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Abstract
The aim of this study is to investigate the use of Communities of Practice for
Teachers Professional Development and to set the basic elements of an Online
Community of Practice which supports the Basic Education and the Teachers
Professional Development in Greece. There is given a basic clarification of terms,
concepts and the key features of success of Online Communities of Practice abroad.
Then, the research focuses on presenting a theoretical model to active teachers and on
recording their views and intentions regarding the practical use of this model. In
conclusion, the assessment of the findings clearly depicts the current reality and
highlights the potential utility of the Online Communities in order to acquire informal
learning and train teachers in a Social Software environment.
Key-words: Online Communities, Communities of Practice, Social Software
Πεξίιεψε
ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ρξήζεο ησλ Κνηλνηήησλ
Πξαθηηθήο ζηελ Δπαγγεικαηηθή Δμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε νπνία λα νξίδεη ηα
βαζηθά ζηνηρεία αλάπηπμεο κηαο Γηαδηθηπαθήο Κνηλφηεηαο Πξαθηηθήο έηζη ψζηε λα
ζπκβάιιεη ππνζηεξηθηηθά ζηελ Βαζηθή Δθπαίδεπζε θαη ζηελ Δπαγγεικαηηθή
Αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Διιάδα. Γίλεηαη κηα βαζηθή απνζαθήληζε φξσλ
θαη ελλνηψλ, παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά επηηπρίαο Γηαδηθηπαθψλ
Κνηλνηήησλ Πξαθηηθήο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ελ ζπλερεία παξνπζηάδεηαη ε έξεπλα, ε
νπνία εζηηάδεηαη ζηελ παξνπζίαζε ελφο ζεσξεηηθνχ κνληέινπ ζε ελ ελεξγεία
εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεψλ θαη πξνζέζεψλ ηνπο σο πξνο ηε
πξαθηηθή ρξήζε ηνπ. Η εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε αμηνιφγεζε ησλ επξεκάησλ ηα
νπνία απνηππψλνπλ κε ζαθήλεηα ηελ ηξέρνπζα πξαγκαηηθφηεηα θαη αλαδεηθλχνπλ
ηελ δπλακηθή θαη ηελ ρξεζηκφηεηα πνπ ηείλνπλ λα απνθηήζνπλ νη Γηαδηθηπαθέο
Κνηλφηεηεο ζε κνξθέο άηππεο κάζεζεο θαη επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ ζε
πεξηβάιινλ ηερλνινγηψλ ηνπ Κνηλσληθνχ Λνγηζκηθνχ.
Δηζαγωγή
ηε ζεκεξηλή επνρή, γίλνληαη αληηιεπηέο νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο
εηζαγσγήο λεσηεξηζκψλ θαη ζχγρξνλσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, ζε φια ηα επίπεδα ηεο
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εθπαίδεπζεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, γίλεηαη ρξήζε ησλ Weblogs, ηεο Κνηλσληθήο
ειηδνπνίεζεο (Social Bookmarking) θαη ησλ Wikis κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηεο
καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Φαίλεηαη πσο απηή ε ζπλεξγαηηθή ρξήζε ηνπ Κνηλσληθνχ
Λνγηζκηθνχ (Social Software), ή αιιηψο ησλ εξγαιείσλ ηνπ Web 2.0, φλησο
ππνζηεξίδεη ηε καζεζηαθή εκπεηξία (Kloos, 2006).
Άιισζηε, νη ηαρχηαηεο εμειίμεηο ζε φιν ην θάζκα ηεο γλψζεο αιιά θαη ηεο
παηδαγσγηθήο, δηδαθηηθήο θαη ςπρνινγίαο, αλαγθάδνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε ζπλερή
εμέιημε (Μαπξνγηψξγνο, 1999). Η δηαδηθαζία Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο ελφο
εθπαηδεπηηθνχ ζηελ ειιεληθή Γεκφζηα Δθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ηνλ Μαπξνγηψξγν
(1999) ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί σο «δηαδξνκή κε απηφκαην πηιφην» θαζψο:
• Η κνληκφηεηα εθεζπράδεη θαη ιεηηνπξγεί σο αληηθίλεηξν γηα πεξαηηέξσ
πξνζπάζεηα
• Η δίρξνλε δνθηκαζηηθή πεξίνδνο ησλ λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ
ιεηηνπξγεί απνιχησο ηππηθά
• Γελ ππάξρνπλ νπζηαζηηθέο δηαδηθαζίεο έληαμεο ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ
ε πεξηβάιινληα ζπλεξγαζίαο φπσο νη Κνηλφηεηεο Πξαθηηθήο ε γλψζε ρηίδεηαη πάλσ
ζε πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο αλζξψπσλ κε ηα ίδηα ελδηαθέξνληα (Wenger et al., 2002)
θαη γίλεηαη αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο, αιιειεπίδξαζεο θαη ζπιινγηθήο
δηακφξθσζεο εθηφο ησλ ζηελψλ νξίσλ κηαο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο ή ελφο
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ/επηκφξθσζεο. Έηζη ζπκβνιή ησλ θνηλσληθψλ
ζπλαλαζηξνθψλ πνπ δηεπθνιχλνληαη απφ ηηο Κνηλφηεηεο Πξαθηηθήο θαη ην Γηαδίθηπν
είλαη θαζνξηζηηθή. (Μαξγεηνπζάθε & Μηραειίδεο, 2005)
Η ζπλεξγαζία θαη ε κάζεζε, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Lastrucci &
Pascale, 2010) έρεη επεξεαζζεί θαη απφ ηε Θεωξία ηωλ Κνηλνηήηωλ Πξαθηηθήο ηνπ
Etienne Wenger (1998). Οη Κνηλφηεηεο Πξαθηηθήο ππάξρνπλ απφ ηφηε πνπ νη
άλζξσπνη άξρηζαλ λα καζαίλνπλ καδί, ε έλλνηα φκσο εηζήρζε απφ ηνλ Etienne
Wenger, ν νπνίνο πεξηγξάθεη κηα Κνηλφηεηα Πξαθηηθήο σο έλα ππνζηεξηθηηθφ
πεξηβάιινλ πνπ δπλεηηθά κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ θάιπςε ηξηψλ
βαζηθψλ αλαγθψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, απηψλ:
1. Σεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο
2. Σεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο
3. Σεο ελζσκάησζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία (Lastrucci & Pascale, 2010)
Η ζεσξία ηνπ Etienne Wenger εζηηάδεη ζηελ αληαιιαγή ηεο γλψζεο κέζσ ηεο
αιιειεπίδξαζεο θαη φρη ζηελ απιή κεηαθνξά ηεο φπσο νξίδνπλ νη παξαδνζηαθέο
απφςεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε βαζίδεηαη ζηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο
πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε κάζεζε είλαη – ή κπνξεί λα βειηησζεί κέζα απφ- κηα
θνηλσληθή δηαδηθαζία. Η ζπλεξγαηηθή κάζεζε ελζαξξχλεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο
κεηαμχ ησλ κειψλ ζην πιαίζην κηαο νκάδαο. Οη αιιειεπηδξάζεηο απηέο ζχκθσλα κε
ηνλ Slavin (1995). είλαη πξνζεθηηθά δνκεκέλεο ψζηε λα επηηξέπνπλ:
 Σε ζεηηθή αιιειεμάξηεζε,
 Σελ αηνκηθή ππεπζπλφηεηα,
 Σελ αιιειεπίδξαζε ζε πξνζσπηθφ επίπεδν,
 Σελ θαηάιιειε ρξήζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ, φπσο εγεηηθέο
ηθαλφηεηεο, επηθνηλσλία, νκαδηθφ πλεχκα θαη επίιπζε δηαθνξψλ,
 Σελ ηαθηηθή απην-αμηνιφγεζεο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο.
Η δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο επλνεί ηελ αληαιιαγή
αζαθνχο γλψζεο θαη ελίνηε επλνεί ηε κεηαηξνπή ηεο ζε ξεηή θαη δηαλεκεκέλε
γλψζε. Καιέο πξαθηηθέο, δηαπηζηψζεηο, ηερληθέο θαη εκπεηξίεο κπνξνχλ ζε έλα ηέηνην
πεξηβάιινλ λα θπθινθνξνχλ, λα δνθηκάδνληαη θαη ζηαδηαθά λα κεηαηξέπνληαη ζε
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ξεηή, δεισηηθή, θαηαγεγξακκέλε γλψζε ε νπνία κπνξεί λα δηαρέεηαη θαη λα
δηακνηξάδεηαη ζε φια ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο (Θενραξφπνπινο & Υαξαθφπνπινο,
2007).
χκθσλα κε ηνλ Wenger, ε ηερλνινγία ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεί κηα αίζζεζε
ζχκπλνηαο ζηα κέιε ησλ θνηλνηήησλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη λα αθνξά
δηαθνξεηηθά επίπεδα ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηέο. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο θαηά ηα
