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Εκπαιδευτικό υλικό 2  

Online Κοινόηηηες και  web  2.0 

Βαζίλης Δαγδιλέλης 

 

 
1. Ειςαγωγι 

Σο εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει μια τελείωσ ςυνοπτικι 

παρουςίαςθ οριςμζνων βαςικϊν εννοιϊν που ςχετίηονται με τισ 

Κοινότθτεσ Πρακτικισ και Μάκθςθσ κακϊσ και τθν παρουςίαςθ μερικϊν 

ευρζωσ διαδεδομζνων περιβαλλόντων για τθν υποςτιριξθ, δθμιουργία, 

ςυντιρθςθ και ςυμμετοχι ςε κοινότθτεσ αυτοφ του είδουσ. 

Σο υλικό δε ςχετίηεται άμεςα και αποκλειςτικά με τισ εκπαίδευςθ 

ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ, αλλά περιγράφει γενικότερα τισ Online 

Κοινότθτεσ και το web 2.0 και τισ χριςεισ τουσ για εκπαιδευτικοφσ 

ςκοποφσ. 

 

Διδακτικοί τόχοι  τοιχειϊδεισ γνϊςεισ γφρω από τθν ζννοια των Κοινοτιτων 

Πρακτικισ και Μάκθςθσ 

 Βαςικζσ γνϊςεισ για τα περιβάλλοντα υποςτιριξθσ των 

διαφόρων τφπων Κοινοτιτων Πρακτικισ και Μάκθςθσ 

 

 

 
2.  Βαςικζσ ζννοιεσ και ορολογία 

 

 

 

Θ ζννοια τθσ 

Κοινότθτασ 

 

 

Θ Κοινότθτα, ςτθν ευρφτερθ τθσ ζννοια, αποτελεί ζνα ςφνολο ανκρϊπων 

οι οποίοι ζχουν κοινά (κοινωνικά) χαρακτθριςτικά. Ωςτόςο, αυτόσ ο 

οριςμόσ δεν είναι πολφ λειτουργικόσ, κακϊσ είναι εξαιρετικά ευρφσ. τθν 

πραγματικότθτα, τα μζλθ μιασ κοινότθτασ, εφόςον είναι ενεργά, εφόςον 

ςυμμετζχουν δθλαδι ςτθν κοινότθτα, ζςτω και πακθτικά, ςταδιακά 

δθμιουργοφν (και αναπτφςςουν ςυνεχϊσ και αναπροςαρμόηουν) μια 

κοινι ορολογία, ενδεχομζνωσ κοινζσ απόψεισ για οριςμζνα κζματα ι 

ακόμθ και κοινζσ αξίεσ, νοοτροπίεσ και ςτάςεισ κακϊσ και κοινζσ 

πρακτικζσ. Σα μζλθ μιασ κοινότθτασ επικοινωνοφν μεταξφ τουσ, 



ενδεχομζνωσ ςυνεργάηονται και μζςα από τισ ανταλλαγζσ τουσ 

ςυνδιαμορφϊνουν τελικά δεςμοφσ και διαμορφϊνουν κοινά ςτοιχεία 

υποκειμενικότθτασ, κοινά ςτοιχεία τθσ ταυτότθτάσ τουσ. Θ κοινότθτα ζχει 

παρελκόν, παρόν, μζλλον και τα μζλθ τθσ ζχουν ενδεχομζνωσ 

προςδοκίεσ. Θ κοινότθτα ζχει μια διάρκεια, μια ενδεχόμενθ ςτακερότθτα, 

μια κινθτικότθτα ςτα μζλθ τθσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θ ζννοια τθσ 

Κοινότθτασ 

Πρακτικισ και 

Μάκθςθσ 

 

Σα μζλθ τθσ Κοινότθτασ αναπτφςςουν, κατά κανόνα, δεςμοφσ μεταξφ 

τουσ. ταδιακά, εκτόσ από τισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ που 

δθμιουργοφνται, εμφανίηεται και αναπτφςςεται ζνα είδοσ κοινωνικοφ 

κεφαλαίου: τα μζλθ των κοινοτιτων ςυγκροτοφν ζνα είδοσ κοινωνικοφ 

ιςτοφ, ζνα είδοσ δικτφου ςτο οποίο οι δεςμοί αποκτοφν ζνα πιο 

γενικευμζνο χαρακτιρα (όχι απρόςωπο, αλλά γενικευμζνο). Για 

παράδειγμα, ζνα πρόβλθμα που κα απαςχολιςει ζνα μζλοσ, ζνα 

ερϊτθμα, κατά κανόνα αντιμετωπίηεται μζςα ςτο πλαίςιο τθσ κοινότθτασ 

– ακόμθ και όταν δεν είναι εκ των προτζρων γνωςτό το ςυγκεκριμζνο 

άτομο ι τα άτομα που κα επιχειριςουν να το επιλφςουν. Εκτόσ από το 

κοινωνικό κεφάλαιο όμωσ, αναπτφςςεται και ζνα γνωςιακό κεφάλαιο: θ 

κατανεμθμζνθ γνϊςθ, θ διεςπαρμζνθ  επικυμία για επίλυςθ 

προβλθμάτων που απαςχολοφν τθν Κοινότθτα, θ ςυλλογικι προςπάκεια 

για απάντθςθ ςτα τικζμενα ερωτιματα εμπλουτίηουν τόςο το ατομικό 

γνωςτικό απόκεμα των μελϊν τθσ Κοινότθτασ, όςο και το κοινό τθσ 

αποκεματικό. 

Οριςμζνοι ερευνθτζσ (Etienne Wenger, 1999) κεωροφν ότι αυτι θ 

ςυμμετοχι ςε Κοινότθτεσ, τισ Κοινότθτεσ Πρακτικισ, όπωσ τισ ονομάηει, 

αποτελοφν το βαςικό παράγοντα μάκθςθσ. ε πολλζσ περιπτϊςεισ, θ 

γνϊςθ, θ μάκθςθ και το ςυλλογικό γνωςτικό κεφάλαιο είναι με ζναν 

εμφανι τρόπο απότοκα τθσ κοινισ δραςτθριότθτασ: μια χορωδία, οι 

ςφγχρονεσ επιςτθμονικζσ ανακαλφψεισ, θ κοινωνικοποίθςθ, θ 

διαμοίραςθ και διαπραγμάτευςθ κοινωνικϊν ςτερεοτφπων, αποτελοφν 

παραδείγματα παραγωγισ και διαμοίραςθσ τθσ γνϊςθσ – πρακτικισ και 

κεωρθτικισ. Αλλά ακόμθ και όταν θ ςυμμετοχι ςε κοινότθτεσ δεν είναι 

τόςο εμφανϊσ ο βαςικόσ παράγοντασ για τθν παραγωγι νζων γνϊςεων 

και ατομικισ μάκθςθσ, πάλι μια πιο ενδελεχισ μελζτθ κα αναδείξει τον  

πρωτεφοντα ρόλο τθσ ςυλλογικότθτασ. Θ ςυμμετοχι ςε κοινότθτεσ δεν 



είναι μόνο θ βάςθ για τθ μάκθςθ, αλλά και ο ουςιαςτικότεροσ 

παράγοντασ για τθν παραγωγι νοιματοσ: θ νοθματοδότθςθ δθλαδι τθσ 

γνϊςθσ, θ αξία τθσ και θ χρθςτικότθτά τθσ επαναπροςδιορίηεται ςυνεχϊσ 

για το κάκε μζλοσ τθσ κοινότθτασ μζςα ακριβϊσ από τισ διαδικαςίεσ 

ςυμμετοχισ. Oι Κοινότθτεσ Πρακτικισ αποτελοφν Κοινότθτεσ Μάκθςθσ. 

 

 

 

 

Οι Ψθφιακζσ 

Κοινότθτεσ. Online 

Κοινότθτεσ και 

Εικονικζσ (Virtual) 

Κοινότθτεσ 

Με τον όρο Ψθφιακζσ Κοινότθτεσ, ι Online Κοινότθτεσ, νοοφνται 

κοινότθτεσ οι οποίεσ ςτθρίηονται ςτθν ψθφιακά διαμεςολαβθμζνθ 

επικοινωνία. Mε τον όρο Online Κοινότθτεσ ι Ψθφιακζσ Κοινότθτεσ 

δθλαδι, περιγράφεται ζνα φαινόμενο δθμιουργίασ και εξάπλωςθσ 

κοινοτιτων οι οποίεσ ζχουν ψθφιακι υπόςταςθ – δθλαδι υφίςτανται 

χάρθ ςτθν φπαρξθ πλθροφορικϊν δικτφων, δθμιουργοφνται και 

λειτουργοφν χάρθ ςτα δίκτυα Θ.Τ (για μια κεωρθτικι ειςαγωγι: 

 http://www.fullcirc.com/community/communitytypes.htm Σελευταία 

επίςκεψθ ςτισ 11/10/2015). Οι κοινότθτεσ αυτζσ αποκαλοφνται και 

«εικονικζσ» (virtual communities 

http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_community Σελευταία επίςκεψθ ςτισ 

11/10/2015) και «δικτυακζσ» (για μια ςυλλογι κεωρθτικϊν κειμζνων: 

http://www.uiowa.edu/~commstud/resources/digitalmedia/digitalcommu

nities.html Σελευταία επίςκεψθ ςτισ 11/10/2015). 

Θα πρζπει βζβαια να επιςθμανκεί ότι οι Θ.Τ. δεν αποτελοφν απλϊσ μζςα 

επικοινωνίασ, αλλά ζχουν μια διαμεςολαβθτικι λειτουργία: θ φπαρξι 

τουσ ςθμαίνει ότι πολλζσ από τισ οικείεσ και κοινότυπεσ διαδικαςίεσ 

κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ πρζπει να μεταςχθματιςτοφν ςε ψθφιακά 

τουσ ιςοδφναμα – μεταςχθματιςμόσ που ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ είναι 

αδφνατοσ. Μεταβάλλεται ζτςι, κατ’ ανάγκθ, θ οικονομία τθσ ςυμμετοχισ, 

τθσ επικοινωνίασ, τθσ οργάνωςθσ και τθσ ιεραρχίασ, τθσ διαμοίραςθσ των 

γνϊςεων και του «ςυνανικειν». Οριςμζνεσ από τισ μορφζσ κοινωνικισ 

αλλθλεπίδραςθσ εξαςκενοφν, άλλεσ ενιςχφονται και δθμιουργοφνται, 

ενδεχομζνωσ, μερικζσ νζεσ. Ακόμθ, ρόλοι (κοινωνικοί) που είχαν νόθμα 

και φπαρξθ ςτισ «φυςικζσ» κοινότθτεσ, ενδεχομζνωσ παφουν να 

υπάρχουν και ςτθ κζςθ τουσ αναφφονται άλλεσ (όπωσ του «κατόχου», 

του «διαμεςολαβθτι», του «διαχειριςτι» ςτισ ψθφιακζσ κοινότθτεσ – 

ownwer και moderator). 

http://www.fullcirc.com/community/communitytypes.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_community
http://www.uiowa.edu/~commstud/resources/digitalmedia/digitalcommunities.html
http://www.uiowa.edu/~commstud/resources/digitalmedia/digitalcommunities.html


 

 Οριςμζνοι ερευνθτζσ κεωροφν ότι θ ίδια μασ θ ταυτότθτα επθρεάηεται 

βακειά από τθ ςυμμετοχι μασ ςε Online Κοινότθτεσ. Θ πρακτικι τθσ 

ςυμμετοχισ ςε εικονικζσ κοινότθτεσ και κατ’ επζκταςθ ςε εικονικοφσ 

κόςμουσ, εγείρει ερωτιματα όχι μόνο ςε ςχζςθ με τθν κοινοτικι μασ ηωι, 

αλλά και ςε ςχζςθ με τθν προςωπικότθτά μασ, τθν ταυτότθτά μασ. Κάκε 

νζα τεχνολογία θ οποία υπειςζρχεται ςτισ κοινωνικζσ μασ πρακτικζσ ωσ 

εργαλείο ςυνυφαίνεται με υποκειμενικά ςυνεπακόλουκα, μασ αλλάηει ωσ 

ανκρϊπουσ, επθρεάηει τισ ςχζςεισ μασ αλλά και τθν αυτοεικόνα μασ 

(Sherry Turkle, 1996).  

