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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
  Οι δικτυακές κοινότητες (online virtual communities) εξελίσσονται σταδιακά σε ένα κοινωνικό 
φαινόµενο, παρέχοντας νέους τρόπους επικοινωνίας, συνεργασίας, κοινωνικής δραστηριότητας και 
συµµετοχής σε ποικίλους τοµείς της Κοινωνίας της Γνώσης. Τα τελευταία χρόνια δηµιουργούνται 
και αναπτύσσονται διεθνώς, µαθησιακές κοινότητες µέσω του διαδικτύου, που στοχεύουν, εκτός 
από την απλή επικοινωνία των µελών και την ανταλλαγή εµπειριών και εκπαιδευτικού 
περιεχοµένου, στην ενίσχυση της συνεργατικής και της ενεργητικής µάθησης και µαθητείας µεταξύ 
αποµακρυσµένων χρηστών. Στο πλαίσιο αυτό, η σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακών 
περιβαλλόντων και εφαρµογών που υποστηρίζουν τη λειτουργία τέτοιων κοινοτήτων αξιοποιώντας 
τις πλέον πρόσφατες τεχνολογίες παγκόσµιου ιστού και εξασφαλίζοντας συµβατότητα µε τα διεθνή 
πρότυπα µαθησιακών τεχνολογιών, αποτελεί σηµαντική τεχνολογική και ερευνητική πρόκληση. 
Στην εργασία αυτή, αφού κάνουµε µια σύντοµη επισκόπηση του πεδίου των δικτυακών κοινοτήτων 
και ιδιαίτερα των µαθησιακών κοινοτήτων, παρουσιάζουµε ένα διαδικτυακό περιβάλλον 
δηµιουργίας και υποστήριξης εκπαιδευτικών κοινοτήτων στο διαδίκτυο, το περιβάλλον e-EDCOM, 
και συζητάµε την εφαρµογή του. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: ∆ικτυακές Μαθησιακές Κοινότητες 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
  Η αλµατώδης διάδοση του ∆ιαδικτύου και του Παγκόσµιου Ιστού έχει οδηγήσει τα τελευταία 
χρόνια στην δηµιουργία ενός νέου τύπου κοινοτήτων, των δικτυακών κοινοτήτων, τα µέλη των 
οποίων µπορούν να συνευρίσκονται και να επικοινωνούν χωρίς τοπικούς και χρονικούς 
περιορισµούς (Preece, 2000). 
  Τα τελευταία χρόνια δηµιουργούνται και αναπτύσσονται διεθνώς, µαθησιακές κοινότητες 
(online learning communities) µέσω του διαδικτύου, που στοχεύουν, εκτός από την απλή 
επικοινωνία των µελών και την ανταλλαγή εµπειριών και εκπαιδευτικού περιεχοµένου, στην 
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ενίσχυση της συνεργατικής και της ενεργητικής µάθησης και µαθητείας µεταξύ 
αποµακρυσµένων χρηστών. 
  Η διάδοση των δικτυακών κοινοτήτων έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη εξελιγµένων δικτυακών 
περιβαλλόντων που είναι κατάλληλα σχεδιασµένα ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες 
επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών της κάθε κοινότητας. Η σωστή σχεδίαση 
των συστηµάτων αυτών επηρεάζει σηµαντικά τόσο τη λειτουργικότητα όσο και τη βιωσιµότητα 
της δικτυακής κοινότητας που υποστηρίζουν. 
  Στο πλαίσιο αυτό, η σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακών περιβαλλόντων και εφαρµογών που 
υποστηρίζουν τη λειτουργία µαθησιακών κοινοτήτων, αξιοποιώντας τις πλέον πρόσφατες 
τεχνολογίες παγκόσµιου ιστού και εξασφαλίζοντας συµβατότητα µε τα διεθνή πρότυπα 
µαθησιακών τεχνολογιών, αποτελεί σηµαντική τεχνολογική και ερευνητική πρόκληση. Στην 
παρούσα εργασία παρουσιάζουµε ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον δηµιουργίας και υποστήριξης 
διαδικτυακών εκπαιδευτικών κοινοτήτων το οποίο σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στα πλαίσια 
του έργου “E-LEARNING LAND: Ένα Ολοκληρωµένο Εικονικό Περιβάλλον Υποστήριξης 
Μαθησιακών Κοινοτήτων στο ∆ιαδίκτυο ”. 
  Η εργασία δοµείται ως εξής: Στην πρώτη ενότητα γίνεται µια επισκόπηση των ορισµών των 
δικτυακών κοινοτήτων, ενώ γίνεται µια εισαγωγή στην έννοια των δικτυακών µαθησιακών 
κοινοτήτων. Στη δεύτερη ενότητα µελετώνται οι ανάγκες των εκπαιδευτικών κοινοτήτων στον 
Παγκόσµιο Ιστό, γενικότερα, και ειδικότερα οι λειτουργικές απαιτήσεις των µελών της 
κοινότητας που χρησιµοποιούµε στην περίπτωση εφαρµογής. Τέλος στην τρίτη ενότητα 
παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική του προτεινόµενου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος δηµιουργίας 
και υποστήριξης εκπαιδευτικών κοινοτήτων στο διαδίκτυο και συζητάµε την εφαρµογή του 
µέσω ενός ενδεικτικού σεναρίου χρήσης. 
 
∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
  Ο όρος της «κοινότητας» µπορεί να είναι αρκετά διαδεδοµένος, παρόλα αυτά όµως δεν υπάρχει 
ένας κοινά αποδεκτός ορισµός. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο όρος «κοινότητα» αποκτά 
διαφορετικό νόηµα όταν εφαρµόζεται σε διαφορετικά πλαίσια (Nelson et al., 1960). Το ίδιο ισχύει 
και στην περίπτωση των δικτυακών κοινοτήτων, όπου στην βιβλιογραφία δεν υπάρχει ένας ευρέως 
αποδεκτός ορισµός της δικτυακής κοινότητας (Jones, 2000). Οι Hagel και Armstrong (Hagel and 
Armstrong, 1997) ορίζουν ως δικτυακές κοινότητες τους εικονικούς χώρους που δηµιουργούνται 
µέσω των υπολογιστών και στους οποίους παρατηρείται ενοποίηση περιεχόµενου και 
επικοινωνίας µε ιδιαίτερη έµφαση στο περιεχόµενο που δηµιουργείται από τα ίδια τα µέλη τους. 
Ωστόσο, ο πιο διαδεδοµένος ορισµός των δικτυακών κοινοτήτων ανήκει στον Howard Rheingold 
(Rheingold, 1993), ο οποίος τις προσδιορίζει ως “πολιτιστικές συναθροίσεις που προκύπτουν όταν 
µια κρίσιµη µάζα ατόµων διατηρεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα επικοινωνία µέσα από τον 
κυβερνοχώρο. Έτσι, µια δικτυακή κοινότητα είναι ένα σύνολο ατόµων που µπορούν να 
αλληλεπιδρούν και να ανταλλάσσουν ιδέες µέσω των δικτύων υπολογιστών”. Σύµφωνα µε την 
Jeniffer Preece (Preece, 2000), µια δικτυακή κοινότητα αποτελείται από:  
• Ένα ικανό πλήθος ατόµων, τα οποία µέσω της κοινωνικής τους αλληλεπίδρασης 

προσπαθούν να ικανοποιήσουν δικούς τους στόχους ή να συµµετέχουν µε 
συγκεκριµένους ρόλους στην επίτευξη κάποιου κοινού σκοπού. 

• Μια συγκεκριµένη θεµατολογία/ σκοπός, όπως κοινά ενδιαφέροντα, αναγνωρίσιµες 
ανάγκες ή κοινές υπηρεσίες που παρέχει το λόγο ύπαρξης της κοινότητας. 

• Καθορισµένες πολιτικές λειτουργίας, όπως ορισµένες ή συµφραζόµενες παραδοχές, 
πρωτόκολλα επικοινωνίας και κανόνες για την καθοδήγηση των αλληλεπιδράσεων 
µεταξύ των µελών της κοινότητας. 

• Το τεχνολογικό υπόβαθρο που υποστηρίζει την λειτουργία της κοινότητας. 
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  Πρόσφατα το φαινόµενο των δικτυακών κοινοτήτων επεκτάθηκε σηµαντικά στο χώρο της 
εκπαίδευσης αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες των δικτυακών µαθησιακών κοινοτήτων σε όλα τα 
επίπεδα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (Pallof and Pratt, 1999), (Rovai, 2002), (Hiltz, 1998). 
Οι δικτυακές µαθησιακές κοινότητες, θεωρούνται από αρκετούς θεωρητικούς της ∆ιδακτικής και 
της Παιδαγωγικής Επιστήµης ως ένα εξαιρετικά ισχυρό παιδαγωγικό εργαλείο για την απόκτηση 
εφαρµόσιµων γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς µπορούν να υποστηρίξουν την εφαρµογή 
σύγχρονων θεωριών µάθησης όπως η συνεργατική µάθηση, που ενισχύουν το ρόλο της 
κοινωνικής αλληλεπίδρασης στη δηµιουργία της γνώσης και κατ’ επέκταση στη διαδικασία της 
µάθησης (Brook and Oliver, 2003). 
  Οι βασικοί στόχοι των µαθησιακών κοινοτήτων όπως αυτοί αναγνωρίζονται από τους Pallof και 
Pratt είναι οι εξής (Pallof and Pratt, 1999):  

• Η επίτευξη βαθύτερης κατανόησης των υπό εξέταση θεµάτων, η συνεργατική επίλυση 
προβληµάτων, η ανταλλαγή εµπειριών και η από κοινού ανάπτυξη νέας γνώσης 

• Η υποστήριξη της αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών της κοινότητας µε στόχο τη 
συνεργατική µάθηση. 