θαηλφκελα νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ Κνηλνηήησλ Πξαθηηθήο θαη ηνπ Κνηλσληθνχ
Λνγηζκηθνχ, ππνζηεξίδεηαη γεληθά φηη ην Κνηλσληθφ Λνγηζκηθφ ζα κπνξνχζε λα
ππνζηεξίμεη ηηο θνηλφηεηεο θαιχηεξα απφ «παξαδνζηαθά» ινγηζκηθά. (Web 2.0 in
Learning, 2011).
Βαζηθέο Έλλνηεο θαη Οξηζκνί
Αλ θαη δελ ππάξρεη θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο γηα ηελ έλλνηα ηεο «Κνηλόηεηαο»,
παξαδνζηαθά απνηειεί «κηα νκάδα αλζξψπσλ, νη νπνίνη δνπλ θαη
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ίδηα γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη ζπλδένληαη κε θνηλέο
αλαθνξέο ζην ρψξν θαη ην ρξφλν, θνηλνχο ζθνπνχο θαη θνηλέο αξρέο. (Απνζηνιάθεο,
Βαξιάκεο, Παπαδφπνπινο, 2008). Η δηεζλήο βηβιηνγξαθία ζπγθιίλεη ζηελ αλάδεημε
ηεζζάξσλ δηαθξηηψλ πξνζδηνξηζηηθψλ ελλνηψλ νη νπνίνη ραξαθηεξίδνπλ κηα
θνηλφηεηα: {άλζξωπνη, θνηλνί δεζκνί, θνηλωληθή αιιειεπίδξαζε, ρώξνο/ρξόλνο}
(Hillery, 1955; Poplin, 1979; Stuckey, 2007).
Τπφ ηελ έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο κάζεζεο-εθπαίδεπζεο ε «Κνηλόηεηα
Πξαθηηθήο» (Community of Practice) νξίδεηαη σο «νκάδα αηφκσλ ηα νπνία
κνηξάδνληαη θνηλέο αλεζπρίεο, θνηλφ ζχλνιν πξνβιεκάησλ ή θνηλφ πάζνο ζε θάπνην
ηνκέα ελδηαθέξνληνο, θαη ηα νπνία εκβαζχλνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπο ζε
απηφ ην ηνκέα κέζα απφ ηελ κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε ζε ζπλερή βάζε». (Wenger
et al., 2002) Η ιέμε «θνηλφηεηα» ζεκαηνδνηεί ηελ πξνζσπηθή βάζε πάλσ ζηελ νπνία
δηακνξθψλνληαη νη ζρέζεηο. Τπνλνεί επίζεο φηη νη Κνηλφηεηεο Πξαθηηθήο δελ
πεξηνξίδνληαη απφ ηα ηππηθά γεσγξαθηθά, επηρεηξεζηαθά ή ιεηηνπξγηθά φξηα αιιά
απφ ηηο θνηλέο εξγαζίεο, πιαίζηα θαη εξγαζηαθά ή πξνζσπηθά γλσζηηθά
ελδηαθέξνληα. Ο φξνο «πξαθηηθή» ππνλνεί ηελ «γλψζε κέζα ζηε δξάζε». Η έλλνηα
ηεο «πξαθηηθήο» φπσο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ε
αλαπαξάζηαζε ηνπ πσο ελεξγνχλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο θαζεκεξηλά, ζε αληίζεζε κε
πην επίζεκεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ην πψο πξέπεη λα
γίλεηαη ε δηδαζθαιία ζεσξεηηθά. Δπίζεο, ν φξνο «πξαθηηθή» αλαθέξεηαη ζηε
δπλακηθή δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο νη εθπαηδεπηηθνί καζαίλνπλ πψο λα θάλνπλ ηε
δνπιεηά ηνπο αιιειεπηδξψληαο κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο (Lesser & Prusak, 1999).
Οη θνηλφηεηεο πνπ εμεηάδνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε είλαη νη «Γηαδηθηπαθέο
Κνηλόηεηεο».
Η Γηαδηθηπαθή Κνηλφηεηα νξίδεηαη απφ ηελ Preece (2000) σο «…έλα ζχλνιν
αλζξψπσλ πνπ αιιειεπηδξνχλ ζε έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ, έρνληαο έλα θνηλφ ζθνπφ,
θαζνξηζκέλεο πνιηηηθέο θαη λφξκεο ζπκπεξηθνξψλ», πξνζπαζψληαο λα δψζεη έλα
μεθάζαξν νξηζκφ θξίλνληαο πσο ε ελλνηνινγηθή ηζρχο ηνπ φξνπ έρεη απνδπλακσζεί
αθνχ νπνηαδήπνηε κνξθή επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε 2 ή πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο
δπλεηηθά κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο ειεθηξνληθή θνηλφηεηα. Οη Fernback &
Thompson (1995) δηαρσξίδνπλ ηελ «ειεθηξνληθφηεηα» απφ ηελ θνηλφηεηα κηαο θαη
ππνζηεξίδνπλ πσο «…φιεο νη ειεθηξνληθέο ζπλαληήζεηο δελ είλαη θαη θνηλφηεηεο.
Γίρσο ηελ πξνζσπηθή επέλδπζε θαη ηελ δέζκεπζε ηα νπνία ραξαθηεξίδνπλ ηελ
ηδεαηή θνηλφηεηα φια απηά ηα chat rooms θαη νη on line νκάδεο ζπδεηήζεσλ δελ είλαη
ηίπνηα άιιν απφ κέζα επηθνηλσλίαο κεηαμχ αλζξψπσλ κε θνηλά ελδηαθέξνληα».
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Ο επφκελνο φξνο πνπ κειεηάηαη, ην «Κνηλωληθό Λνγηζκηθό», αθνξά ππεξεζίεο θαη
εθαξκνγέο ηνπ δηαδηθηχνπ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα εθκεηαιιεχνληαη
ην ζχλνιν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ, δειαδή ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ηε
ζπλεξγαζία. Σν Κνηλσληθφ Λνγηζκηθφ, επηθεληξψλεηαη ζηνπο αλζξψπνπο , απαηηεί
ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη εκπινθή, θαη επηθεληξψλεηαη νπζηαζηηθά, εμνινθιήξνπ ζηε
δεκηνπξγία θνηλνηήησλ γηα λα πεηχρεη ηνπο επηζπκεηνχο καζεζηαθνχο ζηφρνπο.
Έπεηηα, νη δχν πξνεγνχκελνη φξνη πνπ πεξηγξάθεθαλ, θιήζεθαλ λα κειεηεζνχλ σο
πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε εξγαζηαθή νκάδα, απηή ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη πην
ζπγθεθξηκέλα σο πξνο ηελ Δπαγγεικαηηθή ηνπο Αλάπηπμε. Ο φξνο «Δπαγγεικαηηθή
Αλάπηπμε ηωλ Δθπαηδεπηηθώλ», ινηπφλ, είλαη ε επαγγεικαηηθή εμέιημε πνπ
επηηπγράλεη έλαο εθπαηδεπηηθφο σο απνηέιεζκα ηεο νινέλα απμαλφκελεο εκπεηξίαο
πνπ απνθηά, θαζψο θαη ηεο ζπζηεκαηηθήο αλαζεψξεζεο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ
(Glatthorn, 1995).
χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ε κάζεζε πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηηο Κνηλφηεηεο
Πξαθηηθήο, είλαη ε θαη θξίλεηαη ρξήζηκν λα αλαθεξζεί ε ζπκβνιή ηεο ζηελ
Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε. «Άηππε Μάζεζε» νξίδεηαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία
θάζε άηνκν, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, καζαίλεη θαη απνθηά ζηάζεηο, αμίεο,
ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο, απφ ηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία θαη ηηο επηδξάζεηο
πνπ δέρεηαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ (Jeffs & Smith, 1999).
Η ζπλεξγαζία θαη ε ζπκκεηνρή ζηηο Κνηλφηεηεο Πξαθηηθήο απνηεινχλ ζεκαληηθά
ζηνηρεία θαη ππνγξακκίδνπλ ηελ άηππε φςε ζηελ αλάπηπμε επαγγεικαηηθψλ
πξαθηηθψλ. Παξάιιεια, απηέο νη πιεξνθνξίεο θαη ε πξαθηηθή γλψζε πνπ
ζπζζσξεχεηαη ζε κία επηηπρεκέλε Γηαδηθηπαθή Κνηλφηεηα Πξαθηηθήο ελδέρεηαη λα
είλαη πνηνηηθά αλψηεξε θαη πην ελεκεξσκέλε ζε ζχγθξηζε κε ηηο παξαδνζηαθέο
αθαδεκατθέο πεγέο, φπσο ηα βηβιία. Καη ζχκθσλα κε ηνλ Wenger, ε πξαθηηθή είλαη
ζην επίθεληξν ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, κηαο θαη φπσο ηζρπξίδεηαη ε πξάμε
πεξηιακβάλεη θαη ηελ επίζεκε θαη ηελ άηππε πιεπξά ελφο επαγγέικαηνο.
Θεωξεηηθό Υπόβαζξν
Με ζθνπφ ηε ζχζηαζε ελφο ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ, κειεηήζεθε αξρηθά ε «Θεωξία
Κνηλωληθήο Μάζεζεο» (Social Learning Theory) ηνπ Etienne Wenger, ε νπνία
ηνπνζεηεί ηε κάζεζε ζην πιαίζην ηεο εκπεηξίαο σο πξνο ηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρή. Η
πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο σο δηά βίνπ δηαδηθαζία βαζηδφκελε ζηελ πξαθηηθή απνηειεί
ην έλαπζκα ηεο Θεσξίαο Κνηλσληθήο Μάζεζεο (Wenger, 2002), κίαο ζεσξίαο πνπ
πξνζέιθπζε αξθεηή πξνζνρή ηα ηειεπηαία ρξφληα.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία απηή ε κάζεζε ζεσξείηαη κέξνο ηεο
αλζξψπηλεο θχζεο, ελψ ζπληεξεί ηελ ίδηα ηε δσή θαη είλαη απαξαίηεηε. Οη
ππάξρνπζεο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ην ηη έρεη ζεκαζία ζηε κάζεζε, θαζψο θαη
ζρεηηθά κε ηε θχζε ηνπ «γλσξίδεηλ», ππνζηεξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Kloos (2006)
φηη βαζίδνληαη ζε ηέζζεξηο βαζηθνχο ζπιινγηζκνχο:
1. Όηη ν άλζξσπνο είλαη θνηλσληθφ φλ.
