαιδευτικοί, 

μέσω της εισαγωγής σχολίων στο ηλ. περιβάλλον και ανάλογα με την ειδικότητά 

τους. Έτσι, σύμφωνα με τις απόψεις των συμμετεχόντων στις συνεντεύξεις, τα σχόλια 

που απαντούσαν στις ερωτήσεις των στατικών σεναρίων χαρακτηρίστηκαν 
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επιστημονικά, θεωρητικά και τυποποιημένα, λόγω της επιστημονικής, 

καθοδηγούμενης και στατικής δομής του εν λόγω περιβάλλοντος. Αντίθετα, τα 

σχόλια στις ομάδες συζήτησης του Forum χαρακτηρίσηκαν περισσότερο 

ενδιαφέροντα, βοηθητικά και παρακινητικά για τους εκπαιδευτικούς, εφόσον από τη 

μία επέτρεπαν την κατανόηση των συναισθημάτων, της οπτικής και του τρόπου 

σκέψης και δουλειάς των μελών που τα εισήγαγαν και από την άλλη συνέβαλλαν 

στην κατανόηση και στη διαδικασία λύσης των προβλημάτων που τέθηκαν, μέσω των 

επισημάνσεων και της διαφορετικής οπτικής που εξέφραζαν οι συμμετέχοντες. 

Επίσης, τα σχόλια στο Forum συνέβαλλαν στην κατανόηση εννοιών, όπως η 

συμμετοχική εκπαίδευση, η συνδιδασκαλία κ.ά., ιδιαίτερα για την ομάδα των 

εκπαιδευτικών Γ.Α..  

Σε ό,τι αφορά το συνεργατικό έργο και τα σχόλια που εισήχθησαν στο πλαίσιο 

αυτού, προέκυψαν σχόλια στα σενάρια-προβλήματα (στατικά και βιωματικά) και 

σχόλια στις άλλες ομάδες συζήτησης του Forum. Tα σχόλια κάτω από τα αληθοφανή 

και αληθινά σενάρια-προβλήματα περιελάμβαναν κυρίως τις προτάσεις των δύο 

ειδικοτήτων για τη λύση τους, ενώ τα σχόλια στις ομάδες συζήτησης του Forum, 

πέραν των βιωματικών σεναρίων και σχετικών προτάσεων των μελών, 

περιελάμβαναν τις απόψεις, τις πεποιθήσεις, αλλά και τις εμπειρίες των 

συμμετεχόντων σχετικά με τα ζητήματα της συνεργασίας, συνδιδασκαλίας και 

συμμετοχικής εκπαίδευσης στο χώρο του σχολείου, σχετικά με το εκπαιδευτικό έργο 

των εκπαιδευτικών και ειδικότερα των ειδικών παιδαγωγών στο Τμήμα Ένταξης, 

αλλά και προτάσεις για χρήσιμες συνδέσεις, βιβλία και υλικό δημιουργημένο από 

τους/τις συμμετέχοντες/ουσες. 

Σε ό,τι αφορά τις διαφορές στα σχόλια των δύο επαγγελματικών ομάδων Ε.Α. 

και Γ.Α., τα σχόλια της πρώτης χαρακτηρίστηκαν πιο εμπεριστατωμένα, πιο 

συγκεκριμένα, με ποικιλία απόψεων και προτάσεων και με λόγο περισσότερο 

επιστημονικό, ενώ τα σχόλια της δεύτερης. χαρακτηρίστηκαν μικρότερα σε έκταση, 

με γενικές απόψεις και με λόγο πιο απλό από αυτό των ειδικών παιδαγωγών. Με 

βάση τις απόψεις των συμμετεχόντων/ουσών, οι διαφορές στα σχόλια των δύο 

επαγγελματικών ομάδων οφείλονται κατά κύριο λόγο στην διαφορετική εκπαίδευση 

της κάθε ειδικότητας και στο διαφορετικό επαγγελματικό ρόλο της, ο οποίος 

απορρέει από το διαφορετικό επαγγελματικό έργο που ασκεί στο γενικό σχολείο. Οι 

κυριότερες διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών Ε.Α. και Γ.Α., σε ό,τι αφορά το 

εκπαιδευτικό έργο που ασκούν στο γενικό σχολείο, επικεντρώνονται: 
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 στο μαθητικό πληθυσμό του οποίου την ευθύνη εκπαίδευσης έχει η κάθε 

ειδικότητα (διαφορετικές ευθύνες) 

 στην εκπαιδευτική αξιολόγηση των μαθητών (διαφορετική αξιολόγηση για 

την κάθε ειδικότητα) και  

 στους διδακτικούς στόχους που θέτει κατά προτεραιότητα η κάθε ειδικότητα 

(διαφορετικές προτεραιότητες).  

Επιπλέον, οι διαφορές στα σχόλια των δασκάλων ειδικής και γενικής αγωγής, 

οφείλονται και στις αντίπαλες και ανταγωνιστικές σχέσεις τους, λόγω της αντίληψης 

του επαγγελματικού ρόλου της μίας ειδικότητας από την άλλη κατά την άσκηση του 

έργου τους στο γενικό σχολείο. Περαιτέρω, αναδύθηκε ο κυρίαρχος ρόλος των 

δασκάλων γενικής αγωγής, έναντι του ρόλου των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και 

ειδικότητας, σε ζητήματα παρεμβάσεων συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στο γενικό 

σχολείο. 

Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις των εκπαιδευτικών στα σενάρια-προβλήματα 

συνεργασίας και συμμετοχικής εκπαίδευσης της κοινοτητας, και από τις δύο 

επαγγελματικές ομάδες Ε.Α. και Γ.Α. διατυπώθηκαν τα εξής. 

Σχετικά με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών, προτάθηκε: 

 Κοινή στάση όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου στην επίλυση των 

προβλημάτων. 

 Συνεργασία των εκπαιδευτικών με την οικογένεια των μαθητών με ε.ε.α., τους 

ειδικούς επιστήμοντες που εμπλέκονται και τα ΚΕΔΔΥ. 

 Συνεργασία των εκπαιδευτικών Ε.Α. και Γ.Α. στον καθορισμό των 

διδακτικών στόχων για τους μαθητές με ε.ε.α.. 