• Η παροχή δυνατοτήτων για ελεύθερη ανάπτυξη ιδεών και διαλόγου στη βάση της ήδη 
αναπτυχθείσας γνώσης 

  Συνεπώς οι δικτυακές µαθησιακές κοινότητες, χαρακτηρίζονται από την επιθυµία των µελών της 
να ανταλλάξουν εµπειρίες, πρακτικές και πηγές πληροφορίας που είναι σχετικές µε το προς 
εξέταση θέµα, να αποδέχονται και να ενθαρρύνουν νέες συµµετοχές στην κοινότητα όπως επίσης 
και τη συχνή επικοινωνία µεταξύ των µελών της και τελικά, τη δηµιουργία νέας συλλογικής 
γνώσης (Moore and Brooks, 2000).  
  Στο πλαίσιο αυτό, η σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακών περιβαλλόντων και εφαρµογών που 
υποστηρίζουν τη λειτουργία µαθησιακών κοινοτήτων, αξιοποιώντας τις πλέον πρόσφατες 
τεχνολογίες παγκόσµιου ιστού και εξασφαλίζοντας συµβατότητα µε τα διεθνή πρότυπα 
µαθησιακών τεχνολογιών, αποτελεί σηµαντική τεχνολογική και ερευνητική πρόκληση. 
 
ΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ e-EDCOM 
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουµε το διαδικτυακό περιβάλλον δηµιουργίας και υποστήριξης 
εκπαιδευτικών κοινοτήτων e-EDCOM, το οποίο σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στα πλαίσια της 
υλοποίησης του έργου e-Land. Σκοπός του εν λόγω έργου είναι η δηµιουργία της κατάλληλης 
τεχνολογικής υποδοµής για την υποστήριξη και τη λειτουργία δικτυακής κοινότητας 
εκπαιδευτικών, µε στόχο την ανταλλαγή εκπαιδευτικών εµπειριών και καλών πρακτικών, καθώς 
επίσης και πρωτογενούς ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύσσεται µε τη χρήση 
επιλεγµένων εργαλείων εκπαιδευτικού λογισµικού. Επιπλέον, το περιβάλλον e-EDCOM επιτρέπει 
τη διασύνδεση της εν λόγω κοινότητας µε δηµιουργούς εκπαιδευτικού λογισµικού και 
παραγωγούς ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιεχοµένου, µε στόχο την συνεχή ανατροφοδότηση 
της κοινότητας µε πρωτογενές εκπαιδευτικό υλικό. Προκειµένου, δε, να διασφαλιστεί η 
συµβατότητα µε τα τρέχοντα διεθνή πρότυπα µαθησιακών τεχνολογιών και να επιτευχθεί η 
αξιοποίηση των καλών πρακτικών σχεδίασης συστηµάτων ηλεκτρονικής µάθησης, 
χρησιµοποιείται η τεχνολογία των µαθησιακών αντικειµένων (ΙΕΕΕ LOM, 2002), (Sampson et al., 
2002), (Sampson & Karampiperis, 2004). Ως µαθησιακό αντικείµενο (MA) ορίζεται κάθε 
ψηφιακή οντότητα, εκπαιδευτικού περιεχοµένου, η οποία µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί σε 
διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια, παράγοντας έτσι ποικίλα εκπαιδευτικά σενάρια (Willey, 
2002). 
 
Οι Ανάγκες της Μαθησιακής Κοινότητας e-Land 
Σε αυτό το πλαίσιο οι βασικές απαιτήσεις των µελών της µαθησιακής κοινότητας e-Land είναι : 
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 Η δυνατότητα σε κάθε µέλος της κοινότητας, να επιδεικνύει στα υπόλοιπα µέλη µια 
εκπαιδευτική δραστηριότητα (µε µορφή µαθησιακού αντικειµένου) που έχει αναπτύξει 
χρησιµοποιώντας κάποιο συγκεκριµένο εκπαιδευτικό λογισµικό. 

 Η δυνατότητα να µοιραστεί τις εµπειρίες του σχετικά µε την εκπαιδευτική χρήση του 
µαθησιακού αντικειµένου, προσθέτοντας επεξηγηµατικά σχόλια στο ίδιο το MA 
(δηµιουργώντας µε αυτό τον τρόπο ένα σύνθετο MA), προκειµένου η εκπαιδευτική 
δραστηριότητα να γίνει καλύτερα αντιληπτή στα υπόλοιπα ενδιαφερόµενα µέλη της 
κοινότητας. Η δυνατότητα αυτή επεκτείνεται µε ενσωµάτωση σχολίων, όχι µόνο µε τη µορφή 
γραπτού κειµένου, αλλά και µε τη µορφή πολυµεσικών αρχείων ήχου (για ηχητική 
περιγραφή) ή/ και εικόνας (για σχολιασµό υποστηριζόµενο µε βιντεοσκόπηση). 

