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Abstract
One’s activity within a group of people largely depends on the quality of interpersonal
relations and more concretely on one’s conception of good interpersonal relations,
social, professional or other. The aim of this paper is twofold: it first aims to present
the results of a research concerning the manner in which the concept of ‘friend’ is
shaped within a community interior. Roughly speaking, ‘friends’ are considered those
who have chosen and apply a common way of administering, handling and evaluating
all information. The paper’s second aim is to investigate whether this way of
conceiving interpersonal relations can be applied in an environment of open and
distance learning.
Key-words: concept of friend, manner of handling information, community building
Περίληψη
Η δραστηριοποίηση κάθε ανθρώπου σε μια ομάδα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από
την ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων και πιο συγκεκριμένα από το πώς ο ίδιος
αντιλαμβάνεται τις καλές σχέσεις, είτε αυτές αφορούν στην καθημερινή προσωπική
επαφή, είτε μια επαγγελματική συναλλαγή. Ο σκοπός της εργασίας είναι διπλός: α)
να παρουσιάσει τα αποτελέσματα μιας έρευνας που αφορά στον τρόπο με τον οποίο
γίνεται αντιληπτή η έννοια του «φίλου», όπως αυτή διαμορφώνεται στο εσωτερικό
μιας ομάδας. Φίλοι θεωρούνται όσοι έχουν επιλέξει και εφαρμόζουν κοινό τρόπο για
να εντοπίζουν, να διακινούν, να επεξεργάζονται και να αξιολογούν όλες τις
πληροφορίες β) να ανιχνεύσει αν ο τρόπος αυτός αντίληψης των σχέσεων μπορεί να
βρει εφαρμογή σε ένα περιβάλλον Ανοιχτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.
Λέξεις-κλειδιά: η έννοια του φίλου, τρόπος πραγμάτευσης της πληροφορίας,
συγκρότηση κοινότητας
Εισαγωγή
Κάθε άνθρωπος στη διάρκεια της ζωής του συμμετέχει σε πολλές διαφορετικές
ομάδες. Ειδικά στη σημερινή εποχή η συμμετοχή είναι εύκολη, βαίνει αυξανόμενη
και κρίνεται απαραίτητη. Η συμμετοχή σε κάποιες ομάδες επιβάλλεται από τον
κοινωνικό περίγυρο και από συμβατικές υποχρεώσεις, ενώ άλλες ομάδες τις επιλέγει
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ο καθένας ξεχωριστά με βάση τις προτιμήσεις του. Ο χρόνος παραμονής σε μια
ομάδα μπορεί να είναι προκαθορισμένος, μπορεί όμως και να στηρίζεται στην
ατομική επιθυμία και να παρέχεται η ευκολία ο καθένας να μπαινοβγαίνει στην
ομάδα, να μείνει για πάντα ή και να αποχωρήσει οριστικά όποτε το θελήσει. Οι
δυνατότητες που ανοίγονται μέσα από τη δραστηριοποίηση σε ποικίλες ομάδες είναι
πολλές και αφορούν στην απόκτηση και καλλιέργεια δεξιοτήτων, στην ικανοποίηση
προσωπικών ενδιαφερόντων, στην εξέλιξη και διαμόρφωση χαρακτήρα, στην
καλλιέργεια κριτικού πνεύματος, στην πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών. Επίσης
ενισχύεται η κινητικότητα, η συναναστροφή με άλλους ανθρώπους διαφορετικής
πολιτισμικής ταυτότητας και η εργασιακή ευελιξία. Πολύ περισσότερο παρέχεται η
ευκαιρία συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχονται από
οργανισμούς κάθε είδους ακόμη και αν αυτοί βρίσκονται στην άλλη άκρη της γης.
Ωστόσο είναι προφανές ότι κάθε ομάδα έχει τις ιδιαιτερότητές της, στηρίζεται σε ένα
μοντέλο οργάνωσης και διαφοροποιεί της λειτουργίες της ανάλογα με το σκοπό της
και τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. Κατά συνέπεια, η ταυτόχρονη
συμμετοχή σε πολλές διαφορετικές ομάδες μπορεί να εγείρει ζητήματα ομαλής
προσαρμογής και ένταξης στην ομάδα, εφόσον ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να υπηρετεί
παράλληλα διάφορους ρόλους, όπως για παράδειγμα κάπου να είναι μαθητής και
αλλού μέντορας, κάπου συντονιστής και αλλού μέλος. Την ίδια στιγμή σε
διαφορετικές ομάδες θα έρθει αντιμέτωπος με ανθρώπους αλλιώτικης κουλτούρας,
άλλων αναγκών και διαφορετικών επιπέδων γνώσης και εμπειρίας, με αποτέλεσμα η
μεταξύ τους επικοινωνία και η συνεργασία να νοηματοδοτείται εκ νέου και να
ακολουθεί διαφορετικά μονοπάτια. Το επίπεδο της δραστηριοποίησης σε κάθε ομάδα
συνηθίζεται να συνδέεται με το πόσο άνετα αισθάνεται κάποιος και να αποδίδεται
στις καλές σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί. Ο τρόπος με τον οποίο οι διαπροσωπικές
σχέσεις διαπερνούν τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα, τους ρόλους, την ιεραρχία θα
επηρεάσει και θα καθορίσει το επίπεδο της απόδοσης, το βαθμό της εμπλοκής, την
επίτευξη των στόχων, την ικανοποίηση που παίρνει ο άνθρωπος και τη διάρκεια
παραμονής του στην ομάδα. Σε διαφορετική περίπτωση, όταν δηλαδή κάποιος δεν
αισθάνεται άνετα, εμφανίζονται φαινόμενα περιορισμένης δραστηριοποίησης,
παραίτησης, αποτυχίας στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων και στην επίτευξη των
στόχων και συχνά αυτό αποδίδεται στην έλλειψη προσαρμοστικότητας του
ανθρώπου, σε προσωπικές δυσκολίες και σε στοιχεία του χαρακτήρα του.