 Συνεργατική διδασκαλία των εκπαιδευτικών Ε.Α. και Γ.Α. στη γενική τάξη. 

Σχετικά με τη συνεκπαίδευση μέσα στη γενική τάξη, προτάθηκε: 

 Χρήση εποπτικών μέσων και διαδραστικών εφαρμογών. 

 Χρήση ενοιολογικών χαρτών και παιδαγωγικών παιχνιδιών. 

 Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. 

 Στρατηγικές ενθάρρυνσης και παρακίνησης των μαθητών/ριών με ε.ε.α. από 

τους/τις συμμαθητές/ριές τους χωρίς ε.ε.α., για συμμετοχή στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

 Στρατηγικές ένταξης των εξατομικευμένων παρεμβάσεων για τους/τις 

μαθητές/ριες με ε.ε.α. στο κοινό πρόγραμμα. 
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 Διαφοροποίηση των στόχων και της διαδικασίας της κοινής διδασκαλίας για 

τους/τις μαθητές/ριες με ε.ε.α. 

 Τροποποίηση των σχολικών κειμένων, ως προς το μέγεθός τους, για τους/τις 

μαθητές/ριες με ε.ε.α.. 

Σχετικά με την εκπαίδευση των μαθητώ/ριών με ε.ε.α., προτάθηκε: 

 Διεπιστημονική αξιολόγηση. 

 Φοίτηση στο Τμήμα Ένταξης. 

 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες ανάλογες των κλίσεων, ενδιαφερόντων και 

δυνατοτήτων τους. 

 Ανάπτυξη του συναισθηματικού, κοινωνικού και γνωστικού τομέα των 

μαθητών/ριών. 

Περαιτέρω οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. πρότειναν: 

 Ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου σχετικά με την 

διεπιστημονική αξιολόγηση των μαθητών/ριών με ε.ε.α.. 

 Συνεργατική αξιολόγηση των μαθητών/ριών με ε.ε.α. απ’ όλους τους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου που εμπλέκονται στην εκπαίδευσή τους. 

 Συνεργασία του/της εκπαιδευτικού ειδικότητας με το/τη δάσκαλο/α της τάξης 

για την προσαρμογή του Α.Π. στις ανάγκες του/της μαθητή/ριας με ε.ε.α.. 

 Συμβούλευση των εκπαιδευτικών Γ.Α., που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

συνεκπαίδευσης, από τους/τις εκπαιδευτικούς Ε.Α. και Γ.Α. του σχολείου. 

 Ανάθεση συγκεκριμένων κοινωνικών ρόλων στους/στις μαθητές/ριες με ε.ε.α. 

στο πλαίσιο της ομάδας των συμμαθητών/ριών, για ένταξη αυτών στη 

διαδικασία της διδασκαλίας. 

 Εφαρμογή προγραμμάτων Αγωγής Υγείας. 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. πρότειναν: 

 Εκπαιδευτική αξιολόγηση. 

 Συνεργατικό σχεδιασμό εξατομικευμένου προγράμματος. 

 Εφαρμογή του εξατομικευμένου προγράμματος εκτός γενικής τάξης και 

επέκταση της εφαρμογής κατ’ οίκον, σε συνεργασία με τους γονείς. 

Σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία μέσα στη γενική τάξη, οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. πρότειναν 

περαιτέρω: 

 Διαφοροποίηση του περιεχομένου της διδασκαλίας, των ανατιθέμενων 

εργασιών και της αξιολόγησης των μαθητών/ριών με ε.ε.α.. 
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 Τροποποίηση των κειμένων των σχολικών βιβλίων για τους/τις μαθητές/ριες 

με ε.ε.α.. 

 Συγκεκριμένες δραστηριότητες ανάπτυξης των συναισθηματικών και των 

κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών/ριών με και χωρίς ε.ε.α.. 

 Πολυαισθητηριακή διδασκαλία και χρήση προκαταβολικών οργανωτών. 

 Ενίσχυση και επιβράβευση των μαθητών/ριών με ε.ε.α.. 

Σχετικά με την εφαρμογή των παραπάνω προτάσεων στην εκπαιδευτική 

πράξη προέκυψε ότι οι παρεμβάσεις που εφαρμόζονται ατομικά από τον/την 

εκπαιδευτικό της τάξης και αποσκοπούν στην ένταξη των μαθητών/ριών με ε.ε.α. 

στην κοινωνική ομάδα των συμμαθητών/ριών και στη συναισθηματική ανάπτυξη 

αυτών, επιφέρουν αποτελέσματα. Σε ό,τι αφορά όμως την βελτίωση του γνωστικού 

τομέα ανάπτυξης των εν λόγω μαθητών/ριών μέσα στη γενική τάξη, βάσει των 

ατομικών τους αναγκών στο συγκεκριμένο τομέα, οι παρεμβάσεις μόνο από τον/την 

εκπαιδευτικό Γ.Α. στο πλαίσιο της διδασκαλίας που λαμβάνει χώρα στη γενική τάξη 

συναντούν εμπόδια. Συγκεκριμένα, τη διαφοροποίηση του αναλυτικού προγράμματος 

και της διδασκαλίας και την προσαρμογή αυτής στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών 

από τον δάσκαλο της τάξης εμποδίζει η πληθώρα της ύλης και ο περιορισμένος 

διδακτικός χρόνος που μοιράζεται σε πλήθος μαθητών. Περαιτέρω, διαφάνηκε ότι η 

παρέμβαση για την αύξηση της συμμετοχής των μαθητών/ριών με ε.ε.α. στη 

διδασκαλία στη γενική τάξη, που εμπλέκει και τους δύο εκπαιδευτικούς γενικής και 

ειδικής αγωγής τους σχολείου ή περισσότερους του ενός εκπαιδευτικούς, συναντά 

εμπόδια στην εφαρμογή της «στενής» συνεργασίας και της συνδιδασκαλίας των 

εκπαιδευτικών, ενώ η ευρύτερη παρέμβαση συστημικού χαρακτήρα που προτάθηκε 

σε ορισμένες περιπτώσεις συναντά εμπόδια στη συνεργασία των εκπαιδευτικών με 

γονείς, ειδικούς και άλλες ομάδες υποστήριξης. 

