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Περίληψη 
Οι online Κοινότητες, οι Κοινότητες Πρακτικής και οι Κοινότητες Μάθησης αποτε-
λούν τρεις έννοιες κεντρικές στις σύγχρονες απόψεις για τη χρήση των ΤΠΕ στην 
Εκπαίδευση. Με βάση πολυετείς προσωπικές εµπειρίες και ερευνητικά δεδοµένα, 
παρουσιάζονται ορισµένες πτυχές µιας κριτικής θεώρησης των εννοιών αυτών.

Λέξεις Κλειδιά
Οnline κοινότητες, eLiteracy, ψηφιακός γραµµατισµός.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σήµερα οι άνθρωποι συµµετέχουν σε πολλά κοινωνικά δίκτυα, και η συµµετο-
χή τους εξαρτάται από τον κοινωνικό τους ρόλο. Σε πολλά από τα κοινωνικά 
αυτά δίκτυα, αυτές τις «κοινότητες», ανήκουν λόγω της εθνικότητας τους, ή 
λόγω της ιδιότητας τους ως ερευνητών ή εκπαιδευτικών ή λόγω άλλων χαρα-
κτηριστικών τους. Κατά κάποιο τρόπο, ανήκουν στις κοινότητες αυτές µε έναν 
«αυτόµατο» τρόπο, θεωρούνται µέλη τους χωρίς να χρειάζεται να κάνουν κάτι 
για αυτό. Το ανήκειν σε αυτά τα κοινωνικά δίκτυα, σε αυτές τις κοινότητες, 
είναι µια συνέπεια του κοινωνικού τους status, ή κάποιων χαρακτηριστικών 
τους. Ταυτόχρονα, όπως είναι φυσικό, οι άνθρωποι συµµετέχουν και σε άλλες 
κοινότητες επειδή το επιλέγουν.

Τα νέα ψηφιακά µέσα, από την άλλη πλευρά, εκτός από τις αναρίθµητες 
καινοτοµίες που έχουν εισαγάγει στην καθηµερινότητά µας, έχουν επίσης δη-
µιουργήσει ένα νέο επικοινωνιακό πλαίσιο και έδωσαν τη δυνατότητα για τη 
δηµιουργία ψηφιακών κοινοτήτων – οι οποίες µερικές φορές ονοµάζονται και 
online κοινότητες. Η εγγραφή και η συµµετοχή στις ψηφιακές κοινότητες εί-
ναι πολύ ευκολότερη, αλλά και ταχύτερη, από τις αντίστοιχες στις «συνήθεις» 
κοινότητες και ακόµη είναι ευκολότερη η ταυτόχρονη εγγραφή και συµµετο-
χή σε πολλές από αυτές – ανεξάρτητα από το είδος τους. Υπάρχουν οnline 
ελληνικές κοινότητες, για παράδειγµα, οι οποίες έχουν ως αντικείµενο τους 
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τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (άρα είναι ακαδηµαϊκού-επαγγελµατι-
κού χαρακτήρα), διεθνείς κοινότητες που ασχολούνται µε το λεγόµενο ψη-
φιακό χάσµα, ένα είδος κοινοτήτων ψηφιακού και µη-ψηφιακού ακτιβισµού, 
και online κοινότητες που σχολιάζουν, µε χιουµοριστικό τρόπο, αµερικανικές 
σαπουνόπερες – αλλά στις οποίες συµµετέχουν και µέλη από άλλες χώρες, 
καθώς η παγκοσµιοποίηση των τηλεοπτικών serials είναι µια πραγµατικότητα 
εδώ και πολλά χρόνια. Η εγγραφή και η συµµετοχή σε µια πλειάδα ετερό-
κλιτων κοινοτήτων που µπορούν να ικανοποιούν πολλαπλές επαγγελµατικές, 
ψυχολογικές ή οιεσδήποτε άλλες ανάγκες των ατόµων πραγµατοποιείται χω-
ρίς οικονοµικό κόστος και είναι πολύ εύκολη.

