
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 



Καλωσόρισες στη 
Θεματική Ενότητα 

«Κοινότητα και 
Συνεργατική Μάθηση». 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ 

ΜΑΘΗΣΗ



ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ 

ΜΑΘΗΣΗ

Σε αυτή την ενότητα θα 
γνωρίσεις τα βασικά σημεία 
για τη συνεργατική μάθηση 
και την αξία της κοινότητας
στην υποστήριξη των 
σπουδών σου. 



Σίγουρα είναι 
μάθηση, άρα 
μαθαίνουμε...

Ναι, αλλά είναι και 
συνεργατική οπότε 
συνεργαζόμαστε...ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ 

ΜΑΘΗΣΗ

Τι νομίζετε ότι είναι η 
συνεργατική μάθηση; 



Αν έχετε το χρόνο και τη διάθεση 
μπορείτε να κάνετε και μια 
επίσκεψη στη βιβλιοθήκη και να 
δείτε ενδεικτικά αυτό το βιβλίο: 
Ματσαγγούρας, Η. (1995). 
Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία. 
Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρης.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ 

ΜΑΘΗΣΗ

Έχετε ήδη αναφέρει κάποια πολύ 
βασικά στοιχεία. Θα λέγαμε με απλά 
λόγια ότι συνεργατική είναι η 
μάθηση που συμβαίνει στο πλαίσιο 
αλληλεπίδρασης μιας ομάδας. 
Περισσότερα όμως μπορείτε να 
δείτε και στο παρακάτω σύντομο 
βιντεάκι: 

https://www.youtube.com/watch?v=Po40I4c94R0


Γιατί όμως να επιλέξω τη 
συνεργατική μάθηση; Γιατί σου προσφέρει κάποια 

πλεονεκτήματα, όπως:

★ Εξασφαλίζει την ενεργό συμμετοχή σου στη 
μαθησιακή διαδικασία.

★ Αυξάνει τον χρόνο εμπλοκής σου στη 
διδακτική διαδικασία.

★ Προσφέρει επιπλέον κίνητρα για μάθηση.
★ Μειώνει τις προκαταλήψεις.
★ Βελτιώνει τις κοινωνικές και οργανωτικές

μας δεξιότητες.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ 

ΜΑΘΗΣΗ



Συμβαίνει το ίδιο και 
στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση;

Ωραία ερώτηση! 
Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Ας δούμε πρώτα τις  
Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ) 

και τι γίνεται εκεί. 

Οι ΟΣΣ είναι ένας τρόπος να επικοινωνήσεις
με τους καθηγητές και τους συμφοιτητές σου, 
να λύσεις απορίες σου, να εκφράσεις σκέψεις 
και προβληματισμούς και να μοιραστείς υλικό
που έχεις βρει και σου φάνηκε ενδιαφέρον. 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ 

ΜΑΘΗΣΗ



Οι ΟΣΣ είναι, επίσης, μια ευκαιρία συνεργασίας και 
γνωριμίας μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον και η 
συμμετοχή σε αυτές βοηθάει σημαντικά τη μελέτη
αλλά και να μη νιώθουμε μόνοι. 

Μπορείς να αξιοποιήσεις αυτή την ευκαιρία για:
● ανταλλαγή σημειώσεων
● επίλυση αποριών
● συνεργασία στην εύρεση και αξιοποίηση πηγών
● διάλογο και προβληματισμό.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ 

ΜΑΘΗΣΗ



✓ Εργασίες σε ομάδες
✓ Καταιγισμός ιδεών
✓ Χιονοστιβάδα
✓ Debates
✓ Παιχνίδια ρόλων, δραματοποιήσεις
✓ Μελέτες περίπτωσης
✓ Προσομοιώσεις
✓ World Café
✓ Σύντομα projects

Πράγματι. Μερικές από τις πιο 
συνηθισμένες είναι οι εξής:

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ 

ΜΑΘΗΣΗ

Έχω ακούσει για 
ομαδοσυνεργατικές
τεχνικές που μπορούν να 
βοηθήσουν σε μια τέτοια 
συνάντηση. Σωστά;



Εκτός όμως από τη δια ζώσης συνεργασία υπάρχει 
και το σκέλος της ψηφιακής συνεργασίας. Σε αυτή 
την ενότητα θα γνωρίσεις:

ΨΗΦΙΑΚΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

 Σύγχρονα ψηφιακά συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης 
και εργαλεία.

