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Ενότητες 2.3.1 & 2.3.2 

 

Xρήση και υποστήριξη 
Κοινοτήτων Πρακτικής 
και Μάθησης 
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

 1. Εισαγωγή 

Το µάθηµα περιλαµβάνει την άκρως συνοπτική παρουσίαση 
ορισµένων βασικών εννοιών που σχετίζονται µε τις Κοινότητες 
Πρακτικής και Μάθησης καθώς και την παρουσίαση µερικών 
ευρέως διαδεδοµένων περιβαλλόντων για την υποστήριξη, 
δηµιουργία, συντήρηση και συµµετοχή σε κοινότητες αυτού 
του είδους. 
 

∆ιδακτικοί Στόχοι • Στοιχειώδεις γνώσεις γύρω από την έννοια των Κοινοτήτων 
Πρακτικής και Μάθησης 

• Βασικές γνώσεις για τα περιβάλλοντα υποστήριξης των 
διαφόρων τύπων Κοινοτήτων Πρακτικής και Μάθησης 

 

 2.  Βασικές έννοιες και ορολογία 

Η έννοια της 

Κοινότητας 

 

 

Η Κοινότητα, στην ευρύτερη της έννοια, αποτελεί ένα σύνολο 

ανθρώπων οι οποίοι έχουν κοινά (κοινωνικά) χαρακτηριστικά. 

Ωστόσο αυτός ο ορισµός δεν είναι πολύ λειτουργικός, καθώς είναι 

εξαιρετικά ευρύς. Στην πραγµατικότητα τα µέλη µιας κοινότητας, 

εφόσον είναι ενεργά, εφόσον συµµετέχουν δηλαδή στην 

κοινότητα, έστω και παθητικά, σταδιακά δηµιουργούν (και 

αναπτύσσουν συνεχώς και αναπροσαρµόζουν) µια κοινή 

ορολογία, ενδεχοµένως κοινές απόψεις για ορισµένα θέµατα ή 

ακόµη και κοινές αξίες, νοοτροπίες και στάσεις καθώς και κοινές 

πρακτικές. Τα µέλη µιας κοινότητας επικοινωνούν µεταξύ τους, 

ενδεχοµένως συνεργάζονται και µέσα από τις ανταλλαγές τους 

συνδιαµορφώνουν τελικά δεσµούς και διαµορφώνουν κοινά 

στοιχεία υποκειµενικότητας, κοινά στοιχεία της ταυτότητάς τους. 

Η κοινότητα έχει παρελθόν, παρόν, µέλλον και τα µέλη της έχουν 

ενδεχοµένως προσδοκίες. Η κοινότητα έχει µια διάρκεια, µια 
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ενδεχόµενη σταθερότητα, µια κινητικότητα στα µέλη της. 

Η έννοια της 

Κοινότητας 

Πρακτικής και 

Μάθησης 

 

Τα µέλη της Κοινότητας αναπτύσσουν, κατά κανόνα, δεσµούς 

µεταξύ τους. Σταδιακά, εκτός από τις διαπροσωπικές σχέσεις που 

δηµιουργούνται, εµφανίζεται και αναπτύσσεται ένα είδος 

κοινωνικού κεφαλαίου: τα µέλη των κοινοτήτων συγκροτούν ένα 

είδος κοινωνικού ιστού, ένα είδος δικτύου στο οποίο οι δεσµοί 

αποκτούν ένα πιο γενικευµένο χαρακτήρα (όχι απρόσωπο, αλλά 

γενικευµένο). Για παράδειγµα, ένα πρόβληµα ή ερώτηµα που θα 

απασχολήσει ένα µέλος κατά κανόνα αντιµετωπίζεται µέσα στο 

πλαίσιο της κοινότητας – ακόµη και όταν δεν είναι εκ των 

προτέρων γνωστό το συγκεκριµένο άτοµο ή τα άτοµα που θα 

επιχειρήσουν να το επιλύσουν. Εκτός από το κοινωνικό κεφάλαιο 

όµως, αναπτύσσεται και ένα γνωσιακό κεφάλαιο: η κατανεµηµένη 

γνώση, η διεσπαρµένη  επιθυµία για επίλυση προβληµάτων που 

απασχολούν την Κοινότητα, η συλλογική προσπάθεια για 

απάντηση στα τιθέµενα ερωτήµατα εµπλουτίζουν τόσο το ατοµικό 

γνωστικό απόθεµα των µελών της Κοινότητας όσο και το κοινό 

της αποθεµατικό. 

Ορισµένοι ερευνητές (Etienne Wenger 1999) θεωρούν ότι αυτή η 

συµµετοχή σε Κοινότητες, τις Κοινότητες Πρακτικής όπως τις 

ονοµάζουν, αποτελούν το βασικό παράγοντα µάθησης. Σε πολλές 

περιπτώσεις η γνώση, η µάθηση και το συλλογικό γνωστικό 

κεφάλαιο είναι µε έναν εµφανή τρόπο απότοκα της κοινής 

δραστηριότητας: µια χορωδία, οι σύγχρονες επιστηµονικές 

ανακαλύψεις, η κοινωνικοποίηση, η διαµοίραση και 

διαπραγµάτευση κοινωνικών στερεοτύπων αποτελούν 

παραδείγµατα παραγωγής και διαµοίρασης της γνώσης – 

πρακτικής και θεωρητικής. Αλλά ακόµη και όταν η συµµετοχή σε 

κοινότητες δεν είναι τόσο εµφανώς ο βασικός παράγοντας για την 

παραγωγή νέων γνώσεων και ατοµικής µάθησης, πάλι µια πιο 

ενδελεχής µελέτη θα αναδείξει τον  πρωτεύοντα ρόλο της 

συλλογικότητας. Η συµµετοχή σε κοινότητες δεν είναι µόνο η 

βάση για τη µάθηση, αλλά και ο ουσιαστικότερος παράγοντας για 

την παραγωγή νοήµατος: η νοηµατοδότηση δηλαδή της γνώσης, 

η αξία της και η χρηστικότητά της επαναπροσδιορίζεται συνεχώς 

για το κάθε µέλος της κοινότητας µέσα ακριβώς από τις 

διαδικασίες συµµετοχής. Oι Κοινότητες Πρακτικής αποτελούν 
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Κοινότητες Μάθησης. 

