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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία προτείνουµε ένα συνεργατικό σενάριο µάθησης χρησιµοποιώντας την
µέθοδο «Έρευνα σε οµάδες» για να υποστηρίξουµε τους φοιτητές και τους καθηγητές τους
στις εργασίες που τους δόθηκαν στα πλαίσια του µαθήµατος «Βάσεις Δεδοµένων» που
διδάσκεται στο 8ο εξάµηνο του προγράµµατος σπουδών του τµήµατος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του πανεπιστηµίου Πατρών. Υλοποιήσαµε αυτό το
σενάριο κατασκευάζοντας ένα σύνθετο περιβάλλον στο οποίο συνδυάσαµε τα ευρέως
χρησιµοποιούµενα Συστήµατα Διαχείρισης Μάθησης Moodle και LAMS που παρέχουν στους
χρήστες τους, φοιτητές και καθηγητές πολλά χρήσιµα εργαλεία και µεθόδους κατά τη
διάρκεια της µαθησιακής διαδικασίας.
Η αξιολόγηση των εργασιών των φοιτητών και η σύγκρισή τους µε τις αντίστοιχες εργασίες
των φοιτητών της προηγούµενης ακαδηµαϊκής χρονιάς έδειξε καλύτερα επίπεδα συνεργασίας
µεταξύ τους, σηµαντικά µεγαλύτερο βαθµό ολοκλήρωσης των ζητουµένων και τελικά
µεγαλύτερη τελική επίδοση στις εργασίες τους, παρέχοντας µια ισχυρή ένδειξη ότι το σύνθετο
περιβάλλον που τους δόθηκε βοήθησε σηµαντικά σε όλα τα επίπεδα. Σηµαντικό ρόλο σε αυτό
έπαιξε η δυνατότητα του περιβάλλοντος για συνεχή βοήθεια από την πλευρά των καθηγητών.
Λέξεις κλειδιά: Συνεργατική µάθηση, συνεργατικά σενάρια µάθησης, Έρευνα σε οµάδες,
LAMS, Moodle.