2. Όηη ε γλψζε είλαη δήηεκα ηθαλνηήησλ σο πξνο ηε ιήςε πνιχηηκσλ
πξσηνβνπιηψλ.
3. Όηη ην «γλσξίδεηλ» είλαη ην δήηεκα ζπκκεηνρήο ζε πξσηνβνπιίεο, δειαδή
ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηνλ θφζκν.
πκπεξαζκαηηθά, ε ηθαλφηεηά ηνπ αλζξψπνπ λα βηψλεη ηνλ θφζκν θαη λα ζπκκεηέρεη
επνηθνδνκεηηθά ζε απηφλ, απνηειεί νπζηαζηηθά ηνλ ζηφρν ηεο κάζεζεο. (Kloos,
2006)
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Έπεηηα, κειεηήζεθε ν φξνο ηεο «Οκόηηκεο πλεξγαηηθήο Μάζεζεο» (Peer-to-peer
learning). Ο φξνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη κηα ακθίδξνκε
δηαδηθαζία κάζεζεο κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο νκάδαο εθπαηδεπηηθψλ.
Σν Peer-to-peer learning ζα κπνξνχζε λα ζπλνςηζηεί ζηε θξάζε: καζαίλνληαο απφ
θαη καδί κε θάπνηνλ άιιν. Έηζη γίλεηαη ζαθέο φηη δελ ππάξρνπλ δηαθξηηνί ξφινη
κεηαμχ εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελνπ, εθφζνλ νη ξφινη ελαιιάζζνληαη γηα ηελ
επίηεπμε ηνπ βέιηηζηνπ απνηειέζκαηνο.
Καηά ηελ αιιαγή ησλ ξφισλ φρη κφλν ζηελ παξνρή ηνπ πεξηερνκέλνπ αιιά θαη ζηνπο
παξαδνζηαθνχο ξφινπο ησλ «αξράξησλ» θαη «απζεληηψλ», ε κάζεζε δελ έρεη λα
θάλεη πηα κε ηελ «θαηαλάισζε» πξντφλησλ κάζεζεο, αιιά πεξηζζφηεξν κε ηελ
ηθαλφηεηα ησλ καζεηεπφκελσλ λα δεκηνπξγνχλ ηε δηθή ηνπο γλψζε θαη λα καζαίλνπλ
κε ηε βνήζεηα πνιχπιεπξσλ πεγψλ θαη ησλ ζπλ-εθπαηδεπφκελσλ ηνπο. Γηα
παξάδεηγκα, ζε κηα θνηλφηεηα ηα κέιε κπνξνχλ λα ζπλ-παξάγνπλ εθπαηδεπηηθφ
πεξηερφκελν θαη παξάιιεια λα καζαίλνπλ απφ απηή ηελ δηαδηθαζία ζπλ-παξαγσγήο.
(Jokisalo & Riu, 2009)
εκαληηθφ δήηεκα απνηέιεζε ην πψο ε ηερλνινγία κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ
θνηλσληθφηεηα, ηελ ηαπηφηεηα θαη ηε ζπλνρή ησλ κειψλ κέζα ζηνλ ρξφλν έηζη ψζηε
λα πξνάγεη ηειηθά ηηο αλαγθαίεο δηαζηάζεηο, απηέο ηεο:
 πγρξνληζκέλεο αιιειεπίδξαζεο
 Αζχγρξνλεο αιιειεπίδξαζεο
 Γεκνζίεπζεο
 Αηνκηθήο ζπκκεηνρήο
 Καιιηέξγεηαο ηεο θνηλφηεηαο
Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο εξγαζίαο θαη ζχκθσλα πάληα κε ηε
βηβιηνγξαθία, επηθεληξσζήθακε ζε έλα πεξηνξηζκέλν ζχλνιν εξγαιείσλ πνπ είλαη ηα
Weblogs, ηα Wikis, ε Κνηλσληθή ειηδνπνίεζε, ην Podcasting θαη ε Απνζηνιή
άκεζσλ κελπκάησλ.
Σα ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία είλαη πιένλ γλσζηά ζε φινπο θαη ζα πεξηγξαθνχλ πνιχ
ζπλνπηηθά σο πξνο ηε ζπλεξγαηηθή ηνπο δηάζηαζε.
Σα Weblogs έρνπλ σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ θαηάξγεζε ησλ εκπνδίσλ
ζπγγξαθήο θαη ηε δηεπθφιπλζεο ηεο πξνζσπηθήο δεκνζίεπζεο ζην δηαδίθηπν. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ηα Weblogs ζηελ εθπαίδεπζε κπνξνχλ λα έρνπλ παξαπάλσ απφ έλαλ
ηξφπνπο θαη ιφγνπο ρξήζεο. Κάπνηεο δπλαηέο ρξήζεηο ηνπ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
είλαη νη παξαθάησ (Web 2.0 in Learning, 2011):
 Γηαηήξεζε ελφο ηζηνξηθνχ αξρείνπ κε εκπεηξίεο εθπαίδεπζεο
 Παξνρή απφςεσλ θαη ηδεψλ γηα εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε λένπο
εθπαηδεπηηθνχο
 Παξνρή θάπνησλ how-to βεκάησλ θαη εθπαηδεπηηθψλ βνεζεκάησλ γηα ηε
ρξήζε θάπνηαο
 εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε
 Γηεξεχλεζε ζεκαληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεζηαθψλ ζεκάησλ
 Γεκνζίεπζε πιεξνθνξηψλ κε ηε ρξήζε εκεξνινγίνπ γεγνλφησλ
 Παξνρή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζε κνξθή αξρείσλ θαη ζπλδέζκσλ
 χλδεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ Διιάδα ή ζην
εμσηεξηθφ
Καηά παξφκνην ηξφπν, ηα Wikis επηηξέπνπλ ηε ζπλεξγαηηθή δεκνζίεπζε. Οη ρξήζηεο
κπνξνχλ λα πξνζζέηνπλ λέν πιηθφ θαη ζπλδέζκνπο ζε κηα ζειίδα Wiki, αιιά θαη λα
επεμεξγάδνληαη ην ήδε ππάξρνλ πιηθφ. χκθσλα κε ηνπο Παληαδφπνπιν & Παξάζρν
(2009), ε ρξήζε ηνπο κε ζθνπφ ηε κάζεζε ζπλνςίδεηαη ζηα παξαθάησ:
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Αλάπηπμε ζπλδέζεσλ κεηαμχ ηεο λέαο θαη ηεο παιηφηεξεο γλψζεο
Αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηεο επεμεξγαζίαο, ηεο επθξάδεηαο θαη ηεο
δεκηνπξγηθήο
 επειημίαο
 Δηζαγσγή θαη ελίζρπζε ηεο ηδέαο φηη έλα δεκηνπξγηθφ έξγν δελ είλαη πνηέ
νινθιεξσκέλν
 Οη εθπαηδεπηηθνί θαηέρνπλ ελεξγεηηθφ ξφιν σο ζπληειεζηέο κηαο ζειίδαο
wiki. Απαληνχλ
 ηεθκεξησκέλα, θάλνπλ θξίζηκεο αιιαγέο θαη απαξαίηεηεο βειηηψζεηο ζην
αλαξηεζέλ πιηθφ
 Αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ, φπσο ε νκνθσλία,
ν ζπκβηβαζκφο, ε νκαδηθή εξγαζία, ε αλαζεψξεζε θαη επαλεμέηαζε
Έπεηηα, ε Κνηλωληθή ειηδνπνίεζε (Social Bookmarking) πνπ εμππεξεηεί ηνλ φξν
«Folksonomy», βαζίδεηαη ζηε ζπιινγηθή λνεκνζχλε ησλ ρξεζηψλ ηνπ. Αθνξά ην
ζπλεξγαηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαηεγνξηνπνηνχληαη νη πιεξνθνξίεο ζηνλ Ιζηφ θαη
ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ ζπιινγέο ζειηδνδεηθηψλ
κε ηε δηαδηθαζία γλσζηή σο «Tagging».
Ωο πξνο ηε κάζεζε, ηα ζπζηήκαηα Κνηλσληθήο ειηδνπνίεζεο κνηξάδνληαη νξηζκέλα
θνηλά πιενλεθηήκαηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο:
 Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ζπιινγψλ ζειηδνδεηθηψλ, ηηο νπνίεο νη
εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα κνηξάδνληαη κε άιινπο εμνηθνλνκψληαο ρξφλν θαη
εθκεηαιιεπφκελνη ηελ εκπεηξία ηνπο
 Υξεζηκνπνηνχλ «εηηθέηεο» (tags) γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ζειηδνδεηθηψλ. Οη
εηηθέηεο είλαη ιέμεηο-θιεηδηά πνπ αληηζηνηρίδνληαη κε έλα ζειηδνδείθηε θαη
θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ νξγάλσζε θαη πξνβνιή ησλ ζειηδνδεηθηψλ κε ηίηινπο
πνπ έρνπλ λφεκα
 Η πξνζζήθε εηηθέηαο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ησλ
ζειηδνδεηθηψλ ζε πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο, γεγνλφο πνπ θαηαξγεί ηελ
ηεξαξρία θαη εληζρχεη ηελ πεξηεθηηθφηεηα
Σα Podcasts πεξηνξίδνληαη ζε κνλφδξνκε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ θαη πξνθεηκέλνπ
λα πξνζηεζεί ζε απηά ην ζηνηρείν ηεο αιιειεπίδξαζεο, πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη ζε
θάπνην απφ ηα παξαπάλσ εξγαιεία Κνηλσληθνχ Λνγηζκηθνχ (ε έλα Blog, γηα
παξάδεηγκα).
Λφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο ζηηο κέξεο καο, ε «θηλεηή» κάζεζε ζα
κπνξνχζε λα απνηειέζεη κία ελαιιαθηηθή εθπαηδεπηηθή κέζνδν θαη ηα Podcasts
απνηεινχλ κία θζελή ελαιιαθηηθή ησλ πξνθνξηθψλ παξνπζηάζεσλ θαη δηαιέμεσλ,
δεδνκέλνπ φηη δελ απαηηείηαη απαξαηηήησο δηάινγνο ή αιιειεπίδξαζε.
Πην ζπγθεθξηκέλα θαη ζχκθσλα κε ηνλ Παιαηγεσξγίνπ (2011), ε ρξήζε ηνπο ζηε
δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο:
 Αλαπηχζζεη δεμηφηεηεο ζηε ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ζηε δηεξεχλεζε ησλ
εθθξαζηηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ ζχγρξνλσλ κέζσλ
 Δπλνεί ηε κάζεζε νπνπδήπνηε, νπνηεδήπνηε
 Οη εθπαηδεπηηθνί αλαιακβάλνπλ θαη εμνηθεηψλνληαη κε πνιιαπινχο ξφινπο
(παξαγσγνχ, δηδάζθνληα, αθξναηή, ζρνιηαζηή, θηι.)
Σέινο, ε Απνζηνιή Άκεζωλ Μελπκάηωλ (Instant Messaging) θαζηζηά δπλαηέο
δηάθνξεο κνξθέο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ρξεζηψλ. Σν
βαζηθά πιενλεθηήκαηα ησλ εθαξκνγψλ απνζηνιήο άκεζσλ κελπκάησλ ζηελ
εθπαίδεπζε ζπλίζηαληαη ζηα παξαθάησ:

