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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου υλοποιήθηκε ένα πρόγραµµα επιµόρφωσης που βασίζεται στη 
Συνεργατική Μάθηση Ενηλίκων, και επονοµάζεται Κοινότητα Μάθησης Εκπαιδευτικών. Στην 
επιµόρφωση συµµετείχαν εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας και της πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, κυρίως από το Νοµό ∆ωδεκανήσου. Βασικός στόχος της δηµιουργίας της Κοινότητας 
αυτής ήταν η βελτίωση και η αναβάθµιση του εκπαιδευτικού έργου των συµµετεχόντων 
εκπαιδευτικών µέσω της επιµόρφωσης σε θέµατα σχετικά µε την ειδικότητά τους καθώς και η 
δηµιουργία µιας διαρκούς υποστηρικτικής δοµής σε θέµατα σχετικά µε τις ΤΠΕ και την εφαρµογή 
τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η παρούσα εργασία εστιάζει στην παρουσίαση στοιχείων του 
σχεδιασµού, της οργάνωσης και της λειτουργίας της εν λόγω Κοινότητας. Επίσης, αναφέρει στοιχεία 
της έρευνας που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράµµατος αυτού, καθώς και 
κάποια πρώτα συµπεράσµατα. 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών, ΤΠΕ  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου και ειδικότερα στο Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και 
∆ιδακτικής Μηχανικής, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα περιβάλλον επιµόρφωσης που 
επικεντρώνεται σε θέµατα που αφορούν στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και βασίζεται στη Συνεργατική Μάθηση Ενηλίκων και σε αρχές που 
διέπουν τις Κοινότητες Μάθησης. Το περιβάλλον αυτό της επιµόρφωσης ονοµάστηκε Κοινότητα 
Μάθησης Εκπαιδευτικών (ΚΜΕ) του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.  
Στόχος της δηµιουργίας της ΚΜΕ ήταν η βελτίωση και η αναβάθµιση του εκπαιδευτικού έργου 

των συµµετεχόντων εκπαιδευτικών µέσω: (α) της συνεχούς επιµόρφωσης σε θέµατα σχετικά µε 
την ειδικότητά τους στη βάση συγκεκριµένου προγράµµατος σπουδών και (β) η δηµιουργία µιας 
υποστηρικτικής δοµής προκειµένου για τη δηµιουργία µιας ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης.  
Προκειµένου για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, µέσω της ΚΜΕ υλοποιούνται τα εξής: 

• ∆ραστηριότητες σχετικές µε τον στόχο της επιµόρφωσης: Επιµόρφωση σε θέµατα που 
αφορούν ορισµένες ειδικότητες εκπαιδευτικών και περαιτέρω εξοικείωση στις ΤΠΕ. Η 
επιµόρφωση γίνεται κυρίως µέσω της συµµετοχής σε δραστηριότητες της Κοινότητας, και 
την παρακολούθηση µαθηµάτων από απόσταση. Ένα πρόγραµµα επιµόρφωσης που 
πραγµατοποιείται από απόσταση, σύµφωνα µε το µοντέλο που ακολουθούµε, περιλαµβάνει 
και περιοδικές πρόσωπο µε πρόσωπο συναντήσεις. Πριν την έναρξη της «ηλεκτρονικής» 
αυτής επιµόρφωσης από απόσταση, πραγµατοποιήθηκαν δύο πρόσωπο µε πρόσωπο 
σεµινάρια. Τα σεµινάρια, που παρακολούθησε η πλειοψηφία των συµµετεχόντων, είχαν ως 
στόχο την εξοικείωση τους µε την πλατφόρµα και τις διαδικασίες που επρόκειτο να 
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χρησιµοποιηθούν καθώς και την παρουσίαση των βασικών αρχών αυτής της ηλεκτρονικής 
Κοινότητας Μάθησης (Χλαπάνης, Μπράτιτσης & ∆ηµητρακοπούλου 2004).  

• ∆ραστηριότητες σχετικές µε το στόχο της υποστηρικτικής δοµής:  Συνεχής ηλεκτρονική 
τεχνική υποστήριξη σε οποιοδήποτε θέµα σχετικό µε τις ΤΠΕ. Υπήρχαν οµάδες 
συζητήσεων για γενικά θέµατα, για επίλυση τεχνικών προβληµάτων, on-line βοήθεια, 
διαθέσιµα κείµενα µε οδηγίες και εγχειρίδια, κλπ. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπου ήταν 
αναγκαίο και εφικτό, υπήρξε και τεχνική βοήθεια µε φυσική παρουσία προσώπων. Ακόµη, 
συνεχής ενηµέρωση και ανταλλαγή απόψεων σε σκοπό τη διαµόρφωση στάσεων. 
Επιπρόσθετα, συνεργασία εκπαιδευτικών και αλληλοϋποστήριξή τους προκειµένου για την 
επίλυση εκπαιδευτικών και τεχνικών προβληµάτων. 

Στο πλαίσιο της ΚΜΕ οικοδοµήθηκε και αξιολογήθηκε ένα δίκτυο επικοινωνίας ανάµεσα στους 
εκπαιδευτικούς, µια εικονική κοινότητα µάθησης και ανταλλαγής απόψεων που λειτούργησε 
κυρίως ηλεκτρονικά µε χρήση του διαδικτύου. Σύγχρονα περιβάλλοντα µάθησης που 
υποστηρίζουν την υλοποίηση των Εκπαιδευτικών και Επιµορφωτικών προγραµµάτων από 
απόσταση, όπως η ΚΜΕ, βασίζονται σε σύγχρονες θεωρίες µάθησης (Jonassen & Land, 2000). 
Τέτοιες σύγχρονες θεωρίες µάθησης, προερχόµενες από το «χώρο» των γνωστικών θεωριών και 
των θεωριών της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, είναι για παράδειγµα η Θεωρία του 
Κατανεµηµένου Γιγνώσκειν (Distributed Cognition theory: Salomon, 1995, Pea, 1995) και η 
Θεωρία ∆ραστηριοτήτων (Activity theory: Engestrom, 1987). Στην πράξη υπάρχει µια µετατόπιση 
από τη δασκαλο-κεντρική προσέγγιση προς την µαθητο-κεντρική, από τη «διδασκαλία» στη 
«µάθηση», από την εξατοµικευµένη µάθηση στη µάθηση που οικοδοµείται σε ένα περιβάλλον 
συνεργασίας, στο πλαίσιο µιας Κοινότητας Μάθησης. 
Στην ΚΜΕ συµµετέχουν εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας και της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, 

που είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί εργαζόµενοι κυρίως στο Νοµό ∆ωδεκανήσου, αλλά και σε 
άλλα νησιά της Ελλάδας. Συµµετέχουν επίσης 23 εισηγητές, ενώ καθορίστηκαν 2 συντονιστές.  Το 
πρόγραµµα της επιµόρφωσης (µε συγκεκριµένο πρόγραµµα µαθηµάτων) µέσω της ΚΜΕ 
πραγµατοποιήθηκε από το Σεπτέµβρη του 2003 µέχρι τον Απρίλη του 2004. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι πρόκειται για το δεύτερο πρόγραµµα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και 
ειδικότερα του συγκεκριµένου εργαστηρίου κατά το οποίο υλοποιείται Επιµόρφωση 
Εκπαιδευτικών από απόσταση. Το πρώτο πρόγραµµα ήταν πιλοτικής φύσης (το πρόγραµµα 
ονοµαζόταν Πιλοτική Κοινότητα Μάθησης) και εφαρµόστηκε σε 40 εκπαιδευτικούς από τη 
∆ωδεκάνησο για 90 ηµέρες την άνοιξη του 2003 (Χλαπάνης, Μπράτιτσης & ∆ηµητρακοπούλου 
2004). 
 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ 
Η λειτουργία της Κοινότητας Μάθησης Εκπαιδευτικών ξεκίνησε το Σεπτέµβρη του 2003 και 
αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι τον Ιούνιο του 2004.  
Υπάρχουν τρεις διακριτοί ρόλοι των µελών που συµµετέχουν στην Κοινότητα (α) τα απλά µέλη, 
που είναι οι εκπαιδευτικοί που συµµετέχουν ως επιµορφούµενοι, (β) οι εισηγητές, ειδικευµένοι 
συνεργάτες της Κοινότητας από τον ακαδηµαϊκό κυρίως χώρο αλλά και στελέχη της εκπαίδευσης 
(σχολικοί σύµβουλοι, επιµορφωτές, εκπαιδευτικοί µε εµπειρία), οι οποίοι «διδάσκουν» (είναι 
υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή κάποιων µαθηµάτων), και (γ) δύο συντονιστές που είναι υπεύθυνοι 
για την οργάνωση και συντονισµό της ΚΜΕ, για την οµαλή λειτουργία των υπηρεσιών και της 
πλατφόρµας λογισµικού, για την επίλυση κάθε προβλήµατος που µπορούσε να προκύψει, που 
αποφασίζουν για την πορεία και την εξέλιξη της Κοινότητας, κλπ. 
Η ΚΜΕ οργανώθηκε σε τρεις περιόδους λειτουργίας που περιελάµβαναν οκτώ επιµέρους 
διακριτές φάσεις, όπως περιγράφονται παρακάτω: 
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I) Αρχική Περίοδος Οργάνωσης της Κοινότητας 
I.1 Προετοιµασία, καθορισµός προγράµµατος σπουδών (αρχές Σεπτέµβρη-τέλος Οκτώβρη) 
I.2 Οργάνωση, αιτήσεις και αποδοχή µελών (2 εβδοµάδες, τέλος Οκτώβρη) 

Προκηρύχθηκε η λειτουργία της ΚΜΕ, ζητήθηκε η συµπλήρωση αιτήσεων από τους 
ενδιαφερόµενους, κυρίως από το Νοµό ∆ωδεκανήσου, και έγιναν γνωστά οι στόχοι, ο τρόπος 
λειτουργίας, τα προσφερόµενα µαθήµατα και οι υπηρεσίες της ΚΜΕ. Μετά τη συλλογή των 
αιτήσεων έγινε η επιλογή των συµµετεχόντων και των µαθηµάτων που θα υλοποιηθούν. 

I.3 Εκπαίδευση των µελών και ∆οκιµές (2 εβδοµάδες, αρχές Νοέµβρη) 
Υλοποιήθηκαν 2 σεµινάρια αρχικής εκπαίδευσης των µελών της ΚΜΕ που είχαν 

επιλεγεί, στη χρήση των υπηρεσιών της πλατφόρµας, σε θέµατα που αφορούσαν στη 
συνεργατική µάθηση, την εκπαίδευση ενηλίκων, τον τρόπο λειτουργίας της ΚΜΕ και των 
επιµέρους µαθηµάτων. Τα σεµινάρια πραγµατοποιήθηκαν µόνο στη Ρόδο και την Κω και τα 
παρακολούθησε το 60% των µελών. 

I.4 Γνωριµία των µελών της Κοινότητας (2 εβδοµάδες, τέλη Νοέµβρη) 
Ξεκίνησε επισήµως η λειτουργία της ΚΜΕ, τα µέλη χρησιµοποίησαν τις υπηρεσίες της 

πλατφόρµας λογισµικού, υπήρξαν συζητήσεις γύρω από τη λειτουργία της ΚΜΕ και έγινε µια 
πρώτη γνωριµία των µελών µεταξύ τους, µε τους συντονιστές και µε ορισµένους εισηγητές. 
Επιπλέον διορθώθηκαν τα όποια προβλήµατα τεχνικών ρυθµίσεων αντιµετώπιζαν ορισµένοι. 

II )  Περίοδος Πραγµατοποίησης Μαθηµάτων 
II.1 1η Φάση Μαθηµάτων (τέλος Νοέµβρη - Χριστούγεννα) 

Ξεκίνησαν ορισµένα µαθήµατα και δοκιµάστηκαν οι υπηρεσίες και η πλατφόρµα 
λογισµικού σε πραγµατικές συνθήκες.  

II.2 Παύση λόγω ∆ιακοπών (2 εβδοµάδες) 
II.3 2η Φάση Μαθηµάτων (Αρχές Γενάρη - τέλος Μάρτη) 

Συνεχίστηκαν από το σηµείο που είχαν σταµατήσει τα µαθήµατα της 1η φάσης των 
µαθηµάτων και ξεκίνησαν και τα υπόλοιπα µαθήµατα. Με το τέλος αυτής της φάσης 
ολοκληρώνονται και όλα τα µαθήµατα της ΚΜΕ. Προς το τέλος της και ενώ έχουν 
ολοκληρωθεί τα περισσότερα µαθήµατα, ξεκίνησε και η επόµενη φάση της ολοκλήρωσης 
δραστηριοτήτων και της αξιολόγησης της ΚΜΕ. 

II.4 Ολοκλήρωση δραστηριοτήτων και Αξιολόγηση της ΚΜΕ  (Μάρτης και Απρίλης) 
Κατά τη φάση αυτή ολοκληρώνονται όποιες εκκρεµότητες έχουν µείνει για την 

ολοκλήρωση των µαθηµάτων, κυρίως δραστηριότητες που έχουν σχέση µε την εφαρµογή 
ΤΠΕ δραστηριοτήτων σε πραγµατικές συνθήκες διδασκαλίας. Κυρίως όµως 
πραγµατοποιείται η αξιολόγηση της ΚΜΕ που είναι πολυδιάστατη, αφορά στους 
εκπαιδευόµενους καταρχήν και την βαθµολόγησή τους για την επιτυχή ή µη παρακολούθηση 
των µαθηµάτων,  τους εισηγητές και τον τρόπο οργάνωσης και διεξαγωγής των µαθηµάτων 
και φυσικά τους συντονιστές και την ίδια την Κοινότητα (επίτευξη στόχων, οργάνωση, 
υπηρεσίες, λειτουργία, κλπ.).  

