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Επιτελική σύνοψη 

 Η εργασία αυτή πραγματεύεται το θέμα της εφαρμογής των 
τεχνολογιών Web 2.0 στην εκπαιδευτική διαδικασία (e-learning 2.0) και 
ειδικότερα σʼ αυτήν της ανώτερης εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, 
μελετάται η εφαρμογή εργαλείων όπως τα blogs, wikis, podcasts, RSS 
feeds κ.ά. στο e-learning 2.0, όπου οι συμμετέχοντες (καθηγητές-
σπουδαστές) είναι ομότιμα μέλη ομάδων, μέσα στις οποίες δρουν 
ενεργά και συνεργάζονται με σκοπό τη δημιουργία και το διαμοιρασμό 
της γνώσης. Γίνεται μια εκτενής βιβλιογραφική επισκόπηση 
επιστημονικών άρθρων, τα οποία έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά 

περιοδικά, καθώς και σε σχετικά επιστημονικά συνέδρια με βάση τη 
μεθοδολογία που προτείνουν οι Webster και Watson. Παρουσιάζονται 
πρακτικές εφαρμογές των εργαλείων Web 2.0 από ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι οποίες μελετήθηκαν μέσα από: 
• τα επιστημονικά άρθρα που επιλέχθηκαν και μελετήθηκαν 
• την αναζήτηση στις ιστοσελίδες των σχετικών πανεπιστημίων  
• τις ιστοσελίδες των σχετικών εργαλείων (όπως www.moodle.org ή 

www.elgg.org). 
 Με βάση τη βιβλιογραφία που μελετήθηκε, αλλά και την ανάλυση 
των διαθέσιμων - ανοικτού κώδικα - εργαλείων Web 2.0, επιλέχθηκε το 
σύστημα Moodle ως κατάλληλη πλατφόρμα Web 2.0 για την πιλοτική on-
line υποστήριξη του μαθήματος “Επιχειρησιακές Αρχιτεκτονικές (ΕΑ)”. Η 
παραμετροποίηση της πλατφόρμας έγινε έτσι ώστε η τελευταία να 
υποστηρίζει την εκπόνηση εργασιών από ομάδες φοιτητών, μέσω των 
wikis, καθώς και τη συσσώρευση γνώσης, η οποία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και να επεκταθεί. Τα εργαλεία της πλατφόρμας 
ενισχύουν τόσο την υποστήριξη του μαθήματος αναφορικά με το 
εκπαιδευτικό υλικό, όσο και την επικοινωνία και συνεργασία των 
φοιτητών που τη χρησιμοποιούν. 
 Το βασικότερο συμπέρασμα που εξήχθη από την εκπόνηση της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ότι η εφαρμογή των 
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τεχνολογιών Web 2.0 στην εκπαιδευτική διαδικασία δίνει δυνατότητες 
παροχής μιας ολοκληρωμένης μαθησιακής εμπειρίας στους 
σπουδαστές. Επίσης μέσω του e-learning 2.0 επιτυγχάνεται η διαδικασία 
της μάθησης καθʼ όλες τις ώρες της ημέρας και σε οποιονδήποτε τόπο, 
αφού το μεγαλύτερο ποσοστό των σπουδαστών χρησιμοποιεί την 
Πληροφορική Τεχνολογία για διάφορες δραστηριότητες εκτός της 
εκπαίδευσης και είναι εξοικειωμένο μʼ αυτές. Συνεπώς η χρήση των 
μέσων αυτών με σκοπό τη μάθηση ενσωματώνεται στις δραστηριότητες 
των σπουδαστών ομαλά. Οι εν λόγω τεχνολογίες αποτελούν ένα 
πολύτιμο εργαλείο για τη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία μιας και 

διαφοροποιούν την τελευταία από την παραδοσιακή, αναφορικά με το 
ρόλο που αποκτά ο σπουδαστής. Στο e-learning 2.0 ο σπουδαστής 
κατέχει τον κύριο ρόλο και συμμετέχει στη δημιουργία της γνώσης 
μέσω της συνεργασίας του με τους υπόλοιπους σπουδαστές και τον 
καθηγητή του. 
 Για την καλύτερη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του e-learning 
2.0 είναι καλό να γίνεται προσεκτική μελέτη στο σχεδιασμό των 
μαθημάτων καθώς και στην επιλογή ή δημιουργία των κατάλληλων 
εργαλείων, ώστε να εξυπηρετείται ο εκάστοτε μαθησιακός στόχος. 
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Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή  

 Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το θέμα της διπλωματικής 
εργασίας, καθορίζεται το εύρος, οι στόχοι της μελέτης και 
παρουσιάζεται η δομή της. 
 

1.1. Περιγραφή του προβλήματος 

 Το αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας είναι η 
βιβλιογραφική επισκόπηση της έρευνας που έχει διενεργηθεί στο 
διεπιστημονικό πεδίο της εφαρμογής των τεχνολογιών Web 2.0 στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, το οποίο αφορά τόσο στην επιστήμη της 
πληροφορικής και των υπολογιστών, όσο και σε αυτήν της 
παιδαγωγικής. 
 Στην παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία, όπου ο καθηγητής 
κατέχει τον κεντρικό ρόλο και ως εκ τούτου η συμμετοχή των 
σπουδαστών είναι σχετικά περιορισμένη, το μάθημα πραγματοποιείται 
υπό τη μορφή διαλέξεων, χωρίς τη χρήση τεχνολογικών μέσων (η/υ, 
Διαδίκτυο). 
 Η εμφάνιση των η/υ και του Παγκόσμιου Ιστού (Web 1.0) 
παρουσίασε ενδιαφέρον ως προς την εφαρμογή τους στην εκπαίδευση. 
Η υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τις τεχνολογίες αυτές 

οδήγησε στην εμφάνιση της έννοιας του e-learning 1.0. Ωστόσο, δεν 
επήλθε ουσιαστική αλλαγή στο δασκαλοκεντρικό χαρακτήρα της 
εκπαίδευσης, ενώ οι σπουδαστές, ως τελικοί χρήστες του Ιστού ήταν 
κυρίως παθητικοί αναγνώστες των περιεχομένων των ιστοσελίδων 
καθώς δεν μπορούσαν να τροποποιήσουν εύκολα το περιεχόμενό τους. 
Επιπροσθέτως, οι δυνατότητες αλληλεπίδρασης μεταξύ τους ήταν 
περιορισμένες. 
 Η εξέλιξη του Παγκόσμιου Ιστού από Web 1.0 σε Web 2.0 φαίνεται 
να παρέχει πολλές καινοτομίες και δυνατότητες στον τρόπο που 
λαμβάνει χώρα η εκπαιδευτική διαδικασία, ενισχύοντας τη σχετικά 
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περιορισμένη – κατά την παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία – 
αλληλεπίδραση και επικοινωνία των σπουδαστών. Με την έλευση των 
τεχνολογιών Web 2.0 ο χρήστης του Παγκόσμιου Ιστού αποκτά τον 
κεντρικό ρόλο, γεγονός που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του Web 
2.0 και προσδίδει στον ιστό έναν πιο “κοινωνικό χαρακτήρα”. Ο χρήστης 
(prosumer) μπορεί πλέον εύκολα να τροποποιεί το περιεχόμενο των 
ιστοσελίδων, χωρίς να έχει ειδικές γνώσεις, να προσθέτει το 
περιεχόμενό του στον Ιστό, να διαμοιράζει πληροφορίες και να μην 
είναι απλώς αναγνώστης (consumer) του περιεχομένου του Ιστού 
(prosumer) (Ferretti, Mirri, Muratori, Roccetti, Salomoni 2008). Η νέα αυτή 

δυνατότητα ενίσχυσε την επικοινωνία και το διαμοιρασμό πληροφοριών 
και γνώσης μεταξύ των ανθρώπων. Συνεπώς ο χρήστης αποκτά κεντρικό 
ρόλο αναφορικά με τις τεχνολογίες Web 2.0 (user-centred), γεγονός που 
συνάδει με τις θεωρίες του εποικοδομισμού, σύμφωνα με τις οποίες η 
μάθηση είναι κοινωνικό φαινόμενο και ο σπουδαστής αποτελεί το 
κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας (learner-centred). 
 Στην εργασία που ακολουθεί μελετώνται οι δυνατότητες και οι 
αλλαγές που επιφέρουν οι τεχνολογίες Web 2.0 όταν εφαρμόζονται 
στην εκπαίδευση και επιλέγεται μια πλατφόρμα για να 
παραμετροποιηθεί κατάλληλα, ώστε να υποστηρίξει on-line το μάθημα 
“Επιχειρησιακές Αρχιτεκτονικές” κάνοντας χρήση των εργαλείων Web 
2.0. 
 

1.2. Εύρος της μελέτης 

 Ο όρος Web 2.0 διατυπώθηκε το 2004 από τον Tim Oʼ Reilly (Oʼ 
Reilly 2005). Στη συνέχεια, το 2005 ο Stephen Downes διατυπώνει τον 
όρο e-learning 2.0 (Downes 2005). Στην εργασία αυτή εξετάζονται 
συγγράμματα και θεωρητικές μελέτες ερευνητών δημοσιευμένες σε 
άρθρα περιοδικών, στο διαδίκτυο και σε επιστημονικά συνέδρια, 
αναφορικά με το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική 
διαδικασία οι τεχνολογίες που στο σύνολό τους περιγράφονται από τον 
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όρο Web 2.0. Τα υπό εξέταση άρθρα μελετούν το θέμα τόσο από την 
τεχνολογική του διάσταση (πλατφόρμες και εργαλεία Web 2.0), όσο και 
από την παιδαγωγική του διάσταση, συμπεριλαμβάνοντας τις θεωρίες 
μάθησης εποικοδομισμού και αλληλεπίδρασης καθηγητή-φοιτητή. 
Επισημαίνεται ότι η παρούσα εργασία δεν προτείνει κάποιο καινούριο 
εκπαιδευτικό μοντέλο, αλλά μελετά τα ήδη υπάρχοντα. 
 Με βάση τη μελέτη του θεωρητικού υποβάθρου και τη μελέτη 
εφαρμογών Web 2.0, κυρίως ανοικτού κώδικα και όχι εμπορικά πακέτα 
λογισμικού, εξάγονται συμπεράσματα και επιλέγεται η πλατφόρμα που 
πρόκειται να παραμετροποιηθεί για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας. 

Τονίζεται ότι δεν επιχειρείται η ανάπτυξη ενός νέου εργαλείου Web 2.0, 
αλλά η επιλογή και παραμετροποίηση μιας ήδη υπάρχουσας πλατφόρμας 
ανοικτού κώδικα. 
 

1.3. Στόχοι μελέτης 

 Βασικός στόχος είναι η βιβλιογραφική επισκόπηση για τη 
συγκέντρωση και παρουσίαση της γνώσης που υπάρχει στο 
διεπιστημονικό τομέα της χρήσης των τεχνολογιών Web 2.0 στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Η μεθοδολογία που επιλέχθηκε για την 
εκπόνηση της βιβλιογραφικής επισκόπησης πάνω στο σχετικό 

ερευνητικό πεδίο, είναι αυτή που προτείνουν οι Webster και Watson 
(2002). Επίσης βασικό στόχο της παρούσας εργασίας αποτελεί η επιλογή 
και παραμετροποίηση πλατφόρμας Web 2.0 η οποία θα χρησιμοποιηθεί 
πιλοτικά για να υποστηρίξει on-line το μάθημα “Επιχειρησιακές 
Αρχιτεκτονικές” (Enterprise Architectures). Ο στόχος αυτός 
προσεγγίστηκε βάσει των εργαλείων και των περιπτώσεων που 
μελετήθηκαν, αλλά και των συμπερασμάτων της βιβλιογραφικής 
επισκόπησης. 
 Οι επιμέρους στόχοι της μελέτης είναι οι εξής: 
• Εύρεση και μελέτη των εργαλείων Web 2.0 και το πώς αυτά 

εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα άρθρα που 
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μελετήθηκαν προτείνουν εργαλεία Web 2.0 που χρησιμοποιούνται 
στην εκπαίδευση όπως επίσης παραθέτουν και σχετικούς 
υπερσυνδέσμους στο διαδίκτυο. 

• Μελέτη του τρόπου χρήσης των εργαλείων αυτών από 
πανεπιστημιακά ιδρύματα. Μελετήθηκαν περιπτώσεις (case studies) 
οι οποίες εντοπίσθηκαν είτε μέσα από τα άρθρα που συνθέτουν τη 
βιβλιογραφία, είτε μέσα από τις ιστοσελίδες των εν λόγω 
εργαλείων. 

 

1.4. Περιεχόμενα 

 Η εργασία διαρθρώνεται ως εξής: 
 Στο πρώτο κεφάλαιο οριοθετείται το εύρος της μελέτης και 
τέλος καθορίζονται σαφώς ο βασικός και οι δευτερεύοντες στόχοι. 
 Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία που 
ακολουθείται για τη βιβλιογραφική επισκόπηση, προσαρμοσμένη 
κατάλληλα ώστε να καλύπτει το συγκεκριμένο ερευνητικό αντικείμενο. 
 Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο παραδοσιακό 
εκπαιδευτικό σύστημα και στη συνέχεια παρουσιάζεται η εφαρμογή των 
τεχνολογιών Web 1.0 στην εκπαιδευτική διαδικασία (οπότε γίνεται 
λόγος για e-Learning 1.0). Τέλος, μελετώνται οι τεχνολογίες  Web 2.0 και 

το πως αυτές εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία οπότε 
προκύπτει ο όρος e-Learning 2.0 κατʼ αντιστοιχία. 
 Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζονται πραγματικές περιπτώσεις 
χρήσης και εφαρμογής των τεχνολογιών Web 2.0 στην υποστήριξη 
μαθημάτων από πανεπιστημιακά ιδρύματα. 
 Στο πέμπτο κεφάλαιο τεκμηριώνεται η επιλογή της πιλοτική 
πλατφόρμας e-Learning 2.0, όπου αναλύονται οι απαιτήσεις των χρηστών 
και του συστήματος. Με τη βοήθεια των διαγραμμάτων της UML, 
παρουσιάζονται οι περιπτώσεις χρήσης του συστήματος (use case 
diagram), καθώς και η φυσική του αρχιτεκτονική (deployment diagram). 
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 Το έκτο κεφάλαιο παρουσιάζει ένα παράδειγμα χρήσης της 
πιλοτικής πλατφόρμας που παραμετροποιήθηκε, δημιουργώντας και 
υποστηρίζοντας on-line το μάθημα “Enterprise Architectures”. Ο 
διαχειριστής-καθηγητής δημιουργεί το μάθημα και ο χρήστης-
φοιτητής/τρια κάνει χρήση της πλατφόρμας για το μάθημα αυτό. 
 Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που 
εξήχθησαν από τη βιβλιογραφική επισκόπηση αλλά και από την πιλοτική 
εφαρμογή της πλατφόρμας και γίνονται προτάσεις για μελλοντική 
έρευνα - μελέτη. 
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Κεφάλαιο 2 - Μεθοδολογία 

2.1. Εισαγωγή 

 Για την εκτενέστερη μελέτη και ανάλυση της διεθνούς 
επιστημονικής βιβλιογραφίας είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί μια 
μεθοδολογία έρευνας. Η ανάγκη αυτή γίνεται πιο επιτακτική όταν ο 
τομέας που ερευνάται είναι διεπιστημονικός. Η εφαρμογή των 
τεχνολογιών Web 2.0 στην ηλεκτρονική εκπαίδευση (e-Learning 2.0) 
αποτελεί διεπιστημονικό γνωστικό πεδίο, στο οποίο εμπλέκονται τόσο η 
επιστήμη των υπολογιστών όσο και η επιστήμη της παιδαγωγικής. Ως 
μεθοδολογία για τη συγγραφή της βιβλιογραφικής επισκόπησης, 
επιλέχθηκε αυτή που προτείνεται από τους J. Webster και R. Watson 
(2002), η οποία περιγράφεται στο παρόν κεφάλαιο. 
 Για την εύρεση και παρουσίαση των πρακτικών εφαρμογών των 
εργαλείων Web 2.0 που χρησιμοποιούνται από πανεπιστήμια, η 
μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η μελέτη των παραδειγμάτων που 
πρότειναν τα άρθρα που εντοπίστηκαν μέσω της μεθοδολογίας της 
επισκόπησης. Τα παραδείγματα αυτά μελετήθηκαν περαιτέρω μέσω της 
αναζήτησης πληροφοριών από τις ιστοσελίδες των πανεπιστημίων 
αυτών καθώς και από την αναζήτηση στοιχείων γιʼ αυτά μέσω του 
Google. Τέλος, αναζήτηση για την εύρεση πρακτικών εφαρμογών έγινε 

και στις ιστοσελίδες των εργαλείων Web 2.0, όπως για παράδειγμα στην 
ιστοσελίδα του εργαλείου moodle (moodle.org). 
 Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την επιλογή και 
παραμετροποίηση της κατάλληλης πιλοτικής πλατφόρμας ήταν η 
αποτίμηση πλατφορμών και εργαλείων Web 2.0, η σύγκρισή τους με 
σημείο αναφοράς το θεωρητικό υπόβαθρο που προέκυψε από τη μελέτη 
των επιλεγμένων άρθρων και η εξέταση των πρακτικών εφαρμογών των 
πανεπιστημίων που μελετήθηκαν, αναφορικά με τις χρήσεις των 
εργαλείων Web 2.0 στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
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2.2. Περιγραφή της μεθοδολογίας των Webster και Watson 

 Οι J. Webster και R. Watson (2002) προτείνουν μια μεθοδολογία 
για τη συγγραφή επιστημονικών άρθρων, κατά την οποία η επισκόπηση 
βασίζεται εξ ολοκλήρου στις έννοιες που απαντώνται στην έρευνα, 
ώστε να υπάρχει συνοχή στο περιεχόμενο του παραγόμενου άρθρου, 
ειδικά όταν αυτό πραγματεύεται θέματα διεπιστημονικών τομέων. 
Σύμφωνα με τη μεθοδολογία αυτή, στη βιβλιογραφική επισκόπηση θα 
πρέπει να παρουσιάζονται σαφώς οι βασικές έννοιες που απαντώνται 
στο επιστημονικό πεδίο προς μελέτη. Επίσης το εύρος και τα όρια της 
μελέτης πρέπει να είναι και αυτά σαφώς καθορισμένα. 
 Κατά τους J. Webster και R. Watson (2002) μια βιβλιογραφική 
επισκόπηση καλύπτει ολόκληρη την έρευνα που έχει γίνει αναφορικά με 
κάποιο επιστημονικό πεδίο ή τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος της. 
Συνεπώς, η εν λόγω επισκόπηση δεν πρέπει να βασίζεται μόνο σε άρθρα 
που προέρχονται από μια μόνο μεθοδολογία έρευνας, ή σε άρθρα από 
ένα περιορισμένο σύνολο επιστημονικών περιοδικών ή ακόμη σε άρθρα 
που προέρχονται από ένα μόνο γεωγραφικό τόπο. Όταν συμβαίνει κάτι 
τέτοιο, τότε η επισκόπηση περιορίζεται σε άρθρα που προέρχονται από 
ένα μικρό δείγμα επιστημονικών περιοδικών, γεγονός που δεν είναι 
επιθυμητό, ακόμη κι αν τα περιοδικά αυτά είναι τα πιο φημισμένα στον 

υπό μελέτη επιστημονικό τομέα. Αντιθέτως, οι J. Webster και R. Watson 
(2002) προτείνουν μια δομημένη προσέγγιση που καθορίζει το πώς 
πρέπει να συλλέγεται το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί ως πηγή στη 
βιβλιογραφική επισκόπηση. 
 Σε πρώτη φάση συλλέγονται άρθρα από τα πλέον γνωστά και 
φημισμένα επιστημονικά περιοδικά του συγκεκριμένου γνωστικού 
τομέα (Webster & Watson, 2002). Αναζητώντας άρθρα σε βάσεις 
δεδομένων επιστημονικών περιοδικών, επιταχύνεται η διαδικασία 
ανεύρεσης σχετικού υλικού. Εκτός των περιοδικών, σκόπιμο είναι να 
μελετηθούν και αποτελέσματα - πρακτικά από συνέδρια που φημίζονται 
για την υψηλή τους ποιότητα. Στην περίπτωση όπου το θέμα που 
εξετάζεται είναι διεπιστημονικό και αφορά περισσότερα του ενός 
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επιστημονικού πεδίου - όπως το θέμα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης με 
χρήση τεχνολογιών Web 2.0 - τότε μελετούμε και πηγές από όλα τα 
επιστημονικά πεδία που σχετίζονται με αυτό.  
 Από τα άρθρα που εντοπίστηκαν στην πρώτη φάση, 
προσδιορίζουμε προγενέστερα άρθρα στα οποία γίνονται αναφορές. Τα 
προσδιορισθέντα άρθρα αυτής της φάσης μελετώνται για το αν έχουν 
να προσφέρουν στην επισκόπηση. 
 Τέλος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο δικτυακός τόπος Web of 
Science (isiknowledge.com) για την ανεύρεση άρθρων τα οποία 
αναφέρονται στα άρθρα που έχουν ήδη βρεθεί προηγουμένως. Τα 

άρθρα αυτά εξετάζονται για το αν πρέπει να συμπεριληφθούν στην 
επισκόπηση. 
 Η μεθοδευμένη έρευνα εγγυάται και διασφαλίζει τη συσσώρευση 
μιας σχετικά πλήρους απογραφής της σχετικής βιβλιογραφίας. 
Μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι η επισκόπησή μας πλησιάζει στην 
ολοκλήρωσή της, όταν πλέον δε διακρίνονται - εντοπίζονται νέες 
έννοιες μέσα στο σύνολο των άρθρων που έχουν συλλεχθεί. 
 Από δομική άποψη, η βιβλιογραφική επισκόπηση, πρέπει να είναι 
εννοιο-κεντρική (Webster & Watson, 2002). Αυτό σημαίνει ότι το 
οργανωτικό της πλαίσιο είναι καθορισμένο βάσει των εννοιών της. Υπό 
μια άλλη οπτική γωνία, κάποιοι συγγραφείς ακολουθούν μια συγγραφο-
κεντρική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία, παρουσιάζουν μια 
περίληψη από σχετικά άρθρα. Η τελευταία προσέγγιση αποτυγχάνει να 
συνθέσει σωστά τη βιβλιογραφική επισκόπηση. Οι παραπάνω δυο 
προσεγγίσεις συνοψίζονται στον πίνακα 1. 
 
Πίνακας 1 - προσεγγίσεις στις βιβλιογραφικές επισκοπήσεις (πηγή: Webster & 

Watson, 2002) 

Εννοιο-κεντρική προσέγγιση Συγγραφο-κεντρική προσέγγιση 

Έννοια Χ...[Συγγραφέας Α, Συγγραφέας Β,..] Συγγραφέας Α ..έννοια Χ, έννοια Υ,..  

Έννοια Υ...[Συγγραφέας Α, Συγγραφέας Γ,..] Συγγραφέας β ..έννοια Χ, έννοια Ζ,..  
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 Για να γίνει επιτυχώς η μετάβαση από την συγγραφο-κεντρική 
στην εννοιο-κεντρική προσέγγιση, προτείνεται η κατασκευή ενός 
πίνακα εννοιών μετά από τη μελέτη κάθε άρθρου όπως φαίνεται στον 
πίνακα 2 παρακάτω. Για τη σύνθεση της βιβλιογραφίας θα αναλυθεί η 
κάθε έννοια που αναφέρεται στα άρθρα που συλλέχθηκαν. Πριν 
πραγματοποιηθεί το βήμα αυτό, πρέπει να ομαδοποιηθούν οι έννοιες - 
κλειδιά που εντοπίστηκαν, βάσει κάποιου λογικού πλαισίου. 
 

Πίνακας 2 - πίνακας εννοιών (πηγή: Webster & Watson, 2002) 

Άρθρα Έννοιες 

 Α Β Γ Δ ..... 

