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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η έννοια του Web2.0 χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά σε ένα συνέδριο για την 
ανταλλαγή ιδεών µεταξύ του εκδοτικού οίκου O’Reilly και του Medialive Interna-
tional. Μέσα από αυτή τη σύσκεψη έγινε φανερό ότι το Web είναι πιο σηµαντικό από 
ποτέ, µε εντυπωσιακές νέες εφαρµογές και ιστοτόπους, που κάνουν την εµφάνισή 
τους ολοένα και συχνότερα. Μισό χρόνο µετά, ο όρος Web2.0 έχει λάβει χώρα, µε 
περισσότερες από 9,5 εκατοµµύρια αναφορές στη µηχανή αναζήτησης Google. 

Η νέα µορφή Παγκόσµιος Ιστός που ακούει στο όνοµα Web2.0 ενθαρρύνει τη 
συµµετοχή των χρηστών και την παραγωγή ενός πλουσιότερου, πιο σύγχρονου και 
δηµοκρατικού περιεχοµένου. Προσφέρει σε όλους τους χρήστες του το ρόλο του δη-
µιουργού και του εκδότη αφού ταυτόχρονα µε τους σχεδιαστές διαδυκτύου, και οι 
απλοί χρήστες είναι σε θέση να δηµιουργούν χρησιµοποιώντας τη θέληση και τη φα-
ντασία τους. Παράλληλα µε τη διαµόρφωση του περιεχοµένου, διαφόρων µορφών, 
όπως κείµενο, ήχος, εικόνα, βίντεο, στους χρήστες επαφίεται και η κατηγοριοποίηση, 
η αξιολόγηση και η κατάταξη του περιεχοµένου, όπως για παράδειγµα ποια είδηση 
θεωρείται από αυτούς πιο σηµαντική. 

Το Web2.0 χρησιµοποιείται σε βασικούς τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας 
όπως για παράδειγµα στην οικονοµία, στο marketing, στην εκπαίδευση. Βασικό στοι-
χείο όλων αυτών είναι ο κοινωνικός τους χαρακτήρας, ο οποίος ενισχύεται µέσα από 
την συµµετοχή και την αλληλεπίδραση των χρηστών στην διαµόρφωση και στον δια-
µοιρασµό της πληροφορίας.  

Ειδικότερα στον τοµέα της εκπαίδευσης και της συνεργατικής µάθησης σήµερα, 
γίνονται προσπάθειες οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνιών και ειδικό-
τερα η εφαρµογή των υπηρεσιών του διαδικτύου στην εκπαίδευση, η διαδικτυακή 
εκπαίδευση ή τηλεκπαίδευση, να γίνουν αποδεκτές από την εκπαιδευτική κοινότητα. 
Είναι γενικά παραδεκτό ότι οι συνεργατικές προσεγγίσεις παραµένουν το κλειδί για 
την επιτυχία της διαδικτυακής εκπαίδευσης.  

Η σύγχρονη αυτή τάση δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για υιοθέτηση µεθόδων που 
υποστηρίζουν την ένταξη έµµεσων διδακτικών πρακτικών, εναλλακτικών και συ-
µπληρωµατικών, ως προς την παραδοσιακή µετωπική διδασκαλία. Οι µαθητές – χρή-
στες του Web2.0 µπορούν να παίρνουν βοήθεια από την εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, 
έχουν την δυνατότητα να ανεβάζουν φωτογραφίες στο Flickr, εκφράζονται στα προ-
σωπικά τους blogs, σχολιάζουν απόψεις και σκέψεις άλλων χρηστών, χρησιµοποιούν 
το podcast, ενηµερώνονται από ειδήσεις που διαρκώς συγκεντρώνει ο προσωπικός 
τους RSS Aggregator.  

Παρόλα αυτά υπάρχει και ένα µεγάλο ποσοστό που αντιµετωπίζει το Web2.0 µε 
επιφυλακτικότητα. Ενώ κάποιοι το θεωρούν µία καινοτοµία, κάποιοι άλλοι το θεω-
ρούν µία λέξη χωρίς νόηµα, που αποσκοπεί στην επικράτηση στην αγορά και την 
αύξηση των κερδών, των εφαρµογών και υπηρεσιών που φέρονται ως αντιπρόσωποι 
του όρου. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Είναι γεγονός ότι σε ολόκληρη τη ζωή µας µαθαίνουµε, είτε σε οργανωµένο περι-

βάλλον, είτε µε τη συνεργασία µεταξύ µας, είτε µέσα στο περιβάλλον εργασίας, ως 
πολίτες και προσωπικότητες. Το περιβάλλον που ζούµε είναι πλήρες απαιτήσεων και 
ευθυνών. Ειδικότερα όσο αναφορά τη µάθηση είναι όλο και πιο αναγκαίο θα πρέπει 
να διαθέτουµε κριτική σκέψη.  

Καθώς περνούν τα χρόνια θα λέγαµε ότι έχουν προταθεί και εφαρµοστεί διάφορες 
εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας και κάθε µία από αυτές είναι βασισµένη όχι µόνο 
στις απαιτήσεις της εποχής αλλά και στη φύση του εκπαιδευοµένου και του εκπαι-
δευτή.  

Ειδικότερα µε το διαδίκτυο και γενικά την τεχνολογία, έχει αλλάξει ο τρόπος ζω-
ής, εργασίας, µάθησης και διασκέδασης στον 21ο αιώνα. Οι νέες τεχνολογίες, και 
ιδιαίτερα τα περιβάλλοντα διαδικτυακής εκπαίδευσης, προσφέρουν πλήθος εργαλείων 
για διαχείριση δραστηριοτήτων και πληροφοριών, εργαλεία για υποστήριξη συνεργα-
τικών δραστηριοτήτων και τα εργαλεία του Web2.0 (blog, wiki, RSS κ.ά.).  

Στόχος της παρούσας πτυχιακής είναι η καταγραφή αυτών των τεχνολογιών και 
εφαρµογών Web2.0, καθώς και µε ποιον τρόπο είναι δυνατόν να υποστηρίξουν την 
συνεργατική µάθηση.  

Από την µελέτη που έγινε παρατηρήσαµε πως πολλές από τις διαθέσιµες τεχνολο-
γίες Web2.0 µπορούν να βοηθήσουν την µάθηση µε τρόπο αποτελεσµατικό και µε 
την σωστή χρήση τους. Συγκεκριµένα το facebook µία ευρέως διαδεδοµένη εφαρµο-
γή Web2.0 θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για να παρουσιαστούν κάποιες από τις 
διαλέξεις των καθηγητών ηλεκτρονικά στις οποίες οι µαθητές δεν είχαν τον χρόνο να 
παρευρίσκονται εκείνη τη µέρα στο µάθηµα. Επίσης, ένα άλλο θετικό στοιχείο είναι 
το γεγονός ότι ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τους µαθητές τους έχοντας 
τον καθένα από αυτούς στο προφίλ του.  

Επίσης, το Rollyo, που είναι µία µηχανή αναζήτησης, θα αποτελούσε ένα χρήσιµο 
εργαλείο καθώς η αναζήτηση για τους µαθητές θα περιοριζόταν σε σχετικές µόνο 
σελίδες µε την εργασία που θα τους δίνεται. Έτσι, εξοικονοµείται πολύτιµος χρόνος 
που µπορούν να τον διαθέσουν αλλού.  

Επιπλέον το RSS παρέχει στους χρήστες έναν εύκολο τρόπο διανοµής πληροφο-
ριών σε τυποποιηµένη µορφή. Το πλεονέκτηµα του RSS είναι η συγκέντρωση πολ-
λών πηγών πληροφοριών του Web σε ένα σηµείο. Οπότε, ο χρήστης-µαθητής δεν 
χρειάζεται πλέον να επισκέπτεται διαφορετικές τοποθεσίες του Web για να αποκτήσει 
τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά µε τα θέµατα που τον ενδιαφέρουν. Με το RSS, 
λαµβάνει περιλήψεις του περιεχοµένου και, στη συνέχεια, µπορεί να επιλέξει ποια 
άρθρα θέλει να διαβάσει, επιλέγοντας τη σχετική σύνδεση. 

Αυτές είναι µερικές από τις εφαρµογές που αν υιοθετηθούν από σχολεία και πανε-
πιστήµια πιστεύεται ότι θα αποτελέσουν την απαρχή µιας νέων µεθόδων µάθησης. 

Στην συγκεκριµένη πτυχιακή εργασία έγινε µία προσπάθεια να καταγράψουµε ε-
φαρµογές και τεχνολογίες Web2.0 από τις οποίες κάποιες θα µπορούσαν να εφαρµο-
στούν στην εκπαίδευση µαθητών και φοιτητών γενικότερα.  

Συγκεκριµένα, στο πρώτο κεφάλαιο ξεκινάµε µε τον ορισµό του Web1.0 και την 
σύνδεσή του µε το Web2.0 έτσι ώστε να δούµε την εξέλιξη αυτών όπως και τις δια-
φορές που υπάρχουν µεταξύ τους. Στη συνέχεια, γίνεται µία εκτενέστερη αναφορά 
στον ορισµό του Web2.0 καθώς και στις αρχές που πρέπει να διέπει µία σελίδα 
Web2.0. 



 6

Στο δεύτερο κεφάλαιο καταγράφουµε τεχνολογίες και εφαρµογές Web1.0 και 
Web2.0 και ακολουθεί µετά µία σύγκριση αυτών των τεχνολογιών τονίζοντας αυτή 
τη φορά περισσότερο τις διαφορές για την κάθε τεχνολογία ξεχωριστά. 

Στο τρίτο κεφάλαιο ασχολούµαστε µε το πώς έχουν χρησιµοποιηθεί κάποιες τε-
χνολογίες Web2.0 στην εκπαίδευση και συγκεκριµένα ασχολούµαστε µε τις παρακά-
τω τεχνολογίες: blogs, videoblogs, wikis, podcasting, Flickr, YouTube, Facebook, 
Meebo.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζουµε παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο e-learning 
όπως η συνεργατική µάθηση, η σύνθετη µάθηση και η προβληµατο-κεντρική µάθηση.  

Το πέµπτο κεφάλαιο εστιάζει στην συνεργατική µάθηση και αναφέρουµε τα σηµα-
ντικότερα πλεονεκτήµατα της αλλά και ποια συστατικά στοιχεία προϋποθέτει για να 
µπορέσει να πετύχει τους στόχους της.  

Στο έκτο κεφάλαιο αναφερόµαστε στις παρακάτω τεχνολογίες: del.icio.us, Face-
book, podcasting, Rollyo, RSS, wikis, YouTube, Flickr και blogs, και πως αυτές είναι 
δυνατόν να υποστηρίξουν την συνεργατική µάθηση αποτελεσµατικά.  

Τέλος στο έβδοµο κεφάλαιο καταγράφουµε τα συµπεράσµατά µας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Από το Web1.0 στο Web2.0 
Μπορούµε να κατηγοριοποιήσουµε καθένα από τα Web x.x σαν µια διαφορετική 

κίνηση σύµφωνα µε την χρήση του ίντερνετ. Το Web1.0 είναι η κίνηση που έλαβε 
χώρα όταν πρωτοξεκίνησε το ίντερνετ, αναφέρεται στην κατάσταση του World Wide 
Web και συµπεριλαµβάνει τους περισσότερους ιστοχώρους στην περίοδο µεταξύ 
1994 και 2004. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι το «Web1.0» έχει ονοµαστεί ανα-
δροµικά και µόνο µετά από την εισαγωγή του όρου «Web2.0». Έτσι, ανάµεσα στο 
Web1.0 και το Web2.0 υπάρχουν πολύ αόριστα καθορισµένα όρια.  

Αρχικά, η πρώτη χρήση του διαδικτύου είχε το µέσο της εκτύπωσης και του ηλε-
κτρονικού ταχυδροµείου. Το Web1.0 ξεκίνησε µε τα βιβλία, τις ειδήσεις, τη µουσική 
και ότι άλλο µπορούσε να διακινηθεί σε ψηφιακή µορφή. Αυτή η µετακίνηση συνεχί-
ζεται ακόµα και πιθανώς δεν θα σταµατήσει ποτέ. Το συγκεκριµένο γεγονός συµβαί-
νει επειδή νέα στοιχεία διαρκώς διατίθενται, οπότε πρέπει να γίνονται απευθείας 
προσβάσιµα ηλεκτρονικά.  

Αυτό ακριβώς µας φέρνει στο Web2.0. Πολλοί σκέφτονται ότι αυτό είναι η τρέ-
χουσα µετακίνηση του διαδικτύου, που κατά κάποιο τρόπο θεωρείται σωστό. Αφότου 
ταχυδροµήθηκαν ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία µε τον Web1.0, η ηλεκτρονική κοινό-
τητα άρχισε να ψάχνει τρόπους να µοιραστεί όλα αυτά τα στοιχεία. Η κύρια ερώτηση 
που οδήγησε αυτήν την µετακίνηση του Web2.0, είναι «πώς µπορώ να πάρω αυτό το 
στοιχείο και να το µοιραστώ µε άλλους ανθρώπους;». ∆εδοµένης αυτής της ερώτη-
σης, όλοι οι ιστότοποι που υπήρχαν εκείνη τη στιγµή στο ∆ιαδίκτυο προσπάθησαν να 
απαντήσουν µε διαφορετικές προσεγγίσεις κάθε φορά. 

Παρακάτω παρατίθενται κάποιες διαφορές µεταξύ Web1.0 και Web2.0: 
• Το Web1.0 άρχισε ως ένας ηλεκτρονικός τόπος για τις επιχειρήσεις να µεταδίδουν 

τις πληροφορίες στους χρήστες/πελάτες. Τώρα, αρκετά χρόνια αργότερα, το µέ-
ρος αυτό έχει µετατραπεί σε µια θέση όπου και οι άνθρωποι µπορούν να προσφέ-
ρουν πληροφορίες. 

• Στην αρχή, οι χρήστες διάβαζαν ότι οι άλλοι έγραφαν και ήταν συµβιβασµένοι µε 
αυτή τη γνώση που αποκτούσαν. Αλλά, µε την πάροδο του χρόνου, αυτοί οι ίδιοι 
χρήστες αποφάσισαν ότι θέλησαν να δηµιουργήσουν µέρος των πληροφοριών που 
διαµοιράζονται. 

• Η κίνηση από το Web1.0 προς το Web2.0 έχει σχέση µε τους ανθρώπους που 
ανταλλάσσουν πληροφορίες για να γίνουν µέρος µιας µεγάλης κοινότητας.  

• Πλέον, οι χρήστες δεν είναι παθητικοί δέκτες απλά συλλέγοντας την πληροφορία 
που τους διατίθενται, αλλά παίρνουν µέρος σε blog, σε θέσεις φόρουµ και σχο-
λιάζουν κάθε τι που γνωρίζουν.  

• Στις εφαρµογές Web2.0, οι διεπαφές είναι πιο φιλικές, οι πληροφορίες είναι πε-
ρισσότερες, οι άνθρωποι είναι περισσότερο συνδεδεµένοι και τα διάφορα δεδοµέ-
να αναζητούνται ευκολότερα σε σχέση µε τις υπηρεσίες Web1.0.  

 

1.1. Παραδείγµατα τεχνολογιών και εφαρµογών Web1.0 και Web 2.0 

Παρακάτω παρατίθενται µία σειρά από τεχνολογίες και εφαρµογές Web 2.0 και 
ποιες τεχνολογίες υπήρχαν αντίστοιχα στο Web 1.0. 
 

Τοµέας  Web 1.0.  Web 2.0.  
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Τοµέας  Web 1.0.  Web 2.0.  
∆ιαφήµιση µέσω ∆ιαδικτύου  DoubleClick  Google AdSense  

Online διαχείριση φωτογραφιών  Ofoto  Flickr  

Εφαρµογές κατανοµής αρχείων  Akamai  BitTorrent  

Πηγές µουσικής  Mp3.com  Napster  
Εγκυκλοπαίδειες  Britannica Online Wikipedia  
Προσκλήσεις  Evite  Upcoming.org και 

EVDB  
Κατάταξη ιστότοπου σε λίστες αποτελε-

σµάτων  
Domain Name 

Speculation  
Search Engine 
Optimization  

Τεχνικές διαφήµισης  Page Views  Cost Per Click  
Απόσπαση δεδοµένων από έξοδο προ-

γράµµατος  
Screen Scraping  Web Services  

∆ηµιουργία περιεχοµένου  Publishing  Participation  
∆ιαχείριση περιεχοµένου  Content Man-

agement Systems 
Wikis  

Ταξινόµηση περιεχοµένου  Directories 
(taxonomy)  

Tagging 
("folksonomy")  

Λήψη περιεχοµένου  Stickiness  Syndication  
Ιστοσελίδες  Webpages  Web Blogs  
Εφαρµογές  Stand-alone apps Mashups  
Λογισµικό  Λογισµικό ως 

προϊόν  
Λογισµικό ως υ-

πηρεσία  
Πύλες  Portals  Composite appli-

cations  
 

Οι παραπάνω Web1.0 και Web2.0 τεχνολογίες και εφαρµογές θα αναλυθούν στο 
κεφάλαιο 2 έτσι ώστε να υπάρχει και µία σύγκριση τους. 

1.2. Η µετακίνηση προς το Web2.0 

Το Web2.0 αναφέρεται σε µία υποτιθέµενη ή προτεινόµενη δεύτερη γενιά από 
web-based (βασισµένες στο διαδίκτυο) κοινότητες και υπηρεσίες που έχουν σκοπό να 
διευκολύνουν την δηµιουργικότητα, τη συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών µεταξύ 
των χρηστών. Ο όρος εφευρέθηκε από την O'Reilly Media το 2004. Παραδείγµατα 
τέτοιων υπηρεσιών είναι τα ακόλουθα: οι δικτυακοί τόποι κοινωνικής δικτύωσης 
(social networking sites), τα wikis, τα εργαλεία επικοινωνίας, και οι folksonomies1.  

                                                 
1 Folksonomies= είναι η µέθοδος που χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία αλλά και την διαχείριση 
ετικετών (tags) έτσι ώστε να σχολιαστεί και να ταξινοµηθεί ένα περιεχόµενο.  
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Αν και ο παραπάνω όρος προτείνει µια νέα έκδοση του Παγκόσµιου Ιστού Πληρο-
φοριών (World Wide Web), δεν αναφέρεται στον εκσυγχρονισµό τεχνικών προδια-
γραφών, αλλά σε αλλαγές στον τρόπο που οι προγραµµατιστές λογισµικού και οι 
τελικοί χρήστες χρησιµοποιούν το διαδίκτυο.[3] 

∆ύο σηµαντικοί συγγραφείς και ερευνητές δίνουν τους δικούς τους ορισµούς ο κα-
θένας.  

 «Το Web2.0 είναι περισσότερο µία ιδέα στο µυαλό των ανθρώπων παρά µία 
πραγµατικότητα. Είναι µία ιδέα στην οποία δίνεται έµφαση η αµοιβαιότητα µετα-
ξύ του χρήστη και αυτού που υπηρεσίες. Με άλλα λόγια, εννοούµε γνήσια αλληλε-
πίδραση, απλά επειδή δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες τόσο να ανεβάζουν 
πληροφορίες στο διαδίκτυο όσο και να κατεβάζουν. » 
 

                                               Stephen Fry 
 
Σύµφωνα µε τον παραπάνω ορισµό η ιδέα του Web2.0 περιλαµβάνει την παραγω-

γή και την διάδοση περιεχοµένου από τους χρήστες δίνοντας τους την δυνατότητα 
και την ελευθερία να το µοιραστούν και να το ξαναχρησιµοποιήσουν. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσµα µία αύξηση στην οικονοµική αξία του διαδικτύου καθώς οι χρήστες 
µπορούν να κάνουν περισσότερα πράγµατα online.  

 
 

«Το Web2.0 είναι µία επιχειρησιακή επανάσταση στη βιοµηχανία των ηλε-
κτρονικών υπολογιστών που προκλήθηκε από την ιδέα της “θεώρησης” του δια-
δικτύου σαν πλατφόρµα και την προσπάθεια για κατανόηση των κανόνων για επι-
τυχία σε αυτή τη νέα πλατφόρµα. » 
                                                 Tim O’Reilly 
 

Κατά τον Tim O’Reilly, δηλαδή, το Web2.0 θεωρείται σαν µία επιχείρηση που δέ-
χεται το διαδίκτυο σαν πλατφόρµα και χρησιµοποιεί τις δυνατότητές του (όπως για 
παράδειγµα το παγκόσµιο κοινό, δηλαδή την υπάρχουσα οµάδα των χρηστών του 
web).  

Ο παραπάνω ορισµός αποτελεί και τον τελευταίο συγκεντρωτικό ορισµό του 
Web2.0 καθώς το ακριβές νόηµά του παραµένει ανοιχτό προς αντιπαράθεση, και 
µερικοί ειδικοί, συµπεριλαµβανοµένου και του Tim Berners Lee, έχουν αµφισβητή-
σει το γεγονός ότι ο όρος έχει κάποιο πραγµατικό νόηµα.  

Στο πρώτο συνέδριο που έγινε για το Web2.0 τον Οκτώβριο του 2004, ο Tim 
O’Reilly και ο John Battelle κατέληξαν στις βασικές αρχές του Web2.0. Τα συµπε-
ράσµατα τους είναι τα παρακάτω: 
 
• Το διαδίκτυο (χρησιµοποιείται) σαν πλατφόρµα. 
• Ανάπτυξη κοινωνικών δικτύων, µε την συµµετοχή και την αλληλεπίδραση των 

χρηστών. 
• Τερµατισµός του λεγόµενου “perpetual beta”. 
• Ευκολία βελτίωσης από νέους κοινωνούς (“adopters”). 
• Καινοτοµία στην διασύνδεση των συστηµάτων και των ιστοσελίδων που συνθέ-

τονται από συνεργαζόµενα χαρακτηριστικά ανεξάρτητων προγραµµατιστών (ένα 
είδος “open source” ανάπτυξης). 

• Λογισµικό πάνω από το επίπεδο της µιας και µόνο συσκευής, ενισχύοντας τη 
δύναµη του "Long Tail". 
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• Επιχειρηµατικά µοντέλα εξουσιοδοτηµένα από συνεργασία του περιεχοµένου και 
των υπηρεσιών. 

 

1.1.1. Το διαδίκτυο σαν πλατφόρµα 
Το διαδίκτυο στην νέα του µορφή δεν αποτελείται πλέον από µεµονωµένες εφαρ-

µογές και υπηρεσίες, αλλά αποτελεί µία ενιαία πλατφόρµα, ένα σύστηµα χωρίς ιδιο-
κτήτη, που παραµένει συνδεδεµένο χάρη σε ένα σύνολο πρωτοκόλλων και προτύπων, 
και στηρίζεται σε µία συνολική διάθεση για συνένωση και συνεργασία [2].  
 

 
 

Εικόνα 1: Μνηµονικός χάρτης του Web2.0 
 
Η εικόνα 1 παρουσιάζει ένα µνηµονικό χάρτη του Web2.0 που είχε αναπτυχθεί σε 

µία σύσκεψη ανταλλαγής ιδεών κατά την διάρκεια του FOO Camp, ενός συνεδρίου 
στο O’Reilly Media. Είναι µια εργασία σε εξέλιξη, αλλά παρουσιάζει τις πολλές ιδέες 
που προκύπτουν από το Web2.0. 

∆ηµιουργός του σλόγκαν “To διαδίκτυο σαν πλατφόρµα” είναι ο Dale Dougherty, 
αντιπρόεδρος µιας από τις µεγαλύτερες εταιρίες - O’Reilly - που δραστηριοποιείται 
στον χώρο του ∆ιαδικτύου. O Dale Dougherty ανέφερε συγκεκριµένα, στα πλαίσια 
ενός συνεδρίου για το µέλλον του web: 

“Το Web2.0 καθιστά το διαδίκτυο ως µια πλατφόρµα, που εκτείνεται σε όλες τις συ-
σκευές. Οι εφαρµογές Web2.0 είναι εκείνες οι οποίες δηµιουργούν τα ουσιώδη πλεονε-
κτήµατα αυτής της πλατφόρµας, αποτελώντας ένα συνεχώς αναβαθµιζώµενο λογισµικό, 
το οποίο γίνεται τόσο καλύτερο όσο περισσότεροι άνθρωποι το χρησιµοποιούν. Η χρή-
ση και η αναδιάταξη δεδοµένων, από µεµονωµένους χρήστες, από πολλαπλές πηγές και 
η παροχή των δικών τους δεδοµένων και υπηρεσιών σε µια µορφή που επιτρέπει την 
αναδιάταξη αυτών από τρίτους, δηµιουργεί µια “αρχιτεκτονική της συµµετοχής” η ο-
ποία επιφέρει δικτυακές επιρροές, αναπτύσσοντας περαιτέρω την πρώτη γενιά του Πα-
γκόσµιου Ιστού (Web1.0) προσδίδοντας πλούσιες εµπειρίες στον χρήστη.” 



 11

Συµπερασµατικά, λοιπόν, θα λέγαµε πως ο όρος Web2.0 εκφράζει την αλλαγή 
στον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιείται πλέον το διαδίκτυο. ∆εν αποτελεί κάποιο 
νέο τεχνολογικό πρότυπο, αλλά αναφέρεται στη χρήση του διαδικτύου ως µια πλατ-
φόρµα εφαρµογών, όπου η συµµετοχή των χρηστών στην ανάπτυξη και διαχείριση 
του περιεχοµένου, αλλάζει τη φύση και την αξία της πληροφορίας. 

Πιο συγκεκριµένα, οι λέξεις blogspot/wordpress (blogs), facebook, myspace, 
wikipedia, del.icio.us και flickr υπάρχουν στην καθηµερινότητά µας και αποτελούν 
εφαρµογές στις οποίες κάθε χρήστης έχει και ένα προφίλ, αυτό αντιστοιχεί σε µια 
προσωπική σελίδα γι’ αυτόν, το περιεχόµενο της οποίας το καθορίζει ο ίδιος σαν να 
ήταν ο δηµιουργός της. Με τον τρόπο αυτό, λοιπόν, (συνδέοντας την θεωρία µε την 
πράξη) το διαδίκτυο είναι µια πλατφόρµα πάνω στην οποία “στηρίζονται” κάποιες 
εφαρµογές σαν τις προαναφερθείσες. Ο παγκόσµιος ιστός αποκτά έναν συλλογικό - 
κοινωνικό (social) χαρακτήρα και ο χρήστης µετατρέπεται από αναγνώστης σε δηµι-
ουργό του δικού του προσωπικού περιεχοµένου. 

1.1.2. Κοινωνικά δίκτυα 
Η βασική αρχή που βρίσκεται πίσω από την επιτυχία των επικρατέστερων ιστότο-

πων του διαδικτύου (που γεννήθηκαν στο Web1.0. και που διατηρούν την πρωτιά 
τους και στο Web2.0) είναι ότι χρησιµοποιήσαν και εκµεταλλεύτηκαν τη συλλογική 
νοηµοσύνη των χρηστών του διαδικτύου. Καινοτόµες εφαρµογές/υπηρεσίες που λαµ-
βάνουν υπόψη αυτή την αρχή είναι αυτές που κυριαρχούν στο διαδίκτυο:  
• Η Wikipedia είναι µια online εγκυκλοπαίδεια που βασίζεται στο γεγονός ότι κάθε 

χρήστης του διαδικτύου µπορεί να προσθέσει οποιαδήποτε εγγραφή, η οποία 
µπορεί να τροποποιηθεί από κάποιον άλλον. ∆ηλαδή, το κείµενο και το περιεχό-
µενο της εγκυκλοπαίδειας δηµιουργούνται δυναµικά. Η Wikipedia είναι µεταξύ 
των 100 κορυφαίων ιστοσελίδων και πολλοί πιστεύουν ότι θα φτάσει µεταξύ των 
10 πρώτων. 

• Ιστότοποι όπως το Del.icio.us και το Flickr πρωτοπορούν χρησιµοποιώντας την 
ιδέα που κάποιοι άλλοι αποκαλούν “folksonomy” (σε αντίθεση µε την 
“taxonomy”). ∆ηλαδή, µια µέθοδο αθροιστικής κατηγοριοποίησης των ιστότοπων 
που χρησιµοποιεί ελεύθερα επιλεγµένες λέξεις-κλειδιά που συχνά ονοµάζονται 
tags (ετικέτες). Η χρήση των ετικετών επιτρέπει την ύπαρξη πολλαπλών και επι-
καλυπτόµενων συνδέσεων που το ίδιο το µυαλό χρησιµοποιεί, παρά την ύπαρξη 
αυστηρών κατηγοριών. Π.χ. µια φωτογραφία στο Flickr από ένα σκυλάκι µπορεί 
να έχει ως ετικέτα είτε «σκυλάκι» είτε «χαριτωµένο», επιτρέποντας την ανάκτηση 
της από διαφορετικά ερωτήµατα που γεννιούνται από τη δραστηριότητα του χρή-
στη.  

• Η χρήση υπερσυνδέσµων είναι το βασικό θεµέλιο του διαδικτύου. Όπως η νευρι-
κή σύναψη στον εγκέφαλο, όπου οι συνειρµοί γίνονται πιο έντονοι µέσω της επα-
νάληψης, έτσι και οι συνδέσεις του διαδικτύου αυξάνονται συστηµατικά ως απο-
τέλεσµα της αθροιστικής δραστηριότητας από όλους τους χρήστες του διαδικτύ-
ου.  

1.1.3. Τερµατισµός του λεγόµενου “perpetual beta” 
Όταν O'Reilly ρωτήθηκε για το perpetual beta, προσπάθησε να πει ότι ο κλασικός 

κύκλος έκδοσης λογισµικού γίνεται πάρα πολύ αργά και είναι στραµµένος στις σύγ-
χρονες επιχειρήσεις, και ότι οι επιχειρήσεις δεν πρέπει ποτέ να σταµατήσουν να ενι-
σχύουν τις εφαρµογές και τις υπηρεσίες τους.  

Αυτό συνδέεται µε την ιδέα ότι το λογισµικό δεν είναι ένα προϊόν, αλλά υπηρεσία 
και κανείς δε θέλει µια υπηρεσία που γίνεται ξεπερασµένη σε λίγους µήνες. Οι επι-
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χειρήσεις πρέπει να βελτιώνουν τις υπηρεσίες τους συνεχώς και αυτό σηµαίνει δηµι-
ουργία νέων λειτουργιών κάθε λίγες εβδοµάδες. 

Τώρα, αυτό δίνει τα µεγάλα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα στην εφαρµογή ιστού:  
• Οι χρήστες δεν είναι απαραίτητο να κατεβάσουν τη νέα έκδοση για να πάρουν τη 

νέα λειτουργία.  
• Οι επιχειρήσεις δεν είναι απαραίτητο να διατηρήσουν την παλιά συµβατότητα 

(κανένας δεν θα τρέξει ποτέ µια ξεπερασµένη έκδοση). 
• Οι χρήστες παίρνουν µέρος στην ανάπτυξη, και µπορούν να προτείνουν το νέο 

χαρακτηριστικό γνώρισµα που προστίθεται.  
• Οι επιχειρήσεις µπορούν να δοκιµάσουν τα νέα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα κα-

θηµερινά και να επιλέξουν πόσο να επενδύσουν σε κάθε ένα από αυτά.  
• Οι χρήστες µπορούν να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία από οπουδήποτε. 
• Οι επιχειρήσεις µπορούν να παραδώσουν µια διαθέσιµη υπηρεσία οπουδήποτε. 

Όταν οι συσκευές και τα προγράµµατα συνδέονται µε το διαδίκτυο, οι εφαρµογές 
δεν είναι πλέον χειροποίητα αντικείµενα λογισµικού, αλλά τρέχουσες υπηρεσίες. 
Εποµένως, είναι καλό να προσθέσουµε χαρακτηριστικά σε µία κανονική βάση γνωρί-
ζοντας την εµπειρία του χρήστη και έπειτα να δεσµεύουµε τους χρήστες σε πραγµα-
τικό χρόνο σαν ελεγκτές, και να οργανώσουµε την υπηρεσία έτσι ώστε να ξέρουµε 
πώς αυτοί οι άνθρωποι χρησιµοποιούν τα νέα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα.[18] 

1.1.4. Ευκολία βελτίωσης από νέους κοινωνούς 
Στην πραγµατικότητα, µόνο ένα µικρό ποσοστό χρηστών θα έφτανε στο σηµείο να 

προσθέσει δεδοµένα µε άµεσο τρόπο. Εποµένως, οι Web2.0 εταιρείες θέτουν έµµεσες 
παραβάσεις για να αυξήσουν τα δεδοµένα του χρήστη και να δηµιουργήσουν τη βάση 
δεδοµένων ως παρενέργεια της συνηθισµένης χρήσης της εφαρµογής. ∆ηµιουργούν, 
δηλαδή, συστήµατα που γίνονται καλύτερα όσο περισσότεροι άνθρωποι τα χρησιµο-
ποιούν. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να βελτιωθούν από τους ίδιους τους χρήστες.  