Η συµµετοχή σε ψηφιακές κοινότητες αυτού του είδους αποτελεί για πολ-
λούς πολίτες των ∆υτικών κυρίως (αλλά όχι µόνον) κοινωνιών, ένα αναπόσπα-
στο τµήµα της e-ζωής τους και εγγράφεται έτσι στο ευρύτερο αυτό πλαίσιο 
που αποκαλείται e-γραµµατισµός ή ψηφιακός εγγραµµατισµός. Ο ψηφιακός 
εγγραµµατισµός περιλαµβάνει πλέον τη συµµετοχή σε online κοινότητες, οι 
οποίες αποτελούν τµήµα του ψηφιακού τοπίου, του ψηφιακού οικοσυστήµα-
τος µέσα στο οποίο ζουν οι ψηφιακώς εγγράµµατοι πολίτες.

Ο ψηφιακός εγγραµµατισµός δε µπορεί να θεωρηθεί αποκλειστικά και 
µόνο ως ένα σύνολο δεξιοτήτων που σχετίζονται µε τη χρήση Η.Υ., αλλά αντι-
στοιχεί σε ένα σύστηµα κοινωνικών πρακτικών – οι οποίες προαπαιτούν τις 
δεξιότητες αυτές. ¨Ένα σηµαντικό µέρος αυτών των κοινωνικών πρακτικών 
αναπτύσσεται στα πλαίσια online κοινοτήτων.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ οnline KOINOTHTΩΝ
Πριν µερικά χρόνια, στο τέλος της δεκαετίας του ’90, η υπηρεσία webhosting 
(φιλοξενίας δικτυακών τόπων) GeoCities (η οποία ανήκει στο Υahoo !) φιλο-
ξενούσε περί το ένα εκατοµµύριο ιστοσελίδες, οι οποίες µάλιστα ήταν δοµη-
µένες σε ψηφιακές γειτονιές. Υπολογίζεται ότι η GeoCities περιελάµβανε περί-
που το 8% όλου του περιεχοµένου όλων των ιστοχώρων. Σήµερα, στο σύστηµα 
MySpace (blog και άλλες δικτυακές υπηρεσίες), υπολογίζεται ότι υπάρχουν 
70-75 εκατοµµύρια µέλη – δηλαδή περισσότερα από τον πληθυσµό περίπου 
200 χωρών του πλανήτη (και 20 χωρών της ΕΕ) – πρόκειται λοιπόν για κάποιο 
ευρύτατο e-θνος. Υπολογίζεται ότι όλες οι υφιστάµενες online κοινότητες πρέ-
πει να έχουν περισσότερα από 500 εκατοµµύρια µέλη. Ακόµη και αν λάβου-
µε υπόψη τις ενδεχόµενες πολλαπλές εγγραφές, αυτοί οι αριθµοί µελών είναι 
πραγµατικά πολύ µεγάλοι.

Τα µεγέθη αυτά είναι τόσο σηµαντικά, ώστε οι ψηφιακές κοινότητες δεν 
αποτελούν πλέον ένα είδος ευκαιρίας για τους εκπαιδευτικούς και το εκ-
παιδευτικό σύστηµα, αλλά µάλλον µια υποχρέωση. Οι ψηφιακές κοινότητες 
µπορούν να καταστούν ένας προνοµιακός χώρος για ορισµένες µορφές διδα-
σκαλίας και µάθησης. Επιπλέον, σύµφωνα µε ορισµένους θεωρητικούς όπως ο 
(Wenger 2006), η συµµετοχή στα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα αποτελεί µια ση-
µαντική πηγή µιας άρρητης αλλά πολύ σηµαντικής γνώσης. Σύµφωνα µε την 
άποψη του Etienne Wenger, είµαστε κοινωνικά όντα και αυτό αποτελεί έναν 
πολύ σηµαντικό παράγοντα µάθησης. Η µάθηση συνδέεται συχνά µε κάποια 
είδη αυτογνωσίας και δεξιοτήτων – όπως το τραγούδι, η ανακάλυψη αλλά και 
η κατανόηση επιστηµονικών εννοιών και γεγονότων, η επιδιόρθωση µηχανών, 
η συγγραφή ποιηµάτων, η ενηλικίωση µας ως αρρένων ή θηλέων, η ικανότητα 
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συµµετοχής σε παρέες και κοινωνικές οµάδες. Η συµµετοχή µας σε δραστη-
ριότητες αυτού του είδους είναι που νοηµατοδοτεί τις πράξεις µας και ουσια-
στικά αποτελεί την πηγή και το βασικό προϊόν της µάθησης (Wenger 2006). 
Η συµµετοχή λοιπόν σε online κοινότητες, όπως και η διατήρηση blogs και 
wikis, δηλαδή η e-συµµετοχή στα κοινά και η προσωπική έκφραση, αποτελούν 
πολύ σηµαντικές πτυχές της άτυπης µάθησης και της γενικότερης διαπαιδα-
γώγησης των πολιτών - µε ιδιαίτερη µάλιστα σηµασία για τους νέους - και το 
εκπαιδευτικό σύστηµα δε µπορεί να τις αγνοήσει.