 

Οι Ψηφιακές 

Κοινότητες. 

Online 

Κοινότητες και 

Εικονικές 

(Virtual) 

Κοινότητες 

Με τον όρο Ψηφιακές Κοινότητες, ή Online Κοινότητες, νοούνται 

κοινότητες οι οποίες στηρίζονται στην ψηφιακά διαµεσολαβηµένη 

επικοινωνία. Mε τον όρο Online Κοινότητες ή Ψηφιακές 

Κοινότητες περιγράφεται δηλαδή ένα φαινόµενο δηµιουργίας και 

εξάπλωσης κοινοτήτων οι οποίες έχουν ψηφιακή υπόσταση – 

δηλαδή υφίστανται χάρη στην ύπαρξη πληροφορικών δικτύων, 

δηµιουργούνται και λειτουργούν χάρη στα δίκτυα Η.Υ. (για µια 

θεωρητική εισαγωγή: 

 http://www.fullcirc.com/community/communitytypes.htm). Οι 

κοινότητες αυτές αποκαλούνται και «εικονικές» (virtual 

communities http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_community) 

και «δικτυακές» (για µια συλλογή θεωρητικών κειµένων: 

http://www.uiowa.edu/~commstud/resources/digitalmedia/digit

alcommunities.html). 

Θα πρέπει βέβαια να επισηµανθεί ότι οι Η.Υ. δεν αποτελούν 

απλώς µέσα επικοινωνίας, αλλά έχουν µια διαµεσολαβητική 

λειτουργία: η ύπαρξη τους σηµαίνει ότι πολλές από τις οικείες και 

κοινότυπες διαδικασίες κοινωνικής αλληλεπίδρασης πρέπει να 

µετασχηµατιστούν σε ψηφιακά τους ισοδύναµα – 

µετασχηµατισµός που σε ορισµένες περιπτώσεις είναι αδύνατος. 

Μεταβάλλεται έτσι, κατ’ ανάγκη, η οικονοµία της συµµετοχής, της 

επικοινωνίας, της οργάνωσης και της ιεραρχίας, της διαµοίρασης 

των γνώσεων και του «συνανήκειν». Ορισµένες από τις µορφές 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης εξασθενούν, άλλες ενισχύονται και 

δηµιουργούνται ενδεχοµένως µερικές νέες. Ακόµη, ρόλοι 

(κοινωνικοί) που είχαν νόηµα και ύπαρξη στις «φυσικές» 

κοινότητες ενδεχοµένως παύουν να υπάρχουν και στη θέση τους 

αναφύονται άλλες (όπως του «κατόχου», του «διαµεσολαβητή», 

του «διαχειριστή» στις ψηφιακές κοινότητες – ownwer και 

moderator). 

Ορισµένοι ερευνητές θεωρούν ότι η ίδια µας η ταυτότητα 

επηρεάζεται βαθεια από τη συµµετοχή µας σε Online Κοινότητες. 

Η πρακτική της συµµετοχής σε εικονικές κοινότητες και κατ’ 

επέκταση σε εικονικούς κόσµους εγείρει ερωτήµατα όχι µόνο σε 

σχέση µε την κοινοτική µας ζωή, αλλά και σε σχέση µε την 

προσωπικότητά µας, την ταυτότητά µας. Κάθε νέα τεχνολογία η 
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οποία υπεισέρχεται στις κοινωνικές µας πρακτικές ως εργαλείο 

συνυφαίνεται µε υποκειµενικά συνεπακόλουθα, µας αλλάζει ως 

ανθρώπους, επηρεάζει τις σχέσεις µας αλλά και την αυτοεικόνα 

µας (Sherry Turkle, 1996).  

Μέσα στα πλαίσια αυτά, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενες 

παραγράφους, αναπτύχθηκε και η έννοια των Κοινοτήτων 

Πρακτικής, οι οποίες στην αρχή (αρχές της δεκαετίας του 1990) 

παρέπεµπαν κυρίως σε εργασιακά περιβάλλοντα (όπως τα µέλη 

µιας µεγάλης πολυεθνικής εταιρείας, για παράδειγµα). Σταδιακά 

όµως ο όρος µετεξελίχθηκε και σήµερα παραπέµπει σε κάτι 

ευρύτερο, στην ύπαρξη κοινοτήτων ατόµων µε κοινές κοινωνικές 

πρακτικές. Έτσι, για παράδειγµα, οι καθηγητές Μαθηµατικών της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης – ή ακριβέστερα ορισµένοι 

καθηγητές Μαθηµατικών της δευτεροβάθµιας – θα µπορούσαν να 

αποτελούν µέλη µιας τέτοιας κοινότητας (επαγγελµατικής) 

πρακτικής. 

Η wikipedia περιλαµβάνει πολλά άρθρα µε σχετικά θέµατα, τα 

οποία έχουν παραποµπές σε πρωτογενείς και έγκυρες πηγές  (αν 

υποτεθεί ότι τα κείµενα της wikipedia δεν είναι απολύτως 

έγκυρα). Οι σχετικές αναφορές σχετίζονται τόσο µε τις κοινότητες 

πρακτικής 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Community_of_practice αλλά και 

http://www.ewenger.com/theory/ και επίσης 

http://www.co-i-l.com/coil/knowledge-garden/cop/index.shtml)   

όσο και µε τις online κοινότητες (σχετικά άρθρα στη wikipedia για 

τα κοινωνικά δίκτυα: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network).   

