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Περίληψη 

Σύμφωνα με τον κλασσικό ορίσμό, η ανάπτυξη είναι βιώσιμη\αειφόρος όταν ικανοποιεί τις 

σύγχρονες ανάγκες, χωρίς να μειώνει τη δυνατότητα των μελλοντικών γενιών να καλύψουν 

τις δικές τους ανάγκες. Η σύνδεση της Βιώσιμης/αειφόρου Ανάπτυξης (ΒΑ) με την 

εκπαίδευση χρονολογείται από τη δεκαετία του ’80. Η Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (ΠΕ) 

παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του γραμματισμού για τη ΒΑ, η οποία αποτελεί 

κομβικό σημείο όλων των μορφών γραμματισμού. Το ζήτημα της ετοιμότητας των 

πανεπιστημιακών εκπαιδευτικών στις προκλήσεις και στους στόχους της δεκαετίας για την 

Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΒΑ) είναι επιτακτικό, αν θέλουν τα πανεπιστήμια 

να παίξουν ένα ρόλο ενεργό και δυναμικό μέσα από μία μετασχηματίζουσα μάθηση, που 

οδηγεί στη δράση, προς μια βιώσιμη\αειφόρο κοινωνία. Η ανάπτυξη διαδικτυακών 

κοινοτήτων πρακτικής πιστεύεται ότι συμβάλει σημαντικά στην ενσωμάτωση της ΕΒΑ στο 

Πανεπιστήμιο του 21ου αιώνα. Όλα τα παραπάνω δημιουργούν κάποια εύλογα ερωτήματα 

που θα μπορούσαν να απασχολήσουν έναν ερευνητή στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.  

 

Στη μελέτη αυτή επιχειρηματολογούμε για την ανάγκη αξιοποίησης των ΤΠΕ και κυρίως των 

Εικονικών Κοινοτήτων Πρακτικής (ΕΚΠ), με στόχο την ανάπτυξη της ετοιμότητας των 

πανεπιστημιακών εκπαιδευτικών για τον επαναπροσανατολισμό της πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης προς τη ΒΑ, με ουσιώδεις παρεμβάσεις στα προγράμματα σπουδών και στη 

διδακτική προσέγγιση. Στην παρούσα έρευνα εφαρμόστηκε η μικτή ερευνητική μέθοδος με 

ταυτόχρονη στρατηγική τον τριγωνισμό, τόσο στη φάση σχεδιασμού, όσο και στην 

αξιολόγηση της ΕΚΠ. Κρατώντας τα θετικά στοιχεία των ποιοτικών και των ποσοτικών 

μεθόδων έρευνας και με τη χρήση της μελέτης περίπτωσης (case studies), η συλλογή 

δεδομένων πραγματοποιήθηκε σε διάφορες φάσεις της ερευνητικής διαδικασίας.  

 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των στοιχείων που συλλέχθηκαν σε μια φάση της έρευνας 

χρησιμοποιούνται στην εξέλιξη της κοινότητας πρακτικής, αλλά και στη δημιουργία των 

κατάλληλων μεθόδων για την εύρεση πιο εύστοχων ευρημάτων στα επόμενα στάδια της 

έρευνας. Χρησιμοποιήθηκαν δηλαδή και κάποια στοιχεία της διαδοχικής διερευνητικής 

στρατηγικής, όπου ποσοτικά δεδομένα που συλλέχτηκαν, αναλύθηκαν με στατιστικές 

μεθόδους, για να καθορίσουν κάποια στοιχεία στις επόμενες φάσεις της έρευνας. Τα βασικά 

μέρη της έρευνας που πραγματοποιήθηκε ήταν: α) ο σχεδιασμός - δημιουργία της κοινότητας 
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πρακτικής, β) η χρήση της κοινότητας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση και γ) η αξιολόγηση 

της αποτελεσματικότητάς της για την ΕΒΑ στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση.  

 

Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, εικονικές κοινότητες πρακτικής, 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση.  

 

Επικοινωνία: Κλεισαρχάκης Μιχαήλ, kleisarx@cc.uoc.gr 
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Abstract 

According to the classic definition, development is sustainable (SD) when it meets the current 

needs without compromising the ability of future generations to meet their own needs. 

Linking sustainable development with education dates back to the 80s. Higher Education 

(HE) plays a key role in the development of literacy for SD, which is the hub of all forms of 

literacy. The issue of preparedness for teachers of universities to the challenges and 

objectives of the Decade for Education for Sustainable Development (ESD) is imperative if 

universities want to play an active role and capacity through a transformative learning that 

leads to action, to sustainable society. Developing online communities of practice is believed 

to contribute significantly to the integration of the EBA at the University of the 21st century. 

All this creates some legitimate questions that could be addressed by a researcher in the 

context of sustainable development.  

 

In this study we argue that there is a need to use ICT and especially Virtual Communities of 

Practice (VCoP), to develop the preparedness of university teachers reorientation of 

university education to the SD, with substantial assistance in curricula and teaching approach. 

This research applied the mixed research method with simultaneous triangulation strategy, 

both in the design phase, and the evaluation of the VCoP. Keeping the positive elements of 

qualitative and quantitative research methods and the use of case study, data collection was 

carried out at various stages of the research process. The results of the analysis of data 

collected in a phase of research used in the development of the community of practice, and 

the creation of suitable methods for finding the most accurate, relevant findings in the next 

stages of the research. It has been used and some elements of the sequential exploratory 

strategy, where quantitative data collected were analyzed using statistical methods to 

determine some elements in the phases of research. The main parts of the research were 

conducted: a) design - creating the community of practice, b) the use of community in higher 

education and c) assessing the effectiveness of the ESD in university education. 

 

Key words: University curricula, education for sustainability, online communities of 

practice. 

Contact: Kleisarchakis Michail, kleisarx@cc.uoc.gr  
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Συντομεύσεις 

Οι συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται στη διατριβή εξηγούνται πλήρως (στην πρώτη 

χρήση) και μπορεί να καθορίζονται από το κείμενο στο οποίο εμφανίζεται η συντομογραφία. 

Η παρακάτω λίστα των τυπικών συντομογραφιών εμφανίζεται μέσα στο κείμενο της 

παρούσας διατριβής και παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα για λόγους σαφήνειας. 

Συντόμευση Επεξήγηση 

CMC Computer-mediated Communication 

σύστημα διαχείρισης 

περιεχομένου (CMS) 
Course Management System 

CoP Community of Practice 

CPG Coppermine Photo Gallery  

ESD Education for sustainable development 

ICT Information and Communications Technology 

IUCN International Union for Conservation of Nature 

OCoP Online Community of Practice 

OSS Open Source Software 

RUCAS Reorient University Curricula to Address Sustainabolity 

TEMPUS Trans-European Mobility Programme for University Studies 

ULSF University Leaders For A Sustainable Future 

UNESCO 
United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization 

VCoP Virtual Community of Practice 

WWF World Wide Fund for Nature 

ΒΑ Βιώσιμη\Αειφόρο Ανάπτυξη 

ΕΒΑ Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη\αειφόρο ανάπτυξη 

ΕΚΠ Εικονική Κοινότητα Πρακτικής 

ΚΠ Κοινότητα Πρακτικής 

ΠΕ Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
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ΚΕΦ 1. Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει την ερευνητική προσέγγιση της παρούσας διατριβής. Στο 

κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται: η προβληματική της έρευνας, οι στόχοι, το μοντέλο της 

έρευνας, η σημασία της, η προσωπική συνάφεια, οι ορισμοί, η μέθοδος της έρευνας, οι 

στρατηγικές που ακολουθήθηκαν και τέλος, η αξιοπιστία και η εγκυρότητά της. 

 

1.1 Η προβληματική της έρευνας 

Η Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη\αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΒΑ) αναγνωρίστηκε ως απαραίτητο 

όχημα για την επίτευξη της Βιώσιμης\αειφόρου Ανάπτυξης (ΒΑ) στο Γιοχάνεσμπουργκ τον 

Αύγουστο του 2002. Εκεί αποφασίστηκε και η καθιέρωση της Δεκαετίας του ΟΗΕ για την 

ΕΒΑ (2005-2014), που ανακηρύχτηκε επίσημα με την 57/254, απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Δεκαετία τέθηκε υπό το συντονισμό της UNESCO (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization) με την προτροπή, να αναληφθούν 

περιφερειακές και εθνικές δράσεις για την προώθηση και εφαρμογή της ΕΒΑ (UNESCO, 

2007). Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προβληματισμού 

για το πώς η ΕΒΑ, με τη βοήθεια μιας εικονικής κοινότητας πρακτικής, μπορεί να 

ενσωματωθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

 

1.1.1 Βιώσιμη\αειφόρος Ανάπτυξη (ΒΑ) 

Η σημασία και το κίνητρο ήταν ότι όταν χρησιμοποιείται ένα υπάρχον βιολογικό σύστημα να 

μην αλλάζουν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του (Nachhaltiges, 1997). Το 1987, στη Μόσχα, η 

ΒΑ αναγνωρίζεται ως η μοναδική λύση για τα περιβαλλοντικά προβλήματα και υιοθετείται η 

άποψη ότι κάθε δράση για το περιβάλλον οφείλει να λειτουργεί στην προοπτική μιας 

Βιώσιμης\αειφόρου Ανάπτυξης και ως βασικός παράγοντας για την προώθησή της 

αναγνωρίζεται η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) (Brundtland, 1987). Ως τάσεις της 

βιώσιμης\αειφόρου ανάπτυξης ορίστηκαν (Unesco Agenta 21) τα εξής: 

 

1. Η άρση εκπαιδευτικών ανισοτήτων και η βελτίωση της βασικής εκπαίδευσης για την 

υποστήριξη βιώσιμων τρόπων ζωής. 

2. Ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες μέσα από τη 

στοχαστικο-κριτική σκέψη και την ολιστική θεώρηση των διαστάσεων της 

Βιώσιμης\αειφόρου Ανάπτυξης. 
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3. Η δημιουργία δημόσιου ενδιαφέροντος για την ενημέρωση και κατανόηση της 

Βιώσιμης\αειφόρου Ανάπτυξης. 

 

Βασικός στόχος της ΒΑ ορίστηκε η διαμόρφωση του κόσμου του «αύριο», παρέχοντας στα 

άτομα και στις κοινωνίες, δεξιότητες, απόψεις, γνώσεις και αξίες για να ζήσουν και να 

εργάζονται με ένα βιώσιμο τρόπο. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται και παρεμφερείς όροι της 

Βιώσιμης\αειφόρου Ανάπτυξης, όπως «αειφόρος εκπαίδευση», «εκπαίδευση για έναν 

αειφόρο τρόπο ζωής» κ.α. Οι όροι όμως «Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη\αειφόρο ή Αειφόρο 

Ανάπτυξη» άρχισαν να επικρατούν κυρίαρχα στο χώρο από το 2005, όταν η UNESCO 

υλοποίησε τη στρατηγική για τη «Δεκαετία της Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη\αειφόρο 

Ανάπτυξη, 2005-2014». Η ανάπτυξη είναι βιώσιμη\αειφόρος όταν ικανοποιεί τις σύγχρονες 

ανάγκες, χωρίς να μειώνει τη δυνατότητα των μελλοντικών γενιών να καλύψουν τις δικές 

τους ανάγκες (WCED, 1987). Η εκπαίδευση για τη βιωσιμότητα/αειφορία δεν γίνεται 

αποδεκτή χωρίς εννοιολογικούς προσδιορισμούς και διασαφήνιση των στόχων της. Ορισμοί 

και πρακτικές, που επιθυμούν τη συνέχιση του κυρίαρχου μοντέλου παραγωγής και 

κατανάλωσης, δεν θα φέρουν ουσιαστικά αποτελέσματα. Ωστόσο η βιώσιμη\αειφόρος 

οικοκεντρική ανάπτυξη είναι περισσότερο αποδεκτή από τους εκπαιδευτικούς και αποτελεί 

ελπίδα για σοβαρές αλλαγές στην εκπαίδευση (Hucle, 1993).  

 

Στο μεταξύ η ΠΕ μετεξελίσσεται διεθνώς, ενσωματώνοντας την έννοια της 

βιωσιμότητας/αειφορίας και μετασχηματίζεται σε Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη\αειφόρο 

Ανάπτυξη και θεωρείται αναγκαία για την επίτευξη της Βιώσιμης\αειφόρου Ανάπτυξης 

(Βασιλούδης, 2009). Ήδη από τη διάσκεψη του Ρίο το 1992, η ΠΕ είχε θεωρηθεί το κύριο 

όχημα για μια εκπαίδευση για τη βιωσιμότητα/αειφορία, εστιάζοντας αποκλειστικά στο 

περιβάλλον. Σύμφωνα με τους Tilbury and Wortman (2004), η βιώσιμη\αειφόρος ανάπτυξη 

αντανακλά τη δίκαιη κατανομή του πλούτου, τη δίκαιη πρόσβαση στις φυσικές πηγές και την 

οικολογική ακεραιότητα.  

 

Κοινά στοιχεία όλων των παραπάνω ορισμών είναι πως η ΒΑ περιέχει περιβαλλοντικά και 

ανθρώπινα συστήματα, σε οποιαδήποτε απόσταση γεωγραφική και χρονική με οικολογική, 

κοινωνική και οικονομική αλληλεξάρτηση, (Καρβούνης & Γεωργακέλλος, 2003), 

περιέχοντας συνδυασμό οικονομικής ανάπτυξης και περιβάλλοντος, σε σχέση με 

κοινωνικούς στόχους, θέτοντας μακροπρόθεσμους προγραμματισμούς (Φλογαΐτη , 2006 

σελ.88). 
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Η ΒΑ όμως δεν αρκείται μόνο στην έννοια του περιβάλλοντος, αλλά επεκτείνεται στην 

κοινωνία και στην οικονομία. Όπως αναφέρει ο Gittins (2005:681) «Η ατομική και η 

κοινωνική συμπεριφορά καθοδηγούνται σε μεγάλο βαθμό από τις αξίες και τα συστήματα 

πεποιθήσεων, στα οποία βασίζονται αυτές οι συμπεριφορές. Θα πρέπει, συνεπώς, να 

αναπτυχθεί ένα νέο σύστημα αξιών και ένας νέος τρόπος σκέψης, που να μπορεί να 

αντιμετωπίσει με καταλληλότερο τρόπο τη σημερινή κατάσταση του περιβάλλοντος». 

 

Αρχικά, η ΒΑ περιείχε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας περιελάμβανε θέματα όπως 

η βιώσιμη\αειφόρος παραγωγή και κατανάλωση, ζητήματα αγροτικής ανάπτυξης, το δίκαιο 

και αλληλέγγυο εμπόριο, η καλή διακυβέρνηση. Ο δεύτερος, αναφερόταν σε ζητήματα όπως 

η ισότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη, η ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ισότητα των δύο 

φύλων, η πολιτισμική ετερότητα, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η παραγωγή της υγείας. 

Τέλος, ο τρίτος άξονας αναφερόταν στα περιβαλλοντικά προβλήματα. Αργότερα, 

προστέθηκε ένας τέταρτος πυλώνας, ο πολιτισμός, ο οποίος εμπεριείχε τους άλλους τρείς 

βασικούς πυλώνες.  

 

Οι τρεις βασικοί πυλώνες της ΒΑ (McKeown, 2002, Κωστούλα-Μακράκη, 2011) είναι: η 

οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική ανάπτυξη και η περιβαλλοντική προστασία. Η 

Βιώσιμη/αειφόρος Ανάπτυξη στηρίζεται ισότιμα από τους παραπάνω άξονες, τόσο σε 

διεθνές, περιφεριακό, εθνικό, όσο και σε τοπικό και οικιακό επίπεδο. Αποτελούν τρία 

συστατικά αλληλεξαρτώμενα, όπου η καλή λειτουργία τους αποτελεί μια αναγκαία συνθήκη 

για να επιτευχθεί η βιωσιμότητα/αειφορία (Φλογαΐτη, 2006). Η ΕΒΑ ως φιλοσοφία, όραμα, 

περιεχόμενο και διδακτική προσέγγιση δεν μπορεί να θεωρηθεί προέκταση της ΠΕ. Πολλά 

στοιχεία της ΕΒΑ, όπως έχει μέχρι τώρα διαμορφωθεί, σχετίζονται άμεσα με την Παγκόσμια 

Εκπαίδευση (Κωστούλα-Μακράκη, 2011). Η τελευταία, ως δομή συμπεριέλαβε έννοιες, 

όπως το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη, τη διαπολιτισμικότητα, την 

ανάπτυξη, την παγκόσμια πολιτειότητα κ.ά. (Μακράκης, 1996, Hicks, 2007) και ανέπτυξε 

παιδαγωγικές προσεγγίσεις που απαντώνται στην ΕΒΑ.  

 

Ερευνητές υποστηρίζουν ότι η ΕΒΑ είναι η μετεξέλιξη της ΠΕ σύμφωνα με τα δεδομένα και 

τις απαιτήσεις της εποχής (Φλογαΐτη, 2006 σελ151). Άλλοι πάλι ότι η θέση αυτή δεν μπορεί 

να υποστηριχθεί επαρκώς, γιατί πολλές από τις θεματικές και τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις 

της ΕΒΑ έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης (Κωστούλα-



[21] 
 

Μακράκη, 2011). Συνεπώς, η  ΕΒΑ υπερκαλύπτει όλες αυτές τις περιοχές που αναπτύχθηκαν 

τα τελευταία τριάντα χρόνια. 

 

Στη διεθνή βιβλιογραφία παρουσιάζονται διαφορετικές προσεγγίσεις για το πώς εμπλέκονται 

οι πυλώνες της ΒΑ μεταξύ τους. Οι προσεγγίσεις που παρουσιάζονται είναι (Webster, 2001, 

στο Huckle, 2006) δύο: Η μεταρρυθμιστική προσέγγιση (Σχήμα 1), η οποία επιδιώκει να 

ισορροπήσει την οικονομική ανάπτυξη με την κοινωνική ευημερία και την περιβαλλοντική 

προστασία, προωθώντας περισσότερο μια αναγωγική και λιγότερο ολιστική αντίληψη για τη 

Βιώσιμη\αειφόρο Ανάπτυξη. Η ριζοσπαστική άποψη (Σχήμα 2), η οποία αντίθετα επιδιώκει 

την οικονομική ευημερία και την κοινωνική δικαιοσύνη μέσα σε οικολογικά όρια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1: Συνδετική Προσέγγιση της Βιώσιμης\αειφόρου Ανάπτυξης (Webster, 2001) 
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Σχήμα 2: Συστημική Προσέγγιση της Βιώσιμη\αειφόρου Ανάπτυξης (Webster, 2001) 

 

Η έννοια της βιώσιμης\αειφόρου Ανάπτυξης είναι πολυδιάστατη και επιδέχεται πολλαπλές 

ερμηνείες. Το τρίπτυχο «φυσικό περιβάλλον, οικονομία, κοινωνία» αποδίδει την ουσία της 

Βιώσιμης\αειφόρου Ανάπτυξης, ωστόσο ο καθένας αντιλαμβάνεται με το δικό του τρόπο το 

πώς ακριβώς επιτυγχάνεται αυτή η ισορροπία. Παράγοντες που ωθούν προς τη ΒΑ 

παρουσιάζονται και σε επίπεδο επιχειρήσεων, που δημιουργούν ευκαιρίες, αλλά απαιτούν 

και διαχείριση προκλήσεων, ώστε να μπορέσει η επιχείρηση να δημιουργήσει 

μακροπρόθεσμη αξία. Τέτοιοι παράγοντες είναι (ΣΕΒ, 2009): 

 

1. Το ανθρώπινο δυναμικό: Το ανθρώπινο δυναμικό προτιμά να απασχολείται σε 

εταιρείες με «κοινωνικό» και περιβαλλοντικό προσανατολισμό. 

2. Οι φυσικοί πόροι: Κρίσιμοι φυσικοί πόροι εξαντλούνται οδηγώντας σε προβλήματα 

στην εφοδιαστική αλυσίδα. 

3. Οι κεφαλαιαγορές: Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και οι επενδυτές 

χρηματοδοτούν ευκολότερα εταιρείες με υψηλή κοινωνική και περιβαλλοντική 

ευαισθησία, καθώς θεωρούν ότι αυτές θα έχουν καλύτερη μακροπρόθεσμη απόδοση. 

4. Το θεσμικό πλαίσιο: Οι κυβερνήσεις θέτουν όλο και πιο απαιτητικά θεσμικά πλαίσια 

που αφορούν, τόσο στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις των επιχειρήσεων, 

όσο και στις σχετικές υποχρεώσεις πληροφόρησης και λογοδοσίας. 
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5. Οι πολίτες - καταναλωτές: Οι καταναλωτές προτιμούν προϊόντα εταιρειών, τα οποία 

επιδεικνύουν αυξημένη κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία.  

6. Επίσης, αυξάνουν την πίεσή τους προς τις εταιρείες για περισσότερη πληροφόρηση, 

διαφάνεια και λογοδοσία αναφορικά με τις επιχειρηματικές τους πρακτικές. 

 

1.1.2 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση εμφανίζεται ως µία µορφή εκπαίδευσης που έχει ως σκοπό 

«…τη διαµόρφωση ενός παγκόσµιου πληθυσµού, που να είναι ενήµερος και να ενδιαφέρεται 

για το περιβάλλον και τα προβλήµατά του και να έχει τη γνώση, τις δεξιότητες, τις στάσεις 

και τη διάθεση να εργάζεται ατοµικά και συλλογικά για την επίλυση τρεχόντων 

περιβαλλοντικών προβληµάτων και πρόληψη νέων» (Παπαδηµητρίου, 1998). Αναπτύχθηκε 

κατά τις δεκαετίες του ’60 και του ’70 ως προσφορά της εκπαίδευσης στο γενικότερο 

ενδιαφέρον για το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως αυτά εκφράστηκαν 

μέσα από το οικολογικό κίνημα. Η ΠΕ προήλθε από άλλες κινήσεις, μεταξύ των οποίων η 

Μελέτη της Φύσης (Nature Studies) και η Εκπαίδευση για τη Διατήρηση της Φύσης 

(Conservation Education), οι οποίες αναπτύχθηκαν στα τέλη του 19
ου

 αιώνα, όταν στο 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος ήταν η διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 

και πλαισιώθηκαν με προοδευτικές για την εποχή τους απόψεις για την εκπαίδευση 

(Φλογαΐτη 1993,Παπαδημητρίου 1998). Ο κύριος σκοπός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

είναι η δημιουργία περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών με οικολογική παιδεία, συνείδηση 

και υπευθυνότητα, που έχουν την πρόθεση να συμμετέχουν ενεργά στα ποικίλα και 

πολυσύνθετα κοινωνικά δρώμενα (Φλογαΐτη, 1998, 2006). Δηλαδή, η ΠΕ απευθύνεται σε 

άτομα κάθε ηλικίας και αφορά στη διαμόρφωση ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών που 

συμμετέχουν ενεργά στα κοινωνικά δρώμενα και όχι στην κατάρτιση ειδικών 

περιβαλλοντολόγων και οικολόγων(Φλογαΐτη & Βασάλα, 2001). Η περιβαλλοντική 

εκπαίδευση αποτελεί μία διαρκή και μεγάλης διάρκειας μαθησιακή διαδικασία, η οποία 

εκτείνεται σε όλες τις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης (Χαμαλίδου & Φλογαΐτη, 2013).  

 

Ο όρος βιωσιμότητα/αειφορία στο πλαίσιο της προστασίας της φύσης χρησιμοποιήθηκε 

αρχικά στην δεκαετία του 1980 στο παγκόσμιο πρόγραμμα προστασίας της φύσης για τη 

διατήρηση της φύσης International Union for Conservation of Nature (IUCN) και του 

Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση World Wide Fund for Nature (WWF). Ήδη στη Χάρτα 

του Βελιγραδίου το 1975 και στη συνέχεια στο κείμενο της Τιφλίδας περιλαμβάνονται τα 
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βασικά στοιχεία της επιχειρηματολογίας γύρω από την οποία οργανώνεται η έννοια της 

αειφορίας. (Φλογαΐτη, 2006 σελ 42). 

 Επαναπροσδιορισμός βασικών εννοιών, όπως ποιότητα ζωής, ευημερία και 

ανθρώπινη ευτυχία, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της κουλτούρας του κάθε λαού. 

 Επαναπροσδιορισμός της έννοιας της ανάπτυξης, με στόχο την ικανοποίηση αναγκών 

και επιδιώξεων όλων των πολιτών του κόσμου στη βάση της κοινωνικής ισότητας, 

της δικαιοσύνης, του πλουραλισμού των κοινωνιών και της ισόρροπης σχέσης μεταξύ 

ανθρώπου και περιβάλλοντος. 

 Νέα παγκόσμια οικονομική τάξη βασισμένη στην ισότητα, στην απουσία 

εκμετάλλευσης, στην ειρήνη και στον αφοπλισμό. 

 Συνολική αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων. 

 Συναίσθηση αμοιβαίων υποχρεώσεων και δικαιωμάτων με τις επόμενες γενιές. 

 Αλλαγή στα συστήματα αξιών, στις στάσεις ζωής, στις σχέσεις ανθρώπου – φύσης 

και ανθρώπου με άνθρωπο. 

 

1.1.3 Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη\αειφόρο Ανάπτυξη  

Η πολυπλοκότητα και η ποικιλομορφία του κόσμου απαιτεί την αλλαγή του μη βιώσιμου 

μοντέλου εκπαίδευσης που κυριάρχησε τον 20ό αιώνα (Μακράκης, 2012). Στο πλαίσιο της 

διακήρυξης του Γιοχάνεσμπουργκ, οι χώρες μέλη της UNESCO κλήθηκαν να 

ενεργοποιήσουν τους μηχανισμούς που διέθεταν, να επεξεργαστούν ποικιλία προγραμμάτων 

και να προάγουν την εκπαίδευση για τη Βιώσιμη\αειφόρο Ανάπτυξη (Κωστούλα-Μακράκη, 

2011). Η σύνδεση της Βιώσιμης/αειφόρου Ανάπτυξης με την εκπαίδευση χρονολογείται από 

τη δεκαετία του ’80 (Φλογαΐτη & Λιαράκου, 2009). Όμως από τα τέλη της δεκαετίας του 

1990 διεξάγεται έντονη συζήτηση γύρω από την έννοια της «Εκπαίδευσης για τη 

Βιώσιμη\αειφόρο Ανάπτυξη». Συγκεκριμένα, η σημασία της εκπαίδευσης για την 

Βιώσιμη\αειφόρο ανάπτυξη περιγράφεται στην Agenda 21, της Διεθνούς Συνδιάσκεψης του 

Ρίο το 1992, με τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά (Κωστούλα-Μακράκη, 2011):  

α) την ανάπτυξη κοινής συνείδησης και κατανόησης,  

β) την πρόσβαση στην ποιοτική βασική εκπαίδευση και στη δια βίου μάθηση,  

γ) τον επαναπροσανατολισμό της υπάρχουσας εκπαίδευσης και  

δ) την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
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H εκπαίδευση για τη Βιώσιμη\αειφόρο Ανάπτυξη (ΕBΑ) είναι μια φιλοσοφία και μια 

πρακτική που κοιτάζει πέρα από την έννοια της Βιώσιμης\αειφόρου Ανάπτυξης ως κάποια 

μορφή βάσης στατικών γνώσεων για το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία και αντ' 

αυτού εξετάζει τις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης, που καθοδηγούν να παρακινούν 

τους μαθητές (ως πολίτες) για να ζήσουν τη ζωή τους με ένα πιο βιώσιμο τρόπο (Makrakis 

et. al., 2011). Η Εκπαίδευση για τη ΒΑ είναι εκείνη η μορφή της εκπαίδευσης, η οποία 

χαρακτηρίζεται από συστημικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις: 

 Εστιάζει στην ανάπτυξη και ενθαρρύνει της κριτικής σκέψης και την επίλυση 

προβλημάτων. 

 Είναι προσανατολισμένη και καθορίζεται από αξίες. 

 Προωθεί μία εκπαιδευτική πολιτική, δημοκρατική και συμμετοχική (Φλογαΐτη, 

2005).  

 Εστιάζεται σε διεπιστημονικές ολιστικές, συστημικές και πλανητικές προσεγγίσεις 

(Κωστούλα-Μακράκη, 2011). 

 Κάνει χρήση πολλαπλών διδακτικών μεθόδων. 

 Επιδιώκει τη συμμετοχή και τη δράση για την αλλαγή. 

 Στηρίζεται στην κριτικά προσανατολισμένη μετασχηματίζουσα μάθηση. 

 

Αυτό το νέο πρότυπο της εκπαίδευσης οδηγείται από μετασχηματιστικές προσεγγίσεις στη 

διδασκαλία και τη μάθηση ως στόχο να αποδομήσει την αντίληψη της εκπαίδευσης για την 

παραγωγικότητα, τη δημιουργικότητα και την αλλαγή στις εκπαιδευτικές διαδικασίες 

(Μακράκης, 2012). Χωρίς να αφήνει στο περιθώριο το ενδιαφέρον για το φυσικό 

περιβάλλον, βασίζεται σε μια αναπτυγμένη προβληματική και θεματολογία (Φλογαΐτη 2006, 

Λιαράκου & Φλογαΐτη 2007). Έχει αναδειχθεί ως ένα νέο πρότυπο για την αναθεώρηση και 

τον αναπροσανατολισμό της εκπαίδευσης σήμερα. Δημιουργεί νέες μορφές γνώσης και 

μάθησης και μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους να μετατρέψουν τον εαυτό τους και την 

κοινωνία (Wals, 2010). Στην παρούσα έρευνα, αντιλαμβανόμαστε την ΕΒΑ ως μια 

εκπαίδευση (WWF Ελλάς, Κωστούλα-Μακράκη, 2008 σελ 100) που: 

 Αναπτύσσει τη γνώση και την κριτική ικανότητα των εκπαιδευομένων.  

 Τους καθιστά ικανούς να αντιμετωπίζουν την περιπλοκότητα των περιβαλλοντικών, 

κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων με συστημικό και διεπιστημονικό τρόπο.  

 Καλλιεργεί αξίες, όπως την αλληλεγγύη, τη κοινωνική ευθύνη, τη δράση και τη 

συμμετοχή και το σεβασμό στο διαφορετικό.  
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 Καλλιεργεί τις απαραίτητες δεξιότητες, οι οποίες μετουσιώνουν τη γνώση και την 

κριτική συνειδητότητα σε υπεύθυνη δράση και συμμετοχή στην κοινωνία των 

πολιτών και ενισχύει το αίσθημα του «μπορώ να κάνω τη διαφορά». 

 

Σύμφωνα με τον Combes (2005), στο (Makrakis, 2006) η εκπαίδευση για ένα βιώσιμο 

μέλλον είναι μια μέθοδος μάθησης, όπου υπάρχει: 

 Σεβασμός, τιμή, και διατήρηση των επιτευγμάτων του παρελθόντος. 

 Απόλαυση των θαυμάτων που δημιούργησαν οι λαοί της Γης. 

 Ευημερία σε έναν κόσμο όπου όλοι οι άνθρωποι έχουν αρκετή τροφή για μια υγιή και 

παραγωγική ζωή. 

 Εκτίμηση και φροντίδα ώστε να υπάρξει αποκατάσταση των προβλημάτων του 

πλανήτη. 

 Δημιουργία ενός καλύτερου, ασφαλέστερου και πιο δίκαιου κόσμου. 

 Φροντίδα των πολιτών, ώστε να ασκούν τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους σε 

τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. 

 

Η εκπαίδευση για την αειφορία αυξάνει την ευαισθητοποίηση των λαών για τη 

πολυπλοκότητα και την αλληλεξάρτηση των περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών και 

πολιτισμικών συστημάτων. Επίσης, αυξάνει το σεβασμό της πολυμορφίας της φωνής, που 

υπάρχει μεταξύ των πολιτισμών, της φυλής, της θρησκείας, της εθνότητας, των γεωγραφικών 

και των γενεαλογικών στοιχείων του πληθυσμού (Wheeler & Byrne, 2003). Για να είναι 

αποτελεσματική η εκπαίδευση για τη Βιώσιμη\αειφόρο Ανάπτυξη θα πρέπει να βασίζεται σε 

διδακτικές και μαθησιακές προσεγγίσεις, που σχετίζονται με μια οικονομική και κοινωνική 

αλλαγή και πάνω απ’ όλα με τις ικανότητες των πολιτών να βελτιώσουν την ποιότητα της 

ζωής τους, αλλά και των άλλων σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο (Bourn, 2005 στο 

Makrakis, 2006). Με άλλα λόγια, μια διδακτική ερευνητική δράση, στο πλαίσιο της 

εκπαίδευσης για τη ΒΑ, θα πρέπει να επιδιώκει την ενδυνάμωση της χειραφέτησης, όπου οι 

πολίτες μπορούν ατομικά ή συλλογικά να συμμετέχουν ενεργά στο κοινωνικό γίγνεσθαι 

(Κωστούλα-Μακράκη, 2008). 

 

1.1.4 Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση 

Η Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του γραμματισμού 

για τη Βιώσιμη\αειφόρο Ανάπτυξη, η οποία κατά τον Makrakis (2006) αποτελεί κομβικό 
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σημείο όλων των μορφών γραμματισμού, όπως παρουσιάζεται και στο σχήμα 3. Στο πλαίσιο 

αυτό, τίθεται το θέμα της ανάπτυξης του γραμματισμού της ΕΒΑ, όχι μόνο στην 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και στην τριτοβάθμια. Η δεκαετία της 

ΕΒΑ αναδεικνύει την πρόκληση που αντιμετωπίζουν τα πανεπιστήμια για την παραγωγή 

αποφοίτων, που είναι προετοιμασμένοι για την οικοδόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος. 

Παρόλα αυτά, τα πανεπιστήμια, όπως δείχνουν σχετικές έρευνες φαίνονται να είναι ανέτοιμα 

να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις (Makrakis, 2006).  

 

Σε μια έρευνα του UK Higher Education Academy (Dawe et al., 2005) έξι στους δέκα 

πανεπιστημιακούς εκπαιδευτικούς ανέφεραν «τη σύγχυση γι’ αυτό που πρέπει να διδαχθεί» 

ως ένα πραγματικό ή πιθανό εμπόδιο στην ενσωμάτωση της ΕΒΑ στον τομέα τους. Η 

διεθνής βιβλιογραφία στο χώρο της ΕΒΑ αναφέρει τα εμπόδια που συνήθως παρεμβάλλονται 

στην οργανωτική αλλαγή και μάθηση για τη ΒΑ, η αδιάφορη ηγεσία, η έλλειψη 

διεπιστημονικότητας, η μονομερής εστίαση στα επιστημονικά αντικείμενα και η 

υπερφόρτωση των προγραμμάτων σπουδών (Moore, 2005, Velazquaz et al., 2005). Το 

ζήτημα της ετοιμότητας των πανεπιστημιακών εκπαιδευτικών στις προκλήσεις και στους 

στόχους της δεκαετίας για την ΕΒΑ είναι επιτακτικό, αν θέλουν τα πανεπιστήμια να παίξουν 

ένα ρόλο ενεργό και δυναμικό μέσα από μία μετασχηματίζουσα μάθηση, που οδηγεί στη 

δράση, προς μια βιώσιμη\αειφόρο κοινωνία (Makrakis, 2008).  

 

Η διεθνής βιβλιογραφία θέτει επιτακτικά το θέμα της διεπιστημονικότητας και της 

συστημικής προσέγγισης της ΕΒΑ στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση (HEFCE, 2005). 

Περισσότερη έμφαση όμως φαίνεται να δίνεται σε μια εκπαίδευση, η οποία  να ταιριάζει με 

το μοντέλο ανάπτυξης που δημιούργησε μια μη βιώσιμη\αειφόρος κοινωνία. Δηλαδή, δεν 

υπάρχει ουσιαστική ενσωμάτωση της ΕΒΑ στα προγράμματα σπουδών της πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης, πέρα από την εισαγωγή αυτόνομων μαθημάτων που σχετίζονται ή αναφέρονται 

στην ΕΒΑ (Blattel-Mink, B. & Kastenholz, 2005). Aν θεωρήσουμε ότι ο κύριος στόχος της 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι η προετοιμασία των φοιτητών για ενεργό συμμετοχή στα 

κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά δρώμενα, τότε το πρόβλημα της συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης και της διαρκούς επιμόρφωσης των πανεπιστημιακών εκπαιδευτικών είναι το 

ζητούμενο, αφού μέχρι σήμερα πραγματοποιείται είτε αποσπασματικά σε μικρή κλίμακα είτε 

απουσιάζει από τα πανεπιστημιακά δρώμενα (Makrakis, 2008).Η ένταξη του μέλλοντος στην 

εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί μια από τις βασικές διαστάσεις στην οικοδόμηση μιας 

βιώσιμης\αειφόρου κοινωνίας (Tilbury & Wortman, 2004). Η διαμόρφωση, όχι απλά 
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ευαισθητοποιημένων, αλλά και ενεργών πολιτών αποτελεί το ζητούμενο για την οικοδόμηση 

μιας βιώσιμης\αειφόρου κοινωνίας (Κωστούλα-Μακράκη, 2011). H τριτοβάθμια εκπαίδευση 

θα πρέπει να ευθυγραμιστεί με ένα πλαίσιο ανάπτυξης, το οποίο θα αναπτύσσει μια κοινωνία 

που θα βασίζεται στην οικο-περιβαλλοντική προστασία, την κοινωνική δικαιοσύνη  και τη 

βιώσιμη ανάπτυξη (Kostoulas-Makrakis & Makrakis, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3: Διαστάσεις Γραμματισμού Βιώσιμης\αειφόρου Ανάπτυξης (Makrakis, 2006 σελ 50) 

 

1.2 Βιώσιμο/Αειφόρο Πανεπιστήμιο και Διαδικτυακές Κοινότητες Πρακτικής 

Κατά την τελευταία πενταετία υπάρχει έντονη κινητικότητα στο χώρο της πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης, ιδιαίτερα μέσω της ένωσης των πανεπιστημιακών ηγεσιών για το βιώσιμο 

μέλλον (Gudz, 2004, Association of University Leaders for a Sustainable Future (ULSF), 

2009). Η ULSF υλοποιεί μία διακήρυξη δέκα σημείων ως σχέδιο δράσης, που δεσμεύει τα 

όργανα των συμμετεχόντων πανεπιστημίων να ενσωματώσουν την ΕΒΑ, όχι μόνο στα 

προγράμματα εκπαίδευσης, αλλά και στη δομή και οργάνωση του Ιδρύματος. Στο σχήμα 4 

παρουσιάζονται όλοι οι τομείς δράσης ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος για να μετατραπεί 

σε «Βιώσιμο Πανεπιστήμιο». 
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Σχήμα 4. Τομείς δράσης ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος για να μετατραπεί σε «Βιώσιμο Πανεπιστήμιο» (ULSF, 2009 

www.ulsf.org/toolkit) 

 

Όπως τονίζεται στο σκεπτικό του φορέα ULSF (Kostoulas-Makrakis & Makrakis, 2012b), η 

τριτοβάθμια εκπαίδευση αρχίζει να αναγνωρίζει την ανάγκη παρέμβασης, αναγνωρίζοντας το 

περιβαλλοντικό πρόβλημα και ότι τα πανεπιστήμια είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα αυτής της 

κρίσης. Η επιτυχία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο 21ο αιώνα θα κριθεί από τη 

δυνατότητά δημιουργίας μιας τολμηρής παρέμβασης στα πανεπιστημιακά δρώμενα στα 

θέματα της Εκπαίδευσης για τη ΒΑ. Αυτό συνεπάγεται ότι οι κρίσιμες δραστηριότητες ενός 

οργάνου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι οικολογικά υγιείς, κοινωνικά ακριβείς και 

οικονομικά βιώσιμες, οι οποίες θα συνεχίσουν να ισχύουν και για τις μελλοντικές γενιές. Στο 

κέντρο αυτής της πρόσκλησης είναι η απουσία κατανόησης της έννοιας της αειφορίας και η 

ανάγκη να αναπτυχθούν προγράμματα σπουδών με βάση τις έννοιες που σχετίζονται με τη 
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βιωσιμότητα και όχι το παραδοσιακό σύνολο των εννοιών που σχετίζονται με κάθε πειθαρχία 

(Sibbel, 2009 στο Kostoulas-Makrakis & Makrakis, 2012b). Ένα αληθινά βιώσιμο 

πανεπιστήμιο, που ενσωματώνει αυτές τις έννοιες στο πρόγραμμα σπουδών, αλλά και την 

έρευνά του, προετοιμάζει τους σπουδαστές για να συμβάλουν ως πολίτες σε μια 

περιβαλλοντικά υγιή και δίκαιη κοινωνία. Θα λειτουργούσε ως βιώσιμη\αειφόρος κοινότητα, 

που ενσωματώνει την περιβαλλοντική και κοινωνική ευαισθητοποίηση και δράση, 

υποστηρίζοντας τη ΒΑ στη τοπική κοινότητα, αλλά και την ευρύτερη περιοχή τους. Ριζικές 

αλλαγές στα προγράμματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι απαραίτητες για την 

ενσωμάτωση των εννοιών της αειφορίας στα προγράμματα και να προετοιμάσει τις νέες 

γενιές να ασχοληθούν με ένα ταχέως μεταβαλλόμενο και λιγότερο προβλέψιμο παγκόσμιο 

σύστημα (Sipos, Battisti, & Grimm, 2008 στο Kostoulas-Makrakis & Makrakis, 2012b). Η 

τριτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να προσανατολιστεί προς ένα πλαίσιο ανάπτυξης, το 

οποίο θα προάγει μια κοινωνία, η οποία θα στηρίζεται στην οικο-περιβαλλοντική προστασία, 

την κοινωνική δικαιοσύνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη (Kostoulas-Makrakis & Makrakis, 

2012). 

 

Στη διακήρυξη της ΄Ενωσης (Talloires) τονίζεται ότι η σταθεροποίηση του ανθρώπινου 

πληθυσμού, η υιοθέτηση των περιβαλλοντικά υγιών βιομηχανικών και γεωργικών 

τεχνολογιών, η αναδάσωση και η οικολογική αποκατάσταση είναι κρίσιμα στοιχεία στη 

δημιουργία του δίκαιου και βιώσιμου μέλλοντος για όλη την ανθρωπότητα, σε αρμονία με τη 

φύση. Τα πανεπιστήμια και οι ηγεσίες τους πρέπει να αρχίσουν να υποστηρίζουν την 

κινητοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών πόρων, έτσι ώστε τα ιδρύματα να 

ανταποκρίνονται σε αυτήν την επείγουσα πρόκληση (Moore et al., 2005), που αναφέρθηκε 

προηγουμένως. Για πολλούς σχολιαστές, η δια βίου μάθηση (Dawe et al. 2005, Porritt 2005, 

Scott & Gough 2003, Blewitt, 2006), που στηρίζεται στην πραγματική εμπειρία, είναι ένα 

αναπόσπαστο τμήμα της ΒΑ. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

αποτελούν τον καταλύτη πολλών αλλαγών στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση μπορεί να 

επωφεληθεί από τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία (Koutoumanos et 

al., 1996). 

 

Οι Κοινότητες Πρακτικής (ΚΠ) αφορούν ομάδες ανθρώπων, οι οποίοι «μοιράζονται μια 

ανησυχία ή ένα πάθος για κάτι που κάνουν, με σκοπό να μάθουν πώς να το κάνουν καλύτερα 

αλληλεπιδρώντας σε τακτά διαστήματα» (Wenger, 2005). Οι Εικονικές Κοινότητες 

Πρακτικής (ΕΚΠ) επεκτείνουν την ίδια ιδέα πέρα από τα όρια του τόπου και του χρόνου. 
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Συγκεκριμένα, η επικοινωνία, η συνεργασία και η αλληλεπίδραση πραγματοποιείται με τη 

χρήση ειδικών τεχνολογικών παρεμβάσεων, κυρίως υπηρεσιών Διαδικτύου (Hunter, 2002).  

 

Η αναπαραγωγή και μετάδοση μηνυμάτων και η δυνατότητα πολλαπλασιασμού ενός 

μηνύματος μέσω ηχητικών ή οπτικών οδών, με στόχο τη διάδοση του σε ένα μεγάλο αριθμό 

ατόμων αποτελούν τα στοιχεία που έχουν αλλάξει εντυπωσιακά κατά τη διάρκεια του 20 

αιώνα (Κούρτη, 2003, σελ. 49). Στο πλαίσιο που αναπτύχθηκε προηγουμένως, η ανάπτυξη 

διαδικτυακών κοινοτήτων πρακτικής πιστεύεται ότι θα συμβάλει σημαντικά στην 

ενσωμάτωση της ΕΒΑ στο Πανεπιστήμιο του 21ου αιώνα. Έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία 

στην έννοια «κοινότητα πρακτικής» εκπαιδευτικών και στις δυνατότητες που παρέχει η νέα 

τεχνολογία για τη δημιουργία εικονικών ή διαδικτυακών κοινοτήτων πρακτικής (Dovros & 

Makrakis, 2012). Ειδικότερα, η προσθήκη των υπηρεσιών του διαδικτύου και του 

Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web) ως διδακτικού μέσου και πηγής αναζήτησης 

αυθεντικού υλικού, έχει δώσει μια νέα διάσταση στη δια βίου και εξ αποστάσεως μάθηση 

(Ρετάλης και Σιασάκος, 2005). Υποστηρίζεται ότι η αξιοποίηση των ΤΠΕ και των μεθόδων 

ανοικτής και εξ αποστάσεως κατάρτισης / επιμόρφωσης μέσω μιας κοινότητας πρακτικής 

(Wenger, 2006), μπορεί να δώσει λύσεις και να αντιμετωπιστεί ένα σημαντικό μέρος των 

αναγκών για την ενσωμάτωση της ΕΒΑ στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση.  

 

Όλα τα παραπάνω δημιουργούν κάποια εύλογα ερωτήματα που θα μπορούσαν να 

απασχολήσουν έναν ερευνητή στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Τα πιο σημαντικά από 

αυτά είναι: Τι πραγματικά θα πρόσφερε μια ΕΚΠ στη δημιουργία ενός βιώσιμου 

πανεπιστημίου; Πώς θα μπορούσε να σχεδιαστεί κατάλληλα μια εικονική κοινότητα για να 

υποστηρίξει καθηγητές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευση διαφορετικής κουλτούρας, με σκοπό την 

αναμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων τους σε θέματα ΕΒΑ και τι δυσκολίες θα 

εμφανιζόταν; Όλα αυτά που αναφέρθηκαν οδηγούν στην αναγκαιότητα δημιουργίας μιας 

έρευνας, όπως αυτής που παρουσιάζεται στην παρούσα διατριβή, με άξονες σχεδιασμού, 

υλοποίησης και αξιολόγησης μιας ΕΚΠ, η οποία θα προωθούσε την ΕΒΑ στα Πανεπιστήμια 

του 21ου αιώνα.  
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1.3 Στόχοι και σκοποί της έρευνας 

Το αντικείμενο της έρευνας είναι κυρίως οι στόχοι που θέλει κάποιος να επιτευχθούν με τη 

διεξαγωγή της έρευνας. Κάθε στόχος της έρευνας πρέπει να είναι χρήσιμος, εφικτός, 

μονοσήμαντος, αλλά και πλούσιος σε πληροφορίες (Verschuren & Doorewaard, 2000).  

 

Στην έρευνα αυτή επιχειρηματολογούμε για την ανάγκη αξιοποίησης των ΤΠΕ και κυρίως 

των Εικονικών Κοινοτήτων Πρακτικής, με στόχο την ανάπτυξη της ετοιμότητας των 

πανεπιστημιακών εκπαιδευτικών για τον επαναπροσανατολισμό της πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης προς τη βιώσιμη/αειφόρο ανάπτυξη, με ουσιώδεις παρεμβάσεις στα 

προγράμματα σπουδών και στη διδακτική προσέγγιση. Ειδικότερα, η παρούσα έρευνα 

στοχεύει: 

 

1. Να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί ένα διαδικτυακό περιβάλλον, το οποίο μπορεί να 

υποστηρίξει μια κοινότητα πρακτικής πανεπιστημιακών εκπαιδευτικών σε θέματα 

Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη\αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΒΑ). 

2. Να δημιουργηθεί μία κοινότητα πρακτικής πανεπιστημιακών εκπαιδευτικών από 

Ευρω-Μεσογειακές χώρες και διαφορετικά επιστημονικά πεδία με ενδιαφέρον στην 

ΕΒΑ, για την αξιοποίηση του διαδικτυακού περιβάλλοντος.  

3. Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της διαδικτυακής κοινότητας πρακτικής για 

την ΕΒΑ, ως περιβάλλον επαγγελματικής ανάπτυξης και μετασχηματισμού των 

Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων που εκπροσωπούνται από την Ευρω-Μεσογειακή 

διαδικτυακή κοινότητα πρακτικής ως «Βιώσιμα Πανεπιστήμια». 

 

1.4 Σημασία της Έρευνας 

Η σημασία της προτεινόμενης έρευνας μπορεί να διευκρινιστεί σε ερευνητικό και κοινωνικό 

πλαίσιο. Σε ερευνητικό επίπεδο, η έρευνα εστιάζεται σε ένα πρόβλημα του οποίου η 

διερεύνηση πρόκειται να εμπλουτίσει τη γνώση και να θεμελιώσει τη γνωστική περιοχή της 

κοινότητας πρακτικής για την ΕΒΑ με την υποστήριξη της Τεχνολογίας της Πληροφορίας 

και των Επικοινωνιών στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Από κοινωνική άποψη, η πρόταση 

αυτή, λόγω της επικαιρότητας και κρισιμότητας του θέματος, καθώς και των μεθοδολογικών 

επιλογών πρόκειται να οδηγήσει σε αλλαγές που μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο στη 

φιλοσοφία και πράξη της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Τέλος, η μελέτη αυτή, λόγω και της 

διεθνούς της διάστασης, πέρα από τη συμβολή της στη Δεκαετία της Εκπαίδευσης για τη 
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Βιώσιμη\αειφόρο Ανάπτυξη θα αναδείξει το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Παιδαγωγικό 

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, καθώς και τη χώρα μας. 

 

1.5 Το Ερευνητικό Πρόγραμμα RUCAS 

Τα μέλη της κοινότητας που αξιολογούνται στο πλαίσιο της έρευνας, συμμετείχαν στο 

ερευνητικό πρόγραμμα Rucas. Το ερευνητικό έργο Reorient University Curricula to Address 

Sustainabolity (RUCAS) χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του 

προγράμματος Tempus για ένα χρονικό διάστημα τριών ετών (2010 – 2013) και 

συντονίστηκε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

 

Το ερευνητικό έργο RUCAS είναι ένα έργο που πραγματοποιήθηκε σε 12 Πανεπιστήμια. Έξι 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έξι από την Αίγυπτο, την Ιορδανία και το Λίβανο (Μακράκης 

et al. 2012). Βασική ενασχόλησή του είναι ο επαναπροσανατολισμός των πανεπιστημιακών 

προγραμμάτων σπουδών με γνώμονα τη βιωσιμότητα/αειφορία. Οι στόχοι του προγράμματος 

είναι: 

 

1. Να υποστηρίζει την ανάπτυξη της ΕΒΑ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Αίγυπτο, 

την Ιορδανία και το Λίβανο. 

2. Η δημιουργία ικανότητας μεταξύ του πανεπιστημιακού προσωπικού να 

ενσωματώσουν την ΕΒΑ στα προγράμματα σπουδών και στη διδασκαλία τους. 

3. Η επανεξέταση και αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών σύμφωνα με τις αρχές 

της Μπολόνια και της Λισαβόνας. 

4. Υποβοήθηση στο συντονισμό και τη διάδοση της ΕΒΑ στα εκπαιδευτικά ιδρύματα – 

συνεργάτες, ώστε να λειτουργήσουν ως πρότυπα στις χώρες που ανήκουν. 
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ΚΕΦ 2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση  

Εικονικές Κοινότητες Πρακτικής και μετάδοση γνώσεων 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια ανάλυση για το πώς υλοποιείται μια κοινότητα πρακτικής και 

ιδιαίτερα μία ΕΚΠ και το πώς μεταδίδεται η γνώση στα πλαίσια αυτής της κοινότητας. 

 

2.1 Η Γνώση 

Η γνώση δημιουργήθηκε από τους ανθρώπους. Αντικατοπτρίζει το «ξέρω», το «πώς» και 

συμπεριλαμβάνει εκπαίδευση, εμπειρία, σκέψη, απόφαση, υλοποίηση και όλες τις άλλες 

ικανότητες, για να δημιουργήσει επιλογές, αλλά και να δραστηριοποιήσει (FAA Team 

Technology Center, 2001 στο Kendall & Kevin, 2003 σελ. 22). Με αποτέλεσμα όλων αυτών 

θεωρείται ότι η γνώση είναι κάτι παραπάνω από δεδομένα και πληροφορίες.  

 

2.1.1 Ορισμοί 

Μερικοί ορισμοί που έχουν δοθεί στη βιβλιογραφία για τη γνώση είναι: 

 

 Γνώση είναι ένα μείγμα δομημένης εμπειρίας, αξιών, πληροφοριών και επισκόπηση 

από τα μάτια ειδικού που παρέχει την υποδομή για την υλοποίηση καινούργιων 

διαδικασιών (Dovenport & Prusok, 1998). 

 

 Γνώση είναι η αιτιολόγηση των δεδομένων και της πληροφορίας για να κάνει δυνατή 

και κατανοήσιμη την οπτική διαδικασία, τη λύση ενός προβλήματος και τη δυνατότητα 

να παίρνονται αποφάσεις και να δημιουργείται μάθηση (Beckmon, 2008). 

 

Στον 21
ο
 αιώνα, στοιχεία, πληροφορίες και γνώση ως αποτέλεσμα της τεχνολογικής προόδου 

και της εξάπλωσης του διαδικτύου, παρέχονται με μεγάλη ταχύτητα και σε τεράστιες 

ποσότητες. Η κατανόηση της διάκρισης μεταξύ δεδομένων, πληροφοριών και γνώσης είναι 

το πρώτο βήμα για να υπάρχει η δυνατότητα να υποστηριχθεί αποτελεσματικά η ανταλλαγή 

γνώσεων στις κοινότητες πρακτικής. Το σχήμα της επόμενης σελίδας (Σχήμα 5) παρουσιάζει 

μια ιεραρχική οργάνωση της γνώσης που εμφανίζεται συχνά στη βιβλιογραφία (Hildreth, 

1997, Saint-Onge, 1996, Zack, 1999 στο Kendall & Kevin, 2003 σελ. 24). 
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Οι Bellinger, Castro και Mills (2001) περιγράφουν ότι τα δεδομένα αντιπροσωπεύουν ένα 

γεγονός ή μια δήλωση χωρίς σχέση με άλλα πράγματα. Ακόμη, αναφέρουν ότι πληροφορίες 

είναι οτιδήποτε παρέχει απαντήσεις στις ερωτήσεις "ποιος", "τι", "όπου" και "πότε. 

Επιπλέον, αναφέρουν ότι οι πληροφορίες αυτές προκύπτουν, όταν τα δεδομένα 

τοποθετούνται σε ένα σημαντικό πλαίσιο, συχνά με τη μορφή ενός μηνύματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5 – Ιεραρχική οργάνωση της γνώσης (Hildreth, 1997, Saint-Onge, 1996, Zack, 1999 στο Kendall & Kevin, 2003 

σελ. 24). 

 

Ο Zack (1999) περιγράφει τη γνώση ως «αυτό που έχουμε έρθει να πιστεύουμε και 

αξιολογώντας το με βάση το νόημα οργανωμένης συγκέντρωσης πληροφοριών μέσα από την 

εμπειρία, την επικοινωνία ή την εξαγωγή συμπερασμάτων».  

 

Οι Bellinger, et all (2001), περιγράφουν την κατανόηση ως «τη διαδικασία προσέγγισης και 

πιθανότητας». Αναφέρουν ότι η διαφορά μεταξύ της «κατανόησης» και της «γνώσης» είναι 

ανάλογη με τη διαφορά μεταξύ «μάθησης» και «απομνημόνευσης». Οι άνθρωποι που έχουν 

την κατανόηση μπορούν να αναλάβουν χρήσιμες ενέργειες, επειδή μπορούν να συνθέσουν τη 

νέα γνώση. 

 

Η σοφία θεωρείται ότι εκπροσωπεί το απόλυτο ανθρώπινο επίτευγμα. Οι Bellinger, et al. 

(2001) αναφέρουν ότι είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τη διαδικασία για το πώς τα 

δεδομένα μετατρέπονται σε σοφία. Μερικοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι για να υπάρχει 

Σοφία 

Κατανόηση 

Γνώσεων 

Πληροφορίες 

Δεδομένα 
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ανάπτυξη της γνώσης θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία και ανταλλαγή γνώσεων (Bellinger, 

et all 2001, Saint-Onge, 1996, Zack, 1999).  

 

2.1.1.1 Διαχείριση Γνώσης 

Ο όρος «διαχείριση γνώσης» σημαίνει να δοθεί η σωστή γνώση στους σωστούς ανθρώπους 

τη σωστή στιγμή με το συνδυασμό εργαλείων, τεχνολογιών, και κατάλληλων τεχνικών 

(Rowley, 2000). Η διαχείριση της γνώσης ασχολείται με την εκμετάλλευση και την ανάπτυξη 

των στοιχείων της ενεργητικής γνώσης, μίας οργάνωσης με σκοπό την προώθηση των 

στόχων της οργάνωσης. Οι γνώσεις που θα διαχειριστούν περιλαμβάνουν τόσο σαφή, 

τεκμηριωμένη γνώση, σιωπηρή, αλλά και υποκειμενική γνώση (Tiwana, 2000) στο (Kendall 

& Kevin, 2003 σελ 28). Στον όρο «διαχείριση» περιλαμβάνονται όλες αυτές οι διαδικασίες 

που σχετίζονται με τον εντοπισμό, την ανταλλαγή και τη δημιουργία της γνώσης. 

Οργανισμοί που πετυχαίνουν στη διαχείριση της γνώσης είναι πιθανό να δουν τη γνώση ως 

περιουσιακό στοιχείο και να αναπτύξουν οργανωτικούς κανόνες και αξίες, οι οποίες 

υποστηρίζουν την ανταλλαγή της. (Tiwana, 2000 στο Kendall & Kevin, 2003 σελ 29). Στο 

επιχειρηματικό περιβάλλον, πολλοί οργανισμοί εφαρμόζουν διαχείριση γνώσης για τη 

βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς τους, αλλά και για να ενθαρρύνουν 

τη δημιουργία νέων γνώσεων και την ανταλλαγή μεταξύ των ανθρώπων τους (McDermott, 

2000, Saint-Onge, 1996, Zack, 1999). Από όλα τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν 

ουσιαστικά δύο απόψεις σχετικά με τη δημιουργία γνώσης και της διαχείρισής της.  

 

Η πρώτη προσέγγιση δείχνει ότι η γνώση είναι μια οντότητα που μπορεί να συλληφθεί, να 

χειριστεί και να αναπτυχθεί. Αυτή η σκέψη έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη των τεχνολογιών 

πληροφορικής και στις εφαρμογές λογισμικού (π.χ., προγράμματα βάσης δεδομένων, το 

διαδίκτυο και τη διαχείριση των επαφών και λογισμικό διαχείρισης εγγράφων), οι 

τεχνολογίες αυτές διευκολύνουν τη συλλογή, ανάλυση και διάδοση των πληροφοριών (Zack, 

1999). Η δεύτερη προοπτική δείχνει ότι η γνώση είναι μία διαδικασία που είναι μοναδική για 

κάθε άτομο. Η άποψη αυτή οδηγεί συχνά σε συζητήσεις σχετικά με τη διαχείριση της γνώσης 

μέσα στις κοινότητες πρακτικής ή γενικά σε ομάδες ατόμων που επικοινωνούν, επειδή 

μοιράζονται εργασιακές πρακτικές, ένα επάγγελμα ή άλλου είδους κοινά συμφέροντα 

(Hildreth, 1997, Lueg, 2000, McDermott, 2000, Santosus & Surmacz, 2001). Οι Brown, 

Collins και Duguid (1989) υποστηρίζουν ότι η δραστηριότητα και η κατάσταση, στην οποία 

η γνώση αναπτύσσεται, συνδέεται αναπόσπαστα με αυτά που το άτομο έχει μάθει. 
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2.2 Κοινότητες Πρακτικής (Communities of Practice - CoPs)  

Ένας ορισμός που παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία για τις Κοινότητες Πρακτικής (CoPs - 

ΚΠ) είναι ότι ομάδες ανθρώπων, οι οποίες «μοιράζονται μία ανησυχία ή ένα πάθος για κάτι 

που κάνουν, με σκοπό να μάθουν πώς να το κάνουν καλύτερα αλληλεπιδρώντας τακτικά» 

(Wenger, 2005). 

 

Στη βιβλιογραφία παρουσιάζονται και διάφοροι ορισμοί σχετικά με το τι είναι μια κοινότητα 

πρακτικής. Μερικοί από αυτούς είναι: 

 

 Κοινότητες πρακτικής είναι ευέλικτες ομάδες επαγγελματιών, που ενώνονται 

ανεπίσημα με βάση κοινά ενδιαφέροντα, αλληλεπιδρούν με αλληλοεξαρτώμενες 

εργασίες και οδηγούνται από ένα κοινό σκοπό (Davenport, 2001). 

 Άνθρωποι με παρόμοιες πρακτικές και παρόμοιες πηγές αναπτύσσουν παρόμοιες 

ταυτότητες. Αυτές οι πρακτικές επιτρέπουν στους ανθρώπους να δημιουργούν 

κοινωνικά δίκτυα με τα οποία η γνώση γι’ αυτή την πρακτική μπορεί να ταξιδεύει 

γρήγορα και να αφομοιώνεται εύκολα. Αυτά τα δίκτυα ονομάζονται κοινότητες 

πρακτικής (Brown & Duguid, 2000). 

 Κοινότητες πρακτικής είναι παραδείγματα ομάδων που έχουν το αίσθημα της 

κοινότητας χάρη σε ένα κοινό σκοπό. Τα μέλη πιθανόν έχουν κοινό παρελθόν ή 

εμπειρίες και μοιράζονται την ίδια γλώσσα (Lave & Wenger, 1991). 

 

Η έννοια των κοινοτήτων πρακτικής έχει εντοπιστεί στη βιβλιογραφία ως ένας ρυθμιστής για 

την αποτελεσματική ανταλλαγή γνώσεων (McDermott, 2000). Δείχνει ότι οι περισσότεροι 

επαγγελματίες μαθαίνουν από τη συνεργασία με τους συναδέλφους τους. Η ανταλλαγή 

γνώσεων και εμπειριών στις κοινότητες πρακτικής λαμβάνει μεγάλη αποδοχή, τόσο σε 

ακαδημαϊκούς, αλλά και επιχειρηματικούς κύκλους (Brown & Duguid, 1991, Herrmann, 

1998, Hildreth, Kimble & Wright, 2000, McDermott, 2000, Williams, 1995).Τι γίνεται όμως 

με τις κοινότητες πρακτικής που είναι γεωγραφικά διασκορπισμένες; Το κενό αυτό έρχεται 

να καλύψουν οι Εικονικές Κοινότητες Πρακτικής. Οι νέες τεχνολογίες έχουν αλλάξει τον 

τρόπο οργάνωσης, απόκτησης και χρήσης της γνώσης. Οι πληροφορίες μπορούν τώρα να 

συλλέγονται, να αναλύονται και να διανέμονται με τρόπους που προηγουμένως δεν ήταν 

δυνατόν. Οι τεχνολογίες της πληροφορίας, και το Διαδίκτυο, επιτρέπουν στις κοινότητες 

πρακτικής να υφίστανται πέρα από τα όρια του χρόνου και του τόπου (de Vries, Bloeman & 
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Roossink, 2000, Hildreth & Kimble, 1999, Kowch & Schwier, 1997, Lueg, 2000, 

McDermott, 2000).  

 

Συμπερασματικά, οι ΚΠ επιτρέπουν στους επαγγελματίες να μοιραστούν γνώσεις, 

πληροφορίες, πρακτικές, εμπειρίες για τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Επιτρέπουν στα μέλη 

τους να μοιράζονται πόρους, ώστε να αποφύγουν διαδικασίες τύπου «να ανακαλύπτουν τον 

τροχό» (Wenger, 1998). Ο όρος «κοινότητες πρακτικής» αναφέρεται σε μια θεωρία που 

βασίζεται στη μάθηση και στην κοινωνική συμμετοχή (Wenger, 1998, McDermott, 2000). Η 

συμμετοχή στην κοινότητα δεν είναι μόνο η ύπαρξη των μεμονωμένων μελών, αλλά και το 

πώς αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους μέσα σε αυτή και πόσο καταλαβαίνουν τι κάνουν 

(Lueg, 2000).  

 

Οι κοινότητες πρακτικής έχουν σημαντική χρήση (Cambridge et. al., 2005), διότι συνδέουν 

ανθρώπους που διαφορετικά δεν θα είχαν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν. Δίνουν ένα 

κοινό πλαίσιο για ανθρώπους να επικοινωνούν και να μοιράζονται πληροφορίες, ιστορίες και 

προσωπικές εμπειρίες. Ενεργοποιούν το διάλογο μεταξύ των ανθρώπων και διερευνούν νέες 

δυνατότητες στη λύση σημαντικών προβλημάτων. Τονώνουν τη μάθηση λειτουργώντας ως 

όχημα για την αυθεντική επικοινωνία και την καθοδήγηση. Συλλαμβάνουν και διαδίδουν την 

υπάρχουσα γνώση για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να βελτιώσουν την πρακτική τους με 

την παροχή ενός συστήματος (π.χ. ενός Φόρουμ (Forum)) για την εξεύρεση λύσεων σε κοινά 

προβλήματα.  

 

Εισάγουν συνεργατικές διαδικασίες σε ομάδες και οργανώσεις, καθώς και μεταξύ των 

οργανώσεων και ενθαρρύνουν την ελεύθερη ροή των ιδεών και την ανταλλαγή 

πληροφοριών. Βοηθούν τους ανθρώπους να οργανώνονται γύρω από σκόπιμες ενέργειες που 

αποφέρουν απτά αποτελέσματα. Τέλος, παράγουν νέα γνώση για να βοηθήσουν τους 

ανθρώπους να μετατρέψουν την πρακτική τους για να φιλοξενήσουν τις αλλαγές στις 

ανάγκες και τις τεχνολογίες. Τα πέντε βασικά σημεία μιας κοινότητας πρακτικής (Wenger, 

2001) είναι: 

 

 Τα γεγονότα που παρουσιάζονται. 

 Η συνδεσιμότητα. 

 Τα μέλη που την απαρτίζουν. 
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 Τα μαθησιακά εργαλεία που παρέχονται. 

 Τα λειτουργικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται. 

 

Τα χαρακτηριστικά μιας κοινότητας πρακτικής, όπως περιγράφονται σε πληθώρα ερευνών 

(Agresti, 2003, Andriessen, 2005, Botkin, 1999, Brown & Duguid, 2001, Collison, 1999, 

Ferran- Urdaneta, 1999, Koeglreiter, Smith, & Torlina, 2006, Maier, 2002, Ruuska & 

Vartiainen, 2003, Stein,2005, Storck & Hill, 2000, Wenger & Snyder, 2000), που έχουν 

παρουσιαστεί κατά καιρούς και θα πρέπει να υπολογίζονται κατά το σχεδιασμό της, είναι: 

 

 Διάρκεια ζωής: ο χρόνος ύπαρξής της. 

 Μέγεθος: ο αριθμός των ατόμων που συμμετέχουν στην κοινότητα. 

 Σύνθεση: το ποσοστό των κοινών γνώσεων μεταξύ των μελών. 

 Ο κατακερματισμός: η υπέρθεση ή διασταύρωση με άλλες κοινότητες πρακτικής. 

 Γεωγραφική διασπορά: ο εντοπισμός των μελών. 

 Τρόπος αλληλεπίδρασης: τα επικοινωνιακά μέσα που χρησιμοποιούνται για την 

αλληλεπίδραση. 

 Βαθμός διασύνδεσης: το ποσοστό των ένα-προς-ένα, πολλά-προς-πολλά 

αλληλεπιδράσεις. 

 Συχνότητα αλληλεπίδρασης: ατομικές ή ομαδικές αλληλεπιδράσεις κατά τη 

διάρκεια ζωής της κοινότητας 

 Ανωνυμία: ο βαθμός της προβολής της ταυτότητας των άλλων μελών. 

 Διαφάνεια: ο περιορισμός για την ένταξη ή την αποχώρηση από την κοινότητα. 

 Σκοπός: οι ατομικοί και συλλογικοί στόχοι μέσα σε μία κοινότητα. 

 Βαθμός Συνοχής: η αίσθηση των μελών σχετικά με την ένταξή τους. 

 Βαθμός διακυβέρνησης: ο βαθμός στον οποίο η κοινότητα πρακτικής επηρεάζεται 

από μία εξωτερική οργάνωση. 

 

Ο Richard McDermott (2000) σκιαγραφεί 10 κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας στην ανάπτυξη 

μιας κοινότητας πρακτικής: 

 

1. Έμφαση σε σημαντικά θέματα για τον οργανισμό και τα μέλη της κοινότητας. 

2. Εύρεση ενός σημαντικού μέλους της κοινότητας για να αναλάβει το συντονισμό της. 

3. Δημιουργία συστημάτων ενθάρρυνσης για τη συμμετοχή των μελών της. 
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4. Κατασκευή της κοινότητας πάνω σε βασικές αξίες του οργανισμού που προέρχονται 

τα πιθανά της μέλη. 

5. Επιλογή σημαντικών ανθρώπων ως μέλη της κοινότητας, που μπορούν να 

συμμετέχουν στη σκέψη και την παραγωγή γνώσης. 

6. Δημιουργία προσωπικών σχέσεων μεταξύ των μελών της κοινότητας. 

7. Ανάπτυξη μιας δραστικής βασικής ομάδας μελών που συμμετέχουν με πάθος. 

8. Δημιουργία συστημάτων για ανταλλαγή πληροφοριών. 

9. Εύκολη πρόσβαση στη γνώση και τις πρακτικές της κοινότητας. 

10. Δημιουργία πραγματικού διαλόγου για θέματα αιχμής. 

 

Εν κατακλείδι, θα πρέπει να τονιστεί ότι η ιδέα της κοινότητας πρακτικής δεν είναι κάτι 

καινούργιο. Κοινότητες πρακτικής υπήρχαν εδώ και αιώνες (Wenger, 2002). Ακόμη, και 

όταν ζούσαν οι άνθρωποι σε σπηλιές και συγκεντρώνονταν γύρω από τις φωτιές το βράδυ για 

να συζητήσουν για το κυνήγι. Οι κοινότητες πρακτικής μερικές φορές περιγράφονται ως 

«δίκτυα μάθησης», «επαγγελματικές κοινότητες», «κοινότητες της γνώσης», ή «κοινότητες 

μάθησης». 

2.2.1 Στάδια ανάπτυξης μίας κοινότητας πρακτικής 

Ο Wenger το 1998 περιέγραψε 5 βασικά στάδια της ζωής μίας κοινότητας πρακτικής, όπως 

παρουσιάζονται και στο σχήμα 6. Περιέγραψε ότι οι κοινότητες πρακτικής ξεκινούν σε ένα 

δυναμικό στάδιο, όταν οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι αντιμετωπίζουν παρόμοιες 

καταστάσεις, αλλά δεν έχουν ακόμη το πλεονέκτημα μίας κοινής πρακτικής για να 

εξερευνήσουν αυτές τις καταστάσεις (Διερεύνησης - Potential Stage). Με την πάροδο του 

χρόνου, οι μορφές και οι κινήσεις της ομάδας προχωρούν στο στάδιο συνένωσης 

(Συνένωσης  - Coalescing Stage). Τα άτομα έρχονται μαζί ως μέλη μίας κοινότητας 

πρακτικής και εντοπίζουν τις δυνατότητές τους. Μόλις αυτό πραγματοποιηθεί η ομάδα 

κινείται στην ενεργό φάση (Ενέργειας - Active Stage), όπου τα μέλη της έρχονται μαζί για 

να εξερευνήσουν και να αναπτύξουν πρακτικές. Αυτό μπορεί να διαρκέσει για πολύ σύντομο 

χρονικό διάστημα ή αρκετά χρόνια.  

 

Σε κάποια χρονική στιγμή κινείται η ομάδα στη διασκορπισμένη φάση (Διασκόρπισης  - 

Dispersed), όπου για λόγους, όπως ότι τα άτομα μετακινούνται σε νέες θέσεις 

αναλαμβάνοντας διαφορετικές αρμοδιότητες ή μειώνεται η χρησιμότητα της κοινότητας ή 

μέλη δεν μπορούν πλέον να συμμετέχουν εντατικά ή τακτικά, αλλά εξακολουθούν να είναι 
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σε επαφή και να ανατρέχει το ένα στο άλλο για γνώση και πόρους. Πέρα από αυτό το στάδιο, 

ο Wenger προσδιορίζει το στάδιο ολοκλήρωσης (Ολοκλήρωσης - Memorable Stage), στην 

οποία η κοινότητα δεν έχει πλέον κεντρικό ρόλο.  

 

Διερεύνησης Συνένωσης Ενέργειας Διασκόρπισης Ολοκλήρωσης 

     

 
(Χρόνος) 

Σχήμα 6 – (Στάδια μιας κοινότητας πρακτικής Wenger,1998) 

Μελέτες που εμφανίστηκαν σε νεότερα χρόνια (Wenger et. al., 2002), διαμόρφωσαν τον κύκλο ζωής 

μίας κοινότητας πρακτικής σε έξι φάσεις. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι οι φάσεις του κύκλου 

ζωής περιλαμβάνουν (Σχήμα 7): 

 

 Έρευνα για τη δημιουργία της κοινότητας: Πραγματοποιείται μέσα από τη 

διαδικασία της εξερεύνησης και της έρευνας, την αναγνώριση του κοινού, το σκοπό, 

τους στόχους και το όραμα για την κοινότητα.  

 Σχεδιασμός Κοινότητας: Καθορισμός των δραστηριοτήτων, των τεχνολογιών, των 

διαδικασιών της ομάδας, τους ρόλους που θα υποστηρίξουν και τους στόχους της 

κοινότητας.  

 Δημιουργία Πρωτοτύπου: Δημιουργία πιλοτικής κοινότητας με μια επίλεκτη ομάδα 

βασικών παραγόντων για να κερδιθεί η δέσμευση, οι υποθέσεις δοκιμής, η βελτίωση 

της στρατηγικής και να δημιουργηθεί μία επιτυχής κοινότητα. 

 Έναρξη Κοινότητας: Επεκτείνεται η κοινότητα σε ένα ευρύτερο ακροατήριο κατά 

τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου με τρόπο, ώστε να εμπλέκονται νέα μέλη και να 

τους προσφερθούν άμεσα οφέλη. 