Μζςα ςτο πλαίςιο αυτό, όπωσ αναφζρκθκε και ςε προθγοφμενεσ 

παραγράφουσ, αναπτφχκθκε και θ ζννοια των Κοινοτιτων Πρακτικισ, οι 

οποίεσ ςτθν αρχι (αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990) παρζπεμπαν κυρίωσ ςε 

εργαςιακά περιβάλλοντα (όπωσ τα μζλθ μιασ μεγάλθσ πολυεκνικισ 

εταιρείασ, για παράδειγμα). ταδιακά όμωσ, ο όροσ μετεξελίχκθκε και 

ςιμερα παραπζμπει ςε κάτι ευρφτερο, ςτθν φπαρξθ κοινοτιτων ατόμων 

με κοινζσ κοινωνικζσ πρακτικζσ. Ζτςι, για παράδειγμα, οι κακθγθτζσ 

Μακθματικϊν τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ – ι ακριβζςτερα 

οριςμζνοι κακθγθτζσ Μακθματικϊν τθσ δευτεροβάκμιασ – κα μποροφςαν 

να αποτελοφν μζλθ μιασ τζτοιασ κοινότθτασ (επαγγελματικισ) πρακτικισ. 

Θ wikipedia περιλαμβάνει πολλά άρκρα με ςχετικά κζματα, τα οποία 

ζχουν παραπομπζσ ςε πρωτογενείσ και ζγκυρεσ πθγζσ  (αν υποτεκεί ότι 

τα κείμενα τθσ wikipedia δεν είναι απολφτωσ ζγκυρα). Οι ςχετικζσ 

αναφορζσ ςχετίηονται τόςο με τισ κοινότθτεσ πρακτικισ 

 (http://en.wikipedia.org/wiki/Community_of_practice αλλά και 

 http://www.ewenger.com/theory/ Σελευταία επίςκεψθ ςτισ 11/10/2015 

και επίςθσ: 

http://www.co-i-l.com/coil/knowledge-garden/cop/index.shtml Σελευταία 

επίςκεψθ ςτισ 11/10/2015)   όςο και με τισ online κοινότθτεσ (ςχετικά 

άρκρα ςτθ wikipedia για τα κοινωνικά δίκτυα: 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network Σελευταία επίςκεψθ ςτισ 

11/10/2015). 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Community_of_practice
http://www.ewenger.com/theory/
http://www.co-i-l.com/coil/knowledge-garden/cop/index.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network%20Τελευταία%20επίσκεψη%20στις%2013/10/2012
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network%20Τελευταία%20επίσκεψη%20στις%2013/10/2012


 Οριςμζνεσ από τισ Online Κοινότθτεσ είναι πολφ μεγάλεσ (το MySpace ζχει 

άνω των εκατό εκατομμυρίων μζλθ, δθλαδι αν ιταν κράτοσ, κα ιταν το 

6ο κράτοσ ςτθ Γθ – ανάλογα είναι και τα μεγζκθ άλλων κοινοτιτων 

online). H κεματικι των Online κοινοτιτων είναι επίςθσ ποικίλθ: μποροφν 

να αποτελοφν κοινότθτεσ με κοινά επαγγελματικι ενδιαφζροντα, 

οικογενειακά γκρουπ, «εικονικοφσ χϊρουσ» κοινωνικισ οργάνωςθσ 

(κόμματα, μθ-κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ, ομάδεσ πολιτικοφ ακτιβιςμοφ), 

εκνοτικά δίκτυα, ομάδεσ ατόμων με γεωγραφικι διαςφνδεςθ ι ακόμθ και 

ομάδεσ ανάπτυξθσ λογιςμικοφ (όπωσ οι ομάδεσ ανάπτυξθσ 

ελεφκερου/ανοιχτοφ λογιςμικοφ). Eπίςθσ, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ θ 

ζννοια τθσ «κοινότθτασ» είναι πολφ χαλαρι, αφοφ ςτθν πραγματικότθτα 

πρόκειται για κζματα τα οποία μποροφν να ςχολιαςτοφν από οιονδιποτε 

ζχει πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο (για παράδειγμα ςτα διάφορα 

ειδθςεογραφικά πρακτορεία και πφλεσ ενθμζρωςθσ όπωσ το 

http;//www.esos.gr  - τελευταία επίςκεψθ ςτισ 14/10/2012 -μπορεί 

κανείσ να βρεί πολλζσ τζτοιεσ κοινότθτεσ). 

Οι κοινότθτεσ ςτισ οποίεσ κάνει κάποιοσ εγγραφι (άρα αυτοβοφλωσ και 

ρθτά αποφαςίηει να ςυμμετάςχει με ςυςτθματικό τρόπο) και ακολουκεί 

ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ για τθν επικοινωνία μζςα ςε αυτζσ, είναι 

ςθμαντικζσ για τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα.  

Για μια ςειρά κεωρθτικϊν και πρακτικϊν προβλθμάτων που ςυνδζονται 

με τθ διαχείριςθ και τα διδακτικά οφζλθ των Online κοινοτιτων, υπάρχει 

μια ςχετικά μεγάλθ αρκρογραφία. 

Για ςειρά κοινοτιτων αυτοφ του είδουσ (που λειτουργοφν με τισ 

πλατφόρμεσ των discussion groups, δθλαδι ςτθρίηονται ςτο θλεκτρονικό 

ταχυδρομείο), οι παρακάτω διευκφνςεισ παραπζμπουν ςε «λίςτεσ 

λιςτϊν», δθλαδι ςε καταλόγουσ με Online κοινότθτεσ που παρουςιάηουν 

εκπαιδευτικό ενδιαφζρον (ςτθν Αγγλικι γλϊςςα). Ελλθνικζσ κοινότθτεσ 

αυτοφ του είδουσ λειτουργοφν ςτο πλαίςιο ειδικϊν κεςμϊν (για 

παράδειγμα ςτα Πανεπιςτθμιακά ιδρφματα, ςε ςχολεία όπωσ τα χολεία 

Δεφτερθσ Ευκαιρίασ κακϊσ και ςτο Πανελλινιο χολικό Δίκτυο). 

http://www.lsoft.com/scripts/wl.exe?qL=education&F=L&F=T Σελευταία 

επίςκεψθ ςτισ Σελευταία επίςκεψθ ςτισ 11/10/2015 

http://www.h-net.org/lists/ Σελευταία επίςκεψθ ςτισ 11/10/2015 

http://www.lsoft.com/scripts/wl.exe?qL=education&F=L&F=T
http://www.h-net.org/lists/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινωνικι 

Δικτφωςθ Web2.0 

και 

Εκπαίδευςθ2.0 

3. Ψθφιακζσ Κοινότθτεσ: περιβάλλοντα 

 

Οι Online Κοινότθτεσ ςτθρίηονται ςε ψθφιακά περιβάλλοντα τα οποία 

επιτρζπουν τθν επικοινωνία μεταξφ των μελϊν. ε οριςμζνεσ 

περιπτϊςεισ, τα περιβάλλοντα αυτά επιτρζπουν τθ ςφγχρονθ 

επικοινωνία με ιχο, βίντεο (όπωσ το ςφςτθμα Skype 

http;//www.skype.com, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015 ι το 

ςφςτθμα επικοινωνίασ MSN) ι κείμενο (για παράδειγμα, πλατφόρμεσ 

που υποςτθρίηουν άμεςθ γραπτι επκοινωνία – chat). Αν και τα 

ςυςτιματα αυτά επιτρζπουν τθν ταυτόχρονθ επικοινωνία μεταξφ 

πολλϊν χρθςτϊν, ωςτόςο είναι ςε γενικζσ γραμμζσ ςχεδιαςμζνα για τθν 

επικοινωνία μεταξφ ενόσ ςχετικά περιοριςμζνου αρικμοφ ατόμων. Άλλα 

ςυςτιματα, όπωσ το elluminate (http://www.elluminate.com/, 

τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015) υποςτθρίηουν τθ ςφγχρονθ 

επικοινωνία μεταξφ ενόσ ςχετικά μεγάλου αρικμοφ ςυμμετεχόντων, 

απομακρυςμζνων μεταξφ τουσ. Σα ςυςτιματα αυτά χρθςιμοποιοφνται 

πολλζ φορζσ ςτο πλαίςιο μακθμάτων από απόςταςθ και e-learning (δεσ 

ςχετικι ενότθτα). ε άλλεσ περιπτϊςεισ, τα περιβάλλοντα αυτά 

υποςτθρίηουν τθν αςφγχρονθ επικοινωνία, είτε με το μοντζλο των 

«ομίλων ψθφιακϊν ςυηθτιςεων» (discussion lists), είτε με το μοντζλο 

των e-fora. Οι δυο κατθγορίεσ ζχουν τα πλεονεκτιματα και τα 

μειονεκτιματα τουσ κάκε μια. Οι νζεσ ςυλλογικότθτεσ ςυντελοφν ςτθ 

δθμιουργία ζων κοινωνικϊν πρακτικϊν που ζχουν επιπτϊςεισ και ςτθν 

οικονομία (wikinomics ονομάηεται αυτό το νζο φαινόμενο επιχειριςεων 

που βαςίηονται ςτθ ςυλλογικι δράςθ των ατόμων), αλλά και ςτουσ 

άλλουσ τομείσ των ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων, τθσ εκπαίδευςθσ 

ςυμπεριλαμβανόμενθσ. 