Στην παρούσα εργασία υποστηρίζουµε τις εξής θέσεις:
• τα νέα ψηφιακά µέσα δηµιούργησαν τις ευκαιρίες και την τεχνική υποδοµή 

για την ανάπτυξη νέου τύπου κοινωνικών δικτύων – όπως οι online κοινό-
τητες.

• οι online κοινότητες αποτελούν σηµαντικούς κοινωνικούς χώρους στα 
πλαίσια των οποίων µπορεί να συντελεστεί µια τυπική, αλλά κυρίως άτυπη, 
εξαιρετικά όµως σηµαντική µάθηση. 

• η αποτελεσµατική τους λειτουργία απαιτεί ορισµένες δεξιότητες, θα τις 
ονοµάζαµε ψηφιακού εγγραµµατισµού, τόσο από την πλευρά των διαχειρι-
στών της online κοινότητας, όσο και από την πλευρά των χρηστών-µελών 
της κοινότητας.

• οι online κοινότητες έχουν ορισµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, οφειλόµε-
να ακριβώς στην ψηφιακή τους φύση. Ορισµένα από τα χαρακτηριστικά 
αυτά είναι τεχνικού χαρακτήρα, ενώ άλλα δεν είναι. Ωστόσο και τα δυο 
χαρακτηρίζουν τα νέα ψηφιακά µέσα και η κριτική τους ανάλυση δεν είναι 
ακόµη επαρκής. Η εκπαιδευτική κοινότητα επίσης, δεν έχει ακόµη ενσωµα-
τώσει αυτές τις online κοινότητες στη διδακτική της πρακτική. 

οnline KOINOTHTΕΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
ΜΑΘΗΣΗΣ
Όπως συχνά συµβαίνει, υπάρχουν περισσότεροι του ενός όροι οι οποίοι συχνά 
χρησιµοποιούνται χωρίς διάκριση – λόγω της εννοιολογικής τους εγγύτητας. 
Όπως επίσης πολύ συχνά συµβαίνει, υπάρχουν τουλάχιστον δυο διαφορετικές 
προσεγγίσεις στον προσδιορισµό των σχετικών εννοιών, µία η οποία εστιάζε-
ται στα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και µια δεύτερη που στηρίζεται σε ένα 
ευρύτερο πλαίσιο αναφοράς. 