1.1.5. Η καινοτοµία στη σύνδεση των συστηµάτων 
Οι πιο πολλές υπηρεσίες διαδικτύου, που χρηµατοδοτούνται από εταιρείες, παρου-

σιάζουν µια πολυπλοκότητα µε σκοπό τη δηµιουργία µιας ισχυρής και σφιχτής ένω-
σης. Αυτό µπορεί να είναι αναγκαίο σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά από την άλλη 
µπορούν να διατηρηθούν κάποιες εφαρµογές περισσότερο ελεύθερες, ακόµα και πιο 
ευπαθείς, όπως το Web2.0 υποστηρίζει.  

Η αρχιτεκτονική του διαδικτύου και του παγκόσµιου ιστού, όπως και των λογισµι-
κών ανοιχτού κώδικα (π.χ. Linux, Apache, Perl), είναι τέτοια που οι χρήστες ακολου-
θώντας τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα κατασκευάζουν συλλεκτικά δεδοµένα ως 
ένα αυτόµατο συνεπακόλουθο. Κάθε ένα από αυτά τα projects έχει ένα µικρό πυρήνα, 
καλά ορισµένους µηχανισµούς επέκτασης και µια προσέγγιση που αφήνει κάθε στοι-
χείο µε σωστή συµπεριφορά να προστεθεί από τον οποιοδήποτε, αυξάνοντας τα εξω-
τερικά επίπεδα, κάτι που ο Larry Wall (ο δηµιουργός της Perl) αναφέρει ως «κρεµµύ-
δι». Με άλλα λόγια, αυτές οι τεχνολογίες επιδεικνύουν δικτυακά αποτελέσµατα, απλά 
µέσω του τρόπου µε τον οποίον σχεδιάστηκαν. Άρα λοιπόν, αυτές οι εργασίες έχουν 
µια φυσική αρχιτεκτονική συµµετοχής.  

1.1.6. Λογισµικό πάνω από το επίπεδο της µιας και µόνο συσκευής, ενισχύο-
ντας τη δύναµη του "Long Tail". 

Η ‘long tail’ οικονοµία έχει να κάνει µε το πώς η πρόσβαση αλλάζει τη δυναµική 
της παραγωγής στο µέτρο που επιδρά σε αυτό που παράγεται και σε αυτόν που το 
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παράγει. Οι εφαρµογές διαµοίρασης αρχείων, όπως το BitTorrent επιτρέπουν την 
πρόσβαση σε ταινίες, µουσική και άλλα µέσα επικοινωνίας έξω από τις παραδοσιακές 
(και εξαιρετικά ελεγχόµενες) διόδους. 

Το σηµαντικό µε τα µέσα παραγωγής είναι ότι δεν παράγουν απλώς αντικείµενα 
αλλά, όπως είπε ο Μαρξ, έναν ολόκληρο τρόπο ζωής, Αυτό που παράγεται σήµερα 
είναι πολιτισµός, γνώση, στυλ και ρουτίνα. Οτιδήποτε µεταξύ παραγωγών και παρα-
γωγής είναι εν δυνάµει προβληµατικό. Αυτό που πρέπει να προστατευθεί είναι η πρό-
σβαση. [19] 

1.3. Τα τέσσερα επίπεδα ιεραρχίας του Web2.0 

Στο σηµείο αυτό αναφέρουµε τα τέσσερα επίπεδα της ιεραρχίας του Web2.0, κα-
θώς και παραδείγµατα από εταιρείες και προϊόντα που συµπεριλαµβάνουν τα επίπε-
δα.  
 
Εφαρµογές επιπέδου 3: Γνωστές σαν “Web 2.0-oriented”, που µπορούν να υπάρ-
χουν µόνο στο διαδίκτυο και είναι αποτελεσµατικές λόγω των εσωτερικών ανθρώπι-
νων σχέσεων και της επιρροής του δικτύου και µπορούν να αυξήσουν την αποτελε-
σµατικότητα τους τόσο περισσότερο όσο οι άνθρωποι τις χρησιµοποιούν. Παραδείγ-
µατα τέτοιων τεχνολογιών είναι το eBay, Craigslist, Wikipedia, del.icio.us, Skype, 
dodgeball και το AdSense.  
Εφαρµογές επιπέδου 2: Μπορούν να διενεργηθούν εκτός διαδικτύου, παρόλα αυτά 
όµως ωφελούνται όταν είναι στο διαδίκτυο. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το 
Flickr, το οποίο ωφελείται από το τη κοινή βάση δεδοµένων των φωτογραφιών. 
Εφαρµογές επιπέδου 1: Είναι επίσης διαθέσιµες εκτός διαδικτύου παρόλα αυτά ό-
µως ωφελούνται όταν είναι στο διαδίκτυο. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι το 
Writely (τώρα πλέον µέρος του Google Doc2s & Speadsheets) και το i-Tunes (λόγω 
του τµήµατος της µουσικής αποθήκης). 
Εφαρµογές επιπέδου 0: Επίσης λειτουργούν κανονικά εκτός διαδικτύου. Παραδείγ-
µατα αποτελούν το Mapquest, το Yahoo! Local και το Google Maps (εφαρµογές χαρ-
τογράφησης που χρησιµοποιούν συνεισφορές από τους χρήστες για να το αναπτύ-
ξουν).[3] 

                                                 
2 Google Docs είναι ένας επεξεργαστής λέξεων που διατίθεται ελευθέρα από την Google. Επιτρέπει 
στον χρήστη να δηµιουργήσει και να επεξεργαστεί έγγραφα online 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ανασκόπηση τεχνολογιών και εφαρµογών 
Web2.0 και σύγκριση τους µε τις Web1.0 αντίστοιχα 

Οι Web2.0 εφαρµογές και υπηρεσίες ακολουθούν και εφαρµόζουν νεωτεριστικές 
τεχνολογίες, αρχές και µεθόδους. Τεχνικές όπως η Ajax και η RSS, τεχνολογίες όπως 
τα blogs, το podcasting και τα wikis, µηχανισµοί όπως το Trackback και το Screen 
Scraping, µέθοδοι όπως η Search Engine Optimization καθώς και εξελιγµένες γλώσ-
σες σχεδιασµού ιστοσελίδων όπως η XML, η XHTML, η XUL, η SVG και η 
Javascript κάνουν πολύ συχνά την εµφάνισή τους στις καινούριες διαδικτυακές ε-
φαρµογές και υπηρεσίες, είτε µεµονωµένα είτε και σε συνδυασµό. Ακολουθεί µια 
λεπτοµερής αναφορά των Web2.0. τεχνολογιών και εφαρµογών. [4] 

 

2.1. Οι τεχνολογίες Web2.0 

2.1.1. Η τεχνολογία Ajax 
Η Ajax είναι ένα χρήσιµο στοιχείο για τις εφαρµογές Web2.0, όπως το Flickr, και 

άλλων εφαρµογών του Google, όπως το Gmail και το Orkut. Τα τελευταία χρόνια 
µπαίνουµε σε µια πρωτοφανή περίοδο όσον αφορά στην καινοτοµία της διεπαφής του 
χρήστη, αφού οι σχεδιαστές του ∆ιαδικτύου είναι επιτέλους ικανοί να δηµιουργήσουν 
δικτυακές εφαρµογές τόσο πλούσιες όπως αυτές που προορίζονται για ένα προσωπικό 
υπολογιστή. 

 Η Ajax ή Asynchronous Javascript and XML είναι ένας όρος που περιγράφει µια 
τεχνολογία διαδικτύου για δηµιουργία αλληλεπιδραστικών διαδικτυακών εφαρµογών. 
Είναι µια µέθοδος φόρτωσης δεδοµένων από τον server. Συνδυάζει την HTML (ή 
XHTML) και τα CSS (Cascading Style Sheets) για την παρουσίαση της πληροφορίας, 
τα DOM (Document Object Model) και Javascript για να απεικονίσει και να αλληλε-
πιδράσει δυναµικά µε την πληροφορία που παρουσιάζεται και να ενσωµατώσει τα 
δεδοµένα που λαµβάνει από τον server στο έγγραφο, τις XML, XSLT και 
XMLHttpRequest για την ανταλλαγή και τη διαχείριση δεδοµένων ασύγχρονα µε τον 
εξυπηρετητή. 

Όταν χρησιµοποιείται αυτή η τεχνική δεν είναι απαραίτητη η φόρτωση ολόκληρης 
της ιστοσελίδας (reload) και η επαναφόρτωσή της (refresh) µετά από κάθε αλλαγή, 
γεγονός που δίνει το πλεονέκτηµα της ταχύτητας που απαιτείται για τις διαδικτυακές 
εφαρµογές. Επιπλέον, οι εφαρµογές AJAX χρειάζονται µόνο τον φυλλοµετρητή 
(browser) (δυνητικά οποιονδήποτε) και δεν εξαρτώνται από το περιβάλλον εργασίας 
(υλικό και λειτουργικό σύστηµα) που διαθέτει ο χρήστης. 

Η Ajax δεν είναι µια τεχνολογία αλλά διάφορες τεχνολογίες, που συνεργάζονται 
καταλήγοντας σε καινοτόµους και δυνατούς τρόπους:  

 
1.Παρουσιάσεις που στηρίζονται σε XHTML και CSS.  
2.∆υναµική απεικόνιση και αλληλεπίδραση χρησιµοποιώντας τα Document Ob-
ject Model.  
3.Ανταλλαγή και χειρισµός δεδοµένων χρησιµοποιώντας την XML και 
XSLT(Extensible Stylesheet Language Transformations).  
4.Ασύγχρονη ανάκτηση δεδοµένων χρησιµοποιώντας την XMLHttpRequest.  
5.Javascript για την συνένωση και προσάρτηση όλων των παραπάνω.  
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2.1.2. Syndication και τεχνική RSS 
Βασικές Ιδέες  

Η λέξη syndication περιγράφεται καλύτερα µε τον όρο “new feeds” ή αλλιώς και-
νούριες πληροφορίες. Επίσης, η τεχνολογία Really Simple Syndication (RSS) είναι 
ένας εύκολος τρόπος για ένα χρήστη να γίνει συνδροµητής στα καναλια τροφοδοσίας 
(feeds). Έτσι, ο χρήστης µπορεί να χρησιµοποιήσει το περιεχόµενο µε τρόπο που 
αυτός προτιµά και να ελέγξει το σχεδιασµό και τη δοµή του. Μία άλλη βασική ιδέα 
του RSS είναι ότι όλο το κείµενο του διαδικτύου µπορεί να υποστεί syndication: ι-
στοσελίδες (webpages), χώροι συζητήσεων (forums), ηµερολόγια (blogs), έγγραφα 
(documents). Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι η λέξη syndication είναι όρος που συνα-
ντάται σε Web2.0 εφαρµογές και έρχεται σε αντιδιαστολή µε τον όρο stickiness του 
Web1.0.  

 
Syndicated Content  

Επιλέγοντας ένα κουµπί µε ένδειξη “RSS feeds” ο χρήστης µπορεί να γίνει συν-
δροµητής στο περιεχόµενο του ιστότοπου. Με αυτό τον τρόπο προσθέτει ένα καινού-
ριο κανάλι τροφοδοσίας στο δικό του feed reader. Όταν οι χρήστες επισκέπτονται τα 
προσωπικά τους feed readers (δηλ. προγράµµατα ανάγνωσης ειδήσεων) βρίσκουν 
ενηµερωµένο περιεχόµενο, δηλαδή µια συλλογή από κανάλια τροφοδοσίας, στα ο-
ποία έχουν γίνει συνδροµητές. Τα RSS, Atom και XML είναι σχήµατα µε τα οποία οι 
χρήστες µπορούν να πάρουν αυτή την πληροφορία.  

 
RSS ( Really Simple Syndication ή Πραγµατικά απλό Syndication)  

Η RSS είναι µια τεχνολογία την οποία ο χρήστης χρησιµοποιεί για να πάρει και να 
διαβάσει πληροφορίες που έχουν σταλεί σε αυτόν αντί να επισκεφθεί µόνος τον κα-
τάλληλο ιστότοπο για να την αναζητήσει και να την προσπελάσει. Η RSS είναι υπεύ-
θυνη για την αυτοµατοποιηµένη λήψη στην επιφάνεια εργασίας ειδήσεων, συζητή-
σεων, podacasts, videocasts και µουσικής από διάφορους δικτυακούς τόπους. Είναι 
µια οικογένεια προτύπων ανταλλαγής και διανοµής περιεχοµένου που βασίζονται στη 
γλώσσα XML. Ένα κανάλι τροφοδοσίας RSS (RSS feed) αποτελείται από µία λίστα 
στοιχείων που περιέχουν ένα τίτλο καθώς και το σύνδεσµο προς την αντίστοιχη ιστο-
σελίδα ή αρχείο. Η τεχνική RSS επιτρέπει σε κάποιον όχι µόνο να συνδεθεί µέσω 
συνδέσµου (link) µε µία ιστοσελίδα, αλλά και να γίνει συνδροµητής σε αυτή, µε πλή-
ρη ενηµέρωσή του για κάθε αλλαγή της σελίδας. Αυτή η κατάσταση ονοµάζεται “in-
cremental web”(αυξητικό δίκτυο) ή “live web”(ζωντανό δίκτυο). 

Οι «δυναµικές ιστοσελίδες» (π.χ. ιστοσελίδες πίσω από τις οποίες βρίσκονται βά-
σεις δεδοµένων και µε δυναµικά αναπαραγόµενο περιεχόµενο) αντικατέστησαν τις 
«στατικές ιστοσελίδες». Αυτό που είναι δυναµικό στο live web δεν εντοπίζεται µόνο 
στις σελίδες, αλλά στους συνδέσµους. Ένας σύνδεσµος σε ένα weblog αναµένεται να 
δείχνει σε µια διηνεκώς µεταβαλλόµενη σελίδα, µε «µόνιµους συνδέσµους» για κάθε 
ατοµική εγγραφή, και ειδοποίηση για κάθε αλλαγή. Έτσι ένα RSS είναι πιο δυναµι-
κός σύνδεσµος σε σχέση µε ένα σελιδοδείκτη ενός βιβλίου ή έναν απλό σύνδεσµο 
µιας ιστοσελίδας. 

 Οι πιο συνηθισµένοι τρόποι χρήσης της υπηρεσίας είναι:  
 

 Χρησιµοποιώντας ένα πρόγραµµα ανάγνωσης ειδήσεων (News Aggrega-
tor3)  

                                                 
3 Το Aggregator είναι µία υπηρεσία η οποία συλλέγει πληροφορίες που πηγάζουν από διαφορετικούς 
εκδότες και τις οργανώνει σε µια κοινή διεπαφή αναζήτησης ή µία ιστοσελίδα που επιτρέπει στους 
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 Ενσωµατώνοντας το κανάλι τροφοδοσίας RSS στο προσωπικό weblog του 
χρήστη  
 

Τα προγράµµατα ανάγνωσης ειδήσεων είναι αυτόνοµες εφαρµογές οι οποίες ανα-
κτούν και εµφανίζουν τα περιεχόµενα των καναλιών τροφοδοσίας RSS που έχει επι-
λέξει ο χρήστης. 

Ένας άλλος τρόπος χρήσης της υπηρεσίας είναι να ενσωµατώσει ο χρήστης το πε-
ριεχόµενο του καναλιού τροφοδοσίας στο προσωπικό του weblog (ή blog). (Τα web 
logs είναι προσωπικές σελίδες που φτιάχνουν οι χρήστες και εµφανίζουν περιεχόµενο 
που ανανεώνεται µε συχνούς ρυθµούς.) 

H RSS είναι ένας εναλλακτικός τρόπος ενηµέρωσης των χρηστών. Επιτρέπει στο 
χρήστη να βλέπει πότε ανανεώθηκε το περιεχόµενο των δικτυακών τόπων που τον 
ενδιαφέρουν. Μπορεί να λαµβάνει κατευθείαν στον υπολογιστή του τους τίτλους των 
τελευταίων ειδήσεων και των άρθρων που επιθυµεί, ή ακόµα και εικόνων ή βίντεο, 
αµέσως µόλις αυτά γίνουν διαθέσιµα, χωρίς να είναι απαραίτητο να επισκέπτεται 
καθηµερινά τους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους. 

Για να µπορεί ο χρήστης να κάνει χρήση της RSS τεχνικής θα πρέπει να προµη-
θευτεί ένα πρόγραµµα ανάγνωσης ειδήσεων (RSS reader). Το πρόγραµµα αυτό είναι 
ένα ειδικό λογισµικό στο οποίο προσθέτει τις σελίδες RSS που τον ενδιαφέρουν και 
αυτό µε τη σειρά του ελέγχει τις σελίδες αυτές και τον ενηµερώνει διαρκώς για οτι-
δήποτε νέο. Αφού επιλέξει πρόγραµµα ανάγνωσης, θα πρέπει να αποφασίσει ποιο 
περιεχόµενο θέλει να λαµβάνει. Ο χρήστης θα πρέπει να αναζητήσει στο διαδίκτυο 
και στους αγαπηµένους του δικτυακούς τόπους τις σελίδες RSS που τον ενδιαφέρουν 
και να γραφτεί συνδροµητής σε αυτές. Μερικά προγράµµατα πλοήγησης (browsers) 
όπως τα Firefox, Opera και Safari, ελέγχουν αυτόµατα τις σελίδες που επισκέπτεται ο 
χρήστης για RSS και εµφανίζουν ένα σχετικό εικονίδιο όταν βρίσκουν σχετικό περιε-
χόµενο κάνοντας απλούστερη τη διαδικασία εγγραφής στην υπηρεσία RSS του κάθε 
τόπου. 

Υπάρχουν πολλά διαθέσιµα προγράµµατα στο διαδίκτυο από τα οποία ο χρήστης 
µπορεί να επιλέξει αυτό που του ταιριάζει περισσότερο. Το πρόγραµµα θα πρέπει να 
είναι λειτουργικό στον υπολογιστή του. 
 

2.1.3. Blog 
Τα blogs (ή weblogs) είναι σελίδες διαδικτύου που συνήθως µοιάζουν µε προσω-

πικά ηµερολόγια. Ο όρος blog είναι σύντµηση του web log (WeBLOG). Οι δύο όροι 
αρχικά εµφανίζονταν µαζί, µέχρι που ο συντετµηµένος τύπος καθιερώθηκε και χρη-
σιµοποιείται πλέον και ως ανεξάρτητος όρος. 

Βασικό του χαρακτηριστικό είναι πως προσφέρει την ευκαιρία στους χρήστες να 
αναπτύξουν ένα προσωπικό ηµερολόγιο στο διαδίκτυο που µπορεί να διαβαστεί και 
να σχολιαστεί από καθένα που ενδιαφέρεται. Κατά τον Winer (2003) αποτελεί µηχα-
νισµό για «ανέκδοτη, δηµοσιευµένη φωνή των ανθρώπων». Επίσης ο Winer (2003) 
παρέχει έναν πιο τεχνολογικό ορισµό, σηµειώνοντας πως το blog είναι «µία ιεραρχία 
κειµένου, εικόνων, πολυµέσων και δεδοµένων, που ταξινοµούνται χρονολογικά και 
παρουσιάζονται µέσω ενός πλοηγητή (browser)». 

                                                                                                                                            
χρήστες να διαβάζουν το περιεχόµενο των blogs χρησιµοποιώντας την RSS. Είναι µία εφαρµογή ή 
εξ’αποστάσεως υπηρεσία που συλλέγει δεδοµένα που έχουν υποστεί syndication από διάφορες πηγές 
και παρέχει µία απλή ενοποιηµένη προβολή. Είναι γνωστός και ως feed reader ή feed aggregator.  
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Ένα πλήθος άλλων σχετικών όρων έχει αναπτυχθεί µε βάση τον όρο «blog»: τα 
blog τα συντηρούν οι bloggers ενώ η διαδικασία ενηµέρωσής τους είναι γνωστή ως 
blogging. Το εξειδικευµένο λογισµικό που επιτρέπει στους ανθρώπους µε ελάχιστο ή 
κανένα τεχνικό υπόβαθρο να ενηµερώσουν και να τα διατηρήσουν ονοµάζεται blog-
ging software. Ο όρος blogosphere (ή blogsphere) αναφέρεται συνολικά σε όλα τα 
blogs που είναι δηµοσιευµένα στον παγκόσµιο ιστό. Τα blog συνδέονται στενά µετα-
ξύ τους, οι bloggers διαβάζουν τα ηµερολόγια άλλων, συνδέονται σε αυτά, παραπέ-
µπουν σε αυτά και δηµοσιεύουν σχόλια στα ηµερολόγια άλλων συγγραφέων. Εξαιτί-
ας αυτής της στενής επαφής και διασύνδεσης µεταξύ τους τα blog έχουν αναπτύξει το 
δικό τους πολιτισµό (en.wikipedia.org/wiki/Blogosphere).  

Έτσι ένα blog είναι ένας οργανωµένος και συνεχώς ανανεούµενος διαδικτυακός 
χώρος δηµοσίευσης σειράς µηνυµάτων που αναπτύσσεται κάθε στιγµή µε τη συσσώ-
ρευση άρθρων και άλλου υλικού. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά ενός blog ως εργαλείο δηµοσίευσης είναι:  
 

 Ευκολία στη χρήση, όπου ο συγγραφέας µπορεί να δηµοσιεύσει οτιδή-
ποτε στο διαδίκτυο χωρίς να χρησιµοποιήσει κάποια γλώσσα προγραµ-
µατισµού ή άλλο σύνθετο περιβάλλον ανάπτυξης. 

  ∆εν είναι απαραίτητη η εγκατάσταση ενός λογισµικού server στον υπο-
λογιστή του χρήστη.  

 Ο χρήστης έχει εκτεταµένο έλεγχο στο πώς φαίνεται και λειτουργεί το 
blog.  

  Όποτε ο χρήστης δηµοσιεύει νέο περιεχόµενο στο blog του, τα αποτε-
λέσµατα είναι ενηµερωµένα και διαθέσιµα στους υπόλοιπους.  

 
Τα blogs συνδέονται µε άλλους δικτυακούς τόπους και άλλα blogs, και πολλά επι-

τρέπουν στους αναγνώστες να σχολιάσουν την αρχική θέση του συγγραφέα, ενισχύο-
ντας µε αυτόν τον τρόπο τις συζητήσεις και τις ανταλλαγές απόψεων µεταξύ του 
συγγραφέα και των αναγνωστών. Τα blogs είναι κατά βάση θεµατικά· µπορεί να πε-
ριλαµβάνουν σχόλια για τα τρέχοντα γεγονότα ενός συγκεκριµένου τοµέα ή µια σει-
ρά προσωπικών συλλογισµών για ένα θέµα· µπορεί να ασχολούνται µε την πολιτική 
ή την τεχνολογία, ή και να παραπέµπουν στις εργασίες και τα προϊόντα άλλων αν-
θρώπων, όπως το Gizmodo (www.gizmodo.com).  

Τα τελευταία χρόνια η αύξηση των blogs είναι ραγδαία. Πιο συγκεκριµένα, µέσα 
στην τελευταία τριετία εκατονταπλασιάστηκαν! Το Technorati, µια ιστοσελίδα που 
ασχολείται αποκλειστικά µε την ανάπτυξη της αποκαλούµενης «blogosphere», ισχυ-
ρίζεται ότι ο αριθµός τους διπλασιάζεται κάθε πέντε µε επτά µήνες, από τον Ιανουά-
ριο του 2004, κι όπως όλα δείχνουν τον Φεβρουάριο του 2007, ξεπέρασαν το όριο 
των 100 εκατοµµυρίων blogs. Σχετικά µε τη γλώσσα τους, το 39% είναι στα αγγλικά, 
το 31% στα ιαπωνικά και το 12% στα κινέζικα. 
 

Παρακάτω παρατίθενται γνωστά site για τα blogs 
 

Γνωστά ή βασισµένα στην εκπαίδευση blogs: 
http://radar.oreilly.com/ 
http://www.techcrunch.com/ 
http://www.instapundit.com/ 
http://blogs.warwick.ac.uk/  
http://jiscdigitisation.typepad.com/jisc_digitisation_program/  
Λογισµικό: 
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http://wordpress.org/  
http://www.sixapart.com/typepad/ 
http://www.blogger.com/start 
http://radio.userland.com/ 
http://www.bblog.com/ 
Blog υπηρεσίες αναζήτησης: 
http://technorati.com/ 
http://www.gnosh.org/ 
http://blogsearch.google.com/ 
http://www.weblogs.com/about.html 
 

2.1.4. Videoblogs 
Είναι τα blogs που υποστηρίζουν µορφή βίντεο. Το Blogging περικλείει από εκκε-

ντρικούς διαπληκτισµούς έως νόµιµα νέα από καταξιωµένους δηµοσιογράφους, αρ-
θογράφους και αυθεντίες. Το Video blogging είναι πιθανό να ακολουθήσει την ίδια 
πορεία, προσφέροντας επικοινωνία 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά ηµέρες την 
εβδοµάδα. Το Vblogging χρησιµοποιείται ήδη από πολλά παραδοσιακά µέσα και 
κανάλια ώστε να συµπληρώσει τις δηµοσιογραφικές τους προσπάθειες. Το ερώτηµα 
βέβαια που παραµένει αναπάντητο στην παρούσα φάση είναι κατά πόσο θα θέλουν 
να παρακολουθήσουν τα videoblogs και να τα χρησιµοποιήσουν για τη συλλογή νέ-
ων, άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τίποτα από το πώς λειτουργεί ακόµα και ένας τοπι-
κός τηλεοπτικός σταθµός.  
 

2.1.5. Wikis 
Ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένων (content management system - CMS) εί-

ναι ένα λογισµικό συστήµατος µε σκοπό την οργάνωση και παροχή µιας συνεργατι-
κής δηµιουργίας εγγράφων και άλλου είδους περιεχοµένου. Καµιά φορά µπορεί να 
αποτελεί µια δικτυακή εφαρµογή που χρησιµοποιείται για τη διαχείριση ιστοτόπων 
και διαδικτυακού περιεχοµένου, παρόλο που στις πιο πολλές περιπτώσεις απαιτεί 
ειδικό λογισµικό πελάτη (client software) για τη δηµιουργία και επεξεργασία άρ-
θρων. Μπορούν, επίσης, να χρησιµοποιηθούν ως πηγή πληροφόρησης για µια εται-
ρεία αφού έχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης τεχνικών εγχειριδίων και εγχειριδίων 
λειτουργίας, οδηγών πώλησης και άλλων. Αρχικά ο όρος χρησιµοποιήθηκε για συ-
στήµατα έκδοσης και διαχείρισης ιστοτόπων. Στις µέρες µας ο όρος χρησιµοποιείται 
πλέον για να αναφερθεί σε µια ποικιλία από τεχνολογίες και τεχνικές, όπως τα portals 
και τα groupware.  

 
Παρακάτω παρατίθενται γνωστά site για τα wikis 

Παραδείγµατα από wikis: 
http://wiki.oss-watch.ac.uk/  
http://wiki.cetis.ac.uk/CETIS_Wiki  
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page  
http://www.ch.ic.ac.uk/wiki/index.php/Main_Page 
http://www.wikihow.com 
Λογισµικό: 
http://meta.wikimedia.org/wiki/MediaWiki  
http://www.socialtext.com/products/overview 
http://www.twiki.org/ 
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http://uniwakka.sourceforge.net/HomePage 
Online σηµειώσεις για χρήση των wikis στην εκπαίδευση: 
http://www.wikiineducation.com/display/ikiw/Home  

 
Άλλα παραδείγµατα:  
• Wiki: http://c2.com/cgi-bin/wiki (το αρχικό Wiki)  
• Twiki: http://twiki.org/ (για επιχειρηµατική χρήση)  
• Swiki: http://minnow.cc.gatech.edu/swiki (βασίζεται στο σύστηµα  προγραµµατι-
σµού Squeak)  
• Zwiki: http://www.zwiki.org/FrontPage (βασίζεται στο Zope)  
• JSPWiki: http://www.jspwiki.org/Wiki.jsp (βασίζεται σε Java Server Pages 
 

2.1.6. Trackback 
Το TrackBack είναι ένας µηχανισµός για την επικοινωνία µεταξύ των blogs: εάν ο 

ιδιοκτήτης ενός blog εισάγει µια νέα εγγραφή που συνδέεται ή αναφέρεται σε µια 
εγγραφή που βρήκε σε κάποιο άλλο blog και ταυτόχρονα και τα δύο blogs ακολου-
θούν το Trackback πρωτόκολλο, τότε ο «σχολιαστής» ιδιοκτήτης του blog µπορεί να 
ειδοποιήσει το άλλο blog.Ο άλλος ιδιοκτήτης µπορεί να απεικονίσει περιλήψεις από ή 
υπερσυνδέσµους προς όλες τις εγγραφές κάτω από την αρχική εγγραφή. Αυτό επιτρέ-
πει τη δηµιουργία συζητήσεων που εκτείνονται σε διάφορα blogs και που οι αναγνώ-
στες µπορούν εύκολα να εντοπίσουν και να ακολουθήσουν. 

Το Trackback πρωτόκολλο θέτει ένα URL για κάθε εγγραφή. Αυτό το URL χρησι-
µοποιείται ώστε από τον «σχολιαστή» ιδιοκτήτη του blog, του οποίου το λογισµικό 
θα στείλει σε αυτό το URL πληροφορία XML µορφής σχετικά µε την νέα εγγραφή. 
Κάποια εργαλεία δηµιουργίας blogs έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύπτουν αυτόµα-
τα αυτά τα Trackback URLs ενώ άλλα απαιτούν από τον «σχολιαστή» ιδιοκτήτη blog 
να το εισάγει χειροκίνητα. Κάποια άτοµα ή εταιρείες έχουν εκµεταλλευτεί το Track-
back ώστε να εισάγουν συνδέσµους spam σε κάποια blogs, µε αποτέλεσµα να υπάρ-
χουν σε πολλά συστήµατα έκδοσης weblog φίλτρα που να εξουδετερώνουν τα spam. 
Επιπλέον, πολλά weblogs έχουν σταµατήσει να χρησιµοποιούν trackbacks επειδή 
είναι αρκετά επώδυνο το να πρέπει να χειρίζονται τον µεγάλο όγκο των spam. 
 

2.1.7. Podcasting 
Το Podcasting είναι η διακίνηση αρχείων ήχου ή βίντεο, όπως τα ραδιοφωνικά 

προγράµµατα ή µουσικά βίντεο µέσω διαδικτύου, χρησιµοποιώντας τεχνικές όπως η 
RSS ή η Atom Syndication, ώστε αυτά να ακούγονται σε προσωπικούς υπολογιστές ή 
κινητά τηλέφωνα ή άλλες κινητές συσκευές. Ο όρος podcast µπορεί να σηµαίνει ταυ-
τόχρονα και το περιεχόµενο αλλά και τη µέθοδο διανοµής. Οι ιστοσελίδες που υπο-
στηρίζουν podcasting µπορούν να προσφέρουν επίσης άµεσο download των αρχείων 
τους, αλλά η συνδροµητική τροφοδοσία του αυτόµατα προσφερόµενου νέου περιε-
χοµένου είναι αυτό που κάνει το podcast να ξεχωρίζει από ένα απλό download ή µια 
µεταφορά δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο. Η ουσία του podcasting είναι ότι δηµι-
ουργεί περιεχόµενο για ένα κοινό που ακούει όταν θέλει, όπου θέλει και όπως θέλει.  