 Η δυνατότητα στα υπόλοιπα µέλη της κοινότητας να κάνουν τόσο απλή επισκόπηση του 
σύνθετου ΜΑ, και συνεπώς της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, όσο και σχολιασµό του, 
προσθέτοντας ερωτήσεις, παρατηρήσεις ή σχόλια για επικοινωνία µε τα υπόλοιπα 
ενδιαφερόµενα µέλη της κοινότητας. 

 Ταυτόχρονα τα µέλη της ευρύτερης κοινότητας e-Land έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν 
την ένταξή τους σε διαφορετικές υποκατηγορίες της κοινότητας µε βάση τα ενδιαφέροντά 
τους, και τη θεµατολογία της οµάδας που συνιστά την υποκατηγορία. 

 Τέλος το περιβάλλον e-EDCOM δίνει τη δυνατότητα στα µέλη της κοινότητας να έχουν 
πρόσβαση σε διασφαλισµένες πηγές πρωτογενούς εκπαιδευτικού περιεχοµένου που 
δηµιουργείται από παραγωγούς εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού και το οποίο είναι 
κατάλληλα χαρακτηρισµένο µε εκπαιδευτικά µεταδεδοµένα προκειµένου να επιτρέπει την 
εύκολη και γρήγορη αναζήτησή του από τα µέλη της κοινότητας. 

  Με δεδοµένο ότι τα µέλη της δικτυακής κοινότητας είναι χωρικά και χρονικά κατανεµηµένα, το 
περιβάλλον e-EDCOM οφείλει να υποστηρίζει την ασύγχρονη επικοινωνία των µελών της 
κοινότητας προκειµένου να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της χωρίς να απαιτείται η 
ταυτόχρονη παρουσία όλων των µελών σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Επιπλέον το 
περιβάλλον e-EDCOM υποστηρίζει την πολυµεσική επικοινωνία µεταξύ των µελών της 
κοινότητας, καθώς µε αυτήν επιτυγχάνεται καλύτερη και πιο παραστατική περιγραφή της 
πληροφορίας (Tang & Isaacs, 1993).  
 
Κατηγορίες Χρηστών ενός Συστήµατος Υποστήριξης  
  Με βάση τα παραπάνω, µπορούµε να αναγνωρίσουµε τρεις κύριες κατηγορίες µελών της 
κοινότητας eLand: 
 Τους Παρακινητές, οι οποίοι δηµιουργούν νέες συνδιασκέψεις µε αφορµή τον σχεδιασµό ή 

τη χρήση συγκεκριµένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.  
 Τους Συµµετέχοντες, οι οποίοι λαµβάνουν µέρος στις συνδιασκέψεις εισάγοντας δικά τους 

σχόλια ή επερωτήσεις. Στη δυναµική των συµµετεχόντων στηρίζεται η επιτυχηµένη 
ανταλλαγή εµπειριών και γνώσεων µεταξύ των µελών της κοινότητας. 

 Τους ∆ιαχειριστές, οι οποίοι επιβλέπουν την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήµατος και 
διαχειρίζονται τις βάσεις δεδοµένων των χρηστών και των συνδιασκέψεων. 

  Κάθε µέλος της κοινότητας µπορεί να έχει ταυτόχρονα περισσότερους από έναν ρόλους. 
Συνεπώς ένας συµµετέχων σε µία συνδιάσκεψη µπορεί να λειτουργήσει ως παρακινητής µιας νέας 
συνδιάσκεψης κ.τ.λ. 
 
Λειτουργικές Απαιτήσεις από ένα Σύστηµα Υποστήριξης 
Αναλύοντας τις ανάγκες των διαφορετικών κατηγοριών χρηστών της κοινότητας eLand, 
προκύπτουν οι παρακάτω λειτουργικές απαιτήσεις για το σύστηµα e-EDCOM: 
• Για τους Παρακινητές: 

o Να µπορούν να δηµιουργήσουν µια νέα συνδιάσκεψη. 
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o Να καθορίζουν τα στοιχεία της συνδιάσκεψης, όπως το θέµα, τον τίτλο, την 
ηµεροµηνία έναρξης ή λήξης της συνδιάσκεψης. 

o Να εισάγουν µαθησιακά αντικείµενα και να µπορούν να τα σχολιάζουν µε τη µορφή 
βίντεο, εικόνας, ήχου, υπερκειµένου ή απλού κειµένου. 

o Να έχουν  τη δυνατότητα επισκόπησης των σχολίων που αφορούν συγκεκριµένα 
µαθησιακά αντικείµενα και εισήχθησαν από τους Συµµετέχοντες. 