 Μορφές και τρόπους επικοινωνίας σε σύγχρονα και 
ασύγχρονα ψηφιακά περιβάλλοντα.

 Ποιος είναι ο ρόλος σου σε αυτά. 
 Ποιος είναι ο ρόλος του Καθηγητή–Συμβούλου σου.
 Πιθανά εμπόδια και κακές πρακτικές που καλό θα είναι 

να αποφύγεις.



Η ψηφιακή συνεργατική μάθηση είναι μία 
εκπαιδευτική προσέγγιση που χρησιμοποιείται 

και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Οι 
σπουδαστές εργάζονται σε ομάδες για να 

ολοκληρώσουν τις εργασίες για την κατάκτηση 
ακαδημαϊκών στόχων με τη χρήση ψηφιακών 

εργαλείων και εφαρμογών.

ΨΗΦΙΑΚΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Τι είναι όμως η ψηφιακή συνεργατική μάθηση;



Ακριβώς, μόνο που τώρα η 
συνεργασία συμβαίνει από 
απόσταση, μέσω του διαδικτύου 
και των ψηφιακών εργαλείων. 
Για να πάρεις μια ιδέα του τι είναι 
η ψηφιακή συνεργασία και ποια η 
σημασία της, δες το ακόλουθο 
βίντεο στο youtube: 

ΨΗΦΙΑΚΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Αυτό μου θυμίζει τις 
ομαδικές εργασίες 

και τα πρότζεκτ που 
κάναμε στο σχολείο.

https://www.youtube.com/watch?v=ujfbSOQ-Iaw


Ας δούμε τώρα ποια είναι τα πιο γνωστά 
συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης και ποια 
από αυτά χρησιμοποιούμε στο ΕΑΠ: 

 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)

 Φόρουμ

 Chat 

 Ψηφιακή πλατφόρμα (e-portal)

 Τηλεδιασκέψεις

ΨΗΦΙΑΚΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ



Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα περιβάλλοντα και ψηφιακές 

εφαρμογές που συχνά χρησιμοποιούν οι φοιτητές του 

ΕΑΠ, όπως:

 Social Networks (π.χ. Facebook, Twitter, Google +)

 Θεματικές ιστοσελίδες και wikis

 Blogs και Micro-blogging

Online games and virtual worlds

ΨΗΦΙΑΚΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ



Ας δούμε μερικά από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται 
για τη διευκόλυνση της ψηφιακής συνεργασίας:

Google Apps (Google Docs, Google Drive, Google Slides, 
Google Forms), Dropbox, Padlet, Wiki, Scribblar, Mindomo, 
Poplet, Survey Monkey, Today’s Meet, What’s App, 
Facebook Groups κ.ά . 

Υπάρχουν βέβαια κι άλλα που, αν σε ενδιαφέρει, μπορείς 
να δεις στο ακόλουθο βίντεο: 

ΨΗΦΙΑΚΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Έχουν πολύ 
ενδιαφέρον 
όλα αυτά. 

https://www.youtube.com/watch?v=5qvDh77_B5Q


Το σημαντικό σε όλα αυτά είναι να θυμάσαι 
πως δεν έχει σημασία το μέσο καθαυτό όσο η 
συμμετοχή και η συνεισφορά σου. 

Για το λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικός 
ο ρόλος του Καθηγητή-Συμβούλου στη 
διαμόρφωση και λειτουργία της κοινότητας 
που αναπτύσσεται μέσα από την ομάδα. 

ΨΗΦΙΑΚΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Πράγματι. Η 
συμπερίληψη των 
καθηγητών στην 

«κοινότητα» είναι πολύ 
σημαντική.



Όμως η παρουσία του ΚΣ είναι κυρίως υποστηρικτική και 
καθοδηγητική. 

Εσείς οι ίδιοι, ο φοιτητές, αναλαμβάνετε τον κύριο ρόλο. 

Ο ρόλος του διδάσκοντα είναι καθοριστικός κυρίως στην 
έναρξη και το συντονισμό της ομαδικής δραστηριότητας, 
στην ανατροφοδότηση και στη διαχείριση των 
συγκρούσεων, αν και τις περισσότερες φορές η ομάδα 
αυτό-ρυθμίζεται. 

ΨΗΦΙΑΚΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ



Σωστά, ωστόσο καλό θα είναι να έχουμε 
υπόψη μας ότι η ενεργός συμμετοχή στο 

φόρουμ συνδέεται με υψηλά ποσοστά 
ακαδημαϊκής επιτυχίας για τους φοιτητές. 

Χρειάζεται όμως προσοχή!

Δηλαδή; Τι εννοείτε; 

Κάποιες φορές μπορεί η συζήτηση στο φόρουμ να 
«ξεφύγει» από το θέμα ή να υπάρχει πληθώρα 

πληροφοριών που μπερδεύει και 
αποπροσανατολίζει. Εκεί είναι που συχνά 

χρειάζεται η παρέμβαση του Καθηγητή-Συμβούλου. 

ΨΗΦΙΑΚΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Στο ΕΑΠ αυτό που λέτε 
γίνεται εμφανές στο 

φόρουμ, αν και δεν είναι 
πάντα ενεργό



Γενικά, για τη συμμετοχή στο φόρουμ και στις ψηφιακές 
συναντήσεις καλό είναι:

★ Να υπάρχει ένας κώδικας δεοντολογίας, ώστε να μη 
δημιουργείται πανικός ή περισσότερο άγχος, να μην 
«ξεφεύγει» η κατάσταση

★ Να υπάρχει ισότητα στη συμμετοχή, σεβασμός και ελεύθερη 
έκφραση, ώστε να αναπτύσσεται κλίμα συνεργασίας και 
εμπιστοσύνης

★ Να γίνεται ανταλλαγή σημειώσεων και απόψεων που 
προωθούν την κριτική διερεύνηση ενός θέματος, όχι 
έτοιμες απαντήσεις

★ Να γίνεται σωστή διαχείριση χρόνου και πληροφοριών. 

ΨΗΦΙΑΚΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ



Ας αναφέρουμε όμως και τα συχνότερα εμπόδια στη 
λειτουργία της ομάδας στο φόρουμ ή σε όποιο άλλο 
συνεργατικό περιβάλλον:

α)  καθυστέρηση αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών 
της κοινότητας
β) παρερμηνεία των μηνυμάτων → χρειάζεται κοινός 
κώδικας επικοινωνίας 
γ) έλλειψη συναισθηματικής σύνδεσης μεταξύ των 
μελών
δ) υπερφόρτωση με πληροφορίες και μηνύματα 
ε) απουσία ακαδημαϊκού διαλόγου 
ζ) παρέκκλιση της συζήτησης από το θέμα.