1. Εισαγωγή
Πολλοί καθηγητές, σαν µέρος των µαθηµάτων τους κατά τη διάρκεια ενός
ακαδηµαϊκού εξαµήνου, δίνουν ατοµικές ή συνεργατικές εργασίες στους φοιτητές
τους, παρακινώντας τους µε αυτό τον τρόπο σε ενεργό ρόλο στην µαθησιακή
διαδικασία και βοηθώντας τους να αναπτύξουν σηµαντικές ικανότητες στην
αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση πληροφοριών. Αυτές οι εργασίες – ανάλογα µε τη
φύση του µαθήµατος – είναι αρκετά πολύπλοκες και απαιτούν συνεχή υποστήριξη
από τους διδάσκοντες τους µαθήµατος.
Η συνεργατική µάθηση υποστηριζόµενη από υπολογιστή (CSCL) σύµφωνα µε
µελέτες (Johnson & Johnson, 1998; Kollar et al, 2005; Rummel & Spada, 2007;
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Avouris et al, 2010) προάγει την ενεργή συµµετοχή των εµπλεκοµένων στη
µαθησιακή διαδικασία και έχει σαν αποτέλεσµα να πετυχαίνουν καλύτερες επιδόσεις.
Ο Hake (Hake, 1998) σε µια µεγάλης κλίµακας έρευνα που πραγµατοποίησε σε πάνω
από 6.000 πρωτοετείς φοιτητές τους τµήµατος Φυσικής στης Η.Π.Α. σύγκρινε την
απόδοση φοιτητών που παρακολουθούσαν µαθήµατα µε παραδοσιακή διδασκαλία µε
άλλους που δούλευαν συνεργατικά µέσω υπολογιστή. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η
ενεργή συµµετοχή προσέφερε µεγάλα πλεονεκτήµατα σε αυτούς που ακολούθησαν
τη συνεργατική προσέγγιση. Η ελεύθερη και αδόµητη όµως συνεργασία, έχει πολλές
φορές σαν αποτέλεσµα οι εκπαιδευόµενοι να χάνονται και να ξεφεύγουν από το
µαθησιακό τους στόχο. Για αυτό το λόγο είναι προτιµότερο να χρησιµοποιούµε
συνεργατικά σενάρια µάθησης (collaboration scripts - Dilllenbourg, 2002) τα οποία
καθοδηγούν λεπτοµερώς τον εκπαιδευόµενο πως θα αλληλεπιδράσει µε τους
συνεργάτες τους στην οµάδα ώστε να επιλύσει το δοθέν πρόβληµα.
Τα Συστήµατα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ) όπως το Moodle, το LAMS, το
Blackboard, το Sakai, κ.α. είναι πλατφόρµες που ενσωµατώνουν µια µεγάλη ποικιλία
από εργαλεία τα οποία επιτρέπουν στους εκπαιδευόµενους να επιτελέσουν ποικίλες
συνεργατικές δραστηριότητες. Τα περισσότερα διαθέτουν κατάλληλα εργαλεία
συνεργασίας και επικοινωνίας για να υποστηρίζουν συνεργατικά µαθησιακά σενάρια
στα οποία πραγµατοποιείται διαµοίραση της πληροφορίας και η ανταλλαγή ιδεών
µεταξύ των εκπαιδευοµένων.
Οι φοιτητές τους τµήµατος ΗΜΤΥ της Πολυτεχνικής σχολής του παν/µιου Πατρών
διδάσκονται κατ’ επιλογή στο 8ο εξάµηνο του προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών
τους το µάθηµα «Βάσεις Δεδοµένων». Το µάθηµα περιλαµβάνει θεωρία και
εργαστήριο. Στην ύλη του µαθήµατος διδάσκονται: σχεδιασµός Διαγραµµάτων
Οντοτήτων-Συσχετίσεων (ΔΟΣ), λογικά διαγράµµατα, πίνακες και ερωτήµατα σε
SQL. Από το ακαδηµαϊκό έτος 2005-06, οι διδάσκοντες του µαθήµατος δίνουν
προαιρετικά θέµατα εργασιών µε σκοπό να παροτρύνουν τους φοιτητές να
ασχοληθούν πιο ενεργά και πιο πρακτικά µε το αντικείµενο του µαθήµατος. Ο τρόπος
µε τον οποίο δούλευαν οι φοιτητές όλα τα προηγούµενα χρόνια ήταν ο εξής: Αρχικά
διάλεγαν ένα συµφοιτητή τους µε τον οποία δηµιουργούσαν µια διµελή οµάδα και
ένα θέµα εργασίας από τα 15-20 συνολικά διαθέσιµα θέµατα. Στη συνέχεια
συνεργάζονταν για χρονικό διάστηµα περίπου έξι εβδοµάδων µε σκοπό να
δηµιουργήσουν τα παραδοτέα, τα οποία ήταν: µια αναφορά µε το ΔΟΣ της βάσης, o
SQL κώδικας των πινάκων και ερωτηµάτων που δηµιουργήθηκαν, µια εφαρµογή σε
κάποια παλιότερα διδαχθείσα γλώσσα προγραµµατισµού µέσω της οποίας θα έτρεχε
η βάση, και το τεχνικό εγχειρίδιο της εφαρµογής. Οι φοιτητές χρησιµοποιούσαν σαν
πλατφόρµα το Moodle, και εφαρµογές απαραίτητες για τη διαχείριση της βάσης
δεδοµένων και της γλώσσας προγραµµατισµού. Οι απορίες των φοιτητών λύνονταν
µόνο σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε τους καθηγητές τους. Την τελευταία εβδοµάδα
του εξαµήνου, οργανωνόταν ηµερίδα παρουσίασης των εργασιών.
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Από την εκπαιδευτική µας εµπειρία των προηγουµένων ετών και τις
προαναφερόµενες εργασίες διαγνώσαµε την ανάγκη να δοµήσουµε περισσότερο την
συνεργατική µαθησιακή διαδικασία, ώστε να βοηθήσουµε τους µαθητές να πετύχουν
καλύτερες επιδόσεις και τους καθηγητές τους να επιβλέψουν πιο αποτελεσµατικά την
όλη διαδικασία. Έτσι δηµιουργήσαµε ένα συνεργατικό περιβάλλον το οποίο έχει τα
κατάλληλα χαρακτηριστικά και δυνατότητες υποστήριξης των φοιτητών και των
καθηγητών τους. Συγκεκριµένα το περιβάλλον αυτό: α) διαιρεί την όλη εργασία σε
µικρότερα τµήµατα, β) βοηθά στην καλύτερη διαχείριση του διαθέσιµου χρόνου για
κάθε τµήµα της εργασίας, γ) βοηθά τους φοιτητές να ολοκληρώσουν όλα τα τµήµατα
της εργασίας τους, δ) υποστηρίζει τη συνεργασία µέσω σύγχρονων/ασύγχρονων
εργαλείων επικοινωνίας ή διαµοιραζόµενων περιβαλλόντων. Επίσης παρέχει
δυνατότητες στους καθηγητές, όπως: παρακολούθηση και αξιολόγηση του γνωστικού
αντικειµένου των φοιτητών, παρακολούθηση της συνεργασίας τους ώστε να
βελτιωθεί, καθοδήγηση και παρακίνηση. Σα συστατικά του παραπάνω περιβάλλοντος
χρησιµοποιήσαµε τα ευρέως χρησιµοποιούµενα ΣΔΜ Moodle και LAMS.
Η εφαρµογή όλων των παραπάνω στην πράξη µας έδωσε τη δυνατότητα να
ερευνήσουµε αν η συνεργατική µάθηση µε χρήση σεναρίων, επιτρέπει στους
καθηγητές να βοηθήσουν επαρκώς τους φοιτητές τους ώστε να πετύχουν καλύτερα
µαθησιακά αποτελέσµατα και να αξιολογήσουµε αν η ενσωµάτωσή του LAMS στο
Moodle καλύπτει τις αδυναµίες του καθενός ξεχωριστά.