1  X X  X 

2 X X    

....   X X  
 
 Μια έννοια μπορεί να έχει διαφορετικό νόημα όταν εξετάζεται 
από διαφορετικές σκοπιές. Για να μπορούμε να παρακολουθούμε τη 
μονάδα της ανάλυσης, δηλαδή το νόημα που αποκτά μια έννοια όταν 
εξετάζεται από μια συγκεκριμένη οπτική γωνία, προσθέτουμε μια ακόμα 
διάσταση στον παραπάνω πίνακα. 
 Με την ανάλυση των εννοιών ανάλογα με τη μονάδα, η 
επισκόπηση που θα προκύψει θα είναι πιο ορθή επειδή είναι ευκολότερο 
να απομονωθούν και να απομακρυνθούν έννοιες που είναι εκτός του 
πεδίου που μελετούμε. 
 Για την καλύτερη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 

επισκόπησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν πίνακες και διαγράμματα. 
Αυτοί οι πίνακες πρέπει να προσθέτουν αξία στην έρευνα, 
κατηγοριοποιώντας τα άρθρα βάσει ενός λογικού πλαισίου το οποίο 
βοηθά στον πληρέστερο προσδιορισμό του θέματος που 
πραγματεύονται και όχι να αποτελούν απλά μια λίστα από άρθρα. Ως 
πλαίσια για την παραπάνω κατηγοριοποίηση, είναι ο τύπος των 
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μεταβλητών που εξετάζονται, το επίπεδο της ανάλυσης που 
πραγματοποιείται, τα κενά στην υπάρχουσα βιβλιογραφία ή άλλα 
σημαντικά θεωρητικά θέματα. Η επισκόπηση είναι επιτυχημένη όταν 
βοηθά άλλους ερευνητές στη κατανόηση της συσσωρευμένης γνώσης 
για το πεδίο με το οποίο ασχολείται.  
 Σημαντικό παράγοντα, τον οποίο πρέπει να προσέξουμε, 
σύμφωνα με τους Webster & Watson (2002) αποτελεί ο τόνος και το 
ύφος της βιβλιογραφικής επισκόπησης που θα χρησιμοποιηθεί. Σε μια 
επισκόπηση πρέπει να αποφεύγεται η αρνητική κριτική. Τουναντίον 
πρέπει να τονίζονται τα ευρήματα - αποτελέσματα των ερευνών, καθώς 

και να προτείνεται η μελλοντική μελέτη στο συγκεκριμένο θέμα. 
 Όσον αφορά το (γραμματικό) χρόνο συγγραφής/παρουσίασης 
της επισκόπησης, οι απόψεις διίστανται. Ωστόσο, ο χρόνος που 
προτείνεται να χρησιμοποιηθεί, είναι ο ενεστώτας επειδή προσδίδει 
περισσότερη αμεσότητα στην αφήγηση. Επίσης, λόγω του ότι 
διαπραγματευόμαστε έννοιες, η χρήση του ενεστώτα είναι ιδανική γιατί 
οι έννοιες αυτές ισχύουν γενικά. Τέλος, με τον ενεστώτα βοηθούμε τον 
αναγνώστη στην αποδοτικότερη και γρηγορότερη ανάγνωση της 
επισκόπησης. Η περίπτωση που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο 
αόριστος είναι όταν μια έννοια - άποψη δεν υποστηρίζεται πλέον από 
τον συγγραφέα που την εισήγαγε. 
 Μια επισκόπηση εντοπίζει και προσπαθεί να καλύψει τα κενά που 
υπάρχουν στη γνώση για ένα πεδίο. Έτσι πρέπει όχι μόνο να μελετώνται 
και να εξετάζονται προγενέστερες έρευνες αλλά και να προτείνονται 
θέματα για μελλοντικές. Αυτό επιτυγχάνεται με την υιοθέτηση της 
εννοιο-κεντρικής προσέγγισης που αναλύθηκε παραπάνω. Τονίζοντας 
το κενό ανάμεσα στην γνώση που ήδη κατέχουμε και στη γνώση που 
χρειάζεται να έχουμε (αλλά δεν έχουμε), δίνεται η ευκαιρία σε 
επόμενους ερευνητές να μελετήσουν το θέμα και να προσφέρουν τη 
δική τους συνεισφορά. 

 Αξιολογώντας τη βιβλιογραφική επισκόπηση, πρέπει αυτή να είναι 
περιεκτική, εμπεριέχοντας ενδιαφέροντα ευρήματα που προκύπτουν 
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από τη μελέτη πολλών παραδειγμάτων καθώς και να απαντά σε όλα τα 
λογικά ερωτήματα που προκύπτουν. Για την αξιολόγηση και βελτίωση 
της επισκόπησης, μέχρι τη στιγμή της παράδοσής της, η επαναληπτική 
διαδικασία διόρθωσής της είναι αναπόφευκτη. Επιπροσθέτως, 
προτείνεται η μελέτη της επισκόπησης από τρίτα άτομα που 
ειδικεύονται στον ίδιο γνωστικό τομέα, τα οποία θα μπορούσαν να 
προτείνουν αλλαγές και βελτιώσεις. 
 Συνοψίζοντας, η ιδανική βιβλιογραφική επισκόπηση έτσι όπως 
προτείνεται στο άρθρο των Webster και Watson (2002), πρέπει να φέρει 
τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Να παρακινεί την έρευνα για το συγκεκριμένο θέμα και να εξηγεί τη 
συνεισφορά της 

• Να περιγράφει τις έννοιες κλειδιά 
• Να οριοθετεί το εύρος της έρευνας 
• Να αναφέρει - παρουσιάζει τη σχετική προγενέστερη βιβλιογραφία 

του θέματος που αναλύεται αλλά και συναφών γνωστικών πεδίων  
• Να αναπτύσσει ένα μοντέλο που θα καθοδηγεί μελλοντικές έρευνες 
• Να αιτιολογεί τις προτάσεις της με τη βοήθεια: του θεωρητικού 

υποβάθρου, προγενέστερων εμπειρικών ευρημάτων και πρακτικών 
παραδειγμάτων 

• Να παρουσιάζει τα συμπεράσματα των επιπτώσεών της στους 
ερευνητές 

• Και, να είναι επεξηγηματική και δημιουργική. 
 

2.3. Αποτελέσματα 

 Για την αναζήτηση των άρθρων που αναφέρονται στη χρήση 
εργαλείων Web 2.0 στην εκπαιδευτική διαδικασία, χρησιμοποιήθηκαν οι 
βάσεις άρθρων Scopus, DBLP, CiteSeerx, καθώς και το Scholar της 
εταιρίας Google. Επιπροσθέτως, αναζήτηση άρθρων με σχετικό 
περιεχόμενο έγινε στη δικτυακή πύλη http://www.elearningeuropa.info, 
όπως και στο δικτυακό τόπο http://www.educause.edu. Για την αναζήτηση 
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στις ανωτέρω πηγές χρησιμοποιήθηκαν λέξεις-κλειδιά που αναφέρονται 
στο αντικείμενο προς μελέτη, καθώς και συνδυασμοί των λέξεων 
αυτών. Οι λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής: “e-
learning”, “Web 2.0”, “e-learning 2.0”, “wikis”, “blogs”, “practices”, “education” 
και “platform”. Η εκτέλεση των αναζητήσεων επέστρεψε μεγάλο αριθμό 
άρθρων, από τα οποία επιλέχθηκαν μόνο αυτά που εμπίπτουν στο πεδίο 
μελέτης της παρούσας εργασίας, αφού μέσα από την ανάγνωση των 
περιλήψεών τους, διαπιστώθηκε ότι πολλά δεν αφορούσαν το εν λόγω 
αντικείμενο έρευνας. Κάποια από τα άρθρα περιείχαν υπερσυνδέσμους 
σε ιστοσελίδες με σχετικό υλικό, το οποίο επίσης μελετήθηκε. Εκτός 

των άρθρων που βρέθηκαν και μελετήθηκαν, εντοπίστηκαν και 
ιστοσελίδες σχετικές με το θέμα της εργασίας, οι οποίες επίσης 
μελετήθηκαν. Τέτοιες ιστοσελίδες είναι: 

• http://www.det.wa.edu.au/education/cmis/eval/curriculum/ict/wikis/ 
• http://cordis.europa.eu/ictresults/index.cfm/section/news/tpl/article/id/90
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• http://eduwikius.wikispaces.com/Moodle 

• http://icamp2008.wikispaces.com/ 
• http://www.elearningeuropa.info/directory/index.php?page=doc&doc_id

=7517&doclng=6 
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Κεφάλαιο 3 - Εκπαιδευτική διαδικασία, e-learning και Web 2.0 

3.1. Εισαγωγή 

 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η παραδοσιακή εκπαιδευτική 
διαδικασία στην οποία δε χρησιμοποιούνται τεχνολογικά μέσα. Στη 
συνέχεια παρουσιάζεται η ενσωμάτωση της πληροφορικής τεχνολογίας 
και η χρήση του παγκόσμιου ιστού (Web 1.0) στην παραδοσιακή 
εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος, αναλύονται οι νέες τεχνολογίες Web 
2.0 και ο τρόπος με τον οποίο οι τελευταίες μεταβάλλουν και ενισχύουν 
τη διαδικασία της μάθησης. 
 

3.2. Παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία 

 Σύμφωνα με την παραδοσιακή προσέγγιση αναφορικά με την 
εκπαιδευτική διαδικασία, μάθηση θα μπορούσε να οριστεί ως η 
μεταφορά γνώσης από το διδάσκοντα στο σπουδαστή, σε ένα 
συγκεντρωτικό σχολικό σύστημα (Rogers, Liddle, Chan, Doxey & Isom 
2007) όπου ο καθηγητής καθοδηγεί τους σπουδαστές βάσει του 
μαθήματος.  
 Το μάθημα γίνεται υπό τη μορφή διαλέξεων που ο διδάσκων 
καθηγητής έχει ετοιμάσει και με διδακτικό υλικό που ο ίδιος προσφέρει 
στους φοιτητές του (Ebner 2007). Η παραπάνω περιγραφή αποτελεί 
παράδειγμα μονολογικής μορφής διδασκαλίας, καθώς ο μονόλογος 
κατέχει την κυρίαρχη θέση στην παραδοσιακή διδασκαλία, αποτελώντας 
το βασικότερο εξωτερικό μέσο προώθησης της μάθησης (Ομάδα 
Εκπαιδευτικών 2004). Οι παραδόσεις των διαλέξεων γίνονται μέσα στη 
“φυσική” τάξη. Αυτό σημαίνει ότι το μάθημα γίνεται σε συγκεκριμένη 
αίθουσα και συγκεκριμένη ώρα της ημέρας. Κατά συνέπεια η φυσική 
παρουσία των σπουδαστών είναι απαραίτητη καθʼ όλη τη διάρκεια των 
διαλέξεων. Οι σπουδαστές έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό 
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μέσω των συγγραμμάτων που συνοδεύουν τα σχετικά μαθήματα (Kesim 
& Agaoglou 2007). 
 Στο παραδοσιακό εκπαιδευτικό σύστημα ο σπουδαστής 
μετατρέπεται σε “παθητικό” δέκτη της γνώσης που του προσφέρεται 
(Kesim & Agaoglou 2007). Έτσι περιορίζεται κάθε κατάσταση 
δημιουργικής δραστηριότητας και ενέργειας, καθιστώντας το 
σπουδαστή άβουλο όργανο, με αποδυναμωμένη διάθεση για έρευνα και 
ανακάλυψη (Ομάδα Εκπαιδευτικών 2004). Η αλληλεπίδραση ανάμεσα σε 
σπουδαστές και διδάσκοντα καθηγητή είναι σχετικά μικρή και 
περιορίζεται στις ερωτήσεις των σπουδαστών που συνοδεύονται από τις 

αντίστοιχες απαντήσεις του καθηγητή. Ως μορφή αλληλεπίδρασης 
μπορεί να θεωρηθεί και το εκπαιδευτικό εργαλείο των εργαστηριακών 
μαθημάτων όπου οι φοιτητές συνεργάζονται είτε μεταξύ τους είτε με 
το διδάσκοντα καθηγητή, έτσι ώστε το μάθημα να γίνεται πιο 
ενδιαφέρον (Rogers et al. 2007). Η αίσθηση που καλλιεργείται 
περισσότερο κατά τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας είναι η ακοή, 
αφού ο σπουδαστής δραστηριοποιείται κατά το λιγότερο. Σε αντίθεση 
με τα παραπάνω, ο φοιτητής είναι επιθυμητό να συμμετέχει ενεργά στη 
διαδικασία της μάθησης, αναπτύσσοντας το κριτικό και δημιουργικό του 
πνεύμα (Ομάδα Εκπαιδευτικών 2004). 
 Οι παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας χαρακτηρίζονται ως 
δασκαλοκεντρικές, λόγω του ότι η πρωτοβουλία δράσης και 
επικοινωνίας ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον καθηγητή. Ο 
τελευταίος, με το συνεχή λόγο, την υποδειγματική επίδειξη και τη 
συστηματική επεξήγηση, παρουσιάζει στην παραδοσιακή τάξη το 
διδακτικό αντικείμενο. Επίσης ο εκπαιδευτικός ασκεί έλεγχο, ο οποίος 
ποικίλει ανάλογα με την περίπτωση. Για παράδειγμα, σε μια ακραία 
περίπτωση, ο καθηγητής είναι ο κυρίαρχος ενεργός παράγοντας της 
διδασκαλίας. Ο ρόλος των σπουδαστών εξαντλείται στην προσεκτική 
παρακολούθηση και ακριβή καταγραφή των στοιχείων που παρουσιάζει 

ο καθηγητής, στη μνήμη τους. Η πληρότητα και η ακρίβεια με την οποία 
είναι σε θέση να αναπαράγουν τις πληροφορίες του καθηγητή τους οι 
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σπουδαστές, καθορίζουν τη μαθησιακή τους ικανότητα και το βαθμό 
επιτυχίας της διδασκαλίας (Ματσαγγούρας 2003). 
 Η παραπάνω μορφή διδασκαλίας εκφράζει το προ-επιστημονικό 
μοντέλο εκπαίδευσης της “τραπεζικής κατάθεσης” κατά τον Freire (1983, 
όπ.αναφ. στο Ματσαγγούρας, 2003). Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, το 
έργο του καθηγητή που θεωρείται ως απόλυτος κάτοχος της γνώσης, 
είναι να “καταθέσει” στη συνείδηση του σπουδαστή έτοιμη γνώση. 
Επίσης κατά τους Brown και Adler (2008), στην παραδοσιακή διδασκαλία 
υιοθετείται η Καρτεσιανή άποψη αναφορικά με τη μάθηση και τη γνώση, 
σύμφωνα με την οποία η γνώση θεωρείται ως μια ουσία την οποία ο 

καθηγητής πρέπει να τη “μεταγγίσει” στους φοιτητές με τον πλέον 
αποδοτικότερο τρόπο. Το παρακάτω σχεδιάγραμμα δείχνει τους ρόλους 
του καθηγητή και του σπουδαστή κατά την παραδοσιακή εκπαιδευτική 
διαδικασία: 

 
Εικόνα 1 - μεταφορά γνώσης 

 
 Η παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία της ανώτατης 
εκπαίδευσης που περιγράφηκε παραπάνω έχει συνήθως ως κύριο στόχο 
την αποκόμιση, από πλευράς φοιτητών, κατάλληλης γνώσης και 
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κατάρτισης με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών τους, κυρίως για 
επαγγελματική αποκατάσταση σύμφωνα με την εκάστοτε οικονομική 
κατάσταση και το μοντέλο διοίκησης του κάθε κράτους (Rogers et al. 
2007). 
 Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά 
των παραδοσιακών εκπαιδευτικών μοντέλων που περιγράφηκαν 
παραπάνω: 
 

Πίνακας 3 - παραδοσιακά μοντέλα εκπαίδευσης (προσαρμογή από: Rogers et al. 
2007) 

 19ος Αιώνας 20ος Αιώνας 

Τρόπος διδασκαλίας Διάλεξη Διάλεξη 

Διδακτέα ύλη Βιβλία, πίνακας Εκπαιδευτικά 
Συγγράμματα 
(εγχειρίδια) 

Περιβάλλον 
εκπαίδευσης 

Μονοθέσιο σχολείο Εκπαιδευτική τάξη 

Αλληλεπίδραση Ε & Α Εργαστήρια 

Στόχος Διαβίωση Εργασία 

Μέσα διδασκαλίας Πίνακας Εργαστήρια 

Αποτέλεσμα “Θεωρητική Γνώση” Απομνημόνευση 
γεγονότων και 
πληροφοριών 

 
 
 Αντιδράσεις προς αυτήν τη δασκαλοκεντρική προσέγγιση είχαν 
εκδηλωθεί πολύ παλαιότερα από το Σωκράτη που αντιπρότεινε το 
διάλογο και την αυτενέργεια. Στο Συμπόσιο του Πλάτωνα αναφέρεται 
ότι η γνώση δεν είναι νερό, που μπορεί να το μεταγγίσει κανείς από το 
γεμάτο στο άδειο δοχείο (Ματσαγγούρας 2003). 
 Κατά τους Johnson και Johnson (1994) αλλά και τους Good και 
Brophy (2000) (όπ.αναφ. στο Ματσαγγούρας, 2003) η σύγχρονη άποψη 
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πάνω στην εκπαίδευση αντιτίθεται απέναντι στο μονόλογο ως 
αποκλειστικό τρόπο διδασκαλίας διότι: 
• στηρίζεται στην εσφαλμένη αντίληψη ότι όλοι οι σπουδαστές έχουν 

ανάγκη από την πληροφόρηση αυτή 
• δεν προσφέρει στους σπουδαστές την ευκαιρία αυτενέργειας και 

άσκησης των κοινωνικών τους ικανοτήτων 
• διαρκεί συνήθως περισσότερο από το χρονικό διάστημα που μπορεί ο 

σπουδαστής να είναι αφοσιωμένος στο μονόλογο 
• υπηρετεί μόνο την πληροφόρηση και δεν παράγει ικανότητες ούτε 

αναπτύσσει κρίση. 

 
 Η ανάγκη για τη δημιουργία νέων συστημάτων εκπαίδευσης  και 
την υιοθέτηση μιας νέας προσέγγισης αναφορικά με την εκπαιδευτική 
διαδικασία, πηγάζει από την αδυναμία των παραδοσιακών συστημάτων 
να καλύψουν τις όλο και πιο απαιτητικές εκπαιδευτικές απαιτήσεις των 
ανθρώπων, καθώς εξελίσσονται οι κοινωνίες - οικονομίες στο πέρασμα 
του χρόνου. Επιπροσθέτως, η ταχεία εξέλιξη των τεχνολογιών και της 
επιστήμης των υπολογιστών καθιστά απαραίτητη την ενσωμάτωσή τους 
στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία. 
 Οι αδυναμίες και οι περιορισμοί των παραδοσιακών 
εκπαιδευτικών συστημάτων κάνουν λιγότερο ευέλικτη την εκπαιδευτική 
διαδικασία και δυσκολεύουν κατά ένα μεγάλο ποσοστό τη συμμετοχή 
αλλά και την πρόσβαση των εκπαιδευόμενων στη δημιουργία της 
γνώσης, παρέχοντας περιορισμένες εκπαιδευτικές δυνατότητες. 
Τέτοιου είδους περιορισμοί είναι, για παράδειγμα, η υποχρεωτική 
φυσική παρουσία του φοιτητή στην αίθουσα διδασκαλίας, γεγονός που 
περιορίζει την επιλογή του τόπου και χρόνου εκπαίδευσής του 
(Βεργίδης, Κόκκος, Λιοναράκης 1998). Επίσης η έλλειψη προοπτικής δια 
βίου εκπαίδευσης και κατά συνέπεια ο περιορισμός στο εύρος των 
ηλικιακών ομάδων των ανθρώπων που σπουδάζουν (Βεργίδης κ.συν. 

1998). 
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 Για να ξεπεραστούν οι περιορισμοί που περιγράφηκαν παραπάνω, 
είναι αναγκαία η ανάπτυξη πιο ευέλικτων και εναλλακτικών 
συστημάτων, τα οποία να μπορούν να αντιμετωπίσουν σε κάποιο βαθμό 
τους περιορισμούς αυτούς. Ένα τέτοιο σύστημα λέγεται ανοικτό 
σύστημα ανώτατης - τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προσαρμογή από: 
Βεργίδης κ.συν. 1998). Βασική ιδέα - φιλοσοφία των ανοικτών 
συστημάτων είναι ότι το αγαθό της μόρφωσης είναι δικαίωμα όλων των 
ανθρώπων και πρέπει όλοι να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό, 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή και από οποιοδήποτε τόπο (anyplace, 
anytime, anybody) (Ebner 2007), καθʼ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. 

Επίσης τα συστήματα αυτά πρέπει να είναι έτσι δομημένα ώστε να 
προσφέρουν όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών 
ευκαιριών σε όλους τους ενδιαφερόμενους. 
 Η μεθοδολογία που υιοθετεί η ανοικτή εκπαίδευση είναι αυτή της 
εκπαίδευσης από απόσταση. Η μεθοδολογία αυτή είναι βασικό στοιχείο 
των ανοικτών συστημάτων και αποτελεί μία από τις σημαντικές 
διαφορές των ανοικτών συστημάτων έναντι των παραδοσιακών. Χάρη 
στην εκπαίδευση από απόσταση, ο φοιτητής είναι ελεύθερος να επιλέξει 
το χώρο εκπαίδευσής του καθώς και να προγραμματίσει το ρυθμό και το 
χρόνο μελέτης του. 
 Στην ανοικτή εκπαίδευση είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν 
ιδιαίτερα εκπαιδευτικά εργαλεία και μέθοδοι καθώς και η ενσωμάτωση 
των νέων τεχνολογιών, οι οποίες δε χρησιμοποιούνται στα παραδοσιακά 
εκπαιδευτικά συστήματα. Το βασικότερο από αυτά είναι η εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση και η εκπαιδευτική διαδικασία υποβοηθούμενη 
από ηλεκτρονικό υπολογιστή, σε όλα τα επίπεδα σπουδών. Ο 
σπουδαστής δεν έχει άμεση και συνεχή (τακτική) επίβλεψη από τον 
επιβλέποντα καθηγητή του, αλλά εκπαιδεύεται και μαθαίνει μέσω ειδικά 
σχεδιασμένου εκπαιδευτικού υλικού, βασισμένου στις νέες 
τεχνολογίες, καθώς και από την επικοινωνία και την ενθάρρυνσή του 

από το διδάσκοντα καθηγητή. Το εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να 
σχεδιαστεί έτσι ώστε να εξυπηρετεί τη συμμετοχή των φοιτητών στη 
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δημιουργία της γνώσης, τη βελτίωση του διαμοιρασμού της γνώσης, 
αλλά και την ενθάρρυνση της συνεργασίας - αλληλεπίδρασης μεταξύ 
σπουδαστών και καθηγητών (Βεργίδης κ.συν. 1998). Το εκπαιδευτικό 
υλικό που χρησιμοποιείται στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 
μπορεί να είναι οπτικοακουστικό υλικό και λογισμικό όπως αρχεία ήχου, 
βίντεο, εικόνες, τηλεοπτικές εκπομπές, ειδικά προγράμματα 
εκπαίδευσης βασισμένα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, εφαρμογές 
βασισμένες στον Παγκόσμιο Ιστό (Web applications) που περιέχουν 
πολυμεσικό υλικό με διάδραση, καθώς και περιοχές συζητήσεων και 
συνεργασίας μεταξύ σπουδαστών για την ενθάρρυνση της 

συνεργατικής ανάπτυξης της γνώσης (Ebner 2007). Τέλος, πρέπει να 
υπάρχουν εργαλεία για την αξιολόγηση και πρακτική άσκηση του 
σπουδαστή. Σημειωτέο είναι ότι το εκπαιδευτικό υλικό δεν έχει σκοπό 
να υποκαταστήσει τον καθηγητή, αλλά να τον βοηθήσει να επιτελέσει 
το έργο του. Ο καθηγητής καθοδηγεί και συνεργάζεται με τους 
φοιτητές καθώς τους ανατροφοδοτεί για την πρόοδό τους, μέσω της 
επικοινωνίας τους, η οποία πραγματοποιείται είτε μέσω ταχυδρομείου 
(συνήθως ηλεκτρονικού πλέον) είτε μέσω κάποιας πλατφόρμας στον 
παγκόσμιο ιστό, κατάλληλης για επικοινωνία ή με συναντήσεις πρόσωπο 
με πρόσωπο (Βεργίδης κ.συν. 1998). 
 