Οργανισµοί όπως το Institut for Development, the Netherland και η 
American Society for Training and Development, θεωρούν ότι οι Κοινότητες 
Πρακτικής, αποτελούν ψηφιακές κοινότητες ανθρώπων µε κοινά επαγγελµα-
τικά ή άλλα ενδιαφέροντα και οι οποίοι µοιράζονται κοινές εµπειρίες. Η αρ-
χική µορφή των Κοινοτήτων Πρακτικής προήλθε ουσιαστικά από άτοµα τα 
οποία εργαζόταν στον ίδιο οργανισµό ή εταιρεία και εποµένως είχαν ισχυρούς 
επαγγελµατικούς δεσµούς, αλλά δεν ανήκαν τυπικά στις ίδιες οµάδες ή επαγ-
γελµατικά γκρουπ. Ωστόσο, ερευνητές ο Ε. Wenger θεωρούν ότι οι Κοινότητες 
Πρακτικής αποτελούν οµάδες ανθρώπων οι οποίοι συµµετέχουν αυτοβούλως 
σε κοινωνικούς σχηµατισµούς και συνεχώς διαµοιράζονται και αναδιαµορφώ-
νουν την ταυτότητά τους µέσα από την κοινή προβληµατική που αναπτύσ-
σουν ή τις κοινές τους δραστηριότητες. Έτσι, οι Κοινότητες Πρακτικής λει-
τουργούν στην πράξη και ως Κοινότητες Μάθησης (έµµεσης και άτυπης). Τα 
µέλη της µοιράζονται µια κοινή απόφαση για προβληµατισµό ή δράση, έναν 
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κοινό στόχο και ένα κοινό ρεπερτόριο όρων, εργαλείων συµβόλων, εννοιών 
(Wenger 2006)

Οι δυο παραπάνω ορισµοί δε συνδέονται βεβαίως άµεσα µε τα νέα ψηφια-
κά µέσα. ∆ιατηρούνται όµως περίπου αµετάβλητοι και στο σύγχρονο ψηφια-
κό επικοινωνιακό περιβάλλον. Oι ορισµοί αυτοί επίσης περιορίζουν αρκετά το 
πεδίο των Online Kοινοτήτων, αφού περιοχές όπως οι GeoCities και MySpace 
δε µπορούν να θεωρηθούν Κοινότητες, καθώς οι δεσµοί των συµµετεχόντων 
είναι ανύπαρκτοι, αν υιοθετήσουµε την παραπάνω οπτική (Brown 1999). 
Ωστόσο, σύµφωνα µε άλλους ερευνητές, η ύπαρξη εικονικών «χώρων» µέσα 
στους οποίους πραγµατοποιείται µια ψηφιακή συνύπαρξη και αλληλεπίδρα-
ση, έστω και χαλαρή, δηµιουργεί µια αίσθηση του «συνανήκειν», µια αίσθηση 
κοινότητας µε την ευρύτερη έννοια του όρου. Ακόµη περισσότερο, οι άνθρω-
ποι µαθαίνουν µέσα από την αλληλεπίδρασή µεταξύ τους και εποµένως αυτές 
οι κοινότητες ενισχύουν τη µάθηση (Kaplan, 2003).

Σε κάθε περίπτωση, στις online Κοινότητες υπάρχει µια συνεχής επανα-
διαπραγµάτευση των στόχων τους, ένας διαρκής επαναπροσδιορισµός των 
νοηµάτων που διαµοιράζονται τα µέλη της. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό 
στοιχείο της µάθησης. Τα µέλη των Κοινοτήτων µοιράζονται επίσης µια αί-
σθηση κοινότητας απόψεων – έστω και αν αυτή είναι χαλαρή. Ακόµη και όταν 
τα µέλη µιας Κοινότητας online είναι χιλιάδες, ακόµη και όταν προέρχονται 
από διαφορετικές χώρες και δε συναντώνται ποτέ πρόσωπο µε πρόσωπο – µια 
δυνατότητα των εικονικών, ψηφιακών «χώρων» - ακόµη και τότε φαίνεται να 
υπάρχει αυτή η αίσθηση του ανήκειν σε µια κοινότητα, ίσως µε το νόηµα που 
έδωσε ο (Anderson 1991) στις φαντασιακές κοινότητες.. 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ online ΚOINOTHTΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΥΤΕΣ
Η διαχείριση των online κοινοτήτων, αλλά και η συµµετοχή σε αυτές, απαιτεί 
µερικές ιδιαίτερες δεξιότητες, οι οποίες σχετίζονται µε θέµατα τεχνικά και δι-
αχείρισης οµάδων, αλλά κυρίως µε την κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο 
λειτουργούν τα ψηφιακά µέσα. 