2. To σύνθετο περιβάλλον και η µέθοδος
Για να πετύχουµε τους στόχους που αναφέραµε προηγουµένως, κατά τη διάρκεια της
διδασκαλίας του µαθήµατος «Βάσεις Δεδοµένων» για το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12
δηµιουργήσαµε ένα συνεργατικό περιβάλλον (εικόνα 1) χρησιµοποιώντας το Moodle,
και το LAMS. Το περιβάλλον βρίσκεται στον ιστότοπο υποστήριξης των
εργαστηρίων της οµάδας Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου –Μηχανής του τµήµατος
ΗΜΤΥ του παν/µιου Πατρών http://hci.ece.upatras.gr/labs/. Με αυτό τον τρόπο: α) οι
φοιτητές δεν άλλαξαν το γνωστό περιβάλλον του Moodle στον οποίο έκαναν τις
εργαστηριακές ασκήσεις του µαθήµατος. β) Το περιβάλλον του LAMS τους έδωσε τη
δυνατότητα να δοµήσουν την όλη διαδικασία, οργανώνοντας τις φάσεις και δίνοντας
στους φοιτητές τα εργαλεία και τις βοηθητικές οδηγίες που χρειάζονταν. Επίσης
µέσω του περιβάλλοντος εποπτείας του LAMS, µπορούσαµε σαν καθηγητές να
παρακολουθούµε την πρόοδο των φοιτητών σε κάθε φάση και να τους δίνουµε την
κατάλληλη βοήθεια όταν το ζητούσαν. γ) Αν η ίδια ερώτηση γινόταν από
περισσότερους από έναν φοιτητές/οµάδες φοιτητών, ανεβάζαµε γενικές οδηγίες στο
κοινό για όλες τις οµάδες περιβάλλον του Moodle. δ) Το LAMS έδωσε τη
δυνατότητα στους φοιτητές να χρησιµοποιήσουν εξωτερικές εφαρµογές στις
περιπτώσεις που η γραµµή εργαλείων του δε διέθετε κάποιο κατάλληλο εργαλείο για
µια συγκεκριµένη δραστηριότητα απαραίτητη για το σχεδιασµό, δηµιουργία και
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διαχείριση Βάσεων Δεδοµένων (δηµιουργία UML διαγραµµάτων, ERDs, SQL
πίνακες και ερωτήµατα).

Εικόνα 1. Το περιβάλλον εργασίας των φοιτητών στο Moodle Στην αρχή φαίνονται οι
γενικές οδηγίες και στη συνέχεια οι ακολουθίες του LAMS για κάθε εργασία.

2.1 To Moodle
To Moodle (https://moodle.org/) είναι ένα ΣΔΜ ανοιχτού κώδικα, µε εκατοµµύρια
χρήστες και υλοποιηµένα µαθήµατα σε όλο τον κόσµο. Η κύρια χρήση του είναι να
παρουσιάζει στο ίδιο περιβάλλον όλα τα συστατικά µέρη ενός µαθήµατος σε
οντότητες έτοιµες για χρήση από τους φοιτητές (Dougiamas & Taylor, 2003). Όµως
δεν διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία να καθορίσει την ακριβή σειρά µε την οποία
πρέπει οι φοιτητές να κάνουν τις δραστηριότητες και κατά συνέπεια δεν υποστηρίζει
τη µάθηση µέσω συνεργατικών σεναρίων.

2.2 Το LAMS
Το LAMS (http://www.lamsfoundation.org/) είναι ένα άλλο ΣΔΜ κατάλληλο για
συγγραφή, διαχείριση και διανοµή συνεργατικών δραστηριοτήτων µάθησης. Μπορεί
να αναπαριστά µε ένα ολοκληρωµένο και λειτουργικό τρόπο διαφορετικές τεχνικές
δόµησης των δραστηριοτήτων. Παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη για ανάπτυξη
συνεργατικών προσεγγίσεων µάθησης µέσω εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονη
επικοινωνίας (chats, forums, wikis) µέσω των οποίων οι συµµετέχοντες µπορούν να
ανταλλάξουν ιδέες και να αναπτύξουν συνεργατικά δραστηριότητες (Dazliel, 2003).
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Αλλά δεν είναι κατάλληλο για να διαµοιράσει γενικές οδηγίες σε όλα τα µέλη
διαφορετικών οµάδων/ατόµων που εκπονούν ταυτόχρονα εργασίες.