SECTION A: theoretical papers, original research and scientific articles

507

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 01/10/2020 11:49:49 |

6th International Conference in Open & Distance Learning - November 2011, Loutraki, Greece - PROCEEDINGS

•
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Οη εθπαηδεπηηθνί γλσξίδνπλ αλά πάζα ζηηγκή πνηνη ζπλάδειθνη είλαη
δηαζέζηκνη
Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηφζν ηεο απνζηνιήο άκεζσλ
κελπκάησλ, φζν θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θσλεηηθήο ζπλνκηιίαο κέζσ ηνπ
δηαδηθηχνπ δσξεάλ (voice over IP).
Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα νκαδηθήο ζπλδηάζθεςεο, βηληενδηάζθεςεο, άκεζεο
απνζηνιήο αξρείσλ, θαζψο θαη θνηλήο ρξήζεο θαη επεμεξγαζίαο πιηθνχ
κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Petter et al., 2005)

Παξνπζίαζε Έξεπλαο
Σκοπός& Ερωηήμαηα
Βαζηθφο ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα απνηππψζεη αθελφο ηελ ηξέρνπζα
πξαγκαηηθφηεηα θαη αθεηέξνπ λα ζθηαγξαθήζεη ηηο απφςεηο θαη ηηο πξνζέζεηο ησλ ελ
ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ Κνηλσληθνχ Λνγηζκηθνχ ζηελ
Δπαγγεικαηηθή ηνπο Αλάπηπμε.
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο, ζπγθξνηήζεθαλ ηα παξαθάησ εξεπλεηηθά
εξσηήκαηα:
Κύξην εξεπλεηηθό εξώηεκα: Μπνξεί ην Κνηλσληθφ Λνγηζκηθφ ζε κηα Γηαδηθηπαθή
Κνηλφηεηα Πξαθηηθήο λα ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά ζηε Βαζηθή Δθπαίδεπζε θαη ζηελ
Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ζηελ Διιάδα;
Η απάληεζε ζε απηφ ην θχξην εξψηεκα ππνβνεζείηαη απφ πέληε ππν-εξσηήκαηα:
Υπν-εξώηεκα 1: Πνηνη είλαη νη παξάγνληεο επηηπρίαο κηαο Γηαδηθηπαθήο Κνηλφηεηαο
Πξαθηηθήο ζχκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ πνπ εμππεξεηεί;
Υπν-εξώηεκα 2: Με πνην ηξφπν θαη θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί επηηπρψο ην Κνηλσληθφ Λνγηζκηθφ ζε κηα Γηαδηθηπαθή Κνηλφηεηα
Πξαθηηθήο έηζη ψζηε λα ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά ζηε Βαζηθή Δθπαίδεπζε θαη ζηελ
Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ζηελ Διιάδα;
Υπν-εξώηεκα 3: Πνηα ζπκπεξάζκαηα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ σο πξνο ηα παξαπάλσ
ππν-εξσηήκαηα κέζα απφ κηα έξεπλα γηα ηνπο ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνχο;
Μεθοδολογία & Τασηόηηηα
Πέξα απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο θαη ηε κειέηε επηηπρεκέλσλ
Κνηλνηήησλ Πξαθηηθήο ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ην Τπν-εξψηεκα 1 θαη 2, ζην Τπνεξψηεκα 3 δηελεξγήζεθε κηα πνηνηηθή έξεπλα γηα ξεαιηζηηθή αλαηξνθνδφηεζε απφ
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Η κέζνδνο
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ απηή ηνπ Focus Group (Οκάδα Δζηίαζεο):
Σελ Οκάδα Δζηίαζεο («mini group») απνηέιεζαλ 4 ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί, ιφγσ
ηνπ φηη είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε ηνπ Κνηλσληθνχ Λνγηζκηθνχ. Δπηιέρζεθε ην
«mini group», γηαηί ιφγσ ρξνληθψλ πεξηζσξίσλ ήηαλ δχζθνιν λα βξεζνχλ νρηψ κε
δέθα θαηάιιεινη ζπκκεηέρνληεο. Δπηπιένλ, κε ηνλ ηξφπν απηφ είρε ν θάζε
ζπκκεηέρνληαο πεξηζζφηεξν δηαζέζηκν πιένλ ρξφλν απ’ φηη ζε έλα «full group».
 Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ νκάδα, επηιέρζεθαλ κε βάζε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο. Γχν
είλαη εθπαηδεπηηθνί ζηε πξσηνβάζκηα θαη δχν είλαη εθπαηδεπηηθνί ζηε
δεπηεξνβάζκηα
 εθπαίδεπζε, δηαθνξεηηθήο ειηθίαο, απφ 26 έσο 48 εηψλ. Πξνζεγγίζηεθαλ
ηειεθσληθψο θαη απνδέρηεθαλ ηελ πξφηαζε λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ νκάδα.
Θεσξήζεθε ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπλ εμ αξρήο ην πιαίζην ζην νπνίν ζα γίλεη ε
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ζπδήηεζε, νπφηε ηνπο απεζηάιε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κηα
ζχληνκε παξνπζίαζε κε ηα βαζηθά ζεκεία ηνπ ζέκαηνο.
Έιαβε ρψξα ζηηο 10/02/2011 θαη δηήξθεζε 1.5 ψξα.
Σα εμαγφκελα δεδνκέλα απνηεινχλ επηιεγκέλα απνζπάζκαηα ηεο ζπδήηεζεο.