Ένα πολύ συχνό πρόβληµα που εµφανίζεται στις online κοινότητες είναι οι 
κρίσεις που οφείλονται σε συγκρούσεις ανάµεσα σε µέλη. ¨Ένα άλλο πρόβλη-
µα σχετίζεται µε την ανισόρροπη συµµετοχή των µελών, το γεγονός δηλαδή 
ότι ορισµένα µέλη έχουν µια πολύ έντονη συµµετοχή, ενώ άλλα παραµένουν 
αδρανή. Ένα τρίτο πρόβληµα τέλος σχετίζεται µε την τελείως απρόβλεπτη συ-
χνότητα λειτουργίας της online κοινότητας – το γεγονός δηλαδή ότι σε ορι-
σµένες περιπτώσεις υπάρχει ένας πολύ µεγάλος αριθµός κειµενικών ανταλλα-
γών ανά µονάδα χρόνου (ηµέρα, ώρα,…), ενώ σε άλλες µηδαµινός.

Ωστόσο, τα προβλήµατα αυτά είναι «εσωτερικά», δηλαδή εγγενή σε κοι-
νωνικούς σχηµατισµούς και θα µπορούσαν να παρουσιαστούν σε όλες τις κοι-
νότητες – ψηφιακές και µη-ψηφιακές. Από την άλλη πλευρά όµως, οι online 
κοινότητες έχουν ορισµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που οφείλονται στην 
ιδιαίτερη ψηφιακή τους φύση.

Ίσως το πιο σηµαντικό τους χαρακτηριστικό των online Κοινοτήτων είναι 
ότι το «online» µοιάζει να είναι πιο σηµαντικό από το «κοινότητες» - δηλαδή 
αποδίδεται µεγάλη σηµασία στα τεχνικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας µιας 
τέτοιας κοινότητας και όχι τόσο στα επικοινωνιακά-κοινωνικά της χαρακτηρι-
στικά που θεωρούνται σχεδόν «αυτονόητα». 
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Για παράδειγµα η «πλατφόρµα» λειτουργίας µιας online κοινότητας (λίστα 
συζητήσεων ή e-forum) δεν πρέπει να επιλέγεται µόνο µε τεχνικά κριτήρια ή 
µε λειτουργικά (όπως η ψηφιακή ασφάλεια των µελών και η ευκολία διαχείρι-
σής της), αλλά και µε επικοινωνιακά: οι συζητήσεις µε e-mails που φτάνουν 
στα προσωπικά, ψηφιακά «γραµµατοκιβώτια» των µελών αναγιγνώσκονται 
σχεδόν αµέσως και απαντώνται σχετικά γρήγορα, µόλις ο χρήστης βρεθεί 
online, ενώ η ψηφιακή «επίσκεψη» των ιστοσελίδων στις οποίες συντηρείται 
ένα e-forum έχει µάλλον έναν περιοδικό χαρακτήρα. Από την άλλη πλευρά 
όµως, τα e-forae επιτρέπουν την παρακολούθηση συζητήσεων µε συγκεκριµέ-
νο θέµα (“threats”) και φυσικά δεν προκαλούν υπερφόρτωση των «γραµµατο-
κιβωτίων» σε περιόδους έντονης δραστηριότητας της online κοινότητας.

