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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η επιλογή της κατάλληλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας παίζει σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματική 

λειτουργία μιας Ηλεκτρονικής Κοινότητας Επιμόρφωσης (ΗΚΕ) στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση 
(εξΑΕ). Στην παρούσα εργασία αναφέρονται οι απόψεις των επιμορφούμενων και της συντονίστριας –
εισηγήτριας για την αποτελεσματικότητα και την ευχρηστία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που 
χρησιμοποιήθηκε πιλοτικά το 2006 στην εξΑΕ συντονιστών προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων 
όπως η Αγωγή Υγείας (Α.Υ.) και η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.).

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ηλεκτρονική Κοινότητα Επιμόρφωσης (ΗΚΕ), ηλεκτρονική 
πλατφόρμα moodle, εξΑΕ, ελεύθερο λογισμικό, διαδραστικότητα, Αγωγή Υγείας, 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εξΑΕ είναι το ευέλικτο και μαθητοκεντρικό μοντέλο εκπαίδευσης που δομείται, 

ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου, γύρω από ένα «επί τούτοις» (ad-hoc) δημιουργημένο 
συγχρονικό και ασυγχρονικό κανάλι επικοινωνίας, το οποίο υλοποιεί τη διάδραση ανάμεσα 
στις οντότητες του εκπαιδευτικού οργανισμού, του εκπαιδευτικού υλικού, των 
διδασκόντων και των διδασκομένων. Το κανάλι επικοινωνίας, όλες οι τεχνολογίες που 
επιτρέπουν την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους εμπλεκομένους, αλλά 
και οι οντότητες, εκτός από τους εκπαιδευόμενους και τον εκπαιδευτή είναι το 
εκπαιδευτικό υλικό, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα αυτής της 
μορφής επιμόρφωσης (Καρούλης & Πομπόρτσης, 2006). 

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με την αποτελεσματικότητα και την 
ευχρηστία του μέσου που χρησιμοποιήθηκε στην πιλοτική εφαρμογή της εξΑΕ 
συντονιστών προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων. Η έρευνα έγινε το 2006 στο 
πλαίσιο μεταπτυχιακής εργασίας του μεταπτυχιακού προγράμματος «Μοντέλα σχεδιασμού 
και ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων», της Β΄ κατεύθυνσης «Διαχείριση Τεχνολογιών
Επικοινωνίας και Πληροφορίας» του τμήματος ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με 
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σκοπό να διερευνηθεί η δυνατότητα της εξΑΕ εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του νομού Δωδεκανήσου, που εκπονούν ή επιθυμούν να εκπονήσουν 
προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων. Το μάθημα που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε 
είναι αναρτημένο στους ιστότοπους http://www.modedu-med.gr και http://www.ltee.gr.

Η στείρα χρήση μόνο των διαδικτυακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση δεν 
συνεπάγεται ότι θα οδηγήσει στην προαγωγή της μάθησης (Pallοff & Pratt, 1999). Έρευνες 
έχουν δείξει ότι υπάρχει η τάση αρκετοί εκπαιδευτές να προσαρμόζουν συνήθεις μεθόδους 
διδασκαλίας στις τεχνολογίες διαδικτύου εστιάζοντας στο περιεχόμενο που πρέπει να 
διδαχθεί, επαναλαμβάνοντας μια σημαντική θεωρία μάθησης σε ένα περιβάλλον 
διαδικτύου (Jasinski, 1999). Θέτοντας ως στόχο την αποφυγή της μεταφοράς της 
συμβατικής διδασκαλίας διαδικτυακά και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενήλικες και ειδικά οι 
εκπαιδευτικοί αποτελούν μια διακριτή ομάδα που παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, 
ακολουθήσαμε τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης.

 Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης υποστηρίζουν ότι η μάθηση συντελείται καλύτερα 
μέσα από τη συνεργατικότητα, την αλληλεπίδραση των μελών μιας κοινότητας και 
εξαρτάται από το εκπαιδευτικό περιβάλλον, που οφείλει να παρέχει τα ανάλογα 
ερεθίσματα. Επιδιώχθηκε η εξοικείωση με τις τεχνικές και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις 
των σχολικών προγραμμάτων μέσα από την ανάθεση ομαδικής εργασίας κάτι που 
ενθάρρυνε τη συνεργατικότητα και την ενεργοποίηση του κάθε μέλους σύμφωνα με τη 
θεωρία της συνεργατικής μάθησης.

Σχεδιάσαμε, οργανώσαμε, δημιουργήσαμε και λειτουργήσαμε πιλοτικά μια ΗΚΕ την 
οποία ονομάσαμε Κοινότητα Μάθησης Αγωγής Υγείας (ΚΜΑΥ) με εκπαιδευτικούς που 
εκπονούν προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων όπως είναι η Α.Υ. και η Π.Ε. Η 
λειτουργία της κοινότητας στηρίχθηκε σε προφορικούς κανόνες (άτυπο συμβόλαιο). Τα 
μέλη χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα αλληλεπιδρούσαν μεταξύ τους κατά 
τη σύγχρονη και ασύγχρονη συζήτηση ακολουθώντας τη θεωρία της «δραστηριότητας», 
αλληλεπιδρώντας συγχρόνως και με το ηλεκτρονικό περιβάλλον της κοινότητας μέσα από 
την ενασχόληση των μελών με τα εκπαιδευτικά παιχνίδια αλληλέδρασης. Η εισηγήτρια 
ενήργησε ως μεσολαβητής και οι επιμορφούμενοι ήταν υπεύθυνοι για τη δημιουργία της 
δικής τους κατανόησης από τη δική τους άποψη μέσω της συνεργασίας, που ανέπτυξαν 
από την ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και γνώσεων κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης 
σύμφωνα με τη θεωρία του εποικοδομισμού. Τα μέλη ήταν ενήλικες εκπαιδευτικοί για 
αυτό ακολουθήθηκαν οι αρχές της θεωρίας της εκμάθησης ενηλίκων.