Σε μια τέτοια πραγματικότητα, ανοιχτή πρόκληση αποτελεί ο τρόπος οργάνωσης
κάθε ομάδας έτσι ώστε να ενισχύει την ατομική δέσμευση και τη συλλογική
συμμετοχή.
Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Ο λόγος για τον οποίο παρατηρείται η ενασχόληση με τη θεωρία και το μοντέλο των
κοινοτήτων είναι η πεποίθηση ότι η συγκρότηση μιας ομάδας με τη μορφή
κοινότητας κινητοποιεί και ταυτόχρονα δεσμεύει τα μέλη της ομάδας σε μια κοινή
προσπάθεια επίτευξης του στόχου και μεγιστοποίησης του προσδοκώμενου
αποτελέσματος που είχε θέσει αρχικά η ομάδα. Εξίσου σημαντικός λόγος είναι η
πεποίθηση ότι στο εσωτερικό μιας κοινότητας όλοι οι συμμετέχοντες μαθαίνουν και
διαμορφώνουν αντιλήψεις, νοοτροπίες και αξίες μέσα από τη συναναστροφή τους με
άλλους, είτε στην περίπτωση που η κοινότητα έχει θέσει ξεκάθαρους μαθησιακούς
στόχους, (Lave & Wenger, 1991; Wilson & Ryder, 1996), είτε ακόμη και αν ο λόγος
ύπαρξης της κοινότητας είναι κάποιος άλλος (Brotsky & Giles, 2007; Cavaglion,
2008; Lin, Chiu & Tsai, 2008; Price & Felix, 2008). Ωστόσο, όσο πιο διαφανές είναι
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το πλαίσιο δόμησης μιας κοινότητας, τόσο πιο ευδιάκριτη θα είναι η διαδικασία
επίτευξης των στόχων, αλλά και η αξία του αποτελέσματος.
Οι κοινότητες που επικεντρώνονται στη μάθηση χρησιμοποιούνται σε πολλούς
τομείς, όπως στην τυπική εκπαίδευση, στην εκπαίδευση ενηλίκων, στην εξ
αποστάσεως εκπαίδευση, στην ενδοεταιρική κατάρτιση, στην ενδοσχολική
ανταλλαγή καλών πρακτικών, σε προγράμματα επαγγελματικής εξέλιξης και
επιμόρφωσης εκπαιδευτικών (Turner & Tennant, 2009; Keown, 2009; Prestridge,
2010; MacDonald, 2008; Niesz, 2010) και σε πολλές ειδικότητες, όπως οι θετικές
επιστήμες, οι θεολογικές σπουδές, σε κοινωνικές επιστήμες, στην επιστήμη της
ιατρικής, στη διδασκαλία δεύτερης γλώσσας (Galles & Olson, 2008; Littleton, 2008;
Smith, 2010). Το πιο σημαντικό σε κάθε περίπτωση είναι ο προσδιορισμός του
κοινού χαρακτηριστικού, του ενοποιητικού παράγοντα πάνω στον οποίο θα δομηθεί η
κοινότητα. Πολλοί τέτοιοι παράγοντες έχουν προταθεί κατά καιρούς, όπως για
παράδειγμα η κοινή καταγωγή, η κοινή ταυτότητα, ο κοινός σκοπός, οι κοινές
επιδιώξεις, οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις (Graves, 1992; Farenback & Thompson,
1995; Scholer, 1996; Brooks, 1997; Jones, 1997; Oren, 2000; Preece, 2000; Conrad,
2002; Corry & Tu, 2002; Garber, 2004). Όμως, οι διαπροσωπικές σχέσεις δεν
εννοούνται και δεν περιγράφονται στη βιβλιογραφία με ενιαίο τρόπο. Έτσι, οι
διαπροσωπικές σχέσεις περιγράφονται συχνά ως κοινωνική αλληλεπίδραση,
προσχηματισμένα κοινωνικά δίκτυα, προσωπική φιλία, συναισθηματική υποστήριξη
και εμπιστοσύνη και κυρίως εννοούνται ως φιλικό κλίμα και ύπαρξη επαρκούς
συναισθήματος. Πολύ περισσότερο, άλλες φορές αναφέρονται ως ένα κοινό
χαρακτηριστικό πάνω στο οποίο μπορεί να δομηθεί μια κοινότητα (McMillan &
Chavis, 1986; Rheingold, 1993; Wellman, 1997; Preece, 2000; Rovai, 2002), άλλες
ως μια επιπλέον καθοριστική παράμετρος η οποία συμβάλλει στην ομαλή συνύπαρξη,
στην αλληλοϋποστήριξη, στην αντιμετώπιση διασπαστικών φαινομένων και
διχαστικών συμπεριφορών (Cutler, 1995; Wegner, 1998; Rovai, 2002; Garber, 2004)
και άλλες ως προϊόν, ως αποτέλεσμα της ομαλής λειτουργίας της κοινότητας (Hare &
Davies, 1994; Moller, 1998; Brown, 2001; Schwier, 2001; Pringle, 2002; Rovai,
2002). Στο παραπάνω τοπίο έχει τα τελευταία χρόνια προστεθεί η καθολική
χρησιμοποίηση των ΤΠΕ ως βασικό συστατικό στην προσπάθεια δόμησης μιας
κοινότητας. Ο λόγος που χρησιμοποιούνται οι ΤΠΕ είναι ότι μπορούν να διευρύνουν
τα όρια δραστηριοποίησης μιας κοινότητας στο χώρο και το χρόνο και να ενισχύσουν
τη συμμετοχή (Rheingold, 1993; Lapachet, 1994; Virnoche & Marx, 1997; Norman,
1998; Atjonen, 2005; Topper, 2005), να παραμετροποιήσουν και να καθορίσουν τις
λειτουργίες της αναφορικά με τη διαχείριση υλικού και τον τρόπο επικοινωνίας και
συνεργασίας (Reingold, 1993; Harasim, 1995; Riel, 1996; Jones, 1997; Oren, 2000;
Garber, 2004; Smith, 2004), να συγκεκριμενοποιήσουν ένα μοντέλο μάθησης (Pantel,
1997; Britain & Liber, 1999; Phelps & Michea, 2003) ή ακόμη και να ενισχύσουν ένα
κριτικό τρόπο σκέψης και να προβάλουν αξίες, που παραμένει ζητούμενο (Affleck &
Kvan, 2008; Campbell, 2008; Jenlink & Jenlink, 2008; Smitten, 2008).