2.3 Η µέθοδος συνεργατικής µάθησης «Έρευνα σε οµάδες»
Για την υλοποίηση του προτεινόµενου συνεργατικού περιβάλλοντος επιλέξαµε τη
µέθοδο «Έρευνα σε οµάδες (Group Investigation)» (Sharan, S., & Hertz-Lazarowitz,
R., 1980; Sharan Y., & Sharan, S.,1994) γιατί σύµφωνα µε τους Sharan, 1980 και
Tan, 2006 είναι κατάλληλη για Μάθηση βασισµένη σε προβλήµατα (PBL).
Η µέθοδος βασίζεται σε τέσσερα βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας: 1)
έρευνα, 2) αλληλεπίδραση, 3) επεξήγηση, 4) εγγενή κίνητρα. Οι εκπαιδευόµενοι
σχηµατίζουν οµάδες, επιλέγουν το θέµα των εργασιών τους ανάµεσα σε παρόµοια
προβλήµατα, και µέσα σε καθορισµένο χρόνο σχεδιάζουν, συζητούν, συνθέτουν και
υλοποιούν µαθησιακές δραστηριότητες τις οποίες στο τέλος παρουσιάζουν
προφορικά σε ολόκληρη την τάξη. Οι εκπαιδευόµενοι µέσα από αυτή τη διαδικασία
κατανοούν ότι η έρευνα είναι µια λογική καλά οργανωµένη προσπάθεια που δεν
ακολουθεί συγκεκριµένα πεπερασµένα βήµατα, αλλά διαφέρει ανάλογα µε το
πρόβληµα που πρέπει να επιλυθεί και αντιµετωπίζεται διαφορετικά από κάθε
εκπαιδευόµενο. Η όλη διαδικασία οδηγεί σε ενεργή παραγωγή γνώσης. Κατά την
τελική παρουσίαση των εργασιών οι εκπαιδευόµενοι κερδίζουν πρακτική εµπειρία,
καθώς επίσης κάνουν και δέχονται εποικοδοµητική κριτική. Ο καθηγητής έχει το
γενικό ρόλο να παρέχει στους εκπαιδευόµενούς χρήσιµους πόρους και την
απαραίτητη βοήθεια όταν ζητείται.

3. Μεθοδολογία
3.1 Προετοιµασία για τις εργασίες
Αρχικά οι καθηγητές ανακοίνωσαν µέσω του Moodle 20 θέµατα εργασιών. Οι
εργασίες ήταν προαιρετικές και είχαν βαρύτητα 20% στο συνολικό βαθµό του
µαθήµατος. Μερικά τυπικά θέµατα εργασιών ήταν: Νοσοκοµείο, Σούπερ-µαρκετ,
Μουσική Βιβλιοθήκη, κ.α.. Ένα θέµα ήταν ανοιχτό, και οι φοιτητές µπορούσαν να
προτείνουν ένα θέµα εργασίας που επιθυµούσαν.
Οι φοιτητές είχαν πέντε ηµέρες για να επιλέξουν ένα συνεργάτη της αρεσκείας του µε
τον οποίο θα σχηµάτιζαν οµάδα και θα επέλεγαν ένα θέµα εργασίας. Επιλέξαµε αυτό
τον τρόπο σχηµατισµού οµάδων γιατί οι αυτοσχηµατιζόµενες οµάδες φαίνεται να
δουλεύουν καλύτερα σε µικρές τάξεις, στις οποίες σχεδόν όλοι γνωρίζονται µεταξύ
τους (Walvoord, 1986). Σε περίπτωση που κάποιος επιθυµούσε µπορούσε να
αναλάβει µόνος του ένα θέµα εργασίας.
Στη συνέχεια δόθηκαν στους φοιτητές/οµάδες φοιτητών τα θέµατα εργασιών, καθώς
και λεπτοµερείς οδηγίες για τον τρόπο που θα βαθµολογηθούν. Συνολικά 20 από τους
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37 φοιτητές του εξαµηνιαίου µαθήµατος ανέλαβαν εργασίες. Οι 16 από αυτούς
σχηµάτισαν 8 διµελείς οµάδες ενώ 4 φοιτητές ανέλαβαν ατοµικές εργασίες.

3.2 Η ροή δραστηριοτήτων των εργασιών
Η προτεινόµενη µαθησιακή ροή αποτελείται από 4 ξεχωριστές φάσεις που
περιλαµβάνουν συνεργατικές δραστηριότητες επίλυσης προβληµάτων µε τη βοήθεια
υπολογιστή (Πίνακας 1), και είναι η ίδιες για όλους τους φοιτητές είτε εργάζονταν
ατοµικά, είτε συνεργατικά. Κάθε φάση καθοδηγούσε αναλυτικά τους φοιτητές
σύµφωνα µε τη συνεργατική µέθοδο «Έρευνα σε οµάδες» να υλοποιήσουν
συγκεκριµένες δραστηριότητες χρησιµοποιώντας τα διαθέσιµα εργαλεία του LAMS
και διάφορες εξωτερικές εφαρµογές όταν χρειαζόταν.
Πίνακας 1. Οι 4 φάσεις του συνεργατικού σεναρίου.
Φάσεις
Φάση A