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα εμπόδια στη συνεργασία μεταξύ των 

εκπαιδευτικών Ε.Α. και Γ.Α. στο χώρο του σχολείου, προέκυψε ότι αυτά αφορούν 

στην έλλειψη αλληλοεκτίμησης των δασκάλων ειδικής και γενικής αγωγής για το 

έργο που προσφέρει η κάθε ειδικότητα στην εκπαίδευση των μαθητών/ριών με ε.ε.α. 

και στην έλλειψη ανταπόκρισης των ειδικών παιδαγωγών στις προσδοκίες των 

δασκάλων γενικής αγωγής σχετικά με το ρόλο τους στο πλαίσιο της δια ζώσης 

συνεργασίας τους, αλλά και σχετικά με τον επαγγελματικό τους ρόλο στο πλαίσιο του 



505 

 

γενικού σχολείου. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής φάνηκε ότι στο 

πλαίσιο της συνεργασίας τους προσδοκούν από τον/την εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής: 

 συμβουλευτικό και καθοδηγητικό ρόλο,  

 ανάληψη του συντονισμού της συνεργασίας τους στο γενικό σχολείο, 

  ενημέρωση για την αξιολόγηση των μαθητών/ριών με ε.ε.α. και για το 

πρόγραμμα που λαμβάνει χώρα στο Τμήμα Ένταξης,  

 από κοινού παρατήρηση και μελέτη των μαθητών/ριών με ε.ε.α.,  

 βοήθεια στην κατεύθυνση βελτίωσης της σχολικής τους επίδοσης  

Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση στο Τμήμα Ένταξης και τη μεταφορά της 

ευθύνης εκπαίδευσης των μαθητών/ριών με ε.ε.α. από το/τη δάσκαλο/α της τάξης 

στον/στην ειδικό/ή παιδαγωγό προέκυψαν αμφίσημα συμπεράσματα σχετικά με τις 

προσδοκίες των εκπαιδευτικών Γ.Α. της κοινότητας. Ορισμένοι/ες φάνηκε να 

προσδοκούν την εκπαίδευση των μαθητών/ριών με ε.ε.α. από τον/την ειδικό/ή 

παιδαγωγό στο Τ.Ε., λόγω της δυσκολίας εφαρμογής της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας στη γενική τάξη, ενώ άλλοι/ες αμφισβήτησαν την αποτελεσματικότητα 

της εκπαίδευσης στο Τ.Ε., ειδικά όταν ο μαθητής ή η μαθήτρια αποκόπτεται για 

πολλές ώρες από την κοινωνική ομάδα των συμμαθητών/ριών και την κοινή 

διδασκαλία στη γενική τάξη. Αμφίσημα ήταν και τα συμπεράσματα σχετικά με τις 

προσδοκίες για τη λύση των προβλημάτων συμμετοχικής εκπαίδευσης, ατομικά από 

τους/τις εκπαιδευτικούς Ε.Α.. Ορισμένοι/ες εκπαιδευτικοί Γ.Α. φάνηκε ότι 

προσδοκούν τη λύση τους από τους/τις εκπαιδευτικούς Ε.Α., λόγω της εξειδικευμένης 

γνώσης και εμπειρίας τους, ενώ από άλλους/ες διατυπώθηκε η άποψη ότι οι 

δάσκαλοι/ες Γ.Α. είναι αποτελεσματικότεροι/ες στην αντιμετώπιση των εν λόγω 

προβλημάτων και από τον/την εκπαιδευτικό Ε.Α., αλλά και από τον/την εκπαιδευτικό 

ειδικότητας, λόγω του περισσότερου διδακτικού του/της χρόνου στη γενική τάξη. 

Άλλοι/ες εκπαιδευτικοί Γ.Α. φάνηκε να μην έχουν προσδοκίες σχετικά με τη λύση 

των προβλημάτων συνεκπαίδευσης στο χώρο του γενικού σχολείου, από καμία 

ειδικότητα. 

Από την άλλη, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής φάνηκε ότι στο πλαίσιο της 

συνεργασίας τους προσδοκούν από τους/τις εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής: 

 ισότιμο και συμπληρωματικό ρόλο,  

 ενημέρωση για το πρόγραμμα που εφαρμόζεται στη γενική τάξη,  

 από κοινού σχεδιασμό των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στη γενική τάξη, 
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 διαφοροποίηση της διδασκαλίας στη γενική τάξη, με καθοδήγηση από 

τους/τις ειδικούς/ές παιδαγωγούς. 

 

 

Η συμβολή των συνεργατικών εργαλείων, των μελών και της διαμεσολαβήτριας 
στη διαδικτυακή συνεργασία και στα οφέλη των εκπαιδευτικών 

Σε ό,τι αφορά τη συμβολή των εργαλείων της πλατφόρμας στην ανάπτυξη της 

online συνεργασίας των εκπαιδευτικών Ε.Α. και Γ.Α., προέκυψαν τα παρακάτω. 

Το περιβάλλον των σεναρίων με τις ερωτήσεις (ΣμΕ): 

 Ήταν πιο εύχρηστο στην εισαγωγή και εύρεση των πρόσφατων σχολίων για 

τους/τις εκπαιδευτικούς με μειωμένες δεξιότητες χρήσης και ελλιπή 

εξοικείωση. 

 Λειτούργησε ως πρότυπο για την εισαγωγή βιωματικών σεναρίων-

προβλημάτων στο περιβάλλον των ασύγχρονων συζητήσεων από τα μέλη της 

κοινότητας. 

 Συνέβαλλε στην επικέντρωση των μελών σε ζητήματα συμμετοχικής 

εκπαίδευσης στην σχολική πράξη. 

 Ήταν πιο ολοκληρωμένο και εμπεριστατωμένο, περισσότερο υποστηρικτικό –

λόγω της διασυδεσιμότητάς του- στην κατανόηση και λύση των προβλημάτων 

συνεργασίας και συνεκπαίδευσης, για τους/τις εκπαιδευτικούς Γ.Α. που δεν 

κατείχαν ένα υπόβαθρο σχετικών γνώσεων και εμπειριών. 