III ) Περίοδος ∆ηµιουργίας της «Κοινότητας»  
Η περίοδος δηµιουργίας της Κοινότητας δεν είχε απόλυτα διακριτά χρονικά όρια. 

Πολλές δραστηριότητες στο πλαίσιο της ΚΜΕ προκαλούνταν από τους συντονιστές και είχαν 
σα σκοπό τη διαµόρφωση κοινών στόχων που σε συνδυασµό µε την προσπάθεια επίλυσης 
κοινών προβληµάτων και την αλληλεπίδραση µπορούσαν να διαφοροποιήσουν µια απλή 
συνάθροιση ατόµων µέσω διαδικτύου από µια «Κοινότητα» µάθησης. 

Πλατφόρµα Υλοποίησης της ΚΜΕ  και Προσφερόµενες υπηρεσίες 
Η πλατφόρµα λογισµικού πάνω στην οποία βασίστηκε η λειτουργία της Κοινότητας Μάθησης 
Εκπαιδευτικών είναι το Microsoft SharepointTM Portal Server 2001. Πρόκειται για µια πλατφόρµα 
λογισµικού που επεκτείνει τις γνωστές δυνατότητες των συνηθισµένων εφαρµογών του Office των 
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Windows, προσφέροντας νέους τρόπους οργάνωσης, εύρεσης, διαµοίρασης και διαχείρισης της 
πληροφορίας και επιτρέποντας πλήρη ενοποίηση µε άλλες πλατφόρµες όπως η SQL και ο 
Exchange Server (Bratitsis, Hlapanis & Dimitrakopoulou, 2003).  
Στην ΚΜΕ προσφέρονταν βασικές υπηρεσίες σύνδεσης στο διαδίκτυο (dialup), ασύγχρονη 

(email, forum) και σύγχρονη επικοινωνία (chat), αυτοµατοποιηµένη υπηρεσία ενηµέρωσης των 
µελών, κατηγοριοποίηση, διαχείριση και διαµοίραση εγγράφων, κλπ.  Αναλυτικότερα, οι 
σηµαντικότερες υπηρεσίες που προσφέρονται στην πλατφόρµα είναι:  

• Αναγνώριση χρήστη µε προσωπικό κωδικό πρόσβασης.  
• Θυρίδα Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου για τον κάθε συµµετέχοντα. 
• Πίνακας ανακοινώσεων.  
• Χώροι διακίνησης ιδεών (ασύγχρονες συζητήσεις - Fora). 
• Συζήτηση πραγµατικού χρόνου (chat). 
• ∆υνατότητα προσθήκης εγγράφων στη Βάση Εγγράφων της πλατφόρµας. 
• ∆υνατότητα ενηµέρωσης του κάθε χρήστη για οποιαδήποτε αλλαγή προκύπτει σε 

έγγραφο, φάκελο, αντικείµενο της πλατφόρµας. 
• ∆υνατότητα συγγραφής από κοινού (εγγράφων της Βάσης της πλατφόρµας). 
• ∆υνατότητα εύρεσης εγγράφων µε λέξεις κλειδιά ή µε βάση το περιεχόµενό τους. 
 

 
Σχήµα 1:  Στιγµιότυπο από την Κεντρική Ιστοσελίδα της πλατφόρµας υποστήριξης της λειτουργίας 

της ΚΜΕ. 
Μέλη της ΚΜΕ  
Μετά τη φάση της προκήρυξης και της συλλογής και αξιολόγησης των αιτήσεων, τελικά 
επιλέχθηκαν 59 εκπαιδευτικοί για να συµµετέχουν ως εκπαιδευόµενοι στην ΚΜΕ (απλά µέλη). Η 
συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν από το Νοµό ∆ωδεκανήσου (20 από Ρόδο, 16 από Κω, 19 από 
τα άλλα νησιά της ∆ωδεκανήσου). Ήταν 36 άνδρες και 23 γυναίκες, 6 της πρωτοβάθµιας και 53 
της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Υπήρχαν εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας από 8 διαφορικές 
ειδικότητες και 6 δάσκαλοι. 

 

Μαθήµατα της ΚΜΕ 
Στην ΚΜΕ συµµετέχουν 15 άτοµα ως εκπαιδευτές και 7 ως βοηθοί αυτών, συνολικά 23 εισηγητές. 
Οι 13 από αυτούς είναι εν ενεργεία καθηγητές σε διάφορα Πανεπιστήµια της Ελλάδος, και οι 
υπόλοιποι 13 είναι εµπειρογνώµονες, ειδικοί στο αντικείµενο του µαθήµατος που δίδασκαν, 
σύµβουλοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, κλπ. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι πόροι που 
χρησιµοποιούνται για το όλο εγχείρηµα είναι αποκλειστικά του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, ήταν 
σαφώς περιορισµένοι και όλοι οι εισηγητές συµµετέχουν αφιλοκερδώς.  
Συνολικά τα µαθήµατα που πραγµατοποιούνται στην ΚΜΕ είναι 18. Ο καθένας από τους 
εκπαιδευόµενους µπορούσε να παρακολουθήσει παραπάνω από ένα µαθήµατα και τέθηκε όριο 



Οι ΤΠΕ  στην Εκπαίδευση                                                                                                                                  353 

 

 