 Ανάπτυξη Κοινότητας: Ωθούνται τα μέλη σε συνεργατική μάθηση και σε 

δραστηριότητες ανταλλαγής γνώσεων. Τα σχέδια της ομάδας, καθώς και οι 

εκδηλώσεις δικτύωσης, που πληρούν ατομικούς, ομαδικούς, και οργανωτικούς 
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στόχους, δημιουργούν παράλληλα ένα αυξανόμενο κύκλο της συμμετοχής και της 

συμβολής.  

 Διατήρηση Κοινότητας: Καλλιεργούνται και αξιολογούνται οι γνώσεις και τα 

«προϊόντα» που δημιουργήθηκαν από την κοινότητα, για να επαναπροσδιοριστούν οι 

στρατηγικές, οι στόχοι, οι δραστηριότητες, οι ρόλοι, οι τεχνολογίες και τα 

επιχειρηματικά μοντέλα για το μέλλον.  

 

Σχήμα 7 – Κύκλος ζωής μιας κοινότητας πρακτικής 

2.2.2 Μεταφορά γνώσης και Κοινότητες Πρακτικής 

Η απόκτηση της γνώσης στις Κοινότητες Πρακτικής ως προς τους Wenger & Lave (1991) 

γίνεται με τη μαθητεία. Τα νέα μέλη έρχονται στην ομάδα, έχουν πρόσβαση στα υπάρχοντα 

μέλη και μαθαίνουν, καθώς τους βλέπουν να δουλεύουν. Κυρίως, στις παραδοσιακές 

κοινότητες πρακτικής, οι ομάδες βρίσκονται στον ίδιο χώρο χωρίς να υπάρχει επικοινωνία με 

τη χρήση νέων τεχνολογιών (Lave & Wenger, 1991). 

 

Τη σημασία της δημιουργίας της γνώσης μέσω της συμμετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθαι και 

ιδιαίτερα στις Κοινότητες Πρακτικής τονίζει και ο Wenger (1998) με τον όρο Περιφερειακή 

Συμμετοχή (Legitimate Peripheral Participation). Με αυτόν τον όρο υποδηλώνει ότι οι 

νεοεισαχθέντες σε μία κοινότητα δεν μαθαίνουν μέσα από την επίσημα καταγεγραμμένη 

γνώση, αλλά από τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες της ομάδας και από αυτά που 

Χρόνος 

Έρευνα 

Σχεδιασμός 

Πρωτότυπο 

Έναρξη 

Ανάπτυξη

ηη 

Διατήρηση 
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γνωρίζουν οι παλιότεροι (Μαργετουσάκη & Μιχαηλίδης, 2005). Η δημιουργία συνεισφορά 

γνώσης είναι μία διαδικασία, όπου μια πηγή γνώσης προσφέρεται από ένα πρόσωπο σε ένα 

άλλο (Sharratt & Usoro, 2003). Για να υπάρξει συνεισφορά, θα πρέπει να υπάρξει 

ανταλλαγή. Μία πηγή γνώσης θα πρέπει να μετακινηθεί από τον κάτοχο στον αποδέκτη. Ο 

όρος συνεισφορά γνώσης υποδηλώνει το δόσιμο και την αποδοχή πληροφοριών σε ένα 

πλαίσιο που ορίζεται από τη γνώση του κατόχου. Αυτό που λαμβάνεται είναι η πληροφορία 

και ορίζεται από το πλαίσιο της γνώσης του αποδέκτη.  

 

Οι Sharratt & Usoro (2003) αναφέρουν ότι η συζήτηση είναι το καλύτερο μέσο για να 

υπάρξει συνεισφορά γνώσης ανάμεσα σε μια ομάδα, καθώς η συζήτηση πλαισιώνεται από 

ένα μοναδικό κοινό πλαίσιο που διαμορφώνεται ανάμεσα στους συμμετέχοντες. Αυτό το 

κοινό πλαίσιο είναι που ενισχύει τη μεταφορά και την ανάπτυξη της πιο βαθιάς άρρητης 

γνώσης. Το πλαίσιο διαμορφώνεται μέσα από την επικοινωνία και ενισχύεται μέσα από μια 

κοινή προοπτική, κοινή γλώσσα και κοινή κατανόηση. Επομένως, μέσα από τη συζήτηση 

«μαθαίνουμε πώς να μαθαίνουμε μαζί». Παράγοντες που επιδρούν στη διαδικασία της 

συνεισφοράς γνώσης είναι (Μαργετουσάκη & Μιχαηλίδης, 2005): 

 

1. Η δομή του οργανισμού: όσο λιγότερο ιεραρχικά δομημένος είναι ένας οργανισμός, 

τόσο μεγαλύτερη είναι η συνεισφορά της γνώσης. 

2. Η τεχνολογική υποδομή: όσο πιο εύκολη είναι η χρήση ενός συστήματος 

συνεισφοράς της γνώσης, τόσο μεγαλύτερη είναι η χρήση του συστήματος. Επίσης, 

όσο πιο αντιληπτή είναι η χρησιμότητα του συστήματος, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

συμμετοχή κάποιου. 

3. Η εμπιστοσύνη: η εντιμότητα, η γενναιοδωρία και η ικανότητα των μελών μιας 

κοινότητας αυξάνει τη συμμετοχή κάποιου. 

4. Η επαγγελματική πρόοδος: όσο πιο πολύ συνδέεται η συνεισφορά της γνώσης με 

την επαγγελματική πρόοδο κάποιου, τόσο η συνεισφορά είναι μεγαλύτερη. 

5. Η αίσθηση της κοινότητας: όπου η αίσθηση της κοινότητας είναι δυνατότερη, η 

συμμετοχή στη συνεισφορά της γνώσης είναι μεγαλύτερη. 

6. Η συμφωνία αξιών: συμφωνία αξιών έχουμε, όταν υπάρχει αναλογία ανάμεσα στις 

αξίες του ατόμου και αυτές του οργανισμού. Όσο μεγαλύτερη είναι η συμφωνία 

αξιών ανάμεσα στο άτομο και τον οργανισμό, τόσο μεγαλύτερη η συμμετοχή στη 

συνεισφορά της γνώσης (Sharratt & Usoro 2003). 
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Οι νέες τεχνολογίες έχουν αλλάξει τον τρόπο οργάνωσης, απόκτησης και χρήσης της 

γνώσης. Οι πληροφορίες μπορούν τώρα να συλλέγονται, να αναλύονται και να διανέμονται 

με τρόπους που προηγουμένως δεν ήταν δυνατό. Οι τεχνολογίες της πληροφορίας, και 

κυρίως το διαδίκτυο, επιτρέπουν στις κοινότητες της πρακτικής να υφίστανται πέρα από τα 

όρια του χρόνου και του τόπου (Kowch & Schwier, 1997, Hildreth & Kimble, 1999, de 

Vries, Bloeman & Roossink, 2000, Lueg, 2000, McDermott, 2000). 

 

2.3 Θεωρίες Μάθησης και κοινότητες πρακτικής 

Η γνώση και η μάθηση υπάρχουν ως υποπροϊόντα των κοινωνικών διαδικασιών όταν αυτές 

λαμβάνουν χώρα σε μια κοινότητα πρακτικής. Σύγχρονες θεωρίες μάθησης υποστηρίζουν 

την αξία των κοινοτήτων ως ρυθμιστή της μάθησης. Η κοινωνιολογική πρακτική της 

κοινότητας δεν μπορεί να διαχωριστεί από τη μάθηση, και επομένως η δέσμευση σε μια 

τέτοια κοινή πρακτική συμπεριλαμβάνει και μάθηση (Lea & Blake, 2002). Οι τέσσερις πιο 

σημαντικές από αυτές είναι οι θεωρίες συμπεριφοριστικής μάθησης, κατασκευαστικής 

μάθησης, γνωστικής μάθηση, και κοινωνικο-πολιτισμικής μάθησης (behaviorist learning, 

developmental learning, cognitive learning, and sociocultural learning). Η συμπεριφοριστική 

θεωρία μάθησης γενικά εξηγεί τη μάθηση ως αποτέλεσμα της συμπεριφοράς και ότι το 

περιεχόμενο και ο ρυθμός της μάθησης καθορίζεται από εξωτερικές συνθήκες, ενώ η 

αναπτυξιακή θεωρία μάθησης εξηγεί τη μάθηση ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδραση με τον 

κόσμο (Case & Bereiter, 1984). Η γνωστική θεωρία μάθησης εξηγεί τη μάθηση ως 

αποτέλεσμα των ενεργών γνωστικών διεργασιών, που αποδίδουν νέα νοητικές 

αναπαραστάσεις και προδιαθέσεις.  

 

Και οι δύο (η αναπτυξιακή θεωρία μάθησης και η γνωστική θεωρία μάθησης) 

χαρακτηρίζονται ως «Κονστρουκτιβισμός», τονίζοντας ότι οι μαθητές πρέπει να 

κατασκευάσουν την κατανόηση του κόσμου (Piaget, 1970). Ένα τελευταίο μοντέλο της 

μάθησης είναι η κοινωνικοπολιτισμική θεωρία μάθησης, η οποία εμφανίζει τη μάθηση ως 

αποτέλεσμα της επίδρασης των κοινωνικών σχέσεων και των πολιτιστικών διεργασιών 

(Lane, 1987, Vygotsky, 1974). Οι κοινότητες πρακτικής μπορεί να οριστούν ως μία 

διαδικασία κοινωνικής μάθησης που συμβαίνει, όταν οι άνθρωποι που έχουν κοινό συμφέρον 

σε ένα αντικείμενο ή περιοχή συνεργάζονται για μία εκτεταμένη χρονική περίοδο. 

Πραγματοποιείται ανταλλαγή ιδεών και στρατηγικών, καθορίζουν λύσεις, και οικοδομούν 

καινοτομίες. Η μάθηση μπορεί να πραγματοποιηθεί και ως μία τυχαία έκβαση που συνοδεύει 
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αυτές τις κοινωνικές διεργασίες (Lave & Wenger, 1998). Μια κοινότητα πρακτικής μπορεί 

να θεωρηθεί ως ένα σύστημα κοινωνικής μάθησης. Παρουσιάζονται πολλά χαρακτηριστικά 

που προκύπτουν από τη μάθηση. Μερικά από αυτά είναι η αναδυόμενη δομή, οι πολύπλοκες 

σχέσεις, η αυτο-οργάνωση, τα δυναμικά όρια και η συνεχιζόμενη διαπραγμάτευση της 

ταυτότητας και του πολιτιστικού νοήματος.  

 

Η μάθηση γίνεται, ουσιαστικά, ένα κοινωνικό φαινόμενο και τοποθετείται στο πλαίσιο του 

βιώματος και της συμμετοχής στον κόσμο. Στο πλαίσιο της κοινωνικής θεωρίας μάθησης, ο 

Wenger (1998), παρουσιάζει τη μάθηση να είναι μέρος μιας πιο σφαιρικής διαδικασίας, που 

τοποθετεί τα άτομα ως ενεργούς συμμετέχοντες στις πρακτικές των κοινωνικών ομάδων. Ο 

Wenger (1998) παρουσιάζει επίσης τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να χαρακτηριστεί η 

κοινωνική συμμετοχή ως μία διαδικασία μάθησης. Αναλυτικά αναφέρει ότι τα στοιχεία αυτά 

είναι τα ακόλουθα: 

 

 Νόημα: Ένας τρόπος, για να περιγραφούν οι (μεταβαλλόμενες) ικανότητες - ατομικές 

και συλλογικές- βιώνοντας κάποιος τη ζωή του μέσα στο κόσμο. 

 Πρακτική: Ένας τρόπος για να περιγραφούν οι κοινοί ιστορικοκοινωνικοί πόροι, το 

πλαίσιο και οι προοπτικές που μπορούν να στηρίξουν την αμοιβαία δέσμευση στη 

δράση. 

 Κοινότητα: Ένας τρόπος για να περιγραφούν οι κοινωνικές διαμορφώσεις του 

ατόμου. 

 Ταυτότητα: Ένας τρόπος για να περιγραφεί το πώς μαθαίνει το άτομο μέσα από τη 

δημιουργία προσωπικών ιστοριών στο πλαίσιο της κοινότητας που ανήκει. 

 

Το πώς συνδέονται οι τέσσερις παραπάνω άξονες στη δημιουργία της μάθησης στα πλαίσια 

μιας κοινότητας πρακτικής παρουσιάζεται στο Σχήμα 8.  
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Σχήμα 8 – Συστατικά της κοινωνικής θεωρίας της μάθησης. (Wenger, 1998, σελ 5) 

Κατά μία έννοια η κοινότητα πρακτικής είναι η απλούστερη κοινωνική μονάδα, που έχει τα 

χαρακτηριστικά ενός συστήματος κοινωνικής μάθησης (Wenger, 2009). Συνοψίζοντας, από 

θεωρητική άποψη, οι κοινότητες μπορούν να υποστηρίξουν τη μάθηση σύμφωνα με τις 

κυριότερες θεωρίες μάθησης και πράγματι, η ίδια η ύπαρξη της κοινότητας βασίζεται στη 

μάθηση.  

 

2.4 Εικονικές κοινότητες (ΕΚΠ - Virtual Communities - VCoPs) 

Προβληματισμοί για τον αν και κατά πόσο μια κοινότητα πρακτικής μπορεί να έχει δικτυακή 

μορφή είχε απασχολήσει ιδιαίτερα τους επιστήμονες του χώρου (Johnson, 2001, Palloff & 

Pratt, 1999). Για πρώτη φορά το 1999 ερευνητές αναρωτήθηκαν, εάν οι κοινότητες της 

πρακτικής μπορούν να είναι εικονικές (Hildreth, Kimble, & Wright, 2000). Οι δικτυακές 

κοινότητες εξελίσσονται τα τελευταία χρόνια σε ένα κοινωνικό φαινόμενο, που παρέχει 

νέους τρόπους επικοινωνίας και συμμετοχής σε διάφορους τομείς της κοινωνίας της γνώσης 

(Σάμψων και άλλοι, 2004). Οι εικονικές κοινότητες προέκυψαν από μια εκπληκτική διατομή 

της ανθρωπότητας και της τεχνολογίας. Όταν η πανταχού παρουσία του δικτύου συνδυάζεται 

με τις ικανότητες πληροφορίας σε ένα υπολογιστή, δημιουργεί ένα νέο μέσο επικοινωνίας 

(Rheingold, 1992).  

 

Οι Εικονικές Κοινότητες Πρακτικής (Virtual Communities of Practice - Virtual CoP - ΕΚΠ) 

είναι επίσημες ή άτυπες κοινωνικές ομάδες, που υπάρχουν πέρα από τα όρια χρόνου και 

τόπου. Έχουν παρόμοιες ιδιότητες με τις κοινότητες πρακτικής, εντούτοις, η επικοινωνία, η 

συνεργασία και η αλληλεπίδραση πραγματοποιείται με τη χρήση τεχνολογικών Διαδικτύου 
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(το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τη διαδικτυακή συζήτηση (Chat-rooms), την υπηρεσία 

τηλεδιάσκεψης κ.λ.π.) (Hunter, 2002). Ο Rheingold (1992) ορίζει τις εικονικές κοινότητες 

ως πολιτιστικές συναθροίσεις που προκύπτουν όταν συμμετέχουν αρκετοί άνθρωποι αρκετά 

συχνά στον κυβερνοχώρο. O Porter (2004) καθορίζει τις εικονικές κοινότητες ως μια 

συνάθροιση ατόμων ή συνεργατών, που αλληλεπιδρούν γύρω από ένα κοινό ενδιαφέρον, 

όπου η αλληλεπίδραση είναι τουλάχιστον «μερικώς υποστηριγμένη» από την τεχνολογία και 

που καθοδηγείται από μερικά πρωτόκολλα και κανόνες. 

 

Οι εικονικές κοινότητες διαφέρουν σε κάποια σημεία από τις παραδοσιακές κοινότητες. Τα 

μέλη των εικονικών κοινοτήτων διατηρούν επιτυχώς ισχυρές και ενθαρρυντικές σχέσεις 

μεταξύ τους και μπορούν να έχουν έναν μεγάλο αριθμό ποικίλων αδύνατων δεσμών. Είναι 

ομοιογενείς στις τοποθετήσεις και τα ενδιαφέροντά τους. Αυτό το ομοιογενές ενδιαφέρον 

μπορεί να μεταφραστεί σε μια αμοιβαία κατανόηση και υποστήριξη (Wellman & Gulia, 

1997). Οι Preece και Maloney-Krichmar (2003) κατέγραψαν τέσσερα σημαντικά 

χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν τα μέλη μίας Εικονικής Κοινότητας Πρακτικής: 

 

 τα μέλη αναπτύσσουν ένα κοινό στόχο, ένα ενδιαφέρον, μια ανάγκη ή μία 

δραστηριότητα  

 τα μέλη συμμετέχουν με ενεργή και επαναλαμβανόμενη συμμετοχή 

 τα μέλη έχουν πρόσβαση σε κοινούς πόρους ανταλλαγής πληροφοριών και 

υπηρεσιών 

 τα μέλη έχουν ένα κοινό πλαίσιο κοινωνικών συμβάσεων, γλώσσας, και 

πρωτοκόλλων. 

 

Οι εικονικές κοινότητες αναδύονται μέσα από την σύμπτυξη ανθρώπου και τεχνολογίας. 

Όταν η τεχνολογία συνδυάζεται με την πληροφορία και την δυνατότητα των υπολογιστών 

για αποθήκευση, δημιουργείται μια νέα όψη της επικοινωνίας (Rheingold, 1992). O Porter το 

2004 ανάφερε ότι εικονική κοινότητα είναι μια ομάδα από φυσικά πρόσωπα ή εργαζόμενους 

εταιρείας, που δρουν και δραστηριοποιούνται γύρω από ένα συγκεκριμένο ενδιαφέρον και η 

«επαφή» που έχουν υποστηρίζεται (τουλάχιστον μερικώς) από τεχνολογικά μέσα, 

ακολουθώντας κάποια πρωτόκολλα και διαδικασίες. Οι εικονικές κοινότητες δημιουργούνται 

γύρω από ένα κοινό θέμα ενδιαφέροντος είτε για εταιρείες είτε για οργανισμούς είτε για 

μεμονωμένα άτομα. Διαφέρουν από τις παραδοσιακές κοινότητες, διότι κατορθώνουν 
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επιτυχώς να παρέχουν ισχυρές και υποστηρικτικές σχέσεις στα μέλη τους, (ακόμη και για 

άτομα με ιδιαιτερότητες, ανεξαρτήτου εμφάνισης, αναπηρίας κ.λ.π.) και έχουν την τάση να 

δημιουργούν αίσθημα ασφάλειας και συντροφικότητας (Porter, 2004).  

 

Καταλήγοντας σε ένα ορισμό αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα: 

Εικονική Κοινότητα Πρακτικής (ΕΚΠ - Virtual CoP - VCoP) είναι μια φυσικά διανεμημένη 

ομάδα ατόμων, που συμμετέχει στις δραστηριότητες, τη γνώση και την πείρα και λειτουργεί 

ως ένα αλληλοεξαρτώμενο δίκτυο κατά τη διάρκεια μίας εκτεταμένης χρονικής περιόδου, 

χρησιμοποιώντας τα διάφορα τεχνολογικά μέσα στην επικοινωνία με κοινό στόχο τη 

βελτίωση της πρακτικής ή της εργασίας της (Allen et al, 2003). 

 

Οι EΚΠ είναι μια επέκταση των ΚΠ. Επομένως, ισχύουν όλα τα χαρακτηριστικά που 

παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα για τις κοινότητες πρακτικής. Υπάρχουν όμως 

δύο σημαντικές διαφορές. Η πρώτη είναι ότι τα μέλη της κοινότητας πρακτικής βρίσκονται 

το ένα κοντά στο άλλο, ενώ τα μέλη μιας EΚΠ διασκορπίζονται σε ένα εθνικό ή διεθνές 

επίπεδο. Η δεύτερη διαφορά είναι ότι το μέσο επικοινωνίας που χρησιμοποιείται είναι το 

διαδίκτυο (Johnson, 2001). Η επικοινωνία πραγματοποιείται με φυσική επαφή, ενώ η 

επικοινωνία σε μία EΚΠ γίνεται πρώτιστα με τη χρησιμοποίηση των εξειδικευμένων 

εργαλείων επικοινωνίας διαδικτύου (internet). Ο σκοπός μίας ΕΚΠ παίρνει περισσότερη 

ουσία τώρα στον 21
ο
 αιώνα, που ο κόσμος γίνεται περισσότερος δικτυωμένος. Η επικοινωνία 

και η συνεργασία είναι οι βάσεις σε μια ΕΚΠ (Dijk, 2006). Συνοπτικά, τα χαρακτηριστικά 

των EΚΠ, που παρουσιάζονται σε ερευνητικές διαδικασίες, (Preece, 2003 & Rheingold, 

2001)), είναι: 

 

1. Τα άτομα μοιράζονται ένα στόχο, ένα ενδιαφέρον, μία ανάγκη, μία δραστηριότητα. 

2. Τα μέλη ασκούνται στην ενεργή συμμετοχή. 

3. Τα μέλη έχουν πρόσβαση σε ξεχωριστές, αλλά και σε κοινές πηγές. 

4. Η ύπαρξη ανταλλαγής πληροφορίας, υποστήριξης και υπηρεσιών 

5. Τα μέλη μοιράζονται κοινά πράγματα και δραστηριότητες. 

 

Λιγότερο σημαντικά χαρακτηριστικά είναι: η φήμη των μελών, οι λόγοι που μπαίνουν στην 

κοινότητα, οι διαφορετικοί ρόλοι των μελών, τα «γεγονότα» που οργανώνονται, το κοινό 

φυσικό περιβάλλον, η εθελοντική φύση των συμμετεχόντων, οι απαιτήσεις για να γίνεις 
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μέλος και η ταυτότητα κάθε γκρουπ. Έρευνα (Rheingold, 2001) έδειξε ότι οι EΚΠ διαθέτουν 

ορισμένα μοναδικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τις συμβατικές κοινότητες πρακτικής:  

 

 Πρόκειται για οργανωμένες δομές γύρω από ανθρώπους με κοινά συμφέροντα, 

κοινά ενδιαφέρονται που δεν γνωρίζουν αναγκαστικά ο ένας τον άλλον, πριν από 

την ηλεκτρονική επικοινωνία τους . 

 Εκθέτουν πολλούς ανθρώπους μαζικά μέσα σε συστήματα ενημέρωσης και 

επικοινωνίας. Στις εικονικές κοινότητες μπορούν οι ομάδες ατόμων να 

επικοινωνούν με πολλούς άλλους ταυτόχρονα.  

 Έχουν εξελιχθεί από χρήση του απλού κείμενου στη χρήση διαδικτυακών 

εφαρμογών. Για δεκαετίες, online κοινότητες χτίστηκαν με μοναδικό εργαλείο το 

απλό κείμενο. Web-based μέσα μαζικής ενημέρωσης θέτουν γραφικά, κινούμενα 

σχέδια, βίντεο, ήχους, μορφοποιημένο κείμενο, συνδέσμους στο βωμό της 

δικτυακής συνομιλίας. Μπορεί τα γραπτά κείμενα να μένουν όμως ο προφορικός 

λόγος (αφήγηση), οι ήχοι και η εικόνες έχουν παραστατικότητα, διεγείρουν την 

προσοχή και δίνουν χρώμα και ομορφιά στα θέματα που περιγράφουν (Ρετάλης 

& Σιασιάκος, 2007). 

 Υπάρχει αποδέσμευση από την πρόσωπο με πρόσωπο κοινωνική ζωή σε 

γεωγραφικές κοινότητες. Τις περισσότερες φορές, οι άνθρωποι που επικοινωνούν 

σε παγκόσμιο επίπεδο για κοινά συμφέροντα, συνήθως δεν ζουν αρκετά κοντά, 

ώστε να συναντιόνται πρόσωπο με πρόσωπο (Rheingold, 2001). 

 

Έρευνα του Lueg (2000) έδειξε ότι οι εικονικές ομάδες μπορούν να αναπτύξουν μια ισχυρή 

αίσθηση της κοινότητας. Προτείνει επίσης ότι, αν τα μέλη κάνουν παρόμοια δουλειά, τότε θα 

υπάρχει ήδη ένα κοινό πεδίο γνώσης και γλώσσας. Τόνισε ότι η μεγαλύτερη δυσκολία για 

την εικονική κοινότητα είναι η συμμετοχή των μελών της και ότι αυτή η συμμετοχή είναι 

καθοριστική για την εξέλιξη της κοινότητας. Όσον αφορά στη μεταφορά και διάδοση της 

γνώσης μέσα σε μία ΕΚΠ, υπάρχουν κάποιες ιδιότητες που βοηθούν στην εξάλειψη ή 

τουλάχιστον στη μείωση της έλλειψης πρακτικής εφαρμογής της γνώσης, καθώς και της 

έλλειψης επεξεργασίας τους, στο πλαίσιο της κοινότητας, και εμφανίζονται αποκλειστικά 

στις EΚΠ (Jonker & Martens, 2006): 

 

 Διεγείρουν την ανταλλαγή γνώσεων 
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 Εξαλείφουν το χώρο και το χρόνο που εκτελείται μία διαδικασία 

 Εκμεταλλεύονται τους ασθενείς δεσμούς των χρηστών τους 

 Παρέχουν ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών 

 

Οι EΚΠ χρησιμοποιούνται πολύ συχνά ως εργαλεία διαχείρισης της γνώσης (Ardichvili, 

Page, & Wenthling, 2003, Wenger et all, 2002). Τα μέλη τους λαμβάνουν διαφορετικές 

εμπειρίες σε πολύ διαφορετικά περιβάλλοντα, λόγω των μέσων ενημέρωσης και των μέσων 

που αλληλεπιδρούν, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν ανόμοιες πραγματικότητες. Για 

παράδειγμα, η οικοδόμηση αμοιβαίας γνώσης, η εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών, η αίσθηση 

του “ανήκειν”, η πιθανότητα της κατανόησης, η ανοικτή ανταλλαγή μπορεί να είναι μια 

δύσκολη διαδικασία μέσω του υπολογιστή και τη μεσολάβηση του διαδικτύου (Hildreth, 

Kimble, & Wright, 2000, Cramton, 2001, De Sanctis, Fayard, Roach, & Jiang, 2003, Pan & 

Leidner, 2003). Οι EΚΠ έχοντας αποκλείσει τις πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεις, έχουν 

ως αποτέλεσμα να στηρίζονται κυρίως στα ΤΠΕ για την επικοινωνία των μέλών τους. Στις 

πρώτες EΚΠ που δημιουργήθηκαν, είχε χρησιμοποιηθεί μια μεγάλη ποικιλία παραδοσιακών 

μέσων ενημέρωσης (τηλέφωνο, τηλεδιάσκεψη, φαξ, κλπ.). Καθώς αυξανόταν η τεχνολογία 

της πληροφορικής και του διαδικτύου γινόταν χρήση περισσότερο εξελιγμένων 

τεχνολογικών εργαλείων, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η τηλεδιάσκεψη, η ομάδα 

συζήτησης (Φόρουμ (Forum)), ο on-line χώρος συναντήσεων (διαδικτυακή συζήτηση 

(Chat)), οι κοινές βάσεις δεδομένων, οι ιστοσελίδες, intranet (Barrett, Cappleman, Shoib, & 

Walsham, 2004 και Wenger, 2001), με τελικό σκοπό τη δημιουργία ενός εικονικού χώρου 

συνεργασίας. Σε αυτό βοήθησαν και οι τεχνολογίες Ιστός 2.0 (Web2), που έχουν αναπτυχθεί 

τελευταία (Ιστολόγια (Blogs), wiki, κλπ.) και κυρίως η ανάπτυξη των εργαλείων κοινωνικής 

δικτύωσης (Facebook, Twitter κλπ.). 

Μέσα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε (Dubé, Bourhis & Réal, 2006 σελ 77) με τη 

βοήθεια βιβλιογραφικής ανασκόπησης και μελέτης 18 εικονικών κοινοτήτων, 

δημιουργήθηκε μία τυπολογία με τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν σε μια ΕΚΠ. Τα 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που καταγράφηκαν είναι : 

 

1. Ο Προσανατολισμός της ΕΚΠ. Μία ΕΚΠ μπορεί να δημιουργηθεί για 

διαφορετικούς σκοπούς. Υπάρχει περίπτωση μία EΚΠ να δημιουργηθεί για να 

υποστηρίξει τη συνολική αποστολή και τον προσανατολισμό μίας ομάδας ατόμων, 

αλλά και η πιθανότητα να επικεντρώνεται στην καθημερινή λειτουργία ενός 
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οργανισμού, όπως η παρουσίαση γρήγορων απαντήσεων σε προβλήματα των 

πελατών.  

2. Η διάρκεια ζωής μιας ΕΚΠ. Η ζωή των CoPs ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό (Wenger 

et al., 2002). Παρόλο που μπορεί αρχικά να είναι απροσδιόριστη, μία EΚΠ μπορεί να 

δημιουργηθεί σε προσωρινή βάση, για να επιτελέσει ένα συγκεκριμένο σκοπό, αλλά 

συνήθως δημιουργείται σε μόνιμη βάση και δεν έχει καθορισμένο χρονικό πλαίσιο, 

αλλά λειτουργεί ως ένας διαρκής μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών.  

3. Η ηλικία και το επίπεδο ωριμότητας μιας ΕΚΠ. Η ηλικία μπορεί να καθοριστεί 

από λίγους μήνες έως πολλά χρόνια. Μια ΕΚΠ μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιες 

δύσκολες προκλήσεις, αλλά στο τέλος του κύκλου ζωής της θα πρέπει να 

επαναπροσδιοριστεί. Η ΕΚΠ θα περάσει από διάφορες φάσεις καθ' όλη τη διάρκεια 

της ύπαρξής της. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει μία συσχέτιση, η ηλικία δεν 

συμβαδίζει απαραίτητα με το επίπεδο ωριμότητάς της.  

4. Η διαδικασία δημιουργίας. Υπάρχουν EΚΠ που έχουν δημιουργηθεί από την 

αυθόρμητη επιθυμία των ανθρώπων να μοιραστούν ιδέες, να βοηθήσουν και να 

βοηθηθούν. Όμως υπάρχουν EΚΠ που υλοποιήθηκαν για τη στήριξη ενός υπάρχοντος 

δικτύου πληροφόρησης (Barrett et al., 2004), με σκοπό τη μεταφορά γνώσης και τη 

δημιουργία διαδικασιών μάθησης.  

5. Η ομοιογένεια ή ανομοιογένεια μελών. Τα μέλη μίας ΕΚΠ μπορούν να προέρχονται 

από διάφορες ομάδες του ίδιου οργανισμού ή να είναι μέλη διαφόρων οργανώσεων 

(Wenger et all, 2002).  

6. Η οργανωτική Διαχείριση. Με την εφαρμογή μιας ΕΚΠ συνεπάγεται η διαχείριση 

των οργανωτικών αλλαγών και της μάθησης. Για να είναι σε θέση να διατηρηθεί μια 

ΕΚΠ με επιτυχία και να απορροφηθεί το κόστος που συνδέεται με τις μη αποδοτικές 

φάσεις εκμάθησης, μία ομάδα μελών πρέπει να έχει κάποια μορφή οργάνωσης. 

Δηλαδή, τη γενική διαθεσιμότητα των υλικών και των πόρων στο ευρύ σύστημα στο 

οποίο η ΕΚΠ δημιουργείται. Ένα σύστημα με υψηλή διαθεσιμότητα των πόρων είναι 

πιο πιθανό να προωθήσει τον πειραματισμό και την υποστήριξη νέων EΚΠ. Όταν η 

οργανωτική διαχείριση χαλαρώνει, οι EΚΠ μπορούν να λάβουν μικρότερη 

υποστήριξη, αλλά και πόρους. 

7. Η ύπαρξη ηγεσίας Μια δομή ηγεσίας μπορεί να σχεδιαστεί κατά τη δημιουργία μίας 

EΚΠ. Σε μια συνεχή διαπραγμάτευση ηγεσίας, οι ευθύνες και οι ρόλοι βρίσκονται σε 

διαρκή αλλαγή, η διαπραγμάτευση καθιερώνεται όσο υπάρχουν ανάγκες. Η ανάθεση 
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των ρόλων μπορεί να καταστεί ολοένα και πιο σημαντική σε μία ΕΚΠ, καθώς 

μεγαλώνει σε μέγεθος και σημασία (Fontaine, 2001). 

8. Το μέγεθος. Ως μέγεθος αναφέρεται ο αριθμός των μελών που συμμετέχουν σε μια 

EΚΠ. Αυτός ο αριθμός μπορεί να είναι μικρός, όπου συνήθως τα άτομα που 

συμμετέχουν έχουν φιλικές σχέσεις, αλλά μπορεί να είναι και μεγάλος, όπου τα μέλη 

δεν γνωρίζονται μεταξύ τους (Wenger et al., 2002). Συνήθως, μια ΕΚΠ αποτελείται 

από έναν πυρήνα από μέλη που παρέχουν πνευματική και κοινωνική ηγεσία (Wenger 

& Snyder, 2000), αλλά και από περιφερειακά μέλη, που παίρνουν συχνά μεγάλη αξία 

από τη δραστηριότητά τους μέσα στη κοινότητα (McDermott, 2001). Στις 

πολυπληθείς κοινότητες, μπορεί να είναι πιο δύσκολο να καλυφθούν οι ανάγκες όλων 

των μελών (Mitchell, 2002) και να διαχειριστούν οι πληροφορίες από το διαθέσιμο 

υλικό (Wasko & Faraj, 2000). Ως εκ τούτου, πολλές φορές χωρίζονται σε υποομάδες 

(με βάση το θέμα ή την περιοχή) για να ενθαρρυνθεί η ενεργός συμμετοχή όλων των 

μελών (Wenger et al., 2002). 

9. Η γεωγραφική διασπορά. Η γεωγραφική διασπορά αναφέρεται στη φυσική 

τοποθεσία των συμμετεχόντων. Τα μέλη μιας ΕΚΠ μπορούν όλα να βρίσκονται στο 

ίδιο κτίριο (χαμηλή διασπορά) ή να βρίσκονται σε διάφορα μέρη του κόσμου (υψηλή 

διασπορά). Το υψηλό επίπεδο της διασποράς επιφέρει πρόσθετες προκλήσεις. Η 

μεγάλη φυσική απόσταση εμποδίζει μερικές φορές τη συμμετοχή των μελών και από 

τον υπεύθυνο της ΕΚΠ χρειάζεται μεγαλύτερη ενθάρρυνση για να διατηρηθεί 

ζωντανή η κοινότητα (Wenger et all, 2002). Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, γίνεται επίσης πιο 

πολύπλοκη και δαπανηρή για τα μέλη η συμμετοχή σε τακτικές πρόσωπο με 

πρόσωπο συναντήσεις. Ακόμα, στο πλαίσιο της υψηλής γεωγραφικής διασποράς τα 

μέλη βρίσκονται σε διαφορετικές ζώνες ώρας, καθιστώντας τη σύγχρονη επικοινωνία 

όλο και πιο δύσκολη. Το παραπάνω παρέχει την πιθανότητα να αυξηθεί η πολιτιστική 

ποικιλομορφία της ΕΚΠ. 

10. Η διαδικασία επιλογής μελών. Οι EΚΠ χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους για να 

επιλέγουν τα μέλη τους (Plant, 2004, Wenger & Snyder, 2000). Σε κάποιες 

περιπτώσεις παρουσιάζεται μία ανοικτή συμμετοχή, όπου ο καθένας μπορεί να γίνει 

μέλος. Μερικές όμως EΚΠ διαθέτουν ένα κλειστό σύστημα επιλογής μελών και 

δέχονται μόνο άτομα που πληρούν έναν προκαθορισμένο κατάλογο κριτηρίων. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος στα χαρακτηριστικά των μελών, 

με αποτέλεσμα να καθιστούν ευκολότερη τη διαχείριση της κοινότητας και τον 

εντοπισμό των κοινών συμφερόντων και ενδιαφερόντων . 
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11. Η εγγραφή των μελών. Η εγγραφή των μελών μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Από 

εθελούσια με ενθάρρυνση μέχρι υποχρεωτική (APQC, 2001). Αυτοί που συμμετέχουν 

εθελουσίως συνήθως είναι πιο πρόθυμοι από ό, τι τα στρατολογημένα μέλη (Deloitte 

Research, 2001, Mitchell, 2002). Η υποχρεωτική συμμετοχή πολλές φορές 

εφαρμόζεται κατά τη δημιουργία της κοινότητας και μπορεί να έχει ανεπιθύμητες 

αρνητικές επιπτώσεις (Schwen & Hara, 2003).  

12. Η σταθερότητα της σύνθεση. Μία ΕΚΠ μπορεί να έχει μόνιμα μέλη, αλλά μπορεί 

επίσης να αλλάζουν οι ιδιότητές τους μέσα σε αυτή. Ακόμη, μπορεί να αλλάζει και η 

σύνθεση της κοινότητας. Η συμμετοχή μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου 

(Storck & Hill, 2000). Σε περίπτωση που νέα μέλη προστίθενται κατ’ επανάληψη και 

συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό, σημαντική ενέργεια θα πρέπει να καταβληθεί για τη 

διαδικασία προσαρμογής τους και εκμάθησης του διαχειριστικού συστήματος που 

χρησιμοποιεί η ΕΚΠ. Η αιφνίδια εισροή μεγάλου αριθμού νέων μελών, μπορεί να 

προκαλέσει μέχρι και ριζικό μετασχηματισμό στην κοινότητα (Wenger et al., 2002). 

13. Το επίπεδο γνώσεων ΤΠΕ. Μία ΕΚΠ υπάρχει κυρίως μέσω των αλληλεπιδράσεων 

με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων και το Διαδίκτυο. Τα μέλη της κοινότητας 

θα πρέπει να έχουν άνεση με τη χρήση των ΤΠΕ. Η έλλειψη εμπειρίας με τις ΤΠΕ 

μπορεί να εμποδίσει ορισμένα μέλη να συμμετέχουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων 

τους, λόγω των εμποδίων που δημιουργούνται από την τεχνολογία (Jarvanpaa & 

Staples, 2000). Τα μέλη που έχουν ελάχιστες γνώσεις σε ΤΠΕ συνήθως φοβούνται να 

απαντήσουν σε γενικές ερωτήσεις με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού ή να 

συμμετέχουν σε διαδικτυακές συζητήσεις (Deloitte Research, 2001). Έτσι, ενώ 

μπορεί να χρησιμοποιούνται αρκετά διαδικτυακά συστήματα, η ικανότητας των 

μελών να τα χρησιμοποιούν σωστά και αποτελεσματικά θα διευκολύνει ή θα 

δυσχεραίνει τη συμμετοχή τους στην κοινότητα και την ανταλλαγή πληροφοριών. 

Μία συχνή λύση στο θέμα της έλλειψης γνώσεων είναι η χρήση των ομάδων στο 

πλαίσιο της κοινότητας. Σε περίπτωση που μερικά μέλη είναι άπειροι χρήστες των 

ΤΠΕ, διαδικασίες μεταφοράς γνώσεων και υποστήριξης μπορεί εύκολα να 

πραγματοποιηθούν από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.  

14. Ο βαθμός εξάρτησης των ΤΠΕ. Οι ΤΠΕ επιτρέπουν στα μέλη της ΕΚΠ να 

διαμοιράζουν τις γνώσεις τους χωρίς τους περιορισμούς του χρόνου και του χώρου 

(McDermott, 2001, Von Krogh, 2002). Σε μία ΕΚΠ πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά 

κύριο λόγο οι ΤΠΕ και το διαδίκτυο, αλλά και γενικά η τεχνολογία σε διαφορετικό 
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βαθμό. Η τεχνολογία μπορεί να διαμορφώσει επίσης τους στόχους της ΕΚΠ και να 

διευρύνει τις διαδικασίες της (De Sanctis et all., 2003). 

15. Η θεματολογία της κοινότητας. Κατά την έναρξη μίας ΕΚΠ υπάρχουν 

συγκεκριμένοι στόχοι και θεματολογίες, που θέτονται από τους δημιουργούς της. Μία 

θεματολογία μπορεί να βρίσκεται κοντά στην καθημερινή εργασία των υποψήφιων 

μελών, να είναι σημαντική για τον οργανισμό, που υλοποιεί την κοινότητα και θέλει 

να ενεργοποιήσει και να ευαισθητοποιήσει τα υποψήφια μέλη της. Η θεματολογία 

πάντως, αν επικεντρωθεί σε προβλήματα που σχετίζονται άμεσα με την εργασία των 

μελών της κοινότητας, θα παροτρύνει τα μέλη να συμμετέχουν και θα μπορούν να 

δουν άμεσα τα οφέλη της συμμετοχής τους (Wenger & Snyder, 2000). 

16. Πολιτιστική ποικιλομορφία Τρία είναι τα επίπεδα πολιτιστικής επιρροής: εθνικό, 

οργανωτικό, και επαγγελματικό (Wenger et al., 2002.). Η πολιτιστική ποικιλομορφία 

σε μία ΕΚΠ μπορεί να δημιουργηθεί με την ανάμειξη των διαφόρων εθνικών 

πολιτισμών (Hofstede, 1993). Οι διαφορετικοί πολιτισμοί έχουν διαφορετική 

αντιμετώπιση στη διαχείριση καταστάσεων, της ηγεσίας, της αυτονομίας, και τις 

σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Επιπλέον, η ποικιλία των εθνικών αντιλήψεων 

έρχεται συχνά με διαφορετικές γλώσσες, ενισχύοντας τα προβλήματα επικοινωνίας 

και συνεργασίας και αυξάνεται η πιθανότητα οι άνθρωποι να αντιστέκονται στη 

συμμετοχή (Pan & Leidner, 2003). Ακόμη, μία κοινότητα πρακτικής μπορεί να φέρει 

σε επαφή διαφορετικές οργανωτικές κουλτούρες, με διαφορετικές διαδικασίες 

μάθησης και προσαρμογής, (Hesselbein & Johnston, 2002), καθώς και διάφορες 

συμπεριφορές ανταλλαγής γνώσεων. Τέλος, επηρεασμένα από την εκπαίδευση και τα 

επαγγέλματά τους, τα μέλη μίας συγκεκριμένης επαγγελματικής κουλτούρας θα 

αναπτύξουν τις δικές τους βάσεις γνώσεων, γλώσσα, με εξειδικευμένο λεξιλόγιο, 

τεχνικές ρουτίνες, τις αξίες, τους κανόνες εργασίας και ακόμη ένα διαφορετικό 

κώδικα επικοινωνίας (Cramton, 2001). Οι άνθρωποι τείνουν να ερμηνεύουν τις 

πληροφορίες με βάση τα πολιτιστικά φίλτρα, που οδηγούν σε ένα δυνητικά ευρύ 

φάσμα παρερμηνειών ή στρεβλώσεων (Wenger et all., 2002) και οι ηγέτες της ΕΚΠ 

πρέπει να κατανοήσουν και να διαχειρίζονται την πολιτιστική τάση (Deloitte 

Research, 2001), με σκοπό να τη μεταλλάξουν σε μια δημιουργική διαδικασία. 

2.4.1 Αρχές σχεδίασης Εικονικής Κοινότητας Πρακτικής 

Για να σχεδιαστεί μία επιτυχής ΕΚΠ ή ΚΠ πρέπει να μελετηθούν διάφορα ζητήματα τεχνικά, 

παιδαγωγικά, και οργανωτικά (Hara & Kling, 2002) στο (Wing Lai, Pratt, Anderson & 
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Stigter, 2006 σελ. 32) και πρέπει να ληφθούν από τους επικεφαλείς της κοινότητας και τους 

διοργανωτές βασικές αποφάσεις. Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά (Dubé, Bourhis & 

Réal, 2006 σελ 77) και τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας (Cothrel & Williams, 1999; 

Hung & Chen, 2001, Kim, 2000, Le Moult, 2002, McDermott, 2001, Preece, 2000, Schwen 

& Hara, 2003, Stuckey, 2004, Stuckey & Smith, 2004, Wallace & St-Onge, 2003, Wenger, 

McDermott & Snyder, 2002, Williams & Cothrel, 2000), ορίζονται οι αρχές σχεδίασης μίας 

Εικονικής Κοινότητας Πρακτικής. Συγκεκριμένα πρέπει: α) να καλλιεργηθεί για να αυξηθεί 

φυσιολογικά, β) να σχεδιαστεί για να υποστηρίξει την κοινωνικότητα και τη συμμετοχή, γ) 

να δημιουργηθεί για να προσελκύσει μέλη με διαφορετικές ιδιότητες, δ) να ρυθμιστεί, ώστε 

να επιτρέπει τους διαφορετικούς ρόλους, ε) να χρησιμοποιεί την τεχνολογία με σκοπό τη 

λειτουργία και την υποστήριξη της κοινωνικότητας, αλλά και τη διανομή γνώσης. 

Περιγράφοντας αναλυτικά τις παραπάνω αρχές σημειώνονται τα εξής: 

 

1
η
 Αρχή Σχεδίασης «Να καλλιεργηθεί για να αυξηθεί φυσιολογικά» 

Ένα κλειδί για το σχεδιασμό μιας επιτυχημένης κοινότητας πρακτικής είναι να εξασφαλιστεί 

η αλληλεπίδραση. Στις EΚΠ πρέπει να επιτραπεί και να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη και το 

αίσθημα της ιδιοκτησίας στα μέλη της. Πρέπει να σχεδιαστούν, έτσι ώστε να προκαλούν την 

αλληλεπίδραση που τις καθιστούν ζωντανές για να εξωτερικεύσουν τον εσωτερικό τους 

χαρακτήρα και την ενέργεια της κοινότητας, έτσι ώστε η κοινότητα να είναι φυσική, 

αυθόρμητη, και αυτό-κατευθυνόμενη (Wenger, 1998).  

 

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω θα πρέπει να αξιολογηθούν οι ανάγκες για να διαμορφωθεί 

ένας σαφής σκοπός. Σύμφωνα με τη Preece (2001), μια εικονική κοινότητα πρέπει να έχει 

μια κοινή εστίαση στο σκοπό, τις ανάγκες, τις υπηρεσίες και την υποστήριξή, η οποία 

παρέχεται στο μέλος και του δίνει ένα βασικό λόγο για να ανήκει στην κοινότητα. Θα πρέπει 

να ενθαρρυνθεί το αίσθημα της ιδιοκτησίας. Η Preece (2001) υποστήριξε ότι οι κοινότητες 

δεν χτίζονται, αλλά αυξάνονται μέσω της εξατομίκευσης, της συμμετοχής μελών, της 

συμβολής και επιπλέον της ιδιοκτησίας. Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η ποικιλομορφία, δηλαδή 

να εξασφαλιστεί ότι πολλαπλάσιες φωνές και προοπτικές μπορούν να προωθηθούν στην 

κοινότητα (Barab et al., 2004). 

 

2
η
 Αρχή Σχεδίασης (να έχουν ως σκοπό να υποστηρίξουν την κοινωνικότητα και την 

κοινωνική συμμετοχή). 
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Διάφορες στρατηγικές έχουν προσδιοριστεί για να υποστηρίξουν την κοινωνικότητα και τη 

συμμετοχή (Cothrel & Williams, 1999, Brosnan & Burgess, 2003, Sharratt & Usoro, 2003, 

Hossain & Wigand, 2004; Ridings & Gefen, 2004), στα πλαίσια μιας ΕΚΠ. Αναλυτικά 

περιγράφονται ως εξής: 

 

1. Να δίνει χρόνο στα μέλη να συμμετέχουν. Η έλλειψη χρόνου είναι ένας κοινός 

λόγος που παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία για τη μη συμμετοχή σε δομές 

διαδικτύου. Επίσης, θα πρέπει να υπολογίζεται ο χρόνος που απαιτείται για τα μέλη, 

ώστε να μάθουν, να εξοικειώνονται και να χρησιμοποιούν με ευκολία τις απαραίτητες 

τεχνολογίες. Η ευκολία χρήσης των τεχνολογιών και η πολυπλοκότητα του 

συστήματος έχει επιπτώσεις στο χρόνο που απαιτείται για να μάθει και να 

αλληλεπιδρά κάθε συμμετέχων. 

2. Να προστεθεί αξία στην κοινότητα. Για να ενθαρρυνθούν, για τη συμμετοχή, τα 

πιθανά μέλη πρέπει να πειστούν ότι αξίζει η κοινότητα που έχει αναπτυχθεί. Η 

κατοχή ενός σαφούς σκοπού θα βοηθήσει τα μέλη να αποφασίσουν, εάν είναι 

χρήσιμο να συμμετέχουν σε αυτή (Sharratt & Usoro, 2003). Οι άνθρωποι είναι 

προθυμότεροι να συμμετέχουν σε μια κοινότητα, εάν η συμμετοχή τους 

αναγνωρίζεται ή εάν μπορεί να οδηγήσει στην πρόοδο της σταδιοδρομίας τους 

(Sharratt & Usoro, 2003). 

3. Να δημιουργηθεί μια αίσθηση «κοινότητας». Μία αίσθηση της κοινότητας έχει 

οριστεί ως «ένα συναίσθημα ότι τα μέλη θέλουν να ανήκουν κάπου και μια κοινή 

πίστη ότι οι ανάγκες των μελών θα ικανοποιηθούν μέσω της υποχρέωσής τους να 

είναι μαζί» (Sharratt & Usoro, 2003). Για να δημιουργηθεί η αίσθηση της κοινότητας 

θα πρέπει οι χρήστες της να συμμετέχουν στην ενεργή δικτύωση για να αυξήσουν την 

αλληλεπίδραση των κοινοτικών μελών (Wenger et al., 2002). Ακόμη, θα πρέπει να 

οργανωθούν δραστηριότητες στο πλαίσιο της κοινότητας, όπως προτείνεται από τον 

Wenger et al. (2002). Οι δημόσιες εκδηλώσεις μπορούν να βοηθήσουν να αναπτυχθεί 

η αίσθηση της κοινότητας. Τέλος, θα πρέπει να παρέχεται κοινωνική υποστήριξη, 

γιατί όπως έχει διαπιστωθεί (Ridings & Gefen, 2004), η κοινωνική υποστήριξη ήταν 

ένας κύριος λόγος που οι άνθρωποι προσχώρησαν σε EΚΠ.  

4. Να επιτρέπονται τα διαφορετικά επίπεδα συμμετοχής. Οι δραστηριότητες πρέπει 

να σχεδιαστούν, ώστε να εκτιμούνται όλα τα επίπεδα συμμετεχόντων, έτσι ώστε να 

είναι πρόθυμα να συμμετέχουν όλα τα μέλη. Ακόμη, κρίσιμα είναι και τα ζητήματα 

της συμμετοχής και της αλληλεπίδρασης, που πρέπει να αντιμετωπίζονται εξαρχής. 
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Όπως επισημαίνουν οι Kimble et. al. (2001), θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στο 

σχεδιασμό η διευκόλυνση της συμμετοχής. 

5. Να χτιστούν σχέσεις εμπιστοσύνης. Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης είναι ουσιαστική, 

λόγω του ότι επηρεάζεται η συμμετοχή τους και η διανομή της γνώσης (Sharratt & 

Usoro, 2003). 

6. Να αναπτυχθούν σαφείς πολιτικές. Η Preece (2001) υποστηρίζει ότι χρειάζονται 

σαφείς πολιτικές για να καθοδηγηθεί η αλληλεπίδραση των μελών και να παραχθεί 

μια αίσθηση συμμετοχής. 

7. Να εξασφαλισθεί η ευκολία της χρήση των νέων τεχνολογιών. Όπως επισημαίνουν 

οι Sharratt και Usoro (2003), όσο μεγαλύτερη η ευκολία χρήσης ενός συστήματος 

επικοινωνιών, τόσο μεγαλύτερη η χρήση του από κάποιον. Η Preece (2001) προτείνει 

τέσσερα συστατικά, που είναι ιδιαίτερα σημαντικά κατά το σχεδιασμό της 

τεχνολογίας που χρησιμοποιείται ως μέσο, για να υποστηρίξουν την κοινωνική 

αλληλεπίδραση σε μια ΕΚΠ: α) Ο διάλογος και η κοινωνική υποστήριξη 

αλληλεπίδρασης. β) Οι πληροφορίες εντός της κοινότητας πρέπει να παρουσιαστούν 

με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να διαβαστούν εύκολα και να γίνουν κατανοητές. 

Οι Teo Chan Wei & Zhang (2003) παρουσίασαν ότι οι εικονικοί κοινοτικοί 

διοργανωτές πρέπει να δώσουν προσοχή στο περιεχόμενο και στο ποσό 

πληροφοριών, τις πολιτικές πρόσβασης, τον τύπο καναλιών επικοινωνίας, που 

παρέχονται και στην οργάνωση των πληροφοριών. γ) Η πλοήγηση πρέπει να 

σχεδιαστεί, έτσι ώστε τα μέλη της κοινότητας να μπορούν να κινηθούν γύρω στα 

εικονικά στοιχεία του συστήματος και να μεταφέρονται εύκολα από το ένα σημείο 

του στο άλλο. δ) Προσοχή πρέπει να δοθεί στο επίπεδο πρόσβασης, ώστε τα μέλη της 

κοινότητας που δεν έχουν το ίδιο επίπεδο τεχνολογίας, να έχουν πρόσβαση στο 

κοινοτικό σύστημα.  

 

Σύμφωνα με τη Preece (2000, 2001, 2004), ο σχεδιασμό μίας ΕΚΠ πρέπει να εστιαστεί σε 

δύο έννοιες: στη δυνατότητα χρησιμοποίησης της τεχνολογίας και στην κοινωνικότητα. Η 

κοινωνικότητα ενδιαφέρεται πρώτιστα για το πώς τα μέλη μιας κοινότητας αλληλεπιδρούν το 

ένα με το άλλο μέσω της τεχνολογίας, ενώ η δυνατότητα χρησιμοποίησης εστιάζει στον 

τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την τεχνολογία. Η τεχνολογία μπορεί να 

έχει ως σκοπό να υποστηρίξει την κοινωνική αλληλεπίδραση και την κοινωνικότητα. Για να 

προγραμματισθεί η κοινωνικότητα, όπως προτείνεται από τον Barab και τους συναδέλφους 

του (2004), υπάρχει μια μετατόπιση της εστίασης για το σχεδιαστή από τις αλληλεπιδράσεις 
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ανθρώπου - υπολογιστή στις αλληλεπιδράσεις ανθρώπου προς άνθρωπο, όπως μεσολαβούν 

από τις αλληλεπιδράσεις των υπολογιστών.  

 

3
η
 Αρχή Σχεδίασης «να δημιουργηθούν για να προσελκύσουν μέλη με διαφορετικές 

ιδιότητες».  

Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί μια κρίσιμη μάζα ατόμων - μελών στην αρχή, ώστε να 

μπορεί να λειτουργήσει η κοινότητα. Οι σχεδιαστές της κοινότητας πρέπει να αποφασίσουν 

ποιοι πρέπει να είναι αυτοί. 

 

4
η
 Αρχή Σχεδίασης «να επιτρέπουν διαφορετικούς ρόλους χρηστών». 

Πρέπει να υπάρχουν διαφορετικοί ρόλοι εντός των EΚΠ. Η κατηγοριοποίηση των ρόλων, 

όπως παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία, είναι (Preece, 2001): Ρόλοι ηγεσίας, μέλη πυρήνων, 

πρόσωπα υποστήριξης και απλά μέλη. Άλλοι ερευνητές προτείνουν διαφορετικούς ρόλους σε 

μια Εικονική Κοινότητα της Πρακτικής (Le Moult, 2002). Τους χορηγούς, τους 

μεσολαβητές, τους υποστηρικτές και τα μέλη. Οι ρόλοι σε μία ΕΚΠ μπορούν να αλλάξουν, 

καθώς η κοινότητα ωριμάζει και εξελίσσεται (Fontaine, 2001). Σύμφωνα με τον Fontaine 

(2001), οι ρόλοι παρέχουν στις κοινότητες τρία σημαντικά οφέλη. 

 

1. Διαβεβαίωση - ότι η κοινότητα αντιμετωπίζεται σοβαρά. 

2. Συνοχή - οι ρόλοι συνδέουν το παρόν της κοινότητας με το παρελθόν της. 

3. Δομή - για να βοηθήσει τα μέλη να μοιραστούν τη γνώση και την εμπειρία τους. 

 

5
η
 Αρχή Σχεδίασης «να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία με σκοπό να υποστηρίξει τη 

διανομή κοινωνικότητας και γνώσης» 

Οι σχεδιαστές θα πρέπει να έχουν μία καλή κατανόηση των στόχων, του σκοπού και των 

αναγκών της κοινότητας, καθώς επίσης και των κοινωνικών και παιδαγωγικών ζητημάτων, 

πριν αποφασίσουν πώς να μετασχηματίσουν την τεχνολογία (την ψηφιακή πλατφόρμα, το 

εργαλείο, και τα επίπεδα χαρακτηριστικών γνωρισμάτων), για να υποστηρίξουν τη 

λειτουργία της κοινότητας. Το εύρος ζώνης, η συμβατότητα των πλατφορμών υπολογιστών 

(MAC ή PC), και τα λειτουργικά συστήματα, στα οποία τα πιθανά μέλη της κοινότητας 

έχουν πρόσβαση, πρέπει να εξεταστούν. Η τεχνολογία πρέπει να λειτουργήσει, ώστε η 

αίσθηση της κοινότητας να στηριχτεί (Wenger, White, Smith, & Rowe, 2005). Ακόμη, θα 

πρέπει η κοινότητα να μπορεί να έχει πρόσβαση σε εργαλεία τεχνολογίας ανεξάρτητα από 

τον προϋπολογισμό υλοποίησής της (Wenger, White, Smith, & Rowe, 2005).  
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2.4.2 Τεχνολογίες σε μια Εικονική Κοινότητα Πρακτικής 

Στα προηγούμενα χρόνια κάποιοι ερευνητές υποστήριζαν ότι καμία τεχνολογία δεν είναι 

διαθέσιμη να υποστηρίξει πλήρως μια ΚΠ (Wenger, 2001) και άλλοι ότι η τεχνολογία μπορεί 

να υποστηρίξει τις Κοινότητες Πρακτικής με διάφορους τρόπους, (Henderson, 2004), όπως: 

συνδέοντας τα μέλη της κοινότητας και υποστηρίζοντας την επικοινωνία μεταξύ τους, 

ενισχύοντας την εργασία ομάδων, χτίζοντας αποθήκες και δομές γνώσης, οικοδομώντας μία 

αίσθηση της κοινότητας, ενθαρρύνοντας και καθοδηγώντας τη συμμετοχή και την παρουσία 

κάθε μέλους μέσα στην κοινότητα και υποστηρίζοντας τα μέλη με οδηγίες χρήσης (οnline 

manuals). Σε μια ΕΚΠ είναι αναγκαία η ύπαρξη των παρακάτω υποσυστημάτων (Henderson, 

2004): 

 

 Υποσύστημα διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού. Το συγκεκριμένο σύστημα 

περιέχει διανομή ερωτήσεων και απαντήσεων, σχολίων, και παραδειγμάτων 

εκπαιδευτικών εμπειριών σχετικά με τα καθημερινά καθήκοντα των μελών της 

κοινότητας. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να μπορεί να διαχειριστεί πολλαπλά 

εκπαιδευτικά αντικείμενα, να παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης πληροφοριακού 

υλικού σε διάφορες μορφές αρχείων (Html, pdf, doc, xls, κλπ), να υπάρχει η 

δυνατότητα εισαγωγής υλικού που έχει δημιουργηθεί με το πρότυπο SCORM 1.2 και 

να περιέχεται σύστημα αναζήτησης στο υλικό που έχει καταχωριστεί. 

 Υποσύστημα διαχείρισης ανακοινώσεων. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα 

προβολής και καταχώρισης ανακοινώσεων. Είναι απαραίτητο να υπάρχει η 

δυνατότητα δημιουργίας δυναμικών κατηγοριών ανακοινώσεων, να παρέχεται 

υποστήριξη υπηρεσίας RSS και να παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης 

επισυναπτόμενων αρχείων (π.χ. εικόνας) στις ανακοινώσεις. 

 Υποσύστημα διαχείρισης χρηστών. Το συγκεκριμένο σύστημα υποστηρίζει την 

διαχείριση χρηστών σε μια ΕΚΠ. Συγκεκριμένα, περιέχει σύστημα εγγραφής 

χρηστών, βάση δεδομένων που να περιέχει τα στοιχεία των μελών προερχόμενα από 

το αντίστοιχο μητρώο χρηστών από το σύστημα εγγραφής τους. Ακόμη, παρέχει 

διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης (για διαχειριστή, απλούς χρήστες, ιδρυτικά μέλη, 

προσωπικό κ.λ.π) και σύστημα «backup – restore» σε περιπτώσεις που θα χρειαστεί 

επαναφορά στοιχείων με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. 

 Υποσύστημα επικοινωνίας μεταξύ ατόμων ή μεταξύ ομάδων. Το σύστημα παρέχει 

διάφορους τρόπους επικοινωνίας π.χ. μέσω Φόρουμ (Forum) συζήτησης είτε ανοικτά 

είτε κλειστά με κωδικό πρόσβασης,  χρήση Whiteboards και δημιουργία ιστολογίου 
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(Blog) για τα μέλη και κατασκευή και διάθεση υπηρεσιών podcasting, Σύγχρονη 

συζήτηση της ομάδας σε πραγματικό χρόνο βασισμένη σε κείμενο π.χ. (messengers) 

ή εικονική επικοινωνία με τη χρήση Web Camera ή με τη χρήση συστήματος 

διαδικτυακή συζήτηση (Chat).  

 

Οι Koh και Kim (2003) υποστήριξαν ότι όταν οι εικονικές δραστηριότητες επικοινωνίας δεν 

είναι εφικτές, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κάποιες απευθείας, σύνδεση πρόσωπο με 

πρόσωπο, συναντήσεις. Οι Wenger et al. (2002) επίσης ανέφεραν την ανάγκη για πρόσωπο 

με πρόσωπο συναντήσεις στις Εικονικές Κοινότητες Πρακτικής, ώστε να διατηρηθεί η 

συνοχή της κοινότητας. Όλα τα υποσυστήματα μίας ΕΚΠ συνεργάζονται για να βοηθήσουν 

την κοινότητα να αποκτήσει μία ομαλή λειτουργία και τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτή 

να γίνουν πραγματικά μέλη της. Αναλυτικά, η τεχνολογία προσφέρει στα μέλη της 

κοινότητας: 

 

 Τα γραφικά περιβάλλοντα συνομιλίας και η επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με τη 

χρήση Διαδικτύου, παρέχουν μια ισχυρότερη αίσθηση της παρουσίας και της 

δέσμευσης των μελών της κοινότητας (Preece, 2000, Wenger, 2001).  

 Ενισχύουν την ομαδική εργασία και τη διανομή των ιδεών τους (Βooth, 2004). 

 Τα online συνεργάσιμα εργαλεία, όπως τα ηλεκτρονικά whiteboards και η διάχυση 

εγγράφων, υποστηρίζουν τους στόχους και τη διαχείριση της κοινότητας (Schlager & 

Fusco, 2004, Wenger, 2001). 

 Η διατηρήση μίας βάσης γνώσεων των καλύτερων πρακτικών για την κοινότητα, 

μπορεί να υποστηρίξει τα έργα πρακτικής - οικοδόμησης για τις ομάδες στην 

κοινότητα (Wenger, 2001). 

 Παρέχει ποικίλες αλληλεπιδράσεις για τα κοινοτικά μέλη, ώστε να αναπτυχθεί μια 

αίσθηση της κοινότητας (π.χ. με χρήση ημερολογίου) (Henderson, 2004), την 

απευθείας σύνδεση ομιλητών και των εικονικών εργαστηρίων. Η τεχνολογία βοηθά 

επίσης να αυξηθεί η αποδοτικότητα της συμμετοχής με το να καταστήσει τη 

συμμετοχή και την πρόσβαση στις νέες πληροφορίες εύκολη. 

 Ο παγκόσμιος ιστός παρέχει πολλές δυνατότητες, ώστε τα μέλη της κοινότητας να 

αναπτύξουν τις προσωπικές ταυτότητές τους. Η τεχνολογία μπορεί να υποστηρίξει 

τους καταλόγους μελών, τα σχεδιαγράμματα, τα ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία, 

και να παρέχει μία προσωπική διάσταση στα μέλη της κοινότητας. 
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 Ένας εικονικός χώρος συνάντησης, που παρέχεται από την τεχνολογία, μπορεί να 

βοηθήσει να αναπτυχθεί μια κοινοτική ταυτότητα (Preece, 2000, Wenger, 2001). 

 Υποστηρίζει την περιφερειακή συμμετοχή με την παροχή καταλόγων FAQ, βάσεων 

δεδομένων με απαντήσεις σε ζωτικά ζητήματα που αφορούν τα μέλη, και την 

ελεύθερη πρόσβαση στους εμπειρογνώμονες (Wenger, 2001). 

 

Η εκρηκτική ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών κατά την τελευταία δεκαετία έχει αυξήσει το 

ενδιαφέρον για την εξερεύνηση των δυνατοτήτων που προσφέρει για τη δημιουργία 

ανοικτών και ευέλικτων εξ αποστάσεως συστημάτων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και 

κατάρτισης (Makrakis, Retalis, Koutoumanos, Skordalakis, 1998). Το ίδιο ισχύει και στην 

περίπτωση των Εικονικών Κοινοτήτων Πρακτικής. 

 

Έρευνες έδειξαν ότι οι Εικονικές Κοινότητες Πρακτικής χρησιμοποιούν συνήθως (Hodder & 

Penfold, 2006, Wenger & White, 2006) συγκεκριμένες τεχνολογίες πληροφορικής. Αυτές 

είναι: 

 Το διαδίκτυο για πληροφόρηση, ενημέρωση και επικοινωνία (Rheingold, 1993). 

 Συστήματα συνομιλίας με τη χρήση Διαδικτύου, τεχνολογίες Voip και συστήματα 

άμεσων μηνυμάτων για άμεση επικοινωνία.  

 Συστήματα Bulletin boards, ιστοσελίδες, εικονικούς κόσμους και συστήματα 

κοινωνικής δικτύωσης (social networks) 

 Εργαλεία του Web 2.0 όπως web conferencing, συνεργατική wikis, Ιστολόγια (Blogs) 

 

Το Web 2 διαθέτει υπηρεσίες που περιέχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά (Ρετάλης, 2013): 

 Συμμετοχή 

 Συνεργασία 

 Αλληλεπίδραση 

 Επικοινωνία 

 Κατασκευή κοινοτήτων 

 Διαμοιρασμός – Κοινοποίηση 

 Δικτύωση 

 Δημιουργικότητα 
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Τα συστήματα που χρησιμοποιούνται σε μια Κοινότητα Πρακτικής μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε: 

 Σύστημα διαχείρισης εγγράφων 

 Συστήματα σύγχρονης επικοινωνίας και ασύγχρονης επικοινωνίας  

 Σύστημα αναζήτησης πληροφοριών 

 Συστήματα ομάδων και χώρων εργασίας 

 E -learning χώρους δικτυακής παρουσίασης 

 Web 2.0 υπηρεσίες, όπως Ιστολόγια (Blogs), Wiki κλπ. 

 Υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης 

 

Κατά την υλοποίηση μιας ΕΚΠ θα πρέπει να οριστούν κάποια άτομα ως διαχειριστές των 

παραπάνω συστημάτων. Οι Smith, Wenger & White (2006) ορίζουν ως διαχειριστές της 

τεχνολογίας «άτομα με αρκετή εμπειρία από τη λειτουργία μίας κοινότητας, ικανά να 

κατανοήσουν τις ανάγκες της τεχνολογίας της και διαθέτοντας αρκετή εμπειρία με την 

τεχνολογία, να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση των αναγκών αυτών». Η 

τεχνολογία είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τη διαχείριση, ανάπτυξη και στήριξη της 

Κοινότητας Πρακτικής.  

 

Εν κατακλείδι, η τεχνολογία, μπορεί να ενθαρρύνει την επικοινωνία, τη συνεργασία και την 

αμοιβαία στήριξη των μελών. Η αποτελεσματική τεχνολογία είναι μόνο ένα μέρος της 

διαδικασίας που διέπουν μια επιτυχημένη Εικονική Κοινότητα (Garber, 2004). Τα τελευταία 

χρόνια, έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην έννοια «Κοινότητα Πρακτικής» εκπαιδευτικών και 

στις δυνατότητες που παρέχει η νέα τεχνολογία για τη δημιουργία διαδικτυακών κοινοτήτων 

πρακτικής (Dovros & Makrakis, 2012).  

 

2.4.3 Τρόποι επιλογής εργαλείων τεχνολογίας για μια Εικονική Κοινότητα Πρακτικής 

Οι Smith, Wenger & White, (2008) καθόρισαν τρία στάδια για την επιλογή τεχνολογικής 

πλατφόρμας και εργαλείων υποστήριξης στα πλαίσια μιας κοινότητας πρακτικής. 

 Στάδιο 1
ο
: Κατανόηση της κοινότητας πρακτικής,  

 Στάδιο 2
ο
: Έρευνα για την κατάλληλη τεχνολογία. Να επιλεχθεί μια στρατηγική (μια 

λύση) και το σχέδιο ανάπτυξής της. 

 Στάδιο 3
ο
: Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία στο πλαίσιο της κοινότητας. 
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Στάδιο 1
ο
. Να πραγματοποιηθούν εργασίες για την κατανόηση της ΚΠ των 

χαρακτηριστικών της και τον προσανατολισμό που έχει. Συγκεκριμένα θα πρέπει να 

πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ενέργειες: 

 

 Να καταγραφούν οι γνώσεις των μελών σχετικά με την τεχνολογία: τι ξέρουν, τι 

χρησιμοποιούν ή τι θέλουν. 

 Να καταγραφεί το επίπεδο που βρίσκονται οι τεχνικές δεξιότητές τους, το γλωσσικό 

επίπεδο κ.λ.π. 

 Να οριστούν οι τυχόν περιορισμοί της τεχνολογίας (π.χ., εύρος ζώνης, λειτουργικά 

συστήματα, κ.λ.π.) που υπάρχουν. 

 Να δημιουργηθεί προφίλ προσανατολισμού της κοινότητάς που θα εξετάσει τις 

δραστηριότητες που συμβαίνουν. 

 Να αναζητηθούν οι τρέχουσες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο, 

αλλά και να διερευνηθεί τι μπορεί να χρειαστεί στο μέλλον. Να είναι δηλαδή 

βιώσιμη\αειφόρος η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί. 

 

Στάδιο 2
ο
. Έρευνα για τη χρήση κατάλληλης τεχνολογίας. Να επιλεχθεί  μία στρατηγική, μία 

τεχνολογική λύση  και το σχέδιο ανάπτυξής της. Έρευνα για τις τεχνολογίες που χρειάζεται 

να υπάρχουν. Πρώτα πρέπει να εξεταστούν οι πόροι και οι περιορισμοί που μπορεί να 

υπάρχουν στο περιβάλλον υλοποίησης της κοινότητας και μπορεί να επηρεάσουν τις 

αποφάσεις (Hodder & Penfold, 2006). Δεύτερον, να γίνει επιλογή μίας στρατηγικής - (π.χ. 

χρήση αυτού που είναι ήδη διαθέσιμο, χρησιμοποίηση πλατφόρμας ανοιχτού κώδικα ή να 

αγοραστεί κατάλληλο λογισμικό για την υποστήριξη της κοινότητας). Για να αποφασιστεί 

ποια τεχνολογία χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή μιας ΕΚΠ, θα πρέπει να 

απαντηθούν κάποια ερωτήματα (Hodder & Penfold, 2006). Συγκεκριμένα, θα πρέπει να 

εξεταστούν τα παρακάτω ενδεχόμενα: 

 

 Αν χρειάζεται να ξεκινήσει γρήγορα η δημιουργία, αλλά δεν υπάρχουν χρήματα 

να επενδυθούν στην τεχνολογία, τότε κρίνεται σωστή η χρήση υπάρχουσας 

υποδομής.  

 Αν χρειάζεται κάτι που να λειτουργεί και δεν απαιτεί χρήματα, τότε κρίνεται 

σωστή η χρήση δωρεάν πλατφόρμας. 
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 Αν υπάρχει μια υπάρχουσα υποδομή πληροφοριακών συστημάτων, τότε κρίνεται 

σωστή η χρήση μίας πλατφόρμας που ήδη χρησιμοποιείται. 

 Αν υπάρχει ποικιλία από εργαλεία και χαρακτηριστικά που είναι ζωτικής 

σημασίας η χρήση τους για την κοινότητα, τότε κρίνεται σωστό να αναπτυχθεί μία 

πλατφόρμα από την αρχή που να περιέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία. 

 Αν η κοινότητα έχει ιδιαίτερες ανάγκες, τότε θα πρέπει να δημιουργηθούν 

διαδικτυακά εργαλεία που θα υποστηρίξουν την κοινότητα. 

 Αν χρειάζεται η κοινότητα να επωφεληθεί και να συμβάλει σε ένα μεγαλύτερο 

δίκτυο ανθρώπων που χρησιμοποιεί παρόμοιο λογισμικό, τότε θα πρέπει να γίνει 

χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα. 

 Τέλος, αν η κοινότητα ενδιαφέρεται για νέες λειτουργίες, βασικά εργαλεία που 

μπορούν να συνδυαστούν (π.χ. Ιστολόγια (Blogs) και Φόρουμ (Forum)) γρήγορα, 

με χαμηλό κόστος, θα πρέπει να γίνει σύνδεση και συνδυασμός εργαλείων. 

 

Όταν αναζητείται η κατάλληλη τεχνολογία θα πρέπει ο κατασκευαστής της κοινότητας να 

αναρωτηθεί, αν είναι η κατάλληλη πλατφόρμα για την κοινότητα, αν μπορεί να ενσωματωθεί 

και να χρησιμοποιηθεί εύκολα, αν το κόστος είναι αποδεκτό, αν έχει τα χαρακτηριστικά που 

απαιτούνται και τέλος αν είναι πλήρης και ασφαλής. Τελευταίο βήμα είναι η δημιουργία των 

απαραίτητων πλάνων για την εφαρμογή των τεχνολογικών λύσεων, την κατάρτιση των 

χρηστών και την ολοκλήρωση διασύνδεσης με τα υπάρχοντα εργαλεία. 

