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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στο άρθρο αυτό γίνεται μια μελέτη των Μετα-Αποθετήριων Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων και 
τον τρόπο που αυτά λειτουργούν ως εργαλεία υποστήριξης Κοινοτήτων Μάθησης και Πρακτικής 
εκπαιδευτικών. Ειδικότερα θα παρουσιαστεί ως παράδειγμα εφαρμογής μελέτη περίπτωσης, το 
Μετά-αποθετήριο Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων για τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ως Κοινότητα Μάθησης και 
Πρακτικής. Από την πιλοτική χρήση και αξιολόγηση της μελέτης περίπτωσης, διαπιστώνουμε ότι, 
ακόμα και εκπαιδευτικοί, δίχως προηγούμενη εμπειρία στην χρήση μετά-αποθετηρίων, μπορούν 
να δημοσιεύουν τους δικούς του Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους στο Διαδικτυακό Μετα-
αποθετήριο ΑΕΠ Πληροφορικής, αξιοποιώντας το φιλικό και καθοδηγητικό περιβάλλον που του 
προσφέρεται. 
 
Εισαγωγή - Προβληματική 
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια έξαρση στην δημιουργία και τον διαμοιρασμό του ψηφιακού 

εκπαιδευτικού περιεχομένου, το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στην σχολική εκπαίδευση 

(π.χ. Φωτόδεντρο, Αίσωπος κ.ά.)  (Megalou, Gkamas, Papadimitriou, Paraskevas, & Kaklamanis, 

2016).  Προωθείται η δημιουργία ανοιχτών ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων, αναπτύσσονται 

Διαδικτυακές υπηρεσίες και ψηφιακά αποθετήρια για την οργάνωση, αποτελεσματική 

αναζήτηση και ευρεία διάθεση των εκπαιδευτικών πόρων στις σχολικές Κοινότητες. Το 

Διαδικτυακό μετά-Αποθετήριο Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (ΑΕΠ) Πληροφορικής 

δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής διατριβής με θέμα: Σχεδίαση και υλοποίηση 

Διαδικτυακού Αποθετηρίου Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων για την υποστήριξη μιας 

κοινότητας μάθησης και πρακτικής. Σκοπός του μετα-αποθετηρίου είναι, η καλύτερη 

υποστήριξη Κοινοτήτων Μάθησης και Πρακτικής των εκπαιδευτικών Πληροφορικής, οι οποίοι 

με τη συμμετοχή και υποστήριξη τους μπορούν να το εμπλουτίσουν με τους Ανοικτούς 

Εκπαιδευτικούς Πόρους (ΑΕΠ), τους οποίους θα καταχωρήσουν - προτείνουν επιλεγμένα στους 

συναδέλφους τους, καθιστώντας το ένα πραγματικά χρήσιμο εργαλείο για όλα τα μέλη της 

κοινότητας. Στο κείμενο αυτό καταγράφονται όλα τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται να γνωρίζει 

ένας εκπαιδευτικός προκειμένου να αναζητά και να καταχωρεί ΑΕΠ στα Μετά-αποθετήρια. 

Κοινότητες Μάθησης και Πρακτικής 
Ο όρος αυτός πρωτοεμφανίστηκε ως Κοινότητα Πρακτικής (Community of Practice) το 1991 από 
τους θεωρητικούς Jean Lave και Etienne Wenger  (Lave & Wenger, 1991). Οι πρώτες κοινότητες 
δημιουργήθηκαν ως ομάδες επαγγελματιών που μοιραζόντουσαν τη γνώση τους, συζητούσαν 
το νόημά της επαγγελματικής τεχνογνωσίας τους, και παρήγαγαν νέες ιδέες για τις καθημερινές 
πρακτικές τους σε διαρκή βάση. Καθώς ο όρος αυτός συνέχισε να εξαπλώνεται εισήχθησαν όροι 
που βασίζονται στην ιδέα της μάθησης και της κοινωνικής συμμετοχής. Σύγχρονες θεωρίες 
μάθησης  (Wenger,1998) υποστηρίζουν την αξία των κοινοτήτων ως σημαντικό παράγοντα για 
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τη μάθηση. Το άτομο μπορεί να συμμετέχει ενεργά στις πρακτικές των Κοινοτήτων και μέσα 
από αυτήν την συμμετοχή να μαθαίνει, συνεπώς οι Κοινότητες Πρακτικής αποτελούν και 
Κοινότητες Μάθησης. Ο ορισμός της Κοινότητας Μάθησης και Πρακτικής (ΚΜΠ) σύμφωνα με 
τον Etienne Wenger (Wenger, 1998) είναι «ομάδες ανθρώπων που μπορούν να μοιράζονται μια 
ανησυχία ή ένα πάθος για κάτι που κάνουν, και επιπλέον μπορούν να μάθουν πώς να το κάνουν 
καλύτερα, δεδομένου ότι αλληλοεπιδρούν τακτικά». Σε πρόσφατη έρευνα των Etienne Wenger 
και Beverly Trayner  (Wenger & Trayner, 2015) για να είναι μία κοινότητα, ΚΜΠ θα πρέπει να 
εκπληρώνονται τέσσερα χαρακτηριστικά:  

