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4 Δήλωση Πνευματικών Δικαιωμάτων Υλικού 

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για τους 

σκοπούς ταχύρρυθμου επιμορφωτικού προγράμματος με Επιστημονικά Υπεύθυνη την 

Πρυτάνισσα Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη και συγγραφείς: Αλιβίζο Σοφό, Καθηγητή, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αθανάσιο Νταραντούμη, Καθηγητή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δρ. 

Απόστολο Κώστα, Ε.Δ.Ι.Π., Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού 

αυτού ανήκουν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και  στους δημιουργούς τους. Το Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα αξιοποίησης της παραγόμενης γνώσης και οι δημιουργοί 

στα πλαίσια της υλοποίηση της ελευθερίας έρευνας και διδασκαλίας, έχουν το δικαίωμα 

ελεύθερης χρησιμοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού και των παραγόμενων 

αποτελεσμάτων. Το παρόν υλικό βρίσκεται αναρτημένο στο ψηφιακό αποθετήριο 

εκπαιδευτικού υλικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ID: 2290). 

Στο υλικό έχει χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου άδεια  

 

Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές   

σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται ο διαμοιρασμός, η αντιγραφή και η αναδιανομή του 

υλικού, υπό τους ακόλουθους δεσμευτικούς όρους και προϋποθέσεις: 

• Αναφορά του δημιουργού, ύπαρξη υπερσυνδέσμου για την άδεια χρήσης του 

υλικού και ενημέρωση για τυχόν αλλαγές που έχουν γίνει 

• Μη  εμπορική χρήση 

• Μη παραγόμενα (στην περίπτωση τροποποιήσεων, προσθηκών και αλλαγών) 

Δικαίωμα χρήσης του υλικού αυτού έχουν αποκλειστικά οι συμμετέχοντες και 

συμμετέχουσες στο ταχύρρυθμό επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εξ Αποστάσεως Σχολική 

Εκπαίδευση» για την ανάγκες της επιμόρφωσης τους.  

Κάθε αναφορά στο περιεχόμενο του κειμένου αυτού, πρέπει να συνοδεύεται με το σχετικό 

παράθεμα μέσα στο κείμενο και στο τέλος να αναφέρεται η σχετική βιβλιογραφική 

αναφορά. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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6 Εισαγωγή 

Η εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση (ΕξΑΣΕ) αποτελεί μια εκπαιδευτική προσέγγιση η 

οποία υλοποιείται σε διάφορα μέρη του κόσμου εδώ και πολλά χρόνια για γεωγραφικούς, 

κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους. Διαθέτει συγκεκριμένα δομικά χαρακτηριστικά και 

γνωρίσματα που την διαφοροποιούν από την παραδοσιακή δια ζώσης σχολική 

εκπαίδευση, σε επίπεδο σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης, τόσο από πλευράς 

πολιτείας, όσο και από πλευράς εκπαιδευτικών. Ο τρόπος συμμετοχής των εμπλεκομένων 

μερών (εκπαιδευτικός, μαθητής, γονέας/κηδεμόνας) στην εκπαιδευτική πράξη 

διαφοροποιείται, όπου το Διαδίκτυο αποτελεί το βασικό κανάλι επικοινωνίας, διαμέσου 

του οποίου καλούνται να σχηματισθούν και λειτουργήσουν οι μαθησιακές κοινότητες, οι 

οποίες στην παραδοσιακή σχολική εκπαίδευση λειτουργούν στο πλαίσιο της τάξης και της 

σχολικής μονάδας. Ταυτόχρονα, πέρα από το αν η εκπαίδευση προσφέρεται δια ζώσης ή 

εξ αποστάσεως, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συνεργασθούν μεταξύ τους, να 

ανταλλάξουν καλές πρακτικές, ιδέες, προβλήματα και αγωνίες, συμμετέχοντας σε 

κοινότητες πρακτικής.  

Σκοπός  

Σκοπός της ενότητας είναι αφενός να πλαισιώσει συνοπτικά τις γνώσεις και εμπειρίες που 

ήδη έχεις αποκτήσει σχετικά με τη Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση, επισημαίνοντας 

τα είδη, τις διαφορετικές προσεγγίσεις, παραδείγματα και δυσκολίες και αφετέρου να 

αναδείξει το ρόλο και τη σημαντικότητα της κοινότητας μάθησης και πρακτικής. 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

Μετά το πέρας της ενότητας οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση να:   

• Αναφέρουν τα δομικά στοιχεία και τις θεωρητικές προσεγγίσεις της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. 

• Κατανοούν το πλαίσιο της εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης. 

• Αναγνωρίζουν τι συνιστά μια ψηφιακή κοινότητα μάθησης και πρακτικής. 

Έννοιες κλειδιά: Εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση, κοινότητα μάθησης, κοινότητα 

πρακτικής, Τηλεκπαίδευση, Ηλεκτρονική Μάθηση (η-Μάθηση), ψηφιακές κοινότητες, 

συνεργατική μάθηση 
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7 Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΕξΑΕ) 

Η Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση (ΕξΑΣΕ) εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της Εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕξΑΕ), η οποία έρχεται να διαφοροποιηθεί από την συμβατική, 

παραδοσιακή δια ζώσης εκπαίδευση σε σχέση και με τη φυσική απόσταση μεταξύ 

εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου και με την ανάπτυξη και διάθεση εκπαιδευτικού υλικού που 

αξιοποιείται για τη διδασκαλία και τη μάθηση, στη σύγχρονη μορφή της με τεχνολογικά 

μέσα. Επιπλέον, στηρίζεται στη φιλοσοφία και τις θεωρητικές αρχές της ανοικτής 

μάθησης, στη δυνατότητα πρόσβασης κάθε πολίτη στην εκπαίδευση, ανεξάρτητα από τη 

φυσική απόσταση που τον χωρίζει από το εκπαιδευτικό ίδρυμα, τις κοινωνικές και 

οικονομικές καταστάσεις καθώς και από την προηγούμενη εκπαιδευτική του εμπειρία 

(Verduin and Clark, 1991). Η ανοικτή εκπαίδευση αποτελεί την κυριότερη έκφανση μιας 

παιδαγωγικής αντίληψης που έχει ως κέντρο τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο. 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  

«Όταν μιλάμε για ανοικτή μάθηση αναφερόμαστε στην εκπαίδευση που είναι ελεύθερα 
επιλεγμένη και στηρίζεται σε εσωτερικά κίνητρα, είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των 
εκπαιδευόμενων και στις μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης» (Collis, 1996). 

Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 1) βλέπουμε πως οι όροι αυτοί σημαίνουν 

ότι δεν υπάρχει πλέον διαχωρισμός, ούτε γεωγραφικός ούτε χρονικός, στη διαδικασία της 

εκπαίδευσης και της μάθησης. Η εκπαίδευση λαμβάνει χώρα μέσω του Διαδικτύου και του 

Παγκόσμιου Ιστού και μπορεί να πραγματοποιείται σε εικονικές σχολικές μονάδες, στις 

οποίες οι μαθητές μπορεί να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους δίχως να μετακινηθούν ποτέ 

σε κάποιον πραγματικό σχολικό χώρο, ή να περιλαμβάνει μεικτές μορφές μάθησης σε 

πραγματικούς και σε εικονικούς χώρους. Η εκπαίδευση μέσω του Διαδικτύου μπορεί να 

προσφέρεται οπουδήποτε και οποτεδήποτε, να καθοδηγείται ή να διευκολύνεται σε 

μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό από τον εκπαιδευτικό ή ακόμα να είναι εντελώς ελεύθερη 

και σύμφωνη με τους ρυθμούς του εκπαιδευομένου. 

  Εικόνα 1 Η αλληλοεπικάλυψη των τριών συναφών πεδίων 

 

Ηλεκτρονική Μάθηση
e-learning

Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση
d-learning

Τηλεκπαίδευση
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Η ΕξΑΕ περιέχει τη διάσταση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και της εξ αποστάσεως 

μάθησης. Η σύγχρονη ψηφιακά υποστηριζόμενη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και μάθηση 

διακρίνεται από τις εξής βασικές διαστάσεις:  

• τη φυσική απόσταση του εκπαιδευτή από τον εκπαιδευόμενο στο χώρο, αν είναι 

σύγχρονη, και στο χρόνο, αν πρόκειται για ασύγχρονη,  

• την ανάπτυξη και διάθεση εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξης της 

διδασκαλίας και της μάθησης,  

• τη χρήση τεχνολογικών μέσων για τη μεταφορά/διάθεση του εκπαιδευτικού 

υλικού και τη διασύνδεση, συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτή και 

εκπαιδευόμενου, τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό επίπεδο (Keegan, 2001, 

ό.α. στο Κώστας, Σοφός & Βιτσιλάκη, 2016).  

Σε αντίθεση με την συμβατική δια ζώσης εκπαίδευση και τη δυαδική σχέση εκπαιδευτή 

και εκπαιδευόμενου, η ΕξΑΕ οριοθετείται σε μια τετραδική σχέση (Σοφός & Kron, 2010), 

όπου και γίνεται αντιληπτός ο κεντρικός ρόλος που έχει το εκπαιδευτικό υλικό στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, όπου ο/η διδασκόμενος/η αφενός μαθαίνει από το υλικό και 

αφετέρου ο διδάσκων ή η διδάσκουσα καλείται να το υποστηρίξει και να λειτουργήσει 

συμβουλευτικά και ταυτόχρονα καθοδηγητικά (Εικόνα 2). 

Εικόνα 2 Η τετραδική σχέση των συντελεστών στην ΕξΑΕ 

 

Λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς για την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας την 

τεχνολογία και μέσα από την ιστορική ανασκόπηση των επιμέρους εξελικτικών φάσεων 

της ΕξΑΕ, γίνεται αντιληπτό πως πλέον οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών - ΤΠΕ 

καθορίζουν πλήρως το χαρακτήρα των προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ο 

ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τα εξελικτικά στάδια της εξΑΕ. 

Πίνακας 1  Διαχρονική εξέλιξη της αξιοποίησης της τεχνολογίας στην ΕξΑΕ 
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Ο Keegan (1988) κατηγοριοποίησε τις κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις για την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης ως εξής: 

• Τη θεωρία της αυτόνομης μάθησης (Moore, 1993). Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή η 

μαθησιακή διαδικασία στηρίζεται στη κατ’ ιδίαν μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού 

στο χώρο και στο χρόνο που επιλέγει ο εκπαιδευόμενος. Ο εκπαιδευόμενος 

υποστηρίζεται σε αυτή τη διαδικασία μέσα από κατάλληλα δομημένο εκπαιδευτικό 

υλικό και μέσα από την επικοινωνία του με τον εκπαιδευτή του. 

• Τη θεωρία της βιομηχανοποιημένης μάθησης (Peters, 1993). Σύμφωνα με τη 

θεωρία αυτή η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από 

προσεκτική προετοιμασία, άρτιο σχεδιασμό, συστηματική οργάνωση, σαφή 

προσδιορισμό των διδακτικών στόχων και ανάλυση των παιδαγωγικών 

προϋποθέσεων της μαθησιακής διαδικασίας. 

• Τη θεωρία της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας (Holmberg, 1995). Σύμφωνα 

με τη θεωρία αυτή το συναίσθημα, η συνεργασία και η κοινωνική αλληλεπίδραση 
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Χαρακτηριστικά της ΕξΑΕ (Garrison & Shale, 1987): 
• Ανάγκη για την όσο το δυνατό μεγαλύτερη επικοινωνία του εκπαιδευτή με 

τον εκπαιδευόμενο με σκοπό την παροχή καθοδήγησης και υποστήριξης. 

• Χρήση των νέων τεχνολογιών  για την εξασφάλιση  συνθηκών αμφίδρομης 

επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. 

• Μέθοδος εκπαίδευσης που εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. 

• Ο εκπαιδευόμενος βρίσκεται απομακρυσμένος από τον εκπαιδευτή του, 

αλλά καθοδηγείται και υποστηρίζεται από αυτόν, μέσω διαφόρων μορφών 

επικοινωνίας μαζί του. 