 

Στάδιο 3ο. Η χρήση της τεχνολογίας στο πλαίσιο της κοινότητας. Είναι πολύ σημαντική, η 

υποστήριξη των νέων μελών ως προς τη χρήση της νέας τεχνολογίας. Για τον εντοπισμό και 

τη διάδοση ορθών πρακτικών, τη στήριξη του πειραματισμού και τη φροντίδα των 

πρακτικών και τεχνικών θεμάτων. Η κινητήρια δύναμη για τη χρήση της κοινότητας από τα 

μέλη της δεν είναι ή δεν θα πρέπει να είναι, τα εργαλεία που υποστηρίζουν την κοινότητα, 

αλλά οι άνθρωποι που ανήκουν στην Εικονική Κοινότητα. Βασικό ζήτημα στη καλή 

λειτουργία μίας ΕΚΠ δεν είναι μόνο η τεχνολογία. Είναι η επιτυχημένη συμμετοχή κάθε 

μέλους της (Hodder & Penfold, 2006). Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει κάθε μέλος να είναι 

πρόθυμο να μοιραστεί γνώσεις, να χρησιμοποιεί την ΕΚΠ ως πηγή γνώσης, να συμμετέχει 

και να επικοινωνεί με τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας. Τα στοιχεία που ακολουθούν 

(Cambridge et. αl., 2005) συνοψίζουν τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στους 

τέσσερις βασικούς τομείς διαδικασιών (Σχέσεις, Εκπαίδευση, Δράση και Γνώση). 
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Σχέσεις 

 Κατανεμημένη διαχείριση λογαριασμού 

 Προφίλ δικτύωσης μελών 

 Κατάλογος μελών σε σχέση με εστιασμένα πεδία δεδομένων 

 Υποομάδες, που ορίζονται από τους διαχειριστές και μπορούν τα μέλη να 

συμμετάσχουν σε αυτές 

 On-line συναντήσεις / διαδικτυακή συζήτηση (Chat) 

 On-line συζητήσεις 

 Ελεγχόμενος τρόπος παράδοσης για τις κοινοποιήσεις και τις πληροφορίες των 

χρηστών 

 Εκθέσεις δραστηριοτήτων της Κοινότητας 

 

Εκπαίδευση 

 Παρουσιάσεις σε μορφή PowerPoint 

 E-learning εργαλεία 

 Αξιολογήσεις 

 Web conferencing και webcasts 

 Συναντήσεις σε απευθείας σύνδεση 

 On-line συζητήσεις 

 Web-site συνδέσεις 

 Interactive multimedia 

 Ποικιλία ρόλων μελών της κοινότητας και υποστήριξη των ευθυνών  

 

Δράση 

 Διαχείριση του έργου της κοινότητας 

 Διαχείριση εργασιών της κοινότητας 

 Συνεργασία εγγράφων 

 Παρακολούθηση κινήσεων 

 Αρχείου check-in και check-out 

 Άμεσα μηνύματα 

 Web conferencing και online συσκέψεις 

 On-line συζητήσεις 
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 Ατομικό και ομαδικό ημερολόγιο 

 Υποομάδες σε χώρους εργασίας 

 

Γνώση 

 Αναζητήσεις πλήρους κειμένου ή με λέξη-κλειδί 

 Δομημένες βάσεις δεδομένων και εργαλεία βάσης δεδομένων 

 Ψηφιακές ιστορίες 

 Τράπεζες Ιδεών 

 Web Conferencing 

 Συναντήσεις σε απευθείας σύνδεση 

 On-line συζητήσεις  

 Σύστημα ανακοινώσεων 

 Web-site συνδέσεις 

 Πολλαπλές λειτουργίες για την αναπαράσταση γνώσης 

 Πόροι που σχετίζονται άμεσα με διαδραστικότητα 

 

Κατά τη δημιουργία της Εικονικής Κοινότητας Πρακτικής στη συγκεκριμένη έρευνα έχει 

χρησιμοποιηθεί κατάλληλος συνδυασμός χαρακτηριστικών από την παραπάνω λίστα για την 

υποστήριξη των στόχων που έχουν οριστεί. 

 

2.4.4 Παράγοντες επιτυχίας σε μία Εικονική Κοινότητα Πρακτικής 

Στη βιβλιογραφία παρουσιάζονται παράγοντες που συντελούν στην επιτυχία μίας Εικονικής 

Κοινότητας Πρακτικής. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε έντεκα οργανισμούς (Terra, 

2003) δημιουργήθηκε ένας οδηγός με δώδεκα απαραίτητες συνθήκες που πρέπει να 

πληρούνται στη δημιουργία μιας επιτυχημένης EΚΠ. 

 

1. Ίδρυση – Θέσπιση της ταυτότητας της κοινότητας. Να ορίζονται στόχοι, αντικείμενα 

προς συζήτηση, συνθήκες για την κοινότητα. Τα πρότυπα μπορούν εύκολα να 

θεσπιστούν και να διαβεβαιωθεί ο δεσμευτικός χαρακτήρας για κάθε μέλος. 

2. Ανάπτυξη πλάνου επικοινωνίας. Πρέπει να παρακινούνται τα μέλη από εσωτερικές 

συζητήσεις για τη χρήση της εικονικής κοινότητας. 

3. Ανάπτυξη κανόνων δέσμευσης. Οι αρχηγοί των κοινοτήτων θα πρέπει να 

αναπτύξουν πρωτόκολλα και πρότυπα. Τα μέλη πρέπει να ξέρουν πώς και πότε να 
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συνεισφέρουν – συμβάλλουν στη κοινότητα και να μαθαίνουν μέσω εμπειριών. Τα 

πρότυπα βοηθούν να δεθούν τα μέλη μεταξύ τους και υπογραμμίζουν την αίσθηση 

της κοινότητας. 

4. Κοινή γλώσσα επικοινωνίας και απλοί τρόποι συνεργασίας. 

5. Μάθηση με τη χρήση παραδειγμάτων. Χρειάζονται κριτικές που θα κρατούν τα 

μέλη σε εγρήγορση. 

6. Η ποιότητα των θεμάτων είναι πιο σημαντική από τη ποσότητα. Εστίαση στη 

γνώση. Αν δεν εμπνέει εμπιστοσύνη θα σταματήσουν τα μέλη της να χρησιμοποιούν 

την ΕΚΠ. 

7. Στα καινούργια μέλη πρέπει να δίνεται ειδική προσοχή. Να υπάρχει υποδοχή, 

συνεργασία, παρακίνηση για τα νέα μέλη της κοινότητας. 

8. Επιτρεπόμενη πρόσβαση. Τα μέλη να έχουν την δυνατότητα συμμετοχής στη 

μητρική κοινότητα, αλλά και σε θυγατρικές, αν αυτές έχουν υλοποιηθεί. 

9. Τα μέλη πρέπει να αναπτύξουν online ταυτότητα. Η δημιουργία επιτυχημένων 

διαπροσωπικών σχέσεων ή ταυτότητας είναι το κλειδί. 

10. Αναγνώριση διαφορετικών επιπέδων συμμετοχής και ένα σύστημα 

δημοφιλέστερων μελών. 

11. Παρακολούθηση δραστηριοτήτων και βαθμό ικανοποίησης με δημιουργία 

συστήματος «tracking». 

12. Προώθηση online και offline γεγονότων για εορτασμό της επιτυχίας της 

κοινότητας. 

 

Στη βιβλιογραφία αναφέρεται μια σειρά από βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για τη 

δημιουργία μίας επιτυχημένης EΚΠ (Saint-Onge & Wallonce, 2003, Kimball & Ladd, 2004): 

 

1. Προσδιορισμός των εξαρτημάτων της κοινότητας (τεχνολογικά μέσα υποστήριξης 

κ.λ.π.) 

2. Δημιουργία ενός καταστατικού χάρτη της κοινότητας. Θα πρέπει να απαντηθούν οι 

εξής ερωτήσεις: Για ποιον είναι η κοινότητα; Ποιος είναι ο στόχος της; Πότε και γιατί 

δημιουργείται η κοινότητα ή πρέπει να συναντιούνται τα μέλη της; Ο στόχος της 

κοινότητας μπορεί να αλλάζει συν τω χρόνο, αλλά είναι σημαντικό να οριστεί στην 

αρχή. 

3. Θα πρέπει να καθοριστούν ποια είναι τα μέλη και ποιοι οι ρόλοι τους. Πρέπει να είναι 

σαφές ποιοι αποτελούν επιλέξιμα μέλη της κοινότητας και να τεκμηριώνεται η 
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συμμετοχή μέσω προφίλ. Αφού αναγνωριστούν τα συμμετέχοντα μέλη, μπορούν να 

αναθεωρηθούν οι ρόλοι εντός της κοινότητας. 

4. Θα πρέπει να καθιερωθούν πρότυπα. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ξέρουν κάθε 

πότε πρέπει να έρχονται σε επαφή (επικοινωνία). Να καθιερωθούν κανόνες για το 

χρόνο ανταπόκρισης, όταν αναρτάται νέο υλικό και δημιουργηθούν κατευθυντήριες 

γραμμές σχετικά με τη συμμετοχή. 

5. Θα πρέπει να δημιουργηθεί εκ των προτέρων προσμονή για την έναρξη της 

κοινότητάς και να σταλθεί ένα «Πακέτο Καλωσορίσματος» σε όσους πρόκειται να 

συμμετάσχουν στη κοινότητα. 

6. Να εορταστεί η έναρξη της κοινότητας. Να οργανωθεί μια εναρκτήρια εκδήλωση 

πραγματικής συνάντησης διά ζώσης. Όσο κι αν συναρπάζει ο τρόπος που η 

τεχνολογία επιτρέπει τη δημιουργία ΕΚΠ, τίποτε δεν αντικαθιστά τη διά ζώσης 

συνάντηση στην έναρξη μίας διαδικασίας. 

7. Να δημιουργηθεί υπόδειγμα συζήτησης. Να υπάρξει καθοδήγηση και «συντονισμός» 

στη διάδραση, ώστε να κινητοποιηθούν τα μέλη, τα οποία δεν είναι συνηθισμένα να 

εργάζονται σε μια ΕΚΠ. 

8. Να δημιουργηθούν διασυνδέσεις εντός της κοινότητας. Να δημιουργηθούν «φιλίες» 

και να δημιουργηθούν υπό-ομάδες. Όταν ξεκινά η κοινότητα και όταν προστίθενται 

νέα μέλη, να ανατεθεί σε κάθε συμμετέχοντα ένας ή δύο συνάδελφοι που θα είναι τα 

«φιλαράκια» του. Να υπάρχει ενθάρρυνση στην επικοινωνία των μελών. 

9. Να υπάρχει επικοινωνία τακτικά. Αν ορισμένα μέλη «απουσιάζουν» για ένα χρονικό 

διάστημα, στείλτε τους ένα ηλεκτρονικό μήνυμα ή τηλεφωνήστε τους και ζητήστε 

τους να επικοινωνήσουν. Να ερωτούνται τα μέλη, αν η σχεδίαση της κοινότητας 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους ή αν έχουν να κάνουν ορισμένες προτάσεις για 

νέες δραστηριότητες ή συζητήσεις. Η δημιουργία ενός ημερολογίου με τις 

ημερομηνίες ολοκλήρωσης σημαντικών «ορόσημων» και παραδοτέων, θεωρείται 

αρκετά σημαντική. Το χρονοδιάγραμμα με τη μορφή ημερολογίου θα αποστέλλεται 

σε όλα τα μέλη της κοινότητας. 

10. Να υπάρχει ενίσχυση της συμμετοχής. Ένα από τα πιο αποτελεσματικά πράγματα που 

μπορούν να γίνουν από τους δημιουργούς της κοινότητας, είναι να λαμβάνονται 

υπόψη οι ανακοινώσεις των ατόμων, οι ανταποκρινόμενοι σε αυτά και να 

λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις που προβάλλουν.  

11. Ακόμη, θα πρέπει να δοθεί ρυθμός στην εξέλιξη της κοινότητας. Να 

πραγματοποιηθούν νύξεις στους συμμετέχοντες, ώστε να γνωρίζουν ποια σημεία 
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είναι «καυτά» και ενεργά. Να προστίθεται νέο, φρέσκο υλικό. Ακόμη και αν 

υπάρχουν πολλοί δραστήριοι συμμετέχοντες στην κοινότητά σας, είναι σημαντικό να 

προστίθεται συνεχώς νέο υλικό για να διατηρείται η κοινότητα «φρέσκια» και για να 

αναπτυχθεί τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά.  

12. Θα πρέπει να παραμένει η συζήτηση «επί του θέματος». Είναι σημαντικό να μην 

αισθανθούν άσχημα τα μέλη της κοινότητας που «παρασύρθηκαν», αλλά είναι εξ 

ίσου σημαντικό να επαναφέρεται η συζήτηση στους στόχους της κοινότητας. 

13. Να υπάρχει νοικοκύρεμα. Να διαγράφονται ή να αρχειοθετούνται οι συζητήσεις που 

δεν είναι επίκαιρες. Ο κατάλληλος χρόνος για την παραμονή του υλικού εξαρτάται 

από τη φύση της ομάδας.  

14. Να υπάρχει αξιολόγηση και αλλαγές. Να αναπτύσσεται σύμφωνα με τις προσδοκίες η 

ΕΚΠ. Να γιορτάζεται η επιτυχία της παρουσιάζοντας σχετική έκθεση στα μέλη της 

κοινότητας. Να σημειώνονται οι αλλαγές που γίνονται για να βελτιωθεί ο δικτυακός 

τόπος. Θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα μέλη της κοινότητας στην εκτίμηση και 

αξιολόγηση του δικτυακού τόπου, ώστε να αισθάνονται ότι συμμετέχουν σε αυτήν 

την επιτυχία. 

 

Τα παραπάνω βήματα αφορούν σε διάφορα στάδια της πορεία της κοινότητας μέσα στο 

χρόνο. Την προετοιμασία υλοποίησης της κοινότητας, την έναρξη λειτουργίας της 

κοινότητας και την καθημερινή συντήρησή της. Μερικές σημαντικές καταγραφές από τα 

προηγούμενα χρησιμοποιήθηκαν και στη δημιουργία της Εικονικής Κοινότητας Πρακτικής 

στην παρούσα μελέτη. 

 

2.4.4.1 Ο παράγοντας Ηγέτης 

Ο Fontaine (2001) στο (Dubé, Bourhis & Réal, 2006) προσδιόρισε έντεκα επίσημους και 

ανεπίσημους ρόλους, (Πίνακας 2.1), που απαιτούνται για να κρατηθεί στη ζωή μίας ΚΠ. 

Μεταξύ αυτών των ρόλων, δύο θεωρούνται ηγετικοί: οι ηγέτες και οι χορηγοί. Οι ορισμοί 

των διαφόρων ρόλων (Fontaine, 2001) που λαμβάνονται από τα μέλη της κοινότητας είναι 

ένα πρώτο βήμα στην κατανόηση του πώς οι ενέργειες ηγεσίας μπορεί να επηρεάσουν την 

επιτυχία μίας κοινότητας. 

 

 Ρόλος Περιγραφή Ρόλου 
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Ρόλοι στον τομέα της 

γνώσης 

Ειδικών 

θεμάτων 

Οι φύλακες του τομέα της γνώσης ή της 

πρακτικής της κοινότητας, που υπηρετούν ως 

κέντρα εξειδικευμένων άρρητης γνώσης για 

την κοινότητα και τα μέλη της. 

Τα μέλη της 

ομάδας πυρήνα 

Είναι υπεύθυνοι για την καθοδήγηση και την 

ηγεσία πριν ή μετά από έναν ηγέτη. Η 

καθοδήγηση περιλαμβάνει την ανάπτυξη της 

αποστολής και του σκοπού της κοινότητας. 

Μέλη της 

Κοινότητας 

Συμμετέχουν ενεργά σε εκδηλώσεις και 

δραστηριότητες και οδηγούνται στο επίπεδο 

δέσμευσης και ανάπτυξης της κοινότητας. 

Ηγετικοί ρόλοι 

Οι ηγέτες της 

Κοινότητας 

Έχουν τη γενική καθοδήγηση και διαχείριση, 

που απαιτείται για να χτιστεί και να διατηρηθεί 

η κοινότητα. 

Χορηγοί 

Φροντίζουν και  παρέχουν υψηλού επιπέδου 

υποστήριξη για την αναγνώριση της 

κοινότητας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την 

έκθεσή της στον έξω κόσμο. 

Ρόλοι Ενδιάμεσοι Γνώσης 

Διαμεσολαβητές 

Βρίσκονται μεταξύ δικτύου και μελών της 

κοινότητας, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή, τη 

διευκόλυνση και τη διασπορά των συζητήσεων 

και τη διατήρηση εκδηλώσεων και 

δραστηριοτήτων της κοινότητας, κρατώντας το 

ενδιαφέρον ζωντανό. 

Συντονιστές 

Περιεχομένου 

Ως μία απόλυτη πηγή ρητής γνώσης με την 

έρευνα, την ανάκτηση, τη μεταφορά και την 

αντιμετώπιση των άμεσων αιτημάτων για τη 

γνώση και το περιεχόμενο της κοινότητας. 

Δημοσιογράφοι 

Υπεύθυνοι για τον εντοπισμό, την καταγραφή, 

την επεξεργασία της σχετικής γνώσης, τις 

βέλτιστες πρακτικές, τις νέες προσεγγίσεις και 

διδάγματα σε παρουσιάσεις έγγραφα και 

εκθέσεις. 

Ρόλοι Στήριξης 

Μέντορες 
Παίρνουν μία προσωπική συμμετοχή στη 

βοήθεια νέων μελών. 

Συντονιστές 
Συντονισμός, οργάνωση και προγραμματισμός 

εκδηλώσεων ή δραστηριοτήτων της 

κοινότητας. 

Τεχνικός 
Επιβλέπει και να διατηρεί σε καλή λειτουργία 

τις τεχνολογίες της κοινότητας και βοηθάει τα 

μέλη σε θέματα πλοήγησης. 

Πίνακας 2.1 – Οι ρόλοι των χρηστών σε μια κοινότητα πρακτικής  (Fontaine,2001) 
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάποια μέλη μπορούν να αποκτήσουν παράλληλους ρόλους στα 

πλαίσια της ΕΚΠ. Για να κατανοήσουμε πλήρως το πώς η ομάδα ηγεσίας των EΚΠ μπορεί 

να εξουδετερώσει, με τις ενέργειές της τις προκλήσεις που προκύπτουν, θα πρέπει να 

παρουσιαστεί μία ανάλυση για το πώς δραστηριοποιούνται τα μέλη της κοινότητας κατά τη 

διάρκεια της ζωής μίας Εικονικής Κοινότητας Πρακτικής. Μεταξύ των αποφάσεων που 

πρέπει να παρθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της κοινότητας, είναι η επιλογή και η 

διαθεσιμότητα ενός ηγέτη. Ο ηγέτης είναι υπεύθυνος για τη γενική καθοδήγηση και 

διαχείριση μίας ΕΚΠ (Bourhis et al, 2005). Συμβάλλει στην οικοδόμηση και τη διατήρηση 

της ΕΚΠ, ενθαρρύνει τη συμμετοχή, συστήνει την άμεση προσοχή σε σημαντικά ζητήματα 

και εφεύρει νέες ιδέες για να ενεργοποιήσει τα μέλη της κοινότητας, όταν αυτό είναι 

απαραίτητο. Στη βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί (Bourhis et al., 2006) «οι πιο συχνές 

ενέργειες των ομάδων ηγεσίας στις προκλήσεις που έχουν αντιμετωπίσει στα πλαίσια 

εργασιών σε Εικονικές Κοινότητες Πρακτικής.» 

 

Προκαλώντας Χαρακτηριστικά 

Δόμηση 
Δράση Ηγεσίας 

Χωρίς Οργανωτική Χαλαρότητα 

Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία της 

κοινότητας 

 

Πολύ χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων ΤΠΕ 

Δυσκολία πρόσβασης στην τεχνολογία, σε 

ορισμένες περιπτώσεις, 

Μισθωμένος πλήρους απασχόλησης 

ηγέτης. 

 

Οι ηγέτες επιλέγονται με βάση τις 

ικανότητές τους. 

Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία της 

κοινότητας 

 

Συνάφεια του θέματος Χαμηλή 

Πλήρους απασχόλησης ηγέτης 

 

Επιλογή και συμμετοχή καλού ηγέτη. 

Καλή η συμμετοχή του χορηγού. 

Αποφρακτικό περιβάλλον 

 

Συνταγμένα μέλη 

Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία της 

κοινότητας 

Χαμηλές δεξιότητες ΤΠΕ 

Επιλογή ενός ηγέτη που δεν έχει το 

χρόνο ούτε την ικανότητα να αναλάβει 

ένα τόσο απαιτητικό έργο. 

 

Μικρή υποστήριξη από την ανώτερη 

διοίκηση.  

 

Κανείς δεν ανέλαβε το ρόλο του Leader 
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Εκτεταμένη εμπειρία της κοινότητας 

Προβλήματα λογισμικού 

Επιλογή και Συμμετοχή Καλών 

Ηγετών 

 

Στους ηγέτες δόθηκαν 30 λεπτά την 

εβδομάδα για να κάνουν τη δουλειά τους. 

Χωρίς οργανωτική χαλαρότητα 

 

Χαμηλή εμπειρία της κοινότητας. 

 

Πολύ χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων ΤΠΕ 

 

Έναρξη EΚΠ χωρίς τη συμμετοχή τοπικών 

διαχειριστών 

Δεν υπάρχει χρόνος να δοθεί στους δύο 

ηγέτες να κάνουν τη δουλειά τους  

 

(ο ένας είχε σαφώς μικρότερη 

συμμετοχή) 

Στρατευμένα μέλη 

Υψηλή συμμετοχή του χορηγού 

 

Καλή συμμετοχή των κορυφαίων 

διευθυντικών στελεχών. 

 

Πρόβλημα με την επιλογή των ηγετών 

Αποφρακτικό περιβάλλον 

Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία της 

κοινότητας. 

 

Η ετερογενής ομάδα ανθρώπων 

Πλήρης απασχόληση ηγέτη 

Επιλογή και συμμετοχή. Καλός ηγέτης 

 

Καλή υποστήριξη από το χορηγό και 

ανώτερα διευθυντικά στελέχη 

Χαμηλή εμπειρία της κοινότητας 

 

Η ετερογενής ομάδα 

Πλήρης απασχόληση ηγέτη 

 

Πολλά κίνητρα από τον ηγέτη 

Πίνακας 2.2 – Οι ενέργειες των χρηστών σε μια κοινότητα πρακτικής 

Αξιολογώντας τους ηγέτες της κοινότητας, χρησιμοποιούνται τέσσερα στοιχεία για τον 

έλεγχο και την έκταση της επιτυχία των καθηκόντων τους. Συγκεκριμένα ελέγχεται (Moran 

& Weimer, 2004): 

 

 αν καθοδηγούσαν την κοινότητα,  

 αν δημιουργούσαν κίνητρα για τα μέλη,  

 κατά πόσο σχεδίαζαν και οργάνωναν τη κοινότητα  

 και κατά πόσο καθοδηγούσαν και υποστήριζαν την επικοινωνία και την 

πληροφόρηση.  
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2.5 Εικονικές Κοινότητες Πρακτικής και διαχείριση γνώσης 
Μια κοινότητα πρακτικής, η οποία ενώνει μια ομάδα ανθρώπων που μοιράζονται μια 

ανησυχία, μια σειρά από προβλήματα, μια εμπειρία ή ένα πάθος για ένα θέμα, (Wenger et al, 

2002. Wenger & Snyder 2000), θεωρείται ως ένα καινοτόμο μέσο για να δημιουργούνται και 

να μοιράζονται οι οργανωτικές γνώσεις. Μια ΕΚΠ χρησιμοποιείται συχνά ως εργαλείο 

διαχείρισης γνώσης.  

 

Πολλές επιχειρήσεις έχουν χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο για να συνδέσουν τους 

επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο με την πρακτική γνώση και την εργασία (Lueg, 2000). Μία 

ΕΚΠ παρέχει τη διαχείριση γνώσης με δυο τρόπους: Κατ' αρχάς, η κωδικοποιημένη γνώση 

μπορεί να προσεγγιστεί μέσω των «σε απευθείας σύνδεση αποθηκών» αρχείων και 

πληροφοριών, οι οποίες συνοδεύονται συχνά με τις μηχανές αναζήτησης.  

 

Αυτή η προοπτική καλείται «κωδικοποίηση». Η δεύτερη προοπτική, που καλείται 

«εξατομίκευση», προτείνει ότι η γνώση ρυθμίζεται μέσω των ανθρώπων αντί μέσω του 

εκπαιδευτικού υλικού (π.χ. σύνοδοι καταιγισμού ιδεών) (Allen et al., 2003). Αυτοί οι δύο 

τρόποι μπορούν να μεταφραστούν σε δύο τύπους γνώσεων: Στη ρητή γνώση (δηλαδή σκληρή 

γνώση) και στην υπονοούμενη γνώση (δηλαδή μαλακή γνώση). Η ρητή γνώση περιλαμβάνει: 

έγγραφα (π.χ. περιοδικά, βιβλία και έγγραφα διασκέψεων) καταγραμμένες συζητήσεις, 

καθορισμένες ροές της δουλειάς κ.λ.π.  

 

Η υπονοούμενη γνώση μπορεί να βρεθεί μέσα στα άτομα των κοινοτικών μελών (π.χ. 

εμπειρία). Τα κοινοτικά μέλη μπορούν να μοιραστούν αυτήν την γνώση με άλλα μέλη 

αλληλεπιδρώντας. Με άλλα λόγια, τα μέλη μιας ΕΚΠ μπορούν να μάθουν, να συζητήσουν, 

και να συμβάλουν στη ρητή γνώση της κοινότητας, αλλά μπορούν και να μοιραστούν την 

υπονοούμενη γνώση τους (Hildreth et al., 2000, Preece, 2004). Με την αλληλεπίδραση με τα 

κοινοτικά μέλη, η διατήρηση της γνώσης ενισχύεται (Bieber et al., 2002; Allen et al., 2003). 
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Σχήμα 9 - Αρχιτεκτονική της γνώσης (Saint-Onge & Wallace, 2003) 

 

Η οικοδόμηση της γνώσης (Σχήμα 9) έρχεται μέσα από διαδραστικές διαδικασίες και πράξη. 

Η γνώση μίας κοινότητας είναι μεγαλύτερη από το επιμέρους άθροισμα των γνώσεων των 

μελών της, αφού είναι αποτέλεσμα διάδρασης και όχι απλής συνάθροισης των γνώσεων και 

απόψεων όλων όσοι συμμετέχουν στο σχηματισμό της (Whipple, 1987). Τα άτομα μπορούν 

να συλλάβουν όλη τη γνώση μέσω της πρόσβασης στη γνώση και την ανταλλαγή της. Σε 

αυτό το πλαίσιο, σημαίνει ότι μια EΚΠ είναι βασισμένη σε τρεις μηχανισμούς ως προς τη 

μετάδοση και δημιουργία γνώσης. Αυτοί οι μηχανισμοί είναι: πρόσβαση στην υπάρχουσα 

γνώση (π.χ. μία βάση γνώσεων), ανταλλαγή γνώσης με τη διανομή της εμπειρίας και 

δημιουργία της νέας γνώσης με τη συνεργασία (π.χ. μοίρασμα των ιδεών) στα υπόλοιπα 

κοινοτικά μέλη (Tremblay, 2004). Τα πλεονεκτήματα των κοινοτήτων από αυτήν την 

προοπτική είναι:  

 

 Η διατήρηση της γνώσης όταν εγκαταλείπουν οι συμμετέχοντες 

 Η άτυπη διάδοση της σχετικής γνώσης 

 Η ανταλλαγή της γνώσης μεταξύ των ειδικών  

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ 

ΓΝΩΣΗ 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ  

ΓΝΩΣΗΣ 

 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

 ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΗ 

 ΣΥΝΗΘΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗ 

 ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΔΥΝΑΜΙΚΗ 

 ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ    

ΓΝΩΣΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗ 
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 Η βελτίωση της καινοτομίας και της παραγωγικότητας 

 

Μελέτες έδειξαν ότι η χρήση του Skype, τα Ιστολόγια (Blogs), η συνομιλία μέσω κειμένου, 

και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο χρησιμοποιήθηκαν συγχρόνως για να χτίσουν ένα σε 

απευθείας σύνδεση περιβάλλον, όπου τα εργαλεία επικοινωνίας ήταν το κλειδί στην 

οικοδόμηση και τη διανομή της γνώσης μέσα στην ομάδα (Molphy, Pocknee & Young, 

2007). Η Riel (1996) παρατηρεί ότι αναπτύσσοντας ένα παρόμοιο δικτυακό τόπο δεν 

σημαίνει ότι αυτόματα δημιουργήθηκε και μία δικτυακή κοινότητα. Η επιλογή της 

τεχνολογίας πρέπει να γίνεται με τρόπο που να απαιτεί πραγματική εμπλοκή όλων των μελών 

της κοινότητας και να επιτρέπει την αλληλεπίδρασή τους (Van Dusen, 1997). Μία ΕΚΠ 

περιλαμβάνει όχι μόνο τη πρόσβαση μελών σε μια σειρά εργαλείων πληροφοριών, αλλά 

καθιερώνει ένα αίσθημα ένταξης των μελών, όπου εξαρτώνται το ένα από το άλλο, για να 

επιτύχουν τις εκβάσεις μάθησης σε σειρές μαθημάτων ή τους προκαθορισμένους στόχους της 

ομάδας (Nykvist, 2004).  

 

Από όλα τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι μία ΕΚΠ είναι ένα δίκτυο ατόμων, που 

μοιράζονται έναν τομέα ενδιαφέροντος και επικοινωνούν γι’ αυτόν σε πραγματικό χρόνο 

μέσω διαδικτύου. Οι συμμετέχοντες μοιράζονται εμπειρίες, προβλήματα και λύσεις, 

εργαλεία, μεθοδολογίες κ.λ.π. Αυτή η επικοινωνία βοηθά στη βελτίωση της γνώσης κάθε 

συμμετέχοντος στη κοινότητα και συμβάλλει στην ανάπτυξη της γνώσης μέσα στον τομέα 

ενδιαφέροντός του. Πρέπει να αναζητηθούν τεχνολογίες τέτοιες που να είναι κατάλληλες για 

τη διαχείριση της γνώσης κατά την ανάπτυξη μίας κοινότητας πρακτικής. Στον παρακάτω 

πίνακα (Πίνακας 2.3) παρουσιάζεται μια συσχέτιση των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται 

αναλόγως των στόχων που υπηρετούν στις Εικονικές Κοινότητες Πρακτικής (Molphy, 

Pocknee & Young, 2007). 

 

Στόχοι και δεσμεύσεις Τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε 

Λεκτική Επικοινωνία 

Συνδυασμένη χρήση Skype και VOIP 

τηλεφωνίας 

Γραπτή Επικοινωνία 

Διαδικτυακή συζήτηση (Chat), Ιστολόγιo 

(Blog), email, wiki 
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Εικονική (Visual) Επικοινωνία Skype και webcams 

Συστηματικός προγραμματισμός του χρόνου 

επαφών (εβδομαδιαίες συνεδριάσεις) 

Ιστολόγιo (Blog) ημερήσιας διάταξης 

Οικοδόμηση των δεξιοτήτων νέας 

τεχνολογίας για τα πλαίσια διδασκαλίας και 

μάθησης 

Σύστημα καταγραφής ήχου και βίντεο, 

Blackboard λειτουργία, Σύστημα podcasting 

και screencasting 

Δέσμευση για την πρόοδο 

Ενεργές αναζητήσεις , που μετατρέπουν και 

μεταφέρουν τις ιδέες της κοινότητας σε 

εκπαιδευτικές πλατφόρμες 

Διανομή των παραδειγμάτων 

Blackboard, freeware, links για εκπαιδευτικό 

υλικό 

Εκπαιδευτική αντανάκλαση στην πρακτική Ηλεκτρονική ατζέντα, Ιστολόγιo (Blog), wiki 

Πίνακας 2.3 – Η σχέση τεχνολογίας και στόχων της κοινότητας (Molphy, Pocknee & Young, 2007) 

 

Οι άνθρωποι σε μία κοινότητα (Ardichvili et al., 2003) σκέφτονται ότι η γνώση τους ανήκει, 

όμως o Wenger (1998) αναφέρει ότι οι άνθρωποι οι ίδιοι πρέπει να θεωρήσουν ότι ανήκουν 

στην κοινότητα. Εξετάζει τρεις τρόπους στην συντέλεση του παραπάνω: Ο πρώτος τρόπος 

είναι «δέσμευση» (δηλαδή ενεργός συμμετοχή στις αμοιβαίες διαδικασίες της 

διαπραγμάτευσης και της σημασίας). Μέσω της δέσμευσης οι άνθρωποι μαθαίνουν πώς να 

συμπεριφερθούν. Εντούτοις, η δέσμευση περιορίζεται από τα φυσικά και ψυχολογικά όρια.  

 

Ο δεύτερος τρόπος είναι η «φαντασία» (δηλαδή ανάπτυξη σε ένα διανοητικό προτύπο). Με 

αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποι πρέπει να έχουν την ικανότητα να εφευρίσκουν εκ νέου, τις 

επιχειρήσεις τους, την πρακτική τους και την κοινότητά τους. Πρέπει να υπάρχει μια 

δυνατότητα για εξερεύνηση, για αναζήτηση κινδύνων, ώστε να απεικονιστούν και να 

δημιουργηθούν οι ασυνήθιστες συνδέσεις. Ο τελευταίος τρόπος είναι η «ευθυγράμμιση» 

(δηλαδή συντονισμός των δραστηριοτήτων προκειμένου να εγκαταστήσει μέσα στις δομές 

της κοινότητας και της περιοχής του). Αυτός ο τρόπος απαιτεί να κατευθύνει τις ενέργειες σε 

έναν κοινό σκοπό με το συντονισμό των προοπτικών και των ενεργειών.  
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2.5.1 Μοντέλο οικοδόμησης γνώσης σε μία Εικονική Κοινότητα Πρακτικής 

Ο τρόπος που οικοδομείται αποτελεσματικά η γνώση σε μια ΕΚΠ περιγράφεται μέσα από 

έρευνες (Hoadley & Kilner, 2005) και παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα (σχήμα 10): 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 10 – Μοντέλο οικοδόμησης γνώσης σε μία Εικονική Κοινότητα Πρακτικής (Hoadley & Kilner, 2005 σελ 4) 

 

Αυτό το μοντέλο αναπτύχθηκε από τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν μέσα από έρευνες που 

πραγματοποιήθηκαν σε κοινότητες πρακτικής. Βασική αρχή για το μοντέλο που 

παρουσιάζεται είναι ότι η κοινή γνώση παράγεται, όταν υπάρχει σκόπιμη συζήτηση γύρω 

από το περιεχόμενο μέσα σε ένα πλαίσιο (Hoadley & Kilner, 2005). Το μοντέλο αυτό 

περιλαμβάνει ένα μη-γραμμικό σύστημα στοιχείων που εμφανίζεται σε μια κοινότητα 

πρακτικής. Τα στοιχεία αυτά είναι το περιεχόμενο, οι συνομιλίες, ο σκοπός, οι συνδέσεις και 

το πλαίσιο. Μια αύξηση σε οποιοδήποτε από τα στοιχεία, τείνει να οδηγήσει σε αλυσιδωτές 

αυξήσεις σε όλα αυτά, αν και οι σχέσεις δεν είναι ένα-προς-ένα. Το πλαίσιο καθορίζει 

καθέναν από τους παραπάνω όρους σε ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αναλυτικά περιγράφονται 

στις παρακάτω παραγράφους οι άξονες του μοντέλου. 

 

Το περιεχόμενο αναφέρεται σε στατικά αντικείμενα ρητής γνώσης, όπως έγγραφα ή βίντεο 

κ.λ.π. Το ποιοτικό περιεχόμενο είναι θεμελιώδες για την οικοδόμηση της γνώσης σε μια 

κοινότητα. Το περιεχόμενο εξυπηρετεί τέσσερις σημαντικούς σκοπούς: να προσελκύει μέλη, 

Σκοπός 

Συνομιλία 

Πλαίσιο 
(Πληροφορίες) 

Συνδέσεις Περιεχόμενο 

Πλαίσιο οικοδόμηση γνώσης σε μια VCoP 
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να χρησιμεύει ως βάση για συζήτηση, να κοινωνικοποιεί τα νέα μέλη με την άμεση 

επικοινωνία για το τι είδους θέματα και πληροφορίες αναζητούν ή προσφέρουν και να 

παρακινεί τα μέλη που θεωρούν τον εαυτό τους από κοινού στην οικοδόμηση του τομέα της 

γνώσης τους. Η παραγωγή ποιοτικού περιεχομένου, ωστόσο, είναι μία από τις μεγάλες 

προκλήσεις στη διαμόρφωση της γνώσης στο πλαίσιο της κοινότητας. Για διάφορους λόγους, 

οι άνθρωποι είναι διστακτικοί στο να συνεισφέρουν περιεχόμενο (Goman, 2002, Constant et, 

al, 1994). Τα άλλα στοιχεία του μοντέλου συμβάλλουν στην αντιμετώπιση αυτής της 

πρόκλησης για να διευκολυνθεί η δημιουργία περιεχομένου. Για παράδειγμα, ένας τρόπος 

για τη δημιουργία περιεχομένου είναι η ανακατασκευή μίας συνομιλίας ή μια σειρά από 

συζητήσεις σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα σε ένα νέο αντικείμενο περιεχομένου.  

 

Η συνομιλία είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος παραγωγής και μεταφοράς γνώσης, επειδή 

η φύση της συνομιλίας παρέχει μεγαλύτερο πλαίσιο για πληροφορίες. Η πρόκληση της 

γνώσης μέσα σε μια κοινότητα πρακτικής είναι να δημιουργήσει τις συνομιλίες που 

προσφέρουν ουσιαστική γνώση, όχι άσκοπη φλυαρία. Η εποικοδομητική συζήτηση 

ενθαρρύνεται από την ποιότητα του περιεχομένου, από τους ξεκάθαρους σκοπούς και τις 

προσωπικές σχέσεις. Συνομιλία, που επικεντρώνεται σε ένα μέρος του περιεχομένου, είναι 

πιθανό να αξιοποιήσει την υπάρχουσα γνώση και εφ’ όσον το υπό συζήτηση περιεχόμενο 

είναι σχετικό με το σκοπό της κοινότητας, η συνομιλία είναι πιθανό να διαρκέσει πάρα πολύ. 

Επιπλέον, μία σαφής αίσθηση του κοινού σκοπού της κοινότητας καλλιεργεί μία κουλτούρα, 

μία παραγωγική συζήτηση, όπου συμμετέχουν όλοι, κατανοούν ότι ο στόχος του κάθε 

συνομιλητή είναι να στηρίξει το σκοπό και όχι μόνο και μόνο για να μιλήσουν για χάρη της 

ομιλίας τους. Τέλος, οι συνδέσεις εντός της κοινότητας αναπτύσουν μια κουλτούρα 

εμπιστοσύνης, στις οποίες τα μέλη αισθάνονται ασφαλείς,ώστε να εκφράσουν τη γνώμη τους 

και να αμφισβητήσουν τις υποθέσεις των άλλων (Dixon et. al., 2005). Έτσι οδηγούνται στην 

ανακάλυψη της μάθησης. Η βασική διάκριση μεταξύ του περιεχομένου και της συνομιλίας 

είναι ότι το περιεχόμενο περιλαμβάνει μια μονόδρομη διαβίβαση πληροφοριών (μονόλογος), 

ενώ η συνομιλία περιλαμβάνει κατ' ανάγκη τουλάχιστον μία αμφίδρομη ανταλλαγή 

πληροφοριών (π.χ. ο διάλογος) (Hoadley, 1998). 

 

Οι συνδέσεις αναφέρονται στις διαπροσωπικές επαφές μεταξύ των μελών της κοινότητας 

που περιλαμβάνουν κάποιο επίπεδο σχέσης. Οι συνδέσεις είναι η ψυχή της οικοδόμησης της 

γνώσης στo πλαίσιo της κοινότητας πρακτικής. Χωρίς συνδέσεις, ένας σε απευθείας σύνδεση 

χώρος είναι απλώς ένα αποθετήριο περιεχομένου ή μία διαδικτυακή συζήτηση (Chat- room) 
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συνομιλίας. Οι συνδέσεις ενισχύουν τις σχέσεις εμπιστοσύνης και τη δυνατότητα οι 

άνθρωποι να εργαστούν μαζί για ένα κοινό στόχο στον τομέα της οικοδόμησης της γνώσης 

τους (Saint-Onge & Wallonce, 2003). Μπορούν ωστόσο, να διευκολύνονται από τα άλλα 

στοιχεία που περιγράφονται στο μοντέλο. Για παράδειγμα, όταν σε μια κοινότητα υπάρχει 

ένας σαφής στόχος, τα μέλη της γνωρίζουν ότι όλα μοιράζονται τουλάχιστον ένα κοινό 

σημείο μεταξύ τους ως προς ένα βασικό σκοπό. Αυτός ο κοινός σκοπός μειώνει τα εμπόδια 

στη δημιουργία συνδέσεων. Επίσης, το περιεχόμενο και η ποιότητα συνομιλίας διευκολύνει 

τις συνδέσεις μελών. Όταν κάποια μέλη προσφέρουν περιεχόμενο και συνομιλία, τα 

υπόλοιπα μέλη συνδέονται στα προφίλ εκείνων των μελών που συνέβαλαν στη γνώση, για να 

γνωρίσουν τους συντελεστές και να γίνει πιο πιθανή η μεταξύ τους σύνδεση.  

 

Το πλαίσιο (Πληροφορίες) είναι το ποιος, τι, πού, πότε, γιατί. Δίνει τη δυνατότητα στα μέλη 

της κοινότητας να εκτιμήσουν εάν και πώς οι πληροφορίες είναι σημαντικές για αυτούς. 

Επιτρέπει στα μέλη της κοινότητας να μάθουν πιο αποτελεσματικά, (Brown et. al., 1989), 

αλλά και βοηθάει να γνωρίζουν από πού ένα αντικείμενο γνώσης προήλθε και πώς έχει 

εφαρμοστεί στο παρελθόν.  

 

Τέλος, ο σκοπός είναι ο λόγος για τον οποίο τα μέλη έρχονται μέσα στη κοινότητα. Χωρίς 

σκοπό η οικοδόμηση της γνώσης δεν πραγματοποιείται. Ένας σαφής καθορισμένος κοινός 

σκοπός δίνει νόημα στο περιεχόμενο, παρέχει την κατεύθυνση για συζήτηση, ενισχύει τις 

συνδέσεις, και είναι το ενοποιητικό πλαίσιο για όλες τις δραστηριότητες της κοινότητας. Η 

σαφήνεια του σκοπού της ενέργειας δημιουργεί και παράγει αποτελέσματα. Ο κοινό σκοπός, 

πράγματι, είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για τη συνεργασία σε μία κοινότητα (Cohen, 

1991, Woodruff,1999). Έχει την ικανότητα να συνδέονται τα πάντα που συμβαίνουν στο 

εσωτερικό της κοινότητας και είναι το βασικό βήμα στη δημιουργία εμπιστοσύνης. Ακόμη, 

και αν μία κοινότητα πρακτικής έχει δηλωμένο σκοπό, ο πραγματικός σκοπός θα υπάρχει στο 

περιεχόμενο, στις συζητήσεις, στις συνδέσεις, και το πλαίσιό της. Στην ιδανική περίπτωση, ο 

πραγματικός και ο δεδηλωμένος σκοπός ταυτίζονται. Τα πέντε στοιχεία του μοντέλου 

(περιεχόμενο, συνομιλία, συνδέσεις, πλαίσιο και σκοπός) ανατροφοδοτούνται και αλληλο-

ενισχύονται. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι σημαντικά για την αποτελεσματική οικοδόμηση της 

γνώσης (Σχήμα 10) σε μια online κοινότητα (Hoadley & Kilner, 2005), επειδή τα στοιχεία 

του μοντέλου κατασκευάζουν το ένα το άλλο. Η μεγαλύτερη εστίαση στο σκοπό της 

κοινότητας θα προκαλέσει μεγαλύτερη επιτυχία στο ίδιο το μοντέλο. Αντίθετα, κάθε κομμάτι 
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του περιεχομένου, κάθε συνομιλία, κάθε πρόσθετο στοιχείο του πλαισίου χρησιμεύει είτε για 

να ενισχύσει είτε για να υπονομεύσει το δηλωθέντα σκοπό της κοινότητας.  

 

Σχήμα 10β – Μοντέλο οικοδόμησης γνώσης σε μια Εικονική Κοινότητα Πρακτικής (McDermott, 2001b σελ 3) 

 

Μία άλλη μορφή του μοντέλου οικοδόμησης της γνώσης σε μια ΕΚΠ, που έχει δημιουργηθεί μέσα 

από έρευνες, παρουσιάζεται στο σχήμα 10β (McDermott, 2001b). 

2.6 Αξιολόγηση της γνώσης στα πλαίσια μίας Εικονικής Κοινότητας 

Πρακτικής 

Αξιολογώντας μία κοινότητα πρακτικής συνήθως εξετάζονται δύο πλευρές. Η εσωτερική 

λειτουργία της κοινότητας και το κατά πόσο δημιουργούνται επιπτώσεις για το άτομο που 

συμμετέχει ή τον οργανισμό που ανήκει (Ropes, 2011). Κυρίως για το δεύτερο μέρος της 

αξιολόγησης, θα πρέπει να αναζητηθούν σαφή και επαληθεύσιμα αποτελέσματα (Spitzer, 
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2005). Τέλος, βασικό σημείο της αξιολόγησης σε μια κοινότητα πρακτικής είναι η εύρεση 

των μεταβλητών που συσχετίζονται και μπορούν να μετρηθούν. Στη βιβλιογραφία, (Hung & 

Chen, 2002, Hakkarainen et al., 2004, Swan et al., 2002, Wenger, 1998, Wenger, McDermott 

& Snyder, 2002), παρουσιάζεται ένα εννοιολογικό μοντέλο (σχήμα 11), που περιέχει τις 

βασικές μεταβλητές που μετριούνται κατά την αξιολόγηση μίας κοινότητας πρακτικής. Οι 

μεταβλητές που περιέχονται είναι : α)η ατομική μάθηση, β)η ομαδική μάθηση, γ)η 

συμμετοχή στην κοινότητα και δ)η μάθηση στον οργανισμό. Το πώς συνδέονται οι 

μεταβλητές παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα (σχήμα 11). 

 

Σχήμα 11 – Εννοιολογικό μοντέλο μεταβλητών αξιολόγησης σε μια κοινότητα πρακτικής 

 

Η ατομική μάθηση σε μια κοινότητα πρακτικής: πρόκειται για μια δυναμική διαδικασία, η 

οποία λαμβάνει χώρα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον, με έμφαση στις δραστηριότητες που 

σχετίζονται με τον τομέα της κοινότητας πρακτικής στις οποίες μετέχει κανείς. Η μάθηση 

είναι μια κοινωνική-γνωστική διαδικασία, που βασίζεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ ενός 

ατόμου και του περιβάλλοντος, αλλά επίσης μπορεί να εξεταστεί και ως «αποτέλεσμα» (Van 

Woerkom, 2003). Σύμφωνα με τον Wenger (1998), σε ένα σύστημα κοινωνικής μάθησης, 

όπως μια κοινότητα πρακτικής, η ατομική μάθηση έχει τρεις πτυχές: 
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 Φαντασία. Πράγμα που σημαίνει, την οικοδόμηση μίας εικόνας του εαυτού τους, της 

κοινότητας και του κόσμου, για τη δημιουργία προβληματισμού σχετικά με την 

κατάστασή τους, ώστε να εξερευνήσουν τις δυνατότητές τους. 

 Ευθυγράμμιση, η οποία ελέγχει να δει αν οι τοπικές δραστηριότητές τους 

ευθυγραμμίζονται με αρκετές άλλες οργανωτικές διαδικασίες, ούτως ώστε αυτά να 

είναι αποτελεσματικά έξω από τους εαυτούς τους. 

 

Από σχετική έρευνα (Wenger, 2001) βλέπουμε ότι η μάθηση σε μία κοινότητα πρακτικής 

έχει στοιχεία κοινωνικής αλληλεπίδρασης, στοιχεία του προβληματισμού σχετικά με την 

πρακτική και την κατάσταση του ατόμου. Υπάρχει επίσης ένα στοιχείο της εξερεύνησης ή 

πειραματισμού και επανεξέταση των υφιστάμενων πρακτικών, αλλά και τη χρήση νέων 

πρακτικών στην καθημερινή εργασία τους. Εν ολίγοις, παρουσιάζεται η μάθηση σε μια 

κοινότητα πρακτικής ως μία δυναμική, αμφίδρομη διαδικασία μεταξύ του ατόμου και του 

περιβάλλοντός του, που καταλήγει σε μεταβολή της συμπεριφοράς, αλλά και αρμοδιότητά 

του.  

 

Η συλλογική μάθηση μπορεί να θεωρηθεί ως «μια συνεχιζόμενη διαδικασία προβληματισμού 

και δράσης, που χαρακτηρίζεται από τις ερωτήσεις, που αναζητούν ανατροφοδότηση, 

πειραματισμό, αντανακλώντας τα αποτελέσματα, και συζητώντας λάθη» (Edmondson 1999). Η 

ομάδα σχηματίζει το άμεσο περιβάλλον για μάθηση και η κοινότητα πρακτικής είναι μια 

συλλογική οντότητα που παράγει νέα γνώση, που οδηγεί σε αλλαγές στη γνωστική του 

μέλους, διαμορφώνει δομές και συμπεριφορές μέσω αλλαγών στην πρακτική τους. Σύμφωνα 

με τους ερευνητές, μία ομάδα που έχει στόχο τη μάθηση παρουσιάζει πιο προσαρμοστικές 

συμπεριφορές από μία ομάδα με στόχο την απόδοση (Bunderson & Sutcliffe, 2003) Πιο 

συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι «ένας προσανατολισμός μάθησης της ομάδας, αντανακλά μία 

κοινή αντίληψη των στόχων της ομάδας που σχετίζονται με τη μάθηση και την ανάπτυξη 

ικανοτήτων, στόχων που καθοδηγούν την έκταση, το πεδίο εφαρμογής και το μέγεθος των 

μαθησιακών συμπεριφορών μέσα σε μία ομάδα». Συμπερασματικά, μια κοινότητα πρακτικής 

είναι ένα περιβάλλον μάθησης και όχι επιδόσεων και λειτουργεί ως χώρος για 

αυτοσχεδιασμό και πειραματισμό, όπου προσαρμόζονται συμπεριφορές διαρκώς (Brown & 

Duguid 2000, Swan et al., 2002). Οι Van den Bossche, Gijselaers, και Kirschner (2006) 

διαπίστωσαν ότι στο πλαίσιο της ομαδικής μάθησης υπάρχουν κάποιες σημαντικές πτυχές 

που πρέπει να μετρηθούν. Αυτές είναι η ψυχολογική ασφάλεια, η συνοχή και η ικανότητα 
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μάθησης, που κυρίως επηρεάζουν τη συμπεριφορά της ομάδας. Η ψυχολογική ασφάλεια 

είναι μια έννοια που είναι πολύ στενά συνδεδεμένη με την εμπιστοσύνη, είναι μια κοινή 

αντίληψη που διευκολύνει τη μάθηση της ομάδας και ένα σημαντικό στοιχείο της κοινότητας 

πρακτικής. Ενώ, η κοινωνική συνοχή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία 

οποιασδήποτε ομάδας και παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία ως καθοριστικός παράγοντας για 

μια αποτελεσματική ομάδα (Van den Bossche et. al., 2006).  

 

Η οργανωτική μάθηση είναι συχνά αντιληπτή ως μια κυκλική διαδικασία που περιλαμβάνει 

το άτομο, την ομάδα και τον οργανισμό που ανήκουν ως σύνολο (Crossen, Lane, και White 

1999, Stahl 2000). Ενώ μπορεί να μετρηθεί η οργανωτική μάθηση (μάθηση της οργάνωσης) 

με τον ίδιο τρόπο όπως η ατομική μάθηση, αντιμετωπίζεται ως μια διαδικασία παρά ως ένα 

αποτέλεσμα (Bapuji & Crossan 2004). Οι Mulholland, et al (2001) τη περιγράφουν ως μία 

διαδραστική διαδικασία μεταξύ των εργαζομένων ενός οργανισμού. Για τον Huber (1991), η 

οργανωτική μάθηση συμβαίνει όταν «οποιαδήποτε από τις μονάδες του οργανισμού αποκτά 

γνώση που αναγνωρίζεται ως δυνητικά χρήσιμη για την οργάνωση. Τέλος, ο Van Woerkom 

(2003) υποστηρίζει ότι μπορούμε να μετρήσουμε την οργανωτική μάθηση, χρησιμοποιώντας 

μερικά από τα ίδια μέσα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τη διαδικασία αξιολόγησης 

των ατομικών και ομαδικών επιπτώσεων.  

 

2.7 Η αξία μίας κοινότητας πρακτικής 

Οι άνθρωποι συχνά αρχίζουν την εκτίμηση της αξίας των κοινοτήτων με τη μέτρηση των 

παρακάτω δραστηριοτήτων:  

 

 επισκέψεις στην τοποθεσία παγκόσμιου ιστού (Web),  

 τον αριθμό των απαντήσεων σε αίτημα για βοήθεια  

 την ενεργή συμμετοχική τους, στις συνεδριάσεις.  

 

Οι δραστηριότητες αυτές είναι εύκολο να μετρηθούν. Χρησιμοποιούνται στην κατανόηση 

του επιπέδου της κοινοτικής δραστηριότητας και δίνουν κάποιες ενδείξεις για καλή 

λειτουργία της κοινότητας. Οδηγούν σε βελτιώσεις για τις ακόλουθες τρεις περιοχές:  
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 Προσωπική Γνώση: Όταν τα μέλη της κοινότητας μοιράζονται τις ιδέες τους ή στη 

διάρκεια αλληλοβοήθειας, παρουσιάζεται αύξηση της προσωπικής γνώση των μελών 

της κοινότητας.  

 Αντοχή Σχέσεων: Όταν οι άνθρωποι συμμετέχουν (σε μία κοινότητα), συχνά 

αναπτύσσεται εμπιστοσύνη και άνεση σχέσεων λόγω των αλληλεπιδράσεών τους.  

 Η πρόσβαση σε πληροφορίες: Μέλη της ηγεσίας της κοινότητας δημιουργούν 

εργαλεία, κατευθυντήριες γραμμές, διαδικασίες ή βάσεις δεδομένων, για να 

αυξήσουν την πρόσβαση όλων των μελών σε έγγραφα και πληροφορίες που ήδη 

δημιουργούνται από άλλα μέλη.  

 

Αυξήσεις στα προηγούμενα τρία στοιχεία δεν συνεπάγεται άμεσα και αύξηση της αξίας στον 

οργανισμό που συμμετέχουν τα μέλη της. Οι κοινότητες παρέχουν συνήθως αξία σε τρία 

διαφορετικά επίπεδα:  

 

 ατομικό,  

 ομαδικό  

 οργάνωσης ή φορέα.  

 

Η αξιολόγηση της αξίας της κοινότητας πραγματοποιείται με συνεντεύξεις ή με τη 

συμπλήρωση ερωτηματολογίων. Ερωτήσεις που περιλαμβάνονται συχνά σε τέτοιου είδους 

διαδικασίες είναι: 

 Ποιά συνολική αξία έχει η κοινότητας για εσάς και την ομάδα σας;  

 Θυμάστε, όταν συζητήθηκε στην κοινότητα "το x θέμα", τι ειδικές γνώσεις, τι 

πληροφορίες και τι δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν;  

 Ποια ήταν η αξία των προηγουμένων για σας ως άτομο;  

 Μπορείτε να υπολογίσετε την αξία αυτής της γνώσης σε συλλογικό επίπεδο για την 

επιχειρηματική μονάδα που ανήκετε; 

 Πραγματοποιήθηκε μείωση του κόστους, μείωση του χρόνου, βελτίωση της 

ποιότητας της λήψης αποφάσεων ή μειωμένο κίνδυνο αποφάσεων;  

 Ποιο είναι το ποσοστό της αξίας που προήλθε άμεσα από την κοινότητα;  

 Ποιες είναι οι πιθανότητες να είχατε αποκτήσει την ίδια γνώση χωρίς την κοινότητα;  

 Πόσο σίγουροι είστε για την παραπάνω εκτίμηση;  

 Ποιος άλλος χρησιμοποίησε αυτές τις πληροφορίες;  
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 Πραγματοποιήθηκε συλλογή δεδομένων; 

 Κατασκευάστε και διηγηθείτε ιστορίες για την αξία της κοινότητας.  

 

Τέλος, κατά την αξιολόγηση θα πρέπει να μετρηθεί το πώς οι κοινότητες συμβάλλουν σε 

έναν οργανισμό και πώς οι δραστηριότητες της κοινότητας οδηγούν σε αποτελέσματα που 

είναι πολύτιμα για το άτομο ή τις επιχειρηματικές μονάδες που ανήκουν και πώς 

συμβάλλουν αυτά τα άτομα στα επιχειρηματικά αποτελέσματα.  

2.8 Διαφορές μίας Εικονικής Κοινότητας Πρακτικής από άλλες εικονικές 

ομάδες 

Οι Εικονικές Κοινότητες Πρακτικής διαφέρουν από άλλες online κοινότητες σε επίπεδο 

συνεργασίας και δέσμευσης. Αυτές μπορούν να διακριθούν σε (Wing Lai, Pratt, Anderson & 

Stigter, 2006): 

 

 Πύλες (Portals) 

 Δίκτυα ή κοινότητες πληροφοριών  

 Ενδιαφερόμενες ομάδες 

 Ιστολόγια (Blogs). 

 

Διαφορές που καταγράφηκαν σε διάφορες μελέτες σε σχέση με τις εικονικές κοινότητες 

(Wing Lai, Pratt, Anderson & Stigter, 2006) είναι: 

 

 e-Commerce Communities (κοινότητες ηλεκτρονικού εμπορίου). Στις κοινότητες 

ηλεκτρονικού εμπορίου χρησιμοποιείται συνήθως ο όρος «κοινότητα» πολύ αόριστα 

μόνο και μόνο που χρησιμοποιείται ένα οποιοδήποτε λογισμικό επικοινωνιών, που 

μπορεί να προστεθεί σε έναν δικτυακό τόπο (Preece, 2001). 

 

 e-Communities of Interest (κοινότητες ενδιαφερόντων). Με βάση τους ορισμούς που 

έχουν παρουσιαστεί, εικονική κοινότητα ενδιαφέροντος καθορίζεται μία εικονική 

κοινότητα ως συνάθροιση που προκύπτει, όταν συνεχίζουν αρκετοί άνθρωποι τη 

δημόσια συζήτηση αρκετό καιρό, με το ικανοποιητικό ανθρώπινο συναίσθημα, για να 

διαμορφώσουν μια προσωπική σχέση στον κυβερνοχώρο με βάση τα ενδιαφέροντά 

τους. Αυτός ο καθορισμός δεν έχει καμία αναφορά για την κοινή επιχείρηση, την 
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αμοιβαία δέσμευση των μελών της ή ένα κοινό ρεπερτόριο, που χαρακτηρίζουν μία 

ΕΚΠ, όπως έχει καθοριστεί από τον Wenger (1998).  

 

 e-Learning (κοινότητες ηλεκτρονικής μάθησης). Οι κοινότητες ηλεκτρονικής 

μάθησης αναφέρονται στην εκμάθηση που λαμβάνει χώρα σε μία πιο επίσημη δομή 

χρησιμοποιώντας κανονικά τα συστήματα διαχείρισης σειρών μαθημάτων, ενώ οι 

Εικονικές Κοινότητες Πρακτικής στρέφονται στην πρακτική, τη δημιουργία και τη 

διανομή της γνώσης με έναν πιο άτυπο τρόπο (Tu & Corry, 2002; Lai, 1999). 
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ΚΕΦ 3. Μεθοδολογία της Έρευνας 

3.1 Επιλογή μεθοδολογικής προσέγγισης 

Η επιλογή της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται σε μία έρευνα, απορρέει από τις 

οντολογικές και επιστημολογικές αντιλήψεις του ερευνητή και καθορίζει ποια εργαλεία και 

με ποιο τρόπο θα χρησιμοποιηθούν (Μακράκης, 2005). Οι ερευνητικές μέθοδοι μπορούν να 

χωριστούν γενικώς σε δύο κατηγορίες. Στις ποσοτικές και στις ποιοτικές. Ποσοτικές έρευνες 

θεωρούνται αυτές που αναλύουν την ποσότητα εμφάνισης του φαινομένου που εξετάζεται σε 

μια έρευνα και ποιοτικές αυτές που αναφέρονται στο είδος, στο συγκεκριμένο χαρακτήρα 

του φαινομένου (Kvale, 1996). Τόσο οι ποσοτικές, όσο και οι ποιοτικές μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις, είναι εμπειρικές, διότι στηρίζονται σε δεδομένα της εμπειρικής 

πραγματικότητας (Μακράκης, 1998).  

 

3.1.1 Ποσοτικές έρευνες 

Μια ποσοτική μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί όταν ο ερευνητής στοχεύει σε συγκεκριμένες 

θεωρητικές υποθέσεις για τη μελέτη κάποιου κοινωνικού φαινομένου. Μερικές από τις 

δυνατότητες που παρέχει, όπως η τυποποίηση των στοιχείων που συλλέγονται, η δυνατότητα 

προσέγγισης μεγάλου μέρους πληθυσμού και η χρήση στατιστικών μεθόδων ανάλυσης, την 

καθιστούν ως μια διαδεδομένη μορφή εμπειρικής έρευνας για τη μελέτη κοινωνικών 

φαινομένων (Κυριαζή, 2002). Οι ποσοτικές μεθοδολογίες δοκιμάζουν τη θεωρία αφαιρετικά 

από την προϋπάρχουσα γνώση, μέσω της ανάπτυξης υποθετικών σχέσεων και προτείνουν 

αποτελέσματα για τη μελέτη. Οι ερευνητές της συγκεκριμένης μεθοδολογίας καθοδηγούνται 

από συγκεκριμένες ιδέες, προοπτικές ή υποθέσεις σχετικά με το θέμα που διερευνάται 

(Cormack, 1991).  

 

3.1.2 Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας 

Μια ποιοτική έρευνα, όπως περιγράφεται από τον Creswell (1994), είναι μια διαδικασία 

βασισμένη στην οικοδόμηση σύνθετης κατανόησης ενός κοινωνικού ή ανθρώπινου 

προβλήματος. Χαρακτηρίζεται από τη συλλογή δεδομένων, όπου ο ερευνητής αλληλεπιδρά 

με εκείνους που μελετά. Επιπλέον, η έρευνα τείνει να είναι περιγραφική και ενδιαφέρεται για 

τη διαδικασία, καθώς επίσης και τις εκβάσεις ή τα προϊόντα της. Στις ποιοτικές έρευνες οι 

πληροφορίες ή τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται, δεν μετατρέπονται σε αριθμούς, αλλά 

σχολιάζονται και αξιοποιούνται ως λεκτικά σύνολα. Στηρίζονται στην υπόθεση ότι η γνώση 

για τους ανθρώπους είναι αδύνατη χωρίς την περιγραφή της ανθρώπινης εμπειρίας, όπως 
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αυτή βιώνεται και περιγράφεται από τους ίδιους (Σαχίνη & Καρδάση, 2004). Βασικά 

παραδείγματα ποιοτικών μεθόδων είναι η ιστορική έρευνα, η έρευνα δράσης, η μελέτη 

περίπτωσης, η ανάλυση περιεχομένου, η εθνογραφική έρευνα, οι ιστορίες ζωής, η 

βιογραφική έρευνα και η θεμελιωμένη θεωρία (Denzin & Lincoln, 1994 στο Πουρκός & 

Δαφέρμος, 2010 σελ 152). Παρέχουν τη δυνατότητα μέσα από την αφήγηση να καταγραφούν 

τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του υπό μελέτη πληθυσμού. Χαρακτηριστικά που μέσα από μια 

ποσοτική έρευνα δεν μπορούν να αναδειχτούν. Οι όροι «εμπειρισμός» (Leach, 1990) και 

«θετικισμός» (Duffy, 1985) εμπεριέχονται μέσα στις ποιοτικές μεθόδους έρευνας και 

προέρχονται από την επιστημονική μέθοδο που χρησιμοποιείται στις φυσικές επιστήμες 

(Cormack 1991). Μία αδυναμία της ποιοτικής μεθοδολογίας, είναι η πιθανή επίδραση της 

παρουσίας των ερευνητών στους ανθρώπους που μελετούν.  

 

Οι ποιοτικές προσεγγίσεις υλοποιούνται μέσα από μία διαλεκτική διαδικασία όπου α) το 

πρόβλημα και το πλαίσιο αναφοράς της έρευνας δεν είναι αυστηρά προκαθορισμένο, β) 

επιχειρείται μια αρχική ανίχνευση και συλλογή δεδομένων, η οποία καθοδηγεί τη 

συγκεκριμενοποίηση του πλαισίου αναφοράς της έρευνας, γ) η πορεία της έρευνας 

καθορίζεται και επανακαθορίζεται, καθώς εξελίσσεται η συλλογή και η ανάλυση των 

δεδομένων και δ) τα αποτελέσματα της διαδικασίας διατυπώνονται ως περιγραφές που 

απορρέουν μέσα από την εξωτερίκευση των νοημάτων, που αποδίδουν τα δρώντα πρόσωπα 

στο υπό διερεύνηση κοινωνικό φαινόμενο (Μακράκης, 1998).  

 

3.1.3 Μικτές ερευνητικές διαδικασίες «mixed research» 

Οι ποσοτικές και οι ποιοτικές μέθοδοι έρευνας από μόνες τους δεν μπορούν να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της παρούσας εργασίας, λόγω των αδυναμιών και 

διαφοροποιήσεων που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Συνήθως στο παρελθόν οι ποιοτικές και 

οι ποσοτικές διαδικασίες χρησιμοποιούνταν από ερευνητές με αντίθετες πεποιθήσεις χωρίς 

να υπάρχουν σκέψεις κάποιας σύνθεσης ή συμβατότητας μεταξύ τους (Smith & Heshusius, 

1986, Lincoln & Guba, 2000). Ο τρόπος που προτείνεται, ώστε να κρατηθούν τα θετικά 

στοιχεία των δύο διαφορετικών προσεγγίσεων είναι η χρήση μίας μικτής ερευνητικής, που 

λειτουργεί ως ένας συνδυασμός των προηγουμένων (ερευνητικών μεθόδων). Σε αυτό το 

ερευνητικό πλαίσιο κινείται και η συγκεκριμένη έρευνα. 

 

Μικτές ερευνητικές μέθοδοι είναι το είδος της έρευνας στην οποία ένας ερευνητής ή μία 

ομάδα ερευνητών συνδυάζουν στοιχεία ποιοτικών και ποσοτικών προσεγγίσεων, (χρήση 
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ποιοτικών και ποσοτικών απόψεων, συλλογή δεδομένων, αναλύσεων, τεχνικές εξαγωγής 

συμπερασμάτων κλπ.), για τους γενικούς σκοπούς και στόχους της έρευνας (Burke, 

Onwuegbuzie & Turner, 2007). Αρκετές φορές όμως υπάρχει μια σύγχυση, όπου 

χρησιμοποιώντας τον όρο Μικτές Ερευνητικές Μέθοδοι, οι ερευνητές αναφέρονται απλώς 

σε διαδικασίες συλλογής και ανάλυσης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων στο πλαίσιο 

μίας μελέτης (Tashakkori & Teddlie, 2003). Μερικοί άλλοι χρησιμοποιούν τον όρο «Μικτές 

Μέθοδοι» για να περιγράψουν τα σχέδια έρευνας που συνδυάζουν και τις δύο προσεγγίσεις 

συνειδητά μέσα σε όλα τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας (Johnson & Onwuegbuzie 

2004).  

 

Σε αυτήν την περίπτωση, ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να διαφοροποιήσει τα σχέδια της 

έρευνας ενσωματώνοντας ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα από εκείνους που χρησιμοποιούν 

χωριστά τα δύο είδη δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνονται μετασχηματιστικά 

σχέδια που αλλάζουν μία μορφή των δεδομένων σε μία άλλη (πιο συχνά ποιοτικά σε 

ποσοτικά στοιχεία), έτσι ώστε τα δεδομένα που συλλέγονται από μικτά σχέδια να μπορούν 

να συγχωνευθούν (Caracelli & Greene 1993, Onwuegbuzie & Teddlie, 2003). O συνδυασμός 

αυτός δίνει τη δυνατότητα για τη δημιουργία πιο ευέλικτων και ολιστικών ερευνητικών 

πρακτικών. Ο όρος quantitizing επινοήθηκε για να περιγράψει τη διαδικασία μετατροπής 

κωδικοποιημένων ποιοτικών δεδομένων σε ποσοτικά δεδομένα και ο όρος qualitizing για να 

περιγράψει τη διαδικασία της μετατροπής των ποσοτικών δεδομένων σε ποιοτικά στοιχεία 

(Tashakkori & Teddlie 1998). Στο παρελθόν, αναφορές για τη συγκεκριμένη μέθοδο με 

μικρές διαφοροποιήσεις ως προς τον ορισμό, αλλά και την ουσία τους, τις χαρακτήριζαν ως 

«blended research» (Thomas, 2003), «integrative research» (Johnson & Onwuegbuzie, 

2004), «multimethod research» (Hunter & Brewer, 2003, Morse, 2003, Creswell, Plano, 

Vicki & Clark 2007), «triangulated studies» (Sandelowski, 2003), «ethnographic residual 

analysis» (Fry & Chantavanich, 1981) και «mixed research» (Johnson, 2006, Johnson & 

Christensen, 2004). Μερικά από τα θετικά χαρακτηριστικά της μικτής ερευνητικής μεθόδου 

που αναφέρονται στη βιβλιογραφία είναι (Creswell, 1999): 

 

 Ο συνδυασμός των ποσοτικών και ποιοτικών προσεγγίσεων στο πλαίσιο της μικτής 

έρευνας, παρέχει καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων της έρευνας και κυρίως 

συμβάλλει στην εξερεύνηση σύνθετων ερωτημάτων.  
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 Παρέχει πιο πλήρη αποδεικτικά στοιχεία για τη μελέτη ενός προβλήματος της 

έρευνας από ό,τι οι ποσοτικές ή ποιοτικές έρευνες χωριστά (Barbour, 1998).  

 Οι ερευνητές έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν όλα τα εργαλεία συλλογής 

δεδομένων που διατίθονται, αντί να περιορίζονται στους τύπους της συλλογής 

δεδομένων που συνήθως συνδέονται με τη μία ή την άλλη μέθοδο. 

 Βοηθά να απαντηθούν ερωτήσεις που δεν μπορούν να απαντηθούν με τη χρήση 

ποιοτικών ή ποσοτικών προσεγγίσεων.  

 Ενθαρρύνει τους ερευνητές να συνεργάζονται με αυτούς που ασχολούνται 

αποκλειστικά με ποσοτικές ή ποιοτικές έρευνες. 

 Ενθαρρύνει τη χρήση πολλαπλών κοσμοθεωριών ή παραδειγμάτων χρησιμοποιώντας 

πολλαπλά πρότυπα (θεωρία ρεαλισμού) και όχι μια τυπική ένωση ορισμένων 

παραδειγμάτων ποσοτικής ή ποιοτικής έρευνας. 

 Η εφαρμογή της είναι περισσότερο πρακτική, με την έννοια ότι ο ερευνητής είναι 

ελεύθερος να χρησιμοποιεί όλες τις πιθανές μεθόδους για να αντιμετωπίσει ένα 

πρόβλημα, συνδυάζοντας επαγωγική και απαγωγική σκέψη.  

 

Για την εφαρμογή μικτών ερευνητικών διαδικασιών, απαιτείται η επιλογή μιας 

συγκεκριμένης στρατηγικής για την συλλογή των δεδομένων και ο ορισμός ενός πλάνου που 

να περιγράφει τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθεί και θα αναλυθεί αυτό το υλικό. Πολλοί 

ερευνητές έχουν ορίσει κριτήρια (Greene et al., 1989, Tashakkori & Teddlie, 2003) σχετικά 

με την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής κατά τη χρήση μικτών ερευνητικών μεθόδων. 

Τα κριτήρια αυτά αναφέρονται με τη μορφή ερωτήσεων που πρέπει να προβληματίσουν τον 

ερευνητή κατά τη διεξαγωγή μίας μελέτης (Creswell et al., 1999). Οι προβληματισμοί 

αναπτύσσονται με τις παρακάτω ερωτήσεις: 

 

1. Ποια είναι η αλληλουχία της συλλογής ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων στην 

προτεινόμενη μελέτη. Η συλλογή των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων μπορεί να 

πραγματοποιηθεί σε φάσεις (διαδοχικά) ή τα δεδομένα να συγκεντρωθούν την ίδια 

στιγμή (ταυτόχρονα). 

2. Ποια προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη συλλογή και την ανάλυση ποσοτικών και 

ποιοτικών δεδομένων. Η προτεραιότητα μπορεί να είναι ίση είτε το βάρος να δοθεί 

στα ποσοτικά ή στα ποιοτικά δεδομένα. Η ύπαρξη προτεραιότητας για τον ένα τύπο 
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των δεδομένων ή τον άλλο, εξαρτάται από τα ενδιαφέροντα του ερευνητή, το κοινό 

της μελέτης, αλλά και από τι τελικά ο ερευνητής επιδιώκει να τονίσει στη μελέτη του. 

3. Σε ποιο στάδιο του ερευνητικού έργου, τα ποσοτικά και τα ποιοτικά στοιχεία, αλλά 

και τα ευρήματά τους θα ενσωματωθούν και θα αναλυθούν. Η ενσωμάτωση των δύο 

τύπων δεδομένων μπορεί να συμβεί σε αρκετά στάδια στην διαδικασία της έρευνας. 

Στη συλλογή δεδομένων, στην ανάλυση δεδομένων, στην ερμηνεία ή σε κάποιο 

συνδυασμό των παραπάνω θέσεων. Για παράδειγμα, στη συλλογή δεδομένων, αυτή η 

"ανάμειξη" μπορεί να περιλαμβάνει συνδυασμό ανοιχτών ερωτήσεων ή κλειστού 

τύπου ερωτήσεις σχετικά με την έρευνα. Ανάμειξη στο στάδιο της ανάλυσης των 

δεδομένων και ερμηνεία θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη μετατροπή σε θέματα 

ποιοτικής ανάλυσης κωδικών ή αριθμών και ποσοτικά στοιχεία, έτσι ώστε κατά τη 

σύγκρισή τους να οδηγήσουν σε μία "ερμηνεία" ενός τμήματος μελέτης στη φάση της 

ολοκλήρωσης.  

4. Αν θα υπάρξει μια συνολική θεωρητική σκοπιά (π.χ. φύλο, φυλή/εθνικότητα, τον 

τρόπο ζωής, τάξη), που θα χρησιμοποιηθεί στη μελέτη. 