Για όλα αυτά 
μπορείς να 
δεις κι ένα 

σχετικό 
βιντεάκι: 

ΨΗΦΙΑΚΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

https://www.youtube.com/watch?v=slq1nAhZuqE


Κοινοί στόχοι
 Μοίρασμα πηγών μελέτης 
 Διαχωρισμός ρόλων
 Ελευθερία έκφρασης
 Όρια και κανόνες συμπεριφοράς
 Αλληλοϋποστήριξη 
 Ενθάρρυνση πρωτοβουλιών
 Επίλυση των διαφωνιών
 Άμεση και ουσιαστική ανατροφοδότηση

ΨΗΦΙΑΚΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Ποια στοιχεία 
διασφαλίζουν την 

επιτυχία μιας ομάδας; 



Και φυσικά, η επικοινωνία! 
Θα σας πρότεινα να δείτε  ένα 
μικρό βίντεο  που αφορά τη 
συνταγή της καλής επικοινωνίας:

ΨΗΦΙΑΚΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

https://www.youtube.com/watch?v=qFWsTsvJ8Xw


Είναι μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε 
γνώση παρέα, μέσα από ψηφιακά εργαλεία 
και δραστηριότητες που υποστηρίζουν τον 
ατομικό ρυθμό μελέτης, ενισχύουν την 
κριτική σκέψη και καλλιεργούν ψηφιακές 
και κοινωνικές δεξιότητες. 

Μπορείτε να δείτε δύο σύντομα βίντεο 
σχετικά με αυτό το θέμα:

Βίντεο 1

Βίντεο 2

ΨΗΦΙΑΚΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Τελικά, τι είναι η ψηφιακή συνεργασία; 

https://www.youtube.com/watch?v=Ocjel4GgYLY
https://www.youtube.com/watch?v=7bLECkz2UqY


Θεσμικά στο ΕΑΠ οι ομαδικές 
εργασίες δεν αποτελούν τον 
κανόνα. Όμως συχνά 
δημιουργούνται ομάδες άτυπα και 
νομίζω πως μπορείτε να 
ωφεληθείτε πολλαπλά από αυτές. 

ΨΗΦΙΑΚΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Ωραία, όμως στο ΕΑΠ 
πώς πραγματοποιείται 

αυτό;



Ας δούμε καλύτερα ένα παράδειγμα – το 
Mendeley group:

To Mendeley είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή 
που επιτρέπει να διαχειριζόμαστε τις 
βιβλιογραφικές πηγές και παράλληλα μας 
δίνει τη δυνατότητα να συγκροτούμε 
μαθησιακές κοινότητες. Για περισσότερες 
πληροφορίες ας δούμε το παρακάτω βίντεο: 

ΨΗΦΙΑΚΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

https://www.youtube.com/watch?v=47NOI5HQ5m4


Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολλές 
δυνατότητες. Όμως, παρά την πληθώρα 
εργαλείων, μερικές φορές το να 
σπουδάζεις εξ αποστάσεως είναι μια 
πολύ μοναχική διαδικασία. Τι θα 
μπορούσε να βοηθήσει άραγε σε αυτό;

Πράγματι, έτσι είναι. Υπάρχουν όμως 
μερικές λύσεις για να αισθάνεσαι 
λιγότερο απομονωμένος και να 
επικοινωνείς με άλλα μέλη μιας 
μεγαλύτερης κοινότητας ανθρώπων που 
μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα και 
ανησυχίες, της ακαδημαϊκής κοινότητας. 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ &

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Όταν λέω ακαδημαϊκή κοινότητα εννοώ 
τους άλλους συμφοιτητές (του ίδιου ή 
διαφορετικού αντικειμένου και επιπέδου), 
τους διδάσκοντες και τους ερευνητές του 
πανεπιστημίου μας, τα μέλη του 
διοικητικού προσωπικού αλλά και μέλη 
άλλων πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του 
εξωτερικού. 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ &

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Μπορείς να επιδιώξεις να μοιραστείς 
μαζί τους τις εμπειρίες ή τους 
προβληματισμούς σου είτε μέσα από 
το φόρουμ συζήτησης του τμήματός 
σου είτε μέσω τηλεφώνου, 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης. Μια 
συζήτηση με κάποιον που βρίσκεται 
στην ίδια θέση με μας συχνά βοηθάει 
πάρα πολύ.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ &

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Και πώς μπορώ να 
επικοινωνήσω με 
αυτή τη μεγάλη 

κοινότητα;



Κι ας μην ξεχνάμε την κοινότητα ιδεών
στην οποία ανήκουμε όταν σπουδάζουμε. 
Είναι πολύ αναζωογονητικό και μας 
βοηθάει να πάμε τη σκέψη μας παρακάτω 
όταν συμμετέχουμε σε ημερίδες, 
συνέδρια, συμπόσια και επιστημονικές ή 
καλλιτεχνικές συναντήσεις που 
διοργανώνονται από το πανεπιστήμιο ή 
άλλα ιδρύματα.