o Να έχουν τη δυνατότητα απάντησης στα σχόλια µε την προσθήκη νέων σχολίων. 
• Για τους Συµµετέχοντες: 

o Να έχουν τη δυνατότητα επισκόπησης των διαθέσιµων συνδιασκέψεων και να µπορούν 
να έχουν πρόσβαση σε αυτές που τους ενδιαφέρουν. 

o Να παρακολουθούν τα µαθησιακά αντικείµενα που έχει εισάγει ο Υποκινητής της 
συνδιάσκεψης. 

o Να παρακολουθούν τα διευκρινιστικά σχόλια στα διάφορα χρονικά σηµεία της 
παρουσίασης του µαθησιακού αντικειµένου. 

o Να προσθέτουν δικά τους σχόλια, µε τη µορφή βίντεο, εικόνας, ήχου, υπερκειµένου ή 
απλού κειµένου. 

o Να έχουν τη δυνατότητα συνολικής επισκόπησης όλων των σχολίων που έχουν 
προστεθεί από αυτούς και από τους άλλους χρήστες. 

o Να απαντούν στα σχόλια, προσθέτοντας νέα σχόλια ή επερωτήσεις. 
• Για τους ∆ιαχειριστές του συστήµατος : 

o Να ενηµερώνονται για τη δηµιουργία νέων λογαριασµών στο σύστηµα. 
o Να ενηµερώνονται για τις νέες συνδιασκέψεις που έχουν δηµιουργηθεί. 
o Να διαγράφουν χρήστες από το σύστηµα. 
o Να διαγράφουν ανενεργές συνδιασκέψεις, δηλαδή συνδιασκέψεις στις οποίες έχουν 

πάψει να συµµετέχουν τα µέλη της κοινότητας. 
o Να λαµβάνουν, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, αντίγραφα ασφαλείας του συστήµατος 

Τέλος, τόσο οι Παρακινητές όσο και Συµµετέχοντες έχουν τη δυνατότητα: 
• Να εγγράφονται στο σύστηµα 
• Να καθορίζουν τα προσωπικά τους στοιχεία όπως ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, προσωπική ιστοσελίδα κ.λπ., καθώς και να ορίζουν το 
ατοµικό τους προφίλ, το οποίο περιγράφει τα ειδικά ενδιαφέροντα του χρήστη. 

• Να έχουν τη δυνατότητα επισκόπησης των προφίλ των λοιπών χρηστών της κοινότητας 
προκειµένου να εντοπίζουν και να επικοινωνούν µε χρήστες που έχουν κοινά 
ενδιαφέροντα. 

 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ E-EDCOM 
  Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η γενική αρχιτεκτονική του περιβάλλοντος e-EDCOM, που 
σχεδιάστηκε για να ικανοποιεί τις ανάγκες µιας χαρακτηριστικής εκπαιδευτικής κοινότητας, όπως 
αυτής του e-Land. 
  Όπως φαίνεται στο Σχήµα 1, δύο είναι οι κύριοι ρόλοι που αλληλεπιδρούν µε το e-EDCOM – οι 
εκπαιδευτικοί και οι διαχειριστές του συστήµατος. Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα είτε να 
ξεκινήσουν µια καινούργια συνδιάσκεψη σχετικά µε τη χρήση ενός µαθησιακού αντικειµένου 
(Παρακινητές), είτε να συµµετέχουν σε µια υπάρχουσα συνδιάσκεψη (Συµµετέχοντες). Από την 
άλλη µεριά υπάρχουν οι ∆ιαχειριστές του συστήµατος που είναι υπεύθυνοι για τη σωστή και 
απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήµατος. Τα βασικά υποσυστήµατα από τα οποία αποτελείται το 
περιβάλλον e-EDCOM είναι τα εξής: 
Υποσύστηµα ∆ηµιουργίας Κοινοτήτων: Το υποσύστηµα αυτό παρέχει τους βασικούς 
µηχανισµούς για την εισαγωγή των εκπαιδευτικών στις κοινότητες που έχουν δηµιουργηθεί από το 
διαχειριστή του συστήµατος. Οι βασικοί µηχανισµοί που παρέχει το υποσύστηµα αυτό είναι: 
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• Μηχανισµός Εγγραφής σε Κοινότητα: Παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη 
(εκπαιδευτικό) να επιλέξει τη δικτυακή κοινότητα που επιθυµεί να συµµετέχει. 

• Μηχανισµός Φιλτραρίσµατος Κοινοτήτων: Μέσω του µηχανισµού αυτού, 
επιστρέφονται στο χρήστη (εκπαιδευτικό) οι δικτυακές κοινότητες στις οποίες µπορεί να 
αποκτήσει πρόσβαση. Η δυνατότητα πρόσβασης ορίζεται από τη συσχέτιση του ατοµικού 
προφίλ µέλους µε τις προϋποθέσεις ένταξης που ορίζει ο διαχειριστής για κάθε 
κοινότητα. 