Περιοριζμοί
 Πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο γηα εθηελέζηεξε έξεπλα, πνπ ιφγσ ηεο πνιπκνξθίαο
ησλ ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ θαη ελλνηψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ, ζα ήηαλ
ελδηαθέξνλ λα ππάξρεη.
 ρεηηθή κεξνιεςία ηνπ εξεπλεηή δεδνκέλνπ πσο ην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο,
ήηαλ ζηα πιαίζηα δηθήο ηνπ κεηαπηπρηαθήο έξεπλαο. Η ζπδήηεζε κεξηθέο
θνξέο θαηεπζπλφηαλ ζε άιια ζέκαηα απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ζην ηέινο,
ζπδεηήζεθαλ κελ φιεο νη εξσηήζεηο, αιιά φρη φιεο ζε βάζνο.
 Παξά ην γεγνλφο φηη θαη νη ηέζζεξηο ζπκκεηέρνληεο ήηαλ γλψζηεο θάπνησλ
εξγαιείσλ ηνπ Κνηλσληθνχ Λνγηζκηθνχ, δελ είραλ πείξα ζηελ εθαξκνγή ηνπο
ζην εηδηθφ πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.
Αποηελέζμαηα
Υπν-εξώηεκα 1: Πνηνη είλαη νη παξάγνληεο επηηπρίαο κηαο Γηαδηθηπαθήο Κνηλφηεηαο
Πξαθηηθήο ζχκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ πνπ εμππεξεηεί;
ην ζεκείν απηφ, πεξηγξάθεθαλ επηηπρεκέλεο Γηαδηθηπαθέο Κνηλφηεηεο Πξαθηηθήο
ηνπ εμσηεξηθνχ, νη νπνίεο επηιέρζεθαλ επεηδή απνηεινχλ παγθνζκίσο
αλαγλσξηζκέλα πξφηππα. Οη θνηλφηεηεο απηέο είλαη νη Tapped In, Miranda Net,
Classroom 2.0 θαη Global Education Collaborative.
Μέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπο κε ηελ ρξήζε ηνπ κνληέινπ ησλ Sofos & Kostas
(2010) σο πξνο ηα δνκηθά ηνπο ζηνηρεία, ηα ηερλνινγηθά εξγαιεία & ηηο ππεξεζίεο,
αιιά θαη σο πξνο ηνπο ξφινπο ησλ ρξεζηψλ, πξνέθπςαλ νη παξάγνληεο επηηπρίαο γηα
κηα Κ.Π. ζηε ρψξα καο.
Μεηά απφ ηε κειέηε ησλ παξαπάλσ Κνηλνηήησλ Πξαθηηθήο., παξαηεξήζεθε φηη
έρνπλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηηο θαζηζηνχλ σο επηηπρεκέλεο:
 Έρνπλ ζαθψο νξηζκέλν ζθνπφ. Όιεο δηαηεξνχλ έλα ζαθέο θαη επηθεληξσκέλν
ζθνπφ. Γηα παξάδεηγκα, φρη κφλν νξίδνπλ ην ζθνπφ ηνπο ζπλήζσο ζηελ
αξρηθή ηνπο ζειίδα, αιιά ν ζθνπφο απηφο παξακέλεη εκθαλήο ζε θάζε
δξαζηεξηφηεηα, αλαθνίλσζε ή ζπδήηεζε. Η παξαηήξεζε απηή ηζρχεη γηα φιεο
ηηο ππφ κειέηε θνηλφηεηεο.
 Η ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη θαηάιιεια. Υξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία
Κνηλσληθνχ
 Λνγηζκηθνχ κε ηα νπνία νη εθπαηδεπηηθνί ζην εμσηεξηθφ είλαη πιένλ
εμνηθεησκέλνη. Γηα παξάδεηγκα, ην δηαδίθηπν ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα
επηθνηλσλία, θαζψο είλαη παληαρνχ παξφλ γη’ απηνχο. ηελ θνηλφηεηα Tapped
In ρξεζηκνπνηνχλ κηα αλεμάξηεηε πιαηθφξκα ζε έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ,
ελψ ζηελ θνηλφηεηα Classroom 2.0, ηα κέιε παξαθνινπζνχλ δηαδηθηπαθά
καζήκαηα κε ηε βνήζεηα ηερλνινγηψλ βίληεν.
 Σα κέιε είλαη δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο. Όια ηα εγγεγξακκέλα κέιε ησλ
θνηλνηήησλ απηψλ έρνπλ πξφζβαζε ζε επαγγεικαηίεο ηεο εθπαίδεπζεο
παγθνζκίσο.
 Η εγεζία είλαη ηζρπξή. Μηα νκάδα απφ έκπεηξνπο ζρεδηαζηέο, εξεπλεηέο,
εηδηθνχο ζηελ Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε, θαζψο θαη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ
ζρεδηάζεη κε επαγγεικαηηζκφ απηέο ηηο θνηλφηεηεο.
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Απνηεινχλ καθξνπξφζεζκα έξγα. Γλσξίδνπκε φηη ε θνηλφηεηα Tapped In
μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ην 1997 θαη ιεηηνπξγεί αθφκα.
Γίλεηαη έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο θνηλφηεηαο. Η
ζεκαζία πνπ έρεη ε ζηήξημε ηεο θνηλσληθφηεηαο απφ ηελ ηερλνινγία
αλαγλσξίδεηαη εχθνια ζε φιεο ηηο θνηλφηεηεο ηδίσο ζηελ Classroom 2.0. ηελ
θνηλφηεηα Tapped In, επίζεο, ελζαξξχλνληαη εκθαλψο νη νκάδεο θαη ε
ζηξαηεγηθή ηεο είλαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ππάξρνπζεο θνηλφηεηεο γηα λα
θαιιηεξγεζεί ε ίδηα ζπζηεκηθά.
Η επαγγεικαηηθή κάζεζε ιακβάλεη ρψξα ζε απζεληηθέο θαηαζηάζεηο. Σα
πξαγκαηηθά παξαδείγκαηα ησλ πξαθηηθψλ ζηελ ηάμε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε
δηεξεχλεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ.
Γηεπθνιχλνπλ ηε ζθέςε θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Δλζαξξχλνπλ ηα κέιε λα ζπκκεηέρνπλ ζε αηνκηθνχο θαη ζπιινγηθνχο
πξνβιεκαηηζκνχο.
Παξέρνπλ ηελ απαξαίηεηε βνήζεηα γηα ηελ πηζαλή αιιαγή ηεο δηδαθηηθήο
πξαθηηθήο θαη ησλ δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ.
Τπνζηεξίδνπλ ηελ αιιαγή ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηε δηδαζθαιία. Οη εθπαηδεπηηθνί εκπιέθνληαη ζε
ζπιινγηθά θαζήθνληα πνπ ηνπο δίλνπλ επθαηξίεο λα εμεηάζνπλ ηηο αμίεο θαη
ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε απηή.
Αιιάδνπλ ην ξφιν ησλ κειψλ. Απφ εθπαηδεπηηθνί, γίλνληαη καζεηέο (colearners).
Μεηψλνπλ ηελ απνκφλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Κάζε εθπαηδεπηηθφο έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα αλήθεη ζε κηα νκάδα, λα κνηξάδεηαη πξνβιεκαηηζκνχο θαη λα
βξίζθεη ιχζεηο ζε εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα πνπ ηνλ απαζρνινχλ.