1. Η περιοχή ενδιαφέροντος: τα μέλη μιας ΚΜΠ πρέπει να έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα 
και να αναπτύσσουν δεσμούς μεταξύ τους σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα αυτά. 

2. Η Κοινότητα: με στόχο την επιδίωξη των ενδιαφερόντων τους, τα μέλη της ΚΜΠ 
δημιουργούν σχέσεις μεταξύ τους, επικοινωνούν, συνεργάζονται. 

3. Η μάθηση: τα μέλη μιας ΚΜΠ μέσω της αλληλεπίδρασης, μαθαίνουν μεταξύ τους το ένα 
από το άλλο και δημιουργούν νέες γνώσεις τις οποίες διαμοιράζονται με τα υπόλοιπα 
μέλη.  

4. Η πρακτική: τα μέλη μιας ΚΜΠ αναπτύσσουν ένα κοινό πλαίσιο πρακτικών για την 
αντιμετώπιση και λύση των προβλημάτων που έχουν τεθεί, τέτοιες πρακτικές μπορεί να 
είναι οι εμπειρίες των μελών, τα εργαλεία που χρησιμοποίησαν, την διαδικασία λύσης 
που ακολουθήσαν σε επαναλαμβανόμενα προβλήματα κ.α. 

 
Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι 
Οι Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ), αποτελούν ψηφιακές μαθησιακές πηγές που 
προσφέρονται Διαδικτυακά, αν και κάποιες φορές ενδέχεται να έχουν και έντυπη μορφή,  
(Downes, 2007), διαθέσιμες ελεύθερα και ανοικτά σε εκπαιδευτικούς, μαθητές, φοιτητές, 
ανεξάρτητους εκπαιδευόμενους, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, να μοιραστούν, να 
συνδυαστούν, να προσαρμοστούν και να επεκταθούν στο πλαίσιο της διδασκαλίας, της 
μάθησης και της έρευνας. Ένα καθοριστικό στοιχείο που διαφοροποιεί έναν ΑΕΠ από 
οποιοδήποτε άλλο εκπαιδευτικό πόρο, είναι η άδεια χρήσης του (Kanwar & Uvalic´-Trumbic´, 
2011). Συνεπώς ένας ΑΕΠ αποτελεί απλά έναν εκπαιδευτικό πόρο που περιλαμβάνει μία άδεια, 
η οποία διευκολύνει την επαναχρησιμοποίηση και πιθανά την προσαρμογή του, χωρίς να 
χρειάζεται να ζητηθεί πρώτα η σχετική άδεια από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων. 
Από την άλλη πλευρά, για να είναι ολοκληρωμένος ο ορισμός των ΑΕΠ, χρειάζεται να τονιστεί 
ακόμη μία διάστασή τους: το ότι η πρόκληση είναι, όχι απλά να έχουμε πόρους ανοικτούς προς 
χρήση, αλλά πόρους που θα επαναχρησιμοποιηθούν και θα διαμοιραστούν (Atkins, Seely 
Brown, & Hammond, 2007). Συνεπώς οι ΑΕΠ είναι εκπαιδευτικό υλικό οποιουδήποτε τύπου, το 
οποίο διατίθεται ελεύθερα, χωρίς κανένα περιορισμό πνευματικής ιδιοκτησίας, ή με κάποια 
ανοιχτή άδεια που επιτρέπει την ελεύθερη χρήση, προσαρμογή και επανα-διανομή του υλικού 
αυτού. 
 