Η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, θεωρούμενη ως μια μορφή εκπαίδευσης, εμπεριέχει
κάποια χαρακτηριστικά τα οποία επιχειρείται διαρκώς να περιγραφούν, να
ιεραρχηθούν και να συνδεθούν μεταξύ τους. Οι διαφορετικές αντιλήψεις σχετικά με
την αξιολόγηση αυτών των χαρακτηριστικών ως δεδομένα, ζητούμενα ή προβλήματα
οδηγούν στην ανάπτυξη διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων και μεθοδολογικών
προτάσεων στην προσπάθεια οργάνωσης εξ αποστάσεως προγραμμάτων εκπαίδευσης
(Moore, 1993; Holmberg, 1995; Peters, 1993; Λιοναράκης, 2006). Στην προσπάθεια
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αυτή, ίσως το μοναδικό χαρακτηριστικό που θεωρείται δεδομένο και το οποίο
χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη συγκεκριμένη μορφή εκπαίδευσης, είναι η
απόσταση, η οποία όμως δεν εννοείται μόνο ως απομάκρυνση στο χώρο και το χρόνο,
αλλά και ως διαδραστική, δηλαδή ψυχολογική απόσταση ανάμεσα στον εκπαιδευτή
και τον εκπαιδευόμενο (Moore, 1993). Γύρω από το θεμέλιο χαρακτηριστικό της
απόστασης αναπτύσσονται τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά ως παράγωγα, αλλά και ως
δίπολα, η αξιολόγηση των οποίων στηρίζεται στην υιοθέτηση από τον ερευνητή μιας
δεδομένης οπτικής. Ένα πρώτο χαρακτηριστικό είναι η αυτονομία στις σπουδές, η
οποία περιγράφεται και ως ανεξαρτησία του εκπαιδευομένου, αλλά και ως
ανοιχτότητα τόσο αναφορικά με την ελεύθερη πρόσβαση των εκπαιδευομένων σε
προγράμματα εξΑΕ, όσο και με τη δυνατότητα κάθε εκπαιδευόμενου να κάνει
ατομικές επιλογές και να ορίσει ο ίδιος την εκπαιδευτική του πορεία (Moore, 1972,
1989, 2007; Knowles, 1975; Keegan, 1986; Brockett & Hiemstra, 1991; Garrison,
1997; Race, 1999). Την ίδια στιγμή όμως που ο εκπαιδευόμενος ενθαρρύνεται στο να
καθίσταται αυτόνομος, να καθορίζει ο ίδιος τον τόπο και το χρόνο που θα
δραστηριοποιηθεί, τη μεθοδολογία και το ρυθμό μελέτης, τη διαχείριση του υλικού
και τη μορφή της αξιολόγησης και να αυτορυθμίσει τη μάθησή του (Moore, 1972,
2007; Knowles, 1975; Zimmerman, 1989, 1998; Brockett & Hiemstra, 1991;
Holmberg 1995; Λιοναράκης, 2001; Race, 1999), το χαρακτηριστικό της αυτονομίας
δημιουργεί σημαντικό πρόβλημα στην υλοποίηση προγραμμάτων εξΑΕ, στο βαθμό
που η ποιότητα των προγραμμάτων αμφισβητείται εξαιτίας της αδυναμίας ακριβούς
προσδιορισμού της έκτασης της αυτονομίας (Keegan, 1986; Holmberg, 2002). Ένα
δεύτερο χαρακτηριστικό που δημιουργείται λόγω της απόστασης, είναι η απομόνωση
κατά τη διάρκεια των σπουδών. Καταρχήν η απομόνωση του εκπαιδευομένου μοιάζει
να συνάδει με την επιδίωξη της αυτονομίας, ωστόσο στην υλοποίηση των
προγραμμάτων αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα. Θεωρείται ότι ελάχιστοι
εκπαιδευόμενοι έχουν τις δεξιότητες να διαχειριστούν με επιτυχία μια ατομική πορεία
μάθησης και επιζητούν διαρκή καθοδήγηση ώστε να μην απομονωθούν και
οδηγηθούν σε πρόωρη εγκατάλειψη των σπουδών τους (Mills & Tait, 1996;
Stevenson & Sander, 1998; Fung & Carr, 2000; Tait, 2000; Παπαδημητρίου &
Λιοναράκης, 2010). Αυτή η απουσία της κοινωνικής διάστασης οδηγεί στην ανάγκη
να οριοθετηθεί ένα άλλο χαρακτηριστικό της εξΑΕ που είναι η αλληλεπίδραση που
οφείλει να δημιουργηθεί ανάμεσα στους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευομένους είτε
ως ζεύγος εκπαιδευτή-εκπαιδευομένου, είτε στο πλαίσιο δημιουργίας μιας κοινότητας
(Holmberg, 1995; Κόκκος, 1998; Παπαδημητρίου & Λιοναράκης, 2010). Η
αλληλεπίδραση αυτή περιγράφεται ως αμφίδρομη επικοινωνία και υποστήριξη,
εννοείται ως διάλογος, διδακτική συνομιλία και διαρκής εμψύχωση και αναφέρεται
στις ακαδημαϊκές και διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα σε όλα τα εμπλεκόμενα μέλη
σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Rowntree, 1992; Keegan, 1996; Κόκκος, 1998; Tait,
2000). Καθοριστικός παράγοντας για την δημιουργία και τη διατήρηση διαρκούς
αλληλεπίδρασης είναι ο εκπαιδευτής, ο ρόλος του οποίου καθίσταται σημαντικός και
πολύπλευρος, εφόσον αυτός οφείλει όχι μόνο να υποστηρίζει ακαδημαϊκά κάθε
εκπαιδευόμενο στην προσπάθειά του να διαχειριστεί το υλικό και τις απαιτήσεις των
σπουδών, αλλά και να δημιουργεί ευχάριστο κλίμα και φιλικές σχέσεις, να
συμβουλεύει, να παρακινεί και να καθοδηγεί (Moore, 1989; Λιοναράκης, 1999;
Holmberg, 2002) Ωστόσο, είναι προφανές ότι μια ισχυρή αλληλεπίδραση μέσω
συχνής επικοινωνίας μπορεί να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό την επιδιωκόμενη
αυτονόμηση των εκπαιδευομένων (Keegan, 1986; Moore, 1989; Garrison, 1993),
ακόμη και αν σκοπός της επικοινωνίας είναι να πετύχει το αντίθετο (Κόκκος, 2001;
Holmberg, 2002).