 Συνέβαλλε λόγω της διασυνδεσιμότητάς του στα ατομικά επαγγελματικά 

οφέλη των εκπαιδευτικών Γ.Α.. 

 Δεν σχετίζονταν, ως προς το περιεχόμενο των σεναρίων του, με την 

πραγματικότητα που βίωναν οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. στην τάξη και στο σχολείο. 

 Ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό, σε ό,τι αφορά τη μελέτη και λύση των σεναρίων-

προβλημάτων, με ελλιπή υποστήριξη αυτών των δραστηριοτήτων για τους/τις 

εκπαιδευτικούς Γ.Α., επηρεάζοντας αρνητικά το βαθμό συμμετοχής τους σ’ 

αυτές. 

 Περιείχε ερωτήσεις δυσνόητες και περιοριστικές, καθώς και ελλιπείς 

πληροφορίες στα σενάρια, περισσότερο για τους/τις εκπαιδευτικούς Ε.Α. 

 Περιείχε θεωρητικά σχόλια με επιστημονικούς όρους που επηρέασαν 

αρνητικά τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών Γ.Α. σ’ αυτό. 

Το περιβάλλον των ασύγχρονων συζητήσεων (ΑΣΥΖ): 
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 Συνέβαλλε περισσότερο στην ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των συμμετεχόντων/ουσών. 

 Παρακίνησε περισσότερο για σχολιασμό. 

 Θεωρήθηκε περισσότερο συνεργατικό. 

 Επέτρεψε την αυτορρύθμιση του/της χρήστη/ριας, εφόσον αυτός/ή μπορούσε 

να ανατρέξει στο σχόλιό του/της και να κάνει διορθώσεις ή προσθήκες τη 

χρονική στιγμή που ο/η ίδιος/α επέλεγε. 

 Συνέβαλλε περισσότερο στην κατανόηση των συναισθημάτων, της οπτικής, 

του τρόπου σκέψης και δουλειάς των εκπαιδευτικών, καθώς και των 

κυρίαρχων αντιλήψεων της εκπαιδευτικής κοινότητας.  

 Συνέβαλλε στην κατανόηση εννοιών όπως η συνεργασία, η συνδιδασκαλία 

και η διαφοροποιημένη διδασκαλία για τους/τις εκπαιδευτικούς Γ.Α. που 

σχολίασαν σ’ αυτό. 

 Δυσκόλεψε την αναζήστη και εύρεση των πρόσφατων σχολίων, λόγω του 

φόρτου των πληροφοριών και της ελλειμματικής οργάνωσης αυτών. 

 Μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης που έλαβε χώρα σ΄αυτό επηρέασε 

αρνητικά το ατομικό όφελος της ώθησης για επικοινωνία και ανάπτυξη 

συνεργασιών εκτός κοινότητας, για τους/τις εκπαιδευτικούς Ε.Α.. 

 Περιείχε σχόλια που προκάλεσαν αρνητικά συναισθήματα στους/στις 

εκπαιδευτικούς Ε.Α..  

Το περιβάλλον των σύγχρονων συζητήσεων (ΣΣΥΖ): 

 Δημιούργησε κλίμα άνεσης και οικειότητας μεταξύ των 

συμμετεχόντων/ουσών. 

 Επέτρεψε τη χρήση απλού, «προφορικού» λόγου. 

 Συνέβαλλε στην άμεση προσφορά βοήθειας προς την αιτούντα. 

 Συνέβαλλε στη μείωση του άγχους και των αναστολών δημοσίευσης, λόγω 

της μη παραμονής των σχολίων στο ηλ. περιβάλλον. 

 Δυσκόλεψε την ανάπτυξη της συζήτησης (συνάφεια και συνοχή), καθώς και 

την παρακολούθηση της ροής της, λόγω της εμπλοκής πολλών προσώπων και 

λόγω του συνοπτικού και κωδικοποιημένου λόγου που απαιτούσε. 

 Δυσκόλεψε την έναρξη και ανάπτυξη συζητήσεων μεταξύ των μελών, λόγω 

της δυσκολίας συνεύρεσης αυτών σε κοινό χρόνο. 
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Στην ανάπτυξη της αλληλεπίδρασης και συνεργασίας στο ηλεκτρονικό 

περιβάλλον της κοινότητας συνέβαλλαν πέραν των συνεργατικών εργαλείων, το 

ενδιαφέρον και η διάθεση των μελών να μοιραστούν δημόσια, με θάρρος και 

ειλικρίνεια, τα προβλήματά τους, τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, καθώς και τα 

συναισθήματά τους. Επίσης, καθοριστική ήταν και η συμβολή της διαμεσολαβήτριας 

των συζητήσεων (και διαχειρίστριας του eCollab) στην ανάπτυξη της online 

επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μελών της κοινότητας, εφόσον με τις 

ερωτήσεις και τα σχόλιά της προωθούσε τις συζητήσεις, καθοδηγούσε και παρότρυνε 

τους εκπαιδευτικούς στην ενεργή εμπλοκή τους σ’ αυτές και επεδίωκε την εγγύτητα 

των διαφορετικών απόψεων. Ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις 

ασκήθηκε αρνητική κριτική στους/στις εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής από ορισμένα 

μέλη, ενώ σε μία περίπτωση η διαμεσολαβήτρια των συζητήσεων χαρακτηρίστηκε ως 

μη δεκτική στη διαφορετική άποψη και μη συνεργατική. 

 

 
Προτάσεις και προσδοκίες των εκπαιδευτικών 

Σε ό,τι αφορά την διεύρυνση της κοινότητας και τη γενίκευση της online 

συνεργασίας, οι συμμετέχοντες/ουσες πρότειναν κυρίως: 

 τη διάχυση αυτής σε περισσότερους/ές εκπαιδευτικούς, 

 τον εμπλουτισμό των συζητήσεων με περισσότερα σχόλια και απόψεις,  

 την ανάρτηση περισσότερου υλικού,  

 τη γνωριμία των μελών μέσω δια ζώσης συναντήσεων. 