3.3. Εκπαιδευτική διαδικασία και e-Learning 1.0 

 Η αναγκαία ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και της 
πληροφορικής στην παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία για την 
αντιμετώπιση των βασικών περιορισμών και προβλημάτων που 
αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα, ώθησαν στο σχηματισμό 
νέων εννοιών και πρακτικών αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία. 
Πλέον στην ανώτατη εκπαίδευση χρησιμοποιούνται οι ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές καθώς και ο Παγκόσμιος Ιστός (Web 1.0). Έτσι 
πρωτοεμφανίζεται ο όρος “ηλεκτρονική εκπαίδευση” (e-Learning ή e-
Learning 1.0). Πριν γίνει η ανάλυση της έννοιας e-Learning 1.0, σκόπιμο 
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είναι να γίνει μια συνοπτική περιγραφή του παγκόσμιου ιστού (Web 1.0) 
που χρησιμοποιείται ως βάση στο e-Learning 1.0. 
 

3.3.1. Web 1.0 

 Υπό μία έννοια, μπορούμε να θεωρήσουμε τον παγκόσμιο ιστό ως 
ένα δίκτυο που συνδέει στατικές ιστοσελίδες (Kesim & Agaoglou 2007, σ. 
69). Oι χρήστες του είναι αναγνώστες των ιστοσελίδων αυτών χωρίς 
όμως να μπορούν να παρεμβαίνουν στο περιεχόμενό τους, είναι δηλαδή 
“καταναλωτές” (consumers) του περιεχομένου των σελίδων αυτών 
(Ferretti et al. 2008). Μόνο εξειδικευμένοι χρήστες-επιστήμονες (web 

developers) μπορούν να παράγουν και να τροποποιούν το περιεχόμενο 
τους. Μέσα σε αυτό το δίκτυο οι δυνατότητες επικοινωνίας και 
αλληλεπίδρασης των χρηστών περιορίζονται στην ανταλλαγή 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις περιοχές συζητήσεων και τη συνομιλία 
σε πραγματικό χρόνο (Ebner 2007). 
 

3.3.2. e-Learning 1.0 

 Ο πρωταρχικός στόχος του e-Learning 1.0 ήταν η παροχή του 
αγαθού της εκπαίδευσης σε οποιονδήποτε άνθρωπο επιθυμεί να 
σπουδάσει, από οποιονδήποτε τόπο και σε οποιονδήποτε χρόνο (anytime, 
anyplace, anybody). Ουσιαστικά το e-learning 1.0 είναι ένα μοντέλο 
διδασκαλίας που βασίζεται σε πλατφόρμες οι οποίες ονομάζονται 
“συστήματα διαχείρισης μάθησης” (learning management sytems ή LMS) 
(Gonella & Pantò 2008, σ. 2). Πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα 
υποστηρίζουν μαθήματα on-line μέσω του Παγκόσμιου Ιστού. Οι 
φοιτητές έχουν πρόσβαση σε συστήματα διαχείρισης μάθησης (LMS), 
όπως για παράδειγμα το WebCT και το BlackBoard, μέσω του 
Παγκόσμιου Ιστού. Τα συστήματα αυτά είναι πολύ αποδοτικά στην 
παράδοση του εκπαιδευτικού υλικού και στην υποβοήθηση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας (Gonella & Pantò 2008, σ. 2). Βασικό 

χαρακτηριστικό στοιχείο του e-Learning 1.0 είναι η δημιουργία υψηλής 
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ποιότητας εκπαιδευτικού υλικού από ένα όμως άτομο, τον καθηγητή. 
Όπως και στην παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία, έτσι και στο e-
learning 1.0, ο καθηγητής θεωρείται απόλυτα ως κάτοχος της γνώσης, 
την οποία μεταδίδει στους σπουδαστές (Kozlowski 2007, όπ.αναφ. στο 
Magagnino 2008). Οι σπουδαστές δε συμμετέχουν στη δημιουργία και 
τροποποίηση του εν λόγω εκπαιδευτικού υλικού, γεγονός που έρχεται 
σε αντίθεση με τη θεωρία εποικοδομισμού (constructivist learning theory) 
που υπαγορεύει ότι η γνώση δημιουργείται συμμετέχοντας ενεργητικά 
οι σπουδαστές στην εκπαιδευτική διαδικασία (Craig 2007, σ. 156). Το 
εκπαιδευτικό υλικό σχεδιάζεται με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών 

μέσω η/υ και συνήθως είναι πολυμεσικό, δηλαδή λογισμικό που 
επιτρέπει τη διάδραση με το χρήστη-σπουδαστή, την προσομοίωση 
καθώς και άλλες εκπαιδευτικές μεθόδους. Αποτέλεσμα της νέας αυτής 
προσέγγισης είναι η αντικατάσταση - ή καλύτερα - η υποστήριξη των 
παραδοσιακών επιστημονικών βιβλίων και συγγραμμάτων από μία 
μεγάλη ποικιλία πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού (Ebner 2007). 
 Η αλληλεπίδραση - επικοινωνία μεταξύ των χρηστών - φοιτητών 
μέσω των συστημάτων e-Learning 1.0, η οποία ήταν πολύ περιορισμένη 
στην παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία, βοηθά στην καλύτερη 
εκμάθηση του αντικειμένου μελέτης τους και ενισχύει περισσότερο το 
ενδιαφέρον τους προς την απόκτηση γνώσης. Επίσης η διάδραση αυτή 
στο e-Learning 1.0 απαντάται τόσο ανάμεσα στο σπουδαστή και το 
σύστημα, όσο και ανάμεσα στους σπουδαστές μεταξύ τους και μεταξύ 
των σπουδαστών και του καθηγητή τους. Έτσι μπορούμε να 
υποθέσουμε με σιγουριά ότι το κίνητρο των φοιτητών για τις σπουδές 
τους ενισχύεται πολύ περισσότερο (Ebner 2007). 
 Με το πέρασμα του χρόνου, αναπτύχθηκαν πολλά συστήματα 
μάθησης (LMS) και τεχνικά εργαλεία για την υποστήριξη μαθημάτων. Τα 
συστήματα αυτά βοηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην εξ 
αποστάσεως μάθηση, κατά δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι η ασύγχρονη 

επικοινωνία ανάμεσα σε σπουδαστές και καθηγητές, που επιτυγχάνεται 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και περιοχών συζητήσεων 
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(discussion forum). Ο δεύτερος τρόπος είναι η σύγχρονη επικοινωνία που 
είναι η συνομιλία σε πραγματικό χρόνο (chat) (Ebner 2007). 
 Σε σύγκριση με το παραδοσιακό σύστημα, στο e-Learning 1.0 ο 
καθηγητής παραθέτει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε υψηλή ποιότητα 
και το εκπαιδευτικό υλικό είναι προσβάσιμο από τους φοιτητές μέσω 
συστημάτων LMS. Οι καινοτομίες απαντώνται στα νέα εργαλεία 
επικοινωνίας, στη διάδραση και στην επικοινωνία εξ αποστάσεως. Θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι η παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία 
ολοκληρώνεται ή/και διευρύνεται με την εφαρμογή των νέων 
τεχνολογιών του e-Learning 1.0 που ενσωματώθηκαν σʼ αυτήν (Ebner 

2007). Οι βασικές έννοιες στις οποίες στηρίζεται το e-learning 1.0 είναι οι 
ίδιες με αυτές που υιοθετούνται και από την παραδοσιακή εκπαιδευτική 
διαδικασία. Είναι δηλαδή ένα τυπικό και ιεραρχικό μοντέλο εκπαίδευσης 
το οποίο δομείται με βάση τα μαθήματα και όχι βάσει της κοινότητας 
των σπουδαστών. Για το λόγο αυτόν, οι πλατφόρμες που 
χρησιμοποιούνται στο e-learning 1.0 είναι διαμορφωμένες βάσει των 
απαιτήσεων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και όχι βάσει των αναγκών 
των χρηστών τους (Magagnino 2008). Λόγω της τυπικότητας του 
μοντέλου αυτού, υπάρχει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στις ώρες 
μάθησης του σπουδαστή και τον υπόλοιπο χρόνο του (Magagnino 2008). 
 Από παιδαγωγικής όμως άποψης, με τις τεχνολογίες του e-
Learning 1.0 δεν επήλθε η αναμενόμενη ολοκλήρωση στην εκπαιδευτική 
διαδικασία (Ebner 2007). Η προσέγγιση που προτείνεται να ακολουθηθεί, 
πρέπει να είναι πιο επικεντρωμένη στο χρήστη - σπουδαστή. 
 

3.4. Εκπαιδευτική διαδικασία και e-Learning 2.0  

 Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, το e-Learning 1.0 
δεν αποτελεί ριζική αλλαγή για την παραδοσιακή εκπαιδευτική 
διαδικασία, αλλά μια διεύρυνση - βελτίωσή της. Από παιδαγωγικής 
άποψης όμως, δεν προσφέρει τις επιθυμητές ευκαιρίες για 
αλληλεπίδραση και συνεργασία μεταξύ σπουδαστών και καθηγητών. Οι 
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νέες τεχνολογίες που περιγράφονται από τον όρο Web 2.0 φαίνεται να 
μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη αυτού του στόχου. Πριν 
αναλυθεί το πώς γίνεται η ενσωμάτωση των νέων αυτών τεχνολογιών 
στην εκπαιδευτική διαδικασία και το πώς προκύπτει ο όρος e-Learning 
2.0, είναι απαραίτητο να παρουσιαστούν οι τεχνολογίες που 
περιγράφονται από τον όρο Web 2.0. 
 

3.4.1. Web 2.0 

 Ο όρος Web 2.0 διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον Tim 
OʼReilly το 2004 (OʼReilly 2005). Σε γενικές γραμμές περιγράφει ένα 

σύνολο από νέες εφαρμογές (επίσης λέγονται και εργαλεία ή/και 
υπηρεσίες) και ιστοσελίδες, οι οποίες έχουν κάποια κοινά 
χαρακτηριστικά. Οι εφαρμογές αυτές έχουν υλοποιηθεί είτε με ήδη 
υπάρχουσες τεχνολογίες είτε με νέες όπως AJAX (σελίδες που 
ανανεώνονται μόνο κατά το περιεχόμενο που χρειάζεται να 
ανανεωθούν και δε φορτώνονται ολόκληρες εκ νέου στο 
φυλλομετρητή) ή mash-ups που δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να 
τροποποιήσει δεδομένα στα οποία έχει πρόσβαση με κάποια άλλη 
εφαρμογή και να δημιουργήσει εκ νέου περιεχόμενο, όπως π.χ. με την 
εφαρμογή Yahoo Pipes ή την εφαρμογή Google Maps (Craig 2007, σ. 155). 
Παραδείγματα Web 2.0 εφαρμογών - εργαλείων, είναι τα weblogs 
(ιστολόγια) και τα wikis. 
 Κοινό σημείο των τεχνολογιών Web 2.0, σε σύγκριση με τις 
προγενέστερες, είναι ο τρόπος με τον οποίο συμμετέχουν οι χρήστες, 
οι υπηρεσίες που τους προσφέρονται και οι κοινότητες χρηστών 
βασισμένες στον ιστό, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα και το 
διαμοιρασμό της πληροφορίας και γνώσης. Ουσιαστικά με την άφιξη 
των τεχνολογιών αυτών, αναθεωρείται ο ρόλος και η τοποθέτηση του 
χρήστη (Craig 2007, σ. 154) αλλά και του περιεχομένου που αυτός 
δημιουργεί. Έτσι ο παγκόσμιος ιστός αποκτά έναν πιο κοινωνικό 

χαρακτήρα (social network) όπου όλοι οι χρήστες μπορούν να 
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προσθέτουν και να τροποποιούν πληροφορίες (Bartolomé 2007), χωρίς 
να έχουν ειδικές γνώσεις, μιας και η ευκολία χρήσης στις εφαρμογές 
Web 2.0 είναι κύριο χαρακτηριστικό τους. Επίσης, ο αριθμός των 
χρηστών αυξάνεται λόγω της ευκολότερης πλέον πρόσβασης στο 
Διαδίκτυο, αλλά και της ποικιλίας των μικρο - συσκευών εκτός των η/υ 
όπως κινητά τηλέφωνα, iPod κλπ. που έχουν τη δυνατότητα  σύνδεσης 
στο Internet (Ebner, Holzinger, Maurer 2007, σ. 560). Σύμφωνα με τον 
Stephen Downes (2005), είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι η 
εμφάνιση των τεχνολογιών Web 2.0 αποτελεί μια “κοινωνική 
επανάσταση” και όχι μια τεχνολογική. Παραδείγματα πλατφόρμας Web 

2.0 που χαρακτηρίζονται από την έννοια του social network είναι το 
Facebook (www.facebook.com) και το MySpace (www.myspace.com). 
 Η ιδέα του να μπορεί ο χρήστης να δημιουργεί - τροποποιεί το 
περιεχόμενο του ιστού δεν είναι καινούρια. Ο Tim Berners-Lee, 
εφευρέτης του Παγκόσμιου Ιστού (www), είχε οραματιστεί τα 
χαρακτηριστικά του Web 2.0 το 1980. Παρόλα αυτά, χρειάστηκε να 
περάσουν χρόνια για να υλοποιηθεί η ιδέα αυτή (Franklin και van 
Harmelen 2007, σ. 4). Ενώ παλιότερα οι ιστοσελίδες ήταν δημοσιευμένες 
από το δημιουργό - κάτοχό τους χωρίς ο χρήστης να μπορεί να 
μεταβάλει το περιεχόμενό τους, αλλά μόνο να το διαβάσει (παθητικός 
χρήστης ή consumer), πλέον ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει το δικό 
του περιεχόμενο και να το διαθέτει στον παγκόσμιο ιστό (prosumer) 
(Ferretti et al. 2008). Το περιεχόμενο αυτό πλέον δεν κατέχεται και 
δημοσιεύεται αλλά επεξεργάζεται και μοιράζεται (Craig 2007, σ. 154). 
Στα wikis για παράδειγμα, ο χρήστης ουσιαστικά πραγματοποιεί όλες τις 
τροποποιήσεις που επιθυμεί. Στις εφαρμογές Web 2.0, το μικρό κομμάτι 
περιεχομένου που προσθέτει ο χρήστης, ονομάζεται, κατά τον Bryan 
Alexander (2006, σ. 34) microcontent. Το εν λόγω microcontent μπορεί να 
είναι η ανάρτηση ενός άρθρου σε κάποιο blog ή οι απόψεις των 
συμμετεχόντων σε μια συζήτηση μέσα σε κάποιο wiki. Μια από τις 

διαφορές του Web 2.0 σε σχέση με τις παλιότερες πρακτικές αποτελεί 
το γεγονός ότι η όλη ανάπτυξη του περιεχομένου που υπάρχει στον 
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παγκόσμιο ιστό, οδηγείται από τα microcontents των χρηστών, είτε 
μεμονωμένα είτε σε συνεργασία με άλλους χρήστες (Alexander 2006, σ. 
34). 
 Εξίσου σημαντική διάσταση του Web 2.0, είναι το γεγονός ότι το 
Web 2.0 είναι “ανοικτό” (openness) σε οποιονδήποτε χρήστη που 
επιθυμεί να συνεισφέρει - δημιουργήσει το περιεχόμενό του. Βέβαια σε 
κάποιες εφαρμογές η πρόσβαση στο περιεχόμενο περιορίζεται σε 
συγκεκριμένους χρήστες (Alexander 2006, σ. 34). Τα δυο αυτά 
χαρακτηριστικά του Web 2.0, δηλαδή η παραγωγή περιεχομένου από 
τους χρήστες και η ανοικτή προσέγγιση προς όλους τους χρήστες, 

οδηγούν σε αυτό που ονομάζουμε folksonomy και πηγάζει από την 
έκφραση: “σοφία του λαού” (OʼReilly 2005). 
 Οι χρήστες παράγουν λέξεις και τις επισυνάπτουν στα 
microcontents που είτε οι ίδιοι είτε άλλοι χρήστες παρήγαγαν με βάση τη 
σημασία που έχουν τα τελευταία γιʼ αυτούς. Δημιουργούν δηλαδή 
ετικέτες (tags) για το περιεχόμενο που έχουν “ανεβάσει” οι ίδιοι ή άλλοι 
χρήστες στο Διαδίκτυο. Οι ετικέτες αυτές ομαδοποιούνται ανάλογα με 
το θέμα του περιεχομένου στο οποίο είναι συνημμένες. Έτσι 
σχηματίζονται εννοιολογικοί χάρτες που ονομάζονται “σύννεφα 
ετικετών” (tag clouds) γύρω από ένα θέμα αλλά και από θέματα σχετικά 
με αυτό. Η οργάνωση αυτή σε εννοιολογικούς χάρτες, καθώς και τα 
εργαλεία Web 2.0 που προορίζονται για αναζήτηση μέσα σε όλο τον 
όγκο των microcontents αποτρέπουν τη δημιουργία σύγχυσης και χάους 
στον παγκόσμιο ιστό (Alexander 2006, σ. 34). 
 Βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο του Web 2.0 είναι οι εφαρμογές 
που βοηθούν τους χρήστες να διαθέτουν το περιεχόμενό τους, να 
ενισχύουν τις σχέσεις και τη συνεργασία τους με άλλους χρήστες και 
να ανταλλάσσουν πληροφορίες μέσω του ιστού. Οι εφαρμογές αυτές 
περιγράφονται από τον όρο social software (Kesim & Agaoglou 2007, σ. 
68). Πλέον, ο Παγκόσμιος Ιστός αποτελεί την πλατφόρμα (OʼReilly 2005) 

για την ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και δημιουργίας περιεχομένου από 
πολλούς χρήστες (Craig 2007, σ. 155). 
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 Συγκρίνοντας κάποια χαρακτηριστικά του Web 1.0 και του Web 
2.0 μπορούμε να τα συνοψίσουμε στον παρακάτω πίνακα (OʼReilly 2005): 
 

Πίνακας 4 - Σύγκριση Web 1.0 και Web 2.0 (πηγή: OʼReilly 2005) 

Web 1.0 Web 2.0 

DoubleClick Google AdSense 

Ofoto Flickr 

Akamai BitTorrent 

mp3.com Napster 

Britannica Online Wikipedia 

Personal Websites Blogging 

Evite Upcoming.org and EVDB 

Domain name speculation Search engine optimization 

Page views Cost per click 

Screen scraping Web services 

Publishing Participation 

Content Management Systems 
(CMS) 

Wikis 

Directories (Taxonomy) Tagging (Folksonomy) 

Stickiness Syndication 
 
 

3.4.2. Εργαλεία Web 2.0 

Wikis 
 Τα wikis είναι ιστότοποι (on-line πλατφόρμες) υλοποιημένοι με 
τέτοιον τρόπο, ώστε οι χρήστες που έχουν πρόσβαση σε αυτά, να 
μπορούν εύκολα να προσθέτουν ή να αλλάζουν το περιεχόμενό τους, 
μέσα από το φυλλομετρητή τους, χωρίς να έχουν ειδικές γνώσεις της 
γλώσσας HTML. Η ονομασία τους προέρχεται από τη χαβανέζικη λέξη 
wiki που σημαίνει “γρήγορα”. Η παραγωγή και τροποποίηση του 



Δημιουργία Περιβάλλοντος Web 2.0 για τη Συνεργατική Ανάπτυξη Γνώσης 
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περιεχομένου στα wikis είναι εύκολη και γρήγορη, διότι, κατά τον Brian 
Lamb (2004) οι ενέργειες ανάγνωσης και επεξεργασίας μέσα σε ένα wiki 
είναι συνδυασμένες. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης κατά την ανάγνωση 
του περιεχομένου μπορεί να παρέμβει σ' αυτό. Η δομή ενός wiki, δηλαδή 
η κατανομή των σελίδων του (wiki pages), γίνεται με βάση τις έννοιες 
τις οποίες αυτό περιέχει. Οι ιστοσελίδες αυτές δίνουν τη δυνατότητα 
για συνεργατική συγγραφή εγγράφων, τα οποία βρίσκονται υπό συνεχή 
κατασκευή (Bartolomé 2007, σ. 4). Γενικότερα τα wikis μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν όπως επιθυμούν οι χρήστες τους, ώστε να 
ικανοποιούν τους εκάστοτε στόχους τους (Lamb 2008). Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα wiki αποτελεί η Wikipedia (http://www.wikipedia.org). Τα wikis 
είναι “ανοιχτά” με την έννοια του ότι μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να 
γράψει το περιεχόμενό του χωρίς αυτό να ελεγχθεί για την ορθότητά 
του. Το γεγονός αυτό έχει και αρνητικές επιπτώσεις όπως για 
παράδειγμα το φαινόμενο του βανδαλισμού (web vandalism). Επίσης σε 
μια ανοικτή πλατφόρμα, όπως αυτήν των wikis και των blogs είναι 
εύκολο να καταπατηθούν δικαιώματα πνευματικής περιουσίας (copyright 
violation). Τέλος, μειονέκτημα θα μπορούσε να θεωρηθεί και το γεγονός 
ότι δεν μπορεί να βρεθεί η ταυτότητα του συγγραφέα ενός άρθρου, 
λόγω του ότι τα wikis φιλοξενούν περιεχόμενο που δημιουργείται από 
κοινότητες συγγραφέων και οι συγγραφείς αυτοί μένουν ανώνυμοι. Για 
να αντιμετωπιστούν προβλήματα όπως τα παραπάνω, υιοθετούνται 
τεχνικές ελέγχου και διαχείρισης του περιεχομένου που δημοσιεύεται 
(Boulos, Maramba, Wheeler 2006, σ. 4). Κάποια wikis περιορίζουν την 
πρόσβαση των χρηστών με κωδικούς έτσι ώστε να μπορούν να 
συνεισφέρουν σε αυτά μόνο συγκεκριμένοι χρήστες (Alexander 2006). 
 
Ιστολόγια (weblogs ή blogs) 
 Τα ιστολόγια είναι ιστοσελίδες που περιέχουν και διανέμουν 
ειδήσεις, λειτουργούν και ως on-line περιοδικά. Δημιουργούνται από 

έναν ή - σπανιότερα - περισσότερους συγγραφείς (bloggers), οι οποίοι 
αναρτούν άρθρα που ονομάζονται posts. Τα blogs αποτελούν 
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προσωπικές ιστοσελίδες των συγγραφέων τους και οι εγγεγραμμένοι σε 
αυτά αναγνώστες μπορούν να παραθέσουν τα σχόλιά τους σχετικά με 
τα άρθρα των συγγραφέων τους (Bartolomé 2007, σ. 4). Οι αναρτήσεις 
των άρθρων ακολουθούν ανάστροφη χρονολογική σειρά, δηλαδή το πιο 
πρόσφατο άρθρο βρίσκεται πρώτο. Χαρακτηριστικά των blogs είναι η 
ευκολία της δημιουργίας ενός άρθρου (post), η μαζική πρόσβαση από 
τους αναγνώστες σε παλαιότερα άρθρα (archives), τα σχόλια που 
παραθέτουν οι αναγνώστες, καθώς και η προβολή του κάθε άρθρου ως 
ξεχωριστή ιστοσελίδα με συγκεκριμένη διεύθυνση (URL) που 
ονομάζεται permalink (Duffy και Bruns 2006). Οι αναρτήσεις στα blogs 

μπορούν να περιέχουν εκτός από κείμενο, υπερσυνδέσμους σε άλλες 
ιστοσελίδες, εικόνες και άλλα αρχεία, καθώς και λειτουργίες 
αναζήτησης (Boulos et al. 2006, σ. 2). Κάθε blog είναι μέρος του συνόλου 
των blogs, το οποίο σύνολο ονομάζεται, κατά τον Bryan Alexander (2006) 
“blog-ό-σφαιρα” (blogosphere). Τα blogs αποτελούν μέσο διαμοιρασμού 
γνώσης, αλλά και ανταλλαγής απόψεων πάνω σε ένα θέμα. Έτσι 
δημιουργούνται εικονικές ομάδες ατόμων που ενδιαφέρονται για τη 
δημιουργία γνώσης σχετικά με το θέμα που τους ενδιαφέρει (Boulos et 
al. 2006, σ. 2). 
 Λόγω του μεγάλου αριθμού των blogs που υπάρχουν στον ιστό θα 
ήταν πολύ δύσκολη η αναζήτηση άρθρων και πληροφοριών σε αυτά, αν 
δεν υπήρχαν υπηρεσίες αναζήτησης που “ψάχνουν” με ερωτήματα 
(queries) μέσα στα blogs καθώς και η χρήση ετικετών (tags). Σε κάθε 
άρθρο των blogs επισυνάπτονται ετικέτες που χαρακτηρίζουν το θέμα 
του, έτσι τα άρθρα με όμοια θέματα ομαδοποιούνται βάσει των 
ετικετών τους και σχηματίζονται tag clouds τα οποία βοηθούν στην 
αναζήτηση των άρθρων. Επιπροσθέτως, μπορούν να εφαρμοστούν 
φίλτρα κατά την αναζήτηση στα blogs ανάλογα με την ημερομηνία, την 
κατηγορία, το συγγραφέα ή και άλλα χαρακτηριστικά τους (Duffy και 
Bruns 2006). Άλλες υπηρεσίες δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να 

αποθηκεύει τις αναζητήσεις του ως RSS feeds (αναλύονται παρακάτω). 
Έτσι προκύπτει εκ νέου η δημιουργία microcontent που στην περίπτωση 
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όμως αυτή αφορά κάποιο άλλο microcontent. Οι αναζητήσεις αυτές 
μπορούν να μοιραστούν διευκολύνοντας τη συνεργασία (Alexander 
2006, σ. 36).  
 Η κύρια διαφορά ανάμεσα στα ιστολόγια και τα wikis έγκειται στο 
ότι τα πρώτα είναι προσωπικές ιστοσελίδες, ενώ τα δεύτερα έχουν 
περισσότερο συνεργατικό χαρακτήρα (Ebner 2007). 
 