Ορισµένες από τις Online Κοινότητες είναι πολύ µεγάλες (το 

MySpace έχει άνω των εκατό εκατοµµυρίων µέλη, δηλαδή αν 

ήταν κράτος θα ήταν το 6ο κράτος στη Γη – ανάλογα είναι και τα 

µεγέθη άλλων online κοινοτήτων). H θεµατική των Online 

κοινοτήτων είναι επίσης ποικίλη: µπορούν να αποτελούν 

κοινότητες µε κοινά επαγγελµατική ενδιαφέροντα, οικογενειακά 

γκρουπ, «εικονικούς χώρους» κοινωνικής οργάνωσης (κόµµατα, 

µη κυβερνητικές οργανώσεις, οµάδες πολιτικού ακτιβισµού), 

εθνοτικά δίκτυα, οµάδες ατόµων µε γεωγραφική διασύνδεση ή 

ακόµη και οµάδες ανάπτυξη λογισµικού (όπως οι οµάδες 

ανάπτυξης ελεύθερου/ανοιχτού λογισµικού). Επίσης, σε 
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ορισµένες περιπτώσεις η έννοια της «κοινότητας» είναι πολύ 

χαλαρή, αφού στην πραγµατικότητα πρόκειται για θέµατα τα 

οποία µπορούν να σχολιαστούν από οιονδήποτε έχει πρόσβαση 

στο ∆ιαδίκτυο (για παράδειγµα στον ιστοχώρο του ΟΤΕ µπορεί 

κανείς να βρεί πολλές τέτοιες κοινότητες: 

http://apopsis.otenet.gr/). 

Οι κοινότητες στις οποίες κάνει κάποιος εγγραφή (άρα 

αυτοβούλως και ρητά αποφασίζει να συµµετάσχει µε συστηµατικό 

τρόπο) και ακολουθεί συγκεκριµένες προδιαγραφές για την 

επικοινωνία µέσα σε αυτές είναι σηµαντικές για την εκπαιδευτική 

κοινότητα.  

Για µια σειρά θεωρητικών και πρακτικών προβληµάτων που 

συνδέονται µε τη διαχείριση και τα διδακτικά οφέλη των Online 

κοινοτήτων υπάρχει µια σχετικά µεγάλη αρθρογραφία. 

Για σειρά κοινοτήτων αυτού του είδους (που λειτουργούν µε τις 

πλατφόρµες των discussion groups, δηλαδή στηρίζονται στο 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο), οι παρακάτω διευθύνσεις 

παραπέµπουν σε «λίστες λιστών», δηλαδή σε καταλόγους µε 

Online κοινότητες που παρουσιάζουν εκπαιδευτικό ενδιαφέρον 

(στην Αγγλική γλώσσα). Ελληνικές κοινότητες αυτού του είδους 

λειτουργούν στα πλαίσια ειδικών θεσµών (για παράδειγµα στα 

Πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, σε σχολεία όπως τα Σχολεία ∆εύτερης 

Ευκαιρίας, καθώς και στο Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο). 

http://www.lsoft.com/scripts/wl.exe?qL=education&F=L&F=T 

http://www.h-net.org/lists/ 

http://www.shef.ac.uk/scharr/ir/email.html#r  

(οι διευθύνσεις ελέγχθηκαν τον Απρίλιο του 2008, αλλά οι 

σχετικές λίστες δεν ελέγχθηκαν, καθώς είναι αρκετές δεκάδες) 

 3. Ψηφιακές Κοινότητες: περιβάλλοντα  

Κοινωνική 

∆ικτύωση Web2.0 

και Εκπαίδευση2.0 

Οι Online Κοινότητες στηρίζονται σε ψηφιακά περιβάλλοντα τα 

οποία επιτρέπουν την επικοινωνία µεταξύ των µελών. Σε 

ορισµένες περιπτώσεις τα περιβάλλοντα αυτά επιτρέπουν τη 

σύγχρονη επικοινωνία µε ήχο, βίντεο (όπως το σύστηµα Skype 

http://www.skype.com ή το σύστηµα επικοινωνίας MSN) ή 

κείµενο (για παράδειγµα, πλατφόρµες που υποστηρίζουν άµεση 

γραπτή επκοινωνία – chat). Σε άλλες περιπτώσεις τα 

περιβάλλοντα αυτά υποστηρίζουν την ασύγχρονη επικοινωνία, 
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είτε µε το µοντέλο των «οµίλων ψηφιακών συζητήσεων» 

(discussion lists), είτε µε το µοντέλο των e-forae. Οι δυο 

κατηγορίες έχουν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα τους 

κάθε µία. 

Σε κάθε περίπτωση οι Online Κοινότητες είναι εξαιρετικά 

σηµαντικές για τους εκπαιδευτικούς, καθώς προσφέρουν µια 

σειρά από δυνατότητες: 

• ∆υνατότητα επικοινωνίας χωρίς όρια χρονικά ή γεωγραφικά. 

Η επικοινωνία µπορεί να είναι σύγχρονη ή ασύγχρονη, 

κειµενική ή πολυµεσική, µε ήχο ή/και βίντεο. Να αφορά δύο 

µόνο άτοµα ή µια ολόκληρη οµάδα, να είναι «ενός προς 

πολλούς» ή πολλών προς πολλούς»  

•  ∆υνατότητα πληροφόρησης – και µάλιστα στοχευµένης, 

ανάλογα µε τη φύση της Online Kοινότητας  

• ∆υνατότητα διαµοίρασης και συνεργατικής επεξεργασίας 

διαφόρων ντοκουµέντων, µε ελεγχόµενη πρόσβαση. Ακόµα 

διαµοίραση ψηφιακών πόρων – όπως για παράδειγµα 

Bookmarks  

• Σχεδίαση και υλοποίηση οµαδοσυνεργατικών projects – ειδικά 

για εκπαιδευτικούς σκοπούς.  
 