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Εκτεταμένες και σημαντικές έρευνες που έχουν γίνει σε προγράμματα εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευσης στον ελλαδικό χώρο περιγράφουν μια πραγματικότητα
που είναι συμβατή με τις παραπάνω θεωρητικές τοποθετήσεις. Αυτό που διερευνάται
κυρίως είναι οι προβληματισμοί των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων
αναφορικά με το μοντέλο της μεταξύ των επικοινωνίας καθώς και με τη μορφή και τη
σημασία των σχέσεων που η επικοινωνία προϋποθέτει ή/και δημιουργεί. Καταρχήν, η
αναγνώριση της σημασίας της επικοινωνίας είναι καθολική τόσο από τους ερευνητές,
όσο και από τα υποκείμενα των ερευνών, εφόσον η επικοινωνία θεωρείται από τους
ακρογωνιαίους λίθους σε προγράμματα εξΑΕ (Λιοναράκης, 2001) και βοηθά στην
υπέρβαση πολλών εμποδίων (Κουστουράκης, Παναγιωτακόπουλος & Λιοναράκης,
2003). Με δεδομένη την ύπαρξη της απόστασης στο χώρο και το χρόνο, αδυναμία
επικοινωνίας ή πλημμελής υλοποίησή της συνεπάγεται φαινόμενα ανασφάλειας,
παραίτησης και εγκατάλειψης των σπουδών. Ωστόσο, η επικοινωνία δεν γίνεται
αντιληπτή πάντα με τον ίδιο τρόπο με αποτέλεσμα άλλες φορές αυτή να θεμελιώνεται
στην ταυτόχρονη παρουσία με την έννοια της αμεσότητας και της δυνατότητας
στιγμιαίας αξιοποίησης λεκτικής ανατροφοδότησης (Βασάλα & Ανδρεάδου, 2007)
και άλλες φορές να υπερισχύει η αναγκαιότητα της καθιέρωσης αμφίδρομης
επικοινωνίας με την ανάπτυξη διαλόγου. Επίσης, η επικοινωνία μπορεί να αφορά είτε
ακαδημαϊκά κυρίως θέματα (Ηλιάδου & Αναστασιάδης, 2010; Τζουτζά, 2010), είτε
να αποσκοπεί περισσότερο στη δημιουργία διαπροσωπικής επαφής, προσωπικής
γνωριμίας, ψυχολογικής και συναισθηματικής υποστήριξης (Κόκκος & Λιοναράκης,
1998; Κόκκος, 2001; Αποστολίδου, 2003; Βασάλα, 2003; Βασιλού-Παπαγεωργίου &
Βασάλα, 2005; Τζουτζά, 2010), ή ακόμη και να αντιμετωπίζεται ως δεξιότητα που
μπορεί να αποκτηθεί, ως μέσο ενίσχυσης της αυτονομίας του εκπαιδευομένου
(Κόκκος & Λιοναράκης, 1998; Λιοναράκης, 2006) και ως μέσο αντιμετώπισης
πρόωρης εγκατάλειψης (Γκάφα & Αθανασούλα-Ρέππα, 2007) εφόσον ενισχύει τη
συνεργατικότητα και δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης (Ηλιάδου & Αναστασιάδης,
2010). Όπως πάντως και αν εννοείται θα πρέπει να είναι οριοθετημένη, να μην
υποβιβάζεται σε τυπική διαδικασία, αλλά ούτε και να παίρνει ανεξέλεγκτες
διαστάσεις (Παπαδημητρίου & Λιοναράκης, 2010). Θεωρείται επίσης, ότι είναι
ευθύνη του εκπαιδευτή να εγκαθιδρύσει οδούς επικοινωνίας (Λιοναράκης, 1999)
ώστε να διαχειριστούν οι ακαδημαϊκές υποχρεώσεις των εκπαιδευομένων, αλλά και
να δημιουργηθούν οι απαραίτητες ανθρώπινες επαφές (Νοταρά, 2001; Βασάλα, 2003;
Σαρακατσάνου, 2007). Όμως, ο τρόπος που γίνεται αντιληπτή η επικοινωνία, καθώς
και το είδος της επικοινωνίας που επιλέγεται (πρόσωπο με πρόσωπο, τηλεφωνική,
ηλεκτρονική), συνδέεται άμεσα και καθορίζει τις σχέσεις που δημιουργούνται
ανάμεσα σε εκπαιδευτές και εκπαιδευομένους και κατ’επέκταση την ποιότητα του
παρεχόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος.
Η μεθοδολογία της έρευνας
Η διεξαγωγή της έρευνας στηρίχθηκε στη μεθοδολογία της Θεμελιωμένης Θεωρίας
(Glaser 1978, 1996). Η επιλογή της συγκεκριμένης μεθοδολογίας προτιμήθηκε
κυρίως γιατί δίνει τη δυνατότητα σύλληψης αλλαγών και αναγνώρισης προτύπων σε
θεματικές περιοχές και τομείς όπου δεν υπάρχει μια αποκρυσταλλωμένη αντίληψη.