• Χρησιμοποιείται ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό 

• Γίνεται συστηματική υποστήριξη του εκπαιδευόμενου 

• Αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τόσο 

για την παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, όσο και για ορισμένες 

μορφές επικοινωνίας μεταξύ του εκπαιδευόμενου και του εκπαιδευτή. 
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έχει σημαντική επίδραση στην αποτελεσματικότητα της εξ αποστάσεως 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Ως μέθοδος διδασκαλίας και μάθησης, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στηρίζεται σε ένα 

οργανικά δομημένο σύνολο μέσων και διαδικασιών που αναφέρονται στο εκπαιδευτικό 

υλικό, στις διδακτικές μεθόδους, στην επικοινωνία και την υποστήριξη μεταξύ εκπαιδευτή 

και εκπαιδευόμενων, και στην αξιολόγηση των εκπαιδευομένων (Εικόνα 2). 

Εικόνα 3 Δομικά στοιχεία της μεθοδολογίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

 

Με βάση την τελευταία προσέγγιση, ξεχωρίζουμε την ομαδο-συνεργατική μάθηση 

(Collaborating Learning), η οποία αναφέρεται στη μάθηση που αποδίδει μεγάλη σημασία 

στον κοινωνικοπολιτισμικό παράγοντα, ευνοεί την κοινωνική αλληλεπίδραση και τη 

συνεργατική/ομαδική μάθηση. Αναδεικνύει σε σημαντικό μηχανισμό μάθησης τις 

κοινωνικο-γνωστικές αλληλεπιδράσεις των μελών της και βελτιώνει την επίδοση των 

εκπαιδευόμενων και συνεισφέρει στη γενικότερη αναβάθμιση των χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας.  

 

ΑξιολόγησηΑξιολόγηση

Εκπαιδευτικό
Υλικό

Εκπαιδευτικό
Υλικό

Διδακτικές
μέθοδοι

Διδακτικές
μέθοδοι

ΕπικοινωνίαΕπικοινωνία

ΥποστήριξηΥποστήριξη

Παραδείγματα ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων: 
• Η συνεπεξεργασία κειμένων, εικόνων (co-authoring, co-editing). 
• Η διαμοίραση ψηφιακών πόρων (sharing). 
• Τα παιχνίδια ρόλων και συλλογικών κατασκευών (role playing) 
• Οι αλυσιδωτές ιστορίες (chain stories). 
• Η συμμετοχή σε κοινότητες (forums), ιστολόνια (blogs), wikis, κ.α  
• Η συμμετοχή σε ψηφιακές κοινότητες μάθησης και πρακτικής. 
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8 Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση (ΕξΑΣΕ) 

Η εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση που εμφανίστηκε τόσο έντονα στις μέρες μας λόγω 

της πανδημίας του κορωναίου και της προσπάθειας σύνδεσης των μαθητών με το σχολείο, 

με το συνθηματικό «μαθαίνουμε στο σπίτι»,  φαίνεται ως μια ιδιαίτερα νέα και καινοτόμα 

μορφή σε πολλούς εκπαιδευτικού. Επίσης ταυτίζεται συχνά άλλες μορφές, που έχουν 

κάποια σχετικότητα όπως για παράδειγμα κατ΄ οίκον διδασκαλία.  

Αυτό συμβαίνει, για δύο βασικούς λόγους: 

• Ο πρώτος έχει να κάνει με το γεγονός ότι στην εκπαίδευση γενικότερα οι νέες 

τεχνολογίες προσεγγίζονται παραδοσιακά ως διακριτό γνωστικό αντικείμενο και 

αντικείμενο διδασκαλίας, π.χ. το μάθημα της Πληροφορικής ή των ΤΠΕ και όχι 

ευρύτερα ως πλαίσιο για την ψηφιακή μάθηση.  

• Ο δεύτερος σχετίζεται με το ότι η σχολική εκπαίδευση πραγματοποιείται ρητά ως 

δια ζώσης διαδικασία, ενώ λόγω της ελληνικής μορφολογίας και γεωγραφίας με 

την ορεινότητα και την νησιωτικότητα θα μπορούσε να είχε εφαρμοστεί κάποιο 

από τα ποικίλα μοντέλα της σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Σκιαγραφώντας την εξέλιξη της εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης σε διεθνή επίπεδο 

βλέπουμε ότι διαμορφώνεται κατά τον 19ο και τον 20ο αιώνα και αναφέρεται στην 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

Οι εκπαιδευτικές ανάγκες που διαμορφώθηκαν στις αναπτυσσόμενες βιομηχανικά 

περιοχές σε συνδυασμό με συγκεκριμένες κατηγορίες πληθυσμού (π.χ. μαθητές 

απομακρυσμένων περιοχών, παιδιά με αναπηρίες, νοσηλευμένοι μαθητές για μεγάλο 

χρονικό διάστημα, μαθητές και γονείς που είναι πλανόδιοι, μαθητές που ζουν για ένα 

διάστημα μακριά από τη χώρα τους, μαθητές που διδάσκονται κατ΄ οίκον) οδήγησαν στην 

καθιέρωση της σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ως εναλλακτική που καλύπτει τις 

ανάγκες των μαθητών που δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη στη δια ζώσης συμβατική 

διδασκαλία. 

Η ανάγκη μόρφωσης για τα παιδιά οικογενειών σε αγροτικές και απομονωμένες περιοχές 

ήταν ο βασικός λόγος που ώθησε τις διοικήσεις, είτε σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο, είτε 

σε εθνικό επίπεδο, να οργανώσουν και λειτουργήσουν σχολικά εκπαιδευτικά 

προγράμματα βασισμένα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.  
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Όπως συνοψίζουν οι Κελεκίδου και συν. (2017) στην βιβλιογραφική τους επισκόπηση, ήδη 

από το 2009 η Unicef έχει αναγνωρίσει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ΕξΑΕ στην 

εξάλειψη εμποδίων (οικονομικά, γεωγραφικά, κοινωνικά) που αντιμετωπίζουν μαθητές σε 

όλο το κόσμο, ή στην αντιμετώπιση εκπαιδευτικών προβλημάτων όπως μεγάλος αριθμός 

μαθητών, έλλειψη εκπαιδευτικών ή ειδικοτήτων, ανάγκες για διαφοροποιημένη 

διδασκαλία, κλπ. Ενώ, υπάρχει πρόβλεψη πως στα σχολεία τα επόμενα 20 χρόνια, είτε 

λόγω νέων παιδαγωγικών αντιλήψεων, είτε εξαιτίας κοινωνικών πιέσεων, θα προσφέρεται 

η σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών.  