Υπν-εξώηεκα 2: Με πνην ηξφπν θαη θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί επηηπρψο ην Κνηλσληθφ Λνγηζκηθφ ζε κηα Γηαδηθηπαθή Κνηλφηεηα
Πξαθηηθήο έηζη ψζηε λα ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά ζηε Βαζηθή Δθπαίδεπζε θαη ζηελ
Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ζηελ Διιάδα;
Σα Παλεπηζηήκηα κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα απνθηήζεη
δπλακηθή θαη πξνζηηζέκελε αμία κηα Κνηλφηεηα. Έηζη, ε Κνηλφηεηα ζα κπνξεί λα
σξηκάδεη ζπλερψο κέζα απφ έλα ζπλερή θχθιν αλάπηπμεο θαη αμηνιφγεζεο κε ηελ
ππνζηήξημε ησλ θαζνδεγεηψλ/κεληφξσλ.
Σα κέιε ελ θαηξψ ζα αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ θνηλφηεηα, έηζη ψζηε λα
αλαδπζεί έλαο βαζηθφο ππξήλαο θαζνδεγεηψλ θαη λα εδξαησζεί ν ξπζκφο ηεο
ζπκκεηνρήο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλφηεηαο. ε κηα δεχηεξε θάζε, ε πξνζνρή ζα
εζηηάδεηαη ζηε δηαηήξεζε ηεο θνηλφηεηαο, κέζσ ηεο:
 Παξνρήο ζπκβνπιεπηηθήο (mentoring) ζε λέα κέιε
 Δπηδίσμεο ζρέζεσλ θαη ζεκείσλ αλαθνξάο έμσ απφ ηελ θνηλφηεηα
 Καζηέξσζεο ηεο θνηλφηεηαο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα
 πλερνχο αμηνιφγεζεο ηνπ ζθνπνχ θαη ηεο θαηεχζπλζεο ηεο θνηλφηεηαο
Υπν-εξώηεκα 3: Πνηα ζπκπεξάζκαηα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ σο πξνο ηα παξαπάλσ
ππν-εξσηήκαηα κέζα απφ κηα έξεπλα γηα ηνπο ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνχο;
Αξρηθέο παξαδνρέο δπν εθ ησλ εξσηεζέλησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ, ήηαλ φηη:
«Πέξα απφ ηελ ειιηπέζηαηε εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
κεηά ην δηνξηζκφ ηνπο, έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ πξφβιεκα είλαη φηη αθφκα θαη
φηαλ ηνπο γίλεηαη θάπνηνπ είδνπο επηκφξθσζε, απηή δελ αληαπνθξίλεηαη ζηα
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πξνβιήκαηα θαη ηηο θαζεκεξηλέο πξνθιήζεηο ηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί
θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ζηελ ηάμε»,
θαζψο επίζεο φηη:
«Η δηαδηθαζία ηεο ζπλεξγαζίαο είλαη ακθίδξνκε θαη πξνυπνζέηεη φηη νη
ζπλεξγαδφκελνη έρνπλ παηδεία θαη αιιεινζεβαζκφ».
Βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ζπδήηεζεο είλαη πσο ην θιεηδί ηεο επηηπρίαο ελφο
πξνηεηλφκελνπ πιαηζίνπ είλαη ηειηθά ε απνδνρή ηνπ, ε πξνζπκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ
θαη ε θαηαλφεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα ζπλερή & πςειψλ πξνδηαγξαθψλ
Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε.
«Πηζηεχσ φηη κπνξεί λα εληαρζεί κηα δηαδηθηπαθή θνηλφηεηα πξαθηηθήο ζην
ηζρχνλ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Γελ βιέπσ ην ιφγν λα κελ κπνξέζεη λα κπεη
ζηελ δσή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ, νχηε ηελ αλάγθε λα θάλνπκε βαζηέο
ηνκέο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.»
Καηά ηελ αλάπηπμε ηεο Κνηλφηεηαο, ζα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηηο ππεξεζίεο πνπ
δηεπθνιχλνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο, ελψ ζε κεηαγελέζηεξα ζηάδηα ζα
πξέπεη λα δηεπθνιχλεηαη ε ζηαδηαθή δφκεζε ηεο γλψζεο, θαζψο θαη ε ιεηηνπξγηθή
απνζήθεπζή ηεο.
«Θα βνεζνχζε ε κηζζνινγηθή απνθαηάζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ είλαη νη
άλζξσπνη πνπ δηαρεηξίδνληαη ην κέιινλ ηεο ρψξαο θαη είλαη απφ ηνπο πιένλ
ρακειφκηζζνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, θαζψο θαη ε κεγαιχηεξε
ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ πνιηηεία γηα ηελ έληαμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ
εθπαίδεπζε»
Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα, ινηπφλ, είλαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο ππνζηήξημαλ ζεσξεηηθά
ην πιαίζην, εθθξάδνληαο φκσο ακέζσο κεηά ακθηβνιίεο γηα ην θαηά πφζν ζα κπνξεί
λα ην δερηεί ην ειιεληθφ ζχζηεκα.
πδήηεζε – Πξννπηηθέο
Δπηζηξέθνληαο ζην θχξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο εξγαζίαο: «Μπνξεί ην Κνηλσληθφ
Λνγηζκηθφ ζε κηα Γηαδηθηπαθή Κνηλφηεηα Πξαθηηθήο λα ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά
ζηελ Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ζηελ Διιάδα;» θαη έπεηηα απφ ηε
βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη ηελ έξεπλα ηνπ Focus Group, εμάγεηαη ην βαζηθφ
ζπκπέξαζκα φηη ην Κνηλσληθφ Λνγηζκηθφ φλησο κπνξεί ζεσξεηηθά λα εθαξκνζηεί
ππνζηεξηθηηθά ζηελ Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζα απφ κηα
Γηαδηθηπαθή Κνηλφηεηα Πξαθηηθήο.
«Οπσζδήπνηε. Σν δηαδίθηπν είλαη έλα εξγαιείν ην νπνίν εθκεδελίδεη ηηο
απνζηάζεηο θαη ακβιχλεη ηηο δπζθνιίεο. Μηα Γηαδηθηπαθή Κνηλφηεηα
Πξαθηηθήο ζα κνπ έδηλε ηε δπλαηφηεηα λα αιιειεπηδξψ κε ζπλαδέιθνπο απφ
φιε ηε ρψξα, δίλνληαο κνπ ηε δπλαηφηεηα λα μεθχγσ απφ ηα ζηελά φξηα ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ νπνία εξγάδνκαη».
Μηα ηέηνηα θνηλφηεηα είλαη πηζαλφ λα εληαρζεί ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, κε
εκθαλέο φκσο ην εξψηεκα σο πξνο ην θαηά πφζν ζα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη
απνδνηηθά ζε βάζνο ρξφλνπ. Απηή ε ακθηβνιία νξίδεη άιισζηε θαη ηε ξεαιηζηηθή
πξνζέγγηζε ηεο εξγαζίαο απηήο.
Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα εληζρχεηαη απφ έξεπλα ησλ Κψζηα θαη ζπλ. (2011) πνπ
δείρλεη πσο νη Γηαδηθηπαθέο Κνηλφηεηεο Πξαθηηθήο απνηεινχλ δπλεηηθά έλαλ «ρψξν»
ζηνλ νπνίν κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ε άξξεηε γλψζε πνπ παξάγεηαη θαζεκεξηλά κέζα
απφ ζπδεηήζεηο ζηνλ θχθιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Οη ζεκειηψδεηο αμίεο θαη νη αξρέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε έκθαζε ζηηο ππεξεζίεο πνπ
δηεπθνιχλνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη ν εχζηνρνο εληνπηζκφο
κεληφξσλ θαη ζπλαδέιθσλ απνηεινχλ ηα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία κηαο ηέηνηαο
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πξνζπάζεηαο. Η ιεηηνπξγία κηαο Γηαδηθηπαθήο Κνηλφηεηαο Πξαθηηθήο ζχκθσλα κε
ηνπο παξάγνληεο πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί, δηεπθνιχλνπλ ηελ Οκφηηκε πλεξγαηηθή
Μάζεζε (Peer-to-peer Learning) φζν θαη ηε Θεσξία Κνηλσληθήο Μάζεζεο (Social
Learning Theory). Ο θάζε εθπαηδεπηηθφο ζπκβάιιεη κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ εκπεηξία,
πξννπηηθή, δηνξαηηθφηεηα θαη δεμηφηεηα ζηε βειηίσζε ηεο πξαθηηθήο γλψζεο ησλ
ππνινίπσλ. Ο εθπαηδεπηηθφο ιακβάλεη ηφζν ην ξφιν πλεπκαηηθνχ θαζνδεγεηή, ηνπ
ππνζηεξηθηή θαη ηνπ πλεπκαηηθνχ ζπκβνχινπ, φζν θαη ην ξφιν ηνπ καζεηεπφκελνπ.
Καζνδεγεί ηνπο λεφηεξνπο θαη φρη κφλν ζπλαδέιθνπο γηα ηελ επίιπζε ελφο
πξνβιήκαηνο, παξέρεη ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ηεο
δξάζεο ηνπ ζηε δξαζηεξηφηεηα άιισλ εθπαηδεπηηθψλ.
Ο δηάινγνο κέζσ ησλ εξγαιείσλ ηνπ Κνηλσληθνχ Λνγηζκηθνχ εμππεξεηεί ηελ
θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ ελφο πξνβιήκαηνο ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο, ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ηερληθψλ αληηκεηψπηζεο θαη ηελ αλάπηπμε
ηεο δεμηφηεηαο ηνπ αλαζηνραζκνχ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη,