RSS 
 Τα RSS feeds (Rich Site Summary ή Real Simple Syndication) είναι 
τεχνολογία που δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να εγγραφεί σε μια 

ιστοσελίδα όπως ένα blog, και να λαμβάνει ενημερώσεις για τις 
νεότερες αλλαγές που γίνονται στο περιεχόμενο της σελίδας αυτής.  Οι 
ενημερώσεις αυτές παρουσιάζονται στο χρήστη μέσω μιας ειδικής 
εφαρμογής που ονομάζεται RSS reader ή RSS aggregator. Ο χρήστης 
μπορεί για παράδειγμα να διαβάζει τα νέα από τα blogs που είναι 
συνδρομητής, μέσω του RSS reader, χωρίς να είναι απαραίτητο να 
ανοίξει την ιστοσελίδα στο φυλλομετρητή του (OʼReilly 2005).  
 
On-line εφαρμογές γραφείου 
 Είναι εφαρμογές όπως το Microsoft Office, με τη διαφορά ότι 
αυτές “τρέχουν” σε έναν απομακρυσμένο εξυπηρετητή και η πρόσβαση 
σ' αυτές γίνεται μέσω του φυλλομετρητή στον υπολογιστή του χρήστη. 
Οι εφαρμογές αυτές βοηθούν στην από κοινού σύγχρονη συγγραφή 
εγγράφων. Σημειώνεται ότι για τη σύγχρονη δημιουργία εγγράφων είναι 
απαραίτητη η χρήση εφαρμογής σύγχρονης επικοινωνίας όπως 
βιντεοδιάσκεψη (Franklin και van Harmelen 2007, σ. 7). Σε αντίθεση με τα 
wikis τα οποία έχουν δομή υπερκειμένου, οι εν λόγω εφαρμογές έχουν 
έγγραφα σε σειριακή μορφή (Bartolomé 2007, σ. 5). Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα τέτοιας εφαρμογής είναι το Writely, το οποίο πλέον 
αναπτύσσεται από την εταιρία Google και είναι γνωστό ως Google Docs 

για επεξεργασία κειμένου και το Gliffy για τη δημιουργία διαγραμμάτων. 
Οι εφαρμογές αυτές δίνουν στο χρήστη τη χρηστικότητα του MS Word 
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επιτρέποντας τη συνεργατική δημιουργία εγγράφων (Craig 2007, σ. 154, 
155). Παρόμοια εφαρμογή για τη δημιουργία όμως ιστοσελίδων είναι το 
Google Sites. 
 
Social Bookmarking 
 Είναι ένα καινούριο στοιχείο του Web 2.0 το οποίο δεν υπήρχε 
παλαιότερα. Οι χρήστες μπορούν αποθηκεύουν τοποθεσίες 
ιστοσελίδων, δηλαδή σελιδοδείκτες (bookmarks), στους οποίους 
προσθέτουν σύντομες περιγραφές των ιστοσελίδων που αναφέρονται 
και ετικέτες. Οι σελιδοδείκτες αυτοί μπορούν να διαμοιράζονται μέσω 

του ιστού. Με το πέρασμα του χρόνου, γίνεται συσσώρευση των 
σελιδοδεικτών με κοινές/παρόμοιες ετικέτες με αποτέλεσμα οι χρήστες 
να μπορούν να ψάχνουν τον ιστό μέσω ετικετών, γεγονός που κάνει την 
αναζήτηση πιο αποδοτική σε σχέση με τη χρήση των παραδοσιακών 
μηχανών αναζήτησης (Franklin και van Harmelen 2007, σ. 5). Ένα 
δημοφιλές site για τη διαχείριση των σελιδοδεικτών είναι το 
http://delicious.com/, το οποίο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της 
έννοιας folksonomy και δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να 
αναζητούν ιστοσελίδες βάσει ετικετών (Alexander 2006, σ. 36). 
 
Podcasts 
 Τα podcasts είναι πολυμεσικά αρχεία τα οποία περιέχουν είτε ήχο, 
είτε βίντεο και ήχο (vodcasts ή vidcasts) και πραγματεύονται ένα θέμα. 
Διανέμονται μέσω του ιστού με τη βοήθεια των RSS feeds. Τα RSS feeds 
που αποστέλλονται για την ενημέρωση και λήψη των podcasts περιέχουν 
μια ετικέτα (tag) η οποία στέλνει ένα “ειδικό” σήμα στο πρόγραμμα 
ανάγνωσης RSS (RSS reader ή podcatcher για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση), το οποίο δηλώνει ότι ένα είδος ψηφιακού περιεχομένου 
έχει δημοσιευτεί στο συγκεκριμένο RSS feed και είναι διαθέσιμο για 
μεταφόρτωση (download) (Campbell 2005). Ο χρήστης είναι απαραίτητο 

να εγγραφεί (με χρέωση ή χωρίς) σε κάποιο podcast μέσω των RSS feeds 
προκειμένου να λαμβάνει όλες τις ενημερώσεις των καινούριων 
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επεισοδίων του (Ebner 2007). Σημειώνεται επίσης ότι ο χρήστης μπορεί 
να αφήσει το σχόλιό του αναφορικά με κάποιο podcast. Τα podcasts είναι 
πολύ εύκολο να δημοσιευθούν και συνήθως προορίζονται για χρήση σε 
μικρές - φορητές συσκευές όπως iPod έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν 
να τα χρησιμοποιούν όποτε και όπου επιθυμούν, χωρίς να είναι 
απαραίτητη η χρησιμοποίηση η/υ. 
 
Εφαρμογές διαμοιρασμού μέσω Web 
 Οι εφαρμογές αυτές δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να 
ανεβάσει (upload) πολυμεσικό υλικό στο Ίντερνετ, όπως για παράδειγμα 

εικόνες, βίντεο, ήχο και σελιδοδείκτες. Οι υπόλοιποι χρήστες μπορούν 
να προσπελάσουν και να σχολιάσουν το παραπάνω υλικό (Ebner 2007). 
Παραδείγματα τέτοιων υπηρεσιών, μεταξύ άλλων, είναι το YouTube.com 
για βίντεο, το Flickr.com για φωτογραφίες και το iTunes.com για podcasts 
(Franklin και van Harmelen 2007, σ. 6). 
 
Εφαρμογές social networking 
 Είναι εφαρμογές - πλατφόρμες που δίνουν τη δυνατότητα στο 
χρήστη να επικοινωνεί με άλλους χρήστες για διάφορους σκοπούς 
μέσω του ιστού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογών αυτού του 
είδους είναι το facebook.com και το myspace.com με έμφαση στον 
επικοινωνιακό χαρακτήρα του ίντερνετ, το secondlife.com για τη 
δημιουργία ενός εικονικού κόσμου καθώς και το Elgg.org για e-learning. 
Στις εφαρμογές αυτές οι χρήστες δημιουργούν το προφίλ τους 
περιγράφοντας τον εαυτό τους και τα ενδιαφέροντά τους. Μέσω του 
ιστού οι χρήστες έρχονται σε επικοινωνία και δημιουργούν κοινότητες 
και ομάδες συζητήσεων σχετικά με θέματα  κοινού ενδιαφέροντος 
(Franklin και van Harmelen 2007, σ. 7). 
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3.4.3. e-Learning 2.0 

 Αναλύοντας τις παραπάνω τεχνολογίες που περιγράφονται από 
τον όρο Web 2.0, μπορούμε να καταλήξουμε εύκολα στο συμπέρασμα 
ότι η ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία προσφέρει 
πολλές δυνατότητες βελτίωσης στον τρόπο που η τελευταία λαμβάνει 
χώρα. Αν δούμε πιο προσεκτικά τα χαρακτηριστικά των 
προαναφερθεισών τεχνολογιών, αντιλαμβανόμαστε ότι το βασικό ρόλο 
τον έχει ο χρήστης και η συμμετοχή του στις εφαρμογές αυτές. Όπως 
επισημαίνουν οι McGee και Diaz (2007), οι εφαρμογές αυτές έχουν 
πολλές προοπτικές στο να χρησιμοποιηθούν με επίκεντρο το σπουδαστή 

για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Επίσης δίνεται έμφαση στη συνεργατική 
ανάπτυξη περιεχομένου, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για την 
εκπαιδευτική διαδικασία, όταν χρήστες είναι οι φοιτητές και ο 
καθηγητής, οπότε ενθαρρύνεται η ανεξαρτησία και αυτενέργεια των 
φοιτητών καθώς και η αποδοτικότερη συνεργασία (Franklin και van 
Harmelen 2007, σ. 1). Σύμφωνα με έρευνες, η μάθηση είναι κοινωνικό 
φαινόμενο, που λαμβάνει χώρα με διάλογο και αλληλεπίδραση, γεγονός 
που κάνει την υιοθέτηση των τεχνολογιών Web 2.0 σημαντική λόγω της 
“κοινωνικής” τους φύσης, αλλά και της ευκολίας των διαισθητικών 
διεπαφών τους (Ebner et al. 2007, σ. 561). Συνεπώς έχουμε και ένα 
τέταρτο είδος αλληλεπίδρασης εκτός από τα τρία που προτείνει ο Moore 
(1989, όπ.αναφ. στο Ebner et al. 2007, σ. 561) για την εκπαιδευτική 
διαδικασία, που είναι αυτό της αλληλεπίδρασης με τις νέες 
τεχνολογίες. Με την έλευση του Web 2.0 δημιουργείται ένα νέο μέσο 
συμμετοχής των χρηστών, μέσω του οποίου μπορούν να υποστηριχθούν 
πολλά μαθησιακά μοντέλα (Brown and Adler 2008). Στο e-learning 1.0 
απουσιάζει η αλληλεπίδραση μεταξύ των φοιτητών, καθώς και το 
στοιχείο που ορίζεται ως κοινωνική μάθηση (social learning). Κοινωνική 
μάθηση είναι η κατανόηση εννοιών και περιεχομένου, η οποία 
επιτυγχάνεται μέσω των διαλόγων και της αλληλεπίδρασης μεταξύ 

αυτών που μαθαίνουν (Brown and Adler 2008). Σημειώνεται ότι έμφαση 
δίνεται περισσότερο στον τρόπο μάθησης παρά στο αντικείμενο που 
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διδάσκεται. Τα εργαλεία και η φιλοσοφία του Web 2.0 μπορούν να 
υποστηρίξουν την κοινωνική μάθηση. Βέβαια μόνο η απλή ενσωμάτωση 
των τεχνολογιών Web 2.0 στο ήδη υφιστάμενο e-learning 1.0 δεν οδηγεί 
απαραίτητα στη δημιουργία του e-learning 2.0. Απαραίτητο είναι να 
λάβουμε υπʼ όψη και τον ανθρώπινο παράγοντα, μιας και οι τεχνολογίες 
αυτές εστιάζουν κυρίως στο χρήστη (Ebner 2007). Η έννοια του e-
learning 2.0 πρωτοεμφανίστηκε σε άρθρο του Stephen Downes το 2005, 
το οποίο έδειχνε πώς μπορεί να αναπτυχθεί ένα νέο εκπαιδευτικό 
μοντέλο που θα εφαρμοζόταν σε διαδικτυακές κοινότητες πρακτικής 
(communities of practice) (Downes 2005, όπ.αναφ. στο Gonella & Pantò 

2008). Για να μπορεί να προκύψει η έννοια e-learning 2.0, είναι αναγκαίο 
οι αλλαγές να γίνουν κατανοητές τόσο από τους καθηγητές όσο και από 
τους φοιτητές, αφήνοντας πίσω την παραδοσιακή εκπαιδευτική 
διαδικασία και τονίζοντας περισσότερο τη συνεργασία και 
αλληλεπίδραση των εμπλεκόμενων. Το e-learning 2.0 εισάγει μια 
λιγότερο αυστηρή δομή στο μοντέλο εκπαιδευτικής διαδικασίας απʼ ότι 
το e-learning 1.0 και υποστηρίζει τη δια βίου εκπαίδευση (Brown και Adler 
2008). Στην παρακάτω εικόνα θα μπορούσε να συνοψιστεί η θεωρία 
επποικοδομισμού που υποστηρίζεται από το e-learning 2.0: 
 

 
Εικόνα 2 - constructivistic learning theories 

  
 Για να εκμεταλλευτούμε τις Web 2.0 τεχνολογίες αποδοτικότερα, 
είναι αναγκαίο να αλλάξουν βασικές αρχές της παραδοσιακής 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και φυσικά οι χρήστες θα πρέπει να είναι 

πλήρως εξοικειωμένοι με τις τεχνολογίες αυτές. Οι νέες αυτές 
εφαρμογές απαιτείται να είναι φιλικές στο χρήστη (Ebner et al. 2007, σ. 
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563). Θα ήταν λάθος να προσαρμόζονταν οι νέες τεχνολογίες στην 
υπάρχουσα εκπαιδευτική πρακτική (Ebner 2007). 
 Όπως προτείνουν οι Francesco Di Cerbo και Giancarlo Succi (2007, 
σ. 649) οι φοιτητές πρέπει να κατανοούν σε βάθος τις έννοιες που 
μαθαίνουν έτσι ώστε η γνώση που αποκομίζουν να είναι εφαρμόσιμη 
από αυτούς. Επίσης πρέπει να παρακολουθούν τη διαδικασία της 
μάθησής τους. Όπως υποστηρίζουν οι Brown και Adler (2008), η 
απόκτηση της γνώσης σε ένα πεδίο δεν οριοθετείται μόνο από την 
αφομοίωσή της από τους σπουδαστές, αλλά και από την συμμετοχή των 
ίδιων στο πεδίο αυτό. Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, η γνώση 

πρέπει να δημιουργείται από τους ίδιους φοιτητές (θεωρίες 
εποικοδομισμού), γεγονός που βοηθείται από τη χρήση των εργαλείων 
και υπηρεσιών Web 2.0 που επιτρέπει για παράδειγμα τη δημιουργία 
σεναρίων (case studies) και προωθεί την ανάπτυξη της κρίσης των 
σπουδαστών (Craig 2007, σ. 157). 
 Σύμφωνα με τους Gonella & Pantò (2008, σ. 4) το e-learning 2.0 θα 
μπορούσε να οριστεί ως ένα διδακτικό μοντέλο όπου οι συμμετέχοντες 
είναι ομότιμα μέλη (peer to peer) και δρουν σε ομάδες συνεργασίας οι 
οποίες μοιράζονται γνώση και εμπειρία. Ο Siemens για να περιγράψει τη 
νέα αυτή προσέγγιση αναφορικά με τον τρόπο μάθησης, εισάγει την 
έννοια “connectivism” (2005, όπ.αναφ. στο Gonella & Pantò 2008). Η έννοια 
αυτή βασίζεται σε αρχές όπως οι εξής (Siemens 2006, όπ.αναφ. στο 
Gonella & Pantò 2008): 
• Η μάθηση και η γνώση απαιτούν την ύπαρξη πολλών και 

διαφορετικών απόψεων ώστε να εκφράζουν το σύνολο. Συνεπώς 
επιλέγεται και η ορθότερη προσέγγιση. 

• Η διαδικασία της μάθησης μπορεί να παρομοιασθεί με ένα δίκτυο 
όπου ο κάθε κόμβος του δικτύου περιέχει πληροφορίες. 

• Η γνώση μπορεί να διατηρείται και σε τεχνολογικά μέσα. 
• Η διαδικασία της μάθησης και της ανάπτυξης της γνώσης είναι μια 

συνεχής διαδικασία που δεν σταματά. 
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Ως αποτέλεσμα έχουμε τη μετάβαση από τη “μάθηση οδηγούμενη από 
τον καθηγητή” στη “μάθηση και δημιουργία γνώσης, οδηγούμενη από 
τους φοιτητές” (Kesim & Agaoglou 2007, σ. 71). Η χρησιμοποίηση των 
τεχνολογιών Web 2.0 βοηθά στην αποκόμιση μιας πλήρους μαθησιακής 
εμπειρίας στους φοιτητές που έχουν πρόσβαση στο πανεπιστήμιο, αλλά 
και σε όσους βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές όπου η 
επικοινωνία με καθηγητές και συναδέλφους τους είναι δύσκολη. 
Παράδειγμα τέτοιας περίπτωσης είναι οι φοιτητές ιατρικών σχολών που 
εκπληρώνουν την πρακτική τους άσκηση μακριά από το πανεπιστημιακό 
τους ίδρυμα (Boulos et al. 2006, σ. 3). 

 Οι τεχνολογίες Web 2.0 που απαντώνται στο e-learning 2.0 
βοηθούν τους σπουδαστές από πολλές απόψεις όπως είναι οι εξής 
(Safran, Helic, Gutl 2007): 
• βοηθούν στην ανάπτυξη κριτικής και αναλυτικής σκέψης 
• ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα των σπουδαστών 
• δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε καλής ποιότητας πηγές 

πληροφοριών 
• υποστηρίζουν την αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών που μαθαίνουν. 
 

3.4.4. Εργαλεία Web 2.0 στην εκπαιδευτική διαδικασία  

 Κατ' αρχάς, όντας ο ιστός η πλατφόρμα, κάθε φοιτητής που έχει 
πρόσβαση στον ιστό από οπουδήποτε είναι σε θέση να έχει πρόσβαση 
στη γνώση. Επίσης, σε οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκεται ο φοιτητής, 
μπορεί να επικοινωνεί με τους υπόλοιπους φοιτητές ή με τον καθηγητή 
του. Λόγω της συμβατότητας των εφαρμογών Web 2.0 που 
ενσωματώνονται στο e-learning με συσκευές εκτός του η/υ, όπως pdas, 
iPod κλπ, ικανοποιείται η απαίτηση των συστημάτων ανοικτής 
εκπαίδευσης και του e-learning 2.0 που υπαγορεύει την “οπουδήποτε, 
οποιαδήποτε στιγμή” μάθηση (anyplace, anytime), χωρίς να υπάρχουν 
συγκεκριμένες ώρες της ημέρας για μελέτη σε συγκεκριμένο τόπο 

όπως για παράδειγμα η βιβλιοθήκη. Κατʼ αυτόν τον τρόπο η διαφορά της 
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ώρας προς μελέτη και οποιασδήποτε άλλης ώρας εξαλείφεται 
(Bartolomé 2007, σ. 7). 
 Τα δεδομένα και η γνώση δημιουργούνται και τυγχάνουν 
επεξεργασίας πλέον από πολλά άτομα. Για παράδειγμα σε ένα wiki 
μπορούν να συγγράφουν έγγραφα οι φοιτητές και ο καθηγητής τους. 
Τα wikis είναι ιδανικά για την συνεργατική ανάπτυξη της γνώσης λόγω 
του ότι ο καθένας μπορεί να επεξεργαστεί οποιοδήποτε περιεχόμενο. 
Κατά τον Brian Lamb (2004) ο καθηγητής δίνει τα αρχικά ερεθίσματα για 
αλληλεπίδραση και συνεργασία, αλλά οι πραγματικές δυνατότητες του 
wiki φαίνονται όταν οι σπουδαστές συνεχίζουν αυτόνομοι την ενεργή 

τους συνεργασία. Σε ένα wiki είναι δυνατή η δημιουργία ενός 
ολόκληρου μαθήματος με τη συμμετοχή όχι μόνο των καθηγητών αλλά 
και των φοιτητών πλέον. Από την άλλη πλευρά θα ήταν λάθος να 
μετατραπεί ένα wiki σε ένα CMS (course management system). Κατʼ αυτόν 
τον τρόπο ο καθηγητής διαφοροποιεί την εκπαιδευτική διαδικασία μόνο 
ως προς το εργαλείο και όχι ως προς την πρακτική (Lamb 2004). Επίσης, 
λόγω της φύσεως των wikis, τα έγγραφα των οποίων βρίσκονται σε 
συνεχή ανάπτυξη, είναι εύκολη η ενημέρωση του υλικού από τον 
καθηγητή (Bartolomé 2007, σ. 4). Με τα wikis ενθαρρύνεται η εκπόνηση 
ομαδικών εργασιών κυρίως σε περιπτώσεις όπου οι φοιτητές απέχουν 
μεταξύ τους γεωγραφικά (Alexander 2006). Είναι, θα λέγαμε, ένα είδος 
εικονικής συνεργασίας (Boulos et al. 2006, σ. 2). Βέβαια, και οι on-line 
εφαρμογές γραφείου βοηθούν στη συγγραφή ομαδικών εργασιών ιδίως 
όταν τα μέλη της ομάδας των φοιτητών απέχουν χιλιομετρικά. Μέσω 
των wikis οι καθηγητές μπορούν να δώσουν κατευθυντήριες γραμμές 
για το πώς πρέπει να είναι η δομή και το περιεχόμενο μιας εργασίας, 
ενώ οι φοιτητές μπορούν να σημειώσουν τα σημεία στα οποία 
χρειάζονται διευκρινίσεις (Franklin και van Harmelen 2007, σ. 5). Από μια 
άλλη οπτική γωνία, τα wikis μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση με 
οδηγίες για τη συγγραφή εργασιών. Επιπροσθέτως, ένα wiki μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως βάση γνώσης που έχει συσσωρευθεί κατά τη 
διάρκεια ενός μαθήματος, ή ως ένας χώρος εργασίας μιας ομάδας 
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φοιτητών που συνεργάζονται για την εκπόνηση μιας ομαδικής εργασίας 
(Duffy και Bruns 2006). Βέβαια, λόγω της πρόσβασης πολλών χρηστών 
στα wikis και για να αποφεύγονται οι “βανδαλισμοί”, είναι καλό να 
πιστοποιείται η ταυτότητα του συγγραφέα και να ελέγχεται το 
περιεχόμενο που παραθέτει ο κάθε χρήστης ώστε το υλικό να θεωρείται 
αξιόπιστο. Η τήρηση αντιγράφων ασφαλείας των σελίδων ενός wiki είναι 
και αυτή απαραίτητη. Βασικό πρόβλημα των wikis στην εκπαίδευση κατά 
τον Martin Ebner (2007) είναι ότι στην πράξη δεν υπάρχει συνεργασία 
των φοιτητών στον επιθυμητό βαθμό λόγω του ότι οι τελευταίοι 
παράγουν το περιεχόμενό τους, όμως δεν τροποποιούν το περιεχόμενο 