Διαδικτυακά Αποθετήρια Vs Μετά-αποθετήρια 
Τα Διαδικτυακά αποθετήρια είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που προσφέρεται από ένα 
πανεπιστήμιο στα μέλη της κοινότητας του, για τη διαχείριση και τη διάδοση των ψηφιακών 
υλικών που δημιουργήθηκαν από το ίδρυμα και τα μέλη της κοινότητας του. Είναι υπεύθυνο για 
την ουσιαστική οργάνωση, της μακροπρόθεσμης διατήρησης όπου απαιτείται, καθώς και 
πρόσβασης ή διανομής αυτών των ψηφιακών υλικών (Lynch, 2003). Είναι μία ψηφιακή συλλογή 
που συγκεντρώνει και διατηρεί τη διανοητική παραγωγή μιας ενιαίας ή μιας πολύ-ακαδημαϊκής 
κοινότητας (Crow, 2002). Τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τα Διαδικτυακά αποθετήρια από 
οποιαδήποτε ψηφιακή συλλογή είναι  (Heery & Sheila, 2005): 

1. το περιεχόμενο μπορεί να κατατίθεται στο αποθετήριο είτε από τον δημιουργό του 
περιεχομένου, είτε από τον κάτοχο του, είτε από τρίτο μέρος 

2. η αρχιτεκτονική του αποθετηρίου διαχειρίζεται το περιεχόμενο καθώς και τα 
μεταδεδομένα 
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3. το αποθετήριο προσφέρει ένα ελάχιστο σύνολο βασικών υπηρεσιών, όπως είναι η 
απόθεση, η μεταφόρτωση, η αναζήτηση, ο έλεγχος πρόσβασης ,κ.α 

4. το αποθετήριο πρέπει να είναι βιώσιμο και αξιόπιστο, να υπάρχει καλή υποστήριξη και 
διαχείριση του. 

 
Η διαφορά των αποθετηρίων με τα μετα-αποθετήρια είναι ότι, στα αποθετήρια καταχωρούνται 
όλα τα στοιχεία-μεταδεδομένα και αποθηκεύονται εκεί οι ΑΕΠ, ενώ στα μετα-αποθετήρια 
υπάρχει σύνδεσμος ο οποίος οδηγεί στους αντίστοιχους ΑΕΠ που είναι αποθηκευμένοι στα 
αποθετήρια.   
 
Μελέτη περίπτωσης: Διαδικτυακό Μετα-αποθετήριο ΑΕΠ Πληροφορικής. 
Το Διαδικτυακό μετά-Αποθετήριο Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (ΑΕΠ) Πληροφορικής, 
δημιουργήθηκε με σκοπό την καλύτερη υποστήριξη των εκπαιδευτικών Πληροφορικής της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντιμετωπίζοντας τους ως μια Κοινότητα 
Μάθησης και Πρακτικής. Το παρόν Μετα-αποθετήριο προσφέρει στους εκπαιδευτικούς την 
δυνατότητα να αναζητούν, να καταχωρούν, αν αξιολογούν και να προτείνουν επιλεγμένα στους 
συναδέλφους τους ΑΕΠ εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά, καθιστώντας το ένα πραγματικά 
χρήσιμο εργαλείο για όλα τα μέλη της κοινότητας. Η οργάνωση, η ταξινόμηση και ο 
διαμοιρασμός των ΑΕΠ γίνονται με κριτήριο την κατηγορία των ΑΕΠ, το είδος των ΑΕΠ, καθώς 
και το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών των μαθημάτων Πληροφορικής της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
 
Χαρακτηριστικά ΑΕΠ 
Ένας ΑΕΠ του Διαδικτυακού Μετά-αποθετήριου ΑΕΠ Πληροφορικής αποτελείται από 
συγκεκριμένα δομικά χαρακτηριστικά, μερικά από τα οποία αποτελούν και υποχρεωτικά πεδία 
συμπλήρωσης από τον χρήστη, ενώ άλλα είναι προαιρετικά με σκοπό την ευκολότερη-
απλούστερη και γρηγορότερη χρήση του μετα-αποθετηρίου. Οι πληροφορίες που συνθέτουν 
την ταυτότητα του ΑΕΠ και περιγράφουν, το περιεχόμενο (content) και το εκπαιδευτικό πλαίσιο 
χρήσης τους (context) και που επιπλέον επιτρέπουν την αναζήτηση, τον εντοπισμό και την 
επαναχρησιμοποίηση, καλούνται «μεταδεδομένα» σύμφωνα με την διεθνή ορολογία (Siegel & 
Madnick, 1991). Τα συγκεκριμένα δομικά χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν παιδαγωγικά και 
επιστημονικά έναν ΑΕΠ και που καλείται να συμπληρώσει ο εγγεγραμμένος χρήστης είναι τα 
ακόλουθα: 