 
Παρακάτω παρατίθενται γνωστά site για το podcasting 

 
Γνωστές ιστοσελίδες podcasting: 
http://www.apple.com/itunes/store/podcasts.html 
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http://btpodshow.com/ 
http://www.audblog.com/ 
http://odeo.com/ 
http://www.ourmedia.org/  
http://connect.educause.edu/  
http://juicereceiver.sourceforge.net/index.php 
http://www.impala.ac.uk/  
http://www.law.dept.shef.ac.uk/podcasts/  
 

2.1.8. Cost per click 
Η µέθοδος Cost Per Click του Web2.0 ανταγωνίζεται µε τον µέχρι τώρα τρόπο µέ-

τρησης της επισκεψιµότητας µιας ιστοσελίδας και χρήση αυτού του µεγέθους από 
τους διαφηµιστές, µε σκοπό την επιλογή των ιστοτόπων, που είναι κατάλληλοι για 
την προώθηση και διαφήµιση των προϊόντων τους. Μέχρι την εµφάνιση των νέων 
µεθόδων, τα παραπάνω βασικά συµπεράσµατα προέκυπταν µε τη χρήση ενός όρου, 
γνωστός ως page view.  

Το page view, που το Web1.0 χρησιµοποιεί, µπορεί να οριστεί ως η απαίτηση να 
φορτωθεί µια απλή ιστοσελίδα ενός ιστοτόπου του διαδικτύου. Στον παγκόσµιο ιστό 
µια τέτοια απαίτηση µπορεί να είναι το αποτέλεσµα µιας απλής επιλογής, από κά-
ποιον χρήστη, ενός συνδέσµου προς µια άλλη ιστοσελίδα. Αυτό έρχεται σε αντίθεση 
µε τον όρο hit, ο οποίος αναφέρεται σε µια απαίτηση για ένα αρχείο (file) από έναν 
εξυπηρετητή (web server). Εποµένως, µπορεί να υπάρχουν πολλά hits για κάθε page 
view. Τα page views µπορούν να µετρηθούν. Για τον ιδιοκτήτη ενός ιστοτόπου αυτή 
η πληροφορία µπορεί να φανεί χρήσιµη αφού µπορεί να τον οδηγήσει στο να αντι-
ληφθεί αν κάποια αλλαγή στην ιστοσελίδα (στην πληροφορία ή στον τρόπο 
παρουσίασης) καταλήγει σε περισσότερες επισκέψεις. Επιπλέον, αν στην ιστοσελίδα 
υπάρχουν διαφηµιστικά µηνύµατα, οι διαφηµιστές ενδιαφέρονται για τον αριθµό των 
page views ώστε να υπολογίσουν τα αναµενόµενα έσοδά τους από τις διαφηµίσεις.  

Την παραπάνω µέθοδο έρχεται να αντικαταστήσει η µέθοδος του Web2.0, γνωστή 
ως Cost Per Click (CPC). Αποτελεί µια τεχνική διαφήµισης που βασίζεται στους ι-
στοτόπους, στα δίκτυα διαφήµισης και στις µηχανές αναζήτησης. Στην περίπτωση 
των µηχανών αναζήτησης οι pay per click διαφηµίσεις είναι συνήθως διαφηµιστικό 
κείµενο που τοποθετείται κοντά στα αποτελέσµατα της αναζήτησης. Όταν ένας επι-
σκέπτης κάποιου ιστοτόπου επιλέξει να δει µια διαφήµιση, ο διαφηµιστής κερδίζει 
ένα µικρό χρηµατικό ποσό. Με άλλα λόγια, ο διαφηµιζόµενος δεν πληρώνει όταν 
ένας ιστότοπος εµφανίζει τo διαφηµιστικό του σύνδεσµο (link). Για να χρεωθεί θα 
πρέπει πρώτα να επιλέξει ο επισκέπτης και χρήστης του διαδικτύου να δει την αντί-
στοιχη ιστοσελίδα. Η τεχνική αυτή έρχεται σε αντίθεση µε την CPM (Click-Per-
Thousand Impressions) κατά την οποία ο διαφηµιζόµενος πληρώνει ανεξάρτητα αν ο 
χρήστης επιλέξει να δει την ιστοσελίδα του ή όχι. 
 

2.2. Οι εφαρµογές Web2.0 και σύγκρισή τους µε τις Web1.0 

2.2.1. Britannica Online (Web1.0.) – Wikipedia (Web2.0) 
 
Britannica Online (Web1.0) 
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Η Britannica Online είναι µια διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια µε µια ποικιλία από 
δυνατότητες και χαρακτηριστικά που την κάνουν ελκυστική και ξεχωριστή σε µεγάλο 
ποσοστό χρηστών του διαδικτύου. Συγκεκριµένα η εγκυκλοπαίδεια περιλαµβάνει:  
 
• Ιστορικά επιτεύγµατα  
• Βιβλιογραφίες  
• Άρθρα διαφόρων θεµάτων  
• Πληροφορίες - βοήθεια για φοιτητές  
• Ιστορικά γεγονότα που αντιστοιχούν στην τρέχουσα ηµεροµηνία  
• Νέα γεγονότα που συµβαίνουν σε όλο τον κόσµο  
• Ειδησεογραφικό περιεχόµενο  
• Λίστες µε τα καλύτερα βιβλία στον κόσµο  
• Τεστ γνώσεων  
• Άρθρα των πιο διάσηµων συγγραφέων και διανοούµενων  
• Σηµαίες και προφίλ των διαφόρων χωρών σε συνδυασµό µε πολιτικούς και φυσι-

κούς χάρτες 
•  Λίστα µε τα πιο σηµαντικά γεγονότα και ανθρώπους του προηγούµενου έτους  
 
Wikipedia (Web2.0) 

Η Wikipedia είναι µια διαδικτυακή πολυγλωσσική εγκυκλοπαίδεια ανοιχτής πρό-
σβασης, µε πάνω από 500.000 άρθρα. ∆εδοµένου ότι συµµετέχει ένας επαρκής αριθ-
µός από πληροφορηµένους χρήστες, µπορούν εύκολα και γρήγορα να εισαχθούν κεί-
µενα από τους χρήστες καθώς και να εντοπιστούν λάθη που τυχόν υπάρχουν στα άρ-
θρα. Αποτελεί ένα µη κερδοσκοπικό οργανισµό µε σκοπό την προσφορά ελεύθερης 
γνώσης σε κάθε άτοµο στον κόσµο. Οι επισκέπτες δεν χρεώνονται για να επεξεργα-
στούν, να διαβάσουν ή να χρησιµοποιήσουν το περιεχόµενο. Για να επιτύχει αυτό τον 
σκοπό, µέσω της συντήρησης, ανάπτυξης και διανοµής ελεύθερου περιεχοµένου, η 
Wikipedia βασίζεται σε δωρεές από το κοινό, µιας και οι ιστότοποι της δεν έχουν 
διαφηµίσεις. 

 
Σύγκριση µεταξύ Britannica Online και Wikipedia 

 Η Wikipedia προσφέρει περισσότερες υπηρεσίες στους χρήστες που η Britannica 
Online δεν έχει ενσωµατωµένες στις σελίδες της, µε αποτέλεσµα η πρώτη να γίνε-
ται ελκυστική και προσιτή σε µεγάλο αριθµό χρηστών του διαδικτύου.  

 Η Wikipedia έχει περισσότερα από 500.000 άρθρα, σε σχέση µε τα 60 µε 80.000 
άρθρα της Britannica Online, καθώς και χιλιάδες βελτιώσεις που λαµβάνουν χώρα 
κάθε µέρα. 

  Εκτός από τον όγκο των δεδοµένων, το πιο βασικό χαρακτηριστικό στο οποίο 
διαφέρουν οι δύο εγκυκλοπαίδειες είναι η ανοιχτή και ελεύθερη συµµετοχή των 
αναγνωστών ως προς τη διαµόρφωση του περιεχοµένου. Ειδικότερα, η Wikipedia 
ακολουθεί την «αρχιτεκτονική της συµµετοχής» του Web2.0 προσφέροντας τη 
δυνατότητα παρέµβασης στους χρήστες. Το περιεχόµενο της Britannica είναι µη 
µεταβαλλόµενο και καθορισµένο αποκλειστικά από τους συγγραφείς του και αυτό 
έρχεται σε αντιπαράθεση µε τη δυναµικότητα και την ευελιξία της Wikipedia.  

 

2.2.2. Mp3.com (Web1.0) – Napster (Web2.0) 
 
Mp3.com (Web1.0) 
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Το mp3.com αποτελεί µια περιεκτική online πηγή µουσικής, παρέχοντας στους 
χρήστες του τη µουσική που αγαπούν καθώς και κάθε είδους πληροφόρηση για αυτή.  
 
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του είναι:  
 
• ∆ιαθέτει µια τεράστια βάση δεδοµένων στην οποία ο χρήστης µπορεί να αναζη-

τήσει και να εντοπίσει πληροφορίες που σχετίζονται µε περισσότερους από 
700.000 καλλιτέχνες. Συγκεκριµένα, οι πληροφορίες αφορούν στη βιογραφία και 
στη δισκογραφία των καλλιτεχνών, σε βίντεο, σε κριτικές, σε φωτογραφίες, σε ει-
δήσεις σχετικά µε τη ζωή και την καριέρα τους, ενώ δε λείπουν και οι σύνδεσµοι 
(links) µε σχετικούς καλλιτέχνες ή σχετικά είδη µουσικής.  

• Ο χρήστης µπορεί να αποκοµίσει από τον συγκεκριµένο ιστότοπο δωρεάν τρα-
γούδια ή βίντεο της επιλογής του.  

• Φιλοξενεί στις ιστοσελίδες του περισσότερα από 6 εκατοµµύρια τραγούδια, διάρ-
κειας 30 δευτερολέπτων, καθώς και µια λίστα µε όλους τους παροχείς ψηφιακής 
µουσικής, µε απευθείας συνδέσµους προς σηµεία όπου ο χρήστης µπορεί εύκολα 
να κατεβάσει αντίστοιχα τραγούδια ή και ολόκληρα άλµπουµ.  

• Εξασφαλίζει τους αναγνώστες του µε ευανάγνωστους οδηγούς που περιλαµβά-
νουν λεπτοµέρειες και συµβουλές σχετικά µε εργαλεία, τον εξοπλισµό και την τε-
χνολογία γενικότερα της ψηφιακής µουσικής.  

• Προµηθεύει τους χρήστες του ιστότοπου µε µια συλλογή χιλιάδων φωτογραφιών 
από τους πιο διάσηµους καλλιτέχνες, ενώ τους ενηµερώνει καθηµερινά για όλα 
τις επίκαιρες εκδηλώσεις και τα νέα στο χώρο της µουσικής. Όσο για αυτούς που 
επιθυµούν να ενηµερωθούν για το ποιος κυριαρχεί και ποιος έπεται, αρκεί να δια-
βάσουν τον πίνακα ανάρτησης του ιστότοπου που απεικονίζει τα κορυφαία τρα-
γούδια και άλµπουµ, όσον αφορά στις πωλήσεις αλλά και στην ανταπόκριση που 
βρίσκουν από το κοινό.  

 
Napster (Web2.0) 

Ο µουσικός ιστότοπος Napster προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να ακού-
σουν νόµιµα και δωρεάν µια µεγάλη συλλογή από τραγούδια, είτε αυτά είναι επώνυ-
µα και εµπορικά αλλά ακόµα και όσα ανήκουν σε ερασιτέχνες καλλιτέχνες, οπουδή-
ποτε κι αν βρίσκονται αυτά µέσα στο παγκόσµιο ιστό. Επιπρόσθετα, η συνδροµητική 
υπηρεσία της Napster προσφέρει µια επιπλέον ανταµοιβή ως κίνητρο στους χρήστες 
της η οποία περιλαµβάνει µια απεριόριστη πρόσβαση σε µουσική πολύ καλής ποιότη-
τας, ενώ συνδροµητές της υπηρεσίας «Napster To Go» µπορούν να µεταφέρουν µου-
σική σε συµβατές συσκευές αναπαραγωγής συµπιεσµένων τραγουδιών mp3. Η Nap-
ster βρίσκεται εγκατεστηµένη στο Λος Άντζελες αλλά η λειτουργία της επεκτείνεται 
ταυτόχρονα και στην Φρανκφούρτη, το Λονδίνο, το Λουξεµβούργο, τη Νέα Υόρκη, 
το Σαν Ντίεγκο και το Τόκιο.  

 
Σύγκριση µεταξύ Mp3.com (Web1.0) και Napster (Web2.0) 

Η Napster δίνει έµφαση στη δηµοσιοποίηση των δεδοµένων παρά στην ιδιωτικο-
ποίησή τους. Η ογκώδης βάση δεδοµένων τους είναι διαµοιραζόµενη και σε αυτή 
µπορεί εύκολα να έχει πρόσβαση οποιοσδήποτε χρήστης. Παράλληλα, στηρίζει την 
εξυπηρέτηση που προσφέρει στην ύπαρξη ενός καταλόγου µε τραγούδια. Αντίθετα, ο 
χρήστης µπορεί να χρησιµοποιήσει τον ιστότοπο µε σκοπό να αναζητήσει µουσική 
από οπουδήποτε στον Ιστό, µε αποτέλεσµα η Napster να κερδίσει σε ποσότητα, σε 
όγκο δεδοµένων, σε ευρύτητα. Η Napster δε δηµιούργησε το δίκτυό της από µια κε-
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ντρική βάση δεδοµένων τραγουδιών αλλά υλοποιώντας ένα σύστηµα στο οποίο κάθε 
πελάτης γίνεται επίσης ένας εξυπηρετητής.  

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά της Napster την κάνουν να ξεχωρίζει ανάµεσα στις 
υπόλοιπες δικτυακές εταιρείες παρεµφερών υπηρεσιών. Οι αρχές του Web2.0 κάνουν 
την εµφάνιση και σε αυτόν τον ιστότοπο αφού παρατηρείται η αρχιτεκτονική που 
στηρίζεται στη συµµετοχή των χρηστών αλλά και η αξία των δεδοµένων, πολύ πε-
ρισσότερο βέβαια όταν συνδυάζονται µε την ελεύθερη πρόσβαση από τους χρήστες 
του διαδικτύου.  
 

2.2.3. Ofoto (Web1.0) – Flickr (Web2.0) 
 
Ofoto (Web1.0) 

Η λέξη Ofoto είναι ο επίσηµος όρος της online υπηρεσίας ανάπτυξης ψηφιακών 
φωτογραφιών Kodak EasyShare που δηµιουργήθηκε στην Καλιφόρνια το 1999. Πα-
ρέχει στους καταναλωτές ένα ασφαλή και εύκολο τρόπο να βλέπουν, να αποθηκεύ-
ουν και να µοιράζονται τις φωτογραφίες τους µε τους φίλους τους και την οικογένειά 
τους, να «ανεβάζουν» τις φωτογραφίες τους στον ιστότοπο, να τις εκτυπώνουν ή και 
να αγοράζουν όσες επιθυµούν και δεν διανέµονται δωρεάν. Ο ιστότοπος προσφέρει 
επίσης δωρεάν εργαλεία δηµιουργίας και επεξεργασίας εικόνας και ειδικά προϊόντα 
όπως άλµπουµ φωτογραφιών, κάρτες, ηµερολόγια, κορνίζες. 
 
Flickr (Web2.0) 

Το Flickr είναι ένας ιστότοπος διαχείρισης, αναζήτησης και διανοµής ψηφιακών 
φωτογραφιών, που πρόσφατα εξαγοράστηκε από το Yahoo. Η συγκεκριµένη υπηρε-
σία χρησιµοποιείται ευρέως από bloggers ως µια αποθήκη φωτογραφιών. Η δηµοτι-
κότητά του έχει αυξηθεί από τα καινοτόµα δηµόσια εργαλεία, που επιτρέπουν στις 
φωτογραφίες να στοχεύουν και να απεικονίζονται µέσω διαδικτύου µε πολλούς τρό-
πους. Όλο και περισσότεροι χρήστες της εφαρµογής «ανεβάζουν» φωτογραφίες από 
κινητά τηλέφωνα, τις αποδίδουν τίτλους, λεζάντες αλλά και ετικέτες (και στα ελληνι-
κά) µε λέξεις-κλειδιά, τις δηµοσιεύουν στο Flickr ή και στα blogs τους, τις στέλνουν 
σε κινητά τηλέφωνα. Το Flickr επιτρέπει σε όσους αποδέχονται τις φωτογραφίες να 
τις κατηγοριοποιούν χρησιµοποιώντας ετικέτες-κλειδιά.  

Το Flickr εξασφαλίζει πολύ γρήγορη πρόσβαση σε εικόνες που συνδέονται µε τις 
πιο δηµοφιλείς λέξεις-κλειδιά. Λόγω της υποστήριξης των ετικετών που γεννιούνται 
από το χρήστη, τα metadata, το Flickr έχει επανειληµµένα θεωρηθεί ως ένα παρά-
δειγµα «folksonomy» που εφαρµόζεται σε συλλογές φωτογραφιών. Το Flickr είναι 
επιπλέον ένας από τους πρώτους ιστότοπους που εφάρµοσε «tag clouds» (δηλαδή σε 
εννοιολογικούς χάρτες στους οποίους τα tags µπορούν να ταξινοµηθούν). 

 
Παρακάτω παρατίθενται γνωστά site για υπηρεσίες διαµοιρασµού φωτογρα-

φιών 
http://www.flicker.com/ 
http://www.our pictures.com/ 
http://www.snapfish.com/ 
http://www.fotki.com/ 

 
Σύγκριση µεταξύ Ofoto (Web1.0) και Flickr (Web2.0) 
• Το Flickr προσφέρει τη δυνατότητα δηµιουργίας από το χρήστη µιας ετικέτας, 

ενός σχολίου, µιας σηµείωσης για κάθε φωτογραφία. Τα δεδοµένα αυτά που ονο-
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µάζονται µεταδεδοµένα (metadata) βοηθούν στην καλύτερη οργάνωση και κατη-
γοριοποίηση των φωτογραφιών καθώς και στην ευκολότερη αναζήτηση και τον 
εντοπισµό τους από τους πελάτες της εφαρµογής. 

•  Στο Flickr οι φωτογραφίες αναρτώνται στα blogs και διανέµονται µέσω της RSS 
τεχνικής µε αποτέλεσµα να γίνονται πιο εύκολα γνωστές και προσπελάσιµες.  

 

2.2.4. Akamai (Web1.0) – Bittorrent (Web2.0) 
 
Akamai (Web1.0) 
Σηµείωση: είναι µια Χαβανέζικη λέξη που σηµαίνει «έξυπνος».  

Το Akamai είναι µια εταιρεία που έχει µεταµορφώσει το διαδίκτυο από ένα χαοτι-
κό δίκτυο σε µια προβλέψιµη, κλιµακωτή και ασφαλή πλατφόρµα επιχειρήσεων. Ε-
ξυπηρετεί περίπου 10 µε 20% της συνολικής κίνησης του διαδικτύου καθηµερινά. 
Περισσότεροι των 1.700 πελατών στηρίζονται στο Akamai για να διανέµουν το περι-
εχόµενο και τις εφαρµογές τους, κερδίζοντας σε χρήµα και µε ελάχιστη επένδυση. Η 
συγκεκριµένη εταιρεία έχει δηµιουργήσει τη µεγαλύτερη και την πιο ευρέως χρησι-
µοποιούµενη παγκοσµίως υπολογιστική πλατφόρµα, µε περισσότερους από 14.000 
εξυπηρετητές σε 1.100 δίκτυα 65 χωρών.  

Το Akamai είναι η ηγετική παγκόσµια υπηρεσία για κατανοµή online περιεχοµέ-
νου και επιχειρηµατικών διαδικασιών. Περισσότεροι από 1.200 οργανισµοί έχουν 
σχηµατίσει σχέσεις εµπιστοσύνης µε το Akamai βελτιώνοντας την καινοτοµία, µειώ-
νοντας το κόστος και µεγιστοποιώντας την online επιχειρηµατική τους απόδοση, µε 
αποτέλεσµα το Akamai να θεωρείται η αξιόπιστη επιλογή για τις επιχειρήσεις του 
διαδικτύου. Το Akamai ξεκίνησε ως µια πρόκληση µε σκοπό να εφεύρει ένα θεµελι-
ωδώς καινούριο και καλύτερο τρόπο για παροχή διαδικτυακού περιεχοµένου. Είναι 
εγκατεστηµένο στο Cambridge και τη Massachusetts αλλά εντοπίζεται και στις περιο-
χές των Η.Π.Α., της Ευρώπης και της Ιαπωνίας. Παράλληλα, προωθεί την πρόοδο 
στα µαθηµατικά υποστηρίζοντας προγράµµατα µαθηµατικής εκπαίδευσης για τα παι-
διά.  

Επιπρόσθετα, το Akamai συµµετέχει ενεργά σε πολλές επιδείξεις εµπορικών συ-
ναλλαγών, σε σεµινάρια, σε συνέδρια και εργαστήρια. Οι ειδικοί του Akamai συχνά 
ερωτώνται για µια ποικιλία θεµάτων που σχετίζονται από µια γενική εικόνα του ∆ια-
δικτύου έως και εξειδικευµένες τάσεις των διαδικτυακών τεχνολογιών. Επιπλέον, το 
Akamai θα θέσει σε κυκλοφορία µια σειρά από podcasts που είναι σχεδιασµένα µε 
σκοπό την παροχή εκπαίδευσης σε θέµατα που αφορούν στη νέα τεχνολογία.  

 
Bittorent (Web2.0) 

Το BitTorrent είναι µια peer-to-peer εφαρµογή κατανοµής αρχείων, η οποία επι-
τυγχάνει την κατανοµή αρχείων χωρίς να προκαλεί τη σχετική µαζική κατανάλωση 
στους πόρους εύρους και εξυπηρέτησης.  

Το BitTorrent µειώνει το φόρτο των seeders επειδή οι leechers4 κατεβάζουν αρ-
χεία ο ένας από τον άλλον. Τα χρώµατα κάτω από τους πελάτες που απεικονίζονται 
στο παρακάτω σχήµα αναπαριστούν τµήµατα του αρχείου. Τα χρώµατα δηλώνουν 
ότι ενώ ο κεντρικός εξυπηρετητής έστειλε ένα µόνο αντίγραφο του αρχείου, όλοι οι 
peers παρέλαβαν ένα αντίγραφο του αρχείου, παρόλο που κατέβηκε µε τυχαία σειρά, 
αντί σειριακής. Το πρωτόκολλο του BitTorrent σπάει το αρχείο σε µικρότερα τµήµα-

                                                 
4 leecher στην γλώσσα τον υπολογιστών είναι αυτός που παίρνει πληροφορία από άλλους χωρίς ο ίδιος 
να προσφέρει τίποτα. 
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τα, συνήθως στο µέγεθος του ενός τετάρτου του Megabyte (256KB). Οι πελάτες κα-
τεβάζουν τα χαµένα τµήµατα ο ένας από τον άλλον και «ανεβάζουν» τα τµήµατα που 
έχουν ήδη παραλάβει σε πελάτες που τα έχουν χάσει και τα έχουν ζητήσει. 
 
Σύγκριση µεταξύ Akamai (Web1.0) και Bittorent(Web2.0) 

Όπως και το Doubleclick έτσι και το Akamai δουλεύει µε το «κέντρο» και όχι τα 
«άκρα». Προσφέρει οφέλη εξυπηρετώντας άτοµα από τα άκρα του διαδικτύου και 
τους επιτρέπει την πρόσβαση σε ιστοτόπους του κέντρου που έχουν µεγάλη ζήτηση, 
αντλώντας κέρδη από τους κεντρικούς ιστοτόπους.  

Αντίθετα, το BitTorrent αποτελεί µια ριζική προσέγγιση στην δικτυακή αποκε-
ντροποίηση. Πιο συγκεκριµένα, κάθε πελάτης αποτελεί και έναν εξυπηρέτη. Τα αρ-
χεία σπάνε σε κοµµάτια που µπορούν να µεταφερθούν από πολλαπλές τοποθεσίες, 
προφανώς χρησιµοποιώντας το δίκτυο των downloaders για να εξασφαλίζουν εύρος 
ζώνης και δεδοµένα στους άλλους χρήστες. Το πιο δηµοφιλές αρχείο είναι αυτό που 
µεταφέρεται πιο γρήγορα, αφού υπάρχουν περισσότεροι χρήστες που παρέχουν εύρος 
ζώνης και κοµµάτια από ολόκληρο το αρχείο.  

Το BitTorrent στηρίζεται στην αρχή: «µια υπηρεσία γίνεται αυτοµάτως καλύτερη 
όσο περισσότεροι χρήστες τη χρησιµοποιούν ». Το Akamai πρέπει να προσθέτει εξυ-
πηρέτες ώστε να βελτιώσει την υπηρεσία. Αντίθετα, το BitTorrent υποστηρίζει µια 
«αρχιτεκτονική συµµετοχής και συνεργασίας», στην οποία η υπηρεσία παίζει το ρόλο 
του «µεσίτη», συνδέοντας τα «άκρα» µεταξύ τους και χρησιµοποιώντας τη δύναµη 
των ίδιων των χρηστών. 
 

2.2.5. Evite (Web1.0) – EVDB (Web2.0) 
 
Evite (Web1.0) 

Το Evite είναι ένας ιστότοπος για τη δηµιουργία, αποστολή και διαχείριση online 
προσκλήσεων. Έκανε την εµφάνισή του το 1998, στο Λος Άντζελες. Παρέχεται δω-
ρεάν σε περισσότερους από επτά εκατοµµύρια εγγεγραµµένους χρήστες. Αναλαµβά-
νει όλη τη διαδικασία οργάνωσης ενός συµβάντος, από την πρόσκληση των καλεσµέ-
νων έως και τη αποστολή ηλεκτρονικών ευχαριστήριων καρτών, αφού πραγµατοποι-
ηθεί η συγκεκριµένη εκδήλωση.  

Πιο αναλυτικά, οποιοσδήποτε θέλει να οργανώσει ένα συµβάν δηµιουργεί µια 
online πρόσκληση στον συγκεκριµένο ιστότοπο µέσω µιας απλής διεπαφής. Αυτή η 
πρόσκληση ονοµάζεται Evite. Οι προσκλήσεις είναι διαθέσιµες σε χιλιάδες σχεδια-
σµούς, ιδανικές για κάθε περίσταση, ενώ τα στιλιστικά χαρακτηριστικά επιλέγονται 
από τον αντίστοιχο χρήστη-οργανωτή. Ο πελάτης εισάγει τις ηλεκτρονικές διευθύν-
σεις από τους πιθανούς καλεσµένους και το Evite τους στέλνει τα αντίστοιχα ηλε-
κτρονικά µηνύµατα. Κάθε καλεσµένος ανήκει σε µια από τέσσερις κατηγορίες: «Θα 
Παραβρεθεί», «∆ε θα παραβρεθεί», «Ίσως», «∆εν έχει απαντήσει ακόµα». Οι καλε-
σµένοι µπορούν να µετακινηθούν από µόνοι τους από την τελευταία κατηγορία σε 
µια από τις τρεις πρώτες, τοποθετώντας προαιρετικά και πρόσθετα σχόλια. Η υπηρε-
σία µπορεί να στείλει αυτόµατα ένα υπενθυµητικό ηλεκτρονικό µήνυµα στους καλε-
σµένους λίγες ηµέρες πριν από το συµβάν. Επιπλέον, είναι δυνατό να φανεί µέσω του 
ιστοτόπου το αν ο καλεσµένος έχει διαβάσει την πρόσκληση ή όχι, ενώ οι καλεσµένοι 
χρήστες που αδυνατούν να παραβρεθούν στην εκδήλωση έχουν τη δυνατότητα απο-
στολής ευχετήριων καρτών.  

Το Evite πραγµατοποιεί περισσότερες από δέκα εκατοµµύρια προσκλήσεις σε 
300.000 και πλέον εκδηλώσεις κάθε µήνα. Το αποτέλεσµα είναι η διευκόλυνση των 
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χρηστών ως προς τη διοργάνωση, καθώς και η εξοικονόµηση χρόνου, κόπου και χρη-
µάτων.  
 
EVDB (Web2.0) 

Η υπηρεσία διαδικτύου EVDB επιτρέπει τη δηµιουργία εργαλείων και εφαρµογών 
που αλληλεπιδρούν µε την EVDB βάση δεδοµένων (βάση δεοµένων γεγονότων και 
τόπων συγκεντρώσεων). Οι EVDB API βιβλιοθήκες είναι διαθέσιµες για ένα µεγάλο 
αριθµό από γλώσσες προγραµµατισµού. Κάθε βιβλιοθήκη παρέχει ένα απλό µηχανι-
σµό για την πιστοποίηση των χρηστών, την υποστήριξη των API µεθόδων και την 
επεξεργασία των αποτελεσµάτων. Όταν οποιοσδήποτε χρήστης χρειάζεται µια EVDB 
API βιβλιοθήκη διεπαφών σε κάποια γλώσσα τότε έχει τη δυνατότητα να επικοινω-
νήσει µε τον ιστόποπο για να την προµηθευτεί. 

 
Σύγκριση µεταξύ Evite (Web1.0) και EVDB (Web2.0)  

Και στον τοµέα της διατήρησης ηµερολογίου, το EVDB αποτελεί προσπάθεια για 
τη δηµιουργία του µεγαλύτερου στον κόσµο διαµοιραζόµενου ηµερολογίου µέσω 
µιας αρχιτεκτονικής τύπου wiki, που στηρίζεται στην συµµετοχή. Κάθε χρήστης δε 
δηµιουργεί αποκλειστικά το κείµενο της πρόσκλησης, όπως γίνεται στο Evite, αλλά 
έχει παράλληλα τη δυνατότητα υλοποίησης δικών του εργαλείων και εφαρµογών οι 
οποίες µπορούν να αλληλεπιδρούν µε τη βάση δεδοµένων του EVDB. Και σε αυτή 
την περίπτωση γίνεται φανερή η εξουσία που δίνεται στο χρήστη, ο οποίος αποχωρί-
ζεται τον παθητικό του ρόλο, συµµετέχοντας στη διαδικασία πιο ενεργά και πιο δυ-
ναµικά.  

Ταυτόχρονα, στο Upcoming.org διαφαίνονται επίσης οι αρχές που το Web2.0 πρε-
σβεύει αφού οι εκδηλώσεις που απεικονίζονται στον συγκεκριµένο ιστότοπο µπορούν 
να διανεµηθούν, µέσω της RSS τεχνικής, στις προσωπικές ιστοσελίδες άλλων χρη-
στών ή και σε προσωπικά ηµερολόγια. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την εύκολη και 
γρήγορη πληροφόρηση του χρήστη που επιθυµεί να συµµετάσχει σε κάποια εκδήλω-
ση του ενδιαφέροντος του, χωρίς να απαιτεί τη δική του εγρήγορση και την επίπονη 
αναζήτηση της πληροφορίας, αφού αυτή φτάνει σε αυτόν έγκαιρα και εύκολα, µε 
µοναδική του υποχρέωση το να γίνει συνδροµητής στον εν λόγω ιστότοπο.  
 

2.2.6. DoubleClick.com (Web1.0) – Adsense (Web2.0) 
DoubleClick.com (Web1.0)  

Το DoubleClick (Λύσεις Ψηφιακών ∆ιαφηµίσεων) παρέχει τεχνολογία και υπηρε-
σίες που δυναµώνουν τις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται σε αγορές, τις αντιπρο-
σωπείες, και τους εκδότες του διαδικτύου έτσι ώστε να συνεργάζονται επιτυχώς. Στό-
χος του Doubleclick είναι η καινοτοµία, η αξιοπιστία, η διορατικότητα και η βελτίω-
ση της παραγωγικότητας και των αποτελεσµάτων των πελατών. Σήµερα, το DART 
και το Performics 5 δυναµώνουν την online αγορά. Στο µέλλον, ο ιστότοπος υπόσχε-
ται ότι θα συνεχίσει να καθιστά τους πελάτες ικανούς να κερδίζουν από τις ευκαιρίες 
µέσω όλων των ψηφιακών διαφηµιστικών καναλιών, αφού θα τους περικλείουν κα-
ταναλωτές από όλο τον κόσµο.  
 