άλλων φοιτητών. 
 Κάνοντας χρήση του social bookmarking σπουδαστές και 
καθηγητές, μπορούν να κάνουν πιο αποδοτικές αναζητήσεις στον ιστό, 
αποθηκεύοντας αποτελέσματα τους, επισυνάπτοντας τις σχετικές 
ετικέτες και διαμοιράζοντάς τις με άλλους φοιτητές. Κατ΄αυτόν τον 
τρόπο δημιουργούνται λίστες με ετικέτες και κατηγοριοποιούνται 
ανάλογα με το θέμα τους (Franklin και van Harmelen 2007, σ. 6). Με το 
πέρασμα του χρόνου δημιουργούνται σύνολα από σελίδες που μπορούν 
να θεωρηθούν ως μια πηγή από πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να είχαν 
χαθεί αν δεν αποθηκεύονταν με τον εν λόγω τρόπο. Επίσης 
αναζητώντας οι χρήστες (φοιτητές και καθηγητές) υλικό για κάποιο 
θέμα έρχονται σε επαφή μέσω του social bookmarking με άλλους 
χρήστες οι οποίοι ασχολούνται με το ίδιο θέμα. Έτσι ενθαρρύνονται 
νέες συνεργασίες και οι χρήστες μαθαίνουν από τα ευρήματα άλλων 
χρηστών που έχουν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα. Για 
παράδειγμα οι φοιτητές μπορούν να “δουν” τους αποθηκευμένους 
σελιδοδείκτες του καθηγητή τους και να αντλήσουν πληροφορίες από 
αυτούς (Alexander 2006). 
 Με τα blogs ο καθηγητής μπορεί να δημιουργήσει μια ιστοσελίδα 
που να δρα ως περιβάλλον μάθησης, χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει γλώσσα 

html. Τα blogs στην εκπαίδευση μέσω της λειτουργικότητάς τους που 
περιγράφηκε παραπάνω δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε σπουδαστή να 
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γράφει την υποκειμενική του άποψη, να διαμοιράζεται υπερσυνδέσμους 
ή/και αρχεία, έτσι ώστε να προσφέρει σε όλη την εκπαιδευτική ή/και 
ακαδημαϊκή κοινότητα. Αποτελούν έναν τρόπο μάθησης, τόσο για το 
συγγραφέα (blogger) του blog, όσο και για τους αναγνώστες του (Ebner 
2007). Οι καθηγητές μπορούν να χρησιμοποιούν το blog τους για να 
παραθέτουν ανακοινώσεις σχετικά με τα μαθήματά τους, να αναρτούν 
νέα και να ανατροφοδοτούν τους φοιτητές τους (Franklin και van 
Harmelen 2007, σ. 5). Επίσης οι φοιτητές μπορούν να αναρτούν στο 
προσωπικό τους blog τα διάφορα ευρήματα και συμπεράσματα που 
εξήγαγαν από την εκπόνηση εργασιών τους, τα οποία σχολιάζονται από 

άλλους φοιτητές ή/και τον καθηγητή τους. Το γεγονός αυτό βοηθά 
στην ανάπτυξη της κριτικής και αναλυτικής τους σκέψης, λόγω της 
ανατροφοδότησης που δέχονται οι φοιτητές μέσω των σχολίων που 
δέχονται (Duffy και Bruns 2006). Μέσω των blogs, οι φοιτητές μπορούν 
να δημιουργήσουν το δικό τους ψηφιακό χαρτοφύλακα (e-portfolio), ο 
οποίος περιέχει μια σύνοψη των εργασιών που έχουν εκπονήσει. Στη 
συμβολή των blogs στην εκπαιδευτική διαδικασία προστίθεται και η 
χρήση των RSS και άλλων εργαλείων αναζήτησης. Οι φοιτητές μπορούν 
να αναζητούν και να παρακολουθούν στα blogs υλικό για οποιοδήποτε 
θέμα εξετάζουν στο πανεπιστήμιο και να αποθηκεύουν τις - κατά 
καιρούς - αναζητήσεις τους. Οι αποθηκευμένες αυτές αναζητήσεις 
μπορούν να φανερώσουν πώς μεταβάλλεται ένα θέμα στο πέρασμα του 
χρόνου (Alexander 2006, σ. 40). Το σύνολο των blogs των καθηγητών και 
φοιτητών, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια πηγή πληροφοριών και 
γνώσης εκτός του πανεπιστημίου (Alexander 2006, σ. 36). 
 Τα RSS feeds χρησιμοποιούνται επίσης για να εξασφαλιστεί ότι 
όλα τα μέλη μιας ομαδικής εργασίας βασισμένης π.χ. σε ένα wiki, 
ενημερώνονται για τις τελευταίες αλλαγές που γίνονται στο wiki και 
αφορούν την εργασία, αλλά και για τις παρατηρήσεις του καθηγητή 
πάνω σ' αυτήν. Γενικότερα, καθηγητές και φοιτητές χρησιμοποιούν την 

εν λόγω υπηρεσία για να ενημερώνονται αναφορικά με νέες αναρτήσεις 
στα blogs, νέες ετικέτες και νέους σελιδοδείκτες που προστίθενται από 
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άλλους χρήστες (Franklin και van Harmelen 2007, σ. 8). Η προβολή όλων 
των ενημερώσεων συγκεντρωτικά μέσω ενός RSS reader είναι 
προτιμότερη από την επίσκεψη του καθηγητή σε κάθε blog ή wiki των 
φοιτητών καθώς εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος (Duffy και Bruns 
2006). 
 Με τη χρήση των podcasts και ιδιαίτερα των vodcasts μπορεί να 
ηχογραφηθεί ή να μαγνητοσκοπηθεί μια διάλεξη για κάποιο μάθημα 
συμπεριλαμβανομένου και του υλικού που παρουσιάζεται κατά τη 
διάρκεια της διάλεξης από τον καθηγητή. Έτσι δίνεται η ευκαιρία στους 
φοιτητές να παρακολουθούν τη διάλεξη που θέλουν όσες φορές 

χρειάζεται για να αποσαφηνίσουν έννοιες που την πρώτη φορά δεν 
έγιναν κατανοητές (Ebner 2007). Η χρήση των podcasts βοηθά και στην 
εξ αποστάσεως μάθηση. Φοιτητές που κατοικούν μακριά από το 
πανεπιστήμιο και δεν μπορούν να παρευρίσκονται στην αίθουσα κατά τη 
διάρκεια των διαλέξεων, μπορούν πλέον να παρακολουθούν τις 
διαλέξεις μέσω του Διαδικτύου αφού γίνουν συνδρομητές στα podcasts 
των μαθημάτων που έχουν επιλέξει. Η εταιρία Apple Inc. έχει υλοποιήσει 
την υπηρεσία iTunes U, όπου ο χρήστης έχει πρόσβαση μέσω της 
εφαρμογής iTunes, σε ηχογραφημένες διαλέξεις φημισμένων 
πανεπιστημίων (Safran et al. 2007). Λόγω της συμβατότητας των podcasts 
με πολλές συσκευές εκτός του η/υ, όπως κινητά τηλέφωνα και mp3 
players, διαπιστώνουμε ότι οι ίδιες συσκευές που χρησιμοποιούνται στις 
ώρες διασκέδασης, χρησιμοποιούνται πλέον και στις ώρες μάθησης 
(Cambell 2005). Δηλαδή υπάρχει σύγκλιση τεχνολογιών μιας και 
χρησιμοποιείται το ίδιο μέσο για πολλές χρήσεις, γεγονός που ενισχύει 
την άποψη ότι η διάκριση μεταξύ των ωρών μελέτης και όλων των 
υπόλοιπων ωρών σταδιακά εξαλείφεται, αφού οι χρήστες είναι εύκολο 
να ακούσουν/παρακολουθήσουν podcasts όταν κάνουν διάφορες 
δραστηριότητες. 
 Με τις εφαρμογές διαμοιρασμού μέσω web όπως για παράδειγμα 

το Youtube και το Google Video (το οποίο διαθέτει και ειδική 
εκπαιδευτική κατηγορία εκπαιδευτικών βίντεο), δίνεται η δυνατότητα 
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να παρουσιάζονται εκπαιδευτικά βίντεο καθώς και άλλο εκπαιδευτικό 
υλικό σχετικό με την εκάστοτε ανάγκη του μαθήματος. Παράδειγμα 
τέτοιας εφαρμογής που διαθέτει αποκλειστικά εκπαιδευτικά βίντεο 
είναι το TeacherTube.com (Bartolomé 2007, σ. 6). Γενικότερα, μέσω των 
υπηρεσιών αυτών, είναι εύκολο να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε 
πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε 
διάλεξης. Επίσης το πανεπιστήμιο μπορεί να διαθέτει απευθείας 
μετάδοση (on-line) των διαλέξεων μέσω του Διαδικτύου, γεγονός που 
βοηθά επίσης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Για παράδειγμα 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν podcasts ως εισαγωγικό υλικό σε μια 

διάλεξη, ή vodcasts ως επιπρόσθετο υλικό σε ένα εργαστήριο. Επίσης το 
υλικό που φιλοξενείται και διανέμεται μέσω αυτών των υπηρεσιών, 
μπορεί να σχολιασθεί από τους χρήστες (Franklin και van Harmelen 2007, 
σ. 6). 
 Τα social networks αποτελούν κατά τον Antonio Bartolomé (2007, σ. 
6) τη μεγαλύτερη διαφορά σε σχέση με το παραδοσιακό λογισμικό όσον 
αφορά τη διαχείριση και τον έλεγχο του περιεχομένου. Παράδειγμα 
τέτοιας πλατφόρμας, προσανατολισμένης στην εκπαίδευση είναι το 
Elgg. Τα περιβάλλοντα αυτά λειτουργούν ως εικονικοί χώροι μάθησης. 
Επίσης στα πλαίσια του social networking, πολλά πανεπιστημιακά 
ιδρύματα έχουν δημιουργήσει προφίλ και λειτουργούν στον εικονικό 
κόσμο του Second Life. 
 

3.5. Συμπεράσματα 

 Η τεχνολογία μπορεί να αλλάξει καταλυτικά τον τρόπο που 
λαμβάνει χώρα η εκπαίδευση. Κατά τη χρήση των εργαλείων Web 2.0 οι 
ρόλοι των δραστών (καθηγητής και φοιτητής) μεταβάλλονται 
σημαντικά, τόσο που αν παρέμεναν ως είχαν, τότε δε θα ήταν 
αποτελεσματική η χρήση των εργαλείων αυτών. Το γεγονός αυτό 
υποδεικνύει ότι η τεχνολογία δεν είναι ο μόνος παράγοντας που 
μεταβάλλει τον τρόπο διδασκαλίας, αλλά απαιτείται και η βαθύτερη 
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κατανόηση των θεωριών της μάθησης από τους δράστες. Κλείνοντας, 
τονίζεται η ομοιότητα/παραλληλισμός, όπου τον ενεργό ρόλο που 
κατέχει ο χρήστης στο Web 2.0, κατέχει και ο σπουδαστής στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, σύμφωνα με τις θεωρίες εποικοδομισμού 
(constructivistic theories). 
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Κεφάλαιο 4 – Πραγματικές περιπτώσεις χρήσης e-learning 2.0 

 

4.1. Εισαγωγή 

 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται πρακτικές εφαρμογές των 
τεχνολογιών Web 2.0 στο e-learning. Μελετώνται πανεπιστημιακά 
ιδρύματα που έχουν εφαρμόσει τις νέες τεχνολογίες στο πρόγραμμα 
των μαθημάτων τους και αναλύεται το πώς αυτή η εφαρμογή βοηθά 
τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν σχετικές γνώσεις, 
αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους. Σημειωτέο είναι το γεγονός ότι εκτός 
από τη χρήση των συστημάτων που είναι προσανατολισμένα 
αποκλειστικά στην εκπαίδευση, όπως για παράδειγμα το Elgg ή το 
Moodle, παρατηρείται και χρήση άλλων συστημάτων από τα 
πανεπιστήμια, που είναι προσανατολισμένα σε άλλους τομείς όπως το 
Second Life, που αποτελεί σύστημα εικονικού κόσμου, οπότε μελετώνται 
και τέτοιες περιπτώσεις. 
 

4.2. Πανεπιστήμιο του Warwick 

 Το πανεπιστήμιο του Warwick προσφέρει ένα σύνολο από 
εργαλεία και υπηρεσίες Web 2.0 για να στηρίξει την εκπαιδευτική 
διαδικασία. Προσφέρει σε όλους τους φοιτητές του προσωπικά 
ιστολόγια (blogs) από το 2004, έτσι ο κάθε φοιτητής έχει τον προσωπικό 
του χώρο στον Ιστό. Το εγχείρημα αυτό έγινε αρχικά για να υποστηρίξει 
τη δημιουργία μιας κοινότητας και δευτερευόντως για να 
χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το blog  αναπτύχθηκε 
από το ίδιο το πανεπιστήμιο λόγω της μη ύπαρξης εμπορικού προϊόντος 
που να ικανοποιεί τις ανάγκες του. Βασική απαίτηση του συστήματος 
ήταν η συμβατότητά του με τα προϋπάρχοντα συστήματα του 
πανεπιστημίου (Franklin και van Harmelen 2007). Τα στατιστικά στοιχεία, 
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σχετικά με το νέο σύστημα παροχής των blogs παρουσιάζονται 
παρακάτω1: 
• 5718 blogs 
• 114769 entries 
• 21424 tags 
• 195772 comments 
• 120428 images 
 
Η αρχική σελίδα των blogs στο πανεπιστήμιο του Warwick φαίνεται 
παρακάτω2: 

 
Εικόνα 3 - η σελίδα των blogs του πανεπιστημίου του Warwick 

 
 
 Οι φοιτητές διαχειρίζονται οι ίδιοι τα blogs τους και όταν 
αποφοιτούν μπορούν να τα διαγράψουν, να τα “παγώσουν” ώστε να μην 
είναι δυνατή η περαιτέρω τροποποίηση τους, ή να εξάγουν το 
περιεχόμενό τους ώστε να το έχουν σε διαθεσιμότητα. Με τα blogs 
προωθείται η συζήτηση γύρω από ερευνητικά θέματα που ασχολούνται 

                                            
1 http://blogs.warwick.ac.uk (3/12/2008) 
2 http://blogs.warwick.ac.uk (3/12/2008) 
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οι φοιτητές καθώς και το προφίλ τους μέσω της έρευνας που εκπονούν. 
Έτσι ενισχύεται η αλληλεπίδραση των φοιτητών μεταξύ τους, αλλά και 
μεταξύ φοιτητών και καθηγητών, αφού ο κάθε φοιτητής μπορεί να 
αναρτά κάποιο άρθρο του στο blog σχετικά με κάποιο θέμα με το οποίο 
ασχολείται και άλλοι φοιτητές ή καθηγητές μπορούν να παραθέσουν τα 
σχόλιά τους. Οι φοιτητές ενημερώνονται για τις πιο πρόσφατες αλλαγές 
των blogs στα οποία είναι εγγεγραμμένοι, μέσω των RSS feeds. 
 Η δημιουργία των blogs άλλαξε τον τρόπο επικοινωνίας των 
φοιτητών, ενισχύοντάς την. Βέβαια παρουσιάζεται και το πρόβλημα της 
ανάρτησης προσβλητικών και ακατάλληλων άρθρων σύμφωνα με την 

πολιτική καταλληλότητας που υιοθετεί το πανεπιστήμιο. Παρά το 
γεγονός αυτό, σχόλια από άλλους bloggers επί των άρθρων αυτών, τα 
καταστούν λιγότερο ακατάλληλα. Το πανεπιστήμιο έχει θεσπίσει 
κανόνες που περιγράφουν πώς πρέπει να είναι τα κατάλληλα άρθρα για 
ανάρτηση (acceptable use policy). Το άλλο καίριο θέμα είναι η 
ενδεχόμενη παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων από τους φοιτητές 
λόγω της εύκολης χρησιμοποίησης υλικού από άλλες πηγές. 
 Μελλοντικός σκοπός του πανεπιστημίου είναι η ανάπτυξη ενός 
wiki το οποίο θα συνοδεύει τις υπηρεσίες του blog. 
 Στο πανεπιστήμιο χρησιμοποιούνται και podcasts για τη μετάδοση 
ηχογραφημένων διαλέξεων. Τα podcasts αυτά διανέμονται μέσω website 
που δημιουργήθηκε με το εργαλείο sitebuilder, το οποίο είναι το 
εργαλείο του πανεπιστημίου για τη δημιουργία ιστοσελίδων. Στην 
παρακάτω εικόνα φαίνεται η ιστοσελίδα3 στην οποία οι φοιτητές 
μπορούν να “κατεβάσουν” πολυμεσικά αρχεία που περιέχουν διαλέξεις 
των μαθημάτων, ή να γίνουν συνδρομητές σε podcasts έτσι ώστε μέσω 
κάποιου λογισμικού RSS podcatcher, όπως για παράδειγμα το iTunes, να 
έχουν πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες και επερχόμενες διαλέξεις που 
τους ενδιαφέρουν.  

                                            
3 http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/english/undergraduate/current/modules/fulllist/first/en122/podcasts/ 
(03/12/2008) 
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Εικόνα 4 - η ιστοσελίδα podcasts του πανεπιστημίου του Warwick 

 
 
 Η χρήση των podcasts υποστηρίζει τη διδασκαλία ξενόγλωσσων 
μαθημάτων και διευκολύνει στην κατανόηση της προφοράς των ξένων 
γλωσσών. 

 Μέσω του εργαλείου sitebuilder δημιουργούνται και διαδραστικά 
κουίζ αναφορικά με μαθήματα. Επίσης το πανεπιστήμιο διαθέτει πίνακες 
με ετικέτες από καλλιτεχνικές συλλογές, όπως πίνακες ζωγραφικής, 
γεγονός που δίνει τη δυνατότητα της εύκολης αναζήτησης σε αυτές, με 
τη χρήση ετικετών. Σε κάποια τμήματα, όπως το τμήμα της ιατρικής, 
χρησιμοποιούνται και βίντεο για την ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων. 
 

4.3. Πανεπιστήμιο του Leeds 

 Το πανεπιστήμιο του Leeds ήταν από τα πρώτα ιδρύματα που 
χρησιμοποίησαν εικονικό περιβάλλον μάθησης (virtual learning 

environment ή vle). Το σύστημα αυτό αναπτύχθηκε από το ίδιο το 
πανεπιστήμιο, είναι ανοικτού κώδικα και ονομάζεται Bodington Common. 
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Παρακάτω φαίνεται η αρχική σελίδα4 του Bodington μετά την είσοδο στο 
σύστημα: 
 

 
Εικόνα 5 - το σύστημα Bodington του πανεπιστημίου του Leeds 

  
 
 Σήμερα το πανεπιστήμιο εκτός από το παραπάνω vle διαθέτει και 
το Blackboard. Τα τελευταία χρόνια έγινε μελέτη από το πανεπιστήμιο, 
ώστε να επιλεγούν και να εγκατασταθούν πλατφόρμες Web 2.0 οι 
οποίες να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες του ιδρύματος. Σύμφωνα 
με τη μελέτη που έγινε από το προσωπικό του πανεπιστημίου, ήταν 
απαραίτητη η εγκατάσταση ενός wiki και ενός συστήματος για blogs. 
Τελικά τα συστήματα που επελέγησαν ήταν το MediaWiki ως wiki (αυτό 
που χρησιμοποιείται και στην Wikipedia) και το Elgg ως εργαλείο για 
blogs. Παρακάτω φαίνεται η αρχική σελίδα5 του wiki του πανεπιστημίου 
του Leeds: 

                                            
4 http://vle.leeds.ac.uk/site/ (05/12/2008) 
5 https://wiki.leeds.ac.uk/index.php/Main_Page (05/12/2008) 
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Εικόνα 6 - αρχική σελίδα του wiki του πανεπιστημίου του Leeds 

 
 
Οι απαιτήσεις6 του wiki είναι: η εξατομίκευση (customisation), η 
δημιουργία πολλών wikis με μία μόνο εγκατάσταση, η δημιουργία 
“κλειστών” wikis για συγκεκριμένες ομάδες συνεργασίας, δυνατότητα 
πρόσβασης σε φοιτητές - συνεργάτες εκτός του πανεπιστημίου, εύκολη 

επεξεργασία των σελίδων μέσω επεξεργαστή wysiwyg (what you see is 
what you get), και ενσωματωμένος ορθογράφος για τη σωστή συγγραφή 
κειμένου. 
 Παρακάτω παρουσιάζεται η αρχική σελίδα7 των blogs του 
πανεπιστημίου που είναι υλοποιημένα στο εργαλείο ανοικτού κώδικα 
Elgg. 

                                            
6 https://wiki.leeds.ac.uk/index.php/What_features_do_we_need_in_a_wiki%3F (05/12/2008) 
7 https://elgg.leeds.ac.uk (05/12/2008) 
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Εικόνα 7 - η σελίδα των blogs του πανεπιστημίου του Leeds 

  
 
 Το ενδιαφέρον για την εισαγωγή των τεχνολογιών αυτών στο 
πανεπιστήμιο συνδυάζεται με την στρατηγική του για τη διδασκαλία και 
την εκμάθηση. Σκοπός είναι η παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
υψηλής ποιότητας, μέσω της χρήσης της πληροφορικής τεχνολογίας σε 
πιλοτικά προγράμματα. Επιπλέον, τα εργαλεία αυτά ενθαρρύνουν την 
επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα σε φοιτητές και 
καθηγητές, βοηθούν στο σχηματισμό και τη συνεργασία ομάδων, στο 
διαμοιρασμό αποτελεσμάτων από έρευνες και στη δημιουργία εικονικών 
κοινοτήτων εντός του πανεπιστημίου. 
 Στα εργαλεία για τη δημιουργία των blogs δεν έχουν πρόσβαση 

απʼ ευθείας οι φοιτητές, αλλά μόνο οι καθηγητές. Κατʼ αυτόν τον τρόπο 
τα blogs είναι προσανατολισμένα στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
παρέχοντας νέους τρόπους για τη μετάδοση της γνώσης εντός του 
πανεπιστημιακού ιδρύματος. Όσοι δηλαδή φοιτητές έχουν ενεργά 
blogs, σημαίνει ότι ασχολούνται με κάποιο θέμα και χρησιμοποιούν το 
blog τους μετά από την παρότρυνση του καθηγητή τους. Στις 5 
Δεκεμβρίου του 2008 οι εγγεγραμμένοι φοιτητές ήταν 4.331. Για την 
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αποφυγή των ακατάλληλων αναρτήσεων στα blogs ακολουθείται 
πολιτική καταλληλότητας, αν και δεν έχουν σημειωθεί προβλήματα. 
 Οι υπηρεσίες Web 2.0 που προσφέρονται από το πανεπιστήμιο 
στους φοιτητές, όπως wikis, blogs, podcasts προσφέρονται και στο 
προσωπικό του πανεπιστημίου ώστε αυτό να αναπτύσσει συνεχώς 
γνώση πάνω στα συστήματα αυτά. 
 Τα εργαλεία Web 2.0 είναι εγκατεστημένα και η διαχείρισή τους 
γίνεται εντός του πανεπιστημίου καθώς πιστεύεται ότι το υλικό αυτό 
είναι προτιμότερο να βρίσκεται εντός του ιδρύματος και όχι στη 
διάθεση τρίτων. Έτσι το προσωπικό μπορεί και διαχειρίζεται 

αποδοτικότερα τη συμμετοχή των φοιτητών στα wikis και στα  blogs, 
αφού η διαχείριση γίνεται μέσα από το πανεπιστήμιο. Επίσης η τεχνική 
υποστήριξη γίνεται από ομάδα τεχνικών του πανεπιστημίου. 
 