 

Απαντώντας στα παραπάνω ερωτήματα ο ερευνητής σχεδιάζει τη δημιουργία μίας 

στρατηγικής που θα ακολουθήσει στην πορεία της έρευνας. Στη βιβλιογραφία προτείνονται 

(Creswell, 1999, Morse, 1991, Tashakkori & Teddlie,2003) διάφορες στρατηγικές που θα 

μπορούσε να ακολουθήσει κανείς στα πλαίσια μια μικτής ερευνητικής μεθόδου. Αναλυτικά 

περιγράφεται η επιλεγμένη στρατηγική: 

 

3.1.4 Ταυτόχρονη στρατηγική με τριγωνισμό 

Σε γενικές γραμμές το μοντέλο αυτό χρησιμοποιεί ξεχωριστά τις ποσοτικές και ποιοτικές 

μεθόδους ως μέσο για να αντισταθμιστούν οι αδυναμίες της μίας μεθόδου με τα δυνατά 

σημεία της άλλης μεθόδου. Σε αυτή την περίπτωση, οι ποσοτικές ή και ποιοτικές μέθοδοι 

συλλογής δεδομένων συμβαίνουν ταυτόχρονα σε κάποια φάση της ερευνητικής μελέτης. Η 

συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιείται συνήθως, όταν ένας ερευνητής εφαρμόζει δύο 

διαφορετικές μεθόδους, σε μία προσπάθεια να πραγματοποιήσει διασταυρούμενη επικύρωση 

των ευρημάτων, με τη χρήση τριγωνισμού (Greene et. al., 1989, Morgan, 1998, Steckler et. 

al., 1992). Στον όρο Τριγωνισμό περιέχεται η δημιουργία συγκλίσεων και συνεργασιών στα 

αποτελέσματα της έρευνας, μέσα από διαφορετικές ερευνητικές μεθόδους που εξετάζουν το 

ίδιο φαινόμενο (Greene et. al., 1989). Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων μπορεί να σημειωθεί 

είτε με τη σύγκλιση των εκτιμήσεων ως ένας τρόπος για να ενισχυθεί η γνώση των 
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απαιτήσεων της μελέτης ή να εξηγήσει οποιαδήποτε έλλειψη σύγκλισης που μπορεί να 

προκύψει. Θεωρητικά, η προτεραιότητα είναι ίση μεταξύ των δύο μεθόδων, αλλά 

εφαρμόζοντας τις μεθόδους, η προτεραιότητα μπορεί να δοθεί είτε στην ποσοτική ή στην 

ποιοτική προσέγγιση του θέματος που ερευνάται. Αυτή η στρατηγική ενσωματώνει συνήθως 

τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων κατά τη φάση της ερμηνείας.  

 

3.1.5 Τριγωνοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

Για να αντιμετωπιστούν οι περιορισμοί που τίθενται από την προσέγγιση της έρευνας είναι 

αναγκαία η εφαρμογή μίας μεθόδου τριγωνισμού (Murphy, 1989 & Morse, 1991). Σαν 

απόλυτος ορισμός για τον τριγωνισμό αναφέρεται ως ο υπολογισμός της ακριβούς θέσης 

ενός σημείου µέσω μετρήσεων που γίνονται από δύο διαφορετικά σταθερά σημεία (Kelle, 

2007). Ο τριγωνισμός είναι ευρέως προσδιορισμένος από τον Denzin (1978) στα πλαίσια 

μιας ερευνητικής διαδικασίας ως ο «συνδυασμός των μεθοδολογιών στη μελέτη του ίδιου 

φαινομένου». Μέσω του τριγωνισμού εξασφαλίζεται η αξιοπιστία των πηγών, των στοιχείων, 

των πληροφοριών, των τεκμηρίων και γενικά η εγκυρότητα των δεδομένων. Οι τεχνικές 

τριγωνοποίησης στις κοινωνικές επιστήμες χρησιμοποιούνται για να εξηγήσουν σε βάθος και 

πιο ολοκληρωμένα την ανθρώπινη συμπεριφορά, εξετάζοντάς την από περισσότερες οπτικές 

γωνίες με τη βοήθεια ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων. Στη χρήση πολλαπλών μεθόδων, 

η τριγωνοποίηση μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε κανονιστικές είτε ερμηνευτικές τεχνικές ή 

μπορεί να αντλήσει μεθόδους και από τις δύο αυτές προσεγγίσεις και να τις χρησιμοποιεί 

συνδυαστικά (Cohen & Manion, 1997).  

 

3.2 Το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας 

Το μοντέλο της έρευνας είναι μια σχηματική αναπαράσταση του στόχου της έρευνας και 

παρουσιάζει σε μορφή εικονιδίων τα βήματα που πραγματοποιούνται προκειμένου να 

επιτευχθεί ο στόχος αυτός (Verschuren & Doorewaard, 2000). Η παρούσα έρευνα χωρίζεται 

σε τρία βασικά μέρη: 

1. στο σχεδιασμό - δημιουργία της κοινότητας πρακτικής, 

2. τη χρήση της κοινότητας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση και  

3. στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της για την εκπαίδευση για τη 

βιώσιμη\αειφόρο ανάπτυξη στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση.  

 

Η σειρά των βασικών βημάτων παρουσιάζονται στο σχήμα 12.  
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Σχήμα 12 – Βασικός Σχεδιασμός Έρευνας 

Επεκτείνοντας το «Εννοιολογικό μοντέλο μεταβλητών αξιολόγησης σε μια κοινότητα 

πρακτικής», που παρουσιάζεται στο κεφ. 2 της παρούσας έρευνας και λαμβάνοντας υπόψη 

τα «Στάδια Λειτουργίας Εικονικής Κοινότητας Πρακτικής», το «Μοντέλο Αποτελεσματικής 

Αλληλεπίδρασης, που παρουσιάστηκαν αναλυτικά στο προηγούμενο κείμενο, συνθέτουμε το 

εννοιολογικό πλαίσιο της έρευνας που παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. Σε αυτό 

βοήθησαν τα στοιχεία της βιβλιογραφικής ανασκόπησης του κεφ. 2, που εξετάζουν τον 

κύκλο ζωής μίας κοινότητας πρακτικής, το μοντέλο οικοδόμησης γνώσης σε μια ΕΚΠ, αλλά 

και τα χαρακτηριστικά τους που παρουσιάστηκαν αναλυτικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 13 Το εννοιολογικό πλαίσιο της έρευνας 

Κοινότητα 
Κριτήρια για τον προσδιορισμό της κοινότητας 
 

 Ύπαρξη κοινού σκοπού 

 Δυναμική συμμετοχή χρηστών 

 Κατανοητός σκοπός και στόχοι 

 Κοινό κοινωνικός χώρος 

 Συνεργατικότητα και συλλογικότητα 

 Οι συμμετέχοντες εμφανίζουν μια 
αίσθηση του ανήκειν και της ένταξης σε 

ομάδα 

Άτομο 
Κριτήρια για να καθορίσει εάν οι ανάγκες της 

μάθησης του ατόμου σε θέματα ΕΒΑ πληρούνται  

 

 Εξηγείται ο λόγος για μάθηση  

 Η αυτοαντίληψη του ατόμου 

καταγράφεται 

 Η εμπειρία αποτιμάται  

 Εμφανίζουν προθυμία να μάθουν 

 Ύπαρξη κινήτρων 

 Εμφανίζεται ο προσανατολισμός στη 

μάθηση 

Κοινότητα Πρακτικής 
Κριτήρια για τον προσδιορισμό της εικονικής 

κοινότητας πρακτικής 

 

 Δραστηριότητες που παρουσιάζουν 

στοιχεία μάθησης και μεταφορά γνώσης 

 Οι χρήστες μετακινούνται μέσα στα 

στάδια της ανάπτυξης της κοινότητας 

 Ενσωματωμένες διεργασίες σχετικές με 

την εργασιακή ενασχόληση / ύπαρξη 
αλληλεπιδράσεων 

 Κίνητρα από τα μέλη να αναζητήσουν τη 

μάθηση και τη γνώση 

 Χρήση της τεχνολογίας 

 Ενεργή online κοινότητα 

Επαγγελματική Ανάπτυξη 
Κριτήρια για την ύπαρξη επαγγελματικής 

εξέλιξης σε θέματα ΕΒΑ 

 

 Διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα 
στη κοινότητα 

 Το περιεχόμενο ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες των συμμετεχόντων  

 Το περιεχόμενο είναι εξατομικευμένο  

 Η κοινότητα προβλέπει τη συνεργασία, 
τη συζήτηση, την αμοιβαία υποστήριξη 

και την ανατροφοδότηση  

 Απόδειξη της συνεχούς αλλαγής των 

συμμετεχόντων στην επαγγελματική 
συμπεριφορά  

 Αναπτύσσει δεξιότητες για τη συνεχή 

ανάπτυξη και εξέλιξη  

 Προσβασιμότητα και ευελιξία 

 

 

Επικοινωνία 

Σχεδιασμός και 

Υλοποίηση 

Εικονικής 

Κοινότητας 

Πρακτικής 

Χρήση της Εικονικής 

Κοινότητας 

Πρακτικής 

Αξιολόγηση της 

Εικονικής 

Κοινότητας 

Πρακτικής 
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Το εννοιολογικό πλαίσιο (Σχήμα 13) επεκτείνεται από την απλοποιημένη έκδοση που 

παρουσιάστηκε στο Σχήμα 8 «Συστατικά της κοινωνικής θεωρίας της μάθησης» και 

προσθέτει τα τέσσερα συστατικά μίας κοινότητας (Wenger, 1998), συμπεριλαμβάνοντας 

τους τομείς δραστηριοτήτων που παρουσιάζονται σε μια κοινότητα πρακτικής (Σχήμα 17), 

για να εξηγήσει τις τέσσερις διαστάσεις της μάθησης. Όλα αυτά δημιουργούν τους τέσσερις 

άξονες του πλαισίου (Κοινότητα, Κοινότητα Πρακτικής, Ατομική Ανάπτυξη και 

Επαγγελματική Ανάπτυξη). Κεντρικό συστατικό παρουσιάζεται η επικοινωνία που 

λειτουργεί ως παράγοντας αλληλεπίδρασης όλων των παραπάνω συστατικών. Τα δεδομένα 

συλλέγονται μέσω (α) της εισαγωγικής έρευνας των βασικών χαρακτηριστικών για τα άτομα 

που ορίστηκαν ως οι πρώτοι χρήστες της EΚΠ, (β) της ανάλυσης των στοιχείων 

επισκεψιμότητας με τη βοήθεια του Google Analytics, και (γ) της έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε στους χρήστες μετά από τη πολύμηνη συμμετοχή τους στις διεργασίες 

της κοινότητας (σχήμα 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 14: Προσδιορισμός πώς τα δεδομένα συνδέονται με τις προτάσεις 

Πρωταρχικός στόχος  

Ανάπτυξη της ετοιμότητας των πανεπιστημιακών 

εκπαιδευτικών για τον αναπροσανατολισμό της 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με ουσιώδεις 

παρεμβάσεις στα προγράμματα σπουδών και στη 

διδακτική προσέγγιση. 

Να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί ένα 

διαδικτυακό περιβάλλον, το οποίο μπορεί να 

υποστηρίξει μια διαδικτυακή κοινότητα 

πρακτικής πανεπιστημιακών εκπαιδευτικών σε 

θέματα Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη\αειφόρο 

Ανάπτυξη (ΕΒΑ). 

Να δημιουργηθεί μία κοινότητα πρακτικής 

πανεπιστημιακών εκπαιδευτικών από Ευρω-

Μεσογειακές χώρες και διαφορετικά 

επιστημονικά πεδία με ενδιαφέρον στην ΕΒΑ για 

την αξιοποίηση του διαδικτυακού 

περιβάλλοντος. 

Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της 

διαδικτυακής κοινότητας πρακτικής για την ΕΒΑ 

ως περιβάλλον επαγγελματικής ανάπτυξης και 

μετασχηματισμού των Πανεπιστημιακών Ιδρυμά 

των που εκπροσωπούνται από την Ευρω-

Μεσογειακή διαδικτυακή κοινότητα πρακτικής 

ως «Βιώσιμα Πανεπιστήμια». 

Εννοιολογικό 

Πλαίσιο 

 

Κοινότητα 

Κοινότητα Πρακτικής 

 

Το Άτομο 

 

Επαγγελματική 

Ανάπτυξη σε θέματα 

ΕΒΑ 

Εισαγωγική 

Έρευνα 

Google analytics 

Τελική Έρευνα 
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Η επεξεργασία και αξιολόγηση των στοιχείων της εισαγωγικής έρευνας χρησιμοποιήθηκε 

στη δημιουργία της Εικονικής Κοινότητας Πρακτικής και την ομαλή ένταξη των χρηστών 

(στοιχεία, δηλαδή, των δύο πρώτων ερευνητικών ερωτημάτων) και τις έννοιες κοινότητα και 

κοινότητα πρακτικής του εννοιολογικού πλαισίου. Τα ποσοτικά δεδομένα που εξάγονται με 

τη χρήση του συστήματος Google Analytics περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για τη 

συμμετοχικότητα των χρηστών στις διεργασίες της κοινότητας πρακτικής. Τα αποτελέσματα 

της ανάλυσής τους είναι άμεσα συνδεδεμένα με την έννοια της κοινότητας και της 

κοινότητας πρακτικής, που παρουσιάζονται στο εννοιολογικό πλαίσιο της μελέτης.  

 

Η τελική έρευνα συνδέθηκε με το τρίτο ερώτημα της έρευνας μέσω των τεσσάρων στοιχείων 

του εννοιολογικού πλαισίου. Το μέσο αυτό ασχολήθηκε με την εξέταση της επαγγελματικής 

ανάπτυξης των συμμετεχόντων σε θέματα ΕΒΑ μέσα από την εμπειρία τους στην ΕΚΠ, τη 

νέα γνώση που απέκτησαν από το αναρτημένο υλικό και την επικοινωνία με τους υπόλοιπους 

χρήστες και γενικά έγινε μία προσπάθεια να διερευνηθεί, εάν οι δραστηριότητες των μελών 

που επιδίδονται, είναι ενδεικτικές των διαδικασιών που πραγματοποιούνται στις Κοινότητες 

Πρακτικής.  

3.2.1 Τα ερευνητικά ερωτήματα και υποερωτήματα 

Τα ερωτήματα και οι προβληματισμοί που απαντώνται στην πορεία της συγκεκριμένης 

έρευνας, είναι: 

 

1. Τι είδους και σε ποιο βαθμό η κοινότητα πρακτικής ΕΒΑ οδήγησε σε αλλαγές στα 

πανεπιστημιακά δρώμενα; 

2. Ποιες στρατηγικές και παράγοντες οδηγούν στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση 

μίας διαδικτυακής κοινότητας πρακτικής σε θέματα ΕΒΑ; 

3. Πώς οι συμμετέχοντες πανεπιστημιακοί αντιλαμβάνονται την ιδέα να συνεργαστούν 

σε μια διαδικτυακή κοινότητα πρακτικής, για την αναμόρφωση των περιεχομένων 

των μαθημάτων τους και της διδακτικής τους προσέγγισης προς τη Βιώσιμη\αειφόρο 

Ανάπτυξη; 

 

Τα συγκεκριμένα ερωτήματα αναλύονται στα παρακάτω υπό-ερωτήματα:  

Το 1
ο
 ερευνητικό ερώτημα αναλύεται στα παρακάτω συγκεκριμένα υποερωτήματα: 

1. Πώς πραγματοποιείται η μάθηση μέσω της ανταλλαγής πρακτικών σε μία κοινότητα 

πρακτικής για θέματα ΕΒΑ; 
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2. Ποιες οι στρατηγικές για την υποστήριξη της μάθησης και την ανταλλαγή γνώσεων 

σε μια Εικονική Κοινότητα Πρακτικής σε θέματα ΕΒΑ; 

3. Ποιος ο ρόλος της τεχνολογίας των πληροφοριών στη διαδικασία της μάθησης στην 

πράξη στις κοινότητες πρακτικής σε θέματα ΕΒΑ; 

4. Ποιες είναι οι αναδυόμενες τεχνικές ανάγκες του διαδικτυακού περιβάλλοντος της 

κοινότητας για να υποστηρίξει το σκοπό και τις διαδικασίες της κοινότητας 

πρακτικής;  

5. Ποια είναι τα βασικά καθήκοντα της κοινότητας πρακτικής και πώς αυτά 

εξυπηρετούν τη γνώση σε θέματα ΕΒΑ; 

6. Ποιες αλλαγές σε θέματα ΕΒΑ πραγματοποιήθηκαν στους καθηγητές πανεπιστημίου 

που συμμετείχαν στην κοινότητα πρακτικής, σχετικά με την εκπαιδευτική τους 

διαδικασία; 

7. Ποιες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στα πανεπιστημιακά δρώμενα σε θέματα ΕΒΑ; 

8. Τι εμπόδια και τι δυσκολίες παρουσιάστηκαν κατά τη διαδικασία των αλλαγών που 

πραγματοποιήθηκαν. 

 

Το 2
ο
 ερευνητικό ερώτημα αναλύεται στα παρακάτω συγκεκριμένα υποερωτήματα: 

1. Ποιες πρακτικές έννοιες μπορούν να ληφθούν από την τρέχουσα βιβλιογραφία, που 

θα εξηγούν τα βήματα δημιουργίας μιας Εικονικής Κοινότητας Πρακτικής; 

2. Με ποιους τρόπους οι συμμετέχοντες μπορούν να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά μια 

διαδικτυακή κοινότητα πρακτικής σε θέματα ΕΒΑ; 

3. Ποιοι παράγοντες καθορίζουν την επιτυχία της Εικονικής Κοινότητας Πρακτικής; 

 

Το 3
ο
 ερευνητικό ερώτημα αναλύεται στα παρακάτω συγκεκριμένα υποερωτήματα: 

1. Ποια εργαλεία μπορούν να ενσωματωθούν σε μία ΕΚΠ σε θέματα ΕΒΑ; 

2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων; 

3. Ποιες οι προσδοκίες των συμμετεχόντων από μία ΕΚΠ; 

4. Τι ιδιαίτερες ανάγκες έχουν οι συμμετέχοντες σχετικά με την ανταλλαγή γνώσεων με 

άλλα μέλη της κοινότητας; 

5. Πόσο χρήσιμες σε θέματα ΕΒΑ, βρίσκουν οι συμμετέχοντες τις διάφορες 

εκπαιδευτικές τεχνολογίες που προσφέρονται σε μία ΕΚΠ; 

6. Σε ποιο βαθμό υπήρξε συμμετοχή στο πλαίσιο της Εικονικής Κοινότητας Πρακτικής; 

7. Πώς ορίστηκαν οι ρόλοι (άτομα, ομάδες, οι ηγέτες της ομάδας, οι διαχειριστές της 

κοινότητας, κ.λ.π.) στο πλαίσιο της κοινότητας; 
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8. Σε ποιο βαθμό υπήρξε επικοινωνία στο πλαίσιο της Εικονικής Κοινότητας Πρακτικής 

και ποια τα είδη των αλληλεπιδράσεων που αναπτύχθηκαν; 

9. Σε ποιο βαθμό υπήρξε συνεργασία στο πλαίσιο της Εικονικής Κοινότητας Πρακτικής; 

10. Πόσο ικανοποιημένοι υπήρξαν οι συμμετέχοντες στο πλαίσιο της Εικονικής 

Κοινότητας Πρακτικής σε θέματα ΕΒΑ; 

11. Ποια οφέλη αποκόμισαν από την κοινότητα; 

12. Τι εμπόδια δημιουργήθηκαν, ώστε να επηρεάσουν τη συμμετοχή στην κοινότητα και 

την εικονική ανταλλαγή γνώσεων; 

13. Τι τύπου πληροφορίες ή εκπαιδευτικό υλικό μεταφέρθηκε στο πλαίσιο της Εικονικής 

Κοινότητας Πρακτικής. 

14. Πόσο έχει επηρεάσει η απουσία, πρόσωπο με πρόσωπο, επαφής την έννοια της 

κοινότητας πρακτικής; 

 

Κάθε υποερώτημα αντανακλά τα στοιχεία που περιγράφηκαν στο εννοιολογικό πλαίσιο, 

δηλαδή, Κοινότητα, Κοινότητα Πρακτικής, Το Άτομο, Επαγγελματική εξέλιξη, τα οποία 

αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της μεθοδολογικής προσέγγισης για τη μελέτη αυτή. 

 

3.3 Διαδιακασίες του ερευνητικού πλαισίου 

3.3.1 Εισαγωγή και ανάλυση δεδομένων 

Στην παρούσα έρευνα υιοθετήθηκε η μικτή ερευνητική μέθοδος με ταυτόχρονη στρατηγική με 

τριγωνισμό, τόσο στη φάση σχεδιασμού, όσο και στην αξιολόγηση της κοινότητας πρακτικής. 

Κρατώντας τα θετικά στοιχεία των ποιοτικών και των ποσοτικών μεθόδων έρευνας και με τη 

χρήση της μελέτης περίπτωσης (case studies), ενισχύουμε την αξιοπιστία των ερευνητικών 

αποτελεσμάτω. Η συλλογή δεδομένων αποτελείται από διαδικασίες ποσοτικές και ποιοτικές 

σε διάφορες φάσεις της ερευνητικής διαδικασίας και συμβάλλουν ταυτόχρονα στην απάντηση 

των ερευνητικών ερωτημάτων. Τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα συλλέχθηκαν με τη χρήση 

έρευνας με ερωτηματολόγια που δόθηκαν στους συμμετέχοντες σε διάφορες φάσεις της 

ερευνητικής διαδικασίας, καθώς και με τη μελέτη παρατήρησης στη συμμετοχής τους στην 

κοινότητα πρακτικής. Όμως τα αποτελέσματα της ανάλυσης των στοιχείων που συλλέχθηκαν 

σε μια φάση της έρευνας χρησιμοποιούνται στην εξέλιξη της κοινότητας πρακτικής, αλλά και 

στη δημιουργία των κατάλληλων μεθόδων για την εύρεση πιο εύστοχων ευρημάτων στα 

επόμενα στάδια της έρευνας. Χρησιμοποιήθηκαν δηλαδή και κάποια στοιχεία της διαδοχικής 

διερευνητικής στρατηγικής, όπου ποσοτικά δεδομένα που συλλέχτηκαν, αναλύθηκαν με 
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στατιστικές μεθόδους, για να καθορίσουν κάποια στοιχεία στις επόμενες φάσεις της έρευνας 

(Creswell & Plano Clark, 2007).  Αυτή η προσέγγιση, δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες 

να επανεξετάσουν και να στοχαστούν πάνω στα αποτελέσματα της έρευνας. Τα ποσοτικά 

δεδομένα της παρούσας έρευνας τα επεξεργαστήκαμε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου 

SPSS. 

3.3.2 Η χρήση της Εικονικής Κοινότητας Πρακτικής στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση 

Σε αυτό το στάδιο της έρευνας ο διαχειριστής της κοινότητας εποπτεύει τη χρήση της 

κοινότητας και επικοινωνώντας σε τακτά χρονικά διαστήματα με τους συμμετέχοντες 

προσπαθεί να ξεπεράσει τα πιθανά προβλήματα χρήσης που μπορούν να παρουσιαστούν. 

Τότε πραγματοποιείται η αποστολή κατάλληλων εγχειριδίων χρήσης των υπηρεσιών που 

παρέχονται στα μέλη της κοινότητας πρακτικής. Στο παράρτημα Γ της παρούσας έρευνας 

παρουσιάζονται τα αντίστοιχα εγχειρίδια χρήσης, που δημιουργήθηκαν από τον διαχειριστή 

της Εικονικής Κοινότητας Πρακτικής. Εξετάζονται τα πρώτα στοιχεία χρήσης της 

κοινότητας και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Ως αποτέλεσμα αυτών 

πραγματοποιήθηκαν αλλαγές και διορθώσεις στις τεχνολογικές υποδομές της. Αυτό είχε ως 

σκοπό να καταστήσει το σύστημα διαχείρισης της εικονικής κοινότητας πιο φιλικό και πιο 

εύχρηστο. 

 

Σχήμα 15 – Στάδια Λειτουργίας Εικονικής Κοινότητας Πρακτικής 

Ολοκληρώνοντας το στάδιο ανάπτυξης της κοινότητας, το οποίο παρουσιάζεται στο 

κεφάλαιο 2.2.1, ακολουθεί η πλήρης χρήση της κοινότητας πρακτικής και η αλληλεπίδραση 

μεταξύ των μελών της. Κατά τη διάρκεια της χρήσης ακολουθήθηκε το μοντέλο του 

Zboralski (2009) που περιγράφεται στο σχήμα 16. Οι διαδικασίες αλληλεπίδρασης σε 
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κοινότητες πρακτικής χαρακτηρίζονται από αμοιβαίες σχέσεις και τακτική ροή των 

πληροφοριών μεταξύ των μελών της κοινότητας, που επιτρέπει την ανταλλαγή κοινών 

πρακτικών και τη δημιουργία γνώσης (Lesser & Storck, 2001, Wenger, 1998). Τέσσερα 

χαρακτηριστικά φαίνεται να είναι υψίστης σημασίας για την «άριστη» αλληλεπίδραση μέσα 

σε μια κοινότητα πρακτικής (Zboralski, 2007):  

 η εμπιστοσύνη  

 η συνοχή  

 το κλίμα επικοινωνίας και  

 η συχνότητα αλληλεπίδρασης  

 

Η διαπροσωπική εμπιστοσύνη αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη μεταφορά και την 

παραγωγή γνώσεων στις κοινότητες πρακτικής (Ardichvili et al, 2003, Bogenrieder & 

Nooteboom, 2004). H συνοχή μεταξύ των μελών επηρεάζει την προθυμία τους να ενεργούν 

και να αλληλεπιδρούν με τα άλλα μέλη της κοινότητας. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο 

παρελθόν, σχετικά με τις ομάδες εργασίας, τόνισε τη σημασία των ισχυρών σχέσεων στο 

πλαίσιο της ομάδας για την αποτελεσματικότητά της (Guzzo & Shea, 1992, Holland et al, 

2000). Αποτελέσματα από έρευνα επιβεβαιώνουν ότι η ανοικτή, εποικοδομητική και ακριβής 

επικοινωνία έχει θετική επίδραση στα αποτελέσματα της ομάδας (Bogenrieder & 

Nooteboom, 2004, Hoegl & Gemuenden, 2001). Όμοια θετική επίδραση επιφέρει η 

συχνότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών (Bogenrieder και Nooteboom, 2004). Το 

μοντέλο (Zboralski, 2009) που ακολουθήθηκε στην παρούσα έρευνα παρουσιάζει την 

αποτελεσματική αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών σε μια κοινότητα πρακτικής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Σχήμα 16 – Μοντέλο Αποτελεσματικής Αλληλεπίδρασης (Zboralski, 2009 σελ 3) 

Κίνητρα Μελών 

Ηγέτες της 

κοινότητας 

Υποστήριξη 

διαχείρισης 

Συχνότητα 

αλληλεπίδρασης 

Ποιότητα 

αλληλεπίδρασης 

Α 

Β 

Γ 
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Κάθε μέλος της κοινότητας επιλέγει με ποιους θα μοιράζεται τις γνώσεις του (Teigland & 

WASKO, 2004). Ως εκ τούτου, η απόφαση για αλληλεπίδραση με τα άλλα μέλη βασίζεται 

κατά κύριο λόγο σε ατομικά συμφέροντα. Επειδή τα άτομα και τα συμφέροντά τους 

διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό, η ανταλλαγή γνώσεων είναι μια σύνθετη και περίπλοκη 

διαδικασία (Von Krogh, 2002).  

 

Ακόμη, θα πρέπει να τονιστεί ότι η συμμετοχή σε μια EΚΠ βασίζεται σε εθελοντική 

προσφορά, επομένως τα κίνητρα των μελών να συμμετέχουν γίνονται καθοριστικός 

παράγοντας για το πώς θα εξελιχτούν οι αλληλεπιδράσεις (Teigland, 2003) και η σχέση 

μεταξύ των κινήτρων των μελών και της συχνότητας, αλλά και της ποιότητας 

αλληλεπίδρασης σε μία κοινότητα πρακτικής (McGrath, 1964). Έρευνες (Allen & Cooney, 

1973, Hauschildt & Salomo, 2007). Το ίδιο παρουσιάζεται και στα πλαίσια μίας EΚΠ.  

 

Είναι καθήκον του ηγέτη της κοινότητας να παρακινήσει τα μέλη να συμμετάσχουν στις 

διαδικασίες της, να προγραμματίζει και να οργανώνει εκδηλώσεις, να εκπαιδεύει τα νέα μέλη 

και να υποστηρίζει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών. Όσο καλύτερα ο ηγέτης 

εκπληρώσει αυτά τα καθήκοντα, τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι η αλληλεπίδραση.  

 

Επιπλέον, η συχνή αλληλεπίδραση κατά τη πάροδο του χρόνου έδωσε στα μέλη της 

κοινότητας την ευκαιρία να εκφράσουν τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις τους για μια γόνιμη 

επικοινωνία. Επομένως, συμπερασματικά από το σχήμα 16 αναφέρονται ότι: 

 

Α. Τα κίνητρα των μελών να συμμετάσχουν στη Κοινότητα Πρακτικής, ο ηγέτης της 

κοινότητας και η υποστήριξη της διαχείρισης έχουν άμεση θετική επίδραση στην 

συχνότητα αλληλεπίδρασης σε μια ΚΠ. 

Β. Τα κίνητρα των μελών να συμμετάσχουν στην Κοινότητα Πρακτικής, ο ηγέτης της 

κοινότητας και η υποστήριξη της διαχείρισης έχουν άμεσο θετικό αντίκτυπο στην 

ποιότητα αλληλεπίδρασης σε μια ΚΠ. 

Γ. Η συχνότητα αλληλεπίδρασης έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα 

αλληλεπίδρασης σε μια ΚΠ. 
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Η ΕΚΠ της παρούσας έρευνας αφορά καθηγητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι 

ανταλλάσουν πρακτικές σχετικά με την εκπαίδευση για τη βιώσιμη\αειφόρο ανάπτυξη μέσα 

από ένα διαδικτυακό περιβάλλον, ώστε να μεταφέρουν τη δράση τους στα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα που διδάσκουν. Η διαδικασία αυτή επηρεάζεται, πέρα από όλα τα προηγούμενα 

που αναφέρθηκαν και από την ποιότητα του διαδικτυακού συστήματος που αναπτύχθηκε, 

αλλά και από τις προσφερόμενες υπηρεσίες του. Στο σχήμα 17 παρουσιάζεται η σχέση όλων 

αυτών και ο τρόπος που δημιουργούνται οι αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε θέματα 

σχετικά με την ΕΒΑ. 

 

Σχήμα 17 – Η χρήση της Εικονικής Κοινότητας Πρακτικής (Jiang, Klein, & Carr,2002) 

3.3.3 Αξιολόγηση της Εικονικής Κοινότητας Πρακτικής 

Προχωρώντας στη μελέτη του τρόπου της αξιολόγησης της εικονικής κοινότητας στην 

παρούσα έρευνα, θα πρέπει καταρχάς να αναζητηθούν τα κριτήρια επιτυχίας. Ως βασικά 

κριτήρια επιτυχίας μιας Εικονικής Κοινότητας Πρακτικής εξετάζονται τα εξής:  

α) η συνάντηση των αρχικών στόχων της κοινότητας (Cothrel & Williams, 1999),  

β) η αξία που παρέχεται στους οργανισμούς (Lesser & Everest, 2001) που ανήκουν τα 

μέλη της κοινότητας, και  

γ) τα οφέλη για τα ίδια τα μέλη της κοινότητας ( Cothrel & Williams, 1999, McDermott 

2001).  

 

Ακόμη, εξετάζονται τα στοιχεία καλής λειτουργίας της κοινότητας, και πιο συγκεκριμένα 

εξετάζεται  

α) η ικανοποίηση που νιώθει κάθε μέλος της (Adams & Freeman 2000) και  

β) το επίπεδο δραστηριότητας (το επίπεδο αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μελών) (APQC 

2001).  

 

Ποιότητα 

Συστήματος 

Ποιότητα  

Υπηρεσιών 

Ποιότητα 

Πληροφοριών 

Χρήση (Θεληματική) 

Ικανοποίηση 

Χρηστών  

Ατομικές Επιπτώσεις 

στην ΕΒΑ 

 

Επιπτώσεις στα 

Τριτοβάθμια 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
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Κάθε κοινότητα εξελίσσεται κατά μήκος ενός κύκλου ζωής (που παρουσιάζεται στην 

ενότητα 2.2.1 της παρούσας εργασίας) και κάθε κοινότητα είναι μοναδική, με διαφορετικούς 

στόχους και σκοπό, χαρακτηριστικά και ειδικές ανάγκες για τα μέλη της. Η επιτυχία και η 

βιωσιμότητα/αειφορία της κοινότητας που αναπτύχθηκε, έχει επικεντρωθεί στους 

καθορισμένους σκοπούς που συνδέονται άμεσα με την αποστολή των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων των συμμετεχόντων. Οι σκοποί καθορίζονται με βάση τα οφέλη για τους 

ενδιαφερόμενους της κοινότητας και τις ειδικές ανάγκες που η κοινωνία θα οργανωθεί για να 

ανταποκριθούν. Οι σκοποί της κοινότητας αξιολογήθηκαν με βάση τους ακόλουθους 

τέσσερις τομείς δραστηριοτήτων: Την οικοδόμηση σχέσεων, τη διάχυση πρακτικών, την 

εκτέλεση καθηκόντων και έργων (δράσεων) και τη δημιουργία νέας γνώσης στο πλαίσιο της 

εκπαίδευσης για τη βιώσιμη\αειφόρο ανάπτυξη. Το παρακάτω σχήμα (Σχήμα 18) 

παρουσιάζει τη σειρά του πλαισίου αξιολόγησης που ακολουθήθηκε κατά την ολοκλήρωση 

των εργασιών της κοινότητας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 18 – Τομείς δραστηριοτήτων μιας κοινότητας πρακτικής 

 

Οι ακόλουθες ερωτήσεις χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα με τη χρήση 

ερωτηματολογίου για τη διερεύνηση των προηγούμενων δραστηριοτήτων που αναφέρθηκαν 

στα πλαίσια αξιολόγησης της κοινότητας πρακτικής. Ως προς τον πρώτο άξονα αναφέρεται 

ότι οι κοινοτικές δραστηριότητες εξαρτώνται από ένα περιβάλλον αμοιβαίου σεβασμού και 

εμπιστοσύνης, το οποίο "ενθαρρύνει την επιθυμία να μοιραστούν ιδέες, να εκθέσει την 

άγνοια κάποιου, να τεθούν ερωτήσεις, και να ακούσουν προσεκτικά. Βασικά ερωτήματα 

είναι:  

 Πόσο τακτικά τα μέλη αλληλεπιδρούν;  

Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη\αειφόρο Ανάπτυξη 

 
Ανάπτυξη σχέσεων 

Μάθηση και κατασκευή πρακτικής 

Εκτέλεση δράσεων της κοινότητας 

Δημιουργία νέας γνώσης 
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 Σε ποιο βαθμό οι αλληλεπιδράσεις έχουν συνέχεια και βάθος;  

 Είναι μέλη "καιροσκοπικά";  

 Είναι μέλη που αναλαμβάνουν νέους ρόλους ηγεσίας;  

 Πόσο και τι είδους αμοιβαιότητα δημιουργήθηκε;  

 Σε ποιο βαθμό υπήρξε μια κοινή κατανόηση του σκοπού και της προσέγγισης της 

κοινότητας;  

 Η κοινότητα εξυπηρέτησε τον επιδιωκόμενο σκοπό;  

 Η γνώση αναδεύεται μέσα από κοινή πρακτική σε θέματα για την εκπαίδευση στη 

βιώσιμη\αειφόρο ανάπτυξη;  

 Οι αλληλεπιδράσεις των μελών έχουν συνέχεια και βάθος; 

 Αναδύονται συνεργατικές δραστηριότητες;  

 Τα έγγραφα, τα εργαλεία, οι πόροι ή άλλα αντικείμενα που δημιουργήθηκαν στο 

πλαίσιο της κοινότητας, ήταν χρήσιμα για τα μέλη της κοινότητας; 

 Η συμμετοχή των συμμετεχόντων στην κοινότητα επηρεάζει τις επαγγελματικές 

πρακτικές τους και τη μάθηση των μαθητών τους;  

 Τι κάνουν τα μέλη στην κοινότητα;  

 Ποιες είναι οι δημοφιλείς τάσεις στα μηνύματα; Ιστολόγια (Blogs); Φόρουμ;  

 Ποιοι πόροι χρησιμοποιούνται;  

 Ποιες είναι οι τρέχουσες πρακτικές και διαδικασίες που συμβάλλουν στη «ζωή» της 

κοινότητας και μπορεί να κρατήσει τα μέλη ενεργά;  

 Πώς τα μέλη μοιράζονται τη γνώση εντός της κοινότητας; Πέρα από την κοινότητα 

πώς αυτό πραγματοποιείται;  

 Ποιοι ρόλοι αναδύονται στην κοινότητα; Με ποιους τρόπους; Πώς αυτοί 

καλλιεργούνται;  

 Ποια είναι τα επικρατέστερα πρότυπα αλληλεπιδράσεων;  

 Πόσος χρόνος σε απευθείας σύνδεση των μελών δαπανάται σε σύνδεση με τα άλλα 

μέλη της κοινότητας (π.χ., ανάγνωση και / ή απόσπαση σε φόρουμ, προκειμένου να 

παρακολουθήσουν σεμινάρια); Ποια είναι τα τεχνικά ζητήματα των μελών;  

 Ποιες ήταν οι ερωτήσεις των μελών;  

 

Η επιτυχής ανάπτυξη πρακτικής εξαρτάται από την ισορροπία μεταξύ "της παραγωγής 

υλικού» και των εμπειριών μάθησης, που αναπτύσσονται στα μέλη της κοινότητας. Βασικά 
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ερωτήματα για τη συγκεκριμένη ενότητα που ερευνληθηκαν στο στάδιο της αξιολόγησης 

είναι:  

 Πόσο πλούσιες σε γνώσεις είναι και πόσο προσβάσιμες οι παραστάσεις της 

κοινότητας για την υφιστάμενη πρακτική στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για τη 

βιώσιμη\αειφόρο ανάπτυξη;  

 Σε ποιο βαθμό ο σχεδιασμός της κοινότητας υποστηρίζει βαθύτερη μάθηση για τα 

μέλη της κοινότητας, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη\αειφόρο ανάπτυξη; 

 

Η κοινότητα μπορεί να επαναπροσδιορίσει τα όριά της και τη συμμετοχή και την ενίσχυση 

ενδεχομένως σε συνεργασία με ανθρώπους από άλλες κοινότητες, για να εξερευνήσουν τις 

αναδυόμενες τεχνολογίες, πρακτικές και ιδέες. Επιπρόσθετα ερωτήματα στη συγκεκριμένη 

περίπτωση είναι: 

 Πόσο ανοικτή είναι η κοινότητα σε νέες ιδέες;  

 Σε ποιο βαθμό η κοινότητα επηρεάζει την πορεία του εκπαιδευτικού οργανισμού που 

ανήκει κάθε μέλος, της ως προς την εκπαίδευση για τη βιώσιμη\αειφόρο ανάπτυξη; 

 Κατά πόσο τα μέλη της κοινότητας καλούνται να παρουσιάσουν ιδέες αιχμής για την 

εκπαίδευση για τη βιώσιμη\αειφόρο ανάπτυξη στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης; 

 Αρχίζουν να αναδύονται οι συνεργατικές προσπάθειες στο πλαίσιο της εκπαίδευσης 

για τη βιώσιμη\αειφόρο ανάπτυξη;  

 Υπάρχουν δομές της κοινότητας για την υποστήριξη του εθελοντισμού σε έργα και 

συνεργασίες με τους άλλους; 

 Τα μέλη αναγνωρίζονται και ανταμείβονται για τις συνεισφορές τους; 

 

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε όλες τις φάσεις της ζωής της κοινότητας (Σχήμα 19). Για 

κάθε στάδιο παρατίθενται τα ερωτήματα που απασχολούν τον ερευνητή και οι δράσεις που 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της έρευνας. 
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Σχήμα 19 – Οι φάσεις ζωής μιας κοινότητας πρακτικής 

Στο παρακάτω κείμενο παρουσιάζονται οι δραστηριότητες υποστήριξης που 

χρησιμοποιήθηκαν από τους υπεύθυνους αξιολόγησης της κοινότητας, ώστε να εξετάσουν 

την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων, το περιεχόμενο, και τις αλληλεπιδράσεις στις 

διάφορες φάσεις της ζωής της κοινότητας. 

 

Α) Κατά τη φάση έρευνας για τη δημιουργία της κοινότητας, οι δραστηριότητες 

υποστήριξης είναι: 

1. Διεξαγωγή εκτίμησης των αναγκών μέσω ανεπίσημων συζητήσεων και συνεντεύξεων 

σε ομάδες εστίασης. 

2. Καθορισμός, ώστε να οριστούν τα οφέλη της κοινότητας για όλα τα ενδιαφερόμενα 

μέρη. 

3. Δημιουργία και αποστολή δήλωσης σχετικά με το όραμα της κοινότητας. 

4. Προσδιορισμός των θεματικών περιοχών για το περιεχόμενο της κοινότητας και 

διερεύνηση που πραγματοποιεί. 

Έρευνα 

Σχεδιασμός 

Πρωτότυπο 

Έναρξη 

Ανάπτυξη 

Διατήρηση 

Αξιολόγηση 

Αξιολόγηση 

Αξιολόγηση 

Αξιολόγηση 

Αξιολόγηση 

Αξιολόγηση 
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5. Δημιουργία μίας εκτίμησης του κόστους για την τεχνολογία της υποστήριξης της 

κοινότητας. 

6. Την πρόσληψη μίας ομάδας πυρήνα ατόμων που αποτελούν το αρχικό κοινό της 

κοινότητας. 

 

Β) Κατά τη φάση σχεδιασμού της κοινότητας οι δραστηριότητες υποστήριξης είναι: 

1. Εντοπισμός των εργασιών που τα μέλη της κοινότητας είναι πιθανό να θέλουν να 

διεξάγουν στην κοινότητα.  

2. Ανάπτυξη μιας σειράς από σενάρια που περιγράφουν διάφορα παραδείγματα 

σύγχρονης και ασύγχρονη επικοινωνία μεταξύ όλων των μελών της κοινότητας. 

3. Προσδιορισμός πρόσωπο-με-πρόσωπο συναντήσεων για τα μέλη της κοινότητας, 

ώστε να καθοριστεί πώς αυτά θα πρέπει να ενσωματωθούν στην εμπειρία της 

κοινότητας. 

4. Δημιουργία ενός δοκιμαστικού προγράμματος για την κοινότητα (εβδομαδιαία, 

μηνιαία, τριμηνιαία, ή και ετήσιο).  

5. Δημιουργία χρονοδιαγράμματος για την ανάπτυξη της κοινότητας. 

6. Δημιουργία καταλόγων και δομή των φακέλων για την οργάνωση των συζητήσεων, 

των εγγράφων και των πόρων μέσα στην εικονική κοινότητα.  

7. Καθορισμός ρόλων των συμμετεχόντων. 

 

Γ) Κατά τη φάση πιλοτικής λειτουργίας της κοινότητας, οι δραστηριότητες 

υποστήριξης είναι: 

1. Διαμόρφωση του κατάλληλου διαδικτυακού περιβάλλοντος με γνώμονα τα 

χαρακτηριστικά της τεχνολογίας, για την υποστήριξη των στόχων της κοινότητας. 

2. Σχεδιασμός του περιβάλλοντος της κοινότητας και χρήση του με τη πιλοτική ομάδα. 

3. Δημιουργία σεναρίου για να μετρηθεί η λειτουργικότητά της. 

4. Παρέχεται πρόσβαση στη βασική ομάδα και τα μέλη της κοινότητας. 

5. Προσθήκη περιεχομένου στην κοινότητα. 

6. Δημιουργία εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της κοινότητας, με 

έμφαση στην επίτευξη βραχυπρόθεσμων προστιθέμενης αξίας στόχων.  

7. Έλεγχος για το αν οι ρόλοι της κοινότητας είναι σαφείς και ότι οι δομές στήριξης της 

κοινότητας είναι σε λειτουργία. 

8. Μέτρηση της επιτυχίας και δημιουργία μιας έκθεσης για τα αποτελέσματα του 

πρωτοτύπου.  
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Δ) Κατά τη φάση της εκκίνησης, οι δραστηριότητες υποστήριξης είναι: 

1. Καθιέρωση του χάρτη της κοινότητας, ο οποίος περιλαμβάνει την αποστολή, το 

όραμα, τους στόχους, τους κανόνες και τις συμφωνίες μεταξύ των μελών της.  

2. Ορισμός ρόλων για τα μέλη της κοινότητας, ανάλογα με το επιθυμητό επίπεδο της 

συμμετοχής τους και την προηγούμενη εμπειρία τους.  

3. Εφαρμογή των επικοινωνιών μεταξύ των μελών. 

4. Καθορισμός του προφίλ των μελών. 

5. Είσοδος νέων μελών και δημιουργία ομάδων.  

6. Παροχή καλωσορίσματος των νέων μελών κατά την πρώτη τους σύνδεση. 

7. Παροχή προσανατολισμού των νέων μελών.  

8. Οριστικοποίηση και δημοσιοποίηση ενός ημερολόγιου των γεγονότων της 

κοινότητας. 

9. Σχεδιασμός και προσφορά σύγχρονων και ασύγχρονων εκδηλώσεων και 

δραστηριοτήτων. 

10. Ρύθμιση καναλιών επικοινωνίας (ειδήσεις, ανακοινώσεις, δελτία τύπου, με 

ενσωμάτωση πρόσωπο-με-πρόσωπο συναντήσεων, κ.λ.π.).  

 

Ε) Κατά τη φάση της ανάπτυξης οι δραστηριότητες υποστήριξης είναι: 

1. Συνέχιση της εφαρμογής των προηγουμένων, συμπεριλαμβανομένης της 

διευκόλυνσης στην επικοινωνία μεταξύ των μελών. 

2. Δημιουργία και διαμοιρασμό των επιτυχιών της κοινότητας (π.χ. ψηφιακές ιστορίες), 

για να συλλάβει τις βέλτιστες πρακτικές και να δημιουργήσει ενθουσιασμό. 

3. Προσδιορισμός των αναδυόμενων ρόλων των μελών της κοινότητας. 

4. Δημιουργία και τοποθέτηση των μελών σε υποομάδες, για να υποστηρίξει νέες 

δραστηριότητες.  

5. Διεξαγωγή απογραφής των πόρων, τον εντοπισμό και την αποστολή επιπλέον 

περιεχομένου για την κάλυψη των αναγκών της κοινότητας.  

6. Δημιουργία ευκαιριών για έργα που ορίζουν εργασίες, που δημιουργούν πρόσθετες 

δεσμεύσεις για τα μέλη της κοινότητας. 

7. Σχεδιασμός δραστηριοτήτων που συνδέονται με την ενθάρρυνση της συμμετοχής των 

μελών της κοινότητας.  

8. Διεξαγωγή συνεντεύξεων και άλλες δραστηριότητες συλλογής δεδομένων για την 

αξιολόγηση και τη μέτρηση της επιτυχίας της κοινότητας.  
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9. Διευκόλυνση των συζητήσεων σχετικά με την ίδια την κοινότητα, τις διαδικασίες τις 

πρακτικές, την τεχνολογία και τα ατομικά κίνητρα των χρηστών για τη συμμετοχή 

στην κοινότητα πρακτικής.  

 

3.3.4 Πορεία της έρευνας 

Η μελέτη διαρθρώνεται γύρω από τρεις συλλογές δεδομένων, που σημειώθηκαν στην 

Εικονική Κοινότητα που αναπτύχθηκε. Το ερευνητικό έργο ξεκίνησε στα τέλη του 2009 με 

την εύρεση κατάλληλης βιβλιογραφίας και στις αρχές του 2010 βγήκε στον αέρα το πρώτο 

διαδικτυακό σύστημα της κοινότητας. Αμέσως μετά έγινε η αναζήτηση των πρώτων χρηστών 

από τα συνεργαζόμενα τριτοβάθμια ιδρύματα του προγράμματος Rucas. Η συλλογή των 

ερευνητικών δεδομένων της παρούσας έρευνας, ολοκληρώθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2014 

με την ολοκλήρωση της συλλογής του τελικού ερωτηματολογίου από 50 χρήστες της 

Εικονικής Κοινότητας. Τα στάδιο της παρούσας ερευνητικής διαδικασίας παρουσιάζονται 

στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 20): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 20: Σενάριο συλλογής και ανάλυσης δεδομένων 

 

Ιανουάριος 2010              Ιανουάριος 2012 έως Ιούνιος 2013          Νοέμβριος 2013 

Εισαγωγική 

έρευνα με τη 

χρήση 

ερωτηματολογίου 

Παρακολούθηση της χρήσης 

των εργασιών της VCoP με 

τη χρήση του Google 

Analytics 

Τελική έρευνα με 

τη χρήση 

ερωτηματολογίου 

Ανάλυση Δεδομένων 

Ανάλυση δεδομένων εισαγωγικού 

ερωτηματολογίου 

Ανάλυση δεδομένων από το Google 

Analytics 

Ανάλυση δεδομένων τελικού 

ερωτηματολογίου 
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Η πρώτη συλλογή δεδομένων κατεύθυνε την υλοποίηση της κοινότητας και την αρχική 

βοήθεια προς τους χρήστες της, αλλά κυρίως την κατεύθυνση της δεύτερης ερευνητικής 

διαδικασίας. Και οι δύο μαζί κατεύθυναν την τρίτη συλλογή δεδομένων, η οποία 

χρησιμοποιείται για να διευκρινίσει τα θέματα ή τα στοιχεία που προέκυψαν από τις δύο 

προηγούμενες διαδικασίες. Κάθε ένα από τα μέσα συλλογής και ανάλυσης δεδομένων 

ενημερώνεται και σχεδιάζει την επόμενη πράξη της έρευνας. Δεδομένου ότι η επόμενη 

παραγωγή των δεδομένων δημιουργείται, θα μπορούσαν να γίνουν προσαρμογές για να 

επικεντρωθεί εκ νέου η συλλογή δεδομένων σε μία συγκεκριμένη περιοχή ενδιαφέροντος. Ως 

εκ τούτου, η ανάλυση προσπάθησε να διατηρήσει τη σαφήνεια και την ακεραιότητα με την 

εκ  νέου ανάγνωση των ερευνητικών ερωτημάτων και προτάσεων για την καθοδήγηση αυτής 

της μελέτης. 

 

3.4 Υποκείμενα και εργαλεία της έρευνας 

3.4.1 Υποκείμενα της έρευνας 

Τα υποκείμενα της έρευνας αφορούσαν τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

προγράμματος TEMPUS-RUCAS (Reorient University Curricula to address Sustainability). 

Ο αριθμός των υποκειμένων που συμμετείχαν στην ΕΚΠ κατά διαστήματα κυμαίνονταν 

μεταξύ 90-120. Στην τελική φάση της έρευνας που αφορούσε την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων συμμετείχαν 52 διδάσκοντες, οι οποίοι είχαν παίξει σημαντικό ρόλο σε όλη 

την πορεία της ΕΚΠ, αλλά και στη συμμετοχή τους στα επιμορφωτικά σεμινάρια, όπου η 

ΕΚΠ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο τόσο ως μέσο επικοινωνίας όσο και πηγή πληροφόρησης 

και διαχείρισης της γνώσης που παράχθηκε κατά τη τρίχρονη διάρκεια του έργου.  Συνεπώς, 

τα άτομα αυτά είχαν τη γνώση για να αξιολογήσουν τη συμβολή της ΕΚΠ στα αποτελέσματα 

του προγράμματος. Στον Πίνακα 3.1 παρουσιάζονται τα βασικά δημογραφικά στοιχεία των 

συμμετεχόντων στην τελική αξιολόγηση. 

 

 
Συχνότητα 

Ποσοστό 

(%) 

Φύλο    

Άντρας 23 46.0 

Γυναίκα  19 38.0 

Ηλικία    

Κάτω των 25 ετών 3 6.0 

26-35 8 16.0 
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36-45 18 36.0 

46-55 13 26.0 

Άνω των 56 ετών  7 14.0 

Προϋπηρεσία    

Κάτω των 10 ετών 22 44.0 

11-15 8 16.0 

16-20 9 18.0 

21-25 3 6.0 

Άνω των 26 ετών 6 12.0 

Βαθμίδα ΔΕΠ   

Λέκτορας 10 22.0 

Επίκουρος καθηγητής 16 32.0 

Αναπληρωτής καθηγητής 13 26.0 

Καθηγητής  5 10.0 

Διδακτικό αντικείμενο    

Γεωργία (Agriculture) 1 2.0 

Biochemistry (Βιοχημεία) 2 4.0 

Biological Sciences (Βιολογικές Επιστήμες) 1 2.0 

Computer Science (Επιστήμη των 

Υπολογιστών) 
2 4.0 

Developmental Biology (Αναπτυξιακή 

Βιολογία) 
1 2.0 

Early Childhood Education (Προσχολικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης) 
1 2.0 

Ecology (Οικολογία) 2 4.0 

Economics (Οικονομικά) 2 4.0 

Education (Εκπαίδευση) 9 18.0 

Engineering (Μηχανική) 1 2.0 

Περιβαλλοντική Επιστήμη Γεωλογίας 

(Enviromental Science of Geology) 
1 2.0 

ΕΒΑ/ΤΠΕ Μάθηση (ESD/ICT Enabled 

Learning) 
1 2.0 

Φυτοκομία, Γεωργία (Horticulture, 

Agriculture) 
1 2.0 

Ανθρώπινη Επικοινωνία (Human 

Communication) 
1 2.0 

ΤΠΕ (ICT) 1 2.0 

Διοίκηση (Management) 2 4.0 

Μάρκετιγκ (Marketing) 1 2.0 

Προγραμματισμού πολυμέσων (Multimedia 

programming) 
1 2.0 

ΜΚΟ (NGO) 1 2.0 

Ψυχολογία (Psychology) 1 2.0 

Ποιότητα στην Εκπαίδευση και τη Διοίκηση 1 2.0 
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(Quality in Education & Administration) 

Ο επαναπροσανατολισμός ενός μαθήματος 

Ελληνικής-Ρωμαϊκής Ιστορίας προς τη 

βιωσιμότητα (Reorienting a Greek Roman 

History course to Address sustainability) 

1 2.0 

Στατιστική (Statistics) 1 2.0 

Sustainability with E-learning (Βιωσιμότητα 

με E-learning) 
1 2.0 

Μετασχηματιστική μάθηση (Transformative 

Learning) 
1 2.0 

Πίνακας 3.1: Δημογραφικό προφίλ ερωτηθέντων 

 

3.4.2 Μετρώντας τη χρήση της κοινότητας πρακτικής. 

Η αξιολόγηση της κυκλοφορίας και της τάσης δημοτικότητας στη διαδικτυακή κοινότητα 

πρακτικής, που υλοποιήθηκε, μετρήθηκε με τα εργαλεία της web-based analytics πλατφόρμα 

της Google (http://www.google.com/analytics/) σε διάφορες φάσεις χρήσης της κοινότητας 

πρακτικής. Ακόμη, χρησιμοποιήθηκε ένα εσωτερικό σύστημα αξιολόγησης, που 

δημιουργήθηκε μέσα στο διαδικτυακό περιβάλλον της κοινότητας πρακτικής. Τα 

συγκεκριμένα συστήματα παρείχαν με τη χρήση ποσοτικών στοιχείων, μία εκτεταμένη 

εικόνα των τάσεων χρήσης της κοινότητας στην πάροδο του χρόνου.  

 

Πιο συγκεκριμένα μετρήθηκαν τα εξής: 

 Ο συνολικός αριθμός των θεμάτων που δημιουργήθηκαν. 

 Ο συνολικός αριθμός των Ιστολογίων (Blogs) που δημιουργήθηκαν.  

 Ο συνολικός αριθμός φωτογραφιών ή βίντεο που προστέθηκαν. 

 Ο μέσος αριθμός των downloads βίντεο, ήχων και σχεδίων μαθήματος που 

πραγματοποιήθηκαν. 

 Ο συνολικός αριθμός των μηνυμάτων που δημοσιεύτηκαν (σε όλες τις μορφές 

επικοινωνίας).  

 Συνολικές ποσότητες άλλων μορφών περιεχομένου (σελιδοδείκτες, σχέδια 

μαθημάτων, ανάγνωση καταλόγων, κ.λ.π.) 

 Σύνολο συμμετοχής στην κοινότητα. (ανά περιοχή, ανά χρονική περίοδο, χρόνος 

συμμετοχής). 

 Σύνολο επισκέψεων της Εικονικής Κοινότητας Πρακτικής. 

 Το ποσοστό επισκέψεων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. οι προβολές 

σελίδων ανά μήνα). 

http://www.google.com/analytics/
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 Σύνολο «μοναδικών επισκεπτών» και «επισκεπτών επανάληψης». 

 Το ποσοστό των επαναλαμβανόμενων επισκεπτών και τη συχνότητα των επισκέψεών 

τους. 

 Τον αριθμό εγγεγραμμένων συμμετεχόντων / μελών της κοινότητας. 

 Ο συνολικός αριθμός των σελίδων, όπου τα μέλη της κοινότητας έχουν πρόσβαση. 

 Η μέση προβολή σελίδων ανά επίσκεψη (μια απλή μέτρηση για το βάθος της 

εμπλοκής τους στα δρώμενα της κοινότητας). 

 Ο μέσος χρόνος ανά επίσκεψη, που ονομάζεται, επίσης, ο μέσος χρόνος αναμονής, 

ιδιαίτερα χρήσιμος για τη μέτρηση της δέσμευσης των μελών της κοινότητας.  

 Η καταγραφή των σελίδων με τη μεγαλύτερη ζήτηση και τα πιο δημοφιλή μέρη για 

τους συμμετέχοντες της κοινότητας. 

 Το ποσοστό των συμμετεχόντων που ακολούθησαν άμεση έξοδο από το διαδικτυακό 

σύστημα, δηλαδή μετά τη προβολή μόνο μίας σελίδας. Υψηλή αναπήδηση και 

ποσοστά εξόδου μπορεί να είναι δείκτες των προβλημάτων σχεδιασμού της Εικονικής 

Κοινότητας Πρακτικής. 

 Ο μέσος αριθμός των νέων θεμάτων ανά 30-50 ημέρες. 

 Ο μέσος αριθμός των νέων θέσεων στο Ιστολόγιo (Blog), που δημιουργήθηκαν ανά 

30-50 ημέρες. 

 Το ποσοστό των σχολίων, τα οποία που πραγματοποιήθηκαν ανά πόρο, που 

προστέθηκε στη κοινότητα. 

 Τι αναλογίες καινούργιων θεμάτων ή Ιστολόγια (Blogs) έμμειναν χωρίς σχολιασμό 

από τα μέλη της κοινότητας. Ένα σημαντικό μέτρο για την ανταπόκριση της 

κοινότητας, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει βασικούς παράγοντες, όπως την 

εμπιστοσύνη. 

 

3.4.3 Μετρώντας την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην πρακτική για την εκπαίδευση για τη 

Βιώσιμη\αειφόρο Ανάπτυξη. 

Ειδικότερα, οι επιπτώσεις της κοινότητας στη διάδοση της ΕΒΑ στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση μετρήθηκε με τους τρεις παρακάτω τρόπους:  

 Με ποσοτικές μεταβλητές, παρακολουθώντας με τη χρήση του εργαλείου Google 

Analytics των δεσμευτικών συνδέσμων για την ΕΒΑ, που παρουσιάζονται στο υλικό 

της κοινότητας πρακτικής. 
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 Με παρακολούθηση δραστηριοτήτων συνολικής «εξερχόμενης ανταλλαγής», (όπως 

τα μέλη να στέλνουν σε φίλους τους στο Facebook, περιεχόμενο της κοινότητας), με 

τη χρήση κατάλληλων ερωτήσεων στο ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν τα μέλη 

της κοινότητας.  

 Με τη χρήση μηχανών αναζήτησης (π.χ. www.google.com), αλλά και με εργαλεία 

αναζήτησης topics, όπως το Addict-o-matic (http://addictomatic.com/), μπορεί επίσης 

να βοηθήσει στην κατανόηση πώς οι άλλοι αντιλαμβάνονται τη συγκεκριμένη 

κοινότητα. Συγκεκριμένα, αυτό επιτυγχάνεται κάνοντας αναζητήσεις με φράσεις που 

περιέχονται στα πιο δημοφιλή μέρη του περιεχομένου της κοινότητας και 

καταγράφοντας πόσες άλλες ιστοσελίδες τα έχουν χρησιμοποιήσει.  

 Με τη χρήση ημι-δομημένου ερωτηματολογίου καθώς και εργαλεία ανάλυσης 

περιεχομένου, όπως Wordle (http://www.wordle.net/) ή το Leximancer 

(https://www.leximancer.com/). 

 

3.4.4 Τα ερευνητικά εργαλεία  

Μετά τη δημιουργία της EΚΠ διεξάχθηκε μία έρευνα με κοινό τους μελλοντικούς χρήστες 

της κοινότητας. Οι πρώτοι χρήστες προερχόταν από το σύνολο των καθηγητών τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης από τα 12 συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια του προγράμματος Rucas. Μόλις 

συμπληρώθηκε η λίστα με τα ονόματα και τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

τους αποστάλθηκε το εισαγωγικό ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από όλα 

τα μέλη της κοινότητας, πριν αποκτήσουν πρόσβαση στην ΕΚΠ. 

 

Σκοπός του ερωτηματολογίου ήταν να συγκεντρωθούν βασικά χαρακτηριστικά για τους 

συμμετέχοντες σε θέματα πληροφορικής και να καταγραφούν οι αρχικές τους απόψεις γύρω 

από τις διαδικτυακές κοινότητες. Ειδικότερα, στόχος της συγκεκριμένης έρευνας ήταν να 

εξεταστούν οι προηγούμενες γνώσεις που είχαν οι χρήστες σε βασικές, αλλά και 

εξειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής, διαδικτύου που χρησιμοποιούν, τόσο στον 

προσωπικό, όσο και επαγγελματικό τους τομέα. Ακόμη, η διερεύνηση προηγούμενης 

εμπειρίας σε συμμετοχή τους σε κοινότητες πρακτικής ή άλλου είδους εικονικές κοινωνικές 

ομάδες, ήταν ένα από τα βασικά στοιχεία που μελετήθηκαν. Αναλυτικά, οι δείκτες που 

αναζητήθηκαν στη συγκεκριμένη έρευνα είναι: 

 

http://www.google.com/
http://www.wordle.net/)%20ή
https://www.leximancer.com/
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 Γενικές πληροφορίες που καθορίζουν το χώρο και τον τόπο που δραστηριοποιούνται, 

όπως το Πανεπιστήμιο και τη χώρα που εργάζονται. 

 Τη συχνότητα χρήσης διαδικτυακών εφαρμογών και εφαρμογών πληροφορικής σε 

προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο. Για το συγκεκριμένο σκοπό χρησιμοποιήθηκαν 

36 ερωτήσεις κλειστού τύπου χωρισμένες σε 2 υποομάδες. Η μέθοδο μέτρησης που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν μία κλίμακα επτά ιεραρχημένων χρονικών καταστάσεων με 

τις παρακάτω επιλογές: 

o 0 – Ποτέ (Never) 

o 1 – Μία φορά το χρόνο (Once a year) 

o 2 – Μία φορά το εξάμηνο (Once per quarter or semester) 

o 3– Κάθε μήνα μία φορά (Monthly) 

o 4 – Εβδομαδιαία μία φορά (Weekly) 

o 5 – Πολλές φορές την εβδομάδα (Several times per week) 

o 6 – Καθημερινά (Daily) 

 Τις γνώσεις τους σε δεξιότητες πληροφορικής. Για το συγκεκριμένο σκοπό 

χρησιμοποιήθηκαν 24 συνολικά ερωτήσεις κλειστού τύπου χωρισμένες σε 2 

υποομάδες. Η μέθοδος μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε για το επίπεδο γνώσεων, ήταν 

μία κλίμακα πέντε ιεραρχημένων θέσεων από το 1 – Χωρίς εξειδίκευση (Not at all 

skilled) έως το 5 – Έμπειρος (Expert). Πιο συγκεκριμένα εξετάστηκαν: 

o Το επίπεδο γνώσεων των βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής 

o Το επίπεδο γνώσεων των προχωρημένων δεξιοτήτων πληροφορικής 

o Η καταγραφή προχωρημένων δεξιοτήτων πληροφορικής 

 Στοιχεία από την εκπαιδευτική τους προϋπηρεσία ως εκπαιδευτές τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Μέσα από την εμπειρία τους και με τη χρήση ερωτήσεων πολλαπλών 

επιλογών αναζητήθηκαν: 

o Οι τρόποι επικοινωνίας που χρησιμοποιούν στις εκπαιδευτικές διαδικασίες 

τους. 

o Τα είδη υπηρεσιών πληροφορικής και Διαδικτύου που χρησιμοποιούν στις 

μαθησιακές διαδικασίες. 

 Τη στάση τους απέναντι στις νέες τεχνολογίες. 

 Την προηγούμενη εμπειρία τους ως μέλη κάποιας άλλης διαδικτυακής κοινότητας (αν 

υπήρχε). Αυτό πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών. Πιο 

συγκεκριμένα εξετάστηκαν: 
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o Η προηγούμενη εμπειρία τους ως μέλη οποιασδήποτε εικονικής κοινότητας. 

o Το είδος τον διαδικτυακών κοινοτήτων που ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή 

μέλη.  

 Την προηγούμενη εμπειρία τους ως μέλη κάποιας άλλης κοινότητας πρακτικής 

(εικονικής ή φυσικής, αν φυσικά υπήρχε). Για το συγκεκριμένο σκοπό 

χρησιμοποιήθηκαν 37 ερωτήσεις κλειστού τύπου χωρισμένες σε 4 υποομάδες. Η 

μέθοδος μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε ήταν μια κλίμακα έξι ιεραρχημένων 

καταστάσεων με τις παρακάτω επιλογές:  

o 0 – Δεν ξέρω (I don’t know) 

o 1 – Διαφωνώ απόλυτα (Strongly Disagree) 

o 2 – Διαφωνώ (Disagree) 

o 3 – Εν μέρει διαφωνώ και μερικώς συμφωνώ) (Partially Disagree And 

Partially Agree) 

o 4 – Συμφωνώ (Agree) 

o 5 – Συμφωνώ απόλυτα (Strongly Agree) 

 

Πιο συγκεκριμένα εξετάστηκαν: 

o Η ποιότητα της διάχυσης των πληροφοριών σε μια διαδικτυακή κοινότητα 

o Τα οφέλη που εμφανίζονται στην ανταλλαγή γνώσεων σε μια online 

κοινότητα πρακτικής. 

o Τα οφέλη του ατόμου από τη συμμετοχή του σε μια κοινότητα πρακτικής. 

o Η αξία των κοινοτήτων της πρακτικής 

 

Το πλήρες ερωτηματολόγιο της εισαγωγικής ή αρχικής διάγνωσης παρουσιάζεται στο 

Παράρτημα Α της παρούσας εργασίας. 

 

Πέρα από το αρχικό ερωτηματολόγιο για τη τελική αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε ένα ημι-

δομημένο ερωτηματολόγιο.  Στην αρχή του ερωτηματολογίου υπάρχουν τρείς ερωτήσεις 

κλειστού τύπου για την καταγραφή προσωπικών στοιχείων, όπως το φύλο, η ηλικία, η 

διδακτική εμπειρία και η εκπαιδευτική βαθμίδα κάθε συμμετέχοντα. Ακόμη, υπήρχε η 

δυνατότητα της καταγραφής του θεματικού πεδίου και του εκπαιδευτικού ιδρύματος που 

δίδασκαν. 
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Για να μετρηθεί το πόσο έτοιμοι είναι για να προσφέρουν σε θέματα βιωσιμότητα/αειφορίας 

(Readiness) χρησιμοποιήθηκε μία ομάδα 25 ερωτήσεων κλειστού τύπου με διαβαθμισμένες 

απαντήσεις από το 1 έως το 6 που αντιστοιχούν στις επιλογές:  

 

 1- Διαφωνώ απόλυτα (Strongly Disagree) 

 2 - Διαφωνώ αρκετά (Disagree fairly) 

 3 - Διαφωνώ λίγο (Disagree a little) 

 4 – Συμφωνώ λίγο (Agree a little) 

 5 – Συμφωνώ αρκετά (Agree fairly) 

 6 - Συμφωνώ απόλυτα (Strongly agree) 

 

Για να μετρηθεί η ικανοποίηση (Satisfaction) που ένιωθαν οι συμμετέχοντες σε θέματα ΕΒΑ 

χρησιμοποιήθηκε μια ομάδα 25 ερωτήσεων κλειστού τύπου με διαβαθμισμένες απαντήσεις 

από το 1 έως το 6 που αντιστοιχούν στις επιλογές: 

 

 1- Διαφωνώ απόλυτα (Strongly Disagree) 

 2 - Διαφωνώ αρκετά (Disagree fairly) 

 3 - Διαφωνώ λίγο (Disagree a little) 

 4 – Συμφωνώ λίγο (Agree a little) 

 5 – Συμφωνώ αρκετά (Agree fairly) 

 6 - Συμφωνώ απόλυτα (Strongly agree) 

 

Οι ερωτήσεις τόσο της ετοιμότητας (Readiness) όσο και της ικανοποίησης (Satisfaction) 

παρουσίαζαν και τα πιθανά οφέλη που μπορούσαν να έχουν αποκομίσει η χρήστες της ΚΠ 

και γενικά του προγράμματος RUCAS, σχετικά με την εκπαίδευσης της Βιώσιμη\αειφόρου 

Ανάπτυξης.  

 

Η τρίτη ομάδα ερωτήσεων αφορούσε στη μέτρηση της επισκεψιμότητας (Visited) των μελών 

της κοινότητας. Οι ερωτήσεις ήταν χωρισμένες σε τρία μέρη. Εξέταζαν τη διάρκεια χρήσης 

(συχνότητα και διάρκεια χρήσης, αλλά και το πόσο χρόνο ήταν μέλη της κοινότητας), το 

ρόλο που είχαν στο πλαίσιο της κοινότητας και τα κίνητρα - περιορισμοί της χρήσης. Όλες 

οι ερωτήσεις ήταν κλειστού τύπου απλής επιλογής και μόνο οι ερωτήσεις, που αφορούσαν 
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στα κίνητρα και τους περιορισμούς ήταν πολλαπλών επιλογών, ώστε να καταγραφούν οι 

πολλαπλοί παράγοντες που τους επηρέαζαν.  

 

Για να μετρηθεί κατά πόσο παρουσιαζόταν ξεκάθαρα ο σκοπός (purpose) της κοινότητας 

χρησιμοποιήθηκε μια ομάδα 9 ερωτήσεων κλειστού τύπου με διαβαθμισμένες απαντήσεις 

από το 1 έως το 6 που αντιστοιχούν στις επιλογές: 

 1- Διαφωνώ απόλυτα (Strongly Disagree) 

 2 - Διαφωνώ αρκετά (Disagree fairly) 

 3 - Διαφωνώ λίγο (Disagree a little) 

 4 – Συμφωνώ λίγο (Agree a little) 

 5 – Συμφωνώ αρκετά (Agree fairly) 

 6 - Συμφωνώ απόλυτα (Strongly agree) 

 

Με τον ίδιο τύπο ερωτήσεων μετρήθηκε η προσβασιμότητα (Accessibility) στην EΚΠ. Οι 

άξονες που αξιολογήθηκαν ήταν η ευκολία εύρεσης της EΚΠ με τη χρήση μηχανών 

αναζήτησης, η ταχύτητα φόρτωσης της πληροφορίας, η χρήση των υπερσυνδέσεων (Links), 

η εύρεση της πληροφορίας, η ανάγνωσης των ηλεκτρονικών κειμένων και η ύπαρξη 

λαθών. Επιπρόσθετα, υπήρχε μία ερώτηση που μετρούσε την ύπαρξη στοιχείων έντονου 

ενδιαφέροντος, που λειτουργούσαν ως κίνητρο στη συνέχιση της χρήσης της συγκεκριμένης 

EΚΠ. 

 

Η επόμενη ομάδα ερωτήσεων αφορούσε στην αξιολόγηση του σχεδιασμού (Design) της 

EΚΠ. Για το σχεδιασμό του πληροφοριακού συστήματος αξιολογήθηκαν αναλυτικά τα 

παρακάτω.: το περιβάλλον χρήσης της EΚΠ (χρώματα, γραμματοσειρές, εικόνες), το στυλ 

εμφάνισης των πληροφοριών, η εμφάνιση του εικονικού συστήματος στους διάφορους 

φυλλομετρητές (browsers) και τα αρχεία που διαχέονταν στις διάφορες μορφές τους (pdf, 

ppt, doc). Όλα τα παραπάνω πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση 8 ερωτήσεων κλειστού τύπου 

με διαβαθμισμένες απαντήσεις από το 1 έως το 6 που αντιστοιχούν στις επιλογές: 

 1- Διαφωνώ απόλυτα (Strongly Disagree) 

 2 - Διαφωνώ αρκετά (Disagree fairly) 

 3 - Διαφωνώ λίγο (Disagree a little) 

 4 – Συμφωνώ λίγο (Agree a little) 

 5 – Συμφωνώ αρκετά (Agree fairly) 
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 6 - Συμφωνώ απόλυτα (Strongly agree) 

 

Το δεύτερο μέρος της συγκεκριμένης ομάδας ερωτήσεων αφορούσε στη διάχυση της 

γνώσης στο πλαίσιο της EΚΠ. Με τη χρήση ερώτησης πολλαπλών επιλογών κλειστού 

τύπου,  αλλά με τη δυνατότητα οι χρήστες να προσθέσουν επιπλέον στοιχεία (με τη βοήθεια 

της επιλογής Άλλο – Παρακαλώ περιγράψτε (other – please specify), μετρήθηκαν οι 

παράγοντες, που παρακίνησαν τα μέλη της Εικονικής Κοινότητας Πρακτικής να διαχύσουν 

πληροφορίες και γνώσεις μέσα στο πληροφοριακό σύστημα.  

 

Σχετικά με το σχεδιασμό της EΚΠ και του υλικού (Content) που εμφανιζόταν, 

δημιουργήθηκε μια ξεχωριστή κατηγορία 11 ερωτήσεων κλειστού τύπου και επιλογές, όπως 

και τις προηγούμενες που αναλύθηκαν. Ο σκοπός της συγκεκριμένης κατηγορίας ήταν να 

αναζητηθούν στοιχεία για το εκπαιδευτικό υλικό που είχε διαχυθεί στη κοινότητα. Κυρίως, 

αναζητήθηκαν δείκτες καταλληλότητας, (κατά πόσο οι πληροφορίες που εμφανιζόταν ήταν 

εποικοδομητικές, ορθές και κατάλληλες σε θέματα EBA) και δείκτες κατασκευής (χρώμα, 

κείμενο, γλώσσα γραφής, λειτουργία υπερσυνδέσεων και η ύπαρξη βοήθειας). Η 

συγκεκριμένη ομάδα ερωτήσεων χρησιμοποιήθηκε ως υποκατηγορία της ομάδας ερωτήσεων 

Σχεδιασμός (Design) με στόχευση σε πιο συγκεκριμένους δείκτες. 