Παράδειγμα εκπαιδευτικών δομών έχουμε σε περισσότερες ηπείρους και χώρες, π.χ. στην 

Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία, στην Αλάσκα, στις παγωμένες περιοχές της Σκανδιναβίας 

και στις πιο απομονωμένες περιοχές της Γαλλίας, της Μεγάλης Βρετανίας, στοκ Καναδά, 

που δημιουργήθηκαν για τη διευκόλυνση της φοίτησης μαθητών που δεν είχαν πρόσβαση 

στα σχολεία (Σοφός, 2015: 283-286). 

Παράδειγμα εφαρμογής στον Καναδά (Καλλίνου 2011) 

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας της πολιτείας Manitobaστον Καναδά η σχολική εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση παρέχεται σε τρεις βασικές μορφές (Manitoba Government, 
2015) 

 α) Επιλογή ανεξάρτητης μάθησης (Independent Study Option): η επιλογή αυτή επιτρέπει 
στους μαθητές να ολοκληρώσουν ένα μάθημα ανεξάρτητα, δηλαδή, χωρίς τη 
διαμεσολάβηση κάποιου δασκάλου ή την υποχρέωση να παρακολουθούν κάποιο σχολείο. 
Πρόκειται για μια μέθοδο που βασίζεται σε έντυπο υλικό για μαθήματα από την ένατη τάξη 
μέχρι και τη δωδέκατη. Η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται από μαθητές σχολικής ηλικίας είτε 
παρακολουθούν κάποιο σχολείο, είτε όχι συμπεριλαμβανομένου και των παιδιών που 
εκπαιδεύονται από το σπίτι τους, αλλά και αυτών που απέχουν από το σχολείο λόγω 
ιατρικών προβλημάτων. Δικαίωμα πρόσβασης σε αυτήν την επιλογή έχουν και οι ενήλικες.  

Β) Επιλογή μάθησης μέσω δασκάλου (Teacher Mediated Option, TMO): η επιλογή αυτή 
παρέχει υποστήριξη μέσω τηλεδιάσκεψης στα μαθήματα που είναι προγραμματισμένα για 
την σχολική χρονιά. Προσφέρεται σε μαθητές που παρακολουθούν κάποιο συμβατικό 
σχολείο και βρίσκονται στις τάξεις 9-12 ή σε όσους ανήκουν σε κάποιο κέντρο εκπαίδευσης 
ενηλίκων. Τα μαθήματα της επιλογής αυτής είναι διαθέσιμα μόνο στα Αγγλικά και 
διδάσκονται από κάποιον εκπαιδευτικό, ενώ συχνά βασίζονται στο υλικό της ανεξάρτητης 
επιλογής. Η επικοινωνία εκπαιδευτικού-μαθητών πραγματοποιείται δύο φορές την 
εβδομάδα. Οι μαθητές πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα σχολείο ή κέντρο 
εκπαίδευσης ενηλίκων που να διαθέτει αυτήν την επιλογή. Τα σχολεία που έχουν 
εγγεγραμμένους μαθητές σε αυτήν την επιλογή μάθησης διαθέτουν έναν Επόπτη. Ο 
Σύμβουλος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης παρέχει υποστήριξη στους Επόπτες μέσω 
τηλεφωνικών συνδιασκέψεων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δέκα μήνες το χρόνο. 
Ακόμη ο Σύμβουλος αναλαμβάνει τη βιντεοσκόπηση των μαθημάτων.   

Γ) Επιλογή μάθησης που βασίζεται στο διαδίκτυο (Web-based Courses, WBC): η επιλογή 
αυτή στη Μανιτόμπα είναι διαθέσιμη για σχολεία που επιθυμούν να παραδώσουν 
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μαθήματα γυμνασίου μέσω διαδικτύου. Το λειτουργικό σύστημα μέσω του οποίου 
παραδίδονται τα μαθήματα ονομάζεται Blackboard Learning System CE έκδοση 6.2. Καθώς 
παραδίδονται μέσω διαδικτύου αυτά τα μαθήματα διδάσκονται από ένα δάσκαλο με 
τέτοιο τρόπο, ώστε οι μαθητές να ολοκληρώνουν τις εργασίες τους ανεξάρτητα και με το 
δικό τους ρυθμό, μέσα σε χρονικά πλαίσια που θέτει ο δάσκαλος. Ο εκπαιδευτής μπορεί 
να είναι μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου, όπου είναι εγγεγραμμένοι οι 
μαθητευόμενοι ή να βρίσκεται σε απόσταση, σε κάποιο άλλο σχολείο ή σχολική 
περιφέρεια. Τα μαθήματα διαρκούν όσο το κανονικό σχολικό έτος και ο Σύμβουλος εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης υποστηρίζει και εδώ τους εμπλεκομένους σε αυτήν την επιλογή. 
Αυτήν τη στιγμή προσφέρονται 43 μαθήματα με αυτήν τη μέθοδο σε συνεργασία και με το 
Υπουργείο Εκπαίδευσης. Τα μαθήματα που ολοκληρώνονται με επιτυχία και στις τρεις 
παραπάνω επιλογές είναι επισήμως αναγνωρισμένα. 

Στη εξ αποστάσεως σχολική πραγματικότητα μπορεί να δημιουργηθούν πρόσθετες 

μορφωτικές προσφορές για τη εκπαίδευση σε αντικείμενα που δεν προσφέρονται από τη 

σχολική μονάδα, για την κάλυψη εκείνων των αντικειμένων που δεν έχουν εκπαιδευτικούς 

στο σχολείο ή και για τη ενίσχυση των μαθητών σε μαθήματα που έχουν ελλείψεις.  