4.4. Πανεπιστήμιο του Brighton 

 Το πανεπιστήμιο του Brighton έχει υλοποιήσει την πλατφόρμα 
Elgg ενοποιώντας την με το ήδη υπάρχον σύστημα, το Blackboard. Το 
Elgg χρησιμοποιείται πλέον κατά κύριο λόγο για την υποστήριξη των on-
line μαθημάτων και κατά δεύτερο λόγο για την ενθάρρυνση της 
επικοινωνίας μεταξύ των φοιτητών με κοινά ενδιαφέροντα. Το σύστημα 

Elgg δίνει πολλές δυνατότητες στην επικοινωνία και τη δημιουργία 
κοινοτήτων σε αντίθεση με το σύστημα Blackboard που επιτρέπει 
περιορισμένη συμμετοχή και αλληλεπίδραση των χρηστών - φοιτητών. 
Με την εισαγωγή του νέου συστήματος παρατηρήθηκε το γεγονός ότι 
οι σπουδαστές πλέον χρησιμοποιούν το σύστημα όχι μόνο για τα 
μαθήματά τους αλλά και για τον προσωπικό τους προγραμματισμό, όπως 
για παράδειγμα τη δημιουργία ηλεκτρονικών χαρτοφυλακίων (e-
portfolios). Επίσης οι φοιτητές εισάγουν περιεχόμενο στο σύστημα που 
προέρχεται από οπουδήποτε αλλού όπως για παράδειγμα το MySpace. 
Με την εισαγωγή του Elgg βοηθείται η δημιουργία εικονικών 
κοινοτήτων (Franklin και van Harmelen 2007). Η ενημέρωση των χρηστών 
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για τις τελευταίες αλλαγές στο περιεχόμενο του συστήματος 
εξασφαλίζεται με τη χρήση των τεχνολογιών RSS. Παρακάτω φαίνεται η 
αρχική σελίδα8 του Elgg για το πανεπιστήμιο του Brighton: 

 
Εικόνα 8 - η αρχική σελίδα του Elgg στο πανεπιστήμιο του Brighton 

  
 

4.5. Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου 

 Το πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου είναι κατά τους Franklin & van 
Harlemen (2007) το μόνο πανεπιστήμιο που υιοθέτησε εξ αρχής μια 
πολιτική για την εισαγωγή των τεχνολογιών Web 2.0 στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Η πολιτική αυτή υποστηρίζεται από πλάνο δράσης που 
υπαγορεύει τη δημιουργία κατάλληλης υποδομής για την καλύτερη 
χρησιμοποίηση των τεχνολογιών αυτών. 
 Η προαναφερθείσα πολιτική του πανεπιστημίου περί τεχνολογιών 
Web 2.0 υπαγορεύει την παροχή blogs και RSS feeds για την ενημέρωση  

του προσωπικού, των φοιτητών σχετικά με εργασίες, τη χρήση 
                                            
8 http://community.brighton.ac.uk (05/12/2008) 
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εργαλείων Web 2.0 όπως Google maps ώστε να υπάρχει πλήρης 
χαρτογράφηση του πανεπιστημιακού συγκροτήματος, αντικαθιστώντας 
έτσι τους προϋπάρχοντες πανεπιστημιακούς χάρτες. Επίσης είναι 
απαραίτητη η χρήση τεχνολογιών του social bookmarking όπως το 
delicious.com, ώστε οι φοιτητές να ευνοούνται στις εργασίες - έρευνές 
τους από ευρήματα προηγούμενων συναδέλφων τους. Τέλος, 
επιθυμητή είναι η μετάδοση διαλέξεων υπό τη μορφή των podcasts 
μέσω του ιστότοπου του πανεπιστημίου. 
 Το πανεπιστήμιο αυτήν την περίοδο χρησιμοποιεί την πλατφόρμα 
WebCT ως vle, η οποία όμως δεν είναι κατάλληλη να υποστηρίξει blogs 

και wikis βάσει των απαιτήσεων του ιδρύματος. Παρʼ όλα αυτά η 
πρόσβαση στις νέες αυτές εφαρμογές που θα εγκατασταθούν (wikis & 
blogs) θα γίνεται μέσω του WebCT. 
 Το πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου έχει κάνει την εμφάνισή του 
και στο Second life, ένα σύστημα εικονικού κόσμου. Βασικοί στόχοι της 
κίνησης αυτής ήταν η δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου για το 
πανεπιστήμιο, αρχικά για το τμήμα της πληροφορικής, για την ανάπτυξη 
της κοινότητας των ενδιαφερομένων μέσω των τεχνολογιών Web 2.0 
και τέλος για τη δημιουργία ενός νέου εικονικού τρόπου επικοινωνίας 
και συνεργασίας των ακαδημαϊκών καθώς και την προβολή του 
πανεπιστημίου μέσω του Second life στον παγκόσμιο ιστό. Το 
πανεπιστήμιο χρησιμοποιεί το Second life για την πλήρη εκμετάλλευση 
των δυνατοτήτων του Web 2.0 στο e-learning, την έρευνα και τη 
συνεργασία εντός του πανεπιστημίου. Ο ιστότοπος του εικονικού 
πανεπιστημίου του Εδιμβούργου (vue) είναι ο εξής: 
http://www.vue.ed.ac.uk. Κάθε μέλος του πανεπιστημίου του 
Εδιμβούργου μπορεί να δημιουργήσει το δικό του χαρακτήρα (avatar) 
και να συμμετάσχει σε διάφορες εικονικές δραστηριότητες του 
πανεπιστημίου. Μέσω του Second life λειτουργούν εικονικά 
πανεπιστημιακά τμήματα όπως το τμήμα πληροφορικής, τμήμα 

εκπαίδευσης, τμήμα διοίκησης και τμήμα καλών τεχνών. Η χρήση του 
εικονικού κόσμου του πανεπιστημίου του Εδιμβούργου αποτελεί μια 
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καλή πρακτική των τεχνολογιών Web 2.0 στην εκπαίδευση. Πολλά 
μαθήματα υποστηρίζονται κατ' αυτόν τον τρόπο, επίσης επιτυγχάνεται 
και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ 
σπουδαστών, αφού η δημιουργία περιεχομένου γίνεται εύκολα, όπως 
και η επικοινωνία τους μέσω τηλεδιασκέψεων κ.ά. Επιπλέον, με τη 
χρήση του εν λόγω εικονικού κόσμου δίνεται η δυνατότητα της 
προσομοίωσης σε ερευνητικά έργα που βοηθά πολύ στην πορεία της 
έρευνας. 
 Παρακάτω παρουσιάζεται εικόνα9 από το κτίριο του εικονικού 
πανεπιστημίου, μέσα στο Second life: 

 
 

Εικόνα 9 - το εικονικό πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου στο Second Life 
 

4.6. Πανεπιστήμιο της Μινεσότα 

 Το πανεπιστήμιο της Μινεσότα σύμφωνα με τους Barnard, Borson 
και Ivanova (2007) υποστηρίζει το σύστημα WebCT Vista, όμως λόγω 
προβλημάτων όπως μεταξύ άλλων η απόδοση του συστήματος, ώθησαν 
την εξέταση εναλλακτικών λύσεων για τη συμπληρωματική υποστήριξη 
από ένα επιπλέον σύστημα. Τα χαρακτηριστικά του συστήματος 
moodle10, όπως η συνεργασία στην μάθηση και οι δυναμικές του 

                                            
9 http://www.vue.ed.ac.uk/sl/img/2008-07-31-Old-College-1.jpg (05/12/2008) 
10 http://moodle.org/ (08/12/2008) 
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πλευρές αναφορικά με τη θεωρία του εποικοδομισμού (constructivism 
theory) στην παιδαγωγική, το κατέστησαν κατάλληλο για το εγχείρημα 
του πανεπιστημίου. 
 Η υιοθέτηση της συγκεκριμένης πλατφόρμας αποτελεί καλή 
πρακτική, διότι το moodle διακρίνεται για την ευκολία χρήσης του για 
τους διαχειριστές του συστήματος, τους καθηγητές, τους σπουδαστές 
αλλά και τους προγραμματιστές. Το moodle παρέχει μια πλήρη σειρά από 
εργαλεία για τη δημιουργία δραστηριοτήτων αλλά και για την παράθεση 
πηγών γνώσης. Η εν λόγω πλατφόρμα δέχεται και πακέτα λογισμικού 
(modules) τρίτων κατασκευαστών, τα οποία εμπλουτίζουν την 

πλατφόρμα με νέες λειτουργίες και κατά συνέπεια διευρύνουν τη 
μαθησιακή εμπειρία των σπουδαστών. Τέλος, σημαντικό πλεονέκτημα 
του moodle αποτελεί το γεγονός ότι είναι πλατφόρμα ανοικτού κώδικα, 
οπότε το πανεπιστήμιο δεν επιβαρύνεται με έξοδα που αφορούν τις 
άδειες χρήσης του λογισμικού και η συνεισφορά στη βελτίωση της 
πλατφόρμας αυξάνεται όλο και περισσότερο λόγω της αύξησης των 
χρηστών του moodle διεθνώς. 
 Το εν λόγω σύστημα παρέχει μια σειρά από δραστηριότητες για 
τη στήριξη των μαθημάτων του πανεπιστημίου. Για παράδειγμα, 
υποστηρίζει εκτός των άλλων, wikis, blogs, αναθέσεις εργασιών, 
εργαστήρια και ομάδες συζητήσεων (fora) που ενισχύουν τη συνεργασία 
στη διδασκαλία και τη δημιουργία γνώσης. Οι φοιτητές και οι καθηγητές 
μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν περιεχόμενο κάθε είδους μέσω 
ενός επεξεργαστή WYSIWYG της γλώσσας html. Τέλος, είναι συμβατό 
με το πρότυπο SCORM (Sharable Content Object Reference Model), το 
οποίο είναι ένα πρότυπο για την ανάπτυξη και διανομή εκπαιδευτικού 
υλικού. Επίσης η ενοποίηση του moodle με τα υπάρχοντα συστήματα 
του πανεπιστημίου, όπως το WebCT Vista, το wiki και το portal είναι 
εφικτή και ο χρήστης μπορεί να εισαχθεί σε όλα τα συστήματα με μια 
μόνο διαδικασία εισόδου (δίνοντας μια φορά το όνομα χρήστη και τον 

κωδικό του), χωρίς να επαναλαμβάνει τη διαδικασία εισόδου για το κάθε 
ένα από αυτά. 
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 Η χρήση του moodle στο πανεπιστήμιο της Μινεσότα ήταν 
συνεχώς αυξανόμενη. Στις παρακάτω εικόνες11 συνοψίζονται τα 
στατιστικά στοιχεία της χρήσης των σελίδων του moodle από τη στιγμή 
της εγκατάστασής του ως σήμερα: 
 

 
 

Εικόνα 10 - στατιστικά στοιχεία χρήσης του moodle στο πανεπιστήμιο της 
Μινεσότα 

 
 

 
Εικόνα 11 - στατιστικά στοιχεία χρήσης του moodle στο πανεπιστήμιο της 

Μινεσότα 
 
Παρακάτω12 παρουσιάζεται η πρώτη σελίδα ενός μαθήματος μετά από 
την είσοδο στο σύστημα: 

                                            
11 http://www1.umn.edu/moodle/about/statistics.html#1 (08/12/2008) 
12 http://www1.umn.edu/moodle/images/screenshot.jpg (08/12/2008) 
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Εικόνα 12 - η αρχική σελίδα του moodle στο πανεπιστήμιο της Μινεσότα 
 
 

4.7. Πανεπιστήμιο τεχνολογίας του Graz 

 Στο πανεπιστήμιο τεχνολογίας του Graz λειτουργεί το σύστημα 
LearnLand από τον Οκτώβριο του 2006, το οποίο είναι βασισμένο στο 
λογισμικό ανοιχτού κώδικα Elgg (Ebner et al. 2007). Παρακάτω δίνεται η 

αρχική σελίδα13 της πλατφόρμας: 

 
Εικόνα 13 - η αρχική σελίδα του LearnLand 

                                            
13 http://vlpc04.tugraz.at/ (14/12/2008) 
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Το LearnLand όπως και το Elgg βασίζονται στην γλώσσα php και στη 
βάση δεδομένων MySQL. Χαρακτηριστικό του είναι η ευκολία χρήσης 
και η επεκτασιμότητά του από τους διαχειριστές του. Το εν λόγω 
σύστημα διαθέτει εργαλεία Web 2.0 όπως weblogs. Κάθε χρήστης έχει 
το δικό του blog μέσω του οποίου μπορεί να διαθέτει το περιεχόμενό 
του, με τη βοήθεια ενός wysiwyg επεξεργαστή. Η χρήση ετικετών και 
λέξεων-κλειδιών διευκολύνει την αναζήτηση. Μέσω των blogs των 
φοιτητών είναι δυνατή και η προβολή τους στον ιστό, συνεπώς μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν ως e-portfolios. Τα blogs παρέχουν και RSS feeds, 
επίσης το περιεχόμενο μιας οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας που 

υποστηρίζει RSS feeds, μπορεί να εμφανιστεί μέσω των feeds, εντός του 
blog. Ως αποτέλεσμα, εξωτερικά blogs μπορούν να εμφανίζονται μέσα 
από το LearnLand. 
 Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό της πλατφόρμας είναι η 
δυνατότητα δημιουργίας κοινοτήτων μέσω του blog. Ο κάθε χρήστης 
μπορεί να σχηματίσει τη δική του κοινότητα δημιουργώντας ένα blog 
αποκλειστικά για το δικό του συγκεκριμένο σκοπό. Στο νέο αυτό blog 
που αφορά μια κοινότητα, παρουσιάζονται και διαμοιράζονται τα 
αποτελέσματα από ομαδικές εργασίες και άλλες δραστηριότητες. 
Παρακάτω φαίνεται η αρχική σελίδα14 του blog του πανεπιστημίου: 

                                            
14 http://elearningblog.tugraz.at/ (14/12/2008) 
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Εικόνα 14 - το blog του πανεπιστημίου του Graz 

 
 Το σύστημα παρέχει και τη δυνατότητα tagging. Αυτό σημαίνει ότι 
αν κάποιος χρήστης χρησιμοποιήσει μια λέξη ως λέξη-κλειδί (tag) για 
κάποιο περιεχόμενο όπως π.χ. για μια εικόνα, και κάποιος άλλος 

χρήστης, ανεξάρτητα με τον πρώτο, χρησιμοποιήσει την ίδια λέξη ως 
λέξη-κλειδί για κάποιο άλλο περιεχόμενο, τότε το σύστημα αυτόματα 
συνδυάζει και συνδέει τα δυο περιεχόμενα, σχηματίζοντας τα λεγόμενα 
tag clouds. Έτσι, χρήστες με παρόμοια ενδιαφέροντα ή και προβλήματα 
μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία και να δημιουργήσουν τις δικές 
τους κοινότητες. 
 Στο πανεπιστήμιο τεχνολογίας του Graz χρησιμοποιείται μια 
υλοποίηση wiki για την αποδοτική online συνεργασία των φοιτητών του 
τμήματος των μηχανικών (Ebner 2007). Το εν λόγω wiki υποστηρίζει και 
RSS feeds. Παρακάτω δίνεται η σχετική εικόνα15 της αρχικής σελίδας 
του: 

                                            
15 http://bau.wiki.tugraz.at/bin/view/Main/WebHome (14/12/2008) 
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Εικόνα 15 - το wiki του πανεπιστημίου του Graz 

 
Σύμφωνα με τον Ebner (2007), το πανεπιστήμιο παρέχει διαλέξεις που 
είναι μαγνητοσκοπημένες, με τη μορφή των βίντεο podcasts. Το 
γεγονός αυτό προσφέρει ευκολία στην κατανόηση μαθημάτων κυρίως 
τέτοιων όπως τα μαθηματικά, αφού οι φοιτητές μπορούν να 
παρακολουθήσουν μια διάλεξη όσες φορές χρειάζεται, για να  
κατανοήσουν το περιεχόμενό της (Ebner 2007). Παρακάτω φαίνεται μια 
διάλεξη υπό τη μορφή βίντεο podcast (Ebner 2007): 

 
 

Εικόνα 16 - εικόνα από διάλεξη σε μορφή podcast του πανεπιστημίου του Graz 
(πηγή: Ebner (2007)) 
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4.8. Πανεπιστήμιο του Harvard 

 Στην υποενότητα αυτήν παρουσιάζεται η πρακτική εφαρμογή του 
social bookmarking από το πανεπιστήμιο του Harvard. Στο πανεπιστήμιο 
του Harvard έχει υλοποιηθεί πλατφόρμα ανοικτού κώδικα, η οποία 
ονομάζεται H2O, όπου οι φοιτητές και το ερευνητικό προσωπικό του 
πανεπιστημίου μπορούν να δημιουργούν σελίδες με σελιδοδείκτες 
(bookmarks) καθώς και άλλο περιεχόμενο που αναφέρεται σε διάφορα 
ερευνητικά θέματα. Το περιεχόμενο αυτό οργανώνεται σε σχετιζόμενες 
κατηγορίες ανάλογα με το ερευνητικό πεδίο και διαμοιράζεται μέσω 
του ιστού. Ως αποτέλεσμα προκύπτει η ανταλλαγή μεγάλου όγκου 
πληροφοριών μεταξύ των ενδιαφερομένων. Η πλατφόρμα υποστηρίζει 
και RSS feeds, όπου ο χρήστης μπορεί να εγγραφεί για να λαμβάνει 
ενημερώσεις για το περιεχόμενο που τον ενδιαφέρει. Η αρχική σελίδα 
της πλατφόρμας του πανεπιστημίου είναι η εξής16: 

 
Εικόνα 17 - η σελίδα της πλατφόρμας H2O του Harvard 

 
 Κατά τον Bryan Alexander (2006) η πλατφόρμα αυτή λειτουργεί ως 
μια μονάδα εξωτερικής αποθήκευσης γνώσης για το πανεπιστήμιο, όπου 

                                            
16 http://h2obeta.law.harvard.edu/home.do (09/01/2009) 
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αποθηκεύονται σύνδεσμοι σε πληροφορίες, οι οποίοι θα χάνονταν αν 
δεν αποθηκεύονταν σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο του ιστού δηλαδή 
στην εν λόγω πλατφόρμα. Επιπροσθέτως η κατηγοριοποίηση και 
ομαδοποίηση των συνδέσμων αυτών, βάσει συσχετιζόμενων θεμάτων, 
βοηθά στην επικοινωνία και την ανταλλαγή απόψεων των ερευνητών 
που ασχολούνται με παρόμοια ερευνητικά θέματα. 
 

4.9. Πανεπιστήμιο της Pennsylvania 

 Κατά παρόμοιο τρόπο με την πλατφόρμα H2O του πανεπιστημίου 
του Harvard λειτουργεί και η πλατφόρμα Penn Tags του πανεπιστημίου 
της Pennsylvania, της οποίας η αρχική σελίδα φαίνεται παρακάτω17: 

 
Εικόνα 18 - η αρχική σελίδα Penn Tags 

 
Και αυτή η πλατφόρμα αποτελεί ένα εργαλείο για social bookmarking 
όπου οι χρήστες διαμοιράζονται τις διαδικτυακές πηγές πληροφοριών 
που σχετίζονται με τα ερευνητικά τους θέματα, όπως σύνδεσμοι σε 
επιστημονικά άρθρα ή βίντεο κλπ. Οι πηγές αυτές ομαδοποιούνται βάσει 

                                            
17 http://tags.library.upenn.edu/ (09/01/2009) 
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του θέματός τους και ο χρήστης τούς προσδίδει ετικέτες. Η πλατφόρμα 
αυτή αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο ανακάλυψης πληροφοριών, αφού η 
αναζήτηση μπορεί να γίνει αποτελεσματικότερα βάσει των ετικετών που 
έχουν προσδώσει οι χρήστες στο περιεχόμενο που τους ενδιαφέρει 
(Alexander 2006). Όπως η πλατφόρμα H2O έτσι και η Penn Tags 
υποστηρίζει RSS feeds. 
 

4.10. Πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας 

 Στο πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας18, χρησιμοποιείται από το 
1998 η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Blackboard Learning System. 
Αν και η πλατφόρμα αυτή είναι προγενέστερη της εμφάνισης των 
εργαλείων Web 2.0 και οι δυνατότητες για συνεργατικές 
δραστηριότητες αρκετά περιορισμένες σε σχέση με πλατφόρμες Web 
2.0, σκόπιμα παρουσιάζεται στο κεφάλαιο αυτό, διότι αποτελεί μια από 
τις πιο διαδεδομένες πλατφόρμες e-learning και χρησιμοποιείται σε 
πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα. 
 Στόχος του πανεπιστημίου της Νότιας Καρολίνας είναι η 
δυνατότητα πρόσβασης των φοιτητών και του προσωπικού (διδακτικού 
και μη) σε εργαλεία του πανεπιστημίου που χρειάζονται κατά την 
εκάστοτε χρονική στιγμή, ανεξάρτητα με τη φυσική τους τοποθεσία. Για 

την επίτευξη του σκοπού αυτού, το 1998 επιλέχθηκε ως σύστημα 
διαχείρισης μαθημάτων (course management system ή CMS) το 
Blackboard Learning System. Σήμερα, για τη βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών προς όλα τα μέλη του πανεπιστημίου που χρησιμοποιούν το 
Blackboard, αλλά και για την ενοποίηση του συστήματος (integration), 
ανεξάρτητα με τα μαθήματα, τα τμήματα των σχολών και τα 
διαφορετικά πανεπιστημιακά κτήρια, έχει εγκατασταθεί η σουίτα 
εφαρμογών Blackboard Academic Suite. Για την ανάπτυξη on-line 
κοινοτήτων χρησιμοποιείται το σύστημα Blackboard Community System 

                                            
18 http://www.blackboard.com/CMSPages/GetFile.aspx?guid=f3c40937-46df-4e34-b566-
8b7873736b44 (09/03/2009) 
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μέσω του οποίου οι φοιτητές μπορούν να βρίσκονται σε συνεχή 
επικοινωνία. Μέσω του εν λόγω συστήματος, φοιτητές που προέρχονται 
από παρόμοια επιστημονικά πεδία μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία. 
Επίσης το σύστημα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως “τάξη” εκτός της 
φυσικής τάξης όπου λαμβάνουν χώρα τα μαθήματα. 
 Για την υποστήριξη της συνεργασίας των φοιτητών σε 
δραστηριότητες του πανεπιστημίου, χρησιμοποιείται το σύστημα 
Blackboard Content System. Με το σύστημα αυτό γίνεται η διαχείριση της 
γνωσιακής βάσης του πανεπιστημίου η οποία μοιράζεται σε όλα τα 
τμήματα του πανεπιστημίου. Το σύστημα αυτό διαχειρίζεται τους 

ηλεκτρονικούς χαρτοφύλακες (e-Portfolios) των φοιτητών αλλά και τις 
ψηφιακές πηγές γνώσης (e-Reserves) του πανεπιστημίου, ώστε να 
βελτιώνεται η συνεργασία των φοιτητών διαφορετικών σχολών και 
επιστημονικών πεδίων.  
 Οι φοιτητές χρησιμοποιούν το σύστημα όχι μόνο για την 
συμμετοχή τους στις on-line κοινότητες, αλλά και για τη συνεργασία 
μεταξύ τους. Η αρχική σελίδα της πλατφόρμας Blackboard για το 
πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας φαίνεται αμέσως παρακάτω19: 

 
Εικόνα 19 - η σελίδα του Blackboard του πανεπιστημίου της Νότιας Καρολίνας 

                                            
19 https://blackboard.sc.edu/webapps/portal/frameset.jsp (16/01/2009) 
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4.11. Συμπεράσματα 

 Μελετώντας τις περιπτώσεις των πανεπιστημίων που εφαρμόζουν 
e-learning 2.0, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι το ενδιαφέρον για την 
αξιοποίηση των τεχνολογιών Web 2.0 αναφορικά με την εκπαίδευση, 
συνεχώς αυξάνεται. Έχει γίνει κατανοητό ότι τα εργαλεία αυτά 
βοηθούν στη συνεργασία και συνεπώς προωθούν την έρευνα. Επίσης 
μπορούμε να διακρίνουμε την προτίμηση που δείχνουν τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, προς τα ανοικτού κώδικα εργαλεία Web 2.0, λόγω της 
υποστήριξης που παρέχεται μέσω των κοινοτήτων των χρηστών 
(communities). Τέλος, τα πανεπιστήμια χρησιμοποιούν τα εν λόγω 
εργαλεία για να εξασφαλίσουν την παροχή υψηλής ποιότητας 
εκπαιδευτικών εμπειριών στους σπουδαστές αλλά και να προβάλλουν τη 
φήμη τους στον Παγκόσμιο Ιστό. 
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Κεφάλαιο 5 - Πιλοτική εφαρμογή e-learning 2.0 

5.1. Εισαγωγή 

 Στο κεφάλαιο αυτό τεκμηριώνεται η επιλογή της πιλοτικής 
πλατφόρμας για την on-line υποστήριξη του μαθήματος “Επιχειρησιακές 
Αρχιτεκτονικές”. Η επιλογή αυτή έγινε με γνώμονα τόσο το θεωρητικό 
υπόβαθρο αναφορικά με το Web 2.0 και το e-learning 2.0, όσο και τη 
μελέτη των συστημάτων που χρησιμοποιούνται από τα πανεπιστήμια 
που μελετήθηκαν. Η πλατφόρμα Web 2.0 που επιλέχθηκε είναι αυτή του 
Moodle (η ονομασία αυτή προέρχεται από το ακρώνυμο Modular Object-
Oriented Dynamic Learning Environment). 
 Το Moodle ικανοποιεί τις απαιτήσεις που τέθηκαν για την 
παρούσα εργασία, τόσο σε επίπεδο τεχνολογιών Web 2.0 όσο και σε 
επίπεδο θεωρίας της παιδαγωγικής. 
 