 

Για να μετρηθεί το πόσο εύχρηστη (Usability) ήταν η EΚΠ, χρησιμοποιήθηκε μια ομάδα 9 

ερωτήσεων κλειστού τύπου με διαβαθμισμένες απαντήσεις από το 1 έως το 6, που 

αντιστοιχούν στις επιλογές: 

 1- Διαφωνώ απόλυτα (Strongly Disagree) 

 2 - Διαφωνώ αρκετά (Disagree fairly) 

 3 - Διαφωνώ λίγο (Disagree a little) 

 4 – Συμφωνώ λίγο (Agree a little) 

 5 – Συμφωνώ αρκετά (Agree fairly) 

 6 - Συμφωνώ απόλυτα (Strongly agree) 

 

Οι δείκτες ευχρηστίας που μετρήθηκαν αφορούσαν στην πλοήγηση στο σύστημα της 

Εικονικής Κοινότητας, στη διαχείριση του πληροφοριακού υλικού, στα κουμπιά και τους 

συνδέσμους εντολών που εμφανιζόταν στα διάφορα υποσυστήματα, στα εμφανιζόμενα 

γραφικά και τέλος στον έλεγχο των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων . 
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Αξιολογώντας τις λειτουργίες και τα εργαλεία που εμφανιζόταν στην EΚΠ, 

χρησιμοποιήθηκαν δύο ομάδες είκοσι συνολικά ερωτήσεων κλειστού τύπου. Οι ερωτήσεις 

παρουσιαζόταν με διαβαθμισμένες απαντήσεις από το 1 έως το 5 που αντιστοιχούν στις 

επιλογές: 

1 – Καθόλου (Not at all) 

2 – Πολύ λίγο (Somewhat) 

3 – Αρκετά (Quite a bit) 

4 – Πάρα πολύ (Very much) 

5 – Δεν ισχύει (Not Applicable) 

 

Τα εργαλεία της κοινότητας που αξιολογήθηκαν, αφορούσαν στις παρακάτω κατηγορίες 

λειτουργιών: στην επικοινωνία σύγχρονη - ασύγχρονη, στη διαχείριση του εκπαιδευτικού 

υλικού και στην ενημέρωση - εκπαίδευση των χρηστών. Στις ερωτήσεις ο χρήστης 

βαθμολογούσε κάθε ένα εργαλείο χωριστά π.χ. Ιστολόγιo (Blog), Φόρουμ (Forum), 

Διαδικτυακή συζήτηση (Chat). Στο τέλος κάθε ομάδας ερωτήσεων εμφανίζεται ένα ανοικτό 

μέρος αξιολόγησης. Στο ανοικτό μέρος εμφανιζόταν η δυνατότητα ο χρήστης να προσθέσει 

αξιολόγηση και για οποιοδήποτε άλλη λειτουργία, που δεν υπήρχε στη λίστα, αλλά την είχε 

χρησιμοποιήσει στο πλαίσιο της EΚΠ. Οι δείκτες που μετρήθηκαν για όλες τις παραπάνω 

λειτουργίες αφορούσαν: 

 Στη σχετικότητά τους με την ΕΒΑ 

 Στη χρησιμότητά τους σε θέματα που σχετίζονται με την ΕΒΑ 

 Στην πρακτικότητα και την ευκολία χρήσης τους 

 

Αναζητώντας περισσότερα στοιχεία για την αξιολόγηση των λειτουργιών της κοινότητας σε 

σχέση με τους παραπάνω δείκτες, χρησιμοποιήθηκε, τέλος, μια ανοικτή ερώτηση για τη 

συλλογή ποιοτικών δεδομένων. Το περιεχόμενό της είναι η συλλογή προτάσεων για τη 

βελτίωση των εργαλείων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της κοινότητας. Πιο 

συγκεκριμένα, αναζητούνται βελτιώσεις και διορθώσεις, που μπορούν να πραγματοποιηθούν 

στην κοινότητα, ώστε να γίνει πιο χρήσιμη σε δράσεις Βιώσιμης\αειφόρου Ανάπτυξης. 

 

Για την αξιολόγηση της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των χρηστών της 

κοινότητας, χρησιμοποιήθηκαν 6 ερωτήσεις κλειστού τύπου. Οι ερωτήσεις παρουσιαζόταν 

με διαβαθμισμένες απαντήσεις από το 1 έως το 4 που αντιστοιχούν στις επιλογές: 
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 Καθόλου (Not at all) 

 Λίγο (Somewhat) 

 Αρκετά (Quite a bit) 

 Πάρα πολύ (Very mush) 

 

Οι δείκτες επικοινωνίας που αναζητήθηκαν μέσα από την έρευνα αφορούσαν στην 

επικοινωνία στο πλαίσιο της κοινότητας, αλλά και εκτός αυτής είτε με τη χρήση 

διαφορετικού ηλεκτρονικού μέσου (π.χ. Facebook ή άλλο κοινωνικό μέσο δικτύωσης) είτε με 

την επικοινωνία, πρόσωπο με πρόσωπο. Αξιολογήθηκε τόσο η άμεση επικοινωνία μεταξύ 

των χρηστών στο πλαίσιο της κοινότητας, όσο και η έμμεση αλληλεπίδραση που 

πραγματοποιείται μέσα από τη χρήση των εργαλείων διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού 

που αναπτύχθηκε, (π.χ. από το σχολιασμό του υλικού που αναρτάται στην κοινότητα 

πρακτικής). Τέλος, υπάρχει μία ερώτηση που προσπαθεί να προβλέψει το μέλλον της 

επικοινωνίας μέσα στην EΚΠ, ερωτώντας τους χρήστες αν θα συνεχίσουν να επικοινωνούν 

με τη βοήθεια των εργαλείων της κοινότητας. 

 

Ολοκληρώνοντας την καταγραφή ποσοτικών δεδομένων, δημιουργήθηκε μια ομάδα 16 

ερωτήσεων κλειστού τύπου, με διαβαθμισμένες απαντήσεις από το 1 έως το 6 που 

αντιστοιχούν στις επιλογές: 

 

Strongly Disagree, Disagree fairly, disagree a little, Agree a little, Agree fairly και Strongly 

agree αντίστοιχα, με σκοπό την καταγραφή της συνολικής εικόνας που έχουν οι χρήστες της 

κοινότητας. Οι τρεις άξονες που αξιολογήθηκαν σφαιρικά ήταν η χρήση της κοινότητας, η 

επικοινωνία και οι αλληλεπιδράσεις που αναπτύχθηκαν και η επίδραση που εμφανίζεται στον 

επαγγελματικό τομέα σε θέματα ΕΒΑ.  

 

Στον άξονα «Η χρήση της κοινότητας» αξιολογούνται οι δείκτες 

 Ύπαρξης καλής χρήσης 

 Ευκολίας χρήσης 

 Ανάγκης βοήθειας 

 Γρήγορης ενσωμάτωσης 

 

Στον άξονα «Οι αλληλεπιδράσεις» αξιολογούνται οι δείκτες: 
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 Δημιουργίας σχέσεων 

 Η κοινότητα ως εργαλείο επικοινωνίας 

 Δομής σταθερής επικοινωνίας 

 Δημιουργίας αισθήματος ένταξης σε ομάδα 

 

Στον άξονα «Η επίδραση που εμφανίζεται στον επαγγελματικό τομέα σε θέματα ΕΒΑ» 

αξιολογούνται οι δείκτες: 

 Μοιράσματος επαγγελματικών γνώσεων 

 Όφελος μέσα από τη δημιουργία σχέσεων 

 Επαγγελματικής ανάπτυξης 

 

Ολοκληρώνοντας την αξιολόγηση της σφαιρικής εικόνας του χρήστη για την κοινότητα 

πρακτικής, χρησιμοποιήθηκε μία ακόμα ερώτηση κλειστού τύπου. Σε αυτήν καλούνται οι 

χρήστες να χαρακτηρίσουν την EΚΠ με μία μόνο λέξη. Οι απαντήσεις εμφανίζονται 

ιεραρχημένες με τις επιλογές Άριστη, Πολύ ικανοποιητική, Ικανοποιητική, Αποδεκτή και 

Ανεπαρκής (Excellent, Very satisfactory, Satisfactory, Acceptable και Inadequate). Ο 

σκοπός της ερώτησης είναι να μετρηθεί το αίσθημα που αφήνει η χρήση της κοινότητας στα 

μέλη της. Σκοπίμως η συγκεκριμένη ερώτηση προστέθηκε στο τέλος του ερωτηματολογίου, 

ώστε να έχουν απαντήσει σε όλες τις προηγούμενες ερωτήσεις και να έχουν έντονα τα 

συναισθήματα που τους έχουν δημιουργηθεί από αυτή. 

 

Στο τέλος του ερωτηματολογίου παρατίθενται τρεις ερωτήσεις ανοικτού τύπου. Στην πρώτη 

αναζητούνται τα δυνατά σημεία της EΚΠ (Συνολικά, ποιό νομίζετε ότι είναι το δυνατό 

σημείο της Rucas Εικονική Κοινότητα Πρακτικής; - Overall, what do you think is the 

greatest strength of the RUCAS Virtual Community of Practice?). Στην ουσία 

αναζητήθηκαν τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης EΚΠ, που εντοπίζονται από τους 

χρήστες της και αργότερα συγκρίθηκαν με αυτά που βρέθηκαν μέσα από τη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση που είχε πραγματοποιηθεί. Στο δεύτερο ερώτημα αναζητούνται τα στοιχεία που 

κάνουν βιώσιμη\αειφόρο την κοινότητα, καθώς και τις διαδικασίες που πρέπει να γίνονται, 

ώστε να παραμένουν διαρκώς ενεργοί οι χρήστες της (Ποια νομίζετε ότι είναι η μεγαλύτερη 

πρόκληση της Rucas Εικονική Κοινότητα Πρακτικής; Εσείς τι μπορείτε να αλλάξετε; - What 

do you think is the greatest challenge of the RUCAS Virtual Community of Practice? 

How would you change that?).  
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Ακόμη, στις απαντήσεις μπορούν να αναζητηθούν στοιχεία που χαρακτηρίζονται ως 

προβλήματα λειτουργίας, καθώς και ως κίνδυνοι κατάρρευσης της κοινότητας. Γενικώς, 

συγκεντρώνονται προτάσεις των χρηστών για τη σωστή λειτουργία της EΚΠ, που πηγάζουν 

από την εμπειρία χρήσης τους, αλλά και από τις υπόλοιπες επαγγελματικές και προσωπικές 

δραστηριότητες. Η τελευταία ερώτηση ανοικτού τύπου που χρησιμοποιείται στο 

ερωτηματολόγιο λειτουργεί ως αποδέκτης τελικών συμπερασμάτων (Υπάρχει κάτι άλλο που 

θα θέλατε να μας πείτε για την εμπειρία σας με τη Rucas Εικονική Κοινότητα Πρακτικής; - 

Is there anything else you would like to tell us about your experience with the RUCAS 

Virtual Community of Practice?). Δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να αναπτύξει τις 

σκέψεις του και να παρουσιάσει οποιοδήποτε στοιχείο αποκόμισε μέσα από τη συμμετοχή 

του στις διεργασίες της κοινότητας και δεν είχε τη δυνατότητα να το καταγράψει σε 

προηγούμενο μέρος του ερωτηματολογίου με τις ποσοτικές ερωτήσεις. 

 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3.2) γίνεται μια καταγραφή όλων των προηγούμενων 

στοιχείων παρουσιάζοντας τα στοιχεία αξιολόγησης του ερωτηματολογίου και τους δείκτες 

της ερευνητικής διαδικασίας που πηγάζουν μέσα από τα ερωτήματα της έρευνας. 

 

Στοιχεία αξιολόγησης του 

ερωτηματολογίου 
Δείκτες της ερευνητικής διαδικασίας 

Ετοιμότητα (Readiness) σε θέματα ΕΒΑ 

Οφέλη σχετικά με την EBA και την 

επαγγελματική εξέλιξη 

Ικανοποίηση (Satisfaction) σε θέματα ΕΒΑ 

Μοίρασμα και σχολιασμός εργασιών 

Διάχυση της γνώσης 

Ύπαρξη επαγγελματικής ανάπτυξης 

Διάρκεια Χρήσης 

Επισκεψιμότητα της EΚΠ 
Κίνητρα 

Περιορισμοί 

Ρόλος Χρήστη 

Σκοπός της κοινότητας 

Ανάλυση της EΚΠ 
Βασικά χαρακτηριστικά της EΚΠ 

Βιωσιμότητα/αειφορία κοινότητας (Στοιχεί & 

Τρόποι) 

Πρόσβαση στις υπηρεσίες Πρόσβαση στην EΚΠ 
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Πρόσβαση στην πληροφορία 

Κίνητρα για την πρόσβαση 

Γενικός σχεδιασμός 

Σχεδιασμός της EΚΠ Παράγοντες διάχυσης της γνώσης 

Σχεδιασμός πληροφοριακού υλικού 

Ευχρηστία εικονικού συστήματος 

Χρήση διαδικασιών και εργαλείων της 

EΚΠ για θέματα σχετικά με την ΕΒΑ 

Ευχρηστία λειτουργιών - εργαλείων 

Σχετικότητα εργαλείων με θέματα ΕΒΑ 

Χρησιμότητα εργαλείων με θέματα ΕΒΑ 

Πρακτικότητα εργαλείων 

Ύπαρξη βοήθειας χρήσης 

Ενσωμάτωση νέου χρήστη 

Προτάσεις βελτίωσης εργαλείων 

Καταγραφή εμπειρίας χρήσης 

Εργαλεία άμεσης Επικοινωνίας 

Επικοινωνία στην EΚΠ 

Εργαλεία έμμεσης Επικοινωνίας 

Επικοινωνίας face to face 

Ηλεκτρονική επικοινωνία εκτός κοινότητας 

Το μέλλον της επικοινωνίας 

Δημιουργία σχέσεων 

Αίσθημα ομάδας  

Πίνακας 3.2: Τα στοιχεία αξιολόγησης του ερωτηματολογίου 

 

3.4.5 Αξιοπιστία και εγκυρότητα της έρευνας 

Η αξιοπιστία αφορά το κατά πόσο µια δοκιµασία αναδεικνύει το πραγµατικό µέγεθος του υπό 

µέτρηση χαρακτηριστικού (Cohen et.al., 2008) στο πλαίσιο μιας έρευνας. Με τη βοήθεια του 

SPSS μετρήθηκε η εσωτερική συνέπεια της έρευνας. Η εκτίµηση της εσωτερικής συνέπειας 

του ερευνητικού εργαλείου αναζητήθηκε με τον υπολογισμό του δείκτη Cronbach’s α (που οι 

τιμές του είναι μεταξύ του 0 και 1). Ο συγκεκριμένος δείκτης αξιοπιστίας παρέχει µία 

εκτίµηση του ποσοστού της κοινής διακύµανσης µεταξύ του παρατηρούµενου και του 

πραγµατικού ποσού μιας μεταβλητής (Cohen et.al., 2008).  

 

Ενδεικτικά οι τιµές του δείκτη αξιοπιστίας Cronbach’s α δίνουν να δώσουν τα παρακάτω 

αποτελέσματα: 
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 < 0,6 η κλίµακα είναι αναξιόπιστη 

 κοντά στο 0,7 επαρκές 

 κοντά 0,8 θεωρήτε καλή τιμή αξιοπιστίας 

 0,95 πολύ υψηλή αξιοπιστία (σχεδών σπάνια εμφανίζετονται τέτοιες τιμές) 

 

Αρχικά, ελέγχθηκε η εσωτερική αξιοπιστία των δεδομένων που συλλέχθηκαν, με τη χρήση 

του δείκτη Cronbach’s a. Από τον παρακάτω πίνακα (Πίνακα 3.3), παρατηρούμε ότι σε όλες 

τις ομάδες ο δείκτης είναι μεγαλύτερος από 0.750, ενώ στις περισσότερες ομάδες κυμαίνεται 

μεταξύ 0.800-0.950, γεγονός που υποδεικνύει η αξιοπιστία των δεδομένων είναι πολύ υψηλή. 

Συνεπώς, τα δεδομένα είναι κατάλληλα προς στατιστική ανάλυση. 

 

Ομάδα ερωτήσεων Cronbach’s a 

Ετοιμότητα για να εφαρμόσουν τη βιωσιμότητα 
(Readiness to infuse sustainability)  

0.922 

Τι πιστεύετε για τις ακόλουθες δηλώσεις σχετικά με 

Rucas; (What do you think about the following 

statements concerning RUCAS?) 
0.954 

Ο σκοπός της OCoP (The purpose of the OCoP) 0.941 

Προσβασιμότητα (Accessibility)  0.906 

Σχεδιασμός (Design)  0.897 

Περιεχόμενο (Content)  0.892 

Ευχρηστία (Usability)  0.924 

Υποστηρικτικά εργαλεία (Supportive materials) 0.869 

Προτίμηση (Preference)  0.911 

Αλληλεπίδραση (Interaction)  0.836 

Επισκόπηση (Overview) 0.780 

Πίνακας 3.3: Εσωτερική αξιοπιστία δεδομένων ανά ομάδα ερωτήσεων 

 

Εξετάζοντας το Reliability για δύο ακόμα μεταβλητές,  παρατηρούνται μεγάλες τιμές του 

δείκτη Cronbach's Alpha, όπως εμφανίζεται στον πίνακα 3.4, που δηλώνει ότι όλες οι 

επιμέρους εκπαιδευτικές τεχνολογίες αντιμετωπίζονται με παρόμοιο τρόπο από τους χρήστες 

της κοινότητας και δεν εμφανίζονται ακραίες τιμές στο συγκεκριμένο ερευνητικό δείγμα. 

 

Reliability 

Μεταβλητές Cronbach's Alpha 
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Πόσο σχετικό και χρήσιμο 

(How relevant and useful) 
0,869 

Πόσο πρακτικό 

(How practical) 
0,911 

Πίνακας 3.4: Εσωτερική αξιοπιστία δεδομένων για τις μεταβλητές εργαλείων υποστήριξης 

 

3.4.6 Απόρρητο και Συλλογή Δεδομένων  

Η διεξαγωγή της αξιολόγησης των διαδικτυακών κοινοτήτων πρακτικής εγείρει ζητήματα 

της ιδιωτικής ζωής όπου θα εξεταστεί προσεκτικά. Ποιος θα δει αυτές τις πληροφορίες; Πώς 

θα χρησιμοποιηθούν; Μήπως είναι αναγνωρίσιμα τα άτομα από τις πληροφορίες που 

παρουσιάζονται; Έχει βοηθήσει στην καλλιέργεια της κοινότητα ή μήπως δημιουργεί 

διακρίσεις μεταξύ των μελών; Οι περισσότερες από τις βασικές προσεγγίσεις της 

αξιολόγησης είναι εθελοντικές και δεν περιλαμβάνουν αναγνωρίσιμες προσωπικές 

πληροφορίες των μελών. Ωστόσο, υπάρχει μια σαφής και εμφανής πολιτική απορρήτου εντός 

της κοινότητας.  

 

3.5 Τεχνικές αναλύσεις δεδομένων 

Οι στατιστικές αναλύσεις των ποσοτικών δεδομένων που εφαρμόστηκαν με τη χρήση του 

στατιστικού πακέτου SPSS ήταν: 

 Εύρεση στοιχείων περιγραφικής στατιστικής όπως Μέση τιμή, Συχνότητα, 

Ποσοστιαία συχνότητα, Τυπική Απόκλιση, Μέγιστη και Ελάχιστη τιμή για όλες τις 

ποσοτικές μεταβλητές τις έρευνας. 

 Γραμμικής παλινδρόμησης (Regression) με βηματική μέθοδο (StepWise) για το 

συσχετισμό μεταβλητών που είχαν διαφορετική διαβάθμιση. 

 ANOVA Paired Samples Test για το συσχετισμό μεταβλητών που είχαν την ίδια 

διαβάθμιση 

 Αναζήτηση του δείκτη Cronbach's Alpha κάθε μεταβλητής για την εύρεση 

αξιοπιστίας των δεδομένω της έρευνας 

 

3.5.4 Google analytics 

Στις αναφορές του Google Analytics παρουσιάζεται όλη η κίνηση (traffic) που περνάει από 

το δικτυακό τόπο της ΕΚΠ (http://www.community.cc.uoc.gr). Καταγράφεται με άλλα λόγια 

όλες οι στάσεις και συμπεριφορές των επισκεπτών και κυρίως των χρηστών της κοινότητας. 

http://www.community.cc.uoc.gr/
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Τα βασικά στοιχεία που καταγράφονται είναι στοιχεία που αφορούν τις επισκέψεις ανά ώρα, 

μέρα, μήνα κτλ, πόσοι απο αυτούς είναι μοναδικοί επισκέπτες (unique visitors) που είναι και 

το σημαντικότερο κριτήριο, απο πού έρχονται (search, social networks, direct), πόσες 

σελίδες είδαν στην επίσκεψη τους, πόσα συνολικά pageviews είχατε και πολλά άλλα 

ποσοτικά δεδομένα πλοήγησης.  

 

Το Google Analytics έχει δημιουργηθεί σε μια δυναμική, εύχρηστη πλατφόρμα αναφοράς, 

ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παραμετροποίησης για την εμφάνιση και καταγραφή των 

δεδομένων που θεωρεί σημαντικά ο ερευνητής ώστε να δημιουργούνται αναφορές 

περιεχομένου μόνο με μερικά από τα παραπάνω που αναφέρθηκαν. Οι αναφορές 

περιεχομένου βοήθησαν να κατανοήσουμε ποια τμήματα της ΕΚΠ είχαν καλή απόδοση και 

ποιες σελίδες είναι οι πιο δημοφιλείς. Οι σημαντικότεροι όροι που καταγράφηκαν και 

παρουσιάζονται στην ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων στα συμπεράσματα της έρευνας 

είναι (wediablog, 2014): 

 

1. Προβολές Σελίδας (Pageviews ή Views). Το Pageview δηλώνει των αριθμό των 

περιπτώσεων που μια σελίδα «φορτώθηκε» από έναν browser. Ο αριθμός των 

Pageviews βοηθά να στη κατανόηση του κατά πόσον το περιεχόμενο της ΚΠ 

«μαγνητίζει» τους χρήστες της.  

2. Μοναδικές Προβολές Σελίδας (Unique Pageviews). Τα Unique Pageviews 

συμπεριλαμβάνουν όλα τα Pageviews που πραγματοποιούνται από τον ίδιο χρήστη 

κατά τη διάρκεια του ίδιου session. Έτσι, αν κάποιος επισκέφθηκε π.χ. την ίδια 

σελίδα της ΚΠ δυο φορές κατά τη διάρκεια ενός session, τα unique pageviews θα 

μέτρησαν μόνο ένα pageview. 

3. Επισκέψεις (Visits ή Sessions). Ο όρος “Επισκέψεις” (Visits) αναφέρεται στον 

αριθμό των επισκέψεων που δέχεται η ΕΚΠ. Σε μία επίσκεψη, ένας χρήστης μπορεί 

να επιλέξει να διαβάσει 5 σελίδες της ΕΚΠ (Pageviews). Είναι λοιπόν πολύ 

φυσιολογικό να βλέπουμε σχεδόν πάντα υψηλότερο αριθμό Pageviews σε σχέση με 

αυτό των Visits. 

4. Μοναδικοί Επισκέπτες / Χρήστες (Unique Visitors / Users). “Μοναδικός 

Επισκέπτης” ή “Μοναδικός Χρήστης”, θεωρείται αυτός που επισκέπτεται τη ΕΚΠ. 

Ένας Unique Visitor / User μπορεί να επισκεφτεί πολλές φορές τη ΕΚΠ, μετρώντας 

ουσιαστικά πολλά διαφορετικά Visits / Sessions. 
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5. Νέοι & Επανερχόμενοι Χρήστες / Επισκέπτες (New vs. Returning Users / 

Visitors). “Νέος Xρήστης” θεωρείται ο χρήστης που δεν έχει επισκεφτεί ξανά τη 

ΕΚΠ, ενώ “Eπανερχόμενος Xρήστης” είναι εκείνος που συνεχίζει να το 

επισκέπτεται, στη διάρκεια ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος. Βάσει αυτού του 

στατιστικού στοιχείου μπορείτε να καταλάβετε αν διατηρείτε το ενδιαφέρον των 

χρηστών της ΕΚΠ και αν εμφανίζονται νέοι χρήστες. 

 

Γενικά, μέσα από ένα εργαλείο όπως το Google Analytics υπάρχει η δυνατότητα να 

μελετηθούν στατιστικά αποτελέσματα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και να 

συγκριθεί η απόδοση της ΕΚΠ σε σχέση με ένα άλλο, παλαιότερο χρονικό πλαίσιο.  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Στο μέρος αυτό θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας ακολουθώντας το 

ερευνητικό σχέδιο το οποίο παρουσιάστηκε στη μεθοδολογία. Θα ξεκινήσουμε με το 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη της ΕΚΠ RUCAS, θα συνεχίσουμε με την αξιολόγηση της 

χρήσης της ΕΚΠ κατά τη διάρκεια της υλοποίησής της και τέλος την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας και συνεισφοράς στην επαγγελματική κατάρτιση των συμμετεχόντων 

στο πλαίσιο της αναμόρφωσης των πανεπιστημιακών τους μαθημάτων προς τη 

βιώσιμη/αειφόρο ανάπτυξη. 

Κεφ 4. Σχεδιασμός και ανάπτυξη της Rucas Εικονικής Κοινότητας 

Πρακτικής 

4.1 Το πληροφοριακό σύστημα της Rucas κοινότητας πρακτικής. 

Το σύστημα της Εικονικής Κοινότητας Πρακτικής που αναπτύχθηκε στηρίζεται σε εργαλεία 

ανοικτού κώδικα. Με τον όρο «λογισμικό ανοικτού κώδικα» (Open Source Software - OSS) 

εννοείται λογισμικό του οποίου ο πηγαίος κώδικας διατίθεται ελεύθερα σε αυτούς που 

θέλουν να τον εξετάσουν και/ή τροποποιήσουν ή χρησιμοποιήσουν σε άλλες εφαρμογές 

(wikipedia, 2013). Τα εργαλεία που επιλέχθηκαν και ενοποιήθηκαν για τη δημιουργία της 

Εικονικής Κοινότητας Πρακτικής στην παρούσα έρευνα ήταν το σύστημα ηλεκτρονικού 

χαρτοφυλάκιου Mahara ePortfolio System, το σύστημα διαχείρισης μαθημάτων (σύστημα 

διαχείρισης περιεχομένου (CMS)) Moodle και το σύστημα διαχείρισης πολυμεσικού υλικού 

Coppermine. Τα συγκεκριμένα επιλέχθηκαν μετά από σχετική έρευνα με τη χρήση του 

Διαδικτύου και, αφού ο ερευνητής έλαβε υπόψη του τρείς βασικούς παράγοντες: 

 

1. Τις ανάγκες που είχαν καταγραφεί από τη βιβλιογραφική έρευνα για τη δημιουργία 

της συγκεκριμένης Εικονικής Κοινότητας Πρακτικής. 

2. Τη δυνατότητα προσαρμογής τους, ώστε να υπάρχει σύνδεση σε επίπεδο διαχείρισης 

χρηστών, αλλά και σε επίπεδο υπηρεσιών. 

3. Τις δυνατότητες που παρείχε κάθε εργαλείο θέτοντας ως περιορισμό το μηδενικό 

κόστος απόκτησης.  

 

Όλα τα παραπάνω χρησιμοποιούσαν κοινή πλατφόρμα Web Server, τον Apache και σύστημα 

διαχείρισης βάσεων δεδομένων Mysql. Ως βασική γλώσσα προγραμματισμού 

https://mahara.org/


[129] 
 

χρησιμοποιούσαν την php, η οποία χρησιμοποιήθηκε και στο πλαίσιο της ανάπτυξης του 

απαραίτητου κώδικα που υλοποιήθηκε. 

 

4. 1.1 Mahara ePortfolio System 

Το Mahara είναι ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα και αφορά σε ένα πλήρες ηλεκτρονικό 

χαρτοφυλάκιο (e-portfolio), ιστολόγιο, εργαλείο κατασκευής βιογραφικού, με δυνατότητες 

κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο βοηθάει στη δημιουργία διαδικτυακών κοινοτήτων 

(Νικολού & Γεωργόπουλος, 2012). Το σύστημα αυτό αποτελούσε  μέρος του προγράμματος 

δημιουργίας Ηλεκτρονικού Χαρτοφυλακίου – eportfolio, που υλοποιήθηκε από το ίδρυμα 

ανάπτυξης συνεργατικής ηλεκτρονικής μάθησης (eCDF- eLearning Collaborative 

Development fund) της επιτροπής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Νέας Ζηλανδίας. O όρος 

ηλεκτρονικός φάκελος υλικού (Electronic Portfolio) χρησιμοποιείται, για να περιγράψει 

φακέλους υλικού που διατηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή (Κασιμάτη, 2009). 

 

Η βασική αρχή στην οποία στηρίχθηκε το Mahara ήταν η δημιουργία ενός Ηλεκτρονικού 

χαρτοφυλακίου, επικεντρωμένο στους χρήστες του και όχι γύρω από το φορέα που το 

χρησιμοποιεί, όπως γίνεται στα περισσότερα συστήματα διαχείρισης της μάθησης. Ο 

σχεδιασμός του Mahara είχε ως στόχο τη δημιουργία ενός συστήματος μέσω του οποίου ο 

χρήστης θα μπορεί με εύκολο τρόπο να δημιουργεί και να διαχειρίζεται ένα Ηλεκτρονικό 

χαρτοφυλάκιο, διαμοιράζοντάς το με άλλους χρήστες στα πλαίσια κοινωνικής δικτύωσης, 

μέσα από ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον. Το λογισμικό σχεδιάστηκε, ώστε να 

χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς (Τσούτσου, 2011). 

 

Διαθέτει εργαλεία για την αποθήκευση αρχείων, τη δημιουργία ιστολογίου, ηλεκτρονικού 

βιογραφικού σημειώματος, δημιουργία Ομάδων (Groups) και Φόρουμ (Forum)s, καθώς και 

ένα σύστημα κοινωνικής δικτύωσης, που επιτρέπει στο χρήστη να δημιουργήσει και να 

συντηρήσει μία λίστα φίλων – συνεργατών στο σύστημα. Κάθε χρήστης συνδέεται στο 

σύστημα με τη χρήση username και password. Οι βασικές αρχές που υπογραμμίζουν το 

σχεδιασμό του Mahara είναι οι εξής (Vavrus, 1990, Νικολού & Γεωργόπουλος, 2012): 

 

 Οι χρήστες έχουν πλήρη δικαιώματα του ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου και των 

δεδομένων που αποθηκεύουν σε αυτό. 

 Υπάρχει δυνατότητα βοήθειας μέσω του συστήματος. 

https://mahara.org/
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 Περιέχει σύστημα κοινωνικής δικτύωσης. 

 Υπάρχει δυνατότητα να δημιουργηθούν διαφορετικά περιβάλλοντα Παρέχεται 

αναλυτική παρουσίαση νέων χαρακτηριστικών, ώστε αυτά να προσαρμόζονται 

εύκολα στο πρόγραμμα. 

 Μεγάλο ενδιαφέρον και εστίαση στις διδακτικές μεθόδους-στρατηγικές. 

 Οι χρήστες έχουν την ικανότητα να βάζουν περιορισμούς στην προσπέλαση των 

δεδομένων τους από άλλους χρήστες. 

 

Το Mahara ePortfolio περιλαμβάνει, επίσης, ένα αποθετήριο αρχείων, όπου ο χρήστης μπορεί 

να αποθηκεύει όποια πληροφορία θέλει, χωρίς όμως αυτή να γίνεται διαθέσιμη σε κάποιον 

άλλο. Μία άλλη καινοτομία του Mahara αποτελεί η δυνατότητά του να δημιουργεί Ιστολόγια 

(Blogs), Το Mahara εκτός από τις δυνατότητές του ως εκπαιδευτικό χαρτοφυλάκιο 

περιλαμβάνει και ένα σύστημα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσω αυτού ο χρήστης έχει τη 

δυνατότητα να δημιουργήσει και να διατηρήσει διάφορες λίστες συνεργατών, μέσα στις 

οποίες τα άτομα μπορεί να επικαλύπτονται. Επιπλέον, το Mahara δίνει τη δυνατότητα στο 

χρήστη να δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό βιογραφικό, δίνοντας πληροφορίες πάνω σε 

διάφορα πεδία, όπως είναι τα προσωπικά του στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας, η μόρφωση 

και εργασιακή εμπειρία, τα επιτεύγματα και τα βραβεία, καθώς και οι προσωπικοί, 

ακαδημαϊκοί και εργασιακοί στόχοι και ικανότητες/προσόντα του (Τσούτσου, 2011, 

Παπαχαραλάμπους, 2008, Γαλανού, 2007). 

 

To 2008 πραγματοποιήθηκε έρευνα (Πίνακας 4.1) σχετικά με την αξιολόγηση συστημάτων 

ePortfolio στο πλαίσιο ενός ερευνητικού προγράμματος της αυστριακής τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση των προϊόντων λογισμικού διεξήχθη κατά την περίοδο από 

Απρίλιο - Μάιο του 2008 από μια ομάδα 25 εμπειρογνωμόνων, χρησιμοποιώντας 

σταθμισμένη λίστα κριτηρίων του WCET (http://eportfolio.edutools.info/). Μετά την 

τελευταία περίοδο αξιολόγησης, τον Ιούνιο - Ιούλιο του 2008 επιλέχθηκαν τα πιο κατάλληλα 

για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα αξιολόγησής τους ως προς τα κριτήρια που είχαν επιλεγεί. Τα επίπεδα 

αξιολόγησης για κάθε κριτήριο ήταν τρία (Πολύ καλή, μέτρια, κακή). 

 

http://eportfolio.edutools.info/
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Προϊόντα Άδεια Χρήσης 
Χρόνος 

Εγκατάστασης 

Συλλογή, 

Οργάνωση, 

Επιλογή 

υλικού 

Περιβάλλον, 

Σχεδιασμός 

Layout 

Παρουσίαση 

Υλικού 
Διαχείριση Ευχρηστία 

Drupalok OSS Μεγάλο      

Elgg OSS Medium      

Epsilen Με πληρωμή Χαμηλό      

Exabis OSS Χαμηλό      

Factline Με πληρωμή Μεσαίο      

Fronter Με πληρωμή Μεσαίο      

Mahara OSS Χαμηλό      

MovableokType OSS Μεγάλο      

PebblePad Με πληρωμή Χαμηλό      

Sakai OSS Μεσαίο      

Taskstream Με πληρωμή Μεσαίο      

Wordpress OSS Μεσαίο      

Πίνακας 4.1 – Αξιολόγηση συστημάτων e-Portfolio 

Όπου  

κακή  

μέτρια  

Πολύ καλή  

 

Με βάση τη συγκεκριμένη αξιολόγηση, επιλέχθηκαν για εγκατάσταση και επιμέρους 

αξιολόγηση ως προς τις ανάγκες της κοινότητας που υλοποιήθηκε, τα τέσσερα που είχαν τα 

καλύτερα σχόλια. Το Mahara, το PebblePad, το Drupalok , και το Elgg. Το Mahara και το 

PebblePad αντιπροσωπεύουν τα πιο ισορροπημένα προϊόντα, τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την εργασία του χαρτοφυλακίου, χωρίς τεράστια δαπάνη χρόνου για 

εγκατάσταση. Και τα δύο συστήματα απαιτούν κάποια προσπάθεια εγκλιματισμού, αλλά 

είναι αρκετά εύκολα στο χειρισμό. Τα Drupalok , Elgg είναι εντελώς διαφορετικού τύπου 

λογισμικά, αλλά μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό της κοινότητας πρακτικής. Εν 

κατακλείδι, επιλέχθηκε η χρήση του Mahara για τους παρακάτω λόγους: 
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 Φιλικό περιβάλλον εργασίας. 

 Υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης 

 Εύκολες αλλαγές σε κώδικα. 

 Συνεργασία με άλλα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. 

 

Η αρχική σελίδα της Εικονικής Κοινότητας Πρακτικής παρουσιάζεται στην Εικόνα 4.1. 

Εμφανίζονται βασικές πληροφορίες για το πρόγραμμα Rucas και για το συγκεκριμένο 

πληροφοριακό σύστημα. Ακόμη, ο χρήστης έχει πρόσβαση στο ανοικτό πληροφοριακό υλικό 

και στις ελεύθερες θεματικές κατηγορίες του φόρουμ. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα 

επικοινωνίας με το διαχειριστή του συστήματος με τη χρήση φόρμας επικοινωνίας. Τέλος, 

εμφανίζεται το σύστημα πρόσβασης των χρηστών στο σύστημα συμπληρώνοντας το όνομα 

χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής τους (εικόνα 4.1) και το περιβάλλον εργασίας μετά την 

είσοδο του χρήστη με τη χρήση κωδικού πρόσβασης (εικόνα 4.2) αντίστοιχα. 

 

 

Εικόνα 4.1: Αρχική σελίδα της Εικονικής Κοινότητας Πρακτικής http://community.cc.uoc.gr 

http://community.cc.uoc.gr/
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Εικόνα 4.2: Η είσοδο του πιστοποιημένου χρήστη στην Εικονική Κοινότητα Πρακτικής 

4. 1.2 Course Management System Moodle 

Μία πληθώρα των Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης (LMSs), τόσο ανοικτού κώδικα όσο 

και εμπορικά, υπάρχουν στις μέρες μας. Παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες, όπως η 

δημιουργία και διανομή πόρων μάθησης, επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των χρηστών 

(Georgiadi et.al., 2008). Γενικά εξυπηρετούν τις εκπαιδευτικές ανάγκες ενός οργανισμού 

(Avgeriou et al., 2003). Ένα σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικής μάθησης (LMS) είναι μία 

πλατφόρμα λογισμικού, που μπορεί να υποστηρίξει μαθησιακά δρώμενα με τη χρήση του 

Διαδικτύου. Μερικά από τα πιο γνωστά συστήματα διαχείρισης μάθησης (LMS), που 

ταυτόχρονα είναι και εργαλεία ανοικτού κώδικα είναι: 

 

 aTutor (http://atutor.ca/) 

 Claroline (http://www.claroline.net/) 

 Chamilo (http://www.chamilo.org/) 

 Dokeos (http://www.dokeos.com/) 

 eFront (http://www.efrontlearning.net/) 

 ILIAS (http://www.ilias.de) 

 Moodle (http://moodle.org) 

http://atutor.ca/
http://www.claroline.net/
http://www.chamilo.org/
http://www.dokeos.com/
http://www.efrontlearning.net/
http://www.ilias.de/
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 OLAT (http://www.olat.org/) 

 Sakai (http://www.sakaiproject.org/) 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας (Rego at all, 2007), που 

μελετά τις τέσσερις πιο γνωστές πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης (LMS). Σε αυτήν την 

έρευνα μπορεί κάποιος να παρατηρήσει τις προδιαγραφές και τις δυνατότητες του Moodle. 

 

Εργαλεία/Features Πλατφόρμες Ανοικτού Κώδικα 

 ATutor Moodle Sakai LRN 

Τεχνικές Προσδοκίες 

Διαλειτουργικότητα     

Πρότυπα και προδιαγραφές υλικού 
(1) 

(2) 
(1) (1) (6) 

Επεκτασιμότητα     

Υιοθέτηση και Εξατομίκευση 

Interface εξατομίκευσης     

Επιλογή γλώσσας στο interface      

Προηγούμενη γνώση χρηστών      

Μαθήματα και Φυσικοί Πόροι της 

προσαρμοστικότητας 
    

Διαχείριση 

Μαθητική Διαχείριση Παρακολούθηση των 

Εργαλείων 
    

Μηχανισμοί πρόσβασης στα δεδομένα      

Παραγωγή keyports      

Διαχείριση της Ροής εργασίας ποιότητα και 

λειτουργικότητα 
    

Εντοπισμός των χρηστών     

Πηγές της Προώθησης 

Περιλαμβάνει συγγραφή και μοντάζ     

Los και άλλοι τύποι περιεχομένων της προώθησης.     

Πρότυπα που βοηθούν στη δημιουργία του 

περιεχομένου 
    

LO Έρευνα και Τιμαριθμική αναπροσαρμογή -    

Upload αρχείων/download μηχανισμών      

Αξιολόγηση της ποιότητας των πηγών      

http://www.olat.org/
http://www.sakaiproject.org/
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Μαθαίνοντας αντικείμενα 

Μοιράζομαι/Επαναχρησιμοποιώ  
    

Επικοινωνία 

Τόπος δημόσιας συζήτησης (Διαδικτυακή συζήτηση 

(Chat)) 
    

Ομιλία     x 

Πίνακας   x x x 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο      

Ροή ήχου και εικόνας     

Αξιολόγηση 

Αυτό-αξιολόγηση     

Διαγωνίσματα      

Έρευνες      

Τεκμηρίωση      

SCORM-(1), IMS-(2), AICC-(3), LRN-(4), Section 508-(5), Some IMS Specifications-(6), 

High–H, None–N. 

Πίνακας 4.2 – Έρευνα αξιολόγησης συστημάτων σύστημα διαχείρισης μάθησης (LMS) 

 

Το Moodle (Modular Object Oriented Developmental Learning Environment) είναι ελεύθερο 

λογισμικό διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου (Course Management System). 

Χρησιμοποιείται κυρίως για τις ανάγκες της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Μέχρι στιγμής 

έχει περισσότερους από 200.000 εγγεγραμμένους χρήστες και διατίθεται μεταφρασμένο σε 

περισσότερες από 75 γλώσσες (Wikipedia, 2013). Δημιουργήθηκε τη δεκαετία του ’90 από 

τον Martin Dugiamas, έναν ελληνικής καταγωγής διδάκτορα στην Εκπαίδευση και 

ειδήμονα στην Πληροφορική, το οποίο είναι βασισμένο σε συγκεκριμένες παιδαγωγικές 

αρχές και δομημένο με συγκεκριμένη φιλοσοφία.  

 

Το Moodle (Modular Object - Oriented Dynamic – or Developmental - Learning 

Environment) είναι ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης , που ήλθε στο προσκήνιο τη 

δεκαετία του ’90 από τον Martin Dugiamas, έναν ελληνικής καταγωγής διδάκτορα στην 

Εκπαίδευση και ειδήμονα στην Πληροφορική, το οποίο είναι βασισμένο σε 

συγκεκριμένες παιδαγωγικές αρχές και δομημένο με συγκεκριμένη φιλοσοφία. Το 

Moodle παρέχεται δωρεάν ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα με δημόσια άδεια χρήσης.  
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Σήμερα υπάρχουν 19685 εγκαταστάσεις σε 171 χώρες. Στην κεντρική πύλη επικοινωνίας 

της παγκόσμιας κοινότητας χρηστών του moodle (moodle community), το οποίο 

αντιστοιχεί στη διεύθυνση http://moodle.org, είναι εγγεγραμμένοι πάνω από 150.000 

χρήστες. H πλατφόρμα moodle είναι επικεντρωμένη στην αποτελεσματικότητα της 

εκπαίδευσης (learning – centered) και βασισμένη σε ορισμένες παιδαγωγικές αρχές 

όπως: 

 

o Θεωρία Προσωπικής Δόμησης 

o Θεωρία της Κοινωνικής Δόμησης 

o Κλίμακα Αξιολόγησης της Συμπεριφοράς 

 

Ένα από τα πιο ισχυρά χαρακτηριστικά του Moodle είναι η δυνατότητα καταγραφής και 

παραγωγής αναφορών όλων των ενεργειών, όλων των χρηστών. Ο διαχειριστής και ο 

εκπαιδευτής έχουν τη δυνατότητα προβολής των καταγραφών σε διάφορα επίπεδα.  

 

Σημαντικό σημείο στη χρήση του Moodle για τη δημιουργία της Εικονικής Κοινότητας 

Πρακτικής, είναι η χρήση των εργαλείων ανάπτυξης συνεργατικής μάθησης και προώθησης 

κινήτρων και μέσων, για τη δημιουργία ομάδων, με σύγχρονη ‐ ασύγχρονη επικοινωνία. Πιο 

συγκεκριμένα: 

 

 Προσφέρει εργαλεία που δουλεύουν πολύ αποτελεσματικά, αλλά κάποια έχουν 

περιορισμένο εύρος.  

 Υποστήριξη ομαδικής εργασίας  

 Ομότιμη αξιολόγηση (Peer assessment)  

 Συνομιλία (Διαδικτυακή συζήτηση (Chat))  

 Φόρουμ (Forum) 

 Ειδήσεις  

 E‐mail 

 Προσωπικά Μηνύματα  

 Διαχείριση αρχείων  

 Ημερολόγιο  

 Ιστολόγιo (Blog)  

 Δημοσκοπήσεις  

http://moodle.org/
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 Εργαστήρια (Workshops) 

 Wikis  

 Ηλεκτρονικά Περιοδικά (On‐line Journal) 

 Whiteboard (ως πρόσθετο)  

 

To υποσύστημα της κοινότητας πρακτικής που στηρίζεται στο Moodle εμφανίζεται στην 

Εικόνα 4.3 Το συγκεκριμένο μέρος της εφαρμογής περιλαμβάνει τη διαχείριση του 

εκπαιδευτικού υλικού, που διοχετεύεται στους χρήστες έξω από τις ομάδες εργασίας. Το 

υλικό είναι κατηγοριοποιημένο με βάση τα διάφορα θεματικά πεδία διδασκαλίας των μελών 

της κοινότητας.  

 

Υπάρχουν κατηγορίες που περιέχουν υλικό σχετικά με την EBA, που προέκυψαν από 

συγκεκριμένες δραστηριότητες του προγράμματος Rucas. Ακόμη, υπάρχουν τα συστήματα 

επικοινωνίας, τόσο σύγχρονης όσο και ασύγχρονης, το σύστημα δημιουργίας Ιστολογίων 

(Blogs) και Wikis και τέλος το σύστημα διαχείρισης των ανακοινώσεων και του 

ημερολογίου. Σε όλο το σύστημα υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης,τόσο πληροφοριακού 

υλικού, όσο και οποιοδήποτε δεδομένο από την ΕΚΠ. 

 

Εικόνα 4.3 – Εκπαιδευτικό Υλικό στη Rucas EΚΠ 
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4. 1.3 Coppermine Photo Gallery 

To Coppermine Photo Gallery (CPG) είναι ένα προηγμένο, φιλικό προς το χρήστη, 

εργαλείο κατασκευής αποθετήριο φωτογραφιών (Photo Gallery). Το εργαλείο έχει 

δημιουργηθεί με τη χρήση ανοικτού κώδικα σε γλώσσα προγραμματισμού php με τη 

βοήθεια μίας βάσης δεδομένων MySQL.  

 

Το υποσύστημα που δημιουργήθηκε περιλαμβάνει ανοικτό μέρος όπου εμφανίζεται 

φωτογραφικό υλικό, που έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες του Διαδικτύου, αλλά 

περιλαμβάνει και ένα ιδιωτικό μέρος, όπου οι χρήστες της κοινότητας είχαν πρόσβαση 

με τη χρήση κωδικού. Οι πιστοποιημένοι χρήστες της κοινότητας είχαν τη δυνατότητα 

να ανεβάζουν φωτογραφικό υλικό με τη χρήση φυλλομετρητή (web browser).  

 

Ακόμη, έχουν τη δυνατότητα να σχολιάσουν φωτογραφίες που ήδη υπάρχουν. Ο 

διαχειριστής της κοινότητας ανέβασε το πρώτο φωτογραφικό υλικό και προέτρεψε τους 

υπόλοιπους να το σχολιάσουν και να ανεβάσουν δικό τους υλικό σχετικά με 

δραστηριότητες του προγράμματος Rucas.  

 

Τα αρχεία εικόνας αποθηκεύονται σε άλμπουμ που μπορούν να δημιουργήσουν οι ίδιοι 

και μέσα εκεί να ορίσουν κατηγορίες, αλλά και δικαιώματα χρήσης του υλικού που 

προστίθεται. Το σύστημα υλοποιήθηκε σε μία μόνο γλώσσα (στα Αγγλικά), ώστε να 

υπάρχει κοινό μέσο ανταλλαγής σχολίων στις φωτογραφίες που αναρτούσαν οι χρήστες.  

To υποσύστημα «Photo Gallery» της κοινότητας πρακτικής που στηρίζεται στο CPG 

εμφανίζεται στην Εικόνα 4.4. 

 



[139] 
 

, 

Εικόνα 4.4 – RUCAS Community of Practice Photo Gallery 
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4.2 Τα πρώτα υποψήφια μέλη της ΕΚΠ Rucas και τα χαρακτηριστικά τους. 

 

Ποιες οι γνώσεις και οι δεξιότητες των συμμετεχόντων ως προς την Πληροφορική, το 

Διαδίκτυο, τα κοινωνικά δίκτυα και τις κοινότητες πρακτικής. 

Οι συμμετέχοντες στην αρχική έρευνα ήταν 45 άτομα. Ήταν τα πρώτα μέλη της κοινότητας 

πρακτικής και τη χρονική στιγμή που πραγματοποιήθηκε αποτελούσαν υποψήφια μέλη της. 

Οι 42 ήταν καθηγητές πανεπιστημίου από διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι 3 ερευνητές 

από τα NGO (συνεργαζόμενα ερευνητικά ιδρύματα). Στους παρακάτω πίνακες εμφανίζονται 

τα ιδρύματα που συμμετείχαν στην έρευνα και η ποσότητα των ατόμων ανά φορέα. 

 

Πανεπιστήμια 

HUSD 1 

SCU (Suez Canal University) 6 

NDU  (Notre Dame University) 13 

LSU(La Sagesse University) 4 

HU (Hashemite University) 4 

UoJ (University of Jordan) 5 

UoC (University of Crete) 3 

UP (University of Padova) 1 

DCU (Dublin City University) 2 

BU (University of Bordeaux 3) 1 

SU (Stockholm University) 2 

 

Η έδρα των ιδρυμάτων κυρίως αφορούσε μεσογειακές χώρες (8 από την Αίγυπτο, 21 από τον 

Λίβανο, 9 από την Ιορδανία, 4 από την Ελλάδα, 1 από την Ιταλία και 2 από την Ιρλανδία). Οι 

επιλεγμένοι καθηγητές δίδασκαν διάφορα θεματικά παιδεία (Education / English 40,0%, 

Business / Economy 13,3%, Health Science 6,7%, Engineers 8,9%, Law / Politics / 

Humanities / Social Science 15,6%, Applied Science 8,9%) 

 

Ως πρώτος στόχος της συγκεκριμένης έρευνας ήταν να διερευνηθεί ποιες υπηρεσίες 

Πληροφορικής και Διαδικτύου χρησιμοποιούσαν, τόσο σε εργασιακό όσο και σε προσωπικό 

τομέα.  

NGO 

Indy ACT 1 

SEKEM 1 

Medies 1 

Total 3 
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Από τα στοιχεία που συλλέχτηκαν σε καθημερινή βάση στην εργασία τους χρησιμοποιούσαν 

82,2% προγράμματα γραφείου Word – Excel κλπ., πληροφοριακές ιστοσελίδες 75,6% και 

84,4% υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μόνο 20% Κοινωνικά μέσα δικτύωσης 

(Social Networking) (με 35,6% από τους χρήστες να έχουν άριστες γνώσεις και το 28,9% 

πολύ καλές). Αναφέρουν ακόμη ότι έχουν αρκετές γνώσεις, ώστε να υλοποιούν τις 

παραπάνω εργασίες. Κατά 53,3% γνωρίζουν άριστα και 33,3% πολύ καλά τα προγράμματα 

γραφείου Office, 44,4% γνωρίζουν άριστα και 33,3% πολύ καλά τη χρήση ιστοσελίδων 

πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών και 60% άριστα και 37,8% πολύ καλά τον τρόπο αναζήτησης 

πληροφοριών στο Διαδίκτυο με τη βοήθεια μηχανών αναζήτησης.  

 

Σε εβδομαδιαία ή σε μηνιαία βάση περίπου το ένα τρίτο των συμμετεχόντων 

χρησιμοποιούσαν στην εργασία τους υπολογιστή και Διαδίκτυο για 35,4% Video Websites 

(YouTube), 31,1% Ιστολόγια (Blogs), 31,1% Wikis, 40% σύστημα διαχείρισης μάθησης 

(LMS), 35,5% σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS), 31,1% Κοινωνικά μέσα 

δικτύωσης (Social Networking) websites, 31,2% Create Webpages, Ιστολόγια (Blogs) και 

Wikis, 46,6% Κατέβασμα μουσικής ή βίντεο (Download Music or Video), 35,5 Άμεσα 

μηνύματα (Instant Messaging), 51,2% χρήση Φόρουμ (Forum) και Διαδικτυακή συζήτηση 

(Chat), 48,96% Προγράμματα Επεξεργασίας Γραφικών (Graphics Software). 

 

Σε μεγάλο ποσοστό δεν χρησιμοποιούσαν ποτέ στην εργασία τους προγράμματα 

επεξεργασίας ήχου (44,4%), προγράμματα επεξεργασίας βίντεο (46,7%), κατασκευή 

ιστοσελίδων (33,3%), παιχνίδια (66,7%), καθώς και υπηρεσίες Ιστού 2 (Web 2), όπως, Wikis 

(44,4%), Ιστολόγια (Blogs) (44,4%), YouTube (35,6%) και Κοινωνικά μέσα δικτύωσης 

(Social Networking) (37,8%). Εξετάζοντας αντίστοιχα τα δεδομένα της μελέτης για τη χρήση 

των συγκεκριμένων τεχνολογιών σε προσωπικό επίπεδο, παρατηρούμε ότι δεν έχουν 

χρησιμοποιηθεί κατά 35,6% σύστημα διαχείρισης μάθησης (LMS) 40% σύστημα διαχείρισης 

περιεχομένου (CMS), 51,1% κατέβασμα παιχνιδιών ή εκτέλεση παιχνιδιών στο Διαδίκτυο 

(Download or Play Games), καθώς και υπηρεσίες Ιστού 2 (Web 2), όπως, 46,7% Wikis, 

35,6%, 33,3% στην κατασκευή ιστοσελίδων, Ιστολόγια (Blogs), wikis, 40% προγράμματα 

επεξεργασίας βίντεο, 42,2% προγράμματα επεξεργασίας ήχου. Τέλος, 37,8% περίπου από 

τους συμμετέχοντες δεν ασχολούνται καθόλου με τη συντήρηση και αναβάθμιση των 

υπολογιστικών συστημάτων, τόσο σε λογισμικό λειτουργίας, όσο και ασφάλειας που 

χρησιμοποιούν. Ακόμη, από τη συγκεκριμένη έρευνα βγήκαν τα εξής αποτελέσματα: 
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 Υπάρχουν τεχνολογίες για τις οποίες ένα μεγάλο ποσοστό των συμμετεχόντων δεν 

έχουν καθόλου γνώσεις είτε θεωρούν ότι δεν τους χρειάζονται. 

 Εμπιστεύονται περισσότερο βασικές τεχνολογίες του υπολογιστή και του Διαδικτύου, 

όπως τη χρήση ιστοσελίδων και εφαρμογών γραφείου, όπου σχεδόν όλοι (97,5%) 

αναγνωρίζουν τα θετικά στοιχεία που τους προσφέρουν στα μαθήματα που 

διδάσκουν. 

 Μεγάλο ποσοστό συμμετεχόντων δεν χρησιμοποιεί συστήματα υποστήριξης 

ψηφιακού υλικού και διαδικτυακών μαθημάτων, σύστημα διαχείρισης μάθησης 

(LMS) και σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS), αντίστοιχα. Μόνο το 28,9% 

αναφέρουν ότι γνωρίζουν πολύ καλά τη χρήση εργαλείων διαχείρισης δικτυακών 

μαθημάτων.  

 Μεγάλο ποσοστό δεν χρησιμοποιεί τεχνολογίες Web 2. Μεγάλο είναι το ποσοστό που 

αναφέρει ότι δεν έχει γνώσεις για να το κάνει (15,6% καθόλου και 17,8% ελάχιστες 

γνώσεις για Web 2 τεχνολογίες, 33,3% καθόλου και 17,8% ελάχιστες γνώσεις, 

κατασκευή και χρήση Ιστολογίων (Blogs) και Wiki, αλλά και 26,7% καθόλου και 

20% ελάχιστες γνώσεις για την κατασκευή ιστοσελίδων).  

 Ένα μεγάλο ποσοστό 48,9% καταλαβαίνει πολύ καλά τα ηθικά και τα νομικά 

ζητήματα, που αφορούν στην πρόσβαση και στη χρήση των ψηφιακών πληροφοριών. 

  

Όσον αφορά στους τρόπους επικοινωνίας που χρησιμοποιούν, τόσο με τους φοιτητές τους, 

αλλά όσο και με τους συναδέρφους τους η έρευνα κατέληξε στα εξής αποτελέσματα: 

 

Επικοινωνούν ψηφιακά κυρίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συγκεκριμένα 86,7% 

χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην επικοινωνία του με τους φοιτητές τους. Σε 

υψηλό ποσοστό (84,4%) βρίσκεται και ο τρόπος επικοινωνίας πρόσωπο με πρόσωπο σε 

πραγματικό χρόνο. Ένας στους τρεις καθηγητές χρησιμοποιεί και άλλους ψηφιακούς 

τρόπους επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούν τηλεφωνικές κλήσεις (Voice telephone 

call) (31,1%), μηνύματα (SMS or MMS) (35,6%), πίνακα συζητήσεων (Discussion Boards) 

(33,3%), Ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (Social Network Site) (28,9%) και τηλεφωνικές 

κλήσεις (Voice telephone call) (26,7%). 

 

Όσον αφορά στους τρόπους επικοινωνίας με τους συναδέλφους τους, συχνότερα 

χρησιμοποιούν το email (95,6%) και την πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία (91,1%), όπου 
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αυτή είναι εφικτή και ακολουθούν οι τηλεφωνικές κλήσεις (Voice telephone call) (71,1%) 

και η χρήση μηνυμάτων SMS ή MMS (64,4%). Στα γραφήματα που ακολουθούν (Πίνακας 

4.3 & 4.4) παρουσιάζονται όλοι οι τρόποι επικοινωνίας και τα ποσοστά χρήσης τους με τους 

συνεργάτες και τους φοιτητές τους. 

 

 

Πίνακας 4.3 – Τρόποι επικοινωνίας με συναδέρφους 
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Πίνακας 4.4 – Τρόποι επικοινωνίας με φοιτητές 

 

Τα δύο προηγούμενα σχήματα παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες στις υψηλές προτιμήσεις 

των χρηστών. Παραμένουν και στα δύο, ως οι βασικοί τρόποι επικοινωνίας, το Ηλεκτρονικό 

Ταχυδρομείο (Email) και οι συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο (Face to Face meeting), αλλά 

υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις σχετικά με τους υπόλοιπους τρόπους επικοινωνίας που 

χρησιμοποιούνται. 

 

Όσο τώρα για τις τεχνολογικές λύσεις που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια των μαθημάτων 

τους, παρατηρούμε ότι προτιμούν περισσότερο τις παλιές λύσεις (χρήση αρχείων κειμένου 

Word, παρουσιάσεων PowerPoint, φύλλα δεδομένων Spreadsheets και αρχείου κειμένου Pdf 

κατά 86,7%) λιγότερο τα συστήματα διαχείρισης διαδικτυακού υλικού σύστημα διαχείρισης 

μάθησης (LMS) (44,4%) και ελάχιστα συστήματα διαχείρισης διαδικτυακών μαθημάτων 

σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) (8,9%). Σε πολύ χαμηλό βαθμό βρίσκονται και τα 

εργαλεία τεχνολογίας Ιστός 2.0 (Web2) στη προτίμησή τους στα πλαίσια των μαθημάτων 
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που διδάσκουν. Παρατίθεται αναλυτό διάγραμμα (Πίνακας 4.5) με όλες τις τεχνολογίες που 

καταγράφηκαν.  

 

 

Πίνακας 4.5 – Ποσοστά χρήσης 

Μελετώντας το πόσο πρόθυμοι ήταν στη χρήση νέων τεχνολογικών λύσεων στα πλαίσια των 

μαθημάτων τους, παρατηρούμε ότι κατά 62,2% δεν διστάζουν να χρησιμοποιούν νέες 

τεχνολογικές λύσεις, κατά 86,7% δεν είναι επιφυλακτικοί με τη χρήση αυτή και 60% τους 

αρέσουν. Τελικά όμως αποφασίζουν να τη χρησιμοποιήσουν μόνο το 31,1% ,θεωρώντας 

τους εαυτούς τους μη ειδικούς κατά 68,9%. Σημαντικές ιδιότητες του dιαδικτύου θεωρούνται 

η ευκολία πρόσβασης στο Διαδίκτυο 66,7%, η συνεργασία των χρηστών με κοινά 

ενδιαφέροντα 62,2% και η αξιοπιστία των πληροφοριών με ποσοστό 60%. Από αυτό 

συμπεραίνεται ότι υπάρχει άμεση ανάγκη ύπαρξης μίας κοινότητας πρακτικής που θα 

συμμετέχουν τα συγκεκριμένα άτομα. Ελάχιστα ενδιαφέρονται με τη δυνατότητα online 

αποθήκευσης πληροφορίας 35,6% και την ανωνυμία που τους παρέχει το Διαδίκτυο 8,9%. 
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Στη συγκεκριμένη έρευνα μελετήθηκε και η συμμετοχή των εμπλεκόμενων σε ψηφιακές 

κοινότητες. Κατά μεγάλο ποσοστό (80%) είχαν συμμετέχει ξανά σε κάποια ψηφιακή 

κοινότητα. Κυρίως ήταν μέλη Επαγγελματικών Ομάδων (Professional Groups) (66,7%), 

Εκπαιδευτικών Ομάδων (Education Groups) (48,9%), Ομάδων εργασίας (Collaborative 

workgroups) (42,2%), Ομάδων ειδικών ενδιαφέροντων (Special Interest Groups) (37,8%), 

Κοινωνικούς χώρους (Social spaces) (33,3%) και κατά πολύ μικρότερο ποσοστό μέλη 

Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων (Learning community) (20,0%). Το 51,1%, λίγο παραπάνω από 

τους μισούς, είχαν υπάρξει στο παρελθόν μέλη κάποιας Εικονικής Κοινότητας Πρακτικής. 

Τα μεγαλύτερα ποσοστά για την ανανέωση πληροφορίας στις διαδικτυακές ομάδες 

παρατηρούνται κυρίως στις εβδομαδιαίες (28,9% στις ομάδες εργασίας, 24,4% στους 

κοινωνικούς χώρους και στις εκπαιδευτικές ομάδες και 20% στις επαγγελματικές ομάδες και 

στις ημερήσιες (22,2% στις επαγγελματικές ομάδες και 20% στις εκπαιδευτικές) επισκέψεις. 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτει το συμπέρασμα ότι, παρόλο που είναι μέλη 

δικτυακών κοινοτήτων, αποφεύγουν τη συχνή ενασχόληση με αυτές και ένας στους τρείς έχει 

τοποθετήσει στο καθημερινό του πρόγραμμα δικτυακή επίσκεψη σε αυτές. 

 

Στην παρούσα έρευνα καταγράφηκαν πληροφορίες σχετικά με πλεονεκτήματα που 

αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους σε κάποια κοινότητα πρακτικής κατά το παρελθόν. 

Αναλυτικά, ένα ποσοστό περίπου της τάξης 50% από το σύνολο των χρηστών, πιστεύουν ότι 

τα σημαντικότερα στοιχεία ήταν: 

 

 Η συνάντηση με άλλους που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα. (46,7%) 

 Η δυνατότητα παροχής βοήθειας, όποτε τη χρειαστούν (42,2%) 

 Η δυνατότητα να παρατηρείς πώς οι άλλοι αναπτύσσουν πράγματα (37,8%) 

 Η διαμοίραση γνώσης ( 46,6%) 

 Η διαμοίραση πρακτικών (48,8%) 

 Η διαμοίραση εκπαιδευτικού υλικού και πόρων(42,2%) 

 Η παροχή συμβουλών (38,6%) 

 Η πρόσβαση σε πληροφορίες από τα μέλη που είναι πιο εξειδικευμένα για σε ένα 

θέμα (45,5%) 

 

Ακόμη, ένα μικρό δείγμα των ερωτηθέντων θεωρούν σαν ισχυρά πλεονεκτήματα:  

 Τη δυνατότητα δημιουργίας νέων γνωριμιών ( 25%) 
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 Το να ανήκει κάποιος σε μια κοινότητα ( 29,6%) 

 Το να περνάει κάποιος χρόνο με συνδεδεμένους χρήστες ή φίλους. ( 13,6%) 

 

Οι συμμετέχοντες που έχουν προηγούμενη εμπειρία από κοινότητες πρακτικής θεωρούν ως 

τις πιο σημαντικές εργασίες, τη διαμοίραση πόρων με τα μέλη της διαδικτυακής κοινότητας 

(93,4%), προσφέροντας θετική επίδραση στην επαγγελματική εργασία τους (86,4%), η 

ανταλλαγή γνώσεων στην κοινότητα αυξάνει τα επίπεδα των νέων γνώσεων για τα άλλα 

μέλη (79%) και γενικώς είναι μια σημαντική και χρήσιμη πηγή γνώσης και απόκτησης 

εμπειριών (89%). Ακόμη, θεωρούν ότι η γνώση και οι πληροφορίες που προσφέρονται σε μια 

κοινότητα πρακτικής είναι κατανοήσιμες (97,8%), σχετικές με τη θεματολογία της 

κοινότητας (93,2%), αξιόπιστες (75,6%), ακριβείς (66,8%), πλήρεις (57,8%) και επίκαιρες 

(66,8%). Πολύ μικρό είναι το ποσοστό που θεωρούν τους εαυτούς τους «ενεργά μέλη» της 

κοινότητας πρακτικής που συμμετέχουν (40%), παρόλο που αναζητούν ένα αμοιβαίο όφελος, 

όταν αλληλεπιδρούν με άλλα μέλη στo πλαίσιo της κοινότητας πρακτικής (93,4%). Δείχνουν 

να έχουν αποκτήσει εμπιστοσύνη στην κοινότητα πρακτικής, θεωρώντας ότι υπάρχει γνήσια 

και ειλικρινής σχέση (71,2%), χωρίς να παρουσιάζονται ψευδείς δηλώσεις (57,8%), 

παρέχοντας άμεση ανταπόκριση σε οποιαδήποτε βοήθεια (66,6%). Τέλος, σε μεγάλο 

ποσοστό (85%) των ερωτηθέντων πιστεύει  ότι οι κοινότητες πρακτικής επιτρέπουν 

ταχύτερες λύσεις στις ερωτήσεις τους, διαφωτίζουν ορθές πρακτικές, αυξάνουν τις 

δυνατότητες ταχείας εκμάθησης, συνδέουν την εκμάθηση με τη πράξη και επιτρέπουν τη 

βελτίωση της οργανωμένης απόδοσης. 

 

Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από το 51,1% του συνολικού δείγματος, που είχαν 

προηγούμενη εμπειρία από τη συμμετοχή τους κατά το παρελθόν σε κάποια κοινότητα 

πρακτικής. Υπάρχει περίπου ένα ποσοστό περίπου της τάξης 50% που δεν γνωρίζει τι τους 

προσφέρει η συμμετοχή τους σε μία κοινότητα πρακτικής και σχεδόν όλο το υπόλοιπο 50% 

έχει την ίδια γνώμη για τα πλεονεκτήματα που εμφανίζονται.  

 

Συμπερασματικά, η έρευνα για την αξιολόγηση των προηγούμενων εμπειριών τους με τις 

νέες τεχνολογίες και τις ΕΚΠ κατέληξε στα εξής αποτελέσματα: 

 Οι συμμετέχοντες είχαν αρκετές γνώσεις σε ΤΠΕ 

 Είχαν όμως παγιωμένες αντιλήψεις σε συγκεκριμένες τεχνολογικές λύσεις και δεν 

ήταν τόσο θετικοί στο να δοκιμάσουν νέες, διαφορετικές τεχνολογίες. 
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 Υπήρχε μικρή εμπειρία από συμμετοχή σε κοινότητες πρακτικής, αλλά μεγαλύτερη 

από άλλου είδους διαδικτυακές κοινότητες 

 Παρουσιάστηκαν θετικές στάσεις ως προς τη συμμετοχή τους σε μια κοινότητα 

πρακτικής για θέματα ΕΒΑ 

 

  



[149] 
 

Κεφ 5. Διαχρονική χρήση της ΕΚΠ 

Το εργαλείο ελέγχου της επισκεψημότητας σε ένα δικτυακό τόπο Google Analytics 

εγκαταστάθηκε σε λειτουργία από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε η κοινότητα 

πρακτικής στο δικτυακό τόπο http://community.cc.uoc.gr. Στην παρούσα μελέτη 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δύο χρονικών διαστημάτων συνολικής διάρκειας ενός 

έτους. Το πρώτο διάστημα αφορά στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2012 (Ιανουάριο 2012 μέχρι 

τον Αύγουστο του 2012), όπου η κοινότητα βρίσκεται στο δεύτερο έτος λειτουργίας της και 

γενικά έχει ξεπεράσει το στάδιο δημιουργίας της. Το δεύτερο χρονικό διάστημα αφορά στο 

πρώτο εξάμηνο του έτους 2013 (Δεκέμβριο 2012 μέχρι τον Ιούνιο του 2013), όπου γίνεται 

μία προσπάθεια ανασύνταξης των εργασιών της κοινότητας με τη προσέγγιση νέων μελών, 

αλλά με διάχυτο υλικό για την ΕΒΑ στο εικονικό της σύστημα. 

 

Μελετώντας την κοινότητας πρακτικής, το πρώτο χρονικό διάστημα αποκομίστηκαν τα 

παρακάτω στοιχεία. Από το Διάγραμμα 5.1 παρατηρούμε ότι πραγματοποιήθηκε μαζική 

είσοδος στην κοινότητα στις 6 Ιανουαρίου, μία ημέρα μετά από την ημερομηνία που 

στάλθηκε στα υποψήφια μέλη ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι είχαν τη 

δυνατότητα να συνδεθούν και να αποκτήσουν πρόσβαση. Έτσι παρουσιάστηκε από τα μέλη 

μία άμεση ανταπόκριση για πρόσβαση στο δικτυακό σύστημα. 

 

Διάγραμμα 5.1 – Διάγραμμα επισκέψεων Ιανουάριου – Αύγουστου 2012 

 

Στη διάρκεια που μελετήθηκε η ζωή της κοινότητας πραγματοποιήθηκαν 874 επισκέψεις. 

Περίπου το 30% εγκατέλειψαν την κοινότητα μετά την πρώτη φορά που την επισκέφτηκαν, 

όμως τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας, (περίπου 70%), αλληλεπιδρούσαν έντονα, 

επισκέπτονταν συνολικά 7443 σελίδες (Διάγραμμα 5.3). Αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει ότι τα νέα μέλη που επισκέφτηκαν σε αυτή τη χρονική περίοδο την κοινότητα 

πραγματοποίησαν το 1/3 του συνολικού αριθμού των επισκέψεων (Διάγραμμα 5.2).  
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Διάγραμμα 5.2 – Διάγραμμα επισκέψεων παλιών (Returning 

Visitor) – νέων μελών (New Visitor)  

Διάγραμμα 5.3 – Στοιχεία επισκεψιμότητας 

 

Το κάθε μέλος επισκέφτηκε την κοινότητα κατά μέσο όρο 9 φορές για χρόνο περίπου 6 

λεπτών (Διάγραμμα 5.3). Η δραστηριότητα της κοινότητας άρχισε να γίνεται φθίνουσα στις 

αρχές του Ιουνίου και μέχρι τα τέλη Αυγούστου παρουσιάζοντας μόνο σποραδικές εισόδους 

στο σύστημα. Συνολικά εγκατέλειψαν την κοινότητα περίπου το 40,16% κατά τη χρονική 

διάρκεια που μελετήθηκε η κοινότητα. 

 

  

Πίνακας 5.1 – Περιοχές πρόσβασης 

 

Τα μέλη που επισκέφτηκαν περισσότερο τη διαδικτυακή κοινότητα προερχόταν κυρίως από χώρες 

της Ανατολικής Μεσογείου, όπως την Αίγυπτο (42%) τον Λίβανο (16%) την Ελλάδα (14%) και την 

Ιορδανία (13,7%), όπως δείχνουν τα στοιχεία του πίνακα 5.1 Η επικοινωνία στο πλαίσιο της 
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κοινότητας γινόταν στην αγγλική γλώσσα, όπου ήταν και η βασική ρύθμιση (87%) των υπολογιστών 

των μελών της κοινότητας, όπως παρατηρείται στον πίνακα 6.2 

 

 

Πίνακας 5.2 – Γλώσσα Πληκτρολογίου 

Εξετάζοντας αναλυτικά τα στοιχεία του πίνακα 5.3 συμπεραίνονται τα εξής:  

Η επίσκεψη στη διαδικτυακή κοινότητα πραγματοποιήθηκε κυρίως από ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, φορητούς ή σταθερούς, και σε ένα μικρό ποσοστό από κινητά τηλέφωνα 

τελευταίας γενιάς (1,4%). Υπήρξε πληθώρα χρήση φυλλομετρητών (39% Internet Explorer, 

34% Safari, 13% Firefox και 12% Chrome). Βασικός λόγος ήταν η σωστή δημιουργία του 

διαδικτυακού συστήματος της κοινότητας, που δε δημιουργούσε περιορισμούς στη χρήση 

συγκεκριμένων φυλλομετρητών και η απουσία καθοδήγησης των χρηστών για τη 

χρησιμοποίηση συγκεκριμένου φυλλομετρητή από το διαχειριστή της κοινότητας. Όμοια δεν 

είχε προταθεί στους χρήστες κανένας περιορισμός για τη χρήση συγκεκριμένου συστήματος 

Η/Υ και παρατηρείται ότι η επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν, τόσο από υπολογιστές με 

περιβάλλον Microsoft Windows (61,5%), όσο και από υπολογιστές Mac (35%). 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5.3 – Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Συστημάτων  
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Από τα στοιχεία των πινάκων 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, που παρουσιάζονται στην επόμενη σελίδα, 

εξάγονται τα παρακάτω αποτελέσματα: 

 

 265 επισκέψεις (30%) μπορούν να θεωρηθούν επισκέψεις διερεύνησης του δικτυακού 

τόπου, διότι μέλη μπήκαν μόνο μία φορά στην κοινότητα και έκαναν μία μεγάλη 

περιήγηση στις σελίδες της κοινότητας (1990 συνολικά σελίδες). 