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε τις απόψεις των συμμετεχόντων στην πιλοτική 
εξΑΕ των συντονιστών σχολικών προγραμμάτων αναφορικά με το ηλεκτρονικό
περιβάλλον της πλατφόρμας που χρησιμοποιήθηκε, με σκοπό να αναδειχθούν τα 
πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης πλατφόρμας ώστε να αξιοποιηθούν στη συνέχεια για 
την επιμόρφωση σε ανάλογα θέματα, αλλά και να εντοπιστούν οι αδυναμίες της 
πλατφόρμας για να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΕ
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στηρίζεται στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ) παρέχοντας τη δυνατότητα ευρείας χρήσης του διαδικτύου και 
ανοίγοντας νέες προοπτικές για αυτήν. Σήμερα διατίθενται λογισμικά, που συνδυάζουν τις 
τεχνολογίες του διαδικτύου, e-mail, chat, web, μηχανές αναζήτησης κλπ, με σκοπό τη 
δημιουργία ενός κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος, όπου θα συντελεστεί η 
εκπαιδευτική διαδικασία. Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες αποτελούν ένα ολοκληρωμένο 
σύνολο τεχνολογιών του διαδικτύου, με τις οποίες ο εκπαιδευτής μπορεί να δημιουργήσει 



4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ                                                                                       3              

www.e-diktyo.eu                                                                       www.epyna.gr

ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι έχουν πρόσβαση σε 
απομακρυσμένη πληροφόρηση, συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν με τα υπόλοιπα μέλη,
συντονίζοντας τις δραστηριότητές τους από οπουδήποτε και οποτεδήποτε είναι αναγκαίο, 
γεφυρώνοντας τη φυσική απόσταση που τους χωρίζει. Βασική προϋπόθεση για την 
αποτελεσματική λειτουργία της εξΑΕ είναι τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, να 
υποστηρίζουν τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες της συνεργατικότητας και του 
εποικοδομισμού ώστε να διευκολύνουν διάφορες λειτουργίες της κοινότητας. 

Οι ΗΚΕ πρέπει να υποστηρίζουν λειτουργίες: α) επικοινωνίας, β) παροχής 
πληροφοριών, γ) αξιολόγησης, δ) δημιουργίας και διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού 
από τον εκπαιδευτή και τους εκπαιδευόμενους, ε) διεξαγωγής αναζητήσεων συγκεκριμένου 
μαθησιακού υλικού σχετικού με το θέμα της κοινότητας και στ) διαχειριστικού 
περιεχομένου (Κοντονή & Μισετζής, 2005). Το διαχειριστικό περιεχόμενο αναφέρεται στη 
διαχείριση: α) των χρηστών και β) των αρχείων που δημιουργούνται αλλά και αυτών που 
ήδη υπάρχουν. Η υποστήριξη της διαδραστικότητας των μελών μιας κοινότητας από τα 
μέσα συμβάλει στη διαδικασία της μάθησης. Η διαδραστικότητα συνίσταται στην άμεση 
επικοινωνία των μελών της κοινότητας και εφόσον γίνεται αναφορά σε ΗΚΕ πιο 
συγκεκριμένα, αφορά στις δυνατότητες που παρέχονται στο χρήστη για αλληλεπίδραση με 
την ιστοσελίδα και με άλλους χρήστες μέσω των εφαρμογών που ενυπάρχουν σ’ αυτήν 
(Γιαννακόπουλος, 2005).

Διακρίνουμε δυο κατηγορίες ηλεκτρονικών περιβαλλόντων, που χρησιμοποιούνται 
στην εξΑΕ: α) ανοικτού-ελεύθερου λογισμικού και β) εμπορικού λογισμικού. Παρόλο που
οι εμπορικές πλατφόρμες διαθέτουν περισσότερες λειτουργίες (όπως η εικονοδιάσκεψη 
πολλών σημείων, ο ολοκληρωμένος αμφίδρομος ήχος, ο διαμοιρασμός εφαρμογών κλπ), ο 
φορέας που τις χρησιμοποιεί δεν μπορεί να τις προσαρμόσει στις αυξανόμενες απαιτήσεις 
της ψηφιακής εκπαίδευσης. Οι ανοικτού κώδικα ηλεκτρονικές πλατφόρμες μπορούν να 
βελτιωθούν από τον φορέα που τις χρησιμοποιεί, αφού είναι διαθέσιμος ο πηγαίος κώδικας 
και έτσι μπορούν να προστεθούν νέες λειτουργίες ή να βελτιωθούν οι υπάρχουσες. Επίσης 
το κόστος απόκτησης των εμπορικών πλατφορμών είναι αρκετά υψηλό, ενώ οι πλατφόρμες 
ανοικτού κώδικα διατίθενται δωρεάν στο πλαίσιο σχετικής άδειας χρήσης.

