
 

 

2018-1-IT02-KA204-048201 

 

Заглавие  

Въведение През последните години използването на уикита в 
класната стая стана много популярно поради техните 
педагогически ползи като „технологии за участие“ (Ajjan 
& Hartshorne, 2008, стр. 71). Повечето автори са 
единодушни относно съвместния характер на уикитата и 
тяхната пригодност за насърчаване на 
взаимодействието. По този начин редица изследвания 
подчертават, че уикитата улесняват рефлексията и 
сътрудничеството (Lund, 2008). Други автори ги описват 
като подобрители на взаимодействието със 
съмишленици, груповата работа и сътрудничеството, за 
разлика от конкуренцията (Li, 2012). Според Boulos, 
Maramba и Wheeler (2006) те са отлични ресурси за 
самостоятелно изграждане на знанията на обучаемите, а 
Weeler, Yeomans и Wheeler (2008) споменават, че уикито 
има способността да поддържа учениците свързани, така 
че да се чувстват по-близо един до друг и по-ангажирани 
в учебната задача. Уикитата също се считат за 
изключително демократични от автори като Lee (2010), 
тъй като те разпръскват индивидуалната власт и всички 
участници имат равен статут и право да допринасят или 
редактират записи. Те са уникални с това, че служат като 
платформа за укрепване и насърчаване на учебно-
ориентирано обучение и позволяват включването на 
множество перспективи. 

За разлика от споменатите по-горе ползи, други 
проучвания съобщават за по-малко обнадеждаващи 
констатации. По този начин автори като Forte и Bruckman 
(2006) споменават как техните ученици не са работили 
последователно в wiki и са склонни да публикуват най-
големите редакции близо до крайния срок за оценка, 
докато „по-малките приноси като споделяне на ресурси и 
даване на оценки са били по-последователно 
разпределени в продължение на много дни, 
предхождащи датите на падежа“(стр. 184). По същия 
начин автори като Cole (2009) съобщават, че техните 
ученици изобщо не са допринесли за wiki през целия 
семестър, въпреки факта, че тя е интегрирана като 
дейност в курсовете им. И накрая, други автори 
споменават, че „дори когато участието е относително 
високо, голяма част от работата [е намалена] до 
относително малка част от сътрудниците (Carr, Morrison, 
Cox и Deacon, 2007). Тези и други констатации 
предполагат, че уикитата [може да не са] по своята 
същност съвместни “(Judd, Kennedy, & Cropper, 2010, стр. 
343) и следователно трябва да се извършат повече 
изследвания за същността на сътрудничеството в 



уикитата. За да допринесем за текущите изследвания, 
решихме да използваме уики като онлайн инструмент за 
обучение на девет учители от различни страни, за да 
станем бъдещи учители в сътрудничество. 
Телесътрудничеството е сложна дейност, която изисква 
учителите да работят в сътрудничество с един или 
повече учители, които принадлежат към различна 
култура и са в отдалечени места. Следователно, 
насърчаването на сътрудничеството между участниците 
е от първостепенно значение и това проучване се опитва 
да намери отговори на следния изследователски въпрос: 
Учителите, които са работили онлайн в малки групи в 
wiki, са участвали (или не) в съвместната работа? 

Въпреки че повечето изследвания за внедряване на 
образователни уики са склонни да се основават на 
възприятие, все по-голям брой изследвания се основават 
на данните, генерирани от уикита, за да подкрепят 
своите изследвания върху участието на студентите (Cole, 
2009). За да дадем отговори на нашия изследователски 
въпрос, решихме да следваме тази тенденция и да 
анализираме участието и взаимодействието като 
надеждни мерки за съвместно поведение от 
потребителите на wiki (Judd et al., 2010; Trentin, 2009). 