 5 λεπτά αφιέρωσαν περίπου σε κάθε επίσκεψη, τόσο οι συμμετέχοντες που μπήκαν 

μόνο μια φορά στην κοινότητα, όσο και αυτοί που συνέχισαν να είναι μέλη της 

κοινότητας. 

 Ο χρόνος φόρτωσης κάθε σελίδας, (όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 5.11), της 

Εικονικής Κοινότητας Πρακτικής ήταν περιορισμένος κατά μέσο όρο στα 2 

δευτερόλεπτα, με αποτέλεσμα τα μέλη της κοινότητας να έχουν γρήγορη πρόσβαση 

στους πόρους του συστήματος. Αυτό οφείλεται κυρίως στην τεχνολογία που 

χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του διαδικτυακού συστήματος, αλλά και στις 

προδιαγραφές που ακολούθησαν τα μέλη της κοινότητας, σχετικά με το σχεδιασμό 

των ψηφιακών πόρων που αναρτούσαν στο σύστημα. 

 Αρκετές επισκέψεις (45% περίπου) μπορούν να θεωρηθούν επισκέψεις ελέγχου νέου 

υλικού, γιατί τα μέλη έμειναν στη δικτυακή κοινότητα χρόνο λιγότερο από ένα λεπτό, 

ελέγχοντας το υλικό που υπάρχει στις βασικές σελίδες της εφαρμογής. 

 Σε κάθε επίσκεψη, τα μέλη της κοινότητας έβλεπαν περίπου 8 με 9 διαφορετικές 

σελίδες και ποτέ δεν έγινε χρήση της διαδικασίας αναζήτησης πληροφορίας που 

παρείχε το σύστημα, (Search Page), όπως παρουσιάζουν τα στοιχεία του Πίνακας 5.8. 

 Ο χρόνος παραμονής διαφέρει και κατά εθνικότητα των συμμετεχόντων στην 

κοινότητα πρακτικής. Παρατηρήθηκαν μεγάλες χρονικές αποκλίσεις με τα μέλη που 

προερχόταν από την Ελλάδα να παραμένουν 13 λεπτά έως τους συμμετέχοντες από 

την Αίγυπτο με χρόνο παραμονής τα 3 λεπτά. 

 Υπήρχαν επισκέψεις στην αρχική σελίδα της δικτυακής κοινότητας πρακτικής, 

(5,7%), που μπορούν να θεωρηθούν τυχαίες, γιατί προέρχονται από χώρες 

(Φιλιππίνες, Μπαγκλαντές, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής), που δεν υπήρχαν μέλη 

της κοινότητας πρακτικής. Οι επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν στην αρχική σελίδα 

που δεν χρειαζόταν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Κατά μέσο όρο έμειναν 

περίπου 2 λεπτά στην αρχική σελίδα. 
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Πίνακας 5.4 - Πίνακας επισκέψεων Ιανουάριου – Αύγουστου 2012 

 

 

Πίνακας 5.5 - Πίνακας επισκέψεων Ιανουάριου – Αύγουστου 2012 
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Πίνακας 5.6 - Πίνακας επισκέψεων Ιανουάριου – Αύγουστου 2012 

 

 

Πίνακας 6.7 – Πίνακας επισκέψεων παλιών (Returning Visitor) – νέων μελών (New Visitor) Ιανουάριου – Αύγουστου 

2012 

 

Οι πίνακες 5.8, 5.9, 5.10 και 5.11 δίνουν στοιχεία σχετικά με τον τρόπο εύρεσης του 

δικτυακού τόπου της κοινότητας πρακτικής από τα μέλη της. Συγκεκριμένα δίνουν τα εξής 

στοιχεία: 

 

 Το 43% των μελών της κοινότητας χρησιμοποιούσε τη διεύθυνση του δικτυακού 

τόπου (http://www.community.cc.uoc.gr) για να συνδεθεί. Ο σύνδεσμος δόθηκε στα 

υποψήφια μέλη κατά τη διάρκεια γνωριμίας με την κοινότητα πρακτικής και 

παρουσιαζόταν σε κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα που έστελνε ο διαχειριστής του 

συστήματος, κάθε φορά που επικοινωνούσε με αυτά. 

 Το 43% των μελών της κοινότητας χρησιμοποιούσε το σύνδεσμο που παρουσιαζόταν 

στο διαδικτυακού τόπο, (http://rucas-tempus.edc.uoc.gr/), του ερευνητικού 

http://www.community.cc.uoc.gr/
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προγράμματος (RUCAS) στα πλαίσια του οποίου δημιουργήθηκε η Εικονική 

Κοινότητας Πρακτικής. 

 Ένα μικρό ποσοστό (14,5%) αναζητούσε σε μηχανές αναζήτησης τη διεύθυνσή της 

για να συνδεθεί. Κυριότερες λέξεις- κλειδιά σε αυτές τις αναζητήσεις ήταν 

«community of practice» και «rucas». Δώδεκα από αυτές τις αναζητήσεις 

πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας ως φράση- κλειδί, το όνομα κάποιου μέλους 

της κοινότητας που είχε αρκετά ενεργό ρόλο σε αυτή. 

 

 

Πίνακας 5.8 - Πίνακας επισκέψεων Ιανουάριου – Αύγουστου 2012 

 

 

 

 

 

 

 
 

Πίνακας 5.9 - Διάγραμμα επισκέψεων Ιανουάριου – Αύγουστου 2012 
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Πίνακας 5.10 - Διάγραμμα επισκέψεων Ιανουάριου – Αύγουστου 2012 

 

 

Πίνακας 5.11 - Διάγραμμα επισκέψεων Ιανουάριου – Αύγουστου 2012 

 

Τέλος, στην εικόνα 5.1 παρουσιάζονται στοιχεία που δείχνουν τους τρόπους βοήθειας που 

χρησιμοποίησαν οι συμμετέχοντες της κοινότητας, καθώς βρισκόταν στην αρχική σελίδα της 

εφαρμογής. Συγκεκριμένα χρησιμοποίησαν κατά μεγάλο ποσοστό (62,1%) τη βοήθεια που 

παρείχε το σύστημα για τη διαδικασία πρόσβασης. Όλα τα μέλη της κοινότητας είχαν 

παραλάβει στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, αναλυτικές οδηγίες πρόσβασης 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας εργασίας) σε μορφή αρχείων PDF για τον τρόπο πρόσβασης 

στη ΕΚΠ.  
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Ένα μεγάλο ποσοστό (58%) αναζητούσα πληροφορίες κάνοντας κλικ στο λογότυπο του 

ερευνητικού προγράμματος TEMPUS. Σε πολύ μικρό ποσοστό χρησιμοποίησαν 

ασύγχρονους τρόπους επικοινωνίας με το διαχειριστή του συστήματος, για να λύσουν πιθανά 

προβλήματα πρόσβασης που είχαν. Το 1,3% χρησιμοποίησε το Φόρουμ (Forum) και μόλις το 

0,3% τη φόρμα επικοινωνίας με το διαχειριστή.  

 

Εικόνα 5.1 – Επισκέψεις συνδέσμων Αρχικής Σελίδας Ιανουάριου – Αύγουστου 2012 

 

Μελετώντας την κοινότητας πρακτικής, το δεύτερο χρονικό διάστημα αποκομίστηκαν τα 

παρακάτω στοιχεία. 

 

Διάγραμμα 5.4 - Διάγραμμα επισκέψεων, Δεκέμβριος 2012 – Ιούνιος 2013 
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Εμφανίζονται νέα μέλη στην κοινότητα πρακτικής (Διάγραμμα 5.4) προερχόμενα από χώρες 

εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και της λεκάνης της Μεσογείου. Κυρίως προέρχονταν από την 

Κίνα και την Αμερική (Εικόνα 5.2). Από τις συνολικά 185 επισκέψεις στην EΚΠ το 41,62% 

αφορούσε σε νέα μέλη (Διάγραμμα 5.4). Πιο συγκεκριμένα, από τις 185 επισκέψεις οι 108 

αφορούσαν σε παλιούς χρήστες και οι 77 σε νέους (Πίνακας 5.13). Ακόμη, εμφανίζεται και σε 

αυτό το χρονικό διάστημα ένα ποσοστό εγκατάληψης χρηστών (28,65%), που περιλάμβανε, 

τόσο νέους όσο και παλιούς χρήστες. Η εμφάνιση νέων μελών από τις συγκεκριμένες χώρες 

οφείλεται σε προώθηση των εργασιών της ΚΠ μέσα από συμμετοχές σε συνέδρια για τη ΒΑ. 

 

 

Εικόνα 5.2 - Διάγραμμα τοποθεσιών, Δεκέμβριος 2012 – Ιούνιος 2013 

 

Τα νέα μέλη της κοινότητας αφιέρωναν περισσότερο χρόνο στις περιηγήσεις τους,(περίπου 

15 λεπτά ανά επίσκεψη), από ό,τι τα παλιά, που αφιέρωναν το μισό περίπου χρόνο 

(Διάγραμμα Πίνακας 5.12). Ήταν απόλυτα φισιολογικό για το λόγο ότι οι παλιοί χρήστες της 

κοινότητας γνώριζαν τη χρήση του εικονικού συστήματος και ενδιαφερόταν περισσότερο για 

την αναζήτηση νέου εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με την ΕΒΑ. Κατά μέσο όρο οι χρήστες 

επισκέπτονταν 10 σελίδες σε κάθε επίσκεψή τους στο σύστημα. Αυτό είναι αρκετά καλό 

ποσοστό με γνώμονα ότι οι περιοχές επίσκεψης μέσα στην κοινότητα δεν ήταν περισσότερες 

από 15. 
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Πίνακας 5.12 - Διάγραμμα διάρκειας επισκέψεων ανά χώρα, Δεκέμβριος 2012 – Ιούνιος 2013 

 

 

Πίνακας 5.13 - Διάγραμμα διάρκειας επισκέψεων, Δεκέμβριος 2012 – Ιούνιος 2013 

 

Στο χρονικό διάστημα που μελετήθηκε η επισκεψημότητα εμφανίστηκε και πάλι το 

φαινόμενο των μοναδικών επισκέψεων. Περίπου 85 χρήστες της κοινότητας μπήκαν στο 

σύστημα μόνο μία φορά σε χρονικό διάστημα 6 μηνών (Πίνακας 5.16). Αυτοί χωρίζοντια σε 

δύο κατηγορίες, όπως παρουσιάζονται στα στοιχεία που έχουν καταγραφεί από το Google 

Analytics.  

 

Σε αυτούς που ήταν παλιοί πιστοποιημένοι χρήστες και απλώς έλεγξαν αν υπάρχει νέο υλικό 

στην κοινότητα και σε αυτούς που ήταν χρήστες των εισαγωγικών σελίδων της κοινότητας 
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χωρίς δυνατότητας σύνδεσης με τη χρήση username και password και ήθελαν να ανακτήσουν 

απλώς πληροφορίες σχετικά με το σκοπό της κοινότητας. 

 

Εξετάζοντας αναλυτικά τα στοιχεία του πίνακα 5.14, 5.15 συμπεραίνονται τα εξής: η κύρια 

γλώσσα λειτουργίας των Η/Υ που χρησιμοποιούσαν οι χρήστες παραμένει η αγγλική με ένα 

ποσοστό 45,95% και εμφανίζεται για πρώτη φορά η Κινεζική με ποσοστό 38,38%. Η 

γλώσσα της εφαρμογής είναι η Αγγλική, αλλά μέσω Διαδικτύου υπάρχει η δυνατότητα της 

δυναμικής μετάφρασης του δικτυακού τόπου σε οποιαδήποτε διαφορετική γλώσσα με τη 

χρήση του Google Translate.  

 

Η επίσκεψη στη διαδικτυακή κοινότητα πραγματοποιήθηκε κυρίως από ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, φορητούς ή σταθερούς με χρήση πληθώρας φυλλομετρητών (48,11% Chrome, 

26,49% Internet Explorer, 18,92% Safari, 18,92% Mozilla Firefox). Βασικός λόγος ήταν η 

σωστή δημιουργία του διαδικτυακού συστήματος της κοινότητας, που δεν δημιουργούσε 

περιορισμούς στη χρήση συγκεκριμένων φυλλομετρητών και η απουσία καθοδήγησης των 

χρηστών για τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένου φυλλομετρητή από το διαχειριστή της 

κοινότητας.  

 

Όμοια δεν είχε προταθεί στους χρήστες κανένας περιορισμός για τη χρήση συγκεκριμένου 

συστήματος Η/Υ και παρατηρείται ότι οι επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν κυρίως από 

υπολογιστές με περιβάλλον Microsoft Windows (88,65 %) και λιγότερο και από υπολογιστές 

Mac (5,92%). 

 

 

Πίνακας 5.14- Διάγραμμα γλώσσας χρήσης, Δεκέμβριος 2012 – Ιούνιος 2013 
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Πίνακας 5.15- Διάγραμμα τεχνολογίας χρήσης, Δεκέμβριος 2012 – Ιούνιος 2013 

 

 

 

Πίνακας 5.16 - Διάγραμμα επισκέψεων ιστοσελίδων β, Δεκέμβριος 2012 – Ιούνιος 2013 
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Πίνακας 5.17 - Διάγραμμα παλιών (Returning Visitor) – νέων μελών (New Visitor), Δεκέμβριος 2012 – Ιούνιος 2013 

 

Συγκρίνοντας τα στοιχεία των δύο περιόδων χρήσης, που έχουν καταγραφεί, η έρευνα 

καταλήγει στα εξής αποτελέσματα: 

 

1. Στο πρώτο χρόνικό διάστημα που η κοινότητα βρίσκόταν σε αρχικό στάδιο 

λειτουργίας της, εμφανίζεται μεγαλύτερη επισκεψιμότητα σε σχέση με το δεύτερο 

χρόνο λειτουργίας της. 

2. Οι νέοι χρήστες, που προστέθηκαν τη δεύτερη χρονική περίοδο, ήταν διπλάσιοι από 

αυτούς της πρώτης (58% αύξηση έναντι 30%), όμως δεν παρέμειναν τόσο ενεργοί, 

ώστε να επανέρχονται συχνά στις διεργασίες της κοινότητας. Συγκεκριμένα, οι 

χρήστες της δεύτερης περιόδου, που επέστρεφαν στις εργασίες της κοινότητας μετά 

την πρώτη τους είσοδο, ήταν 41,66% έναντι του 69,68% της πρώτης περιόδου. 

3. Αυξήθηκε ο μέρος όρος του χρόνου χρήσης ανά επίσκεψη. Από 5 λεπτά 

διπλασιάστηκε και έγινε 10 λεπτά ανά επίσκεψη. 

4. Εμφάνισαν ενδιαφέρον καθηγητές από Πανεπιστήμια άλλων χωρών. Ιδρύματα που 

δεν ανήκαν σε αυτά που συνεργαζόταν στο πρόγραμμα Rucas, ενδιαφέρθηκαν για τις 

εργασίες που πραγματοποιούνται στη συγκεκριμένη ΕΚΠ σε θέματα EBA. Η 

γνωριμία προέκυψε είτε μέσω τυχαίας αναζήτησης με τη βοήθεια μηχανών 
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αναζήτησης είτε μέσω παρουσίασης των εργασιών του προγράμματος σε διεθνή 

συνέδρια, που πραγματοποιήθηκαν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σε αυτά 

παρουσιάστηκε η EΚΠ που αναπτύχθηκε και τονίστηκε ό ρόλος της στην ανάπτυξη 

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα ΕΒΑ. Όλο αυτό λειτούργησε ως ένα μέσο 

διαφήμισης και προώθησης της κοινόητας σε νέους χρήστες διαφορετικής 

κουλτούρας. 
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Κεφ 6. Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας της Rucas Εικονικής Κοινότητας 

Πρακτικής 

Στην αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από 50 χρήστες της κοινότητας πρακτικής, οι 

οποίοι είχαν ενεργή συμμετοχή, τόσο στην εισαγωγική όσο και στην τελική ερευνητική 

διαδικασία. Στο παρακάτω κείμενο παρουσιάζονται τα ερευνητικά αποτελέσματα από την 

επεξεργασία, τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών δεδομένων. Τα στοιχεία έχουν χωριστεί 

ανά ερευνητικό ερώτημα με ιδιαίτερη έμφαση και ανάλυση στις απαντήσεις των προτάσεων 

(ερευνητικά υποερωτήματα), που έχουν οριστεί στην αρχή της παρούσας μελέτης.  

 

6.1 Αποτελέσματα για το 1
ο
 ερευνητικό ερώτημα 

Το πρώτο ερώτημα της έρευνας εξετάζει «Τι είδους και σε ποιο βαθμό η κοινότητα 

πρακτικής ΕΒΑ οδήγησε σε αλλαγές στα πανεπιστημιακά δρώμενα». Το συγκεκριμένο 

ερώτημα χωρίζεται σε 8 υποερωτήματα με τις απαντήσεις να παρουσιάζονται στο παρακάτω 

κείμενο. 

 

6.1.1 Μελετώντας τον τρόπο που πραγματοποιήθηκε η μάθηση στο πλαίσιο της κοινότητας 

Ο τρόπος που οικοδομείται αποτελεσματικά η γνώση σε μία ΕΚΠ (Hoadley & Kilner, 2005) 

παρουσιάζεται  στην παράγραφο 2.5.1 της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Τα βασικά 

στοιχεία του πλαισίου οικοδόμησης γνώσης, (Περιεχόμενο, Συνομιλίες, Σκοπός, Συνδέσεις 

και πλαίσιο της κοινότητας), σχετίζονται μεταξύ τους με τις παρακάτω αμφίδρομες 

συνδέσεις: 

 

 Το περιεχόμενο με τις συνομιλίες 

 Το περιεχόμενο με το σκοπό της κοινότητας 

 Το περιεχόμενο με το πλαίσιο της κοινότητας 

 Τις  συνομιλίες με τις συνδέσεις 

 Ο σκοπός της κοινότητας με τις συνδέσεις που πραγματοποιούνται 

 Το πλαίσιο της  κοινότητας με συνδέσεις 

 

Μελετήθηκαν οι παραπάνω συσχετήσεις με τη χρήση γραμμικής παλινδρόμησης 

(Regression) με βηματική μέθοδο (StepWise) και εξετάστηκαν, αν οι μεταβλητές που 

υπάρχουν πληρούν το ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (ρ=0,05). 
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Χρησιμοποιήθηκε ο διορθωμένος συντελεστής προσδιορισμού (Adjusted R Square), που 

χρησιμοποιείται ιδιαίτερα, όταν το δείγμα είναι μικρό (Μακράκης, 1995) και εκφράζει μία 

καλή εκτίμηση της προσαρμοστικότητας της παλινδρομικής εξίσωσης στον πληθυσμό.  

 

Αναζητήθηκε το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας F, (όσο μικρότερο είναι, τόσο 

καλύτερα αποτελέσματα δίνουν οι ανεξάρτητες μεταβλητές στην πρόβλεψη της 

εξαρτημένης) και το ΒΕΤΑ, όπου παρουσιάζεται με μεγάλες τιμές, (σταθμισμένων ή 

τυποποιημένων συντελεστών βήτα). Τα αποτελέσματα που παρουσιάζουν επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας ρ<0.001 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 

7.1.1): 

 

Εξαρτημένη Ανεξάρτητη 
R Square 

Change 
F Beta Sig 

Εκπαιδευτικό 

Υλικό 
Σκοπός 0,322 18,068 0,568 0,000 

Σκοπός 
Εκπαιδευτικό 

Υλικό 
0,322 18,521 0,567 0,000 

Αλληλεπιδράσεις Σκοπός 0,306 17,620 0,553 0,000 

Σκοπός Αλληλεπιδράσεις 0,306 17,620 0,553 0,000 

Πίνακας 6.1.1: Αποτελέσματα Γραμμικής Παλινδρόμησης 

 

Επιβεβαιόνονται οι σχέσεις που παρουσιάζονται στο εννοιολογικό μοντέλο για τις 

μεταβλητές (περιεχόμενο, σκοπός, αλληλεπίδραση) (Hoadley & Kilner, 2005) λόγω των 

μεγάλων τιμών του beta και του Sig<0,001, που προσδιορίζουν μια μεγάλη επίδραση των 

ανεξάρτητων μεταβλητών πάνω στις εξαρτημένες του πίνακα 6.1.1. 

 

6.1.2 Μελετώντας τις στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν για την υποστήριξη της μάθησης. 

Με βάση τις αρχές σχεδίασης μίας επιτυχημένης ΚΠ (Wenger, 1998), που έχουν 

παρουσιαστεί στη βιβλιογραφική ανασκόπιση, έπρεπε να εξασφαλιστεί η ύπαρξη και η 

αξιοπιστία συγκεκριμένων αξόνων στις διαδικασίες της μάθησης. Πιο αναλυτικά, ιδιαίτερη 

βαρύτητα δόθηκε στη διαμόρφωση ενός σαφούς σκοπού (Preece, 2001), στην εξασφάλιση 

της αλληλεπίδρασης των χρηστών (Barab et al., 2004), στην ενεργό συμμετοχή (Cothrel & 

Williams, 1999, Brosnan & Burgess, 2003, Sharratt & Usoro, 2003, Hossain & Wigand, 

2004; Ridings & Gefen, 2004), στην ύπαρξη μελών με διαφορετικούς ρόλους (Preece, 

2001) και στη χρήση κατάλληλων εργαλείων Πληροφορικής (Wenger, White, Smith, & 
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Rowe, 2005). Μελετήθηκαν οι παραπάνω άξονες μέσα από την ερευνητική διαδικασία του 

τελικού ερωτηματολογίου. Με τη χρήση του SPSS επεξεργάστηκαν τα δεδομένα των 

ενοποιημένων μεταβλητών: σκοπός (Purpose), συμμετοχή (Visited), ρόλοι (Roles), και 

χρηστικότητα και πρακτικότητα των εργαλείων (Tools), που αντιστοιχούν στους παραπάνω 

άξονες. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι μεταβλητές, η μέση τιμή τους, καθώς και 

πώς μεταφράζεται η συγκεκριμένη ποσοτική τιμή (Πίνακα 6.1.2). 

 

Μεταβλητές Μέση Τιμή Ερμηνεία απαντήσεων 

Σκοπός (Purpose) 5 Συμφωνώ αρκετά (Agree fairly) 

Συμμετοχή (Visited) 

1 
Λιγότερο από 1 ώρα την εβδομάδα 

(Less than 1 hour per week) 

2 
5-15 λεπτά για κάθε επίσκεψη  

(5-15 minutes for each visit) 

2 
1-2 χρόνια εμπειρίας  

(1 - 2 years experience) 

Ρόλοι (Roles) 
1 2 Ηγέτες (Leaders) 

2 48 χρήστες (users) 

Χρηστικότητα και 

πρακτικότητα των εργαλείων 

(Tools) 

4 Πάρα πολύ (Very much) 

Πίνακας 6.1.2: Ενοποιημένες Μεταβλητές (Κλίμακα 1 έως 6) 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι χρήστες αντιλαμβάνoνταν εύκολα το σκοπό 

της κοινότητας, επισκέπτοντανταν αρκετά το πληροφοριακό της σύστημα, θεωρούσαν 

αξιόλογα και ωφέλιμα τα εργαλεία που τους προσφερόταν για τη δημιουργία διαδικασιών 

μάθησης, άσχετα αν ήταν απλοί χρήστες ή ηγέτες της κοινότητας. Δύο άλλες 

ομαδοποιημένες μεταβλητές παρουσιάζουν την ετοιμότητα που νιώθουν οι χρήστες της 

κοινότητας να εφαρμόσουν ό,τι έμαθαν σε θέματα ΕΒΑ και την ικανοποίηση (Satisfaction) 

για ό,τι έμαθαν, αντίστοιχα. Στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 6.1.3) παρουσιάζεται η μέση 

τιμή τους και η αντίστοιχη ερμηνεία τους για τις δύο μεταβλητές που αναφέρθηκαν. 

 

 Ικανοποίηση (Satisfaction) Ετοιμότητα (Readiness) 

Μέση Τιμή 5 5 

Ερμηνεία 

απαντήσεων 

Συμφωνώ αρκετά (Agree fairly) Συμφωνώ αρκετά (Agree fairly) 

Πίνακας 6.1.3: Ικανοποίηση και Ικανότητα Χρηστών (Κλίμακα 1 έως 6) 
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Αποτελεσματικά οι χρήστες νιώθουν ότι έχουν κάνει αρκετή πρόοδο στην απόκτηση 

γνώσεων σε θέματα ΕΒΑ και μπορούν να τις εφαρμόσουν στις εκπαιδευτικές τους 

δραστηριότητες στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ανήκουν. Επομένως, ο στόχος 

της στρατηγικής που επιλέχθηκε στην κατασκευή της Εικονικής Κοινότητας Πρακτικής, 

δηλαδή να δημιουργήσει διαδικασίες μάθησης σε θέματα ΕΒΑ, φαίνεται να επιτεύχθηκε. 

6.1.3 Μελετώντας το ρόλο της τεχνολογίας στη διαδικασία της μάθησης σε θέματα ΕΒΑ στην 

EΚΠ. 

Η τεχνολογία είναι ένα βασικό συστατικό της κατασκευής μιας Εικονικής Κοινότητας 

Πρακτικής. Για να υποστηριχτούν οι διαδικασίες της κοινότητας, εφαρμόστηκαν 

συγκεκριμένες τεχνικές λύσεις διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού, επικοινωνίας σύγχρονης 

και ασύγχρονης και εργαλεία υποστήριξης ηλεκτρονικής μάθησης του Moodle. Με τη 

βοήθεια του προγράμματος SPSS και τη χρήση της μεθόδου ANOVA Paired Samples Test 

διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0,001) μεταξύ της πρακτικότητας και της 

φιλικότητας των εργαλείων υποστήριξης, με το επίπεδο αλληλοεπίδρασης των χρηστών 

(πίνακας 6.1.4). 

 

  Paired Differences  

Μέση Τιμή 

(Mean) 

Διαφορά μέσων 

(Mean 

difference) 

Τυπική 

Απόκλιση (Std. 

Deviation) 

Std. Error 

Μέση Τιμή 

(Mean) 

t df 
Sig. (2-

tailed) 

Συσχέτιση 

φιλικότητας με 

αλληλεπίδραση 

3,5185 

1,43122 0,92644 0,14295 10,012 41 0,000 

2,0873 

Συσχέτιση 

πρακτικότητας  

με 

αλληλεπίδραση 

3,2879 

1,19697 0,86212 0,12997 9,210 43 0,000 

2,0909 

Πίνακας 6.1.4: Paired Samples Test  (Κλίμακα 1 έως 4) 

Συμπερασματικά, η ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής, που αναπτύχθηκαν 

για να υποστηρίξουν την EΚΠ, ενίσχυσαν τη δημιουργία αλληλεπιδράσεων. Στη 

πραγματικότητα παρουσιάζεται ένας από τους άξονες που συντελούν, στη δημιουργία 

συνθηκών μάθησης σε μια κοινότητα πρακτικής. 
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6.1.4 Μελετώντας τις αναδυόμενες τεχνικές ανάγκες της EΚΠ για την υποστήριξη του σκοπού 

και των διαδικασιών της κοινότητας 

Οι υποψήφιοι χρήστες της κοινότητας στο εισαγωγικό ερωτηματολόγιο, που παρουσιάζεται η 

ανάλυσή του στο κεφ. 4 της παρούσας εργασίας, αναφέρουν κάποιες δραστηριότητες που 

διαδραματίζονται στo πλαίσιo της κοινότητας πρακτικής. Αναλυτικά, οι διαδικασίες που 

παρουσιάζουν είναι: 

 

 Η επικοινωνία με άλλους χρήστες 

 Η δυνατότητα παροχής βοήθειας, όποτε τη χρειαστούν 

 Η διαμοίραση γνώσης & πρακτικών 

 Η διαμοίραση εκπαιδευτικού υλικού και πόρων 

 Η παροχή συμβουλών 

 

Οι παραπάνω διαδικασίες υποστηρίχθηκαν με τη χρήση τεχνολογιών Διαδικτύου και 

συγκεκριμένου λογισμικού, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας διδακτορικής 

διατριβής. Μετά από πολύμηνη χρήση, οι συμμετέχοντες στην κοινότητα, διαπίστωσαν 

κάποιες αδυναμίες, αλλά και κάποιες τεχνικές ανάγκες, που δεν είχαν καλυφθεί από τις 

συγκεκριμένες εφαρμογές. Μέσα από την επεξεργασία των ποιοτικών δεδομένων στο 

πλαίσιο της ερευνητικής διαδικασίας στο τελικό ερωτηματολόγιο, αναδύθηκαν οι ανάγκες 

που αναφέρθηκαν σε θέματα τεχνολογίας κατά τη χρήση των διαδικασιών της Εικονικής 

Κοινότητας Πρακτικής. Συγκεκριμένα, οι χρήστες ανάφεραν ότι οι τεχνολογικές ανάγκες, 

που στην Εικονική Κοινότητα Πρακτικής πρέπει να καλυφτούν είναι οι εξής: 

 

 Να είναι προσβάσιμες οι υπηρεσίες της κοινότητας από όλα τα πληροφοριακά 

συστήματα και όλες τις υπολογιστικές συσκευές (Σταθεροί υπολογιστές (Pc), 

Ταμπλέτες (Tablet), Φορητοί Υπολογιστές (Laptop), Έξυπνα κινητά (Smartphone) 

κ.λ.π.) 

 Να πραγματοποιούνται βελτιώσεις στις τεχνολογίες (π.χ. αναβάθμιση στα εργαλεία 

ανοικτού κώδικα που χρησιμοποιούνται), ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

 Να δημιουργηθούν ευκολότεροι τρόποι εύρεσης πληροφοριών στο πλαίσιο της 

κοινότητας. 

 Να υλοποιηθεί μια κοινή πλατφόρμα για την ανταλλαγή πληροφοριών, που θα 

στέλνει πληροφορίες μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους 

συμμετέχοντες, καθώς και το νέο υλικό που έχει αναρτηθεί.  
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 Να υπάρξει υλικό που παρέχεται με τη μέθοδο streaming, αλλά και η δυνατότητα σε 

πραγματικό χρόνο (live streaming) για προκαθορισμένες εκδηλώσεις που 

πραγματοποιούνται για θέματα EBA εκτός της κοινότητας πρακτικής. 

 Να προστεθούν στο περιβάλλον χρήστη (user interface) της κοινότητας περισσότερες 

εικόνες, ώστε να βελτιωθεί η φιλικότητά του. 

6.1.5 Μελετώντας τα βασικά καθήκοντα της κοινότητας πρακτικής 

Όπως έχει αναφερθεί, οι EΚΠ χρησιμοποιούνται πολύ συχνά ως εργαλεία διαχείρισης της 

γνώσης (Ardichvili, Page, & Wenthling, 2003, Wenger et all, 2002). Τα βασικά καθήκοντα 

της κοινότητας πρακτικής που υλοποιήθηκε, ήταν: 

 

 Να υποστηρίξει με κατάλληλα εργαλεία την επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων 

στο πλαίσιο της κοινότητας και τη δημιουργία σχέσεων. 

 Να υποστηρίξει την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού σε θέματα ΕΒΑ με την παροχή 

κατάλληλου υλικού βασικών γνώσεων από τους ηγέτες της κοινότητας. Ένα υλικό 

που δημιουργήθηκε από τις ομάδες εργασίας που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του 

προγράμματος Rucas. 

 Να ενισχύσει τη διάχυση του εκπαιδευτικού υλικού που δημιουργήθηκε σε όλους 

τους χρήστες της κοινότητας και να φτιαχτεί σύστημα ανατροφοδότησης, ώστε να 

υπάρξουν διορθώσεις και αλλαγές. 

 Να προτρέπει και να ενισχύει την εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν, στις 

μαθησιακές διαδικασίες που δημιουργούν, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που ανήκουν. 

 

Τα παραπάνω στοιχεία καλύπτουν τα τρία βασικά στάδια (Δραστηριότητες, Παραγωγή, 

Αξία) του μοντέλου οικοδόμησης γνώσης σε μια ΕΚΠ (Hoadley & Kilner, 2005 σελ. 4), που 

παρουσιάστηκε στο σχήμα 10 της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Με αποτέλεσμα, τα 

καθήκοντα της κοινότητας να εξυπηρετούν τη δημιουργία γνώσεων σε θέματα ΕΒΑ στους 

συμμετέχοντες της κοινότητας.  

 

Ένα ακόμα θέμα που εξετάστηκε ήταν, ποια από τα στάδια που πραγματοποιήθηκαν 

επηρέασαν περισσότερο τους χρήστες της κοινότητας, στη δημιουργία θετικών απόψεων για 

αυτήν που υλοποιήθηκε με σκοπό τη δημιουργία γνώσεων σε θέματα ΕΒΑ. Αυτό 

πραγματοποιήθηκε, εξετάζοντας με γραμμική παλινδρόμιση τη γενική εικόνα των 

συμμετεχόντων – επισκόπιση (OverView) για την κοινότητα πρακτικής σε σχέση με όλες τις 
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μεταβλητές που αντιστοιχούν στα βασικά καθήκοντά της. Οι μεταβλητές που πέρασαν το 

ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (ρ=0,05) ήταν η ύπαρξη 

αλληλεπιδράσεων (Interactions) και η μεταβλητή που αφορούσε στο εκπαιδευτικό υλικό 

που δημιουργήθηκε (ForContent). 

 

Ανεξάρτητες 

μεταβλητές 
R Square 

Adjusted R 

Square 

Change Statistics 

R Square 

Change 
F Change Sig. F Change 

Αλληλεπιδράσεις 0,315 0,296 0,315 16,985 0,000 

Εκπαιδευτικό 

Υλικό 

0,443 0,412 0,128 8,295 0,007 

Πίνακας 6.1.5: Τι επηρέασε περισσότερο τους χρήστες (Α) 

 

Στα στοιχεία του πίνακα 6.1.5 εμφανίζεται μία επιρροή της τάξης του 29,6% για τις 

αλληλεπιδράσεις και 41,2% για την παραγωγή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, που 

επηρεάζει αντίστοιχα τις τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής επισκόπησης (OverView). Οι 

σχετικά μικρές τιμές του επιπέδου στατιστικής σημαντικότητας F δείχνουν ότι οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές συμμετέχουν ενεργά στην πρόβλεψη της εξαρτημένης μεταβλητής 

Σύνοψη (OverView) και αντίστροφα. Μεγαλύτερες τιμές ΒΕΤΑ και t (σταθμισμένων ή 

τυποποιημένων συντελεστών βήτα). με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ρ<0.001 

 

Οι τιμές Beta και t με τα μικρά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας ρ κοντά στο 0.001 

(πίνακας 6.1.6) επιβεβαιώνουν τη στατιστική συσχέτιση των ανεξάρτητων μεταβλητών σε 

σχέση με την εξαρτημένη μεταβλητή Σύνοψη (OverView). 

 

  Beta t Sig. 

1
η
 περίπτωση Αλληλεπιδράσεις 0,561 4,121 0,000 

2
η
 περίπτωση 

Αλληλεπιδράσεις 
0,399 2,923 0,006 

Εκπαιδευτικό 

Υλικό 

0,393 2,880 0,007 

Πίνακας 6.1.6: Τι επηρέασε περισσότερο τους χρήστες (Α) 
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6.1.6 Μελετώντας τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε θέματα ΕΒΑ σε ατομικό και 

συλλογικό επίπεδο 

Προκειμένου να απαντηθεί το ερώτημα «Τι αλλαγές πραγματοποιήθηκαν σε θέματα ΕΒΑ 

σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο στους χρήστες της ΚΠ», χρησιμοποιήθηκαν οι 

ερωτήσεις 1-25 της ομάδας «Ετοιμότητα για να εφαρμόσουν τη βιωσιμότητα (Readiness to 

infuse sustainability)» (Πίνακας 1, Παράρτημα Ι). Με τη βοήθεια αυτής της ομάδας 

ερωτήσεων μετρήθηκε η ετοιμότητα (Readiness) που απέκτησαν οι καθηγητές σε θέματα 

ΒΑ μετά τη συμμετοχή τους στην ΕΚΠ, δηλαδή το πόσο ήταν έτοιμοι να εφαρμόσουν όσα 

έμαθαν στον επαγγελματικό τους τομέα και πιο συγκεκριμένα στη διδασκαλία τους στα 

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσαν οι συμμετέχοντες (Πίνακας 6.1.5) στην έρευνα, η 

πλειοψηφία συμφωνεί σε μεγάλο προς πολύ μεγάλο βαθμό με το γεγονός ότι έχει υποκινηθεί, 

ώστε να αλλάξει τον τρόπο διδασκαλίας και το ρόλο της ως εκπαιδευτή(M=6, S.D.=0.606), 

ότι έχει την ικανότητα να αλληλεπιδρά με άτομα από διαφορετικές κουλτούρες (M=5, 

S.D.=0.794) ότι έχει τη γνώση σχετικά με την έννοια της βιώσιμη\αειφόρου ανάπτυξης και 

των πηγών πληροφόρησης για αυτήν την έννοια (M=5, S.D.=0.912) ότι κατανοεί τη 

δυναμική των ομάδων σε γενικές γραμμές (Μ=5, S.D.=0.877), καθώς και ότι εφαρμόζει την 

ομαδική εργασία και μοιράζεται τη γνώση με συναδέλφους που έχουν διαφορετικό 

επιστημονικό και πολιτιστικό υπόβαθρο (M=5, S.D.=1.087).  

 

Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την άποψη ότι έχουν αλλάξει το στυλ 

διδασκαλίας τους, ώστε να εγχύσουν δραστηριότητες μάθησης βιωσιμότητας/αειφορίας στα 

μαθήματά τους (M=5, S.D.=1.340) ότι αφιερώνουν σημαντικό μέρος του χρόνου τους για 

την ανάπτυξη των προσωπικών τους δεξιοτήτων (M=5, S.D.=0.856), καθώς και ότι είναι 

κατάλληλα προετοιμασμένοι, ώστε να αναθεωρήσουν τη διδασκαλία τους και το περιεχόμενο 

των μαθημάτων, εισάγοντας περισσότερο την έννοια της βιωσιμότητας/αειφορίας (M=5, 

S.D.=1.216 και M=5, S.D.=1.093 αντίστοιχα). Σε μικρότερο βαθμό οι ερωτηθέντες 

συμφωνούν με την άποψη ότι θα επιθυμούσαν να εισάγουν περισσότερο ζητήματα 

βιωσιμότητας/αειφορίας στη διδασκαλία τους, αλλά δεν έχουν το χρόνο (M=4, S.D.=1.467), 

αλλά και ότι δέχονται πληροφορίες χωρίς πρώτα να τις επεξεργαστούν (M=4, S.D.=1.370).  
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 Μέση 

Τιμή 

(Mean) 

Τιμή 

Κλίμακας 

Τυπική 

Απόκλιση (Std. 

Deviation) 

Η γνώση των βασικών εννοιών της 

βιωσιμότητας/αειφορίας και πηγές πληροφόρησης  

(Knowledge of core sustainability concepts and 

information sources) 

5 
Συμφωνώ 

αρκετά 0.912 

Ενήμερος με τα σχετικα τρέχοντα θέματα και 

τάσεις. 

(Up to date with relevant current issues and 

trends) 

5 
Συμφωνώ 

αρκετά 1.186 

Μπορεί να λάβει τις πληροφορίες χωρίς να 

προχωράει σε φιλτράρισμα μέσα από την κρίση του. 

(Can take in information without filtering 

through my judgment first) 

4 Συμφωνώ λίγο 1.370 

Είμαι έτοιμος αρκετά καλά για την εφαρμογή της 

αναθεώρησης των μαθημάτων προς την αειφορία. 

(I am prepared well enough for applying course 

revision towards sustainability.) 

5 
Συμφωνώ 

αρκετά 1.216 

Έχω επαρκείς δεξιότητες και γνώσεις για να 

εμπλουτίσω με ζητήματα και θέματα βιωσιμότητας 

τη διδασκαλία μου. 

(I have adequate skills and knowledge to infuse 

sustainability issues and themes into my 

teaching.) 

5 
Συμφωνώ 

αρκετά 1.093 

Θα ήθελα να εφαρμόσω περισσότερα για την 

αειφορία στη διδασκαλία μου, αλλά δεν έχω το 

χρόνο. 

(I would like to infuse more on sustainability into 

my teaching but I don't have the time.) 

4 Συμφωνώ λίγο 1.467 

Έχω αλλάξει το στυλ τις διδασκαλίας μου για να 

εμπλουτίσω με εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

βιωσιμότητας τα μαθήματά μου. 

(I have changed my teaching style to infuse 

sustainability learning activities into my courses.) 

5 
Συμφωνώ 

αρκετά 1.340 

Νιώθω αρκετά αρμόδιος για την ενσωμάτωση της 

αειφορίας στα μαθήματά μου. 

(I feel competent enough to integrate 

sustainability into my courses.) 

5 
Συμφωνώ 

αρκετά 1.131 

Είμαι καλός στη δικτύωση για την προώθηση των 

αλλαγών που αφορούν στη βιωσιμότητα. 

(I am good in networking to promote 

sustainability-related change.) 

5 
Συμφωνώ 

αρκετά 1.146 
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Είμαι βέβαιος για το τι θέματα, προσεγγίσεις, 

στρατηγικές είναι πιθανό να είναι επιτυχείς σε ένα 

δεδομένο οργανωτικό πλαίσιο. 

(I am confident about what topics, approaches, 

strategies are likely to be successful in a given 

organisational context) 

4 Συμφωνώ λίγο 0.998 

Aλληλεπιδρώ αποτελεσματικά με μεγάλη ποικιλία 

ομάδων με διαφορετικούς τύπους δυναμικής 

ενέργειας. 

(I interact effectively with wide a range of groups 

with different types of power dynamics.) 

5 
Συμφωνώ 

αρκετά 1.013 

Έχω τη δυνατότητα σε διευκόλυνσης και επίλυσης 

καταστάσεων σύγκρουσης. 

(I have the ability in facilitating and resolving 

conflict situations.) 

5 
Συμφωνώ 

αρκετά 1.030 

Είμαι καλός στο σεβασμό αλληλεπιδράσεων με μια 

ποικιλία ανθρώπων από διαφορετικές κουλτούρες. 

(I am good at respectfully interacting with a 

variety of people from different cultures.) 

5 
Συμφωνώ 

αρκετά 0.794 

Καταλαβαίνω τη δυναμική της ομάδας σε γενικές 

γραμμές. 

(I understand group dynamics in general.) 

5 
Συμφωνώ 

αρκετά 0.877 

Μπορώ να ριψοκινδυνεύσω αρκετά,  όταν οι 

αποδόσεις φαίνεται να αξίζουν τον κόπο. 

(I can take significant risks when the returns 

seem worthwhile.) 

5 
Συμφωνώ 

αρκετά 1.038 

Έχω εμπειρία από την εφαρμογή των συστημάτων 

σκέψης σε πρακτικά προβλήματα. 

(I have experience in applying systems thinking 

to practical problems.) 

5 
Συμφωνώ 

αρκετά 1.007 

Αφιερώνω σημαντικό χρόνο/προσοχή στην 

ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων. 

(I devote significant time/ attention to personal 

capacity development.) 

5 
Συμφωνώ 

αρκετά 0.856 

Ισορροπώ αποτελεσματικά τις προσωπικές και 

εργασιακές ανάγκες. 

(I effectively balance personal and work needs.) 

5 
Συμφωνώ 

αρκετά 0.964 

Μπορώ να ανταποκρίνομαι γρήγορα στις 

μεταβαλλόμενες συνθήκες και τις καταστάσεις 

κρίσης. 

(I can quickly respond to changing circumstances 

and crisis situations.) 

5 
Συμφωνώ 

αρκετά 0.940 



[174] 
 

Ασκώ την ομαδική εργασία και μοιράζομαι τις 

γνώσεις μου με συναδέλφους από διαφορετικό 

πολιτιστικό και επιστημονικό υπόβαθρο. 

(I practice teamwork and share knowledge with 

colleagues from different cultural and scientific 

backgrounds.) 

5 
Συμφωνώ 

αρκετά 1.087 

Έχω κίνητρο  για να αλλάξω τον τρόπο διδασκαλίας 

μου και το ρόλο μου ως εκπαιδευτικός. 

(I am motivated to change the way of my teaching 

and my role as an educator.) 

6 
Συμφωνώ 

Απόλυτα 0.606 

Κατά τη γνώμη μου, οι φοιτητές είναι έτοιμοι να 

συζητήσουν θέματα που σχετίζονται με την αειφόρο 

ανάπτυξη. 

(In my opinion, students are ready to discuss 

issues related to sustainable development.) 

5 
Συμφωνώ 

αρκετά 1.216 

Οι φοιτητές φαίνεται να είναι πιο 

ευαισθητοποιημένοι και να συμμετέχουν στις 

δράσεις βιωσιμότητας. 

(Students seem to be more sensitised and getting 

involved in sustainability actions.) 

4 Συμφωνώ λίγο 1.245 

Οι φοιτητές αντανακλούν κριτικά περισσότερο 

σχετικά με τις αξίες, τις αντιλήψεις και τις δράσεις 

τους. 

(Students critically reflect more on their values, 

perceptions and actions.) 

4 Συμφωνώ λίγο 1.054 

Πίνακας 6.1.5: Περιγραφικά μέτρα απόψεων ερωτηθέντων σχετικά με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στα 

πανεπιστημιακά δρώμενα σε θέματα ΕΒΑ-Ετοιμότητα (Κλίμακα 1-6) 

 

Όπως παρατηρούμε και από τον πιο κάτω πίνακα (πίνακας 6.1.6), οι ερωτηθέντες 

συμφωνούν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό με την άποψη ότι έχουν την παρακίνηση να 

αλλάξουν τον τρόπο διδασκαλίας τους και τον ρόλο τους ως εκπαιδευτές (Ν=32, 64%) ότι 

είναι ικανοί στην αλληλεπίδραση με άτομα από διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα 

(Ν=24, 48%) ότι έχουν αλλάξει το στυλ διδασκαλίας τους, ώστε να εγχύσουν 

δραστηριότητες εκμάθησης της βιωσιμότητας/αειφορίας στα μαθήματά τους (Ν=23, 46%), 

ότι θα επιθυμούσαν να εγχύσουν περισσότερο ζητήματα βιωσιμότητας/αειφορίας στη 

διδασκαλία τους, αλλά δεν έχουν τον απαιτούμενο χρόνο (Ν=16, 32%), καθώς και ότι οι 

φοιτητές είναι έτοιμοι να συζητήσουν θέματα που άπτονται της βιώσιμης\αειφόρου 

ανάπτυξης (Ν=16, 32%). 
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Ερωτήσεις 

Διαφωνώ 

Απόλυτα 

Strongly 

Disagree 

Διαφωνώ 

αρκετά 

Disagree 

fairly 

Διαφωνώ 

λίγο 

Disagree a 

little 

Συμφωνώ 

λίγο 

Agree a 

little 

Συμφωνώ 

αρκετά 

Agree 

fairly 

Συμφωνώ 

Απόλυτα 

Strongly 

Agree 

 % % % % % % 

Η γνώση των βασικών 

εννοιών της 

βιωσιμότητας/αειφορίας και 

πηγές πληροφόρησης  

 

(Knowledge of core 

sustainability concepts 

and information sources) 

0.0 4.0 0.0 40.0 48.0 38.0 

Ενήμερος με τα σχετικα 

τρέχοντα θέματα και 

τάσεις. 

(Up to date with relevant 

current issues and trends) 

4.0 0.0 10.0 20.0 42.0 24.0 

Μπορεί να λάβει τις 

πληροφορίες χωρίς να 

προχωράει σε φιλτράρισμα 

μέσα από την κρίση του. 

 

(Can take in information 

without filtering through 

my judgment first) 

6.0 14.0 14.0 38. 16.0 12.0 

Είμαι έτοιμος αρκετά καλά 

για την εφαρμογή της 

αναθεώρησης των 

μαθημάτων προς την 

αειφορία. 

 

(I am prepared well 

enough for applying 

course revision towards 

sustainability.) 

4.0 0.0 8.0 14. 380 36.0 

Έχω επαρκείς δεξιότητες 

και γνώσεις για να 

εμπλουτίσω με ζητήματα 

και θέματα βιωσιμότητας 

τη διδασκαλία μου. 

 

(I have adequate skills 

and knowledge to infuse 

sustainability issues and 

themes into my teaching.) 

0.0 6.0 6.0 10.0 48.0 30.0 



[176] 
 

Θα ήθελα να εφαρμόσω 

περισσότερα για την 

αειφορία στη διδασκαλία 

μου, αλλά δεν έχω το 

χρόνο. 

 

(I would like to infuse 

more on sustainability 

into my teaching but I 

don't have the time.) 

4.0 6.0 20.0 22.0 16.0 32.0 

Έχω αλλάξει το στυλ της 

διδασκαλίας μου για να 

εμπλουτίσω με 

εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες 

βιωσιμότητας τα μαθήματά 

μου. 

 

(I have changed my 

teaching style to infuse 

sustainability learning 

activities into my courses.) 

0.0 12.0 4.0 6.0 32.0 46.0 

Νιώθω αρκετά αρμόδιος για 

την ενσωμάτωση της 

αειφορίας στα μαθήματά 

μου. 

 

(I feel competent enough 

to integrate sustainability 

into my courses.) 

0.0 6.0 6.0 18.0 38.0 32.0 

Είμαι καλός στη δικτύωση 

για την προώθηση των 

αλλαγών που αφορούν στη 

βιωσιμότητα. 

 

(I am good in networking 

to promote sustainability-

related change.) 

0.0 3.0 12.0 24.0 36.0 22.0 

Είμαι βέβαιος για το τι 

θέματα, προσεγγίσεις, 

στρατηγικές είναι πιθανό να 

είναι επιτυχείς σε ένα 

δεδομένο οργανωτικό 

πλαίσιο. 

 

(I am confident about 

what topics, approaches, 

strategies are likely to be 

successful in a given 

organisational context) 

0.0 4.1 14.3 28.6 42.9 10.0 
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Aλληλεπιδρώ 

αποτελεσματικά με μεγάλη 

ποικιλία ομάδων με 

διαφορετικούς τύπους 

δυναμικής ενέργειας. 

 

(I interact effectively with 

wide a range of groups 

with different types of 

power dynamics.) 

0.0 2.0 14.0 28.0 38.0 18.0 

Έχω τη δυνατότητα σε 

διευκόλυνσης και επίλυσης 

καταστάσεων σύγκρουσης. 

 

(I have the ability in 

facilitating and resolving 

conflict situations.) 

0.0 2.0 10.0 22.0 38.0 28.0 

Είμαι καλός στο σεβασμό 

αλληλεπιδράσεων με μια 

ποικιλία ανθρώπων από 

διαφορετικές κουλτούρες. 

 

(I am good at respectfully 

interacting with a variety 

of people from different 

cultures.) 

0.0 0.0 4.0 8.0 40.0 48.0 

Καταλαβαίνω τη δυναμική 

της ομάδας σε γενικές 

γραμμές. 

 

(I understand group 

dynamics in general.) 

0.0 0.0 6.0 16.0 42.0 36.0 

Μπορώ να ριψοκινδυνεύσω 

αρκετά,  όταν οι αποδόσεις 

φαίνεται να αξίζουν τον 

κόπο. 

 

(I can take significant 

risks when the returns 

seem worthwhile.) 

0.0 4.1 4.1 20.4 38.8 32.7 

Έχω εμπειρία από την 

εφαρμογή των συστημάτων 

σκέψης σε πρακτικά 

προβλήματα. 

 

(I have experience in 

applying systems thinking 

to practical problems.) 

0.0 2.0 6.0 24.0 34.0 34.0 
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Αφιερώνω σημαντικό 

χρόνο/προσοχή στην 

ανάπτυξη των προσωπικών 

ικανοτήτων. 

 

(I devote significant time/ 

attention to personal 

capacity development.) 

0.0 0.0 4.0 26.0 40.0 30.0 

Ισορροπώ αποτελεσματικά 

τις προσωπικές και 

εργασιακές ανάγκες. 

 

(I effectively balance 

personal and work needs.) 

0.0 0.0 12.0 34.0 32.0 22.0 

Μπορώ να ανταποκρίνομαι 

γρήγορα στις 

μεταβαλλόμενες συνθήκες 

και τις καταστάσεις κρίσης. 

 

(I can quickly respond to 

changing circumstances 

and crisis situations.) 

0.0 0.0 10.0 20.0 42.0 28.0 

Ασκώ την ομαδική εργασία 

και μοιράζομαι τις γνώσεις 

μου με συναδέλφους από 

διαφορετικό πολιτιστικό 

και επιστημονικό 

υπόβαθρο. 

 

(I practice teamwork and 

share knowledge with 

colleagues from different 

cultural and scientific 

backgrounds.) 

2.0 0.0 6.0 18.0 32.0 42.0 

Έχω κίνητρο  για να 

αλλάξω τον τρόπο 

διδασκαλίας μου και το 

ρόλο μου ως εκπαιδευτικός. 

 

(I am motivated to change 

the way of my teaching 

and my role as an 

educator.) 

0.0 0.0 2.0 0.0 34.0 64.0 

Κατά τη γνώμη μου, οι 

φοιτητές είναι έτοιμοι να 

συζητήσουν θέματα που 

σχετίζονται με την αειφόρο 

ανάπτυξη. 

 

(In my opinion, students 

are ready to discuss issues 

related to sustainable 

development.) 

0.0 6.0 12.0 20.0 30.0 32.0 
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Οι φοιτητές φαίνεται να 

είναι πιο 

ευαισθητοποιημένοι και να 

συμμετέχουν στις δράσεις 

βιωσιμότητας. 

 

(Students seem to be more 

sensitised and getting 

involved in sustainability 

actions.) 

0.0 14.0 4.0 28.0 36.0 18.0 

Οι φοιτητές αντανακλούν 

κριτικά περισσότερο 

σχετικά με τις αξίες, τις 

αντιλήψεις και τις δράσεις 

τους. 

 

(Students critically reflect 

more on their values, 

perceptions and actions.) 

0.0 4.0 14.0 28.0 38.0 16.0 

Πίνακας 6.1.6:. Συχνότητα απόψεων ερωτηθέντων σχετικά με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στα 

πανεπιστημιακά δρώμενα σε θέματα ΕΒΑ-Ετοιμότητα (Κλίμακα 1-6) 

 

Ένα επιπλέον στοιχείο που θα πρέπει να σημειωθεί είναι ότι η κοινότητα πρακτικής δεν ήταν 

ο μόνος παράγοντας που επηρέασε τις αλλαγές των χρηστών στα θέματα ΕΒΑ. Υπήρχαν και 

άλλες διαδικασίες στο πρόγραμμα RUCAS που βοήθησαν στην παραπάνω εξέλιξη.  

 

6.1.7 Μελετώντας τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στα πανεπιστημιακά δρώμενα σε 

θέματα ΕΒΑ 

Προκειμένου να απαντηθεί το ερώτημα «τι αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στα 

Πανεπιστημιακά δρώμενα σε θέματα ΕΒΑ», χρησιμοποιήθηκαν οι ερωτήσεις 1-12 της 

ομάδας «Τι πιστεύετε για τις παρακάτω προτάσεις σχετικά με το πρόγραμμα Rucas» (What 

do you think about the following statements concerning RUCAS) (Πίνακας 2, 

Παράρτημα Ι). Με τη βοήθεια αυτής της ομάδας ερωτήσεων μετρήθηκε η ικανοποίηση 

(Satisfaction) που απέκτησαν οι χρήστες σε θέματα βιώσιμης\αειφόρου ανάπτυξης μετά τη 

συμμετοχή τους στην ΕΚΠ. Πιο συγκεκριμένα, αυτή η ομάδα ερωτήσεων επέτρεψε να 

διερευνηθούν οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στα πανεπιστημιακά δρώμενα σε θέματα 

ΕΒΑ.  

 

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε από τον παρακάτω πίνακα (πίνακας 6.1.7), η πλειοψηφία 

των ερωτηθέντων συμφωνεί σε πολύ προς πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ότι η συμμετοχή τους 

στην ΕΚΠ συνέβαλε στην επαγγελματική τους ανάπτυξη και το ακαδημαϊκό τους κύρος στο 



[180] 
 

πανεπιστήμιο (Μ=5, S.D.=1.148), τους παρείχε επαρκείς πληροφορίες καθόλα τα βήματα 

(M=5, S.D.=1.048), τους έδωσε τη δυνατότητα να σχεδιάσουν δραστηριότητες που 

σχετίζονται με την εκπαίδευση για την αειφορία (M=5, S.D.=1.088), ενώ παράλληλα μετά 

από τη συμμετοχή τους σε αυτήν την κοινότητα είχαν την ικανότητα να αναδιαμορφώσουν 

το περιεχόμενο των μαθημάτων τους, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες εισαγωγής της 

βιώσιμης\αειφόρου ανάπτυξης στην εκπαίδευση (M=5, S.D.=1.031). Επίσης, οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα ανέφεραν ότι συμφωνούν σε μικρό προς μεγάλο βαθμό ως προς 

το ότι η συμμετοχή τους στην ΕΚΠ τους κατέστησε ικανούς να αναδιαμορφώσουν τη μέθοδο 

διδασκαλίας τους, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες για την έγχυση της 

βιώσιμης\αειφόρου ανάπτυξης στη διδασκαλία (M=5, S.D.=1.108), αύξησε την 

αλληλεπίδρασή τους με τους φοιτητές (M=5, S.D.=1.088), τους παρείχε τα κατάλληλα 

εργαλεία για την έγχυση της βιώσιμης\αειφόρου ανάπτυξης στα μαθήματα (M=5, 

S.D.=1.084) και για αξιολόγηση (M=5, S.D.=1.010). Σε μικρότερο βαθμό τους έδωσε τη 

δυνατότητα να συνεργάζονται με συναδέλφους (M=5, S.D.=1.128) και να επικοινωνούν και 

να συνεργάζονται με τις διοικητικές αρχές του πανεπιστήμιου (M=5, S.D.=1.146). Τέλος, θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι η πλειοψηφία των χρηστών συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό με το 

γεγονός ότι τα regional training workshops ήταν κατά οργανωμένα (M=5, S.D.=1.154), ενώ 

τείνει να συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό ότι συνολικά η συμμετοχή τους στην ΕΚΠ 

ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες τους (M=5, S.D.=1.286). 

 

 Μέση Τιμή 

(Mean) 

Τυπική Απόκλιση 

(Std. Deviation) 

Τα περιφερειακά εργαστήρια κατάρτισης ήταν καλά 

οργανωμένα. 

(The regional training workshops were well organised.) 

5 1.154 

Έχει παράσχει επαρκείς πληροφορίες σε όλα τα στάδια. 

(It has provided sufficient information at all steps.) 
5 1.048 

Μέσα από τη συμμετοχή σας είστε σε θέση να αναθεωρήσετε τη 

μεθοδολογία της διδασκαλίας σας για να ταιριάζει με τις ανάγκες 

για την έγχυση της αειφορίας στη διδασκαλία. 

(Through your involvement you turned able to revise your 

teaching methodology to suit the needs for infusing 

sustainability in teaching.) 

5 1.108 

Σας παρέχονται εργαλεία για αυτο-αξιολόγηση και αξιολόγηση 

από ομότιμους. 

(It provided you with the tools for self-assessment and peer-

review) 

5 1.010 
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Μέσα από τη συμμετοχή σας είστε σε θέση να αναθεωρήσετε το 

περιεχόμενο των μαθημάτων σας για να ταιριάζει με τις ανάγκες 

για την έγχυση της αειφορίας στη διδασκαλία.  

(Through your involvement you turned able to revise the 

content of your courses to suit the needs for infusing 

sustainability in teaching.) 

5 1.031 

Συνέβαλε στην επαγγελματική σας εξέλιξη και την ακαδημαϊκή 

κατάσταση στο ίδρυμά σας. 

(It contributed to your professional development and 

academic status in your institution.) 

5 1.148 

Σας δόθηκε η ευκαιρία να επικοινωνήσετε και να συνεργαστείτε 

με τις διοικητικές αρχές στο ίδρυμά σας. 

(It gave you the opportunity to communicate and collaborate 

with the administrative authorities in your institution.) 

5 1.146 

Σας έχει δοθεί σχετικό υποστηρικτικό υλικό που συνέβαλε στην 

έγχυση θεμάτων αειφορίας στα μαθήματά σας. 

(It provided you with relevant supportive materials that 

contributed in infusing sustainability issues and themes in 

your courses.) 

5 1.084 

Αυξήθηκε η αλληλεπίδραση με τους φοιτητές σας. 

(It increased your interaction with your students.) 
5 1.088 

Ενεργοποιηθήκατε να σχεδιάσετε δραστηριότητες που να 

σχετίζονται με την εκπαίδευση για την αειφορία. 

(It enabled you to design activities related to education for 

sustainability.) 

5 1.088 

Έδωσε τη δυνατότητα να συνεργαστείτε και να διαχέετε εργασίες 

στους συναδέλφους σας. 

(It enabled you to collaborate and share tasks with 

colleagues.) 

5 1.128 

Σε γενικές γραμμές, ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες σας. 

(In general, it responded to your expectations.) 
5 1.286 

Πίνακας 6.1.7: Περιγραφικά μέτρα απόψεων ερωτηθέντων σχετικά με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στα 

πανεπιστημιακά δρώμενα σε θέματα ΕΒΑ- Ικανοποίηση (Κλίμακα 1-6) 

 

Πιο αναλυτικά παρουσιάζονται οι απόψεις των ερωτηθέντων στον παρακάτω πίνακα 

(πίνακας 6.1.8). Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε, οι ερωτηθέντες συμφωνούν σε πάρα 

πολύ μεγάλο βαθμό με το γεγονός ότι η συμμετοχή τους στην ΕΚΠ συνέβαλε στην 

επαγγελματική τους ανάπτυξη και το ακαδημαϊκό τους κύρος στο πανεπιστήμιο (Ν=26, 

53,1%), τους έδωσε τη δυνατότητα να σχεδιάσουν δραστηριότητες που σχετίζονται με την 

εκπαίδευση για τη βιώσιμη\αειφόρο ανάπτυξη (Ν=42, 44,9%), τους κατέστησε ικανούς να 

αναδιαμορφώσουν τη μέθοδο διδασκαλίας τους, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες για 

την έγχυση της βιώσιμης\αειφόρου ανάπτυξης στη διδασκαλία (Ν=22, 44,9%), αλλά και τους 

παρείχε επαρκείς πληροφορίες καθόλα τα βήματα (Ν=21, 43,8%). 
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 Διαφωνώ 

Απόλυτα 

Strongly 

Disagree 

Διαφωνώ 

αρκετά 

Disagree 

fairly 

Διαφωνώ 

λίγο 

Disagree 

a little 

Συμφωνώ 

λίγο 

Agree a 

little 

Συμφωνώ 

αρκετά 

Agree 

fairly 

Συμφωνώ 

Απόλυτα 

Strongly 

Agree 

 % % % % % % 
Τα περιφερειακά εργαστήρια 

κατάρτισης ήταν καλά 

οργανωμένα. 

(The regional training 

workshops were well organised.) 

0.0 4.3 10.9 4.3 37.0 43.5 

Έχει παράσχει επαρκείς 

πληροφορίες σε όλα τα στάδια. 

(It has provided sufficient 

information at all steps.) 

0.0 2.1 8.3 12.5 33.3 43.8 

Μέσα από τη συμμετοχή σας είστε 

σε θέση να αναθεωρήσετε τη 

μεθοδολογία της διδασκαλίας σας 

για να ταιριάζει με τις ανάγκες για 

την έγχυση της αειφορίας στη 

διδασκαλία. 

(Through your involvement you 

turned able to revise your 

teaching methodology to suit the 

needs for infusing sustainability 

in teaching.) 

0.0 0.0 14.3 18.4 22.4 44.9 

Σας παρέχονται εργαλεία για αυτο-

αξιολόγηση και αξιολόγηση από 

ομότιμους. 

(It provided you with the tools 

for self-assessment and peer-

review) 

0.0 4.2 6.3 14.6 50.0 25.0 

Μέσα από τη συμμετοχή σας είστε 

σε θέση να αναθεωρήσετε το 

περιεχόμενο των μαθημάτων σας, 

για να ταιριάζει με τις ανάγκες για 

την έγχυση της αειφορίας στη 

διδασκαλία. 

(Through your involvement you 

turned able to revise the content 

of your courses to suit the needs 

for infusing sustainability in 

teaching.) 

0.0 2.0 10.2 8.2 42.9 36.7 

Συνέβαλε στην επαγγελματική σας 

εξέλιξη και την ακαδημαϊκή 

κατάσταση στο ίδρυμά σας. 

(It contributed to your 

professional development and 

academic status in your 

institution.) 

0.0 4.1 6.1 16.3 20.4 53.1 

Σας δόθηκε η ευκαιρία να 

επικοινωνήσετε και να 

συνεργαστείτε με τις διοικητικές 

αρχές στο ίδρυμά σας. 

(It gave you the opportunity to 

0.0 4.1 8.2 30.6 22.4 34.7 
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communicate and collaborate 

with the administrative 

authorities in your institution.) 

Σας έχει δοθεί σχετικό 

υποστηρικτικό υλικό που 

συνέβαλε στην έγχυση θεμάτων 

αειφορίας στα μαθήματά σας. 

(It provided you with relevant 

supportive materials that 

contributed in infusing 

sustainability issues and themes 

in your courses.) 

0.0 4.2 8.3 14.6 41.7 31.3 

Αυξήθηκε η αλληλεπίδραση με 

τους φοιτητές σας. 

(It increased your interaction 

with your students.) 

0.0 4.1 6.1 18.4 34.7 36.7 

Ενεργοποιηθήκατε να σχεδιάσετε 

δραστηριότητες που σχετίζονται 

με την εκπαίδευση για την 

αειφορία. 

(It enabled you to design 

activities related to education for 

sustainability.) 

0.0 4.1 4.1 18.4 22.8 44.9 

Έδωσε τη δυνατότητα να 

συνεργαστείτε και να διαχέετε 

εργασίες στους συναδέλφους σας. 

(It enabled you to collaborate 

and share tasks with colleagues.) 

0.0 4.1 12.2 16.3 38.8 28.6 

Σε γενικές γραμμές, 

ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες 

σας. 

(In general, it responded to your 

expectations.) 

4.1 2.0 8.2 14.3 36.7 34.7 

Πίνακας 6.1.8: Συχνότητα απόψεων ερωτηθέντων σχετικά με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στα πανεπιστημιακά 

δρώμενα σε θέματα ΕΒΑ-Ικανοποίηση (Κλίμακα 1-6) 

 

6.1.8 Μελετώντας τα εμπόδια και τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά τη διαδικασία των 

αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν 

Με τη χρήση ανοικτών ερωτήσεων συλλέκτηκαν ποιοτικά δεδομένα σχετικά με τις 

δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στο να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι στο πλαίσιο της 

συμμετοχής τους στην ΕΚΠ.  

 

Οι απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν αφορούσαν στις παρακάτω ερωτήσεις ανάπτυξης: 

1. Ποια νομίζετε ότι είναι η μεγαλύτερη δύναμη της Rucas Εικονική Κοινότητα 

Πρακτικής; (What do you think is the greatest strength of the RUCAS Virtual 

Community of Practice?) 
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2. Τι νομίζετε ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της Rucas Εικονική Κοινότητα 

Πρακτικής; Πώς μπορείτε να το αλλάξετε; (What do you think is the greatest 

challenge of the RUCAS Virtual Community of Practice? How would you change 

that?) 

3. Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να μας πείτε για την εμπειρία σας με το Rucas 

Εικονική Κοινότητα Πρακτικής; (Is there anything else you would like to tell us 

about your experience with the RUCAS Virtual Community of Practice?) 

 

Περίπου το 50% των ατόμων που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, απάντησαν στις 

παραπάνω ερωτήσεις και γενικώς σε όλες τις ανοικτές ερωτήσεις που τους δόθηκαν. Τα 

στοιχεία που καταγράφηκαν δεν ήταν τόσο αναλυτικά, αλλά θα μπορούσαν να 

χαρακτηριστούν περιεκτικά και στοχευμένα. 

 

Συγκεντρώθηκαν και ομαδοποιήθηκαν οι απαντήσεις που αναφέρουν τις δυσκολίες που 

αντιμετώπισαν τα μέλη της κοινότητα πρακτικής. Ως κυριότερος λόγος αδυναμίας 

συμμετοχής των μελών της κοινότητας έχει καταγραφεί η έλλειψη χρόνου.  

 

Όμοια αποτελέσματα παρουσιάζονται και από τη μελέτη των ποσοτικών στοιχείων που 

παρουσιάζονται στους πίνακες (6.1.9, 6.1.10 και 6.1.11) και αφορούν στην επισκεψιμότητα 

των χρηστών. Περιγράφουν ομαδοποιημένα τις απαντήσεις των χρηστών της κοινότητας 

σχετικά με τη συχνότητα και τη διάρκεια χρήσης. 

 

Οι ερωτήσεις ήταν κλειστού τύπου με κωδικοποιημένες τιμές, όπως παρουσιάζονται στους 

επόμενους πίνακες. Παρατηρώντας τη μέση τιμή κάθε πίνακα συμπεραίνεται ότι κατά μέσο 

όρο τα μέλη της κοινότητας συμμετείχαν στις διεργασίες της, με συχνότητα μία φορά το 

μήνα και κάθε επίσκεψη είχε διάρκεια περίπου 5 έως 15 λεπτά. Οι συγκεκριμένες τιμές 

σχεδόν ταυτίζονται με αυτές που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 6 της παρούσας διατριβής 

και αναφέρονται στην ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων που καταγράφηκαν με τη χρήση 

του Google Analytics (πίνακας 5.10 και 5.12 αντίστοιχα) κατά τις δύο περίοδους χρήσης που 

μελετήθηκαν. 
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Επισκεψιμότητα 

Πόσο συχνά επισκέπτεστε τη 

Rucas διαδικτυακή κοινότητα 

πρακτικής (OCoP); 

 

(How often do you visit 

RUCAS online community 

of practice (OCoP)?) 

Μόνο 

μία 

φορά 

 

Only 

once 
(1) 

Λιγότερο 

από μία 

φορά το 

μήνα 

 

Less than 

once a 

month 
(2) 

Μία 

φορά 

το 

μήνα 

 

Once 

per 

month 
(3) 

Περισσότερα 

από μηνιαία, 

αλλά 

λιγότερο από 

ό,τι την 

εβδομάδα 

 

More than 

monthly but 

less than 

weekly 

(4) 

Μία φορά 

την 

εβδομάδα 

 

Once a 

weeκ 
(5) 

Μέση 

Τιμή  

 

(Mean) 

9 20 8 8 3 2.50 

Πίνακας 6.1.9: Επισκεψιμότητα (Α) (Κλίμακα 1-5) 

 

Επισκεψιμότητα 

Κατά μέσο όρο, πόσο χρόνο έχετε 

περάσει την εβδομάδα στη OCoP; 

 

(On average, how much time have 

you spent per week on the OCoP?) 

Λιγότερο από 1 

ώρα την 

εβδομάδα  

 

Less than 1 

hour per week 

(1) 

1-2 ώρες 

την 

εβδομάδα  

 

1-2 hours 

per week 
(2) 

3-6 ώρες 

την 

εβδομάδα  

 

3-6 hours 

per week 

(3) 

Μέση 

Τιμή  

 

(Mean) 

30 11 4 1 

Πίνακας 6.1.10: Επισκεψιμότητα (Β) (Κλίμακα 1-36) 

 

Επισκεψιμότητα 

Κατά μέσο όρο, πόσο χρόνο 

έχετε περάσει κατά τη διάρκεια 

κάθε επίσκεψης στη OCoP;  

 

(On average, how much time 

have you spent during each 

unique visit to the OCoP?) 

Λιγότερο 

από 5 

λεπτά  

 

Less than 

5 minutes 

(1) 

5-15 

λεπτά  

 

5-15 

minutes 

(2) 

15-30 

λεπτά  

 

15-30 

minutes 

(3) 

Μεγαλύτερη 

από 30 λεπτά 

 

Longer than 

30 minutes 

(4) 

Μέση 

Τιμή 

 

(Mean) 

9 17 13 7 2 

Πίνακας 6.1.11: Επισκεψιμότητα (Γ) (Κλίμακα 1-4) 
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Η συνολική διάρκεια χρήσης των διεργασιών στην κοινότητα πρακτικής, κατά μέσο όρο 

ήταν 18 μήνες, όπως καταγράφηκε στην έρευνα (Πίνακας 7.1.12). Δείχνει ότι τα 

περισσότερα μέλη απέκτησαν γρήγορα και εύκολα εμπειρία χρήσης και δεν χρειαζόταν 

πλέον μετά από αυτό, αρκετό χρόνο για να αναζητήσουν τις πληροφορίες που τους 

ενδιέφεραν.  

 

Επισκεψιμότητα 

Πόσα χρόνια εμπειρίας έχετε στη 

Rucas OCoP; 

 

(How many years of experience do 

you have that relate to CoPs?) 

Λιγότερο 

από 1 

έτος  

 

Less 

than 1 

year 

(1) 

1 - 2 έτη  

 

1 - 2 

years 

(2) 

2 - 5 

years  

 

2 - 5 

years 

(3) 

Πάνω από 

5 έτη  

 

Over 5 

years 

(4) 

Μέση 

Τιμή 

 

(Mean) 

10 18 16 2 2 

Πίνακας 6.1.12: Επισκεψιμότητα (Δ) (Κλίμακα 1-4) 

Επιπλέον, στις ερωτήσεις ανοικτού τύπου έχει καταγραφεί με μικρότερη συχνότητα η 

ύπαρξη προβλημάτων στην εύρεση του πληροφοριακού υλικού της κοινότητας και πρότειναν 

τη βελτίωση του τρόπου αναζήτησης και τον εμπλουτισμό της εικονικής κοινότητας με 

εικόνες και χρώματα για να είναι πιο φιλική και πιο εύκολη στη χρήση της. 

 

6.2 Αποτελέσματα για το 2
ο
 ερευνητικό ερώτημα 

Στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα αναζητήθηκαν οι στρατηγικές και οι παράγοντες που 

οδηγούν στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση μιας διαδικτυακής κοινότητας 

πρακτικής σε θέματα EBA. Αναλυτικά παρουσιάζονται οι απαντήσεις στα τρία 

υποερωτήματα που περιέχει το συγκεκριμένο ερευνητικό ερώτημα. 

 

6.2.1 Μελετώντας τις πρακτικές έννοιες της βιβλιογραφίας που εξηγούν τα βήματα δημιουργίας 

μιας Εικονικής Κοινότητας Πρακτικής 

Η κοινότητα πρακτικής Rucas επαληθεύει τα στάδια του κύκλου ζωής μιας κοινότητας 

πρακτικής (Wenger et. al., 2002), που παρουσιάζεται στο Σχήμα 6 του Κεφ. 2 και στην 

παρούσα φάση βρίσκεται στο στάδιο της διατήρησης. Αναλυτικά, οι δράσεις που 

πραγματοποιήθηκαν σε κάθε στάδιο της ζωής της κοινότητας Rucas, είναι: 
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 Έρευνα για τη δημιουργία της κοινότητας: Πραγματοποιήθηκε με βάση τα 

κριτήρια του προγράμματος Rucas, όπου ορίστηκε το πιθανόν κοινό, ο σκοπός και το 

όραμα της κοινότητας. 

