
   

 

 It-3 l-istudju tal-każ 

Introduzzjoni Fis-snin riċenti, l-użu tal-wikis fil-klassi sar popolari ħafna minħabba l-be
nefiċċji pedagoġiċi tagħhom bħala "teknoloġiji parteċipattivi" ( Ajjan & H
artshorne, 2008, p. 71). Ħafna awturi jaqblu dwar in-natura kollaboratti
va tal-wikis u l-adegwatezza tagħhom biex irawmu l-interazzjoni. Għalhe
kk, numru ta 'studji enfasizzaw li l-wikis jiffaċilitaw ir-riflessjoni u l-kollab
orazzjoni (Lund, 2008). Awturi oħra ddeskrivewhom bħala li jsaħħu l-int
erazzjoni bejn il-pari, ix-xogħol fi grupp u l-kollaborazzjoni, għall-kuntrar
ju tal-kompetizzjoni (Li, 2012). Skond Boulos , Maramba , u Wheeler (20
06) huma riżorsi eċċellenti għall-kostruzzjoni ta 'l-għarfien ta' l-istudenti 
stess u Weeler , Yeomans, u Wheeler (2008) isemmu li l-wikis għandhom 
il-kapaċità li jżommu l-istudenti konnessi, sabiex iħossuhom eqreb lejn x
ulxin u aktar impenjati fil-kompitu tat-tagħlim. Il-Wikis huma wkoll meqj
usa bħala demokratiċi ħafna minn awturi bħal Lee (2010), billi jxerrdu l-
poter individwali u l-parteċipanti kollha għandhom status ugwali u d-drit
t li jikkontribwixxu jew jeditjaw entrati. Huma uniċi fis-sens li jservu bħal
a pjattaforma għall-armar u jrawmu tagħlim iċċentrat fuq l-istudenti u ji
ppermettu l-inkorporazzjoni ta 'perspettivi multipli. 

 

B'kuntrast mal-benefiċċji msemmija hawn fuq, studji oħra rrappurtaw se
jbiet inqas inkoraġġanti. Għalhekk, awturi bħal Forte u Bruckman (2006) 
semmew kif l-istudenti tagħhom ma ħadmux b'mod konsistenti fil-wiki u 
kellhom it-tendenza li jpoġġu l-ikbar modifiki qrib l-iskadenza tal-valutaz
zjoni, filwaqt li "kontribuzzjonijiet iżgħar bħall-qsim tar-riżorsi u l-għoti t
a 'evalwazzjonijiet kienu spazjati b'mod aktar konsistenti barra minn ħaf
na ġranet qabel id-dati ta ’skadenza” (p. 184). Fuq l-istess linji, awturi bħ
al Cole (2009) irrappurtaw li l-istudenti tagħhom ma kkontribwew għall-
wiki xejn matul semestru sħiħ, minkejja l-fatt li kienet integrata bħala at
tività fil-korsijiet tagħhom. Fl-aħħarnett, awturi oħra semmew kif, anke "
anke meta l-parteċipazzjoni hija relattivament għolja, ħafna mix-xogħol [
huwa 'l isfel] għal proporzjon relattivament żgħir ta' kontributuri ( Carr , 
Morrison, Cox, & Deacon, 2007). Dawn is-sejbiet u oħrajn jissuġġerixxu l
i l-wikis [jistgħu ma jkunux] inerenti kollaborattivi ”(Judd, Kennedy, & Cr
opper, 2010, p. 343), u, għalhekk, jeħtieġ li ssir aktar riċerka dwar in-nat
ura tal-kollaborazzjoni fil-wikis. Sabiex nikkontribwixxu għar-riċerka attw
ali, iddeċidejna li nużaw wiki bħala għodda onlajn biex inħarrġu disa 'għa
lliema fis-servizz minn pajjiżi differenti sabiex insiru għalliema futuri tele
kollaborattivi . It-telekolaborazzjoni hija attività kumplessa li teħtieġ li l-
għalliema jaħdmu f'kollaborazzjoni ma 'għalliem wieħed jew aktar li jap
partjenu għal kultura differenti u li jinsabu f'postijiet imbiegħda. Għalhe
kk, it-trawwim tal-kollaborazzjoni fost il-parteċipanti kien ta 'tħassib pri
marju, u dan l-istudju jipprova jsib tweġibiet għall-mistoqsija ta' riċerka l
i ġejja: l-għalliema li ħadmu online fi gruppi żgħar f'wiki impenjaw ruħho
m (jew le) f'imġiba kollaborattiva? 



   

 

 

Għalkemm ħafna studji dwar l-implimentazzjoni tal-wiki edukattivi għan
dhom it-tendenza li jkunu bbażati fuq il-perċezzjoni, numru dejjem jikbe
r ta ’studji ġibdu fuq id-dejta ġġenerata mill-wikis biex jappoġġjaw ir-riċe
rka tagħhom dwar il-parteċipazzjoni tal-istudenti (Cole, 2009). Sabiex ni
pprovdu tweġibiet għall-mistoqsija ta 'riċerka tagħna, iddeċidejna li nseg
wu din it-tendenza u janalizzaw il-parteċipazzjoni u l-interazzjoni bħala 
miżuri affidabbli ta' mġiba kollaborattiva mill-utenti tal-wiki (Judd et al., 
2010; Trentin , 2009). 