Μέσα από την έρευνα αναδύεται μια ενοποιητική θεωρία η οποία είναι υποκειμενική
με την έννοια ότι στηρίζεται στη θεώρηση και σύνδεση των δεδομένων όπως έγιναν
αντιληπτά από τον ερευνητή, αλλά παραμένει δυναμική, με την έννοια ότι δεν είναι
απόλυτη και υπόκειται σε διαρκή έλεγχο υπό το φως νέων δεδομένων και
παράλληλων θεωρήσεων. Η συγκεκριμένη έρευνα υλοποιήθηκε τμηματικά από το
2006, όταν διαπιστώθηκε η ύπαρξη μιας προβληματικής για τον τρόπο συγκρότησης
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κοινοτήτων, και διήρκησε μέχρι το 2013 όταν και επαναξιολογήθηκαν για τελευταία
φορά όλα τα δεδομένα. Τα υποκείμενα που πήραν μέρος στην έρευνα ήταν συνολικά
113, από τα οποία τα 90 συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές ομάδες όλων των βαθμίδων
(εκπαιδευτικοί, φοιτητές, μαθητές), ενώ τα υπόλοιπα συμμετείχαν σε άλλες ομάδες
όπως στρατιωτικές μονάδες, δικτυακές ομάδες και οικογένεια (Karageorgopoulos,
2014). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσα από τη διεξαγωγή ενός μείγματος
ημιδοδημένων συνεντεύξεων, ανεπίσημων συζητήσεων, παρατήρησης και τήρησης
σημειώσεων και τα δεδομένα αναλύονταν, κωδικοποιούνταν και οργανώνονταν
σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Θεμελιωμένης Θεωρίας. Η έρευνα σταμάτησε όταν
θεωρήθηκε ότι επήλθε θεωρητικός κορεσμός και κατέληξε στην ανάδυση μιας
θεωρίας.
Η θεωρία
Η θεωρία που προέκυψε προτείνει τον τρόπο πραγμάτευσης της πληροφορίας ως
κύριο ενοποιητικό παράγοντα, θεωρώντας μια κοινότητα ως μια αυστηρά
καθορισμένη δομή που στηρίζεται σε έναν τέτοιο προσδιορισμένο τρόπο. «Ως τρόπος
πραγμάτευσης της πληροφορίας ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο κάθε πληροφορία
δημιουργείται,
διακινείται,
επεξεργάζεται,
επιβεβαιώνεται,
αξιολογείται,
επαναπροσδιορίζεται και χρησιμοποιείται στο εσωτερικό της κοινότητας. Ένας
αυστηρά διατυπωμένος τρόπος πραγμάτευσης της πληροφορίας επιτρέπει σε κάθε
κοινότητα να οργανώσει τις δραστηριότητές της μέσα από την εφαρμογή
συγκεκριμένων αλληλεπιδράσεων. Υπό την έννοια αυτή μια κοινότητα είναι μια
αλληλουχία αλληλεπιδράσεων η οποία εκτείνεται στο χρόνο, διαμοιράζεται στο χώρο
καθώς και συμπεριλαμβάνει και αξιοποιεί με συγκεκριμένο τρόπο κάθε διαθέσιμο
ερέθισμα από το εξωτερικό περιβάλλον, κάθε πηγή πληροφόρησης και κάθε
απαραίτητη τεχνολογία» (Karageorgopoulos, 2014).
Η θεωρία αυτή στηρίζεται στην παραδοχή ότι η συγκρότηση μιας ομάδας ως
κοινότητα εννοείται ως ατομική δέσμευση και συλλογική συμμετοχή και σύμφωνα με
αυτή, φίλος θεωρείται όποιος κατανοεί, υιοθετεί και εφαρμόζει τον ίδιο τρόπο
πραγμάτευσης της πληροφορίας. Αν ένα άτομο δεν κατανοεί τον τρόπο αυτό, για να
ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του, είτε θα προσκολληθεί σε κάποιον με τον οποίο
διατηρεί προσωπική γνωριμία ώστε να λάβει κάθε διαθέσιμη βοήθεια, είτε θα
περιθωριοποιηθεί. Επίσης, τα άτομα τα οποία κατανοούν τον τρόπο πραγμάτευσης
της πληροφορίας αλλά δεν τον υιοθετούν, έχουν δύο επιλογές: είτε θα αποχωρήσουν
από την ομάδα, αν είναι αυτό εφικτό, είτε θα παραμείνουν αναπτύσσοντας έναν
παράπλευρο τρόπο πραγμάτευσης της πληροφορίας, θα οικοδομήσουν δικές τους
διαπροσωπικές σχέσεις και θα δημιουργήσουν μια δική τους κλειστή ομάδα η οποία
θα λειτουργήσει ανεξάρτητα. Από την έρευνα επίσης διαπιστώθηκε ότι οι άλλοι
παράγοντες που προτείνονται ως ενοποιητικοί στην προσπάθεια συγκρότησης μιας
κοινότητας, παράγοντες όπως η κοινή καταγωγή, η προϋπάρχουσα φιλία, η
συνύπαρξη και η προσωπική επαφή, ο κοινός στόχος και το κοινό υπόβαθρο, έχουν
σημασία στο βαθμό που δίνουν την ευκαιρία στα άτομα να διερευνήσουν μεταξύ των
την πιθανή ύπαρξη ενός κοινού τρόπου πραγμάτευσης της πληροφορίας.
