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Εισαγωγή
Η έννοια των Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων μάθησης,
στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της
συνειδητής αξιοποίησης καινοτομιών από το χώρο
της τεχνολογίας για την επιμόρφωση του
εκπαιδευτικού προσωπικού αποτέλεσε εξέλιξη
συνδεδεμένη με την εκπλήρωση των βασικών
αναγκών για συνεργασία, συμμετοχή, προσωπική
και επαγγελματική ανάπτυξη. Οι ανάγκες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ικανοποιούνται μέσω
της αλληλεπίδρασης μεταξύ συναδέλφων, μέσα
από την εμπειρία και την διαμοιραζόμενη γνώση,
την υποστήριξη και την προσπάθεια επίτευξης
κοινών στόχων. Υπάρχουν στοιχεία ότι η επαγγελματική βελτίωση των εκπαιδευτικών μέσα από την
δια βίου εκπαίδευσή τους συσχετίζεται ισχυρά με τη
βελτίωση του παρεχόμενου έργου τους και ότι η
αξία των ηλεκτρονικών κοινοτήτων μάθησης στην
κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού μπορεί
να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση.

κοινοτήτων μάθησης στην κατάρτιση του εκπαιδευτικού
προσωπικού.

Σκοπός

Σύγκριση των διαφορών στους μέσους ποσοστιαίους
όρους χρήσης στρατηγικών που οδήγησαν σε σωστό
αποτέλεσμα μεταξύ του pretest και posttest

Η διερεύνηση της επίδρασης ενός προγράμματος
κατάρτισης 8 εβδομάδων μέσω ηλεκτρονικών
κοινοτήτων μάθησης, με γνωστικό περιεχόμενο τη
διδασκαλία στρατηγικών νοερών υπολογισμών
αφαίρεσης. Μέσα από το ηλεκτρονικό περιβάλλον
Edmodo εκπαιδευτικοί καλούνταν να αλληλεπιδράσουν, να συζητήσουν και να προβληματιστούν
σχετικά με διδακτικές τεχνικές και παράλληλα να
δοκιμάζουν ιδέες στην πράξη (κοινότητες πρακτικής). Η αποτελεσματικότητα του αξιολογήθηκε με
συγκρίσεις σε αρχική και τελική μαθησιακή επίδοση, μέσω δεικτών αποτελεσμάτων (result indicators), προκειμένου να σκιαγραφηθεί αν η προσπάθεια αυτή απέδωσε καρπούς στη διδακτική
πρακτική. Σημειώνεται ότι επιδίωξή μας δεν ήταν η
απόδειξη ότι οι ηλεκτρονικές μορφές εκπαίδευσης
υπερισχύουν σε εκπαιδευτικά και μαθησιακά
αποτελέσματα της δια ζώσης, αλλά η ανάδειξη της
αξίας των επιμορφωτικών ηλεκτρονικών

Συμμετέχοντες
47 εκπαιδευτικοί με τους 588 μαθητές τους,
δημοτικών σχολείων της Στερεάς Ελλάδας τη
σχολική χρονιά 2013-2014.
Δείκτες αξιολόγησης αποτελέσματος
α) δείκτης ορθότητας αποτελέσματος τάξης,
β) δείκτης λαθών τάξης,
γ) δείκτης της μεταγνωστικής ενημερότητας και
δ) Χρήση αποτελεσματικών στρατηγικών

Αποτελέσματα
Σύγκριση των διαφορών στους μέσους όρους των
δεικτών μεταξύ του pretest και posttest

*p<0,001

Συμπεράσματα
Οι μαθητές των επιμορφούμενων παρουσίασαν μια
στατιστικώς σημαντική βελτίωση στους δείκτες, όπως και
σημαντική βελτίωση στην ευελιξία χρήσης εκτελεστικών
στρατηγικών με παράλληλη μεταφορά από στρατηγικές
χαμηλότερου
γνωστικού
έργου
(αλγοριθμικοί
υπολογισμοί) σε στρατηγικές υψηλότερων γνωστικών
διεργασιών, στόχο της επιμόρφωσης.