Τα ανεπιθύµητα µηνύµατα (spam) είναι επίσης ένα µεγάλο πρόβληµα και 
οι µέχρι τώρα υφιστάµενες τεχνικές λύσεις, όπως τα διάφορα anti-spam φίλ-
τρα και η anti-spam πολιτική των διαφόρων οργανισµών δεν επιλύει ικανοποι-
ητικά το πρόβληµα – αν δεν το επιτείνει κιόλας (για παράδειγµα η τρέχουσα 
– καλοκαίρι 2006 –πολιτική ψηφιακής επικοινωνίας µεταξύ Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου και Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, ρυθµίζεται από ένα σύστηµα 
spamcop το οποίο δεν επιτρέπει την απρόσκοπτη ροή συνηµµένων αρχείων 
µεταξύ των δυο Πανεπιστηµίων, δυσχεραίνοντας έτσι σε εξαιρετικό βαθµό την 
ψηφιακή επικοινωνία, την οποία υποτίθεται ότι εξυπηρετεί). Όσο οι καθαρά 
τεχνοκρατικές λύσεις αυξάνονται, τελικά η λειτουργία των online κοινοτήτων 
καθίσταται πιο δυσχερής. Μια σειρά δευτερογενών προβληµάτων προέρχο-
νται επίσης από την άγνοια του τρόπου µε τον οποίο λειτουργούν τα ψηφιακά 
µέσα. Έτσι, για παράδειγµα, καθώς τα e-mails µπορούν να διέρχονται από πολ-
λούς ενδιάµεσους εξυπηρέτες (servers), συναντούν πολλών ειδών anti-spam 
φίλτρα και είναι δυνατόν να µη φτάσουν στον προορισµό τους. Είναι δυνατόν 
λοιπόν, κυρίως όταν τα µέλη µιας κοινότητας έχουν ένα έντονο προσωπικό 
ενδιαφέρον για τα θέµατα της ψηφιακής κοινότητας η απώλεια των e-mails να 
θεωρηθεί κακόβουλη, εσκεµµένη, ακόµη και ως ένα είδος λογοκρισίας από την 
πλευρά του διαχειριστή ή του υπευθύνου της Κοινότητας (έχουµε υπόψη µας 
και συγκεκριµένα παραδείγµατα αυτού του είδους).

Η άγνοια του τρόπου λειτουργίας µιας online κοινότητας οδηγεί επίσης 
ορισµένες φορές τους χρήστες-µέλη της κοινότητας σε αποστολή e-mails µε 
λανθασµένη διευθυνσιοδότηση: έτσι κυρίως στις «µεγάλες» κοινότητες (µε 
εκατοντάδες ή χιλιάδες µέλη) πολύ συχνά αποστέλλονται µηνύµατα σε όλα 
τα µέλη, τα οποία µηνύµατα όµως κανονικά θα είχαν παραλήπτη συγκεκρι-
µένα άτοµα ή µια συγκεκριµένη «υπηρεσία» της κοινότητας (όπως οι αιτήσεις 
διαγραφής από την online κοινότητα). Σε πιο σπάνιες, αλλά πιο σοβαρές πε-
ριπτώσεις, ακόµη και προσωπικά δεδοµένα εκτίθενται δηµοσίως στα µέλη της 
κοινότητας, όταν ορισµένοι χρήστες απαντούν µε «τυφλό reply» σε υπηρεσια-
κού χαρακτήρα µηνύµατα.

Ως ένα τελευταίο, αλλά όχι ασήµαντο παράδειγµα αναφέρουµε την παρα-
βίαση των κανόνων της λεγόµενης «Netiquette», του πρωτοκόλλου δηλαδή 
ευγενείας και εξυπηρέτησης που ισχύει στο ∆ιαδίκτυο. Η άγνοια των κανόνων 
λειτουργίας µιας online κοινότητας εύκολα µπορεί να δηµιουργήσει προβλή-
µατα, για παράδειγµα µε την αποστολή ογκωδών αρχείων (όπως τα αρχεία 
βίντεο και εικόνων) τα οποία ενδεχοµένως δυσχεραίνουν τη λειτουργία της 
online κοινότητας και των ενδιάµεσων δικτύων και επιβαρύνουν αδικαιολό-
γητα τα «γραµµατοκιβώτια» των µελών της.
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Ίσως πάντως τα πιο σηµαντικό θέµα δεν είναι τα προβλήµατα δυσλειτουρ-
γίας µιας ψηφιακής κοινότητας, αλλά το γεγονός ότι τα µέλη της, εφόσον 
αγνοούν τον τρόπο λειτουργίας της, στερούνται από πολλές δυνατότητες που 
προσφέρουν τα νέα ψηφιακά µέσα – για παράδειγµα νέους πολυτροπικούς 
τρόπους έκφρασης, µεθόδους κατηγοριοποίησης και ταξινόµησης των µηνυ-
µάτων, αυτόµατης απάντησης.