ε κάκε περίπτωςθ οι Online Κοινότθτεσ είναι εξαιρετικά ςθμαντικζσ για 

τουσ εκπαιδευτικοφσ, κακϊσ προςφζρουν μια ςειρά από δυνατότθτεσ: 

 Δυνατότθτα επικοινωνίασ χωρίσ όρια χρονικά ι γεωγραφικά. Θ 

επικοινωνία μπορεί να είναι ςφγχρονθ ι αςφγχρονθ, κειμενικι ι 

πολυμεςικι, με ιχο ι/και βίντεο. Να αφορά δυο μόνο άτομα ι μια 

ολόκλθρθ ομάδα, να είναι «ενόσ προσ πολλοφσ» ι πολλϊν προσ 

πολλοφσ» 

http://www.elluminate.com/


 

Δυνατότθτα πλθροφόρθςθσ – και μάλιςτα ςτοχευμζνθσ, ανάλογα με τθ 

φφςθ τθσ Online Kοινότθτασ  

Δυνατότθτα διαμοίραςθσ και ςυνεργατικισ επεξεργαςίασ διαφόρων 

ντοκουμζντων, με ελεγχόμενθ πρόςβαςθ. Ακόμα διαμοίραςθ ψθφιακϊν 

πόρων – όπωσ για παράδειγμα Bookmarks  

χεδίαςθ και υλοποίθςθ ομαδοςυνεργατικϊν projects –ειδικά για 

εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ.  

 Θ ςθμαςία των Online Kοινoτιτων είναι τόςο μεγάλθ, ϊςτε ςιμερα 

γίνεται αναφορά ςε Κοινωνικι δικτφωςθ. Σα νζα περιβάλλοντα ζχουν 

επιφζρει μεγάλεσ αλλαγζσ ςτον τρόπο με τον οποίο διατίκενται οι πόροι 

του Διαδικτφου και ζχει ζτςι επινοθκεί ο όροσ Web2.0. Κακϊσ εκτιμάται 

ότι τα νζα δεδομζνα κα επθρεάςουν με πολφ ριηικό τρόπο, μεταξφ 

άλλων, και τθν Εκπαίδευςθ, γίνεται λόγοσ – ίςωσ με μια δόςθ υπερβολισ 

– για Eκπαίδευςθ2.0 (Education2.0). 

Ωςτόςο, τα τελευταία χρόνια ζχουν αναπτυχκεί μια ςειρά  

περιβαλλόντων και εργαλείων που προορίηονται για εκπαιδευτικι χριςθ 

και προςφζρουν πολλζσ νζεσ δυνατότθτεσ.  

Συπικι περίπτωςθ περιβάλλοντοσ που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτθν 

εκπαίδευςθ είναι μια ςειρά ςχετικϊν εργαλείων τθσ εταιρείασ Google: 

Google Apps for Education 

http://www.google.com/a/help/intl/en/edu/index.html, τελευταία 

επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015 

Ανάλογεσ χριςεισ βρίςκουν και περιβάλλοντα που αναπτφχκθκαν τα 

τελευταία χρόνια – όχι κατ’ ανάγκθ δθμιουργθμζνα για εκπαιδευτικζσ 

χριςεισ, όπωσ το Google Earth (http://earth.google.com/, τελευταία 

επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015) ι ακόμθ και πιο εξειδικευμζνα εργαλεία – 

πάντοτε με ελεφκερθ πρόςβαςθ και χριςθ – όπωσ το Celestia 

(http://www.shatters.net/celestia/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 

03/02/2015),  οι εννοιολογικοί χάρτεσ (http://cmap.ihmc.us/, τελευταία 

επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015) κ.ά. 

http://www.google.com/a/help/intl/en/edu/index.html
http://earth.google.com/
http://www.shatters.net/celestia/
http://cmap.ihmc.us/


4. Mερικά ςθμαντικά ςτοιχεία από Κοινότθτεσ Πρακτικισ και Μάκθςθσ 

Επιςτθμονικζσ Ενϊςεισ  

Τπάρχουν πολλζσ Επιςτθμονικζσ Ενϊςεισ, (όπωσ και Ερευνθτικά Ινςτιτοφτα και Εργαςτιρια, 

Κζντρα Ερευνϊν, Προγράμματα  Προπτυχιακϊν και Μεταπτυχιακϊν πουδϊν, Εκνικά ι 

Ευρωπαϊκά προγράμματα και γενικά κεςμοί και  ιδρφματα) που ςχετίηονται με τισ 

εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ των Σ.Π.Ε., με άμεςο ι ζμμεςο τρόπο (ο όροσ «Ενϊςεισ» είναι 

φυςικά ενδεικτικόσ – δεν αντιςτοιχεί ςτο πραγματικό τουσ νομικό πρόςωπο). Πολλζσ από 

αυτζσ τισ Ενϊςεισ υπάγονται ςε κάποιο κρατικό ι κυβερνθτικό οργανιςμό, αλλά τισ 

περιςςότερεσ φορζσ είναι ανεξάρτθτεσ. Οι Ενϊςεισ αυτζσ ζχουν μια ςειρά δράςεων οι 

οποίεσ αποςκοποφν ςτθ μελζτθ των εκπαιδευτικϊν εφαρμογϊν των Σ.Π.Ε. και ςυχνά 

παράγουν ςχετικό υλικό. Μεταξφ των πιο ςυχνϊν υπθρεςιϊν και δράςεων των Ενϊςεων 

αυτϊν (και των υπολοίπων ςχθματιςμϊν που αναφζρονται παραπάνω) αναφζρονται τα 

εξισ: 

Αποτελοφν «χϊρουσ» ςυνάντθςθσ και ςυγκρότθςθσ ακαδθμαϊκϊν ι επαγγελματικϊν 

Κοινοτιτων, ςυγκεντρϊνουν ερευνθτζσ, επαγγελματίεσ και ενδιαφερομζνουσ για τα κζματα 

που ςχετίηονται με τισ ΣΠΕ και τισ εκπαιδευτικζσ τουσ εφαρμογζσ. τθν ςυντριπτικι 

πλειοψθφία των περιπτϊςεων διατθροφν ιςτοχϊρουσ, οι οποίοι λειτουργοφν ωσ κοινό 

ςθμείο πλθροφόρθςθσ και ςυλλογικισ ζκφραςθσ των μελϊν τθσ αντίςτοιχθσ Ζνωςθσ. 

Διοργανϊνουν εκδθλϊςεισ (υνζδρια, Θμερίδεσ, Workshops, υμπόςια) ςχετικά με τισ ΣΠΕ 

και τισ εκπαιδευτικζσ τουσ εφαρμογζσ και εκδίδουν ςχετικά Πρακτικά 

Εκδίδουν επιςτθμονικά περιοδικά ςε ζντυπθ ι ψθφιακι μορφι – με ςυχνότθτα που 

ποικίλλει από τθ μια θμζρα ζωσ ζνα ζτοσ. 

τθρίηουν ι χορθγοφν  μακιματα εξ αποςτάςεωσ (ςε διάφορεσ μορφζσ) ι ςεμιναριακά 

μακιματα «κλαςικοφ τφπου» (πρόςωπο-με-πρόςωπο) ςτο πλαίςιο διαφόρων δράςεων και 

προγραμμάτων. 

Παράγουν υλικό πάςθσ φφςεωσ (όπωσ e-books και γενικά ψθφιακά βιβλία, παρουςιάςεισ, 

e-yliko κ.ά) 

Ζχουν νζα ςχετικά με τισ ΣΠΕ και τισ εκπαιδευτικζσ τουσ εφαρμογζσ, πολλζσ φορζσ από το 

διεκνι χϊρο και ζχουν υπθρεςίεσ πλθροφόρθςθσ των μελϊν τουσ ποικίλων τφπων -  όπωσ 

RSS). 

ε πολλζσ περιπτϊςεισ εκδίδουν ζντυπο υλικό πάςθσ φφςεωσ ειδικοφ ενδιαφζροντοσ. Για 

παράδειγμα θ ISTE (International Society for Technology in Education) παράγει ςυςτθματικά 

τθ ςειρά ΝETS (National Educational technology Standards) για Εκπαιδευτικοφσ, Μακθτζσ, 

υμβοφλουσ Εκπαίδευςθσ. 



υγκροτοφν και υποςτθρίηουν ομάδεσ εργαςίεσ ςε ειδικά κζματα (ςτθ διεκνι ορολογία 

ζχουν τθν ονομαςία SIG (Special Interest Group, Ομάδεσ Ειδικοφ Ενδιαφζροντοσ). 

Προςφζρουν υπθρεςίεσ Ψθφιακϊν Βιβλιοκθκϊν (διατιρθςθ, ταξινόμθςθ, πρόςβαςθ ςε 

ψθφιακό υλικό). 

Τποςτθρίηουν τθ δθμιουργία ψθφιακϊν online Κοινοτιτων (ςυνικωσ Διεκνοφσ χαρακτιρα) 

είτε χρθςιμοποιϊντασ e-fora, είτε χρθςιμοποιϊντασ τισ τεχνικζσ των discussion lists. 

Διοργανϊνουν τοπικοφσ ι διεκνείσ διαγωνιςμοφσ για τθν ανάδειξθ ιδεϊν, ταλζντων, 

ευρεςιτεχνιϊν που ςχετίηονται με διάφορεσ όψεισ των ΣΠΕ ςτθν Εκπαίδευςθ. 

 

Σο πλικοσ των ςχετικϊν Εταιρειϊν είναι εξαιρετικά μεγάλο και ο όγκοσ των παραγομζνων 

πλθροφοριϊν πρακτικά ανεξάντλθτοσ. Για παράδειγμα, θ ψθφιακι βιβλιοκικθ τθσ AACE 

(Association for the Advancement of Computing in Education) εμπλουτίηεται ετθςίωσ με 

άνω των 2000 άρκρων. Θ επιςτθμονικι αυτι ζνωςθ πραγματοποιεί τουλάχιςτον 4 διεκνι 

υνζδρια ετθςίωσ και εκδίδει αρκετά περιοδικά (τα οποία ςχετίηονται όλα με τισ εφαρμογζσ 

των ΣΠΕ ςτθν Εκπαίδευςθ). 

Όπωσ είναι εφλογο, είναι πρακτικά αδφνατο, και ίςωσ άνευ ςθμαςίασ, θ ενδελεχισ 

διερεφνθςθ όλου αυτοφ του υλικοφ. ε όςα ακολουκοφν, περιγράφονται μερικζσ από τισ 

πλζον ςθμαντικζσ (με γνϊμονα τθν «απιχθςθ» που ζχουν ςτθ διεκνι Κοινότθτα) ςτον 

Ελλαδικό και το διεκνι χϊρο.  

 

Ελλθνικζσ Επιςτθμονικζσ Ενϊςεισ  

Τπάρχουν αρκετζσ ελλθνικζσ Επιςτθμονικζσ Ενϊςεισ που ςχετίηονται με τισ ΣΠΕ και τισ 

εφαρμογζσ τουσ ςτθν Εκπαίδευςθ. Αναφζρονται μερικζσ από τισ ςθμαντικότερεσ. 