 

Εκπαιδευτικός

∆ιαχειριστής

Μηχανισµός
Αποστολής ΜΑ

Μηχανισµός
Αναζήτησης και
Ανάκτησης ΜΑ

Μαθησιακά Αντικείµενα
& Μεταδεδοµένα

I/O Interface

Εικονική Αποθήκη ΜΑ

Αποθήκη
ΜΑ

Αποθήκη EΜ

Αποθήκη
ΜΑ

Αποθήκη
ΜΑ

Κατανεµηµένες Αποθήκες ΜΑ

Μηχανισµός Εγγραφής σε
Κοινότητα

∆ηµιουργία Κοινοτήτων

Μηχανισµός
Φιλτραρίσµατος Κοινοτήτων

Μηχανισµός ∆ιαχείρισης
Συνδιασκέψεων

Μηχανισµός ∆ηµιουργίας
Κοινοτήτων

Μηχανισµοί ∆ιαχείρισης  Συστήµατος

Μηχανισµός
∆ηµιουργίας

Συνδιασκέψεων

Μηχανισµός
Threaded

Discussions

Αναπαραγωγέας
ΜΑ

Μηχανισµός
Εισαγωγής
Σχολίων

Μηχανισµός Ασύγχρονης
Υπερµεσικής Συνδιάσκεψης

I/O Interface

Αποθήκη Threaded
Discussions

Απαιτείται Πιστοποίηση

ΕΜ: Εκπαιδευτικά Μεταδεδοµένα

ΜΑ: Μαθησιακά ΑντικείµεναΑποθήκη
ΜΑ

Αποθήκη
EM

I/O Interface

∆ικτυακός Χώρος Κοινοτήτων

 
Σχήµα 1: Γενική Αρχιτεκτονική του Συστήµατος e-EDCOM 

Μηχανισµός αναζήτησης και ανάκτησης µαθησιακών αντικειµένων: Το υποσύστηµα αυτό 
παρέχει λειτουργίες αναζήτησης και ανάκτησης µαθησιακών αντικειµένων. Πιο συγκεκριµένα 
παρέχει τις εξής λειτουργίες: 
• Εισαγωγή κριτηρίων (τίτλος, δηµιουργός, κτλ) µε σκοπό την αναζήτηση στις αποθήκες 

των µαθησιακών αντικειµένων. 
• Αναζήτηση µε τη βοήθεια των εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων και επιστροφή των 

µαθησιακών αντικειµένων που ταιριάζουν στα κριτήρια που εισήχθησαν. 
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Μηχανισµός αποστολής µαθησιακών αντικειµένων: Το υποσύστηµα αυτό παρέχει τη 
δυνατότητα στο χρήστη (εκπαιδευτικό) να αποστείλει ένα µαθησιακό αντικείµενο στο δικτυακό 
χώρο των κοινοτήτων. Η λειτουργία αυτή πραγµατοποιείται µέσω ειδικής διεπιφάνειας η οποία 
παρέχει στο χρήστη και τη δυνατότητα περιγραφής των χαρακτηριστικών (τίτλος, δηµιουργός, 
θεµατική περιοχή κτλ.) του µαθησιακού αντικειµένου µε µεταδεδοµένα. 
Μηχανισµός Ασύγχρονης Υπερµεσικής Συνδιάσκεψης: Το υποσύστηµα αυτό αποτελεί το 
σηµαντικότερο τµήµα του συστήµατος συνδιάσκεψης και αποτελείται από τους εξής υπο-
µηχανισµούς: 
• Μηχανισµός ∆ηµιουργίας Συνδιασκέψεων: Παρέχει τους µηχανισµούς για τη 

δηµιουργία των συνδιασκέψεων. Οι βασικές λειτουργίες που παρέχει είναι οι εξής: 
o Καθορισµός στοιχείων (τίτλος, δηµιουργός) συνδιάσκεψης µέσω 

κατάλληλης διεπιφάνειας. 
o Αναζήτηση µαθησιακών αντικειµένων είτε στο δικτυακό χώρο των 

κοινοτήτων, είτε στις κατανεµηµένες αποθήκες µαθησιακών αντικειµένων, 
και εισαγωγή αυτών στον αναπαραγωγέα µαθησιακών αντικειµένων. 

• Αναπαραγωγέας µαθησιακών αντικειµένων: Το υποσύστηµα αυτό επιτρέπει την 
αναπαραγωγή µαθησιακών αντικειµένων ποικίλης µορφής, όπως html σελίδες, εικόνες, 
video, PowerPoint παρουσιάσεις, αρχεία flash, µικρόκοσµοι, που περιέχονται σε µια 
συνδιάσκεψη. Ακόµα, µέσω του αναπαραγωγέα, ο χρήστης (εκπαιδευτικός) έχει τη 
δυνατότητα επισκόπησης των σχολίων που αφορούν εσωτερικά τµήµατα µη 
αλληλεπιδραστικών µαθησιακών αντικειµένων. 