Η σηµασία των Online Κοινοτήτων είναι τόσο µεγάλη ώστε 

σήµερα γίνεται αναφορά σε Κοινωνική δικτύωση. Τα νέα 

περιβάλλοντα έχουν επιφέρει µεγάλες αλλαγές στον τρόπο µε τον 

οποίο διατίθενται οι πόροι του ∆ιαδικτύου και έχει έτσι επινοηθεί 

ο όρος Web2.0. Καθώς εκτιµάται ότι τα νέα δεδοµένα θα 

επηρεάσουν µε πολύ ριζικό τρόπο, µεταξύ άλλων, και την 

Εκπαίδευση, γίνεται λόγος – ίσως µε µια δόση υπερβολής – για 

Eκπαίδευση2.0 (Education2.0) 

 4. Mερικά σηµαντικά στοιχεία από 
Κοινότητες Πρακτικής και Μάθησης 

 
Επιστηµονικές Ενώσεις  
Υπάρχουν πολλές Επιστηµονικές Ενώσεις, (όπως και Ερευνητικά 

Ινστιτούτα και Εργαστήρια, Κέντρα Ερευνών, Προγράµµατα  

Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών, Εθνικά ή Ευρωπαϊκά 

προγράµµατα και γενικά θεσµοί και  ιδρύµατα) που σχετίζονται µε 
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τις εκπαιδευτικές εφαρµογές των Τ.Π.Ε., µε άµεσο ή έµµεσο 

τρόπο (ο όρος «Ενώσεις» είναι φυσικά ενδεικτικός – δεν 

αντιστοιχεί στο πραγµατικό τους νοµικό πρόσωπο). Πολλές από 

αυτές τις Ενώσεις υπάγονται σε κάποιο κρατικό ή κυβερνητικό 

οργανισµό, αλλά τις περισσότερες φορές είναι ανεξάρτητες. Οι 

Ενώσεις αυτές έχουν µια σειρά δράσεων οι οποίες αποσκοπούν 

στη µελέτη των εκπαιδευτικών εφαρµογών των Τ.Π.Ε. και συχνά 

παράγουν σχετικό υλικό. Μεταξύ των πιο συχνών υπηρεσιών και 

δράσεων των Ενώσεων αυτών (και των υπολοίπων σχηµατισµών 

που αναφέρονται παραπάνω) αναφέρονται οι εξής: 

Αποτελούν «χώρους» συνάντησης και συγκρότησης ακαδηµαϊκών 

ή επαγγελµατικών Κοινοτήτων, συγκεντρώνουν ερευνητές, 

επαγγελµατίες και ενδιαφεροµένους για τα θέµατα που 

σχετίζονται µε τις ΤΠΕ και τις εκπαιδευτικές τους εφαρµογές. 

Στην συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων διατηρούν 

ιστοχώρους οι οποίοι λειτουργούν ως κοινό σηµείο 

πληροφόρησης και συλλογικής έκφρασης των µελών της 

αντίστοιχης Ένωσης. 

∆ιοργανώνουν εκδηλώσεις (Συνέδρια, Ηµερίδες, Workshops, 

Συµπόσια) σχετικά µε τις ΤΠΕ και τις εκπαιδευτικές τους 

εφαρµογές και εκδίδουν σχετικά Πρακτικά. 

Εκδίδουν επιστηµονικά περιοδικά σε έντυπη ή ψηφιακή µορφή – 

µε συχνότητα που ποικίλλει από τη µία ηµέρα έως ένα έτος. 

Στηρίζουν ή χορηγούν  µαθήµατα εξ αποστάσεως (σε διάφορες 

µορφές) ή σεµιναριακά µαθήµατα «κλασικού τύπου» (πρόσωπο-

µε-πρόσωπο) στα πλαίσια διαφόρων δράσεων και προγραµµάτων. 

Παράγουν υλικό πάσης φύσεως (όπως e-books και γενικά 

ψηφιακά βιβλία, παρουσιάσεις, e-yliko κ.ά) 

Έχουν νέα σχετικά µε τις ΤΠΕ και τις εκπαιδευτικές τους 

εφαρµογές, πολλές φορές από το διεθνή χώρο, και έχουν 

υπηρεσίες πληροφόρησης των µελών τους ποικίλων τύπων -  

όπως RSS). 

Σε πολλές περιπτώσεις εκδίδουν έντυπο υλικό πάσης φύσεως 

ειδικού ενδιαφέροντος. Για παράδειγµα η ISTE (International 

Society for Technology in Education) παράγει συστηµατικά τη 

σειρά ΝETS (National Educational technology Standards) για 

Εκπαιδευτικούς, Μαθητές, Συµβούλους Εκπαίδευσης. 

Συγκροτούν και υποστηρίζουν οµάδες εργασίες σε ειδικά θέµατα 
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(στη διεθνή ορολογία έχουν την ονοµασία SIG - Special Interest 

Group, Οµάδες Ειδικού Ενδιαφέροντος). 

Προσφέρουν υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών (διατήρηση, 

ταξινόµηση, πρόσβαση σε ψηφιακό υλικό). 

Υποστηρίζουν τη δηµιουργία ψηφιακών online Κοινοτήτων 

(συνήθως ∆ιεθνούς χαρακτήρα) είτε χρησιµοποιώντας e-forae, 

είτε χρησιµοποιώντας τις τεχνικές των discussion lists. 

∆ιοργανώνουν τοπικούς ή διεθνείς διαγωνισµούς για την 

ανάδειξη ιδεών, ταλέντων, ευρεσιτεχνιών που σχετίζονται µε 

διάφορες όψεις των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. 

 

Το πλήθος των σχετικών Εταιρειών είναι εξαιρετικά µεγάλο και ο 

όγκος των παραγοµένων πληροφοριών πρακτικά ανεξάντλητος. 

Για παράδειγµα, η ψηφιακή βιβλιοθήκη της AACE (Association for 

the Advancement of Computing in Education) εµπλουτίζεται 

ετησίως µε άνω των 2000 άρθρα. Η επιστηµονική αυτή ένωση 

πραγµατοποιεί τουλάχιστον 4 διεθνή Συνέδρια ετησίως και εκδίδει 

αρκετά περιοδικά (τα οποία σχετίζονται όλα µε τις εφαρµογές των 

ΤΠΕ στην Εκπαίδευση). 