Ελλθνικι Επιςτθμονικι Ζνωςθ Σεχνολογιϊν Πλθροφορίασ & Επικοινωνιϊν ςτθν 

Εκπαίδευςθ, ςυντομογραφικά ΕΣΠΕ: 

http://www.etpe.gr, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015.  το ςχετικό ιςτοχϊρο 

λειτουργεί και ψθφιακι βιβλιοκικθ. Πραγματοποιεί ζνα τουλάχιςτον υνζδριο ανά διετία 

για τισ ΣΠΕ ςτθν Εκπαίδευςθ και ςυμμετζχει ςτθ διοργάνωςθ άλλων, όπωσ των υνεδρίων 

για τθ Διδακτικι τθσ Πλθροφορικισ. 

Ελλθνικι Εταιρεία Επιςτθμόνων και Επαγγελματιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν, 

ςυντομογραφικά ΕΠΤ: http://www.epy.gr, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015. Θ ΕΠΤ 

πραγματοποιεί ζνα τουλάχιςτον υνζδριο ανά διετία και ςυνδιοργανϊνει ζνα Βαλκανικό 

υνζδριο Πλθροφορικισ με τθν ίδια ςυχνότθτα. 

http://www.etpe.gr/
http://www.epy.gr/


Ελλθνικι Ζνωςθ για τθν αξιοποίθςθ των ΣΠΕ ςτθν Εκπαίδευςθ, ςυντομογραφικά  e-

diktyo:http://www.e-diktyo.eu, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015. 

Πραγματοποιεί υνζδριο ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. 

Παιδαγωγικι Εταιρεία Ελλάδοσ, ςυντομογραφικά ΠΕΕ,  http://www.pee.gr, τελευταία 

επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015    

Πραγματοποιεί ζνα τουλάχιςτον υνζδριο κάκε χρόνο. 

Επιςτθμονικζσ Ενϊςεισ διαφόρων γνωςτικϊν κλάδων. Αναφζρονται για παράδειγμα θ 

Ελλθνικι Μακθματικι Εταιρεία (http://www.hms.gr, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015), 

θ Ζνωςθ Ελλινων Φυςικϊν (http://www.eef.gr, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015) και θ 

Πανελλινια Ζνωςθ Εκπαιδευτικϊν για τθν αξιοποίθςθ των ΣΠΕ ςτθ διδαςκαλία των 

Φυςικϊν Επιςτθμϊν «ΜΙΧΑΛΘ ΔΕΡΣΟΤΗΟ» (http://ekped.gr/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 

03/02/2015), των Εκπαιδευτικϊν τθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (http://www.pekp.gr/, 

τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015). Οι επιςτθμονικζσ αυτζσ ενϊςεισ, κατά κανόνα, 

πραγματοποιοφν ςυςτθματικά εκδθλϊςεισ ακαδθμαϊκοφ χαρακτιρα (όπωσ τακτικά 

υνζδρια, θμερίδεσ κλπ), ςτα πλαίςια των οποίων περιλαμβάνονται και μζρθ που 

ςχετίηονται με τισ ΣΠΕ ςτθν Εκπαίδευςθ. 

Επαγγελματικζσ Ενϊςεισ τοπικοφ ι πανελλθνίου χαρακτιρα. Αναφζρονται δειγματικά οι 

ενϊςεισ που ςχετίηονται με τθ διδαςκαλία τθσ Πλθροφορικισ: 

 http://dide.flo.sch.gr/Links/clubs.html, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015. υχνά 

διοργανϊνουν εκδθλϊςεισ ακαδθμαϊκοφ χαρακτιρα, ςτο πλαίςιο των οποίων 

περιλαμβάνονται και τμιματα που ςχετίηονται με τισ ΣΠΕ ςτθν Εκπαίδευςθ. 

Σο Πανελλινιο χολικό Δίκτυο (http://www.sch.gr, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015) 

αποτελεί μια από τισ πλζον πλοφςιεσ πθγζσ υλικοφ ςχετικοφ με τισ ΣΠΕ ςτθν Εκπαίδευςθ. 

Σο Ελλθνικό Δίκτυο Ανοιχτισ και εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθσ (http://www.opennet.gr/, 

τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015) ζχει επίςθσ υλικό ςχετικό κυρίωσ με τθν Εκπαίδευςθ, 

Κατάρτιςθ και Επιμόρφωςθ Ενθλίκων. 

 

Διεκνείσ Επιςτθμονικζσ Ενϊςεισ 

Τπάρχουν πάρα πολλζσ διεκνείσ  Επιςτθμονικζσ Ενϊςεισ που ςχετίηονται με τισ ΣΠΕ. 

Αναφζρονται ενδεικτικά μερικζσ από τισ πλζον ςθμαντικζσ: 

Association for the Advancement of Computing in Education, ςυντομογραφικά AACE: 

http://www.aace.org, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015. 

http://www.e-diktyo.eu/
http://www.pee.gr/
http://www.hms.gr/
http://www.eef.gr/
http://ekped.gr/
http://www.pekp.gr/
http://dide.flo.sch.gr/Links/clubs.html
http://www.sch.gr/
http://www.opennet.gr/
http://www.aace.org/


Πραγματοποιεί αρκετά Διεκνι υνζδρια ετθςίωσ, εκδίδει περιοδικά (διεκνϊσ 

αναγνωριςμζνα), διακζτει ψθφιακι βιβλιοκικθ με δεκάδεσ χιλιάδων άρκρα που 

ςχετίηονται με τισ ΣΠΕ ςτθν Εκπαίδευςθ. 

International Society for Technology in Education, ςυντομογραφικά ISTE, 

http://www.iste.org,τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015.  

Τποςτθρίηει υνζδρια με Διεκνι απιχθςθ, εκδίδει περιοδικά (διεκνϊσ αναγνωριςμζνα), 

διακζτει ψθφιακι βιβλιοκικθ,. Εκδίδει τακτικά τα ΝΕΣS (National Educational technology 

Standards) για διάφορεσ κατθγορίεσ χρθςτϊν και υποςτθρίηει διάφορεσ Ομάδεσ Ειδικοφ 

Ενδιαφζροντοσ (SIG). 

Αssociation for Computing Machinery, ςυντομογραφικά ACM, ίςωσ θ μεγαλφτερθ Ζνωςθ 

πλθροφορικϊν παγκοςμίωσ. Εκδίδει πολλά περιοδικά, διοργανϊνει πολλά Διεκνι υνζδρια 

ετθςίωσ, υποςτθρίηει ζνα μεγάλο αρικμό Ομάδων Ειδικοφ Ενδιαφζροντοσ (SIG). Διακζτει 

μια μεγάλθ ψθφιακι βιβλιοκικθ. 

Ιnstitut of  Electrical and Electronic Engineers, ςυντομογραφικά ΙΕΕΕ, http://www.ieee.org, 

τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015. 

Ζνωςθ Μθχανικϊν από όλο τον κόςμο με Διεκνι ακτινοβολία και ςτθν πραγματικότθτα 

περιλαμβάνει μια ςειρά επί μζρουσ ενϊςεων. Εκδίδει πολλά περιοδικά, διοργανϊνει πολλά 

Διεκνι υνζδρια ετθςίωσ, υποςτθρίηει ζνα μεγάλο αρικμό Ομάδων Ειδικοφ Ενδιαφζροντοσ 

(SIG). Διακζτει μια μεγάλθ ψθφιακι βιβλιοκικθ. 

Αναφζρεται τζλοσ μια διεκνισ ζνωςθ  που ςχετίηεται με τθν Ανοιχτι και εξ Αποςτάςεωσ 

Εκπαίδευςθ: http://www.icde.org, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015. 

 

Ελλθνικά Συνζδρια και τα Πρακτικά τουσ (ζντυπα ι ψθφιακά) 

Σο τακτικό υνζδριο τθσ ΕΣΠΕ. Πραγματοποιείται κάκε δυο χρόνια.  Σα πρακτικά του 

(ελεφκερθ πρόςβαςθ) υπάρχουν ςε ψθφιακι μορφι ςτθ διεφκυνςθ:  

http://www.etpe.gr/extras/index.php?sec=conferences, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 

03/02/2015. 

  

Σο υνζδριο του e-Δικτφου (φροσ). χετικζσ πλθροφορίεσ και δεςμοί (ελεφκερθ πρόςβαςθ) 

υπάρχουν ςε ψθφιακι μορφι και ςτθ διεφκυνςθ του Δικτφου e-diktyo: 

http://e-diktyo.eu/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015. 

  

υνζδρια τθσ Ελλθνικισ Παιδαγωγικισ Εταιρείασ. ε ζντυπθ κυρίωσ μορφι (διακζςιμα με 

ςυμβολικό αντίτιμό ι δωρεάν). 

http://www.iste.org/
http://www.ieee.org/
http://www.icde.org/
http://www.etpe.gr/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=1
http://e-diktyo.eu/


Άλλα υνζδρια: πολλά διακζτουν τα Πρακτικά τουσ ςε ψθφιακι μορφι ςτθ διεφκυνςθ: 

http://www.etpe.gr/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015. 

  

 

Διεκνι Συνζδρια και τα Πρακτικά τουσ 

Σα Διεκνι υνζδρια οργανϊνονται κυρίωσ από τισ αντίςτοιχεσ Επιςτθμονικζσ Ενϊςεισ που 

αναφζρονται παραπάνω. ε όλεσ ςχεδόν τισ περιπτϊςεισ, τα πρακτικά υπάρχουν και ςε 

ψθφιακι μορφι ςτισ ψθφιακζσ βιβλιοκικεσ των Ενϊςεων. 

Είναι προςβάςιμα είτε ςτα μζλθ τουσ, είτε μζςω Ακαδθμαϊκϊν ιδρυμάτων (για παράδειγμα 

μζςω τθσ Βιβλιοκικθσ του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ: http://www.lib.uom.gr/, τελευταία 

επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015). 

 

Περιοδικά Ελλθνικά  

Παρατίκενται οριςμζνα Εκπαιδευτικά Περιοδικά με ψθφιακι «παρουςία». 

i-teacher τθσ Επιςτθμονικισ Ζνωςθσ Εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ για τθ διάδοςθ των ΣΠΕ 

ςτθν εκπαίδευςθ http://i-teacher.gr/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015.  

Σφγχρονθ Εκπαίδευςθ 

 (http://www.estiabookstore.gr/estia/HestiaBookStore_pub.asp?searchpub=25490000, 

τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015). Δίμθνθ Επικεϊρθςθ Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων (ο 

ιςτοχϊροσ είναι ιδιωτικόσ). 

