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ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΑΘΗΗ
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αλαγθαηόηεηα γηα ην ηκήκα ΔΚΔ50-ΘΔΣ1. Σην πιαίζην ηεο θνηλόηεηαο απηήο, νη
εθπαηδεπόκελνη ζα κπνξνύζαλ λα αλαδείμνπλ ηηο πνηθίιεο επαγγεικαηηθέο θαη
καζεζηαθέο ηνπο εκπεηξίεο, λα αληαιιάζνπλ ηδέεο θαη θνηλέο πξαθηηθέο, λα
αλαιάβνπλ επζύλε γηα ηε κάζεζή ηνπο θαη λα εμαζθαιίζνπλ δηαξθή θηλεηνπνίεζε
θαη πξσηνβνπιία γηα ηηο ζπνπδέο ηνπο. Η αλάγθε γηα δηαξθή επηθνηλσλία θαη
ππνζηήξημε ζηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ηνπο πξνέθπςε, ήδε, από ηελ ελαξθηήξηα
ζπλάληεζε, θαζώο νη πεξηζζόηεξνη εθπαηδεπόκελνη ήξζαλ ζηελ ΔΚΔ50 με ηην
αίζθηζη ηηρ απομόνυζηρ και ηην ανάγκη για ομαδική μάθηζη και
κινηηοποίηζη. Σην πιαίζην απηό, απνθαζίζηεθε ε ζπγθξόηεζε κηαο θνηλόηεηαο
επαγγελμαηιών (community of practice) πνπ καζαίλεη (Wenger, McDermott &
Snyder, 2002). Τν ζεσξεηηθό ππόβαζξν πνπ ζηήξημε απηή ηελ ηδέα ήηαλ νη αξρέο ηνπ
εποικοδομηηιζμού (http://en.wikipedia.org/wiki/Constructivism) θαη, ηδηαίηεξα, ην όηη
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δξαζηεξηνπνίεζε/αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ην δηάινγν, ηε ζπλεξγαζία
θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβνπλ νη ίδηνη ηελ
επζύλε ηεο κάζεζήο ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ ανήκειν ζε απηή ηε
δηαδηθαζία (Kalantzis & Cope, 2008). Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηή ήηαλ απηόο ηνπ
«δηεπθνιπληή».
Ο δηάινγνο θαη ε αιιειεπίδξαζε απνηέιεζαλ έλα ηζρπξό κέζν ζπγθξόηεζεο
ηεο θνηλόηεηαο, πνπ ζα έπξεπε λα ελδπλακσζεί σο θνηλή πξαθηηθή. Η έθθξαζε
πνηθίισλ ηδεώλ, ε απνδνρή ηεο αμίαο ηνπ δηαιόγνπ γηα ηελ επίιπζε επαγγεικαηηθώλ
πποβλημάηυν και ε ζςνανηίλητη, αλαδείρζεθαλ σο ζεκαληηθά ζεκεία.

Λέξειρ κλειδιά
Κνηλόηεηα κάζεζεο
Σπλεξγαηηθή κάζεζε
Δγθπθινπαίδεηα Διεύζεξνπ πεξηερνκέλνπ
Γηάινγνο - επηθνηλσλία
κοπόρ
Βαζηθόο ζθνπόο απηήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ήηαλ ε εθαξκνγή ζηελ πξάμε ησλ
δηαδηθαζηώλ ζπγθξόηεζεο νκάδαο ζε κηα θνηλόηεηα επαγγεικαηηώλ, γηα ηελ
θαιύηεξε θηλεηνπνίεζε θαη απηνθαζνξηζκό ησλ κειώλ ηεο ζην πιαίζην ηεο δηα βίνπ
κάζεζεο.
ηόσοι
Οη εθπαηδεπόκελνη


Να απνθηήζνπλ ηελ αίζζεζε ηεο ζπκκεηνρήο (membership) ζε κηα νκάδα πνπ
καζαίλεη.



Να εμνηθεησζνύλ κε ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε.



Να ηθαλνπνηήζνπλ εμαηνκηθεπκέλεο καζεζηαθέο αλάγθεο.



Να αληαιιάμνπλ απόςεηο θαη ηδέεο γηα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινύλ.

Αποηελέζμαηα
Οη εθπαηδεπόκελνη ζηο πλαίζιο ηεο Θ.Δ. ζα κπνξνύζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ:


Σπλεξγαηηθά δίθηπα κάζεζεο (4-5 αηόκσλ) πνπ ζα ηνπο ππνζηήξηδαλ ζηε
δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ηνπο.



Έλα ειεθηξνληθό ηζηνιόγην γηα ηελ πξνώζεζε δηαιόγνπ θαη αλαζηνραζκνύ
γηα ηελ πνξεία ησλ ζπνπδώλ ηνπο θαη γηα ζεκαληηθά επαγγεικαηηθά
δεηήκαηα.



Έλα πιαίζην νκαδηθήο αμηνιόγεζεο ησλ εξγαζηώλ ηνπο κε ηε δεκηνπξγία θαη
ηελ αλαζεώξεζε ηνπ δηθνύ ηνπο νδεγνύ θαιήο πξαθηηθήο.



Τα δηθά ηνπο πξντόληα ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, αλαλεώλνληαο ηνπο όξνπο ηεο
ΒΙΚΙΠΑΙΓΔΙΑΣ πνπ αθνξνύλ ζην πιαίζην ησλ ζπνπδώλ ηνπο (π.ρ. αλαλέσζε
ησλ όξσλ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, νκάδα, εθπαίδεπζε ελειίθσλ, θηι. ).