Είναι φανερό ότι τα προβλήµατα διαχείρισης των online κοινοτήτων, ακό-
µη και όταν φαίνονται να έχουν καθαρά τεχνική προέλευση, στην πραγµατι-
κότητα συµπλέκονται και δε µπορούν να επιλυθούν χωρίς να ληφθεί υπόψη η 
επικοινωνιακή και η γενικότερη κοινωνική τους διάσταση. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ online KOINOTHTΩN
Οι online κοινότητες φαίνεται πως αρχικά διαδόθηκαν από ιδιωτικές εταιρεί-
ες για καθαρά οικονοµικούς λόγους. Ωστόσο, γνώρισαν µια πολύ µεγάλη δι-
άδοση εξαιτίας της ευκολίας που παρουσιάζει η συµµετοχή σε αυτές, αλλά 
και επειδή ουσιαστικά αδρανοποιούν κοινωνικούς φραγµούς όπως η φυλή, το 
φύλο η θρησκεία. Ακόµη περιορίζουν τη σηµασία του «αντικειµενικού» και 
κοινωνικού χρόνου και φυσικά της γεωγραφικής απόστασης.

Η εµπειρία από τη µέχρι τώρα λειτουργία τους, µας επιτρέπει να επανεξε-
τάσουµε µε κριτικό τρόπο το ρόλο και τη σηµασία τους. Οι online κοινότητες 
διέπονται από τυπικούς αλλά και από άτυπους κανόνες. Η ψηφιακή επικοι-
νωνία πάνω στην οποία είναι δοµηµένες επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό τη λει-
τουργία τους, καθώς τα γραπτά ή πολυτροπικά κείµενα που ανταλλάσσουν 
τα µέλη της επηρεάζονται µε τρόπο άµεσο, συνδιαµορφώνονται από το µέσο 
εκφοράς – το ψηφιακό µέσο. Η γλώσσα δεν αποτελεί µόνο έναν ουδέτερο φο-
ρέα µηνύµατος, αλλά συµβάλλει στη διαµόρφωσή του, όπως υποστηρίζει ο 
G. Kress. Το ίδιο συµβαίνει και µε το µέσο – στην πραγµατικότητα όχι απλώς 
συνδιαµορφώνει το µήνυµα ή το νοηµατοδοτεί, αλλά στην ακραία του µορφή, 
το µέσο είναι το µήνυµα, κατά τη γνωστή ρήση του Marshal Mc Luhan.

Η ψηφιακή λειτουργία των online κοινοτήτων δηµιουργεί ένα ιδιότυπο 
πλέγµα κανόνων συµµετοχής και διαχείρισης τους. Πολλές online κοινότητες 
για παράδειγµα, κυρίως οι πολυπληθείς και παλιότερες, απαιτούν από τα µέλη 
τους το σεβασµό µιας σειράς κανόνων που σχετίζονται µε την αυτοπαρουσί-
αση των µελών, την επικοινωνία µεταξύ των µελών και την τήρηση ορισµέ-
νων τυπικών σχηµάτων. Στα πλαίσια των online κοινοτήτων ακόµη, δηµιουρ-
γούνται τυπικοί και άτυποι ρόλοι, όπως ο διαχειριστής και ο «ιδιοκτήτης» ή 
«δηµιουργός» της κοινότητας και οι «µέντορες» - παλιά µέλη που µπορούν 
να βοηθήσουν τα νεότερα. ∆ηµιουργός ή ιδιοκτήτης (owner) είναι το (ψηφια-
κό) πρόσωπο που δηµιουργεί την online κοινότητα και φυσικά ο διαχειριστής 
(moderator) τη διαχειρίζεται. Η διαχείριση αυτή µπορεί να ποικίλει σηµαντι-
κά, αφού ο διαχειριστής µπορεί να εγκρίνει ή να απορρίπτει τα µηνύµατα ή να 
αφήσει ανεξέλεγκτη την κυκλοφορία τους, να εγκρίνει την κυκλοφορία ή όχι 
«εξωτερικών» µηνυµάτων και γενικά να προσδιορίσει τη γενική πολιιτκή της 
κοινότητας – θεωρητικά από τεχνική άποψη, αλλά τελικά, ως ένα βαθµό, και 
από γενικότερη άποψη. Φυσικά η παραβίαση των αοράτων ορίων ανάµεσα 
στα υποτιθέµενα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις κάθε «ρόλου» µπορεί να εί-
ναι αιτία κρίσεων στα πλαίσια της κοινότητας. 