Η επεξεργασία των δεδομένων
Αυτό που έγινε φανερό από την σύγκριση και την ομαδοποίηση των δεδομένων που
συλλέχθηκαν είναι ότι οι διαπροσωπικές σχέσεις διαδραματίζουν τον πιο σημαντικό
ρόλο στη συγκρότηση μιας ομάδας ως κοινότητα και καθορίζουν κάθε δίκτυο
επικοινωνίας που δημιουργείται. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο γίνεται
αντιληπτή η έννοια του φίλου είναι η προϋπόθεση ώστε να αξιολογηθούν όλα τα
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δίκτυα και οι μορφές επικοινωνίας και να αντιμετωπιστεί ως παράμετρος που ελέγχει
την ατομική δέσμευση και τη συλλογική συμμετοχή, την περιθωριοποίηση και την
απομόνωση και κατά συνέπεια την επίτευξη των ατομικών και συλλογικών στόχων
και την αποτελεσματική λειτουργία της κοινότητας στο βαθμό που αυτή επιδιώκει
την απόκτηση κάποιων δεξιοτήτων, την καλλιέργεια αξιών, την ενσάρκωση ενός
μοντέλου μάθησης. Σε όλες τις ομάδες που ερευνήθηκαν αυτό που διαπιστώθηκε
είναι ότι η δημιουργία φιλικού κλίματος επιτυγχάνεται με απόλυτα συγκεκριμένο
τρόπο και αποτελεί το επιστέγασμα μιας συλλογικής προσπάθειας να εφαρμοστεί
ένας συγκεκριμένος τρόπος πραγμάτευσης της πληροφορίας.
Πιο συγκεκριμένα, σε όλες τις εκπαιδευτικές ομάδες, ανεξάρτητα από το επίπεδο της
παρεχόμενης εκπαίδευσης, εντοπίστηκαν τα παρακάτω. Στην αρχή της χρονιάς έγινε
προσπάθεια δημιουργίας ενός φιλικού κλίματος θεωρούμενο ως απαραίτητο
συστατικό ομαλής διαδρομής και επιτυχίας των στόχων της ομάδας. Αυτό
επιδιώχθηκε με τον ίδιο τρόπο από όλους, δηλαδή με την ανταλλαγή προσωπικών
πληροφοριών για την οικογενειακή κατάσταση, το γνωστικό υπόβαθρο και τις
επιδιώξεις του καθενός. Ωστόσο, δεν έγινε από όλους για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Για
παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι το θεώρησαν απαραίτητο για τη
δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, ως μέσο παρακίνησης των εκπαιδευομένων και
εργαλείο στροφής του ενδιαφέροντος στο μάθημα, αλλά και ως άνοιγμα διαύλου
επικοινωνίας ειδικότερα με όσους δυσκολεύονται να προσαρμοστούν. Από την άλλη,
οι εκπαιδευόμενοι το θεώρησαν απαραίτητο για να εντοπίσουν κοινά σημεία με τους
άλλους και να κάνουν φίλους. Η προσπάθεια αυτή οδήγησε στη δημιουργία ενός
ανεπίσημου δικτυακού τόπου στον οποίο όλοι θα παρέθεταν βιβλιογραφικές πηγές,
θα δημοσίευαν τις εργασίες τους ώστε να δεχθούν σχολιασμό και κριτική, θα
κατέθεταν απορίες αξιοποιώντας τον πλούτο της συλλογικής γνώσης και εμπειρίας
της ομάδας. Σε μια διαφορετική περίπτωση, η προσπάθεια οδήγησε στην υλοποίηση
από κοινού ενός σχεδίου δράσης στο οποίο θα επιμερίζονταν οι εργασίες και το
αποτέλεσμα θα ήταν μια συλλογική συγγραφή ενός κειμένου. Σύντομα όμως η
προσπάθεια αυτή και στις δύο περιπτώσεις οδηγήθηκε σε αποτυχία. Ο λόγος ήταν,
σύμφωνα με τους εκπαιδευόμενους, ότι παρατηρήθηκαν φαινόμενα συστηματικής
εκμετάλλευσης και απόκρυψης πληροφοριών, επιφανειακής αξιολόγησης εργασιών,
στοχευμένης και κακοπροαίρετης κριτικής, ισχυρογνωμοσύνη και ανταγωνιστικότητα
και φαινόμενα λογοκλοπής. Αναφέρθηκε ότι ενώ κάποια άτομα διακινούσαν και
συζητούσαν ελεύθερα όποια πληροφορία διέθεταν, κάποια άλλα προσπαθούσαν μόνο
να αποσπάσουν όποια πληροφορία θεωρούσαν χρήσιμη, απέκρυπταν πληροφορίες,
τις εκμεταλλεύονταν μονομερώς και αξιολογούσαν τη σημασία τους με υποκειμενικά
κριτήρια. Αυτό που παρατηρήθηκε ήταν ότι με την πάροδο του χρόνου, το αρχικά
φιλικό κλίμα άλλαξε σε επιφανειακά φιλικό έως τυπικό και σε κάποιες περιπτώσεις
μεταστράφηκε σε εχθρικό. Το επόμενο στάδιο, μετά την αποτυχημένη προσπάθεια να
δημιουργηθεί μια ομάδα που να περιλαμβάνει όλα τα άτομα, ήταν κάποια άτομα να
απομονωθούν και τα υπόλοιπα να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν παρέες με βάση
κάποιο κοινό χαρακτηριστικό. Από τα άτομα που απομονώθηκαν, τα περισσότερα
δήλωσαν ότι θα προτιμούσαν να εγκατέλειπαν το τμήμα, αλλά εφόσον δεν μπορούν
να το κάνουν, η απομόνωση ήταν επιλογή τους γιατί προέκριναν τον δικό τους τρόπο
μελέτης και παραγωγής εργασιών, ενώ λίγα δήλωσαν ότι δεν ήταν μεν επιλογή τους,
αλλά έχουν κάποιους καλούς φίλους στο τμήμα και αυτοί θα τους βοηθήσουν να