είλαη ε ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα πξνζαξκνζηνχλ γξήγνξα ζε έλα λέν
δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ θαη επνκέλσο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ζηήξημε ψζηε λα
επηθνηλσλνχλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη. ε απηφ ην ζεκείν ζπκβάιεη επηηπρψο ε
Κνηλσληθή Μάζεζε κηαο θαη νη λέεο ηδέεο θαη ε ζπλεξγαηηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ
εληζρχνληαη κε ηα εξγαιεία ηνπ Κνηλσληθνχ Λνγηζκηθνχ. (Quinn, 2009)
Η θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε θαη φηαλ ιεηηνπξγεί επηηπρψο νη
εθπαηδεπηηθνί αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα εθαξκφδνπλ ηε λέα γλψζε πνπ
απνθνκίδνπλ ζε νπζηψδε πξνβιήκαηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο θαζεκεξηλφηεηαο. Η
κάζεζε, επνκέλσο, εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο εκπεηξίαο ηνπο σο πξνο ηελ
θνηλσληθή ζπκκεηνρή φπσο ππνζηεξίδεη ε Θεσξία Κνηλσληθήο Μάζεζεο.
Δπηκέξνπο ζπκπεξάζκαηα απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απνηεινχλ ηα
παξαθάησ:
1. Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδνληαη θαηάιιεια παηδαγσγηθά κνληέια θαη εξγαιεία
πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα
είλαη εμαηνκηθεπκέλα, επαξθή θαη επέιηθηα γηα λε εμππεξεηνχλ ηελ επαγγεικαηηθή
ηνπο αλάπηπμε.
«Πηζηεχσ πσο λαη. Αθνχ ην θνηλσληθφ ινγηζκηθφ δίλεη ηε βάζε θαη ην
ππφβαζξν πάλσ ζην νπνίν κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ δίαπινη επηθνηλσλίαο
θαη αιιειεπίδξαζεο ζπλαδέιθσλ πνπ ρσξίο απηφ ζα ήηαλ δχζθνιν ή
αδχλαην, ηφηε ζαθψο ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε επαγγεικαηηθψλ
ζρέζεσλ».
2. Τπάξρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηε δπλακηθή θαη ηηο αμίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζα
ζηηο Κνηλφηεηεο Πξαθηηθήο, φκσο θαη ακθηβνιίεο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηελ
Διιάδα.
«Η πξφθιεζε είλαη λα δηαηεξεζεί ζε βάζνο ρξφλνπ. Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη γηα
λα εμαζθαιηζηεί ε βησζηκφηεηα ηεο Κνηλφηεηαο Πξαθηηθήο είλαη ε ζσζηή
λννηξνπία απφ ηε κεξηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ».
3. Γηαθαίλεηαη πσο ην θιεηδί ηεο επηηπρίαο ελφο πξνηεηλφκελνπ ελλνηνινγηθνχ
πιαηζίνπ, είλαη ηειηθά ε απνδνρή ηνπ αλνηθηνχ θψδηθα αμηψλ θαη ε πξνζπκία ησλ
ζπκκεηερφλησλ, ελψ πξέπεη επίζεο λα ππνζηεξίδεηαη απφ κηα νκάδα εηδηθψλ έηζη
ψζηε λα επηθέξεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.
«Πξέπεη λα ηελ αγαπήζνπλ, λα κελ ζπκκεηέρνπλ απφ αγγαξεία, νχηε λα ηε
ρξεζηκνπνηνχλ κφλν φηαλ ρξεηάδνληαη βνήζεηα. Πξέπεη λα ζπκκεηάζρνπλ
αληδηνηειψο, κε ζπλεηδεηφ εζεινληηζκφ θαη αγάπε γηα ην ιεηηνχξγεκα ην
νπνίν ππεξεηνχλ»
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4. Ωο πξνο ην Κνηλσληθφ Λνγηζκηθφ, θαίλεηαη πσο ε θάζε ππεξεζία ηνπ δηαζέηεη ηε
δηθή ηεο κνλαδηθή αιιά θαη κεκνλσκέλε/πεξηνξηζκέλε ζπλεηζθνξά ζην πιαίζην
ηνπ ζρεδηαζκνχ κηαο Κνηλφηεηαο Πξαθηηθήο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ν
ζπλδπαζκφο φισλ ησλ ππεξεζηψλ θαη ε θαηάιιειε ρξήζε ηνπ απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο είλαη απηφ πνπ ζα πξνζθέξεη ηηο κέγηζηεο δπλαηφηεηεο γηα ηε
ζηήξημε ησλ Κνηλνηήησλ Πξαθηηθήο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο
Αλάπηπμεο.
Κχξην πεξηνξηζκφ ηεο έξεπλαο απνηέιεζε ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο γηα εθηελέζηεξε
έξεπλα κε πεξηζζφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο, πνπ ιφγσ ηεο πνιπκνξθίαο ησλ ζχγρξνλσλ
εξγαιείσλ θαη ελλνηψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ, ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα γίλεη. Σν
γεγνλφο φηη ην Κνηλσληθφ Λνγηζκηθφ είλαη κηα ζρεηηθά λέα έλλνηα θαη είλαη δχζθνιν
λα βξεη θαλείο εηδηθνχο επί ηνπ ζέκαηνο. Παξά ην γεγνλφο φηη θαη νη ηέζζεξηο
εθπαηδεπηηθνί ήηαλ γλψζηεο θάπνησλ εξγαιείσλ ηνπ Κνηλσληθνχ Λνγηζκηθνχ, ζα
ήηαλ ρξήζηκν έπεηηα ηα ξεαιηζηηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ λα επεθηαζεί ε
έξεπλα εμεηδηθεπκέλα ζε εθπαηδεπηηθνχο κέιε Γηαδηθηπαθψλ Κνηλνηήησλ Πξαθηηθήο.
Σα παξαπάλσ επηκέξνπο ζπκπεξάζκαηα θαη πεξηνξηζκνί, νδεγνχλ ζε ηδέεο γηα
πξννπηηθέο θαη πξνεθηάζεηο ηεο έξεπλαο απηήο. Πεξαηηέξσ έξεπλα ζα κπνξνχζε λα
δηεμαρζεί σο πξνο ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ κνληέινπ ζηελ Διιάδα θαη
ηελ πξνέθηαζε ηεο πέξα απφ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην. Σα απνηειέζκαηα πνπ εμήρζεζαλ
απνηεινχλ κηα ζεσξεηηθή πεξηγξαθή πνπ απαληά ζην θχξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα,
επνκέλσο αλαπαξηζηνχλ κηα ηδαληθή θαηάζηαζε παξ’ φιν πνπ ηα ζπκπεξάζκαηα
εμήρζεζαλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.
Αλαθνξέο
Ξενόγλωζζη Βιβλιογραθία
Andreatos A., (2007). Virtual Communities and their Importance for Informal Learning on
International Journal of Computers, Communications & Control, Vol. II (2007), No. 1, pp. 3947, CCC Publications
Bradshaw P., Powell S., Terrell I., (2002). Online Communities - Vehicles For Professional Learning?,
Presented to BERA Conference 2002, Ultralab, Anglia Polytechnic University
Browyn S., (2007). Growing online community: core conditions to support successful development of
community in Internet-mediated communities of practice, PhD thesis, Faculty of Education,
University of Wollongong
Collins A., Brown J. S. and Newman S. E. (1989). Cognitive apprenticeship: Teaching the crafts of
reading, writing, and mathematics. In L. B. Resnick (Ed.), Knowing, Learning, and
Instruction: Essays in Honor of Robert Glaser (pp. 453-494). Hillsdale, NJ: Lawrence
Erlbaum
Coutinho C., Bottentuit J.J., (2008). The use of Web 2.0 tools to develop e-portfolios in a teacher
training program: An exploratory survey, International Council on Education for Teaching
(ICET)
Daele A., (2006). A model for representing professional development through the participation in a
virtual CoP: uses for developing enhanced services on E. Tomadaki and P. Scott (Eds.),
Innovative Approaches for Learning and Knowledge Sharing, p. 258-271, EC-TEL 2006
Workshops Proceedings, ISSN 1613-0073
Fernback, J. & Thompson B. (1995). Virtual Communities: Abort, Retry, Failure?, Retrieved on 10
January, 2010 from http://www.well.com/user/hlr/texts/VCcivil.html
Fullan M., Stiegelbauer, M., (1991). The new meaning of educational change. Ontario Institute for
Studies in Education
Glatthhorn A., (1995). Teacher development in Anderson, L., (Ed.), International encyclopedia of
teaching and teacher education (second edition). London: Pergamon Press.
Griffiths S., Houston K & Lazenbatt, A (1996). Enhancing Student Learning Through Peer Tutoring in
Higher Education. University of Ulster
Hibbert K. & Rich S., (2006). Virtual Communities of Practice on J. Weiss et al. (eds.), The
International Handbook of Virtual Learning Environments, pp. 563–579, Springer
Hillery G. (1955). Definitions of community: areas of agreement. Rural Sociology, 20, pp. 111-123