1. Τίτλος ΑΕΠ* 
2. Περιγραφή ΑΕΠ 
3. Κατηγορία ΑΕΠ* 
4. Είδος ΑΕΠ* 
5. Λέξεις κλειδιά 
6. Διεύθυνση (URL) ΑΕΠ* 
7. Σχολείο* 
8. Τάξη* 
9. Μάθημα* 
10. Ενότητα-Υποενότητα* 

* Υποχρεωτικό πεδίο 
 
Η καταχώρηση-δημοσίευση ενός ΑΕΠ στο «Διαδικτυακό Μετα-αποθετήριο ΑΕΠ Πληροφορικής» 
είναι μια απλή και ταυτόχρονα ευχάριστη διαδικασία για τον χρήστη. Η εικόνα 1 αναπαριστά 
ένα παράδειγμα με τα πεδία-μεταδεδομένα τα οποία πρέπει να συμπληρώσει ο χρήστης του 
Μετά-αποθετηρίου για την επιτυχή δημοσίευση ενός ΑΕΠ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 
καταχώρηση-δημοσίευση ΑΕΠ είναι ο χρήστης να έχει δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό 
στο Μετά-αποθετήριο (εγγραφή χρήστη) και να είναι συνδεδεμένος με τα προσωπικά του 
στοιχεία σε αυτό. 
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Εικόνα 1: Παράδειγμα με τα πεδία-μεταδεδομένα τα οποία πρέπει να συμπληρώσει ο χρήστης 
του Μετά-αποθετηρίου. 
Αναζήτηση ΑΕΠ 
Η αναζήτηση των ΑΕΠ στο «Διαδικτυακό Μετα-αποθετήριο ΑΕΠ Πληροφορικής» μπορεί να γίνει 
με δυο (2) τρόπους: 

1. Αναζήτηση με λέξη κλειδί: ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει τους ΑΕΠ για τους οποίους 
ενδιαφέρεται, εισάγοντας μια λέξη κλειδί ή μέρος της στο αντίστοιχο πεδίο αναζήτησης 
και στην συνέχεια πατώντας το κουμπί αναζήτησης να εμφανιστούν τα αντίστοιχα 
αποτελέσματα. Παράδειγμα χρήσης: έστω ότι θέλουμε να αναζητήσουμε έναν ΑΕΠ που 
να σχετίζεται με την «δομή επανάληψης» εισάγουμε την λέξη κλειδί στο αντίστοιχο 
πεδίο όπως φαίνεται στην Εικόνα 2 και στην συνέχεια πατάμε το αντίστοιχο πλήκτρο 
αναζήτησης. Στην συνέχεια εμφανίζονται τα αποτελέσματα αναζήτησης, τα οποία, 
μπορούν να ταξινομηθούν σύμφωνα με την βαθμολογία (φθίνουσα σειρά), τον αριθμό 
εμφανίσεων (φθίνουσα σειρά), την ημερομηνία (πιο πρόσφατα), καθώς και να 
εντοπίσει ο χρήστης τους δικούς του πόρους (αν υπάρχουν), σύμφωνα με την 
συγκεκριμένη λέξη κλειδί (Εικόνα 3).   
 

 
Εικόνα 2: Παράδειγμα αναζήτησης ΑΕΠ χρησιμοποιώντας λέξη κλειδί. 
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Εικόνα 3: Αποτελέσματα αναζήτησης ΑΕΠ χρησιμοποιώντας λέξη κλειδί. 

