
 

 

 

 

Nazwa  

Wprowadzenie W ostatnich latach korzystanie z wiki w klasie stało się bardzo popularne ze 

względu na ich pedagogiczne zalety jako „technologie partycypacyjne” (Ajjan 

i Hartshorne, 2008, s. 71). Większość autorów zgadza się co do 

kolaboracyjnego charakteru wiki i ich przydatności do wspierania interakcji. 

Dlatego w wielu badaniach podkreślono, że strony wiki ułatwiają refleksję i 

współpracę (Lund, 2008). Inni autorzy opisali je jako wzmacniacze interakcji 

rówieśniczej, pracy grupowej i współpracy, w przeciwieństwie do 

konkurencji (Li, 2012). Według Boulosa, Maramby i Wheelera (2006) są one 

doskonałymi zasobami do samodzielnego tworzenia wiedzy przez uczących 

się, a Weeler, Yeomans i Wheeler (2008) wspominają, że strony wiki mogą 

utrzymywać łączność uczniów, dzięki czemu czują się bliżej siebie nawzajem i 

bardziej zaangażowani w zadanie uczenia się. Wiki są również uważane za 

wysoce demokratyczne przez autorów, takich jak Lee (2010), ponieważ 

rozpraszają one indywidualne uprawnienia, a wszyscy uczestnicy mają równy 

status i prawo do wnoszenia lub edytowania wpisów. Są wyjątkowe, 

ponieważ służą jako platforma do tworzenia rusztowań i wspierania uczenia 

się zorientowanego na ucznia oraz pozwalają na uwzględnienie wielu 

perspektyw. W przeciwieństwie do wyżej wymienionych korzyści, inne 

badania przyniosły mniej zachęcające wyniki. W związku z tym autorzy tacy 

jak Forte i Bruckman (2006) wspominali, że ich uczniowie nie pracowali 

konsekwentnie na wiki i mieli tendencję do publikowania największych 

zmian przed terminem oceny, podczas gdy „mniejsze wkłady, takie jak 

udostępnianie zasobów i ocenianie, były bardziej konsekwentnie w ciągu 

wielu dni poprzedzających terminy ”(s. 184). W tym samym duchu autorzy, 

tacy jak Cole (2009), poinformowali, że ich studenci w ogóle nie przyczynili 

się do tworzenia wiki przez cały semestr, mimo że było to zintegrowane jako 

aktywność na ich kursach. Wreszcie, inni autorzy wspominali, że nawet 

„nawet gdy udział jest stosunkowo wysoki, znaczna część pracy [jest] 

sprowadzana do stosunkowo niewielkiego odsetka współpracowników (Carr, 

Morrison, Cox i Deacon, 2007). Te i inne odkrycia sugerują, że strony wiki 

[mogą nie być] z natury oparte na współpracy ”(Judd, Kennedy i Cropper, 

2010, s. 343), a zatem należy przeprowadzić więcej badań na temat natury 

współpracy w witrynach wiki. Aby wnieść swój wkład w bieżące badania, 

zdecydowaliśmy się wykorzystać wiki jako narzędzie internetowe do 
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szkolenia dziewięciu zatrudnionych nauczycieli z różnych krajów, aby mogli 

stać się przyszłymi nauczycielami współpracującymi na odległość. 

Telekolaboracja to złożone działanie, które wymaga od nauczycieli 

współpracy z jednym lub kilkoma nauczycielami należącymi do innej kultury i 

przebywającymi w odległych miejscach. Dlatego głównym celem było 

wspieranie współpracy między uczestnikami, a niniejsze badanie ma na celu 

znalezienie odpowiedzi na następujące pytanie badawcze: czy nauczyciele, 

którzy pracowali online w małych grupach na wiki, angażowali się (czy nie) 

we wspólne zachowania? Chociaż większość badań nad wdrożeniami 

edukacyjnych wiki opiera się na percepcji, coraz większa liczba badań opiera 

się na danych generowanych przez wiki, aby wesprzeć swoje badania 

dotyczące udziału uczniów (Cole, 2009). Aby udzielić odpowiedzi na nasze 

pytanie badawcze, zdecydowaliśmy się podążać za tym trendem i 

przeanalizować partycypację i interakcję jako wiarygodne miary współpracy 

użytkowników wiki (Judd i in., 2010; Trentin, 2009). 