Πολύ βοηθητικά 
όλα αυτά.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ &

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Εκτός από τις Ο.Σ.Σ. που 
συζητήσαμε νωρίτερα, μπορούμε να οργανώνουμε ή 
να συμμετέχουμε και σε επισκέψεις κι εκδηλώσεις
που έχουν σχέση με το αντικείμενο των σπουδών μας 
και να συζητάμε για αυτές ή να τις αξιοποιούμε στη 
μελέτη μας. 
Συχνά όταν περνάμε καλά σε ένα πιο «χαλαρό» 
περιβάλλον, μαθαίνουμε καλύτερα! 
Ευτυχώς, στην Ελλάδα έχουμε τεράστια ποικιλία 
επιλογών, ανάλογα με το αντικείμενο των σπουδών 
μας και τα ενδιαφέροντά μας. Για παράδειγμα ρίξε 
μια ματιά εδώ:

Μουσεία Επιστημονικές συναντήσεις

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ &

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

http://odysseus.culture.gr/h/1/gh110.jsp
http://career.duth.gr/portal/?q=events/search


Στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. μπορείτε 
να κοιτάτε τακτικά για ανακοινώσεις 
που έχουν να κάνουν με εκδηλώσεις, 
συνέδρια και ημερίδες σε διάφορες 
θεματικές.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ &

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Για την επαφή σου με την ευρύτερη κοινότητα 
μπορείς να ξεκινήσεις από τη μελέτη μερικών 
επιστημονικών περιοδικών που σε ενδιαφέρουν  
για να «γνωριστείς» με το υλικό, τους ερευνητές και 
όσους ασχολούνται με το αντικείμενο. Μερικές 
ιδέες για αρχή μπορείς να βρεις ξεφυλλίζοντας
πρακτικά συνεδρίων ή προσκλήσεις για τρέχοντα 
και μελλοντικά συνέδρια που πραγματοποιούνται 
στην Ελλάδα, ή ακόμα και συνέδρια εξωτερικού.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ &

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Και πώς ξεκινάω 
αυτό το ταξίδι στη 

γνώση;  

http://epublishing.ekt.gr/el/proceedings
https://conferencealerts.com/


Βέβαια. Συχνά η συνεργασία 
μεταξύ φοιτητών ή και με τους 

καθηγητές τους έχει οδηγήσει σε 
πολύ δημιουργικά αποτελέσματα, 

όπως ανακοινώσεις, 
δημοσιεύσεις και άλλες 

συνεργασίες σε ερευνητικό ή 
εκπαιδευτικό επίπεδο.

Αυτή θα ήταν και μια καλή 
ευκαιρία να δικτυωθώ και 
να συνεργαστώ με άτομα 
που μοιραζόμαστε κοινά 
ενδιαφέροντα

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ &

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Έχει αποδειχθεί ότι όσο πιο πολύ 
αισθάνεσαι ότι ανήκεις στη μεγάλη 
αυτή ομάδα, αυτό οδηγεί και σε 
καλύτερες επιδόσεις και ποσοστά 
επιτυχίας. Το να αιθανόμαστε «δυνάμει
συνάδελφοι» με όλα τα μέλη της 
ακαδημαϊκής κοινότητας σίγουρα 
αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο για να 
μελετήσουμε και να ασχοληθούμε με το 
αντικείμενό μας.