ανταπεξέλθουν. Όσον αφορά στα άτομα που αποφάσισαν να δημιουργήσουν παρέες,
αυτά δήλωσαν ότι το αρχικό τους κριτήριο στην επιλογή των μελών της παρέας ήταν
κάποιο κοινό χαρακτηριστικό που αρχικά εντόπισαν και αφορούσε στην κοινή ηλικία,
στη μετακίνηση με το ίδιο μέσο από και προς τον τόπο των σπουδών, στη
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συγκατοίκηση, στον κοινό στόχο και στο κοινό γνωστικό υπόβαθρο. Σταδιακά, η
σύνθεση των ομάδων αυτών άλλαξε με κάποια άτομα να παραμένουν και κάποια να
αλλάζουν παρέα και κατόπιν παρέμεινε σταθερή. Το αποτέλεσμα ήταν να
δημιουργηθούν κλειστές ομάδες, με βασικό κριτήριο ένταξης σε μια ομάδα, σύμφωνα
με τους εκπαιδευόμενους, να αποτελούν η συνεννόηση για τρόπους μελέτης, η
κατάθεση γνώσεων και εμπειριών, η αποδοχή της γνώμης και της συνεισφοράς του
άλλου, η άσκηση και η αποδοχή κριτικής, η δέσμευση στη διεκπεραίωση μιας
υποχρέωσης όπως η ανάγνωση και η αποδελτίωση ενός κειμένου, η συνεργασία στην
αξιολόγηση θέσεων, η συνέπεια στη συνεισφορά νέου υλικού και η καθιέρωση
συγκεκριμένου τρόπου επικοινωνίας. Ωστόσο, όλοι οι εκπαιδευόμενοι ισχυρίστηκαν
ότι ο καθοριστικός παράγοντας για τη δημιουργία των κλειστών ομάδων ήταν οι
φιλικές σχέσεις μεταξύ τους και αυτός ήταν ο λόγος που διατηρούσαν άριστη
επικοινωνία και συνεργάστηκαν μαζί. Όταν ζητήθηκε να περιγράψουν τα
χαρακτηριστικά των ατόμων που τα θεωρούσαν φίλους, οι εκπαιδευόμενοι ανέφεραν
ότι προφανώς δεν ήταν άτομα με τα οποία τους έδεναν κοινά βιώματα ή/και μια πιο
στενή προσωπική σχέση, αλλά άτομα τα οποία είχαν τον ίδιο τρόπο σκέψης, ήξεραν
να ακούν και να εκτιμούν τις απόψεις των άλλων, δέχονταν και ασκούσαν κριτική,
ήταν διαλλακτικά και δούλευαν με τον ίδιο τρόπο. Επιπλέον, τέτοιοι φίλοι
μπορούσαν να προσφέρουν συναισθηματική κάλυψη, δεν ειρωνεύονταν μια βιαστική
ή λανθασμένη γνώμη, συμπαραστέκονταν στις καθημερινές δυσκολίες και έδειχναν
κατανόηση. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν συναισθήματα εμπιστοσύνης,
αλληλοβοήθειας και αμοιβαίας υποστήριξης. Σχολιάζοντας τέλος το γεγονός ότι η
σύνθεση των κλειστών ομάδων άλλαξε κάποιες φορές μέχρι να οριστικοποιηθεί, οι
εκπαιδευόμενοι απάντησαν ότι με κάποια άτομα θεωρήθηκε αρχικά ότι για
παράδειγμα η κοινή ηλικία ή το κοινό γνωστικό υπόβαθρο ή όποιο άλλο κοινό
χαρακτηριστικό προτάθηκε, θα συνεπάγονταν και έναν κοινό τρόπο σκέψης και
διαχείρισης προβλημάτων. Αποδείχθηκε όμως, ότι το κοινό αυτό χαρακτηριστικό δεν
ήταν αρκετό και απλά έδωσε τον απαραίτητο χρόνο συνύπαρξης για να διαπιστωθεί
αν τα άτομα μπορούν να γίνουν φίλοι.
Η ανάλυση των δεδομένων και από τις άλλες ομάδες που δεν είχαν αμιγώς
εκπαιδευτικό προσανατολισμό οδήγησε σε παρόμοια συμπεράσματα. Οι ομάδες
αυτές επιλέχθηκαν με κριτήριο την ύπαρξη κάποιου ιδιαίτερου χαρακτηριστικού,
όπως η αυστηρή ιεραρχία για τις στρατιωτικές μονάδες, η απουσία πρόσωπο με
πρόσωπο επικοινωνίας για τη δικτυακή ομάδα και οι ισχυροί συναισθηματικοί δεσμοί
ανάμεσα στα μέλη μιας οικογένειας. Σε κάθε μία από αυτές τις ομάδες διαπιστώθηκε
ότι η ύπαρξη φιλικού κλίματος και οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις αποτελούν
καθοριστικό παράγοντα ομαλής λειτουργίας. Έπονται όμως και δεν προηγούνται της
ορθής λειτουργίας της ομάδας. Για παράδειγμα, σε μια στρατιωτική μονάδα φίλοι
θεωρούνται τα άτομα που αξιολογούν με τον ίδιο τρόπο τη σημασία μιας διαταγής,
στη δικτυακή ομάδα είναι όσοι ελεύθερα μεταξύ τους αναφέρουν την πηγή των
πληροφοριών και επιζητούν διασταύρωση ώστε αυτή να καταστεί έγκυρη και στην
οικογένεια είναι τα μέλη που δεν έχουν μυστικά μεταξύ τους και όλα συζητούνται στο
οικογενειακό τραπέζι. Ωστόσο, χαρακτηριστικό είναι ότι και στις τρεις αυτές ομάδες
επισημάνθηκε η σύσταση μικρότερων κλειστών υποομάδων που διακινούν και
αξιολογούν με τον δικό τους τρόπο τις πληροφορίες, είτε είναι διαταγές, είτε
εμπιστευτικές πληροφορίες που δεν επιδέχονται δημοσίευση, είτε οικογενειακά
μυστικά. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι και στις τρεις ομάδες υποστηρίχθηκε ότι
η ύπαρξη των κλειστών υποομάδων λειτουργεί ενισχυτικά στη διατήρηση της
σταθερότητας του συνόλου.