Rodzaj zaangażowanej 
instytucji / poziom Ksz
tałcenia 

Szkolnictwo wyższe 

Nazwa zastosowanej m
etodologii 

Identyfikowanie zachowań opartych na współpracy online: szkolenie 

nauczycieli na stronach wiki 

Rodzaj prowadzącego 
zajęcia 

Nauczyciele (studenci) 

Używane narzędzie / na
rzędzia 

Wiki / Telecollaboration 

Główne wyzwania, kluc
zowe cele i czynniki  

Wyniki tego badania sugerują, że analiza wzorca, zakresu i charakteru 

wkładu użytkowników może sygnalizować efektywne lub nieefektywne 

wspólne zachowanie użytkowników wiki, zgodnie z sugestią Judd i in. (2010). 

W tym przypadku nauczyciele, którzy zaangażowali się w udaną współpracę, 

dawali pierwszeństwo wspieraniu interakcji społecznej (procesu) przed 

zakończeniem zadania (produkt końcowy), a zachowania grupowe oparte na 

współpracy charakteryzowały się szybką komunikacją, regularną dyskusją w 

grupie, terminowym i odpowiednim wkładem, zaangażowaniem w zadania 

(organizacja zadań, współodpowiedzialność) i konsekwentne uczestnictwo 

(Vinagre, 2015). Wyniki te, choć zachęcające, nie są rozstrzygające ze 

względu na małą liczebność próby. Dlatego też należy podjąć dalsze badania 

z wykorzystaniem większych zbiorów danych, aby uzyskać bardziej znaczące 

wyniki. Ponadto analiza danych została ograniczona do udziału i interakcji 

jako miar współpracy. Aby badanie było kompletne, konieczna jest dogłębna 

analiza treści w celu określenia jakości wypowiedzi. Odkrycia te sugerują 

również, że projektowanie działań lub korzystanie z technologii opartych na 

współpracy nie gwarantuje, że uczestnicy odniosą sukces we współpracy. 

Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na te wskaźniki, które umożliwiają 



praktykom identyfikację i ocenę zachowań opartych na współpracy w 

interakcji w grupie podczas procesu uczenia się. 

Wyciągnięte wnioski i z
alecenia 

Pytanie badawcze zawarte w tym badaniu skłoniło nas do zbadania wzorca, 

zakresu i charakteru wkładu dziewięciu nauczycieli jako wiarygodnych miar 

współpracy użytkowników wiki (Trentin, 2009). Chociaż, jak wspomnieli 

Arnold, Ducate, Lomicka i Lord (2009), są to tylko ilościowe wskaźniki 

powierzchniowe, które „niekoniecznie wskazują na sukces grupy, […] dają 

wgląd w wewnętrzne funkcjonowanie grupy i mogą odzwierciedlają 

heterogeniczność partycypacji, ról, próżniactwa społecznego i swobodnej 

jazdy ”(s. 126). Podobnie jak w przypadku wcześniejszych badań (Vinagre, 

2015), trzech członków grupy 1 wykazywało zachowania oparte na 

współpracy: pracowali regularnie i stale przez czas przydzielony do zadania i 

przez większość czasu angażowali się w dyskusje (szukając informacji 

zwrotnych, wkładu i konsensus), jednocześnie angażując się w uczciwy wkład 

(treści). Członkowie tej grupy często komentowali i spędzali dużo czasu 

odpowiadając na sugestie innych członków, co odzwierciedla wysiłki 

uczestników w angażowaniu się w dyskusję grupową i budowaniu zgodnej 

wiedzy. Członkowie grupy 2 nie wykazywali tej samej efektywnej dynamiki. 

Ich wkład nastąpił na późnym etapie działania i bardzo blisko terminu, co 

oznacza, że uczestnicy mieliby ograniczone możliwości interakcji z innymi 

członkami swojej grupy. Dwóch nauczycieli z grupy 2 podjęło poważny 

wysiłek, aby regularnie, obszernie i w wyznaczonym terminie udzielać 

informacji. Niestety brak (na czas) odpowiedzi ze strony pozostałych 

członków grupy spowodował, że uczestnicy ci poszli naprzód i podejmowali 

indywidualne decyzje, aby dokończyć zadanie. Komentarze były nieliczne i 

nie było żadnej aktywności przez trzy tygodnie. Większość nauczycieli w tej 

grupie, jak wskazał Vinagre (2015), „z przyjemnością wnosi swój wkład od 

czasu do czasu w celu spełnienia wymagań zadania, zamiast opracowywać 

bardziej sprawiedliwe e, zgodne i kompleksowe grupowe zgłoszenie, które 

wymagałoby więcej [regularna i konsekwentna] współpraca z innymi 

członkami grupy ”(np.). 
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