Ένα από τα λίγα παράδειγμα, ίσως και το μοναδικό, για την ελληνική πραγματικότητα είναι 

το http://www.study4exams.gr τα ελληνικά ψηφιακά βοηθήματα με πλήρες εκπαιδευτικό 

υλικό, βιντεομαθήματα  για όλα τα γνωστικά αντικείμενα  της Γ Λυκείου που μπορεί να 

στηρίξει την ανοιχτή (σε χώρο και χρόνο) μελέτη των μαθητών για τις Πανελλαδικές 

εξετάσεις. Το περιβάλλον αυτό στηρίζει κυρίως μαθητές σε απομακρυσμένες περιοχές που 

δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσθετης διδακτικής στήριξης. 

 

Σε γενικές γραμμές η Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση παρουσιάζει τόσο θετικά όσο 

και αρνητικά στοιχεία (Κελεκίδου και συν., 2017), σε αναλογία με την Εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευση:  

http://www.study4exams.gr/
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• Στα θετικά συγκαταλέγονται η βελτίωση της επίδοσης των μαθητών, η ενίσχυση 

της επιθυμίας τους να ασχοληθούν περισσότερο με το αντικείμενο που μελέτησαν, 

η ικανότητα αυτορρύθμισης της μάθησης από τους μαθητές και η ανακάλυψη της 

γνώσης, η ανάπτυξη και ενδυνάμωση ψηφιακών δεξιοτήτων.  

• Στα αρνητικά συγκαταλέγονται η αυξημένη πιθανότητα εγκατάλειψης από τους 

μαθητές/τριες, η ενδεχόμενη σωματική και ψυχολογική κούραση τους 

μαθητές/τριες, η ανάγκη διαχείρισης του προσωπικού χρόνου σε σχέση με το 

φόρτο εργασίας, η πιθανή αδυναμία επαρκούς στήριξης από τους γονείς και η 

απόσταση στην επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό. 

Στο διεθνή χώρο μπορούμε να συναντήσουμε δεκάδες ιδρύματα που πραγματοποιούν εξ 

αποστάσεως σχολική εκπαίδευση, όπως δείχνουμε ενδεικτικά: 

1. http://www.assoa.nt.edu.au    Alice Springs School of the Air  
2. www.keystonehighschool.com Keystone National High School  
3. www.flvs.net Florida Virtual School  
4. www.excelhighschool.com Excel High School  
5. www.johnadams-edu.us John Adams Virtual School  
6. www.col.k12.co.us  Colorado Online Learning  
7. www.mivhs.org Michigan Virtual School  
8. www.gavirtualschool.org Georgia Virtual School  
9. www.ilvirtual.org Illinois Virtual School  
10. www.correspondence.school.nz  THE CORRESPONDENCE SCHOOL  
11. www.virtuallearning.ca VIRTUAL LEARNING CENTRE  
12. www.virtualhighschool.com VIRTUAL HIGH SCHOOL (ONTARIO)  

 Μεταξύ των εκπαιδευτικών φορέων υπάρχουν παρόλα αυτά μεγάλές διαφορές που 

αφορούν τον τρόπο οργάνωσης,, τη λειτουργίας τους, τη φιλοσοφίας του, την ομάδα 

αναφοράς κ.α. όπως δείχνει ο ακόλουθος συγκριτικός πίνακας: 
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Alice Springs  
1920  

140 μαθητές  

Νηπιαγωγείο 
και δημοτικό  

Κεντρική  
Αυστραλία- 
Alice Springs  

Δημόσιος  

100$/παιδί 
και  

300$/έτος 
για 

συντήρηση 
IDL  

Δι’ 
αλληλογραφίας 

ραδιόφωνο  
ηλεκτρονικά 
μαθήματα  

Βιβλία, 
βιντεοκασέτ
ες,  
CD-ROM, 

ασύρματος 
πομποδέκτης,  

τηλεόραση, 
βίντεο,  

κασετόφωνο, 
Η/Υ, 

εκτυπωτής  
REACT 

(Remote  
Education  

Αγγλικά, 
μαθηματικ
ά, φυσική 

αγωγή, 
καλλιτεχνικ

ά, 
κοινωνιολο

γία, 
ιστορία, 

γεωγραφία  
κ.ά.  

9 έτη  

http://www.assoa.nt.edu.au/
http://www.assoa.nt.edu.au/
http://www.keystonehighschool.com/
http://www.keystonehighschool.com/
http://www.flvs.net/
http://www.flvs.net/
http://www.excelhighschool.com/
http://www.excelhighschool.com/
http://www.johnadams-edu.us/
http://www.johnadams-edu.us/
http://www.johnadams-edu.us/
http://www.johnadams-edu.us/
http://www.col.k12.co.us/
http://www.col.k12.co.us/
http://www.mivhs.org/
http://www.mivhs.org/
http://www.gavirtualschool.org/
http://www.gavirtualschool.org/
http://www.ilvirtual.org/
http://www.ilvirtual.org/
http://www.correspondence.school.nz/
http://www.correspondence.school.nz/
http://www.virtuallearning.ca/
http://www.virtuallearning.ca/
http://www.virtualhighschool.com/
http://www.virtualhighschool.com/
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Conferencing 
Tool)  

The  
Corresponde

nce  

School  

 
1920 100 
μαθητές  
18.000 

μαθητές  

Νηπιαγωγείο, 
δημοτικό και 

δευτεροβάθμι
α  

Dual System  

Νέα Ζηλανδία- 
Wellington  Δημόσιος  100 

$/μάθημα  

Ραδιόφωνο  
ηλεκτρονικά 
μαθήματα  

Τυπωμένη 
ύλη, 

ακουστικές και  
τηλεοπτικές  
καταγραφές, 
CD-ROM,  

υλικά 
βασισμένα 

στο  
WEB, CD, DVD  

7 βασικά 
μαθήματα  8 έτη  

 