στον αριθµό των συµµετεχόντων σε κάθε µάθηµα, από 7 µέχρι 16 άτοµα (10,4 άτοµα µέσος όρος). 
Το όριο αυτό τέθηκε µε γνώµονα τη δηµιουργία των ιδανικότερων συνθηκών για την επιτυχία 
ενός εξ’ αποστάσεως µαθήµατος επιµόρφωσης και είχε σχέση και µε τον αριθµό των εισηγητών, 
και τη φύση των µαθηµάτων. Τα µαθήµατα είναι προγραµµατισµένα να διαρκέσουν από 3 έως 12 
εβδοµάδες µε µέσο όρο διάρκειας τις 4,8 εβδοµάδες.  
Οι Κοινότητες Μάθησης, όπως η ΚΜΕ, αποτελούν µαθησιακά περιβάλλοντα στα οποία οι 
συµµετέχοντες (µαθητές ή χρήστες, εκπαιδευτές ή συντονιστές) µπορούν να συνευρίσκονται, να 
επικοινωνούν, να θέτουν στόχους, να συνεργάζονται και τελικά να οικοδοµούν γνώση. Κατά τη 
διεξαγωγή των µαθηµάτων στην ΚΜΕ δινόταν έµφαση στη δηµιουργία κινήτρων για περαιτέρω 
συµµετοχή των συµµετεχόντων στην Κοινότητα, στη συζήτηση και µέσω της ανταλλαγής 
απόψεων, την παραγωγή δηµιουργικής και κριτικής σκέψης. Έγινε επίσης προσπάθεια ώστε η 
ΚΜΕ να βασιστεί σε ρητές και άρρητες αρχές, παροτρύνοντας τα µέλη της να σέβονται µια 
ευκρινή δεοντολογία. Αυτές οι αρχές παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν στην αρχική πρόσωπο µε 
πρόσωπο εκπαίδευση των συµµετεχόντων αλλά και τέθηκαν εξ’ αρχής καθώς αναφέρθηκαν µε 
λεπτοµέρεια στην προκήρυξη της ΚΜΕ. Ακολουθώντας το πρότυπο των Palloff και Pratt (Palloff 
& Pratt, 1999), οι βασικές αρχές της ΚΜΕ ήταν η ειλικρίνεια, η ανταπόκριση, η αλληλεγγύη,  η 
καλή συµπεριφορά, ο σεβασµός και η ακεραιότητα.  
Οι παιδαγωγικές αρχές που εφαρµόστηκαν στην ΚΜΕ βασίζονταν σε τρεις κύριους παράγοντες, 
που έχουν να κάνουν µε τη γνώση, την κοινωνική αλληλεπίδραση και την ταυτότητα. Ο τρόπος 
εφαρµογής των παραγόντων αυτών παρουσιάζεται παρακάτω, κατά την περιγραφή του τρόπου 
διεξαγωγής των µαθηµάτων. Έγινε πάντως προσπάθεια ώστε οι παιδαγωγικές αρχές στις οποίες 
βασίστηκε η ΚΜΕ να εφαρµόζονται και να επηρεάζουν όχι µόνο τη φύση των διαθέσιµων 
εργαλείων και τη διεπιφάνεια επικοινωνίας, αλλά και τη µορφή του εκπαιδευτικού υλικού καθώς 
και τη δοµή των αλληλεπιδράσεων (Wegner, 1998), όπως φαίνεται από την περιγραφή των 
παρεχόµενων υπηρεσιών και τις δυνατότητες και την οργάνωση της πλατφόρµας λογισµικού που 
χρησιµοποιήθηκε (Bratitsis, T. & Hlapanis, G. & Dimitracopoulou, A., 2003). 
Η διαµόρφωση κοινών στόχων σε συνδυασµό µε την προσπάθεια επίλυσης κάποιων κοινά 

αποδεκτών προβληµάτων, µε βάση τις έννοιες της αλληλεπίδρασης, της συλλογικότητας και του 
ανήκειν, είναι τα βασικά στοιχεία που διαφοροποιούν µια απλή συνάθροιση ατόµων µέσω 
διαδικτύου από µια ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης, όπως η ΚΜΕ. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο 
κινήθηκε η οργάνωση των µαθηµάτων της ΚΜΕ. Ένα τυπικό µάθηµα της ΚΜΕ διεξάγονταν σε 
διακριτές ενότητες (συνήθως διάρκειας µιας εβδοµάδας). Το πρότυπο διεξαγωγής µιας ενότητας 
βασιζόταν σε ένα κύκλο διεργασιών, όπως οι παρακάτω: 

• Αρχικά  ετίθετο ένα θέµα µελέτης ή συζήτησης που αποτελούσε και το θέµα της 
συγκεκριµένης διδακτικής ενότητας του µαθήµατος.  

• Κατόπιν, παρουσιάζονταν οι στόχοι της ενότητας και δινόταν χρόνος στην οµάδα του 
µαθήµατος να ανταλλάξει απόψεις έπ’ αυτού. Προσφερόταν ακόµη σχετικό υλικό που 
συνόδευε το παρουσιαζόµενο θέµα (π.χ. εισηγήσεις, παρουσιάσεις, ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις, βιβλιογραφία και αρθρογραφία, λογισµικό, κλπ.).  

• Ακολουθούσε η ανάθεση και υλοποίηση δραστηριοτήτων (ατοµικών ή οµαδικών) σχετικών 
µε το θέµα συζήτησης (κάποιες φορές οι δραστηριότητες καθορίζονταν µέσα από τη 
συζήτηση, συνήθως όµως παρουσιάζονταν εξ’ αρχής).  

• Ο κύκλος έκλεινε (και µπορούσε φυσικά να ξαναρχίσει σε επόµενη ενότητα) µε την 
ανατροφοδότηση του διαλόγου µέσα από την παρουσίαση και αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν. 

Όσον αφορά στις παιδαγωγικές αρχές που αναφέρθηκαν παραπάνω, η «κοινωνική 
αλληλεπίδραση» ήταν συνεχής και διάχυτη σε κάθε διεργασία του κύκλου µαθηµάτων. ∆όθηκε 
έµφαση στη σύµπραξη και την αλληλεπίδραση µε άλλα άτοµα και γνωστικά εργαλεία. Η 
σύµπραξη έχει να κάνει µε τη διαµόρφωση κοινών στόχων µέσα από µια προσπάθεια επίλυσης 
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κοινά αποδεκτών προβληµάτων  (Palloff & Pratt, 1999, Wegner, 1998). ∆εν αρκεί να συµµετέχει 
κάποιος σε µια οµάδα εργασίας αλλά να αισθάνεται ότι ανήκει σε αυτήν, ότι συνεισφέρει ενεργά 
στην καθιέρωση των στόχων και στη διαµόρφωση της αποκτηθείσας γνώσης. Σε πολλά µαθήµατα 
της ΚΜΕ οι στόχοι καθορίζονταν από κοινού, οι εργασίες που δίνονταν προέρχονταν από 
πραγµατικά και όχι υποθετικά προβλήµατα, οι οµάδες δηµιουργούνταν µε βάση τα κοινά 
ενδιαφέροντα και τους κοινούς στόχους και η σύνθεση και ανασύνθεση των οµάδων εργασίας 
γινόταν µε δυναµικό τρόπο.  
∆όθηκε επίσης έµφαση στον  παράγοντα «απόκτησης γνώσης» κατά το στάδιο υλοποίησης των 

δραστηριοτήτων κυρίως, αλλά και κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. Στην ΚΜΕ 
υποστηρίζεται η ενεργή, διερευνητική και πειραµατική προσέγγιση, κάτι που επιτυγχάνεται µέσα 
από τις κατάλληλες ατοµικές και οµαδικές δραστηριότητες (εργασίες), την έρευνα και αξιολόγηση 
των διαθέσιµων εργαλείων και λογισµικών, την κατασκευή, τον πειραµατισµό και την 
οπτικοποίηση των ιδεών.  
Όσον αφορά στον παράγοντα «ταυτότητα», δόθηκε έµφαση στην έκφραση κριτικής και πολιτικής 