Όπως είναι εύλογο, είναι πρακτικά αδύνατο, και ίσως άνευ 

σηµασίας, η ενδελεχής διερεύνηση όλου αυτού του υλικού. Σε 

όσα ακολουθούν περιγράφονται µερικές από τις πλέον 

σηµαντικές (µε γνώµονα την «απήχηση» που έχουν στη διεθνή 

Κοινότητα) στον Ελλαδικό και το διεθνή χώρο.  

Ελληνικές Επιστηµονικές Ενώσεις  
Υπάρχουν αρκετές ελληνικές Επιστηµονικές Ενώσεις που 

σχετίζονται µε τις ΤΠΕ και τις εφαρµογές τους στην Εκπαίδευση. 

Αναφέρονται µερικές από τις σηµαντικότερες: 

Ελληνική Επιστηµονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & 

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, συντοµογραφικά ΕΤΠΕ: 

http://www.etpe.gr.  Στο σχετικό ιστοχώρο λειτουργεί και 

ψηφιακή βιβλιοθήκη. Πραγµατοποιεί ένα τουλάχιστον Συνέδριο 

ανά διετία για τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και συµµετέχει στη 

διοργάνωση άλλων, όπως των Συνεδρίων για τη ∆ιδακτική της 

Πληροφορικής. 

Ελληνική Εταιρεία Επιστηµόνων και Επαγγελµατιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών, συντοµογραφικά ΕΠΥ: 
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http://www.epy.gr. Η ΕΠΥ πραγµατοποιεί ένα τουλάχιστον 

Συνέδριο ανά διετία και συνδιοργανώνει ένα Βαλκανικό Συνέδριο 

Πληροφορικής µε την ίδια συχνότητα. 

Ελληνική Ένωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, 

συντοµογραφικά e-diktyo: http://www.e-diktyo.eu. 

Πραγµατοποιεί Συνέδριο σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 

Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, συντοµογραφικά ΠΕΕ,  

http://www.pee.gr. Πραγµατοποιεί ένα τουλάχιστον Συνέδριο 

κάθε χρόνο. 

Επιστηµονικές Ενώσεις διαφόρων γνωστικών κλάδων. 

Αναφέρονται για παράδειγµα η Ελληνική Μαθηµατική Εταιρεία 

(http://www.hms.gr), η Ένωση Ελλήνων Φυσικών 

(http://www.eef.gr), η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την 

αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών 

«ΜΙΧΑΛΗΣ ∆ΕΡΤΟΥΖΟΣ» (http://ekped.gr/) και η ένωση των 

Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

(http://www.pekp.gr/). Οι επιστηµονικές αυτές ενώσεις, κατά 

κανόνα, πραγµατοποιούν συστηµατικά εκδηλώσεις ακαδηµαϊκού 

χαρακτήρα (όπως τακτικά Συνέδρια, ηµερίδες κλπ), στα πλαίσια 

των οποίων περιλαµβάνονται και µέρη που σχετίζονται µε τις ΤΠΕ 

στην Εκπαίδευση. 

Επαγγελµατικές Ενώσεις τοπικού ή πανελληνίου χαρακτήρα. 

Αναφέρονται δειγµατικά οι ενώσεις που σχετίζονται µε τη 

διδασκαλία της Πληροφορικής: 

http://dide.flo.sch.gr/Links/clubs.html. Συχνά διοργανώνουν 

εκδηλώσεις ακαδηµαϊκού χαρακτήρα, στα πλαίσια των οποίων 

περιλαµβάνονται και τµήµατα που σχετίζονται µε τις ΤΠΕ στην 

Εκπαίδευση. 

Το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο (http://www.sch.gr) αποτελεί µια 

από τις πλέον πλούσιες πηγές υλικού σχετικού µε τις ΤΠΕ στην 

Εκπαίδευση. 

Το Ελληνικό ∆ίκτυο Ανοιχτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης 

(http://www.opennet.gr/) έχει επίσης υλικό σχετικό κυρίως µε 

την Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Επιµόρφωση Ενηλίκων. 

∆ιεθνείς Επιστηµονικές Ενώσεις 
Υπάρχουν πάρα πολλές διεθνείς Επιστηµονικές Ενώσεις που 

σχετίζονται µε τις ΤΠΕ. Αναφέρονται ενδεικτικά µερικές από τις 
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πλέον σηµαντικές: 

Association for the Advancement of Computing in Education, 

συντοµογραφικά AACE: http://www.aace.org. Πραγµατοποιεί 

αρκετά ∆ιεθνή Συνέδρια ετησίως, εκδίδει περιοδικά (διεθνώς 

αναγνωρισµένα), διαθέτει ψηφιακή βιβλιοθήκη µε δεκάδες 

χιλιάδων άρθρα που σχετίζονται µε τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. 

International Society for Technology in Education, 

συντοµογραφικά ISTE, http://www.iste.org. Υποστηρίζει 

Συνέδρια µε ∆ιεθνή απήχηση, εκδίδει περιοδικά (διεθνώς 

αναγνωρισµένα), διαθέτει ψηφιακή βιβλιοθήκη. Εκδίδει τακτικά 

τα ΝΕΤS (National Educational technology Standards) για 

διάφορες κατηγορίες χρηστών και υποστηρίζει διάφορες Οµάδες 

Ειδικού Ενδιαφέροντος (SIG). 

Αssociation for Computing Machinery, συντοµογραφικά ACM, 

ίσως η µεγαλύτερη Ένωση πληροφορικών παγκοσµίως. Εκδίδει 

πολλά περιοδικά, διοργανώνει πολλά ∆ιεθνή Συνέδρια ετησίως, 

υποστηρίζει ένα µεγάλο αριθµό Οµάδων Ειδικού Ενδιαφέροντος 

(SIG). ∆ιαθέτει µια µεγάλη ψηφιακή βιβλιοθήκη. 