Πεπιγπαθή - μέθοδοι & ηεσνικέρ
Οη θάζεηο πινπνίεζεο απηήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο (ζπγθξόηεζε θνηλόηεηαο
κάζεζεο) δηέξρνληαη από ηηο πέληε (5) Ο.Σ.Σ.

1η Ο... (forming)
Σηελ 1ε Ο.Σ.Σ. δεκηνπξγήζεθε ν ράξηεο καζεζηαθήο ζηνρνζεζίαο ηνπ
ηκήκαηνο. Δπίζεο, αλαδείρζεθε ε αλάγθε ηόζν γηα αμηνπνίεζε ησλ εκπεηξηώλ ησλ
εθπαηδεπόκελσλ όζν θαη γηα δηαξθή επηθνηλσλία θαη ζηήξημε.
Γηάξθεηα

ηξηάληα (30) ιεπηά: Σπδήηεζε ζε δεύγε (θαηαγξαθή ζε post it) θαη

ζπκπιήξσζε καζεζηαθνύ ράξηε ζηνλ πίλαθα.
Ο μαθηζιακός Χάρηης

2η Ο... (forming)
Σηε 2ε Ο.Σ.Σ. ζπγθξνηήζεθαλ ηα δίθηπα ζπλεξγαζίαο κεηαμύ εθπαηδεπνκέλσλ
κε βάζε ηα νκαδνπνηεκέλα θξηηήξηα κάζεζεο.
Γξαζηεξηόηεηα (δηάξθεηα είθνζη (20) ιεπηά):
Κάζε δίθηπν επέιεμε ην δηθό ηνπ ζπληνληζηή θαη σο ζηόρν ηελ ππνζηήξημε
ησλ κειώλ ηνπ ζηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο θαη εθπόλεζεο εξγαζηώλ. Η ιεηηνπξγία ηνπ
δηθηύνπ ζπλνιηθά βαζίζηεθε ζηε ζεσξία ζπγθξόηεζεο/δηαρείξηζεο νκάδαο.
3η Ο... (storming)
Σηελ 3ε Ο.Σ.Σ. ππήξμε αλαθνξά ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηύσλ θαη αμηνιόγεζε
ηεο ρξεζηκόηεηάο ηνπο από ηνπο ζπληνληζηέο θαζώο θαη ζπδήηεζε ζε νκάδεο.
(Γηάξθεηα είθνζη (20) ιεπηά). Δπηπιένλ, θαζνξίζηεθε θαη ε αλάγθε δεκηνπξγίαο
ηζηνινγίνπ κε επζύλε ζρεδηαζκνύ θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλν
εθπαηδεπόκελν. Τέινο, αλαδείρζεθε ε αλάγθε γηα δεκηνπξγία νκαδηθώλ πξντόλησλ
κάζεζεο θαη νκαδηθήο αμηνιόγεζεο απηώλ. Έηζη, ην ηκήκα απνθάζηζε ηελ εθπόλεζε
οδηγού εκπαιδεσηικών ηετνικών, όπσο απηέο αλαδείρζεθαλ από ηηο αηνκηθέο εξγαζίεο
ζην πιαίζην ηεο Θ.Δ.
Παράδειγμα Καλής Πρακηικής

4η Ο... (norming)
Σηελ 4ε Ο.Σ.Σ. παξνπζηάζηεθε ην ηζηνιόγην (http://eapeken.blogspot.com), ην
πξνζρέδην ηνπ Οδεγνύ θαη ζπδεηήζεθαλ ζηα δίθηπα νη πξνηάζεηο αλαζεώξεζήο ηνπ
κε ζθνπό ηε δεκηνπξγία ελόο ηειηθνύ πξντόληνο. (Γηάξθεηα ηξηάληα (30) ιεπηά).
Το ιζηολόγιο ηοσ ΘΕΣ1

Αξιολογήθηκε ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο θαη ε ρξήζε ηνπ ηζηνινγίνπ θαη ησλ
ζεκάησλ πνπ ζπδεηήζεθαλ ζε απηό. Αξιολογήθηκε ε ιεηηνπξγία ησλ δηθηύσλ.
(Δξγαζία ζε νκάδεο – Γηάξθεηα ηξηάληα (30) ιεπηά)
5η Ο... (performing & adjourning)
Σηελ 5ε Ο.Σ.Σ. παξνπζηάζηεθε ν ηειηθόο Οδεγόο θαη ηα λέα ιήκκαηα ζηελ
ειιεληθή έθδνζε ηεο ΒΙΚΙΠΑΙΓΔΙΑΣ.
Γπαζηηπιόηηηα De briefing :Σπλνιηθή αμηνιόγεζε ησλ δηθηύσλ θαη κειινληηθή
ηνπο ιεηηνπξγία θαη δξάζεηο. (Γηάξθεηα κηα (1) ώξα)
Τλικά:
Γηαζέζηκα ινγηζκηθά ειεθηξνληθήο/ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο όπσο:


Ιζηολόγιο http://eapeken.blogspot.com



Δγκςκλοπαίδεια

ελεύθεπος

http://el.wikipedia.org


Post it



Γιαδίκηςο

πεπιεσομένος

http://en.wikipedia.org

θαη

Δνδεδειγμένερ πεπιπηώζειρ σπήζηρ:
Οπνηαδήπνηε νκάδα ΔΚΔ 50
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