Μαθησιακά
Αντικείµενα
Διάγραµµα Οντοτήτων
Συσχετίσεων (ΔΟΣ)
Λογικό Διάγραµµα

Φάση B

SQL πίνακες και
ερωτήµατα

Φάση Γ

Περιβάλλον Διεπαφής
Εφαρµογής

Φάση Δ

Δοκιµή και εγχειρίδιο
Εφαρµογής

Εργαλεία

Deliverables

Σύγχρονη και
ασύγχρονη Συζητ.
Wiki, Synergo
DBDesigner
Σύγχρ. και ασύγχρ.
Συζητ., Wiki,
phpMyAdmin
Σύγχρ. και ασύγχρ.
Συζητ., Wiki,
PHP ή Java
Σύγχρ. και ασύγχρ.
Συζητ., Wiki.

Αναφορά
ΔΟΣ (.synergo),
Λογικό
Διάγραµµα (.xml)
Αναφορά,
Κώδικας SQL
Εφαρµογή
Εγχειρίδιο
Εφαρµογής

Στην εικόνα 2 φαίνονται οι 4 φάσεις του συνεργατικού σεναρίου όπως τις
υλοποιήσαµε µέσα από το περιβάλλον τους LAMS. Οι φοιτητές, µετά τις γενικές
οδηγίες που τους δόθηκαν από τους καθηγητές τους, κατέβασαν τα θέµατα των
εργασιών τους και ξεκίνησαν να δουλεύουν σε 4 φάσεις. Αρχικά, µε ένα εργαλείο
Πίνακα Ανακοινώσεων του LAMS τους δώσαµε σαφείς οδηγίες σχετικά µε το τι
έχουν να κάνουν στην κάθε φάση. Στην πρώτη φάση χρησιµοποιήσαµε επιπλέον το
εργαλείο Νοητικού Χάρτη του LAMS για να τους δώσουµε τη δυνατότητα να
οργανώσουν τις σκέψεις και τις ιδέες τους γύρω από το θέµα της εργασίας τους. Με
τα εργαλεία Σύγχρονης και Ασύγχρονης Συζήτησης, και το Wiki δώσαµε τη
δυνατότητα συνεργασίας µεταξύ τους και µε τους καθηγητές τους. Εµείς σαν
καθηγητές ελέγχαµε µέσω του περιβάλλοντος Εποπτείας του LAMS τα συγκεκριµένα
εργαλεία και δίναµε κατάλληλη βοήθεια όταν χρειαζόταν. Όταν υπήρχε µια παρόµοια
ερώτηση από περισσότερους του ενός φοιτητές/οµάδες φοιτητών ανεβάζαµε την
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απάντηση στο Moodle ώστε να την δουν όλοι οι συµµετέχοντες. Τέλος, µε το
εργαλείο Υποβολή Αρχείου, κάθε φοιτητής/οµάδα φοιτητών ανέβαζε το παραδοτέο
της κάθε φάσης.
Οι φοιτητές είχαν στη διάθεσή τους έξι εβδοµάδες για τις εργασίες τους. Μέσω του
περιβάλλοντος εποπτείας του LAMS, παρακολουθούσαµε την πρόοδό τους, ώστε να
παράσχουµε την κατάλληλη βοήθεια όπου απαιτούταν. Αν κάποιος φοιτητής
καθυστερούσε σε κάποια δραστηριότητα, τον παρακινούσαµε δίνοντας την
απαραίτητη βοήθεια για να ξεπεράσει τις δυσκολίες. Σε όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας, κρατούσαµε ένα ηµερολόγιο, όπου καταγράφαµε τις ακριβείς
δραστηριότητες των φοιτητών, τη χρονική στιγµή που γίνονταν και το είδος της
βοήθειας που παρείχαµε. Αυτό µας βοήθησε να παρουσιάσουµε τη µαθησιακή µας
εµπειρία όπως την περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα των αποτελεσµάτων.