Virtual 
Learning  
Center  
1997  

Λύκειο και  
Dual 

παράλληλα με 
το σχολείο  

Καναδάς- 
Οντάριο  

Δημόσιος με 
κάποιες 

εξαιρέσεις 
Πρόγραμμα  
Υπουργείου  

Μπορεί να 
υπάρξουν σε  

συγκεκριμέν
ες 

περιπτώσεις  

50 
$/μάθημα  

ηλεκτρονικά 
μαθήματα  

CD-ROM και 
υλικό μέσω 

του 
διαδικτ56ύου  

  
Υποχρεω
τικά, 
επιλογής 
και  
Συμπληρωμα
τικά με δημ. 
σχολείο  
«μεταφερόμ
ενα»  

4 έτη  

Virtual 
High 

School  
Λύκειο  Καναδάς- 

Οντάριο  Ιδιωτικός  -  

δι’ 
αλληλογραφίας 

ηλεκτρονικά 
μαθήματα   

Πρότυπα 
εργασιών και 
σημειώσεων  
παλαιότερω
ν μαθητών  

Υποχρεωτικά
, επιλογής, 

ανοιχτά, 
μετάθεσης, 

ακαδημαϊκά, 
πρακτικά,  
βαθμίδων 

9&10, 
11&12, 
τύπου  
online  

-  

Keystone 
National  
High School  

1974  

Γυμνάσιο και 
λύκειο  

Home school  

Πενσιλβάνια, 
Η.Π.Α.  Ιδιωτικός  

Κυμαίνοντα
ι από  

1.400$- 
2.600$/έτος  

ηλεκτρονικά 
μαθήματα  
και δι’ 
αλληλογραφίας  

Σύγχρονα 
βιβλία, οδηγοί 

σπουδών,  
υποστηρικτικό 

υλικό, 
κασέτες, 

χάρτες κ.ά.  

Υποχρεωτικ
ά, επιλογής, 
προετοιμασί

ας για 
κολλέγιο, για 
μελλοντική 

καριέρα, 
ενισχυτικά  

4 έτη  

Αναφορικά με το τρόπο υλοποίησης της EξΑΣΕ, ισχύουν οι ίδιες βασικές αρχές που ισχύουν 

γενικά στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και αφορούν το εκπαιδευτικό υλικό και την 

επικοινωνία:  

• Το εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο δομημένο ώστε να 

επιτρέπει την αλληλεπίδραση με τον μαθητή και να ενισχύει την αυτομάθηση.  

o Πλέον, σήμερα διατίθεται σε ψηφιακή μορφή μέσω του Διαδικτύου σε 

διάφορους τύπους (πολυμεσικό, πολυτροπικό, διαδραστικό) και μέσα από 
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διαφορετικές συσκευές με προσαρμοστικό τρόπο ανάλογα την οθόνη της 

συσκευής (HTML5, responsive web design1).  

o Εντάσσεται σε ένα ενιαίο διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης και 

εκπαίδευσης το οποίο υποστηρίζει όλες τις επιμέρους εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες και βοηθάει το μαθητή/τρια να ακολουθήσει το δικό του 

προσωπικό ρυθμό μάθησης.  

• Η επικοινωνία πρέπει να ενισχύει την αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητή/τριας και 

εκπαιδευτικού, λαμβάνοντας υπόψη πως λόγω απόστασης δεν υπάρχει η 

αμεσότητα της επικοινωνίας όπως στο συμβατικό σχολείο.  

o Σχεδιάζονται ευέλικτα μοντέλα επικοινωνίας, κυρίως ασύγχρονης και 

σπανιότερα σύγχρονης, όπου ο εκπαιδευτικός μέσα από συγκεκριμένα 

χρονοδιαγράμματα μέσα στην εβδομάδα επικοινωνεί με τους 

μαθητές/τριες του, αναρτά το εκπαιδευτικό υλικό, θέτει μαθησιακές 

δραστηριότητες, απαντά σε απορίες και ερωτήσεις και γενικά υποστηρίξει 

και επιβλέπει (facilitating) την διαδικασία.  

Σήμερα, η Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη σε παγκόσμιο 

επίπεδο, υπηρετώντας με διάφορους τρόπους το τυπικό (παραδοσιακό) μοντέλο 

εκπαίδευσης, πάντοτε εντός συγκεκριμένων θεσμικών πλαισίων και προσπαθεί να 

καλύψει ένα μεγάλο εύρος αναγκών και κατηγορίες μαθητών  (Βασάλα, 2005), όπως 

μεταξύ άλλων:  

• παιδιά που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, οι γονείς τους είναι πλανόδιοι ή 

νομάδες, ή ζουν μακριά από την χώρα τους,  

• παιδιά με ειδικές ανάγκες, που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και στο σπίτι ή 

αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα,  

• μαθητές που εμπλέκονται σε αθλητικές ή άλλες δραστηριότητες, ή που επιθυμούν 

να διδαχθούν μαθήματα που δεν προσφέρει το συμβατικό σχολείο.  

Σύμφωνα με την διεθνή πρακτική αλλά και την βιβλιογραφία υπάρχουν δύο βασικά 

μοντέλα Εξ Αποστάσεως Σχολικής Εκπαίδευσης (Βασάλα, 2005), το αυτοδύναμο και το 

συμπληρωματικό:  

 
1 Hypertext Markup Language revision 5 (HTML5): η πλέον σύγχρονη γλώσσα σήμανσης ιστοσελίδων 
η οποία οδηγεί σε διεπαφές χρήστη οι οποίες δυναμικά αναπροσαρμόζονται για βέλτιστη εμπειρία, 
ανάλογα το τύπο και το μέγεθος της συσκευής αναπαραγωγής. 
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• Στο αυτοδύναμο μοντέλο η εκπαίδευση παρέχεται ανεξάρτητα από την συμβατική 

σχολική εκπαίδευση.  

o Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένοι θεσμικοί φορείς σε περιφερειακό ή 

εθνικό επίπεδο που έχουν την ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης 

προγραμμάτων σπουδών σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τόσο σε 

επίπεδο Πρωτοβάθμιας όσο και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία 

οδηγούν στην απόκτηση τίτλων σπουδών ισότιμων με αυτών της 

συμβατικής σχολικής εκπαίδευσης, πάντα λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές 

ιδιαιτερότητες και ανάγκες.  

