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Το εργαλείο “Centre for Collaboration and Exchange” (CCE) σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε 
στα πλαίσια του έργου “SEED”1 που είχε ως στόχο τη δηµιουργία κοινοτήτων δράσης 
αποτελούµενων από εκπαιδευτικούς, προγραµµατιστές (developers) και ερευνητές. Τέτοιες 
κοινότητες βασίζονται στη δηµιουργία πιο ευέλικτων από τις παραδοσιακές µορφών 
συλλογικότητας, που εξαρτώνται λιγότερο από συστηµικές και οργανωτικές δοµές (Kynigos et al, 
2002). Οι συµµετέχοντες έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν σ’ ένα πλαίσιο αποµακρυσµένο 
από τον οργανισµό  ή τον φορέα στον οποίο ανήκουν προκειµένου ν’ αναπτύξουν2 συνεργατικά 
εκπαιδευτικό λογισµικό και συνοδευτικές δραστηριότητες (σενάρια). 

Απώτερος στόχος της συµµετοχής των εκπαιδευτικών στην κοινότητα δράσης του “SEED” 
ήταν η ενδυνάµωσή τους στην αξιοποίηση των ΤΠΕ, µέσα από τη βαθύτερη εµπλοκή τους στο 
σχεδιασµό και τη δευτερογενή ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισµικού προσαρµοσµένου στις 
προσωπικές τους πρακτικές και παιδαγωγικές θεωρήσεις. Έτσι, η διαδικασία δευτερογενούς 
ανάπτυξης λογισµικού και σεναρίων αναµένεται να λειτουργήσει ως εφαλτήριο για αλλαγές όχι 
µόνο στην πρακτική αλλά και στον τρόπο σκέψης, αφού έχει προσφέρει έδαφος για αναστοχασµό 
και συζήτηση για θέµατα επιστηµολογίας, µαθησιακής διαδικασίας, διδακτικών µεθόδων 
(Κynigos, 2001). Αφετηρία της προσέγγισης αυτής είναι η θέση ότι η ανάπτυξη και χρήση 
εκπαιδευτικού λογισµικού παραπέµπει στην θεωρία του εποικοδοµητισµού (constructionism) και 
συνεπώς ευνοεί τη µετάβαση του εκπαιδευτικού από το ρόλο του απλού χρήστη (ή του διαρκούς 
καταναλωτή Noss, 1995) στο ρόλο του µετέχοντα στην σχεδιαστική διαδικασία.   

Ακολουθώντας το παράδειγµα των Prawat (1996) και Grossman et. al. (2000), οι οποίοι 
στηρίζουν την εφαρµογή καινοτοµίας στην συµµετοχή των εκπαιδευτικών σε «κοινότητες 
µάθησης» (learning communities), υποστηρίζουµε τη σύσταση κοινοτήτων δράσης που 
στηρίζονται στο συνδυασµό των αρχών της συνεργατικής µάθησης, του δοµητισµού και της 
επαγγελµατικής εξέλιξης.  

Θεωρώντας ότι η συµµετοχή των εκπαιδευτικών σε µία κοινότητα ανθρώπων που µαθαίνουν 
είναι δυνατόν να προωθηθεί ακόµα περισσότερο όταν µοιράζονται µία κοινή αποστολή που 
βασίζεται στην αµοιβαιότητα και τις αλληλεξαρτήσεις και στο πλαίσιο της οποίας αναπτύσσουν 
κοινούς τρόπους δράσης (αρχές που κατά τον  Wenger, 1998 προσδιορίζουν µία κοινότητα 
δράσης) θέσαµε ως βασικές σχεδιαστικές αρχές της κοινότητας δράσης του “SEED” τις εξής:   

• Την από κοινού κατασκευή λογισµικού και σεναρίων (mutual construction) 
• Τη συλλογική ευθύνη για το τελικό αποτέλεσµα (mutual accountability) 
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• Τη συµµετοχή ανθρώπων διαφορετικών ειδικοτήτων που λειτουργούν συµπληρωµατικά 
(complementary expertise) 

Εποµένως η συµµετοχή στην κοινότητα του “SEED” ισοδυναµούσε µε την ενεργητική 
εµπλοκή µέσα από την ανταλλαγή ποικίλης µορφής υλικού (π.χ. µικρόκοσµοι, κώδικες, σενάρια, 
φύλλα εργασίας, εγχειρίδια χρήσης, εικόνες) µε στόχο α) τη δηµοσιοποίησή του στην κοινότητα β) 
την περαιτέρω επεξεργασία, επέκταση και τροποποίησή του, και γ) την αξιολόγηση, το σχολιασµό 
και τη διαπραγµάτευση ιδεών, σκέψεων και απόψεων (που µπορεί να αφορούν στο συγκεκριµένο 
υλικό αλλά και να επεκτείνονται σε γενικότερα θέµατα που αφορούν στην επιστηµολογία, την 
παιδαγωγική αξιοποίηση της τεχνολογίας κλπ)   