SECTION A: theoretical papers, original research and scientific articles

513

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 01/10/2020 11:49:49 |

6th International Conference in Open & Distance Learning - November 2011, Loutraki, Greece - PROCEEDINGS

Jokisalo E. & Riu A., (2009). Informal learning in the era of Web 2.0, ICT and lifelong learning for a
creative and innovative Europe Findings, reflections and proposals from the Learnovation
project
Kahnwald Ν., (2008). Social Software as a Tool for Informal Learning on Hug, Theo (ed.), Media,
Knowledge & Education. Exploring new Spaces, Relations and Dynamics in Digital Media
Ecologies, pp. 282-295, Innsbruck University Press
Kloos M., (2006). Communities of Practice 2.0 How blogs, wikis, and social bookmarking offer
facilities that support learning in practice in communities of practice
Kopcha Σ., (2008). A systems-based approach to technology integration using mentoring and
communities of practice on Education Tech Research Dev (2010) 58 pp.175–190
Kostas, A., Sofos, A., (2010). Internet-Mediated Communities of Practice (IMCoPs): A Meta-Analysis
of Critical Elements. Proceedings of the 2nd International Conference on Intelligent
Networking and Collaboration Systems (INCos2010), Thessaloniki, Greece, 2010
Laferrière T., Lamon M., Chan C., (2010). Emerging E-Trends and Models in Teacher Education and
Professional Development, Teaching Education, pp. 75-90
Lai K.W., Pratt K., Anderson M., Stigter J., (2006). Literature Review and Synthesis: Online
Communities of Practice, University of Otago, Dunedin, New Zealand, Web Copy ISBN 0478- 13489-4
Lastrucci E., Pascale A., (2010). Cooperative Learning through Communities of Practice, International
Journal of Digital Literacy and Digital Competence (IJDLDC),University of Basilicata, Italy
Lesser E. & Prusak L., (1999). Communities of practice, social capital and organizational knowledge
Lindmark S., (2009). Web 2.0: Where does Europe stand? European Commission, Joint Research
Centre, Institute for Prospective Technological Studies European Commission, Luxembourg
Minh-Dan T.T., (2009), Pre-service science teachers’ self-perceptions of membership in multiple
communities of practice: How self-identity awareness can inform teacher education, The
Pennsylvania State University The Graduate School, College of Education
Nault G., (2001). PAUSE: An Online Community of Practice to Support Novice Teachers’Professional
Development
Petter C., Reich K., Scheuermann F., (2005), Analysis of tools supporting communities of practice on
Work & Learn Together, Institute for Future Studies
Poplin, D. E. (1979). Communities: a survey of theories and methods of research (2nd ed.), New York,
NacMillan.
Preece, J. (2000). Online communities: Designing usability, supporting sociability. Chichester,
England, John Wiley & Sons
Quinn C., (2009). Social Networking: Bridging Formal and Informal Learning, The eLearning Guild’s
Learning Solutions e-Magazine, Practical Applications of Technology for Learning
Redecker C., Ala-Mutka K., Bacigalupo M., Ferrari A., Punie Y., (2009), Learning 2.0: The Impact of
Web 2.0 Innovations on Education and Training in Europe. Final Report, Institute for
Prospective Technological Studies, JRC, Scientific and Technical Reports, European
Commission, Spain
Selwyn N., (2006). Web 2.0 applications as alternative environments for informal learning – a critical
review for OECD-KERIS expert meeting - Session 6 - Alternative learning environments in
practice: using ICT to change impact and outcomes, University of London
Slavin, R. E. (1995). Cooperative Learning Theory, Research and Practice. (2nd ed.) Boston: Allyn &
Bacon
Stuckey, B. E. (2007). Growing online community core conditions to support successful development
of community in Internet-mediated communities of practice, PhD thesis, Faculty of Education,
University of Wollongong
Wenger E., (1998). Communities of practice Learning, meaning, and identity, Cambridge University
Press
Wenger E., McDermott R., Snyder W., (2002). Cultivating communities of practice A guide to
managing knowledge, Harvard Business School Press
Wenger E., White N., Smith J., (2009), Digital habitats Stewarding technology for communities,
CPsquare Press
Ελληνική Βιβλιογραθία
Αλζνπνχινπ .-. (1999). Γηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θεθ. 1. ην Αζαλαζνπια-Ρεππα Α.,
Αλζνπνχινπ .-. , Καηζνπιάθεο . , Μαπξνγησξγνο Γ. Δηνίθεζε Εθπαηδεπηηθώλ Μνλάδωλ,
ηφκνο Β, επηζη. επηκέιεηα Αι. Κφθθνο, Πάηξα: εθδ. ΔΑΠ.

SECTION A: theoretical papers, original research and scientific articles

514

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 01/10/2020 11:49:49 |

6th International Conference in Open & Distance Learning - November 2011, Loutraki, Greece - PROCEEDINGS

Απνζηνιάθεο Ι., Βαξιάκεο Η., Παπαδφπνπινο Α. (2008). Ηιεθηξνληθέο Κνηλόηεηεο Μάζεζεο. Αζήλα:
Δθδφζεηο Παπαδήζε.
Θενραξφπνπινο Ι., Υαξαθφπνπινο Κ., (2007). e-EΚΦΔ: Πξνο έλα Οινθιεξσκέλν Γηαδηθηπαθφ
Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθήο Μάζεζεο, Δθπαίδεπζεο θαη Τπνζηήξημεο γηα ηα
Δξγαζηεξηαθά Μαζήκαηα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, Γεκνζηεχζεθε ζηα πξαθηηθά ηνπ 1νπ
Παλειιελίνπ ζπλεδξίνπ ηνπ ΣΜΕΚΑ_Ε κε ζέκα «Γηα κηα ζύγρξνλε Δεπηεξνβάζκηα
Εθπαίδεπζε», Αζήλα
Καηζαξνχ Δ. - Γεδνχιε Μ. (2008). Επηκόξθωζε θαη αμηνιόγεζε ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο,
ΤΠΔΠΘ/Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, Αζήλα.
Κνγθίδνπ Γ., (2010). Πξφηαζε πλφδνπ ησλ Πξνέδξσλ θαη Κνζκεηφξσλ ησλ Παηδαγσγηθψλ
Σκεκάησλ θαη ησλ Πξνέδξσλ ησλ Γηδαζθαιείσλ, Ο ζχγρξνλνο ξφινο ησλ Γηδαζθαιείσλ σο
θνξέσλ κεηεθπαίδεπζεο θαη δηα βίνπ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, Ρέζπκλν
& Θεζζαινλίθε.
Κψζηαο Α., Βξαηζάιεο Κ., νθφο Α., (2011). Γηαδηθηπαθέο Κνηλφηεηεο: Γηεξεχλεζε πξνζδνθηψλ
εθπαηδεπηηθψλ & ρξήζεο ππεξεζηψλ, Παηδαγωγηθό Τκήκα Δεκνηηθήο Εθπαίδεπζεο,
Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 2ν Παλειιήλην Σπλέδξην – Πάηξα 28-30/4/2011
Μαξγεηνπζάθε Α., Μηραειίδεο Π. (2005). Οη Κνηλφηεηεο Πξαθηηθήο σο Υψξνο Μάζεζεο θαη
Αλάπηπμεο, Πξαθηηθά Εξγαζηώλ 3νπ Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ «Δηδαθηηθή ηεο Πιεξνθνξηθήο»,
Α. Τδηκνγηάλλεο (επηκ.), Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, Κφξηλζνο, 7-9 Οθησβξίνπ 2005
Mαπξνγηψξγνο Γ. (1996). ρέδην πξφηαζεο γηα ηελ Eπηκφξθσζε ησλ Eθπαηδεπηηθψλ, χγρξνλε
Eθπαίδεπζε.
Μαπξνγηψξγνο Γ. (1999). Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ θαη Δπηκνξθσηηθή Πνιηηηθή ζηελ Διιάδα ζην
Α. Αζαλαζνχια-Ρέππα θ.α., Δηνίθεζε Εθπαηδεπηηθώλ Μνλάδωλ: Δηνίθεζε Αλζξώπηλνπ
Δπλακηθνύ, Δ.Α.Π. Πάηξα
Μαπξνγηψξγνο Π. (1996, α' έθδ. 1986). Η επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ: Οη κνξθέο ηεο θαη ην
θνηλσληθνπνιηηηθφ ηνπο πιαίζην, ηφκνο Γθφηνβνο Α. - Μαπξνγηψξγνο Γ. -Παπαθσλζηαληίλνπ
Π., Κξηηηθή παηδαγωγηθή θαη εθπαηδεπηηθή πξάμε, εθδ. Gutenberg, Αζήλα, 85-103
Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή γηα ηε Μνξθσηηθή Απηνηέιεηα ηνπ Λπθείνπ θαη ηνλ Γηάινγν γηα ηελ Παηδεία,
Πξφηαζε γηα ηελ Δπηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ, (2009), Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, Αζήλα
Παιαηγεσξγίνπ Γ., (2011). Podcasting ζηελ εθπαίδεπζε: Σερλνινγίεο Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο ζηελ
Δθπαίδεπζε, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεο/θεο, ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, Σκήκα
Πιεξνθνξηθήο
Παληαδνπνχινπ Φ., Παξάζρνο Π., (2009). Υξήζε ηερλνινγηψλ Web 2.0 γηα ηελ ππνζηήξημε
εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε θαη κηθηήο κάζεζεο, Πηπρηαθή εξγαζία, Αξηζηνηέιεην
Παλεπηζηήκην Θεο/θεο, ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο
Πξφηαζε ηεο ζπλφδνπ ησλ Πξνέδξσλ θαη Κνζκεηφξσλ ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ θαη ησλ
Πξνέδξσλ ησλ Γηδαζθαιείσλ πξνο ην Τ.Π.ΓΒΜ.Θ, (2011). «Ο ζχγρξνλνο ξφινο ησλ
Γηδαζθαιείσλ θαη ηεο δηα βίνπ Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ»
Μαπξνγηψξγνο Π. (1999). Δπηκνξθσηηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα, ηφκνο Αζαλαζνχια-Ρέππα Α. Αλζνπνχινπ . - Καηζνπιάθεο . - Μαπξνγηψξγνο Γ., Δηνίθεζε Εθπαηδεπηηθώλ Μνλάδωλ.
Δηνίθεζε Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ, ΔΑΠ, Πάηξα, pp.120-124
Μαηζαγγνχξαο Η. (1995). Οκαδνζπλεξγαηηθή Γηδαζθαιία, Δθδ. Γξεγφξεο, Αζήλα
Μαηζαγγνχξαο Η. (1999), Θεωξία ηεο Δηδαζθαιίαο: Η πξνζωπηθή ζεωξία ωο πιαίζην ζηνραζηηθόθξηηηθήο αλάιπζεο, Gutenberg
Μπαγάθεο, Γ. (επηκ.) (2005). Επηκόξθωζε θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, εθδ.
Μεηαίρκην, Αζήλα
Ηλεκηρονική Βιβλιογραθία
Web 2.0 in Learning. (http://learn20.wikispaces.com/). Αλάθηεζε Μάξηηνο 2011, απφ
http://learn20.wikispaces.com/Review+%28%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%
B5%CE%BD%CE%BF%29
Web 2.0 in Learning (http://learn20.wikispaces.com/). Αλάθηεζε Μάηνο 2011, απφ
http://learn20.wikispaces.com/Blogging(%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5
%CE%BD%CE%BF)

SECTION A: theoretical papers, original research and scientific articles

515

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 01/10/2020 11:49:49 |
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