Ηλεκτρονικές πλατφόρμες ανοικτού κώδικα που διατίθενται ελεύθερα προς χρήση στο 
πλαίσιο της άδειας χρήσης GNU-GPL, είναι οι Moodle, Ilias, ClassWeb, Claroline, Open
USS, e-Class. Όλες παρέχουν συγκεκριμένη λειτουργικότητα, και σχεδόν όλες παρέχουν 
τις βασικές υπηρεσίες επικοινωνίας (email, forum και chat), διαχείρισης του μαθήματος, 
διαχείρισης του συστήματος, υπηρεσίες και εργαλεία διαχείρισης της γνώσης,  και επιπλέον 
ορισμένες πιο σύνθετες υπηρεσίες όπως αυτόματες ενημερώσεις σε περίπτωση αλλαγής 
στοιχείων.

Εμπορικές πλατφόρμες που χρησιμοποιούν συχνά οι ΗΚΕ βασίζονται συνήθως στις
πλατφόρμες λογισμικών Blackboard και WebCT (από το Φεβρουάριο του 2006 η πρώτη 
αγόρασε τη δεύτερη) και MS SharepointTM Portal Server (SPS), που παρέχει μεγαλύτερη 
ευελιξία σε τεχνικό επίπεδο (Bratitsis κ.ά., 2003, Hlapanis κ.ά., 2003).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ  
Για την επιλογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θέσαμε ορισμένα κριτήρια τα οποία 

αναφέρουμε παρακάτω:
 Να είναι πλατφόρμα ανοιχτού λογισμικού.
 Η άδεια χρήσης της να μην απαιτεί οικονομική επιβάρυνση.
 Να υποστηρίζει διακριτούς ρόλους των χρηστών.
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 Να είναι εύκολη στη χρήση από τον εκπαιδευτή με δυνατότητα εισαγωγής 
υπάρχοντος ως επί το πλείστον υλικού αρχείων και ιστοσελίδων.

 Να υποστηρίζει την Ελληνική γλώσσα.
 Να είναι εύκολη στην εγκατάσταση & διαχείριση.
 Να υποστηρίζει τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες μάθησης.
Επιπλέον των κριτηρίων που θέσαμε, καταλυτικά επέδρασε και ο παράγοντας καλής 

γνώσης της πλατφόρμας από το διαχειριστή της πλατφόρμας και της ερευνητικής ομάδας. 
Καταλήξαμε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Moodle (www.moodle.org), ένα σύστημα 
παραγωγής και διαχείρισης διαδικτυακών μαθημάτων (Course Management System– CMS) 
και ιστοσελίδων, που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαδικτυακής εκπαίδευσης.

Κύριο χαρακτηριστικό του Moodle είναι η ισχυρή στήριξή του στoν κοινωνικό 
εποικοδομισμό (social constructivism). Η δομή της και οι ενότητες, που μπορούν να 
δημιουργήσουν οι επιμορφωτές, δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να συνεργαστεί 
και να αλληλεπιδράσει με τα άλλα μέλη της ηλεκτρονικής κοινότητας, κάνοντας τη μάθηση 
μια κοινωνική συνεργατική δραστηριότητα κατά την οποία ο εκπαιδευόμενος είναι 
υπεύθυνος για τη δημιουργία της δικής του κατανόησης από τη δική του άποψη.

Η πλατφόρμα κάλυπτε τις προσδοκίες μας και τη γνωρίζαμε αρκετά καλά, γεγονός που 
βοήθησε στον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό του μαθήματος που αναρτήσαμε. Οι 
χρήστες που υποστηρίζει διακρίνονται σε  τρεις κατηγορίες, σχήμα 1.

Σχήμα 1 Πλατφόρμα moodle και κατηγορίες χρηστών

Ορισμένα χαρακτηριστικά του Moodle, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την οργάνωση της 
επιμόρφωσης που πραγματοποιήθηκε, αναφορικά με το μάθημα είναι:

 Η βασική οργάνωση της πλατφόρμας πραγματοποιείται σε μαθήματα, τα οποία 
οργανώνονται σε κατηγορίες.

 Η στοιχειώδης οργάνωση σε κάθε μάθημα είναι είτε θεματική, όταν οι 
δραστηριότητες και το εκπαιδευτικό υλικό οργανώνονται σε θέματα, είτε ημερολογιακή, 
όταν η αντίστοιχη οργάνωση γίνεται στο χρόνο.

Κάθε μάθημα οργανώνεται ακόμα από τους εισηγητές σε διακριτές ενότητες, οι οποίες 
παρέχουν τις αντίστοιχες δυνατότητες στους εκπαιδευόμενους.