Ο διαχειριστής, για να δώσουµε ένα απλό παράδειγµα έχει την ευθύνη 
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αντιµετώπισης δυο που σηµαντικών προβληµάτων. Το πρώτο πρόβληµα ανα-
φέρεται στο λεγόµενο ρυθµό της online κοινότητας, την απαίτηση δηλαδή 
για περίπου σταθερή ροή µηνυµάτων που προσδίδει µια κανονικότητα στο 
διάλογο των µελών της. Το δεύτερο πρόβληµα σχετίζεται µε την ικανότητα 
του διαχειριστή να κινητοποιεί τα µέλη της online κοινότητας, καθώς συχνά 
ένα σηµαντικό ποσοστό συµµετεχόντων αρνείται το ψηφιακό ισοδύναµο της 
«prise de la parole», της λήψης του λόγου δηλαδή σε έναν εικονικό «δηµόσιο» 
χώρο. Τα µέλη αυτά µπορούν να παραµένουν παθητικοί αναγνώστες για µε-
γάλα χρονικά διαστήµατα, ακόµη και για χρόνια, χωρίς να αποπειραθούν να 
συµµετάσχουν σε οιαδήποτε δραστηριότητα της online κοινότητας.

Ο Etienne Wenger, είχε ήδη, από τη δεκαετία του ’90, αναφερθεί στη νοµι-
µοποιηµένη περιφερειακή συµµετοχή (LPP, legitimate peripheral participation) 
των νέων µελών: αρχικά παραµένουν ανενεργά, αλλά σταδιακά αναλαµβά-
νουν να διεκπεραιώσουν εργασίες της κοινότητας και εντάσσονται πιο ολο-
κληρωµένα στους κόλπους της κοινότητας. Στις περισσότερες online κοινό-
τητες ωστόσο η µοναδική συλλογική δραστηριότητα είναι η ανταλλαγή από-
ψεων και έτσι η ανάλυση του Ε. Wenger δεν ευσταθεί: τα µέλη παραµένουν 
απλώς σιωπηλά

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Οι online κοινότητες αποτελούν πλέον ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο του νέου 
ψηφιακού περιβάλλοντος. Η συµµετοχή σε αυτές αποτελεί µια όψη του ψηφι-
ακού εγγραµµατισµού. Παρά την αναγνωρισµένη αξία τους, δε διαθέτουµε, 
ακόµη, την απαραίτητη τεχνογνωσία που θα επέτρεπε την ενσωµάτωση τους 
στην θεσµοθετηµένη εκπαίδευση. 

Οι online κοινότητας αποτελούν ψηφιακούς χώρους στους οποίους οι άν-
θρωποι συνοµιλούν, προσδιορίζουν έννοιες και κατευθύνσεις δράσης, δια-
µορφώνουν την ίδια τους την ταυτότητα, νοηµατοδοτούν τις πράξεις τους. 
Οι ανοιχτές κοινότητες αποτελούν «παράθυρα στον κόσµο» σηµαντικούς τό-
πους παραγωγής άτυπης γνώσης και οι συµµετέχοντες σε αυτές αποκτούν, 
κατά κανόνα, σηµαντικές άτυπες γνώσεις.

Η διαχείριση τους και η συµµετοχή σε αυτές εγγράφεται στο πλαίσιο του 
ψηφιακού εγγραµµατισµού και προκειµένου να είναι επιτυχείς απαιτείται µια 
σειρά συνδυασµένων δεξιοτήτων και γνώσεων που είναι ταυτόχρονα τεχνικού 
αλλά και µη-τεχνικού χαρακτήρα.

Είναι σαφές πάντως ότι η εκτίµηση του ιδιαίτερου ρόλου τους, ως κοινωνι-
κοποιητικών παραγόντων, δεν είναι ιδιαίτερα προηγµένη και µια σειρά σχετι-
κών ερευνών είναι απαραίτητη. 
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