Ιnstitut of  Electrical and Electronic Engineers, συντοµογραφικά 

ΙΕΕΕ, http://www.ieee.org. Ένωση Μηχανικών από όλο τον 

κόσµο µε ∆ιεθνή ακτινοβολία, που στην πραγµατικότητα 

περιλαµβάνει µια σειρά επί µέρους ενώσεων. Εκδίδει πολλά 

περιοδικά, διοργανώνει πολλά ∆ιεθνή Συνέδρια ετησίως, 

υποστηρίζει ένα µεγάλο αριθµό Οµάδων Ειδικού Ενδιαφέροντος 

(SIG). ∆ιαθέτει µια µεγάλη ψηφιακή βιβλιοθήκη. 

Αναφέρεται τέλος µια διεθνής ένωση  που σχετίζεται µε την 

Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: http://www.icde.org 

Ελληνικά Συνέδρια και τα Πρακτικά τους (έντυπα ή 
ψηφιακά) 
Το τακτικό Συνέδριο της ΕΤΠΕ. Πραγµατοποιείται κάθε δυο 

χρόνια Τα πρακτικά του (ελεύθερη πρόσβαση) υπάρχουν σε 

ψηφιακή µορφή στη διεύθυνση: 

http://www.etpe.gr/modules.php?name=Downloads&d_op=view

download&cid=1 

Το Συνέδριο του e-∆ικτύου (Σύρος). Τα πρακτικά του (ελεύθερη 

πρόσβαση) υπάρχουν σε ψηφιακή µορφή στη διεύθυνση: 

http://www.etpe.gr/modules.php?name=Downloads&d_op=view
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download&cid=1 και στη διεύθυνση της Ένωσης (αναφορά 

παραπάνω): 

http://e-

diktyo.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Ite

mid=32 ή στη διεύθυνση: 

http://e-

diktyo.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Ite

mid=33 

Συνέδρια της Ελληνικής Παιδαγωγικής Εταιρείας. Σε έντυπη 

κυρίως µορφή (διαθέσιµα µε συµβολικό αντίτιµο ή δωρεάν). 

Άλλα Συνέδρια: πολλά διαθέτουν τα Πρακτικά τους σε ψηφιακή 

µορφή στη διεύθυνση: 

http://www.etpe.gr/modules.php?name=Downloads&d_op=view

download&cid=1 

 

∆ιεθνή Συνέδρια και τα Πρακτικά τους 
Τα ∆ιεθνή Συνέδρια οργανώνονται κυρίως από τις αντίστοιχες 

Επιστηµονικές Ενώσεις που αναφέρονται παραπάνω. Σε όλες 

σχεδόν τις περιπτώσεις τα πρακτικά υπάρχουν και σε ψηφιακή 

µορφή στις ψηφιακές βιβλιοθήκες των Ενώσεων. Είναι 

προσβάσιµα είτε στα µέλη τους, είτε µέσω Ακαδηµαϊκών 

ιδρυµάτων (για παράδειγµα µέσω της Βιβλιοθήκης του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας: http://www.lib.uom.gr/). 

 

Περιοδικά Ελληνικά  
Παρατίθενται ορισµένα Εκπαιδευτικά Περιοδικά µε ψηφιακή 

«παρουσία» 

Θέµατα στην εκπαίδευση 

(http://www.primary.edu.uoi.gr/themes/index.html) Περιοδικό 

που εκδίδεται από την Leader Books s.a. 

(http://www.leaderbooks.gr/)  

Σύγχρονη Εκπαίδευση 

(http://www.rhodes.aegean.gr/gr/Filoks/se/SE.htm) ∆ίµηνη 

Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων (ο ιστοχώρος είναι χωρίς 

πρόσφατη ενηµέρωση). 

"Ανοικτή Εκπαίδευση" (http://www.opennet.gr/) - το 

περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την 
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Εκπαιδευτική Τεχνολογία 

Mέντορας (http://www.pi-schools.gr/publications/mentor/) , 

περιοδικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων (http://www.pi-

schools.gr/publications/epitheorisi/), περιοδικό του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

Παιδαγωγική Επιθεώρηση 

(http://www.pee.gr/enimerosi_10_11_03/ped_epitheor/paidago

giki_epitheorisi.htm), το περιοδικό της Ελληνικής Παιδαγωγικής 

Εταιρείας 

Επιστήµες της Αγωγής 

(http://ediamme.edc.uoc.gr/magazine.htm), περιοδικό του 

Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆.Ε. του Πανεπιστηµίου της Κρήτης. 

Μακεδνόν (http://www.auth.gr/eled-fl/menu_gr.htm), το 

περιοδικό της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας, του 

Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας  

Περιοδικά ∆ιεθνή 
Είναι προσβάσιµα είτε στα µέλη τους, είτε µέσω Ακαδηµαϊκών 

ιδρυµάτων (για παράδειγµα µέσω της Βιβλιοθήκης του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας: 

http://www.lib.uom.gr/). 

Παραδείγµατα περιοδικών ελεύθερης πρόσβασης: 

(http://www.ifets.info/) και 

The International Review of Research in Open and Distance 

Learning (http://www.irrodl.org/index.php/irrodl).  

Tα ελεύθερης πρόσβασης περιοδικά συνιστούν επίσης µια επιλογή 

για πολλούς οργανισµούς, θεσµούς και επιστηµονικές ενώσεις 

(για παράδειγµα δες: http://www.icaap.org/).  

 

Ψηφιακές Κοινότητες (on line) – e-forae και 
discussion lists 
Discussion lists 

Ιδιαίτερα µνεία γίνεται για τους οµίλους του CEDEFOP 

(http://www.trainingvillage.gr/etv/default.asp)  

Ενδεικτικά, αναφέρεται ο «όµιλος ψηφιακών οµίλων» L-Soft 

(http://www.lsoft.com/) καθώς και οι  

http://www.h-net.org/  
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Yahoo! (http://www.yahoo.com) 

Google (http://www.google.com)  

MySpace (http://www.Myspace.com).  