2. Σύνθετη αναζήτηση: ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει τους ΑΕΠ για τους οποίους 
ενδιαφέρεται, εισάγοντας την κατηγορία του ΑΕΠ (π.χ. Μαθησιακό αντικείμενο, 
Εκπαιδευτικό σενάριο, Φύλλο εργασίας κ.ά.), το είδος του ΑΕΠ (Εικόνα, Βίντεο, 
Έγγραφο κ.ά.), το σχολείο στο οποίο απευθύνεται (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο κ.ά.), 
την τάξη, το μάθημα, και την ενότητα-υποενότητα στην οποία απευθύνεται ο ΑΕΠ τον 
οποίο αναζητούμε, καθώς και αν θέλει να αναζητήσει στους ΑΕΠ τους οποίους έχει 
δημοσιεύσει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, ή και άλλοι συνάδελφοι του. Είναι σημαντικό να 
αναφέρουμε ότι στην σύνθετη αναζήτηση, ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει ένα, ή 
περισσότερα, ή και όλα τα πεδία και να πάρει τα αντίστοιχα αποτελέσματα αναζήτησης. 
Παράδειγμα χρήσης: έστω ότι θέλουμε να αναζητήσουμε έναν ΑΕΠ, ο οποίος σαν 
κατηγορία να είναι Μαθησιακό αντικείμενο, το είδος του να είναι εφαρμογή, και να 
απευθύνεται στο μάθημα ΤΠΕ της Β’ Δημοτικού, στην ενότητα «Γνωρίζω και χειρίζομαι 
τον υπολογιστή». Ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία αναζήτησης στα αντίστοιχα πεδία της 
σύνθετης αναζήτησης (Εικόνα 4), και στην συνέχεια πατώντας το κουμπί της σύνθετής 
αναζήτησης, εμφανίζονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα (Εικόνα 5). 
 

 
Εικόνα 4: Παράδειγμα αναζήτησης ΑΕΠ χρησιμοποιώντας την σύνθετη αναζήτηση. 
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Εικόνα 5: Αποτελέσματα αναζήτησης ΑΕΠ χρησιμοποιώντας την σύνθετη αναζήτηση. 
Παραδείγματα ΑΕΠ 
Ο χρήστης μπορεί αφού αναζητήσει να επιλέξει τον ΑΕΠ που τον ενδιαφέρει πατώντας στον 
αντίστοιχο σύνδεσμο στον τίτλο του ΑΕΠ. Στην συνέχεια εμφανίζονται τα στοιχεία-
μεταδεδομένα του ΑΕΠ, τα οποία είναι τα ακόλουθα (Εικόνα 6): 

1. Κωδικός ΑΕΠ (κωδικός για να διαχωρίζονται οι ΑΕΠ στο μετα-αποθετήριο) 
2. Τίτλος ΑΕΠ 
3. Περιγραφή ΑΕΠ 
4. Κατηγορία ΑΕΠ 
5. Είδος ΑΕΠ 
6. Λέξεις κλειδιά 
7. Δημοσιεύθηκε από (χρήστη από τον οποίο δημοσιεύθηκε ο ΑΕΠ) 
8. Τάξη-Μάθημα-Ενότητα-Υποενότητα 
9. Εμφανίσεις 
10. Ημερομ. Δημοσίευσης-Τροποποίησης 
11. Μέση βαθμολογία 
12. Διεύθυνση (URL) ΑΕΠ 

 
Ο χρήστης έχει την δυνατότητα εφόσον είναι εγγεγραμμένος και συνδεδεμένος με τα 
προσωπικά του στοιχεία στο Μετα-αποθετήριο, να υποβάλει την δική του αξιολόγηση για τον 
κάθε ΑΕΠ τον οποίο έχει χρησιμοποιήσει, καθώς και να τον σχολιάσει, βοηθώντας έτσι και 
άλλους συναδέλφους του στην επιλογή των καταλληλότερων ΑΕΠ για εφαρμογή τους στην 
τάξη. Επιπλέον μπορεί να διαμοιράσει έναν ΑΕΠ μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης 
(Facebook, twitter). Επιλέγοντας τον σύνδεσμο (κάνοντας κλικ) που υπάρχει στο πεδίο 
Διεύθυνση (URL) ΑΕΠ, ανοίγει νέα σελίδα στην οποία οδηγούμαστε στο αποθετήριο στο οποίο 
υπάρχει ο συγκεκριμένος ΑΕΠ και είναι διαθέσιμος προς χρήση.  
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Εικόνα 6: Στοιχεία που εμφανίζονται κατά την επιλογή ενός ΑΕΠ στο μετα-αποθετήριο. 