Εικόνα 2. Ακολουθία του LAMS στην οποία είναι εµφανείς οι 4 διαφορετικές φάσεις.
Μετά το τέλος και της τέταρτης φάσης, δώσαµε στους φοιτητές ένα ερωτηµατολόγιο
για να περιγράψουν την εµπειρία τους. Με αυτό θελήσαµε να καταγράψουµε
αναλυτικά την εµπειρία και τις προσωπικές απόψεις των συµµετεχόντων σχετικά µε
την προτεινοµένη συνεργατική µέθοδο και το περιβάλλον υποστήριξης. Το
ερωτηµατολόγιο συντέθηκε ακολουθώντας µια πολύπλευρη προσέγγιση,
συνδυάζοντας ποιοτικά και ποσοτικά δεδοµένα και παίρνοντας υπόψη πολλαπλές
βιβλιογραφικές προσεγγίσεις (Gillham, 2000) ώστε να πετύχουµε τους
προκαθορισµένους στόχους. Τα ποιοτικά δεδοµένα συλλέχτηκαν µελετώντας
αναλυτικά τα µετα-δεδοµένα της όλης διαδικασίας και από κατ’ ιδίαν συζητήσεις µε
κάποιους τυχαία επιλεγµένους συµµετέχοντες φοιτητές.
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4. Αποτελέσµατα-Συζήτηση
Οι φοιτητές παρέδωσαν τις εργασίες τους χρησιµοποιώντας το εργαλείο “Αποστολή
Αρχείων» του LAMS, το οποίο έχει χρησιµοποιηθεί σαν τελευταίο εργαλείο σε κάθε
φάση. Την τελευταία εβδοµάδα του εξαµήνου οργανώθηκε ηµερίδα παρουσίασης
όλων των εργασιών των φοιτητών. Για τους φοιτητές που εργάστηκαν συνεργατικά, η
τελική βαθµολογία προέκυψε 80% από την ποιότητα της τελικής λύσης και 20% από
τη συνεργασία τους µέσω του σύνθετου περιβάλλοντος. Με τον τρόπο παρακινήσαµε
τους φοιτητές να συνεργαστούν.
Τα αποτελέσµατα ήταν πολύ ενθαρρυντικά. Όλοι οι συµµετέχοντες φοιτητές
προσπέλασαν σχεδόν όλες τις δραστηριότητες στις ακολουθίες του LAMS και είχαν
ενεργή συµµετοχή που τους βοήθησε να εκπονήσουν µε επιτυχία τις εργασίες τους.
Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε στον πίνακα 2, στον οποίο συγκρίνουµε τους
βαθµούς των φοιτητών στις εργασίες τους τα ακαδηµαϊκά έτη 2010-11 και 2011-12,
οι µέσοι όροι τους αυξήθηκαν σηµαντικά (διαφορά µέσων όρων 1,17). Αυτό συνέβη
για δυο λόγους: α) Η συνολική εργασία διαιρέθηκε σε 4 φάσεις µε συγκεκριµένες
σαφείς οδηγίες για το παραδοτέο της κάθε φάσης. Έτσι όλοι οι φοιτητές µπορούσαν
να υπολογίσουν καλύτερα το χρόνο που απαιτούταν για την κάθε φάση και να
κατανέµουν καλύτερα το διαθέσιµο χρόνο τους. β) οι φοιτητές είχαν στη διάθεσή
τους ένα περιβάλλον υποστήριξης µε σύγχρονες και ασύγχρονες συνεργατικές
δραστηριότητες, το οποίο τους έδωσε τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν µεταξύ τους
και µε τους καθηγητές τους. Με αυτό τον τρόπο µπορούσαν να επιλύνουν τις απορίες
τους µε λιγότερη προσπάθεια και γρηγορότερα σε σχέση µε τους αντίστοιχους
φοιτητές της χρονιάς 2010-11. Επίσης όπως παρατηρούµε στον πίνακα 2, η τυπική
απόκλιση µειώθηκε σηµαντικά (Διαφορά τυπικής απόκλισης των δυο ετών 0,5). Μια
πιθανή εξήγηση γι’ αυτό είναι ότι το σύνθετο περιβάλλον και η ακολουθούµενη
συνεργατική µέθοδος βοήθησαν περισσότερο τους «αδύνατους» φοιτητές να
βελτιώσουν τις γνώσεις τους και συνεπακόλουθα τους βαθµούς τους.
Πίνακας 2. Σύγκριση βαθµών εργασιών φοιτητών τα ακαδ. έτη 2010-11 και 2011-12
Ακαδηµαϊκό έτος
2010-11
2011-12

Αριθµός
φοιτητών
16
20

Μέσος όρος
(κλίµακα 1-10)
7.87
8.70

Τυπική
Απόκλιση
1.63
1.13

Στον πίνακα 3 συγκρίνουµε τους βαθµούς των φοιτητών που δούλεψαν συνεργατικά
µε αυτούς των φοιτητών που δούλεψαν ατοµικά. Όπως φαίνεται οι επιδόσεις των
φοιτητών που δούλεψαν συνεργατικά είναι καλύτερες. Όµως ο αριθµός των
συµµετεχόντων φοιτητών είναι αρκετά µικρός και δεν επιτρέπει ασφαλή
συµπεράσµατα.
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Πίνακας 3. Σύγκριση βαθµών εργασιών φοιτητών το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12.
Τρόπος εργασίας
Συνεργατικά
Ατοµικά