σκέψης εντός της Κοινότητας και στην ανάπτυξη δηµιουργικότητας, αισθητικής και δεοντολογίας. 
Η ύπαρξη κριτικής και πολιτικής σκέψης σε ένα τεχνολογικό περιβάλλον είναι αναγκαία για να 
µην µετατραπούν οι χρήστες σε παθητικούς αποδέκτες αλλά και για την αύξηση της συµµετοχής 
τους στα δρώµενα. Στην ΚΜΕ οργανώνονται από τους συντονιστές ανοιχτές συζητήσεις στις 
οποίες συµµετέχουν όλα τα µέλη, επιδιώκεται η ανατροφοδότηση του διαλόγου, δίνεται έµφαση 
στον αναλογισµό των στόχων, της χρήσης των µεθόδων και των τεχνολογιών.  

 

 
Σχήµα 2:  Στιγµιότυπο της Ιστοσελίδας του µαθήµατος µε κωδικό ΜΑΘ1. 

Προκειµένου για την υλοποίηση των µαθηµάτων, υπήρχε ειδικός εικονικός «χώρος», ιστοσελίδα 
µε ενσωµατωµένες κάποιες υπηρεσίες και κατάλληλα διαµορφωµένη ανάλογα µε τις ανάγκες του 
εισηγητή. Στο σχήµα 2 παρουσιάζεται ένα στιγµιότυπο της Ιστοσελίδας ενός µαθήµατος. 

 
ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΜΕ 
Στο πλαίσιο λειτουργίας της ΚΜΕ πραγµατοποιείται έρευνα βασισµένη σε δύο άξονες. Ο πρώτος 
άξονας έχει σχέση µε την εξαγωγή συµπερασµάτων που έχουν άµεση εφαρµογή στη βελτίωση του 
τρόπου εφαρµογής των προγραµµάτων επιµόρφωσης που πραγµατοποιούνται ηλεκτρονικά. Η 
λεπτοµερής και σε βάθος µελέτη ορισµένων στοιχείων από τη λειτουργία της ΚΜΕ αναµένεται ότι 
θα µας δώσει τη δυνατότητα να απαντήσουµε σε ορισµένα σηµαντικά ερευνητικά ερωτήµατα  
όπως: 

a. Μελέτη και ανάλυση των δραστηριοτήτων (γεγονότων) που συνθέτουν τον κύκλο 
ζωής µιας ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης, όπως η ΚΜΕ 
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b. Εντοπισµός παραγόντων και συνθηκών που επηρεάζουν την επιτυχή διεξαγωγή ενός 
«ηλεκτρονικού» µαθήµατος 

Ο δεύτερος άξονας σχετίζεται µε τη διατύπωση και απάντηση κάποιων πιο ειδικών ερευνητικών 
ερωτηµάτων όπως: 

c. Ποιοι παράγοντες επιδρούν στο σχηµατισµό συγκεκριµένων προτύπων συµπεριφοράς 
των συµµετεχόντων; 

d. Μελέτη και ανάλυση των κοινωνικών δικτύων της Κοινότητας και σε ποιο βαθµό 
σχετίζονται η επικοινωνία και τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών δικτύων µε την 
επιτυχία ενός µαθήµατος και την εύρυθµη λειτουργία της Κοινότητας; 

e. Πόσο επηρεάζει τη συµπεριφορά των συµµετεχόντων η παρουσίαση αποτελεσµάτων 
που προέρχονται από την ανάλυση της επικοινωνίας (εργαλεία αναστοχασµού);   

Στην ΚΜΕ δίνεται έµφαση στην αξιολόγηση του δικτύου επικοινωνίας των εκπαιδευτικών που 
οικοδοµείται, στον εντοπισµό και την καταγραφή προτύπων συµπεριφοράς, στον τρόπο και τα 
αποτελέσµατα της συνεργασίας µεταξύ των εκπαιδευοµένων κατά την παρακολούθηση των 
µαθηµάτων και την υλοποίηση των συνεργατικών δραστηριοτήτων, κλπ. Τα δεδοµένα της έρευνας 
συλλέγονται µέσω της συµπλήρωσης ερωτηµατολογίων, µέσω συνεντεύξεων, µε καταγραφή των 
ασύγχρονων συζητήσεων και µέσα από µετρήσεις Ανάλυσης Κοινωνικού ∆ικτύου (Social 
Network Analysis: Martinez et al., 2003, Nurmela et al., 2003, Reffay & Chanier, 2003) που 
χρησιµοποιούνται για την επιβεβαίωση των συµπερασµάτων που προκύπτουν από την ποσοτική 
ανάλυση της επικοινωνίας και της συµµετοχής και την ποιοτική ανάλυση των διαλόγων και των 
συζητήσεων. Ειδικά κατά την Ανάλυση Κοινωνικών ∆ικτύων συλλέγονται στοιχεία που βοηθούν 
στον υπολογισµό συγκεκριµένων παραµέτρων, αναφορικά µε συγκεκριµένα «Κοινωνικά ∆ίκτυα» 
που είχαν εξ’ αρχής οριστεί και έχουν ερευνητικό ενδιαφέρον, όπως για παράδειγµα το «Συνολικό 
∆ίκτυο ενεργών µελών» (που περιελάµβανε όλα τα µέλη της Κοινότητας που ήταν επικοινωνιακά 
ενεργά), αλλά και επιµέρους µικρότερα «Κοινωνικά ∆ίκτυα» συγκεκριµένων µαθηµάτων που 
περιλαµβάνουν τα ενεργά µέλη που συµµετέχουν σε κάποιο µάθηµα που βρίσκεται σε εξέλιξη. 
Παράµετροι της παραπάνω ανάλυσης που υπολογίζονται είναι η πυκνότητα και η συγκέντρωση 
των δικτύων, καθώς και οι γράφοι επικοινωνίας (σχήµα 3) - απεικονίζουν γραφικά όλη την 
αλληλεπίδραση και τη επικοινωνία που συντελέστηκε σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, π.χ. 
µια εβδοµάδα- (Χλαπάνης κ.α. 2004).  

 
Σχήµα 3:  ∆είγµα γράφου επικοινωνίας για ένα συγκεκριµένο Κοινωνικό ∆ίκτυο που αποτελείται 
από τα µέλη (ελλείψεις) ενός µαθήµατος, τον εισηγητή (κύκλος) και το συντονιστή (τετράγωνο).  