"Ανοικτι Εκπαίδευςθ" (http://www.opennet.gr/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015).  Σο 

περιοδικό για τθν Ανοικτι και εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ και τθν Εκπαιδευτικι Σεχνολογία 

Mζντορασ (http://www.pi-schools.gr/publications/mentor/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 

03/02/2015), περιοδικό του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου 

Επικεϊρθςθ Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων (http://www.pi-schools.gr/publications/epitheorisi/ 

τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015), περιοδικό του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου 

Παιδαγωγικι Επικεϊρθςθ  

(http://www.pee.gr/paidag.HTM, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015) το περιοδικό τθσ 

Ελλθνικισ Παιδαγωγικισ Εταιρείασ 

Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ 

 (http://ediamme.edc.uoc.gr/index.php?magazines, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015), 

περιοδικό του Παιδαγωγικοφ Σμιματοσ Δ.Ε. του Πανεπιςτθμίου τθσ Κριτθσ. 
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Περιοδικά Διεκνι 

Είναι προςβάςιμα είτε ςτα μζλθ τουσ, είτε μζςω Ακαδθμαϊκϊν ιδρυμάτων (για παράδειγμα 

μζςω τθσ Βιβλιοκικθσ του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ: 

http://www.lib.uom.gr/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015). 

Παραδείγματα περιοδικϊν ελεφκερθσ πρόςβαςθσ: 

(http://www.ifets.info/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015), και 

The International Review of Research in Open and Distance Learning 

(http://www.irrodl.org/index.php/irrodl, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015).  

Tα ελεφκερθσ πρόςβαςθσ περιοδικά ςυνιςτοφν επίςθσ μια επιλογι για πολλοφσ 

οργανιςμοφσ, κεςμοφσ και επιςτθμονικζσ ενϊςεισ (για παράδειγμα δεσ: 

http://www.icaap.org/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015).  

 

Ψθφιακζσ Κοινότθτεσ (on line) – e-fora και discussion lists 

Discussion lists 

Ιδιαίτερα μνεία γίνεται για τουσ ομίλουσ του CEDEFOP (http://www.cedefop.europa.eu/EN/ 

, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015).  

Ζνασ ςχετικόσ «όμιλοσ ψθφιακϊν ομίλων», μαηί με οδθγίεσ για τον τρόπο με τον οποίο 

λειτουργοφν, υπάρχει ςτον ιςτοχϊρο του Παν. του Sheffield (Μ. Βρετανία,  

http://www.h-net.org/~edweb/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015). 

 

Ελλθνικοί ιςτοχϊροι που ςχετίηονται με τθν Εκπαίδευςθ και τισ ΤΠΕ 

AlfaVita (http://www.alfavita.gr/ τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015). 

Esos (http://www.esos.gr, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015).)  

Ζδρα Εκπαίδευςθσ (http://www.edra.gr/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015). 

Θρανίο (http://www.thranio.gr/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015). 

Plefsis (http://www.plefsis.gr/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015).  

eduportal (http://eduportal.gr/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015). 

ΠΤΛΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ (http://users.lar.sch.gr/georgeatha/, 

τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015). 

Ανάπλουσ (http://anaplous.tripod.com/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015). 

e-paideia.net (http://www.e-paideia.net/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015). 

e-πφλθ εκπαίδευςθσ (http://www.pekp.gr/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015).  

Πανελλινιο χολικό Δίκτυο (http://www.sch.gr/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015). 
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Εκπαιδευτικι Πφλθ Ν. Θλείασ (http://edu.bravepages.com/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 

03/02/2015 ). 

Εκπαιδευτικι Πφλθ Νοτίου Αιγαίου (http://www.epyna.gr/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 

03/02/2015).  

Θ Εκπαιδευτικι Πφλθ του ΤΠΕΠΘ (http://www.e-yliko.sch.gr/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 

03/02/2015). 

Σετράδιο (http://www.tetradio.gr/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015). 

Πφλθ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (http://www.kpe.gr/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 

03/02/2015). 

Γζφυρεσ Παιδείασ (http://www.simotas.org/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015). 

Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ και Νζεσ Σεχνολογίεσ (http://www.de.sch.gr/kvoutsin, τελευταία 

επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015). 

Παιδεία. Ο ελλθνικόσ εκπαιδευτικόσ web server  (http://www.pedia.gr/, τελευταία 

επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015). 

Αντίβαρο (http://www.antibaro.gr/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015). 

 

Διεκνείσ ιςτοχϊροι που ςχετίηονται με τθν Εκπαίδευςθ και τισ ΤΠΕ 

Αναφζρονται ενδεικτικά τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, με αρχικι ςελίδα:  

http://www.eep-edu.org/InnService/InnHome.htm, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015.  

 

Λοιπό ψθφιακό υλικό και ψθφιακζσ υπθρεςίεσ 

Ψθφιακά βιβλιοπωλεία 

Παράδειγμα: http://www.amazon.com, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015.  

Διεκνείσ εκδοτικοί οίκοι 

Παράδειγμα: http://www.igi-pub.com/about/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015 και  

http://www.tandf.co.uk/journals/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015 

τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015).Μακιματα online  

http://www.w3schools.com, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015.  

http://www.sch.gr, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015.  

http://www.e-yliko.gr/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015.   
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Ψθφιακζσ δράςεισ  

Σο κίνθμα του Ανοιχτοφ Λογιςμικοφ/λογιςμικοφ Ανοιχτοφ Κϊδικα:  http://www.open-

source.gr/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015  και http://www.ellak.gr/, τελευταία 

επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015.     

OLPC (Ζνασ Φορθτόσ για Κάκε Παιδί):  http://olpc.ellak.gr/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 

03/02/2015. 

Ψθφιακό χάςμα: http://www.digitaldivide.net/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015.  

Αςφαλισ πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο: 

 http://www.wiredsafety.org/, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015 και   

http://www.educaunet.org, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015.   

http://www2.e-yliko.gr/htmls/safety/snav.aspx 

Πολφ γνωςτό είναι και το http://www.saferinternet.gr/  

Κατάλογοι διευκφνςεων: 

http://www.cpe.gr/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=35, τελευταία 

επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015. 

 
 

 
Το Web 2.0, θ κοινωνικι δικτφωςθ και οι νζεσ 

κοινωνικζσ πρακτικζσ 
 

1. Ειςαγωγι 

τθν ενότθτα αυτι παρουςιάηονται ςυνοπτικά τα χαρακτθριςτικά του web 2.0, δθλαδι τθσ 

νεότερθσ γενιάσ διαδικτυακϊν τόπων, εργαλείων και διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν, που 

ςτθρίηονται ςτθν πλιρθ ςυμμετοχι των χρθςτϊν ςτθ ςυνδιαμόρφωςθ του περιεχομζνου 

τουσ και τθν άμεςθ, απευκείασ (online) ςυνεργαςία μεταξφ των χρθςτϊν. Οριςμζνα από τα 

εργαλεία του web 2.0 ζχουν ιδθ αναφερκεί περιςταςιακά ςε άλλεσ ενότθτεσ, αλλά ςτθν 

παροφςα ενότθτα τα εργαλεία του web 2.0 παρουςιάηονται πιο ςυνκετικά. Ο λόγοσ για τον 

οποίο κρίκθκε αναγκαία μια αναδιοργάνωςθ του ςχετικοφ υλικοφ, είναι ότι οι υπθρεςίεσ 

του web 2.0, ζχουν αποκτιςει πλζον πολφ μεγάλθ ςθμαςία, παίηουν ζναν πολφ ςθμαντικό 

ρόλο ςτθν κοινωνικοποίθςθ και τθ γενικι κουλτοφρα των ςθμερινϊν νζων και ταυτόχρονα 

διανοίγουν πολλζσ νζεσ δυνατότθτεσ ςτθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ. 

 

Διδακτικοί  Θ εκμάκθςθ βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν του web 2.0 
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τόχοι  H εξοικείωςθ με μερικά από τα βαςικά περιβάλλοντα και τισ υπθρεςίεσ του web 2.0 

 H βαςικι γνϊςθ τθσ προβλθματικισ που ςχετίηεται με τισ νζεσ χριςεισ και τισ 

κοινωνικζσ πρακτικζσ που χαρακτθρίηουν το web 2.0 

 

 
2.  Μερικοί βαςικοί οριςμοί 

Τι διαφοροποιεί το web 2.0 από τθν προθγοφμενθ γενιά υπθρεςιϊν; 

Με τον όρο «web 2.0» εννοοφνται μια ςειρά από εφαρμογζσ και περιβάλλοντα ςτο 

Διαδίκτυο που χαρακτθρίηονται από το γεγονόσ ότι είναι ανοιχτά ςτθν πρόςβαςθ και 

ευνοοφν τθν ουςιαςτικι ςυμμετοχι των χρθςτϊν: οι χριςτεσ δεν επιςκζπτονται μόνο 

ιςτοςελίδεσ και δεν αρκοφνται ςτθν πακθτικι ανάγνωςθ του περιεχομζνου τουσ, αλλά 

ςχολιάηουν, καταςκευάηουν δικζσ τουσ ιςτοςελίδεσ και δθμιουργοφν περιεχόμενο. 

Σαυτόχρονα, αξιολογοφν ςυλλογικά το ψθφιακό περιεχόμενο του Διαδικτφου, μοιράηονται 

τουσ ψθφιακοφσ πόρουσ, δθμιουργοφν και ςυντθροφν online κοινότθτεσ. Σο web 2.0 

ξεκίνθςε κατ’ ουςίαν ςτισ αρχζσ του 21ου αιϊνα, μετά τθν κατάρρευςθ πολλϊν οnline 

επιχειριςεων ςτο τζλοσ τθσ δεκαετίασ του ’90. 

χετικά με τθν ιςτορία του όρου και το νόθμά του, υπάρχουν πολλά ςτοιχεία ςτο  

http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html?page=1, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 

03/02/2015. 

κακϊσ και ςτο  

http://www.paulgraham.com/web20.html , τελευταία επίςκεψθ 03/02/2015.  

όπωσ και ςτθ wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 

03/02/2015. 

Σο web 2.0, αυτό κακαυτό, είναι πολφ ςθμαντικό – με τθν ζννοια ότι οι υπθρεςίεσ που 

προςφζρει είναι ευρφτατα διαδεδομζνεσ και ζχουν ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτον τρόπο με 

τον οποίο οι άνκρωποι εκφράηονται, επικοινωνοφν και τελικά διαμορφϊνουν τισ 

ταυτότθτζσ τουσ, κυρίωσ μεταξφ των νζων. Εξίςου ςθμαντικό είναι όμωσ και το γεγονόσ ότι 

το web 2.0 δθμιουργικθκε εντελϊσ απρόςμενα,  αναπτφχκθκε ταχφτατα και επθρζαςε ςε 

ςθμαντικό βακμό τθν εξζλιξθ του Διαδικτφου, αλλά και των κοινωνικϊν πρακτικϊν των 
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χρθςτϊν του Διαδικτφου. Ενδεχόμενα, αυτό αποτελεί χαρακτθριςτικό των αλλαγϊν που 

πρόκειται να επζλκουν ςτο μζλλον: οι μελλοντικζσ υπθρεςίεσ του Διαδικτφου και των 

άλλων δικτφων κα είναι πικανότατα απρόβλεπτεσ και ο ρόλοσ τουσ ενδζχεται να καταςτεί 

ςθμαντικόσ ςε πολφ μικρό χρονικό διάςτθμα. Οι παράγοντεσ αυτοί πρζπει λοιπόν να 

λθφκοφν ςοβαρά υπόψθ ςτθ διαδικαςία ψθφιακοφ εγγραμματιςμοφ τόςο των 

εκπαιδευτικϊν, όςο και των μακθτϊν.  