Για την καλύτερη πλοήγηση και χρήση του περιβάλλοντος moodle, επειδή δεν υπήρχε 
η δυνατότητα εισαγωγικής διαπροσωπικής επιμόρφωσης, στάλθηκε ηλεκτρονικά στα μέλη 
της κοινότητας εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης και με εικόνες όλων των
παραθύρων, που συναντά ο εκπαιδευόμενος κατά την πλοήγησή του στο ηλεκτρονικό 
περιβάλλον. Το εγχειρίδιο δημιουργήθηκε με βάση τις ανάγκες των μελών, το περιεχόμενο 
του/ων μαθήματος/ων για το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Όπως αναφέρει ο Ν. 
Αβούρης (2000), η βοήθεια προς τους εκπαιδευόμενους πρέπει να είναι εύκολη, απλή και 
να ακολουθεί σταθερά βήματα (Αβούρης, 2000).

Πλατφόρμα moodle υποστηρίζει

Εισηγητές: που μπορούν
να προσθέτουν υλικό σε 

υπάρχοντα μαθήματα 
αλλά μπορούν να 

δημιουργήσουν και δικά 
τους μαθήματα. 

Εκπαιδευόμενους: που  
συμμετέχουν στα μαθήματα, 
στέλνουν απορίες, απαντάνε 

τα σχετικά κουίζ και 
συμμετέχουν στις διάφορες 

δραστηριότητες.

Διαχειριστές: που 
ελέγχουν το σύνολο των 
ρυθμίσεων του moodle

και καθορίζουν τους 
χρήστες με δικαίωμα 

δημιουργίας μαθημάτων.
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΑΕ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της συγκεκριμένης ΗΚΕ μέσω της εξΑΕ πηγάζει από 

την ανάγκη για παροχή συνεχούς στήριξης και επιμόρφωσης των συντονιστών σχολικών 
δραστηριοτήτων ακόμη και στα πιο απομακρυσμένα μέρη. Η γεωγραφική ιδιομορφία της 
Δωδεκανήσου και το γεγονός ότι οι περισσότερες επιμορφώσεις γίνονται στα μεγαλύτερα 
νησιά της (Ρόδος και Κως), λόγω της υπάρχουσας δομής του σχολείου, δεν επιτρέπουν
στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα υπόλοιπα νησιά να συμμετέχουν πάντα σ’ αυτές 
(Φατσέα & Ορφανός, 2006). 

Η βάση για το σχεδιασμό του διδακτικού υλικού είναι το κλασικό πρότυπο ανάπτυξης, 
του καταρράκτη (waterfall). Το πρότυπο αυτό στηρίζεται σε μια καθορισμένη σειρά 
αληλεξαρτώμενων φάσεων «ανάλυση αναγκών – καθορισμός – σχεδιασμός – ανάπτυξη –
δοκιμασία», (Μακράκης, 2000). 

Ο σχεδιασμός του μαθήματος στηρίχθηκε στην ανάλυση των αναγκών των 
εκπαιδευτικών, προκειμένου να καλύπτει πραγματικές ανάγκες, να διευκολύνει πραγματικά 
τις διαδικασίες μάθησης, να «ενεργοποιεί τον εκπαιδευόμενο να μαθαίνει μόνος του και να 
λειτουργεί αυτόνομα προς μια ευρετική πορεία αυτομάθησης» (Λιοναράκης, 2001). Η 
ανάλυση βασίστηκε σε δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίου. Το 
ερωτηματολόγιο αφορούσε τη διερεύνηση των απόψεων και των αναγκών των 
εκπαιδευτικών αναφορικά με την εξΑΕ και τη χρήση των ΤΠΕ, την εκτίμηση για το 
επίπεδο γνώσεων τους στη χρήση των ΤΠΕ, των αναγκών επιμόρφωσης σχετικά με τα 
προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων Α.Υ. και Π.Ε.

Η επιλογή του εκπαιδευτικού υλικού για την ανάρτηση στην πλατφόρμα έγινε σε 
συνεργασία με ομάδα ειδικών στα προγράμματα καινοτόμων δραστηριοτήτων.

Η ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού έγινε με τη βοήθεια του διαχειριστή της 
πλατφόρμας και η ανάρτηση των παιδαγωγικών παιχνιδιών (Hot Potatoes Quizzes), που 
απαιτούσε την ανάλογη τεχνολογική γνώση έγινε με τη βοήθεια ειδικών στην 
πληροφορική.

Οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούσαν τις ιδιωτικές τους συνδέσεις από το σπίτι τους 
στον ελεύθερο χρόνο τους. Για κάθε συμμετέχοντα ή μέλος ορίσθηκε λογαριασμός στην 
πλατφόρμα, τους δόθηκε κωδικός για την είσοδο του ως χρήστης στο περιβάλλον του 
moodle και υπήρχε συνεχής ηλεκτρονική στήριξη μέσω emails σε ανακύπτοντα 
προβλήματα από συναδέλφους ειδικότητας πληροφορικής.

Ακολουθεί συνοπτική αναφορά στις σημαντικότερες ενότητες της πλατφόρμας moodle
που χρησιμοποίησε η ΚΜΑΥ. Μέσα από τις ενότητες παρουσιάζονται οι προσφερόμενες 
υπηρεσίες στην κοινότητα. 

Το μέλος της ΚΜΑΥ πληκτρολογούσε τη διεύθυνση http://www.linuxgr.com/moodle
για να μεταβεί στην κεντρική σελίδα του μαθήματος.