Περαιτέρω, προέκυψαν διαφορές στις προτάσεις των δύο επαγγελματικών 

ομάδων, κυρίως σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της διαδικτυακής συνεργασίας (υλικό 

και σχόλια) και σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών από αυτήν, οι οποίες 

σχετίζονται με τις διαφορετικές ανάγκες και κατ’ επέκταση με τη διαφορετική 

επικέντρωση της κάθε ειδικότητας στο σκοπό που πρέπει να έχει η κοινότητα. 

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί Ε.Α. σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο που διαμοιράζεται 

στα μέλη πρότειναν την ανάρτηση υλικού που να αφορά στην ειδική εκπαίδευση και 

δευτερευόντως στη συμμετοχική και γενική εκπαίδευση, ενώ οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. 

πρότειναν την ανάρτηση υλικού που να αφορά στην συμμετοχική εκπαίδευση και 

δευτερευόντως στη γενική και ειδική εκπαίδευση. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. 

ζήτησαν περισσότερο ουσιαστικά και ρεαλιστικά σχόλια που να τους/τις βοηθούν πιο 

αποτελεσματικά στη δουλειά τους. Τέλος, σε ό,τι αφορά το σκοπό της κοινότητας, οι 
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εκπαιδευτικοί Γ.Α. φάνηκε να επικεντρώνονται στο ατομικό εκπαιδευτικό έργο στη 

γενική τάξη, προσδοκώντας  από τη συνεργασία στη διαδικτυακή κοινότητα βοήθεια 

σε αυτό, αλλαγές στην πρακτική τους κι επαγγελματική βελτίωση, ενώ οι 

εκπαιδευτικοί Ε.Α. φάνηκε να επικεντρώνονται στην επαγγελματική σχέση των δύο 

ειδικοτήτων, προσδοκώντας από τη διαδικτυακή συνεργασία με τους/τις 

εκπαιδευτικούς Γ.Α. τη σύγκλιση των διαφορετικών οπτικών τους, την αλλαγή της 

στάσης τους απέναντι στο εκπαιδευτικό έργο που προσφέρουν οι ειδικοί παιδαγωγοί 

στο Τμήμα Ένταξης και την κατανόηση, από μέρους των συναδέλφων τους της Γ.Α., 

της ανάγκης για συνεργασία μαζί τους, στην κατεύθυνση αντιμετώπισης των 

ζητημάτων συνεκπαίδευσης που προκύπτουν στη γενική τάξη. Ως προϋποθέσεις για 

την ανάπτυξη τόσο της διαδικτυακής συνεργασίας, όσο και της συνεργασίας στο 

χώρο του σχολείου αναφέρθηκαν τα εξής: 

 Το προσωπικό ενδιαφέρον του/της εκπαιδευτικού για το περιεχόμενο της 

συνεργασίας. 

 Η άρση της απομόνωσης του/της εκπαιδευτικού Ε.Α. στο γενικό σχολείο. 

 Η διάθεση προσωπικού χρόνου των εκπαιδευτικών, πέραν του διδακτικού 

ωραρίου. 

 Η απουσία της αντίληψης του εκπαιδευτικού έργου, ως απλού μέσου 

βιοπορισμού. 

 Η διάθεση των εκπαιδευτικών Γ.Α. για αλλαγές στις εκπαιδευτικές πρακτικές 

τους και για κοινούς με τους/τις εκπαιδευτικούς Ε.Α. σχεδιασμούς 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

 Η ύπαρξη κοινών, μεταξύ των εκπαιδευτικών Ε.Α. και Γ.Α., παιδαγωγικών 

αρχών και πρακτικών συμπερίληψης. 

 Η αλλαγή της αντίληψης που έχουν οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. για τον/την 

εκπαιδευτικό Ε.Α. και τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης στο γενικό 

σχολείο. 

 Η άρση της αντιπαλότητας μεταξύ των δασκάλων Ε.Α. και Γ.Α.. 

 Η ενσυναίσθηση, από πλευράς των εκπαιδευτικών Ε.Α., των δυσκολιών 

συμμετοχικής εκπαίδευσης που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. μέσα 

στη γενική τάξη. 

 Η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τα συνεργατικά εργαλεία του διαδικτύου. 
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Επισημαίνεται ότι οι πρώτες δύο προϋποθέσεις διατυπώθηκαν από εκπαιδευτικούς 

Γ.Α., ενώ οι υπόλοιπες από εκπαιδευτικούς της Ε.Α.. 

 

 

Προτάσεις για βελτίωση και περαιτέρω έρευνα 
Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα της έρευνας προκύπτει η ανάγκη 

επαναπροσδιορισμού των παραγόντων που αφορούν τόσο στη βελτίωση  του 

συνεργατικού έργου της κοινότητας, κυρίως για τους εκπαιδευτικούς Γ.Α., όσο και 

στη βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων των εταίρων, κυρίως για τους εκπαιδευτικούς 

Ε.Α..  

Οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί Γ.Α. με το συνεργατικό 

έργο της λύσης προβλημάτων συνεργασίας και συμμετοχικής εκπαίδευσης οι οποίες 

επικεντρώνονται κυρίως στις απαιτητικές δραστηριότητες, στην ελλιπή υποστήριξη 

αυτών και στο μη παρακινητικό περιεχόμενο της κοινότητας καταδεικνύουν τη 

μεγαλύτερη ανάγκη γνωστικής υποστήριξη του συνεργατικού έργου για τους 

εκπαιδευτικούς Γ.Α., σε ό,τι αφορά την κατανόηση των εννοιών που σχετίζονται με 

το περιεχόμενο και το σκοπό της κοινότητας και ειδικότερα με το περιεχόμενο των 

σεναρίων-προβλημάτων αυτής. Επίσης, καταδεικνύουν τη μεγαλύτερη ανάγκη 

διαδικαστικής υποστήριξης των εκπαιδευτικών Γ.Α., στην καθοδήγησή τους στη 

συνεισφορά περιεχομένου στην κοινότητα και ειδικότερα στην εισαγωγή σεναρίων-

προβλημάτων, καθώς και προτάσεων για τη λύση τους. Ειδικότερα, η ανάγκη 

βελτίωσης της υποδομής αλλά και του περιεχομένου των στατικών σεναρίων με τις 

κατευθυντήριες ερωτήσεις, ώστε να υποστηρίζεται η εν λόγω επαγγελματική ομάδα 

στο γνωστικό έργο της κατανόησης και μελέτης τους, αλλά και στο διαδικαστικό 

έργο της λύσης τους, προβάλλει έντονη.  Στην κατεύθυνση αυτή η εν λόγω δομή 

πρέπει να συμβάλλει στην ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεπίδρασης για τη 