Adsense (Web2.0) 

Είναι ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος για τους εκδότες του διαδικτύου να εµ-
φανίζουν διαφηµίσεις σχετικές µε τα περιεχόµενα των ιστοσελίδων και να κερδίζουν 

                                                 
5 Performics παρέχει την δυνατότητα online marketing σε εταιρίες. 
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χρήµατα. Επειδή οι διαφηµίσεις σχετίζονται µε αυτό που οι επισκέπτες ψάχνουν στον 
ιστότοπο, είναι ένας τρόπος ώστε οι επιχειρήσεις ταυτόχρονα να κερδίζουν και να 
βελτιώνουν και το περιεχόµενο των σελίδων. Πιο αναλυτικά αν µια επιχείρηση προ-
σθέσει ένα πεδίο αναζήτησης (search box) του Google στο site του, το AdSense πα-
ρέχει διαφηµίσεις σχετικού κειµένου που συνδέονται µε τις ιστοσελίδες-
αποτελέσµατα του Google που «γεννιούνται» από τις ερευνητικές απαιτήσεις του 
επισκέπτη. 
 
Σύγκριση µεταξύ DoubleClick.com (Web1.0) και Adsense (Web2.0) 
• Οι διαφηµίσεις που γίνονται µέσω Google βασίζονται στο κείµενο. Έτσι αυξάνο-

νται οι πιθανότητες ο χρήστης της µηχανής αναζήτησης να τις προσέξει και να τις 
επισκεφτεί, σε αντίθεση µε τους τίτλους (banners) και τις pop-up (αναδυόµενες) 
λίστες που συνήθως αγνοούνται και γίνονται ενοχλητικές. 

• Επειδή το κείµενο είναι µικρής έκτασης, οι διαφηµίσεις του Google στηρίζονται 
σε φρέσκο και απλό περιεχόµενο που γρήγορα µπορεί να µεταδώσει κάποιο µή-
νυµα σε χρόνο περίπου 1 µε 2 δευτερόλεπτα που συνήθως ο χρήστης αφιερώνει 
για να διαβάσει τις διαφηµίσεις. 

• Το AdSense υπερτερεί σε σχέση µε άλλα προγράµµατα όπως το DoubleClick 
γιατί στηρίζεται σε µηχανή αναζήτησης. Μια µηχανή αναζήτησης είναι ο τύπος 
ιστοσελίδας που ο χρήστης χρησιµοποιεί µε την αποκλειστική πρόθεση να βρει 
την επόµενη ιστοσελίδα που θα επισκεφθεί όσο το δυνατό πιο γρήγορα. Εποµέ-
νως, γνωρίζοντας τι αναζητά ο χρήστης, οι µηχανές αναζήτησης µπορούν να προ-
σαρτήσουν διαφηµίσεις ανάλογα µε τους τρέχοντες στόχους πλοήγησης. Το να 
εµφανίσεις µια διαφήµιση για κάτι που ο χρήστης θέλει εκείνη τη στιγµή είναι πιο 
δυνατό από το να προβάλλεις διαφηµίσεις γενικού περιεχοµένου, που ενδεχοµέ-
νως να µην ενδιαφέρουν καθόλου το χρήστη τη δεδοµένη χρονική στιγµή.  

• Tο DoubleClick στηρίζεται στην «έκδοση» και όχι στην «συµµετοχή» στους δια-
φηµιστές και όχι στους καταναλωτές. Θεωρεί ότι το µέγεθος µιας επιχείρησης εί-
ναι εκείνο που µετράει και ότι στο διαδίκτυο κυριαρχούν οι κορυφαίοι ιστότοποι, 
όπως αυτοί µετρούνται από µεγάλες δικτυακές εταιρίες βαθµολόγησης (π.χ. Me-
siaMetrix). Κατά συνέπεια, το DoubleClick παραθέτει περίπου 2000 επιτυχηµένες 
εφαρµογές. Σε αντίθεση, το AdSense και το Search Marketing (πρώην Overture) 
έχουν το καθένα ήδη εκατοντάδες χιλιάδες διαφηµιστές. 
Το Overture και το AdSense στηρίζουν την επιτυχία τους στην εκµετάλλευση των 

µικρών ιστοτόπων που συλλεκτικά µπορούν να δηµιουργήσουν τον όγκο του περιε-
χοµένου του διαδικτύου. Τα προγράµµατα αυτά βασίζονται στους απλούς χρήστες 
του διαδικτύου όπως ακριβώς το επιτυχηµένο πρόγραµµα Napster που δηµιούργησε 
το δίκτυό του όχι από µια κεντρική βάση δεδοµένων τραγουδιών αλλά δηµιουργώ-
ντας ένα σύστηµα στο οποίο κάθε πελάτης γίνεται επίσης ένας εξυπηρετητής.  

2.2.7. Barnesandnoble (Web1.0) – Amazon (Web2.0) 
Barnesandnoble (Web1.0) 

Αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα διαδικτυακά βιβλιοπωλεία. Εκµεταλλεύεται ένα 
µεγάλο αριθµό αποθηκών εµπορευµάτων των Ηνωµένων Πολιτειών µε αποτέλεσµα 
την καταχώρηση στις σελίδες του περισσότερων από 1 εκατοµµύριο τίτλους βιβλίων. 
Ως αποτέλεσµα, ο εύκολος και ακριβής εντοπισµός των βιβλίων που αναζητούν οι 
ενδιαφερόµενοι χρήστες. Η εύρεση πραγµατοποιείται µέσω µιας γρήγορης µηχανής 
αναζήτησης, χρησιµοποιώντας τίτλους, συγγραφείς ή άλλες λέξεις-κλειδιά. Οι οµα-
δοποιηµένες κατηγορίες βιβλίων διευκολύνουν ακόµη περισσότερο την αναζήτηση. 
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Τέλος, για περεταίρω βοήθεια, προσφέρονται περιγραφές, περιλήψεις, αποσπάσµατα, 
προτεινόµενα βιβλία και κριτικές άλλων χρηστών.  

Παράλληλα µε τα βιβλία, το Barnes & Noble προσφέρεται για τη διανοµή µουσι-
κής, DVD, βιντεοπαιχνιδιών και σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών. Το πλούσιο 
αποθηκευτικό µουσικό περιεχόµενο του ηλεκτρονικού καταστήµατος περιλαµβάνει 
αποκλειστικές συνεντεύξεις, δωρεάν downloads, περισσότερα από 1 εκατοµµύρια 
δείγµατα audio clips, σχεδόν 100.000 µουσικές κριτικές καθώς και ένα κατάλογο 
βιογραφιών 40.000 καλλιτεχνών.  

Όσον αφορά στα βιντεοπαιχνίδια και τα παιχνίδια των ηλεκτρονικών υπολογι-
στών, η αποθήκη του Barnes & Noble δύναται να ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητι-
κό χρήστη, αφού διαθέτει χιλιάδες τίτλους παλιών και νέων παιχνιδιών, καθώς και 
κονσόλες, εξαρτήµατα και βιβλία-οδηγούς στρατηγικής. Τέλος, διαθέσιµα είναι και 
15.000 εξώφυλλα παιδικών περιοδικών και καρτούν. 
 
Amazon (Web2.0) 

Αποτελεί το µεγαλύτερο δικτυακό βιβλιοπωλείο στον κόσµο, αφού το Amazon ε-
γκατέλειψε την ιδέα ενός φυσικού κτιρίου στο κέντρο µιας πόλης µε σκοπό την ηλε-
κτρονική εξυπηρέτηση των πελατών του, που γεωγραφικά καλύπτουν ολόκληρο τον 
κόσµο. Ταυτόχρονα µε την προβολή βιβλίων προχώρησε στην απεικόνιση πινάκων 
περιεχοµένων, δειγµατικού υλικού, εικόνων και ευρετηρίων. Αυτό όµως που κάνει το 
Amazon να ξεχωρίζει είναι το γεγονός ότι επέτρεψε στους χιλιάδες χρήστες του την 
ελεύθερη πρόσβαση στη βάση δεδοµένων του, χωρίς να πραγµατοποιεί κανένα έλεγ-
χο για το τι βλέπουν οι χρήστες και µε ποιο ακριβώς τρόπο τη χειρίζονται. Αυτή η 
υπέρβαση όχι µόνο δεν έβλαψε τον συγκεκριµένο ιστότοπο αλλά οδήγησε στην αύ-
ξηση των προµηθευτών του αλλά των χρηστών του, µιας και αποτελεί την πιο αξιόπι-
στη και αξιόλογη πηγή για τα βιβλιογραφικά δεδοµένα. Ακολουθεί, µε λίγα λόγια, 
την αρχή του Web 2.0. που δίνει έµφαση στην αξία της συµµετοχής των χρηστών 
στην ανάπτυξη του περιεχοµένου του ∆ιαδικτύου. 

 
Σύγκριση µεταξύ Barnesandnoble (Web1.0) και Amazon (Web2.0) 

Ο Amazon προσφέρει τα ίδια προϊόντα µε τους ανταγωνιστές του (όπως το Barne-
sandnoble.com) και παραλαµβάνει τις ίδιες περιγραφές των προϊόντων, τα ίδια εξώ-
φυλλα το ίδιο εκδοτικό περιεχόµενο από τους πωλητές. Ο Amazon όµως βασίζεται 
στην συµµετοχή του ίδιου του χρήστη. ∆ίνει µεγαλύτερη σηµασία στην κριτική των 
χρηστών, προσκαλεί τους χρήστες για συµµετοχή µε διάφορους τρόπους σε κάθε 
σελίδα και χρησιµοποιεί τη δραστηριότητα του χρήστη για να παράγει καλύτερα ε-
ρευνητικά αποτελέσµατα. Ενώ το Barnesandnoble.com είναι πιο πιθανό να καθοδη-
γείται από τις εταιρείες των προϊόντων τους ή τα αποτελέσµατα των χορηγών, ο 
Amazon πάντα καθοδηγείται από τα πιο δηµοφιλή προϊόντα βάσει ενός υπολογισµού 
που γίνεται σε πραγµατικό χρόνο και στηρίζεται όχι µόνο στις πωλήσεις αλλά και σε 
άλλους παράγοντες που ο Amazon καλεί «ροή» και σχετίζονται µε τα προϊόντα. 

2.2.8. Riya.com (Web2.0) 
Ο λόγος που δηµιουργήθηκε το Riya.com ήταν το φαινόµενο που παρουσιάστηκε 

κατά την αποστολή ψηφιακών φωτογραφιών από κινητά τηλέφωνα µε το ίδιο όνοµα 
αρχείου (DSC0000x.jpg), µε αποτέλεσµα η αναζήτηση των φωτογραφιών στο διαδί-
κτυο να µη λειτουργεί ικανοποιητικά. Το Riya αναπτύχθηκε από µια µικρή οµάδα 
αποφασισµένων ερευνητών σε θέµατα µηχανικής αναγνώρισης προσώπων και κειµέ-
νου από τη Σιγκαπούρη. Χρησιµοποιώντας την εφαρµογή ο χρήστης µπορεί να «ανε-
βάσει» τις φωτογραφίες του, να εκπαιδεύσει το σύστηµα να αναγνωρίζει πρόσωπα σε 
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αυτές, αποδίδοντας, ενδεικτικά, ετικέτες σε όσες περιλαµβάνουν το ίδιο πρόσωπο, 
καθώς και να τις µοιράζει µε φίλους του ή και µε ολόκληρο τον πλανήτη.  

Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση τα πρόσωπα, τα άλµπουµ, τον τόπο ή το 
χρόνο λήψης ή και το κείµενο της επιθυµητής φωτογραφίας (το Riya.com αναγνωρί-
ζει αυτόµατα κείµενα στις φωτογραφίες, για παράδειγµα πάνω σε επιγραφές). Οι 
χρήστες έχουν τη δυνατότητα να προσθέτουν ετικέτες σε δικές τους ή ακόµα και σε 
ξένες φωτογραφίες. Το Riya.com βρίσκεται ακόµα σε κατάσταση beta, µε αποτέλε-
σµα κάποιες λειτουργίες ακόµα να λείπουν (η περιστροφή των φωτογραφιών) ή να 
υπάρχουν κάποια προβλήµατα (για παράδειγµα στην εκπαίδευση του συστήµατος 
σχετικά µε την αναγνώριση προσώπων). Ωστόσο οι λειτουργίες αυτές σύντοµα θα 
προστεθούν και θα τελειοποιηθούν αντίστοιχα.  

Η δηµοτικότητα των εφαρµογών αυτής της κατηγορίας (online διαχείριση φωτο-
γραφιών) οφείλεται στην αθρόα συµµετοχή των χρηστών, οι οποίοι αναδεικνύουν 
φωτογραφίες, τις χαρακτηρίζουν µε tags, τις σχολιάζουν, κατεβάζουν ξένες ή ανεβά-
ζουν τις δικές τους, τις οργανώνουν και τις µοιράζονται.  

 

2.2.9. YouTube (Web2.0) 
Άλλη µια εφαρµογή στην οποία οι χρήστες µπορούν να δουν, να ανεβάσουν και 

να σχολιάσουν αρχεία βίντεο. Τα αρχεία αυτά είτε δηµιουργούνται από τους ίδιους 
τους χρήστες είτε πρόκειται για βιντεοκλίπ ή τρέιλερ γνωστών ταινιών. Το YouTube 
µοιάζει µε το Flickr. Τα βίντεο που φιλοξενεί είναι οργανωµένα µε βάση τη δηµοτι-
κότητά τους, τις ετικέτες τους, τα κανάλια και άλλες ιδιότητες, τις οποίες τις αποδί-
δουν οι χρήστες της υπηρεσίας. Επιπλέον, καταγράφονται ακόµα και οι παραποµπές 
στα βίντεο που φιλοξενούνται, παρέχεται η δυνατότητα στους εγγεγραµµένους χρή-
στες να επιλέξουν τα αγαπηµένα τους, να τα αναπαράγουν χρησιµοποιώντας µια λί-
στα (playlist), να γίνουν συνδροµητές και να λαµβάνουν τα βίντεο που ανεβάζουν οι 
χρήστες που προτιµούν ή που έχουν χαρακτηριστεί µε συγκεκριµένες ετικέτες (tags), 
µέσω της τεχνολογίας RSS.  

Επιπρόσθετα, οι χρήστες είναι δυνατό να ενταχθούν σε οµάδες µε κοινά ενδιαφέ-
ροντα, να επικοινωνούν µε την αποστολή µηνυµάτων ή να µοιράζονται βίντεο µόνο 
µε φίλους και γνωστούς, όπως επίσης και να «ανεβάζουν» τα δικά τους βίντεο. Αυτά 
µπορεί να είναι σε µορφή avi, mov ή mpg και µε µια γρήγορη σύνδεση εκτιµάται ότι 
θα χρειαστούν ένα έως και πέντε λεπτά για κάθε MB. Οι χρήστες µπορούν να τα 
στέλνουν µε e-mail, να παραπέµπουν σε αυτά ή να τα προσθέτουν σε επιλεγµένα 
websites. Τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας για κάθε βίντεο που ανεβάζει ο χρήστης παρα-
µένουν στην κατοχή του, όπως άλλωστε συµβαίνει και µε τις φωτογραφίες του Flickr 
και άλλους «κοινοτικούς» δικτυακούς τόπους. Το µέγιστο µέγεθος κάθε αρχείου πε-
ριορίζεται στα 100ΜΒ και η διάρκειά του στα δέκα λεπτά. ∆εν επιτρέπεται η δηµοσί-
ευση µουσικών βίντεο, τηλεοπτικών εκποµπών, συναυλιών ή διαφηµιστικών, χωρίς 
την άδεια των δηµιουργών.  

Όσοι περισσότεροι χρήστες χρησιµοποιούν το YouTube τόσο πιο αποτελεσµατική 
αποδεικνύεται τελικά η υπηρεσία αφού και σε αυτή την εφαρµογή οι χρήστες συµµε-
τέχουν ενεργά επιλέγοντας τα αρχεία βίντεο που θα προβληθούν, αποδίδοντας ετικέ-
τες, βαθµολογώντας τα, σχολιάζοντας και µοιράζοντας τα.  

Παρακάτω παρατίθενται γνωστά site για υπηρεσίες διαµοιρασµού βίντεο 
http://www.youtube.com/ 
http://www.getdemocracy.com/broadcast/  
http://eyespot.com/ 
http://ourmedia.org/  
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http://vsocial.com 
http://www.videojug.com/ 
 

2.2.10. Del.icio.us (Web2.0) 
Σε αυτή την εφαρµογή συγκεντρώνονται τα bookmarks των µελών της κοινότη-

τας. Από την ενεργό συµµετοχή τους αναδεικνύονται τα ενδιαφέροντα της πλειονό-
τητας, και µάλιστα ανά κατηγορία ή, για την ακρίβεια, ανά ετικέτα (tag). Ουσιαστι-
κά, η προσθήκη ενός προορισµού στα «Αγαπηµένα» ισοδυναµεί µε µια ακόµη «ψήφο 
εµπιστοσύνης». Όσο περισσότερα µέλη ψηφίζουν τον ίδιο προορισµό τόσο πιο δη-
µοφιλής γίνεται. Όσο περισσότερα µέλη χαρακτηρίζουν τους αγαπηµένους τους προ-
ορισµούς τόσο πιο εύκολα γίνεται για όλους να βρουν σχετικούς προορισµούς.  

Για να συµµετάσχει κανείς στην κοινότητα απαιτούνται ένας έγκυρος λογαρια-
σµός e-mail, ένα ψευδώνυµο και ένας κωδικός. Κατά τη διαδικασία εγγραφής, ο 
χρήστης προσθέτει στη µπάρα εργαλείων στον Firefox 1.0.7. (ή σε κάποιον άλλο 
φυλλοµετρητή) δύο κουµπιά, τα λεγόµενα bookmarklets, για να προσθέτει στο εξής 
τις επιλογές του, κατά την πλοήγησή του στον παγκόσµιο ιστό, καθώς και να τις χα-
ρακτηρίζει (tags). Οι αγαπηµένες επιλογές του χρήστη αποθηκεύονται στη συνέχεια 
στη σελίδα του, στο del.icio.us (σε διεύθυνση της µορφής 
http://del.icio.us/όνοµα_χρήστη). Στη σελίδα αυτή µπορεί επίσης να δει πόσα ακόµα 
µέλη της κοινότητας έχουν προτιµήσει την ίδια σελίδα, πώς την έχουν χαρακτηρίσει, 
αλλά και να αναζητήσει τα δηµοφιλέστερα bookmark µε κάποιο από τα tags που 
χρησιµοποιεί.  
 

2.2.11. Facebook (Web2.0) 
Το Facebook, επίσηµα πιο γνωστό ως thefacebook, είναι µια υπηρεσία δικτυα-

κών συναντήσεων για µαθητικές, φοιτητικές και επιστηµονικές κοινότητες, αρχικά 
για τις Αγγλόφωνες χώρες. Ο ιστότοπος παρουσιάζει κάποιες οµοιότητες µε τη 
Myspace αλλά διαφέρει ως προς τη διαθεσιµότητα επαρκούς αριθµού λογαριασµών, 
τον έλεγχο του χρήστη ως προς την εµφάνιση του περιεχοµένου και τη γενικότερη 
εµφάνιση του ιστότοπου. Από το ∆εκέµβριο του 2005, διαθέτει το µεγαλύτερο αριθ-
µό εγγεγραµµένων χρηστών µεταξύ των ιστοτόπων που εστιάζουν σε φοιτητές. Ο-
ποιοσδήποτε χρήστης που ανήκει σε κάποιο από τα 2000 (και πλέον) Πανεπιστήµια 
και διαθέτει µια έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση, µπορεί να εγγραφεί στο συγκεκρι-
µένο ιστότοπο. Επιπρόσθετα, το Facebook είναι διαθέσιµο σε περισσότερα από 
25.000 σχολεία (Λύκεια) των Η.Π.Α. Τέλος, ο ιστότοπος είναι δωρεάν διαθέσιµος 
στους χρήστες αφού χρηµατοδοτείται µέσω των διαφηµίσεων.  
 

2.2.12. Meebo (Web2.0) 
Το Meebo είναι ένα πρόγραµµα που υποστηρίζει διάφορες υπηρεσίες ΙΜ,όπως εί-

ναι Yahoo! Messenger,Windows Live Messenger, Google Talk, AIM, ICO και 
Jabber.Το Meebo βασίζεται σε µία ελεύθερης διάθεσης και ανοιχτού λογισµικού βι-
βλιοθήκη και έχει δηµιουργηθεί από τον δηµιουργό λογισµικού Pidgin[9].  

Παρόλο που είναι στα πρώτα στάδια του,ο στόχος αυτού του προγράµµατος είναι 
να συνδυάζει τη πολλαπλή συνδεσιµότητα των Pidgin και Trillian 6µε την διαθεσιµό-

                                                 
6 Pidgin και Trillian, ο συνδυασµός τους προσφέρει την δυνατότητα επικοινωνίας χρηστών που χρησι-
µοποιούν διαφορετική γλώσσα. 
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τητα του AIM Express. Το Meebo περιλαµβάνει χαρακτηριστικά όπως αόρατη πρό-
σβαση(έτσι ώστε να αποτρέψει από τους άλλους χρήστες να γνωρίζουν πότε κάποιος 
συνδέεται) και ταυτόχρονες συνδέσεις σε πολλαπλές υπηρεσίες IM. 

 Τον Φεβρουάριο του 2006 το Meebo πρόσθεσε ένα χαρακτηριστικό σύµφωνα 
µε το οποίο επιτρεπόταν η δηµιουργία λογαριασµών χρηστών Meebo και έδινε 
τη δυνατότητα στους χρήστες να χρησιµοποιήσουν ένα σήµα login για την πρό-
σβαση τους σε πολλαπλές υπηρεσίες. 

 Από το Μάιο του 2006 το Meebo είχε την ικανότητα να αποθηκεύει τις log 
συνοµιλίες µε ένα σχετικό Meebo λογαριασµό χρήστη. Επίσης οι χρήστες µε 
Meebo ονόµατα εισόδου έχουν την δυνατότητα να µετονοµάζουν τις επαφές 
τους.  

 Από τον Μάρτιο του 2006,το Meebo έχει την δυνατότητα να στέλνει µηνύµα-
τα σε επαφές που δεν είναι στη λίστα επαφών.  

 Μερικοί τοίχοι προστασίας εταιρειών και σχολείων απέτρεπαν εργαζόµενους 
και µαθητές από την χρήση του Meebo. Έτσι το Μάιο του 2006 το Meebo δη-
µιούργησε το Meebo repeater, ένα εργαλείο που επιτρέπει στους χρήστες να ε-
γκαθιστούν τα δικά τους πληρεξούσια για τη πρόσβαση τους στις υπηρεσίες 
Meebo σε ένα υπολογιστή µε Windows.  

 Από τον Μάιο του 2007,το Meebo ενσωµάτωσε και τα “Meebo Rooms ”.Οι 
χρήστες του Meebo µπορούσαν να συνδεθούν σε δωµάτια συνοµιλιών όπου 
διάφοροι φίλοι µπορούν να συνοµιλήσουν και να διασκεδάσουν. Τα Meebo 
Rooms επίσης παρέχει ένα βαθµό ελέγχου στο χρήστη µε απαγόρευση της ε-
ξουσίας. Τα Meebo Rooms είναι ένα µεγάλο άλµα µπροστά από το Meebo κα-
θώς είναι πιο σχετικό µε καινούριους browsers.  

 To Σεπτέµβριο του 2007, το Meebo ανακοίνωσε υποστήριξη για µεταφορές 
αρχείων µεταξύ των χρηστών, ένα χαρακτηριστικό που προηγουµένως ήτανε µη 
διαθέσιµο. 

 Τέλος τον Οκτώβρη του 2007, το Meebo ανακοίνωσε την δυνατότητα για 
χρήση εφαρµογών όπως Βιντεοδιασκέψεις, Φωνητική συνοµιλία, Βίντε-
ο/Ακουστική κλήση, Οµαδική φωνητική κλήση(Group Voice Call), Ζωντανή 
Μετάδοση έτσι ώστε να µπορεί ο χρήστης να δηµιουργήσει τις δικές του εφαρ-
µογές για να παίζει παιχνίδια ή να κάνει οτιδήποτε άλλο θέλει. 

 
Εικόνα 2 : Αυτή η εικόνα δείχνει ένα παράθυρο συνοµιλίας µε χαρακτηριστικά όπως φωνητική 
συνοµιλία,τηλεφωνήµατα,διαλέξεις και άλλα. 
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2.2.13. Bindows (Web2.0) 
To Bindows είναι ένα λογισµικό ανάπτυξης Kit (Software Development Kit, SDK) 

για να γράφουµε ασφαλής και αυτοδύναµες εφαρµογές ιντερνετ (Rich Internet Appli-
cations).Η πλατφόρµα Bindows παρέχει πλούσια δραστηριότητα για τους αδύναµους 
χρήστες του διαδικτύου και οι εφαρµογές Bindows δεν απαιτούν τεχνικές όπως Java, 
Flash, plug-ins ή ActiveX.  

 
 

2.2.14. AjaxOffice (Web2.0) 
Το AjaxOffice είναι µια πλήρη σουίτα γραφείου της χρηστικότητας διαµέσου του 

φυλλοµετρητή (browser). Τα έγγραφα µας αποθηκεύονται ασφαλές σε ένα διακοµι-
στή (server) έτσι ώστε να µην χρειάζεται να ανησυχούµε για την δηµιουργία αντι-
γράφων και επίσης να έχουµε την δυνατότητα πρόσβασης άµεσα από οποιονδήποτε 
υπολογιστή στον κόσµο.  

Το AjaxOffice είναι για το Open Office ότι είναι το Gmail (Google Mail ) για το 
Mozilla Thunderbird.  

 

2.2.15. Kiko (Web2.0) 
To Κικο είναι ένα online ηµερολόγιο ενδυναµωµένο από την Ajax. Είναι ένα λο-

γισµικό εύκολο στην χρήση του και µπορεί κάποιος να το κατεβάσει ελεύθερα. 

 
Εικόνα 3 : Παράδειγµα Kiko 

 
 

2.2.16. Rollyo (Web2.0) 
Το Rollyo είναι µια µηχανή αναζήτησης όχι µε την έννοια των µηχανών αναζήτη-

σης που γνωρίζουµε (google, yahoo κτλ) όπου γίνεται αναζήτηση σε χιλιάδες σελίδες 
για την εύρεση αυτού που ψάχνουµε, αλλά η αναζήτηση γίνεται σε searchrolls. Αλλά 
τι είναι τα searchrolls; Είναι ένα σύνολο από επιλεγµένες ιστοσελίδες που αφορούν 
ένα θέµα και τα οποία είναι έµπιστα, αυτή η επιλογή γίνεται είτε από εµάς τους ιδίους 
είτε από άλλους χρηστές. Σαν αποτέλεσµα είναι η δηµιουργία ενός searchroll για ένα 
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θέµα, π.χ. ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, όπου βρίσκεται ένα πλήθος σελίδων που ασχο-
λούνται µε το ελληνικό ποδόσφαιρο και ο χρήστης µπορεί να κάνει αναζήτηση µέσα 
σε αυτές και να βρει το αποτέλεσµα που επιθυµεί. Έτσι, η αναζήτηση περιορίζεται 
στα πλαίσια τα οποία έχει ορίσει ο χρήστης και δεν γίνεται ευρεία αναζήτηση. Βέβαια 
θα µπορούσε ένας χρήστης σε ένα searchroll το οποίο αφορά αθλητικά να προσθέσει 
σελίδες για µόδα, ωστόσο, επειδή πρόκειται για µηχανή αναζήτησης στην αναζήτηση 
το αποτέλεσµα αυτό δεν θα εµφανιστεί αλλά θα περιοριστεί στα σωστά αποτελέσµα-
τα. 

2.2.17. Basecamp (Web2.0) 
Το Basecamp είναι ένα εργαλείο βασισµένο στο διαδίκτυο για διαχείριση εργα-

σιών σε επιχειρήσεις. Χρησιµοποιείται αρκετά για το λόγω του ότι κάνει καλύτερη 
την επικοινωνία µεταξύ των ανθρώπων που συνεργάζονται για µια εργασία. Συγκε-
κριµένα το χρησιµοποιούν πάνω από ένα εκατοµµύριο άνθρωποι, καθώς, και µικρές 
επιχειρήσεις. Ανάµεσα τους δικηγόροι, σχεδιαστές, διαφηµιστές, δάσκαλοι, κατα-
σκευαστές αλλά και άλλοι πολλοί.  

Ένα από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά του Basecamp είναι το γεγονός ότι ε-
πιτρέπει να είναι εµφανές το project σε όποιο άτοµο θέλουµε εµείς. [8] 

2.2.18. RIA (Rich Internet applications) 
Μια RIA, ή Rich Internet Application(Εµπλουτισµένες Εφαρµογές ∆ιαδικτύου ), 

είναι ένα νέο είδος εφαρµογών web, πολύ διαδραστικό, έξυπνο, αποτελεσµατικό, 
«ελαφρύ», και ευέλικτο. Η εφαρµογή RIA δίνει την ευκολία χρήσης µιας έξυπνης 
desktop εφαρµογής και προσθέτει την ευρύτητα προσέγγισης κάθε παραδοσιακής 
web εφαρµογής.  

Αντίθετα µε τις παραδοσιακές εφαρµογές δικτύων οι οποίες βασίζονται σε αρχιτε-
κτονική «client-server», τα RIA χρησιµοποιούν αρχιτεκτονική «client-side» η οποία 
επιτρέπει την επεξεργασία πληροφοριών από την µεριά του χρήστη, χωρίς ωστόσο να 
απαιτείται εγκατάσταση της εφαρµογής. Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται µεταξύ 
χρήστη και διακοµιστή µπορούν να γίνονται ασύγχρονα, χωρίς δηλαδή να απαιτείται 
η δράση του χρήστη για την ανανέωση των πληροφοριών. Τα χαρακτηριστικά αυτά 
καθιστούν τα RIA «πλουσιότερα» σε περιβάλλον διαχείρισης, ευκολότερα στη χρήση 
και ταχύτερα στην ανταλλαγή πληροφοριών.  

Μία ιστοσελίδα που χρησιµοποιεί τεχνολογίες RIA είναι πολυπλοκότερη στην υ-
λοποίησή της, αλλά το αποτέλεσµα είναι εντυπωσιακότερο.[20]  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Χρήση τεχνολογιών Web2.0 στην εκπαίδευση 
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µία προσπάθεια να καταγράψουµε πως οι παρακάτω 

τεχνολογίες έχουν χρησιµοποιηθεί στην εκπαίδευση από κάποια πανεπιστήµια στο 
εξωτερικό. Οι τεχνολογίες µε τις οποίες ασχολούµαστε είναι :Blogs, Videoblogs, 
Wikis, Flickr, YouTube, Facebook, Meebo. 

3.1. Η προσαρµογή της διδασκαλίας: Μια διαπιστωµένη ανάγκη 

Η ανάγκη προσαρµογής της διδασκαλίας µε βάση τις απαιτήσεις της σύγχρονης 
ζωής επισηµαίνεται στη σύγχρονη βιβλιογραφία [25], [26], [32], [33] και στα αποτε-
λέσµατα ερευνών που έχουν κατά καιρούς διεξαχθεί [34]. Έτσι το δηµόσιο σχολείο 
θα µπορέσει να ανανεωθεί και, παρά το γεγονός ότι αποτελεί µια µορφή ετερονοµίας, 
όπου το άτοµο ελέγχεται από άλλους, να µετεξελιχθεί σε κοινότητα όσµωσης της 
γνώσης που κατευθύνει το µαθητή/τρια προς τη σταδιακή αυτονόµηση του/της έτσι 
ώστε να συνεχίσει να µαθαίνει πέρα και έξω από αυτό και που ενθαρρύνει τον/την 
εκπαιδευόµενο/η να διαµορφώσει άποψη και κριτική στάση [27]. Σε µια απόπειρα 
εκτίµησης της κατάστασης που επικρατεί στην υποχρεωτική και µεταϋποχρεωτική 
εκπαίδευση, θα µπορούσε να πει κανείς ότι, σήµερα, βρισκόµαστε σε µια περίοδο 
µεταβατική, όπου η εκπαιδευτική κοινότητα έχει συνειδητοποιήσει την ανάγκη ανα-
νέωσης χωρίς να έχει ουσιαστικά αποχωριστεί τις παραδοσιακές φόρµες στις οποίες 
έχει εντρυφήσει και που δεν επαρκούν πλέον για να εξοπλίσουν επαρκώς το άτοµο 
ώστε να αντεπεξέλθει την πολυπλοκότητα του πολιτικο-κοινωνικο-οικονοµικού γί-
γνεσθαι [31]. Εποµένως, στην αναζήτηση κατάλληλου πλαισίου για την εφαρµογή 
µιας «άλλης διάστασης» στην εκπαίδευση καταλυτικός είναι και ο ρόλος του δασκά-
λου, καθώς η αλληλεπίδρασή του µε τους υπόλοιπους ζωτικούς παράγοντες (µαθητές 
– αρχές/ µέθοδοι/ τεχνικές/ εργαλεία), όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 
4), ρυθµίζει τη λειτουργία του συστήµατος.  