Ένας σχετικός «όµιλος ψηφιακών οµίλων», µαζί µε οδηγίες για 

τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούν, υπάρχει στον ιστοχώρο του 

Πανεπιστηµίου του Sheffield (Μ. Βρετανία, 

http://www.shef.ac.uk/scharr/ir/email.html#r).  

http://www.h-net.org/~edweb/).  

Ελληνικοί ιστοχώροι που σχετίζονται µε την 
Εκπαίδευση και τις ΤΠΕ 
AlfaVita (http://www.alfavita.gr/)  

Esos (http://www.esos.gr)  

Έδρα Εκπαίδευσης (http://www.edra.gr/) 

Θρανίο (http://www.thranio.gr/) 

Plefsis (http://www.plefsis.gr/)  

eduportal (http://eduportal.gr/) 

ΠΥΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

(http://users.lar.sch.gr/georgeatha/) 

Ανάπλους (http://anaplous.tripod.com/) 

e-Πρωτοβάθµια (http://www.hellenic-schools.gr/) 

e-paideia.net (http://www.e-paideia.net/) 

e-πύλη εκπαίδευσης (http://www.pekp.gr/)  

Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο (http://www.sch.gr/) 

e-Πύλη Εκπαίδευσης (http://www.pe.sch.gr/pe) 

∆ηµοτικό (http://www.dimotiko.gr/) 

Εκπαιδευτική Πύλη Ν. Ηλείας (http://edu.bravepages.com/) 

Ελληνική Εκπαιδευτική Πύλη (http://www.greekedu.net/) 

∆άσκαλος (http://www.daskalos.edu.gr/) 

Εκπαιδευτική Πύλη Νοτίου Αιγαίου (http://www.epyna.gr/) 

Η Εκπαιδευτική Πύλη του ΥΠΕΠΘ (http://www.e-yliko.sch.gr/) 

Τετράδιο (http://www.tetradio.gr/) 

Πανελλήνιο ∆ίκτυο για την εκπαίδευση (http://www.edunet.gr/) 

Πύλη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

(http://www.kpe.gr/links.asp) 

Γέφυρες Παιδείας (http://www.simotas.org/) 

Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση στην κοινωνία της πληροφορίας 

(http://www.de.sch.gr/kvoutsin) 
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Παιδεία. Ο ελληνικός εκπαιδευτικός web server 

 (http://www.pedia.gr/) 

Αντίβαρο (http://www.antibaro.gr/) 

 

∆ιεθνείς ιστοχώροι που σχετίζονται µε την 
Εκπαίδευση και τις ΤΠΕ 
Αναφέρονται ενδεικτικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε αρχική 

σελίδα:  

http://www.eep-edu.org/InnService/InnHome.htm   

 

Λοιπό ψηφιακό υλικό και ψηφιακές υπηρεσίες 
Ψηφιακά βιβλιοπωλεία 

Παράδειγµα: http://www.amazon.com  

∆ιεθνείς εκδοτικοί οίκοι 

Παράδειγµα: http://www.igi-pub.com/about/ και 

http://www.tandf.co.uk/journals/  

  

Μαθήµατα online  

http://www.w3schools.com  

http://www.sch.gr 

http://www.e-yliko.gr/   

Ψηφιακές δράσεις  
Το κίνηµα του Ανοιχτού Λογισµικού/λογισµικού Ανοιχτού Κώδικα:  

http://www.open-source.gr/  και http://www.ellak.gr/    

OLPC (Ένας Φορητός για Κάθε Παιδί):  http://olpc.ellak.gr/ 

Ψηφιακό χάσµα: http://www.digitaldivide.net/  

Ασφαλής πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο: 

 http://www.wiredsafety.org/ και   

http://www.educaunet.org   

Κατάλογοι διευθύνσεων: 

http://www.cpe.gr/modules.php?name=Content&pa=showpage

&pid=35 

http://www.alfavita.gr/links.htm 

 5. Προτεινόµενες ∆ραστηριότητες 

∆ραστηριότητα 1η Επισκεφθείτε µερικά ιστολόγια ( blogs) που έχουν σχέση µε την 
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Εκπαίδευση. Tα ιστολόγια (blogs) µπορούν να είναι οι χώροι 

στους οποίους αναρτώνται οµαδοποιηµένες πληροφορίες που 

αφορούν στο µάθηµα – γενικά ή ειδικά. 
Τα blogs προσφέρονται επίσης ιδιαιτέρως για την ανάρτηση 

εργασιών και την υποβολή σχολίων (όλων δηµοσίων) από τα 

υπόλοιπα µέλη των οµάδων - της κοινότητας.  

http://www.blogcatalog.com/directory/education_and_training 

http://e-filologos.blogspot.com    

http://pake26.blogspot.comhttp://pake31.blogspot.com  

http://aibaliotis.blogspot.com/ 

Εντοπίστε στο ∆ιαδίκτυο πηγές οι οποίες αναφέρονται στις 

εκπαιδευτικές εφαρµογές των ιστολογίων και εξετάστε αν τα 

ιστολόγια θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν στα πλαίσια των 

µαθηµάτων σας.  

∆ραστηριότητα 2η Τα wikis αποτελούν εργαλεία καταλληλότερα µάλλον για τη 

στήριξη οµαδικών δραστηριοτήτων, για την επίτευξη κοινών 

στόχων. http://sdem.pbwiki.com/  

Επισκεφθείτε σχετικούς ιστοχώρους και εξετάστε αν οι 

προτεινόµενες εκπαδευτικές-διδακτικές δραστηριότητες θα είχαν 

εφαρµογή στη δική σας διδασκαλία.  