συνεργατική οικοδόμηση του νοήματος μεταξύ των συμμετεχόντων/ουσών, όπως 

έγινε στο περιβάλλον των ασύγχρονων συζητήσεων, ενώ το περιεχόμενο αυτής 

χρειάζεται να επικεντρωθεί σε θέματα που σχετίζονται με τις πραγματικές 

περιπτώσεις και τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί 

Γ.Α. στο πλαίσιο του καθημερινού τους έργου στο γενικό σχολείο.  

Ιδιαιτέρως, πρέπει να προσεχθεί το περιεχόμενο των Πηγών της κοινότητας, 

μέσω τόσο της γραμμικής τους παρουσίασης, όσο και  μέσω της διασυνδεσιμότητάς 

τους με τα σενάρια-προβλήματα της κοινότητας, ώστε να υποστηρίζουν τη 
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συνεργατική λύση των σεναρίων-προβλημάτων αυτής, εφόσον το παρόν περιεχόμενο 

των Πηγών επηρέασε αρνητικά την εν λόγω δραστηριότητα για τους εκπαιδευτικούς 

Γ.Α.. Στην κατεύθυνση αυτή, τα στατικά σενάρια πρέπει να υποστηρίζονται από απλά 

κείμενα προσιτά στον παιδαγωγικό λόγο των εκπαιδευτικών Γ.Α., αλλά και από 

πολυμεσικές πηγές. Επιπλέον, η διασυνδεσιμότητα των στατικών σεναρίων-

προβλημάτων πρέπει να περιλαμβάνει και κείμενα που να υποστηρίζουν γνωστικά 

και συναισθηματικά και τους εκπαιδευτικούς Ε.Α., δεδομένου ότι η πλοήγηση στα 

στατικά σενάρια μέσω των υπερσυνδέσμων τους φάνηκε ότι δεν επηρέασε καθόλου 

τα ατομικά επαγγελματικά οφέλη της εν λόγω ομάδας, ενώ από την άλλη της 

δημιούργησε την αίσθηση της ανασφάλειας για αναζήτηση βοήθειας από τα μέλη. Σ’ 

αυτό συνηγορεί και το εύρημα ότι η έλλειψη γνώσεων και εμπειριών σχετικά με τη 

λύση των σεναρίων-προβλημάτων της κοινότητας επηρέασε αρνητικά το βαθμό 

συμμετοχής των εκπαιδευτικών Ε.Α. σ’ αυτήν. Από την άλλη σε ό,τι αφορά το 

περιβάλλον των ασύγχρονων συζητήσεων, απαιτείται καλύτερη οργάνωση και 

ταξινόμηση των θεμάτων συζήτησης, ώστε να αποφεύγεται ο πληροφοριακός φόρτος 

και να διευκολύνεται η παρακολούθηση της ροής των συζητήσεων και η εύκολη 

εύρεση των νέων σχολίων.  

Στην κατεύθυνση υποστήριξης των μελών ώστε να ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις του συνεργατικού έργου της κοινότητας, μπορούν να συμβάλλουν και ο/η 

διαμεσολαβητής/ρια με στρατηγικές παρώθησης και καθοδήγησης, αλλά και οι 

εξωτερικές ανατροφοδοτικές συναντήσεις των μελών της κοινότητας. Ειδικότερα, 

πρέπει να προσεχθεί η παρακίνηση και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών Ε.Α. στην 

εισαγωγή βιωματικών σεναρίων-προβλημάτων συνεργασίας και συμμετοχικής 

εκπαίδευσης στο ηλ. περιβάλλον, δεδομένου ότι η εν λόγω επαγγελματική ομάδα δεν 

εισήγαγε κανένα σενάριο-πρόβλημα προς συζήτηση. Επιπλέον, στην παρακίνηση των 

εκπαιδευτικών, ειδικότερα αυτών της Γ.Α., θα μπορούσε να συμβάλλει η διεύρυνση 

του περιεχομένου της κοινότητας με κείμενα και σενάρια (στατικά) που να αφορούν 

και στην εκπαίδευση κατά του αποκλεισμού μαθητών που ανήκουν σε μειονότητες 

και ευπαθείς ομάδες, πέραν των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στο χώρο 

του γενικού σχολείου. 

Από την άλλη, το έλλειμμα που επισημάνθηκε σε ό,τι αφορά την αναγκαία 

προϋπάρχουσα γνώση και εμπειρία των εκπαιδευτικών Γ.Α. για τη συνεργατική λύση 

των online σεναρίων-προβλημάτων συνεργασίας και συμμετοχικής εκπαίδευσης, η 

αρνητική επίδραση της έλλειψης γνώσεων και εμπειριών των εκπαιδευτικών Ε.Α. στο 
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βαθμό συμμετοχής τους στη λύση των παραπάνω προβλημάτων και η αρνητική 

επίδραση του απαιτητικού και μη υποστηρικτικού έργου της λύσης των σεναρίων-

προβλημάτων της κοινότητας στο βαθμό συμμετοχής των εκπαιδευτικών Γ.Α., 

καταδεικνύουν την ανάγκη υποστήριξης των εκπαιδευτικών Ε.Α. και Γ.Α. στα 

προβλήματα συνεργασίας και συμμετοχικής εκπαίδευσης, στο πραγματικό πλαίσιο 

της σχολικής μονάδας. Η υποστήριξη του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της 

εφαρμογής συνεργατικών και συμμετοχικών παρεμβάσεων στη σχολική μονάδα μέσω 

της διαδικτυακής συνεργασίας, αλλά και μέσω εξωτερικών συναντήσεων, θα είχε ως 

αποτέλεσμα να τροφοδοτείται το περιεχόμενο της διαδικτυακής κοινότητας. Από την 

άλλη, η συζήτηση των παρεμβάσεων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, μέσω της οποίας 

θα συντελούνταν η μετατροπή της άρρητης σε ρητή γνώση και αντίστροφα, (βλ. τα 

στάδια μετατροπής της γνώσης στο μοντέλο των Nonaka & Takeuchi, 2003), καθώς 

και ο αναστοχασμός των εκπαιδευτικών,  θα ανατροφοδοτούσαν με τη σειρά τους τις 

παρεμβάσεις στη σχολική μονάδα και αυτές με τη σειρά τους πάλι τις συζητήσεις και 

το περιεχόμενο της κοινότητας σ’ ένα κύκλο ανατροφοδοτικού συνεχούς (βλ. 