Ήδη αυτές οι πληροφορίες με 
κάνουν να αισθάνομαι πιο 
σίγουρος για τις σπουδές μου.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ &

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Εκτός από χώρο μελέτης που λειτουργεί 
στην Πάτρα και στην Αθήνα, η βιβλιοθήκη 
μας προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες 
που είναι πάρα πολύ χρήσιμες για την 
επιστήμη μας αλλά και για τους τρόπους 
μελέτης, έρευνας, αναζήτησης πηγών και 
πολλά άλλα. Αξίζει να την επισκεπτόμαστε 
τακτικά, ώστε να αξιοποιούμε όλα όσα έχει 
να προσφέρει.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ &

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Και η βιβλιοθήκη του ΕΑΠ;
Εντάσσεται σε αυτή την κοινότητα; 

Έχει την ίδια λειτουργία με τις 
άλλες βιβλιοθήκες;

Δείτε μερικά χρήσιμα παραδείγματα εδώ:

Παρουσίαση υπηρεσιών βιβλιοθήκης
Οδηγίες αναζήτησης στον κύριο κατάλογο
Γενικός οδηγός βάσεων δεδομένων

http://lib.eap.gr/el/
http://lib.eap.gr/images/files/libServices.pdf
http://lib.eap.gr/images/Guide_OPAC.pdf
http://lib.eap.gr/images/files/Guide_Databases.pdf


Και η παρακολούθηση εκπαιδευτικών 
ταινιών (πχ. Φεστιβάλ Εκπαιδευτικών 
Ταινιών Μικρού Μήκους) είναι ένας 
εναλλακτικός τρόπος μάθησης, καθώς 
κινητοποιούν τη φαντασία, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν εκπαιδευτικά αλλά είναι 
και μια καλή ευκαιρία να συνομιλήσουμε 
πάνω σε τρέχοντα ή μεγαλύτερα ζητήματα. 

Ναι, αλλά και οι εκδηλώσεις που 
διοργανώνονται εκεί είναι μια αφορμή για να 
συναντηθούμε σαν ομάδα και να 
κουβεντιάσουμε.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ &

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

https://www.eap.gr/el/anakoinvseis-ekdilwseis/sunedria-ekdilwseis/ekdiilwseis-tou-eap-fwtografiko-arxeio/6078-2%CE%BF-%CF%86%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%
http://lib.eap.gr/el/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.html


Βέβαια! Έχει αποδειχθεί ότι αυτές οι 
συλλογικές ενέργειες που χτίζουν την 
αίσθηση ότι «ανήκεις» ουσιαστικά σε μια 
ομάδα ομότιμων με κοινό προσανατολισμό 
βοηθάει στη διαδικασία της μάθησης, άμεσα 
και έμμεσα. 

Ένα ακόμα παράδειγμα είναι η αναζήτηση 
τεκμηρίων σε Θεματικές συλλογές που 
μπορεί να γίνει στο πλαίσιο μιας ομάδας 
μελέτης και συνεργασίας.

Και αυτό συμβάλλει 
στις σπουδές μου;

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ &

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

https://www.europeana.eu/portal/el


Έχεις δίκιο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους 
οποίους μπορούμε να γνωριστούμε με 
άλλους συνεργάτες: social media, skype, 
επικοινωνία χωρίς λέξεις (πχ. με ανάρτηση 
εικόνων/φωτογραφιών) κλπ. Εκτός από τα
social media του Ε.Α.Π. πολλές θεματικές 
ενότητες έχουμε φτιάξει δικές τους ομάδες 
συνεργασίας που λειτουργούν πολύ 
δημιουργικά.  