Το ηλεκτρονικό περιβάλλον σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να δοθούν οι
απαραίτητες πληροφορίες για την υλοποίηση των σχολικών προγραμμάτων και να 
καλυφθεί η έλλειψη συγκεκριμένου αναλυτικού προγράμματος, η έλλειψη υποστηρικτικού 
εκπαιδευτικού υλικού, η έλλειψη επιμόρφωσης αναφορικά με τον βιωματικό τρόπο 
υλοποίησης των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, η ανάγκη για επικοινωνία 
ανάμεσα στον υπεύθυνο των σχολικών δραστηριοτήτων του νομού και των συντονιστών 
των προγραμμάτων του κάθε σχολείου, αλλά και η επικοινωνία ανάμεσα στους 
συντονιστές των σχολείων για την ανταλλαγή προβληματισμών, γνώσεων, απόψεων, 
εμπειριών με σκοπό την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των προγραμμάτων.
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Η κεντρική σελίδα του μαθήματος διέθετε διάφορες ενότητες: πηγών, εργασιών, 
συζητήσεων, ημερολογιακών σημειώσεων και έρευνας, εκπαιδευτικού προφίλ, και 
αλληλογραφίας. Στην κεντρική σελίδα αναρτήθηκαν επίσης παιδαγωγικά παιχνίδια 
αλληλεπίδρασης (Hot Potatoes Quizzes) με τα οποία είχαν τη δυνατότητα να ασχοληθούν 
τα μέλη όταν ήταν συνδεδεμένα στο διαδίκτυο. Τα παιδαγωγικά παιχνίδια σταυρόλεξο, 
ακροστιχίδες, κρυπτόλεξο ήταν σχετικά με τη διατροφή. Ο σκοπός που αναρτήθηκαν τα 
παιδαγωγικά παιχνίδια ήταν γιατί το παιχνίδι αποτελεί την οντολογική δομή της 
ανθρώπινης ύπαρξης και θεωρείται ως θεμελιώδες υπαρξιακό φαινόμενο (Fink, 1965 στο 
Γκαζιάνη, χχ). Με αυτόν τον τρόπο επιχειρήθηκε να γίνει το περιβάλλον του Moodle πιο 
οικείο, φιλικό και δελεαστικό. Η δημιουργία ενός φιλικού και δημοκρατικού 
περιβάλλοντος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αύξηση της ενεργητικής 
συμμετοχής των μελών (Γιακουμάτου, 2003). Ακολουθεί η περιγραφή των βασικότερων 
ενοτήτων που χρησιμοποιήθηκαν.
Α. Ενότητες που είχαν πρόσβαση όλα τα μέλη της κοινότητας

 Ενότητα πηγών: Σε αυτήν την ενότητα αναρτήθηκαν δύο εκπαιδευτικές πηγές. Η 
πρώτη αφορούσε ενημερωτικό εκπαιδευτικό υλικό για την υλοποίηση των προγραμμάτων
σχολικών δραστηριοτήτων και η δεύτερη αφορούσε εκπαιδευτικό υλικό για το σχεδιασμό 
ενός μαθήματος σχολικής δραστηριότητας. Η πηγή εμφανιζόταν ανάλογα με τη μορφή που 
ήταν αποθηκευμένη (σε word, excel, power point, jpeg, gif). Το υλικό ήταν σε πολυμεσική 
μορφή με σκοπό να ενισχυθεί η συμμετοχή και η μάθηση. Η δράση αποδίδεται καλύτερα 
με την κινούμενη εικόνα (Begles–Roos,1985), τα διαγράμματα είναι καλύτερα από το 
κείμενο για τη γενίκευση μιας ιδέας (Rewey et al, 1989), ο συνδυασμός εικόνας, κίνησης 
και ήχου τα καθιστά πιο ελκυστικά, ενώ συγχρόνως δίνεται η ευκαιρία για παρατήρηση, 
μεγαλύτερο και διαφορετικό βαθμό αλληλεπίδρασης σε σχέση με το έντυπο υλικό 
(Κορωναίου, 2001. Ορφανός & Δημητρακοπούλου, in Press). Ο C. Rogers αναφέρει «ξέρω 
ότι δεν μπορώ να διδάξω τίποτα σε κανέναν. Μπορώ μόνο να δημιουργήσω ένα περιβάλλον 
μέσα στο οποίο κάποιος θα μπορεί να μάθει κάτι» (Rogers, 1959). 

 Ενότητα εργασιών: εδώ τοποθετήθηκε η ομαδική εργασία, που κλήθηκε να φέρει 
σε πέρας η κοινότητα. Για την ολοκλήρωσή της τέθηκε χρονικός περιορισμός και δόθηκαν 
σχετικές πληροφορίες. Η ανάθεση εργασίας αφορούσε το σχεδιασμό ενός σχεδίου 
μαθήματος με προτεινόμενο θέμα: «μεταλλαγμένα τρόφιμα». Μετά την κατάληξη του 
σχεδίου ένα μέλος θα αναλάμβανε να το συντάξει και να το καταθέσει εκ μέρους της 
ομάδας στην αντίστοιχη ενότητα του μαθήματος.