 Σχεδιασμός Κοινότητας: Καθορίστηκαν οι δραστηριότητες, οι τεχνολογίες, οι 

διαδικασίες της ομάδας, και οι ρόλοι που υποστήριξαν τους στόχους της κοινότητας. 

Η επιλογή των δραστηριοτήτων και της τεχνολογίας έγινε με βάση τη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε. Συγκεκριμένα, για τις τεχνολογικές λύσεις 

έπαιξε σημαντικό ρόλο η δοκιμαστική εγκατάσταση (demo) των πιθανών 

τεχνολογικών λύσεων, που πραγματοποιήθηκε, ώστε να βρεθούν οι κατάλληλες. 

 Δημιουργία Πρωτοτύπου: Δημιουργήθηκε η πιλοτική κοινότητα στη διεύθυνση 

http://community.cc.uoc.gr με μία επίλεκτη ομάδα βασικών παραγόντων, που 

προερχόταν από τα συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα του προγράμματος Rucas. 

Η επιλογή των χρηστών πραγματοποιήθηκε με εθελοντική πρόσκληση από τα 

συνεργαζόμενα ιδρύματα, χωρίς να υπάρχει λόγος επιλογής από τους υπεύθυνους της 

κοινότητας.  

 Έναρξη Κοινότητας: Επεκτείνεται η κοινότητα σε ένα ευρύτερο ακροατήριο κατά 

τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου, με τρόπο, ώστε να εμπλέκει νέα μέλη και να 

προσφέρει άμεσα οφέλη σε αυτά. Έγινε πρόσκληση και σε άλλους καθηγητές των 

συνεργαζόμενων ιδρυμάτων να συμμετέχουν στις εργασίες της κοινότητας πρακτικής 

μέσω των υπευθύνων του προγράμματος Rucas. 

 Ανάπτυξη Κοινότητας: Ωθούνται τα μέλη σε διαδικασίες συνεργατικής μάθησης και 

σε δραστηριότητες ανταλλαγής γνώσεων. Πραγματοποιήθηκαν δύο 

κατηγοριοποιήσεις χρηστών στο πλαίσιο της κοινότητας. Η μία αφορούσε στο 

διαχωρισμό τους σε ομάδες εργασίας με βάση το αντικείμενο διδασκαλίας τους και η 

άλλη με βάση τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που ανήκαν. Στα πλαίσια των ομάδων αυτών 

πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχα μικρές υποομάδες, που υλοποίησαν εκπαιδευτικό 

υλικό που συσχετιζόταν με θέματα ΕΒΑ.  

Αμέσως μετά άρχισε η διάχυση του υλικού σε όλους τους χρήστες και άρχισαν να 

πραγματοποιούνται έντονες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των χρηστών σε όλα τα 

θεματικά πεδία. Αυτές περιγράφονται στις απαντήσεις των επόμενων ερευνητικών 

ερωτημάτων. 
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 Διατήρηση Κοινότητας: Στην παρούσα φάση η κοινότητα Rucas βρίσκεται στο 

συγκεκριμένο βήμα. Καλλιεργούνται και αξιολογούνται οι γνώσεις και τα «προϊόντα» 

που δημιουργήθηκαν από την κοινότητα.  

 

Σε επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης χρησιμοποιήθηκαν όλες οι βασικές σχεδιαστικές 

αρχές μιας ΕΚΠ που παρουσιάστηκαν στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, στο Κεφ 2. Σε 

επίπεδο χρήσης χρησιμοποιήθηκαν τα «Στάδια Λειτουργίας Εικονικής Κοινότητας 

Πρακτικής», που παρουσιάζεται στο Σχήμα 15, που παρουσιάζεται στο ερευνητικό μοντέλο 

της παρούσας έρευνας, στο κεφάλαιο 3. 

 

6.2.2 Μελετώντας τους τρόπους που οι συμμετέχοντες μπορούν να αξιοποιήσουν 

αποτελεσματικά τη διαδικτυακή κοινότητας πρακτικής σε θέματα ΕΒΑ 

Με βάση την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων που συλλέχτηκαν στην τελική ερευνητική 

διαδικασία των χρηστών της κοινότητας, έγινε μια καταγραφή για τους λόγους που 

αξιοποιούν τις λειτουργίες της κοινότητας σε θέματα ΕΒΑ. Αναλυτικά, οι χρήστες 

αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν τη ΕΚΠ: 

 Για αύξηση της επαγγελματικής εξέλιξης των χρηστών και αναδιοργάνωσης του 

εκπαιδευτικού τους έργου σε θέματα ΕΒΑ. 

 Ως πηγή άρθρων και πληροφοριών για θέματα ΕΒΑ.  

 Ως ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και πόρων. 

 Ως χώρος αποθήκευσης για χρήσιμες εκπαιδευτικές πηγές.  

 Ως χώρος συγκέντρωσης πολλών επαγγελματιών με διαφορετικό υπόβαθρο  και 

διαφορετική κουλτούρα.  

 Ως χώρος εναπόθεσης πρακτικών, οι οποίες εφαρμόστηκαν σε διδακτικές 

δραστηριότητες, που προσαρμόστηκαν σχετικά με την ΕΒΑ 

 Ως μέσο επικοινωνίας και ανάπτυξης σχέσεων με άλλους επαγγελματίες, που 

ασχολούνται με θέματα ΕΒΑ.  

 

6.2.3 Μελετώντας τους παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία της Εικονικής Κοινότητας 

Πρακτικής 

Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε μετρήθηκαν ποσοτικές μεταβλητές που αφορούσαν στη 

χρήση της Εικονικής Κοινότητας Πρακτικής. Όπως μπορούμε να δούμε και από τον 
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παρακάτω πίνακα (πίνακας 6.2.1), οι ερωτηθέντες βαθμολόγησαν πολύ υψηλά τις 

παραμέτρους που σχετίζονται με το σκοπό της κοινότητας πρακτικής (Μ=5, S.D.=0.88), ενώ 

υψηλός μέσος όρος εμφανίζεται και στις απαντήσεις που έδωσαν σχετικά με το εκπαιδευτικό 

υλικό (M=5, S.D.=0.62), τη χρησιμότητα (M=5, S.D.=0.83), καθώς και την προσβασιμότητα 

(M=5, S.D.=0.82). Αντίθετα, χαμηλότερος μέρος όρος καταγράφεται στους παράγοντες της 

γενικής επισκόπησης της κοινότητας πρακτικής (M=4, S.D.=0.66), ενώ σε ακόμα πιο μικρό 

βαθμό οι ερωτηθέντες έδειξαν να συμφωνούν σε ό,τι αφορά τις παραμέτρους της 

αλληλεπίδρασης (M=2, S.D.=0.62).  

 

Το φαινόμενο αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι όταν συμπλήρωναν το ερωτηματολόγιο στην 

ενότητα της γενικής άποψης, είχαν στο μυαλό τους την επίδρασή της, στη συνολική τους 

στάση που απέκτησαν μέσα και έξω από την κοινότητα πρακτικής. Επομένως, παρατηρείται 

το φαινόμενο, οι χρήστες της Rucas ΕΚΠ να ανέπτυξαν μεν αλληλεπιδράσεις μέσα στην 

κοινότητα πρακτικής για να εμβαθύνουν σε θέματα ΕΒΑ, αλλά αυτές δεν επηρέασαν σε 

μεγάλο βαθμό τη στάση τους με τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας εκτός αυτής.  

 

 

Σκοπός 

(Purpose) 
 

(κλίμακα 1-6) 

Προσβασιμότητα 

(Accessibility) 
 

(κλίμακα 1-6) 

Εκπαιδευτικό 

υλικό 

(ForContent) 
 

(κλίμακα 1-6) 

Ευχρηστία 

(Usability) 
 

(κλίμακα 1-6) 

Αλληλεπιδράσεις 

(Interactions) 
 

(κλίμακα 1-4) 

Σύνοψη 

(OverView) 
 

(κλίμακα 1-6) 

Μέση Τιμή 

(Mean) 
5 5 5 5 2 4 

Τυπική 

Απόκλιση 

(Std. 

Deviation) 

0,87688 0,82093 0,62366 0,83116 0,62408 0,65651 

Πίνακας 6.2.1: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απόψεων των ερωτηθέντων σχετικά με τους παράγοντες που 

αξιολογούν τη διαδικτυακή κοινότητα πρακτικής 

 

Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων αναλυτικά σε κάθε παράγοντα απεικονίζονται στους 

παρακάτω πίνακες (Πίνακας 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8  και 6.2.9). 

Αναφορικά με το σκοπό, παρατηρούμε ότι οι ερωτηθέντες συμφωνούν σε πάρα πολύ μεγάλο 

βαθμό με την άποψη ότι η διεύθυνση – URL (http://community.cc.uoc.gr) της κοινότητας 

και ο σκοπός αυτής σχετίζονται (M=5, S.D.=0.879). Σε όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους, ο 

μέσος όρος των αποτελεσμάτων δείχνει ότι οι ερωτηθέντες συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό 
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σχετικά με τη συσχέτιση του ονόματος της κοινότητας και του σκοπού τους, καθώς και με τη 

σαφήνεια του σκοπού και της αποστολής της κοινότητας. 

 

 

Τιμή 

Κλίμακας 

Μέση Τιμή 

(Mean) 

Τυπική 

Απόκλιση 

(Std. 

Deviation) 

Το όνομα της ΕΚΠ και ο σκοπός της σχετίζονται. 

(The name of the OCoP and its purpose are related.) 

Συμφωνώ 

Αρκετά 
5 1.134 

Το λογότυπο για ΕΚΠ είναι εύκολα διακριτό. 

(The logo on OCoP is visible.) 

Συμφωνώ 

Αρκετά 
5 0.976 

Η διεύθυνση (URL) της ΕΚΠ και ο σκοπός της 

κοινότητας της πρακτικής είναι συνδεδεμένα. 

(The address (URL) of the OCoP and the purpose of 

community of practice are related.) 

Συμφωνώ 

Αρκετά 
5 0.879 

Παρουσιάζεται μια σαφής δήλωση της αποστολής της 

κοινότητας πρακτικής. 

(A clear mission statement of the community of 

practice is presented.) 

Συμφωνώ 

Αρκετά 
5 1.167 

Η δήλωση της αποστολής της ΕΚΠ είναι ορατή στο 

χρήστη. 

(The mission statement of the OCoP is visible to the 

user.) 

Συμφωνώ 

Αρκετά 
5 0.976 

Η αποστολή της ΕΚΠ προσδιορίζει με σαφήνεια τον 

σκοπό και τους στόχους της κοινότητας. 

(The mission of the OCoP clearly identifies the 

purpose and goals of the community.) 

Συμφωνώ 

Αρκετά 
5 1.053 

Η δήλωση αποστολής της ΕΚΠ προσδιορίζει με 

σαφήνεια το περιεχόμενό της. 

(The mission statement of the OCoP clearly 

identifies its contents.) 

Συμφωνώ 

Αρκετά 
5 1.014 

Η δήλωση της αποστολής της ΕΚΠ προσδιορίζει με 

σαφήνεια τον κοινό στόχο της. 

(The mission statement of the OCoP clearly 

identifies its target audience.) 

Συμφωνώ 

Αρκετά 
5 1.151 

Ο σκοπός της ΕΚΠ είναι κατανοητός. 

(The purpose of the OCoP is understood.) 

Συμφωνώ 

Αρκετά 
5 1.100 

Πίνακας 6.2.2: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απόψεων των ερωτηθέντων σχετικά με το σκοπό της 

διαδικτυακής κοινότητας πρακτικής (κλίμακα 1-6) 

Σε πολύ μεγάλο βαθμό τείνουν, επίσης, οι ερωτηθέντες να συμφωνούν με τις παραμέτρους 

που σχετίζονται με την προσβασιμότητα της διαδικτυακής κοινότητας πρακτικής. 
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Υψηλότερα βαθμολογήθηκε ο τρόπος γραφής του κειμένου (M=5, S.D.=1.088), ενώ 

χαμηλότερα βαθμολογήθηκε η απουσία λαθών της κοινότητας πρακτικής (M=4, 

S.D.=1.151). 

 

 
Τιμή 

Κλίμακας 

Μέση 

Τιμή 

(Mean) 

Τυπική 

Απόκλιση 

(Std. 

Deviation) 

Οι σύνδεσμοι επισημαίνονται με έγκυρο κείμενο, που 

παρέχει μια σαφή ένδειξη για το πού θα οδηγήσει. 

(The links are labeled with anchor text that provides a 

clear indication of where they lead.) 

Συμφωνώ 

Αρκετά 

5 1.087 

Η ανταπόκριση μετά από ένα κλικ σε μια υπερ-σύνδεση 

είναι άμεση. 

(The responsive after a click in a hyperlink is 

immediate.) 

Συμφωνώ 

Αρκετά 

5 1.284 

Εύκολα βρίσκονται οι συνδέσεις σε κάθε σελίδα της ΕΚΠ. 

(Easily find the links to each page of the OCoP.) 

Συμφωνώ 

Αρκετά 

5 1.198 

Η δυνατότητα ανάγνωσης του κειμένου (γραμματοσειρά, 

μέγεθος γραμματοσειράς, χρώμα γραμματοσειράς) είναι 

καλή. 

(The text readability (font type, font size, font color) 

are suitable.) 

Συμφωνώ 

Αρκετά 

5 1.088 

Ο σκοπός της ΕΚΠ γίνεται σαφής μέσα σε λίγα 

δευτερόλεπτα, χωρίς την ανάγνωση μεγάλου μέρος του 

κειμένου που παρουσιάζεται στην ΕΚΠ. 

(The purpose of the OCoP becomes clear within a few 

seconds without reading much of the text at the OCoP.) 

Συμφωνώ 

Αρκετά 

5 1.079 

Η ΕΚΠ φορτώνονται γρήγορα. 

(The OCoP loaded quickly.) 

Συμφωνώ 

Αρκετά 

5 0.915 

Όλες οι συνδέσεις (εσωτερικές και εξωτερικές) είναι 

έγκυρες και ενεργές. 

(All links (internal and external) are valid and active.) 

Συμφωνώ 

Λίγο 
4 1.203 

Η ΕΚΠ είναι απαλλαγμένη από λάθη (προγραμματισμού ή 

λογικά). 

(The OCoP is free from errors (programming or 

logical). 

Συμφωνώ 

Λίγο 
4 1.151 
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Η ΕΚΠ περιέχει στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί για να 

ενθαρρύνουν το συνεχές ενδιαφέρον του χρήστη. 

(The OCoP contains elements designed to encourage 

continuous interest in using it.) 

Συμφωνώ 

Αρκετά 

5 0.842 

Η ΕΚΠ είναι εύκολα αναζητήσιμη από μια μηχανή 

αναζήτησης. 

(The OCoP is easily searchable from a search engine.) 

Συμφωνώ 

Αρκετά 

5 1.186 

Πίνακας 6.2.3: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απόψεων των ερωτηθέντων σχετικά με την προσβασιμότητα της 

διαδικτυακής κοινότητας πρακτικής (κλίμακα 1-6) 

 

Υψηλή βαθμολογία έδωσαν οι ερωτηθέντες και στην αισθητική της διαδικτυακής κοινότητας 

πρακτικής, με τον υψηλότερο μέσο όρο να συγκεντρώνεται στην ικανοποίηση των 

ερωτηθέντων από την ποιότητα των εικόνων και των pdf αρχείων (M=5, S.D.=0.963), στην 

συνέπεια του στυλ σε όλη την ιστοσελίδα της κοινότητας πρακτικής (M=5, S.D.=0.830), 

αλλά και στον τρόπο με τον οποίον εμφανίζεται η γραμματοσειρά σε όλες τις αναλύσεις 

οθόνης (M=5, S.D.=0.760).  

 

 

Τιμή 

Κλίμακας 

Μέση 

Τιμή 

(Mean) 

Τυπική 

Απόκλιση 

(Std. 

Deviation) 

Ο σχεδιασμός της ΕΚΠ είναι αισθητικά ελκυστικός. 

(The OCoP’s design is aesthetically appealing.) 

Συμφωνώ 

Αρκετά 

5 0.871 

Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι αρμονικά και λογικά 

σχετιζόμενα. 

(The colors used are harmonious and logically related.) 

Συμφωνώ 

Αρκετά 

5 0.794 

Οι επιλογές χρωμάτων είναι οπτικά αποδεκτές. 

(The color choices are visually acceptable.) 

Συμφωνώ 

Αρκετά 

5 0.833 

Οι γραμματοσειρές φαίνονται κανονικά στις διάφορες 

αναλύσεις οθόνης. 

(The fonts look OK on various screen resolutions.) 

Συμφωνώ 

Αρκετά 

5 0.760 

Το μέγεθος κειμένου είναι αναγνώσιμο, για τους επισκέπτες 

που δεν ξέρουν πώς να ρυθμίσουν τα προγράμματα περιήγησής 

τους. 

(The standard text size is readable, for visitors who don’t 

know how to adjust their browsers.) 

Συμφωνώ 

Αρκετά 

5 0.854 
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Το στυλ είναι συνεπές σε όλο το σύστημα ΕΚΠ. 

(The style is consistent throughout this OCoP system.) 

Συμφωνώ 

Αρκετά 

5 0.830 

Είστε ικανοποιημένοι με την ποιότητα των εικόνων και των 

αρχείων .pdf του συστήματος ΕΚΠ. 

(You are satisfied with the quality of the images and .pdf 

files of this OCoP system.) 

Συμφωνώ 

Αρκετά 

5 0.963 

Το εικονικό περιβάλλον είναι φιλικό προς το χρήστη. 

(The Virtual environment is user-friendly.) 

Συμφωνώ 

Αρκετά 

5 0.927 

Πίνακας 6.2.4: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απόψεων των ερωτηθέντων σχετικά με την αισθητική της 

διαδικτυακής κοινότητας πρακτικής (κλίμακα 1-6) 

 

Επίσης, υψηλά ποσοστά ικανοποίησης αναφέρουν οι ερωτηθέντες από το περιεχόμενο της 

διαδικτυακής κοινότητας πρακτικής, με το μεγαλύτερο μέσο όρο να συγκεντρώνεται στην 

άποψη ότι η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε ήταν κατανοητή (M=5, S.D.=0.859). 

 

 
Τιμή 

Κλίμακας 

Μέση Τιμή 

(Mean) 

Τυπική 

Απόκλιση (Std. 

Deviation) 

Η ΕΚΠ παρέχει εποικοδομητικούς πόρους 

(The OCoP provides fruitful resources.) 

Συμφωνώ 

Αρκετά 
5 0.889 

Οι πληροφορίες είναι ακριβείς και κατάλληλες για το 

κοινό στο οποίο απευθύνεται. 

(The information is accurate and appropriate for the 

intended audience.) 

Συμφωνώ 

Αρκετά 
5 0.795 

Η αντίθεση μεταξύ του κειμένου και του χρώματος του 

φόντου της κοινότητας είναι αρκετή για να κάνει την 

ανάγνωση εύκολη. 

(The contrast between text and its background color is 

sufficient to make reading easy on the eyes.) 

Συμφωνώ 

Αρκετά 
5 0.856 

Τα κείμενα είναι χωρισμένα σε μικρά, ευανάγνωστα 

κομμάτια, χρησιμοποιώντας τίτλους, υπο-κατηγορίες και 

χαρακτηριστικά έμφασης. 

(The texts are broken into small, readable chunks using 

headings, sub-headings and emphasis features.) 

Συμφωνώ 

Αρκετά 
5 0.869 

Οι σύνδεσμοι είναι ενεργοί. 

(The links are current and working.) 

Συμφωνώ 

Αρκετά 
5 1.091 

Οι πληροφορίες της ΕΚΠ είναι έγκαιρες. 

(The information of this OCoP is timely and up-to-date.) 

Συμφωνώ 

Αρκετά 
5 0.889 
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Ο χρήστης μπορεί να δει ποιος άλλος χρήστης είναι στη 

ΕΚΠ. 

(The user can see where he/she is on the OCoP.) 

Συμφωνώ 

Αρκετά 
5 0.988 

Η γλώσσα, η οποία χρησιμοποιείται, είναι κατανοητή. 

(The language, which is used, it is understood.) 

Συμφωνώ 

Αρκετά 
5 0.859 

Τα γραφικά ενισχύουν το μήνυμα / σκοπό της ΕΚΠ. 

(The visuals enhance the message/purpose of the 

OCoP.) 

Συμφωνώ 

Αρκετά 
5 0.784 

Η ΕΚΠ είναι ενδιαφέρουσα. 

(The OCoP is interesting.) 

Συμφωνώ 

Αρκετά 
5 0.984 

Ο διαχειριστής της κοινότητας είναι διαθέσιμος και 

παρέχει άμεση υποστήριξη. 

(The webmaster is available and gives support when 

needed promptly.) 

Συμφωνώ 

Αρκετά 
5 0.914 

Πίνακας 6.2.5: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απόψεων των ερωτηθέντων σχετικά με το περιεχόμενο της 

διαδικτυακής κοινότητας πρακτικής (κλίμακα 1-6) 

 

Υψηλούς μέσους όρους συγκεντρώνουν και οι παράγοντες της ευχρηστίας, αν και 

χαμηλότεροι από τους άλλους παράγοντες που προηγήθηκαν στην ανάλυση. Στην ενότητα 

αυτή υψηλό μέσο όρο παρουσιάζει ο παράγοντας σχετικά με την ανταποκρισιμότητα της 

σελίδας (M=5, S.D.=0.832), ενώ χαμηλότερο η ευκολία εύρεσης οποιασδήποτε πληροφορίας 

(M=4, S.D.=1.290). 

 

 

Τιμή 

Κλίμακας 

Μέση 

Τιμή 

(Mean) 

Τυπική 

Απόκλιση  

(Std. 

Deviation) 

Η χρήση της ΕΚΠ ήταν απλή και εύκολη. 

(Τhe use of the OCoP was simple and easy.) 

Συμφωνώ 

Αρκετά 

5 0.949 

Ήταν δυνατόν να ολοκληρώσετε τις εργασίες σας. 

(It was possible to complete your tasks on this OCoP.) 

Συμφωνώ 

Αρκετά 

5 0.900 

Είναι εύκολο να βρείτε οποιαδήποτε πληροφορία. 

(It is easy to find any information.) 

Συμφωνώ 

Λίγο 
4 1.290 

Η οργάνωση των πληροφοριών ήταν σαφής.  

(The organization of information was clear.) 

Συμφωνώ 

Αρκετά 

5 1.154 

Η μετακίνηση από τη μία σελίδα στην άλλη ήταν εύκολη. 

(Moving from one page to the other was easy.) 

Συμφωνώ 

Αρκετά 

5 1.136 

Η δομή της ΕΚΠ ήταν κατανοητή. 

(The OCoP structure was understood.) 

Συμφωνώ 

Αρκετά 

5 1.125 
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Είναι εύκολο να ελέγξει τις αλληλεπιδράσεις που 

αναπτύσσονται στη OCoP. 

(It is easy to control the interactions of this OCoP.) 

Συμφωνώ 

Αρκετά 

5 1.057 

Η σημασία των γραφικών στη ΕΚΠ ήταν σαφής. 

(The importance of graphics on the OCoP was clear.) 

Συμφωνώ 

Αρκετά 

5 0.863 

Ο χρόνος απόκρισης της ΕΚΠ ήταν ικανοποιητικός. 

(The response time of the OCoP was satisfactory.) 

Συμφωνώ 

Αρκετά 

5 0.832 

Πίνακας 6.2.6: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απόψεων των ερωτηθέντων σχετικά με την ευχρηστία της 

διαδικτυακής κοινότητας πρακτικής (κλίμακα 1-6) 

 

Οι παράγοντες που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση παρουσίασαν τη χαμηλότερη 

αξιολόγηση. Σε πολύ μικρό βαθμό οι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι αλληλεπιδρούν με άλλα 

μέλη της κοινότητας μέσω της πλατφόρμας (M=2, S.D.=0.720), καθώς και ότι συμμετέχουν 

ενεργά στην πλατφόρμα (M=2, S.D.=0.733). Όσο για την αλληλεπιδραση μέσα στο πλαίσιο 

της ΕΚΠ, βασικός παράγοντας ήταν το συνολικό πρόγραμμα Rucas, αφού οι συμμετέχοντες 

είχαν και εναλακτικούς τρόπους συνεργασίας και αλληλεπίδρασης πέρα από την κοινότητα 

(συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λ.π). Αυτό που αξίζει να αναφέρουμε είναι ο χαμηλός βαθμός 

συνεργασίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών της κοινότητας. Στο πλαίσιο των 

εργασιών της κοινότητας πρακτικής δημιουργήθηκε. για κάθε πανεπιστήμιο που συμμετείχε 

στο ερευνητικό πρόγραμμα Rucas. μια ομάδα εργασίας (Group). Για κάθε group υπήρχε 

συγκεκριμένος χώρος εναπόθεσης του εκπαιδευτικού υλικού που δημιουργούσαν τα μέλη 

της. αλλά και ένα σύστημα ασύγχρονης επικοινωνίας (Φόρουμ (Forum)). Οι εγγραφές στα 

Φόρουμ (Forum)s με παρατηρήσεις για το υλικό που δημιουργήθηκε και η ανανεωμένη 

έκδοση των κειμένων που εμφανίζεται στις Ομάδες (Groups) της κοινότητας, είναι στοιχεία 

ύπαρξης συνεργασίας. Με αποτέλεσμα, η συνεργασία, για την παραγωγή του εκπαιδευτικού 

υλικού ήταν δεδομένη για όλους τους χρήστες, ανά φορέα (εκπαιδευτικό ίδρυμα) 

προέλευσης.  

 
 

Τιμή 

Κλίμακας 

Μέση 

Τιμή 

(Mean) 

Τυπική 

Απόκλιση 

(Std. 

Deviation) 

Σε ποιο βαθμό θα συμβάλετε ενεργά (δηλαδή να κάνουν 

δημοσιεύσεις, σχόλια), στη Rucas ΕΚΠ; 

(To what extent do you actively contribute (i.e. make 

posts, comment) to the RUCAS OCoP?) 

Πολύ 

λίγο 
2 0.733 
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Σε ποιο βαθμό αλληλεπιδράτε με άλλους μέσω της 

Rucas ΕΚΠ; 

(To what extent do you interact with other Virtual 

Community of Practice members through the 

RUCAS OCoP?) 

Πολύ 

λίγο 
2 0.720 

Σε ποιο βαθμό νομίζετε αλληλεπιδράτε με άλλους 

χρήστες της Εικονική Κοινότητα, αλλά όχι μέσω της 

Rucas ΕΚΠ (π.χ. μέσω email, facebook, κλπ); 

(To what extent do you interact with other Virtual 

Community of Practice members online, but not 

through the RUCAS OCoP (i.e. via email, facebook, 

etc)?) 

Πολύ 

λίγο 
2 0.876 

Σε ποιο βαθμό νομίζετε αλληλεπιδράτε με άλλους 

χρήστες της Εικονικής Κοινότητας με πρόσωπο με 

πρόσωπο επαφή; 

(To what extent do you interact with other Virtual 

Community of Practice members face to face, but not 

through the RUCAS OCoP?) 

Πολύ 

λίγο 
2 0.863 

Σε ποιο βαθμό θα αλληλεπιδράτε με τους συναδέλφους 

σας μέσω της Rucas ΕΚΠ; 

(To what extent do you interact with your colleagues 

through the RUCAS OCoP?) 

Πολύ 

λίγο 
2 0.852 

Πίνακας 6.2.7: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απόψεων των ερωτηθέντων σχετικά με την αλληλεπίδραση στο 

πλαίσιο της διαδικτυακής κοινότητας πρακτικής (κλίμακα 1-6) 

 

Αναφορικά με τη συνολική αξιολόγηση της διαδικτυακής κοινότητας πρακτικής, οι 

ερωτηθέντες βαθμολόγησαν υψηλά την ευχρηστία της (M=4, S.D.=1.035), τη φιλικότητά 

της, το πόσο ολοκληρωμένη ήταν και το πόσο τους βοήθησε στην επαγγελματική τους 

ανάπτυξη, δηλώνοντας ότι δεν ήταν περίπλοκη ως προς τη χρήση της (M=2, S.D.=1.485). 

 

 

Τιμή 

Κλίμακας 

Μέση 

Τιμή 

(Mean) 

Τυπική 

Απόκλιση 

(Std. 

Deviation) 

Νομίζω ότι θα χρησιμοποιώ τη Rucas ΕΚΠ συχνά. 

(I think I would use the RUCAS OCoP frequently.) 

Συμφωνώ 

Λίγο 
4 1.105 

Βρήκα τη συγκεκριμένη ΕΚΠ άσκοπα περίπλοκη. 

(I found this OCoP unnecessarily complicated.) 

Διαφωνώ 

Λίγο 
3 1.1 

Νομίζω ότι η συγκεκριμένη OCoP ήταν εύκολη στη χρήση. 

(I think this OCoP was easy to use.) 

Συμφωνώ 

Λίγο 
4 1.035 
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Νομίζω ότι χρειάζομαι βοήθεια για να είμαι σε θέση να 

χρησιμοποιήσω τη Rucas ΕΚΠ. 

(I think I need help to be able to use the RUCAS OCoP.) 

Διαφωνώ 

Λίγο 
3 1.328 

Βρήκα τις διάφορες λειτουργίες της, ολοκληρωμένες. 

(I found the various functions in this OCoP well 

integrated.) 

Συμφωνώ 

Λίγο 
4 0.914 

Υπήρχε μεγάλη ασυνέπεια στη συγκεκριμένη ΕΚΠ. 

(There was great inconsistency in this OCoP.) 

Διαφωνώ 

Λίγο 
3 1.408 

Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θα μάθουν να 

χρησιμοποιούν τη ΕΚΠ πολύ γρήγορα. 

(I think most people would learn to use this OCoP very 

quickly.) 

Συμφωνώ 

Λίγο 
4 1.282 

Βρήκα τη ΕΚΠ πολύ περίπλοκη στη χρήση της. 

(I found this OCoP very complicated to use.) 

Διαφωνώ 

Αρκετά 
2 1.485 

Νιώθω πολύ σίγουρος χρησιμοποιώντας την EΚΠ. 

(I feel very confident using this VCoP) 

Συμφωνώ 

Λίγο 
4 1.490 

Με βοηθά να χτίσω σχέσεις και να δικτυωθώ με άλλους. 

(Help me build relationships and network with others.) 

Συμφωνώ 

Λίγο 
4 1.8 

Μου δίνει την αίσθηση του ανήκειν. 

(Gives me a sense of belonging.) 

Συμφωνώ 

Λίγο 
4 1.536 

Έχει επωφεληθεί η καθημερινή μου εργασία από τις σχέσεις 

που δημιουργούνται. 

(Benefit my daily work from the relationships established.) 

Διαφωνώ 

Λίγο 
3 1.392 

Παρακινούμαι να μοιράσω εργασίες που σχετίζονται με τη 

γνώση. 

(Motivate me to share work-related knowledge.) 

Συμφωνώ 

Λίγο 
4 1.282 

Σπάει τους φραγμούς της επικοινωνίας μεταξύ των μελών. 

(Break down communication barriers among members.) 

Συμφωνώ 

Λίγο 
4 1.525 

Μια φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα επικοινωνίας. 

(Have a user-friendly communication platform.) 

Συμφωνώ 

Λίγο 
4 1.453 

Ενεργοποίηση επαγγελματικής ανάπτυξης. 

(Enable professional development.) 

Συμφωνώ 

Λίγο 
4 1.448 

Πίνακας 6.2.8: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απόψεων των ερωτηθέντων σχετικά με τη συνολική επισκόπηση-

αξιολόγηση της διαδικτυακής κοινότητας πρακτικής (κλίμακα 1-6) 

 

Συνολικά, η Rucas ΕΚΠ αξιολογήθηκε από την πλειοψηφία των ερωτηθέντων (με συνολικό 

ποσοστό 48%) ως άριστη και ως πολύ ικανοποιητική. 
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Ποσοστό (%) 

(Valid Percent) 

 

Άριστη 

(Excellent) 
16 

Πολύ ικανοποιητική 

(Very satisfactory) 
32 

Ικανοποιητική 

(Satisfactory) 
41 

Αποδεκτή 

(Acceptable) 
11 

Σύνολο 

(Total) 
100.0 

 
Δεν Απάντησαν: 6 

(ΝΑ) 

Πίνακας 6.2.9. Συνολική αξιολόγηση κοινότητας πρακτικής 

 

Το πόσο όμως οι παραπάνω παράγοντες επηρέασαν τους σκοπούς και την αξιοποίηση της 

κοινότητας, εμφανίζεται στα στοιχεία της μελέτης συσχέτισης, που πραγματοποιήθηκε 

(Πίνακας 6.2.10). Η ύπαρξη συσχέτισης των παραπάνω δεικτών με την αποτελεσματικότητα 

της κοινότητας σε θέματα EBA, πραγματοποιήθηκε συσχετίζοντάς τους με το δείκτη 

ικανοποίησης (Satisfaction). Αυτή πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της ανάλυσης Paired 

Samples T-test, χρησιμοποιώντας όλες τις μεταβλητές σε ομαδοποιημένη μορφή (Compute 

Variables). 

 

Paired Samples Correlations 

 Μέση Τιμή 

(Mean) 
Correlation Sig. 

Ικανοποίηση (Satisfaction) 

& 

 Σκοπός (Purpose) 

4,8875 
0,703 0,001 

4,9389 

Ικανοποίηση (Satisfactio) 

& 

Προσβασιμότητα (Accessibility) 

4,8708 
0,478 0,002 

4,6125 

Ικανοποίηση (Satisfaction) 

& 
Εκπαιδευτικό Υλικό (ForContent) 

4,8675 
0,558 0,000 

4,7995 

Ικανοποίηση (Satisfaction) 

& 

Ευχρηστία (Usability) 

4,9063 
0,343 0,030 

4,6583 
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Ικανοποίηση (Satisfaction) 

& 

Σύνοψη ( OverView) 

4,8996 
0,374 0,019 

3,6955 

Πίνακας 6.2.10: Συσχετίσεις – Correlations 

 

Paired Samples Test 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-

tailed) 
Means 

def. 

Std. 

Deviation 
Std. Error Mean 

Ικανοποίηση – Σκοπός 

Satisfaction & Purpose 
-,05139 ,71654 0,11330 -,454 39 0,653 

Ικανοποίηση – 

Προσβασιμότητα 

Satisfaction & 

Accessibility 

0,25833 ,92233 0,14583 1,771 39 0,084 

Ικανοποίηση –

Εκπαιδευτικό Υλικό 

Satisfaction & 

ForContent 

0,06799 ,81256 0,13011 0,523 38 0,604 

Ικανοποίηση – Ευχρηστία 

Satisfaction & Usability 
0,24792 1,02991 0,16284 1,522 39 0,136 

Ικανοποίηση – Σύνοψη  

Satisfaction & OverView 
1,20406 0,93779 0,15017 8,018 38 0,000 

Πίνακας 6.2.11: Συσχετίσεις – Paired Samples Test 

 

Με δείκτη p κοντά στο 0,01 (Πίνακας 6.2.10) και μεγάλες τιμές correlation εμφανίζεται 

σχετικότητα μεταξύ της ικανοποίησης με τον προορισμό της κοινότητας (Satisfaction & 

Purpose), της ικανοποίησης με την προσβασιμότητα (Satisfaction & Accessibility), της 

ικανοποίησης με το εκπαιδευτικό Υλικό (Satisfaction & ForContent) και της ικανοποίησης 

με την ευχρηστία (Satisfaction & Usability). Συνδυάζοντας το πίνακα 6.2.11 και τη στήλη 

Means Def. η ικανοποίηση αυξάνεται όσο αυξάνεται η προσβασιμότητα, η γνώμη που έχουν 

για το εκπαιδευτικό υλικό και η ευχρηστία, αλλά μειώνεται όταν αυξάνεται η γνώμη που 

έχουν για το σκοπό της κοινότητας. Ο λόγος που θεωρούνται αποδεκτές τιμές του p>0,01, 

αλλά πολύ κοντά σε αυτό, είναι ότι το δείγμα των χρηστών που εξετάστηκε ήταν σχετικά 

μικρό (50 άτομα).  

 

Οι συσχετίσεις που εμφανίζονται με υψηλό Correlation (Πίνακας 6.2.10), αφορούν στην 

ικανοποίηση των χρηστών με τον προορισμό της κοινότητας (Satisfaction & Purpose) και 

την ικανοποίηση των χρηστών με την προσβασιμότητα (Satisfaction & Accessibility). Με 

μικρότερες τιμές για το Correlation, αλλά στατιστικά αποδεκτές, εμφανίζεται η συσχέτιση 
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της ικανοποίησης με την ευχρηστία (Satisfaction & Usability) και της ικανοποίησης με τη 

γενική επισκόπηση χρήσης της κοινότητας (Satisfaction & OverView). Από τα παραπάνω, 

συμπερασματικά παρουσιάζεται η ξεκάθαρη εικόνα του σκοπού της κοινότητας και η πολύ 

καλή προσβασιμότητα που είχαν οι χρήστες, που λειτούργησαν ως σημαντικοί παράγοντες 

στην αξιοποίηση της συγκεκριμένης εικονικής κοινότητες σε θέματα βιώσιμης\αειφόρου 

ανάπτυξης. Λιγότερο, αλλά εξίσου σημαντικά, επηρέασαν θετικά, η ευχρηστία του 

πληροφοριακού συστήματος και η γενική εικόνα της Εικονικής Κοινότητας Πρακτικής. 

 

Βάσει της στατιστικής ανάλυσης που παρουσιάστηκε, αναδεικνύονται τα παρακάτω: 

 

 Οι ερωτηθέντες βαθμολόγησαν υψηλά τους παράγοντες που σχετίζονται με το σκοπό 

της διαδικτυακής κοινότητας πρακτικής, ενώ ακολουθούν οι παράγοντες που 

σχετίζονται με το περιεχόμενο, τη χρησιμότητα και την προσβασιμότητα.  

 Συνολικά οι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι η διαδικτυακή κοινότητα πρακτικής δεν ήταν 

περίπλοκη ως προς τη χρήση της και κρίθηκε ως ικανοποιητική στο σύνολό της. 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ικανοποίησης των χρηστών 

από τη διαδικτυακή κοινότητα πρακτικής και της συνολικής της αξιολόγησης 

 

6.3 Αποτελέσματα για το 3
ο
 ερευνητικό ερώτημα 

Στο τρίτο ερώτημα της έρευνας εξετάζεται πώς οι συμμετέχοντες δρουν στο πλαίσιο της 

Εικονικής Κοινότητας Πρακτικής, με σκοπό την αναμόρφωση της διδακτικής τους 

προσέγγισης προς τη βιώσιμη\αειφόρο ανάπτυξη. Για την απάντηση του συγκεκριμένου 

ερωτήματος χρησιμοποιήθηκαν ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά δεδομένα. Τα ερευνητικά 

δεδομένα που συλλέχτηκαν από τις δύο ερευνητικές διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν, η 

πρώτη πριν την είσοδο των χρηστών στη εικονική κοινότητα και η δεύτερη μετά από αρκετό 

καιρό χρήσης, όπου είχαν αποκτήσει εμπειρία χρήσης. Αναλυτικότερα τα δεκατέσσερα 

υποερωτήματα που ερευνήθηκαν, αλλά και τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: 

 

6.3.1 Μελετώντας τα εργαλεία που ενσωματώθηκαν στην EΚΠ 

Για τον έλεγχο των εργαλείων που μπορούν να ενσωματωθούν σε μια ΕΚΠ, αλλά και για 

το πόσο χρήσιμες βρίσκουν οι συμμετέχοντες τις διάφορες εκπαιδευτικές τεχνολογίες, 

σε θέματα ΕΒΑ, που προσφέρονται σε μια ΕΚΠ, βρέθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά 

αποτελέσματα. 
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Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση για τη δημιουργία της Εικονικής Κοινότητας Πρακτικής, 

επιλέχθηκαν τα παρακάτω εργαλεία για να υποστηρίξουν τις λειτουργίες της κοινότητας σε 

θέματα ΕΒΑ. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν: 

 

 Σύστημα κατασκευής ιστολογίων (Blogs) 

 Σύστημα κατασκευής wikis 

 Φόρουμ (Forum) 

 Μηχανισμός διάχυσης συνδέσμων (links) από σχετικούς δικτυακούς τόπους 

 Μηχανισμός διάχυσης αρχείων pdf, worf. 

 Μηχανισμός παρουσίασης γεγονότων (Events) 

 Σύστημα διαχωρισμού χρηστών σε ομάδες (Groups) 

 Σύστημα σύγχρονης επικοινωνίας Διαδικτυακής συζήτησης (Chat) 

 Σύστημα υποστήριξης χρηστών με τη συγγραφή εγχειριδίων για όλες τις λειτουργίες 

του συστήματος. 

 

Όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 4 και στους Πίνακες 4.1 και 4.2, της παρούσας 

διατριβής, τα περισσότερα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν γνωστά ως τεχνολογικές 

λύσεις σε ποσοστό περίπου στο 33% στους χρήστες της κοινότητας, πριν την ένταξή τους σε 

αυτή. Σε αυτούς τους πίνακες παρουσιάζεται και η διαφορετικότητα των γνώσεων που 

υπήρχε στις νέες τεχνολογίες.  

 

Όπως παρατηρούμε από τον παρακάτω πίνακα (πίνακας 6.3.1), οι ερωτηθέντες 

βαθμολόγησαν σε αρκετά υψηλό βαθμό τη σχετικότητα και τη χρησιμότητα των 

επιμορφωτικών δράσεων (workshops) και της εξάσκησης (M=4, S.D.=0.812), των pdf 

αρχείων (M=4, S.D.=0.795), καθώς και των σχολίων στις πηγές (M=4, S.D.=0.806). 

Αντίθετα, χαμηλά βαθμολογήθηκε η επικοινωνία μέσω διαδικτυακής συζήτησης (Chat) 

(Μ=3, S.D.=1.120) και τα Ιστολόγια (Blogs) (Μ=3, S.D.=1.055). Οι δύο τελευταίες 

τεχνολογίες δεν προωθήθηκαν κατάλληλα και οι χρήστες θεώρησαν ότι δεν υπήρχε λόγος 

χρήσης τους. Ακόμη, είναι τεχνολογίες που οι χρήστες δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία σε 

επαγγελματικό ή προσωπικό επίπεδο, πριν τη συμμετοχή τους στην Rucas ΕΚΠ, όπως 

παρουσιάστηκε από τα στοιχεία της έρευνας στο κεφ. 4 Οι απόψεις των χρηστών 

επικεντρώνονται στο ότι πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις σε επίπεδο ευχρηστίας ανά τακτά 

διαστήματα και να προστεθούν εργαλεία σύγχρονης επικοινωνίας εικόνας – ήχου. 
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 Μέση Τιμή 

(Mean) 

Τιμή  

Κλίμακας 

Τυπική Απόκλιση 

(Std. Deviation) 

Ιστολόγιo (Blog)  3 Αρκετά 1.055 

Φόρουμ (Forum) 3 Αρκετά 0.957 

Σύνδεσμοι (Links) 3 Αρκετά 1.026 

Σύνδεσμοι αρχείων (Pdf Links) 4 Πάρα πολύ 0.795 

Σύνδεσμοι γεγονότων(Event 

Links) 
4 Πάρα πολύ 0.954 

Διαδικτυακή συζήτηση (Chat) 3 Αρκετά 1.120 

Ομάδων (Groups) 3 Αρκετά 0.944 

Επιμορφωτικές δράσεις και 

Κατάρτιση (Workshops and 

Training) 

4 Πάρα πολύ 0.812 

Σχολιασμός πόρων 

(Commenting on Resources) 
4 Πάρα πολύ 0.806 

Άλλα (Other) 4 Πάρα πολύ 0.577 

Πίνακας 6.3.1: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απόψεων των ερωτηθέντων σχετικά με τη σχετικότητα και 

χρησιμότητα των υποστηρικτικών εργαλείων (κλίμακα 1-5) 

 

Παρόμοιες ήταν και οι απαντήσεις των ερωτηθέντων (πίνακας 7.3.2) σχετικά με την 

πρακτικότητα των υποστηρικτικών εργαλείων, με την υψηλότερη βαθμολογία να δίνεται στα 

pdf αρχεία (M=4, S.D.=0.836), καθώς και στις επιμορφωτικές δράσεις (workshops) και 

εξάσκηση(M=3, S.D.=0.960), ενώ η χαμηλότερη να δίνεται στην επικοινωνία μέσω 

διαδικτυακής συζήτησης (Chat) (Μ=3, S.D.=1.084) και τα Ιστολόγια (Blogs) (Μ=3.00, 

S.D.=1.075).  

 

 Μέση 

Τιμή 

(Mean) 

Τιμή  

Κλίμακας 

Τυπική 

Απόκλιση 

(Std. 

Deviation) 

Ιστολόγιo (Blog)  3 Αρκετά 1.075 

Φόρουμ (Forum) 3 Αρκετά 0.953 

Σύνδεσμοι (Links) 3 Αρκετά 1.102 

Σύνδεσμοι αρχείων (Pdf Links) 4 Πάρα πολύ 0.836 

Σύνδεσμοι γεγονότων(Event Links) 3 Αρκετά 1.105 

Διαδικτυακή συζήτηση (Chat) 3 Αρκετά 1.084 

Ομάδων (Groups) 3 Αρκετά 0.973 

Εργαστήρια και Κατάρτιση 

(Workshops and Training) 
3 Αρκετά 0.960 
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Σχολιασμός πόρων (Commenting on 

Resources) 
3 Αρκετά 0.951 

Άλλα (Other) 4 Πάρα πολύ 1.033 

Πίνακας 6.3.2. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απόψεων των ερωτηθέντων σχετικά με την πρακτικότητα των 

υποστηρικτικών εργαλείων (κλίμακα 1-5) 

 

Τέλος, μέσα από το σύστημα ελέγχου της χρήσης των συμμετεχόντων (στο περιβάλλον του 

Moodle), μετρήθηκε η χρήση του υποσυστήματος κατασκευής wiki. Το σύστημα wiki 

προστέθηκε ως ένας εναλλακτικός τρόπος στη διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού της 

κοινότητας πρακτικής. Από τον Ιανουάριο του 2010 ως τον Μάρτιο του 2014 

πραγματοποιήθηκαν 137 εγγραφές από τους χρήστες της κοινότητας στο εργαλείο 

διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού wiki. Ένα ποσοστό που αναλογεί, κατά μέσο όρο, σε τρεις 

συμμετοχές ανά χρήστη της κοινότητας. Οι καταγραφές αφορούσαν στις διαδικασίες 

προσθήκης και διόρθωσης εκπαιδευτικού υλικού για θέματα ΕΒΑ, που προστέθηκε στον 

αντίστοιχο σύνδεσμο «Πόροι για την ΕΒΑ (Resources for Education in Sustainable 

Development)». 

6.3.2 Μελετώντας τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων της EΚΠ 

Για την αναζήτηση των χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων πριν τη συμμετοχή τους 

στην κοινότητα πρακτικής, υλοποιήθηκε έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου που 

παρουσιάζεται αναλυτικά στο Κεφ 5 της παρούσας διατριβής. 

 

6.3.3 Μελετώντας τις προσδοκίες των συμμετεχόντων της EΚΠ 

Για την αναζήτηση των προσδοκιών των συμμετεχόντων από μια ΕΚΠ αναζητήθηκαν 

στοιχεία για τη γνώμη που είχαν πριν τη συμμετοχή τους, αλλά και το πώς διαμορφώθηκε 

μετά. Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 4 από ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις επιλογής 

(κλειστού τύπου), οι χρήστες της κοινότητας (ένα ποσοστό περίπου της τάξης 50%), πριν τη 

συμμετοχή τους στις διεργασίες, πιστεύουν ότι οι προσδοκίες τους αφορούν: 

 

 Σε συνάντηση με άλλους που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα. (47%) 

 Στη δυνατότητα παροχής βοήθειας όποτε τη χρειαστούν (42%) 

 Στη δυνατότητα να παρατηρείς πώς οι άλλοι αναπτύσσουν πράγματα (38%) 

 Στη διαμοίραση γνώσης (47%) 

 Στη διαμοίραση πρακτικών (49%) 

 Στη διαμοίραση εκπαιδευτικού υλικού και πόρων(42%) 
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 Στην παροχή συμβουλών (39%) 

 Στην πρόσβαση σε πληροφορίες από τα μέλη που είναι πιο εξειδικευμένα για σε ένα 

θέμα (45%) 

 

Ακόμα ένα μικρό δείγμα των ερωτηθέντων θεωρεί ως ισχυρά πλεονεκτήματα τα εξής:  

 

 Τη δυνατότητα δημιουργίας νέων γνωριμιών (25%) 

 Το να ανήκει κάποιος σε μια κοινότητα (30%) 

 Το να περνάει κάποιος χρόνο με συνδεδεμένους χρήστες. (14%) 

 

Αξιολογώντας τα ποιοτικά δεδομένα του δεύτερου ερευνητικού εργαλείου, οι προσδοκίες 

που καλύφθηκαν σε μεγάλο βαθμό στο πλαίσιο της κοινότητας, αφορούσαν στους παρακάτω 

άξονες: 

 Στην επικοινωνία με τα μέλη της κοινότητας 

 Στη διαδραστικότητα στα πλαίσια του συστήματος 

 Στη διάχυση πληροφοριών και διάχυση πολυπολιτισμικών γνώσεων 

 Στη λειτουργία αποθετηρίου εκπαιδευτικού υλικού 

 Στην ύπαρξη κοινωνικοποίησης στο πλαίσιο της κοινότητας 

 

6.3.4 Μελετώντας τις ανάγκες των συμμετεχόντων της EΚΠ σχετικά με την ανταλλαγή 

γνώσεων 

Για τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των αναγκών που έχουν οι συμμετέχοντες σχετικά 

με την ανταλλαγή γνώσεων με άλλα μέλη της κοινότητας, βρέθηκαν τα παρακάτω 

ερευνητικά αποτελέσματα. 

 

Από την επεξεργασία των ποιοτικών δεδομένων εμφανίζεται ότι είναι πολύ σημαντική η 

ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των μελών και θεωρείται η μεγαλύτερη πρόκληση για τη 

συγκεκριμένη ΕΚΠ. Εξίσου σημαντική θεωρείται η δυνατότητα να παραμείνει ενεργή και να 

υπάρχει συνεχής ροή πληροφοριών σε θέματα EBA. Για το λόγο αυτό οι χρήστες προτείνουν 

κάποιες δράσεις, που πρέπει να πραγματοποιηθούν. Αυτές είναι αναλυτικά: 
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 Να υπάρχει επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών, αλλά και μεταξύ 

χρηστών και υπεύθυνων της κοινότητας πρακτικής. 

 Να υπάρχει συνεχόμενη διάχυση πληροφοριακού υλικού. 

 Να πραγματοποιούνται βελτιώσεις ανά τακτά διαστήματα. 

 Να υπάρχει ενθάρρυνση των μελών, ώστε να αλληλεπιδρούν και να παραμένουν 

ενεργά μέλη της, αλλά και να προσκαλέσουν νέα μέλη σε αυτήν. 

 Να υπάρχει σχέδιο δράσης για την αύξηση των μελών. 

 Να δημιουργούνται κίνητρα για ενεργή συμμετοχή στην κοινότητα και στις ομάδες 

συζητήσεων, ώστε να διατηρηθεί το ενδιαφέρον του χρήστη. 

 

6.3.5 Μελετώντας τη χρησιμότητα των εκπαιδευτικών τεχνολογιών της EΚΠ σε θέματα ΕΒΑ 

Ομαδοποιώντας τις μεταβλητές του πίνακα 6.3.1 και του πίνακα 6.3.2 με τη μέθοδο 

Compute του προγράμματος SPSS δημιουργήθηκαν δύο νέες μεταβλητές. Οι συγκεκριμένες 

μεταβλητές περιγράφουν τη χρησιμότητα και την πρακτικότητα των εκπαιδευτικών 

εργαλείων πληροφορικής που χρησιμοποιήθηκαν στo πλαίσιo της κοινότητας πρακτικής. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση για τις 

συγκεκριμένες μεταβλητές (Πίνακας 6.3.3). 

 

Υποστηρικτικό Υλικό (Supportive 

Materials) 

Μέση Τιμή 

(Mean) 

Τυπική Απόκλιση  

(Std. Deviation) 

Πόσο σχετικό και χρήσιμο 

(How relevant and useful) 
4 0,66108 

Πόσο πρακτικό 

(How practical) 
3 0,77121 

Πίνακας 6.3.3: Εργαλεία υποστήριξης (Α) κλίμακα 1-5 

 

Οι τιμές που παρουσιάζονται στον προηγούμενο πίνακα βρίσκονται μεταξύ των δύο 

τυποποιημένων τιμών στην καταγεγραμμένη κλίμακα των συγκεκριμένων ομάδων 

ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. Οι τιμές αυτές είναι το «Πάρα πολύ (Very much)» και το 

«Αρκετά (Quite a bit), που περιγράφουν πώς αντιμετωπίζουν οι χρήστες της κοινότητας τις 

εκπαιδευτικές τεχνολογικές λύσεις που χρησιμοποιούνται. Θεωρώντας ανεξάρτητη τη 

μεταβλητή «Πόσο σχετικό και χρήσιμο (How relevant and useful)» και εξαρτημένη την 

ομαδοποιημένη μεταβλητή που υλοποιήθηκε από τα στοιχεία των πινάκων 6.1.7 και 6.1.7
α
, 

εμφανίζεται στατιστική σημαντικότητα, αφού ο δείκτης Pearson Chi-Square της CrossTab 
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συσχέτισης είναι 0.001 (Πίνακας 6.3.5). Επομένως, η ευχρηστία και η σχετικότητα των 

εκπαιδευτικών εργαλείων επηρέασε την αύξηση της ικανοποίησης των συμμετεχόντων της 

κοινότητας σε θέματα ΕΒΑ. 

 

Πρακτικότητα Εργαλείων – Ικανοποίηση 

(Tool Useful – Satisfaction) 
Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 0,001 
Πίνακας 6.3.5: Διαδικασία Crosstab 

 

6.3.6 Μελετώντας το βαθμό συμμετοχής στο πλαίσιο της EΚΠ 

Όπως παρατηρούμε από τον παρακάτω πίνακα (πίνακας 6.3.6), η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων σε ποσοστό 42% (Ν=20) επισκέπτονται την ΕΚΠ λιγότερο από μία φορά το 

μήνα. 

 

 Ποσοστό % 

(Valid Percent) 

Μόνο μία φορά  

(Only once) 
19 

Λιγότερο από μία φορά το μήνα  

(Less than once a month) 
42 

Μία φορά το μήνα  

(Once per month) 
17 

Περισσότερα μηνιαία, αλλά λιγότερο από ό, τι 

εβδομαδιαία  

(More than monthly but less than weekly) 

17 

Μία φορά την εβδομάδα  

(Once a week) 
6 

Σύνολο 

(Total) 
100.0 

Χωρίς Απάντηση: 2 

(Ν/Α) 

 

Πίνακας 6.3.6: Συχνότητα επίσκεψης στην εικονική κοινότητα πρακτικής 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, το 29% (Ν=14) επισκέφτηκε την ΕΚΠ την 

εβδομάδα που διεξαγόταν η έρευνα, ενώ το 25% (Ν=14) την επισκέφτηκε πριν, από 

περισσότερο, από ένα μήνα. 

 

 Ποσοστό % 

(Valid Percent) 

Σήμερα  

(Today) 
13 

Αυτή την εβδομάδα 29 
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(This week) 

Εντός των τελευταίων δύο εβδομάδων  

(Within the past two weeks) 
21 

Εντός του τελευταίου μήνα  

(Within the past month) 
12 

Περισσότερο από ένα μήνα πριν 

(More than a month ago) 
25 

Σύνολο 

(Total) 
100 

Χωρίς Απάντηση: 2 

(Ν/Α) 

 

Πίνακας 6.3.7: Τελευταία επίσκεψη στην Εικονική Κοινότητα Πρακτικής 

 

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες στην έρευνα (Ν=30, 67%) δήλωσαν ότι 

αφιερώνουν λιγότερο από μία ώρα ανά εβδομάδα στην ΕΚΠ. 

 Ποσοστό % 

(Valid Percent) 

Λιγότερο από 1 ώρα την εβδομάδα  

(Less than 1 hour per week) 
67 

1-2 ώρες την εβδομάδα  

(1-2 hours per week) 
24 

3-6 ώρες την εβδομάδα  

(3-6 hours per week) 
9 

Σύνολο 

(Total) 
100.0 

Χωρίς Απάντηση: 5 

(Ν/Α) 
 

Πίνακας 6.3.8: Χρόνος που αφιερώνεται στην Εικονική Κοινότητα Πρακτικής ανά εβδομάδα 

 

Αναφορικά με το χρόνο που αφιερώνουν οι ερωτηθέντες στην ΕΚΠ σε κάθε τους επίσκεψη, 

η πλειοψηφία (Ν=17, 37%) δήλωσε ότι αφιερώνει πέντε έως δεκαπέντε λεπτά. 

 

 Ποσοστό 

(Valid Percent) 

Λιγότερο από 5 λεπτά  

(Less than 5 minutes) 
20 

5-15 λεπτά  

(5-15 minutes) 
37 

15-30 λεπτά  

(15-30 minutes) 
28 

Μεγαλύτερη από 30 λεπτά 

(Longer than 30 minutes) 
15 

Σύνολο 

(Total) 
100 
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Χωρίς Απάντηση: 4 

(Ν/Α) 
 

Πίνακας 6.3.9: Χρόνος που αφιερώνεται στην Εικονική ΚοινότηταΠπρακτικής ανά επίσκεψη 

 

Βάσει των απόψεων των ερωτηθέντων, ο παράγοντας που παρακινεί περισσότερο τους 

ερωτηθέντες στο να συμμετάσχουν στην ΕΚΠ είναι η μάθηση και η ανάπτυξη (Ν=16, 

33,6%), ενώ ο παράγοντας που τους κινητοποιεί λιγότερο είναι η υποστήριξη για 

καθημερινές δραστηριότητες (Ν=6, 12,5%). Ωστόσο, οφείλουμε να παρατηρήσουμε πως 

κανένας από τους παράγοντες που αναφέρεται δεν παρακινεί σε μεγάλο ποσοστό τους 

ερωτηθέντες να συμμετάσχουν στην ΕΚΠ. 

 

 Ναι Όχι 

% % 

Συναντήσεις στόχων εργασίας 

(Meeting work goals) 
27 73 

Μένοντας συγκεντρωμένος στον τομέα ή στο θέμα  

(Staying current in the sector or theme) 15 85 

Εξέλιξη σταδιοδρομίας 

(Career development) 
21 79 

Λύσεις για τις εργασιακές προκλήσεις 

(Solutions to work challenges) 
23 77 

Μάθηση και ανάπτυξη 

(Learning and development) 
33 67 

Επέκταση των προσωπικών δικτύων  

(Expanding personal network) 
15 85 

Υποστήριξη για τις καθημερινές δραστηριότητες  

(Support for daily activities) 
12 88 

Πίνακας 6.3.10: Παράγοντες που παρακινούν τους ερωτηθέντες να συμμετάσχουν στην Εικονική Κοινότητα Πρακτικής 

 

6.3.7 Μελετώντας τους ρόλους των χρηστών της EΚΠ 

Από την ομάδα διαχείρισης της κοινότητας πρακτικής δόθηκαν ρόλοι σε 2-3 άτομα που 

λειτούργησαν ως ηγέτες σε επίπεδο διάχυσης των πληροφοριών και καθοδήγησης των 

υπόλοιπων χρηστών. Οι περισσότεροι χρήστες (74%) είχαν εμπειρία πάνω από ένα χρόνο ως 

μέλη της ΕΚΠ Rucas.  

 

 
Ποσοστό % 

(Valid Percent) 

1 - 2 έτη 

(1 - 2 years) 
40 

2 - 5 έτη 

(2 - 5 years) 
34 
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Πάνω από 5 έτη 

(Over 5 years) 
4 

Λιγότερο από 1 έτος 

(Less than 1 year) 
22 

Σύνολο 

(Total) 
100 

Δεν απάντησαν: 4 

(Ν/Α) 
 

 

Πίνακας 6.3.10: Χρόνος για την εκμάθηση χρήσης της Εικονικής Κοινότητας Πρακτικής 

 

Σε όλους τους χρήστες στο πλαίσιο της έρευνας τέθηκε το ερώτημα τι ρόλο είχαν στο 

πλαίσιο της κοινότητας. Αυτό πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερώτησης κλειστού τύπου, 

όπου υπήρχε η δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ τεσσάρων συγκεκριμένων επιλογών – 

ρόλων που αναδείχθηκαν στο πλαίσιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης που 

πραγματοποιήθηκε. 

 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε ποσοστό 56% (Ν=25) ανέφερε ότι έχουν έναν παθητικό 

ρόλο στην ΕΚΠ. Εξίσου όμως μεγάλο ήταν και το ποσοστό (40%) των μελών της κοινότητας 

που ένιωθαν τους εαυτούς τους ενεργά μέλη. Για το διαχωρισμό των ρόλων (άτομα, ομάδες, 

οι ηγέτες της ομάδας, οι διαχειριστές της κοινότητας, κ.λ.π.) στο πλαίσιο της κοινότητας, 

βρέθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά αποτελέσματα. 

 

 
Ποσοστό % 

(Valid Percent) 

Παθητικό μέλος 

(Passive member) 
56 

Ενεργό μέλος 

(Active member) 
40 

Μέντορας 

(Mentor) 
2 

Ηγέτης 

(Leader) 
2 

Σύνολο 

(Total) 
100 

Δεν απάντησαν: 5 

(Ν/Α) 
 

Πίνακας 6.3.11: Ρόλος ερωτηθέντων στην Εικονική Κοινότητα Πρακτικής 

 

Οι χρήστες που παρουσιάζονται ως ηγέτες (ένας ηγέτης και ένας μέντορας) είχαν οριστεί από 

το συντονιστή του προγράμματος Rucas, επομένως ήταν ένας ρόλος που τους είχε ανατεθεί 
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και δεν αναδύθηκε από τις εργασίες στην ΕΚΠ. Τέλος, ο διαχωρισμός παθητικού και 

ενεργητικού μέλους, που παρουσιάζεται στην καταγραφή των απαντήσεων, αφορούσε στην 

κατάσταση που είχαν οι χρήστες τη συγκεκριμένη στιγμή που συμπλήρωναν το 

ερωτηματολόγιο και όχι σε όλη τη διάρκεια της συμμετοχής τους στη ΕΚΠ. Σε αυτό 

καταλήγουμε, αφού η ερώτηση ήταν στον ενικό και εύλογα ο χρήστης σκεφτόταν πώς έβλεπε 

το ρόλο του τη συγκεκριμένη στιγμή.  

 

6.3.8 Μελετώντας την επικοινωνία των συμμετεχόντων της EΚΠ και τα είδη αλληλεπιδράσεων 

που αναπτύχθηκαν 

Για να εξεταστεί αν υπήρξε και σε ποιο βαθμό επικοινωνία στο πλαίσιο της Εικονικής 

Κοινότητας Πρακτικής χρησιμοποιήθηκε μία ομάδα έξι ερωτήσεων κλειστού τύπου 

(Πίνακας 6.2.7). Με αυτές αξιολογήθηκε το επίπεδο αλληλεπίδρασης, τόσο μεταξύ των 

χρηστών και του συστήματος, αλλά και μεταξύ των χρηστών μεταξύ τους. Οι κατηγορίες 

αλληλεπίδρασης μετρήθηκαν με μία κλίμακα από το 1 έως το 4 με τις παρακάτω τιμές: 

 1 – Καθόλου (Not at all) 

 2 – Πολύ λίγο (Somewhat) 

 3 – Αρκετά (Quite a bit) 

 4 – Πάρα πολύ (Very much) 

 

Στον Πίνακα 6.3.12 εμφανίζεται η μέση τιμή μίας συγκεντρωτικής μεταβλητής, που 

δημιουργήθηκε από τις έξι επιμέρους μεταβλητές που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Ως 

αποτέλεσμα, η αλληλεπίδραση εμφανίζεται μεταξύ των χρηστών της κοινότητας πρακτικής 

να συμβαίνει «Πολύ λίγο». 

Αλληλεπιδράσεις (Interactions) 

Μέση Τιμή 

(Mean) 

Τυπική Απόκλιση  

(Std. Deviation) 

2 0,62408 

Πίνακας 6.3.12: Αλληλεπιδράσεις κλίμακα 1-4 

Εκτός από τα παραπάνω στοιχεία για το πώς αντιλαμβάνονται την επικοινωνία στο πλαίσιο 

της ΕΚΠ, δίνουν οι απαντήσεις δυο ερωτήσεων της ομάδας που αφορούσαν στη γενική 

εικόνα που είχαν οι χρήστες για την κοινότητα πρακτικής. Από αυτές παρατηρούνται 

υψηλότερα επίπεδα επικοινωνίας μεταξύ τους και πιο συγκεκριμένα στις ερωτήσεις «αν 

έσπασαν τα εμπόδια επικοινωνίας μεταξύ των μελών» (Break down communication 
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barriers among members) και αν «είναι μια φιλική πλατφόρμα επικοινωνίας» (Have a 

friendly communication platform), εμφανίζονται υψηλές μέσες τιμές 4 και 4 αντίστοιχα 

που αντιστοιχούν στη τιμή «Συμφωνούν Λίγο (Agree a little)» της κλίμακας αξιολόγησης. 

Τα στοιχεία παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 6.2.8. 

 

Οι δείκτες μέτρησης της επικοινωνίας ήταν τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν οι χρήστες 

στο πλαίσιο της κοινότητας. Συγκεκριμένα ήταν η χρήση του Φόρουμ (Forum) και της 

Διαδικτυακής συζήτησης (Chat). Οι δείκτες Ευχρηστία και Πρακτικότητα, που 

παρουσιάζονται σε προηγούμενο πίνακα για τα συγκεκριμένα εργαλεία, δείχνουν μέση τιμή 

γύρω στο 3 (Φόρουμ (Forum) 3.42, Διαδικτυακή συζήτηση (Chat) 3.13 για την ευχρηστία 

και Φόρουμ (Forum) 3.26, Διαδικτυακή συζήτηση (Chat) 2.74 για την πρακτικότητα) που 

αντιστοιχεί στη τιμή (Αρκετά - Quite a bit) στην κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε. 

 

Οι τιμές που καταγράφηκαν (Πίνακας 6.3.13) με τη βοήθεια του συστήματος στατιστικών, 

που παρέχει η πλατφόρμα Moodle, τόσο για το Διαδικτυακή συζήτηση (Chat) όσο και το 

Φόρουμ (Forum) επιβεβαιώνουν ότι το ποσοστό επικοινωνίας με τα συγκεκριμένα εργαλεία 

δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Σε ένα σύνολο 50 χρηστών της κοινότητας αντιστοιχούν μία 

χρήση του κάθε εργαλείου επικοινωνίας ανά έτος. Παράγοντες που επηρέασαν τη χαμηλή 

χρήση των δύο εργαλείων επικοινωνίας είναι: 

 

1. Οι χρήστες επικοινωνούσαν με άλλους τρόπους. Κυρίως με τη χρήση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου κυρίως με τη βοήθεια λίστας αλληλογραφίας (mailing list), που είχε 

φτιαχτεί από το διαχειριστή της κοινότητας και είχε σταλεί σε όλους τους χρήστες. 

2. Από τα αποτελέσματα της εισαγωγικής έρευνας στο κεφ 5, είχε καταγραφεί ότι 

χρησιμοποιούσαν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τόσο για την επικοινωνία με τους 

φοιτητές τους (87%), όσο και με τους συναδέλφους τους (96%) σε πολύ υψηλό 

βαθμό. 

3. Ακόμη, από την ίδια ερευνητική διαδικασία εμφανίζεται ένα μικρό ποσοστό των 

χρηστών (31,1%), που θεωρούσε ότι τελικά θα χρησιμοποιούσε νέες τεχνολογίες 

Πληροφορικής, που δεν είχε χρησιμοποιήσει μέχρι τότε και συμπερασματικά 

χρησιμοποίησαν το Φόρουμ (Forum) και η Διαδικτυακή συζήτηση (Chat) μόνο 

αυτοί που είχαν προηγούμενη εμπειρία στα συγκεκριμένα εργαλεία και οι υπόλοιποι 

μόνο πειραματικά. 
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Εργαλείο Επικοινωνίας 
Πλήθος 

Εγγραφών 
Χρονική Διάρκεια 

Φόρουμ (Forum) 157 Ιανουάριος 2010 – Ιανουάριος 2014 

Διαδικτυακή συζήτηση 

(Chat) 
72 Ιανουάριος 2010 – Ιανουάριος 2014 

Σύνολο 229  

Πίνακας 6.3.13: Δεδομένα από το Moodle 

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα είδη των αλληλεπιδράσεων που πραγματοποίησαν οι 

χρήστες στο πλαίσιο της κοινότητας, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. 

 

α) Επικοινωνία με το διαχειριστή της κοινότητας και γενικά με το πληροφοριακό 

σύστημα. 

β) Επικοινωνία με τους ηγέτες της κοινότητας 

γ) Επικοινωνία με τους υπόλοιπους χρήστες της κοινότητας 

 

6.3.9 Μελετώντας τη συνεργασία στο πλαίσιο της EΚΠ 

Εξετάζοντας αν υπήρξε και σε ποιο βαθμό συνεργασία στο πλαίσιο της Εικονικής 

Κοινότητας Πρακτικής, θα πρέπει να τονιστεί ότι συνεργασία υπήρχε μεταξύ πολλών 

χρηστών εκτός κοινότητα πρακτικής, σε άλλες δραστηριότητες του προγράμματος Rucas. Οι 

χρήστες αυτοί είχαν κοινές δραστηριότητες στο ίδιο πανεπιστήμιο είτε συνεργάζονταν στις 

ομάδες εργασίες του προγράμματος Rucas  είτε είχαν αποκτήσει κανάλια συνεργασίας με 

αφορμή τη συμμετοχή τους στη Rucas ΕΚΠ. Με αποτέλεσμα να μη μπορεί να μετρηθεί η 

συνεργασία αποκλειστικά μέσα στην κοινότητα. Στο πλαίσιο των εργασιών της κοινότητας 

πρακτικής, δημιουργήθηκε για κάθε πανεπιστήμιο που συμμετείχε στο ερευνητικό 

πρόγραμμα Rucas, μία ομάδα εργασίας (Group). Για κάθε group υπήρχε συγκεκριμένος 

χώρος εναπόθεσης του εκπαιδευτικού υλικού που δημιουργούσαν τα μέλη της, αλλά και ένα 

σύστημα ασύγχρονης επικοινωνίας (Φόρουμ (Forum)). Οι εγγραφές στα Φόρουμ (Forum)s 

με παρατηρήσεις για το υλικό που δημιουργήθηκε και η ανανεωμένη έκδοση των κειμένων 

που εμφανίζεται στις ομάδες (Groups) της κοινότητας είναι στοιχεία ύπαρξης συνεργασίας. 

Με αποτέλεσμα η συνεργασία, για την παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού, ήταν δεδομένη 

για όλους τους χρήστες ανά φορέα (εκπαιδευτικό ίδρυμα) προέλευσης.  
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Στην παρούσα έρευνα έγιναν προσπάθειες να εξεταστεί, αν υπήρχε συνεργασία μεταξύ των 

χρηστών, ανεξάρτητα από ποιο φορέα ή κράτος προερχόταν. Δύο ερωτήσεις επιλογής 

κλειστού τύπου χρησιμοποιούνται, που δείχνουν, αν η συμμετοχή τους στην κοινότητα 

πρακτικής τους βοήθησε να δημιουργήσουν κανάλια συνεργασίας. Η πρώτη εξετάζει κατά 

πόσο οι χρήστες πιστεύουν ότι δημιούργησαν σχέσεις συνεργασίας και δικτύωσης με άλλους 

(Help me build relationships and network with others.) και η δεύτερη, αν αυξήθηκε η 

επικοινωνία μεταξύ τους (Break down communication barriers among members.). Τα 

αποτελέσματα της έρευνας με τη χρήση της ισόβαθμης κλίμακας και η μέση τιμή των 

παραπάνω ερωτήσεων, εμφανίζονται σε προηγούμενο πίνακα και προσδιορίζουν την ύπαρξη 

συνεργασίας, αλλά σε μικρό βαθμό (Agree a little). 

 

6.3.10 Μελετώντας την ικανοποίηση των συμμετεχόντων της EΚΠ 

Για να μετρηθεί η ικανοποίηση των συμμετεχόντων στην Εικονική Κοινότητα 

Πρακτικής σε θέματα ΕΒΑ χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά εργαλεία. 

 

Από τη γενική εικόνα που άφησε η κοινότητα στα μέλη της, όπως παρουσιάστηκε και 

προηγουμένως, οι χρήστες δείχνουν πολύ ικανοποιημένοι. Όμοια επίπεδα ικανοποίησης 

εμφανίζονται και στην αξιολόγηση της κοινότητας στα επιμέρους στοιχεία της. Η 

ικανοποίηση των χρηστών σε θέματα ΕΒΑ επηρεάζεται έντονα από την ικανοποίηση που 

νιώθουν στο πλαίσιο της κοινότητας, όπως έχει αναφερθεί και στην ανάλυση του πρώτου 

ερευνητικού ερωτήματος και εμφανίζονται αναλυτικότερα στα υποκεφάλαιο 6.1.3 και 6.1.8 

και στους αντίστοιχους πίνακες. 

 

6.3.11 Μελετώντας τα εμπόδια που δημιουργήθηκαν σε επίπεδο συμμετοχής στην EΚΠ 

Αναφορικά με τους παράγοντες που εμποδίζουν τους ερωτηθέντες να συμμετάσχουν στην 

ΕΚΠ, η έλλειψη χρόνου είναι ο κυριότερος παράγοντας (Ν=36, 75%). 