• Στο συμπληρωματικό μοντέλο η εκπαίδευση υποστηρίζει το συμβατικό σχολείο 

με επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό και προσφέρει γνώσεις και μαθήματα που δεν 

διδάσκονται από το συμβατικό πρόγραμμα σπουδών. 

9 (Ψηφιακές) Κοινότητες Μάθησης 

ΟΡΙΣΜΟΣ  

Μια Κοινότητα μπορεί να οριστεί ως μια ομάδα ατόμων τα οποία συναθροίστηκαν, 
πραγματικά ή δικτυακά, με πνεύμα επίτευξης κοινών στόχων (Conrad, 2002).  

Ψηφιακές Κοινότητες: Με τον όρο Ψηφιακές ή Διαδικτυακές Κοινότητες (Online 
Communities) ή Εικονικές (Virtual Communities) ή Κοινωνικά δίκτυα (Social Networks) 
περιγράφεται 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.  

Σύμφωνα με την Preece (2000), μια δικτυακή κοινότητα: 

• αποτελείται από άτομα που αλληλεπιδρούν κοινωνικά, επιδιώκοντας να 
ικανοποιήσουν τις δικές τους ιδιαίτερες ανάγκες, ή να υποδυθούν ειδικούς ρόλους 
(ηγετικούς, διαμεσολαβητικούς), 

• χαρακτηρίζεται από έναν κοινό σκοπό (ενδιαφέρον, ανάγκη, ανταλλαγή πληροφοριών 
ή παροχή υπηρεσιών), ο οποίος αποτελεί το λόγο ύπαρξης της κοινότητας, 

• διέπεται από κανόνες με τη μορφή προϋποθέσεων, πρωτοκόλλων, κανονισμών και 
νόμων που καθοδηγούν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ατόμων, 

• υποστηρίζεται από συστήματα υπολογιστών, τα οποία διαμεσολαβούν στην κοινωνική 
αλληλεπίδραση και διευκολύνουν μια αίσθηση συνύπαρξης. 

Οι διαδικτυακές κοινότητες είναι εξαιρετικά σημαντικές για τους εκπαιδευτικούς, καθώς 

προσφέρουν: 

• Δυνατότητα επικοινωνίας χωρίς όρια χρονικά ή γεωγραφικά.  
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• Δυνατότητα πληροφόρησης. 

• Δυνατότητα διαμοίρασης και συνεργατικής εργασίας.  

• Σχεδίαση και υλοποίηση ομαλό-συνεργατικών δράσεων. 

Προκειμένου να επιτευχθούν τέτοιου είδους αλληλεπιδράσεις, η οργάνωση μιας 

κοινότητας μάθησης οφείλει να ακολουθεί ορισμένους κανόνες: 

• Επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη μέσα από επιλεγμένα κανάλια, με τρόπο ώστε να μη 

δημιουργούνται αποκλεισμοί.  

• Συνεργασία ανάμεσα στα μέλη μιας κοινότητας μάθησης και διαπραγμάτευση 

νοήματος. 

Χαρακτηριστικές υπηρεσίες που παρέχονται στις διάφορες χρησιμοποιούμενες 

πλατφόρμες είναι: 

• Ηλεκτρονικές Λίστες (Mailing lists) 
• Ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις (E-Polls) 
• Πίνακες Ανακοινώσεων (Noticeboards) 
• Πληροφορίες υπο-ομάδων/μελών 
• Χρονικό κοινότητας (Community Chronicle) 
• Διαχείριση εγγράφων (Document Management) 
• Φωτογραφικό άλμπουμ μελών 
• Ηλεκτρονικές συνδιαλέξεις μέσω ήχου ή βίντεο, chat και forums συζητήσεων 
• Χώροι εργασίας ομάδων,  
• Ημερολόγιο ομάδων,  
• Διαχείριση εργασιών βασισμένη σε work flow 
• Μηχανισμοί ανάδρασης: βαθμολογήσεις, αξιολόγηση περιεχομένου, συμμετοχή σε 

συζητήσεις, σε συνδυασμό με μηχανισμούς για παροχή κινήτρων. 

 

10 (Ψηφιακές) Κοινότητες Πρακτικής (ΚΠ) 

Τα εργασιακά περιβάλλοντα, όπως τα σχολεία, για να είναι αποτελεσματικά στο νέο 

περιβάλλον της Κοινωνίας της Γνώσης πρέπει να λειτουργούν ως κοινότητες μάθησης, 

Παράδειγμα Διαδικτυακής Κοινότητας Μάθησης: 
Η εικονική τάξη που δημιουργεί ο/η εκπαιδευτικός για τους μαθητές του/της σε ένα 
Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης όπως:  

• eClass 
• e-Me 
• Moodle 
• Edmodo, Google Classroom, κ.α.  
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στην καρδιά της οποίας εδράζει μια κουλτούρα συνεργασίας και συλλογικής ευθύνης για 

την ανάπτυξη ποιοτικών πρακτικών προς όφελος των μαθησιακών επιδόσεων, 

διευκολύνοντας παράλληλα την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.  

Ένας τέτοιος οργανισμός μάθησης είναι και οι Κοινότητες Πρακτικής (ΚΠ) (Wenger et al., 

2002), για τις οποίες η διεθνής εμπειρία έχει δείξει πως συμβάλλουν θετικά στον 

επαγγελματισμό και την δημιουργικότητα, δεδομένου ότι είναι κόμβοι για ανταλλαγή και 

ερμηνεία πληροφοριών που:  

• συγκροτούνται από εκπαιδευτικούς που μοιράζονται τη γνώση τους και παράγουν 

νέες ιδέες για τις καθημερινές πρακτικές τους σε διαρκή βάση,  

• μπορούν να διατηρήσουν τη γνώση με ζωντανό τρόπο,  

• συντηρούν τις άτυπες πτυχές της γνώσης που τα τυπικά συστήματα δεν μπορούν 

να συλλάβουν, δηλαδή μπορούν να μεταφέρουν στους νέους τη γνώση σε 

συνδυασμό με την εμπειρία,  

• δ) διασφαλίζουν την επικοινωνία, δημιουργώντας ένα ανθρώπινο περιβάλλον 

εργασίας.  