Σο web 2.0 διανοίγει πολλζσ νζεσ διδακτικζσ δυνατότθτεσ. Θ εκμετάλλευςθ των 

δυνατοτιτων αυτϊν ωςτόςο, πολλζσ φορζσ προχποκζτει τθν εφαρμογι καινοτόμων 

διδακτικϊν μεκόδων. Αν, αντίκετα, τα νζα αυτά εργαλεία χρθςιμοποιθκοφν ςτα πλαίςια 

τυπικϊν, παραδοςιακϊν μακθμάτων, θ χρθςιμότθτα τουσ κα είναι πολφ περιοριςμζνθ. 

Θ γνϊςθ των διδακτικϊν δυνατοτιτων του Web 2.0, αλλά και των νζων κοινωνικϊν 

πρακτικϊν, αποτελοφν ζνα ςφνολο γνϊςεων και δεξιοτιτων πολφ ςθμαντικό για τουσ 

εκπαιδευτικοφσ. τα πλαίςια τθσ παροφςασ ενότθτασ οι εκπαιδευτικοί κα γνωρίςουν τα 

βαςικά χαρακτθριςτικά των υπθρεςιϊν Web 2.0 και των εκπαιδευτικϊν τουσ δυνατοτιτων, 

ζτςι ϊςτε να αποκτιςουν τισ ςτοιχειϊδεισ γνϊςεισ που κα τουσ επιτρζψουν να 

διερευνιςουν τισ δυνατότθτεσ αυτζσ ςε μεγαλφτερο βάκοσ και να τισ χρθςιμοποιιςουν ςτθ 

διδακτικι πράξθ. 

Σo web 2.0 χαρακτθρίηεται από μερικά ςτοιχεία: 

 

1. είναι ανοιχτό με τθν ζννοια τθσ ανοιχτισ πρόςβαςθσ από όλουσ τουσ πολίτεσ, 

ανεξάρτθτα από θλικία, μόρφωςθ, οικονομικι κατάςταςθ κλπ. Σο web 2.0 ςτοχεφει 

ςτθ μείωςθ του ψθφιακοφ χάςματοσ που υφίςταται ανάμεςα ςε οριςμζνεσ ομάδεσ 

των πολιτϊν. Ευνοεί επίςθσ τισ πλατφόρμεσ και εφαρμογζσ που είναι που 

εντάςςονται ςτο κίνθμα του Free, Open Source Software (FOSS). Αυτόσ ο τρόποσ 

οργάνωςθσ και διάκεςθσ των πλθροφοριϊν φαίνεται να ζχει γενικότερεσ 

επιπτϊςεισ, για παράδειγμα ςτον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίηουν τα ςχετικά 

κζματα οι κεςμοί και τα ιδρφματα: το γνωςτό ΜΙΣ που διακζτει τα μακιματα του 

online, ελεφκερα και θ EΡΣ που ψθφιοποιεί και διακζτει ελεφκερα τα αρχεία τθσ 

(με ακουςτικό και οπτικό υλικό) αποτελοφν δυο χαρακτθριςτικζσ περιπτϊςεισ. 

2. Σο web 2.0 επιτρζπει και ευνοεί τθ ςυνεργαςία, τθν ςυλλογικι δράςθ τθν 

κοινωνικι δικτφωςθ. Eιδικότερα, ςε ςχζςθ με τθ μάκθςθ, θ κυρίαρχθ αντίλθψθ 

είναι θ «ςυμμετοχικι» και όχι θ αντίλθψθ τθσ «πρόςκτθςθσ» τθσ γνϊςθσ.  



3. Σο web 2.0 επιτρζπει τθν προςωπικι ζκφραςθ και διάδοςθ των ιδεϊν – θ ανάπτυξθ 

τθσ «ατομικισ δθμοςιογραφίασ» (personal online journalism) είναι μια 

χαρακτθριςτικι ςυνζπεια αυτισ τθσ τάςθσ – με όλα τα κετικά και αρνθτικά ςτοιχεία 

τθσ. 

4. ευνοεί τθ δθμιουργία – και φυςικά διαμοίραςθ – περιεχομζνου, ψθφιακϊν ι 

ψθφιοποιθμζνων πόρων από τουσ χριςτεσ. 

 

Ζνα πολφ ςθμαντικό ςτοιχείο του web 2.0 φαίνεται, ωςτόςο, να είναι ακόμθ απρόβλεπτο: θ 

ιςτορικι εμπειρία δείχνει ότι ςυχνά οι ςθμαντικζσ τεχνολογικζσ εφευρζςεισ (όπωσ ο 

θλεκτριςμόσ, το αυτοκίνθτο ι θ τυπογραφία) δεν εκτιμϊνται ςωςτά από τθν αρχι. Οι 

οικονομικζσ, πολιτιςμικζσ, γενικά οι κοινωνικζσ τουσ επιπτϊςεισ τουσ και θ ζκταςι τουσ 

δθλαδι, δε μποροφν να γίνουν αντιλθπτζσ ςτα πρϊτα ςτάδια τθσ εξζλιξισ τουσ οφτε και το 

είδοσ των χριςεων που αναπτφςςονται, όταν οι τεχνολογίεσ αυτζσ αποκτιςουν μια 

«ωριμότθτα», δθλαδι καταςτοφν εφχρθςτεσ, φκθνζσ και διαδοκοφν πολφ. Είναι λοιπόν 

πολφ πικανόν να μθν είμαςτε ςιμερα ςε κζςθ να αντιλθφκοφμε πλιρωσ τισ επιπτϊςεισ τθσ 

ψθφιακισ τεχνολογίασ τθσ επικοινωνίασ – ίςωσ οφτε καν να τισ φανταςτοφμε. Ενδεχομζνωσ 

λοιπόν, το πιο ςθμαντικό ςυμπζραςμα μασ να είναι ότι μποροφμε να είμαςτε ςχεδόν 

ςίγουροι ότι τα πράγματα ςτον τομζα των ψθφιακϊν επικοινωνιϊν κα αλλάηουν με 

μεγάλεσ ταχφτθτεσ για αρκετό καιρό ακόμθ και οι κοινωνικζσ επιπτϊςεισ των αλλαγϊν 

αυτϊν δε κα είναι αμελθτζεσ. Μζςα ςτο πλαίςιο αυτό, ο ρόλοσ τθσ εκπαίδευςθσ και του 

ςχολείου ςτθν παροφςα τουσ μορφι, ίςωσ κα πρζπει να επαναπροςδιοριςτεί. Ζτςι, για 

παράδειγμα, κα αναπτυχκοφν νζεσ διδακτικζσ μζκοδοι και πρακτικζσ, οι οποίεσ κα 

επιτρζπουν ςτουσ μακθτζσ να ςυνεργάηονται και να εκμεταλλεφονται πλθρζςτερα το 

δυναμικό των νζων τεχνολογιϊν και του Διαδικτφου. ε κάκε περίπτωςθ πάντωσ, το 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα δε μπορεί να παραμζνει «κλειςτό» ςτισ αλλαγζσ που ιδθ 

ςυντελοφνται. 

 

3.  Yπθρεςίεσ  Web 2.0 
Μια καλι ειςαγωγι ςτισ νζεσ υπθρεςίεσ του Διαδικτφου αποτελεί ζνα ςφντομο βίντεο, που 

δείχνει με πολφ παραςτατικό τρόπο τθν επίδραςι τουσ ςτον τρόπο με τον οποίο 

εκφραηόμαςτε και επικοινωνοφμε ψθφιακά: 

http://vodpod.com/watch/25484-the-machine-is-using-us-final-version   ι 

http://vodpod.com/watch/25484-the-machine-is-using-us-final-version


http://www.youtube.com/watch?v=6gmP4nk0EOE  

(τελευταία επίςκεψθ 03/02/2014). 

 

Επίςθσ, ςτθ διεφκυνςθ: http://www.go2web20.net/ (τελευταία επίςκεψθ 03/02/2014) 

υπάρχει ζνα μεγάλο ευρετιριο με εφαρμογζσ Web 2.0. Παρόμοιο ευρετιριο (για υπθρεςίεσ 

που δεν απαιτοφν εγγραφι του χριςτθ): http://blog.go2web20.net/2008/03/39-web-

based-tools-that-dont-require.html (τελευταία επίςκεψθ 03/02/2014). 

τον ιςτοχϊρο http://twopointouch.com/2006/08/17/10-definitions-of-web-20-and-their-

shortcomings/ 

(τελευταία επίςκεψθ 03/02/2014).  

υπάρχουν μερικά από τα πλζον ςθμαντικά χαρακτθριςτικά του Web 2.0. 

Ποιεσ είναι οι ςφγχρονεσ τεχνολογικζσ τάςεισ; Ποιο κα είναι το μζλλον του web 2.0; 

Ακριβζςτερα, ποιεσ κα είναι οι νζεσ υπθρεςίεσ που κα χαρακτθρίςουν τα αμζςωσ επόμενα 

χρόνια; Θα υπάρξει κάποιο web 3.0; Είναι βζβαια πολφ δφςκολο να κάνει κανείσ 

προβλζψεισ αφοφ, ςε μεγάλο βακμό, θ πρόοδοσ τθσ τεχνολογίασ εξαρτάται, εκτόσ των 

άλλων, και από τθ γενικι κατάςταςθ τθσ οικονομίασ και τα οικονομικά ςυμφζροντα των 

μεγάλων εταιρειϊν. 

Δυο φαίνεται πάντωσ να είναι οι επικρατζςτερεσ τάςεισ: θ «φορθτι ταυτότθτα», δθλαδι θ 

διαςφνδεςθ των ιςτοχϊρων κοινωνικισ δικτφωςθσ (ζτςι ϊςτε ςτοιχεία από τον ζνα να 

μεταδίδονται και να ενθμερϊνουν το λογαριαςμό του ίδιου χριςτθ ςε άλλον) και θ 

επζκταςθ των υπθρεςιϊν ςτισ φορθτζσ ςυςκευζσ (τθλζφωνα τρίτθσ και τζταρτθσ γενιάσ, 

ipod αλλά και υπερφορθτά netbooks κ.ά.).  

Φυςικά, τα ςενάρια αυτά είναι πικανά – αλλά βζβαιεσ προβλζψεισ είναι πολφ δφςκολο να 

κάνει κανείσ, ακόμθ και για το εγγφσ μζλλον (για παράδειγμα:  

http://www.quora.com/What-is-the-future-of-social-networking?q=future+of+social).  