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Εικόνα 4: Ρυθµιστικοί παράγοντες για την λειτουργία της εκπαίδευσης 
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3.1.1. Μάθηση που υποστηρίζεται από υπολογιστές (CALL) 
Λαµβάνοντας υπόψη τις αρχές της ολιστικής προσέγγισης και τις ραγδαίες τεχνο-

λογικές εξελίξεις που διαµορφώνουν τις απαιτήσεις της ζωής καθηµερινά, οι εκπαι-
δευτικοί διαρκώς αναζητούν τρόπους για να βελτιώσουν τη διδασκαλία ώστε η µάθη-
ση να γίνει αποτελεσµατικότερη. Η χρήση Η/Υ στη διδασκαλία, που υποστηρίζεται 
από τη σύγχρονη βιβλιογραφία της εκπαιδευτικής τεχνολογίας [28], [29], [30], σε 
σχέση αλληλεπίδρασης µε το µοντέλο αυτογνωσία - γλωσσική ανάπτυξη - κοινωνικο-
πολιτική επίγνωση, είναι ένας τέτοιος τρόπος (Εικόνα 5). 

 
 

 
Εικόνα 5 : Πλαίσιο εφαρµογής για αποτελεσµατικότερη µάθηση 

 
 

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών µπορεί να γίνει στο πλαίσιο της θεσµοθετη-
µένης και της άτυπης εκπαίδευσης, σε κέντρο αυτό-εκπαίδευσης εξοπλισµένο µε 
υπολογιστές στο χώρο του σχολείου, στο εργαστήριο πληροφορικής, έχοντας εξα-
σφαλίσει τη συνεργασία της διεύθυνσης του σχολείου και τον εκπαιδευτικό ειδικότη-
τας, ή/και σε συνδυασµό µε τη διδασκαλία στην τάξη. 

3.2. Τα blogs στην εκπαίδευση  

Στο σηµείο αυτό ο στόχος µας είναι να παρουσιάσουµε τα blogs ως εργαλείο για 
παιδαγωγικούς στόχους, αλλά και να αναλύσουµε τρόπους αξιοποίησής τους έτσι 
ώστε να µπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στη διαδικασία της µάθησης.  

 

3.1.2. Τα διαδικτυακά ηµερολόγια: Γενικές πληροφορίες 
Η υπηρεσία για τη δηµιουργία blogs και ο χώρος φιλοξενίας παρέχονται δωρεάν 

στο διαδίκτυο. Πρόκειται για µορφή ιδιότυπης ιστοσελίδας που κατασκευάζεται γρή-
γορα ακολουθώντας απλά βήµατα/οδηγίες. Ο ενδιαφερόµενος χρήστης µπορεί να 
βρει σχετικές πληροφορίες στους ανάλογους δικτυακούς τόπους (π.χ. 
www.blogger.com, http://blogs.pathfinder.gr/). Η αύξηση του αριθµού των bloggers 
οφείλεται στην φιλικότητα και την ευχρηστία του περιβάλλοντος και στη δυνατότητα 
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που προσφέρει για στέγαση των ενδιαφερόντων και έκφραση των προσωπικών από-
ψεων των χρηστών. Εποµένως, η διαδεδοµένη χρήση τους για την καταγραφή εµπει-
ριών, την αξιολόγησή τους και το σχολιασµό που µπορεί να δεχθούν από επισκέπτες 
ή άλλους bloggers µας επιτρέπει να ονοµάσουµε τα blogs διαδικτυακά διαδραστικά 
‘ηµερολόγια’. Οι παρακάτω εικόνες αποτελούν παραδείγµατα τέτοιων εφαρµογών 
(Εικόνες 6, 7). 

 
Εικόνα 6: Παράδειγµα blog 
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Εικόνα 7: Παράδειγµα blog 

 
 

Όµως, όπως θα δούµε παρακάτω, η αξιοποίηση του συγκεκριµένου εργαλείου για 
παιδαγωγικούς στόχους είναι πολυδιάστατη, δηλαδή ξεπερνά τα όρια του προσωπι-
κού ηµερολογίου, και, εποµένως, στο εξής θα αναφερόµαστε στα blogs και ως ‘δια-
δικτυακά διαδραστικά περιβάλλοντα’ (∆∆Π) (ο όρος είναι γενικότερος και αναφέρε-
ται και σε χώρους διαδικτυακών συζητήσεων µε ασύγχρονο περιεχόµενο/discussion 
fora).  

3.1.3. Στρατηγικές αξιοποίησης ενός ∆ιαδικτυακού ∆ιαδραστικού Περιβάλλοντος 
Οργάνωση  

Ξεκινώντας τη διαδικασία δηµιουργίας ενός ∆∆Π, ο/η εκπαιδευτικός/ χρήστης που 
σκοπεύει να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήµατα της συνδυαστικής µάθησης εντάσσοντας 
το διαδίκτυο και την επικοινωνία µε ασύγχρονο περιεχόµενο στη διδασκαλία είναι 
σηµαντικό να λάβει υπόψη του/της τις εξής παραµέτρους [6]:  
 
• Να προσδιορίσει τους στόχους της προσπάθειας µε σαφήνεια. Μ’ αυτόν τον τρό-

πο συγκεκριµενοποιείται το κοινό στο οποίο απευθύνεται και διευκολύνεται ο 
σχεδιασµός της ιστοσελίδας, δηλαδή η γλώσσα που θα χρησιµοποιηθεί, το ύφος 
και το περιεχόµενό της.  

• Να ενηµερώσει τους µαθητές/χρήστες για την επικείµενη αλλαγή και να σφυγµο-
µετρήσει τις αντιδράσεις τους. 

• Να προετοιµάσει τους µαθητές σταδιακά δίνοντας σαφείς οδηγίες.  
• Να προτείνει/διαπραγµατευθεί τη σύνθεση των οµάδων εργασίας. 
• Να γνωρίζει τις ανάγκες των µαθητών, τους µαθησιακούς τύπους κλπ. και να 

σχεδιάσει ή/και να επιλέξει κατάλληλες δραστηριότητες.  
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• Να ενηµερώσει τους µαθητές για ενδεχόµενα προβλήµατα σύνδεσης.  
• Να έχει εναλλακτικές προτάσεις σε περίπτωση που η πρόσβαση σε ένα συγκεκρι-

µένο ιστοτόπο δεν είναι εφικτή.  
• Να διευκολύνει τη συνεργασία των µελών της οµάδας.  
 
Εφαρµογή  

Η υιοθέτηση κοινής στρατηγικής αξιοποίησης των ∆∆Π δεν συνεπάγεται την ο-
µοιοµορφία του αποτελέσµατος. Κάνοντας µια περιήγηση στο διαδίκτυο σε σχετι-
κούς µε το θέµα µας χώρους στο διαδίκτυο ανακαλύπτουµε διαφορετικού τύπου πε-
ριβάλλοντα, το καθένα από τα οποία µας αποκαλύπτει τη στοχοθεσία του δηµιουργού 
µέσω της αισθητικής αντίληψης του σχεδιασµού και της επιλογής του περιεχοµένου 
τους. Για να σχηµατίσουµε µια πιο σαφή εικόνα της παιδαγωγικής αξίας των blogs θα 
αποπειραθούµε να αποκωδικοποιήσουµε τα µυστικά της κατασκευής των τριών ι-
στοσελίδων - παραδειγµάτων που ακολουθούν και να αξιολογήσουµε την αποτελε-
σµατικότητά τους ως εργαλεία µάθησης.  

 
Fun with English  
(http://wwwin.malhatlantica.pt/teresadeca/school/fun-with-english5.htm )  

Το blog της Teresa Almeida d’Eca, εκπαιδευτικού από την Πορτογαλία, είναι α-
πλό, εύχρηστο και ελκυστικό, και απευθύνεται κυρίως στους µικρούς µαθητές της, 
όπως φαίνεται από τη διάταξη – δέντρο που επιλέγει να χρησιµοποιήσει (Εικόνα 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι σύνδεσµοι αριστερά και δεξιά οδηγούν σε ιστοχώρους που παρέχουν πληροφο-
ρίες σχετικές µε τις πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και 
µε τη διαδροµή της Κοινότητας της Πράξης (Webheads in Action) της οποίας είναι 
βασικό µέλος. Όµως, το µεγαλύτερο µέρος της κεντρικής σελίδας του ∆∆Π κατα-

Εικόνα 8: Το Blog της Teresa Almeida d’ Eca
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λαµβάνουν σύνδεσµοι που οδηγούν σε υλικό που εξυπηρετεί τους εξής βασικούς 
στόχους:  
• Την ενεργό συµµετοχή µαθητών µέσω της πολυαισθητηριακής προσέγγισης 

(χρήση εικόνας, ήχου, βίντεο κλπ., Εικόνα 9) 
• Τη βελτίωση της γλωσσικής ανάπτυξης των µαθητών/χρηστών (προφορά, λεξιλό-

γιο κλπ., Εικόνα 10) 
• Την εξατοµικευµένη αντιµετώπιση των µαθητών και των αναγκών τους (Εικόνα 

11) 
• Την δηµιουργία/ανάπτυξη σχέσης δασκάλου/µέντορα µε το µαθητή  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 9: Χρήση βίντεο από µαθητές 

             Εικόνα 10: Χρήση γραµµατικής, λεξιλογίου για βελτίωση 
της γλωσσικής ανάπτυξης των µαθητών  
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Weblab (http://www.melinet.blogspot.com/)  

Στο ‘διαδικτυακό εργαστήριο’ διακρίνουµε τους ακόλουθους παιδαγωγικούς στό-
χους:  
• Ενίσχυση του θετικού κινήτρου και της ενεργού συµµετοχής των µαθητών (δηµο-

σίευση ατοµικών εργασιών – πόστερς, Εικόνα 12) 
• Σύνδεση µε το περιεχόµενο του µαθήµατος στην τάξη 
• Καθιέρωση/ ενθάρρυνση επικοινωνίας µε ασύγχρονο περιεχόµενο δασκάλου – 

µαθητή 
• Ενθάρρυνση συνεργασίας σε οµάδες  
• Ενθάρρυνση συµµετοχής - παραγωγής συνθετικών εργασιών ατοµικά ή οµαδικά 

(ερωτηµατολόγιο – δηµοσίευση, Εικόνα 13) 
• Εξοικείωση µε τις προτιµήσεις και τα ενδιαφέροντα των µαθητών (σχόλια) 
• Βελτίωση δεξιοτήτων κατανόησης γραπτού λόγου  
• Βελτίωση δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού λόγου (Εικόνα 9) 
• Βελτίωση δεξιοτήτων χρήσης του ΗΥ και πλοήγησης στο διαδίκτυο για συγκε-

κριµένους λόγους 
• Βελτίωση δεξιοτήτων χρήσης του ∆∆Π (εξερεύνηση του blog, σχόλια µαθητών) 
• Ανάπτυξη/ ενίσχυση της επίγνωσης του µαθητή της ολιστικού προσέγγισης  

 

Εικόνα 11: Βοήθεια των µαθητών από τους καθηγητές τους 
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Εικόνα 12: ∆ηµιουργία ατοµικών εργασιών - ποστερ 

 
Εικόνα 13: Ενθάρρυνση συµµετοχής σε οµαδικές εργασίες  

 
 

Ale’s blog (http://aleweser.blogspot.com/)  
Το blog της Alejandra Weser, εκπαιδευτικού από την Αργεντινή, αποτελεί χαρα-

κτηριστικό παράδειγµα χρήσης του υπό συζήτηση εργαλείου µε τη µορφή ∆∆ ηµερο-
λογίου. Η Άλε καταγράφει τις µαθησιακές εµπειρίες της στο χώρο της εκπαιδευτικής 
τεχνολογίας απευθυνόµενη σε συναδέλφους από όλο τον κόσµο και δέχεται σχόλια 
από τους επισκέπτες του blog (Εικόνα 14). Οι επισκέπτες µπορεί να είναι άλλοι blog-
gers, µέλη της ΚτΠ (WiA) της οποίας είναι µέλος ή χρήστες µε κοινά ενδιαφέροντα 
που η εξερεύνηση του διαδικτύου οδήγησε στη σελίδα της Άλε.  
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Η πλοήγηση στο ∆∆Π αποκαλύπτει την προσέγγιση της εκπαιδευτικού. Το γραπτό 
κείµενο υποστηρίζεται από εικόνες και ακουστικό υλικό που βοηθά τον επισκέπτη να 
σχηµατίσει µια πιο ολοκληρωµένη άποψη του θέµατος που διαπραγµατεύεται η δη-
µιουργός. Επιπλέον, το περιβάλλον προσφέρει στην ίδια την Άλε την ευκαιρία να 
επιστρέψει και να αξιολογήσει την πορεία της, µια διαδικασία που ενισχύεται από τα 
σχόλια των επισκεπτών. Τέλος, ο σχεδιασµός του blog επιτρέπει στη δασκάλα από το 
Μπουένος Άϊρες να δηµιουργήσει και να αναπτύξει σχέσεις µε ανθρώπους από όλο 
τον πλανήτη, µε τους οποίους µοιράζεται κοινά ενδιαφέροντα. Επιπλέον, οι ιδιότητες 
του ∆∆Π, η φιλικότητα και ευχρηστία του, επιτρέπουν σ’εµάς να βάλουµε τους µα-
θητές µας στη θέση της Άλε και να συλλογιστούµε τις προοπτικές που η δραστηριό-
τητα blogging δηµιουργεί στη δική τους πορεία προς τη γνώση.  
 

 
Εικόνα 14:  Η Ale απευθύνεται σε συναδέλφους της σε όλο τον κόσµο για να καταγράψει τις 

µαθησιακές εµπειρίες της στο χώρο της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας  
 

3.1.4. Συµπεράσµατα 
Η επισκόπηση και η ανάλυση των τριών ∆∆Π που επιχειρήσαµε καταδεικνύει ότι 

η εφαρµογή blog µπορεί όχι µόνο να χρησιµοποιηθεί για τους/τις µαθητές/τριες αλλά 
και από αυτούς/ές, όταν το εγχείρηµα συνοδεύεται από κατάλληλη και επαρκή καθο-
δήγηση και είναι προσεκτικά οργανωµένη. Η άποψη αυτή ενισχύεται από το γεγονός 
ότι η δραστηριότητα blogging είναι συµβατή µε τη µαθητοκεντρική θεωρία και την 
ολιστική προσέγγιση της γνώσης και του/της εκπαιδευόµενου/ης, όταν προσδιορίζε-
ται από σαφείς παιδαγωγικούς στόχους, καθώς:  
• Αποτελεί θετικό κίνητρο 
• Ενθαρρύνει τη συνεργατικότητα και τη βιωµατική µάθηση  
• Υποστηρίζει την αυτογνωσία και τη σταδιακή αυτονόµηση  
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Εποµένως, καθώς οι συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις, ο εξοπλισµός και σύνδεση 
ολοένα και περισσότερων σχολείων στο διαδίκτυο (Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο, 
www.sch.gr) και η ισχύουσα νοµοθεσία λειτουργούν προτρεπτικά, η απόφαση για 
πειραµατισµό, υπέρβαση του ‘εαυτού’ και ανατροπή της καθηµερινότητας που µας 
απογοητεύει, µε την εισαγωγή ‘καινών δαιµονίων’ στη θεσµοθετηµένη εκπαίδευση, 
είναι στο χέρι όλων, εκπαιδευτικών και µη.[7] 

 

3.3.Τα videoblogs στην εκπαίδευση 

Σχετικά µε την κατηγορία των φοιτητών είναι αναπόφευκτο να µείνει ανηπερέα-
στη από τη ταχύτητα µε την οποία τα blogs εισέρχονται στην καθηµερινότητα µας. 
Μάλιστα σύµφωνα µε εκπαιδευτικούς αναλυτές «Το Blogging θα αλλάξει τον τρόπο 
µε τον οποίο οι µελλοντικές γενιές φοιτητών θα προσαρµοστούν στην όλο και περισ-
σότερο µεταβαλλόµενη κοινωνία µας».  

Η φοίτηση από το σπίτι θα γίνει ιδιαίτερα δηµοφιλής καθώς όλα τα εργαλεία µά-
θησης θα είναι διαθέσιµα στο διαδίκτυο. Οι φοιτητές θα µοιράζονται την πληροφορία 
και θα αλληλεπιδρούν. Θα δηµιουργηθούν ισχυρές εκπαιδευτικές κοινότητες µε έµ-
φαση στη διάδοση της πληροφορίας της γνώσης.  

Τα νέα µέσα, όπως τα videoblogs (videocasts), θα επιτρέψουν στους εκπαιδευτι-
κούς να δηµοσιεύουν τις διαλέξεις τους στο ίντερνετ, να έχουν πρόσβαση σε ακόµα 
περισσότερους συναδέλφους και φοιτητές απ’όλο τον κόσµο, αλλά και να αλληλεπι-
δρούν µε τους γονείς (σε περιπτώσεις βασικής εκπαίδευσης) και να δέχονται ανά-
δραση καθ’όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου.  

Ίσως οι µέρες της παραδοσιακής αίθουσας διδασκαλίας να έχουν περάσει ανεπι-
στρεπτί. Ίσως πάλι οι παραδοσιακοί ισχυροί δεσµοί του παρόντος εκπαιδευτικού 
συστήµατος αποτρέψουν (τουλάχιστον για κάποιο διάστηµα) την καθιέρωση των 
νέων τεχνολογιών.[5] 

Με το συνδυασµό της χρήσης δύο δηµοφιλών υπηρεσιών Ιστού, του Blogger 
(blogger.com) και του YouTube (youtube.com), ο Pete Fraser, αρχηγός των µέσων 
(media) στο κολέγιο Long Road έκτης µορφής, Cambridge, έχει εισαγάγει το βίντεο 
(που χρησιµοποιεί το βίντεο αντί του κειµένου) σε δικούς του σπουδαστές µελετών 
των media σε µία προετοιµασία για το νέο τµήµα media τεχνολογιών των εξετάσεων 
τους.  

Αφού δόθηκε µια ενθαρρυντική συζήτηση από την αυθεντία της τεχνολογίας 
BBC, Bill Thompson, σχετικά µε την κατάσταση των νέων µέσων, οι σπουδαστές 
ρωτήθηκαν να ερευνήσουν και να παράγουν ένα τρίλεπτο videoblog σε µια νέα τε-
χνολογία µέσων της επιλογής τους.  

«Αυτό σήµανε ότι όχι µόνο θα ερευνούσαν τα νέα µέσα αλλά και θα τα χρησιµο-
ποιούσαν ούτως ώστε να καταλάβουν καλύτερα τι είναι και πώς λειτουργούν,» λέει 
Fraser.  

Εκτεθειµένη στα σχετικά ανέξοδα camcorders DV και επεξεργασθείσα χρησιµο-
ποιώντας το λογισµικό της Apple το iMovie, κάθε τελειωµένη παραγωγή φορτώθηκε 
και δηµοσιεύθηκε στον ιστοχώρο video-blogging YouTube όπου µπορεί να αντιµε-
τωπισθεί και να σχολιαστεί από την ευρύτερη κοινότητα YouTube. Οι σπουδαστές 
έπρεπε έπειτα να αναδηµοσιεύσουν το youTube-φιλοξενηµένο βίντεό τους στο δικό 
τους blogger, µια διαδικασία που περιλαµβάνει την κοπή και τη επικόλληση ενός 
τµήµατος κώδικα από µια υπηρεσία σε µία άλλη.  

Ο Fraser λέει ότι οι σπουδαστές του παρακινήθηκαν ιδιαίτερα στο videoblog,σε 
σχέση µε τα προηγούµενα έτη, όταν κλήθηκαν να παραγάγουν µια παραδοσιακότερη 



 44

παρουσίαση: «Αυτή τη φορά όλοι έκαναν την εργασία και ρίχτηκαν στο στόχο µε τη 
θέληση τους. Ήταν επίσης πιο ευχάριστο να διδαχθούν, και περισσότερο επικεντρω-
µένοι.»  

Το προσεχές έτος, οι σπουδαστές των µέσων επικοινωνίας στο Long Road θα 
κληθούν να χρησιµοποιήσουν το Blogger για να αντιπαραβάλουν όλη την έρευνα και 
τον προγραµµατισµό παραγωγής τους, και για να δηµοσιεύσουν τις «τραχιές περικο-
πές» καθώς επίσης και την τελειωµένη εργασία τους στο YouTube. Για τον Fraser, οι 
νέες υπηρεσίες Ιστού βοηθούν τους σπουδαστές του να γίνονται πιο ανεξάρτητοι µε 
την διευκόλυνση τους να συνεργαστούν αποτελεσµατικότερα σε άλλες τάξεις.[10] 

 

3.4.Τα wikis στην εκπαίδευση 

Τα Wikis υποστηρίζουν τη συνεργατική µάθηση 
 

Τα Wikis έχουν πρόσφατα προκύψει ως ένα πολύ ισχυρό ψηφιακό εργαλείο για τη 
συνεργασία σπουδαστών. Η ευελιξία τους και η ευκολία στη χρήση, τα κάνουν ισο-
δύναµα µε ένα “ψηφιακό έγγραφο” [22]. Ο Fountain, δηλώνει ότι η χρήση των wikis 
για τη υποστήριξη συνεργατικών έργων βοηθά στην “προώθηση της «υπερηφάνειας 
του συγγραφικού επαγγέλµατος» και της ιδιοκτησίας µέσα στις δραστηριότητες της 
οµάδας”[23]. Τα Wikis επιτρέπουν στους σπουδαστές να εµπλέκονται σε συνεργατι-
κές δραστηριότητες, που υπερβαίνουν τα όρια της κλασσικής τάξης. Ενδεχοµένως το 
καλύτερο παράδειγµα ενός παγκόσµιου συνεργατικού έργου που υποστηρίζεται από 
ένα wiki είναι το Wikipedia (http://www.wikipedia.org/). Είναι µία WEB-based πο-
λύγλωσση εγκυκλοπαίδεια, η οποία έχει δηµιουργηθεί από χιλιάδες συνεργάτες από 
όλο τον κόσµο. 
Παραδείγµατα  

Τα Wikis µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τους σπουδαστές για να συνοψίσουν 
συνεργατικά on-line forums συζήτησης µέσα σε µια σειρά µαθηµάτων ως εξής:  

1. ∆ηµιουργία µιας σειρά από on-line forums συζήτησης µέσα σε ένα σύστηµα 
διαχείρισης µάθησης, όπως το Blackboard, το οποίο σχετίζεται µε το κλειδί θέ-
µατα/ενότητες για τη σειρά µαθηµάτων.  

2. Συγκρότηση οµάδων σπουδαστών (2 έως 3) σε κάθε ένα από τα θέµατα.  
3. Κάθε οµάδα σπουδαστών είναι αρµόδια για το µετριασµό και τη σύνοψη της 

επιλεγµένης on-line συζήτησή τους.  
4. Οι οµάδες χρησιµοποιούν ένα wiki για να κάνουν τα σχέδια σηµείωσης και 

µια τελική περίληψη της on-line συζήτησης, βασισµένη στις οδηγίες που παρέ-
χονται από τον εκπαιδευτικό ή αναπτυγµένη από τους σπουδαστές. 
 

Περισσότερες ιδέες  
Ένα wiki µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τους παρακάτω:  
• Οι σπουδαστές για να δηµιουργήσουν on-line περιοδικά, βιβλία εργαστηρίου, 

ερευνητικές σηµειώσεις, ePortfolios, ακόµη και on-line εγχειρίδια για δικό τους 
όφελος, ή για αναθεώρηση τόσο εκπαιδευτικών όσο και των ίδιων των σπουδα-
στών που συµµετέχουν.  

• Η σχολή για να επικοινωνήσει µε τους σπουδαστές της και για να συνεργα-
στεί στην έρευνα και στις γραπτές εργασίες µε τους εµπλεκοµένους της (π.χ. 
εγχειρίδια, άρθρα) µέσω της συλλογής των ιδεών, εγγράφων, υποδείξεων ως 
προς το χρόνο, αρχείων, ή για να µελετήσει τα αποτελέσµατα µέσα από ένα 
συλλογικό ψηφιακό χώρο. 
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•  Το προσωπικό του τµήµατος, οι εκπαιδευτικοί και οι βοηθοί των καθηγητών 
µπορούν να χρησιµοποιήσουν ένα wiki για να οργανώσουν και να συζητήσουν 
τα κοινά θέµατα που αφορούν τα µαθήµατα, όπως διδακτέα ύλη, ώρες γραφείου 
και αξιολογήσεις χωρίς την ατελείωτη ανταλλαγή ηλεκτρονικών µηνυµάτων ή 
τη δυσκολία του προγραµµατισµού µιας πρόσωπο µε πρόσωπο συνεδρίασης.  

• ∆ιοργανωτές διασκέψεων ως µέσο προγραµµατισµού, συντονισµού και υλο-
ποίησης γεγονότων. 
 

Άλλες εκτιµήσεις  
Υπάρχουν µερικοί κίνδυνοι που σχετίζονται µε τη χρήση ενός wiki δεδοµένου, ότι 

καθένας στον διαδίκτυο µπορεί τροποποιήσει το περιεχόµενο (π.χ. να προσθέσει, να 
διορθώσει ή να διαγράψει το υλικό). Οι εκπαιδευτικοί ελέγχουν συχνά τα wikis 
σπουδαστών για να διασφαλίσουν ότι ακατάλληλη γλώσσα, spam και ανακρίβειες, ή 
ακατάλληλο περιεχόµενο δεν υπάρχουν. Αυτό µπορεί να είναι µια πολύ χρονοβόρα 
διαδικασία και έτσι, µερικά wikis έχουν τα προνόµια έκδοσης όπου µόνο τα µέλη της 
οµάδας µπορούν να τροποποιήσουν το περιεχόµενο.  

Τέλος όσο αναφορά την ανώτερη εκπαίδευση τα wikis χρησιµοποιήθηκαν στο πα-
νεπιστήµιο της Αριζόνας για να βοηθήσουν τους µαθητές σε ένα πληροφοριακό µά-
θηµα σπουδών στο οποίο εγγράφονταν από απόσταση από οποιοδήποτε µέρος των 
Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής. Αυτοί οι µαθητές δούλευαν µαζί για να δηµιουργή-
σουν ένα wiki-based γλωσσάρι από τεχνικούς όρους που είχανε µάθει κατά την διάρ-
κεια του µαθήµατος τους. Στο πανεπιστήµιο State University of New York, η 
Genesco Collaborative Writing Project παραθέτει wikis για µαθητές για να δουλεύ-
ουν µαζί σε µία προσπάθεια να µεταφράζουν κείµενα, άρθρα συγγραφέων, διαµοιρα-
ζόµενες ιδέες, και να βελτιώσουν την έρευνα τους αλλά και τις δεξιότητες επικοινω-
νίας.[17]. Χρησιµοποιώντας τα wikis µε αυτό το τρόπο παρέχει την ευκαιρία για τους 
µαθητές να σχολιάζουν και να ανταλλάσσουν ιδέες τόσο για τις δικές τους εργασίες 
όσο και των άλλων.[1]  

3.5. Το podcasting στην εκπαίδευση 

3.5.1. Το Podcasting στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 
Η προφανέστερη χρήση του Podcasting σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι να 

δηµιουργηθούν οι ακουστικές ή τηλεοπτικές καταγραφές των διαλέξεών, οι οποίες 
επιτρέπουν στους σπουδαστές να τις ακούσουν µετά µε την άνεσή τους. Εντούτοις, 
παρέχει πολλές άλλες δυνατότητες πέρα από απλά να καταγράψει και να φορτώσει 
τις διαλέξεις. Ακολουθεί ένας κατάλογος πιθανών χρήσεων στα εκπαιδευτικά περι-
βάλλοντα: 
Νέα και ενηµερώσεις 
• Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να καταγράψουν και να φορτώσουν τις ακουστι-

κές/οπτικές ανακοινώσεις (όπως τα ευπρόσδεκτα µηνύµατα) µέσα σε µια online 
σειρά µαθηµάτων.  

• Τα πανεπιστηµιακά τµήµατα µπορούν να δηµιουργήσουν και να φορτώσουν 
τα ακουστικά/τηλεοπτικά ενηµερωτικά δελτία, που θα µπορούσαν να περιλαµ-
βάνουν τις πληροφορίες προθεσµίας εγγραφής, συνεντεύξεις των τρεχόντων 
σπουδαστών ή των καθηγητών, καθώς επίσης και τα επερχόµενα γεγονότα. 

•  Οι διοικητές µπορούν να δηµιουργήσουν και να φορτώσουν εβδοµαδιαία τα 
ακουστικά/τηλεοπτικά µηνύµατα προοριζόµενα για το ολόκληρο σώµα σπου-
δαστών ή τους νέους σπουδαστές 
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∆ιαλέξεις φιλοξενούµενων & συνεντεύξεις  
• Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να φορτώσουν τις ακουστικές ή τηλεοπτικές κατα-

γραφές των προηγούµενων οµιλητών φιλοξενούµενων ή των πρόσθετων φιλο-
ξενούµενων. 

• Ήδη υπάρχον ακουστικό/τηλεοπτικό υλικό ειδικών της βιοµηχανίας, ντοκιµα-
ντέρ, κ.λπ. που µπορεί να µετατραπεί και να φορτωθεί ως podcast. 
 

Εργασίες & παρουσιάσεις σπουδαστών 
• Οι σπουδαστές µπορούν να καταγράψουν και να φορτώσουν µια ακουστική ή 

τηλεοπτική παρουσίαση για την οµιλία ή τα µαθήµατα ξένης γλώσσας. 
• Οι σπουδαστές µπορούν να φορτώσουν µια ακουστική ή τηλεοπτική κατα-

γραφή τους για να συστηθούν στους υπόλοιπους σπουδαστές του τµήµατος 
τους. 

• Ένας σπουδαστής της µαγειρικής τέχνης µπορεί να καταγράψει και να φορ-
τώσει ένα βίντεο για το πώς να υλοποιείται µια ορισµένη συνταγή. 

• Ένας σπουδαστής βοτανικής µπορεί να δηµιουργήσει και να φορτώσει ένα 
ακουστικό περιοδικό µε τις ψηφιακές φωτογραφίες των δέντρων ή των εγκατα-
στάσεων στην περιοχή του.  

• Ένας εκπαιδευτικός µπορεί να καταγράψει και να φορτώσει τον ήχο και να 
τον ανατροφοδοτήσει σε µια υποβληθείσα ανάθεση εργασίας. 
 

Εικονικά ταξίδια ή περιηγήσεις  
• Ένας εκπαιδευτικός αρχιτεκτονικής µπορεί να δηµιουργήσει και να φορτώσει 

ένα βίντεο για την ιστορική αρχιτεκτονική που γνώρισε κατά τη διάρκεια της 
τελευταίας επίσκεψής του σε µια ξένη χώρα.  

• Ένας δάσκαλος ιστορίας µπορεί να δηµιουργήσει και να φορτώσει ένα αντι-
κειµενικό βίντεο της επίσκεψης ενός ιστορικού τόπου ή ενός µουσείου.  

• Μια «οργανωµένη ακουστική περιήγηση» ενός τοπικού µουσείου µπορεί να 
δηµιουργηθεί και να φορτωθεί, ώστε οι σπουδαστές να µεταφορτώσουν στο δι-
κό τους φορητό ψηφιακό media player. Οι σπουδαστές µπορούν έπειτα να πά-
ρουν το media player τους στο µουσείο και να ακούσουν την οργανωµένη α-
κουστική περιήγηση καθώς περπατούν στους χώρους του µουσείου. 

• Ένας καθηγητής εφαρµοσµένης µηχανικής µπορεί µαγνητοσκοπήσει µια µη-
χανή µέσα σε ένα κατασκευαστικό εργοστάσιο και να το φορτώσει µε τα ακου-
στικά σχόλια.  
 