Η ανάλυση της επικοινωνίας µέσω του υπολογισµού και της δηµοσίευσης των παραµέτρων 
Ανάλυσης Κοινωνικού ∆ικτύου βοηθάει στην διαδικασία της αξιολόγησης της πορείας της ΚΜΕ, 
όσον αφορά κυρίως στο κοµµάτι της επικοινωνίας που δεν είναι φανερό σε όλους, το ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο. Η ανάλυση που επιχειρήθηκε, είναι ποσοτική αλλά βοηθάει τους εισηγητές να 
αξιολογήσουν σε ένα βαθµό τη συµµετοχή, τη συνεισφορά στους διάλογους και το βαθµό 
συνεργασίας των συµµετεχόντων σε κάποιο µάθηµα. Το µεγαλύτερο µέρος αυτής της αξιολόγησης 
προέρχεται φυσικά από τις ασύγχρονες και σύγχρονες συζητήσεις.  
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Επιπλέον, αξίζει να σηµειωθεί ότι παρατηρήθηκε αυτό-ρύθµιση της συµπεριφοράς ορισµένων 
µελών µετά την επίγνωση της θέσης τους στο γράφο επικοινωνίας. ∆ηλαδή, κάποια µέλη που 
ήταν σε αρκετές από τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες της ΚΜΕ ανενεργά, µετά τη 
δηµοσίευση κάποιων αναλύσεων άλλαξαν τη συµπεριφορά τους προς το καλύτερο και άρχισαν 
να δραστηριοποιούνται.  
Θεωρούµε ότι η ανάλυση αυτή τους έδωσε ένα επιπλέον κίνητρο για περαιτέρω συµµετοχή, καθώς 
µπορούσε ο καθένας να δει τη θέση του στο γράφο της επικοινωνίας. Πάντως η ακριβής επιρροή 
της δηµοσίευσης της ανάλυσης επικοινωνίας στη λειτουργία της Κοινότητας µένει να εξακριβωθεί 
καθώς η συλλογή ερευνητικών δεδοµένων και η ανάλυση αυτών συνεχίζεται ακόµη. 
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ 
Σε ένα εγχείρηµα τόσο πολύπλοκο όσο µια ηλεκτρονική Κοινότητα 80 περίπου ατόµων, όπως η 

ΚΜΕ, που επιχειρεί να πετύχει φιλόδοξους στόχους (όπως η υλοποίηση µαθηµάτων από 
απόσταση, παρέχοντας επιµόρφωση, δηµιουργώντας επιπλέον µια διαρκή υποστηρικτική δοµή σε 
θέµατα σχετικά µε τις ΤΠΕ και την εφαρµογή τους στην εκπαιδευτική πράξη) και όλα αυτά 
χρησιµοποιώντας ηλεκτρονικά κυρίως µέσα, είναι φυσικό να παρουσιάζονται πολλά και 
διαφορετικά προβλήµατα. Ειδικά όταν για το συγκεκριµένο πρόγραµµα οι πόροι είναι 
περιορισµένοι, όπως αναφέρθηκε και προηγούµενα. 
Η ΚΜΕ δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί και η πλήρης καταγραφή των προβληµάτων αλλά κυρίως 

των επιπτώσεων αυτών στην οµαλή λειτουργία της δεν έχουν αξιολογηθεί ακόµη. Παρόλα αυτά 
αξίζει να αναφερθούµε σε κάποια προβλήµατα που ήταν έντονα ή παρουσιάζονταν συχνά ή 
φαίνεται ότι επηρέασαν σε κάποιο βαθµό την εύρυθµη λειτουργία της Κοινότητας: 

• Τα σηµαντικότερα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν ήταν τεχνικής φύσης και σε κάποιο 
βαθµό επηρέασαν τη διεξαγωγή ορισµένων µαθηµάτων. Καταρχήν, η πλατφόρµα 
αποδείχτηκε ασταθής και επιρρεπής σε επιθέσεις ιών, σε κάποιες αστοχίες υλικού, σε 
προβλήµατα του δικτύου του Πανεπιστηµίου, κλπ. Αυτό είχε ως συνέπεια την κατά 
διαστήµατα διακοπή της λειτουργίας της (συνήθως για µία µέρα, καµιά φορά και για 
περισσότερο) και είχε συχνά επιπτώσεις αρνητικές στη διεξαγωγή των µαθηµάτων, που 
συνεχίζονταν κυρίως µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε αυτά τα διαστήµατα. Τα 
τεχνικά προβλήµατα πάντως είχαν κι άλλη διάσταση και αφορούσαν σε πολλές 
περιπτώσεις τους συµµετέχοντες, εκπαιδευόµενους ή εισηγητές, και προβλήµατα που 
αντιµετώπιζαν λόγω ανεπάρκειας του υλικού και του λογισµικού που χρησιµοποιούσαν. 

• Ένα ακόµη σηµαντικό πρόβληµα αποτέλεσε και το γεγονός της ανεπάρκειας πολλών 
εκπαιδευοµένων σε γνώσεις και δεξιότητες σχετικές µε τις ΤΠΕ. Τουλάχιστον σε γνώσεις 
ικανές για την επιτυχή συµµετοχή σε ένα πρόγραµµα µε αυξηµένες απαιτήσεις, όπως η 
ΚΜΕ. Οι εκπαιδευτικοί υπερεκτίµησαν τις δυνατότητες και τις γνώσεις τους και σε 
κάποιες περιπτώσεις στάθηκε αδύνατο να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις.  

• Αντικείµενο έρευνας είναι και ο εντοπισµός λαθών ή προβληµάτων που προέρχονταν από 
την οργάνωση της ΚΜΕ, όπως για παράδειγµα κάποιες χρονικές επικαλύψεις µαθηµάτων 
(που δεν ήταν εύκολο πάντως να αποφευχθούν), η αδυναµία πραγµατοποίησης των αρχικά 
προγραµµατισµένων ενδιάµεσων και τελικών συναντήσεων που λόγω ελλιπούς 
χρηµατοδότησης δεν πραγµατοποιήθηκαν τελικά, κλπ.  

Πρόκειται να µελετηθεί ακόµη ο βαθµός επίδρασης δευτερευόντων (εκ πρώτης όψεως) 
προβληµάτων που εντοπίστηκαν στην οµαλή διεξαγωγή των µαθηµάτων, στην επιτυχή 
ολοκλήρωσή τους και στην εύρυθµη λειτουργία της Κοινότητας γενικότερα.  
 
ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΜΕ 
Παρόλο που η ΚΜΕ βρίσκεται ακόµη σε εξέλιξη και η φάση αξιολόγησης δεν έχει ολοκληρωθεί, 
η λειτουργία της έχει ήδη αναδείξει αρκετά θετικά στοιχεία, όπως: 
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• Κατά γενική οµολογία, που προκύπτει από τις µέχρι τώρα συζητήσεις και ορισµένα στοιχεία 
της αξιολόγησης, τα περισσότερα µαθήµατα της ΚΜΕ προσέφεραν γνώσεις στους 
εκπαιδευόµενους, ήταν αντάξια των προσδοκιών τους και γενικά οι εκπαιδευόµενοι θεωρούν 
ότι κέρδισαν σε πολλούς τοµείς από τη συµµετοχή τους. Αυτή η γενική εντύπωση 
επιβεβαιώνεται από τα πρώτα αποτελέσµατα της αξιολόγησης της ΚΜΕ και της ανάλυσης 
των έρευνας που πραγµατοποιήθηκε γύρω από αυτήν. Το 50% των εισηγητών θεωρεί ότι οι 
εκπαιδευόµενοι (µαθητές τους) ωφελήθηκαν σε αρκετούς ή πολλούς τοµείς, το 29% θεωρεί 
ότι ωφελήθηκαν σε µερικούς µόνο τοµείς, ενώ µόλις το 21% θεωρεί ότι ωφελήθηκαν σε 
λίγους τοµείς ή σε κανέναν.  Όσο για το βαθµό µάθησης, το 67% θεωρεί ότι ήταν καλά ή 
πολύ καλά τα αποτελέσµατα, το 27% ότι έµαθαν λίγα πράγµατα και µόλις το 7% των 
εισηγητών απάντησε ότι οι εκπαιδευόµενοι δεν έµαθαν κάτι. Στις αντίστοιχες ερωτήσεις, οι 
ίδιοι οι εκπαιδευόµενοι (97 ξεχωριστές απαντήσεις για κάθε ένα από τις 146 αρχικές 
δηλώσεις µαθηµάτων) κατά ποσοστό 82% δηλώνουν ότι έµαθαν πολλά ή αρκετά πράγµατα 
(20% και 60% αντίστοιχα) και µόνο το 17% ότι έµαθαν από λίγα πράγµατα έως καθόλου 
λόγω της συµµετοχής τους στην ΚΜΕ. Το 54% των εκπαιδευόµενων θεωρεί επίσης ότι 
ωφελήθηκε σε πολλούς ή αρκετούς τοµείς, ενώ το 40% ότι ωφελήθηκε σε µερικούς ή λίγους 
και το 6% σε κανέναν. 

• Το ποσοστό συµµετοχής των εκπαιδευτικών σε όλη τη διάρκεια της πορείας της ΚΜΕ 
κυµαινόταν από 60%-70%, ένα ποσοστό που θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό για ανάλογες 
περιπτώσεις επιµόρφωσης εν ενεργεία εκπαιδευτικών από απόσταση. ∆εν είναι σπάνια τα 
φαινόµενα που υπάρχουν σηµαντικά ποσοστά αποχωρήσεων από την πρώτη κιόλας 
εβδοµάδα σε περιπτώσεις από το διεθνή χώρο, όπως στο παράδειγµα των Gaskell και Riding 
(2003) που είχε απώλεια συµµετεχόντων της τάξης του 85% από την πρώτη εβδοµάδα. 

• Σηµαντικό θεωρείται και το ποσοστό επιτυχούς παρακολούθησης των µαθηµάτων που 
(σύµφωνα µε τις αναφορές των εισηγητών) κυµαίνεται στο 63% γενικώς καθώς 37 από τους 
59 ολοκλήρωσαν µε επιτυχία την παρακολούθηση τουλάχιστον κάποιου µαθήµατος. Ο κάθε 
εκπαιδευόµενος (από αυτούς που δεν εγκατέλειψαν εντελώς την ΚΜΕ) περνούσε κατά µέσο 
όρο 2,3 µαθήµατα και µε µέσο όρο βαθµολογίας το 8,3. Υπήρχαν και αξιοσηµείωτες 
περιπτώσεις εκπαιδευτικών που πέρασαν 5 στα 5 µαθήµατα ή ορισµένοι που πέρασαν όλα τα 
µαθήµατα µεπολύ υψηλή βαθµολογία. Το ποσοστό αποτυχίας ήταν µικρό 5% (8 στις 146 
αρχικές δηλώσεις µαθηµάτων) αλλά το ποσοστό εγκατάλειψης κάποιων παρακολουθήσεων 
ήταν 30% (44 περιπτώσεις στις 146). Οι αιτίες για την αποχώρηση ορισµένων µελών από 
κάποια µαθήµατα, ή για την ασυνέπειά τους είναι ανάµεσα στα αντικείµενα της έρευνας που 
βρίσκεται σε εξέλιξη και θα αναζητηθούν σε παράγοντες όπως η µεγάλη δυσκολία και οι 
αυξηµένες απαιτήσεις ορισµένων µαθηµάτων, ο σηµαντικός χρόνος που απαιτεί η συνεπής 
συµµετοχή στην ΚΜΕ, σε οικογενειακές και επαγγελµατικές υποχρεώσεις των 
συµµετεχόντων, στην αρχική επιλογή πολλών µαθηµάτων από αυτούς, σε τεχνικά 
προβλήµατα, στην έλλειψη ιδιαίτερων κινήτρων για τους εκπαιδευόµενους και τους 
εισηγητές κλπ.  

• Αξίζει πάντως να σηµειωθεί ακόµη ότι πολλά προβλήµατα που είχαν εντοπιστεί στην 
Πιλοτική Κοινότητα Μάθησης δεν εµφανίστηκαν στην ΚΜΕ, λόγω της αποκτηθείσης 
εµπειρίας µας και κάποιων διαφορετικών επιλογών. Για παράδειγµα δεν εµφανίστηκαν αυτή 
τη φορά προβλήµατα συµπεριφοράς των συµµετεχόντων λόγω του αυστηρότερου πλαισίου 
λειτουργίας και των κανόνων λειτουργίας που είχαν τεθεί εξ’ αρχής. Σε αυτό βοήθησε και η 
ύπαρξη της αρχικής πρόσωπο µε πρόσωπο επιµόρφωσης. Επίσης οι επιλογές στην πολιτική 
διαχείρισης της Κοινότητας από τους συντονιστές έδειξαν να έχουν θετικά κυρίως 
αποτελέσµατα. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
Οι διαρκείς αλλαγές που συντελούνται συνεχώς σε διάφορους τοµείς της ζωής επηρεάζουν 