 

Αποτελέσματα-Συζήτηση 
Από την πιλοτική αξιολόγηση σε δείγμα 108 εκπαιδευτικούς Πληροφορικής της Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η οποία έγινε με ψηφιακό ερωτηματολόγιο τον Ιούνιο 207, 
διαπιστώνουμε ότι, το «Διαδικτυακό Μετα-αποθετήριο ΑΕΠ Πληροφορικής» αποτελεί ένα 
πολύτιμο εργαλείο αξιοποίησης Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων από μία κοινότητα μάθησης 
και πρακτικής. Είναι ένα σύγχρονο δυναμικό εκπαιδευτικό εργαλείο που επιτρέπει την 
διαχείριση των ΑΕΠ με τεχνολογία η οποία βασίζεται στον παγκόσμιο ιστό μέσα από ένα απλό, 
ευχάριστο και εύχρηστο περιβάλλον. Αν και ακόμη δεν έχει μεγάλο πλήθος Ανοικτών 
Εκπαιδευτικών Πόρων διαπιστώθηκε ότι μπορεί εύκολα να εμπλουτιστεί και να χρησιμοποιηθεί 
από τους εκπαιδευτικούς στην καθημερινή τους πρακτική. Η Διαδικτυακή αυτή πλατφόρμα 
είναι ανοιχτή στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, όπου τα μέλη της μπορούν να 
εμπλουτίζουν καθημερινά με τους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους που επιλέγουν να 
χρησιμοποιούν στη διδακτική τους πρακτική. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να οργανώνουν το 
υπάρχον ψηφιακό υλικό και να το ταξινομούν με κριτήριο την κατηγορία των ΑΕΠ, το είδος των 
ΑΕΠ, και κυρίως με βάση το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών των μαθημάτων 
Πληροφορικής της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπου θα καταχωρούν 
(προτείνουν) επιλεγμένους ΑΕΠ στους συναδέλφους τους, να αναζητούν, να αξιολογούν, και σε 
γενικές γραμμές να αξιοποιούν τους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους, με σκοπό την βελτίωση 
του επιπέδου διδασκαλίας. 
 
Συμπεράσματα  
Οι κοινότητες μάθησης και πρακτικής είναι ένας χώρος όπου, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν 
προβεί σε επιτυχημένες και πιθανόν καινοτόμες πρακτικές, μοιράζονται την εμπειρία τους με 
τους συναδέλφους τους. Η αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων όπως τα μαθησιακά 
αποθετήρια και μετα-αποθετήρια, τους δίνουν την δυνατότητα να μοιραστούν αυτές τις 
εμπειρίες  με εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι πιθανόν να μην διαθέτουν την αντίστοιχη πείρα 
(νέοι εκπαιδευτικοί) αλλά και να εμπλουτίσουν τη δική τους εμπειρία από αυτή των 
συναδέλφων τους. Ένα άλλο θετικό στοιχείο είναι ότι δημιουργείται μία οργανωμένη 
καταγραφή της συλλογικής γνώσης και εμπειρίας των εκπαιδευτικών, η οποία μπορεί να 
ενισχύει τον διάλογο μεταξύ τους και να αποτελεί βάση άντλησης στοιχείων, για εύρεση 
περεταίρω λύσεων στα προβλήματα που συναντούν. Τα μέλη της κοινότητας μπορούν να 
αναπτύσσουν μια κοινή γλώσσα και να αντιλαμβάνονται καλύτερα, τους πόρους που 
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χρησιμοποιούν και τους τρόπους με τους οποίους επιλύουν οι συνάδελφοί τους τα προβλήματα 
τους, κατά την διάρκεια της διδακτικής τους πράξης. Η ανάπτυξη ανάλογων μετά-αποθετηρίων 
για όλες τις  ειδικότητες, τα οποία θα συνδέουν τους ΑΕΠ με τα αναλυτικά προγράμματα και τις 
βασικές έννοιες που διδάσκονται στο σχολείο μπορούν να βοηθήσουν το εκπαιδευτικό 
σύστημα. Άλλες διαστάσεις που θα έχει ενδιαφέρον να μελετηθούν στο μέλλον, είναι η χρήση 
κοινών μετα-αποθετηρίων για πολλούς κλάδους και ειδικότητες, με σκοπό την κοινή χρήση ΑΕΠ 
σε διαθεματικές διδασκαλίες. 
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