∆ραστηριότητα 3η Ιστοχώροι και υπηρεσίες για Web2.0 – Education2.0 

http://del.icio.us/  

http://www.flickr.com/  

http://el.wikipedia.org/  

http://www.technorati.com/ 

http://www.facebook.com/  

http://www.myspace.com/  

http://www.youtube.com/ 

Επισκεφθείτε τους παραπάνω ιστοχώρους και εξετάστε τη 

δυνατότητα να χρησιµοποιήσετε τις υπηρεσίες που προσφέρουν 

στα πλαίσια της διδασκαλίας σας. 

∆ραστηριότητα 4η Eπισκεφθείτε το http://www.google.com και δηµιουργείστε ένα 

νέο Google Account σύµφωνα µε τις οδηγίες των εκπαιδευτών 

σας – εάν δεν έχετε. ∆ιερευνείστε τις δυνατότητες του Google για 

δηµιουργία µιας Κοινότητας (Google Group), για διαµοίραση 

αρχείων (Google Docs) καθώς και για τη δηµιουργία προσωπικού 

ιστολογίου. 
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∆ηµιουργείστε προσωπικό ιστολόγιο (blog)  και εξετάστε αν θα 

µπορούσατε να το χρησιµοποιήσετε στη διάρκεια της 

επιµόρφωσης. 

Συγκρίνετε τις υπηρεσίες για τη δηµιουργία Κοινοτήτων του 

Google µε άλλες ανάλογες (για παράδειγµα του Yahoo!). 

 

 6. Ερωτήσεις 

 

1. Κατά τη γνώµη σας όλες οι νέες υπηρεσίες στο πλαίσιο του 

Web2.0 θα επηρεάσουν κατά τρόπο ουσιαστικό την Εκπαίδευση; 

 

2. Κατά τη γνώµη σας οι  Online Κοινότητες θα µπορούσαν να 

χρησιµοποιηθούν στο πλαίσιο της διδασκαλίας σας (για 

παράδειγµα να δηµιουργήσετε µια τέτοια κοινότητα για τους 

µαθητές σας); 

 

3. Πολλές από τις Online Κοινότητες στην πραγµατικότητα 

στηρίζονται πάνω σε φανταστικούς κόσµους και ένα είδος 

παιχνιδιού. Το πλέον γνωστό παράδειγµα αποτελεί το περιβάλλον 

Second Life. Ορισµένα εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (για παράδειγµα 

Αµερικανικά Πανεπιστήµια) αποπειρώνται να χρησιµοποιήσουν τα 

περιβάλλοντα αυτού του είδους για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Κατά τη γνώµη σας εγχειρήµατα αυτού του είδους έχουν κάποια 

χρησιµότητα για την Εκπαίδευση; Θα ενσωµατώνατε εσείς 

δραστηριότητες αυτού του είδους στις διδασκαλίες σας;   

 7. Ασκήσεις 

 

1. ∆ηµιουργείστε ή σχεδιάστε ένα µάθηµα της ειδικότητάς σας 

στο οποίο να ενσωµατώνετε τις υπηρεσίες του Web2.0 

 8. Βιβλιογραφία - ∆ικτυογραφία  

 

Ενδεικτικές 

ψηφιακές πηγές 

∆ικτυογραφία 

Ο Σχεδιασµός µιας ∆ιαδικασίας Μάθησης µέσω του ∆ικτύου 

Υπολογιστών 

http://hyperion.math.upatras.gr/tea/Bb.html#B15 

 

∆ραστηριότητες Μάθησης µέσω Υπολογιστή 
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http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p127raptis.pdf 

 

Οι Νέες Τεχνολογίες στη ∆ιδακτική και τη Μαθησιακή ∆ιαδικασία 

http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/eisigisi2.pdf 
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Ενότητα 3.1 

 
To ∆ιαδίκτυο ως πηγή 
πληροφοριών 

 1. Εισαγωγή 

Πρόκειται για ένα µάθηµα γνωριµίας µε τα πλεονεκτήµατα και 
τα µειονεκτήµατα της αναζήτησης πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο. 
Εξετάζονται επίσης και τεχνικές για την ασφαλή και 
αποτελεσµατική αναζήτηση πληροφοριών µε επιθυµητά 
χαρακτηριστικά (όπως είναι η αξιοπιστία, η επικαιρότητα, η 
πληρότητα των πληροφορικών κ.ά). Ωστόσο, η αναζήτηση, 
επεξεργασία και αναµετάδοση των πληροφοριών συντελείται 
µέσα σε ένα συγκεκριµένο σχολικό περιβάλλον και µε σκοπό τη 
διδακτική αξιοποίηση των πληροφοριών αυτών. Έτσι η 
παρουσίαση των τεχνικών αναζήτησης πληροφοριών εντάσσεται 
µέσα σε ένα διδακτικό πλαίσιο. 
 

∆ιδακτικοί 
Στόχοι 

• Η υλοποίηση αναζητήσεων µέσα από µηχανές 
αναζήτησης, αρχειοκαταλόγους, και εργαλεία µετα-
αναζήτησης. 

• Η εκµάθηση βασικών τεχνικών και  µεθόδων για την 
αποτελεσµατική χρήση του ∆ιαδικτύου ως πηγής 
πληροφορίας  

 

 2.  Πλεονεκτήµατα από τη χρήση του 
∆ιαδικτύου για την αναζήτηση 
πληροφοριών 

Σε επίπεδο πηγών 

 

 

• Υπάρχει πληθώρα πληροφοριών (που περιλαµβάνουν  µεγάλο 

εύρος από media). 

• Οι µαθητές καθίστανται «ερευνητές πληροφοριών» λόγω της 

εύκολης πρόσβασης σε δεδοµένα 

• Οι µηχανές αναζήτησης είναι γρήγορες, αποτελεσµατικές Κι 

εύκολες στη χρήση τους. 

Σε επίπεδο 
επικοινωνίας 

 

• ∆υνατότητα άµεσης σύνδεσης µε µέρη και ανθρώπους 

• Παγκόσµια διάχυση της πληροφορίας 

• Κίνητρο να µοιραστούν οι µαθητές online τη δουλειά τους µε 

άλλους οπουδήποτε.                                                                                              