Ακουστικό ή/και τηλεοπτικό ευαίσθητο περιεχόµενο 
• Ένας καθηγητής ξένων γλωσσών µπορεί να καταγράψει και να φορτώσει τις 

ακουστικές καταγραφές των µαθηµάτων λεξιλογίου. 
• Ένας καθηγητής επικοινωνιών µπορεί να φορτώσει ένα υπάρχον βίντεο στις 

µη λεκτικές επικοινωνίες.  
• Ένας δάσκαλος χηµείας µπορεί να καταγράψει και να φορτώσει ένα βίντεο 

για τον τρόπο µε τον οποίο το µαγνήσιο καίει. 
 

Στρατολόγηση & µάρκετινγκ 
• Οι ανώτεροι σχολικοί υπάλληλοι µπορούν να δηµιουργήσουν και να φορτώ-

σουν τα υψηλής ποιότητας βίντεο µάρκετινγκ για τους ενδεχόµενους σπουδα-
στές.  
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• Οι πρόσθετες οµάδες ενδιαφέροντος (όπως οι λέσχες, οι αδελφότητες, ή οι 
επαγγελµατικές οργανώσεις πανεπιστηµιουπόλεων) µπορούν να δηµιουργήσουν 
και να φορτώσουν τις ακουστικές/τηλεοπτικές ανακοινώσεις καθώς και υλικό 
µάρκετινγκ.[16]  

 

3.5.2. Το Podcasting στην ηλεκτρονική µάθηση (e-learning) 
“Το Podcasting έχει ξεσηκώσει την εκπαίδευση και ιδιαίτερα την τριτοβάθµια εκπαί-
δευση µε τη διευκόλυνση του ενηµερωµένου περιεχοµένου, την εξέταση των πολλαπλά-
σιων intelligences και την άδεια οποτεδήποτε/οπουδήποτε για παράδοση του εκπαιδευ-
τικού περιεχοµένου” 

                                                Μorales, 2006 
 
 

Podcasting ως εργαλείο e-learning 
Ικανοποιητικό εργαλείο διάδοσης- Το Podcasting παρέχει µια φορητή πρόσβαση σε 
περιεχόµενο όπως διαλέξεις, ιστορικές οµιλίες, και περιεχόµενο ξένης γλώσσας. 
Εργαλείο καταγραφής- Το Podcasting συλλαµβάνει τις διαλέξεις, συζητήσεις στην 
τάξη,φιλοξενούµενους οµιλητές, και λεκτικό υπόβαθρο. 
Εργαλείο καταγραφής τοµέων-Το Podcasting είναι σπουδαίο για τη σύλληψη των 
τοµέων των σηµειώσεων, των συνεντεύξεων, των περιβαλλοντικών ήχων, και των 
ακουστικών δεδοµένων. 
Εργαλείο υποστήριξης µελέτης- Το Podcasting αντέχει το επαναλαµβανόµενο άκου-
σµα και την επανάληψη του ακουστικού περιεχοµένου.[17]  

3.6. Το Flickr στην εκπαίδευση 

Το Flickr (flickr.com), µια υπηρεσία ιστού, που το καθιστά πολύ εύκολο να δηµο-
σιεύσει και να διαµοιρασεί τις εικόνες, µε πολλές πιθανές χρήσεις - από την ύπαρξη 
ενός χώρου, όπου οι σπουδαστές µπορούν να δηµοσιεύσουν και να συζητήσουν για 
κάποια ψηφιακή φωτογραφία, όπως επίσης και έναν τρόπο για τους σπουδαστές να 
βρουν τις εικόνες σχετικές µε ένα ιδιαίτερο θέµα για χρήση σε κάποια εργασία τους.  

Έχει επίσης ένα λιγότερο γνωστό χαρακτηριστικό γνώρισµα το οποίο έχει πολλές 
πιθανές χρήσεις για την διδασκαλία και την µάθηση: η δυνατότητα να προστεθούν οι 
σχολιασµοί σε µια εικόνα. Μόλις δηµοσιευθεί µια εικόνα σε Flickr, οι χρήστες µπο-
ρούν να επισύρουν την προσοχή τους στις δυναµικές ζώνες στην εικόνα και να συν-
δέσουν έπειτα µια σηµείωση µε εκείνες τις δυναµικές ζώνες. Κατόπιν, όποτε ένας 
χρήστης κινεί το δροµέα του πέρα από οποιεσδήποτε από τις δυναµικές ζώνες, οι 
σχολιασµοί εµφανίζονται.  

Η Beth Harris, διευθυντής της από απόσταση εκµάθησης στο ίδρυµα µόδας τεχνο-
λογίας, κρατικό πανεπιστήµιο της Νέας Υόρκης, έχει χρησιµοποιήσει το Flickr για να 
επιτρέψει στους σπουδαστές της να σχολιάσουν και να συζητήσουν µια σειρά έργων 
ζωγραφικής ως τµήµα σε µια απευθείας σύνδεση σειράς µαθηµάτων ιστορίας τέχνης.  

«Το πρόβληµα όταν διδάσκετε on-line είναι ότι δεν µπορείτε, παραδείγµατος χά-
ριν, να δείξετε ένα µέρος µιας ζωγραφικής µε τον ίδιο τρόπο που θα το δείχνατε σε 
µια πρόσωπο µε πρόσωπο τάξη,» λέει. «Έτσι µου εµφανίστηκε ότι θα µπορούσα να 
χρησιµοποιήσω τη λειτουργία σχολιασµών του Flickr για να έχω τους σπουδαστές 
δέσµιους αµεσότερα µε το έργο της τέχνης.» [12] 

3.7. Το YouTube στην εκπαίδευση 
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O Pete Fraser, αρχηγός των µέσων (media) στο κολέγιο Long Road, του Cam-
bridge, έχει πειραµατιστεί µε τη χρήση της τηλεοπτικό-διανοµής της ιστοσελίδας 
YouTube µε τους σπουδαστές του των µελετών των media, ως τµήµα µιας σειράς 
µαθηµάτων για τα νέα µέσα. Παρόλο που στους σπουδαστές είχε ανατεθεί να προε-
τοιµάσουν µια παραδοσιακή παρουσίαση, κλήθηκαν και να παραγάγουν ένα σύντοµο 
βίντεο σε ένα επιλεγµένο θέµα των media. Συµπεριλαµβανόµενα παραδείγµατα ήτα-
νε το MySpace και η άνοδος του iPod. Τα βίντεο δηµοσιεύθηκαν έπειτα στο You-
Tube, όπου µπορούσαν να αντιµετωπισθούν και να σχολιαστούν από τους συµµαθη-
τές και την ευρύτερη κοινότητα του YouTube.  

3.8. Το Facebook στην εκπαίδευση 

Το Facebook υποστηρίζει 882 κολλέγια σήµερα στις ΗΠΑ. Συνολικά υπάρχουν 
περίπου 2.000 στις ΗΠΑ. Εάν µετράτε τα κοινοτικά κολλέγια στόχος τους είναι να 
υποστηρίξουν όλων αυτά µε την πάροδο του χρόνου.  

Το ποσοστό διείσδυσης είναι µεγάλο - περίπου 85% των σπουδαστών στα υπο-
στηριγµένα κολλέγια έχουν ένα σχεδιάγραµµα επάνω στο FaceBook. Αυτά είναι τα 
3.85 εκατοµµύρια µέλη. Από αυτούς το 60% συνδέεται καθηµερινά. Περίπου 85% 
τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα, και περίπου το 93% τουλάχιστον µια φορά το 
µήνα. [13]  

Αν προσθέσουµε και τα γυµνάσια - υπάρχουν περίπου 22.000 αυξήσεις αγοράς 
στόχων του Facebook στις ΗΠΑ. ∆εκάδες χιλιάδων σπουδαστές γυµνασίου έχουν 
ενωθεί λόγω του Facebook.  

Για να γίνει µέλος κάποιος που είναι σπουδαστής γυµνασίου είναι λίγο ευκολότε-
ρο. Τα γυµνάσια γενικά δεν εκδίδουν τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, 
και έτσι δεν υπάρχει καµία απαίτηση για έναν ενεργό απολογισµό ηλεκτρονικού τα-
χυδροµείου του.edu. Τα τρέχοντα µέλη γυµνασίου µπορούν να προσκαλέσουν και 
άλλους. Μόλις κάποιος αρχίσει το κολέγιο, έχει την ευκαιρία να αλλάξει τον απολο-
γισµό σε οτιδήποτε παρακολουθεί στο σχολείο.[14]  

Με την παροχή ιστοχώρου σε ένα σχολείο, βέβαια, προκύπτουν πολλά ηθικά ζη-
τήµατα. Αν επισκεφτούµε ένα σχολικό ιστοχώρο πολλές φορές δεν υπάρχει καµία 
πληροφορία για τα παιδιά καθώς και φωτογραφίες σχετικές µε την παιδική ηλικία.  

Μια λογική προσέγγιση που εξασφαλίζει ότι το σχολείο έχει µία απλότητα να 
χρησιµοποιεί και διατηρεί τη παρουσία ιστού και ταυτόχρονα αποφεύγει τις παγίδες 
που σχετίζεται µε τη φιλοξενία των προσωπικών πληροφοριών σχετικών µε τα µικρά 
παιδιά.  

Κάτι ιδιαίτερα έξυπνο που έκανε ο Brian Kelly(UK Web Focus) ήταν να γίνει µέ-
λος του Facebook σε µία οµάδα µαθητών του σχολείου πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 
Newbridge. Αυτό το έκανε για να δει πως το χρησιµοποιούν. Αυτό που ανακάλυψε 
ήταν ότι η οµάδα είχε πρόσβαση σε φωτογραφίες και συζητήσεις από τρέχοντες αλλά 
και προηγούµενους µαθητές, σχετικά µε θέµατα όπως για παράδειγµα «ποιος είναι ο 
λεπτότερος δάσκαλος;».  

Αυτό που ήθελε να κάνει είναι ένας ιστοχώρος βασισµένος σε µία κατάλληλη τε-
χνική αρχιτεκτονική Web 2.0, δίνοντας περισσότερη βαρύτητα στο κατάλληλο περιε-
χόµενο και τους πιθανούς κινδύνους, καθώς και σε ένα περιβάλλον που θα παρέχεται 
στο Facebook όπου οι µαθητές οι ίδιοι να µπορούν να δηµιουργούν το περιεχόµενο 
και να συζητούν θέµατα που τους ενδιαφέρουν.  

Αλλά εάν τα παιδιά φορτώνουν τις φωτογραφίες τους δηµιουργείται το ερώτηµα 
ποιες µπορεί να είναι οι επιπτώσεις στις πολιτικές που ισχύουν για το σχολικό ιστο-
χώρο. Οι γονείς θα βρουν τον ιστοχώρο χρήσιµο (καθώς θα έχει το φυλλάδιο για τα 
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σχολεία, τις ηµεροµηνίες των σχολικών διακοπών και άλλες πληροφορίες που οι 
γονείς θα πρέπει να ξέρουν). Αλλά φαίνεται να υπάρχει ελάχιστο ενδιαφέρον στους 
µαθητές τους ίδιους. Τέλος θα υπάρχει το πρόβληµα της συντηρητικής µεθόδου πρό-
σβασης στις προσωπικές πληροφορίες των µαθητών ενώ αντίθετα τέτοιες πληροφο-
ρίες µπορούν να βρεθούν ελεύθερα οπουδήποτε αλλού[15].  

3.9.Το Meebo στην εκπαίδευση 

Στη σηµερινή εποχή της πληροφόρησης, οι µαθητές χρησιµοποιούν µια ευρεία 
ποικιλία εργαλείων άµεσων µηνυµάτων για να επικοινωνούν on-line (Yahoo!, MSN, 
GTALK, κ.λπ.) Ένας τρόπος που οι εκπαιδευτές µπορούν να αξιοποιήσουν αυτά τα 
εργαλεία συλλογικά σε µια θέση στον παγκόσµιο ιστό είναι µέσω της Meebo ιστοσε-
λίδας. Μέσω του meebo,κάποιος δεν χρειάζεται να κατεβάσει κάποιο λογισµικό για 
να χρησιµοποιήσει τα εργαλεία άµεσων µηνυµάτων. Έχουνε γίνει όλα online. 

Στον δικτυακό τους τόπο αναφέρει, το meebo.com είναι µια ιστοσελίδα για την 
άµεση αποστολή µηνυµάτων από το απολύτως πουθενά. Είτε είστε στο σπίτι, στο 
πανεπιστήµιο, στην εργασία, ή ταξιδεύετε σε ξένα εδάφη, πηγαίνετε στο meebo.com 
από οποιονδήποτε υπολογιστή για να έχετε πρόσβαση σε όλες τις προσδοκίες των 
φίλων σας (στις AIM, Yahoo!, MSN, Google Talk, ICQ και Jabber) και να συνοµι-
λήσετε µαζί τους. ∆εν απαιτείται να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε κάτι.  

Κάτι άλλο για το Meebo είναι ότι κάποιος που έχει ένα λογαριασµό στο meebo 
µπορεί να περιλαµβάνει το εργαλείο συνοµιλίας σε κάθε προσωπική html ιστοσελίδα 
απλά προσθέτοντας ένα µέρος κώδικα [11].  

Πολλά προγράµµατα e-learning χρησιµοποιούν IM τεχνολογίες για να διευκολύ-
νουν τη σύγχρονη αλληλεπίδραση µεταξύ των σπουδαστών και των δασκάλων, και η 
δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν χρησιµοποιώντας οποιαδήποτε IM υπηρεσία, είναι 
µια σηµαντική δυνατότητα χρησιµοποίησης για το σχεδιασµό online µαθηµάτων.  

Παρά την ύπαρξη στα πολύ αρχικά στάδια άλφα ανάπτυξης, το Meebo κάνει µια 
συµπαθητική εργασία δηµιουργώντας µια διεπαφή άµεσων µηνυµάτων (instant mes-
saging interface). 

Τέλος δεδοµένου ότι η κοινότητα Meebo αυξάνεται, και νέα χαρακτηριστικά γνω-
ρίσµατα προστίθενται (όπως διανοµή αρχείων και εικόνων), δεν υπάρχει καµία αµφι-
βολία ότι πολύ σύντοµα οι άνθρωποι θα ρωτούν ο ένας τον άλλον, «Πήρα 
Meebo;(Got Meebo?)». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο e-learning 
Υπάρχουν διάφορες παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο e-learning. Εµείς αναφερόµαστε 
σε εφτά από αυτές και κάθε µία χρησιµοποιεί διαφορετικά εργαλεία για την υποβοή-
θηση του e-learning.  
 
• Peer learning  

Στο peer learning η διαδικασία της µάθησης θεωρείται ότι έχει µια κοινωνική 
δοµή που επιτυγχάνεται µε peer-to-peer αλληλεπίδραση, όπου καθένας µαθαίνει 
από τους άλλους. ∆εν υπάρχουν ιεραρχίες και ρόλοι αλλά τα µέλη είναι ισότι-
µα.  

Οι εκδόσεις wiki του θα ήταν χρήσιµες στους σπουδαστές για να σχολιάσουν 
και να τροποποιήσουν, κάθε ένας θα διατηρούσε blogs και θα διαµοίραζε σχό-
λια µεταξύ τους. Το στιγµιαίο µήνυµα θα ταίριαζε σε αυτή την περίπτωση, ι-
διαίτερα στις οµάδες φίλων, οι οποίες επιτρέπουν στους φίλους να συµµετέχουν 
στη συζήτηση µε τους συνοµήλικους όταν είναι on-line. Αυτό διευκολύνει έναν 
πιο περιστασιακό τύπο διαλόγου. Τέτοιο τύπο συναντούµε συνήθως στα κοινω-
νικά περιβάλλοντα των πανεπιστήµιων όπου η πλειοψηφία της όµοιας µάθησης 
εµφανίζεται συµβατικά.  

• Content –led/ instructivist learning  
Αποτελεί την τυπική εφαρµογή εικονικού περιβάλλοντος µάθησης (VLE, Vir-
tual Learning Environment) και δίνεται έµφαση στην αλληλεπίδραση του υλι-
κού µε τους µαθητευοµένους. Τα εργαλεία που καταδεικνύουν τη συγκέντρωση 
θα µπορούσαν να προσαρµοστούν, έτσι ώστε οι σπουδαστές να µπορούν να 
δουν ποιος µελετά οποιαδήποτε σελίδα και, σε συνδυασµό µε τα στιγµιαία µη-
νύµατα, να προσκαλέσουν άλλους σπουδαστές που εξετάζουν εκείνη την σελί-
δα για να το συζητήσουν, δηµιουργώντας κατά συνέπεια µία συνοµιλία σε 
πραγµατικό χρόνο. 

Η χρήση τέτοιων εργαλείων σε συνδυασµό µε περισσότερες τυποποιηµένες δο-
µές µπορούν να διευκολύνουν την εκµάθηση. Παραδείγµατος χάριν, µια έκδοση 
wiki µιας σειράς µαθηµάτων που τρέχει παράλληλα µε τη συµβατική θα παρεί-
χε στους σπουδαστές ένα διάστηµα µέσα στο οποίο µπορούν να εξετάσουν, να 
σχολιάσουν ή να ενηµερώσουν το περιεχόµενο κατά συνέπεια να το βελτιώ-
σουν για µελλοντικές οµάδες.  

• Complex learning (Σύνθετη Μάθηση) 
Ασχολείται µε µάθηση που λαµβάνει χώρα ανάµεσα ή γενικότερα από µαθήµα-
τα. Παραδείγµατα είναι η ανάπτυξη σύνθετων δεξιοτήτων όπως κριτική σκέψη, 
ανάλυση, σύνθεση, αποτίµηση κ.λπ. 

Η σύνθετη µάθηση µπορεί να ωφεληθεί περισσότερο από τα e-portfolios. Σχε-
τικά µε τα e-portfolios ουσιαστικά ένα εργαλείο κατοικεί µε το άτοµο, και όχι 
µε το όργανο, δεδοµένου ότι το άτοµο είναι πιθανό να αλληλεπιδράσει µε τα 
πολλά όργανα που υπάρχουν.  

Η σύνθετη µάθηση απαιτεί επίσης αντανάκλαση. Κατά συνέπεια τα blogs θα 
ήταν ένα ιδανικό εργαλείο για να προωθηθεί µια διαµήκη άποψη στη διαδικα-
σία µάθησης. Η καθιέρωση ενός καλού κοινωνικού δικτύου µπορεί να είναι ένα 
κλειδί στη σύνθετη µάθηση, οπότε η ανάπτυξη των καταλόγων φιλαράκων και 
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τα στιγµιαία µηνύµατα που συναντιόνται σε πολλές κοινωνικές προσεγγίσεις 
λογισµικού είναι αποτελεσµατικά εργαλεία. 

• Problem-based learning  
Στην περίπτωση αυτή οι µαθητές βρίσκονται αντιµέτωποι µε ένα µε δοµηµένο 
πρόβληµα το οποίο καλούνται να επιλύσουν και στην πορεία να αποκτήσουν 
γνώσεις και δεξιότητες. 

Αν και πολλά από τα συµβατικά εργαλεία που βρίσκονται σε VLEs θα ήταν α-
κόµα επιθυµητά σε οποιαδήποτε προσέγγιση PBL, παραδείγµατος χάριν δόµη-
ση των πόρων, διαχείριση οµάδας και αξιολόγηση, υπάρχει συχνά ένα ισχυρό 
συνεργάσιµο στοιχείο σε αυτήν την προσέγγιση, και έτσι οποιαδήποτε από τα 
κοινωνικά εργαλεία που διευκολύνουν αυτό θα ήταν πρόσθετου οφέλους. Το 
στιγµιαίο µήνυµα είναι συγκεκριµένα ένα χρήσιµο συνεργάσιµο εργαλείο, έτσι 
οι σπουδαστές µπορούν να ρωτήσουν τους συνοµηλίκους που είναι σε απευθεί-
ας σύνδεση ερωτήσεις έτσι ώστε να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα που πιθα-
νόν συναντήσουν. 

• Collaborative learning (Συνεργατική µάθηση)  
Όπως µε την peer learning προσέγγιση, αυτή η προσέγγιση θα µπορούσε να 
ωφεληθεί από τα νεότερα εργαλεία. Εκτιµώντας ότι η peer learning τείνει να εί-
ναι πιό άτυπη, η συνεργατική µάθηση βασίζεται σε ένα πιο συγκεκριµένο στό-
χο. Προκειµένου να προωθηθεί η συνεργάσιµη µάθηση σε αυτό το πιο επίσηµο 
πλαίσιο, δοµηµένα εργαλεία σύσκεψης, όπως το Rotisserie, θα µπορούσαν να 
χρησιµοποιηθούν. Μια δραστηριότητα θα µπορούσε να βασιστεί γύρω από τους 
σπουδαστές που µοιράζονται την εµπειρία σχετική µε µια αρχική δήλωση. (πα-
ραδείγµατος χάριν περιγράψτε µια αξιοσηµείωτη εµπειρία µάθησης που είχατε) 
και έπειτα ένας άλλος σπουδαστής που διατίθεται για να αναλύσει ή να σχολιά-
σει την απάντηση του πρώτου σπουδαστή, (παραδείγµατος χάριν, να αναλύσει 
την εµπειρία µάθησης λαµβάνοντας υπόψη τις θεωρίες της εκµάθησης που έχει 
µάθει).  

Επιπλέον, τα εργαλεία όπως το στιγµιαίο µήνυµα µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
για να διευκολύνουν τη διαδικασία της οµάδας. Συγκεκριµένα µερικά στοιχεία 
της συνεργάτικής διαδικασίας πραγµατοποιούνται καλύτερα σε πραγµατικό 
χρόνο και άλλα ασύγχρονα. Παραδείγµατος χάριν, ο καθορισµός των ρόλων και 
η ανάλυση των στόχων απαιτεί την εντατική συζήτηση που µπορεί να γίνει όχι 
απαραίτητα παρατεταµένα µε την ασύγχρονη συζήτηση. Έτσι η χρήση ενός 
στιγµιαίου µηνύµατος (ή chat room) µπορεί να είναι αποτελεσµατική για να κα-
θορίσουν την έναρξη ενός προγράµµατος.  

Η διατήρηση ενός blog ή wiki είναι επίσης ισχυρός τρόπος για την εστίαση, τη 
διανοµή των πληροφοριών και την καθιέρωση οµάδας. 

• Resource-based learning  
Στην περίπτωση αυτή οι µαθητές βρίσκονται αντιµέτωποι µε ένα δοµηµένο 
πρόβληµα το οποίο καλούνται να επιλύσουν και στην πορεία να αποκτήσουν 
γνώσεις και δεξιότητες.  

Αρκετά κοινωνικά εργαλεία επιτρέπουν στους χρήστες να δηµιουργήσουν προ-
σωπικά profiles και έπειτα να αναζητήσουν άλλα άτοµα µε παρόµοια ενδιαφέ-
ροντα. Υιοθετώντας αυτό το πρότυπο οι µαθητές έχουν την δυνατότητα να συ-
ναντήσουν ηλεκτρονικά κάποια άτοµα µε τα οποία µπορούν να µοιραστούν α-
καδηµαϊκά ενδιαφέροντα ή να ανταλλάξουν πηγές. Προγράµµατα peer to peer, 
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όπως είναι το Kazaa7, που διευκολύνουν το διαµοιρασµό φακέλων, µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν στην περίπτωση αυτή, παρόµοια µε την έκδοση του Napster 
που επιτρέπει στους χρήστες να ανταλλάσουν µουσικά αρχεία. 

• Instructor-led learning  
Πρόκειται για το παραδοσιακό διαλεκτικό µοντέλο. Όπως και µε την content-
led µάθηση, η προσέγγιση αυτή υποστηρίζεται καλά από τα υπάρχοντα VLE 
εργαλεία. Εντούτοις, διάφορα νεότερα εργαλεία θα µπορούσαν να χρησιµοποι-
ηθούν εκτός από αυτά. Παραδείγµατος χάριν, οι συνηθισµένες σύνοδοι στιγ-
µιαίων µηνυµάτων µπορούν να είναι χρήσιµες σε σεµινάρια. Το Podcasting α-
ντιπροσωπεύει άριστα την ανανέωση και διανοµή υλικού στους σπουδαστές, το 
οποίο είναι σχετικά εύκολο να επιτευχθεί από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Οµοί-
ως η συντήρηση ενός blog ενεργεί ως µέθοδος διανοµής νεότερης ή πρόσθετης 
πληροφορίας.  

Στο επόµενο κεφάλαιο εστιάζουµε στην συνεργατική µάθηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                 
7 Kazaa=χρησιµοποιείται για ανταλλαγή αρχείων MP3 µε την χρήση ίντερνετ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Συνεργατική Μάθηση 
Συνεργατική µάθηση (collaborative learning) ορίζεται οποιαδήποτε διαδικασία 

οµαδικής µάθησης στην οποία λαµβάνουν χώρα τουλάχιστον κάποιες από τις σηµα-
ντικές µαθησιακές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των µαθητών ("οριζόντιες αλληλεπιδρά-
σεις").  

Συνεργάζοµαι, σηµαίνει εργάζοµαι µαζί µε κάποιον άλλο. Η συνεργατική µάθηση 
σηµαίνει ότι τόσο οι καθηγητές όσο και οι µαθητές είναι ενεργοί συµµέτοχοι στη 
µαθησιακή διαδικασία - η γνώση δεν είναι κάτι που παραδίδεται στους µαθητές, παρά 
κάτι που προκύπτει από τον ενεργό διάλογο µεταξύ αυτών που προσπαθούν να κατα-
νοήσουν και να χρησιµοποιήσουν έννοιες και τεχνικές. Έτσι ακριβώς, στις κοινότητες 
µάθησης «η εκπαίδευση δεν περιλαµβάνει απλά το ξεχείλισµα του µαθητή µε γνώσεις 
από τον καθηγητή. Η απόκτηση γνώσης είναι µια διαδραστική διαδικασία. Η συµµε-
τοχή στις κοινότητες µάθησης, στην καλύτερη µορφή της, διαµορφώνει την ικανότη-
τα των µαθητών να µαθαίνουν από µόνοι τους, έξω από το περιβάλλον του εκπαιδευ-
τικού οργανισµού. Επιπλέον, η συνεργασία έχει ως αποτέλεσµα ένα επίπεδο γνώσης 
της κοινότητας που είναι µεγαλύτερη από το άθροισµα των γνώσεων του κάθε µέλους 
ξεχωριστά: «οι συνεργατικές δραστηριότητες οδηγούν στην ανερχόµενη γνώση, που 
είναι το αποτέλεσµα της διάδρασης µεταξύ (όχι της συνάθροισης) των γνώσεων και 
απόψεων όλων όσων συµµετέχουν στο σχηµατισµό της».  

Με την ευρύτερή της έννοια, η συνεργατική µάθηση µπορεί να οριστεί ως η από 
κοινού εργασία πάνω σε ένα συγκεκριµένο θέµα µε τρόπο τέτοιο ώστε να προωθείται 
η ατοµική µάθηση µέσω των συνεργατικών διεργασιών. Ο McConnell (1994) περι-
γράφει τον τρόπο µε τον οποίο η συνεργατική µάθηση αποφέρει κέρδος σε κάθε άτο-
µο µε χρήση των πόρων της οµάδας. Ισχυρίζεται ότι η συνεργατική µάθηση αποτελεί 
πηγή πολύτιµων αποτελεσµάτων που δεν έχουν ακόµα διαπιστωθεί στην ακαδηµαϊκή 
και στη συνεχιζόµενη εκπαίδευση: αυξηµένη ικανότητα στην οµαδική εργασία, αυτο-
πεποίθηση, κ.λπ. Ο McConnell εκτιµά επίσης τον τρόπο µε τον οποίο δηµοσιοποιώ-
ντας κάποιος τη γνώση του αποκτά καλύτερη αντίληψη σχετικά µε ένα αντικείµενο..  

Επιπλέον των ακαδηµαϊκών επιχειρηµάτων, η χρήση της συνεργατικής µάθησης 
παρουσιάζει αρκετά σηµαντικά πλεονεκτήµατα [36].Τα κυριότερα από αυτά είναι τα 
εξής: 

• Προώθηση των διαπολιτισµικών σχέσεων και της επαφής µε διαφορετικές 
κουλτούρες, ιδεολογίες, κλπ.  

• Αύξηση αυτοεκτίµησης: στο πλαίσιο της κοινότητας µάθησης τα µέλη της ερ-
γάζονται µε κοινό στόχο και συµφωνηµένους ρόλους. Αυτό συµβάλλει στην 
ανάπτυξη αισθήµατος κοινής ευθύνης, αλληλοϋποστήριξης και καλλιέργειας 
ενός φιλικού κλίµατος που ενθαρρύνει τη µάθηση. Ένα τέτοιο πλαίσιο ευνοεί 
την κοινωνικοποίηση των ατόµων και µπορεί να έχει ιδιαίτερα ευεργετικές ε-
πιδράσεις στα µέλη εκείνα που για διάφορους λόγους (π.χ. µειωµένη αυτοε-
κτίµηση) διστάζουν να εκφράσουν τις απόψεις τους.  

• Επιπλέον κίνητρα µάθησης: είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι αισθάνονται την 
ανάγκη να ζουν σε κοινωνικές οµάδες. Παιδιά και έφηβοι σχηµατίζουν µικρές 
οµάδες µε κοινούς στόχους (παιχνίδι, διασκέδαση) και από αυτή τη συνύπαρ-
ξη αντλούν µεγάλη συναισθηµατική ικανοποίηση. Η οργάνωση, εποµένως, 
των µαθητών ή/και επαγγελµατιών σε κοινότητες µάθησης µε στόχο τη συ-
νεργασία για την επίτευξη κοινών γνωστικών στόχων είναι απόλυτα προσαρ-
µοσµένη στη φύση και στις ανάγκες τους, ενώ αντίθετα η αποµόνωσή τους 
παραβιάζει τις έµφυτες τάσεις τους για επικοινωνία και αλληλεπίδραση. Για 
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τους παραπάνω λόγους, η εργασία των ατόµων στο πλαίσιο µιας κοινότητας 
µάθησης µπορεί από µόνη της να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για µάθηση.  

• Προώθηση των δεξιοτήτων που σχετίζονται µε την οργάνωση και την εργασία 
στο πλαίσιο οµάδων.  

Η συνεργατική µάθηση βασίζεται στις σύγχρονες θεωρίες που υποστηρίζουν ότι η 
µάθηση είναι -ή µπορεί να βελτιωθεί µέσα από- µια κοινωνική διαδικασία. 
Η συνεργατική µάθηση ενθαρρύνει τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των µαθητών στο 
πλαίσιο µιας οµάδας. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές είναι προσεκτικά 
δοµηµένες ώστε να επιτρέπουν: 
(1) τη θετική αλληλεξάρτηση  
(2) την ατοµική υπευθυνότητα  
(3) την αλληλεπίδραση προσωπικό επίπεδο 
(4) την κατάλληλη χρήση των διαπροσωπικών δεξιοτήτων, όπως ηγετικές ικανότητες, 
επικοινωνία, οµαδικό πνεύµα και επίλυση διαφορών  
(5) την τακτική αυτοαξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας της οµάδας 
 
Οι νέες τάσεις στην εκπαίδευση ορίζουν: 

• Αλλαγή στον τρόπο της διδασκαλίας ώστε να βασίζεται στην προώθηση µα-
θησιακών συζητήσεων. 

• Κυρίαρχο ρόλο έχει η αλληλεπίδραση των µαθητών µεταξύ τους, οι ενέργειές 
τους και η αλληλεπίδρασή τους µε τον καθηγητή.  

• Σταδιακή µετατροπή του ρόλου του διδάσκοντα από παροχέα πληροφοριών 
σε σύµβουλο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

• Το εκπαιδευτικό υλικό είναι υποστηρικτικό στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
 

Η Μάθηση στον 21ο αι.: 
• Υποστηρίζει την αυτόνοµη µάθηση. 
• Προσανατολίζεται στην οµάδα, στη συνεργασία, στην ενδυνάµωση δυνατοτή-

των. 
• Μετατρέπει το ρόλο του διδάσκοντα σε βοηθητικό. 
• Εκθέτει τους µαθητές σε ποικιλία πηγών µε δυναµικό περιεχόµενο. 