(τελευταία επίςκεψθ 03/02/2014) 

Μια εκτενισ και καλά τεκμθριωμζνθ αναφορά ςχετικά με τισ φορθτζσ ςυςκευζσ πάςθσ 

φφςεωσ και το μζλλον τουσ υπάρχει ςτο: 

http://www.scribd.com/doc/9883044/JPMorgan-Internet-Report-2009  

http://www.youtube.com/watch?v=6gmP4nk0EOE
http://www.go2web20.net/
http://blog.go2web20.net/2008/03/39-web-based-tools-that-dont-require.html
http://blog.go2web20.net/2008/03/39-web-based-tools-that-dont-require.html
http://twopointouch.com/2006/08/17/10-definitions-of-web-20-and-their-shortcomings/
http://twopointouch.com/2006/08/17/10-definitions-of-web-20-and-their-shortcomings/
http://www.quora.com/What-is-the-future-of-social-networking?q=future+of+social
http://www.scribd.com/doc/9883044/JPMorgan-Internet-Report-2009


(τελευταία επίςκεψθ 03/02/2014). 

Oι περιγραφζσ αυτζσ δε λαμβάνουν υπόψθ τουσ τισ ταυτόχρονεσ προόδουσ που 

ςυντελοφνται ςε τομείσ όπωσ: 

- τα εκπαιδευτικά παιχνίδια 

- τθν πρόοδο ςτισ νζεσ αρχιτεκτονικζσ των ψθφιακϊν ςυςτθμάτων, το cloud computing και 

άλλεσ τεχνολογίεσ (οι οποίεσ, ενδεχομζνωσ, κα ευνοιςουν ακόμθ περιςςότερο τισ φορθτζσ 

ςυςκευζσ και το mobile learning). Συπικό παράδειγμα νζου τφπου Θ.Τ. – αλλά με αβζβαιο 

ςχετικά μζλλον – αποτελεί ο XO-1 (project One Laptop Per Child: 

http://www.ellak.gr/index.php?option=com_openwiki&Itemid=103&id=ellak:ellhnopoihsh_

ma8htikou_ypologisti.txt, τελευταία επίςκεψθ ςτισ 03/02/2015)  

- τθ βιοπλθροφορικι 

- τα «ζξυπνα» αντικείμενα 

Ο λόγοσ για τον οποίο δίνεται μεγάλθ ςθμαςία ςτο web 2.0, είναι ότι το web 2.0 είναι «ιδθ 

εδϊ», ζχει δθλαδι ιδθ πολφ μεγάλθ ανάπτυξθ και κακολικι ςχεδόν αποδοχι. 

 

Blogs (Ιςτολόγια) και «προςωπικι δθμοςιογραφία» (personal 
journalism) 

 

Οδθγίεσ για τουσ αρχάριουσ ςτα ιςτολόγια υπάρχουν ςτο:  

http://www.problogger.net/archives/2006/02/14/blogging-for-beginners-2/    

Επίςθσ, κατατοπιςτικό είναι το video: 

http://www.commoncraft.com/blogs  

(τελευταία επίςκεψθ 03/02/2014). 

http://www.ellak.gr/index.php?option=com_openwiki&Itemid=103&id=ellak:ellhnopoihsh_ma8htikou_ypologisti.txt
http://www.ellak.gr/index.php?option=com_openwiki&Itemid=103&id=ellak:ellhnopoihsh_ma8htikou_ypologisti.txt
http://www.problogger.net/archives/2006/02/14/blogging-for-beginners-2/
http://www.commoncraft.com/blogs


Σα ιςτολόγια απετζλεςαν αρχικά ιςτοχϊρουσ ςτουσ οποίουσ ο εξουςιοδοτθμζνοσ χριςτθσ 

μποροφςε να αναρτιςει προςωπικζσ ςκζψεισ – ζνα είδοσ προςωπικοφ, χρονολογθμζνου 

θμερολογίου. Σα αναρτϊμενα μθνφματα μπορoφν να τα ςχολιάςουν οι επιςκζπτεσ του 

ιςτολογίου (ι οριςμζνοι εξουςιοδοτθμζνοι επιςκζπτεσ). Ωςτόςο, τα ιςτολόγια γνϊριςαν 

πολφ μεγάλθ ανάπτυξθ και οι χριςεισ τουσ ξεπζραςαν πολφ γριγορα το προςωπικό 

θμερολόγιο για να αναχκοφν ακόμθ και ςε προςωπικζσ, ψθφιακζσ εφθμερίδεσ 

(http://wapedia.mobi/en/Citizen_journalism?t=4, τελευταία επίςκεψθ 03/02/2014 ) και 

«τόπουσ» κοινωνικοφ ςχολιαςμοφ ι κζντρα ςτιριξθσ τθσ διδαςκαλίασ. 

Σα ιςτολόγια επιτρζπουν τθν ανάρτθςθ ανακοινϊςεων ςε αντίςτροφθ χρονολογικι ςειρά 

και τθν αναγραφι ςχολίων για κάκε ανακοίνωςθ από τουσ επιςκζπτεσ του ιςτολογίου. Για 

τθ δθμιουργία ιςτολογίου μπορεί είτε να χρθςιμοποιθκεί ζνασ απομεμακρυςμζνοσ 

πάροχοσ υπθρεςιϊν αυτοφ του είδουσ (για παράδειγμα, το Google, ι το 

http://wordpress.com/ (τελευταία επίςκεψθ 03/02/2014) επιτρζπει τθ δθμιουργία 

ιςτολογίου ςε όςουσ ζχουν λογαριαςμό), είτε να χρθςιμοποιθκεί θ δυνατότθτα που 

ενςωματϊνεται ςε οριςμζνα περιβάλλοντα διαχείριςθσ τθσ γνϊςθσ ι διαχείριςθσ 

περιεχομζνου (όπωσ το Moodle), είτε, τζλοσ, να χρθςιμοποιθκεί μια ειδικι εφαρμογι (για 

παράδειγμα: http://wordpress.org/ - τελευταία επίςκεψθ 03/02/2014). Όπωσ είναι 

αναμενόμενο, τα «τοπικά» ιςτολόγια είναι λιγότερο «ορατά» ςτο Διαδίκτυο, αλλά 

καλφτερα ελεγχόμενα και οι επιςκζπτεσ τουσ, κατά κανόνα, είναι ενθμερωμζνοι και τα 

παρακολουκοφν ςυςτθματικά. 

Σα ιςτολόγια προςφζρουν πολλζσ δυνατότθτεσ για διαδικτφωςθ μεταξφ τουσ και 

ενθμζρωςθ όςων ενδιαφζρονται, όταν υπάρχει οιαδιποτε επικαιροποίθςθ ι μεταβολι του 

περιεχομζνου τουσ (όπωσ θ ανάρτθςθ νζων μθνυμάτων). 

Σα blogs ςυχνά λειτουργοφν ωσ χϊροι «προςωπικισ δθμοςιογραφίασ», ωσ ζνα είδοσ 

δθλαδι εφθμερίδων ι ακριβζςτερα ωσ ζνα είδοσ «δθμοςιογραφικοφ πρακτορείου» που 

αντλεί πλθροφορίεσ και ειδιςεισ από παντοφ (προςωπικζσ, από τον τφπο ι από άλλα blogs) 

και τισ αναπαράγει. Θ «δθμοςιογραφία των πολιτϊν» είναι επίςθσ μια νζα, ςχετικά, 

κοινωνικι πρακτικι πολιτϊν που επικυμοφν να παίξουν ζναν ενεργό ρόλο ςτθ ςυλλογι, 

επεξεργαςία, αναφορά και διάδοςθ ειδιςεων (ςχετικό: ζκκεςθ We Media του 2003). H 

πρακτικι αυτι, ολοζνα και πιο ςυχνι, όπωσ είναι φυςικό, εγείρει πολλζσ ςυηθτιςεισ, κακϊσ 

κζτει κζματα θκικισ και δεοντολογίασ, επαγγελματιςμοφ, οικονομικά κζματα - 

ανταγωνιςμόσ με τισ εφθμερίδεσ – αλλά και κζματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ κ.ά.). Πάντωσ, 

ενδεικτικό τθσ επιρροισ που ζχουν ςιμερα τα ιςτολόγια είναι το γεγονόσ ότι μζςα ςτο 

πλαίςιο αυτό, όπωσ είναι γνωςτό, το Τπουργείο Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και 

http://wapedia.mobi/en/Citizen_journalism?t=4
http://wordpress.com/
http://wordpress.org/


Θρθςκευμάτων, αποφάςιςε να ενθμερϊνει ςυςτθματικά με ανακοινϊςεισ όςουσ blogers το 

επικυμοφν: …ηθτά τθ ςυμμετοχι και ςυμβολι των ιςτολογίων (blogs), ςτθν πλθροφόρθςθ 

και ενθμζρωςθ των πολιτϊν, ωσ προσ τα κζματα που ςχετίηονται με τισ αρμοδιότθτεσ του 

(ςχετικι ανακοίνωςθ του Τπουργείου). 

 τθ λεγόμενθ «μπλογκόςφαιρα» οι πρακτικζσ τθσ ςυλλογικισ/ςυνεργατικισ αξιολόγθςθσ 

εφαρμόηονται εξίςου αποτελεςματικά. Ζτςι, ο ιςτοχϊροσ Digg http://digg.com/ και άλλοι 

όμοιοι του, υιοκετεί μια αςυνικιςτθ διαδικαςία για να αναδείξει τισ ςπουδαιότερεσ 

ειδιςεισ αλλά και γενικά το πιο ςθμαντικό ψθφιακό υλικό: ό,τιδιποτε δθμοςιοποιείται 

ςτον ιςτοχϊρο (ειδιςεισ, αλλά και φωτογραφίεσ ι βίντεο) υποβάλλεται για «κρίςθ» ςτουσ 

αναγνϊςτεσ του ιςτοχϊρου. Αν αυτό λάβει αρκετζσ ψιφουσ (τα λεγόμενα Diggs) τότε 

δθμοςιοποιείται ςτθν πρϊτθ ςελίδα, ενϊ οι αναγνϊςτεσ μποροφν να το ςχολιάςουν 

δθμόςια. 

Σα ιςτολόγια ζχουν ευρείεσ εφαρμογζσ ςτθν Εκπαίδευςθ.  

Μερικά παραδείγματα:  

http://e-filologos.blogspot.com/, τελευταία επίςκεψθ 03/02/2014 

http://3gymnasio-toumpas-thessalonikis.blogspot.com/, τελευταία επίςκεψθ 03/02/2014 

και  

http://blogs.sch.gr/tgiakoum/, τελευταία επίςκεψθ 03/02/2014 

 

Wikis 

 

Πρόκειται για ζνα ιςτοχϊρουσ ι ιςτοςελίδεσ ςτουσ οποίουσ οι χριςτεσ, και όχι μόνο ο 

δθμιουργόσ, επιτρζπεται να προςκζτουν ι να επεξεργάηονται το περιεχόμενο. H 

δθμιουργία και επεξεργαςία των ιςτοςελίδων δε γίνεται ζμμεςα, δθλαδι αλλάηοντασ τον 

http://digg.com/
http://e-filologos.blogspot.com/
http://3gymnasio-toumpas-thessalonikis.blogspot.com/
http://blogs.sch.gr/tgiakoum/


κϊδικα html, αλλά άμεςα, μζςω ενόσ φυλλομετρθτι (web browser). Σο πιο γνωςτό 

«προϊόν» των wikis είναι θ γνωςτι wikipedia:  

http://el.wikipedia.org/ (τελευταία επίςκεψθ 03/02/2014)  και ςτθν ιςτοςελίδα 

http://www.wikimedia.org/(τελευταία επίςκεψθ 03/02/2014) είναι ςυγκεντρωμζνοι όλοι οι 

ςχετικοί ιςτοxϊροι με το project wikipedia. 