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ &

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πράγματι, πολύ ενδιαφέρον. Είπαμε νωρίτερα 
ότι πολλοί φοιτητές συγκροτούν ομάδες στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ότι αυτό τους 
βοηθάει πολύ.

https://www.eap.gr/el/anakoinwseis/274-trechouses/4238-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8D%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-social-media-%E2%80%93-%CE%B5%CE%B1%CF%80


Με λίγα λόγια κάθε αλληλεπίδραση με 
κεντρικό άξονα τη συνεργασία και τη 
γνώση είναι θεμιτή και προωθεί την 
κοινότητα αρκεί να υπάρχει ισότητα, 
συμμετοχή, σεβασμός, αποδοχή και 
ανταλλαγή ιδεών και αξιών.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ &

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Όμως δεν αρκεί να είμαστε απλώς ψηφιακά 
παρόντες. Καλό είναι να συμμετέχουμε σε μορφές 
επικοινωνίας και μάθησης με απώτερο στόχο την 
επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών μας. 

Αντλώντας από τη δική μου εμπειρία νομίζω ότι η 
ενεργή μας συμμετοχή σε αυτές τις μικρό-
κοινότητες σχετίζεται πολύ στενά με την επίτευξη 
των μαθησιακών στόχων και την αίσθηση της 
επιτυχίας, δηλαδή στην αίσθηση ότι με αυτόν τον 
τρόπο μαθαίνουμε πραγματικά.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ &

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Η 
ακριβής φύση αυτών των 
αλληλεπιδράσεων μπορεί να 
ποικίλει. 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ &

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ναι, αλλά πως λειτουργεί αυτή η 
συμμετοχή; 
Είναι τυχαία ή υπάρχουν κάποιες 
αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται;

Γι’ αυτό έχει σημασία να έχουμε στο 
νου μας ορισμένες βασικές αρχές:



Δε χρειάζεται να περιμένουμε από τη διδάσκουσα/τον 
διδάσκοντα να είναι η κύρια πηγή υποστήριξής μας. Ως φοιτητές 
μπορούμε να πάρουμε πρωτοβουλίες για να καλλιεργήσουμε 
την ομάδα μας και να υποστηρίξουμε τους συναδέλφους μας ή 
να ζητήσουμε υποστήριξη από εκείνους.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ &

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Δε χρειάζεται να περιμένουμε από τη διδάσκουσα/τον 
διδάσκοντα να είναι η κύρια πηγή υποστήριξής μας. Ως φοιτητές 
μπορούμε να πάρουμε πρωτοβουλίες για να καλλιεργήσουμε 
την ομάδα μας και να υποστηρίξουμε τους συναδέλφους μας ή 
να ζητήσουμε υποστήριξη από εκείνους.

Μπορούμε εύκολα και δωρεάν να δημιουργούμε «χώρους» συνάντησης ή 
ψηφιακά εργαλεία για όσα δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να καλύψει το 
εκπαιδευτικό υλικό. Ερωτήματα, απορίες, πηγές, όλα μπορεί να είναι πολύ 
χρήσιμα.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ &

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Δε χρειάζεται να περιμένουμε από τη διδάσκουσα/τον 
διδάσκοντα να είναι η κύρια πηγή υποστήριξής μας. Ως φοιτητές 
μπορούμε να πάρουμε πρωτοβουλίες για να καλλιεργήσουμε 
την ομάδα μας και να υποστηρίξουμε τους συναδέλφους μας ή 
να ζητήσουμε υποστήριξη από εκείνους.

Μπορούμε εύκολα και δωρεάν να δημιουργούμε «χώρους» συνάντησης ή 
ψηφιακά εργαλεία για όσα δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να καλύψει το 
εκπαιδευτικό υλικό. Ερωτήματα, απορίες, πηγές, όλα μπορεί να είναι πολύ 
χρήσιμα.

Και να προσπαθούμε μέσα από αυτή την αλληλεπίδραση και την 
πρωτοβουλία να αναλαμβάνουμε νέους ρόλους.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ &

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Δε χρειάζεται να περιμένουμε από τη διδάσκουσα/τον 
διδάσκοντα να είναι η κύρια πηγή υποστήριξής μας. Ως φοιτητές 
μπορούμε να πάρουμε πρωτοβουλίες για να καλλιεργήσουμε 
την ομάδα μας και να υποστηρίξουμε τους συναδέλφους μας ή 
να ζητήσουμε υποστήριξη από εκείνους.