Ευφραιμίδου, Καραγιαννίδης & Κουμπής, 2010). Η πρόταση αυτή ενισχύεται και από 

το συμπέρασμα ότι η έλλειψη εμπειρίας των εκπαιδευτικών Γ.Α. οφείλονταν στην 

έλλειψη αντιμετώπισης των προβλημάτων συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη από τους 

ίδιους, αλλά και στην έλλειψη της συνεργασίας τους με τους ειδικούς παιδαγωγούς 

προς αυτήν την κατεύθυνση, ζητήματα που προέκυψαν από την ανάλυση του 

ποιοτικού υλικού της έρευνας, αλλά επιβεβαιώνονται και από τα αποτελέσματα 

άλλων ερευνών. Στην ίδια κατεύθυνση, η αναποτελεσματικότητα της εφαρμογής των 

προτάσεων συνεργασίας και συμμετοχικής εκπαίδευσης του eCollab στη σχολική 

πράξη σε ζητήματα «στενής» και «ευρείας» συνεργασίας, καθώς και σε ζητήματα 

βελτίωσης του γνωστικού τομέα ανάπτυξης των μαθητών/τριών με ε.ε.α. στο πλαίσιο 

της συνεκπαίδευσής τους στη γενική τάξη, καταδεικνύει  την ανάγκη της συνεχούς 

εμπλοκής των εκπαιδευτικών στις συζητήσεις της κοινότητας, για 

επαναπροσδιορισμό των προτεινόμενων παρεμβάσεων, μέσω της ανατροφοδότησης  

από τα μέλη της κοινότητας, αλλά και την ανάγκη μίας το δυνατότερο διευρυμένης 

συμμετοχής των εμπλεκόμενων στα σενάρια μερών, είτε πρόκειται για 

εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας γενικής αγωγής, είτε πρόκειται για άλλους/ες 

επαγγελματίες (ενδεχομένως και γονείς), ανάλογα με την περίπτωση που κάθε φορά 

εξετάζεται από την κοινότητα. Αρκετά από τα παραπάνω ζητήματα επισημάνθηκαν 
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από τους/τις εκπαιδευτικούς και στις προτάσεις τους για τη διεύρυνση της κοινότητας 

και τη γενίκευση της διαδικτυακής συνεργασίας.  

Επιπλέον, χρειάζεται να επαναπροσδιοριστούν οι παράγοντες κοινωνικότητας 

που σχετίζονται με τους ανθρώπους και τις πολιτικές της κοινότητας, καθώς και με τα 

πρωτόκολλα συμπεριφοράς των μελών, αλλά και με το ρόλο του διαχειριστή ή της 

διαχειρίστριας στην ώθηση και την καθοδήγηση των μελών για συνεισφορά 

περιεχόμενου σ’ αυτήν. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη στρατηγική 

ενήμερωσης των μελών για την κινητικότητα της κοινότητας, μέσω της αποστολής 

προσωπικών μηνυμάτων στο ηλ. ταχυδρομείο τους από εξωτερικό πάροχο, δεδομένου 

ότι η εν λόγω δραστηριότητα επηρέασε  αρνητικά τα ατομικά οφέλη των 

εκπαιδευτικών Γ.Α. και κυρίως την ώθησή τους για εφαρμογή πρακτικών 

συνεργασίας στο σχολείο τους. Η ανάγκη αυτή ενισχύεται και από το ότι ο 

υψηλότερος βαθμός συμμετοχής των εκπαιδευτικών σημειώθηκε στο διάβασμα των 

εν λόγω μηνυμάτων, για τα οποία επιπλέον προέκυψε ότι περισσότερο τα διάβαζαν οι 

εκπαιδευτικοί Γ.Α. που είχαν λιγότερο χρόνο στη διάθεσή τους και χρησιμοποιούσαν 

συχνότερα το διαδίκτυο. Τα ελλείμματα που επισημάνθηκαν σε ό,τι αφορά τις 

αρνητικές επιδράσεις του διαβάσματος των εν λόγω μηνυμάτων, κυρίως στα 

επαγγελματικά οφέλη των εκπαιδευτικών Γ.Α., αλλά και στην αίσθηση της 

ασφάλειας των εκπαιδευτικών Ε.Α. για αναζήτηση βοήθειας από τα μέλη της 

κοινότητας, δείχνουν ότι η συγκεκριμένη στρατηγική που εντάσσεται στις 

«πολιτικές» της κοινότητας απαιτεί καλύτερη οργάνωση και ενδεχομένως καλύτερη 

σύνταξη των μηνυμάτων,  ώστε να ενημερώνονται αποτελεσματικότερα τα μέλη και 

να παρακινούνται  στην εύκολη και άμεση μετάβασή τους –μέσω των εν λόγω 

μηνυμάτων- απευθείας στην ανάρτηση, την οποία καλούνται να διαβάσουν και να 

σχολιάσουν. Εν συνεχεία, μέσω της βελτίωσης των παραγόντων που συμβάλλουν 

στην αύξηση της κοινωνικότητας και κατ’ επέκταση στην αύξηση της συνεισφοράς 

περιεχομένου στην κοινότητα, η διαπραγμάτευση των συγκρούσεων που 

εκδηλώνονται στην «κεντρική σκηνή» θα μπορούσε να συμβάλλει: α) στην αποδοχή 

των διαφορών μεταξύ των συμμετεχόντων/ουσών, κάτι που όπως έδειξε η επίδραση 

του βαθμού συμμετοχής στα ατομικά οφέλη και κοινοτικά αισθήματα των μελών 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εν λόγω κοινότητας, β) στη σύγκλιση των  