 Ενότητα συζητήσεων: Η κοινότητα είχε δυο ομάδες ασύγχρονων συζητήσεων 
(forums), και μια σύγχρονη συζήτηση (chat). Η πρώτη ομάδα (forum 1) αφορούσε 
συζητήσεις σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος, όπου επιδιώκονταν η ανταλλαγή απόψεων, η 
κατάθεση εμπειριών και προβληματισμών, σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος. Επίσης 
προτείνονταν να καταθέσουν προτάσεις για τη βελτίωση του τρόπου υλοποίησης των 
σχολικών προγραμμάτων. Στη δεύτερη ομάδα συζήτησης (forum 2) τα μέλη 
συνεργάστηκαν στην ενότητα για να φέρουν σε πέρας την εργασία που ανέλαβαν. Κάθε 
μέλος κατέθετε τις προτάσεις του προς συζήτηση, σχολιασμό ή εμπλουτισμό από τα 
υπόλοιπα μέλη σε ασύγχρονο χρόνο. 

Η ομάδα σύγχρονης συζήτησης (chat) αποτέλεσε τη συνέχεια της ασύγχρονης 
συζήτησης (forum 2) και αφορούσε την ανταλλαγή απόψεων εμπειριών, γνώσεων για την 
κατάθεση προτάσεων–λύσεων, ώστε να αντιμετωπιστεί η χαμηλή συμμετοχή των μαθητών 
στις συναντήσεις μιας σχολικής ομάδας Α.Υ. ή Π.Ε, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό σενάριο 
που τέθηκε από την εισηγήτρια. Ένα φαινόμενο που συναντάται αρκετά συχνά κατά την 
υλοποίηση των σχολικών προγραμμάτων και απασχολεί τους συντονιστές εκπαιδευτικούς.
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Στο χωρίο του κειμένου όπου αναγραφόταν το θέμα δημιουργήθηκαν links που οδηγούσαν 
σε ενημερωτικό βοηθητικό υλικό.

 Ενότητα ημερολογιακών σημειώσεων και έρευνας: Στο ημερολόγιο εμφανιζόταν 
η αρχή και το τέλος της επιμόρφωσης η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εργασίας, 
η ημερομηνία διεξαγωγής της σύγχρονης συζήτησης που πραγματοποιήθηκε.
Β. Ενότητα που είχαν πρόσβαση η συντονίστρια-εισηγήτρια της κοινότητας και ο 
διαχειριστής της πλατφόρμας.

 Ενότητα Εκπαιδευτικού Προφίλ: για την καλύτερη διαχείριση και εποπτεία των 
επιμορφούμενων που συμμετείχαν, αναπτύχθηκε το προφίλ κάθε επιμορφούμενου, το 
οποίο συγκεντρώνει σε μια οθόνη όλες τις πληροφορίες που αφορούν τις επιδόσεις και τη 
δραστηριότητά του στην εκπαιδευτική διαδικασία, παρέχοντας έτσι χρήσιμα εργαλεία στον
επιμορφωτή. Αυτή η ενότητα έδωσε τη δυνατότητα της επισκόπησης των κινήσεων των 
συμμετεχόντων ανάμεσα στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και του υλικού που παρείχε το 
μάθημα και χρησίμευσε στην αποτίμηση της λειτουργίας της κοινότητας.

Η αποτίμηση της όλης λειτουργίας στηρίχθηκε σε υλικό που συγκεντρώθηκε από:
συνέντευξη, ερωτηματολογία, εργαλεία παρακολούθησης που παρέχει η πλατφόρμα, 
μελέτη και ανάλυση της τελικής εργασίας που κατέθεσαν οι επιμορφούμενοι και άλλο 
υλικό όπως οι παρατηρήσεις των μελών μέσω e-mails και τηλεφώνου. 
 Η συνέντευξη έγινε με έμπειρο εκπαιδευτικό της Β/θμιας Εκπ/σης στο συντονισμό 
προγραμμάτων Α.Υ και Π.Ε. και αποτέλεσε τον οδηγό για τη διαμόρφωση του πιλοτικού 
ερωτηματολογίου. 
 Τα ερωτηματολόγια συλλέχθηκαν σε τρεις φάσεις: 1η) πιλοτικά, για την εκτίμηση των 
αναγκών επιμόρφωσης και τον έλεγχο των ερωτήσεων των ερωτηματολογίων έρευνας για 
τη συλλογή πληροφοριών της έρευνας, 2η) ερωτηματολόγιο έρευνας 1, πριν την έναρξη της 
ΕξΑΕ και 3η) ερωτηματολόγιο έρευνας 2, μετά τη λήξη της λειτουργίας της κοινότητας.
 Εργαλεία παρακολούθησης των επιμορφούμενων: α) στις επιλογές για το εκπαιδευτικό 
υλικό και β) στη συμμετοχή στη σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία. Αξιοποιήσαμε τη 
δυνατότητα της πλατφόρμας αποθήκευσης του υλικού παρακολούθησης  για τη μελέτη 
μετά τη λειτουργία της κοινότητας.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Τα μέλη της κοινότητας συμμετείχαν εθελοντικά. Ήταν εκπαιδευτικοί διάφορων 

ειδικοτήτων, από διαφορετικά σχολεία του νομού, με σχετικά καλή γνώση στις ΤΠΕ. 
Διέθεταν πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι τους. Μετά την ολοκλήρωση της 
λειτουργίας της κοινότητας δόθηκε στα μέλη ερωτηματολόγιο για την άντληση 
πληροφοριών σχετικά με τις απόψεις τους για την εξΑΕ μέσω ΚΜΑΥ, την οργάνωση και 
λειτουργία της και την αξιολόγηση της πλατφόρμας. Από τις απαντήσεις του 
ερωτηματολογίου υποστηρίζονται οι ακόλουθες υποθέσεις:

Το μέσον που χρησιμοποιήθηκε για την εξΑΕ της ΚΜΑΥ (πλατφόρμα moodle),
ικανοποίησε τα περισσότερα μέλη ως προς: την παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, τα 
εργαλεία συνεργατικής μάθησης, το βαθμό ευχρηστίας και την κάλυψη των αναγκών τους. 
Διευκρίνισαν ότι τη βρήκαν εύχρηστη, κατατοπιστική, αποτελεσματική, διέθετε αρκετά
εργαλεία επικοινωνίας, ήταν πρωτότυπη και λειτουργική. Δήλωση μέλους της ΚΜΑΥ στο 
τέλος της σύγχρονης συζήτησης αναφέρει «μου άρεσε πολύ, εντυπωσιάστηκα από το 
moodle». Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια αλληλεπίδρασης (Hot Potatoes Quizzes) που 
αναρτήθηκαν έτυχαν ιδιαίτερης προτίμησης από τα μέλη, γεγονός που καταγράφηκε στην 
ενότητα του εκπαιδευτικού προφίλ των μελών. Υπήρξε μέλος που ασχολήθηκε πολλές 
ώρες και δήλωσε ότι ήταν ευχάριστα και επιμορφωτικά. Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι 
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μετά την εξΑΕ άλλαξαν οι απόψεις τους αναφορικά με τον τρόπο πραγματοποίησης της 
επιμόρφωσης, δήλωσαν ότι παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έχει διαθεματική 
προέκταση.

Η πλατφόρμα moodle προτάθηκε από τα μέλη να αξιοποιηθεί στο σχολείο, στα 
προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων και στην εκπαίδευση γενικότερα από όλη την 
εκπαιδευτική κοινότητα (εκπαιδευτικούς και μαθητές):

α) για την επικοινωνία μεταξύ των μελών με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, 
προβληματισμών, επίλυση αποριών, σε θέματα γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος, στην 
ενημέρωση της εκπαιδευτικής νομοθεσίας,

β) για την παρουσίαση του παραγόμενου έργου από τα προγράμματα που 
υλοποιούνται,

γ) ως υποστηρικτικό υλικό στα μαθήματα του σχολείου.
Η πλατφόρμα moodle θεωρήθηκε από την πλειοψηφία των μελών ότι διαθέτει αρκετά 

εργαλεία συνεργατικής μάθησης όπως είναι η σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία, η 
αποστολή μηνυμάτων και η δημιουργία βάσης πληροφοριών. Τα μέλη της ΚΜΑΥ 
πρότειναν τη χρήση βίντεο, δυνατότητα, που είχε η πλατφόρμα αλλά δεν αξιοποιήθηκε σε 
αυτήν τη φάση. Επίσης ανέφεραν ότι θα ήθελαν να υπήρχαν μικρότερες υποομάδες στην 
κοινότητα με διακριτούς ρόλους συντονιστή στην κάθε υποομάδα.

Από την παρακολούθηση της δραστηριότητας των μελών στην πλατφόρμα μέσω της 
σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας και της επικοινωνίας μέσω e-mail υποστηρίζεται 
η υπόθεση: Η σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία ήταν αποτελεσματική και προτιμήθηκε
από τα μέλη της κοινότητας. Η υπόθεση αυτή υποστηρίζεται από τα στοιχεία: α)η διάρκεια 
της σύγχρονης συζήτησης, διήρκησε δυόμιση ώρες ενώ είχε προγραμματιστεί για μια ώρα, 
β)το βάθος χρόνου των μηνυμάτων ήταν αρκετά μεγάλο, γ) ο αριθμός των μηνυμάτων τα 
οποία στη συντριπτική πλειοψηφία ήταν εντός θέματος (274 από 321), δ)μέλη που δεν 
είχαν πρότερη εμπειρία σε αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας συμμετείχαν ενεργά και με 
επιτυχία στην όλη διαδικασία, ε)ο συντονισμός και η συνεργασία με την κατάθεση 
απόψεων, γνώσεων και εμπειριών στην ασύγχρονη συζήτηση οδήγησαν στην ολοκλήρωση 
της εργασίας που τους είχε οριστεί, καταθέτοντας ενδιαφέρουσες προτάσεις, στ)υπήρξε 
μεγάλη ανταλλαγή e-mail που έδιναν λύσεις σε ανακύπτοντα προβλήματα, χρήσιμες 
οδηγίες, παρότρυναν και εμψύχωναν τα μέλη στην ενεργή συμμετοχή τους. Ειδικά η 
σύγχρονη συζήτηση θεωρήθηκε αρκετά σημαντική και χρήσιμη στα μέλη και δήλωσαν ότι 
θα ήθελαν να είχαν τη δυνατότητα να καθιερωθεί σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος 
υλοποίησης σχολικών προγραμμάτων. Θεωρούμε ότι η επιλογή του θέματος έπαιξε 
καταλυτικό ρόλο στην ενεργή συμμετοχή. Το θέμα ήταν αρκετά ενδιαφέρον για να 
τοποθετηθούν, να καταθέσουν προβληματισμούς, προτάσεις και απόψεις. 