άµεσα τα εκπαιδευτικά συστήµατα. Οι εκπαιδευτικοί έχουν ανάγκη από συνεχή επιµόρφωση ώστε 
να ανανεώνουν τις γνωστικές τους ικανότητες και να αντεπεξέρχονται στις νέες απαιτήσεις. Σε 
χώρες µε ιδιαίτερα γεωγραφικά προβλήµατα, όπως η Ελλάδα, υπάρχει αντικειµενική δυσκολία 
στην υλοποίηση συνεχούς και µεγάλης κλίµακας επιµορφώσεων και εκπαιδεύσεων των 
εκπαιδευτικών. Οι σύγχρονες τεχνολογίες και ειδικότερα αυτές που σχετίζονται µε το διαδίκτυο 
καλούνται να δώσουν µια λύση στο πρόβληµα, δίνοντας τη δυνατότητα για την υλοποίηση 
πολλών εκπαιδευτικών προγραµµάτων από απόσταση. ∆ιεθνώς, διαφορετικά συστήµατα και 
πλατφόρµες υποστηρίζουν πλέον πολλά προγράµµατα που αφορούν ειδικά την επιµόρφωση των 
εκπαιδευτικών. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι οι περιπτώσεις στη Νορβηγία των Wu, 
Larsen και Andersson (2003) (µικτό σύστηµα που περιελάµβανε και κάποιες φυσικές 
συναντήσεις) και των Nilsen και Almås (2003) µε την επιµόρφωση 100 καθηγητών Λυκείου σε 
θέµατα εισόδου των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, των Manca, Persico και Sarti (2003) 
στην Ιταλία όπου πραγµατοποιήθηκε και σύγκριση µεταξύ των αποτελεσµάτων από αντίστοιχη 
επιµόρφωση που έγινε παράλληλα µε συµβατικές µεθόδους, του Rogers (2000) στις ΗΠΑ, όπου 
εξετάστηκε κατά πόσον 26 εκπαιδευτικοί από όλο τον κόσµο µπορούσαν να αποτελέσουν 
Κοινότητα Πρακτικών σε καθαρά ηλεκτρονικό περιβάλλον συνεργασίας, της Kenski (2002) στη 
Βραζιλία, όπου εξετάστηκε κατά πόσον είναι εφικτή και αποτελεσµατική η διεξαγωγή 
ηλεκτρονικών µαθηµάτων σε 30 εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, των Nurmela, Palonen, Lehtinen και 
Hakkarainen  (2003) στη Φιλανδία, µε ειδικό πρόγραµµα για εκπαίδευση και πιστοποίηση 20 
εκπαιδευτικών, των Reffay και Chanier (2003) από τη Γαλλία, των Gaskell και Riding (2003) και 
Tanner και Jones (2000) από τη Βρετανία, του Jung (2001) από την Κορέα, του Russell (2000) 
από τον Καναδά και πληθώρας άλλων, πολλών από τα οποία βρίσκονται ακόµη σε εξέλιξη. 
Το µοντέλο εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονικής επιµόρφωσης που εφαρµόσαµε έχει λάβει υπόψη 

θεωρήσεις και πορίσµατα άλλων ερευνητών όπως των Nilsen και Almås (2003), των   Manca, 
Persico και Sarti (2003) της Kenski (2002) και άλλων. Επίσης τα κυρίαρχα ερευνητικά ερωτήµατα 
που έχουµε θέσει και η µελέτη των οποίων βρίσκεται σε εξέλιξη, αποτελούν σήµερα ερωτήµατα 
που απασχολούν την ερευνητική κοινότητα διεθνώς. 
Η εµπειρία της υλοποίησης της Κοινότητας Μάθησης Εκπαιδευτικών θα αξιολογηθεί πλήρως 

στο εγγύς µέλλον αλλά τα περισσότερα µέχρι τώρα στοιχεία είναι θετικά και φαίνεται ότι οι 
ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης αυτού του τύπου µπορούν να δώσουν τη δυνατότητα για 
συνεχή επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και κατά συνέπεια συνεχή βελτίωση και αναβάθµιση του 
εκπαιδευτικού έργου. Η εµπειρία της ΚΜΕ δείχνει ότι υπάρχει µέλλον στην εφαρµογή ανάλογων 
προσπαθειών για την επιµόρφωση εν ενεργεία εκπαιδευτικών. Ειδικά για αυτούς που βρίσκονται 
σε αποµονωµένες περιοχές ίσως ο µόνος τρόπος για να επιµορφωθούν µε επιτυχία είναι µέσω ενός 
ανάλογου µε την ΚΜΕ µοντέλου, σε Πανελλαδικό επίπεδο και µε ορισµένες προϋποθέσεις.  
Βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία ενός προγράµµατος επιµόρφωσης σαν την ΚΜΕ που θα 

φιλοδοξούσε να υλοποιηθεί σε µεγαλύτερη κλίµακα και σε συνεχή βάση, όπως φάνηκαν από τα 
πρώτα αποτελέσµατα της ανάλυσης, αποτελούν: η χρηµατοδότηση τέτοιων έργων, η δηµιουργία ή 
χρησιµοποίηση έτοιµης πιο σταθερής πλατφόρµας που να υποστηρίζει µεγάλο αριθµό 
εκπαιδευοµένων (π.χ. WebCT), η συστηµατική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στις βασικές 
γνώσεις και δεξιότητες στις ΤΠΕ (π.χ. µε ολοκλήρωση του Π1 του ΠΙ και πραγµατοποίηση της 
πιστοποίησης για τη συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, καθώς βασική προϋπόθεση είναι 
οι αρχικές γνώσεις στις ΤΠΕ) και η δηµιουργία κινήτρων ή προϋποθέσεων για την απόκτηση από 
πλευράς των εκπαιδευτικών σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισµού (υλικό και λογισµικό). Ειδικά η 
ύπαρξη σαφώς ορισµένων κινήτρων έχει µεγάλη σηµασία, και όχι µόνο για τους εκπαιδευτικούς 
που πρόκειται να επιµορφωθούν, αλλά και για τους εισηγητές που θα λάβουν µέρος στην 
επιµόρφωση, ώστε να µπορούν να αφιερώσουν το χρόνο και την ενέργεια που χρειάζεται για την 
επιτυχία µιας τέτοιας προσπάθειας. 
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Πιστεύουµε ότι στο µέλλον θα υπάρχει η δυνατότητα για πιο συστηµατική εφαρµογή ανάλογων 
προσπαθειών, µε ακόµη θετικότερα αποτελέσµατα και σε µεγαλύτερη κλίµακα, µετά την πλήρη 
ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της ΚΜΕ.  
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε όλους τους συµµετέχοντες στην ΚΜΕ και ειδικά τους εισηγητές 
που εργάστηκαν σκληρά και χωρίς αµοιβή για την υλοποίηση του προγράµµατος. Επίσης τα µέλη 
του Εργαστηρίου Μαθησιακής Τεχνολογίας και ∆ιδακτικής Μηχανικής του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου, τη γραµµατειακή υποστήριξη και την οµάδα ∆ικτύων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
Αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας της ΚΜΕ γίνεται στην ιστοσελίδα 
http://kme.rhodes.aegean.gr/ltee/kme   
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