Ζνα κατατοπιςτικό βίντεο για τθ λειτουργία των wikis υπάρχει ςτθ διεφκυνςθ: 

http://www.commoncraft.com/video-wikis-plain-english  

 (Σελευταία επίςκεψθ 03/02/2014). 

Ζτςι, τα wikis αποτελοφν περιβάλλοντα κατάλλθλα για τθ ςυνεργατικι δθμιουργία 

ιςτοςελίδων. 

τισ παρακάτω διευκφνςεισ υπάρχουν οδθγίεσ για καλζσ πρακτικζσ ςτθ δθμιουργία και 

ςυντιρθςθ wikis, όπωσ και οριςμζνα ςτοιχεία από τθν ιςτορία των wikis από το 1995: 

 

 http://c2.com/cgi/wiki?WelcomeVisitors, τελευταία επίςκεψθ 03/02/2014 

 http://c2.com/cgi/wiki?WikiHistory, τελευταία επίςκεψθ 03/02/2014 

 http://c2.com/cgi/wiki?WikiDesignPrinciples, τελευταία επίςκεψθ 03/02/2014. 

Θ δυνατότθτα δθμιουργίασ ιςτοςελίδων wikis είναι ενςωματωμζνθ ςτα περιςςότερα 

ςφγχρονα, ολοκλθρωμζνα περιβάλλοντα διαχείριςθσ περιεχομζνου ι διαχείριςθσ γνϊςθσ. 

 

Podcasts και Vodcasts 
H λζξθ Podcasts προζρχεται από τισ λζξεισ Portable On Demand Broadcasting, δθλαδι, ςε 

ελεφκερθ απόδοςθ, «φορθτι αναμετάδοςθ κατόπιν αιτιςεωσ».  

Σο Podcast είναι ουςιαςτικά ζνα ςφνολο από αρχεία ιχου (ι βίντεο – ςτθν περίπτωςθ αυτι 

μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ο όροσ vodcast) τα οποία είναι διακζςιμα ςτο Διαδίκτυο κυρίωσ 

μζςα από υπθρεςίεσ προςωπικισ ςυνδρομισ (ςφςτθμα RSS feed ι Atom) και μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν ςε Θ.Τ. ι άλλεσ ςυςκευζσ (όπωσ mp3 players, iPods κ.ά.). Σο βαςικό τουσ 

χαρακτθριςτικό είναι ότι οι ςυνδρομθτζσ-χριςτεσ, ενθμερϊνονται αυτόματα, όταν 

ανανεϊνεται το περιεχόμενο των Podcasts, δθλαδι, όταν υπάρχει καινοφριο περιεχόμενο. 

Σο Podcast εμφανίςτθκε το 2004 και γριγορα ζγινε πολφ δθμοφιλζσ. Θ βαςικι καινοτομία 

των Podcasts δεν είναι τεχνολογικι, αλλά μάλλον θ ευκολία χριςθσ του. 

Οδθγίεσ για τθ χριςθ του Podcast και καλζσ πρακτικζσ ςτο: 

http://www.learnoutloud.com/Content/Topic-Pages/Introduction-To-Podcasting/17, 

τελευταία επίςκεψθ 03/02/2014 

http://el.wikipedia.org/
http://www.wikimedia.org/
http://www.commoncraft.com/video-wikis-plain-english
http://c2.com/cgi/wiki?WelcomeVisitors
http://c2.com/cgi/wiki?WikiHistory
http://c2.com/cgi/wiki?WikiDesignPrinciples
http://www.learnoutloud.com/Content/Topic-Pages/Introduction-To-Podcasting/17


κακϊσ και ςτο: 

http://www.ukoln.ac.uk/qa-focus/documents/briefings/briefing-83/html/  

τελευταία επίςκεψθ 03/02/2014. 

 

 

Εικονικοί κόςμοι  - Virtual worlds 

 

Οι εικονικοί κόςμοι και ιδιαίτερα το Second Life (http://secondlife.com/, τελευταία 

επίςκεψθ 03/02/2014)  και το OpenSimulator (http://opensimulator.org/wiki/Main_Page, 

τελευταία επίςκεψθ 03/02/2014) αποτελοφν εδϊ και μερικά χρόνια ζνα πολφ διαδεδομζνο 

μζςο για τθ διδαςκαλία, αν και κα πρζπει να αναφερκεί ότι ίςωσ θ εκτεταμζνθ χριςθ τουσ 

ςτο τυπικό ςχολικό περιβάλλον (και ιδιαίτερα το ελλθνικό) να είναι δφςκολθ. 

Πλθροφορίεσ για τισ εκπαιδευτικζσ (και μθ-εκπαιδευτικζσ) χριςεισ των εικονικϊν κόςμων 

μπορoφν να βρεκοφν ςτα εξισ: 

http://www.virtual.gmu.edu/pdf/constr.pdf, τελευταία επίςκεψθ 03/02/2014 

http://sleducation.wikispaces.com/educationaluses, τελευταία επίςκεψθ 03/02/2014. 

 

 

Κοινωνικι δικτφωςθ και folksonomy 
Κςωσ θ πιο ςθμαντικι εξζλιξθ ςτον ευρφτερο χϊρο του web 2.0 είναι θ ραγδαία ανάπτυξθ 

των χϊρων κοινωνικισ δικτφωςθσ. Σο FaceBook  (http://www.facebook.com, τελευταία 

επίςκεψθ 03/02/2014) αρικμεί πάνω από 1 διςεκατομμφριο μζλθ (Ιανουάριοσ του 2015), το 

http://www.ukoln.ac.uk/qa-focus/documents/briefings/briefing-83/html/
http://secondlife.com/
http://opensimulator.org/wiki/Main_Page
http://www.virtual.gmu.edu/pdf/constr.pdf
http://sleducation.wikispaces.com/educationaluses
http://www.facebook.com/


MySpace (http://www.myspace.com, τελευταία επίςκεψθ 03/02/2014) άνω των 450 και το 

Twitter (http://www.twitter.com, τελευταία επίςκεψθ 03/02/2014) περίπου 350 

εκατομμφρια μζλθ – ςφμφωνα τουλάχιςτον με ςτοιχεία που δίνει θ wikipedia. Αντίςτοιχoι 

ιςτοχϊροι περιοριςμζνθσ εμβζλειασ (γεωγραφικισ, γλωςςικισ ι εξειδικευμζνων κεμάτων), 

όπωσ το ρωςςικό Vkontakt αρικμοφν αντίςτοιχου πλικοσ μελϊν – περίπου 50 εκατομμφρια 

για το ρωςςικό ιςτοχϊρο. 

τθ διεφκυνςθ: 

 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_networking_websites (τελευταία επίςκεψθ 

03/02/2014) υπάρχει μια ενθμερωμζνθ εκτεταμζνθ κατάςταςθ ιςτοχϊρων κοινωνικισ 

δικτφωςθσ. 

Οι ιςτοχϊροι αυτοί δεν ζχουν τθν ίδια αποςτολι, οφτε το ίδιο ςτυλ. Ενϊ το Facebook και το 

MySpace είναι γενικοφ περιεχομζνου, άλλοι ιςτοχϊροι όπωσ ο ning (http://www.ning.com, 

τελευταία επίςκεψθ 03/02/2014) επιτρζπουν ςτουσ χριςτεσ τουσ τθ δθμιουργία των δικϊν 

τουσ δικτφων και ιςτοχϊροι όπωσ ο linkedin (55 εκατομμφρια μζλθ, 

http://wwwlinkedin.com, τελευταία επίςκεψθ 03/02/2014) απευκφνονται κυρίωσ ςε 

επαγγελματίεσ οι οποίοι κζλουν να δθμιουργιςουν δίκτυα πελατϊν, ςυνεργατϊν κ.λ.π.  

Οι επιπτϊςεισ των δικτφων αυτϊν δεν είναι ακριβϊσ εκτιμθμζνεσ. Οριςμζνοι ερευνθτζσ 

φτάνουν να μιλοφν ακόμθ και για μια κοινωνικι επανάςταςθ που ςυντελείται ςταδιακά 

(ςχετικζσ αναφορζσ ςτθ βιβλιογραφία), ωςτόςο υπάρχουν κριτικζσ φωνζσ που 

αμφιςβθτοφν το βάκ0σ των αλλαγϊν που κα ςυντελεςτοφν. 

Θ ςχζςθ αυτϊν των δικτφων γενικά με τθν εκπαίδευςθ είναι ςτενι: τα περιςςότερα από τα 

δίκτυα αυτά ζχουν ιδιαίτερα τμιματα που ςχετίηονται με τθν εκπαίδευςθ με διάφορουσ 

τρόπουσ: δθμοςιοποίθςθ εργαςιϊν, υποςτιριξθ εκπαιδευτικϊν δικτφων ποικίλθσ μορφισ, 

διαμοίραςθ υλικοφ είναι μερικζσ μόνο από τισ δραςτθριότθτεσ που υλοποιοφνται μζςω των 

ιςτοχϊρων κοινωνικισ δικτφωςθσ. 

H ςυλλογικότθτα που δθμιουργείται ςτο πλαίςιο των διαφόρων ψθφιακϊν Κοινοτιτων 

δθμιουργεί νζεσ κοινωνικζσ πρακτικζσ. Αναφζρκθκε ιδθ το παράδειγμα του dig και του 

del.icio.us τα οποία ςτθρίηουν τθ λειτουργία τουσ ςτισ ίδιεσ τισ επιλογζσ των χρθςτϊν. Θ 

ιδζα αυτι, τθσ ζμμεςθσ δθλαδι αξιολόγθςθσ των ψθφιακϊν πόρων και τθν ανάδειξθ (ό,τι 

μπορεί αυτό να ςθμαίνει κατά περίτπωςθ) των πλζον ςθμαντικϊν βρίςκει πολλζσ 

γενικεφςεισ και είναι γνωςτι με τθ γενικι ονομαςία folksonomy. Για παράδειγμα, είναι 

http://www.myspace.com/
http://www.twitter.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_networking_websites
http://www.ning.com/
http://wwwlinkedin.com/


γνωςτό ότι θ μθχανι αναηιτθςθσ Google λειτουργεί με μια ανάλογθ αρχι προκειμζνου να 

ταξινομιςει τα sites που εντοπίηει ςε μια δεδομζνθ αναηιτθςθ. 
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