Αριθµός
φοιτητών
16
4

Μέσος όρος
(κλίµακα 1-10)
8.90
8.00

Τυπική
Απόκλιση
0.83
1.73

Και οι 20 φοιτητές που εκπόνησαν εργασίες απάντησαν σε ένα ερωτηµατολόγιο
αξιολόγησης. 18 από αυτούς ήταν άνδρες και 2 γυναίκες. Όλοι είχαν διδαχθεί
γλώσσες προγραµµατισµού κατά τη διάρκεια των προηγούµενων χρόνων σπουδών
τους, µε τους περισσότερους να έχουν διδαχθεί C, Java και JavaScript. Όσον αφορά
την προηγούµενη εµπειρία τους µε το διδαχθέν αντικείµενο των Βάσεων Δεδοµένων,
το 40% δεν είχε χρησιµοποιήσει ποτέ πριν κάποιο Σύστηµα Διαχείρισης Βάσεων
Δεδοµένων, το 20% είχε χρησιµοποιήσει Microsoft Access, το 20% Mysql , το 15%
SQL Server και 5% άλλα. Οι απαντήσεις των φοιτητών στο ερωτηµατολόγιό µας
φαίνονται συγκεντρωτικά στον ακόλουθο πίνακα 3.
Πίνακας 3. Απαντήσεις των φοιτητών στο ερωτηµατολόγιό µας
Συνολική
Πολύ
Θετική
Ουδέτερη
Αρνητική
Πολύ
άποψη για το
θετική
άποψη
αρνητική
περιβάλλον
20%
50%
15%
15%
0%
Προτιµάτε
Συνεργατικές
Ατοµικές
συνεργατικές ή
ατοµικές εργασίες;
65%
35%
Το σύνθετο
Συµφωνώ
Συµφωνώ Ουδέτερη Διαφωνώ
Διαφωνώ
περιβάλλον σας
απόλυτα
άποψη
απόλυτα
βοήθησε στις
εργασίες σας
15%
35%
35%
10%
5%
Πως κρίνεται
Πολύ
ΙκανοποιΟυδέτερη Απογοη- Πολύ απόγοτη βοήθεια που ικανοποιητική
άποψη
τευτική
ητευτική
δόθηκε από το
ητική
συνεργάτη σας
90%
10%
0%
0%
0%
Ζητήσατε
Ναι
Όχι
βοήθεια από τους
καθηγητές σας;
75%
25%
Σε τι βαθµό είστε
Πάρα
Πολύ
Ουδέτερη
ικανοποιηµένοι από τη
πολύ
άποψη
βοήθεια που σας δόθηκε;
55%
15%
30%
Θεωρείτε ότι το Moodle
Ναι
Όχι
επαρκούσε να
10%
90%
προσφερθεί βοήθεια;
Θεωρείτε ότι η διαίρεση
Συµφωνώ
Συµφωνώ
Ουδέτερη Διαφωνώ

10
µια εργασίας σε φάσεις
συντελεί στην καλύτερη
διαχείριση του
διαθέσιµου χρόνου;
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απόλυτα
30%

άποψη
45%

15%

10%

Σε ερώτηση τι τους άρεσε περισσότερο στο σύνθετο περιβάλλον σε ότι αφορά τη
συνεργασία µεταξύ τους και µε τους καθηγητές τους, οι φοιτητές απάντησαν τα εξής:
η δυνατότητα για απευθείας και πολύ εποικοδοµητική βοήθεια στις απορίες τους
κατά τη διάρκεια των εργασιών, η βήµα προς βήµα καθοδήγηση κατά τη διάρκεια
των φάσεων που δεν επέτρεψε παρανοήσεις, το εργαλείο Wiki του LAMS που
επέτρεπε στους φοιτητές/καθηγητές να κάνουν συνεργατικές παρεµβάσεις στο
παρεχόµενο υλικό και τέλος το εργαλείο Ασύγχρονης Συζήτησης του LAMS στο
οποίο έθεταν τις ερωτήσεις και έπαιρναν απαντήσεις από τους συνεργάτες ή τους
καθηγητές τους.
Σαν αρνητικά σηµεία του περιβάλλοντος, µερικοί φοιτητές ανέφεραν: ο χρόνος
συνεργασίας αυξήθηκε αφού έπρεπε να συνεργαστούν αυστηρά µέσω των
προσφερόµενων εργαλείων, το εργαλείο Νοητικού Χάρτη του LAMS είχε κάποια
προβλήµατα συγχρονισµού, το εργαλείο Αποστολής Αρχείου είχε µέγιστο όριο προς
µεταφόρτωση αρχείου 1ΜΒ, όπως επίσης δεν έδινε τη δυνατότητα να σβήσουν
παλιότερες εκδόσεις των παραδοτέων τους. Οι φοιτητές είχαν επιλέξει από µόνοι
τους το συνεργάτη τους στην οµάδα, και έτσι µερικοί προτιµούσαν την απευθείας
συνεργασία παρακάµπτοντας µε αυτό τον τρόπο το περιβάλλον Moodle-LAMS.
Οι 2 καθηγητές που συµµετείχαµε ση διαδικασία σαν επιβλέποντες, σηµειώσαµε τις
εξής παρατηρήσεις: α) Το LAMS αποδείχθηκε επαρκές περιβάλλον για να
υλοποιήσουµε το σενάριο που σχεδιάσαµε µε µεγάλη ακρίβεια. β) Το περιβάλλον
εποπτείας του LAMS ήταν εξαιρετικό για να παρακολουθούµε αναλυτικά την πρόοδο
του κάθε φοιτητή και να παρέχουµε την κατάλληλη βοήθεια όταν ζητούταν. Στον
ακόλουθο πίνακα 4 µπορούµε να δούµε ένα µέρος από τη συνεργασία φοιτητών
µεταξύ τους και µε τους καθηγητές τους µέσω του εργαλείου Ασύγχρονης
Εκπαίδευσης του LAMS. Για παράδειγµα, στην οµάδα 1, Φάση 1 ο πρώτος φοιτητής
θέτει ένα ερώτηµα στο οποίο απαντά ο καθηγητής. Το ίδιο συµβαίνει στη φάση Γ.
Στη 2η οµάδα, στη φάση Β, ο πρώτος φοιτητής θέτει ένα ερώτηµα στο οποίο απαντά
ο συνεργάτης του στην οµάδα και ο καθηγητής απαντά στο ερώτηµα του δεύτερου
φοιτητή. Οι φοιτητές µε ατοµικές εργασίες ζήτησαν περισσότερες φορές βοήθεια σε
κατ’ ιδίαν συναντήσεις σε σχέση µε τους φοιτητές που εργάστηκαν συνεργατικά. Για
λόγους περιορισµένου χώρου της παρούσης εργασίας, δεν παραθέτουµε αναλυτικά τη
συνεργασία όλων των οµάδων. γ) Το περιβάλλον του Moodle ήταν κατάλληλο για
παροχή γενικών οδηγιών προς όλους του φοιτητές καθώς και για να τους ανεβάζουµε
αρχεία όταν κρίναµε ότι κάτι έπρεπε να ανακοινωθεί ταυτόχρονα σε όλους τους
φοιτητές. δ) Το περιβάλλον εποπτείας του LAMS χρειάζεται να εµπλουτιστεί µε µια
«έξυπνη οντότητα» που θα επιβλέπει τη συνολική µαθησιακή διαδικασία.
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Πίνακας 4. Συµµετοχή φοιτητών και καθηγητών στο εργαλείο Ασύγχρονης
συνεργασίας του LAMS.
Οµάδα1