Μπορούμε εύκολα και δωρεάν να δημιουργούμε «χώρους» συνάντησης ή 
ψηφιακά εργαλεία για όσα δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να καλύψει το 
εκπαιδευτικό υλικό. Ερωτήματα, απορίες, πηγές, όλα μπορεί να είναι πολύ 
χρήσιμα.

Και να προσπαθούμε μέσα από αυτή την αλληλεπίδραση και την 
πρωτοβουλία να αναλαμβάνουμε νέους ρόλους.

Ας θυμόμαστε, τέλος, ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ των συμφοιτητών 
διαμορφώνει νέες σχέσεις, όπου ο κριτικός λόγος και η 
μετασχηματιστική μάθηση «συγκατοικούν» σε ένα περιβάλλον 
συναίνεσης και συνεργασίας.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ &

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Αυτό σημαίνει ότι η μάθηση σε ένα συνεργατικό 
περιβάλλον μας βοηθάει να μετασχηματίσουμε 
τις στάσεις, τις  γνώσεις και τις αντιλήψεις μας 
και να καλλιεργήσουμε την κριτική μας σκέψη, 
που είναι και ένας βασικός λόγος που 
σπουδάζουμε στο πανεπιστήμιο.

Κι αυτό επιτυγχάνεται και με τα δίκτυα 
συνεργασίας. Ρίξτε μια ματιά στο δίκτυο 
academia να δείτε με πόσους τρόπους 
επικοινωνούν οι μελετητές και οι σπουδαστές και 
ερευνητές σήμερα. 

Υπάρχουν επίσης στο site της βιβλιοθήκης και 
βίντεο που σας βοηθούν να δημιουργήσετε κι 
εσείς το προφίλ σας σε αυτά τα δίκτυα. 
Γιατί όχι;

Τι σημαίνει αυτό;ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ &

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

https://www.academia.edu/
http://lib.eap.gr/el/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CE%AF.html


Έτσι είναι!
Τα ακαδημαϊκά δίκτυα είναι συχνά 
νοερές κοινότητες που διατρέχουν όλο 
το φάσμα των σπουδών, της έρευνας ή 
της διδασκαλίας. 

Είναι σημαντικό να νιώθουμε κρίκοι 
αυτής της ενιαίας αλυσίδας και όχι 
αποκομμένες νησίδες, όποιον ρόλο κι αν 
κατέχουμε στη μαθησιακή διαδικασία.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ &

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αρχίζω να καταλαβαίνω ότι αυτή η 
κοινότητα είναι τελικά πολύ 

μεγαλύτερη από τα άτομα με τα οποία 
ερχόμαστε σε επαφή κατά τη διάρκεια 

των σπουδών μας.



Κι ας μην ξεχνάμε αυτό που υπογραμμίζουν 
πολλοί μελετητές στο πεδίο της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης:

«Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης απαιτεί μια 
άποψη διαφορετική από την παραδοσιακή 
πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση. Αυτή 

είναι μια διαδικασία αλλαγής. Η παραδοχή 
αυτής της αλλαγής τόσο από τους 

καθηγητές όσο και από τους σπουδαστές 
και η ανάπτυξη συμπεριφορών προς την 

κατεύθυνση αυτή είναι σημαντική». 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ &

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Σας ευχαριστώ πολύ! 
Μάλλον είναι για όλους 

μας μια μεγάλη διαδρομή 
που οδηγεί σε πολλές 
σημαντικές αλλαγές. 

Θα 
ξαναβρεθούμε 
στην πορεία!

Και μην ξεχνάς ότι σε 
αυτή τη διαδρομή 

είμαστε 
συνοδοιπόροι.



ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 

Τέλος Ενότητας