πεποιθήσεων και αξιών των δύο επαγγελματικών ομάδων Ε.Α. και Γ.Α., καθώς και γ) 

στην αναγνώριση της αξίας και συνεισφοράς του κάθε μέλους στον εμπλουτισμό της 

κοινότητας με ποικιλία προσεγγίσεων που συμβάλλουν στην συλλογική μάθηση κι 
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επαγγελματική ανάπτυξη. Εν συνεχεία, η βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων στο 

πλαίσιο της εικονικής κοινότητας θα μπορούσε να επιδράσει στη βελτίωση των 

κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των δύο ειδικοτήτων Ε.Α. και Γ.Α. στο χώρο του 

γενικού σχολείου, ώστε να διευκολύνεται η εφαρμογή συνεργατικών και 

συμμετοχικών πρακτικών. 

Πέραν της βελτίωσης της εν λόγω υποδομής με σκοπό την ανάπτυξη και 

γενίκευση της online συνεργασίας και τη διεύρυνση της κοινότητας με απότερο στόχο 

την επίδραση αυτής στην ώθηση για ανάπτυξη συνεργατικών και συμμετοχικών 

πρακτικών στο χώρο του σχολείου και την επακόλουθη και συνεχή ανατροφοδότηση 

και λειτουργία της, θα ήταν χρήσιμο να επιδιωχθεί η διερεύνηση της επίδρασης των 

δημογραφικών-επαγγελματικών στοιχείων καθώς και των άλλων ατομικών και 

ομαδικών παραγόντων που εξετάσθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, στο 

βαθμό συμμετοχής ενός αντιπροσωπευτικότερου δείγματος των εκπαιδευτικών Ε.Α. 

και Γ.Α.., για σύγκριση των αποτελεσμάτων και για την αξιοποίηση αυτών στο 

σχεδιασμό και την εκπόνηση μικτών μοντέλων συνεργασίας στο πλαίσιο της 

κεντρικής, αλλά και εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής της σχολικής μονάδας.  Το 

μοντέλο της εφαρμοσμένης διαδικτυακής συνεργασίας στην κοινότητα που 

αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας και το οποίο χρειάζεται να βελτιωθεί 

για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των συμμετεχόντων/ουσών, εξυπηρετώντας το 

σκοπό της online και offline συνεργασίας για συμπεριληπτική εκπαίδευση στο γενικό 

σχολείο, μπορεί να αποτελέσει το «πρώτο κινούν» (κατά τον Αριστοτέλη) στην 

ανάπτυξη παρόμοιων εφαρμοσμένων μοντέλων διαδικτυακής και μικτής (online & 

offline) συνεργασίας. 

Περαιτέρω, από την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων της έρευνας 

προέκυψαν εντάσεις μεταξύ των δύο ειδιοτήτων Ε.Α. και Γ.Α. αλλά και διαφορές στα 

ζητήματα στα οποία επικεντρώθηκε η κάθε ειδικότητα με βάση το σκοπό της 

κοινότητας (συνεργασία ή ατομική επαγγελματική ανάπτυξη στην κατεύθυνση της 

συνεκπαίδευσης). Οι διαφορές αυτές φάνηκε να προκύπτουν από το διαφορετικό 

επαγγελματικό έργο και τον αντίστοιχο επαγγελματικό ρόλο της κάθε ειδικότητας 

στο γενικό σχολείο. Επίσης διαφάνηκε ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού Ε.Α. που 

απορρέει κυρίως από το ατομικό έκπαιδευτικό έργο που ασκεί στο Τμήμα Ενταξης, 

αμφισβητείται από τον δάσκαλο της Γ.Α. κι ότι δεν είναι σαφώς προσδιορισμένος στο 

πλαίσιο της συνεκπαίδευσης στο γενικό σχολείο, η οποία περιλαμβάνει μοντέλα 

στενής συνεργασίας και συνδιδασκαλίας μεταξύ των δύο ειδικοτήτων στη γενική 
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τάξη. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να διερευνηθεί ο ρόλος του/της ειδικού/ής παιδαγωγού 

στο γενικό σχολείο και κατά πόσο αυτός συμβάλλει στην ανάπτυξη συμμετοχικών 

πρακτικών στο εν λόγω εκπαιδευτικό πλαίσιο. Από την άλλη, η έρευνα ανέδειξε έναν 

κυρίαρχο ρόλο για τον/την δάσκαλο/α της τάξης στο γενικό σχολείο, έναντι των 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και ειδικότητας, τόσο σε ζητήματα συνεργασίας 

μεταξύ των εκπαιδευτικών και μεταξύ των εκπαιδευτικών, γονέων και εξωσχολικών 

φορέων, όσο και σε ζητήματα συνεκπαίδευσης στη γενική τάξη και ευρύτερα στο 

σχολείο. Επομένως, θα ήταν χρήσιμο να διερευνηθούν οι συγκρούσεις των ρόλων 

των εκπαιδευτικών (γενικών, ειδικών δασκάλων και εκπαιδευτικών ειδικότητας) στο 

πλαίσιο άσκησης του έργου τους στο ελληνικό γενικό σχολείο, δεδομένου ότι τα 

αποτελέσματα της έρευνας θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην βελτίωση των 

επαγγελματικών τους σχέσεων και στην ανάπτυξη μοντέλων συνεργασίας μεταξύ 

τους τόσο στη σχολική μονάδα γενικής αγωγής, όσο και στο χώρο του διαδικτύου 

όπου η συνεργασία διευρύνεται και με εκπαιδευτικούς από άλλα πλαίσια (Ειδικό 

Σχολείο). Κάτι τέτοιο ίσως να οδηγούσε σε επαναπροσδιορισμό τόσο του ρόλου 

του/της ειδικού/ής παιδαγωγού, όσο και του ρόλου του/της γενικού/ής δασκάλου/ας 

και του/της εκπαιδευτικού ειδικότητας στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας γενικής 

αγωγής.  
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