5.2. Παιδαγωγική σκοπιά20 

 Ο σχεδιασμός του moodle βασίζεται σε έννοιες όπως 
constructivism, constructionism, social constructivism και connnected και 
separate. Κατά τους  Jason Cole και Helen Foster (2008) το moodle, σε 
αντίθεση με άλλα συστήματα διαχείρισης μαθημάτων (CMS) που είναι 

υλοποιημένα με έμφαση στα εργαλεία που παρέχουν (tool-centered), 
είναι δομημένο με έμφαση στην εκπαιδευτική διαδικασία (learning-
centered). 
 Σύμφωνα με τη θεωρία του εποικοδομισμού (constructivism), η 
γνώση κατασκευάζεται από τους ανθρώπους, όταν αυτοί αλληλεπιδρούν 
με το περιβάλλον τους. Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο 
κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, η γνώση δεν είναι κάτι που 
μεταφέρεται από τον καθηγητή στο φοιτητή όταν ο τελευταίος είναι 
παθητικός ακροατής σε μια διάλεξη ή απλός αναγνώστης κάποιου 
κειμένου. Επιπροσθέτως η έννοια constructionism τονίζει ότι η μάθηση 
                                            
20 http://docs.moodle.org/en/Philosophy (19/01/2009) 
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γίνεται πολύ πιο αποδοτική όταν ο διδάσκων “κατασκευάσει” κάτι το 
οποίο θα προσφέρει εκτός από γνώση, μια μορφή εμπειρίας στους 
σπουδαστές. Τέτοιο παράδειγμα είναι η επεξήγηση μιας θεωρίας ή 
έννοιας μέσω διαφανειών. 
 Η έννοια του εποικοδομισμού (constructivism) διευρύνεται από 
αυτήν του κοινωνικού εποικοδομισμού (social constructivism). Σύμφωνα 
με την έννοια αυτήν, η γνώση δημιουργείται - κατασκευάζεται μέσα σε 
ομάδες ανθρώπων που συνεργάζονται μεταξύ τους, καθώς μοιράζονται 
τα ίδια ενδιαφέροντα αναφορικά με κάποιον γνωστικό τομέα. Με αυτόν 
τον τρόπο δημιουργείται ένα είδος κουλτούρας στην ομάδα όπου το 

κάθε μέλος της μαθαίνει συνεχώς πώς να συνεργάζεται και να 
συμπεριφέρεται ως μέρος του συνόλου μέσα στην ομάδα με τα 
υπόλοιπα μέλη. Σε μια τέτοια ομάδα το κάθε μέλος διατηρεί τις 
προσωπικές του απόψεις και προσπαθεί να τις υπερασπίσει με βάση τη 
λογική του, έναντι των απόψεων των άλλων ατόμων (separate behaviour). 
Από την άλλη πλευρά, ένα μέλος της ομάδας προσπαθεί να σχηματίσει 
άποψη για το πώς τα άλλα μέλη αντιλαμβάνονται κάποια δεδομένα 
(connected behaviour). Η ενδιάμεση περίπτωση (constructed behaviour) 
υφίσταται όταν το άτομο διαθέτει και τις δύο παραπάνω συμπεριφορές 
και ακολουθεί την κατάλληλη ανάλογα με την περίπτωση. Γενικότερα η 
υιοθέτηση της ενδιάμεσης συμπεριφοράς (constructed behaviour) 
αποτελεί κίνητρο για μάθηση σε μια ομάδα, διότι ενισχύει τη 
συνεργασία των ανθρώπων και ωθεί στην επανεξέταση των 
πεποιθήσεών τους. 
 Το moodle υποστηρίζει τις παραπάνω συμπεριφορές αναφορικά 
με τη μάθηση και έχει ως κύριο στόχο τη βελτίωσή του όσον αφορά τις 
παιδαγωγικές προσεγγίσεις στη μάθηση. 
 Έχοντας ως πυρήνα τα μαθήματα, το moodle διαθέτει 
δραστηριότητες (activities) και πηγές πληροφοριών (resources) για αυτά. 
Δραστηριότητες όπως wikis, forums και blogs ενισχύουν την ενεργή 

συνεργασία μεταξύ των σπουδαστών καθώς και ενισχύουν τη 
δημιουργία εικονικών κοινοτήτων. Πολλές δραστηριότητες στο moodle, 
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όπως τα wikis, είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε οι φοιτητές να μπορούν να 
ελέγχουν το περιεχόμενο που αυτοί παράγουν, γεγονός που δίνει τη 
δυνατότητα για την αποθήκευση της συνολικής γνώσης και εμπειρίας 
που αποκομίζεται από ένα μάθημα. Έτσι οι επόμενοι φοιτητές θα έχουν 
πρόσβαση σε αυτήν τη συσσωρευμένη γνώση. 
 Το moodle παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να παραθέτουν 
τη δική τους άποψη αναφορικά με ένα θέμα και να τη μοιράζονται με 
πολλούς τρόπους όπως η συγγραφή σελίδων σε κάποιο wiki ή τη 
δημιουργία των προσωπικών blogs. Οι χρήστες του moodle μπορούν να 
ενημερωθούν για το περιεχόμενο που έχει προστεθεί - τροποποιηθεί 

πρόσφατα. 
 

5.3. Τεχνολογική σκοπιά 

 Το moodle, από τεχνολογικής άποψης, είναι μια εφαρμογή web 
ανοικτού κώδικα (GNU Public license), η οποία μπορεί να εγκατασταθεί 
σε οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή διαθέτει τη γλώσσα php και 
τη βάση MySQL. Επίσης είναι διαπλατφορμικό σύστημα (cross-platform), 
μιας και μπορεί να εγκατασταθεί σε πολλά λειτουργικά συστήματα, 
όπως Windows, Mac OS X ή Linux ή/και να μεταφερθεί από ένα 
λειτουργικό σύστημα στο άλλο (φορητότητα). 

 Η πλατφόρμα είναι εύκολη στη χρήση (user friendly) και έχει  
μεγάλο βαθμό προσαρμοστικότητας. Ο χρήστης μπορεί να 
παραμετροποιήσει την πλατφόρμα όπως αυτός επιθυμεί ανάλογα με τις 
ανάγκες του μαθήματος (Graf & List 2005). Το moodle παρέχει μια σειρά 
από εργαλεία Web 2.0 για την υποστήριξη συνεργασίας μεταξύ 
φοιτητών όπως wikis και forums τα οποία είναι ενοποιημένα και ο 
χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά πραγματοποιώντας μία μόνο 
διαδικασία εισόδου (login). Κατά τις McGee και Diaz (2007) η έλλειψη 
αυτής της ενοποίησης σε άλλες πλατφόρμες, προκαλεί πολλαπλές 
διαδικασίες εισόδου καθώς και πολλαπλή εισαγωγή δεδομένων, 
γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την επιπρόσθετη προσπάθεια από την 
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πλευρά του χρήστη. Μέσω των εργαλείων που προσφέρει η εν λόγω 
πλατφόρμα, επιτρέπει την πραγματοποίηση εργασιών και 
δραστηριοτήτων σε ομάδες. Επίσης δέχεται επιπρόσθετα πακέτα 
(modules) υλοποιημένα από τρίτους κατασκευαστές, όπως για 
παράδειγμα το module iPodcast που προσδίδει λειτουργικότητα για την 
υποστήριξη podcasts στο moodle. Για την ανάπτυξη του wiki 
εγκαταστάθηκε και χρησιμοποιήθηκε το πακέτο (module) OU Wiki. 
Ομοίως, για την υποστήριξη των blogs χρησιμοποιείται το πρόσθετο 
module OU Blog, το οποίο, σε αντίθεση με το αντίστοιχο ενσωματωμένο 
εργαλείο του moodle, δίνει τη δυνατότητα για την παράθεση σχολίων 

στις αναρτήσεις των άρθρων (posts) των χρηστών. Σημειώνεται ότι τα 
δύο παραπάνω modules αναπτύσσονται από το Βρετανικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο The Open Univesrity21. Η προσθήκη τέτοιων εργαλείων 
διευρύνει κατά πολύ τη λειτουργικότητα του moodle προσθέτοντας 
νέες δραστηριότητες (activities) και πηγές (resources) στην πλατφόρμα. 
Μέσω του moodle site ο διδάσκων μπορεί να παραθέσει εκπαιδευτικό 
υλικό με πολλούς τρόπους, όπως για παράδειγμα να ανεβάσει υλικό στο 
site ή να παραθέσει υπερσυνδέσμους που οδηγούν σε άλλα sites. 
Επιπλέον, το εν λόγω σύστημα δίνει τη δυνατότητα της ενσωμάτωσης 
(embed) υλικού/περιεχομένου απʼ ευθείας από άλλες ιστοσελίδες μέσα 
στη σελίδα του moodle. Παράδειγμα αυτής της δυνατότητας είναι το 
άνοιγμα ενός εγγράφου ή μιας παρουσίασης της πλατφόρμας Google 
docs ή ακόμη και ενός βίντεο (π.χ. από το site TeacherTube.com) μέσα 
από τη σελίδα του moodle. Τα εργαλεία Web 2.0 που χρησιμοποιούνται 
για την υποστήριξη του μαθήματος είναι τα wikis, τα blogs, το social 
bookmaking, και τα podcasts (με τη βοήθεια της προσθήκης του iPodcast 
module). Επιπροσθέτως χρησιμοποιείται και η δυνατότητα της 
εμφάνισης RSS feeds από άλλες ιστοσελίδες που παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον για το μάθημα. 
 Το moodle είναι συμβατό και με το πρότυπο SCORM (Sharable 

Content Object Reference Model), γεγονός που το καθιστά ικανό να 
                                            
21 http://www.open.ac.uk/ (20/1/2009) 
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δέχεται πακέτα SCORM που έχουν δημιουργηθεί με άλλο λογισμικό και 
επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση αυτών των πακέτων (interoperability). 
 Οι απαιτήσεις του συστήματος μπορούν να συνοψιστούν με τη 
χρήση του διαγράμματος περιπτώσεων χρήσης της UML, έτσι ώστε να 
παρουσιαστεί η εξωτερική συμπεριφορά του. Παρακάτω φαίνεται το 
διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης (use case diagram) του συστήματος: 

 
Εικόνα 20 - το use case diagram του συστήματος 

  
 Από αρχιτεκτονικής άποψης, σε φυσικό επίπεδο, η πλατφόρμα 
αποτελεί μια εφαρμογή πελάτη διακομιστή (client-server architecture). Ο 
πελάτης (thin client) αναλαμβάνει το presentation logic, ενώ ο διακομιστής 
τα data storage, data access logic και application logic.  Με τη βοήθεια της 

UML μπορούμε να μοντελοποιήσουμε την αρχιτεκτονική αυτή στο 
παρακάτω deployment diagram: 
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Εικόνα 21 - Client-server deployment diagram 

 

5.4. Συμπεράσματα 

 Το moodle παρέχει ένα σύνολο από εργαλεία Web 2.0 που 
βοηθούν την εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης είναι ευέλικτο, αφού 
μπορεί να εγκατασταθεί σε διαφορετικά συστήματα λόγω του ότι είναι 
διαπλατφορμικό. Το moodle διαθέτει μεγάλη υποστήριξη, λόγω της 
μεγάλης και ενεργής κοινότητας χρηστών του. Γιʼ αυτό ευθύνεται το 
γεγονός ότι είναι πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα και πολλοί άνθρωποι 

προσφέρουν στην υποστήριξή του. Για παράδειγμα, κατά τους Cole και 
Foster (2008) υπάρχουν πάνω από 30.000 moodle ιστοσελίδες σε 195 
χώρες, όπως επίσης πολλοί είναι αυτοί που ασχολούνται με τη 
μετάφραση της πλατφόρμας σε πάνω από 70 γλώσσες. Η ύπαρξη της 
κοινότητας αυτής βοηθά στη γρήγορη λύση και αντιμετώπιση 
προβλημάτων (bugs). 
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Κεφάλαιο 6 - Παράδειγμα χρήσης πιλοτικής πλατφόρμας 

6.1. Εισαγωγή  

 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται ένα παράδειγμα χρήσης της 
πιλοτικής πλατφόρμας του moodle, η οποία παραμετροποιήθηκε 
κατάλληλα ώστε να υποστηρίξει on-line το μάθημα “Επιχειρησιακές 
Αρχιτεκτονικές” (Enterprise Architectures) κάνοντας χρήση εργαλείων 
Web 2.0. 
 

6.2. Παρουσίαση της πλατφόρμας 

 Η πλατφόρμα είναι εγκατεστημένη σε server του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας και είναι προσπελάσιμη μέσω του παγκόσμιου ιστού, από 
τον διαδικτυακό τόπο http://195.251.218.39/elearning/. Ο χρήστης πρέπει 
να εγγραφεί ώστε να έχει πρόσβαση στο μάθημα και τις υπηρεσίες που 
προσφέρει η πλατφόρμα. Η αρχική σελίδα της πλατφόρμας μετά την 
είσοδο (Login) (ως moderator) στο σύστημα είναι η εξής: 

 
Εικόνα 22 - η αρχική σελίδα του moodle 



Δημιουργία Περιβάλλοντος Web 2.0 για τη Συνεργατική Ανάπτυξη Γνώσης 
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 Στο αριστερό μέρος της σελίδας βρίσκεται το block με το 
κεντρικό μενού του moodle site (main menu) όπου φαίνονται τα γενικά 
νέα και οι ανακοινώσεις του site, που αφορούν όλα τα μαθήματα που 
πρόκειται να υποστηρίξει αυτό. Στο κεντρικό αυτό μενού ο καθηγητής 
μπορεί να προσθέσει υλικό που αφορά γενικά όλα τα μαθήματα που 
μπορεί να υποστηρίξει η πλατφόρμα. Για παράδειγμα έχει προστεθεί 
ένας σύνδεσμος που οδηγεί σε ένα εξωτερικό wiki το οποίο περιέχει 
οδηγίες για όλα τα μαθήματα που μπορούν να υποστηριχθούν από το 
moodle. Το εξωτερικό αυτό wiki μπορεί να προβληθεί μέσω του moodle 
site, έτσι φαίνεται πιο ενοποιημένο στο χρήστη αφού δεν προβάλλεται 

σε νέο παράθυρο και δε χάνονται τα μενού πλοήγησης του moodle site. 
Σημειώνεται ότι το εν λόγω wiki έχει υλοποιηθεί στο εργαλείο mediawiki 
και δεν αποτελεί μέρος της παρούσας εργασίας. Παρακάτω φαίνεται το 
εξωτερικό wiki με τις οδηγίες μέσα από το moodle site: 
 

 
Εικόνα 23 - το εξωτερικό wiki μέσα από moodle 
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 Πιο κάτω βρίσκεται το block με τις επιλογές για τη διαχείριση της 
πλατφόρμας. Στο κέντρο της σελίδας, ο χρήστης επιλέγει το μάθημα 
που τον ενδιαφέρει και δεξιά βρίσκεται το ημερολόγιο. 
 Αφού επιλεγεί το μάθημα, εισερχόμαστε στην κεντρική σελίδα 
του μαθήματος για τις Επιχειρησιακές Αρχιτεκτονικές. Ως μορφή του 
μαθήματος επιλέχθηκε αυτή των θεμάτων (topics format), λόγω του ότι 
το μάθημα διαρθρώνεται με βάση τις θεματικές του ενότητες. Η αρχική 
σελίδα του μαθήματος είναι η εξής: 

 
Εικόνα 24 - η αρχική σελίδα του μαθήματος 

 

 Στο κεντρικό μέρος της σελίδας φαίνεται το περιεχόμενο του 
μαθήματος και ο τρόπος με τον οποίο αυτό διαρθρώνεται. Το πρώτο 
block περιέχει συνδέσμους για τις υπηρεσίες του μαθήματος. Οι 
υπηρεσίες αυτές είναι η περιοχή συζητήσεων των γενικών νέων και 
ανακοινώσεων (News forum), η περιοχή συζητήσεων του μαθήματος (EA 
forum), το wiki και το blog του μαθήματος (EA course wiki και EABlog 
αντίστοιχα) καθώς και το εισαγωγικό επεισόδιο των podcasts του 
μαθήματος. Επίσης παρέχεται υπηρεσία σύγχρονης επικοινωνίας, 
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δηλαδή συνομιλίας των χρηστών σε πραγματικό χρόνο (EA chat), βάση 
δεδομένων για την αποθήκευση και διαχείριση σελιδοδεικτών 
(Bookmarks) και ένα δεύτερο wiki που ονομάζεται Collaboration 
Workspace, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως εικονικός χώρος 
συνεργασίας για την εκπόνηση εργασιών (projects) των φοιτητών. Στο 
block αυτό μπορούν να προστεθούν διάφορα βοηθητικά links. Ενδεικτικά 
έχει προστεθεί ένα απλό και σύντομο εκπαιδευτικό βίντεο (video 
tutorial), που εξηγεί κάποιες από τις τεχνολογίες Web 2.0 που 
χρησιμοποιούνται στο παρόν moodle site, όπως wikis και social 
bookmarking. Το εν λόγω βίντεο προβάλλεται μέσω του site, αλλά 

βρίσκεται σε διαφορετικό server από αυτόν που φιλοξενεί το moodle site, 
είναι δηλαδή embeded video. 
 Πιο κάτω παρουσιάζονται οι οκτώ θεματικές ενότητες του 
μαθήματος (μία σε κάθε block). Στο block της κάθε ενότητας ο 
καθηγητής παραθέτει εκπαιδευτικό υλικό για τη σχετική ενότητα. Το 
υλικό αυτό αποτελείται από τις σημειώσεις του μαθήματος για τη 
σχετική θεματική ενότητα σε μορφή .pdf, οι οποίες είτε μπορούν να 
προβληθούν με τη μορφή διαφανειών (slideshow) εντός του 
φυλλομετρητή είτε να μεταφορτωθούν (download) στο δίσκο του 
χρήστη. Επίσης ο καθηγητής μπορεί να παραθέσει και εξωτερικούς 
συνδέσμους από υλικό σχετικό με την εκάστοτε ενότητα. Το υλικό αυτό 
μπορεί να είναι κάποια άλλη σελίδα στο διαδίκτυο ή/και περιεχόμενο σε 
οποιαδήποτε μορφή αρχείου (όπως βίντεο, ήχος κλπ.), το οποίο μπορεί 
να προβληθεί ενσωματωμένο (embede) στη σελίδα του μαθήματος. Για 
κάθε θεματική ενότητα του μαθήματος παρέχεται και το σχετικό 
podcast, το οποίο μπορεί να αποτελεί μία ηχογραφημένη ή 
βιντεοσκοπημένη διάλεξη. Τέλος, παρέχονται και οι αναθέσεις 
εργασιών (assignments) του καθηγητή, οι οποίες είναι είτε ατομικές για 
κάθε φοιτητή ξεχωριστά, είτε ομαδικές για ομάδες φοιτητών (groups). 
 Στη δεξιά στήλη της σελίδας βρίσκονται blocks που περιέχουν 

χρήσιμες πληροφορίες για τους εγγεγραμμένους χρήστες του 
μαθήματος. Για παράδειγμα, εδώ ο χρήστης μπορεί να δει τα τελευταία 
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νέα της σελίδας του μαθήματος, ή/και να ενημερωθεί για το αν έχει 
λάβει προσωπικό μήνυμα από κάποιον άλλον χρήστη. Επίσης μπορεί να 
ενημερωθεί για τις τελευταίες ανακοινώσεις - νέα από διάφορα 
εξωτερικά sites που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, μέσω της χρήσης του 
block για την παρουσίαση εξωτερικών RSS feeds. Για παράδειγμα μπορεί 
να δει τις ανακοινώσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τέλος, ο 
χρήστης μπορεί να βρει την τοποθεσία του πανεπιστημίου μέσω του 
ενσωματωμένου (embeded) στη σελίδα χάρτη, από την υπηρεσία Google 
maps. 
 Στο επάνω μέρος της αριστερής πλευράς της ιστοσελίδας, 

βρίσκεται το block που περιέχει όλα τα είδη των δραστηριοτήτων 
(Activities κατά την ορολογία του moodle) του μαθήματος. Αυτές 
αποτελούνται από όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει το moodle για την 
υποστήριξη του μαθήματος, όπως wikis και blogs, και από όλες τις πηγές 
πληροφοριών που έχει παραθέσει ο καθηγητής για το μάθημα. Από το 
block που ονομάζεται blog menu, οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο 
προσωπικό τους blog. Πιο κάτω φαίνονται και οι ετικέτες (tags) των blogs 
οι οποίες δημιουργούν ένα tag cloud. Παρακάτω φαίνεται το block με τη 
λίστα μαθημάτων του χρήστη και το block με τους συνδεδεμένους 
χρήστες. Για τον καθηγητή - διαχειριστή του συστήματος είναι ορατό 
και το  block διαχείρισης του μαθήματος, μέσω του οποίου γίνονται οι 
ρυθμίσεις του μαθήματος, η ανάθεση ρόλων στους χρήστες, καθώς και 
λειτουργίες λήψης αντιγράφων ασφαλείας και διαχείρισης των αρχείων 
του μαθήματος. Από το ίδιο block οι φοιτητές μπορούν να έχουν 
πρόσβαση μόνο στους βαθμούς τους και στη σελίδα του προφίλ τους, 
το οποίο μπορούν να το επεξεργαστούν όπως αυτοί επιθυμούν. 
 Ο διαχειριστής - καθηγητής μπορεί να προσθέσει στη σελίδα του 
μαθήματος όσα blocks θεωρεί απαραίτητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του μαθήματος. 
 Οι υπηρεσίες και τα εργαλεία Web 2.0 που χρησιμοποιούνται για 

να υποστηρίξουν το μάθημα, είναι τα wikis τα blogs, τα podcasts, τα RSS 
feeds και το social bookmarking. Παρόλο που η πλατφόρμα περιέχει 
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module για τη δημιουργία wiki το οποίο βασίζεται σε ένα σχετικά παλιό 
wiki, το ErfurtWiki (http://erfurtwiki.sourceforge.net/), παρουσιάστηκε η 
ανάγκη για εγκατάσταση νέου module λόγω του γεγονότος ότι το wiki 
του moodle δεν υποστηρίζει την ελληνική γλώσσα στην αναζήτηση με τη 
χρήση λέξεων-κλειδιών. Το module που επιλέχθηκε για να ξεπεράσει 
αυτόν τον περιορισμό είναι το OU Wiki module, το οποίο αναπτύσσεται 
από το πανεπιστήμιο Τhe Open University (http://www.open.ac.uk). Παρʼ 
όλους τους παραπάνω περιορισμούς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και 
τα δυο wiki modules, για διαφορετικό σκοπό το καθένα. 
 Το EA course wiki (το οποίο βασίζεται στο ενσωματωμένο wiki 

module του moodle) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μία πηγή γνώσης η 
οποία συσσωρεύεται σταδιακά κατά τη διάρκεια του μαθήματος για τις 
Επιχειρησιακές Αρχιτεκτονικές. Η γνώση αυτή παράγεται από τους 
φοιτητές μέσω της συνεργασίας τους. Κάθε φοιτητής μπορεί να 
προσθέσει το περιεχόμενό του σχετικά με κάποια ενότητα του 
μαθήματος. Όπως σε όλα τα wikis έτσι και σʼ αυτό, το περιεχόμενό του 
είναι κατανεμημένο με βάση τις έννοιες που αναλύονται σε κάθε σελίδα 
του (wiki page). Η αρχική σελίδα του EA course wiki φαίνεται αμέσως 
παρακάτω: 

 
Εικόνα 25 - το EA course wiki 
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Τα περιεχόμενα του wiki είναι όμοια με αυτά της δομής του μαθήματος. 
Στην πρώτη σελίδα κάθε ενότητας βρίσκονται τα περιεχόμενα της 
σελίδας και το σχετικό αρχικό υλικό. Το αρχικό υλικό των σελίδων του 
wiki είναι οι βασικές έννοιες του μαθήματος. Το υλικό αυτό θα 
εμπλουτιστεί με τη συνεισφορά των φοιτητών στο wiki κατά τη διάρκεια 
των μαθημάτων. Για να μπορέσουμε να προσθέσουμε/τροποποιήσουμε 
το περιεχόμενο του wiki, επιλέγουμε την καρτέλα με τίτλο “edit”. Οι 
χρήστες μπορούν να επισυνάψουν και αρχεία μέσα στο wiki. Λόγω του 
ότι οι σελίδες των wikis πρέπει να είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους, για 
να δημιουργήσουμε μια νέα σελίδα στο wiki, δημιουργούμε πρώτα το 

σύνδεσμό της και μετά την ίδια τη σελίδα. Για να δημιουργήσουμε ένα 
σύνδεσμο, αρκεί να περικλείουμε τον τίτλο του σε αγκύλες ([]). Το wiki 
δίνει τη δυνατότητα προβολής όλων των σελίδων είτε αλφαβητικά, είτε 
ανάλογα με τη δομή τους. Επίσης όλες οι τροποποιήσεις των σελίδων 
αποθηκεύονται στο σύστημα, ώστε σε περίπτωση που κατά λάθος 
υπάρξει απώλεια δεδομένων, να μπορεί να γίνει η επανάκτησή τους. 
Παρακάτω προβάλλεται σελίδα του EA course wiki: 

 
Εικόνα 26 - το EA course wiki 



Δημιουργία Περιβάλλοντος Web 2.0 για τη Συνεργατική Ανάπτυξη Γνώσης 
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 Για τη δημιουργία εικονικού χώρου συνεργασίας των φοιτητών, 
με σκοπό την εκπόνηση εργασιών (projects), χρησιμοποιείται επίσης ένα 
wiki. Το wiki αυτό ονομάζεται Collaboration Workspace, βρίσκεται στο 
πρώτο block της αρχικής σελίδας και βασίζεται στο εξωτερικό module 
OU wiki, το οποίο είναι εγκατεστημένο στο moodle. Οι φοιτητές 
χωρίζονται σε ομάδες (groups) ώστε κάθε ομάδα να αναλαμβάνει μια 
εργασία (project). Το κάθε group φοιτητών έχει το δικό του χώρο 
συνεργασίας ο οποίος είναι το εν λόγω wiki. Κάθε ομάδα φοιτητών 
μπορεί να έχει πρόσβαση στο δικό της χώρο (Collaboration Workspace) με 
πλήρη δικαιώματα ανάγνωσης και εγγραφής στο περιεχόμενό του. 