• Μηχανισµός εισαγωγής σχολίων: Το υποσύστηµα αυτό παρέχει το µηχανισµό 
εισαγωγής σχολίων µε τη µορφή δενδρικών συζητήσεων είτε σε εσωτερικά τµήµατα ενός 
µη αλληλεπιδραστικού µαθησιακού αντικειµένου, είτε σε µια συνδιάσκεψη που αφορά 
ένα µαθησιακό αντικείµενο. Επίσης, προκειµένου ο χρήστης να κάνει πιο κατανοητό το 
σχόλιο που εισάγει, έχει τη δυνατότητα µέσω του συγκεκριµένου µηχανισµού, να 
επισυνάψει ένα οποιοδήποτε αρχείο (εικόνας, βίντεο, ήχου, κειµένου). 

• Μηχανισµός Threaded Discussions: Το υποσύστηµα αυτό παρέχει το µηχανισµό για 
την οργάνωση των σχολίων σε µορφή δενδρικών συζητήσεων και την αποθήκευση 
αυτών στην αντίστοιχη αποθήκη. 

Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Συστήµατος: Το υποσύστηµα αυτό παρέχει στον ∆ιαχειριστή του 
συστήµατος όλες τις λειτουργίες που απαιτούνται για τη διαχείριση του συστήµατος 
συνδιάσκεψης. Οι µηχανισµοί που παρέχει είναι οι εξής: 
• Μηχανισµός ∆ηµιουργίας Κοινοτήτων: Το υποσύστηµα αυτό παρέχει τη δυνατότητα 

στο διαχειριστή, µέσω ειδικής διεπιφάνειας, να ορίσει δικτυακές κοινότητες 
εκπαιδευτικών καθώς και τις προϋποθέσεις ένταξής σε µια δικτυακή κοινότητα.  

• Μηχανισµός ∆ιαχείρισης Συνδιασκέψεων: Παρέχει τους µηχανισµούς για τη 
διαχείριση των συνδιασκέψεων του συστήµατος και περιλαµβάνει: 

o Τη συλλογή αντιγράφων ασφαλείας των υπαρχόντων συνδιασκέψεων 
o Τη διαγραφή ανενεργών συνδιασκέψεων 

 
Ενδεικτικό Σενάριο Χρήσης του Περιβάλλοντος e-EDCOM 
  Το περιβάλλον e-EDCOM πρόκειται να χρησιµοποιηθεί στα πλαίσια του έργου e-Land από 
εκπαιδευτικούς τεσσάρων γεωγραφικά αποµακρυσµένων σχολείων, από οµάδα παραγωγών 
εκπαιδευτικού περιεχοµένου και εκπαιδευτικού λογισµικού, καθώς και από σχεδιαστές 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, προκειµένου να αξιολογηθεί η εκπαιδευτική του χρησιµότητα. 
  Στο σχήµα 2 απεικονίζεται ένα ενδεικτικό σενάριο χρήσης του e-EDCOM. Αρχικά, ο 
εκπαιδευτικός είτε παίζει το ρόλο του Υποκινητή µιας συνδιάσκεψης, είτε του Συµµετέχοντα 
πρέπει να πιστοποιηθεί επιτυχώς από το σύστηµα προκειµένου να εισέλθει στο χώρο των 
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µαθησιακών κοινοτήτων. Ο εκπαιδευτικός (Υποκινητής), ο οποίος επιθυµεί να παρουσιάσει µία 
εκπαιδευτική δραστηριότητα, ξεκινάει µια νέα συνδιάσκεψη και στη συνέχεια εισάγει σε αυτή το 
αντίστοιχο µαθησιακό αντικείµενο. Από την άλλη µεριά βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί 
(Συµµετέχοντες) οι οποίοι επιθυµούν να συµµετέχουν σε µια συνδιάσκεψη προκειµένου να 
ενηµερωθούν για το σχεδιασµό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ή να εκφράσουν 
εποικοδοµητικά τη γνώµη τους και τις παρατηρήσεις τους σχετικά µε το µαθησιακό αντικείµενο 
µιας συνδιάσκεψης. Οι Συµµετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν µία από τις διαθέσιµές 
συνδιασκέψεις και να συνδεθούν σε αυτή. Αφού λοιπόν ο Υποκινητής και οι Συµµετέχοντες 
βρεθούν στον εικονικό χώρο της συνδιάσκεψης, µπορούν να ενασχοληθούν µε την προτεινόµενη 
εκπαιδευτική δραστηριότητα και να παρακολουθήσουν την παρουσίαση του αντίστοιχου 
µαθησιακού αντικειµένου µέσω των σχολίων (ήχος, βίντεο, κείµενο, υπερκείµενο) που 
εισήχθησαν από τον Υποκινητή. Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί µπορούν να αναρτήσουν σχόλια, 
παρατηρήσεις και ερωτήσεις σχετικά µε το συγκεκριµένο µαθησιακό αντικείµενο στο χώρο της 
συνδιάσκεψης. Με αυτό τον τρόπο, τα έµπειρα µέλη της κοινότητας έχουν τη δυνατότητα να 
µοιραστούν τις γνώσεις και τις εµπειρίες τους πάνω στο σχεδιασµό εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων, ενώ τα αρχάρια µέλη µπορούν να αποκοµίσουν οδηγίες και παραδείγµατα, 
αυξάνοντας µε αυτό τον τρόπο το επίπεδο γνώσης τους. Τελικά, µέσω της συνεργασίας και της 
ανταλλαγής απόψεων των εκπαιδευτικών στα πλαίσια µιας συνδιάσκεψης προάγονται δύο στόχοι: 
αφενός ο στόχος της συνδιάσκεψης, δηλαδή η δηµιουργία µιας βελτιωµένης εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας και αφετέρου ο στόχος της µαθησιακής κοινότητας, δηλαδή η απόκτηση γνώσεων 
και καλών πρακτικών σχετικών µε τη δηµιουργία και τη χρήση µαθησιακών αντικειµένων στα 
πλαίσια εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 
 