 
H συνεργατική µάθηση προϋποθέτει τα εξής συστατικά στοιχεία: 

• Κοινός στόχο: Για να υπάρχει συνεργατική προσπάθεια πρέπει να υπάρχει ο 
κοινός µαθησιακός στόχος, το οµαδικό αποτέλεσµα. Ο κοινός στόχος µπορεί 
να είναι π.χ. µία αναζήτηση στο διαδίκτυο, µία ανάπτυξη παραγράφου. 

• Αλληλεπίδραση: Η αλληλεπίδραση εκδηλώνεται ως αµοιβαία βοήθεια, α-
µοιβαίος επηρεασµός, ενίσχυση και ενθάρρυνση, προσφορά γνώσεων και 
πληροφοριών, ανταλλαγή υλικού, ανατροφοδότηση συµµαθητών κ.ά. 

• Αλληλεξάρτηση: Η έννοια της αλληλεξάρτησης είναι το κλειδί της επιτυχίας 
της συνεργατικής µάθησης. Αλληλεξάρτηση υπάρχει όταν η οµάδα για να ε-
πιτύχει το έργο της χρειάζεται και εξασφαλίζει τη συµβολή του κάθε µέλους 
της. Αλλά και αντίστροφα, κάθε µέλος της οµάδας επιτυγχάνει το στόχο του 
µόνο αν και τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας επιτύχουν τους δικούς τους στό-
χους. 

• Κοινωνικές δεξιότητες: Μαθητές που δεν κατέχουν βασικές κοινωνικές δε-
ξιότητες είναι δύσκολο να επιτύχουν συνεργασία υψηλής ποιότητας. Για αυτό 
πρέπει τα παιδιά να διδάσκονται πρώτα συνεργατικές δεξιότητες και στη συ-
νέχεια να ασκούνται µέσα στην οµάδα για την εφαρµογή των. Ο χαµηλός τό-
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νος φωνής, η άσκηση ηγετικού ρόλου, η αποδοχή της διαφορετικότητας η 
έκφραση διαφωνίας είναι µερικές δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν για 
να γίνει η συνεργατική προσπάθεια πιο αποδοτική. 

• Προσωπική ευθύνη: Ο µεγαλύτερος κίνδυνος για να αποτύχει η συνεργατι-
κή µάθηση είναι όταν αφεθεί ένα µέλος να κυριαρχήσει στην οµάδα και να 
επιβάλλει την άποψή του ή να υποβάλλει τις λύσεις και τις απαντήσεις. Στην 
περίπτωση αυτή τα άλλα µέλη όχι µόνο δεν ωφελούνται αλλά συνήθως αδρα-
νοποιούνται και οπισθοδροµούν. Ιδιαίτερη µέριµνα χρειάζεται ώστε κάθε µέ-
λος να καθίσταται προσωπικά υπεύθυνο για την επιτυχία της οµάδας. Αυτό 
επιτυγχάνεται αν εξασφαλιστεί η θετική αλληλεξάρτηση που αναφέρθηκε πιο 
πάνω. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ∆ραστηριότητες µε χρήση τεχνολογιών 
Web2.0 και συνεργατική µάθηση 

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στο πως οι τεχνολογίες Del.ico.us, Facebook, Pod-
casting, Rollyo, RSS, YouTube, Wikis, FlickR και Blogs µπορούν να χρησιµοποιη-
θούν για να υποστηρίξουν την συνεργατική µάθηση. Με την χρήση αυτών των τεχνο-
λογιών είναι δυνατόν να ενθαρρυνθούν τα παιδιά να ασχοληθούν περισσότερο µε τα 
µαθήµατά τους, καθώς νέοι µέθοδοι διδασκαλίας προτείνονται 

6.1. ∆ραστηριότητες µε το Del.icio.us 

Το del.icio.us είναι ένα από τα σηµαντικότερα εργαλεία για Social (κοινωνικό) 
Bookmarking. Σίγουρα όλοι γνωρίζουµε ότι η πληροφορίες που χρειαζόµαστε βρί-
σκονται διάσπαρτες στο διαδίκτυο αποθηκευµένες σε εξυπηρετητές. Παρόλα αυτά, 
στα πλαίσια των εφαρµογών κοινωνικού bookmarking, υπάρχει η δυνατότητα αναζή-
τησης και να ανάκτησης της πληροφορίας µε την χρήση απλών λέξεων, όπως είναι τα 
tags (ετικέτες). Επιπλέον υπάρχει δυνατότητα να οργανωθούν τα διαδικτυακά αντι-
κείµενα µε τρόπο εύκολο και κατανοητό προς τους χρήστες. Με τον τρόπο αυτό επι-
τυγχάνεται η δηµιουργία ενός συστήµατος διαχείρισης γνώσης που αποτελεί µια ση-
µαντική παράµετρο στον τοµέα της εκπαίδευσης.  

Παραθέτουµε µε πιο τρόπο µπορεί να χρησιµοποιηθεί το del.icio.us στη συνεργα-
τική µάθηση. 

1. Είναι σίγουρα πολλές οι φορές εκείνες οπού o καθηγητής έχει βρει µια αξιό-
λογη ιστοσελίδα ή ένα χρήσιµο βίντεο που θα βοηθούσε στο να διδάξει το µά-
θηµα του καλύτερα κα θα ήταν περισσότερο κατανοητό στους µαθητές του. 
Έτσι εύλογα δηµιουργείται η απορία πως µπορεί να γίνει αυτό. Το del.icio.us 
θα µπορούσε να δώσει την λύση. Ο καθηγητής δηµιουργεί έναν προσωπικό 
λογαριασµού στο del.icio.us και έτσι έχει την δυνατότητα να αποθηκεύσει την 
διαδικτυακή διεύθυνση του µαθησιακού του υλικού και να χαρακτηρίσει µε 
τις ετικέτες (tags) το περιεχόµενο αυτού. Μαζί µε ένα σύνολο διαδικτυακών 
διευθύνσεων που έχει βρει, και αφού τις έχει αποθηκεύσει και τις έχει χαρα-
κτηρίσει µπορεί από το εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου του και µε 
άµεσο και γρήγορο τρόπο να έχει πρόσβαση στο µαθησιακό του υλικό. 

2. Έχουµε ήδη αναφερθεί στο γεγονός ότι η εφαρµογή del.icio.us είναι µία κοι-
νωνική bookmarking εφαρµογή την οποία οι χρήστες χρησιµοποιούν για την 
καταχώρηση και τον χαρακτηρισµό διαδικτυακών διευθύνσεων. Παράλληλα 
όµως είναι δυνατόν ο χρήστης να δηµιουργήσει ένα «δίκτυο» µε άλλους χρή-
στες της εφαρµογής από τους οποίους επιθυµεί να παρακολουθεί την πληρο-
φορία που καταχωρούν κάθε φορά. 

Στην περίπτωση µας αυτό που µπορεί να γίνει είναι αρχικά ο καθηγητής να εκπαι-
δεύσει τους µαθητές στην χρήση της εφαρµογής. Κατόπιν να δηµιουργήσει µαζί τους 
ένα δίκτυο (your network) έτσι ώστε να µοιράζεται µαζί τους όλο το µαθησιακό υλι-
κό πριν αυτό παρουσιαστεί στην τάξη. Παράλληλα µέσα από κατάλληλη καθοδήγηση 
οι µαθητές µπορούν να γίνουν «συνεργάτες» του καθηγητή διοχετεύοντας τον µε 
υλικό που θα έχουν αναζητήσει οι ίδιοι. Έτσι, δηµιουργείται µία αµφίδροµη σχέση. 
Τέτοιου είδους σχέση µπορεί να αναπτυχθεί και µεταξύ των συναδέλφων του καθη-
γητή οπότε δηµιουργήσαµε µε αυτό τον τρόπο µαθησιακές διαδικτυακές κοινότητες. 

6.2. ∆ραστηριότητες µε το Facebook 
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Μία καλή περίπτωση κοινωνικού δικτύου (social network) είναι το facebook. Ευ-
ρέως διαδεδοµένο µε πολλούς φανατικούς χρήστες που είναι κυρίως µαθητές και 
φοιτητές. Οπότε είναι µία καλή ευκαιρία ο καθηγητής να εκµεταλλευτεί τις δεξιότη-
τες των µαθητών του ως προς το facebook και να του δώσει µία εκπαιδευτική διά-
σταση έτσι ώστε να δώσει την ευκαιρία στους µαθητές του να καταλάβουν ότι µέσα 
από µία τέτοια τεχνολογία είναι δυνατόν να αποκοµίσουν οφέλη στην µάθηση τους.  

Συγκεκριµένα, σε πρώτη φάση ο καθηγητής είναι καλό να προσθέσει (κάνει add) 
όλους τους µαθητές του. Με αυτό τον τρόπο υποστηρίζεται η δηµιουργία µιας πιο 
στενής σχέσης ανάµεσα σε καθηγητή και µαθητή. Έπειτα, να τους στείλει προσωπικά 
µηνύµατα µε παρατηρήσεις και σχόλια για την επίδοσή τους και να τους υποχρεώσει 
να χρησιµοποιούν application µέσω των οποίων θα µπορούν να λαµβάνουν πληροφο-
ρίες σχετικά µε κάποιο άρθρο στο blog του ή στο blog κάποιου συµµαθητή τους. 
Χρήσιµα applications που υπάρχουν στο Facebook και είναι χρήσιµα είναι τα παρα-
κάτω:Class Notes, Cheap Textbooks, Zoho, Hey Math, Ask Questions, Get Answers, 
Easy Biblioghraphy Genaroator, Notely, Docs, Scholarium, To do List. Επίσης, θα 
µπορούν να ενηµερώνονται για οποιοδήποτε νέο bookmark έκανε ο καθηγητής “post” 
στο Del.icio.us, και θα παίρνουν από εκεί την πληροφορία που χρειάζονται. Μία άλλη 
δυνατότητα των µαθητών είναι ότι θα µπορούν να βλέπουν οποιαδήποτε νέα φωτο-
γραφία από µια εκπαιδευτική εκδροµή που έχει γίνει και την οποία έχει ανεβάσει ο 
καθηγητής ή ανέβασαν τα ίδια τα παιδιά στο Flickr. Επίσης, όχι µόνο τέτοιου είδους 
φωτογραφίες αλλά και εικόνες από κάποια εργασία που τους έχει ανατεθεί έτσι ώστε 
να τις συγκρίνουν. Παρακάτω παραθέτουµε µία τέτοια δραστηριότητα. Τέλος θα 
µπορούν να επισκεφτούν µια παρουσίαση που ετοίµασε ο καθηγητής και την ανέβασε 
στην εφαρµογή SlideShare και η οποία µπορεί να αποτελεί µια εισαγωγή για το αυρι-
ανό µάθηµα τους. Έτσι, έχοντας παρακολουθήσει την παρουσίαση θα µπορούν πιο 
εύκολα να εναρµονιστούν στο µάθηµα.  
 
Οι 10 εφαρµογές στο facebook που είναι αποτελεσµατικές για την εκπαίδευση 
των µαθητών και οι 3 που θα πρέπει να αποφευχθούν. 
 

1. Class Notes 
Εάν κάποια στιγµή ένας µαθητής χάσει µία διάλεξη, τότε η εφαρµογή class 

notes θα τον γλιτώσει από πολύ χρόνο και προσπάθεια. Στην ουσία το class 
notes είναι ένας κατάλογος µε σηµειώσεις, σηµειώσεις των διαλέξεων συγκε-
κριµένα, αλλά και οτιδήποτε άλλο έχει ειπωθεί µέσα στο µάθηµα. 
 
2. Cheap Textbooks 

Όλοι οι µαθητές επιθυµούν να ξοδεύουν λίγα χρήµατα σε εγχειρίδια, και µε 
το συνεχώς αυξανόµενο κόστος και µέγεθος των εγχειριδίων, οπότε ένας τρό-
πος να µειωθεί αυτό το κόστος θα γίνει πολύ δηµοφιλής. Σε αυτό ακριβώς το 
σηµείο βοηθάει η εφαρµογή Cheap Textbooks η οποία εµφανίζει συγκριτικά 
αποτελέσµατα για το κόστος ενός βιβλίου από διάφορα ηλεκτρονικά βιβλιο-
πωλεία Αυτό θα µπορούσε να σώσει αρκετά χρήµατα ένα εξάµηνο καθώς ο 
µαθητής θα αγοράζει το βιβλίο από όποιο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο το έχει 
φθηνότερα. 
 
3. Zoho 

Το σε απευθείας σύνδεση γραφείο Zoho επιτρέπει στους µαθητές να συλ-
λέγουν όλα τα έγγραφα τους, τα λογιστικά φύλλα (spreadsheet) τους καθώς 
και παρουσιάσεις σε µια θέση on-line. Από εδώ µπορούν να τα µοιραστούν µε 
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τους φίλους τους χωρίς να απαιτείτε η offline αντιγραφή. Με αυτή την εφαρ-
µογή οι µαθητές δεν θα περιοριστούν ποτέ πάλι από τη δυσκολία που υπάρχει 
να βρίσκουν σηµειώσεις από διάφορους συµµαθητές του.  
 
4. Ask questions, Get Answers 

Εάν κάποιος µαθητής αντιµετωπίζει δυσκολία µε οποιαδήποτε εργασία του 
παρέχετε στο σχολείο ή στο πανεπιστήµιο, χρησιµοποιώντας αυτήν την εφαρ-
µογή µπορεί να βοηθηθεί αρκετά. Απλά δακτυλογραφεί την ερώτησή του και 
έπειτα περιµένει για απάντηση από κάποιο που να γνωρίζει περισσότερα. 
Στην πραγµατικότητα, η εφαρµογή Ask Questions,Get Answers επιτρέπει 
στους µαθητές να ρωτούν και να αποκρίνονται σε καθέναν από την κοινότητα 
Facebook. Ένας µεγάλος χρονικός αποταµιευτής, απλά το µόνο αρνητικό ση-
µείο είναι ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος που να ξέρει την απάντηση. 
 
5. Easy Bibliography Generator 

Υπάρχουν φορές που οι µαθητές δυσκολεύονται στο πως θα κάνουν τη 
φόρµα της βιβλιογραφίας σε κάποια εργασία για παράδειγµα. Υπάρχει πολλές 
διαφορετικές µορφές που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν, ανάλογα µε το 
σενάριο. Η εφαρµογή Easy Bibliography Generator είναι µία εύκολη γεννή-
τρια βιβλιογραφιών και µπορεί να σχηµατοποιήσει τις αναφορές τους σε 
MLA, APA, το Σικάγο, και Turabian. Αυτό είναι ένας χρονικός αποταµιευτής, 
αλλά µόνο εάν το σχήµα που χρειάζονται είναι εκεί. 
 
6. Notely 

Το Notely είναι ενδεχοµένως ένα από τα καλύτερα online διαθέσιµα εργα-
λεία βασισµένα στο µαθητή, και τώρα υπάρχει και στο Facebook. Αυτό το 
σύστηµα είναι µια εικονική αρχική σελίδα για οποιοδήποτε µαθητή. Επιτρέπει 
στο µαθητή να κάνει τους καταλόγους του και να παρουσιάζει τι πρέπει να γί-
νει πρώτα. Μπορεί να φορτώσετε τις σηµειώσεις του, να γράψει κάποιες άλ-
λες σηµειώσεις, να οργανώσει ένα ηµερολόγιο, και λίγο πολύ οτιδήποτε άλλο 
θελήσει να βρίσκεται σε ένα µέρος συγκεντρωµένο. Με αυτήν την εφαρµογή 
µπορεί να µετασχηµατίσει το Facebook από µια απόσπαση της προσοχής του 
σε µια πλήµνη µελέτης. 
 
7. Docs 

Τα Docs είναι µια βιβλιοθήκη από φορτωµένες εργασίες µαθητών. Υπάρ-
χουν πάνω από 50.000 έγγραφα διαθέσιµα από σηµειώσεις διάλεξης έως ερω-
τήσεις προβλήµατος και οτιδήποτε άλλο σχετικό µπορεί να χρειαστεί ένας 
µαθητής οπότε σίγουρα υπάρχει πολύ χρήσιµη διαθέσιµη πληροφορία. 
 
8. Scholarium 

Το Scholarium είναι ένας συνδυασµός διάφορων άλλων εφαρµογών σε ένα 
σύστηµα. Οι µαθητές µπορούν να δουν τα χρονοδιαγράµµατα των φίλων τους, 
να εκτιµήσετε τους καθηγητές/τους οµιλητές τους, και να βρουν τους συµµα-
θητές µε τους οποίους µοιράζουν τις σειρές µαθηµάτων τους. Είναι µία πολύ 
ισχυρή εφαρµογή, απλά είναι ακόµα αρκετά νέα και δεν έχει κερδίσει το ενδι-
αφέρον των µαθητών και δασκάλων. 

 
9. To Do List 
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Είναι ένα απλό αλλά όµως ισχυρό εργαλείο για οποιοδήποτε µαθητή. Ο 
µαθητής προσθέτει την εφαρµογή To Do List και µε αυτό τον τρόπο µπορεί 
να οργανώνει όλη την δουλειά που έχει να κάνει. Σαν εφαρµογή είναι ιδιαίτε-
ρα εύκολη και εύχρηστη.  
 
10.  Hey Match 

Σε όλο τον κόσµο οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν τα µαθηµατικά ένα 
από τα πιο δύσκολα µαθήµατα. Μπορεί να είναι πολύ περίπλοκο ώστε κά-
ποιος να χάνετε εντελώς, αλλά µπορεί επίσης να είναι και λογικό σαν µάθηµα. 
Με το Hey Math µπορεί ένας µαθητής τελικά να αρχίσει να καταλαβαίνει µε-
ρικές από τις δυσκολότερες µαθηµατικές έννοιες. Το Hey Math είναι µια βι-
βλιοθήκη που εξηγεί τις εκατοντάδες των δύσκολων εννοιών µαθηµατικών.  

 
Οι 3 εφαρµογές που θα πρέπει να αποφευχθούν είναι οι παρακάτω: 

1. Rossambull 
Είναι ένα online παιχνίδι µε πάνω από 100.000 παίχτες. Ο στόχος του παι-

χνιδιού είναι να ανεβείτε επίπεδο µε το να ανταγωνίζεστε τους άλλους τυχαί-
ους παίχτες.  

 
2. Pirates vs Ninjas 

Πάλι αναφερόµαστε σε ένα online παιχνίδι στο οποίο κάποιος είναι ο πει-
ρατής και κάποιος ο νίντζα και ανταγωνίζονται µεταξύ τους για το ποιος θα 
κερδίσει τελικά.  

 
3. Vampires 

Επίσης ένα online παιχνίδι στο οποίο κάποιος γίνεται βαµπίρ και προσπα-
θεί να αυξήσει το στρατό του παίζοντας εις βάρος άλλων βαµπίρ. 

 
Όπως παρατηρούµε έχουµε αναφέρει τρεις εφαρµογές οι οποίες έχουν να 

κάνουν µε διαδικτυακά παιχνίδια. Ωστόσο αναφέρουµε τα συγκεκριµένα για 
το λόγω του ότι είναι παιχνίδια που δεν υποστηρίζουν καθόλου την συνεργα-
σία µεταξύ των µαθητών.  

 

6.3. ∆ραστηριότητες µε το Podcasting 

Ένα podcast είναι ακουστικό ή οπτικό περιεχόµενο που παραδίδεται αυτόµατα µέ-
σω ενός δικτύου, δωρεάν. Με µόνο µία αρχική εγγραφή, τα podcasts µπορούν να 
διανεµηθούν εύκολα µέσω του ∆ιαδικτύου ή µέσα στο δίκτυο του σχολείου σας και 
να έχει πρόσβαση σε αυτό µε ένα iPod, ένα φορητό υπολογιστή, ή έναν επιτραπέζιο 
υπολογιστή (Macs και PC). 

Τα τελευταία χρόνια ο αριθµός τάξεων που τώρα εγκαθιστούν τους ηλεκτρονικούς 
λευκούς πίνακες (EWB) αυξάνεται δεδοµένου ότι οι εκπαιδευτικοί βλέπουν τη δυνα-
τότητα για την υποστήριξη της διδασκαλίας και την εκµάθηση των δραστηριοτήτων 
ως µία πραγµατικότητα. Η χρησιµοποίηση ενός EWB σε µια τάξη καθώς και η χρήση 
ενός podcast είναι τώρα µια βιώσιµη επιλογή για τους δασκάλους. Παρακάτω παρα-
θέτουµε µερικές από τις πολλές δυνατότητες που υπάρχουν: 
 
• Εισαγωγή ενός θέµατος µε τη χρησιµοποίηση του podcast. 
• Επίδειξη στο πώς ένας µαθητής θα βρει ή θα δηµιουργήσει ένα podcast. 
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• Χρησιµοποίηση ενός podcast για να υποκινηθεί µία συζήτηση για ένα τρέχων 
θέµα. 

• Αξιολόγηση ενός podcasts που έγινε από άλλα παιδιά και νέους από όλο τον κό-
σµο. 

• Παροχή συµπληρωµατικού υλικού για µια συνέλευση κατηγορίας 
 

Κάτι που θα πρέπει να γίνει από την πλευρά των σχολείων είναι να υπάρχει µια 
αυξανόµενη τάση στο να ενθαρρύνουν τα παιδιά και τους νέους να χρησιµοποιήσουν 
το podcasting στο σπίτι, συχνά για να µεταφορτώσουν και να ακούσουν τα podcasts 
που έχουν παράγει στο σχολείο οι ίδιοι. Κατά προώθηση των podcasting δραστηριο-
τήτων, τα σχολεία και άλλοι εκπαιδευτικές οργανώσεις πρέπει να αναφέρονται συχνά 
στο γεγονός ότι τα podcasts παρατίθενται σε έναν κατάλογο, όπως ο δηµοφιλής κα-
τάλογος podcast µέσα στα iTunes Music Store. 

Παρακάτω παραθέτουµε τρόπους χρήσεις των podcast: 
 
• Mία άλλη καλή χρήση για τα podcasts είναι να δηµιουργήσει ο καθηγητής ένα 

βίντεο στο οποίο να επιδεικνύεται πώς θα υλοποιήσουν µία εργασία. Έπειτα, να 
το ανεβάζει σε µία συγκεκριµένη ιστοσελίδα στο iTunes για παράδειγµα και οι 
µαθητές µε podcasting να το παίρνουν. Οι µαθητές, επίσης, θα έχουν την δυνατό-
τητα να φορτώσουν το βίντεο σε ένα ipod/mp3 και έπειτα ενώ κάνουν την εργα-
σία να κοιτάνε και το βίντεο (υποτίθεται φυσικά πως το ipod υποστηρίζει και βί-
ντεο). Αυτό θα τους επιτρέπει έχοντας τον δικό τους ρυθµό να περατώσουν την 
εργασία. 

• Υπάρχουν µαθητές-φοιτητές που την ώρα της παράδοσης ενός µαθήµατος δεν 
κρατούν σηµειώσεις για το λόγω του ότι θέλουν να προσέξουν και να καταλάβουν 
τι λέει ο καθηγητής. Αφού τελειώσει η παράδοση ο µαθητής ή φοιτητής ανοίγει 
το iTunes και εκεί υπάρχει ηχογραφηµένη η παράδοση του µαθήµατος, οι ση-
µειώσεις του µαθήµατος γραµµένες από τον καθηγητή σε ηλεκτρονική µορφή µε 
ιδιαίτερη έµφαση σε όσα θεωρεί πως είναι σηµαντικότερο να γνωρίζουν τα παι-
διά. Όλα αυτά, επειδή είναι µέσα στο iTunes, είναι όλα µαζεµένα οπότε για ο-
ποιαδήποτε απορία υπάρχει η δυνατότητα ή µε ένα e-mail στον καθηγητή ή αλ-
λιώς να κάνει post την απορία του ούτως ώστε να µπορέσουν και οι άλλοι συµµα-
θητές ή συµφοιτητές να την δουν. 

• Επίσης σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί µπορούν να δηµιουργήσουν 
οργανωµένες ακουστικές περιηγήσεις για τα ταξίδια τοµέων (field trips), ή σχόλια 
ή οδηγίες για ένα οικοτροφείο ή µια αρµοστεία. Αντιθέτως, οι σπουδαστές µπο-
ρούν να δηµιουργήσουν podcasts για να εκθέσουν τις παρατηρήσεις τους πάνω σε 
αυτά ή να πραγµατοποιήσουν τις συνεντεύξεις. 

6.4. ∆ραστηριότητες µε το Rollyo 

Μία χρήσιµη δραστηριότητα που θα µπορούσαµε να προτείνουµε στα πλαίσια 
µιας σχολικής κοινότητας και ιδιαίτερα σε ένα δηµοτικό που τα παιδιά είναι νέοι και 
άπειρη χρήστες του διαδικτύου είναι η εξής. Ο καθηγητής επιλέγει και συλλέγει τους 
επιθυµητούς ιστοτόπους που πιστεύει ότι θα βοηθήσουν τους µαθητές στο να κατα-
νοήσουν µία ενότητα του µαθήµατος και το πρόγραµµα Rollyo δηµιουργεί την αντί-
στοιχη µηχανή αναζήτησης. Αυτή η µηχανή αναζήτησης που δηµιούργησε ο καθηγη-
τής µπορεί βέβαια να περιλαµβάνει ένα µόνο ιστότοπο ή αλλιώς να επεκτείνεται όταν 
θα το επιθυµεί, ώστε να καλύπτει όλους τους διαθέσιµους ιστότοπους του διαδικτύου 
που θέλει να εµφανίζονται. Επίσης, ο καθηγητής δηµιουργεί διάφορα searchroll αξιο-
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ποιώντας τα δικά του bookmarks. Έτσι, οι µαθητές του θα χρησιµοποιούν τα 
searchroll που έχει δώσει ο καθηγητής ούτως ώστε να βρουν τις διαθέσιµες ιστοσελί-
δες που είναι χρήσιµες για το µάθηµα σύµφωνα µε τα κριτήρια του. Η αναζήτηση, µε 
άλλα λόγια, περιορίζεται σε σχετικούς δικτυακούς τόπους, οι οποίοι έχουν επιλεγεί 
από τον καθηγητή. Αυτό βέβαια µπορεί να επεκταθεί και ανάµεσα στους µαθητές οι 
οποίοι έχουν τη δυνατότητα να δηµιουργήσουν searchroll να το κατατάξουν σε µία 
κατηγορία, (όπως για παράδειγµα γλώσσα, µαθηµατικά) και να του δώσουν κάποιο 
όνοµα–κλειδί έτσι ώστε να µπορούν οι υπόλοιποι µαθητές να βρίσκουν τις πληροφο-
ρίες που τους ενδιαφέρουν χωρίς να χρειάζεται να ψάξουν σε µία τεράστια λίστα 
επιλογών που τους παρέχει το διαδίκτυο.  

 

6.5. ∆ραστηριότητες µε το RSS(Really Simple Syndication) 

Το Really Simple Syndication (RSS) είναι ένας τρόπος δηµοσίευσης νέων, κατα-
γραφών και άλλου περιεχοµένου σε συνδροµητές. Παρέχει στους εκδότες περιεχοµέ-
νου έναν εύκολο τρόπο διανοµής πληροφοριών σε τυποποιηµένη µορφή. Μια τυπο-
ποιηµένη µορφή αρχείου XML επιτρέπει την εφάπαξ δηµοσίευση των πληροφοριών 
και την προβολή τους σε διάφορα προγράµµατα, όπως το Outlook. Ένα συνηθισµένο 
παράδειγµα περιεχοµένου RSS είναι οι πηγές πληροφοριών, όπως οι τίτλοι ειδήσεων 
που ενηµερώνονται τακτικά.  

Το πλεονέκτηµα του RSS είναι η συγκέντρωση όλων των πηγών πληροφοριών του 
Web σε ένα σηµείο. ∆εν απαιτείται πια από τον χρήστη να επισκέπτεται διαφορετικές 
τοποθεσίες του Web για να αποκτήσει τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά µε τα θέ-
µατα που τον ενδιαφέρουν. Με το RSS, λαµβάνει περιλήψεις του περιεχοµένου και, 
στη συνέχεια, µπορεί να επιλέξει ποια άρθρα θέλει να διαβάσει, επιλέγοντας στη σύν-
δεση.  

Ο µηχανισµός παράδοσης για το περιεχόµενο RSS είναι γνωστός ως τροφοδοσία 
RSS. Για την ανάγνωση των τροφοδοσιών RSS, οι περισσότεροι χρησιµοποιούν κά-
ποια µορφή προγραµµάτων-πελατών λογισµικού. Αυτά τα προγράµµατα είναι γνωστά 
ως συλλέκτες RSS ή αναγνώστες RSS.  

Οι εκδότες RSS χρησιµοποιούν τις τροφοδοσίες τους για να προσαρµόσουν το πε-
ριεχόµενό τους για τους αναγνώστες και να προσφέρουν συνδέσεις προς τις τοποθε-
σίες Web που διαθέτουν. Οι τροφοδοσίες RSS είναι ένας εύκολος τρόπος ενηµέρω-
σης σχετικά µε τοποθεσίες Web, ειδήσεις ή ηµερολόγια Web που διαβάζει ο χρήστης 
τακτικά. Αντί να κάνει περιήγηση στο Web σε πολλαπλές τοποθεσίες Web, οι τελευ-
ταίες ειδήσεις ή ενηµερώσεις από αυτές τις τοποθεσίες έρχονται σε στο χρήστη αυτό-
µατα. Με τις τροφοδοσίες RSS, είναι σαν να έχει τον προσωπικό του βοηθό, ο οποίος 
συλλέγει τίτλους ή γράφει σύντοµες συνόψεις περιεχοµένου Web για να εξοικονόµη-
ση χρόνου.  

Καθώς οι τροφοδοσίες RSS είναι προαιρετικές και βασίζονται σε συνδροµή, το 
νέο περιεχόµενο που λαµβάνει ο χρήστης αφορά ακριβώς στα θέµατα που τον ενδια-
φέρουν. Αυτός επιλέγει τις τροφοδοσίες RSS στις οποίες θα γίνει συνδροµητής, κα-
θώς και τις τροφοδοσίες RSS που θέλει να ακυρώσει. 

Ωφέλειες για τους χρήστες:  
• Οι χρήστες έχουν τον έλεγχο. Μπορούν να πάρουν από τα δεδοµένα ό,τι αυτοί 

προτιµούν, όπως και όποτε το επιθυµούν. Χρησιµοποιούν τα feed readers, αλλά-
ζουν τα χρώµατα, το είδος της γραµµατοσειράς, το πλάτος της στήλης του κειµέ-
νου ενώ επιλέγουν πόσο από το αναρτηµένο περιεχόµενο θα διαβάσουν.  
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• Οι χρήστες δεν «κυνηγούν» πλέον την πληροφορία. Η πληροφορία φτάνει στους 
χρήστες. Χρησιµοποιώντας την τεχνολογία RSS η πληροφορία έχει προεπιλεχθεί 
και έρχεται στο χρήστη κατά παραγγελία, σε µία µόνο τοποθεσία, χωρίς αυτός να 
είναι αναγκασµένος να θυµάται δεκάδες URLs και να αναζητά την πληροφορία 
κάνοντας επισκέψεις σε διάφορους ιστότοπους.  

•  Οι χρήστες µπορούν να αφαιρέσουν από τη συνολική πληροφορία αντικείµενα 
που δε χρειάζονται, όπως διαφηµιστικά banners, σχετικές διαφηµίσεις µέσω του 
Google κ.α.  

• Αυτού του είδους η ενηµέρωση διαφέρει από την ενηµέρωση που πραγµατοποιεί-
ται µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος, τα οποία µερικές φορές αποκαλούνται και 
spam. Ο χρήστης έχει ένα είδος ελέγχου στο ηλεκτρονικό ενηµερωτικό µήνυµα: 
να το διαβάσει ή όχι. Αντίθετα, η τεχνική RSS επιτρέπει στους χρήστες να δουν 
την λαµβανόµενη πληροφορία στη µορφή που αυτοί προτιµούν και σε συνδυασµό 
µε άλλο περιεχόµενο το οποίο φτάνει σε αυτούς µε τον ίδιο τρόπο. 