Για να λειτουργήσει ένα σχολείο ως κοινότητα μάθησης λοιπόν, θα πρέπει να ξεκινήσει 

από τη συγκρότηση μιας κοινότητας πρακτικής, όπου ο εκπαιδευτικός μαθαίνει να 

λειτουργεί ως μέλος μιας επαγγελματικής συλλογικότητας με ξεκάθαρους εκπαιδευτικούς 

στόχους και όραμα.  

Αν και οι μορφοποιήσεις των ΚΠ μπορεί να έχουν διαφορές, εντούτοις όλες μοιράζονται 

μια κοινή δομή (Wenger et al., 2002), ως τον συνδυασμό τριών θεμελιωδών στοιχείων: 

• του Τομέα ο οποίος καθορίζει τον σκοπό και τις αξίες της ΚΠ και εκτείνεται από 

θέματα γνώσεων μέχρι εξειδικευμένες δεξιότητες εντός του επαγγέλματος και 

ουσιαστικά θέτει το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι χρήστες συνεργάζονται,  

• της Κοινότητας των ατόμων δηλαδή που διαδρούν, μαθαίνουν μαζί και 

οικοδομούν σχέσεις στο πλαίσιο του τομέα,  

• της Πρακτικής που υποδηλώνει μια κοινή βάση δράσης, επικοινωνίας, επίλυσης 

προβλημάτων, απόδοσης και υπευθυνότητας στο πλαίσιο του τομέα και της 

κοινότητας.  

Η έννοια της ΚΠ επεκτείνεται και διαχωρίζεται από άλλες οργανωσιακές δομές (Wenger et 

al., 2002), όπως περιγράφεται στο Πίνακα 2.  
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Πίνακας 2  ΚΠ vs. Άλλων Οργανωσιακών Δομών 

 Ποιος είναι ο σκοπός; Ποιοι 
συμμετέχουν; 

Πως συνδέονται; Πόσο διαρκεί; 

Κοινότητες 
Πρακτικής 

Η ανάπτυξη των 
ικανοτήτων των μελών, η 
δημιουργία και ανταλλαγή 
γνώσεων. 

Όσοι το 
επιθυμούν. 

Πάθος, αφοσίωση 
και ταυτοποίηση με 
τις δεξιότητες της 
ομάδας. 

Όσο διατηρείται το 
ενδιαφέρον. 

Τυπικές Ομάδες 
Εργασίας  

(Formal Work 
Group) 

Η ανάπτυξη ενός 
προϊόντος ή υπηρεσίας. 

Εργαζόμενοι. Εργασιακές 
απαιτήσεις και 
κοινοί στόχοι. 

Μέχρι την επόμενη 
αναδιοργάνωση του 
οργανισμού. 

Ομάδες Έργου 

(Project Team) 

Η επίτευξη ενός 
συγκεκριμένου έργου. 

Εργαζόμενοι. Το χρονοδιάγραμμα 
του έργου. 

Μέχρι το τέλος του 
έργου.  

Άτυπα Δίκτυα 

(Informal Network) 

Η συλλογή και 
διαμοιρασμός 
επαγγελματικών 
πληροφοριών. 

Φίλοι ή/και 
συνεργάτες. 

Αμοιβαίες ανάγκες. Όσο υπάρχει λόγος.  

ΟΡΙΣΜΟΣ  

Οι Διαδικτυακές (ή Ψηφιακές) Κοινότητες Πρακτικής είναι κοινωνικά δίκτυα στα οποία 
άνθρωποι με κοινά ενδιαφέροντα, στόχους ή/και πρακτικές αλληλοεπιδρούν για να 
μοιρασθούν πληροφορίες και γνώση και να συμμετέχουν σε κοινωνικές διαδράσεις. 

Βασικά χαρακτηριστικά τους είναι τα ακόλουθα Daniel (2010a) : 

• Κοινά ενδιαφέροντα: η συμμετοχή «χτίζεται» γύρω από κοινά ζητήματα. 

• Κοινή ταυτότητα: αμοιβαία κατανόηση των θεμάτων και μια κοινή ταυτότητα. 

• Διαμοιρασμός γνώσης: κουλτούρα διαμοιρασμού και αλληλο-υποστήριξης. 

• Εθελοντική συμμετοχή: η συμμετοχή είναι συνήθως σε εθελοντική βάση.  

• Αυτονομία σε στόχους: οι επιμέρους στόχοι τίθενται σε μια δυναμική, ανάλογα 

των αναγκών των μελών της κοινότητας. 

• Ευαισθητοποίηση: τα μέλη έχουν αντίληψη των κοινά αποδεκτών στόχων. 

• Αποδοτικά μέσα επικοινωνίας: σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία. 

 

 

Παράδειγμα Διαδικτυακής Κοινότητας Πρακτικής: 
Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης Μαθαίνω - 
Κατασκευάζω - Συνεργάζομαι – Επικοινωνώ 
URL: https://logogreekworld.ning.com  
• Μια διαδικτυακή κοινότητα πρακτικής με 1700+ μέλη με τομέα τις ΤΠΕ στην 

Εκπαίδευση, η οποία απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλους των βαθμίδων. 

https://logogreekworld.ning.com/
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Το κείμενο που μελέτησες, σχετίζεται με επίκαιρες ερωτήσεις των 

εκπαιδευτικών αναφορικά με την Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση, όπως: 

• Τι αλλάζει στην Online Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση, σε σχέση με το 

τρόπο που διδάσκει παραδοσιακά στην τάξη του ο εκπαιδευτικός; 

• Πως μπορώ να οργανώσω το μάθημα μου στην Online Εξ Αποστάσεως 

Σχολική Εκπαίδευση; 

 

Μπορείς να βρεις σύντομες απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές ως συνοδευτικά 

αρχεία ήχο-διαλέξεων αναρτημένες στην παρούσα ενότητα. 

 

Τέλος,  εφόσον ολοκλήρωσες την μελέτη σου, θα χαρούμε να έχουμε την 

ανατροφοδότησή σου σχετικά με την ενότητα αυτή, μέσω της συμπλήρωσης 

της σύντομης e-φόρμας:  

https://forms.gle/DCQ16P4abmyChGSv7  

https://forms.gle/DCQ16P4abmyChGSv7
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