 
Σχήµα 2: UML ∆ιάγραµµα του Σεναρίου Χρήσης 

 
  Στο Σχήµα 3 απεικονίζεται η διεπιφάνεια του περιβάλλοντος e-EDCOM µέσω της οποίας 
υλοποιείται το παραπάνω σενάριο χρήσης, ενώ στο σχήµα 4 απεικονίζεται η διεπιφάνεια που 
παρέχει στον ∆ιαχειριστή του συστήµατος το µηχανισµό δηµιουργίας δικτυακών µαθησιακών 
κοινοτήτων. 
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Σχήµα 3: Συµµετοχή σε µια υπάρχουσα συνδιάσκεψη 

 

 

Σχήµα 4: ∆ιεπιφάνεια δηµιουργίας δικτυακών κοινοτήτων 

 
ΣΥΝΟΨΗ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 
  Στην εργασία αυτή µελετήθηκαν οι ανάγκες των δικτυακών εκπαιδευτικών κοινοτήτων στα 
πλαίσια του έργου «E-LEARNING LAND: Ένα Ολοκληρωµένο Εικονικό Περιβάλλον Υποστήριξης 
Μαθησιακών Κοινοτήτων στο ∆ιαδίκτυο», τα µέλη των οποίων είναι εκπαιδευτικοί που 
προέρχονται από το χώρο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και παρουσιάστηκε η αρχιτεκτονική 
ενός ολοκληρωµένου συστήµατος υποστήριξης και λειτουργίας τέτοιων κοινοτήτων.  
  Ως µελλοντική επέκταση αυτού του συστήµατος θα µπορούσε να θεωρηθεί η εισαγωγή 
µηχανισµού δυναµικής δηµιουργίας δικτυακών κοινοτήτων. Ένας τέτοιος µηχανισµός θα 
µπορούσε να είναι χρήσιµος στην περίπτωση που ο αριθµός των συνδιασκέψεων µιας δικτυακής 
µαθησιακής κοινότητας είναι αρκετά µεγάλος. Με αυτόν τον τρόπο, τα µέλη των νέων κοινοτήτων 
θα έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν πιο εύκολα τις συνδιασκέψεις των οποίων το θέµα 
ταιριάζει µε τα ενδιαφέροντα τους. Εκτός από τις τεχνικές επεκτάσεις του συστήµατος, 
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σηµαντικότερη µελλοντική ενασχόληση αφορά στην αξιολόγηση της εκπαιδευτικής του 
χρησιµότητας και στη συλλογή δεδοµένων που θα τεκµηριώνουν τις σχεδιαστικές επιλογές ενός 
τέτοιου συστήµατος. Τέλος, η ανάπτυξη και αξιολόγηση µηχανισµών αυτόµατης υπαγωγής ενός 
(νέου) µέλους της κοινότητας στις δραστηριότητες της κοινότητας που τον αφορούν µε βάση το 
προφίλ του και ο δυναµικός επαναπροσδιορισµός της συµµετοχής του µε βάση την 
αλληλεπίδρασή του µε το σύστηµα, αποτελούν ενδιαφέρουσες µελλοντικές αναζητήσεις. 
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
  Η παρούσα εργασία χρηµατοδοτήθηκε µερικώς από το πρόγραµµα «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 
(E-LEARNING)» της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας και πιο συγκεκριµένα από 
το έργο E-LEARNING LAND µε κωδικό EL 69. 
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