Επίσης η κάθε ομάδα μπορεί να επισκεφτεί το Collaboration Workspace 
μιας άλλης ομάδας έχοντας δικαιώματα ανάγνωσης μόνο. Κατʼ αυτόν 
τον τρόπο οι ομάδες μπορούν να αυτο-οργανώνουν το υλικό τους και 
να συναγωνίζονται μεταξύ τους. Επισημαίνεται ότι ο καθηγητής - 
διαχειριστής της πλατφόρμας έχει πρόσβαση σε όλα τα Collaboration 
Workspaces κάθε ομάδας με δικαιώματα εγγραφής και ανάγνωσης. Για 
τη σύγχρονη απομακρυσμένη συνεργασία των φοιτητών μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα με το Collaboration Workspace, το EA chat, 
μιας και στο χώρο συνομιλίας αυτόν, ο κάθε φοιτητής μπορεί να 
συνομιλήσει μόνο με τα μέλη της ομάδας που αυτός ανήκει. 
Σημειώνεται ότι στο εν λόγω wiki, όταν κάποιο μέλος μιας ομάδας 
τροποποιήσει το περιεχόμενό του wiki, τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας 
ενημερώνονται αυτόματα για την αλλαγή που έγινε, μέσω της 
υπηρεσίας RSS feed που παρέχει το module OU wiki, χωρίς να χρειάζεται 
να εισέλθουν στο σύστημα. Βέβαια για να χρησιμοποιηθεί αυτή η 
λειτουργία, απαιτείται από τους χρήστες η εγγραφή τους στα RSS feeds 
του wiki και η χρήση λογισμικού ανάγνωσης RSS (RSS reader). Η αρχική 
σελίδα του Collaboration Workspace wiki είναι η εξής: 
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Εικόνα 27 - το Collaboration Workspace wiki 

 
Το moodle διαθέτει, για κάθε εγγεγραμμένο χρήστη, το προσωπικό του 
blog. Αυτό είναι προσβάσιμο μέσω της καρτέλας του προφίλ του χρήστη 
ή μέσω του block με τίτλο Blog menu. Οι φοιτητές μπορούν να αναρτούν 
τα συμπεράσματα από την κάθε διάλεξη του μαθήματος ή/και τα 

ευρήματα των εργασιών που τους ανατίθενται. Σε κάθε ανάρτηση 
άρθρου, ο χρήστης επισυνάπτει λέξεις-κλειδιά (tags) που σχετίζονται με 
το άρθρο. Ως αποτέλεσμα, σχηματίζεται ένα tag cloud το οποίο 
διευκολύνει την αναζήτηση ανάμεσα στα άρθρα. Δυστυχώς το blog 
module που διαθέτει το moodle δεν υποστηρίζει το σχολιασμό των 
άρθρων από τους χρήστες. Τα σχόλια όμως για ένα blog είναι πολύ 
σημαντικά γιατί αποτελούν ένα είδος ανατροφοδότησης (feedback) προς 
το συγγραφέα του blog (blogger) μιας και ο τελευταίος γράφει σε blog 
για να δημοσιεύσει το περιεχόμενό του στο κοινό. Για να ξεπεραστεί ο 
παραπάνω περιορισμός, προστέθηκε ένα νέο module για την υποστήριξη 
των blogs, το οποίο και αυτό αναπτύσσεται από το Τhe Open University 
και ονομάζεται OU Blog. Η προσθήκη αυτού του module παρέχει τη 
λειτουργικότητα συγγραφής σχολίων. Έτσι οι φοιτητές μπορούν να 
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διαβάσουν τα blogs που συγγράφουν οι συνάδελφοί τους και να 
αφήσουν το δικό τους σχόλιο. Όπως το ενσωματωμένο blog του moodle, 
έτσι και το OU Blog διαθέτει tag cloud με τις λέξεις κλειδιά των άρθρων 
καθώς και RSS feeds. Βέβαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι δυο 
υλοποιήσεις των blogs, για διαφορετικό σκοπό η κάθε μία. Κατά μία 
προσέγγιση, το ενσωματωμένο blog του moodle μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως το προσωπικό blog του κάθε φοιτητή. Οι φοιτητές 
μπορούν να το χρησιμοποιούν ως τον προσωπικό τους ψηφιακό 
χαρτοφύλακα (e-portfolio) και να γράφουν τα αποτελέσματα των 
εργασιών που έχουν εκπονήσει. Επίσης, μπορούν να συγγράφουν την 

προσωπική τους άποψη αναφορικά με μια εργασία (reflection) καθώς και 
την αντικειμενική τους άποψη για τον τρόπο εργασίας τους μέσα στην 
ομάδα, αναφέροντας τα θετικά και αρνητικά σημεία της συνεργασίας 
τους (critical evaluation). Παρακάτω δίνεται η εικόνα από το προσωπικό 
blog του moodle. Σημειώνεται ότι για το κάθε post αυτού του blog μπορεί 
δημιουργηθεί και μια μόνιμη διεύθυνση URL, χρησιμοποιώντας την 
επιλογή permalink. Έτσι το συγκεκριμένο άρθρο θα έχει μοναδική 
διεύθυνση η οποία δε θα μεταβάλλεται. 

 
Εικόνα 28 - το προσωπικό blog του moodle 
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 Από μια άλλη σκοπιά, το EA Blog, που είναι βασισμένο στο 
εξωτερικό module OU blog, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ομαδικό 
blog για κάθε ομάδα. Οι χρήστες μπορούν να συγγράφουν τα 
αποτελέσματα και τις απόψεις τους σχετικά με τις ομαδικές εργασίες 
που τους έχουν ανατεθεί. Το κάθε μέλος μιας ομάδας μπορεί να έχει 
πρόσβαση με δικαιώματα ανάγνωσης σε όλα τα ομαδικά blogs, αλλά 
μπορεί να γράφει posts και σχόλια μόνο στο blog της ομάδας που ανήκει. 
Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει στις ομάδες των φοιτητών να 
συναγωνίζονται μεταξύ τους καθώς παρακολουθούν η μία τα ευρήματα 
και τα σχόλια της άλλης αναφορικά με μια εργασία (project) που έχουν 

αναλάβει. Βέβαια ο καθηγητής μπορεί να επεξεργάζεται τα posts και τα 
σχόλια όλων των ομάδων, κάνοντας παρατηρήσεις σχετικά με την 
πορεία των ομαδικών εργασιών. Μια εικόνα από το EA Blog είναι η 
παρακάτω, η οποία απεικονίζει post που ανήκει στην πρώτη ομάδα (group 
1): 

 
Εικόνα 29 - το blog της πρώτης ομάδας 

 
 Οι χρήστες έχουν την επιλογή να ρυθμίσουν την ορατότητα των 
blog τους, δηλαδή το αν αυτά είναι προσβάσιμα μόνο σε χρήστες του 
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συγκεκριμένου site ή σε οποιονδήποτε χρήστη του Παγκόσμιου Ιστού. 
Τέλος, μέσω των RSS feeds οι χρήστες ενημερώνονται αυτόματα για τις 
νέες αναρτήσεις (posts) στο blog καθώς και για τις νέες προσθήκες 
σχολίων, τόσο στα ατομικά blogs όσο και στα ομαδικό EA Blog. 
 Κατά τη διάρκεια των εργασιών των φοιτητών είναι πιθανό να 
χρειαστεί οι τελευταίοι να αποθηκεύουν ιστοσελίδες με υλικό το οποίο 
είναι χρήσιμο για τις εργασίες τους. Οι σελίδες αυτές θα ήταν καλό να 
είναι διαθέσιμες σε όλα τα μέλη μιας ομάδας, καθώς αφορούν 
ολόκληρη την ομάδα. Για το λόγο αυτό, δημιουργήθηκε μια βάση 
δεδομένων μέσα στο moodle site η οποία βασίζεται στο database module 

του moodle και ονομάζεται Bookmarks. Στη βάση δεδομένων αυτή θα 
αποθηκεύονται οι χρήσιμες διευθύνσεις που χρειάζονται οι φοιτητές, 
συνοδευόμενες από μια σύντομη περιγραφή σχετική με το πού αυτές 
αναφέρονται. Η βάση που περιέχει τους σελιδοδείκτες (bookmarks) 
παρέχει ξεχωριστό χώρο αποθήκευσης για τους σελιδοδείκτες της κάθε 
ομάδας αλλά είναι ορατή στους φοιτητές οποιασδήποτε ομάδας. Ο 
φοιτητής μια ομάδας μπορεί να προσθέσει μια διεύθυνση μόνο στο 
χώρο αποθήκευσης της ομάδας του. Επίσης οι φοιτητές μιας μπορούν 
να παραθέσουν τα σχόλιά τους για κάποια διεύθυνση. Η ανωτέρω 
πρακτική του social bookmarking βοηθά στο συναγωνισμό των ομάδων 
και αποτελεί μια εξωτερική πηγή χρήσιμου υλικού σχετικού με το 
μάθημα. Επιπροσθέτως, μέσω των RSS feeds, η όποια προσθήκη ή 
αλλαγή στις σελίδες της βάσης αυτής γνωστοποιείται στους χρήστες. 
Παρακάτω φαίνεται η εν λόγω βάση δεδομένων: 
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Εικόνα 30 - η λίστα των bookmarks 

 
 Αναφορικά με τα podcasts το moodle δέχεται το ipodcast module 
προκειμένου να τα υποστηρίζει. Σε κάθε θεματική ενότητα του 
μαθήματος υπάρχει ένα podcast το οποίο είναι είτε ηχογραφημένη είτε 
μαγνητοσκοπημένη διάλεξη. Μια καλή πρακτική θα ήταν η μετάδοση 
μόνο των σημαντικότερων σημείων μιας διάλεξης. Το κάθε επεισόδιο 
podcast έχει ετικέτες (tags) που περιγράφουν το περιεχόμενό του. Οι 
χρήστες μπορούν να παρακολουθήσουν ένα podcast και να γράψουν το 
σχόλιό τους γιʼ αυτό. Και στην υπηρεσία των podcasts ο χρήστης μπορεί 
να δέχεται ενημερώσεις για νέα επεισόδια μέσω του RSS feed που 
παρέχεται, καθώς και να τα μεταφορτώνει αυτόματα μέσω του 
λογισμικού iTunes ή άλλου RSS aggregator. Παρακάτω φαίνεται η εικόνα 
του πρώτου επεισοδίου του podcast, μετά την εγγραφή μας στο iTunes: 
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Εικόνα 31 - το πρώτο επεισόδιο του podcast στο iTunes 

 

6.3. Περίληψη 

 Η πλατφόρμα που παραμετροποιήθηκε είναι αυτή του moodle, η 
οποία είναι ανοικτού κώδικα και παρέχει ένα σύνολο από υπηρεσίες Web 
2.0. Οι υπηρεσίες αυτές που χρησιμοποιούνται στο εν λόγω moodle site 
είναι οι εξής: 
• Wikis 
• Blogs 
• Podcasts 
• Social Bookmarking 
• RSS feeds 
Το site αυτό είναι έτοιμο να υποστηρίξει πιλοτικά το μάθημα 
“Επιχειρησιακές Αρχιτεκτονικές”. Σημειώνεται ότι στην πλατφόρμα αυτή 
μπορούν να προστεθούν και περισσότερα μαθήματα (courses). 
 
 



Αλκιβιάδης Κυρτσόγλου 

 92 

Κεφάλαιο 7 - Συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική 
έρευνα 

7.1 Συμπεράσματα 

 Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε ένα μεγάλο κομμάτι της 
επιστημονικής βιβλιογραφίας το οποίο αφορά τις τεχνολογίες που 
περιγράφονται από τον όρο Web 2.0, και το πώς αυτές εφαρμόζονται 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης μελετήθηκαν πρακτικές 
εφαρμογές των τεχνολογιών αυτών σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
και επιλέχθηκε η πλατφόρμα moodle για να παραμετροποιηθεί και να 
υποστηρίξει on-line πιλοτικά το μάθημα για τις Επιχειρησιακές 
Αρχιτεκτονικές. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα συμπεράσματα 
που εξήχθησαν από την εργασία αυτή και γίνονται προτάσεις για 
μελλοντική έρευνα. 
 Βασιζόμενοι στη βιβλιογραφία που μελετήθηκε, μπορούμε να 
συμπεράνουμε ότι οι αναδυόμενες τεχνολογίες Web 2.0 μπορούν να 
προσφέρουν μοναδικές δυνατότητες συνεργασίας και διαμοιρασμού 
πληροφοριών. Το γεγονός αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν 
εφαρμόζεται στην εκπαιδευτική διαδικασία, διότι η μάθηση είναι 
κοινωνικό φαινόμενο (social learning) και η γνώση “κατασκευάζεται” από 

πολλούς ανθρώπους μέσω της συνεργασίας τους (constructivistic 
theories). 
 Η εφαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και πρακτικής πριν 
από την εμφάνιση των τεχνολογιών Web 2.0 αποτελεί την ενίσχυση της 
παραδοσιακής προσέγγισης υποβοηθούμενη από την πληροφορική 
τεχνολογία (e-learning 1.0). Όμως με το e-learning 1.0 δεν αλλάζει 
ουσιαστικά ο τρόπος της εκπαίδευσης. Επίκεντρο της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας εξακολουθεί να είναι ο καθηγητής (tutor - centred) και όχι ο 
σπουδαστής (learner - centred). Επίσης το e-learning 1.0 εξακολουθεί να 
αποτελεί ένα τυπικό (formal) μοντέλο εκπαίδευσης και υπάρχει σαφής 
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διαχωρισμός μεταξύ των εκπαιδευτικών και μη εμπειριών των 
σπουδαστών. 
 Η εισαγωγή των τεχνολογιών Web 2.0 υποστηρίζουν τις θεωρίες 
εποικοδομισμού και βοηθούν τη συνεργασία των ομάδων καθώς και τη 
δημιουργία γνώσης μέσω της συνεργασίας αυτής. Η δημιουργία 
εικονικών κοινοτήτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βασικό στοιχείο της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα εργαλεία Web 2.0 όπως wikis και blogs 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ποικίλους τρόπους ώστε να 
εξυπηρετούν τις νέες μορφές εκπαίδευσης. 
 Με τη νέα προσέγγιση αναφορικά με το e-learning 2.0, η 

εκπαιδευτική διαδικασία αποκτά κάτι το δημιουργικό, και 
αντιμετωπίζεται τόσο από τους σπουδαστές όσο και από τους 
καθηγητές ως μια δημιουργική διαδικασία - δραστηριότητα. Ειδικότερα 
για τους σημερινούς φοιτητές θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι δεν 
αντιλαμβάνονται το Ίντερνετ ως τυπικό εκπαιδευτικό μέσο, αλλά ως 
εργαλείο επικοινωνίας (Duffy και Bruns 2006). Σπουδαστές και 
καθηγητές συνεργάζονται και συμμετέχουν ως ομότιμα μέλη μέσω μιας 
ενιαίας πλατφόρμας, τον Παγκόσμιο Ιστό, συνθέτοντας γνώση με τη 
χρήση εργαλείων όπως wikis, δημιουργώντας την έννοια της 
συλλογικής νοημοσύνης (collective intelligence) όπως την ονόμασε ο Tim 
O'Reilly (2005). 
 Η συμβατότητα των τεχνολογιών Web 2.0 με συσκευές εκτός του 
η/υ, όπως PDAs iPods κλπ. ενισχύει αυτό που ονομάζουμε mobile learning 
ή m-learning. Συνεπώς οι τεχνολογίες αυτές βοηθούν να ξεπεραστεί η 
αδυναμία της παραδοσιακής πρακτικής της απουσίας του anytime, 
anyplace, αφού δεν είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του σπουδαστή 
στην αίθουσα διδασκαλίας και ο τελευταίος μπορεί να έχει πρόσβαση 
στην πληροφορία και τη γνώση με οποιαδήποτε συσκευή που έχει 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Κατʼ αυτόν τον τρόπο εξαλείφεται και η 
διαφορά της ώρας προς μελέτη και οποιαδήποτε άλλης ώρας, μιας και ο 

σπουδαστής μπορεί να μαθαίνει οποιασδήποτε χρονική στιγμή. 
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 Οι τεχνολογίες Web 2.0  διακρίνονται για την ανοιχτή πρόσβασή 
τους προς τον καθένα (openness). Αυτό σημαίνει ότι οποιοσδήποτε έχει 
πρόσβαση στον ιστό μπορεί να εγγραφεί σε ένα wiki και να τροποποιήσει 
τα δεδομένα του, όπως αυτός θέλει. Το γεγονός αυτό δεν είναι πάντα 
επιθυμητό διότι έτσι μπορούν να προκύψουν προβλήματα όπως 
“βανδαλισμοί” ή καταπάτηση πνευματικών δικαιωμάτων. 
 Ένα σημαντικό επίσης θέμα που αντιμετωπίζουν τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα που επιθυμούν να εφαρμόσουν e-learning 2.0 είναι αυτό της 
φιλοξενίας των υπηρεσιών Web 2.0. Γενικότερα πιστεύεται πως οι 
υπηρεσίες αυτές είναι επιθυμητό να διατηρούνται από τα ίδια τα 

ιδρύματα, χωρίς να παρεμβάλλονται τρίτοι σε αυτές. 
 

7.2. Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

 Με σιγουριά μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι οι 
τεχνολογίες Web 2.0 μπορούν να αλλάξουν καταλυτικά την 
εκπαιδευτική διαδικασία. Όμως χρειάζεται ακόμα προσεκτικός 
σχεδιασμός και έρευνα για να βρεθεί ο καλύτερος τρόπος ώστε να 
δημιουργηθεί μια σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία που να 
ενσωματώνει όλες τις τεχνολογίες αυτές και να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις του γρήγορα εξελισσόμενου περιβάλλοντος. Οι νέες αυτές 

τεχνολογίες επιβάλλουν αλλαγές στο σχεδιασμό της διδασκαλίας μιας 
και δεν είναι εφικτή η απλή ενσωμάτωσή τους στην παραδοσιακή 
εκπαιδευτική διαδικασία λόγω της τυπικής δομής της τελευταίας. 
Επιπροσθέτως, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί η κάθε τεχνολογία 
με τον καταλληλότερο τρόπο, έχοντας υπʼ όψη τη διδακτική πλευρά που 
πρόκειται να εξυπηρετηθεί. Για παράδειγμα η χρήση των podcasts 
ενδέχεται να είναι πιο αποδοτική όταν εφαρμόζεται για τη μετάδοση 
των κύριων ή δυσκολότερων σημείων ενός μαθήματος και όχι για τη 
μετάδοση μιας ολόκληρης διάλεξης (McGee και Diaz 2007). Συνάμα οι 
νέες εφαρμογές είναι σημαντικό να είναι εύχρηστες και απλές ώστε να 
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βοηθούν το χρήστη - σπουδαστή στη διαδικασία της μάθησης, μιας και 
οι τεχνολογίες Web 2.0 δίνουν μεγάλη έμφαση στο χρήστη. 
 Ένα ζήτημα που επίσης απαιτεί περαιτέρω μελέτη και έρευνα 
είναι η διαφορά που παρατηρείται ανάμεσα στην ταχεία εξέλιξη των 
τεχνολογιών Web 2.0 και την πιο αργή εξοικείωση των εργαλείων αυτών 
από τους χρήστες. Το στοιχείο αυτό ονομάζεται social component. Για 
την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, είναι απαραίτητο να 
ενοποιηθεί η τεχνολογία με τις σύγχρονες αρχές διδακτικής (Ebner et 
al. 2007). Καθηγητές και σπουδαστές είναι καλό να παρακολουθούν την 
ταχεία εξέλιξη των τεχνολογιών αυτών αλλά και των νέων 

εκπαιδευτικών προσεγγίσεων που αυτές προσφέρουν (Duffy και Bruns 
2006). 
 Για να διασφαλιστεί η επιτυχία ενός συστήματος e-Learning 2.0, 
είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί μια σειρά από καλώς σχεδιασμένα 
βήματα, όπως ο προσδιορισμός της ανάγκης για το νέο σύστημα, η 
μελέτη των διαθέσιμων εργαλείων καθώς και η διαδικασία 
ενσωμάτωσής τους. Τα βήματα αυτά είναι καλό να επαναλαμβάνονται 
συνεχώς, μιας και η εκπαιδευτική διαδικασία είναι μια δυναμική 
διαδικασία η οποία μπορεί να αλλάζει. Κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει να 
αλλάζουν και τα εργαλεία που τη στηρίζουν, ώστε να εξυπηρετούν τις 
ανάγκες των χρηστών τους (McGee και Diaz 2007). 
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