Δυσκολίες που αναφέρθηκαν από την πλευρά των επιμορφούμενων εστιάζονταν σε 
τεχνικής φύσεως προβλήματα σε σχέση με τη σύνδεση στο περιβάλλον της σύγχρονης 
συζήτησης, την ταχύτητα πλοήγησης τη χρήση των κωδικών και την ενεργοποίηση των 
cookies. Τα μέλη που δεν ήταν εξοικειωμένα με τον τρόπο της εξΑΕ ανέφεραν ότι 
απαιτείται κάποιος χρόνος για την εξοικείωση με το περιβάλλον της πλατφόρμας. 
Δήλωσαν επίσης ότι κατά την πλοήγηση στην πλατφόρμα έπρεπε να ανοίξουν πολλά
παράθυρα μέχρι τη μετάβαση στην επιθυμητή οθόνη. Λύση σε ορισμένα από αυτά τα 
προβλήματα έδωσαν οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί της πληροφορικής των σχολείων που 
συμμετείχαν. Ειδικά σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον, που το χρησιμοποιούν μη «ειδικοί»,
η υποστήριξη και η παροχή βοήθειας σε τεχνικά θέματα από ειδικούς διευκολύνει το έργο 
τους δίνοντας άμεσες λύσεις σε ανακύπτοντα προβλήματα τεχνικής φύσεως.
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Η στάση των εκπαιδευτικών στην ΚΜΑΥ και ο σχολιασμός τους σε συνδυασμό με 
τις προτάσεις τους ενισχύουν την άποψη για την αξιοποίηση της εξΑΕ στην επιμόρφωση 
και στήριξη των εκπαιδευτικών που συντονίζουν προγράμματα καινοτόμων 
δραστηριοτήτων.

Από την πλευρά της επιμορφώτριας–συντονίστριας αναφέρθηκε η χρονοβόρα 
διαδικασία για την ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού γιατί η πλατφόρμα ήταν αρκετά 
αργή και υπήρχε αρκετή καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας. Άλλη δυσκολία 
υπήρξε ο διπλός ρόλος συντονιστή-εισηγητή και η έλλειψη συνεχούς τεχνικής υποστήριξης 
από ειδικούς με αποτέλεσμα την αφιέρωση περισσότερου χρόνου για την επίλυση 
προβλημάτων που προέκυπταν. Επίσης δυσκολίες υπήρξαν και από το διαφορετικό επίπεδο 
γνώσης στη χρήση των ΤΠΕ και στην εμπειρία ανάλογου τρόπου επικοινωνίας. Στο θέμα 
αυτό συνέβαλαν θετικά τα έμπειρα μέλη της κοινότητας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι εκπαιδευτικοί έχουν ανάγκη επιμόρφωσης και επικοινωνίας σε όλη τη διάρκεια 

υλοποίησης των προγραμμάτων, χωρίς να απαιτείται πάντα η φυσική τους παρουσία. Η 
αξιοποίηση της σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας, με τη συμβολή των ΤΠΕ στην 
ΕξΑΕ μέσω της δημιουργίας ΗΚΕ, προσφέρει σημαντικά στην αποτελεσματικότερη 
υλοποίηση των σχολικών προγραμμάτων. Διαπιστώσαμε ότι η εισαγωγική διαπροσωπική 
επιμόρφωση σε θέματα χρήσης της πλατφόρμας που χρησιμοποιείται διευκολύνει τη 
διαδικασία επιμόρφωσης και εξοικονομεί το χρόνο εξοικείωσης με το ηλεκτρονικό 
περιβάλλον της πλατφόρμας.

Σημαντικός συντελεστής για την αποτελεσματική υλοποίηση της στήριξης και 
επιμόρφωσης ώστε να υπάρχει το ανάλογο ενδιαφέρον και η συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών, αποτελεί η επιλογή της κατάλληλης πλατφόρμας λογισμικού, που θα 
χρησιμοποιήσει η ΗΚΕ στην εξΑΕ. Βασικά κριτήρια επιλογής της είναι: η ευκολία 
διαχείρισης της πλατφόρμας, η φιλικότητα του περιβάλλοντος που συναντά ο/η 
επιμορφούμενος/η, η υποστήριξη αλληλέδρασης με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, καθώς 
και η δυνατότητα υποστήριξης πλούσιου υλικού με εκπαιδευτικά παιχνίδια αλληλέδρασης
και πολυμέσων ώστε αφενός να κεντρίζουν το ενδιαφέρον και αφετέρου να αυξάνουν την 
ενεργητική συμμετοχή των μελών. Οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν ήταν δευτερευούσης 
σημασίας και αντιμετωπίσιμες.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε την ένταξη στα προγράμματα επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών θεματολογίας, που να αφορά την εξΑΕ και την υλοποίηση εξΑΕ μέσω 
ΗΚΕ όχι μόνο σε προγράμματα καινοτόμων δραστηριοτήτων όπως η Α.Υ. και η Π.Ε
αλλά και σε άλλα θέματα που αφορούν τους εκπαιδευτικούς. Θεωρούμε ότι η εξΑΕ 
μπορεί να εκπληρώσει ως ένα βαθμό τα αιτήματα των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση,
ιδιαίτερα σε περιοχές με γεωγραφικές ιδιαιτερότητες (ορεινές, νησιωτικά συμπλέγματα).
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