 
Παρακάτω θα δούµε µε ποιον τρόπο µπορεί να χρησιµοποιηθεί το RSS: 
• Στα πλαίσια ενός µαθήµατος ο καθηγητής µπορεί να παρακινήσει τους χρή-

στες/φοιτητές να χρησιµοποιήσουν το RSS ως εξής: Αρχικά ο καθηγητής πρέπει 
να προσθέσει την υπηρεσία RSS στην ιστοσελίδα του µαθήµατος. Ο φοιτητής από 
τη µεριά του θα πρέπει να προµηθευτεί ένα πρόγραµµα ανάγνωσης ειδήσεων 
(RSS reader), που αποτελεί ένα ειδικό λογισµικό στο οποίο προσθέτει τις σελίδες 
RSS που τον ενδιαφέρουν και αυτό µε τη σειρά του ελέγχει τις σελίδες αυτές και 
τον ενηµερώνει διαρκώς για οτιδήποτε νέο. Την επόµενη φορά που ο φοιτητής θα 
επισκεφτεί την ιστοσελίδα του µαθήµατος θα έχει τη δυνατότητα επιλέγοντας ένα 
πλήκτρο µε ένδειξη “RSS feeds” να γίνει συνδροµητής στο περιεχόµενο του ιστό-
τοπου. Με αυτό τον τρόπο προσθέτει ένα καινούριο κανάλι τροφοδοσίας στο δικό 
του feed reader. Όταν οι χρήστες/φοιτητές επισκέπτονται τα προσωπικά τους feed 
readers θα βρίσκουν ενηµερωµένο περιεχόµενο. Με αυτόν τον τρόπο θα ενηµε-
ρώνονται άµεσα για οποιοδήποτε νέο υλικό προστίθεται και δεν θα χρειάζεται να 
επισκέπτεται την ιστοσελίδα σε τακτά χρονικά διαστήµατα ώστε να παρακολου-
θεί τις εξελίξεις του µαθήµατος. 

 

6.6. ∆ραστηριότητες µε το YouTube 

Το ΥouΤube είναι ένας δηµοφιλής διαδικτυακός τόπος, ο οποίος επιτρέπει αποθή-
κευση, αναζήτηση και αναπαραγωγή αρχείων ψηφιακού βίντεο. Όλοι µπορούν να 
βλέπουν τα αποθηκευµένα αρχεία βίντεο, ενώ τα εγγεγραµµένα µέλη µπορούν να 
αποθηκεύουν απεριόριστο αριθµό βίντεο. Μαζί µε τα βίντεο φαίνεται και ο αριθµός 
των µελών που τα έχουν δει, ώστε να φαίνονται ποια είναι τα πιο δηµοφιλή. Σχετικά 
βίντεο, τα οποία προσδιορίζονται από ένα τίτλο και tags (ετικέτες), εµφανίζονται 
στην οθόνη αφού ο χρήστης έχει επιλέξει να παρακολουθήσει κάποιο βίντεο.  

Το YouTube µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εξής: 
Ο καθηγητής στα πλαίσια ενός µαθήµατος µπορεί να παρέχει στην ιστοσελίδα του 

ένα χώρο όπου θα υπάρχουν βίντεο, οργανωµένα σε διάφορες κατηγορίες, τα οποία 
έχει βρει µέσω του YouTube. Επίσης, µπορεί να παρέχει έναν επιπλέον χώρο όπου οι 
φοιτητές θα µπορούν να ανεβάσουν βίντεο τα οποία έχουν βρει οι ίδιοι και που θα 
είναι, επίσης, οργανωµένα στις ανάλογες κατηγορίες. Το παραπάνω µπορεί να υλο-
ποιηθεί είτε παρέχοντας τις διευθύνσεις από τα διάφορα βίντεο στην ιστοσελίδα και 
µέσω αυτής να οδηγούνται στο YouTube οπού και θα τα παρακολουθούν, είτε να 
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υπάρχουν αυτούσια τα βίντεο στην ιστοσελίδα του καθηγητή και ο φοιτητής να µπο-
ρεί να τα παρακολουθήσει απευθείας. Το περιεχόµενο των βίντεο θα πρέπει να βοηθά 
το µάθηµα, δηλαδή να περιλαµβάνουν επεξηγήσεις ορών ή τµήµατα διαλέξεων θα 
έχουν ως αποτέλεσµα την καλύτερη κατανόηση τους. Έκτος των άλλων ο καθηγητής 
θα µπορούσε να ανεβάσει στο YouTube βίντεο που έχουν δηµιουργηθεί από τον ίδιο 
ή από φοιτητές. 

Ένας άλλος τρόπος χρήσης του YouTube είναι ο καθηγητής όντας εγγεγραµµένος 
σε αυτό να ανεβάζει τα δικά του βίντεο και δίνοντας στους φοιτητές το όνοµα µε το 
οποίο είναι εγγεγραµµένος, να µπορούν να δουν όλα τα βίντεο που έχει δηµοσιεύσει. 
Επιπλέον, θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν ποια βίντεο είναι πιο δηµοφιλή, καθώς 
επίσης και να εκφράσουν τη άποψη τους προσθέτοντας σχόλια. Κάτι παρόµοιο µπο-
ρεί να γίνει από φοιτητές που δηµιουργούν και ανεβάζουν τα δικά τους βίντεο. Είτε 
ακόµα για ένα µάθηµα να υπάρχει ένας κοινός χρήστης του οποίο το όνοµα και ο 
κωδικός θα δίνεται στους φοιτητές που παρακολουθούν το συγκεκριµένο µάθηµα, µε 
σκοπό όσοι έχουν κάποιο βίντεο να το ανεβάζουν µέσω του συγκεκριµένου χρήστη, 
και να µπορούν εύκολα και χωρίς ιδιαίτερη αναζήτηση να το δουν και οι υπόλοιποι 
φοιτητές. 

6.7. ∆ραστηριότητες µε το Wikis 

Σταδιακά και βάσει της εξέλιξης της τεχνολογίας, τα συστήµατα διαχείρισης περι-
εχοµένου αλλάζουν µορφή. Τα Wikis είναι ένα είδος ενός τέτοιου συστήµατος, σε µια 
εξελιγµένη όµως µορφή, αφού ακολουθεί τις προαναφερθείσες αρχές που το Web 2.0. 
υποστηρίζει. Συγκεκριµένα, τα wikis αποτελούν οι ιστοτόποι που επιτρέπουν στους 
χρήστες εύκολα να προσθέτουν και να συντάσσουν το κείµενο που αυτοί επιθυµούν. 
Αντιπροσωπευτικό παράδειγµα η Wikipedia, που επιτρέπει σχεδόν ολοκληρωτικά 
ανεξέλεγκτη πρόσβαση έτσι ώστε οι χρήστες να µπορούν να συνεισφέρουν στον ι-
στότοπο, χωρίς υποχρεωτικά να πρέπει να υποστούν µια διαδικασία εγγραφής, όπως 
συνήθως απαιτείται από διάφορους άλλους τύπους αντιδραστικών ιστοτόπων, όπως 
τα Internet forums. Αυτή η τεχνική δίνει πρωτεύουσα σηµασία και αξία στους χρή-
στες των εφαρµογών και υπηρεσιών που την αξιοποιούν. 

Τα wikis παρέχουν µοναδικές συνεργατικές ευκαιρίες για εκπαίδευση. Συνδυάζο-
ντας δωρεάν προσπελάσιµη πληροφορία, γρήγορη ανταπόκριση, απλοποιηµένη 
HTML και προσπέλαση από πολλαπλούς συγγραφείς, τα wikis έχουν αρχίσει να υιο-
θετούνται ραγδαίως ως ένας νεωτεριστικός τρόπος κατασκευής της γνώσης. Το χα-
ρακτηριστικό που έχει κάνει τα wikis να ξεχωρίζουν από άλλα forums και συζητήσεις 
που βασίζονται στο διαδίκτυο, είναι ο µεγάλος αριθµός των ανθρώπων που συνει-
σφέρουν. Σε αντίθεση µε το blog, για παράδειγµα, που έχει ένα κύριο αναγνωρίσιµο 
συγγραφέα, µια ιστοσελίδα µε στυλ wiki µπορεί να γραφεί αλλά και να τροποποιηθεί 
από πολλούς συγγραφείς. Με αυτό τον τρόπο οι wiki ιστοσελίδες µοιάζουν να µην 
τελειώνουν ποτέ αφού συνεχώς τροποποιούνται και επεκτείνονται.  

Με δεδοµένη τη συνεργατική φύση των wikis, µια εύλογη ερώτηση θα µπορούσε 
να είναι πως µια wiki ιστοσελίδα εξελίσσεται για να γίνει µια συναφής δοµή γνώσης; 
Τι είναι αυτό που εµποδίζει ένα άτοµο από το να εισάγει σε µια wiki σελίδα µη εποι-
κοδοµητική και ανακριβή γνώση;  

Τα wikis τείνουν να αναπτύσσονται γύρω από συγκεκριµένα θέµατα. Όσο µια 
online οµάδα από άτοµα που συνεισφέρουν σε ένα wiki αναπτύσσουν και συγγρά-
φουν σελίδες κοινού ενδιαφέροντος, ο καθένας προσπαθεί να διατηρήσει την ακρί-
βεια και την ποιότητα του περιεχοµένου της σελίδας. Ακόµα και στις εξαιρετικές 
περιπτώσεις της εσκεµµένα καταστρεπτικής συγγραφής, τα κατάλληλα µέτρα παίρ-
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νονται ώστε να αποκατασταθεί η ζηµιά που έχει προκληθεί στο περιεχόµενο. Κάθε 
φορά που γράφεται µια σελίδα, φυλάσσεται ένα αντίγραφο της προηγούµενης έκδο-
σης. Μια προηγούµενη έκδοση, λοιπόν, µπορεί να φορτωθεί ώστε να αντικαταστήσει 
την κατεστραµµένη. Σε µερικές περιπτώσεις, ατοµικές IP διευθύνσεις ή χρήστες έ-
χουν µπλοκαριστεί από τη συνεισφορά σε wikis. Κάποια wikis, ειδικά αυτά που έ-
χουν εταιρικό ή εκπαιδευτικό υπόβαθρο, απαιτούν ένα είδος εγγραφής για τη συµµε-
τοχή, ως µια προσπάθεια να διατηρήσουν την ισορροπία µεταξύ προσπέλασης και 
ασφάλειας.  

Ορισµένοι τρόποι χρήσης των wikis στην συνεργατική µάθηση παρατίθενται πα-
ρακάτω: 
• Σε µια πλατφόρµα moodle που παρέχει δυνατότητα χρήσης wiki θα µπορούσε να 

δηµιουργηθεί ένα γλωσσάρι τεχνικών όρων για κάποιο µάθηµα. Οι χρήστες έχουν 
την δυνατότητα να εκφράζουν τις απορίες του για κάποιους όρους και να παίρ-
νουν απαντήσεις από µια πληθώρα άλλων χρηστών δηµιουργώντας έτσι µια πιο 
ολοκληρωµένη ερµηνεία. Επιπλέον, ο καθηγητής θα έχει τη δυνατότητα να παρα-
κολουθεί τις ερµηνείες που δίνονται είτε διορθώνοντας τους χρηστές είτε δίνοντας 
τις δίκες του ερµηνείες όταν το κρίνει απαραίτητο.  

• Ένας άλλος τρόπος χρήσης wiki είναι όταν ο καθηγητής αναθέσει µία εργασία 
που υλοποιείται σε ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα άγνωστο προς την πλειοψηφία 
των φοιτητών να ανεβάσει ένα online tutorial στο wiki. Οι φοιτητές µπορούν να 
ανεβάσουν και αυτοί επιπλέον tutorials που θα έχουν βρει από άλλες πηγές. Ακό-
µα θα έχουν τα δυνατότητα να εκφράσουν τις απορίες τους και να πάρουν απα-
ντήσεις από τους συµφοιτητές τους αναπτύσσοντας έτσι τη µεταξύ τους συνεργα-
σία. 
Στο πλαίσιο ενός µαθήµατος, οπού ο καθηγητής παρέχει στους φοιτητές κατά τη 

διάρκεια της παράδοσης “φύλλα εργασία” µε ερωτήσεις που αφορούν το µάθηµα, θα 
µπορούσε να ανεβάζει αυτά τα “φύλλα εργασίας” στο ίντερνετ χρησιµοποιώντας ένα 
wiki. Εκεί οι φοιτητές θα µπορούν ανεβάσουν τις απαντήσεις που συγκέντρωσαν από 
την παράδοση του µαθήµατος, δίνοντας µε τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα σε φοιτη-
τές που δεν µπορούν να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις να έχουν µια πλήρη εικόνα 
για την εξέλιξη του µαθήµατος. Παρόµοια, οι φοιτητές θα µπορούσαν να ανεβάσουν 
όσα θέµατα εξετάσεων παλαιοτέρων ετών διαθέτουν, καθώς και τις απαντήσεις τους. 

6.8. ∆ραστηριότητες µε το Flickr 

Ένας από τους βασικούς στόχους του συγκεκριµένου ιστότοπου είναι να βοηθήσει 
τους χρήστες του dιαδικτύου να διαθέσουν τις φωτογραφίες τους σε άλλους ανθρώ-
πους που θα το επιθυµούσαν. Το Flickr βοηθά τους χρήστες να διατηρούν ένα ηµερο-
λόγιο µε τις φωτογραφίες τους και να το επιδεικνύουν σε ολόκληρο τον κόσµο προ-
κειµένου να γίνουν γνωστοί και διάσηµοι. Το πρόγραµµα τροφοδοτείται µε φωτο-
γραφίες που λαµβάνονται µέσω κινητών τηλεφώνων, µέσω dιαδικτύου, µέσω των 
προσωπικών υπολογιστών και µέσω οποιοδήποτε λογισµικού που µπορεί να διαχειρι-
στεί ψηφιακές φωτογραφίες και στέλνονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µέσω 
της ιστοσελίδας του Flickr, µέσω της RSS τεχνολογίας καθώς και µέσω ανάρτησης 
σε διάφορα blogs.  

Ο ιστότοπος διαµοίρασης φωτογραφιών του Flickr βρίσκει, επίσης, χρήση στην 
εκπαίδευση καθώς παρέχει µια µεγάλη ποικιλία από εικόνες που µπορούν να φανούν 
χρήσιµες σε φοιτητές που αναζητούν εικόνες για τις εργασίες τους και για διάφορες 
παρουσιάσεις.  

Το Flickr θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως εξής: 
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• Στα πλαίσια ενός µαθήµατος, του οποίου κάποια από τις εργασίες έχει να κάνει µε 
την επεξεργασία εικόνας από ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα (π.χ. Adobe Photo-
shop) θα µπορούσε να δηµιουργηθεί ένας κοινός χρήστης στο Flickr. Αφού οι 
φοιτητές τελειώνουν την εργασία τους, θα µπορούν να ανεβάζουν τις επεξεργα-
σµένες φωτογραφίες του στο Flickr χρησιµοποιώντας το όνοµα και τον κωδικό 
του κοινού χρηστή. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα, όταν πλέον όλοι οι φοιτητές έ-
χουν ολοκληρώσει την εργασία τους και ανεβάσουν τις εικόνες τους στο Flickr, 
θα δηµιουργηθεί µια έκθεση που θα περιλαµβάνει όλες τις επεξεργασµένες εικό-
νες. 

 

6.9. ∆ραστηριότητες µε τα Blogs 

Τα blogs µπορούν να χαρακτηρισθούν ως νέο κοινωνικό φαινόµενο. Μπορούµε να 
µιλήσουµε ήδη για επανάσταση της ενηµέρωσης, µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών. 
Το διαδίκτυο έχει πια εφαρµογή και στην διάδοση της σχολιασµένης είδησης.  

Η είδηση αλλά και ο σχολιασµός της µπορεί πια, χωρίς να υπόκειται σε λογοκρι-
σία να «εκτεθεί» και να αξιολογηθεί από τον τελικό χρήστη που είναι η κοινωνία και 
ο τελικός αποδέκτης, το άτοµο. 

Στο σηµείο αυτό θα προσπαθήσουµε να κάνουµε µια καταγραφή των µορφών που 
µπορεί να πάρει η χρήση αυτής της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Σε δεύτερο στάδιο 
,θα επιχειρήσουµε να περιγράψουµε κάποιες επιπτώσεις που µπορούν να επιφέρουν 
και σε αυτό τον χώρο τα blogs.  

Τα blogs µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τους εκπαιδευτές των εκπαιδευτών, µε 
στόχο να δηµιουργήσουν ανοιχτές οµάδες συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων σε 
θέµατα επιστήµης. Τότε θα έχουν τη µορφή αναλυτικών – εκτεταµένων forums. Φυ-
σικά, επειδή ενσωµατώνουν πιο πλήρη εργαλεία, µπορούν και υποστηρίζουν καλύτε-
ρα, πολύπλευρα και πιο αναλυτικά την ανάπτυξη στοχευόµενης ακαδηµαϊκής συζή-
τησης. 

Τα blogs µπορούν να χρησιµοποιηθούν ενδοσχολικά, για επικοινωνία και επιστη-
µονική ενηµέρωση, µεταξύ των εκπαιδευτικών της σχολικής εκπαίδευσης. Όπως στην 
προηγούµενη περίπτωση, έτσι και σε αυτή µπορούν να έχουν το ρόλο αναλυτικών 
θεµατικών forums. 

Τέλος τα blogs µπορούν να ενσωµατωθούν στην καθηµερινή εκπαιδευτική διαδι-
κασία και στην πρωτοβάθµια αλλά κυρίως στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µε τη 
µορφή «συντονισµένων» δηµόσιων συζητήσεων των µαθητών. Ο συντονισµός αυτός 
µπορεί να γίνεται από εκπαιδευτικούς του σχολείου αλλά µε στόχο, σε δεύτερη φάση, 
να µπορεί να είναι διαχειριζόµενα από την οµάδα των συµµετεχόντων µαθητών µε 
όλο και µεγαλύτερο πεδίο ελευθερίας. 

Τα blogs αυτά µπορεί να είναι κλειστά, να απευθύνονται στους µαθητές µιας τάξης 
ή ενός σχολείου. Μπορεί να είναι πιο ανοιχτά, µε το να απευθύνονται σε συγκεκριµέ-
νη σχολική κοινότητα µιας σχολικής µονάδας. Σε πλήρη εξέλιξη µπορούν τέλος να 
είναι πλήρως ανοιχτά και αυτορυθµιζόµενα, µε τη δυνατότητα να συµµετέχουν σε 
αυτά όλη η κοινωνία. 

Η θεµατολογία τους θα πρέπει να είναι συγκεκριµένη, αλλά να ορίζεται από τη 
σχολική κοινότητα κι όχι από τον ή τους καθηγητές µόνο. Μπορεί να είναι στενά 
γνωστικού περιεχοµένου, αλλά και κοινωνικού προβληµατισµού. 

Στο σηµείο αυτό θα αναφερθούµε στα είδη των blogs που µπορούν να αναρτηθούν 
στο χώρο της εκπαίδευσης και το πιθανό περιεχόµενο καθενός από αυτά [21]. 
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• Blog εκπαιδευτικού που απευθύνεται στους µαθητές του: Μπορεί να περιέχει, 
βασικά σηµεία της διδασκαλίας, ερωτήσεις που δίνουν αφορµές για σχόλια πριν 
τη διδασκαλία ενός αντικειµένου, πρόσθετο διδακτικό υλικό (video, εικόνες, ηχη-
τικό κείµενο), προτάσεις για διάβασµα ή περιήγηση στο δίκτυο, σχολιασµό της 
επικαιρότητας, ανάθεση εργασιών προς τους µαθητές, ενηµέρωση των γονέων για 
την εργασία που γίνεται στην τάξη. 

• Blog εκπαιδευτικού που απευθύνεται στους συναδέλφους του: Στο περιεχόµε-
νό του µπορούν να περιληφθούν, προτάσεις για τη διδασκαλία συγκεκριµένων 
αντικειµένων, ενηµέρωση για ενδιαφέρουσα βιβλιογραφία και πηγές από το δια-
δίκτυο, προτεινόµενες πειραµατικές δραστηριότητες, επισηµάνσεις για τις παρα-
νοήσεις των µαθητών, προσωπικές µαρτυρίες από την ζωή του ανθρώπου που ερ-
γάζεται στο χώρο της εκπαίδευσης. 

• Blog σχολικής τάξης: Μπορεί να είναι το κοινό blog εκπαιδευτικού και µαθητών 
στο οποίο να καταγράφεται, η καθηµερινή δραστηριότητα της τάξης, η διδασκα-
λία ενός συγκεκριµένου αντικειµένου, µια εκπαιδευτική εκδροµή ή επίσκεψη, η 
ανάληψη µιας πρωτοβουλίας σχετικής µε το περιβάλλον, την αγωγή υγείας κ.α., ο 
σχολιασµός ενός βιβλίου, η πορεία εργασίας στο πλαίσιο µιας εργασίας (project), 
η συµβολή των επιστηµών στην καθηµερινότητα. 

• Blog οµάδας µαθητών: Είναι το blog µιας οµάδας µαθητών στο οποίο αναρτά-
ται: Η πορεία εργασίας που έχουν ακολουθήσει στο πλαίσιο µιας δραστηριότητας 
που τους έχει ανατεθεί, µεµονωµένα ή εντός ενός ευρύτερου project στο οποίο 
µετέχει όλη η τάξη. 

• Blog άτυπης εκπαίδευσης: Το blogging µπορεί να συµβάλλει αποφασιστικά 
στην άρση µιας ενδηµικής αδυναµίας που έχουν οι επισκέψεις και σχολικοί περί-
πατοι. Συνήθως οι µαθητές, βρίσκονται απροετοίµαστοι γι’αυτό που θα δουν ή θα 
ακούσουν σε ένα µουσείο, έναν τόπο, ένα ερευνητικό εργαστήριο, µια θεατρική 
παράσταση ή κινηµατογραφική προβολή, µε αποτέλεσµα να αδιαφορούν και να 
αποκοµίζουν ένα µικρό παιδαγωγικό όφελος. Μετά δε την επιστροφή τους στο 
σχολείο, η επίσκεψη που έκαναν είναι σαν να µην έγινε, αφού δεν παρακινούνται 
να καταγράψουν εντυπώσεις, να επεξεργαστούν υλικό και δεδοµένα που συνέλε-
ξαν. Μέσω του blogging οι µαθητές µπορούν να ωθούνται να προετοιµάσουν τις 
επισκέψεις τους (τι θα δω;, τι θα ακούσω;, τι πρέπει να γνωρίζω προηγουµένως 
ώστε να επικοινωνήσω ουσιαστικά µε το αντικείµενο της επίσκεψης) και επίσης 
να επεξεργάζονται δηµιουργικά ότι παρατήρησαν, κατέγραψαν κατά τη διάρκειά 
τους. 

• Blog-Εφηµερίδα σχολείου: Μερικά σχολεία έχουν αναρτήσει ιστολόγια-
εφηµερίδες, στα οποία καταγράφονται ποικίλα στιγµιότυπα από τη δραστηριότη-
τά τους (αγώνες της σχολικής οµάδας, παραστάσεις της θεατρικής οµάδας, πα-
ρουσίαση βιβλίων κ.α.). 

• Blog σχολικού εργαστηρίου: Μια ιδέα αξιοποίησης των blog είναι η καταγραφή 
της δραστηριότητας που γίνεται κατά την εκτέλεση µιας εργαστηριακής άσκησης, 
η παρουσίαση της επεξεργασίας που έχουν κάνει οι µαθητές σε πειραµατικά δε-
δοµένα, η προβολή εναλλακτικών εργαστηριακών ασκήσεων (λ.χ. µε ευκολότερο, 
συντοµότερο, ή παραστατικότερο τρόπο εκτέλεσης, µε τη χρησιµοποίηση λιγότε-
ρο δυσεύρετων, ακριβών ή επικίνδυνων υλικών).  

• Blog στελέχους της εκπαίδευσης (Συµβούλου του Π.Ι., Σχολικού Συµβούλου, 
κλπ): Πολλά στελέχη της εκπαίδευσης αλλά και παιδαγωγοί στο Αµερικανικό αλ-
λά και σε πολλά Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήµατα, συνηθίζουν να συντηρούν 
blogs. Μέσω αυτών τους δίνετε η δυνατότητα να επικοινωνούν, άµεσα και δια-
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δραστικά τόσο µε τους εκπαιδευτικούς, όσο και µεταξύ τους, να ενηµερώνουν για 
την εργασία τους, τις εξελίξεις στην επιστήµη και την παιδαγωγική 
Στη συνέχεια αναφέρουµε δύο λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητο και χρή-

σιµο ένας εκπαιδευτικός να δηµιουργήσει το δικό του ιστολόγιο. Ο πρώτος λόγος 
είναι το γεγονός ότι πλέον οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν το χρόνο στο σχο-
λείο να µιλήσουν για τον τρόπο που διδάσκει ο καθένας από αυτούς και πως αντιµε-
τωπίζουν τα παιδιά. Φυσικά δεν αναφερόµαστε µόνο σε αυτούς που διδάσκουν τα 
ίδια µαθήµατα αλλά και στους άλλους µε τους οποίους θα µπορούσε να υπάρχει µία 
κοινή βάση συζήτησης έτσι ώστε να οδηγηθούν σε εποικοδοµητικά αποτελέσµατα σε 
σχέση µε την διδασκαλία τους. 

Ο δεύτερος λόγος είναι αυτό που έχει να κάνει µε την αξιολόγηση των εκπαιδευτι-
κών. Με τα ιστολόγια υπάρχει η δυνατότητα βελτίωσης κάποιων λαθών και ιδεών όχι 
γιατί θα το απαιτεί κάποιος κρατικός µηχανισµός αλλά επειδή οι ίδιοι οι εκπαιδευτι-
κοί θα θέλουν να βελτιωθούν συµµερίζοντας τις µεταξύ τους απόψεις. Αυτό συµβαί-
νει γιατί υπάρχει µία ιδεολογία των εκπαιδευτικών όταν θα βγουν από την τάξη δεν 
µιλάνε καθόλου για τον τρόπο που διδάσκουν το µάθηµα τους. 

Τέλος, αναφέρουµε λόγους για τους οποίους θα επιλέγαµε ως αντικείµενο διδακτι-
κής προσέγγισης τα Blogs. Κατά κύριο λόγο είναι πιο εύκολη η δηµιουργία και ανα-
νέωση τους και δεν απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις, όπως για παράδειγµα η δηµιουρ-
γία δικτυακών τόπων(γνώση HTML). Η δηµιουργία και ανανέωση ενός καλαίσθητου 
blog µπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο βήµα πριν την δηµιουργία ενός δικτυακού τό-
που στα πλαίσια µιας οµαδικής εργασίας (project). 

∆εύτερον, το διαδίκτυο επιδρά σε όλο το φάσµα της ανθρώπινης ζωής και µετα-
βάλλει µε τρόπους µε τους οποίους διαρκώς ανακαλύπτουµε τον ανθρώπινο πολιτι-
σµό. Τα blogs αποτελούν µια σύγχρονη τεχνολογία έκφρασης και επικοινωνίας του 
διαδικτύου µε επιπτώσεις στην κοινωνική ζωή και αποτελούν ένα πρόσφορο έδαφος 
για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και προβληµατισµού σχετικά µε τις επιδράσεις της 
τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών. Τέλος, τρίτον, τα blogs µπορούν να 
αξιοποιηθούν ως εργαλεία στην οικοδόµηση της γνώσης µε κοινωνική διαµεσολάβη-
ση [35].   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Συµπεράσµατα 
 

Τα διαδικτυακά συνεργατικά εργαλεία είναι ένας καινούριος χώρος για την εκπαί-
δευση. Είναι εύκολα στη χρήση, είναι δωρεάν, είναι εύκολα προσβάσιµα από τις σχο-
λικές µονάδες, και µπορούν, ιδιαίτερα αν αξιοποιηθούν µε βάση την εποικοδοµητική 
προσέγγιση, να προσφέρουν αυτό το «κάτι διαφορετικό», που θα οδηγήσει τους µα-
θητές στην απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων, µε έναν τρόπο που θα είναι πολύ 
ελκυστικός στα παιδιά, επειδή θα το θεωρούν παιχνίδι και κάτι διαφορετικό από το 
παραδοσιακό µάθηµα. 

Φυσικά, για να πραγµατοποιηθούν όλοι αυτοί οι στόχοι, βασική προϋπόθεση είναι 
η διάδοση της χρήσης των Η/Υ και του διαδικτύου, από τους µαθητές για εκπαιδευτι-
κούς σκοπούς. Παρόλα αυτά, ακόµη και σήµερα πολλοί είναι εκείνοι οι µαθητές που 
δεν έχουν υπολογιστή στο σπίτι, ιδιαίτερα εκείνοι που ζουν σε ηµιαστικές και αγρο-
τικές περιοχές.  

Το εικονικό περιβάλλον µάθησης, το e-learning έρχεται πλέον να παίξει σηµαντικό 
ρόλο στην καθηµερινή ρουτίνα των σχολικών µονάδων. To Web2.0 µε τα Blogs, 
Wiki, FlickR κ.λ.π. αρχίζει να έχει τεράστιο αντίκτυπο στο µοντέλο διδασκαλίας των 
εκπαιδευτικών και στο πώς δοµούν τη νέα γνώση, στο πώς µαθαίνουν οι µαθητές. 

Παρόλα αυτά, το e-Learning και τα σύγχρονα περιβάλλοντα εξατοµικευµένης µά-
θησης θα πρέπει να µπορούν να προσαρµόζονται εύκολα στην οµαδική σκέψη και 
εργασία. 

Η εργασία σε οµάδες αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιτυχηµένη αλλαγή µέ-
σα στο σχολείο, µε στόχο µια προσέγγιση µε επίκεντρο το µαθητή. Είναι σηµαντικό 
να µην περιορίζεται η φυσική περιέργεια των παιδιών και η δηµιουργικότητά τους. 
Επιπλέον, η ανάπτυξη ενός καινοτόµου τρόπου σκέψης θα πρέπει να ενθαρρύνεται εξ 
αρχής: η βασική πρόκληση είναι να ξαναφέρουµε το «Γιατί;» στην καθηµερινή ζωή 
του σχολείου. Θέτοντας το ερώτηµα «Γιατί;» παρακινούµε τους µαθητές να το εφαρ-
µόζουν στην υπάρχουσα µαθησιακή διαδικασία και τους βοηθά να ανακαλύψουν 
εποικοδοµητικές καινοτόµες λύσεις. 

Οι αλλαγές δεν πραγµατοποιούνται αν όλα τα εµπλεκόµενα µέρη µιας σχολικής 
κοινότητας και όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας δεν αφοµοιώσουν την κουλτούρα 
της καινοτοµίας και της αλλαγής. 

Οποιοσδήποτε µπορεί να καινοτοµεί. Πολλές φορές όµως, η κατεστηµένη πρακτι-
κή και η ελλιπής κουλτούρα καινοτοµίας των σχολικών µονάδων, µας εµποδίζει συ-
χνά να αντιληφθούµε και να πετύχουµε πραγµατικές αλλαγές. Πολλά στελέχη της 
εκπαίδευσης (ευτυχώς όχι όλα) που θα έπρεπε να προωθούν την καινοτοµία και την 
αλλαγή, δεν είναι σε θέση να επιτελέσουν αυτόν τον ΄΄ουκ άνευ΄΄ ρόλο τους, γιατί δεν 
είναι καν σε θέση να αναγνωρίζουν την καινοτοµία και την αλλαγή ακόµη και όταν 
τη βλέπουν να έρχεται ή τη συναντούν σε εκπαιδευτικούς που καινοτοµούν.  

Οι νέες τεχνολογίες και τα σύγχρονα περιβάλλοντα µάθησης µας παροτρύνουν και 
µας παρέχουν αρκτά εργαλεία και δυνατότητες να αντιµετωπίσουµε νέες εµπειρίες 
και τη νέα γνώση και µας βοηθούν να αναπτύξουµε έναν παγκόσµιο τρόπο σκέψης, 
όχι µόνο στο φυσικό µας χώρο αλλά και στον κυβερνοχώρο. 

Καινοτοµία και µάθηση προέρχονται από τις νέες εµπειρίες, την υπέρβαση της 
ασφάλειας των όσων γνωρίζουµε και τα νέα και διαφορετικά βιώµατα. Ένας παγκό-
σµιος τρόπος σκέψης µάς δίνει τη δυνατότητα να ξεπεράσουµε τους φραγµούς της 
δικής µας κουλτούρας και να δούµε τον κόσµο όπως πραγµατικά είναι.  
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