Για το σκοπό αυτό χρειαζόµασταν ένα εργαλείο που θα µπορούσε να υπηρετήσει την 
καλλιέργεια µιας κουλτούρας ανταλλαγής και αµοιβαίας αξιοποίησης υλικού κι εποµένως θα 
διευκόλυνε τους χρήστες ως προς το να µοιράζονται και να διαπραγµατεύονται ιδέες και υλικό σε 
διαφορετικές φάσεις εξέλιξης (π.χ. αρχικές ιδέες, ηµιτελής µορφή, τελική µορφή). Στοιχείο που θα 
έδινε στα µέλη της κοινότητας ακόµα περισσότερες ευκαιρίες να λειτουργήσουν ως «µερεµέτιδες» 
(bricoleurs) κι όχι ως αποδέκτες ετοιµοπαράδοτων προϊόντων (consumers) 

ΣΤOΧΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚOΤΗΤΕΣ ΤΟΥ CCE  
Στόχοι του εργαλείου που δηµιουργήθηκε κι έχει τη µορφή ενός portal είναι η ανταλλαγή 

αντικειµένων και πληροφοριών καθώς και η υποστήριξη συλλογικών και συνεργατικών δράσεων.  
Παράλληλα βασική επιδίωξη του CCE ήταν η δηµιουργία λειτουργικών «εικονικών κοινοτήτων» 
στο διαδίκτυο που θα εξυπηρετούσαν εξειδικευµένες θεµατικές περιοχές ενδιαφέροντος. 
Συγκεκριµένα, η ανάπτυξη του CCE στόχευε στην ανάπτυξη ενός εργαλείου επικοινωνίας που να: 

• λειτουργεί ως διαδικτυακό “repository” επαναχρησιµοποιήσιµων υπολογιστικών 
εργαλείων 

•     εξυπηρετεί την ανταλλαγή εµπειριών, σκέψεων και ιδεών σχετικά µε τις δυνατές χρήσεις 
του υλικού (π.χ. σενάρια) µε διάφορα κανάλια επικοινωνίας 

• υποστηρίζει τη συνδιαµόρφωση υλικού  
• υποστηρίζει τη συνεχή και ενεργό συµµετοχή µε εύκολο και φιλικό τρόπο 
Οι βασικές λειτουργικότητες του CCE συνοψίζονται στις εξής:  

1. Κεντρική διαχείριση µέσω Web Interface  
2. Ενοποιηµένη αρχιτεκτονική σε όλα τα επίπεδα επικοινωνίας (αρχιτεκτονική n-tier) 
3. Υποστήριξη διαφορετικών λειτουργικών αρθρωµάτων (modules) - εργαλείων 
4. Υποστήριξη διαφορετικών κοινοτήτων ενδιαφερόντων 
5. Υποστήριξη υπηρεσιών προσαρµοσµένων στον χρήστη 
6. ∆ιαβαθµισµένα δικαιώµατα πρόσβασης ανάλογα µε την ιδιότητα του χρήστη (Role 

and Group securities Schemes) 
7. Εργαλεία υποστήριξης της επικοινωνίας και της συνεργασίας)  

o Forum,  
o Chat,  
o Shoutbox,  
o Discussion groups, 
o Wiki 
o Voting  
o Newsletters, etc 

8. Εργαλεία συλλογής στοιχείων πρόσβασης χρηστών 
9. Εργαλεία για διαχείριση διαφορετικών τύπων περιεχοµένων (text, images, etc) 
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10. Εργαλεία προσαρµογής του Interface (Different Themes / Skins) 
11. Εργαλεία υποστήριξης διαφορετικών γλωσσών (Multilinguality) 
12. Εργαλεία οργάνωσης της επικοινωνίας (upload quotas, ratings, comments, user polls, 

content change notifications) 
13. Εργαλεία κατηγοριοποίησης του περιεχοµένου (Content Categorization) 
14. LOM based Repository (IEEE LTSC LOM specification) 
15. Υποστήριξη RSS Feeds και XML Web Services 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 
        Στην τελική φάση του έργου εκπαιδευτικοί από τρεις διαφορετικές κοινότητες δράσης 
(Ελλάδα, Γερµανία, Ελβετία) χρησιµοποίησαν το CCE για να δηµιουργήσουν από κοινού µία 
εκπαιδευτική δραστηριότητα µε θέµα τη µετανάστευση και στόχο την ανταλλαγή – 
διαπραγµάτευση ιδεών και απόψεων για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Για το σχεδιασµό 
του σεναρίου χρησιµοποιήθηκε το Wiki το οποίο επιτρέπει την επεξεργασία κειµένου από πολλά 
άτοµα ταυτοχρόνως, το σχολιασµό των αλλαγών που γίνονται κάθε φορά και παρουσιάζει τις 
διαφορετικές εκδόσεις του κειµένου σε σειρά http://seed.01p.gr/Communities/Wiki/329.aspx . Η 
δραστηριότητα είναι σπονδυλωτή και αξιοποιεί τρεις διαφορετικές τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν 
από τις αντίστοιχες κοινότητες. Τα µέλη κάθε κοινότητας συνέβαλλαν στο σχεδιασµό του 
σεναρίου αξιοποιώντας την τεχνολογία της κοινότητάς τους και επιχείρησαν να εξοικειωθούν µε 
τις τεχνολογίες που πρότειναν τα µέλη των άλλων δύο κοινοτήτων. Ο σχεδιασµός του σεναρίου 
βασίστηκε σε µία αρχική περιληπτική περιγραφή της δοµής η οποία στη συνέχεια εµπλουτίστηκε 
µε αναλυτικές περιγραφές και σχόλια. 
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