 

 Ναι Όχι 

 % % 

Χρόνος (Time) 75 25 

Έλλειψη υποστήριξης (Lack of 

management support) 
6 94 

Έλλειψη κινήτρων (Lack of 12 88 
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incentives) 

Εμπόδια στην ορολογία και την 

επικοινωνία (Communication 

barriers/jargon) 

0 100 

Ύπαρξη αποκλειστικών ομάδων 

(Groups appear to be exclusive) 
2 98 

Πίνακας 6.3.14: Παράγοντες που εμποδίζουν τους ερωτηθέντες να συμμετάσχουν στην ΕΚΠ 

 

Ερευνώντας για τυχόν εμπόδια των συμμετεχόντων στην εικονική ανταλλαγή γνώσεων 

στo πλαίσιo της κοινότητας πρακτικής καταγράφηκαν τα εξής αποτελέσματα: 

Από την έρευνα δεν καταγράφονται περιπτώσεις που να εμφανίστηκαν εμπόδια στην 

ανταλλαγή γνώσης στo πλαίσιo της κοινότητας πρακτικής. Αναλυτικότερα, αυτό 

συμπεραίνεται από τα παρακάτω στοιχεία: 

 

Στους πίνακες 6.2.6 και 6.2.3 εμφανίζονται υψηλά ποσοστά ευχρηστίας των υπηρεσιών της 

κοινότητας με επίσης υψηλά επίπεδα προσβασιμότητας. Ακόμη, από την ανάλυση των 

ποσοτικών δεδομένων του στατιστικού συστήματος επισκεψιμότητας Google Αnalytics, που 

παρουσιάζονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 4, είναι εμφανές ότι οι χρήστες χρησιμοποιούν 

διαφορετικές συσκευές (Σταθεροί υπολογιστές (Pc), Ταμπλέτες (Tablet), Έξυπνα κινητά 

(Smartphone)) με διαφορετικές τεχνολογίες (Microsoft Windows, Mac Os, Linux) για να 

συνδεθούν στην κοινότητα πρακτικής. Δεν εμφανίζονται σε κανένα σημείο της έρευνας 

τεχνολογικά εμπόδια στη χρήση της ΕΚΠ. 

 

Στα ποιοτικά δεδομένα δεν παρουσιάζεται καμία περίπτωση, όπου μέλος της κοινότητας να 

μη μπορεί να έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε πληροφοριακό υλικό. Αναφέρουν ότι θεωρούν 

αναγκαίο να υπάρχει συνεχής έλεγχος των νέων τεχνολογιών προβολής πληροφοριών στο 

Διαδίκτυο, ώστε διαρκώς οι χρήστες της κοινότητας να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό 

υλικό με οποιαδήποτε εφαρμογή (browser) και με όσα διαφορετικά ήδη συσκευών είναι 

δυνατόν, (Σταθεροί υπολογιστές (Pc), Φορητοί Υπολογιστές (Laptop), Ταμπλέτες (Tablet), 

Έξυπνα κινητά (Smartphone) κ.λ.π).  

 

Παρουσιάζεται ένας φόβος ότι μπορεί στα επόμενα χρόνια οι υπάρχουσες τεχνολογικές 

λύσεις της κοινότητας να είναι παρωχημένες σε σχέση με τις νέες τεχνολογικές λύσεις 

πλοήγησης του Διαδικτύου που θα αναπτυχθούν. Ως ένα στοιχείο βελτίωσης προτείνουν την 
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προσθήκη εικόνων στο γραφικό περιβάλλον, ώστε να γίνει περισσότερο φιλικό στα άτομα 

που έχουν χαμηλές γνώσεις ΤΠΕ.  

Τέλος, θετικό ρόλο στην απουσία προβλημάτων συνετέλεσαν οι οδηγίες χρήσης που 

δόθηκαν είτε μέσα από αρχεία της κοινότητας και περιέγραφαν αναλυτικά το πώς δουλεύουν 

όλες οι υπηρεσίες της είτε με την επικοινωνία με το διαχειριστή της κοινότητας 

(administrator). 

 

6.3.12 Μελετώντας τα είδη πληροφοριών που μεταφέρθηκαν στο πλαίσιο της EΚΠ 

Το είδος της πληροφορίας και του εκπαιδευτικού υλικού που μεταφέρθηκε στο πλαίσιο 

της Εικονικής Κοινότητας Πρακτικής αφορούσε σε οδηγίες για την κατασκευή σχεδίων 

μαθημάτων με βάση τις αρχές της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη\αειφόρο ανάπτυξη, έτοιμα 

σχέδια μαθημάτων (case studies) για συγκεκριμένες θεματικές ενότητες και κείμενα 

(papers), που αφορούσαν στο θεωρητικό πλαίσιο και τις βασικές αρχές της ΕΒΑ. Όλο το 

υλικό ήταν ταξινομημένο με βασική δομή τα ονόματα των διαφορετικών εκπαιδευτικών 

πεδίων που είχαν οι συμμετέχοντες και σαν υποφακέλους τα ονόματα των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων που εκπροσωπούσαν.  Πιο συγκεκριμένα, οι βασικές κατηγορίες ήταν: 

 

 Βιώσιμη Ανάπτυξη (Sustainable Development) 

 Εφαρμοσμένων Επιστημών και Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Applied 

Sciences and Education for Sustainable Development) 

 Επιστημών Υγείας και της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Health Sciences 

and Education for Sustainable Development) 

 Κοινωνικών Επιστημών και Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Social 

Sciences and Education for Sustainable Development) 

 Επιχειρήσεις / Οικονομικών Επιστημών και Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

(Business/Economics Sciences and Education for Sustainable Development) 

 Τεχνικών Επιστημών και Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Technical 

Sciences and Education for Sustainable Development) 

 Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

(Educational Sciences and Education for Sustainable Development) 

 

Τα είδη αρχείων που αναρτήθηκαν ήταν: 

 Αρχεία εμπλουτισμένου κειμένου (Word) 



[216] 
 

 Αρχεία κειμένου χωρίς δυνατότητα επεξεργασίας (Pdf) 

 Αρχεία Παρουσιάσεων (PowerPoint) 

 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 6.3.15) παρουσιάζονται τα αναλυτικά στοιχεία σχετικά με 

τον αριθμό των χρηστών, που ήταν μέλη στην κάθε ομάδα χρηστών (group), τον αριθμό των 

αρχείων που είχαν αναρτηθεί και τον αριθμό των θεμάτων προς συζήτηση που είχαν 

υλοποιήσει μέσα στο κάθε Φόρουμ. Τα δεδομένα αναρτήθηκαν από το σύστημα τον 

Νοέμβριο του 2013, τη χρονική περίοδο όπου ξεκίνησε η τελική αξιολόγηση της 

συγκεκριμένης EΚΠ. 

 

Ομάδων (Groups) στη Rucas ΕΚΠ 

1. Εφαρμοσμένων Επιστημών και Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

(Applied Sciences and Education for Sustainable Development) 

 Συνδεδεμένοι χρήστες: 10 

 Αρχεία που έχουν αναρτηθεί: 15 

 Φόρουμ (Θέματα προς συζήτηση): 3 

2. Επιστημών Υγείας και της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Health 

Sciences and Education for Sustainable Development) 

 Συνδεδεμένοι χρήστες: 8 

 Αρχεία που έχουν αναρτηθεί: 9 

 Φόρουμ (Θέματα προς συζήτηση): 0 

3. Κοινωνικών Επιστημών και Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Social 

Sciences and Education for Sustainable Development) 

 Συνδεδεμένοι χρήστες: 6 

 Αρχεία που έχουν αναρτηθεί: 10 

 Φόρουμ (Θέματα προς συζήτηση): 0 

4. Επιχειρήσεις / Οικονομικών Επιστημών και Εκπαίδευσης για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη (Business/Economics Sciences and Education for Sustainable 

Development) 

 Συνδεδεμένοι χρήστες: 5 

 Αρχεία που έχουν αναρτηθεί: 9 

 Φόρουμ (Θέματα προς συζήτηση): 0 

5. Τεχνικών Επιστημών και Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Technical 

Sciences and Education for Sustainable Development) 
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 Συνδεδεμένοι χρήστες: 6 

 Αρχεία που έχουν αναρτηθεί: 10 

 Φόρουμ (Θέματα προς συζήτηση): 0 

6. Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

(Educational Sciences and Education for Sustainable Development) 

 Συνδεδεμένοι χρήστες: 17 

 Αρχεία που έχουν αναρτηθεί: 23 

 Φόρουμ (Θέματα προς συζήτηση): 8 

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη (Sustainable Development) 

 Συνδεδεμένοι χρήστες: 117 

 Αρχεία που έχουν αναρτηθεί: 28 

 Φόρουμ (Θέματα προς συζήτηση): 3 

Συνολικά Δεδομένα 

 Συνδεδεμένοι χρήστες: 169 

 Αρχεία που έχουν αναρτηθεί: 104 

 Φόρουμ (Θέματα προς συζήτηση): 14 

Πίνακας 6.3.15: Ομαδοποίηση στοιχείων ανά ομάδα της EΚΠ 

 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 6.3.16) παρουσιάζονται στοιχεία που περιγράφουν τη 

συχνότητα πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό για την ΕΒΑ, που είχε αναρτηθεί στην 

κατηγορία «Πόροι για την Εκπαίδευση στη Βιώσιμη/Αειφόρο Ανάπτυξη (Resources for 

Education in Sustainable Development)» και ήταν χωρισμένο ανά θεματικό πεδίο ή ανά 

δραστηριότητα (π.χ. ανά συνέδριο). Παρουσιάζεται μια μέση τιμή χρήσης περίπου στις 38 

φορές ανά χρήστη στα πλαίσια λειτουργίας της κοινότητας. Οι διαφοροποιήσεις, στο πλήθος 

των προσβάσεων στο συγκεκριμένο υλικό, οφείλονται στο διαφορετικό αριθμό των 

συμμετεχόντων ανά θεματικό πεδίο διδασκαλίας που υπήρχε. 

 

Υλικό για την ΕΒΑ 

Όνομα Φακέλου Πρόσβαση στο Υλικού 

1
η
 Επιμορφωτική Δράση Rucas 

(1st Regional Workshop Beirut 23-

25 Oct. 2011) 

224  
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2
η
 Επιμορφωτική Δράση Rucas 

(2nd Regional RUCAS Workshop 

in Cairo) 

258 

Εφαρμοσμένες Επιστήμες 

(Applied Sciences) 
234 

Οικονομικών Επιστημών 

(Business/Economics Sciences) 
198 

Επιστήμες της Αγωγής 

(Educational Sciences) 
391 

Επιστήμες Υγείας 

(Health Sciences) 
102 

Αρχεία Βοήθειας 

(Help Files) 
13 

Κατευθυντήριες γραμμές για τα 

προγραμμάτα σπουδών. 

Αναθεώρηση και Εφαρμογή  

(Rucas Guidelines for Curriculum 

Revision and Implementation) 

154 

Πρότυπα διδακτέας ύλης Rucas 

(Rucas Tempus Syllabus Template) 
106 

Κοινωνικές Επιστήμες 

(Social Sciences) 
109 

Τεχνικών Επιστημών 

(Technical Sciences) 
111 

Συνολική πρόσβαση στο υλικό 1900 φορές 

Πίνακας 6.3.16: Ομαδοποίηση στοιχείων ανά ομάδα της EΚΠ 

 

Συμπερασματικά και από τους δύο παραπάνω πίνακες (6.3.15 και 6.3.16) παρουσιάζεται 

έντονη δραστηριότητα σχετικά με την εναπόθεση και ζήτηση εκπαιδευτικού υλικού σε 

θέματα ΕΒΑ στο πλαίσιο των εργασιών όλων των χρηστών της κοινότητας πρακτικής.  

 

Στα αρχεία της κοινότητας, όπως εμφανίζεται και στον Πίνακα 6.3.16, προστέθηκαν 

βοηθητικά αρχεία (Help Files) από το διαχειριστή του συστήματος. Αυτά τα αρχεία 
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πρόσφεραν οδηγίες για τη σωστή διαχείριση των υπηρεσιών της κοινότητας και 

λειτουργούσαν ως βοηθητικό εργαλείο για τους χρήστες της κοινότητας. Στο Παράρτημα Γ 

της παρούσας έρευνας παρουσιάζονται αναλυτικά τα βοηθητικά αρχεία. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι λόγοι για τους οποίους επέλεξαν οι ερωτηθέντες να 

ανεβάσουν και να μοιράσουν εκπαιδευτικό υλικό στην κοινότητα πρακτικής (πίνακας 

6.3.17). Όπως εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα, o κυριότερος λόγος ήταν ότι ήθελαν να 

λάβουν πληροφορίες (66%, Ν=33), αλλά και να μοιραστούν πληροφορίες με άλλους (48%, 

Ν=24). 

 

 Ναι Όχι 

 % % 

Η ιδέα της λήψης πληροφοριών (The idea of 

receiving information) 
66.0 24.0 

Τα κίνητρα (π.χ. βραβεία, επαγγελματική 

ανάπτυξη, κλπ) (The incentives e.g. 

awards, professional development, etc.) 

18.0 72.0 

Οι σχέσεις με τους άλλους (The 

relationships with others) 
42.0 48.0 

Αναμενόμενη αμοιβαιότητα (Anticipated 

reciprocity) 
14.0 76.0 

Αυξημένη φήμη (Increased reputation) 8.0 84.0 

Θέλοντας να μοιραστεί πληροφορίες με 

άλλους (Wanting to share information 

with others) 

48.0 40.0 

Πίνακας 6.3.17: Λόγοι για τους οποίους οι ερωτηθέντες είχαν έντονη δραστηριότητα στη διαμοίραση γνώσης 

 

6.3.13 Μελετώντας την απουσία συναντήσεων πρόσωπο με πρόσωπο στο πλαίσιο της EΚΠ 

Στο πλαίσιο της ερευνητικής διαδικασίας και του ερευνητικού προγράμματος RUCAS 

οι συμμετέχοντας είχαν πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεις με συχνότητα περίπου μία 

φορά το εξάμηνο. Εκεί είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις και να συζητήσουν 

θέματα σχετικά με την εκπαίδευση για τη βιώσιμη\αειφόρο ανάπτυξη. Στις συναντήσεις 

αυτές συμμετείχε αντιπροσωπευτικό δείγμα από κάθε συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο του 
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ερευνητικού προγράμματος και επομένως δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ μία συνάντηση όλων 

των ενεργών χρηστών της κοινότητας πρακτικής. 

 

Το ότι υπήρχαν συναντήσεις σε επίπεδο πρόσωπο με πρόσωπο παρουσιάζεται και μέσα από 

την ποσοτική ανάλυση των στοιχείων της ερώτησης «Σε ποιο βαθμό νομίζετε αλληλεπιδράτε 

με άλλα μέλη της κοινότητας πρόσωπο με πρόσωπο, αλλά όχι μέσω της Rucas OCoP; (To 

what extent do you interact with other Virtual Community of Practice members face to 

face, but not through the RUCAS OCoP?)» (Πίνακας 6.2.7). Εκεί εμφανίζεται με μεγάλο 

ποσοστό ότι πραγματοποιήθηκαν μερικές συναντήσεις μεταξύ κάποιων χρηστών σε ποσοστό 

62%. Υπήρχε και ένα ποσοστό 26% των χρηστών που δεν είχαν καμία δια ζώσης επαφή με 

άλλους χρήστες. Παρ’ όλα αυτά, τις ερωτήσεις ανοικτού τύπου και την επεξεργασία των 

ποιοτικών δεδομένων, παρουσιάζεται η ανάγκη για εργαλεία τηλεδιάσκεψης (π.χ. χρήση 

εργαλείων τύπου skype). Τα μέλη της κοινότητας αναφέρουν ότι ένα τέτοιο εργαλείο θα 

βοηθούσε στην επικοινωνία και τη συνεργασία στο πλαίσιο της κοινότητας. 

 

Το αν έχει επηρεάσει η απουσία πρόσωπο με πρόσωπο επαφής την έννοια της κοινότητας 

πρακτικής δεν παρουσιάζεται άμεσα. Αυτό όμως που παρουσιάζεται μέσα από την ανάλυση 

των ποιοτικών δεδομένων είναι η ανάγκη επαφής των χρηστών με τη χρήση τεχνολογιών 

τηλεδιάσκεψης, που αντικαθιστά την δια ζώσης επικοινωνία. 
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Κεφ 7 Συμπεράσματα - Συζήτηση 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η συμβολή της διαδικτυακής κοινότητας πρακτικής ήταν 

σημαντική, όχι μόνο ως μέσο επικοινωνίας, ανταλλαγής εκπαιδευτικού υλικού, ενημέρωσης, 

αλλά και ως κατάρτισης που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία των συμμετεχόντων 

εκπαιδευτικών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην αναμόρφωση των μαθημάτων τους, 

ενσωματώνοντας έννοιες, αρχές, γνώσεις και αξίες που σχετίζονται με τη Βιώσιμη/αειφόρο 

Ανάπτυξη.  

 

7.1 Συμπεράσματα 

Τα οφέλη των χρηστών σε θέματα ΕΒΑ και οι αλλαγές που πραγματοποίησαν οι 

συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική τους διαδικασία σε θέματα ΕΒΑ, (ένα από τα 

υποερωτήματα του 3ου ερευνητικού ερωτήματος), μέσα από την επεξεργασία των ποσοτικών 

και ποιοτικών δεδομένων της έρευνας, (Πίνακες 6.1.7, 6.1.7α, 6.1.8 και 6.1.8α), ήταν αρκετά. 

Μπορούν να χωριστούν σε αυτά που αφορούν αποκλειστικά σε θέματα ΒΑ και σε εκείνα που 

αφορούν στην αλλαγή τους ως προς τη συμπεριφορά τους με τους άλλους ανθρώπους. 

 

Μέσω της συμμετοχής τους στη ΕΚΠ είναι σε θέση να αναθεωρήσουν τη μεθοδολογία της 

διδασκαλίας τους και το περιεχόμενο των μαθημάτων τους, με βάση τις αρχές της 

εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη\αειφόρο Ανάπτυξη. Αυξήθηκε η γνώση τους σε βασικές έννοιες 

της ΕΒΑ, αλλά και μεγάλωσε η δυνατότητα εύρεσης αντίστοιχων πηγών. Έχουν αποκτήσει 

κατάλληλες δεξιότητες και γνώσεις για να εμπλουτίσουν με ζητήματα 

βιωσιμότητας\αειφορίας τη διδασκαλία τους και είναι ενήμεροι για τις τρέχουσες εξελίξεις 

στο χώρο. Απέκτησαν τη δυνατότητα να σχεδιάζουν δραστηριότητες που σχετίζονται με την 

ΕΒΑ στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών διαδικασιών. Συμφωνούν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό 

με την άποψη ότι έχουν την παρακίνηση να αλλάξουν τον τρόπο διδασκαλίας τους και το 

ρόλο τους ως εκπαιδευτές και γενικότερα απέκτησαν ένα κίνητρο για να αλλάξουν τον τρόπο 

διδασκαλίας τους και το ρόλο τους ως εκπαιδευτικοί με προσανατολισμό προς τα θέματα της 

Βιώσιμης\αειφόρου Ανάπτυξης.  

 

Δεν έμειναν όμως στην απόκτηση των δυνατοτήτων που αναφέρθηκαν, αλλά έχουν αλλάξει 

το στυλ διδασκαλίας τους, ώστε να εγχύσουν δραστηριότητες εκμάθησης της 

βιωσιμότητας/αειφορίας στα μαθήματά τους. Αυτή την αλλαγή επιθυμούν να τη συνεχίσουν, 

ώστε να προσθέσουν περισσότερα ζητήματα βιωσιμότητας/αειφορίας στη διδασκαλία τους. 
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Αυτό υποστηρίζεται και με την άποψη που έχουν ότι βρίσκουν τους φοιτητές έτοιμους να 

συζητήσουν θέματα που άπτονται στη Βιώσιμη\αειφόρο Ανάπτυξη. Σε αυτό το εγχείρημα 

θεωρούν σημαντικό στοιχείο τη συνέχιση της συμμετοχής τους στη Rucas ΕΚΠ με μοναδικό 

πρόβλημα την έλλειψη απαιτούμενου χρόνου. Σε επίπεδο στάσεων, μέσα από τη συμμετοχή 

τους στη Rucas ΕΚΠ, αυξήθηκε η αλληλεπίδραση με τους φοιτητές και απέκτησαν τη 

δυνατότητα να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά με ένα ευρύτερο φάσμα ομάδων με 

ανθρώπους από διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα και 

διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και δυναμική. Όλα τα παραπάνω αποτελούν στοιχεία που 

τους δίνουν την αίσθηση ότι η συμμετοχή τους συνέβαλε θετικά στην επαγγελματική και 

ακαδημαϊκή τους εξέλιξη στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που διδάσκουν. 

 

Όσον αφορά στην ίδια την ΕΚΠ, η οποία αναπτύχθηκε παρουσιάζονται έντονα κάποια 

χαρακτηριστικά, (θετικά και αρνητικά), που προκαλούν ενδιαφέρον στον ερευνητή. Τα 

αρχεία pdf που είχαν αναρτηθεί και διαχέονταν μέσα από τη ΕΚΠ, καθώς και οι 

επιμορφωτικές δράσεις (workshops) αποτελούν εκείνα τα υποστηρικτικά εργαλεία, που 

εμφάνισαν τη μεγαλύτερη χρησιμότητα και πρακτικότητα από όλα τα υπόλοιπα εργαλεία, 

που παρείχε για όλους σχεδόν τους χρήστες της κοινότητας. Αυτό είχε να κάνει, τόσο με το 

υλικό που θεωρούσαν ότι είχε μεγάλη σχετικότητα με το σκοπό της κοινότητας, όσο και με 

τη μεγάλη λειτουργικότητα του συστήματος που καταγράφηκε στην παρούσα έρευνα. Μέσα 

από τη Rucas ΕΚΠ  ικανοποιηθήκαν περισσότερο οι προσδοκίες των ερωτηθέντων, που 

σχετίζονταν με τη διαμοίραση γνώσης και την επικοινωνία με μέλη που είχαν τα ίδια 

ενδιαφέροντα. Σε αυτό βοήθησε έντονα ο χωρισμός των ομάδων εργασίας, δημιουργίας και 

διάχυσης υλικού που κατασκευάστηκαν μέσα στο πληροφοριακό σύστημα της Rucas ΕΚΠ.  

 

Η πιο δημοφιλής συμμετοχή -διαδικασία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Rucas ΕΚΠ και 

παρουσίασε έντονη δραστηριότητα ήταν η εναπόθεση και ζήτηση εκπαιδευτικού υλικού σε 

θέματα ΕΒΑ. Ο βασικός λόγος ήταν ότι οι χρήστες ήθελαν να λάβουν και να δώσουν 

πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα και ότι δεν αντιμετώπισαν προβλήματα στη 

διαχείριση του συστήματος διαχείρισης πληροφοριακού υλικού που αναπτύχθηκε. Στο 

τελευταίο που αναφέρθηκε βοήθησε, τόσο η προηγούμενη γνώση σε ΤΠΕ των χρηστών, όσο 

και η χρήση των εγχειριδίων χρήσης και της υποστήριξης που τους παρείχε ο διαχειριστής 

της ΕΚΠ. Μίας  υποστήριξης, που κυρίως λειτούργησε με την παροχή εισαγωγικής βοήθειας, 

προλαμβάνοντας τις οποιεσδήποτε πιθανές δυσκολίες θα αντιμετώπιζε ο χρήστης και όχι την 

απάντηση και λύση προβλημάτων την ώρα που δημιουργούνταν. Αυτό έδωσε κάποια ώθηση 
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στη χρήση της κοινότητας και αύξησε την αίσθηση ευχρηστίας και φιλικότητας που 

ένοιωθαν οι χρήστες, αφού ήξεραν πλήρως τη λειτουργία της, πριν ακόμη τη 

χρησιμοποιήσουν. 

 

Στη λειτουργία της Rucas ΕΚΠ έντονα προβληματίζει ο χρόνος και η συχνότητα χρήσης της 

κοινότητας από τους χρήστες της. Αυτό δεν παρουσιάζεται από την έναρξη της λειτουργίας 

της, αλλά μετά το πρώτο τρίμηνο, όπου οι επισκέψεις ήταν συχνές και μεγάλης διάρκειας. 

Όσο περνούσε ο χρόνος ζωής της κοινότητας, οι χρήστες αφιέρωναν περισσότερο χρόνο 

μέσα σε αυτή, αλλά έκαναν λιγότερες επισκέψεις κατά μέσο όρο. Σε μέσο όρο, όσον αφορά 

συνολικά στο χρονικό διάστημα που λειτουργεί η Rucas ΕΚΠ, οι χρήστες δεν επισκέπτονται 

συχνά την ΕΚΠ, ενώ σε κάθε τους επίσκεψη αφιερώνουν πολύ λίγο χρόνο. Ο μικρός χρόνος 

που χρειάστηκαν οι ερωτηθέντες για να μάθουν να χρησιμοποιούν την ΕΚΠ καταδεικνύει ότι 

τα περισσότερα μέλη απέκτησαν γρήγορα και εύκολα εμπειρία χρήσης και δεν χρειαζόταν 

πλέον μετά από αυτό, αρκετό χρόνο για να αναζητήσουν τις πληροφορίες που τους 

ενδιέφεραν, και αυτό παρουσιάζεται ως ένα θετικό στοιχείο μέσα από την έρευνα για το 

παραπάνω φαινόμενο. 

  

Αρνητικά στοιχεία που προκάλεσαν την  παραπάνω κατάσταση έχουν εξίσου καταγραφεί 

στην παρούσα έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, δε καταγράφηκε κάποιος παράγοντας που να 

κινητοποιεί τους ερωτηθέντες σε μεγάλο βαθμό, ώστε να συμμετάσχουν στην ΕΚΠ. Αυτό 

επηρέασε επιπλέον και η μικρή συμμετοχή των ηγετών στην κινητοποίηση των μελών της 

κοινότητας. Ακόμη, η έλλειψη χρόνου είναι ο κυριότερος παράγοντας που αναφέρουν οι 

χρήστες ότι τους εμπόδισε να συμμετάσχουν στην ΕΚΠ και η αίσθηση που είχαν οι 

περισσότεροι ότι έχουν ένα παθητικό ρόλο μέσα στην κοινότητα. Όλα τα παραπάνω, αν 

προστεθεί και η απουσία συνεχιζόμενης ροής νέων μελών, δημιούργησαν χρήστες όπου οι 

περισσότεροι αφιέρωναν συγκεκριμένο χρόνο μέσα στη ΕΚΠ, καλύπτοντας τις δικές τους 

ανάγκες σε εκπαιδευτικό υλικό, σε θέματα ΕΒΑ και λιγότερο, ώστε να επικοινωνήσουν και 

να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους. 

 

Σημαντικά συμπεράσματα όμως έχουν καταγραφεί από την έρευνα σχετικά με τα εργαλεία 

επικοινωνίας που παρείχε η Rucas ΕΚΠ στους χρήστες και πώς αυτά χρησιμοποιήθηκαν. Οι 

ερωτηθέντες δεν χρησιμοποιούσαν συστηματικά το σύστημα διαδικτυακή συζήτηση (Chat). 

Σαν βασικό εργαλείο ασύγχρονης επικοινωνίας παρουσιάζεται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

(Email) και συγκεκριμένα ήταν πολύ συχνή η αποστολή μαζικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων 
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μέσω μιας λίστας αλληλογραφίας (Mailing List). Για όλα τα παραπάνω εργαλεία οι χρήστες 

είχαν στην κατοχή τους αναλυτικές οδηγίες χρήσης. Οι απόψεις των χρηστών 

επικεντρώνονται στο ότι πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις σε επίπεδο ευχρηστίας στα 

συγκεκριμένα εργαλεία με τη χρήση περισσότερων εικόνων και λειτουργιών τους. Ένα άλλο 

στοιχείο που έχει καταγραφεί μέσα από την παρούσα έρευνα είναι ότι οι χρήστες δεν είχαν 

προηγούμενες γνώσεις στη χρήση των συγκεκριμένων εργαλείων, πριν τη συμμετοχή τους 

στην κοινότητα, με αποτέλεσμα να μη νιώθουν την προτροπή από μόνοι τους να τα 

χρησιμοποιήσουν. Δεν είχαν όμως και την αντίστοιχη προτροπή από τους ηγέτες της 

κοινότητας ή από κάποια δραστηριότητα, ώστε να τα χρησιμοποιήσουν. Σχετικά με τη μικρή 

χρήση των εργαλείων επικοινωνίας είναι και τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί από την 

παρούσα έρευνα, όπου παρουσιάζουν χαμηλές αξιολογήσεις στα επίπεδα αλληλεπίδρασης 

εντός της Rucas ΕΚΠ. Εξαίρεση αποτελεί το εργαλείο σύγχρονης επικοινωνίας Φόρουμ 

(Forum) που χρησιμοποιήθηκε περισσότερο. Αυτό, γιατί στο περιβάλλον του Φόρουμ, κατά 

διαστήματα εμφανίζονταν δραστηριότητες χρήσης του, που προερχόταν από εργασίες που 

τους ανατέθηκαν, όπου έπρεπε να σχολιάσουν και να διορθώσουν εκπαιδευτικό υλικό για 

την ΕΒΑ που είχε υλοποιηθεί. 

 

Τέλος, μέσα από την έρευνα εμφανίστηκε η ανάγκη προσθήκης στη Rucas ΕΚΠ, εργαλείων 

τηλεδιάσκεψης ή σύγχρονης επικοινωνίας εικόνας – ήχου, όπως το Skype 

(http://www.skype.com) ή το Oovoo (http://www.oovoo.com). Εργαλεία που φαίνεται μέσα 

από την παρούσα έρευνα, να τα χρησιμοποιούν, τόσο στην επικοινωνία με τους συναδέλφους 

τους, όσο και τους φοιτητές τους. 

 

7.2 Προτάσεις 

Αξιολογώντας όλα τα παραπάνω θα μπορούσε κάποιος να προβεί σε διορθωτικές 

παρεμβάσεις, τόσο στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στη Rucas ΕΚΠ, όσο και σε 

λειτουργίες της, για να διορθώσει όλα τα αρνητικά που εμφανίστηκαν μέσα από την παρούσα 

έρευνα. Έτσι, τα αποτελέσματα της ΕΚΠ ως προς τη προώθηση της ΕΒΑ στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση θα είναι περισσότερα και θα μεγαλώσει η βιωσιμότητα της ίδιας της ΚΠ.  

 

Σε επίπεδο μεθοδολογίας, μία νέα παρόμοια έρευνα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε 

μεγαλύτερο δείγμα χρηστών, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα αξιοπιστίας των 

αποτελεσμάτων και εμφάνισης τυχαίων λάθών. Ακόμη, επειδή μία έρευνα στους χρήστες της 
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κοινότητας πρακτικής περιέχει στην ουσία μία αποτύπωση στάσεων και συμπεριφορών, θα 

πρέπει να γίνει μεγαλύτερης έκτασης και χρήση ποιοτικών τεχνικών, όπως συνέντευξη ή 

παρατήρηση. Η χρήση ενός επιπλέον σταδίου στην ερευνητική διαδικασία, μετά από ένα 

εισαγωγικό χρονικό διάστημα χρήσης της κοινότητας, προβάλλει ως αναγκαίο στοιχείο, ώστε 

να μπορέσει ο ερευνητής να εξάγει τα πρώτα συμπεράσματα από τη λειτουργία της 

κοινότητας πιο αναλυτικά και να εφαρμόσει άμεσα διορθωτικές παρεμβάσεις, τόσο στην 

τεχνολογία, όσο και στη λειτουργία της ΕΚΠ.  

 

Σε επίπεδο βελτίωσης των λειτουργιών της ΕΚΠ θα πρέπει να τροποποιηθεί το 

περιβάλλον χρήστη (Layout) της ΕΚΠ και να γίνει πιο φιλικό, που θα στηρίζεται 

περισσότερο σε εικόνες, να προστεθούν εργαλεία σύγχρονης επικοινωνίας – τηλεδιάσκεψης 

και να πραγματοποιείται διαρκώς μελέτη νέων δυνατοτήτων, που μπορούν να προστεθούν σε 

αυτή, όπως π.χ. η διαδικασία προσαρμοστικότητας της ΕΚΠ για φορητές συσκευές (tablet), 

όπου οι χρήστες τους όλο και πολλαπλασιάζονται τον τελευταίο καιρό.  

 

Σε επίπεδο εργασιών της ΕΚΠ θα πρέπει να αποκτήσουν περισσότερο ενεργό ρόλο οι 

ηγέτες της ΚΠ με στοχευόμενες αρμοδιότητες, να αναπτυχθούν δράσεις που να κρατούν 

ενεργούς τους χρήστες της ΕΚΠ, να υλοποιηθούν σχέδια επέκτασης της ΕΚΠ σε νέα μέλη, 

να προστεθούν εκπαιδευτές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαφορετικών εκπαιδευτικών πεδίων, 

αλλά και διαφορετικής κουλτούρας και τέλος να αξιοποιηθούν οι παλιοί και έμπειροι 

χρήστες ως μέντορες για τους νέους χωρίς πείρα, που εισέρχονται στις εργασίες της ΕΚΠ. 

Όλα τα παραπάνω θα συντελέσουν, ώστε οι καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που θα 

συμμετέχουν σε μία παρόμοια ΕΚΠ, θα αποκτούν γρηγορότερα και περισσότερα οφέλη σε 

θέματα ΕΒΑ από ό,τι στην παρούσα ΕΚΠ. Χρησιμοποιώντας ως βάση την παρούσα 

ερευνητική εργασία ένας μελλοντικός ερευνητής θα μπορούσε να επεκτείνει τη μελέτη στους 

φοιτητές τμημάτων, που τα προγράμματα σπουδών τους έχουν στοιχεία ΕΒΑ, προάγοντας 

περισσότερο την ιδέα του βιώσιμου πανεπιστημίου. 
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Παράρτημα 

Παράρτημα Α – Εισαγωγικό Ερωτηματολόγιο Έρευνας 

 

The Tempus RUCAS Questionnaire Survey on Online 

Community of Practice 

A. Personal Information 

A1. Your name:  

_____________________________________________________________________ 

 

A2. Your e-mail: 

_____________________________________________________________________ 

 

A3. Country you Live – Work: 

_____________________________________________________________________ 

 

A4. Name of the University: 

_____________________________________________________________________ 

 

A5. School and Department: 

_____________________________________________________________________ 

 

A6. City – Place: 

_____________________________________________________________________ 
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B. Information for ICT Skills 

B1 How often do you spend time in doing Internet activities for work (W), or recreation 

(R)? 

Internet activities 
Typ

e 
Never 

Once a 

year 

Once per 

quarter 

or 

semester 

Monthl

y 

Weekl

y 

Sever

al 

times 

per 

week 

Dail

y 

Office Programs 

(Word, Excel, 

PowerPoint, etc.) 

(W)        

(R) 
  

 
    

Προγράμματα 

Επεξεργασίας 

Γραφικών (Graphics 

Software) (Photoshop, 

Flash, etc.) 

(W)        

(R) 

  

 

    

Audio-creation 

software (Audacity, 

GarageBand, etc.) 

(W)        

(R) 
  

 
    

Video-creation 

software 

(MovieMaker, 

iMovie, etc.) 

(W)        

(R) 

       

Use Website 
(W)        

(R)        

Use Φόρουμ (Forum), 

Διαδικτυακή 

συζήτηση (Chat) 

(W)        

(R) 
       

Άμεσα μηνύματα 

(Instant Messaging) 

(MSN, Skype, yahoo 

messenger, etc) 

(W)        

(R) 
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Ηλεκτρονικό 

Ταχυδρομείο (Email) 

or SMS messenger 

(W)        

(R) 
       

Κατέβασμα μουσικής 

ή βίντεο (Download 

Music or Video)s 

(W)        

(R) 
       

Create or Update 

Webpages, Ιστολόγια 

(Blogs), Wikis 

(W)        

(R) 
       

Κοινωνικά μέσα 

δικτύωσης (Social 

Networking) websites 

(Facebook, MySpace, 

Bebo, LinkedIn, 

Twitter etc.) 

(W) 
       

(R) 

       

Download or play 

games online  

(W)        

(R)        

 

B2. How often do you contribute content to the following for work (W), or recreation 

(R). 

 

Typ

e 

Neve

r 

Once 

a year 

Once 

per 

quarter 

or 

semeste

r 

Monthl

y 

Week

ly 

Sever

al 

times 

per 

week 

Dail

y 

University Content management 

system (σύστημα διαχείρισης 

περιεχομένου (CMS)) 

(W)        

(R) 
       

E-learning system - σύστημα 

διαχείρισης μάθησης (LMS) 

(Lerrning management system)  

(W)        

(R) 
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Wikis (Wikipedia, course wiki, 

etc.)  

(W)        

(R)        

Ιστολόγια (Blogs)  
(W)        

(R)        

Video websites (YouTube, etc.)  
(W)        

(R)        

Κοινωνικά μέσα δικτύωσης 

(Social Networking) websites 

(Facebook, MySpace, Bebo, 

LinkedIn, Twitter etc.) 

(W)        

(R) 

       

 

B3. What is your skill level for the following? 

 

Skills 

Skill Level 

(1= Not at all skilled, 2, 

3, 4,  

5= Expert) 

1 2 3 4 5 

Using the college/university library website.       

Office Programs (Word, Excel, PowerPoint, etc.).      

Προγράμματα Επεξεργασίας Γραφικών (Graphics Software) 

(Photoshop, Flash, etc.).  

     

Computer maintenance (software updates, security, etc.).       

Using Internet for effectively and efficiently search for 

information. 

     

Evaluating the reliability and credibility of online sources of 

information.  

     

Understanding the ethical/legal issues surrounding the access to 

use of digital information. 

     

Input or Update online contents to σύστημα διαχείρισης 

μάθησης (LMS) or σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) 

systems. 
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Create Ιστολόγιo (Blog) or Wiki .      

Create Web Site.      

Using Web 2 technology (youtube, flickr or other videocast 

systems). 

     

Using Social Networks (Facebook, Twitter, MySpace).      
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B4. How do you contact with your students or your colleagues: (Check all the things you 

use). 

 

With your students With your colleagues 

 

 Letter / Memo 

 Face to face meeting 

 τηλεφωνικές κλήσεις (Voice telephone 

call) 

 μηνύματα (SMS or MMS) 

 Fax 

 E-mail 

 Text message 

 Instant message 

 Video conferencing 

 Discussion boards 

 Facebook, MySpace or Other social 

network site (e.g. Bebo, LinkedIn, Twitter 

etc.) 

 τηλεφωνικές κλήσεις μέσω 

Διαδικτύου(Voice telephone call) 

 Other (please describe) 

_________________________________

_______________ 

 

 

 Letter / Memo 

 Face to face meeting 

 τηλεφωνικές κλήσεις (Voice 

telephone call) 

 μηνύματα (SMS or MMS) 

 Fax 

 E-mail 

 Text message 

 Instant message 

 Video conferencing 

 Discussion boards 

 Facebook, MySpace or Other 

social network site (e.g. Bebo, 

LinkedIn, Twitter etc.) 

 τηλεφωνικές κλήσεις μέσω 

Διαδικτύου (Voice telephone call) 

 Other (please describe) 

___________________________

_____________                                                               

________ 
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B5. Do you use the following for any of your courses this semester? (Check all that you 

are using). 

 

 Word or Pdf documents 

 Presentation or Spreadsheets software (Excel , PowerPoint, etc.) 

 Προγράμματα Επεξεργασίας Γραφικών (Graphics Software) (Photoshop, Flash, 

etc.) 

 Audio-creation software (Audacity, GarageBand, etc.) [ ] e.  

 Podcasts, videocasts 

 E-portfolios 

 Discipline-specific technologies (Mathematica, AutoCAD, etc.) 

 Άμεσα μηνύματα (Instant Messaging) 

 Ιστολόγια (Blogs) cms 

 Wikis  

 Social Networks  

 σύστημα διαχείρισης μάθησης (LMS) - Learning management system (Moodle, 

BlackBoard etc.) 

 Other Web 2 technology (please describe) 

_______________________________________ 

B6. Which of the following best describes you? 

(Sort the following benefits with 0 - I don’t know, 1 - Strongly Disagree, 2 - Disagree, 3 - 

Partially Disagree And Partially Agree, 4 - Agree, 5 - Strongly Agree) 

 

 

0 - I 

don’t 

know 

1 - 

Strongly 

Disagree 

2 - 

Disagree 

3 - Partially 

Disagree 

And 

Partially 

Agree 

4 - 

Agree 

5 - 

Strongly 

Agree 

In general I hesitate to try 

out new information 
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technologies. 

I am skeptical of new 

technologies and I use them 

only when I have to. 

      

I usually use new 

technologies when most 

people who know do so. 

      

I love new technologies and 

I am among the first to 

experiment with and use 

them.  

      

I am a specialist in new 

technologies. 

      

 

C. Virtual Communities - Virtual Community of Practice 

C1. Evaluate the following characteristics in the procedure diffusion of information 

online. (1=Not Very Important, 2, 3, 4, 5=Very Important) 

 

Characteristics 

Number 

(1=Not Very Important, 

2, 3, 4, 5=Very 

Important) 

1 2 3 4 5 

Sharing my Knowledge       

Online Storage      

Collaboration of Members      

Trust Among Members      

Anonymity      

Security of Information      

Speed of information transmission      

Reliability of information      
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Ease of Access      

 

C2. Are you part of is any online community? (If you check “Yes”, answer the follow two 

questions - C3 & C4) 

 Yes 

 No 

 

C3. If YES, What type of Online Community are you member of? (Check all that you are 

a member). 

 Collaborative workΟμάδων (Groups) 

 Family Ομάδων (Groups) 

 Social spaces 

 Role playing 

 Illness support Ομάδων (Groups) 

 Spaces for primarily face-to-face Ομάδων (Groups) 

 Ethnic Ομάδων (Groups) 

 Professional Ομάδων (Groups) 

 Education group 

 Geographically related Ομάδων (Groups) 

 Software support 

 Intellectual discussion Ομάδων (Groups) 

 Special interest Ομάδων (Groups) 

 Creative Ομάδων (Groups) sharing techniques and work 

 Learning Community 

 Religion Ομάδων (Groups) 

 

C4. On average how often do you consult with other members? 

(1= Never, 2= A few times a year, 3= Monthly, 4= Weekly, 5=Daily) 

Ομάδων (Groups) 
Number  
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(1= Never, 2= A few times a year, 3= 

Monthly, 4= Weekly, 5=Daily) 

1 2 3 4 5 

Collaborative workΟμάδων (Groups)      

Family Ομάδων (Groups)      

Social spaces      

Role playing      

Illness support Ομάδων (Groups)      

Spaces for primarily face-to-face 

Ομάδων (Groups) 
     

Ethnic Ομάδων (Groups)      

Professional Ομάδων (Groups)      

Education group      

Geographically related Ομάδων (Groups)      

Software support      

Intellectual discussion Ομάδων (Groups)      

Special interest Ομάδων (Groups)      

Creative Ομάδων (Groups) sharing 

techniques and work 
     

Learning Community      

Religion Ομάδων (Groups)      

 

C5. Are you a member of any Virtual Community of Practice?  

(If you check “Yes”, answer the follow two questions – C5 to C9) 

Yes 

No 

 

C6. What benefits do you see in being a member of the Community of Practice? 

Benefits 

Number  

(0 - I don’t know, 1 - Strongly Disagree, 2 

- Disagree, 3 - Partially Disagree And 
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Partially Agree, 4 - Agree, 5 - Strongly 

Agree) 

0 1 2 3 4 5 

To meet other with same interests.       

Getting help on what I need.       

Seeing how others do things.       

Sharing knowledge.       

Sharing Practice.       

Sharing resources.       

Providing advices.       

Getting access to information from member 

that are more specialized in the topic. 

 
     

Meet others people.       

Belong to an online community.       

Spend time with online friends.       

 

C7. What benefits do you see in sharing Knowledge in Online Community of Practice?  

Benefits 

Number  

(0 - I don’t know, 1 - Strongly Disagree, 2 

- Disagree, 3 - Partially Disagree And 

Partially Agree, 4 - Agree, 5 - Strongly 

Agree) 

0 1 2 3 4 5 

I usually share the things I know with members of the 

online community. 

 
     

I am among the most active members in the online 

community. 

 
     

I usually try to work out activities that help share 

knowledge to the online community. 

 
     

The members of the community are often satisfied with 

sharing my knowledge 
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Sharing my knowledge to the community increases the 

levels of new knowledge for the other members. 

 
     

Sharing my knowledge has a positive influence on my 

professional work. 

 
     

 In general, the quality of sharing my knowledge is of 

great importance for the community. 

 
     

 

C8. What do you believe for the Quality of Knowledge Sharing in Online Community of 

Practice?  

Quality of Knowledge Sharing 

Number  

(0 - I don’t know, 1 - Strongly Disagree, 2 

- Disagree, 3 - Partially Disagree And 

Partially Agree, 4 - Agree, 5 - Strongly 

Agree) 

0 1 2 3 4 5 

Is relevant to the topics.       

Is easy to understand.       

Is accurate.       

Is complete.       

Is reliable.       

Is timely.       

 

C9. What do you believe about trust in Online Community of Practice? 

Quality of Knowledge Sharing 

Number  

(0 - I don’t know, 1 - Strongly Disagree, 2 

- Disagree, 3 - Partially Disagree And 

Partially Agree, 4  - Agree, 5 - Strongly 

Agree) 

0 1 2 3 4 5 

If ever need help the online community would be grateful 

to help me. 
      

The online community develops interest also in my 

personal qualities. 
      

I think that most of the community members search for a 

mutual benefit when they interact with other members. 
      

The community is genuine and sincere.       

Generally, the majority of the online community 

members doesn’t make false statements. 
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Generally, the online community is an important and 

useful source of knowledge and expertise. 
      

I trust the community when I ask them not to forward or 

share any sensitive material. 
      

 

C10. What is the Value of Communities of Practice?  

The Value of Communities of Practice 

Number  

(0 - I don’t know, 1 - Strongly Disagree, 2 

- Disagree, 3 - Partially Disagree And 

Partially Agree, 4  - Agree, 5 - Strongly 

Agree) 

0 1 2 3 4 5 

They enable an expert level of development.       

They enable faster solutions and response time.       

They illuminate good practice.       

They increase the possibilities of fast learning.       

They connect learning to action.       

They permit the improvement of organized performance.       

 

Michael Kleisarchakes 

PhD Student 

Department of Primary Education, University Of Crete 

kleisarx@edc.uoc.gr 

  

mailto:kleisarx@edc.uoc.gr
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Παράρτημα Β – Τελικό Ερωτηματολόγιο Έρευνας 

 

 

 

Institution: (State your Institution)…………………………………………….. 

 

Age group:   Over 56 ____46-55 ____ 36-45 ____ 26-35 ____ Under 25 ____ 

 

Teaching experience:  Over 26 ____21-25 ___   16-20 ___ 11-15 ___ Under 10 ___ 

Gender:   Male ____ Female ____ 

 

Professional status:  

Full professor   ___ 

Associate Professor  ___ 

Assistant Professor  ___ 

Lecturer   ___ 

State your teaching subject: ………………………………………. 
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Please rate the following 

statements regarding your 

readiness to infuse 

sustainability 

Strongly 

Disagree 

Disagree 

fairly 

Disagree 

a little 

Agree 

a little 

Agree 

fairly 

Strongly 

agree 

1. Knowledge of core 

sustainability concepts and 

information sources. 

1 2 3 4 5 6 

2. Up to date with relevant 

current issues and trends 

1 2 3 4 5 6 

3. Can take in information 

without filtering through my 

judgment first. 

1 2 3 4 5 6 

4. I am prepared well enough 

for applying course revision 

towards sustainability. 

1 2 3 4 5 6 

5. I have adequate skills and 

knowledge to infuse 

sustainability issues and 

themes into my teaching. 

1 

 

2 3 4 5 6 

6. I would like to infuse more 

on sustainability into my 

teaching but I don't have the 

time. 

1 2 3 4 5 6 

7. I have changed my teaching 

style to infuse sustainability 

learning activities into my 

1 2 3 4 5 6 
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courses. 

8. I feel competent enough to 

integrate sustainability into 

my courses. 

1 2 3 4 5 6 

9. I am good in networking to 

promote sustainability-related 

change. 

1 2 3 4 5 6 

10. I am confident about what 

topics, approaches, strategies 

are likely to be successful in a 

given organisational context. 

1 2 3 4 5 6 

11. I interact effectively with 

wide a range of Ομάδων 

(Groups) with different types 

of power dynamics. 

1 2 3 4 5 6 

12. I have the ability in 

facilitating and resolving 

conflict situations. 

1 2 3 4 5 6 

13. I am good at respectfully 

interacting with a variety of 

people from different cultures. 

1 2 3 4 5 6 

14. I understand group 

dynamics in general. 

1 2 3 4 5 6 

15. I can take significant risks 

when the returns seem 

worthwhile. 

1 2 3 4 5 6 

16. I have experience in 

applying systems thinking to 

1 2 3 4 5 6 
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practical problems. 

17. I devote significant time/ 

attention to personal capacity 

development. 

1 2 3 4 5 6 

18. I effectively balance 

personal and work needs. 

1 2 3 4 5 6 

19. I can quickly respond to 

changing circumstances and 

crisis situations. 

1 2 3 4 5 6 

20. I practice teamwork and 

share knowledge with 

colleagues from different 

cultural and scientific 

backgrounds. 

1 2 3 4 5 6 

21. I am motivated to change 

the way of my teaching and 

my role as an educator.  

1 2 3 4 5 6 

23. In my opinion, students 

are ready to discuss issues 

related to sustainable 

development.  

1 2 3 4 5 6 

24. Students seem to be more 

sensitised and getting 

involved in sustainability 

actions. 

1 2 3 4 5 6 

25. Students critically reflect 

more on their values, 

perceptions and actions. 

1 2 3 4 5 6 
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Table 2  

What do you think about the 

following statements 

concerning RUCAS? 

Strongly 

Disagree 

Disagree 

fairly 

Disagree 

a little 

Agree 

a little 

Agree 

fairly               

Strongly 

agree 

1. The regional training 

workshops were well 

organised. 

1 2 3 4 5 6 

2. It has provided sufficient 

information at all steps. 

1 2 3 4 5 6 

3. Through your involvement 

you turned able to revise your 

teaching methodology to suit 

the needs for infusing 

sustainability in teaching. 

1 2 3 4 5 6 

4. It provided you with the 

tools for self-assessment and 

peer-review. 

1 2 3 4 5 6 

5. Through your involvement 

you turned able to revise the 

content of your courses to suit 

the needs for infusing 

sustainability in teaching. 

1 

 

2 3 4 5 6 

6. It contributed to your 

professional development and 

academic status in your 

institution. 

1 2 3 4 5 6 
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7. It gave you the opportunity 

to communicate and 

collaborate with the 

administrative authorities in 

your institution. 

1 2 3 4 5 6 

8. It provided you with 

relevant supportive materials 

that contributed in infusing 

sustainability issues and 

themes in your courses. 

1 2 3 4 5 6 

9. It increased your interaction 

with your students. 

1 2 3 4 5 6 

10. It enabled you to design 

activities related to education 

for sustainability. 

1 2 3 4 5 6 

11. It enabled you to 

collaborate and share tasks 

with colleagues. 

1 2 3 4 5 6 

12. In general, it responded to 

your expectations. 

1 2 3 4 5 6 

 

Assessment of the RUCAS Online Community of Practice 

 

Part 1. - Visited 

 

1.  How often do you visit RUCAS online community of practice (OCoP);  

 Only once  

 Less than once a month 
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 Once per month 

 More than monthly but less than weekly 

 Once a week 

 More than once a week 

 Daily  

2. When was the last time you accessed the RUCAS OCoP? 

 Today 

 This week 

 Within the past two weeks 

 Within the past month 

 More than a month ago 

3. On average, how much time have you spent per week on the OCoP? 

 Less than 1 hour per week 

 1-2 hours per week 

 3-6 hours per week 

 More than 6 hours per week 

4. On average, how much time have you spent during each unique visit to the 

OCoP? 

 a. Less than 5 minutes 

 b. 5-15 minutes 

 c. 15-30 minutes 

 d. Longer than 30 minutes 

5. How many years of experience do you have that relate to CoPs? 

 Less than 1 year 

 1 - 2 years 

 2 - 5 years 
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 Over 5 years 

6. a. What strongly limits your ability to participate in your CoPs? 

  Time 

 Lack of management support 

 Lack of incentives 

 Communication barriers/jargon 

 Ομάδων (Groups) appear to be exclusive 

 

b. What would strongly motivate you to participate in CoPs? 

 Meeting work goals 

 Staying current in the sector or theme 

 Career development 

 Solutions to work challenges 

 Learning and development 

 Expanding personal network 

 Support for daily activities 

 

7.  Which of the following best describes your role in the RUCAS OCoP? 

 Passive member 

 Active member 

 Team coordinator 

 Mentor 

 Leader 

8. How long have you been involved in the RUCAS OCoP? 
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 Less than 1 year 

 2  years 

 Over 2 years 

 

Part 2. - The purpose of the OCoP 

 

Note the number that indicates the degree of 

preference 

1 = Strongly Disagree, 2 = Disagree 

fairly 

3 = Disagree a little, 4 = Agree a little 

5 = Agree fairly, 6 = Strongly agree 

1. The name of the OCoP and its purpose are 

related. 
1 2 3 4 5 6 

2. The logo on OCoP is visible. 1 2 3 4 5 6 

3. The address (URL) of the OCoP and the 

purpose of community of practice are related. 
1 2 3 4 5 6 

4. A clear mission statement of the community 

of practice is presented 
1 2 3 4 5 6 

5. The mission statement of the OCoP is visible 

to the user. 
1 2 3 4 5 6 

6. The mission of the OCoP clearly identifies 

the purpose and goals of the community. 
1 2 3 4 5 6 

7. The mission statement of the OCoP clearly 

identifies its contents. 
1 2 3 4 5 6 

8. The mission statement of the OCoP clearly 

identifies its target audience. 
1 2 3 4 5 6 

9. The purpose of the OCoP is understood. 1 2 3 4 5 6 
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Part 3. - For Accessibility 

 

Note the number that indicates the degree of 

preference 

1 = Strongly Disagree, 2 = Disagree 

fairly 

3 = Disagree a little, 4 = Agree a little 

5 = Agree fairly, 6 = Strongly agree 

1. The links are labeled with anchor text that 

provides a clear indication of where they lead. 
1 2 3 4 5 6 

2. The responsive after a click in a hyperlink is 

immediate. 
1 2 3 4 5 6 

3. Easily find the links to each page of the 

OCoP. 
1 2 3 4 5 6 

4. The text readability (font type, font size, font 

color) are suitable. 
1 2 3 4 5 6 

5. The purpose of the OCoP becomes clear 

within a few seconds without reading much of 

the text at the OCoP. 

1 2 3 4 5 6 

6. The OCoP loaded quickly. 1 2 3 4 5 6 

7. All links (internal and external) are valid and 

active. 
1 2 3 4 5 6 

8. The OCoP is free from errors (programming 

or logical) 
1 2 3 4 5 6 

9. The OCoP contains elements designed to 

encourage continuous interest in using it. 
1 2 3 4 5 6 
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10. The OCoP is easily searchable from a search 

engine. 
1 2 3 4 5 6 

 

Part 4. - For Design 

 

Note the number that indicates the degree of 

preference 

1 = Strongly Disagree, 2 = Disagree 

fairly 

3 = Disagree a little, 4 = Agree a little 

5 = Agree fairly, 6 = Strongly agree 

1. The OCoP’s design is aesthetically appealing. 1 2 3 4 5 6 

2. The colors used are harmonious and logically 

related. 
1 2 3 4 5 6 

3. The color choices are visually acceptable. 1 2 3 4 5 6 

4. The fonts look OK on various screen 

resolutions. 
1 2 3 4 5 6 

5. The standard text size is readable, for visitors 

who don’t know how to adjust their browsers. 
1 2 3 4 5 6 

6. The style is consistent throughout this OCoP 

system. 
1 2 3 4 5 6 

7. You are satisfied with the quality of the 

images and .pdf files of this OCoP system. 
1 2 3 4 5 6 

8. The Virtual environment is user-friendly. 1 2 3 4 5 6 
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Which of the following factors motivate you to share knowledge in the OCoP? (You can 

choose more than one option) 

 

 The idea of receiving information 

 The incentives (e.g. awards, professional development, etc.) 

 The relationships with others 

 Anticipated reciprocity 

 Increased reputation 

 Wanting to share information with others 

Other - please specify: 

 

Part 6. - For Content 

 

Note the number that indicates the degree of 

preference 

1 = Strongly Disagree, 2 = Disagree 

fairly 

3 = Disagree a little, 4 = Agree a little 

5 = Agree fairly, 6 = Strongly agree 

1. The OCoP provides fruitful resources 1 2 3 4 5 6 

2. The information is accurate and appropriate 

for the intended audience. 
1 2 3 4 5 6 

3. The contrast between text and its background 

color is sufficient to make reading easy on the 

eyes. 

1 2 3 4 5 6 
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4. The texts are broken into small, readable 

chunks using headings, sub-headings and 

emphasis features. 

1 2 3 4 5 6 

5. The links are current and working. 1 2 3 4 5 6 

6. The information of this OCoP is timely and 

up-to-date. 
1 2 3 4 5 6 

7. The user can see where he/she is on the 

OCoP. 
1 2 3 4 5 6 

8. The language, which is used, it is understood. 1 2 3 4 5 6 

9. The visuals enhance the message/purpose of 

the OCoP. 
1 2 3 4 5 6 

10. The OCoP is interesting. 1 2 3 4 5 6 

11. The webmaster is available and gives support 

when needed promptly. 
1 2 3 4 5 6 

 

Part 6. - Usability 

 

Note the number that indicates the degree of 

preference 

1 = Strongly Disagree, 2 = Disagree 

fairly 

3 = Disagree a little, 4 = Agree a little 

5 = Agree fairly, 6 = Strongly agree 

1. Τhe use of the OCoP was simple and easy. 
1 2 3 4 5 6 

2. It was possible to complete your tasks on this 

OCoP. 

1 2 3 4 5 6 
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3. It is easy to find any information. 
1 2 3 4 5 6 

4. The organization of information was clear. 
1 2 3 4 5 6 

5. Moving from one page to the other was easy. 
1 2 3 4 5 6 

6. The OCoP structure was understood. 
1 2 3 4 5 6 

7. It is easy to control the interactions of this 

OCoP. 

1 2 3 4 5 6 

8. The importance of graphics on the OCoP was 

clear. 

1 2 3 4 5 6 

9. The response time of the OCoP was 

satisfactory. 

1 2 3 4 5 6 

 

Part 7 – Supportive materials  

 

Please rate how relevant and useful the following features for education for sustainable 

development are to your work: 

 

Note the number that indicates the degree of 

preference 

1 = Not at all, 2 = Somewhat 

3 = Quite a bit, 4 = Very much 

5 = Not Applicable 

1. Ιστολόγιo (Blog) postings 
1 2 3 4 5 

2. Φόρουμ (Forum) postings and Discussions 
1 2 3 4 5 

3. Curated links 
1 2 3 4 5 

4. Pdf links 
1 2 3 4 5 

5. Event links 
1 2 3 4 5 
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6. Διαδικτυακή συζήτηση (Chat) Function 
1 2 3 4 5 

7. Ομάδων (Groups) 
1 2 3 4 5 

8. Workshops and Training 
1 2 3 4 5 

9. Commenting on Resources 
1 2 3 4 5 

10. Other - please specify: 

______________________________ 

1 2 3 4 5 

 

Please rate how practical (i.e. ease of applying to your work) the following RUCAS OCoP 

features are: 

 

Note the number that indicates the degree of 

preference 

1 = Not at all, 2 = Somewhat 

3 = Quite a bit, 4 = Very much 

5 = Not Applicable 

1. Ιστολόγιo (Blog) postings 
1 2 3 4 5 

2. Φόρουμ (Forum) postings and Discussions 
1 2 3 4 5 

3. Curated links 
1 2 3 4 5 

4. Pdf links 
1 2 3 4 5 

5. Event links 
1 2 3 4 5 

6. Διαδικτυακή συζήτηση (Chat) Function 
1 2 3 4 5 

7. Ομάδων (Groups) 
1 2 3 4 5 

8. Workshops and Training 
1 2 3 4 5 

9. Commenting on Resources 
1 2 3 4 5 
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10. Other - please specify: 

______________________________ 

1 2 3 4 5 

 

What, if anything, would make the OCoP features more practical for your involvement in 

sustainable development actions? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

Part 9. - Interaction 

 

1. To what extent has the RUCAS OCoP allowed you to connect with others in the Rucas 

community? 

Not at all Somewhat Quite a bit Very much 

        

 

2. To what extent do you actively contribute (i.e. make posts, comment) to the RUCAS 

OCoP? 

Not at all Somewhat Quite a bit Very much 

        

 

3. To what extent do you interact with other Virtual Community of Practice members 

through the RUCAS OCoP? 
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Not at all Somewhat Quite a bit Very much 

        

 

4. To what extent do you interact with other Virtual Community of Practice members 

online, but not through the RUCAS OCoP (i.e. via email, facebook, etc)? 

Not at all Somewhat Quite a bit Very much 

        

 

5. To what extent do you interact with other Virtual Community of Practice members face to 

face, but not through the RUCAS OCoP? 

Not at all Somewhat Quite a bit Very much 

        

 

6. To what extent do you interact with your colleagues through the RUCAS OCoP? 

Not at all Somewhat Quite a bit Very much 

        

 

Overview 

 

Note the number that indicates the degree of 

preference 

1 = Strongly Disagree, 2 = Disagree 

fairly 

3 = Disagree a little, 4 = Agree a little 

5 = Agree fairly, 6 = Strongly agree 

1. I think I would use the RUCAS OCoP 

frequently. 

1 2 3 4 5 6 

2. I found this OCoP unnecessarily complicated. 
1 2 3 4 5 6 
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3. I think this OCoP was easy to use. 
1 2 3 4 5 6 

4. I think I need help to be able to use the 

RUCAS OCoP. 

1 2 3 4 5 6 

5. I found the various functions in this OCoP 

well integrated. 

1 2 3 4 5 6 

6. There was great inconsistency in this OCoP. 
1 2 3 4 5 6 

7. I think most people would learn to use this 

OCoP very quickly. 

1 2 3 4 5 6 

8. I found this OCoP very complicated to use. 
1 2 3 4 5 6 

9. I feel very confident using this OCoP. 
1 2 3 4 5 6 

10. Help me build relationships and network with 

others.  
1 2 3 4 5 6 

11. Gives me a sense of belonging.  1 2 3 4 5 6 

12. Benefit my daily work from the relationships 

established.  
1 2 3 4 5 6 

13. Motivate me to share work-related 

knowledge.  
1 2 3 4 5 6 

14. Break down communication barriers among 

members. 
1 2 3 4 5 6 

15. Have a user-friendly communication 

platform. 
1 2 3 4 5 6 

16. Enable professional development. 1 2 3 4 5 6 

 

17. Overall evaluation for the RUCAS virtual community of practice.  

 

 Excellent 
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 Very satisfactory 

 Satisfactory 

 Acceptable 

 Inadequate 

 

18. Overall, what do you think is the greatest strength of the RUCAS Virtual Community of 

Practice? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________ 

 

19. What do you think is the greatest challenge of the RUCAS Virtual Community of 

Practice? How would you change that? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________ 
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20. Is there anything else you would like to tell us about your experience with the RUCAS 

Virtual Community of Practice? 

_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________ 

 

 

Thank You 
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Παράρτημα Γ – Εγχειρίδια Χρήσης της Rucas VCoP 

1. WeΙστολόγιo (Blog) Registration 

 

WeΙστολόγιo (Blog) Registration 

TEMPUS RUCAS Community 

The Web site can be accessed from http://community.cc.uoc.gr/ 

How to Register 

Click on Register within the Login box and fill out the form provided.    

 

And Fill Out This Form 

 

Write your FirsthName, LastName and Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (Email) Address. Check “yes” 

in “I agree to the Terms and Conditions” and in institution select “MahoodleMoodle”.  

Enter the characters you see in the picture to the next box and press “Register”. 

And the registration has been completed. 

http://community.cc.uoc.gr/
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Check your e-mail account for instructions on how to activate your account. You receive a email 

with a relative link. Follow this link to complete the signup process. 

(The link will expire in 24 hours. !!!) 

If you do not receive an email confirmation message after registration, please ensure the registration 

message has not been caught by your email junk filter.  Please contact the Site Administrator if you 

have any problems registering.  

 

Follow the link and set your username and password. 

 

Select username and password for the system. 

 

Your username may include alphanumeric characters, full stops and @ symbols. Your username must 

be between 3 and 30 characters long.  Usernames are not case sensitive.  

Your password must be at least six characters long and contain at least one digit and two letters. Your 

password may not be the same as your username and is case sensitive.  

And press “Submit”. 

Your username and password has been saved. 

If you have forgotten your password you can request a password reset. After submitting your primary 

email address in the prompt box, you will be emailed an activation code link.  Following this link will 

confirm your reset request and allow you to change your password.  

If you receive a password change email that you have not requested, please ignore the email and 

advise the Site Administrator immediately.  
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Activity Preferences 

Now you receive a new mail from Community of Practice System. Visit the link to update your 

notification preferences. Press «Save» to change your Preferences. 

 

If you have any questions, please contact the Administrator at kleisarx@edc.uoc.gr 

 

Michael Kleisarchakes 

PhD Student 

Department of Primary Education, University Of Crete 

  

mailto:kleisarx@edc.uoc.gr
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2. First login and complete the Profile’s information 

 

First login and complete the Profile’s information 

TEMPUS RUCAS Community  

1. Login  

1.1. Go to http://community.cc.uoc.gr 

1.2. Enter your ‘Username’ and ‘Password’ and click once on the ‘Login’ button.  

 

 

Virtual Community of Practice will open at the ‘Home’ page. 
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At present, you cannot alter what is on the Home page. You should see a ’main menu’ 

consisting of six tabs: 

 

 ‘Home’ 

 ‘Profile’ 

 ‘My Portfolio’ 

 ‘Ομάδων (Groups)’ 

 ‘Settings’ 

 ‘Logout’ 

 

2. Using ‘Profile’  

2.1. Edit Profile  

Click once on the ‘Profile’ link. A sub menu will appear consisting of ‘Edit Profile’, 

‘Profile Icons’, ‘My Resume’, ‘My Goals’ and ‘My Skills’ tabs.  

‘Edit Profile’ presented in the following picture 

 

 
 

The ‘Edit Profile page’ tab has a further four tabs (‘About Me’, ‘Contact Information’, 

‘Messaging’ and ‘General’) where you can enter information. Certain personal items of 

information will only be made public if you deem it so. Click on each tab in turn and 

enter information as you see fit.  

 

 
 

The ‘Profile’ is what people see on screen pertaining to you when they are browsing for 

other members or have you as ‘a member’. You can preview what they see by clicking once 

on the ‘View my profile’ button at the bottom of the ‘Edit Profile’ windows. 

You should also click once on the ‘Save Profile’ button after making any changes within 

‘Edit Profile’ windows.  

 

 
 

2.2. Profile Icons 

 

Click once on the ‘Profile Icons’. 
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This part of ‘Profile’ lets you upload up to five profile icons. You can choose one to be 

displayed as your ‘visible to others’ icon.  

 

To upload an icon click once on the ‘Browse...’ button.  

 

A ‘File Upload’ window will appear. Click once on the file you wish to use to select it and 

then click once on the ‘Open’ button.  

 

The file ‘path’ will show inside ‘Profile Icon*’. Enter text for ‘Image Title’ and click 

once on the ‘Upload’ button.  

 

 
 

You will see below that here I have three profile icons uploaded and the ‘I’m Spartacus’ 

image is set as the default (the image which others will see in my ‘profile’).  

 

The ‘Set default’ button should be clicked once after changing profile icons.  

 

The ‘Use no default’ button, when clicked once, will Μέση Τιμή (Mean) you have no 

profile icon visible to others and the ‘Delete selected icons’ will delete any icon whose 

‘Delete’ check box is ticked (i.e. if I clicked once on the ‘Delete selected icons’ button 

below, the ‘boy camera’ image would be deleted.  

 

2.3. My Resume  

 

Click once on the ‘My Resume’ tab. 

 

 
 

Starting with a ‘Cover Letter’ element, scroll down the ‘My Resume’ page to view the other 

elements.  

 

These are ‘Interests’, ‘Contact Information’, ‘Personal information’, ‘Employment 

History’, ‘Education History’, ‘Certifications, Accreditations and Awards’, ‘Books and 

Publications’ and ‘Professional Memberships’. 
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These are very intuitive to use. For example, to add a ‘cover letter’ just click once inside the 

‘cover letter’ text editor and type to enter text or you can copy text, for example, from a 

word-processed document and paste it inside the text editor using its ‘paste’ facilities.  

 

We’ll enter some jobs under the ‘employment history’ element.  

 

You should be able to add detail to the other sections (e.g. education history) on your own 

after that.  

 

Click once on the ‘Add’ button immediately below the ‘Employment History’ label. ‘Text 

Fields’ appear for you to complete. You can enter your own information or use the entries 

shown below.  

 

 
 

When you’re satisfied with the entries, click once on the ‘Save’ button. Your ‘Employment 

History’ element will now contain one record as shown below. Clicking once on the 

‘Position’ entry (e.g. ‘Baker at Joe Ιστολόγιo (Blog)gs Bakery’) will reveal the ‘position 

description’ (if you created it).  
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To add another record to your employment history, simply click once on the ‘Add’ button.  

 

Another blank record will appear with fields for you to complete. Once you’ve done that, just 

click once on the ‘Save’ button. You can see below that I’ve created two records for my 

Employment History’. You should also notice the green arrows to the right of the list. Use 

these to reorder the employment history records.  

 

You can share your entire resume or parts of it when you create a view for others to share 

(we’ll come to that soon).  
 

2.4. My Goals  
Click once on the ‘My Goals’ tab.  

 

 

There are three elements here (‘Personal Goals’, ‘Academic Goals’ and ‘Career Goals’). Simply enter 

text using the keyboard or paste from another source.  

There is only one ‘Save’ button (below ‘Career Goals’). Remember to use this after making any 

changes you wish to keep.  

 

2.5. My Skills  
Click once on the ‘My Skills’ tab. 
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There are three elements here (‘Personal Skills’, ‘Academic Skills’ and ‘Career Skills’). Simply enter 

text using the keyboard or paste from another source.  

 

Tip: There is only one ‘Save’ button (below ‘Work Skills’). Remember to use this after making any 

changes you wish to keep.  
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3. Join a group 

Join a group 

RUCAS Community of Practice 

 

1. On the top menu click “Ομάδων (Groups)”. 

 

 

2. You can search for Ομάδων (Groups) to join by clicking on “Find Ομάδων (Groups)”. 

 

 

3. Click on “Join this Group” to become a member in one or more Ομάδων (Groups). 

 

 

 

 

All the Ομάδων (Groups) you are already a member appear on the right side of the site 

immediately the moment you authenticate. 

 

  



[269] 
 

4. Accept Pending Collaborator 

 

“Accept Pending Collaborator” 

 RUCAS Community of Practice 

 

1. On the top right of the page you will see “1 pending collaborator”.  

 

 

Click on “1 pending collaborator”. 

 

2. You will see which pending. Click on “Approve Request” to accept the request. 
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5. Photo Gallery manual 

 

Rucas Community – Photo Gallery 

Check “Login” on Up left side at http://community.cc.uoc.gr/photo_system/ 

Use for username--> rucas_user and for password--> r12345r 

  

Creating albums 

1. Choose a category from the dropdown list "Files"  “Albums” 

2. To create an album, click on the "New album" button 

3. Click on the text input field at the bottom of the screen, highlight the default 

name "OK"  

4. Then type in the album name you want to use 

Renaming albums 

1. Choose “Home” 

2. Click on the album you want to change the button “Properties” 

3. Click on the text input filed to make changes. 

4. Type the album name you want to assign and Click "Update album" 

Deleting albums 

1. Choose “Home” 

2. Click on the album you want to change the button “Delete” 

3. Click “OK” 

Uploading pics 

1. Select on menu “Upload Files” 

2. Select “Album” to put a photo. 

3. Click “Browse” button, select your photo to want to uload and press “OK”. 

4. Click “Continue” and write in text fields Title and Description. 

5. Click “Apply changes” 

6. Choose “Home” to see all photo in the selected album. 
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6. Guidelines for Using Ομάδων (Groups) 

Guidelines for Using Ομάδων (Groups) RUCAS Community of Practice 

After being connected with Virtual Community of RUCAS , you will see the Ομάδων 

(Groups)’ list on the left side. 

 

 

Click on the name of the group to access its different settings.  

 

In case you don’t know how to Join the group you want, you can see the manual guide I 

have already sent you. (It has been attached once again). 

 

Notice the five tabs under the group's name: About, Members, Φόρουμ (Forum)s, Views 

and Files. 

 

 

Members 
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Under the Members tab, you will see all group members with their roles in the group and the 

date they have joined.  

 

Notice the search box at the top of the page, below the Members tab; you can use this search 

box to look for users who are already members in this group. 

Φόρουμ (Forum)s 

 

 

 

Ομάδων (Groups) have Φόρουμ (Forum)s through which you can communicate with others 

participants. Group members are able to post and reply to Topics.  

 

Φόρουμ (Forum)s Create New Topic 

 

 

 

Creating topics allow discussions to be organised  

 Select the Φόρουμ (Forum) for the new topic  

 select New Topic  

 Fill in the Topic subject and body  

 Select the options of sticky (top of every page) or closed topics (replied by moderators 

or owners)if you need to  
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Φόρουμ (Forum)s Editing topics 

 You can edit your own content and owners and moderators can edit other content  

 Still in the Ομάδων (Groups) menu tab you can search for Friends to add to your list. 

Click on Find Friends  

 You can search by full name, firstname, lastname or preferred name if the user has 

assigned one. Click Send Friend Request! , or Add to Friends if the user has allowed 

that in the Friends control option.  

 

ATTENTION!!!! 

You can upload your comments using the “Comments syllabus” in the Φόρουμ (Forum) 

box.  

 

Files 

The Files tab contains an area where members can upload different files to be viewed by 

other members.  

 

 

Creating a folder 

Click the “create folder button” to create a giving the name you want. 

 

 

 

The folder will then appear on your page with two buttons next to it. The "Edit" button 

allows you to change the name and the description of the folder. The "Delete" button as you 

might expect, will delete the folder.  
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Uploading a file. 

If you do want to put your file into a folder, click the folder button before clicking the file 

upload button.  

 

When uploading a file you must tick the check box confirming that you are the owner of the 

copyright in the material that you are uploading (or at least that you have permission to 

upload it.)  

 

 

When you're ready click the "Open" button. Notice that if you uploaded it to a folder that was 

empty, the option to delete that folder has disappeared. If you decide to delete that folder you 

must delete, or move, all the files it contains first. 
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After that the file has uploaded. 

 

 

ATTENTION!!!! 

You can upload the syllabus you have created in the folder named “uploading the 

syllabus”. 
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7. Upload a file or a text comment 

Upload a file or a text comment 

In Rucas Community of practice select “Resources for Education in Sustainable 

Development” 

 

Select  a category of Sciences 

 

1. Upload a file 

You can upload a file of any format (.pdf, .txt, .doc, until 10 MB) Click “Upload files” 

 

Click “Browser”, select a file from your computer and click “Open” 

 

2. Upload a text comment 

You can upload a comment (txt or html format). Click “Uploading comments” 
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Click “Edit my submission” to write your comments. 

 

You can format your text with the format - menu buttons 

 

To complete the process click “Save change” 
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