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Συζήτηση
Σύμφωνα με τη θεωρία που προτάθηκε, κάθε κοινότητα δομείται πάνω σε έναν τρόπο
πραγμάτευσης της πληροφορίας, ο οποίος οφείλει να είναι απόλυτα συγκεκριμένος
και ευανάγνωστος. Ο βαθμός στον οποίο ένα άτομο κατανοεί, υιοθετεί και εφαρμόζει
τον τρόπο αυτό καθορίζει τα δίκτυα επικοινωνίας που θα αναπτύξει αναγνωρίζοντας
τους φίλους του και συνεργαζόμενο μαζί τους. Η αντίληψη του τρόπου πραγμάτευσης
της πληροφορίας ως καθοριστικό παράγοντα δέσμευσης και συμμετοχής, βοηθά το
άτομο, αλλά και την κοινότητα συνολικά, να προκρίνουν έναν διαφορετικό τρόπο
θεώρησης αναφορικά με τη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων, αλλά και του
γενικότερου κλίματος που δημιουργείται στο εσωτερικό της ομάδας. Η παραμονή, η
έκταση της δραστηριοποίησης ή/και η αποχώρηση από την ομάδα δεν συνδέονται με
ατομικά χαρακτηριστικά, με στοιχεία του χαρακτήρα και δυνατότητες της στιγμής,
αλλά και η εμπιστοσύνη, η υποστήριξη και η αλληλοβοήθεια δεν σχετίζονται με την
παρακίνηση και την προσωπική επαφή. Για παράδειγμα, η απομόνωση δεν σχετίζεται
με συναισθηματική αδυναμία, αλλά με έλλειψη κατανόησης του τρόπου
πραγμάτευσης της πληροφορίας, η δυστροπία δεν σχετίζεται με στοιχείο του
χαρακτήρα, αλλά με την μη υιοθέτηση του τρόπου πραγμάτευσης της πληροφορίας
και η πλήρης δραστηριοποίηση δεν αποδίδεται στην καλή διάθεση και την επιθυμία,
αλλά στην εφαρμογή του τρόπου πραγμάτευσης της πληροφορίας μαζί με φίλους.
Επίσης, πρέπει να τονιστεί, ότι μια κοινότητα μπορεί να δομείται αποκλειστικά πάνω
σε έναν μόνο τρόπο πραγμάτευσης της πληροφορίας, ή να προτείνει περισσότερους
από έναν. Αυτό είναι το καλύτερο και συνδέεται άμεσα τόσο με τη δυνατότητα
αυτονόμησης που επιτρέπει σε κάθε άτομο ξεχωριστά να επιλέξει, αλλά και με την
καλλιέργεια κριτικού πνεύματος, την προώθηση της χειραφέτησης, τη ανάπτυξη
μεταγνωστικών δεξιοτήτων και τη δημιουργία δημοκρατικού ιδεώδους. Για
παράδειγμα, η αξιολόγηση των πηγών πληροφόρησης, θεωρούμενη ως βασική αρχή
απόκτησης γνώσης, μπορεί να προταθεί από την κοινότητα είτε ως διαδικασία στην
οποία πολλά άτομα μαζί αξιολογούν την ίδια πηγή, είτε ως ατομική δεξιότητα
ελέγχου της πληροφορίας μέσω της παράλληλης διασταύρωσης της πληροφορίας από
πολλές πηγές, είτε ως αδιαπραγμάτευτη αποδοχή της αυθεντίας. Σε μια τέτοια
περίπτωση, το άτομο γνωρίζει επακριβώς τι κερδίζει με την παραμονή του στην
κοινότητα ή για ποιους λόγους πρέπει να αποχωρήσει. Όσον αφορά στην εξΑΕ,
πρέπει να τονιστεί ότι η έρευνα δεν συμπεριέλαβε τέτοια εκπαιδευτικά προγράμματα.
Ωστόσο, ένα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να θεωρηθεί ως
κοινότητα μάθησης και δεδομένων των στόχων του προγράμματος και των
ιδιαιτεροτήτων των εκπαιδευομένων, να προταθούν ένας ή περισσότεροι τρόποι
πραγμάτευσης της πληροφορίας που να περιλαμβάνουν τις αλληλεπιδράσεις
εκπαιδευτών, εκπαιδευομένων, εκπαιδευτικού υλικού και διαθέσιμης τεχνολογίας. Η
ύπαρξη περισσότερων από έναν τρόπων πραγμάτευσης της πληροφορίας καταρχήν
επιτρέπει στον εκπαιδευτή να χρησιμοποιήσει παράλληλα διαφορετικά εκπαιδευτικά
μοντέλα και τεχνικές και να επιτρέψει συγκρίσεις. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα σε
κάθε εκπαιδευόμενο να αυτονομηθεί επιλέγοντας μόνο έναν τέτοιο τρόπο ή να
εφαρμόζει περιστασιακά όποιον προτιμά. Για παράδειγμα, να συνδυάσει τη
συλλογική αξιολόγηση της βιβλιογραφίας μέσα σε μια ομάδα εκπαιδευομένων με την
ατομική άσκηση κριτικής αποκλειστικά από τον εκπαιδευτή. Ακόμη, ανάλογα με τις
ιδιαιτερότητες της εκπαιδευτικής ομάδας, μπορεί να σχεδιαστούν οι καταλληλότεροι
τρόποι. Για παράδειγμα, σε μια ευάλωτη ομάδα η ανταλλαγή προσωπικών γνώσεων
και εμπειριών μπορεί να μην είναι μόνο ανεπιθύμητη, αλλά και επικίνδυνη, σε μια
ομάδα με αυστηρή ιεραρχία ο τρόπος πραγμάτευσης της πληροφορίας να είναι
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μονοδιάστατος και σε μια ομάδα επαγγελματικών στελεχών, που οι πληροφορίες δεν
μοιράζονται εύκολα, να είναι συνεργατικός.
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