Тип на институцията Висше образование 

Използвана методология Идентифициране на съвместно поведение онлайн: 
обучение на учители в уикита 

Тип преподавател Учители (студенти в магистърска програма) 

Използвани инструменти Уики/Телесътрудничество 

Основни 
предизвикателства, 
ключови фактори за успех и 
мотивация 

Констатациите в това проучване показват, че анализът 
на модела, обхватът и естеството на приноса на 
потребителите може да сигнализира (за) ефективно 
съвместно поведение от потребителите на wiki, както е 
предложено от Judd et al. (2010). В този случай онези 
учители, които са участвали в успешно сътрудничество, 
са давали приоритет на насърчаването на социалното 
взаимодействие (процес) пред завършването на задачата 
(краен продукт) и груповото поведение в 
сътрудничество се характеризира с бърза комуникация, 
редовна групова дискусия, навременни и подходящи 
приноси, ангажираност към задача (организация на 
задачите, съвместна отговорност) и последователно 
участие (Vinagre, 2015). 

Тези открития, макар и обнадеждаващи, не са 
убедителни поради малкия размер на извадката. 
Следователно трябва да се предприемат допълнителни 
изследвания с по-големи масиви от данни, за да се 
получат по-значими резултати. Освен това анализът на 
данните е ограничен до участие и взаимодействие като 
мерки за съвместно поведение. За да бъде завършено 
това проучване, е необходим задълбочен анализ на 
съдържанието, за да се определи качеството на приноса. 



Тези заключения също така предполагат, че 
проектирането на дейности или използването на 
съвместни технологии не гарантира, че участниците ще 
имат успех в сътрудничеството. Следователно, специално 
внимание трябва да се обърне на онези показатели, 
които позволяват на практикуващите да идентифицират 
и оценят съвместното поведение при групово 
взаимодействие по време на учебния процес. 

Изводи и препоръки Въпросът за изследване в това проучване ни накара да 
разгледаме модела, обхвата и естеството на приноса на 
девет учители като надеждни мерки за съвместно 
поведение от потребителите на wiki (Trentin, 2009). 
Въпреки че, както бе споменато от Arnold, Ducate, Lomicka 
и Lord (2009), това са само количествени повърхностни 
показатели, които „не са непременно показателни за 
успеха на групата, [...] те дават поглед към вътрешното 
функциониране на група и могат отразяват 
хетерогенността на участието, ролите, социалното 
отглеждане и свободната воля ”(стр. 126). 

Подобно на констатациите в предишно проучване 
(Vinagre, 2015), трима членове от Група 1 показаха 
съвместно поведение: те работеха редовно и постоянно 
през времето, определено за задачата, и се ангажираха в 
дискусии през по-голямата част от времето (търсейки 
обратна връзка, принос и консенсус), като същевременно 
допринасяха справедливо за съдържанието. Членовете в 
тази група често коментираха и прекарваха много време, 
отговаряйки на предложенията на други членове, което 
отразява усилията на участниците за ангажиране в 
групова дискусия и изграждане на консенсусни знания. 
Членовете в група 2 не показват същата ефективна 
динамика. Техните приноси бяха направени късно по 
време на дейността и много близо до крайния срок, което 
означава, че участниците биха имали ограничени 
възможности за взаимодействие с други членове на 
тяхната група. Двама учители от група 2 направиха 
сериозни усилия да допринасят редовно, широко и в 
рамките на сроковете. За съжаление, липсата на 
(навременен) отговор от останалите членове на групата 
означава, че тези участници са продължили и са взели 
индивидуални решения, за да завършат задачата. 
Коментарите бяха малко и не бяха активни в 
продължение на три седмици. По-голямата част от 
учителите в тази група, както е посочено от Vinagre 
(2015), „с удоволствие допринасят от време на време, за 
да изпълнят изискванията на задачата, вместо да 
разработят по-справедливо, консенсусно и изчерпателно 
представяне на група, което ще изисква повече [редовно 
и последователно] сътрудничество с останалите членове 
на групата “. 
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Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не 
представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и 

не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде 
използвана за информацията, съдържаща се в нея. 