L-istituzzjonijiet inv
oluti 

Edukazzjoni Ogħla 

Titolu tal- metodolo
ġija 

Taħriġ ta ’għalliema fl-użu tal-wikis 

Tip ta' edukatur Għalliema (Master students) 

Għodda użata Wikis 

Sfidi Ewlenin u  

fatturi ta 'suċċess 

Is-sejbiet f'dan l-istudju jissuġġerixxu li analiżi tal-mudell, l-ambitu u n-n
atura tal-kontribuzzjonijiet ta 'l-utenti jistgħu jindikaw imġieba kollabora
ttiva (in ) effettiva mill-utenti tal-wiki kif issuġġerit minn Judd et al. (201
0). F’dan il-każ, dawk l-għalliema li impenjaw ruħhom f’kollaborazzjoni t
a ’suċċess taw prijorità lit-trawwim ta’ interazzjoni soċjali (proċess) fuq i
t-tlestija tal-kompitu (prodott finali) u l- imġiba kollaborattiva tal-grupp 
kienet ikkaratterizzata minn komunikazzjoni fil-pront, diskussjoni regola
ri fi grupp, kontribuzzjonijiet f’waqthom u rilevanti, kompitu (organizzaz
zjoni tal-kompitu, responsabbiltà konġunta) u parteċipazzjoni konsistent
i ( Vinagre , 2015). 

 

Dawn is-sejbiet, għalkemm inkoraġġanti, mhumiex konklużivi minħabba 
d-daqs żgħir tal-kampjun. Għalhekk, jeħtieġ li ssir aktar riċerka b'settijiet 
ta 'dejta akbar sabiex jinkisbu riżultati aktar sinifikanti. Barra minn hekk, 
l-analiżi tad-dejta kienet ristretta għall-parteċipazzjoni u l-interazzjoni b
ħala miżuri ta 'mġieba kollaborattiva. Sabiex dan l-istudju jkun komplet, 
analiżi tal-kontenut fil-fond hija meħtieġa biex tiddetermina l-kwalità tal
-kontribuzzjonijiet. 

 

Dawn is-sejbiet jissuġġerixxu wkoll li t-tfassil ta 'attivitajiet jew l-użu ta' t
eknoloġiji li huma kollaborattivi ma jiggarantixxix li l-parteċipanti jirnexx
u fil-kollaborazzjoni. Għalhekk, għandha tingħata attenzjoni speċjali lil d
awk l-indikaturi li jippermettu lill-prattikanti jidentifikaw u jivvalutaw im
gieba kollaborattivi fl-interazzjoni tal-grupp matul il-proċess tat-tagħlim. 



   

 

 

Rakkomandazzjoniji
et u Lezzjonijiet Tgħ
allmu 

Il-mistoqsija tar-riċerka f'dan l-istudju wasslitna biex neżaminaw il-mude
ll, l-ambitu u n-natura tal-kontribuzzjonijiet ta 'disa' għalliema bħala miż
uri affidabbli ta 'mġiba kollaborattiva mill-utenti tal-wiki ( Trentin , 2009
). Għalkemm, kif imsemmi minn Arnold, Ducate , Lomicka , u Lord (2009
), dawn huma biss indikaturi kwantitattivi tal-wiċċ li huma "mhux neċess
arjament indikattivi tas-suċċess ta 'grupp, [...] jipprovdu ħarsa lejn il-ħid
ma interna ta' grupp u jistgħu jirriflettu l-eteroġeneità tal-parteċipazzjon
i, ir-rwoli, il-loafing soċjali u l-irkib ħieles ”(p. 126). 

 

Simili għal sejbiet fi studju preċedenti ( Vinagre , 2015), tliet membri fi G
rupp 1 urew imġieba kollaborattiva: ħadmu regolarment u kontinwame
nt matul il-ħin allokat għall-kompitu, u impenjaw ruħhom f'diskussjoni ħ
afna mill-ħin (ifittxu feedback, input u kunsens) filwaqt li jinvolvi ruħu w
koll f’ammonti ġusti ta ’kontribut (kontenut). Membri f'dan il-grupp ikku
mmentaw ta 'spiss u qattgħu ħafna ħin jirrispondu għas-suġġerimenti ta
' membri oħra, li jirriflettu l-isforzi tal-parteċipanti biex jidħlu f'diskussjo
ni fi grupp u jibnu għarfien kunsenswali. Membri fi Grupp 2 ma wrewx l-
istess dinamika effettiva. Il-kontribuzzjonijiet tagħhom saru tard fl-attivi
tà u viċin ħafna tal-iskadenza, li jfisser li l-parteċipanti kien ikollhom opp
ortunitajiet limitati biex jinteraġixxu ma 'membri oħra tal-grupp tagħho
m. Żewġ għalliema fi Grupp 2 għamlu sforz serju biex jikkontribwixxu re
golarment, b'mod estensiv u fl-iskadenzi. Sfortunatament, in-nuqqas ta '
rispons (f'waqtu) mill-membri l-oħra tal-grupp fisser li dawn il-parteċipa
nti marru' l quddiem u ħadu deċiżjonijiet individwali sabiex itemmu l-ko
mpitu. Il-kummenti kienu ftit ħafna u ma kienx hemm attività għal tliet ġ
imgħat. Il-maġġoranza tal-għalliema f'dan il-grupp, kif indikat minn Vina
gre (2015), "kienu kuntenti li jikkontribwixxu minn żmien għal żmien sab
iex jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-kompitu aktar milli jiżviluppaw sottomissjo
ni ta 'grupp aktar ekwitabbli , kunsenswali u komprensiva li tkun teħtieġ 
aktar kollaborazzjoni [regolari u konsistenti] mal-membri l-oħra tal-grup
p ”( np .).  
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