Φοιτητης1
Φοιτητης2
Απάντηση καθηγητή
Οµάδα2 Φοιτητης1
Φοιτητης2
Απάντηση καθηγητή
Ατοµική εργασία1
Απάντηση καθηγητή

Φάση 1
1

Φάση 2

1

Φάση 3
1

Φάση 4

1
1
2
1
1
Βοήθεια σε
κατ’ ιδίαν
συνάντηση

1
1
1
1

1
1

5. Συµπεράσµατα
Σε αυτή την εργασία ερευνήσαµε αν η συνεργατική µάθηση µε χρήση σεναρίων,
επιτρέπει στους καθηγητές να βοηθήσουν επαρκώς τους φοιτητές τους ώστε να
πετύχουν καλύτερα µαθησιακά αποτελέσµατα Για να µπορέσουµε να υποστηρίξουµε
τους φοιτητές κατά τη διάρκεια ενός συνεργατικού, βασιζόµενου σε εργασίες
µαθήµατος που αφορούσε τη διδασκαλία Βάσεων δεδοµένων, σχεδιάσαµε ένα
συνεργατικό σενάριο ακολουθώντας τη µέθοδο «Έρευνα σε οµάδες» και στη
συνέχεια το υλοποιήσαµε δηµιουργώντας ένα σύνθετο περιβάλλον βασιζόµενο σε
δύο από τα πιο δηµοφιλή ΣΔΜ, το MOODLE και το LAMS.
Η αξιολόγηση των εργασιών των φοιτητών, η σύγκριση µε τις εργασίες
προηγούµενων ακαδηµαϊκών ετών και οι γνώµες φοιτητών που συλλέχτηκαν µέσω
ενός ερωτηµατολογίου αξιολόγησης έδειξαν ότι το σύνθετο περιβάλλον µάθησης που
δηµιουργήθηκε παρείχε τόσο στους φοιτητές όσο και στους καθηγητές τους αρκετά
εργαλεία και µεθόδους τα οποία οδήγησαν σε ένα καλύτερο επίπεδο συνεργασίας και
τελικά σε καλύτερη απόδοση των φοιτητών στις εργασίες τους.
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Abstract
In this paper we propose the design of a collaboration script, following the “Group
Investigation method”, to support both the tutors and their students of a collaborative projectbased course on ‘DataBases’. We implemented this script using a compound e-learning
collaborative environment based on Learning Activity Management System (LAMS) and
Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (MOODLE) that have provided
tutors with several tools and methods to involve with the learning process.
The evaluation of the students’ projects, and the comparison with the corresponding projects
of the previous academic year showed a better level of collaboration and performance of the
students but also proved that the learning environment offered the tutors a more efficient way
to guide their students in Collaborative Project-Based Learning (PBL).
Keywords: Collaborative Project Based Learning, Collaboration Script, Group Investigation
method, LAMS, Moodle.

